“ঝড়ের রাড়ে তোমার অভিসার পরাণসখা বন্ধু তে আমার”
ভিলরুবা শাোনা
খাভল গলায় অর্থাৎ বািযযন্ত্রছাো শাবানা আজমী গাইভছড়লন মনড়ছাোঁয়া গান ‘আভজ ঝড়ের রাড়ে তোমার অভিসার…’।
এটা ভছল রবীন্দ্র জন্মবাভষথকীড়ে শাবানা আজমীর ট্রিভবউট টু তটড়গার।
অভিসার কর্াটি মড়ন েড়লই মড়ন তয অনু িূভে জাড়গ বা অনু িড়ব তয দৃশয ধরা তিয় ো েল দু’জন বযাকুল হৃিয় ছু ড়টড়ছ
এক অড়মাঘ আকষথড়ণ। তযন দু’টি েৃভষে হৃিয় এড়ক অপড়রর সাক্ষাড়ের অপার আকাঙ্খা ভনড়য় দূগথম পাড়র তযড়েও
তেরী। িীষন ঝেঝঞ্ঝা, অভবরল বষথন, গাঢ় অন্ধকার অভেক্রড়মও োরাও ভপছ পা েড়ব না এমভন উেলা হৃিয়মন।
েড়ব রবীঠাকুড়রর এই গাড়ন বযাকুল হৃিয় একজন বলড়ছ ‘দুয়ার খু ড়ল বাভের পাড়ন চাই, তোমার পর্ তকার্ায় িাভব োই’।
োইড়ল? বযাপারটা ভক? েড়ব ভক একজনই পড়র্ তবভরড়য়ড়ছ অভিসাড়র? অনয তকউ োর অভিসাড়রর পর্ তকানভিড়ক ো
ভনড়য়ই তিড়ব মরড়ছ? তস পর্ সু দূর তকান নিীর ভকনাড়র বা গেীন তকান বড়নর ধাড়র ভক? নাভক গিীর তকান অন্ধকার
পাভে ভিড়ে ‘পরাণসখা বন্ধু’।
অভিসাড়রর রাড়ে আকাশ তকন কাোঁিড়ছ েোশ সম? গাড়ন গাড়ন োইই বলা েড়ে। আর দুয়ার খু ড়ল তকইবা রেসযময়ী
একজন ‘তে ভিয়েম’ বড়ল োোকার করড়ছ? দু’টি হৃিড়য় তযমন তেমভন আকাড়শও তস সমড়য় আনন্দবৃ ভি েওয়ার কর্া
নয় ভক?
তকান একজন অভিসাড়র তয যাত্রা কড়রড়ছ োর জনয ঘু মেীন অনয একজড়নর মানস তচাড়খ ‘নিীর ভকনার’, ‘গেীন বড়নর
ধার’ ‘গিীর অন্ধকার’ দৃশযমান েড়য় চড়লড়ছ।
এখাড়ন ‘পরাণসখা’ তকান অভিযাড়ন যাড়ে না, যাড়ে তস অভিসাড়র। অভিসাড়র তযড়ে হৃিয়িরা তিম িড়য়াজন। েড়বই
ভনয়মকানু ড়নর তোয়াক্কা না কড়র ভনভিথ ক ভচড়ে ছু ড়ট যাড়ব অন্ধকার ভচড়ে ভচড়ে অড়নক দূড়র।
এমভন একজন ‘পরাণসখা’ যার হৃিয় উপচাড়না িালবাসা তকান একটি ভনভিথ ি পাড়ত্র ঢালার জনয নয়। এ িালবাসা ছভেড়য়
তিওয়ার জনয, িাভসড়য় তনওয়ার জনয।
এমন ‘পরাণসখা’ আড়সন কখড়না, কখড়না। যখন মানু ষ অপমাভনে েয়, লাভিে েয় েুে্ কারড়ণ, অবিভমে েয়
শভিমাড়নর োড়ে, ভনরপরাধ মানু ষ মৃ েুযর তকাড়ল ঢড়ল পড়ে শ’তয় শ’তয় েখন মানবো তেঁড়িোঁ মড়র তসই ‘পরাণসখা’র
িেযাশায়।
বাহুবড়ল অড়নযর ধন সব তকড়ে তনওয়ার জনয শভিমাড়নর যু দ্ধ, সংঘষথ বহুকাল ধড়র মানব সমাড়জ আড়ছ। যু গ যু গ ধড়র
চলড়ছ আগ্রাসন আর ভনযথােন যা মানবজাভের অজানা তকান ভবষয় নয়। এসব তক্ষড়ত্র রাড়ের র্াড়ক তসনযসামন্ত,
তগালাবারুি, কামান, এখন আরও আড়ছ তবামারু ভবমান তরান যার খবরও মানু ষ জাড়ন। েড়ব সাজ সাজ রড়ব নয় চুভপ চুভপ
যা ঘড়ট োড়ো কাড়রার জ্ঞাে নয়।
এখন সময় িীষন অন্ধকার। শুধু মাত্র সীমাড়ন্ত বা যু ড়দ্ধর ময়িাড়ন নয় মানু ষ িাণ োরাড়ে সবখাড়ন, সব তিড়শ।
ভনউভজলযাড়ের ধমথশালায়ও মানু ষড়ক বন্দু ক ভিড়য় গুভল কড়র পাখীর মে মারড়ে অর্বা ইড়য়ড়মড়ন স্কুলগামী বাড়স তেন
তর্ড়ক তবামা তমড়র কভচ ভশশুড়ির তশষ কড়র ভিড়ে ইন্ধন তজাগায় তক বা কারা? জানা আড়ছ ভক কারও?
োই তো আজ মানবো ‘আভজ ঝড়ের রাড়ে অভিসার’এ আবােন করড়ছ এমভন একজড়নর। ভযভন এভগড়য় আসড়বন
মানু ষড়ক রক্ষা করড়ে। ভছড়লন তস সব ‘পরাণসখা’ যারা ভবভিন্ন কাড়ল, ভবভিন্ন জনপড়ি আত্মভচন্তা, স্বার্থভচন্তা একপাড়শ
তঠড়ল তেড়ল তরড়খ মানু ড়ষর জনয হৃিয় উপচাড়না িালবাসা ভনড়য় অভিসাড়র তবভরড়য়ড়ছন।
োরা ধমথপুরুষ নন। োরা মানু ষ। মানু ড়ষর জনযই োড়ির িাণ কাোঁড়ি।

অস্ত্র ছাোই োরা শভিশালী। শুধু মাত্র িালবাসবার অসাধারন ক্ষমোর জনযই এরা মানু ড়ষর হৃিয় ছুোঁ ড়য় আড়ছন আজও।
র্াকড়বনও কাল তর্ড়ক কালান্তড়র। পৃ ভর্বী এড়ির কখড়নাই িুড়ল যাড়ব না।

এমন ভেনজড়নর তিখা পাওয়া তগল এক িিশথনীড়ে। তনিারলযাড়ের আমর্স্থারডাম শেড়র ২০১৭ড়ে এক অসাধারন অনয
রকম িিশথনীড়ে এড়ির ভেনজড়নর জীবন নানািাড়ব তিখাড়না েভেল। িিশথনীর নামটি খু ব সু ন্দর ‘এভিভবশন অব ভসভিল
ভলবাটী’। এরা েড়েন তসই সব অননযসাধারন ‘পরানসখা’ যারা মানু ড়ষর সম্মান বাোঁচাড়ে, মানু ষড়ক অপমান ও গ্লাভন তর্ড়ক

মু ি করড়ে অগম পাড়র যাত্রা করড়েও ভিধােীন। মানবো আকুল েড়য় র্াড়ক তস সব ‘পরাণসখা’তির অভিসাড়রর েভিশ
জানড়ে। মোত্মা গান্ধী িারেীয় উপমোড়িড়শর একজন পরম শ্রড়দ্ধয় বযভিত্ব উপভনড়বড়শর শৃ ংখল তর্ড়ক মু ি েড়য়
আপন সন্মান ভনড়য় বাোঁচড়ে ও সবাইড়ক বাোঁচাড়ে ভছল যার ভনরস্ত্র অভিযান বা অভিসার। মাটিথন লু র্ার ভকং উের আড়মভরকা
ের্া মাভকথ ন তিড়শর নাগভরক অভধকার আড়ন্দালড়ন ভনড়বভিে একজন ‘পরাণসখা’ আর একজন তনলসন মযাড়েলা
আভিকার মযথািার িেীক ও পৃ ভর্বী জু ড়ে সবথজন মানয একজন মানু ষ।

আড়রক জন মানু ষ বু ড়ক অপার িালবাসা তপাড়ষ তিশ তর্ড়ক তিশান্তড়র ছু ড়ট তবভেড়য়ড়ছন মানুড়ষর মু ভির আকাংখায় ।
োর িভেকৃভে আজও তিখা যায় েরুড়ণর জামার বু ড়ক, মার্ার বযাড়েনায় ও টুভপড়ে। আর োড়ক তিখা তগল পৃ ভর্বীর
নামকরা ভশক্ষা িভেষ্ঠাড়নর ভসভে ভিড়য় উঠার পড়র্ টাংগাড়না এক তিয়ালভচড়ত্র। ভশক্ষািভেষ্ঠানটি েড়ে ভবখযাে লেন
স্কুল অব ইড়কানভমি। এমন এক জায়গায় ঝু লড়ছ তয ছভব োড়ে আড়ছন তসই স্বাভিক েরুণ যার বু ড়ক ভছল িালবাসা আর
োড়ে ভছল অস্ত্র। মন্ত্রীড়ত্বর মে গুরুত্বপূ ণথ পি অবড়েলায় তছড়ে ভযভন পড়র্ তবভরড়য়ভছড়লন মানু ষড়ক দুুঃখকি তর্ড়ক
মু ভি এড়ন ভিড়ে। শুধু সাধারন মানু ড়ষর জামার বু ড়ক নন োর কাংভখে স্বড়ির আড়লায় ছুোঁ ড়য় ভিড়য় যান ভশভক্ষে
তবাদ্ধাড়িরও। ইভনও একজন ‘পরাণসখা’ মানবোর আকাশ োর জনযও কাোঁড়ি হুোস েড়য়।
োড়ক এলএসইর তিয়াড়ল টাঙ্গাড়না ভচত্রকড়মথ তিখা েড়ো না যভি না ভশক্ষক সু পারিাইজাড়রর পরামশথ শুড়ন আমার
এককালীন ভবিযাভপড়ঠর নেুন ভবভডং তিখড়ে না তযোম। সুপারিাইজার েখন িযাড়কশড়ন িাড়ে। আভম অড়নক বছর
পর একা নই স্বামীসে লেড়ন ভগড়য়ও োর তিখা পাবনা তিড়ব মন খারাপ েল। জানাড়লন

-স্কুড়ল তযও, নেুন সব ভনমথান তিখড়ব, ঝকঝড়ক কযাড়ে েড়য়ড়ছ তিড়খ এড়সা।
খু ব তয উৎসাে তপলাম োর কর্ায় ো নয়। েবু ও পাোল তরড়ল চড়ে বসলাম। একসমড়য় েলবনথ তর্স্শড়ন নামলাম।
গিীর মাটির েল তর্ড়ক দু দু’বার িীঘথ ভসভে তিড়ঙ্গ উপড়র উঠলাম। তর্স্শন তর্ড়ক তবভরড়য় বা ভিড়কর রাস্তা ধড়র এগুড়েই
তসই পভরভচে বু শ োউজ(BVSH HOUSE) তচাড়খ পেড়লা। এখাড়ন ইংড়রজী অক্ষর ‘ইউ’ ভলভখে ‘ভি’এর মে। এলএসই
তপ োঁড়ছ তচাড়খ পেড়লা ঐভেেযবােী পু রান সব িালানড়কাঠার পাড়শই নেুন ভবভডং মার্া েুড়লড়ছ । আভম পু রাড়না ভবভডংএ
তগলাম পু রাড়না ভিনড়ক মড়ন করড়ে।
ভসভে তবড়য় তিােলায় উঠড়ে ভগড়য় এ ভশল্পকমথ তচাড়খ পেড়লা। পু রড়না জায়গায় আমার ঐভেেযবােী ভশক্ষািভেষ্ঠাড়ন এড়স
নেুন ভকছু খুোঁড়জ তপলাম। আড়গ তো এই ভবভডংটা ভছলই এমন ভচত্রকমথ ভছল ভক? েয়ড়ো ভছল, েয়ড়ো ভছল না। েখন
পোশুনার চাড়প চারপাড়শর সবভকছু মড়নাড়যাগসে তিখা েড়য় উড়ঠ ভন আর। আমার স্বামী উৎসাে ভনড়য় এই ভচত্রকড়মথর
ছভবটি কযাড়মরা বন্দী করড়লন। োরপর যাড়কই ছভবটি তিভখড়য়ভছ তচ গুড়য়িারাড়ক ভচনড়ে তকউ মু েূেথ তিরী কড়রভন।
মূ লকর্া মানবোড়ো রবীঠাকুড়রর গাড়নর সু ড়রই োোকার কড়র ‘পরাণসখা’র জনয। োই মানু ড়ষর স্মৃভে তর্ড়কও ভবস্মৃে
েড়য় যাড়বন না এরা কখড়নাই, তকানভিন।

