
মেন রয় শেbর বািজকর 
 
-মেtয়ী kমার  

“আের লাগ লাগ, লাগ লাগ, লাগ 
আের লাগ 4ভিl লাগ! 
শbবািজর বািজেখলা, 4খলেছ জাঁবাজ শbবাজরা, 
দ;াখ বাবাজী দ;াখ! 
4দখের 4খলা, 4দখ চালািক, 4ভােজর বািজ 4ভিl ফাঁিক 
দ;াখ দ;াখ, দ;াখ দ;াখ, দ;াখ!” 

বইেমলা চtের ঘুরেত ঘুরেত বাঁজখাই গলার আমntণ Eেন এক বাঁধােনা মেHর কােছ এিগেয় িগেয় 4দিখ, হাrণ, মাঝখােন অল্ 
4শেষ রসীদ, 4বাগদােদর খিলফ, জগলেরর বাদশা নয়, দাঁিড়েয় আেছ ঝক্ঝেক বুিdদীp 4চহারার এক যুবক। বাঙালীর মশাই 
এমিনেতই -ধযV; কম। তাই ব;াপারখানা িঠক কী হেY বুেঝ ওঠার আেগই 4দিখ যুবক বলেছ — “আিম হাrণ অল্ রসীদ। 
সত;িজৎবাবু পাঠােলন। আিম একেমdীিতয়ম বািজকর! জী হাঁ। বল িনেয় 4ভাজবািজ আমার, িকnt 4স বল িকেসর বলুন 4তা? — 
শেbর! বাংলা ভাষা আজকাল হাঁসজাr, বকYপ। এই 4য, এই 4য দাদারা, িদিদরা, মািসমা-মামারা বলুন 4দিখ, হাঁসজাr, 
বকYপ কী মূিতV?” 

চতুিদVেক জমা িভেড়র মেধ; চাপা হািস gaন উঠল। 4লােক হাত ওঠােলা আবার 4কউ 4কউ সটান হােট হাঁিড় ভাঙল, “বক আর 
কYপ! হাঁস আর সজাr!” 

4গাটা ব;াপারটা 4বশ মজার লাগেলা। পােয় পােয় িভড় 4ঠেল এেগালুম। 4ছাকরা তখন সত;িজৎ রােয়র ‘ফিটকচাঁদ’ গেlর 
হাrণ অল্ রসীদ হেয় মেH 4নেচ 4নেচ বলেছ — 

“কামবয় gডবয় ব;াডবয় ফ;াটবয় 
হ;াটবয় 4কাটবয় িদস বয় দ;াট বয় 
কািলং অলবয়, অলবয় কািলং 
কািলং কািলং কািলং কািলং 
কাম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্।” 

তারপর Er হল 4স কী এক অসাধারণ শb কldrম! 4দড়ঘNার hাসrdকর 4খলা। কখেনা 4বােডV িলেখ, কখেনা মুেখ বািনেয় 
চলেলা অনন; এক ভাষার 4খলা। কখেনা 4খলার নাম 4লাপাট, কখেনা পািl, ছড়রা, কখেনা খাবিল। আহা, 4যন চট্পেট 
মশলাদার শেbর পপ্কণV ফাটেছ দশVকkেলর মগজেখালায়। 4মেত 4গল জনতা। চলেছ 4লাপােটর 4খলা। শb 4থেক বণV অদৃশ;! 
আবার যথাযথ বণV বিসেয় অথVযুk শb বানােনার 4খলা। 4যমন — খ দ স ম গ, বলুন 4দিখ এই বণVgেলার 4লাপােটর 
কলকbাgেলা জুেড় কী হেব? “খাদ;সমg!” অেনেকই 4চঁচাল। 

এবার, ম হ র হ। “মহীrহ?” িনেজর 4হঁেড় গলায় িনেজই চমকালুম। মH 4থেক এল উৎসােহর করতািল। 4লাপােটর শেbর 
অŋpত;ŋ 4খাঁজার ধূম পেড় 4গল। য থ থ? “যথাথV!” প শ ব ক ত? “পাশিবকতা!” 

তাক 4লেগ 4গল। এবার এল খাবিলর 4খলা। “একটা জনিpয় বাংলা pবােদর িবিভn জায়গা 4থেক খাবেল 4নওয়া হেয়েছ। বলুন 
4তা pবাদিট কী!” মH 4থেক আhান এল। 4বােডV 4লখা হল — র — চা — — 4ত — 4ড়।” kণকাল সব িনtুপ। 4শেষ এক 

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com



মিহলা কেN যখন উtর এল, “পুরেনা চাল ভােত বােড়” তখন উlােসর 4জায়ার বেয় 4গল। এমন মজাদার চনমেন 4খলায় সবার 
উৎসােহর চড়চেড় পারদ। 4বােডV এল নতুন 4খলা ছড়রা। একটা বাংলা শেbর অkর আর িচhgেলােক আলাদা কের 4দওয়া 
হেয়েছ। সিঠক জায়গায় সিঠক উtর বিসেয় শbgেলা িচেন িনেত হেব। 4বশ! 

4বােডV 4লখা হল ফ  ি  ল  া  ত  ি  গ। “বলুন?” 4গাঁেফ চারা 4মের িচlালুম, “গিফলিত! গিফলিত!”  

“ধুর মশায়, গিফলিতর িনkিচ কেরেছ, আমার পা’টােক 4য মািড়েয় আলু বানােলন, 4সই গিফলিতর কী হেব Eিন?” এই 4সেরেছ, 
4কােtেক এক 4খঁkেড় বৃেdর পােয়র বৃdাŋুেz গিফলিতর ম;াও সামলােত না সামলােতই পেরর বািজ — ট  ত  ন  ক   ী    ূ  ি — 
বলুন? রব উঠল ‘kটৈনিতক’ বেল। আিমও 4দঁেতা 4হেস 4খঁkড়েক বললুম, “এই মােন, এই ধরেণর kটৈনিতক িবষেয় আমরা 
পের কথা বিল? ইেয়, মােন, 4খলা চলেছ 4তা!” 

4খঁkেড়র অিgদৃি~বলয় 4থেক দূের িগেয় দাঁড়ালুম। মেHর উপের নীেচ তখন 4বজায় উেtজনা। হেব নাই বা 4কন? বাঙালীর িঘলু 
নাড়াবার 4মাkম দাওয়াই ধাঁধার 4খলা চলেছ 4য! 
 

ছিব : শbবাজেদর দল িনেয় শেbর 4খলা 4খেল রয় (সবেচেয় 4পছেন বেস)। 

“dই অkেরর নাম তার, pিসd একিট গাছ / নামিট উেl িদেল পুঁিত চারা গাছ।” 

‘বট’ ‘বট’ অেনেকই অিবিশ; বলেল। পািl 4খলাটা এত মজাদার 4য মেজ 4গলুম পুরামাtায়। 4স 4খলায় 4দিখ িকছু বাংলা 
শেbর জায়গা পােl 4দওয়া হেY। িঠক জায়গায় িঠক অkর বিসেয় শbgেলা িচেন িনেত হেব। 4ছাকরা বলেল, “4যমন উদাহরণ 
িদিY — বাপ, রির — অথVাৎ ‘পিরবার’!” 

4বােডV 4লখা হেY, ও িক! এ িক! কিsনকােল এমন বাংলা শb না কােন Eিনিচ, না 4চােখ 4দিখিচ! এ িক 4কােনা রহস;ময় 
তntমেntর অেলৗিকক মntটnt না িক? 
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‘ভাইিত ডুচ িচন বর জী / খাছ নt জপ িটল’ 

4বাঝ! সবাই 4দিখ পািl 4খেয় 4মৗনbত ধেরেছ। 4বশ এTু লjা হল। বাংলা সািহেত;র একরকম অnরাগী আিম। নয় নয় কের 
kািসক সািহত;ািদ িকছু কম পিড়িন। বাসায় বইেয়র আলমারীেত ধুেলা পড়েত সময় পায় না, আর আমার িক না এই 4বহাল 
অবsা!  

কমVসূেt সাংবািদক িছলুম মশাই। কাগেজ কাগেজ খবের খবের জীবনপাt যখন উYিলয়া উঠল, িদলুম 4ছেড় সব। এখন 4বশ 
আিছ সংবাদািদর িবষবৃk 4থেক দূের। িকnt এই d’িদেনর উঠ্িত 4ছাঁড়ার 4করামিতেত 4হের 4গলুম 4ভেব মেন বড় dঃখু হল। এহ্! 
বৃথা আমার সািহত;চচVা, বৃথাই পুঁিথবেন 4ভামরা হেয় 4ঘারা। নাহ্, 4ভেব লাভ 4নই, ওই িকmূতিকমাকার অkরgেলাই দায়ী। 
ওgেলা 4দেখই মাথাটা 4কমন ঘুের 4গল। Eিন মH 4থেকই একিট অlবয়সী 4মেয় 4হেস 4হেস বলেছ, “চড়ুইভািত! 
তারপেররgেলা িচরজীবন, ছtখান, জলপিট।” 

নানা রকমাির আফেশাষ�িনেত pাŋণ ভের উঠল। আিম এক অpিতেরাধ; টান অnভব করলুম ওই অlবয়িস 4ছেলটার বুিdদীp 
ব;িkেtর pিত। ঘিড় বলেছ 4ছাকরা িতন ঘNা সবাইেক এই এক জায়গায় মntমুেgর মতন দাঁড় কিরেয় 4খিলেয়েছ। তাও আবার 
কী িনেয়, না, বাংলা ভাষা, শb, ব;াকরণ, এইসব মারাtক 4kপণাst িনেয়! 

বই 4দখা 4কনা মাথায় উঠল। তিড়মিড় এেগালুম আলাপ সারেত। আমার আলাপ করার আgেহ 4বাধকির ইnন 4যাগাল শীেতর 
সn;ায় গরম কিফর 4নমnেnর ডাকটা। আিম 4পষায় সাংবািদক (িছলুম) Eেন 4ছেলটা কিফ 4নমnn এিড়েয় 4গল না। তার দেলর 
d’একজন সŋীসাথীও চলল। সেŋ গািড় িছলই, সদলবেল চেল এলাম আমার িpয় ক;ােফ ‘িপরীচ 4পয়ালা’4ত। 

নাম বলেল রয়। 4পষায় 4রিডও জিক। বাহবা! সােধ িক আর কথাবাতVায় মntমুg িছলুম সবাই! বাগ্েদবী এ 4ছেলর বাকযntিটেত 
4য আসনিপঁিড় হেয়েছন তা 4বশ 4বাঝা 4গল। 4বশ 4sশাল এক এক কাপ কিফর আেদশ কের রয়েক পাkা সাkাতকােরর চােল 
িজেjস করলুম, “বাপু 4হ, িতন kিড় বেয়স পার আমার, এমন অভূতপূবV বািজর 4খলা না 4কাথাও 4দিখিচ, না Eিনিচ। 4কমন কের 
এই শbবািজ 4খলার নkা 4তামার মাথায় এল, বল 4তা!” 

“4রিডওেত জিকর 4পষায় আমার বছর দেশক হল,” বলল রয়। এর আেগ িটিভেত ১৫ বছর সHালনা কেরিছ, বািণিজ;ক সূেt 
ইিত উিত িকছু কাজও কেরিছ। এমন িক অিভনেয়ও অিভjতা আমার আেছ। সৃজনশীল মাnষ 4তা!” 

“শbবািজ — এমন 4বেড় নামখািন!” 

“হ;াঁ,” আমার কথা 4কেট রয় বলল, “তখন আমার িকই বা বেয়স। kিড়, এkশ। 4সN 4জিভয়ােসVর ছাt। অবের সবের ফাঁক 
4পেলই শেbর 4খলা 4খলতাম ইংিরিজেত। 4খলেত 4খলেত 4নশা ধের 4যত। হঠাৎ এক িদন মেন খটকা লাগল, আYা, এমন 
জাঁদেরল শেbর 4খলা বাংলা ভাষােতও িক আেছ? খুঁেজেপেত 4দেখ হতাশ হেত হল। ইংিরিজ শেbর 4খলা অ;ানাgাম, skাবল, 
জাmল, kসওয়াডV — এসেবর 4কান পিরপূরক বাংলায় 4পলাম না। যা 4পলাম, তা হল শbছক -তরী করা, ধাঁধা এই সব। 

“আমার ওই বয়েসই িছল পড়ার 4নশা।” কিফেত চুমুক 4মের রয় বলল। “বাংলা সািহেত; বুিdমতার খুব অভাব। আমার িpয় িছল 
দাদাঠাkেরর 4লখা। তােত িকছু বুিdদীp ছড়া ধাঁধার 4খাঁজ 4পলাম। তখন মাথায় একটা ধারণা এল। অ;ানাgাম, জাmেলর মতন 
আিম িনেজই 4তা বানােত পাির বাংলা শেbর 4খলা। রাতারািত অkেফাডV 4থেক িকেন আনলাম শb 4খলার উপর বইপt। শb 
4খলার জগৎটা সাতরঙা রামধnর পালক 4মেল উঠল আমার 4চােখর সামেন। 

“উৎসােহর 4চােট আমার -তির করা িকছু শেbর 4খলা িনেয় হািজর হলাম 4ছাটেদর এক জনিpয় পিtকার সmাদেকর দpের। 
িকnt িতিন 4খলাgেলার যথাথVতা িবচাের পািঠেয় িদেলন এক pখ;াত -বয়াকরেণর Ed ব;াকরণ -নয়িমক িনধVারেণর কাঠগড়ায়। 
4ফল হলাম। তাঁর িবচাের এসব 4খলা বাল;িখল;। এেত মাnেষর ব;াকরণগত িশkার সmাবনা শূন;। 

“4রাখ 4চেপ 4গল। িনেজই শেbর 4খলা বানােবা, এমন 4জদ িনেয় কাজ Er করলাম। ২০০৮ সাল অবিধ অেনকgেলা 4খলা 
বািনেয়ও 4ফললাম। 4দখলাম বাংলা ভাষায় বণV আেছ dpকার। sরবণV, ব;aনবণV আর আেছ ি     ী    ু    ূ  ইত;ািদর মতন মাtা। 
Er করলাম মাঝাই নােমর 4খলা। dেটা শেbর মােঝ শূন;sােন এমন শb বসােত হেব যার সােথ pথম ও 4শেষর শb dেটা 
অথVবহ হয়।” 

“4যমন?” রেয়র কথার 4sােত ধাkা িদেয় বিল।  
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“4যমন ধrন, যিদ বিল ‘আয় — দাতা’। মােঝর শূন;sােন এমন কী শb বসেত পাের যা pথম ও 4শষ শেbর সােথ অথVবহ হয়?” 
রয় কিফেত দীঘV চুমুক িদেলা। ততkেণ আঁিতপািত 4ভেব 4বর কের 4ফললুম ‘কর’ শbটা। উৎসাহ িনেয় বললুম, “এ আর এমন 
কী 4হ! ‘কর’ — ‘আয় — কর — দাতা’। ‘আয়কর’ একটা শb, অন;টা ‘করদাতা’।” 

খুশী হল রয়। 4দখলাম তার সŋীসাথীেদর মুখও উjjল। “িঠক এমিনই হেত পাের ‘sল তান পুরা’।” রয় 4বাঝােলা। “এটা 
অেনকটা ইংিরিজ জাmিলং-এর 4খলা। তেব sk;াবেলর মতন বাংলায় 4বাডVেগম 4খলােনা অসmব, 4সটাও বুঝলাম। 4কন জােনন? 
পHাশটা বণV, তা বােদ যুkাkর, িচh সব িমিলেয় িতন-চার শ’ ঘুঁিট লাগেব। সব 4ঘঁেট ঘ হেব তােত আর 4কােনা সেnহ 4নই। 
তাই আনলাম বণV িবে¢ষেণর 4খলা। 

“আপিন তখন শbবািজ নােমর কথা িজেjস করিছেলন না, সিত;ই এই ধারণাটা বািজর মতনই হাজার হাজার মাnেষর মেন 
jােনর আেলা ছিড়েয়েছ, জােনন! আর এই বািজর 4খলায় দূষণ ছড়ায় না, দূষণ কমায়। ভাষার দূষণ, শb দূষণ, বানান দূষণ! 
২০১০ সাল 4থেক 4রিডওেত িনয়িমত আমরা এই 4খলা Er কির ‘মেন রয়’ নাম িদেয়। 4সখােন শbবািজর 4খলা Er কির। 
4লােক রীিতমত 4খেয়েছ।” 

ভড়েক বললুম, “4খেয়েছ কী 4হ?” 

রেয়র স;াঙাত 4দবিpয়া নােমর 4মেয়িট বেল উঠল, “মােন, 4খেলেছ।”  
 

ছিব : সািহিত;ক শীেষVnd মুেখাপাধ;ায়র উপিsিতেত একিট অnzােন শbবািজ 4খলা করেছ রয়। 

রয় 4খই ধের — “আপনােক কী বলব, মাধ;িমক পরীkাথVী পড়েত পড়েত 4খেলেছ মগেজ পুঁিথপড়া িবেদ;র জট ছাড়ােত, তাঁতীরা 
তাঁত বুনেত বুনেত 4খেলেছন, এয়ােরা আেsTা এিaনীয়ার রাsায় গািড় দাঁড় কিরেয় 4খেলেছন। তাঁরা সরাসির কথায় জািনেয়েছন 
4য এই শbবািজর 4খলা তাঁেদর মেন কী িবপুল এক তাজা হাওয়ার ঝলক এেন িদেয়েছ। -দনিnন কােজর চােপর 
গতাnগিতকতায় kািn আমােদর বুিdর উপর পিলর মতন জমেত থােক। এই শbবািজর মাথা ঘামােনার উtােপ সব kািn 
কপVূেরর মতন উেপ যায়। মগেজর িঘলু এেকবাের তরতাজা মেন হয় জােনন!” 

বললুম, “তা বাপু, কােরার মগজ খুেল 4তা 4দিখিন, তেব এটা জািন এই যুেগ 4যখােন বাংলার মতন একটা সেবVাৎকৃ~ ভাষা, যা 
িবেhর সবVােপkা জনিpয় ভাষার িবচাের পাঁচ নmের আেছ, 4সই ভাষার আজ কী kৎিসৎ rপ! 4যমন বŋসnােনর মুেখ 4তমন 
4লখায়।” 
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রয় এবং তার সŋীরা গmীর হেয় উঠল। “এই অবkেয়র িবrেd আমােদর সংgাম। আমার দেল 4য সদস;রা আেছ আমরা সবাই 
শbকমVী। আমােদর জীবেন একমাt সাধনা বাংলা ভাষার  মূমুষVূ rেপ লাবেণ;র pাবণ আনা।” রয় আtমg হেয় বলল। “আসেল 
আমােদর মানিসকতায় পিরবতVন আেসিন। আমােদর সnানরা গড়গড় কের d’পাতা ইংিরিজ বুিল কইেল আমােদর বাপ-মা’4দর 
মুখ 4যমন গজVন 4তেল 4চাবােনা চকচেক হেয় ওেঠ 4তমিন ‘এ আমার বাবা হেY’, ‘কথাবাtা’, ‘জnিদন মানািY’ — এই সব 
বাংলা Eেন দাঁত িকড়িমড় না কের তারা বরং 4বশ আtpসাদ লাভ কেরন। বেলন, ‘আমার 4ছেলর বাংলাটা িঠক আেস না!’” 

“hমম্।” আমার তলািন কিফটুk গলাধঃকরণ কের বললুম, “আবার 4সই বটতলা সািহেত;র 4নাংরা rিচ িফের এেসেছ। নতুন 
আকাের নতুন 4মাড়েক। 4মাবাইল অ;ােপ ডাউনেলাড করেলই হল। আজকাল ওই 4খলাই 4খলেছ সব। 4নতা মntণাকেk 
4দেশাdােরর ফাঁেক, ব;বসায়ী ব;বসার ডীেলর 4ফাঁকের, িশkক িশkাদােনর ছেল চাতুিরেত! আজকাল মাnেষর sY ভাষাjান, 
4শখার ইেY আgহ আর আেছ িক? আজ 4তা চািরিদেক 4দিখ ‘বn বn এ অরn কােলা’ (বন; বন; এ অরণ; কােলা)। 
মাtাহীনভােব 4যখােন 4সখােন কায়াহীন 4sােতর ন;ায় চndিবndর ব;বহার — ‘আিম sঁপনচািরণী’।  4কউ আবার 4দিখ 4লেখ — 
‘আমার 4pিমকা আেগ আমার pাণনাথ কইেতা, এখন অn কাউের কয়!’ 4সিদন খবেরর কাগেজ এক িবjাপন 4দখলাম এক 
pিসd pকাশনীর পুsক ‘পািpsান’ অমুক! ব;াপার 4বাঝ!” 

রয় িকnt দমল না। দৃp িবhাসী sের বলল, “না স;র, এমন িনরাশার কথা বলেবন না। 4লােক আমােদর সেŋ িতন-িতন চার-চার 
ঘNা 4খলেছ এমন নজীরও আেছ। শbবািজর 4খলা িনেয় কত জায়গায় ঘুরিছ। কত sুল কেলজ, আবাসন, অিফস, 4মলা। 
4লােকর অdুত সাড়া 4পেয়িছ। শbবািজর 4খলা এখন দশকমVা ভাNােরর মতন হেরক িকিসেমর। আমরা মাnষেক শbবািজর 
4খলা 4খিলেয় অেনেকর বাংলা বানান, শেbর ব;বহার, উ®ারণ EধেরািY। শbবািজর কাজ এখন বাংলা ভাষাটােক পরবতVী 
pজেnর কােছ গেবVর কের 4তালা। সহজ সহজ 4খলার মাধ;েম 4পৗঁেছ 4দওয়া আর নতুন 4য শbgেলা বাংলা ভাষায় ঢুেক পড়েছ 
তা 4যন অগাছার মতন মূল ভাষার pাণ ন~ না কের 4সিদেক কড়া নজর রাখা। 

“আমরা সাধারণ মাnষেদর মেধ; 4থেকই ‘শbপুিলশ’ িনবVাচন কির যারা এই সব ভুল বানান খুঁেজ 4পেত তুেল আেনন। 
‘শbবাজ’রা 4স সব ভুল বানান 4মরামত কেরন। আর Eধু 4তা বানান নয়, ভাষায় 4বেনাজেলর মতন িবেদশী শb ঢুেক পাড় 4ভেঙ 
যায়। তাই বাঙালীর জnিদন ‘পালন কির’  না বেল, ‘মানাই’ বলা 4শেখ। ‘অপrপ’ snরী না বেল ‘মারাtক’ snরী বেল। 
4নিতবাচক শbেক িনেজেদর 4খয়ালখুিশ মতন ব;বহার কের। তাই ব;াকরেণর বাঁধ 4তা দরকার পাড়ভাঙা 4রাধ করেত। সারা 
dিনয়ায় pায় ৩০ 4কািট বাঙালীেক িনয়িমত শেbর 4খলা 4খিলেয় তােদর আপাদমsক বাঙালী কের রাখাই শbবািজর মূল কাজ।” 

রয় দম িনেত জােন না। আসেল ওর কাজটা এত উেtজক আর গঠনমূলক 4য ওর উেtজনার ভাব সততই ইউিনকণV হেয় ছুটেছ। 
“২০১২ সােল 4রিডওেত আামােক সকােলর 4শা করার দািয়t 4দওয়া হয়। সকােলর 4শা-েত একঘNা শbবািজ 4খলাই। 4লােকর 
4তা কতরকম 4নশা থােক। আমার শbবািজই 4নশা। 4রাজগােরর অেdVক টাকা এই খােতই যায়। 4কান কন;া মালা 4দেব জািন 
না, তেব আিম 4কােনা িকছুর িবিনমেয় শbবািজর উnয়েন িপছুপা হব না। ২০১৩ সােল একটা 4মাবাইল অ;াপ Er কির, 4বিশ 
4বিশ কের 4লােক যােত 4খলেত পােরন। বাংলায় শেbর 4খলা িনেয় এমন অ;াপ আপিন আর পােবন না। শb জাdকর মীর এই 
অ;ােপর উদ্ঘাটন কেরন। তেব ওই, সবVঘেটই লkীর কৃপা লােগ। নতুবা সবই Eধু িহং িটং ছট! 

“িনেজর ঢাক আিম 4রিডওেত ৯৪.৩ 4রিডও ওয়ান-এ 4দদার 4পটাই সpােহ ৬ িদন। িদেন ৫ ঘNা, সকােলর 4শা-েত। 4রিডও 
আর শbবািজর বাইের িটিভেত সHালনা, িবিভn অnzান সHালনা, অিভনয় — এসবও কির।” 

“বাবা, তুিম 4য 4দিখ জ;াক অফ আল 4Tড্স!” pশংসার 4চােখ 4দিখ এই উেদ;াগী যুবকেক।  

“না, না, স;র, আিম একা নই। ৩০ জন জাঁবাজ শbবাজেদর িনেয় আমােদর দল। সবাই িমেল দািয়t ভাগ কের িনেয় কাজ কের 
চেলিছ বাংলা ভাষার বহতা নদী 4থেক অEd আবজVনার িমেশল সরাবার। তাছাড়া পয়সাকিড়র ব;াপারটাও ভাবেত হয়। িবিভn 
পৃzেপাষকেদর 4বাঝােনা আমােদর কােজর grt। নানারকম অnzােনর আেয়াজন করা। িবেদেশর বাঙালীেদর কােছ এই 
4খলার ফায়দা তুেল ধরার 4চ~া করিছ। িবেদেশ বাঙালীেদর 4ছেলেমেয়রা যােত ‘ম;ােগর কেল 4রাড 4হেশেচ/ ব;াডাল 4গেচ 
টুিট,’ (েমেঘর 4কােল 4রাদ 4হেসেছ, বাদল 4গেছ টুিট) আহা! অেহা! কের রবীndগীিতর সেt 4প সtা না কের, তার দািয়t 
4নওয়ার 4চ~া করিছ।” 

পুরেনািদেনর sৃিত মnন কের বললুম, “4সই এক যুগ িছল কলেকতার বাবুরা একেশা একেশা 4নােটর পুঁটিলেত তামাক পুের 
4ধাঁওয়া 4খেতা, লkা পায়ার ওড়ােতা, hেলা 4মিনর 4ব’4ত হাজার টাকার বািজ ওড়ােতা। আর এই তুিম কিলর নবাবপুtুর িনেজর 
সবVs শbবািজেতই ওড়াY!” 
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িবগিলত 4হেস রয় িনেজর বুেক হাত 4রেখ বলল, “হ;াঁ স;র। শbবািজ আমার hাসphাস 4য! ভাবী 4বৗ-েকও বেল 4দেবা সতীন 
িনেয় ঘর বাঁধেত পারেলই 4যন সাত পাক 4ঘাের।” 

“িবেদশ 4থেক 4কমন সাড়াশb পাY? আমােদর 4দেশর pকlgেলা আবার িবেদেশর মািটেত sীকৃিত না 4পেল 4দেশর মািটেত 
লাg হয় না। জােনা 4বাধকির, ‘পেথর পাঁচািল’ চলি®t আেগ ক;ান্ 4ফিsভােল বািজমাত করােত দেল দেল 4লাক িগেয় 
4pkাগৃেহ বেস হাপুস 4কঁেদ এেসিছল। তার আেগ সত;িজতবাবু মজা খালিটও কারও 4চােখ 4দেখনিন 4কা!” 

রয় অমািয়ক। “না, না, স;র, কী 4য বেলন! 4দেশর মাnেষর অগাধ ভােলাবাসা আর ভরসা 4যমন 4পেয়িছ, পািY, িবেদেশও 
আমােদর শbবািজর gহণেযাগ;তা বাড়েছ। শbবািজর নানা 4খলা িনেয় ভিবষ;েত আমরা ইউেরােপর িবিভn 4দেশ যাওয়ার কথা 
ভাবিছ। িবেদেশর বাঙালীেদর কােছ শbবািজর 4খলা তােদর 4দেশর িশকেড়র কাছাকািছ এেন 4দেব, এই িবhাস আমরা করােত 
পারিছ। কাজ এখেনা pচুর বািক। অন্লাইন অিভধােনর কথা ভাবিছ। মাnেষর মেধ; শbবািজ িনেয় 4কৗতুহল, চািহদা বাড়েছ। 
নতুন নতুন 4খলার আgহ বাড়েছ। 4ছাটেদর এবং তrণ তrণীেদর কােছ শbবািজ আরও আকষVক করার 4চ~া চলেছ। 

“আYা, আপিন এত িকছু জানেত চাইেলন 4কন? Eধু 4মলা pাŋেন আমােদর 4খলায় মুg হেয়েছন বেল? আমার 4তা তা মেন হয় 
না। আর আপিন যতই অবসরpাp 4হান, আপনােক আিম িচিন। তাই এলাম, এত কথা হল। আপিন িক শbবািজর pচার করেত 
চান?” 

রেয়র িজjাসার ঘের পূণVেYেদর িচh িদেয় উেঠ পড়লুম। বললুম, “জােনা 4তা, 4য সয় 4স রয়!” ওরা সবাই হািসমুেখ িবদায় 
িনেলা। 4গাপেন বার করলুম 4ছাT 4রকিডং যnরখানা। বh বছেরর বদেভ;স মশাই। িচtাকষVক িকছু িবষয় 4পেলই হাত িনশিপশ 
কের এখনও। ইেY কের িবষয়টা হাজার হাজার পাঠেকর সামেন তুেল ধরেত। তেব িক না বেয়েসর 4দাষ, sৃিতশিkেত ভরসা 
করা চেল না। আজই িলখেবা রেয়র এই একাn সাkাতকােরর খসড়া আর কালই 4দব পািঠেয় আমার সmাদক বnুর কােছ। 

শbবািজর ওেয়বসাইট : 
4ফসবুেক শbবািজর খবরাখবর রাখুন   
িভিডওেত শbবািজর 4খলা 4দখুন 

নতুন 4লখা িমস্ করেবন না।  
ই-েমেল 4লখা পাওয়ার জন; িkক্ কrন এখােন!

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

http://www.shabdabaaji.com
http://www.apple.com
https://www.youtube.com/channel/UCy2siTpknCsZdcbqN7f5gYg
http://eepurl.com/b5s4yf

