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Interview details
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Interviewed by Rituparna Datta

ঋতুপর্ণাঃ

তুমি ছ ণটবেলণয় ছতণিণর দণদু েণ েণমির ছলণবের েণ ছেবে ছে ছদবের গল্প শুবে
িণবে েণাংলণবদে ছেই গল্পগুবলণ েমদ আিণবদরবে েল। িণঝখণবে আমি এেটু মলখে
মেন্তু তুমি েলবত পণবরণ িণবে আমি ছতণিণয় মেরক্ত েরে েণ।

শ্রণের াঃ

আচ্ছণ ছদখ িণবে আমি হওয়ণর আবগ আিণর ঠণেুরদণ িণরণ েণয়। আিণর ঠণেুিণ,
আমি খুে ছ ণট তখে ঠণেুিণও িণরণ েণে। ফবল আিণর েণ স্মৃমত তণ ছেই স্মৃমতগুবলণ
মেন্ত আিণর েণেণ িণ’র েণ ছেবে। এেণর েণেণর েণমি ঢণেণ ছেলণর ছেণন্দণবত আর
আিণর িণ হব ে ঢণেণর েণরণয়রগবের। ছতণ েণেণরণ িণবে দণদুর এবদর ফযণমিমলটণ েণ
আিণর ঠণেুরদণর ফযণমিমলটণ ছেটণ আর মে আবে ১৯৪৭-৪৮ েণবলর পর েেণই চবল
এবেম ল তণর পবর দণদু আেণর িণবে পমরমিমত এেটু ভণবলণ হেণর পবর মে ু আেণর
ঠণেুিণবে ছরবখ আবেে, আেণর তণর ওখণবে মে ু টণ ফযণমিমল ম বলণ আর মে। তণরপর
আবে আবে েখে ১৯৭১ েণল হয় েণ ’৭১ েণবলর গণ্ডবগণবলর পবর পুবরণ
ফযণমিমলটণই চবল আবে । … নানু / িণেু বদর েেণ েমল িণবে আিণর ঠণেুরদণরণ তণরণ
চবল আেবলে এখণবে এোং আেণর ছেবে আেণটণ খুে এেটণ েু মেধণেেে হয়মে েণ
খুে অেু েূল পমরমিবত আেবত পণবরে মে, েণ িণবে েণমিবত েণ িণবে েণমির েিে
মে ু ছ বি চবল আেবত হবয়ম ল এবেেণবর এেেবে এোং তখে ওখণবে মে হত
েণে ছতণ িণবে ওখণবে ছেই রণেণেণর েণমহে েণ খণে ছেেণ তণরণ ছতণ মহন্দুবদর উপর
প্রচণ্ড অতযণচণর েরত, মহন্দু ছেে িুেমলিবদর উপবরও তণরণ অতযণচণর চণলণত এোং
ছে েিে েণেে েম্প্রদণবয়র আর মে েণরণ অেু গত ছলণেেে ম বলে তণরণ আেণর
ছখণোঁেখের মদবতে ছে এরণ পণলণবচ্ছ েণ এরণ চবল েণবচ্ছে এবদে ছ বি ওবদবে। ছতণ
ছেই েেয দণদু আর মে েরবলে ঠণেুরদণ আর মে - ঠণেুিণ এোং ছ ণট ছ ণট ছে
েন্তণেরণ তণবদর ছে পণমঠবয় মদবলে ছে – ঢণেণ ছেলণয় আিণর েণেণর এে িণিণ
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েণেবতে ছতণ তণর েণমিবত এেটণ অেু ষ্ঠণে আব এরেি েবল তণবদরবে এেেবে
পণমঠবয় ছদওয়ণ ছহণল। পণমঠবয় মদবয় তণর পবর দণদু পবরর মদে েি ছে ... েন্তণেরণ
তণবদরবে মেবয় ছে ওই অেু ষ্ঠণবে ছেণগ মদবত েণবচ্ছ এরেি মপ্রবটন্ড েবর েণ ছদমখবয়
এেটণ তণলণ ছিবর েণমিবত চবল আেবলে। ছতণ দণদুবে তণরণ ধণওয়ণ েবরম ল মেন্তু
ধরবত পণবর মে। ছতণ তণর পবর তণরণ আগরতলণ হবয় মেপুরণ হবয় – ওই িণিণ খুে
ছহল্প েবরম বলে আেবত। ছতণ মেপুরণ আগরতলণ হবয় তণরণ এখণবে চবল আবেে।
এেণবর আর িণ চবল এবেম বলণ ’৬৫-এ আিণর েতদূ র িবে পবর, ’৬৫ েণগণদ
ছেণধহয় েণাংলণবদবে ছেণে এেটণ েণরবর গণ্ডবগণল হবয়ম ল ছতণ ছেটণর েেয িণবে
এখণবে পণমঠবয় ছদওয়ণ হয় তণরপর িণ এখণবে পিণশুেণ েরবতে। িণ ওই ছেবতে
আর মে িণবঝ িণবঝ ছেবতে মেন্তু এ েণবদ িণবয়র মদবের পুবরণ পমরেণর
মেন্তু েণাংলণবদবেই েণবেে এোং এখে িণবে আিণর িণিণেণমি মেন্তু েণাংলণবদবেই
আব । আর এইখণবে আমি ছতণ েলম ছে ছেটণ হবচ্ছ ’৪৭-’৪৮ েণবল ছেবে এখণবে
ম ল এেটণ অলবরমি আিণর ঠণেুরদণর ছে েণেণ িণবে মতমে েণেবতে। এখণবে এবে
এেটণ ভণিণ েণমিবত েণেবতে তণরপর এখণবে মে ু েণয়গণ-েমি ছেবেে এোং েণেণর
ছে মপমেিমে িণবে েণেণর মপমেিণ আিরণ মপমেমদদণ েলতণি, মপমেমদদণ খুে অল্প
েয়বে মেধেণ হে। িণবে ৯ ে বর মতমে মেধেণ হে এোং েণেণর েণব মফবর আবেে,
ফবল তণর েণবি এেটণ েণয়গণ ছেেণ হয়। এই ছে ছেবলঘণটণ আমি ছেটণ েললণি
েণ ওটণ মেন্তু িণবে আিণর মপমেঠণেুিণরই আর মে েণমি। ছতণ ওখণবে এবেই েেণই
ওবঠ এোং এইখণবে ঠণেুরদণ আেণর পর ঠণেুরদণর ছেইরেি ছেণে ে মেেণ ম ল েণ
েণ মে ু ই েরত েণ, ছেউ মচেতও েণ, মে েরবে। ফবল তখে ঠণেুরদণ তণর েণেণবে
েবলে ছে মতমে েলপণইগুমি চবল ছেবত চণে েণরর ওখণবে মে ু ছদবের ছলণে ম ল
আর আবগেণর ওরেি হত ছে ছদবের ছলণেরণ ছদবের ছলণেবদর খুে ছহল্প েরত।
(মেন্তু ওই) এখে আব

েলপণইগুমিবত েণহণ েণে্ণমর ওবদর ফযণমিমলটণ আব । ছতণ

এরণ আিণর ঠণেুরদণবে খুে ছহল্প েবরম ল। আিণর ঠণেুরদণ েণাংলণবদবে িণক্তণমর
েরবতে িণবে উমে ছহণমিওপযণমের মচমেৎেে ম বলে। ছতণ েলপণইগুমিবত েণওয়ণর
পবর েণমলরহণট েবল এেটণ েণয়গণবত ছেণগণবেণগ েবর – তখে ছতণ খুে এেটণ
উন্নত ম ল েণ, এখে েলপণইগুমি েণ মেেণল এেটণ পে্ণবয় চবল ছগব মেন্তু তখে
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উন্নত ম ল েণ এোং িণক্তণবরর খুে অভণে ম ল ফবল ঠণেুরদণবে এেটণ ওই েণবঠর
ঘর িতে েবর ছদওয়ণ হয় এোং ঠণেুরদণ ওখণবে েেবত শুরু েবরে, ছিমিেযণল
প্রযণমিে শুরু েবরে এোং ওখণে ছেবে আবে আবে পমরেণরটণ আর মে দণোঁিণয়।
মেন্তু তদেবেও আমি েণেণর িুবখ ছেটণ গল্প শুবেম ছে েণেণবদরও খুে েষ্ট েবর
েি হবত হবয়ব । ছে ছ ণটবেলণর মদেগুবলণ খুে এেটণ ভণবলণ েণবট মে। েবলে
পিণর েিয় িণবে েণেণরণ েণ ছপবতে তণই েরবতে আর মে। ওখণবে হণট েেত
এেটণ। ছতণ েণেণ এোং আিণর েণেু এোং ছেযঠু এরণ মে েরবতে হণট ছেবে ছেে
মে ু টণ দূ বর মগবয় েৃষে েণরণ ম ল তণবদর েণ
মেেবতে।

েৃষেবদর েণ

ছেবে আর মে মেমেেপে

ছেবে মেমেেপে মেেবতে, েি দণবি

মেবে

অবপেণেৃত - মেবে তণরপর তণরণ হণবট মেবয় এবে ছেমে দণবি আর মে মেমি
েরবতে। েরবত েরবত এখে েণবেণ আিণবদর এেটণ ছদণেণে আব
ছে েণয়গণয় আিণবদর ছদণেণেটণ আব

িণবে এখে

ছেই েণয়গণয় িণবে এেটণ ছদণেণে আব

েণিণেণপবির ছদণেণে আব , দুবটণ ছদণেণে আব

ইেফযণি, ওখণেটণয় তণরণ েেবত

শুরু েরবলে, এেটণ চট ছপবত তণর উপর ছদেলণই, মেমি এই েিে আবরণ েণেণরেি
মেমেে েণেেরেণবির/েণে/ েণত-েবতবরণ… মেমেেপে মেবয় েেবত শুরু েরবলে
েবে ওগুবলণ মেমি েরবতে, হণবট েণরণ আেত তণবদর মেমি েরবতে। আবে আবে
ওই েণয়গণটণবে আর মে এেটণ মেপল মদবয় মঘবর ছদওয়ণ হল, এেটণ পণের েণ ইট
মদবয় এেটণ মঘবর ছদওয়ণ হল, এই েরবত েরবত আর মে ওই েণ হয় আর মে
ছেরেি ছতণ ে মেেণেন্ধণে ছতণ মে ু ম ল েণ আর মে এইভণবে চলল, চলবত শুরু
েরল আর মে পমরেণরটণ। িণবয়বদর মদে ছেবে িণ ওই ে-িণবে -িণবে ছেত।
তণরপর িণবে িণ’রণ মেন্তু এখণবে এবে ছেউ ছেবে েণয় মে। িণবয়র েণেণরণ ম ল
েণরর িণ এখণবে এবে মেন্তু েণেুবদর েণব েণেত, িণবে আিণর দণদুরণ েণেণ ...
তণবদর েণব
ঋতুপর্ণাঃ

েণেত।

আচ্ছণ এই ছে েলবল ছে েণওয়ণ আেণ ছলবগম ল, এপণরেণাংলণ ওপণরেণাংলণ, এই
েযণপণরগুবলণ েমদ আর এেটু মেেণমরত েলবত পণবরণ। তণবদর অেু ভূমত েণ ছফরত
েণওয়ণর ছেণে - েণরর মে হবয়ম ল ?
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শ্রণের াঃ

ঠণেুরদণর মদে ছেবে ঠণেুরদণ ওবদর েণ আিণর ওমদবের িণবে েণেণর মদবের
ফযণমিমলরণ মেন্তু ছেউ ছফরত েণয় মে েণরর েুবঝম ল ছে আর েম্ভে েয়, মেন্তু আিণর
দণদুরণ ছফরত চবল ছগম ল। এেণবর ছদখ ছেে ছগম ল ছেটণ আেণর আমিও েণমে েণ
ছেরেি মেেদ মে ু েণমে েণ, তবে িবে হয় ছে ছফবল আেবত পণবর মে
েণেবতণ িণবে অবেেটণ িণবয়বদর মদে ছেবে িণ’ছদর এেটণ মেেণল েণমি ম ল
মেরণট েণমি মেন্তু ছেটণ ছফবল আেণ েম্ভে হয় মে, চবলই ছগব , পরেত্ েণবল
গণ্ডবগণবলর িবধযও তণরণ ওখণবে ছেবেব । ফবল তণরণ হয়ত আর এখণবে এবে েণেণর
ছেণে ছচষ্টণ েবরে মে ছেটণ আিণর ঠণেুরদণরণ েবরম বলণ ছে এখণবেই এেদি চবল
এবে েণেণ ছেটণ িণবয়র মদে ছেবে আর হয়মে, িণবয়বদর ফযণমিমলটণ আর েবরমে।

ঋতুপর্ণাঃ

এখে ছতণিণর ছে িণিণেণমি ওখণবে রবয়ব তণর েণবে মেরেি েম্পে্ ছতণিণবদর
রবয়ব ?

শ্রণের াঃ

হযণোঁ ওখণবেই রবয়ব । আর িণ ছতণ ছেণধহয় িণবে দুে র-মতেে র অন্তর েবর এেেণর
েণয়। আমিও অবেেে র আবগ এেেণর ছগম লণি, আমি তখে ক্লণে ৮-এ পমি তখে
ছগম লণি। আমি ছগম লণি ছদবখ এবেম , দুবটণই ছদবখম

িণবে আিণর ঠণেুরদণর

েণমিবতও ছগম লণি িণবে ছেণন্দণবতও ছগম লণি, এটণবতও ছগম লণি, এটণবত ছতণ
মগবয়ম লণিই েণরণয়রগে এটণ, ছেখণবে ম লণিই। ছেণন্দণবত েণ গল্প শুবেম লণি
েণেণবদর েণব , েণেণ েণ েবলম ল ছে গ্রণিটণয় ছঢণেণর িুবখ দুবটণ গণ আব েুিেুমির
গণ েলত ওটণবে আর েণেণবদর েণমিটণর এেমদবে িণবে এেটণ পণেুিগণ ম ল
আর এেমদবে এেটণ েটগণ ম ল। ছতণ আমি েটগণ টণ ছদবখম মেন্ত পণেুিগণ টণ
ছদমখমে আর এেটণ লক্ষ্ম -িণ্ডপ ম ল, িণবে লক্ষ্ম র এেটণ চণলণঘর টণইবপর ম ল
ছেটণর েণ ভগ্নণেবেষ ছদবখম । আিণবদর ছে েণমিটণ এখে ছেখণবে িুেমলি এেেে
এেটণ ফযণমিমল েণবেে, আমি ক্লণে ৮-এ পিবত তণই ছদবখ এবেম লণি। আর
আবরেেে েণেুবে ছদবখম লণি, ওেণবে আিরণ ছগণমেন্দণেণেু েমল। ছগণমেন্দণেণেুরণ
ওখণবেই েণেবতণ িণবে ওখণবেই আব এখবেণ। ছতণ এই আর মে। ছতণ দণদুর েণমি
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ছতণ েণরণয়রগে, ছতণ দণদুবদর েহবরর উপবরই আর মে এেদি েণমি । এখবেণ
ওখণবেই আব , িণিণরণবতণ ওখণবেই েণবে।
ঋতুপর্ণাঃ

এইবেণ তুমি গল্প শুবে আর ওখণবে মগবয় মেবে ছদখবল এই ছে দুবটণবে এেেণবে
দুবটণ স্মৃমতবে এেেণবে েরণ ছেই অেু ভূমত মেবয় েমদ মে ু েল ছতণিণর।

শ্রণের াঃ

ছদখ েণরণ আিণর ছ ণটবেলণয় ছেণেণ গল্প আর েি হওয়ণয় গল্পগুবলণ ছতণ েুবঝ েণ
ছেণধ ততর হওয়ণটণ েণ এেটু আলণদণ। িণবে ছ ণটবেলণয় গল্প শুেতণি আর এখে েি
হওয়ণর পবর আমি মেবে েখে ছদবখম তণও অবেেমদে হল, তখে েমতয িণবে েণেণরণ
ওই ছে েেণয় েেণয় েবল ছদবের েণমি ছদবের ছলণে, েমতয ঋতুপর্ণ, ছদবখ খুে
ভণবলণ লণগল ছে েমতয ছদবের েণমির ছে এেটণ আবিে এেটণ ছে টণে ছেটণ মেন্তু
আব । আিরণ েখে েণমচ্ছ েণেণবে অবেবেই মচেবত পণরব

আর আিণর

েণেণর ছেবেও েণরণ ছেমে ওখণবে ছচেণ ছেটণ হবচ্ছ আিণর েযণঠণ এোং েণেু তণবদর
েেণ মেবেে েরব

ছে তণরণ এখে ছেিে আব । আেণর এেেে

িুেমলি

চণষ র েণবে ছদখণ হবয়ম ল মতমে আেণর েলব ে ছে তণর ছ বলবে, তণর ছ বল খুে
অেু ি হবয় পবিম ল তখে আিণর ঠণেুরদণ তণবে ওষু ধ মদবয় েু ি েবরম বলে। তণবে
আেণর ছদমখবয় েলব এই আিণর ছ বল ছদখুে, ছদখ মদমদভণই এবে আিণর/ছতণিণর
ঠণেুরদণ েণোঁমচবয়ম ল। ছতণ এই েিে শুেবত শুেবত েণ েমতয খুে ভণবলণ লণবগ, ছেণেণও
মগবয় এেটণ খুে খণরণপ লণবগ ছে ইে! চবল েণওয়ণ হল এখণে ছেবে। এতটণ
প্রেপণরণে এেটণ েদ আব , এেটণ খণল - েদ মঠে েলে েণ এেটণ খণল, েণমিটণর
েণিবে মদবয় এেটণ খণল ছগব খুে িণয়ণ লণবগ ছে হঠণৎ েবর এেটণ ছদে তণলণ/
তণরণ ছিবর রণতণরণমত এেটণ েণয়গণ ছ বি চবল আেণ ছেখণবে এেটণ েিয় আিণবদর
েিে মে ু ম বলণ, েে ছচেণপমরমচত িণেু ষগুবলণবে েে ছ বি চবল আেণ েষ্ট ছতণ
লণবগই আর আিণরও লণবগ তবে হয়ত েণেণ িণ’র িতে অতটণ লণবগ েণ, আমি ছতণ
এখণবে েবেম , হয়বতণ অতটণ লণবগ েণ, মেন্তু েণেণ িণ’র ছতণ লণবগ েণরর আশ্চে্েেে
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ভণবে ছদে েলবত তণরণ এখেও েণাংলণবদেবেই ছেণবঝ, তণবদর ওই েণয়গণটণবেই
ছেণবঝ, ভণরতেষ্বে মঠে ছিবে মেবয়ব

ছতণ েবটই মেন্তু ওই ছদে েলবত ছগবল

ওখণবে েণ খুে ইন্টণবরমটাংমল েখে ধর ছদবের ছলণেেে এে হয় আিণর িণিণ
িণমেরণ এে হয়, েণেণবদর/েণেণরণ েেণই এে হয় ছে ভণষণটণ েবল ছেটণ মেন্তু
পূ ে্েবের ভণষণ। ছ ণটবেলণয় শুবে ভণবলণ লণগবতণ এ আেণর মে ভণষণ েলব মেন্তু
এখে আর িেণ লণবগ েণ এখে ছতণ মিে েমর ছে েমতয ছতণ এটণবতণ আিণবদর ভণষণ
আিরণ েলতণি এখে এই ছেণধটণ েণে েবর।
ঋতুপর্ণাঃ

আচ্ছণ এই ছে েলবল ছে েখে ফযণমিমল ছগট টুবগদণর হয় তখে মেবেবদর িবতণ
েবর মেবেবদর ভণষণ েযেহণর েবরণ, এই ছে ঘবর এেরেবির েরম েণইবর মগবয়
ছেটণ পণল্টণেণর ছচষ্টণ – এই েযণপণরটণ তুমি েমদ আর এেটু মেেণমরত মে ু েলবত
পণবরণ?

শ্রণের াঃ

ছদখ মেেণমরত েলবত ছগবল িণবে এখণেটণয় আিণর ছেটণ িবে হয় আিণর ছেটণ ইবয়
ছে েণইবর েণইবরর িতে, অবেেটণ ছেই চলমত ভণষণ আর েেয ভণষণর িতে েযণপণর
হবয় েণয় েণইবর েখে আেম

তখে এখণেেণর ছেণলেণত্তণইয়ণ ভণষণ ছেটণ ছেটণই

েলব মেন্তু েখেই মেবেবদর ছলণেেবেরণ আেব েণ েণাংলণবদবে েণবচ্ছ তখে মেন্তু
িণবে স্পবন্টমেয়ণেমল খুে স্বতাঃস্ফূত্ ভণবে তণরণ ছেই ভণষণগুবলণবতই তণরণ েেণ
েলব ে, এটণ আশ্চে্ লণগব , ছেটণ আিরণ পণমর েণ। আিণবদর প্রেবের দখল ছেই
ছেই ভণষণটণর আিণবদর পূ ে্েে য় ভণষণর দখল ছেই। আিণবে েলবত েলবল আমি
েলবত পণরে েণ মেন্তু তণরণ েলব ে, িণবে অে্ণৎ তণবদর ওই রুটটণ ছেবে ছগব ,
তণরণ ওই েণয়গণটণয় েিণবে আর মে তণবদরবে স্মৃমতটণ তণমিবয় মেবয় ছেিণবচ্ছ
েণ মে ু ছতণ এেটণ হবচ্ছ ছে েণর েেয তণরণ ভুলবত পণরব ে েণ েণ ওটণবতই রবয়ব ে
েণ ছে মরচুয়ণলেগুবলণ েণেবতণ ছে মরচুয়ণলেগুবলণ মেন্তু খুে আলণদণ িণবে এইখণেেণর
এইপণর েণাংলণর ছলণবেবদর আর ওইপণর েণাংলণর ছলণবেবদর মরচুয়ণলেগুবলণ
খুেই আলণদণ, অবেে মে ু বত আলণদণ। তুমি দুগ্ণপুবেণর অষ্টি বত ছেবে শুরু েবরণ
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এখণেেণর ছলণবেরণ আমি েণমে েণ অবেবে মেন্তু লুমচ খণে আিরণ মেন্তু খণই েণ,
এখণবে ছেিে ধবরণ েরস্বত পুবেণবত। আিণবদর েরস্বত পুবেণয় ইমলে িণ ছখবত
হয় এখণবে খণয় েণ, আিণবদর পণবয়ে ছখবত হয় এখণবে খণয় েণ। আিণবদর মেবয়বত
েণেবতণ মেবয়র প্রচুর মরচুয়ণলে আব ছেগুবলণ আলণদণ। ছেিে এেটণ িেণর ঘটেণ
েমল িণবে আিণবদর েণমিবত ছে মেবয় হওয়ণর পবর ছিবয়বে মেদণয় ছদওয়ণ হয়
েবন্ধযবেলণয় মেন্তু এপণর/এবদে বদর েেণলবেলণয় মেদণয় মদবয় ছদওয়ণ হয়। এই ছে
মরচুয়ণলেগুবলণ তুমি ছদখবে আলণদণ। তণ ণিণ ছতণ ওই মেখযণত ইমলে-মচাংমি লিণই
ছতণ আব ই ওটণ েণই েণ েললণি। এই হবচ্ছ েেণ। িণবে ওই আোঁেবি েণেণটণ মেন্তু
আব মরচুয়ণলেগুবলণবত।

ঋতুপর্ণাঃ

আচ্ছণ এই মরচুয়ণলেগুবলণ ছে এখবেণ আিরণ ছে েবয় ছেিণমচ্ছ আিণবদর েণবে ছে
ছদবের... মরচুয়ণলেগুবলণ ছেগুবলণ মে িবে হয় ছে পরেত্ প্রেেবে ছেইগুবলণ
মদমচ্ছ েণ ছেইগুবলণ হণমরবয় েণবচ্ছ?

শ্রণের াঃ

হযণোঁ হযণোঁ। ছদখ িণবে আিরণ েমদ ছেই ভণবে ছদমখ আিরণ ছতণ পরেত্ প্রেে আিণবদর
িবধযই মেন্তু আব েণ আিণবে েমদ মেবেে েরণ হয় আমি মেন্তু চণইে ছে তণর পরপ্রেেবে এটণ মদবয় ছেবত মেন্তু ছেণেণও মে এই এেটুবতণ ছেণধহয় েণেব েণ েণ
তণরণ আেবল েবর এবেব , এখে হয়ত এিে এেটণ ছিন্টণমলমট চবল এবেব ছে
ছেবে আর মে হবে? এখে ছতণ আিরণ এখণেেণরই েণমেন্দণ ছেবে আর মে েরবেণ?
শুধু তণই ছেে ছেিে ধর আিরণ েলপণইগুমিবত েমদ আমি ছতণিণবদর মেবয় ছেবত
পণরতণি তণহবল ছদখবত পণরবত ছে অবেেটণ িণবে ছে এেটণ গ্রণি ছ বি এবেব
ছতণ েণ এেটণ েণয়গণ তণবদর িণদণরলযণন্ড ছ বি এবেব ে ছতণ ফবল ছে েণয়গণটণয়
তণরণ এবলে ছে েণয়গণটণবে তণবদর মেবেবদর িতে েবর মেবচ্ছ েণবেণ। আমি
ছদবখম , আিণর েে েলপণইগুমিবত। েলপণইগুমিবত আিরণ আবগ দুেণর েবর
ছেতণি ে বর – পুবেণর েিয় এেেণর আেণর মিবেম্ববর ে বতর ু মটবত এেেণর।
ছতণ তখে আমি এেটু েি হওয়ণর পর এখে মরবলট েরবত মেবখম ছে আিণবদর
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েণমিটণ চণরমদবে েণরবেল গণ , েু পুমর গণ

মদবয় ছঘরণ। আিণবদর পণবের

েণমিগুবলণও তণই এোং খুে আশ্চে্েেে ভণবে েণরণ ওপণরেণাংলণ ছেবে এবেব
তণবদর েণমিগুবলণ এরেি। পরেত্ েণবল েখে েি হবয়ম
মেখযণত ছলখণ আব

েঙ্খ ছঘণবষর এেটণ

েণেবতণ “েু পুমর েবের েণমর”। ছেটণবে পিণর পবর আিণর

এটণবে আবরণ আমি েুঝবত মেবখম

ছে হযণোঁ! এরণ আেণর পর ছেবহতু খুে েেুবের

িবধয েণেবতণ, এবদবে এবে এই ছদেটণবে ওই েণয়গণটণবে ওরেি েবর মেবচ্ছ।
েণ ধর েখে গল্প হয়, আবগেণর মদবে েে / েেণই গল্প েবর েখে েলত ছে ‘এ আর
মে ছদখম ে আিণবদর েণমিবত ছতণ এই হবতণ, এইরেি প্রেপণমরমট ম ল, পুেুবর
িণ ম ল, ছগণয়ণবলর গরু ম ল, এইগুবলণ শুেবত শুেবত খুে ভণবলণ লণবগ – ছেটণ
এখে পণই েণ মিে েমর ।
ঋতুপর্ণাঃ

এই ছে তুমি েলবল ছে ছ ণটবেলণয় গল্প েলবত ছে েণমিবত েণ েণমি মেরেি ম ল
েণমির মচেটণ মেরেি ম ল, ছেই মচেগুবলণ েমদ আবরেটু আিণবদরবে মেেণমরত
েলবত পণবরণ।

শ্রণের াঃ

ওই ছে েললণি েণ েণেণর েণব গল্প েবর ছে েণেণ খুে েণমিটণবে মিে েবর, েণেণর
েণব তণোঁর ছদবের েণমির গল্প ছেণেণগুবলণ িণবেই েণেণ েবল ছে গ্রণি ঢুেবতই ওই
ছে েুিেুমির গণ ম ল, ওই গণ টণবে েিশুদ্ররণ পুবেণ েরত এোং ে বর ওরণ এেটণ
েিয় খুে েি েবর পুবেণ েবর ওইখণবে ছেণলিণ

মদত, ছেণলিণ

পুমিবয়

ছেণলিণ টণবে িণবে ছেবট আর মে ওরণ প্রেণদ ততমর েরত এোং গ্রণবি েেণইবে
মদত। েণেণ ওটণ মিে েবর। তণরপবর গ্রণবির ছে িণবে এেেণবে েণেণ েেণই এোং
েণেণর

ওই

ছে

আিরণ

িণবে

আিণবদর

িবধযও

এেটণ

েণরণে েে

/

েণধণরর ধণররণ আব ছে মহন্দু-িুেমলি রণয়ট েণেবতণ েণেণ আর িণ’র িবত ওখণেেণর
ছে িুেমলিরণ িণবে ছদে য় িুেমলিরণ ম বলে তণরণ মেন্তু খুে ভণবলণ ম বলে ছে
ঠণেুিণরণ / িণ’রণ েলবতে ছে আিণর েণবে ওখণেেণর ছে িুেমলি ফযণমিমলরণ ম বলে
ঠণেুিণ েণ মদদণ েলতণি তণরণ ইয়ণমে্ িণরত, ফণেলণমি িণরত, আিণবদরবে রণখত,
েণরর ঠণেুিণর পবে েম্ভে হবতণ েণ েণরর ঠণেুিণর অবেেগুবলণ ছ বলবিবয় ম ল,
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ফবল তণবদরবে এেেণবে ছদখণ েম্ভে হবতণ েণ ছতণ তণরণ ছদখত। এইভণবে এেেণবে
মিবলমিবে ম ল এোং ওই েটগণ ওই পণেুিগণ ওই ছে েণিবে মদবয় চবল েণওয়ণ
খণল এটণবে েণেণ ভ ষর মিে েবর এোং এখবেণ ছেটণবে েবল। িণবে েণেণবে েমদ
অপেণে ছদওয়ণ হয় ছে তুমি মে মফবর েণবে েণেণ হয়ত ছেবত চণইবে। হয়ত েলম
েণরর এতমদে ছতণ ভণরতেবষ্ রইল ছতণ ছে ছেবে আিণর এেটু িণঊট আব মেন্তু
েণেণ এখবেণ খুে মিে েবর। েণেণ ছেে িণ’ও মিে েবর।
ঋতুপর্ণাঃ

এই ছে ছদেভণগ হল, ছতণ ছদেভণবগর েণরর েণ ছে েবরব মেবের েেয েবরব
ছতণিণর িণ, েণেণ েণ ঠণেুরদণ েণবে ছরেপমিেল েবর?

শ্রণের াঃ

েণবে েলবত ছস্পমেমফেণমল মে ু ছেরেি েবল েণ, েবল দুেবেই িণবে েবল ছে
দুেবেই রণেে মতর মেেণর েণ রণেনেমতে ছে দণেণ ছখলণ ছেটণর মেেণর। এেটণ
মোংগল লণইে – রযণিমক্লবফর এেটণ লণইে এেটণ ছদেবে টুেবরণ েবর মদল এোং
তণরণ মে ু ভণেণর আবগই তণবদর মেবের ছদে মেবের েেতেণমট েণ মভবট ছেটণবে
েবল ছেই মভবট ছ বি, আিণর ঠণেুিণর ভণষণয় েলবত ছগবল েলবত হয় তণোঁর স্বণি শ্বশুবরর মভবট ছ বি তণবে চবল আেবত হল এটণ েমতয ছেদেণদণয়ে। এটণ আর মে
রণেে মত

ণিণ আর েণবেই েণ দণয় েরবে েল। এটণর ছেবে ছেরেি

ছস্পমেমফেণমল মেন্তু েণউর ছেরেি ভণবে েবল েণ। এটণ েবল ছে ছদখ রণেনেমতে
পমরমিমতর েেয চবল আেবত হল ।
ঋতুপর্ণাঃ

ছতণিণর িণ ’৬৫ েণবল চবল আবেে?

শ্রণের াঃ

হযণোঁ। িণবে ওই ’৬৪-’৬৫ এরেি।

ঋতুপর্ণাঃ

ওেণরণ ছে ’৪৭ এবলে েণ ’৬৫-ছত এবলে এই ছে এতগুবলণ ে র ওখণবে েি হওয়ণ,

েণেণ ছেই স্মৃমতগুবলণ েমদ মে ু েলবত পণবরণ।
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শ্রণের াঃ

ছদখ িণ’ছে ছেণধহয় দণদু ’৪৭-এর... ’৬৫-ছত িণ’ছে পুবরণপুমর পণমঠবয় ছদওয়ণ হল।
তণর আবগ ছেণধহয় িণ এখণবে আেত। এই মপমরয়ি িণবে ’৪৭ ছেবে ’৬৫-র
মপমরয়িটণ আিণর েণব অেণেণ। আমি েতটুেু েণমে িণ আবেে, িণ ক্লণে মি-ছত
এখণবে এবে ভমত্ হয় এোং ভমত্ হওয়ণর পবর িণ এখণবেই পিণশুেণ শুরু েবর েণরর
িণ’র ছতণ ওখণবে – ছেবহতু িণ ছিবয় তণই ওখণবে রণখণটণ হয়ত ছেফ ম ল েণ। আর
আিণর আরও দুই িণমে ম ল িণবে েখে ওই ’৬৫ েণবল এে িণমে েেণয় েণ, আর
এে িণমের মেবয় হবয় ছগম ল ফবল তণবে আেণর ছেণে প্রশ্নই ম ল েণ। ছতণ িণ’ছে
এখণবে মেবয় আেণ হয়, িণ এখণবে পিণশুেণ েবর তণরপবর আশ্চে্ এটণও খুে িেণর,
এটণও আমি শুবেম

ছে দু-েণমির ইবচ্ছ ম ল িণবে েণেণবদর মদে ছেবেও আর

িণবয়বদর মদে ছেবেও দু-েণমিরই ইবচ্ছ ম ল ছে মেবয় হবল েণঙণলবদর েণবে মেবয়
ছদবে িণবে এবদে য়বদর িবধয মেবয় ছদবে েণ। ফবল িণ’র মেবয়টণও এখণবে
হয় এোং েণঙণলবদর েণবেই হয় এোং এটণ আরও ইন্টণবরমটাং আিণর িণ েণেণর
ইবচ্ছ ম ল ছে আিণবদর িণবে আিরণ ছে প্রেে আিণবদর মেবয়টণও েণঙণলবদর েণবেই
ছদবে এোং ছেণ ইমিবিন্টণমল আিণরটণও তণই হবয়ব । এটণ খুে অদ্ভুত লণবগ ছে
এতগুবলণ ে র পবরও এখবেণ ওই ঘমট-েণঙণল এটণ মেন্তু েিণবে মেন্তু চবল আেব
…েণমে েণ ।
ঋতুপর্ণাঃ

আচ্ছণ এই ঘমট-েণঙণবলর পণে্েযটণ ছে েল , ছতণিণবদর িণবয়র িবধযও ম ল, িণ েণেণর
প্রেবেও ম ল এটণ েণেণর েণরর মে ?

শ্রণের াঃ

েণেণর িবধয ছেমে ম ল। ছদখ আিণর ছেটণ িবে হয়, আিণর ছেণধ ছেবে আমি দুবটণ
মেমেে েুমঝ – এে ছতণ, এেটণ মেরণট েি উদ্বণস্তু েণরণ চবল আেব ে তণবদরবে ছে
এইখণবে গ্ল্যণিমল ছিবে ছেওয়ণটণ েম্ভে ম ল েণ। ছেে েম্ভে ম ল েণ েণরর ছদখ
এত

এেটণ

চণপ

এবে

পিব

ইবেণেমির

উপবর,

েণেবত

মদবত

হবচ্ছ, এবদর েণবে ছেয়ণর েরবত হবচ্ছ, এটণ হওয়ণবত এবদর / এপণর-েণাংলণর
অবেবেই ছিবে মেবত পণবরে মে। ফবল েণঙণল িণবে ‘েণঙণল’ িণবে ছেণেণও মগবয়
তণবদর িবে হবতণ ছে খুে অেবেয় েণ এইরেি ছেউ। আিণর েণেণবে ছেিে ছফেও
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েরবত হবয়ব ছেিে ছেণে েন্ধুর েণমি ছগব ে, ‘ও! ছতণরণ েণঙণল?’ আচ্ছণ তণরপর
ছেবে তণোঁর েণেণ িণ হয়ত তণোঁর েণবে (আিণর) েণেণর েণবে আর ছেরেি ছেণে ইবয়
েবর উঠবলে েণ। ছতণ েণেণর িবে মেন্তু এটণ এবফি ছফবলব । ওই আব ঘমট-েণঙণল
ছে ছেই ম ল েণ ছেটণ েলে েণ এোং আরও িেণর েেণ আমি েখে েি হবয় এি.
এ. পিম েণদেপুবর, আিণবদর এটণ –এটণ মেন্তু েট িণবে মেন্তু খুে মেমরয়ণেমল
েয়, মেন্তু এরেি হবতণ েবলে ছে এই ছতণরণ েণঙণল, এই ছতণরণ ঘমট, ছতণরণ মেন্তু
মে ু েণমেে েণ, ছতণরণ িণবেই রণন্নণয় মেেণল মিমষ্ট মদে আর ছতণরণ িণবেই রণন্নণয়
মেেণল ঝণল মদে। এই ছে িেণর িেণর এইগুবলণ মেন্তু আিণবদরবেও / আমিও
ছদবখম মেন্তু আিণরটণ অতটণ পযণবেমটে েয় েতটণ আিণর েণেণর েণরর েণেণবেই
এটণ ছদখবত হবয়ম বলণ এই ঘমট-েণঙণল িণবে েণঙণল আচ্ছণ েণঙণল মঠে আব েবর
দণোঁিণবেণ। েণেণ ছেটণ েবল ছে আবগেণর েিয় েণঙণল ছ বলর েণবে ঘমট ছিবয়র েণ
ঘমট ছিবয়র েণবে েণঙণল ছ বলর িণবে মেবয় ছদওয়ণই হবতণ েণ েম্ভেই ম ল েণ ।
ঋতুপর্ণাঃ

এই ছে তুমি েলবল েণেুবে এই ছে ঘমট-েণঙণল এই ছে মেবদ্বষটণ অবেেটণই ছদখবত
হবয়ব এেটু ছ ণট ছ ণট ঘটেণ েমদ এেটু েলবত পণবরণ আিণবদর।

শ্রণের াঃ

িণবে ছ ণট ছ ণট ঘটেণ েলবত ওই আর মে িণবে েণেণ হয়ত ছেণে েন্ধুর েণবে ছগব ,
ছে হয়ত খুে ভণবলণ েন্ধু, েণমি েণওয়ণর পবরই েণেণর ছতণ েেণ শুবেই েুঝবত পণরত
ছে এ েণঙণল, েণেণ ছগল ছে েণঙণল েযে েন্ধু মেবচ্ছদ হবয় ছগল। েণেণর ছ ণটবেলণয়
এটণ িে এেটণ দণগ ছেবট ছগল ছে ‘ও ! আচ্ছণ ‘আমি েণঙণল েবল আিণর েণবে
এটণ েরণ হল’ এই িণবে আর মে ।

ঋতুপর্ণাঃ

আচ্ছণ এই ছে ’৪৭ এর পর ’৭১-এ ছে আিণবদর েণাংলণবদে স্বণধ ে হবয় ছগল এই
েিয় ছতণিণবদর েণমির ছলণবের িবেণভণে মেরেি ম ল?

শ্রণের াঃ

ভণবলণ ছতণ ছলবগইম ল ছে েণাংলণ এেটণ স্বণধ ে েণাংলণবদে হল, মেন্তু তণোঁর েণবে
ছেণধহয় মে ু টণ দুাঃখও ম ল ছে আর েণওয়ণ হবে েণ এই ছদেটণয় ছেখণবে আিরণ
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ম লণি, এেেিয় েণেতণি ছেই ছদেটণয় আর মফবর েণওয়ণর েম্ভে েণ। মেবেষত
আিণর ঠণেুরদণর মদে মদবয় েম্ভে ম ল েণ েণরর তণরণ এইখণবে এেণবর েণেবত শুরু
েবরম বলে এইখণবে আর মে আবে আবে িণল পণলণ আর মে মেেণর েরবত শুরু
েবরম বলে। ফবল মফবর েণওয়ণর েেণ আর ভণবেেমে আিণবদর/আিণর ঠণেুরদণদণর
মদে ছেবে আর ভণবেেমে। ছেটণ আিণর দণদুরণ ছভবেম বলে তণরণ ছফবল আেবত
পণবরে মে েণ ছ বি /ওখণে ছেবে ছ বি আেণটণ তণবদর পবে েম্ভে ম ল েণ, ছেটণ
এইমদে ছেবে মেন্তু হয় মে ।
ঋতুপর্ণাঃ

আচ্ছণ আবরেটণ আিণর ছেটণ েণেবত ইবচ্ছ েরব

এই ছে েলবল ছে এখবেণ

এখেেণর প্রেবের িবধয খুে হণমে ঠণট্টণর িবধয চবল এবেব এই ঘমট-েণঙণল এই
েযণপণরগুবলণ…
শ্রণের াঃ

হযণোঁ েণরর মেমরয়ণেমল আর ছেয় েণ। মেমরয়ণেমল ছেয় মে? আিণর ছতণ আর িবে
হয় েণ। ছেে িণবে মে আমি ছতণ এইখণবে েবেম আিণর েণব মেন্তু ছদেটণ েলবত
মে এই ছদে। মেন্তু হযণোঁ ছেণেণও মগবয় এেটণ রুট েণে েবর ছে আিণর ওখণবে
মে ু ম ল, মেবেষত ছদবখ আেণর পর ছতণ খুেই িে খণরণপ হবতণ ছে ইে! েত
ভণবলণ েণয়গণ ম লণি গ্রণিবতণ অবেে েি, আিণবদর অবেেটণ েণয়গণ ম ল আিণবদর
ছেে মেেণল েি েণয়গণ ম ল আিণবদর। ছেই েিে মে ু ছ বি মদবয় আেণ এেটণ
দুাঃখ ছতণ েণে েবর। আর ওই েখে িণেু ষগুবলণর েণবে ছদখণ হবচ্ছ েণরণ আিণর
দণদুর েেণ েলব ে ঠণেুরদণ েণ েণেণর ছ ণটবেলণর েেণ েলব ে তখে খুে িণয়ণ
লণগম ল ছে ছেে ছ বি চবল েণওয়ণ হল? েণ ছগবলই হয়ত ভণবলণ হবতণ। মেন্তু তণ
েণদ মদবয় এখেেণর পমরমিমত দণোঁমিবয় আর মফবর েণওয়ণর েেণ মেন্তু আর ভণমে েণ
েণ আমি ভণমে েণ।

ঋতুপর্ণাঃ

আচ্ছণ এই ছে ছতণিণর েণব , এই ছে আিণবদর ‘েি্ণর’ ছপমরবয় আেব , এই ‘েি্ণর’
ছতণিণর েণব মে তণৎপে্ রণবখ ?
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শ্রণের াঃ

আিণর েণব মে তণৎপে্ রণবখ! েণ েণেবলই ছেণধহয় ভণবলণ হবতণ। েণরর ছদখ এেটণ
েি্ণর েণ এেটণ ছরখণ ছেটণ ছেণে িণেু বষর িেগুবলণবে িণবে আলণদণ েবর মদবত
পণবর মে? েণরর আিণর েণেণ িণ ছে ছতণ ছদখম তণরণ েণেব ে এবদবে িবের ছেণে
এেটণ অাংে এবদবে মফবর আেব , ছেণে এেটণ েেণ এবদবে মফবর িণবে ছফবল
ছরবখ এেব ে। েণ েণেবলই ছেণধয় ভণবলণ হবতণ। েি্ণর েণ ছেবে েমদ আরও ছেমে
েণতণয়ণত েরণ ছেত, এত েমদ ছেিণেণল েণ েণেবতণ, িবে হয় আরও ছেমে ছেবত
পণরতণি, আরও ছেমে েু মেধণ হবতণ ছদখবত পণরতণি। ু োঁবয় ছ বে ছদবখ আেবত
পণরতণি আরও।

ঋতুপর্ণাঃ

আিণর আবরেটু েণেবত ইবচ্ছ েরব ছে িণবে এই ছে তুমি েলবল ছে ‘েি্ণর’ েণ
েণেবলই ভণবলণ হবতণ ছেণেণও মে ছতণিণর এটণ ছদেভণবগর েণবেই শুধু মিলণবত
ইবচ্ছ েবর েণমে ছেরেি অেযণেয ছদবেও ছেিে ইন্টযণরেযণেেণল েি্ণর রবয়ব তণোঁর
েণবে?

শ্রণের াঃ

েেটণই। তণই ছতণ িবে হয়। আিণর মদে ছেবে তণই ছতণ িবে হয় ছে এত েি্ণর
এত ইবয় েবর লণভটণ ছলণবের মে হয় আমি েণমে েণ িণবে েত্রুতণ মদবয় ছতণ
লণভ মে ু হয় েণ। ছে পণমেেণবের েণবে ভণরবতর এই ছে এত েত্রুতণ, েি্ণর এই
ছে এত ইবয় পণমেেণমে ভণরত য়বদর িবধয েণ েণেবলই ছেণধয় ভণবলণ হবতণ েণরর
আদবত ছতণ েেণই এেেণবেই এেটণ েিয় েণেত। ছদেভণগ হবয় ছগল মে েেয
হল? মে হল? রণেনেমতে পমরমিমত ছে ছতণ আলণদণ মেন্তু িণেু বষর িেগুবলণ হয়ত
চণয় েণ েণ েণধণরর িণেু ষ মে েি্ণর েণ তণর েি্ণর েয় এরেি ছেণধহয় ছেণবঝ
েণ। েণরর মে েলম আিরণ েখে / আমি েখে ছগম লণি েণেবতণ িণবে েণবেই
েলম

ছে অবটণওয়ণলণ ছেবে শুরু েবর মরক্সণওয়ণলণ, ‘ও! আবগ আপেণরণ এখণবে

েণেবতে? ছেণেণয় েণেবতে? ছেণেণয় ছদে ম ল আপেণবদর?’ এমনভাবে গল্প করবে
আমাবের সাবে যেন যস েহুদেবনর যেনা এেং এটা ভােবে হবে েখন মবন হয় যে
েণধণরর মানু ষরা এই েি্ণরটণ ছেণবঝ েণ। েণধণরর িণেু বষর েণব িণবে েণঙণমল েণ
এই মহন্দু-িুেমলিও েয়, েণঙণমল এই ছেিটণই মেেণল েি এোং মেবদবেও তণই ছদখবে
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েখে

দুেে েণঙণমল ...েণঙণমলই, তণরণ ছে ভণরতেবষ্র েণঙণমল েণ েণাংলণবদবের

েণঙণমল ছেটণ খুে এেটণ িযণটণর েবর েণ। িণবে আমি েণইবর মগবয়ও িণবে েলম ছে
েখে ছগম ধবরণ েণঙণমলবদর ছদখবত দণরুে এেটণ আেন্দ হয়। এই তখে আর
িণেণয় েবে েণ ছে ছে েণাংলণবদে ছেবে এবেব েণ ভণরত ছেবে ছগব , েণ ছে মহন্দু
েণ িুেমলি ছেটণ আর িণেণয় েণবে েণ।
ঋতুপর্ণাঃ

ছতণিণর েণব ছদে ছেণেটণ ?

শ্রণের াঃ

আিণর েণব ছদে অেেযই ভণরতেষ্ ।

ঋতুপর্ণাঃ

ছেটণ মে ছতণিণর েণেণ িণ’র েণবে ছেণেণয় পণে্েয িবে হয় এই ছদবের?

শ্রণের াঃ

ছদখ েণেণ িণ’রণ ওখণবে েবেব ে। তণবদর ওখণেটণর টণে েণেণটণই স্বণভণমেে এোং
েণেণ িণ ওখণে ছেবে ছে তণবদরবে তুবল আেণ হবয়ব – এেটণ গণ বে েমদ তুবল
আেণ হয় এিমে েতই তুমি ভণবলণ এেটণ েণয়গণবত পুোঁবত দণও তণবদর ছেণেণও মেন্তু
রুট ওখণবে েণেবে। আিণর িে খণরণপ হয় আিণর খণরণপ লণবগ, এই ছে চবল আেণ
হবয়ম ল ওখণবে ছগবল ভণবলণ হত ছেবত পণরতণি মেন্তু আিণর / আমি ছতণ আদবত
এখণবেই েবেম , আিণর েিে মে ু এখণবেই, আমি ছতণ এখণেেণর ছিবয়। ফবল
আিণর েণব আিণর ছদে ভণরতেষ্। ছতণিণবে এেটণ ছ ণট্ট উদণহরর মদ – ধর মেবয়
হল মেবয়র আবগ পে্ন্ত ছতণ আিরণ িণবে েণ.../ মপতৃগৃবহ েণমে ছেখণেণেণর এেটণ
ছে টণে আর তণরপবর তুমি েখে শ্বশুরেণমি আে

তণরও মেন্তু এেটণ টণে আব

তুমি মেন্তু ছেণেটণবেই মিেণই েরবত পণরবে েণ এোং দুবটণই খুে স্ট্রাং। িণ েণেণর
ছেবে আিণর এটণ িবে হয় ছে েণেণ িণ ওটণবে খুে ইবয় েরব ে ওটণ ওেণর েণব
ছদে েণ দযণে মেন্তু এই ছদেটণ ছে তণরণ মিেণই েরবত পণবরে েণ আর আমি ছতণ
পণমরই েণ আিণর ছতণ এটণই ছদে।
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ঋতুপর্ণাঃ

এই ছে আেণর পবরর তুমি ছে গল্পগুবলণ শুবে

এখণে ছেবে ে রেি গল্প তুমি

ছতণিণর পবরর প্রেেবে েলবত চণইবে?
শ্রণের াঃ

েেমে ু … েেমে ু েলবত চণই েণরর আমি চণই ছে এই ছে এেটণ ধণরণ... এই
ধণরণটণবে েণেু ে পরেত্ প্রেে। এেটণ / এেদল িণেু ষ েণ এেটণ পমরেণর তণর
এেটণ েিয়, এেটণ েণয়গণয় তণর িূ ল ম ল, তণবে চবল আেবত হল, তণর ে স্ট্রণগল
ম ল... ছেই স্ট্রণগলটণবে ছে মে ভণবে েণ ছেই ছে প্রমতেূল পমরমিমতগুলবে ছে মে
ভণবে েণমটবয় উঠবলে। অবেে মে ু েরবত হবয়ব আিণর েণেণবে ছেযঠুবে অবেে
উঞ্ছেৃ মত্ত েরবত হবয়ব । আমি ছতণ েলম িণবে মেবে পিণশুবেণ চণলণবেণর পণেণপণমে
েণবত োংেণরটণ চণমলবয় ছেওয়ণ েণয়... অবেে রেি েযেেণ েবরব েণ অবেে মে ু
েবরব েণবত উবঠ দণোঁিণবত পণবর। এই স্ট্রণগলগুবলণ েণেণ উমচত ছেণেণও মগবয় আিণর
িবে হয়। ফবল আমি েেটণই েণেণবত চণই।

ঋতুপর্ণাঃ

এই ছে তুমি ছে েলবল ছে েণেণবে ছতণিণর েণেণবে মেবের ে মেেণ এোং োংেণর
চণলণবেণর েেয অবেে মে ু েরবত হবয়ব

অবেে স্ট্রণগল েরবত হবয়ব

এই

স্ট্রণগলগুবলণর গল্প ছ ণট ছ ণট গল্প েমদ তুমি আিণবদরবে েলত পণবরণ।
শ্রণের াঃ

এই ছে ছতণিণবে আবগ েললণি ছে পিণশুেণর পণেণপণমে ওরেি হণট ছেবে
মেমেেপে মেবে এবে মেমি েরত চণষ বদর েণ ছেবে চণল মেবে আেত এবে হণবট
এবে মেমি েরত এরেি আিণর ঠণেুিণ মেন্তু েণেবতে েণ। েণেণ মেন্তু খুে লুমেবয়
লুমেবয় েণেটণ েরবতে েণরর ঠণেুিণ ভ ষে রণেভণমর িমহলণ ম বলে। আিণর
স্মৃমতবতও তণই ঠণেুিণ ভ ষর রণেভণমর িমহলণ ম বলে, ফবল ছেটণ েণেবতে েণ এোং
েণেণরণ েরবতে। আবে আবে েি হবত শুরু েরবলে তখে েযেেণ েরবত শুরু
েরবলে েরবত েরবত এেটণ অবটণ মেেল। আিণবদর এেটণ েণে ছতণ আিণবদর
এেটণ মেমির ছদণেণে ম ল... ফযণিমর টণইবপর ম ল ছতণ তণরপবর েণিণেণপবির
ছদণেণে হল, এখবেণ আব । যো এইভণবে দণোঁিণবলণ। তণরপবর আিণর ছিবেণ-ছেযঠু
চণেমর ছপবলে, ছেযঠু এেটণ চণেমর ছপবয়ম ল। িণবে পিণশুেণ ছেখণর
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পণেণপণমে আরও মে ু েবর েণবত ফযণমিমলটণবে দণোঁি েরণবেণ েণয় এটণ মেন্তু ম ল
েরণের ম ল ।

ঋতুপর্ণাঃ

আচ্ছণ এই ছে তুমি েলম বল ছে ছতণিণর ছদবের েণমি িণবে েণাংলণবদবে ছে েণমি ম ল
ঢণেণয় এর এখণবের েলেণতণ এোং েলপণইগুমির েণমির িবধয ছে েণদৃ েয েণ েণদৃ েয
ছেই তুমি ছদবখ ছতণ এটণর উপবর েমদ এর এেটু েলবত পণর।

শ্রণের াঃ

আমি ঢণেণয় ছগম লণি, েণ হযণোঁ, িণবে আমি ঢণেণয় ছগম লণি তখে ছেণধয় ’৯৮-’৯৯।
আমি খুেই ছ ণবটণ। আমি ছেণধয় ক্লণে এইবট পমি। ওখান যেবক যেবখ ওই পাশ
দেবয় একটা খাল োবে, অবেেটণ েণয়গণ, চণরমদবে প্রচণ্ড েেুে। োদিগুবলা একটু
যেরকম হয়, গ্রণবির েণমি ছেরেি গিপিতণ হয় ছেরেি েণমি। আর এইখণবে এবে
আিণবদর ছেবলঘণটণর েণমি ছতণ খুেই আর মে ছ ণট েণয়গণর উপবর েণমি। এেদি
ইট েণঠ ছদওয়ণ েণমি... েেুবের ছেরেি ভণবে মে ু ছেই তণও ওই িণবে েণঙণলরণ
ছেখণবে েণেবে গণ ও েণেবে, ছতণ মে ু গণ পণলণ আিণবদর েণমিবতও আব , আর
েলপণইগুমির ছে েণমি ছেখণবে র মতিত আর মে গণ লণগণবেণ হয় এোং এটণ আিণর
ছেযঠুর এেটণ হমে ছে গণ লণগণবেণ এোং মে ু টণ হয়ত আমিও ছপবয়ম েণরর আিণরও
এটণ হমে। যযেঠু রীদেমে োদির আবশপাবশ গােপালা লণমগবয়, ওই ছে েললণি
েণরবেল গণ , েু পণমর গণ িণবে প্র ু র ফুল গণ ফল গণ , েিে মদবয় িণবে এই
ছেণেণও মগবয় এেটণ েণেু েয আেণর ছচষ্টণ েবর। আবগর েণমিটণবে মিে েবর েবল
ছেণধয় ছেণেণও েণট েণেু েয আেণর ছচষ্টণ েবর েণমিটণবত।

ঋতুপর্ণাঃ

আচ্ছণ এই ছে ওখণে ছেবে আেণর পর এই ছে ছ ণট্ট এেটণ েণয়গণয় েণেণ এোং
ছেইটণ মেবয় তণবদর িবেণভণে মেরেি ম ল েণ ছেরেি মে ু গল্প মে তুমি শুবে ?

Page 16 of 22

My Parents’ World - Inherited Memories
শ্রণের াঃ

ে রেি গল্প িণবে এখণবে ভণিণ-েণমিবত ম ল ঠণেুরদণ এবে প্রেবি তণরপবর ওই
আিণর মপমে-ঠণেুিণর েণবি ওই েণয়গণটণ ছেেণ হয় েণরর উমে ছতণ মেধেণ ম বলে,
ছতণ ওেণর েেয এেটণ োংিণে ছরবখ ছেবত হবে। ছতণ আিণর ঠণেুরদণ... ঠণেুরদণর
ছিবয়র েণবি েণয়গণটণ ছেবেে। ছেেণর পবর আিণর ছে ঠণেুরদণ এোং তণর/আিণর
েণেণ ছেযঠু এরণও েণেবতে। খুেই ছ ণবটণ েণয়গণয় ম ল, িোঃপূ ত হত েণ।
তণরপবর েলপণইগুমিবত আিরণ েখে ছিণটণিুমট হবয় েণই, ওই েণহণ েণেুবদর েেণ
েলম লণি েণবদর েণে্ণমর আব , তণরণ েখে ছহল্প েরল তণবদর পণবেই আিণবদর
এেটণ েণমি ছেেণ হল। আিণবদর এখে ছে েণমিটণ, এখে আিণবদর েণমিটণ মেন্তু
অবেেটণ েণয়গণ মেবয় এোং আবে আবে েণয়গণগুবলণ মেেবত শুরু েরল িণবে
পমরমিমত েত ভণবলণ হবয়ব

আমে্ে অেিণ েত ভণবলণ হবয়ব

েণমিটণ তত েণর

েণিণবেণ হবয়ব আর মে ছেেণ হবয়ব , েমি ছেেণ হবয়ব আর মে। এখণে ছেবে
আিণর ছেটণ িবে হয় ছে ওই ছ ণট েণয়গণয় হয়ত েণেবত পণরত েণ, আর মে েি
আবরণ স্পযণবের মদবে েের ম ল আর মে। এটণ আিণর িবে হয়। এে েণচ েণেণর
মে িবে হয় ওটণ আমি েখেও মেবেে েমরমে।
ঋতুপর্ণাঃ

আচ্ছণ এই ছে তুমি েলবল ছে ঠণেুরদণরণ ’৪৭-এর পর অেিণ েখে আেণর মঠে হয়
ছফরত চবল েণে। এই ছে ছফরত চবল েণওয়ণর প্রবেেটণয় ছেে ছগবলে? মে ইবচ্ছ
ম ল? ছেইগুবলণবে এেটু েমদ েল।

শ্রণের াঃ

ছদখ তখে ছেটণ চবল এবেম ল, ছদেভণগ হবয়ব , পমরমিমত প্রচণ্ড এই দণেণ েণ
এরেি ম ল েবল চবল এবেম ল। তণরপর দুমদবেই পমরমিমত মেমতবয় েণয়। এেণর
েণমিটণর ছতণ ম লই েণ ওখণবে ছলণেেে আর মে ছদখত েবল ছে চবল এবেম ল।
মফবর চবল েণে। ঠণেুিণবে ছরবখ আবেে। ঠণেুিণ েণ আিণর ঠণেুরদণ েণ িণবে ’৪৭
-এর পবর আিণর ঠণেুরদণ েণ িণবঝ িণবঝ এখণবে আেবতে। ঠণেুরদণর েণেণ এখণবে
ওই ভণিণ-েণমিবত েণেবতণ আমি ছেটণ েলম ছে েণেবতে আর মে দুমদবেই আর
মে তণল মদবয়। ছতণ ঠণেুরদণ আর মে ওখণবে েণতণয়ণত েরবতে। ছতণ মফবর েণে
’৪৭-এর পর। িণবে ’৪৭-এর পর পমরমিমত মেতু হওয়ণর পবরই আেণর ওখণবে চবল
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েণয় । ঠণেুিণবে ছরবখ আবে। ঠণেুিণ ওই মদেটণ ছদখত আর ঠণেুরদণ এইখণবে ছচষ্টণ
েরত ছে েমদ আবরেটণ / আবরেটু মে ু েরণ েণয় এইখণবে। মেন্তু ’৭১-র পবর আর
েম্ভে হয় মে েণেণ ওখণবে। পমরমিমত হয়বতণ দণদুর েণ ঠণেুরদণর িবে হবয়ম বলণ ছে
ওখণবে আর েণেণ েণবে েণ ছেই েেয চবল এবেম বলণ। িণবে এ ছেবে আর খুে
ছেমে েবর েণেণর। েণেণও তখে খুে ছ ণট েণে ছতণ। েণেণর তখে ছেণধহয় দুই মে
মতে ে র েয়ে। ফবল ছেটণ আর েণেণর িবে ছেই। ওইটুেু িবে আব ছে চবল
আবে। ছেিে েণেণ ছে মেবয়... েণেণ-ছতণ ’৪৭-’৪৮-এর পর চবল েণয়। েণেণ ওখণবে
েণেবতণ এোং ছেমে দুষ্টুমি েরবল আর মে, েণেণ খুে দুষ্টুমি েরবল আর মে ঠণেুিণ
ভয় ছদখণবতণ, “দণোঁিণ এেণর ছতণর েণেণ আেু ে ওইখণে ছেবে তণরপবর ছতণর িেণ
ছদখণমচ্ছ“। এেং োোবক দনবয় আসা হয় ৫২ েণবল। েণরর েণেণ এইখণবে এবে, ওই
’৫২-ছতণ, ছিণটণিুমট ’৫৫ মে ’৫৬ েণগণদ েণেণ ক্লণে ছফণবরর েৃ মত্ত পর েণ মদবয়ম ল
িণবে পর েণ মদবয়ম ল েণেণর িবে আব , তণর আবগর স্মৃমতগুবলণ েণেণর েণব খুে
ধূ ের িণবে েণেণর েণ ছেবে আিণর গল্প ছেণেণ। আমিও মঠে এটণর েম্ববন্ধ েলবত
পণরে েণ।
ঋতুপর্ণাঃ

আচ্ছণ এই ছেণ ছতণিণর ঠণেুিণ ওখণবে ম বলে, ’৭১ েণল অেমধ ম বলে, ছতণ ওেণর
মে ু ওখণবে েণেণর ছে অমভেতণ ...

শ্রণের াঃ

অমভেতণ েলবত ঠণেুিণ ভ ষর রণেভণমর িমহলণ ম বলে এোং ছিণটণিুমট ঠণেুিণ মেন্ত
খুে দণপবটর েণবে েণেবত পণরবতে এোং েণেবতণ িণবে ওখণবে অবেবে ভয়
ছদখণবতণ ছে েণবত ঠণেুিণ চবল েণয় েণমিটণ ছ বি ছদয়। ঠণেুিণবে মেবয় চবল েণওয়ণ
েণয়। ঠণেুিণ মেবে ছেগুবলণবে র মতিত িযণবেে েরবতে। এিেও গল্প শুবেম ছে
রণমেবেলণয় এবে ভয় ছদখণবচ্ছ ভূ ত ছেবে ঠণেুিণ এেটণ েণটণমর মেবয় ছেমিবয়ব ছে
ছে ভয় ছদখণবচ্ছ ছে ছে ... তণবে আর মে ধরণর েেয। ঠণেুিণর ফবল অেু মেবধ হয়
মে। ওই আবেপণবে েলম লণি ছে ছগণমেন্দ েণেুরণ ম বলে তণরপর িুেমলি েণরণ
ম বলে অবেবেই তণরণ ঠণেুিণবে ছেে ছহল্প েরবতে। ফবল ঠণেুিণবে/ ঠণেুিণর ছে
মদে মদবয় অেু মেবধ হয় মে ওখণবে েণেবত মেন্তু ’৭১-এর পর তণরণই হয়ত িণবে
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আর ভরেণ মদবত পণবর মে, ছে আর েণেণ েম্ভে েয়। েণরর ছে খণে ছেেণরণ েণ
রণেণেণর েণমহে তণরণ মহন্দু-িুেমলি মেমে্বেবষ িণরম ল। ফবল আর েম্ভে ম ল েণ
ওখণবে েণেণ। চবল আেবত হবয়ম বলণ।
ঋতুপর্ণাঃ

এই ছে ’৭১-এবরর পবর ছে অেিণটণ পণলটণবচ্ছ তখে মে ওেণবদর মেবেবদর মে ু
ছফে েরবত হবয়ম ল?

শ্রণের াঃ

েণ। এরেি ছফে েরবত হয় মে। িণবে দণদুবে / ঠণেুরদণবে ওই পণেিণও েরণর
েেয িণবে ধরবত েণওয়ণর ছচেটুেু

ণিণ আর ছেরেি মে ু েরবত হয়মে

আিণবদরবে ... চবল এবেব ে। মাবন আসাটা খুে স্মু েমল হবয়ম ল েণ ছেরেি মে ু
েরবত হয়মে।
ঋতুপর্ণাঃ

আচ্ছণ এেণর ছে তুমি গল্পগুবলণ শুবে েণেণর ছেবে এরেি ছেণে গল্প আব ছেটণ
তুমি ছতণিণর পরেত্ প্রেেবে েলবত চণও েণ?

শ্রণের াঃ

েণ। এরেি ছেণে গল্প ছেই আমি ছতণ েলম

ছে আমি েেই েলবত চণই।

ঋতুপর্ণাঃ

এই ছে েলবত চণই এটণর েণররটণ ে ?

শ্রণের াঃ

এই ছে েলম ছে আিণর িবে হয় ছে এেটণ িণেু ষ তণর পণট, তণবে েণেণ খুে
েরুমর। েণরর ছে েমদ েণ েণবে ছে ছতণ েুঝবে েণ তণর রুট ছেণেণয়। ফবল আমি
তণবে পুবরণটণই েলবত চণই এোং আিণর ছেরেি - েমতয েেণ েলবত আিণর েণেণর
ছেরেি ছতণ ছেণে হণে্ ছিিণমর ছেই ছেটণবে লুবেণবত চণইে েণ েলবত চণইে েণ।
ফবল পুবরণটণই েলবত চণই। ছেে রভণগই িেণর ঠণেুিণর ওই ছে দণপবটর েণবে েণেণ
েণ ঠণেুরদণর এখণবে এবে ছে এেটণ ছিমিেযণল প্রযণমিে শুরু েরণ, েণেণ – ছেযঠু
এবদর পিণশুবেণর পণেণপণমে ছে স্ট্রণগল চণমলবয় েণওয়ণ – এই মেমেেগুবলণ আমি
অেেযই েলবত চণই। েণ িণ’র এইখণবে, ছদখ আিণর িণ’র পবে মেন্তু মেমেেটণ েহে
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ম ল েণ। িণ তণর েণেণ িণবে ছ বি এখণবে েণেত। এখণবে ছেবে পিণশুেণ েবরব
তণর েণেণবদর েণব । ফবল এই ছে স্মৃমতটণ ছে এেটণ ছ ণট্ট ছিবয় ছে ক্লণে মি-ছত
পবি ছে তখে তণর িণ’র েণব ছেবত চণওয়ণটণই... এোং িণ’র খুে িে খণরণপ হত
িণ ছেটণ েলত / িণ’র িে খণরণপ হত, মেবেষত িণবয়র েেয আর মে আিণর মদদণর
েেয িে খণরণপ হত। ফবল এই মেমেেগুবলণ ছতণ েণেণবেণ ভণবলণই, উমচতই। ফবল
আমি েেই েণেণবত চণইে।
ঋতুপর্ণাঃ

তুমি / ছতণিণর মে িবে হয় ছে তুমি ছে গল্পগুবলণ শুবে ছতণিণর েণেণর ছে স্মৃমত
আর ছতণিণর িণবয়র ছে স্মৃমত এর িবধয তুমি মে ছেণে েণিেেয পণও?

শ্রণের াঃ

দুেবের স্মৃমতবতই ছফবল আেণ এেটণ েণয়গণর েেয খুে আেুলতণ আর দুেবের
স্মৃমতই খুে িণবে... িণ’র স্মৃমতবত িণ ছেিে তণর পমরেণরবে ছ বি েণেণর এেটণ
েষ্ট ম ল, েণেণর স্মৃমতবত আেণর তণর পমরেণরবে পণবে মেবয় লিণইবয়র এেটণ মদে
ঊবঠ আবে। িণবে এেটু উমেে-মেে, মেন্তু দুেবের স্মৃমত এেটণ েণয়গণয় েিে ছেটণ
হবচ্ছ খুে েবষ্টর। এেটণ ছদেভণগ, এেটণ েণচ্চণর উপবর, এেটণ েণচ্চণটণ েণ এেটণ
িণেু বষর উপবর এেটণ ণপ ছফবল ছগব

ছে ণপটণ তণরণ এখবেণ পে্ন্ত েহে েবর

মেবয় চবলব ছে ছেণেণও েষ্টটণ তণবদর ছলবগই আব ।
ঋতুপর্ণাঃ

আচ্ছণ এই ছে ছতণিণর দণদু ছে িণক্তণর ম বলে ছহণমিওপযণমের িণক্তণর এখণবে আেণর
পর, এই ছে মে ভণবে উমে প্রযণমিে শুরু েরবলে, এই গল্পগুবলণ েমদ এেটু েবলণ।

শ্রণের াঃ

এই গল্পগুবলণ িণবে ওই েণমলরহণবটই এেটণ মিেবপিণমর খুবল ছদওয়ণ হয়। ওখণবে
দণদু এেটণ মপ. িব্লু. মি.-র েণয়গণ ম ল েণেবতণ ওই মপ. িব্লু. মি.-র ওই েণয়গণর
উপর দণদুবে েণবঠর আর মে এেটণ ছদণেণে িত েবর ছদওয়ণ হয়। ছতণ দণদু আর
মে ওইখণবে ওই েণমলরহণবট... েণমলরহণট িণবে হবচ্ছ আিণবদর েণমিটণ হবচ্ছ
ধুপগুমিবত। েলপণইগুমি ছেলণর ধুপগুমি েণয়গণয়, ধুপগুমি এখে মিঊমেমেপযণমলমট
হবয় ছগব ছতণ ওইখণবে আিণবদর েণমি। আিণবদর েণমির ছেবে ছিণটণিুমট েণমলরহণট
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মতে মেবলণমিটণর হবে। ছতণ ওখণবে দণদুবে এেটণ েণয়গণ খুবল ছদওয়ণ, িণবে েবর
ছদওয়ণ হয়। দণদু ওখণবে আবে আবে ছেণে মচমেৎেে ম ল েণ, মচমেৎেণরও ছেণে
ছেবহতু েণলণই ম ল েণ ওখণবে ফবল দণদু খুে তণিণতণমি ওখণবে ছেই েণয়গণটণ ধবর
মেবত ছপবরম ল েণ উবঠ আেবত ছপবরম ল। এটণ েু মেধণ হবয়ম ল আর মে েণমির।
ঋতুপর্ণাঃ

ছতণিণর েণেণর এই ছে মেবের ে মেেণ অে্ে েবরব ে, ছেটণ এেটু েমদ েলবত
পণবরণ, তণর ছে স্ট্রণগলটণ এটণ আবরেটু েমদ েলবত পণবরণ।

শ্রণের াঃ

েণেণর স্ট্রণগলটণর েণবে েণেণ পিণশুেণ েবরব

মে. েি. পে্ন্ত এোং অবেেমদে পে্ন্ত

েণেণর িণবে চণেমর ছতণ ছেরেি মে ু ম ল েণ। চণেমর েণেণ ছেভণবে ছচষ্টণও েবর
মে। েণেণ খুে ছ ণটবেলণ ছেবেই ওই স্বণধ েভণবে েযেেণ েবর েবর আর মে েযেেণর
মদবেই আর মে েযণেটণ ম ল। যো আমার কাবে, েণেণর ছেটণ গল্প ছেণেণ ছে আিণবদর
পণবের েণমিবত এেটণ ছেযঠু ম বলে যসই যযেঠু োোবক হাযার েবশক টাকা ...
দেবয়দেল। যসই টাকা দেবয় োো প্রেম ওই মপ. িব্লু. মি., আিণর েণেণ আর মে
ওই মপ. িব্লু. মি.-র েন্ট্রণির, গভে্বিন্ট মপ. িব্লু. মি.-র েন্ট্রণির, আর মে –
ছতণ েণেণ ছেই টণেণ মদবয় েযেেণ শুরু েবরে এেেবের েণবে পণট্েণরমেবপ। এটুেুই
আমি েণমে। এ ণিণ আর তণর পবর আবে আবে েণেণর আমি এটণও েণমে ছে
েণেণ প্রেি মদবে ওই ছিমদে পুবর মগবয় েণে েরবতে, েয়েগবর েণে েরবতে।
আবে আবে েণেণ দণোঁমিবয় েণয়। েণেণর মদে ছেবে আর ছেরেি মে ু ...
ঋতুপর্ণাঃ

এখণবে আেণর পর েণমির ছিবয়বদর ছে পমরমিমত ম ল েণ ছেটণর উপর েমদ এেটু
েলবত পণবরণ।

শ্রণের াঃ

েণমির ছিবয় িণবে এেিণে তখে ঠণেুিণ আর মে এেল আর মে, েণরর মপমেিমেরণ
খুেই ছ ণট ম বলে, দুই মপমেিমে আেণর খুেই ছ ণট ম বলে ফবল তণবদর মদে ছেবে
আেণর তণরণ ছেণে ছেরেি েবর স্ট্রণগল েরবত হবয়ব

মেেণ েণমে েণ। তবে

ভণইবদর েণবে, ওই আর মে এেটণ পমরেণর দণোঁিণবত ছগবল অন্দরিহবলর ছে
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েণেগুবলণ হয় ছেগুবলণ তণরণ েরত এগুবলণ, পিণশুেণ েণদ মদবয় আর ছেণধহয়
ে মেেণর েন্ধণবে ছেবরণবত হয় মে এটুেু েলবত পণমর।
ঋতুপর্ণাঃ

িণবে োংেণর চণলণবেণর এই েু মেধণ, অেু মেধণগুবলণ ছেটণ মেবয় েমদ এেটু েলবত
পণবরণ?

শ্রণের াঃ

োংেণর চণলণবেণর এই েু মেধণ অেু মেধণগুবলণ ছদবখণ এেটণ প্রমতমষ্ঠত েণয়গণ ছ বি চবল
আেণ িণবে েণাংলণবদবে এেটণ েবেষ্ট আয় ম ল, ধণমে েমি ম ল ছেখণে ছেবে আেণর
পবর এখণবে এবে ছেইটণবতণ ম ল েণ ফবল মে ু টণবতণ অেু মেধণ মেশ্চয়ই ম ল।

ঋতুপর্ণাঃ

আবরেটণ আিণর েণেবত ইবচ্ছ েরব ছে এই ছে তুমি েলবল ছে মরচুয়ণলেগুবলণর
েেণ েলম বল, এই ছে েণঙণলবদর ছে ছস্পেণল মরচুয়ণলেগুবলণ ওইগুবলণ েমদ আবরেটু
এলণবেণবরট েবর েল ছেগুবলণ ছতণিণর পমরেণবর এখবেণ চবল আেব তুমি ছদবখ ।

শ্রণের াঃ

ওই ছে েবলম লণি ছেটণ, ওই ছেগুবলণ েললণি ওইগুবলণই, িণবে আমি ওইগুবলণবেই
আর মে মঠে ছেণট েবরম আর মে ছে অষ্টি বত আিণবদর ছেণে লুমচ খণওয়ণর চল
ছেই আিরণ র মতিত ভণত খণই আর িণ ঠণ হয় েণ। আিণবদর েণে ছতণ দেি র
মদে এেটণ েণেণ েবল এেটণ অেু ষ্ঠণে হয় ছেটণ ওই পূ ে্পুরুষবদর উবেবেয আর মে
ওই ইবয় ছদওয়ণ হয় আর মে, মে েলে আর মে, পূ ে্পুরুষবদর উবেবেয মে ু ছদওয়ণ
হয় আর মে। েবন্ধযবেলণর মদবে েণেণ হয় আর দেি র মদে আিরণ মেরণমিষ খণই।
আর মে েলে মেবয়বত ছতণ েললণিই, আিণবদর মেবয়বত ছিবয়বে রণমেবেলণর মদবে
পণঠণবেণ হয়। আরও ছেণধহয়, ও ! আিরণ ছতণ ঘমটবদর ছেণধহয় এেটণ শ্রী গিণর
েযণপণর আব

েণবেণ আিণবদর আেণর ওটণ ছেই। আিণবদর এই মেমেেটণ ছেই।

এইরেিই ওই ছদণয়ণত... েরস্বত পুবেণবত আিরণ অদ্ভুত ভণবে ইমলে িণ খণই।
এই এরেি মরচুয়ণলে আব ।
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