My Parents’ World - Inherited Memories
Interview details
Interview with Sukanta Biswas
Interviewed by Somwrita Nag

স োমঋতোাঃ

আপনি বোনির কোরও সেকক পূ বববোাংলো নিকে সকোি গল্প শুকিকেি? যনি
নকেু বকলি? আনম আপোতত বোধো নিনি িো, আপনি বলকত েোকুি।
আনম নকেু সিোট নিনি।

ু কোন্তাঃ

বোবোর কোে সেকক গল্প শুকিনে, পুকরোটোই গল্প আর নক, নিকেরো নকেু ই
সিনিনি।

োধোরণত ওপোর বোাংলো, মোকি বোাংলোকিশ, স িোকি পোবিোে

আর নক বোনিটো নেল। স িোকি আমোকির

োধোরণত বযোব ো, মোকি

পূ ববপুরুষকির বযব ো এবাং চোকষর ওপর নির্বরশীল নেকলি তোরো। তো
ওিোকি প্রচুর েনম েোেগো নেল। এর মকধয ইনিেো ১৯৪৭

োকল যিি

স্বোধীি হে তিি ইনিেোকত ঘুরকত আক ঐ ৫০-৫১ োকল। তিি ঘুরকত
এক

সিকি ইনিেোটো সমোটোমুনট বোাংলোকিশ সেকক অকিক সবটোর, এবাং

বোাংলোকিশ সেকক এক এিকি ব বো করো সযকত পোকর। ঘুরকত আ োর
মকধয নিকেই আর নক বুকে সিে। তোরপকর আবোর ওপোর বোাংলোে চকল
যোে, মোকি িোিু আর নক। যোওেোর পকর ওিোকি েনম েোেগোগুকলো নেল
স িোকি নকেু একটো সলোককক িোনেত্ব সিে আর নক। সমোটোমুনট ২৫-৩০
নবঘো মতি েনম নেল। স ই েনমটো আইিউনিি িোকম এক বযোনির িোম
ওিোকক িোনেত্ব সিওেো হে নক তুনম এই েনমগুকলো সিকিো, আমরো একটু
ইনিেো সেকক আ নে, এক

আবোর েনম েোেগোগুকলো নবনি করকবো বো

যোই করোর হে করকবো, ককর আমরো েোেগোটোর বযবস্থো করকবো, তিি
মোকি ইনিেো চকল আক । আ োর পকরই ইনিেোকত

োধোরণত ওপকর

ঘুকর সবিোে সকোেোও উত্তরবকে, িনিেোর বিগ্রোম, ন াংহোনট, সগোবরপল্লী,
এরকমর্োকব ককেকটো েোেগোকত নকেু নিকির েিয ব বো
ককর, নকেু নিকির েিয নকন্তু সকোেোও স্থোেী র্োকব ব বো

করকত শুরু
ককর িো।

তোরপকর নকেু নিি এর্োকব চলকত েোকক, চলোর মধয নিকে অেবনিনতক
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অবস্থোও িোরোপ হকে যোে। তোর মকধয নিকে আমোর বোবো িুবই সেোট
নেল, িোিু নেল – িোিু তিি একটু কৃনষকোকের ওপর নির্বর করকতো,
চোষবো

করকতো, মোকি সলোককর েনম, নকেু েনম র্োকগ নিত আর নক।

র্োকগ নিকে চোষবো করকত করকত তোরপর একটো েোেগোে একটো বোনি
ককর মোকি বিগ্রোকম। বোনি করোর পকর ওিোকি সেকক সিিল সয এিোকি
েোেগোটো র্োল লোগকে িো তোরপর এই গ্রোকমর সশকষর নিকক আবোর
একটো বোনি ককর। ওগুকলো

ব সেকি নিকে এক

এিোকি বোনি ককর,

তোরপর এিোকি নকেু েনম েোেগো সলোককর র্োকগর চোষ করত। নকেু
গরুও নেল। গরুর ওপর নির্বর ককর র্োকগর চোষ করত আর আমোর
বোবো পিোশুকিো করত। িোিুর প্রচুর মোকি পনরশ্রকমর ফকল নকেু একটু
একটু ককর েনম নকিকত শুরু ককর আর নক। েনম করকত করকত
এরকমর্োকবই, মোকি চোকষর ওপকরই নকেু েনম নকিকত সমোটোমুনট ২০২২ নবঘো মতি েনম সকিো হকে যোে আর নক। এর মকধয নিকে তোরপর
বোবো হকি বি হকে যোে। বি হে মোকি বি হকত হকত উনি তিি
মোধযনমক, ১২, ক্লো

এর্োকব পো

করকত করকত তিি উনি িোিোরকম

বযব ো, পিোশুিোর মকধয নিকেই বযব ো করত, করোর পকর রোেিীনত,
এর্োকব করকত অেবনিনতক অবস্থো সমোটোমুনট তিিও র্োল হেিো আর
নক। এর্োকবই চলকত েোকক। নকন্তু বোাংলোকিশ সেকক

োধোরণত আ োর

কোরণটো হকি এই সয ওিোকি ওিোিকোর সলোককরো নকেু অতযোচোর করত,
সযমি েনমর ফ লগুকলোকক সককট সিওেো, অতযোচোর করো, মোকি বোনির
সগোলো সেকক ধোি সককি নিকে যোওেো এই এই ধরকির অতযোচোকরর েিয
ওিোকি আর নক বোাংলোকিশ সেকক এিোকি চকল আক । চকল এক ই
তোরপকর এিোকি চোষবোক র ওপকরই নির্বর হে মস্ত নকেু । চোষ করকত
করকত তোরপকর বি হকে বোবো একটো সেোট্ট চোকনরও পোে আর নক।
চোকনর করকত করকত এই এইকতো।
স োমঋতোাঃ

শুধু ঘুরকত এক

এিোকি সেকক যোে িোনক এিোকি আ োর আকরো অকিক

কোরণ নেল?
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ু কোন্তাঃ

হযোাঁ ঘুরকত এক ই। ঘুরকত এক এিোকি সিকি সয র্োকলো লোকগ। তোরপর
বলল সয ইনিেোই যোওেো যোক, ইনিেো নগকে ওিোকি ব বো

করকবো।

ওিোকিই স্থোেী হকে যোকবো আকস্ত আকস্ত। কোরণ ইনিেো হকি স্বোধীি সিশ
আর বোাংলোকিশ তিিও পরোধীি। তোই এিোকি আমোকির র্নবষযকত হেত
িোিোরকম অ ু নবকধ হকত পোকর। তোই তিিই বোাংলোকিশ সেকক এিোকি
চকল আক । বুেকত সপকরনেল সয আমোকির র্নবষযৎটো ওিোকি র্োল হকব
িো। এটো সবোেোর েিযই আর নক ইনিেোকত চকল আক । এটোই।
স োমঋতোাঃ

আপিোরো সকোি অ ু নবধো সফ

ককরি নি? মোকি আপিোর িোিু সকোি

অ ু নবধো সফ ককরি নি?
ু কোন্তাঃ
স োমঋতোাঃ
ু কোন্তাঃ
স োমঋতোাঃ

বোাংলোকিকশ?
হযোাঁ
হযোাঁ, অবশযই, অ ু নবধো সফ সতো ককরকেই, িোহকল সকি আ কব?
মকি হল সকি সয ওিোকি র্নবষযকত অ ু নবধো হকত পোকর? তিি নক
সপ্রকেন্ট নকেু সফ ককরনেল?

ু কোন্তাঃ

হযোাঁ তিি সপ্রকেন্ট সফ
ওিোিকোর

মস্ত নহন্দু

ককরনেল এই কোরকণই সয গ্রোকমর পর গ্রোম
ম্প্রিোকের মোিু কষরো

ব ওপোর বোাংলো মোকি

বোাংলোকিশ সেকক ইনিেো চকল আক । ইনিেোর নিকক চকল আ কত
সিিকলো সয আমরো তোহকল সেকক নক করকবো?

বোই সতো চকল যোকি।

তোহকল আমরোও যনি িো যোই তোহকল পকর আরও অ ু নবধো হকে যোকব,
আমোকির আত্মীে স্বেি, পোিো প্রনতকবশী
েোকক,

ব আ কত আ কত কমকত

ব ইনিেোর নিকক চকল আ কত েোকক। এই কোরকণই আর নক

চকল আ ো।
স োমঋতোাঃ
ু কোন্তাঃ

আপিোর েীবকি সিশ র্োগ নক অেব বহি ককর?
সিশ র্োগটো আমোর েীবকি একটো িুবই িোরোপ ঘটিো বকল মকি কনর
আনম। মোকি এটো িো হকলই র্োকলো হত। এটোই আর নক। িুকটো সিশ
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যনি এক োকে হত তোহকল হেত চলোকফরোর আরও ু নবধো হত। সকোকিো
বোধো েোকত িো। ওিোিকোর, মোকি বোাংলোকিকশ আমোকির সযমি
পূ ববপুরুষরো আকে, নকেু আত্মীে স্বেি আকে, তোকির

োকে যোতোেোকতর

অ ু নবধো হত িো, একটো সিশ - সিশটোও বি হত এবাং অেবনিনতক নিক
নিকেও র্োকলো হত। এ ব নচন্তো র্োবিো ককর র্োনব মোকি সিশটো র্োগ
হওেোটো একটো র্োকলো নিক মকি কনর িো আর নক।
স োমঋতোাঃ

আপিোর িোিু যিি এইপোকর চকল এল এবাং এপোকর আ োর পর
নকর্োকব স কটল্ করল স টো যনি একটু নবস্তোনরত বকলি। নক নক
অ ু নবধোর মকধয নিকে বো নকর্োকব স কটল্ করল।

ু কোন্তাঃ

এিোকি আ োর ফকল মোিু কষর েনমকতই চোষ করকত হত

োধোরণত।

এিোকি রকোকরর োহোযয তিিও সিওেো হে নি মোকি আমরো সতো যিি
রোেট বো ইকে হে তোর আকগ চকল আ ো হে। তিিও িুকটো সিকশর
মকধয সকোিও েোকমলো বো গিকগোল হেনি। ু স্থ পনরকবকশর মকধয নিকেই
এিোকি চকল আক । বহু আকগ আর নক। বোাংলোকিশ স্বোধীি হওেোর
আকগ বো ইনিেো স্বোধীি হওেোর পরপরই চকল আক

ওেিয সকোিও

অ ু নবধো হেনি। োধোরণত চোকষর ওপর নির্বর করত। চোষ আর বযব ো।
মুনির সিোকোি নেল, সকোিও অ ু নবধো স রকম হেনি নকেু আর নক।
অেবনিনতক একটু ম যো নেল।
স োমঋতোাঃ
ু কোন্তাঃ

ঐপোকর সতো নিকেকির েনম নেল। হঠোৎ এরকম র্োকব এপোকর এক ওপোকর েনম েোেগো নেল, তোরপকর েনম েোেগোকত আর

ম্পূ ণব যোওেো

হে নি। সেকি নিকে আ ো হকেকে পুকরোটোই। আর নকেু আিো হেনি বো
নবনিও করো হেনি। তোরপর নকেু পে োকনি আিো হকেনেল এিোকি
োমোিয, তো নিকেও নকেু েনম েোেগো সকিো হকেনেল, তোরপর প্রচুর
পনরশ্রকমর পকরই এগুকলো করো হকেকে ব।
স োমঋতোাঃ

র্োরত এবাং বোাংলোকিকশর মকধয সয বর্বোর এটোকক আপনি নকর্োকব
সিকিি?
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ু কোন্তাঃ

বোাংলোকিশ এবাং র্োরকতর সয বর্বোরটো স

বর্বোরটো আর নক, মোকি িুকটো

সিশ যনি এক হত তোহকল বর্বোকরর সকোিও িরকোর নেল িো। তো
বর্বোরটো আনম র্োল মকি কনর িো আর নক। এিি সযকহতু িুকটো সিশ
হকে সগকে - এই িুকটো সিকশ সযকহতু ইনিেো আর পোনকস্তোি এিোকি
বর্বোর অবশযই িরকোর। এটো নঠকই আকে আর নক, এিি বতবমোকির
অকেব নঠক আকে এটো মকি কনর র্োকলোই আর নক, সযকহতু িুকটো সিশই
আলোিো, িুকটো সিশই স্বোধীি। বর্বোরটো িরকোর কোরণ ওকির
আমোকির

াংস্কৃনত

াংস্কৃনত পুকরোটোই আলোিো। ওকির কোলচোর, ওকির রোেিীনত,

ওকির চলোকফরো, ঐ েকিয িুকটো সিশ সযকহতু তোই বর্বোরটো এটো
সমোটোমুনট নঠকই আকে আনম র্োকলোই মকি কনর আর নক।
স োমঋতোাঃ
ু কোন্তাঃ
স োমঋতোাঃ

আপিোর মকত আপিোর সিশ আ কল সকোিটো?
আমোর সিশ ইনিেো।
আপিোর বোবো মোরও নক তোই? মোকি ওিোরোও নক তোই মকি ককরি িো
নক ওিোকির আলোিো নকেু অযোটোচকমন্ট নেল সযটোর বযোপোকর আপনি
শুকিকেি?

ু কোন্তাঃ

বোবোর সযকহতু পোনকস্তোি মোকি বোাংলোকিকশ েন্ম তোই বোবোর একটু িোরোপ
লোকগ মোকি তিি তোর স্মৃনতগুকলো মকি পকি আর বোবো যিি গল্প
আকোকর ককর তিি অকিক িুাঃি প্রকোশ ককর। বকল বোাংলোকিকশর
আবহোওেো অকিক র্োকলো, ওিোকি প্রচুর িিী মোতৃক সিশ। োরো বেকরর
মকধয মোকি ঘুকর ঘুকরই আমোকির নিিগুকলো কোটোকত পোরতোম। সিৌকোে
ককর ঘুরকত সযকত পোরতোম, অকিক মোে ধরতোম, ইনিেোকত অকতো
র্োকলো মোে সিই, ওিোকি বি বি মোে। বি বি িোবোর। এইগুকলো আর
নক। এইগুকলোর েিয ওিোর প্রচি িোরোপ লোকগ। তকব মোর সযকহতু
এিোকিই েন্ম তোই মো এর ও কবর সকোিও বযোপোরই িে। র্োল মন্দর
বযোপোরটোই সবোকে িো সযকহতু ওিোকি যোেই নি, সিকিনি, সবোকেই িো,
আর নক।
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স োমঋতোাঃ

আপিোর েীবকি ওপোকরর আচোর অিু ষ্ঠোি িোবোর এবাং সপোষোক আশোক
এর ম্পককব যনি নবস্তোনরত বকলি।

ু কোন্তাঃ

বোাংলোকিকশর সয সপোষোক আশোক বো আচোর বযবহোর এটো আমোর িুবই
র্োকলো লোকগ আর নক, মোকি িুবই র্োকলো লোকগ এই কোরকণই কোরণ
বোাংলোকিকশ সয
হে

মস্ত মোিু ষ গুকলো আক

সিকিনে, তোরো

োধোরণত িুবই

রল এবাং তোকির কেোবোতবো বো কোলচোরটোও র্োকলো। সমোটোমুনট

মোিু কষর

োকে নমশকত পোকর। মোিু কষর

মোিু কষর

োকে িুব

োকে চলকত পোকর গ্রোকমর

হকেই আর নক নমকশ সযকত পোকর। ওকির

কোলচোরটোে কেোবোতবো সযমি ওরো এককবোকর মোতৃর্োষো মোকি নিকের
র্োষোে কেো বকল, আমরো সযটোকক বনল বোঙোল র্োষো, আমরো ঠোট্টো কনর
আর নক িোরোপ বনল, আমরো যনি একটু নশনিত হকে যোই একটু র্দ্রস্থ
র্োকব কেো বনল আর নক, ওরো স টো ককর িো, ওরো এককবোকর নিকের
র্োষোকতই কেো বকল। ওইটোকক মকি কনর সয ওরো নঠক আকে, িুব র্োল
লোকগ আর নক।
স োমঋতোাঃ

আপিোর েীবকি ওপোকরর আচোর অিু ষ্ঠোি আপিোর পনরবোকর নকেু নক
এিিও চকল আ কে িোওেো িোওেো, যনি নকেু বকলি —

ু কোন্তাঃ

হযোাঁ অবশযই আকে, ওিোিকোর আচোর বযবহোর সযগুকলো সহোত, মোকি
ঠোকুমোরো সযটো বোবো বো মোকক নশনিকে নিকে সগকে, স ই কোলচোকরই
আমোকিরকক সশিোকি আর নক সশিোে। স টোর সেকক মকি করনে সয
অকিক সবটোর এবাং র্োকলো এবাং র্োকলোটো নিকেনে, িোরোপটো সতো নিই নি
এবাং আচোর অিু ষ্ঠোি র্োকলো সলকগকে আর নক।

স োমঋতোাঃ

স টোর বযোপোকর আর একটু যনি বকলি, সকমি আচোর অিু ষ্ঠোি বো নক
রকম।

ু কোন্তাঃ

আচোর অিু ষ্ঠোি সযমি বলকত নক ধরকির?
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স োমঋতোাঃ

মোকি আমরো সযরকম েোনি পূ বববে আর পনিমবকের মোিু কষর িোওেো
িোওেো অিযরকম বো আপিোর ঠোকুমো আপিোর মোকক সযমি নশনিকেকেি
স ইরকম যনি একটু নবস্তোনরত বকলি।

ু কোন্তাঃ

সযমি বোাংলোকিশ সেকক আমোর ঠোকুমো সযমি মোকক পুকরোটোই হোকত ককর
নশনিকেকেি, ঠোকুমো সযকহতু বোাংলোকিকশর কোলচোকর মোিু ষ হকেকেি বো
িোিুও হকেকেি এবাং স টো আমোর মোকক নশনিকে সগকেি এবাং স ই
কোলচোরটো সিকিনে যকেষ্ট র্োকলো। তোকির রোন্নোবোন্নো িোওেো িোওেো, সযমি
এপোর বোাংলো সেকক ওপোর বোাংলোর মোিু কষরো একটু রোন্নোবোন্নো র্োকলো
করকত পোকর। আর নক, র্োল আর নক তোকির পূ েো আচবোর বযোপোরটো বো
ধকমবর বযোপোরটো একটু নিষ্ঠোবোি র্োকবই পোলি ককরি, নিেম শৃ ঙ্খলো
সমকি এগুকলো আর নক র্োলই সলকগকে আর নক এটো বোাংলোকিকশর।

স োমঋতোাঃ

একটু যনি নর্কটলস্ এ বকলি, স ই পূ েো আচবোর বযোপোকরই আর একটু
নকেু --

ু কোন্তাঃ

সযমি পুকেো লক্ষ্মীপুকেো আকে, রস্বতীপুকেো এই পুকেোগুকলো আর নক
ঠোকুমোরো িোিুরো হোকত ককর নশনিকেকেি, স গুকলো সযর্োকব নশকিকেি
স গুকলোই ওপোর বোাংলো সেকক নশকি এক

স গুকলো মোকক ওই কোলচোকর

মোকি বোাংলোকিকশর কোলচোকরই নশনিকেকেি, স ই কোলচোকরই এিোকি
চলনে এিকিো, আর পূ বপ
ব ু রুষরো সযটো আর নক নশকিকেি স টো এিিও
চকল আ কে বাংশ পরম্পরোে, আমরোও স টোই আর নক করনে।
স োমঋতোাঃ

স টো এইপোর বোাংলোর আচোর অিু ষ্ঠোকির সেকক নক রকম অিযরকম মোকি
নক র্োকব অিযরকম, স টো যনি একটু বকলি।

ু কোন্তাঃ

মোকি ওপোর বোাংলোর আচোর অিু ষ্ঠোি পুকরোটোই এিিও গ্রোময প্রকৃনতর
মোকি তোরো আর নক

বোর

োকে নমকলনমকশ করকত পোকর আর নক আর

ইনিেোর কোলচোরটো সিকিনে, মোকি একটু আত্মককনিক সযটো নিকেই
বলকবো, নিকেই করকবো নিকেই বি হব, মোকি এটোই আর নক, মোকি
নিকেরো আর নক পুকরো একটু স লনফশ্ এর মতি চলোচল ককর ইনিেোর
মোিু ষকির মোকি নকেু আমোকির এিোকি নপেকির নিকক নকেু মোিু ষ আকে
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যোকির পূ বপ
ব ু রুষকিরই ইনিেোি, তোকির মকির সিিো সয আমোকির ওপকর
প্রচি নহাং ো ককর আর নক। আমরো সয িুব পকর এক
সেকক এক

মোকি বোাংলোকিশ

এিোকি একিম শুধু হোকত এিোকি অকিকটো সর্কর্লপ্

ককরনে অকিকটো িোাঁনিকে সগনে, ওকির
নঠক মূ লয নিকে নককি নিকেনে, ওকিরই

মস্ত েনমেোেগো গুকলো আমরো
ব নেল, নকন্তু ওকির সেকক

আমরো নককি নিকেনে, পনরশ্রম ককর, স টো ওরো িুব িোরোপর্োকব সিকি,
মোকি ওরো সতো কোেকমব সবনশ করকতো িো, নকন্তু এরো পনরশ্রম ককর
ককরকে বকল মকি হে সয ইনিেোর মোিু কষরো ফোাঁনক নিকত পোকর িো, মোকি
ওই সিকট আর নক বি হকেকে সয হকেকে আর নক।
স োমঋতোাঃ

আপিোর িোিু যিি ওপোর সেকক এপোকর চকল একলি তিি এিোিকোর
যোরো সিনটর্ মোিু ষ নেল, যোরো আ কল পনিমবোাংলোর মোিু ষ তোরো সকমি
বযবহোর করকলি, নক বযবহোর তোকির সেকক সপকেনেল।

ু কোন্তাঃ

যিি চকল এক নেল তিি

োধোরণত র্োল বযবহোরই সপকেনেল। কোরও

বোনিকত েোকত, মোকি র্োকলো বযোবহোর িো করকল েোককব নক ককর, ওরো
সতো শুধু হোকত এক নেল, মোকি নকেু মোিু কষর বোনিকত েোেগো নিত সয
নকেু নিি ব বো

কর, তোকির নকেু েনম নিত সয চোষ কর, চোষ ককর

আমোকির নকেু ফ ল সিকব আর তুনমও নকেু সিকব, এটোই আর নক।
তোরপকর চোষও করত

কে বযব ো বোনণেয করত, তোকত তিি স ই

মুহূকতব সমোটোমুনট র্োল বযবহোর টযোবহোর নকেু মোিু ষ ককরনেল। সয

বোই

সয িোরোপ বযবহোর ককরকে তো িে।অবশযই র্োল মোিু ষ আকে আর নক,
তিিও নেল এই আর নক।
স োমঋতোাঃ
ু কোন্তাঃ
স োমঋতোাঃ

আপনি আর নক নক গল্প শুকিকেি আপিোর বোবোর বো িোিুর কোে সেকক?
িোিুর কোে সেকক নকেু শুনিনি িোিু সতো মোকি বোবো মোর কোকে, আর নক নক গল্প শুকিকেি এপোর ওপোকরর
বযোপোকর।
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ু কোন্তাঃ

বোবো মোর কোকে শুকিনে সয ওপোর বোাংলোে িোওেো িোওেো িুব র্োল নেল,
স্বোস্থয মোকি আবহোওেো িুব র্োকলো, ওকির কোলচোরটোও সমোটোমুনট র্োকলো।

স োমঋতোাঃ

এই িোওেো িোওেো কোলচোর নিকেই যনি নকেু নবস্তোনরত বকলি,
সকমির্োকব অিযরকম, মোকি আপিোরো সযটো মোিকেি এিোিকোর
পনিমবোাংলোর যোরো আনি বোন ন্দো তোকির সেকক কতটো আলোিো নকর্োকব
আলোিো?

ু কোন্তাঃ

পনিমবোাংলোর

কে সমোটোমুনট, এিি ধরকত সগকল সতো, পনিমবোাংলোে,

ইনিেোকত, বোাংলোকিকশর মোিু ষই সতো এিি

মস্ত গ্রোকমর পর গ্রোম সেকে

সগকে। নকেু মোিু ষ সিিো যোে আর নক, অল্প নকেু আমোকির এই গ্রোকমর
নিকক আকে সয এই ইনিেোর, তোকির সেকক আমোকির কোলচোরটো
সমোটোমুনট, এিি প্রোে এক হকে সগকে পুকরো মোকি অকিকটোই, নমকলনমকশ
সগকে, এিি আর স টো এই মুহূকতব মকি হে িো এই

মোকে সয ওরো

এিিও আমোকির সেকক একটু আলোিো হকে সগকে তো িে এিি
সমোটোমুনট একই রকম আর নক।
স োমঋতোাঃ
ু কোন্তাঃ

আকগ আলোিো নেল? সকমি র্োকব আলোিো নেল?
আকগ বযবহোর িোরোপ করত, সযমি বলত সয বোাংলোকিশ সেকক এক কে,
একির কল সেকক েল সিওেো যোকব িো, কলটো ধুকত হকব। বোঙোলকির
োকে এই ধরকির আর নক। এিি আর স টো ককর িো এিি ওরো
সমোটোমুনট আর স গুকলো ককর িো, এিি সমোটোমুনট র্োলই বযোবহোর ককর
আর নক।

স োমঋতোাঃ
ু কোন্তাঃ

আপিোকির পনরবোকর নবকশষ ধরকির রীনতিীনত নক আকে?
আমোকির পনরবোকরর নবকশষ ধরকির রীনত িীনত বলকত িোিো ধরকির
পুকেো,

ব ধরকির পুকেোই আর নক সযমি লিী পুকেো, মি ো পুকেো

তোরপকর রস্বতী পুকেো তোরপকর নক বকল বোস্তু পুকেো এবাং ব ধরকির
পুকেোই আর নক আর আমরো স ই পুকেোগুকলো নিষ্ঠোর

কে পোলি কনর

আর সযমি ওই িুগবো পুকেো, কোলী পুকেো, এইগুকলো

োধোরণত

মস্ত
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পোিো নমকল একটো েোেগোকত করো হে স িোকি আমরো
অাংশগ্রহণ কনর এবাং
আমরো

বরকমর্োকবই

মস্ত নিেম কোরণ আর নক সমকি েোনক, সযমি

রস্বতী পুকেোর নিি স টো হেত আনমষ িোই সযকহতু ইনলশ

মোেটো ঘকর আিকত হকব এইরকম, নকন্তু অিয অিয পুকেোকত আমরো সয
োরোনিি উকপো

সেকক, সকোিরকম আনমষ িোবোর িোওেো যোকব িো

একিম পুকরোটোই উকপো

সেকক আমরো পুকেোটো কনর একিম নিষ্ঠোর

োকে পোলি কনর নকন্তু রস্বতী পুকেোটোও ওরকম নক হে নকন্তু মোেটোও
িোওেো হে স টো হকি পুকেোে অঞ্জনল সিওেোর পর আর নক, পুকেো হকে
সগকল।
স োমঋতোাঃ
ু কোন্তাঃ

আকরো নকেু িোবোর িোবোর বো রীনতিীনত ম্বকে যনি নকেু বকলি।
সযমি আমরো মোকি আমোকির আত্মীে স্বেিরো বোনিকত যনি আক ি
তোহকল আমরো িোিো রকম একটু র্োকলো মন্দ িোবোর পকরও সশকষর
নিকটোে যিি যোকব তোর আকগর নিি বো স নিি আমরো একটু নপকঠ
পোকে

এগুকলো িোই, সিকত র্োকলোবোন

আর নক,

ব ধরকির নপকঠই

আমোকির ততনর হে, আর নবকশষ ককর আমোকির সপৌষ

াংিোনন্ত, সযনিি

সপৌষ মো সশষ স নিিকক আমরো িোিো রককমর নপকঠ আমোকির করকতই
হে, মোকি এটো হকি নিেম, মোকি আমোকির বেকর এটো পোলি করকতই
হকব, মোকি বোধযতোমূ লক এর মতি আর নক মোকি ককর েোনক আমরো,
স

মে আমোকির িোিোরকম নপকঠ, স ই নপকঠগুকলো আমরো িোই এবাং

পোিোকতও মোকি মোিু ষেি, িোিোরকম

মোকের মোিু ষেিককও আমরো

নিকে েোনক আর নক।
স োমঋতোাঃ

আপনি বকলনেকলি সয আপিোর ঠোকুমো আপিোর মোকক ওপোর বোাংলোর
আচোর অিু ষ্ঠোকির মকতোই গকি তুকলকেি, স টো যনি একটু নবস্তোনরত
বকলি, নকরকম আচোর অিু ষ্ঠোি, নক নশনিকেকেি।

ু কোন্তাঃ

সযমি মোকক ঠোকুমো
েযো হকল

োধোরণত মোকক নশনিকেকে সয রোন্নোবোন্নো পুকেো,

েযো নিকত হকব, তোরপকর বেকরর এই নিকি এইটো পোলি

করকত হকব ওটো পোলি করকত হকব, সযমি বোস্তু পুকেো আকে, বোস্তু
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পুকেো করকত হকব, তোরপকর সপৌষ
হকব, এগুকলো

াংিোনন্তর নিি নপকঠ পোকে

করকত

বই ঠোকুমোই নশনিকে সগকেি সয পূ ববপুরুষরো, আর সকোি

নিকি কিি নক নিেকম চলকত হকব এগুকলো বকল সগকেি, সযমি
েযোকবলোে কীর্োকব চলকত হকব, কোলকবলো ঘুম সেকক উকঠ নক করকত
হকব, মোকি ঠোকুর পুকেো সেকক শুরু ককর ঘকর েল সিওেো বো ঘর েোি
সিওেো এগুকলো ব ঠোকুমোই আর নক মোকক বুনেকেকেি, স ইর্োকবই চকল
আর নক মো এটোই।
স োমঋতোাঃ

আপনি একটো কেো বকলনেকলি সয ওপোর সেকক যিি এপোকর
এক নেকলি তিি সযরকম ন চুকেশি সফ

ককরনেল স ই বযোপোকর যনি

নকেু বকলি।
ু কোন্তাঃ

মোকি ওপোর সেকক যিি এপোকর আ ো হে তিি বোবোর মুকি সয
গল্পগুকলো শুকিনে ওিোরো প্রচুর পনরশ্রম ককরকেি আর নক সয
আমোকিরকক বি হকত হকব, এই

মোকের

কে আমোকিরককও একিম

নমকশ সযকত হকব তোল নমনলকে চলকত হকব এবাং প্রনতনষ্ঠত হকত হকব,
তোরপর ওরো পিোকশোিো করত এবাং পিোকশোিোর মকধয নিকেও বযব ো
করকতি সযমি হকোনর করকতি, সযমি এিোি সেকক মোল নিকে নগকে
নগকে ওিোকি নবনি করো, চোল বো

ব্জী এই ধরকির নেনি

তোরপকর

িোিোরকম েনমর সেকক ফ ল নককি নিকে নগকে বোেোকর নবনি করো,
এইর্োকব করকত করকত, তোরপর িোিু হকি চোষবো

করো ওই চোষবো

করকতি তোরপর ফ ল নবনি ককর টোকো সরোেগোর করো, এর মকধয
নিকে আমোকির একটো সর্কর্লপ্ হে তোরপর আমরো আকস্ত আকস্ত
সমোটোমুনট আট-িশ বেকরর মকধয একটো র্োল েোেগোে প্রনতনষ্ঠত হে,
নকেু েনম েোেগোও নককি সফকল, এইর্োকব আকস্ত আকস্ত বোিকত বোিকত
আর নক প্রোে কুনি পাঁনচশ নবকঘ েনম হকে যোে তোরপকর আর সলোককর
েনম চোষ করকত হে নিকেকির েনমই চোষ করো হে। তোরপকর এিি
আর চোষবোক র নিকক আর িের সিই সযকহতু অকিক পনরবতবি হকে
সগকে, এিি অিয নচন্তো র্োবিো করনে সযমি বযব ো চোকনর বোকনর, এই,
এিি আর চোষ স রকম সিই, চোষ কনর িো।

Page 11 of 14

My Parents’ World - Inherited Memories
স োমঋতোাঃ

আপনি একটু আকগ বকলনেকলি সয এই পোকর এক যিি প্রনতনষ্ঠত হি,
তিি এিোকি পনিমবোাংলোর মোিু কষরো একটুিোনি নহাং ো করকত শুরু
ককর, সতো স ইরকম সকোকিো ঘটিো নকেু ঘকটনেল নকিো, স রকম আপনি
নকেু শুকিকেি আপিোর বোবোর কোকে?

ু কোন্তাঃ

এপোকর এক

আমোর বোবো যিি বকিো হকে যোে মোকি পিোকশোিো সশষ

যিি মোকি অ ু নবধো স রকম হে নি, উনি একটো রোেিীনত করকতি
এবোর ওই রোেিীনত যিি করকতি তিি উিোকক মোকে মকধযই পোনলকে
সযকত হত, বোইকর বোইকর চলকত হত, বোইকর েোককত হত এবাং ওই
রোেিীনতটো করোর ফকলই এিোিকোর মোিু কষরো আমোকির েনমর ফ ল
ধোি পোট এগুকলো িোইকে নিত এবাং বোর বোর তুকল নিকে সযত বোনি
সেকক এবাং তুকল নিকে সমকর সিব এ করব এরকমর্োকব অতযোচোর
ককরকে নকন্তু স টো হকি পনলনটক্স এর্োকব নকন্তু

োধোরণ মোিু ষ

সতমির্োকব আমোকির োকে স রকম িোরোপ বযবহোর ককর নি আর নক।
স োমঋতোাঃ
ু কোন্তাঃ
স োমঋতোাঃ
ু কোন্তাঃ
স োমঋতোাঃ
ু কোন্তাঃ

আপনি কিিও বোাংলোকিকশ সগকেি?
িো।
পকর কিিও যোওেোর ইিো আকে?
হযোাঁ অবশযই আকে, যোব একবোর র্োবনে।
সকি মোকি আপিোর নক পূ ববপুরুকষর সিশ সিিকতই।
িো পূ বপ
ব ু রুকষর সিশ সিিোর ইিো অবশযই আকে তো েোিো ওিোকি
আমোকির নকেু আত্মীে স্বেিও আকে, আমোকির িোনক সকোেোে একটো
বোনি নেল, বোনিটো প্রচুর েোেগো েনমর ওপর নেল, পুকুর নেল,
গোেপোলোে সঘরো অকিক বকিো েোেগোর ওপকর বোনি, আট িশ নবঘো
েনমর ওপর বোনি আর নক, তো সিিকত যোকবো, এিিও স

েনমগুকলো

আকে, সয সলোককক িোনেত্ব সিওেো আকে ওিোরো এিিও চোষবো

ককর

নকন্তু েোেগোটো একবোর সিকি আ োর ইিো আকে আর নক।
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স োমঋতোাঃ
ু কোন্তাঃ
স োমঋতোাঃ

ওপোকরর আত্মীে স্বেকির োকে সযোগোকযোগ আকে এিিও আপিোর?
হযোাঁ অবশযই।
ওিোরো নক এপোকর আক ি নি িোনক ওিোরো আবোর পোনটবশি এর পর
নফকর সগকেি? সতমি নক নকেু ঘটিো আকে?

ু কোন্তাঃ

ওরো এিোকি এক কে, এিোকিও েোেগো েনম আকে উিোকির আবোর
ওিোকিও আকে।

স োমঋতোাঃ

স টো নিকে একটু যনি নকেু বকলি, এপোকর এক

ওপোকর নফকর সগল

সকি?
ু কোন্তাঃ

সযমি আত্মীে স্বেি এিোকি নকেু েোেগো েনম, মোকি তোকির
বোচ্চোকিরকক এিোকি পোনঠকে নিকেনেল আত্মীের বোনিকত পিোকশোিো
করবোর েিয। েোস্ট এিোকি পিোশুিো ককর এম.এ. পো ককরকে এরকম
আকে, এম.এ. পো ককর এিোকি পিোশুিো ককর এিোকি প্রনতনষ্ঠত হকেকে
নকন্তু ওিোকি এিিও েনম েোেগো আকে এবাং বোনি ঘরও আকে, তোরো
এিিও ওিোকিই আকে, নকন্তু তোর ন্তোিগুকলো ইনিেোকত আকে, পিোশুিো
করকে, পিোশুিো ককর বি হকেকে তোরপর আকস্ত আকস্ত ওই েনম
েোেগোগুকলো মস্ত নবনি ককর ওরো চকল আ কব আর নক, এরকম।

স োমঋতোাঃ

আপিোকির মকধয নক নিেনমত সযোগোকযোগ আকে বো েোককল নকর্োকব
ইন্টোরযোকশি বো নকরকম ইন্টোরযোকশি হে?

ু কোন্তাঃ

িো স রকমর্োকব নিেনমত সযোগোকযোগ সিই, হেত িুবের এক বের পকর
ঘুরকত আ কলো, তিি সযোগোকযোগ হকলো আর সযোগোকযোগ বলকত আমোকির
একটো িুব র্োকলো নরকলনটর্ আকে বোাংলোকিকশ তোকির

োকেই সযোগোকযোগ

েোকক আর নক, এমনি িুব সবনশ আত্মীে স্বেি সিই আমোকির। একটো
পনরবোর আকে, একটো আত্মীেই আকে তোকির

োকে সযোগোকযোগ েোকক

আর নক।
স োমঋতোাঃ

তোরো যিি আক ি তিি নক ধরকির গল্প সশোকিি?
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ু কোন্তাঃ

তোরো যিি আক ি বোাংলোকিকশর

মস্ত গল্পগুকলো ককর, বোাংলোকিকশর

সকোেোে নক আকে, সকোেোে ঢোকো িুব বি শহর, িুব গ্রোময েোেগো
িিীিোলোর সিশ, এই ধরকির গল্পগুকলো িুব র্োকলো ককর িোবোর িোবোর,
পনরকবশ, আচোর বযোবহোর, তোরপকর ওিোিকোর আবহোওেো িুবই র্োল,
এ ব গল্প টল্প ককর আর নক।
স োমঋতোাঃ

আপনি নক ওপোকরর স্মৃনত এবাং গল্পগুকলো আপিোর পরবতবী প্রেন্মকক
বলকত চোি?

ু কোন্তাঃ

িো স রকমর্োকব নকেু একটো বলোর ইিো সিই আর নক। বই সতো সশষ
হকে সগকে, বোাংলোকিকশর বলকত নকেু ই আর ধরকত সগকল সিই, তো
এিি আর বকল নক হকব বো আনম কতটুকুই বো েোনি। এই যো সশোিো
গল্প একটু আধটু শুকিনে আর নক, হেত গকল্পর আকোকর নকেু শুিকল
শুিকব, মোকি বলব এই আর নক, মকি রোিকত চোই িো নকেু ।

স োমঋতোাঃ
ু কোন্তাঃ
স োমঋতোাঃ
ু কোন্তাঃ

সকি রোিকত চোি িো, যনি একটু নবস্তোনরত বকলি।
মোকি ওই বোাংলোকিকশর রোিকত চোই সকি?
মোকি আপনি আপিোর পরবতবী প্রেন্মকক সকি গল্প বলকত চোি িো?
গল্পটো হকি আনম নকেু েোনি িো ওিোকির সকোি বযপোকর েোস্ট গল্প
আকোকর শুকিনে, নক শুকিনে, নক বলব স টোই আর নক, যনি বোাংলোকিকশ
কিিও যোই তোহকল বোাংলোকিকশ নগকে সযগুকলো সিিকবো স গুকলো বলকবো,
স গুকলো সশোিোকবো, এই আর নক, যোব সতো অবশযই।

স োমঋতোাঃ
ু কোন্তাঃ

আপিোর পূ বপ
ব ু রুকষর স্মৃনত আপনি পরবতবী প্রেন্মকক বলকত চোি িো?
স্মৃনতগুকলো সতো আবেো হকে যোকি িো আকস্ত আকস্ত, মকি েোককে িো
নকেু ।
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