মাৰ শহতীয়া কৰালা যা া

মই ইয়াৰ আগৰ এখন িচিঠত উে খ কিৰিছেলা য কমসূে মই বেছেৰকত
চািৰ/পাঁচবাৰমান কৰালাৈল যাবলগীয়া হয়। মই তাৰ বিডিডকা নামৰ ঠাইত থকা Marthoma
College of Speech and Hearing নামৰ কেলজ এখনত পঢ়াবৈল যাওঁ। ২০০৩ চনত
াই
ক ীয় চৰকাৰৰ চাকৰীৰ পৰা অৱসৰ হণ কৰাৰ িপছেৰ পৰা দি ণ ভাৰতৰ কইবাখেনা
িত ানত িভিজিটং েফচৰ িহচােব কাম কিৰ আিহেছা।
এই স েত এটা স ভুল ধাৰণাৰ কথা উে খ কেৰা। দি ণ ভাৰতৰ পৰ ৰা মেত
িলপ া ৰত ভাৰতীয় ভাষােবাৰত থকা ‘ ত’ আখৰেটা বুজাবৈল th আ ‘ ট’ আখৰেটা বুজাবৈল t
ব ৱহাৰ কৰা হয়। মই ভােলমান অসমীয়া খবৰ কাগজত ‘ িত বান পূৰম’ ৰ সলিন
‘ িথ বান পূৰম’ দিখেছা। ইংৰাজী ( ৰামান িলিপ)ৰ th দিখ মানুহৰ ‘ থ’ বুিল ধাৰণা হয়। মাৰ
নামেটা ইয়াত সকেলােৱ Basanthi বুিল িলেখ। মাৰ অত ঘিন মানুহিখিনৰ বািহেৰ
সকেলােৱ সইদেৰই িলেখ। আনিক বােৰ বােৰ ৰাই িদয়াৰ িপছেতা চকবুকত কিতয়াবা
Basanthi বুিলেয়ই আেহ। এবাৰ অসমৈল যাওঁেত কােৰাবাৰ মুখত ‘ দাচা’ শ েটা ‘ ধাচা’ বুিল
িন আচিৰত হিছেলা কাৰণ কােনা এটা দি ণ ভাৰতীয় ভাষাত ‘ ধাচা’ বুিল উ াৰণ নকেৰ।
তেন লত ‘ ধাচা’ বুিল ক’ ত িনেল ? িকছু িচ া কৰাৰ িপছত িনেজই উ ৰেটা পােলা।
কােনাবা দি ণ ভাৰতীয় লােক হােটল খুিল তাত ‘ দাচা’ শ েটা ইংৰাজীত dhosa বুিল
িলিখিছেল হয়ত। সেয় উ াৰণ ধাচা বুিল ধিৰ লাৱা হ’ ল।
এিতয়া পুনৰ আেহা মাৰেতামা (মাৰেথামা নহয়) কেলজৰ কথাৈল। এইখন এখন
মাৰেতামা প ী িচিৰয়ান খৃি য়ােন চেলাৱা কেলজ। মালয়ালম ভাষাত ‘ মাৰ’ শ ৰ অথ হেছ স
(saint) । ‘ তামা’ হেছ থমাচৰ সংি
নাম। ইউেৰাপত েৱশ কৰাৰ ভােলমান আগেতই খৃ
ধমই ভাৰতবষত েৱশ কেৰ। যী খৃ ৰ বাৰজন ধান িশষ (apostle) ৰ এজন চই থমােছ
৫২ খৃ া েত কৰালাত েৱশ কিৰ কইবাটাও উ বণৰ পিৰয়ালক খৃ ধমৈল ধমা িৰত কেৰ।
সইসকলক িচিৰয়ান খৃি য়ান বুিল কাৱা হয়। তওঁেলাকৰ মাজেতা কইবাটাও ভাগ আেছ আ
তােৰ এটাক মাৰেতামা বালা হয়। বাকীেবাৰ খৃি য়ান আ মাৰেতামা প ীসকলৰ মাজত এটা
ধান পাথক হেছ এেয়ই য তওঁেলােক কৱল যী ৰেহ উপাসনা কেৰ – মৰীৰ উপাসনা
নকেৰ। ত পিৰ তওঁেলাকৰ ধমযাজকসকেল ঘৰ সংসাৰ কিৰব পােৰ। িচিৰয়ান খৃি য়ানসকলৰ
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এটা িবেশষ এেয়ই য তওঁেলােক িহ ু ধমৰ ভােলমান ৰীিত-নীিত, িনয়ম আিদ চিলত
ৰািখেছ। মই সই িবষেয় িপছৰ কােনাবা এখন িচিঠত িবতংৈক িলিখম।
ভাৰতবষত, িবেশষৈক দি ণ ভাৰতত িশ া সাৰৰ
ত খৃি য়ানসকলৰ ভােলমান
অৱদান আেছ। অন ান প ীসকলৰ দেৰ মাৰেতামাপ ীসকেলও দি ণ ভাৰতত িবেশষৈক
কৰালাত িবিভ িশ ানু ান াপন কিৰেছ। তােৰ এখন হেছ মই ওপৰত উে খ কৰা
কেলজখন। এইখন ২০০৩ চনত াপন কিৰ থমেত কাছাৰেগাদ িজলাৰ চাৰকলা নামৰ ঠাইত
থকা বাক আ
ৱণহীন লাকৰ ল
ু খনৰ পৰাই চেলাৱা হিছল। সই ুলখেনা তওঁেলাকৰ
াৰাই পিৰচািলত। আিজ ৬/৭ বছৰ মানৰ আগেত কেলজখন বিডিডকাৰ িনজা ক াছৈল আেহ।
২০০৩ চনত এই কেলজখনৰ স ালক আিছল ৰভােৰ ফাদাৰ যােছফ মাথাই নামৰ এজন
ব ি । কেলজ আৰ কিৰ তাত পঢ়াবৈল অিভ মানুহৰ স ানত তেখত মাইচুৰৈল আিহিছল।
আন ই একৰ লগেত মােকা তেখেত অনুেৰাধ কিৰিছল। তিতয়ােৰ পৰা মই বতমানৈলেক ১৩
বছৰ ধিৰ িনয়িময়াৈক অহা যাৱা কিৰ আেছা। থমেত তাত কৱল াতক পয ায়তেহ িশ াদান
হিছল আ আিজ ৫ বছৰৰ আগৰ পৰা াতেকা ৰ পয ায়ত িশ াদন হেছ। মই েয়াটা
পয ায়েত পঢ়াও। ২০১৫-১৬ িশ াবছৰত মই তাৈল শষবাৰৰ বােব গিছেলা যাৱা মাহৰ ৩১
তািৰেখ। েয়াটা কছৰ পাঠ ম পঢ়াই শষ কিৰ ৫ িদনৰ িপছত ঘুিৰ আিহেলা।
মই ইয়াৰ পৰা যা া আৰ কিৰিছেলা পৰীয়া ১ বজাৰ ভলভ’ বাচত। বাচ এেৰােত
ায় দৰ বািজবৰ হিছল। মই বােচেৰ গ’ ল কৰালাৰ সীমা ত থকা চুি য়া নামৰ ঠাইত নােমা
আ তাৰ পৰা তওঁেলাকৰ গাড়ীেৰ কৰালাৈল ল যায়। মই কৰবাৈল গ’ ল সাধাৰণেত িকতাপ
আেলাচনীেক ধিৰ ভােলমান িকবািকিব পিঢ়বৈল ল যাওঁ। গােটই িদনেটা াছ কৰাৰ িপছত
স া কিৰবৈল কােনা কাম নাথােক, গিতেক িতবাৰ তাৈল যাওেত এেকাখন ভাল িকতাপ পিঢ়
শষ কেৰা। এইবাৰ পিঢ়বৈল অিনতা মুজািনৰ িকতাপ Dying to be Me খন ল গিছেলা। এই
িকতাপখন তাৈল যাৱাৰ এস াহমানৰ আগেত মাৰ স েটা দওৰ বাবুেৱ মাক উপহাৰ
িদিছেল। অিনতা মুজািন হেছ হংকঙত ডাঙৰ দীঘল হাৱা ভাৰতীয় মূলৰ মিহলা। কনচাৰত ভুিগ
থকা লিখকাৰ যিতয়া অৱ া এেকবােৰ শাচনীয় হয় আ ক’ মা হয় তিতয়া তওঁক
হি েটলত ভিত কেৰাৱা হয়। ডা েৰ তওঁ মা আ কইঘ ামানেহ জীয়াই থািকব বুিল
ক’ ল। তিতয়া তওঁৰ আ া কেনৈক পৰেলাকৈল িছ গিছল আ পুনৰ কেনৈক িনজৰ
শৰীৰত েৱশ কিৰেল সই কথা বৰ সু ৰৈক বণনা কিৰেছ। কৱল সেয় নহয়, এই অিভ তাৰ
ফল েপ তওঁৰ কনচাৰ কেনৈক িনেজ িনেজ নােহাৱা হ’ ল আ ই কেনৈক পৃিথবীৰ
কনচাৰ িবেশষ সকলৰ বােব পৰম আ য ৰ িবষয় হ’ ল সই কথাও িলিখেছ। এই অিভ তাক
ইংৰাজীত Near Death Experience (চমুৈক NDE) বুিল কাৱা হয়। এই িবষেয় িলখা আন
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এখন িকতাপ "Proof of Heaven – A Neurosurgeon’s Journey into Afterlife" খন মই
মা কইমাহমানৰ আগেত পিঢ়িছেলা। সই িবষেয় মাৰ মাতৃিদৱস উপলে এই কাকতেত
কাশ পাৱা লখাত উে খ কিৰিছেলা। ভাৰতবষত তেনধৰণৰ নানান কািহনী িনবৈল/পিঢ়বৈল
পাৱা যায়। উদাহৰণ েপ শংকৰাচায ই কািশ ৰজাৰ মৃতেদহত েৱশ কৰাৰ কথা পিঢ়বৈল
পাইিছেলা। মই এসময়ত এইেবাৰ কথা অিলক ক না বুিল স ূণ নাকচ কিৰিছেলা। িক
এিতয়া গম পাইেছা য এই িবষয়ত নানান গেৱষণা, অধ য়ন আিদ হ আেছ আ ব েতা
িব ানস ত মাণ লাভ কৰা হেছ। NDE Research Foundation এ এই িবষয়ৰ ওপৰত
ভােলমান কাম কিৰেছ। তওঁেলাকৰ ৱবচাইট (www.nderf.org) ত িসিদনা এই িবষয়ত কাশ
হাৱা িবিভ িকতাপৰ তািলকা দিখ আচিৰত হিছেলা। এইেবাৰ দিখ িন মই এই কথােটা
এিতয়া িকছু
সহকােৰ ল’ বৈল ধিৰেছা।
িকতাপৰ পাতৰ পৰা হঠােত মূৰ দািঙ বািহৰৈল চাই দেখা য কইজনীমান মানুেহ িমিল
ায় হালধীয়া বৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পাত িকছুমান বািচ আেছ। ধপাত বুিল ধিৰব পািৰেলা আ
তাৰ পৰাই বুিজব পািৰেলা নচুৰৰ ওচৰ পাইেছািহ বুিল। নচুৰত চুৰ ধপাত খিত হয় আ
সেয় নচুৰত এটা Tobacco Research Station আেছ। ৰাজম ীত থকা Central Tobacco
Research Institute ৰ ই এটা ক । মই যাৱা জুনমাহত এইেটা পেথেৰ যাওেত আিলবাটৰ
েয়াকােষ ধপাত পুিলেবাৰ দিখ গিছেলা। তাৰ িপছত জুলাই মাহৰ মাজভাগত মাৰ স মামী
(কটন কেলজৰ দশন িবভাগৰ া ন েফচৰ িমনতী বৰঠাকুৰ) হঁত আেহােত তওঁেলাকৰ লগত
কুগ চাবৈল যাওেত পুিলেবাৰ আ িকছু ডাঙৰ হাৱা দিখিছেলা। এইবাৰ দিখেলা ধপাতেবাৰ
লহপহৈক বছ বািঢ়েছ।
নচুৰৰ ওচৰ পাইেছািহ বুিল বুিজ পাই িকতাপখন জপাই থবৈল িঠক কিৰেলা কাৰণ
এঘ ামানৰ িভতৰেত কুগ সামাম। কুগ পাহাৰীয়া ঠাই – ায় িশলঙৰ দেৰ। কুগৰ মােজেৰ গ
থােকােত চকু এক মুহূতৰ বােবও জপাবৈল মন নাযায়। উজিন অসমৰ মােজেৰ যাওেত পথৰ
েয়াকােষ চাহ বািগছােবাৰ দখাৰ দেৰ ইয়াত েয়াকােষ কিফৰ বািগছা দিখবৈল পাৱা যায়।
ছাঁ ৰ বােব মােজ মােজ থকা ডাঙৰ গছেবাৰত মৰ খাই থােক জালুকৰ লতা। কুগ মছলাৰ বােব
িবখ াত। তাত এেকা এেকাখন ডাঙৰ দাকানত কৱল মছলাই িবি কেৰ। জালুক, ইলাচী আিদ
থমবাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চাউলৰ ব াত দিখবৈল পাই আচিৰত হিছেলা। ইয়াত ভিনলাৰ খিতও
হয়। বতমান
িদয়া হেছ জা ’ ফা (jatropha)ৰ খিতত। বায়’ িডেজল জা ’ ফাৰ পৰা পাব
পািৰ। কণাটকৰ কইবা ঠাইেতা এই খিত হয়।

3

মই অৱেশ কুগৰ মােজেৰ যাওেত আন এটা কাৰেণও অত পুলিকত হওঁ। ব ত
মানুহৰ ঘৰৰ আগত নঙলা দিখবৈল পাৱা যায়। এসময়ত অসমত ায়েবাৰ মধ িব মানুহৰ
ঘৰৰ আগফােল নঙলা আিছল। অিত কম মানুহৰ ঘৰতেহ গ’ ট আিছল। মাইচুৰ বা ওচৰ পাজৰৰ
কােনা ঠাইত মাৰ ইমানিদেন নঙলা চকুত পৰা নাই। সেয় কুগৰ মােজেৰ যাওেত নঙলা দখাৰ
লেগ লেগ শশৱৈল মনত পেৰ – বাচৰ পৰা নািম গ নঙলা খুিলবৈল মন যায়। সদৰ ঠাই
মািডেকিৰৰ পৰা চুি য়াৈল এঘ াৰ এই বাটেচাৱাত এটা ব িত মী দৃশ দখা যায়। সাধাৰণেত
কণাটকৰ আন সকেলাফােল নািৰকল গছ দখা যায়। িক এই বাটেচাৱাত চুৰ পিৰমাণৰ
তােমাল গছ দখা যায়। কণাটকৰ মানুহৰ বৰৈক তােমাল খাৱাৰ অভ াস নাই। উ ৰ ভাৰতত
তােমালৰ চািহদা বিছ বােব ইয়াৰ তােমালেবাৰ উ ৰ ভাৰতৈল যায়। ৮০ দশেকৰ মাজভাগত
মাক এজন তােমাল ব ৱসায়ীেয় কাৱা মনত আেছ য অসম আে ালনৰ সময়েচাৱাত অসমৰ
তােমাল উ ৰ েদশ আিদৈল যাৱা ব হাৱাত কণাটকৰ তােমালৰ চািহদা বািঢ়িছল আ সই
সুেযাগেত ইয়াৰ ব ৱসায়ীসকেল ব ত লাভ কিৰেল।
চুি য়াত বাচৰ পৰা নািম চুিপ (কেলজৰ পৰা মাক িনবৈল পেঠাৱা গাড়ীৰ াইভাৰ)ৰ
লগত পায়ি নী নদীৰ নসিগক সৗ য উপেভাগ কিৰ এঘ াৰ িপছত বিডিডকা পােলাৈগ।
িপছিদনা সামবােৰ গম পােলা য ম লবােৰ অথাৎ এই মাহৰ ই তািৰেখ কেলজ ড’ ।
মাৰ মেতেৰ কেলজ ড’ আগেতই হ’ ব লািগিছেল – কােনাবাই ক’ ল মাৰ বােব ৰ আিছল।
স ালক ৰভােৰ ফাদাৰ ৰাজু িফিলপ জাকািৰয়া আ অধ ড. ৰাজেগাপাল কুমােৰ ক’ ল য
ফাংছনৰ সময়ত জ া েফচৰ িহচােব মেয়া ম ত বিহব লািগব। মুখ অিতিথ িহচােব আিহব
ানীয় এম.এল.এ। মই পৰম িব য়ত অিভভূত হিছেলা যিতয়া দিখেলা তওঁেলােক মাক
স ািনতা কিৰেল। সই িত ানত সবােতাৈক দীঘিদন ধিৰ সৱা আগবেঢ়াৱাৰ ীকৃিত িহচােব
সই স ান দান কৰা হ’ ল।
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