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                              সবুীে মুখার্জী  
 
 
যম শশুকে আজ যথকে চশি ফছকযযও শেছু যফশ ভয় আকে ফুকে েকয ফাশি শনকয় একশছরাভ, 
য আজ স্নাতকোত্তয যেণীয ছাত্রী। তাকে ফাশি আনায আকেয স্মৃশত আয চশি ফছকযয চিাই-
উৎযাইকয়য স্মৃশত ফি েভ নয়।   

 

মখন এেটি শশুন্তাকনয শতা ফা আভায স্ত্রী ‘ভা’ ওয়ায স্বকে শফকবায শছরাভ ফা শছকরন, তখন 
যই স্বে অধযা যথকে মাশির। য়কতা ফা দকূযও চকর মাশির। অেস্মাৎ ভকন আক দত্তে প্রথায 
েথা। তখন যচাকখয াভকন আভায দইু ফনু্ধয জীফন দত্তে যনওয়ায ইিাকে আযও যফশ েকয 
উস কে শদর। যমভন বাফা যতভন এেটু এেটু েকয ওকথ মাওয়ায োজ শুরু েযা। এই যছাট্ট 
শযকয তায ফটা যরখা ম্ভফ নয়। তফু, যম অশবজ্ঞতায েথা না ফরকর এই যরখা অমূ্পণণ 
যথকে মাকফ তা র আভায ভাকয়য েথা। এেশদন ন্ধযায় ভা’যে ফররাভ, ‚ভা, আভযা ন্তান দত্তে 
শনকত চাই‛। ংশিপ্ত উত্তয শদকরন। ফরকরন মাকত আভাকদয ুখ তাকতই তাাঁয ম্মশত আকছ। 
শজজ্ঞাা েযরাভ, ‚মাকে ফািী শনকয় আফ, তায ধভণ শনকয় যতাভায ভকন যোনও শিধা থােকফ না 
যতা‛। আভায শদকে তাশেকয় অতযন্ত ভানশফে ুকয ফরকরন, ‚ফাফা, ভানুল শে যোনও ধভণ শনকয় 
জন্ায়? মায ঘকয ফি য়, তায যম ধভণ য়, শশুটিয ধভণও তা-ই য়‛। ফকর আভায় প্রশ্ন 
েযকরন, ‚তুশভ যফীন্দ্রনাকথয ‘যোযা’ ি শন? যোযা শন্দযু ঘকয ফি কয় তায শিধা-ংকোকচয 
অফাকনয আকে শন্দ ুধভণই ারন েকযকছ। তাকত ৃশথফীয যোন িশতটা কয়কছ? ুতযাং, ওফ না 
যবকফ মা েযকত চাও তা তািাতাশি েকয যপকরা‛। এেটি েঠিন েথা জবাকফ ফকর আভায থ 
ভৃন েকয শদকরন আভায ভা।  

 

প্রাক -দত্তে কফণয যল োজ র শশুটিকে ছন্দ েযা। মশদও ‘ছন্দ’ ব্দটিকত আভায আশত্ত 
আকছ। ফাচ্চাটিকে যদখায শদন স্ত্রীে য াঁকছ যেশছ। শশুবফকনয শাঁশিয অকধণে উকে যেশছ, োৎ 
আভায স্ত্রী আভায াত যচক ধকয ফকর উেকরন, ‚আশভ আভায না যদখা যভকয়কে ফাশি শনকয় যমকত 
একশছ। ফাজাকয ািী শেনকত আশশন। ুতযাং, বাকরাকফক মাকে আভায যোকর তুকর যদকফ, যই 
আভায যভকয়। ফাচ্চা যফকছ যনওয়ায ভত ীন োজ আভায কি েযা ম্ভফ নয়‛। জীফকনয 
আকযেটা েঠিন োজ জ কয় যেকরা। এেটি ীণণোয় শশুকে আভাকদয যোকর তুকর শদকরন। ওয 
আয শেছু না থাে, শছর োরবযা বুফন যবারাকনা াশ। ওয অুস্থতাকে াশযকয় সু্থ-স্বাবাশফে 
েকয তুরকত শেছুশদন ভয় শেকয়কছ। শেন্তু, শফশ্বা েরুন, েখনও শফযক্ত ই শন।  

 

তাযয াকয় াকয় চশি ফছয অশতক্রভ েযা। সু্করজীফকনয অকনেটাই বাকরা োকটশন। েবীয 
‘শিস করশিয়া’-য ভযা শছর। অথণযাৎ, ফানান বুকরয ভযা। এেেথায় যফাঝাকনা মাকফ না। যই 
কফণ ায়তায জনয েৃতজ্ঞতা জানাকত চাই শফকল প্রশিে শ্রীভতী শরশো বট্টাচাকমণযয প্রশত। যভ 
মত্ন এফং বাকরাফাায় আভায যভকয়কে এই ভযা যথকে ভুক্ত েকযকছন। প্রষূ্ফটিত েনযাকে যদখরাভ 
ফাকযা ক্লাকয যীিায ভয় যথকে।   

 



এই চরায কথ কেকায এফং যম ফকনয শন্ধিকণয যম ভযা তাকে অনয ফ ফাফা-ভাকয়য ভত 
আভাকদযও অশতক্রভ েযকত কয়কছ। যই কফণ তায ভতাভতকে গুরুত্ব শদকয় ফা না শদকয় কধকমণযয 
াকথ ভযাকে যভাোশফরা েকযশছ। এেটা ভয় যভকয় শনকজই শনকজয ভকধয শস্থতধী কত যকযকছ, 
যফশযবাে যিকত্রই ঠিে ফা বুকরয ীভাকযখা টানকত শকখকছ।  

 

আজ য দাশয়ত্বীরা। ভাকয়য অুস্থতায় যান্না েকয আভাকে ও ভা’যে যখকত যদয়। ভাকয়য অসু্থতায় 
শফচশরত কয় শনকজই শচশেৎকেয াকথ েথা ফকর। জীফন আভাকদয শযূণণ। এই ূণণতা অনযকদয 
জীফকনও আকছ, য়কতা এেটু অনযযেভ বাকফ। মাাঁযা দয দত্তে শনকয়কছন, ফা যনওয়ায জনয 
অকিা েযকছন, তাাঁকদয জনযও অকিা েযকছ এই ুণণতা।  

 

যফীন্দ্রনাকথয যই শফখযাত উশক্ত শদকয় যরখা যল েশয:  

                ‚ম্পেণ  যকক্তয ফাাঁধকন নয়,   

                 অনুবূশতয ফাাঁধকন কতযী য়‛।  

   
  

           
 

আশভ এফং আভায স্ত্রী, নফনীতা ভুখাজী, আভাকদয যভকয় যভন্তীকে শনকয় ২০০০ াকর আত্মজায 
জন্রগ্ন যথকে তায াকথ শফশবন্নবাকফ মুক্ত আশছ। যভন্তীকে শনকয় আভাকদয জীফকনয অশবজ্ঞতা 
ফায াকথ বাে েকয শনকত যকয আনন্দরাব েযরাভ।  

 
 


