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আমার ছানাদের ভারদর্র গুজরার্ িদেদলই শললব ইদর্ বদযাবৃপ্রি ঘপ্রিযাদছ। আপ্রম প্রনদজদে 
বঙ্গ ংসৃ্কপ্রর্র জননে উত্তম উত্তরাপ্রিোপ্ররণী বপ্রযা গণয েপ্ররযা থাপ্রে। মম পুত্রদ্বদযর বঙ্গীয 
ংসৃ্কপ্রর্র প্রলক্ষা যাাদর্ পপ্ররপূণত য র্াার োরদণ গৃদদর্ পুত্রগদণর প্রর্ সেবমাত্র বঙ্গীয 
ভাাদর্ই বােযাাপ েপ্ররর্াম। র্াাদের প্রবেযাদয ইংদরপ্রজ, পাডাপডলীর গৃদ গুজরাপ্রর্  
প্রপ্রি এবং উাদের প্রপর্ামী উাদের প্রর্ অবশ্যই শ্রীট্টীয ভাায বােযাাপ েপ্ররদর্ন। 
ঈেৃল োরদণ আমার সপাাপানদের মখুপ্রনিঃরৃ্ ভাা প্রখচপু্রডম ইযা পদড যাা আমা 
বযপ্রর্দরদে অন্য োাদরা অনুিাবন েপ্ররবার ক্ষমর্া প্রছ না।   
 
গুজরাপ্রর্ মেুাযদে অনুরণ েরর্: মম গৃদ িপ্রর্ বৎর জানুযাপ্রর মাদ র্ণ্ডু (চাউ) ক্রয 
ইযা থাদে। সেবমাত্র ক্রয েপ্ররদই োযত ম্পন্ন য না। উার রক্ষণাদবক্ষদণর িদযাজন 
য। এই চাউদর বস্তায ািারণর্ পঞ্চপ্রবংলপ্রর্ প্রেদাগ্রাম চাউ থাপ্রের্। আপ্রম প্রদ্বিদর 
প্রনর্য গৃোযত ম্পােন েপ্ররযা, েপ্রনষ্ঠ পুত্রদে ঘমু পাডাইযা, র্াার ঠাকুরমার োদছ সলাযাইযা 
রাপ্রখযা, সই চাউ ইদর্ িান বাপ্রছযা, র্াাদর্ শর্ প্রমপ্রশ্রর্ েপ্ররযা, এে কুইন্িা 
িারণক্ষমর্াযুক্ত এেপ্রি বৃৎ পাদত্র ভপ্ররযা রাপ্রখর্াম। এেপ্রেদন নদ , সবল প্রেযৎ প্রেব 
াপ্রগর্,  োযত  মাপ্ত ইদর্। এই মদয আমার সজযষ্ঠ পুত্র অনগত বেবে েপ্ররযা আমার 
োযতম্পােদন বািাোন েপ্ররর্। এইরূপ বেবে েপ্ররদর্ েপ্ররদর্ স এেো যাা বপ্র 
র্াাদর্ আপ্রম যুগপৎ প্রবপ্রির্ এবং আর্প্রির্ ইযা পডাম। প্রর্প্রন র্খন জপু্রনযর সেপ্রজদর্ 
পাঠরর্। পূবত প্রেবদ র্াাদে মিুেূন োোর োপ্রনী সলানাদনা ইযাপ্রছ। এই োপ্রনীদর্ 
এেপ্রি সছাি বাে বদনর পদথ এো এো পাঠলাা যাইদর্ ভয পায। র্াার ঠাম্মার েথা 
অনুযাযী স মিুেূন োোদে ডাদে। র্াার এই ডাে শুপ্রনযা মিুেূন োো র্াাদে ঙ্গোন 



 

 

েদরন। শুি ুর্াাই নদ, র্াার পপ্রন্ডর্মলাই’এর প্রপর্ার মরুৃ্য ইদ মিুেূন োো র্াাদে 
এেপ্রি সছাি ভাাঁদড েপ্ররযা েপ্রি োন েদরন, ইর্যাপ্রে। আমার পুত্রপ্রি র্াার মযাদমর সুইিািত 
প্রছ। প্রর্প্রন মযামদে প্রে েপ্ররযা বপ্রযা আপ্রযাদছন সয মযাদমর প্রপর্ার মরুৃ্য ইদ প্রর্প্রন েপ্রি 
াপ্লাই েপ্ররদবন। এই োদযত মিুেূন োোর পপ্ররবদর্ত সর্নার মার্াই েপ্রি াপ্লাইদযর োপ্রযত্ব 
ইদবন। পুদত্রর এদন প্রববৃপ্রর্র পূদবত  আপ্রম খুব ীনমন্যর্ায ভুপ্রগর্াম। আপ্রম ভাপ্রবর্াম 
পুত্রপ্রির বােয সে অনুিাবন েপ্ররদর্ পাদর না। সপ্রেন ইদর্ প্রবশ্বা েপ্রর মিুেূন োো যাা 
েদরন র্াা মঙ্গদর জন্যই েপ্ররযা থাদেন।  
 
পুত্রপ্রি বড ইদর্ ইদর্ সছাি খাি গুন্ডায পপ্ররণর্ ন।  গাদছ চপ্রডদর্, পাাঁপ্রচ বাপ্রদর্, 
প্রবদল পারঙ্গম। প্রবেযাদয প্রর্প্রন প্রছদন বত ঘদি োাঁঠাপ্র ো। প্রলক্ষে সের প্রর্ র্দেত 
প্রবদল পারেপ্রলতর্া অজতন েদরন। পাঠযপুস্তে বযর্ীর্ ে পুস্তদের িপ্রর্ র্াার আেতণ। 
 প্রবেযাদয সচযার বপ্রদর্, পীরাপ্রমড বপ্রনদর্ বা িিান অপ্রর্প্রথ সে গাডত অব অনার প্রেদর্ প্রর্প্রন 
বতাদগ্র।এেো েীঘত ো িপ্ররযা প্রমউপ্রজে মযাম প্ররাতা েরাইদ, বােগণ আইপ্রক্রদমর 
োপ্রব েদরন। প্রমউপ্রজে মযাদমর ক্ষদু্র জপু্রনযর সেপ্রজদর্ পাঠরর্া েন্যাপ্রি অঘত ভাইযা সে প্রবদল 
পছি েপ্ররদর্ন এবং প্ররাতাদর ফাাঁদে র্াার স্কদে বপ্রযা থাপ্রেদর্ন। অঘত ভাইযা র্াাদে 
স্কদে ইযাই আইক্রীম প্রেপ্রনদর্ যান এবং সফরৎ মদু্রা মযাদমর মস্তদের চাপ্ররপাদল বারের্ে 
ঘরুাইযা সফরৎ সেন। প্রর্প্রন মযাম অদপক্ষা ম্বা চডা প্রছদন। মযাম র্াাদে দেদ নীচ ু
ইদর্ বদন এবং র্াার পর উত্তম রূদপ  র্াার েণত মেতন েদরন।  
 
আমার সছাি পুত্র সবল বুপ্রিমান। প্রর্প্রন কুকুরদে প্রপদনািাইজ েপ্ররদর্ প্রগযা কুকুদরর র্াডা 
খান, প্রবডাদে ভয সেখাইদর্ যাইযা সবডাদর আাঁচড খান। র্েবপ্রি স্বীোর েপ্ররদর্ই ইদব 
পুত্রপ্রি র্াার মার্াদে বডই ভাদাবাদন। পরীক্ষার খার্ায প্রপ্রখযা আদন র্াার মার্ার 
নাদম প্রর্প্রন র্াার সপাষ্য কুকুদরর নামেরণ েপ্ররসবন। প্রর্প্রন ভাপ্রবযাদছন ইা র্াার 
মারৃ্ভপ্রক্তর িোলমাত্র। ইাদর্ প্রলপ্রক্ষো এবং মার্া উভযই পরম আনপ্রির্ ইদবন। এদন 
পুদত্রর মার্া এেো এেপ্রি পুত্রম বাদের িলংায উচ্ছ্বপ্রর্ ইযাপ্রছদন। প্রর্প্রন যখন 
বদন,  ‘প্রে সুির ফুিফুদি ফতা সছদ! ’,র্খন র্াার পুত্র ঈতায জ্বপ্রযা পুপ্রডযা র্াার 
মার্াদে প্রে মাপ্ররযা সেন। এবং বপ্রদন র্াার মার্ার গাত্রবণত ঐ আপ্রন্িরূপ সগৌরবণত নদ 
বপ্রযাই র্াার গাত্রবণত ঐ োোর ন্যায সগৌরবণত ইদর্ পাদর নাই। েই মার্ার অপরাি 
মাত্র। 
  
এইরূপ অদনে ঘিনা র্াাদের জীবনদে মিৃ েপ্ররদর্দছ। বর্তমাদন র্াারা র্াাদের মার্া 
অদপক্ষা প্রনদজদের অপ্রিে বুপ্রিমত্তার অপ্রিোরী বপ্রযা গণয েদরন এবং এমর্ োরদণ মার্ার 
অপ্রভভাবে ইযা মার্াদে সাাগ  লান দযাদগ োাপ্রর্পার্ েপ্ররযা থাদেন।  
 
অমপ্রর্।  
 


