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।। eেসিছ দn d’েয়র তের। ।। 
 

কাiuম পারেভজ 
 

েসামবার ১৩ জুন oয়াটল েgােভর েমায়ােjম ভাiেয়র (ড. 
েমায়ােjম েহােসন) পরেলাকগত stী শবনম ভাবীেক rকuেড 
সমািহত কের সেব তখন বাসায় িফেরিছ। েফরার আেগ পিরিচত 
eবং sজন কেয়ক জেনর কবর িজয়ারত কেরিছলাম। sভাবতঃi 
মনটা খুব খারপ িছেলা। িনেজর পড়ার ঘের বেস জানালা িদেয় 
aেনকkণ বাiের তািকেয় িছলাম। িক ভাবিছলাম eখন সব মেন 

করেত পারিছনা তেব মনটা খবুi খারাপ লাগিছেলা। হঠাৎ েদখলাম আমার Dাiভoেয়েত 
eকিট গাড়ী eেস থামেলা। েভতর েথেক নামেলা আিনsর রহমান নান্টু। দরজা খুেল 
kশল িবিনমেয়র পরi নান্টু আমার হােত তুেল িদেলা eকিট বi। আর িকছ ু বলেত 
হয়িন। েবাধ কির নান্টুর গলাটাo ধের আসিছেলা। েচাখটা ছলছল। বলেত চাiেলo িকছ ু
বলেত পােরিন। oর গাড়ীেত েছেল aিভেষক িবরk করেছ eমন aজুহােতi নান্টু ঝটপট 
চেল েগেলা। 
 

বi সmেকর্ িকছ ুবলেত হয়িন eকারেণi েয আমরা uভেয়i জািন 
eটা িকেসর বi eবং কার েলখা। নান্টুেক িবদায় িদেয় ঘের ঢুেক 
বiিটর চমৎকার pচ্ছেদ েচাখ রাখলাম। বn ুেমাফা (ড. েমাফােরhস 
সাtার) সpাহ dেয়ক আেগ কানাডা েথেক বলিছেলা বiখািন 
সহসাi আপনার কােছ পাঠােনার বয্বsা করেবা। েতা ei েসi বi 
– Early Urban Centres in Bangladesh – An Archaeological Study 

(3rd Century B.C. to mid 13th Century A.D. eর িনেচ েলিখকার নাম 

আফেরাজ আকমাম। ড. আফেরাজ আকমাম - আমােদর েরাজ 
ভাবী। গত ২১ েম শবনম ভাবীর মত eকi dরােরাগয্ কয্াnােরর 
সােথ লড়েত লড়েত aবেশেষ েহের েগেলন। pচ্ছদটার aপর 
পাতােতi েরাজ ভাবীর েসi পিরিচত মুখ। eকজন গেবষেকর মুখ। 
pায় িতন দশক ধের বাংলােদশ জাতীয় জাdঘের গেবষণার কাজi 
কেরেছন। তাঁেক েমাফা পtী িহেসেব যতটুk জািন তারেচ’ েবশী 
জািন eকজন িনেবিদত ptতttিবদ িহেসেব। আেরা েবশী জািন 

eকজন দািয়tশীল গেবষক িহেসেব। েকন দািয়tশীল গেবষক বললাম তার বয্াখয্াটাo 
েদয়া pেয়াজন। 
 



বললাম eকারেণi েয িতিন সবর্দাi চাiেতন তাঁর গেবষণার  কাজ েযভােবi েহাক েযন 
যথা সমেয় েশষ করা যায়। তােত যত বাধাi আsক থামা যােব না। না, িতিন থােমনিন। 
জীবনেক তুচ্ছ jান কেরেছন তব ুগেবষণার ফসল সবার হােত তুেল িদেত eতi বয্s 
হেয় েগেলন েয ass শীররটার িদেক েতমন নজর িদেত পােরনিন। আমার সােথ েশষ 
েদখা ঢাকায় তাঁর বাড়ীেত গত ২০১০ eর জাnয়ারীেত। তখেনা কয্াnােরর সােথ যুd 
চলেছ তব ুআমােক আর কিবতােক তাঁর আিতথয্ gহণ করেতi হেব। েকান কথাi িতিন 
শুনেবন না। িনেজ হােত রাnা কের পুেরা েটিবল ভের েফেলেছন। যখনi বলেত েগিছ 
ভাবী আপিন েকন eেতা ক  কের eেতা িকছ ু… ভাi আর আমােদর কেব েদখা হয় না 
হয় … শরীর েতা যা হবার হেব …. শুধু আমার জn েদায়া করেবন েযন বiটা েশষ 
কের েযেত পাির। আমার eেতা বছেরর গেবষণার ফসল। ১৮ েম aথর্াৎ চেল যাবার িতন 
িদন আেগ হাসপাতােলর শযয্ায় েমাফা যখন তাঁর হােত বi খািন তুেল িদেলা িতিন েযন 
তখন সmূনর্ েরাগমুk হেয় েগেলন। d েচােখ বািরধারা েযন আনেnর িঝিলক। আনেn 
রবীnd সঙ্গীত গাiেত থাকেলন। বলেলন আর আমার েকান িচnা েনi। ei বiেয়র সূt 
ধেরi আগামীেত গেবষকরা বাংলােদেশর ptতািttক iিতহাস আেরা খুঁেড় েবর করেত 
পারেবন। চেল যাবার আেগ েসিদন eমিন কেরi বলিছেলন েমাফােক। বলিছেলন – 
েতামার জn আমার খবু খারাপ লাগেছ। তুিম েতা eকা হেয় যােব েগা… ।.  
 

শবনম ভাবীo িঠক েতমিন কের বেলিছেলন েমায়ােjম ভাiেক। গত ১২ জুন িছেলা 
েমায়ােjম ভাiেয়র জnিদন। শবনম ভাবী জুেনর শুr েথেকi বলিছেলন – আমার েবাধ 
হয় আর সময় েবশী েনi। শুধু েদায়া েকার েতামার জnিদনটা পযর্n েযন থাকেত পাির। 
তাi-i থাকেলন। eবং েথেক েসিদনi চেল েগেলন। কবর েদবার পর েমায়েjম ভাi 
কাঁদেত কাঁদেত যখন কথা gেলা বলিছেলন মেন হিচ্ছেলা আিম েযন eক িশশুর হাত ধের 
আিছ। 
 

কবরsান েথেক েফরার পেথ কিবতা বলিছেলা – শবনম ভাবী িকছুিদন আেগ eসিবeস 
েরিডoর বাংলা an ােন িবিব মুখাজর্ীর কােছ কয্াnােরর সােথ যুd িনেয় তাঁর aিভjতার 
কথা বেলিছেলন। কথাটা শুেন আিম চমেক uেঠিছ। আিম কিবতােক বললাম জােনা আিম 
ei সাkাৎকারটা শুেনিছ আর েকঁেদিছ। মেন মেন ভdমিহলােক সাবাস িদেয়িছ। িবিব 
মুখাজর্ী ভূিমকায় বেল িনেয়িছেলন সাkাৎকারদানকারী কয্াnাের আkাn েরাগী eকজন 
বাংলােদশী মা eবং গৃিহণী যার নামিট সঙ্গতকারেণ anেlিখত থাকেছ। আিম েসিদন 
আসেল aেপkা করিছলাম আমার েদয়া eকিট সাkাৎকার েশানার জn েযটা pচািরত 
হেয়িছেলা শবনম ভাবীর সাkাৎকােরর পর। ভাবীর কথা, বাচনভঙ্গী, আtিবশব্াস eবং 
কয্াnার সmেকর্ তাঁর aগাধ jান eবং পড়ােশানা েদেখ আিম aিভভূত হেয় েগিছ। 
সবেচ’ aবাক েলেগেছ তাঁর দািয়tশীলতা েদেখ। িতিন িনেজর কথা না েভেব েকবল বেল 
যােচ্ছন e েরােগ আkাn হেল শারীিরক মানিসক eবং পািরবািরকভােব কীভােব eেক 
সামলােত হয়। ে াতােদর বার বার আশব্s করেছন েকu আkাn হেল েযন েভেঙ্গ পড়েবন 
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না। িনেজর aিভjতার আেলােক সবাiেক aভয় িদেচ্ছন। বারবার িনেজর uদহারণ েটেন 
আনেছন। আিম aবাক হেয় েকবল শুনিছ তাঁর মুg কথা। eকবার ভাবলাম িবিব মুখাজর্ীর 
কােছ ভdমিহলার নামটা েজেন তাঁেক eকট ুকৃতjতা জানাi। িতিন েকমন কের পারেলন 
িনেজর কথা না েভেব aেnর কথা ভাবেত? িতিন কী আমােদর িশিখেয় েদেবন েকমন 
কের eমন দৃঢ় pতয্য় িতিন তাঁর মােঝ ধারণ কেরেছন? পের ভাবলাম eটা িজেjস 
করাটা েবাধহয় anিচত হেব।  
 

uিচত anিচত েকান িকছiু আর ধের রাখেত পারেলা না শবনম ভাবী েক । ptতেttর 
েকান তtti ধের রাখেতা পারেলা না েরাজ ভাবীেক। 
 

 সmবত ২০০১-e তখন েদেশ েগিছ। েরাজ ভাবীর 
জাdঘেরর বাসায় েসi েটিবলভরা খাবার। খািচ্ছ আর গl 
হেচ্ছ। িবষয়বst  - aবশয্i ptতtt। হঠাৎ বলেলন ভালকথা 
আপিন না পরশুিদন শািnিনেকতন যােচ্ছন। বললাম hাঁ। 
তাহেল েতা আপনার হােতi িদেত পাির। িক েদেবন। 
বলেলন আমােদর জাdঘেরর িকছ ুজrরী কাগজপt েযgেলা 

aমতর্য্ েসেনর কােছ পাঠােত হেব। আপিন শািnিনেকতেন িগেয় oনার বাসায় েপৗঁেছ 
েদেবন। পারেল তাঁর হােত। বললাম জাdঘেরর েডপুিট িডেরkেরর আjা আমােক েতা 
বহন করেতi হেব। আসেল ভাi আপনার হােত পাঠােত পারেল eটা িনেয় আমার আর 
িচnা করেত হেব না।  
 

যাবার িদন েস কী বৃি । েতা েসi বৃি  মাথায় কেরi িতিন আমার কােছ জrরী খামটা 
েপৗঁেছ িদেলন। আিম বললাম ভাবী eেতা ক  কের বৃি  মাথায় eেলন! পের ডােক 
পািঠেয় িদেতন । ডােক পাঠােল েকাথায় কখন হািরেয় যায় তারেচ’ আপনােক িদলাম 
আিম িনি n।  
 

বলিছলাম তাঁর দািয়tেবােধর কথা। যখন pথম তাঁর কয্াnার ধরা পড়েলা তখন বারেডেম 
িছেলন। কানািডয়ান নাগিরকt তব ুজাdঘর তাঁর ঘর। বারেডেম জাdঘেরর কমর্চারীরা ছুেট 
eেসেছ তােদর িpয় আপােক রk িদেত িতিন তার মেধয্ aধীনsেদর িনেদর্শ িদেচ্ছন কী 
কী কাজ করেত হেব। oরাi িবরk হেয় বলেছ আপা সব িঠক থাকেব আপিন eখন 
িনেজর কথা ভােবন। জীবেন কখেনাi িনেজর কথা ভাববার সময় হয়িন তাঁর। মােয়র 
সংসাের থাকেতo বাবার aবতর্মােন ভাiেবানেদর িনেয়i তাঁর ভাবনা। েসিদন নান্টুর stী 
চmাo (েরাজ ভাবীর েছাট েবান) েস কথা বলেত বলেত aেনক কাঁদেলা। বলেলা 
হাসপাতােল জীবন যুেd েথেকo চmার জn তাঁর িচnার কথা। নানান সব uপেদশ আর 
uৎকNা। aিভেষক-eর িদেক েখয়াল েরেখা। 
 

দািয়tেবাধটা েতমিন eকi িছেলা শবনম ভাবীর। েমেয়েক িপeiচিড করার uৎসাহটা 
শুেনিছ তাঁর কাছ েথেকi eেসেছ েবশী। যাঁরা তাঁর কােছর বn ু eবং সহপাঠী eমন 
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d’eকজেনর কাছ েথেক েজেনিছ তাঁর jান চচ্চর্ার কথা। pচুর পড়ােশানা করেতন eবং 
তা বhমুখী eবং বh িবষয়ক। রবীndনাথ িছেলা তাঁর পড়ােশানার িবেশষ আকষর্ণ। বছর 
সাত-আট আেগ ফাহিমদা আপা (pখয্াত রবীnd সঙ্গীত িশlী pেফসর ফাহিমদা খাতুন) 
িসডিনেত eেসিছেলন। েবােনর েমেয় শবনম ভাবীর কােছi েবশীরভাগ সময় িছেলন। 
আপা যখন আমার বাসায় িছেলন তখন বলেতন তাঁর ভাgীর গl। তাঁেদর আদেরর 
শবনেমর গl। তখনi েবশী কের েজেনিছ শবনম ভাবীর েমধা eবং মনেনর কথা।  
 

শবনম ভাবী, েরাজ ভাবীেদর েমধা মনন ৈশিlক কাজকমর্ সব েথেম েগেলা। সব িছিনেয় 
িনেয় েগেলা কয্াnার। eেতা গেবষণা eেতা সব aথর্ বয্য় তব ুপরাভতূ করা েগেলা না 
তােক। িজনম ময্াপ আিব ৃত হেয়েছ েজেন uৎফুl হেয়িছ যার সাহাযয্ িনেয় কয্াnােরর 
মূল কারণটা েবর করা সmব হেব বেল সবাi আশা করেছন – িবjানী গেবষকরাo 
আশািnত করেছন তবoু ফলpস ূ েকান আেলা eখেনা েদিখ না েয! েযিদন েস আেলা 
ফুটেব েসিদন কী আর েরাজ ভাবী, শবনম ভাবী িফের আসেবন? eেস কী েমাফা আর 
েমায়ােjম ভাiেক বলেবন – 
 

আজ েতামাের েদখেত eেলম aেনকিদেনর পের 
ভয় েকার না sেখ থােকা, েবশীkণ থাকেবা নােকা 
eেসিছ দন্ড d’েয়র তের।  
 
পরম কrণাময় আlাহতায়ালা শবনম ভাবী, েরাজ ভাবীেক জাnাতবাসী কrন। 
 


