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Editorial
Hollow Reeds, a bilingual literary magazine of English
Department aims to bring out the latent talent
inculcating higher morale among the potential writers on
the rise. Despite a short break, the magazine is going to
appear once again with its own majesty through the 3rd
issue. We hope this endeavour will help foster literary
pursuit and insight meeting up the goal of the creativewriting program of the department.
It was the most challenging task for the editorial
committee to select the piece of writings from a pile as
all of the literary works are pregnant with high wit and
intelligence, so the panel of editors has to undergo a
great toil to select the writings to make them suitable for
publication.
We are highly grateful to our honourable Chairman,
Mohammad Ataullah Nuri, who inspires and guides us
during the painstaking journey in bringing out the issue.
Moreover, we encourage our writers for their
spontaneous participation with their contributions.
Finally, “to err is human, to edit is divine”! We, the
editorial panel, have tried our best to scrutinize the piece
within out limit. We are begging your pardon if there is
any mistake.
Regards
Editorial Panel
Hollow Reeds
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Under the Ice- A Maiden Wild Kingdom
Shah Zobair Hossain*

Sweet Earth- A single dot in the universe
Dazzles the dying gray eyes
With the splash of the newly found ocean knowledge
Evokes the insatiable thirsty mind
To explore the unending chapters of watery mysteries
We are in deep reflection
Leading us to the ravish
Of such newly found long hidden watery kingdom
Interestingly enough, naturally does man feel drawn
to the unseen and unknown
To know, to understand and to uplift
But makes the nature his deserted concubine
With his superior knowledge of greed and selfishness.
Many a time I think
Better not to touch the sanctity of hidden pristine Nature
With the icy nails of triumphant modern high-tech;
Let them live as they love to live…!
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Bohemian

Sraboni Das *

I, don’t feel anything Anymore!
Is it okay?
I don’t feel guilty, or sad, or angry, or happy!
Is it okay?
Season changes.
The sun shines and makes the whole world gay.
The rain falls and recalls memories.
The blossom blooms.
And the sweet smell of paddies,
the nyctanthes showers me with it’s Beauty.
The spring bird sings lullaby!
Ah! How mesmerizing the world is!
And still, I don’t feel Anything! Is it okay?
Is it okay to be not okay?
Is it okay when love doesn’t hit you in the midnight nor depression.
Just you and numbness,
And people thinks all these are dumbness!
People confer secretly!
I keep wandering on city Roads,
Seeing the miseries of little child crying in Hunger!
Where Suraiya, the little Princess of four,
Gets raped by her own uncle!
Praying like a robot!
Lamenting,” God! Oh God, where have thou been?”
Sighing heavily.
And again, I feel nothing!
Is it okay?

*3rd Batch, Dept. of English, BAIUST
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Roar of Liberty

Sumaiya Binte Hafiz*

Under the terraces of the Temple of Liberation; How many lives have
been sacrificed,
It is written in tears.
Liberty war is stained with bloodshed of my revolutionary friends,
brothers.
That chain of imprisonment is broken today.
The lungs of our Martyrs are in the grab of beetles today.
That Blackout of Blue print, ended today.
That yowl of our Liberty heroines been muted today.
That kid? Who crawled upon the grave of her mother?
Understood the reality today.
Will they return today? Will they return this morning?
Alas!! The youngest sun also set today.
Those who are in heaven still know;
Motherland is more peaceful than heaven.
Great initiation of Motherland vows,
Let’s kiss the feet of those,
Who have gone too far for motherland,
Become Martyrs.
Those who had awakened the hope
In the soul of a decrepit Nation,
Those who gave birth to mother tongue Today,
Those who snatched language for silent-gloomy faces,
Today the garland of bloody lily.
Will be tied to honor them.
Today the victory garland will visible
In their thaws.
Under the terraces of the Temple of Liberation, how many lives have
been sacrificed,
It is written in tears.

*9th Batch, Dept. of English, BAIUST
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কানাঘুঁষা

তাহামীন সুলতানা িনপু*

মেয় বাপু ব পঁ ািজ
কােজ কম কথায় বিশ,
পাড়া সব করেলা সাড়া
বশটা কমন নবাবজািদ!
কখন কার আম বাগােন
হানা িদেয় া শেষ,
কেতা ছতার িদিব কােট
বলেল িকছ চাখ রাি েয়!
িনেজর বািড় এই ভােলা যা
পেরর বািড়র বউ হেব স?
বয়স কেতা জানেত গেলই,
উে পেড় ড়মুিড়েয়।
িবেয় তা ভাই দূেরর কথা
মুেখ িনেলই কা া মায়া,
হেলও বা লাভ িক তােত
পাের না য রা া-বা া।
পুতল িনেয় আর কতিদন
এবার না হয় বেসা িপড়ীেত,
সরাসির বলেত গেল
ধরেলা বুিঝ ক া চেপ।
িদন চেল যায়, মাস চেল যায়
তবু নইেকা খবর িবেয়র,
ঐ পাড়ারই খলার সাথী
মা হেলা স িতন ছেলর!
মেয় মােন বাঝা স য
বা বতা মানেত চাইেল,
িক জািন তার িবেয় কেব
তামার আমার লাভ িক তােত!

*8th Batch, Dept. of English, BAIUST
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াি
রািমশা তাজরীন িসরাজী লাবণী*

সখােন ব কাল আেগর সই জ েল িবহে র বসবাস িছল। িক ন এই
নগেরর অিলেত গিলেত দালানেকাঠা তােদর বসবাস িছিনেয় নয়! গৃহহীন হেয়
পেড় তারা। তােদর এই অি েক শষ কের মানুষ িপ পাষাণ। আ া, মানুষ
তা আশরাফুল মাখলুকাত? আজ আমার এক মনুষ িচ অ েরর ন ায় চােখ
ল ল করেছ! স িছল সত বাদী সদা সত কথায় গিতশীল। স িছল
ন ায়বাদী, ন ােয়র পেথই অন ােয়র িব
াচার কের। স িছল অভয়, িনভ ক।
তেব তার িছল না দয়াময়, মাশীল দয়! স আ েনর লাভায়
িলত এক
উ তা।
তার িছল না মনুষ ! স িছল বরেফর ন ায় দৃঢ়-শীতল খ াংশ। যার ফঁাটল
আেছ, ভাঙন নই! যার
েশ িহমািয়ত হয় লােখা ছলাকলাহীন অ র।
আিম সই পািখ! আর তিম সই মনুষ !
তী আতনােদ আিম জনসমুে বলেত চাই আমার আতনাদ। এেতা িন াবান
সততার সত তা আজ কাথায়! কাথায়? অন ােয়র িতবােদ ন ায়বাদী পিথক
হেয় আজ িন েু কর পাড়ায়?
এেতা শত িত িত-আ াসবাক আজ স েলা কাথায়? যখােন িত িত
আজ িতেশােধর
ােধর খলা জমায় তাহেল কনই বা ছঁ ই ছঁ ই খলায় মেত
উেঠিছলা সিদন। কনই বা ম কাব রচনায় মাতাল হেল। াি আমার। তিম
ম কাব রচনা কেরিছেল আর আিম ভােলাবাসার কাব । সখােন িব ীণ
আকােশর পাথক ।
সবই াি ! কবলই াি ।

*7th Batch, Dept. of English, BAIUST
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আিবভাব

িসফাত আল সাদ*

জািত আজ মহা দূিদেন িনপিতত
চারিদেক ধু না পাওয়ার হাহাকারসবিকছ থেকও িকছই যন নই!
চারিদেক ধু শূন তার আহাজাির
িক য চাওয়া তােদর? তারা িনেজরাও জােননা
বার বার ধু পাওয়ারই আকা
া।
চারিদক থেক ধু কাল মেঘর মেতা
াস কের িনে হতাশার কােলা ছায়া,
মাদেকর মােঝ সুখ খুঁেজ িফের অবুেঝরা।
অহিনশ আিল ন করেছ মৃত আর অপরাধ,
ফুেলর মত িন াপ জীবন ভেল যায় তার াদ।
যন ভরপুর আজ কঁাটাসম অপরাধ,
কী কের জািত পােব এ রা র দশা থেক মুি ?
এেন দেব িক পির াণ কান অদৃশ মহাশি ?
অনবরত খুঁেজ চলেছ অেপ ারত মনসই স মহামানেবর আিবভাব ত াশায়,
যার পিব ছঁ ায়ােতইজািত দৃঢ় হে একতাব সেচতন হেয় উঠেব!
আজ হয়েতা সই মহামানেবর আিবভাব ঘেটেছ,
যার ছঁ ায়ােত িমলেব হতাসার মুি িচরতের,
আর স জািগেয় তলেব আমােদর ঘুম স ােক।

*8th Batch, Dept. of English, BAIUST
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Looking at Each Other

Shahid Qadri
Translated by Hasib Ul Islam*

We look at each other in this darkness.
An owl’s terrible hooting is keeping marks momentarily —
as if on the body of this night.
From a secret source, all the grisly — gruesome scenes are
continuously coming out:
a drunken horse is hoofing
in the air or a blood red moon is loosely hanging in the sky.
All of your piercing pains all at once become rainbows. And I— like
a scorpion with a dead delight— am feasting, and scratching upon
the wounds.
Suddenly all the wounds like the red eyes of drunken men,
sunken, enthusiastically come to us.
With an embrace with the them, our presence becomes
permanent. Only for these irrational erratic images, my feelings
and emotions get hidden. And your cold cries cannot touch me —
reach me –ever again.

*Lecturer, Dept. of English, BAIUST
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On Gorky (1868-1936)

Sardar Fazlul Karim
Translated by Alamgir Mohammad*

This discussion is not directed towards the literary works of
Maxim Gorky. It is just a reflection of my personal feelings about
him.
The number of epics and epic figures is no less in the history of
world. But neither of them is found in this modern age. But they
are quintessential in one’s life.
In epics we get the taste of whole life. In an epic we find the
pleasure of the sublimity of human life in words. After reading in
minute details we come to a point that it is life. No part of it is the
whole of life, nor, any part of it is trifle or great. The defeat or
pride of any epic character is not the last thing.
Not all the great men have created epics. But some great men are
themselves epics. Their lives are as complete and grand as epic.
Gorky is a great writer of the 19th& 20th century. He opened up
new windows in world literature. He procured a huge bulk of
works but most importantly he is greatly known for his
personality of the first water. His life itself is an epic and it helps
an individual to grave idea of whole life crossing all the barriers of
one self. Or, in other words it can be said that Gorky is a vast
mountain and climbing it more and more will provide one to have
a better understanding of the life left behind its gigantic presence.
If one fails to have a view of the life, it will be a hard nut to crack
for an individual to step forward in the life ahead. Human life loses
its grandeur and significance then.
I am an individual. How could I live? I lead a family life for
biological needs. I am enslaved by ego, pride, anger, greed and
envy, do not have any ideal as a human being, do not possess any
standard of knowledge; and do not have any inevitability of logic. I
am a human being. And human beings do arrange for settling
them as recognized by gathering energy from nature.

*Lecturer, Dept. of English, BAIUST
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In the name of grandness of nation, human beings do mistreat and
disregard other caste or communities. They do regard their
destructive force to annihilate others as ideals and objectives. They do
not hesitate to burn children and women in gas fire for own utility
and gain. Targeting a child as an aim of gun they find it a joke. By
bombing they destroy the paddy field and commit massacre by
dropping bomb in the densely populated areas people pride in
announcing their vision to have an independent world. Human beings
are a weird creation of the Almighty -- it needs to be admitted.
Of course, someone might say that this is just a one side of human
beings, the dark side. These human beings laid the foundation of this
civilization and have developed it to the state of present day. They
have devoted and sacrificed their lives to save the trodden and
transformed the scaffolds as the songs of life.
This is true. Everything in human life is not dark, there are some
lights also. It is a blend of both the dark and light. This truth, we have
not attained spontaneously. We have attained it from the lives of the
great minds, from epic stories. We have attained it from the life of
Maxim Gorky. This debt is so immense that no one from any part of
the world can deny it. So, when people speak of remembering Gorky
formally it seems awkward to me. In the life of modern men his
contribution is as indispensible and true as light and air. He cannot be
denied at any rate.
Who wonders not staring at the vastness of a mountain; so is the life
of Maxim Gorky. He was orphaned at the age of only five. From the
age of six, he had to do every sort of manual labor to support himself.
It is just like the lives of countless street children of our country. He
never knew the taste of happiness in life. It is heard that at the age of
nineteen, being helpless at abject poverty and his helplessness to
make a way in the world, he attempted to commit suicide. He became
inexplicably embittered at the cruelties of life. But how wonderful it
is! He never detested life. He enjoyed everything from physical labor
to attempting to commit suicide. He gave himself a name ‘Gorky’ a
kind of symbolic one that describes his pangs of hardship and
sufferings. Like the ‘Nilkanta’ of tales he drank the hemlock of life and
left something very remarkable and valuable for us. He said: See! How
beautiful human beings are.

9
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An individual is a loner in the journey of life. Humans started their
journey of life since the dawn of civilization. Crossing countless
hurdles, trials and tribulations, human has come to this extent today.
His speed might be slow but intention is very straight; steps are very
determined; ways are very thorned ahead of him. Despite he seems to
be relentless. Like the countless stars in the sky, he is countless in the
soil. These humans are advancing forward caring no restrictions
keeping their intense urge to know more and more aiming at the
peaks of success and glory.
Gorky was a young man of thirty-two in 1900. He went to meet
Tolstoy and probably gifted him any of his work. After coming back,
Gorky was earnestly waiting for if there would come any feedback
from the great writer.
After a few days, there came a message to him from Tolstoy. “Dear
Alexy Peshkov, I like your writing; but I like you more than your
writing.’’
Gorky replied to Tolstoy. His reply did not only cover his gratitude but
also his understandings of life: ‘I am grateful to you for your reply and
the photo you sent to me. I do not know if I am better than my writing
or not, but one thing I know that is, every writer must be beyond his/
her writings or books. For, what is meant by book really? A book,
whatever it is about or how good it is, it is not more than some printed
words in black on white sheets, it may contain prediction about truth
but not truth. Yet, human beings are the best creations of God. Of
course, what I understand by the word ‘God’ is: the continuous
struggle of human beings to uphold the vastness of truth and divinity,
not anything else. And for this I evaluate a bad human more valuable
than a good book.’
“I do believe wholeheartedly that on earth humans are the greatest
creations. Philosopher Democritus also said as such. I would like to
rephrase his words as such: Everything but human beings on earth is
illusion. Actually, I am a worshipper of idols, human beings. In my life,
I have been worshipping man all through and will continue doing it.
Man is my god. But I do not have language, my words are insufficient
to appreciate man—’’
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These were the ideals of Gorky’s life. He spoke of language. In which book
he spoke of language is a focus to be researched. But all through his life
he kept speaking of these ideals, I do not have any doubt about this; to the
best of my knowledge there is no powerful language than his one.
Gorky loved life. Man was his god. Man is not beyond errors and trials. He
saw man from this collective perspective. His philosophy of life is not
confined to this regarding. Strength and potentials of man are of great
significance. This is the life of human. Individual is of sunrise and sunset.
He who is mean, he declines through meanness. He who is poor, knows
poverty as the law of life. He who is savage, knows it as the ultimate
power. Gorky said, the duty of a Litterateur is to move the individual so
that he can come out from the cocoons of his own persona, overcoming
the restrictions of his own persona can see him from outside, can
sympathize, hate, love and can fight for his own soul.
Gorky got a fellow of his ideals called Anton Chekov. He used to love and
respect Chekov with good heart unhesitant like a child. Both of them used
to write letters. Gorky has come to find Chekov is a wonderful man. In
plays, he doesn’t play with human life. Life is reflected as it is in his plays.
There is no awe arising clash and outburst of verbosity in his plays. He
tells the story of common men and details minutely everything as
happens in life. Seeing it, spectators feel pity and fear in themselves for
they can relate the plot with life: This is my life, this is our life! Gorky
finds that this language is incomparable, this trend is unimaginable. One
cannot think thus and write without being a close observer of life. In 1896
after watching ‘Uncle Vanya’, he wrote to Chekov: Dear Anton pavlovich!
You have replied me and have written to me that you will write me again.
Please take my love and thanks. I will wait for your opinion on my stories
that I sent to you and for your letter. That day I watched your ‘Uncle
Vanya’. I watched it and cried. I cried like a girl although I am not an
emotionalist. After I had come home watching it, still I was stunned.
Watching ‘Uncle Vanya’ moved me to the extent of shaking my existence. I
have sat to write now coming home. I wrote a long letter and tore it into
pieces. How could I say simply how your play moved the audience. While
watching the play, it seemed someone was cutting my existence with a
blunt saw. The nails of the saw are hurting my chest; underneath it my
heart is weeping and getting divided. It is a strange feeling. To me your
‘Uncle Vanya’ is a great creation. It is a milestone in the history of
dramatics. What a severe attack of a hammer on the blank brain of
humans…

11
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“The last scene of the last act of Uncle Vanya still is in my eyes. ….
Words have stopped few minutes ago it seems as if there were
nothing in the stage. Then the doctor spoke of the hotness of
Africa…. My eyes reflect how colorless human life is. Boring. How
risky! I became frightened. So, what will I do with this life? .... What
a powerful stroke on soul! How accurate and dangerous your aim
is! But I have a question. What will happen to men with this stroke?
Will their dead soul awaken? This life of ours is a one to be
sympathized and it is true. Are we human? How shabby, stupid and
ugly we are! What I understand is to be loving, sympathetic and
helping humans need something celestial. Despite, we cannot but
feel pity for humans. I know that I am not a good human at all. Yet,
when I watched ‘Vanya’, tears rolled down from my eyes. I cried
being sad and sympathetic although it is stupidity to cry. And
talking of crying is another kind of stupidity. But, it seems you are
unmoved as if you were seeing these humans with an instrumental
as well as cruel. I know that I am wrong. Please forgive me. Dear
Pavlovich! This is my personal observation. Certainly you can
realize that after watching your play, I have become afraid and
rootless. From this distant place, I want to hold your hand in
respect and gratitude. I wish for everything good for you on earth.
It is not a matter of appreciating you; you cannot be properly
appreciated. Actually those who are appreciating you, they have
not understood you truly. They have misunderstood you. My wish
is, I will not misunderstand you.’’
Really, if you sit to read a letter by Gorky you cannot but read it
wholly; similarly, when you want someone to listen to it, you
cannot stop without letting him/her it wholly. And what an
unbelievable quantity of letters! According to Gorky experts in
Soviet State, the number of letters by Gorky is almost twenty
thousand. Before the Russian revolution, there had been no
pundits left whom Gorky had not written. It cannot be estimated
how many thousands writer and activists came to him to take
lesson on literature and to have their manuscripts examined. No
writers can say today that any of his/her appeal had been repelled
by Gorky.
Once it happened that there created a contention between Lenin
and Gorky regarding their opinion but they never stopped writing
to each other. And their mutual respect never decreased for each
other.

12
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In the middle of a heated discussion on difference of opinions, the
comment Lenin did about Gorky, nothing is comparable about Gorky
to it.
Gorky in his memoirs wrote: “While talking Lenin became excited.
Now he has sat down, wiped the sweat in his forehead, took the cup
of tea that went cold, and all of a sudden asked: ‘By the way, tell
about your visit to America. I have read something in newspaper; but
how it happened?’
I briefly told about my visit to America. Listening to that story he
laughed out like a child. This was a wonderful smile! Then he told
me: You are really a humorist. I have never thought that you are such
a humorist. You can accept failure very lightly. It is a very
commendable quality to accept life so lightly. It is a matter of great
regret that I do lack such quality. And truly speaking, life is really
interesting. The more sadness, the more enjoyment, the more joke.’’
The more the life of Gorky is thought, the more surprising it is. Let’s
us conclude the discussion with another incident.
Gorky heard about Saint Tolstoy. He did not see him. Once he went
to Tolstoy in the beginning of 1900. After returning he wrote Chekov:
‘Dear Anton! I really went to see Nikolavich. Eight days have already
passed. Still, I cannot accumulate the feelings of visiting him. The
first thing about Tolstoy that has struck me is his face. I never
thought of this before. I used to assume Tolstoy a tall man, strong
and stout! But I met an old man of small in size. ……. But when this
old man started talking I became astonished. Whatever he has told,
right or wrong, I found them easy and fascinating. The most striking
fact about Tolstoy is his simplicity. After all he seems to be an
orchestra. He is invincible. He is a humanitarian. People know him as
a genius or a spirited one. But it is stupid to regard humans as a
spirit or a genius.
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In fact, there is no definition of a genius. Instead of regarding Tolstoy a
genius or someone unearthly, it is better to say he is Leo Tolstoy. See,
how lucid, precise and incomparable it is. Uttering Leo Tolstoy proves
how powerful it is. Having an opportunity to meet him is a matter of
good luck. I do not think him as an earthly being. Reality is, seeing
Tolstoy is a source of gladness and it reminds me of the fact that I am
also a human. Yet, it is not important to note that Tolstoy is a human,
rather it is of vital importance that a man can be Tolstoy.
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এক

েলর গ

মে েগা রাডস জমস
অনুবাদ: ফৗিজয়া আ ার*

দুইজন লাক এক
ধুমপান-কে
বেস তােদর
েলর
িদন েলার কথা
ৃিতচারণ করিছেলন। একজন বলিছেলন,
"আমােদর েলর িসঁিড়েত ভেতর পােয়র ছাপ িছল। এটা িছল
খুবই অ াভািবক। আমার যতটকু মেন পেড় এটা জুতার আকৃিত
িছল, সােথ িছল বগাকার পােয়র ছাপ। িসঁিড়টা িছল পাথেরর।
আিম কখেনা এমন অ ত গ
কাথাও
িনিন। ব াপারটা
ভাবেতই কমন উ ট বেল মেন হয়। আিম অবাক হই য কেনা
কউ কখেনা এমন িকছ দেখ িন?"
"আপিন কখেনা ছাটেদর এসব গ কািহনীর কথা বলেত
পারেবন না। তােদর িনেজেদর পৗরািণক গ কািহনী আেছ। যাই
হাক, একটা িবষয় আেছ যটার নাম - ' াইেভট
ল
লাককািহনী।"
"হঁ া; তেব এমন ঘটনা িনতা ই কম। আমার ধারণা, বসরকাির
েলর ছেলেমেয়রা যসব ভেতর কািহনী এেক অপরেক বেল,
সসব অনুস ান কের বর করেল গে র বইেয়র সং রেণ
পিরণত হেব।"
" া
এ
িপয়ারসন-এর মত িশ া িত ান
েলােতও
বতমােন এমন ঘটনা ব াপকভােব ঘটেছ।"
" সই সময় এসেবর িচ া মাথােতই আেস িন। তেব অবাক করা
ব াপার হল আমােক যসব গ বলা হেয়িছল সসেবর িকছ
অংশ আমার এখেনা মেন আেছ। থমত, কেয়কজন লাক
একটা বািড়র কে
একরাত থাকার জদ ধেরিছল এবং
সকালেবলা তােদর েত কেকই কে র একেকানায় হঁ াট গঁ েড়
বেস থাকা অব ায় পাওয়া িগেয়িছল, এবং বলিছল য, 'আিম
এটা দেখিছ'। পরবত েত তারা মারা যায়।"
"বািড়টা িক বাকেল ায়াের িছল?"
"হঁ া, এটা আিম িনি ত। সখােন একজন লাক থাকেতন িযিন
মাঝরােত একটা শ
েন দরজা খুলেলন এবং দখেলন কউ
একজন তার িদেক হামা িড় িদেয় আসেছ, যার চাখ খুেল
গােলর উপর ঝুলিছল।
*3rd Batch, Dept. of English, BAIUST
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এছাড়াও, আমার আেরা মেন পেড়, বািড়টার একটা কামরার
িবছানায় একজেনর মৃতেদহ পাওয়া যায় যার কপােল ঘাড়ার
খুেরর দাগ িছল, এবং িবছানার িনেচর মেঝেতও চর ঘাড়ার
খুেরর দাগ িছল; আিম জািন না কন। এছাড়াও, একটা উ ট
বািড়েত একজন মিহলা থাকেতন, িযিন তার শাবার ঘেরর
দরজা ব করার পর িবছানা-পদা েলার মধ থেক এক
মৃদু ক র নেত পান, 'আমরা এখন রােতর জন ব থািক'।
এসব ঘটনার কানটারই কান ব াখ া বা পিরণিত িছল না। যিদ
এসব গ কািহনী এখেনা চেল তাহেল আিম অবাকই হেবা।"
"আিম যটা বলিছলাম, খুব স বত ম াগািজন থেক িকছ
অংশ সংেযাজন করা হেয়িছল। আপিন কখেনা াইেভট
েলর বা ব ভেতর কথা েনেছন িক? আমার মেন হয় না
েনেছন, আমার য অিভ তা হেয়েছ তা কখেনাই কােরা
হয়িন।"
"আপিন যভােব বলেছন, আিম বুঝেত পারিছ এটা য
একা ই আপনার অিভ তা।"
"আিম সিত ই জািন না, কেনা এই ঘটনাটা আমার এখেনা মেন
আেছ। ঘটনা
ায় ি শ বছর আেগ আমার াইেভট েল
ঘেটিছল, এবং এর কান ব াখ া আমার কােছ নই। “
"আিম য েলর কথা বলিছ তা িছল ল েনর কােছ। ল
িতি ত হেয়িছল একটা িবশাল পুরেনা বািড়েত, একটা
িবশাল সাদা ভবন যা মজবুত িভি র উপর অবি ত িছল।
লটার বাগােন িবশাল দা বৃ িছল, ক যমন থিমস
উপত কার পুরেনা বাগান িলেত থােক। িতন-চার মাঠ িছল
য েলা আমরা খলার জন ব বহার করতাম এবং
মাঠ েলােত াচীন দবদা জাতীয় বৃ িছল। আমার মেত,
ল
মাটামু আকষণীয় ান িছল, িক ছা েদর েলর
িনয়মকানুেনর বাইের িকছ করার অনুমিত িছেলা না। “
"আিম লটােত এেসিছলাম ১৮৭০ সােলর পরবত কান এক
সে
ের। একই িদেন হাইল া
থেক একটা ছেল
এেসিছেলা, যার নাম িছেলা ম াকেলড। তার স েক বণনা
িদেয় আিম সময় অপচয় করব না। উে খ ব াপার হে তােক
আিম খুব ভােলাভােব জানেত পেরিছলাম। স কােনা িদক
িদেয় অসাধারণ িছল না; পড়ােশানায় বা খলায় স িবেশষ
ভােলা িছল না। িক ব ু িহেসেব স আমার যুতসই িছল। “
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" লটা িছল িবশাল। িনয়ম অনুযায়ী ১২০ থেক ১৩০ জন
ছা িছল এবং েয়াজনীয় সংখ ক িশ কও িছল। িক
ায়ই িশ ক পিরবতন হেতা। “
"একবার স বত তৃ তীয় বা চতথবােরর মত আিম একজন
নতন িশ েকর দখা পেয়িছলাম, িযিন েল সদ িনযু
হেয়িছেলন। তঁ ার নাম িছল স া সন। িতিন িছেলন ল া,
লকায়, ফ াকােস এবং কােলা-দঁ ািড়যু
একজন ব ি ।
আমার ধারণা আমরা তঁ ােক খুব পছ
করতাম। িতিন
আমােদর সােথ সবসময় ভােলা ব বহার করেতন এবং গ
শানােতন যা আমােদর আন িদেতা। এর ফেল ােস তঁ ােক
নেত পাবার দূরে র মেধ থাকার জন আমােদর মেধ
িতেযািগতা হত। আমার মেন আেছ, ঘিড়র চইেনর িত তঁ ার
িবেমািহত হওয়ার ব াপারটা একিদন আমার মেনােযাগ
আকষণ করিছল, যিদও এর আেগ এটা িনেয় কখেনা ভািব িন।
িতিন আমােক ঘিড়টা দখেত িদেয়িছেলন। এ িছল এক
েণর বাইজা াইন মু া যার একপােশ কেয়কজন স ােটর
অ ত িতকৃিত িছল; আর মু ার অন পােশ খাদাই কের
কেট িতিন তার নােমর আদ র েলা িলেখিছেলন,
িজ.ডি উ.এস. এবং তািরখ িছল, ২৪ জুলাই, ১৮৬৫। এটা
আিম এখেনা
মেন করেত পারিছ য িতিন আমােক
বেলিছেলন, এটা িতিন কন াি েনাপল থেক এেনিছেলন:
এটার আকার িছল একটা
ািরেনর মত, স বত আেরা
ছাট।“
" থম য অ ত ঘটনা
সটা িছল এরকম য, স া সন
আমােদরেক ল া ন ব াকরণ শখাি েলন। তঁ ার ব াকরণ
শখােনার সবেচেয় ভােলা আর পছে র একটা প িত হেলা,
িতিন আমােদরেক িনজ থেক বাক গঠন করেত িদেতন যােত
ব াকরেণর িনয়ম েলা আমােদর কােছ
হয়। এই প িত
অবশ ই একটা মাথােমাটা ছা েক দ হওয়ার সুেযাগ কের
দয়: এমন ঘটনা অেনক েলই হয়েতা ঘেট থাকেত পাের।
িক স া সন আমােদর জন একজন উ ম পিরচালক
িছেলন িযিন সবসময় আমােদর শখােনার চ ায় থাকেতন।
সইবার, িতিন আমােদর শখাি েলন িকভােব ল া ন ভাষায়
' রণ করা' বলেতা হয় এবং িতিন আমােদর েত কেক এক
বাক গঠন করেত বলেলন য বােক 'memini' শ
ি য়াপদ িহেসেব থাকেব যার অথ 'আিম রণ কির'।
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আমােদর মেধ অেনেকই িকছ সাধারণ বাক গঠন কেরিছল,
যমন 'আিম আমার বাবােক
রণ কির', অথবা ' স তার
বইটােক রণ করেছ' এমন ধরেনর নীরস বাক । আবার
অেনেকই 'memino librum meum' বা এমন িকছ িলেখিছল।
িক , ম াকেলড-যার কথা বলিছলাম, স শ টা িনেয়
িবশদভােব িচ া করিছল। আমরা বািকরা বাক গঠেনর
িবষয়টা এিড়েয় িগেয় অন িকছেত আ হী িছলাম, তখন কউ
কউ তােক টিবেলর িনচ িদেয় পা ছেড় িদি ল এবং আিম,
য িকনা তার পােশই িছলাম, তােক খঁ াচা িদি লাম এবং
মৃদু ের বলিছলাম
ত িলখেত। িক
তার মেনােযাগ
আমােদর িদেক িছল না। আিম তার খাতার িদেক তািকেয়
দখলাম স খাতায় িকছই িলেখ িন। তাই আিম তােক আবারও
আেগর চেয় জাের ধা া িদলাম এবং আমােদর সবাইেক
অেপ া করােনার জন িতর ার করলাম। এেত িকছটা ভাব
পড়েলা। এর পরপরই তােক সি য় মেন হল এবং স খুব ত
তার খাতায় িহিজিবিজ িকছ লাইন িলখেলা এবং বািকেদর
সােথ খাতা দখােত িনেয় গল। স স বত সবার শেষ খাতা
দখােত িগেয়িছল। স া সন তখন অন ছা েদর সােথ কথা
বলিছেলন, যারা তােদর খাতায় 'meminiscimus patri meo'
বা এমন িকছ িলেখিছল। দখা গল স া সন ম াকেলেডর
খাতা দখার আেগই ঘিড়েত তখন বােরাটা বেজ যায় এবং
ম াকেলড তার লখা বাক যাচাইেয়র জন অেপ া করেত
থােক। আিম তার আসা পয বাইের অেপ া করিছলাম
যেহত আমার তমন
পূণ কান কাজ িছল না। স খুব
ধীের ধীের আসেলা এবং এেত আিম আ াজ করলাম ভতের
কান সমস া হেয়েছ। আিম তােক িজে স করলাম, 'তিম িক
পেয়েছা?' ম াকেলড বলেলা, 'আিম জািন না, তমন িকছ না:
িক আমার মেন হয় স া সন আমােক িনেয় হতাশ।' আিম
িজে স করলাম, ' কেনা? তিম িক খাতায় কান বােজ উি
িলেখেছা?' হেতই পাের না,' ম াকেলড বলল, 'আমার যতটকু
ধারণা িলখাটা স ক িছল। Momento শ
' রণ করা'
এর
ে যেথ স ক এবং এটা স পদীয় কারক। আমার
বাক টা িছল এমন: momento putei inter quatuor taxos.'
'এটা িক কান অথহীন উি !'
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আিম িজে স করলাম, 'বাক েত এমন িক আেছ যা
তামােক এভােব িনরাশ করল? বাক র মােন িক?' 'অ ত
ব াপার হে বাক িদেয় িক বাঝায় তা আিম িনি ত না,'
ম াকেলড বলল, 'বাক
আমার মাথায় আসার সােথ সােথ
আিম এটা িলেখ িনেয়িছলাম। আমার মেন হেয়িছল আিম
এটার অথ জািন, কারণ বাক
িলখার আেগ একটা ছিব
আমার মাথায় ঘুরপাক খাি ল। আমার ধারণা বাক র অথ
"চার র মাঝখােনর কূপ
রণ রাখুন"। লাল বরী ফেল
আ ািদত ঝােড়র মত গাছ েলােক িক বেল?' 'আমার মেন
হয় তিম পাহািড় গােছর কথা বলেছা।' 'না, আিম কখেনা
িনিন এমন গাছ স েক যা তিম বলছ।' ম াকেলড বলল,
'এ েলা িছল ইউকাঠ গাছ।' 'যাই হাক, স া সন িক
বেলিছেলন?' 'বাক টা তঁ ার কােছ বশ অ ত লেগিছল। যখনই
িতিন বাক পড়েলন িতিন উেঠ দঁ াড়ােলন এবং তােকর কােছ
িগেয় আমার িদেক পছন িফের দঁ ািড়েয় রইেলন, িকছ না বেল
অেনক ন যাবত চপ কেরিছেলন। তারপর িতিন আমার িদেক
না িফেরই বলেলন, " তামার িক মেন হয় বাক টার মােন িক?"
আিম তঁ ােক আমার যুি বললাম; আিম ধু গাছটার নাম মেন
করেত পারিছলাম না। িতিন আমার কােছ জানেত চাইেলন য,
কেনা আিম বাক টা িলখলাম এবং আিম িকছ একটা বলেত
িনি লাম। িক এরপর পর-ই িতিন এই ব াপাের কথা বলা
ব কের িদেলন এবং আমােক িজে স করেলন য, আিম
কত সময় ধের এখােন আিছ এবং আমার পিরবার কাথায়
থাকেতা, এমন ধরেনর
। তারপর আিম বর হেয় আসলাম।
িক তঁ ােক মােটই ক দখাি ল না।“
"এই িবষেয় আমােদর মেধ আর কােনা কথা হেয়িছল িকনা
আমার মেন নই। পরিদন ম াকেলড একরকম িনে জ হেয়ই
িবছানায় পেড় িছল এবং এক স াহ বা তার-ও বিশ সময় পর
স আবার েল আসা
কেরিছল। ায় একমাস তমন
কান ল ণীয় ঘটনা ঘেট িন। ম াকেলড যমনটা ভাবিছল য,
স া সন সিত ই িবি ত িছেলন িক না, িক স া সনেক
তমন দখাি ল না। আিম এখন পুেরাপুির িনি ত, তঁ ার
অতীত ইিতহােস িন য়ই কৗতহলজনক িকছ ঘেটিছল। িক
আিম এটা দািব করিছ না য আমরা ছা রা খুব তই এমন
অনুমান করেত পাির। “
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"আেগর ঘটনার মত একই রকম ঘটনা আবার ঘেটিছল যটার
কথা আিম আপনােক বেলিছলাম। সিদেনর পেরও বশ
কেয়কবার েল ব াকরেণর িবিভ িনয়েমর বণনার জন
আমােদরেক উদাহরণ তির করেত হেয়িছল, িক কখেনা
কান ঝােমলা হয় িন ধুমা তখন ছাড়া যখন আমরা
উদাহরণ িলখেত ভল কেরিছলাম। শষবােরর মত এমন এক
িদন আসেলা যখন আমরা শতাধীন বােক র মত নীরস িবষয়
অনুশীলন করিছলাম, আমােদরেক বলা হেয়িছল এক
শতাধীন বাক গঠন করেত যা ভিবষ ৎকাল কাশ কের। ভল
বা স ক যাই হাক, আমরা বাক গঠন কেরিছলাম এবং
স া সন আমােদর লখা কাগেজর টকেরা েলা দখেত
লাগেলন। হঠাৎ কেরই িতিন উেঠ দঁ াড়ােলন, মুখ িদেয় কমন
যন অ ত শ করেলন আর তঁ ার টিবেলর ক পােশর
দরজা িদেয় ছেট বিরেয় গেলন। আমরা এক-দুই িমিনেটর
জন একইভােব বেস রইলাম। আিম ধারণা কেরিছলাম
কাগজটােত ভল িলখা িছল। আিম এবং আেরা দুই-এক জন
টিবেলর উপেরর কাগজ েলা দখেত লাগলাম। আিম
ভেবিছলাম কউ হয়েতা কান অথহীন বােজ কথা বা এমন
িকছ িলেখেছ এবং স া সন তাই অিভেযাগ করেত চেল
িগেয়েছন। তখনই আিম খয়াল করলাম, বর হেয় যাওয়ার
সময় িতিন সােথ কের কান কাগজ িনেয় যান িন। যাই হাক,
টিবেলর সবেচেয় উপেরর িলখাটা লাল কািলর িছল, যা
ােসর কউ ব বহার কেরিন এবং িলখাটা ােসর কােরার
হােতর লখা িছল না। ম াকেলডসহ সবাই কাগজটা দেখ
শপথ কের বলেত লাগেলা য িলখাটা তােদর িছল না। তারপর
আিম কাগেজর টকেরা েলা গণনা করার কথা ভাবলাম। তখন
আিম িনি ত হলাম য, টিবেলর উপর সেতেরা কাগেজর
টকেরা িছল যখােন ােস আমরা িছলাম ষাল জন ছা । যাই
হাক, অিতির কাগজ আিম ব ােগ িনেয় রেখ িদেয়িছলাম
এবং এটা এখেনা আমার কােছ আেছ। এখন আপিন হয়েতা
জানেত চাইেবন য, কাগজ েত িক িলখা িছল। তাহেল আিম
বলব য, এটা খুব সাধারণ একটা বাক িছল।“
"'Si tu non veneris ad me, ego veniam ad te,' আমার মেন
হয়, বাক র অথ, 'যিদ তিম আমার কােছ না আেসা, আিম
তামার কােছ আসেবা।'
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"আপিন িক আমােক কাগজ
উঠেলন।

দখােত পারেবন?"

াতা বেল

"হঁ া, আিম দখােত পারেবা। িক এটা িনেয় আেরকটা অ ত
ব াপার আেছ। ঘটনার িদন স ায় আিম আমার আলমাির
থেক কাগজ
বর কির। আিম িনি ত িছলাম য এটা
আেগর কাগজটাই িছল, যেহত আিম এটােত একটা আঙেলর
ছাপ িদেয় রেখিছলাম। িক কাগজ েত লখার কান িচ ও
িছল না। যমনটা আিম বেলিছ য, এটা আিম আমার কােছ
রেখ িদেয়িছলাম এবং তখন থেকই আিম িবিভ পরী ািনরী া কের দখার চ া করিছলাম য, হয়েতা এটােত মিক
কািল ব বহার করা হেয়িছল িকনা িক তমন িকছই পাই িন। “
"যাই হাক। ায় আধা ঘ া পর স া সনেক আবার দখা
গল। িতিন খুব অসু তা বাধ করিছেলন বেল আমােদরেক
চেল যেত বলেলন। িতিন িনঃশে
তঁ ার টিবেলর কােছ
আসেলন এবং সবেচেয় উপেরর কাগজ েত একনজর
তাকােলন এবং আমার ধারণা িতিন ভাবিছেলন য ঘটনাটা
িছল। তেব িতিন আমােদর িকছই িজ াসা কেরন িন। “
"পরিদন স া সন যথারীিত আবার েল আসেলন। িদনটা
িছল অধ-ছ র িদন। সই রােত আমার গে র তৃ তীয় এবং
শষ ঘটনার মুেখামুিখ হেয়িছলাম। “
"ম াকেলড এবং আিম আমরা
েলর
ধান ভবেনর
ডানেকােণর এক
ছা াবােস ঘুমাি লাম। স া সন
ঘুিমেয়িছেলন ধান ভবেনর দাতলায়। স রােত জ াৎ ার
আেলায় চারপাশ উ ল িছল। খুব স বত রাত একটা থেক
দুইটার মাঝামািঝ সমেয়, কােরা ঝঁ াকুিনেত আমার ঘুম ভেঙ
গল। এটা িছল ম াকেলড, তার মন মজাজ খুব ভাল মেন
হি ল না। 'আেসা', ম াকেলড বলল, 'এেস দেখা স া সেনর
জানালা িদেয় একটা চার েবশ করেছ।' আিম িজে স
করলাম, 'তাহেল কেনা আমরা সবাইেক জেগ তলিছ না?'
'না', ম াকেলড বলল, 'আিম িনি ত না স ক: শারেগাল
কেরা না। এেস দেখা।' আিম যেথ িবর হেয়িছলাম, এবং
আমার তখন ম াকেলডেক িতর ার করা উিচত িছল। আিম তা
করেত পািরিন। কারণ, আমার মেন হি ল অ ীিতকর িকছ
একটা ঘেটেছ।
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তেব আিম ি পাি লাম এই কারেণ য ঘটনার সময় আিম
একা িছলাম না। আমরা তখেনা জানালা িদেয় বাইেরর িদেক
তািকেয় িছলাম এবং আিম তখন তােক িজে স করলাম, স
িক দেখেছ বা িক েনেছ। 'আিম িকছই নেত পাই িন', স
বলেলা, 'িক
তামােক জািগেয় তালার পঁ াচ িমিনট আেগ,
আিম জানালা িদেয় বাইের তািকেয়িছলাম এবং দখলাম
একজন লাক স া সেনর জানালার ফলেক হঁ াট গঁ েড়
বেসিছেলন এবং ভতের দখিছেলন, আমার মেন হল িতিন
ইশারা করেছন।' 'িক রকম লাক?' থক ভি েত ম াকেলাড
বলেলা, 'আিম জািন না'। 'িক আিম তামােক ধু এটা বলেত
পাির য, স খুবই রাগা িছল এবং তােক দেখ মেন হি ল স
পুেরাপুির িভেজ িগেয়েছ।', ম াকেলড বলল। 'আিম মােটই
িনি ত না িতিন জীিবত আেছন িকনা!' স চারপােশ তাকাল
এবং এমনভােব িফসিফিসেয় কথা বলিছল যন স িনেজই
নেত পাি ল না।“
"আমরা আেরা িকছ সময় িনেজেদর মেধ নীচ ের কথা
বলিছলাম। অবেশেষ িনঃশে িবছানায় িফের গলাম। েমর
কউই আর জেগ উেঠিন বা িবছানা ছেড়ও উেঠিন। আমার
মেন পেড় আমরা খুব কম সমেয়র জন ঘুিমেয়িছলাম এবং
পরিদন আমােদর খুব া লাগিছল। “
"পরিদন স া সন সােহবেক পাওয়া যাি ল না: সিদেনর পর
থেক তঁ ার আর কান স ান পাওয়া যায় িন। আমার মেন হয়,
এই ঘটনার সবেচেয় অ ত ব াপার হে , আিম অথবা
ম াকেলড কখেনাই তৃ তীয় কান ব ি র িনকট আমােদর
অিভ তার কথা বিল িন। অবশ এ িবষেয় আমােদর কখেনাই
কান
করা হয় িন এবং যিদ করাও হেতা, আমার মেন হয়
আমরা কান জবাব িদেত পারতাম না। এই ঘটনা স েক িকছ
বলেত আমরা অপারগ। “
"এই িছল আমার গ ", বণনাকারী বলেলন। "আমার মেন হয়,
অন িকছর চেয় কান একটা েল ঘটা যাওয়া ভৗিতক
ঘটনার কথা জানার জন তলনামূলক বিশ আ হ জােগ।"
এই গে র ঘটনার পিরণাম অত
গতানুগিতক বেল ধের
নওয়া যায় স বত। তেব যেকান ঘটনা বা গে র পিরণাম
যেহত থাকেবই সেহত এই গ টারও পিরণাম িছল অবশ ই।
এই গে র াতা একজেনর বিশ িছল এবং ঐ একই বছেরর
শেষর িদেক অথবা পেরর বছর গ
র একজন াতা তার
আয়ারল াে র ােমর বািড়েত অব ান করিছেলন।
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এক স ায় তার পিরচারক ধুমপান-কে র টিকটািক
িজিনসপ িদেয় ভিত এক
য়ার ঘাটাঘা করেত িগেয়
এক ব
পেলন। িতিন বলেলন, "আপিন যেহত পুরেনা
িজিনস স েক ভােলা জােনন, আমােক এই ব স েক
বলুন।" আমার সই াতা ব ু ছাট বা
খুেল এর ভতর
মু া সংযু এক
েণর চইন পেলন। িতিন তা দখেত
লাগেলন এবং চশমা খুেল খুব সূ ভােব িনরী ণ করেলন।
তঁ ার পিরচারক িজে স করেলন, "এটার ইিতহাস িক?" তঁ ার
জবাব িছল এমন, “এটার ইিতহাস যেথ অ ত। আপিন
হয়েতা
কৃিষর ইউকাঠঝাড় স েক জােনন। যাই হাক,
এক বা দুই বছর আেগ আমােদর পুরেনা কূপ পির ােরর কাজ
কিরেয়িছলাম, আপনার িক মেন হয় আমরা িক পেয়িছলাম?"
অ ত ভেয়র অনুভিত িনেয় পিরচারক িজে স করেলন,
"স বত এক মৃতেদহ পেয়িছেলন?"
"হঁ া, আমরা মৃতেদহ পেয়িছলাম, তেব সংখ াটা িছল আেরা
বিশ, আমরা দুেটা মৃতেদহ পেয়িছলাম।"
"দুেটা? িকভােব স েলা সখােন পৗেছিছল তা জানা
িগেয়িছল? মৃতেদহ দুেটার সােথ িক আর িকছ পাওয়া
িগেয়িছল?"
"হঁ া, মৃতেদহ দুেটার ছঁ ড়া জামা-কাপেড়র মেধ এমন িকছ
পাওয়া িগেয়িছল। গ টা আর যমনই হাক খুব খারাপ িছল।
একটা মৃতেদেহর হাত অন মৃতেদেহর হােতর সােথ বঁাধা িছল।
আমরা এই জায়গায় আসারও অেনক আেগ – ি শ বছর বা
তার বিশ সময় ধের মৃতেদহ দুেটা সখােন িছল অবশ ই।
আপিন এটা মেন করেত পােরন য, আমরা কূপটা খুব ত
পূণ কের িদেয়িছলাম। ণমু ার উপর িক খাদাই করা িছল
আপিন িক আঁ চ করেত পেরেছন?"
"আমার মেন হয় আিম আঁ চ করেত পেরিছ।" আমার ব ু
বলেলন। মু া আেলার সামেন ধের িতিন িলখাটা কানরকম
অসুিবধা ছাড়াই পড়েলন এবং বলেলন, "এটা িজ.
ডি উ.এস.,২৪ জুলাই, ১৮৬৫ বেল মেন হয়।"
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নওয়াব ফয়জুে ছা চৗধুরানী
িময়া মাঃ বাহাদুর আলী
তানহা তাবাসসুম বনা*

তৎকালীন ি পুরা ও অধুনা কুিম া জলার লাকসাম
উপেজলাধীন কীিতময়ী ও মিহয়সী নারী নওয়াব ফয়জুে ছা
চৗধুরানীর বণাঢ জীবন ও কেমর পিরচয়মূলক সংকলন
“নওয়াব ফয়জুে ছা চৗধুরানী” বই ।
কাশ করা হয়
ইসলািমক ফাউে শন এর ত াবধােন। বই েত রেয়েছ
ফয়জুে ছা স েক জানা-অজানা নানা তথ ,যা আজও কউ
অবগত নয়। লখেকর অেনক চ া, সাধনা আর গেবষণার
ফল এ বই । এখােন িতিন এমন িকছ তথ সংযু কেরেছন
য তথ েলা কান একসময় িছেলা দু াপ । তেব বইেয়
অেনক তথ িনেয় নানা তক, িবতক আেছ এবং গেবষকরা
এসব তথ িনেয় আজও সে েহর গালকধঁাধায় আব ।
বইেয়র লখক এ কথা
ীকার কেরেছন য নানা িবতিকত
তথ থাকেলও ফয়জুে ছা স েক তার বতমান অধ ন
বংশধরেদর কাছ থেক া ব অজানা তথ সে েবিশত
করার য়াস িতিন কেরেছন।
“নওয়াব ফয়জুে ছা চৗধুরানী” বই
থম কাশ পায়
২০০৭ সােলর িডেস র মােস। আমরা আমােদর দেশর
অন ান মিহয়সী নারীেদর িনেয় আমরা যতটকু জািন একজন
শাসক,িশ া তী, সািহিত ক ও
জািহৈতষী নওয়াব
ফয়জু ছােক কজনই বা জািন। তাই বই র লখেকর মহৎ
য়াস অবশ ই শংসার দািব রােখ। এ ে
ান পায় নওয়াব
ফয়জুে ছার
জ
ান
পি মগঁ াও
পিরিচিত,
বংশ
পিরিচিত,জ সন িনেয় নানা তক িবতক, বাল জীবন ও িশ া,
িপতৃ িবেয়াগ , িববাহ-পূব ও পেরর ইিতহাস, িপতৃ গৃেহ ত াবতন
জিমদারী, জনেসবা, িশ াে ে অবদান, াত িহক জীবন ও
মৃত ।
*9th Batch, Dept. of English, BAIUST
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বইেয়র শষভােগ ান পায় ফয়জুে ছার িবখ াত বই
“ পজালাল” বইেয়র সংি
কািহনী, ” পজালাল” বই রচনার
উে শ , রচনাৈশলী, ফয়জুে ছার কিবে র িনদশন। শষভােগর
সবেচেয় আকষণীয় িবষয় হে ফয়জুে ছার পুেরা বংেশর এক
িবশাল বংশতািলকা। তাছাড়া আরও রেয়েছ নওয়াব ফয়জুে ছা
চৗধুরানী খিচত তৎকালীন এক
িবেশষ ফলেকর িচ ,
ফয়জুে ছার ব ব ত সীল, া র ইত ািদ।
বইেয়র
থেম লখক হামনা পরগনার পিরিচিত
সংি
াকাের কাশ কেরেছন। এই হামনাবাদ পরগনার িবখ াত
ব ি হে ন জিমদার সাধুবর গাজী শােহদা আর এই বংেশর এক
শাখার উ র পু ষ নওয়াব ফয়জুে ছা চৗধুরানী। ফয়জুে ছার
ামী মাহা দ গাজী হামনাবাদ পরগনার িবরাট অংেশর মািলক
হন। কাল েম পি মগঁ াও িনবাসী নওয়াব ফয়জুে ছা চৗধুরানী
হামনাবােদর অেনকাংেশর
লাভ কেরন।
নওয়াব ফয়জুে ছা িছেলন িশ ানুরাগী একজন মানুষ।
িশ ার িত তার ত সিত ই তলনাহীন। ফয়জুে সা তার িবখ াত
“ পজালাল” বইেয় িনেজই বেলেছন, “বাল াব ায় বয়স ািদেগর
সিহত
ীড়া কৗতেক িনম া থািকয়াও যথাসমেয় িশ ক
সি ধােন অধ য়নািদ স
কিরতাম”। “ পজালাল” বইেয়
ফয়জুে ছার লখনী অেনক বশী শংসার দািব রােখ। তঁ ার
িলখা মনকাড়া কেয়ক লাইন, ” কহ আপনার দহেক যে
রািখবার বাসনায়, অেথাপা েনর
শ ীকার না কিরয়া, ীয়
আবােস বিসয়া থািকেল, অ বে
শ ভাগ কের; সই প
পরকােলর ধেনাপা েন িবরত হইেলও নরেক বাস কিরয়া শ
ভাগ কিরেত হয়। এই সম
বাধগম হইেলও, মাহািদ িরপুর
আিবভাব বশতঃ স স ান থািকেত পাের না।“
কুিম া জলার লাকসাম উপেজলার অ গত পি মগঁ ােয়
১৮৩৪ ি
াে এক স া মুসিলম জিমদার পিরবাের জ
হণ
কেরন। পঁ াচ ভাইেবানেদর মেধ তৃ তীয় স ান ফয়জুে ছা। এই
তজ ী নারী কেঠার পদার আড়ােল আব
থেকও িনেজর
অনুে রণােত িতিন বাংলা, আরবী, ফারসী ও সং ত -এই চার
ভাষায় িবেশষ দ তা লাভ কেরিছেলন।
25

Hollow Reeds

েপ েণ ণাি তা ফয়জুে ছা বাল কােল বাবােক হারান। তঁ ার
মা িনেজই জিমদারী চালােত থােকন। পািরবািরক ঝােমলার কারেণ
দূর স েকর ভািগনা ভাউকসােরর জিমদার গাজী চৗধুরীর সংেগ
মা ফয়জুে ছােক িবেয় িদেত বাধ হন। িক সুখ বিশিদন থাকল
না। সয়দা আরশাদুে ছা ও সয়দা বদ ে ছা দুই মেয় হওয়ার
পর ামীর সংেগ বিনবনা না হওয়ায় অিভমান কের বড় মেয়েক
ামীর কােছ রেখ ফয়জুে ছা ছাট মেয়েক িনেয় পি ম গঁ ােয়
মােয়র কােছ চেল আেসন। এরপরই মূলত তঁ ার জিমদাির জীবন
হয়। নওয়াব ফয়জুে ছা হেলন একজন শাসক, িশ া তী,
সািহিত ক ও জািহৈতষী। িতিন মানবকল ােণ িত া কেরেছন।
ডাকািতয়ার উপর ‘সােহবানীর পুল’, লাকসােমর ‘দাতব
িচিকৎসালয়, কুিম ার ‘ফয়জহে ছা জানানা হাসপাতাল’ ইত ািদ।
ফয়জুে ছার সবেচেয় বড় কীিত হল ‘ পজালাল' কাব
।
নওয়াব ফয়জুে ছা িছেলন দূরদশ । নারী িশ ার জন িতিন
কুিম ায় কত েলা িবদ ালয় িত া কেরিছেলন। একমা নওয়ান
ফয়জুে ছা উপমহােদেশ সব থম উপলি
কেরিছেলন য,
পুিরষেদর পাশাপািশ নারীেদরও িশ ার যেথ
েয়াজন আেছ।
তাই নারীিশ ার িত এেতা মেনােযাগী হেয়িছেলন। দুঃেখর িবষয়
হেলা, নারীিশ ার অ দূতী িহেসেব কউ ভেলও উ ারণ কের না
নওয়াব ফয়জুে ছার নাম, এমনিক পাঠ পু েক িব ম
ু া
দয়িন
তঁ ােক ীকৃিত। এই কীিতমান নারী ইিতহােস চরমভােব উেপি তা।
উে খ য অপেরর কল ােণ িনেবিদত াণ এই মিহয়সী নারীেক
তঁ ার অ ত ািশত ও অভািবতপূব দােন অিভভত হেয় মহারানী
িভে ািরয়া তঁ ােক ‘নওয়াব’ উপািধ দয় ও তীক িহেসেব মেনাহর
তারকাকৃিত হীরক খিচত এক মহামূল বান পদকও উপহার দয়া
হয়।
ফয়জুে ছা চৗধুরানীর জ সাল িনেয় তখন িবতক রেয়েছ।
িক “নওয়াব ফয়জুে ছা চৗধুরানী” এ বই র লখক কান
িবতিকত জ সাল না বেল বরং ফয়জুে ছার জ সাল িনেয় তা্ঁর
গেবষণার এক খ িচ তেল ধেরন। তাই তা শেষ িতিন বেলন
“আমার মেন হয় ফয়জুে ছার জ সন িনেয় িবতেক গলদঘম না
হেয় বরং তঁ ার অসধারণ কৃতকেমর উপর আেলাচনা জারদার
করাই হেব বুি মােনর কাজ। “
26

Hollow Reeds

লখক ফয়জুে ছার বাল জীবেনরও এক িচ তেল ধরার
চ া কেরিছেলন। সবেচেয় য িবষয়
জেন অিভভত হই তা
হল বাল কাল থেকই িশ ার িত ফয়জুে ছার তী আ হ।
গৃহ িশ ক ও াদ তাজউি ন িমঞার ত াবধােন িতিন বাংলা,
আরবী, ফািস ও সং ত এই চার ভাষায় িতিন পারদশ হেয়
ওেঠন। ও ােদর অবদােনই তাই পিরণত বয়েস তঁ ার অমর
কীিত “ পজালালা” কাব িলেখ ফয়জুে ছা সািহিত ক িহেসেব
তঁ ার আ
কাশ ঘটান। িশ াে ে ফয়জুে ছার মােয়র
অনুে রণাও অন ীকায। কারণ, িপতৃ িবেয়ােগর পর মা-ই
িছেলা তঁ ার শি শালী একজন ঢাল িযিন িশ াে ে সবদা
ফয়জুে ছার পােশ িছেলন।
লখক ফয়জুে ছার িববাহপূব িকছ ইিতহাসও তেল
ধেরেছন যমন তঁ ার িত গাজীর মু তা, প ী থাকা সে ও
ফয়জুে ছােক িবেয় করার জন গাজীর য়াস, মেয়জামাই
িহেসেব ফয়জুে ছার মােয়র গাজীেক ত াখ ান করার চ া,
আবার একপযােয় ফয়জুে ছার িপতার মৃত র পর গাজীর
কারসািজেত সপ ীর কথা জেনও বাধ হেয় মেয়েক গাজীর
কােছ িবেয় দয়া এ িবষয় েলা ফুেট উেঠেছ। তাইেতা
ফয়জুে ছা দুঃেখর সিহত িলেখেছন,”মা সপ ীর ম িকছই
জািনেতন না, সুতরাং সিদেক আর দৃ পাত কিরেলন না।
কবল জামাতার অ ঃকরেণ অত আসি ভাব দিখয়াই
আমােক িববাহ িদেলন।“ যিদও ফয়জুে ছার সংসার বিশিদন
কল না কারণ িতিন িছেলন সতীেনর চােখর বািল। তাই
একপযােয় মীগৃহ ত াগ করেত বাধ হন িতিন। ফয়জুে ছার
িপতৃ গৃেহ ত াবতন, পিতিবেয়াগ, ” পজালাল” কােব
ামীর
স ও শংসা, িভে ািরয়া রানী কতৃ ক নওয়ােবর খ াতাব
এই ব াপার েলা লখক চমৎকারভােব তেল ধেরেছন যা
পাঠেক িচ কষেণ যেথ ।
ফয়জুে ছার পুেরা জীবেনর য অংশ রামা কর তা হল
তঁ ার জিমদাির। একজন নারী পদার অ রােল যভােব িবশাল
অ েলর জিমদাির কেরেছন তা সিত ই অভাবনীয়। লখক
একথা
কাশ কেরেছন এভােব, জিমদাির পিরচালনায় িতিন
িছেলন কৃতই িস হ - একথা অিবসংবািদত েপই বলা
যায়।
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জিমদাির লাভ কেরই জনেসবায় িতিন িনেজেক অকাতের
িবিলেয় দন। তঁ ার িকছ দৃ া হেলা, পি মগঁ াও লাকসাম
দাতব িচিকৎসালয়, কুিম ায় ‘ফয়জুে ছা জানানা হাসপাতাল’
িনমাণ, জলক িনবারেণর ক , িবেদেশ তঁ ার অবদান,
রা াঘাট ও পুল িনমাণ, মুসািফরখানা িনমাণ, ী হাে ল
িনমাণ, মসিজদ িনমাণ, গার ান িনমাণ ইত ািদ। এছাড়াও
িতিন কুিম া থেক কািশত পি কা েলােত িনয়িমিত সাহায
করেতন। দাির আর অিশ ায় জজিরত এই বাংলা থেক
দাির ও ানা কার দূরীকরেণর জন ফয়জুে ছা আিবভত
হেয়িছেলন এই বাংলায়,
েলিছেলন আশার আেলা। িতিন
িছেলন ‘Lady with the Lamp'।
নওয়াব ফয়জুে ছার িশ াে ে অনন কীিত হল, ১৮৭৩
সােল ‘ফয়জুে ছা উ ইংেরিজ বািলকা িবদ ালয়' ও ‘নওয়াব
ফয়জুে ছা সরকারী কেলজ’ িত া - যিদও এ
থমিদেক
অৈবতিনক মা াসা িছেলা। ১৯৪৩ ি
াে
মা াসা
‘ইসলািমক ই ারিমিডেয়ট কেলজ’ েপ িত া লাভ কের
এবং ১৯৪৮ সােল এেত আই.এ. াস চালু করা হয়। অেনক
ঘাত িতঘােতর পর ১৯৮২ সেনর ১লা ম থেক কেলজ
সরকারী কেলেজর মযাদা লাভ কের। লখক দ বই েত
আরও িকছ িবষয় িনেয় িব ত বণনা কেরন যমন
ফয়জুে ছার হ
ইিতবৃ ও াত িহক জীবনাচরণ। ১৯০৩
সােলর ২৩ শ সে
র এই নামধন া মিহয়সী মিহলা
ইে কাল কেরন। পিরিশে রেয়েছ ফয়জুে ছার িবখ াত
“ পজালাল” এর চৗ ক অংশ ও িকছটা িবে ষণ, তঁ ার
িবশাল এক বংশতািলকা, বংেশর ইিতকথা ও এই মহয়সী
নারীর জীবেনর িকছ িনদশন।
“নওয়াব ফয়জুে ছা চৗধুরানী” বই সিত ই শংসার দািব
রােখ। একজন পাঠক বই র সং েশ এেস ফয়জুে ছােক
িনেয় অজানা নানা তথ স েক অবিহত হেত পােরন। দুঃেখর
িবষয় আমরা সবাই রােকয়া, সুিফয়া কামালেক িচিন িক
একজন িশ া তী, শাসক ও মিহয়সী ফয়জুে ছােক কতজনই
বা জািন! তাই বই পেড় পাঠক িনভৃ তপ ীর পদার অ রােল
থেক শ হােত জিমদািরর লাগাম ধরা এক অনন নারীেক
িনেয় জানেত পারেব।
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তবুও বই র িকছ
না বলেলই নয়। যমন বই েত িকছ
তথ লখক বারবার উে খ কেরেছন যা িতিন না করেলই
পারেতন, এছাড়া কান তেথ র পর কান িদেবন সটা িনেয়
আেরকট সতক থাকেল ভােলা হেতা তাহেল বই আরও
অেনকটা সাজােনা গাছােনা হেতা। তার পরও বলেব,
আমােদর দেশ এই মহান নারীেক িনেয় িলখা বই দু াপ ।
তাই “নওয়াব ফয়জুে ছা চৗধুরানী”বই পাঠকেদর কােছ
তেল ধরার জেন লখক িময়া মাঃ বাহাদুর আলী য জাতীয়
দািয় পালন কেরেছন তা অ ীকার করার উপায় নই।
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হাওড়

মণ

রাণীয়া রাি ল িহিম*

িতিদেনর একেঘেয় িদনিলিপ থেক িকছ সমেয়র িন ােরর জন
মানুষ তার িচরাচিরত পিরেবশ থেক দূের গমন কের। আর তাই তা
মণ ব াপারটাই একটা আন ময় িবষয়। আর মণ ব াপারটা
মানুেষর যুগ যুগ ধেরই রে রে জিড়েয় আেছ কননা সৃ র আিদ
থেকই মানুষ খােদ র স ােন এবং বসবােসর জন মণ কের চেলেছ।
অতীেত মানুষ মণ করত জীবন ও জীিবকার েয়াজেন আর বঁেচ
থাকার ােথ। যিদও এখনও আমরা মানুষ মণ কের যাি জীিবকার
জন , িক এখন মণ অিধকাংেশই আন -উ ােসর ােথই কের
থািক।
তমিন মেনাশাি র লে
২০২০ সােলর ১০ অে াবর আিম আমার
পিরবােরর সােথ িকেশারগে র হাওড় এলাকা মণ কির থমবােরর
মেতা। িকেশারগে র হাওড় এলাকা অপ প- াকৃিতক সৗ েয এবং
স েদ ভরপুর। হাওড় ায় ছয় মাস পািনেব ত থােক, আর বািক
সময়টা
থােক। এই
সময়টােত এখােন কৃিষকাজ হয়।
যিদও ১০ অে াবর হাওড় মণ কির আমার পিরবােরর সােথ, িক
আিম কুিম া থেক
ান কির ৯ অে াবর সকাল ১১টায়
েন
কুিম া রলে শন থেক িবজয় এ ে েস যটা চ াম থেক
িকেশারগে র উে েশ রওয়ানা হেয় এেসিছল। এখােন একটা মজার
কথা বলেত চাই, এ িছল আমার জীবেনর থম ন মণ। তাই এই
ন মণ িনেয় ও আমার উৎসােহর কান কমিত িছল না। রল মেণ
আিম কৃিতেক উপেভাগ করেত করেত যাই এবং রা ায় নানা িণপশার মানুষেক অেনক কাছ থেক দখার সুেযাগ পাই। তারপর
আমরা দুপুর দুইটায় িগেয় িকেশারগ
রলে শেন নািম। এতটা
সমেয় একবােরর জন ও আিম াি
বাধ কির িন। কারণ, আমার
অনুভিতেত ন মণ াি হীন মণ।
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৯ অে াবর আিম িকেশারগ
থেক আমার ছাট খালামিনর
বাসায় যাই, ময়মনিসংেহর গফরগঁ াও উপেজলায়। সখােন
রােত থেক পেরর িদন সকাল আনুমািনক ছয়টায় আিম ও
আমার পিরবােরর সকেল আেগর থেক ক কের রাখা এক
মাইে ােত কের রওনা হলাম হাওেড়র উে েশ ।
ায়
িতনঘ ার দীঘযা ার পের আমরা সবাই এেস নািম বালুর
ঘােট। বালুর ঘােট এেসই মূলত হাওেড় যাওয়ার জন সবাই
লে উেঠ। আমরাও তার ব িত ম নই। তেব যেহত আমার
খালু িকেশারগে কমরত আেছন তাই িতিন আমােদর মেণর
সুিবধােথ এক ল
ক কের রাখায় আমােদর বিশ ক
করেত হয়িন। তারপর আনুমািনক ১০টায় আমরা লে কের
িমঠামইেনর উে েশ যা া কির।
আমার এতিদেনর ই ােক এত কাছ থেক পূরণ হেত দেখ
আিম আনে
আ হারা হেয় পিড়। হাওড় অস ব সু র
এক
ান। যতদূর চাখ যায় পুেরা পািনেব ত এলাকা, এবং
কান েলর দখা পাওয়া যায় না। এ িবশাল জলরািশ দেখ
আমরা সকেলই অেনক মু হেয়িছ আর আমােদর মন বারবার
বেল ওেঠেছ, “সিত ই কত সু র!” আমরা এখােন ছাট অেনক
নাম না জানা পািখরও দখা পাই। মহান সৃ কতার অপার দান
আমােদর এই কৃিত। সইিদন আিম যন পুনরায় আমার ি য়
বাংলােদশেক আেরা একবার ভােলােবেস ফেলিছ!
ায় দুইঘ ার ল
মণ শষ হেল আমরা পৗেছ যাই
িমঠামইন। িমঠামইেন আমরা একট িব াম কের রওনা হই
ট ুেত ইটনার উে েশ অলওেয়দার রা া ধের। এখােন
এক কথা বেল রাখেত চাই, হাওড়া েল ব রা া আেছ যা
কেনা মৗসুেম হঁ েট বা গািড়েত চলাচেলার উপেযাগী িক ,
বষাকােল এ েলা পািনর িনেচ ডেব থােক এই রা া েলােক
সাবমােসবল রা া বেল। িক িমঠামইন থেক ইটনা এবং
অ াম উপেজলা পয উচ রা া িনমাণ করা হেয়েছ এ
রা ােক অলওেয়দার রা া বেল। সাবমােসবল রা া এখন
িকেশারগে র অন তম আকষেণর ক িব ু হেয় ওেঠেছ।
পূেব হাওড় অ েল যাগােযােগর দুরাব া িছল।
কনা
মৗসুেমর সমেয় মানুষেক হঁ েট পারাপার হেত হত আর বষায়
নৗকা বা লে । এেত কের মানুেষর ব সমস ার স ুখীন হেত
হত। িশ া, িচিকৎসা সহ নানাে ে হাওড়া েলর মানুষ
িপিছেয় পড়িছল।
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এই সমস ার সমাধােন এিগেয় আেসন বাংলােদেশর বতমান
রা পিত আবদুল হািমদ, িযিন িনেজও হাওড়া েলর
অিধবাসী। তার উেদ ােগ এবং সরকােরর ঐকাি ক েচ ায়
হাওেড়র এই ‘অলওেয়দার’ রা া গেড় ওেঠ। এই রা া
২৯.৭৩২ িকেলািমটার। ইটনা থেক আমরা িফের আিস
িমঠামইেন। িমঠামইেন আমরা ঘুরেত আিস বাংলােদেশর
বতমান রা পিত আবদুল হািমেদর বািড়েত। অিত মেনারম
বািড় আমােদর মু কের এবং সই বািড়েত চর দশনাথ র
দখা মেল। ইেতামেধ আমােদর িফের আসার সময় হেয়
আেস৷ সময়েক বঁেধ রাখা যায় না, তাই- তা এ সৗ য
উপেভােগর আ হ দমন কের িফের আসার জন উেদ াগী
হলাম। িক যতই ঘুের বড়াই পট তা রা সী ভিমকায়
অবতীণ হেয় আেছ। তাই আমরা পট পুজা করেত চেল এলাম
িমঠামইেনর এক
র েরে । হাওেড় এেসিছ আর হাওেড়র
বিচ ময় মােছর াদ না িনেল চেল? আমরা হাওেড়র
বায়াল, বাইন এবং বাতািস সহ আেরা িবিভ রকম মােছর
াদ িনলাম। তারপর পুনরায় লে
কের বালুরঘাট িগেয়
গািড়েত কের ময়মনিসংেহর গফরগঁ াও িফের এলাম। পেরর
িদন আন ময় মন িনেয় কুিম া িফের এলাম।
সৃ কতার অেশষ রহমত য আমরা এত সু র পৃিথবীেত
বসবাস করার সুেযাগ পেয়িছ। আর এটাও না বলেলই নয় য
আমােদর বাংলােদশ ছাট দশ হেলও অিত সু র এক দশ।
তাই সুেযাগ পেলই মণ করা উিচত। মেণ অেনক নতন
িকছ শখার ও সুেযাগ থােক, আর মানিসক শাি ও মেল।
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