খােলদদা- ক খালা িচিঠ
দীপ দ

ে য় খােলদদা,
আজ এক মাস হেয় গল আপিন আমােদর ছেড় চেল গেছন। আপনার
শষ ই ানু যায়ী আমরা চ া কেরিছ আপনার কথা রাখেত।
অন

আকােডিম বা

কাথাও আপনার দহটােক িনেয় যেত িদইিন আমরা। নািসংেহাম থেক

সাজা নীলরতন সরকার হাসপাতােলর অ ানাটিম িডপাটেমে র টিবেল
রেখ এেসিছ আপনােক। গণদপেনর

জ রায় িনেজ উপি ত িছেলন সখােন।

খােলদদা, তার আেগ আপনার চাখ
ফাউে শন থেক।
আপিন

যেহতু

ইেয়

েটা সং হ কের িনেয় গেছ

ত আই

আপনার ধারণা িছল

চােখ

দখেত

পেতন না

ভােলা কের তাই ও- েটা আর কােজ
লাগেব না। না খােলদদা, আপনার
চাখ িদেয় আজ

- জন মানু ষ অ কার

থেক আেলার জগেত আসেত
আপিন
দখােত

খানা
পেরেছ।

তা আমােদর সকলেকই আেলা
চেয়িছেলন।

আমরাই পািরিন

সই আেলার পথযা ী হেত।
এখন

কাথায়

আেছন

ভীষণ জানেত ই া কের।

খােলদদা?

আপিন

ায়ই

মজা কের বলেতন, ‘না নান’-এ জায়গা
হেল সখােনই থাকব’। না নান মােন ‘না
গ না নরক’।

গ আর নরেকর মাঝামািঝ

জায়গায় এমন একটা কিরডেরর ক না আপনার ‘জজদা’-র।
সু র একটা গ

বেলিছেলন আপিন।

এই িনেয় খু ব

যখােন দব ত িব াস তাঁর

েদব

অথাৎ রবী নােথর সােথ থাকার ই া

কাশ কেরিছেলন।

পেলন সখােন

জায়গা? না িক সখােনও খু ব িভড়? আপনার তা আবার িভেড়র মােঝ থাকেত
ঘার আপি ।
মেন আেছ, নািসংেহােমর িবছানায়
উেপ া

কের

আমােক

হাসেত

িক

েয়

বডেসােরর অসহ

য ণােক

হাসেত

বেলিছেলন?

বেলিছেলন, ‘আিম নরেকই যাব’।
কারণ

জানেত

চাইেল

কেনা

ঠাঁেটর কােন হািস ফু েট উেঠিছল।
আপনার

ভাবসু লভ

ভি মায়

বলেলন, ‘ েগ ভীষণ িভড়। সবাই
পু েজা-আ া কের, চার ডাকাতও
পূিণ কের গ া ান কের।

দখ না,

সব ব বসায়ীরা, নতা ম ীরা গাদা
গাদা

পাপ

কু েমলায়

কের
নয়েতা

চেল

যায়

গ াসাগের।

কউবা আবার হজ করেত। ব া ,
ওেদর পাপ মকুব।
যােব।

ওরাও সে

অত িভড় ভারা া আমার

পাষােব না। আিম পু েজাও কিরিন,
গ া ান অথবা নামাজ পড়া কানটাই কিরিন সু তরাং নরেকই। নরেক িক আর
হেব, একটু গরম তেলর কড়াইেত ছানচা িদেয় ভাজেব নয়েতা বরেফর
য়র ওপর

ইেয় রাখেব।

যমদূ েতরাও িবর

ািনক ণ

াব-

ালা করেব তারপর সেয় যােব।

হেয় হাল ছেড় দেব। এখােন ওর চেয় আর কমটাই বা িক

হে ।’
জািন, আপিন সব য ণা সহ করেত পারেবন। য ণােতা আপনার স ী
সই শশব থেকই।

কান ছেলেবলায় মা-এর মৃ তু মু েত তাঁর ডােক পােশ

যেত পােরনিন বাবার ভেয়।

স িক কম য ণার!

বাবার হােত মােক িন হ

হেত দখা আর িনেজেক য অমানিবক অত াচার সহ করেত হেয়েছ ছেলেবলা

থেক, য ণা

তা

সখান

থেকই অভ ােস পিরণত হেয়

গেছ, তাই না?

তারপের ঘর ছেড় পালাবার সময় কত রকেমর য ণা। মেন পেড়, সই সাত
সাতটা িদেনর কথা?

িসেলেটর

সই গ

এলাকা, আ রখানার কথা?

ওইখােনই একটা মসিজেদ পৗষমােসর ঠা ায় একটা জামা আর পায়জামা পের
এেকবাের অভু
শি

অব ায় সাতটা িদন-রাত

ধু মা

পু কুেরর জল খেয় কাটাবার

কাথা থেক অজন কেরিছেলন ঐটু কু বয়েস!
‘য ণা’ আপনার পরী া িনেত িনেত

া

হয়িনেতা একটু কু?

না হেল ভাবু ন

সই িদনটার কথা, ১৯৪৬ সােলর

সই

যিদন ‘শিহেদর ডাক’ কের িতন মাস পর
কলকাতা িফরেলন। পাম

েসর বািড়েত

বষার জল ঢু েক আপনার সবনাশ ঘেটিছল
যিদন, সই মানিসক য ণায়

া

হেয়

যখন কিলম শরািফর ঘের িগেয়, কাঁেধর
ব াগটা নািমেয় রেখ জামা কাপড় ছেড়
ধু মা

লু ি টা পের ঘু িমেয় পেড়িছেলন।

সই

মু েত

চার

এেস

আপনার

পিরধােনর

পাষাকটু কু ছাড়া আর সব

িনেয় চেল

গল।

য ণার ওপর য ণা।

তখেনা জানা িছল িক, য আর এক য ণা অেপ া কের বেস আেছ আপনার
জেন ? হািতবাগােনর ল

ী ব াে

রাখা িছল সামান কটা টাকা, সটা তু লেত

িগেয় দখেলন সই িদন, মেন পেড় িঠক সই িদেনই ব া
য ণার

হ

ফল কেরিছল?

শ।

আবার পর পর িতনিদন না খেয় কলকাতার রা ায় রা ায় ঘু ের বড়ােনা
একটা কােজর স ােন।

কউ একটা কাজ িদল না।

বকবাগােনর মােড়

শরীরটােক বাঁিকেয় কেপােরশেনর কেল বাঁ-হােত ভর

রেখ ডান হােত মু খ

ঠিকেয় যখন জল খেয় পট ভরাি েলন সই সময় আপনার খাঁেজই হেন
হেয় ঘু ের

বড়াে

আর এক িশ ী কাম ল হাসান।

ঐ মু েত আপনার

পছেনই স দবদূ েতর মত এেস দাঁড়াল। আপনােক টেন িনেয় গল রাইেফল

রােড, চার ন র

পােলর কােছ আজাদ পি কার িনউজ এিডটর মহ দ

মু দাে র-এর বািড়েত।

তারা চেল গেছ পূব-পািক ােন।

সই খািল বািড়েত

আপনােক বিসেয় রেখ কাম ল িনেয় এল িজলািপ আর পাঁউ িট। িতন িদেনর
উপবাস ভা ার িক অ ুত উপকরণ। এর আেগরবার আ রখানায় সাত িদেনর
উপবাস ভ

কেরিছেলন লেড়া িব ুট আর কােলা চা িদেয়, মেন পেড় খােলদদা?

আপিন বেলিছেলন য চ নাথ দ , মােন আপনার িপতৃ েদব যখন খু ব
পটােতা, তখন দাঁেত দাঁত চেপ আপিন দাঁিড়েয় থাকেতন। তােত বাবার রাগ
আরও বেড় যত আেরা পটািন খেতন। ‘য ণা’-ও িঠক আপনার বাবার মত।
আপনার ঐ একব ার মত সারাটা জীবন ধের সহ করার
আেরা

েপ উেঠিছল।

মতা দেখ স

ভেবিছল শষকালটায় বু িঝ আপিন হার মানেবন, তাই

শষ পাঁচ মাস পেনরটা িদন (১৫ নেভ র ২০১৩ থেক ৩০ এি ল ২০১৪)
‘য ণা’ তার িবষা

নখ দাঁত িনেয় আপনােক

আপিন মৃ তু েক িনেয় ইয়ািক কেরেছন িবছানায়
গেয়েছন

ত িব ত কেরিছল।
েয়

তবু

েয়। কখেনা কখেনা গান

ন ন কের, ‘নাইয়া নদীর কূ ল পাইলাম না / ভেব রাইধ ারও মন

বেল / নদীর কূ লত বইস া পার হমু পার হইমু / কইর া আমার িদন তা গল
গইয়া র’ ...।

আবার কী

ঃসাহস আপনার!

আপিন জানেতন য এটাই

আপনার মৃ তু শয া, তবু একিটবােরর জেন ভগবােনর শরনাপ হেলন না।
আমায়

মা করেবন খােলদদা।

আিম অেনক তাবড় তাবড় কমু িন

নতােক দেখিছ মৃ তু র দারেগাড়ায় দাঁিড়েয় কািল- গার ছিবেক
কের

ণাম করেত, তািবজ কবচ পড়েত।

রাখেত।
স

ূণ

নািক যৗবেন কা র
কউ

ণাম

িত আমার

পািটর সদস ও িছেলন এক সময়। িতিন

হণ করেতন না। িক

েনিছলাম পরবতীকােল

ণাম করেল িনেতন এবং মাথায় হাত রেখ বলেতন, ‘ভগবান তামার

ম ল ক ন।’
হেয়িছল আমার।
আজ

বািলেশর নীেচ আশীবািদ ফু ল

আপনার খু ব পিরিচত এক িবশাল মােপর মানু ষ, তাঁর
া রেখই বলিছ, কমু িন

-হাত জাড়

এই জায়গা

থেক আপনােক একবার পরী া করার ই া

আমার ধৃ তা আপনার ভ কূ ল মাজনা করেবনা জেনও

ীকার করেত সংেকাচ নই। একিদন সকালেবলায়, মিডিভউ-এর ২০৭

নং বেড হলান িদেয় বেসিছেলন আপিন। সীমা মু েখাপাধ ায় এেসিছল সিদন।
আিম

কেরিছলাম, ‘এখন যিদ ভগবােনর দখা পান িক চাইেবন?’ আপিন

মু চিক হেসিছেলন, বেলিছেলন, ‘এখােন কানও স াবনা নই।

ওপের জাই,

সইহােন যিদ আ া বা ভগবােনর সােথ দহা হয় তহন দহা জা ব হ ােন।’
‘এখােন

কানও স াবনা

নই’ ... এই কথাটা এত দৃ ঢ়তার সে

বেলিছেলন যােত বু িঝেয় িদেয়িছেলন আপনার আদেশ আপিন অিবচল।
পেরর কথা েলা?

স তা আপনার মজার কথা।

আর

তাই পূব বাঙলার ভাষায়

ওইভােব বলেলন।
যাক, য কথা বলিছলাম। আপিন য ণােক ভয় পেলন না, ভগবানেক
ডাকেলন না, তাই ‘য ণা’ আপনােক ২৯ এি ল বলা ১২টা, শষ ডায়ািলিসস
পয

আপনার িপছু ছােড়িন। িক

অমানু িষক সহ

এক সময় তােকও হার মানেত হল আপনার

মতা আর অস ব িনিল তার কােছ।

আপনার ৭৯৩-তম ডায়ািলিসস হল।
হেয়িছল?

সটাও

২৯/০৩/২০০৮।

একটা

২৯

মেন আেছ

তািরখ।

মাচ

২৯ এি ল ২০১৪

থম ডায়ািলিসস কেব
মােসর

কী কের িনেলন এত েলা ডায়ািলিসস!!

২৯

তািরখ।

অবাক হওয়াটাই

তা িব েয়র। আপনার পে ই তা স ব। না হেল অত হাজার হাজার
করেলন িক কের? তাও আবার এই কি
কিপ- পে
উ

িক শ

র কাল।

ধু মাথা আর

দ

উটােরর যু েগ নয়। যখন চালু হয়িন

-খানা হাত।

লআউট,

ইং, উেডন ক,

সব ব াপার।

আজ থাক এই পয ।
২০ িডেস র ২০১৪ একটা

যখােনই থাকুন ভাল থাকুন খােলদদা। আগামী
দশনী করার ইে

আেছ আপনার কাজ িনেয়,

আসেবন িক । আিম জািন আপিন আসেবনই, আপিন থাকেবন
সবখােনই।
আমার স
দীপ দ
৩১/০৫/২০১৪

ণাম নেবন।

দশনীকে র

·

থম ছিব : নকশাল আে ালেনর ছিব। তৃ তীয় ছিব : ওিড়শার মি র িচ । ি তীয় ছিব :
সােল জলরেঙ আঁকা ছিব। ১৯৫৩ : এর

দ। চতু থ ছিব-িহটলার বই

