
পরী ার িফ আর সর তী পূজা ।। 
  
 
িপেরাজপুর রে র পিুলেশর এ ািডশনাল আই জ মাশাররফ হােসন আমার 

হা দ ব ু  সহকম । জয়েদবপুের আমরা একসে  চাকরী কেরিছ নাটক কেরিছ 
– হেরক সাং ৃ িতক কমকাে  জিড়েয় িছলাম তখন। তা সই মাশাররফ িকছিদন 
আেগ হঠাৎ আমােক ফান িদেয় বলেলা – পারেভজ ভাই কিবতা ভাবীর দাদা 
লখক সাʼদত আলী আখ  -এর  (এম আর আখতার মুকুেলর বাবা) লখা “েতেরা 

ন ের পাচঁ বছর” বইটা আপনার কােছ আেছ িকনা বা বাংলােদেশ কাথায় কার 
কােছ পােবা যিদ বলেতন। বইটা আমার খুব দরকার। এই বইটা আমার পুিলেশর 
চাকরীর থম িশ েণ আমােদর পাঠ  িছেলা। আিম আমার রে  পুিলেশর 
একটা িবেশষ িশ েণ বইটা ব বহার করেত চাই। এবং আিম মেন কির পুিলেশর 

েত কটা মানুেষর এই বইটা একবার হেলও পড়া উিচত। বইটা আউট অব ি  
তাই কাথাও পা  না। মাশাররফেক বললাম সাগর পাবিলশােস খাজঁ করেত না 
হেল আর পাবার স াবনা নই। ওেদর সদর দ েরর লাইে রীেত চ া কেরও 
দখেত বললাম। 

 
লখক সাʼদত আলী আখ  ইংেরজ আমেল একজন জাদঁেরল পুিলশ অিফসার 

িছেলন। ছা শ বছর ি টেশর অধীেন আর বাকী পাচঁ বছর িতিন পািক ান 
সরকােরর অধীেন চাকরী কের অবসর নয়ার পর পেনেরা বছর ব ড়া শহের 
ওকালতী কেরেছন। ১৯২৬ সাল নাগাদ কলকাতা গােয় া পুিলেশর সদর দ র 
১৩ নং লড িসংহ রােড বদিল হেয় আেসন। এখেনই দীঘ পাচঁ বছর গােয় া 
পিুলেশ চাকরীর সময় িতিন অত  স পেণ বাংলার েদশীেদর কমকা  এবং 
তােদর িব ে   পুিলেশর কাযকলাপ অবেলাকন কের য সব চা ল কর 
অিভ তা অজন কেরিছেলন তারই ফসল এই ুিতচারণমূলক বই “েতেরা ন ের 
পাচঁ বছর”।  
 
স িত কুিম ায় মূিতর পদ াে  পিব  কারাণ শরীফ রাখােক ক  কের সারা 
দেশ িহ  ু স দােয়র িত য িনযাতন ববরতা চালােনা হেয়েছ স িবষয় েলা 

িনেয় না ার টিবেল কিবতার সােথ আলাপ করিছলাম। আমরা বলিছলাম 
আমােদর িহ  ু স দােয়র ব ু জেনর কােছ কান মুখ িনেয় দাড়ঁােবা? কিবতা 
বলেলা আমার শাি িনেকতেনর সহপাঠ েদর কােছ িক বলেবা? অথচ আমরা সবাই 

ােণর ব ু । আমােদর সকল িহ  ুব ু বা েবর সােথ ভালবাসায় আ িরকতায় ধম 
কানিদন দয়াল হেয় দাড়ঁায়িন। এই দিূষত রাজনীিত আমােদর সকল ব ন 



 

ভালবাসােক াস কের ফলেছ। অথচ জািত ধম িনিবেশেষ আমরা কত আপনার - 
কে াবড় জন। 
 
কিবতা বলেলা – তামােক কানিদন আমার দাদার ম ক পরী া দয়ার গ টা 
বেলিছ? বললাম চি শ বছর হেত চলেলা এখেনা তা কত িকছই বেলা িন। ও বলেত 
থাকেলা – আমার দাদা যখন ম া ক পরী া দেবন তখন পরী ার িফ তখেনা 
দাদার বাবা পাঠােত পােরন িন। িফ জমা দবার শষিদন একিদন পর। দাদার বাবা 
টাকাটা পা ঠেয়েছন িক  দাদার হােত তখেনা টাকাটা পােঁছ িন। দাদার মন খুবই 
খারাপ। মন খারাপ কের একিদন করেতায়া নদীর ধাের বেস খবূ কাদঁিছেলন। হঠাৎ 
এক িহ  ুবয় া ভ মিহলার নজের এেলা িতিন কাদঁেছন। মিহলা তারঁ কােছ এেস 
বলেলন – হ া ঁ গা তিম কাদঁেছা কন? দাদা তা মুখ খােল না। যা হাক অেনক 
চাপাচািপর পর দাদা বলেলন সব কথা। ভ মিহলা িকছ ণ চপ কের িক যন 
ভাবেলন তারপর দাদােক বলেলন – চেলা ওেঠা আমার সােথ চেলা। আিম ব ব া 
কের দেবা। দাদা যােব না ভ  মিহলাও নােছাড়বা া অথচ কউ কাওেক চেন না 
এই থম দখা। অবেশেষ দাদা বাধ  হেলা তারঁ সােথ যেত। ভ মিহলা তারঁ বাসায় 
িনেয় এেলন । দাদােক খেত িদেলন। তারপর একটা পুটঁলী হােত কের দাদােক 
সে  কের িনেয় গেলন একটা গয়নার দাকােন। সখােন তারঁ গয়না ব ক রেখ 
টাকা িনেয় দাদার হােত িদেয় বলেলন - এই টাকাটা িদেয় তামার পরী ার িফ িদেয় 
দাও তারপর তামার টাকা এেল ফরত িদেয় িদও। তামার ল া সংেকােচর কান 
কারণ নই। 
 
এ টকু বলেতই কিবতা বলেলা – দেখা এই হেলা আমােদর িহ  ু মুসলমােনর 
স ক। এখােন ধম নই রাজনীিত নই। আেছ ভালবাসা মায়া আর মমতা। 
 
আিম বললাম কিবতা তামােক এবার আিম একটা গ  বিল। তিম তা জােনা 
লখক সয়দ মুজতবা আলী তামােদর শাি িনেকতেনর ছা  িছেলন এবং 

পরবত েত সখােন িশ কতাও কেরেছন। িহ  সং ৃ ত আরবী ফারসীসহ সবেমাট 
১৫ ট ভাষায় িতিন অনগল বলেত পারেতন। একিদন সৗম  চহারার সুদশন সয়দ 
মুজতবা আলী গ ার ধাের পায়চারী করেছন এমন সমেয় এক িহ  ুমিহলা সােথ 
আট-দশ বছেরর এক ট মেয়েক িনেয় হাপঁােত হাপঁােত তারঁ কােছ ছেট এেলন। 
বলেলন – বাবা বািড়েত সর তী পেুজার সব আেয়াজন শষ অথচ পেুরািহত এখেনা 
এেলা না। কান পেুরািহত আর পা  ন এিদেক আমার এ নাতনীটা পেুজা না 
িদেয় তার উেপাস ছাড়েব না। ওিদেক বলা পেড় এেলা। চল না বাবা। মিহলা সয়দ 
মুজতবা আলীেক কান কথা বলার সুেযাগ না িদেয় বলেতই থাকেলন তিম না গেল 
আমার এ নাতনীটার িক হেব। সয়দ মুজতবা আলীর চাখ পড়েলা কিচ মেয়টার 

 মেুখর িদেক। তারঁ খুব খারাপ লাগেলা। একট ভাবেলন তারপর বলেলন - 
চলুন। মিহলার বাড়ীেত িগেয় সাজা পেুরািহেতর আসেন বেস পড়েলন 
িতিন। িব  উ ারেণ সং ৃ ত ম  পেড় িদেলন। পুেজার যা করণীয় সবই  



 

করেলন । এমন িক দি ণাও িনেলন। বাড়ী  লাক পুেরািহেতর কােজ মহাখশুী। 
পুেরািহত সবার কাছ থেক িবদায় িনেয় বিরেয় এেলন। পরবত  কােল 

ীকােরা েত িতিন বেলেছন, - জািননা মা সর তী এই িবধম র পুেজায় অস  
হেলন িকনা? তেব আশা কির িতিন উেপাসী বা া টর কেনা মুেখর িদেক চেয় 
এই অধমেক মা করেবন। 
 
ভাবিছ িত বছর িতমা ভাংচর পূজা ম প তছনছ এমন ঘটনা িক ঘটেতই 
থাকেব? কান একটা বছর মেন করেত পারিছ না য বছর এমন ঘটনা ঘেটিন বা 
এমন সংবাদ িনিন পিড়িন। সই পািক ান আমেলও এমন ট িছেলা - এখেনা 
আেছ। কী মুসিলম লীেগর আমল, কী আওয়ামী লীেগর আমল কী এরশােদর 
আমল কী িবএনিপ-জামায়ােতর আমল। সব আমেলই িতমা ভাংচর হেব এবং 
যারা ভাে  তােদর নাম হেয় যায় ”দুবৃ ”। সব সরকারই এ ব পাের আ ুলটা উঁিচেয় 
দেব িবেরাধী দেলর িত। ওরা ওেদরই দুবৃ । মােঝ মােঝ ভািব ”দুবৃ ”রা দখেত 
কমন? ওরা কী মানুেষর মত নািক অসূেরর মত? এভােব আর কতকাল? 

 
এবাের যা ঘেটেছ তার দায় সরকার এড়ােত পাের না। কুিম ার ঘটনার পর সারা 
দেশর পূজা ম েপ এবং িহ  ু অধুিষ ত এলাকায় িক তমন িনরাপ ার ব ব া 
নয়া হেয়িছেলা? কন সাতজন এসিপেক তৎ নাত বদলী করেত হেলা? ওরা কী 

সেষর ভূত? কন ছা লীেগর কম েদর স ৃ তা পাওয়া গল? িবেরাধীরা 
রাজৈনিতক ফায়দা লুটেত িগেয় রাজৈনিতক গম খেলেছ। সরকার ভাল কেরেছ 
ওেদর পাতা ফােঁদ পা দয়িন িক  সংখ ালঘুেদর িনরাপ া দয়া তা রাজৈনিতক 
ফরজ। সখােন কন গাফলিত হেলা। 
 
আমােদর সৗহাদ  ভালবাসা ব ন তীিত ন  করেছ িনঠর রাজনীিত - িধক সই 
রাজনীিতেক। আসনু আমরা সবাই হােত হাত ধের গাল হেয় বিস রাজৈনিতক 
পিরচয় আ া িব াস িপছেন ফেল – পাহারা দই যন আমােদর স ীিতেত 
রাজনীিত ঢকেত না পাের। আমােদর ভালবাসা হাক সাʼদত আলী আখে র 
পরী ার িফ দয়ার ভালবাসা – সয়দ মুজতবা আলীর সর তী পূজার ভালবাসা। 
 
 


