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অগ্রহায়ণ ১৪২৬ স ামবার ২ ডিস ম্বর ২০১৯ 

 
 

 
 
সেশা ডিল পাডলসয় যাবার 
সযসেে সরস র মাসেও। বযব া কসরসিে টাডলস ালার। ডিত্র পডরিালোও। ডেডেই আবার  াডহডেযক সেসমন্দ্র 
ডমত্র। ৩ সম োাঁর মৃেয যডিে। ডল সিে আডশ  পােক 
সশষ আপসিট: ২৩ এডেল, ২০১৬, ০৭:৫১:২৮ 

 
ডিত্রণ:  যব্রে গসগাপাধ্যায় 

জাপসট ধ্সর বন্ধয সক  প কসর িয মযই স সয় ব সলে সহসমন্দ্রলাল রায়৷ 

োয় আডশ বির আসগ মধ্য কলকাোর এক সরসতারাাঁয় ঘটোডট ঘটসি য ে, ে ে িারপাসশর সলাকজসের 

অবস্থাটা  হসজই অেযসময়৷ 

আড্ডায় ডিসলে ডশব্রাম িক্রবেতীও৷ েৎক্ষণাৎ িডা ঘোল োাঁর মসে। ডলস  সেলসলে— 

‘‘গল্প, ো বৎ , ো কল্পোডিত্র 
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সহসমন্দ্রিয ডম্বে সেসমন্দ্র ডমত্র৷’’ 

বন্ধয ভাগয ডিরকালই সবশ ভাল সেসমন্দ্র ডমসত্রর৷ সিাটসবলা সেসকই োাঁইোডা জীবসে একলা োকার যন্ত্রণা 

ভয ডলসয়সি োাঁর বন্ধয রাই৷  

বাবা হসয় সগসলে িূসরর মােযষ 

হুগডলর সকান্নগর গ্রাসমর এক অডভজাে পডরবাসর জসের পসর সিাট সিসলডট বড হডিল আর পাাঁিটা সিসলর 

মসোই৷ 

বাডডও ডিল জমজমাট৷ োকয রিা শ্রীোে ডমত্রর বন্ধয  ডশবোে শাস্ত্রী৷ বাবা জ্ঞাসেন্দ্রোে ডমত্র ডব্রডটশ 

সরলসকাম্পাডের অযাকাউন্ট্যান্ট্৷ 

মা  যহাড েী উত্তর েসিসশর ডমজতাপযসর সরসলরই িাক্তার রাধ্ারমণ সঘাসষর একমাত্র সমসয়৷ 

ডকন্তু  যব সিাটসবলায় োল সকসট সগল জীবসের৷  যহাড েী সবাঁসি োকসেই জ্ঞাসেন্দ্রোে আবার ডবসয় করসলে৷ 

সিাট্ট সেসমন্দ্রর কাসি বাবা হসয় সগসলে িূসরর মােযষ৷ িূসর িসল সগল বাাংলাও৷ মাসয়র  সগ সেসমন্দ্রর ডেকাো 

হল ডমজতাপযসরর সরল হা পাোসলর সকায়াটতার৷ 

স  াসেই জীবসের েেম িযই বন্ধয সক পাওয়া৷ লজ্জয আর মযরাি৷ 

োসরর সবডায় সঘরা ডবশাল হা পাোল-োগসণ িািামশাসয়র কম্পাউন্ডাসরর এই িয ডট সিসলসমসয় সকসট 

ডিসয়ডিল মসের োসরর সবডাগুসলা৷ 

ডেে জসে এক বার বাগাসে ডগসয়ডিল সটপাডর স সে। োসে স াপকাাঁটায় সলসগ জামা সগল ডিাঁসড। কী হসব? 

মাসক কী বলসব এ ে? বাডড ডেরসে মা জােসে িাইসল লজ্জয বসল ডিল, এক িযধ্তষত িাকয  োসির পাকডায়, 

োসেই োডক এই িশা! 

োসে ওসির কী িশা হসয়ডিল অবশয জাো সেই। ডকন্তু জীবসে েেম বাডেসয় গল্প বলসে সশ াসোটা সয এই 

লজ্জযরই, পসর আত্মজীবেীসে স্বীকার কসরসিে ঘোিার িারুণ  ব গুসল্পর সল ক সেসমন্দ্র৷ 

  

গগার বাে সি সে স্কয সল িয ডট 

লজ্জয আর মযরাসির  সগ পসর আর সি া হয়ডে৷ ডকন্তু কলকাোয় স্কয সল পডসে পডসে সপসয়ডিসলে আর এক 

বন্ধয  অডিন্ত্যকয মার স েগুপ্তসক৷ 

বাাংলা  াডহসেয স ই বন্ধয সের গল্প ইডেহা  হসয় আসি৷ 
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শহসর ে ে েেম ডবশ্বযযসের িায়া৷  াউে  যবাবতে স্কয সলর  প্তম সেডণসে ভডেত হসলে সেসমন্দ্র৷ ১৯১৭-য় ডেডে 

িশম সেডণসে,  াোয়-কলসম বয়  ে েও পযসরা ১৪ েয়৷ 

অডিন্ত্যকয মার পডসেে েীসির ক্লাস ৷ িশম সেডণসে আলাপ, আর েেম সি াসেই অডিন্ত্যকয মার িমসক সগসলে, 

‘‘লক্ষ করলাম  মত ক্লাস র মসধ্য  বসিসয় উজ্জ্বল,  বসিসয়  যন্দর,  বসিসয় অ াধ্ারণ ওই একডটমাত্র িাত্র— 

সেসমন্দ্র ডমত্র৷ একমাো ঘে সকাাঁকডাসো িয ল,  ামসের ডিকটা একটয  আাঁিসড বাডকটা এক কোয় অগ্রাহয কসর 

সিওয়া—  যগডেে িাাঁসে  য স্পশত হাড , আর সিাস র িৃডিসে িূরসভিী বয ডের ে রো৷’’ 

বন্ধয েটা পাডেসয়ডিল কডবোই৷ িযজসেই কডবো ডল সেে আর োসে সেরণা আর অকয ণ্ঠ উৎ াহ  ব সেসক 

সবডশ সজাগাসেে  াংসৃ্কসের রসণে-পডিে, রসণন্দ্রোে গুপ্ত৷ ডকন্তু স  কাসলর আর পাাঁিজে বালক কডবর মসো 

রবীন্দ্রোেসক অেযকরণ কসরেডে সেসমন্দ্র, অেযকরণ কসরডিসলে ডিসজন্দ্রলাল রায়সক! 

উৎ াহ ডিসেে বাাংলার  যার হডরিা  পডিেও৷ োাঁর কাসি ক্লাস  সগালমাল করার অপরাধ্ মাে হসয় ডগসয়ডিল 

কডবোর  াডেসরই৷ 

বাাংলার আর এক  যার ডকরণ ডমত্র আবার গগার বাে ডেসয় রিো ডল সে ডিসয় িযডট ডিসয়ডিসলে,  সগ ট্রাসমর 

ভাডাডটও৷ সল ার আসগ বাে িাক্ষয ষ করা িাই, োই। 

বাডডসেই ডিডডয়া াো 

কডবোর জেয কলকাোয় এস  জযসড ডগসয়ডিসলে অডিন্ত্যকয মাসরর  সগ। আর েসভল সল ার েেম ডশক্ষা 

ডিসয়ডিসলে বীরুমামা৷ 

স  অবশয কলকাোয় আ ার আসগ, েলহাডটসে৷ িািামশায় রাধ্ারমসণর মৃেয য হল ব ন্ত্ সরাসগ, ডমজতাপযসরই৷ 

ডমজতাপযর শহসরর আডমর-েডকর  কলসক ডিেরাডত্র ব সন্ত্র ডটকা ডিসে ডিসে োাঁর ডেসজর ডটকা সেওয়া আর 

হসয় ওসেডে৷ োাঁর মৃেয যর পসর সমসয় আর োডেসক ডেসয় ডিডিমা কয  যমকয মারী িসল এস ডিসলে েলহাডটসে৷ 

োাঁরই ভাইসয়র সিসল, বীসরন্দ্রোে, বীরুমামা৷ মামা-টা সকবল  ম্পসকতর িাক, আ সল ডেডেও সেসমন্দ্রর আর 

এক বন্ধয ৷ সবালো-েডডাং-শাঁসয়াসপাকা-মশা ইেযাডি ডশডশ-সবােসল ধ্সর িযই বন্ধয সে বাডডসেই গসড েয সলডিসলে 

ডিডডয়া াো৷  

বাডড সেসক পাডলসয় 

বীরুমামাই ডিসলে ‘বই সল ার ডশক্ষা’৷— ‘‘একডিে  াোকলম ডেসয় আমায় সিসক স  বলসল, আয়৷ আমরা বই 

ডল ব৷...োর কাসি জােলাম বই মাসে েসভল, বাডডর গুরুজসেরা অব র সপসল যা পসড; আর স  বই ডল সে 

হসল োয় এইরকমভাসব শরু করসে হয়;— কডলকাো েগরীর ডেজতে স্বল্পাসলাডকে একডট গডলর জরাজীণত 
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একডট অট্টাডলকার অন্ধকার একডট েসকাসে গ্রীসের এক ডেশীসে এই উপা যাসের েধ্াে িযই পাত্রপাত্রীর মসধ্য 

ডেম্নডলড ে রূপ কসোপকেে হইসেডিল—।’’ 

ডেসজর উপেযা  অবশয এ ভাসব বডিমী গসিয শরু কসরেডে সেসমন্দ্র ডমত্র৷ 

 হজ গসিয গভীর গল্প বলাই ডিল োাঁর স্বভাব৷ ডকন্তু কলকাোয় আ ার আসগই ওই সয োাঁর বই সল ার 

ডশক্ষায় ডপিয ডেল কলকাো, জীবেভর স  আর ডপিয িাডল ো৷ 

অেি সেসমন্দ্র পালাসে সিসয়সিে বার বার, এই শহর সেসক৷ 

স ই কসব বমতায় পাডলসয় যাওয়া োাঁর এক োম-ভয সল-যাওয়া  হপােী শডেসয়ডিল ডেরুসেসশর িাক৷ 

োর পসর একডিে  ডেয  ডেযই অডভমাসে ঘর িাডসলে৷ অডভভাবকসির কাসি একটা অডভধ্াে আর বাডলর 

কাগসজর  াোর বিসল এক্সার াইজ বযক সিসয়ও ো পাওয়ার বাডড সিসড িসল সগসলে হাওডা সেশসে৷ 

িয ’ডিে সেশসেই সেসক উসে বস ডিসলে িূরপাল্লার সট্রসে৷ 

ডকন্তু পারসলে ো িূসর পাডড ডিসে৷ ডেসর এসলে বাডডসেই৷ জীবসে বহু বার োর পসর রওো হসয়সিে, ডকন্তু 

ডপিয ডেসয়সি এই শহর আর োর জীবে৷ কডবোয় োই সবাধ্ হয় ডল ডিসলে, ‘‘সয াসেই সকে রওো হও ো 

ঘসরই ডেসজর ডেরসব!/ সেপান্ত্সরও হারাসে িাইসল স ই সিয়াসলই ডঘরসব৷’’  

মে িসলা শাডন্ত্ডেসকেসে 

যেই িরজা-জােলা সভজাে, োাঁর জীবসে আকাশ উাঁডক ডিসয়সি বার বার৷ ডশরায় সশাডণসে িটেসট সিাাঁয়া 

বযস সিে আর সভস  পসডসিে৷ 

অডিন্ত্যকয মার ডলস সিে বন্ধয র স ই সভস  পডার কো, ‘‘েে সকা-অপাসরশসের বাে-িাকা ডিে৷ আমাসির 

কসলসজর সিােলার বারান্দা সেসক সিশবন্ধয র বাডডর আডিো সি া যায়— শধ্য এক সিয়াসলর বযবধ্াে৷ মহাত্মা 

আসিে, মহম্মি আডল আসিে, ডবডপে পালও আসিে সবাধ্হয়—েরগোডসে কসলজ োয় টসলামসলা৷ কী কসর 

সয আাঁকসড োকলাম সক জাসে, শেলাম সেসমে সভস  পসডসি৷’’ 

সভস  পডা অবশয অ হসযাগ আসন্দালসে েয়, ডিরন্ত্ে ভারেবসষতর স াাঁসজ৷ মে ে ে বলসি, সিসশ ডক ডবসিসশ 

মামযডল পডাসশাো কসর সকােও লাভ সেই৷ েগসর বন্দসর েয়, আ ল ভারেবষত সয াসে অবসহলায় পসড আসি, 

গ্রামাঞ্চসলর স ই িাডষসির মসধ্য ডগসয় কাজ করসে হসব৷ োর জসেয আধ্যডেক ববজ্ঞাডেক কৃডষডবিযা সশ া 

িরকার৷ 

অেএব িসলা রবীন্দ্রোসের শ্রীডেসকেে৷ 
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িয সলায় যাক কসলসজর পয াঁডেডশক্ষা৷ কাোকডড পসকসট সেই৷ শ্রীডেসকেসে ভডেতর পয় া সিসব সক! এলমহােত 

ডবো পয় ায় পডার বযবস্থা কসর ডিসলে৷ ডেসজর হাসে টসমসটা েলাসলে৷ ো ডেসয় েলও ডিসলে সপৌষসমলায়৷ 

পডরবার-পডরজেসির মাস  

 রইল পসড শাডন্ত্ডেসকেে 

টসমসটার  ূসত্রই েেম কো রবীন্দ্রোসের  সগ৷ েিশতেী সি সে এস ডিসলে রবীন্দ্রোে৷ টসমসটা সিস  মজা 

কসর বসলডিসলে সেসমন্দ্র ডমত্রসক, ‘‘সিড  , লযডকসয় লযডকসয় স সয় সেডল  ো সযে৷’’ 

ডকন্তু আবার োাঁসক টােসি কলকাো৷ বডডিসের িযডটসে কলকাো আ ার অেযমডে পাওয়া সগল  সন্ত্াষিন্দ্র 

মজযমিাসরর কাসি৷ 

কো ডিল শ্রীডেসকেসে পাকাপাডক োকার বযবস্থা করার জেযই কলকাোয় আ া৷ ডকন্তু শহসর পা ডিসেই 

জডডসয় পডসলে মায়ায়৷ 

আবার  াউে  যবাবতে কসলসজ পডসে িাইসলে৷ স  াসে ে েও োম কাটা যায়ডে৷ শধ্য বসকয়া ডে জমা ডিসলই 

পডা যাসব, জাোসলে কেৃতপক্ষ৷ ডকন্তু ওই সয, ডশরায় সশাডণসে িটেসট সেশা! শ্রীডেসকেে, কলকাো পসড 
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রইল৷ সটেিার  সগ িাাঁিপাল ঘাট সেসক সেরপল-ঢাকা গাধ্াসবাট-বাাঁধ্া  যন্দরবে সি পযাি  াডভতস র ডেমাসর 

ঢাকার উসেসশ সভস  পডসলে সেসমন্দ্র ডমত্র৷  

সমস র টাসে কলকাোয় 

সটেিা মাসে ডবমলিন্দ্র সঘাষ৷ বাউন্ডয সল হসয় ঘযসর সবডাসিে সেসমন্দ্র, এই অডভমাসে োাঁর অডভভাবক ডিডিমা 

কাশীর বাডডসে ডগসয় োকার ড োন্ত্ ডেসলে। ে ে হডরশ িযাটাডজত ডিসটর বাডডর ডকিযটা সরস  বাডকটা ভাডা 

ডিসয় সিওয়া হল৷ 

সেসমন্দ্র উেসলে ২৮ েম্বর সগাডবন্দ সঘাষাল সলসের সম বাডডসে৷ এই সম ই পসর হসয় উেসব ঘোিার গল্প 

আর সমজকেতার ভূসের গসল্পর সেক৷ 

এরই পডরিালক ডিসলে ডবমলিন্দ্র। যাাঁর আিসল সেসমন্দ্র বেডর কসরডিসলে োাঁর গসল্পর আর এক িডরত্র 

েীপযিা-সক৷ 

সিাটগল্পকার সেসমন্দ্র ডমসত্ররও জে এই সমস । কয লযডগসে রা া পযরসো এক সপােকাসিতর ডিডের  ূসত্র৷ 

ঢাকার সমডিকযাল স্কয সল িাক্তাডর পডসে সিসয়ডিসলে৷ ডকন্তু েেম োডলকায় োম ো োকায় ভডেত হসয় 

ডগসয়ডিসলে ঢাকারই জগন্নাে কসলসজর ডবজ্ঞাে ডবভাসগ৷ োকসেে লক্ষ্মীবাজাসর অক্সসোিত ডমশে িাত্রাবাস ৷ 

ডকন্তু স ই সটেিার সমস র টাসে বার বার িযসট আ সেে কলকাোয়৷ 

সেমেই এক বার ঢাকা সেসক ডেসরসিে। সমস র ঘসরর কয লযডগসে হোৎ সপসলে স ই ঘসরর সকােও পযরসো 

বাড ন্দার োসম সল া এক জীণত সপােকািত— ‘‘িাডম ডকিয েয়, সবশ পযরসো একডট আধ্ময়লা সপােকািত। কাাঁিা 

বাাঁকাসিারা হতাক্ষসর সপােকািতডটসে যা সল া োর ডকন্তু একটা ডেজস্ব মাধ্যযত আসি৷ আাঁকাবাাঁকা হাসের সল ায় 

ভয ল বাোসে একডট গ্রাময বধূ্ স  সপােকাসিত কলকাোর অডেস  িাকডর করসে যাওয়া োর স্বামীসক গ্রাসমর 

ঘর াং াসরর অভাব অডভসযাগ সমশাসো োো  ম যার  সগ ডেসজর অসগািসর সয মধ্যর একডট েণয় বযাকয লোর 

আভা  ডিসয়সি, ো মেসক োডা ডিসয় সগল৷’’ স ই রাসেই ডলস  সেলসলে িয ডট গল্প, ‘শধ্য সকরাণী’ আর 

‘সগাপেিাডরণী’৷ পাডেসয় ডিসলে েবা ী পডত্রকায়, িাপাও হল৷  

েেম উপেযা  

এসকর পসর এক সিাটগল্প শ সে লাগসলে। ‘কসল্লাল’, ‘কাডল-কলম’, ‘ াংহডে’, ‘ডবজলী’-র মসো স  কাসলর 

োমকরা  ব পডত্রকায়৷ 

 যাডেও হল৷ ডকন্তু  যাডের সিয়াসল এক জায়গায় আটসক োকার মােযষ েে সয ডেডে৷ 
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ডেক করসলে, বযব া করসবে৷ কসরওডিসলে৷ টাডলস ালার বযব া৷ জমল ো৷ ে ে  ব সিসডিযসড ডিসয় 

 াাঁওোল পরগোর  া ায় সিাট একটা বাডড ভাডা কসর োকসে শরু করসলে৷ 

সল া অবশয োমােডে৷ েে ডিসে পডত্রকায় েকাডশে হসয়সি েেম উপেযা  ‘পাাঁক’৷ ডলস ডিসলে অবশয োর 

সবশ ডকিয আসগ৷ ে ে োকসেে ভবােীপযসর ৫৭ হডরশ িযাটাডজত ডিসটর একডট পযরসো বাডডসে৷ ডল সিে, 

‘েলহাডট সিসড কলকাোয় এলাম৷ কলকাো মাসে ভবােীপযসরর সশষ োসন্ত্ একটা িয ড েী রাতার স সকসল 

একটা পযসরাসো একেলা বাডড৷ এই বাডডডটই আমাসির জসেয সকো হসয়সি৷ ডপিসে েকাি উাঁিয  সিয়াল েয সল 

পাহারা সিওয়া একেলা বাডড৷  ামসে ডটসের িাসলর একটা আলািা বা া৷ স  বাডডর সিহারা একটয  আধ্টয  

বিসলসি, ডকন্তু  ামসের ইট িয ে বাডল  যরডক ডবডক্রর  াডর  াডর সগালা সশাডভে  যরডকর কল ডেোডিে রাতাডটর 

ডবসশষ পডরবেতে হয়ডে৷ পডরবেতে হয়ডে ওপাসরর সজল াোরও৷ রাতা ডিসয় বলি গাডডর বিসল এ ে শধ্য 

লডরর বহর যায়৷ আর বযসজ-আ া আডিগগা সবশ ডকিয স াাঁডা য াঁডড  সেও েিীর বিসল োলার ধ্মতই পালে কসর৷ 

মােযষ সবসডসি বহু গুণ, বাডড-ঘর ডকিয েেয ে উসেসি, ডকিয পযরসো ডেডিহ্ন হসয় সগসি৷ ডকন্তু আমাসির পাডাটার 

িডরত্র সযে বিলায়ডে৷’ 

এই বাডড সেসকই স্কয সল যাওয়ার পসের িয ’ধ্াসরর জীবে ডেসয় ‘পাাঁক’ ডলস ডিসলে৷ পসর স  উপেযাস র 

ভূডমকায় ডলস সিে,  ‘‘স্কয সল সযসে লম্বা একটা আাঁকাবাাঁকা গডল সপরুসে হে৷ স ই গডলর একটা বাাঁসকর পাসশ 

মত একটা সোাংরা পযকয র৷ িারপাসশ সবডশর ভাগ োরসকল পাো আর িয ’একটা ভািা স ালায় িাওয়া গরীবসির 

বডত৷...গডলর পসে সযসে-আ সে যাসির সিস ডি, োসির ডেসয় েেম উপেযা  শরু করলাম৷’  

 বসরর কাগজ, সরস র মাে 

উপেযা টা পসড মযগ্ধ হসয় ডিডে ডলস ডিসলে কাশীর েেয ল্ল িক্রবেতী আর সকিাসরশ্বর বসন্দযাপাধ্যায়৷ ডিডেসেই 

োাঁরা বন্ধয  হসয় সগসলে৷ 

এমেই স ই বন্ধয ে সয োাঁসিরই িাসক পাকাপাডক ভাসব কাশীসে োকার জেয িসল এসলে সেসমন্দ্র ডমত্র৷ ডকন্তু 

কাশী-ই আবার পাডেসয় ডিল কলকাোয়৷ 

স  এক অদ্ভযে সযাগাসযাগ৷ 

বাাংলা  াডহসেযর িয াঁসি গসবষক িীসেশিন্দ্র স সের সিসল ডবেয় স সের  সগ আলাপ হল৷ ডেডেই কলকাোয় 

সকােও একটা িাকডর কসর সিওয়ার আশ্বা  ডিসলে৷ 

কলকাোয় ডেসর ৭ ডবশ্বসকাষ সলসে সি া করসলে ডবেয় স সের  সগ৷ স  াসেই পাকা হসয় সগল িাকডর। 

িীসেশিন্দ্র স সের  হকারী ডহস সব, কলকাো ডবশ্বডবিযালসয়র ‘রামেেয লাডহডী ডর ািত অযাড েযান্ট্’-এর কাজ৷ 

মাইসে পাঁিাত্তর টাকা৷ 
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ডকন্তু শকসো গসবষণার কাসজ োাঁর মে ভরসব সকে?  মসয় হাডজরা সিে ো িীসেশ স সের কাসি। মাস  মাস  

িয বও সিে৷ োর উপর বন্ধয  উসপে বসন্দযাপাধ্যায় আর একটা জগসের হােিাডে ডিসয়সিে,  বসরর কাগজ৷— 

‘‘উসপেিা বলসলে, এই সেসমে!  বসরর কাগসজ িাকডর করডব?  বসরর কাগসজ! আডম অবাক হওয়ার  সগ 

সকৌেযকও অেযভব কসর বসলডি,  বসরর কাগসজ কাজ করব কী? আডম পডলডটসক্সর ডকিয জাডে ো৷ োহসল েয ই 

সবে মযাে! বসল উসপেিা পসরর ডিে ডব্রডটশ ইডন্ডয়াে ডিসটর একয শ ো বাইশ েম্বসর সযসে বসলসিে৷ মসে 

মসে যেই ডিধ্া োক ডবেয় স সের সপডাসপডডসে ো ডগসয় পাডরডে৷’’ 

এ ভাসবই ঢয সক পডসলে  যভাষিন্দ্র ব যর ‘বাাংলার কো’’ কাগসজ৷ পাশাপাডশ িীসেশ স সের  হকারীর কাজও 

িলডিল৷  সগ সল াসলড  সো বসটই, িাবা, ডক্রসকট এমেকী সর -ও৷ গসবষক রামরঞ্জে রায় জাডেসয়সিে, বন্ধয  

অডেল ডমসত্রর  সগ বহু বার সেসমন্দ্র সরস র োো ডবষসয় পরামশত করসেে৷ পরাশসরর কাডহডে ‘সঘাডা ডকেসলে 

পরাশর বমতা’-য় সবা া যায় কেটা অডভজ্ঞ ডিসলে সরস র মাে  ম্পসকত৷  

শরৎিন্দ্র, বন্দযক, রুদ্রাসক্ষর মালা 

ড সেমা পডরিালো সো কসরইসিে, পরবেতী কাসলর ডব যাে অসেক অডভসেোর  সগ ডিল পাডােয সো িািার 

 ম্পকত৷ 

সেমেই এক জসের  সগ সি সে ডগসয়ডিসলে শরৎিন্দ্র িসট্টাপাধ্যায়সক৷ োাঁরই পাডায় োকসেে ‘ ােযিা’, 

ডব যাে অডভসেো হডরধ্ে বসন্দযাপাধ্যায়৷ োাঁর  সগই সেসমন্দ্র ডমসত্রর েেম শরৎিন্দ্র িসট্টাপাধ্যায়সক সি া৷ 

সেসমন্দ্র ডলস সিে, ‘‘ ােযিা শরৎিসন্দ্রর ডেকাো ডেকমে  াংগ্রহ করসে পাসরেডে৷... সশষ পযতন্ত্ ডশবপযসরর 

অেযন্ত্ োিীে শ্রীহীে একডট পাডার একডট জীণত সগাসির বাডডসে  শরীসর  ডেযই আমরা শরৎিসন্দ্রর িশতে 

সপলাম৷ িশতে পাবার পর েেম ডবস্ময় জাগল োাঁর সিহারায়৷ এ পযতন্ত্ শরৎিসন্দ্রর যা ডকিয িডব সিাস  পসডসি 

ো  বই গুম্ফশ্মশ্রুমডিে৷ ডকন্তু এ সয এসকবাসর সমঘমযক্ত ময !... স ই পডরিন্ন ময  সিস  যে অবাক-ই হই 

োর সিসয় সবডশ হসয়ডিলাম োাঁর ঘরডটসে বস ৷ এক েলাসেই অেযন্ত্  াংকীণত একডট ঘর৷... সমস সে কম্বল 

সগাসির ডকিযর উপর একডট সগরুয়া রসির িাির পাো৷ ঘসরর একডিসক একডট ডেিয  িয ’োসকর  তা কাসের 

সশসে ডকিয বই আর  ামসের লম্বা সিয়াসলর একডট হুসক একডট বন্দযক আর োর ওপর একডট রুদ্রাসক্ষর মালা 

টািাসো৷...স্বয়াং শরৎিন্দ্রসক যে ো লক্ষ কসরডিলাম োর সিসয় সবডশ সবাধ্হয় কসরডিলাম সিয়াসল টািাসো ওই 

বন্দযক আর োর ওপরকার রুদ্রাক্ষ মালাডট৷’’  

ডবসিশ সেসকও পালাসলে 

আ সল জীবসের োো মজায় সেসমন্দ্র ডমত্র হাডরসয় সযসে সিসয়সিে বার বার৷ 
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ডেরুসেসশর সেশা উ সক ডিসয়ডিল স ই োম-ভয সল-যাওয়া  হপােী৷ আর সভসো বািাডলর বৃসত্তর বাইসর 

সবসরাসে ডশড সয়ডিসলে আর এক  হপােী বন্ধয , পরবেতী কাসলর ডব যাে ভাস্কর সিবীে াি রায়সিৌধ্যরী৷  ম্পন্ন 

আর অডভজাে বাডডর সিসল সিবীে াসির মামার বাডডসেই সেসমন্দ্র েেম সিস ডিসলে রাজকীয় সকােও বাডডর 

অন্দরমহল, ‘সিােলা  মাে আয়ো’, োর  সগ আগাসগাডা কাপসড সমাডা পাড র  াাঁিা-স ালাসো হলঘর৷ 

পসর ডলস সিে, ‘‘সিসলসবলা সেসক আমার মসের জগৎসক ডবতৃে করার বযাপাসর ডশল্পী সিবীে াসির ডকিযটা 

ভূডমকা সয আসি অকপসট ো স্বীকার করসে পাডর৷ ... েেম ডবশ্বযযে য ে শরু হয় ে ে আমরা সেহাে সিাট 

ও স্কয সলর সবশ ডেসির সেণীসে পডড৷ অেযসির েয লোয় আমার বয়  আবার আসরা অল্প৷ ও বয়স  বাইসরর 

ডবশালের জগসের বযাপার  ম্বসন্ধ অজ্ঞ উিা ীে োকবারই কো৷ ডকন্তু সিবীে ািই োকসে সিয়ডে৷ ে েই 

ওর কাি সেসক  সেয কল্পোয় সমশাসো ডবশ্বযযসের োো কাডহেী শসেডিলাম৷ সিসলমােযষী আডেশসযয একটয  িডা 

রসি আাঁকা হসলও স -ই েেম জামতােী ফ্রান্স ইাংলন্ড ইটালীর মে োমগুডলর  সগ বাইসরর জগসের একটা 

সিহারা আমার কাসি েয ডটসয় েয সলসি৷’’ 

ডকন্তু ডবসিশ  ডেযই সগসলে য ে ে ে োন্ডার ভসয় পাডলসয়ও এসলে ডেধ্তাডরে ডিসের আসগই৷ 

 সিডশসকাত্তম পাওয়ার ডিসে, িডব: সমাো সিৌধ্যরী 

সশষ কডবো 

জীবসের সশসষর ডিসক মাডকতে  রকাসরর ডলিা ত গ্রযান্ট্ ডেসয় আসমডরকা ও ইাংলযান্ড  ের কসরে৷ স   ময়ই 

একডট ডবশ্বডবিযালসয়র স্কলারডশপ ডেসয় আসমডরকায় ডিসলে  যেীল গসগাপাধ্যায়৷ 
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 যেীল ডলস সিে, ‘‘সেসমন্দ্র ডমসত্রর  সগ স  াসে সি া হসে পাসর এই  ম্ভাবোয় আডম একটা উসত্তজো সবাধ্ 

কসরডিলাম৷ যাত্রার আসগ এক িযপযসর ডেকাো  য াঁসজ সেসমেিার বাডডসে হাডজর হসয় োাঁসক বললাম, একবার 

আয়ওয়া শহসর আ সেই হসব৷ ডেডে  যব উৎ াডহে হসয় বলসলে, হযাাঁ হযাাঁ ডেিয়ই, আডম সবডশ সঘারাঘযডর পিন্দ 

কডর ো৷ আডম সোমার বাডডসে ডগসয় োকব সবশ কসয়কটা ডিে৷ ও াসে কীরকম োন্ডা বসলা সো?’’ 

ডেসজর ঘোিাসক ডেডে পাডেসয়সিে  া াডলে িীপ সেসক আডফ্রকা, এমেকী কল্পডবজ্ঞাসের গসল্পর োয়কসির 

মগলগ্রসহ বা  মযসদ্রর েীসি, ডকন্তু ডেসজ সয এক িরম স য়াল-মােযষ ডেডে! 

োই  যেীসলর আশা সমসটডে৷ ডল সিে, ‘‘আয়ওয়ায় সপৌঁসি আডম সেসমেিার েেীক্ষায় ডিলাম ডিসের পর ডিে৷ 

ডেডে এসলে ো৷ পসর ডিডে ডলস  সজসেডি, আসমডরকায় পা সিবার কসয়কডিে পসরই োডক ডেডে োন্ডার ভসয় 

সিসশ ডেসর সগসিে!’’ 

এমেই  ামস য়াল োাঁর,  ারা জীবে জয সড৷ োরায়ণ গসগাপাধ্যায় আর পডরমল সগাস্বামীর  াংবধ্তো  ভায় 

 ভাপডেে করসিে৷ বলসে উসে বলসলে, ‘‘আমার ইিার  সগ আমার সমাটর োভত সযাগ সিয় ো৷ ইিা হয় 

হাাঁডট, ডকন্তু িডড সমাটসর৷ ইিা হয়,  ভায় যাব ো, ডকন্তু বলসল সজাসরর  সগ ো বলসে পাডর ো৷... াবার ইিা 

সেই, ডকন্তু ডিসল ো বলসে পারব ো৷’’ 

এমে মেই ডক কযাে াসর আক্রান্ত্ হসয় মৃেয যর মা  াসেক আসগ োাঁসক ডিসয় ডলড সয় সেয় অদ্ভয ে এই সশষ 

কডবো!— ‘পটল কসরলা উসি/ সকবডকাহার উসি / বয সব ডক কসর ো/ োই  ারাডিে কাটসি কয টসি 

ধ্যসি৷’ 

জীবেরড ক ো হসল োন্ত্কাসল এমে কো ভাবা যায়? 

ঋণ: োো রসি সবাো (সেসমন্দ্র ডমত্র), সেসমন্দ্র ডমত্র ( য ডমো িক্রবেতী),  যরডজৎ িাশগুপ্ত, মৃেয় ডমত্র, ডহমবন্ত্ 

বসন্দযাপাধ্যায়  

 


