দৱদাদাৰ িমঠা িৃ ত

যাৱা ১৮ তািৰেখ পুৱা ‘ অসমীয়া িতিদন’ খবৰ কাগজখন (অ লাই ) পিঢ় থােকােত
৩ নং পৃ াত ছিব এখন দিখ মনত ভাৱ হ’ ল ‘ এই মানুহজন আমাৰ দৱদাদাৰ সেত দিখবৈল
এেকবােৰ এেক’ , ে ক থমিক ৰ পুনৰ চাই দিখেলা য আমাৰ দৱদাদাই। িশেৰানামাত
দিখেলা ‘ অসম আে ালনৰ কমী দৱ সাদ ব ৱাৰ মৃতু ’ । এই শাক খবৰ মাৰ বােব
এেকবােৰই আকি ক আিছল কাৰণ তওঁ টান নিৰয়াত পিৰ হি েটলত থকাৰ কথা মই
এেকবােৰই গম পাৱা নািছেলা।
সইিদনা গােটই আগেবলােটা দৱদাদাৰ ৃিত ৰাম নেত পাৰ কিৰেলা। বালছিৱৰ
‘ ছেবক’ ৰ দেৰ মন ব দূৰ অিততৈল ঘুিৰ গিছল।
তওঁ আিছল মাৰ জঠাই ( দউতাৰ বােয়ক)ৰ ল’ ৰা দাদা। সেয় দৱদাদাৰ লগত
এসময়ত মাৰ স ক যেথ ঘিন আিছল। িক যাৱা ৩৬ বছৰতৈকেয়া অিধক কাল অসমৰ
বািহৰত থকাৰ বােব আেপান মানুহেবাৰৰ লগত মাৰ যাগােযাগ কিম আিহেছ। সেয় দৱদাদাৰ
নতুন ৃিত িবেশষ নাই।
থমেত িলেখা দৱদাদাৰ আটাইতৈক পুৰণা ৃিতৰ কথা। মাৰ বয়স তিতয়া চােৰ
পাঁচ বছৰ। দৱদাদাৰ বয়স হয়েতা বাৰ/ তৰমান আিছল। আমাৰ ঘৰত এিদন গধুিল িকৱা পূজা
পািতিছল। পূজাৰ িপছত দৱদাদা আমাৰ ঘৰত থািক গ’ ল। ৰািত মা, দৱদাদা আ মই
এেকখন িবচনােত ইিছেলা। শহৰািত মই িকবা এটা িচঞৰত সাৰ পাই গ’ লা। আিম শাৱা
কাঠােটাত কম পাহৰৰ লাইট এটা িল আিছল। সই িচঞৰেটা অব াহত থকাত আ
িবেশষৈক মাৰ কাষত মাক নেদিখ বৰ ভয় লািগিছল আ মই মাক িচঞিৰ িচঞিৰ মািতিছেলা।
িকছু সময়ৰ িপছত আইতা সই কাঠােটাৈল সামাই অহাত মই সুিধেলা ‘ অ’ বৗতী সইেটা
িকহৰ মাত ? আমাৰ ঘৰত সাপ ওলাইেছ নিক ?’ তিতয়া আইতােয় ক’ ল ‘ তাৰ ভােয়ৰ এটা
হেছ।’ মাৰ ভাই এটা হঠােত কেনৈক ক’ ৰ পৰা হ’ ল এেকা বুিজ নাপােলা। তিতয়া িবছনাৰ
িসেটা মূেৰ ই থকা দৱদাদাই তৎ ণাৎ ক’ ল ‘ অ’ মামীৰ ল’ ৰা এটা হ’ ল নিক ?’ মাৰ ভাই
এটা হ’ বৈল হ’ ল য মাৰ ল’ ৰা এটা জ হ’ ব লািগব সই সাধাৰণ কথােটা মাৰ চােৰ পাঁচ
বছৰীয়া মূেৰ ঢুিক পাৱা নািছল। ভাইেটা য চাবৈল যাব লােগ সই কথাও মনত খেলাৱা
নািছল। ইিতমেধ িতিনজন ভােয়কৰ ককােয়ক হাৱাৰ অিভ তা থকা দৱদাদােয় ‘ মই এিতয়াই
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কচুৱােটা চাওৈগ’ বুিল িবচনাৰ পৰা ায় জাপ মািৰেয়ই নািম গ’ ল। তিতয়ােহ মেয়া দৱদাদাৰ
পােছ পােছ যাবৈল ধিৰেলা। আইতােয় দৱদাদাক চাবৈল িদ মাক বাধা িদয়াত মই ায় অৈধয
হ পিৰিছেলা। আইতােয় আিন িদয়া এখন বাঁহৰ চালিনৰ মােজেৰ মাৰ থম ভাই িবভূিতক দখা
পােলা। দৱদাদা অিবহেন িবভূিত আমাৰ মাজৈল অহাৰ িৃ ত অস ূণ।
তওঁৰ কথা মনত পেৰ িশ ক িহচােবও। এবাৰ তওঁ আমাৰ ল
ু ( দবীচৰণ ব ৱা
ছাৱালী হাই ল
ু )ত এমাহ ন মাহৰ বােব কাম কিৰিছেল। তিতয়া মই স ম ণীত পিঢ়
আিছেলা। আমাৰ দাদা িশ ক িহচােব আিহব বুিল ক ছাৱালীেবাৰৰ আগত গৗৰৱ বাধ
কিৰিছেলা। িক তওঁ ভালদেৰ পঢ়াব নাৱািৰেল ছাৱালীেবােৰ হাঁিহব বুিল পেট পেট অলপ
ভয়ও খাইিছেলা। এেকবােৰই অনিভ হাৱা ে ও তওঁ আমাক ভালদেৰই অংক িশকাইিছল।
তওঁ িক তিতয়া িব.এছ.িছও পাছ কৰা নািছল – পিঢ়েহ আিছল।
এটা িবেশষ কথাৰ বােব দৱদাদাৰ িত আিজও এক কৃত তাৰ ভাৱ হয়। সইেটা হেছ
১৯৭১ চনৰ কথা। মই ৱাহাটী িব িবদ ালয়ত এম.এ পঢ়াৰ কথা িঠক হ’ লত মাক ৱাহাটীৈল
ল যাৱাৰ দািয় দউতােয় দৱদাদাক িদেল। উ িশ াৰ দীঘলীয়া যা াৰ সয়াই আিছল
আৰ িন। গিতেক মই উ িশ া লাভ কৰাৰ
ত তওঁৰ অলপ হ’ লও অিৰহণা আেছ। আিজ
আদ া ৰ িদনা মই সই কথা কৃত তােৰ ৰণ কিৰেছা।
সইদেৰই দৱদাদাৰ জীৱনৰ এক মধুৰ আ অিত তাৎপয পূণ ণত তওঁক মই সংগ
িদিছেলা। তওঁ িবয়াৰ আগেত পূিণমাক দিখিছলেন নাই নাজােনা িক আনু ািনকভােব লগ
পাৱা নািছল। িবয়া িঠক হাৱাৰ কইিদনমানৰ িপছেত মাক ক’ ল, ‘ ব’ ল গালাঘাটৰ পৰা
আেহাৈগ’ । মই জাকাইিছেলা “ গালাঘাটৈল পূিণমাৰ জাঁন চাবৈল যাৱা নিক ?” তওঁ লগত
ল যাৱা শাৰীখন িনেজই িকিনিছল ন মাৰ সহায় ল িকিনিছল সইকথা মাৰ ভালদেৰ মনত
নাই।
পূিণমাৰ নামেটা িবয়াৰ িপছত সলাই নীিত কৰা হ’ ল। গিতেক আিম তওঁক নীিত নেবৗ
বুিলেয়ই মােতা। নীিত নেবৗৰ লগত মাৰ এক ঘিন স ক গিঢ় উিঠিছল। আমাৰ ঘৰৰ
সকেলােৰ িত তওঁৰ আ হ আৰ আ িৰকতাৰ কােনািদেনই কম হাৱা নাই। িবয়াৰ পাছত
তওঁ আমাক এিদন ভাত খাবৈল মািতিছল। সইিদনা তওঁৰ ছাৱালী মুনুৰ অসুখ হাৱা ে ও
আমাক িবিবধ ব েনেৰ আপ ািয়ত কিৰিছল।
দৱদাদাই কইবাবছেৰা নফা (বতমান অ ণাচল েদশ) ত নানান িতকূল অব াৰ
মাজেতা কাম কিৰ ঘৰখনৰ আিথক িদশ টনিকয়াল কৰাত সহায় কিৰিছল। নফাৰ পৰা আিহ
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তওঁ পম নামৰ চাহ িমঠাইৰ দাকানখন খােল। অসমীয়া মানুহৰ ভাৱজাত চাকৰীজীৱী
মেনাভাৱক য় িনিদ ক আ িন াৰ বলত িনজেক সফল ব ৱসায়ী িহচােব িত া কিৰেল।
দৱদাদাই বৰ কম বয়সেত ইহসংসাৰ ত াগ কিৰেল। এইিখিনেত মাৰ ইংৰাজী
আ বাক ‘ We live in deeds, not in years’ ল মনত পিৰেছ। তওঁ িকমান বছৰ জীয়াই
থািকেল সইেটা বৰ তাৎপয পূণ কথা নহয় – তওঁ কেনধৰেণেৰ জীয়াই আিছেল সইেটােহ
অিধক তাৎপয পূণ কথা। তওঁ সামািজক আ ব ৱসািয়ক জীৱনত সফল আিছল। সইদেৰই
সফল আিছল সুেযাগ া প ী আ উপযু স ােনেৰ সাংসািৰক জীৱনেতা।
দৱদাদাৰ আ াই যন িচৰশাি লাভ কেৰ এেয়ই মাৰ কামনা।
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