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Save the planet – No plastics! Use compostable tableware 
Even better if made from agri-residue....Bagasse 

 

IMFA and FDA-certified products 
Winner of the Red Dot Award in Germany– Product Design 2018  
 

For parties, events & 
all occasions 

Thali plates, snack plates & 
take-away containers 

• 100% compostable & biodegradable 
within 60-90 days 

• made using natural and renewable 
materials 

• made from Bagasse, the waste fiber 
left-over from sugarcane plants 

• Can be used in microwave, oven and 
freezer 
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Message from Hindu Mandir Society, 
Trossamfund, Stockholm

In Hindu mythology, Sree Ramchandra worshipped Ma Durga before the war against 
invincible Lanka king Ravan. From holy script Chandi, we know Ma Durga makes the 
heaven free from the oppression of demons by destroying the evil Mahishasur. Thus 
Ma Durga become a symbol of strength and she is worshiped by different devotees 
in different times to acquire strength. Basically festival of Durga puja symbolises the 
victory of truth over untruth, good over evil, light over darkness and knowledge over 
ignorance.

Durga  puja  festival  is  a  wonderful  celebration  to  bring different  section  of  people 
living in Stockholm.

Hindu Mandir Society is equally proud to be a part in organising Durga puja along 
with Stockholm Puja Council. We extend our appreciation to each and every Puja 
Council’s team member for coordinating this festival in a unique way.

Wishes this young team all the best for their future endeavours. 

 Pran Malhotra
President, Hindu Mandir Society
Helenelund, Stockholm



Message from H.E. Ms Monika Kapil Mohta, 
Ambassador of India to Sweden and Latvia

It gives me immense pleasure in conveying my warm greetings to everyone on the 
auspicious occasion of Durga Puja.  I also take this opportunity to express my deep 
appreciation to the newly formed Stockholm Puja Council for organising the Durga 
Puja celebrations in Stockholm and sharing the rich Indian culture & traditions with 
the residents of Stockholm.

Durga Puja is a celebration of good over evil. According to mythology, the festival 
marks the battle of Goddess Durga with the demon Mahishasura, who represented all 
the negative qualities such as ignorance, intolerance and violence.  Maa Durga repre-
sents ‘Shakti’, the destroyer of evil and the preserver of good.  She embodies all the 
good qualities of humanity like compassion, mercy, patience and charity.

Through celebrations such as this, we endeavour to create a caring, compassionate 
community that promotes assertion and respect of diversity and celebration of the 
rich spiritual heritage of mankind.   This is also the time when family and friends get 
together to share and enjoy the true meaning of life.  Durga Puja has different names 
in different parts of India including Navratri.  It is a celebration of 10 days which cul-
minate in Dussehra or Vijayadashmi to Bengalis.

The Durga Puja celebration in Stockholm is not limited to Bengali community but 
goes beyond the boundaries of State and society.  The celebrations are attended by 
not just different segments of Indian community in Stockholm but also by Swedish 
people.  I once again convey my best wishes and applaud the Stockholm Puja Council 
for their efforts and wish them a grand success. 



- ঃ মূ�বন্ধ ঃ -

‘যযা সদবী সব্ভূঙ্রষু শমতিরূঙ্পন সংমথিরযা, নমস্তসস্ নমস্তসস্ নমস্তসস্ নঙ্মযা নমঃ………  ’

‘মবঙ্রন্দ্র কৃষ্ ভঙ্দ্রর’, সসই মব�্যার চণ্ী পযাঠ যযা সদবী পঙ্ষের সূচনযা লঙ্নের প্রিম প্রহঙ্র মযাঙ্য়র আগমঙ্নর বযার্যা 
সদয়। চণ্ী পযাঠ অঙ্নঙ্কই কঙ্রঙ্েন মকন্তু রযাঁর চণ্ী পযাঠ েযাড়যা বযাগেযালীর দুগ্যা পূরযা সযন অপূণ্। সদঙ্শর মযামটঙ্র  
শরঙ্রর কযাশফুল আর মবঙ্রন্দ্র কৃষ্ ভযাঙ্দ্রর চণ্ী পযাঠ, এই দুঙ্টযাই রযামনঙ্য় সদয় সয মযা আসঙ্েন। প্রবযাঙ্স এ দুঙ্টযাই 
অনুপমথির। মকন্তু গ্রীঙ্মের পঙ্র হযাকিযা শীর মমমরির ইলঙ্শগুঁমড় বৃমটে আর ম্যাপল গযাঙ্ের হলুদ - সবুর পযারযার নৃর্ 
আমযাঙ্দর রযামনঙ্য় সদয় সয শরঙ্রর আগমন �ঙ্টঙ্ে। আর প্রবযাঙ্সও মযা এর আসযার সময় হঙ্য়ঙ্ে। আমরযাও অরীর 
আগ্রঙ্হ অঙ্পষেযা কমর সসই মযাঙ্হদ্রষেণমটর রন্। এবযার মর্্ঙ্লযাঙ্ক মযাঙ্য়র আগমন স�যাটঙ্ক হঙ্লও স্যাকহল্ম এ 
মকন্তু মযা এঙ্সঙ্েন মবমযাঙ্ন চঙ্ড়ই। গ্রীঙ্মের কযাঠফযাটযা সরযাঙ্দর মঙ্র্ কুমযারটুমলর অমল গমল �ুঙ্র �ুঙ্র মযাঙ্য়র পূরযার 
সবমকেু সযযাগযাড় করযা হঙ্য়ঙ্ে এবং সস�যান সিঙ্কই মযা স্ব-পমরবযাঙ্র পূরযার সযামগ্রী মনঙ্য় মবমযাঙ্ন চঙ্ড় হযামরর 
হঙ্য়ঙ্েন আমযাঙ্দর এ�যাঙ্ন। 

এ�যাঙ্ন ‘আকযাশবযানী’ হয়ঙ্রযা সনই মকন্তু আরও মহযালয়যার মদঙ্ন রযার সরঙ্গ এ�ঙ্নযা আমরযা ইউমটউব বযা অন্ সকযান 
উৎস হঙ্র মবঙ্রন্দ্র কৃঙ্ষ্র চণ্ী পযাঠ শুমন। রযাঁর চণ্ীপযাঠ ও পূরযার মদঙ্ন শযারদীয় পমত্রকযা, এই দুঙ্টযা দুগ্যা পূরযার 
সযাঙ্ি রমড়ঙ্য় আঙ্ে ওরঙ্প্রযার ভযাঙ্ব। রযাই এই দুঙ্টযা েযাড়যা পূরযার আনন্ - সয অপূণ্। আর রযাই শর প্রমরকূলরযার 
মঙ্র্ পূরযা শুরুর প্রিম বেঙ্র পূরযা সং�্যা প্রকযাশ করযা সিঙ্কও আমরযা মপেপযা হইমন। 

পূরযা বযামষ্কীমটর নযামও রযা�যা হঙ্য়ঙ্ে মযাঙ্য়র নযাঙ্ম, ‘মত্রনয়নী’। মত্রনয়নী সহযাল মযাঙ্য়র মদব্দৃমটের রৃরীয় সচযা� - যযা 
শমতির আরযার। আমযাঙ্দর পূরযা বযামষ্কীর প্রচ্ছদও রযাই আঁকযা হঙ্য়ঙ্ে এই রত্ত্বঙ্ক মযািযায় সরঙ্�। প্রিম সং�্যা 
হওয়যার দরুন আমরযা সচটেযা কঙ্রমে প্রবযাসী পযাঠকঙ্দর সদশীয় পূরযা বযামষ্কীর স্বযাদ মদঙ্র আর রযাই প্রচ্ছদ সিঙ্ক 
শুরু কঙ্র সল�যা সংগ্রহও করযা হঙ্য়ঙ্ে সকযালকযারযার মবমভন্ মচত্রকর ও সল�কঙ্দর কযাে সিঙ্ক। সকযালকযারযার 
মব�্যার সল�ক ‘শীঙ্ষ্নু্ মুঙ্�যাপযার্যায়’ এবং ‘সঞ্জীব চঙ্্যাপযার্যায়’ েযাড়যাও আরও অঙ্নক সসৌম�ন সল�কঙ্দর সল�যা 
প্রকযাশ কঙ্রমে আমরযা আমযাঙ্দর এই প্রিম প্রয়যাঙ্স। 
 
প্রবযাসী অঙ্নক বযাগেযালী রঙ্য়ঙ্েন যযারযা বযাগেলযা সযামহঙ্র্ অঙ্নক পযারগেম মেঙ্লন, মকন্তু প্রবযাঙ্স বঙ্স সযামহর্ চচ্যা নযা 
হওয়যার দরুন রযাঙ্দর কলঙ্ম মমরচযা পঙ্র মগঙ্য়ঙ্ে। আর রযাই রযাঙ্দর সযামহর্ চচ্যাঙ্ক পুনরযায় উৎরীমবর করঙ্র 
সদশীয় সল�কঙ্দর পযাশযাপযামশ রযাঙ্দর সল�যা গল্, কমবরযাও এই সং�্যাঙ্র থিযান সপঙ্য়ঙ্ে। শুরু সদশী ও প্রবযাসী 
বযাগেযালীই নয়, থিযানীয় সুইমিশ সল�কঙ্দর ইংঙ্রমরঙ্র সল�যা মবমভন্ আমট্ঙ্কল এই সং�্যাঙ্র প্রকযাশ করযা হঙ্য়ঙ্ে 
যযাঙ্র কঙ্র পূরযার আনঙ্ন্ রযারযাও সযামমল হঙ্র পযাঙ্র। �ঙ্রর গৃমহণী ও বযাচ্যাঙ্দর কিযা মযািযায় সরঙ্� মবমভন্ রযান্যার 
সরমসমপ ও মশশু কন্যারও রঙ্য়ঙ্ে এই বযামষ্কীঙ্র। 

পূরযা বযামষ্কী ‘মত্রনয়নী, একমট পমরবযাঙ্রর মর সয�যাঙ্ন সল�ক সিঙ্ক শুরু কঙ্র প্রকযাশক, সম্যাদক…  সকঙ্লই 
আঙ্েন। এই পমরবযাঙ্রর সকল সদস্ঙ্দর অক্যান্ত পমররিঙ্মর ফল সহযাল এই বযামষ্কী। আর রযাই ‘মত্রনয়নী’ 
পমরবযাঙ্রর সকল সদস্ঙ্ক রযানযাই অসং�্ রন্বযাদ। ‘মত্রনয়নী’ পি চলযার গমর পযায় র�নই য�ন মবমভন্ 
পৃষ্ঠঙ্পযাষক, পৃষ্ঠঙ্পযাষকরযা কঙ্রন।  মত্রনয়নীর পিচলযার গমর আনঙ্র সযসব পৃষ্ঠঙ্পযাষক রযাঙ্দর সযাহযাঙ্য্র হযার 
বযামড়ঙ্য় মদঙ্য়ঙ্েন রযাঙ্দরঙ্ক, মত্রনয়নী পমরবযাঙ্রর পষে িঙ্ক রযানযাই আন্তমরক রন্বযাদ সহ কৃরজ্রযা। 

পূরযা সমযামতির মবষণ্ণরযাঙ্ক কযামটঙ্য় রুলঙ্র মত্রনয়নীঙ্র প্রকযামশর মবমভন্ মবষঙ্য়র উপর চমৎকযার সব সল�যা মবঙ্শষ 
ভূমমকযা রযা�ঙ্ব - এই আশযা রযাম�। সসই সযাঙ্ি অল্ সমঙ্য়র মঙ্র্ প্রকযামশর হওয়যার দরুন মত্রনয়নীঙ্র সযসব ভুল-
ত্রুমট আঙ্ে রযা পযাঠকগণ স্বীয় গুঙ্ন মবঙ্বচনযা করঙ্বন এবং সযামঙ্নর বৎসরগুঙ্লযাঙ্র আরও নরুন আমগেঙ্ক 
মত্রনয়নীঙ্ক প্রকযাশ করযার প্রমরশ্রুমর মদঙ্য় সকলঙ্ক রযানযাই শযারদীয় প্রীমর ও শুঙ্ভচ্ছযা। 

 - রয়দীপ গুহ ও সগৌরম সযাহযা 



আগমনী
       - শ্যামল চ্যাটযার্ী 

সরযামযার নযাঙ্ম রয়ধ্বমন
অঙ্নক আমম শুমন

এবযার রুমম আসঙ্ব স�যাড়যায়
যযাঙ্বও স�যাড়যায় রযামন।

               আচ্ছযা রুমম একবযারও মক
               আসযার সময় ভযাঙ্বযা

               সকমন কঙ্র বযারঙ্ব সযানযাই
                জ্বলঙ্ব সকমন আঙ্লযা

                 স্বযাগরঙ্মর মন্ত্র মক সগযা
                 লযাগঙ্ব সরযামযার ভযাঙ্লযা।

ঝলমলযামন আঙ্লযার নীঙ্চ
বরণ সরযামযার হঙ্ব য�ন
পঞ্চপ্রদীপ রূঙ্পর গঙ্ন্ধ
মশউমল পলযাশ চন্ঙ্নঙ্র
ঢযাঙ্কর কযামঠ বযারঙ্ব য�ন

           সরযামযার সচযাঙ্� দৃমটে সরঙ্�
           আনঙ্ন্ঙ্র মন টযা সঢঙ্ক
           দু:�টযাঙ্ক ভুমল র�ন।

সমর্ বলমে সচটেযা কমর
বের ভঙ্র প্রমরমদনই
আশযা মনঙ্য় মঙ্ন মঙ্নই
নরুন মদঙ্নর স্বপ্ন বুমন।

মকন্তু রযাঙ্নযা
বযাস্তবটযা কমঠন বঙ্ড়যা

স্বপ্নটযাঙ্ক সকযানওভযাঙ্বই
সদয় নযা হঙ্র আসল।

আবযার রযাঙ্নযা
সভযাঙ্রর স�যাঙ্র

হঠযাৎ সকমন মঙ্ন মঙ্ন
বযাস্তবঙ্ক ভযামব নকল

স্বপ্নটযাঙ্ক আঁকঙ্ড় রঙ্র।

            রযামন মঙ্ন এসব মকেুই
            সরযামযার েলযাকলযা

            রযাইঙ্রযা আমযার সরযামযার সযাঙ্িই
            প্রযাঙ্ণর কিযা বলযা।

সশযাঙ্নযা নযা সগযা
আসযার সময় এমন একটযা

আশযার প্রদীপ এঙ্নযা
জ্বলঙ্ব সযটযা সকযাল মবঙ্কল

ভরঙ্ব ররযায় আঙ্লযা।

          মযানুষ মযাপযার মযাপকযামঠটযা
          মচমনঙ্য় সদঙ্ব আসল নকল
          সভদযাঙ্ভদ আর রন্ধ ভুঙ্ল
           মঙ্নর দু:� মশঙ্কয় রুঙ্ল
           রঙীন ভযাঙ্ব সদ�ঙ্ব রীবন
           সবযার রঙ্র রইঙ্ব আপন।

সশযাঙ্নযা নযা মযা
আসযার সময় মকন্তু রুমম
সরযামযার মর শযামন্ত ভরযা

একটযা আশযার প্রদীপ এঙ্নযা।
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‘‘ অষেঙ্র পমডির রুটে, ফুঙ্ল রুটে সভযামরযা,
ষুেরযা সভযারঙ্ন রুটে, মকঙ্ল রুটে বব্রযা। ”



শযারদীয়যা দূগ্যা পূরযা
 - রঞ্জন মমত্র

 শযারদীয়যা দূগ্যা পূরযা বৃহত্তম বযাংলযার 
সবচযাইঙ্র বড়  মহনু্ উৎসব। রঙ্ব ঐমরহ্ এবং 
ববমচ্ত্র্ অনুসযাঙ্র মবমভন্ সদঙ্শ এই দূগ্যাপূরযা এ�ন 
উদযযামপর হয়। দূগ্যা পূরযা আমশ্বন মযাঙ্সর চন্দ্র 
পঙ্ষের ষষ্ঠ সিঙ্ক দশম মদন পয্ন্ত পযামলর হয়। 
ক�নও ক�নও সসৌর মযাঙ্সর রুলনযায় চন্দ্রচঙ্ক্রর 
পমরবর্ঙ্নর কযারঙ্ণ এমট পরবর্ী মযাস অি্যাৎ 
কযামর্ক মযাঙ্স বযা সগ্রগমরয়যান ক্যাঙ্লডিযার সমযারযাঙ্বক 
সসঙ্টেম্বর এবং অঙ্্যাবর মযাঙ্সও অনুমষ্ঠর হঙ্র 
পযাঙ্র। 
  
বযাংলযায় দূগ্যাপূরযাঙ্ক দূগ্যাপূঙ্রযা, অকযালঙ্বযারন, 
শযারদীয় পূরযা, শযাঙ্রযাদযাৎসব, ভগবরী পূরযা বলযা 
হয়। ভযাররবঙ্ষ্র মবমভন্ প্রঙ্দঙ্শ এই পূরযা মবমভন্ 
নযাঙ্ম পমরমচর। এঙ্ক মবহযার, উত্তরপ্রঙ্দশ, ওমড়শযা, 
মদল্ী এবং মর্ প্রঙ্দঙ্শও দূগ্যা পূরযা বলযা হয়। এই 
পূরযাঙ্ক গুররযাট, পযাঞ্জযাব, সকরল এবং মহযারযাঙ্্রের 
নবরযামত্র, মহমযাচল প্রঙ্দঙ্শর কুলু উপর্কযায় কুলু 
দঙ্শরযা, কণ্যাটঙ্কর মযাইসুঙ্র মযাইসর সদঙ্শর এবং 
রযামমলনযাড়ুর সবযামযাই সকযালু এবং অন্ধ্র প্রঙ্দঙ্শর 
সবযামমযালযা কলভু বলযা হয়। বর্মযাঙ্ন মবমভন্ সদঙ্শ 
এ�ন দূগ্যা পূরযার মবসৃ্তমর �ঙ্টঙ্ে। বৃহত্তর বযাংলযায় 
পূরযার ২/১ মযাস পূব্ সিঙ্ক মবরয়যার পরও প্রযায় 
মযাসযামরক কযাল পূণমম্লনী সহ বহু অনুষ্ঠযাঙ্নর 
সমৃ্তিরযা িযাঙ্ক বঙ্ল বযাঙযালী মহনু্ সমযাঙ্রর কযাঙ্ে 
এই পূরযা এক মহযাপূরযা।

সপৌরযামণক মঙ্র ঋমষ সমরস এর মনঙ্দ্ঙ্শ রযার্ ভ্রটে 
রযারযা সুরি ও পমররন পমরর্যাতি সযামযামর ববশ্ 
বসন্ত কযাঙ্ল প্রিম দূগ্যা সদবীর এই রূপঙ্ক পূরযা 
কঙ্র রযার্ লযাভ ও সমযাষে লযাভ কঙ্রমেঙ্লন। এই 
পূরযা এ�নও বচত্র মযাঙ্স বযাসন্তী পূরযা নযাঙ্ম অনুমষ্ঠর 
হঙ্য় আসঙ্ে। এরপর শ্রীরযাম চন্দ্র সীরযা উদ্যাঙ্রর 
সময় সদবরযাঙ্দর উপঙ্দশমর শরৎকযাঙ্ল অি্যাৎ 
অকযাঙ্ল দূগ্যা পূরযা কঙ্র রযাবণঙ্ক হর্যা কঙ্র সীরযা 
উদ্যার কঙ্রন। কমির আঙ্ে সতিমী মরমিঙ্র সদবী 
শ্রী রযামচঙ্ন্দ্রর রনুক রীঙ্র প্রঙ্বশ কঙ্রন এঙ্র মরমন 
মহযাশমতিশযালী হন। অষ্ঠমীঙ্র রযাম রযাবঙ্ণর ভীষণ 
যুদ্ হয়। অটেমী ও নবমীঙ্র সমন্ধষেঙ্ণ রযাবণ 

পরযামরর হয় ও রযার দশমূডি ভূলুমঠির হয়। নবমীঙ্র 
সীরযা উদ্যার ও দশমীঙ্র শ্রী রযামচঙ্ন্দ্রর মবরঙ্য়যাৎসব। 
অকযাঙ্ল এই পূরযার প্রচলন হঙ্য়মেল বঙ্ল এর অন্ 
নযাম অকযাল সবযারন। আর এই পূঙ্রযার মদনগুমলই  
সযারযা মবঙ্শ্ব  প্রমরপযামলর হয়। বযাঙযামলরযা এই 
উৎসঙ্ব নরুন সপযাশযাক এবং অন্যান্ উপহযাঙ্রর 
সযাঙ্ি এই পূরযা উৎযযাপন কঙ্র, সন্ধ্যায় সপমরবযার 
‘প্যাঙ্ডিল’ সদ�ঙ্র সবর হয়। যমদও এমট মহনু্ 
উৎসব রবুও এই পযাঁচ মদঙ্নই রম্ এ�ন মপেঙ্ন 
আসন মনঙ্য়ঙ্ে। বযাংলযায় দূগ্যাপূরযা এ�ন একমট 
কযামন্ভযাল সয�যাঙ্ন রম্ীয় মবশ্বযাস মনমব্ঙ্শঙ্ষ সমস্ত 
পটভূমমর সলযাঙ্করযা অংশ সনয় এবং এই পব্ঙ্ক 
উপঙ্ভযাগ কঙ্র। বযাঙযামল সমযাঙ্র দূগ্যা সদবী ভঙ্তির 
সকবল ভমতিই নযা ভঙ্তির কন্যা সনেহও সপঙ্য় 
আঙ্সন। মপরযার �ঙ্র মববযামহর কন্যার আসবযার 
আবহ আনন্ আর মপরৃগৃহ সিঙ্ক মবদযাঙ্য়র 
সবদনযার মযার্ঙ্ম বযাঙযামল গৃঙ্হর এক অপূব্ েমবও 
ফুঙ্ট উঙ্ঠ বঙ্ল এই দূঙ্গ্যাৎসঙ্বর বযাঙযামল মহনু্ 
সমযাঙ্র এর প্রভযাব।

যরটুকু রযানযা যযায় বযাংলযাঙ্দঙ্শ রযারশযাহী সরলযার 
বযাগমযারযা িযানযার রযাঙ্হরপুঙ্রর রযারযা কংস নযারযায়ণ 
সষযাঢ়শ শরযাব্ীঙ্র প্রযায় আট লষে টযাকযা ব্য় কঙ্র 
এই পূরযা প্রিঙ্ম শুরু কঙ্রন। ১৬১০ সযাঙ্ল, 
কলকযারযার প্রিম দূগ্যাপূরযা বমরশযার রযায়ঙ্চৌরুরী 
পমরবযার দ্যারযা উদযযামপর হঙ্য়মেল বঙ্ল মঙ্ন করযা 
হয়। র�ন সিঙ্ক উনমবংশ শরযামব্র সশষ মদক 
পয্ন্ত এই পূরযা সযারযারণর রমমদযারঙ্দর বযামড়র 
মভরঙ্র উদযযাপন করযা হঙ্রযা। এই উৎসব 
আঙ্য়যারঙ্নর প্রচুর অি ব্য় হ’র বঙ্ল প্রযািমমক 
ভযাঙ্ব রনী পমরবযারগুমলর দ্যারযা এই পূরযার আঙ্য়যারন 
করযা হঙ্রযা। 

সম্প্রদযায় বযা সব্রনীন পূরযা মববর্ন :  উমনশ 
শরঙ্কর সশঙ্ষর মদঙ্ক এবং মবশ শরঙ্কর সগযাড়যার 
মদঙ্ক সম্প্রদযায় বযা বযাঙ্রযায়যামর দুগ্যাপূরযা হুগমলর 
গুমতিপযাড়যায় শুরু হঙ্য় মেল। ১২ রন যুবক য�ন 
রযাঙ্দর পমরবযারঙ্ক দুগ্যাপূরযাঙ্র অংশ মনঙ্র 
মনঙ্ষরযাজ্যা রযামর করযা হঙ্য়মেল। র�ন রযারযা একমট 
কমমমট গঠন কঙ্র পূরযা আঙ্য়যারঙ্নর রন্ সদস্রযা 



গ্রহণ কঙ্র পূরযা সম্যাদন কঙ্র। সসই সিঙ্ক বযাংলযায় 
সম্প্রদযায় পূরযাগুমল ‘বযাঙ্রযায়যামর’ - বযাঙ্রযা অি্ ১২ 
এবং ইয়যার অি্ ‘বনু্ধ’ মহঙ্সঙ্ব পমরমচমর লযাভ কঙ্র। 
কলকযারযায় প্রিম বযাঙ্রযায়যামর দুগ্যাপূরযা ১৯১০ সযাঙ্ল 
বলরযাম বসুঙ্র �যাট সরযাি, ভবযানীপুর ‘সনযারন 
রঙ্ম্যাৎসযামহনী সভযা’ দ্যারযা অনুমষ্ঠর হঙ্য়মেল। একই 
সমঙ্য় রযামরযান মমত্র সলন এবং মসকদযার বযাগযাঙ্ন 
একই রকম বযাঙ্রযায়যামর পূরযার আঙ্য়যারন করযা 
হঙ্য়মেল। বর্মযাঙ্ন �ঙ্র �ঙ্র সযাবম্রিপশন, লটযামর, 
কনসযাট্ ইর্যামদ ও চযাঁদযার নযাঙ্ম রহমবল সংগ্রহ 
কঙ্র। এই রহমবলগুমল প্যাঙ্ডিল মনম্যান, প্রমরমযা 
মনম্যান, অনুষ্ঠযান ইর্যামদর রন্ ব্বহৃর হয় এবং 
রহমবঙ্লর অবমশটে অংশ সযারযারণরঃ একমট 
দযারব্ঙ্ক দযান করযা হয় - কমমমটর মসদ্যাঙ্ন্ত। নব্বই 
এর দশঙ্কর সশঙ্ষর মদক সিঙ্ক পুঙ্রযার কঙ্প্যাঙ্রট 
স্পন্সরমশপ গমর অর্ন কঙ্রঙ্ে। কলকযারযা, মদমল্ 
এবং সচন্যাইঙ্য়র মর বড় বড় সমঙ্্যা অঞ্চঙ্ল 
পূরযারীরযা এ�ন রযাঙ্দর রহমবঙ্লর মবরযাট অংশ 
কঙ্প্যাঙ্রট স্পন্সর সিঙ্ক সংগ্রহ কঙ্র। বর্মযাঙ্ন 
রহমবল ড্যাইভও একমট আনুষ্ঠযামনকরযা হঙ্য় উঙ্ঠঙ্ে।

পূরযার আঙ্য়যারন করঙ্র সংথিযাগুমল ব্পকভযাঙ্ব 
অংশগ্রহণ করঙ্লও প্যাঙ্ডিঙ্ল দশ্কঙ্দর প্রঙ্বশ 
সযারযারণর মবনযামূঙ্ল্। বর্মযাঙ্ন মবঙ্শ্বর সকল 
থিযাঙ্নই অঙ্নক পূরযারই প্রমর বের উদ্যাবনী রযারণযা 
মনঙ্য় পরীষেযা কঙ্র। সম্প্রদযায়গুমল সসরযা প্যাঙ্ডিল, 
সসরযা পূরযা এবং অন্যান্ মবভযাগগুমলর রন্ মবঙ্শষ 
পুরস্কযার রযাঙ্�। 

দূগ্যা পূরযার প্রমরটযা পদঙ্ষেপ অর্ন্ত মনষ্ঠযার সযাঙ্ি 
পযালন করযা হয়। পূরযার রন্ প্রিঙ্মই প্রঙ্য়যারন 
একমট প্রমরমযার কযাঠযাঙ্মযা : পূঙ্রযার রন্ সকযানও 
ভঙ্তির পঙ্ষে প্রমরমযা, আইকন বযা সকযানও মচত্র 
এমনমক প্ররীমক পমবত্র বস্তু সযমন মশবমলগেম, 
সযালগ্রযাম মশলযা থিযাপন কঙ্র রযাঙ্দর পঙ্ষে প্রমরমযামটর 
মযার্ঙ্ম ঈশ্বঙ্রর প্রমর রিদ্যা মনঙ্বদঙ্ন সহযায়রযা 
কঙ্র। সবমশরভযাগ সষেঙ্ত্র মনঙ্ক সকন্দ্রীভূর করযা 
কমঠন কযারন মন সব্দযা মবচমলর িযাঙ্ক রযাই 
মচত্রমটঙ্ক আদঙ্শ্র একমট বযাস্তব রূপ মহঙ্সঙ্ব 
মবঙ্বচনযা করযা সযঙ্র পযাঙ্র এবং এমট সফযাকযাস করযা 
সহর কঙ্র সরযাঙ্ল। ‘অচন্যাবযাঙ্দর রযারণযা’ অনুসযাঙ্র 
যমদ পূরযামট অর্ন্ত মনষ্ঠযার সযাঙ্ি করযা হয়, পূরযার 
সময় ঈশ্বর অবররণ কঙ্রন এবং সসই প্রমরমযা 
সব্শমতিমযানঙ্ক রযারণ কঙ্র। এই কযারঙ্ণ প্রমরমযার 

কযাঠযাঙ্মযা মনম্যাঙ্ন এই প্ররীমক রূঙ্পর অভ্ন্তঙ্র 
আঙ্ে এক সুগভীর দশ্ন। সমযার রীবন ও 
আর্যামবিক রীবন সুমনম্যাঙ্ণর এক সচরনযা। সসই 
সযাঙ্ি রযা্রেীয় সচরনযার এক মবরযাট প্রকযাশ রঙ্য়ঙ্ে 
এই কযাঠযাঙ্মযাঙ্র। দূগ্যা প্রমরমযার কযাঠযাঙ্মযাঙ্র িযাঙ্ক 
মহযাঙ্যযাদ্যার সবঙ্শ দূগ্যা। পযাঙ্য়র রঙ্ল মেন্ মমহষ 
সিঙ্ক উঙ্ঠ আসযা মমহষযাসুর। সদবী রযার দশ হযাঙ্র 
দশ ররঙ্ণর অস্ত্র মনঙ্য় আক্রমণ কঙ্রঙ্েন অসুরঙ্ক। 
দূগ্যার বযাহন মসংহও আক্রমণ করঙ্ে এই 
মমহষযাসুরঙ্ক দূগ্যার মযািযার উপর মশব মূমর্। িযান 
পযাঙ্শ লষেী রযার নীঙ্চ গঙ্ণশ। সদবীর বযাম পযাঙ্শ 
সরস্বরী রযার নীঙ্চ কযামর্ক। বযাহন মহঙ্সঙ্ব দূগ্যার 
পযাঙ্য়র নীঙ্চ মসংহ, লষেীর পযাঙ্শ সপচযাঁ, গঙ্ণঙ্শর 
পযাঙ্য়র পযাঙ্শ ইদুর, সরস্বরীর পযাঙ্শ হযাঁস ও 
কযামর্ঙ্কর পযাঙ্শ ময়ূর।

প্রমরমযা বরমরর মৃমত্তকযা সংগ্রহ সিঙ্ক শুরু কঙ্র 
অলঙ্যার পয্ন্ত প্রমরমযা বরমরর পুঙ্রযা প্রমক্রয়যা একমট 
পমবত্র প্রমক্রয়যা যযা রীমরনীমর এবং অন্যান্ আচযার 
দ্যারযা রদযারমক করযা হয়। অষেয় রৃরীয়যার মহনু্ 
রীমরঙ্র য�ন রিযযাত্রযা অনুমষ্ঠর হয়, প্রমরমযা গুমলর 
রন্ কযাদযামযামট নদীর রীর সিঙ্ক সংগ্রহ করযা হয়। 
কলকযারযাঙ্র গগেযা সিঙ্ক এই মযামট সংগ্রহ করযা হয়। 
অন্যান্ থিযাঙ্ন নদী সিঙ্ক প্রঙ্য়যারনীয় আচযাঙ্রর পঙ্র 
কযাদযামযামট থিযানযান্তমরর হয় যযা সিঙ্ক প্রমরমযা ফ্যাশযান 
করযা হয়। একমট গুরুবিপূণ্ �টনযা হল চষুে দযান, 
আষেমরক অঙ্ি্ সচযাঙ্�র দযান। সদবী দুগ্যার সযাঙ্ি 
শুরু কঙ্র মূমর্গুমলর সচযা� মহযালয়যা বযা পুঙ্রযার 
প্রিম মদঙ্ন আঁকযা হয়। সচযা� আঁকযার আঙ্গ 
একমদঙ্নর রন্ উপবযাস কঙ্র এবং মনরযামমষ 
রযারীয় �যাবযার �যান মশল্ীরযা। 

রীবঙ্ন অশুভ অসূর শমতির মবনযাস কঙ্র শুভ সুর 
শমতির প্রমরষ্ঠযাই দূগ্যা পূরযার শযাশ্বর দশ্ন। রযাই 
সদবীর কযাঠযাঙ্মযাঙ্র পযামি্ব সভযাগ সম্ঙ্দর প্রমর 
ব্যাপকভযাঙ্ব আসতি মমহষরূপী অসুর শমতিঙ্ক 
পদদমলর কঙ্র মশব অি্যাৎ কল্যাণ মগেলঙ্ক দূগ্যা 
মযািযার উপঙ্র রযারণ কঙ্রঙ্েন, সুর শমতির সহযাময়কযা 
সদবী শমতির প্রমরকই দূগ্যা। সদবী দশ হযাঙ্র দশ 
ররঙ্ণর অস্ত্র মদঙ্য় সংসযাঙ্রর দশ মদঙ্কর অসুঙ্রর 
প্রযাবল্ঙ্ক সরযার করযার রন্ সংগ্রযাম কঙ্রন। বযাহন 
মসংহ পশুরযার পশু শমতির অমরপমর হঙ্য় অসুরঙ্ক 
আক্রমণ রর অি্যাৎ সয সকযান সযারনযার যুঙ্দ্র সময় 
সদঙ্হর পশুশমতিও সযারঙ্কর সহযায়ক শমতিঙ্র 
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রূপযান্তমরর হয়। পযাঙ্শ সরস্বমর মবদ্যাশমতি বযা 
জ্যানশমতির প্রমরক বযাহন রযার হযাঁস। হযাঁস সযার গ্রহণ 
কঙ্র অসযার র্যাগ কঙ্র। হংস হল প্রযাণ, সযারক 
প্রযাঙ্ণ মহর হঙ্য় জ্যানযামৃর পযান কঙ্র। কযামর্ক সদব 
সসনযাপমর অি্যাৎ ষেমত্রয় শমতি যযার বযাহন ময়ূর। 
ময়ুঙ্রর কযামভযাব অর্ন্ত ষেীণ। ময়ূর সদবশমতির 
কযাম ভযাবহীনরযার প্ররীক। লষেী রনশমতি, বযাহন 
সপঁচযা। সপঁচযা মদঙ্ন সদঙ্� নযা, রযাঙ্র সদঙ্� অি্যাৎ 
মযানুঙ্ষর মবপরীর। সযারক লষেী অবথিযায় সপঙ্ল 
আর্যামর্ক ঐশ্বয্্ লযাভ কঙ্রন র�ন স�যার 
অন্ধকযাঙ্রও সস আঙ্লযা সদ�ঙ্র পযায়। গঙ্নশ গণ 
শমতি, মথির সযারক, সযারনযাকঙ্ম্র প্ররীক। বযাহন 
ইদুর অমবরযাম অমবরিযান্ত কযাটঙ্র িযাঙ্ক। রযাঙ্ক বন্ী 
করযা যযায় নযা। রযাই ইদুর গঙ্ণঙ্শর বযাহন অি্যাৎ 
সহযায়ক প্ররীক।

এই কযাঠযাঙ্মযাঙ্র সয রযা্রেীয় সচরনযার প্রকযাশ রযা হল 
একমট রযা্রেঙ্ক মগেলকর, শমতিশযালী হঙ্র হঙ্ল চযার 
শমতি অি্যাৎ বুমদ্রীমব, বসমনক, বযামনর্ রীমব আর 
সপশযারীমব বযা রিমরীমবর শুভ সঙ্মেলন নযা হঙ্ল 
একমট সদশ, একমট রযামর, একমট রযা্রে শমতিশযালী 
হঙ্য় উঠঙ্র পযাঙ্র নযা। রযাই একমট রযা্রেঙ্ক সমর্কযার 
অঙ্ি্ শমতিশযালী করঙ্র এই চযার শমতির সমযান 
মবকযাশ সযারন করঙ্র হয়। এমট রযা্রেীয় সচরনযা হওয়যা 
দরকযার। এই পূরযায় ব্যাহ্মণ, ষেমত্রয়, মযালী, কুস্তযাকযার, 

প্রমরমযা গঠক, রন্তুবযায়, নরসুন্র সিঙ্ক শুরু কঙ্র 
সকল অংঙ্শর অংশ গ্রহণ করঙ্র হয়। পূরযার সয 
মহযানেযান সস�যাঙ্ন প্রঙ্য়যারন হয় নদ, নদী, সযাগর, 
সঙ্রযাবর, কুয়যাশযা ও ঝরনযার রল। এই মহযানেযাঙ্নই 
লযাঙ্গ পঞ্চ শষ্ যব গম যুগ মরল ও রযান যযা কৃমষ 
মচন্তযাঙ্ক উজ্ীমবর কঙ্র। পূরযায় ব্বহযার করযা হয় 
পঞ্চরত্ন- সসযানযা রূপযা হীরযা মুতিযা প্রবযাল যযা �মনর 
সম্ঙ্দর মচন্তযা বযাড়যায়। প্রঙ্যযারন হয় পঞ্চ কষযা 
রযাম, মশমুল, সবঙ্ড়লযা, বকুল কুল যযা বনর সম্ঙ্দর 
কিযা ভযাবযায়। লযাঙ্গ দুর, ম�, মমটেযান্, েযানযা যযা সগযা 
সম্দ বযাড়যাবযার কিযা স্রণ কমরঙ্য় সদয়। সঙ্ব্ৌষরী 
রঙ্ল সদবীঙ্ক নেযান করযাবযার সময় সদঙ্শর মচমকৎসযা 
ও স্বযাথি্ উন্য়ঙ্নর মদঙ্ক দৃমটে পঙ্ড়। সবশ্যা দ্যাঙ্রর 
মযামট মদঙ্র মঙ্ন পঙ্ড় পমররযা উদ্যাঙ্রর মচন্তযা ও 
বনমরক অবষেয় মচন্তযা। এককিযায় সদঙ্শ যর মকেু 
উৎপন্ হয় প্রযায় সব মকেুই লযাঙ্গ দূগ্যা পূরযায়। 
সমস্ত সদশ রিযা মবশ্ব প্রসযারী দৃমটে দূগ্যাপূরযায় সরঙ্গ 
ওঙ্ঠ। এ েযাড়যাও এই পূরযায় সদঙ্শর সযাংসৃ্কমরক 
রীবঙ্নর প্রমরফলন �ঙ্ট মবমভন্ অনুষ্ঠযাঙ্নর মযার্ঙ্ম। 
সযামমগ্রক দৃমটেঙ্র এ পূরযা রযাই সযাব্রনীন রূপ 
মনঙ্য়ঙ্ে।

রি্ সূত্র ঃ উইঙ্কঙ্পমিয়যা  

SUDOKU RESPONSE >>



 আকযাশঙ্রযা একটযাই, সস�যাঙ্ন আর সপঁরযা 
রুঙ্লযার মঙ্রযা সমঙ্�র আনযাঙ্গযানযা। রবু সকন মঙ্ন 
হয় মযািযার উপর এই নীল আকযাশ টযা আমযার নয়। 
আমযার একটযা মনঙ্রর আকযাশ আঙ্ে, যযা আমম 
সফঙ্ল এঙ্সমে পৃমিবীর আঙ্রক প্রযাঙ্ন্ত। সস সয 
মযািযার উপর ঝুঁঙ্ক িযাকযা এক মবশযালযাষেী আকযাশ, 
সয�যাঙ্ন সপঁরযা সমঙ্�র স্তুপ,আর সরযাদুিঙ্র চযাঁপযা ফুঙ্লর 
রং, বযারযাঙ্স রূঙ্পর গন্ধ, হৃদমপঙ্ণ্র কযাঙ্ে দূঙ্র 
ঢযাঙ্কর শব্। কযাশফুঙ্লর উপর সঢউ সরযালযা মশমশঙ্রর 
গন্ধ মযা�যা বযারযাস, ভরযা মশউমলর উঙ্ঠযান সরযাড়যা 
আল্নযা।

পুঙ্রযা এঙ্স সগঙ্ে...

সসই পুঙ্রযা এঙ্স সগঙ্ে...
মযািযার উপর ঝঁুঙ্ক আঙ্ে সয আকযাশ, সস�যাঙ্ন সয 
আঙ্ে সৃ্মরর পর  সৃ্মর, আর সসই সৃ্মরর মভরর 
মবঁঙ্র িযাকযা আঙ্রযা কর অরস্র সৃ্মর,আমদ্কযাঙ্লর 
সরলইমঞ্জঙ্নর হুইমসঙ্লর মঙ্রযা, সযন বুঙ্কর এপ্রযান্ত 
সিঙ্ক ওপ্রযান্ত েুঙ্ট সবমরঙ্য় যযায় ঝমঝমমঙ্য়, মক এক 
রীব্ সবঙ্গ...

আর েযাঙ্দ েযাঙ্দ ভযাদুঙ্র সরযাদুিঙ্র পুঙ্রযাঙ্নযা শীঙ্রর 
কযাপড়, ন্যাপিমলঙ্নর গন্ধ।

েযাঙ্দর মনঙ্চ হযার পযা েমড়ঙ্য় বঙ্স স্ঙ্নর টযাইম 
সটমবল সদ�যা চলঙ্ে।  দূঙ্র আঙ্রযা দূঙ্র সকযািযাও 
সবমড়ঙ্য় পড়ঙ্র হঙ্ব,  এই েক বযারযা একঙ্�ঙ্য়মমর 
বযাইঙ্র। সচযাঙ্� রূপকিযারযা মভড় কঙ্র আঙ্স। ব্যাঙমযা 
ব্যাগেমীর পযা�যায় ভর কঙ্র সযঙ্র হঙ্ব আর এক 
নুরন সকযাঙ্নযা আকযাশ 

সীমযার স�যাঁঙ্র ...

�ঙ্র �ঙ্র বযাঁরযা েযাদযা সশষ ...

সকযাঙ্নযা এক আঙ্রক রঙ্মের স্বপ্ন সযন েঁুঙ্য় েুঁঙ্য় 
যযায়.
মকন্তু চটকযা ভযাঙঙ্রই বদঙ্ল যযায় চযারপযাশ। মকেু 
সনই, সকযািযাও সনই... গরকযাল আর  করকযাল ... 
একযাল এ�ন সসকযাল।

এ�যাঙ্ন চযারপযাঙ্শ অন্ধকযার �ন হঙ্য় উঠঙ্ে, স্বরন-
মবহীন ,উৎসবহীন প্রবযাসী রীবঙ্নর গযাঢ় অন্ধকযার...

বুঙ্কর মঙ্র্ অমভমযানও গযাঢ় হঙ্য় ওঙ্ঠ।
যযাঙ্বযানযা সকযািযাও যযাঙ্বযানযা... মঙ্ন মঙ্নও নয়, সৃ্মরর 
েযায়যাপি সহঁঙ্টও নয়।
রযার সচঙ্য় এই ভযাঙ্লযা ...
এ অন্ধকযার, এ পরবযাস...

মকন্তু রবু মক মন মযাঙ্ন? স্বপ্ন সযারযাই, স্বঙ্প্ন ভযামস 
আমরযা, আমরযা প্রবযাসীরযা !

এই পরবযাঙ্সও মনঙ্রর মযামটর গন্ধ বঙ্য় আমন। 
অঞ্জমল সযারযাই মযাঙ্য়র, সসই মচরন্তনীর, মচরন্তঙ্নর, 
“অনযামদ কযাঙ্লর হৃদয় উৎস হঙ্র।” শঙ্খে শঙ্খে 
মগেল গযাঙ্ন রননীঙ্ক প্রবযাসী রীবঙ্নর দুয়যাঙ্র সিঙ্ক 
মনই।

আনন্রযারযা সয ভুবন সরযাড়যা ...

আমযার শযারদীয়-প্রবযাস
 - শ্যামলী চক্রবর্ী
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“সয শকঙ্টর এক চক্র বড় (পমর) এবং এক চক্র সেযাট (পত্নী) হয়, সস শকট অমরক 
দূঙ্র অগ্রসর হইঙ্র পযাঙ্র নযা। সস সকবল একই থিযাঙ্ন (গৃহ সকযাঙ্ণ) �ুমরঙ্র িযাঙ্ক।”

       - সবগম সরযাঙ্কয়যা



আমযার সদ�যা রুরস্ক
                                     - নীলযা গুহ

 আমরযা ২০১৫, ৩১ সশ সম সপমরবযাঙ্র 
রুরঙ্স্ক সবড়যাঙ্র মগঙ্য়মেলযাম, আমযাঙ্দর সমঙ্য় 
সদবযযানীর ফ্্যাঙ্ট। অর্ন্ত সুন্র ও মঙ্নযামুগ্ধকর 
এই ফ্্যাঙ্ট আমরযা মহযানঙ্ন্ মরন সতিযাহ কযামটঙ্য় 
এলযাম। ফ্্যাটমটর ১৫০ মমটযার দূঙ্র ভূমর্ সযাগঙ্রর 
অবথিযান, ফ্্যাটমটর সশযাভযা আঙ্রযা বৃমদ্ কঙ্রঙ্ে। 
রুরঙ্স্কর প্রযাকৃমরক পমরঙ্বশ অর্ন্ত মঙ্নযারম।

অসং�্ গযােগযােযালীঙ্র, ফুল ও ফঙ্ল পমরপূণ্ ও 
সমৃদ্ একমট সদশ, রুরস্ক। রযাস্তযার দুই পযাঙ্শ 
রলপযাই গযাঙ্ের সযামর। প্রচুর রলপযাই এর ফলন 
হয় এ�যাঙ্ন। প্রযায় প্রমরমট বযাড়ীঙ্র প্রচুর ফুল ও 
ফঙ্লর গযাে সদ�যা যযায়। এ�যাঙ্ন দশ্নীয় অঙ্নক 
মকেু আঙ্ে। রযার মঙ্র্ অন্রম Pamukkale 
(রযায়গযার নযাম) এর Cliopetra basin (রলযাশয়), 
কমির আঙ্ে মমশরীয় সম্যাজ্ী এই basin এ নেযান 
কঙ্রঙ্েন। Pamukkale, রযামরসং� স্বীকৃর একমট 
heritage site.

রুরঙ্স্কর দমষেন-পমচিঙ্ম Denizli রযাঙ্র্ Pamuk-
kale অবমথির। এমট �মনর সম্ঙ্দ অর্ন্ত সমৃদ্। 
এ�যাঙ্ন পযাহযাড় সিঙ্ক প্রবযামহর মবমবর প্রযাকৃমরক 
�মনর সম্ঙ্দ সমৃদ্ উষ্ প্রস্রবন আঙ্ে। এই 
এলযাকযায় ১৭ মট উষ্ প্রস্রবন আঙ্ে।   থিযান সভঙ্দ 
এ�যাঙ্ন রঙ্লর রযাপমযাত্রযা ৩৫-১০০ মিগ্রী সসলমসয়যাস 
পয্ন্ত হঙ্য় িযাঙ্ক।

মবমভন্ রকঙ্মর �মনঙ্রর কযারঙ্ন এ রযায়গযায় মযামটর 
রং সকযািযাও সবুর, সকযািযাও সগযালযাপী, আবযার 
সকযািযাও লযাল মকংবযা কযাঙ্লযা হঙ্র সদ�যা যযায়।

এ�যাঙ্ন ক্যালমসয়যাম কযাঙ্ব্যাঙ্নঙ্টর আমরঙ্ক্র কযারঙ্ন 
এই রলযারযারঙ্ক সযাদযা সদ�যা যযায়। এ কযারঙ্নই এ 
রযায়গযার নযাম Pamukkale। Pamuk অি্ রূলযা। 
Pamukkale কিযাটযার অি্ হঙ্চ্ছ রূলযার দূগ্। এই 
রলযাশয়গুঙ্লযা ক�নও লম্বযায় ৬০-৭০ মমটযার ও 
প্রঙ্থি ২০-৩০ মমটযার।

উষ্ প্রস্রবঙ্নর একমট রযারযার রল সঞ্চয় কঙ্র সরঙ্� 
মক্ওঙ্প্যা একমট মবঙ্শষ রলযারযার মনম্যান 
কমরঙ্য়মেঙ্লন রযার ব্মতিগর ব্বহযাঙ্রর রন্। 
এ�নও ঐ রলযারযাঙ্র মযাঙ্ব্ল পযািঙ্রর decoration 
গুঙ্লযা সদ�যা যযায়।

এই রলঙ্ক সরযামযান সম্যাট Mark Anthony 
একমট swimming pool বযামনঙ্য় মক্ওঙ্প্যাঙ্ক 
উপহযার মদঙ্য়মেঙ্লন। এই swimming pool এর 
চযারপযাঙ্শ ও রলঙ্দঙ্শ সরযামযান সম্যাঙ্টর থিযাপঙ্র্র 
মনদশ্ন এ�নও মবদ্মযান। সতিম শরযাব্ীর এক 
ভুমমকঙ্ম্ swimming pool এর চযারপযাঙ্শর 
মযাঙ্ব্ল স্তম্ভগুমল সভঁঙ্গে পঙ্ড়। এই সভঁঙ্গে পড়যা 
স্তম্ভগুমল এই ভযাঙ্বই পঙ্ড় আঙ্ে। কমির আঙ্ে, 
এ�যাঙ্ন নেযান করঙ্ল মচরঙ্যৌবন লযাভ করযা যযায়।

বলযা হয় এক অি্ মপপযাসু রযারযা সেযাটঙ্বলযা রযাঁর 
সমঙ্য়ঙ্ক কুৎমসর বঙ্ল বনবযাঙ্স পযামঠঙ্য় সদয় এবং 
বঙ্ল রযাঁর সমঙ্য় এর কুৎমসর হঙ্র পযাঙ্র নযা। 
পরবর্ীঙ্র একমদন এক বসমনক একমট সমঙ্য়ঙ্ক 
রযারযার কযাঙ্ে মনঙ্য় এঙ্স বলল, সস একমট সমঙ্য়র 
সন্ধযান সপঙ্য়ঙ্ে যযার শরীঙ্র রযারকীয় মচহ্ন বর্মযান 
এবং সস অপূব্ সুন্রী এক মকঙ্শযারী। রযারযা বলঙ্লন 
রযাঁর সমঙ্য় সরযা এঙ্রযা সুন্রী মেল নযা। কযাঙ্রই এ 
সমঙ্য়মট রযাঁর নয়। সমঙ্য়মট বলল, “হ্যাঁ বযাবযা আমম 
আপনযারই সমঙ্য়। আমম Cliopetra basin 
(রলযাশয়) এ নেযান কঙ্র আমযার রূঙ্পর এমন 
পমরবরন্ হঙ্য়ঙ্ে।”

রুরঙ্স্কর কিযা বলঙ্র সগঙ্ল “হযামযাঙ্মর” কিযা 
অবশ্ই বলঙ্র হয়। হযামযাম কিযার অি্ Turkish 
bath. গরম মযাঙ্ব্ল পযািঙ্র শুইঙ্য় গরম রল মদঙ্য় 
special সযাবযান ও special brush মদঙ্য় �ঙ্ষ 
নেযান কমরঙ্য় সদয়। আর নেযান করযাঙ্নযার আঙ্গ Sau-
na কমরঙ্য় সনয়। আমরযা এসব কঙ্র পরম আনন্ 
সপঙ্য়মে।

রুরঙ্স্ক আমরযা অঙ্নক সুস্বযাদু �যাবযারও স�ঙ্য়মে। 
রযার মঙ্র্ Gozleme, Fresh Fish Burger, 
Grilled Sea Bream  মযাে অন্রম। রযােযাড়যা ১০-



১২ সকমর এর মবশযাল আকৃমরর ররমুর সসই প্রচডি 
গরঙ্ম আমযাঙ্দর রৃষ্যা  মমমটঙ্য়মেল।

রুরঙ্স্ক িযাকযাকযালীন একমট �টনযা আমযার �ুব মঙ্ন 
পঙ্ড়। একমদন আমরযা boat এ ভূমর্ সযাগঙ্র 
ভ্রমঙ্ণ সবমরঙ্য়মেলযাম। Boat মট অর্ন্ত সুন্র ও 
আরুমনক। Boat মটঙ্র প্রযায় ১০০ রঙ্নর মর যযাত্রী 
মেল। গন্তব্থিঙ্ল সপঁেযার আঙ্গ boat �যানযা মরন 
রযায়গযায় সিঙ্ম মেল ও সস�যাঙ্ন যযাত্রীঙ্দরঙ্ক সযাঁরযার 
কযাটযার সুঙ্যযাগ কঙ্র মদঙ্য়মেল। ঝপঝপ কঙ্র 
যযাত্রীরযা মযাঝ সমুঙ্দ্র সনঙ্ম মঙ্নর আনঙ্ন্ সযাঁরযার 
কযাটঙ্র লযাগল। আচিঙ্য্র মবষয়, এই সদঙ্� 
আমযাঙ্দর নযামর যশও (রয়দীঙ্পর সেঙ্ল) ঝযাঁমপঙ্য় 
পড়ল মযাঝ সমুঙ্দ্র। বয়স র�ন রযার ৭/৮ বৎসর। 
আমম সরযা ভঙ্য় অমথির হঙ্য় পড়লযাম। মকন্তু সস 
মঙ্নর আনঙ্ন্ মনভ্ঙ্য় সযাঁরযার কযাটঙ্র লযাগল মনভ্ীক 
বসমনঙ্কর মর। আমম যমদও সসমদন প্রিঙ্ম �ুব ভয় 
সপঙ্য়মেলযাম মকন্তু পঙ্র য�ন সস মফঙ্র আসল র�ন 
রযাঙ্ক রমড়ঙ্য় রঙ্র অঙ্নক আদর করলযাম এবং 
আনঙ্ন্ ও গঙ্ব্ আমযার মন ভঙ্র উঠল। এই বয়ঙ্স 

আমরযা য�ন পুকুঙ্র নেযান করঙ্রও ভয় সপরযাম 
সস�যাঙ্ন আমযাঙ্দর নযামর মঙ্নর আনঙ্ন্ ভূমর্ 
সযাগঙ্র সযাঁরযার সকঙ্ট এঙ্লযা। সস একরন ভযাঙ্লযা 
সযাঁরযারু। সস বহু গুঙ্ণর অমরকযারী। সস ভযাঙ্লযা 
ফুটবল স�লঙ্র পযাঙ্র ও ভযাঙ্লযা basket ball ও 
স�লঙ্র পযাঙ্র। এবং cycle চযালযাঙ্রও সস �ুব দষে। 
রযার সমস্ত গুণ েযামপঙ্য় আঙ্রকমট কিযা নযা বলঙ্লই 
নয়, একমদন সদবযযানীর ফ্্যাঙ্টর swimming 
pool এর কযাঙ্ে বঙ্স আমযার সেযাট নযারনী 
(রয়দীঙ্পর সমঙ্য়) অনুশকযা (বয়স র�ন ৩/৪ হঙ্ব) 
স�লযা করমেল। হঠযাৎ কঙ্র সস টুপ কঙ্র রঙ্ল পঙ্ড় 
সগঙ্লযা। যশও র�ন এ সযাঁরযার কযাটমেল। সস সদ�ঙ্র 
সপঙ্য় সঙ্গেঁ সঙ্গেঁ অনুশকযাঙ্ক রঙ্র রুঙ্ল সফলল। 
অঙ্নক বড় মবপদ সিঙ্ক সসমদন আমযাঙ্দর নযারনী 
রষেযা সপঙ্লযা।

রুরস্ক ভ্রমণ আমযার রীবঙ্ন স্রনীয় হঙ্য় িযাকঙ্ব।।

েমব সংগৃহীর।
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েমব ঃ মক্ওঙ্প্যার মচরঙ্যৌবন পুকুর েমব ঃ Pamukkale

“ পৃমিবীঙ্র হয়ঙ্রযা সদ�বযার সযযাগ্ সলযাক পযাওয়যা যযায়, 
রযাঙ্ক সদ�বযার সযযাগ্ রযায়গযামট পযাওয়যা যযায় নযা। ”

 - সশঙ্ষর কমবরযা/ রবীন্দ্রনযাি ঠযাকুর



 মকেুমদন রঙ্রই  বযাবযা-মযা বলমেল রগেঙ্ল 
সবড়যাঙ্র যযাঙ্ব। হঠযাৎ একমদন বযাবযা বযামড় মফঙ্র 
বলল মর্প্রঙ্দঙ্শ সবড়যাঙ্র যযাওয়যার স্ঙ্নর মটমকট 
কযাটযা হঙ্য় সগঙ্ে, গন্তব্থিল কযান্ হযা। পুঙ্রযার েূমটঙ্র 
মনমদ্টে মদঙ্ন আমরযা সভযার সযাঙ্ড় েটযায় সগযামডিয়যা 
স্শঙ্ন নযামলযাম, সস�যান সিঙ্ক গযামড়ঙ্র সহযাঙ্টঙ্লর 
মদঙ্ক রওনযা মদলযাম। বযাঙ্রযাটযা নযাগযাদ মর্প্রঙ্দশ 
পয্টঙ্নর সহযাঙ্টঙ্ল সপঁঙ্ে নেযান-�যাওয়যা সসঙ্র একটু 
মবরিযাম মনঙ্য় আমরযা মবঙ্কঙ্ল �ুরঙ্র সগলযাম মররমরর 
কঙ্র সবঙ্য় চলযা বযানরযার নদীর রযাঙ্র। সহযাঙ্টঙ্লর 
সযামঙ্নই বযানরযার নদী।

পরমদন সভযার সযাঙ্ড় পযাঁচটযায় আমযাঙ্দর রগেল 
সযাফযামর। রযাড়যারযামড় উঙ্ঠ বরমর হঙ্য় সকযাঙ্লর 
�যাবযার প্যাক কঙ্র মনঙ্য় রওনযা হলযাম মরপমসঙ্র। 
সহযাঙ্টল সিঙ্ক রগেল মযাত্র পঙ্নঙ্রযা মমমনঙ্টর পি, 
সস�যাঙ্ন সপঁঙ্ে পযারমমট সদম�ঙ্য় প্রঙ্বশ করলযাম 
কযান্ হযা অরঙ্ন্। সসমদন দু-সবলযাই আমযাঙ্দর কযান্ হযা 
সরযাঙ্ন স�যারযার কিযা মেল। প্রিঙ্মই সদ�লযাম 
রগেঙ্লর �যাসবঙ্ন চঙ্ড় সবড়যাঙ্চ্ছ সবশ মকেু মচরল 
হমরণ ও দুমট বঙ্ড়যা সম্বর। হঠযাৎ গযাইি সদ�যাল 
পঙ্ির উপর শ্লি মবয়যাঙ্রর টযাটকযা পযাঙ্য়র েযাপ। 
সস�যান সিঙ্ক মকেুদূর সযঙ্রই সচযাঙ্� পড়ল নযানযান 
ররঙ্নর পযাম� এবং প্ররযাপমর। বযাবযা অঙ্নক েমব 
রুলল। মরপমস কঙ্র যযাওয়যার সময় ড্যাইভযার সদ�যাল 
বযাম�নীর পযাঙ্য়র েযাপ, মকেুষেণ আঙ্গই এ�যান মদঙ্য় 
সগঙ্ে। 

মকেুষেণ বযাঙ্দ সকযাল সযাঙ্ড় নটযায় গযামড় িযামল 
মনমদ্টে �যাওয়যার রযায়গযায়। রগেঙ্ল সয�যাঙ্ন-সস�যাঙ্ন 
�যাওয়যা মনমষদ্, রযাই এই ব্বথিযা। সঙ্গে আনযা 
পযাউরুমট, বযাটযার, র্যাম, মিমঙ্সদ্ সহঙ্যযাঙ্গ 
সব্কফযা্ সযারলযাম। স�ঙ্য় মনঙ্য় একটু সবমরঙ্য় 
চযারপযাশটযা �ুরঙ্রই নরঙ্র এল এক অদু্র মরমনস। 
সগঙ্টর মঙ্রযা কঙ্র সযারযাঙ্নযা হঙ্য়ঙ্ে রগেল সিঙ্ক 
সংগ্রহ করযা হমরঙ্ণর মশং মদঙ্য়, মকন্তু সসটযা সগট 
নয়, মশকল মদঙ্য় স�রযা। হযার সদওয়যা মনমষদ্, 
সস�যাঙ্ন মকেুষেণ েমব রুঙ্ল মরপমসঙ্র উঠলযাম 
সহযাঙ্টঙ্ল সফরযার উঙ্দিঙ্শ্। 

সহযাঙ্টঙ্ল মফঙ্র দুপুঙ্রর নেযান-�যাওয়যা সসঙ্র আর�ন্যা 
মবরিযাম মনঙ্য় আবযার সবঙ্রযালযাম মবঙ্কঙ্লর সযাফযামরঙ্র। 
মবঙ্কঙ্লর এই সযাফযামরঙ্র প্রিঙ্মই সদ�লযাম সবশ 
মকেু হনুমযান, মবঙ্শষ রযাঙ্রর দুমট লযালঙ্চ বযারযামশঙযা, 
ময়ূর সহ আঙ্রযা অন্যান্ পযাম� ইর্যামদ। মকেুদূর 
সযঙ্রই গযাইি সদ�যাল অঙ্নক দূঙ্র একমট মবশযাল 
পযাইিন শুঙ্য় আঙ্ে। সসমদনকযার মঙ্রযা সযাফযামর 
কঙ্র সঙ্ন্ধ্ঙ্বলযা সহযাঙ্টঙ্ল মফঙ্র এলযাম। 

পরমদন সভযারঙ্বলযা আবযার সযাফযামর। আমযাঙ্দর 
এমদঙ্নর সযাফযামর মেল মকস্ মল সরযাঙ্ন। অপূব্ 
পিঙ্শযাভযা এই মকস্ মল সরযাঙ্নর, চযারপযাঙ্শ গভীর 
অরণ্। সভযারঙ্বলযা অরঙ্ণ্ ঢুকঙ্রই সদ�যা সপলযাম 
দুই সশয়যাঙ্লর; আমযাঙ্দর সদঙ্�ই পযালযাল। রযারপঙ্র 
সদ�লযাম নযানযা রযাঙ্রর মযাকড়সযা। বযাবযা েমব রুলঙ্র 
শুরু করল। মকেুষেণ গযামড় যযাওয়যার পর সদ�লযাম 
সরি মগুের, আবযার আর একটু দূঙ্র লযাল মুমনয়যাঙ্দর 
বযাসযা বযাঁরযা পব্ চলঙ্ে। �যাওয়যার রযায়গযায় যযাওয়যার 
পঙ্ি হঠযাৎ কঙ্র গযাইি সপেন সিঙ্ক ড্যাইভযারঙ্ক 
গযামড় িযামযাঙ্র বলল। গযামড় একটু মপঙ্েযাঙ্নযার পর 
গযাইি ইশযারযায় সদ�যাল দুমট গযাঙ্ের গুঁমড়র ফযাঁক 
মদঙ্য় মু� বযার কঙ্র বঙ্স আঙ্ে একমট মবরযাট বড় 
বযা�। মরভ সবর কঙ্র আমযাঙ্দর সদ�ঙ্ে। মকেুষেণ 
অঙ্পষেযা করযার পর বযা�টযা রীঙ্র রীঙ্র এমগঙ্য় রযাস্তযা 
পযার হল এবং লযামফঙ্য় উঙ্্যামদঙ্কর রগেঙ্ল ঢুঙ্ক 
সগল। বযা� সদঙ্� আমরযা সকঙ্লই �ুব উল্মসর 
হলযাম। 

এরপর আমরযা সব্কফযা্ সসঙ্র মফঙ্র এলযাম 
সহযাঙ্টঙ্ল। রযাড়যারযামড় নেযান-�যাওয়যা সসঙ্র, ব্যাগ 
গুমেঙ্য় মনঙ্য় গযামড় কঙ্র রওনযা হলযাম রব্বলপুঙ্রর 
উঙ্দিঙ্শ্। প্রযায় পযাঁচ �ন্যা রযামন্ করযার পর সশষ 
মবঙ্কঙ্ল সপঁঙ্েযালযাম রব্বলপুর সমযাঙ্টল মযাঙ্ব্ল 
রকস্ -এ। পরমদন সকযাঙ্ল সব্কফযা্ সসঙ্র পঞ্চবটী 
�যাঙ্ট মগঙ্য় সনৌঙ্কযায় সচঙ্প নম্দযা নদীঙ্র সভঙ্স 
চললযাম। নদীর দুপযাঙ্শ নযানযা রঙ্ঙর ও নযানযান 
আকৃমরর মযাঙ্ব্ল পযািঙ্রর পযাহযাড়। অপূব্ সশযাভযা 
সসই মযাঙ্ব্ল রকস্ -এর। সকযািযাও হযামরর মঙ্রযা, 
কিযাও বসঙ্ন্র মঙ্রযা, সকযািযাও সন্্যাসীঙ্দর মঙ্রযা, 

মর্প্রঙ্দঙ্শর রঙ্ল-রগেঙ্ল
 - মরুমরমযা সরকযার



আবযার সকযািযাও বযা গুহযার মঙ্রযা সদ�ঙ্র নযানযা 
ররঙ্নর মযাঙ্ব্ল পযাির। নদীর স্বচ্ছ রঙ্ল রযার অপূব্ 
প্রমরফলন। প্রযায় এক�ন্যা রঙ্র নদীপঙ্ি মযাঙ্ব্ল 
পযািঙ্রর মনমুগ্ধকর সশযাভযা সদঙ্� আমরযা মফঙ্র 
এলযাম। 

এরপর সগলযাম একটু দূঙ্রই রুয়যারযার রলপ্রপযার 
সদ�ঙ্র। মবস্তীণ্ নম্দযা নদী বঙ্য় এঙ্স এ�যাঙ্ন 
অর্চন্দ্রযাকযার গভীর �যাঙ্র লযামফঙ্য় পড়ঙ্ে। নম্দযা 
সয�যাঙ্ন উপর সিঙ্ক লযামফঙ্য় পড়ঙ্ে সস�যাঙ্নর 
রলকণযাগুমল ক্রমযাগর সরযায়যার মঙ্রযা উপঙ্র উঠঙ্র 
িযাঙ্ক বঙ্ল এর নযাম রুয়যারযার। সফনযাময়র রলরযারযা 
গভীর পযািঙ্রর �যার সবঙ্য় রীব্ গমরঙ্র এমগঙ্য় 
চঙ্লঙ্ে। এ�যাঙ্নও বযাবযা প্রচুর েমব রুলল। এরপর 
আমরযা সরযাপওঙ্য় সচঙ্প উপর সিঙ্ক নম্দযার এই 
সশযাভযা সদ�ঙ্র সদ�ঙ্র এপযার সিঙ্ক ওপযাঙ্র 

সপঁেযালযাম ও আঙ্রযা মকেু েমব রুঙ্ল আবযার এপযাঙ্র 
মফঙ্র এলযাম। 

সসমদন সহযাঙ্টঙ্লই মবরিযাম মনলযাম। পরমদন সকযাঙ্ল 
উঙ্ঠ আঙ্রযা একবযার রলপ্রপযার সদ�ঙ্র সগলযাম। 
সসমদন ি্যাম সিঙ্ক মবপুল পমরমযাঙ্ন রল েযাড়যার 
কযারঙ্ণ রলপ্রপযারমট আঙ্রযা সুন্র সদ�ঙ্র লযাগমেল। 
রলপ্রপযার সদঙ্� সহযাঙ্টঙ্ল মফঙ্র এঙ্স দুপুঙ্রর 
আহযার সসঙ্র কলকযারযার স্ন ররব বঙ্ল রওনযা 
মদলযাম রব্বলপুর সটেশঙ্নর মদঙ্ক।

েমব: রয়দীপ সরকযার।
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েমব ঃ কযানহযা মকসমল সর 

েমব ঃ দুয়যারযার ফলস  েমব ঃ সশ্বর পযািযাঙ্রর পযাহযাঙ্ড়র মযাঝ মদঙ্য় প্রবযামহর  
নম্দযা নদী  



 আর সিঙ্ক সদড়শ বের আঙ্গ কলকযারযার 
সংসৃ্কমর রীঙ্র রীঙ্র গঙ্ড় উঠমেল বযাঙযালীর 
বযাঙযালীয়যানযা আর নবযাগর সযাঙ্হবঙ্দর সযাঙ্হবীয়যানযার 
টযানযাটযামনঙ্র। বযাঙযালীঙ্দর সযমন নবযাগর শযাসঙ্কর 
ভযাষযা, আচযার, ব্বহযার গ্রহণ করযার রযামগদ, সরমমন 
সযাঙ্হবঙ্দরও ব্বসযার �যামরঙ্র বযাঙযালীঙ্দর সযাঙ্ি 
সমলযাঙ্মশযার করযার প্রঙ্য়যারন, এই দুঙ্য়র সমলবন্ধঙ্ন 
পুটে হমচ্ছল সসকযাঙ্লর কলকযারযার সংসৃ্কমর। 

সস যুঙ্গ বযাঙযালীরযা ইংমররী মশষেযা গ্রহঙ্ণ উমুে�। 
মকন্তু  ইংঙ্রমর মশষেযার প্রঙ্য়যারন িযাকঙ্লও,  মশষেযা  
পদ্মর সসকযাঙ্ল  সরমন উঁচুমযাঙ্নর মেল নযা।  অঙ্নক 
সষেঙ্ত্রই েযাত্রঙ্দর েড়যা সকঙ্ট মকেু শব্ মু�থি করযাঙ্নযা 
হর সকবল। সযমন,

পমমকন লযাউকুমঙ্ড়যা , সকযাকযাম্বর শশযা । 
মব্ঙ্ঞ্জল বযার্যাকু, স্যাঙ্মন চযাষযা ।।

    
এই ররঙ্ণর ইংমররী মশষেযার ফল মযাঙ্ঝ মঙ্র্ মকেুটযা 
মবষম হঙ্য় পড়র। একবযার নযামক এক সযাঙ্হব 
সসকযাঙ্লর এক ইংরযারী রযানযা বযাঙযালীঙ্ক  মরঙ্জ্স 
কঙ্রন, রি কযাঙ্ক বঙ্ল ? বযাঙযালীমট প্রিঙ্ম উত্তর 
সদন, “উঙ্িন চযাচ্ স্যার” । মকন্তু সযাঙ্হব রযাঙ্র রি 
কযাঙ্ক বঙ্ল বুঝঙ্র নযা পযারযায়  বগেরনয় মকমঞ্চর 
মযািযা �যামটঙ্য় বঙ্লন, 
    
 মরি স্যামরস হযাই      
 গযাি আলমযাইমট মসট আপন   
 লযাং লযাং সরযাপ          
 সিৌরন্ত ম্যান ক্যাচ    
 পুল পুল পুল          
 রযানযাওঙ্য় রযানযাওঙ্য়          
 হমর হমর সবযাল, হমর সবযাল

আর এক বযাঙযালীর পমররন সং�্যা মকেু সবশী মেল, 
�ঙ্র দুঙ্বলযা কুমড় কুমড় চমল্শমট পযার পড়র। যযা 
মযাইঙ্ন সপঙ্রন রযাঙ্র রযাঁর চলর নযা বঙ্ল অমফস  
সিঙ্ক পয়সযা সরযাঙ্রন । একবযার  ররযা  পঙ্ড় 
বকঙ্ফয়ৎ মদঙ্র মগঙ্য় বঙ্লন-সি অ্যাডি নযাইট টুঙ্য়মন্ 

টুঙ্য়মন্ ফম্ লীভস ফল, মলটল মযামন, হযাউ ম্যাঙ্নর?  
অন্মদঙ্ক আবযার যযাঁরযা ভযাষযামট ভযাল কঙ্র রতি কঙ্র 
সফঙ্লঙ্েন, রযাঁরযা বযাংলযার মঙ্র্ যঙ্িচ্ছ ইংমররী 
চযালযাঙ্রন। একমট নমুনযা- 

আমযার father yesterday মকেু unwell  
হওয়যাঙ্র  doctor সক  call করযা সগল, মরমন  
একটযা physic  মদঙ্লন। Physic সবশ operate 
কঙ্রমেল, four five times motion হল,  আর 
মকেু better  সবযার করঙ্েন । 

এনযাঙ্দর সদ�যাঙ্দম� সসকযাঙ্লর কমবগযান যযার 
করঙ্রন রযারযাও  গযাঙ্ন ইংমররী শব্ ঢুমকঙ্য় সলযাঙ্কর 
মঙ্নযারঞ্জন করঙ্রন। সযমন, 
    
 শ্যাম সগযাইং মিুরযায়             
 সগযাপীগণ পচিযাৎ রযায়     
 বঙ্ল ইওর অকু্রর আনঙ্কল
 ইর আ সগ্রট রযাসঙ্কল

বযাঙলযা ভযাষযার এই ম�চুমড়ঙ্ক উঙ্দিশ্ কঙ্র  বসন্তক 
পমত্রকযা  ব্গে কঙ্র মল�ল,
    
 বযাগেযালযা নূরন ভযাষযা সুন্র রচনযা । 
 রযাহযাঙ্রই হইঙ্রঙ্ে রঙ্ম্র সুচনযা ।। 
 সুন্র সরল মমটে মমরিভযাষযা এই । 
       মমরি ভযাঙ্ব কঙ্ব করযা রযাঙ্র সদযাষ সনই ।।
 ইংঙ্ররীর বুকনী মকন্তু সব্ব্দযাই চযাই ।  

 নরুবযা ইয়ংদঙ্ল থিযান  মযান নযাই ।।

ইংঙ্রমর প্রভযাব অবশ্ সকবল ভযাষযাঙ্রই সীমযাবদ্ 
মেল নযা, অঙ্নঙ্ক ইংঙ্ররঙ্দর আচযার ব্বহযারও 
হুবহু অনুকরণ করযার সচটেযা করঙ্রন। হুঙ্রযাম 
প্যাঁচযার নকশযা সিঙ্ক রযানঙ্র পযামর, এক দল বযাঙযালী 
মেঙ্লন, যযাঁঙ্দর হুঙ্রযাঙ্মর ভযাষযায়, “সকমল ইংরযামর 
সকরযা, সটমবঙ্ল সচয়যাঙ্র মরমলস, সপয়যালযা করযা চযা, 
চুরট, রঙ্গ করযা রল, মিকযান্ টঙ্র ব্যাণ্ী ও কযাঙ্চর 
গ্যাঙ্স সসযালযার ঢযাক্ মন, সযালু সমযাড়যা, হরকরযা, 
ইংমলসম্যান ও মফমনক্ স সযামঙ্ন িযাঙ্ক, সপযামলমটকস 
ও সব্ মনউর অফ দ্ সি মনঙ্য় সব্ব্দযা আঙ্ন্যালন।’’

বঙ্গে ইগে 
  - সুমমর বর্ন



মরযার কিযা হল সয সব ‘ইংরযামর সকরযা’ এককযাঙ্ল 
হুঙ্রযাঙ্মর দৃমটেকটু সলঙ্গমেল সস সব আরকযাল 
আমযাঙ্দর বদনমন্ন রীবঙ্নর অগে হঙ্য় পঙ্ড়ঙ্ে। 
মবঙ্শষরঃ চযা, �বঙ্রর কযাগর আর পমলমটকস মনঙ্য় 
রক্যারমক্। 

অঙ্নক সময় এই ইংঙ্ররী অনুকরণ আবযার 
সরনযাঙ্রশন গ্যাঙ্পর কযারণ হঙ্য় দযাঁড়যার।  মপরযা 
প্রযাচীনপমথি, পুত্র সযাঙ্হমব সমরযাঙ্রর , অরএব পুত্র 
মপরযাঙ্ক মনঙ্য় সলযাকসমযাঙ্র লমজ্র। ব্গে কঙ্র 
বসন্তক মল�ল,
    
 বড় িযামট্ বুড়যা বযাপ অসভ্ সনমটফ । 
 হমবষ্ আহযার কঙ্র সেযাঁয় নযাই বীফ্  ।। 
 েঁুঙ্য়যা নযা েুঁঙ্য়যা নযা, ওটযা �যানসযামযার মর । 

পমরচয় মদঙ্র উচ্ মযািযা হয় নর ।।
মরজ্যামসঙ্ল বমলঙ্ব বযান্ধব বরযাবর ।
পুয়র্  সবচযারযা ওমট প্রযাচীন চযাকর ।। 

রঙ্ব এই  ক্্যাশ অফ কযালচযাঙ্র সকবল বযাঙযালীরযা 
নয় ইংঙ্ররঙ্দরও অঙ্নক সময় সহযাঁচট স�ঙ্র হর। 
নযানযা প্রঙ্য়যারঙ্ন  রঙ্ন্ ইংঙ্ররঙ্দরও অঙ্নকসময় 
বযাংলযায় পড়ঙ্র নযা মল�ঙ্র হর এবং রযাঁরযাও নযানযা 
রকম ভুলভ্রযামন্ত করঙ্রন। মমশনযারী সকরী সযাহঙ্বর 
সমঙ্ন্ধ মল�ঙ্র মগঙ্য় বসন্তক পমত্রকযা রযানযাঙ্চ্ছ - 
পযাদরীবর প্রিম বযাগেযালযা সম্বযাদ বযামহর কমরয়যা 
“মমঙ্সঙ্লমনয়স মনউঙ্সর” (miscellaneous 
news) অনুবযাদ কঙ্রন “পযারকুড়ুঙ্ন সংবযাদ।” 
বসন্তঙ্ক আঙ্রযা পযাই এক ওমরঙ্য়ন্যাল স্কলযাঙ্রর 
কিযা, মযমন নযামক বতৃিরযা মদঙ্র মগঙ্য় বঙ্লমেঙ্লন 
“এই মভি্যালয় এইষ্ঠযাঙ্ন পুনব্ব্যার ষ্ঠযামপর হইঙ্লন” 
। এমনমক বহুমদন কলকযারযায় কযাটযাঙ্নযা  স�যাদ লঙ 
সযাঙ্হব নযামক দঙ্রযায়যানঙ্ক একবযার মরঙ্জ্স 
কঙ্রমেঙ্লন “সহযারযা সক হয় রুমম নযা সরযামযার দযাদযা 
হয় ?”  

উনমবংশ শরযাব্ীঙ্র বড়ঙ্লযাঙ্কঙ্দর বযামড়ঙ্র 
উৎসঙ্বর অগে মেল বযাঈরী নযাচ।  এই সব অনুষ্ঠযাঙ্ন 
রযাঁরযা সযাঙ্হবসুঙ্বযাঙ্দরও মনমণত্রণ করঙ্রন। এই 

রকম সকযািযাও বযাঈরী নযাচ সদ�যার অমভজ্রযা সকযান 
এক ইংঙ্রঙ্রর পঙ্ষে সবযারহয় �ুব একটযা সু�কর 
হয়মন । রযাঁর নযামক মযািযার চুল �যাড়যা হঙ্য় উঙ্ঠমেল। 
সস অমভজ্রযার বণ্নযা মদঙ্র মগঙ্য় মরমন মলঙ্� 
সগঙ্েন-   

A bevy of girls
Dressed in bangles and pearls

And other rich gems
With fat podgy limbs
And sang a wild air

Which affected your hair

রঙ্ব বযাঙযালীঙ্দর উৎসঙ্ব সযামমল হঙ্য় ইংরযারঙ্দর 
সব মকেুই �যারযাপ লযাগর রযা নয়, অঙ্নকসময় মকেু 
মরমনস ভযাঙ্লযাও  সলঙ্গ সযর। সসই ভযাঙ্লযা লযাগযার 
ঝমকিও আবযার র�ন গৃহকর্যাঙ্ক সযামলযাঙ্র হর । 

এক বড়মযানুঙ্ষর বযামড়ঙ্র দুঙ্গ্যাৎসব উপলঙ্ষে 
যযাত্রযার আসর বঙ্সঙ্ে, এমন সময় বযাবুর অমফঙ্সর 
সযাঙ্হব এঙ্স উপমথির হঙ্লন। বযাবু সযাঙ্হবঙ্ক 
শ্যাঙ্ম্ন �যাইঙ্য় সচয়যাঙ্র যযাত্রযা সদ�যাঙ্র বসযাঙ্লন। 
সবয়যারযা এঙ্স পযা�যার বযারযাস করঙ্র লযাগল। শ্যাঙ্ম্ন 
আর হযাওয়যার রঙ্য়ন্ এঙ্ফঙ্্ আঙ্য়ঙ্স সযাহঙ্বর 
সচযা� সগযালযাপী হঙ্য় উঠল। এমন সময় যযাত্রযার 
হনুমযান এঙ্স লযামফঙ্য় ঝযাঁমপঙ্য় আসর সরগরম 
করঙ্র লযাগঙ্লযা। সযাঙ্হব রযার কসরৎ সদঙ্� সহঙ্স 
লুমটঙ্য় পড়ঙ্লন। ক্রঙ্ম হনুমযাঙ্নর  পযাট্ সযাগে হল। 
রযার রযায়গযায় এবযার যযাত্রযার অমরকযারী এঙ্স গলযা 
সেঙ্ড় গযান শুরু করল। মকন্তু সযাহঙ্বর গযান পেন্ 
হল নযা। মরমন বযাবুঙ্ক হুকুম করঙ্লন, “উহুঁ সহযাটযা 
সনমহ বযাঁির লযাও”। বযাবু আর মক কঙ্রন, সযাঙ্হঙ্বর 
কিযাই মযানঙ্র হল। 

আরঙ্ক সস যুঙ্গর বযাবুরযাও সনই, ইংঙ্রররযাও সনই। 
মকন্তু সযাঙ্হবঙ্দর সশ�যাঙ্নযা চযাঙ্য়র অঙ্ভ্স আর 
বযাবুঙ্দর দুগ্যাপুঙ্রযার রযাঁকরমঙ্কর মর আঙ্রযা 
সসকযাঙ্লর অঙ্নক ্্যামিশন সবযার অলঙ্ষে্ রযায়গযা 
কঙ্র মনঙ্য়ঙ্ে আরঙ্কর বযাঙযালীর সংসৃ্কমরর মঙ্র্।
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“ রমেমদন করযাটযা সনহযাঙ্য়র সবযাকযামী। রীবন সিঙ্ক একমট বৎসর ঝঙ্র 
সগঙ্লযা, সস রন্ অনুরযাপ করযাই উমচৎ।”
 -  নরম্যান-মব-হল



আমম – “মঠক মশশুরযা সরযা মনষ্যাপ।”

মগন্ী – “এ�ন মক করঙ্ব”?

আমম – “আঙ্গ এঙ্দরঙ্ক সভরঙ্র সরযা মনঙ্য় আমস। 
প্রযাকৃমরক কযারঙ্ণ এরযা সবযাই সনযাংরযা হঙ্য় আঙ্ে।“

মগন্ী – “আমম গরম রল, সিটল আর পুরযাঙ্নযা সুমর 
শযামড়, রুমর যযা হযাঙ্রর কযাঙ্ে পযাই মনঙ্য় আমস। রুমম 
আঙ্স্ত আঙ্স্ত ওঙ্দর সদযারযালযায় মনঙ্য় এঙ্সযা। পযারঙ্ব 
সরযা”?

আমম – “হ্যাঁ হ্যাঁ �ুব পযারঙ্বযা।”

মগন্ী – “সফঙ্ল সদঙ্ব নযাঙ্রযা ?”

আমম – “নযা, নযা। সযাবরযান মর মনঙ্য় যযাব।”

আমম ওঙ্দরঙ্ক সবড়যাঙ্লর মযার মর এক এক কঙ্র 
সদযারযালযায় মনঙ্য় সগলযাম। আমম আর মগন্ী মমঙ্ল 
ওঙ্দরঙ্ক পমরষ্যার কঙ্র, কযাপঙ্ড় রমড়ঙ্য়, মবেযানযা 
কঙ্র ওঙ্দরঙ্ক শুইঙ্য় মদলযাম। নড়যাচড়যা, চযান 
করযাঙ্নযা, কযাপড় বদলযাঙ্নযা ইর্যামদ ওঙ্দর কযারুরই 
পেন্ হল নযা। ওরযা চযাররঙ্নই ওঙ্দর মর প্রমরবযাদ 
করঙ্র লযাগল। 

মগন্ী – “ওঙ্দর ম�ঙ্দ সপঙ্য়ঙ্ে সগযা, রযাই �ুম সভঙ্ঙ 
কযাঁদঙ্ে।”

আমম – “মক �যাওয়যাঙ্ব? ওঙ্দর �যাওয়যাবযার মর 
আমযাঙ্দর �ঙ্র মক আঙ্ে?”

মগন্ী – “নযা, সরমন মকেুই সনই। এক কযার করমে। 
আমম রল ফুমটঙ্য় ওঙ্দর রন্ হযাকিযা কঙ্র নুন মচমনর 
রল বযামনঙ্য় আমন। একটু পঙ্র সদযাকযান �ুলঙ্ল 
ওঙ্দর রন্ সবমবফুি মকেু মনঙ্য় এঙ্সযা। রযারপর 
আমম মল্ বযামনঙ্য় সদব। ওঙ্দর রন্ অঙ্নক মকেু 
মকনঙ্র হঙ্ব।”

মগন্ী সগঙ্লন রযাঁর কযাঙ্র। আমম আমযার পরবর্ী 
করণীয় মঠক কঙ্র সফললযাম। এক পুমলঙ্শ �বর 
সদয়যা, দুই িযাতিযারঙ্ক �বর সদয়যা। আমযাঙ্দর পযাঙ্শর 
বযামড়র িযাতিযারবযাবুঙ্রযা উঙ্ঠনমন এ�নও। মরন, 
প্রমরঙ্বশীঙ্দর �বর সদয়যা। এই দুঙ্টযা কযারই মকেু 
পঙ্র করঙ্ল চলঙ্ব। আমম এ�ন প্রিমটযাই কমর।

 বপলযান পযাঙ্ক্র বযামসন্যারযা বযাস করঙ্েন 
প্রকৃমরর নরম সবুর সকযাঙ্ল। ঊষযাকযাল! মন প্রযাণ 
রুমড়ঙ্য় যযাওয়যা মৃদুমন্ ঠযাণ্যা হযাওয়যা। সসই হযাওয়যায় 
সভঙ্স আসযা মযারবী মবরযাঙ্নর হযালকযা গন্ধ। সদ্ 
সরঙ্গ ওঠযা পযা�ীঙ্দর কলরযান, হযালকযা আঙ্লযার 
হযাঙ্র হযার মমমলঙ্য় হযালকযা আঁরযাঙ্রর মবদযায় সনওয়যা 
সব মমমলঙ্য় এক সমযাহময় বযারযাবরণ। সভযাঙ্র ওঠযা 
আমযার সসই সেযা্ সবলযাকযার অভ্যাস। কঙ্ব সিঙ্ক 
সসটযা মঙ্ন করঙ্র পযারমে নযা। ঊষযার লযাল আভযা 
সদঙ্� শুরু হয় আমযার সরযারকযার মদনচয্যা।

সরযারকযার মর আরও �ুম সিঙ্ক উঠলযাম। সরযারকযার 
মর প্রশযান্ত মঙ্ন মনঙ্চর সদর দররযা �ুঙ্ল বযাগযাঙ্নর 
সগঙ্টর রযালযা �ুলঙ্র যযাব এমন সময় এক মবপমত্ত! 
মবপমত্ত বঙ্ল মবপমত্ত! সস এক মহযা মবপমত্ত। একী 
সদ�মে আমম! এ সব কী! আমযার বযাগযাঙ্নর সগঙ্টর 
বযাইঙ্র এসব কী? আমযার চষুে চড়ক গযাে! হযার পযা 
সকমন সযন মশমিল হঙ্য় এল। সযাঙ্ি সযাঙ্ি মনঙ্রঙ্ক 
রমক লযাগযালযাম এ�ন মশমিলরযার সময় নয়। এ�ন 
মষেপ্র গমরঙ্র কযার করঙ্র হঙ্ব। মকন্তু এমক 
সদ�লযাম আমম?
 
সসটযাই বলমে। সদ্রযার সেযা্ সেযা্ মযানব মশশু! 
একটযা নয়, দুঙ্টযা নয় এঙ্কবযাঙ্র চযার চযারঙ্ট সদ্রযার 
সেযা্ সেযা্ মযানব মশশু। চযারঙ্ট আলযাদযা আলযাদযা 
ন্যাকড়যায় রড়যাঙ্নযা। পরম মনমচিঙ্ন্ত �ুঙ্মযাঙ্চ্ছ। আমযার 
বযাগযাঙ্নর সগঙ্টর বযাইঙ্র। মযারযা-মপরযা পমরর্যাতি 
সদ্রযার চযার চযারঙ্ট মযানব মশশু! ওঙ্দর মযা-বযাবযা 
ওঙ্দর সফঙ্ল সরঙ্� সগঙ্ে আমযার সদযাঙ্র। আমমও মক 
ওঙ্দর সফঙ্ল সদব!

মক করনীয়, মথির করঙ্র এক মূহুর্। আমযার 
মগন্ীঙ্ক মনঙ্চ আসঙ্র বললযাম। মনঙ্চ এঙ্স মরমন 
সরযা মকেু বুঝঙ্রই পযারঙ্েন নযা। হঠযাৎ ওঁর মু� মদঙ্য় 
সবমরঙ্য় সগল “কযার নযা কযার পযাপ”! কিযাটযা আমযাঙ্দর 
দুরঙ্নরই কযাঙ্ন �ট্  কঙ্র লযাগল। পরষেঙ্ণই মরমন 
বলঙ্লন “মকন্তু মশশুরযা র মনষ্যাপ!”

সসই ফুঙ্লর মর মশশুরযা
 - মবশ্বঙ্দব গুহ



আমম –“হ্যাঙ্লযা, মবষু্পুর িযানযা?”

িযানযা – �ুম সিঙ্ক ওঠযা ভযামর গলযা। “হ্যাঙ্লযা, মক 
বলঙ্বন বলুন।“

আমম আনুপূব্ক �টনযাক্রঙ্ম বললযাম। আমযার নযাম-
রযাম সফযান নম্বর-আমযার বয়স-মক কমর-আমযার 
বযাচ্যাকযাচ্যা আঙ্ে মকনযা সব মকেু িযানযা সিঙ্ক 
মরঙ্জ্স করল।

িযানযা – “আমম সব মকেু িযাইমরঙ্র মলঙ্� রযা�লযাম। 
আমযার মিউমটঙ্রযা আটটযা পয্ন্ত। আমযার পঙ্র মযমন 
আসঙ্বন মরমন যযা করযার করঙ্বন। আপমন িযাইমরর 
নম্বরটযা সনযাট কঙ্র মনন। ১৪৪২৩৬/০৭। আর হ্যাঁ 
িযানযা সিঙ্ক সলযাক নযা যযাওয়যা পয্ন্ত আপমন বযাচ্যা 
গুঙ্লযাঙ্ক কযাউঙ্ক সদঙ্বন নযা সযন।

আমম – “আঙ্র নযা নযা”। আমম ভযাবঙ্র লযাগলযাম, 
এই চযার চযারমট মশশুঙ্ক মক আমম দত্তক সনব। 
আমযার মগন্ী মক এঙ্দর বড় করযার রকল সহ্ 
করঙ্র পযারঙ্বন! আমযার একমযাত্র পুত্র মক এই 
মবষয়টযা শযামন্ত মঙ্ন সমঙ্ন সনঙ্ব! আমযার বর্মযান যযা 

বয়স, সদঙ্শর আইন মক আমযাঙ্ক দত্তক মনঙ্র 
সদঙ্ব! এই সমস্ত নযানযা ভযাবনযা আমযার মযািযায় রট 
পযামকঙ্য় এঙ্লযা।

****

“একী, রুমম অর েটফট করে সকন? ইস �যাঙ্ম 
মবেযানযা মভঙ্র রল! সভযার সরযা হঙ্য় এঙ্লযা, চল উঙ্ঠ 
পমড়।“ মগন্ী আমযার মযািযায়, গযাঙ্য় হযার বুঙ্লযাঙ্র 
লযাগঙ্লন। �ুম রড়যাঙ্নযা সচযাঙ্� আমম বললযাম, “বযাচ্যা 
গুঙ্লযা মক করঙ্ে?”

 প্রযামতি স্বীকযার, শযারদীয় পমত্রকযা, বপলযান পযাক্।
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“মববযাহ মরমনষটযা মমটেযান্ মদঙ্য়ই শুরু হয়, মকন্তু সকল সময় মরুঙ্রন সমযাতি হয় নযা।”
   -  মচর কুমযার সভযা/রবীন্দ্রনযাি ঠযাকুর

Is this a Dream ?



“বযাবযা সযারন, মফমরয়যা আইস। সরযামযার পযাশ-সফল 
লইয়যা সকহ মকেু বমলঙ্ব নযা। “রযাহযাঙ্র �যালযামসর 
চযাকমর লইয়যা দূর মবঙ্দঙ্শ চমলয়যা যযাইঙ্রমে” বমলয়যা 
সয পত্র�যামন রতিঙ্পযাঙ্ষর উপর রযাম�য়যা মগয়যাে, রযাহযা 
পমড়য়যা সরযামযার মযারযা ক্রন্ন কমরঙ্রঙ্েন। বমলঙ্রঙ্েন 
- রযাহযাঙ্রর ইমঞ্জঙ্নর গরঙ্ম স�যাকযা বযাঁমচঙ্ব নযা। 
সবির মফমরয়যা আইস। সরযামযার ঠযাকুরযাণীমযারযা 
শয্যাশযায়ী।”
 
মনরুঙ্দিশ। সযারন রপযাদযার। মর্ম উচ্রযা। 
বয়স ১৬ বৎসর ৮ মযাস। মযািযা – সনড়যা। সমম্ক 
মদয়যাঙ্ে। গর আষযাঢ় মযাস হইঙ্র মন্রুঙ্দিশ। 
ফঙ্টযা – নযাই। মযমন সকযাঙ্নযারূপ সংবযাদ মদঙ্বন 
রযাঁহযাঙ্ক আমযার সযামি্্মর পুরসৃ্কর কমরব।  ইমর 
সগযাঙ্লযাকমবহযারী রপযাদযার।  গ্রযাম বযাদলকযামঠ, িযানযা 
– সগৌরনদী। সংবযাদদযারযা সযাষেযাঙ্র ইচু্ছক হইঙ্ল 
সপযা্কযাি্ মলম�ঙ্বন। িযানযার �যাঙ্ট সনৌকযা পযাঠযাইব। 
 
সংবযাদ পঙ্ত্র এই রকম মবজ্যাপন হর-হযাঙ্মশযা সদ�যা 
সযর। সসমদনকযার কযাগঙ্র সবরুঙ্নযা মবজ্যাপনটযা 
ভরনকযাকযা দযামগঙ্য় সরঙ্�মেল। সু্কল সিঙ্ক সফরযার 
পঙ্ি মনমযাইদযার চযা-ফুলুমরর সদযাকযান সিঙ্ক আমযাঙ্দর 
হযাঙ্রর ইশযারযায় িযাকল ভরনকযাকযা। বলল, পঙ্ড় 
দ্যা�। সরযার দু-দশটযা কঙ্র এ রকম পযালযায়। সবযার 
বযামড়র সলযাক সরযা আর �রচযা কঙ্র মবজ্যাপন মদঙ্র 
পযাঙ্র নযা। অঙ্নঙ্ক এইভযাঙ্ব হযামরঙ্য়ই যযায়। সকউ 
স্ঙ্ন কযাটযা পঙ্ড়, সকউ মযািযা মনচু কঙ্র বযামড় সফঙ্র। 
সকউ সকউ সমর্ সমর্ই রযাহযাঙ্রর চযাকমর সরযাগযাড় 
কঙ্র দূর সদঙ্শ চঙ্ল যযায়। রযা সরযারযা পযালযাস নযা সকন? 
 
ভরনকযাকযা নযামকরযা পযাগল। বঙ্য়স ঠযাহর করযা যযায় 
নযা। গড়ফযায় মনমযাইদযার চযাঙ্য়র সদযাকযানটযাই ওর 
�রবযামড়। পযাড়যার ফ্ী লযাইঙ্ব্মরঙ্র সকযাল সঙ্ন্ধ্ বঙ্স। 
লযাইঙ্ব্মরয়যান। সকযান একটযা ্ যাম্ সিঙ্ক সযামযান্ একটু 
মযাসমযাইঙ্নর সংথিযান আঙ্ে। রযাইঙ্রই ভরনকযাকযার 
ভযার-ররকযামর। ঐ চযাঙ্য়র সদযাকযাঙ্নই মযািযা সগযাঁরযা। 
 
আমরযা য�ন মফমর, মনমযাইদযা র�ন ফুলুমর-সপঁয়যামর 
ভযারঙ্র বঙ্স। আমযাঙ্দর পঙ্কঙ্ট পয়সযা িযাকঙ্ল 
আমরযা পযাঁচ নয়যার ফুলুমর মকঙ্ন স�ঙ্র স�ঙ্র বযামড় 
যযাই। ভরনকযাকযা শুরু চযা �যায় । মনমযাইদযাঙ্ক বলঙ্র 

শুমন, “কযাকযা, এ মযাঙ্সর সবটযাই সরযা ফঁুঙ্ক মদঙ্য়ঙ্েযা। 
এবযার �যাঙ্ব কী? আর মযাঙ্সর একুশ রযামর�।”  
ভরনকযাকযা সহঙ্স বঙ্ল, “আঙ্র পযাগঙ্লর আবযার ম�ঙ্দ 
সরটেযা িযাঙ্ক নযামক। চযা-টযা সযা্যাই মদঙ্য় যযামব, ব্যাস্ ।” 
চযা আর বই। এই হল ভরনকযাকযার সনশযা। সরযার 
সমযাটযাঙ্মযাটযা বই এঙ্ন পঙ্ড়। এমমনঙ্র গণ্ঙ্গযাল মকেু 
সনই। মকন্তু এক একমদন কযাকযা সদৌঙ্ড়যাঙ্দৌমড় কঙ্র 
ফ্যাঙ্ল রযাস্তযার এমুঙ্ড়যা সিঙ্ক সস মুঙ্ড়যা। শযাবল মনঙ্য় 
সেযাঙ্ট। পরঙ্ণর লুমগের মঠক িযাঙ্ক নযা। মযাঙ্ঝ মযাঙ্ঝ 
সকযামকঙ্লর মর কুহু কুহু কঙ্র িযাঙ্ক। একবযার প্রযাইমযামর 
সু্কঙ্লর সহি মদমদমমণঙ্ক সযাইঙ্কল মরক্যা সিঙ্ক 
সরযার কঙ্র নযামমঙ্য় “রযা বিয়যা রযা বিয়যা নযাঙ্চ সভযালযা, 
বম্ বম, বযাঙ্র গযাল” - সগঙ্য় এবং সনঙ্চ সদম�ঙ্য়মেল। 
 
আমরযা �বঙ্রর কযাগরটযা ভযাঁর কঙ্র সবমঞ্চঙ্র সরঙ্� 
ফুলুমর মকনঙ্র লযাগলযাম। ভরনকযাকযা লযাইঙ্ব্মরর 
চযামবর সগযােযা মনঙ্য় হযাঁই-হুঁই কঙ্র সবমরঙ্য় সগল। 
আমরযা মনমযাইদযাঙ্ক বললযাম, ভরনকযাকযাঙ্ক ফুলুমর 
দযাও নযা সকন? মনমযাইদযা বলল, ওর পয়সযা কই? আমম 
সরযা এমমন এমমনই চযা �যাওয়যাই আর এ�যাঙ্ন শুঙ্র 
মদই। ভযামগ্স সরশঙ্নর কযা্ি্টযা আঙ্ে, রযাই দুঙ্টযা চযাল 
ফুমটঙ্য় �যায়। আমম বললুম, সকন মনমযাইদযা, লযাইঙ্ব্মরর 
মযাইঙ্নটযা মক �ুবই কম? মনমযাইদযা বলল, এঙ্কিবযাঙ্র। 
রযারই মঙ্র্ কযাল আবযার কযাগঙ্রর অমপঙ্স মগস্ ল। 
কী সব �রচযাপযামর কঙ্র এঙ্সঙ্ে শুনলযাম। বলল,  
পযাঁচ কলযাম-ইমঞ্চ সযার টযাকযা।

ভরনকযাকযার বযামড় �র সনই? 
 
মেল সরযা। সসই বমরশযাঙ্ল। মযাঙ্ঝমযাঙ্ঝ মবমড়মবড় 
কঙ্র মকনযা। শুনঙ্র পযাই। গ্রযাঙ্মর নযাম বযাদলকযামঠ। 
সগৌরনদী িযানযা।  বযাঙ্পর নযাম মেল সগযাঙ্লযাকমবহযারী।  
 
আমযাঙ্দর হযার সিঙ্ক ফুলুমর পঙ্ড় যযাবযার সরযাগযাড়। 
বললযাম, সযারন কযার নযাম?
 
“সযারন? শুমনমন সরযা ওর মুঙ্�। ওর নযাম সরযা ভরন। 
কঙ্ব নযামক সফল কঙ্রমেল বঙ্ল বযাবযা মযািযা ন্যাড়যা 
কঙ্র মদঙ্য়মেল, রযারপর আর বযামড়মুঙ্�যা হয়মন। 
রযারপঙ্র সরযা সদশভযাগ, দযাগেযা। মযািযায় �ুব সচযাট্ 
সপঙ্য়মেল শযাবঙ্লর। মযািযাটযা র�ন সিঙ্কই সগঙ্ে”।।
 

মনরুমদিঙ্টের প্রমর পত্র
 - রঞ্জন স�যাষযাল



ঝড় !
 - স্বপন চঙ্্যাপযার্যায়

সশযা৺ সশযা৺ শঙ্ব্ �ুম ভযাঙ্গে -
বুঙ্ক আঁকঙ্ড় রমর আমযার মযামনকঙ্ক। 

ঝঙ্ড়র দযাপঙ্ট উঙ্ড় যযায় আমযার বসর বযামড়র চযাল, 
উপঙ্র পঙ্ড় সযামঙ্নর বটগযাে,

কযাঙ্কর বযাচ্যামটঙ্ক আঁকঙ্ড় রযারযার সকউ সনই 
আেঙ্ড় পঙ্ড় বৃমটেঙ্ভরযা কযাঁচযা রযাস্তযায়- 

মযা-কযাক মদঙ্শহযারযা হঙ্য় মভঙ্র পযা�যায় উড়ঙ্র িযাঙ্ক অসহযায়রযায়। 

আমম ভঙ্য় সচযা� বুমর -
আমম আমযার মযামনকঙ্ক ভুঙ্ল সচঙ্য় িযামক রযাস্তযায় -

সদৌঙ্ড় মগঙ্য় মনঙ্য় আমস কযাঙ্কর বযাচ্যামটঙ্ক 
আরিয় মদই আমযামর মযামনঙ্কর মবেযানযায়। 

বযাবুঙ্দর �ঙ্র সদঙ্�মেঙ্লম রযারনীমরর ঝড় উঙ্ঠঙ্ে সব�যাঙ্ন 
আমযার মর মযানুষগুঙ্লযা অসহযাঙ্য়র মর েুঙ্ট চঙ্ল আরিঙ্য়র স�যাঁঙ্র - কমচ বযাচ্যাগুঙ্লযার হযার রঙ্র। 

ওঙ্দর আর সময় সনই বুঙ্কর আগঙ্ল আকঁঙ্ড় রযা�যার 
ওরযা মৃরু্ভঙ্য় ভীর, ভীর সরীসৃঙ্পর মর বুঙ্ক সহঁঙ্ট পযালযাঙ্র রৎপর। 

কযালসবশযা�ীর ঝড় কযাঙ্লর সযাঙ্ি সযাঙ্ি শযান্ত হয়, 
অসহযায়রযার আগল সফঙ্ল আমমও সকযামর বযাঁমরঁ  আমযারই মযামনঙ্কর সযাঙ্ি I 

রযারনীমরর ঝড় কযাঙ্লর সযাঙ্ি সযাঙ্ি আঙ্রযা �ন হয়, 
েযামড়ঙ্য় পঙ্ড় দযাবযানঙ্লর মর, সভঙ্গে পুমড়ঙ্য় এমগঙ্য় যযায় I 

কযাক-মযাঙ্য়র িযানযা ঝযাপটযাঙ্নযাঙ্রই মযানুঙ্ষর মযাঙ্য়রযা অসহযায়রযায় মনঃস্ব হয় 
রযারনীমরর লড়যাই চলঙ্রই িযাঙ্ক, মনঙ্য় আঙ্স আঙ্রযা ঝঙ্ড়র পূব্যাভযাষ -

আমম সচযা� বুমর, মনঙ্রঙ্ক হযামরঙ্য় সফমল এক অসীম মনরযাশযায় !!
শযা

রদ
ীয়
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মত্র
ক
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‘মত্র
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নী
 ২

০১
৯’

১৯

“ অমরকযার েযামড়য়যা মদয়যা অমরকযার রযাম�ঙ্র যযাইবযার মঙ্রযা এমন মবড়ম্বনযা আর নযাই।”      
     - বহমন্তী/রবীন্দ্রনযাি ঠযাকুর



                                       

 রযামরনুর সযার রঙ.....
  -স্বপন চঙ্্যাপযার্যায়

রুমম হঠযাৎই রযামনঙ্য়মেঙ্ল - “রুমম বড় একযা”!
বঙ্লমেলযাম, আমযার স�যালযা রযানযালযার শীরল বযারযাঙ্সর মর রুমম আমযার এক প্রশযামন্ত।

রুমম হঠযাৎই উদযাস গলযায় বঙ্ল উঠঙ্ল “সরযামযার কযাব্ কিযা
সশযানযার আমযার সময় সনই”!!

বঙ্লমেলযাম, “কযাব্ কমব কল্নযার এক প্রমরশ্রুমর”!
রুমম বযাঁকযা হযাঁমসঙ্র রযামনঙ্য়মেঙ্ল “রীবন শুরু কযাব্ নয়-রীবন বযাস্তবমু�র”!

আমম সরযামযার হযারটযা সটঙ্ন মনঙ্য় রযানযাঙ্র সচঙ্য়মেলযাম এক 
অ�ডি উমতি “সরযামযাঙ্ক ভযাঙ্লযাবযামস”।

রুমম হযারটযা েযামড়ঙ্য় মনঙ্য় উঙ্ঠ দযাঁড়যাঙ্ল——
যযাবযার আঙ্গ রযামনঙ্য় সগঙ্ল- 

ভযাঙ্লযাবযাসযার রযামরনুর সযার রঙ্ঙর সকযানটযাই সরযামযাঙ্ক স্পষ্ কঙ্র মন—— !
আমম, রইলযাম মনব্যাক বযাক্হীন!

সৃ্মর
           - সযায়নী চক্রবর্ী

 
দুঙ্র ওই কুয়যাশযাচ্ছন্ পযাহযাড়
দযামর্মলং...
সকঙ্ভন্যাস্...
সহযাঙ্টঙ্লর ব্যালকমনঙ্র রুমম.. আমম
আঁকযাবযাঁকযা পি চঙ্লঙ্ে পযাহযাড় ম�ঙ্র...
আর সব রুসর সৃ্মর ।

 সচনযা - অঙ্চনযা  
  - সযায়নী চক্রবর্ী

সচনযা শহর আর বড় অঙ্চনযা
সব সু� হযামরঙ্য় যযায় মনঙ্মঙ্ষ

সচনযা গমলপি সেঙ্ড় এমগঙ্য় চমল নযাম নযা রযানযা 
মঠকযানযায়

আইঙ্ফল টযাওয়যাঙ্রর উচ্রযা সকমন সযন 
সবমযানযান লযাঙ্গ

সন্ধ্যা নযামযার মুঙ্� আঙ্লযা ঝলমল কঙ্র ওঙ্ঠ 
ন্য়টযার ি্যাম ।

সরযামযার সঙ্গে সদ�যা হঙ্য়ঙ্ে বহুবযার এই শহঙ্র
উষ্রযা েঁুঙ্য়ঙ্ে মন বযারবযার

রবু আর সসই রুমম অঙ্চনযা আমযার কযাঙ্ে
রযাঙ্রর প্যামরস বড় মযায়যাবী লযাঙ্গ

ভযালবযাসযা এভযাঙ্বই অপূণ্ সিঙ্ক যযায় ।



নযারী
  - কৃষ্যা গুহ

সৃমটের সকল মনয্যাস আর 
সুরভী মদঙ্য় গড়যা রুমম নযারী।
নযারী রুমম যুগ যুগ রঙ্র
সৃমটের কযাণ্যামর,
নযারী আদ্যাশমতি নযারী মুমতি
নযারী অসুর দলনী দুগ্যা।
নযারী সব্রয়যা, নযারী রুমম অনন্যা
প্রমরমদন সংবযাদ মশঙ্রযানযাঙ্ম
নযারীরই ভ্রুন হর্যা।
শুনঙ্েনযা সকউ সুশীল সমযাঙ্র
প্রমরমনয়র নযারীর কযান্যা।
সময় এঙ্সঙ্ে রযাঙ্গযা নযারী
বজ্র কমঠন হযাঙ্র রর অস্ত্র,
সরযামযারই হযাঙ্র সহযাক অসুর দমন,
সরযার সহযাক রষ্ণ আর বরু মনয্যারন
সুথি সমযার গঙ্ড় উঠুক মদঙ্ক মদঙ্ক
সহযান নরীর সমঠক মূল্যায়ন।

সমপ্ন 
  - কৃষ্যা গুহ

নব রযাগরঙ্ন মযায়ময় আঙ্বশ
অন্ধকযাঙ্রর গভ্ গৃঙ্হ আঙ্লযার সঞ্চযার।

সচরন অবঙ্চরন রুঙ্ড়ই রযার অবয়ব �যামন,
অসীম প্রর্ঙ্য় স�যাঁঙ্র অলংকৃর আনন্ ভূবন।

সূষে অনুভূমর মঙ্নর মহম�ঙ্র-
রীবন সরল সর�যায়, অন্তরযাত্যা কযাঁঙ্দ, 
সঙ্গেযাপঙ্ন হৃদঙ্য়র সহস্র দ্যার �ুঙ্ল। 

সমপ্ঙ্নর স্বচ্ছ রযামগদ, রমযা বদ্ �ঙ্র
সযামযামরকরযা, দযায়বদ্রযা কযামটঙ্য় –

সবর হঙ্র চযায় সরৌদ্রনেযার হঙ্য়, 
রীবন নন্ন উজ্জ্বল নষেঙ্ত্র সযাঙ্র
সপঙ্র চযায় মফঙ্র প্রযান পুরুঙ্ষর, 

পদরঙ্ল গঙ্ল যযাওয়যা অমৃর রযারযা

শযা
রদ

ীয়
 প

মত্র
ক
যা, 

‘মত্র
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নী
 ২

০১
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“ পি সবঁঙ্র মদল বন্ধনহীন গ্রমথি,
আমরযা দুরন চলমর হযাওয়যার পমথি। ”

   - সশঙ্ষর কমবরযা / রবীন্দ্রনযাি ঠযাকুর



 স্বপ্ন মমমলঙ্য় যযায় 
  - রমঞ্জর সচৌরুরী

বশশঙ্ব সয স্বপ্নগুঙ্লযা একমদন
প্ররযাপমর হঙ্য় মঙ্নর আকযাঙ্শ উড়র
সমঙ্য়র মসঁমড় সবঙ্য় রযারযা চঙ্ল সগঙ্ে সমযামরর মদঙ্ক
মযাঙ্ন, রযারযা আর রমঙন সনই
সযাদযামযাটযা �যাঙ্দ্র সযামরঙ্র িযাল ভযার হঙ্য়
আমযার বদনমন্ন প্রমরমট কযাঙ্রর মযাঙ্ঝ 
উঙ্পমষের মটঙ্ক িযাকযার মঙ্রযা।

সকন এমন হয়। এর দ্রুর
যযারযা একমদন মেল সময় নযা পযাওয়যার মঙ্র্
দূররম আঙ্লযাক মঞ্জরী আশযামবনু্র মঙ্রযা
এর দ্রুর কী কঙ্র রযারযা হঙ্য় যযায় মৃর!

হয়ঙ্রযা এই স্বযাভযামবক পমরণমর
আমযাঙ্দর সব স্বপ্নচযামররযার
নযা হঙ্ল স্বপ্নভঙ্গের আ�যাঙ্র এক-একমট
হৃদঙ্য়র বুক সযর সভঙ্ঙ
অন্ধকযাঙ্র িুঙ্ব সযর চলযার পঙ্ির রযারযা।
স্বপ্নঙ্দর ইচ্ছযামৃরু্ঙ্র আর সরঙ্গ ওঙ্ঠ
হৃদঙ্য়র মযাঙ্ঝ রীবঙ্নর অন্ এক স্বযাদ।

মবজ্যাপঙ্নর টযাঙ্ন 
  - রমঞ্জর সচৌরুরী

শুঙ্নমে মবজ্যাপঙ্নর টযাঙ্ন
সুঙ্বযার সক্ররযার দল

মভড় কঙ্র পঙ্ণ্র দ্যাঙ্র
কই, আমম সরযা ক�ঙ্নযা এইসব

মনয়ন উজ্জ্বঙ্ল নেযার পঙ্ণ্র সঙ্গে
রলঙ্কমল কমরমন কদযাচ!

সরঙ্নমে রীবন সিঙ্ক 
চযাওয়যার লযাগযাম মেঁঙ্ড়
ববভব মবলযাস সবঙ্ড়

সনশযাগ্রস্ত দ্রুর চঙ্ল কযানযাগমল রঙ্র
কই, আমম সরযা ক�ঙ্নযা মনমচির আবযাস সেঙ্ড়

অমনমচির রযারপি রমরমন কদযাচ!

“পুরুষ আমরপর্ সেঙ্ড় মদঙ্লই সমঙ্য় আমরপর্ শুরু করঙ্ব। দুব্ঙ্লর আমরপর্ অমর ভয়ঙ্র।”
     - সশঙ্ষর কমবরযা / রবীন্দ্রনযাি ঠযাকুর



সরযামযার স�যাঁঙ্র
  - মশঙ্বন্দ্র সদব (দুলযাল)

সরযামযায় সদম�মন আরও 
শুরুই গল্ শুঙ্নমে 
শুঙ্নমে অঙ্নক কিযা, অঙ্নক কযামহনী 
আর েমব এঁঙ্কমে মঙ্ন মঙ্ন। 
যরই শুঙ্নমে ররই সবঙ্ড়ঙ্ে টযান 
গভীঙ্র অঙ্নক গভীঙ্র 
অঙ্চনযাঙ্ক অরযানযাঙ্ক ভযালবযাসযা 
রযাঙ্ক মনঙ্য় কল্নযা করযা 
দূর সিঙ্ক সপ্রম হঙ্য় যযাওয়যা 
এ সকমন পযাগলযামী! 
সরযামযায় সপ্রমপত্র মলঙ্�মে, 
প্রমর রযার, রযামনঙ্য়মে আমযার 
মঙ্নর প্রমরমট সকযানযায় সকযানযায় 
সংঙ্গযাপযাঙ্ন রযা�যা সব ইচ্ছযার কিযা 
আরও রযার সমঙ্লমন রবযাব। 
রুমম নযামক এই বযামড়ঙ্র িযাক 
রবুও সকন হয় নযা সদ�যা! 
সকন হঙ্লযা নযা আরও? 
রুমম মক পযামলঙ্য় িযাকঙ্র চযাও 
এ আমযার সইঙ্ে নযা 
এঙ্য আমযার ভযাল লযাগঙ্ে নযা 
এমমনঙ্রযা মদঙ্নর পর মদন 
মযাস, বের, মকংম্বযা আরীবন চলঙ্র পযাঙ্র নযা 
এঙ্রযা সপ্রম নয় এঙ্রযা ভযালবযাসযাও নয় 
এর শুরু মনষু্ঠররযা 
 
এই সরযা সসমদন চুমপ চুমপ মগঙ্য়মে 
এই বযাড়ীটযা-সর 
একরঙ্নর সযাঙ্ি সদ�যাও হঙ্য়মেল, বলঙ্ল 
আপমন যযার স�যাঁঙ্র সস আমম নই  
আমম এ বযামড়র ভযাড়যাঙ্ট মযামলক নই। 
 
মক লজ্যা, মক অপমযান 
রযা মক রুমম রযান 
রযা মক রুমম বুঝ 
যমদ নযাইবযা বুঝ রযাহঙ্ল 
সকমন কঙ্র রুমম হঙ্ল সপ্রমযাদীশ 
সকমন কঙ্রই বযা সরযামযার নযাম রগদীশ।

শুভ দৃমটে 
 - মশঙ্বন্দ্র সদব (দুলযাল)

সরযামযার আমযার প্রিম মমলন 
সস সরযা একশুভ লগন, এ সয এক শুভষেন । 

লযারুক সচযাঙ্� ষেমণঙ্কর সচযা�যাঙ্চযাম� 
হৃদয় সৃ্মরর পযারযায় সযরঙ্ন সরঙ্�মে রুমল 

সরযামযার আমযার এ শুভ দৃমটে 
রযা মক এ রীবঙ্ন আর ভুলঙ্র পযামর। 

আঙ্রযা �ুম আঙ্রযা রযাগরঙ্ণ 
সঠযাঁঙ্টর সকযাঙ্ন একটু মৃদু সহঙ্স 

বমসকরণ মন্ত্র আমযায় সশযানযাঙ্ল কযাঙ্ন কযাঙ্ন। 
ওঙ্গযা লযাস্ময়ী, সযারযা অঙ্গে আঙ্মর সমঙ্� 

আলস্ ভরযা এই শয়ঙ্ন 
সকন সয সরঙ্�ঙ্েযা প্ররীষেযায় 

গভীর সপ্রঙ্মযাচ্ছযাঙ্স ভরযা 
সরযামযার মপ্রয়রঙ্ম 

মনদযারুন উচযাটঙ্ন। 
সসযানযার কযামঠ রূপযার কযামঠর রযার কুমযার আমম নই 

বঙ্ল 
শুঙ্য় মক আঙ্েযা কপট শয়ঙ্ন। 
ওঙ্গযা আঁম� স�যাল, সচযা� সরযাল 
সদ�নযা সরযামযার সপ্রমমক পযাঙ্ণ 

অঙ্পষেমযাণ শুরুই সরযামযার রঙ্র। 
টকটঙ্ক লযাল একমট সগযালযাপ হযাঙ্র রঙ্র 

আঙ্ে সয দযাঁমড়ঙ্য় সরযামযার দ্যাঙ্র।
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পৃমিবী সরযামযাঙ্ক
  - মশল্ী সচৌরুরী

সরযামযাঙ্ক সদঙ্�মে – ভূমমঙ্র
সদঙ্�মে সরযামযাঙ্ক – মরুঙ্র

সদঙ্�মে সরযামযায় – সযাগঙ্রর মবশযালরযায় …
নীলযাভ আকযাঙ্শর স্তব্ধরযায়…!!

সরযামযাঙ্ক ম�ঙ্র,
শর শর শহর…বন্র…

শর রযামর, শর বণ্,
মভন্ মভন্ রম্, সংসৃ্কমর –

নযানযান প্রকৃমর ও
ফুঙ্লর সেযায়যা আর সুগঙ্ন্ধ ভরযা –

সরযামযার এ আংমগনযা …!!!
সহ পৃমিবী রুমম –

আমযার – সরযামযার – সবযার
সরযামযাঙ্ক লযালন আর রযারণ করযার 

অমলম�র পিঙ্র�যা –
অমলম�র পিঙ্র�যা –

মনঙ্রর সযাঙ্ি, সহ মযানুষঙ্দর সযাঙ্ি –
পিচলযায় …

নয় মহংসযায়, নয় মবঙ্রযামররযায় – নয় সং�ঙ্ষ্ …!!
সকবল –

একযার্রযায়…সযাম্রযায়…সমঙ্ঝযারযায়…
…একরযাশ সীমযাহীন ভযাঙ্লযাবযাসযায়!!

সু�
 - শমম্  চক্রবর্ী

সু� ররঙ্নর সন্ধযাঙ্ন 
চলমে সভঙ্স, মনরুঙ্দিঙ্শ। 
এমদক, সসমদক মদমবিমদক।
ক�ঙ্নযা সস্রযাঙ্রর টযাঙ্ন, 
ক�ঙ্নযা বযা উরযাঙ্ন।

চঙ্লমে সভঙ্স, সু� ররঙ্নর সন্ধযাঙ্ন।

আর করদুর? সকযান�যাঙ্ন? সকযানপযাঙ্ন?
মঠকযানযা সমঠক নযা সরঙ্ন,
চঙ্লমে সভঙ্স, সু� ররঙ্নর সন্ধযাঙ্ন।

অরল রল, মযাঝদমরয়যা, বুঝ-অবুঙ্ঝর মযাঝ�যাঙ্ন,
 অলীক সু� ষেঙ্ণক সমঙ্ল, হযারযাই পরষেঙ্ণ।
হযার-পযা েঁুঙ্ড় প্রযাণপঙ্ণ,
চলমে সভঙ্স, মক কযারঙ্ণ?

হয়ঙ্রযা রযামন মঙ্ন মঙ্ন,
সু� ররঙ্নর সন্ধযাঙ্ন।

“ মচমঠটযা বড় রহস্ময় পদযাি্।  বযামহঙ্র সকবল নযামটুকু সদ�যাইয়যা সব কিযাই সস মভরঙ্র 
রযাম�য়যা সদয় বমলয়যা সস মযানুষঙ্ক মনরযান্ত অকযারঙ্ন নযাকযাল কমরঙ্র পযাঙ্র।”
       - সগযারযা / রবীন্দ্রনযাি ঠযাকুর



সরযাঙ্ক অঙ্নকমদন বযাঙ্দ মল�মে মচমঠ
অঙ্নক দশক পঙ্র মঙ্ন হয়।
রুই মক সসই মঠকযানযাঙ্রই িযামকস নযা মক
নরুন যুঙ্গ অন্ সকযািযাও সগমেস। রযামন নযা রযাই
মচমঠটযা পযাঠযাঙ্বযা সরযার সসই আমযার রযানযা 
আমযার মঙ্নর মঠকযানযায়।

মচমঠ টযা রুই পযামব মঙ্ন হয় সকন নযা
মন মদঙ্য়, মন সিঙ্ক সল�যা সরযা, সপঙ্ল রযানযামব
মনচিয় কঙ্র, ভুঙ্ল যযাস নযা আবযার সস বযাঙ্রর মর
সসই সয সসবযার চন্দ্রগ্রহণ হমচ্ছল, অন্ধকযাঙ্র
লুমকঙ্য় পঙ্ড়মেমল রুই, রযামন নযা সকযািযায়
ইঙ্চ্ছ কঙ্র নযা ভুঙ্ল মগঙ্য় মঠক রযানযা সনই,
পযারঙ্ল রযানযাস উত্তঙ্র মকন্তু। সকন নযা আমযার
রযানঙ্র বড় ইঙ্চ্ছ কঙ্র, সরযাঙ্ক সদ�ঙ্রও
বড় ইঙ্চ্ছ কঙ্র। মকন্তু রযামনস — নযা িযাক।

আচ্ছযা বল, সকমন আমেস — 
দুর আমম মক? সবযাকযা নযা মক?
রুই মক আমযার সযামঙ্ন নযা মক সয রুই বলমব কিযা
আমযারই সরযা বলযা উমচর রযাই নযা।

সবশ রঙ্ব রযাই সহযাক —
চুঙ্ল একটু পযাক রঙ্রঙ্ে রযামনস
মকন্তু মযাঙ্স একবযার রযাঙ্র রঙ ররযাই রযামনস
রঙটযা শুমকঙ্য় সগঙ্ল — চযান কমর আর
চযাঙ্নর রলটযা মযািযা সিঙ্ক নযাঙ্ম আমযার মঙ্ন
সসই মনটযা র�ন সসই রঙ্ঙ রযামঙঙ্য় সনয় মনঙ্রঙ্ক
রযামনস —
আমযার মঙ্ন মকন্তু পযাক রঙ্রমন রযামনস
মনটযা আমযার একই রকম আঙ্ে
য�ন র�ন বযারনযা রযাঙ্র বযাঙ্র।

সচযা�টযা মকন্তু সসই রকমই আঙ্ে
একটু টযানযা �ুঙ্মর স�যাঙ্র িযাকযা

একটু সযন সনশযার আভযা লযাগযা—
দুমনয়যাটযাঙ্ক সদ�ঙ্র সদযাই রযাগযা।

আমম আরও সসই�যাঙ্নঙ্রই িযামক।
নদীর বযাঁঙ্ক হযাসনযাহযানযার ফযাঁঙ্ক

মচর সবুর সরপযান্তঙ্রর মযাঙ্ঠ,
বনপলযাশীর টুকটুঙ্ক লযাল রঙ্ঙ

ঢযাকযা আরও আমযার �ঙ্রর সকযাণযা।

সকযাল সবলযায় শুমন পযা�ীর িযাক
সরযাদুিরটযা আরও সযারযা �ঙ্র

দযামপঙ্য় সবড়যায় সযারযা দুপুর রঙ্র
সগযারূলীটযা আসঙ্র সদরী কঙ্র

বসন্তটযা রযাকযায় নযা আর মফঙ্র।

সবযাই বঙ্ল আসমব নযা মক রুই
আবযার মফঙ্র নরুন হযাওয়যায় সভঙ্স
মমমলঙ্য় যযামব আমযার সযাঙ্ি সহঙ্স।

একবযার রুই ভযাব নযা এমন কঙ্র
সদ�মব এঙ্স সযারযাঙ্নযা সসই মন
সযমন মেল সরমনই আঙ্ে —

অঙ্পষেযাঙ্র মকেুষেণ
নরুন সযাঙ্র সসঙ্র ওঙ্ঠ য�ন র�ন

রযানযা সনই সয আসমব রুই সয ক�ন।

একটু শুরু রযানযান মদঙ্য় আমসস
আসযার সময় সরমমন কঙ্রই

আমযায় ভযাঙ্লযাবযামসস।”

 সসই পুরযারনী
 - শ্যামল চ্যাটযার্ী
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“ মটমকয়যা িযাকযাই চরম স্বযাি্করযা নঙ্হ, এবং অমরকযায় হস্তীঙ্লযাপ 
পযাইয়যাঙ্ে মকন্তু সরলযাঙ্পযাকযা মটমকয়যা আঙ্ে। ”
          - শরৎচন্দ্র



 Ratha Yatra or The Festival of 
Chariots, is an ancient and gracious fes-
tival that has been celebrated in Puri (Ja-
gannatha Puri), Odisha, India for hun-
dreds of years. The ancient Purana texts 
like Brahma Purana, Padma Purana and 
Skanda Purana already described the 
festival vividly, and Western missionar-
ies reported about it as early as in the 
beginning of 14th century. In Caitanya 
Caritamrita by Srila Krishna Dasa Kavi-
raja Gosvami (1496-1588), the author de-
scribes elaborately about the festival 
and how Caitanya Mahaprabhu, a form 
of Lord Krishna, was Himself very fond 
of celebrating Ratha Yatra, as well as en-
couraging others to do so. Hundreds of 
thousands of people attend the festival 
in Jagannatha Puri every year, and wit-
ness the mercy of the glorious deities of 
Lord Jagannatha, Lady Subhadra Devi 
and Lord Baladeva. Each deity resides 
on an approximately 14 meters high 
chariot and is pulled 3 km through the 
main street of Puri (Bada Danda) to the 
Shri Gundicha Temple. On the way, 
They shower Their love and blessings to 
all the astounded and expectant partici-
pants. 

In 1968 the first Ratha Yatra festival was 
celebrated in the West, organized by the 
founder Acharya of ISKCON (Interna-
tional Society for Krishna Conscious-
ness) His Divine Grace A.C. Bhaktive-
danta Swami Prabhupada. It was in San 
Francisco where he explained to his fol-
lowers about the significance of the fes-
tival and instructed them on how to cel-
ebrate it according to Indian tradition. 
His followers carved the deities of Lord 

Jagannatha, Lady Subhadra Devi and 
Lord Baladeva, and built their first char-
iot with their own hands. The festival 
was a great success where many people 
participated and many plates of vege-
tarian food, sanctified by the Deities 
(Prasada), were distributed freely. Since 
then, Ratha Yatra festivals organised by 
ISKCON have been celebrated annually 
in major cities of the world such as New 
York, Toronto, Sydney, Moscow, Tokyo, 
London, Zurich, Paris, Berlin, and Stock-
holm. 

In Stockholm, ISKCON organised and 
celebrated its first Ratha Yatra festival in 
1996 on the occasion of the 100th 
birth-anniversary of A.C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada. Starting with an 
impressive parade through the center of 
Stockholm and ending with the ‘Festival 
of India’ at Sergels Torg. At Sergels Torg, 
classical Indian dance and devotional 
bhajans were performed, speeches were 
given, and sumptuous prasada was dis-
tributed. Ratha Yatra  celebrated in 
Stockholm and even other cities in Swe-
den such as Malmö and Gothenburg. 
The deities and the chariot are brought 
from London by the ‘UK Ratha Yatra 
Festival Team’. For the last two years, 
the Hindu Forum Sweden has been 
helping to organise the event and to 
make it even more known to the public. 
This year, 2019, the parade went through 
parts of Södermalm and ended with the 
‘Festival of India’ at Vitabergsparken. It 
was attended by approximately 500 
people from different Hindu and Indian 
organisations from Stockholm and Swe-
den. 

Ratha Yatra – The Festival of Chariots
 - Kamala Priya



What is the meaning behind the Ratha 
Yatra Festival? 

Another name for Lord Krishna is Lord 
Jagannatha, which refers to the ecstatic 
form of the Lord with large eyes and 
unique features. As the story goes, Lord 
Krishna once overheard a conversation 
about how His dearest devotees, the 
cowherd maidens of Vrindavana, were 
lamenting because of His absence. When 
He heard these accounts of overwhelm-
ing love in separation, the Lord’s hair 
began to stand on its end, His eyes 
opened wide and were filled with tears, 
and His arms and legs contracted as He 
went into a state of spiritual ecstasy. 
Seeing Lord Krishna in this condition, 
His elder brother, Balarama (Baladeva), 
also began to feel ecstatic symptoms and 
displayed similar features. When Their 
sister, Subhadra, arrived at the scene, 
she too became consumed with ecstatic 
joy. Thus, the sublime deity forms of 
Lord Jagannatha, Lady Subhadra Devi, 
and Lord Baladeva represent Their di-
vine love for Their devotees. 

As the story continues, because of the 
great longing for His devotees, Lord Ja-

gannatha gets sick every year. To cheer 
him up, His servants arrange for Him to 
go on a lavish procession to meet up 
with His dear devotees. Lord Jaganna-
tha rides on a grand, three-story-high 
chariot, accompanied by thousands of 
onlookers and marching bands with 
scores of drummers, singers, and danc-
ers. In this way, the Ratha Yatra festival 
signifies the Lord’s love for His dear 
devotees by personally coming out of 
the temple to reunite and glance upon 
them, who welcome Him lovingly in the 
streets. 

Befitting the sentiment of its origins, 
Ratha Yatras also serve as reunions for 
devotees who come from far and wide 
to participate and to meet up with 
friends around their common goal of 
serving Lord Jagannatha with love and 
devotion.

You are warmly welcome join us and to 
participate to this glorious Ratha Yatra 
festival next year 2020 in Stockholm. 
Please contact us for more information 
at Kamala.iskcon@gmail.com. 

All glories to Lord Jagannath, Lady Sub-
hadra Devi and Lord Baladeva!!!
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Pic. from Ratha Yatra Parade in Stock-
holm

Pic. from Lord Jagannath, Lady Sub-
hadra Devi and Lord Baladeva in 
Mayapur, India



 Yoga means a discipline of the 
mind and body. It’s aim is to develop, 
through gradual stages, a quality of 
mind which can attain reality and ac-
quire self-knowledge – through the 
healthy functioning of the mind and 
emotions. This can be achieved by var-
ious processes known as the eightfold 
path :

1) Yama – The rules of social behavior
2) Niyam – The code of personal conduct
3) Asana – Posture and exercises
4) Pranayam – Rhythmic breathing
5) Pratyahar – Detachment
6) Dharana  – Concentration
7) Samadhi  – Illumination

Here, I will discuss only about Medita-
tion. Why Meditation is needed? With 
the help of a story, I want to reveal the 
aim of Meditation. 

Once upon a time there was a poor 
man. He had a plot of land. But it was 
a barren land, so he did not utilize the 
land. He was absorbed in thought how 
to maintain his livelihood. One day he 
was sitting alone and saw some people 
coming towards him. They told him 
“we have information that under this 
plot of land there is an oil mine, so we 
want to dig it”. The poor man gave 
permission. They dug the land and 
found the oil mine. Then they wanted 
to purchase this land. The poor man 
agreed. They gave him one crore ru-
pees as the cost of the land. Similarly, 

the digging process of inside is called 
meditation. We have to search inside 
that ‘Who am I?’ ‘From where I have 
come?’ ‘Where I have to go?’ These 
thoughts lead us to the feeling of med-
itation. Before going through medita-
tion, we have to control our mind. 
Now the question arises how can we 
control our mind? It goes faster than 
the wind. To control the mind, one 
should chant vedic Mantras. The San-
skrit word ‘Mantras’ is derived from 
two words – ‘Man’ means Mind and 
‘Tras’ means to give relief. So, the 
words which relieve our mind from 
negative vibration is called Mantras. 
Before controlling our mind, we have 
to control our Buddhi. The Sanskrit 
word Buddhi means brain. Buddhi 
and Mon are like two brothers. Sup-
pose father gives freedom to the elder 
brother i.e. Buddhi and tries to control 
the younger brother i.e. mind (Man) 
then it will not give the effective result. 
Suppose the father forcibly makes the 
younger brother to sit down to read 
and gives freedom to the elder brother 
to play, then he will beacon his young-
er brother to accompany him. When-
ever the father visualizes on another 
matter then the younger brother gets 
the chance to flee away. He soon goes 
to his elder brother and starts to play. 
It means if you control your elder 
brother i.e. Buddhi then you need not 
control your mind; it will be automati-
cally controlled. Now the question 
arises how can we control our Buddhi? 
With the help of conscience, we can 
control our Buddhi. Conscience gives 

Yoga and Spiritualism
 -  Sutapa Guha



the correct direction to the Buddhi. 
This can be cleared with the help of a 
story. One day a saint came to a vil-
lage. The villagers welcomed him. In 
the evening he delivered his moral 
speech amongst the villagers. All vil-
lage people assembled there. A thief 
took this opportunity. He went to a 
rich person’s house and stole all the or-
naments and returned home. He then 
hid it in his house and sat on a chair in 
the veranda. Within few minutes a 
person covered with cloak stood in 
front of him and told ‘today you steal 
all valuable things, for this reason you 
will be punished by the God. The thief 
thought ‘Nobody had seen me steal. 
Then how can this person know’? He 
asked, ‘Who are you? How do you 
know about my work’? That person re-
plied ‘I am an angel and God has sent 
me to you’. The thief was afraid of 
God’s punishment. He took his stolen 
goods and was going to return them. 
On his way, he heard one line from the 
saint that the angel has no image. The 
thief thought that the person had an 
image so he would not be an angel. So 
he returned to that person and asked 
‘give me your real introduction, other-
wise I shall kill you’. That fellow told ‘I 
am also a thief like you. I thought that 
when you will return those ornaments 
then I shall steal those’. The thief ‘s 
wife was a pious woman. She told her 
husband ‘only one word of the saint 
saved your goods. If you heard his 
whole lecture, your whole life would 
be saved’. From that day the thief’s 
conscience disallowed him to do any 

wrong work. Now it is clear that con-
science helps to lead the right path, but 
cannot show the path of salvation. To 
get salvation we should go through 
meditation. When we practice medica-
tion, then the mind is puzzled by inef-
fective thought and that created hin-
drance to achieve the aim. 

Now the question arises how one can 
overcome it. It can be cleared with the 
help of a story. When the sea was 
churned by Gods and Demons, first 
poison came out God drank it and 
fainted. Then the rest of the Gods went 
to Lord Shiva and expressed their 
problem. As the Demons refused to 
drink poison. Gods were bound to 
drink the poison. In this way if Gods 
drank poison they would faint. After 
poison, nector would come up. The 
Demons would drink and would be 
immortal So Lord Shiva consumed all 
poison in his throat. It is an allegorical 
story. Here sea is inside our heart. 
Gods and Demons mean positive 
thought and negative thought. 

So, when a devotee treads on spiritual 
line then in the beginning the devotee 
will be puzzled by the friction between 
positive and negative thoughts i.e. fric-
tion between Gods and Demons. In 
spite of facing the clash, if the devotee 
sticks to his aim, Lord Shiva that means 
Supreme power will assume the devo-
tee’s poison i.e. negative attitude and 
help to proceed till the goal is achieved 
that means, salvation.
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 Nikhileshbabu loved watch-
ing the National Geographic Channel 
when he had nothing else to do. He ad-
mired the deep recesses of Africa, 
where the leopard hunted in the dark-
ness. The creamy world of the pen-
guins captivated him. But his favourite 
remained a show on an old lion , tired, 
alone and fragile, silhouetted against a 
magical moon. He lived in the top floor 
of a house in an unimpressive room 
with the television set, a few books and 
paint brushes as his only possession.

On my first meeting he came into my 
chamber in white punjabi and dhoti 
accompanied by his son who com-
plained to me of his father’s trouble in 
breathing. Closely surveying the grey-
ish eyes behind the spectacles, I was 
just about to address the patient when 
he spoke up laughing nervously, 
“There’s nothing wrong with me. My 
son , he is too concerned you see. In 
fact, I had no intention of troubling 
you at all.” 
I said, “Ah, don’t you worry. Of course 
there’s nothing wrong with you. If you 
feel that you are having difficulty, use 
this inhaler.”

As it turned out, Nikhileshbabu devel-
oped several complicated medical 
emergencies several times a month, 
but most of the time, they weren’t seri-
ous although every time he used to 
mention something against the inhaler 
that I gave him. There came a stage 
when he somehow acquired my phone 

number and called me up.

“Oh Dr. Ghosh, I have this splitting 
headache since last morning . Will you 
please come by when you have time?”

Perhaps because I had grown a fond-
ness for him in course of his visits, I 
found it hard to turn him down.

On visiting his house, I came to know 
that he was a retired officer of the exec-
utive cadre who had once famed for 
his bravery, courage and honesty to 
his service. In the beginning I carried 
my medical instruments with me ,but 
later I surmised that for some unfath-
omable reason he almost chose me to 
be the person he could talk to, so I 
stopped bringing them with me. In his 
puny room as compared to the the rest 
of the house, he seemed like a tired 
,old lion devoid of any sympathy from 
the rest of the family. To me, as a doc-
tor, nothing remained hazy.

“So is loneliness the main reason be-
hind your diseases?”

“May be or may not be! See, I don’t 
blame my son for that!He is a busy 
person and earns a lot. He has left me 
alone, though I haven’t left his memo-
ries.” “Doesn’t your son talk to you 
apart from taking you to doctors for 
your illnesses?” “Yes, of course, every 
week he talks to me, only on that very 
day when I always visit doctors “, he 
said laughing with mockery. “But still 
he is the best son one can hope for.”

Loneliness
     -  Sagnik Palit



Loving the way he spoke, I visited him 
on a regular basis while returning 
home. All his diseases where gone. I 
started liking him like my father and 
gradually got mesmerized by his artis-
tic skills,especially the ones that were 
inspired by the National Geographic 
shows.

Soon I got married and settled down. 
His health started losing its shine, as I 
could no longer spend hours with him.

After two to three months, he was ad-
mitted to the same hospital, which had 
given me my first employment. I saw 
him as a practicing doctorThat was our 
last meeting, for when I went there the 
next day, his bed was empty. As a doc-
tor, I knew he was dead but as a son, I 
knew that he will always be eternal in 
my heart. My nephew, a psychologist, 
being keen to know more about ,him 
asked me “Didn’t he never gift you 
anything?”

I suddenly stood up very exclaimed I 
hurried back to my room to bring some 
of the paintings that he had gifted me. 
On seeing the paintings he stood up, 
surprised and amazed!

“Such a wonderful character he was!”-
exclaimed my nephew. “Haven’t you 
ever thought deeply about all these?”

It was evening and it had started rain-

ing outside.The moon was slowly 
shrouded by thick, mystical clouds as 
big droplets fell outside my glass win-
dow.

The words that came out of his mouth 
still  gives me a shiver down my spine. 
I hadn’t ever noticed how the colours 
black and grey featured in almost ev-
ery painting. How the four paintings 
Nikhileshbabu had gifted me depicted 
his life of separation from his family 
and his loneliness!! The lion with a 
family, gets separated, till he lives all 
alone, tired and fragile, silhouetted 
against a magical moon. The lion sym-
bolises his inner power and strength 
that was once unbeaten at the time of 
his youth.

The next day, after office, I went to his 
house to collect the rest of the paint-
ings. But I was shocked by his son’s 
answer. “My father insisted that all of 
them be burnt to ashes, with him, on 
the pyre. Didn’t you know? You were 
so close to him!! Oh, well, I guess you 
remained an outsider after all!!!” I 
could hear the mockery dripping from 
his voice. It started raining and I came 
back home exhausted. I look back and 
still at doubt whether I was really re-
sponsible for Nikhileshbabu’s death or 
not !!
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‘ Baba, ‘Maid of the mist’ r kotha 
tomar mone achey ? Ekkebare bhije 
chan hoye gechilam amra.’
- Kothay jyano sunechii naam ta, 
chena chena lagchey…
‘Niagara falls e, tumi SUNY Buffalo r 
conference e planery speaker chiley, 
amader sobaike niye gechiley ..’
- Hnya hnya, kintu aro keu ekjon 
chilo songe
‘Hnya baba, maa chilo’

Tannisthar chokh osposto hoye aasey, 
aaj kichutei chokher joler fnota naamte 
dite chay na gaal beye. Protyek din ek 
i chesta, ek I nirasha.

Dr. Tannistha Roy New York e 
gobeshonaroto ekjon prothibhamoyee 
boighyanik. Baba Prof. Subhomoy Roy 
r haat dhorei tar gobeshonay asa mo-
lecular biology te. Prof. Roy ekjon dik-
pal boigyanik chilen IISc te. Bigyaner 
proti oirokom sadhona r bhalobasa 
besh birol. Maa puro songsar eka ha-
simukhe chalaten, konodin konoro-
kom birokti ba osohishnta dekheni 
Tannistha. Deshe bideshe koto invited 
lecture diten baba r tarpor byarano. 
Koto notun notun jayga, tar manush-
jon, prokritir ashchorjo sob shristi 
chotobela thekei baba r haat dhore tar 
swad pawa .. oi to sebar Mexico r Can-
cun e giye …..

‘Dadu ki didun keo bhule gyachey ?’

Ek jhotkay flashback muche jay, Tan-
nistha r samne dnariye meye Anoush-
ka. Haat bariye chokher jwol muchey 
dey se.
‘Maa, I know how terrible you feel. 
You have been trying every day to 
bring him back.’
Anoushka diner por din dyakhe 
kibhabe proti ti din maa Dadu r Di-
mensia r songe judhhdo korchey. 
Phone e dadur khobor newata ekta 
ochila matro, asole Tannistha ek i 
purono golpo, purono smriti tene ane 
Subhomoy r samne, ektu ashay jodi 
Subhomoy sei golpey sotosfurto bhabe 
jog dite paren…
‘Didun was so beautiful, na ?’
‘Your mom has her eyes, Anu.’
Kokhon je Philip ghore esechey keu 
bujhte parey ni.
‘And Dad, I want to be like her, like 
Dadu. I like to explore new things, I 
like to think in a different way as they 
do. It’s such a creative world !!!’
‘Yes, Anu. Don’t be like me as a fisted 
jawed corporate with a Bluetooth 
headphone in ears, that’s so pathetic. 
And Tanni, we are all with you in your 
fight. Why don’t you take a break and 
visit him for a few months ? You will 
feel much better. I can take care of 
Anu.’
Phil r haat dhorey Tannistha, chokh 
bhari hoy ease, tobu mukhe hasi ene 
boley ‘I am so lucky to have you, Phil 
and Anu in my life. I can’t leave you, I 
can’t leave my research for a long time. 
R to ektai bnadhon desher songe, Baba 

Proteeksha
 - Biplab Sanyal



Jodi raji hoten ekhane ese thakte …. ‘

‘Kaku r condition ki aro kharap hoye 
jachchey re, Tanni ?’
University r coffee shop e muk-
homukhi bosey Tannistha r Shreemoy-
ee. Onek diner bondhutto, bha-
gyokrome ek I University r faculty 
dujon.
- Maa choley jabar por aro de-
grade korechey.
‘Sedin, Soumya bolchilo or didir kotha, 
eto kharap laglo, ekdom bedridden. 
Amra jara ek paa deshe fele rekhechii, 
amader sobar i ei durbhaggyo hobe ?’
- Hoyto Shree, hoyto. Ekta dir-
ghoshah porey. Perhaps, I should have 
gone back. 
’Seta hoyna, Tanni. Tui janish deshe 
firey geley tui konodin tor swopno 
puron korte parbi na. Who will under-
stand your dedication, your brilliant 
and innovative mind ?’
   -Jani na ki hobe, eibhabei lorte 
hobe, Baba k harate chai na. Amar jibo-
ner ekta onek boro ongshu jure achen 
baba. 

‘Tanni, ami kichutei mone korte par-
chii na oi noditar naam, oi je, Mainz r 
pashey …’
- Baba, ota Rhine.
‘Hnya hnya, eibar mone porechey. Oi 
je, onar songe koto kotha holo steamer 
e bosey. Oi experiment ta, boddo Dhn-
yowa chilo, kirokom dom aatke aschi-
lo, choto choto chelegulo steamer theke 
jhnap dichchilo jwole…’
-Prof. Samuelsson. Amake khub 
bhalobasten. Tomra Nature e publish 
korechiley, mone achey ? Tarpor koto 

hoichoi, koto press release ..
‘Ta baute, he was a genius and had a 
free and simple mind. Oto boro maper 
manush hoyeo amar song ek kothay 
kaaj korte raji hoye gelen. Kintu Tanni, 
oi je choto choto chelegulo, khali gaye, 
jwole jhnap dichchilo, ki odbhut sorol 
hasi…’
- Ota Gongay, baba. Tumi aaj os-
udh kheyecho ? Sekhar deyni ?
‘Mone hochchey to diyechhilo. Or bod-
do bhulo mon.’
Babar kothay hasi pay Tannistha r. 

Aaj New York er akash khub gombhir. 
Jekono muhurta bhengey porte pare. 
Tobu Times Square e manusher dhol. 
Tannistha bhabe, manush ki odbhut 
jib. Eto dukhkho kosto, eto protikulo-
ta, tobu se biswas haray na, chute 
cholay, notun arek dikey, ashay ashay 
Jodi agamikal ta onnyorokom hoy. 
September 11th r smriti aaj o dogdogey 
manusher money, oi je lokti guitar ba-
jiye geye cholechey ‘the answer my 
friend, the answer is blowing in the 
wind’. Tannistha paa chalay, aaj de-
partmental council r meeting, onek gu-
ruttopurno bishoye sidhhanto nite 
hobe..

Coffee ta boddo tneto lagchey. ‘Bogus, 
sob bogus.’ Nijer mone bole othey Tan-
nistha. Department council meeting e 
tumul torko-bitorko hoyechey. Kichu 
puronoponthi purush Professor Tan-
nisthar eto safolyo ekhono nichu chokh 
e dyakhey, othocho erai baire udatto 
konthey ‘women power’ r joygaan 
gay. ‘Hypocrites !!’. Eimatro granting 
agency r email ta elo: extension reject-
ed hoyechey oti samanyo karone. Aso-
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ley kichu boro matha kichutei or eto 
antorjatik porichiti mene nite parchey 
na… sob kichu bhonyonkor hotasha 
jonok lagey Tannisthar. Baire ghono 
kalo akasher dike cheye thakte thakte 
hothat I phone ta dial korte thakey.

’Ke ? Tanni ? Oirokom golota laagchey 
kyano maa ? Research thik thak chol-
chey to ? Goto soptaher Nature e Alz-
heimer r article ta porecho tumi ? Ki 
osadharon kaaj !! Aaj Jodi amar lab ta 
thakto. Maa, tomake kintu amar oi in-
complete kaaj ta sesh kortei hobe. Ami 
dekhte chai amar bhabnar fosol amar 
meyer haat dhore manusher kaachey 
kibhabe pnouchoy.. E boro kothin 
byadhi, manusher smriti tai Jodi hari-
ye jay, tahole amader boyoshe ki niye 
bnachbo bolo to ? Tomar maa bolten je 
amr gorbo hoy je ami emon ekjon 
manusher pashey achi je nijer bhalo 
mondo, otit, bortoman sob bhule giye 
sudhu manusher jonnye kaaj kore 
jachchey, Tomar mone achey Niagara 
falls e maa k jor kore ‘maid of the mist’ 
e choriye jei oi bishal jolosomudrer 

kaachey jahaj ta esechey, ami maar 
matha theke chata ta soriye niyechil-
am, water proof jacket ta khulte bad-
dhyo korechhilam, bolechilam ‘Mad-
habi, prokriti k onubhob koro, er 
modhei anondo, er modhei ………’

Chokhta jhapsha hoye jachchey Tanni 
r, gaal beye neme aschey Niagarar ti-
bro jwoler dhara, babar kotha ospost-
ho, aste aste palte jachchey landscape, 
New York r bohutol chariye, somudro 
periye, akash thele, jeno ekta drone 
alor gotibege egoy, oi je steamer ta, oi 
je Baba dnariye, haat dhore chotto Tan-
ni, pechone karkhana dhnoya charey, 
choto choto khali gayer chele gulo 
jhnap dichey gongay, abar steamer 
beye uthchey, abar jhnapachchey, ki 
sorol hasi, ki anondo, nodir pare kash 
fuler sari, sada megher sathey roder 
lukhochuri…..

Kothao ekta dhaak beje uthlo na ?  

“রযারনীমর উইদযাউট অি্নীমর is like rifle without bullet.”
      - �ঙ্রর মঙ্র্ �র / শঙ্র



 Today many of us know about 
Kumudini and its institutions—Ku-
mudini Hospital, Bharateswari Homes, 
Kumudini Nursing School and Col-
lege, Kumudini Women’s Medical 
College and Ranada Prasad Shaha 
University. These were all born from 
the vision of one man—Rai Bahadur 
Ranada Prasad Shaha. Despite my 
close association with the organisation 
and growing up there, it still amazes 
me that one man could create such a 
huge operation in his lifetime. Born in 
a lower middle-class family, Ranada 
rose to great heights, creating a huge 
business empire only to give away all 
his worldly possessions for the welfare 
of the poor and needy.

To understand the driving force be-
hind such a great enterprise we need 
to go back to the beginning. Our story 
begins in the year 1896 when a child 

was born to Debendra Podder and Ku-
mudini Devi at his uncle’s village in 
Savar. The young Ranada was ex-
tremely attached to his mother. His 
mother’s sudden death from post-na-
tal tetanus (having given birth to a 
still-born child) when Ranada was 
only seven, turned his whole world 
upside down. This brought home to 
him two irrevocable facts: The poor 
quality and non-availability of medical 
services and the sorry plight of women 
in the then social hierarchy. Yearning 
motherly love and affection he ran 
away from home and after roaming 
around for a while, finally ended up in 
Calcutta. He survived by doing any 
honest work he could find. Many a day 
he went to sleep hungry. One day, 
while he was selling newspapers in a 
rail station, a child fell onto the railway 
tracks. A crowd gathered, but no one 
did anything. Ranada immediately 
jumped onto the railway track, saving 

 Man With A Vision
 - Mahavir Pati
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the child just before the train had ap-
proached.

Later, he became involved with the 
Swadeshi Movement and got into 
trouble with the law enforcement 
agencies. He even spent a short time in 
jail. In the meantime, WW1 started and 
young Ranada enlisted in the British 
Army first as a medic and then as a sol-
dier. His unit the Ambulance Corps 
maintained a hospital in Baghdad to 
treat the wounded soldiers. This hos-
pital caught fire when a nearby maga-
zine exploded. Risking his life Ranada 
saved around 20 wounded soldiers 
from the blazing inferno. This act of 
bravery resulted in his commanding 
officer Captain Cook’s entry in his ser-
vice book: “…On the occasion of the 
magazine explosion near the hospital, 
he remained cool and worked hard, 
being one of the last to leave the hospi-
tal.”

On September 26, 1916 Ranada re-
turned to a hero’s welcome in Calcut-
ta. He then decided to join the Bengali 
Double Company which later became 
the 49th Bengal Regiment. There RP 
Shaha received his commission as a 
Viceroy’s Commissioned Officer.

On August 30, 1920 his regiment was 
decommissioned. Thus began another 
chapter in his life. He started a small 
coal shop in Calcutta, supplying coal 
to both households and businesses. 
Through hard work, diligence and 
good management Ranada soon be-
came one of the leading coal merchants 
in Calcutta. He also diversified into 
other businesses, including a river 
transport company (later to be named 
Bengal River Service).

Ranada now had the resources to pur-
sue his dream. He started a small dis-
pensary in his ancestral village of Mir-
zapur which grew into a hospital 
(named after his mother). He also laid 
the foundation for a residential girls’ 
school, Bharateswari Homes. Lord RG 
Casey, the Governor of Bengal came 
all the way from Calcutta to inaugu-
rate his hospital.

In his inaugural speech Lord Casey 
said, “Some of you may wonder why I 
should take such close personal inter-
est in a hospital? My answer is simple: 
I feel this hospital affords a high exam-
ple of what can be done when the ini-
tiative, enterprise and public spirit of 
one man is directed towards the wel-
fare and wellbeing of the community.”

Today, 75 years after its creation, Ku-
mudini Hospital has evolved into a 
1,050-bed general hospital providing 
high quality and almost free medical 
care. In 2001 Kumudini Women’s 
Medical College was established. Ku-
mudini Hospital School of Nursing, 
established in 1973 has now evolved 
into a Nursing School and College, 
training junior and senior nurses, mid-
wives and BSc nurses.

Besides these, Mr Shaha also estab-
lished Kumudini Women’s College in 
Tangail and Devendra College in Man-
ikganj. He also provided funds to es-
tablish Huseyn Shaheed Suhrawardy 
College in Magura. Huseyn Shaheed 
Suhrawardy, the former prime minis-
ter of Pakistan on a visit to Kumudini 
Complex at Mirzapur in the mid-fifties 
wrote in the visitor’s book:
“A poor man became a millionaire, 
and the millionaire voluntarily became 



a poor man, spending his all in the ser-
vice of humanity, for the suffering and 
the distressed, for the furtherance of 
education, for rendering a service to 
the state, which the state itself has not 
undertaken. But is the Rai Bahadur 
poor; he is rich in the esteem, in the af-
fection, in the love of a grateful people; 
having given all his worldly posses-
sions, he has obtained more than those 
who were his compeers. May that state 
and the people he has served so well 
give him that recognition which is his 
due, and not destroy the great institu-
tion he has built with such love and 
devotion.”

This great man along with his son and 
successor Bhabani Prasad Shaha were 
abducted by the Pakistan Army and 
the Razakars on May 7, 1971. They 
never returned.

Mr Shaha did not believe that he was 
doing charity to anyone. As an artist is 
defined by his art, a poet by his poetry, 
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so too RP Shaha was defined by his ac-
tions and the institutions he founded. 
To him Kumudini was no ordinary in-
stitution. It was an embodiment of his 
mother, of the shelter and care that he 
was deprived of. Hence our motto: 
“Kumudini Cares”.

Even today, RP Shaha remains an in-
spiration to all, proving that even if 
you are born in unfortunate circum-
stances, you can shape your destiny 
and carve out your own niche in histo-
ry. Indeed, the life and deeds of this 
great man will forever live in our 
hearts.

Ranadaprasad Shaha (November 15, 
1896 – May 1971)

 

“Death is the most certain event in human life. 
But the moment is most uncertain.”



 The Story of a “Bhodrolok” 
who couldn’t be...
The bhodrolok who couldn’t be...

In 1966, in a what was to become an 
iconic scene from OP Ralhan’s Phool 
Aur Patthar, a young strapping Dhar-
mendra took his shirt off to cover a 
shivering Meena Kumari. It was a de-
fining moment in hindi cinema. A mo-
ment when the macho hero was born. 
True, there were heroes like Shyam 
earlier, and even Dara Singh who ap-
peared tough and swashbuckling in 
their screen persona, but the brawny 
machismo that is oh so common in 
Hindi cinema today, came into being 
with the advent of Dharmendra. The 
first he-man of Hindi cinema.

Countless films over the past decades 
have gone on to reinforce and firmly 
establish Dharmendra as the quintes-
sential “Mard”. The ultimate he-man, 
the evergreen action star. But some-
where down that tremendous road of 
success, another side of Dharmendra 
has gotten completely overlooked. Ig-
nored and forgotten. The “sensitive 
bhodrolok” persona of Dharmendra.

Interestingly enough Dharmendra has 
shared a unique equation with some of 
the top notch Bengali directors of Hin-
di cinema. It was Bimal Roy who gave 
him a break as the sensitive jail-doctor 
who silently pines for Nutan in Bandi-
ni. His association with directors like 
Asit Sen (Khamoshi), Phani Majumdar 

(Akash Deep), Dulal Guha(Chand Aur 
Suraj, Dost, Do Dishayen), Satyen Bose 
(Jeevan Mrityu) have more often than 
not showcased him in roles devoid of 
the usual rumble-tumble one associ-
ates his movies with. Even in Hindi re-
makes of Bengali films like Naa (re-
made in Hindi as Devar), Dharmendra 
shone in his quiet, sensitive avatar. 
Dharmendra’s only full-fledged tryst 
with Basu Chatterjee (barring cameos 
in the director’s Chhoti si Baat and 
Swami) saw him essay the role of a 
quiet and shy Sanskrit professor, com-
plete with an attire of a simple kur-
ta-pajama and thick-rimmed specta-
cles. It was amazing that Chatterjee’s 
Dillagi was released in 1978 alongside 
films like Shalimar and Azaad. Even 
Pramod Chakraborty the maker of 
Azaad, Jugnu and other commercial 
potboilers started his association with 
Dharmendra in the Hindi remake of 
Bimal Roy’s Bengali film Udayer 
Pathey. Naya Zamana portrayed Dhar-
mendra in the role of an upright ideal-
ist, a role it seemed he was born to 
play.

Dharmendra’s association with Hri-
shikesh Mukherjee requires special 
mention not just for the quality of films 
the two of them have worked together 
in, but also for the type of roles Mukher-
jee offered him all through. Be it the 
sensitive writer of Anupama, or the 
soft hero of Majhli Didi, the professor 
of botany in Chupke Chupke or the 
college lecturer in Chaitali, Dharmen-
dra was the quintessential bhodrolok. 

Dharmendra - 
 - Pratik Majumdar



His undeniablly good looks added that 
extra sheen to each of his characters 
that he portrayed with elan in his films 
with Mukherjee. Even when he was 
cast as himself, the film star, in Guddi, 
a soft sensitive endearing side of a 
larger than life star was what Hrishi-
kesh Mukherjee managed to make 
Dharmendra portray. How one wished 
all superstars would have a human 
side to them as Dharmendra did in 
Guddi. And of course the absolute 
stamp of Hrishikesh Mukherjee’s vi-
sion of Dharmendra as an actor was 
put in the masterful association of the 
two in the iconic Satyakam. The bril-
liance of Dharmendra’s performance 
as Satpriya makes us wonder why and 

how he got to flaring his nostrils and 
shooting his machine gun in countless 
mindless movies when he could come 
up with something like this.

Macho man, Garam-Dharam are titles 
Dharmendra has had to live with all 
his life, throughout his career. Maybe 
he owes his success thanks to that im-
age. But maybe somewhere deep in-
side there might be a tiny trickle of re-
gret of not being the “bhodrolok” he 
could’ve been. The sensitive actor he 
was destined to be at one stage of his 
career.

Aaya Hai Mujhe Phir Yaad 
Wo Zaalim ...
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Västerbotten’s Special  Älgfärsbif-
far

- Emma & Sanjib Sil
Ingredienser :
500 gr älgfärs
500 gr fläskfärs
2 dl grädde
1 dl ströbröd
1 liten finhackad Gul lök
2 ägg  
2 msk frysta provençalska örter
1 msk frysta persilja
1 msk grillkrydda
0,5 tsk salt
0,5 tsk finmald svartpeppar

Gör så här :
1) Blanda allt väl. 
2) Använd ca 2 msk blandad smet 
till att rulla till en boll som plattas till 

och formas till biffar. 
3) Stek i smör 3 minuter på varje sida  
i medelvarm stekpanna. 
4) Lägg alla biffar i stor glasform, täck 
med folie och sätt in i ugnen 15 mi-
nuter på 200C.

Serveras med kokt potatis, rårörda 
lingon och gräddsås.

Smaklig måltid!

Svensk Recept :



 summer 2019  was extra spe-
cial in my life as I  could check off one 
wish from my bucket list. I fulfilled my 
childhood dream  of visiting the United 
States of America. It was an amazing 
two weeks of travelling around the fa-
mous tourist spots in east coast. I have 
grown up  hearing stories about the 
greatness of America, the land that nev-
er lets  down those who want to make it 
to the top, who want to work hard, land  
that never discriminates and promises a 
good life to one and all. My  knowledge 
about USA grew drastically after this 
trip as my family took me  around to his-
torically prominent sites where I could  
learn about the British  ruled USA, the 
civil war, the fight for independance 
and the abolition of  slavery. I visited the 
Historic Triangle in Virginia compris-
ing of  Jamestown,  Colonial Williams-
burg and Yorktown , James River and its 
strategic role in  American Civil War , 
the 9/11 memorial sites in New York, 
where the twin  towers once stood. The 
most inspiring visit was to see the Statue 
of  Liberty. It was a sight to behold.   

Sharing some less known facts about 
the statue :  

The   Statue of Liberty  ( Liberty Enlighten-
ing the World ; French:  La Liberté  éclairant 
le monde ) is a colossal neoclassical sculp-
ture on  Liberty Island in New York 
Harbor in New York, in the United 
States.  The copper statue, a  gift from 
the people of France to the people of 
the United States, was  designed by F 
rench sculptor Frédéric Auguste Bartho 
ldi   and its metal  framework was built 
by  Gustave Eiffel . The statue was dedi-
cated on  October  28, 1886. The original 
color of Liberty was the color of copper 

and over the years it  has turned to the 
color green.  

The Statue of Liberty is a figure of Libe 
rtas , a robed  Roman lib erty goddes s .  
She holds a torch above her head with 
her right hand, and in her left hand  car-
ries a  tabula ansata  inscribed in Roman 
numeral s  with  “JULY IV  MDCCLXX-
VI” (July 4, 1776) , the date of the U.S. 
Declaration of  Independence.  A broken 
shackle and chain lie at her feet as she walks 
forward,  commemorating the recent nation-
al abolition of slavery.   The statue became 
an  icon of freedom and of the United 
States , and a nat ional park  tourism  des-
tination. It is a welcoming sight to  i mmi-
grants arriving from abroa d . She  stands 
tall with a height of  305 feet 1 inch (93 
meters)  from ground level to  torch. 

The journey that started from a dream 
by French Sculptor Frederic Auguste  
Bartholdi, conceptualisation of an idea,  
execution,  implementation,  overcom-
ing financial and practical challeng-
es, successfully travelling the  Atlantic 
ocean and permanently establishing it’s 
grounds at New York. It  proves that 
anything is possible, just one has to have 
the courage to dream  and right inten-
tion to make the dream come true.   

I have heard that the USA is a land of 
opportunities and it gives everyone a  
fair chance. The Statue of  Liberty is a 
symbol of  FREEDOM AND  LIBERAL-
ISATION .  

“We’re going to build a wall” - it’s 
something we have heard US President  
Donald Trump say many times since he 
launched his presidential campaign.  If 
this is what the United States is heading, 

Through The Eyes Of Lady Liberty !  
    - Reshmi Ghosh



then the ideologies of what  America 
stands for is at great risk! 
 
Now I am going to narrate my version, 
if I could see through the eyes of  Lady 
Liberty:           

If I were the eyes of Lady Liberty ,  I have 
seen the first ray of Sun falling on  New 
York city skyline, the hustle and bustle 
during the day, the setting of  the dusk, 
the glittering lights shimmering the 
night sky and an almost  awake midnight 
soon getting ready for the next day. My 
vision has been  pretty much the same 
for 133 years since my establishment. I 
have seen  boats and ships of varied siz-
es sailing in and out of New York bay, 
dreamy  eyes of countless immigrants, 
hopeful souls leaving their past behind 
and  eager to enter into a land of possi-
bilities. I have 
seen the fa-
mous Brook-
lyn  Bridge 
c o n n e c t i n g 
M a n h a t t a n 
to Brooklyn 
and allowing 
movement in 
both  direc-
tions all year 
round.  

I have seen 
the city con-
quer harsh winter, snow storms, hurri-
canes like  Sandy, the torrential rain, the 
boiling heat and also bloom into a gar-
den of  spring flowers, cooling everyone 
with its fresh freeze. Dazzled all sights 
with  the Times Square maze, inspired 
the world fashion by its creative trends 
and controlled the world finance curves 
through Nasdaq. Whatever happens in  
this city thus affects the life on earth di-
rectly or indirectly.   

I can still remember the day of  9/11, 
2001  that changed human life on earth  

forever.   This is the day when 4 hijacked 
planes crashed into the twin towers  of 
the world trade centre, The Pentagon in 
Washington D.C and a small  township 
in Pennsylvania.  

I have a vivid memory of the first plane 
crashing into the North Tower and  sec-
onds later another plane crashing into 
the South Tower of the World  Trade 
Centre (Twin Towers), these massive 
concrete high rises crumbling like a deck 
of cards into smoke and dust.  It was a 
sight I can never forget,  the appear-
ance of New York city skyline changed 
forever.  This was  followed by a light 
and sound show by the police cars, am-
bulances, fire  fighters, helicopters, traf-
fic jams, screams, cries , unfortunately a 
show of  chaos and terror. The city and 
its people have bravely fought the crisis 

and  life moved 
on.  

I wonder if 18 
years later, did 
the world en-
tirely recover 
from this deep  
wound?  

No matter what-
ever has been the 
weather like, how 
strong a lightning 
has  struck me or 

how big a wave has washed my shore, 
I remain steadfast till  date. I have seen 
many leaders come and go, rule US with 
different  ideologies and beliefs. Many 
have lived up to the true spirit of Amer-
ica,  many have disappointed the believ-
ers of freedom. For 133 years, without 
a  blink I have seen the time come and 
go by. I feel that I symbolise Hope more  
than of Liberty in the current era . But 
until the last moment I stand tall and I  
pledge to symbolize a brighter future 
for humanity.      
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 He got up from his seat to put 
a coin in the jukebox. ”Not Ben King 
again please”, she implored with a 
smile. “Naah, it’s Carole King now”, 
he replied. He went up and put in a 
coin to play Way Over Yonder. As the 
female King’s mellifluous voice start-
ed singing, he came back with a grin 
on his face to sit down.

It was a lovely afternoon. The rains 
outside seemed as if they’d never stop. 
They were sitting opposite each other 
in the cafe and not side by side. They 
never liked sitting that way. It’s so im-
portant to be able to see each other 
clearly, they both agreed. The cafe 
brought back such happy memories. 
As they sat sipping on their black tea 
and espresso, the cheese sandwiches 
and fish fingers lay untouched. So 
much of talking interspersed with 
laughter and those pauses when they’d 
look at each other and quickly look 
away. Neither wanted to go there 
again.

She looked as if not a day had passed. 
Her smile still went right to her eyes. 
Every time. Without fail. He always 
felt happy being with her. It was the 
same today. After all these years. He, 
on the other hand, had aged. Sideburns 
were more salt than pepper. His hair 
was also thinning. But his youthful 
smile was still intact and she loved that 
about him. Like always, she felt re-
laxed and safe with him.
They stood out from the other couples 

in the cafe who were mostly younger 
than them. But they had an intensity 
and a presence which could hardly be 
ignored. Even the waiters, it seemed, 
didn’t want to come in their way. They 
spoke, they laughed, they argued, ab-
solutely lost in each other.
He kept looking straight at her all 
along. There was a soft smile that 
swept across this face all the while. She 
looked at him sometimes, her eyes 
twinkling whenever they met his, oth-
erwise her gaze went all over the cafe. 
She was taking in the atmosphere and 
the moment as much as she could. She 
felt alive with him in the cafe. She was 
savouring every moment of it.

“The movie was lovely. It felt so nice 
to be in a single screen after all these 
years”, he said, taking a sip of his black 
tea. “Oh yes, it was fun. The same un-
comfortable seats and that smelly pop-
corn. Just seemed like old times”, she 
agreed. “Kids these days can never en-
joy movies the way we did”, he said, 
clasping her hands for the first time 
that afternoon. She didn’t try and free 
her hands, nor did she clasp them back. 
For a moment she simply froze.

“It’s been such a lovely day. The visit 
to college, then the movie, and now 
here. It seems like not a day has passed. 
I can’t tell you how happy I am”. He 
was saying these words in his mind, 
trying to put them in a coherent sen-
tence, when he was disturbed by a 
loud message beep from her phone.
“Mamma come home as soon as you 

August Rain
 - Pratik Majumdar



can. Papa doesn’t know anything 
about the house. Where are you? When 
will you be back?”

She read the message, smiled and 
showed it to him. It was as if he’d been 
rudely woken up from his dream. Out-
side the cafe, the rain showed no sign 
of stopping.
“He is so clueless about the house, you 
know, sometimes I wonder what he’d 
do without me”, she smiled wearily as 
she spoke. He didn’t fail to notice the 
obvious affection and care in her tone.

“I can understand”, he replied dispas-
sionately. He was now coming to terms 
with the real world after nearly a whole 
day of dream-like existence. “You 
must go if you’re getting late”, his 
heart broke as he uttered these words. 
“Yes, I’ve booked an Uber”, she said, 
her eyes fixed on her phone all the 
while. “It’s nearly here”.

He paid the bill. “We were to Dutch na 
like old times”, she tried to protest, but 
he didn’t listen to her. With a swift 

movement of his hands, he snatched 
the bill and paid it to the waiter asking 
him to go. “As always”, she looked at 
him, shaking her head slightly in mock 
anger. “Some things never change, do 
they”, she admonished him, ruffling 
his hair as she spoke.

She gave him a tight hug as they got 
up. Her eyes were shut, as she drew a 
deep breath inside to take in as much 
of the moment as she could. “You take 
care and stay well”, she said, looking 
at him for the first time, the way he 
had looked at her the whole day.

He kept standing there till the Uber 
was driving away. The pouring Au-
gust rain drenched him to the skin, but 
he didn’t care. After a whole day’s 
feeling, of time standing still, he finally 
felt that gap of 19 years which separat-
ed them, once again, as the Uber dis-
appeared from his sight. He turned 
around and started walking till he got 
lost in the sea of people.
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Across
1. ramchandra
2. temple
3. october
4. india
5. prasadam
6. magazine

Down
1. autumn
2. ravana
3. puja
4. human
5. embassy
6. trinayani
7. kolkata

CROSS WORD RESPONSES



 You must have studied geome-
try in school. The shapes of triangle, 
square, circle and so on and must have 
calculated a lot to find out the area, pe-
rimeter, height etc. You  also work out 
lot of theorems and proven methodol-
ogies to solve the mathematical com-
plications now-a-days.

Could you believe that more than five 
thousand years ago, some intelligent 
people in North Africa built the perfect 
shape of a pyramid without much of 
theorems and proven methodologies. 
The great pyramid of Giza was built 
by some unknown geniuses at the be-
hest of the Pharaohs, the then kings of 
Egypt. 

Since time immemorial, the history of 
the oldest civilization of the world has 
generated immense curiosity among 
people of all ages. People travel thou-
sands of miles from all over the world 
to just take a peek at the pyramids or 
to cruise on the river Nile or to enjoy 
the beaches of the two beautiful seas 
that cover the north and the east of 
Egypt. 

Well, there are lot of books and articles 
written on the history and treasures of 
Egypt which I don’t want to repeat in 
these pages. Yet, I would like to share 
some of my experiences in Egypt 
which normally a common tourist will 
not have when they visit Egypt for a 
couple of days.

I am working here in Egypt for last 16 
years or a little more than that and I 
must confess that, it’s entirely a differ-
ent concept and approach that one 
should follow to sustain and work 
here. Unlike the other parts of the 
world, the people here are far more 
friendly and cooperative. This attitude 
is also extended to the tourists. I feel it 
follows the eternal rule of mutual co-
operation and trust which plays a great 
role for the people of Egypt to be 
friendly. In fact, all the Arab world 
have egos. But there are ways how to 
deal with it. Clash of egos will not help 
in building up a relation, as it leads to 
conflicts and misunderstanding and 
mistrust. Shed a little to get a bit, I feel 
is much more convenient in dealing 
with the people in today’s world and 
exactly what is required in Egypt.

The common Egyptians are friendly, 
compassionate, charming and as the 
Egyptian economy is more dependent 
on the tourism, the tourists and outsid-
ers are generally treated as best as they 
can. Of course, there are some excep-
tions as is prevalent everywhere. The 
outsiders including the tourists, also 
need to extend their best hand to be 
treated as per their expectations.

Before I urge the tourists to follow 
some general rules, I will tell you a sto-
ry of my real life experience, in Cairo. 
It was 24th January, 2012. The very 
next day was to be the first anniversa-
ry of the famous Egyptian revolution. I 
was in a café late in the night. (I must 

Egypt - A Land of Treasure
 - Shyamol Chatteerjee



say that the culture here is that of go-
ing out late night in cafes and pubs 
and particularly if it happens to be a 
weekend or such a holiday in between 
the week. This is absolutely safe and 
even the girls can move safely by taxi 
also at any hour of the night. The gen-
eral saying is that Cairo never sleeps.)  
The next day the 25th January being 
the holiday, it was not a problem. I was 
about 20 km away from my home. 
When I came out of café it was almost 
2:00 am and it was raining. After mov-
ing a short distance about a kilometer 
or two I could feel that the car was not 
moving properly and I could feel that 
one of the tyres was flattened. In nor-
mal hours it is ok but surely not in the 
dead of the night and that too on a 
night before a national holiday. I was 
little afraid, and I somehow parked the 
car on the side and came out in the 
rain. I opened the car boot in pursuit of 
getting the spare tyre out and trying to 
change the flattened tyre. However, in 
reality it proved to be the hardest task 
in my life. The bolt at the boot with 
which the spare tyre was fixed was so 
tight that I could not open it with the 
normal wrench that was available at 
the toolbox. I tried but alas it didn’t 
move a thread. I realized that it needs 
a stronger adjustable type of wrench. 
Unfortunately, there were not many 
cars on that particular road at that hour 
so that I could get some help. I was just 
thinking how to get over with this and 
then I spotted a taxi at a distance. It 
fortunately stopped at my frantic sig-
naling. I thought it to be sent to me like 
a Messiah. I went to the driver, an aged 
Egyptian, and with my broken Arabic 
I explained my plight. 

Without thinking twice, he parked his 
battered taxi and came to help. Seeing 
the wrench and the bolt he went back 
to his taxi and brought a reasonably 
sturdy wrench to open and release the 
spare tyre. Now that the tyre is there, 
we together tried to fix the jack (a man-
ual one as it was in my car) to lift the 
car to take out the flattened tyre. Prob-
lem again. The jack was lifting a bit but 
unfortunately, it was not enough to 
raise to a height to facilitate the chang-
ing process. 

After some hard trials, the taxi driver 
again went back to his taxi and brought 
a hydraulic jack. It was old but work-
ing much better than my mechanical 
one. Now I was relieved and replaced 
the flattened tyre with the spare one. 
The job was done and the clock struck 
3:00 am. Rain soaked exhaustion at the 
same time a sense of satisfaction could 
be observed in our eyes. 

I thanked the man profoundly and of-
fered him a fifty Egyptian Pound note. 
He was looking at the note and then 
asked me in Arabic “Maafish Fakka?”, 
which means don’t you have change? I 
was perplexed and understood that he 
wants some more money. I took out 
one twenty pound and a ten pound 
note to give him for the instantaneous 
service he gave to set my car moving 
again. But he returned me the fifty 
pound note and took only the twenty 
pound note and moved away thank-
ing me. I was dumb struck. My eyes 
filled with tears in gratitude to the old 
man for his help and honesty at an 
hour when he should be in his bed af-
ter a long hard day of driving around 
the city. 
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I have encountered many such occa-
sions where I got help out of the way 
from the normal and peace loving 
Egyptians.

Normal Egyptians on the road or in 
the shops know only a few words in 
English and do not understand the 
language in general. Moreover, the 
pronunciations of the people from dif-
ferent parts of the world being differ-
ent, this makes it more difficult for 
them while dealing with the tourists. 
Once I was in a pastry shop in some 
locality, where I found that some tour-
ists trying to explain what they want 
or the prices. but the way of communi-
cation was very silly and they were 
speaking in a very rough tone. One of 
them looked at me when I entered and 
requested something in Arabic to the 
shopkeeper. The man came to me see-
ing me an outsider, communicating in 
Arabic and told me that these shop-
keepers are dealing with the tourists 
and they should understand English. 
Otherwise these people are problemat-
ic and could cheat the tourists easily. I 
screamed at the guy telling him that if 
they don’t understand English it is not 
their problem but it is your problem if 
you cannot communicate in a sober 
and polite tone or in a way which could 
make them understand what you 
might be looking for. I told him not to 
jump to a conclusion of getting cheat-
ed by these people just because you 
are an outsider. 

I feel most of the time people forget 
their normal human senses and be-
have as if they are above all. Today’s 
world needs more compassion than 
aggression and only then I feel we will 
have a peaceful coexistence.

I know that Egyptians in general have 
habits of littering the streets or crazily 
driving their cars without following 
any normal traffic rules or most of 
them from either sex are heavy smok-
ers, yet they are happy with everything 
what they possess in their daily life. 
They are happy under all circumstanc-
es and occasions with very small 
things. They have their own problems 
and difficulties yet, they treat tourists 
as their Messiah as most of the Egyp-
tian economy looks towards the tour-
ist influx which will keep their econo-
my floating and help their people to 
survive in economic downturn or in-
flation.

Religious fanaticism is not the cake the 
Egyptians deal with they are liberals 
and live happily in their own style and 
way. I earnestly suggest everyone who 
want to visit Egypt, the great land of 
the Pharaohs to atleast visit for couple 
of weeks to realize this firsthand rather 
than depending on media and stray 
rumors on the state of Egypt.

Trust that you will believe me.         
        

“ পুরুঙ্ষর চযার আরিঙ্মর চযার অমভঙ্দবরযা বযাঙ্ল্ মযা, সযৌবঙ্ন স্ত্রী, সপ্রৌঙ্ঢ় কন্যা, পুত্রবরু, 
বর্ঙ্ক্ নযারনী, নযারঙ্বযাৌ এমমন কঙ্র সমঙ্য়ঙ্দর মঙ্র্ মদঙ্য় পুরুষ আপনযার পূন্রযা পযায়। ” 

- রবীন্দ্রনযাি ঠযাকুর



 How automation and artificial 
intelligence is shifting the need for fu-
ture skill sets

One day in the mid 1930 Ralph Teeter 
was in his car and getting annoyed. 
While having a  conversation with his 
driver, he noted that the driver would 
release the gas pedal and slow  down 
every time he spoke with Ralph and 
speed up whenever he was listening. 
Having a  conversation with his driv-
er therefore meant a constant (and an-
noying) rocking motion that  was not 
pleasant. After about 10 years of tin-
kering, Ralph invented a technology 
that  removed the need for the driver’s 
skill to press and release the gas pedal  
yet maintain a  steady speed of the car. 
It came to be known as cruise control. 

Fast-forwarding for 70-80 years to to-
day, the social debate is largely around 
a new set of  technologies with impact 
on work activities: automation and 
artificial intelligence (AI). While most  
media attention is given to the impact 
these technologies is having on jobs 
(for example, the impact  of automa-
tion on the need for factory workers 
or the impact of self-driving AI on the 
need for truck  drivers) less attention 
has been given to the skills that work-
ers of the future will need, to be com-
petitive. 

Currently, demonstratable AI tech-
nologies are better at replacing certain 
type of human activities  than others. 

This means that people will be increas-
ingly required to perform activities 
where AI  comes up short. Activities 
requiring physical work in predictable 
environments as well as data  collec-
tion and processing activities are some 
of the areas most prone to automation. 
60-80% of time spent performing these 
activities could feasibly be done by a 
machine by 2030. At the  other end of 
the spectrum, physical work activi-
ties in non-predictable environments, 
stakeholder  interactions, managing 
others and applying expertise to de-
cision making, planning and creative  
tasks are the least susceptible areas 
for automation (where 9-25% of time 
could feasibly be  carried out by a ma-
chine). 

The demand for skills will shift from 
physical to technological and emo-
tional  Over the course of the coming 
10 years, the demand for certain skills 
will shrink in areas where  automation 
and AI may outperform humans and 
increase in areas where these technolo-
gies are challenged. Examples of phys-
ical and manual skills that will see the 
biggest loss in demand include  gen-
eral equipment operation and naviga-
tion as well as inspecting and monitor-
ing skills. Also basic  cognitive skills 
such as basic data input and process-
ing (e.g., invoice management) and 
basic literacy,  numeracy and commu-
nication skills will be less in demand. 
On the other hand, higher cognitive  
capabilities such as creativity and 
complex information processing and 
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interpretation of complex  information 
sets will increase. The largest increase 
in demand for skills will be within so-
cial and  emotional skill sets as well 
as technological. Social and emotional 
skills include, entrepreneurship and 
initiative taking as well as leadership 
and managing others. Technological 
skills largely comprise  not only ad-
vanced IT skills and programming but 
also basic digital skills. 

In fact, estimates show that the total 
number of hours worked in the U.S 
and Europe requiring  physical and 
manual skills as well as basic cogni-
tive skills, will shrink from 320 billion 
hours in 2016 by about 15% and the 
total number of hours worked requir-
ing higher cognitive skills, social and  
emotional skills as well as technologi-
cal skills will increase from 330 billion 
hours in 2016 by 10-60% by 2030. 

The impact will be different given to-
day’s workforce composition where 
many industries are  dominated by 
either men or women,  Considering 1. 
the work activities that are suscepti-
ble for AI and automation, 2. the type 
of activities  that are most prevalent 
in various industries and 3. the typi-

cal gender distribution that make up  
these industries, we may draw some 
insights on how technology may affect 
these groups. Women  are less likely 
than men to have their jobs automated 
as a significant portion of their work  
activities already today deal with in-
teracting with people requiring social 
and emotional skills. The  impact is 
rather in an increase in the need for 
technologically savvy women. On the 
flip side, men  are today more engaged 
in work activities requiring physical 
and manual work in predictable  en-
vironments and therefore with high 
susceptibility to automation as well 
as currently dominating  technology 
fields. The largest impact on men for 
future skills is therefore on building 
social and  emotional skills to remain 
relevant and competitive alongside 
their improved technology skills. 

As society is transformed at an in-
creasingly faster pace, continuous de-
velopment of skills will be  necessary. 
Thus embracing a culture and mindset 
of life-long learning will be necessary 
to meet future  needs with resilience. 
 

“সয েুমট মনয়মমর, রযাঙ্ক সভযাগ করযা আর বযারযা পশুঙ্ক মশকযার করযা একই কিযা। ওঙ্র েুমটর রস 
মফঙ্ক হঙ্য় যযায়।”
 -  সশঙ্ষর কমবরযা / রবীন্দ্রনযাি ঠযাকুর



 সকযািযায় মেলযাম, সকযািযায় রমে, সকযান 
সমযার, সকযান পমরবযাঙ্র, পযামরবযামরক রম্ীয় পমরঙ্বঙ্শ 
রমে আমযাঙ্দর। মকেুই সরযা আমরযা সবঙ্ে মনঙ্য় আমসমন 
এ রগঙ্র!!

রমেলঙ্নের সযাঙ্ি সযাঙ্ি বমন্ হঙ্য় সগলযাম আমরযা মনর 
মনর পমরবযাঙ্র...সসই মচরন্তঙ্নর রযারযায় মমঙ্শ যযায় 
পমরবযার, সমযার, সদশ-রীমরমনয়ম, সংসৃ্কমর – ঐমরহ্!! 
মবলীন হঙ্য় যযায় আমমবি ... সমঙ্য়র প্রমরমট রযাঙ্প 
রযাঙ্প।

সসই আমমবিঙ্ক ম�ঙ্রই একসময় গঙ্ড় ওঙ্ঠ আমযাঙ্দর 
মনরস্ব চযাওয়যা – পযাওয়যা ... বযাড়ঙ্র িযাঙ্ক সসই মনঙ্রর 
রগঙ্রর সীমযানযা আমযাঙ্দর শ� আর রীবন চলযায় 
কুমড়ঙ্য় পযাওয়যা রযানযা - অরযানযা অমভজ্রযার মভঙ্ড়  ...। 
আর সরমমন ভযাঙ্ব আমযাঙ্দর সহ মযানুষ ও সযামযামরক 
রীমরনীমরর প্রযাচীঙ্র আমরযা বমন্ধ হঙ্য় িযামক ইচ্ছযায় বযা 
অমনচ্ছযায়।

আমরযা শূঙ্ন্ সভঙ্স আমে -এই অপূব্ পৃমিবীর 
আবরঙ্ণ - মহযাকযাঙ্শ ... !! মকন্তু আমরযা মযানুঙ্ষরযা 
সমযাঙ্হর আবরঙ্ণ সঢঙ্ক আমে কঙ্ঠযার বযাস্তবরযায় - 
আমযাঙ্দর একযান্ত নীরবরযাই ভযাবযার সমঙ্য়র �ুব অভযাব 
- অি্নীমরর চরম সীমযায় সপৌঙ্ে - মঙ্নর সীমযাঙ্র�যায় 
আমরযা এ�ঙ্নযা অঙ্নক গরীব। আমরযা ভুঙ্ল য়যাই 
আমযাঙ্দর এই অরুল্ মযানযাব রীবঙ্নর  মযাহযাবি - 
মযানযাবরযা !!  
রম্ - সমযার - সংসৃ্কমর - ঐমরয়্ - ভযাষযা - এই সব 
মদঙ্কর সবড়যারযাঙ্ল আবদ্ আমরযা মযানুষরযা মকন্তু এই 
সব মকেুর অমস্তবি মনভ্র কঙ্র – মযানুঙ্ষর সবঙ্চ িযাকযার 
ওপঙ্র। সসই “আমম” ব্মতিসত্ত্বযার মনরস্ব রগঙ্র 
হস্তঙ্ষেপ করযার অমরকযার কযাঙ্রযা সনই – একমযাত্র 
সৃমটেকর্যা েযাড়যা, সকননযা সৃমটেকর্যা আমযাঙ্দর রমে 
মদঙ্য়ঙ্েন, সয পমরবযাঙ্র রমে মদঙ্য়ঙ্েন রযাও আমযাঙ্দর 
ইচ্ছযায় নয় - সৃমটেকর্যার ইচ্ছযায়।
রমে-মৃরু্-মববযাহ একমযাত্র সৃমটেকর্যাই রযাঙ্নন!!

নযারী রযার গভ্ রযারণ কঙ্র, সন্তযাঙ্নর রমে সদয় – রযাও 
ভগবযাঙ্নর ইচ্ছযায় – মযানব সন্তযাঙ্নর রমে হঙ্চ্ছ একটযা 
“মমরযাঙ্কল”!! রযারপর সন্তযান সবঙ্ড় ওঠযার সযাঙ্ি সযাঙ্ি 

– রযার উপর আমযাঙ্দর স�লযার মরমনঙ্সর মঙ্রযাই 
অমরকযার, স্বযাি্পররযা রঙ্মে যযায়। এভযাঙ্ব রযাই 
আমযাঙ্দর এই অদৃশ্মযান আত্যাঙ্ক সুজ্যান – সুবুমদ্ 
– সুআচরঙ্ণ পূণ্ কঙ্র – এই মযানবরনমঙ্ক সযাি্ক 
করঙ্ল স্বঙ্গ্ নযা সগঙ্লও – অন্তর সমযাঙ্রর, সযামযামরক 
রীমরনীমরর, সযামযামরক রীঙ্বর মচন্তযারযারযার উন্য়ন 
�টঙ্ব। ব্মতি রযার বযাকস্বযারীনরযা মনঙ্য় – মনঙ্রর 
রীবন গড়ঙ্র পযারঙ্ব।

সমযাঙ্রর এই পমরবর্ন সমযাঙ্রর হযাঙ্র নয় – রযা 
আমযাঙ্দর প্রমরমট ব্মতিসত্ত্বযার মযাঙ্ঝই লুকযাময়র – রযা 
সরঙ্গ সরযালযার কযারটযাও আমযাঙ্দর হযাঙ্র...!!

মযানুষ সিঙ্ক পমরবযার, পমরবযার সিঙ্ক সমযার, সমযার 
সিঙ্ক সদশ – এই সযারযা পৃমিবী...!! ঝুলন্ত এই পৃমিবীও 
একমদন ষেয় হঙ্য় যযাঙ্ব – রীবন চক্রযাকযাঙ্র মশশু 
সিঙ্ক বৃদ্... রমে সিঙ্ক মৃরু্ – এই রীবন রযারযায় 
সকযাঙ্নযামকেুই ষেণথিযায়ী নয়!! একসময় রযার চযাওয়যার 
– পযাওয়যার মযাঙ্ঝ সমযার – পমরবযার সীমযাঙ্র�যা টযাঙ্ন 
নয় বযাঙ্ম বযা নয় িযাঙ্ন...!! আমরযা মযানুষরযা ভুঙ্ল যযাই 
– সসই সন্তযানঙ্য সকবল আমযাঙ্দর রীবন সংসযাঙ্রর 
পুরুল...!!

আমরযা রম্ এর সদযাহযাই মদঙ্য় – সৃমটেকর্যার সরিষ্ঠ রীব 
মযানুষ �ুঙ্ন মলতি – করমে আ�যার মযানুষঙ্ক – মযানমসক 
মনয্যারঙ্নর নযাগরঙ্দযালযায়...আর মদন দুপুর সৃমটেকর্যার 
আরযারনযায় মশগুল!!

মঙ্নর প্রসযাররযার – মযানবরযার – সহমমম্রযার – 
উদযাররযার – সুবুমদ্ – সুআচরঙ্ণর – সুব্বহযাঙ্রর 
মযাঙ্ঝই সৃমটেকর্যা সদযা মবরযারমযান – আর সসই শুভ্র 
আর সুন্র রগর একমযাত্র আমযাঙ্দর এই মবশযাল 
মঙ্নর মযাঙ্ঝই গঙ্ড় সরযালযা যযায় – এর মযাঙ্ঝ আমযাঙ্দর 
পরমযাত্যা “মবরযারযা” মবরযারমযান।   মযানবরঙ্ম্ই ঈশ্বঙ্রর 
আরযারনযা – রযাই মযানুঙ্ষ মযানুঙ্ষ ধ্বংঙ্সর প্রযাচীর নয় 
– ভযাঙ্লযাবযাসযার প্রযাচীর গঙ্ড় সরযালযাই... ঈশ্বঙ্রর 
আরযারনযা...মযানবরযা আর মযানবরম্!!

“মযানুঙ্ষর সভরর সয সদববি আঙ্ে 
রযারই প্রকযাশ সযারনঙ্ক বঙ্ল রম্”

   – স্বযামী মবঙ্বকযানন্ 

ঝুলন্ত পৃমিবী
 - মশল্ী সচৌরুরী
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 মযািযা মনচু কঙ্র সসযাফযায় বঙ্স আঙ্ে ওমস 
রযানযা স�যাষ। রযাঁর চযারপযাঙ্শ শুরু রঙ্তির সস্রযার।  সমঙ্ঝ 
সভঙ্স যযাঙ্চ্ছ রঙ্তি, সযন রতিঙ্স্রযার বইঙ্ে, আঁশঙ্ট গন্ধ 
�ররুঙ্ড় ।৷ 

এরকম বীভৎস, নৃশংস হর্যাকযাঙ্ডির দৃশ্ �ুব কমই 
সদঙ্�ঙ্ে সস। সঙ্গে আঙ্ে দুরন হযামবলদযার  রয়, বযামপ 
এবং ইন্সঙ্প্র দীপ।৷ 

মনঙ্ক শতি কঙ্র মনঙ্য় মঙ্ন মঙ্ন মনঙ্রঙ্ক সযাহস 
সরযাগযাঙ্লযা রযানযা, 
রযাঁর পয্ঙ্বষেণ শমতি, অনুরযাবন ষেমরযা, মযানমসক 
সরযার বরযাবরই অসযারযারণ ।৷ 
এই নৃশংস �ুঙ্নর রহস্ সভদ করঙ্রই হঙ্ব রযাঁঙ্ক। 
আইঙ্ন �ুনীঙ্দর মনস্তযার সনই ।৷ 
অপরযার করঙ্ল সযযাগ্ শযামস্ত সপঙ্রই হঙ্ব৷

রয় “এক মমমনট পর আসমে স্যার” বঙ্লই। বযাইঙ্র 
মগঙ্য় হড়হমড়ঙ্য় বমম কঙ্র মদঙ্লযা।  এর মঙ্র্ 
ইন্সঙ্প্র মমর এঙ্স সপৌেযাঙ্লযা।৷ মমহলযা পুমলশ 
অমফসযার, ভীষণ সচৌকস, বুমদ্দীতি সচযা�৷৷ সযাফঙ্ল্র 
সযাঙ্ি দযাময়বি পযালন করঙ্ে সস।

পুমলঙ্শর গযামড় সিঙ্ক সনঙ্ম সভরঙ্র ঢুকঙ্র মগঙ্য়, 
মমঙ্রর সচযাঙ্� পড়ঙ্লযা, এরবড় বসযার �ঙ্র আট�যানযা 
মেন্মভন্ সদহ পঙ্ড় আঙ্ে | রঙ্তি সভঙ্স যযাঙ্চ্ছ পুঙ্রযা 
�র।৷ ওমস রযানযা স�যাষঙ্ক সদঙ্� এঙ্গযাঙ্রই পযাঙ্য়র 
কযাঙ্ে মকেু সযন সঠকঙ্লযা। মমর সটর পযায় মযানুঙ্ষর 
রতিযাতি মৃরঙ্দহ পঙ্ড় আঙ্ে এমদক সসমদঙ্ক।  সযন 
আঙ্ক্রযাঙ্শ বীভৎস অবথিযা করযা হঙ্য়ঙ্ে প্রমরমট লযাঙ্শর 
!!!! সস সচযা� বন্ধ কঙ্র সফলঙ্লযা।৷ 

মক করঙ্ব, সকযািযা সিঙ্ক ইনঙ্ভম্ঙ্গশন শুরু করঙ্ব 
ভযাবঙ্রই।  হঠযাৎ সেযাট বযাচ্যার কযান্যার আওয়যার এঙ্লযা 
সভরর সিঙ্ক।৷ মমর সভরঙ্র মগঙ্য় সদ�ঙ্লযা।  ৩/৪  
রন মমহলযা অজ্যান হঙ্য় পঙ্ড় আঙ্ে। বের পযাঁঙ্চঙ্কর 
একটযা বযাচ্যা আপন মঙ্ন স�লঙ্ে। আর সেযা্ একমট 
সমঙ্য় মযাঙ্য়র বুঙ্ক মু� গুঁঙ্র সকঁঙ্দ চঙ্লঙ্ে।৷ 
মমঙ্রর মযািযা মঠকমঙ্রযা কযার করঙ্ে নযা এসব নযারকীয় 
দৃশ্ সদঙ্�।  বযাচ্যা টযাঙ্ক সকযাঙ্ল মনঙ্য় ব্যাগ সিঙ্ক 
মবমস্কট সবর কঙ্র সমঙ্য়টযার হযাঙ্র রমরঙ্য় মদঙ্লযা সস৷৷ 

এই পুঙ্রযা �টনযামট �ঙ্টঙ্ে মুমশ্দযাবযাঙ্দর এক মব�্যার 
স্বণ্ ব্বসযায়ী পমরবযাঙ্র।  এরই মঙ্র্ িযাঃ সবযাস এঙ্স  
চযাররন মমহলযা সক গু্ঙ্কযার রল এবং ইনঙ্রকশন 
মদঙ্লন।  একরঙ্নর জ্যান মফঙ্র আঙ্স।  বযামক সদর 
মবেযানযায় শুইঙ্য় মদঙ্লযা মমর  ।৷ 

ফঙ্রনমসক মটঙ্মর মফগেযারমপ্রন্ এক্পযাট্ এঙ্স সগঙ্ে।  
এটযা স্পটের মযাি্যার। সযাঙ্ি ফঙ্টযা সরযালযা হঙ্চ্ছ।  
বযাইঙ্র মমমিয়যার মভড়।  মকন্তু ওমস রযানযা স�যাষ সকযান 
মমমিয়যার সলযাক সক মি্যাব্ করঙ্র নযা কঙ্র মদঙ্য়ঙ্ে। 

সয মমহলযার জ্যান মফঙ্র এঙ্সঙ্ে,   রযাঙ্ক বমসঙ্য় 
একটু কমফ �যাওয়যাঙ্নযার সচটেযা করঙ্লযা দীপ আর মমর।  
মকন্তু মমহলযা সকঁঙ্দই যযাঙ্চ্ছ।  অঙ্নক কঙ্টে নযাম রযানযা 
সগঙ্লযা।  সমঙ্য়মটর নযাম রমযা এবং সস বযামড়র সেযাট 
বউ৷  

একটযা অদু্র ব্যাপযার স�য়যাল করঙ্লযা পুমলঙ্শর সবযাই।  
যযাঙ্দরঙ্ক �ুন করযা হঙ্য়ঙ্ে, রযারযা সবযাই পুরুষ, বযাচ্যা 
এবং মমহলযাঙ্দর শরীঙ্র একটযা আঁচড়ও লযাঙ্গমন। ৮টযা 
বমি সপযা্মঙ্ট্ম এর রন্ মনঙ্য় যযাওয়যা হঙ্য়ঙ্ে 
ইঙ্রযামঙ্র্।৷ 

রমযা একটু রযারথি হঙ্রই। ওমস রযানযা এবং ইন্সঙ্প্র 
মমর আলযাদযা �ঙ্র রমযাঙ্ক বমসঙ্য় কিযা বলযাঙ্নযার সচটেযা 
করঙ্ে।  অঙ্নক সবযাঝযাঙ্নযার পর রমযা বলঙ্লযা।  ওর 
৩বের হঙ্লযা মবঙ্য় হঙ্য়ঙ্ে।  সেযা্ সমঙ্য়টযা ওর সন্তযান৷ 
শ্বশুর শযাশুমড়, মরন সেঙ্ল এবং মরন সবৌ।  বঙ্ড়যা 
সেঙ্লর একমযাত্র সেঙ্ল দুন সু্কঙ্ল ক্যাস সটঙ্ন পঙ্ড়।  
সমর সেঙ্লর এক সেঙ্ল।  বয়স ৫বের। আর সেযাট 
সেঙ্লর সমঙ্য়র এক বের।   অবথিযাপন্ পমরবযার।  
মরন সেঙ্ল এবং শ্বশুর দুঙ্টযা সসযানযার সশযারুম চযালযায়। 

ওমস রযানযা মক �ঙ্টমেঙ্লযা , �ুঙ্ল বলঙ্র বলঙ্লযা।  এই 
কিযায় রমযা কযান্যায় সভঙ্ঙ পড়ঙ্লযা আবযার। 
মমর বযারবযার সবযাঝযাঙ্নযার সচটেযা করঙ্ে রমযাঙ্ক, “ চযার 
মমহলযার মঙ্র্ একমযাত্র রুমমই পযাঙ্রযা আমযাঙ্দর সমঠক 
পি সদ�যাঙ্র৷৷ রমযা রুমম যমদ শতি নযা হও, আমরযা 
মকেুই করঙ্র পযারবনযা” ।৷ 

হযামবলদযার রয় ও বযামপ আঙ্শপযাঙ্শ স�যাঁর�বর মনঙ্র 

উমকি
                             - অমৃরযা গুহ সদ



শুরু কঙ্রঙ্ে।  মকন্তু গভীর রযাঙ্র �টনযা �ঙ্টঙ্ে বঙ্ল। 
আঙ্শপযাঙ্শর সকউ মকেু বলঙ্রও পযারঙ্লযা নযা।  
ইন্সঙ্প্র মদপ রীঙ্র রীঙ্র সমস্ত �র গুঙ্লযা সদঙ্� 
যযাঙ্চ্ছ এই আযাশযায়  যমদ সকযান কু্ পযাওয়যা যযায  মকন্তু 
অর্ন্ত সগযােযাঙ্নযা �র।  মকেুই পযাওয়যা যযামচ্ছঙ্লযা নযা৷ 

রযানযা মমরঙ্ক বলঙ্লযা “এঙ্দর আরঙ্কর রযারটযা 
মযানমসকভযাঙ্ব সর্ মনঙ্র সদই।  কযাল সকযাঙ্ল আবযার 
এঙ্স মরজ্যাসযাবযাদ করযা যযাঙ্ব৷৷ “ রয় এবং বযামপ সক 
পযাহযাড়যায় সরঙ্�।  রযানযা, দীপ আর মমর বযাইঙ্র সবমরঙ্য় 
এঙ্লযা। 
পুমলঙ্শর গযামড়ঙ্র উঠযার সময়, চযারপযাঙ্শ মকেু লযাল 
রং এর কযাগর আর ৩/৪সট সেযাট সেযাট কযাগঙ্রর 
টুকঙ্রযা পঙ্ড় িযাকঙ্র সদঙ্� মমর সবযার অলঙ্ষে রুঙ্ল 
সনয় কযাগঙ্রর টুকরযা গুঙ্লযা।৷ 
পুঙ্রযা মটম মবধ্বস্ত অবথিযায় বযামড় সফঙ্র।  

রযানযা বযামড়ঙ্র মগঙ্য় ভযাঙ্লযা কঙ্র নেযান কঙ্র মনঙ্লযা।  
সযারযামদন �যাওয়যা হয় মন।  

স�ঙ্য় একটু সর্ মনঙ্য় কযাল সকযাঙ্ল আবযার 
ইনঙ্ভম্ঙ্গশঙ্ন সবঙ্রযাঙ্র হঙ্ব।৷ 

মমর বযামড় মফঙ্র মযাঙ্ক বলঙ্লযা।  একটু ম�চুমড় রযান্যা 
কঙ্র মদঙ্র।  �ুব ম�ঙ্দ সপঙ্য়ঙ্ে।  অন্ মকেু স�ঙ্র 
পযারঙ্ব নযা।  নেযান কঙ্র একটু স�ঙ্য় মনঙ্রর �ঙ্র মগঙ্য় 
শুঙ্য় পড়ঙ্লযা৷ 
সকযাঙ্ল �ুম সিঙ্ক উঙ্ঠই ওই কযাগঙ্রর টুকরযা গুঙ্লযা 
সদ�ঙ্র শুরু করঙ্লযা মমর।  লযাল রঙ্ঙর সেঁড়যা কযাগর 
গুঙ্লযা মঙ্ন হঙ্চ্ছ।  সকযান মলযাঙ্টর কযাগর।  আর 
বযামক কযাগর এ মকেু মহঙ্সব।  সযন সকউ অংক 
কঙ্রঙ্ে, 
৫০০০০*২% আবযার ১০০০০০ = ৬০০০০।  এগুঙ্লযা 
মক সকযাঙ্নযা কু্? 
এগুঙ্লযা সরযা বযাইঙ্র সপঙ্য়মেঙ্লযা মমর। 
সকযান বযাচ্যা কযাগরগুঙ্লযা মেঙ্ড় সফঙ্লঙ্ে। নযামক এঙ্রই 
রঙ্য়ঙ্ে সব রহঙ্স্র সমযারযান!!! 

রযারমঙ্র্ই ওমস রযানযার সফযান এঙ্লযা।  সসযারযা বমণক 
বযামড়ঙ্র সপঁেযাঙ্নযার রন্ ।৷ সস�যাঙ্ন সপৌঙ্ে রযানযা, রয় 
এবং মমর সদ�ঙ্লযা।  সমস্ত বযামড়ঙ্র মনস্তব্ধরযা।   বযাচ্যা 
দুমটরও সকযান সযাড়যাশব্ সনই। ওঙ্দর সদঙ্� এক সমঙ্য় 
এমগঙ্য় আসঙ্লযা।  সদঙ্� সবযাঝযাই যযাঙ্চ্ছ কযাঙ্রর 
সমঙ্য়।  সচযা�মু� শুমকঙ্য় সগঙ্ে, বলঙ্লযা রযার নযাম 
সবমব।  

প্রযায় সযার বের রঙ্র এ বযামড়ঙ্র কযার করঙ্ে সস।  
দশ বের বঙ্য়স সিঙ্ক। 

�টনযার মদন দুপুঙ্র ও বযারযাসযাঙ্র মযাঙ্য়র কযাঙ্ে মযাইঙ্নর 
টযাকযা মদঙ্র মগঙ্য়মেঙ্লযা। পরমদন সকযাঙ্ল মফঙ্র আঙ্স। 
প্রমর মযাঙ্স একবযার মযাঙ্ক সদ�ঙ্র এবং টযাকযা মদঙ্র 
যযাওয়যা হয় রযার৷ 

রযানযা বযামড়র চযার মমহলযাঙ্ক বসযার �ঙ্র িযাকঙ্র 
বলঙ্লযা।  সবমব রযানযাঙ্লযা সয।  কর্যামযা একসযাঙ্ি স্বযামী 
এবং মরন সেঙ্লঙ্ক হযামরঙ্য় পযাির হঙ্য় সগঙ্ে।  মকেুই 
�যাওয়যাঙ্নযা যযাঙ্চ্ছ নযা রযাঙ্ক। 
বযামক মরন সবৌ �বর সপঙ্য় ১০মমমনট পর বসযার �ঙ্র 
এঙ্লযা মবধ্বথি অবথিযায়। একরযাঙ্রই সচযাঙ্�র সকযাঙ্ণ 
কযামল পঙ্ড় সগঙ্ে রযাঙ্দর।  

বযারবযার পরশু রযাঙ্র মক হঙ্য়ঙ্ে মরঙ্জ্স করযার পঙ্রও 
মরন সবৌ শুরু সকঁঙ্দই চঙ্লঙ্ে। 
ইন্সঙ্প্র মমর সভরঙ্র মগঙ্য় সদ�ঙ্লযা। কর্যা মযা 
মবেযানযায় শুঙ্য় শুন্ দৃমটেঙ্র রযামকঙ্য় আঙ্ে।  সবযাঝযা 
সগল সয।  উনযাঙ্কও মরঙ্জ্স কঙ্রও সকযাঙ্নযা লযাভ 
সনই। ওমদঙ্ক রযানযা এবং রয়ও মরন সবৌঙ্য়র মু� 
সিঙ্ক সকযাঙ্নযা কিযা সবর করঙ্র পযারঙ্ে নযা।  অগর্যা 
সবৌঙ্দর সভরঙ্র মনঙ্য় সযঙ্র বঙ্ল মদল সবমব সক৷ 

মকন্তু এরবড় নৃশংস �টনযার রন্ দযায়ী অপরযারীঙ্দর 
মক ভযাঙ্ব ররঙ্ব।  যমদ পুমলশ মকেুই রযানঙ্র নযা 
পযাঙ্র!!! 
এই সময় হঠযাৎ মমঙ্রর সচযা� পঙ্ড় ৫বেঙ্রর অমভর 
মদঙ্ক।  ওঙ্ক সিঙ্ক সকযাঙ্ল বসযাঙ্রই িুকঙ্র সকঁঙ্দ 
ওঙ্ঠ অমভ।  মমর, রযানযা ও রঙ্য়র সচযাঙ্�ও রল এঙ্স 
যযায় অমভর অবথিযা সদঙ্�।৷  

মকন্তু পমরমথিমর স্বযাভযামবক করঙ্র। রযানযা অমভঙ্ক 
মরঙ্গেস করঙ্লযা। “বযাবু মক স�ঙ্য়ঙ্েযা সকযাঙ্ল?”
অমভ �যামনকষেন চুপ কঙ্র সিঙ্ক রযানযাঙ্লযা। দুর আর 
মবসু্কট, 
মমর বলঙ্লযা। “ রুমম সরযা �ুব স্টং সেঙ্ল। একদম 
সুপযারম্যান এর মরন।  রুমম বঙ্লযা মক হঙ্য়মেল পরশু 
রযাঙ্র।  নযা হঙ্ল আমরযা দুটূুে সলযাকগুঙ্লযাঙ্ক শযামস্ত সদঙ্বযা 
মক কঙ্র?”

অমভ মক বুঝঙ্র পযারঙ্লযা সক রযাঙ্ন।  মকেুষেণ চুপ 
কঙ্র সিঙ্ক রযানযার হযার টযা রঙ্র মরঙ্জ্স করঙ্লযা। 
“পুমলশ কযাকু রুমম ওঙ্দর ররঙ্ব? যমদ রঙ্রযা রযাহঙ্ল 
ওঙ্দর লুমকঙ্য় সরঙ্� মদও।  আমম বঙ্ড়যা হঙ্য় রঙ্লযায়যার 
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মদঙ্য় মযারঙ্বযা ওই দুটুে সলযাকঙ্দর” ।৷ 
রয় চট কঙ্র রযানযার মদঙ্ক রযামকঙ্য় ইমগের করঙ্লযা। 
অমভ হয়ঙ্রযা এরকম মকেু সদ�ঙ্র সপঙ্য়ঙ্ে। রযানযা 
বলঙ্লযা “সুপযারম্যান বঙ্লযা সরযা। ওইমদন মক হঙ্য়মেঙ্লযা? 
যযা মঙ্ন আঙ্স বঙ্লযা।  রযাহঙ্লই সরযা রুমম ওঙ্দর 
রঙ্লযায়যার মদঙ্য় �্যাচযাং কঙ্র শযামস্ত সদঙ্ব”৷ 

অমভ বঙ্ল চঙ্ল, “ কযাকু আমম সরযা �ুমমঙ্য় মেলযাম।  
হঠযাৎ মযামেযার কযান্যার আওয়যাঙ্র সরঙ্গ উঙ্ঠ সদম�। 
৭/৮রন দুটুেঙ্লযাক মযা, বমেযা, সরমেযা আর ঠযামেযা সক চুপ 
কঙ্র বঙ্স িযাকঙ্র বলঙ্ে। ওঙ্দর হযাঙ্র বঙ্ড়যা বঙ্ড়যা 
রঙ্রযায়যাল আর মক মক সযন মেঙ্লযা।   আমম রযামকঙ্য় 
সদ�লযাম।  ওরযা বুনু সক েুঙ্ড় েুঙ্ড় একরন 
আঙ্রকরঙ্নর সযাঙ্ি স�লঙ্ে।  সবযাই কযাঁদঙ্ে সদঙ্� 
ওরযা বলঙ্লযা।  যমদ আওয়যার কঙ্র।  রযাহঙ্ল বুনু আর 
আমযাঙ্ক সকঙ্ট সহযামল স�লঙ্ব।  
ওরযা আমযাঙ্ক আমযার মভমিও সগমস মদঙ্য় বলঙ্লযা, “ 
চুপচযাপ বঙ্স স�লযা করঙ্র িযাঙ্কযা। বসযার �ঙ্র আমযারযা 
একটু বঙ্ড়যাঙ্দর সযাঙ্ি স�লমে”৷৷ 
আমম ওঙ্দর বকযা শুঙ্ন।  মভমিও সগমস মনঙ্য় স�লযা 
করঙ্র লযাগলযাম৷”  

মমর মরঙ্জ্স কঙ্র “অমভ। দুটুেরযা সকমন মেল 
সদ�ঙ্র?” 

অমভ রযানযায় “ওঙ্দর মুঙ্� কযাপড় বযাঁরযা মেঙ্লযা”। । 
রয় বঙ্ল “স্যার এইটুকু ইনফরঙ্মশঙ্ন মকেুই করযা 
যযাঙ্ব নযা। আর ৫বেঙ্রর একটযা বযাচ্যা করটুকু মঠক 
বঙ্লঙ্ে সক রযাঙ্ন”।৷ মমর অঙ্নক বুমঝঙ্য় সুমঝঙ্য় 
রমযাঙ্ক বসযার �ঙ্র মনঙ্য় আঙ্স।  ওরযা সবযাই মমঙ্ল 
সবযাঝযাঙ্র িযাঙ্ক “আপমন মকেু নযা রযানযাঙ্ল আমরযা মক 
কঙ্র এঙ্গযাঙ্বযা বলুন সরযা? আপমন চযান নযা??? 
আপনযাঙ্দর এঙ্রযা বড় সব্নযাশ যযারযা করঙ্লযা রযাঙ্দর 
শযামস্ত সহযাক??” 

এই কিযায় রমযা দুইহযার সরযাড় কঙ্র বঙ্ল। “মক সদযাষ 
কঙ্রমে আমরযা। ভরপুর সংসযার মেল আমযাঙ্দর।  মযাত্র 
মরন বের হঙ্লযা মবঙ্য় হঙ্য়ঙ্ে আমযার।  সব মনঙ্মঙ্ষই 
সশষ হঙ্য় সগঙ্লযা”। 
মমর রমযার হযার রঙ্র অনুঙ্রযার কঙ্র বলঙ্লযা “ম্র 
ম্র, রুমমই আমযাঙ্দর সহযায়।  বযামকরযা সকউ কিযা 
বলযার পমরমথিমরঙ্রই সনই। 

রুমম যঙ্রযা সদমরঙ্র মু� �ুলঙ্ব ররষেঙ্ণ সন্ত্রযাসী রযা 
পযামলঙ্য় আঙ্রযা দূঙ্র চঙ্ল যযাঙ্ব”।৷ 
মকেুষেন চুপ সিঙ্ক হঠযাৎ রমযা মমঙ্রর হযার শতি রঙ্র 

বলঙ্লযা “আমম বলমে, সব বলমে”।  রমযা বলঙ্র 
িযাঙ্ক।  “আমযার শ্বশুরবযামড়র সবযাই �ুব ভযাঙ্লযা।  
সরযার রযাঙ্র আমরযা সবযাই একসঙ্গে স�ঙ্র  বমস।  
রযারপর সরযার শযাশুমড় মযা ঠযাকুর শয়যান মদঙ্য় শুঙ্য় 
পঙ্ড়ন। আর আমরযা মরন সবৌ আর কযাঙ্রর সমঙ্য় 
সবমব �যাবযার �র।  রযান্যা �ঙ্রর সব কযার সশষ কঙ্র 
মনঙ্রঙ্দর �ঙ্র চঙ্ল যযাই৷ আমযার শ্বশুর ও মরন সেঙ্ল 
রযাঙ্র প্রযায়ই ২-৩ �ন্যা বঙ্স মহঙ্সব মনঙ্কশ করঙ্রযা। 
আমম অঙ্নক মদন বঙ্লমে আমযার স্বযামী সক।  সকযাল 
সিঙ্ক সবমরঙ্য় যযাও আর রযাঙ্রও সরযামরযা সকন কযার 
কঙ্রযা? মকঙ্সর মহঙ্সব কঙ্রযা ? আমযার স্বযামী সকযানমদন 
ও সমঠক রবযাব সদয়মন।  সবমশ মরঙ্জ্স করঙ্ল সরঙ্গ 
যযায় সদঙ্� আমম আর মকেু বলযা সেঙ্ড় মদই৷”

“কমদন রঙ্র উনযারযা রযাঙ্র �যাওয়যার পর  অঙ্নক রযার 
অবমর চযাররঙ্ন মমঙ্ল প্রচুর সফযাঙ্ন কিযা বলঙ্রযা আর 
মযাঙ্ঝমঙ্র্ �ুব মচৎকযার সচচযাঙ্মমচর আওয়যার আসঙ্রযা।  
আমম অঙ্নক বযার লুমকঙ্য় সদঙ্�মে।  ওরযা সফযাঙ্নই 
সচঁচযাঙ্মমচ কঙ্র!!! “”কযাল মক হঙ্য়মেঙ্লযা  সসটযা বলুন 
রমযা”- - রযানযা মরঙ্জ্স কঙ্র। রমযা সচযা�মুঙ্ে মন শতি 
কঙ্র বলঙ্র িযাঙ্ক। “কযাল আমরযা মমহলযারযা বযাচ্যাঙ্দর 
মনঙ্য় শুঙ্য় পঙ্ড়মে।  আমযার সচযা� সঙ্ব সলঙ্গ এঙ্সঙ্ে। 
হঠযাৎ বড়মদর মচৎকযাঙ্র �ুম সিঙ্ক উঙ্ঠ সদৌঙ্ড় মগঙ্য় 
সদম�।  বসযার �ঙ্র ৭-৮ রন সলযাক হযাঙ্র অস্ত্র মনঙ্য় 
দযাঁমড়ঙ্য় আঙ্ে। আর মচৎকযার কঙ্র মকেু একটযা 
মফমরঙ্য় মদঙ্র বঙ্লঙ্ে ওঙ্দর মঙ্র্ একরন৷ ওঙ্দর 
সবযার মু� কযাঙ্লযা রঙ্ঙর কযাপড় মদঙ্য় ঢযাকযা।  
আমম, মযা, আর দুই মদমদঙ্ক সদঙ্� বড়দযা সভরঙ্র 
সযঙ্র বঙ্লন। মকন্তু আমরযা যযাই মন।  ওরযা বযাবযার কযাে 
সিঙ্ক মকেু সকঙ্ড় মনমচ্ছঙ্লযা।  ম�ঙ্র সরঙ্�মেঙ্লযা সবযাই 
সক।  

আর ওঙ্দরঙ্ক বড়দযা, সমরদযা আর আমযার কত্তযা বযারযা 
মদমচ্ছঙ্লযা।  আমযারযা সদ�ঙ্র পযাই মন। মক মনঙ্য় ওরযা 
টযানযাঙ্হচড়যা করমেঙ্লযা।৷ আমরযা মমহলযারযা মচৎকযার 
কঙ্র কযাঁদমেলযাম ওসব সদঙ্�।”

রযানযা কিযার মযাঙ্ঝ বঙ্ল ওঙ্ঠ, “ মকন্তু উনযারযা সরযা 
৪রন। রযাহঙ্ল �ুন সরযা ৮রন হঙ্য়ঙ্ে, বযামকরযা কযারযা?” 
হঠযাৎ মমঙ্রর সফযান সবঙ্র উঠল।  মমর সফযান ররঙ্রই 
ওপ্রযান্ত সিঙ্ক িযাঃ সবযাস বলঙ্লন।  “ম্যাম, প্রযািমমক 
ভযাঙ্ব সবযাঝযা যযাঙ্চ্ছ সয।  �ুন �ুব রযারযাল অস্ত্র মযাঙ্ন 
চপযার, �ুর , গুমতি এই ররঙ্নর মরমনস মদঙ্য় হঙ্য়ঙ্ে 
এবং গলযার নমল মন�ুঁরভযাঙ্ব কযাটযা হঙ্য়ঙ্ে। আর 
�ুমনরযা প্রঙ্ফশনযাল”।৷ মমর, রযানযা আর রয় সক �ুব 
মনচু স্বঙ্র রযানযায় কিযাটযা। রমযা একটু রল স�ঙ্য় 



আবযার বলযা শুরু করঙ্লযা।  

“বযামড়ঙ্র মকেু কযার করযাঙ্নযা হমচ্ছঙ্লযা।  এর রন্ 
মকেু সলযাঙ্কর দরকযার হয়। রযাই আমযাঙ্দর ড্যাইভযার 
রযাম সচৌরযামসয়যা ওর দুই ভযাই আর শযালযা সক মনঙ্য় 
আঙ্স।  �ুঙ্নর মদন ওঙ্দর কযার করঙ্র মগঙ্য় অঙ্নক 
সদমর হঙ্য় যযায়।  রযাই মযা বঙ্লন রযাঙ্র এ�যাঙ্নই স�ঙ্য় 
বযারযান্যায় সুরমন সপঙ্র শুঙ্য় পড়ঙ্র ৷”

“সসইরযাঙ্র মকেুষেঙ্ণর মঙ্র্ই বযামড়ঙ্র সঢযাকযা 
সলযাকগুঙ্লযা মকেু লযাল কযাপড় মদঙ্য় মলযাট সদওয়যা 
�যারযাগুঙ্লযা বযাবযা আর সমরদযার হযার সিঙ্ক সকঙ্ড় 
মনঙ্য় মেঁঙ্ড় সফলঙ্র সগঙ্ল।  বড়দযা একটযা �ুঁমষ মযাঙ্র।  
র�নই ওরযা বড়দযা সক রঙ্র সকযাপযাঙ্র িযাঙ্ক। আমম, 
মযা, মদমদ রযা মচৎকযার করঙ্রই ওরযা সরযাঙ্র মটমভ চযালু 
কঙ্র।  আমযাঙ্দর কযান্যা শুঙ্ন রযাম আর বযামক মরন রন 
েুঙ্ট আঙ্স।  মযা আর বড়মদ জ্যান হযামরঙ্য়ঙ্ে বুঝঙ্র 
পযামর। ওঙ্দর মঙ্র্ দুরন সমরমদ আর আমযার মুঙ্� 
কযাপড় ঢুমকঙ্য় �ঙ্র ঢুমকঙ্য় মদঙ্য় বঙ্ল। বযাইঙ্র এঙ্ল 
আর কযাউঙ্ক সফযান করঙ্ল বযাচ্যা দুটযাঙ্কও সমঙ্র 
সদঙ্বযা। একরন আমযাঙ্দর পযাহযারযা মদঙ্র িযাঙ্ক।  
যযাঙ্র কযাউঙ্ক সফযান নযা করঙ্র পযামর। অঙ্নক সরযাঙ্র 
মটমভ চলমেঙ্লযা।  রযাই মক হঙ্চ্ছ বুঝঙ্র পযারমেলযাম নযা 
আমরযা।৷” 

“অঙ্নকষেণ পর ওই সলযাকটযা আমযাঙ্দর সেঙ্ড় সবমরঙ্য় 
সযঙ্রই আমম আর সমরমদ সদৌঙ্ড় বসযার �ঙ্র মগঙ্য় 
সদম�.........” 

এটযা বঙ্ল রমযা ফঁুমপঙ্য় সকঁঙ্দ ওঙ্ঠ। মমর রমযাঙ্ক 
রমড়ঙ্য় রঙ্র মরঙ্জ্্স করঙ্লযা “বঙ্লযা রমযা বঙ্লযা”।৷ 
রমযা বঙ্ল “আর মকেু বলযার সনই।  সব সশষ হঙ্য় 
সগঙ্ে সদ�লযাম।  মেন্মভন্ সদহ পঙ্ড় আঙ্ে।  মযা 
বড়মদ ও অজ্যান হঙ্য় পঙ্ড় আঙ্ে, আমযার আর মকেু 
মঙ্ন সনই।” 

রয় বঙ্ল।  “আমম রযামন আপনযার মঙ্নর অবথিযা। ওরযা 
আর মক মক আর মনঙ্য়ঙ্ে বলঙ্র পযাঙ্রন?” 

রমযা রযানযায় “সকযাঙ্নযা টযাকযা বযা গয়নযা ওরযা সনয় মন।”  

রযানযা রযাঙ্র আবযার আসঙ্ব বঙ্ল সবযাই সক মনঙ্য় চঙ্ল 
যযায় িযানযায়।৷ মটমঙ্ক মব্ফ কঙ্র “এটুকু ইনফরঙ্মশঙ্ন 
�ুমনঙ্দর ররযা যযাঙ্ব নযা। ওঙ্দর মু� কযাঙ্লযা কযাপঙ্ড় 
ঢযাকযা মেঙ্লযা।  আমযাঙ্দর আঙ্রযা কু্ চযাই। সরযামরযা 
সবযাই মমঙ্ল সচটেযা কঙ্রযা যযাঙ্র আঙ্রযা মকেু রযানঙ্র 

পযারযা যযায়। কযাঙ্র সলঙ্গ পঙ্ড়যা।  
চযামরমদঙ্ক চর লযাগযাও।  এঙ্রযাবড় নৃশংস �টনযা কঙ্র 
এরযা ররযা পড়ঙ্ব নযা।  এটযা হঙ্র পযাঙ্র নযা।৷ 
আর এটযা মনেক চুমর বযা িযাকযামরর উঙ্দিঙ্শ্ করযা হয় 
মন।  ্্যান কঙ্র �মটঙ্য়ঙ্ে পুঙ্রযা ব্যাপযারটযা।  
আর সয�যাঙ্ন �টনযামট �ঙ্টঙ্ে  সসই বযামড়টযার আশপযাঙ্শ 
সযাদযা সপযাশযাঙ্কর পুমলশ বসযাও৷৷ 
আঙ্রযা স্পটে রি্ চযাই।  নযাহঙ্ল সকস সলভ হঙ্ব নযা।  
আঙ্র কু্ দরকযার৷৷”

পরমদন আবযার ঐ বযামড়ঙ্র ঢুকঙ্রই।  সবমব এঙ্স 
একটযা চযারমমনযার মসগযাঙ্রঙ্টর �যামল প্যাঙ্কট মদঙ্য় 
বঙ্ল “স্যার এবযামড়ঙ্র সকউ এসব �যায় নযা।  আর �র 
সমযােযার সময় পদ্যার সপেঙ্ন এটযা সপলযাম”।৷ 

রয় প্যাঙ্কটটযা মনঙ্য় ্যাম্ঙ্কর সভরঙ্র সরঙ্� সদয়।   
আর ওরযা রমযা আর অমভঙ্ক একসযাঙ্ি বসঙ্র বঙ্ল।  
মমর দুরনঙ্ক বঙ্ল “  ভযাঙ্লযা কঙ্র মঙ্ন কঙ্র বঙ্লযা 
ওঙ্দর মকেু সদ�ঙ্র সপঙ্য়ঙ্েযা মকনযা।  

রমযা মযািযা ঠযাণ্যা কঙ্র ভযাঙ্বযা।  মকেু মঙ্ন করযার সচটেযা 
কঙ্রযা। ওঙ্দর মঙ্র্ কযাঙ্রযা মকেু সদ�ঙ্র সপঙ্য়ঙ্েযা 
মক?” অমভ হঠযাৎ কঙ্র বঙ্ল উঙ্ঠ “ ওরযা য�ন বনু সক 
মনঙ্য় সেযাঁড়যােুঁমড় স�লমেল।  র�ন আমম একরন দুটুের 
হযাঙ্র মশব ঠযাকুঙ্রর ওটযার আঁকযা সদঙ্�মে”৷ 

রষুেমন রয় সমযাবযাইল সফযান সিঙ্ক মত্রশুঙ্লর উমকি সবর 
কঙ্র সদ�যাঙ্রই অমভ বঙ্ল “ হ্যাঁ এটযা”। 

রমযা হঠযাৎ কঙ্র বলঙ্লযা। “ মঙ্ন পঙ্ড়ঙ্ে আমযার।  
আমযাঙ্দর সয দুরন পযাহযাড়যা মদমচ্ছঙ্লযা রযারযা মু� সিঙ্ক 
কযাপড় সযামযান্ সমরঙ্য় মসগযাঙ্রট �যামচ্ছঙ্লযা। রযাঙ্দর 
একরঙ্নর হযাঙ্র েটযা আগুেল আর নঙ্� সবুর 
সনইলপমলশ মেল আর সপরঙ্লর বযালযা পঙ্ড়মেঙ্লযা।  

আর একরন সযামযান্ �ুঁমড়ঙ্য় হযাঁটমেঙ্লযা”। রযানযারযা 
সবযাই উঙ্ঠ দযাঁড়যাঙ্লযা আর বলঙ্লযা আর” যমদ আঙ্রযা 
মকেু মঙ্ন পঙ্ড়।  সফযান করঙ্বন ম্র”।৷ �বমর সদর 
এই কু্ গুঙ্লযা রযামনঙ্য় মদল দীপ। এমদঙ্ক সহযাম 
মমমনমস্ট সিঙ্ক বযারবযার চযাপ আসঙ্ে আসযামমঙ্দর 
ররযার রন্।  মমমিয়যা সচটেযা করঙ্ে বমণক  বযামড় 
সঢযাকযার।  মকন্তু সযাদযা সপযাশযাঙ্কর পুমলঙ্শর রন্ ঢুকঙ্র 
পযারঙ্ে নযা।৷ মকন্তু  করষেণ ই বযা আটঙ্ক রযা�যা যযায়!!! 
�বমর পুমলশ সবযাই মনঙ্রর কযার কঙ্র যযাঙ্চ্ছ। বমণক 
বযামড়ঙ্র মনেফযার িমগ লযামক আর ন্যামন্স এঙ্স সগঙ্ে।৷ 
সকযাঙ্ল  রযানযার সফযান আঙ্স “রযাড়যারযামড় সবর হও 
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মমর। আমম ৫ মমমনঙ্টর মঙ্র্ সরযামযার বযামড় আসমে 
সরযামযাঙ্ক মনঙ্র”।৷ 
মমর মকেু মরঙ্জ্স করযার আঙ্গই রযানযা সফযান সকঙ্ট 
মদঙ্লযা। 

মমর সবমরঙ্য় সদঙ্�, রয়, বযামপ, দীপ আর ২রন 
গুতিচরও আঙ্ে গযামড়ঙ্র।  রযানযা কুর্যা পযারযামযা পরযা, 
আর বযামকরযা ও নরুন শযাট্ মরন্স পরযা।  মমর রযানযার 
গযামড় সর উঠঙ্রই, রয় বঙ্ল “আশূন (আসুন নয়), 
সবৌমদ বশুন!!!!” 

মমর একমট হযালকযা চযাপড় সমঙ্র মরঙ্জ্স কঙ্র এসব 
মক হঙ্চ্ছ? 

রযানযা বঙ্ল। “একটু অঙ্পষেযা কঙ্রযা সব বলমে”। 
একটযা ফযাঁকযা মযাঙ্ঠ গযামড় দযাঁড় কমরঙ্য় রযানযা সবযাই সক 
বঙ্ল। “সরযামযাঙ্দর একটযা কিযা বলযা হয় মন।  আসলযাম 
আর মরঙ্কযা (গুতিচর) সক মনঙ্য়  আমম লযা্ ৪-৫ মদন 
রঙ্র েদ্মঙ্বঙ্শ মবমভন্ থিযাঙ্ন স�যাঁর মনঙ্য়মে। কযারণ 
আমযার কযাঙ্ে শুরু কু্ বলঙ্র চযারমমনযার মসগযাঙ্রট।  
হযার এ েটযা আগুেল এবং মত্রশুল এর উমকি।  আর 
মমঙ্রর কযাে িযাকযা লযাল রঙ্ঙর সেঁড়যা কযাগরগুঙ্লযা েযাড়যা 
সকযান মকেুই সনই। এই ররঙ্নর সকস আর এঙ্রযা কম 
কু্ �ুবই মবরল।  এরযা �ুব চযালযাক এবং নৃশংস। 
ভযাঙ্লযাভযাঙ্ব স�যাঁর মনঙ্য় সদঙ্�মে। শহঙ্রর সশষ প্রযাঙ্ন্ত 
একটযা মবমরয়যামন র সদযাকযাঙ্ন সকযাঙ্ল পঙ্রযাটযা আর দম 
আলু পযাওয়যা যযায়।  মযামলঙ্কর হযাঙ্র নযামক েটযা আগুেল।  
আর পযাঙ্শই একটযা পযান মবমড়র সদযাকযান আঙ্ে।  
রযাঙ্র চযারমমনযার মসগযাঙ্রট আঙ্ে আমম সদঙ্�মে।  মকন্তু 
এঙ্রযাটুকু ইনফরঙ্মশঙ্ন সরযা কযাউঙ্ক সঙ্ন্হ বযা 
এঙ্র্ করযা সম্ভব নয়।৷ সদযাকযাঙ্নর একটযা বযাচ্যা 
সেঙ্লঙ্ক আসলযাম অবশ্ মকেু টযাকযা মদঙ্য় হযার 
কঙ্রঙ্ে ।৷ “

“ওই সেঙ্লটযার কযাে সিঙ্কই রযানঙ্র পযারলযাম।  রযাঙ্র 
প্রযায়ই মঙ্দর আড্যা বঙ্স এ�যাঙ্ন।  কঙ্য়ক রন আঙ্স  
মদ, মচঙ্কন স�ঙ্র। মযামলকও ওঙ্দর সঙ্গে বঙ্স �যায়।  
ওঙ্দর মঙ্র্ ২/৩রন পযাঙ্শর সদযাকযান সিঙ্ক মসগযাঙ্রট 
আমনঙ্য় সচইন সস্যাক কঙ্র।  একরঙ্নর হযাঙ্র উমকি 
আঁকযা।  

মকন্তু বযাচ্যাটযা অবশ্ বলঙ্র পযাঙ্রমন সসটযা মকঙ্সর 
উমকি।৷”

বযামপ বঙ্ল “স্যার, রযাঙ্র এরযা যমদ আসর বসযায় 
রযাহঙ্ল আমরযা এ�ন সিঙ্ক মক করঙ্বযা? রযানযা উত্তর 

সদয় “আমম ও মমর রযাঙ্র বর, বউ মহসযাঙ্ব যযাঙ্বযা 
ও�যাঙ্ন স�ঙ্র। �বমররযা রযাঙ্র আসঙ্ব।”  
আমরযা য�ন �যাঙ্বযা।  র�ন সরযামরযা মরনরন আসঙ্ব। 
আমযাঙ্দর কনগ্রযাচুঙ্লট করঙ্ব। রযারপর আমরযা 
একসযাঙ্ি আঙ্রযা �যাবযার মনঙ্য় রীঙ্র রীঙ্র �যাঙ্বযা আর 
হযা হযা মহ মহ করঙ্বযা।  

“মযাঙ্ন সময় অপচয় করযা আর সদযাকযাঙ্নর উপর নরর 
রযা�যা, রযাঙ্র আমযাঙ্দর আর লুমকঙ্য় িযাকঙ্র হঙ্ব নযা। 
রযাঙ্র পুমলশ ন্যামন্স আর লযামক সক মনঙ্য় দূঙ্র লুমকঙ্য় 
িযাকঙ্ব।” পুঙ্রযা মটম অঙ্নকষেণ সময় কযামটঙ্য় বযাইঙ্র 
সিঙ্ক সবমকেু লষে কঙ্র।  সদযাকযাঙ্নর মযামলকঙ্ক 
রযাঙ্র সদযাকযাঙ্ন মবমরয়যামন আর কষযা মযাংস স�ঙ্র 
আসঙ্ব বঙ্ল চঙ্ল যযায়। রযানযা সবযাইঙ্ক বঙ্ল যযায়। “ 
আর সরযামরযা সকউ িযানযায় যযাঙ্ব নযা।  সচযা�, কযান 
স�যালযা সরঙ্� এমদক ওমদক সিঙ্ক যরটযা পযারযা যযায় 
ইনফরঙ্মশন সরযাগযাড় করঙ্র িযাঙ্কযা।  আমযাঙ্ক সকউ 
মি্যাব্ করঙ্বনযা। আমম একটু সহযামওয়যাক্ কমর 
রযাঙ্রর রন্, আর �ুব দরকযার েযাড়যা সকউ কযাউঙ্ক 
সফযান করঙ্বনযা।  রযার ৯টযায় আমরযা মশব মমন্ঙ্রর 
সযামঙ্ন সদ�যা কঙ্র মবমরয়যানীর সদযাকযাঙ্ন স�ঙ্র 
আসঙ্বযা।” 

মমঙ্রর মযা অঙ্নক সমযাটযা আর সবঁঙ্ট। রযাই উনযার 
ব্যাউর সপমটঙ্কযাট সকযানটযাই মমঙ্রর হবযার নয়।  
অগর্যা মরনস আর হযাফ শযাঙ্ট্র উপর মসঙ্কির শযামড় 
পঙ্র কপযাঙ্ল মটপ আর মসঁমিঙ্র লযাল মলপম্ক 
লযামগঙ্য়।  সবৌ সসঙ্র সরমি হয় মমর। রযাঙ্র সবযাই 
মমন্ঙ্রর বযাইঙ্র এঙ্স দযাঁড়যায়।৷ 

একটু পর রযানযা গযামড় মনঙ্য় চঙ্ল আঙ্স। ওরযা গযামড়ঙ্র 
উঙ্ঠ পঙ্ড়। 

বযামপ বলঙ্লযা “আসলযাম আর মরঙ্কযা সকযািযায়?”
রযানযা উত্তর সদয় “মঠক সমঙ্য় সপৌঙ্ে যযাঙ্ব।”

ওরযা ৯.৩০ টযা নযাগযাদ মবমরয়যামন র সদযাকযাঙ্ন সপঁঙ্ে 
যযায়।  �যাবযাঙ্রর অি্যার মদঙ্য় আবযার গঙ্ল্ মশগুল 
হঙ্য় যযায়। রয় এমদক ওমদক রযামকঙ্য় সদঙ্�, দুরন 
�বমর  মঙ্নর আনঙ্ন্ মযাংঙ্সর হযাড় মচবযাঙ্র ব্স্ত। 
এমন সময় ২/৩ রন লম্বযা স্বযাথি্বযান সলযাক আসঙ্রই।  
সদযাকযাঙ্নর মযামলক “আসুন আসুন” বঙ্ল ওঙ্দর 
একপযাঙ্শর সটমবঙ্ল বসযায় আর মনঙ্রও বঙ্স। 
মকেুষেন পর মবমরয়যামন, মযাংস, মদ আর গ্যাস এঙ্স 
সগল।  দুরন সলযাক সমযাঙ্ন মসগযাঙ্রট স�ঙ্য় যযাঙ্চ্ছ৷৷ 
সদযাকযাঙ্নর মযামলক শযাঙ্ট্র আমস্তন গুমটঙ্য় গ্যাস ররযার 



রঙ্ন্ হযার বযাড়যাঙ্রই।  মমরঙ্দর সচযাঙ্� পড়ঙ্লযা।  
সস�যাঙ্ন মত্রশুঙ্লর উমকি আঁকযা। 

গুতিচরঙ্দর �যাওয়যা হঙ্য় সগঙ্ল মবল মমমটঙ্য় ওঙ্দর 
মদঙ্ক ইশযারযা কঙ্র সবমরঙ্য় সগঙ্লযা।  রযানযা হযার সরযায়যার 
নযাম কঙ্র।  পযাশ মদঙ্য় যযাবযার সময় সদঙ্� মনঙ্লযা। 
একরঙ্নর হযাঙ্র ৬টযা আগুেল। অল্ সলঙ্গ িযাকযা সবুর 
সনইলপমলশ আর সপরঙ্লর বযালযা। রযানযা মফঙ্র স�ঙ্র 
বঙ্স সবযাইঙ্ক রযানযায়। “আমরযা একদম মঠক পঙ্ি 
এঙ্গযামচ্ছ”। এরমঙ্র্ই ওরযা সদ�ঙ্লযা।  একটযা সলযাক 
একটু �ুঁমড়ঙ্য় �ুঁমড়ঙ্য় সহঁঙ্ট ওই মযামলঙ্কর সযাঙ্ি বঙ্স 
পঙ্ড়।  স�যাঁড়যা সলযাকটযা আসঙ্রই মযামলক বযাচ্যা 
সেঙ্লটযাঙ্ক বঙ্ল গ্যাঙ্স মদ সঢঙ্ল মদঙ্র৷ রযানযা সবযাইঙ্ক 
ইশযারযা কঙ্র বলঙ্লযা “সগট সরমি” !!! মদ সযাভ্ 
করঙ্রই মমর সচঁমচঙ্য় বঙ্ল। “এ�যাঙ্ন আমম একমুহুর্ 
িযাকব নযা। মঙ্দর গঙ্ন্ধ আমযার বমম পযাঙ্চ্ছ”৷

রযানযা আরও সরযাঙ্র আওয়যার কঙ্র বঙ্ল। “এই 
সদযাকযাঙ্ন মদ �যাওয়যা হয় রযানঙ্ল।  আমম পমরবযার 
মনঙ্য় আসরযামই নযা। চঙ্লযা আমরযা সবমরঙ্য় যযাই।”

বঙ্ল সব �যাবযার সফঙ্ল উঙ্ঠ দযাড়যায়।৷ মবল সপ নযা 
কঙ্র সবঙ্রযাঙ্র সদঙ্�।  ক্যাঙ্শর সেঙ্লটযা মযামলক এর 
কযাঙ্ে সদৌঙ্ড় মগঙ্য় রযানযাঙ্লযা।। মযামলক রযানযাঙ্ক মবল 
মমমটঙ্য় মদঙ্য়।  রযারপর সবঙ্রযাঙ্র বঙ্ল।  রয়, দীপ, 
বযামপ ঝগড়যা করঙ্র িযাঙ্ক মবল এর টযাকযা সদঙ্ব নযা 
বঙ্ল৷৷ র�ন সব কটযা বদমযাশ।  মযামলঙ্কর হঙ্য় 
ঝগড়যা করঙ্র সযামঙ্ন চঙ্ল আঙ্স৷ আচমকযা মমর 
সরঙ্গ মগঙ্য় মযামলঙ্কর গযাঙ্ল িযাপ্পর মযাঙ্র।  আর সঙ্গে 
সঙ্গে সলযাকগুঙ্লযা চপযার, গুমতি, েুমড় সবর কঙ্র। রযানযারযা 
অস্ত্র সবর নযা কঙ্র ওঙ্দর আটকযাঙ্নযার সচটেযা কঙ্র৷

এর মঙ্র্ মযামলকটযা মমঙ্রর হযার রঙ্র বঙ্ল। “শযালী, 
রুই আমযাঙ্ক মযারমল!!!! সদ�, সরযার মক হযাল কমর 
আমম” বঙ্ল মমরঙ্ক মহড়মহড় কঙ্র সটঙ্ন মনঙ্য় সভরঙ্র 
সযঙ্র সযঙ্র বযামকঙ্দর বঙ্ল।  “সরযারযা ওঙ্দর লযাশ 
সফল। আমম এইটযাঙ্ক মনঙ্য় যযামচ্ছ”৷৷ 

এর মঙ্র্ হঠযাৎ সকযািযা সিঙ্ক এঙ্স। সগযাঙ্য়ন্যা কুকুর 
লযামক আর ন্যামন্স ঝযাঁমপঙ্য় পঙ্ড় ওঙ্দর ওপর। মমর 
“দুত্তমর শযামড়” বঙ্ল একটযান মদঙ্য় শযামড় �ুঙ্ল সফঙ্ল 
সসযারযা মযামলঙ্কর রলঙ্পঙ্টর মনঙ্চ লযামি মযাঙ্র। 

আচমকযা মহংস্র কুকুর সদঙ্� বদমযাশ গুঙ্লযা ভ্যাবযাচ্যাকযা 
স�ঙ্য় যযায়।  আর রযার মঙ্র্ রযানযারযা সবযাই মরভলবযার 
মনঙ্য় ওঙ্দর ম�ঙ্র রঙ্র।৷ 

িযানযায় এঙ্ন ওঙ্দর লকআঙ্প ঢুমকঙ্য় রযানযা বঙ্ল। 
“একদম মযাররর করঙ্ব নযা এঙ্দর। সযমন রতিপযার 
েযাড়যাই ওঙ্দর বুমদ্ মদঙ্য় ররলযাম। ওই ভযাঙ্বই ওঙ্দর 
সপট সিঙ্ক সব কিযা আর বযামকঙ্দর নযামও রযানঙ্র 
হঙ্ব।৷ “ 

চযাররনঙ্ক প্রযায় ২মলটযার রল �যাওয়যায় রযানযা। বঙ্ল 
“সব বঙ্লযা, আর নযা বলযা পয্ন্ত বযািরুঙ্ম যযাঙ্ব নযা 
এবং �ুমযাঙ্ব নযা।  

রযানযা মমরঙ্দর বলঙ্লযা “ এরযা মযার স�ঙ্য় মযারযা যযাঙ্ব 
মকন্তু মু� �ুলঙ্ব নযা। মকন্তু প্রকৃমরর িযাক আর নযা 
�ুমমঙ্য় করষেন িযাকঙ্ব !!!! য�মন �ুম আসঙ্ব ওঙ্দর 
সচযাঙ্�। মুঙ্� রল সেটযাঙ্ব। সবযাই পযালযা কঙ্র এই 
কযার টযা কঙ্রযা।”

সন্ত্রযাসীরযা একমদঙ্নই সভঙ্ঙ পঙ্ড়। সশৌচকম্ করঙ্র নযা 
সপঙ্র আর নযা �ুমমঙ্য় হযার সমঙ্ন সনয়।৷ 
সবমকেু স্বীকযার কঙ্র।  ওঙ্দর নযাম কযামদর,ি্যামন,কযামযাল 
আর রযারযা, ওঙ্দর সঙ্গে মেঙ্লযা শ্যাম, আলম আর 
মভমক, বমণকরযা চড়যা সুঙ্দ টযাকযা রযার মদঙ্রযা সবযাইঙ্ক।
 
এরযা সবযাই মমঙ্ল প্রযায় ২সকযামট টযাকযা রযার সনয় 
বমণকঙ্দর সিঙ্ক।  মকন্তু সুদ মঠক কঙ্র নযা মদঙ্র 
পযারযায় সরযার বমণকরযা রযাঙ্দর সফযাঙ্ন শযাসযাঙ্রযা। রযাই, 
বযাঁচযার রন্ বমণকঙ্দর �ুন কঙ্র ওরযা। বযামকরযা মভমকর 
বযামড়ঙ্র গযা ঢযাকযা মদঙ্য়ঙ্ে। 

সব কিযাবযার্যা সরকি্ কঙ্র পুমলশ মটম মগঙ্য় বযামকঙ্দর 
সগ্রফরযার কঙ্র।  আদযালর ৪রন সক ফযাঁমস।  আর 
বযামকঙ্দর আরীবন কযারযাবযাঙ্সর শযামস্ত সদয়।৷ 

এভযাঙ্বই  এক নৃশংস �ুঙ্নর রহস্ঙ্ভদ হঙ্লযা।
কিযায় আঙ্ে, “কম্ফল সিঙ্ক মনস্তযার সনই “এবং 
সসটযাই সশষ পয্ন্ত সমর্ হঙ্লযা।”

“প্রযামতি স্বীকযার, পযাডুি্মলমপ”
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 “ মববযাহ মরমনষটযা মমটেযান্ মদঙ্য়ই শুরু হয়, মকন্তু সকল সময় মরুঙ্রন সমযাতি হয় নযা।”
       - মচর কুমযার সভযা/রবীন্দ্রনযাি



 এই একটযা পঙ্য়ঙ্ন্ সযাগরঙ্ক �ুব চযাঙ্প 
রযাঙ্� কৃমষ। সযাগর হযাঁউ হযাঁউ কঙ্র আরও মকেু 
বলঙ্ে। সফযান নযামমঙ্য় রযাঙ্� সস। ম�ঙ্দ সপঙ্য়ঙ্ে। 
স�ঙ্র বঙ্স। উঙ্ত্তরনযায় গযা চুলঙ্কযামনর সবযারটযা আর 
সনই। �টনযা সিঙ্ক মন �ুমরঙ্য় মনঙ্ল, �টনযার গুরুবি 
কঙ্ম যযায়।

হঙ্ব নযামক বটুবযাবু?

চযা! আঙ্জ্ সমর্ কিযা বলঙ্র মক, ওই চযা স�ঙ্রই 
সরযা আমস আপনযার সিরযায়।

বঙ্ট!

চযা সবযাই করঙ্র পযাঙ্র নযা। সরমন ভযাঙ্লযা সকযায়যামলমটর 
চযা-ই বযা এ�ন সকযািযায়? আপনযার বযামড়র চযাঙ্য়র 
গুণমযান অমর ভযাঙ্লযা। �ঙ্রর লষেী চযা-মট কঙ্রনও 
বঙ্ড়যাই সুন্র।

আমম আপনযার মঙ্রযা চযাঙ্য়র রমসক নই। বযামড়ঙ্র 
িযাকঙ্ল সকযাঙ্লর মদঙ্ক এক কযাপ। রযারপর সরযা 
সযারযামদন কযাঁহযা কযাঁহযা মুলুক স�প মযারযা।

রযা বঙ্ট! রঙ্ব চযাঙ্য়র রমসক শুরু নয়, আপনযার 
রসকষ সব ব্যাপযাঙ্রই একটু কম, অিচ আপনযার 
নযাম সয সকন রমসক হল সক রযাঙ্ন বযাবযা।

যযা বঙ্লঙ্েন। আমযার বউ নীহযামরকযাও সসই কিযাই 
বঙ্ল। আমম নযামক সবরযায় সগযামড়যামুঙ্�যা, হযামসটযামস 
পেন্ কমর নযা। 

রযা নয়, আসঙ্ল আপমন কযারপযাগল সলযাক। সব্দযাই 
কযাঙ্রর স�যাঙ্রর মঙ্র্ িযাঙ্কন।

সসটযা মক �যারযাপ মশযাই!

মে মে, �যারযাপ সকন হঙ্ব! আপনযার মঙ্রযা সৃমটেশীল 
মবজ্যানীরযাই সরযা মবশ্ব দুমনয়যায় সমর্কযাঙ্রর কযাঙ্রর 
কযার করঙ্েন রমসকবযাবু। আমম মবশ্বমবদ্যালঙ্য় 
ইংঙ্রমর সযামহর্ পড়যাই, রযাও কমবরযা।

রযা সসটযাও মনচিয়ই কযার।

েযাই কযার। গরবযাঙ্র সযাকুঙ্ল্ মরনমট সেঙ্ল আর 
দুঙ্টযা সমঙ্য় ভরমর হঙ্য়মেল। বের নযা �ুরঙ্রই 
মরনরন সকঙ্ট পড়ল। এ বের হযাল আরও �যারযাপ। 

একরন সমঙ্য় ভরমর হঙ্য়ঙ্ে।

বঙ্লন কী? সযামহঙ্র্র প্রমর আকষ্ণ এর কঙ্ম

যযাঙ্চ্ছ নযামক?

যযাঙ্ব নযা সকন? রযার রন্ সরযা আপনযারযাই দযায়ী। 
মবজ্যাঙ্নর এমন সভলমক সদ�যাঙ্চ্ছন সয সেঙ্লঙ্মঙ্য়গুঙ্লযা 
ওমদঙ্ক ঝুঁঙ্ক পড়ঙ্ে।

কিযাটযাও মমঙ্ি্ নয় বটুবযাবু।

অমর কঙ্ঠযার সর্। ভযাবমে এরপর আর যমদ 
েযাত্রেযাত্রী নযা আঙ্স রযাহঙ্ল করবটযা মক? ফযাঁকযা ক্যাঙ্স 
মগঙ্য় বসঙ্র হঙ্ব নযামক?

হুঁ। ভযামবঙ্য় রুলঙ্লন।

ভযাববযার মকেু সনই। চযাকমর যযাঙ্ব নযা। আর ক্যাঙ্স 
বঙ্স �ুঙ্মযাঙ্র আমযার সবশ ভযাঙ্লযাই লযাঙ্গ। রযা মযা-
লষেীঙ্ক মক চযাঙ্য়র কিযাটযা বঙ্ল মদঙ্য়ঙ্েন?

ইন্যারকঙ্ম বঙ্ল মদমচ্ছ।

শুনুন, ভযাঙ্লযা কঙ্র বুমঝঙ্য় বলঙ্বন সয যন্ত্রচযামলকযার 
হযাঙ্রর চযা নয় মকন্তু। ওঁর মনঙ্রর হযাঙ্রর চযা।

রযাই হঙ্ব। মকন্তু যন্ত্রচযামলকযাঙ্দর উপর আপনযার রযাগ 
সকন বলুন সরযা বটুবযাবু। রযারযা সরযা আরও মন�ঁুরভযাঙ্ব 
সব কযার কঙ্র। সযমন সপ্রযাগ্রযাম কঙ্র সদঙ্বন মঠক 
সরমনমট করঙ্ব। এরটুকু কম-সবমশ হওয়যার সরযা 
সনই।

সস যযাই বলুন মশযাই, আমরযা হলুম পুঙ্রযাঙ্নযা আমঙ্লর 
সলযাক। আমরযা মযানুঙ্ষর হযাঙ্রর স্পশ্ আর যত্নটুকু 
নযা হঙ্ল সকমন সযন �ুমশ হই নযা।

এটযা মকন্তু একটু কুসংস্কযার বটুবযাবু।

রযাই হঙ্ব হয়ঙ্রযা। আপনযাঙ্দর দুমনয়যায় আমম সয 
সবমযানযান রযা �ুব ভযাঙ্লযা কঙ্রই রযামন। কিযাটযা হয়ঙ্রযা 
একটু সসমন্ঙ্মন্যাল হঙ্য় সগল, মকন্তু মমঙ্ি্ সরযা 
নয়।

সবমযানযান একটু লযাগঙ্র পযাঙ্র, রঙ্ব সসটযা আপনযার 
কযাঙ্ে। আমযাঙ্দর কযাঙ্ে নয়। আমরযা সরযা আপনযাঙ্ক 
স্বযাভযামবক বঙ্লই ভযামব।

দূর! রযাই ক�নও হয়? আমম আপনযাঙ্দর মগমনমপগ 
বই সরযা নয়।

চযাঁঙ্দর চযা
 - শীঙ্ষ্নু্ মুঙ্�যাপযার্যায়



আহযা, ওরকম ভযাঙ্বন সকন? �টনযাটযা অন্ভযাঙ্ব সরযা 
সদ�যা যযায়। ওই সয আপনযার বউমযা চযা মনঙ্য় এঙ্স 
সগঙ্েন। মনন, চযা �যান।

এঙ্সযা বউমযা, এঙ্সযা। সরযামযার হযাঙ্রর চযাটুকু �যাঙ্বযা 
বঙ্লই মযাঙ্ঝ মযাঙ্ঝ এঙ্স উৎপযার কমর।

মেঃ, মেঃ, কী সয বঙ্লন! উৎপযার হঙ্বন সকন? 
আপমন এঙ্ল আমম সমর্ই �ুমশ হই। য�ন �ুমশ 
আসঙ্বন, একটুও মবরতি হব নযা।

সরযামরযা কযাঙ্রর মযানুষ। রমসকবযাবু সযমন ব্স্ত 
মযানুষ, রুমমও সরযা প্রযায় সরমনই ব্স্ত। রুমম সরযা 
আবযার কীঙ্সর সযন িযাতিযার নযা?

আঙ্জ্ হ্যাঁ। আমম সমন্যাল মফমরমস্।

সসটযা কী মযা?

আসঙ্ল ব্যাপযারটযা রমটল। মযানুঙ্ষর মঙ্নযাঙ্রযাঙ্গর 
সঙ্গে মফমরঙ্ক্র সযটুকু সযযাগ আঙ্ে আমম সসটুকুর 
িযাতিযার।

ও বযাবযা! ওসব বুঝবযার মঙ্রযা মমস্তস্ক আমযার সনই। 
বযাঃ, চযা-টযা সরযাফযা হঙ্য়ঙ্ে।

আপনযার রন্ সবসময়ই আমম মনঙ্রর হযাঙ্র চযা 
কমর।

মশ�ঙ্ল সকযািযায়? আরকযালকযার সমঙ্য়রযা সরযা এসব 
রযাঙ্নই নযা। সবই কমম্উটযাঙ্র হঙ্য় যযাঙ্চ্ছ। হযাসে 
সকন মযা?

ওঃ হ্যাঁ, রযাও বঙ্ট। কমম্উটযাঙ্রর সকরযামমর মেল 
আমযাঙ্দর আমঙ্ল। আমরযা সব রযাজ্ব হঙ্য় সযরযাম 
র�ন। রযা সসসব যন্ত্র এ�ন আর সদ�ঙ্র পযাই নযা। 
এ�ন সদম� সহলঙ্মঙ্টর মঙ্রযা কীসব মযািযায় পঙ্র 
বঙ্স িযাঙ্ক।

হ্যাঁ, এ�ন সব মমমনমযাইঙ্রশঙ্নর যুগ। রযােযাড়যা সব্ন 
মযানুঙ্ষর মসঙ্্ঙ্মর মঙ্র্ কযার কঙ্র। আঙ্গকযার 
কমম্উটযার মিসঙ্্ হর মমনটঙ্র,আরকযাল ওসব 
সনই। মযানুঙ্ষর মযািযার মভরঙ্রই কযার করঙ্র পযাঙ্র 
সব্ন।

উঙ্রব্বযাস, শুনঙ্ল মযািযা মঝমমঝম কঙ্র।

এসব ভযাববযার দরকযার কী আপনযার? আপমন সযমন 
আঙ্ে সরমন িযাকুন।

রযা মক আর িযাকযার সচটেযা কমর নযা মযা! মকন্তু চযারমদঙ্ক 
যযাসব কযাডিমযাডি সদ�মে রযাঙ্র নযা সভঙ্বও পযামর নযা।

আচ্ছযা আমম একটু যযাই?

এঙ্সযা মযা।

চযা লযাগঙ্ল বঙ্ল পযাঠযাঙ্বন। মদঙ্য় যযাব।

আচ্ছযা মযা। এঙ্সযা মগঙ্য়। রযা ইঙ্য় রমসকবযাবু, আপমন 
আমযার মদঙ্ক ওরকম রযামকঙ্য় আঙ্েন সকন?

ভযাবমে।

কী ভযাবঙ্েন?

আপনযাঙ্দর আমঙ্ল মযানুষরযা মনঙ্ররযা মবব্র সবযার 
করর। লজ্যা, সংঙ্কযাচ অকযারণ সসৌরন্, মবনয় এই 
সব হল প্রর্যাহযার ব্মতিবি।

রযার মযাঙ্ন?

উইিড্ন পযাঙ্স্যানযামলমট।

নযা রমসকবযাবু, কিযাটযা মঠক নয়। মকেু মকেু সলযাক 
আবযার সবশ লড়যাকুও মেল, আত্মবশ্বযাস মেল প্রবল।

মযানমে। রবু সদ�ুন, মযাত্র পযাঁচঙ্শযা মত্রশ বেঙ্র 
মযানুঙ্ষর ব্মতিঙ্বির সকমন আবর্ন �ঙ্ট সগঙ্ে। 
আপমন এই পমরঙ্বঙ্শ মবব্র সবযার করঙ্েন, মকন্তু 
আপমন আপনযার আমঙ্লও অঙ্চনযা পমরঙ্বঙ্শ মবব্র 
সবযার করঙ্রন, রযাই নযা?

কিযাটযা মঠক বঙ্লঙ্েন।

মকন্তু এ�ন সদ�ঙ্বন, ওরকম সলযাক একটযাও �ুঁঙ্র 
পযাঙ্বন নযা। এ�নকযার মযানুষ সয সকযাঙ্নযা পমরঙ্বঙ্শর 
রন্ বরমর।

রযাই সদ�মে। রযা মশযাই, পযাঁচঙ্শযা মত্রশ বের আঙ্গ 
য�ন আমযাঙ্ক �ুম পযামড়ঙ্য় মহমযাময়র কঙ্র রযা�যা হল 
র�ন আমযার ব্মতিবিটযারও পমরবর্ন �টযাঙ্নযা হল নযা 
সকন?

সযারযা পৃমিবীঙ্র মরন হযারযার সযারঙ্শযা পঞ্চযান্ রনঙ্ক 
�ুম পযাড়যাঙ্নযা হঙ্য়মেল। আমম যরদূর রযামন, এরযা 
প্রঙ্র্ঙ্কই মেল আলযাদযা রকঙ্মর স্বভযাবচমরঙ্ত্রর 
মযানুষ। পযাঁচঙ্শযা বের পর �ুম ভযামঙঙ্য় নরুন 
পমরঙ্বঙ্শ সক সকমন প্রমরমক্রয়যায় আক্রযান্ত হয় 
সসটযাও সদ�যার মবষয় মেল।

সসই রন্ সরযা বমল আমম আপনযাঙ্দর একরন 
মগমনমপগ।

রযা নয় বটুবযাবু, আমযাঙ্দর হয়ঙ্রযা আপনযাঙ্দর কযাঙ্ে 
মকেু সশ�যারও মেল।

হযাসযাঙ্লন মশযাই, আমরযা সশ�যাব আপনযাঙ্দর? 
আপনযারযা সয প্রবল সমরযা আর উদ্যাবনশমতির 
অমরকযারী, রযার কযাঙ্ে সরযা আমরযা নমস্।
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সমরযা েযাড়যা মক আর মকেু সশ�যার সনই?

মক আঙ্ে বলুন সরযা? পযাঁচঙ্শযা বের পর য�ন 
আপনযাঙ্দর এই আরুমনক পৃমিবীঙ্র �ুম সভঙ্ঙ 
বচরন্ মফঙ্র সপলযাম র�ন সরযা এক গযাল মযামে।

মক করলযাম রযাঙ্নন?

হরভম্ব ভযাবটযা কযামটঙ্য় উঙ্ঠ মনঙ্রর বংশররঙ্দর 
স�যাঁর করঙ্র লযাগলযাম। ভযাবলযাম রযাঙ্দর হয়ঙ্রযা 
আমযার উপর একটযা মযায়যা হঙ্ব।

�ুঁঙ্র সপঙ্লন কযাউঙ্ক?

�ুব সপলযাম। রঙ্ব পযাঁচঙ্শযা বের মযাঙ্ন প্রযায় কুমড় 
সরনযাঙ্রশন, রযাই নয়?

হ্যাঁ, ওরকমই।

এ�ন কুমড় সরনযাঙ্রশন পঙ্রকযার উত্তরপুরুষরযা 
আমযাঙ্ক সদঙ্� আহ্যাঙ্দ মূে্যা যযাঙ্ব এমন সরযা নয়। 
রঙ্ব �ুঁঙ্র সবর করঙ্র অসুমবরযা হয়মন। কমম্উটযাঙ্র 
সয রযারযাবযামহক বংশপমরচয় মফট করযা মেল রযার 
সদৌলঙ্র সদ�লযাম পযাঁচঙ্শযা বেঙ্র লরযায়পযারযায় বংশ 
মবস্তযার হঙ্য়ঙ্ে মবশযাল রকঙ্মর। কযােযাকযামে এই 
কলকযারযাঙ্রই এক ব্যাটযাঙ্ক ররলযাম। রযার নযাম 
মনমসর বসু। মবঙ্শষ পযাত্তযা মদঙ্র চযাইমেল নযা। রঙ্ব 
রযার কযাঙ্েই আরও কঙ্য়করঙ্নর পযাত্তযা সপঙ্য় 
সগলযাম। মকন্তু রযাঙ্দরও সদ�লযাম গযা-েযাড়যা ভযাব। 
মনটযা দঙ্ম সগল। মঙ্ন হল, এই দুমনয়যায় আমযার 
আপনরন মবঙ্শষ সকউ সনই।
হযাসঙ্েন সয!

হযামস মক আর সযাঙ্র! ভযাঙ্লযা কঙ্র সভঙ্ব সদ�ঙ্ল 
বুঝঙ্বন সয, সসই পযাঁচঙ্শযা মত্রশ বের আঙ্গও রযাগ 
বযা অমভমযান হঙ্ল মযানুঙ্ষর মঙ্ন হর দুমনয়যায় রযার 
সকউ সনই। হর নযা?

হ্যাঁ, রযা অবশ্ হর। আবযার সসই ভযাবটযা সকঙ্টও 

সযর।

আপনযার অমভমযানটযা উপঙ্ড় সফলুন, সদ�ঙ্বন 
আমরযাও সরমন পর নযাই।
আপনযার কিযা আলযাদযা।

আলযাদযা নয়, আলযাদযা নয়, আমমও একটু মনমব্কযার, 
একটু আঙ্বগহীন মঠকই, মকন্তু আমযাঙ্দর রীবনরযারযাই 
এরকম কঙ্রঙ্ে আমযাঙ্দর। বযাহুল্ বঙ্ল মকেু িযাঙ্ক 
নযা। কযার আর কযার আমযাঙ্দর সব বযাড়মর আঙ্বগ 
সকঙ্ড় মনঙ্য়ঙ্ে।

হ্যাঁ, শুঙ্নমে আপনযার কযারটযাও সবশ শতি। চযাঁঙ্দর 
মযামটর নীঙ্চ আপনযারযা স�র�যামযার করঙ্েন। সমর্ 
নযামক?

সমর্। কযারন চযাঁঙ্দর উপঙ্র মকেু করযা সম্ভব নয়। 
চযাঁঙ্দ মযার্যাকষ্ণ কম বঙ্ল আবহমডিল বরমর করযা 
যযাঙ্চ্ছ নযা। আমরযা চযাঁঙ্দর ভূগঙ্ভ্ সসটযা বরমর 
কঙ্রমে।

অন্ধকযাঙ্র মক গযাে হয়?

হয়। রঙ্ব অন্রকম হয়। আমরযা সূঙ্য্র আঙ্লযা 
মদঙ্র পযামর নযা বঙ্ট, মকন্তু সূঙ্য্র আঙ্লযার গুণগুমল 
কৃমত্রম উপযাঙ্য় সৃমটে কঙ্র ভূগঙ্ভ্র �যামযাঙ্র রযা 
প্রঙ্ষেপ কমর।

কযার হয়?

অন্রকঙ্মর হয়। সয চযা স�ঙ্র আপমন এর 
ভযাঙ্লযাবযাঙ্সন, যযার টযাঙ্ন আমযার বযামড়ঙ্র েুঙ্ট আঙ্সন 
রযা ওই চযাঁঙ্দর চযা।।

“প্রযামতি স্বীকযার. রি্ঙ্কন্দ্র” । 

“অমভজ্রযা মনঙ্য় পৃমিবীঙ্র সকউ রমেযায় নযা। রমেযাবযার সময় ভগবযান সয একঙ্রযাড়যা সচযা�, 
একঙ্রযাড়যা কযান এবং এক�যানযা মযািযা সদন রযা �যামটঙ্য় অমভজ্রযা রমমঙ্য় মনঙ্র হয়।”

    - শঙ্র



 বযাংলযা ষড়্ঋরুর সদশ, এঙ্কক ঋরু, 
এঙ্কক ঢঙ্গে নৃঙ্র্র রযাঙ্ল রযাঙ্ল মনঙ্ক ভমরঙ্য় 
রুলঙ্র পযাঙ্র, এর েন্, এর রযাল সকযািযাও �ুঁঙ্র 
পযায় নযা, রবুও মবষন্ মন, চযামরমদঙ্ক মযারযামযামর, 
হযানযাহযামন, লুটপযাট, এর দুন্ীমর, দূরবযার, সদ্রৌরযাত্ 
মন মযানমসকরযা, এর অমথির সমযার আঙ্গ ক�নও 
সদম�মন। অপূব্ মযায়যাভরযা আমযার সদশ, বযাংলযাঙ্দশ। 
সয�যাঙ্ন সকযামকল, �ু�ুর িযাঙ্ক �ুম ভযাঙ্গে, সয�যাঙ্ন 
হযাটঙ্র সগঙ্ল মশমশর মবনু্ আমলগেন কঙ্র, শুভ্র-
সুন্র নীমলমযা ভরযা এঙ্দশ। রবুও আর অমথিররযা 
ভরযা প্রযাণ। গুমটকঙ্য়ক রনঙ্গযাষ্ঠী সমযারঙ্ক ধ্বংঙ্সর 
মদঙ্ক সঠঙ্ল মদঙ্চ্ছ। এর দযায়ভযার সযন কযাঙ্রযার 
সনই। শীঙ্রর কুয়যাশযা এ�নও বযার্যা বঙ্য় আঙ্ন কযাঙ্ন 
কযাঙ্ন গুঞ্জন কঙ্র, এ�নও সময় আঙ্ে আমযাঙ্ক 
আগঙ্ল রযা� সররযায়। এ�নও ববশযাঙ্�র স�যামড়যা 
হযাওয়যা গুমড় গুমড় বৃমটে মনঙ্ক মবষযাঙ্দর বদঙ্ল 
আনঙ্ন্র সরযায়যার রুলঙ্র পযাঙ্র। এ�নও পল্ীগীমর, 
ভযাওয়যাইয়যা-ভযামটয়যালী গযান মনয়ঙ্মর আওরযায় আনঙ্র 
পযাঙ্র সগযাটযা পমরবযার, সমযার, সদশঙ্ক।

য�ন গরুর গযাড়ী, সনৌকযাই মেল একমযাত্র যযারযায়যার 
ব্বথিযা, মক সু�, মক আহ্যাদ মেল যযাত্রযাপি। আর 
উন্র মবজ্যাঙ্নর যুঙ্গ মবজ্যান নযামক আমযাঙ্দরঙ্ক 
অঙ্নক সুমবঙ্র কঙ্র মদঙ্য়ঙ্ে সব মকেু। রযাস্তযায় 
প্রমরমনয়র �টঙ্ে অকযাল মৃরু্, এ মনঙ্য় সযন 
কযাঙ্রযার মযািযা ব্িযা সনই। মক মনম্ম সমযার গঙ্ড় 
রুলঙ্র চযামচ্ছ আমরযা, এর উদযাসীন, এর অবঙ্হলযা, 
এ সযন সহ্ হবযার নয়। মঙ্ন পঙ্ড় শীর আসঙ্ল 
রযাস্তযার পযাঙ্শ ভযাপযা মপঠযা, স�রুর রঙ্সর কিযা। মঙ্ন 
পঙ্ড় পমরবযাঙ্রর সবযাই মমঙ্ল এক সযাঙ্ি মমঙ্ল 
নযাটক, মসঙ্নমযা, মিঙ্য়টযার সদ�যার কিযা। সবুর দুবলযা 
�যাঙ্সর উপর বঙ্স আড্যা সদওয়যা। সমযার সিঙ্ক 
উমঠঙ্য় সদয়যা হল সুন্র পমরঙ্বঙ্শ মবঙ্নযাদন, শীরল 
�যাঙ্সর উপর আড্যা সদওয়যা।
 
এ�ন সমযাবযাইল নযামক অদু্র যন্ত্রমট মনঙ্য় সবযাই 
ব্মরব্স্ত, সবযাই সযন সবযাইঙ্ক মনঙ্য় ব্স্ত রীবন পযার 

করঙ্ে। রবুও আমরযা একযা, একযামকবি অনুভূমরর 
রযাগরণ �ঙ্ট রীবন প্রযাঙ্ন্ত। নযারীঙ্দর মনঙ্য় একটু 
মকেু নযা মলঙ্�ই পযারমে নযা। এরযা নযামক পুরুষ রযামরর 
সমরুল্ অমরকযার পযাঙ্চ্ছ। সরডিযার নযামক নযারীঙ্দর 
অমরকযার মফমরঙ্য় মদঙ্র সপঙ্রঙ্ে। সমর্ই নযারীরযা 
বড় বড় মিগ্রীরযারীমন হঙ্চ্ছন, মকন্তু এ�নও নযারী 
রযামর সংসযাঙ্রর চযার সদওয়যাঙ্লর মযাঙ্ঝ আবদ্। 
একরন নযারী সকন পযাঙ্র নযা কম্ঙ্ষেত্র সিঙ্ক �ঙ্র 
এঙ্স আরযাম করঙ্র। রযাঙ্ক সকনই বযা সংসযাঙ্রর 
সমস্ত দযায়ভযার একযা বহন করঙ্র হয়, সকন পযাঙ্র 
নযা বনু্ধ-বযান্ধবঙ্দর সযাঙ্ি আড্যায় অংশ মনঙ্র, 
রযারপঙ্রও সেঙ্ল-সমঙ্য়, স্বযামী, আত্ীয়স্বরন সবযার 
কযাঙ্ে সমযাঙ্লযাচক। এর সচঙ্য় নযারী রযামর আঙ্গই 
ভযাল মেল, শুরু চযার সদওয়যাঙ্লর মযাঙ্ঝ যযারনযা। আর 
রযাঙ্দর যযারনযা বহু গুণ সবঙ্ড় মগঙ্য়ঙ্ে। সমযার, 
সংস্কযার, কম্ঙ্ষেত্র সব রযায়গযায় যযারনযা সহ্ করঙ্র 
হঙ্চ্ছ।
 
রীবন মযাঙ্নই ভযাগেযা-গড়যা, সু�-দুঃ�। এ পঙ্ি হযাটঙ্র 
সগঙ্ল অঙ্নক মনয়ম-অমনয়ঙ্মর মুঙ্�যামুম� হঙ্র হয়, 
রবুও বলব যযা মকেু ভযাল, রযা সযন মপপযামসর হয়। 
সকল অন্যায়-অমনয়ম পমরহযার কঙ্র বযাকী রীবন 
সুন্র সযাবলীল পঙ্ি চঙ্ল। 

 
আমরযা মফঙ্র সপঙ্র চযাই কুয়যাশযা মযা�যা সকযাল।

আমরযা মফঙ্র সপঙ্র চযাই সহমঙ্ন্ত মসদ্ রযাঙ্নর গন্ধ।  
আমরযা মফঙ্র সপঙ্র চযাই রযান কযাটযা সরযাৎনেযা রযার।  

আমরযা মফঙ্র সপঙ্র চযাই ফযাল্গুঙ্নর রঙ ভরযা 
হযাওয়যা।

  
আমরযা মফঙ্র সপঙ্র চযাই বৃমটে সভরযা কযাপড়।  
আমরযা মফঙ্র সপঙ্র চযাই কযাশফুঙ্লর সদযালনযা।  

আমরযা মফঙ্র সপঙ্র চযাই সরৌদ্র মঝমলক হযাওয়যা।।

সরযাদ্র উজ্জ্বল সকযাল 
   - রযারমনগযার সুলরযানযা
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 কিযায় আঙ্ে, ব্যাঙ্চলযার বযাঁঙ্চ মপ্রঙ্ন্সর 
মঙ্রযা, আর মঙ্র কুকুঙ্রর মঙ্রযা। এই নীমরবযাক্মটর 
রচময়রযা মঙ্ন হয় সকযানও সমঙ্য়র মপরযা। সক কীভযাঙ্ব 
মরঙ্ব বলযা শতি। মবঙ্য় করঙ্লই সয সুঙ্�র মৃরু্ 
হঙ্ব, এমন কিযা মক হলফ কঙ্র বলযা যযায়! মৃরু্র 
সময় স্ত্রী মযািযার কযাঙ্ে বঙ্স িযাকঙ্বন এক চযামচ 
গগেযারল হযাঙ্র, এমন আশযা এই নযারী প্রগমরর যুঙ্গ 
নযা করযাই ভযাঙ্লযা। আমযাঙ্দর সলৌমকক মবশ্বযাঙ্স এমন 
রযারণযাও প্রচমলর আঙ্ে, পুত্র মু�যামনে নযা করঙ্ল 
আত্যার উদ্যার সনই। আবযার অপুত্রবরীঙ্ক গ্রযাম্ 
ভযাষযায় সয শঙ্ব্ সঙ্ম্বযারন করযা হয় রযা একপ্রকযার 
গযালযাগযামল। এমন রমণীর মু�দশ্ঙ্ন মদন ভযাঙ্লযা যযায় 
নযা।

আমযাঙ্দর সমযার আসঙ্ল মববযাঙ্হর স্বপঙ্ষে আর 
সসটযাই স্বযাভযামবক। সন্্যাসী হঙ্য় সংসযার র্যাগ করযা 
এক কিযা। আর আইবুঙ্ড়যা কযামর্ক হঙ্য় সযারযারীবন 
মরযা সমঙ্র সবড়যাঙ্নযাটযা সদযাঙ্ষর। প্রকৃমরর মবরুদ্যাচরণ 
শযাস্ত্র সমি্ন কঙ্র নযা। ঠযাকুর শ্রীরযামকৃষ্ নবযাগর 
ভতিঙ্ক নযানযা স�যাঁর�বর মনঙ্র মনঙ্র প্রশ্ন করঙ্রন, 
মবঙ্য় কঙ্রঙ্চযা? ভতিমট যমদ বলর, হ্যাঁ, মবঙ্য় কঙ্রমচ, 
ঠযাকুর অমমন হৃদঙ্য়র মদঙ্ক রযামকঙ্য় বলঙ্রন, যযাঃ, 
মবঙ্য় কঙ্র সফঙ্লঙ্ে সর! সযন মবঙ্য় কঙ্র সফলযাটযা 
মহযা অপরযার। প্রিম পমরচঙ্য়র পর স্বয়ং কিযামৃরকযার 
মঠক এই কিযাই শুনঙ্র হঙ্য়মেল। মরমন �ুব হরযাশ। 
হঙ্য়মেঙ্লন এই সভঙ্ব সয, রীবনটযাই নটে হঙ্য় সগল। 
সয উঙ্দিঙ্শ্ মহযাপুরুঙ্ষর কযাঙ্ে আসযা, সসই উঙ্দিশ্ 
সযারঙ্নর একমযাত্র বযারযা মববযাহ। ঠযাকুঙ্রর অঙ্নক 
মববযামহর ভতি মেঙ্লন। রযাঁঙ্দর এঙ্কবযাঙ্র হরযাশ নযা 
কঙ্র একটযা মর্পঙ্ির সন্ধযান মদঙ্য়মেঙ্লন। কযামরয়ী 
হওয়যা বড় কমঠন। প্রকৃমর �যাড় রঙ্র রযার কযার 
কমরঙ্য় সনঙ্বন। কযামমনী, কযাঞ্চন বড় সযাং�যামরক 
আকষ্ণ। সযারুঙ্কও বযাঙ্র বযাঙ্র বলঙ্র হয় ওঙ্র 
সযারু সযাবরযান। যর ভমতিমরী মমহলযা সহযাক, সযারুর 
উমচর শর হস্ত দূঙ্র িযাকযা। মনর্ঙ্ন রম্যালযাপও 
পদস্খলঙ্নর কযারণ হঙ্র পযাঙ্র। নযারীর মচত্রপট 
দশ্ঙ্নও মমরভ্রম হওয়যা অসম্ভব নয়। গৃহী সম্ঙ্ক্ 
ঠযাকুরঙ্ক সযামযান্ নরম হঙ্র হঙ্য়মেল। দুঙ্গ্ বঙ্সই 
লড়যাই করযা ভযাঙ্লযা। মন য�ন আর মকেুঙ্রই বশ 

মযানঙ্ে নযা, র�ন নযা হয় ওই সহবযাসই হল। 
শ্রীরযামকৃষ্ আবযার স্ত্রী-র দুমট সরিমণ কঙ্রমেঙ্লন, 
মবদ্যা আর অমবদ্যা। মবদ্যা স্ত্রী সব্দযা স্বযামীর উন্মরর 
সহযায় হন। স্বযামীর সযারনসগেী হন। সয রযারযায় নযারী 
মনঙ্য় সযারনযার প্রিযা প্রচমলর, সসই রযারযাঙ্ক ঠযাকুর 
বলঙ্রন বড় মবপজ্নক। সয সকযানও মুহূঙ্র্ 
সযারঙ্কর পরন হঙ্র পযাঙ্র।

এ কযাঙ্ল সযারন-ভরঙ্নর কিযা সক আর ভযাঙ্ব! যুগ 
বদঙ্ল সগঙ্ে। মযানুঙ্ষর আকযাঙ্কযার ররনরযারণ 
অন্রকম হঙ্য় সগঙ্ে। মযানুঙ্ষর এ�ন মবষয়-আশয় 
েযাড়যা অন্ মকেু সরমন আমঙ্ল আঙ্ন নযা। রীবঙ্নর 
বৃত্ত বরমর হঙ্য়মেল, সসই বৃঙ্ত্ত বংশগমরর রযারযা 
অনুসরণ কঙ্র, চযালযাও পযানমস সবল�মরয়যা, �যাঙ্ট 
শুঙ্য় �যাঙ্ট চঙ্ল যযাও। েমব হঙ্য় ঝুঙ্ল পঙ্ড়যা সদয়যাঙ্ল। 
মবশ্বমবদ্যালঙ্য়র ্্যাম্, ইন্যারমভউ, ররযাকরযা, 
চযাকমর, বের নযা-�ুরঙ্রই সপেন উলঙ্ট, পযাত্রপযাত্রীর 
মবজ্যাপঙ্ন সচযা� সবযালযাঙ্নযা, মচমঠ চযালযাচযামল, সমঙ্য় 
সদ�যা, সদনযাপযাওনযার রস্তযারমস্ত, ক’ভমর সসযানযা, সযানযাই, 
সযারপযাক সংসযার। আরকযাল আবযার মবঙ্য় কঙ্রই 
মবঙ্দঙ্শ সদৌঙ্ড়যাঙ্র হয়। মবমলমর কযায়দযা। হযামনমুঙ্নর 
ভযাররীয় সংস্করণ। করটযা মরু আর মক চযাঁদ সব 
সবযাঝযা যযাঙ্ব সশষ সদঙ্�। ওই রঙ্ন্ বযাংলযা প্রবযাদই 
আঙ্ে—সব ভযাঙ্লযা যযার সশষ ভযাঙ্লযা।

একযাঙ্ল দযাম্র্রীবঙ্নর মনয়যামক হল অি্নীমর। 
রম্ নয়, ষড়দশ্ন নয়, উচ্মযাঙ্গ্র আহ্যাঙ্ন নয়। 
একমটই বযাণী, “হযাম সদযা, হযামযারযা সদযা”। মনমব্চযাঙ্র 
সবঙ্ড়যা নযা, ফ্্যাঙ্ট ররঙ্ব নযা। সেঙ্লর বযাপ, বযাঙ্পর 
বযাপ কীভযাঙ্ব মযানুষ করঙ্র হয় হঙ্য়মেঙ্লন, আর এ 
কযাঙ্লর নয়যা রমযানযার মহঙ্রযাঙ্দর কীভযাঙ্ব মযানুষ 
করঙ্র হয়! পযাড়যার ইসু্কঙ্ল পড়যা হয় নযা। ররনযা 
মদঙ্র হঙ্ব সসন্ অিবযা সহযামল লযাগযাঙ্নযা ইসু্কঙ্ল। 
পযাঁচুবযাবু পযাড়যার মবন্ধ্বযামসনী মবদ্যালঙ্য়র পযাঁচ মসঙ্ক 
মযাইঙ্ন মদঙ্য় পঙ্ড় সরল কম্যামনর মিমভশনযাল 
ইমঞ্জমনয়যার হঙ্য় মরটযায়যার কঙ্রমেঙ্লন, আর একযাঙ্লর 
অমনেভ বযা অয়স্কযান্ত মযাঙ্স হযারযার পযাঁচ -সযার হরম 
কঙ্রও দশটযা মফগযার সটযাটযাল মদঙ্র সসযালযার ব্যাটযামর 
লযাগযাঙ্নযা পঙ্কট কমম্উটযার স�যাঁঙ্র। আর ইংঙ্রমর 
এ�ন ন্যার �সযা মটকমটমক, হযাফ আঙ্ে হযাফ সনই, 

মযানভঞ্জন
  - সঞ্জীব চঙ্্যাপযার্যায়



ফযাডিযা, ক্যামল, ফ্যামনমন’র েড়যােমড়। রযাইমটং-এ 
একটযা মট নযা দুঙ্টযা মট, সবমগ-এ একটযা মর নযা দুঙ্টযা 
মর, হযালযার ইংঙ্রমর। বযাংলযা বযানযাঙ্নর সকযানও মযা-
বযাপ সনই। ফঙ্ল ই, ঈ, উ, ঊ, শ, ষ, স সব 
একযাকযার। বযাংলযার মপরযা সয সংসৃ্কর, সসই সংসৃ্কর 
এ�ন কুলযাগেযার পুঙ্ত্রর দশ দশযা সদঙ্� মবশ্বমবদ্যালঙ্য়র 
বযানযান সংস্কযার কমমমটঙ্র নযাম মলম�ঙ্য়ঙ্েন। যযাঃ, 
সব এক কঙ্র মদলুম। একটযাই, একটযা উ, একটযা 
শ। গযাঙ্য়ও ‘পযাঞ্জযামব’, পঙ্িও ‘পযাঞ্জযামব’। মবরযান 
সরমণ মল�ঙ্র মগঙ্য় মঙ্ন হয়, রযাস্তযা�যাঙ্টর ইংঙ্রমর 
নযামই ভযাঙ্লযা মেল। দন্ত্স নযা রযালব্ শ। দন্তন্ নযা 
মূর্ন্ ণ। ই নযা ঈ! ‘পীড়যাপীমড়’র ঝযাঙ্মলযায় সকযািযাও 
‘সপড়যাঙ্পমড়’সরও একই কযার। এ�ন সবমশরভযাগ 
শযাশুমড়ই রযামযাই বযাবযা রীবঙ্নর কৃপযায় ‘ব’ফলযা যুতি। 
সগযাঁফ িযাকঙ্ল শ্বশুর নযা িযাকঙ্লই শযাশুমড়।

আরকযাল আবযার এমন অমযানমবক �টনযা �টঙ্ে, 
পমরবযার সেযাট রযা�ঙ্র মগঙ্য় গভ্থি সন্তযান নটে কমরঙ্য় 
আসঙ্েন সুপযার-মশমষের-মযানুষ! এ নযা মক নরহর্যা 
নয়! পমরবযার পমরকল্নযা। সসকযাঙ্লর মযানুষ বীর 
মেল কর! মবঙ্য় কঙ্রমে! সংসযার বযাড়ঙ্ব। কুে 
পঙ্রযায়যা সনই। স�মদ আসঙ্ব, পটলযা আসঙ্ব, পটমল 
আসঙ্ব, পযাঁমচ আসঙ্ব। সসযা সহযায়যাট! মরভ মদঙ্য়ঙ্েন 
মযমন, আহযার সদঙ্বন মরমন। িযাল-ভযার, শযাক-ভযার 
স�ঙ্য় মঠক মযানুষ হঙ্য় উঠঙ্ব। মিম সটযা্, েযানযা, 
কলযার প্রঙ্য়যারন সনই। একযাঙ্লর এই সেযাট পমরবযার, 

রুমম আমযার আর আমম সরযামযাঙ্দর কযাঙ্ল, 
সেঙ্লঙ্মঙ্য়রযা হঙ্য় উঠঙ্ে একলযাঙ্ষঁঙ্ড় উচ্যাকযাঙ্কী। 
সেঙ্লঙ্বলযা সিঙ্কই যযারযা মশ�ঙ্ে সকমরয়যার েযাড়যা 
মকেু সনই। মহউম্যামনঙ্্র বদঙ্ল সকমরয়যামর্।

এই চলঙ্র িযাকঙ্ল যযা হঙ্ব, রযা হল, আকযাঙ্শর 
উঁচুঙ্র পযায়রযার �ুপমর। সহযামমওপ্যামিক ফ্যামমমল। 
অ্যাঙ্লযাপ্যামিক ফ্যামমমল ্্যামনং। মঙ্নর স�যারযাক 
সমলযাঙ্মশযা নয়। মটমভ, পপ ম্যাগযামরন, পপ সং। 
প্রগমর আরও এঙ্গযাঙ্ল এই হঙ্ব, স্বযামীঙ্ক বযা স্ত্রীঙ্ক 
সহ্ নযা হঙ্ল মযামলযা, মবঙ্চ্ছদ, পুনমব্বযাহ। রুমম কযার 
সক সরযামযার! বৃঙ্দ্র থিযান পঙ্ি, পযাঙ্ক্। বৃদ্যার থিযান 
সদবযালঙ্য়। মৃরু্র পর চটরলমদ ববদু্মরক চুমল্ঙ্র 
দযাহ। আর ব্যাহ্মণঙ্ক মূল্ রঙ্র মদঙ্য় মযািযার ঝুমঙ্কযা 
চুল বযাঁচযাঙ্নযা। ঝুমকযা মগরযা সর। 

মযানুষ বযাঁঙ্চ মৃরু্র পর কযারুর নযা কযারুর দু-সফযাঁটযা 
সচযাঙ্�র রঙ্লর আশযায়। এই চযারক সভ্রযায় রল 
সকযািযায়! সযাগর শুকযাঙ্লযা, সম� লুকযাঙ্লযা। েযাই রঙ্ঙর 
আকযাঙ্শ শুরুই পমলউশযান। সচযাঙ্� বযামল নযা পড়ঙ্ল 
সচযাঙ্�র রল আর পড়ঙ্ব নযা। সব রযাগপ্ররযান 
সংসযাঙ্রই, একমট পযালযা, স্ত্রী-র মযানভঞ্জন পযালযা।

“প্রযামতি স্বীকযার, রি্ঙ্কন্দ্র” । 
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“মবজ্যান শুরুই আমবষ্যার কঙ্র, মবজ্যান মকেুই উদ্যাবন কঙ্রনযা। যযা রযাঁরই মেঙ্লযা, যযা রযাঁরই 
অবদযান, যযা রযাঁরই সৃমটে, রযাঙ্কই ভযাঙ্স্কযা িযা-গযামযার মঙ্রযা পযাল সরযালযা সনৌকযায় চঙ্ড় মগঙ্য় মযানুষ 
আমবষ্যার কঙ্র, এবং আমবষ্যার কঙ্র, মমি্যা উদ্যাবঙ্নর আত্শ্লযা�যায় সবঁঙ্ক ওঙ্ঠ।”
 - দুঙ্রর সভযার/বুদ্ঙ্দব গুহ



 সযালটযা ১৯৩১। অল ইমডিয়যা সরমিও-র 
বযাংলযা সম্প্রচযাঙ্রর দযাময়ঙ্বি র�ন নৃঙ্পন্দ্রনযাি 
মরুমদযার। সশযানযা যযায়, মনেকই এক �ঙ্রযায়যা 
আড্যায় কিযা ওঙ্ঠ, মহযালয়যার সভযাঙ্র যমদ সকযানও 
এক প্রভযারী অনুষ্ঠযান সম্প্রচযার করযা যযায়। সকঙ্লর 
সমেমর এবং উৎসযাঙ্হ, সস কিযা বযাস্তঙ্ব পমরণর 
হঙ্র সময় লযাঙ্গমন �ুব সবমশ। মযা দুগ্যার অসুর 
মনরন পযালযার ম্রিটে মলঙ্� সফলঙ্লন বযাণীকুমযার। 
বীঙ্রন্দ্রকৃষ্ ভদ্রঙ্ক মনব্যাচন করযা হয় সূত্ররঙ্রর 
ভূমমকযায়। মরমনই চণ্ীপযাঠ করঙ্বন বঙ্ল মঠক হয়। 
সস এক বহ বহ কযাণ্। মকন্তু বহ বহ হঙ্লই মক আর 
মন�ুঁর হয়? রযাই সমযাঙ্লযাচকঙ্দর ররঙ্ফ প্রশ্ন 
উঠলই। “কযাঙ্য়ঙ্রর সেঙ্ল আবযার চণ্ীপযাঠ করঙ্ব 
মক?” আর সিঙ্ক প্রযায় ন’দশক আঙ্গ এমন প্রশ্ন 
�ুব সয অবযান্তর মেল, রযা মকন্তু নয়! রর মদঙ্ন 
সমূ্ণ্ ভযাঙ্ব বরমর হঙ্য়ঙ্ে মমহষযাসুরমমদ্নী। গযান, 
বযারনযা, আবহ–সমস্তটযা প্রস্তুর। 

পরবর্ী কযাঙ্ল বীঙ্রন্দ্রকৃষ্ ভদ্র এক সযাষেযাৎকযাঙ্র 
রযামনঙ্য়মেঙ্লন, সস মদন সমযাঙ্লযাচকঙ্দর ররঙ্ফ ওঠযা 
এই প্রঙ্শ্নর রবযাব মদঙ্য়মেঙ্লন, স্বয়ং নৃঙ্পন্দ্রনযািবযাবু। 
বঙ্লমেঙ্লন, “অনুষ্ঠযান করঙ্ব, রযার আবযার বযামুন-
কযাঙ্য়র কী সহ? আমযাঙ্দর এই অনুষ্ঠযাঙ্ন যযাঁরযা 
বযারযাঙ্বন রযাঁরযা সরযা অঙ্র্ঙ্করও সবমশ মুসলমযান! 
রযা হঙ্ল সরযা রযাঁঙ্দর সকলঙ্ক বযাদ মদঙ্য় ব্যাহ্মণঙ্দর 
সিঙ্ক আনঙ্র হয়।” মরমন সস মদন আরও মঙ্ন 
কমরঙ্য়মেঙ্লন, বযাঙযামলঙ্দর সব সচঙ্য় বড় উৎসঙ্বর 
আঙ্গ ভূমমকযা মহঙ্সঙ্ব এই অনুষ্ঠযান হঙ্ব। উৎসঙ্বর 
আবযার রম্ কী! এর পঙ্রই মেল রযাঁর সকৌরুক। 
সল�ক বযাণীকুমযারঙ্ক ইমগের কঙ্র বঙ্লমেঙ্লন, 
“অনুষ্ঠযান মল�ঙ্ে সরযা এক বযামুন, এঙ্র হঙ্ব নযা 
বুমঝ?” সশযানযা যযায়, এই পঙ্ব্ সল�ক বযাণীকুমযার 
মস্র সহঙ্স রযামনঙ্য়মেঙ্লন, বীঙ্রন েযাড়যা আর 
কযাউঙ্ক মরমন চণ্ীপযাঠ করঙ্র সদঙ্বন নযা।

মঠক এমন সম্প্রীমরর আবঙ্হই রমে মনঙ্য়মেল 
মমহষযাসুরমমদ্নী।

বের বের মহযালয়যা শুনঙ্লও, এই মদনমটঙ্র রম্ীয় 

আচযার সমঙ্ন রপ্ণ করঙ্লও, চণ্ীপযাঙ্ঠর বযারনযায় 
রযাল মমমলঙ্য় বুঙ্কর মভরর মহনু্ রঙ্ম্র সনযারনী 
আঙ্বগ রযাগ্রর হঙ্লও, অঙ্নঙ্কই রযাঙ্নন নযা, এই 
মমহষযাসুরমমদ্নীর রনমপ্রয় সুরযাঙ্রযাঙ্পর ব্যযাপযাঙ্র 
আকযাশবযাণী কলকযারযার মুসলমযান মশল্ীঙ্দর অবদযান 
করটযা! অনুষ্ঠযাঙ্ন সযাঙ্রমগে বযামরঙ্য়মেঙ্লন মুনমশ, সচঙ্লযা 
বযারযান রযাঁর ভযাই আমল, হযারঙ্মযামনয়যাঙ্ম মেঙ্লন �ুমশ 
মহমেদ। এ েযাড়যাও আকযাশবযাণীর আরও কঙ্য়ক রন 
মনয়মমর মুসলমযান বযাদক সস মদন মমহষযাসুরমমদ্নীর 
সনপি্ মশল্ী মেঙ্লন। রযানযা যযায়, বীঙ্রন্দ্রকৃষ্ ভদ্র 
মহযালয়যার মদন কযাকঙ্ভযাঙ্র নেযান কঙ্র, শুদ্ বসঙ্ন 
আকযাশবযাণীর আমফঙ্স ঢুকঙ্রন। এরপর শুরু হর 
অনুষ্ঠযান। রযাঁর মঙ্রযাই, মুসলমযান সনপি্ মশল্ীরযাও 
একই ভযাঙ্ব নেযান সসঙ্র, শুদ্ সপযাশযাক পঙ্র অনুষ্ঠযান 
শুরু করঙ্রন।

র�ন সরযা সরকমি্ং নয়, ‘লযাইভ’ পযাঠ হঙ্রযা 
অনুষ্ঠযান। প্রিম বযাঙ্রর রন্ পযাঠ শুরু হঙ্ব। মহড়যা 
চঙ্লঙ্ে রযার আঙ্গ। মকন্তু রযাঙ্র রঙ্য় মগঙ্য়ঙ্ে 
সমন্বঙ্য়র ফযাঁক। রযাই অমনচ্ছযাকৃর এক ভুল হঙ্য় 
সগল, যন্ত্রমশল্ীঙ্দর ররঙ্ফ। রঙ্ব নৃঙ্পন্দ্রনযািবযাবু 
পঙ্র বঙ্লমেঙ্লন, ওই ভুলই নযামক অনুষ্ঠযানঙ্ক এক 
আলযাদযা মযাত্রযা মদঙ্য়মেল।

অনুষ্ঠযাঙ্নর সসই মুসলমযান যন্ত্রীঙ্দর সবমশর ভযাগই 
মেঙ্লন অবযাঙযামল, উদ্ুভযাষী। রযাঁরযা বযাংলযা বযা সংসৃ্কর 
সকযানওটযাই সরমন ভযাঙ্লযা ভযাঙ্ব রযানঙ্রন নযা। 
মহড়যার সমঙ্য় কিযা হঙ্য়মেল, বীঙ্রন্দ্রকৃষ্ য�ন 
সশ্লযাক আবৃমত্ত করঙ্বন, র�ন রযাঁঙ্ক যন্ত্রীরযা সুঙ্রর 
রররযাই সরযাগযান সদঙ্বন। মকন্তু বযাংলযা গদ্  আবৃমত্তর 
সমঙ্য় রযার সঙ্গে রযাল মমমলঙ্য় আলযাদযা সকযানও সুর 
নয়, আবহ সিঙ্ক সকবলমযাত্র মনমদ্টে রযাঙ্গর আলযাপ 
বযারযাঙ্বন। আসল অনুষ্ঠযান অি্যাৎ লযাইভ সম্প্রচযার 
শুরুর আঙ্গও অনুষ্ঠযাঙ্নর সূত্ররর রযাইচযাঁদ বড়যাল 
মশযাই সসটযা মুসলমযান যন্ত্রীঙ্দর �ুব ভযাঙ্লযা কঙ্র 
বুমঝঙ্য় সদন।

যিযারীমর সপ্রযাগ্রযাম শুরু হল। বীঙ্রন্দ্রকৃষ্ সশ্লযাক 
আবৃমত্ত কঙ্র, একটু সিঙ্ম বযাংলযা গদ্  আবৃমত্ত শুরু 
করঙ্লন– ‘আর শুভ শযারঙ্দযাৎসব, রঙ্ল থিঙ্ল 
প্রকৃমরঙ্র আনঙ্ন্র বযার্যা’…। এ মদঙ্ক সংসৃ্কর 

বীঙ্রন্দ্রকৃঙ্ষ্র মহযালয়যা 



সশ্লযাক সিঙ্ক বযাংলযায় প্রঙ্বশ কঙ্র সফলঙ্লও, 
সংসৃ্কর ও বযাংলযার পযাি্ক্  বুঝঙ্র নযা সপঙ্রই সহযাক 
বযা একটু �যাবঙ্ড় মগঙ্য়ই সহযাক, অবযাঙযামল মুসলমযান 
বযাদকরযা বযাংলযা কিযার সুঙ্র সুঙ্রও এক রকম 
মনঙ্রঙ্দর মঙ্রযা কঙ্রই রররযাই শুরু কঙ্র মদঙ্লন। 
আর সবযাই অবযাক হঙ্য় সদ�ঙ্লন, প্রস্তুমর নযা-িযাকযা 
সঙ্ত্ত্বও সসই গদ্যঙ্র সুঙ্রর সঙ্গে রযাঁঙ্দর বযারনযা 
কী চমৎকযার ভযাঙ্ব মমঙ্ল যযাঙ্চ্ছ! বযাঙযামল যন্ত্রীরযা 
র�নও সিঙ্মমেঙ্লন। আরমঙ্র হঙ্য় সদ�মেঙ্লন, 
কী কযাণ্ �টঙ্ে। কী ভযাঙ্ব ভুল কঙ্র সফঙ্লঙ্েন 
রযাঁঙ্দর সহ-যন্ত্রীরযা। মকন্তু য�ন সদ�ঙ্লন সসই কিযা 
আর সুঙ্রর সমলবন্ধন এক অপূব্ মযাত্রযা মনঙ্চ্ছ, 
র�ন রযাঁরযাও সুর মমমলঙ্য় বযারযাঙ্র শুরু করঙ্লন। 
 
পঙ্র বীঙ্রন্দ্রকৃষ্ বঙ্লমেঙ্লন, একটযা সেযা্ ভুঙ্ল 
পুঙ্রযা অনুষ্ঠযানটযাই ‘অ�ণ্ সুঙ্রর প্রবযাঙ্হ’ পমরণর 
হয়। সব মমমলঙ্য় মদঙ্ক মদঙ্ক রন্  রন্  রব উঠল। 

মুগ্ধরযার প্রকযাশ আর অমভনন্ঙ্নর উষ্রযায় 
উপঙ্চ পড়ল আকযাশবযাণীর দফরর। ১৯৬৬ সযাঙ্ল 
সরকমি্ং করযা হয় এই অনুষ্ঠযান। রযার আঙ্গ পয্ন্ত 
লযাইভ-ই উপঙ্ভযাগ কঙ্রঙ্েন সরিযারযারযা। সশযানযা যযায়, 
সদবী দুগ্যার অসুরবঙ্রর দৃশ্ বণ্নযা করঙ্র করঙ্র 
বীঙ্রন্দ্রকৃষ্ ভঙ্দ্রর দু’সচযা� সবঙ্য় গড়যার অশ্রু। আর 
সস সময় শুকঙ্নযা িযাকর নযা ওই মুসলমযান মশল্ীঙ্দর 
সচযা�ও। পযাঙ্ঠর অি্ নযা বুঙ্ঝও, আঙ্বঙ্গর রযারযা 
সঞ্চযামরর হঙ্রযা সুঙ্র সুঙ্র।

সয আঙ্বঙ্গ রম্ সনই, সভদ সনই। আঙ্ে সকবল 
আগমনীর উদযযাপন।

রি্সূত্র: মবমভন্ সংবযাদপঙ্ত্র প্রকযামশর বীঙ্রন্দ্রকৃষ্ 
ভঙ্দ্রর সযাষেযাৎকযার, আকযাশবযাণীর আক্যাইভ।
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মত্র
ক
যা, 

‘মত্র
নয়

নী
 ২

০১
৯’

৬৩

েমব ঃ সরকমি্ং করঙ্েন বীঙ্রন্দ্রকৃষ্ ভদ্র। 
সসৌরন্: আকযাশবযাণী কলকযারযা
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CROSS WORD CHALLENGE :

Across
1. Seventh avatar of the God Vishnu
2. House for prayer
3. 10th month of the year
4. Most populous democratic country
5. Offering to God
6. Periodical

Down
1. Hervest season
2. Great Lankan king
3. Prayer ritual
4. Homo Sapiens
5. Diplomat’s office
6. Name of ma Durga
7. 7th most populous city
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