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প্রাককথন 
প্রতিতি বাঙাতি ছেলি ছেলে ছেেনিা েলন কলে আতেও ছিেনিাই ছেলবতেিাে; 
অথথাৎ ছিখািা আোে েলে েলেলে। ছেই ছেলবই খািাে পে খািা েতেলে 
িুলিতেিাে। ছেই েূলেই ২০০৮-০৯ নাগাদ পতেতিি হই ছকৌেব, তেন্নেুখ, নিুন 
কতবিা, কতবিা কযাম্পাে, ে, প্রেৃতি তকেু প্রথাতবলোধী পতেকালগাষ্ঠীে োলথ। 
kaurab.com বাাংিা কতবিা তবষেক প্রথে বাাংিা ওলেব পতেকা। ছেিা ঘািলি 
ঘািলি একতদন একতি বইলেে তবজ্ঞাপন ছিালখ পড়লিা-- ‘ছেৌিতববাদ ছথলক 
তনতখলিে দর্থলন’। ছেৌিবাদ তনলে আলগও দু’একিা বই পড়া তেি; তকন্তু ছেই ‘বাদ’ 
ছে আেলি ‘তববাদ’ িা স্পষ্ট তেি না এবাং িাে ছথলক ছবতেলে ছে একিা তদগন্তহীন 
নীি আকালর্ে ছদখা পাওো ছেলি পালে, ছিেন োলব োবনালিই তেি না 
তবষেিা। নােকেলেে ওই আকষথেীে েতিিা, পার্াপাতর্ তবষেবস্তু তনলে কল্পনািা 
এেন বাড়াবাতড় পেথালে ছপৌঁোলিা ছে বইিাে ছখাোঁজ না পাওো পেথন্ত স্বতি পাতিিাে 
না।  তকন্তু ‘তনতখলিে দর্থন’ কী আে ছোজা কথা? তবতেন্ন ছদাকালন অর্থাে তদলে 
আনালি বযথথ হলে ২০১০ এ কিকািা বইলেিাে ছকৌেলবে স্টলি ছপৌঁলে ছগিাে। 
তকন্তু হা হলিাতি! আোলক জানালনা হি, ছিখক তনলজই বই তদলে োন, আবাে 
তনলেও োন আে ছেই েেে স্টলি বই ছনই। অথথাৎ বইতি পাওো ছগি না। 
অিঃপে বেে খালনক ছকলি ছগি। িােপে তক েলন কলে একতদন জতহরুি 
হাোলনে ‘োতহলিযে ইোেবুক’ ছথলক ছিখলকে তিকানা োংগ্রহ কলে ছিখকলক তিতি 
তিলখ ছেিিাে। তকন্তু তনতিি তেিাে, এ তিতি ছপৌঁোলব না; কােে আোে ধােো 
তেি ইোেবুলকে অতধকাাংর্ তিকানা ও ছোন নম্বে ‘ছেক’। 

অথি আোলক আিেথ কলে এক েন্ধাে ছোন এি, ‘আতে কতিে খান বিতে’। আতে 
আে তক বিব? আোে তর্েদাোঁড়া জুলড় র্ীিি প্রবাহ! কলেক তেতনিই কথা হলেতেি 
ওোঁে োলথ; িাও তব.এে.এন.এি-এে তিোিতেি গন্ডলগালি। উতন আোে তর্তিগুতড়ে 
বাতেন্দা শ্রী নাোেেিন্দ্র দালেে ছোন নম্বে তদলিন। আশ্বাে এই ছে, িাে কালেই 
কতিে খালনে েেি বইলেে হতদর্ পাওো োলব। 
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অবলর্লষ নাোেে কাকুে োলথ ছোগালোগ। আনন্দ পাবতির্ােথ-এে ছদাকালন বলে 
দীঘথ আড্ডা এবাং বইগুতি োংগ্রহ কলে হুেতড় ছখলে পড়লি বো। ‘তেলটাে’ নােক 
একতি িকলিলিে ছকাম্পাতন এর্ ছদখাে িকলিিিা ছখলি নাতক ‘তদোক তক বাতি 
জ্বািা ছদ’। তেলটাে ছখলে তক হে আতে জাতন না, তকন্তু কতিে খান পড়লি তগলে 
র্ব্দাথথ ছে েতিলেে অতিলি গতিলি িুতকলে থাকা অন্ধকালে একতি একতি কলে 
বাতি জ্বাতিলে েীতিেলিা েেথা কলে তদলি পালে, িাে বািব অতেজ্ঞিা আতে িাে 
কেিাে। 

… িিতদলন আতে তবশ্বতবদযািলেে োে। প্রথাতবলোধীলদে েলি ছেিালের্াে েুবালদ 
েব প্রিতিিলক অস্বীকাে কেলি তর্লখতে। প্রিতিি েব তিন্তালকই ছেৌিবাদ প্রেূি 
বলি েলন হলি। এেিাবস্থাে এক অধযাপকলক পাওো ছগি। তনপুে েুতেলি 
প্রিতিিলক প্রশ্ন কলে; পড়াে তবেতেকে একলঘলে ধাোে বদলি অনযধাোে োবলি 
বলিন। বাদি েেকালেে ‘এবাং ইন্দ্রতজৎ’ পড়ালি তগলে েতিয বিলি আোে তিন্তা-
োবনাগুতিলক ঘুতিলে তদলে একেকে তনলজে োোঁলি ছেলি তদলিন। এই ছে তনলজে 
তিন্তন প্রনািীে নশ্বেিালক ছেলন একতি কােথকে তিন্তন প্রনািী গ্রহলেে প্রলিষ্টা ছে 
তক তবষে দ্বলেে, েন্ত্রোে; িা োে না হলেলে ছে জালন না। আে এোলবই একতদন 
অধযাপক উৎপি েন্ডিলক োলিালবলে ছেিিাে।  

বযতেগিোলব আতে তিেকািই িুপিাপ ছগালেে। িাই তবশ্বতবদযািলে পড়াকািীন 
ছেোলব েযালেে োলথ ছের্া হেতন। তকন্তু তবশ্বতবদযািে ছর্লষ েখন বাতড়লি তেলে 
এিাে িােপে ছথলক ঘতনষ্ঠিা বাড়লিা। এই তেন্ন তিন্তলকে কতিে খালনে ছিখাগুতি 
োলিা িাগলব আতে তনতিি তেিাে। িাই বিলিই তিতন প্রাে েবগুতি বই তকলন 
তনলিন এবাং আকৃষ্ট হলে পড়লিন কতিে খালনে ছিখাে দ্বাো। এে কলেকতি কােে 
েহলজই অনুলেে। প্রথেি, েুে বুতিে োনুষ তিন্তাে দুোলে তখি এোঁলি োলখন না; 
হাওো বািাে িিািলিে জনয পথ প্রর্ি োলখন। তদ্বিীেি, েযালেেও ছেিে 
ছকাথাও একতি প্রথাতবলোধী েিা েলেলে। েবথে প্রলশ্নে নজে; এপাে ছথলক ওপাে 
ছদলখ ছনওোে েলিা গহন অিিস্পর্থী দৃতষ্ট। েগবান বুি িাোঁে তনলজে এধেলনে 
স্বোলবে জনয তনলজলক েলন্দহবাদী বিলিন। িৃিীেি, কতিে খালনে তবষেগি 
অতেনবত্ব। প্রিতিি েোজ ইতিহালেে একপ্রকাে পুননথবীকেে ঘলি ছগলে িাোঁে 
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হালি। এই নিুন দৃতষ্টলি জগৎলক ছদলখ ছনওোে একিা আকষথে িাোঁলক প্রোতবি 
কলে থাকলব। িিুথথি এবাং েলবথাপতে, নিুনলক গ্রহে কোে জনয প্রলোজন একিা 
উদাে োজাে েলিা হৃদে। ছেই হৃদলেে োতিক হওো তনিান্ত েহজ কথা নে। 
প্রািীন ও আধুতনক তেতিলে ছে বিোনে িােই অকৃতিে ঐশ্বলেথে োতিক তিতন। 
িাই েহজোলবই কতিে খালনে আনলকাো িত্ত্বলক গ্রহে কেলি ছপলেলেন। আে 
আোলকও ক্রোগি োহে জুতগলে ছগলেন এই আপাি কতিন তবষেতি তনলে কাজ 
কোে জনয। 

 েযালেে ছদওো োহলেে ওপে েে কলেই এই গলবষো কালেথ হাি ছদওো। েব 
েেে িাোঁে পোের্থ আোলক পথতনলদথর্ কলে ছগলে। ছোলিও েহজ তেি না 
তবষেিা। প্রজ্ঞাে ছেই গেীেিাে োোনযিে স্পর্থও কেলি পাতেতন হেলিা, 
উপিতি ছিা দূেস্থ। পেোপ্রকৃতি স্বোং িাোঁে আধাে তনবথািন কলেন িাোঁে কাতিি 
কালজে প্রলোজলন। আেি কথা, িাোঁে কাজ তিতনই কলেন; োনুষ তনতেিোে।  

 োই ছহাক, এই অতেেন্দেথ েিনাে বহু জন বহু োলব আোে োহােয কলেলেন। 
েলবথািোলব আোে োহােয কলেলেন আোে পথতনলদথর্ক অধযাপক র্. উৎপি 
েন্ডি েহার্ে। এোড়া তবোলগে অনযানয অধযাপকগে, অধযাপক েঞু্জিা ছবো, 
অধযাপক তনতখলির্ োে, অধযাপক তবকার্ পাি, অধযাপক েূেথ িাে, অধযাপক উবথী 
েুখাজথী, অধযাপক আতর্ষ োে, অধযাপক র্তেথষ্ঠা পাি, অধযাপক প্লাবন তোংহ, 
অধযাপক হােনাো খািুন প্রেুখ আোে গলবষোকলেথ নানা গুরুত্বপূেথ পোের্থ তদলে 
আোে েেৃি কলেলেন। এোড়া তবশ্বতবদযািলেে ছকন্দ্রীে গ্রন্থাগালেে গ্রন্থাগাতেক ও 
কেথীলদে প্রতিও আোে অলর্ষ কৃিজ্ঞিা। বাাংিা তবোলগে তর্ক্ষাকেথী শ্রী োজীব 
ছগাস্বােী ও শ্রী েলের্ িন্দ্র তোংহলকও আোে আন্ততেক কৃিজ্ঞিা। 

প্রথে তদলক স্বোং কতিে খান আোে তকেু গুরুত্বপূেথ পোের্থ তদলে েেৃি কলেলেন। 
কাজ েখন প্রাে ছর্ষ হলে এলেলে কাজ িখন িাোঁে অকালি িলি োওোে ছেিলে 
গেীে নীেবিা ছবাধ কেতে। এোড়া েবথশ্রী শ্রী নাোেে িন্দ্র দাে বহু তবষলে বহু 
গুরুত্বপূেথ পোের্থ তদলে আোে েেৃি কলেলেন; আে কাতকোে হালিে েুস্বাদু োন্না 
এই জতিি িত্ত্বতিলকও েুস্বাদু কলে িুলিলে। পলোক্ষোলব শ্রীেতব িক্রবিথীে 
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আর্ীবথাদ িাে কোে ছেৌোগয হলেলে আোে। প্রেুে কালে িাোঁে দীঘথজীবন কােনা 
কতে।  

আোে আদলেে োই শ্রী শুে িন্দ আোে কতম্পউিাে প্রেুতে তবষলে প্রিুে োহােয 
কলেলে। িালক আোে োলিাবাো। বাবা শ্রী পতবে কুোে িন্দ ো শ্রীেিী তর্খা িন্দ 
েবথক্ষে োঙা-গড়াে েব পতেতস্থতিলি পালর্ দাোঁতড়লেলেন; আোে উৎোহ 
জুতগলেলেন। এোড়া তবশ্বতবদযািলেে বনু্ধ  প্রলেনতজৎ দাে, িাপে েণ্ডি, িুোন 
োে, রুদ্রানী োনযাি, েুনন্দা ঘিক; অনুজ আলহোনউল্লা হক, পতেলিাষ োই, েুব্রি 
পাি, নবীন দাে, দাদা উজ্জ্বি র্ীি, তর্বনাোেে োউি, ইউনুে তেঞা, েম্রাি দাে; 
ছেখতিগঞ্জ ছনিাতজ তপ.তি.তি.আইলেে নূে আিে, োরুক আহলেদ, প্রদুযি পাি, 
োহুি ছদব োে, অতখি েণ্ডি, তবোন কেথকাে, েিীিা গািুিী, অতেি োহা, বাবাই 
দা, বাবন বোক, তনিযানন্দ োে প্রেুখ; ছেখতিগঞ্জ তবলবকানন্দ েুব পািিলক্রে 
োইলদে েলধয বনোিী দাে, অতেতজৎ তবশ্বাে, দীপ বেথন, প্রোি পািতন, তিিন 
দাে, পল্টন র্ীি র্েথা, তবটু্ট ছজাোেদাে প্রেুখ; জিপাইগুতড় েুব েহােন্ডলিে শ্রী 
েেীে কুোে দােগুপ্ত, শ্রী অতনন্দয বেু প্রেুলখো ছকানও না ছকানও োলব আোে 
এই গলবষোকলেথ েহােিা কলেলেন। েকিলক আোে আন্ততেক শ্রিা োলিাবাো 
প্রোে।  

েলবথাপতে প্রোে জানাই িাকুে শ্রী োেকৃষ্ণ, শ্রীশ্রী ো, স্বােী তবলবকানলন্দে অেে 
িেলে; বহু দুলেথালগ েহােে ছথলক িাোঁো আোে েক্ষা কলেলেন। র্েীে বাোঁলি তনশ্বালে 
আে েন বাোঁলি তবশ্বালে; ছেই তবশ্বাে োলি তিেকাি িালদে অেে িেলে থালক 
োলেে কালে এই একোে প্রাথথনা।   

    

 

    


