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Mitt I Sollentuna has recently taken 
the good initiative to cover our 

Durga Puja celebrations of 2021 in 
Helenelund Hindu mandir which for 
me as a second generation Bengali 
hindu in Stockholm took me by great 
surprise. 

For the last 50 years Indians have 
been a part of Swedish society silently 
working in the background to uplift 
and build this beautiful community. We 
have been celebrating our auspicious 
holidays and been able to put together 
many festivities throughout the years, 
bringing idols and material from 
India to make each one as authentic as 
possible. 

Due to COVID-19, we were unable to 
celebrate Durga Puja on the same scale 
as previous years. We want to celebrate 
Durga Puja as well as other festivities 
every year but we don’t have enough 
space to accommodate the nearly 
50000 Indians living in Sweden today. 
With a bigger temple, such festivities 
could be celebrated on a bigger scale 
which in return would help us to get 
the youth of Indians in Sweden to get 
more involved in our beautiful culture, 
heritage and peace loving people and 
learn about our thousands of years old 
rich history that we all share. 

One could argue that growing up in 
Sweden and simultaneously living, 
learning and celebrating a culture and 
lifestyle which such a stark contrast 
from the Swedish lifestyle could 
hamper our “swedishness” any way. 
Well I would argue differently, because 
I believe that not only does these two 
parallels enrich my life more as a person 
by growing up seeing and soaking up 
both worlds together, but it also enables 
me to contribute more to society. There 
is more depth and understanding in 
a person who can open their mind 
to new ideas and concepts and learn 
more about the world around them. 
Understanding why people believe 
and act certain ways is a key stone to 

opening up our horizon to the world. 
We believe that Durga Puja is not only a 
religious festivity, but also a celebration 
where everyone from all walks of life 
can join and celebrate with each other. A 
place where we forget conflicts and hurt 
and where our core message is uniting 
people and celebrating something 
much bigger than ourselves and feeling 
that togetherness and belonging. Durga 
Puja is just that, on the day of Dashami, 
all men greet and hug each other, to 
forgive and forget any damage that has 
been done to their relationship through 
the past year. The women also embrace 
and put vermilion on each other. This 
gesture shows that you can build a 
bond and something meaningful even 
with a stranger. During the puja there 
is a part where we sacrifice a pumpkin 
which might seem a bit strange but 
this ritual holds a beautiful meaning, 
with that sacrifice we are also letting 
go of all our anger, hatred, greed and 
pride and is a wise lesson we learn 
and are reminded of during this time. 
This message is one that goes for any 
person, anywhere at any time in every 
corner of the world. It’s an important 
lesson for everyone to be reminded of. 
We should all let go of pride and work 
with each other in togetherness and 
love, to stop looking at our differences 
and instead look at what makes us one. 
These rituals we have can at first glance 
seem very complicated and long but in 
actuality it’s also another way of uniting 
us, that each individual who wants to 
take part is welcomed. This religion is 
not only confined to us but it’s open 
for everyone with an open heart who 
wants to participate. When we pray,we 
pray not just for ourselves but for 
everyone’s well being and good health, 
that we can all live together happily and 
peacefully which symbolises that unity 
and togetherness Hinduism brings, 
a concept that today’s society might 
fall short on. Hinduism welcomes all 
beliefs, people, races and genders to 
enjoy, eat and celebrate together. 

A Dey

Puja 
Council 

Reporting



-ঃ পূ জা নির্ঘ ণ্ট ঃ- 
স্টোকহ�টোল্ম পূজটো কটোউন্সিহের
শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্াপূজার নির্ন্ট ঃ 

২০২১ ইং, ১৪২৮ বাংলা 
নিন্দু  মনন্র, হিলললিলুন্ 

Akervägen 1, Sollentuna, Stockholm 
 

( শ্রী শ্রী দুর্ালদবীর হরাটলে আরমি, ফল- ছত্রভঙ্গস্দু রঙ্গলম। 
শ্রী শ্রী দুর্ালদবীর হদালায় রমি, ফল– মড়ে। ) 

১৯ আনবিি, ৬ অল্াবর, বুধবার। 
মিালয়া পাব্ণ শ্াদ্ধম। 

২৫ আনবিি, ১২ অল্াবর, মঙ্গলবার। 
শ্রী শ্রী শারদীয়া দুর্ালদবীর ষষ্ানদ েল্ারম্ভ ও ষষ্ঠী নবনিত পূজা প্রশস্া। 

শ্রী শ্রী শারদীয়া দুর্ালদবীর িবপনত্রো প্রলবশ স্াপি, সপ্তমানদ েল্ারম্ভ ও সপ্তমী নবনিত পূজা প্রশস্া। 
পূজারাম্ভঃ সোল ১১ রটটো । 

২৬ আনবিি, ১৩ অল্াবর, বুধবার। 
শ্রী শারদীয়া দুর্ালদবীর মিাষ্টমানদ েল্ারম্ভ, হেবল মিাষ্টমী েল্ারম্ভ ও মিাষ্টমী নবনিত পূজা প্রশস্া। 

 েুমারীপূজা এবং  সনধিপূজা সমাপি। পূজারাম্ভঃ সোল ১১ রটটো । 

২৭ আনবিি, ১৪ অল্াবর, বৃিস্পনতবার 
শ্রী শ্রী শারদীয়া দুর্ালদবীর হেবল মিািবমী েল্ারম্ভ ও মিািবমী নবনিত পূজা প্রশস্া এবং  

হদবীর িবরানত্রো ব্রত সমাপ্ত এবং বললদাি। পূজারাম্ভঃ সোল ১১ রটটো । 

২৮ আনবিি, ১৫ অল্াবর, শুক্রবার। 
শ্রী শ্রী শারদীয়া দুর্ালদবীর দশমী নবনিত পূজা সমাপিালতে দপ্ণনবসজ্ি প্রশস্া। 

অতঃপর নসঁদুরলেলা ও নবজয়ার আললঙ্গি । পূজারাম্ভঃ সোল ১১ রটটো । 

১৭ই োলত্্ে, ৪ই িলভম্বর ২০২১ শনিবার।
শ্রী শ্রী শ্ামা পূজা । পূজারাম্ভঃ নবোল ৫ রটটো । 

২২হশ মার, ৫ই হফবু্রয়ারী ২০২২, শনিবার।
 শ্রী শ্রী সরস্বতঠী পূজা। পূজারাম্ভঃ সোল ১১ রটটো । Id
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views of the respective authors only and not that of SPC. No copyright infringement is intended in Trinayanai 2020.
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ষড়ঋতদু র পনরক্রমায় বষ্ার পলরই 
আলস শরৎ। নেতেদু  নববি উষ্ায়লির 

ফলল হসই শরৎ আর এেি ততটা 
হবাঝা যায় িা, হস হদলশর মাটটলতই 
হিাে আর নবলদলশর মাটটলত। নেতেদু  
ঋতদু  পনরবত্লির নিয়ম হমলি বছর রুলর 
শরৎ  টিেই  আলস। আর তাই নিন্দু  
ধলম্র বালরা মালসর হতর পাব্লণর হদো 
হমলল, োরণ প্রেৃনতর সালে সংস্কৃ নতর 
এবং ঋতদু র সালে উৎসলবর সম্পে্ বিু 
পুরালিা। শরৎ এর সালে বাঙ্গালঠী এবং 
বাংলা সংস্কৃ নতর সম্পে্ েুবই রিি ও 
ব্াপে, তাই শরৎ এললই বাঙ্গালঠীর মি 
মূত্ িলয় ওলি শারলদাৎসলবর আিলন্। 

প্রনত বছলরর মত  শরৎ এবারও এলসলছ 
ধরণীলত।  ম্াপল রালছর পাতার রং 
এবং িাল্া  শীলতর সালে ইললশগঁুলড় 
বৃটষ্ট নবলদলশর মাটটলত আমালদরও 
শারলদাৎসলবর হদালা হদয়। মিামারী 
েলরািা হসই উৎসলবর আলমলজ 
শঙ্া জানরলয়নছল, নেতেদু  দশভদু জা 
নবপদতানরণী মা দুর্া হসই শঙ্ালে দূলর 
হিলল রটলে চলড় ধরণীলত এলসলছ, 
আর তার উপাসিা েরার সুলযার েলর 
নদলয়লছ। তাই শত শঙ্ালে দূর হিলল 
স্টেিল্ম পূজা োউলসিল শরদ বন্িার 
আলয়াজি এবারও েলরলছ। পূজা 
বানষ্েঠী ‘ নত্রিয়িী ’ ও  প্রোনশত িলয়লছ 
তারই এে আপি আলঙ্গলে। আর পূজা 
বানষ্েঠী ছাড়া বাঙ্গালঠীর শারলদাৎসব  
েেিও পূণ্তা পায় িা।  

নবলদলশর মাটটলত আমালদর পরবতজী 
প্রজন্ম শারলদাৎসলবর বা অি্াি্ 
পূজা-পাব্লণর আিন্ িয়লতা পায়, 
নেতেদু  বাংলা সানিলত্র সংস্পশ্ এরা 
েুবই েম পায়। আর তাই ‘নত্রিয়িী’ 
প্রোলশর প্রেম বষ্ হেলেই আমরা 
আমালদর পরবতজী প্রজন্মলে বাংলা 
সানিলত্র সালে সমৃ্পক্ত েরার প্রয়াস 
েলর আসনছ।  এবারও তার বানতক্রম 

িয়নি। হদনশ নবলদনশ, এলমচার নেংবা 
প্রলফশিাল সেল ধরলির হলেলের 
হলোর সমািার রলয়লছ এবালরর এই 
সংে্ালত। পািলের স্বালদর নভন্নতা 
আিলত বাংলা রদ্/পদ্ এর সালে 
ভ্রমি, রসিা, ধাঁধা ও ইংলরলজ রল্ও 
হযার েরা িলয়লছ এই সংে্ালত। 

নত্রিয়িী সব সময়ই এেটা দলরত 
প্রলচষ্টা হযোলি হলেে হেলে শুরু েলর 
সম্পাদে/প্রোশে সবাই অক্াতে 
পনরশ্ম েলরি। এই দলরত প্রলচষ্টার 
জি্ই প্রনতবছর পূজার সময় সময়মত 
নত্রিয়িী প্রোলশ আমরা সমে্ িই আর 
তাই এই পনরবালরর সেল সদস্লে 
জািাই শারদীয় শুলভচ্া সি েৃতজ্ঞতা। 
নবনভন্ন হছাট বড় অলিে পৃষ্লপাষে 
প্রনতবছরই আমালদর নত্রিয়িী প্রোলশ 
সিলযানরতা েলর োলেি। তালদর এই 
সমে্ি আমালদর এই কু্দ্র প্রয়াসলে 
আরও হবরবাি েলর আর তাই 
তালদরলেও জািাই অলশষ ধি্বাদ ও 
েৃতজ্ঞতা। 

সারা পৃনেবী জদু লড় এেি অনস্রতার 
প্রবাি চললছ এবং এর ফলল শারলদাৎসলব 
েেলিা হযি আঁধার িা হিলম আলস, 
দশভদু জা দুর্নতিানশিী মা দুর্ার োলছ 
এই প্রাে্িাই েনর। ধরণী হিাে শাতে 
ও সেললর মুলে ফুটদু ে িাঁনস। আবার 
পৃনেবী লফলর আসুে তার নচরাচনরত 
িাঁনসর আবািলি। হসই সালে আমরাও 
িতদু ি আলঙ্গলে ‘ নত্রিয়িী’ নিলয় িালজর 
িব আরামী শরলত- শারলদাৎসলবর 
শুভললনে এই প্রত্াশা হরলে সেললে 
জািাই ‘ শুভ শারদীয়া’। 

ভাল োেুি, সুস্ োেুি এবং স্বাস্্নবনধ 
হমলি চলুি ।

‘জয় মা দুর্া’

জয়দীপ গুি  ও 
 হরৌতম সািা

সম্পাদেঠীয়



পৃনেবীর মায়া োটালবা বলল

 হতামানর শরলি এলসনছ মা।

আনম হতা অজ্ঞািী সবই জাি তদু নম

দয়া েলর হমালর লফরালয়া িা।।

হরালর হশালে ভরা জঠীবি তরিী

   হেমলি বনিব বললা মা জিিী।

িািাোর রলব গ্রনসত ধরিী

    ত্রাি েনরলত তদু নম এলসা হরা মা।।

সুতপা গুি

রাগ-ত্িশ্র : তাল-ত্রিতাল

সা   -    মা    -
পৃ   নে   বী    র

ম      প      র     র
মা     ০      য়া     ০               

ম         ধ       প     -
ো        টা      হবা   ০

প       ধ     নি     ধ
হবা     ০     ০     হল

প     ধ    প    -
হতা   মা   নর    ০  

ম      -      র     মলর
শ     র     হি    ০০               

হর         র      প    -                       
এ          হস     নছ   ০                      

মা      -     -      -
মা      ০    ০    ০

ম    ধ     প      -            
আ   নম   হতা   ০            

প-     ধ     নি      ধ               
অজ্ঞা   ০    ০      নি              

প       -         ধ      -                       
স       ০         নব     ০                      

প     -      -      -
জা   হিা   ০    ০   

ম   র    ম   হর              
তদু     নম   ০   ০               

হর      প     -     -                 
দ       য়া     ে   হর              

ম       র      ম        হর                      
হমা     হর     ০       ০                         

হর     র    প    ম
লফ     রা   হয়া    িা

ম     ধ     প    ধ            
হরা   হর   হশা   হে        

নি      ধ      নি    ধ               
ভ       ০      রা    ০               

ধ        নি      স্া      -                         
জঠী     ব        ি       ০                        

স্া      নি     সা     -
ত      র       িী     ০ 

স্া     র্     হর্     -         
হে    ম     হি     ০        

স্া      নি      ধ    -                
বা      ০       ই    ব                

প       ধ        স্া      -                         
ব       হলা      মা     ০                        

নি     -      ধ    -
জ     ০      ি    িী 

প    হর্      ঋ      হর্       
িা    ০       ো     র         

ঋ      হর্      স্া    -
র       হব      ০     ০             

নি       সা      নি     -                         
গ্র       নস      ০      ০                        

দ      -        প     -
ধ       র        িী    ০ 

প     দ      স্া      -         
ত্রা     ০     ি       ০

নি      দ       প     পপ         
ে       নর     হত    তদু নম         

ম        র       প     -                         
এ        হসা     হরা   ০                        

ম      -       -       -
মা    ০      ০      ০

স্বরললনপ

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল
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গদ্য



হদবতালদর নদিলে বলা িয় উত্রায়ি 

আর হদবতালদর রানত্রলে বলা িয় 

দব্ক্ণায়ি। উত্রায়লি হদবরণ জাগ্রত 

োলেি আর দব্ক্ণায়লি হদবরণ নিনদ্রত 

োলেি। উত্রায়ি এবং দব্ক্ণায়ি সম্বলধি শ্রী 

মদ্ভরবদরীতার অষ্টম অধ্ালয় বণ্িা আলছ। 

ভরবাি শ্রীেৃẲ তাঁর নপ্রয়সো অজদু ্ িলে বলললি, 

অননে, হজ্ানত, নদি, শুল্পক্, উত্রায়লির 

ছয় মাস োলল মৃতদু ্ িলল ব্রহ্াজ্ঞানিরণ পরম 

ব্রহ্ালত লাভ েলরি। ধুম, রানত্র, েৃষ্পক্ 

ও দব্ক্ণায়লির ছয় মালস মৃতদু ্ িলল হযারী 

চন্দ্রললালে রমি েলরি এবং েম্ক্লয় সংসালর 

পুিরায় জন্মগ্রিণ েলরি। (শ্রী মদ্ভরবদরীতা 

০৮/২৪-২৫) সিাতি ধম্ালম্বঠীলদর নিেট 

উত্রায়ি এবং দব্ক্ণায়ি তত্ত্ব জািা নবলশষ 

প্রলয়াজি। এ নবষয়টট জািা োেলল মািুলষর 

মৃতদু ্ িলল আত্ার রনত হোোয় িলব তা অিুমাি 

েরা হযলত পালর। এেি শরৎোল। শরৎোল 

দব্ক্ণায়ি। এ সমলয় হদবী ভরবতঠী নিনদ্রতা 

োলেি। হদবী নিনদ্রতা োেলল তাঁর পূজা েরা 

যায় িা। সুতরাং এ সমলয় পূজা েরলত িলল 

হদবীলে জাগ্রত েরলত িলব। দব্ক্ণায়লির 

নিনদ্রতা হদবীলে অোল হবাধি দ্ারা জাগ্রত েরা 

িয়।

আমালদর হদলশ বসতেোললও মালয়র পূজা িয়। 

যা ‘‘বাসতেঠী পূজা’’ িালম ে্াত। বসতেোল 

পলড় উত্রায়লির মলধ্, তাই এ সমলয় পূজালত 

হদবীর অোল হবাধলির প্রলয়াজি িয় িা। 

শারদীয়া পূজা মূলত: অোল পূজা। তোনপ 

পূজা বললত শারদীয়া পূজালেই বুঝা যায়। এ 

সমলয় মাতকৃ ভক্তরণ মালয়র পূজায় হমলত উলিি, 

বাংলালদলশ বাঙালঠী তো নবলবির বাঙালল 

অধু্নষত বনি্নবলবির নবনভন্ন রাল্রেও।

চন্ঠীগ্রলথে বলা িলয়লছ, রাজা সুরে েলরনছললি 

বাসতেঠী পূজা। মালয়র পূজা েলর নতনি 

হপলয়নছললি তাঁর িারালিা রাজ্। ব্রহ্া বববত্ 

পুরালণ উললেে আলছ শ্রীরামচন্দ্র েলরনছললি 

শারদীয়া পূজা। উলদেশ্ নছল রাবণ বধ। 

বচত্রমালসর শুক্পলক্র অষ্টমী ও িবমী নতনেলত 

রাজা সুরে মা দূর্ার পূজা েলরনছললি শাস্ত্র 

নবনধমলত। রাজা সুরে রাজ্ িানরলয় আর 

সমানধ ববশ্ সংসার হেলে নবতালড়ত িলয় বলি 

হরললি মলির দু:হে। তাঁরা হমধস মুনির নিেট 

নরলয় মলির দু:হের েো বললল ঋনষ উপলদশ 

নদললি, ‘‘ আপিারা উভলয় হসই পরলমবিরী হদবীর 

আরাধিা েরুি। নতনি প্রসন্ন িলল মািুষলে 

হভার, স্বর্ এবং মুলক্ত প্রদাি েলর োলেি।’’

মালয়র পূজা েলর রাজা সুরে হপলয়নছললি 

হৃত রাজ্ ও স্বর্লভার আর সমানধ ববশ্ লাভ 

েলরনছললি মুলক্ত। শরৎোলঠীি পূজাই আমালদর 

হদলশ নবলশষভালব প্রনসলদ্ধ লালভ েলরলছ। 

বত্মাি সমলয় এেটট পূজালত অলিে েরচ 

তারপলরও হেউ হেলম হিই, পূজার সংে্া নদি 

নদি বাড়লছ। 

শ্রীরামচলন্দ্রর নবজয় লালভর জি্ নিনদ্রতা হদবী 

মিামায়ালে হদবতারণ ব্রহ্ার সনিত এেলত্র 

স্ব েলর জাগ্রত েরললি। হদবী হেৌমারী 

মূনত্লত আনব্ভূত িললি। হেৌমারী হদবী িললি 

েুমার োনত্লের শলক্ত। হদবী বলললি, ‘‘আপনি 

আরামীোল নবল্ববৃক্মূলল হদবীর অোল হবাধি 

েরলবি। হদবী জাগ্রত িলল, তাঁর অচ্িা দ্ারা 

শ্রীরামচলন্দ্রর অভঠীষ্ট নসদ্ধ িলব। মলত্ এলস 

ব্রহ্াজঠী এে নব্লে বৃলক্র িীলচ বলস মালয়র 

স্ব েলরি। এলত হদবী দূর্া জাগ্রত িি। ব্রহ্া 

মধুসূদি  হদ

দদবী দগূ্ষার 
অকাল 
দবাধন

পূ
জা
প
র্ব
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মা বলললি, ‘‘হতামরা হোি নচতো েলরািা। 
সপ্তমী নতনেলত আনম শ্রী রামচলন্দ্রর ধিুবালি্ 
প্রলবশ েরব।

বলললি, হি মাতঃ যতক্ণ পয্তে রাবি বধ 

িা িয় তাবৎোল আমরা হতামার পূজা 

েরব। মা বলললি, ‘‘হতামরা হোি নচতো 

েলরািা। সপ্তমী নতনেলত আনম শ্রী রামচলন্দ্রর 

ধিুবালি্ প্রলবশ েরব। অষ্টমীলত িলব রাম-

রাবলির যুদ্ধ আর িবমীর সনধিক্লণ রাবি 

নবিাশ িলব। দশমীলত রামচন্দ্র নবজয় উৎসব 

েরলবি। মা দুর্া েৃপা েলর পূজার নবনধ এবং 

মূনত্ নবসজ্লির নবনধও জানিলয় নদললি।  

মালয়র প্রদত্ নবনধ অিুসালর ষষ্ঠীর নদলি 

সধি্াোলল নবল্ব বৃলক্র শাোয় হদবীর হবাধি 

িয়। এরপর হদবীলে আমন্ত্রণ জানিলয় 

অনধবাস হদওয়া িয়। এ পূজা িয় রলট। 

আর সপ্তমী হেলে নতিনদি মৃন্ময়ী প্রনতমার 

নচন্ময়ী মালয়র পূজা িয়। ভাদ্রমালসর 

েৃষ্ািবমী নতনেলত এবং আনবিলির শুল্া 

প্রনতপদ নতনেলত হদবীর হবাধি িয়। 

মিাশলক্তর েৃপায় শ্রীরামচন্দ্র রাবণলে 

বধ েলর সীতালদবীলে উদ্ধার েলরি। ড. 

মিািামব্রত ব্রহ্াচারী ‘‘চন্ঠী নচতো’’ গ্রলথে 

বললি, ‘‘ শ্রী রামচলন্দ্রর মিানবপদ হেলট হরল 

বলল অষ্টমীর িাম মিা অষ্টমী। মিা সম্পদ 

লাভ িলল িবমীর িাম মিা িবমী। মািুলষর 

দু:ে, হরারলশাে, প্রােৃনতে দুলয্ার এসব দু:ে 

হেলে পনরত্রালণর উপায় নে? এর উপায় 

িল সালত্ত্বে ভালব মালয়র পূজা েরা। পূজা 

এমিভালব েরা িলব যালত ভলক্তভাব োেলব 

প্রচদু র। দীিতা, সরলতা, অদালম্ভেতা ও 

শরণা রনত নিলয় মালয়র পূজা েরা উনচত। 

ভালবাসার অর্ল েুলল নদলয় নববিমাতার 

সতোি মলি েলর জরলতর েল্ালণর জি্ 

োজ েরা উনচত। তলবই মালয়র েরুণা 

লাভ েরা সম্ভব। শারদীয় পূজালত এই হিাে 

আমালদর প্রাে্িা- ‘‘নববিবাসীলে েলরািা 

মিামারী (হোনভড-১৯) হেলে রক্া েলরা।’’ 

যা হদবী সব্িভূলতষু মাতকৃ রূলপি সংনস্তা, 

িমস্সস িমস্সস িমস্সস িলমাঃ িলমাঃ।

ছনব : সাব্বির  এ োিশ্রী শ্রী যলশামাধব মনন্র, ধামরাই



শরলতর িীল আোলশর বুলে হপঁজা 
তদু ললার মত সাদা হমলরর হভলা, 

নশউললর রধি, িাওয়ার তালল মাো হদালালিা 
োশবি, আর েবলরর োরলজ শারদীয়া 
পূজাবানষ্েঠীর নবজ্ঞাপি মালিই আিন্ময়ীর 
আরমি আসন্ন।আপামর বাঙ্গালঠীর এই প্রালণর 
উৎসলবর ইনতিাস যতটাই নবমিয়ের, ততটাই 
ববনচত্রপূণ্ নবনভন্ন বলিদী বালড়র দূর্াদালালি।    

প্রায় ২২িাজার বছর আলর প্াললওললনেে 
জিলরাষ্ঠীলত প্রেৃনতরূনপণী মাতকৃ শলক্ত উপাস্ 
নছললি। আর উব্রতার প্রতঠীে, দুলষ্টর নিধি 
েলর মািবসি জঠীব জরতলে পালিোরী 
মাতকৃ শলক্ত, নসংিবানিিী রূলপ প্রায় ছয় িাজার 
বছর আলর হেলে িািাি সভ্তায় িািাি িালম 
উপানসতা িলয় চলললছি।সারা পৃনেবী জদু লড়ই 
নবনভন্ন সভ্তায় শলক্তর প্রতঠীেরূলপ নসংি ময্াদা 
হপলয়লছ। প্রাচীি হমলসাপলটনময়ায় (বত্মাি 
ইরাে) উরুে পয্ালয় (েৃষ্ট পূব্ ৪০০০-৩১০০) 
উরুে শিলরর এে মনন্লর সব্জিপূলজতা 
নসংিবানিিী ইিান্না পলর আক্াদীয়, ব্ানবলিীয় 
ও আনসনরয়লদর মলধ্ জিনপ্রয় িলত িলত 
নমলল হরললি ইশতালরর সালে। পরবতজী োলল 
নমশলরর নসংিমুেী হসেলমত, বা হমিনিত, গ্রীলসর 
এলেিা বা ইরালির নসংি বানিিী অিনিতা িলয় 
টিে েেি ভারলত চলল এললি তার প্রামাণ্ 
নিনদ্ষ্ট তে্ অনমল। ভারলত আয্পূব্ সমাজ 
মাতকৃ তানন্ত্রে িওয়ায় মাতকৃ পূজার েুবই প্রচলি 
নছল। িরপ্ায় পাওয়া নসললমািলরও তার প্রমাণ 
হমলল নেতেদু  ভারলত এশীয় নসংি আিা িয় অলিে 
পলর। তাই বার সি অি্ পশুর হদো পাওয়া 
হরললও নসংিসলমত হদবী মূনত্ পাওয়া যায়িা।    

িবম হেলে দ্াদশ শতাব্ঠীলত পাওয়া মূনত্ 
অিুযায়ী বাংলায় মূলতঃ মনিষাসুরমনদ্িীর 
পূজা প্রচললত নছল। আিুমানিে অষ্টম শতাব্ঠীলত 

রনচত ব্রহ্সববত্ পুরালণ যার প্রেম উললেে 
পাওয়া যায়। নমনেলার নবদ্াপনত, এোদশ 
শতাব্ঠীর পলডিত ভবলদব ভ্, বা চতদু দ্শ শতাব্ঠীর 
নবে্াত মিাত্ ররুিন্ি সবাই তালদর রচিার 
মাধ্লম দূর্াপূজার প্রাচীিত্ব স্বীোর েলরলছি। 
পব্চিমবলঙ্গর বাঁেুড়া হজলার নবষু্পুলরর 
মলেরাজালদর েুললদবী মৃন্ময়ীর পূজা (৯৯৭ 
লরিষ্টালব্ প্রবনত্ত) সম্ভবতঃ বাংলার সবলেলে 
পুলরালিা সপনরবালর দুর্াপূজা। জরৎমলে প্রো 
অিুযায়ী লক্ষ্মী ও রলণশ স্াি পনরবত্ি েলরি 
আবার োলত্্ে ও সরস্বতঠীও স্াি পনরবত্ি 
েলরি। রলয়লছ হদবীপলটর ব্বিার। এর 
বিু বছর পর শাস্ত্র্মীয় পূজা এবং আড়ম্বলরর 
হমলবধিি রলট বাংলালদলশর তালিরপুলরর 
রাজা েংস িারায়লণর শুরু েরা দুর্াপূজার 
সময়োল হেলে। সমসামনয়ে িদীয়ার ভবািন্ 
মজদু মদালরর, হোচনবিার রাজবালড়, বলড়শার 
সাবণ্ রায় হচৌধুরীলদর প্রবনত্ত সপনরবার 
দুর্াপূজাই ক্রলম পনরব্লপ্ত লাভ েলর বাংলার 
বুলে। শরলতর আবলি শলক্তপূজার এই ধারাটট 
েেি হযি আরমিী আর নবজয়ার সুরটট ধলর, 
দশপ্রিরণধানরণী অসুরবধ োরী হদবীর হেলে, 
নববানিতা েি্ার বৎসরালতে  চারটট নদলির জি্ 
বালপর রলর োটটলয় যাওয়ার সালে নমলল হরলছ 
হসটা হবশ আচিলয্র রটিা। ক্রলম সময় বলয় 
হরলছ। বৎসরালতে দূরদূরালতে েম্সূলত্র োো 
পনরবালরর সদস্রা প্রচললত নিয়লমর টালিই যেি 
এে বালড়লত সবাই লফলর আলসি, দুর্াপূজালে 
হেন্দ্র েলরই েলয়েটট নদি এেসালে োটাি, 
নশনশর হভজা নশউলল, ঝুলড় ভরা পদ্ম, হদদার 
আড্া, অিভ্স্ ভালব লালপাড় শালড় ও সাদা 
পাজিাবী পলর অজিলল হদওয়া আর হভালরর নেচদু লড় 
লাবড়ার রলধির সালেই  মলির মালঝ নমললির সুর 
হবলজ ওলি। নবসজ্লির পরও হেলে যায় আবার 
লফলর আসার অলপক্া। আর এই ছনবটট বারবার 
েুবই সুন্র েলর আমার হচালে ধরা পলরনছল পর 

হদবব্মিতা রায়

পায়য় পায়য় 
আননদিয়ীর 
টায়ন...

পূ
জা
প
র্ব

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল
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পর নতিবছর ধলর, েলোতার বুলে ছলড়লয় 
োো নবনভন্ন বলিদী বালড় গুলললত িওয়া 
দূর্াপূজা এবং তালদর নবলশষত্ব ে্ালমরা 
বন্ঠী েরার শলের মাধ্লম। পনরক্রমা শুরু 
েলরনছলাম এো, এে সপ্তমীর সোলল 
উত্র েলোতার িিিনিয়া হেলে। 

১। িিিনিয়া লািা বালড়র দুর্াপূজাঃ 
িিিনিয়া নসলদ্ধবিরী োলঠীবালড়র োলছ, 

পাব্তঠীচরণ লািার বালড় ২, এ নবধাি সরণীলত, 
োলঠীবালড়র উল্ানদলে েৃষ্দাস লািার 
বালড়, ১, হবচদু  চ্াটালজ্ ট্রিলট,  রামচরণ লািার 
বালড় ১২১, মুক্তারাম বাবু ্রি্রীলট, অেবা 
জয়লরানবন্ লািার বালড় শ্রীমািী বাজালরর 
োলছ ৫০ এ, বেলাস হবাস ্রি্রীলট প্রনতবছর 
পালা েলর ২০০ বছর ধলর দূর্াপূজা িয়। 
যার সূত্রপাত ভরবতঠী চরণ লািার মাধলম্। 
পূজার সময় পানরবানরে পূলজতা হদবী 
অষ্টধাতদু র জয় জয় মা হে িােুরদালালি আিা 
িয়।উললেেলযার্ হয দূর্া এোলি রণরলঙ্গণী 
রূলপ মনিষাসুর বলধ উদ্ত িি। সপনরবালর 
নশলবর হোলল ব্মিত মুলে বরদা মুদ্রায় 
উপনবষ্টা নদ্ভূজা ‘অভয়া’ মূনত্, মনিষাসুর ও 
বািলিরা অিুপনস্ত। উত্র েলোতার এই 
অঞ্চলল বিু বালড়লতই এইরূপ ‘অভয়া’ দুর্া 
পূজার প্রচলি হদো যায়।  আর নবলশষত্ব 
রলয়লছ হভালর, অন্ন হভার িা িললও ২০ 
ধরলির হবশী প্রোলরর নমটষ্ট নিলবনদত িয়।  

২। িিিনিয়া দত্ বালড়ঃ ৩ এ, নবধাি 
সরণী, েলোতা-৬ টিোিার বালড়লত 

১৮৫৫ সাল হেলে দ্ারোিাে দলত্র শুরু 
েরা হসই পূজা আজও সাড়ম্বলর চললছ। 
সাজালিা িােুরদালালি, আভূষলণ সুসব্জ্ত 
িরলরৌরী অভয়া মূনত্লত সপনরবালর পালা 
অিুযায়ী পূলজত িি। সংেল্ িয় পনরবালরর 
মনিলার িালম। পাে েরা রান্না নিলবদি 
েরা িয় িা। িবমীলত এেজি েুমারী এবং 
এেজি সধবালে পূজা েরা িয়। এই বালড়র 
মনিলারা পনরবালরর মঙ্গলোমিায় মালসায় 

‘ধুলিা হপাড়ালিা’ অিুষ্ালি অংশগ্রিণ েলরি 
।
৩। িিিনিয়া চন্দ্র বালড়ঃ ৩, ব্রজদুলাল 
্রি্রীলট প্রায় এেশ বছর ধলর পূজা অিুটষ্ত 
িওয়ার পর, ১৮৫০ সালল বাবু শ্রীিাে 
চন্দ্র, ২২৪, নবধাি সরণীর বালড়লত নশলবর 
হোলল বসা ‘অভয়া’ মূনত্লত দূর্ার সপনরবার 
পূজাটট স্ািাতের েলরি। ১৮৪০ সালল 
এলদরই এে শনরে ২৪, হবচদু  চ্াটালজ্ 
্রি্রীলটর বাসভবলি (ঝামাপুেুর চন্দ্র বালড়) 
চলল আলসি। ১৮৭০ সাল হেলে এেই 
রেম হদেলত মূনত্র আরাধিা শুরু েলরি। 
দুটট পুজাই এেি সাড়ম্বলর িলয় চলললছ।   

৪। হচারবারাি নমত্র বালড়ঃ   নবধাি সরণীর 
ওপর বীণা নসলিমার পাশ নদলয় হপৌঁলছ যাওয়া 
যায় ৮৪, মুক্তারাম বাবু ্রি্রীলটর রামসুন্র 
নমলত্রর বতনর বড় বড় োমওয়ালা এই 
বালড়লত। পূজার বয়স ৩০০ বছলরর হবশী। 
এোলি সালবে দূর্ামূনত্লতই পূজা িয়।  

 
৫। হচারবারাি চ্াটালজ্ বালড়ঃ নমত্র বালড় 

হেলে োনিেটা এলরাললই হপৌঁলছ যাওয়া যালব 
১২০, মুক্তারাম বাবু ্রি্রীলটর রামচন্দ্র ভবলি। 
েুলিা হেলে েলোতায় আসা ধিনবজয় 
চ্াটালজ্র িানত রামচন্দ্র চ্াটালজ্র ১৮৬০ 
সালল প্রবনত্ত ১৫০ বছলরর হবশী প্রাচীি এই 
পূজার  নবলশষত্ব িল, হবিারসী আর হসািার 
রয়িায় ভূনষতা অপরূপ মূনত্। নসংলির ওপর 
রামচন্দ্র চ্াটালজ্ িাম হলো এেটা োপড় 
োলে। পনরবালরর পুরুলষরা হভার রালধি। 
আনমষ হভারসি সপ্তমী হেলে দশমী মাছ 
হভার হদওয়া িয়। এই বালড়র িােুরদালালির 
নপছলি িাটমনন্লর এেসময় নেলয়টার িত।     

৬। হচারবারাি শীল বালড়ঃ মালব্ল  
প্ালললসর োলছই ৪২,  মুক্তারাম বাবু ্রি্রীলটর 
টিোিায় সুসব্জ্ত িােুরদালালি ববষ্বমলত 
বললপ্রো ছাড়াই দূর্া পূজা িয়। ১৫০ বছলরর 
হবশী পুলরালিা এই পূজা শুরু েলরনছললি 
বাবু রামচাঁদ শীললর স্ত্র্মী হক্ত্রমনণ দাসী। 
িুরলঠী হেলে েলোতায় আসা রামচাঁদ 
শীল, চাল, নসঁদুর আরপারলদর ব্বসা 
েরলতি। ১৮৪৯ হেলে ৫ বছর বারবাজালর 
হরাস্বামী হললি, গুরুলদলবর বালড়লত 
পূজা অিুটষ্ত েরার পর ১৮৫৬ সালল 
পাোপানে ভালব এই বালড়লতই পূজা িয়।     

৭। েুডিদু  বালড়ঃ শীল বালড় হেলে মুক্তারাম 
বাবু ্রি্রীট ধলর নচত্রজিি এলভনিউলয় লফলর 
এলস, নরনরশ পালে্র নদলে এলরালল বারািসী 
হরাড পরলব। এই রাস্া ধলর এলরাললই ৭, 
হপয়ারীলমািি হলি টিোিায় রলয়লছ নবে্াত 
হেলরানসি ব্বসায়ী েৃষ্দাস েুডিদু  ওরলফ 
‘হেলরানসি েুডিদু ’ র বালড়টট, যার িােুরদালালি 
েুব সুন্র ষ্টালো োজ েরা আলছ। স্ত্র্মী 
রাজমনণ দাসীর ইলচ্লত অতসীবণ্া সপনরবার 
দশভদু জা মনিষমনদ্িীর হদবীর পূজা নতনি 

নবসজ্লির পরও হেলে যায় আবার 
লফলর আসার অলপক্া।



শুরু েলরি। অষ্টমীলত ‘ধুলিা হপাড়ালিা’ 
প্রো আলছ। তরজা রালির জি্ নবে্াত 
‘বুদ্ধদু -সুদ্ধদু ’ এই বালড়র  বংশধর নছললি।  

৮। বলরাম হদ ্রি্রীট হরাষ বালড়ঃ  নরনরশ 
পাে্ হমল্া হষ্টশলির পালশ নবে্াত নিরজিি 
আরালরর হদাোলির পালশর রাস্া নদলয় 
এলরাললই ১৫৯ , বলরাম হদ ্রি্রীট,  অলিেগুললা 
লাল নেলাি নিলয় দাঁলড়লয় োো এই বালড় 
িাটলোলা দত্ পনরবালরর শাো। হদওয়াি 
জরতরাম দলত্র িানত োলঠীচরলণর েনিষ্ 
পুত্র শ্ামলধি দত্  েলোতা িাইলোলট্র 
সললনসটর নছললি।  ১৮৮০ সালল এই 
িতদু ি বাসভবলি চলল আসার পর ১৮৮২ 
হেলে ‘মিলচৌলড়’ চালনবনশষ্ট হরাড়ানসংি 
বািি সলমত নসংিাসলি সপনরবালর হদবীর 
আরাধিা শুরু িয়।‘ধুলিা হপাড়ালিা’ ছাড়াও 
সপ্তমী হেলে িবমী নতি নদিই েুমারী পূজা 
েরা িয়। শ্ামলধি দলত্র হছাট হমলয় 
রাজলক্ষ্মী হদবীর নবলয় িয় মানিেতলার 
নরনরশ হরালষর পনরবালর। তারাও এই 
পূজা পনরচালিার দানয়লত্ব োলেি।           

৯। িরনসংি দাঁ বালড়ঃ  বলরাম হদ ্রি্রীট 
আর োলঠীেৃষ্ িােুর ্রি্রীলটর সংলযার 
স্লল, ২০ নবলবোিন্ হরালড বন্দুেওয়ালা 
দাঁ বালড়।আনদ বাসস্াি নছল বাঁেুড়ার 
হোতদু লপুলর। িন্লাল দাঁ প্রেম পূজা শুরু 
েরললও এই বালড়লত ১৮৫৯ সালল িরনসংি 
দাঁ মশলা, বন্দুে বতনর এবং নবলক্রর মাধ্লম 
অলিে সাফল্ লাভ েলরি, হজাড়াসাঁলোর 
এই দাঁ ম্ািসলি আড়ম্বলরর সালে পূজা শুরু 
েলরি। ঢালাই হলািার নেলাি যুক্ত ফুল 
পাতা িক্া েরা িােুর দালাি এবং িাট 
মনন্রটট দৃটষ্টিন্ি। বালড়লতই নভলয়ি বলস। 
১৭ ইলঞ্চর এেটট োমাি আলছ এই বালড়লত। 

সনধি পূজায় োমাি দারা িয়। িবমীলত 
েুমারী পূজা িয়। দশমীলত বালড়লতই 
প্রনতমালে সাতপাে রুনরলয় রীনত মালফে ‘রাি 
স্ালুট’ নদলয় নবসজ্ি হশাভাযাত্রা েরা িয়।     

১০। নশবেৃষ্ দাঁর বালড়ঃ এই বংলশর আনদ 
পুরুষ হরােুল চন্দ্র দাঁ বধ্মালির সাতরানছয়া 
হেলে েলোতায় এলস ব্বসায় প্রভূত অে্ 
উপাজ্ি েলরি। তারপর হজাড়াসাঁলোর 
১২এ, টিোিায় ভদ্রাসি স্াপিেলরি। 
িরনসংি দাঁ বালড়র োলছই নশবেৃষ্ দাঁ 
হলি রলল নদলয় োনিেটা এলরাললই বালড়লত 
হপৌঁছালিা যায়। হরােুল চন্দ্র দাঁর দত্ে পুত্র 
নশবেৃষ্ ব্বসার আরও শ্রীবৃলদ্ধ রটাি।হরল 
লাইি বতনরলত তাঁর অবদাি আলছ। এই 
বালড়লত অলিে শুটটং িলয়লছ। ১৮৪০ সাল 
হেলে ববষ্বমলত এই পূজা চলল আসলছ। 

হজাড়াসাঁলোর নপ্রসি দ্ারো িাে িােুর 
এেসময় এই পূজার আড়ম্বলরর সালে পালো 
নদলতি। রূলপার অস্ত্র, আসল হসািা, িীলর ও 
িািাি রলনের অলঙ্ালর আভূনষতা প্রনতমা 
হদলে বলা িয়, মা এোলি রয়িা পরলত 
আলসি। বালড়র বউরাও রয়িা পলর বরণ 
েলরি। 
১১। পােুনরয়ারাটা হেলাৎ হরালষর 
বালড়ঃ রবীন্দ্র সরণীর হলানিয়া মাতকৃ সদলির 
উল্ানদলে এই সুনবশাল বালড়টট অবনস্ত। 
৪৬, পােুনরয়ারাটা টিোিায় বংলশর 
আনদ পুরুষ  রামললাচি হরাষ হিটস্টংলসর 

হদওয়াি  নছললি। অলিে অে্ উপাজ্ি 
েলরি। তাঁর িানত হেলাৎচন্দ্র হসই বালড়র 
পালশই  ৪৭, পােুনরয়ারাটা টিোিায় 
প্রাসালদাপম সুনবশাল মালব্ল হমাড়া বালড়টট 
বতনর েরাি। এই বালড়লত ঢদু েলতই পরলব 
৮৫ ফুট লম্বা বারান্া, সুন্র িােুরদালাি, 
মালব্ললর মূনত্, নবশাল িাচ রর (যা এেি 
হেলাৎ হরাষ হমলমানরয়াল িল), হবললজয়াম 
োঁলচর ঝাড়বানত, েম্পসি হক্রালণানমটার 
গ্র্ান্ ফাদার ক্ে , যা িান্নিেতা এবং 
উচ্চ নশল্রুনচর পনরচয় হদয়।নতনি নিলজও 
ভারতঠীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গঠীত, এবং নশল্েলার 
চচ্া েরলতি। ১৭০ বছলরর ওপর চলা 
এই পূজার জি্ নমটষ্ট বালড়লতই বতনর 
িয়।চন্িা ক্্মীর তাঁর মলধ্ উললেেলযার্। 
রূলপার রাঙতা হমাড়া নসংিাসলি ‘মিলচৌলড়’ 
চালল নপছলি হরলে  হরাড়ানসংি বািি সলমত 

হদবী প্রনতমা  সপনরবালর নবরাজ েলরি।    

১২। ববষ্বদাস মনলেলের বালড়ঃ ববষ্ব দাস 
মনলেে নবে্াত হসািার ব্বসায়ী নছললি। 
১৭৮৫ সালল স্বপ্ালদশ হপলয় পূজা শুরু েলরি 
৩২, দপ্ িারায়ণ িােুর ্রি্রীলটর বাড়ঠীলত। 
নশলবর হোলল বসা হছা্ দুর্া, িীলচ হছা্ 
োনত্ে আর রলণশ আর ওপলর লক্ষ্মী, সরস্বতঠী 
জয়া নবজয়ার মত ভঙ্গঠীলত দাঁলড়লয়, তাঁলদর 
উচ্চতাও হবশী। চালনচলত্র চডিঠী এবং নবষু্ 
পুরালণ উললেনেত রটিাগুলল হদো যায়।।     

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল

হজাড়াসাঁলোর নপ্রসি দ্ারো 
িাে িােুর এেসময় এই পূজার 
আড়ম্বলরর সালে পালো নদলতি।
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১৩। মদিলমািি দলত্র বালড়ঃ রবীন্দ্র 
সরনণ হেলে নিমতলা রাট ্রি্রীট এলস হমাটা 
নশব মনন্র হপলড়লয় ২ এ, দত্ পাড়া হললির 
বালড়টট িাটলোলার দত্লদর আনদ বালড়। 
িাওড়ার আন্দুললর হরানবন্শরণ দত্ ১৫৮০ 
সালল েলোতায় চলল আলসি। নতনি রাজা 
হটাডরমললর  অধীলি রাজস্ব আদায়োরীর 
চােরী হিি এবং নববিাসলযার্তা অজ্ি 
েলরি। তাঁর িানত রামচন্দ্র দত্ ১৯৬৮ 
সালল এই অঞ্চলল চলল আলসি। রামচলন্দ্রর 
িানত মদিলমািি দত্ ব্ানঙ্ং, জািালজর 
ব্বসা েলর ওলে উপাজ্ি েলরি এবং 
এই বালড়লত মালয়র আরাধিা শুরু িয়। 

১৪। িাটলোলা দত্ বালড়ঃ মদিলমািি 
দলত্র আপি মাসতদু লতা ভাই, রামচন্দ্র 
দলত্র মধ্ম পুত্র মানিে্ চলন্দ্রর বড় 
হছলল হদওয়াি জরতরাম দত্ নছললি ইস্ট 
ইনন্য়া হোম্পানির পাটিা ওয়ার িাউলসর 
আমদানি রফতানির েম্েত্া। নতনি চলল 
আলসি ৭৮, নিমতলা রাট ্রি্রীলটর বালড়লত। 
এই বালড়র পূজা ২০০ বছলরর প্রাচীি। 
প্রনতমার শালড়, রয়িা সব মাটটর। আড়ম্বর 
েম িললও নিষ্ায় তু্রটট হিই। হভালর চাল 
আর আলু হদওয়া িয় িা। ক্্মীলরর পুতদু ল 
রলড় তাঁর বলল িয়। নবসজ্লির পর বালড়র 
হছললরা নদ্লজন্দ্র লাল রালয়র ‘বঙ্গ আমার 
জিিী আমার’ রাইলত রাইলত হফলরি।      

১৫। অধর লাল হসলির বালড়ঃ শ্রীরামেৃলষ্র 
পরমভক্ত  চ্গ্রালমর হডপুটট ম্ালজল্রিট 
অধর লাল হসলির বালড়, ৯৭,নব হবনিয়া হটালা 
্রি্রীলট তাঁর বাবা রামলরাপাল হসি  ববষ্বমলত 
পূজা শুরু েলরি। শ্রীরামেৃষ্লদব স্বয়ং  

এিার বালড়র দূর্া পূজায় এলসনছললি। 
বত্মালি পূজা ৯৭এ, ৯৭নব দুইভালর 

ভার িলয় হরলছ। অষ্টমী আর িবমীলত 
রঙ্গাজলল হভার রান্না িয়। ষষ্ঠী 
হেলে িবমী সবাই নিরানমষ োি।   

১৬। েনবরাজ রঙ্গাপ্রসাদ হসলির বালড়ঃ   
েুমারটদু লল রালটর োলছ, ১৭, েুমারটদু লল ্রি্রীলট 
ঢাোর প্রনসদ্ধ েনবরাজ িীলাম্বর হসলির 
সুলযার্ পুত্র শ্রীরামেৃষ্ পরমিংস হদলবর 
নচনেৎসে, েনবরাজ রঙ্গা প্রসাদ হসি ভদ্রাসি 
স্াপি েলরি। ১৮৪০ সাল হেলে শাক্তমলত 

পূজা িলয় আসলছ। প্রনতমার ডািনদলে 
োলত্্ে আর বাম নদলে রলণশ নবরালজত। 
অষ্টমীলত এই বালড়লত হজাড়া োলঠীপূজা 
িয়। আলর পাঁিাবলল িত। এেি বধি।    

১৭। হভালািাে ধামঃ অলভদািন্ হরালডর 
(৩৩/২ নবডি ্রি্রীট, েলোতা- ৬) ওপর 
এই বালড়টট োলঠীপূজার নদি নবলেলল 
ফািুস ওড়ালিার জি্ নবে্াত। এিারা 
চাঁদ সওদারর, ধিপনত সওদারলরর বংশধর 
বলল দাবী েলরি। হভালািাে দত্ োরলজর 
ব্বসা েরলতি। ১৯০৫ সালল বারািসীলত 
প্রেমবার পূজা অিুটষ্ত িয়। হভালািাে 
দলত্র মৃতদু ্র পর পাোপানে ভালব এই বালড়লত 
পূজা েরা শুরু িয়। অভয়া মূনত্লত, নশব 
সমনবিতা রূলপ সপনরবালর পূজা অিুটষ্ত িয়। 
অষ্টমীলত েুমারী পূজা, ধুলিা হপাড়ালিা িয়।   

১৮। ছাতদু বাবু লাটদু বাবুর বালড়ঃ হবেুি 
েলললজর পাশ নদলয় এনরলয় নবডি ্রি্রীট 

হপাস্ট অলফলসর োলছ রামদুলাল নিবাস 
িালম ে্াত ৬৭, নবডি ্রি্রীলটর বালড়টট 
ছাতদু বাবু লাটদু বাবুর বালড় িালম পনরনচত। 
ছাতদু বাবু লাটদু বাবুর বাবা রামদুলাল হদ 
সৎ,দািী ব্ালক্ত নছললি, নযনি ব্বসা েলর 
প্রভূত উন্ননত েলরনছললি। ইনি স্বাধীিতার 
পরবতজী োলল মানে্িী এবং ভারতঠীয় 
বানণলজ্র পনেেৃৎ নছললি। বারািসীর 
দ্াদশ নশব মনন্র ওিারই প্রনতটষ্ত। তাঁর 
দুই হছলল আশুলতাষ এবং প্রমেিাে ওরলফ  

ছাতদু বাবু লাটদু বাবু হযমি দািী হতমি নবলাসী 
নছললি। হদবীর পালশ লক্ষ্মী সরস্বতঠী ঝাঁনপ 
এবং বীণারনিত, জয়া নবজয়া রূলপ োলেি, 
নপছলি ‘মিলচৌলড়’ চালল োলে, পানরবানরে 
রয়িা,ি’লাো িালর সুসব্জ্তা হদবীলে, 
নরলয়ভাজা লুনচ, নতি প্রোর সবজঠী, 
িুিছাড়া রান্না হভার নিসালব নিলবনদত িয়।      

১৮। দলজ্ পাড়া নমত্র বালড়ঃ ছাতদু বাবু 
লাটদু বাবুর বালড় হেলে হবলড়লয় হসন্টাল 
এলভনিউ এর নদলে হযলত ডাি নদলে ১৯, 
িীলমনণ নমত্র ্রি্রীলট বড় িােুরদালাি 
আর ৪২, নবডি হরা এর নদেটায় হছাট 
িােুরদালাি আলছ। এিালদর পূব্পুরুষ 
দূর্াচরণ নমত্র ব্বসায়ী নছললি। িবাব 
নসরাজউলদৌলোলে রনে সরবরাি েরলতি। 
পরবতজী প্রজলন্মর িীলমনণ নমত্র, যার িালম 
িীলমনণ নমত্র ্রি্রীট, তাঁর উত্রসূনর রাধােৃষ্ 
নমত্র পানরবানরে অবস্ায় উন্ননত রটাি। 
১৮০৭ সাল হেলে দূর্া পূজা শুরু েলরি। 

 শ্রীরামেৃষ্লদব স্বয়ং এিার বালড়র 
দূর্া পূজায় এলসনছললি।



নত্রশলক্তর সমবিয় রূলপ অপরূপ ‘মিলচৌলড়’ 
চালল, নসংিাসলি আসীি হরাড়ানসংি বািি 
সলমত হদবীর পূজার নবলশষত্ব িল এোলি 
১০৮ পলদ্মর বদলল ১০৮ অপরালজতা 
হদওয়া িয়।  বালড়লত বািালিা িািািরেম 
নমটষ্ট হভার হদওয়া িয়। দশমীলত শুলক্তা, 
শাে, মাছ, অম্বল ইত্ানদ হভার হদওয়া িয়। 
এিালদর প্রনতমাবরণ হদোর মতি।   
১৯। মানিেতলা সািা বালড়ঃ এলািাবাদ 
হেলে এলস সািারা  িুলির ব্বসা েলর সুনবশাল 
জনমদারী রলড় হতাললি। নবলবোিন্ হরাড 
এবং মানিেতলা হরালডর সংলযাস্লল 
১২২এ, মানিেতলা ্রি্রীট টিোিার ‘সািা 
ম্ািসলি’ বত্মালি পূজা িয়। নবশাল িােুর 
দালালি পূজার বয়স ১৫০ বছলরর হবশী।  

২০। নররীশ হরালষর বালড়ঃ মানিেতলা 
সািা বালড়র হেলে চঞ্চলা সুইটস এর রললর 
বাঁে নিলয় সরু রাস্া ধলর এলরাললই ৪, হরাষ 
হলি, মানিেতলার এই বালড়লত ১৮৫৬ সালল 
নররীশ চন্দ্র হরাষ দুর্া পূজা শুরু েলরি। 
এিালদর বালড়লত সনধিপূজা িয় িা। োরি 
নরনরশ হরালষর গুরু সনধিপূজার সময় 
হদিত্ার েলরনছললি। বদলল সোলল আর 
সলধি্য় েল্াণী পূজা িয়। েুমারী পূজা, ধুলিা 
হপাড়ালিা, ১০৮ প্রদীপ হদওয়ার রীনত আলছ।   

২১। পটলডাঙ্গার বসু মনলেেলদর বালড়ঃ 
হরৌলড়র িুলসি শালির মন্ত্রী হরাপীিাে 
বসুর বংশধর, রামেুমার বসু ১৭৯৪ 
সালল েলোতায় আলসি। তার পুত্র প্রেম 
ইংলরলজ জািা বাঙ্গালঠী রাধািাে বসু মনলেে 
পনরবালরর ভার্ লফনরলয় আলিি এবং ১৮, 
রাধািাে মনলেে হললির বালড়লত দুর্াপূজা 
শুরু েলরি।নতনি েলোতায় ৪০ টট বালড়র 
মাললে নছললি।  তাঁর িানত হক্ত্রলমািি বসু 

মনলেে ২২, রাধািাে মনলেে ্রি্রীলটর বালড়লত 
পূজা স্ািাতের েলরি। সনধিপূজার মুিূলত্ 
চডি মুডিলে বধ েলর’ চামুডিা’ িলয়নছললি বলল 
এই সময় বন্দুলের গুলল হছাড়া িয়। বালড়র 
পুরুলষরা ঢালের তালল ‘োদামাটট’ হেললি। 
  
২২। বদি চন্দ্র রালয়র বালড়ঃ হসন্টাল 
এলভনিউ হেলে েলুলটালা হললি ঢদু লে 
বাঁনদলে ২এ, হরাপাল চন্দ্র হললির এই বালড় 
বতনর েলরনছললি ম্ানেিলটাস এন্ বাি্ 
হোম্পানি। অলযাধ্া হেলে আসা ‘রায়’ 
হেতাব পাওয়া সুবণ্বনিে বদি চন্দ্র রায় 
১৮৫৭ সালল এই পূজা শুরু েলরি। হমনডলেল 
েললজ িসনপটাললর উল্ানদলের এই 
বালড়র িােুর দালাি হবশ বড়, মাোয় আললা 
লারালিা সাদা স্ম্ভ নদলয় সাজালিা, ফলল রালত 
ভঠীষণ সুন্র মায়াময় পনরলবশ বতনর িয়।  

২৩। পূণ্ চন্দ্র ধলরর েুি্রীবাড়ঠীঃ েনবরাজ 
হরা বা লফয়াস্ হলি িলয় নেংবা হদলবন্দ্র 
মনলেে ্রি্রীট িলয়  চলল আসা যায় ৩২ 
এ, হদলবন্দ্র মনলেে হরালডর এই বালড়লত। 
নবলশষত্ব রলয়লছ প্রনতমায়, লক্ষ্মী, সরস্বতঠী, 
োলত্্ে,  রলণশসি, অতসীবণ্া অভয়া মূনত্লত 
ববষ্বমলত পূলজতা হদবীর পালশ নশব হিই 
তলব পদতলল মনিষাসুলরর বদলল আলছ দুটট 
নসংি। পূণ্ চন্দ্র ধর ১৮৫০ সালল িাললশির 
হেলে েলোতায় এলস  নব্রটটশ ফাম্ জারনডি 
এন্ নস্িালরর হোষাধ্ক্ রূলপ েম্জঠীবি 
শুরু েলরি পলর িুলির ব্বসায় সফলতা 
হপলয়নছললি। ১৫৭ বছলরর এই পুলজা  
১৯৪৬ সাললর রায়লটর সময় বধি নছল।  

২৪। িীলমনণ হসলির বালড়ঃ বংলশর পূব্ 
পুরুষ যলশালরর হসািার োরবানর নছললি। 
১৯ শতলে েলোতায় এলস, জাোনরয়া 

্রি্রীলটর বালড়লত প্রেম পূজা শুরু েলরি। 
১৯১৩ সালল োিাইলাল হসি ১৩০, 
ববিেোিা হরাড, েলোতা-৯ টিোিায় 
সুন্র িােুরদালাি নিম্াণ েনরলয় পূজা 
স্ািাতের েলরি। পদ্মাসীিা নদ্ভদু জা অভয়া 
মূনত্র পূজায় জবাফুলল বা হবলপাতায় 
বুে নচলর রক্ত হদওয়ার রীনত আলছ।   
 
২৫। পটদু য়ালটালা ব্ািালজ্ বালড়ঃ েললজ 
্রি্রীট আর বনঙ্ম চ্াটালজ্  ্রি্রীলটর সংলযারস্ল 
হেলে এেটদু  দূলরই  ৪, পটদু য়ালটালা হললি 
অবনস্ত এই দুর্াবালড়র পূজা শুরু েলরি, 
প্রেম ভারতঠীয় এটনি্ হবণীমাধব ব্ািালজ্। 
নতনি রাণী রাসমনণ, ছাতদু  বাবু –লাটদু  
বাবুলদর এটনি্ নিসালবও নিযুক্ত নছললি। 
পূজার নবলশষত্ব িল মনিলারা হভার বতনর 
েলরি। ১০৮টট নচনির মডিার উপর 
িারলেল িাড়দু র চূড়া েলর োলায় সুন্র 
েলর সালজলয় পনরলবনশত িয়। এেসময় 
এই বালড়লত পূজার সময় জলসা িত।   

২৬। হশাভাবাজার রাজবালড়র পুজাঃ 
‘হশাভারাম বসালের বারাি বালড়’ বা ‘পাবিার 
বারাি’ বলল পনরনচত অঞ্চলটট নবনভন্ন 
উৎসলব আললায় মুলড় হফলা িত। অলিে 
জি সমারম িত। হসই হেলে িাম িলয়লছ 
হশাভাবাজার। মিারাজা িবেৃষ্ হদব 
নছললি হশাভাবাজার রাজবালড়র প্রনতষ্াতা। 
পুলরালিা রাজবালড়লত (৩৩, রাজা িবেৃষ্ 
্রি্রীট) োলেি তার দত্ে পুত্র হরাপীলমািলির 
বত্মাি প্রজন্ম ওরলফ বড় তরফ আর িতদু ি 
রাজবালড়লত (৩৬,রাজা িবেৃষ্ ্রি্রীট) োলেি 
তাঁর নিলজর পুত্র রাজেৃলষ্র বংশধলররা 
ওরলফ হছাট তরফ। ১৭৫৭ সালল পলাশীর 
যুলদ্ধর পর হেলে পুলরালিা রাজবালড়লত 
পূজা চলল আসলছ। লড্ ক্াইভ,ওয়ালরি 

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল
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হিটস্টংসলে নিমন্ত্রণ েলর আিা িলয়নছল। 
রামেৃষ্ পরমিংসলদব, স্বামী নবলবোিন্, 
রবীন্দ্রিাে িােুলরর মতি অলিে ব্ালক্তত্বর 
এই  বালড়লত পদধূলল পলড়লছ। ১৭৯০ 
হেলে িতদু ি বালড়লত দুর্াপূজা শুরু িয়।  

২৭। বারবাজার িালদার বালড়র পূজাঃ 

বারবাজার সাব্জিীি হঢাোর রাস্ায় 
এনরলয়, ক্্মীলরাদ প্রসাদ নবদ্ানবলিাদ 
মলঞ্চর উল্ানদলে হরৌড়ঠীয় মলি হঢাোর 
রাস্া।মলির উল্ানদলে ১৭/১ োলঠীপ্রসাদ 
চক্রবতজী ্রি্রীলটর িালদার বালড়লত ৪৫০ 
বছলরর প্রাচীি দুই ফুট উচ্চতার েটষ্টপােলরর 
অসুরদলিী, নসংিবানিিী দুর্ামূনত্ পূলজতা 
িলয় চলললছি। ১৫৬০ সালল এই বংলশর 
পূব্ পুরুষ ওলড়শার বাললবিলর হবড়ালত 
নরলয়নছললি। হসোলি এে মুসলমাি 
হজললর বালড়র হমলঝ প্রায় ১৪ ফুট েঁুলড় 
এই মূনত্টট পাওয়া নরলয়নছল। ইনি েুবই 
জাগ্রত, ভলক্তর মিস্ামিা পূণ্ েলরি বলল 
নববিাস। এই বালড়লত েুমারী পূজা িয়।    

২৮। রাণী রাসমনণর বালড়ঃ দব্ক্লণবির োলঠী 
মনন্লরর প্রনতষ্াতা রাণী রাসমনণর বিশুর 
প্রীনতরাম মাড় (দাস) ১৯৭৪ সালল দূর্াপূজা 
শুরু েলরি। বত্মালি জািবাজালরর এেই 
বালড়র নতি দালালি নতিটট পুলজা িয়। 
১৩, রাণী রাসমনণ হরালডর বালড়র পূজাটট 
রাণী রাসমনণর প্রবনত্ত এটট োছানর বালড়র 
নদেটট নছল। নরিস্দু ল ্রি্রীট নদলয় ঢদু েলত 
িয়। শ্রীরামেৃষ্ পরমিংসলদব এলসনছললি 

এোলি । িাজরা পনরবার বত্মালি দানয়লত্ব 
আলছি। ১৮/৩ এস.এি. ব্ািালজ্ হরালডর 
পূজাটট পুলরালিা এটট এেি পনরচালিা 
েলরি হমজ হমলয়র তরলফর হচৌধুরীরা। 
আর রাস্ার টিে উল্া নদলে ১৮, রাণী 
রাসমনণ হরালড ‘’রাসমনণ ভবি’’ এর পূজার 
দানয়লত্ব আলছি হছাট তরলফর নববিাসরা। 

দঃ েলোতার রাসনবিারী হরাড িলয় 
নত্রলোণ পালে্র োলছ এেটট বালড়লত রাণী 
রাসমনণর বড় হমলয় পদ্মমনণর বত্মাি 
বংশধলররা আলাদা পূজা েলর আসলছি।    

২৯। চন্দ্র বালড়ঃ িদীয়ার ভারত  চন্দ্র  
এিালদর পূব্পুরুষ। ১৭৮১ সালল এিারা 
েলোতায় চলল আলসি। রলণশ চন্দ্র, যার 
িালম রলণশ চন্দ্র এলভনিঊ নতনি ২৩, নিম্ল চন্দ্র 
এলভনিলউর বালড়লত দূর্া পূজা শুরু েলরি।    

৩০। অকূ্রর দত্র বালড়ঃ িুরলঠী হেলে 
েলোতা আসার পর রাণী রাসমনণর 
বিশুর প্রীনতরাম মালড়র সালে ব্বসা 
েলর অকূ্রর দত্ সফল িি।। ১, রালজি 
দত্ হললির এই বালড়লত দূর্া পূজা 
শুরু েলরি। হসইসময় মারািা আর 
আরাোিরা ত্রাস সৃটষ্ট েরার ফললই িােুর 
দালালির হেলে এেটা গুপ্ত পে বতনর েরা 
িলয়নছল যা ওলয়ললংটলি নরলয় ওলি।  

৩১। িীলমনণ হদ িােুর বালড়ঃ ৪৫, 
নিদারাম ব্ািালজ্ হলি, েলোতা-২ এর 
এই বালড়র প্রনতষ্াতা িীলমনণ হদ, প্রেম 

জঠীবলি নব্রটটশ েম্চারী নিসালব োজ শুরু 
েরললও পলর ব্বসায়ী নিসালব েুবই সাফল্ 
লাভ েলরি। স্বপ্ালদশ হপলয় লক্ষ্মী িারায়ণ 
এবং জরন্নাে মনন্র নিম্াণ েলরি। ১৮৯৬ 
সালল নতনি অতঠীব সুন্র অষ্টধাতদু র দুর্া 
মূনত্ নিম্াণ েরাি যার নিত্ পূজা িয়। 

৩২। দত্ বালড়ঃ হরানবন্চরণ দত্, 
েলোতায় হবললজয়াম োঁলচর ব্বসা 
েরলতি। ৬২, নিদারাম ব্ািালজ্ হলি, 
েলোতা -২,  এর বালড়লত ১৮৮৩ সাল হেলে 
ির হরৌরীর অভয়া মূনত্র পূজা শুরু েলরি। 

৩৩। নববিিাে মনতলাললর বালড়ঃ জয়িরলরর 
রাঙ্গদুলঠী পনরবার ‘মনতলাল’ উপানধ নিলয় 
েলোতায় চলল এললি। নিদারাম ব্ািালজ্ 
হলি হেলে এনরলয় ১/নস দুর্া নপেুরী হললি 
ভদ্রাসি স্াপি েলরি। দূর্াপূজা শুরু 
েলরি। বলা িয় এই নববিিাে মনতলাল 
তার বউমালে এেটা আস্ বাজার উপিার 
নদলয়নছললি। যা এেি বিুবাজার> অপভ্রংলশ 
হবৌবাজার িালম পনরনচত। এই বালড়লত 
নতিলশা বছলরর পুলরালিা এেটট নপতললর 
প্রদীপ আলছ যা সপ্তমীর নদি জ্ালালিা িয়।        
    
এছাড়াও ৪, িােুরদাস পাললত হললির 
নবে্াত ওয়াইি ব্বসায়ী রাম হরাপাল 
সািার বালড়র সুন্র িােুরদালালি পূজার 
বয়স ১৭৫ বছলরর হবশী। ১৭, সুনেয়া 
্রি্রীলটর মলিন্দ্র শ্রীমািীর বালড়, নব হে পাল 
এলভনিউ ও রবীন্দ্র সরণীর সংলযারস্ল 
হেলে অিনতদূলরই বাঁেুড়া হেলে েলোতা 
এলস হপল্াল, নডলজল হতললর ব্বসা 
েলর বড়ললাে িওয়া অমৃতলাল দাঁ এর 
বালড়র ১২০ বছলরর হবশী প্রাচীি পূজা, 
৩৯ যতঠীন্দ্র হমািি এলভনিউ আর এম.লজ. 

পূজার নবলশষত্ব িল মনিলারা হভার 
বতনর েলরি।



হরালড ,োশীিাে মনলেে িােুরবালড়লত পালা 
েলর িওয়া মনলেে বালড়র ৪০০ বছলরর 
প্রাচীি নসংিবানিিীর পূজা, হলনড ডাফনরি 
িাসপাতাললর পালশ ৩, রামলমািি রায় সরণীর 
ওপর শম্ভদু িাে হসলির বালড়লত ১৯২৩ সাল 
হেলে শুরু িওয়া পূজা, ৫৬ এ, ড্রস হললি 
িীলমনণ দলত্র বাড়ঠীর পূজা, ৫৫ শশীভূষণ 

হদ ্রি্রীলট/ ১৫ রমািাে েনবরাজ হললি 
নশনশর েুমার িালদালরর বাড়ঠীলত রনঙি 
োঁলচর োজ েরা িােুরদালালি নিত্পূলজতা 
অষ্টধাতদু র দূর্ামূনত্র পূজা, রাজাবাজার 
সালয়সি েলললজর নপছলি ৪, োললদাস নসংি 
হললি  িনরিাে মুলোপাধ্ালয়র বালড়র পূজা, 
েলোতার িাম েরা বাবুলদর অি্তম,  নবধবা 
নববালির অি্তম পৃষ্ হপাষে  দািী মনতলাল 
শীললর ৬০, েলুলটালা হললির বালড়র ১৫০ 
বছলরর হবশী প্রাচীি পূজা, েুমারটদু ললপালে্র 
উল্ানদলে ঢাো নবক্রমপুলরর ভার্েুল 

রায় বালড়র পূজা, আনিরীলটালারধ হরলদর 
পূজা, দব্ক্ণ েলোতায় হিতালজ ভবি 
হমল্া হস্টশি, িনরশ মুোলজ্ হরাড এবং 
আশুলতাষ মুোলজ্ হরালডর সংলযারস্লল 
২৬/ই, চন্দ্রিাে চ্াটালজ্ ্রি্রীলটর ভবািীপুর 
হদ বালড় , হমানিিী হরালডর ভবািীপুর মনলেে 
বালড়, হচতলায় চক্রবতজী বালড়, িাজঠীর বালড়, 

হবিালার জরতরাম মুোলজ্ বালড়র হসািার 
দুর্া, হবিালা োিার োলছ অমলরন্দ্র ভবলি 
রায়লদর পূজা, বলড়শা,   সলের বাজালরর সাবণ্ 
রায়লচৌধুরীলদর দূর্াপূজা উললেেলযার্।
বছলরর পর বছর ধলর মাতকৃ আরাধিা, 
পানরবানরে, সামালজে, অে্সিনতে, 
ইনতিালসর জঠীবতে দললল িলয় প্রজলন্মর 
পর প্রজলন্ম লাললত িলয় চলললছ।আর 
সংসারলক্ষ্ট আত্স্ালবিষী নরপুবণীভূত 
অধি হৃদয় জঠীলবরা এেটাই প্রাে্িা েলরলছ 
‘পুিরারমিায় চ’।

ধি্বাদঃ
সমস্ বালড়র সদস্লদর, রাস্ার ধালরর 
হসইসব হছাট হদাোিদারলদর, যারা িানস 
মুলে তে্ নদলয় নছললি। অনমতাভ গুপ্তার 
ব্লর (েুবই তে্বিুল, অলিে গুললা টিোিা 
হজারাড় েরা হরলছ), গুগুল ম্াপ এবং 
আমার মা বাবালে, যারা মধ্ েলোতার 
বালড়গুলল েঁুলজ হপলত সালে নছললি।  

বইঃ বলিদী েলোতার ররবালড় ;  
হদবাশীষ বলন্্াপাধ্ায় ।

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল

স্বপ্ালদশ হপলয় লক্ষ্মী িারায়ণ এবং 
জরন্নাে মনন্র নিম্াণ েলরি। 
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বললত পালরা নবমল এই নেটট পাটট্ মালি 
আজোল প্রনতমালস হবনশরভার মনিলারা 

প্রচদু র হসলজ গুলজ এবং অবশ্ই িতদু ি শালড় 
পলর হয যায় হসটা হে আনবষ্ার েলরনছললি?  

নবমল শুলি িাসলত িাসলত বলললা হেি হসি 
দা আবার এই মালস িতদু ি নে িললা? আচ্া 
অলফলস হতা আপিার ভলয় সবাই তটস্ োলে 
নেতেদু  প্রনতমালস হবৌনদর নেটট পাটট্ িবার পর 
আপনি হেি এরেম হভবলল যাি বলুি হতা ??? 

আর হবাললািা এে এেমালস এে এে জলির 
বালড়লত পাটট্ িয়। আর ব্াস তারপর  শুরু িয় সব 
ব্াপালর হফাড়ি হদওয়া। মালি নরিজ রাোর বাস্দু  
টিে হিই, হতা হবডরুলমর রং হরালাপী েরলল স্বামী 
স্ত্র্মীর হপ্রম হবনশ িয়। তারপর এেটদু  দালড় রালো, 
আজোল সবাই রালে । আচ্া নবমল আনম এই 
বলয়লস  োঁচাপাো দালড় হরলে নে েনর বললালতা? 

নেতেদু  োল রনববার যা িললা হসটা আমার সারাজঠীবি 
মলি োেলব ।

হেি নে িলয়লছ হসি দা ? বলুি হতা ।

তািলল হশাি আমার হমলয়টা বড্ লক্্মী। হোি নেছদু  
আবদার েলরিা । োল জন্মনদি নছল । হতা হমলয় 
এই প্রেম বলললা বানপ এেটা হছাট েুেুর এলি দাও 
নলিজ। এটা রত ১০ নদি আলর বললনছল। হভলবনছলাম 
এেটা পার এলি হদব রাললফ ট্রিট হেলে রনববার 
সোলল। নেতেদু  সব্িাশ হিাললা দুনদি আলর নমলসস 
দাশগুলপ্তর বালড়লত হতামার হবৌনদর যাওয়ার পর।  

হতামার হবৌনদ বালড় এলস জািায় ফ্্ালটর জি্ পার 
টিে আলছ নেতেদু  বালড়লত িানে জাম্াি হশফাড্ িা 
রােলল মাি সম্াি োলে িা । অলিে বুনঝলয় সুনঝলয় 
নেছদু লতই মািালিা হরল িা । নেতেদু  হরলরা িললা োল 
সোলল রাললফ ট্রিট এ যাবার সময়। হদনে হবৌনদ 
হরনড হফাড়ি হদবার জি্। জািাললা ও প্রচদু র বালড়লত 
প্রনতমালস পাটট্ েরলত নরলয় েুেুলরর বাচ্চা হদলে। 
তাই আমালদর যালত িনেলয় িা হদয় তাই সালে যালবই।  

বাপ হবটট তেনি বুঝলত পারলাম নেছদু  এেটা সব্িাশ 
িলব। যাই হিাে ভায়া ওোলি নরলয় হতা হচাে 
চড়েরাছ িলয় হরলছ। েলতা েুেুলরর বাচ্চা, পানে 
আলরা েলতা নে । হেউ বললছ ২৫ িাজার , হেউ 
বললছ আমার টা এেদম নপওর ১৫ িাজার , সবাই 
হচঁচালমনচ েলর ডােলছ । আনম নে েরলবা বুঝলত 
পারনছ িা। এরমলধ্ এেটা সুন্র বছর ২০র এেটা 
হমলয় এলস আমার হবৌলয়র োলি নে বলললা। আর 
এেটদু  পলরই এেিালত হমলয় আর এে িালত আমার 
জামা ধলর টািলত টািলত বাইলর নিলয় এললা।  

হদেলাম ওই হমলয়টা েলয়েটা বাচ্চা নিলয় দাঁলড়লয়। 
এেটা হছাট জাম্াি হশফাড্ হদোললা। েুেুরটা 
রুমাব্চ্ল। হবশ হমাটালসাটা। হমলয়টা বলললা 
এইমাত্র হেলয় রুনমলয়লছ। ওর বালড়র েুেুলরর ৩টা 
বাচ্চা িলয়লছ। এেটা হরলে বানে দুলটা ৫০০০টাো  
েলর নবলক্র েলর হদলব। আমার হবৌ হতা যুদ্ধ জয় 
েরার মলতা েপাত েলর এেটা নিলয় নিল, আর 
৫০০০টাো নদলয় তাড়াতালড় পা চালললয় রালড়লত উলি 
হরল । আনম বললাম এলতা সস্ায় জাম্াি হশফাড্!!! 
শুলিই হরলর হরল বলল এর জি্ই হতা আনম এলাম।  

অলিে টাো বাচালাম চললা বাইলর হেলয় বালড় 
লফরলবা। আনম বললাম রনববার শ্ামবাজার এ নেছদু  
হোলা োলে িা। উনি শুলি বলললি তালত নে িলয়লছ 
আলম্নিয়া হত চললা। যাইলিাে সারা রাস্ায় েুেুরটা 
এেদম জ্ালায় নি। বালড় এলস এেটা চাদলর ঢাো 
নদলয় নডভালি শুইলয় নদল। সধি্া হবলায় হমলয়র 
নেছদু  বধুি এললা। ওই হেে োটা োওয়া দাওয়া 
িললা । িিাৎ শুনি িুক্া  িুয়া। চমলে তাোলাম 
নেছদু ই হদেলত হপলাম িা। আবার হদনে িুক্া িুয়া। 
ওমা হরা  সবাই হদেলাম নডভালি বলস উনি িুক্া 
িুয়া েরলছ। হমলয়র বধুিরা হিলস রড়ারলড় োলচ্।  

হবৌ হদেলাম নেছদু ই িয়নি েলর নরফট গুললা হভতলর 
নিলয় হরল। সারা রাত িুক্া িুয়ার জি্ রুম িয়নি। 
সোলল রুম হেলে উলিই আলর বাচ্চাটালে নিলয় 
পাড়ায় এেজি ফলরলস্টর রাড্ োলে , তালে আলরা 
৫০০টাো নদলয় বাচ্চাটালে নদলয় আসলাম। 

আচ্া হসিদা আপনি হবৌনদলে নেছদু  বললি িা হেি?? 
প্রনতমালস হোি িা অরটি রটটলয় চললছ হবৌনদ।  

েৃতজ্ঞতা বুঝলল ভায়া েৃতজ্ঞতা। 
জালিালতা নবমল হসই হোি হছাটলবলা হেলেই ওলে 
নচনি । মাত্র ১৯ বছর বয়লস নবলয় িলয় এলসলছ 
আমালদর বালড়লত। মা বাবা দুজলিই নবছািায় তেি, 
৩ হট হছাট ভাই আর ২ হটা হবাি। িানস মুলে সবার 
জি্ েলর হরলছ। হোিনদিও নেছদু  আবদার েলরনি। 
আলস্ আলস্ ভাই হবািলদর  বলড়া েলর নবলয় নদলাম, 
মা বাবা ও চলল হরল। তারপর ১৪বছর বালদ হমলয় 
িললা।  ওইসময় যনদ আমার মা বাবালে অবলিলা 
েরলতা বা ভাই হবািলদর যনে িা েরলতা অেবা 
আলাদা সংসার িবার জি্ অশালতে েরলতা, বললত 
পালরা আনম নে েরতাম। োে িা ও নিলজর জি্ 
এেটদু  হবঁলচ। আসল আিলন্র সময় হতা নেছদু ই পায়নি 
হতামার হবৌনদ। এমি নে যতনদি ভাই হবািলদর নবলয় 
িয়নি , পুলজার সময় ওলদর জি্ িতদু ি জামা নেিত। 
আর বললতা ওরা আর ে’নদি! পলর নদও যেি সবাই 
নিলজর পালয় দাঁলড়লয় যালব। এরজি্ ভাললাই আনছ 
আমরা, িা িয় এেটদু  আবদার সি্ই েরলাম হতামার 
হবৌনদর।

অমৃতা গুি হদ

ত্কত্ট পারটটি  

গ
ল্প



এই মূিুলত্ শরৎোললর বাংলালদশ শুভ্রিীল 

আোশ ও হসািালরালদ নমললনমলশ এমি 

মলিারম এে দৃশ্ িলয় উলিলছ যা হদেললই টিে 

মালয়র লনিগ্ধ মুেটট মলি পলড়।

‘মা’ এই এেটটমাত্র শব্ যা সব শব্লে অনতক্রম 

েলর নববিজিীি িলয় উলিলছ। পৃনেবীময় ছলড়লয় 

োো বাঙালঠী, মালয়র ডালে নমললত িওয়ার 

প্রয়ালস এেি উলদ্ারী। সব্ংসিা মালে বাঙালল 

পূজা ও আরাধিার মলধ্ নদলয় শুধু বরণ েলর 

িা, হৃদয়াসলি অনধটষ্ত েলর- জিিী আর 

হদবী তেি এোোর। সতোি তাই চরলণ প্রণাম 

নিলবদি েলর মন্ত্র উচ্চারণ েলর ‘‘তমীবিরী হদবী 

চরাচরস্’’- মা তদু নম চরাচর জরলতর অধীবিরী।

মাতকৃ -আরাধিালে উপলক্ েলর শারলদাৎসলবর 

এই বিুবণজী আলয়াজলির পাশাপানশ েুমুনদিীলত 

চলল সারা বছরই এে অি্রেম আলয়াজি। 

মািবলসবার আলয়াজি। েলরািার এই মিামানর 

োললও হস আলয়াজলি হিই হোি রাটনত 

বরং তার পনরসর আলরা নবস্কৃ ত িলচ্। শিীদ 

দািবীর রণদা প্রসাদ সািা মাতকৃ জ্ঞালি েুমুনদিী 

ওলয়ল হফয়ার ্াষ্ট প্রনতষ্া েলরনছললি সুনবধা 

বলঞ্চত হেলে শুরু েলর অপামর মািুলষর জি্। 

নতনি মািুলষর হৃদলয় হপৌঁলছ নছললি মািুষলে 

নিঃস্বাে্ভালব ভাললবলস। নত্রলশর দশে হেলে 

নশক্া ও স্বাস্্ নিলয় োজ েরা েুমুনদিী পরবতজী 

প্রজলন্মর িালত এেি ববনচলত্র আলরা উদ্ভানসত। 

সতোিলে রক্া েরার সিজাত সংেলল্ মা 

এোধালর ‘নত্রশুলবরধানরিী’, ‘হসৌম্া’ এবং 

হনিিময়ী। েুমুনদিীলতও টিে হতমনি তার 

সেল আলয়াজলি মািুলষর হসবা- মাতকৃ পূলজার 

অনবলচ্দ্ অংশ িলয় ওলি।

নববিলজাড়া েলরািার তান্লব মািুষ নদলশিারা। 

নবলবি হোনভড-১৯ মিামানর রূলপ সমগ্র নববিলে 

গ্রাস েলর চলললছ। বাংলালদশও এর ব্নতক্রম 

িয়। ফলল মািুলষর জঠীবি ভয়ািেভালব 

নবপয্স্। সংক্রমণ বাড়ার সালে সালে পালো নদলয় 

চললছ মৃতদু ্। লে ডাউি, চলাচলল েড়ােলড়, 

স্বাস্্নবনধ হমলি চলার সরোনর েলিার নিলদ্শ 

সলত্বও েলরািা নবস্ার রদ েরা েটিি িলয় 

পলড়লছ। এমি পনরনস্নতলত মািুলষর জঠীবি ও 

জঠীনবো িুমনের মুলে পলড়লছ। বাড়লছ হবোর ও 

দুঃস্ মািুলষর সংে্া। মািুলষর এই অসিায়ত্ব 

লারলবর উলদেলশ্ েুমুনদিী ওলয়ললফয়ার ্াষ্ট 

তার অতঠীত ঐনতি্ ও অনভজ্ঞতালে োলজ 

লানরলয় দুঃস্ ও দনরদ্র মািুলষর হসবায় সমৃ্পক্ত 

িলয়লছ। নবপন্ন মািুলষর মালঝ ত্রাণ নবতরলণ 

এনরলয় এলসলছ।

মািব েল্াণমূলে প্রনতষ্াি েুমুনদিীর ইনতিাস 

দীর্। রত শতাব্ঠীর ৩০ এর দশে হেলে দািবীর 

রণদা প্রসাদ সািা প্রনতটষ্ত এই প্রনতষ্ািটট 

স্বাস্্লসবা, নশক্া ও িারীর ক্মতায়লি গুরুত্বপূণ্ 

ভূনমো পালি েলর আসলছ। এসব োলজর জি্ 

েুমুনদিীর রলয়লছ নবনভন্ন প্রনতষ্াি। অনবভক্ত 

বাংলায় পঞ্চালশ (১৯৪৩) এর মবিতের হদলেলছি 

এমি মািুষ এেিও হেউ হেউ হবঁলচ আলছি। 

তারা অবরত আলছি বাংলার মািুলষর হসই 

দুনব্ষি নদিগুললার েো। কু্ধা নিবারলণর 

জি্ এলতাটদু েু হফলির দুয়ালর দুয়ালর অসিায় 

মািুলষর ছদু লটাছদু টট আর ক্রন্ি। হসই দুনভ্লক্র 

নদিগুললালত দািবীর রণদা প্রসাদ সািা সমূ্পণ্ 

এেে উলদ্ালর মালসর পর মাস িাজার িাজার 

নিরন্ন মািুষলে আিালরর সংস্াি েলরনছললি। 

এই উলদেলশ্ হদলশর নবনভন্ন স্ালি স্ানপত 

িলয়নছল নতিশ’র অনধে লঙ্গরোিা। েুমুনদিী 

মালসর পর মাস এসব লঙ্গরোিা পনরচালিা 

েলরনছল। 

রণদা প্রসাদ সািার প্রনতষ্াি েুমুনদিীর যাত্রা 

শুরু িয় ১৯৩৩ সালল। এই দীর্ ৮৭ বছলরর 

হিিা সুলতািা

কুিুত্দনীর 

শারয়দাৎসব

পূ
জা
প
র্ব

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল
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অনধেোল যাবত েুমুনদিী মিামানর 

নেংবা দুনভ্লক্ নিঃস্বাে্ভালব স্বাস্্লসবা, 

োদ্সামগ্রী, বস্ত্র ইত্ানদ প্রলয়াজিীয় সামগ্রী 

অসিায় মািুলষর িালত তদু লল নদলয় মািনবে 

োলজ অব্ািতভালব নিলয়ালজত রলয়লছ।

এ বছলর উত্াি এোদশীলত শিীদ দািবীর 

রণদা প্রসাদ সািার ১২৫ তম জন্মনদি 

ও েুমুনদিী ওলয়ললফয়ার ্ালষ্টর প্রনতষ্া 

বানষ্েঠী। েুমুনদিীর জি্ এ উৎসব এে 

অি্রেম মাত্রা হযার েরলব। এ উৎসবলে 

লক্ হরলেই েুমুনদিীলত যুক্ত িলত যালচ্ 

িতদু ি সংলযাজি- েুমুনদিী  ইন্টারি্াশিাল 

ইিটষ্টটটউট অব হমনডলেল সালয়সিস অ্ান্ 

ে্াসিার নরসাচ্। এটট েুমুনদিী ওলয়ললফয়ার 

্াষ্ট অব হবঙ্গল ললনমলটড এর অধীলি 

িারায়ণরলজি ৩,৩৬,২৪৭ বর্ফুট আয়তলির 

নিজস্ব জনমলত প্রনতটষ্ত িলত যালচ্। 

নিনম্তব্ এই টারনশয়ানর এবং নবলশষানয়ত 

িাসপাতালল হযসব সুনবধা োেলব তার মলধ্ 

অি্তম

• ৩০০ শয্া নবনশষ্ট সাধারণ 

িাসপাতাল হযোলি ইিলডার, আউটলডার 

ও ইমালজ্লসি নবভারসি োেলব ল্াবলরটনর, 

যার মাধ্লম সাধারণ মািুষ সব ধরলির 

নচনেৎসালসবা পালব। 

• ে্াসিার হরার নিণ্য়, উন্নত 

নচনেৎসা এবং উপশলমর জি্ োেলব ৫০ 

শয্া নবনশষ্ট নবলশষানয়ত নবভার।

• এমনবনবএস এবং নবনডএস হোলস্ 

উচ্চনশক্া অজ্লির জি্ এেটট হমনডলেল 

েললজ এবং িানস্ং এর উপর পড়ালশািা 

এবং প্রনশক্লণর জি্ োেলব এেটট িানস্ং 

ইিটষ্টটটউট।

• দক্ হটেলিাললজষ্ট বতনর ও 

তালদর েম্সংস্ালির জি্ োেলব এেটট 

হমনডলেল হটেলিাললজ ইিটষ্টটটউট।

• নচনেৎসানবদ্ার নবনভন্ন নবভালর 

রলবষণার জি্ উন্নত প্রযুলক্তর রলবষণা হেন্দ্র 

োেলব। এ ছাড়াও োেলব প্রশাসনিে ভবি, 

ল্াবলরটনর, লাইলব্রনর এবং হিালষ্টল সুনবধা।

হদশ-নবলদলশ নবনভন্ন স্লর গুণরত মািসম্পন্ন 

পড়ালশািা, দক্তা নিভ্র প্রনশক্ণ 

এবং চচ্ার জি্ পনরলবশ সৃটষ্ট েরা। 

রলবষণা এবং প্রনশক্লণর নবনভন্ন স্লর 

ভনবষ্লত উপমিালদলশর নবনভন্ন হমনডলেল 

ইিটষ্টটটউলটর সলঙ্গ এেলযালর োজ েরা। 

• সেললর হদারলরাড়ায় হপৌলছ 

পুটষ্ট ও স্বাস্্নবনধ উন্নয়লির মাধ্লম 

প্রনতলরাধমূলে স্বাস্্লসবা নিব্চিত েরা এবং 

জঠীবিযাত্রার মালিান্নয়ি েরা।

সব নমলললয় েুমুনদিী ইন্টারি্াশিাল 

ইিটষ্টটটউট অব হমনডলেল সালয়লসিস অ্ান্ 

ে্াসিার নরসাচ্ এর লক্্ উন্নত ও গুণরত 

মািসম্পন্ন স্বাস্্লসবা প্রদাি এবং উচ্চমালির 

নচনেৎসানবদ্া নশক্ার হেন্দ্রনবন্দুলত পনরণত 

িওয়া। এই নভশি নিলয় এনরলয় যালচ্ 

েুমুনদিী। 

বাঙালল হয সংস্কৃ নতর দপ্লণ নিলজলে 

হদেলত নশলেলছ হসই সংস্কৃ নতটট বিুলাংলশ 

হোমলল লাবলণ্ মাো। এরই এেটট অংশই 

হতা স্বামী নবলবোিলন্র বাণী ‘‘জঠীলব হপ্রম 

েলর হযই জি হসই জি হসনবলছ ঈবির।’’ 

এই জঠীলবলপ্রম প্রেৃনতটট এ হদশ িদীমাতকৃ ে 

মৃলত্োরই ফল। আমালদর মলির লাবণ্ 

এোতেই আমালদর মাতকৃ েূল হেলে পাওয়া।

সমতল শস্লক্লত্রর শ্ামল আমালদর 

হৃদলয়র মলধ্ আসি নিলয়লছ। এই িদী, 

এই ধািনসঁলড় এবং রবীন্দ্র-িজরুললর উদার 

আোশ, এই সব রঙ এবং রাি হযোলি 

নচহ্নিীি ভালব নমলললছ হসোলিই আমরা 

পনরপূণ্ভালব বাঙালল। হসোলিই আমালদর 

শরলতর মা। অলিোংলশ নতনিই আমালদর 

হশ্ষ্ আত্পনরচয়।

সিস্রপ্রোশময়ী, নববত্িমুেী, বাস্ব-স্বভাব 

মা আমালদর েেলিা বললিনি এ বি্ার োল, 

দুনভ্লক্রোল অেবা এেি েলরািা োল 

সেল উপলভার বজ্ি েলরা। সনত্ই হতা 

হয মৃতদু ্র নমনছল বলয় হরলছ বা বইলছ এেলিা 

হসোলি মন্লপর আিন্ ও আললা হশাভা 

পায় িা। নেতেদু  মা হয আমালদর জঠীবলির 

উজ্নয়িীর রূপ, উপলভালরর উৎসাি। সেল 

প্রোর মললিতার নবরুলদ্ধ মা দূর্ার চারনদলির 

নমনছল। এই উৎসবপ্রবণ ধারাটটই বাঙালললে 

সজঠীব হরলেলছ প্রায় অিায়ালসই। এ োরলণই 

মা দুর্া নবলশষভালব আরাধ্। েুমুনদিীও 

হসই উৎসলবর পতাোবািী। মালয়র োলছ 

প্রাে্িা আমরা হযি সারা বছর সেললর সালে 

নমললনমলশ ভালবাসার রলঙ নমলশ োেলত 

পানর। ভালবাসার দপ্লণ পৃনেবী নচলি নিে 

আমালদর।।

েুমুনদিীর জি্ এ উৎসব এে 
অি্রেম মাত্রা হযার েরলব।



রটিাটা সনত্। তলব আমার জঠীবলির িয় 

আমার েত্ার জঠীবলির রটিা । আশােনর 

আপিালদর ভাল লারলব। ৮০ র দশলের রটিা । 

আমার বিশুরবালড় হযলিতদু  পািালড় এলাোয় এবং 

হসই সময় এত জিসংে্া নছল 

িা , নছল সবুলজর সমালরাি। 

তাই ওই সময় অলিে বালড়লত 

এনস বা েুলার হতা দূলরর েো 

পাোও নছলিা । োরি এে 

পশলা বৃটষ্ট মালিই িান্া। এবং ররম োললও 

রালত রালয় নদলত িলতা। 

গ্রালমর নশব্ক্ত হলালেরা শিলর চােনরর 

জি্ বালড় ভাড়া েলর োেলতি নেতেদু  ররলমর 

সময় তারা বাইলর এেটা োটটয়া বা ে্াম্প 

োলট মশানর োটটলয় িাে ডানেলয় রুমালতা। 

এমিনে এেলিা হভার হবলায় িাঁটলত নরলয় ররীব 

মািুষলদর বালড়র সামলি হোি হোি সময় এই 

দৃশ্ আনম ও হদলেনছ।

এইরেম হোি এে মাচ্ মালসর রটিার েো তদু লল 

ধলরনছ। হসইবার িিাৎ ররম পলড়। হবনশরভার 

বালড়লত প্রেম পাো হেিার প্রনতলযানরতা শুরু 

িয় । নেতেদু  হদো হরল বালড়র হমলয় হবৌরা পাো 

চালললয় আরালম রুমাললও, হবনশরভার ব্াটা 

হছললরা ছালদ বা বাইলর মশানর টানঙলয় রুমালচ্। 

হযই সমলয়র রটিা টা হলোর জি্ এত নেছদু  

বললাম। হসটা এবার বলনছ, মািস, িনর, হযালরশ, 

নিনতি, ওপু  িাস্ানর হেলে িনরির আত্া। ওরা 

তেি বালরা ক্াস ফাইিাল হদলব। এবং ওলদর 

স্বভাব নছল রালত গু্রপ স্টানড েরবার। আর 

হসটা িনরর বালড়লত িলতা োরি বানে বালড়লত 

হবালিরা আলছ । আর িনরর নবশাল বালড় সদস্ 

মাত্র নতিজি। আর বালড়র সামলি এেটা ফাঁো 

মাি নছল, হযোলি  নবলেলল হেলাধুলা িলতা। 

যারা বাংলার বাইলর োলেি তারা জালিি 

হিাললর আলরর নদি পূনি্মালত এরা নবশাল েলর 

হিালল জ্ালায় । এবং নরনতমত পূলজা েলর হসটা 

জ্ালালিা িয় । আর তারপর এেটদু  িললও এলে 

অপরলে গুলাল বা আনবর মাোয়। নেতেদু  ওলদর 

পাঁচজলির অসুনবধা িললা, িনরর পালশর বালড়লত 

িাইস্দু লর হিড স্ার োলেি এবং হযলিতদু  ওিার 

আসল বালড় নবছদু য়া বলল এেটা গ্রালম। তাই 

অি্াি্ হদর মলতা ওিার ও ররলমর সময় এেটা 

োটটয়ালত মশানর োটটলয় বাইলর িাে ডানেলয় 

রুমালতি। আর সামলি মাি োোয় অবশ্ই 

এেটা পাতলা েম্বল রালয় ঢাো োেলতা । 

এইবার এেদম হিাললর পলরর নদি হেলে িায়ার 

হসলেন্ানর পরীক্া শুরু,  তাই হিড স্ার শানসলয় 

হরলেলছি এই পাচজিলে “ যনদ হিালল জ্ালালত 

আর গুলাল হেললত হদনে তািলল পরীক্ার িলল 

নরলয় মার হদব হতালদর । নপ্রলসিপাল নতওয়ানর 

অমৃতা গুি হদ

দ�াত্লর  
স্মৃত্ত

পূ
জা
প
র্ব
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হবনশরভার বালড়লত প্রেম পাো 
হেিার প্রনতলযানরতা শুরু িয়।
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স্ালরর এই িুমনে শুলি হবচারালদর মুে 

শুনেলয় হরলছ। নেতেদু  নেছদু  হতা এেটা 

েরলতই িলব যালত সাপ ও মলর আর লাটিও 

িা ভালঙ। 

যাইলিাে হিালল জ্ালালিার নদি ওরা পাচজি 

নেছদু  লি্াি েলর চদু পচাপ পড়ালশািা েরনছল 

রালত । স্ার রালত উঁনে হমলর হদেললি “ 

যাে হছললগুললা নবচ্দু  িললও পড়ালশািা হত 

হতা টপার, আর আমার েোও শুলিলছ”। 

যোনরনত উনি রুনমলয় পড়ললি। আর এরাও 

( সালে আলরা ১০/১২ জি বধুি) রাত 2 হটার 

সময় হিালল জ্ালললয় এেটদু  আনবর হেলল হয 

যার বালড় নরলয় শুলয় পড়ল।

এটা নে েলর িললা? এলতা িলো িললা আর 

নতওয়ানর স্ার শুিলত হপললি িা । এরপলরর 

োনিিী িললা স্ার হভারলবলায় োলির 

সামলি প্া হপা িািা রেম িলি্র আওয়ালজ 

ধরমর েলর উলি হদলেি, ওিার বালড় হেলে 

আধা নেললানমটার দূলর বলড়া রাস্ার ধালর 

উনি শুলয় আলছি োটটয়ালত। আর নেছদু  

েুেুর ওিালে পািাড়া নদলচ্। আসলল 

স্ালরর রভঠীর রুলমর সময় ওরা পাঁচজি 

স্ালরর োটটয়া তদু লল বলড়া রাস্ার এেপালশ 

হরলে এলস হিালল জ্ালললয়নছল। 

এেি হিাললর সময়  এেসালে িলল 

ওই হছললমািুনষর জি্ লজ্া এবং 

িাসািানস দুলটাই েলর ওরা এেলিা।  

আর স্ারলে বলড়া রাস্ায় হরলে আসবার 

জি্ নে িলয়নছল? হসটা এেটা ইনতিাস। 

পলর এেনদি লললে জািালবা।

সবাইলে দুর্া পূজার আরাম শুলভচ্া জানিলয় 

হলো হশষ েরলাম।

Answer #1 : 87, 
 HINTS: Turn the page upside down and there will appear a basic pattern 
counting from 86-91

Answer #2 : A coin

Answer #3 : Electric trains don’t release any smoke



বৃটটশ শাসিোলল এবং তার পরবতজী 

নেছদু োল হরল হোম্পানিগুললা নছল 

হবসরোনর মাললোিায়। বাবা আসাম-হবঙ্গল 

হরলল োজ েরলতি। তাঁর হপাটষ্টং নছল নবিালরর 

োটটিার িালম এেটা হছাট শিলর। বড় জংশি 

হষ্টশি বলল এই শিলরর হবশ সুিাম নছল। আমার 

বয়স তেি এই বছর চালরে িলব। আমার হবাি 

হশায়া বাচ্চা। মা আর বাবা। এই চারজি নমলল 

আমালদর হছা্ পনরবার। আমরা োেতাম হরল 

েললানিলত। পাড়ার িাম নছল সালিবপাড়া। 

অে্াৎ নেিা এই পাড়ায় আলর ইংলরজ এবং 

আধা ইংলরজরা োেত। বড় বড় উঁচদু  উঁচদু  

দালািলোিা। দুলটা বালড়র মলধ্ অলিেটা 

জায়রা ছাড় হদয়া আলছ। প্রলত্ে বালড়র 

সালে নেছদু টা তফালত রান্নারর আর চােরলদর 

োোর জায়রা ‘‘আউটিাউজ’’। হমম সালিবরা 

হেউ রান্নারলর হযলতি িা। রান্নার োজ েরত 

মুসলমাি োিসামারা। তালদর হবৌরা বালড়লত 

নঝ এর োজ েরত। পুলরা পাড়াটা নছল িািা 

ধরলির ফুল ফললর রাছ নদলয় সাজালিা। 

‘‘সালিব’’হদর হেলা ধূললা, সাধ আহ্ালদর সালে 

পালো নদলয় নছল রেমানর োলজর হলালেলদর 

বির। ভারত স্বাধীি িল। বৃটটশরা এলদশ 

ছাড়লত বাধ্ িল। সালে সালে সালিব পাড়ায় 

এললা আমূল পনরবত্ি। সাদা সালিবরা প্রায় 

সবাই চলল হরল ইউলরালপ। আধা সালিবরা চলল 

হরল অল্রেললয়ায়। োিসামারা সপনরবালর িয়া 

মনিলবর সধিালি নবনভন্ন স্ালি পালড় জমাল। 

নবিানর োলজর হলােজিরা দেল নিল আউট 

িাউলজর। সাদা আর আধা সালিবলদর জায়রায় 

এললা হদশী োললা সালিবরা। িতদু ি হমম-

সালিবরা হেউ মূল বালড়র বাইলর নরলয় রান্না 

বান্না েরলত চাইললি িা। ফলল মূল বালড়র অল্ 

পনরবত্ি েলর রান্না রর বতনর েলর হদয়া িল। 

যনদও োলজর হলাে অলিে িলয় হরল। হরাল 

বাধল, হে োর োজ েরলব? নিয়ম েলর হদয়া 

িল, এেি হেলে ‘‘সালিব’’রা দুলটা েলর আউট 

িাউলজর িেদার িলবি। হসোলি যারা োেলব 

তারা তাঁলদর নিজস্ব োজ েম্ গুললা েরলব। 

অনতনরক্ত রর গুললা হোম্পানির িালত োেল। 

তারা তালদর চতদু ে্ হশ্ণীর েম্চারীলদরলে 

ঐ সব রর গুললালত োেলত নদল। সব নেছদু  

নমলললয় সালিব পাড়ার জি সমালজ এললা আমূল 

পনরবত্ি। দু চার নদি আলর হয সব হলােজিরা 

হরারা  সালিবলদর সামলি হযলত িলল ের ের েলর 

োঁপত, মাো নিচদু  েলর োেত, ‘‘সালাম সাব’’, জঠী 

িুজদু র সাব’’, ‘‘গুস্ােী মাফ হিা সাব’’ ছাড়া আর 

হোি বুলল হোি মলতই মুে নদলয় হবরুত িা, তারা 

নেতেদু  োলা সািাবলদর হতমি এেটা হতায়াক্া 

েরত িা। ওরা সব মুলের ওপলরই বলল নদত, 

হোি সা নবলায়ৎলস আয়া ি্ায়! অে্াৎ আমরা 

সবাই নিন্দুস্ািী হতামার সালে আমার নেলসর 

পাে্ে্? হতামালদর বাপ দাদার পয়সা নছল, 

পয়সা হফঁে হে তামাসা  ললেলে অনভয়িাঁ ‘‘োলা 

সািাব’’ বললে ববিা। স্বাধীিতার পর পরই 

আমালদর হদলশর জিমািলষ েুব সামাি্ িললও 

হচতিার এেটা ছটা হদেলত পাওয়া নরলয়নছল। 

নবনভন্ন োরলণ হসটা টিে পলেনবত িলত পালরনি। 

হদলশর হলাে তেি নিলজলদর অনধোলরর নবষলয় 

সলচতি িলত নশেনছল নেতেদু  দায়বদ্ধতা সম্বলধি 

নববিলদব গুি

দয়াবতী
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নবলশষ হোি নশক্া তালদর হদয়া িয় নি। 

তেি হেলে শুরু িল টাো নদলয় ও তার 

বদলল অিুরূপ োজ িা পাওয়ার এেটা 

ধারাবানিেতা। বাবা তাঁর দুলটা আউট 

িাউজ (পাশাপানশ) রামনেষণ িালম এেটট 

হলােলে সপনরবালর োেলত নদলয়নছললি। 

হস নছল উত্র নবিালরর হবগুসরাই অঞ্চললর 

হলাে। হস োটটিার হরল হষ্টশলি েুললর োজ 

েরত। তার নছল এেটট বউ, িাম বুলড়য়া। 

এোলি এেটট হবৌ এর উললেে এজি্ েরলাম 

এলদর মলধ্ অলিলেরই এোনধে হবৌ নছল। 

ঐ হলাে গুললার নছল হবশ মজা। এরা হোি 

োজেম্ নেছদু  েরত িা। হবৌরা হরাজরার 

েলর এলি এলদর োওয়াত, িাত-পা-মাোয় 

হতল মাললশ েলর নদত। রামনেষলণর 

পনরবালর নছল এেটট হছলল, হছললর হবৌ, 

নতিটট হমলয়। হছললর হোি হছলল পুলল 

নছল িা। তাই হবৌটটলে সবাই ‘‘বাজ’’ বলল 

ডােত। হছলল হোি োজ েরত িা। হবৌটট 

অলিে হবনশ োজ েলর পুনষলয় নদত। োজ 

েরত েুব আর মার হেত েুব। অবশ্ই 

নিলজর বলরর িালত। বড় ও হমজ হমলয়র 

দু’বার েলর নবলয় িলয়নছল। হবদম মার হেলয় 

দু’বারই ওরা বালপর বালড়লত লফলর আসলত 

বাধ্ িলয়নছল। প্রেম বালরর নবলয়টা এেই 

বলরর সালে দু’হবালির িলয়নছল। হছাট হমলয় 

এেি হছাট। আর বছর দুলয়লের মলধ্ ও 

সয়ািী িলয় হরললই ওর নবলয় নদলয় হদলব। 

এই হমলয়র িাম ‘‘দয়াবতঠী’’। ডাো িত 

‘‘দয়বনতয়া’’ বলল। হমজ জলির িাম ‘‘সুধা 

মাই’’। ডাো িত ‘‘সুধানময়া’’ বলল। বড় 

জলির িাম নছল ‘‘রামসেী’’। ওলে ডাো িত 

‘‘রাম সনেয়া’’ বলল। বড় জি আর হছাট জি 

আমালদর বালড়লত োজ েরত। রামনেষলির 

দুলটা ররু নছল। আমার বাবার বাংললার 

চারপালশ, বানেগুললার মত অলিেটা েলর 

অলিেটা েলর জায়রা নছল। সামলি ফুললর, 

বানে নতি পালশ তরোনরর বারাি েরা িত। 

ওরাই সবাই নমলল েরত। বাবা অল্নেছদু  

তরোনর নিলজলদর জি্ হরলে বানেটা ‘‘অরা 

এতটা োটলছ’’ বলল ওলদর নদলয় নদলতি। 

রামনেষণ হরাজ সোল সোল হমাটা হমাটা 

রুটট, লঙ্া, হপঁয়াজ নদলয় হেলয় নিলজর োলজ 

হষ্টশলি চলল হযত। যাবার হবলায় বুলড়য়া 

নেছদু  রুটট তরোনর রামছায় হবঁলধ সালে নদলয় 

নদত। মালঝ মালঝ বুলড়য়ার বর রালত ‘‘বাংলা’’ 

(এে ধরলির হদশজ মদ, ভালতর হেলে 

বতরী েরা িয়) হেলয় হিশায় চূড় িলয় বালড় 

লফরত। এমনিলত শাতে স্বভালবর হলােটা 

এরেম অবস্ায় নবেট নচৎোর েরত আর 

বুলড়য়াটালে ধলর েুব হিঙাত। তার সালে িত 

বুলড়য়ার নচল নচৎোর। অলর বাবলর বাবলর 

বাবলর হেৌই আওয়া িামো বচাই হলা হিা হিা 

হিা হিা আইলর বাপ িামো িােওয়া হতাড় 

ডারা হর ি ি ি ি ি (োন্নার শব্)’’ োঁদলত 

োঁদলত আবার ছড়া বলত সুর েলর। অে্ 

নেছদু  বুঝলত পারতাম িা। বাবালে লজলজ্ঞস 

েলর জািলাম হয আমালদর হদলশর অলিে 

জায়রালতই ররীর মনিলারা োঁদার সময় 

সুর েলর ছড়া হেলট োঁলদ। আর এেবার 

এরেমটা িবার পর হভার হবলালতই বাবা 

রামনেষণলে হডলে বুনঝলয় নদললি হয এোলি 

োেলত িলল হমলয়লদর রালয় িাত হতালা যালব 

িা। এরপর রামনেষণ হতা রামনেষণ, ওর 

হছলল ও হবৌ হিঙ্গালিা হছলড় নদললা। 

রামসনেয়ালে আমালদর বালড়লত রাো িল 

মার োজেলম্ সািায্ েরার জি্। আমার 

হবািটা তেি বছর োলিলের িলয়লছ। নেছদু  

এেটা ধলর দাঁড়ালত হচষ্টা েলর। দাঁলড়লয় 

েুব েুশী িলয় হছা্ হছা্ দুলটা িাত সামলির 

নদলে বালড়লয় টলমলল পা বালড়লয় িাঁটলত 

হচষ্টা েরার সালে সালে ধুম েলর পলড় হযত। 

তারপর োন্না। আনম বালড় োেলল মার োলছ 

বো োওয়া ‘‘নে হয ের বাবা, হবািটালে 

এেটদু  হদেলত পার িা?’’ মার বো োবার পর 

আনম হবািলে হোলল তদু লল নিতাম। নেতেদু  

হবাি হতা তেি হোলল োেলত িারাজ। হস 

হোল হেলে নপছলল নিলচ িামার হচষ্টা েরত। 

িয়ত ভাবত, হোোয় আনম স্বাধীিভালব 

নিলজর ইলচ্ মত রুলর হবড়াব, তা িয়। দাদা 

এলস আমালে হোললর মলধ্ আটে েরার 

ফনন্ েরলছ! তেি হেলে ওলে হদোলশািার 

হস োটটিার হরল হষ্টশলি েুললর োজ 
েরত। তার নছল এেটট বউ, িাম বুলড়য়া। 



ভার পড়ল দয়াবতঠীর ওপর। আনম তেি 

পলড় ক্াস ওয়ালি। নিলজ নিলজ স্দু লল যাই 

আনম। অেচ মার মাোয় এললা, নবলেলল 

আনম যেি হেললত যাব হস সময় দয়াবতঠী 

আমার সালে যালব। আনম োরণ লজজ্ঞাসা 

েরায় মা বলললি, ‘‘ েেিও েেিও হদরী 

েলর যনদ হতামালদর হেলা হশষ িয় তেি 

সধি্া িলয় যালব, চারনদে অধিোর িলয় যালব, 

লফরলত হতামার হবশ অসুনবলধ িলব, আর 

আনম বলস বলস নচতো েরলত োেব, তাই এই 

ব্বস্া’’। যনদও এই ব্বস্া আমার এেটদু ও 

ভাল লারল িা, নেতেদু  আনম েঠীই বা েরলত 

পানর! পরনদি হেলার সময় িল হরালমাল। 

বধুিরা আমার সালে দয়াবতঠীলে হদলে িাসলত 

আরম্ভ েরল, বলল, ‘‘ওলর এটা োলে ধলর 

এলিনছসলর? ও হতা হতালদর োলজর হমলয়। 

এটালেও নে হেলায় নিনব িা নে হর?’’ আনম 

নেছদু  বলার আলরই দয়াবতঠী বলল, ‘‘আনম ওর 

নদনদ, দয়ানদনদ আর ও আমার হছাট ভাই।’’

‘‘িা: িা: িা: িা: িায়লর িায় এেটা নবিারী 

োলজর হমলয় িলয় হরল হতার নদনদ! আর 

তদু ই িলল ওর হছাট ভাই!’’ বললত বললত হেউ 

হেউ িাত পা ছলড়লয় শুলয় পড়ল, হেউ হেউ 

আবার মাোয় িাত নদলয় ধপাস েলর বলস 

পড়ল। আমার আর হেলার মালি োেলত 

ইলচ্ েরল িা। রালর দু:হে আনম এে হদৌলড় 

বালড় চলল এলাম। আমার হপছি হপছি 

ছদু টলত ছদু টলত দয়ানদনদও এলস পড়ল। মালে 

সব বলা িল। সব েো শুলি মা বলললি, ‘‘ 

টিে আলছ। ও হতামার সালে যালবিা, নেতেদু  

লফরলত হদরী িলচ্ হদেলল ও নরলয় হতামালে 

নিলয় আসলব।’’ 

নদলির পর রাত, রালতর পর নদি, এভালব 

সপ্তাি, মাস আর বছর োটলত লারল। 

আমরা সবাই বড় িলত োেলাম। আনম 

যেি ক্াস নরিলত পলড় তেি দয়ানদনদর নবলয় 

িলয় হরল। অিুষ্াি ওলদর গ্রালমর বালড়লত 

িলয়নছল। এোলি বলা িল েুব ভাল নবলয় 

িলয়লছ। আমার মা-বাবারা শুলি েুব েুশী 

িললি। নেছদু নদি পর রামসেী নদনদ মালে 

োঁদলত োঁদলত বলল, ‘‘জাি মা, আমার 

হবালির হোি ভাল নবলয় িয়নি। হবালির 

বলরর বয়স আমালদর বাবার হচলয় হবনশ। 

তার আরও দুলটা হবৌ আলছ। ঐ বুলড়ার 

আমার হচলয় বড় বড় হছলল হমলয় আলছ। 

সবাই হবািটালে ধলর মালর। েুব োটায়। 

হোি হোি সময় হেলত হদয় আবার হোি 

হোি সময় হদয় িা। এরেম েলর নেভালব 

োেলব হছাট হবািটা! এভালব নে ও বাঁচলত 

পারলব! আনম আর মা বলস বলস ওর েো বলল 

আর োঁনদ।

‘‘এরেম নবলয় নদল হেি হতার বাবা?’’ ‘‘আমার 

বাবা এেটা নরদ্ধ (শেুি)। শুধু আমার বাবা

এো এরেম িয় মা। আমালদর সব বাবারাই 

এরেম। নিলজর হমলয়লে টাোর বদলল 

হযোলি হসোলি নবলক্র েলর হদয়। এটাই িল 

আমালদর নবলয়র পাো েো। আমালদরও 

এভালবই নবলয় িলয়ছ। বুলড়া বুলড়া বর গুললা 

রালত মালঝ মালঝই আমালদর সালে োোর 

জি্ অি্ হলাে ধলর নিলয় আসত। আর 

েো িা মািলল নপটাই েরত। আমালদর 

মত নিচদু  জালতর হমলয়লদর এরেমই জঠীবি। 

(সরোনর আলদলশ এরেম েুপ্রো ধীলর ধীলর 

হলাপ হপলয়লছ)। ওর েো শুলি আমার মার 

হচালে জল এল। নতনি আঁচল নদলয় হচাে 

মুছললি। ‘‘বুঝলল মা’’ রামসেী ওলদর দু:হের 

েো উজার েরলত োেল।’’ এই জি্ 

আমালদর মলধ্ বলল, ররীব েঠী লুপাই রাঁও 

ভর েঠী হভাজই। ররীলবর হবৌ সবার হবৌনদ। 

হয হেউ তালে ধলর টািাটানি েরলত পালর। 

এটা হোি হদালষর িয়।’’

মা দু:ে হপললি। বাবার সালে এ নিলয় 

আললাচিা েরললি। বাবা বলললি এেমাত্র 

নশক্ার প্রসালরর সালে সালে এসলবর িাত 

হেলে নিস্ার পাওয়া যালব। এর জি্ চাই 

সমস্ হদশ জদু লড় সামালজে েুরীনতর নবরুলদ্ধ 

জি আলন্ালি। স্বানমজঠী বললনছললি এসব 

বাইলর হেলে চানপলয় নদলল সমালজর হোি 

লাভ িলব িা। আলর আমালদর ওলদর সালে 

নমললনমলশ এোোর িলত িলব। তািললই 

ওরা আমালদর নববিাস েরলব। ওলদর নববিাস 

অজ্ি েরলত পারলল ওলদরলে টিে পলে 

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল

আমালদর সব বাবারাই এরেম। নিলজর 
হমলয়লে টাোর বদলল হযোলি হসোলি নবলক্র 
েলর হদয়। 
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নিলয় আসা যালব। িলচৎ িয়। মা নিলজর 

মত েলর নেছদু  হভলব নিললি। পলর মা-বাবা 

নমলল রামেৃষ্ নমশলির সাধুলদর সালে এ 

নিলয় আললাচিা েরললি। আশু সুফল নেছদু  

িল িা।

আবার এেনদি রামসেী নদনদ োজ েরলত 

েরলত হেঁলদ হফলল, বলল, ‘‘জাি মা যা 

হভলবনছলাম, তাই িল। দয়াবতঠী পালললয়লছ 

নতি নদি আলর। আজ এেজি এলস েবর 

নদলয় হরল। শুলি আমার মা ররু দুলটা নিলয় 

হদৌলড় মালি চলল হরল। ওোলি বলস বলস 

োঁদলছ। এই োঁদাটাই আমালদর িসীব। 

আঁবার নেছদু নদি পর েবর এল, আমালদর 

সালিব পাড়ার লালরায়া এেটা নরজ্া আলছ, 

দয়াবতঠী হসোলি োলে। ও েৃষ্টাি িলয় হরলছ 

ওর আলরেটা নবলয় িলয়লছ। বরটা িারা 

েৃষ্টাি। এেি ভাল আলছ। নরজ্ায় নেছদু  

োজ েলর। ওর বর ফাদালরর সালে সালে 

োলে। ভালভালব োলে, ভাল োয় পলর, তলব 

মার আর োয় িা। 

আমার স্দু ল ফাইি্াল পরীক্া িলয় হরলছ। 

এেনদি সোলল বারান্ায় নরলয় হদনে, 

আমালদর বারালির হরট েুলল নতিজি হলাে 

ঢদু েলছ। এেজলির হপাষাে এবং হচিারা 

হদলে বুঝলাম ইনি ইংলরজ ফাদার বা 

পানদ্র, বানে দুজিলে হদলে বুঝলত পারলাম 

িা। এেজি অল্বয়নস ভদ্রললাে হবাধিয় 

হিপালঠী িলবি। আলরেজি ভদ্রমনিলা। 

আনম দাঁলড়লয় দাঁলড়লয়ই লজলজ্ঞস েরলাম 

(ইংলরলজলত) ‘‘আপিারা োর সালে হদো 

েরলবি?’’

ভদ্রমনিলা হিলস বলললি, ‘‘ভাই তদু নম েত বড় 

িলয় হরছ! আমালে নচিলত পারছ িা?’’ 

‘‘দয়ানদনদ! তদু নম হতা এলেবালর অি্ রেম 

িলয় হরছ হদেলত। এলসা এলসা, মা হতামালে 

হদলে েুব েুশী িলবি।’’ আনম নতিজিলেই 

আপ্ায়ি েলর বসার রলর নিলয় বসালাম। 

দয়ানদনদ আমার সালে হসাজা নভতলর ঢদু লে 

পড়ল। মার োলছ নরলয় নঢপ েলর েরল। 

মা হদলেই নচিললি। েুশী িলয় বলললি আলর 

দয়াবতঠী এলসনছস, হতার েো আনম েত হয 

হভলবনছ!’’

‘‘হতামার সালে হদো েরলত এলাম মা, আর 

োেুর সালে হদো েরব িা।’’ 

‘‘বস মা। েত বড় িলয় হরনছস! েুব সুন্র 

হদোলচ্ হতালে। শালড়টাও েুব সুন্র 

পলরনছস। তদু ই নে এোই এলসনছস?’’

‘‘িা মা। সালে আমার বর আর ফাদার 

আলছি।’’

মা অনতনে সৎোলর ব্স্ িলয় পড়ললি। 

দয়ানদনদ মালে সািায্ েরল। তারপর মা 

আর দয়ানদনদ হভতলরর রলর চলল হরললি রল্ 

েরলত। আমার হবাি হোিনদি ‘‘ফাদার’’ 

হদলেনি। এেি এত োছ হেলে হদেলত 

হপলয় েুব েুশী িলয় হরল। হসও অনতনেলদর 

সালে রল্ েরলত বলস হরল। ও হবশ গুনছলয় 

েো বললত পারত। তাই অনতনেরাও হবশ 

েুশী িললি। যাবার সময় দয়ানদনদ আমার 

হবািলে অলিে আদর েরল, এেটা নবলদশী 

চেলললটর বাক্ নদলয় বলল, ‘‘দুই ভাইলবাি 

নমলল ভার েলর হেও। অনতনেরা এোলি 

এে রন্টার নেছদু  হবনশ সময় নছললি। নবদায় 

হবলায় দয়ানদনদলে হদলে মলি িব্চ্ল, এেিই 

হবাধিয় হেঁলদ হফললব। বানে দুজি িাসলত 

িাসলত িাত িারলত িারলত চলল হরল। 

দয়ানদনদর েরুণ মুে, পা হযি চলল িা। 

তবুও িাত িারলত িারলত বানেলদর 

সালে হবনরলয় হরল। আমরা নতিজি,  ঐ 

নতিজিলে যত দূর হদো হরল িাত িারলত 

লারলাম। ওরা নেছদু দূর নরলয় দাঁলড়লয় 

িাত হিলর আবার এনরলয় হযলত লারললি। 

দয়ানদনদ আঁচলল হচাে মুছলত মুছলত এনরলয় 

হরল। রাস্ার বাঁলে সবাই অদৃশ্ িলয় 

হরললি। 

‘‘চল আমরা হভতলর যাই। হমলয়টট চলল 

হরল। ওর জি্ েষ্ট লারলছ। হমলয়টট 

েুব ভাল। ওর েপালল েঠী দু:ে! ওর মা 

হবািরা ওর সালে হদো পয্তে েরলত এল 

িা।’’ বললত বললত মা ধপাস েলর হমলঝলত 

বলস পড়ললি। আমার হবািটটর মাোয় 

বুলদ্ধ আলছ। ও তাড়াতালড় হমলঝলত মাদুর 

নবনছলয় নদলয় বলল, ‘‘মা এটার ওপলর বস।’’ 

মা তাই েরললি। হবাি মালে এে গ্াস জল 

এনরলয় নদলয় বলল, ‘‘মা োও।’’ মা জল হেলয় 

দয়াবতঠী পালললয়লছ নতি নদি আলর।



বলললি, ‘‘ হতামার মঙ্গল হিাে মা।’’ হতামরা 

দুজলি আমার পালশ এলস বস, আমার ভাল 

লারলছ িা।’’ আমরা তাঁর দুপালশ দুজলি 

নরলয় বসলাম। মা বললত লারললি, ‘‘বুলড়া 

বর হতা ওলে নবলয় েলর বালড় নিলয় হরল। 

বালড় বললত নেছদু টা মাটটর বালড় আর নেছদু টা 

হবড়ার রর। আলরর দুই হবৌ জঠীনবত োো 

সলত্ত্বও বুলড়া তকৃ তঠীয় বার নবলয় েরায় হসোলি 

সবাই বুে চাপলড় সুর েলর ছড়া হেলট োন্না 

োঁদলছ। দয়াবতঠী হতা ভয় হপলয় হরল। 

ভাবল, বালড়লত হেউ মলর যায়নি হতা! ওলে 

হভতলর নিলয় হরল িা। হযোলি ওর বর 

ওলে দাঁড় েনরলয় হরল, ও হসোলিই চদু পচাপ 

দাঁলড়লয় োেল। ওলদর নবলয়র আসর 

বলসনছল পালশর গ্রালম। অিুষ্ালির পর 

ওর দাদা আর বাবা োটটিার লফলর হরল। 

বুলড়া বর, গ্রালমর নেছদু  হলােজি আর ওলে 

নিলয় ররুর রালড় েলর এোলি এলস িাবল। 

হবচারার হপলট হোি োবার হতা দূর, এেটদু  

জল পয্তে পলড়নি। এভালব দাঁলড়লয় দাঁলড়লয় 

ওর নিলজর ওপলর েুব রার িলত োেল। 

এেবার ভাবল, নচৎোর েলর োন্না জদু লড় 

হদলব। িা: োন্না হতা ওর পালচ্ িা। রালর 

ওর হচাে দুলটা জ্ললছ। রার ওর মা-বাবা-

দাদার ওপর, আর সবার হেলে হবনশ, যালে 

ও েেিও হদলেনি হসই ভরবালির ওপর, নিচদু  

জালত, ররীব রলর ওলে জন্ম হদবার জি্। 

ও আর ওভালব ওোলি দাঁলড়লয় োেলত 

পারনছল িা। ওর পা দুলটা হযি হভলঙ 

যাব্চ্ল। এে সময় ওোলিই বলস পড়ল। 

পনরবালরর হলােজিরা অলিলেই আলশপালশ 

রুলর হবড়াব্চ্ল। নেতেদু  ওলে সািায্ েরলত 

হেউ এনরলয় এল িা। হযি নেছদু ই িয়নি, 

ভাবোিা এরেম। পাড়ার হলালেরা িারী-

পুরুষ-হছলল বুলড়া নভড় েলর মজা হদেলত 

এললা। বালড়র হলােজিরা বুঝলত পারল, 

নেছদু  এেটা এেিই েলর হফললত িলব। যত 

হদরী িলব নভড় ততই বাড়লব। পলর সামাল 

হদয়া যালব িা। েলয়েজি নমলল রলরর 

মলধ্ নরলয় বুলড়া বরলে বাইলর নিলয় এললা। 

হস দয়াবতঠীর িাত ধলর রলরর নভতলর নিলয় 

হরললা। জলম ওিার আলরই িাটেটা এভালব 

হশষ িলয় যাওয়ায় পাড়ার হলালেরা িারাজ 

িলয় হরল। এলদরলে রালল রালাজ েরলত 

েরলত হয যার হডরালত চলল হরল। িতদু ি 

হবৌ দয়াবতঠীর েপালল হসনদি িা জদু টল হোি 

োবার, িা জদু টল এেললাটা োবার জল। 

হসই রাত হেলে ও ওর বুলড়া বর আর ঐ 

বালড়র হলােলদর রৃণা েরলত আরম্ভ েরল। 

প্রায়ই ও োবার হেত িা, োরণ জদু টত িা। 

তলব প্রায় হরাজই মার হেত, োরণ ওটা ও 

হোি হদাষ িা েরললও নমলত। ও বুঝলত 

পারল, এভালব চললত োেলল ও মার হেলত 

হেলতই এেনদি টিে মলর যালব। ও হবশ 

ভাল েলরই জািত হয ওর পালশ দাঁড়াবার 

মত হেউ হিই। যা েরবার ওলে নিলজলেই 

েরলত িলব। ও ভাবলত লারল নে েরলব। 

রালত বালড় হেলে হবরুলত পারলব িা। টিে 

ধরা পলড় যালব। যা েরবার নদলির হবলালতই 

েরলত িলব, সবার হচালে ধূললা নদলয়। ও 

েুব ভাল হমলয়র মত োেলত লারল। রলরর 

োজেম্ েুব ভাল েলর েরলত লারল। হরাজ 

োটানর, িাঁসুয়া আর বস্া নিলয় মাি রাট 

হেলে ররুর জি্ অলিে রাস হেলট আিত। 

েলয়ে নদলির মলধ্ই ও দরোলরর জায়রা 

গুললা নচলি নিল। এেনদি ও ররুর রাস 

োটার আনছলায় বস্া, িাঁসুয়া নিলয় হডরা 

হেলে হবনরলয় এল, আর লফলর হরল িা। 

বালরৌিী হষ্টশলি এলস োটটিার যাবার জলি্  

ও উলি পড়ল আসাম হমলল। হ্লি উলিই ও 

ঢদু লে হরল এেটা বামরুলম। হভতর হেলে 

নসটনেনর লানরলয় নদল। হ্ি অলিেক্ি 

চলার পর দুলটা হষ্টশি হপনরলয় যাবার পর 

ও বােরুম হেলে হবনরলয় প্ালসজিারলদর 

হেলে নভলক্ েলর নেছদু  পয়সা ও োবার জি্ 

হযারার েরল। রন্টা চার হেলট যাবার পর 

োটটিার হষ্টশি আসল। মাোয় বড় এেটা 

হরামটা নদলয় মুে হঢলে চদু পচাপ হ্ি হেলে 

হিলম পড়ল। অি্ রাস্া ধলর ও সালিব পাড়ার 

নরজ্ার েবর োিার প্রাচীলরর পালশ এলস 

দাঁড়াল। জায়রাটা হবশ নিনরনবলল। তবুও 

প্রাচীলর চড়ার আলর দয়াবতঠী চারপাশটা ভাল 

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল

বালরৌিী হষ্টশলি এলস োটটিার যাবার জলি্  
ও উলি পড়ল আসাম হমলল।
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েলর হদলে নিল, হেউ ওলে হদেলছ িালতা! 

যেি বুঝলত পারল ওলে হেউ হদেলছ িা 

তেি ও টদু ে েলর নিচদু  প্রাচীর পার েলর েবর 

োিায় ঢদু লে পড়ল। ও হভলবনছল ওলে হেউ 

হদেলত পায়নি। নেতেদু  এেজি হদলেনছল। 

হস নরজ্ায় নরলয় ঢং ঢং েলর রন্টা বালজলয় 

নদল। এটা িল নবপদ সংলেত। নরজ্ার 

সীমািার নভতর যারা োলে তারা হতা বলটই, 

আলশপালশর েৃষ্টাি হলালেরা িারী-পুরুষ প্রায় 

সবাই েুব তাড়াতালড় নরজ্ার দরজার সামলি 

এলস জলড়া িল। ফাদার বলললি, ‘‘েবর 

আলছ এে মনিলা প্রাচীর টপলে আমালদর 

েম্পাউলন্ এলস ঢদু লেলছ। তালে েঁুলজ হবর 

েলর ধলর নিলয় এলসা।’’ ওরা নমনিট দলশলের 

মলধ্ দয়াবতঠীলে ধলর নিলয় এললা ফাদালরর 

োলছ। েলয়েজি িারী পুরুষ ছাড়া বানে 

সবাইলে চলল হযলত বলললি। ভঠীড় পাতলা 

িবার পর ফাদার ওলে ওর পনরচয় লজজ্ঞাসা 

েরললি, ও োঁদলত োঁদলত ওর পুলরা রটিা 

বলল। তাঁর আলদলশ নরজ্ার অধীলি ওর 

োো-োওয়া-পরার ব্বস্া িলয় হরল। নেছদু  

পড়ালশািা ও িালতর োজ ওলে হশোলিা 

িলব বলল জািালিা িল। ও সম্ত িল। 

ওলে েৃষ্টাি বািালিা িল। ওলে নবলয় হদয়া 

িল। আজলের দয়াবতঠী হলোপড়া জালি। 

অঙ্ েষলত পালর। অল্ নবস্র ইংলরজঠীও 

নশলেলছ। মলি িলচ্, দু:েী হমলয়টা সুলের 

মুে হদেলত চলললছ। োল ওরা দুজি 

িায়দ্রাবাদ চলল যালব। ওোলিই ওরা 

োেলব। দয়াবতঠী প্রায় হরাজই ফাদারলে 

আমালদর েো বলত। তাই ফাদার নিলজ 

সলঙ্গ েলর নিলয় এলস আমালদর সালে হদো 

েনরলয় নিলয় হরললি। ওরা সুলে শালতেলত 

োেুে।’’ বললত বললত মা উলি দাঁলড়লয় 

হচাে বধি েলর েরলজালর ভরবালির উলদেলশ্ 

প্রণাম জািাললি। আমরা দু’ ভাইলবাি মালে 

অিুেরণ েরলাম। 

টিে হসই সময় হছলল হবলাোর এেটা রটিা 

মলি পড়ল। আনম আর দয়ানদনদ হোলা 

প্রাতেলর রুলর হবড়াব্চ্। আমার হচালে পড়ল, 

অলিে দূলর িীল আোশ সবুজ-োললা মািলে 

ছদুঁ লয় আলছ, চারনদেটা েঠী নবরাট এেটা 

হরাল। েঠী সুন্র হদেলত।  আনম বললাম, 

‘‘হদে হদে দয়ানদনদ েঠী সুন্র!’’ দয়ানদনদ 

বলল, ‘‘চল ওটালে আমরা ছদুঁ লয় আসব। চল 

ছদু ট লারাই।’’ আমরা ছদু টলাম। ওটা আরও 

দূলর চলল হরল। দু’জলি বালড় লফরলাম ঝলড়া 

োলের মত। সব শুলি মা বলললি, ‘‘ ওটালে 

নদগ্বলয় বলল। ধরা যায় িা।’’ আজ আমার 

মলি িল, আমার োলছ দয়ানদনদ হসরেম নেছদু  

এেটা িলয় হরল!   

ওরা নমনিট দলশলের মলধ্ দয়াবতঠীলে ধলর 
নিলয় এললা ফাদালরর োলছ



দরদালালির নভড় পার িলয়  এলস পলড়   

পৃনেবী  হশলষর এে নভলজ হমলরর দুপুলর । 

িদীর ধালর  হভলঙ   ছলড়লয় োো  জরৎ হসোলি 

শব্িীি ।  শুধু  এেটট হসািালঠী ডািার নচল উলড় 

উলড় োঁলদ।   পৃনেবীর  রাঙা রাজেি্ালদর মলতা 

হয রূপ   নিলয় চলল  হরলছ   দূলর,    হযি ডাে হদয় 

তালেই ।  

এেসময়   নচললর োন্না সলঙ্গ  নিলয়  দুপুর ফুনরলয় 

আলস  ।  উঁচদু  উঁচদু   িনরতেঠী রালছর নপছলি  

নবলেললর  রাঙা হরাল সূয্  চদু নপচদু নপ সব ভদু লল 

যায়, হিলম আলস  নশনশলরর শলব্র মত  সধি্া। 

হরৌলদ্রর রধি  মুলছ যায়  নচললর ডািা হেলে, নিলভ 

যায় পৃনেবীর সব রঙ  ।  আললার রিস্ময় 

সলিাদরীর মলতা  এে  অধিোর রি িলয় আলস   ।  

নপপুল রালছ হপঁচা   হসািার বললর মলতা সূয্ হদো 

হশষ েলর   তানেলয় োলে রুপার নডনবর মলতা  

চাঁলদর নবে্াত মুলের নদলে । হসই িীল েস্দু রী 

আভার চাঁলদর হজ্াৎনিা  নদলির আললা িয়, 

উদ্ম িয়, স্বপ্ িয় ।  প্রদাি  নেম্বা প্রবািমাি 

যন্রণাও িয় ।  রভঠীর অধিোলর হদনে হস 

পাডিদু র চাঁদ হযি আলধ্ে   ছায়া গুটটলয় নিলয়লছ 

ববতরণীর হেলে ।   

হপঁচার ধূসর পাো উলড় যায়  । িয়ত বা িক্লত্রর 

উলদেলশ্  ।  িীল েস্দু রী আভার চাঁলদর আহ্ালি  

জলা হছলড় পাো হমলল উলড়  যায়  বুলিা িাঁলসর 

দল  । সাঁই-সাঁই শব্ শুনি তার । এে— দুই— 

নতি— চার— অজস্র— অপার ।  রানত্রর নেিার 

নদলয় তারা ব্ক্প্র ডািা ঝালড় ইনজিলির মলতা শলব্ 

। তালদর  হপছলি পলড় োলে িক্লত্রর নবশাল 

আোশ, আর তালদর রালয়র ঘ্াণ । সব ধ্বনি সব 

রং মুলছ  যাওয়া   পৃনেবীলত তারা  উড়লত  োলে 

আমার হৃদলয়র শব্িীি হজ্াৎনিার নভতর। 

তালদর  সলঙ্গ  আনমও পালড় নদই আলরা এে 

হদলশ । হসোলি  আোলশর অধিোর  ফালু্লির 

রালতর মলতাই  নিনবড়  ।  চানরনদলে নপরানমড,   

োফলির ঘ্াণ । বাললর উপলর হজ্াৎনিায়  নবচূণ্  

এনশনরয় োলমর মলতা হেজদু র-ছায়ারা দঁলড়লয়  

ইতস্তঃ । মৃত । ম্াি। আমার শরীলর পাই   

মনমর ঘ্াণ।  

আোলশ ছায়া রুম সপ্তনষ্ িক্ত্র ।  তারই রূলপালঠী 

আগুলি হদনে  অিতে হরৌলদর হেলে শাবিত রানত্রর 

নদলে িীরলব চলল যায় হদয় ভূমধ্সাররীয় হোি 

জানত । গুজিি েলর   পে পালড় নদই   তালদর 

সলঙ্গ নসধুির আঁধালর । তালদর রলল্ তেি নিনবড় 

হমরুি আললা, মুক্তার নশোরী, হরশম, মলদর 

সাে্বাি, দুলধর মতি শাদা িারী।

পুরালিা  িক্লত্রর নদি হশষ িয়, িতদু লিরা আসলছ  

বলল । মলর যাওয়া  িক্লত্রর শীলতর  পরশ পাই 

বুলের হভতর ।  ঈষৎ নিলভ আলস িক্লত্রর 

আললায় হদনে,  তবুও সমুদ্র িীল, নঝিুলের 

রায় আলপিা । হদনে আোলশর ওপালর 

আর এে আোশ,  বাতালসর ওপালর বাতাস 

। হসই নবহ্ল বাতালস পাল তদু লল  সব অধিোর 

সমুলদ্রর ক্াতে িানবলেরা মব্ক্োর গুজিলির 

মলতা  ভূমধ্সাররলঠীি দূর এে সভ্তার হেলে  

লফলর আলস ।  তালদর োলছ  পলের সধিাি হপলয়  

হপৌঁছই   এে নবলুপ্ত িররীলত ।  ভারতসমুলদ্রর 

তঠীলর , নেংবা ভূমধ্সারলরর নেিালর

অেবা টায়ার নসধুির পালর, হসই  িররী । হসোলি 

অলিে েমলা রলঙর হরাদ, অলিে োোতদু য়া 

সুনমত বধি্  

কত্বতা

ছ�া 
ট 
গ 
ল্প

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল
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পায়রা,  হমিরনির ছায়ারি পলেব অলিে । 

অলিে েমলা রলঙর হরাদ,  আর  এেটট 

ধূসর  প্রাসাদ । মূল্বাি আসবালব ভরা 

হস প্রাসাদ   সাজালিা  পারস্ রাললচায়, 

োশ্্মীরী শালল আর হবনরি তরলঙ্গর নিলটাল 

মুক্তা প্রবালল। হসই প্রাসালদ  অপরূপ নেলাি 

ও রমু্বলজর হবদিাময় হরো, লুপ্ত িাসপানতর 

রধি, অজস্র িনরণ ও নসংলির ছাললর ধূসর 

পাডিদু  ললনপ, রামধিু রলঙর োলচর জািালা, 

মযূ়লরর হপেলমর মলত রনঙি পদ্ায়-পদ্ায় 

েক্ ও েক্াতের হেলে আলরা দূর েক্ 

ও েক্াতেলরর ক্নণে আভাস। হসোলি 

আযু়িীি স্ব্ধতা ও নবমিয়। পদ্ায়, রাললচায়,  

রক্তাভ হরৌলদ্রর নবচ্দু নরত হস্বদ । আর রলক্তম 

হরলালস তরমুজ মদ!

সিসা হযি হশষ িলয় যায় নবলেললবলা ।  

ফুনরলয় যায় েমলা রলঙর হরাদ ।  

হচাে েুলল  হদেলত পাই এেটা সাদা রলঙর 

নসললং ।  নসলললঙ বসালিা  আললার সানর  ।  

তালদর  নিরুত্াপ, বণ্িীি সাদা আললা পলড়   

আমার পালশ  দাঁড়ালিা সাদা ল্াবলোট পরা 

হমলয়টার ওপর। 

নরক্াইিার হেলে উলি বনস ।  বুঝলত পানর 

হবলড় হরলছ আমার নিঃবিালসর রনতলবর  । 

“হেমি লারললা ?”  এেটা েৃনত্রম িানস হিলস 

প্রশ্ন েলর েলর  হমলয়টট । 

মাো হেলে আললা টদু পটাপ েরা হিডব্ান্টা 

েুলল হফরৎ  নদই হমলয়টালে । “হবশ ভাললা ।  

েত দাম এটার ?”

উত্লর হমলয়টা যা টাোর অঙ্ বলল তা 

আমার নতি মালসর মাইলির সমাি । 

“হিলবি ?”   আমার নদলে এেটা স্্ািার 

বালড়লয়  ধলর  হমলয়টা । 

হচাে চলল যায় হমলয়টার হপছলি । হসোলি 

এেটা হদওয়াল হজাড়া জািলা ।  জািলার 

হপছলি মঙ্গললর লাল ।  লাল মাটট, লাল 

আোশ,  লাল পািাড় ।  রুক্, ঊষর,  বধি্া, 

নিষ্পাণ । 

হফর মলি পলড়  হসই েমলা  রলঙর  হরালদর 

েো ।  েমলা রলঙর হরাদ,  িাশপানতর 

রধি,  রামধিু রলঙর োলচর জািলা,  মযূ়লরর  

হপেলমর মলতা পদ্া । 

 আর রলক্তম হরলালস তরমুজ মদ!  

“এটা হোি েনবর  ?” 

“জঠীবিািন্ ।” নিরাসক্ত েলঠে  উত্র হদয় 

হমলয়টা  

এেটা  নিঃবিাস হফলল  বারলোড েরা 

েব্্মীটা বালড়য় নদই স্্ািালরর নিলচ , “ি্াঁ, 

হিলবা !”

মূল্বাি আসবালব ভরা হস প্রাসাদ   সাজালিা  
পারস্ রাললচায়, োশ্্মীরী শালল আর হবনরি 
তরলঙ্গর নিলটাল মুক্তা প্রবালল।



নঝিুে সারর ভাললাবালস। হসই হছা্লবলা 

নঝিুলের বাবা এেটা ে্াললন্ার 

এলিনছললা। তালত সমুলদ্রর তলট প্রায় ডদু লব 

যাওয়া এেটা লাল টেটলট সূলয্র ছনব নছললা। 

ভাললাবাসা েুব অদ্ভদু ত লজনিস। সবসময় তার 

োয্েরি সম্পে্ ব্াে্া েরা যায়িা। হসনদি 

হেলে নঝিুলের সালে সমুলদ্রর এে রভঠীর সে্ 

রলড় ওলি। নঝিুে অপলে তানেলয় োেলতা 

ে্াললন্ালরর ঐ পাতাটটর নদলে। মাস বদল িলল 

ে্াললন্ালরর দৃশ্পট বদলল হযত। নেতেদু  নঝিুে 

টিে েঁুলজ েঁুলজ ঐ পাতাটটই হবর েলর রােলতা। 

অল্াবর এলস হরললও হফবু্রয়ারী মালসর পাতাটটই 

ঝুললতা। নঝিুলের মা নচৎোর েলর বললতা তার 

বাবালে হতামার হমলয়র োন্ হদলো। হসই এে 

সমুলদ্রর ছনবই হস হবর েলর রােলব। অবলশলষ 

এেটট উপায় হবর েরললা নঝিুে। তার পড়ার 

হটনবললর সামলি ে্াললন্ালরর ঐ পাতাটট হেলট 

লানরয় নিললা। হয নঝিুে পড়ার হটনবলল োলল 

ভলদ্র বসলতা হস এেি হটনবল হেলে িলড় িা। মা 

হতা মিা েুনশ। হমলয় এতনদলি পড়ায় মিলযারী 

িল। আসলল নঝিুে িানরলয় হযত রভঠীর সমুলদ্র। 

মলি মলি েল্িা েরত এেটা হছা্ জািালজ হস 

হঢউলয়র সালে দুললছ। সালে তার ে্ালটেি। শুধু 

তার ে্ালটেি।

নঝিুে এেি চােনর েরলছ। সরোরী চােরীর 

সুনবধা িল দু’নদি পর পর বদলঠীর সুবালদ িতদু ি 

িতদু ি জায়রা হদো। অনধোংশ সরোরী 

চােুলর মািুলষর এই বদলঠীর ব্াপালর প্রবল 

অিাগ্রি োেললও নঝিুে এটা েুব উপলভার 

েলর। নঝিুে িতদু ি িতদু ি জায়রায় হযলত চায়, 

হসোিোর মািুষ, সংস্কৃ নতর সালে নিলজলে 

এোত্ েরলত চায়। তাই বদলঠীর অড্ার হপলল 

নঝিুে মিােুনশ। নেতেদু  নঝিুলের স্বলপ্র জায়রা 

িল েক্বাজার। নেংবা চ্গ্রাম িললও হস 

েুনশ। নেতেদু  হসসব জায়রায় তার বদলঠী িলব 

নেিা বা িললও আলদৌ হসটা েলব তা বলা দুস্র। 

যনদও নঝিুলের সমুদ্র দশ্ি এেবার িলয়লছ নেতেদু  

তালত শুধু হতষ্টাই হবলড়লছ, আশ হমলটনি। নঝিুে 

এেিও অনববানিত। মলির মত োউলে েঁুলজ 

পায়নি। আর নঝিুলের মত েঁুতেঁুলত হমলয়র 

পলক্ হযি হতি ভালব হয োউলে নবলয় েরা সম্ভব 

িয়। ভাললা লারা এবং ভাললাবাসাটা এলক্লত্র 

জরুরী। তাই বয়স নতনরশ িললও নবলয়টা আর 

েলর ওিা িয়নি।

নঝিুলের এেি হপাটষ্টং েুনমলো। হবশ চলনছল 

েলললজর মাষ্টানর। িিাৎ এেনদি বদলঠীর 

হিাটটশ এললা। হপাটষ্টং েক্বাজার। নঝিুলের 

হৃদয়টা হযি শত মযূ়লরর পােিা হমলল নদললা। 

নপ্রলসিপল স্ালরর রুলম ডাে পড়ললা। ভদ্রললাে 

বলললি, যনদ আপনি হযলত িা চাি আনম নডলজ 

অলফলস হযারালযার েলর হযভালব হিাে এই বদলঠী 

ে্ািলসল েরলবা। নঝিুে বলল উিললা, িা স্ার 

আনম যালবা।

অবলশলষ নঝিুে গুনছলয় নিলয় এেটদু  সুনস্র িল। 

টিে েরললা সামলির শুক্রবার পুলরা নবলেলটা 

সমুলদ্রর তঠীলর োটালব। েক্বাজার অদ্ভদু ত 

মায়াময় শির। নঝিুলের বাসা হেলে পািালড়র 

হসামা ববদ্

অয়পক্া

ছ�া 
ট 
গ 
ল্প

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল
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নেছদু  অংশ হদো যায়। সবুজ পািাড়গুললা 

হযি এে এেটা জল রংলয় আঁো নিেঁুত 

ছনব। পািালড়র রালয় হঝাপালিা হছা্ ফুললর 

ঝাঁেগুললা হযি বািানর রংলয়র আল্িা। 

মুগ্ধ িলয় হদেলত হদেলত নঝিুে েেি 

হয আিমিা িলয় যায় নিলজই জালি িা। 

আযালির শলব্ চটে ভালঙ্গ তার।

পলররনদি নবলেল হবলাটা সমুলদ্রর তঠীর হরঁলস 

িাটনছল নঝিুে। োল হবাধিয় পূনণ্মা। 

সূলয্র পড়তে আললার নবপরীলত নবশাল 

োলার মত চাঁলদর অবয়ব স্পষ্ট। িাঁটলত 

িাঁটলত েেি হয হোলািল হেলে অলিেটা 

নিজ্ি জায়রায় চলল এলসলছ নঝিুে তা হটর 

পায়নি। িিাৎ এে ভরাট রলার পুরুষেলঠে 

চটে ভাঙ্গল নঝিুলের। োনিেটা ভয় 

হপলয় হরল নঝিুে। ঝাড়া ছয়ফুট উচ্চতার 

তামালট বলণ্র অত্তে সুদশ্ি এে পুরুষ 

তার সামলি। তার সামলি পাঁচ ফুট উচ্চতার 

নঝিুেলে ললললপুলটর মত লারনছল। নতনি 

বলল উিললি, ওনদেটায় হচারাবালল আলছ। 

আর এলরালল নবপলদ পড়লবি। েুব হমজাজ 

োরাপ িল নঝিুলের। বলললা, তালত 

আপিার নে? অদ্ভদু ত সুন্র এে িানস নদলয় 

হলােটট বললল, ম্াম আপনি মলি িয় এোলি 

িতদু ি। এোিোর সবাই জালি এনদেটায় 

হচারাবালল আলছ। তাছাড়া বসেলতর এই 

জায়রাটট েুব হবনশ নিরাপদও িয়। নঝিুে 

হোি েো িা বলল উল্া নদলে িি িি েলর 

িাঁটা শুরু েরললা। নরক্া েলর বাসায় চলল 

এললা। আসলল ঐ হলােটটর ব্লক্তলত্বর 

সামলি নেছদু লতই দাড়ালত পারনছল িা 

নঝিুে। এমি হতা হোিনদি িয়নি তার। 

েত সুদশ্ি পুরুলষর অিুরার পালয় দলল 

এলসলছ নঝিুে। েেলিা হতা এমি নিলজর 

নভতলর ভাঙ্গি হটর পায়নি হস। হলােটা হযি 

চদু ম্বলের মত টািনছল।

পলররনদি তলড়রলড় েলর আবার নবলেলল 

সমুলদ্রর পালড় িাঁটলত হরল নঝিুে। 

অবলচতি ভালবই হসই হচারাবালল বসেত 

তালে টািনছল। হপৌঁলছ হদেললা হলােটট বলস 

আলছ আর নঝিুলের নদলে তানেলয় মুচনে 

িাসলছ। হযি হস জািলতা নঝিুে আসলবই। 

এেটদু  লজ্া হপল নঝিুে। বলললা, োললের 

জি্ আনম দুঃনেত। আপিালে ধি্বাদ 

হদয়া িয়নি। োল আপনি আমার প্রাণ 

বাঁনচলয়লছি। উত্লর হলােটট আবার শুধু 

িাসললা। নঝিুে বলললা ,আমার িাম 

নঝিুে। এোলি এেটা েলললজ পড়াই। 

আপনি? হলােটট বলললা রালশদ। হিনভলত 

নছলাম। এোলিই োনে। এরপর অলিে রল্ 

িল রালশদ আর নঝিুলের। আোলশ আজ 

ভরা পূনণ্মা। েোয় েোয় হয েেি সধি্া 

িলয় এলসলছ নঝিুে হটর পায়নি। তারাতানর 

েলর নঝিুে বলললা আজ আনস। োল নে 

আপনি এোলি আসলবি? হলােটট বলললা 

আপনি চাইলল হেি িয়?

পলররনদি নঝিুে নবলেললর আলরই হবর িল। 

নিনদ্ষ্ট জায়রায় নরলয় হদেল রালশদ বলস 

আলছ। নঝিুে হিলস উলি বলললা আপনি নে 

হরাজ এোলি বলস োলেি? রালশদ মাপা িানস 

নদলয় বলললা, ধলর হিি হসটাই। হসনদিও 

অলিে রল্ িল। যনদও বক্তা নঝিুে আর 

হশ্াতা নছল রালশদ। মিটা হযি পানের 

ডািার মত িালো লারনছল নঝিুলের। 

বাসায় এলস রবীন্দ্রসংরীত চালললা নঝিুে। 

ইন্দ্রাণী হসলির দরদমাো রলায়….

“চাঁলদর িানসর বাঁধ হভলঙ্গলছ” রািটট 

বাজলছ । বাইলর উোল পাোল হজাছিা। 

পািাড়গুললালে অপানে্ব সুন্র লারনছল 

চাঁলদর আললালত। আচ্া আজ নে রালশলদর 

মিটা এেটদু  োরাপ মলি িল? িাি্ হবাধিয়। 

নঝিুে ভাবনছললা।

পলররনদলির অলপক্ায় নেছদু লতই সময় 

এলরাব্চ্ললা িা হযি নঝিুলের। অলিেটা 

হদৌলড়ই হযি হসই জায়রাটটলত নঝিুে হরল 

হযোলি রালশদ হরাজ বসলতা। নেতেদু  আজ 

োল হবাধিয় পূনণ্মা। সূলয্র পড়তে আললার 
নবপরীলত নবশাল োলার মত চাঁলদর অবয়ব 
স্পষ্ট।



রালশদ হিই। িিাৎ েলরই নঝিুলের বুেটা 

হযি শূণ্ িলয় হরল। হস হতা রালশলদর 

টিোিা হফাি িম্বর নেছদু ই জালি িা। এে 

রাশ িতাশা নিলয় নঝিুে অলপক্া েরলত 

োেললা। িয়লতা আসলব রালশদ। 

নেতেদু  সধি্া সমারত প্রায়। রালশলদর েবর 

হিই। এে হজলল পাশ নদলয় যাব্চ্ল। 

হস নঝিুেলে হদলে বলললা, এইোলি হেি 

হস বলস আলছ? জায়রাটা ভাললা িা। হস 

হযি চলল যায়। এে রাশ েষ্ট হচলপ নঝিুে 

হসনদলির মত বাসায় লফরললা।

 পলররনদি নরলয়ও হস রালশদলে হপল 

িা। এমনি েলর ি’টট মাস হেলট হরল। 

হরাজ নবলেলল নঝিুে মুলক্তার মত সলফদ 

ভাললাবাসা নিলয় রালশলদর জি্ অলপক্া 

েরত। নেতেদু  িায়! নঝিুে হতা জালি িা 

রালশদ সামলির হচারাবালললত ডদু লব মারা 

নরলয়লছ আরও এে বছর আলর। তার 

শরীরটার হোঁজও হেউ পায়নি।

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল
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এে

আজ অলিে বছর পর সুলযার হপলয়নছ। 

এমি সুলযার নেছদু লতই িাতছাড়া 

েরা যালব িা! আমার দীর্ এতগুললা বছলরর ভয় 

আতঙ্ অনিদ্রা মািনসে চাপ সবনেছদু র হযার্ 

জবাব হদব আজ। অলিে সি্ েলরনছ আর িয়! 

আজ সবনেছদু  হশষ েলর হদব। সব আতলঙ্র 

অবসাি রটটলয় হদব। হসই েলব হেলে আনম 

এসব সি্ েলর যাব্চ্। আর িয়। হছাটলবলায় 

এেজিলে উনচত নশক্া নদলয়নছলাম। আজ 

আবার সময় এলসলছ। িতদু ি েলর এই রটিার 

সূত্রপাত িলয়লছ েনদি আলরই। শুিুি তািলল 

সবটা।

হসনদি হসৌমাল্ আর আনম আমালদর নবলয়র 

জি্ আংটট নেিলত এলসনছলাম জদু লয়লানর শলপ 

। িিাৎ এে পনরনচত রলার স্বর আমালে েমলে 

নদল পুলরাপুনর। রািুল িা! ি্াঁ তাই হতা! এতবছর 

পলরও আনম ওর রলার স্বর এেটদু ও ভদু ললনি। 

তাড়াতালড় নিলজলে আড়াল েরলত চাইলাম। 

নেতেদু  তার আলরই হযটা চাইনছলাম িা হসটাই রলট 

হরল। রািুল আমালে হদলে হফলললা।

স্বভাবসুলভ ভলঙ্গলত আমার নদলে এলসই আিলন্ 

নচৎোর েলর উিললা,

“তদু ই সলঞ্চতা িা! আলর েতনদি পর হদো! নে 

েরনছস এেিোর সলঙ্গ এলসনছস?”

অরত্া হসৌমাল্র সলঙ্গ পনরচয়টা েরালতই 

িললা। মিটা হেমি হযি হভাঁতা িলয় হরল। নে 

হযি এেটা অজািা নশিরি বলয় হরল নশঁড়দাড়া 

হবলয়। তাড়াতালড় ওলে োটটলয় হদাোি হেলে 

হবনরলয় এলাম। হসৌমাল্ অবাে িলয় হরল।

“নে িললা িিাৎ? নেছদু  পছন্ িললা িা? এত সুন্র 

সুন্র োললেশি এলদর!”

নে বলব বুঝলত পারনছলাম িা।

মুলে এেটদু  িানস ফুটটলয় তদু লল বললাম, 

“শরীরটা ভাললা লারলছ িা আজ। োল িািয় 

আবার হচষ্টা েরব।”

হসৌমাল্ ব্স্ িলয় পড়ল। ওলে আবিস্ েলর 

বললাম, 

“নবলশষ নেছদু  িয়, মাো যন্ত্রিা েরলছ। “

ও জালি আমার মাইলগ্রি আলছ। তাই আমালে 

বালড়লত ড্রপ েলর নদলয় হরল।

অবশ্ নমে্া বললনি ওলে। মাোটা সনত্ 

সনত্ই যন্ত্রণা েরলছ। রািুললর সলঙ্গ হদো িবার 

পর হেলেই শরীরটা ভাললা লারলছ িা।  

আর মাত্র মাসোলিে পলরই আমার আর 

হসৌমাল্র নবলয়। সম্বধি েলরই নবলয়টা িলচ্। 

ওলদর তরফ হেলেই এলসনছল সম্বধি। আমার 

অবশ্ নবলয় েরার এেলফাঁটা ইচ্া হিই। 

েনমটলমন্ট ব্াপারটাই আনম টিে নববিাস েরলত 

পানরিা। সবসময় এেটা ভয় নরলর োলে। নেতেদু  

তবুও মালয়র মুে হচলয় রালজ িলত িলয়লছ। মা 

আমালে সুেী হদেলত চায়। হছাট হেলেই মা 

আমালে নিলয় বড় নচলতেত। আমার এেটা 

নিললে েরলত িা পারলল মালয়র শালতে হিই। তাই 

শুধুমাত্র মালয়র ইচ্ালতই আনম হসৌমাল্র সলঙ্গ 

নবলয়র জি্ শনপং েরনছ আজ েনদি ধলর।  

তবুও মি সংশলয় পনরপূণ্।

দীপা ব্ািাজজী

আতঙ্ক  

র
হ
স্য



হছাট হেলেই হতা আনম এমি। বড় ভয় পাই 

জালিি! হছলললদর বড় ভয় পাই। েেি নে 

েলর বলস হে জালি! তাই সবসময় সতে্ 

োেলত িয়। 

রািুললর সলঙ্গ আমার পনরচয় হসই হোনচং 

হসন্টালর। যনদও আনম রাল্স  েলললজ 

পড়তাম। নেতেদু  হোনচং হসন্টালর হছলল হমলয় 

এেসালে পড়লত িলতা। হছাট হেলেই আমার 

োলছ পড়ালশািাই সবনেছদু । হভলবনছলাম 

আনম টিে োেললই সব নেছদু  টিে োেলব। 

হোনচং হসন্টালর মি নদলয় পড়ালশািা শুরু 

েরলাম। নেতেদু  েলয়ে মাস হযলতই বুঝলত 

পারলাম অলিলেই আমার নদলে হচারা চািনি 

নদলয় আমালে আপাদমস্ে মালপ। ডািা 

োটা পনর িা িললও আনম সুন্রী েম িই। 

আর এটা হতা আমার োলছ হবশ িতদু ি নেছদু  

িয়। এেটা বয়লসর পর হেলেই পুরুলষর 

হচারা চািনি হদলে হদলে মিটা হতলতা িলয় 

আলছ। হেমি হযি রা নরিনরি েলর আমার। 

নিলজলে হেমি হযি হশালেলস সাজালিা 

পলি্র মলতা লালর। পাশাপানশ বড্ ভয়ও 

লালর। ওই হয বললাম েেি নে েলর বলস! 

হছলললদর হেলে যোসম্ভব দূলর োেলত হচষ্টা 

েনর আনম। ওলদর চািনি ওলদর ভাবসাব 

আনম নেছদু লতই সি্ েরলত পানরিা। হেউ 

মুগ্ধ দৃটষ্টলত তাোললই নভতরটা হেঁলপ ওলি। 

এেরাশ ভয় এলস নরলর ধলর। েনদি ধলরই 

রািুললর দৃটষ্টলত আনম নেছদু  এেটা অিুভব 

েরনছলাম। নেতেদু  িা হবাঝার ভাি েলর 

এলড়লয় যাব্চ্লাম। বালরবালর ও আমালে 

নেছদু  এেটা বলার হচষ্টা েরনছল। নেতেদু  

হসই বলাটালে েেলিাই বাস্লব রূপ নদলত 

চাইনছলাম িা। নেতেদু  হসনদি হসই অিনভলপ্রত 

রটিাটা রলটই হরল হশষ পয্তে। 

হসনদি রািুল িিাৎ েলরই হোনচং হসন্টালরর 

এেরাদা সিপাি্রীর সামলি রীনতমলতা িাঁটদু  

হরলড় বলস আমায় হপ্রম নিলবদি েলর। 

িাি তালে আনম হোিনদিই পছন্ েরতাম 

িা। হোি হছলললেই আনম পছন্ েরলত 

পানরিা। হস যলেষ্ সুপুরুষ, পড়ালশািালতও 

োরাপ িয়। নেতেদু  তবুও আনম এসব নমলে্  

হপ্রম ভাললাবাসায় জলড়লয় পড়লত চাই িা 

েেলিাই। আর হছাট হেলেই হছলললদর 

আনম এলড়লয় চললত পছন্ েনর। ওলদর ওই 

লালানয়ত স্বভাব আমার এেদম পছন্ িয়।

 আনম বরাবরই স্পষ্টবক্তা। এে েোয় 

তার প্রস্াব িােচ েলর নদলাম। আমার 

প্রত্াোলির পর তার হসই শীতল হচালের 

চািনি আমার শরীলর এেটা ভলয়র হস্রাত 

বইলয় নদলয়নছল হসনদি। বুলঝনছলাম এই 

অপমাি হস সিলজ হমলি হিলব িা। আমার 

Instinct বলনছল নেছদু  এেটা ক্নত হস 

আমার েরলবই। নেতেদু  েললজ লাইফটা 

হবশ নিনব্লনেই হেলট হরললা। হসনদলির হসই 

অপমাি হভতলর হভতলর পুলষ রােললও হস 

বাইলর েেলিা তার হরশ লারলত হদয়নি। 

আমার সলঙ্গ তার পলরও হবশ সাবলঠীলভালবই 

েো বলললছ বিুবার। নেতেদু  প্রনতবার আনম 

তার সালপর মত শীতল হচালের চািনি হদলেই 

বুলঝনছ হয হস নেছদু ই হভাললনি। শুধু সটিে 

মুিুলত্র অলপক্ায় আলছ। 

এরপর েললজ জঠীবি হশষ েলর হয যার 

হপশায় ব্স্ িলয় পলড়নছলাম। আবার 

এেনদি হস জঠীবলি এলস িালজর িললা নবলয়র 

প্রস্াব নিলয়। আনম ভয় হপলাম ভঠীষি। 

ওর প্রস্াব নেছদু লতই হমলি নিলত পারলাম 

িা। নেলসর ভাললাবাসা! নেলসর হপ্রম! সব 

িাটে, সব শরীর হভার েরার উলদেশ্, সব 

ছল চাতদু রী। নেছদু লতই ওর জালল আটো 

পড়ব িা। হসবালরও যেি তার প্রস্াব িােচ 

েরলাম, তার হচােদুলটা হদলে হসনদি মলি 

িললা হযি এে অজরর সাপ তার নশোরলে 

মাপলছ। আনম ভয় হপলাম। জঠীবলি প্রেম 

এত ভয় হপলাম। মলি িললা হবশ বড়সড় 

নবপদ হডলে আিলাম নিলজর অজালতেই। 

নিলজলে লুনেলয় হফললাম। পালললয় হরলাম 

মামাবালড়লত।  হবশ নেছদু  মাস হসোি হেলেই 

অলফস যাতায়াত েরলাম। এরপর হস  

আমার জঠীবলির হেলে িানরলয়ই হরল এে 

প্রোর। হবশ েলয়েবছর হস আর আমার 

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল

হসনদি রািুল িিাৎ েলরই হোনচং হসন্টালরর 
এেরাদা সিপাি্রীর সামলি রীনতমলতা িাঁটদু  
হরলড় বলস আমায় হপ্রম নিলবদি েলর। 
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সামলি আলসনি। 

নেতেদু   আবার লফলর এলসলছ হসই মূনত্মাি 

ত্রাস। হসনদি রয়িার হদাোলি রািুললে 

হদোর পর হেলেই আনম রালত রুমালত 

পারনছিা। োলল মলি িলচ্ ও আমার 

নবছািার পালশ দাঁলড়লয় আলছ। একু্নি 

আমার ওপর ঝাঁনপলয় পড়লব! রাস্ায় িাঁটলত 

িাঁটলত চানরনদলে তাোই, ভয় িয় েেি 

নপছি হেলে তরল আগুি ছদুঁ লড় ঝললস হদলব 

আমার সব্াঙ্গ। নেতেদু  নেছদু লতই আনম ওলে 

সফল িলত হদবিা। তার আলরই সব হশষ 

েলর হদব। হসৌমাল্লেও নবলয় েরলত 

চাই িা। নেতেদু  ভয় পাই ,পালছ িা বললল 

যনদ হসৌমাল্ও প্রনতলশাধ নিলত চায়! মা 

হেি আমালে হবালঝ িা! মালে এতবার 

েলর বললাম, আনম নবলয় েরলত চাই িা। 

এভালবই ভাললা আনছ। তবুও হজার েলর 

আমালে। নেতেদু  মালয়র েষ্টটাও বুঝলত 

পারনছ। আমালে সুনে হদেলত চায়। নেতেদু  

নবলয় েলর হেউ সুনে িলত পালর! এটাই 

হবাঝালত পারলাম িা মালে! হছললরা েেলিাই 

হমলয়লদর সুনে িলত হদয়িা। ওরা শুধুমাত্র 

হমলয়লদর ওপর হজার োটালত চায়। ওলদর 

হভার েরলত চায়। নেতেদু  নেছদু  েরার হিই। 

মালে হে হবাঝালব এসব!

 দুই

এরপর হবশ েনদি আমার নবলয়র প্রস্দু নতর 

োলজ ব্স্ িলয় পলড়নছলাম। হমলয়লদর 

োলছ নবলয় এেটা নবলশষ রটিা। সারাজঠীবি 

ধলর তারা নবলয়র স্বপ্ হদলে। হেি জানি 

িা! দাসলত্বর জি্ নেলসর এত আিন্! 

নেতেদু  আমার োলছ হমালটও এটা সুলের 

বলল মলি িলচ্ িা। হেলে হেলেই আমার 

ভয় লারলছ। ভঠীষি ভয় লারলছ। রয়িার 

হদাোলি রািুললর হচালের চািনিলত হসনদি 

হয নিষু্রতা, হয িৃশংসতা হদলেনছলাম হসটা 

আমার সব  আিন্লে হভলঙ োিোি েলর 

নদলয়লছ। আনম হসৌমাল্র হচালের নদলে 

তাোলত পারনছ িা। পালছ ওর দৃটষ্টলতও 

আনম ভয়ািে নেছদু   হদলে হফলল! আমার 

সবনেছদু  ধ্বংস িলয় যালব হয! তাই হসনদি 

হেলে ওলে এলড়লয় চললত শুরু েরলাম। 

অজদু িাত নদলাম বালড়লত নবলয়র আলর এত 

হমলালমশা হেউ পছন্ েরলছি িা। ও অবাে 

িললও নেছদু  বলললা িা। নেতেদু  ওর হচালেও 

আনম সলন্ি হদলেনছলাম। ওর মলধ্ও 

নে তািলল প্রনতলশাধ সৃ্পিা হজলর উলিলছ! 

হসৌমাল্ রািুললর সলঙ্গ হদো েরার পর 

হসাস্াল নমনডয়ায় বধুিত্ব সিাপি েলরলছ। 

এমিনে আমালদর নবলয়লত নিমন্ত্রণ েলর 

বলসলছ। ওলে আমার েললজ জঠীবলির বধুি 

নিলসলব গ্রিি েলরলছ। িানে দুজলি এেসালে 

আমার ওপর প্রনতলশাধ হিওয়ার জি্ িাত 

নমলললয়লছ! রািুল এর মলধ্ হবশ েলয়েবার 

আমালদর সলঙ্গ হদো েলরলছ। যনদও ওর 

ব্বিালরর মলধ্  রেম ভয়ঙ্রতা হিই। 

নেতেদু  তবুও আমার হেমি জানি মলি িয় ও 

আমার জঠীবিলে তছিছ েলর নদলত এলসলছ। 

ওর মলধ্ এেিও প্রনতলশাধ সৃ্পিা রলয়লছ। 

ওর হসই হচালের দৃটষ্ট আমালে নভতর পয্তে 

িালড়লয় হদয়। আসলল সবটাই ওর অনভিয়! 

ভাললা হসলজ আমার সব্িাশ েরলত এলসলছ।

হসৌমাল্লেও  নে নববিাস েরা উনচত! 

দুজলির মলধ্ এত হেি বধুিত্ব রলড় উলিলছ! 

আলর হতা এলে অপরলে নচিত িা পয্তে! 

আনম নে পুলললশর োলছ যাব!

 নেতেদু  এেলিা পয্তে হয ওলদর নবরুলদ্ধ হোলিা 

প্রমাণ হিই আমার োলছ! শুধু ওই হচালের 

শীতল দৃটষ্ট ছাড়া! ওরা এেলিা পয্তে হোি 

িুমনে হদয়নি!হোি অভব্ আচরণ েলরনি। 

শুধু আমার অবলচতি মি আমালে বারবার 

নবপলদর বাত্া নদলচ্। 

নতি

আজ নেছদু  এেটা েরলতই িলব। িািলল 

রািুললে জঠীবি হেলে নবব্চ্ন্ন েরব নেভালব! 

ওর হচালের শীতলতা হয আমালে রালতর 

পর রাত রুলমালত হদয়িা। জানি ওর হবশী 

ওর নেছদু  েরার ক্মতা হিই। নেতেদু  ভয় 

তবুও েলমনি। এেটা অজািা নশিরি 

হেলল হবড়ায় আমার নশঁড়দাড়া হবলয়। আনম 

নেছদু লতই শালতে পাইিা। 

ও আমালে শানররীে িয় বরং মািনসেভালব 

হেলে হেলেই আমার ভয় লারলছ। 
ভঠীষি ভয় লারলছ।



নবদ্ধস্ েলর নদলয়লছ নদলির পর নদি। আনম 

বুঝলত পারনছলাম ওর নেছদু  িা েরাটাই 

আমালে সারা জঠীবি সুস্ িলয় বাঁচলত হদলব 

িা। সবসময় মলির মলধ্ এেটা আশঙ্া  

োজ েলর । এই হবাধিয় নেছদু  এেটা ক্নত 

িলয় যালব আমার। রাস্া নদলয় হিঁলট যাওয়ার 

সময় যোসম্ভব মুে হঢলে রানে, যনদ ও 

অ্ানসড ছদু লড় মালর! রললপলে হযলত ভরসা 

িয়িা, যনদ আচমো নিজ্ি জায়রায় হপলয় 

ও আমার সম্ভ্রম লুট েলর! সবসময় ভানব এই 

হবাধিয় ও আমার ছনব হিাংরাভালব এনডট 

েলর হিলট ছলড়লয় হদলব! 

আপিারাই বলুি এইভালব বাঁচা যায়! আমার 

মামালতা নদনদর ওপর অ্ানসড ছদুঁ লড়নছল এে 

শয়তাি। নদনদ ওর হপ্রলমর প্রস্াব িােচ 

েরায় চরম প্রনতলশাধ নিলয়নছল হছললটা। 

তার আলর নিজ্ি স্ালি নদনদর সম্ভ্রম লুট 

েলরনছল। তারপর অসিায় হমলয়টার মুে 

অ্ানসড নদলয় সমূ্পণ্ পুলড়লয় নদলয়নছল। 

নদনদর হসই আত্িাদ এেলিা োলি বালজ। 

হসই ভয়ঙ্র মুে এেলিা স্বলপ্ িািা হদয়। 

আনম রুলমর হরালর নচৎোর েলর উটি 

বারবার। হসনদি আনমও নছলাম নদনদর 

পালশ। আমার িালতও অ্ানসলডর অল্ নছঁলট 

এলস হললরনছল। ওি নে অসি্ জ্ালা। 

তারপর হেলেই হতা আমার এই ভয়।

রািুল আমার ক্নত েরার জি্ই হতা লফলর 

এলসলছ। িািলল হেি এত বছর পর ওর 

সলঙ্গ হদো িলব! এই ভয় হেলে আমালে 

হযভালবই হিাে মুলক্ত হপলত িলব। আজ 

তাই চরম পনরেল্িা েলরনছ। আজ সবাই 

আমার নবলয়র রয়িা নেিলত হরলছ। আনম 

শরীর োরালপর অজদু িালত যাইনি। রািুললে 

হফাি েলর বালড়লত হডলে এলিনছ। আনম 

হভলবনছলাম রািুল ফাঁো বালড়লত আমালে 

এো হপলয়ই ধষ্ণ েরার হচষ্টা েরলব আর 

আনম আত্রক্ার জি্ ওলে েুি েরব। 

তার আলর অবশ্ই অ্ানসড নদলয় পুলড়লয় 

হদব ওর মুে। হমলয়লদর রালয় অ্ানসড 

হছাঁড়ার শে রুনচলয় হদলব নচরতলর। আনম 

জানি আত্রক্ার জি্ েুি েরলল হোি 

শালস্ িয়িা। রািুললর পর হসৌমাল্র পালা। 

ওলেও হশষ েলর হদব।

 নেতেদু  ও হয নেছদু ই েরলছ িা! ফাঁো  রলর 

হপলয়ও হেি চদু পচাপ বলস আলছ! আমার নবলয় 

নিলয় আলতদু ফালতদু  প্রশ্ন েলরই যালচ্! হযি 

েত আিন্ িলচ্ ওর! আনম আর সি্ েরলত 

পারনছ িা।  তাই আনম চা েরলত যাওয়ার 

অনছলায় ধীলর ধীলর রর হেলে অ্ানসলডর 

নশনশটা নিলয় এলাম। আজ এেটা হিস্লিস্ 

েলরই ছাড়ব। ও হসাফায় বলস  িীচদু  িলয় 

হমাবাইল রাঁটলছ, এই সুলযার। তার আলর 

নিলজর হপাশাে অনবি্স্ েলর নদলয়নছ। 

চদু লগুললাও এললালমললা েলর নদলাম। এবার 

ধীলর ধীলর এলরাব্চ্.......... 

িিাৎ েলরই দরজা নদলয় ঝলড়র রনতলত 

হসৌমাল্ এলস ঢদু েললা। এে ঝটোয় আমার 

িাত হেলে হেলড় নিললা নশনশোিা।

তারপর! ...........

সলঞ্চতা মািনসে ভালব অসুস্। ওর নচনেৎসা 

দরোর। তলব ওলে েতটা েলন্টালল আিা 

যালব জািা হিই। ও আসলল হমন্টাল 

নডসঅড্ালরর নশোর। হচালের সামলি নদনদর 

অসিায় মৃতদু ্র পর হেলেই ওর মলির নভতর 

বাসা হবঁলধনছল ভয়। ওর মি নবনষলয় হরনছল 

হছলললদর নবরুলদ্ধ। সবাইলেই দাঁড় েনরলয় 

নদলয়নছলাম োিরড়ায়।

েলললজ পড়ার সময় েুব বাড়াবালড় 

িলয়নছল। 

রািুল হভলবনছল আলস্ আলস্ সব স্বাভানবে 

িলয় যালব। নেতেদু   তার বদলল সব 

আলরা নবরলড় হরললা। সলঞ্চতা ওর ভলয় 

মামাবালড়লত পালললয় হরল। হবচারা সব 

েষ্ট সি্ েলর নিল। আর সলঞ্চতার সামলি 

এললা িা। নেতেদু  হসনদি রয়িার হদাোলি 

সলঞ্চতালেলে হদলে সনত্ ভঠীষি েুশী 

িলয়নছল।ওর নবলয়র েবলর েষ্ট হপললও এটা 

হভলব আিন্ হপলয়নছল হয হস স্বাভানবে িলয় 

হরলছ। নেতেদু  ও রুিাক্লরও বুঝলত পালরনি 

হয ওর জি্ নে অলপক্া েরলছ! সলঞ্চতার 

মালয়র মুলে সব শুলি ভঠীষি োরাপ লারলছ 

আজ। হবচারী মা হমলয়টালে সুস্ েরার 

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল

ওর নবলয়র েবলর েষ্ট হপললও এটা হভলব 
আিন্ হপলয়নছল হয হস স্বাভানবে িলয় হরলছ
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যোসম্ভব হচষ্টা েলরনছল। নেতেদু  পালরনি। 

েনদি ধলরই িানে সলঞ্চতার ব্বিালর িতদু ি 

েলর অস্বাভানবেতা হদো যাব্চ্ল। সবসময় 

নবড়নবড় েলর  নেসব বলত! 

েলয়েবছর আলরও এমি িলয়নছল। তেি 

বালড়র  হলালে বধুিলদর  সািায্ নিলয় 

হজলিনছল রািুললর নবষলয়। রািুললে 

প্রত্াে্াি েরার পলরও  হসসময় ও 

অস্বাভানবে আচরণ েরা শুরু েলরনছল। 

তেি হেলেই মা ওর ওপর িজর রােলত শুরু 

েলর। ওষুধ পত্র োইলয় হমাটামুটট সুস্ েলর। 

মালঝ েলয়ে বছর সব টিে নছল। নেতেদু   

রািুল পুিরায় আসার পর হেলেই আবার 

িতদু ি েলর পারলামী শুরু িলয় হরল। হসনদি 

রালত যেি রুলমর মলধ্ সলঞ্চতা রািুললে েুি 

েরার পনরেল্িা আওড়ালত োলে হসনদিই 

মা বুঝলত পালর হমলয়টা ধীলর ধীলর বদ্ধ 

উন্মাদ িলয় যালচ্। ওর অবলচতলি হসই 

হছাটলবলায় হশািা নদনদর পনরিনতর েো 

রুরলছ। বয়লরিন্লে নবলয়র জি্ িা বলায় 

ধষ্লির নশোর িলয়নছল নদনদ। ধষ্লির 

পর অ্ানসড নদলয় পুলড়লয় হদওয়া িলয়নছল 

সব্াঙ্গ। হসই আতঙ্ই তাড়া েলর হবড়ায় 

হমলয়লে। 

তাই হসনদি  সবাই  নবলয়র রয়িা নেিলত 

যেি বালড়র বাইলর যায় ও ওর  পারলামীর 

চরম সীমায় হপৌঁলছ যায়।   রািুল হবচারা 

হসনদি ভদু ল েলর ওর ফাঁলদ ধরা হদয়। ি্াঁ 

চরম  ঝঁুনে নিলয় হসনদি আমার বালড়লত আলস 

ও। রািুল হভলবনছল যনদ সলঞ্চতা ওলে ওর 

সলঙ্গ এোলতে ভাললা ব্বিার েরলত হদলে, 

তািলল িয়লতা ওর সারাজঠীবলির ভদু ল ধারণা, 

আতঙ্ সব হেলট যালব। ওলে হবাঝালত 

িলব হয হছললরা োরাপ িয়। এেজলির 

হদালষর ভারীদার সবাই িলত পালর িা। নেতেদু  

ওর ধারিাও নছল িা নে রটলত চলললছ। 

তলব হসৌমাল্ হসনদি সবনেছদু র জি্ বতনর 

নছল।ও জািত সলঞ্চতা রািুললে এো হপলয় 

ক্নত েরলত পালর। তাই হতা সটিে সমলয় 

এলস রািুললে রক্া েলর।

চার

হসই রটিার পর ছয়মাস হেলট হরলছ।আজ 

রািুল  অ্াসাইলালম এলসলছ সলঞ্চতার সলঙ্গ 

হদো েরলত। িা আজ আর ওর হচালে 

শীতলতা হদেলত পায়িা সলঞ্চতা। বরং ওর 

হচালে বধুির প্রনত হনিি হদেলত পায়। ও হয 

সলঞ্চতালে সনত্ই বড় ভাললালবলসনছল। 

ওর জি্ বছলরর পর বছর অলপক্া েলর 

হরলছ। িা ওর মলধ্ ওর মলধ্ হোি ক্নত 

েরার অনভপ্রায় নছল িা। রারলদর নভতর 

নদলয় রািুললে হদলে আতলঙ্ েঁুেলড় হরল 

হমলয়টা। এেরাশ ভয় এলস নরলর ধরললা 

তালে। মানছ তাড়ালিার মলতা েলর িাত 

িাড়লত লারললা, “যাঃ যাঃ! “

হচালের জল সামলালত সামলালত হসোি 

হেলে হদৌলড় হবনরলয় এললা রািুল।

েনদি ধলরই িানে সলঞ্চতার ব্বিালর িতদু ি 
েলর অস্বাভানবেতা হদো যাব্চ্ল। সবসময় 
নবড়নবড় েলর  নেসব বলত! 



হদশ হেলে হফরার নদি এেদম ভাললা 

লালর িা | হভারলবলার ফ্াইট োেলল 

মি োরাপ িওয়ার সময় োলে িা | হভার 

নতিলট িারাদ উলি হোলিা রেলম এেটদু  চা-

নবস্দু ট হেলয় লালরজ,পাসলপাট্ হিওয়া িলয়লছ 

নেিা হদেলত হদেলতই রালড় এলস যায় | রালড়লত 

মাল হতালা, আবছা ল্াম্পলপালস্টর আললায় 

পাঁচতলার ব্ালেনিলত দাঁলড়লয় োো মালয়র 

িাত িাড়া হদেলত হদেলত রালড় হছলড় হদয় | 

ফাঁো রাস্া তেলিা েুেুরলদর দেলল | রাতজারা 

ক্াতে নেছদু  েুেুর রালড়লে এলাোর ভার নদলত 

তেলিা িারাজ | রালড়র হপছলি োনিেটা ছদু লট 

আলস, তারপর হেলম যায় | ওলদর হদৌড়, ওলদর 

এলাো, ওলদর সীমািা -- েুব ভাললা হবালঝ 

ওরা | নদলির আললা ফুটলল মািুলষর লজম্ায় 

এলাোর ভার নদলয় এরা নবশ্াম নিলত যায় নে? 

িাইট নডউটট হদওয়া শ্াতে মািুলষর মলতা ? 

রালতর ফ্াইট োেলল নদিটা ভানর ধূসর পদ্ার 

মলতা ঝুলল োলে | সারা বালড়লত | এরর - ওরর েনর 

| অবস্ার বদল িয়িা হতমি | হরাছালিা আর হশষ 

িয় িা | এ বই, হস বই | আলর নছল ে্ালসট নসনডর 

পাঁজা | ট্রিনমং-এর জি্ এেি আর দরোর 

পলড় িা এসলবর | নমউলজে ওয়ার্্ উলি হরলছ 

বিুনদি | নসম্ফনি, হমললানড আলছ নে এেলিা ?  

এর হভতর হেউ হদো েরলত এলল ভানর নবব্রত 

িলত িলতা | মলি িলতা মালয়র সলঙ্গ োটালিার 

সময় হেলে ভালর েম পড়ললা | আর নেছদু  আত্্মীয়-

বধুি ওই নদিটালতই আসলতি | হোি োরলণ 

আমার ছদু টটর দু-নতি সপ্তালির হভতর নেছদু লতই 

তারা সময় েলর উিলত পারলতি িা | মালয়র 

তদারনেলত আমালদর পছলন্র লজনিস রান্না িলতা 

| এটা-ওটা িালত েলর নিলয় এলস বললতি - ‘ 

নিলয় যা হতারা ভাললাবানসস | নবলললত পানব িা 

|’  ক্রমশঃ নবলললত োবার-দাবার নিলয় আসার 

েড়ােলড় হবলড়লছ | বিুবার োবার  লজনিসই 

আলরর মলতা আিা হযলতা িা আর | মা বুঝলত 

চাইলতি িা | এেটদু  মি েষােনষও িলতা এই 

নিলয় | হচালের জল নরলল দুজলি চলল হযতাম অি্ 

রলর | ঝুলল োো ভানর পদ্া আলরা ভানর িলতা | 

মা এয়ারলপালট্ নস-অফ েরলত আসলতি িা 

বিুনদি | আসলত পারলতি িা | শরীর ভাললা নছল 

িা মালয়র |  লনবলত হঢাো নিলয়ও েড়ােলড় 

বাড়লত োলে প্রনত বছর | হসই পাঁচতলার 

ব্ালেনি হেলে িাত িাড়লতি | শ্রীরামপুর হেলে 

হবলরালত িলতা নবলেল চারলট িারাদ | মালে 

নদনব্ হদো হযত নবলেললর পড়তে আললায় | 

নবলললত স্দু লল ররলমর ছদু টট োলে জদু লাই-অরাস্ট 

জদু লড় | ওই সময় প্রলত্ে বছর হদলশ হযতাম | 

দু-নতি  সপ্তালির জি্ | ববশালঠী আর প্রায়াম 

প্রায় ছয় সপ্তালির পুলরা ছদু টটই োটটলয় লফরলতা | 

আলরা অলিে নবললত প্রবাসী বাঙালললদর মলতা | 

ওই সময় নিমসারর েলম এললও, ল্াংড়া,হচৌসা  

পাওয়া যায় ভাললাই | আর পাওয়া যায় দারুণ 

ইললশ | নবলললতর frozen ইললশ হেলয় ক্াতে 

বাঙালল মি-প্রাণ চাঙ্গা িলয় বাংলার তাজা 

ইলললশর হছাঁয়ায় | ববশালঠীর হরাজ দুলবলা 

ইলললশও আপলত্ হিই | পারলল জলোবালরও 

এেটদু  ভাত ইললশ মাছ ভাজা নদলয় োয় | আমার 

ভাতকৃ বধূ নিনধ হমিতা রাজস্ািী বজি | পুলরাপুনর 

নিরানমষাশী | ইলন্ালর মািুষ িলয়লছ | বাঙাললর 

ডাঃ পাঞ্চজি্ রটে

ইত্লশ  
যারিা 

ছ�া 
ট 
গ
ল্প

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল
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মৎস্প্রীনতর সরাসনর হছাঁয়া পায় নবলয়র পর 

| বাঙালল োবার োওয়ার হোলিা চাপ নিনধর 

ওপর হোলিা নদিই নছল িা | নিলজ মাছ-মাংস 

িা হেললও আনমলষর সলঙ্গ সিাবস্াি েরলত 

হোি অসুনবলধ িয় নি নিনধর | বাদ হসলধনছললা 

ইললশ মাছ | ইললশ মাছ রান্নার সময় ওর রলর 

দরজা বধি েলর বলস োেলতা নিনধ | আর 

েেলিা রর হেলে হবলরালল, নেলচলির নদলে 

হবশ ভয় ভয় হচালে তাোলতা | বছরোলিলের 

হভতর নিনধ ইললশ মাছ রান্না েরলতও শুরু 

েলর | পনরলবশিও েলর যনে ে’হর | নিলজ 

যনদও োয় িা | নিনধ বলল ভানর মজা লালর 

-- ‘বাঙালললদর মাছ োওয়ার ব্াপারটা -- 

শরীর ভাললা হিই -- মালছর হঝাল ভাত োও 

| আজ শরীর ভাললা -- মালছর হঝাল ভাত 

িলয় যাে |’ বাঙালল োওয়া-দাওয়া ছাড়াও 

বাঙালল সংস্কৃ নতর অলিে নেছদু  ওর েুব ভাললা 

লালর | যেি অি্ প্রলদলশ  নরলয় অলিে 

বাঙালল নিলজলদর ভাষা-সংস্কৃ নত নশলেয় 

তদু লল রালে, তেি নিনধর বাঙাললয়ািার 

প্রনত এই ভাললাবাসা হবশ লালর | 

বাঙাললর জন্মললনের আলর হেলে ইলললশর 

সলঙ্গ সিবাস | ইলললশর সলঙ্গ হবলড় ওিা | 

তাই আমালদর পলক্ হবাঝা মুশনেল ইলললশর 

প্রেম ধাক্া | ইলললশর সলঙ্গ প্রেম হমালাোত 

হেমি িলত পালর োলরা োলরা োলছ | রত 

শতাব্ঠীর হশষভার | ববশালঠীর নবলললত প্রেম 

দুর্াপুলজা | আমার ভাতকৃ প্রনতম তঠীে্ঙ্র 

বলন্্াপাধ্ায় হস বছরই নবলললত এলসলছ 

| লন্লি নবনবনস বাংলা সানভ্লস | টিে 

িললা ওর বালড়লত হেলেই আমরা লন্লির 

পুলজা হদেলবা | নিেলরার োলছ অস্টারলললত 

নবনবনসর সলতোষ নসিিার সলঙ্গ এে হপলোয় 

অ্াপাট্লমলন্ট তঠীে্ঙ্র োেলতা | সলতোষ 

পুলজালত হোোও যালব নদি চালরে ছদু টট 

োটালত | তঠীে্ঙ্র বললনছল আমালদর চলল 

আসলত | িাত-পা ছলড়লয় পুলজা োটালিা 

যালব | ললভারপুল হেলে সধি্া হপনরলয় 

অস্টারলল হপৌঁলছাই | তঠীে্ঙ্র হবশ বলড়াসলড়া 

এে হজাড়া ইললশ এলি হরলেনছললা | 

তেি ইললশ এেিোর মলতা অনমল নছল 

িা নবলললত | ববশালঠী গুনছলয় রান্না েরলব, 

এরেম েো নছল | পুলজার িাওয়া, হস 

েলোতা হিাে বা লন্লি, বাঙাললর মলি 

হদালা লারালবই | রলল্-আড্ায় প্রায় রাত 

এরালরাটা িলয় হরল | মাছ হেলট-েুলট যেি 

প্রেম টদু েলরা হতলল ছাড়া িললা, তেি প্রায় 

রাত বালরাটা | চার নদি ছদু টট হিওয়া নছল 

আমালদর সবারই | তাড়া নেছদু  নছল িা | 

নবলললত দুপুলরর আলর পুলজা হতমিভালব 

শুরুও িয় িা | পুলজার ছদু টটর আলমজ, ইললশ 

মাছ ভাজার রলধি নদনব্ রড়াব্চ্ল লন্লির  

ষষ্ঠীর রাত | বাঙাললর অলস আদুলর ছলন্ |   

িিাৎ িুড়মুড় েলর রলর ঢদু েললা সলতোষ নসিিা 

| হচালে এেটা ভয়াত্ দৃটষ্ট | আমরা নেলচলি 

আড্া নদব্চ্লাম জনমলয় | েমলে হরলাম 

এেটদু  | সলতোষ লজলজ্ঞস েরললা -- এটা 

নেলসর রধি ? ফ্াসফ্ালস  শুেলিা রলায় | 

বলা িললা -- ইললশ মাছ ভাজার | তদু নম ইললশ 

মাছ োওনি আলর ? সলতোষ লজলজ্ঞস েরললা 

-- এটা োও হতামরা ? ওলে হবাঝালিা িল 

এটা এেটা বাঙালল delicacy | সলতোষ 

নদনলের হছলল | হবাঝা হরল ইলললশর ধালর 

োলছ ও আলসনি এর আলর | এও হবাঝা 

হরল ইলললশর রধি ও এেদমই নিলত পারলছ 

িা | হেমি এেটা টললত টললত নেলচি 

হেলে হবনরলয় হরল ও | আমরা এেটদু  নবব্রত 



| তঠীে্ঙ্র বলললা -- ওর অলিে হভালর হ্ি 

লন্ি নেংস ক্রস হেলে | এমনিলতও হভার 

চারলট িারাদ হবনরলয় পড়লব ও | হবনশক্ণ 

েষ্ট হপলত িলব িা ওলে | আমরা আবার 

আড্া আর ইললশ মাছ ভাজায় মি নদলাম 

| নমনিট েুলড় পর সলতোষ এেদম হরনড িলয় 

রর হেলে হবনরলয় এললা | আমালদর বলললা 

--আমালে হতা এেটদু  পলর হবলরালতই িলব | 

আনম িা িয় এেিই হবনরলয় পড়নছ | Enjoy 

your favourite fish or whatever it 

is | পলর শুলিনছলাম ও নেংস ক্রস হস্টশলি 

রন্টা নতলিে হচয়ালর বলস হভালরর মুলে হ্ি 

ধলরনছললা | এই রটিার পর েুব হবনশনদি 

তঠীে্ঙ্র আর সলতোষ এেসলঙ্গ োলে নি | তা 

ওই ইললশ োলডির জি্ নেিা আমার টিে 

জািা হিই |  

২০১০ সাললর অরাস্ট মাস | আমার নবলললত 

হফরার হসরেমই এেটা নদি | রালতর ফ্াইট 

েলোতা হেলে | মা ইললশ আর রলদা নচংলড় 

আনিলয়লছি | মা বললতি ইললশ যাত্রা শুভ | 

তাই আমালদর বালড় মা দুর্ালেও ইললশ 

মালছর হভার হদওয়া িয় |  নিলজ দাঁলড়লয় 

রান্না েনরলয়লছি | নিলজই রান্না েরলত 

চাইনছললি -- শরীর োরাপ বলল আমরা 

আটোই | হসবার মা বলললি আমালে 

নস-অফ েরলত এয়ারলপালট্ আসলবি | 

মালয়র শরীর তেি হবশ োরাপ | আমালদর 

আপলত্ শুিললি িা | রান্না িলয় হরলল বতনর 

িলত োেললি এয়ারলপাট্ পয্তে আসলবি 

বলল | এেটদু  আলর-আলর সবাই নমলল হেলয় 

োনিে নবশ্াম েলর রওিা িলবা, এমিটা 

টিে িললা | োওয়ার টিে আলর শরীর েুব 

বাড়াবালড় রেম োরাপ িয় মালয়র | এমিই 

হয িাসপাতালল ভনত্ েরার নসদ্ধাতে নিলত 

িয় | অ্ামু্বললসি ডাো িয় | শ্রীরামপুর হেলে 

হোিানর হমনডে্াল হসন্টালর নিলয় আসার 

জি্ | মালয়র জ্ঞাি নছল তেলিা হবশ | তার 

হভতলরই আমালদর হজার েলরি এেটদু  ইললশ 

মাছ নদলয় ভাত োওয়ার জি্ | মালয়র েো 

রােলত আমালদর এেটদু  হেলত বসলত িয় | 

মালে িাসপাতালল অ্াডনমট েরা িয় | আনম 

িাসপাতাল হেলে সরাসনর এয়ারলপালট্ যাই 

| মালয়র আর আমালদর োউলেই নস-অফ 

েরলত এয়ারলপাট্ আসা িয়নি | মালে হশষ নস-

অফ েরলত িয় এই রটিার েলয়ে মাস পলর |  

বছর চার-পাঁচ আলরর েো | আবার হসরেম 

এেটা অরাস্ট মালসর সোল | রালতর ফ্াইট 

| তেলিা শ্রীরামপুর হেলেই ফ্াইট ধরতাম 

| টাললরজি হেলে িয় | শ্াবলণর হরামড়া 

আোলশর মলতা মি নিলয় রুম হেলে ওিা | 

ভাইলে বললাম -- চললা হতা বাজালর যাই | 

ভাললা ইললশ পাই নেিা হদনে | চটট ফটর - 

ফটর েলর হতা আর বাজালর হযলত পারলবা িা 

োল হেলে | হসই ঝাঁ-চেচলে সুপারমালে্ট 

-- মাছ নেলি সুে িয় িা | েনদি শরীরটা টিে 

যাব্চ্ল িা | োওয়া-দাওয়া জদু ত িয়নি টিে 

| আজ হবশ ঝরঝলর লারলছ | ভাললা ইললশ 

নেলি পাতলা হঝাল হেলয় হলিলি উিলবা | 

শ্রীরামপুলরর হবট্ং বাজালর হবশ বলড়া 

ইললশ হপলয় হরলাম | হেিা িললা | ববশালঠী 

হবগুি-োললালজলর-িলুদ আর োঁচা লঙ্া 

নদলয় পাতলা হঝাল েরললা | ররম ভাত নদলয় 

হবশ হবলা েলর হেলাম সবাই নমলল | নদলির 

গুলমাট ভাবটা ততক্লি হেলট নরলয়নছললা | 

টিে সমলয় রালড় এললা | হবলা হশলষর 

ক্াতে সূলয্র আললায় নিলচ হেলে পাঁচতলার 

ব্ালেনি নদনব্ হদো যাব্চ্ললা | মালেও নে 

িাত িাড়লত হদেলাম -- এে পললের জি্ ?

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল
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নেছদু  নেছদু  মািুষ এবং তার েম্ হদলে 

প্রালণ স্পন্ি জালর, রলট সু্রণ। 

ইলচ্ েলর বুলের নভতর আরলল রানে নচরোল, 

সারাজঠীবি। নচৎোর েলর পৃনেবীলে বলল, হি 

পৃনেবী তদু নম হপলয়ছ এে মিাজঠীবি, আজ হতামার 

িবজন্ম। টিে হতমনি এেজি মািুষ িনরপদ 

োপালঠী। বালড় নঝিাইদি হজলার আসািিরর 

গ্রালম। জঠীণ্ শরীর, শীণ্ হচিারা। হপশায় েৃষে, 

েল্াণী আনবষ্ারেও বলট। নশক্া দীক্া 

বললত নেছদু  হিই। িনরপদ োপালঠী সাদানসলদ 

হরালছর অনত দনরদ্র এেজি মািুষ। অনত দনরদ্র, 

নিরক্র হরালছর মািুষটটই আনবষ্ার েলরলছি 

বাংলা জিপলদর অি্তম প্রধাি োদ্ ধাি-এর 

এেটট উচ্চফলিশীল জাত। িনরপদ োপালঠীর 

িাম অিুসালর এর িাম রাো িলয়লছ “িনর ধাি”।

পানরবানরে জঠীবি ঃ 

এই পৃনেবীলত অলিে মািুষই আলছ যালদর 

বশশব, বেলশার বললত নেছদু  োলে িা। োলে 

িা বাবা, মালয়র আদর-যনে এবং ভাললাবাস, 

োলে শুধু জঠীবি-সংগ্রাম। িনরপদ োপালঠীও 

হসরেম এেজি মািুষ। ১৯২২ সাললর ১৭ ই 

হসলটেম্বর নঝিাইদি হজলার এিালয়তপুর গ্রালম 

িনরপদ োপালঠীর জন্ম। বাবার িাম েজিদু  

লাল োপালঠী এবং মাতার সলরাধিী। জলন্মর 

নেছদু নদি পলরই দনরদ্র নপতালে নচরনবদায় 

জািাি িনরপদ োপালঠী। নপতার অবত্মালি 

নেলশার বয়লসই োঁলধ চালপ সংসালরর দানয়ত্ব। 

জঠীনবো নিব্াি েরলত নেলশার বয়স হেলেই 

গ্রালম গ্রালম এর ওর বালড়লত োজ েরলত িলয়লছ 

িনরপদলে। এমনি েলর এেনদি োলজর সধিালি 

আলসি নঝিাইদলির আসািিরর গ্রালম। হসোলি 

পছন্ িয় সুনিতঠী নববিাসলে। নবলয় েলর হফললি 

নেলশার বয়লসই। নবলয়র পর হেলে মৃতদু ্ অবনধ 

নতনি আসািিরর গ্রালমই বসবাস েলরলছি।

নশক্াজঠীবি ঃ

নেলশার বয়লসই সংসার যার োঁলধ, এর ওর 

বালড়লত ফায়-ফরমাশ হেলট দু’হবলা হপট পুলর 

যার, তার আবার স্দু ল, েললজ! িয়লতা ইলচ্ও 

নছল িা, নেংবা োেললও হপলর উলিিনি বা 

দনরদ্রতা হপলর উিলত হদয়নি। িনরপদ োপালঠীর 

িয়লতা প্রানতষ্ানিে নশক্া হিই তলব বণ্মালালে 

ভাললাবাসলতি ভঠীষণ। োি বাঁলশর বতনর 

চােনচে্িীি এে প্রোর ঝুলতে নবছািার উপলর 

এেগুচ্ ইংলরজঠী বণ্মালা বতনর েলর ঝুলললয় 

হরলেনছললি। লজলজ্ঞস েরলল বললত পারলতি 

হোিটা েঠী। বাধ্লে্ এলস নেছদু টা ভদু লল হরললও 

বণ্মালার প্রনত ভাললাবাসা েলমনি এেটদু ও ।

িনরধাি আনবষ্ালরর রল্ ঃ

নঝিাইদি হজলা সদর হেলে ১০ নেললানমটার 

দূলর আসািিরর গ্রাম। এই গ্রালমর হবনশরভার 

মািুলষরই হপশা েৃনষ, ধালির চাষাবাদ। িনরপদ 

এ গ্রালমর এেজি প্রবীণ অনভজ্ঞ েৃষে। ১৯৯২ 

সাললর হোলিা এেনদি ধালির যনে নিলত জনমলত 

যাি িনরপদ। এমি সময় তার িজলর আলস 

এেটট নভন্ন জালতর রালছর। এতগুললা জনম, 

এত জালতর ধালির মলধ্ মাো উঁনচলয় দাঁলড়লয় 

আলছ রাছটট। িনরপদ আগ্রি ভলর হদেললি, 

বুঝলত চাইললি নভন্ন জালতর আরতেদু েটট হে? 

রাছটটলে তার আরাছা মলি িল িা। হরলে 

নদললি, যনে নদললি। নেছদু নদি পলর হদো হরল 

সাব্বির  এ োি

�ত্রর  
দান 

প্র
র
ন্ধ



রাছটট আরও হবলড় উলিলছ এবং হমাটা 

তাজা িলয়লছ হসটটর বাইল (আঞ্চললে 

ভাষায় ধালির গুচ্লে বাইল বলা িয়)। 

নেছদু নদি পলর ধাি আলস। িনরপদ লক্্ 

েলরি, অি্জালতর তদু লিায় অলিে হবনশ 

ধাি িলয়লছ িতদু ি জালতর নতিটট বাইলল। 

িনরপদ হসগুললা তদু লল নিলয় যাি বালড়লত। 

হবশ যনে েলরি। আরতেদু ে ধািগুললালে বীজ 

নিলসলব বতনর েলরি। পরীক্ামূলেভালব 

আবার হসগুললা তার চালষর জনমর এে 

হোণায় আলাদাভালব বপি েলরি। নিনদ্ষ্ট 

সময় পর িতদু ি জালতর সংসালর ধাি আলস 

প্রচদু র। বদলর্্ হবশ উঁচদু , উৎপাদি হবনশ, হরার-

বালাই েম, এমিনে েরচও েম এই ধালি। 

ব্াপার হদলে িনরপদ অলিে হবনশ পনরমালণ 

বীজ, চাষাবাদ এবং উৎপাদি েলরি িামিীি 

এই আরতেদু ে ধালির।

অলিলে িয়ত ভাবলছি, এ হেমি অদ্ভদু ত 

ব্াপার? হোো হেলে আসললা এই ধাি 

রাছ? নেভালব আসললা? বলা বািুল্, এটট 

অললৌনেেভালব আলসনি। এটট এলসলছ 

প্রােৃনতে নিব্াচি প্রলক্রয়ার মাধ্লম। 

প্রােৃনতে নিব্াচলির আলরেটট সাক্্ 

আমালদর সামলি তদু লল ধরললি িনরপদ। 

প্রেৃনতলত এমনি এমনি নেছদু  আলস িা বা 

রলট িা, তলব রূপাতেনরত িয়। নববনত্ত 

িয় এে জাত হেলে আর এে জালত। 

আপিারা যারা চাল্স ডারউইলির ‘প্রােৃনতে 

নিব্াচি প্রলক্রয়ার মাধ্লম নববত্ি’ তত্ত্ব বা 

Darwin’s Theory of Evolution by 

Natural Selection সম্পলে্ পলড়লছি, 

তালদর োলছ নবষয়টট সাধারণ মলি িলব িা। 

িয়লতা িনরপদ তার অজ্ঞতার োরলণ িতদু ি 

জালতর হোলিা ব্াে্া নদলত পালরিনি নেতেদু  

আমরা আজ জানি েঠীভালব এটট এলসনছল। 

আরও মজার ব্াপার িল, িনরপদ যেি এই 

ধালির বীজ বতনর েলর পুিরায় বপি েলরি, 

তেি নিলজর অজালতেই নতনি ডারউইলির 

‘েৃনত্রম নিব্াচি’ বা “Selective breeding/

artificial selection” পদ্ধনতটট প্রলয়ার 

েলরনছললি। এই পদ্ধনতর মাধ্লমই 

পরবতজীলত িতদু ি জাতটট ছলড়লয় পড়লত 

সক্ম িয়।

১৯৯৪ সালল আসািিরর গ্রাম ছালড়লয় 

আরও নেছদু  গ্রালম নবস্ার লাভ েলর এই 

ধাি। এভালব নঝিাইদি হেলে আশপালশর 

হজলাগুললালত ছলড়লয় পড়ল িনরপদ 

োপাললর ‘িনরর দাি। তত নদলি এই ধালির 

িামেরণ িলয় হরলছ ‘িনরধাি’। ফললির 

োরলণ এই ধালির বীজ নিলয় চানষলদর মলধ্ 

োড়াোলড় শুরু িলয় হরল। এমি অলিলেই 

বীজ িা হপলয় িতাশ িলয় লফলর হরললি। 

সবলচলয় আচিলয্র নবষয় িললা, দনরদ্র েৃষে 

িনরপদ োপালঠীর এেবালরর জি্ও েেলিা 

মলিই িয়নি, এই ধালির বীজ নদলয় ব্বসা 

েরা যায়। নতনি পরম মমতায় েৃষেলদর 

িালত তদু লল নদললি িতদু ি এই ধালির বীজ। 

সলঙ্গ তার োতর অিুলরাধ, ভাললা লারলল 

অি্লেও হদলবি। তার অবস্াি িয়লতা 

দনরদ্র, নেতেদু  মি নছল আোলশর মলতা।

নঝিাইদিসি দব্ক্ণাঞ্চললর হজলাগুললালত 

িাম পনরচয়নবিীি এই জালতর ধালির 

আবাদ ছলড়লয় পড়ল ব্াপেভালব। অেচ  

তেলিা হোলিা নমনডয়া োভালরজ পায়নি, 

হটললনভশলির বালাই নছল িা। দনরদ্র সব 

েৃষে, যালদর িুি আিলত পাতো ফুরায় দশা।

১৯৯৫ সালল যলশার হেলে প্রোনশত 

বদনিে হলােসমাজ পনত্রোয় োজল িামে 

এেজি স্ািীয় সাংবানদে এেটট প্রনতলবদি 

প্রোশ েরলল এটট স্ািীয় েৃনষ সম্প্রসারণ 

অনধদপ্তলরর িজলর আলস। অনধদপ্তলরর 

এেজি েম্েত্া িনরপলদর োছ হেলে বীজ 

সংগ্রি েলর তা পরীক্া েরার জি্ রাজঠীপুর 

নব্র (BRRI) এবং চদু য়াডাঙ্গা বীজ রলবষণা 

হেলন্দ্র হপ্ররণ েলরি। নেছদু  প্রদশ্িীলত 

চাষাবাদও শুরু েলরি। এেইসালে 

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল

 নিলজর অজালতেই নতনি ডারউইলির ‘েৃনত্রম 
নিব্াচি’ বা “Selective breeding/
artificial selection” পদ্ধনতটট প্রলয়ার 
েলরনছললি।
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চদু য়াডাঙ্গা রলবষণা হেলন্দ্রর নিজস্ব জনমলত 

চাষাবাদ শুরু িয় এই ধালির। নবনভন্ন 

পরীক্া-নিরীক্া হশলষ েৃনষ রলবষণা হেন্দ্র 

এই নসদ্ধালতে উপিীত িয় হয, িনরধাি এেটট 

উচ্চফলিশীল (যা নেিা অনধে প্রচললত 

নবআর-১১ এবং স্বণ্া ধালির হেলেও নবরা 

প্রনত প্রায় ৫ মণ হবনশ উৎপানদত িয়), েম 

েরলচর, এবং হরার-বালাইনবিীি ধাি।  এলে 

পরবতজীলত িনরধাি িালমই ছাড়পত্র প্রদাি 

েলর েৃনষ সম্প্রসারণ অনধদপ্তর ।

ব্র্ালের প্রনতষ্াতা স্ার ফজলল িাসাি 

আলবলদর িজলর এললা িনরধালির নবষয়টট। 

নতনি নিলজ ব্লক্তরতভালব পদলক্প 

নিললি। তার অিুলরালধ রলবষণায় রালজ 

িললি ঢাো নববিনবদ্াললয়র অধ্াপে হজবা 

ইসলাম হসরাজ। ১০ হেলজ স্বণ্া আর ১০ 

হেলজ িনরধাি হজারাড় েলর আিা িললা। 

রাউজাি-১ আর রাউজাি-২ হোড িাম 

নদলয় ঢাো নববিনবদ্াললয়র পরীক্ারালর 

পািালিা িললা। হসোলি হরাোইয়া হবরম 

ও তার রলবষণা দললর রলবষেরা রলবষণা 

েলর জািাললি, ‘িনরধাি আসললই এেটট 

িতদু ি জালতর ধাি। হমালটই নবআর-১১ 

িয়।’ িইচই পলড় হরল বিু জায়রায়। হসই 

রলবষণা প্রনতলবদি ছাপা িললা নববিে্াত এে 

আতেজ্ানতে জাি্ালল।

পুরষ্ার ঃ

িনরপদ োপালঠী তার আনবষ্ালরর েৃনতত্ব 

স্বরূপ েৃনষ সম্প্রসারণ অনধদপ্তর, স্ািীয় 

হজলা প্রশাসি, রণস্বাস্্ হেন্দ্র, হরাটানরক্াব 

সি প্রায় ১৬ টট জাতঠীয় পুরষ্ালর ভূনষত িি।

প্রত্তে গ্রালমর এেজি অক্রজ্ঞািিীি 

দনরদ্র েৃষে নে েেলিা েৃনষ নবজ্ঞািী িলত 

পালরি? িলত পালরি উদ্ভাবে? যার রর 

ভাঙালচারা, বষ্ায় যার রলরর চাল চদু লয় জল 

পলড়। েরা নেংবা বি্ায় ধালির আবাদ িষ্ট 

িলল সারাবছর চললত িলতা ভঠীষণ অভালব। 

হভালরর আললা হফাটার আলরই যালে তঠীব্র 

শীলত নেংবা অলঝার বৃটষ্টলত িালজর িলত 

িয় নিলজর েম্লক্ত্র ফসললর মালি, যালে 

বজ্লষ্র প্রচডি েরতালপ মাোল মাোয় 

ছদু টলত িয় ক্নণে নবশ্ালমর আশায় হোলিা 

এে বৃলক্র তলল। যার েপালল হিই হোলিা 

রলবষলের ড্লরট নডনগ্র, যার আধুনিে 

রলবষণা সরজিামানদ ও শীতাতপ নিয়নন্ত্রত 

ল্াবলরটনর হিই, যার ল্াবলরটনর ফসললর 

মাি। অেচ হসই েৃষেই হয এেটট জিপলদর 

ধাি উৎপাদলির নচত্র পাল্ নদলত পালরি। 

অনববিাস্ মলি িললও বাস্লব তাই রলটলছ।

অবলশলষ ২০১৭ সাললর ৬ই জদু লাই আমালদর 

হছলড় চলল যাি িনরপদ োপালঠী। তাঁর ”িনরর 

দাি “- িনরধাি-হে হরলে যাি আমালদর 

অলন্নর অি্তম হযারাি নিলসলব।

তে্সূত্র :
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১৯, ২০২১

২) িনরপদ োপালঠী - উইনেনপনডয়া 

(wikipedia.org)

িনরপদ োপালঠী (১৭ হসলটেম্বর ১৯২২ - ৬ জদু লাই ২০১৭)  
বাংলালদলশর এেজি েৃষে নযনি িনর ধালির উদ্ভাবে।



তারপর হযই িা মা োলঠীর োঁড়ার 

রালয় রক্তবীলজর রা হেলে রক্ত ঝলর 

পড়ল, প্রনতটা রক্তর হফাঁটা মাটটলত পড়বার সলঙ্গ 

সলঙ্গ তার হেলে  আবার এেটা এেটা রক্তবীজ 

রলজলয় উিল। মা োলঠী যত তালদর মালর, তারা 

আবার রলজলয় ওলি! নেছদু লতই আর তালদর হমলর 

হশষ েরা যায় িা!

হছা্ টদু েু িাব্ম্র হোললর োলছ গুটটশুটট িলয় 

বলস রক্তবীলজর রল্ শুিনছল। আচালরর বাট্রী 

হেলে টদু ে েলর এেটা হটাপা েুল মুলে পুলর 

লজলজ্ঞস েরল – েলরািার মলতা?

- আলর তা যা বললছ দাদুভাই। েলরািা 

হতা িয় রক্তবীলজর বংশধর! চললছ হতা চললছ! 

যাওয়ার িাম অবনধ হিই!

- তলব রক্তবীলজর েো যা বলনছলাম... 

মা োলঠী তেি রক্তবীজলে রুেলত রক্তোেঠী 

ডানেনি আর হযানরিীলে নিলয় এললা। তারা 

রক্তবীলজর রলক্তর হফাঁটা মাটটলত পরবার 

আলরই লেললে লজভ বার েলর সব রক্ত হেলয় 

নিল। হশলষ রক্তবীলজর রক্ত ফুনরলয় হরল আর 

হস মলর হরল।

নদনদভাই হটনবলল বলস ল্াপটলপ নে োজ 

েরনছল! মুে তদু লল বলল 

– তেি হতা আর ভ্াব্ক্ি নছল িা। নে আর 

েরলব বল! তাই বু্রটাল প্রবলললমর বু্রটাল সমাধাি!

নদনদভাই নবজ্ঞালির ছাত্রী, বালয়া-হমনডনসি নিলয় 

PhD েরলছ। এেি অসুে নবসুলের ব্াপালর 

তার েো বালড়লত সবিাই  মি নদলয় হশালি। 

মা রান্নারলর আলুর দম েষনছল। হতল মাো 

েুলতে িালত নিলয়ই হবনরলয় এলস লজলজ্ঞস েরল 

– তািলল তদু ই বলনছস হয ভ্াব্ক্ি োেলল আর 

পলর অত লড়লত িয় িা?

নদনদভাই বলল –  টিে বললছ। েোই হতা আলছ 

prevention is better than cure!

িাব্ম্ বলল – নদনদভাই এই ভ্াব্ক্লির 

ব্াপারটা এেটদু  সিজ েলর বুনঝলয় বলত হদনে। 

নে েলর রক্তবীলজর মলতা হবলড় ওিা এই েলরািা 

অসুরলে জব্ েরা যায়!

মা, িাব্ম্, টদু েু এমিনে েলতলায় বাসি 

মাজলত মাজলত মািদা মাসী অবনধ সবিার 

এেি নদনদভাইলয়র নদলে হচাে। আসর জলম 

উলিলছ হদলে নদনদভাইও ল্াপটপ সনরলয় হরলে 

আমালদর নদলে রুলর বসল। 

- ভ্াব্ক্ি ব্াপারটা হিাল হযি 

এেটা রণলেৌশল। শতু্র আক্রমণ েরার আলরই 

বসি্সামতেলদর শতু্রলে নচনিলয় হদওয়া। যালত 

নেিা তারা সব অস্ত্র শস্ত্র শানিলয় বলস োলে। 

শতু্র এেবার সীমািা পার িলয় ঢদু েললই তার দফা 

রফা!

টদু েু বলল উিল – তা নে েলর িলব নদনদভাই। শতু্র 

আসার আলর তালে নচিলব হেমি েলর?

নদনদভাই হিলস বলল – হযমি ধর বার, ভালুেে। 

এলদরলে েতজি নিলজর হচালে হদলে হচলি হর? 

নেতেদু  হছাটলবলা হেলে বইলয়র ছনব হদলে হদলেই 

হতা হজলি যায় হয হোিটা বার আর তার দাঁলত 

েত ধার!

- হসরেমই হোি জঠীবাণুর নবরুলদ্ধ 

লড়লত হরলল আমালদর শরীলরর হভতর হযসব 

বসি্সামতে আলছ তারা যালত জঠীবাণুটালে 

নচিলত পালর আর সিলজ প্রনতলরাধ েরলত 

সুপণ্া সাি্াল

কয়রানায় 
যা 
করণীয়

প্র
র
ন্ধ

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল
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পালর তার জলি্ই হদওয়া িয় ভ্াব্ক্ি। 

সুতরাং অলিে হক্লত্রই জঠীবাণুটটলে নিল্রিয় 

েলর বা তার হোি নবলশষ অংশ নদলয় 

ভ্াব্ক্ি বািালিা িয়। আর ইলজিেসালির 

দ্ারা ভ্াব্ক্িলে শরীলর ঢদু নেলয় হদওয়া 

িয়। তেি তার নবরুলদ্ধ আমালদর শরীর 

অ্াটন্টবনড বতরী েলর। তলবই িা হসই 

জঠীবাণুর নবরুলদ্ধ শরীলর প্রনতলরাধ ক্মতা বা 

ইনমউনিটট বতরী িয়!

মা বলল উিল – তািলল েলরািার হয এই 

এত রেলমর ভ্াব্ক্ি – হোনভনশর্, 

হোভ্াব্ক্ি, ফাইজার, এগুললা সব এে িা 

এরা সব আলাদা?

নদনদভাই  মুচনে হিলস বলল – এলদর োজ 

এেই, নেতেদু  আদলত এরা আলাদা। নেছদু  

ভ্াব্ক্ি আলছ যালত পুলরা ভাইরাসটাই 

অত্তে উঁচদু  তাপমাত্রায় নিল্রিয় েলর ব্াবিার 

েরা িয়।  এটা সবলচলয় ক্ানসে্াল 

পদ্ধনতলত বতরী ভ্াব্ক্ি। আলরোর নদলি 

সব ভ্াব্ক্িই এভালব বতরী িত। নেতেদু  

এেি আরও অলিে আধুনিে ভালব ভ্াব্ক্ি 

বািালিা িয়।

-  হযমি ধর, েলরািা ভাইরাস যেি 

সংক্রমণ েলর তেি  প্রেলমই ইলজিেসালির 

ছদুঁ লচর মলতা এেটা হপ্রাটটি শরীলর ঢদু নেলয় 

হদয়। তার িাম ‘স্পাইে হপ্রাটটি’। তাই  

হবশ নেছদু  ভ্াব্ক্ি এই স্পাইে হপ্রাটটি বা 

এর হোি টদু েলরা নদলয় বািালিা িয়। 

- তলব এেি নবজ্ঞাি এত এনরলয় 

হরলছ হয স্পাইে হপ্রাটটিটা সরাসনর 

ইলজিেসাি হদওয়ার দরোর িয় িা। তার 

বদলল হয লজি হেলে হসটা বতরী িয়, হসটা 

নদলয়ও ভ্াব্ক্ি বািালিা িলচ্। হসগুললা 

িল DNA ভ্াব্ক্ি। এই ভ্াব্ক্ি হপলল 

আমালদর হোলষর মলধ্ ওই েলরািার 

স্পাইে হপ্রাটটিটা বতরী িয়। এলত নরস্ েম, 

হেিিা আসল ভাইরাসটার সলঙ্গ সরাসনর 

সম্পে্ হিই।

- লজি নে হতামরা জাি হতা? লজি 

এর বাংলা িলয়লছ বংশাণু। লজি DNA নদলয় 

বতনর, আমালদর প্রনতটট হদিলোলষর হভতলর 

হক্রামলসালম োলে। আর েলরািা ভাইরালসর 

লজি তার RNAএর মলধ্ োলে।

িাব্ম্ নদনদভাইলে োনমলয় নদলয় বলল 

উিল – এত শক্ত েলর বললল বুঝব নে েলর 

নদনদভাই? টদু েুও মাো হিলড় সায় নদল।

নদনদভাই বলল – দাঁড়াও দাঁড়াও বলনছ। 

লজি হিাল অলিেটা িাব্ম্র নসন্দুলের 

হভতলর রাো দললললর মলতা। হসটা বাবা 

মার হেলে বংশািুক্রলম হছলল হমলয়রা পায়। 

আর দললললর মলতাই লজলি সালঙ্নতে 

ভাষায় হলো োলে হয তার হেলে নে হপ্রাটটি 

বতনর িলব আর তার নে বনিঃপ্রোশ!  এই 

লজি উত্ারানধোর সুলত্র পায় বললই হতা 

হছলল হমলয়রা বাবা মার মলতা হদেলত িয় বা 

তালদর নেছদু  নেছদু  স্বভাব পায়।

িাব্ম্ িাত ঝাঁনেলয় নদনদভাইলে োনমলয় 

নদলয় বলল – বুলঝনছ। হতামালদর এই লজিই 

তািলল বংলশর ধারা বাঁনচলয় রালে। বলল 

আললতা েলর টদু েুর রাল টটলপ আদর েলর 

নদল।

নদনদভাই মাো হিলড় সায় নদল। বলল,

- টিে। লজি িল সব নেছদু র 

ধারে ও বািে। আর হপ্রাটটিরা িল 

োরোিার শ্নমেলদর মলতা। হদিলোলষ যত 

েম্োরোিা চললছ হপ্রাটটিরাই তার প্রধাি 

োনররর। 

- তলব  লজি হেলে সরাসনর হপ্রাটটি 

বতরী িলত পালর িা। এলদর মাঝোলি 

োলে mRNA বা হমলসিজার RNA. 

messenger-এর োজ হযমি messege 

বা েবর বলয় নিলয় যাওয়া, mRNAও টিে 

হসভালব DNA হত লুনেলয় োো সলঙ্ত 

বলয় নিলয় যায়। তারপর mRNA হেলে 

হসই সালঙ্নতে ভাষালে অিুবাদ েলর  

রাইলবালসালমরা হপ্রাটটি বািায়।

মা বলল উিল – বাবিা! এত অলিে ধালপ ধালপ 

িওয়া ব্াপার। এই রটিা নে সবার শরীলর 

িয়?

নদনদভাই বলল – নিচিয়ই। এই DNA হেলে 

লজি DNA নদলয় বতনর, আমালদর প্রনতটট 
হদিলোলষর হভতলর হক্রামলসালম োলে। 



mRNA, আর mRNA হেলে হপ্রাটটি এই 

রটিা প্রনতনিয়ত  প্রনতটট হোলষর হভতর 

চললত োলে। তাই হতা নেছদু  েলরািা 

ভ্াব্ক্ি ওই স্পাইে হপ্রাটটিটার mRNA 

নদলয়ও বািালিা িয়। তালত লাভ এই হয 

DNA হেলে এে ধাপ এনরলয় হদওয়া িয় 

যালত আরও সিলজ আমালদর হোলষ হোলষ 

ওই স্পাইে হপ্রাটটি বতনর িয়, আর আমালদর 

শরীর তার নবরুলদ্ধ  অ্াটন্টবনড বতরী েলর।

মািদা মাসী বাসি মাজা োনমলয় 

নদনদভাইলয়র েো শুিনছল। হস এবার 

লজলজ্ঞস েরল – তার মালি নে ভ্াব্ক্ি 

নিললই েলরািা িলব িা? তলব হয ওপাড়ায় 

হিপালদা ভ্াব্ক্ি হিবার পলরই েলরািার 

জ্লর পড়ল!

নদনদভাই – ভ্াব্ক্ি নিললই হয সবার সমাি 

ইমু্নিট্রী িলব এর হোি র্ারাটন্ট হিই। 

িালতর সব েটা আঙ্গদুল নে এেরেম? তলব 

ভ্াব্ক্লির সব েটা হডাস হিওয়া োেলল 

েলরািা সাংরানতে ভালব িলব িা বা প্রালণ 

হমলর হফললত পারলব িা- এটা ধলরই হিওয়া 

যায়! আর তাছাড়া েলরািা ভাইরালসর হযসব 

িতদু ি িতদু ি হ্রিইি হবলরালচ্ িা, এব্সিললাি, 

হড্া, হসগুললার নবরুলদ্ধও নেছদু টা প্রনতলরাধ 

পাওয়া যায়।

এেো শুলি হতা সবার মুলে স্বলস্র িানস। 

হেই বা চায় এমি েলটামলটা অসুে বাধালত?

তাই, নদনদভাইলয়র েোই  এেি হবদবাে্। 

চলুি তার সুলর সুর নমলললয় আমরা সবাই বলল 

- 

‘েলরািায় যা েরণীয়, ভ্াব্ক্ি অবশ্ 

নিও’।।

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল

QUIZ #1: What is the number of the parking space covered 
by the car?

This tricky 
math problem went viral a few years back after it appeared 
on an entrence exam in Hong Kong... for six-year-olds. 
Supposedly they had just 20 seconds to solve this problem. 

QUIZ #2: What has a head and a tail but not a body?

QUIZ #3: If an electric train is moving north at 100mph 
and a wind is blowing west at 10mph, which way does the 
smoke blow?

find answers in page # 15 

JASH GUHA

IQ 
TEST
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এেটা মজার এবং চটপটা হরনসনপ নদলাম 
। েুব সডিলজই িলয় যায় বতনর। নেতেদু  

সবাই অবাে িলয় যালব োওয়ার সময়।
লম্বা লম্বা োঁচা 
লঙ্া নদলয় বতনর এই 
হরনসনপ।।  ভাজললই 
হবশ েুড়মুলড়, হিািতা 
এবংঝাল ঝাল িয় 
হেলত৷ অলিে নেছদু  
নদলয় োওয়া যায়৷ শাে 
নদলয় ভাত হমলে অেবা  
ডাল নদলয় ভাত হমলে 
হেলত  হবশ লালর।
প্রেলম ৫০০ গ্রাম লংো টা নচলর তার নবজ 
গুললা হবর েলর হফলুি এরপর এেটা পালত্র  
৩ চামচ আমচদু র, ১ চামচ লজলর আর ১ চামচ  
ধলি হভলজ িালো েলর ক্রাশ েলর হিলবি, অল্ 
সরলষ পাউডার, ২ চামচ ব্াসি হভলজ আর 
নবট িুি নমক্ েলর নিি । তারপর হিলস হিলস 

লংোর  হভতলর পুলর নদি , তারপর টে দই( 
জল ঝড়ালিা) নদলয় মানেলয়  ওপর হেলে নতল 
মানেলয় হিলবি। 

এরপর ৩/৪ 
নদি েড়া হরালদ 
শুনেলয় আবার 
দই হয় মানেলয় 
ওপর হেলে নতল 
নদলয় ৩/৪ নদি 
হরালদ শুনেলয় 
এ য় া র ট া ই ট 
হেৌটায় হরলে নদি

 নমনডয়াম ঝাল, তার সালে ঐ মশলার রধি, 
হিািটা স্বাদ, বদিনন্ি োবালরর হবশ এেটা 
আলাদা মাত্রা হযার েলর।
সবসময় ডাললর সালে ভাজা ভদু লজ েরলত ইলচ্ 
েলর িা। এটা বানিলয় রােলল সারাবছর চলল 
আর হেলতও ফাটাফাটট লালর। অমৃতা গুি

Mita Saha

দই  
ল়ংকা 

Khirer 
Sandesh 

with 
Reduced 

Milk Fudge 

র
স
না

A classic sweet served during 
special occasions in my 

home state back in India. Try this 
Khirer Sandesh Recipe at home.

1. In a pan, mix 2 cups of Mawa 
powder, 1 can Evaporated milk,  
2 tsp Green cardamom powder,  
2 tbsp Ghee and  1 cup Sugar..

2, Apply Heat  to all these 
ingredients for at least 20 minutes 
w i t h 

continuously stirring.
 
3. Once mixture reduced, remove 
heat and add 2 cups of Mawa 
powder. Stir to mix till  mixture 
become moldable   consistency 
and  cool it completely.

4. Make a ball with 2-3 tbsp of 
mixture, flatten it with palms.

5. Lightly press the mold on top 
of it and 
store aside. 
Repeat until 
you are 
done with 
the mixture.



আমার এই ভ্রমণ োনিিীর জায়রাটা 

হোিনদিও িয়লতা আপিারা 

হশালিি নি। নেতেদু  এে অদ্ভদু ত ধরলির অিুভূনত 

বতনর িলব এই হলোটা পলড় বলল আনম নদলাম ।

মধ্প্রলদলশর পাঁচমানর হেলে মাত্র ৮নেনম দূলর 

এই অদ্ভদু ত জায়রা । যার েো আজ পয্তে 

অলিলেই জালিি িা। এোলি িারপঞ্চনমর সময় 

মাত্র ১০নদলির জি্ হমলা এবং দশ্লির জি্ 

েুলল হদওয়া িয়। বানে সারা বছর এোলি 

যাওয়া যায়িা । অনতব দূর্ম যাত্রা তার সালে 

রি জঙ্গল এবং প্রনত মূিুলত্ নবপলদর আশঙ্া। 

১২ নেঃনমঃ পুলরা িারদ্ালরর রাস্া অনতব 

দূর্ম এবং সরু রাস্া । েুব সাবধালি পালয় 

হিঁলট িারলদবীর দশ্ি েরলত  প্রচদু র ভক্ত এোলি 

আলস। সমস্ রাস্ায় হছাট বলড়া নবষাক্ত সাপ 

আপিার আশপাশ এবং িয়লতা পালয়র ওপর 

হেলে চলল যালব। সবসময় রা ছমছম েরা এে 

অদ্ভদু ত পনরনস্নতর মুলোমুনে িলয়ও িারপঞ্চনমর 

সময় প্রনতবছর প্রায় ১০লক্ পুণ্ােজীর সমারম 

িয়। েুব েম হশািা যায় সালপর োমলড়র েো 

অেবা মৃতদু ্র েো।

অলিেটা পািালড়র দূর্ম রি জঙ্গললর রাস্া পার 

িলয় যেি িারলদবীর মনন্লরর দশ্লির জি্ 

জায়রাটা আলস , তেি ছনব হদলেই আপিার রা 

হেঁলপ উিলব । পািালড়র দুপালশ নসঁলড়র মত েরা 

এবং ধীলর ধীলর সামলির নদলে মুে েলর এেজি 

এেজি েলর িীলচ িামলত িয়। পা নলিপ েরললই 

হসাজা োলদ পলড় মৃতদু ্ অনিবায্। এোলি প্রচদু র 

মািুষ মািত েলর যায় িারলদবীর োলছ লাল 

োপলড় িারলেল পাি সুপানর এবং নমটষ্ট নদলয় 

হবঁলধ। িারাদ্ালরর ২০০লফট লম্বা গুিা হযটা  

িামাগুলড় নদলয় নরলয় তারপর িারলদবীর দশ্ি 

েরা যায় ।  নবলশষ েলর নিঃসতোি দম্পনতলদর 

নববিাস এোলি এলস মািত েরলল সতোলির মুে 

হদেলত পায়। এবং পলরর বছর সতোি িবার 

পর সাধ্ মতি ফল প্রসাদ এবং হছাট বা বলড়া 

( হসািা অেবা রূলপার)  িােছানব এলি হদবীর 

োলছ হদওয়া িয়। আবার হেউ হেউ সািস েলর 

সাপুলড়র োলছ হয সাপ োলে তার িালের সামলি 

নদলয় োলে। তলব যারা হ্নেং েলর এবং প্রেৃনত 

হপ্রনম তালদর মুলে হশািা ওোলি নরলয় িানে স্বর্ 

হদোর মত প্রােৃনতে হসৌন্য্ উপলভার েলর 

সবাই।

অমৃতা গুি হদ

নাগদ্ার 
িধ্যপ্রয়দশ 

ভ্র
ম
ন

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল
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কত্বতা



জািু হপলত বলসনছ পব্চিলম

পূলব িালত ধরা বপলতটা 

সূলয্্র স্লব নবলভার;

হচােটা বধি 

মাোটা হঢলে

গ্রথেসালিলব হরলেনছ িাত

স্বলপ্ হপলাম প্রশ্ন

নে আমার জাত।

নে জানি, 

রুমটা ভাঙ্গল

পােীর নেনচনমনচ হত

হোলা জািালার ররালদর ফাঁলে

এেফালল হরাদটা 

আমার পালশ নবছািালত।

হোোও এেটা বভরবী হত 

বাজলছ হবিালা

এেটদু  বালদই শুরু িলব

নদিযাপলির হেলা।

হজলর উিলব হমনদিী

অননে সাক্্মী েলর, পরম নপতার উপাসিায়

আজালির ডালে, রণ্ার আওয়ালজ।

হলালে িামলব রাস্ায় িািা োলজ

িািা ভালব োেলব ব্স্

পৃনেবীর িািা হোলণ

সূয্্ টা আললা হদলব হযোলি।

তারপর িিাৎ সূয্্টা

এেসময় এেটা হমািময় রূলপ

লুনেলয় যালব চাঁলদর নপছলি;

চাঁলদর লনিগ্ধ আললা

হেলা েরলব নসঁনের নসঁদুলর,

বুলের মালঝ লারালব হদালা

মিটা িলব এেটদু  উতলা

নদি হশলষর ইলঙ্গলত।

হসািারী চাঁদ িাসলব দূলর,

এললালমললা েরলব সারানদলির ভাবিা 

রালতর উচ্লতায় ভাসলব

িতদু ি আরামীর েল্িা।

য়্াসার প্রাে্িায় পব্চিলম জািুলপলত,

েরলজালড় রায়ত্রী মলন্ত্র,

হবালল হসানিিাল ধ্বনিলত,

অলভস্ার স্পলশ্, সদাপ্রভদু র উপাসিায়,

আশীব্াদ েঁুজব মাো হপলত

িতদু ি নদিলে নিলজর মত েলর 

োলছ হপলত।।”

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল

শ্ামল চক্রবতজী

প্রার্ষনা 

ক
বর
তা
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এইলতা বলস ভাবনছলল, 

শিরপ্রালতে 

জলোদা মাো 

মিুষ্ বলজ্ত োশবলির ফাঁে নদলয় ,

টিে হোি শালড়টা পলর ছনব হতালালব।

হফসবুলে মািবী িা হদবী সাজার লড়াইলয়

দু’পা নপনছলয় নরলয়, বরং

শাতে িলয় হবালসা।

সারাটা বছর রলর বাইলর 

লাইি েলর চলা 

হবাঝা মাোয় িুলয় চলা নপঁপলড়গুললার 

হশোলিা রাস্া হছলড় 

ভদু ল েলর পর হদনে এেবার, 

অরাধ সমুদেদু লর।

জনমলয় রাো দুে জারানিয়া রাতগুললার

োললা সানময়ািা হেলে-

তারাগুললা টদু পটাপ েলর ঝলর পলর ,

আর সাদা সাদা ররম ভাত িলয় 

জলড়া িয় সািনের বুলে ।

আচ্া হতামার হতা বালর বালর ব্ক্লদ পায়,

মি হেলে োনিেটা অধিোর েুবলল নিলয়, 

নবষাদনসধুির হতলল হফলল, 

আললতা সাঁতলল

ছলড়লয় দাও -

প্রনতলবশীর পািালিা

রি্মী টে ঝাল মশলা,

আশঙ্ার রাঁট ধলর টটলপ টদু লপ হদলে

অনভসনধিলত মাপ েলর হঢলল নদও ররম জল

চটজলনদ বতরী িলব

িাঙলরর পােিার মত স্বাদু ইসিট্ান্ট সু্প।

হরালমনরলচর হেলেও হছাট পৃনেবীটা

মুলিালফালির জািলায় হরাজ উঁনে মালর,

হসইনদলে িানসমুলে হচলয়

এেবুে বিাস টালিা,

দামাল ঝড়,অনুেৎপাত,ভূনমেম্প, 

বারবার আসলব-

আলষ্ট পৃলষ্ট সময়টালে 

েম্বললর ওলমর মত জলড়লয়

ভাললাবাসার োঁটা হবলছ হেলয়া।

নশনশরনসক্ত বভরবীর তালি 

আরমিীর সুর হভলস আলস 

আধ হভজালিা জািলা নদলয়-

আর বিুনদলির হদিবন্ঠী মৃতলদলির 

েপাললর মালঝ 

হরাজ এেবার 

লাল বললর মত সূয্ ওলি।

োশবলিরা যুলরর িাওয়ার তালল 

মাো হদালায় 

আর প্রনতটা নদি শুরু িয়

এে হচিা দূর্ার মুে 

প্রনতবার িতদু ি েলর হদেলব বলল।

হদবব্মিতা রায়

দদবীপক্

ক
বর
তা



নিয়লির আললা হমলে হমৌি হমলয়টট

দাঁলড়লয়লছ শিলরর রাস্ায়, সাঁঝ হবলায় !

আঁধার দীর্ িয় 

ক্াতে পালয় লফলর হযলত িয়,

নবলোয় িা শরীর ! 

ররময় ওষুলধর রধি

অব্ক্নমটার অব্ক্লজি,

েন্নদি বন্ঠীত্ব যাপি !! 

দু’হচাে ভরা মায়াবী স্বপ্,

েলব িলব হরার মুক্ত নদি ?

মৃিনতর টদু েলরা হভলস আলস হমলর

জদু ঁ ই হবল োনমিীর সুবাস’রা হজলর োলে প্রালণ।

শির ছদুঁ লয় আলছ হমৌিতায়,

অিতে জঠীবলির ছায়ায় মািুষ রড়লছ নিজস্ব ভদু বি।

রনঙি হজাৎনিায় জ্লল উিলব েলব

আললার হরাশিাই ?

জঠীবি মালিই েেলিা হসাজা েেলিা বাঁো পে।
জঠীবি জটটল হেলে জটটলতর িয় মালঝ মালঝই!!

হে আসল হে িেল 
হবাঝাই দায়।
হে আনম নে আমার পনরচয় ?
সবই এে মায়াজাল, হরালেধাঁধা !! 

আত্স্দু নত, আত্ অিংোর
শরীর টা জদু লড়ই । 

এেটা সময় শরীলর হিলম আলস ত্ার,
িালম অব্াক্ত শালতের হছাঁয়া। 

অননেেুলন্ ভমি্মীভূত িয় হদি।
আপি জলির সিািুভূনত
পলর োলে মৃিনতর হমাড়লে। 

হদওয়াল জদু লড় নবশাল ছনব,
সারা রর জদু লড় ধুপ আর ফুললর হসৌরভ। 

হবালঝিা অবুঝ মি 
োললর সালে সালে জমলব 
ধুললার আস্রণ।।

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল

েৃষ্া গুি

েৃষ্া গুি

আঁধার 
দপত্রয়য়

জীবন

ক
বর
তা
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অননেেুলন্ ভমি্মীভূত িয় হদি।
আপি জলির সিািুভূনত
পলর োলে মৃিনতর হমাড়লে। 

হদওয়াল জদু লড় নবশাল ছনব,
সারা রর জদু লড় ধুপ আর ফুললর হসৌরভ। 

হবালঝিা অবুঝ মি 
োললর সালে সালে জমলব 
ধুললার আস্রণ।।

হোিও এে রানত্রর রভঠীলর

যেি ক্ালতের শীতল আচ্াদলি 

পৃনেবী রুনমলয় োলে

ি’তলা ফ্্াট হেলে 

হমলয়টট তানেলয় আলছ রুমিীি রাস্ার নদলে

ক্লি ইচ্ায় েঠী এমি তফাত

যেি জঠীবলির হশষ সীমািায় িালম মৃতদু ্ আঁধার। 

োর েঠী হয এলস যায়।

োরও নেছদু  আলস িা এেি আর। 

এেটট হমলয়র জঠীবি পনরনধ মালঝ

ক্নণে োন্নার মাপ

হস হতা তদু ল্মাত্র অিুভলব হঢলে যায়

ববষনয়ে বাস্লবর োিারলল ধলর।

তেি পৃনেবীর এেই ছায়া

আজািুলনম্বত িলয় সূয্ালস্র ভালল

সবনেছদু  টিে োলে

হস হমলয়টটর শূি্তায়, শুধু বুদবুদ

জঠীবি দীনরর পালড়

হযি আলধারুলম পৃনেবীর সালবনে আওয়াজ

এ হতা রলট যায় িালমশাই।

এইসব হছলড় চলল হযলত িলব এেনদি

ইলটর পাঁজর হেলে

যন্ত্রণার রক্ত হবর িলল বুলঝ নিলত িলব

জিপদ শূি্ িলব আসন্ন প্রতূ্লষ। 

অি্তর প্রসলঙ্গর প্রত্াশার ছায়া

আমালদর েন্াংশ রূলপর িািাোর

প্রচ্লদ প্রচ্লদ হছলয় যালব পৃনেবীর ধূসর ে্ািভালস

তেিও পৃনেবীর ছায়া পলড়

রভঠীর জিলদশ অনতক্রলম ক্াতে িলব

প্রালণর অলস্ত্বিীি শূি্তায়।

এইসব পদনচলহ্নর ছায়া

অব্ক্ত ইশারায় যনদ েো বলল

এ-েোই হশািা যালব শুধু

ওরা এলসনছল এেনদি চরণসম্পালত

এই পৃনেবীর বুলে-

অি্তর প্রালপ্তর প্রত্াশায়, িয় িয়

শুধু ভাললালবলস।

রনজিত হচৌধুরী

রনজিত হচৌধুরী

একত্ট 
বুদবুয়দর 

জন্য

ওরা 
এয়সত্িল 
একত্দন

ক
বর
তা



চানরনদলে এ আজ নেলসর আভাস

ধলম্র হরাঁড়ানম আর অজ্ঞতা

চাইলছ নববিমািবতার হচালে

পরালত এে োললা আভরি,

োললা অতেরবাস। 

সৃটষ্ট েরলত চাইলছ,

মািব মলি চরম দূষণ। 

আর ছলড়লয় নদলত 

ধম্াধিতার নবষাক্ত ভাইরাস্। 

হপৌরষিীি নবলবিক্মতাধলররা েলর,

হদলেও িা হদোর নিম্ম পনরিাস। 

অলঙৃ্ত ভাষা আর শালতের বািীলত

অশালতের গুপ্তচলররা েরলছ তান্ব

েলর বার বার উলোস,

হসচ্াচানরতার িনে অনভলাস। 

অতের-ভাবিা, আত্নবলবে

িয় উৎেঠোয় নশিনরলতা। 

পলল পলল প্রশ্ননবদ্ধ আজ,

আরামী প্রজলন্মর োলছ আমরা

মািনসে দূষণ মুক্ত নববি নে

হরলে হযলত পারলবা, 

পারলবা নে হরলে হযলত 

পনবত্র আর এে নিরলপক্ সমাজ? 

ভালবাসা মালি নিঝুম রাত

ভালবাসা মালি এে জলপ্রপাত

ভালবাসা মালি সুরধি হরালাপ

ভালবাসা মালি শুধুই প্রলাপ।

ভালবাসা মালি মৃিনতর ঝাঁনপ

ভালবাসা মালি হতালে ছদুঁ লয় োনে

ভালবাসা মালি অলঝালর বৃটষ্ট

ভালবাসা মালি হসই শুভ দৃটষ্ট।

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল

নশলবন্দ্র হদব, দুলাল

সায়িী চক্রবতজী

শত্ঙ্কত
 প্রশ্ন

ভালবাসা

ক
বর
তা
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হতামার িান্া আর নিের হছা্ শরীরটা সমুদ্রসসেলত হযি এে রক্তলাল টদু েলরা িলয় জািাি নদলচ্ 
সভ্তার োললা নদেটা।  

সমুদ্র তার নতক্ত রজ্লি হযি জানিলয় হরল “িাও, হতামালদর নবলবেলে লফনরলয় নদলাম- হতামালদরই 
জবালবর অলপক্ায়”। 

সারলরর হিািা জললর ছল ছলানিলত হতামার সদ্নিাত শরীরটা এেলিা তাজা,
হতামার হচালের হিািা জল আজ সারলরর হিািা জললর এে সংনমশ্ণ।  

হতামার নশশুসুলভ প্রশ্ন েরার অনধোরটদু েুও ওরা আজ নছনিলয় নিল ,
“স্বাধীিতা “, “রণতন্ত্র” আলরা েত সব দুব্দ্ধ শব্ নিলয় বড়রা হেলা েলরনছল ।

তদু নম নছলল ভঠীত  আর সান্ত্রস্ ওই ধংলসর শব্রজ্লি। 

জঠীবিলে বালজ  রাো  তাও নছললা হতামার এে অজািা পাদলক্ক্প ।
তাই  রালতর অধিোলর হতামার সালধর  হেলিাগুললা  হফলল  িাত  ধলরনছলল  হতামার  মার ,
এে অজানিত আর অনিচিতার পলে।  

হতামার ওই নিের হদিটা ঝড়  তদু লললছ  নবলবেদংশলির - 
হতামার ওই রক্তনবন্দুর মত লাল পানরলধওটট আজ হচাে রানঙলয় হযি বললছ “ এনরলয় এলসা, হদলো, আমার শরীরটা এেলিা উষ্”I 

আমার এই হছা্ জঠীবিটালে হতামরা বালজ ধরলল হতামালদর েলুনষত হেলায় ,
আজও যুলদ্ধর দামামা হবলজই চলললছ  - হতামরা শালতের দূত িলয় অলস্ত্রর সম্ভার উজার েলর চললছ দধি বজায় রােলত ।

আমার মত অলবলায় িানরলয় যওয়া শত সািস্র জঠীবলির িানভবিালস, আজ হতামরা নবলবেিীি এে েলুনষত ইনতিাস।

স্বপি চ্পাধ্ায় 

ত্বয়বক 
দশ্ষন 

ক
বর
তা



আোলশর বুলে রুলরনছ নদবানিনশ-
েলরনছ পদচারণা…

লন্লি, িলালন্, হপনরলস, জাম্ানিলত-
নসঙ্গাপুর, োইল্ান্, হচেলিানভয়ার চত্লর…
জাপালির হচনরফুললর নভলড়-
অল্রেললয়ার-পািাড়, সমুদ্র আর নসডনি শিলরর
অপূব্ সব্ম্ললি…
চীলির নবস্কৃ ত হদয়ালল-
ব্রালজললর জিনপ্রয় নরও শিলর…
তািজানিয়ার িাজারও পশু-পানে র প্রেৃনতর নভলড়-
বাম্ার অলিে মনন্র দশ্লি-
হস্পইলির ফুলল-ফলল, িানস েুনশ ভরা মািুলষর নভলড়…
লানজারলতর  অননেনরনরর-েৃষ্ বণ্ মৃলত্োলত
পদচারিায়…আর িীলাভ আটলাটন্টে
মিাসারলরর প্রশালতের প্রলললব….
িরওলয়র বরফরলা জল পাি েলর…
হজব্রা্ালরর হসই লাবনরন্ট শিলর-
মরলক্ার হসই তানজঠীআর হমলায়-
ইলজলটের প্রনসদ্ধ নপরানমড…
মালদ্ীলপর হসই অপূব্ স্বরজীয় অিুভূনতর আনবলর…
িংেং এর বিুমূল্ পােলরর রয়িা ধারলণ-
তদু নে্র হগ্রন্ বাজালর…
নিউইলে্র আোশ চদু নম্ব দালালি-
হটক্ালসর (িুষ্টি) হস্পস হসন্টার-
লাসলভরালসর চােনচে্…
োিাডার িালয়গ্রা ওয়াটার ফাল….
ভূমধ্সারলর সাত নদলির জািালজ ভ্রমি
(নসনসললয়া, মালটা, নতউনিনসয়া, বানস্ললািা,
হজিয়া, মারলস)
হডিমাে্, হবললজয়াম, মালারা, নববীয়লি,
হভনিস, নমলালিা, রাজনরর, পুনর, মন্ারমনণ,
মুনশ্দাবাদ, িালন্া, পাজিাব, েলোতা, রয়া, 
জািলজবার, হমব্ক্লো, লসএলঙ্গললস, নেললমাজিালরা, 
হলে নভল্ানরয়া, মওয়ানজা…
আলরা েত েত শিলরর হচিা- জািায় 
এ মি িলয়লছ মুগ্ধ…
দৃটষ্ট িলয়লছ প্রসানরত…
হদলেনছ নবলবির নভন্ন নভন্ন
সংস্কৃ নত - সমাজ ও মািুষ…
েলরলছ আেৃষ্ট নভন্ন নভন্ন

জানতর মুোেৃনত - বণ্…
নবধাতার সৃটষ্টলে হদলেনছ ক্লণ ক্লণ -
েত নবশাল তাঁর সৃটষ্টেম্……!! 
বছলরর পলর আলস বছর,
মি িয় উলদ্ভনে-হদোর তলর ... হতামার
অজািা নপ্রনেবী -হি নবধাতা !!
রুলর এলাম হতামার হসই ভ্ূস্বর্  মালদ্ীপ ...
িীলাভ আোশ শুভ্র বণ্ সমূদ্র সমুদ্রসসেলত ,
শুভ্র সুন্র নঝিুে েুড়ালিার মালঝ
হতামালে েলরনছ মিরণ ...!!  
বািামার িীলাভ স্বচ্ জললর রভঠীরতায়...
নিলজলে েলরনছ মুগ্ধ !
হি নবধাতা -
তদু নমত ভনরলয়ছ এ জরত - শত শিলরর 
িীলজর উপমায় ...!
সুইজারল্ালন্র পািাড় আর সমুলদ্রর 
সব্ম্ললি ..গ্রীলের সুউচ্চ পব্তমালায়  আর
িীল আোলশর অপূব্ .. 
মলিা মুগ্ধের প্রেৃনতর  পালি -
দৃটষ্ট িলয়লছ লস্নমত…!!
অললভ আর রানশ রানশ ঝুলতে েমলার
হসৌন্লয্্… অবাে িলয় হচলয়নছলাম..!! 
আলরা েত, আলরা েত…
হতামার এই অবাে পৃনেবীর হসৌন্য্্,
আলজা রলয়লছ ঢাো..
.. রইলাম প্রত্াশায়-
হতামার এই সুন্র ধরণী হে-
আলরা জািার..., আলরা হচিার…
এনে অপূব্ সৃটষ্ট ‘‘নবধাতা হতামার’’...,!!! 
েত নবশাল তাঁর সৃটষ্টেম্…..!! 
আচিলয্ িলয়নছ নবলমানিত-
স্ল-জল-মরুলত পািালড় আবৃত-
পৃনেবীর নবশাল পনরনধর েো হভলব,
চাঁদ-তারা-সূলয্র
তঠীব্র উজ্ল আললালে, হয পৃনেবী আললানেত
েলরনছ অবললােি নবমুগ্ধ িয়লি…
প্রনতপলদ-আোশপলে-স্লপলে-জলপলে
এনে অপূব্ সৃটষ্ট ‘‘নবধাতা হতামার’’!!!

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল

নশল্ঠী হচৌধুরী

অপূব্ষ সমৃত্টি 
ত্বধাতা 
দতািার...
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জানতর মুোেৃনত - বণ্…
নবধাতার সৃটষ্টলে হদলেনছ ক্লণ ক্লণ -
েত নবশাল তাঁর সৃটষ্টেম্……!! 
বছলরর পলর আলস বছর,
মি িয় উলদ্ভনে-হদোর তলর ... হতামার
অজািা নপ্রনেবী -হি নবধাতা !!
রুলর এলাম হতামার হসই ভ্ূস্বর্  মালদ্ীপ ...
িীলাভ আোশ শুভ্র বণ্ সমূদ্র সমুদ্রসসেলত ,
শুভ্র সুন্র নঝিুে েুড়ালিার মালঝ
হতামালে েলরনছ মিরণ ...!!  
বািামার িীলাভ স্বচ্ জললর রভঠীরতায়...
নিলজলে েলরনছ মুগ্ধ !
হি নবধাতা -
তদু নমত ভনরলয়ছ এ জরত - শত শিলরর 
িীলজর উপমায় ...!
সুইজারল্ালন্র পািাড় আর সমুলদ্রর 
সব্ম্ললি ..গ্রীলের সুউচ্চ পব্তমালায়  আর
িীল আোলশর অপূব্ .. 
মলিা মুগ্ধের প্রেৃনতর  পালি -
দৃটষ্ট িলয়লছ লস্নমত…!!
অললভ আর রানশ রানশ ঝুলতে েমলার
হসৌন্লয্্… অবাে িলয় হচলয়নছলাম..!! 
আলরা েত, আলরা েত…
হতামার এই অবাে পৃনেবীর হসৌন্য্্,
আলজা রলয়লছ ঢাো..
.. রইলাম প্রত্াশায়-
হতামার এই সুন্র ধরণী হে-
আলরা জািার..., আলরা হচিার…
এনে অপূব্ সৃটষ্ট ‘‘নবধাতা হতামার’’...,!!! 
েত নবশাল তাঁর সৃটষ্টেম্…..!! 
আচিলয্ িলয়নছ নবলমানিত-
স্ল-জল-মরুলত পািালড় আবৃত-
পৃনেবীর নবশাল পনরনধর েো হভলব,
চাঁদ-তারা-সূলয্র
তঠীব্র উজ্ল আললালে, হয পৃনেবী আললানেত
েলরনছ অবললােি নবমুগ্ধ িয়লি…
প্রনতপলদ-আোশপলে-স্লপলে-জলপলে
এনে অপূব্ সৃটষ্ট ‘‘নবধাতা হতামার’’!!!

Where the snow falls with 

ease –

The weather—the coolest breeze;

Where the sun emerges from behind

The hills—it is one of its kind,

Where the morning wakes with 

coffee,

Or in the gardens, down the hills, of 

tea,

Where chaos dreads to rule—

One’s days pass by calm and cool.

Where the pleasant months pass

Watching the snow, the sky and the grass,

Where the people live in peace,

The lakes are adorned with snow 

white geese.

Where the traffic fails to shock with 

noise -

Once here, people refuse to make any 

other choice,

Here’s beauty, Heaven is here,

The very air of purity,  

God’s dwelling is here !

The lion remains in sound sleep.
Here clever foxes are loitering 

around.
Jackal and hyena are available here
They rule the kingdom strong and 
sound. 

Lion’s heart is covered with stale 
mud
Here instead of lotus, bloom thorn 
and thud
So the subject’s hopes are nipped in 
the bud
The name of efficiency converts into 
fuss.  
 
Suddenly the lion awakes and roars
Reforms of this kingdom has gone forever

Antelope’s fear and shy rabbit’s tears
The lion let them remove for never.  

Rules and regulations lion does not 
follow
So, hope of happiness is hidden in a 
hollow
Fat cat’s anxiety and thin bird’s 
sorrow
Lion changes it neither today nor 
tomorrow.  

Lion is unreal, actually he is a Dane
He likes to remain inside the lucky 
den
By wearing a lion’s skin and mane
He likes to give pain than to use pen. 

SAGNIK PALIT

SUTAPA GUHA

The 
Peace

The King 
and 

Kingdom
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এই হয তদু নম হরাজ বললত, ‘ভাললাবানস’ 

তদু নম নে জালিা এটা েত নমলে্? 

হতামার শূি্ দৃটষ্ট, ভাললাবাসা হবালঝ িা। 

তবুও হতামার নমলে্ বলা ভালবাসায় 

আনম প্রনতনদি বাঁনচ আলজা।  

সময় গুললা নরলল োয় অধিোর; 

আনম হদনে শ্াওলা ধরা হদয়াললর রং বদল। 

অেচ এমি নছল িা সময়।  

হযনদি প্রেম হদেলাম হতামায়, 

তদু নম হরললাইি হরঁলষ বলস নছলল দু পা ভাজ েলর।  

হযি দম হদয়া হোি পুতদু ল। আনম ডােলল মুে তদু লল তাোলল 

এরপর মৃদু িানস নদলয় নেছদু  িা বলল চলল হরলল।  

হরল লাইি ধলর যতদূর হতামায় হদো যায় 

দাঁলড়লয় রইলাম আনম স্াণুর মতি।  

এরপর হরাজ, ওই হরল লাইলির অলমার টালি, 

আনম ছদু লট হযতাম শুধু এেবার হতামায় হদেলবা বলল; 

হতামায় এেটদু  োনি হছাঁব বলল।  

ি্াঁ , তদু নম হরাজ আসলত হরাজ বললত ভাললাবানস।  

তারপর এেনদি নে িললা আর লফলরলল িা তদু নম।  

তবুও ওই হরল লাইি, লাল হরালাপ আর েলফ মর 

আজও আমায় জািাি হদয় নমলে্ েলর িললও তদু নম 

বললনছলল, “ভালবানস”। 

সিমরণ এর সময় এলল 

আনম হতামার িাতটা ধরলত চাই। 

মৃতদু ্ হেমি তা বুঝলত বুঝলত 

আনম হযি হতামার স্পশ্ টদু েু শুধু পাই। 

সময় ও ভাললাবাসার সমীেরণ 

এোলি হমলল নি হোিোলল। 

পৃনেবীর নবস্বাদ অতেঃপুলর 

হক্দ আর োম নমললনমলশ 

োললা িলয় আলছ বিুোল ধলর। 

হসোলি হিঁয়ালল রংলয়র 

ধূসর হপ্রম বাদালমর হোসার মতি 

িাওয়ায় উলড় যায় আস্ােঁুলড়।  

অসংঙ্গনত আর সংশয় নমটটলয় 

সব হশষ িবার োলল মলি হরলো, 

মৃতদু ্র রং হযোলি লাল; 

হসোলি েঁুলজ পালব আমায় হশষোলল। 

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল

হসামা ববদ্

দবায়�ত্িয়ান 
ভায়লাবাসা 
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সিমরণ এর সময় এলল 

আনম হতামার িাতটা ধরলত চাই। 

মৃতদু ্ হেমি তা বুঝলত বুঝলত 

আনম হযি হতামার স্পশ্ টদু েু শুধু পাই। 

সময় ও ভাললাবাসার সমীেরণ 

এোলি হমলল নি হোিোলল। 

পৃনেবীর নবস্বাদ অতেঃপুলর 

হক্দ আর োম নমললনমলশ 

োললা িলয় আলছ বিুোল ধলর। 

হসোলি হিঁয়ালল রংলয়র 

ধূসর হপ্রম বাদালমর হোসার মতি 

িাওয়ায় উলড় যায় আস্ােঁুলড়।  

অসংঙ্গনত আর সংশয় নমটটলয় 

সব হশষ িবার োলল মলি হরলো, 

মৃতদু ্র রং হযোলি লাল; 

হসোলি েঁুলজ পালব আমায় হশষোলল। 

আজ রালত
আনম পৃনেবীর সবলচলয় দুঃলের লাইি 

ললেলত পানর
হযমি ধলরা
এই হয, রাতটা তারায় ভরা
আর তারাগুললা হেমি িীল, ের ের েলর োঁপলছ দূলর
নশরনশলর িাওয়ার রাি নরলর ধলরলছ আোশটালে
আজ রালত
আনম িা ললেলত পানর
সবলচলয় দুঃলের নেছদু  লাইি। 

আনম তালে ভাললবলসনছলাম
হসও িয়লতা মালঝ মালঝ হবলসনছল ভাল। 

এ রেমই রালত
িালতলত জলড়লয়নছলাম তার িাত
হিাঁট নদলয় ছদুঁ লয়নছলাম তার হিাঁট, বারবার
এরেমই এে অতেিীি আোলশর তলায়
ও ভাললবলসনছল, আনমও তালে মালঝমলধ্ 
হবলসনছলাম ভাল। 

নে েলর? নে েলর বললালতা!!
তার ঐ রভঠীর দু হচােলে িা ভাললবলস নে পারা যায়!

আজ রালত
আনম নেতেদু  ললেলত পানর, সবলচলয় দুঃলের নেছদু  লাইি
এই হভলব, হয ও আমার িয়
এই অিুভলব, হয তালে িানরলয়নছ আনম। 

এই হয হরার রানত্র
আলরা আলরা রভঠীর, রভঠীর ওলে ছাড়া,
আমার েনবতারা ঐ দূলর নদরতে নবস্কৃ ত রালসর ডরায় 
ঝলর পড়লছ নশনশলরর মত
নেতেদু  নে আলস যায় বললা তালত ?!
আমার ভালবাসা ও হে হতা ধলর রােলত পারল িা,
রাত টাও হতা তারায় ভরা
অেচ আর হিই ও সলঙ্গ আমার।  

দূলর হোোও, হেউ এেজি রাি রাইলছ, অলিে দূলর
আমার, আমার হভতর টা বুঝলতই চাইলছ িা,
হয ও চলল হরলছ
আমার হচােগুললা
োলল ও হেই েঁুলজ চলললছ। 

আমার হৃদয়?
হসও েঁুজলছ তালে
নেতেদু , ও হতা আর আমার সলঙ্গ হিই!
হসই রাত, হসই রাছপালা, আশপাশ সব,
শুধু বদলল হরনছ আমরা
আর সময়টাও হিই এে।

আনম ওলে আর ভালবানসিা
নেতেদু  আনম ও হে ভাললবলসনছলাম নে ভালব!?
আমার রাি আলজা, আলজা িাওয়ায় হভলস যালচ্ ওর 
োলছ হপৌঁলছ যাওয়ার জি্।

অলি্র, হস এেি অলি্র,
হযমি নছল হস আমার হিাঁট হছাঁয়ালিার আলর,
ওর িানস, ওর ভালবাসা, ওর হসই রভঠীর দুলটা হচাে
আবার আমার মলি আসলছ।

আনম তালে ভালবানস িা আর, হমলি িাও এটা,
িা নে!? 
আনম এেলিা ওলে বানস ভাললা!!
হপ্রম তদু নম নে ক্ণজঠীবী!
নবষাদ তদু নম হয নবপুলা!

এমি ই এে রালত
আনম তার ধলরনছলাম িাত
আমার মি মািলছ িা,
হয আনম আজ িানরলয়নছ তালে। 

িয়লতা, এই হসই অলতেম যাতিা
যা আজ আমালে পাটিলয়লছ হস,
বা, এই আমার হশলষর ই েনবতা
যা আনম ললেলাম এোতেই ওর জি্।

নপিানেরজিণ চক্রবতজী

আজ রায়ত 
আত্ি 

 যা ত্লখয়ত 
পাত্র
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জিাব, আনম হফসবুলে োনে 

সোল সধি্ায় নেংবা রভঠীর রালতই ধরুি 

নপট্ নপট্ হচাে, তবুও হফইসবুে ওয়ালল হচাে রানে 

আনম সোল সধি্ায় হফসবুলে োনে। 

োওয়া-দাওয়া, ছদু টাছদু টট 

নেল-নেল, লুলটাপুটট 

যত যাই েনর ভাই 

হফসবুলে টদু লে রানে 

জিাব, আনম ভারী ব্স্ মািুষ 

সোল সধি্ায় হফসবুলেলত োনে।

জন্মনদি এললই পলর 

ভাবলছি নে, ছদুঁ লট যালবা রলর রলর ?

হবাি, ভাই, নেংবা বধুিলে বুলে ধলর 

জািালবা, “শুভ জন্মনদি” ?

এটা ভারী বাড়াবালড় 

ভাললাবাসার ছড়াছলড় 

নমনছনমনছ হরারারুনর 

দু-লাইি লললে হদই হফইসবুে ওয়ালল 

নে আর এলস হরললা, পড়লব নে হেয়ালল! 

জিাব নে বুঝললি? ভাললাবাসার হলি–হদি, 

রভঠীর শ্দ্ধা নেংবা োলড়োলড় জ্ঞাি- দাি 

হফসবুলেই রানে 

আনম সোল সধি্ায় তাই  হফসবুলেলত োনে।

হিতা যাই,  হিাতা যাই 

ভাবলছি, রুলর রুলর হদনে

নে আলছ হোোয় ?

হোি িদী বলয় হরললা 

োর ছনব আঁো নছল 

হোি হরিলম বাধা আলছ ইনতিাস-সময় 

ওসলব আনম িাই 

সময়টা যালব বৃোই 

হসললফ তদু লল ব্স্

নিলজলে ইনতিালসর হরিলম ধলর রানে 

জিাব, আনম সোল সধি্ায় হফসবুলেলত োনে ।

নিলজনবলজ হলোললনে, েনবতা, আঁনেবুনে  

ভাললামন্ যাই েনর 

নদিভর হপাস্ট নদলয় 

হফইসবুে ওয়ালললতই রানে 

জিাব, আনম ভারী ব্স্ মািুষ 

সোল সধি্ায় তাই হফসবুলেলত োনে।

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল

বসয়দ মনিরুজ্ামাি

ত্�ত্জত্বত্জ 
বচন   
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িায়িায় এেঠী চানরনদলে

শুধুই হয হরা শুধুই হয হরা

িীল োন্নার িািাোর

িাইলো হোি সুে স্বর্। 

এ হোি হভলা হবলয় চলললছ

আঁধালরর হজায়ালর নমনছলল নমনছলল

জল েলেল হোলািল

েেি োমলব েললালরাল ? 

অলিে হচিা োন্না মুে

হদলেিা েৃষ্চূড়া হচাে

মলি আর পলড় িা এেি

বৃটষ্টর বাজিার মতি।

আিা মিময় অবসর

আিা বিময় অবসর

িাইলো হোি ক্াতেলবলা

চলল চদু লপ ক্াতে হবলা,

শাতে িও প্রেৃনত তদু নম

ক্াতে েলরা তান্ব তদু নম 

বধি েলরা হ্ারাি।

স্বপি চ্পাধ্ায়

স্বয়নের 
জাল 
দবানা

ক
বর
তা

নতি বছলরর স্বপ্ আর অনস্রতায় এনরলয় যওয়া। 
হদশ হছলড় নবলদলশর মাটটলত পা হদওয়ার সুেমৃিনতলত আজ এে অনস্র িাতছানি !  

নববিনবদ্াললয়র অিুশীললি নিলজলে ব্াস্ রাো, নিলজর অতকৃ লপ্তলে তকৃ লপ্তর 
মাপ োটিলত হমলপ হদো - আজ  
তারা প্রায় মৃিনতর মনিলোিায় ! 

শুধুমাত্র স্বলপ্র জাল হবািালতই আনম আজ ব্াস্! 
নিলজলে বাঁনচলয় রাোর জি্ অমািুনষে পানরশ্ম আমার আজলের 
জঠীবিপ্রবালির এে ভয়াভয় সত্তা । 
সোল সধি্া রানি হটলি চলল আমার রলরর মািুষলদর ভাললা আর নিলজলে 
ভদু লললয় রাোর প্রলচস্টায় ! 
নিলজলে বার বার প্রশ্ন েনর জঠীবিধারায় এত অসমতা হেি - হেিই বা
 মািুলষ মািুলষ এত হব্বধাি !  

স্বলপ্র জাল হবািা চললতই োলে, 
সামালজে বধিি েলব হযি আলরা িলয় পলড়। 
নিলজলে েঁুলজ নিলত অসুনবলধ িয়, সেললর হব্স্তায়, নিলজলেও ব্াস্
সাবস্্ েলর তদু লল i  

আমার হসই নিত্ নদলির রর বাঁধার স্বপ্ আজও আবার লুনেলয় হফলার সুলযার
েঁুলজ হোলিা এে অনছলায় ! 
মালঝ মালঝ সাধ জালর, আমার এই অপনরেনল্ত স্বপ্লে হভলঙ্গ টদু েলরা টদু েলরা 
হোলর এে পনরেনল্ত জরলতর দরজায় েড়া িাড়ার - নেতেদু  এবারও হিলর যাই । 
ভানব, এই হতা হবশ আনছ - এে সভ্তর সমালজর নসঁলড় ভাঙ্গা এে অধিোর দরজায় ! 

আেুলতায় নদি গুনি, গুিলতই োনে - হোলিা এে শুভ নদলির িাতছানিলত - নিলজলে হবাঝাই , 
“আনম নছলাম, আনম আনছ, আনম োেলবা “- আজ িয় োল, এই সুন্র 
পৃনেবীর হোলিা এে সুন্র নিরলম!   

জারনিরার সুলতািা

নীল 
কান্া   



মহি মলি, বলি বলি, তদু নম আনম দু জলি; 

চললা রুলর আনস।  

সবুলজর সমালরালি, পানেলদর েলতালি; 

আজ শুধু ভাললাবাসাবানস।  

আঁো বাঁো সরুপলে , 

ক্ালতেিীি পেচলা; 

রালি আর েনবতায়, সুলর সুলর েোবলা।  

িদীর ও নেিালরলত , সবুলজর নবছািালত ; 

নে হয এে শালতে; 

নঝঁনর নঝনর বাতালস,  মৃদু মৃদু সুভালস; 

দূর িয় ক্ালতে ।  

পাল হতালা তরী গুললা, হভলস যায় দূর হদলশ; 

এে ঝাঁে বলাোরা, উড়লছ ওই িীলাোলশ।  

এই সব হদলে হদলে, সমলয়র হস্রালত হভলস ; 

হিলম এললা সধি্া , আলধা আলধা আঁধালরলত, 

আগুলির নশোঁ হজ্লল; আিচাি েলর এই মিটা। 

নপ্রয় মনতিালরর সবুজ চত্বর, 

সালাম নপ্রয় ে্াম্পাস, 

হতামার েো ভানব বলস নিরালায়, 

এেদা হতামালত নছল আমার বাস।  

ভনত্ পরীক্া নদলত নরলয়, 

পড়লাম হতামার হপ্রলম, 

হসই হপ্রলমলত বন্ঠী িলয়, 

ছয়টট বছর হরিলম।  

নবশাল তদু নম - শুরু িললা পে চলা, 

পড়াশুিা, আড্া, রাজিীনত, হপ্রম, 

নে হিই হতামার? তদু নম রংধিুর সাত রং 

হব ণী আ স ি ে লা।  

সোল হবলায় টদু নেটানে, 

নবলেল হবলায় ইবলললশ , 

চারুেলা, নসলনসলা আর 

পব্চিম পাড়ায়, 

ব্াস্ সবাই েত নেলস।  

শরীর মলির নে হয জাদু ,

 হিই হোলিা ক্ালতে, 

রভঠীর রালত সাবাস বাংলালদলশ, 

শীতল িাওয়ার শালতে।  

েত হদলশ রুলর হবড়াই , 

েত ভাষা শুনি, 

মামুর বুটালদর বুইললছি, লাড়লছি, 

ভদু ললত িানি পানর।  

হসৌন্লয্র প্রনতমা প্ানরস হরাড, 

নদি-রানত্রর প্রিরী, 

তদু নম হযি এে ইনতিাস, 

হতামালে ভঠীষণ নমস েনর। 

পূজা সামনয়েঠীস্টেলিাম পূজা োউলসিল

নমরাি মািমুদ

নমরাি মািমুদ

অনুভয়ব 
তুত্ি    

ত্প্রয় 
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ARTICLE



In the earliest memory that 

I have of her, Miss Sarah 

Spenlow was already quite old. 

But, much like a playmate, she 

had beckoned me near. “Come, 

let us be friends”, she had said.

As a child, I often went to play 

at her house. She would be 

delighted. And I remember her 

pineapple cakes. It gave her great 

satisfaction to see me devour 

them. Even today, when the scent 

of a fresh-baked pineapple cake 

reaches my nose, I am reminded 

of Miss Sarah Spenlow.

Her little cat, Mosie was blind in 

one eye. Some boys across the 

street had once thrown pebbles 

at her, merely for the fun of it, 

and she gave a shrill cry when 

one of the pebbles struck her eye. 

She never saw with two eyes 

again.

When I broke into tears hearing 

Mosie’s story, Miss Spenlow 

comforted me. “Don’t you be sad 

for Mosie! She sees more with 

her one eye than we do with our 

two.”

All throughout the day Mosie 

roamed about, alone in the 

streets, like a lost spirit and it 

would break all hearts to see her. 

At night, she would enter quietly 

through a window left open for 

her. Miss Spenlow would give 

her warm milk to drink and she 

would sit purring at her feet 

and lapping her drink. When 

I remember those days, I can’t 

imagine Miss Spenlow, without 

her cat. Together they would 

seem as one—Sarah Spenlowand 

one-eyed Mosie.

Then one day, when the window 

was left wide open for Mosie, 

wider than usual, she never 

came through it. Mosie was 

blind in one eye. She never saw 

the car that ran her over. It came 

from her blind side.

Mosie didn’t see more with her 

one eye than we did with our 

two. Miss Spenlow’s words were 

proved wrong. She was never 

the same again. Mosie had been 

her only companion and now 

she was dead. So, she lived alone 

for the rest of her life with the 

window wide open for Mosie.
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As her legs grew feeble, she 

moved about in a wheelchair. 

I would push her all around 

the house, to her great 

amusement.  And a toothless 

smile would spread across 

her face. When Miss Spenlow 

laughed, then for a moment, 

all her wrinkles turned into 

dimples and she looked 

young again. For a moment, 

I am sure, I would fall in love 

with young Miss Spenlow, my 

beautiful friend.

In her last days, she never 

asked me to move her about 

in her wheelchair. She lay 

in her bed in the dark. Miss 

Spenlow said that she didn’t 

like the light anymore. It hurt 

her eyes, she said. She was 

afraid of the day. I sat with my 

friend for hours in the dark. 

She asked me, what I thought, 

could follow death. At my age, 

I had just rejected the idea of 

paradise. But I wished to give 

her hope and spoke to her of 

Heaven and God.

“But there must be a lot of 

light in Heaven”, she said.

“Yes, Miss Spenlow, bright 

daylight.”

But that made her grow 

morose. Poor Miss Spenlow.

“I always hoped that death 

would be dark”, she said.

“Wouldn’t that be wonderful? 

No light to trouble my tired 

eyes. Only darkness all 

around. Maybe, Mosie would 

be there too, purring at my 

feet and she needn’t worry 

about her blind eye any longer 

because all would be so dark. 

It wouldn’t matter anymore.”

When Miss Spenlow died, I 

lost my friend. And as she lay 

there lifeless and unmoving, I 

thought about her pineapple 

cakes. I thought about her 

wrinkles turning into dimples 

and then about her fear of the 

light.

But then as I looked around 

the room, my heart gave a 

sudden leap, as my eyes fell 

upon the window left wide 

open. The doctors had told 

her that it would give her a 

cold, but she never paid any 

heed to them.

 Maybe she never expected 

Mosie to come back. But 

somehow today I understand 

the meaning of her words: 

“Mosie sees more with her 

one eye than we do with our 

two”. From wherever she was, 

Mosie’s one eye watched over 

Miss Spenlow through the 

window left wide open for 

her.

I close my eyes and see them 

float in eternal darkness, like 

a moonless night in winter. I 

see them float, Sarah Spenlow 

and one-eyed Mosie. And I 

don’t feel sad for them, no! I 

don’t feel sad for them at all.



Soumyajit Roy was born 

in Calcutta in June 1952, 

into a Brahmo family believing 

in simple living and constant 

learning. His father was in the 

state Education service and 

it was a matter of time before 

Soumyajit got admitted to St 

Xavier’s Collegiate School. 

With his father undergoing 

frequent transfers within Bengal, 

Soumyajit stayed with his 

mother in Chetla and passed 

his Madhyamik exams (Class 

11) in late 1968. Unrest was rife 

at this time, and once Soumyajit 

got his results it was a matter of 

time before he got admitted to 

Presidency College for Bachelor 

of Arts in History. In the next 

three years, it was really a tough 

time to be a student in Bengal but 

Soumyajit somehow managed to 

finish his studies unscathed. 

His father himself was wary 

of the situation but wanted 

Soumyajit to stay for higher 

studies, give his IAS exams. 

His mother, herself from a 

conservative North Calcutta 

family, wanted Soumyajit to 

join one of the new nationalized 

banks. But Soumyajit was a born 

teacher and wanted to study for 

his masters in Modern History. 

Advice flowed like water.  

‘University of California Los 

Angeles gives scholarship to 

high second class too!’

‘City University of London is the 

best for history!’

‘Try Sorbonne, it has a name 

better than any US college.’

Soumyajit accordingly sat for 

his GRE exams in the summer 

of 1972, in the old USEFI office 

just off St Xavier’s college. The 

invigilators were rude, the 

weather was humid. Everything 

sucked. Demonstrations raged 

outside against troops stationed 

by the US Army in Cambodia 

and Vietnam. 

Amazingly, his GRE scores 

were in the 98th percentile. 
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He got admission to Boston 

University, Massachusetts 

with almost full scholarship. 

But on the day of the Visa 

interview, the officer rejected 

him the Visa. 

‘All of you will go to the US, 

never come back. We don’t 

want people like you.’

Soumyajit went home and 

cried his heart out. But it would 

not do any good. Finally, his 

father’s elder cousin all of 65, 

had an idea. 

‘Why not try Sweden? I don’t 

think they will deny the visa.’

Letters to Uppsala 

University followed, with a 

recommendation in sealed 

cover given by his Head of 

Department. On 11th January 

1973, the reply came back – 

unconditional admission with 

full scholarship. As his date of 

departure came, the full flow 

of per capita opinion started 

again. 

‘It must be cold, pack 

woolens adequately. Also 

take adequate quantity of 

Taal Michri (Palm Candy) 

and Jowaner Arok (Caraway 

Extract).’

‘Don’t forget Boroline for 

chapped lips.’

And so, in June 1973, Soumyajit 

boarded a BOAC flight for 

London which stopped for 

refueling in Tehran, Istanbul, 

Paris and then London. From 

there, it was a matter of taking 

another flight to Stockholm. 

He got down in blazing 

sunlight, yet with the cold 

freezing and lugged his two 

suitcases across. 

‘God Eftermiddag, Hur Mår 

Du (Good afternoon how 

are you doing?)’ greeted the 

young lady in a long trench 

coat as she stamped his 

passport. 

Uppsala was north-west of 

Stockholm, and the bus which 

took him there was well 

heated. Even in the bus, his 

thin body quivered from the 

cold. As they reached Uppsala, 

it was a struggle for him to heft 

the luggage off and manage 

his money and passport. The 

posters of the latest musical 

group, a foursome of two 

young women and two young 

men looked down upon him 

advertising their latest album 

‘Ring Ring’. He went up to 

his room and slept for twelve 

hours before he got up and 

arranged his effects.

For the next two years, 

Soumyajit studied diligently, 

qualified his master’s in 

modern European History. 

By 1975, he had passed out 

in the top 5% of his class and 

was offered a chance to be 

an assistant professor, while 

studying for his PhD. His guide 

was another veteran professor 

and he decided to specialize 

in ‘Weaponry development in 

the Thirty Years War 1618-48’. 

He went into his first casual 

relationship, a student called 

Monika two years younger 

than him who was highly 

intelligent and breathtakingly 



beautiful. They however split 

up in eight months as her 

parents were not sure of an 

Indian as a prospective son in 

law.   

Soumyajit was affected but 

not for long. Meanwhile his 

parents had started looking 

out for a suitable match for 

him. Most Bengali fathers 

were unsure where Sweden 

was, how the weather was 

and how hospitable the 

country would be to their 

pampered progeny. The 70s 

finished and in the summer 

of 1980, Soumyajit completed 

his doctorate. He could then 

think of coming home for the 

first time in five years. By this 

time, he was conscious of how 

much he had changed. 

The hot weather in Kolkata 

disturbed him, the rude 

behavior of Bengalis disturbed 

him, the disorganized traffic 

on the streets disturbed him. 

The sounds of horns disturbed 

him. The sickly-sweet tea and 

the redolent rossogollas made 

him retch. He had by then 

got used to black coffee and 

donuts.

‘Me and I’ – he reflected from 

a recent song by the foursome 

who had now become global 

superstars. ‘I am at heart 

Bengali, but my mind is now 

fully Swedish. Can never 

adjust here.’

His father had just retired 

and was not keeping too well 

from years of stress and living 

in the countryside of Bengal. 

As Soumyajit went back, 

his father suffered a severe 

cardiac arrest and passed 

away in September 1980. Once 

again, Soumyajit had to come 

back for his father’s last rites. 

His mother was impassive, 

eyes red as she took off all the 

symbols of marriage one by 

one. 

‘Come back, Soumo! (his pet 

name)’ – said his maternal 

uncle. ‘There is no one to look 

after her, and you are the only 

son. We have enough here. 

Don’t spend your time in a 

strange country.’ 

‘No, no!’ – piped up his 

father’s first cousin, a person 

called Khepa Kaku (his true 

name was forgotten). ‘Try 

for immigration to Scotland. 

My son in law is settled there 

for 20 years. Fantastic job in 

Aberdeen in an oil terminal!’

Soumyajit kept quiet, anger 

and grief boiling up in him. 

He availed of leave without 

pay for a month. It was now 

unanimously agreed that 

the entire family would try 

and get Soumyajit married 

without further delay. 

By the autumn of 1981, a girl 

was found – a young lady 

of 24 called Ritoja. She was 

distantly known to another 

relative of his mother and a 

post-graduate in Philosophy. 
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Family was good, yet 

with Ritoja, Soumyajit felt 

that there was some inner 

hesitation, some stiffness in 

her letters, sent by air mail. 

There was otherwise no scope 

to meet. They got married 

in November in a modest 

way. On the wedding night, 

Ritoja expressed her deep 

unhappiness and said that 

she never wanted to leave 

Calcutta, that too to a strange 

and unknown country like 

Sweden. Soumyajit asked her 

why she had not protested. 

His wife replied that there 

were issues within the family 

and her father was eager to 

get her married off, within his 

service period. They fought 

and slept on opposite sides of 

the bed the whole night. 

Soumyajit woke up with a 

splitting headache at four in 

the morning, due to the damp 

and stifling air of the venue. 

He woke up to see Ritoja 

crying quietly and asking 

him whether he could come 

back to Calcutta for her sake. 

Soumyajit replied that he was 

quite happy in Sweden and 

would not consider. Again, 

there was a heated fight, 

which got scuttled only as one 

of Ritoja’s cousins, a smart 

alec boy in 2nd year college, 

knocked the door outside and 

ran away laughing.

Soumyajit confronted his 

mother, to which she said that 

this has been the culture of our 

family all along, and there was 

no way he could have married 

someone of his choice, staying 

so far away.

He locked himself in his room, 

clutching his air tickets, his 

Indian passport (he had not 

changed all these years) as the 

monotonous Shenai droned 

outside with periodic skips 

(the record was scratched). The 

distant sounds of a political 

rally reminded him that this 

was a city of processions and 

would remain so till eternity. 

They left in a day, Ritoja 

wearing a shapeless red 

Salwar Kameez, gold tops 

in her ears and with a blood 

red partition of vermillion in 

her impossibly long hair. The 

flight was a torture as she 

constantly complained about 

the food, the cold and the fat 

passenger sitting next to her 

who smelled of raw garlic. A 

stopover to Delhi to change 

to Air India (the BOAC flights 

were full and costlier) and 

they went off to London by a 

747, Emperor Chandragupta. 

From London, it was a matter 

of taking 8 pieces of luggage 

from Terminal 3 to Terminal 

1, to catch a smaller SAS 

flight to Stockholm. There 

was again a walk in biting 

cold (late November after all) 

and finally after an 18 hour 

journey, they entered his tiny 

apartment in Uppsala in the 

campus. 



Life gradually settled back 

again. Soumyajit missed his 

long letters to his father (his 

mother could barely write) 

and put his heart and soul 

into his work. Ritoja let go of 

her depressed stage and made 

the apartment into a home, 

putting up a puja room. She 

was initially upset by the 

fact that no river fish was 

available, but then liked the 

concept of Gravlax (similar 

to Shutki). Soumyajit asked 

her to enrol for her doctorate, 

which she kept delaying and 

finally he gave up trying after 

2 years of cajoling. 

Their conjugal life was mixed. 

Ritoja was fairly conservative 

and highly suspicious. She 

suspected the assistant 

librarian of the Arts faculty, 

Katrinn of having a soft 

corner for Soumyajit. Finally, 

Soumyajit and Ritoja had a 

shouting match (an absolute 

commotion in the quiet of 

the campus) after which she 

dared not mention the topic 

of Katrinn (who Soumyajit 

anyway knew was going 

around with another 2 men). 

There were many days when 

Soumyajit wanted to get 

closer, but she was too moody 

and too impulsive to even let 

him get intimate. Soumyajit 

had to then let go of his 

frustration in the only logical 

manner – ejaculate in the 

washroom in the night.

Letters to her parents 

occupied Ritoja’s time, as well 

as trying to tune in to Indian 

radio channels in London. 

Otherwise, she was fairly 

industrious but lacked the 

brains to give company to 

Soumyajit. By 1984, Soumyajit 

was eager to start a family. 

He had now been in Sweden 

for more than a decade. But 

something was wrong. 

‘It seems some problem’ – 

said the gynae, Dr Simvaeus. 

‘Mr Roy, maybe it needs some 

tests to find out. As far as I can 

see, you are ok. Ma’am, any 

tensions with you?’

‘No, no’ – said Ritoja in her 

highly Bengali accented 

English. ‘As because I cannot 

conceive, it need not be that I 

have a problem.’

Soumyajit rolled his eyes 

upward. Dr Simvaeus was 

impassive. ‘Well, please get 

these tests done, if you feel you 

may go to this lab in Stockholm. 

They are very reliable.’ 

The lab tests in Stockholm 

took place. No problem was 

detected. A visit to Stockholm 

was followed by a walk in 

Gamla stan, watching the 

waters of the Baltic and a 

sumptuous lunch of Pasta, 

Frikadeller meatballs and 

white wine. It was eight in the 

evening, and the light around 

was dazzling. 

‘In the sun, I feel like sleeping, 
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I can’t take it for too long….’ – 

hummed Soumyajit. 

‘Ki Je gaan gaicho (what on 

earth are you singing)?’ – 

questioned Ritoja. 

‘Bujhbe na! (you won’t 

understand)’ – laughed her 

husband and continued to 

sing.       

‘Some folks told me they see 

them in it, we don’t miss them 

when they’re gone…’

Two more years passed by. 

Finally, in early 1986, Ritoja 

conceived. It was decided that 

she would go back to India for 

delivery in September. But fate 

had other plans. She went back 

to London, but while getting 

into the new skybridge at 

Terminal 3 to board the flight 

back to Delhi, she missed her 

footing and fell down heavily. 

Air India immediately rushed 

her to a hospital in Hounslow, 

but the internal injuries were 

too heavy and Ritoja passed 

away in the hospital on 18th 

June 1986, not even 29. 

Soumyajit had mixed emotions 

even as his colleagues 

commiserated with him and 

his mother cried on the phone. 

While he was sad, he was also 

thankful in a way as keeping 

with an incompatible wife 

had been incredibly tough for 

him. Had she not conceived, 

a divorce might have loomed 

up. But being conservative, 

spoilt and moody, it was 

highly likely the marriage 

would have continued in a 

tortured way. 

Life went back to bachelorhood 

or rather, widowerhood. 

Soumyajit started dating a 

few women. His family again 

wanted him to settle down, 

but this time he was firm and 

said that he would not make 

the mistake of opting for an 

unknown person again. 

Around early 1990, he 

was introduced to Nina 

Gustaffson, a media publicist 

for the band Roxette. He 

was a big music fan and was 

slowly beginning to write 

on music (he had by then 

become Associate professor 

at the highest grade and was 

regarded as an authority on 

the history of Hanseatic era 

Europe). One of his colleagues, 

Dr Boekstra was known to 

Nina, and so the coffee shop 

in the University saw both of 

them greet Soumyajit as he 

came in. 

Nina stood up and greeted 

him with a warm smile that 

cut through the gloom. 

‘Dagens Hälsningar ( Greetings 

of the day), Mr Soumyajit!’ 

‘Tack så mycket!’ (Thank you 

so much). By this time, he 

was bilingual in Swedish and 

German. 



Dr Boekstra spoke up. He 

was Dutch and had been a 

professor from 1972. 

‘If you want to get tickets for 

a music concert, she is the 

person to catch. Has covered 

Melodifestivalen for as long 

as I can remember.’

‘Du är för snäll (You are too 

kind), Arnoldus!’ - laughed 

Nina. 

For the first time in a decade, 

Soumyajit felt a relaxation 

within him and the feeling 

of warmth in his veins as he 

grabbed a coffee. 

Nina was 46, having covered 

music from the late 1960s 

as a journalist and then 

specializing in dealing with 

the press. She was part of the 

press team for ABBA and then 

covered bands all over Europe 

as the Swedish arm. Roxette 

had not been too recent, 

they were formed in 1979 

as Gyllene Tider and then 

released their debut album in 

1986. Last year, their album 

‘Look Sharp!’ with its dance 

rock sound had become a 

global smash.        

‘What about your family?’ – she 

queried one day in April, her 

icy blue eyes complimenting 

her reddish blond hair which 

was cut functionally short. 

And so, Soumyajit confessed 

to her, once again feeling the 

release of years of emotion. 

‘And what about yours?’ – he 

asked. She had been married 

twice, the first in 1968 straight 

out of college, which broke up 

in two years as her youthful 

husband cheated. She then got 

married again to a surveyor 

from Västervik, but the 

second husband turned out to 

be another grumpy man who 

did not share her interests of 

music, poetry and travel. And 

so, by 1982, she was single 

again. She had one daughter, 

who was 20 from her first 

marriage and who was also 

studying now in Linkoping.

They made love that night, 

their emotions swelling up 

like red wine in a glass and 

swirling over the room along 

with the diffused light of 

the night lamp. Gradually, 

Soumyajit was aware of a 

second coming in his life and 

by now, he was clear what 

his life would be. By October 

1990, he moved out of the 

campus where he had spent 

17 years and moved in with 

her, commuting from 20 km 

away. But it was worth it. By 

January, he told his mother, 

now 65, prematurely old. His 

mother reacted sharply but 

his reaction was sharper.

‘I will not come back to 

Calcutta, so forget about all 

your plans for me. Develop the 

house, if you want to move to a 

senior living facility do so, but 

then let me lead my life here, 
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with someone I want. And I 

am a global citizen, not part 

of your narrow frog well and 

our uncouth, unsophisticated 

relatives. Be informed I am 

taking my Swedish passport 

next month.’

‘Last word, Ma. I am not 

giving up my values. I am 

merely transferring them.’

The phone cut off from the 

other end.          
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125th Birth Anniversary of 

Shrila A.C. Bhaktivedanta 

Swami Prabhupada

Inaugurated by Honorable Prime 

Minister of India Shri Narendra 

Modi

This year is a special year for 

devotees and friends of the 

International Society for Krishna 

Consciousness (ISKCON), 

as it marks the 125th birth 

anniversary of the Founder 

Acharya of ISKCON Shrila 

A.C. Bhaktivedanta Swami 

Prabhupada. 

Bhaktivedanta Swami was born 

as Abhay Charan De in Kolkata 

on 1st September 1896 in a 

devoted Vaishnava family. From 

early childhood he worshipped 

Lord Krishna and as a young boy 

he organized the Ratha Yatra 

festival in his neighborhood. 

He became a great scholar and 

studied thoroughly the Puranas 

and Vaishnava literature, 

from which he later translated 

numerous texts from Sanskrit 

into English. These literatures 

include the Bhagavad Gita, 

Bhagavata Purana and Shri 

Ishopanishad. Furthermore, 

he translated from Bengali 

into English the Chaitanya 

Charitamrita a biography 

of the life and teachings of 

the saint and avatara Shri 

Chaitanya Mahaprabhu (1486-

1534). In 1965, at the age of 69 

Bhaktivedanta Swami went on 

the Cargo Ship ‘Jaladuta’ to the 

United States where he gradually 

established and started ISKCON 

with a few of his followers in 

New York. ISKCON is today a 

global organisation with over 

800 temples and centers and 

about 9 million people that 

perform worship at the temples 

each year. 

With gratitude and respect 

the Honorable Prime Minister 

of India Shri Narendra Modi 

inaugurated this historical 

event on 1st September 

2021. To commemorate this 

auspicious occasion the Prime 

Minister released a Rs 125 

Commemorative Coin in his 

Kamala Priya 

125th Birth 
Anniversary 
of Shrila A.C 

Bhaktivedanta  
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honor via video conferencing.  

Speaking in the presence of 600 

ISKCON temples (including 

Almviks Gård in Järna) and 

devotees from more than 60 

countries, the Prime Minister 

praised Bhaktivedanta 

Swami’s tireless effort in 

sharing the teachings of Lord 

Krishna, Bhagavad Gita and 

the Indian culture with the 

world.

“How we feel a sense of 

belonging and pride when 

we are greeted with ‘Hare 

Krishna’ in foreign countries. 

Imagine how we will feel if 

we find the same familiarity 

for ‘made-in-India’ products 

outside,” he said.

The Prime Minister recollected 

the life of Shrila Prabhupada 

who after overcoming many 

challenges established 

ISKCON in 1966 and opened 

108 temples worldwide, which 

today go over 800 centers. In 

India, he established his head 

office in Mumbai and lay the 

foundation for today’s 300 

centers across the country.

“Today there are hundreds of 

ISKCON temples in different 

countries around the world, 

which are spreading the 

Indian culture,” the Prime 

Minister said. “ISKCON has 

told the world that for India, 

faith means zeal, enthusiasm, 

to be in high spirits and faith 

in humanity.”

After releasing the Rs 125 

Commemorative Coin 

minted by the Alipore Mint, 

the Prime Minister thanked 

ISKCON members for their 

tireless efforts in not just 

spreading the culture of India 

but also their social initiatives 

such as running the world’s 

largest vegetarian food relief 

program, especially during 

the Covid pandemic wherein 

the volunteers served over 25 

crore meals across the country.

“I remember when there 

was an earthquake in Kutch 

in 2001, how ISKCON had 

stepped forward to serve the 

people,” he said. “Whenever 

the country experienced any 

calamity, whether it is the 

tragedy of Uttarakhand or 

the devastation of cyclones in 

Odisha and Bengal, ISKCON 

has worked as a support for 

the society.”

The Honorable Union Minister 

of Culture and Tourism Shri G. 

Kishan Reddy and HH Gopal 

Krishna Goswami Maharaja, 

Chairman of the ISKCON 



Bureau in India also addressed 

the event which marks a year-

long celebration to remember 

and cherish the life and 

legacy of India’s spiritual 

ambassador – Bhaktivedanta 

Swami Prabhupada. 

Several different events and 

programs have been planned 

by ISKCON temples to 

commemorate this historic 

year. Programs include 

international cultural festivals, 

conferences, school contests 

for children and youths, along 

with outdoor activities to take 

the message of peace and 

goodwill that Bhaktivedanta 

Swami taught to the world.

The speech of the Prime 

Minister with English 

translations can be seen at: 

https://youtu.be/lE-kQME2WJA
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Homeopathy is a medical system 

based on the belief that the body 

can cure itself. Homeopathy is a 

system of alternative medicine.

Those who practice it use tiny 

amounts of natural substances, 

like plants and minerals. They 

believe these stimulate the 

healing process. It was developed 

in the late 1700s in Germany. 

Ipsita Malik is a Homeopathic 

Practitioner in Stockholm. 

Homeopathy is a system of 

alternative medicine.

Mrs Malik has Bachelor’s 

degree in Science and 

thereafter she pursued 

a diploma in Yoga and 

Naturopathy.  She also holds 

a 3 year diploma in Ayurvedic 

Treatments and massage therapy 

from Kerala Ayurvedic & 

Panchkarma Institute. She holds 

her diploma in Homeopathy 

from SZT-Skolan in Sweden. 

She is also a member of Swedish 

Homeopathic Association and 

has attended various seminars 

in India, Sweden and London; 

on the latest medicines within 

homeopathy. 

Mrs Malik have 35 years of 

experience in the field. She has 

acquired her expertise after in-

depth studies and practice of the 

science of homeopathy. Apart 

from conducting consultations, 

she has volunteered her expertise 

in homeopathic medicines to the 

lower income group in India 

and other institutes throughout 

Sweden.

+46 73 53 76 479

ipsita62@gmail.com
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