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Interview details 

Interview with Saswati Roychoudhury 

Interviewed by Mousumi Mandal 

 
মিৌসুমি :  তুমি ম োটবেলো মেবে েোেো, দোদু েো েোমির মলোবের েো  মেবে পূেবেবের েযোপোবর মে  
  গল্প শুবে ? 
 
শোশ্বতী : হযোাঁ আমি আিোর অ্যোেচুয়্যোমল দুই সোইবের পোমরেোরই, িোবে আিোর  েোেোর মদবে  

েলবত মগবল েো িোর মদবে েলবত মগবল, ওরো হব  মদশ ভোগ এবেবেে পমরেোর, মতো 
আমি দুই সোইে মেবেই আমি অ্বেে রেিই গল্প শুবেম . মেন্তু দুই সোইবের গল্প 
এেদি অ্েয রেবির গল্প েোেোর মদবের েো িোর মদবের এেদিই অ্েয রেবির গল্প। 
যমদ শুরু েমর েোেোর মদবে েলবত তোহবল আমি আিোর েোেোর েযোমিমলরো ওরো আসোর 
পবর েুদ্ঘোবট প্রেবি মসটল েবর। তখে মযিে ম ল ময চোেমর েোেমর ম লেো মতো তোরো 
চোেমর েোেমরর জেয মখোাঁজ েরম ল। মতো আিোর ঠোেুরদো মযমে, ঠোেুরদো মটচোর ম বলে। 
তোরপর উমে মদমিবত রোয়্মসেো সু্কবল এেটো চোেমর পোে তখে ওখোবে মস. আর. পোবেব, 
ওেোরো েুদ্ঘোট মেবে মস. আর. পোবেব পুবরো েযোমিমল মেবয়্ চবল যোয়্। তোরপর ওখোবে 
চোেমর েরবত মগবয়্ তোরপর পোঞ্জোবে আবরেটো চোেমর পোয়্ তখে তোরপর ওখোবে 
পোঞ্জোবে যোয়্। পোঞ্জোবে এে ে র ম বলে। তোরপর পোঞ্জোে মেবে তখবেো খুে এেটো 
মসটল েোউে েবরমে ইমিয়্োবত এবস, তখবেো সেমে ু গুম বয়্ উঠবত পোবরমে। ইে দো 
মিে টোইি আমিেোবত অ্বেে মটচোর মরকু্রট েরো হমিল. মেে তখে আমিেোর 
এেুবেশে আপমলেট েরোর জেয আইএিএে, ওয়্োর্ল্ব েযোঙ্ক, অ্বেে েোমিিং মদমিল, 
মতো অ্বেেরেি মটচোর মরকু্রট েরো হমিল, পৃমেেী জুবি অ্বেে জোয়্গো মেবে ...  
ইমিয়্ো মেবে এেটো অ্বেে সিংখযোে মটচোর মেওয়্ো হবযম ল। তখে যো হয়্ আিোবদর 
এখোেেোর পমরেোররো আমিেোয়্ যোবে হঠোৎ েবর মসইটো মেবয়্ তোবদর এেটো ভয়্ ম ল। 
মতো আিোর দুই মপমস আব , েোেো আর দুই মপমস, তখে ঠোেুদবোরো মিবয়্বদরবে মেবয়্ 
মযবত আমিেো এেটো অ্জোেো জোয়্গো, মিবয়্বদরবে মেবয়্ মযবত সোহস পোেমে। তখে 
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মিবয়্বদর এখোবে সোরদো আশ্রবি পিোবশোেো েরোর জেয মিবয়্বদরবে ইমিয়্োবত মরবখ 
মগম ল। তোরপর ওরো শুধু েোট এেজে সন্তোেবেই মেবয়্ মযবত মচবয়্ম ল মসইজবেয 
শুধু েোেোবেই মেবয়্ মগম ল আমিেোবত। তোরপর আমিেোবত অ্যোমেস অ্যোেোেো েবল 
এেটো জোয়্গো আব , ইমেওমপয়্োর েযোমপটোল, অ্যোমেস অ্যোেোেোবত মসট ল েবর ওখোবে 
মগবয়্। ওখবে মেন্তু আবরো অ্বেে েোঙোমল মগম ল, যোরো ইমিগ্রোন্টস ম ল, যোরো চোেমর 
ম লেো যোবদর মসট লবিবন্টর ইবয়্ ম ল, েোঙোমলও অ্বেে ম ল, আেোর পোঞ্জোমেও অ্বেে 
মগম ল। ইে েযোে আমিেোবত অ্যোমেস অ্যোেোেোবত এেটো েোঙোমল েবলোমে ম ল যোরো 
মিজরমল ইস্টবেেল িোইগ্রোন্টস্, তোবদর... অ্যোি মিজরমল ওরো মেন্তু মটমচিং প্রবেশেই 
ম ল মেেস অ্বেে মটচোর মরকু্রট েরো হবয়্ম ল আমিেো মত। আমি ওখোেেোর গল্প মযটো 
শুবেম  পোমটবেুলোরমল আমি আিোর েযোমিমলর গল্প শুবেম  দোদুর িবধয খুে ভয়্ ম ল ময 
রুটটো হোমরবয়্ যোবে, েোিংলোটো মেোেোও ইবয়্ হবয়্ যোবে, ম বলরো রেীন্দ্রেোেবে মচেবে 
েো, দুগবো পুবজো মে জোেবেেো এটো এেটো ইবয়্ ম ল। এই ভবয়্ েোমে দোদু... আিোর 
ঠোেুরদো এেটো মিে রুল েবরম ল ময েোমিবত েোিংলো  োিো মেোবেো ভোষো তোরো েলবত 
পোরবেেো, ওই জেয েোমিবত মিেমল েোিংলো েলো হত ... মেেস েোেো মতো আমিেোবতই 
পিোবশোেো েবরম ল।  তোর এই ম ল ময ম বল েোিংলো মশখবে েো। এিে মে এটোও 
শুবেম  ময ওখোবে মগবয়্ েোঙোমলরো রেীন্দ্র জয়্মন্তও েরবতে, সরস্বতী পুবজো ম োট েবর 
েরত, ওখোে... আবে আবে খোেোর দোেোরও েোমে ওরো িো , ইবয়্ সে যোরো মে ু ভোবে 
মজোগোি েরো ওবদর িবধয প্রচি মসই এেটো ভীমত ম ল ময তোবদর েোিংলোটো মেোেোও 
মযে হোমরবয়্ েো যোয়্, সেোর িবধযই প্রচি মেবপ্রশে ম ল, মসটো রুল েবর মহোে েোমিবত 
ইবয়্ মহোে ময েোিংলোটো ধবর রোখবত হবে। তোরপর ওখোে মেবে েোেো চবল যোয়্ 
আবিমরেোবত, মেন্তু দোদুরো ইবয়্বতই েোবে, আমিেোবতই চোেমর েরবত েোবে। তোরপর 
আমিেো মেবে এবেেোবরই চবল আবস আেোর যখে মরটোয়্োরবিবন্টর পবর েলেোতোয়্ 
চবল এবস, েলেোতোয়্ চবল এবস সল্টবলবে েোবে। তোরপর েোেো আবিমরেো মেবে 
মেরত আবস। আমি এেটো েোমিবত েেট্রোমেেটমর দুবটো মজেোবরশে মদবখম । এেটো 
মজেোবরশে, দোদু সেসিয়্ েলত আমি িোরো যোেোর আবগ আমি েোিংলোবদশ এেেোর যোে, 
আিোর েোমিবত এেেোর যোে, দোদুর িবধ প্রচি েস্টোলমজয়্ো ম ল েোিংলোবদশ মেবয়্, মস 
যখমে মটমভ মদখবতে েোিংলোবদবশর মেোবেো মপ্রোগ্রোি হবলো, মেোবেো আমটবস্ট মে ু েলব , 
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মসটো...আেোর েোেোর ম োটবেলো মেবটব  আমিেোবত,  তোর েস্টোলমজয়্ো ম ল আমি যমদ 
আেোর আমিেোই মেরত মযবত চোই। দুবটো মজেোবরশবে দুবটো অ্দু্ভত েস্টোলমজয়্ো ম ল। 
আর সমতযই মেন্তু দোদু লোবস্ট এেেোর, তখে ওেোর আমশ ে র েয়্স ম ল। তখে  
ওেোর িবে হবলো আমি হয়্ত আর মেমশ মদে েোাঁচে েো, তখে উমে েোিংলোবদশ মগবলে, 
জোস্ট ময আমি িোরো যোেোর আবগ এেেোর আিোর েোমি মযখোবে ম ল... ওেোর েোমি 
েমরদপুবর ম ল, মতো মসই এেেোর আিোবে েোমিটো মদখবত মযবত হবে, মসই লোবস্ট 
এেেোর েোমি, েোিংলোবদবশ মগবয়্ তোর েোমি েোমর সিে মে ু মদবখ এবসম বলে। মতো 
মসই আর সেসিয়্ই েলেোতো এবসও তোবদর এেটো ইবয়্ ম ল ময আিোর রুট, রুটটো 
সেসিয়্। েলেোতো এবসও সল্টবলবে এবসও মস দুগবো পুবজো শুরু েবর, প্রচুর েই 
মলবখ পোমটবশে মেবয়্, তোবদর অ্মভজ্ঞতো মেবয়্, সেসিয়্ই মদখতোি মে ু েো মে ু, মে ু 
েো মে ু মলখব , মে ু েো মে ু পিব , মিলো শুরু েবর মেধোেেগর মিলো, তোবদর, ওই 
মিলোটো মতে েনু্ধ মিবল শুরু েবরম ল। তোবদর ময ওই রুটটো, রেীন্দ্রজয়্মন্ত েরো। 
তোরপর আমি েোমিবত ম োটবেলোয়্ মদখতোি প্রভোত মেমরর আবয়্োজে েরত। মস 
আিোবদর েোমিবত, তখে সল্টবলবে এত েিুযমেমট মসন্টোর ম ল েো, মে ু ম ল েো, এেটো 
েি হল আব , সে আিোবদর ঘবরই সে সোজোবগোজো হত, আিোবদর ঘবরই মরহোসবোল 
হবত মদবখম , মতো মসই ভোবে িোবে আমি… আেোর েোেোবে এেদি অ্েয রেি 
েেট্রোমেেটমর ইবয়্ মত মদবখম , ময মস মেমেমসবত আমিেোর মে ু মদখোবল মসটো মদখত, 
ইবয়্ েরত। আর িোর মদবের েলবত মগবল, িোর মদবের আিোর অ্েয গল্প, িো-রো 
এবসম ল, পোমটবশবের আবগই আিোবদর েযোমিমল চবল এবসম ল। যখে দোেো শুরু হবি 
সবে সবে, ’৪৭-এর আবগ, তোরো চবল এবসব , িোর েোব  শুবেম  ময িোর মজঠু ময, 
ওেোর েোমে যখে মট্রবে আসম বলে, ওেোর হোবত েোট িোেব ম ল, মট্রবে আসবত মগবয়্ 
ওেোর হোবত এেটো েোট িোেব পবরব , মেন্তু উমে মোঁবচ মগম বলে।  আর ম োটবেলো 
মেবে আিোর িোবয়্র েোবপর েোমির মদবে, আিোর িোিোর েোমির মদবে িো-মদর এে 
মপমসিোবে মদবখম লোি, মেধেো মপমসিো, মতমে সেসিয়্ এেটুখোমে ইবয়্ হবয়্ েোেবতে, 
তোরপর শুবেম লোি, ওরো ময ওই মট্রবে আসম ল ওই মট্রবে সেোর সোিবে মপবশিশোবয়্র 
গলো মেবট মেবল মদওয়্ো হবযম ল, মপবশিশোয়্বে ওরো েোাঁচোবত পোবরমে, িোর েোেো 
মেোবেোিতে, শুবেম  ময মট্রবের েোিরোর েোেরুবি লুমেবয়্ পবি মোঁবচ এখোবে 
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মেবরব ।  ওেোরো, আিোর িো-র েোেোরো এখোবে এবস মসট ল েবরম ল 
েোগিোমরবত।  েোগিোমরবত শুবেম  এেটো েোমি ম ল মযখোবে িুসমলিরো… িুসমলিরো ওই 
েোমিটো খোমল েবর মদবয়্ মগম ল। আিোর িো-র েোেো, িো-রো, ওখোবে এবস মসট ল 
েবরম ল। ওখোবে এবস িুসমলিবদরই েোসবে… তখে েোসে পত্র সেমে ু ওরো ম বি 
মদবয়্ চবল মগম ল। ওরো এবস ওবদর েোসেপত্র সে ইউস েবর, মসটোবে ইবয়্  েবরব , 
তোরপবর... আর শুবেম  েোমে আসোর মেবে পোমেেোে মেবে ইমিয়্োবত আসোবত েোমে 
মহল্প েবরম ল আিোর দোদুর এে িুসলিোে েনু্ধ ম ল, মসই েোমে সিে মে ু আবরঞ্জ 
েবর, পুবরো েযোমিমলটোবে এখোবে ট্রোন্সেোর েরবত মসই মহল্প েবরম ল। তোরপর এখোবে 
এবস মসট ল েবর তোবদরও খুে েবে মদে মেবটব , এেটো ম োট্ট ঘবর..., তোরপর, ওই 
িুসলিোেবদর ওই েোমিবত েোেোর পবর এেটো ম োট্ট েোমি ভোিো মেবয়্ম ল, তোরপর 
এেটো ম োট্ট মদোেোবে, মেবজবদর সিে  যো গয়্েোগোাঁমট ম ল মসইগুবলো মেমক্র েবর এেটো 
ম োট্ট ঘবর..., শুবেম  েোমে প্রেবি এেটো মে ু  জোবর মে ু চেবলট, তোরপবর চোেোচুর 
এইসে মেমক্র েরত, তোরপবর ওখোে মেবে আবে আবে অ্বেে মদোেোে েবরব , 
অ্বেে ইবয়্ েবরব ... তোরপবর এবস এখোবে তোরপবর এখোবে সল্টবলবে মসট ল েবর, 
সল্টবলবে মেোয়্োমলমটবত, মেোয়্োমলমটর মদোেোেগুবলো তোরপবর উমে েবরে, তোরপবর 
মসট লে লোইে ম ল, তোরপর মেবে ওরো সল্টবলবে, এই জেয আিোর মেোেমদেও িোবে 
আমদ েোমি েলবত আমি মে ু জোমেেো, মেে আিোর ঠোেুরদোরো এেদি মস.আর. পোেব 
মেবে, মদমির মস.আর. পোেব মেবে আমিেোয়্, তোরপর আমিেো মেবে এেদি েিমিট 
েবর এেদি েলেোতো িোবে সল্টবলবে এবস েোমি ততমর েবর। তোই জেয আমদ েোমি 
মেোবেো, আমি মেোবেো, আিোবদর মেোবেো এই েোমি েলবত সল্টবলবেই েোমি আব ... 
এই সে আমি ম োটবেলো মেবে শুবেম । 

 
মিৌসুমি :  আিো তুমি তোহবল এত মতো গল্প শুবে , মতোিোর েোব  মদশ ভোগ মে িোবে - 
 
শোশ্বতী :  মদশ ভোগ েলবত তোবদরবে ময, তোবদর মগোিো মেবে তুবল আেো, ময তোবদর আমদ 

েোমি মেবে তুবল আেো। আিোবদর সেোইবেই যমদ, মদশ ভোগ যমদও েো হয়্, আিরো 
সেোইবেই যমদ আিোবদর রুট মেবে তুবল আেো হয়্ মসটোর এেটো েে আব , িোবে 
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আমি মযটো েলম লোি ময আিোর েোমিবত েোেোবে মদবখম  আমিেোর জেয ইবয়্ েরবত, 
েোরণ মসটো হয়্ত তোর রুট ম ল, ম োটবেলো মেবেই ইবয়্। এইটো এখোবে দোদুবে মযিে 
েলম  মদবখম  ময েোিংলোবদবশর জেয, হয়্ত, মদশ ভোগ েো হবয়্ও যমদ েোউবে রুট 
মেবে তুবল আেো হয়্ মসটোর এেটো েে েোবে আলোদো। আর তোরপর যমদ মসটো মসই 
রুট মেবে তুবল আেোটোর সোবে যমদ আবরো ভবয়্োবলন্স, আবরো অ্তযোচোর জমিবয়্ েোবে 
মসটো সোরো জীেবের জেয ইবয়্ হবয়্ যোয়্... িোেোয়্ েোবে।  

 
মিৌসুমি :  মতোিোবে যমদ প্রশ্নটো েমর ময মতোিোর মদশ েলবত তুমি মে মেোব ো? 
 
শোশ্বতী :  আমি মযিে েললোি আমি ম োটবেলো মেবেই এখোবে েি হবয়্ম , আিোর মদশ েলবত, 

আিোর এখোবেই েোমি সল্টবলেই েোমি, আমি এই েোমিবতই মেবেম , এখোবেই েি 
হবয়্ম , পিোশুবেো, সেমে ুই..., এখোবে চোেমর েোেমর, সেমে ুই এখোবে... তোই আিোর 
েোমি েলবত, আিোর রুট েলবত এটোই, আিোর রুট েলবত আমি এখবেো েোিংলোবদবশর 
সোবে আমি এখবেো মরবলট েরবত পোমরেো, আিোর রুট - 

 
মিৌসুমি :  আিো ময আজবের মদশভোগ, আজবের ময পমরমিমত এটো মতোিোর েোব  মে অ্েব েহে 

েবর? আজবের মযই পমরমিমত, এই ময মদশভোগ হবয়্ আব  মসটো মতোিোর েোব  মে 
িোবে রোবখ? 

 
শোশ্বতী :  আমি আিোর পিোবত মগবয়্, আমি ময েললোি আমি পিোই, মহমি পিোই, আমি পিোবত 

মগবয়্ এেটো মজমেস েুব ম  ময এখেেোর মজেোবরশবের িবধয, ওরো মে ু শুবে এবসব  
ময এরো খোরোপ, এরো ভোবলো, ওরো হয়্ত জোবেও েো ময মে হবয়্ম ল ঘটেো, মেে 
হবয়্ম ল? েোমিবত মযিে েবলব  ময এই মলেোর খোরোপ ম ল, এই  েিুযমেমট খোরোপ 
ম ল, এই  েিুযমেমট ভোবলো ম ল, ওরো ঐটুেুই জোবে আজবের মদবে, আজবের মদবে 
জোবে েো ওরো মেে েলব , এটো খোরোপ ম ল, ওই মলেোর মেমশ ভোবলো ম ল, ওই মলেোর 
মেমশ খোরোপ ম ল, তোরো মেন্তু মে ুই জোবেেো, তোবদর েোমি মেবে যো েবলব , তোরোও 
ম োটবেলোয়্ শুবেব , মসটোই হয়্ত তোবদর েোব  সমতয। এখেেোর এই মজেোবরশেটো 
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মসইভোবেই, হয়্ত এর পবরর মজেোবরশবের েোব  আবরো ইবয়্ েোেবে েো, এটো আমি 
আিোর পিোবত মগবয়্ আিোর আবরো মেমশ অ্মভজ্ঞতো হবয়্ব  ময যতটো ওরো েোমি,... ময 
মযিে েোমি েবে শুবে এবসব , যোর েোমির মযিে এক্সমপমরবয়্ন্স মস মসটোবেই 
এক্সমপমরবয়্ন্সটোবেই ভবয়্স েবর, মস জোবে েো মস এটোবে মেে েলব , েো মেবসর 
জেয, মে েযোখযো।  

 
মিৌসুমি :  এটোয়্ মতোিোর মে িবেহয়্? 
 
শোশ্বতী :  আিোর িবে হয়্ ময এই ময আিোবদর এখেেোর মজেোবরশে, এখেেোর মজেোবরশে েো 

আবে আবে ওই ইবয়্টো চবল যোব , তোরো অ্বেবেই জোবেেো মে হবয়্ম ল, আবরো যত 
মজেোবরশে যোবে মসটোই ইবয়্ চবল যোবে, আিরো যমদ, আিোরও মযিে, আমিও মে 
সেটো জোমে? সেটো জোমে েো। আিরো যমদ এটোবে মেোবেোভোবে সিংরক্ষণ েরবত পোমর 
েো েো ইবয়্ েরবত পোমর, মসটো খুে ভোবলো হবে। যমদ আিোবদর অ্েয রেি মহমি আব , 
মসটোবে যমদ ইবয়্ েরো মযবত পোবর। 

 
মিৌসুমি :  আিো তুমি মতোিোর েেোয়্ েলবল ময আমিেোয়্ মতোিোর ঠোেুরদো মেবেব ে এেিং অ্বেে 

ধরবের, অ্বেে ধরবের েোলচোরোল মপ্রোগ্রোি েবরব ে, ওটো মেবয়্ যমদ আবরেটু 
মেেোমরত েল। 

 
শোশ্বতী :  আমি মযটো আবরো শুবেম লোি েোলচোরোল মপ্রোগ্রোি েলবত, আমি গবল্পর  বল শুবেম লোি 

ময আিোর ঠোেুরদো িোবে... ওেোর এেটো রেীন্দ্রেোবের প্রমত খুে ইবয়্ ম ল, রেীন্দ্র 
জয়্ন্তী হবে, ইবয়্ হবে, আমি শুবেম লোি ময ওেোর, িোবে ওখোেেোর যোরো েোঙোমলরো 
েোেত, তোবদর েোচ্চোরো মেন্তু আমিেোে সু্কবলই পিত, তখবেো ওবদর ইমিয়্োেবদর জেয 
আলোদো সু্কল ম ল েো, ওখোেেোর ইমিয়্োে েোচ্চো িোস আমিেোে েোচ্চো মেবয়্, ওরো, 
ওবদরবে ওরো যতটুেুমে ভোেো ভোবে েলবত পোবর ততটুেুমে মেবয়্ এেটো রেীন্দ্র জয়্ন্তী 
মসমলবেট েরো, ইবয়্ েরো। আমি আিোবদর এখবেো যোরো আমিেোর েযোমিমল এখোবে 
এবস, যোরো চবল এবসব  ইমিয়্োবত, তোবদর এখবেো এখোবে মসট লবিন্ট যোবদর আব , 
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আিোবদর মগট টুবগদোর হয়্, আমি তোবদর েোব  শুবেম  েোমে তোরো প্রচুর ভোবে শুাঁটমে 
িো  খুাঁজবত মযত। এেজে এে িমহলোর েোব  এটো মশোেো গল্প যমদও আিোর ময েলব  
ময এেেোর গন্ধ মপবয়্ব  শুাঁটমে িোব র, তখে েলব  আমিেোবত মে ুবতই শুাঁটমে িো  
আসবত পোবরেো, মতো মস েলব  েো েোঙোল শুাঁটমে িোব র গন্ধটো ভুল েবর, ভুল হবত 
পোবরেো, তখে দুই িমহলো েোমে ওই গন্ধটোবে মট্রস েবর েবর মগব , তোরপর মদখব  
সমতয এেটো েোমিবত শুাঁটমে িো , তোরো মেোেোও মেবে মজোগোি েবরব । তখে তোরো, 
ওই ময শুাঁটমে িো  খোওয়্ো, তোবদর, েোঙোলরো, শুাঁটমে িো  খোওয়্ো মসটো, েো যোরো যখে 
ইমিয়্োবত আসত েখবেো, মস খোেোরগুবলো মেবয়্ যোওয়্ো মযখোবে ওটো পোয়্েো। ওবদর 
িবধয এইগুবলো খুে ম ল ময েোঙোল এটো মে েবর খোবেেো, এটো মে মেোবেোভোবেই এবস 
তোবদরবে ইবয়্ েরবত হবে। মতো মসই সে গল্প আমি শুবেম । মেভোবে তোরো ম োট 
ভোবে হয়্ত সরস্বতী পুবজোর মদে সু্কবল এেটো ম োট ভোবে মসমলবেট েরব । মতো মসই 
ভোবে তোবদর েোিোবদরবে মেবয়্ মগবয়্, িোবে েোঙোমল েিুযমেমটর েোিোবদরবে মেবয়্ মগবয়্ 
সরস্বতী পুবজো মসমলবেট েরব , ওখোবে মেোবেো আবরো অ্েুষ্ঠোে হবল তোবদর িতে েবর 
মসমলবেট েরো, মসইটো, িোবে ওবদর েোমে এেটো েোঙোমল েবলোমে ম ল। মসখোবে সে 
মসমলবেশে হত। সিে ম োটখোবটো পুবজো হত, ইবয়্ েরত, তোবদর মসই রুটসটো,... 
আেৃমি হত, েোিংলো আেৃমি, েোিংলো গোবের অ্েুষ্ঠোে হত, িোবে ওই েোঙোমল েবলোমের 
িবধয, যোবত মস েোিংলোটো েো হোমরবয়্ যোয়্, তোবদর । 

 
মিৌসুমি :  তুমি েবল  ময মতোিোর ঠোেুরদো মদশভোগ মেবয়্ অ্বেে মলখো মলবখব ে, মসটোর েযোপোবর 

মে মে ু েলবে? মে িবেোভোে তুমি জোেবত পোর েো মদখবত পোর? 
 
শোশ্বতী :  তোর িবধয িবেোভোে মযটো আমি মদখবত মপবরম  প্রচি েস্টোলমজয়্ো, মযটো আমি েু বত 

মপবরম , সোিংঘোমতে এেটো েস্টোলমজয়্ো মযটো মতোিোবদরবে েললোিও ময সেসিয়্ েলব  
ময এেেোর আমি আিোর মভমটটো মদখবত যোে, এেেোর আমি ইবয়্ েরবত যোে, িোবে 
তোর সিে মে ুর িবধযই প্রচি এেটো েস্টোলমজয়্ো, উমে যখে মগম বলে েোিংলোবদবশ 
মস তোরপর ওখোবে মগবয়্ও ওখোবের মে ু মসেোরবদর সোবে ইবয়্ েবরব । আমি 
ম োটবেলোয়্ মদবখম , ম োটবেলোয়্ েোমিবত দুবটো মজমেস খুে... আবরো এেটো 
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েেট্রোমেেটমর মজমেস মদবখম , েোিংলোবদবশ যখে উমে মগম বলে, েোিংলোবদবশর মলোবেরো 
আিোবদর েোমিবত, উমে ইেভোইট েবর এবসম বলে, েোিংলোবদশ মেবে মলোবেরো এবসম ল 
তখে দোদু এেটো সেীত অ্েুষ্ঠোে েোমিবত মরবখম বলে, আিোবদর এখোেেোরও মে ু, 
পোিোর যোরো ভোবলো গোে গোয়্ ইবয়্ গোয়্, তোরো এবস এখোেেোর গোে েোিংলোবদশ মেবে 
যোবদরবে ইেভোইট েবরম ল তোরো এবস, গোে এেটো, ম োট্ট, ঘবরোয়্ো এেটো অ্েুষ্ঠোে, 
ওটো আিোবদর েোমিবতই হবত মদবখম , আিোর এটোও মদবখম  ময আিোর েোেো মযবহতু 
ম োটবেলো মেবে আমিেোয়্ েোেত, উমে হয়্ত এখোবে এেিোত্র মলোে ম বলে মযমে 
ফু্লবয়্ন্ট আমিেোর ভোষো েলবত পোরত। যখে মরোটোমর ক্লোে মেবে আমিেোে সু্টবেন্টসরো 
আসত, সে আমিেোর মলোবেবদর, আমিেোেবদর আসবত মদবখম । তোরো এবস আিোবদর 
েোমিবত আসত, মেোেোয়্ মে যোবে, িোবে েোেো দুবটো মজেোবরশবের দুবটো েোবেমেমভমট 
এেদি আলোদো ভোবে মদবখম । মতো মসই জবেয িবে হয়্, ময মযখোবে েি হবয়্ উবঠব , 
তোর হয়্ত রুট মসটোই, মসখোবে মেবর মযবত চোয়্। িোবে খুে দুবটো মদবশর দুবটো আলোদো 
েোলচোর আলোদো ইবয়্, আমি দুবটোই খুে ম োটবেলো মেবে মদবখম , েোিংলোবদবশর 
মলোবেরোও আসব , আমিেোর মলোবেরোও আসব , তোরো এবস এেটো ভোষোয়্ েেো েলব , 
মসই ভোষোয়্ আমি জোমেও েো, আমি তখবেো েু বত পোমরেো, এখবেো েুম েো, মেন্তু আমি 
মদখতোি ময আসব , মসখোবে এেটো, িোবে আমিেোে যোরো মরোটোমর ক্লোে মেবে আসব , 
আিোর েোমিবত পোঠোবেো হত, মযবহতু আর মেউ আমিেোে ভোষো পুবরো অ্ত ফু্লবয়্ন্টমল 
েলবত পোরতেো। মসই জবেয মসটো আমি মদবখম  েোমিবত। 

 
মিৌসুমি :  আিো তুমি েবল  ময মতোিোর দোদুর েোমি যোরো েোগিোমরবত উবঠম বলে তোরো 

িুসমলিবদর েোমিবত মহনু্দ হবয়্ েোেো এটোর েযপোবর মেোবেো িবেোভোে মে ু ভোেেো, যমদ 
মে ু েল। 

 
শোশ্বতী :  আিোর মদদোবে আমি অ্বেে েি েবয়্স অ্েমধ মদবখম , মদদো মেন্তু প্রচি মগোাঁিো িোেুষ 

ম বলে। প্রচিই আচোর মেচোর সিে মে ু িোেবতে। জোত, ধিব সে িোেবতে। তখে 
পমরমিমতবত যখে মযিে পবরম বলে তখে ওটোই তোবে অ্যোেবসপ্ট েবর মেবত 
হবয়্ম ল। আেোর যখে আমি মদবখম  যখে মেবজবদরবে, আেোর পমরমিমত মঠে হবয়্ 
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মগব , আেোর মেন্তু মস মসই মগোাঁিোটোই রবয়্ মগব । মেন্তু তোর আবগ যখে মেপবদ 
ম বলে। িুসলিোে েনু্ধই, তোবদর েোব ই গল্প মশোেো ময িুসলিোে েনু্ধ সে েোমে 
আবরঞ্জবিন্ট েবর মদবয়্ম ল ময মঠেভোবে মপৌঁ োবত পোবর। সিে েোসে মেেোর পয়্সো 
ম লেো, েোমিবত ম বি চবল মগব  তোবদরই েোসবে খোওয়্ো, তোবদরই উেুবে রোন্নো েরো 
মসই সেই েবরব , আেোর যখে পমরমিমত ভোবলো হবয়্ মগব , আেোর হয়্ত মসই এেই 
মগোাঁিোবিোবত, আচোর মেচোর মগোাঁিোবিোবত মস চবল মগব । 

 
মিৌসুমি :  আিো ওপোর েোিংলো মেবয়্, এপোর েোিংলোয়্ ময মেমভন্ন আচোর মেচোর আব , অ্েুষ্ঠোে 

মসগুবলো মে মদশভোবগর পবরও মতোিোবদর েোমিবত প্রভোে মেবলব , এইগুবলো মে এখবেো 
েরো হয়্, মসই ধরবের অ্েুষ্ঠোে আচোর মেচোর? 

 
শোশ্বতী :  আসবল আিোবদর দুবটো পমরেোরই মযবহতু ওপোর েোিংলো মেবেই এবসব , হযোাঁ আিোর 

িোর মদবের পমরেোবর মেমশ আচোর মেচোর মদবখম , মেমশ অ্েুষ্ঠোে মদবখম , সিে  ময 
মস  ুলে হবয়্ব , মস েি েবর  ুলে হবয়্ব , সিে সিে অ্েুষ্ঠোে হবয়্ব , মেন্তু েোেোর 
মদবে আেোর আমি অ্েয রেি মদবখম  মযবহতু ওরো অ্েয মদবশ চবল মগম ল, ওবদর 
এতটো আচোর মেচোর আমি েোেোর মদবে মদমখমে। তোরপর েোেো মযবহতু, আরও 
আবিমরেোয়্ চবল মগব , মসই জবেয েোেোর েোমিবত খুে মেমশ আচোর মেচোর আমি 
মদমখমে। আেোর িোর েোমিবত মদবখম  সেই এবেেোবর খুে েি ভোবে সিে মে ুই হত, 
মেন্তু আেোর েোেোর েোমিবত আেোর মে ঠোেুরদোবে মদবখম , েললোি েো েিুযমেমটবত 
দুগবো পুবজো েরো, েিুযমেমটবত রেীন্দ্রজয়্মন্ত েরো, প্রভোত মেমর েরো, এইগুবলো আেোর 
েিুযমেমট মেসে ইবয়্ হবত আমি মেমশ মদবখম  েোেোর েোমি। মযখোবে িোর েোমিবত 
মদবখম  ময েি েবর েৃষ্ণবে সোমজবয়্  ুলে েরো, িোর েোমিবত মসটো মদবখম । 

 
মিৌসুমি :  আিো ময এই সে মেমভন্ন গল্প, মদশ ভোবগর গল্প, এগুবলো মে, মতোিোর পবরর 

মজেোবরশেএর মলোেজেবে তুমি এটো মে পোস েোউে েরবে? 
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শোশ্বতী :  হযোাঁ, মেশ্চয়্ই েরে, আমি এখবেো মযিে আমি েলম , আমি পিোই, আমি এখবেো মেন্তু 
আমি যখে পিোই, আমি ইমতহোবসর মটচোর মতো আমি যখে, আমি তোবদরবে পোমটবশে 
পিোমি, আিোর মতো মেবজর অ্মভজ্ঞতো, পোবসবোেোল এক্সমপমরবয়্ন্স মেই, আমি যখে যখে 
গল্প, তোবদর েোব ও গল্প েমর তখে তোবদরবে এইসে, এই েেোগুবলো েমল, মস তোবদর 
েোব , এিে মে তোবদরবে এগুবলো মেবয়্ মপ্রোবজেও েরোই সু্কবল, তোরো মে পোবি, 
এখে মে পোবি? যতটো, েোবরোর েোবরোর ইন্টোরমভউ মেবত মপবর। মেশ্চই মেক্সট 
মজেোবরশেবে, আিোর মেবজর পমরেোবরর মেক্সট মজেোবরশেবে মসটো মতো মেশ্চয়্ই, 
অ্েশয েলে। 

 
মিৌসুমি :  এরেি মে ু মে গল্প আব  মযইগুবলো তুমি েলবত চোও েো মতোিোর মেউচোর 

মজেোবরশেবে মসরেি যমদ মে ু েোবে, মসটো যমদ মশয়্োর ের। 
 
 
শোশ্বতী :  আমি মসটো, মসরেি িবে হয়্েো ময আমি মেোবেো এেটো মেউচোর মজেোবরশেবে, মেেই 

েো েলবত চোইে েো মসরেি ঘটেো ঘবট েোবে তোহবল ঘবটব , মতো মসটো। মযিে এখবেো 
েলম  ময আিোর মদদো পরেতবীেোবল মগোাঁিো আেোর হবয়্ মগব , মসটো যমদ সমতয মতো 
মসটো সমতয, মসটো মেক্সট মজেোবরশেবে েলে, মেশ্চয়্ই েলে, মসটো যমদ মজেোবরশেবে 
েলবত হয়্ মযটো টু্র েযোবরশে মযটো হবে। 

 
মিৌসুমি : মতোিোর েোব  এই িুহূবতব মদশ ভোগ মে অ্েব েহে েবর? 
 
শোশ্বতী : এই িুহূবতব মদশভোবগর অ্েব আিোবদর..., আিোবদর মদবশ েবস মযটো মদমখ, ময এেটো 

েোঙোল ঘমটর মেবভদ, মসটো এখবেো আব , এরো েবল তোবদর খোওয়্ো, তোবদর আচোর 
মেচোর, এিেমে তোবদর েযেহোরও েলো হয়্ েোমে েোঙোলরো এরেি হয়্, তোবদর এরেি 
েযেহোর হয়্, ঘমটবদর এরেি েযেহোর হয়্, এই মদবশ েবস মসটোই মদমখ ময এখে 
েোঙোল ঘমটবদর ইবয়্, আর ইমতহোস, ইমতহোস যখে আমি পিোমি তখে মে হবয়্ম ল 
মদশভোবগর, মে ইবয়্ হবয়্ম ল, মসটো এখে এেটো ইমতহোস হবয়্ মগব , আর এখোবের 
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িবধয এখবেো, এখোবে মেবে মযটো মদখবত পোমর, এখবেো মেবয়্র সিয়্ েোঙোল ঘমট, 
এখবেো েনু্ধবদর িবধযও মদখবত পোমর মযই মজেোবরশে মে ুই জোবেেো তোরোও মদখবত 
পোরম  ময তোরো েোঙোল ঘমট মেবয়্  গিো েরব , তোরো মেউ যমদ ঘমট েোমি যোয়্, তোবদর 
রোন্নো মেবয়্ ইবয়্ হবি, তোবদর... তোবদর েযেহোর, তোবদর মেোে িোেুষটো মেমশ ভোবলো 
হয়্, মসটো মেবয়্ও তোবদর িবধয এেটো, সেসিয়্ এেটো ইবয়্ মলবগ আব  সেমে ুর 
িবধয। এখোবে েবস মসটোই মদখবত পোই। আর... আর এেটো, আর এেটো মজেোবরশে 
যোরো মদবখব  মদশভোগবে যোরো তোবদর িবধয আবরেটোও ধবিবর ইবয়্টোও অ্বেেটো 
মদখবত পোই, ময, মহনু্দ িুসলিোে মেউ, মেউ পুবরো মদোষ এেটো জোমতবে মদবি, মেউ 
মদোষ আবরেটো জোমতবে মদবি, মসটো আবরো মদখবত পোই যোবদর হয়্ত মযই 
মজেোবরশেটো মদবখব , মযই মজেোবরশে, আর এই মজেোবরশে তোরো মযিে গল্প শুবেব , 
তোবদর মযিে ইন্টোরমপ্রবটশে গল্প শুবে মতিে, মসটো আজবে এখোবে, এই মদবখ 
েবস  মযটো ... 

 
মিৌসুমি :  আিো মতোিোর মেোবেো েখবেো েযমিগত এক্সমপমরবয়্ন্স মযটোই েোঙোল ঘমট, েোঙোল 

হওয়্োর জেয েখবেো মেল েরো ময... 
 
শোশ্বতী :  হযোাঁ েোঙোল ঘমট এক্সমপমরবয়্ন্স আব , মেে আমি, মেেেো আিোর, িোর েোমির মদবে 

মদদোবদর সেসিয়্ই মদবখম  েোঙোল ভোষোয়্ েেো েলবত, এিে মে আিোর িোও যমদ 
মদদোর সোবে েেো েলত, এিমে সিয়্ ওরো পুবরো েোিংলো পমরষ্কোর ভোষোয়্ েেো েলত, 
মেবজবদর িবধয মযিে মদবখম  তোরো েোঙোল ভোষোয়্ েেো েলব , তোরপর আিরো মযিে 
মদবখম , আিরো মচরেোলই জোমে েোঙোলরো মেমশ  োল খোয়্, আিোবদর েোমিবত  োল 
খোওয়্ো হবি, ঘমট েোমির রোন্নোয়্ মিমে হয়্ মেমশ। মসই সে মদবখম । তোরপর আমি 
েোঙোল মিবয়্ মযবহতু, সেসিয়্ েলো হয়্ ময েোঙোল মিবয়্রো  গিুবট হয়্, মসই সেও 
েলো হয়্। মসই সবের মপ বে হয়্ত, হয়্ত েো ইমতহোস আব , মসটো মেে েলো হয়্, 
মসটোর মপ বে ইমতহোস আব . মতো মসটো সেসিয়্ই সেবত্র মদখো যোয়্ ময েোঙোল মিবয়্রো 
মেমশ মেোর্ল্ হয়্, মেমশ  গিুবট হয়্, মসটোর মপ বেও, হয়্ত যোরো েলব  এিমে েলব , 
মসটোর মপ বেও এেটো েোরণ আব , তোর মপ বেও এেটো ইমতহোস আব । েোমিবতও 
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মদবখম  েোঙোল ভোষোয়্ েেো েলবত। তোরপর মত্রপুরোর মে ু মরবলমটভ আব  আিোবদর, 
তোরো মযিে তোরো মযিে তোবদর ভোষোয়্ েেো েবল, ওটো আেোর েোঙোল ভোষো মেবে 
এেটু অ্েযরেি ভোষো। মসই ভোষোটোয়্ েেো েলো, মতো... 

 
মিৌসুমি :  আর েোঙোল আর মরমেউমজ এর মেোবেো িোবে েহে েবর? মরমেউমজ পুরবেো েোেো দোদুর 

েোব  গল্প? 
 
শোশ্বতী :  মরমেউমজ মযটো আজবে আিোর িবে হয়্ ময আিোবদর খোেোর দোেোর, এই ময েলম লোি 

েো, েোঙোল মিবয়্বদর  গিুবট েলো হয়্, মেোর্ল্ েলো হয়্, তোরো হয়্ত মরমেউমজ হবয়্ম ল 
েবল, তোরো সোেোর েবরম ল েবলই তোরো আজবে মেোর্ল্ হবয়্ব  আজবে তোবদর চমরত্রটো 
ইবয়্ হবয়্ব , তোবদর খোেোর দোেোরটো আজবে মেেোবরন্ট, মসইজেযই তোবদর খোেোর 
এেটো সিবয়্ ম লেো। েো অ্বেে জোয়্গোয়্ই তোরো মলেোর যোল, েোঙোলবদরবে আমি মযিে 
আিোর ইবয়্বত মদবখম  ময অ্বেে সিয়্ই তোরো মদখো যোবি তোরো মেমশ মহনু্দ-িুসমলি 
এই মজমেসটোবে অ্যোেবসপ্ট েবর মেবয়্ব । সে সিয়্ েলম  েো অ্বেে সিয়্ই মদখো 
যোব  তোরো অ্বেে মেমশ মলেোর যোল, তোরো। তোবদর এই ময েোঙোল, েোঙোলবদর মে মযটো 
েলো হয়্ মসটো মরমেউমজর অ্মেত্বতোর মেবেই হয়্ত, তোবদরই চোমরমত্রে গঠেটো হয়্ত 
ঘবঠব , গঠে হবয়্ব । 

 
মিৌসুমি :  তো মেোবেো এক্সমপমরবয়্ন্সর মেোবেো গল্প শুবে ? 
 
শোশ্বতী :  িোবে মরমেউমজর এক্সমপমরবয়্ন্স? 
 
মিৌসুমি :  িোবে মরমেউমজ হেোর জেয মেোবেো েখে মেোবেো আচরণ, মেোবেো মেমসমেে আচরণ? 
 
শোশ্বতী :  িোবে তোবদর আচরণ? েল ? 
 
মিৌসুমি :  তোবদর প্রমত আচরণ... 
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শোশ্বতী :  তোবদর প্রমত এখোবে এবস ময আচরবে, আিোর িোর েোমির মদবে শুবেম , মযিে তখে 

তোবদর েোেোর জোয়্গো ম লেো, তখে তোরো মেোেোয়্ েোেবে, মে েবর েোেবে? িোবে 
তোবদর মসই ইবয়্টো, তোবদর েেটো, তোবদর মযই সোেোমরিংটো, এখোবে হয়্ত অ্বেবেই 
অ্বেেটো েু বত পোরতেো, েো আিোবদর িোবদর েোব  শুবেম  তোবদর পিোবশোেো েরো 
ম োটবেলোয়্, তখবেো তোরো মসই ভোবে, দোদুর ওই ভোবে মসট ল হবত পোবরমে, মেন্তু 
তোবদরবে আিোর িো-রো, চোর ভোইবেোে, মসই চোর ভোইবেোেবে পিোশুবেো েরোবেো, 
মসটোর িবধয এেটো িোগল, মসটো িোবে এখোবে যখে তোরো েোগিোমরবত যখে েোেত, 
এেটো ম োট্ট েোমি ভোিো েবর েোেত, চোর ভোইবেোে এেটো ঘবরই হয়্ত পিোশুবেো 
েরত, মতো মসই িোগলটো..., এখোবে এবস তোরো মেোবেো অ্তযোচোর মেস েবরমে মসভোবে 
মেন্তু হযোাঁ তোবদর িোগলটো হয়্ত মসইভোবে, অ্বেবেই েু বত পোবরেো, ময তোবদর, 
তোবদর ওখোবে এেটো স্টযোটোস ম ল, ওখোবে এেটো লোইেস্টোইল, মসট লে লোইেস্টোইল 
ম ল, তোবদরবে মসটো পুবরোটো ম বি আসবত হবয়্ব , মতো মসটো হয়্ত অ্বেবে েু বত 
পোবরেো। মেন্তু আেোর এখোবে তোবদর মেোবেো অ্তযোচোর হবয়্ব  েো মে ু, মসরেি গল্পও 
শুমেমে। 

 
মিৌসুমি :  েেবোর শব্দটো মতোিোর েোব  মে অ্েব েহে েবর? 
 
শোশ্বতী :  েেবোর এখে মদবখো আমি আিোর ইবয়্ মত মযটো েলম , েো মদবখম , েুব ম , আজবে 

মতো মদশভোগ হবয়্ম ল, মহনু্দ িুসমলি ইবয়্ মত মদশভোগ হবলো, ভোরতেষব, পোমেেোে 
দুবটো ইবয়্ হবলো, আেোর পোমেেোবেও যখে পবরর পরেতবীেোবলও মদখম , ময মস ধিবটোর 
মেবে আেোর ভোষোটো মেমশ ইবয়্ হবয়্ মগল। মসটোর পবর আেোর আেোর মসখোবে আেোর 
আবরেটো ভোগ হবলো, আবরেটো মদশ সৃমে হবলো, মসটো অ্বেে সিবয়্ ধিব েখবেো ভোষো 
েখবেো মে ু রূপ মেবয়্ আিোবদর িবধয ময মেবভদটো, মসটোই েেবোর ইবয়্ েবর। েেবোর 
েলবত মযটো, েেবোবরর সোিবে যোরো েোবে, তবদর অ্মভজ্ঞতো হয়্ত আলোদো, আেোর েেবোর 
মেবে আিরো যোরো অ্বেেটো দূবর েোমে, আিোবদর েোব ও অ্মভজ্ঞতোও অ্বেেটো 
আলোদো। আিোবদর েোব  মযিে আিরো জোমে ময ময ওটো ক্রস েরবত মগবল, এতমদে 
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আিোর পোসবপোটবটো লোগত েো, এখে আিোর পোসবপোটবটো লোগবে। আমি এতমদে মযই 
জোয়্গোয়্ আিোর েোমি ম ল, মসখোবে এখে আিোয়্ মযবত মগবল আিোবে এখে মভসো 
েরোবত হবে, আিোর এেটো পোসবপোটব লোগবে, তোরপরই আমি আিোর আবগর েোমিটোবত 
মগবয়্ উঠবত পোরে, মেেেো মসখোবে এখে এেটো েেবোর ততরী হবয়্ মগব , হয়্ত মসটো 
আিোর মেবজর েোমি, ম োটবেলো মেবে মেবেম , মতো মসটোই। 

 
মিৌসুমি :  আর েোমির মিবয়্বদর েযোপোবর যমদ এেটু মে ু েল, িোবে মসই সিয়্েোর, আসোর পর, 

মেিে এক্সমপমরবয়্ন্স হয়্?  
 
শোশ্বতী :  আিোর ম োটবেলোর মেবে মযটো সেবচবয়্ আিোর িবে মগাঁবেব , আিোর িোর মপমসিো। 

আমি ম োটবেলো তখে েু তোি েো। ওেোবে ম োটবেলোর মেবেই মদবখম  সোদো শোমি 
পিবত, মরবগ মরবগ েোেবতে, আিোবদর ভোবলোেোসবতে, আিরো তখে এেদিই ম োট, 
মরবগ েোেবতে, সেোর সোবে এেটু, মসটো ভোেতোি, সেোর সোবে, মসটো ভোেতোি মেে 
এত মরবগ েোবে, মেে এরেি ভোবে েেো েবল। মসই ময ওেোর হোজেযোিবে মসই 
মট্রবে আসোর সিয়্, মচোবখর সোিবে মেবট মেলো হবয়্ম ল। তখে ম োটবেলো আিোর 
মেো োর ক্ষিতো ম ল, ম োটবেলোয়্ মেউ আিোবে মসই েেোটো েবলমে। েি হবয়্ই শুবেম  
তোর, েি হবয়্ শুবেম , তোর ইবয়্ মত আমি মদবখম  মস মচরেোল আমশ্রত, েোবরোর েো 
েোবরোর েোমিবত মসই েোেব । তোর এেটো ম োট ম বল ম ল, মসই ম বলবে মেবয়্ই মস 
মচরেোল মেোেোও েো মেোেোও আমশ্রত, মসই েয়্ িোস এখোবে এে িোস েোেব , ওখোবে 
েোেব . মেন্তু যোবদর েোমির এটো  মেন্তু সমতয েেো েলবত যোবদর েোমিবত পুরুষরো 
ম বলে, তোবদর মেন্তু মসই হোেবমশপটো মদমখমে। আিোর মদদোরো মেন্তু পবর, যতই পবর 
মসট লে েবরব  যতই হোেবমশপ েোেুে এখবেো িবে হয়্ ময মস তোর ওই, 
এক্সমপমরবয়্বন্সর পবর মস মেন্তু আমশ্রত। তোরপর িোবদর েোব ও শুবেম , তোবদর প্রেি 
ম োটবেলোয়্, েে েবর েরবত হবয়্ব , আিোর িবে িবধয মযটো খুে দোগ মেবটব , মসটো 
হবি মপমসিোবে, আিোর ওই মদদোর েেো, মস সেসিয়্ই মচরটোেোল ইবয়্ হবয়্ মেবেব । 
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