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হাজারও রফিক স্যার বাাংলার আনাচে 
কানাচে 

শরতের বিকাল বিলা, গ্রাতের ইট বিছাত া রাস্তা বিতে ব েঁতট যাতে  
ষাতটার্ধ্ ব একজ  িৃদ্ধ, পতরাত  েেলা সািা পাজাো – পাঞ্জািী, েুখ 
ভবেব সািা িা েঁবি  েিুও েুখ পাত  বেতে  েত   তছ শরতের 
আকাতশ বয  কাল বেতের ে ােটা।  জীি  ী  িৃতের েে 
শরীর।প্রথতে ো ুষটাতক বে তে কষ্ট  চ্ছেল। খুি কাছাকাবছ 
আসতেই ো ুষটাতক বে তে পারলাে। বেব  আর বকউ   , 
আোতির সিার বপ্রে রবিক সযার। বকন্তু এ কী!! রবিক সযাতরর 
এবক  াল !  

আসসালােুআলাইকুে সযার। োথা ব েু কতর রাস্তার এক পাশ বিতে 
ব েঁতট যাচ্ছেতল  রবিক সযার । সালাে শুত  োথা উেঁেু কতর 
আোতক বিতখ েতুখ একটু  া েঁবস এত  ওোলােকুেআসসালাে িতল 
সালাতের জিাি বিতল । আবে জা তে োইলাে সযার বকে  
আতছ  ? সযার িলতল  জ্বী আকাস আল-  ােিুবিলা , ভাল আবছ। 
েুবে বকে  আতছা ? জ্বী সযার আিা র র েতে ও আপ াতির 
বিাোে ভাল আবছ ।  

এই সেে সযাতরর কােঁবশ শুরু  তলা । বিশ একটা লম্বা সেে ধতর 
সযার কােঁশতল  । আবে সযারতক প্রশ্ন করলাে – সযার ডাক্তার 
বিখাইতছ  ? সযার আোর েুতখর বিতক োবকতে িলতল  –  া িািা 
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সাজ”ুর বডসতপ সাবর বথতক কােঁবশর ঔষধ এত বছলাে । কতেকবি  
বসটা খাইবছ বকন্তু োতে খুি একটা বকছু  তে  া । আবে িললাে 
শ তর বযতে িি ডাক্তার বিখাতে   া বক  ? সযার একটা িীে বশ্বাস 
ছািতল  – িলতল  িািা েুবেতো জা  আবে একজ  বিসরকারী 
বশেক বছলাে । সরকার আোতির বয অ ুিা  বিতে  ো বিতে 
আোতির সংসার োলাত া কেটা কঠি  বছল । অিসতরর পর 
বপ শত র টাকা টাও পাইব  । িীে বশ্বাস বছতি িলতল , েত   ে এ 
জীিত  আর পাি  া  -  

 িাৎ সযাতরর বোখ ছলছল কতর উিল। সযার অেীতে বিতর বেতল  
। সযার িলতে শুরু করতল  – 

বছাটতিলা বথতক  বলখাপিাে ভাল বছলাে। বকা বি  বকা  ক্লাতস 
বিেীে  েব  । আব্বার অভাতির সংসাতর আোর বলখাপিার খরে 
োলাত ার েে সােথ বয বছল া । েিুও আব্বার ইো বছল আবে বয  
বলখাপিা কবর । আব্বা িলতো বলখাপিার বয বক েূলয ো আোর 
আব্বা িুঝতো  া । োই আোতির বপতটও কাবলর আেঁেি ব ই । 
বলখাপিার কথা িলতল বোর িািা িলতো “বল াপিা বিতে কী 
 তি? (কথা িলতে িলতে সযাতরর িাবিতে বপৌতছ বেলাে) ওটা 
আোতির জব য  া। েুবে একটু িি  বে আোতির সাতথ কােলা 
বিবে যািা । িুই িাতপাই কাোই করবল সংসার েলবিব  । বল াপিা 
িি বলাত র জব য । আোতির েে কােলাতির জব য  া” । োই 
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আর বলখাপিা করা  েব  আব্বার । আর এ জত য আব্বার েত  
িি কষ্ট বছল । েত  েত  বভতিবছল আোরতো  তলা া , আোর 
সন্তা তির আবে অিশযই বলখাপিা বশখাতিা । োই আব্বা আোতক 
বলখাপিার জ য সিসেে িলতে  । আবেও আব্বার স্বপ্ন পুরতের 
জ য খুি কষ্ট কতর বলখাপিা করোে । যখ  পিা িুঝোে  া 
েখ  আব্বাতক িলোে আব্বা আোর একজ  বশেক লােতি 
আবে সি পিা িুচ্ছঝ  া। েখ  আব্বা আোর েুতখর বিতক োবকতে 
থাকতো িযাল িযাল কতর । বকছুেে পর িলতো িািা ে  বিতে 
পতিা িুঝতে পারিা। আবে আব্বার কষ্টটা িুঝোে োই আর বকছু 
িলোে  া । োথা ব তি িলোে ঠিক আতছ।  

এভাতিই বি.এ পাশ করলাে। বরতলর একটা িি োকবরও বপলাে। 
আোর ইো বছল আিার বছল া বক  া বশেকো বপশা আোর 
ভাল লােতো। বকন্তু সংসাতরর অভাতির কথা বেন্তা কতর আবে 
োকবরটা করতে োচ্ছেলাে। এরপর আব্বা যখ  িাধ সাধতল  
িলতল ” িািা বরতলর িাি ু তল  েে বোোর িা আোতির অভাি 
থাকতি  া বকন্তু গ্রাতের বছতল – বেতেরা ো ুষ  তে পারতি  া। 
েুবে িরং গ্রাতে বথতক গ্রাতের বছতল- বেতেতির ো ুষ কর। আিা  
আোতির একভাতি ব তে যাতি । গ্রাতের বছতল – বেতেরা ো ুষ 
 তল আবে িি শাবন্ত পাি। েত  েত  খুেঁবশ  লাে – িললাে ঠিক 
আতছ আব্বা আবে গ্রাতেই থাকতিা। আব্বা খুি খুেঁবশ  তলা িলতলা 
আবে জা োে েুবে আোর কথা রাখতি।  
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বসই বথতক গ্রাতে বথতক যাওো। এর বকছুবি  পতর বিতে করলাে। 
বিতের িুই িছর পর আব্বা আর োর এক িছর পর ো আোতির 
বছতি েতল বেল। ো বয িছর েতল বেল ঐ িছরই আোর স্ত্রী 
একঠট পুত্র সন্তা  জন্ম বিল। ওর  াে রাখলাে “শাও ” । ওর 
 ােটা রাখা বিাধ  ে স্বাথ বক  তেতছ। কারে ওতক আেরা কখত া 
বসইভাতি সুখ বিতে পাবরব । সারা জীি  শুধু ওর বোতখ অশ্রু 
ঝতরতছ। ওতক আেরা ো ুতষর েে ো ুষ করতে পাবরব । 
বলখাপিাটাও বশষ করাতে পাবরব । আোর সু্কল বথতক এস.এস.বস 
পাশ করার পর ওতক শ তর পাঠিতেবছলাে বলখাপিা বশখাত ার 
জ য বকন্তু পাবরব । অতথ বর অভাতি ওর বলখাপিা িন্ধ  তে যাে। 
কারে বয কেটা টাকা োস বশতষ বপোে ো আোর স্ত্রীর বেবকৎসা 
আর সংসার োলাত ার জ য যতথষ্ট বছল া। এর েতধয যেটুকু জবে-
জো বছল ো বিচ্ছি কতর বিতলবছ। এরপর বয অিবশষ্ট  এক খণ্ড 
জবে বছল বসটাও িন্ধক বরতখ বছতলতক একটা েুবি বিাকা  কতর 
বিতেবছ। ো  া  তল িািা  া বখতে েরতিা।  

সযাতরর কথা শু তে শু তে কখ  বয ি’ুবোতখর বকাতে পাব  জতে 
বেতছ িুঝতে পাবরব ।   
বিি বিি কতর িতল বিললাে –  

“িাবের ব তে অন্ধকার” 
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বয রবিক সযার িট িৃতের েে  াজারও ো ুষতক ছাো বিতেতছ  
আজ োর োথার উপতর বকা  ছাো ব ই। ে তক িুঝালাে –  

“িট িৃতের কাজইতো পথোরীতক ছাো বিওো”। 

 বয রবিক সযাতরর আতলাে আতলাবকে  তে শে - শে  ,  াজার – 
 াজার ছাত্র - ছাত্রী আজ বিতশর ও বিতশর িাইতর অত ক িি- 
িি োকুবর করতছ। বিতশর সু াে িতে আ তছ, বিতশর অগ্রেবে 
সাধ  করতছ, োতির ও বিতশর ভােয উন্নেত  কাজ করতছ। বয 
ো ুষটা বোেিাবের েে জ্বতল আতলা ছবিতেতছ, যার আতলাে 
অন্ধকার িরূীভূে  তেতছ, যার আতলাে পথ খুেঁতজ বপতেতছ  াজারও 
িাংলা োতের সন্তা ।  

বকন্তু োর সন্তা  ? বসবক আতলার সন্ধা  বপতেতছ ? 

আর বসই আোতির রবিক সযার ??? 

অযত্ন- অিত লাে আস্তাকুেঁ তি পতি আতছ। জীিত র পিন্ত 
বিতকলটা একটা কা া েবলতে বিতকতছ।অোব শার অন্ধকাতর  
বোেিাবের অিবশষ্ট অংতশর েে ঠটেঠটে কতর জ্বলতছ। বয  একটু 
খাব   াওো লােতলই িুে কতর ব তভ যাতি।  

িাংলার আ াতে – কা াতে এভাতিই ব রতি – ব ভূবতে িি কষ্ট আর 
অবভো  ব তে েতল যাতে  াজারও রবিক সযার । 
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আেরা বক োর খির রাবখ ?? 

রাষ্ট্র বক োর খির রাতখ ?????????? 

 বোোঃ আব্দলু কাতির সুে  
স কারী বশেক (েবেে) 

বরাটারী সু্কল, খুল া।। 


