িচৰেচেনহী জননী

আিজ িকছু বছৰৰ পৰা পৃিথবীৰ িবিভ দশত মাতৃিদৱস পালন কৰা হ আিহেছ।
ভাৰতবষেতা িতবছেৰ ম মাহৰ ি তীয় দওবােৰ মাতৃিদৱস পালন কৰা হয়।
এগৰাকী মাতৃেয় ত াগ আ িনঃ াথ েমেৰ স ানক লালন পালন কিৰ ডাঙৰ দীঘল
কেৰ। স ানৰ জীৱনত মাতৃৰ অিৰহনাৰ কথা মনত পলাই মাতৃৰ িত কৃত তা কাশ কৰাৰ
লগেত স ান দশন কৰাৰ উে েশ মাতৃিদৱস পালন কৰা হয়।
ভাৰতবষত দবী দূগা, কািল, ল ী, সৰ তী আিদৰ পূজা কৰা হয়। িক া সামািজক
আ আনিক ঘ ৱা জীৱনেতা নাৰীৰ ান অিত িন । অৱেশ মাতৃ িহচােব নাৰীক িকছু ময দা
দান কৰাৰ পৰ ৰা আেছ। গােটই জীৱন জুিৰ নানান অস ানৰ স ুখীন হ’ লও শষ বয়সত
কােনা কােনা ভাগ ৱতী নাৰীেয় িকছু স ান লাভ কেৰ।
মই ব ি গতভােব এই কথা িব াস নকেৰা য এটা িবেশষ িদনতেহ মাতৃৰ অৱদানৰ
কথা সুৱঁিৰ মাতৃৰ িত স ান দশন কিৰব লােগ। স ানৰ লগেত মাতৃৰ সুখ খৰ কথা িচ া
কৰােটা স ান িচৰ কতব ।
তথািপও এই িবেশষ িদনেটাৰ িকছু তাৎপয আেছ। কাৰণ এই িবষয়ত িকছু িচ া চচা
আ সেচতনতাৰ সৃি হয়। ব তৰ বােব িনজৰ ৃিত, অিভ তা, অনুভূিত আিদ কাশৰ ই এক
সুেযাগ।
মেয়া আিজ এই সুেযাগত মাৰ িনজৰ িচ া, ৃিত আ অিভ তাৰ িবষেয় িলিখবৈল
লেছা। ‘ মা’ এই শ েটা বা মাৰ মুখখন মনৈল আিহেল এটাই ভাৱ হয় – এই পৃিথবীত িনজতৈক
মাক বিছ ভাল পাৱা একমা ব ি হ’ ল মা। মাক িনজতৈক বিছ ভাল পাৱা ি তীয় ব ি
এই পৃিথবীত আেছ বুিল ক নাও কিৰব নাৱােৰা। এইিখিনেত
উেঠ মেয়া মাক িনজতৈক
বিছ ভাল পাওেন ? মাৰ আনুগত মা আ মাৰ পু ৰ মাজত িবভ । পু ক িন য় িনজতৈক
বিছ ভাল পাও। িক মাক যিদ কােনাবাই
কেৰ মাৰ আটাইতৈক আেপান মানুহ কান
বুিল তিতয়া দািঠ কব পািৰম ‘ মা’ বুিল। িক এইেটা কথা িঠক য মই িনজৰ কথা িযমান ভােবা
মাৰ কথা তাতৈক বিছৈক ভােবা – যিদও দূৰ ৰ বােব মাৰ কাৰেণ এেকা কিৰব নাৱােৰা।
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মােয় িনেজ নাখােয়া আমাক খুৱাইিছল। ভাল ব ৰ সকেলা আমাক িবলাই িদ িনজৈল
ােয়ই এেকা নাৰািখিছল। কােনা কথােতই িনজৰ কথা নাভািবিছল। সকেলা কথােত আমাক
আগভাগ িদিছল।
আিম স থােকােত মােয় স ৈক হ’ লও আমাৰ জ িদন পািতিছল। পুৱা গাঁসাইঘৰত
িঘউৰ চািক আ শৰাই িদ আেবিল িয পােৰ খাৱাব তয়াৰ কিৰ ওচৰৰ আমাৰ লগৰ
ল’ ৰােছাৱালীক খাবৈল মািতিছল। িঠক সইদেৰই দউতাৰ জ িদনৰ িদনাও গাঁসাইঘৰত িঘউৰ
চািক আ শৰাই িদ আেবিল পায়স অকণমান হ’ লও বনাইিছল। িপছত ভািব খ আ লাজ
লািগিছল য িয মােয় মাৰ সকেলােৰ জ িদন পািতিছল সই মােৰা য এিদন জ হিছল আ
মােৰা য এটা জ িদন থািকব পােৰ সই কথা িক কিতয়াও মনত খেলাৱা নািছল। আিজ িকছু
বছৰৰ পৰােহ মাৰ জ িদন পতা হেছ। সেয় মাৰ বৰ ই া আিছল এবাৰ ডাঙৰৈক মাৰ
জ িদন পতাৰ। মাৰ ৮০ বছৰীয়া জ িদন (ই ানুসিৰ ডাঙৰৈক পািতব নাৱািৰেলও) পতাৰ
িপছৰ পৰােহ িকছু শাি লাভ কিৰেছা।
মােয় িনেজ পঢ়া না কিৰবৈল সুেযাগ নাপােলও মাৰ পঢ়া নাত সদায় জাৰ িদিছল।
মা স মমান ণীত পিঢ় থােকােতই সই কালৰ িনয়ম অনুসিৰ মাৰ িবয়া হিছল। িবয়াৰ িপছত
আমাৰ ককা িশ ািবদ পি ত ৺ ল ীনাথ শমাই মাক ুলত নাম লগাই িদব খুিজিছল িক
আইতােয় ‘ ঘৰৰ কাম কােন কিৰব ?‘ বুিল বাধা িদেল। আইতােয় বাধা িনিদয়া হ’ ল য মাৰ
জীৱন স ূণ বেলগ হ’ লেহেতন আ আমােৰা য যেথ উপকাৰ হ’ লেহেতন তাত কােনা
সে হ নাই। আমাৰ মাৰ এটা দৃহিব াস আিছল য গ িঘউ খােল মগজ বােঢ় আ পৰী া
ভাল হয়। সেয় মােয় পৰী াৰ আেগ আেগ যেনেতেন অকণমান হ’ লও িঘউৰ যাগাৰ
কিৰিছল। পৰী াৰ কইিদনমান আগেৰ পৰা আ পৰী া চিল থকা িদনেকইটাত মােয়
যেনেতেন আধা িগলাছ হ’ লও গাখীৰ খাৱাৰ ব ৱ া কিৰিছল। মি ক পৰী াৰ আগেত মােয়
ৰািত শাৱাৰ আেগ আেগ মাৰ বােব খন িট আ বেঙনা ভািজ কিৰ া ত চাহ ভৰাই
থিছল। মই ঘড়ীত এলাম চািৰ বজােত উিঠ সইিখিন খাই পিঢ়বৈল বিহিছেলা। সই বেঙনা
ভািজৰ জুিত আিজও মুখত লািগ আেছ।
মাতৃৰ িনঃ াথ ম আ ত ােগ স ানক আজীৱন অনু ািণত কৰাৰ ব েতা উদাহৰণ
আেছ। CSIR ৰ া ন স ালক মােশলকাৰ (Dr. R.A. Mashelkar)ৰ মাতৃৰ কথােক ক’ ব
পািৰ। তেখেত ব তবাৰ ব ত ঠাইত মাতৃৰ কথা পৰম ােৰ উে খ কিৰেছ। তেখত িনেচই
স থােকােত িপতৃৰ মৃতু হাৱাত মাতৃেয় অেনক ক কিৰ আনৰ ঘৰত ভাত ৰ া কাম কিৰ
তেখতক পঢ়ুৱাইিছল। তেখেত ইি িনয়ািৰং পাছ কৰাৰ িপছত চাকৰী কিৰবৈল ই া কিৰিছল।
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িক মােক ‘ আ পঢ়’ বুিল আেদশ িদয়াত M.Tech. পিঢ়েল। তাৰ িপছেতা মাকৰ জাৰেৰই
Ph.D. কিৰবলগীয়া হ’ ল। Ph.D. কৰাৰ িপছত ‘ এইবাৰ ৰ া পিৰেলা’ বুিল ভািবেল িক
মােক নেৰ। মােশলকােৰ মাকক বুজাবৈল চ া কিৰেল য Ph.D. িব িবদ ালয়ৰ সেবা িড ী
আ তাৰ িপছত পিঢ়বৈল এেকা বাকী নাথােক। িক মােক তেখতৰ কথা কােনাপেধ ই
নামােন। মােক ক’ ল, “ এই িবশাল পৃিথবীখনত জািনবৈল এেকা বাকী নাইেন ? সইেটা
কিতয়াও হবই নাৱােৰ। তই আ পঢ়।” মাকৰ আেদশ মািন মােশলকােৰ Post doctorate
কিৰবলগীয়া হ’ ল। সইগৰাকী অিশি তা অথচ ানী নাৰীৰ বােব আমাৰ দেশ ইমান আগশাৰীৰ
ব ািনক এজন পােল।
ওপৰত িলখা কথািখিন মই আিজ ব তিদনৰ আগেতই তেখতৰ সেত হাৱা কােনাবা
এটা সা াৎকাৰত পিঢ়িছেলা। ৃিতৰ পৰা িলখাৰ বােব তথ ৰ অলপ ইফাল িসফাল হ’ ব পােৰ।
ঈ ৰচ িবদ াসাগৰৰ জীৱনত মাতৃ ভাৱ আিছল অপিৰসীম। মাতৃৰ অসুখৰ খবৰ
পাই িনজৰ জীৱন িবপ কিৰ ফেন ফুটক
ু ােৰ ভৰা বািৰষাৰ দােমাদৰ নদী কেনৈক ৰািত সাতুিৰ
পাৰ হ গিছল সই কথা িনঃ াথ মাতৃে মৰ এক জল দৃ া । তেখতৰ সমাজ স কীয় আ
িবেশষৈক নাৰী স কীয় গিতশীল িচ াধাৰা গিঢ় উঠাত মাতৃৰ যেথ অিৰহনা আিছল।
মাতৃৰ িনঃ াথ ম স েক নানান কািহনী পিঢ়বৈল/ িনবৈল পাইেছা যিদও অিত
গভীৰভােব মাৰ দয়ত ৰখাপাত কৰা কািহনীেটা হেছ এেন ধৰণৰ : এগৰাকী মাতৃেয় িনজৰ
একমা পু ক ইমােনই ভাল পাইিছল য পু ৰ কাৰেণ সকেলা ত াগ কিৰবৈল সাজু আিছল।
তওঁৰ জীৱনৰ ক িব ু সই পু এিদন এক পৱতী িক
নাৰীৰ মত পিৰল। মৰ
উছাহত তওঁ সই নাৰীেয় মৰ মাণ িহচােব িয িবচােৰ তােকই িদবৈল/কিৰবৈল িত িত
িদেল। সই নাৰীেয় মৰ মাণ িহচােব মাকৰ কিলজােটা দাবী কিৰেল। িমকাক স
কিৰবৈল তওঁ এখন ধাৰ থকা কটািৰেৰ মাকৰ বুকু ফািল কিলজােটা উিলয়াই হাতত ল
িমকাৰ ওচৰৈল ধাপিল মিলেল। িপেছ বাটেত উজুিত খাই পৰাত কিলজােটা হাতৰ পৰা পিৰ
গ’ ল। তিতয়া মাকৰ কিলজােটােৱ মািটৰ পৰা তপৰাই মাত লগােল “ সানেটা খ পািল নিক?”
এই কািহনীেটা মই অলপ বেলগ বেলগ পত ব ত ঠাইত পিঢ়বৈল পাইেছা। িঠক
এেকধৰণেৰ কথা এটা িলিখিছেল যাৰহাটৰ িবিশ চকু িচিকৎসক ড. নাৰায়ণ বৰদৈলেয়। মাতৃ
য়াত চ ভা বৰদৈল (আমাৰ পৰম াৰ মাহকন বাইেদউ)ৰ কনচাৰ বমাৰ ধৰা পৰাৰ
সময়ত তেখত ধুবুৰীৰ ফােল কােনাবা ঠাইত ( মাৰ ভালদেৰ মনত নাই) চৰকাৰী চাকৰী কিৰ
আিছল। খবৰ পাই তেখত যিতয়া ব ত গাড়ী বাচ সলাই অৱেশষত িড গড়ত থকা মাতৃৰ ওচৰ
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পাইিছলৈগ পু ৰ ক ত িচ াি
দূৰােৰাগ ৰাগত ভুিগ আিছল।

মাতৃেয় সুিধিছল ‘ ওই বৰ ক পািল নিক ?’ অথচ িনেজ

আমাৰ মাৰ মুখৰ এক অিভব ি মই গােটই জীৱন জুিৰ নাপাহেৰা, মাৰ ল’ ৰােৰা জ
হাৱাৰ সময়ত মাৰ চাৱািচতা কিৰবৈল মা ইয়াত আিছলিহ। হি েটলত আগিদনা গধুিলেয়ই
ভিত হিছেলা যিদও মাৰ ল’ ৰােটাৰ িপছিদনা পুৱােহ জ হিছল। তােৰা কইঘ ামানৰ
িপছতেহ এওঁ মাক হি েটলৈল আিনব পিৰিছেল। গিতেক মােয় মাক চাবৈল অি ৰ হ আিছল।
আিহ পাৱাৰ লেগ লেগ মােয় মাক সুিধেল ‘ বৰ ক পািল নহয়’? এইেটা এটা িনেচই স
িক মাৰ মুখত িয ভাৱ কাশ পাইিছল তাৰ পৰাই মােয় মাৰ কথা িকমান িচ া কিৰিছল সই
কথা বুিজব পািৰ। সই সমমিমতাৰ ভাৱ আন কােৰা মুখত নািছল। সই মুহূতত মাৰ মুখত
কাশ পাৱা ভাৱ মই ভাষােৰ বুজাব নাৱােৰা। “ নৰ সমান বৰ কান, আইৰ সমান হ’ ব কান”
কথাষাৰ যথাথেত ষা অনাই সঁচা। এই পৃিথবীত আইৰ সমান আন কােনােৱই হ’ ব নাৱােৰ।
আমাৰ মা হ’ ল িপতৃতাি ক সমাজ ব ৱ াৰ এক িন ুৰ বিল। িবয়াৰ সময়ত আমাৰ
মামাহঁতৰ ঘৰখনৰ অৱ া বৰ িনঃিকন আিছল আ তাৰ িবপৰীেত দউতাহঁতৰ ঘৰখন আিছল
অিত িতপি শীল। গিতেক কােশ হয় ােনই নহয় অহৰহ অৱ া, অনাদৰ আ অপমানৰ
স ুখীন হিছল মা। অৱেশ ককােয় মাক বৰ মৰম কিৰিছল। িপছৈল মামাহঁেত উ পদ চাকৰী
কিৰ এইখন ঘৰতৈক ব ত আগবািঢ় গিছল যিদও মাৰ ান িক উ ত নহ’ ল। মােয় িতবাদ
আ িবে াহ কিৰিছল িক ইমান িতপি শীল আ ব ি স
মানুহৰ িব ে িবে াহ কিৰ
সফল হাৱাৰ জাখােৰ বুি , িবচ ণতা আ দূৰদিশতা মাৰ নািছল, গিতেক মােয় ধুিতনীিতৰ
আ য় ল’ ল – মা িচবায়ু তাৰ বিল হ’ ল।
মা বিল হ’ লও, আেন ভুল বুিজেলও মই জােনা সত িক। মা মাৰ কাৰেণ এক নািয়কা।
মাতৈক মা দৰ িক বছৰৰ ডাঙৰ সেহাদৰা বােয়কৰ মৃতু হাৱাত মােয় িনজৰ মাকৰ ঘৰৈল
যাবৈল ই া কিৰিছল। ঘৰৰ কাম কাজত অসুিবধা হ’ ব বােব মাক মা ১৬ মাইল দূৰৰ
দৰগাৱৈল যাবৈল আইতােয় বাধা িদিছল। িনেজ অিভজাত ঘৰৰ পৰা অহা বােব আইতােয়
হয়েতা ভািবিছেল স মানুহৰ ঘৰৰ পৰা অহা মাৰ কােনা আেৱগ অনুভূিত থািকব নাৱােৰ। িক
মাৰ মােয় আইতাৰ আেদশ অমান কিৰ সই ১৯৫২ চনেত মাক কালাত ল পহীেয়কৰ
পুেতক ককােয়কৰ লগত দৰগাঁৱৈল িছ গিছল। সেয় মা মাৰ কাৰেণ এক নািয়কা আ মাক
ল মই গৗৰৱ বাধ কেৰা। গৗৰৱ বাধ কেৰা এই কাৰেণই য মােয় অন ায় নীৰেৱ মািন নৈল
বা ক া কটা কিৰ আনৰ দৃি আকষণ কিৰবৈল চ া নকিৰ নতুবা আন ব েতা বাৱাৰীৰ দেৰ
মুখৰ আগত এটা ক িপছত িকবা এটা কৰাৰ বুি অৱল ন কৰাৰ সলিন সৰেৱ িতবাদ
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কিৰিছল। মাৰ এই কািহনীেটা মই মাৰ ‘ িতবাদ’ নামৰ গ ত িলিখিছেলা। গ েটা থমেত
‘ ীময়ী’ ত কাশ পাইিছল আ ১৯৯৮ চনত ডইজী কিলতাৰ স াদনাত অসম লিখকা স াই
কাশ কৰা ‘ সা িতক লিখকাৰ গ ’ ত কাশ পাইেছ।
মই মাক ল আ এটা কথাৰ বােব গৗৰৱ বাধ কেৰা। অিশি তা আ িপতৃতাি ক
সমাজ ব ৱ ােৰ এক অংগ হ’ লও মাৰ মনত কােনা িলংগ বষম ৰ ভাৱ নাই। মােয় ল’ ৰা আ
ছাৱালীক সদায় সমদৃি েৰ চায়। তাৰ িবপৰীেত দউতা ইমান িশি ত হাৱা ে ও ছাৱালীৰ
িত দৃি ভংগী য িভ তাৰ মাণ মই ব ত পােলা।
মই যিদ আিজ অিত সাধাৰণভােবও িকবা এটা হ’ লা আ মাৰ নাম যিদ এই পৃিথবীত
কােনা কােনা লােক জােন তেনহেল তাৰ মূলেত হ’ ল মা। মাৰ এক বা বীেয় ােয়ই মাক
আনৰ লগত পিৰচয় কিৰ িদওেত কয় “ South India’s most wanted woman” । মই কওঁ “ িক
মাক ফুলন দবীৰ লগত তুলনা কিৰছা নিক ?” কাৰণ এসময়ত ফুলন দবীৰ
ত কাৱা
হিছল “ India’s most wanted woman” । ধমািলেত কেলও বা বী মাই কাৱা কথাত িকছু
সত তা আেছ। দি ণ ভাৰতত িযমানেবাৰ Speech and Hearing িত ান আেছ তাত
াতেকা ৰ পযায়ত থকা Clinical Linguistics নামৰ পপাৰখন পঢ়াবৈল মাক সকেলােৱ
আম ণ কেৰ। সকেলােৰ আম ণ ৰ া কৰা স ৱ নহয় যিদও চ াই, বাংগােলাৰেক ধিৰ দি ণ
ভাৰতৰ িবিভ নগৰ/চহৰৰ সবমুঠ ১২ খন িত ানত মই াতেকা ৰ পয ায়ত পেঢ়াৱাৰ
অিভ তা লাভ কিৰেছা। দি ণ ভাৰতৰ ায় কুিৰখনমান িব িবদ ালয়ৰ লগত পৰী া স কীয়
কাম কাজত জিড়ত। িনেচই স েতই মাক দিখ দিখ এটা কথা উপলি কিৰিছেলা য মানুহ
কৱল িনজৰ শি আ আ িব াসৰ জাৰতেহ আ স ােনেৰ সেত জীয়াই থািকব পােৰ। মই
িত া কিৰিছেলা য মই পিঢ় িন িকবা এটা হ’ মই। িযেকােনা ধৰণৰ খ, ক , য ণা আ
সং ামৰ বােব সাজু থািকম িক আেন বািগ কুঠাৰ মািৰব পৰাৈক হলা গছ কিতয়াও নহও আ
কােনা পিৰি িতেত বিল নহও বুিল িনজৰ ওচৰেত অংগীকাৰব হিছেলা।
মাৰ ৰণা আ মেনাবলৰ কৃত উৎস হ’ ল মা। সেয় মই মাৰ ওচৰত িচৰঋণী আ
িচৰকৃত । এই ঋণ আ কৃত তা কাশৰ বােব মাতৃিদৱসতৈক ভাল উপল বাধকেৰা আন
এেকা নাই।
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