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Abstract
In the ocean of sensibility we are bound by time and influenced by memories. Time which is defined
differentially by many scholars in different aspects actually converts future into present, present into
past and past into memories in a very slow but elegant manner. Imprinting being the human memory
based learning process, in concert with time may play an important role in personal as well as
social life. Even after the significant advancement in recent understanding, science cannot fully
define mind and distinguish it from brain. So consciousness, spirituality, human mind and other
related abstract things are at far distance from scientific knowledge. By reducing earthly desire and
practicing contentment and kind mindfulness one can attain the highest state of peace where there is
no individuality, no expectations, no emotions even the time stops to hear the echo of divine
happiness.
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‘ভ ফতা মা নদীয চরাজতয প্রা’ অয অভযা এআ চরাজত াফুডুফু খাআ অফায েখন খড় েুজ া অঁেজড় ধজয
নুন্ধান েতয তনযাদ অশ্রজয। অিজমভয তফল চ া ভজয গতিয ভজধে চথজেআ। অে মভন্ত তফজ্ঞানী-দভাতনে চথজে
শুরু েজয াতততেে েতফ তল্পী েজরআ নানা বাজফ ভজে ঙ্গাতত েযায চেষ্টা েজযজেন। তীত, ফতভভান এফং
বতফলেজতয ভজধে ঘ নাফহুর ংজমাগাধনোযী প্রফাভাত্রা তাজফ ভজে বাফা চমজত াজয মা অাতবাজফ তনতি চফাধ
জর তনত তিাীর চথজে বতফলেতজে ফতভভাজন, ফতভভানজে তীজত অয তীতজে স্মৃততজত তযণত েজয েজরজে। এখন
প্রশ্ন র এআ ভ তনবভয োমভ-োযণ র্ম্ভেমুক্ত েজিয চলতভ ঈাদান ‘স্মৃতত’ ফস্তুত তিে তে? েীফজনয তনদভষ্ট চোন মভাজ
স্ববাফ তনযজক্ষ তক্ষণ দ্ধততয এেত ভাধেভ র ো। স্মৃততয জঙ্গ এয তনে র্ম্ভে। েজেয াজথ াজথআ তশু এআ
দ্ধততয ভজধে প্রতফষ্ট । ফতভেগজতয নানা েড় তেংফা েীফ ঈজেেনা অভাজদয আচ্ছা-তনচ্ছা জেতি ভাযপৎ ন্তুজয
প্রজফ েজয এফং তায ভজধে তেেু তেেু ঞ্জাজত-ঞ্জাজত ভন রূ ে াজত্র তথততজ জড় িজভ চখাজনআ স্মৃতত তজজফ
চথজে মা। োরেজি এগুজরায চোন চোন াআ তফজল চোন ফস্থা ুনযা ঈতযতজর ঈজি অজ। তাজর এআ তফজল
ফস্থা া তিে তে? এেত ঈদাযণ তদজর তফলত অয তযষ্কায জফ। যৎ োর, তঈতর পুর এফং দুগভাূো- এআ ততনত
তজপ্রাত বাজফ েতড়ত। এজদয ভজধে এত াআ গবীয ম্বন্ধ চম চমজোন এেত য ঈতস্থতত জেআ নেগুজরাজে ূতেত েজয।
থভাৎ তঈতরয েথা ফরজর তেংফা তঈতর পুর চদখজরআ অভাজদয যৎ োর অয দুভ গা ূোয েথা ভজন জড় মা। েথাত
তফযীতিজভ ততে। অজর স্মৃতত েখজনা ৃথে বাজফ তেত থাজে না। ভানুজলয ভন ফা ভতিজষ্ক (?) স্মৃততগুজরা এজে
জযয াজথ েতড়জ থাজে। তাআ োন ানজর চমভন ভাথা অজ চতভনআ বাফনায েগজত চমজোন এেত য অতফবভাফ জরআ
চআ তনতদভষ্ট স্মৃততয াজথ মুক্ত থাো ফাতেগুজরা নাাজআ েজর অজ। ভজনয অোজ চম চোন এেত স্মৃততয ঈদ ফায
ঘ নাআ র ঈজেতখত চআ ‘তফজল ফস্থা’। ফাতড়জত তখেুতড় অয যভান্ন ততযী জজে, ফাতড়য চোট্ট চভজত তায িােুভায
গরা েতড়জ ধজয তেজঞ্জ েযজে ‘অে তেজয ূো িাম্মা’? অজর তশু ভজন তখেুতড়-াজ এফং ূো এভন বাজফ তভজ
যজজে চম চ ফুঝজতআ াজয না ূো োড়া ফ যান্না জত াজয। এআ চম এেত ঘ না ঘ জত না ঘ জতআ র্ম্তেভত য
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ঘ না তনজ ফাচ্চাত য তিধাীন তদ্ধান্তভূরে ভন্তফে তা তবজ্ঞতারব্ধ তক্ষণ প্রতিাযআ এেত দৃষ্টান্ততফজল। াভানে তেন্তা
েযজরআ চফাঝা মা এআ যেভ স্মৃততগুজরা চমবাজফ প্রজফ েজযতের থভাৎ চম আতি ফরম্বজন ‘ভযজভ তাতের’ চআ
তফজল আতি গ্রাে ঈরতব্ধ জথআ তা তপজয অজ। চমজতু অভাজদয চদজ েক্ষু, েণভ, নাতো, তেহ্বা  ত্বে, এআ াঁেত
আতিজয ভাায তাআ ফতভেগজতয ঈজেেনাগুজরা এআ াঁেত জথআ ন্তজয প্রজফ েযজত াজয। ফাআজযয ঈদ্দীে গুজরায
প্রজফ থ নুমাী ঈদ্দীনােৃত স্মৃতত ফা োগুজরায ৃথে ৃথে নাভেযণ েযা । ঈতযঈক্ত তশুত য চক্ষজত্র তখেুতড়য
গন্ধ তেংফা স্বাদ এআ দুত আ ভূরত ূো র্ম্তেভত স্মৃততজে তপতযজ এজনতের। এআ ঘ্রাজনতি ভাযপৎ তেত স্মৃততয তযবাতলে
নাভ র- রপোক্টতয আতিত।ং। গজন্ধয ভাধেজভ তযেনজদয তেনজত াযায দ্ভুত এফং ততব্র ক্ষভতা আদুয  চফ তেেু আতয
প্রাণীজদয ভজধে চদখা মা। ভানুজলয ভজধে এআ োতী তফতজষ্টেয ঈতস্থতত তনজ ভতজবদ থােজর প্রজতেেত ভানুজলয চম
তবন্ন তবন্ন গন্ধ থাজে তা াততে এফং তফজ্ঞাজন ফহুর েতেভত। াধাযণত ফস্তু েগজতয চফতযবাগ ঈদ্দীনাআ অভযা গ্রণ েতয
চোজখয ভাধেজভ। এআ োতী স্মৃততজে ত ে ফা তবুার আতিত।ং ফরা চমজত াজয। রার ভাত য যািা, চানাঝুতয গাে
চদখজরআ অভাজদয ভানজ াতন্ততনজেতজনয গ্রাভে তজাফন দৃ তযজফ পুজ ঈজি। ভুদ্র চদখজরআ ফাঙ্গারীয তত
তপ্র ুতযয েথা ভজন জয মা। ানাআ ফােজত চদখজরআ তফফা ফায থফা নফজতয তেত্র চবজ জি। এগুজরা প্রজতেে াআ
তবুার আতিত।ং। ফায ফায চদখায পজর স্মৃততগুজরা ংমুক্ত ফস্থাজতআ ধযা যজজে, ৃথে বাজফ চনআ। ‘চনোয’ নাভে
তত্রো প্রোতত ‘pathways of the past: The imprint of memory’ ীলভে এে অজরােনা গেতব্রজর নভ স্মৃতত
চেতিে েতযত্র গিজন স্নাুতন্ত্র োড়া তক্ষণ দ্ধতত, ঘ নারব্ধ তবঞ্জতা এফং জফভাতয তবুার আতিত ং-এয গুরুজত্বয েথা
ঈজেখ েজযজেন।1 য অয এে প্রোয স্মৃতত র তড তয আতিত।ং ফা শ্রফজনতি তনবভয ো। চবায চফরা েিী াজিয
অাে োজন চগজরআ ভারা এফং দূগাভ ূোয অনন্দ ভুখয তেত্র চবজ জি। চোতেজরয েুহু ডাে ফজন্তয অগভনজেআ
তনজদভ েজয। েন্দফদ্ধ ঘ।ায ধ্বতন শুনজর ভতন্দজযয তফত্র বাফ গম্ভীয তযজফজয েথাআ ভজন জয মা। এফ তেেু তড তয
আতিংত।ং। এেত ফাচ্চা চেজর ফা চভজ খুফ জেআ তাজদয ভাজয চস্ন বযা র্স্ভ নুবফ েজয ভাজে নাক্ত েযজত াজয।
ভানুল োড়া এত তফড়ার, েুেুয  অয জনে আতয প্রাণীয চক্ষজত্র ততে। অে চথজে ফহু ফেয ূজফভ ১৯৩৮ ার
নাগাদ েনযাড রজযঞ্জ তায তফখোত যাোঁ ংিান্ত যীক্ষায ভাধেজভ ন্তাজনাতেত ো ফা তপতরার আতিত।ং-এয েথা
ফজরজেন2। এেেন ন্ধ ফেতক্ত খুফ জে র্স্ভ িাযাআ নানা েড়  েীফ ফস্তু নাক্ত েজয থাজেন। এেেন স্বাবাতফে ভানুল
জক্ষা ঐ ন্ধ ফেতক্তয এআ তফজল প্রোয ক্ষভতা চফী থােজর াধাযণ বাজফ এ াআ র র্স্ভোত স্মৃততয ফািফ ঈদাযণ।
খুফ স্বাবাতফে বাজফআ প্রশ্ন জি চম এআ ো তেংফা স্মৃতত এগুজরা তে শুধুভাত্র তবঞ্জতায ভাধেজভআ তেভত  নাতে এয
ফংানুিতভে োযণ ম্ভফ। ৃতথফীয নানা প্রাজন্ত এ ফোাজয গজফলণা জ েরজে। িতত এে অজরােনা প্রজঙ্গ তফজ্ঞানী
োতিান ফাডভ ভানুজলয তেজন তযজফজয নানা যেভ প্রবাফ এফং চগুজরায ফংানুিতভে োযজণয েথা ঈজেখ েজযজেন।
তায এআ অজরােনা ুতফিৃত বাজফ েীফতফজ্ঞাজনয এেত প্রখোত তত্রো প্রোতত জজে3। তাআ অভাজদয স্মৃততয
চফখাতনে া চম ূফভুরুলজদয চথজে াা এ তফলজ জন্দ চনআ। ফে ূফভুরুলজদয ‘ো’ চম ভাজদয ভজধে থােজফ
তাজত অয অিভজময তে! এআ স্মৃতত েজয দ্ধতত াতে ভানুজলয র্ম্ূণভ েীফনোর ধজযআ েরজত থাজে নাতে এয চোন
তফজল ভ অজে? তফজ্ঞানীযা তফতবন্ন যীক্ষায ভাধেজভ চদতখজজেন চম ‘বাজফয ঘজয’ ো চপরায ফজেজ অদভ ভ র
তশুোর মাজে তাযা ‘ংে োর’ (critical period) ফজর ঈজেখ েজযজেন 4। দে গড়া নযভ ভাত য ভূততভজত চম চোন ো
তা চ খাযা বাজরা মাআ চাে না চেন যজ চগজর তাজে ভুজে চপরা চফ ক্ত। অতভ এভন ঘ না শুজনতে চমখাজন
ক্ষাঘাতগ্রি ফেতক্ত তনতদভষ্ট বাজফ শুধুভাত্র স্বযফণভ তেংফা ফোঞ্জনফজণভয ফেফায বুজর মাজচ্ছন। এ অভায ভন গড়া োততন ন,
তেতেৎে তফজ্ঞানীজদয ফেফাতযে তবজ্ঞতা। এয োযণ ফে এখন োনা। তাজর অজরােনায প্রাযজম্ভ ভজে ঙ্গাতত
েযজত তগজ ভ েভতৃে বতফলেতজে ফতভভাজন, ফতভভানজে তীজত অয তীতজে স্মৃততজত তযফভতজনয চম প্রঙ্গ ঈত্থাতত
জতের স্মৃততজতআ তে তায তযভাতি? নাতে এয চয অয খাতনে া রম্বা। ফেতক্তগত বাজফ অভায ভজন  স্মৃততয প্রবাফ
ফতভভান–বতফলেত-তীত ফভত্র তাআ তযফতভজনয ধাযাত তযতখে ন ফযং েিাোয। এজতা চগজরা স্মৃততয তফজ্ঞান তবতেে
অজরােনা। এখন চদখা মাে মুতক্ততনবভয তফজল জ্ঞাজনয অধাজয ভজয ফেস্থান া তিে তেযেভ। তফজ্ঞানীযা ‘ভ’ চে
েতুথভ ভাত্রা তাজফ জনে ভ েল্পনা েজয থাজেন। ফে দাভতনে নুন্ধান চথজে ফরা মা ভ র তযফভতজনয বালা
ফা ভাধেভ মাজে ফরম্বন েজয স্থূর ূক্ষ্ম, চেতন-জেতন, মাফতী ৃতষ্ট অফভততত । তনঈজ াতনান তত্ত্ব নুু্মাী ভ র
এভন এেত তনযজক্ষ ভাত্রা মাজে অশ্র েজযআ ফস্তুেগজতয নানা ঘ না ঘজ েজরজে5। তফযীতিজভ চরতফঞ্জ, ো। প্রভুখ
োভভান দাভতনেজদয ভতানুমাী ভ চোন অধায ন মাজত তযণাভী েগৎ অফভততত । চলাড় এফং িদ তাব্দীয এআ
Volume- IV, Issue-IV

April 2016

52

ভাজে ভ  স্মৃতত তনবভয চেতনা প্রফা-তফজেলজণয অজরাজে

চৌগত তনজাগী

দুআ তত্ত্বতফৎ ভজে ংখো  স্থাজনয ভত এভন এেত চভৌতরে ধাযণা তাজফ ফোখো েজযজেন মায অফজ চথজে ভানুল
ঘ নাগুজরায তুরনাভূরে িভ তনধভাযণ েজয 6। ফেফাতযে চক্ষজত্র অভযা জনে ভআ ‘স্থান’  ‘োর’ চে এোজথ ঈজেখ
েজয থাতে। চো জফরায চপজর অা িােুযভায ঝুতর তেংফা োতে োততনয তফখোত ফ গল্পগুজরা চমগুজরায াজথ অভাজদয
চফজড় িা চগুজরা শুরু  ভ তযভাে ঈতক্ত তদজআ-‘ফহুোর ূজফভয েথা...’ আতোতদ। োরেজি জড় এআভি
গল্পগুজরা চথজভ চগজে। গৃেভতা তায েীফন াাজে এজ দে াঁ জত চখা নাততজে চদজখ অজা েযজেন –‘অা মতদ
য ফজ া তপজয চতাভ!’ জতা নাততজে চদজখ তনজেয চফ তেেু াযাজনা স্মৃতত চযাভন্থন েযজত তগজআ ঈক্ত গৃেতভায
‘...ফজ া তপজয’ াফায আচ্ছা জজে। তাআ ভানুজলয তীজতয স্মৃতত চম ফভতভানজে প্রবাতফত েজয এফং বতফলেজতয
রূজযখা জনোংজ তনধভাযণ েজয তা ফরাআ ফাহুরে। অফায এ া তিে চম স্মৃততয িাযা োতরত জর ভুতের, োযণ ভনুলে
েীফজনয ুখস্মৃততগুজরায াাাত চফখাতনে া োগা েুজড় থাজে দুঃখস্মৃতত। পরত চগুজরায ভাধেজভ তততযক্ত প্রবাতফত
ফায ম্ভাফনা া চথজেআ মা। তজফ তনজেয িভফদ্ধভভান ফজে ঈজক্ষা েজয াযাজনা তদনগুজরাজত তপজয মাফায আচ্ছা া
জনে া োত এফং ফহু প্রােীন। চফাধ এআযেভ চোন অাত ঈদ্ভ েল্পনাতভতশ্রত আচ্ছা চথজেআ ভ র্ম্তেভত নানা
অততফজযাধী তজত্ত্বয ফতাযণা েযা জজে। ২০০২ াজর তফজ্ঞানী ফ্রানত চরাজফা এফং িোপডভ ‘Time, Closed
Timelike Curves and Causality’ ‘ীলভে এে অজরােনা ভজয অাতভবফযীতায (Paradox) নানান তদে তনজ
অজরােনা েযজত তগজ Grandfather Paradox এফং causal loops এআ দুত য ঈজেখ েজযজেন7। এখন প্রশ্ন র
এগুজরা তিে তে ফস্তু? এ প্রজঙ্গ চআ ূজফভ ঈজেতখত গৃেতভায েথা াআ ধযা মাে। ভজনয চোন ূণভ আচ্ছা ফা ফানা চথজেআ
জতা তততন নাততয ফজজ তপজয চমজত চেজতেজরন। Grandfather Paradox তায এআ আচ্ছাজে নুজভাদন েজয। এআ
তত্ত্ব নুু্মাী খুফ জেআ ভ তনবভয িাদ্গভন েজয চপজর অা তদনগুজরাজত চৌঁজে মাা ম্ভফ। ফস্ত্েত Grandfather
Paradox তখনআ ম্ভফ মখন তীজতয চোন ঘ নাজে ফদজর চপরা মা। এখন এআ অাত ম্ভফ ঘ নাজে ফািফাতত
েযায েনে চআ গৃেতভাজে time machine ততযী েযজত জফ। ধযা মাে তততন চআ time machine এয াাজমে তায
মুফা ফস্থা তপজয চগজরন এফং এআ time machine ততযীয ঈা োতনজ এজরন। তততন অফায মুফা ফস্থা তগজ এআ
দ্ধতত ফজর এজরন। এয পজর চম যর্ম্য তনবভযীর এেত েিাোয ঘ নাপ্রফা ততযী র াভতগ্রে বাজফ এজেআ Causal
loops ফরা জ থাজে7। বাযতফজলভয নাতন ধজভভয ভুখত্র চফজদ ভজে ‘োর’ স্থানজে ‘তদ’ ফজর ঈজেখ েযা
জজে। ফে স্থান ফা অো র েবুজতয এেত মা ভ ফা োজরয াজথ এেজত্র ুরুল প্রেৃতত ভ ব্রজে রীন জ
থাজে। ফস্ত্েত স্থান এফং োর এআ দুজ াআ স্থূর তফল মায ঈৎ ফা ীভা র্ম্ভজে ধাযণা েযা ক্ত। ূজফভআ ফরা জজে চম স্থান
এফং োর ফস্তু েগজতয মাফতী ঘ নাজে তনন্ত্রন েজয। চফজদ অত্মায তিত্ব স্বীোয েজয ফরা জজে জেতি ভাযপত
ভজে ংজ্ঞাতত েযা না চগজর মখন অত্মায াজথ তফশুদ্ধ ংজমাগ স্থান েযা ম্ভফ তখনআ এে ভাত্র ভ র্ম্ভজে
ভেে ধাযণা েযা মা। চফজদ অত্ম নুবূততয এআ তফজল ফস্থাজে ফোখো েযজত তগজ ‘তেফরে’, ‘তুযী’ প্রবৃতত ব্দ
ফেফায েযা জজে। তাআ চফজদয অয তনতদভষ্ট বাজফ ঋেজফজদয র্স্ষ্ট তনজদভ তেফরে ফা তুযীজত ফস্থান েযায থভাৎ
ভজয িেফায েযায োযণ স্থান এফং োজরয ভজধেআ ইশ্বজযয তনফা। চফজদ স্থান  ভজয গুরুত্ব তযীভ।
মেুজভ ফদী ‘তভত্রী’ ঈতনলজদ ফরা জচ্ছ চম ফেতক্ত স্থান  োর এয গূঢ় তত্ত্ব র্ম্ভজে ফগত তততন প্রেৃত জথভআ চফদজ্ঞ।
অভাজদয প্রতেজেযআ ভ র্ম্ভজে ৃথে ৃথে ঈরতব্ধ যজজে। এেেন চপ্রৌজঢ়য োজে ভ ফরজত মা চফাঝা এেত
ফাচ্চায োজে তা জতা র্ম্ূণভ রূজ ঈজটা। জনজে ফজর থাজেন ফ ফাড়ায াজথ াজথ ভানুজলয োজে ভজয অাত
গতত ফৃতদ্ধ া। এয এে া োযণ জত াজয ফাধভেেেতনত ধীয েভভ দ্ধতত মা ংতেষ্ট ফেতক্তয োজে ভজয অত গতত
ফাতড়জ চদ এখন প্রশ্ন র অভযা ভজে তিে তেবাজফ নুবফ েতয? তফতষ্ট গজফলে ভােভ ঈআ ভোন তায ‘Felt Time’
ীলভে ফআজত এ তফলজ অজরাোত েজযজেন। অধুতনে ভনিত্ত্ব এফং স্নাুতফদো ংিান্ত তফতবন্ন গজফলণারব্ধ পরাপজরয
ঈয তবতে েজয ঈআ ভোন এআ ফআজত স্থূর ভ র্ম্ভজে ভানুজলয ধাযণাজে ুোরুবাজফ ফোখো েজযজেন। অভাজদয
প্রজতেজেয োজে ভজয গততজফগ চেন তবন্ন তবন্ন, অজফগপ্রফণ চরাজেযা চেন ভ তফজজল চফত এেজঘজতভতা চবাজগন,
অভাজদয চেন ভাজঝ ভাজঝ এেআ তযভাণ ভজে চফত ফা েভ ফজর ভজন  এআযেভ অয ফহু অেলভণী প্রশ্ন তনজ
অজরােনায প্রজঙ্গ তততন োতনজজেন েন্দফদ্ধ হৃদর্স্ন্দন জনে ভ চদজয ন্তফভতভী ভ েি তাজফ োে েজয ংতেষ্ট
ফোতক্তয ভ র্ম্তেভত ধাযণাজে তেতত্রত েজয। এভনতে ভ এফং চেতনা ংিান্ত গজফলণা র্ম্ভজে ঈআ ভোন ঈজেখ
েজযেন তায এআ ফআজত 8, 9।
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তফতেত্র ভাে, তফতেত্র এয রূ। ভানফ ভজনয ঈয প্রতততনত নানা বাজফ প্রবাফ চপরজে ঘজ মাা তফতবন্ন ঘ না অয
তাজতআ ফদজর মাজচ্ছ েজভ থাো স্মৃততগুজরা। ভানুল নফযত তক্ষা তনজ েরজে এআযেভ নানা তবজ্ঞতা চথজে। ততযী
জচ্ছ নতুন চথজে নতুনতয চপ্রক্ষা । এখন চআ ফাচ্চা চভজত য ভজন াজ অয তখেুতড়য ফদজর মাগা েজয তনজজে
ফাগভায তেংফা ািা। প্রশ্ন র ািা-ফাগভাজযয াজথ অজগয ‘চআ ূো ফাতড়য’ ভত চোন চগৌণ স্মৃতত েতড়জ থাজে তে নাতে
এগুতর ফআ এেে এফং ৃথে বাজফ তেত ? অভায ভজন  চম স্মৃতত মত চফত ংখেে চগৌণ স্মৃততয াজথ মুক্ত
স্থাতজত্বয তফোজয চআ স্মৃততয তবত তজতা ভেফুদ। ভানুজলয চফজড় িায তযজফ, তযতস্থতত এফং অজযা জনে তেেু ততর
ততর েজয রজক্ষে রজক্ষে তায ন্তেভগজতয গিন োিাজভায ঈয প্রবাফ তফিায েজয। ফাংরায প্রতেন্ত েজরয চআ নাভ না
োনা ফাচ্চা চভজ া চমবাজফ াজ-তখেুতড়য জঙ্গ ূজোয নুষ্ঠানজে েুড়জত চেষ্টা েজয চযেভ জতা াজফজদয চদজয
তশুত চেে চতিয াজথ মীশুয েে তদজনয তফত্র যফজে তবন্ন েজয বাফজত চজখ। চদ-োজরয তফোজয াথভেে
থােজর স্মৃততয অতঙ্গজে এ দুত ভাথভে। ভ তফজজল তেেু স্মৃতত ীড়াদাে অফায তেেু অনন্দ ফধভে। স্থতফযফাদী চোন
চোন দাভতনে তাআ স্থাী এফং তফশুদ্ধ অনন্দ চজত স্মৃতত তেত না যাখায যাভভ তদজ থাজেন মতদ ফািফ চক্ষজত্র এয
ম্ভাফেতা তনজ মজথষ্ট প্রশ্ন যজজে। ভােফদ্ধ েীফ ভানুজলয স্মৃততজত েতড়জ থাজে অয দ া ভানুজলয োমভেরা এফং
োমভেরা প্রূত প্রবাফ। ভজয তরজন্দ চোন চোন স্মৃতত ধূয-তফফণভ অফায চোন া তত াআ তযতাো, প্রাণফন্ত। ফোতক্ত
তফজজলয ন্তেভগজতয এআ ো ফা স্মৃতত ভ তফজজল ভতষ্ট থভাৎ ভােজে নাড়া চদ। তফযীতিজভ াততে ভাজেয
দভন া খুফ স্বাবাতফে বাজফআ ভনুলেৃষ্ট াতজতে ভাজেয স্মৃতত ফাজযফাজয ধযা জয, অয তাযয ভজযআ াত ধজয
অফততভত । তাআ াতফভে বাজফ ভােজে চম চম ঈাদান ধজয চযজখজে তায ভজধে ভ তনবভয স্মৃতত চম তেন্ত গুরুত্বূণভ তা
ঐততাতে বাজফ তে। ঈদাযণ তাজফ ধযা মাে অেজেয ভাে এভন চোন চপ্রক্ষা তনিআ োআজফ না মা ূজফভ
যােেতায োযণ জজে। ফস্তুত তদ্ধান্ত গ্রণোজর স্মৃততয াত ধজয চ মখন চদখজফ তফজদয ম্ভাফনা যজজে তখনআ
ফভান্তেযজণ তোগ েযজফ চআ গততথ। এবাজফআ স্মৃতত ভানুল এফং ফৃদাজথভ ভােজে ভ াজজক্ষ নানা অতঙ্গজে তক্ষা
চদ। ূজফভআ ফজরতে অেজে মা ঘ জে অগাভী োরআ তা স্মৃতত এফং অজযা গুরুত্বূণভবাজফ যশুয থ েরায াজথ।
অেজেয ভজয পাঁজদ জড় আো ফা তনচ্ছা গত তদজনয স্মৃততজে বুজর থাো মা ফজ তজফ চে ফরজত াজয চপজর অা
তদজনয বুরজত ফা চআ তবজ্ঞতাআ জতা তযত্রাতা জ পাঁদ চথজে ঈদ্ধায েযর। এআ যেভ বাফনা চথজেআ জতা
এেতদন ভানুজলয াভাতেে দাফদ্ধতা ফাড়জফ, ভানুল অয শ্রদ্ধাীর জফ তনজেয তীত এফং চেড় র্ম্জেভ। এখন
প্রঙ্গিজভ স্মৃতত ধজয যাখা অভাজদয আচ্ছাধীন তেনা চ প্রশ্ন া স্বাবাতফে বাজফআ েজর অজ। চম তফজ্ঞান এখন ভন এফং
ভতিজষ্কয ূক্ষ্ম াথভেে তনজ তিধাগ্রি, মায োজে ভজয শুরু  চজলয চোন র্স্ষ্ট, মুতক্ত তনবভয ফোখো চনআ, তায চথজে
এখনআ এআ প্রজশ্নয ঈেয াায অা না েযাআ বাজরা, এততদজন এ ুেু োনা চগজে চম ভতিষ্ক তনতদভষ্ট ভজ (তনদ্রাোজর)
াযাতদজনয েজভ থাো স্মৃততগুজরায তনফভােন  ফন্টন েজয থাজে।10 চমজতু ভতিষ্ক অভাজদযআ চদজয গুরুত্বূণভ ঙ্গ তাআ
ফজেতজন থাো আজচ্ছগুজরা চম স্মৃতত তনফভােন  ফ।জন তি থাজে না এভন া ফরা ভুতের। ভজয াত ধজযআ ফোতক্ত
তিত্বজে তঘজয থাো নানা স্মৃতত তপজয তপজয অজ ভানুজলয আচ্ছা ফা তনচ্ছা প্রবাতফত েজয েীফনজে এফং োজরয গহ্বজয
ঢজর জড় এেভ- চগােজয, জগােজয। ঈত্থাতত  তফতবন্ন প্রাতঙ্গে ফা প্রাতঙ্গে প্রশ্ন অয তাজতআ ফদজর মা েীফন
প্রফাজয তদে, তযফততভত জত থাজে  বূতভগুজরা। এ চমন না জেয দৃে তযফতভন তেংফা তল্পীয েোনবাজয তেত্রগুতরয
ধাযাফাতে প্রদভনী। জ্ঞাজত জ্ঞাজত েভ চফী ফাআ এআ না জেয েুীরফ জ জয অয তাজতআ মত ঝাজভরা। তনযফতচ্ছন্ন
ুখ ফা ফরা বাজরা খি াতন্তআ চমখাজন তবরাল চখাজন েুীরফ চতা নআ, এভনতে প্রতততিাীন দভে জরআ শুধু েজর
না, ভ তফজজল নন্ত ুখ ফা াতন্তয চআ চল ফানা ুেু তোগ েযজত । তখন স্মৃতত চনআ স্মৃততোত মাফতী প্রশ্ন
চনআ। তনিযঙ্গ তেদাোজ প্রথজভ শুধু প্রান্ত অতভয যােত্ব অয তাযজয তা তপজে জত জত িজভ দৃে প্রা। ভ তখন
তীত-ফতভভান-বতফলেত যতত বাজফ তেফজরে তস্থতত রাব েজযজে। ভানফ েীফজন োমভ - োযণ র্ম্জেভয তবতেজত ঘজ েরা
নানা ঘ নাগুজরা অদজত ভজয তববাফেজত্বআ রাতরত এফং িজভ তযক্ক জ স্মৃততয খাতা ন্তবূভক্ত  এ চমন এে
তফযাভীন েি। তাআ খি খি স্মৃতত তেংফা ভজে এতদে তদে আতিত েুজড় তফতক্ষি েতগুজরা ফােে থফা নুজচ্ছদ তাজফ
েীফনজে না চদজখ েজেত থভফহুর গল্প তাজফ েল্পনা েযজর েীফন প্রফাজয ধাযাত চমভন ক্ষুন্ন থাজে োা াায
তাফ গুজরা োততন নুমাী তভতরজ তনজত ুতফজধ । ভাজে তখন এে ধনাত্মে চেতন প্রফাজয অফ ততযী ,
মাজত অতভ, অতন অভযা ফাআ গা বাাজত াতয তনতিভধা। ঈজদ্দে তখন স্বাজথভয চেি চতযজ ভতষ্টয ুত গন্ধীন প্রি
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ভাজে ভ  স্মৃতত তনবভয চেতনা প্রফা-তফজেলজণয অজরাজে

চৌগত তনজাগী

জথ াতয তদজজে এভন এে গন্তজফেয তদজে চমখাজন চদ চনআ, ভন চনআ, তুতভ চনআ, অতভ চনআ। ভ-স্মৃতত তেেুআ চনআ
যজজে শুধু অতদ নন্ত অনন্দ ধাযা। এজে েত র ভনুলেজদ তা অফায ঙ্গাতত ভন ঈযন্তু ফস্তু েগজতয খুঁত নাত নানা
অজন্দারন, ফ তভতরজ তফল া চনাত ে ন। তফু ভজন  স্মৃততয খাতা চথজে ফণভগুজরা ভুজে চপরজরআ তে ‘ূজনে ূনে
তভরাআা মাআজফ’? ফে যক্ত ভাংজয চদ অয চবাগফাদী দুতনা া চেজড় ফােে  ভজনয তীজত তগজ রাব তে?

েৃতজ্ঞতা স্বীোযঃ
বাযতী যাাতনে েীফতফজ্ঞান ংস্থায তফতষ্ট তেতেৎে তফজ্ঞানী ড. াথভ েিফতভীজে ধনেফাদ স্মৃতত র্ম্জেভ তায
ফেফাতযে তবজ্ঞতারব্ধ ভতাভত চদফায েনে।
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