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“আমার বাবােছেল” eক কনয্ার তার কিব িপতা aজয় kমার ভ াচাযর্য্েক াধা লী” 

— লা ভ াচাযর্য্ মুnী 
 
রবীেndাtর (post-Tagore) যুেগর aনয্তম ে  কিব o গীিতকার aজয় kমার ভ াচাযর্য্ aধুনা 
বাংলােদেশর kিমlা সহের জেnিছেলন 1906 সােল । িকেশার aবsােতi তাঁর aসাধারন pিতভা 
udািসত হেয়িছল যা পরবিতর্ কােল সািহেতয্ রচণার েkেt কিবতা, গান নাটক o নানািবিধ সরস 
রচনায় তার িsকৃিত বহন কের । 
 
তার রিচত গান pকৃত aেথর্ রাগাি ত, যার মেধয্ বানী o সুেরর aপূবর্ সিmলন হেয়েছ । তার 
রিচত গান ‘কাবয্গীিত’ নােম সমাদতৃ । 
 
‘aজয়গীিত’ বা ালীর দেয় ‘িচরিদেনর গান’ হেয় আেছ eবং ভিবষয্েতo তা aনুরিনত হেব 
সকল সংগীতিপপাসুর দেয় । 
 
আমার sনামধনয্ পাতৃেদব সবার কােছ কিব aজয় ভ াচাযর্য্, িকn আমার কােছ িতিন আমার 
‘বাবােছেল’ িযিন আমার েsেহর পাতা । তার sশর্, তার আশীবর্াদ আমােক িঘের েরেখেছ । 
 
আমার মা যুkা েরণুকা ভ াচাযর্য্ তার uপযুk সহধিমর্নী হেয় তার কিব sামীেক সকল ভােব 
ujীিবত কেরিছেলন, তার pিতভার আেলােক সবর্সমেk তুেল ধেরিছেলন যা আেরাo সমাদর েপেয়েছ 
বা ালীর দেয় । 
 
আমার বাবার কথা আমার খুব s  মেন আেছ । তােক আবশয্ আিম েপেয়িছলাম মাt পাঁচ বছর 
। আমার ঞান যখন হেয়েছ তখন েথেকi বাবা আমার ‘েখলার সাথী’ । uিন আমার ‘েছেল’, 

আিম oনার ‘মা’ - ‘ মমুিন’, তার সংেগ আমার যত আbার, ঝগড়া, aিভমান, আদর, েখলার সািথ, 

আমার েছেল-সব রকেমরi সmকর্ i িছেলা । িতিন িবছানায় uপুড় হেয় সুেয় কিবতা িলখেতন, তখন 
আিম তার িপেঠর oপর েয় বা বেস আমার পড়া না করতাম । সব পড়া েনাi েবশ িচংকার 
কের করতাম । ‘aজগর ঐ আসেছ েতেড় আমিট আিম খাব েপেড়’ A for apple, B for 

bay...আেরাo কত িক । আমার বi খাতা সব আমার বাবােছেল মাথায় েরেখ বড় eকটা খাতায় 
aেনক আঁিকবুিঁক কাটতাম । aবশয্ eকi সমেয আমার আদেরর েছেলর মাথায় নরম নরম 
চুল েলােক েছাট েছাট হাত িদেয় নাড়াচড়াo কের িদতাম পরম মাতৃেsেহ । কােন সুড়সুিড় েদoয়া 
e সবi চলত পড়া েনার সংেগ িক চমংকার পাঠশালা । আমার বাবােছেল তার েছা  মােয়র 
েsেহর sেশর্ eতi আেমািদত হেয় েযেতন, িতিন জানলার বাiের umুk আকােশর িদেক তািকেয় 
মেঘর েখলায় আtিবsৃত হেয় েযেতন- তখনi রিচত হত aপূবর্ সব কিবতা, গান ‘পাখী আজ 
েকান কথা কয় িনs িকের ? ‘ িন ডােক েমাের ডােক, আিছ নবপিরচেয় েতামাের িচেনিছ আিম 
কভু জেয় পরাজয় আমার বাবােছেল নাiেত েগেল আিম আিছ্ সংেগ ‘িপেঠ সাবান ঘষেত হেব না ? 

তুিম িকছ্ছুিট পােরানা িনেজ করেত শাসন চলত । 
 
“েছা  হােত শিk কত বাঁধন ছাড়া দায় আেধা কথায় কথায় সাগর uছেল বুিঝ যায় ।” আমার 
িতন বছেরর জnিদেন িতিন িলেখিছেলন । 
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আমার পুতুেলর িবরাট সংসার িছল । িবেয়র আসের বাবােছেলর ‘বর’ সাজেত হত । চnেনর 
েফাঁটা o ফুেলর মালা পের িপঁিড়েত বসেত হেব । মালা বদল হবার পর ছুটী পােবন । aবশয্ 
eরi সংেগ eকটু মাি  েখেয় o তার মামিনেক খাiেয়, েকােল তুেল eকেশািট চুমু েখেয় তেবi 
আেনয্ািদেক তাকােত েপেরেছন । মােক খুব ভয়o েপেতন েয... 
 
বাবােছেল রািtেবলা যখন ঘের িফরেতন, দরজার বাiের েথেক ডাকেতন ‘বাবুন েসানা’ (আমার 
দাদা ছয় বছর) মমুিন দরজার কড়ার আoয়াজ েথেক e ডাক েলাi েবসী েজাের বাজত । েকন 
না আমরা ভাiেবান েতা সারািদেনর েদৗরাtর পর রািt আটটা েথেকi দরজায় কান লািগেয় uপুড় 
হেয় েমেজেত েয় থাকতাম । ঘের ঢুকার আেগi তার মা uেঠ েগেছন েছেলর েকােল, আর 
বাবনুসুনু তার আর eকটা হাত ধের ঝুলেত ঝুলেত বাবােক িনেয় আসেছ ঘের- ei িছল আমােদর 
িটন, তাঁেক িঘের তাঁেক িনেয়, যা িচররংগীন হেয় আেছ আমােদর sৃিতেত । 

 
আিম েসi সমেয় বািড়েত পাঁচহািত eকখািন শািড় মাথায় েঘামটা িদেয় েকােল পুতুল িনেয় ঘুের 
েবড়াতাম । বািড়র িগnী আিম, সবাiেক শাসন করতাম, দাদা আমােক ভয় েপেতা । আমার মা 
আমার বাবােছেলেক বলেতন ‘েদেখা েতামার েমেয়র িকছু হেব না, পড়া েনা করেব না, eত দু ু 
হেয়েছ, আর তুিম oেক eকটুo শাসন কেরা না আমার বাবােছেল eকটু নাভর্ াস হেয় আমােক েকােল 
েটেন িনেয় বলেতন মা তুিম পড়া েনা করেব না?’ 
 
eিদেক আিম বুেঝ েগিছ েয বাবােছেল আমােক বকেছ । আছ্ছা েদখািc মজা । হাত পা ছঁুেড় 
েকাল েথেক েনেম aনয্ ঘের িগেয় েবস uঁচু আoয়ােজ কাঁদেত থাকতাম aবসয্ eটা আমার 
বাবােছেলেক ভয় দয্াখােনা । আর কতkেন eেস েকােল িনেয় ভাব করেবন, eখনকার ভাষায় Sorry 

বলেবন- ei ঝগড়া চলত দiু িক িতন িমিনট । তার মেধয্i আমার িব জয় । আিমo আমার 
েছেলেক আদের ভিরেয় িদতাম । 
 
বাবােছেল আমােদর ভাiেবানেক ‘হােতখিড়’ িদেয়িছেলন তখনকার সুnর সুnর ‘হািসখুশী’ টুনটুিনর 
গান বাংলা বi, তা ছাড়া iংরািজর েছাটেদর uপেযাগী বi aেনক আমােদর জেনয্ uপহার s প 
আনেতন o সহজ কের সব গান আমােদর বুিঝেয় িদেতন aসীম ধয়র্য্ সহকাের । 
 
তারপর েমেয় েক নাচ গান েশখােত হেব । তখনকার sনামধনয্ গায়ক িdেজন েচৗধুরী বািড়েত 
eেস গান েশখােতন- aবসয্i রবীndসংগীত িদei গান েশখা সু  । 
 
‘নূপুর বাজা যায় িরিনিরিন’ oের গৃহবাসী েখাল dার েখাল ফা েনর নবীন আনেn......আেরাo 
aেনক.......... তার সংেগ মা আমােদর pিতিদন সা ের গা মা িদেয় গলা সাধােতন । বাবা বেস 
থাকেতন, aপূবর্ হািসমাখা মুখখািন িনেয় । 
 
খুব েছাটেবলা েথেকi আমার নােচর pিত আলাদা েঝাঁক িছল । িনেজর মেন হাত পা েনেড় 
আয়নার সামেন েহেস েহেস নাচতাম । মা বাব দজুেনi খুব খুশী হেতন আমার পােয় েবশ সুnর 
ঘু রু বাঁধা থাকেতা । তাল ঞানo িছল । বাবা তাi আমােক গীতাভবেন িনেয় িগেয় নােচর kােস 
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ভিতর্  করােলন । তারপর জী eেস নাচ েশখােতন । মিণপুরী নাচ pথেম িশেখিছ । তাছাড়া 
আমার eক মািস িযিন সুগািয়কা িছেলন, তািন আমােক নাচগােনর তািলম েদoয়ােতন ।  
 
বাবােছেল খুব গিবর্ত তার মুমিন পড়া েনা করেছ গান গাiেছ িমি  গলায়, তা ছাড়া ঘু রু পেড় 
নাচ েদখােc সবাiেক । 
 
তখনকার িবখয্াত সংিগত o সুরকার িতিমরবরেনর েরকেডর্ র বাজনার সংেগ আিম নাচতাম । 
েডাভার েলেনর নানা ফাংশােন, পূেজার সমেয় আমার নাচ, দাদার কিবতা আবৃিt িনয়িমত িছল, 

তখনকার সমেয় েছাটেদর জেনয্ আলাদা সাংsৃিতক েpাgাম েহােতা । বাবা eকজন িবচারক হেয়i 
বসেতন pিতেযাগীতার সমেয়, আমােক নািক েবশী নmার িদেতন না । তেব সবার নmার েযাগ কের 
েমেডলটা আমার বরােতi থাকেতা । তারপর বাবােছেলর েকােল চেড় বািড়েত আগমন । তারপর 
তার েস িক Celebration । 
 
আমােদর বািড়র কােছi ‘আেলয়া’ িসেনমা হল । েছাটেদর িসেনমা eেলi আমরা েযতাম । eকবার 
‘রামরাজয্’ নােম eকিট িহিn িসেনমা eেসিছল । বাবােছেল আমােদর িনেয় েগেলন । তেব েসখােন 
রাkেসর মূখ েলা েদেখ আিম কাnা  কেরিছ, তা ছাড়া সীতার কাnা - e সবi আমার েচােখর 
জেল ভাসা, সারাkন বাবােছেলর েকােল uলেটা হেয় বেস রiলাম, চেকােলট েখেয় আবার েকােল চেড় 
বািড় চেল eেসিছ । বাবােছেল সংেগ িছেলন, েসi ভািগয্ । 
 
aবশয্ ছুিটর িদেন, শীেতর মরসুেম সবাi িমেল িচিড়য়াখানা, Victoria Memorial e িফটন গািড় চেড় 
েবড়ােনা, Botanical Garden e Picnic করেত যাoয়া আেরাo কতরকম ভােব আমােদর িবরাট 
আনেnর বয্াপার িছল, আমােদর বাবা মার েsেহভরা sসর্ আদর মাখা আশীবর্াদ- আজo েসi 
েছাঁয়া েযন িঘের রােখ আশীবর্ােদর ঝরণা হেয় । 
 
তারপর েসi েছা  মুমিন তার বাবােছেলেক হঠাং হািরেয় েফলল । েসi িকছু না বুেঝ শূনয্ 
দিৃ েত পেথর িদেক তািকেয় থাকা, িবছানাটােত ধু হাত েবালােনা ধু eকটাi p  কের সবাiেক 
আমার বাবােছেল েকাথায় েগেছ ? কেব আসেব ? utর আেসিন। 
 
eখনo িব াস কির আমার বাবােছেল আমার বুেকর েভতর আেছ, আিমo েসi মুমিন হেয় তােক 
কােছ পাi । eত মায়া সবi িক িমেথয্ হেয় যায় হয়ত না । 


