
My Parents’ World - Inherited Memories 

          Page 1 of 14 

Interview details 
Interview with Somnath Rudrapal 
Interviewed by Soumita Mazumder  
 
স োমনোথ:  পূর্বর্ঙ্গের গল্প র্লঙ্গে র্োর্ো ঠোকুরদোর কোছ সথঙ্গক সেটুক শুঙ্গনছছ, 

ঠোকুরদোঙ্গক সেো সদছিছন র্োর্োর কোছ সথঙ্গক, ঠোকুমোর কোছ সথঙ্গক সেটুক 
স োনো গল্প সে েোরো আঙ্গগ এই ঠোকুরই র্োনোে এর্ং হোাঁছি-পোছেল সেটো 
আর ছক র্লল, হোাঁছি-পোছেল ওিোঙ্গন র্োনোঙ্গনো হঙ্গেো। ওইিোঙ্গন জছমদোর 
র্োছিঙ্গে ছগঙ্গেই েোরো ঠোকুর গিে এর্ং দোদুরো সেঙ্গেন  ঙ্গে। দোদু এর্ং 
আমোর সজঠু  ছছঙ্গলন, ছেছন  ঙ্গে কঙ্গর ছনঙ্গে সেঙ্গেন। এই করঙ্গে করঙ্গেই 
দোদু প্রঙ্গেেকঙ্গক কোজ ছ ছিঙ্গেঙ্গছন, এর্ং আমোর দোদুঙ্গদর  ঙ্গে সথঙ্গক 
আমোর র্োপ কোকোরো মোঙ্গন র্োর্ো এর্ং কোকোরো   র্ এই কোজই ছ ঙ্গিঙ্গছ 
এর্ং এই কোজই করঙ্গছ প্রঙ্গেেঙ্গক। এরপর আমোরোও েোর পঙ্গরর 
সজনোঙ্গর ন আমরোও এই কোজ ছ ঙ্গিছছ, এইভোঙ্গর্ই চঙ্গল আ ঙ্গছ দীর্ব ছদন 
ধঙ্গর।  

 
স ৌছমেো:  আপনোঙ্গদর পূর্বর্ঙ্গের সকোন সজলোে র্োছি ছছল? 
 
স োমনোথ:  আমোঙ্গদর পূর্বর্ঙ্গের ঢোকো, ছর্ক্রমপুর স োলগর। 
 
স ৌছমেো:  সেো স িোন সথঙ্গক এপোঙ্গরর কলকোেোর কুঙ্গমোরটুছলঙ্গে আ োর েোত্রোটো েছদ 

আমোঙ্গদরঙ্গক - 
 
স োমনোথ:  েোত্রো র্লঙ্গে অ্েোকচুেোল আমরো সেো স গুঙ্গলো ছকছু জোছননো। েেটুকু েো 

কঙ্গরঙ্গছন দোদুরো এর্ং আমরো স রমভোঙ্গর্ ছর্ঙ্গ   ছকছু শুছনওছন।  সেটুকু 
জোছন সে সদ  ভোঙ্গগর  মে েোরো এঙ্গ ছছল এর্ং  ওইিোঙ্গন আছথবক অ্র্স্থো 
িুর্ একটো ভোল ছছল নো র্ঙ্গল, সেই সহেু কুঙ্গমোরটুছল র্ঙ্গল েিন একটো 
নোম েোরো শুঙ্গনছছল - েোর জনে েোরো ওিোন সথঙ্গক এিোঙ্গন চঙ্গল আঙ্গ । 
এই মৃৎ ছ ল্প করঙ্গর্ র্ঙ্গল ওিোন সথঙ্গক এিোঙ্গন চঙ্গল আঙ্গ । 
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স ৌছমেো:  এই সে সদ  ভোঙ্গগর জনে ওিোন সথঙ্গক ওনোরো ওনোঙ্গদর র্ের্ ো সছঙ্গি 
এিোঙ্গন চঙ্গল এঙ্গলন - সেো স ই পছরছস্থছেঙ্গে দ াঁছিঙ্গে আছম আপনোঙ্গক 
ছজঙ্গগে  করছছ - সদ  ভোগ ছজছন  েো সম্বসে আপনোর ছক মঙ্গন হঙ্গে 
আজঙ্গক?  

 
স োমনোথ:  সদ  ভোগ ছজছন টো  ম্পঙ্গকব ছক মঙ্গন হে র্লঙ্গে - সদিুন র্োংলোঙ্গদ  এর্ং 

এই সদ  েছদ র্ঙ্গলন, এিোঙ্গন এঙ্গ  আমরো অ্ঙ্গনক ছকছু ছ ঙ্গিছছ। সেরকম 
ধরুন এিোঙ্গন এঙ্গ  আমোঙ্গদর অ্ঙ্গনক সহনস্থো হঙ্গেও হঙ্গেছছল জোেগোে 
জোেগোে। সেো একটো  মে সদ ভোগ র্লঙ্গে, এিনও এটো স্পষ্ট সর্োঝো 
েোে র্োঙোল এর্ং র্ছট র্ঙ্গল। মোঙ্গন এমছন সে ছকছু সর্োঝো েোে নো ছকন্তু 
আমরো এই কোঙ্গজর  ঙ্গে েুক্ত এর্ং নোম েেক্ষণ নো প্রকো  হঙ্গর্ সকউ 
র্লঙ্গর্ নো র্োঙোল নো র্ছট। কোরণ আমোঙ্গদর কথো র্োেবো এর্ং এিন কোর 
কথো র্োেবো  র্ এক। আমরো আর র্োঙোল ভো োে কথো র্ছল নো কোরণ 
আমরো ওই ভো ো জোছননো। র্োর্ো ঠোকুরদো সেটুক আঙ্গলোচনো কঙ্গরঙ্গছ েোরপর 
সথঙ্গক আমোঙ্গদর সজনোঙ্গর ন আর সকউ র্োঙোল ভো ো র্লঙ্গে পোঙ্গর নো 
ছঠকমঙ্গেো। 

 
স ৌছমেো:  আচ্ছো আপছন র্লছছঙ্গলন সে এিোঙ্গন এঙ্গ  প্রথম ছদঙ্গক আপনোঙ্গদর িুর্ 

সহনস্থো হঙ্গে হঙ্গেঙ্গছ - স ই সহনস্থোর উদোহরন েছদ আমোঙ্গদর  োঙ্গথ একটু 
র্ঙ্গলন? ছক ধরঙ্গনর সহনস্থো?  

 
স োমনোথ:  সহনস্থো র্লঙ্গে ধরুন অ্ঙ্গনক রকম ভোঙ্গর্ হেোরো ঙ্গমন্ট করে কোঙ্গজর ছদক 

সথঙ্গক, েোরপর র্োঙোল র্ঙ্গল অ্ঙ্গনক, মোঙ্গন একটো রৃ্ণোর সচোঙ্গি সদিে। 
ছঠকোঙ্গছ, েোরপঙ্গর এই র্ ছদঙ্গনর পর ছদন হঙ্গে হঙ্গে একটো  মে এমন 
হঙ্গেছছল থোনো পুছল  হঙ্গে হেছছল। পুছল ঙ্গক জোনোঙ্গে হে, েোরপর েোরো 
এঙ্গ  আর ছক কঙ্গর পঙ্গর স গুঙ্গলোঙ্গক ছমউচুেেোল কঙ্গর।  

 
স ৌছমেো:  আচ্ছো থোনো পুছলঙ্গ র র্টনোটো েছদ আঙ্গরকটু ছর্স্তোছরে ভোঙ্গর্ ছকছু র্ঙ্গলন 

- মোঙ্গন ছক কোরঙ্গণ থোনো পুছল ঙ্গক জছিঙ্গে এই ধরঙ্গনর, মোঙ্গন র্োঙোল র্ছটর 
মঙ্গধে এই ধরঙ্গনর ছেক্তেো?  
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স োমনোথ:  এটো কোঙ্গজর উপর। এটো হঙ্গছ সমন অ্েোকচুেোল, এিোনকোর সে ধরঙ্গনর 

কোজ হে, এিোনকোর সেই  র্ মৃৎ ছ ল্পীরো ছছঙ্গলন মেোছিমোম হঙ্গচ্ছ 
কৃষ্ণনগর নছদেো ছি ছিঙ্গের। েোরো এিোঙ্গন আ ঙ্গেন, এিোঙ্গন এঙ্গ  দীর্ব 
ছদন েোরো কোজ করঙ্গেন নো। েোরো ওই একটো  মে আ ঙ্গেন, ছকছুছদন 
কোজ করঙ্গেন আর্োর চঙ্গল সেঙ্গেন। মোঙ্গন পুঙ্গজোটো সকঙ্গট সগল েোরো 
সদোকোন পোট গুছটঙ্গে ছনঙ্গে চঙ্গল সেঙ্গেন। ছকন্তু েিন আমোর র্োপ ঠোকুরদো, 
র্লুন এই র্োঙোলরো আমরো সে কজন আছছ েিন এিোঙ্গন এঙ্গ ছছ আ োর 
পর েোরো েিন স্থোেী হল… মোঙ্গন েোঙ্গদর কোঙ্গজর ধরনটো পুঙ্গরো অ্নেরকম। 
এর্ং েোরো ছিঊছট ছদে সমোটোমুছট মোঙ্গন ধরুন  কোল সথঙ্গক আরম্ভ কঙ্গর 
রোে অ্র্ছধ। সেো এগুঙ্গলো সদঙ্গি েোঙ্গদর মঙ্গধে একটো ছহংঙ্গ  চঙ্গল আঙ্গ , 
েোরো ছর্ছভন্ন রকম ভোঙ্গর্ আঙ্গস্ত আঙ্গস্ত আমোঙ্গদর সহনস্থো করঙ্গে থোঙ্গক। 
অ্ঙ্গনক রকম ভোঙ্গর্ সহনস্থো কঙ্গরঙ্গছ েোর জনে থোনো পুছল  করঙ্গে হঙ্গেছছল। 

 
স ৌছমেো:  আচ্ছো আপছন আঙ্গরকটো কথো র্লঙ্গলন সে এিোঙ্গন এঙ্গ  অ্ঙ্গনক ছকছু 

ছ ঙ্গিঙ্গছন, স ই ছ ক্ষো েো ছক হঙ্গেঙ্গছ েছদ একটু ছকছু র্ঙ্গলন? কোঙ্গজর 
ছদক সথঙ্গক ছক ছক ছ ঙ্গিঙ্গছন? 

 
স োমনোথ:  কোঙ্গজর ছদক সথঙ্গক ছ ঙ্গিছছ র্লঙ্গে মোঙ্গন, আমোঙ্গদর সে কোজ েো আর 

ওঙ্গদর কোজটো একটো অ্নেরকম কোজ এর্ং এিন সেরকম মোঙ্গকবঙ্গটর 
চোছহদো, মোঙ্গকবঙ্গট সেটো  চোে, স ই চোছহদো ছহঙ্গ ঙ্গর্ সদিো েোঙ্গচ্ছ সে, ওঙ্গদর 
 ঙ্গে আমোঙ্গদর কোঙ্গজর অ্ঙ্গনক ছকছু স িোরও আঙ্গছ - সেটো আমরো ওঙ্গদর 
সথঙ্গক ছ ঙ্গিছছ, ওরো আমোঙ্গদর সথঙ্গক ছ ঙ্গিঙ্গছ। এগুঙ্গলো কোঙ্গজর উপর 
র্েোপোর। ওরো আঙ্গগ সেরকম ধরুন আমোঙ্গদর এিোঙ্গন সে  োজ েো ছছল 
আঙ্গগ - জছরর গহনো। ছকংর্ো ছর্ছভন্ন রকঙ্গমর কোলোঙ্গরর সে গহনোগুঙ্গলো- 
স গুঙ্গলো ওরো করে নো। আর আঙ্গগ এিোঙ্গন ঠোকুঙ্গরর ছপছঙ্গন চোলছচত্র 
সদিঙ্গছন, এিন সেরকম দুগবো প্রছেমো প্রঙ্গেেকটো পেোঙ্গেঙ্গল ছগঙ্গে সদিঙ্গর্ন 
চোলছছত্র, স টো এিন এই র্োঙোলরো আ োর পর ওটো আরম্ভ হে। েিন 
ওরো ওগুঙ্গলো করে নো। ছঠকোঙ্গছ? সেো এই একটো ছিফোঙ্গরন্স অ্ঙ্গনক 
হঙ্গেঙ্গছ, কোজটো এিোঙ্গন অ্ঙ্গনক স িোর আঙ্গছ, ছ ঙ্গিওছছ। এর্োর ওঙ্গদর 
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কোছ সথঙ্গকও স িোর আঙ্গছ একটো কোজ সেটো - টোনো টোনো সচোি সেটো, 
ওঙ্গদর ওইটো সস্প োল। ওঙ্গদর কোছ সথঙ্গকও আমরো ছ ঙ্গিছছ ওটো।  

 
স ৌছমেো:  আচ্ছো, আমরো শুঙ্গনছছ সে ঠোকুর গিোর  মে ছর্ছভন্ন ধরঙ্গনর ছনেম কোনুন 

এর্ং রীছে সরওেোজ পোলন করো হে, ঠোকুর গিোর ছর্ছভন্ন ছনেম আঙ্গছ, 
েো আপছন েছদ আমোঙ্গদর একটু র্ঙ্গলন সে র্ছটঙ্গদর ঠোকুর গিোর ছনেম 
এর  োঙ্গথ আপনোঙ্গদর র্োঙোলঙ্গদর ঠোকুর গিোর ছনেমটো ছকরকম আলোদো 
র্ো ছক ইউছনক? 

 
স োমনোথ:  র্ছটঙ্গদর ছনেম এর্ং আমোঙ্গদর ছনেম, র্ছটঙ্গদর মঙ্গধে আঙ্গগ ছছল অ্ঙ্গনক, 

আঙ্গগ ছছল সেমন র্োাঁ  ছদঙ্গে েলোর স্ট্রোকচোরটো করে। সেটো আমরো 
আঙ্গগও কঙ্গরছছ ছকন্তু পঙ্গর আমরো  র্ কোঠ ছদঙ্গে করেোম। এটো হল একটো 
র্েোপোর আর ছিেীেে ওঙ্গদর কোজ এর ধরনটো আলোদো হঙ্গছ। ওরো হঙ্গচ্ছ 
- েুছম এেক্ষণ কোজ করঙ্গর্, সেোমোঙ্গক এই কোজটো করঙ্গে হঙ্গর্। আমোঙ্গদর 
ওরম সনই, আমোঙ্গদর সমইন হঙ্গচ্ছ গিন চোই। এর্ং ওরো কঙ্গর ছক র্েোক 
সপোর ন েো ছঠকমঙ্গেো কঙ্গরনো ওরো। আমোঙ্গদর সদিঙ্গর্ন একটো ঠোকুর সে 
র্েোক সপোর নও পুঙ্গরো স  রকম, সে রকম েোর  োমঙ্গনর সপোর ন স রকম 
েোর র্েোক সপোর ন ও থোকঙ্গর্। এই হল ওঙ্গদর  োঙ্গথ আমোঙ্গদর কোঙ্গজর 
ছিফোঙ্গরন্স। এর্ং ছনেম র্লঙ্গে ওঙ্গদর সেটো ধরুন, আমরো একটো পোকো 
সপোক্ত করঙ্গে সগঙ্গল একটোর জোেগোে দুঙ্গটো র্োাঁ  সদর্, ছকন্তু ওঙ্গদর র্োাঁঙ্গ র 
ছহ োর্ আঙ্গছ - আমোর দুঙ্গটো র্োাঁঙ্গ  এটো করঙ্গে হঙ্গর্, ছঠকোঙ্গছ? এইগুঙ্গলো 
অ্ঙ্গনক র্েোপোর থোঙ্গক। 

 
স ৌছমেো:  আচ্ছো আমোঙ্গক র্লুন সে আপনোরো ছর্ক্রমপুর সথঙ্গক েিন এিোঙ্গন চঙ্গল 

আঙ্গ ন প্রথম ছদঙ্গক আপনোরো ছক কুঙ্গমোরটুছলঙ্গেই ছছঙ্গলন? নোছক 
কলকোেোর সকোথোে উঙ্গঠছছঙ্গলন?  

 
স োমনোথ:  র্োপ ঠোকুরদোরো েিন এঙ্গ ঙ্গছন র্োছল ছনছিন্দো র্ঙ্গল একটো জোেগো আঙ্গছ 

আপনোরো শুঙ্গনঙ্গছন, ওইিোঙ্গন ছছঙ্গলন েোরপর এিোঙ্গন স্থোেী হঙ্গেঙ্গছন।  
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স ৌছমেো:  আপনোর পছরর্োঙ্গরর কথো েছদ একটু র্ঙ্গলন, কেজন ছছঙ্গলন, আপনোঙ্গদর 
পছরর্োর ছকরম ছছল? এর্ং স িোন সথঙ্গক… 

 
স োমনোথ:  পছরর্োর র্লঙ্গে েিন েিন এিোঙ্গন আঙ্গ , েিন সেো জঙ্গেন্ট ফেোছমছল 

ছছল, প্রোে আঠোর উছন  জন র্োর্ো কোকোরো ভোই ছছঙ্গলন এর্ং স োল  ঙ্গেঙ্গরো 
জন সর্োন ছছঙ্গলন।  র্ এক ঙ্গে থোকঙ্গেন, এর্ং আমোঙ্গদর র্ঙ্গর একটো 
ছনেম ছছল েিন সে েেজন কোজ করঙ্গেন  র্ র্োছিঙ্গেই িোওেো দোওেো 
করে। েোঙ্গদর  কোল সর্লো জলিোর্োর সদওেো সথঙ্গক আরম্ভ কঙ্গর  র্ই 
র্োছি।  

 
স ৌছমেো:  র্োছল সথঙ্গক কুঙ্গমোরটুছল আপনোরো েোেোেোে করঙ্গেন? 
 
স োমনোথ:  েিন েোেোেোে করে েোরপঙ্গর েিন এিোঙ্গন স্থোেী হঙ্গে েোে েিন এিোন 

সথঙ্গকই... 
 
স ৌছমেো: েোরপঙ্গর এিোন সথঙ্গকই  র্ ছকছু কঙ্গরন… সেো আপনোঙ্গদর এিোঙ্গন েোরো 

কোরিোনোে কোজ করঙ্গেন, সে মৃৎছ ল্পীরো ছছঙ্গলন েোরো ছক প্রঙ্গেেঙ্গক র্োঙোল 
ছছল নোছক র্ছট? 

 
স োমনোথ:  নো ওরকম সকোন র্েোপোর ছছল নো র্োঙোল র্ছট র্ঙ্গল, ছকন্তু েোরো মেোছিমোম 

থোকঙ্গেন নছদেো ছি ছিে এর সলোক। এিঙ্গনো কুঙ্গমোরটুছলঙ্গে িুাঁজঙ্গল পোঙ্গর্ন 
সর্ছ রভোগ হঙ্গচ্ছ নছদেো ছি ছিে। এর্ং সমছদনীপুর ছি ছিে এর সলোক।  

 
স ৌছমেো:  আচ্ছো ’৪৭-এর  মে, েিন সদ  ভোঙ্গগর পর আপনোরো এিোঙ্গন চঙ্গল 

আঙ্গ ন, সেো ওই মে এিোঙ্গন র্ের্ োটো তেছর করর্োর জনে সেই সেই 
ধরঙ্গনর পছরশ্রঙ্গমর মঙ্গধে ছদঙ্গে এর্ং র্টনোক্রঙ্গমর মঙ্গধে ছদঙ্গে আপনোঙ্গদর 
পছরর্োর সক সেঙ্গে হেছছল - েোর কথো েছদ আমোঙ্গদর সক একটু র্ঙ্গলন?  

 
স োমনোথ:  সেই সেই র্টনো র্লঙ্গে আপছন সেটো র্লঙ্গলন সে এিোঙ্গন এঙ্গ  র্োপ 

কোকোঙ্গদর অ্ঙ্গনক কষ্ট করঙ্গে হঙ্গেঙ্গছ। সেটুকু আছম শুঙ্গনছছ সে র্োর্োরো 
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েিন, আমোর ঠোকুরদো এিোঙ্গন আ োর পর র্োছল, ছনছিন্দোর র্োছিঙ্গেই মোরো 
েোন। উছন ওিোঙ্গনই আর ছক... েিন র্োর্োঙ্গদর মোথোর উপর সকউ ছছল 
নো। এই দোদুরো র্লঙ্গে, মোঙ্গন র্োর্োর কোকোরো র্লঙ্গেই  র্। সেো েিন 
েোঙ্গদর এমন পছরছস্থছে। আর আমোর দোদুরো িুর্ ছস্ট্রে ছছঙ্গলন, মোঙ্গন 
র্োর্োরো কোজ স ঙ্গিন এরম ভোঙ্গর্ সে - দোদু হেে র্ঙ্গল ছদে আজ  োরোছদন 
এটো করঙ্গে হঙ্গর্। সু্কল সথঙ্গক এঙ্গ  েোরো ওই র্ঙ্গ  পিে, এটো তেছর 
করঙ্গর্, ওটো করঙ্গর্। আজঙ্গক র্ঙ্গল ছদল, হঠোৎ কঙ্গর র্লল সে আজঙ্গক 
এেগুঙ্গলো ঠোকুর রং করঙ্গে হঙ্গর্, েোহঙ্গল  র্োইঙ্গক ভোল সকোন একটো ছকছু 
সদর্। সেো এইরকম ভোঙ্গর্ র্োর্োরো কোজ ছ ঙ্গিঙ্গছন। 

 
স ৌছমেো:  আচ্ছো পূর্বর্ঙ্গে থোকোকোলীন আপছন র্লঙ্গলন সে আপনোর পছরর্োঙ্গরর সলোক 

জঙ্গনরো জছমদোঙ্গরর কোঙ্গছ কোজ করঙ্গেন, জছমদোঙ্গরর হঙ্গে…  
 
স োমনোথ:  জছমদোর র্োছিঙ্গে ছগঙ্গে ঠোকুর র্োনোে। 
 
স ৌছমেো:  ঠোকুর র্োনোে… এিোঙ্গন এঙ্গ  আপনোরো ছক ধরঙ্গনর ক্লোঙ্গেঙ্গন্টল প্রথঙ্গম 

সপঙ্গলন? মোঙ্গন কোঙ্গদর জনে কোজ করঙ্গেন আপনোরো? 
 
স োমনোথ:  এিোঙ্গন এঙ্গ  দোদুরো ঠোকুর প্রথম ঠোকুর র্োছনঙ্গেছছঙ্গলন, েোরপঙ্গর ছর্ছভন্ন 

র্ি র্ি সে  র্… এিন অ্ঙ্গনক র্ি র্ি র্োঙ্গরোেোছর হঙ্গেঙ্গছ। আঙ্গগ টোলো 
পোকব, সে রকম টোলো  োর্বজনীন সেটো েোরো ঠোকুর ছনঙ্গেন। েিন সেো 
ঠোকুঙ্গরর দোম িুর্ সর্ছ  ছছল নো, হোজোর এগোর  টোকোে র্ি র্ি ঠোকুর 
হে।  োে  টোকোঙ্গেও, র্ি র্ি দুগবো প্রছেমো র্োছনঙ্গেছছ। সেরকম ধরুন 
ছিছদরপুর সে আমোঙ্গদর পাঁচোত্তর পল্লী আঙ্গছ, েোরপর ছ মলো র্েোেোম  ছমছে 
ধরুন।  

 
স ৌছমেো:  এইগুঙ্গলো সেো আমরো সমোটোমুছট, ছ মলো র্েোেোম  ছমছে র্ো ছিছদরপুঙ্গরর 

কথো র্লঙ্গলন - এগুঙ্গলো সেো সমোটোমুছট আমরো জোছন সর্  র্ছট পোিো পুরঙ্গনো, 
কলকোেো সেো েোঙ্গদর ছক সকোনরকঙ্গমর ইনছহছর্ ন ছছল, সে েোরো 
র্োঙোলঙ্গদর কোছ সথঙ্গক ঠোকুর সনঙ্গর্?  
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স োমনোথ:  নো নো ভোল কোজ সদঙ্গি, ওই কোঙ্গজর  ঙ্গে এই কোঙ্গজর অ্ঙ্গনক ছিফোঙ্গরন্স 

সদঙ্গি েোরো স টো সদঙ্গিই েোরো আঙ্গ ।  
 
স ৌছমেো:  ছিফোঙ্গরন্সগুঙ্গলো আপছন আমোঙ্গদর র্লঙ্গলন েছদ আর কঙ্গেকটো ছকছু র্লঙ্গে 

পোঙ্গরন, সে ছক ধরঙ্গনর ছিফোঙ্গরন্স আপনোঙ্গদর কোঙ্গজ। মোঙ্গন পূর্বর্ঙ্গের 
মৃৎছ ল্পীঙ্গদর কোঙ্গজর  োঙ্গথ পছিমর্ঙ্গের মৃৎছ ল্পীঙ্গদর কোঙ্গজর ছক ধরঙ্গনর 
ছিফোঙ্গরন্স আমরো সদিঙ্গে পোছর? একটু েছদ র্ঙ্গলন আমোঙ্গদর। 

 
স োমনোথ:  ছিফোঙ্গরন্স র্লঙ্গে ওইগুঙ্গলো সেো পোঙ্গর্ন এর্ং মুঙ্গির আদল অ্ঙ্গনক আলোদো। 

প্রঙ্গেেঙ্গকর মুঙ্গির আদল আলোদো এর্ং ছিফোঙ্গরন্স র্লঙ্গে  োজ কোপঙ্গি 
অ্ঙ্গনক আলোদো। এিন ছরঙ্গ ন্টছল র্েবমোঙ্গন আমরো সেই পছরমোন  োজ 
কোপি ইউজ কছর ওরোও স ম। এিন আর ছিফোঙ্গরন্স র্লঙ্গে ছকছু সনই। 
ছকন্তু একটো  মে িুর্ ছিফোঙ্গরন্স ছছল। ওরো ভোল… মোঙ্গন আমোঙ্গদর  ঙ্গে 
ওঙ্গদর একটো রোগোরোছগ এঙ্গ ছছল ওই একটো জোেগোঙ্গেই। আমোঙ্গদর  োঙ্গথ 
ওঙ্গদর একটো জোেগোঙ্গেই রোগোরোছগ হে, সেঙ্গহেু আমরো িুর্ ভোল  োজ 
কোপি ছদেোম, এ করেোম, প্রছেমোর গঠন ওঠন - ওই ছহ োঙ্গর্ই।  

 
স ৌছমেো:  আপনোঙ্গদর এিনকোর কোঙ্গজর  োঙ্গথ, আপছন েছদ আমোঙ্গদরঙ্গক একটু 

র্ঙ্গলন সে র্োংলোঙ্গদঙ্গ  আপনোঙ্গদর জছমদোর র্োছিঙ্গে ছগঙ্গে কোজ করো ছোিোও 
আর ছক ছক ধরঙ্গনর কোজ হে েছদ একটু র্ঙ্গলন সে, পূর্বর্ঙ্গের কোজগুঙ্গলো 
 ম্মঙ্গে। 

 
স োমনোথ:  পূর্বর্ঙ্গের কোজ র্লঙ্গে, অ্েোকচুেোল সেো পূর্বর্ঙ্গে আমোঙ্গদর র্ের্ ো ছছল 

সমইন হোাঁছি-পোছেল তেছর করোর। কুম্ভকোর েোঙ্গক র্ঙ্গল, কুম্ভকোঙ্গরর েো 
কোজ। স টোই আমোঙ্গদর সমইন র্ের্ ো ছছল। েোরপঙ্গর দোদু সেঙ্গহেু 
জোনঙ্গেন, আমোর ঠোকুরদো সেঙ্গহেু জোনঙ্গেন এই প্রছেমো তেছর করো ওই 
েিন জছমদোর র্োছিঙ্গে… ওই আছম েেিোছন শুঙ্গনছছ সে আমোর দোদু, 
গ্রোঙ্গমর সমোিল র্ঙ্গল নো আঙ্গগকোর ছদঙ্গন, ওরকম টোইঙ্গপর ছছল। সেো 
ওরকম র্লঙ্গেন সে, একটো ঠোকুর র্োছনঙ্গে ছদঙ্গে হঙ্গর্ েিন দোদু সেে। 
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সেো একো সেো  ম্ভর্ নে, দোদু েিন  ঙ্গে কঙ্গর েোর ভোইঙ্গদর ছনঙ্গে সেে, 
ভোই ভোইঙ্গপো এঙ্গদরঙ্গক ছনঙ্গে ছগঙ্গে আঙ্গস্ত আঙ্গস্ত ওই কোজ করে।  

 
স ৌছমেো:  আপনোরো েিন চঙ্গল এঙ্গলন পূর্বর্ে সথঙ্গক ওপোঙ্গর ছক সকউ সথঙ্গক সগছছল? 
 
স ৌছমেো:  ওিোঙ্গন সকউ সনই, েোঙ্গল আপনোর কোঙ্গছ আপনোর সদ  র্লঙ্গে… 
 
স ৌছমেো:  ভোরের্ ব এর্ং কলকোেো… আচ্ছো আপছন  োেচছল্লঙ্গ র আঙ্গগ ছক ধরঙ্গনর 

পছরছস্থছেঙ্গে আপনোর র্োছির সলোঙ্গকরো এই ছদঙ্গক চঙ্গল এঙ্গলন েছদ একটু 
ছকছু র্ঙ্গলন।  

 
স োমনোথ:  সদিুন আমরো সেো িুর্ একটো ছর্স্তোছরে ভোঙ্গর্ র্লঙ্গে পোরর্ নো এগুঙ্গলো 

কোরণ আমরো জোছননো। সেটুকু জোছন সে ওিোঙ্গন আছথবক অ্র্স্থো িোরোপ ছছল, 
েোর জনে আরও দোদুরো চঙ্গল আঙ্গ ন এইিোঙ্গন। এরপর আঙ্গরকটো র্েোপোর 
আঙ্গছ এটো আপনোরো হেে শুনঙ্গর্ন এর্ং সদঙ্গিওঙ্গছন সে কলকোেোর র্োইঙ্গর 
মোঙ্গন কুঙ্গমোরটুছলর র্োইঙ্গর সেিোঙ্গন সেিোঙ্গন ঠোকুঙ্গরর মূছেবর কোরর্োর আঙ্গছ 
প্রঙ্গেেকটো জোেগোঙ্গে অ্েটো দোম সেটো কুঙ্গমোরটুছলর মূছেবর সে একটো দোম 
আঙ্গছ স টো র্োইঙ্গর সগঙ্গল আর ছক পোওেো েোেনো। অ্থচ এিোন সথঙ্গক 
সকোন ছ ল্পী েছদ র্োইঙ্গর ছগঙ্গে ঠোকুর র্োনোে, প্রছেমো র্োনোঙ্গে েোে েিন 
েোর একটো আলোদো দোম থোঙ্গক সকননো ওিোঙ্গন একটো অ্নেরকম ভোঙ্গর্ 
কোজ হঙ্গর্, ওিোঙ্গন সথঙ্গক করঙ্গে হঙ্গর্। এই র্ র্েোপোরগুঙ্গলোর জনে েোর 
জনে আরও ওিোন সথঙ্গক, সেঙ্গহেু ওিোঙ্গন দোমটো সপেনো র্ঙ্গল, আছথবক 
অ্র্স্থো িোরোপ ছছল র্ঙ্গল আরও এিোঙ্গন চঙ্গল আঙ্গ ।  

 
স ৌছমেো:  সেো  োেচছল্লঙ্গ র রোজননছেক পছরছস্থছে এর্ং সদ  ভোগ েোহঙ্গল েোঙ্গদরঙ্গক 

কেটো র্োধে কঙ্গরছছল সছঙ্গি েোওেোর জনে র্ঙ্গল আপছন মঙ্গন কঙ্গরন?  
 
স োমনোথ:  সদিুন আমরো সেো এই র্ র্েোপোর ছনঙ্গে অ্েটো সকোনছদনও েোঙ্গদর  ঙ্গে 

আঙ্গলোচনো কছরছন, সেটুকু শুঙ্গনছছ জোছন সমইন দোদুরো চঙ্গল আঙ্গ ন আছথবক 
আর্স্থো িোরোঙ্গপর জনে। এর্ং ছিেীেে… আর দোদুরো  র্োই এক ঙ্গে 
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আঙ্গ ছন। এিোঙ্গন আঙ্গগ এ ছছঙ্গলন, একজন এঙ্গ  শুনঙ্গলন সে এরম 
ঝোঙ্গমলো সলঙ্গগ সগঙ্গছ, েিন দোদুরো একজন একজন কঙ্গর  র্োইঙ্গক ছনঙ্গে 
চঙ্গল ... 

 
স ৌছমেো:  ছক ধরঙ্গনর ঝোঙ্গমলোর কথো শুঙ্গনঙ্গছন র্ঙ্গল আপনোর মঙ্গন পঙ্গর?  
 
স োমনোথ:  ওই  সলঙ্গগ সগছছল, েিন দোদু ছদদোর থোকঙ্গে অ্ ুছর্ধো হছচ্ছল। ওই জনে 

চঙ্গল...  
 
স ৌছমেো:  আচ্ছো আপছন প্রথঙ্গম র্লঙ্গলন সে আপনোঙ্গদর একোন্নর্েবী পছরর্োর ছছল। 

সেো এিোঙ্গন এই কলকোেো  হঙ্গর ছক ধরঙ্গনর পূর্ব র্োংলোর ছর্ছভন্ন আচোর 
ছর্চোর ছনেম কোনুন আপনোঙ্গদর পছরর্োঙ্গরর মঙ্গধে… 

 
স োমনোথ:  পছরর্োঙ্গরর মঙ্গধে ছনেম কোনুন র্লঙ্গে আমোঙ্গদর এই রুদ্রপোল আমোঙ্গদর 

এই র্ংঙ্গ র সমইন হঙ্গচ্ছ মন ো পুঙ্গজো। মন ো সদর্ীঙ্গক িুর্ এ কঙ্গর আর 
ছক! আমোঙ্গদর প্রঙ্গেেকটো পুঙ্গজোঙ্গেই িুর্ ছনেম ছনষ্ঠো আঙ্গছ সেটো আমরো 
সদিুন  রস্বেী পুঙ্গজোর  মে ছক হে, সে আমরো েোরো র্োঙোল েোঙ্গদর ছনেম 
আঙ্গছ সে  কোল সর্লো হলুদ সমঙ্গি স্নোন কঙ্গর এর্ং পুঙ্গজোর ছদনঙ্গক র্োছিঙ্গে 
সজোিো ইছল  আঙ্গন এর্ং েোর ছেন ছদন পর েোর সজোিটো ভোেো হে। 
এর্ং আঙ্গরকটো ছনেম ছক - ইছল  মোঙ্গছর সে কোটো েো আঙ্গছ স টো পেবন্ত 
সফঙ্গল সদওেো হঙ্গর্ নো, স টোঙ্গক সরঙ্গি ছদঙ্গে গেোে সফলো হঙ্গর্। এটো হল 
একটো র্োঙোলঙ্গদর ছনেম আর একটো র্েোপোর সেটো এিোঙ্গন এই র্োঙোলরো 
এঙ্গ ঙ্গছ র্ঙ্গল সেটো আমরো অ্ঙ্গনক র্োঙোলরোই জোছন র্ছল, সে আমরো 
র্োঙোলরো এঙ্গ ছছ র্ঙ্গলই র্ছটরো অ্ঙ্গনক ছকছু ছ ঙ্গিঙ্গছ। সেরকম আমোঙ্গদর 
িোর্োর দোর্োর র্লুন  র্ ছদক সথঙ্গক আচোর আচরণ র্লুন অ্ঙ্গনক ছকছু ওরো 
সচঞ্জ কঙ্গরঙ্গছ। 

 
স ৌছমেো:  আচ্ছো আপছন মন ো পুঙ্গজোর কথো র্লছছঙ্গলন, সেো আমোঙ্গদরঙ্গক েছদ একটু 

মন ো পুঙ্গজোর  োঙ্গথ র্লঙ্গে পোঙ্গরন এই মন ো পুঙ্গজো র্লঙ্গলন র্োঙোলঙ্গদর 
মন ো পুঙ্গজো... 
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স োমনোথ:  র্োঙোল নে র্েোপোরটো হঙ্গচ্ছ এটো হঙ্গছ আমরো েোরো এই রুদ্রপোল েোরো আঙ্গছ 

সমইনছল এই মন ো পুঙ্গজো েো েোঙ্গদরই সর্ছ  প্রচলন। রুদ্রপোল এর্ং েোরো 
র্ছনক আঙ্গছ মন ো পুঙ্গজোটো েোরোই অ্েোকচুেোল সর্ছ  কঙ্গর।  

 
স ৌছমেো:  আমোঙ্গক আঙ্গরকটু র্লুন সে আপনোঙ্গদর এই ধরুন েিন সকোন পোছরর্োছরক 

অ্নুষ্ঠোঙ্গন র্ো ছর্ঙ্গে হঙ্গছ র্ো অ্নে সকোন পোছরর্োছরক অ্নুষ্ঠোন হঙ্গচ্ছ স ইিোঙ্গন 
আর ছক ছক আপছন  রস্বেী পুঙ্গজোর কথো র্লঙ্গলন আর ছক ছক ছনেম 
আপনোরো পোলন কঙ্গরন পূর্বর্ঙ্গের সথঙ্গক?  

 
স োমনোথ:  পূর্বর্ে সথঙ্গক ছর্ঙ্গের একটো র্েোপোর হঙ্গছ সে র্োঙোলঙ্গদর মঙ্গধে সদিঙ্গর্ন 

ছর্ঙ্গে র্লুন েোই র্লুন নো সকন  র্োইঙ্গক ছনঙ্গে একটো হই চই কঙ্গর ছর্ োল 
একটো ওই থোঙ্গক। আঙ্গরকটো ছনেম হঙ্গছ র্োঙোলঙ্গদর েিন সকোন ছর্ঙ্গে হে 
ওই আমোর ছর্ঙ্গে হঙ্গেঙ্গছ সেই ছপাঁছিঙ্গে আমোর সছঙ্গলরও ছর্ঙ্গে… ওই ছপাঁছি 
ছকন্তু সরঙ্গি সদঙ্গে ওই ছপাঁছিটো থোকঙ্গর্ই। সেরকম আমোর ছকছুছদন আঙ্গগ 
আমোর এক সর্োঙ্গনর ছর্ঙ্গে হঙ্গেঙ্গছ স  েোর সে ছপাঁছিঙ্গে ছর্ঙ্গে হঙ্গেঙ্গছ আর্োর 
েোরপর আর্োর েোর ছর্ঙ্গে হঙ্গর্ ওই ছপছি এঙ্গন স ই ছপাঁছি ছর্ঙ্গে হঙ্গর্। এই 
একটো ছনেম রঙ্গেঙ্গছ আমোঙ্গদর আর ছিেীেে আমোঙ্গদর সে সকোন সনমন্তন্ন 
মোঙ্গন র্োঙোলঙ্গদর র্ছটঙ্গদর আচরণ অ্ঙ্গনক আলোদো এটো হেে আপনোরো 
সদঙ্গিও থোকঙ্গর্ন। আমরো সকোন অ্নুষ্ঠোন হঙ্গল পঙ্গর প্রঙ্গেেঙ্গকর র্োছিঙ্গে 
ছগঙ্গে র্ঙ্গর র্ঙ্গ  সনমন্তন্ন কছর। ছকন্তু র্ছটঙ্গদর সকোন ও র্ র্েোপোর সনই। 
ওরো সফোঙ্গন সনমন্তন্ন কঙ্গর ছদল ছকংর্ো ধরুন ওই রোস্তোে সদিো হল র্ঙ্গল 
ছদল। এরম একটো র্েোপোর। ছকন্তু র্োঙোল আর র্ছটঙ্গদর মঙ্গধে এগুঙ্গলো 
অ্ঙ্গনক ছিফোঙ্গরন্স আঙ্গছ। এই হল র্েোপোর। েোরপর ওঙ্গদর িোওেো দোওেো। 
সেরম ছচংছি মোছ। কচু িোওেো ওরো জোনে নো। র্োঙোলরো এঙ্গ  কচু িোওেো 
ওরো ছ ছিঙ্গেঙ্গছ। কচু ছক ছজছন , ইছল  মোঙ্গছর মোথো ছদঙ্গে কচু সকোনছদন  
িোেছন ওরো। ওরো িোছল জোনে ছচংছি মোছ, কোেলো মোছ, রুই মোছ - ওরো 
সছোট মোছ সকোন ছদনও সিঙ্গেো নো।   
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স ৌছমেো:  আচ্ছো আপনোঙ্গদর পুঙ্গজোর ছক ছক ছনেম ওঙ্গদর সথঙ্গক আলোদো? মোঙ্গন 
 রস্বেী পুঙ্গজো ছোিো আর ছক ছক ছনেম, মন ো পুঙ্গজোঙ্গে ছক ধরঙ্গনর ছনেম 
আপনোরো পোলন কঙ্গরন? 

 
স োমনোথ:  আমোঙ্গদর সে মন ো পুঙ্গজো, মন ো পুঙ্গজোঙ্গে পুঙ্গজোর  মে মোঙ্গন পুঙ্গজোর 

 মেেো  র্োই ছমঙ্গল এক োঙ্গথ র্ঙ্গ  এ করো এর্ং েোরপর ধরুন মন ো 
পুঙ্গজোর সেটো সমইন হঙ্গচ্ছ সে দুধ কলো ছদঙ্গে প্র োদটো। এটো ওরো হেে 
র্ছটরো এটো কঙ্গর নো - র্লঙ্গে পোরর্ নো আছম ওঙ্গদর মঙ্গধে ছক আঙ্গছ নো 
আঙ্গছ। এছোিো অ্ঙ্গনক পুঙ্গজো সেমন রোন্নো পুঙ্গজো হে। ওঙ্গদর রোন্নো পুঙ্গজো 
সেরকম অ্রেন র্ঙ্গল সেটোঙ্গক র্ঙ্গল ওঙ্গদর  োঙ্গথ আমোঙ্গদর অ্ঙ্গনক রকম 
এর ছিফোঙ্গরন্স। ওরো আঙ্গগর ছদন রোন্নো করঙ্গর্ পঙ্গরর ছদন সক িোঙ্গর্, 
আমোঙ্গদর এরম সকোন র্েোপোর সনই। আর হেোাঁ আমোঙ্গদর একটো ছজছন  
আঙ্গছ সক প্রঙ্গেেক পুঙ্গজোঙ্গে আমোঙ্গদর ছনরোছম ই হে কোরণ ছক পুঙ্গজোর 
ছদন সক আমরো আছম  র্ঙ্গর সকউ এ পছন্দ কছর নো।  

 
স ৌছমেো:  আপনোঙ্গদর কোরিোনোর নোম আপছন র্লঙ্গলন ছর্ক্রমপুর মৃৎ ছ ল্পোলে - সেো 

এই ছর্ক্রমপুর নোমটো এিোঙ্গন ইউজ করর্োর কোরণ ছক েছদ র্ঙ্গলন?  
 
স োমনোথ:  কোরণ হঙ্গচ্ছ সেঙ্গহেু আমরো ওপোর র্োংলোর সলোক, ওপোর র্োংলোর সলোক 

র্ঙ্গল আমোঙ্গদর একটো পছরচে ছদঙ্গে হে। সেো পছরচেটো ছকভোঙ্গর্ পোে 
মোনু , আমরো ঢোকো সলিো রঙ্গেঙ্গছ কোরিোনোে সদিুন র্েোনোঙ্গর সলিো রঙ্গেঙ্গছ 
ঢোকো ছর্ক্রমপুর। ওই জনেই আমোঙ্গদর কোরিোনোর নোমটো ও রকমভোঙ্গর্ 
পছরছচে। ছ ল্পী সক? সনপোল পোল, পঞ্চোনন রুদ্রপোল এ রকমভোঙ্গর্ - েোর 
েলোে ছ ল্পীর নোম। ছকন্তু আমোঙ্গদর সমইন পছরচে হঙ্গচ্ছ ওই ঢোকো 
ছর্ক্রমপুর সে এটো র্োঙোলঙ্গদর কোরিোনো।  

 
স ৌছমেো:  এই নোমটোর  োঙ্গথ আপনোরো ছক ধরঙ্গনর অ্েোটোচঙ্গমট ছফল কঙ্গরন? 
 
স োমনোথ:  নোমটোর  ঙ্গে মোঙ্গন ঢোকো ছর্ক্রমপুর মোঙ্গনই আমরো র্োঙোল। মোঙ্গন কথোে 

আঙ্গগ র্লে সে ঢোকোইেো মোঙ্গনই র্োঙোল। সেো এই একটো র্েোপোর। েোরপঙ্গর 
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এই চঙ্গল আ ঙ্গছ েোরপর সথঙ্গকই। মোঙ্গন ঢোকো ছর্ক্রমপুর সথঙ্গক আমরো 
এঙ্গ ছছ ছকন্তু আমরো সকোনছদন স িোঙ্গন েোইছন সকোনছদন সদছিও ছন 
পূর্বপুরু  সথঙ্গক চঙ্গল আ ঙ্গছ র্েো  এেুকুই।  

 
স ৌছমেো:  আপনোর মঙ্গে আপনোর সদ  সকোনটো?  
 
স োমনোথ:  ভোরের্ ব 
 
স ৌছমেো:  আর েোঙ্গল পূর্বর্ঙ্গের  োঙ্গথ ছক ধরঙ্গন অ্েোটোচঙ্গমট আপনোর?  
 
স োমনোথ:   পূর্বর্ঙ্গের  োঙ্গথ শুধু নোমটোর অ্েোটোচঙ্গমট। আর ছকছু সনই।  
 
স ৌছমেো:  আচ্ছো এই সে আপছন আমোঙ্গদরঙ্গক এই গল্পগুঙ্গলো র্লঙ্গলন সেগুঙ্গলো আপছন 

আপনোর র্োর্ো ছক ঠোকুমোর কোছ সথঙ্গক শুঙ্গনঙ্গছন, আপনোর পরর্েবী প্রজন্ম 
সক আপছন ছক ছক গল্প ছদঙ্গে  

 
স োমনোথ:  সেগুঙ্গলো আমরো শুঙ্গন এঙ্গ ছছ স গুঙ্গলো আমরো েোঙ্গদরঙ্গকও স িোঙ্গে চোই। 

সকননো হেে েোরোও েোঙ্গে জোনঙ্গে পোঙ্গর সে আমরো ছকরম ভোঙ্গর্ সথঙ্গকছছ 
ছকরম ভোঙ্গর্ এঙ্গ ছছ ছকরম ভোঙ্গর্ ছমঙ্গ ছছ মোনুঙ্গ র  ঙ্গে। এগুঙ্গলোই।  

 
স ৌছমেো:  আঙ্গরকটু ছর্স্তোছরে ভোঙ্গর্ েছদ র্ঙ্গলন।  
 
স োমনোথ:  ছর্স্তোছরে র্লঙ্গে এই সে আপনোঙ্গক সে এেক্ষন ধঙ্গর র্ললোম সে 

র্েোপোরগুঙ্গলো। এরকম এরকম প্রর্ঙ্গলম সফ  কঙ্গরছছ, সেো আমরো সে ওপোর 
র্োংলো সথঙ্গক এঙ্গ  এরকমভোঙ্গর্ রঙ্গেছছ অ্েোকচুেোল সদ  র্লঙ্গে আমোঙ্গদর 
এটোই। শুধু অ্েোটোচঙ্গমট র্লঙ্গে ওইেুকুই সে শুধু নোমটো শুধু আমোঙ্গদর 
ওইটো। এছোিো আমোঙ্গদর  র্ছকছুই আমোঙ্গদর এঙ্গদঙ্গ ।  
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স ৌছমেো:  এিন এিোঙ্গন আপছন র্লছছঙ্গলন সে আপনোরো র্োঙোল আপনোরো এঙ্গ  
নোনোরকম অ্ ুছর্ধোর মঙ্গধে দোাঁছিঙ্গে স টোঙ্গক দোাঁি কছরঙ্গেঙ্গছন, এিন 
পছরছস্থছে ছকরকম কুঙ্গমোরটুছলঙ্গে? র্োঙোল র্ছটর ছক  ম্পকব? 

 
স োমনোথ:  এিন  ম্পকব  ু ম্পকবই। এিন সকোন িোরোপ  ম্পকব সনই কোরণ এিন 

আমোঙ্গদর ফেোছমছলঙ্গে মেোছিমোম সদিো েোঙ্গচ্ছ  র্ েোরো ছর্ঙ্গে কঙ্গরঙ্গছ কোকো 
জেোঠো েোরো ছর্ঙ্গে কঙ্গরঙ্গছ েোরো  র্ই র্ছট। েঙ্গর্ এিন আর ওই র্োঙোল 
র্ছট র্ঙ্গল অ্েেো ওই সনই। আমোর সর্োঙ্গনর ছর্ঙ্গে হঙ্গেঙ্গছ র্ছট র্োছিঙ্গে। 
এিন আর ওটো সকোন র্েোপোর নো। আঙ্গগ সেরকম এটো একটো ছছল। এিন 
আর স রম ছদক সথঙ্গক ছকছু সনই। 

 
স ৌছমেো:  মোঙ্গন ছর্ঙ্গের  ম্মে করর্োর  মে আপনোঙ্গদর এই ধরঙ্গনর ছজছন  ছক প্রশ্ন 

সফ  করঙ্গে হে সক আপনোরো র্োঙোল নো র্ছট? 
 
স োমনোথ:  নো অ্েোকচুেোল র্েোপোরটো হঙ্গচ্ছ আঙ্গগকোর ছদঙ্গন ছছল অ্েোঙ্গরঞ্জ মেোঙ্গরজ ছছল। 

ছঠকোঙ্গছ? এিন সেটো হঙ্গে সগঙ্গছ  র্ই ওই আঙ্গগ সথঙ্গক সদিো শুনো  র্ 
েোরপঙ্গর র্োছি সথঙ্গক সমঙ্গন ছনল ছর্ঙ্গেটো হে। সেো ওই  ুঙ্গত্র আঙ্গগকোর 
ছদঙ্গন দোদুঙ্গদর একটো ইঙ্গে ছছল সক র্ছট র্োছি সথঙ্গক, মোঙ্গন র্ছট সমঙ্গে 
আনর্ নো ছকন্তু কোকোরো েিন কঙ্গরঙ্গছ র্ো এিন সে চঙ্গল আ ঙ্গছ েোরপঙ্গর 
এটো আর সকোন প্রর্ঙ্গলম হে নো।  

 
স ৌছমেো:  েোঙ্গল আপছন আপনোর পরর্েবী প্রজন্মঙ্গক এই  র্  মস্ত গল্পগুঙ্গলো আপছন 

র্লঙ্গলন সে আপছন র্লঙ্গে চোন এর্ং েিন আপছন ছর্ঙ্গের কথোটো েুলঙ্গলন 
আপনোঙ্গদর এই পছরর্োর এর এই র্েোর্ োর ছপছঙ্গন র্োছির মছহলোঙ্গদর 
অ্র্দোন কেিোছন? 

 
স োমনোথ:  র্োছির মছহলোঙ্গদর অ্র্দোন র্লঙ্গে এিনকোর েোরো এ ঙ্গছ র্ছট র্োছি সথঙ্গক 

েোরো িুর্ একটো আমোঙ্গদর এই কোরর্োর এর  ঙ্গে েুক্ত নে। ছকন্তু আমোর 
মো র্লুন আমোর কোছকমো র্লুন এরো েোরো আঙ্গছন েোরো একটো  মে 
কোরর্োঙ্গরর জনে অ্ঙ্গনক ছকছু কঙ্গরঙ্গছন। আঙ্গগ সেরকম র্ললোম আপনোঙ্গক 
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আমোঙ্গদর কোরিোনোে েেজন কমবচোরীরো কোজ করে েোরো  র্ র্োছিঙ্গে 
িোওেো দোওেো করে। েোঙ্গদর  র্ র্োছিঙ্গে রোন্নো র্োন্নো।  ং োঙ্গরর  মস্ত 
সদিো শুনো। এরপঙ্গরও র্োইঙ্গরর সছোটিোঙ্গটো নোনোরকম টুকটোক কোজ থোঙ্গক 
এই কোরর্োঙ্গরর ওপঙ্গরই। ছঠকোঙ্গছ? স গুঙ্গলোও েোরো করঙ্গেন। 

 
স ৌছমেো:  সকউ ছক আপনোঙ্গদর সক র্োছির সকোন মছহলো  দ ে ছক আপনোঙ্গদরঙ্গক 

ঠোকুর গিোর কোঙ্গজ  োহোেে কঙ্গরন? 
 
স োমনোথ:  হেোাঁ  োহোেে র্লঙ্গে এিন আমোর সর্োন সেঙ্গহেু র্োর্োর অ্র্েবমোঙ্গন আছম এর্ং 

আমোর সর্োন আছছ। আমোর সর্োন এই কোরর্োর এর  ঙ্গে পুঙ্গরোপুছরভোঙ্গর্ 
েুক্ত। ও এঙ্গ  প্রছেমোর চকু্ষ দোনটো ওই কঙ্গর এিন। ওই এঙ্গ  কঙ্গর 
সকননো আমোঙ্গদর ফোছমলেঙ্গে আর সকউ সনই। সে ওই চকু্ষ দোঙ্গনর। একটো 
 মে এমন হঙ্গে সগছছল সে চকু্ষ দোনটো করোর জনে মোঙ্গন এিোঙ্গন অ্ঙ্গনক 
সলোক প্রচুর প্রচুর টোকো চোইে সেো, েোর জনে র্োধে হঙ্গে… আর আমোর 
সর্োন সছোট সথঙ্গকই িুর্ আাঁকো টোকো ছনঙ্গে িুর্ এ করে। ও এই র্েোপোরটো 
িুর্ ভোল ছ ঙ্গিঙ্গছ আর ছক। এই জনে এিন আর সকোন অ্ ুছর্ঙ্গধ হেনো 
এিন ওই পুঙ্গরো র্েোপোরটো পুঙ্গরো চকু্ষ দোন কঙ্গর। 
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