
অভূতপূর্ ব অততমাতি ও এক তিতিকাি অনুভর্ 

 

করিানা অততমাতিি রেতিতত একজন তিিতকি েততক্রিযা সম্পতকব রেখাি ফিমাতযি রেতখ  

আমাি েথম েততক্রিযা তিে িতং র্ে মা তেখ । তকন্তু তনতজি মতযেকাি টানাতপাত়েন 

উথােপাথাে এি রজতি কেম আপতন সিতত োগতো। তিিক তিতসতর্ এই অততমাতি আমাি 

মতযে জন্ম তেতযতি এক সত্ত্বাি সংকট। একতেতক িাত্র-িাত্রীতেি োত াচ্ছে উপতিতত ,  যা 

রেখতে মতন িয ' যিায উতেতি ফুটট শুভ্র ো  গুতে/ নন্দতনি এতনতি সংর্াে ' এি অভার্, আি 

অনেতেতক ভযংকি এক না রেখা  িতরুি সতে ে়োই। একতেতক এতগতয তনতয যাওযাি তাতগে  

আর্াি অনেতেতক পািস্পতিক েিূত্ব তর্তয রমতন চোি তনতেবি। এই েুই  তর্পিীত রমুি 

সামঞ্জসে তর্যান তক কতি  সম্ভর্? ততর্ িাত্র-িাত্রীতেি শুযু তিিক নয, অতভভার্ক তিতসতর্ 

কামনা কির্ ওতেি সুি জীর্ন। িােকা সুতি র্েতত রগতে আপতন র্া াঁচতে পিীিাি নাম। রিাট্ট 

একটা র্েক্রিগত উোিি  তেই ।েথমতেতক সর্ তিিক-তিতিকািা  অন্তজবাতে ের্ে উেেতম 

পেন পােন শুু কতি রেন । আমাি ইততিাস তর্ভাগ একটু তিতম তাতে চতে। িাত্র-িাত্রীিাও 

তনতজতেি তকিুটা র্ক্রিত মতন কিতিে তনতজতেি; রযন ওতেি মানুষ িওযায তকিুটা ঘাটতত 

রেখা তেে ।রর্গততক রেতখ আমাি মত রসতকতে আনাত়ে তিিকও ওতেি কতযকটা তর্ষতয 

অন্তজবাতেি সািাতযে রু্ক্রিতয তেই। এর্াি আমাি িতাি িওযাি পাো। মাত্র  ৪/৫ টট িাত্র 

এতত অংিগ্রি  কতি। রকন? মতনি মতযে রতােপা়ে কতি এই েশ্ন। এত আগ্রতি  এি মতযেই 

ভাাঁটা। ইততমতযে অনে তর্ভাতগি উৎসাতিও   টান প়েতত শুু কতিতি। অতনতক িযততা 

পােেসূতচি তর্ষযগুতে কতর্ই আতোচনা কতি রফতেতিন। তকন্তু িাত্র-িাত্রীিা েশ্ন কিতি না 

রকন? সর্াই তক রু্তি রফতেতি? অতনক কথা রর্াযগমে িতত সময োতগ। মতন িে তাই রতা 

অতনক িাত্র-িাত্রীি রতা অন্তজবাতেি সংতযাগ রনই। সততেই রতা জাতননা তািা রক রকমন 

পতিতিতততত আতি। সংসাতিি চাকা গ়েগত়েতয চেতি তক? সর্াই তক েুতয ভাতত আতি 

?সকতেি পতির্াতিি চাকুতি মানুষটট তনযতমত রর্তন পাতচ্ছন রতা ? পাতির্াতিক র্ের্সা র্ন্ধ 

িতয যাযতন রতা ?আচ্ছা, পতির্াতিি রকউ অতেখা িতরুি আিমত  অসুি িতয পত়েতন রতা ? 

পতির্াতিি রকউ তক র্াইতি তগতযতিতেন কাতজি তাতগতে? তািা তক তফতিতিন, রকমন আতিন 

তািা?  তর্পুো এ পতৃথর্ীি কতটুকু জাতন? আতম রয পিীিাি েশ্নপত্র তততি কির্ িাত্রিাত্রীতেি 

জনে, তা আতম তক এত েতশ্নি উত্তি জাতন ! রয তিিক জীর্তনি আসে  েতশ্নি সামতন ো াঁত়েতয 

র্তে উত্তি জাতননা, রস তক িাত্রতেি েশ্ন কিাি রযাগেতা িািায তন?  র়্ে পতেটটকোতে 

ইনকাতিক্ট োতগ এই সর্ কথা। তকন্তু এই র্েক্রিগত উপেতি তনতজতক তাত়েতয রর়্োয। 

তর্শ্বতর্েোেতযি অর্ের্িায অতনতকই একটট তিিার্ষ ব িাতিতযতিন তকন্তু তাি জনে ভতর্ষেৎ 

তাতেি িাক্রি রেযতন। জীর্তনি রিতত্র একটট তিিার্ষ ব িাতিতয যাওযাি কথা রকান 

কোতেন্ডাতিই রেখা থাতকনা। ততর্ এত ভার্না রকন? রগে রগে ির্ উেতি রকন? এর্িি মুখ 

িিা কিাি জনে রযনততন েকাতি  পিীিা রনওযা রতা একিকম  ভাতর্ি ঘতি চুতি! িাত্রতেি 

তক তাততই মেে িতর্ ? তাি রচতয যতে তিিকিা িাত্রিাত্রীতেি সতে রযাগাতযাগ কতি  ,তািা 

রকমন আতি রকান সমসো িতচ্ছ তকনা রসই রখা াঁজ কিতত পাতি  তািতে তা িতর্ সেথ বক 

পেতিপ । অতনতক রেখতি িাত্র-িাত্রীতেি অনুোত ত কিতিন তাতেি র্িুমুখী েততভাি েকাি 

ঘটাতত । অততমাতিতত এ এক সেথ বক েযাস। এ েযাস েীঘ বজীর্ী রিাক !পটেত তর্ষয মুখি কতি 



তা পিীিাি খাতায উগতি রেওযাই একমাত্র তিিা নয। সটৃিিীে সম্ভার্না , যাি  দ্বাি খুতে 

তেতযতি এই অততমাতি , তাই েকৃত তিিা।  এই তিিাি অনুিীেন রিাক। রিাটতর্োয ি়ো 

তিতখতিোম - ' তর্শ্বতজা়ো পােিাো রমাি, সর্াি আতম িাত্র /নানান ভাতর্ি  নানান ক্রজতনস 

তিতখতি তের্ািাত্র।/ এই পতৃথর্ীি তর্িাট খাতায , পােে রয সর্ পাতায পাতায / তিতখতি রস সর্ 

রকৌতুিতে , সতন্দি রনই মাত্র !' কতিানা  আর্তি , না িয এই তিিাই িত়েতয প়ুেক তিশুমতন । 
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