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ঢঢউ আকছ াাকেয ভকতা 

 ঢঢউ আকছ াাকেয ভকতা। এেটা, দুকটা, আযও। ঢোন দূকযয অজ্ঞাত শর-ঢদ ঢথকে ছছটকে 
আকছ াাে, জানা ঢনই। তকফ আকছ। ভতকর এক বাঙকছ, গুঁছেকে মাকে। ভাজ ংায ছাযখায। 
ভানফজীফন তছনছ। েী এে ঝকে খেেুকটায ভকতা উকে মাওো দা। এভন েথা ছছর না, ঢেননা ঢচতাফছন 
ছছর, প্রস্তুত থাো উছচত ছছর। এতদকেও ঢগাটা ঢদকয এই ঢম ঢফাভার ার তায জনয োউকে োঠগোে 
ঢতারা মাকে না;  োযণ এোকনায ঢেৌর ফায জানা। অফয এখন প্রশ্ন ছনযথথে, ফথস্তকয ফথজকন ছভকর 
ছফমথে ঢভাোছফরা েযা অগ্রাছধোয াে। আয ছেছু নে। যাুঁ, অছবমাত্রীকদয তযকপ ছেছু ফরাই মাে। 
অছবমাত্রীকদয াধাযণ ছনেকভ ঝকেয ভুকখাভুছখ ওোয ছযেল্পনা, প্রস্তুছত থাকে। মাফতীে ছফমথে অছতক্রভ 
েকয মাওোয এে জাত ক্ষভতা তাকদয থাকে। ঢই ক্ষভতা অজথকনয ভকধয এেটা ছফজ্ঞান আকছ, যীয 
ভন ও ংগঠকনয ভন্বে আকছ। তাযা ঙ্ককট অেুকতাবে, অছধেতয ছিয। তাই, তাকদয োকছ ভানুকলয 
প্রতযাা ঢফছ। ঢই প্রতযাাকে ম্মান ছদকেই ভকোছচত উকদযাগ ছনকেকছ ঢানাযুয আকযাী, প্রস্তুত েকযকছ 
২৪ ঘন্টায এভাযকজছি ছযকলফা ফযফিা। শুধু জনভকন া-ঞ্চায েযাই নে, মথাথথ প্রকোজকন ভানুকলয 
াক দাুঁোকনা। মাকত ঢোনও ভানুল এেজন ডাক্তাযফাফুয াো না ঢকে, ফা এেটু অছিকজকনয ঢজাগান না 
ঢকে অোকর চকর না মান। অন্তত ঢতভন অভানছফে ছছফ ঢমন আভাকদয আয ঢদখকত না ে।  
 ঢভ ংখযায জনয মখন েরভ ধকযছছ, ভকন কে ঢগর প্রথভ এবাকযস্ট ছফজকেয েথা। ভকন েকছ, 
ছভারে-েনযা ফাকচন্দ্রী াকরয েথা। ছরাছয-ঢতনছজংকেয প্রথভ এবাকযস্ট ীলথ ছুুঁকে আায ছঠে ৩৬০ ছদন 
য, ২৪ ঢভ, উত্তয-োছয নােুছয গ্রাকভ এে ঢবাছটো ছযফাকয ফাকচন্দ্রী াকরয জন্ম। ঢবাছটোযা আকর 
ছতব্বত ীভান্ত ঢছযকে বাযতীে ছভারকে ছথতু হ্ওো এে জনকগাষ্ঠী; গাকোোকর এফং েুভােুকন ফহুমুগ ধকয 
আকছ। ফাকচন্দ্রীয ফাফা ছেলাণ (ছং) ার তাুঁয ছতৃবূছভ ছতব্বকতয কে ঢমাগাকমাগ ফজাে ঢযকখছছকরন; 
ীভান্তকথ ছতছন ফাছনোছগছয েকযকছন দীঘথছদন। ছতছন মকথষ্ট প্রগছতভনা ছছকরন, ঢছকরকভকেকদয ঢরখাোয 
প্রছত ুনজয ছছর। ঢই ুফাকদ ফাকচন্দ্রী উচ্চছক্ষায ুকমাগ াে এফং সু্ককরয গণ্ডী ঢছযকে ছডএছব েকরজ 
ঢথকে স্নাতে (ছফ-এড ) ও স্নাতকোত্তয ছডছগ্র অজথন েকয। এখাকন ওুঁয ভাকেয বূছভোও ঢপরনা নে। 
ফাকচন্দ্রী ফায ফায স্মযণ েকযকছ ভাকেয েথা, ‘ভা আভায ছক্ষায জনয তাুঁয ফ গেনা ছফছক্র েকযকছন।’ 
একফয ঢঢয আকগ ওুঁয আকযাকণয াকতখছে কে ঢগকছ। সু্ককরয ফনু্ধকদয কে ছেছনে েযকত ছগকে ঢ 
ঢখরােকর ঢতকযা-াজায পুকটয এেছট াােচূকো ছুুঁকে আক। ছেকাযী ফাকচন্দ্রীয অযাডকবঞ্চাকযয খফয 
ছপ্রছিাকরয োকন মাে। ঢভকেছটয ডাে কে। বকে বকে ঢ ঢগর, বাফর, েী না েী অকক্ষা েযকছ। ঘটর 
ছঠে উরকটা, ছপ্রছিার তায আকযাণ-ঢপ্রভ আযও উকে ছদকরন। ঢই ঢথকে ভাকঝ ভকঝ এ-াাে ঢ-
াাকেয চূকো ঢথকে ঘুকয আা ওয অবযাক দাুঁছেকে ঢগর। যাুঁ, াাাছ ঢরখাো েকযকছ ভন ছদকে। 
ভাকঝ আয খুফ ছেছু ঢযাভাঞ্চেয গল্প ঢনই। াথ-পাইন্ডায ইকবন্ট একরা তাযও অকনে কয, মখন ঢ 
ঢরখাো ঢল েকয গাুঁকেয ঘকয ফক বছফলযৎ বাফনাে অর-ছদন োটাকে।  



 জননে েকনথর ঢপ্রভচাুঁদ একরন ওকদয গ্রাকভ, ঢনাত ঢফোকনায ছকর। ছতছন তখন ঢনকরু 
ভাউকন্টছনোছযংকে বাই-ছপ্রছিার। ঢদখা কে ঢগর নােুছযয ঢভকেছটয কে। েকনথর গকল্প গকল্প ঢজকন মান 
তায স্বকেয েথা। এেটা বাকরা চােছয ঢকর ঢফ কতা, ছেন্তু াাকে মাওো েী কফ? ছতছন ফরকরন, 
চােছযফােছযয ছদন কে আকছ। আকগ ঢতা াাে চো ছকখ নাও। াাকেয ঢভকে আফায াাে-চো েী 
ছখকফ? ছেন্তু েথায ভাকন ফুঝকত ওয বুর ে না। যায ওকে ভাউকন্টছনোছযংকেয াঠ ছনকত ফরকছন তাুঁয 
ইন ছস্টছটউট NIM-এ। ঢ ঢমন াকত চাুঁদ াে। এই ঢতা ঢচকেছছর। গাুঁকেয োকছ উত্তযোছ য, কযয 
এেপ্রাকন্ত প্রছক্ষকণয ভাছফদযারে NIM; ওয োকছ এ এে ফােছত ুছফধা। ওছদকে খফয শুকন গাুঁকেয ঢরাে 
ঢখাুঁচা ছদকে মাে, ‘এভ-এ, ছফ-এড া ঢদওো ঢভকে ছেনা ফ োজ ঢপকর াাে চেকত মাকফ!’ ফাকচন্দ্রী 
ঢফ গাকে ভাকখ না, ছেন্তু ভাকেয ভন খুফ খাযা কে মাে। ছতযই ঢতা, এত ঢরখাো েকয ঢভকে ছেনা 
াাে াাে ঢখকর ঢফোকফ! ছেন্তু ঢভকে তখন ভনছিয েকয ঢপকরকছ; ঢ ভাকে ঢফাঝাে, াভকন এেটা ফে 
োজ এককছ, তাকে াো ছদকতই কফ। ঢই শুরু। ফাছেটা ইছতা।   
 ঢেছনং কফথই ফাকচন্দ্রীয ফথকত অছবমান শুরু কে মাে। ঢদকয প্রথভ ভছরা ছককফ ঢ ছুুঁকে আক 
রুদ্রগেযা ও গকোত্রী ছখয। তাযয ছদন মাে, ফছয মাে। আক ১৯৮৪। ঢফাকযয বাযতীে এবাকযস্ট 
অছবমাকন ঢ ছনফথাছচত আকযাী। ছদছি ঢথকে োঠভানু্ড রুেরা কে এবাকযস্ট ঢফেযাম্প ঢৌঁছকনা, 
আকযাকণয প্রাথছভে ফথ, ইতযাছদ ছঠে চরছছর; ছেন্তু ভূর অছবমান কফথ ফছেছু ছফদভাত্রা ছাছেকে মাে। 
আকযাণ এত ঢফছ দুকমথাগাক্রান্ত কে কে ঢম এেভে অছবমান ফাছতকরয মথাকে চকর মাে। ছেন্তু দকরয 
ছংবাগ ঢফেযাকম্প ঢপযত ঢগকরও ফাকচন্দ্রী ও তায েজন েীয নাকছােফান্দা ঢজকদয োযকণ ংখযারঘু 
এেছট দর দু’নম্বয েযাকম্প থাোয অনুভছত াে। এফং এই দরছট ২২ ঢভ াউথ-েকর ঢৌঁকছ অকনে 
প্রছতেুরতায ভকধযও াছভট-েযাম্প খাো েকয ঢপকর। যাতটা োকট। ২৩-এয ঢবাকয ফ ান্ত। প্রস্তুছত 
াযাই ছছর। ওযা ঢফছযকে কে। ছফখযাত দছক্ষণূকফয ছগছযছযা কথ রম্বা রোই েকয ৃছথফীয কফথাচ্চ ছফনু্দ 
এবাকযস্ট ছখকয ওযা া যাকখ। ঘছেকত দুুয ০১-০৭। ওই ভুূকতথ মাযা দাুঁছেকেছছর ীকলথ, তাকদয ভকধয 
ছছর ফাকচন্দ্রী, এবাকযস্ট চূকোে ঢদকয প্রথভ ভছরা। কযয ছদনছট ছছর ওয ৩০তভ জন্মছদন।  
 ফাকচন্দ্রীয অছবমান ঢথকভ থাকেছন, আজও চরকছ। আজও তত ছক্রে এফং ছনতযনফ উদযকভ 
ছনকোছজত ফাকচন্দ্রী ার ঢদকয অছবমাত্রীকদয োকছ, ছফকলত ভছরাকদয োকছ ঢপ্রযণায জীফন্ত প্রছতভা। ওুঁয 
গল্প ফরা ভাকন প্রেৃছতয োকছ মাওোয গল্প। ওুঁয ভকত, ‘মছদ প্রেৃছতকে ছনকজয ক্লারুভ ভকন েযা মাে, ঢ-ই 
ঢতাভাকে ফযেকভ ছছক্ষত েযকত াকয। ঢমভন ঢনতৃত্ব ঢদওো, দরগত ভন্বে ও ংছত অজথন, ছযেল্পনা 
প্রকোকগয াভথথয, ইতযাছদ আযও েত েী...।’ ফাকচন্দ্রীয অছবমাত্রী ভন শুধু অছবমাকন মাওো, ঢনতৃত্ব ঢদওো, ফা 
ঢযেডথ বাঙা-গোে ছনকফছদত থাকেছন। াভাছজে ঢক্ষকত্র, ছফকলত দুকমথাকগ ছফমথকে তাুঁয বূছভো দৃষ্টাকন্তয 
ভকতা। ঢটা ওছেলাে ঘুছণথঝকে ঢাে, গজযাকতয বূেকম্প ঢাে, উত্তযাখকণ্ডয ফনযাে ঢাে, ছেম্বা এই 
েকযানাোকরই ঢাে – ফকক্ষকত্রই তাুঁয উছিছত নজকয কেকছ। তাুঁয েথা, ‘আকযাীয ভন শুধু চূকোে 
মাওোয ভো নে, ঢ-ভন ঢমন ভানুকলয প্রকোজকন োকজ রাকগ, াক থাোয ছদো ঢজাগাে।’ ‘ঢানাযুয 
আকযাী’ এই উদৃ্ধত তযকে ধ্রুফ ফকর ঢজকনকছ।    
 ফাই বাকরা থােকফন, বাকরা যাখকফন।                           


