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দাদামশায়, িুতম তিামার চার তদকে তেসব পাগকের দে জতমকয়তলকে, 

গুণ তিকসব েকর িাকদর বতুি সব নম্বর তদকয় তরকেতলকে?  

 

ি্াাঁ, িা েরকি িকয়কল ববতে। েম তিা জকম তন। 

 

তিামার পয়ো নম্বর তলকেন বাচস্পতি মশায়, িাাঁকে আমার ভাতর মজা 

োকগ। 

 

আমার শুধ ুমজা োকগ না, আশ্চেয োকগ। োরণ বতে— েতবিা তেকে 

থাতে। েথা বাাঁোকনা-কচারাকনা আমাকদর ব্াবসা। তে শকের তোকনা 

সাদা মাকন আকল িাকে আমরা ধ্বতন োতগকয় িার তচিারা বদে েতর। 

তস এে রেকমর জাদুতবদ্া বেকেই িয়। োজটা সিজ নয়। আমাকদর 

বাচস্পতি আমাকে আশ্চেয েকর তদকয়তলকেন েেন তদেেমু তিতন 

একেবাকর তগাড়াগুতড় ভাষা বাতনকয়কলন। োন তদকয় ধ্বতনর রাস্তায় িার 

মাকনর রাস্তা েুাঁজকি িয়। আমাকদর োজটাও অকনেটা িাই, তেন্তু 

এিদরূ পেযন্ত নয়। আমরা িবু ব্ােরণ অতভধান তমকন চতে। বাচস্পতির 

ভাষা চেি তস-সমস্তই তিতিকয়। শুনকে মকন িি তেন েী এেতট মাকন 

আকল! মাকন তলে ববতে। তেন্তু, তসটা োকনর সকে ধ্বতন তমতেকয় আ্াজ 

েরকি িি। আমার ‘অদ্ভুি-রত্নাের’ সভার প্রধান পতিি তলকেন 

বাচস্পতি মশায়। প্রথম বয়কস পড়াশুনা েকরতলকেন তবস্তর, িাকি মকনর 

িো পেযন্ত তগকয়তলে ঘুতেকয়। িঠাৎ এে সমকয় িাাঁর মকন িে, ভাষার 

শেগুকো চকে অতভধাকনর আাঁচে ধকর। এই তগাোতম ঘকটকল ভাষার 

েতেেুকগ। সি্েুকগ শেগুকো আপতন উকঠ পড়ি মুকে। সকে সকেই 

মাকন আনি তটকন। তিতন বেকিন, শকের আপন োজই িকে তবািাকনা, 

িাকে আবার তবািাকব তে। এেতদন এেটা নমুনা শুতনকয় িাক্ োতগকয় 
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তদকেন। বেকেন, আমার নাতয়ো েেন নায়েকে বকেতলে িাি তনকড় 

‘তদন রাি তিামার ঐ তিদ তিদ তিতদক্কাকর আমার পাাঁজঞ্জুতরকি তিতড়িঙ্ক 

োকগ’, িেন িার মাকন তবািাকি পতিিকে িােকি িয় তন। তেমন তপকঠ 

তেে তমকর তসটাকে তেে প্রমাণ েরকি মিামকিাপাধ্াকয়র দরোর িয় 

না। 

 

সভাপতি এেতদন তবষয়টা ধতরকয় তদকয় বেকেন, ওকি বাচস্পতি, তসই 

তলকেটার েী দশা িে। 

 

বাচস্পতি বেকেন, তস তলকেটার বিুতেন্ তগাড়া তথকেই তলে বুিভুম্বেু 

তগাকলর। িার নাম তদকয়তলোম তবচ্ েুম েুর। 

 

মথুরবাব ুতজকেস েরকেন, ও নামটা তেন। 

 

বাচস্পতি বেকেন, তস তে একেবাকরই তবচ েুম েরু। পাঠশাোর 

তপকিকিাকে তদেকেই িার আন্ িারা তেি ফুস েতেকয়। বুকের তভিকর 

েরকি থােি েুড়ুকু্কর েুড়ুকু্কর। এমন তলকেকে তবতশ পড়াকে তস 

একেবাকরই ফুস কে োকব, এ েথাটা বকেতলে পাড়ার সবকচকয় তে তলে 

তপড়াম্বর হুড়মু তে। এেট ু রসনু— বুতিকয় বতে। তপকিকিা েথাটা 

বাতেদ্বীকপর োকল তপকয়তল। িাকদর মুকের পতিি শেটা আপতনই িকয় 

উকঠকল তপকিকিা। তভকব তদেনু, েি বকড়া ওজন, ওর তবকদ্র তবািা 

তঠকে তনকয় তেকি দশতবশ জন তিতিধারী তজায়াকনর দরোর িয়। আর 

পতিি— তলাোঃ, িুতড় তদকয় িুড়িুড়ং েকর উতড়কয় তদওয়া োয়। 

 

অটেদা বেকেন, বাচস্পতি, তিামার আজকেোর বণযনাটা তে 

একেবাকরই চেতি িাম্ভাষায়। এ তিামাকে মানায় না। তসই তসতদন তে 



 বাচস্পতি 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
 

সাধুভাষা তবতরকয়তলে তিামার মুে তদকয়, োর সধ্বংসতৃনি িাতদযকে  ্

বুদবুতধকদর মন তিংতিতড় তিংতিতড় েকর ওকঠ, তসই ভাষার এেট ুনমুনা 

আজ একদর শুতনকয় দাও। তে ভাষায় ভারকির ইতিিাসতট তগাঁকথল, োর 

গুরুভার তিকসব েকর বকেতলকে িুিুস্মাতনি ভাষা, িার পতরচয়টা চাই। 

শুকন একদর সেকের আন্ িারা ফাাঁচেতেকয় োে। 

 

বাচস্পতি মশায় শুরু েরকেন, সম্মম মরাট সমুদ্রগুকের তঙ্কঙ্কটােৃ  

ত্বতরৎত্রম্ন্ত পেূযগাসন উৎরংতসি— 

 

এেজন সভাসদ বেকেন, বাচস্পতি মশায়, উৎরংতসি েথাটা তশানাকে 

ভাকো, ওর মাকনটা বুতিকয় তদন। 

 

পতিিতজ বেকেন, ওর মাকন উৎরংতসি। 

 

িার মাকন? 

 

িার মাকন উৎরংতসি। 

 

অথযাৎ? 

 

অথযাৎ িার মাকন িকিই পাকর না। তমকরকেকট এেটা মাকন তদকিও পাতর। 

 

েী রেম। 

 

তভরতরংগট্ট। 

 

আর বেকি িকব না, স্প  বুকিতল, বকে োন। 
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বাচস্পতি আবার শুরু েকর তদকেন, সম্মম মরাট সমুদ্রগুকের তঙ্কঙ্কটােৃ  

ত্বতরৎত্রম্ন্ত পেূযগাসন উৎরংতসি তনরংেরাকের সতিি— 

 

মথুরবাবরু মুকের তদকে তচকয় বেকেন, তেমন মশায়, বুকিকলন তিা 

তনরংেরাে— 

 

একেবাকর জকের মকিা। ওর তচকয় তবতশ বুিকি চাই তন— মুশতেে িকব। 

 

বাচস্পতি আবার ধরকেন, তনরংেরাকের সতিি অজািশত্রু 

অপতরপেযতস্মি গগযরায়ণকে পরমতন্ত শয়কন সমুসদ ্গাতরি েতরয়াতলে। 

 

এই পেযন্ত বকে বাচস্পতি মশায় এেবার সভাস্থ সেকের মুকের তদকে 

তচাে বুতেকয় তনকেন। 

 

বেকেন, তদেনু এেবার, সিজ োকে বকে। অতভধাকনর প্রকয়াজনই িয় 

না। 

 

সভার তোকেরা বেকে, প্রকয়াজন িকেই বা পাব তোথায়। 

 

বাচস্পতি মশায় এেট ুতচাে তটকপ বেকেন, ভাবোনা বুকিকলন তিা? 

 

মথুরবাব ু বেকেন, বুকিতল ববতে। সমুদ্রগুে অজািশত্রুকে আো েকর 

তপতটকয় তদকয়তলকেন। আিা, বাচস্পতি মশায়, তোেটাকে একেবাকর 

সমুসদ গাতরি েকর তদকে তগা— একেবাকর পরমতন্ত শয়কন। 
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বাচস্পতি বেকেন, তলাকটাোট এেবার একসতলকেন আমাকদর পাড়ার 

সু্ককে বুকটর ধুকো তদকয় তেকি। িেন আতম িাাঁকে এই বুগবুেবুতে ভাষার 

এেটা ইংকরতজ িজযমা শুতনকয়তলেুম। 

 

সভাস্থ সেকেই বেকেন, ইংকরতজটা তশানা োে। 

 

বাচস্পতি পকড় তগকেন, তদ িাব্বারফ্লুয়াস ইন্ ফ্াচুফুকয়শন অব আেবর 

িকবযতিে্াতে ে্াকসরটাইজট্ তদ গবয্াতিজম অফ হুমায়ুন। শুকন 

তলাকটাোট একেবাকর টকরটম বকন তগকয়তলকেন; মুে িকয়তলে চাপা 

িাতসকি ফুস োতয়ি। তিি তপকিকিার তটতের চার ধাকর তভকরিম তেকগ 

তগে, তসকঙ্কটাতর তচৌতে তথকে িড়িং েকর উৎতেকয় উঠকেন। 

তলকেগুকোর উজবুনু্মকো ফুড়ফুকড়াতম তদকে মকন িে, িারা তেন সব 

তফতরচুঞু্চকসর একেবাকর তচক্ চােস আমদাতন। গতিে তদকে আতম 

চংচটো তদেুম। 

 

সভাপতি বেকেন, বাচস্পতি, এইোকনই ক্ষান্ত দাও তি, আর তবতশক্ষণ 

চেকে পরাগগতেি িকয় োব। এেতন মাথাটার মকধ্ িাতিম মাতিম 

েরকল। 

 

বাচস্পতি আর তেলুতদন তবাঁকচ থােকে সভাপতির ভাষা এিতদকন ওাঁকদর 

মুেবদু বদুী শকে রিম গিম েকর উঠি। 

 

* 

* * 

োর েি নাম আকল সব গড়া তপটা, 

তে নাম সিকজ আকস তদওয়া োে তসটা— 
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এই বকে োউকে তস িাকে বুজ েেু, 

আদ রুম িােি তস তে তলে অিুে। 

তমাতিরাম দাস তনে নাম মুচেসু, 

োতশরাম তমতির িে পুচফুস। 

পাাঁশগাতড় নাম তনে পাাঁচেতড় তঘাষ, 

আজ িকি বাজ রাই িে আশুকিাষ। 

ভুষেুতড় রায় িে শ্রীমজুমদার, 

েুদযম িকয় তগে তে তলে তেদার। 

তেতদন েূথীকর নাম তদে ভুজেুতশ, 

তসতদন স্বামীর সাকথ িে ঘুকষাঘুতষ। 

তপচতেতন নাম তদে েকব েতেিাকর 

দাদা একস রাস কেে বকে তগে িাকর। 

তমকঠ তমকঠ নাম েি মাকন তদকয় তঘরা, 

তস বেি, ভাবীোকে রকব না তিা এরা— 

তপি নাতশকব নাম েতদ িয় তিকিা, 

ভুজোতে নাম তদকো আতম তনকয়তল তিা। 

পাড়ার তোকেরা বকে তঘকর িার বাতড়, 

ভাবীোকে তপৌাঁতলকয় তদব িকব গাতড়। 

তবচারা গতিে তদকে তদে মুে ঢাো, 

তপকল তপকল িাড়া েকর তমকসা আর োো। 

তদকয়তলে তে তমকয়র নাম উজেতুড়, 

সকে উতেে তনকয় এে িার েুতড়। 

শুনকে তস তেস িকব তিফাকমশকনর, 

তলকড় তদকে োজ নাম-পতরকবশকনর। 

 


