পন্ডিত মশাই এর প্রশ্ন
কয়েক দিন কায়নর ময়যে একটা অস্পষ্ট বকুদনর আওোজ শুনয়ে পাচ্ছি। ঠিক যখন কয়েয়জর িু
নম্বর গেট দিয়ে েোয়বর দিয়ক এয়োয়ে থাদক েখন এটা বায়ে আর দনম চ্ছিয়ের কায়ে গেটা কয়ম
গযয়ে থায়ক। এটা োরারাে আমাে অস্বদিয়ে গ াোয়ি। াবোম গয এটা একটা নেু ন যরয়নর
বুয়ো বেয়ের গরাে। কেই গো দনেে নেু ন গরায়ের আদব াভ ব ও োর আদবষ্কার হয়ি আর গকায়না
ায়ো েয়বষক ডাক্তার বাবুর হায়ে পেয়ে এটাও একটা নেু ন দেয়রাম দনয়ে বাজায়র নাম করয়ে
পায়র। এ ায়বই দিন কয়েক গকয়ট যাবার পর একদিন কয়েয়জর গেট দিয়ে আমার েোয়বর দিয়ক
যাবার পয়থর বাাঁ দিয়ক গয েবুজ কায়ো গ্রানাইট পাথয়রর মুদেভটা আয়ে গেদিয়ক গ াখ পেয়েই
থময়ক গেোম। পদরষ্কার শুনয়ে গপোম েে কয়েক দিন যয়র গোমাে দকেু বেয়ে াইদে আর
েু দম না শুয়ন পাে কাঠটয়ে য়ে যায়িা আমো আমো কয়র বয়ে গেেোম আমায়ক বেয়েন
মাশ্টার মশাই আমার পুয়রায়না দশক্ষকয়ির কথা ময়ন আয়ে োই েোর বেোম না কারন পরাযীন
ারয়ের দশক্ষকয়ির েোর বয়ে েয়ভাযন করয়ে োাঁয়ির ীষন ায়ব য়ট গযয়ে গিয়খদে। আমাে
িাাঁদেয়ে পেয়ে গিয়খ এক েোকায়শ হাদে গহয়ে বয়ে উিয়েন আবার এ মায়ের গশয়ষ আমার
জন্মদিয়ন একটা মাো পরায়ব কৃেজ্ঞো জানায়ে এদিয়ক গো দশক্ষার বায়রাটা বাচ্ছজয়ে দিয়ে
আদম িাাঁদেয়ে িাাঁদেয়ে বয়ে গেেোম আদম একা দকেুই কদরদন েয়ব েবাই দময়ে এটা কয়র গেয়েদে
মাশ্টার মশাই োোরা আপনারা দবশ্ব েম্রাজ্ঞীর অদযয়ন কাজ কয়রয়েন আর এখন আমরা অবাদরে
কায়জর াদবকাঠি গপয়ে গেদে এখন আমরা েবাই রাজা মায়ন গকও রাজা নই োই যা ময়ন কদর োই
কদর ।উত্তর শুনোম গবশ রায়ের দনদরদবদেয়ে গোমার েয়ে কথা বেয়বা েয়ব আমার পচ্ছিে
মশাই েয়ভাযন ায়ো োয়ে ।
গেদিন রায়ে েোয়বর কাজ গেয়র হাটয়ে হাটয়ে গেই মূদেভর পায়ে আেয়েই শুনোম কথা
গরয়খয়ো গিখদে আয়ে অয়নকয়ক বোর গ ষ্টা কয়রদে দকন্তু োরা আয়েদন উত্তয়র বেোম বেুন
পচ্ছিে মশাই আদম শুনয়ে এয়েদে আপনার কথা ।দেদন বয়ে উিয়েন যা ময়ন কদর োই কদর এই
কায়জর যরনঠট দক রকম দশক্ষা গক্ষয়ে বে োয়হবই গো বেবিাগুদের েিাদরদক কয়র থায়কন
একটু বুচ্ছিয়ে বয়ো গো
য়ে য়ে বেোম না পচ্ছিে মশাই এখন আমরা প্রজােয়ে দবশ্বাে
কদর এখন রাজা গনই আয়ে শুযু প্রজা আর োয়ির াদেে করার জনে পাঠটভ বেবিা । দেদন চ্ছজয়জ্ঞে
করয়েন এর েয়ে দশক্ষার েমন্ধ দক োর গো গোজােুচ্ছজ বেবিা আয়ে ।আদম অেহাে ায়ব বয়ে
উিোম খুবই খারাপ োেয়ে েয়ব এখন গযটা ঘটয়ে ো রূপক কয়র কয়েকঠট উযাহরন দিয়েই
আপদন বুিয়ে পারয়বন।োাঁর েম্মদেয়ে আদম বয়ে েোম যরুন এক দবশ্বদবিোেয়ের আক্ষদরক
ায়ব েবমে
ভ কেভা োয়েোর আর দেদন োযারনে রায়জের রাজেপাে হয়ে থায়কন।োরা জীবন এক
পাঠটভ োইয়ন থাকার পর অয়নকটা গপনয়েয়নর মে এই পি দেদন গপয়ে থায়কন। আর ঠিক োাঁর
পয়রর কেভা াইে োয়েোয়রর দনযুচ্ছক্ত রায়জের পাঠটভ কয়র থায়কন।একটা গযােে গোক গখাাঁজার
কদমঠট হয়ে থায়ক।য়েটা রায়জের মেী ও আমোরা ঠিক কয়রন আর গেই কদমঠটয়ে মেী
মহাশেয়ির পদরদ ে জয়নরা থায়কন োই েবটাই পাঠটভ ঠিক কয়র ।উত্তয়র পচ্ছিে মশাই বয়ে
উিয়েন গয গেটা হয়েও খুব খারাপ হওোর কথা নে কারন েব পাঠটভ য়েই দশদক্ষে বেচ্ছক্তরা গথয়ক
থায়কন।আদম য়ে য়ে বয়ে উিোম গয গেটা ঠিক কথা েয়ব গয ায়ব আপনায়ির েময়ে মে
পাথকে
ভ থাকয়ে আপনারা েয়র িাাঁোয়েন এখন দকন্তু গেটা হেনা।দেদন একটু খুয়ে বেয়ো বোয়ে
বয়ে গেেোম আপনায়ির েমে কয়েয়জর ায়ো করার মে পাথয়কে
ভ
আপদন ইস্তো দিয়েদেয়েন
ও রেমে িত্ত মহাশে োাঁর দ ন্তায়ক োকার করার গ ষ্টা কয়রদেয়েন। পয়র আপদন েুয়যাে

গপয়েদেয়েন দশক্ষা বেবিাটা আপনার মে কয়র করয়ে।আপনায়ির িুজয়নরই ইিা দেয়ো দশক্ষা
বেবিাটা ায়ো করয়ে। দকন্তু এখন পচ্ছিে মশাই গেরকমঠট হে না । আপনারা আয়পদক্ষক েত্ব
জানয়েন না আর আমরা গেই েত্ব আদবষ্কারয়কর গথয়কও ায়ো ায়ব বেবহার করয়ে দশয়খ গেদে
োই এক পাঠটভ র দশক্ষা দবষয়ে মেবাি অনে পাঠটভ র োদত্বক আয়ো নাে যুদেেোে।পচ্ছিে মশাই
উয়েয়ের েয়ে বয়ে ওিয়েন দকন্তু গযটা ায়ো গেটা গো একক ও েবারই ো গ্রহন করা
উদ ে ।েোকায়শ গহয়ে আমাে বেয়ে হয়ো আপনার গোপাে অদে েুয়বায বােক োইনঠটর
আয়পদক্ষক েত্ব অনুোয়র অযুনা ারয়ের পাাঁ ঠট পাঠটভ র দশক্ষা নদবয়শরা পদরবেভয়নর দেোদরে
কয়রয়েন আর োয়ির যুচ্ছক্তগুদে আদম বয়ে যাচ্ছিিঃ গোপাে নামঠটর পদরবয়েভ অনে নাম কয়েক
বেয়রর জনে বেবহৃে গহাক । পচ্ছিে মশাই আেভ দ ৎকার কয়র উিয়েন গোপাে দক গিাষ করয়ো
উত্তয়র আমাে বেয়ে হে গয আমরা গো গেকুোর োই অয়নয়কর বেক্তবে গয দকেু নুেন এদডেয়ন
গোপাে নামঠটর বিয়ে অনে নাম গযমন রদহম গুড্ ডু করয়ে হয়ব । আবার েুয়বায কথাঠট বে
গেয়কয়ে োই নেু ন প্রজয়ন্মর জনে এই শয্িঠটর আযুদনদককরন িরকার ।এখন স্কুয়ের বোয়ে
আপনার েহজ পাি বইয়ের েয়ে একঠট গমাবাইে হোি গেটও থায়ক।য়োট গেয়ে গময়েরা এখন
এক আন্তজভাদেক াষার মাযেয়ম গেখাপো দশখয়ে আর গেখায়ন েুয়বায শব্দঠট প্রােই বেবদহৃে
হেনা োই এই শব্দঠটর পদরবয়েভ এক েব ভ ারেীে শব্দ গষমন আিা শব্দঠটয়ক বেবহায়রর জনে
গজার গিওো হয়ি । আিা শব্দঠট প্রয়েেক বেবােী বা বৃহত্তর বেবহায়র পুয়রা ারেবষ ভএমনদক
ওপার বাাংোও বেবহার কয়র থায়ক । পচ্ছিে মশাই দনয়জর ময়নই বয়ে উিয়েন এে প্রেদেশীে
িুরোমী পদরবেভন আদম দকন্তু দকন্তু কয়র বয়ে উিোম আয়রা আয়ে পচ্ছিে মশাই রাজা রাম
গমাহন ও আপদন নারী জাদের কেোনকারী পদরবেভন এয়নদেয়েন আর আমরা আপনায়ির
উত্তরেুরী োই অয়নক গেদমনায়রর বক্তবে গয আপনার গোপাে অদে েুয়বায বােক বাকেঠটর আর
একঠট শয়ব্দর পদরবেভন জরুরী ও গেটা হয়ি বােক । এই শব্দঠটর দেে পদরবেভন অেেন্ত জরুরী
আর প্রয়েেক পাঠটভ এ দবষয়ে একমে । এক িীঘদনশ্বাে
ভ
গেয়ে পচ্ছিে মশাই বয়ে উিয়েন এখন
বুিয়ে পারোম গিয়শর দশক্ষার দববেভন । আদম আর গোমাে দবরক্ত করয়বা না গোমরা মন্থন
াদেয়ে যাও পদরয়শয়ষ এরও এক দির দিদে আেয়ব েয়ব এই মায়ির েময়ের গেয়ে গময়ে গুদের
অবিা গ য়বই শাংদকে হচ্ছি । ডাক্তাররাও আজকাে ইাঁিুর বা দেদনদপয়ের ওপর োাঁয়ির নেু ন
আদবষ্কায়রর প্রয়োে অদে েেকভোর েয়ে কয়র থায়ক যায়ে অপ্রজনীে প্রান নাশ কম করা যাে আর
গোমরা অয়নক মায়ন শে শে গকাঠট োই বয়ে এ যরয়নর প্রয়োে অমাজভনীে অপরায । আদম
পচ্ছিে মশাই পচ্ছিে মশাই িুবার বয়ে মূদেভর দিয়ক োকাোম দকন্ত গকায়না জবাব গপোম না আর
গপেয়ন গিখোম দকেু গেন ও শীে হয়ষ্টয়ের গেয়েরা িাাঁদেয়ে আয়ে আদম োয়ির দিয়ক োকায়েই
োরা বয়ে উিয়ো দবিোোের মশাইএর জন্ম দিয়ন পরায়না মাোগুয়ো যা এখন শুদকয়ে গেয়ে ো
গিখয়েন েোর ওগুয়ো েময়ের েয়ে িয়র পেয়ব আর আবার জন্মদিয়ন দেদন নেু ন মাো
পরয়বন । েোকায়শ গহয়ে ঠিক বয়েে বয়ে আদম বােীর দিয়ক রওনা হোম আর গেদিন গথয়ক
আমার ঘুয়মর গরাে মুচ্ছক্ত গহায়ো।
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