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Abstract 
সুনন্দা লসকদায়রর ‘দয়াময়ীর কথা’ একলি সৃ্মলর্চারণমূিক গ্রন্থ। গ্রন্থলি ২০১০ সায়ি আনন্দ পুরস্কায়র ভূলষর্ হয়। ১৯৪৭ 
সায়ির দদশ ভায়গর পরবর্তী সময়য়র দেক্ষাপয়ি সুনন্দা লশকদার ‘দয়াময়ীর কথা’ রচনা কয়রন। ‘দয়াময়ীর কথা’ 
সাম্প্রদালয়ক সম্প্রীলর্র এক অননয দলিি। সুনন্দা লশকদায়রর বািযকায়ির নাম দয়াময়ী। র্াাঁর বািযকাি অলর্বালহর্ 
বর্তমান বাাংিায়দয়শর অলবভক্ত ময়মনলসাংহ দজিার লদঘাপইর্ নায়ম এক অখযার্ গ্রায়ম। সুনন্দা লশকদার বািযকায়ি 
মাজম নায়ম এক মুসিমান ভাগচাষীর র্ত্ত্বাবধ্ায়ন বড় হয়য় উঠার কালহলন বলণতর্ হয়য়য়ে। লবধ্বা লপলসমার দেহির্ার 
কায়েই থাকয়র্ন লর্লন। মাজম দশখ র্াাঁর কায়ে লেয়িন সয়হাদর দাদার মর্। মাজম দশখয়ক লর্লন দাদা বয়ি ডাকয়র্ন। 
এই দাদার সৃ্মলর্চারণা দথয়কই ‘দয়াময়ীর কথা’ গ্রয়ন্থর আত্মেকাশ। লশশু সুনন্দার সয়ে দাদা মাজম দশয়খর এর্িা 
আলত্মক দযাগ লেি যার স্মরয়ণ লর্লন এই গ্রন্থলি রচনা কয়রন। গ্রন্থলিয়র্ ১৯৪৭ সায়ির পরবর্তী সময়য় ময়লসাংয়হর 
লদঘাপইর্ এবাং পাশ্বতবর্তী গ্রায়ম বসবাসকারী মানুষগুলির ময়ধ্য সাম্প্রদালয়ক সম্প্রীলর্, লহনু্দ ধ্য়মতর দপশা লভলিক জালর্য়ভদ 
েথা, দদনলন্দন জীবয়ন িালির্ লবলভন্ন সাংস্কার-কুসাংস্কার, দিাকাংসৃ্কলর্র লবলভন্ন আলেক সাবিিীিভায়ব দিলখকা েকাশ 
কয়রয়েন। 

____________________________________________________ 

Discussion 
সুনন্দা লসকদায়রর ‘দয়াময়ীর কথা’ ২০০৮ সায়ি গ্রন্থাকায়র েকালশর্ হয়। র্খন দিলখকার বয়স ৫৭ বের। বইলি 
‘গাঙলচি’ দথয়ক েকালশর্ হয়। েচ্ছদ লচত্র অঙ্কন কয়রন লবয়বকানন্দ সাাঁর্রা। দপেুইন বুয়কর েকাশনায় অলচন্ত্য ঘিক 
এর ইাংয়রলজ অনুবাদ কয়রন ‘A Life Long Ago’ নায়ম। গ্রন্থ েকায়শর লকেুলদয়নর ময়ধ্যই কলিকার্া লবশ্বলবদযািয় এই 
গ্রন্থলিয়ক িীিা মজুমদায়রর সৃ্মলর্য়র্ ‘িীিা পুরস্কার’-এ সম্মালনর্ করা হয়। ২০১০ সায়ি ‘দয়াময়ীর কথা’ আনন্দ 
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পুরস্কায়র ভূলষর্ হয়। ২০১৯ সায়ি লকয়শার দসনগুপ্ত এর নািযরূপ দদন। বইলি আত্মজীবনী নয়, জীবয়নর কর্গুলি খণ্ড 
লচত্র মাত্র।   

১৯৪৭ সায়ির দদশভাগ ভারর্ উপমহায়দয়শর এক লচরন্ত্ন ক্ষর্। োয় দু’শ বের রাজত্ব কয়র লিলিশরা লহনু্দ-
মুসিমায়নর ময়ধ্য ধ্য়মতর নায়ম লহনু্দ েধ্ান ভারর্ এবাং মুসিমান েধ্ান পালকস্তান রায়ের জম্ম হয়। দদশভায়গর এই 
মমতালন্ত্ক ঘিনার দখসারর্ লদয়র্ হয়য়য়ে উভয় সম্প্রদায়য়কই। পূবতবাাংিা পূবত পালকস্তান নায়ম পলরচর্ লেি। যলদও 
পরবর্তীকায়ি ১৯৭১ সায়ি ধ্মত নয়, ভাষা এবাং সাংসৃ্কলর্র জনয মূির্ পূবত পালকস্তান পালকস্তান দথয়ক লবলচ্ছন হয়য় 
বাাংিায়দশ নায়ম আত্ম েকাশ কয়র। ১৯৪৭ সায়ির দদশ ভায়গর পরবর্তী সময়য়র দেক্ষাপয়ি সুনন্দা লশকদার ‘দয়াময়ীর 
কথা’ রচনা কয়রন। ১৯৪৬ সায়ির লহনু্দ-মুসিমান দাো। মুসলিম লিগ এবাং কাংয়গ্রয়সর দনরৃ্য়ত্বর অননকয এবাং 
অলবশ্বায়সর বার্াবরন শুরু হয়য়লেি লবাংশ শর্য়কর দগাড়ার লদয়কই। দমৌিবাদী শলক্তর দাপয়ি দাো লবধ্বস্ত সাধ্ারণ 
মানুষয়ক সুদূরেসারী মূিয লদয়র্ হয়য়লেি। পূবত পালকস্তায়নর দলক্ষণাাংয়শ শহরগুলিয়র্ মূির্ দাোর ভয়াবহর্া লেি 
সবয়চয়য় দবলশ। দয এিাকাগুলিয়র্ দযাগায়যাগ বযবস্থা অয়পক্ষাকৃর্ ভায়িা লিখয়র্ পড়য়র্ পারা মানুয়ষর সাংখযা দবলশ দসই 
এিাকাগুলিয়র্ই ধ্মতীয় উস্কানীয়র্ সাম্প্রদালয়কর্ার মাত্রা ভয়াবহ। দমৌিবাদী দাোবাজরা লহনু্দয়দর সম্পলি িুি, নারী 
এবাং লশশুয়দর উপর ববতর অর্যাচার এবাং হর্যািীিায় দময়র্ উয়ঠলেি। ১৯৪৭ সায়ির ১৫ আগয়ের পর পূবত পালকস্তান 
দথয়ক সাম্প্রদালয়ক দাোর জনয মান-সম্ভ্রম এবাং আত্মরক্ষার র্ালগয়দ দয়ি দয়ি সার্ পুরুয়ষর লভয়িমালি দেয়ি দরয়খ 
পালড় লদয়র্ বাধ্য হয়য়লেি অলনলদতয়ের পয়থ। উভয় সম্প্রদায়য়র ময়ধ্য যুগ যুগ ধ্য়র আত্মীয়র্ার বন্ধন অিুি লেি। 
অসাম্প্রদালয়ক মানুয়ষর সাংখযাই দবলশ। যুগ যুগ ধ্য়র দাো বাাঁধ্ায় একধ্রয়ণর সুলবধ্াবাদী সুয়যাগ সন্ধানী ববতর মানুয়ষর 
দি। এয়দর সাংখযা কম অথচ শলক্তশািী। র্ৎসয়ত্ত্বও ভায়িা মানুষগুলির আশ্বাস, লবশ্বাস এবাং অকপি ভায়িাবাসায় জনয 
লহনু্দ সম্প্রদায়য়র অয়নক মানুষ লভয়ি-মালির িায়ন পূবতপালকস্তায়নই দথয়ক লগয়য়লেি। উিয়রর দজিাগুলিয়র্ 
রু্িনামূিকভায়ব শালন্ত্ লেি। ের্যন্ত্ গ্রামগুলিয়র্ দাোর লবষবাষ্প েয়বশ কয়রলন র্খনও। ‘দয়াময়ীর কথা’য় দসই লনরীহ, 
সর্যবাদী, লনয়ভতজাি মানবর্াবাদী মানুয়ষর কথাই বযক্ত হয়য়য়ে।   

"য়দশলবভাগ শুধু্ দুইবাাংিায়ক খলণ্ডর্ কয়র লগয়য়য়ে র্া নয়, শর্ শর্ ধ্ারণা, সহস্র সাংসার, িক্ষ িক্ষ মানুষয়ক 
সবতায়থত লেন্নমূি কয়রয়ে। দসই ক্ষর্ দথয়ক আজ আর রক্ত পয়ড় না বয়ি, লকন্তু দসই দবদনা আজও অশ্রুপার্ 
ঘিায়, র্ার দথয়কই জন্ম হয় ‘দয়াময়ীর কথা’র ময়র্া অলবস্মরণীয় সালহর্যকীলর্তর।” ১  

‘দয়াময়ীর কথা’ সাম্প্রদালয়ক সম্প্রীলর্র এক অননয দলিি। সুনন্দা লশকদায়রর বািযকায়ির নাম দয়াময়ী। র্াাঁর বািযকাি 
অলর্বালহর্ বর্তমান বাাংিায়দয়শর অলবভক্ত ময়মনলসাংহ দজিার (বর্তমান জামািপুর দজিা) জামািপুর শহর দথয়ক উলনশ 
লকয়িালমিার দূয়র লদঘাপইর্ নায়ম এক অখযার্ গ্রায়ম। গরীব মানুষগুয়িার ময়ধ্য দয সাম্প্রদালয়ক হিাহয়ির লবষদন্ত্ 
গলজয়য় উয়ঠনা দিলখকা র্াাঁর বািয সৃ্মলর্কথায় দসই ধ্রুব সর্য কথাগুলি রু্য়ি ধ্য়রয়েন। দিলখকার ময়মনলসাংয়হর 
লদঘাপইর্ গ্রায়ম এ ধ্রয়ণর সাম্প্রদালয়ক হানাহালনর দকায়না খবরই লেিনা। দদশভায়গর পরও উভয় সম্প্রদায়য়র ময়ধ্য 
আত্মীয়র্ার বন্ধন লেন্ন হয়লন। দিলখকা র্াাঁর দশশব সৃ্মলর্য়র্ বয়িয়েন- 

“আমার দশশব সৃ্মলর্ যা একান্ত্ই আমার, যা লচরকাি অনুচ্চালরর্ দরয়খ দদব। এরকমই ভাবনা লেি। লকন্তু 
একসময় সৃ্মলর্ ভার দুুঃসহ হয়য় ওঠায়র্ দিখা োড়া আর উপায় রইিনা।”২  

দশ আমার বের বয়স পযতন্ত্ (১৯৫১-১৯৬১) দিলখকা র্াাঁর দশশব জীবয়নর সৃ্মলর্ কথা রু্য়ি ধ্য়রন। গ্রন্থলিয়ক আত্মজীবনী 
বিা চয়িনা। আত্মকথা বিা দযয়র্ পায়র । আনা ফ্রায়ঙ্কর ‘A Diary of young Girl’ এর সয়ে রু্িনা করা চয়ি। 
অথবা মহাত্মা গান্ধীর ‘My early Life’ এবাং লবদযাসাগয়রর ‘লবদযাসাগর চলরর্’ গ্রয়ন্থর মর্ িুকয়রা িুকয়রা েলবর সমন্বয়য় 
গয়ড় ওঠা জীবন কথা।   

সুনন্দা লশকদার বািযকায়ি এক মুসিমান ভাগচাষীর র্ত্ত্বাবধ্ায়ন বড় হয়য় উয়ঠলেয়িন। লবধ্বা লপলসমার কায়েই 
থাকয়র্ন লর্লন। লশশু দয়া (সুনন্দা) রক্ষণশীি লহনু্দ পলরবায়রর দময়য় হয়য়ও গৃয়হর ভৃর্য এবাং ভাগচাষী মাজম র্াাঁয়ক 
দদখায়শানা করর্। র্াাঁয়ক দোিয়বিায় লদঘাপইয়র্র মালির গন্ধ লচলনয়য়লেয়িন। মাজম দশখ র্াাঁর কায়ে লেয়িন সয়হাদর 
দাদার মর্। মাজম দশখয়ক লর্লন দাদা বয়ি ডাকয়র্ন। এই দাদার সৃ্মলর্চারণা দথয়কই ‘দয়াময়ীর কথা’ গ্রয়ন্থর 
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আত্মেকাশ। লশশু সুনন্দার সয়ে দাদা মাজম দশয়খর এর্িা আলত্মক দযাগ লেি যার স্মরয়ণ লর্লন এই গ্রন্থলি রচনা 
করয়র্ বাধ্য হন।  

“এক মুসিমান ভাগচাষীর র্ত্ত্বাবধ্ায়ন বড় হয়য় উঠলেি একলি লহনু্দ পলরবায়রর লশশু। লশশুলির ময়ন েশ্ন 
এয়সলেি– কী চায় র্ার দাদা দরাজ আল্লাহ র কায়ে। দাদার কায়ে জানয়র্ পায়র, পৃলথবীর সকি মানুয়ষর জনয 
চাইয়র্ হয় অন্নবৃলের আশীবতাদ। জীবজন্তু, কীিপর্ে, গােপািা সকয়ির শুভ। এমলন কয়রই লদয়ন লদয়ন দসই 
ধ্মতোণ মানুষলি দোি দময়য়লির ময়ধ্য স্থায়ীভায়ব েলর্লির্ কয়র লদয়য়লেয়িন, মানুষ আর েকৃলর্র সম্পয়কত। 
দেহ-ভায়িাবাসা, অয়নক সম্পয়কতর িানায়পায়ড়য়ন ঋদ্ধ দসই দশশব আর দশশয়বর লেয়জনয়দর হারায়নার দবদনা 
আজও বহন কয়র চয়িয়েন দিলখকা।”৩  

দিলখকা সুনন্দা লশকদার র্াাঁর রচনা শুরু কয়রয়েন ‘দাদার কথা’র মধ্য লদয়য়। দাদা মাজম দশয়খর মৃরু্য সাংবাদ 
যখন র্াাঁর সয়ে দপৌঁেয় লর্লন খুবই মমতাহর্ হয়য়লেয়িন। দীঘত লদন্ ধ্য়র র্ার সয়ে দদখা সাক্ষাৎ হয়লন। দদশভায়গর পর 
সুনন্দার বাবা-মা উভয়য়ই  কিকার্া চয়ি আয়সন। দুজয়নই ময়মনলসাংয়হ চাকলর করয়র্ন। দোট্ট সুনন্দায়ক র্াাঁর লপলসমার 
কায়ে দরয়খ দদন। দসখায়ন দরয়খ দদওয়ার অ্য়নক কারণ লেি। লপলসমা র্াাঁর দপরৃ্ক লভয়ি দেহভয়র খড়কুয়িার মর্ 
আগয়ি লেয়িন। দদশভায়গর লর্ক্ত যন্ত্রণা, সাম্প্রদালয়ক দাোর করাি দস্রার্ ময়মনলসাংয়হর ের্যন্ত্ লদঘাপইর্ গ্রায়ম দকায়না 
আাঁচ িায়গলন র্খনও। লদঘাপইর্ মুসিমান গ্রাম হয়িও লহনু্দ-মুসিমান উভয় সম্প্রদায়য়র ময়ধ্য সম্প্রীলর্ এবাং আত্মীয়র্ার 
বন্ধন অিুি লেি। অলর্ সয়চর্ন যারা লেয়িন র্ারা সার্ পুরুয়ষর লভয়ি-মালি দেয়ি ভারয়র্ চয়ি এয়সলেয়িন। ওই 
গ্রায়মই আসপায়শর অয়নক লহনু্দ পলরবায়রর শূণয লভয়ি পয়ড় আয়ে। সুনন্দার বাবা ‘বুয়না’ (ডাক নাম) দকায়নালদন 
দদশর্যায়গর কথা ভায়বনলন। েলর্য়বশী দিয়দর লভয়ি-মালি ক্রয় করয়র্ দকায়না লিধ্ায়বাধ্ কয়রনলন। লকন্তু ঘিনাচয়ক্র 
সুনন্দার বাবা এবাং দাদা কিকার্ায় চয়ি আয়সন। সুনন্দার দাদা র্খন কিকার্ার লশবপুর ইলঞ্জলনয়ালরাং কয়িয়জ 
পড়য়র্ন। আর লপলসমা পয়নয়রা বের বয়য়সই লবধ্বা হন। আিাশ বের বয়স পযতন্ত্ অলর্কয়ে শ্বশুর বালড়য়র্ই দবধ্বয 
জীবন কায়ি র্াাঁর। সুনন্দার বাবা এই লবধ্বা দবানয়ক লনয়য় আয়সন দপরৃ্ক লভয়ি লদঘাপইর্ গ্রায়ম। খুব সম্মায়নর সয়ে 
থাকয়র্ন লপলসমা। গ্রায়ম লহনু্দ-মুসিমায়নর দকায়না দভদায়ভদ লেিনা। বালড়য়র্ পুয়জা-উৎসয়ব সকয়িরই অবাধ্ 
েয়বশালধ্কার লেি। র্য়ব লনয়মলনি লহনু্দ হওয়ার জনয মুসিমান অলর্লথ-চাকরবাকরয়দর জনয আিাদা কয়র বযবস্থা করা 
হর্। মাজম দাদা লভন্ন ধ্য়মতর মানুষ। আচার-আচরয়ণ লনিাবান ধ্মতীয় অভযাস থাকয়িও লশশু সুনন্দা র্থা দয়ার কায়ে 
র্ায়ক লভন্ন ধ্য়মতর মানুষ ময়ন হয়লন। এই দাদার যখন মৃরু্য সুস্পেভায়ব রু্য়ি ধ্য়রয়েন-  

“বুয়কর ময়ধ্য দয দবদনার পাহাড় িুয়কায়না লেি, পিয়ক আলম র্ার খবর দপিাম। বুঝয়র্ পারিাম দসই জমাি 
পাহাড় ক্রমশ দনয়ম যায়চ্ছ। আলম দযন দভয়স যালচ্ছ মালির উপর দথয়ক, মাধ্যাকষতয়ণর িান দযন আিগা হয়য় 
যায়চ্ছ।”৪  

আজম এবাং মাজম দুই ভাই গরীব চাষী। আজম দশখ বগতাদার। জলমদার র্ায়ক বগতা দথয়ক উয়চ্ছদ কয়রয়ে। 
আজয়মর এই করূণ দুদতশা দোট্ট দয়ার ভাি িায়গলন। লদঘাপইর্ দসান্ লিয়া, হলরদ্রািা, দগজাপাড়ার নদীঘাি খুব দোি 
দবিা দথয়ক সবই দদয়খয়েন, ঘুয়রয়েন  দিলখকা দয়া। দাদা মাজম দশখই সব পলরচয় কয়র লদয়য়য়ে র্াাঁয়ক।  

বালড়য়র্ চাকর-বাকরয়দর জনয দমািা হাাঁসয়খাি ধ্ায়নর ভার্ দখয়র্ দদওয়া হর্। দযিা দয়ার অপেন্দ লেি। 
মাজম দাদারা র্াড়ার্ালড় যায়র্ হজম না হয় এজনয র্ারা দমািা ভার্ খায়। দমািা ভার্ই র্ায়দর দবাঁয়চ থাকার জনয 
যয়থে। গরীব মানুয়ষর জনয দামী সরু চায়ির ভার্ নয়। দয়া র্াাঁর লপলসমায়ক মা বয়ি ডাকয়র্ন। লর্লন র্াাঁর পালিকা 
মা। দদলরয়র্ হয়িও দদশভাগ পরবর্তী সময়য় লদঘাপইর্ গ্রায়ম সাম্প্রদালয়ক দাোর খবর দপৌঁয়ে লেি। পিুকাকা, কানাই-
বিাই যখন দদশ র্যাগ কয়র ভারয়র্ চয়ি আয়স। র্খন হলরদ্রািা দথয়ক পড়শী সালদকাকা, দসান্ লিয়া দথয়ক ইয়য়দালি 
কাকা এয়সলেি। চালরলদয়ক কান্নার দরাি। লবশ্বাস বালড়র ঠাকুমা, দঘাষবালড়র খুলক লপলসমা, দচায়দাগণ্ডার দজঠীমা সারা 
জীবয়নর মর্ স্বভূলম র্যাগ কয়র লহনু্দস্থায়ন পালড় লদি। এয়দর দেয়ড় যাওয়া বালড়য়র্ বদলি হয়য় লহনু্দস্থান দথয়ক সময়সর 
কাকা আজগর চাচা বসর্ কয়র। এই দৃশয লশশু দয়ার ময়ন নাড়া লদয়য়লেি। সময়সর কাকা, আজগর চাচায়দর সুনন্দার 
লপলসমার পেন্দ হয়লন। এরা দকাচলবহার দথয়ক এয়সলেি। এয়দর ভাষা সাংসৃ্কলর্ এবাং পলরয়ধ্য় লনয়য় দঘার আপলি লেি 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-II, April2022, tirj/April22/article-15 
Website: www.tirj.org.in, Page No.118-126 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 121 of 126 
 

সুনন্দার লপলসমার। লশশু দয়া বালড়য়র্ই একিু আধ্িু দিখা-পড়া দশয়খ। দয়া ক্রমশ বড় হয়চ্ছ দদয়খ দদশ র্যাগ কয়র 
কিকার্ায় র্ার বাবা-মায়য়র কায়ে দরয়খ আসার লচন্ত্া-ভাবনা করয়র্ থায়ক। দয়ার লশশু মন এসব বুঝর্না। লদঘাপইয়র্র 
পলরলচর্ মালির ঘন্ধ, চারলদয়কর দিাকজন, গােপািা এবাং পশু-পালখর সয়ে র্াাঁর একাত্মর্া হয়য় দগয়ে। এসব োড়া দস 
অনয দকায়না লকেুই ভাবয়র্ পায়রনা।  

দয়ার সৃ্মলর্কথায় বালড়র দিলপ নায়মর গাভীর েসব, কামার পাড়ার মানুয়ষর কথা, গ্রায়মর অভাবগ্রস্ত মানুয়ষর 
চুলর করা, চুলর করয়র্ লগয়য় মাথা দেয়ি যাওয়া, দদ’ বালড়র িগার দদশ র্যায়গর গল্প, দলক্ষণ ভারয়র্র দণ্ডকারয়ণয লগয়য় 
র্ায়দর বাস করা, পাড়ার নদীয়র্ নরু্ন দসরু্ লনমতায়ণর সময় লশশু পুয়র্ দদওয়া এইসব গুজয়বর ভয়য় আেরদা দয়ার 
কান েুয়িা কয়র দদওয়ার মর্ কুসাংস্কার, সহায় সম্বিহীন আইিায়কশীর মৃরু্য, লপরবাবার কথা, রার্কানু্দয়চায়রর চুলর, 
দমালদভাবীর কথা, দদশ ভায়গর যন্ত্রণায় দগ্ধ মলদনা লবলবর হা-হুর্াশ, দমজভাবীর করালচ যাত্রা, গরু-বিয়দর কথা, েচলির্ 
দিৌলকক লচলকৎসা, ইয়য়দালি কাকার লহনু্দ-য়বৌদ্ধ-লিেধ্য়মতর মহাপুরুষয়দর সম্পয়কত আয়িাচনা করা, গ্রায়ম সায়পর কামড় 
এবাং ওঝার দকরামলর্, দয়ায়দর বালড়র পাি লবলক্রর সময় পাইকারয়দর েসে, লহনু্দ জলমদারয়দর দাপি, লবধ্বা লববাহ 
সবয়শয়ষ দয়ার দদশ র্যাগ এবাং দেয়ি আসা লদনগুলির সৃ্মলর্ দরামন্থন, েসে সবই সুনন্দা লশকদায়রর কিয়ম জীবন্ত্ 
হয়য় উয়ঠয়ে।  

সুনন্দা লশকদায়রর জম্ম ১৯৫১ সায়ির ময়মনলসাংহ শহয়র র্াাঁর বাবার লডপািতয়ময়ের দকায়ারিতায়র। বাবা-মা 
দদশ র্যাগ কয়র কিকার্ায় চয়ি এয়ি লর্লন লপলসমার কায়ে দথয়ক যান। লনুঃসন্ত্ান লবধ্বা পািক মা লপলসমার সয়ে 
থাকয়র্ন লদঘাপইর্ গ্রায়ম। ১৯৬১ সায়ি দদশ র্যাগ কয়র পািক মা সহ সুনন্দা ভারয়র্র কিকার্ায় র্াাঁর বাবা-মায়য়র 
কায়ে চয়ি আয়সন। েগাঢ় দেহ লদয়য় গভতধ্ালরনী মায়য়র মর্ িািন-পািন কয়রলেয়িন। লপলসমার নাম দেহির্া। 
একমাস বয়য়স দশয়ায়ির হার্ দথয়ক রক্ষা দপয়য়লেয়িন লর্লন। লবয়য়র পর পয়নরও বের বয়য়সই লর্লন লবধ্বা হন। 
স্বামী মারা যাওয়ার পর আিাশ বের বয়স পযতন্ত্ লর্লন নানা দুুঃখ-যন্ত্রণার ময়ধ্য শ্বশুর বালড়য়র্ দথয়ক যান। দয়ার বাবা 
বুয়না লদঘাপইর্ গ্রায়ম লনয়য় আয়স। এখায়নই লর্লন ১৯৬১ সাি পযতন্ত্ ভাইলঝ দয়া ওরয়ে সুনন্দা লশকদারয়ক কায়ে 
দরয়খ লনয়জর দময়য়র মর্ িািন-পািন কয়রন। জীবয়নর শূনযর্ায়ক ভরাি কয়র দরয়খলেি এই দোট্ট ভাইলঝ। দকবি 
বহুযুগ আয়গ দদখা বলিি স্বামী লযলন এই পৃলথবীর মায়া মায়া র্যাগ কয়র চয়ি দগয়েন। অয়গাচয়র র্ার োয়া শসয়ন 
লনিাভয়র জীবন-যাপন কয়রলেয়িন লর্লন। মধ্যলবি গৃহয়স্থর মর্ লর্লন র্খনও যর্িুকু জায়গায় জলম লেি দসগুলি চাষবাস 
এবাং উদযান পািন কয়র জীবন অলর্বালহর্ কয়রলেয়িন। ১৯৪৭ সায়ি ১৫ই আগে ভারর্ লবভাজয়নর পর ভারর্ ও 
পালকস্তান রায়ের জন্ম হয়। মুসিমান েধ্ান পূবত বাাংিা পূবত পালকস্তায়ন। যখন দদশভাগ হয় র্খন দিলখকার জন্ম হয়লন। 
দদশভায়গর লর্ন বের পর র্াাঁর জন্ম হয়। দদশভায়গর লহনু্দ সম্প্রদায়য়র মানুষ ভারয়র্ চয়ি এয়িও দসখায়ন লহনু্দয়দর 
একলি বড় অাংশ দথয়ক যায়। দাোর দরশ দসখায়ন অবযাহর্ লেি। সমকািীন সাম্প্রদালয়ক দাো েলর্লনয়র্ আশঙ্কার 
জনয দসখানকার সাংখযািঘু লহনু্দ সম্প্রদায়য়র মানুষ মানলসক যন্ত্রণায় ভুগয়র্ থায়ক। এই আশঙ্কা অমূিক লেিনা। পূবত 
পালকস্তান দথয়ক দয়ি দয়ি লভয়ি-মালি দেয়ড় লহনু্দরা উিাস্তু হয়য় ভারয়র্ আসয়র্ থায়ক।র্বুও অয়নয়কই দসই দদয়শ 
দথয়ক লগয়য়লেি। জালর্-ধ্য়মতর লবয়ভদ ভুয়ি লনলিতধ্ায় একসয়ে বসবাস করলেি। ঘিনাচয়ক্র দয়া ওরয়ে দিলখকা সুনন্দার 
বাবা অন্নদা (বুয়না) এবাং মা অন্নদা ভারয়র্র কিকার্ায় চাকলর দপয়ি র্াাঁরা ভারয়র্ চয়ি আয়স। দযকারয়ণই দহাক 
দয়ায়ক লনুঃসে সন্ত্ানহীন লবধ্বা কাকায়র্া দবান দেহির্ার কায়ে দরয়খ চয়ি আয়স। লর্লন লনরুদ্রব লদঘাপইর্ গ্রায়মই 
দথয়ক দগয়িন। লদঘাপইর্ গ্রায়ম লহনু্দ-মুসিমসান ময়ধ্য দকায়না সাম্প্রদালয়ক উয়িজনা লেিনা। জালর্-ধ্মত-বণত লনলবতয়শয়ষ 
সকয়িই লময়িলময়শ বসবাস করলেি। লপলসমা দেহির্ার বালড়র ভৃর্য লেি একজন মুসিমান। নাম মাজম। দসও দেয়ির 
মর্ চাষবায়স সহয়যালগর্া করলেি। দয়া যায়ক লনয়জর দাদার মর্ ভায়িা বাসর্ এবাং মাজমও কু্ষয়দ দয়ায়ক লনয়জর 
দবায়নর মর্ দেহ করর্। ষায়িাধ্ত দেহির্া আি মায়সর দয়ায়ক আদর যত্ন কয়র র্ার জীবয়নর শূণযর্া দুর করয়িন।  

দয়ার জীবয়ন যা লকেু োলপ্ত সবিাই র্াাঁর পািক মা লপলস দেহির্া। দশশয়বর দশ বের জীবয়ন যা লর্লন 
দপয়য়লেয়িন সারা জীবন লর্লন হৃদয়ভয়র আাঁকয়ড় ধ্য়রলেয়িন। লপলসমা দেহির্া নায়মর এখায়নই সাথতকর্া অজতন 
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কয়রয়ে। জীবয়ন লপলসমা অয়নক িড়াই কয়রলেয়িন- লনয়লর্র পলরহায়সর বযথত হয়য়য়েন। র্বুও জীবয়ন দকায়না র্াাঁর দখদ 
লেিনা। দয়া র্থা সুনন্দা লশকদায়রর দশশবকায়ি ভুয়িা লপলসমার েভাব অপলরসীম। এই ভুয়িা লপলসমা হয়িন লপলসমা 
দেহির্ার ননদ। লর্লন দশ বের বয়য়সই লবধ্বা হন। লর্লন বালড়য়র্ই বহু কে স্বীকার কয়র একিু-আধ্িু লিখয়র্ পড়য়র্ 
লশয়খলেয়িন। দয়ায়ক লর্লন খুবই আদর যত্ন করয়র্ন। র্াাঁর েলর্লি মুহুর্ত দয়ায়ক আকৃে করর্। র্াাঁর কাে দথয়ক 
এইরকম মুক্ত অন্ত্ুঃকরণ একর্া মন দপয়য়লেয়িন। দসিা লেি দয়ার কায়ে পরম লবস্ময়। ভুয়িালপলস জীবয়ন দকায়না 
লকেু করয়প্ত না দপয়িও র্াাঁর এর্িুকু দদনযর্া লেিনা। আশ্রয়ম আশ্রয়ম আর দেশয়ন দেশয়ন জীবন কািায়না এই 
হর্ভাগা নারী দয়ায়ক খুব েভালবর্ কয়রলেি। 

দয়ার জীবয়ন আয়দযাপান্ত্ এিাকা জুয়ড় লেি মাজম দাদা। এই মাজম দাদাই দয়ার দশশয়বর সব লকেু। মাজম 
দাদার জনয লর্লন হয়র্ এই গ্রন্থলির অবর্ারনা কয়রয়েন। সুদীঘতকাি দথয়ক বয়য় আসা জালর্য়ভদ েথা লনয়ময়ষই হালরয়য় 
যায়না। ধ্য়মতর লভলিয়র্ দদশ ভাগ হয়িও লহনু্দয়দর ময়ধ্য উচ্চ-নীচ দভদভাব বর্তমান লেি। লহনু্দ মুসিমান উভয় ধ্মতচারয়ণ 
লভন্ন মাগত। উভয় সম্প্রাদায়য়র ময়ধ্য আলথতক লদক লদয়য় সাময লেিনা। র্বুও উভয় সম্প্রদায়য়র ময়ধ্য সম্প্রীলর্ লেি। মাজম 
দাদার অপর্য দেয়হ কাাঁয়ধ্ চয়ড় বালড়র পাশ্বতবর্তী বাংশী নদীর ধ্ায়র দবড়ায়র্ যাওয়া দয়ার লশশুময়ন এক অননয অনুভূলর্। 
দণ্ডকিয়সর ঝাড়, নানারকম ঘাসেুি, চুয়ির মুলঠ ধ্য়র ঝুয়ি ঝুয়ি শরীর দশতন। বুয়কর চুয়ি, গায়য় দকাথায় দকাথায় 
জড়ুি এগুয়িা দয়ার লশশুময়ন গভীরভায়ব দাগ দকয়িলেি। ১৯৬১ সায়ি দয়া লপলসমার সয়ে বাবা-মায়য়র কায়ে ভারয়র্ 
চয়ি আয়স। ১৯৭১ সায়ি বাাংিায়দয়শ স্বাধ্ীনর্ার যুদ্ধ চিলেি। পরম উৎকণ্ঠায় দকয়িলেি দশশয়ব দেয়ি আসা সৃ্মলর্কণা, 
পলরলচর্ েলর্য়বশীয়দর কথা। ১৯৭১ সায়ি স্বাধ্ীন বাাংিায়দশ গঠন হয়ি। লকেুলদয়নর ময়ধ্য মাজম দাদার মৃরু্যর খবর। 
সুনন্দা লশকদারয়ক খুব কে লদয়য়লেি। এই দাদার কাে দথয়কই দয়া দজয়নলেি আল্লাহর সয়ে দুগতা-িক্ষ্মীর দকায়না ঝগড়া 
দনই। দবহয়স্ত সকয়ির ময়ধ্যই ভায়িাবাসা থায়ক।  

মাজম দশয়খর ভাই আজম দশখ লযলন দয়ার কায়ে আজম দাদানায়ম পলরলচর্। এই আজম দাদার সয়ে 
কািলজরা চাি, হাাঁসয়খায়ির ভার্ দসামলিয়া, হলরদ্রািা, বাংশী নদী এবাং লদঘাপইর্ জুলনয়ার হাই সু্কয়ির পলরচয় ঘয়ি। 
দয়ার েলর্লি সৃ্মলর্য়র্ দভয়স উয়ঠ দসই সব েলব। লর্লন কখনও লহনু্দ-মুসিমান এবাং লিোন হয়র্ চানলন। হয়র্ 
দচয়য়লেয়িন একজন েকৃর্ মানুষ। জালর্-ধ্মত সবই মানুয়ষর সৃলে। দয়াময়ী একজন অসাম্প্রদালয়ক চলরত্র। 
েলর্য়বশীয়দ’রা দদশর্যাগ করয়ি আজয়মর বগতাদালর চয়ি যায়। দদশর্যাগীয়দর জলম লকয়নয়ে কািলসোর দশখরা। দসই 
জলম র্ারা লনয়জরাই চাষ কয়র। েয়য়াজয়ন আজময়ক শ্রম লদয়র্ ডায়ক। দদশভায়গর আয়গ ১৯৪৬ সায়ি দনায়াখালির 
দাো বারবার লহনু্দয়দর দযন র্াড়া কয়র।  

“এই দাো দয়ার জয়ন্মর আয়গ হয়য়লেি। দসই দাোয় লহনু্দয়দর উপর মুসিমায়নরা েবি অর্যাচার কয়রলেি। 
ধ্য়মতর লভলিয়র্ পয়র দদশভাগ হয়। লহনু্দরা মুসিমানয়দর ‘অপলঘন্না’ কয়র আসয়ে দীঘতকাি ধ্য়র। এই অপলঘন্নার 
েলর্য়শাধ্ লনয়য়লেি কী মুসিমায়নরা? অর্ীয়র্ লহনু্দরা মুসিমানয়দর র্ায়দর ঘয়র ঢুকয়র্ লদর্না, দাওয়ার 
বাইয়র খাওয়ায়না, আিাদা হুয়কা, আিাদা বাসন এই চচতা চয়িয়ে অয়নকলদন। র্ারই েলর্য়শাধ্ কী এ দাো? 
এইসব দুরুহ লচন্ত্াগুয়িা মাথায় ধ্ারণ কয়র দয়া দবয়ড় উয়ঠলেি।” ৫ 
“আলম রালধ্য়ালদর রান্না অয়নক লকেু দখর্াম। ওয়দর চায়ির খুব অভাব, দসই জয়নয ওরা দপাঁয়াজ লদয়য় কচুর 
িলর্ চচ্চলড় করর্ ঝাি কয়র...। েথম দযলদন ওয়দর কচুর িলর্ চচ্চলড় খাই, দসলদন ওই অপরাধ্ কয়র এয়সই 
দেয়ি দস কথা লিয়খলেিাম। দেয়ি লিখয়ি পাপিা দবাধ্ হয় কয়ম দযর্, আর লিখয়র্ দপয়র খুব আনন্দ হর্।” 

৬   
সহজ-সরি অভাবী বুলনয়ালদ লনলিতধ্ায় দয়ায়ক দখয়র্ বয়ি –  

“রু্লম খাও, দয়া। এখনও র্র আি বের হয় নাই। র্র কুন পাপ হয়বনা। আর একয়শা আিবার নারায়ণ 
লিখলব দসয়িয়ি, সব পাপ ধু্য়য় যায়ব।”৭  

দয়া জালর্-ধ্য়মতর বযবধ্ান দবায়ঝনা। েচলির্ লবশ্বাসয়ক দময়ন লনয়য় জার্-ধ্য়মতর উয়ধ্বত ওঠার মানলসকর্া লশশু বয়য়সই 
দর্লর হয়িলেি।  
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দয়ার বয়স যখন দশ। র্খন লপলসমার দদশ র্যাগ করার জনয েস্তুলর্ চিয়ে। পলরলচর্ লদঘাপইয়র্র গলণ্ড 
দপলরয়য় অজানার দদশ লহনু্দস্থায়ন পালড় দদয়ব। লপলসমা দদশ র্যায়গর পক্ষপার্ী লেয়িননা। লকন্তু দয়ার বাবা-মা পািক 
মার্ার কায়ে আর কর্লদন রাখয়ব। দয়ার লপলসমা দদশ র্যায়গর কারণ কী লেি দসিা োয়ই বির্।  

“মা আমায়ক োয়ই বির্, দয়া আলম দযাশ োড়ার কথা ভাবর্ামনা। এক দর্ামায়র দর্ামার বাপ মায়য়র কাে 
লথকা লনয়া আইসা, মানুষ কইরা আলম দঠকলে, লনয়জর দর্ামার সয়ে জড়াইলচ।” ৮  

দকাচলবহার দথয়ক বদলি করা লরলেউলজয়দর পেন্দ করয়র্ন না। েথমর্ র্ারা অপলরলচর্। লির্ীয়র্ দিাংলিপরা 
জার্, রৃ্র্ীয়র্ লহনু্দয়দর দেয়ি আসা জলময়র্ দকাচলবহায়রর মুসিমায়নরা দভাগ করয়ে। স্থানীয় লচর পলরলচর্ গরীব 
গুয়িার দকায়না সাধ্য দনই। স্থানীয় মুসিমানয়দর সয়ে র্ায়দর দূরত্ব লেি। গ্রায়ম দদশ লবয়দয়শর খবর দপৌঁেয়র্া দদলরয়র্। 
জামািপুর অথবা ময়মনলসাংহ দথয়ক ‘ইয়িোক’ নায়ম খবয়রর কাগয়জ র্ৎকািীন ভারয়র্র েধ্ানমন্ত্রীর জওহরিাি 
দনয়হরু এবাং পালকস্তায়নর েধ্ানমন্ত্রীর আয়ুব খায়নর সম্পয়কতর লভলি লনভতর কয়র। দবাঁয়চ থাকার স্বপ্ন  দদখয়র্ন। দুই 
দদয়শর সম্পকত দকায়নালদন ভায়িা লেিনা। কায়জই লপলসমার পাসয়পািত-লভসাহীন দদশ দদয়খ হিনা। লহনু্দ জলমদারয়দর 
দাপি লেি র্খনও। লকন্তু র্ারা অলনে করর্না। লহনু্দ-মুসিমান েজায়দর অিুি শ্রদ্ধা লেি। লদঘাপইর্ গ্রায়ম মুসিমানয়দর 
রায়ের ময়ধ্য এই ধ্ারণা দকায়নালদন কায়রা ময়ন আসর্না। লদঘাপইর্ গ্রায়ম জার্পার্ লনয়য় িাহ্মণয়দর উয়ধ্বত বিার 
দকউ লেিনা। বামুন-কায়য়র্রা আয়গর মর্ই দসখায়ন জীবন-যাপন করয়ে। সু্কয়ির পরীক্ষায় পুয়রালহয়র্র দেয়ি কানু 
এবাং দমৌিবী সায়হয়বর দেয়ি জলমরুলদনয়ক হালরয়য় লদয়য় োেত হয় এজনযই দবাধ্ হয়।  

ইয়য়দালি কাকা দয়ায়ক মহাপুরুষয়দর সম্পয়কত ঋদ্ধ কয়রলেি। গ্রাময সহজ-সরি মানুষ ইয়য়দালি কাকা। লর্লন 
লহনু্দ-মুসিমান দবৌদ্ধ-লিে ধ্য়মতর মহা পুরুষয়দর সম্পয়কত অবলহর্ কয়রলেি। সকি ধ্য়মতর এক কথা দভদায়ভদ নয়, 
ভায়িাবাসাই হি দশ্রি ধ্মত। ইয়য়দালি এবাং সুবহান সকি ধ্মত লবষয়য় জ্ঞান চচতা করর্। দকায়না ধ্মতয়ক দোি কয়র দদখয়র্ 
দনই। লশশু দয়া ইয়য়দালি কাকার কাে দথয়ক দগৌর্মবুদ্ধ সম্পয়কত জানয়র্ পায়রন। র্বুও ভারর্-পালকস্তায়নর এইসব 
জার্-ধ্মত দকন, এসব কলঠন সাংকি এবাং ময়নালবকিয়নর ের্যক্ষ সাক্ষী হয়য় রইয়িন দয়াময়ী। দসারহান দাদার কাে 
দথয়ক গালন্ধজী সম্পয়কত জানয়র্ পায়রন। নায়য়বালি দাদা লহনু্দস্থায়নর বড় নািযকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পয়কত জানয়র্ 
পায়রন। নায়য়বালি রু্িনায়  সম্পন্ন কৃষক। র্ার লনয়জর গালড় (গরুর গালড়) এবাং বিদ দজাড়া লেি।  এই নায়য়বালি 
দাদার গরুর গালড়য়র্ কয়র অেমীর দমিায় যাওয়ার অলভজ্ঞর্া দয়ার লশশু মনয়ক আনন্দ লদয়য়লেি। দকাচলবহার দথয়ক 
বদলি হয়য় আসা দেঞ্চা, দমালর্য়াি, সময়সর কাকা, আের ভাই, মলনরা চালচ, আজগর কাকায়দর সয়ে পলরলচর্ হয়য়লেয়িন 
লর্লন। সময়সর কাকা রু্িনায় লেি সাংস্কার মুক্ত, উদারমনা। “অর্বড় শরীয়র একিুয়রা নযাকড়া পরা অক্ষর পলরচয়হীন 
সময়সর চাচার ময়র্া পলরশীলির্ মালনষ আলম কম দদয়খলে। আমায়দর গাাঁয়য়র সব বউয়য়র মুখ লে দঘামিা ঢাকা নরু্ন 
বউয়য়র মুখ দদখয়র্ হয়ি, বউয়য়র বালড়র দিাক বির্-  

‘য়চাখ মুঞ্জ দগা’, বউ দচাখ বুাঁজয়ি র্য়বই দঘামিা দখািা হর্। সারা গাাঁইয়য়র ময়ধ্য একমাত্র সময়সর চাচার 
বউয়য়র মুখখালনই দদখা দযর্। সন্ধযায় চালচ হার্-পা ধু্য়য় পায়য় খড়ম পড়র্। এইসব স্বাধ্ীনর্া গাাঁইয়য়র অনয 
দকানও বউয়য়র লেিনা।” ৯  

নয়রশ কমতকার বড়কর্তা এবাং রয়মশ কমতকার দমজকর্তা এরা কমতকার পাড়ার বলধ্তষু্ণ কামার। এয়দর িাকা 
পয়সা কয়রয়ে। এরা ভারর্-পালকস্তায়নর িাকা-পয়সার কারবালর কয়র। এরা কখয়নাই দদশর্যায়গর কথা ভায়বনা। সারা 
বের দিাহা লদয়য় কায়স্ত, দা, কুড়ুি, িােয়ির েিা দর্লর কয়র এরা। দিলখকা জার্পায়র্র িন্দ্ব এবাং অভাবী গায়রা 
সম্প্রদায়য়র েসেও এলড়য়য় যানলন।  

“দয়াময়ীর কথা’ আমায়ক লনয়য় লগয়য়য়ে লকেুিা মডানত আয়িতর বারান্দায়, দযখায়ন 'দকািাজ' বা খণ্ডলচয়ত্রর 
সমাহায়র একলি সুসাংবদ্ধ 'লথম' বা লবষয়য়চলরত্র-লচত্র েুলিয়য় দর্ায়ি।র লনুঃসাংশয় আভাস েুয়ি ওয়ঠ, দোয়িা 
দোয়িা িুকয়রার ময়ধ্য সামঞ্জসয বা সাযুজয থাকুক বা না থাকুক। অথবা metallic micro-structure এর 
ময়র্া, দযখায়ন েলর্লি grain boundary সুস্পে এবাং েলর্লি দগ্রইন অনযলির দথয়ক আিাদা হয়য়ও সামলগ্রক 
একিা পলরষ্কার চলরত্র-লচত্র েুলিয়য় দর্ায়ি।” ১০  
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‘দয়াময়ীর কথা’য় গােপািা, জীবজন্তুয়দর েলর্ ভায়িাবাসা ও মমত্ব োকশ দপয়য়য়ে। দাদা মাজম দশয়খর 
ঘায়ড় চয়ড় যখন দবর হয়য়লেি দোট্ট দয়া র্খন কাাঁঠায়ির ‘নুলচ’ (এাঁয়চাড়) লোঁয়ড় সাদা আঠাইয় ভয়র লগয়য়লেি র্ার 
শরীয়র। দসই মাজম দাদার কাে দথয়ক কাে দথয়ক জানয়র্ পায়র দস গায়েয়দর কয়ের কথা। বালড়র উয়ঠায়ন লবলভন্ন 
রকম েুয়ির গায়ের েলর্  লনলবড় ভায়িাবাসা এভাএই জয়ম্মলেি র্াাঁর। গৃহপালির্ গরুর আদর কয়র নাম রাখা হয় 
বুলড়, পাবতর্ী, দিলপ, মেি, শুকু্কর এবাং লবসুযয়র্র মা ইর্যালদ। এইসব নামকরণ গৃহপালির্ পশুর েলর্ ভায়িাভাসার এ 
এক অপূবত লনদশতন।  

“আজ আমায়দর বালড়য়র্ একিা খুব আনয়ন্দর বযাপার হয়য়য়ে। আমায়দর দিলপর ডাক আসয়ে। আলম েথম 
বযাপারর্া দদলখ আমায়দর দিলপ নায়মর দগারুর দিয়জর র্িা লদয়য় রক্ত গলড়য়য় পড়য়ে দদখয়র্ পাই।” ১১  

এবাং বিদ দুলি লসম্পয়কত লর্লন বয়িয়েন-  
“বিদ দুলির নাম দরয়খলেি কানু ও ভানু। নায়য়বালি দাদার বদয়ি আলম ডালনডালন-বাাঁবাাঁ বিয়র্ আমার কথা 
ওরা বুঝয়র্ পারর্।” ১২  

‘দয়াময়ী কথা’য় স্থানীয় দিাকলবশ্বাস দিলখকার দশশব মন খুব সহজ-সরি ময়ন ধ্ারণ কয়রলেি দযমন- দিলপ নায়মর 
দগারুর েসবকায়ি র্ার কপায়ি লপলসমার লসাঁদুর পরায়না, সাপ কািয়ি ওঝার রু্কর্াক, লঝয়ের েুি খাওয়া, অেমীর 
দমিায় িহ্মপুত্র নদীয়র্ ডুব লদয়য় োন করার সময় গায়য় দুধ্-কিা মাখা, সায়পর উপদ্রয়বর হার্ দথয়ক রক্ষা দপয়র্ 
লহনু্দ-মুসিমান উভয় সম্প্রদায়য়র মানুয়ষর নারায়ণয়দয়বর পদ্মপুরাণ এবাং লপর বাবার েলর্ লবশ্বাস। সায়পর ভয়য় 
দহালমওপযালথর ডাক্তার শযামাচরণ চয়ট্টাপাধ্যায়য়র শ্রাবণ শ্রাবণ সাংক্রালন্ত্র লদন মনসাপুয়জার সময় বিাইকাকায়ক সপতদাংশন 
করয়ি মুসিমান ওঝার দকরামলর্, লহনু্দ-মুসিমান উভয়র সম্প্রাদায়য়র পদ্মা বা মনসার উপর অিুি লবশ্বাস সবই সুনন্দা 
লসকদায়র দকািায়জ ধ্রা পয়ড়য়ে।  

স্থানীয় দিাকসেীয়র্র েসেও ‘দয়াময়ীর কথা’য় বযক্ত হয়য়য়ে। লশশুয়দর েড়া, ভাওয়াইয়া গান, পদ্মাপুরাণ বা 
মনসার গান, দিাকেড়া, জালর এবাং সালর গান দকায়না লকেুই বাদ পয়ড়লন এই গ্রয়ন্থ। লশশুয়দর দখিার সময় েচলির্ 
িুয়কাচুলড়র েড়া-  

“লঝক লঝক লঝক ময়য়াংলসাং 
ঢাকা যাইয়র্ কর্লদন 
একমাস দর্য়রালদন 

েু-উ-উ।” ১৩ 
(লশশুরা ময়ন কয়র দেয়ন দচয়প ময়মনলসাংহ দথয়ক ঢাকা দযয়র্ একমাস দর্য়রালদন সময় িায়গ।) 

খনার বচয়নর মর্ অনাবৃলের সময় বৃলে োথতনার জনয েড়া- 
“পঞ্চরলবর মায়স কয়- 

খরায় লকাংবা ঝরার বয়।” ১৪ 
(য়য মায়স পাাঁচিা রলববার হয়, দসই মায়স খরা অথবা ঝয়ড়র ভয়।) 

অগ্রাহায়ণ মায়স যখন োিালনর মা ধ্ান দভয়ন চাি পায় । দসই চায়ি যখন ভার্ রান্না কয়র র্খন উনুয়নর 
চারপায়শ িক্ষ্মণ এবাং দবান আকালি আনয়ন্দ দনয়চ গান গায় এবাং বয়ি,  

“ভায়র্র বাসনা বার্ায়স 
চান্দ হায়স র্ারা হায়স 
কাউঠঠা যলদ পাইর্াম 
োিুন বানাইর্াম।” ১৫ 

দয়াময়ী আেরকাকার কায়ে গান শুনয়র্ চাইয়ি েলকর আেরকাকা দগয়য় উয়ঠ- 

“সায়ধ্র ইিশায়র ...। 
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োওয়াি কানু্দইনা মাে 
হশুর ভুিাইনা মাে। 
আনু্ধলি পাগি মাে 
ইিশায়র.....।” ১৬ 

আেরকাকা কু্ষধ্ায় ক্লান্ত্ হয়িও দয়ায়ক অসীম দধ্য়যতর সয়ে দলাক  দশানার্- 

“ধ্ীরভায়ব কাযত লসদ্ধ 
কাযত লসদ্ধ দভাজয়ন , 
জাগরয়ণ গৃহ লসদ্ধ 

নারী লসদ্ধ দময়ন।” ১৭ 
‘দয়াময়ীর কথা’ মানযচলির্ ভাষায় রলচর্। গ্রাময সরি মানুষগুয়িার মর্ বাকযগুলি দোি, অথতয়দযার্ক এবাং 

গলর্শীি। েয়য়াজয়ন পূবতবয়ের ময়মনলসাংহ দজিার কথয ভাষার েয়য়াগ কয়র গ্রন্থলিয়ক আরও োঞ্জি এবাং সমৃদ্ধ 
কয়রয়েন দিলখকা। এই অঞ্চয়ির দিাকভাষা মালির কাোকালে লনয়য় দগয়েন। দযমন-“য়র্ামায়গা ঘরবালড় পুড়ি, দযাশ 
োইড়র্যাে, লকন্তু দজদিা লঠক পুইষযা রাখে।” বোলি উপভাষার লনভুতি বযবহার কয়রয়েন দিলখকা। র্য়ব দকাচলবহায়রর 
দর্ারসা পাড় দথয়ক বদলি হয়য় আসা সময়সর কাকা, আজম চাচা, দেঞ্চা, রলহমা লবলবয়দর দকাচলবহারী ভাষা বা রাজবাংশী 
ভাষার েয়য়াগ করয়র্ পায়রনলন। গ্রন্থ উলল্ললখর্ র্ায়দর কলথর্ দকাচলবহারী ভাষা এবাং ময়মনলসাংয়হর ভাষার ময়ধ্য পাথতকয 
দচায়খ পয়ড়লন। উিরবয়ে এবাং ময়মনলসাংহ দজিায় দয েচলির্ শব্দ বযবহায়রর দক্ষয়ত্র লকেু সাদৃশয িক্ষণীয়- লগিাপ 
(চাদর), বায়সনা (সুগন্ধ), জালি (জািা/কলচ), পইঠা (লস্থর্ হওয়া), কাাঁকই (লচরুলন) েভৃলর্। ময়মনলসাংয়হ বযবহৃর্ 
কর্গুলি স্বর্ন্ত্র শয়ব্দর বযবহার দচায়খ পয়ড়। দযমন– জােি (িাইন/সালর), শালি চাইট্টা (দালরয়দ্রর িক্ষণ), খুয়দর জাউ 
ইর্যালদ।  

“ভাষার লনরাভরণর্া, কালবযক উপমা-অিঙ্কায়র সমূ্পণত অনুপলস্থলর্, স্থায়ন স্থায়ন লনরাবরণ স্বীকায়রালক্ত একবায়রর 
জনয হয়িও দমাহনদাস করমচাাঁয়দর ‘My Early Life’ দক ময়ন পড়ায়।”১৮  

দিলখকার অকপিময়র্া গ্রন্থলি উচ্চস্থায়ন েলর্লির্। এ লবষয়য় দকায়না সয়ন্দহ দনই। ‘দাদার কথা’, ‘আজম মাজম দুই 
ভাই’, ‘লদঘাপইর্ গাাঁয়য় িািমািাি লদন’ ‘লিখয়র্ দশখা পড়য়র্ দশখা’, ‘য়যয়র্ না-চাওয়া, যাওয়ার েস্তুলর্’, একলি সদয 
যুবয়কর মৃর্য়দহ’, ‘স্মরণীয় লদনগুলি’, ‘গাাঁইয়য়র আরও লকেু কথা’, ‘য়যন পূবতজয়ন্মর সৃ্মলর্’, ‘দূয়রর মানুষ কায়ে’, 
‘রহমালবলবর লর্ন মুলে’, ‘চান্দ খাাঁ ও আেরভাইয়য়র কথা’, ‘মাইগা সুধ্ীরদাদা’, ‘আইিায়কশীর মায়য়র মরণ’, 
‘কার্কানু্দয়চার’, ‘পড়াশুয়নার কথা’, ‘এক লপরবাবার কথা’, ‘শাস্তর’, ‘য়মালদভালবর কথা’, ‘আমার মা’, ‘য়মজ ভালবর 
করালচযাত্রা’, ‘লববাহবৃিান্ত্’, ‘ইদ দরাজা আর কাজকমত’, ‘য়গারু-বিয়দর কথা’, ‘জার্ আর ধ্মত আর লচলকর্সা’, 
‘জলমদারদপতণ ও দায়রাগার দের্র’, ‘সামালজক বয়কি ও কুৎসা রিনা’, ‘গ্রামজীবয়নর আনন্দ’, ‘য়শষ দমাচ্ছব’, ‘লহনু্দস্তান 
যাওয়া’, পুরয়না দুুঃয়খর গল্প’, ‘কামায়ির কথা’, ‘পলরর্যক্ত লভয়ি’, ‘অমুদার দরাজ লদি’, ‘জননক হালজ একলি মৃরু্য’, ‘দুই 
শযামাচন ও ওঝার দকরামলর্’, ‘পায়ির কথা ও পাইকর সায়হয়বর কথা’, ‘য়দয়শ বাবার দশষবার আসা’, ‘এক লবধ্বা 
লববাহ’, ‘যা জানয়র্ চাওয়া যায়না’, এবাং ‘অকূ্রর সাংবাদ’ েভৃলর্ অধ্যায় দযন চিলচ্চয়ত্রর মন্ত্ায়জর মর্ এয়কর পর এক 
েলব দভয়স উয়ঠ পাঠয়কর দৃলেয়র্।  
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৯.          ঐ, পৃিা-৪৮  
১০.         চক্রবর্তী, শান্ত্নু, পরবাস, সাংখযা-৪৮, দম, ২০১১,  গ্রন্থ সমায়িাচনা, দয়াময়ীর কথা- সুনন্দা  
            লসকদার  https://www.parabaas.com/PB48/LEKHA/brShantanu48.shtml 
১১.         লসকদার, সুনন্দা:  দয়ামীর কথা, গাঙলচি, কয়িজ লিি মায়কতি, বণতপলরচয় লির্ীয়, কিকার্া- 
            ০৭, েথম েকাশ-২০০৮, পৃিা-৩৬ 
১২.              ঐ, পৃিা- ৮৬   
১৩.         ঐ, পৃিা- ২৬  
১৪.         ঐ, পৃিা- ৪৩ 
১৫.         ঐ, পৃিা- ৪৫  
১৬.         ঐ, পৃিা- ৪৭  
১৭.         ঐ, পৃিা- ৪৮  
১৮.         চক্রবর্তী, শান্ত্নু, পরবাস, সাংখযা-৪৮, দম, ২০১১,  গ্রন্থ সমায়িাচনা, দয়াময়ীর কথা- সুনন্দা  
             লসকদার https://www.parabaas.com/PB48/LEKHA/brShantanu48.shtml 
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