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Interview details 

Interview with Rajlakshmi Ray  

Interviewed by Nandini Ganguli 

 
নন্দিনী -  আচ্ছা বান্দির কারুর কাছ থেকক… মাকন থছাটকবলা থেকক ধর ভারত বা পূবববাাংলা, 

এগুকলা ন্দনকে মাকন... ন্দকছু ন্দক গল্প শুকনছ? মাকন একদম মাকন থেরকম ন্দকছু থে 
ইম্পরটযান্ট ন্দকছু বা আনইম্পরটযান্ট ন্দকছু থেটা নে, তুন্দম ো গল্প শুকনছ থেটা েন্দদ 
আমাকদর থক একটু বল আর ন্দক 

 
রাজলক্ষ্মী -  আচ্ছা, বাাংলাকদকে ধর থছাটকবলা থেকক... বাবা থতা এখাকনর থছকল বাাংলাকদকে 

ন্দছল... আচ্ছা বাাংলাকদকে োকার পকর বাবা ওইখান থেকক মাকন একটা রােট 
লাগকলা। রােট লাগার পকর বাবা ওইখান থেকক চইলা আেকলা। আচ্ছা আোর 
পকর এইখানটাে আেকলা, কলকাতাে আেকলা, তখন ১২ বছর বেে বাবার, ১২ 
বছর বেকে... ঠাকুমা ওইখাকন বাাংলাকদকেই ন্দছল, বাাংলাকদকে োকার পকর ন্দকছুন্দদন 
পকর, ঠাকুমা বাাংলাকদে থেকক চকল আেকলা, আগরতলা... আগরতলা চকল আেকলা, 
বযারাকপুর, আগরতলা ওইখানটার ন্দদকক চকল আেকলা। আোর পকর থতামার... 
এখাকন বাবা কলকাতাে আইো এই থছাকটাখাকটা থদাকাকনর কাজ করত, কাজ 
করার পর ধীকর ধীকর ধীকর ধীকর ককর, আকে আকে ককর এইেব জােগা ন্দকনল, 
গন্দিোকত ন্দকনল, এইখাকন বাবা তখন অকনক ধরকনর কাজকমব করত, চাকের 
থদাকাকন-থটাকাকন েব কাজ করত, আমার এক জযাঠামোই ন্দছল, থে জযাঠামোকের 
থদাকাকনও কাজ করত বাবা, আচ্ছা কাজ-টাজ ককর  ধীকর ধীকর ধীকর ধীকর ককর 
একটা থদাকানটা ভািা ন্দনল, এখাকন গন্দিোর থদাকানটা ভািা ন্দনকেকছ। ভািা 
থনওোর পকর, তারপকর থতামার... ন্দবকে করল। অকনক ন্দদন ধকর কাজকমব ককর 
এই ১৫-১৬ বছর বেকে বা ১৮ বছর বেকে বাবা ন্দবো করকে, ন্দবো করল পর 
তারপকর জন্দম একটা ন্দককনকছ আমাকদর। জন্দম থকনা হল, জন্দম থকনার পকর বান্দি 
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করল, বান্দি করার পকর তারপকর আমরা... আন্দম বান্দির বি, তারপকর আন্দম 
বান্দিকত... ইকে... তারপর এখাকন থদাকান- থটাকান ভাই, বাবা করকতন, ঠাকুমা থতা 
আবার বাাংলাকদে থেকক চইলা আইল, চইলা আইো, েখনই শুনল এখাকন বান্দি 
ঘর করা হকেকে তারপকর আগরতলা থেকক চইলা আইল আমাকদর কলকাতাে, 
কলকাতাে আমার বাবার কাকছ চকল আেল। আোর পকর এখাকন আলা তারপকর 
বাবার কাকছ রইল, বাবার কাকছ প্রাে ধর ২৫ বছকরর মত... ২৫ বছর... হযাাঁ ২৫ 
বছর মত আমার বাবার কাকছ ন্দছল, ন্দছল বাবার কাকছ ২৫ বছর, এই ঠাকুমার োকে 
ঘুরকত – টুরকত োইতাম আন্দম। এই আগরতলাে আমাকদর ন্দছল আত্মীে স্বজন, 
বযারাকপুকর ন্দছল আত্মীে স্বজন আমাকদর, তারপকর থতামার ন্দবরান্দটকত ন্দছল 
আমাকদর আত্মীে স্বজন, েব ঠাকুমার োকে োকে োইতাম, তালতলাে ন্দছল 
আমাকদর আত্মীে স্বজন, েব এখাকন ঠাকুমার োকে োকে েব জােগাে োইতাম 
আমরা... এই ঠাকুমার োকে মাকন থমাটামুন্দট মাকন খুব আমার মাকন খুবই ঘন্দনষ্ঠতা, 
মাকন খুবই ভালবােত, বাংকের বি ন্দছলাম আন্দম, একদম মাকন খুব ঘন্দনষ্ঠতা ন্দছল 
ঠাকুমার োকে, আর থেখাকন ঠাকুমা োইত থেখাকনই আমাকর ন্দনো োইত । “চল 
আজকক ন্দগো ঘুকর আন্দে” আমার ডাকনাম বুন্দি,  এবার বুন্দি বুন্দি কইরা ডাকত, 
“চল বুন্দি  চল আজকক ওইখাকন ন্দগো ঘুকর আন্দে, ওই ন্দদন্দদর বান্দিকত োই চল 
ন্দগকে একটু ঘুইরা আন্দে, চল একটু তালতলা োই, একটু ন্দগকে ঘুইরা আন্দে”... 
ন্দঠকা আকছ চকলা, তখন থতা আর এ েমে কাজকমব করতাম না, তখন থছাট্ট বেে, 
৫ বছর / ৬ বছর বেে আমার, এই ঠাকুমার োকে োকে েব জােগাে থঘারাঘুন্দর 
করতাম, ঘুরকত ঘুরকত তারপর ধর একন্দদনকক... বান্দিকত আমাকদর বান্দিকত মনো 
পুকজা হত, মাকন আমাকদর বাাংলাকদকে ন্দছল মনো পুকজা,  থতামার বাাংলাকদকে থতা 
ঠাকুরদাদা ওইখাকন চকল থগল, আমার জযাঠামোইও চইলা থগল ওইখানটা 
বাাংলাকদে থেকক, মাকন ওরা আর থকউ কলকাতা আকে নাই ওরা ওইখানটাই 
েমাপ্ত। আর ঠাকুমা চইলা আইল আর বাবা চইলা আইল। আর এইবার থতামার 
ওইখান থেকক আোর পকর থতা এই েমে ন্দকছু  হল। তারপকর বান্দিকত মনো 
পূজা হত, বান্দিকত মনো পূজা করল, প্রেম বছর করল, ঠাকুমা অেুস্থ হইল, 
অেুস্থ, খুব পােখানা বন্দম ঠাকুমার হইল, ঠাকুমার পােখানা বন্দম হওোর পকর 
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তারপকর থতামার... ইকে ককরকছ... প্রাে ধর ১৫/২০ ন্দদকনর মত ন্দবছানাে েেযাোেী 
হইো থগল, ১৫/২০ ন্দদন, ২৫ ন্দদকনর মত ন্দবছানাে েেযাোেী একদম হইো থগল, 
তারপর ধীকর ধীকর কইরা ঠাকুমা চইলা থগল। প্রেম বছর মনো পূজার েমে 
এরকম আমাকদর ঘটনা হল, ঠাকুমা চইলা থগল। থনক্সট বছর আমার বাবা আবার 
ইকে করল, ঠাকুর বােনা ন্দদো আইল, ঠাকুর বােনা ন্দদো আোর পকর পুকজার 
স্টান্দটবাং... বােনা পত্তর েব ন্দদো আইো, পুকজার স্টান্দটবাং, তখন বাবা হেন্দপটাকল 
ভন্দতব হইল, ন্দচত্তরঞ্জকন, ন্দচত্তরঞ্জন হেন্দপটাকল আমার বাবা ভন্দতব হইল ওইখানটাে। 
ভন্দতব হওোর পকর ঠাকুর পূজা, মনো পূজা ন্দঠকমত েুিরমত হইল। হওো-টোর 
পর... ঠাকুর ভাোন ন্দদলাম, তার ন্দকছুন্দদন পকর, ঐ ১৫-২০ ন্দদন পকর বাবাও চইলা 
থগল, বাবাও চইলা থগল, এই বাকরলা আমার একটা মাত্র ভাই, তা মা বকল 
ঠাকুরকক নমস্কার ককর রাইখযা ন্দদল, বলল  থে না, আর ঠাকুকরর... দুজন দুইবার 
করলাম মনো পূজা, দুবার চকল থগল, হেত থকানটা অন্দনেম হকেকছ, ঠাকুমা হেত 
থে ন্দজন্দনেগুকলা বলকত পাকর নাই, োর জনয হেত থকানটা অন্দনেম হকেকছ, োক 
ঠাকুরকক নমস্কার কইরা আমরা রাইখযা ন্দদন্দে। এইবার থতামার... মা মনো পূজার 
েমে প্রন্দত বছর দুধ কলা থদে, প্রন্দতমা ন্দদো আমাকদর পূজা হেনা, দুধ কলা থদে, 
দুধ কলা থদে ঠাকুরকক  আর প্রকতযক বৃহস্পন্দতবার ককর আমাকদর মনো ঠাকুরকক 
দুধ কলা থদওো হে। হযাাঁ... তা... োে থহাক এই করকত করকত েব থতা েুির 
মতন এই... বাবা চকল োওোর পকর কষ্ট ককর থদাকানটা করা হইল, ধীকর ধীকর 
ককর, তখন থতা পারতাম না আমরা থদাকান থটাকান করকত ন্দকছু, ন্দেখতাম বাবার 
োকে োকে আইতাম, আইো ন্দেখতাম, ন্দেখা ন্দেখা ধীকর ধীকর ধীকর ককর অকনক 
থদনা ঝাপটাে জকম থগন্দছলাম, এই টুক টুক ককর থদাকানদান্দর করতাম, ভাই আন্দম 
দুজকন ন্দমকল থদাকানদান্দর করন্দে, থবান আমরা চারটা থবান, একটা আমার ভাই, 
ভাই থবানকদর টুক টাক ককর এই থদাকাকনর ওপকর েব ন্দকছু কইরা, আন্দম, 
থবানকদর ন্দবো থদওো হইকে, মাকন অনুষ্ঠান ককর ন্দদই নাই, ভাকলাবাো ককরন্দছল, 
েব থবানগুকলা থমাটামুন্দট জােগাে ন্দবকে হকেকছ,  থমাটামুন্দট, খুব হাই-ফাই নে, 
থমাটামুন্দট ডালভাত থখকে, তকব আমাকদর করকত হে েবন্দকছু, েমে ন্দকছু আমাকদর 
করকত হে, ো ন্দকছু ধর, োংোকর োককল পকর ো হে, একটু অল্প োককল পকর 
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আমরা থেটা ভতুবন্দক থদই, এইটা নাই ওইটা নাই আমরা থেগুন্দল ভতুবন্দক থদই, দুকটা 
বাচ্চা, এই থেজ থবাকনর দুকটা বাচ্চা, দুকটা বাচ্চাকর, ধর, দুকটা বাচ্চাকক আমাকদর 
মানুষ করকত হইকে, দুকটা বাচ্চাকক আমার মানুষ করকত হইকে আমাকদর… এই 
ভাকব েুির মত কইরা… থেজ থবাকনর, থেজ থবাকনরও ধর স্বামী মারা থগকছন, 
স্বামী মারা থগকলন থেজ থবাকনর, ওইগুকলা েব আমাকদর করকত হকচ্ছ, দুকটা 
বাচ্চাকক আমাকদর মানুষ করকত হকচ্ছ, থটককনা ইন্দিোকত পিত দুকটা বাচ্চা, এখন 
ওইভাকবই চলকছ েব। 

 
নন্দিনী -  আচ্ছা তুন্দম থে মাকন এখাকন আোর পর এখানকার থে গল্পগুকলা বলন্দছকল থে 

এখাকন মনো পূজা হে, এরকম হে টে, এবার ধর এখাকন আোর আকগর ন্দকছু 
গল্প তুন্দম জাকনা?  তাহকল থেই গল্পগুকলা েন্দদ একটু বল আর ন্দক, থেগুকলা তুন্দম 
ন্দকভাকব শুকনছ আর ন্দক থছাটকবলা থেকক, কখন একেছ, থতামার বান্দির থলাকজন 
কখন একেকছ, থেই গল্পগুকলা একটু বল আর ন্দক। 

 
রাজলক্ষ্মী -  বান্দির থলাকজন ধর বাাংলাকদে থেকক থতা েব এটা থতা বললাম থতামাকক… হযাাঁ, 

বাাংলাকদকের থেকক োরা োরা আেন্দছল… মাকন ঠাকুমা, দাদু… ঠাকুমা আর বাবা 
একেন্দছল, থেটা থতামাকর বললাম, আর ন্দকরকম বলব বল? 

 
নন্দিনী -  মাকন ধর ওখাকন ন্দকরকম ন্দছল? থকন একেন্দছল ওখান থেকক? 
 
রাজলক্ষ্মী -  ওইখাকন রােট থলকগ থগল। 
 
নন্দিনী -  আচ্ছা থেই রােকটর গল্পটাই একটু বল আর ন্দক। 
 
রাজলক্ষ্মী -  রােট থলকগ থগল এখানটাে, খুব ভাকব রােট লাগকলা। রােট লাগার পকর থতা 

আমার বাবা এক জােগাে তাগাদা করকত ন্দগকেন্দছল, বাবা তাগাদা করকত োওোর 
পকর... আমাকদর একটা মুন্দদখানার থদাকান ন্দছল। বাাংলাকদে একটা মুন্দদখানার 
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থদাকান আমাকদর ন্দছল। থতা, থদখ থদাকান থত েখন নান্দক শুনল থে... এ... খুব 
রােট থলকগ থগকছ, থে এখন মাকন েমে ন্দকছু ভাঙচুর হকে োকচ্ছ েমে ন্দকছু, মাকন 
েব থমকর থফকল ন্দদকচ্ছ, তখন আমাকদর এখান থেকক বাবা, ঐ রাো থেকক থেই 
শুনকছ, থোনার পকরই েকে েকে বাবা ওখান থেককই আর ওন্দদকক আর থ াকক 
নাই, বান্দির ন্দদকা আর োে নাই, আকেক রাো থেককই তখন চইলযা আইকে 
বাবা… বাবা তখন আকেক রাো থেককই ওইখান থেককই কলকাতার ন্দদকক চইলযা 
আেল। কলকাতার ন্দদকক ঐ বযারাকপুকরর ন্দদকক চইলযা থগন্দছল, মাকন ন্দনউ 
বযারাকপুকর আমার এক ন্দদন্দদ আকছ, ঐ ন্দদন্দদর বান্দিকত ন্দগোই আোনা ন্দনন্দেল। 
তারপর ধীকর ধীকর ককর এই কাজ টাজ করত, ওই োদবপুকর, ওইখান থেকক ইকে 
বযারাকপুর থেকক চকল আোর পকর োদবপুকর একটু কাজ টাজ করত বাবা, চা-এর 
থদাকান-থটাকান এ েব জােগাে কাজ টাজ করত, হযাাঁ...আলা...তারপর থতা আলা 
এই েমে থদাকান পাট আলা ককরকছ, আকে আকে ককর করল থদাকান থটাকান 
করল, ন্দবকে ন্দটকে ককরন্দছল, বাচ্চা কাচ্চা, োই থহাক আমরা েব ইকে হকেন্দছ... 
এই...  

 
নন্দিনী -  আর ওখাকন বাাংলাকদকে থতামাকদর থদে থকাোে ন্দছল? 
 
রাজলক্ষ্মী -  বাাংলাকদে থতামার কুন্দমল্লা, চাতলপাি, কুন্দমল্লা হইল আমাকদর থদে আর 

চাতলপািটা ন্দক বকল? 
 
নন্দিনী -  গ্রাম ন্দছল থেটা? 
 
রাজলক্ষ্মী -  গ্রাম। 
 
নন্দিনী -   আচ্ছা আচ্ছা, থেখানকার ন্দকছু গল্প জান? থেটা ন্দকরকম ন্দছল? বা ঠাকুমা বা বাবার 

কাছ থেকক ো শুকনছ। ওই ধর থতামাকদর মুন্দদ থদাকান ন্দছল তুন্দম বলকল... 
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রাজলক্ষ্মী - হযাাঁ মুন্দদখানার থদাকান থতা আমাকদর একটা ন্দছল 
 
নন্দিনী  -  থে ন্দকরকম? কারা, থক কাজ করত? দাদু ককরন্দছকলন ওটা? 
 
রাজলক্ষ্মী -  না ওইগুকলা আমার জযাঠামোই কাজ করত, জযাঠামোই, আমার বাবা কাজ করত, 

দুজকন ন্দমকলই কাজ করত। হযাাঁ তারপর থতা ধর অেুকখর পকর, আমার জযাঠা... 
আমার ঠাকুরদাদার থতা অেুখ হল, অেুকখর পকর মারা থগল। আর জযাঠামোই থে 
ন্দছল, জযাঠামোকেরও থতামার থখলাধুলা করত, থখলাধুলা করকত করকত একন্দদনকক 
থতামার লাইটকপাকস্টর ন্দভতকর থতামার বান্দি লাগকলা। বান্দি লাগার পকর তারপকর 
থতামার... ওই ন্দকছুন্দদন হেন্দপটাকল ন্দছল, হেন্দপটাল কত তখন থতা অকতা 
ডাক্তারখানা টানা ওইেব ন্দছল বাাংলাকদকে, অকতা ন্দছল, োকার পকর থতা জযাঠামোই 
মারা থগল ওইভাকব।  

 
নন্দিনী -  আচ্ছা তারপর থদাকানটা ন্দক থতামার বাবাই থদখত? 
 
রাজলক্ষ্মী -  থদাকানটা বাবা থতা থদখত... রােকটর পর আমার বাবা চইলযা আইল, তারপকর 

আর থদাকানপাট থতা... জযাঠামোই তার মকধয চইলযা থগল, দাদুও চইলযা থগল। 
তারপকর থদাকান পাট থতা ওইভাকবই ন্দছল আমাকদর, থদাকান পাট আর ন্দকছু আর 
হে নাই। ঠাকুমা চইলযা আইল ওইখান থেকক, বাাংলাকদে থেকক, চইলযা আইল , 
তারপর ন্দেকা আর থতা মাকন বাবাও থকাকনান্দদন োে নাই আর, আর ধর ঠাকুমা 
থতা এখাকন চইলযা আইল, থকউ আর োওো হে নাই, মাকন বাাংলাকদকে আর থকউ 
োইকত পাকর নাই ওইখানটাে, আর বাাংলাকদকে থকউ োইকত পাকর নাই।  

 
নন্দিনী -  আচ্ছা ওখাকন ধর বলছ থতামাকদর থদাকান ন্দছল... 
 
রাজলক্ষ্মী -  বাাংলাকদকে আমাকদর থদাকান ন্দছল।  
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নন্দিনী -  বা ধর বান্দি ঘর ন্দছল... থেগুকলা ন্দকছু, তার থেকক ন্দকছু ন্দনকে আেকত থপকরকছ 
এখাকন? 

 
রাজলক্ষ্মী -  না ন্দকচু্ছ ন্দনকে আেকত পাকর নাই আমার বাবা। ওই ো তাগাদা পত্র করন্দেল, এই 

থেই টুকখান্দন টাকা, হেত ন্দকছু টাকা হেত তাগাদা করন্দেল থেই টাকাগুকলা হেত 
ন্দনো আইন্দেল, থে টাকাগুকলা আইনযা ওই থজন্দঠমার বান্দিকত ন্দছল। মাকন থজন্দঠমা-
জযাঠামোই এর বান্দিকত ন্দছল বযারাকপুকর... হ... আর ওইখান থেকক থতা ন্দকচু্ছ 
থেরকম আনকত পাকর নাই, ওইভাকবই েব ন্দছল, ওই ধর মুন্দদখানার থদাকান 
থটাকান, বান্দি টান্দি ো ন্দছল েব ওইভাকবই ন্দছল আমাকদর, আর ওইখান থেকক 
ন্দকচু্ছ আনকত পাকর নাই বাবা, আর োে নাই থতা, আর োইকতও পাকর নাই... আর 
থক োইব ? আর এখন থতা কলকাতাে চইলযা আইল, কলকাতা চইলযা আোর 
পকর আর োইকত পাকর নাই ওইখানটাে। 

 
নন্দিনী –  আচ্ছা বাবা থতা তুন্দম বলকল থে বাবা থদাকাকন ন্দগকে থফরত চকল একেকছ, আর 

ঠাকুমা তাহকল কীভাকব এল?  
 
রাজলক্ষ্মী -  ঠাকুমাও থতামার বাাংলাকদে থেকক, ওইখানটাে আকরা আত্মীে স্বজন ন্দছল, োরা ন্দছল 

তাকদর োকে আমার ঠাকুমা চইলযা আইল। আমার বাবাকর থখাাঁজ করন্দেল, ভাবকছ 
হেত ন্দনরুকেে বা হেত মকর টকর থগকছ, হেত এরকম ভাবন্দছল ঠাকুমা, থকননা 
থকান খবর থতা... এখন থতা তখন থতা থফান এর থকান বযাপার ন্দছল না, কারুর 
োকে থোগাকোগ করকব... তখন থে োর প্রাণ ন্দনকে বােকত পারকল... বা... তখন 
মাকন, থে োর প্রাণ ন্দনকে তখন চলাচন্দলত... আর তখন ন্দকভাকব বাাঁচকব থলাকক থেই 
ন্দচন্তাটা করকে। এখন থছকলকর তাও থখাাঁজ করকে, আমার বাবাকর তাও থখাাঁজ 
করকে, থতা বাবাকর থতা আর পাে নাই। হেত ভাবকছ হেত ন্দকছু হইো থগকছ বা 
হেত... মাকন এরকমভাকব থভকবকছ, ওই ঠাকুমা ওইখান থেকক চইলযা আোর পকর, 
অকনকন্দদন ধকর চইলযা আোর পকর, তারপকর আকে ধীকর ধীকর ককর, আলাে, ওই 
ঠাকুমা েখন নান্দক বাাংলাকদে থেকক আোর পকর েখন নান্দক, আবার থতামার 
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বযারাকপুকর আইকে, তখন আবার জানকত পারল থে আমার বাবা বাাঁইচযা আকছ, 
তখন আমার বাবা, তখন আমার ঠাকুমা আমার বাবার কাকছ তখন চইলযা আইল। 

 
নন্দিনী -  আচ্ছা মাকন এখাকন একে তারপর থতামার বাবা থক... 
 
রাজলক্ষ্মী -  এখাকন আইেযা আমার বাবাকর, মাকন, থোগাকোগ হইকে আমার বাবার োকে। মাকন 

বযারাকপুকর আমার থজযন্দঠমার বান্দিকত আমার ঠাকুমা ন্দছল, ঠাকুমা োকার পকর, 
থতামার... খবর পাইল থে ওইখানটাে আমার বাবা থবাঁকচ আকছ, তখন বলল থে ন্দঠক 
আকছ তাইকল আন্দম থছকলর কাকছ চইলযা োমু। তাহকল আর আন্দম থতাকদর বান্দিকত 
োকুম থকন? আমার থছকল আকছ, আমার থছকলর কাকছ োকুম, আন্দম তাহকল 
থতাকদর বান্দিকত োককত োমু থকন? মাকন ন্দলঙ্ক ন্দছল, মাকন আো োওো করত, 
বযারাকপুকর আমাকদর আত্মীে স্বজকনর বান্দিকত োইতাম, ন্দবরাটীকত আমাকক ন্দনকে 
ন্দনকে থেত, তখন আর বাবা, আমার... জগধাত্রী পূজা হত আমার ন্দদন্দদর বান্দিকত, 
মাকন আমার থজযন্দঠমার বান্দিকত, থজযন্দঠমার বান্দিকত খুব বি ককর জগধাত্রী পূজা 
হত, ওইখাকন আমরা চকল থেতাম, বাবা টাবা, বাবা, তারপকর আমার ঠাকুমা, 
তারপকর ধর আমার মা, আমার থবানরা েব, োইতাম েবাই, আর... ইকে... আমার 
মােীরাও তখন োইত ওইখানটাে, বি ককর জগধাত্রী পূজা ওইখানটাে হইত। 
তারপকর থতা এখন থতা আমার থজযন্দঠমাও এখন নাই আর  জযাঠামোইও নাই, 
জযাঠামোই মারা থগকছ থজযন্দঠমাও মারা থগকছ, মাকন এগুকলা পািা প্রন্দতকবেী, মাকন 
পািা প্রন্দতকবেী ধর থতামাকর আন্দম থজযন্দঠমা ডাকলাম, ওমুক থক আন্দম ওমুক 
ডাকলাম, এইরকম। মাকন পািা প্রন্দতকবেীকর থজযন্দঠমা-থটন্দঠমা ডাকক না ? থেরকম, 
মাকন, ন্দনজস্ব ভাকব থকউ ন্দছল না। ন্দনজস্ব আমার বাবার... বাবারা শুধু দুইটা ভাই 
ন্দছল, আমার ন্দপন্দে-ন্দটন্দে থকউ ন্দছল না... আর দুইটা শুধু ভাই ন্দছল, একটা থতা 
বাাংলাকদকে মইরা থগল আর আমার বাবা ন্দছল।  

 
নন্দিনী -  তুন্দম থে বলছ এই থে থজযন্দঠমা, োকদর বান্দিকত এখাকন একে থেকককছ মাকন 

তাকদরও ন্দক বান্দি বাাংলাকদকে ন্দছল? নান্দক তারা প্রেম থেককই কলকাতাে োকত? 
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রাজলক্ষ্মী -  না তাকদর বান্দি বাাংলাকদকেই ন্দছল। তাকদর ওই আমাকদর োমনা োমন্দনই ন্দছল 

েবাই 
 
নন্দিনী -  আচ্ছা আচ্ছা মাকন থতামাকদর ওই গ্রাকমর ওখাকনই ন্দছল? 
 
রাজলক্ষ্মী -  হযাাঁ গ্রাকমর ওখাকনই ন্দছল গ্রাকমই ন্দছল, েবাই গ্রাকমই ন্দছল। ওইখাকনই থতা ধর েব 

থমাটামুন্দট, মাকন থেই েব আত্মীে স্বজন ন্দছল পাোপান্দে বান্দিকত েবাই ন্দছল। ওই 
পাোপান্দে বান্দিকত ন্দছল। ওরা োমনা োমন্দনকত পন্দরচে টন্দরচে ন্দছল বা োতাোত 
করত মাকন ঘন্দনষ্ঠতা হইো থগকছ। থেমন থতামার োকে আমার োকে পন্দরচে খুব 
হকে থগকছ থদকখ থতামার োকে আমার োকে খুব ঘন্দনষ্ঠতা হকে থগকছ, একটা 
আত্মীকের মত হকে থগকছ, মাকন এইরকম ন্দছল, এইরকম আত্মীে স্বজকনর মতন 
ন্দছল।  

 
নন্দিনী -  মাকন ওখাকনও বাাংলাকদকে ধর এই গল্পগুকলা তুন্দম থতামার ঠাকুমার কাছ থেকক 

শুকনছ? 
 
রাজলক্ষ্মী -  ঠাকুমার কাছ থেকক শুনন্দছ, ঠাকুমা কইত এরকম –“ থে ওইখানটাে ওই থজযন্দঠমা, 

এই থতা আমাকদর পাকের বান্দিকত ন্দছল, এরা হইল আমার পাকের বান্দিকত, ন্দনজস্ব 
থকউ না, থতার থতা আর থতা ন্দনজস্ব থকউ নাই, ওই থতার বাবা, আর থতার 
থজযঠামোই ন্দছল। আর থতা থতার ন্দপন্দে থতা নাই, ন্দপন্দে ন্দছল না, দুইটাই, থতার 
বাবারা এই দুজকনই ন্দছল। থজযঠামোইকর থকাো থেকক থদখন্দব? থজযঠামোই থতা 
বাাংলাকদকেই মারা থগকছ। ঠাকুরদাদাও বাাংলাকদকে মারা থগকছ... হযাাঁ... ওরা থতা 
দুইজকনই ওখাকন বাাংলাকদকে মারা থগকছ। আর ধর এইখানটাে থতা আমার বাবা 
রইকে শুধু। 
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নন্দিনী -  আচ্ছা ধর এই থে ১৯৪৭ োকল এই থে ধর ভারত ভাগ হল, োর ফকল ন্দকনা পকর, 
তারপকরই দুকটা থদকের মকধয এই থে ভাগ ততন্দর হকে থগল আর ন্দক, থতা এবার 
থেগুকলা ন্দনকে তুন্দম ন্দকছু কো শুকনছ?  

 
রাজলক্ষ্মী -  থেগুকলা ন্দনকে... 
 
নন্দিনী -   ককব একেকছ থেটা ন্দকছু শুকনছ? মাকন থকান রােকটর েমে? 
 
রাজলক্ষ্মী -  আমার বাবারা? 
 
নন্দিনী -  হুম...  
 
রাজলক্ষ্মী -  বাবারা থকান রােকটর েমে আইকে তাও থতা খবরটা... মাকন ন্দঠক পান্দটবকুলার ন্দঠক 

ককব এেন্দছল, মাকন থেটা ন্দঠক, কলকাতাে ন্দঠক ককব একেন্দছল থেইটা ন্দঠক জান্দন 
না। কত োকল একেকছ থেইটা থতা বাবা আমাকর ন্দকছু বকল নাই, আন্দম জান্দন 
থমাটামুন্দট বাবা বকলন্দছল ১২ বছর েখন আমার বেে তখন আন্দম আইন্দেলাম, 
বাাংলাকদকে েখন রােটটা লাগল তক্ষণই এখাকন চইলযা আইন্দেলাম, কলকাতা 
চইলযা আইন্দে। হযাাঁ... আর থতা তারপকর এখন ককব আইকে থেটা আর ন্দঠক... ন্দঠক 
তখন আর ন্দঠক শুনকত পাই নাই। আর বকল নাই থে থকান োকল আইন্দে আর 
থকান োকল ন্দক ককরন্দছ, তখন থতা পিাশুনা ন্দকছু ন্দছল না, তখন কতক্ষকণ থপটটা 
চলকব, কতক্ষকণ ধর োংোর করব বা োংোকর কতটা থরাজগারপান্দত করব থেই 
েমে ন্দচন্তা ধারাই ন্দছল তখন, ওই ন্দচন্তা ধারাই ন্দছল কত আে হইব, ধর ন্দক করকল 
পকর বাচ্চাগুলা আমার বাাঁচকব, ন্দক করকল আমার বাচ্চাগুকলাকর বি করকত পারুম, 
এই ন্দচন্তাধারা, কতক্ষকণ বান্দি করুম, একটা বান্দি আকগ, ভািা বান্দিকত ন্দছল, 
ন্দবকের পর বান্দি ভািাকত ন্দছল, হযাাঁ, আমার বাবার েখন ন্দবকে হইন্দেল তখন ভািা 
বান্দিকত ন্দছল। ভািা বান্দিকত োকার পকর, তারপকর, ওই আন্দম েখন নান্দক 
আেলাম, মাকন আন্দম েখন নান্দক আেলাম আমার মা-এর কাকছ, তখন আবার 
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আমাকদর বান্দিটা হইকে। তখন এখাকন জন্দম ন্দককন তখন আমার বাবা বান্দিটা 
করকে। মাকন আন্দম েখন নান্দক হকেন্দছ, মা-র কাকছ একেন্দছ, হযাাঁ, তখনই ওই 
আমার বাবা জন্দম ন্দকনল, জন্দম ন্দককন তারপর বান্দি করল।  

 
নন্দিনী -  আচ্ছা...তুন্দম থে ধর, মাকন তুন্দম থছাকটাকবলা থেকক জানকত থতা এই থে বাঙাল, এই 

থে ওই কোটা, বা ওই ভাষাে কো, এগুকলা ন্দক বান্দিকত ... 
 
 
রাজলক্ষ্মী -  এগুকলা আমার ঠাকুমার কাছ থেককই শুন্দি েব, ঠাকুমা কইত, আমার বাবাও কইত, 

আমার বাবাও ধর বাাংলাকদকের ভাষা কইত। ওইগুকলা শুনতাম, ন্দকন্তু আমার 
থবানরা এখন পেবন্ত, ভাই-থবানরা এখন পেবন্ত ন্দকন্তু বাাংলা, বাঙাল ভাষা, ওইেব 
বকল না। একমাত্র শুধু একমাত্র আমার এই ৪ থবাকনর থভতকর শুধু আন্দম একা, 
আমার ভাইও পাকরন্দন, ভাই হকচ্ছ বাঙাল কো টো বকল না, ভাই বকল থখকেন্দছ, 
থদকেন্দছ এরকম ককরই ভাষা বকল, বাঙাল কো থকউ বকলনা, ন্দকন্তু আমার একটা, 
মাকন আমার একটা... হযাাঁ, হেত, ওই অঞ্জন্দল ফাকমবন্দের দাদা টাদা েব বাাংলাকদকের 
থলাক, এরা আইকল পকর ন্দঠক আন্দম, ওই ভাকব বাাংলা ভাষাে কো কই, ওই বাঙাল 
ভাষাে েব কো কই, কাকজই ওই ন্দজন্দনেটা আমার চচবা রকে থগকছ, ওইটাই তাই 
মকন হে থে, মাকন থে কে উত্তরটা ন্দদকত পান্দর থমাটামুন্দট, থে মাকন ধর 
বাাংলাকদকের ভাষা, থেগুকলা বকল থেইগুকলাে উত্তর আন্দম ন্দদকত পান্দর ন্দঠকমতন, থে 
টুকান্দন জান্দন থেটুকখান্দন থতামাকর উত্তর ন্দদকত পারুম।  

 
নন্দিনী -  আর ধর, এই থে ধর, ধর থতামাকদর বান্দিকত পুকজা-আচ্চা এগুকলা থত ন্দকছু জান 

থে মাকন বাঙাল ন্দকছু পুকজা-আচ্চা, ন্দনেম কানুন ন্দকছু বাঙাল বকল আলাদা ন্দকছু? 
 
রাজলক্ষ্মী -  ন্দনেম কানুন ধর আমাকদর বান্দিকত ধর, থমাটামুন্দট আর থতা মনো পুকজাটাও হলনা, 

মনো পুকজা করকত করকত ২বছর করার পর থতা েব বন্ধ হইো থগল, আর এমন্দন 
ধর মা থতা পূজা আচ্চা ককর, গীতা পাঠ- টাঠ ককর, আর পুকজা-টুকজা ধর থমাটামুন্দট 
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এই ঠাকুরকক থদে, এই, মাকন ধর ন্দনেম কানুন আর, লক্ষ্মী পুকজাকত থেরকম ন্দনেম 
কানুন হে, থেরকম ন্দনেম কানুন ককর মা পুকজা-টুকজা ককর, হযাাঁ, আর ধর তারা 
মাকের পুকজা থতা ধর আন্দম, তারা মাকের পুকজা থতা এইখাকন ঠাকুরকক আন্দম থভাগ 
থদই, বান্দিকতও আন্দম থভাগ ন্দদকে আন্দে, মা থক আন্দম পুকজা ন্দদকে আন্দে, 
থগাপালককও পুকজা ন্দদকে আন্দে ওইখানটাে, বান্দিকত পুকজা-টুকজা েব ওইখাকন 
োইরা আন্দে আন্দম।  

 
নন্দিনী -  হযাাঁ মাকন ধর বাঙাল ন্দনেম বকল আলাদা ন্দকছু বা এখানকার ঘন্দটকদর োকে ন্দনেম 

কানুকনর ন্দকছু ফারাক তুন্দম থদখকত পাও?  
 
রাজলক্ষ্মী -  আমাকদর পূজাটা থতা, লক্ষ্মী পূজা ধর একরকম, লক্ষ্মী পুকজাটা ধর েুির মতন 

ককর আমরা পাাঁচালী টাচালী পইিাই ন্দদই, কারণ আমাকদর ধর ঠাকুর মোই ন্দদো 
পূজা থদওো হেনা, আমরা, আমার মা পাাঁচালী পকর, আমার মা পাাঁচালী পইিাই, 
থেরকম ধর েবন্দকছু ঘট বোে, ঘট বোকল মা লক্ষ্মীর ঘট বোল, মা লক্ষ্মীর 
পাাঁচালী পিল, মা লক্ষ্মীকর থেভাকব োজাকনা, থেভাকব োজাইল, হযাাঁ, বাঙালকদর 
োকে আমাকদর, মাকন মা-এর প্রন্দতমা ন্দদকে, মাকন মা লক্ষ্মীর প্রন্দতমা ন্দদকে, 
আমাকদর পূজা, মাকন ঘকরর থেইটা ঠাকুর আকছ আমাকদর, মা লক্ষ্মী থেরকম আকছ 
আমাকদর ঘকর, থেই ঠাকুর ন্দদো, প্রন্দতমা ন্দদো এমন্দন পূজা হে না। মাকন মা লক্ষ্মী 
থেরকম আকছ আমাকদর ঘকর, মা লক্ষ্মীর থফাকটা ন্দদকেই আমাকদর পূজাটা হে। 
মাকন প্রন্দতমা ন্দদকে থে পূজা হইব, ঠাকুরমোই ন্দদো থে পূজা করাইব থেইেব... 
আমার মা ন্দনকজই পাাঁচালী পইিা, েুির মতন আমার মা ওইভাকবই পূজা ককর।  

 
নন্দিনী -  আচ্ছা আর ধর থতামরা এখাকন েখন রকেছ, তখন থতামাকদর আকে পাকে োরা 

োকত, মাকন ধর পািা প্রন্দতকবেী, থেখাকন ন্দক মাকন বাঙাল অকনকক ন্দছল? নান্দক 
ঘন্দট ন্দছল? 
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রাজলক্ষ্মী -  হযাাঁ এরকম ভাকবই েবাই পূজা ককর, বাঙাল আকছ আমাকদর পািাে, একদেীে 
আমাকদর পািাে খুব কম, মাকন একদেীে নাই ধরকত থগকল, খুব কম, থনই বলকত 
পার, মাকন পািাে একদেীে থকউ থনই, েব বাাংলাকদকের থলাক থমাটামুন্দট, তারপকর 
ধর রাে টাইকটল কারুর আকছ, োহা টাইকটল আকছ, োহা আকছ আমাকদর 
বাাংলাকদকের থলাক অকনক আকছ ওখানটাে, আবার ন্দকছুটা থগকল পকর মাকন, মাকন 
বাাংলাকদকেরই পািার থলাক, তারাও আকে আমাকদর ওখানটাে, তাকদরও আমরা 
থজযন্দঠমা থজযন্দঠমা ককর ডান্দক। মাকন থেকহতু আমার বাবার বি, তাকদর থজযন্দঠমা, 
থজযঠামোই আমরা ডান্দক ওইগুকলা। 

 
নন্দিনী -  এখাকন আোর পকর থকাকনা ন্দক অেুন্দবধা থতামরা ন্দক থফে  ককরছ? মাকন ধর োরা 

ঘন্দট তারা অনয নজকর থদকখ বা ন্দকছু? 
 
রাজলক্ষ্মী -  না থেরকম ন্দকছু - আমাকদর থে পািাটা আকছ, একটু ন্দহাংো-ন্দহাংন্দে হেত হে, 

আমরা থতা বাঙাল, আমরা বাঙাল, পাকে োরা আকছ তারাও থমাটামুন্দট বাঙাল, 
আমাকদর পািাে থমাটামুন্দট ঘন্দট থকউই নাই ধরকত থগকল, েবই আমাকদর পািাে 
েবই বাঙাল। কাকজই আমাকদর থেরকম ন্দনেম কানুন, ধর থেরকম ন্দনেম কানুনই 
চকল, পািার থলাকরাও থেরকম ন্দনেম কানুকনই চকল। হেত থদখা থগল হেত েব 
থতা একরকম ন্দনেকম চকল না, বাঙাল, হেত েব থতা এক ন্দনেকম চকল না, হেত 
থতামারটা হেত থকউ কলাগাছ ন্দদো হেত, কলা গাকছর ইকে ন্দদকে হেত পুকজা 
ককর, কলার প্রন্দতমা ন্দদকে হেত কলা গাকছর প্রন্দতমা ন্দদকে হেত পুকজা ককর থকউ, 
থকউ হেত, থতামার ইকে ন্দদকে পুকজা ককর, েরা ন্দদকে পুকজা ককর, কারুর বান্দিকত 
েরা ন্দদো পুকজা হে, কারুর বান্দিকত প্রন্দতমা ন্দদো পূজা হে, ঠাকুকরর মা লক্ষ্মীর 
প্রন্দতমা ধর এমন্দন প্রন্দতমা ন্দদো পুকজা হে, মান্দটর প্রন্দতমা ন্দদো পূজা হে, কারুর 
বান্দিকত ধর থতামার, ওই ঠাকুকরর থে মা লক্ষ্মী োকক, থেই মা লক্ষ্মী ন্দদো হেত 
পূজা হইল, হযাাঁ এইরকম, মাকন ঘন্দট থতা থনই, োর জনয আমরা ন্দঠক জান্দনও না, 
ঘন্দটর পূজাটা থে কযামকন ককর তারা আমার ন্দঠক জান্দন না।  
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নন্দিনী -  আচ্ছা ধর এই থে রান্না-বান্না আর ন্দক, থেই রান্না-বান্নাকত ন্দক ন্দকছু পােবকয বুঝকত 
পার? বাঙাল রান্না, ঘন্দট রান্না?  

 
রাজলক্ষ্মী -  বাঙাল রান্না ধর থোকনা আমরা থতা োহা, আমাকদর রান্না-বান্দিটা েব েমে এর 

জনয আলাদা, আমাকদর রান্না বান্দি, োহার রান্না বান্দির োকে অনয থলাককর, বাঙাল 
হইকল পকরও এতটা থটন্দস্ট, বা এতটা ন্দনেম কানুন ওরা জাকননা, আর অত রকম 
তন্দরবত ন্দদো রান্নাও ককরনা। আমাকদর রান্নাটা, বাঙাল রান্নাটা আলাদা, থটাটান্দল 
আলাদা, ন্দপঠা পাকেে থেরকম কন্দর আমরা, েুির মতন থেরকম ন্দপঠা পাকেে, 
পান্দটোপ্টা কন্দর, নারককল টারককল ন্দদকে পান্দটোপ্টা করলাম, ন্দপকঠ পুন্দল করলাম 
নারককল ন্দদকে এইগুকলা, ন্দকন্তু ওরা আবার হইত থদখা থগল... ওই... হেত ইকে 
ন্দদকে করল, হেত ন্দমন্দষ্ট আলু ন্দদকে করল, পুরটা, আমরা আবার থেইেব ন্দদো কন্দর 
না, আমরা আবার নারককল ন্দদো পুরটা কন্দর। নারককল ন্দদকেই আমরা কন্দর 
পান্দটোপ্টাটা নারককলটা ন্দদকেই কন্দর... মাকন একটুখান্দন ওকদর োকে আমাকদর 
োকে, একটুখান্দন ন্দডফাকরি হকে োে আমাকদর, ন্দকন্তু বাঙাল, ঘন্দট নাই ওখানটাই 
 ন্দকন্তু বাঙাল মাকন আমাকদর থে, আমরা থে োহা রাে, আমাকদর ধর োহা রাে 
আমরা ন্দকন্তু আমার মা থেটুকু রান্না ককর, মা থতা  াকা, মার  রান্নাটা েবেমে 
থেমন আলাদা, আবার থবান আবার ওইটা থদইখযা থদইখযা আমার থবানও ন্দেকখ 
থগকছ, ওকদর আবার ন্দছল বন্দরোল, থবাকনর েশুরবান্দি ন্দছল আবার বন্দরোল, আমার 
থবানও েুির মতন রান্না-টান্না ককর, আর ওকদর োকে একটুখান্দন ন্দডফাকরি  
আমাকদর একটু ন্দডফাকরি আমাকদর েকে।  

 
নন্দিনী -  আচ্ছা বাাংলাকদকের হকলও ন্দবন্দভন্ন জােগার মকধয একটুখান্দন... 
 
রাজলক্ষ্মী -  একটুখান্দন হযাাঁ, ন্দবন্দভন্ন জােগা আকছ থতা, ন্দবন্দভন্ন জােগার ন্দবন্দভন্ন রকম রান্নাবান্দিটা 

হে, ন্দকন্তু বাঙাল আমাকদর পািাে েবাই আকছ, ধর ঘন্দটরা আমাকদর পািাে নাই 
থেরকম। নাই ধরকত থগকল, বলকত পার থনই।  
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নন্দিনী -  আচ্ছা থতামরা মাকন েখন ধর ওখাকন বান্দি ককরন্দছকল আর ন্দক, তখন  
 
রাজলক্ষ্মী -  ন্দবদযাোগকর আমাকদর বান্দি। 
 
নন্দিনী -  আচ্ছা তখন ন্দক ওই চান্দরপাকে বাঙাল োককব ওরকম থদকখই ককরন্দছকল? 
 
রাজলক্ষ্মী -  না ওরকম থদকখ না, হঠাৎ আমার বাবার পছি হইল, পছি হইকল আমার বাবা 

আমাকদর োর জন্দম ন্দককনন্দছ, োর জন্দমটা ন্দকনকছ আমার বাবা, তা ওই ভদ্রকলাক 
থেত আমার বাবার কাকছ, তা কে ন্দক থে “তাকল তুই একটা কাজ কর তুই থতা 
এত কষ্ট ককর বাাংলাকদে থেকক আইন্দেে, ন্দকছু থতা আনকত পান্দরে নাই, তাকল তুই 
এক কাজ কর, আমার আকেক জন্দমটা, ন্দকছুটা জন্দম তাকল তুই ন্দনো থন 
আমাকদর”। তখন আমার বাবা কইল “আন্দম থতা এই থদাকান পাকট কাজ কন্দর 
তাইকল আন্দম ন্দক ককর আন্দম জন্দমটা ন্দকনুম”, বকল “তুই আমাকর ধীকর ধীকর ককর 
টাকা ন্দদে। ন্দক অেুন্দবধা, তুই আমাকর ধীকর ধীকর টাকা ন্দদে”, থতা বাবা কইল 
“ন্দঠকাকছ”... তখন আমার বাবা মার ো থোনার ন্দজন্দনে ন্দটন্দনে ন্দছল, বাবার থতা 
অকতা আন্দেবক ন্দছল না ন্দকছু, মার ো থোনার ন্দজন্দনে ন্দছল বন্ধক টন্ধক ন্দদকে 
টুন্দকটান্দক তারপকর জন্দমটা থকনা হইল। আবার বাবার জন্দমটা থকনা হইল। থতা ওই 
ভদ্রকলাককর পাল্লাে পকর আমার বাবার, নাইকল আমার বাবা এখাকন ন্দকনকত 
পারকতা না। একটার োকে থোগাকোগ না োককল আমার বাবা ন্দকনব কইন্দেকযা? 
আন্দম ন্দকন্তু পুকজা ন্দকন্তু থছাকটাকবলা থেককই কন্দর, থতা আন্দম থতামাকর কো ন্দদলাম 
তা, থছাট থেককই ন্দকন্তু পূজা-আচ্চা কন্দর, পূজা-আচ্চা েুির মতন করতাম আর 
এবাং এখনও েতন্দদন ধকর থবাঁকচ োকব ততন্দদন ধকরই করব। আমার একটা ন্দবরাট 
ককর আো আকছ আন্দম একটা োকি ৫ কাঠা জােগাও ন্দককনন্দছ, জােগাও থকনা 
হকেকছ আমার োকি ৫ কাঠা, জােগাও থকনা হকেকছ  ন্দতউন্দিোর ওখানটাে, 
মন্দিরও করব একটা, ওরকম ভাকব আো আকছ। এখন েবটাই আমার মা জাকন, 
মা আর আমার থগাপাল জাকন, তারা মা জাকন আর থগাপাল জাকন। 
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নন্দিনী -  আচ্ছা এবার ধর তুন্দম থেটা বলন্দছকল থে বাবা ওখাকন তারপকর জন্দম ন্দকনল ওরকম 
আর ন্দক, এবার ধর থেটা না হে থমকন ন্দনলাম থে ওখাকন েবাই বাঙাল আর ন্দক, 
তারপর ধর এই থে এখাকন থদাকান, এখাকন থতা তুন্দম ধর... 

 
রাজলক্ষ্মী -  এখাকন মযান্দক্সমাম, মযান্দক্সমাম, থলাক একদেীে এখানটাে, মযান্দক্সমাম থলাক একদেীে, 

একমাত্র ধর ২থটা ১টা থলাক, এই ধর হেত কার ধর এখাকন ৩০০ থলাক আকছ, 
তার মকধয ধর তুন্দম থদিকো থলাক তুন্দম থমাটামুন্দট ধরকত পাকরা, আমরা হেত 
বাঙাল আন্দছ, মাছ বাজাকর ন্দকছু ন্দকছু থলাক, অকনকগুকলা থলাকই বাঙাল আকছ, হযাাঁ, 
আর থতামার ধর থমাটামুন্দট েবই এখানটাে... ন্দকছু মুেন্দলম আকছ... আর ধর 
থতামার একদেীে থবন্দের ভাগ। থবন্দের ভাগই তুন্দম কইকত পাকরা একদেীে। 

 
নন্দিনী -  আচ্ছা এবার ধর এখানটাে েখন থতামরা কাজ কর আর ন্দক, থতা তখন থেটাকত 

ন্দকছু, মাকন ন্দক মকন হে? েখন ধর থতামরা আর ওরা থতা একোকেই এখন কাজ 
কর? 

 
রাজলক্ষ্মী -  একোকেই এখন কাজ করন্দছ। 
 
নন্দিনী -  হযাাঁ থতা থেটা থেকক ন্দকছু ন্দক মকন হে, আলাদা ন্দকছু  বা থেরকম ন্দকছু? 
 
রাজলক্ষ্মী -  থদখ আমাকদর োকে, আমাকদর োকে, ওকদর পটকব না থকাকনান্দদনই, থকননা 

আমাকদর চালচলন্দত আলাদা, আমরা থতামাকদর োকে কো কমু একরকম, ওরা 
কো কইব একটা একরকম। কাকজই ওকদর োকে আমাকদর োকে থকাকনান্দদনই 
আমাকদর পটকব না, ন্দকন্তু এখানটাে োককত হে, থতামার োকে কো বলকত হকব, 
এর োকে কো বলকত হকব, েবার োকে কো বলকত হকব, এখাকন ন্দমলযা ন্দমেযা 
আমার োককত লাগব। কাকজই থেটুকখান্দন প্রকোজন থেটুকখান্দন কো কই, আর 
থেটুকখান্দন পান্দরনা কো কই না, দরকারও নাই আমার। কারণ আন্দম আমার মতই 
োন্দক, আন্দম আমার পূজা ন্দনকে আমার এই েমে ন্দকছু বযবো বান্দণজয ন্দনকে, এই 
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ন্দনকে আন্দম মত্ত োন্দক। এই ন্দনকে েবেমে থদখ থতা... কারণ একদর োকে, একদর 
ো ভাষা, একদর ো ইকে একত আমাকদর োকে থপাষাকব না, থকাকনান্দদকনর জনয 
থপাষাকব না 

 
নন্দিনী -  আচ্ছা মাকন তুন্দম বলছ চালচলন্দত আলাদা থেটা থকন মকন হে, মাকন ন্দককে 

আলাদা? 
 
রাজলক্ষ্মী -  থদখ একদর কো বাতবার ন্দদক থেককও আলাদা, েবেমকের জনয একদর কো বাতবা 

আলাদা, একদর োকে কো বাতবার োকে পটকব না, একটা থতামাকক একটা হেত 
একটা েম্মান ন্দদকে থতামাকক একটা কো কইলাম আন্দম, থেই েম্মানটা ন্দকন্তু ওরা 
থতামাকর েুির ককর কো কইব না ...আচ্ছা, থেে পত্র বাদ দাও, থে আমরাও 
থেরকম পন্দর ওরাও থেরকম পকর থেেব ন্দনকে থকান কো থনই, ন্দকন্তু তাকদর োকে 
আমাকদর োকে থকাকনান্দদনও বন্দনবনা হে না, তারা থকাকনা েমে হেত থতামাকর 
একটা ন্দজন্দনে হেত বললাম, থেই ন্দজন্দনেটাকক হেত তারা ন্দখো-ন্দখন্দে ন্দদো, অমুক-
তমুক কইরা হেত থেই ন্দজন্দনেটাকক বান্দিকে ন্দদল। েুতরাাং আমাকদর োকে ওকদর 
োকে পটকব না, আর আমরা েুতরাাং থেরকম ভাকব থমলাকমোও কন্দরনা, কোই 
কইনা। হেত প্রকোজন পরকল একটা ন্দজন্দনে আনকত থগলাম, ন্দক দাম, না এই 
দাম, বযাে! 

 
নন্দিনী -  মাকন থেটা থতামার এতন্দদন পকরও মকন হে? 
 
রাজলক্ষ্মী -  হযাাঁ 
 
নন্দিনী -  মাকন ধর তুন্দম থতা অকনকন্দদন ধকর কলকাতাে রকেছ পুকরাটা... 
 
রাজলক্ষ্মী -  হযাাঁ, কারণ ওকদর োকে আমাকদর োকে পকট না থকাকনান্দদনই, একদর োকে আমরা, 

মাকন েন্দদ আমার প্রকোজন পকর তকবই থতামার কাকছ োমু, তাছািা ন্দকন্তু আন্দম 
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আর োমু না থতামার কাকছ। কারণ থতামার োকে আমার োকে পটকব না োমু ন্দক 
করকত আন্দম?  

 
নন্দিনী -  তারপকর ধর তুন্দম ধর বাঙাল ভাষাকতই কো বল,  
 
রাজলক্ষ্মী -  আন্দম ধর এখানকার েককলর োকেই থমাটামুন্দট 
 
নন্দিনী -  এখাকন ন্দক তুন্দম েবার োকে বাঙাল ভাষাকতই কো বল? নান্দক শুধু বান্দিকত কো 

বল? 
 
রাজলক্ষ্মী -  বান্দিকতও কো বন্দল না, বান্দিকতও মা বকল এককক েমে “আকর তুই এখনও 

বাাংলাকদকের কো কইে? এখন তুই এতবি থমকে হকে থগন্দছে, এখনও তুই”... 
একন্দদনকক বাকে উঠন্দে, বাকে ওঠার পর মা থক বলন্দে, মা থর কইলাম “মা তুন্দম 
পেো বাইর করে?” ত কে ন্দক “এখন বাঙাল ভাষাে কো কইকত হে? থকন 
এখন তুই বলকত পান্দরে না এতবি থমকে হকেন্দছে, বলকত পান্দরে না, মা তুন্দম 
পেোটা থবর ককরছ, এইভাকব বলকত পান্দরে না? তা এইভাকব বলকত হে পেোটা 
বাইর করে ন্দকনা?” আন্দম কইন্দছ “থদখ আমার ঠাকুমা কইত, ঠাকুমাও বাঙাল ভাষা 
কইত, আমার বাবাও তাই কইত, তুন্দম থতা জান না, তুন্দমও...” আন্দম থতা 
বাাংলাকদকের ন্দকছু জান্দনও না, ঠাকুমা বাবা থেটুকান্দন কইত থে টুকান্দন শুনন্দে 
থদন্দখও নাই, তকব বাাংলাকদকে োওোর আমার ন্দবরাট আো ন্দছল, একটা খুব ইচ্ছা 
থে বাাংলাকদকে োমু, একটু থদখুম, আমাকদর থকাোে ন্দক ন্দছল? তাও থদখুম, খুাঁইজযা 
থদখুম, আমাকদর থতা বাংকের থতা থকউ নাই, তাও একটু বাাংলাকদেটা ঘুইরা ঘুইরা 
থদখতাম, থে বাাংলাকদেটা ন্দকরকম থদে, থদেটা ন্দকরকম, মাকন আমাকদর এই 
কলকাতার মতন নান্দক থকাকনা ন্দকছু নতুন ন্দকছু, বা ন্দিতান্ত ন্দকছু এইটা থদখুম, তা 
আমাকদর োকে, একজকনর োকে, আমার একটা, ইকের োকে, চট্টগ্রাকম োকক ওরা, 
হুম, একজকনর োকে খুব পন্দরন্দচত হকে ন্দছল, থে আমাকর কইন্দেল “বুন্দি েন্দদ তুন্দম 
থকাকনা েমে োও, তাহকল চট্টগ্রাকম আইে, আমাকদর ওখাকন তুন্দম আইে”। থতা 
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কে ন্দক “েন্দদ তুন্দম ওখাকন োও, বাাংলাকদকে থগকল পকর আমার বান্দির থখাাঁজ কইর 
তুন্দম”। ন্দঠক আকছ েন্দদ মন হে, েন্দদ থকাকনান্দদন োইকত পান্দর… থকননা এখন ত 
েব ওই ন্দভো-ন্দমো েব ন্দক ন্দক করকত হেনা? ওই থক এত হাোমা করব? এ 
করার জনয, আন্দম থতা এখাকন টাইম চকল োে আকেক, আর ওখাকন ন্দক করুম? 
ওইগুকলা কইরা েন্দদ োইকত পান্দর থকাকনান্দদন েন্দদ োইকত পান্দর, তা আমাকদর 
একটা ন্দরকলন্দটভ ন্দছল, ওর বাাংলাকদকে বান্দি ন্দছল, ওর বাাংলাকদকে ন্দকছু আত্মীে 
স্বজনও ন্দছল, তা আমাকর একবার কইন্দেল থে “বুন্দি তাহকল চল বাাংলাকদকে ন্দগো 
থদইখযা আন্দে ন্দগো, থদইখযা আন্দে, চল থতাকদর বান্দি ন্দছল কই? থদখাকে ন্দদমু চল”। 
তা আন্দম কইন্দে ন্দক “ন্দঠকাকে েযামলদা আন্দম োমু, থতা থে ভদ্রকলাক মইরা থগল, 
েুগার হইন্দেল, েুগার হওোর পকর থে ভদ্রকলাক মইরাই থগল।  

 
নন্দিনী -  আচ্ছা এই তুন্দম থে বলছ বাাংলাকদকে োওোর কো, মাকন এটা থকন মকন হে? 

মাকন ন্দক মকন হে? 
 
রাজলক্ষ্মী -  ওইখাকন ধর আমাকদর বাবার... ওইখাকন আমার বাবার একটা সৃ্মন্দত, বাবার 

একটা... আমাকদর বাাংলাকদকে একটা বান্দি, সৃ্মন্দত, হেত থদখকত থগলাম, থকরকম 
ন্দছল, বাাংলাকদেটা থকরকম ন্দছল, খুব ইচ্ছা আমার একটা, মাকন খুব োকবা, আমার 
বাবার সৃ্মন্দতটা থদখব, আমার ঠাকুরদাদার সৃ্মন্দতটা থদখব, থনই থতা আর ন্দকছুই, 
ন্দকছুই থতা থনই ওখানটাে, তাও একটু থদখকত োইতাম... বাাংলাকদেটা থকরকম, 
থদেটা থকরকম, আমাকদর এরকমই? নান্দক একটু অনযরকম ন্দকছু? তাই একটু 
থদখকত োইতাম, ন্দকন্তু থদখকত আর োওো হইল না, ন্দক ককর আর োমু, আর থতা 
থকউ থতা নাই, থে আর োমু বাাংলাকদকে, তকব োইকত থগকল পকর থেরকম 
থলাকজন ন্দনো তকব থতা োইকত লাগব, একা একা থতা োইকত পারব না 
থকাকনান্দদনও, হেত থকউ থেরকম পন্দরন্দচত থলাক, থেরকম থলাক পামু তারপকর 
থতা োমু আন্দম বাাংলাকদকে, তাছািা একা একা হঠাৎ থতা চকল োইকত পারুম না, 
কত ন্দকছু করকত লাগব, ন্দভো-ন্দমো কী কী করকত লাকগ। 
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নন্দিনী -  আচ্ছা মাকন থতামার এটা, এই থে ধর ভারত, আর এখন ধর থেটা বাাংলাকদে, 
থেটা তুন্দম বলছ থতামার বাবারই থদে ন্দছল, ঠাকুরদার থদে ন্দছল সৃ্মন্দত ওখাকন 
রকেকছ, থতা থতামার ন্দক মকন হে এই থে একটা হঠাৎ ককর একটা ভাগ হকে 
থগকছ, মাঝখান ন্দদকে, মাঝখান ন্দদকে একটা কাাঁটাতার চকল থগকছ ২থটা থদকের 
মকধয, তারপর এই থে তুন্দম বলছ ন্দভো-ন্দটো করকত হকব, মাকন থতামার ন্দক মকন 
হে থে, এই বযাপারটা ন্দনকে পুকরাটা ন্দক মকন হে, এই থে একটা ভাগ, মাকন থেই 
ভাগটা থক থতামার ন্দকরকম ভাকব তুন্দম থদখ আর ন্দক? 

 
রাজলক্ষ্মী -  আন্দম ধর ওইখান থেকক, আর থতা োককত পারল না থতা ওখাকন, ওইখাকন েন্দদ 

োকত পারত, বাাংলাকদকে েন্দদ োককত পারত, তাহকল থতা আমরা বাাংলাকদকেই 
োকতাম েব, বাবা ওইখানটাে, োই থহাক ওইখানটাই, ওইখানটাই আমরা 
োকতাম, ন্দকন্তু  রােকটর রােটটা লাগকল পকর থতা এখাকন চইলা আইল। তকব... 
ওইটা থদখকল পকর তাহকল বুঝকত পারুম থে থকানটা থকরকম লাকগ, আমাকদর 
বাাংলাকদেটা ভাল লাকগ? নান্দক আমার কলকাতাটা ভাল লাকগ? তকব এইটাকত 
আন্দছ, জন্মস্থান এইটাই, ভারত আমাকদর জন্মস্থান, এইটাকত আন্দছ, এইটাই 
আমাকদর ভাকলা, এইটাই আমাকদর ভাল বলকত হকব, ন্দকন্তু বাাংলাকদকে থতা আন্দম 
ন্দকছু জান্দননা, কাকজই বাাংলাকদেটা এখন কমু ন্দকককর থে বাাংলাকদেটা আমার 
ভাকলা? তা থতা কইকত পারতান্দে না, ন্দগকে থদখকল পকর বুঝকত পারতাম আমার 
বাবার সৃ্মন্দতটা েুির না ভাকলা? এইখাকন ভারকত আন্দছ, ভারতটাই আমার এখন 
ন্দঠক আকছ, আমার ভাকলা, এখাকন আন্দছ েখন এইটাই আমার ভাকলা, এইটাকত 
ককর থখকট খান্দচ্ছ, এইটাকত আন্দম েব ন্দকছু খাটন্দন করন্দছ পন্দরশ্রম করন্দছ, েব ন্দকছু 
করন্দছ, এইটাই এখন আমার ভাল লাগকছ, ভাল লাগকছ এইখানটাে, ভাল লাগকছ 
এখানটাে।  

 
নন্দিনী -  আর থতামার বান্দি থকানটা, ধর থতামাকক েন্দদ আন্দম ন্দজজ্ঞাো কন্দর থে থতামার থদে 

থকাোে তাহকল তুন্দম ন্দক বলকব?  
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রাজলক্ষ্মী -  আন্দম থতা কলকাতাই বলব। 
 
নন্দিনী -  আচ্ছা আচ্ছা আর বাাংলাকদে ... 
 
রাজলক্ষ্মী -  বাাংলাকদে থতা আমার থতা ওইখাকন জন্ম না, ওই থে, আমার থতা জন্মই থতা 

কলকাতাে, তা কলকাতাে জন্ম, আন্দম কলকাতার থেখাকন জন্মস্থান থেখাকন থতা 
বলকত হকব, েন্দদ বাাংলাকদকে জন্ম োকত তাহকল কইতাম বাাংলাকদকে জন্ম আমার। 
ন্দকন্তু আমার এইখাকন জন্ম, কলকাতাে আমার জন্ম, কলকাতাই আমার কইকত 
লাগব, থে কলকাতাই আমার জন্ম। 

 
নন্দিনী -  আচ্ছা এবার ধর এই থে তুন্দম থছাকটাকবলা থেকক বাাংলাকদকের গল্পগুকলা েব শুকনছ, 

ধর থতামার থেকক থছাট োরা, ধর এই থে ধর থতামার থবাকনর থছকল-থমকে, তুন্দম 
ন্দক তাকদর কাকছ গল্প কর এই গল্পগুকলা? 

 
রাজলক্ষ্মী -  না ওকদর কাকছ ওকতাটা গল্প কন্দরনা, থকন কন্দরনা, আমার টাইমও হেনা, থে ওকদর 

কাকছ থে গল্পটা করুম, একটা টাইম চাই থতা? থেই টাইমও আন্দম ন্দদকত পান্দরনা। 
থছাট থেকক বাবা চকল থগল, বাবা মকর থগল, তখন আমার বেে কত? আমারও 
তখন বেে ১২ বছর, আমার বাবা ওইখান থেকক, বাাংলাকদে থেকক আইন্দেল ১২ 
বছর বেকে, ন্দকন্তু আমার বাবা েখন চইলা থগল তখন আমার বেে ন্দছল ১২ বছর, 
থছাট থছাট থবানরা েব, ভাই, থবানরা েব, ২ বছর ককর থছাট বি, েব থবানরা, 
ভাইরা আমার েব ২ বছর ককর থছাট বি, ওই বাবা েখন, আমার বাবা েখন 
চইলা থগল, তখন আমার বেে ন্দছল ১২ বছর, ওই ১২ বছর বেে ন্দেকা, ওই ভাকব 
েুে করকত করকত চলন্দে, বাবা চইলা থগল, বাবা চকল োওোর পর থেকক োংোর 
চলকব ন্দকককর? আন্দম আর আমার ভাই ২জকন ন্দমকল কাজ কমব করতাম, এই 
থদাকান করতাম, তখন আন্দম থদাকাকন আইতাম, ভাই, আমাকদর একটা হাট ন্দছল, 
ওই থে বললাম থে হাট ন্দছল, ওইখাকন আমার ভাই োইত, দুজকন ন্দমলযা পন্দরশ্রম 
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করতাম, োংোর ওই ডাল আনকত নুন ফুরাে, তখন ওই ভাকব কষ্ট েৃষ্ট ককর দুকটা 
ডাল ভাত থখকেকছ ওইভাকব, চকলকছ। 

 
নন্দিনী -  এবার ধর তুন্দম েন্দদ আজকক েমে পাও, তাকল ন্দক ওই গল্পগুকলা ওকদরকক বলকব? 

থতামার থেকক থছাট োরা তাকদরকক ? 
 
রাজলক্ষ্মী -  ওরা ন্দক আর বাাংলাকদকের গল্প শুনকব? শুনব ন্দক বল? মকন হে না শুনব ওরা... 

এখন েন্দদ কই থে আমাকদর দাদু, থতাকদর দাদু থকমন ন্দছল থর? হযাাঁ ওরা থতা 
দাদুকর থদকখ নাই, মাকন আমার বাবাকক থতা থদকখ নাই, থে ন্দহোকব থতা দাদু হইব 
থতা... থেেব থতা ন্দকছু ইকে করকত পারব না। থতা ন্দদদার কাকছ শুনত “দাদু থতার 
ভাল ন্দছল, দাদু থতার এই মান্দেরা ন্দকন্তু থকাকনান্দদন কষ্ট, মাকন দাদু োককত ন্দকন্তু 
থকাকনান্দদন কষ্ট পাে নাই, কষ্ট কইরা খাইকত হইকে বা ন্দকছু তা না, ন্দকন্তু থতার 
দাদু চইলা োওোর পর থেকক ন্দকন্তু কষ্ট ককর খাইকত হইকে, ন্দকন্তু আমার থছকল-
থমকে থেভাকব কষ্ট কইরা মানুষ হইকে, থতাকদর ন্দকন্তু থেভাকব ন্দকন্তু নান্দত-নাতনী”... 
আমার মা বকল “থেভাকব ন্দকন্তু কষ্ট ককর ন্দকন্তু মানুষ কন্দর নাই আমরা, ন্দকন্তু আমার 
থছকল থমকেরা কষ্ট করকে, থতার দাদু চকল োওোর পর থেকক অকনক কষ্ট করকে, 
ন্দকন্তু থতাকদর ন্দকন্তু থেই কষ্টটা ন্দকন্তু আমরা ন্দদই নাই, থতারা েখন থেটা চাইেে, 
তখন থেইটাই থতাকদর ন্দদন্দে আমরা, ৫০০০ টাকা দাকমর ন্দজন্দনে চাইেে, হেত 
থেরকম োমেবয নাই, ন্দকন্তু ২০০০ টাকা দাকমর ন্দজন্দনে ন্দদন্দে, ন্দদন্দে থতা, ন্দকন্তু 
আমার থছকল থমকে ওকতা দাকমর জামা কাপি পকর নাই, এই কইত েবেমে... 

 
© 2016 Goethe-Institut e.V.– all rights reserved 


