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স্াকহ�াল্ম পূজা কাউনসিহের 
শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্ঘাপূজার নির্ঘণ্টঃ 

২০২০ ইং, ১৪২৭ বাংো
ন�নু্ মনন্র, স�হেহিেুন্  

 Akervägen 1, Sollentuna, Stockholm

( সদবীর সদাোয় আরমি। ফে - মড়ক। 
সদবীর রহজ রমি। ফে - শষ্যপূর্ঘ। ) 

৫ই কানত্্ঘক, ২২ অহ্াবর বৃ�ষ্পনিবার।  
শারদীয়াহদবীর সবাধি ও ষষ্ী পূজা 

পূজারাম্ঃ নবকাে ১১ রনিকা

৬ই কানত্্ঘক, ২৩ অহ্াবর শুক্রবার।
শারদীয়াহদবীর সপ্তমী পূজা

পূজারাম্ঃ দুপুর ১১.৩০ রনিকা 

৭ই কানত্্ঘক, ২৪ অহ্াবর শনিবার।
শারদীয়াহদবীর ম�াষ্টমী পূজাহতে কুমারী পূজা, নবহশষ স�াম ও সনধিপূজা  

পূজারাম্ঃ দুপুর ১১ রনিকা

৮ই কানত্্ঘক, ২৫ অহ্াবর রনববার।
শারদীয়াহদবীর ম�ািবমীনবন�ি পূজা

দশমীনবন�ি পূজা সমাপহি দপ্ঘরনবসজ্ঘি 
নসঁদুর সেো ও নবজয়ার আনেঙ্গি 

পূজারাম্ঃ ১১ রনিকা

২৮ই কানত্্ঘক, ১৪ই িহেম্বর ২০২০ শনিবার।
শ্রী শ্রী শ্যামা পূজা 

পূজারাম্ঃ নবকাে ৫ রনিকা 

৪ই ফাল্গুি, ১৬ই সফব্রুযারী ২০২১, মঙ্গেবার।
 শ্রী শ্রী সরস্বিী পূজা 
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Executive Committee, Stockholm Puja Council (SPC) 



Lord Shiva; in Madhubani Art  by Vaswati Nandy

Madhubani Art or Mithila painting is a style of Indian painting, practiced in the Mith-
ila region of the Indian subcontinent. This painting is done with a variety of tools, in-
cluding fingers, twigs, brushes, nib-pens, and matchsticks and using natural dyes and 
pigments. It is characterised by its eye-catching geometrical patterns. There is ritual 
content for particular occasions, such as birth or marriage, and festivals, such as Holi, 
Surya Shasti, Kali Puja, Upanayana, and Durga Puja.
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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
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Message from Ms Anita Shukla
Chargé d’ affaires, Embassy of India, Stockholm

It gives me enormous pleasure in conveying my warm greetings to everyone on the 
auspicious occasion of Durga Puja. I would also like to congratulate Stockholm Puja 
Council for organizing the Durga Puja celebrations in Stockholm year after year and 
sharing the vastly rich Indian culture & traditions with the residents of this beautiful 
city.

Durga Puja is a celebration of good over evil. Durga Puja celebrates the victory of the 
goddess Durga over the demon king Mahishasura. She was called upon by the all 
three Lords – Shiva, Brahma, and Vishnu to eradicate the demon and save the world 
from his cruelty. Durga Puja begins on the same day as Navratri, a nine-night festival 
celebrating the divine feminine. Maa Durga represents ‘Shakti’, the destroyer of evil 
and the preserver of good.  She embodies all the good qualities of humanity like com-
passion, mercy, patience and charity.

Through the celebration of such festivals, we endeavor to create a harmonious, com-
passionate community that promotes assertion and respect of diversity and celebra-
tion of the rich spiritual heritage of India. This is also the time when family and friends 
get together to share and enjoy the true meaning of life.  

The Durga Puja celebration in Stockholm is not limited to Bengali community but goes 
beyond the boundaries of State and society. I once again convey my best wishes and 
applaud the Stockholm Puja Council for their efforts and wish them a grand success.

I wish everyone peace, happiness and joy on this happy occasion of Durga Puja!



- ঃ মূখবন্ধ ঃ -

‘্া দেবী সব্থিূছতষু শটতিরূছপন সংটস্থতা, 
নমস্তবস্য নমস্তবস্য নমস্তবস্য নছমা নমঃ’

‘টবছরন্দ্র কৃষ্ িছ্র’, দসই টবখ্যাত চণ্ী পাি ্া দেবী 
পছষের সূচনা লছনের প্রম প্হছর মাছয়র আগমছনর 
বাত্থাছেয়। চণ্ী পাি অছনছকই কছরছেন টকন্তু তাোঁর চণ্ী 
পাি োড়া বাঙ্গালীর েুগ্থা পূজা দ্ন অপূে্থ। দেছশর 
মাটিছত শরছতর কাশফুল আর টবছরন্দ্র কৃষ্ িাছ্র 
চণ্ী পাি, এই েুছিাই জাটনছয় দেয় দ্ মা আসছেন। 
প্বাছস এ েুছিাই অনুপটস্থত। টকন্তু গ্রীছমের পছর হাল্া 
শীত টমটরিত ইলছশগুোঁটড় বৃটটি আর ম্যাপল গাছের হলুে 
- সবুজ পাতার নৃত্য আমাছের জাটনছয় দেয় দ্ শরছতর 
আগমন ঘছিছে। আর প্বাছসও মা এর আসার সময় 
হছয়ছে। আমরাও অধীর আগ্রছহ অছপষো কটর দসই 
মাছহ্ষেেটির জন্য। গ্রীছমের কািফািা দরাছের মছধ্য 
কলকাতার অটল গটল ঘুছর ঘুছর মাছয়র পূজার সব টকেু 
দ্াগাড় করা হছয়ছে।

এখাছন ‘আকাশবানী’ হয়ছতা দনই টকন্তু আজও মহালয়ার 
টেছন রাত দজছগ এখছনা আমরা ইউটিউব বা অন্য 
দকান উৎস হছত টবছরন্দ্র কৃছষ্র চণ্ী পাি শুটন। তাোঁর 
চণ্ীপাি ও পূজার টেছন শারেীয় পটত্রকা, এই েুছিা েুগ্থা 
পূজার সাছর জটড়ছয় আছে ওতছপ্াত িাছব। তাই এই 
েুছিা োড়া পূজার আনন্ - দ্ অপূে্থ। আর তাই শত 
প্টতকূলতার মছধ্য পূজা সংখ্যা প্কাশ করা দরছকও 
এবারও আমরা টপেপা হইটন।

প্বাসী অছনক বাঙ্গালী রছয়ছেন ্ারা বাঙ্গলা সাটহছত্য 
অছনক পারঙ্গম টেছলন, টকন্তু প্বাছস বছস সাটহত্য চচ্থা 
না হওয়ার েরুন তাছের কলছম মটরচা পছর টগছয়ছে। 
আর তাই তাছের সাটহত্য চচ্থাছক পুনরায় উৎজীটবত 
করছত দেশীয় দলখকছের পাশাপাটশ তাছের দলখা গল্প, 

কটবতাও এই সংখ্যাছত স্থান দপছয়ছে। শুধুছেশী ও 
প্বাসী বাঙ্গালীই নয়, স্থানীয় সুইটিশ দলখকছের 
ইংছরটজছত দলখা টবটিন্ন আটি্থছকল এই সংখ্যাছত 
প্কাশ করা হছয়ছে ্াছত কছর পূজার আনছন্ তারাও 
সাটমল হছত পাছর। 

পূজা বাটষ্থকী ‘টত্রনয়নী, একটি পটরবাছরর মত দ্খাছন 
দলখক দরছক শুরু কছর প্কাশক, সম্ােক… সকছলই
আছেন। এই পটরবাছরর সকল সেস্যছের অক্ান্ 
পটররিছমর ফল দহাল এই বাটষ্থকী। আর তাই ‘টত্রনয়নী’
পটরবাছরর সকল সেস্যছক জানাই অসংখ্য ধন্যবাে। 
‘টত্রনয়নী’ পর চলার গটত পায় তখনই ্খন টবটিন্ন 
পৃষ্ঠছপাষক, পৃষ্ঠছপাষকতা কছরন। টত্রনয়নীর পরচলার 
গটত আনছত দ্সব পৃষ্ঠছপাষক তাছের সাহাছ্্যর হাত 
বাটড়ছয় টেছয়ছেন তাছেরছক, টত্রনয়নী পটরবাছরর পষে 
রছক জানাই আন্টরক ধন্যবাে সহ কৃতজ্তা।

পূজা সমাটপ্তর টবষণ্ণতাছক কাটিছয় তুলছত টত্রনয়নীছত 
প্কাটশত টবটিন্ন টবষছয়র উপর চমৎকার সব দলখা 
টবছশষ িূটমকা রাখছব - এই আশা রাটখ। দসই সাছর 
অল্প সমছয়র মছধ্য প্কাটশত হওয়ার েরুন টত্রনয়নীছত 
দ্সব িুলত্রুটি আছে তা পািকগে স্বীয় গুছন টবছবচনা 
করছবন এবং সামছনর বৎসরগুছলাছত আরও নতুন 
আটঙ্গছক টত্রনয়নীছক প্কাশ করার প্টতশ্রুটত টেছয় 
সকলছক জানাই শারেীয় প্ীটত ও শুছিচ্া। 

 - জয়েীপ গুহ ও দগৌতম সাহা
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প্ার্থনা
          সুতপা গুহ

দেটখছত চাই ্াোঁছর
দেটখছত না পাটর

আশািুকু হছয় আছে
        দবেনার িাটল।।

বাসনা টনবৃটত
      কছরা প্িু দমাছর
আর দবোঁছধ দরাছখা না

      মায়া দমাহ দিাছর।।
তাটপত হৃেয় আটজ     
 জুরাছত না পাটর
শীতল কছরা দমাছর
   ঢাটল কৃপা বাটর।।

রাগ: দগৌড়মল্ার।
তাল: টত্রতাল।

রচনা ও সুরকার: সুতপা গুহ।

5
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পূজা িাবনা

অর্থাৎ  দহ পার্থ, দ্ আমাছক দ্িাছব উপাসনা কছরন, 
আটম তাছক দসইিাছবই তুটি কছর রাটক। মনুষ্যগে সব্থ 
প্কাছর আমার পছররই অনুসরে কছর। মনুষ্যগে দ্ 
পরই অনুসরে করুক না দকন, সকল পছরই আমাছত 
দপৌোছত পাছর।

ইহা সনাতন ধছম্থর একটি টবছশষ ববটশটি্য। িারতীয় 
েশ্থছনর একটি টবছশষ টেক হছচ্- “Unity is diver-
sity” অর্থাৎ বহুছবের মছধ্য একছবের সুর। েূগ্থাপুজার 
মূল উছদেশ্য হছলা মহাশটতির সছঙ্গ সম্ক্থ স্থাপন করা। 
শটতি োড়া টবশ্ব অচল, টবজ্াছনর চরম উৎকছষ্থর ্ুছগও 
শটতিছক অস্বীকার করার দকান উপায় দনই। শটতি 
দকারায় আছেন? এই প্শ্নটি আমাছের অন্ছর জাছগ। 
শ্রী শ্রী চন্ী গ্রছথের আরিয় টনছয় এর সমাধান পাই।

“্া দেবী সব্থিূছতষু শটতিরূছপন সংটস্থতা
নমস্তবস নমস্তবস নমস্তবস নছমাঃ নছমাঃ

 (০৫/৩২-৩৪)

এক সমছয়  সমস্ত দেবগে ্খন অসুর কতৃ্থক পরাটজত 
হন তখন তারা টহমালছয় গমন কছরন এবং টবষু্, 
মায়াছেবীর স্তুটত কছরন। দেবগছের প্ার্থনা স্তুটত মছ্রের 
একটি টবছশষ ম্রে এটি। মা সব্থ জীছব টবরাটজতা। 
এিাই সনাতন ধছম্থর মুল করা। এই শটতিছক জানার 
জছন্য, শটতিছক অনুিব করার জন্য, শটতির সছঙ্গ সম্ক্থ 
স্থাপন করার জন্যও, মহাশটতির পেমূছল মারা লুটিছয় 

আমাছের এই সুন্র পৃটরবীর টবটিন্ন অংছশ শ্রী শ্রী 
েূগ্থাপূজা অত্যন্ সাড়ম্বছর প্টত বের অনুটষ্ঠত 

হছয় রাছক। পৃটরবীর অন্যতম সুন্র দেশ সুইছিছনর 
রাজধানী স্টকছহাছম ও টবগত কছয়ক বের ধছর 
‘‘স্টকছহাম পূজা কাউটসিল” সহ অন্যান্য স্থাছন পূজা 
অনুটষ্ঠত হছচ্। “স্টকছহাম পূজা কাউটসিল” এর 
উছে্যাছগ অনুটষ্ঠত পূজা, সুইছিছনর গটন্ দপটরছয় 
স্াছন্্যছনটি্া সহ, ইউছরাপ, আছমটরকা, িারত, 
বাংলাছেশ, দনপাল ও িূিানসহ অন্যান্য অছনক দেছশ 
এর সুখ্যাটত েটড়ছয় পছড়ছে। এপূজার অছনক ববটশটি্যর 
্মছধ্য একটি দহাল শাস্তীয় মছত, পূজার টেছন পূজা 
উৎ্াপন, সাংসৃ্টতক অনুষ্ঠান, স্রেীকা প্কাশ ও 
প্সাছের সুব্যবস্থা ইত্যাটে।

এখাছন মাছয়র পূজা, গিীর িাব ও িটতির সাছর 
উে্াটপত হয়। েূগ্থাপূজা বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব। এক 
মহা আনছন্র উৎসব। আনন্ িগবাছনর স্বরূপ। 
দ্খাছন সাট্বিক আনছন্র অনুিব হয়, দস স্থাছনই 
িগবান টবরাটজত হন। সনাতন ধছম্থর এই সুন্র 
টসদ্ান্টি শ্রীমদ্ভগবে গীতাছত উছল খ আছে-

“দ্ ্রা মাং প্পে্যছন্ তাংস্তবরব িজাম্যহম্
মম বর্্থানুবত্থছন্ মনুষ্যাঃ পার্থ সব্থশঃ।। 

(০৪/১১)

্া দেবী সবি্থিূছতষু মাতৃরূছপন সংটস্থতা
নমস্তবস নমস্তবস নমস্তবস নমঃ নমঃ II

জয় মা েূছগ্থ েুগ্থটতনাটশনী

 মধুসূেন দে
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দেয়ার জন্যই টহনু্ ধম্থাবলম্বীরা েূগ্থা পূজা কছরন। মা 
বারবার আছসন নানা রূছপ। নব সাছজ। মাছয়র েয়ার 
দশষ দনই। তারপছরও ্খন আমরা টবভ্রান্ রাটক তখন 
মা জননী আছসন নব কছলবছর, জাোঁকজমছক টনছজছক 
প্কাটশত কছর। প্টতমা স্বরূছপ, এিাই েূগ্থাপুজা। 
এিাই মাছয়র মছত্থ্য সাড়ম্বছর প্কাশ। জগৎ দমছত উছি 
আনছন্।

মাতৃপূজার েুটি টেক আছে। একটি বাটহছরর ও অপরটি 
অন্র রাছজ্যর। বাইছরর টেকটি আমাছের সকছলর 
কাছজই প্কাটশত। বাইছরর টেছক লষে্য করছল আমরা 
দেখছত পাই পূজার টবটিন্ন টেক। তার মছধ্য রছয়ছে 
প্টতমা টনম্থাে। মন্প বতরী, পূজা মন্ছপর সাজসজ্া। 
টবগ্রহগছের সাজসজ্া, পূজার উপকরে, পূজার প্সাে 
টবতরে। বাে্য বাজনা, বশটল্পক কুশলতা, িতিগছের 
আপ্যায়ন, চন্ী পাি, মাছয়র আরটত্রক আছরা কত টক? 
এ গুছলা দেখছল অন্র টবছমাটহত হয়। একটি 
প্টতছ্াটগতা েৃটি হয়, দক কত সুন্র কছর পূজা করছত 
পাছর। এমন প্টতছ্াটগতা রাকা িাল। তছব এই 
প্টতছ্াটগতা হওয়া প্ছয়াজন সাট্বিক িাবনায় িাটবত 
হছয়, দ্রায় ্ রাসমছয় টতটর অনু্ায়ী শাছস্তর অনুসরছে, 
টনিু্থল ম্রে উচ্ারছে ও িটতির পরছশ পূজা পব্থটি 
অনুটষ্ঠত হছব। মূটত্থ টনম্থাছে ও রাকছব শাস্তীয় িাবনা, 
ঋটষগে ধ্যাছন দ্ মাতৃমূটত্থ েশ্থন কছরটেছলন - দসই 
িাছব মূটত্থ টনম্থােছক, সকছলর উৎসাটহত করা প্ছয়াজন। 
িাছবর আকুলতা আর শাস্তীয় টনছে্থশ এর ্ুগপৎ 

প্টতফলন হছলই পূজা হয় সার্থক।

এর অপর টেকটি হছলা অন্ছরর পূজার এই টেকটিছত 
টবছশষিাছব লষে্য করা সকছলর প্ছয়াজন। িগবান 
্ছব্যর কাঙাল নয়, টতটন িাছবর কাঙ্গাল। টতটন চান 
মনপ্াে তাোঁর পেতছল সমপ্থন কছর শুদ্টচছতে ও সাট্বিক 
িাবনায় সমাহাছর পূজায় সকছলর অংশগ্রহে। মাছয়র 
পূজাছত দক ধনী, দক গটরব তা টবছবচ্য নয়। সকছলই 
মাছয়র সন্ান। দিে টবছবেছসর ঊছধ্্থ দ্ সটচ্োনন্ 
িূটম রছয়ছে এখাছন দ্ছয়ই িতিছক মাছয়র পূজাছত 
অংশ টনছত হছব। মা আমাছের আনন্ময়ী। মা শুদ্ 
সছ্বির প্টতিূ। শুদ্ সছবের টবগ্রহ মা েূগ্থা। টতটন 
জগৎজীছবর েূগ্থটত নাশ কছরন। মা সকল িতিছক তাোঁর 
চরে তছল িাোঁই টেছত চান। আসুন আমরা জগজ্ননী 
মাছয়র আহবাছন সাড়া টেছয় চটল, িটতির পসরা হাছত 
টনছয় আর বটল মাছগা, তুটম কৃপা কর দতামার অধম 
সন্ানছক। তাই আমাছের অছ্াগ্যতাছক সামছন দরছখই 
দতামার রাতুল চরে তলায় এই টনছবেন মাছগা, কছরানা 
মহামারী (দকাটিি-১৯) দরছক রষো কছরা টবশ্ববাসীছক। 
জগজ্ননীছক প্োম কছর আর মাছয়র সকল িতিবৃছন্র 
সাটব্থক মঙ্গল কামনা কছর প্বছন্ধর ইটত িানছবা।।

্া দেবী সবি্থিূছতষু মাতৃরূছপন সংটস্থতা
নমস্তবস নমস্তবস নমস্তবস নমঃ নমঃ II

  (১৫/৭১-৭৩)
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কাছে েূছর
                সায়নী চক্রবত্থী

কছয়ক মাস আছগও তুটম আমার কাছে টেছল
আজ তুটম চছল দগছো েূছর।

তবু েুজনার মন আজও কাোকাটে আছে
কাছে আছে অছনক সৃ্টত-জড়াছনা টবছকল।

শুধু সময় মানুষছক েূছর সটরছয় দেয়। 

চাোঁে তারারাও দতা অছনক েূছর রাছক
তবু মছন হয় ওরা দ্ন কত কাোকাটে আছে।

দতমন কছরই তুটমও আছো কাছে
শুধু েুরবেিাই আমাছের েূছর সটরছয় রাছখ।

িালবাসা টকন্তু কাছে েূছর একইরকম রাছক।।



পূজা িাবনা

মা আমাছের আেছরর েুলালী। বেছর মাত্র চারটি 
টেছনর জন্য পুত্রকন্যা সহ টপতৃগৃছহ আছসন। আেটরনী 
কন্যাছক দকমন কছর আনটন্তা করছবা- টচরকাছলর 

টপতৃ-মাতৃ হৃেয় ব্যাকুল হছয় রাছক।

আনন্ময়ীর আগমছে

রত্া গুহ

দপৌরাটেক মছত, রাবন বছধর প্াক্াছল িগবান 
শ্রীরামচন্দ্র অকাল দবাধন কছরটেছলন দেবী 

েূগ্থার। দসই অকাল দবাধনই আজ আপামর বাঙ্গালীর 
হৃেছয়র উৎসব এই শারেীয়া েুছগ্থাৎসব। ্ুছগ ্ুছগ 
দেবী আটবিূ্থতা  হছয়ছেন অসুর েলনী মটহষাসুর মটে্থনী 
েশপ্হরে ধাটরনী রূছপ অশুি শটতিছক টবনাশ করছত। 
আর ইটতহাস বছল সপ্তেশ শতাব্ীর শুরুছত বত্থমান 
বাংলাছেছশর রাজশাহী দজলার তাছহরপুছর 
মহাপটরক্রমশালী রাজা কংস নারায়ন এই শারেীয়া 
দেবীবন্না শুরু কছরন অত্যন্ জাোঁকজমছকর সাছর। 
দসই দরছক অশুি শটতি অপসরে কছর, শুি শটতিছক 
আহবান জাটনছয় এই পূজা শুরু হছলও, এই উৎসব 
হছয় উছিছে বাঙ্গালীর প্াছের উৎসব। 

দেবীছক আমরা মটহষাসুর মটে্থনীরূছপ আরাধনা কটর 
টিকই, টকন্তু আসছল দস আমাছের আেছরর েুলালী। 
বেছর মাত্র চারটি টেছনর জন্য পুত্রকন্যা সহ টপতৃগৃছহ 
আছসন। আমরা সকছল সারাটি বের ধছর আকুল 
আগ্রছহ তাোঁর আগমছনর অছপষোয় রাটক। বষ্থার দশছষ 
আকাছশ ্খন সাো নীল দমছঘর সমাছরাহ, প্কৃটত হছয় 
ওছি শস্য শ্যামলা, ফুছল ফুছল দসছজ ওছি চাটরটেক 
তখনই মা উমার আগমনী বাত্থা আছস, দেবীপষে শুরু 
হছয় ্ায়। আেটরনী কন্যাছক দকমন কছর আনটন্তা 
করছবা- টচরকাছলর টপতৃ-মাতৃ হৃেয় ব্যাকুল হছয় 
রাছক। কন্যার টপতৃগৃছহ রাকার এই চারটি টেন দক 
আনন্মুখর কছর তুলছত সারা বের ধছর চছল নতুন 
বসন িুষছনর আছয়াজন। নানা সুখাছে্যর প্স্তুটত শুরু 

হছয় ্ায় কছব দরছকই। টকন্তু এই বেরিা অন্যরকম। 
এবার মহালয়ার পর দেবীপষে আছসটন। দেবীপষে আসছব 
দসই কাটত্থছক। প্কৃটত তার  োটয়বে টনষ্ঠািছর পালন 
কছরছে, টকন্তু এই অটতমারীর কারছে আমরা ্ারা মানুষ, 
তারা িীত স্রেস্ত। জাটননা দকমন কছর হছব মাছয়র 
আবাহন, দরাগ-িয় মটলন কছর দেছবনাছতা এই অনাটবল 
আনন্? 

মাছগা দতামার চরছে প্ার্থনা কটর, টচরকাল দ্মন অসুর 
অশুি শটতিছক েমন কছরছো, দতমনই এই দরাগাসুরছক 
বধ কছর শাটন্ টফটরছয় োও, আনন্ টফটরছয় োও। মছন 
োও বল, আশা আর শটতি।। 

 সাো দমছঘর দিলায় দিছস দিছস 
 টশউটল ঝরা শরৎ এছলা দহছস।

 বষ্থা দশছষ আকাছশ আজ, দমঘ িাঙ্গা দরাদুের 
 পূবহাওয়া তাই দশানায় দ্ন, আগমনীর সুর।

 কাশবন নাছচ টশউলীর সাছর, আনছন্র সুছর
 মা েূগ্থার আসার টেন, আর নয়ছতা েূছর

 সাছর আসছবন কাটত্থক, গছেশ, লষেী, সরস্বতী
 সাজছে ধরা খুটশর সাছজ, জ্াটলয়া হাজার বাটত।

 টকন্তু মছন টক িীষে, এক িয়
 দকমন কছর দকারছবা মাছগা, দসই িয়ছক জয়?
 শটতি োও মা শটতিরূটপেী, টফরাও খুটশর টেন

 দরাগ দশাক িীটত েূর কছর টেছয় টেন কছরা অমটলন।।
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দহ        দেবী, আপনার আরধনার সময় সমাগত। টকন্তু 
দহ টবছশ্বর ঈশ্বরী, এই সমছয় ব্যটধ, দশাক, 

োটরছ্ টনমটজ্ত এই টবশ্ব আপনার উপাসনায় আজ 
অসমর্থ। দহ দেবী, আপটন আমাছের মঙ্গল করুন। 

দেবী প্পন্নাটত্থহছর প্সীে মাতজ্থগছতাহটখলস্য। 
প্সীে টবছশ্বশ্বটর পাটহ টবশ্বং বেমীশ্বরী দেটব চরাচরস্য।।

দহ িতিগছের েুঃখহাটরেী দেবী, আপটন প্সন্ন দহান। 
দহ সমস্ত জগছতর মাতা, আপটন প্সন্ন দহান। দহ 
টবছশ্বর ঈশ্বরী আপটন প্সন্ন দহান। দহ দেবী, আপটন 
সমস্ত চরাচছরর ঈশ্বরী, আপটন এই টবশ্বছক পালন 
করুন। দহ দেবী আপনাছক প্োম।

আপনার দসৌম্য রূপছক প্োম। আপনার দরৌ্ রূপছক 
প্োম। জগছতর আরিয় রূছপ আপনাছক প্োম। 
জগছতর টক্রয়া রূছপ আপনাছক প্োম। আপনাছক 
দচতনা রূছপ প্োম। আপনাছক বুটদ্রূছপ প্োম। 
আপনাছক টন্া রূছপ প্োম। আপনাছক ষুেধা রূছপ 
প্োম। আপনাছক শটতি রূছপ প্োম। আপনাছক তৃষ্া 
রূছপ প্োম। আপনাছক ষোটন্ রূছপ প্োম। আপনাছক 
লজ্া রূছপ প্োম। আপনাছক শাটন্ রূছপ প্োম। 
আপনাছক রিদ্া রূছপ প্োম। আপনাছক েয়া রূছপ 
প্োম। আপনাছক মাতৃ রূছপ প্োম। আপনাছক প্োম। 
আপনাছক প্োম। আপনাছক বারংবার প্োম।

সব্থমঙ্গলমঙ্গছল্য টশছব সব্থার্থসাটধছক। 
শরছে্য ত্র্যম্বছক দগৌটর নারায়টে নছমাহস্তু দত।।

দহ দেবী আপটন সমস্ত মঙ্গছলর মঙ্গলরূটপেী। আপটন 
কল্যােকারীেী। আপটন সকল অিীটিোয়ীনী। আপটনই 
একমাত্র শরেছ্াগ্যা। আপটন দগৌরবে্থা। আপটন 
টত্রিুবছনর জননী। দহ নারায়েী আপনাছক প্োম।

সৃটটি টস্থটত টবনাশানং শটতিিূছত সনাতটন। 
গুোরিছয় গুেমছয় নারায়টে নছমাহস্তু দত।।

দহ দেবী, আপটন সৃটটি, টস্থটত ও টবনাছশর শটতি। আপটন 
সনাতনী। আপটন সমস্ত গুছের আধার। আপটন 
টত্রগুেময়ী। দহ নারায়েী আপনাছক প্োম। 

শরনাগত েীনাত্থ পটরত্রাে পরায়ছে। 
সব্থস্যাটত্থহছর দেটব নারায়টে নছমাহস্তু দত।।

দহ দেবী, আপটন শরোগত, েীন ও আছত্থর পটরত্রাে 
কছর রাছকন। আপটন সকছলর েুঃখ নাশ কছর রাছকন। 
দহ নারায়েী আপনাছক প্োম।

সব্থস্বরূছপ সছব্থছশ সব্থশটতিসমটবিছত। 
িছয়ি্যস্তাটহ দনা দেটব েুছগ্থ দেটব নছমাহস্তুত দত।।

দহ দেবী, আপটন সব্থ স্বরূপা। আপটন সছব্থশ্বরী। 
সব্থশটতি আপনাছতই সমটবেত। আপটন আমাছের সকল 
িয় দরছক রষো করুন। দহ দেবী, দহ দেবী েূগ্থা, 
আপনাছক প্োম।       
 
দহ দেবী, আপনার অটত েীপ্ত, অটত উগ্র, অসংখ্য 
অসুর ঘাতক টত্রশূল বোরা আমাছের রষো করুন। দহ 
দেবী ি্কালী, আপনাছক প্োম। 

দহ দেবী, আপনার দ্ ঘন্ার ধ্টন সমগ্র জগৎ পটরব্যপ্ত 
কছর অসুরছের দতজ হরে কছর, মাতা দ্মন সন্ানছক 
সমস্ত অমঙ্গল দরছক রষো কছরন, তার বোরা আপটনও 
আমাছের দসইিাছব সমস্ত পাপ দরছক রষো করুন। দহ 
দেবী, আপনাছক প্োম।

দহ দেবী চটন্ছক, অসুরছের রতি-দমছের পঙ্ক টলপ্ত 
আপনার হাছতর উজ্জ্বল খড়গ আমাছের কল্যােসাধন 
করুন। আপনাছক আমরা নতমস্তছক প্োম কটর। 

প্সীে িগবত্যমব প্সীে িতিবৎসছল। 
প্সােং কুরু দম দেটব েুছগ্থ দেটব নছমাহস্তু দত।।

দহ মাতা িগবতী, আমাছের প্টত প্সন্ন দহান। দহ দেবী 
আমাছের কৃপা করুন। দহ দেবী েূগ্থা, আপনাছক 
প্োম।।

দেবী স্তুটত

সুটমত বধ্থন   

মছ্রের ব্যাখ্যা 
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দ্ আগমনী গান টেছয় েূগ্থাপূজার শুরু, তা দ্ 
বাঙ্গোঁলীরই টনজস্ব, (পোবলীও টকন্তু বাঙ্গলা োড়া অন্য 

িাষায় রটচত হছয়ছে)। তা এক বাঙ্গাোঁলী দমছয়র 
‘বাছপর বাটড়’ আসার বহুমাটত্রক অনুরেন োড়া অন্য 

টকেুই নয়।

 দতামার পূজার েছল

টেছব্যনু্ গছঙ্গাোঁপাধ্যায়

কদরানা আবছহ এইবার বাঙ্গাোঁলীর দরিষ্ঠ উৎসব 
েূগ্থাপূজার আছয়াজন টঘছর দ্ন দসই টচরাচটরত 

ধুমধাম আড়ম্বর দনই। তাছহরপুছরর রাজা কংসনারায়ন 
অরবা নটেয়া দজলার িবানন্ মজুমোছরর শারেপূজা 
্া আনুমাটনক ১৬০৬ খৃটিাছব্ অনুটষ্ঠত হছয়টেল এবং 
পরবত্থীকাছল হুগলীর গুটপ্তপাড়ার বাছরা-বনু্ধ টমছল ্ার 
সামাটজক রূপ দপছয়টেল ( বাছরা বনু্ধ বা বাছরা ইয়াড়ী 
এবং কালক্রছম বাছরায়াটর)। ্া ক্রমশ েটড়ছয় পছড় 
বঙ্গোঁছেছশ বাছরায়াটর সব্থজনীন টহছসছব, দমাছির উপর 
এবার তার ম্ান োয়া।

ম্ান োয়ার অটধকাছর শুধু েূগ্থাপূজাই নয়, শারছোৎসছবর 
অঙ্গাঙ্গী অন্যান্য দষেত্র গুটলছতও। কুছমারিুটলছত মূটত্থর 
বায়না দনওয়া মৃৎটশল্পীরা, পূজার আনুষটঙ্গোঁক দষেত্রগুটল, 
দশালাকার, পুষ্প-ব্যবসায়ী ইত্যাটে ইত্যাটে সব্থত্রই 
চাটহোর অিাব। টশল্প- সাটহত্য- টবছনােছনর অবস্থা্ও 
তবরবচ। অধুনা েূছগ্থাৎসছবর দ্ টবপুল বে্থাঢ্য 
আটিজাছত্যর েয়লাপ। টরম পুছজার বছেৌলছত িারত 
তরা টবছশ্বর টবটিন্ন দরটলিকার পুনগ্থিন আর এরই 
পরম্রায় টশছল্পর দ্ চূড়ান্ টবকাশ ঘছিটেল বা ঘছি 
্াছচ্, তাছত টবনু্মাত্র সছন্হ দনই। টকন্তু ‘দতামার 
পূজার েছল দতামায় িুছলই রাটক’- তার প্কৃত পরীষো 
টকন্তু এই কছরানা-আবছহ ্ রা্র, সমূ্ে্থিাছব পরীটষেত 
হছত প্স্তুত। আড়ম্বরহীন এই পূছজার সাটমছল আমাছের 
আর্বীষেছের প্কৃত প্শ্ন দসিাই: 

‘‘ফুছলর মালা, েীছপর আছলা, ধূছপর দধাোঁও্ার
টপেন হছত পাইছন সুছ্াগ চরন-দোোঁওয়ার।”

খটতছয় দেখছল দেখছত হছব দপৌতেটলকতা- টবশ্বাসী টহনু্ 
ধছম্থ, বাঙ্গাোঁলীর মাতৃ-অনুরটতি টচরপ্াচীন। ঋছবেছের 
টবটিন্ন সুছতি এবং অরব্থছবছের টকেু অধ্যাছয় েূগ্থার 
উছল্খ রাকছলও তা অনবয়বী ববটেক শাস্ত-অনু্ায়ী। 
বরঞ্চ বতটতেরীয় আরে্যছক ‘েুটগ্থ’ নাছমর এক দেবীর 
উছল্খ পাওয়া ্ায়, ্া হয়ছতা বা আমাছের মাতৃ-
িাবনার প্াসটঙ্গোঁক বীজ হছত পাছর।

মাতৃিতি বাঙ্গালী টহনু্র এক টবছশষ অনুধ্যান হল 
টনছজছক টবটশটি শটতিমান কছর দতালা এবং এর জন্য 
প্ছয়াজন মাছয়র আশীব্থাে। এখাছন লষেেীয় দসই 
মাতৃরূপ বীরাচারী, ঘনছঘার শটতিমওতায় পটরপূে্থ। েূগ্থা 
এবং তারই আরও শটতিশালী রূপ ‘কালী’ দত তাই 
বাঙ্গাোঁলী খুোঁছজ দপছয়টেল তার স্বাটধকারছক। দ্ 
কালীপূজার কাল দেবীপষে- পূটে্থমার টিক পছরই, 
অমাবস্যা-আোঁধাছর। আরও িাছলা কছর মছন রাখছত 
হছব, বাঙ্গালীর েূগ্থাপূজা টকন্তু ‘অকাল দবাধন’, রামায়ছের 
কাটহনী অনুসাছর। দ্ রামচন্দ্র অসুর (রাবন) েলছনর 
্ুদ্্াত্রার পূছব্থ, প্াসটঙ্গকিাছব দবছে টনছয়টেছলন মাতৃ 
বন্না (পূজা)। ্তই তা শাস্তানুসাছর টতটর অনু্ায়ী না 
দহাক। আর এই রাছমর েূগ্থা-বন্না আরও উৎসাটরত 
হল বাঙ্গাোঁলীর মছন, কৃটতেবাসী রামায়ছনর মধ্য টেছয় ্ার 
রচনাকাল পঞ্চেশ শতক। 
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আর এই কৃটতেবাসী রামায়ছের অকাল-দবাধন টকন্তু 
বাল্ীটকর রামায়ছনর পুনরুছল্খ নয়। এ বাঙ্গাোঁলীর 
টনজস্ব, আর তাই এর েছত্র েছত্র েটড়ছয় আছে বাঙ্গাোঁলীর 
টনজস্ব অটিব্যটতি। শরছতর অনুকূল আবহাওয়াই দহাক 
বা নীছলাৎপল রাছমর দচাখ উপড়াছনার মছধ্যই দহাক 
তাোঁর সছঙ্গ দ্ন তফাৎ আছে ‘টসংহ বাটহনী শটতির, ্া 
নবরাটত্রছত পূটজত িারতবছষ্থর অন্যান্য অঞ্চছল। মূলত 
ফারাকিা হল, সন্ান ও মাছয়র দ্ আছবগময় 
পারস্পটরক বনকি্য, বাঙ্গালীর বেনটন্ন অটিমান-মটণ্ত, 
তা দ্ন শুধু বনব্থ্যটতেক শটতি- প্ার্থনাই নয়।  

দ্ আগমনী গান টেছয় েূগ্থাপূজার শুরু, তা দ্ বাঙ্গালীরই  
টনজস্ব, (পোবলীও টকন্তু বাঙ্গলা োড়া অন্য িাষায় রটচত 
হছয়ছে)। তা এক বাঙ্গাোঁলী দমছয়র ‘বাছপর বাটড়’ আসার 
বহুমাটত্রক অনুরেন োড়া অন্য টকেুই নয়। দ্ মাছয়র 
পূজায় আমরা টলপ্ত হব পরবত্থী ক’টেন, দস টকন্তু 
দগাড়ায় রাছক আমাছের ঘছরর দমছয়, উমা বা পাব্থতী 
(কাটলোছসর কুমারসম্ভছব পাব্থতীর লীলা লাস্যময়ী রূপ 
প্কি, দেবী টহছসছব নয়, টকন্তু দসই ঘছরায়া অনুসছঙ্গ 
দেহজ অটিব্যটতিই প্কি)।

এিা হয়ছতা বাঙ্গালীর পছষেই সম্ভব বাছপর বাটড়ছত 
আসছত চাওয়া আকুলা ঘছরর দমছয় কীিাছব পূজার 
টেনই ব্যটঞ্জত হয় সন্াছনর মাতা-রূছপ। তাোঁর কাছে 

আমাছের প্ার্থনা: 

‘রূপং দেটহ, ধনং দেটহ, ্ছশা দেটহ, টবেছষাজয়ী’’। 

আর এই
 ‘্া দেবী সব্থিূছতষু মাতৃরূছপে সংটস্থতাই’ - হছয় 
ওছিন সটন্ধপূজার প্াক্াছল দেবী চামুন্া। টতটন তখন 
িয়ংকরী অসুর-েলনী অশুি শটতির টবনাটশনী। মধ্য্ুছগ 
ইসলামীয় ধছম্থর অটি্ানী- আটধপছত্যর টবরুছদ্ এ 
তাই  বাঙ্গালীর একান্ েূগ্থাপূজা, ্ার চূড়ান্ টবকাশ 
ইংছরজ-ঔপটনছবটশক শাসনকাছল। সব্থ ধম্থ টনটব্থছশছষ 
বাঙ্গালী তখন ঐক্যবদ্: ঔপটনছবশকারী অসুর েলনী 
মাতৃশটতির আরাধনা। 
    
আর তাই কছরানা- আবছহ আমাছের িাক পছড়ছে রূপ 
োটড়ছয় মাতৃশটতির পূে্থ আস্বাে গ্রহে। হয়ছতা বা এবার 
েলবদ্িাছব মাতৃমূটত্থর সামছন আমাছের আছবগঘন 
অঞ্জটল-ম্রে টনছবেন করািা সহজ হছব না, মাতৃমূটত্থও 
তার অগটনত টবটিন্ন রূছপ আমাছের সামছন আটব্থিূত 
হছবন না, দ্মন হছয় রাছক প্টতিা বের। টকন্তু এবাছরর 
পরীষো আরও সুকটিন, প্কৃত মাতৃশটতির অন্ছর 
অনুিব। ‘দতামার পূজার েছল’ এবার আর দ্ন হছত 
না হয় ‘দতামায় িুছলই রাটক’।।  
  
 

বাউল মন….
               টশল্পী দচৌধুরী

বাউল মছন, ঘুরটে দমারা 
এ জীবন সংসাছর…
িুল শুছদ্র রঙ্গলীলায়
দক হারল- দক টজতল,
সবই দ্ন দোেুল্যমান!!

ওবছল, আটম টিক - আর দস বছল, আটম টিক
আর কত - আর কত, 

করা এই জীবন খাতার টহছসব টনছকশ!!
িাছলা রাকা, িাছলা রাখা- 
দক কার করছব কামনা…
কান্না হাটসর এ দখলায়- 
বাচুক দ্ন হাটসর দরাল…
্াছব চছল, সুেূছরর দেছশ- 
দ্রায় রাকা দশষ দবলায়, 

পাছবনা খুছজ - কাউছকই নয়!!
দকন তছব হারাছনার িয়?
িাছলা রাক তুটম - দতামরা, 
এক এক টেছনর প্হছর -
িালবাসার আটবছর… ।।
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পূজা িাবনা

পরমপুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ 
পরম হংস দেব প্সঙ্গ

অপার তব মটহমা

টবশ্বছেব গুহ  

অবতার পুরুষ টতটন। তাোঁর অগটনত টশষ্য ও িতি। 
ঘছর ঘছর দলাছকরা িগবান রূছপ তাোঁছক পূজা 

কছরন। টেন টেন তাোঁর িতি সংখ্যা দবছড়ই চছলছে। 
টতটন সবরকম সঙ্কীে্থতার উছধ্থ টেছলন। টতটন মানুষছক 
টশটখছয় দগছেন, ‘‘্ত মত, তত পর’’। সব ধম্থই 
মানুষছক িগবাছনর টেছক এটগছয় টনছয় ্ায়। টতটন খুব 
সাোমািা িাষায়, গছল্পরেছল অছনক গুঢ় ত্বি আমাছের 
টশটখছয় দগছেন। তাোঁর কছয়কটি এখাছন বলার দচটিা 
করলাম।

িগবাছনর স্বরূপ টক? টতটন টক সাকার না টনরাকার? 
তাোঁর টশষো হল েুছিাই। ঈশ্বর সমস্ত টবশ্ব- ব্রহ্াছন্র 
মাটলক, স্রটিা। টতটন তাোঁর ইচ্ার অধীন। অর্থাৎ টনছজর 
ইচ্ায় টতটন কখন টনরাকার আবার কখনও বা সাকার। 
সাধারে মানুছষর দবাধগছম্যর জন্য িাকুর িগবানছক 
কূল টকনারাটবহীন সাগছরর সাছর তুলনা কছর বছলছেন, 
সাগছরর দকান আকার দনই। টকন্তু দকারাও দকারাও 
তাছক জমাি বরছফর আকাছর দেখা ্ায়। টিক দতমনই 
িটতির শীতলতায় টনরাকার ঈশ্বর িছতির সমু্ছখ 
আকার ধারছন কছর আটবিূ্থত হন। ঈশ্বর সব্থশটতিমান। 
তাোঁর পছষে সবই সম্ভব।  

িতি ও িটতি: এ টবষছয় পরমপুরুষ রামায়ন দরছক 
রাবছনর মা টনকষা গল্প বলছতন। লঙ্কার ্ুদ্ দশষ। 
রামচন্দ্র, লষেনছক টনছয় প্ছবশ করছলন লঙ্কার 
রাজপ্াসাছে। ঢুকছতই তাোঁরা দেখছলন, একজন বৃদ্া 
এক দেৌছড় দসখান দরছক পাটলছয় দগছলন। দোি িাই 

এর প্ছশ্নর উতেছর রাম বলছলন, ‘‘টতটন রাবছনর 
মাতৃছেবী টনকষা’’। 

লষেন: ‘‘রাবন: তাোঁর পুছরা পটরবারই প্ায় ধ্ংস। তাোঁর 
দতা এখন মহাছশাছকর সময়। দশাছকর টবনু্মা্ত্রও দতা 
দেখা দগল না।’’ এখনও দবোঁছচ রাকার কী সাধ। 
আমাছের দেখামাত্র আর্রষোর জন্য এক েূছি পাটলছয় 
দগছলন! এখনও মরছত িয়!’’ 

রাম: িাই তুটম ্ া িাবে তা নয়। টিক আছে ওোঁছক ধছর 
টনছয় এছসা।’’ 

টনকষাছক ধছর টনছয় আসার পর রাম টজজ্াসা করছলন: 
“তুটম টক আমাছের িছয় পাটলছয় দগছল?’’

টনকষা : “আটম িয় দপছয়টে নাটক?’’ 

রাম   : ‘‘ তাহছল আমাছের দেছখ পালাছল দকন?’’

টনকষা : ‘‘তুটম স্বয়ং টবষু্র অবতার। দতামার শ্রীচরছন 
আমার শতছকাটি প্োম। আমার এত বয়স হছয়ছে, 
এখন টক আর আটম মরছত িয় পাই নাটক? একেম 
না। তছব আটম দবোঁছচ রাকছত চাই। দকন জান? এতটেন  
দতামার কত লীলা এই দচাছখ দেখলাম, ্তটেন তুটম 
শরীর ধারন কছর রাকছব ততটেন না জাটন আরও কত 
লীলা করছব, দস সব আটম প্ত্যষে কছর দ্ছত চাই।’’

রাম   : ‘‘ টক িাই, এখন বুঝছল দতা?’’ 
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শ্রী শ্রী িাকুর বলছতন, হনুমান টেছলন রাম সব্থান্করছন 
টনছবটেত প্ান পরম িতি, রাছম এমনই টবশ্বাস টেল 
তাোঁর দ্ ‘‘ জয় শ্রীরাম বছল এক লাছফ সমু্ পার হছয় 
দগছলন। টকন্তু রামচন্দ্রছক লঙ্কায় দ্ছত সমুছ্ দসতু 
বাোঁধছত হছয়টেল।

একবার হনুমানছক শ্রীরাছমর টজজ্াসা, ‘‘ আমার সম্বছন্ধ 
তুটম টক িাব? আর টনছজর সম্বছন্ধই বা টক িাব? 

হনুমাছনর উতের, ‘‘ দতামাছক আর টক বলব,’’ তুটম স্বয়ং 
ঈশ্বর, আর আটম দতামার দসবক, োস। তছব মাছঝ 
মাছঝ দকমন একিু িুল হছয় ্ায়। ্খন মছন খুব িাব 
আছস তখন আমার মছন হয়, দতামার সাছর আমার 
দকান পার্থক্য দনই, তুটম ্া আটমও তাই। আবার িাব 
্খন আমাছক দেছড় চছল ্ ায় তখন আটম বুঝছত পাটর, 
আটম দতামার দসবক, আর তুটম আমার প্িু।’’ হনুমান 
টেছলন পরম িতি এবং মহাজ্ানী পুরুষ। টতটন োস্য 
িাছব িগবাছনর আরাধনা কছরটেছলন। হনুমাছনর উতের 
শুছন রামচন্দ্র মৃেু মৃেু হাসছত লাগছলন। 

দকান একজন দলাক হনুমানছক টজছজ্স করল, ‘‘আজ 
টক টতটর, টক বার?’’ তাোঁর উতের, ‘‘আটম টক জাটন, আজ 
টক টতটর, টক বার, ও সছব আমার দকান প্ছয়াজন 
দনই। আটম শুধু রামছকই জাটন, আর টকেু জাটননা।’’

টবিীষন টেছলন অন্য এক রাম িতি। একবার একজন 
দলাক তাোঁর কাছে দগল টকেু সাহাছ্্যর জন্য। দস লঙ্কা 
দরছক রাছমশ্বরম ্াছব। সমু্ পার হওয়ার জন্য সাহা্্য 
চাই। টবিীষন তাছক একিু অছপষো করছত বছল ঘছরর 
মছধ্য দগছলন। অল্পষেন পছর টফছর এছস খুব দো্ 
একিা কাপছড়র পুিটল দলাকটিছক টেছয় টতটন বলছলন, 
‘‘নাও এিা, এিাছক খুব সাবধাছন দকামছর দবোঁছধ রাখ। 
এর বছল তুটম দহোঁছি দহোঁছি সমু্ পার হছয় ্াছব।’’ 
দলাকটি খুব খুশী মছন চছল দগল। দহোঁছি দহোঁছি সমুছ্র 
মাঝামাটঝ দপটরছয় দগল, তার হিাৎ মছন হল, দেটখছতা 
টবিীষন আমাছক টক টেল! দস দকামর দরছক পুোঁিটলিা 
দবর কছর খুছল দেখল, দকান এক গাছের পাতা তার 
মছধ্য টবিীষন টলছখ টেছয়ছেন, ‘‘রাম।’’ দেছখ দলাকটি 
মনমরা হছয় দগল আর সাছর সাছর সমুছ্ িুছব দগল।
 
িগবাছনর মটহমা অপার,  তাোঁর মটহমা মানুছষর দবাছধর 
অগম্য। পরমপুরুষ তাোঁর টশষ্যছের, মহািারছতর এই 
অংশ মাছঝ মাছঝই বলছতন। কুরুছষেত্র ্ুদ্ দশষ। 
রনিূটমছত শর স্্যায় শাটয়ত আছেন টপতামহ িীমে। 
আজ মকর সংক্রাটন্। সূ্্থছেব উতেরায়ছন প্ছবশ 
করছবন। আজই টতটন দেহত্যাগ করছবন। প্তূ্যছষ 
শ্রীকৃষ্ পঞ্চপান্বছের টনছয় টপতামছহর কাছে এছলন। 
তাোঁছের দেছখ টপতামহর অশ্রুপাত হছত লাগল, নীরছব। 

অজু্থন খুব আশ্চ্্থ হছয় দগছলন। টতটন শ্রীকৃষ্ছক 
একপাছশ দিছক টনছয় টনম্নস্বছর বলছলন, ‘‘সখা একিা 
টবষয় লষে্য কছরে, টপতামহ এই পৃটরবীছত সুেীঘ্থকাল 
অটতবাটহত করছেন। টতটন অটিবসুর একজন। তাোঁর 
মত জ্ানী পুরুষ খুব কম। তাোঁর জীবন অটত েুঃখময়ই 
টেল। আর এখন তাোঁর শরীছর অসহ্য ্্রেনা। অরচ এই 
ধরাধাম ত্যাগ করার প্াক্াছল টতটন অশ্রুপাত করছেন! 
আমার মছন হছচ্, টতটন দবাধ হয় দেহত্যাগ করছত 
চাইছেন না।’’  শ্রীকৃষ্ বলছলন, ‘‘সখা, তাোঁর আোঁটখপাছত 
আটমও অশ্রুপাত লষে্য কছরটে। তছব আমার মছন হয় 
না তুটম ্া িাবে, দসিা টিক। আটম তাোঁর সাছর করা 
বছল কারনিা দজছন টনটচ্’’। শ্রীকৃষ্ টগছয় তাোঁছক 
টজছজ্স করছলন, ‘‘টপতামহ, আপটন টক শরীর ত্যাছগর 
প্াক্াছল দকান রকম মানটসক কটি পাছচ্ন, তাই 
কাোঁেছেন? দমাছহর বছশ?’’ িীমে বলছলন, ‘‘দহ বাসুছেব, 
তুটম স্বয়ং ব্রহ্। দতামার অছগাচর বছল টকেু দনই। তুটম 
দবশ িালিাছবই জান, আটম দমাছহর বছশ কাোঁেটে না। 
আটম িাবটে। তুটম পান্বছের সখা, তাছের শুধু রছরর 
সারটরই নও, তাছের জীবছনরও সারটর। অরচ 
তাছেরছক কত রকম েুঃখ-কটি, লাঞ্চনা, অপমাছনর 
মধ্য টেছয় দ্ছত হছচ্! এত সুেীঘ্থ কাল ধছর দতামাছক 
দেখটে অরচ দতামার অপার মটহমার সামান্য একিু 
অংশও আমার দবাধগম্য হল না। তাই আটম কাোঁেটে, 
বাসুছেব!’’ 

উপসংহার
‘দত্রতায় রাম, বোপছর কৃষ্, কটলছত রামকৃষ্’’।।

 

স্বামী টবছবকানন্ টবরটচত শ্রী শ্রী রামকৃষ্ প্নাম :-

ওোঁ স্থাপকায় চ ধম্থস্য সব্থ ধম্থ স্বরূটপছে।
অবতার বটরষ্ঠায় রামকৃষ্ায় দত নম:।।

ওোঁ নমঃ শ্রীিগবছত রামকৃষ্ায় নছমা নমঃ ।।

কৃতজ্তা স্বীকার-
- শ্রীম কটরত ‘‘শ্রী শ্রী রামকৃষ্ করামৃত’’ গ্রথে।।
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পূজা িাবনা

চণ্ীছত বটে্থত আছে, ব্রহ্ার েূরূহ তপস্যা কছর অসুর 
অমরছবের বর দপছয়, দস হছয় ্ায় দেবতা বা পুরুছষর 
অবধ্য। তাছতই দস স্বগ্থ ও মছত্থ টনটব্থচাছর অত্যাচার 

চালাছলা। 

টত্রনয়নী মা আমার 
       

নীলা গুহ  

এদস পূজা দগছে। েূগ্থাপূজা। আমাছের অছনক 
কাটখিত, প্টতটষেত েূগ্থাপূজা। এ পূজা আমাছের 

সকছলর বড় আনছন্র পূজা। দোি-বড়, ধনী-গরীব 
সকছলই এ আনন্ উৎসছব দমছত উছি। প্কৃটতর 
পটরবত্থনও এ পূজার আগমন জাটনছয় দেয়। 

কাশবছন কাশফুল, মন মাতাছনা টশউলী ফুল আমাছের 
মন-প্াে আছমাটেত কছর । আর ঢাছকর শব্ শুনছল দতা 
করাই দনই, আমাছের মন পূজা মন্ছপর টেছক েুছি 
্ায়। 

আটশ্বন বা কাটত্থক মাছসই এ পূজা টবপুল উৎসাছহ 
পাটলত হয়। টহনু্ ধম্থ মছত, েূগ্থাপূজার সময় হছলা বচত্র 
মাছস, টকন্তু রাজা রামচন্দ্র রাবন বছধর জন্য অকাছল 
আহবান কছর দেবী েূগ্থার পূজা কছরটেছলন শরৎকাছল, 
দস অনু্ায়ী মুলত বাংলায় শরৎকাছলই এ েূগ্থাপূজা 
হছয় রাছক। এজন্য এছক দেবীর অকাল দবাধনও বলা 
হছয় রাছক। আর বচত্র মাছস দ্ পূজা হয় তা হল 
বাসন্ী পূজা।

পূজা হল মানুছষর জীবছনর, সংসৃ্টতর ও ঐটতছহ্যর 
উৎসব।

েূগ্থাপূজা মূলত: সীমাবদ্ টেল ধনাঢ্য ব্যটতি বা পটরবাছরর 
মছধ্য। লষেী বা  সরস্বতী পূজার মত এর ব্যাপকতা টেল 
না, অর্থবনটতক কারছে। েূগ্থাপূজা করছত অছনক 
আছয়াজন করছত হয়। এছত ধনবল ও জনবছলর 

প্ছয়াজন হয়। েূগ্থাপূজাছত কলাছবৌ সহ মহাছেব, লষেী, 
সরস্বতী, কাটত্থক, গছনশও পূটজত হন।

্ুছদ্ পরাটজত হছয় মটহষাসুর দেবীর কাছে বর দচছয় 
টনছয়টেছলন দ্ দেবী েূগ্থার সছঙ্গ দ্ন মানুষ তাছকও 
পূজা কছর। তাই এই সমছয় দসও পূটজত হয়।

চণ্ীছত বটে্থত আছে, ব্রহ্ার েূরূহ তপস্যা কছর অসুর 
অমরছবের বর দপছয়টেছলা। দস এমন বর দপছয়টেছলা 
দ্, দস হছব দকান দেবতা বা পুরুছষর অবধ্য। এই বর 
দপছয় দস স্বগ্থ ও মছত্থ টনটব্থচাছর অত্যাচার চালাছলা। 

দেবতারা দেখছলন দ্ দঘার টবপে! দকবল একজন 
নারীই দসই অসুরছক বধ করছত পারছবন। 

দেবতারা তখন মহাছেব ও টবষু্র কাছে টগছয় সব 
বলছলন, অসুরছের এই অত্যাচাছরর করা শুছন মহাছেব, 
টবষু্ এবং অন্যান্য দেবতাছের িীষে রাগ হছলা। দসই 
রাছগ দেবতাছের শরীর টেছয় আগুছনর মত দতজ 
দবরুছত লাগল। দসই দতজ ক্রমশঃ জমাি দবোঁছধ একিা 
পাহাছড়র মছতা হল। তখন দসই জমাি বাোঁধা আছলা 
একটি দেবী মূটত্থর আকার ধারে করল। এক এক 
দেবতার দতজ দরছক দেবীর এক একটি অঙ্গ প্ত্যঙ্গ 
বতরী হছলা, তখন তাোঁছক দেছখ দেবতাছের মহা আনন্। 
তাোঁরা সকছল টনছজছের অস্ত দরছক আর একটি কছর 
অস্ত সৃটটি কছর দেবীর হাছত টেছলন। সকছল টমছল 
তাছক অপরূপ সজ্ায় সাজাছলন। আর বাহন টসংহটি 
দপছলন টতটন টহমালছয়র কাে দরছক। শুরু হছলা দেবতা 
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ও োনছবর মছধ্য িীষে ্ুদ্। 

দেবী েূগ্থা চন্-মুন্, শুম্ভ- টনশুম্ভ ইত্যাটে োনবছের 
টতনবার বধ কছরন। প্রমবার উগ্রচন্ী রূছপ, টবেতীয়বার 
ি্কালী রূছপ ও তৃতীয় বার দেবী েূগ্থারূছপ। 
    
এইিাছব দেবী িগবতী নানারূছপ, নানা সমছয় দেখা 
টেছয় জগতছক রষো কছরন। টতটন জগৎ সৃটটি কছরন, 
পালন কছরন। টতটন সৃটটি টস্থটত প্লয় কাটরনী, টতটন 
মহালষেী রূটপনী। এইিাছবই পৃটরবীছত েুছটির েমন ও 
টশছষ্ঠর লালন হয়। 

েূগ্থাপূজা আসছলই আমার মন িারাক্রান্ হছয় উছি। 
এক সমছয় আমাছের বাড়ীছত (আমার টপত্রালছয়) টবপুল 
উৎসাহ ও উদেীপনায় েূগ্থাপূজা হছতা। েীঘ্থটেন 
েূগ্থাপূজায় আমাছের বাটড়ছত মটহষ বটল হছতা। 
পরবত্থীছত আমার বাবা সন্োস বাবাজী মহারাছজর 
টশষ্য হছল দসই বটল প্রািা বন্ধ হছয় ্ায়। 

েূগ্থাপূজার টতন টেন মহাসপ্তমী, মহাঅটিমী ও 
মহানবমীছত সারারাত ্ াত্রাগান হছতা। আমরা মহানছন্ 
রাত দজছগ ্াত্রা গান দেখতাম। খুব িাছলা লাগত। 
    
েূগ্থাপূজা শুরু হওয়ার েুই সপ্তাহ আছগ দরছকই সকল 
আর্ীয়-স্বজন আসছত শুরু করছল আমরা আনছন্ 
দমছত উিতাম। সবাই টমছল দিারছবলা ঘুম দরছক উছি 
ফুল তুলছত খুব িাছলা লাগছতা। তারপর দসই ফুল 
টেছয় মালা দগোঁছর িাকুছরর গলায় পরাতাম। কার মালা 
কত সুন্র, কার মালা কত লম্বা ইত্যাটে টনছয় চলছতা 

প্টতছ্াটগতা। তারপর কাশী, ঘন্া, মটন্রা, ঢাক-দঢাল 
ইত্যাটে নানা রকছমর বাে্য্্রে বাজাছনা টনছয়ও 
প্টতছ্াটগতা চলছতা । বাটহর বাটড়ছত চলছতা দেছলছের 
গান-বাজনার আসর, আর টিতর বাটড়ছত চলছতা 
দমছয়ছের গান-বাজনার আসর। দসখাছনও চলছতা দসই 
প্টতছ্াটগতা। 

সারাটেনই দলাকজন আসা ্াওয়া করত। তারা সবাই 
পূজা দেখছতা ও প্সাে দপছতা। 
     
পূজার এ কছয়কটেন নানা activities চলছতই 
রাকছতা।

এখন িাটব দকারায় দফছল এছসটে দসই দসানালী 
টেনগুছলা। আর দতা টফছর পাছবা না। মছন মছন িাটব 
্টে আবার দসই টেছন টফছর দ্ছত পারতাম। টকন্তু না 
তা আর হবার নয়। এখন চছল ্াবার পালা। অছনক 
দতা হছলা! আর কছতা! বোর প্াছন্ কছরানা োোঁটড়ছয়। 
জাটন না এর দরছক কছব পৃটরবী পটরত্রাে পাছব? 

তাই মাছয়র কাছে আকুল আছবেন;

‘‘রূপং দেটহ, জয়ং দেটহ, ্ছশা দেটহ, টবেছষাজয়ী’’।।

 

কৃতজ্তা :
েটবছত : অপ্থা, 
তুছলছেন : সাটবির আহছমে খান

দসইজন
                   অঞ্জটল দসনগুপ্ত

আটম খুোঁছজ টফটর দসই জছন
দ্ দফািাল ঘাছস ফুল।

দ্ আোঁকল আলপনা গাছের পাতায়
দস দশখাল নাচ পাটখর িানায়

দ্ দেখাল পর প্ােীছের 
টক িাছব দবোঁছচ রাকা ্ায়

টশশুর মুছখ িূবন দিালান হাটস
দ্ জাগাল আটস, 

আটম খুোঁছজ টফটর দসই আপনজন
প্াে িছর তার সাছর করছত চাই আলাপন।
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প্টতছবেন

োও িীত-টচত জছন, শটতি অপটরমাে
দহ সব্থ শটতিমান ....  

রেো বাটড়র েুগ্থাপুছজা 
       

দহনা সুলতানা

এখাছন দকান পাহাড় দনই। টকন্তু পাহাটড় ঢছলর একটি 
দো্ নেী আছে। তার একমুখী দস্রাত।

এক রটতে দসই নেী দপটরছয় সূ্্থ ্ায় ঘুছমাছত। 

সূ্্থাছস্তর সময়টি খুব সুন্র। আকাছশ টসোঁেুর রঙ ধছর। 
দসই োয়া নেীর জছল পছড়। নেীর ওপাছর সূ্্থাছস্তর 
দেছশই দসই মটন্রটি। দসখাছন সূছ্্থােয় হয় টবস্তীে্থ 
প্ান্ছরর টিতর টেছয়। িাটর সুন্র দস সূছ্্থােয়।

িাঙ্গাইছলর টমজ্থাপুছরর দলৌহজং নেী শীে্থকায় এক 
দস্তাতটস্বনী। এখন কাটতে্থক মাস। নেীর মাঝ-মটধ্যখাছন 
জল। তারপর বাটল টচকটচক নেীতি। মটন্র ঘাছির 
টশটড় দনছম দগছে দসই টনচ প্্থন্।

এ নেী পাহাটড় নেী। জল রাছক শুধু বষ্থার সময়। তাও 
পাহাছড় বৃটটি হছল, দসই জল দনছম এছল, স্বচ্ জছল 
টশশু মাছের ঝাোঁক েলছবোঁছধ েুছি দবড়ায়।
দসই জছলর উপর টেছয়ই েটড়িানা দনৌকায় এপার 
ওপার সারাটেন।

এছতা ব্যস্ততা কীছসর?

ওপাছরই দতা পুছজাবাটড়। দস্বত পারছরর মটন্র। দলাছক 
বছল সাছহব বাটড়র মটন্র। মটন্র সংলনে চারটেক 
দখালা আশানন্ হল। দসখাছনই মাছক দেখবার জন্য 
অসংখ্য মানুষ জছড়া হছয়ছে, েু‘হাত কপাছল দিটকছয় 
িটতি, মাছয়র কাছে মছনর আশা পূরছের আকুটত। 

হাজার মানুছষর ঢল।

জাটত-ধম্থ, ধনী-েটর্, দেশী-টবছেশী এখাছন দক আছস 
না, বছলাছতা !

এবাটড়র েুগ্থা পুছজা দ্ সকছলর টমলন দমলা। পুছজা 
মাছনই দতা আনন্। ষষ্ঠী দরছক েশমী দসই আনছন্ 
মানুষ িুছব রাছক টনরন্র অপার আনছন্। প্টতটেন 
পুছজা দশছষ হাছত হাছত প্সাে। দসই দতা মাছয়র 
আশীব্থাে।

রেো প্সাে সাহার পূব্থপুরুষরা এবাটড়ছতই েুগ্থা পুজা 
করছতন। তার বাবা দেছবন্দ্র দপাদোছরর সময় এছস 
অটর্থক অবস্থা খারাপ হছয় ্ ায়, ফছল বন্ধ হছয় ্ ায় েুগ্থা 
পুজা।

বশশছব টবনা টচটকৎসায় মা হারাছনা রেো প্সাে সাহার 
মাতৃিটতি টেল অসাধারে। অনােছর বড় হওয়া রেো 
আজীবন টেছলন মাতৃ দনেছহর কাঙ্গাল। বকশছরই ঘর 
পালাছনা রেো অজানার পছর পাটড় টেছয় পা দরছখ 
টেছলন নগর কলকাতায়। টিক-টিকানা জানা দনই 
টকেুই। দসখাছন প্টতকুল পটরছবছশর পাছয় মারা খুোঁড়ছত 
হছয়ছে প্টত টেন। না পাওয়ার দবেনায় িছর উিছে 
জীবছনর দপয়ালা। দকবল জীবন বাোঁটচছয় রাখছত  কুটল-
মজুছরর কাজও করছত হছয়ছে তাোঁছক।

তখন চলছে প্রম টবশ্ব্ুদ্। দসৌিাগ্যবসত কাজ দপছলন 
টব্রটিশ দসনাবাটহনীর দবঙ্গল অ্যামু্বছলসি দকাছর দসবক 
টহছসছব। কম্থস্থল টেল ইরাছক। পছর দ্াগ দেন ৪৯ 
দবঙ্গল দরটজছমছন্। দসখাছন টেছয়টেছলন বীরছবের 
পটরচয়। ্ুদ্ দশছষ ১৯১৯ সাছল লন্ছন অনুটষ্ঠত টপস 
দসটলছব্রশছন িারতীয় কটন্নছজছন্র একজন সেস্য 
টহছসছব দ্াগোন কছরন।

টফছর এছস দরছলর চাকটর। টকন্তু দস দবটশ টেছনর জছন্য 
নয়।

শুরু করছলন কয়লার ব্যবসা । ক্রছম অন্যান্য ব্যবসা। 
ঝুোঁটক দনয়ার সাহস, অক্ান্ পটররিম ও দমধার দজাছর 
জীবছনর পর ঘুরাছত টতটন সষেম হছয় টেছলন। জয় 
কছর টেছলন দেবী লষেীছক। রেো প্সাে দকবল ধন-
আহরছের েষেতার কারছে টবখ্যাত হন টন। টতটন 
স্রেীয় তাোঁর অসামান্য বোন্যতার কারছে। তাই তাোঁছক 
োনবীর বলা হয়। অধ্যবসায়, দমধা, মছনাবল, েৃঢ় 
সংকল্প ও টস্থর লছষে্যর কারছে ট্টন, জীবছন সুপ্টতটষ্ঠত 
ও দেছশ টবছেছশ সুপটরটচত হছয় উছিটেছলন। একটেছক 
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এ টেল ব্যটতিগত সাফছল্যর এক দগৌরবময় েৃটিান্ 
অন্যটেছক জীবছনর সবিুকু সজ্ান অংশই টনছবটেত 
হছয়টেল দেশমাতৃকার অটবস্রেীয় দসবায়। নগর 
জীবন, উপাটধর িাটল, প্শংসার বােী, জেসিার 
করতাটলর উগ্র প্ছলািনছক তুচ্ কছর টতটন চছল 
এছলন টত্রছশর েশছক মাছয়র সৃ্টতটজটড়ত টমজ্থাপুর 
গ্রাছম। তখছনা টমজ্থাপুর প্ধান শহরগুছলা দরছক 
টবটচ্ন্ন। সড়ক পছরর দকাছনা দ্াগাছ্াগই বতটর হয়টন। 
নেীপরই একমাত্র িরসা।

টবতেবান রেো প্সাে সাহা দিাগবােী টেছলন না - বরং 
উপাটজ্থত সকল সম্ে টনছয়াগ কছরন মাছয়র অকাল 
মৃতু্যর টচটনিত কারেগুটলছক দকন্দ্র কছর। টতটন 
বুছঝটেছলন এ সমাছজর অন্ধকারছক েূর করছত হছল 
প্রছমই চাই নারী টশষো। টমজ্থাপুছরর মছতা গন্গ্রাছম 
প্রম আবাটসক বাটলকা টবে্যালয় িারছতশ্বরী দহামস 
প্টতষ্ঠা কছর টতটন দসই স্বছনের চারা দরাপে করছলন। 
স্থাপন করছলন োতব্য টচটকৎসালয় কুমুটেনী হাসপাতাল। 
১৯৪৮সাছল বতটর করছলন আত্থমানবতার দসবায় 
কুমুটেনী ওছয়লছফয়ার ট্াস্ট।

বসত টিিার মটন্র সংস্ার কছর শুরু করছলন মা 
েুগ্থার জমজমাি পুছজার আছয়াজন। কাজ উপলছষে 
তাোঁর ্ত ব্যস্ততাই রাকুক না দকন পুছজার সময়িাছত 
টিক হাটজর হছয় দ্ছতন টমজ্থাপুর গ্রাছমর বাটড়ছত। 
পুছজার সব আছয়াজন হওয়া চাই টনছজর ততোবধাছন।
রেো প্সাে সাহা এই পুছজাছক দকন্দ্র কছরই ্াত্রা-
পালা-নািছকর আছয়াজন করছতন। তাছত টনছজও 
অটিনয় করছতন। পুছজার শুরুছতই েটর্ছের মছধ্য 
বস্তটবতরেসহ খাওয়া-োওয়ার আছয়াজন রাকছতা 
সকছলর জন্য। দসই সময় দরছকই এই পুছজার নাম 
িাক েটড়ছয় পছড় চারপাছশর এলাকায়। েূরেূরান্ 
দরছক দনৌকা টনছয় মানুষ আসছতা পুছজা দেখছত। 
নেীছত, দনৌকায় দরছক, চার পাোঁচ টেন ধছর দসই উৎসব 
উপছিাগ করছতা তারা।

দসই সময় দরছকই িারছতশ্বরী দহামছসর োত্রীরা পুছজার 
আছয়াজছন মুখ্য িুটমকা পালন কছর আসছে। 

কুমুটেনী পটরবাছরর এ পুছজার অন্যতম ববটশটি হছলা 
এর সব আছয়াজন কছর রাছক নারীরা। এখছনা দস 
দরওয়াজ চলছে। মা েুগ্থার সাজ-সজ্া দরছক শুরু কছর 
চারটেন সাংসৃ্টতক অনুষ্ঠান, সন্ধ্যারটত, ঢাক নৃত্য 
সবিাই োত্রী-টশষেকছের আছয়াজছন পূে্থতা পায়। 
প্টতমা টনরঞ্জছনও রছয়ছে ববটচত্র্য। লনে দমছন মা েুগ্থার 
দশষ আরাধনা দসছর টসোঁেুর দখলায় দমছত উছি 
টববাটহতারা। অন্ছর প্র্থনা টশটরর টসোঁেুর অষেয় দহাক। 

এরপর প্টতমা দনৌকায় দতালা হয়। নেীছত আড়াই 
পাক ঘুরা। এই সময়িাছত দহামছসর োত্রীরা প্ার্থো 
সঙ্গীত পটরছবশন কছর। প্টতমা টনরঞ্জছনর পর সব 
দকালাহল শান্ হছল টফরটত পছর তখছনা দমছয়ছের 
কছঠে সঙ্গীত। অশুি শটতি ও অশুি টচন্ার টবনাশ 
ঘটিছয় মানব সংসাছর মা দ্ন সুখ-শাটন্ ও সমৃটদ্র 
বাতাবরে সুপ্টতটষ্ঠত কছরন। এই প্র্থোয় তাছের কছঠে 
অনুরটেত হয় - 

োও দশৌ্্থ, োও বধ্্থ্য, দহ উোর নার
োও প্াে, োও অমৃত মৃত জছন,

োও িীত-টচত জছন, শটতি অপটরমাে
দহ সব্থ শটতিমান ....  

 
এ সব কারছেই এ বাটড়র পুছজা আর েশিা পুছজার 
মছতা নয়।

১৯৭১ এর ৭ দম মহান স্বাধীনতা ্ুছদ্ োেবীর রেো 
প্সাে সাহা ও তাোঁর পুত্র শহীে হন। তাোঁরা আজ আর 
আমাছের মাছঝ দনই। অছনছকই ধারো কছর টেল দসই 
জাকজমক পুছজা দবাধ হয় আর হছব না। টকন্তু ্ুদ্ 
পরবত্থী সমছয় রেো প্সাে সাহার কটনষ্ঠ কন্যা জয়া 
পটত ১৯৭২ সাছল কুমুটেনী ওছয়লছফয়ার ট্াছটির োটয়বে 
দনন। টতটন তাোঁর বাবার মছতাই আছয়াজন অব্যাহত 
রাছখন। 

দসই ধারা চলছে আজও পরম্রায়। রেো পুত্র শহীে 
িবানী প্সাে সাহার স্তী শ্রীমতী সাহাছক দকন্দ্র কছর মা 
েুগ্থা-বন্নার আছয়াজন চলছে। তাোঁর পাছশ আছেন 
িবানী প্সাে সাহার পুত্র রাজীব প্সাে সাহা ও তার 
স্তী সম্া সাহা। তাোঁরা মা েুগ্থার মহা্ছজ্ ঐটতছহ্যর 
সাছর এছনছেন আছরা ববটচত্র্য। তাই আজও দেটখ ধনী-
েটর্, ধম্থ-বে্থ দিোছিে দনই - দেখছত আছসন রেো 
বাটড়র মা েুগ্থাছক, দেছখ ্ান পুছজার দরাশনাই।

শারছোৎসব বাঙালীর প্াছের উৎসব। শহীে োনবীর 
রেো প্সাে সাহা বলছতন, পুছজা উপলছষে মানুছষ 
মানুছষ এই দ্ মহাটমলন - এই দতা পুছজার আনন্। 
অসাম্প্রোটয়ক উোর মানটসকতার রেো প্সাে মা 
েুগ্থার মছধ্য দেখছতন টবশ্বজগৎছক। দেখছতন সব্থজনীন 
টহছসছব। িালবাসার প্তীক টহছসছব কুমুটেনীর এ 
উৎসব অষেয় দহাক এই শুিকামনা কটর। 

মা েুগ্থা েশিুছজ েশপ্হরেধাটরেী জননী। সকছলর 
শটতিস্বরূটপেী জননীর আরাধনার জন্য এ উৎসব দহাক 
সব্থজনীন। তার সার্থকতায় সব অস্রু মুছে ্াক, দকছি 
্াক কছরানা কাল। সুস্থ হছয় উিুক আমাছের কাটখিত 
পৃটরবী।।
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হৃটে বৃন্াবছন           
        টশছবন্দ্র দেব, েুলাল            

হৃেছয় আটজছক দপ্মকুসুম
দমছলছে দ্ শতেল 
আসসৃ্পহা ভ্রমর দগাপছন দগাপছন
তুছলছে মধুর গুঞ্জন।
আমার িাছবর বৃন্াবছন
চটলছে হটল,
শ্যাম আসছব বুটঝ, মন মধুবন।

ওছলা বৃছন্, আয় না তাড়া কছর
সাজাছত কুঞ্জবন।
শ্যাম দ্ আমার, বাটহছর কাছলা
দিতছর শুধু আছলায় আছলা 
শ্যাম আমার দপ্ম টিকাটর
লীলায় কছর, দকবলই েল চাতুটর
আমায় টেছয় টবরহ জ্ালা  
পায় টক দ্ সুখ, ঐ শ্যাম কালা।

সাটজছয় দমার অটিসাছরর িালা
প্টতষোয় প্হর গুটন, টনছয় হাছত
আতর, চন্ন, কুসুম, মালা।
আটম দ্ শ্যাম, দপ্ছমর অটিলাষী
টবরছহ হই সম, রাইধটন ব্রজবালা।
উেয় হছল পূে্থ শশী
আসছব দ্, শ্যাম বাটজছয় বাোঁটশ
দেখটব ্টে, মাখনা আোঁটখছত 
ঐ কাছলার, দপ্ছমর অঞ্জন রাটশ।।

আবাহন
                  কৃষ্া গুহ

আজ আগমনীর আবাহছন টশহরে জাছগ মন দিলায়,
এবার তুটম আসছব মাছগা চছড় নাটক চতুছে্থালায়!!

টশটশর দিজা শারে প্াছত টশউটল আোঁছক আলপনা
প্কৃটত দসছজছে শ্যামলীমায় কছর মাতৃবন্না।

দিাছরর টশটশর দসানা টঝটকটমটক রং েড়ায় েশ টেটশ
কাছশর বছন  দোলা  দেয়  মলয় তাই টেবাটনটশ।

মৃন্ময়ী রূপ চাইনা মাছগা, টচন্ময়ী হছয় এছসা
মন মটন্ছর করছবা স্থাপন িটতি রিদ্া দেছবা।

সাজাছবা ্তছন দতামায় মা দগা ষড়টরপু বটল টেছয়
পঞ্চ প্েীপ জ্ালাছবা মাছগা পঞ্চ দক্শ টবহীন হছয়।

টশটশছর টশটশছর রতি চন্ছন দধাোঁয়াব চরন তব
পাতছবা আসন হৃেকমছল িটতি রিদ্া সহ।

টবোছয়র বাোঁটশ বাজাছবা না আর হছবনা টবসজ্থন
মন মাধুরীর িটতি টেছয় হৃেছয় রাকছব সারাষেে।।



শা
রদ

ীয়
 প

ত্রি
ক
া, 

‘ত্রি
নয়

নী
 ২

০২
০’

কটবতাই টবছ্াহী শুধু
           রটঞ্জত দচৌধুরী

মাছঝ মছধ্য মছন হয় 
টবপরীত ধারা বুটঝ স্বািাটবক

চলমান রছরর চাকায়
কখছনা কখছনা টজজ্াসার প্শ্নটচনিটিছক এোঁছি দেয়া ্ায়

আমাছের সকল আলাপচাটরতায়।

কী দকন দকারায়
টশশুর কাতর টজজ্াসায়

আমাছের জীবছনর সব করা
বনব্থ্যটতিক মাত্রা পায় একিু ব্যারায়।

চলছে দতা চলছত োও
টজজ্াসার বাতুলতা দেছড়

হয়টন কখছনা ্া
প্ছত্যক অটরন্ম আরিছয়।

তবু স্বিা দজছগ রাছক প্শ্নহীন রাছত
মুছখর দরখার জটিল আেল বেলায় টবপরীত িাছন।

আছে বছলই রাকছত হছব
টনগূঢ় চাওয়ায় জীবছনর ধ্রুবসত্য বছল।

কখছনা পছরর বাোঁছক
স্বিাব স্বিায় 

দকাছল টেোঁই স্থান
অসহজ টজজ্াসা টশশুটিছক।

সবটকেু দমছন টনই
সব টজজ্াসা সমাটহত হয় সমছয়র বোছর

কটবতাই টবছ্াহী শুধু
রাত জাছগ দপাকা নছড় টবছবছকর ঘছর।।

সাগর তরঙ্গ
                      নটমতা দসন শম্থা

সাগছরর তরঙ্গ টচছতে, িমরুর ঝঙ্কার
টশছবর সঙ্গী দস, তাই এত অহঙ্কার।

টনটশছিার দচছয় রাটক, পূব টেগছন্
আকাশ টমছশছে দ্রা, েূর ঐ প্াছন্।

অন্ধকার ধীছর ধীছর, আছলার আিায়,
টনটশরাত দিার হছয় িুবন রাঙায়।

আটম অটত সাধারে, নই দকান কটব
(আহা) মটর মটর টক রূপ টনছয় এছলা রটব।

সাত রছঙ রাঙা হয় নীল নীটলমায়
আছলা আর আছলা টেছয়, সবাছর জাগায়।

সাগর চছলছে কত, তরছঙ্গ তরছঙ্গ
টেনমটে িাোঁই টনছলা, আকাছশর অছঙ্গ।

আনছন্ িছর ওছি, সকছলর প্াে
কছঠে দমার দগছয় ওছি, বিরবী গান।
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তখন শীছতর দবলা
 শটম্থ চক্রবত্থী

তখন শীছতর দবলার গল্পগুছলা একিু অন্যরকম টেছলা। 
এই দ্মন শীছতর েুপুর, 
কমলাছলবু োড়াছনা বারান্ায় নরম দরাদুের। 
তখন বীি, গাজর, ফুলকটপর েল, 
এমনতছরা বাছরাছমছস কাটহনী দশানাছতা না। 

বাজাছরর ব্যাছগ িটত্থ টকছলা খাছনক মিরশুোঁটি, 
দখাসা োটড়ছয় রাখার োটয়বে- মহান। 
এমন মছনর মত কাছজ, দক বা বল খুটশ হয় না? 
োড়াছত োড়াছতই কটচ শুোঁটিছত িটত্থ মুখ। 
সাছর ্টে রাছক মিছরর োনায় গুোঁছজ রাকা 
সবুজ দপাকা, 
তার সাছর চুটপ চুটপ দখলার সুছ্াগ োছড় দক বা? 

টেছলা েুছধর বাটিছত তজ্থটন িুটবছয় একিু একিু
কছর দখজুর গুড় গুছল গুছল লাল লাল  েুধ পাছনর সুখ। 
অমন পানছস, টবশ্রী স্বাছের পানীয় টি দক অমৃত স্বাে
দেবার সুখ। 

ঝাপসা দিাছরর কুয়াশায় তখন টবষ বাস্প টেছলা না। 
টেছলা পুছরাছনা দসাছয়িার দরছক খুছল দনওয়া উল টেছয় বতরী 
সবুজ, দবগুটন, খছয়রী রঙা এক টবটচত্র বছন্থর দসাছয়িার, 
দগালাপ, গাোঁো িরা এক টচলছত বারান্া, 
আর তার সাছর টেছলা 
একরাশ দিাছরর গন্ধ মাখাছনা নতুন সকাল। 

তখন টিছ্াটরয়ায়, টচটড়য়াখানায় ;
হছরক রঙা উছলর দগালায়, টক্রছকি দখলায়, 
নতুন আলুর েছম, দলছপর ওছম, 
ময়োছনর দমলায়, বাোছমর দখালায়, 
পড়ন্ টবছকছলর মরা আছলায়, 
দো্ দো্ িাছলালাগার গল্প টেছলা। 
তখন মছনর কাছে সহজ সুছখর খবর টেছলা। 
তখন শীতকাল টকেুিা অন্যরকম টেছলা।। 

          মন
   শ্যমল চ্যািাটজ্থ

মন তুটম রছে টেও না িঙ্গ
মন তুটম নেীছক োও সঙ্গ
নেীর মছতা এটড়ছয় চছলা বেন্
্টে পাছরা নেীর মছতা
রাছখা না এক েন্।
          মন তুটম টেওনা রছে িঙ্গ
          বাধা অছনক েু:খ অছনক
          আশা িাঙ্গার গল্প
টকন্তু জাছনা একা তুটমই
্ুদ্ কছর
গড়ছব নতুন স্বনে—
মন তুটম টেওনা রছে িঙ্গ।
আশা দকবল দতামার কাছেই
লুটকছয় িালবাছস
আশা দকবল দতামার সুছরই
আমার কাছে আছস
তাই দতা বটল মন
তুটম নেীর সাছর োওনা দকন সঙ্গ
মন তুটম রছে টেওনা িঙ্গ।
           অছনক বাধা চলার পছর
           টনত্য নতুন রঙ্গ
           দকমন কছর দবাঝাই তাছক
           জীবন চলার অঙ্ক;
চলার পছর পারর আছে
ফুিছব কাোঁিা পাছয়
দফলছব খাটনক দচাছখর জল
মাখছব কাো গাছয়;
        টকন্তু জাটন নেীর মছতা
        রামছব না দস চলা
        মাছঝ মাছঝই দেখব দতামায়
        তুটমই টেও দোলা।
ও মন তুটম রছে টেও না িঙ্গ
নেীর মছতা সহজ কছর
োও না আমায় সঙ্গ।
          ও মন তুটম আশার আছলা
          জ্ালাও আমার প্াছে
           প্াছের িাষা টশখব আটম
           িালবাসার িাছন।
মন তুটম রছে টেও না িঙ্গ
্টে পাছরা নেীর মছতা
সোই রাছখা েন্।।
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টবপনীর েরজায় এক অসহায় আকুটত 
দ্ন বছল, আমাছের বাোঁটচছয় রাছখা I 

ওছের ধরা পাছত্র, েু -একিা পয়সা পছড়,
কখছনা বা দেছখও না দেখার িান কছর এটগছয় ্াওয়া।

অছনক পাওয়া মানুষগুছলা ঘছরর উষ্তায় ওম দনয়,
ওছের গাছয় ঢাকা আচ্ােছন টহম জছম 

তাপাছঙ্কর  টনছচ রাকা শরীছরর হাড়গুছলা 
টবপনীর আছলাটকত পটরছবশ আর উতোছপ মাছঝ মাছঝ িাটপছয় দনওয়াI 

ওরা পটর্ায়ী পাটখর মত বাোঁচার সন্ধাছন দবটরছয় পছড় 
োয়ীছবের সুটতকাগাছর বাোঁধা পড়া এক জীব।

এধাছরর মানুষগুছলা তী্্থক েৃটটিছত দেখছত রাছক,
সছন্হ জাছগ তাছের সাজাছনা পটরছবছশ এক অসুন্ছরর বশশবI 

কাটলমার অসুন্রতা সারা মানবজাটতছক কলটঙ্কত কছর।
ওরা দকান ঈশ্বছরর প্টতটনটধ জানা দনই,

তবুও ওরা তাোঁরই সৃটটির এক েগ েছগ ঘা হছয় 
হাটজর হয় মানুছষর দসই অসীম টবশ্বাছসর েরজায়I 

ওরা দবোঁছচ রাকার আশ্বাছস জজ্থটরত ....
পৃটরবীর অটস্থরতায়  হছয় ওছি এক অনাকাটখিত জীব ।

আমরা কাগছজ কলছম রাজা উজীর মাটর 
হছয় উটি অটলটখত আইছনই এক রাজনীটতটবে II

 

ওরা রাছক ওধাছর !
                  স্বপন চছ্াপাধ্যয়

21



দতামার জন্য
টলখছত পাটর
সারা আকাশ
নেীর হাওয়া
শহর িাঙা
টবছ্াহী গান,
মানব না সব,
সব টকেু আজ
দতামার জন্য।

দতামার জন্য টলখছত পাটর
এক সমু্,
একশত মাইল দহোঁছি ্াওয়া
রাত জাগা রাত দচাছখর পাতায়
চাোঁছের োয়ায় স্বনে দেখা
েুঃস্বপছনর দচাখ রাঙাটন
ঘুম িাঙা দচাখ
চমছক দেখা,
দতামার জন্য।

আছলা, কাছলা
খারাপ, িাছলা
জীবন মরন
ধুলায় চরে

এক শত মাইল পর চলািা
একসাছর বা একলা চরে
সব টকেু আজ
দতামার জন্য।

 

দতামাছক দশষ টচটি
                       টপনাকী রঞ্জন চক্রবত্থী

পাহাড় পাহাড়
টেস্তা টেস্তা

দলখার খাতা 
দতামার জন্য।

জীবন দজাড়া উরাল পারাল
িাঙাছচারা, এক মুছিা খড়

টকংবা ্াওয়ার দরছলর দস্টশন
দশষ ্াত্রায় িাকার বাোঁটশ,

একাকী আজ
্াত্রা আমার,

দস ও দজছনা আজ
দতামার জন্য।

দতামার জন্য
দশছষর এই গান,

দতামার জন্য।
িাছলা দরছকা,

স্বনে দেছখা,
েন্ এোঁছকা।

একমুছিা এক
স্বছনেরা সব

িাঙাছচারা জীবন ্াপন
চাওয়া পাওয়া
না পাওয়া িা
রইল সবই,

দতামার কাছেই,
দতামার জন্য

দতামার জন্য।।
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 দহ অতীত
             শ্যমল চ্যািাজ্থী 

অতীত —
তুটম বড় দবরটসক

     মাছঝ মাছঝই আঘাত হাছনা
আমার িরা দজায়াছরর

বত্থমাছন।

      মাছঝ মাছঝই তুটম
দকছড় নাও আমার মনিাছক
দমিাছত চাও দতামার অতৃপ্ত 
        দসই চাওয়াছক।

বত্থমাছনর ষেটেক িালবাসার মুহূত্থ দক
        ঢাকা টেছত চাও
        দিছন টনছত চাও

টবসৃ্টতর দকাছল।

মনিা মাছন না—
        মাছঝ মাছঝই হছয় ওছি উতলা

হাটরছয় দফছল বত্থমাছনর উৎসাহ
টফছর দ্ছত চায় দতামার দকাছল

          দসই হাটরছয় ্াওয়া কাছল।

দকন তুটম বারবার
           আঘাত হাছনা বত্থমাছন

দহ অতীত—
             দতামার টক মছন হয়না
              একটেন তুটমও টেছল

তখনকাছরর বত্থমাছন;
         দগাোঁসা করছত তখন

          অতীত দক িালবাসছল।

আজ তুটম অতীত—
আজ বত্থমাছনর টেন,

           একিু ষেমা কছরা
দতামার মুহূত্থ গুছলা দক

           একিু দঢছক রাছখা;

্খন িানা দমলছত চায়
্খন টবস্তার দপছত চায়

        ্খন আমার মনিা 
টমছশ দ্ছত চায়

এই বত্থমাছনর আবহ দত;

           বাধা টেও না তাছক
           দবোঁছধ দরছখানা মনিাছক

দতামার মায়াজাছল।

        উনু্মতি করছত োও
বত্থমাছনর িাললাগার
িালবাসার ঝাোঁটপ।

       আটম মাটন, দতামায় অতীত
আটম িালবাটস দতামাছক;
        টকন্তু আজ আমায় 
        িালবাসছত োও

আমার এই সমছয়র 
বত্থমান দক।

দহ অতীত—
      ষেটেক িুছল রাছকা

আমার মনিাছক—
        আটম চাই টবস্রছে ্াবার আছগ

       টনটবড় কছর িালবাসছত
বত্থমাছনর এই টবস্য়ছক
অতীত হবার আছগ।।
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              সূছ্্থর মুছখামুটখ
              রটঞ্জত দচৌধুরী

দলাকটি োোঁটড়ছয়টেল রমনার মাছি ঊধ্্থমুখী েৃটটি দমছল
টনষ্পন্ টনরর স্ট্যাচুবৎ
উতের েটষেে পূব্থ পটশ্চছমর ঘিনাপ্বাহ 
তাছক একেম আছলাটড়ত করছে না
বোঁড়টশর ফলকার টেছক পলকহীন প্্থছবষেছে
টনয়ত রাছক দ্মন টশকাটর মানুষ।
দস েৃটটি দমছলটেল সূছ্্থর মুছখামুটখ েুঃসাহটসক।
েু-একজন দকৌতুহছল প্শ্ন েুোঁছড়টেল-
কী দেখছেন টমঞা?
প্ছশ্নর চাছপ টনটল্থপ্ত উতের টেল- সূ্্থছক
টনঘ্থাত মটস্তষ্ক টবকৃটত দিছব সছর ্ায় দলাক।
সটত্যই টক দস িারসাম্যহীন দবকার ্ুবক।
অরচ চলমান দস্রাছতর ধারায় প্টতটি মানুছষর মাছঝ
বাস কছর এক রাষুেছস দকৌতূহছল।
টগছল দফলছত চায় দস অেু-পরমােু দরছক টবশ্বব্রহ্াণ্।
স্বচষুে দকৌতুহছল দপছির টিতর দরছক রাবা দমছর দবর কছর
্া টকেু দগাপন ্া টকেু আড়াল।
তার মছধ্য েু-এক দফাোঁিা দলাি টমছশ দগছল দতা
টবশ্বব্রহ্াণ্ উছবেটলত হয় অটবনাশী িূটমকছম্।
দলাকটি তাটকছয় আছে টস্থর
দচাছখর তারা সূছ্্থর মুছখামুটখ।
এখাছনই সীমাবদ্তা সাধারে মানুছষর।
হাজার দকৌতূহল অটতক্রছম সূছ্্থর মুছখামুটখ হওয়া অসাধ্য দজছন
সাহসী ্ুবছকর নাছম কুৎসা রিায় তারা
এ ওর েুি্থাগ্য সাধারছের অসাধ্য কাছজর মাছঝ
্টে দকউ টবচরে কছর
তখনই তাছক গ্রহে করছত হয় ব্যটতক্রমী পুরস্ার
এক ব্যটতক্রমী অলঙ্কার
দস হছয় ্ায় সমাজ উটচ্টি জীব িারসাম্যহীন মটস্তষ্ক টবকার ।।

          টিন্নতা…
                    টশল্পী দচৌধুরী

দচাছখর জছল নয়- বাস্তছবর দমাকাছবলায়-
শত্রুতায় নয়- িাছলাবাসায়…

দপেছন টফছর ্াওয়া নয়- মুছখামুটখ দত
রাছগ নয়- ্ুটতিছত,
টনন্ায় নয়- রিদ্ায়-

িাছলা-মছন্ নয়,
ব্যটতিসতোই আর মানবতাই…

টবছচ্ে নয়- সমছঝাতা- 
সমছঝাতা-নয় ‘‘হারমানা’’

তুলনায় নয়- সাহাছ্্যর হাত বাড়াছনা…
ধ্ংছস নয়- গড়াই, 

টবচাছর নয়- আচাছর…
দকননা- টিন্নতার মাছঝ রছয়ছে- হাজাছরা সম্ভাবনা, 

টিন্নতা আছে বছলই- পৃটরবীর সবটকেু এছতা সুন্র,
কুৎটসত আছে বছল সুন্ছরর এছতা কের…!!

এ পৃটরবী আমার-দতামার-সবার,
খাটল হাছত আসা, খাটল হাছত ্াওয়া-

আর মাঝখাছন দকবল-‘‘জীবন নাি্যমছঞ্চ অটিনয়’’
টবটিন্ন পছব্থ, টবটিন্ন চটরছত্র…!!
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টজজ্াসা
        কৃষ্া গুহ

নটি দমছয়িা সুগন্ধী েড়ায়, 
আকাছশ বাতাছস
গা টঘন, টঘন,

এটক অটিসার না অটিশাপ? 

শত শত হাত এটগছয় আছস
নটি দমছয়িার টেছক

দখালস দখালবার তারা এছক এছক
সূ্্থ িুছবছে সে্য পাহাড় চূড়ায়

খাটনক চাোঁছের আছলা মাখছব গায়।

টনকষ কাছলা ঘুচছব টক কছর?
টনম্থম খনন চলছব শরীর জুছড়
আঘাছত আঘাছত জজ্থটরত হছব

কটিন মন।

টবলাটসতা, সাজ, সুখ ববিব
টবসজ্থন টেছত দচছয়ছে,

নটি দমছয়টি।

দকউ টক এটগছয় এছস ধরছব
ওর মারায় িালবাসার োতাটি।।

      অছবেষছে  
              টশছবন্দ্র দেব, েুলাল

ঘুটে্থর ঘুরপাছক
মুখটরত দকালাহছল

গটতময় জীবন ্াত্রাপছর
কখছনা ইতস্তত, কখছনা চঞ্চল 

দমাহকানন এ সংসার পারাবাছর।

দক আটম, দক আটম
দকারা হছত এছসটে

দকারা টফছর ্াব
টনজ ইচ্া অনুমটত টবছন!

কার কল্পনার টচত্রায়ছন
টকছসর, দকান প্ছয়াজছন 
কিু উতের নাটহ টমছল ।

অনুষেন দ্ন আমারই কণ্ঠস্বর 
প্টতধ্টন হছয় আছস টফছর
বার বার আমারই কে্থমূছল।

টকন্তু —,
দেহ ?
প্ান ?
মন  ?

দতামরা দকন এছস োোঁটড়ছয়ে আজ
এই প্শ্নকারীর টমটেছল।
আমার পরম অটস্তবে বছল

দতামাছেরছকই দজছনটে এতকাছল
আোঁকছড় ধছরটে হৃেয় গহছন

মায়াটব এক অছচ্ে্য বন্ধছন।

দক আটম,
দক দেছব জবাব,

দকারা ্াব,
তা হছল —

শরোপন্ন হব টক নটচছকতার?
না টক হছয় অনুসাটর তার,
প্শ্নকারী অটতটরর দবছশ 

্াব আজ ্মরাছজর বোর।। 
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পূজা িাবনা

World is dharma-shala. No one 
owns a dharmashala or the shade of 
a tree .....

Devotion and 
the Divine Power

      
Sutapa Guha 

 
Devotion is a lamp which is always pres-
ent in human’s heart. When we are sur-
rounded by the clouds of grief, misery 
and ignorance then only the power of 
divine light can remove the darkness of 
mind when we examine the divine pow-
er, we find that it is a light which live in 
everybody’s mind and heart. Devotion is 
the resources of this divine power. A hu-
man being without devotion is like a tem-
ple without a god, a well without water, 
a body without soul and a tree without 
fruits. Devotion comes from the emotion 
of human heart. Even a drop of that di-
vine love makes one’s life meaningful. In 
the battlefield of life, we have to face so 
many varieties of problems. Sometimes, 
the boat of life tosses in the stormy cur-
rents of pairs of opposite’s i.e. attachment 
and halted, happiness and misery, suc-
cess and failure, profit and loss. Some-
times we are unable to bear these suf-
ferings and our mind searches the peace 
and support. When people fail to get the 
support from the worldly life, she gets 
and eternal, unknown power which re-
moves all the worries of life and console 

her heart also. Then comes the voice from 
within ‘’Despair not, fear not, cry not for 
9am with you, always and all the time 
have faith. That is the divine voice- the 
inner controller’’ who stretches his hands 
only to make us stand again by talking his 
support, provided we seek it. 

Devotion makes life sweet and our boat 
of life sails smoothly in this turbulent 
ocean of the world. God himself protects 
us from all danger. If you go one step 
towards him, he comes a hundred steps 
towards you. His love is unselfish and in-
finite. Even a drop of that love makes a 
human being intoxicated.  

Sri Maa Saroda Devi teaches us about 
this deviator and the divine power. She 
always tells her disciple that: ‘It is not a 
fact that you will never face dangers. Dif-
ficulties always come, but they do not last 
forever. You will see that they pass away 
like water under a bridge.’

The difficulties of life are removed by this 
divine power. We always surround by 
some false thoughts but the divine power 
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can break all the illusion of human heart 
and lead us from darkness to light which 
say ``Iamoso Maa Jyotir- gamaya.’’

We always get support and protection 
from this divine power. If a human being 
has an earnest wish of purity in his heart 
it comes true by this eternal power. When 
we dedicate our life to this unknown pow-
er, which saves us just like a mother sav-
er her child. It is mother’s love that pro-
tects child from all danger. A mother is 
an unfailing support for the child. When 
we love god with the same intensity as 
yashoda’s love gopala, Meera’s love for 
Sri Krishna, Shabari’s love for Sri Rama, 
we become fearless. God himself protects 
us from all danger. If we do a work we 
have to be devoted to this work. Then it 
became spontaneous and natural.  

The power of devotion that spread in our 
body and mind that controls our nervous 
system, that runs through the blood in 

our vein and also our heart. This devotion 
takes birth in the emotional spine of the 
heart not in the cold store of the intellect. 
The devotion comes itself when the heart 
is pure and perfect. 

The whole world is dharma-shala. No one 
owns a dharmashala or the shade of a tree 
of the side of the road. We stop and rest for 
a while and then go on and someone will 
always been there before us and some-
one will always come after we have gone. 
We will stay in for a time, for the span of 
our life time. When we die, they will no 
longer belong to us. We will go leaving 
them in the possession of someone else, 
just as my father did and his father before 
him. Human beings are mortals. Nothing 
on this earth can ever belong to a single 
person, because each person is only pas-
sive through the world and must leave 
one day. So, devotion and divine power 
is the only thing which accompany with 
us after our departure from this mortal 
world. 

             

    

A quote by Marcus  Cicero of the Roman Empire in 
43 BC, but still relevant today 
 
 The poor, work and work. 
 The rich, exploit the poor. 
 The soldier, protects both. 
 The taxpayer, pays for all three. 
 The wanderer, rest for all four. 
The drunk, drinks for all five.
The banker, robs all six. 
 The lawyer, misleads all seven. 
 The doctor, kills all eight. 
 The undertaker, buries all nine.
 The politician, lives happily on account of all ten. 
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Report

A glimpse into ISKCON’s global hu-
manitarian aid projects during the 
pandemic and beyond.

Helping Those in Need
      

Kamala Priya 

The International Society for Krishna 
Consciousness (ISKCON) also known 

as the Hare Krishna Movement, belongs 
to the Hindu Vaishnava tradition and has 
today about 700 temples and farm com-
munities worldwide. Besides translating 
and distributing spiritual Vedic literature 
such as Bhagavad Gita and Bhagavata 
Purana, ISKCON focuses also on human-
itarian aid projects all over the world. 

In 1974 the founder of ISKCON, His Di-
vine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami 
Prabhupada, was shocked and saddened 
upon seeing a group of village children 
in India fighting with street dogs over 
scraps of food. Full of love and compas-
sion he told his students: 

“No one within ten miles of our tem-
ples should go hungry …   I want you 
to immediately begin serving food.” 

This was the beginning of ISKCON’s 
worldwide food relief program which 
later became world known as ‘ISKCON 
Food For Life’ (FFL). 

Today, ’Food For Life’ is the world’s larg-
est vegetarian food distribution program 
with projects in over 60 countries serving 
millions of meals daily. With roots in the 
Vaishnava culture of dharma, compassion 
and charity, the project is a modern day 
revival of the ancient culture and a belief 
in the sacredness of all beings. ’Food For 
Life’ has been lauded by The New York 
Times and government relief agencies 
worldwide for its outstanding efforts. Till 
today about 7 billion plates of vegetarian 
food have been distributed.

The following will give you a glimpse 
into a few of these projects.

ISKCON Food For Life, Global
At natural catastrophes, in war zones, in 
big cities with homeless people or at the 
present Corona pandemic, ISKCON has 
been helping millions of people by dis-
tributing warm nutritious vegetarian and 
sanctified food since more than four dec-
ades. 
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FFL immediately responded to the tsuna-
mi disaster of December 2004. Volunteers 
in Sri Lanka and India provided more 
than 350,000 freshly cooked meals during 
months immediately following the tsuna-
mi, along with medical care, water, cloth-
ing and shelter.  

When an earthquake devastated Latur, 
India, in 1993, FFL supplied 52,000 meals, 
clothing, and medical supplies to dis-
tressed villagers. 

In the war zone of Sarajevo, Bosnia-Her-
zegovina, FFL volunteers visited orphan-
ages, homes for the elderly, hospitals, 
institutes for handicapped children, and 
basement shelters on a daily basis during 
the three-year conflict; an estimated 20 
tons of food have been distributed. 

In 2015, when thousands of refugees en-
tered Europe, ISKCON temples in differ-
ent countries served food and supplied 
clothing to the arriving refugees. Here in 
Sweden, Govindas restaurant in Gothen-
burg served warm nutritious meals to ref-
ugees five days a week. 

ISKCON London Food For Life :
In London, ISKCON members and vol-
unteers have been distributing free food 
for years. With the outbreak of the Co-
rona pandemic, ISKCON has increased 
its daily distribution from 2,200 to 4,100 
meals a day. The main kitchen in Hol-

born, London, has after the outbreak of 
Covid-19 turned its entire car park into a 
large kitchen for producing huge quanti-
ties of vegetarian food. The local ISKCON 
temple is working together with the lo-
cal government, receiving their support 
and guidelines. “We have the capacity to 
make 20,000 meals,” says Director Para-
surama Das. “And we expect to gradually 
reach that number. Every day, communi-
ty groups and local councils are phoning 
me up, giving me lists of hungry people.” 

Mid-Day Meals in India:
In India, where FFL is known as ‘Food 
For Live Annamrita’, ISKCON members 
and volunteers cook and serve over 1,2 
million meals daily to school children as 
part of the Mid-Day Meal program ini-
tiated by the Indian Government. These 
daily warm meals give poor families the 
possibility to send their children to school 
and give them education.  

The premier ‘FFL Annamrita’ project is 
based in Mumbai with branches in most 
major cities. ‘Annamrita’ is literally trans-
lates as ‘Food Nectar’ and the faces of mil-
lions of children that receive the hot lunch 
every day certainly express it. The picture 
above is typical of one of the Annamrita 
kitchens where high-pressure steam is 
used to cook tons of food daily. The kitch-
en can make enough food to feed 65,000 
children daily. The hot meals are then 
stored in stainless steel containers and 
shipped to hundreds of schools. 
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Corona Pandemic in India:
While the nation has been affected by the 
Coronavirus crisis, millions have been 
stranded with no food and shelter. Amidst 
these challenging times, ISKCON, with 
the support of its donors and well-wish-
ers, is striving to feed school children, 
low-income families, daily-wage laborers 
and migrant workers through its temples 
and affiliate foundations in the country.
Every day, hundreds of ISKCON mem-
bers and volunteers prepare fresh and nu-
tritious meals that are hygienically cooked 
following health regulations as instructed 
by the state and the central government. 
The entire process from the procurement 
of raw materials to distribution is done in 
partnership with local government offi-
cials and agencies.

ISKCON’s kitchens in cities, towns and 
remote villages have so far served more 
than 70 million meals and food kits to 
the less-privileged sections of the society 
amidst lock down and aftereffects of the 
COVID-19 pandemic. (The graphic map 
left shows the food distribution in India 

during Covid-19 as of 11 May 2020).

‘Bhaktivedanta Hospital’ in Mumbai
ISKCON’s hospital in Mumbai ‘Bhaktive-
danta Hospital’ was established in 1998. 
Since the beginning the hospital has treat-
ed poor and underprivileged people free 
of charge. The hospital also holds regular 
Eye Camps in remote villages where poor 
people suffering from cataracts are also 
treated for free. Cataracts are part of the 
aging process and are easily detected and 
treated in big cities. But in rural or pov-
erty-stricken areas where not the same 
medical facilities are available, and where 
residents might be too poor to travel to 
the nearest city, the disease can easily 
progress and lead to blindness.

When Corona hit India, the Bhaktivedan-
ta Hospital immediately together with 
the Maharastra State Government and the 
local municipality constructed a 300-bed 
facility in Mumbai for Covid-19 patients. 
The Bhaktivedanta Hospital constantly 
strives to offer high quality treatments 
even to those who otherwise could not 
afford it. 

These are a few examples of the impor-
tant humanitarian aid projects that ISK-
CON has carried out worldwide to date. 
For more information please contact Ka-
mala Priya at Kamala.iskcon@gmail.com.

References:
http://iskconfoodrelief.com/
https://iskconnews.org/
https://ffl.org/?utm_source
https://ffl.org/about-us/project/annamri-
ta-food-for-life/
https://www.iskcon-london.org/about/food-re-
lief-program
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Report

The year 2020 has reconfirmed the oc-
currence of a pandemic in every 100 
years and also re-exposed the vulnera-
bility of human life.

The Great Awakening
      

Reshmi Ghosh 

I feel since the world healed from Span-
ish Flu in 1920, life on earth has never 

come to stand still, not even a second. We 
have been on a mad race to win, achieve 
or earn our materialistic goals at the cost 
of our mother nature. The national quest 
to Super Power has been silenced for a 
while by the mighty coronavirus. Even 
though not welcomed, the pandemic has 
given us a much-needed break.

During lockdown, we could witness the 
most astonishing natural wonders from 
our abode:

1. Spectacular sight of The Himalayan 
Range

2. The return of Olive-Ridley turtles in 
Odisha beach

3. Migrating Flamingos colour the City 
of Mumbai, pink

4. Peacock dance in the empty streets
5. Wild animals cross the highways in 
peace

6. Penguins enjoy a museum tour in US

7. Birds enjoy smoother flight with 
cleaner sky

8. Mesmerizing balcony musical shows 
and mind-blowing creative works

These are just a few examples to prove 
that the novel coronavirus ( COVID-19) 
has healed, united and awakened the 
world in the most surprising way.

It has given us enough time to realise how 
far we have come in our journey of civi-
lization, and in the process forgotten our 
roots. COVID-19 has taught us some re-
al-life lessons:

1. During tough times, it is not the so-
cial media likes that come to rescue, but 
FAMILY.

2. There is nothing safer and sweeter 
than “Home Sweet Home”.

3. The real HEROES of humanity are 
healthcare professionals, farmers, sol-
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diers, security staff, cleaning staff and 
teachers.

4. The importance of cleanliness, wash-
ing hands and keeping to oneself.

5. It has questioned the usual NORMAL 
and invited uncertainty.

6. All the technological advances and 
educational excellencies worldwide 
could not help us prevent or fight back 
a virus strain in time.

7. We have been reminded again that 
the most precious entity in life is only 
LIFE.

IMPACT is strong enough to leave the 
smartest beings, us humans, dumbstruck!
The world will never be the same after we 
recover fully. It has brought along a huge 
loss to mankind in terms of finance, loss 
of jobs, loss of loved ones, loss of dreams..  
Many nations are introducing new rules 
and regulations to tackle this pandemic, 
some are bringing further despair, some 
are creating racial feud, some laws are 
implemented to safeguard the interest of 
few, some cannot imagine a rescue. 

Complete Lockdown caused unforeseen 
trouble in many nations whereas no lock-
down caused widespread anger amongst 
the residents of the only nation that is, 
Sweden. During this crisis situation the 
one thing that has kept us all connected, 
be it educating the children, running the 
IT industry, constant entertainment, all 
within the boundary of 4 walls and most 
importantly staying in touch with your 
family located far across other the globe 
ie, INTERNET. I can not imagine what we 
could have done without the internet in 
this adverse time. The other binding fac-
tor has been MUSIC, truly said that music 
has no language and touches the soul of 
all. 

History is a witness that whenever the 
world has been in a dark phase, the coun-
try which is most resilient will shine 
through.

Therefore, this is a golden opportunity for 
India to show the guiding light and lead 
the rest of the world to victory.

Role of India in the new world.

India is not just a nation but Indian Cul-
ture is the mother of all cultures. Bharat is 
known as the “Jagadguru” because of the 
many gifts it has given to the world. In-
dian traditions are pure and divine, they 
are in practise since ancient times, every 
ritual is devised keeping in mind the 
wellbeing of not only humans but also na-
ture. The reason why Indian culture has 
survived and flourished for thousands of 
years despite many foreign invasions and 
challenges is due to its principal pillars;

 Shastras - Sacred texts (eg Vedas, Upan-
ishads…)

 Mandirs - Place of worship, preserved 
and nourished our values and traditions

 Sants - Gurus, sages, teachers (passed on 
the knowledge to generations)
 
The technologies which are being con-
sidered “Modern” today, were actually 
thought of and researched upon thou-
sands of years ago by our great sages. 
India has made contributions in the field 
of Science, Math, Architecture, Geome-
try, Language, Medicine, Spirituality and 
many more. 

Now is the time that we dig into our treas-
ure of knowledge, and teach the world 
how-to live-in reality through the follow-
ing practises;
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1. YOGA and MEDITATION, union of 
mind, body and soul. Most convenient 
way to stay physically and mentally fit.

2. The practise of Namastey, the safest 
and purest form of greeting one anoth-
er.

3. The benefits of a VEGETARIAN diet, 
keeps the body healthy, maintains the 
natural balance, prevents outbreak of 
pandemics.

4. The magical power of AYURVEDA, 
the safest way to build one’s immunity 
and treat several diseases.

5. The health benefits of our common-
ly used kitchen SPICES or HERBS like 
Tulsi or spices like Turmeric.

6. The ritual of CREMATION burn-
ing the dead body is the safest form of 
bidding adieu to our own, and also re-
specting the ecosystem.

7. The holy scripts and books like Ve-
das, GITA have predicted the future 
thousands of years ago, mentioned the 
shortcomings of human prowess and 
also provided solutions to every prob-
lem that will arise.

8. The principals of Lord Ram and the 
teachings of Lord Krishna have instilled 
in every Indian the values of respect for 
one another, to understand the purpose 
of our existence on earth, to follow the 
path of righteousness, to do our best 
and not worry about the results.

9. The importance of being an “Atman-
irbhar” (Independent) nation, which 

can give unlimited job opportunities 
and reduce several disputes.

10. India is the world’s second largest 
english speaking country, talent hub 
from art and craft to technology, huge 
source of skilled and unskilled man-
power.

11. We have to devise strategies to 
spread our rich heritage all over the 
world, through strong marketing and 
effective plans.

There are some things that need to be re-
vised worldwide, the most important one 
being the education system. We have seen 
that degrees or high scores have benefits 
only to some extent but if we want our fu-
ture generations to live a healthy life, they 
need to learn the way our ancestors lived.

● They need to learn how to take care 
of themselves and their surroundings.

● They have to be taught to be self-de-
pendent rather than technology crip-
pled.

● They have to be taught to be creative 
and encouraged to take the unknown 
path.

● They have to be taught to implement 
global warming rescue operations rath-
er than sit in the climate conventions 
and contemplate it happening.

The novel coronavirus has challenged 
us with the Test of Humanity and I am 
proud to state again that India can be the 
“JAGADGURU” and guide us to success, 
A NEW WORLD.
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The murders continued unabated. 
Every second day a body would be 

found in some secluded part of the city. 
The same modus operandi …strangled 
by a silk handkerchief. The victim pat-
tern too was similar. Women between the 
ages 25 - 35. Most of them escorts. From 
the manner in which their bodies were 
found, it was obvious that they had been 
called to the assigned places where their 
lives were taken.

Detective John was convinced this was 
the handiwork of a serial killer. A danger-
ous one and more frighteningly, a relent-
less one. Obviously something had trig-
gered him off to go on a killing spree like 
this. There were 6 bodies found in the last 
two weeks. The frequency and the inten-
sity were alarming. Apart from the usual 
pressure from the top, the media as al-
ways had gone berserk. They had dubbed 
the killer ‘The Satin Smotherer’ since all 
the killings were done by silk kerchiefs. 

He hated the fact that he had to spend half 
his working hours dealing with the media 
rather than focus wholly on the case.

Suspense

.... something had triggered him off 
to go on a killing spree ...

The Mirror
      

Pratik Majumdar 

Edward combed his well-moussed hair 
back as he put his dark glasses on. He took 
out his pay and use mobile from his pock-
et and dialed her number. They decided 
to meet by the cafe in the waterfront. Post 
coffee he took her to quiet corner on the 
side of the cafe. As they kissed passion-
ately, he took out a red kerchief from his 
pocket. Before she knew it, the noose had 
tightened around her neck. Her eyes wid-
ened in a mix of fright and shock, as he 
kept tightening his grip around her neck. 
He eased off as he felt her body go limp in 
his arms, her eyes still open, unfocussed. 
He let her drop in the deserted alley and 
walked away, whistling an old Sinatra 
tune. The blue moon shone brightly as his 
lonely figure disappeared in the darkness.

John was woken up from his sleep by the 
early morning phone call. Another body 
had been found, he was told. 

He felt his head heavy and his mind 
wasn’t working. He couldn’t remember 
when he had fallen asleep last night. It 
was like a haze to him…the few hours 
since last evening. 
He took a shot of whisky from the bottle 
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on his table next to the bed. His head was 
still feeling heavy as a rock. He got up 
and splashed some water on his face. He 
had to get to the station early. The mur-
ders were getting out of hand now.

As he reached his office the place was 
abuzz with reporters who wanted more 
news on the latest killing. He shunned 
them off as he rushed towards his cabin. 

There was a sealed envelope on his ta-
ble. He took a look at it and then forgot 
about it, as he got busy with his work. The 
whole day was spent working with his 
associates, assimilating facts and theories 
about how to nab the killer. It was in the 
evening when he was about to leave his 
office that his eyes fell on the letter again. 
It was from his psychiatrist. He tore open 
the envelope to read the contents.

“Report & Diagnosis: Mr John Edward 
Smith,

After having gone through the patient’s 
previous medical history as well as the 
therapy sessions conducted by me, the 
conclusions are as follows:

1. The hypomanic episode of Mr. 
Smith last month at the break up of his 
marriage and the subsequent manic 
depressive episode at his ex-wife’s res-

idence matches the clear and obvious 
symptoms of Bipolar II disorder

2. Mr.  Smith has a tendency to as-
sume a secondary personality which 
might be completely opposite in nature 
to his dominant personality and at the 
same time be unaware of its existence
 
5. Immediate admission to a special-
ised psychiatrist medical institute is 
recommended

John kept staring at the letter even as 
he reached home that evening. His eyes 
were fixed on it and he barely batted an 
eyelid for about fifteen minutes, holding 
the note all the time. He finally got off the 
couch keeping the note on the table be-
side.

He went to his bedroom and stood in 
front of the mirror and stared hard at it. 
He could clearly see Edward, the ‘Satin 

Smotherer’ staring back at him from the 
mirror. The evil grin on his face was un-
mistakable.

“Edward must die”, were John’s last 
words as he put his device revolver to his 
temple and shut his eyes.

Vedha sukta, Rigveda dated to 1500-1200 BC in Sanskrit from 
the 18th century Devanagari manuscript 35



Travel

I flyget från Turkiet 
till Tanzania ...

Världen…
      

Shilpi Chowdhury 

Äntligen på väg mot en äventyrsresa 
till Tanzania, Afrika.

Jag har verklig bilder på Tanzania, det är 
endast lite info o bilder som jag googlat 
på nätet.

Det är ju skillnad mellan dröm och ver-
kligheten, att leva några dagar i den nya 
miljon, människor, affärer, sevärdheter.

Vi lever i en värld där alla länder har både 
gott o ont, alla länder är rika pa något sätt 
vilket det gör att vi behöver bry oss varan-
dra mer eller mindre. Ett fattig o ett rik 
land kan inte kategoriseras på samma sätt 
för att det sättet vi människor kompletter-
ar varann, precis samma sätt varje land 
i världen mer eller mindre beroende pa 
varandra.

Människor förflyttar sig i hela världen. 
Vi bryr oss, imiterar varandras kulturer, 
mat, music etc… även människor reser 
mer än för!

Man vill upptäcka världen mer och mer. 
Själv har jag varit med min familj i nästan

alla europeiska länder + Japan + Austral-
ien + Kina + Indien + Burma + USA. I min
egen erfarenhet kan alla länder är unika 
på något sätt, ett land kan vara fattigt på 
ekonomisk sätt och rik på andra saker 
som kultur, utbildning, music, sport, na-
tur, mat och mycket andra saker.

Så det är inget att underskatta varandra 
om. Gud skapade världen, människor, 
natur, och all varelse. Vi människor har 
både rättigheter o skyldigheter att vårda 
sig själv och andra i samhället!!

Vi har inte valt ett land för födelse, det är 
också Guds gåva, jag född i det landet jag 
är!

Så jag är medveten om Tanzania är rik på 
natur, vilket har stor förväntan att kunna 
se detta. Utöver det är jag jättenyfiken av 
deras kultur, mat, klädsel och samhälle.

På ekonomiska sätt kan olika länder stå på 
grad, men vad händer efter den ekonomi-
ska utvecklingen i landet, vilket också har 
effekt i samhället, man blir mer omtalad 
och missnöjd med sig själv o sin omgiv-
ningen, och har efterfrågan om livet. Vi 
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slösar ännu mer kläder, mat, och på andra 
sidan lever folk utan sina primära behov 
eller kämpar ständigt för att få det.

Inget fel, men skillnaderna är vårat tank-
esätt, vår attityd och fördomar mot an-
dra!!!

`Vi Sverige är mycket bra på att stödja an-
dra länder i världen snarare glömma bort 
sitt eget land’ det uttrycket får man oftast 
på media. Jag har alltid funderingar om 
utlands faddrar och olika hjälporganisa-
tioner, kan man förbättra en individ, en 
familj och ett lands ekonomiska situation 
med bara tillfälliga ekonomiska stöd? Un-
drar också varför folk behöver kriga mot 
varandra? Varför måste oskyldiga folk 
drabbas jamt?

Innan världsutvecklingen, då människor 
inte hade utvecklat sina tankesätt, hade 
inte dessa möjligheter, samhällsresurser, 
mat, boende, utbildning och kläder varit 
ett problem.

Men numera avklarat alla länder på stort 
sätt det primära behovet, ändå krigar vi 
mot varandra!!

Jag är medveten om att vissa frågor inte 
har en förklaring, ändå det väcker tankar!!

`Education is the more powerful weapon 
which you can use to change the world.’

  - Nelson Mandela

`Hope is the power that gives a person 
the confidence to step out and try’

-Think positive words
 

Deepanjan Dey
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Hinduism in Europe’ is the first ency-
clopedia to this extent that explains 

the development of Hinduism in Europe, 
its various traditions, the deep philoso-
phy and more. The encyclopedia consists 
of two volumes, ie. 65 chapters with 1,600 
pages in total, written by 60 researchers 
from all over Europe. The editors are Prof. 
Knut Jacobsen from the University of Ber-
gen and Dr. Ferdinando Sardella from 
Stockholm University, who are among 
the two leading researchers in Hinduism 
in the Nordic countries. It has taken them 
five years to work on the volumes with a 
conference in 2017 at Stockholm Universi-
ty where the authors of the different chap-
ters were invited. The conference was 
funded by the Swedish Research Council 
(Vetenskapsrådet) and Stockholm Uni-
versity. ‘Hinduism in Europe’ has finally 
been published by the publisher Brill in 
Leiden, Netherlands, in July 2020.

’Hinduism in Europe’ explains e.g. about 
the different traditions of Hinduism, 
about the influence of Hindu texts among 
the great European philosophers and in-
tellectuals, about the history of Hindu mi-
gration and about the development and 

Book Review

[ Edited by Prof. Knut Jacobsen and 
Dr. Ferdinando Sardella, Published 
July 2020 ]

 Hinduism  in Europe
      

Reviewed by Kamala Priya 

integration of Hinduism in every Europe-
an country, including Sweden. It also de-
scribes how Hindu culture has contribut-
ed to Europe’s development such as yoga, 
vegetarianism, the idea of reincarnation, 
the principle of non-violence (ahimsa), 
etc. And it also depicts the challenges that 
Hindus face here in Europe, such as bul-
lying of Hindu children in schools, dis-
crimination and misrepresentation of the 
Hindu religion and culture as well as sec-
tarianism of Hindu groups.

Hinduism is globally the third largest 
religion in the world, with one billion 
Hindus concentrated most in South Asia, 
approx. two million in Europe and about 
40,000 here in Sweden. In Sweden there 
are about ten temple communities plus 
several congregations without a temple. 
The growing economic, political and cul-
tural relations between Europe and India 
also makes the study of Hindus and Hin-
duism in Europe very relevant.

The encyclopedia ’Hinduism in Europe’ 
will be a handbook for scholars, teachers, 
politicians, religious leaders and anyone 
who wants to know more about Hindu-
ism. It will also make an important con-
tribution to a better understanding of 
Hinduism, its various traditions, its de-
velopment in Europe, its contribution and 
its challenges.
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চুিটক গল্প

িাছলাবাটস িাছলাবাটস
এই সুছর কাছে েূছর।

       িাছলাবাসা@টচরজীবন   
   

অমৃতা গুহ দে

ওই ওই শুনছত পাছচ্ন আপনারা আমার টগটন্নর 
সকাল দরছক দরকি্থ বাজাছনা শুরু হছয় দগছে। 

্াই দকসিা টক দেছখ আটস।

টক হইছলা তুটম এহছনা বইয়া আছসা। কুইড়া 
কুরাকার। অছনক হইছস। জীবন ির সংসারজীবন 
আর দপচাল। এইিা একিা জীবন??? আজ আটম  
বাইছর খাইছত ্ামুউউউউউউ।

দহ িগবান কান ঝালাপালা হছয় দগল। টক কুষেছন 
বাঙাল টবছয় করলাম। সকাল দরছক শুরু হছলা। 
গলা দতা না বাোঁশ টেছয় বতরী করা!!!

টক কইলা!!! আটম বাঙাল!!! আমার রান্না খাইয়া দতা 
দতামাছগা গুটষ্ঠ উল্াইয়া দগছস। জছন্মর দরইকা দতা 
ওই দলেছলো টবউটল িাল আর দপাস্ত খাইছসা।

উফফফফ তুটম চুপ কছরা। তা আজ বাইছর দখছত 
্াওয়ার ইছচ্ হছলা দকন? ৫৩ বেছরর টববাটহত 
জীবছন দতা দকাছনা টেনও বছলাটন।

আছর আইজ আমার দপ্ম জাগছে মছন। দোি দোি 
পুলাপান গুলান টক সুন্র ঘুইরা, বাইছর খাইয়া 
দপ্ম কইরা টেন কািায়। কছব মইরা ্ামু। তাই 
আজ আটমও দতামার সাছর ঘুরুম আর বাইছর 
খামুউউউউঊ।

টক হছলা আর পাউিার ঘষছত হছবনা। চামড়া দতা 
কুচছক দগছে। সন্ধ্যা হছয় দগছে। এরপর ঘুরছতও 
পারছব না আর   দরসু্টছরছন্ জায়গা পাওয়া 
্াছবনা। টক হছলা!!!! বসছল দকন আবার!!! চছলা 
দবর হই।
্ামু টক কইরা!!! দেখছত পাইতাছশানা দতামার মা 
বাছপ দকমছন কুতকুতাইয়া চাইয়া আছস। টক শাটড় 
পরটস, দকমন গয়না পইরা সাজটে সব দেখন 
লাছগ।

আছর 10 বের হছয় দগছে উনারা মারা দগছেন। 
তুটম এবার চুপ কছরা।

দকন চুপ করুম  দকন!!! দকান দো্ দবলায় টবয়া 
হইয়া আইটস। টনছজর মা বাছপর চাইয়া িাছলাবাসা 
পাইটস। দবটশিা, বছড়া মােিা আমাছর টেছস। 
দকমন সাজলাম, টক শাটড় পরলাম, বাইছর টগয়া 
আমার জন্য  টকসু না টকসু লইয়া আইছতা। আজ  
িুইলা ্ামু আটম তাইছল দতা দবইমাটন হইয়া 
্াইছবা।!!!!! 

আছগ ্াও নতুন গুছড়র সছন্শ  আর রাধাবল্টি 
লইয়া আছসা। উনাছগা না টেয়া আটম বাইছর ্ামুনা 
কইয়া টেলাম। আর শুছনা তুটমছতা দো্ দরছকই 
কইতা িাছলাবাসা শুধু স্বামী আর ইটস্ত দত হয় না 
ওইিা িুনছকা িাছলাবাসা। সবাই দক িালবাসছলই 
টচরকাল দসিা টিইকা রাছক। টক দগা কও নাই!!!
আর শুইনা ্াও!!!@

আবার টক হছলা? 

িাছলাবাটস িাছলাবাটস
এই সুছর কাছে েূছর।

আটম আমারা েুজন েুজনছক
খুব িাছলাবাটস ।।
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পূদজার পটত্রকায় টকেু টলখছত হছব শুছনই আোঁতছক 
উিলাম, অবধাটরত িাছবই মছন হল! অসম্ভব! টকেু 

দলখা! আমার বোরা? এত কাল পছর? অসম্ভব!

অসম্ভবছতা বছিই! দসই সময়, দসই বধ্্থ, দকানিাই টক 
আর অবটশটি আছে! সুেীঘ্থ প্বাস জীবছন এখন দতা 
হছয় দগটে বকচ্প। দকানিা দেশ দকানিা টবছেশ তার 
সীমাছরখািাও এখন অস্পটি, দধাোঁয়াছি।

রিছদ্য় মটহম রু্ছক হয়ত অছনছকই টচছন রাকছবন। 
এখন অবশ্য উটন দকারায় দকমন আছেন টকেুই জাটন 
না। এক সময় আমরা পাশাপাটশ শহছর রাকতাম। উটন 
মুতলা আর আমরা টলনশটপংএ। আমাছের টিতর টচটির 
আোন প্োন টেল। একবার উটন টহনু্ধম্থ এবং তার 
উৎপটতে, টবস্তার ইত্যাটে টনছয় টকেু জানছত দচছয়টেছলন। 
তার উতেছর আটম টকেু করা টলছখটেলাম। দস টেন 
কাগজ ঘাোঁিছত টগছয় হিাৎ কছরই দবটরছয় পরল আমার 
দসই টচটিখানার কটপ। িাবলাম তাহছল এখানাই দেছপ 
দেই। এই টচটির বতিব্য আপনাছের কাছে নূতন হওয়ার 
করা নয়। এিা শুধু আমার দসই টেছনর সৃ্টত ্খন 
দলখার করা শুনছল অন্ত আতছক উিতাম না। দলখািা 
িাল লাগছল খুশী হব। আর না লাগছলও িয় দনই। 
দলখছকর মৃতু্য হছয়ছে অছনক কাল আছগই।
পুছরা টচটিতাছতা আর কটপ করার দকান অর্থ দনই। 
আটম শুধু কছয়কটি টবছশষ অংশ তুছল ধরটে তা দরছক। 
উনার একটি প্শ্ন টেল টহনু্ ধছম্থর উৎপটতে টনছয়।  
তাছত আমার উতের টেল:

সৃ্টতচারন 

টকন্তু আজকাল সমাজ অছনক সছচতন হছয়ছে। 
সম্প্রোন এখন রীটত মাত্র।

মটহমোছক দলখা টচটি 

দেব্ানী দে

‘‘প্াচীনকাছল আ্্থ ঋটষছের নাটক শতবষ্থ আযু় টেল। 
তারা তাছের েীঘ্থ জীবছনর পটরসছর দবে উপটনষছের 
মত েুরূহ শাস্ত আয়বে করছতন। আজছকর টবংশ 
শতাব্ীর (টচটিখানা দলখা হছয়টেল ১৯৯২ সাছল)। এই 
ষুে্ আযু় আর বৃহৎ কছম্থর পটরসছর দবে উপটনষে 
চচ্থার সুছ্াগ খুবই ষেীে। আটম টনছজই দ্খাছন অজ্ 
দসখাছন আপনার দকৌতুহল টকিাছব টনবৃত করব তাই 
িাবটে।
 
তা টহনু্ধম্থ প্ায় পাোঁচ হাজার বেছরর পুরাছনা ধম্থ। এর 
উৎপটতে টনছয় টবটিন্ন মতবাে প্চটলত। কাছরা কাছরা 
মছত আ্্থরা আছসন ইউছরাপ হছত আবার কাছরা কাছরা 
মছত মধ্য এটশয়াও হছত পাছর। তারা িারত 
উপমহাছেছশর টেছক ্াত্রার পছর েুই িাগ হছয় ্ান। 
এক িাগ, ্াোঁরা টক না অটনের উপাসক টেছলন, স্থাপন 
কছরন পারছস্য। এোঁরা পরবত্থীছত জুরুথ্াটি নাছম পটরটচত 
হন। অন্য িাগ, ্ারা টেছলন ইছন্দ্রর উপাসক, বসটত 
স্থাপন কছরন টসনু্ধ নেীর তীছর। এই প্চটলত ত্বিটি 
সকছলরই জানা দ্ তারা ‘স’ উচ্ারছন অপারগ টেছলন 
বছল ‘টহনু্’ নাছম পটরটচটত লাি কছরন। এই টহনু্ধম্থ 
কালক্রছম প্সাটরত হয় সমগ্র িারতবছষ্থ এমনটক সুেূর  
ইছন্াছনটশয়া, মালছয়টশয়া প্্থন্ও টবসৃ্তটত লাি কছর।

মটহমোর টবেতীয় প্শ্ন টেল টহনু্ধছম্থ মূটত্থপূজার চল 
এছলা টকিাছব? তার উতেছর আটম ্া টলছখটেলাম,

‘‘প্াচীন িারতবছষ্থ ঋটষগে টনরাকার ঈশ্বছরর উপাসক 
টেছলন। বৃষেতছল গিীর ধ্যাছন মনে দরছক সছত্যর 
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অনুসন্ধান করছতন তারা। কাছলর টববত্থছন উপাসনা 
পদ্টতর পটরবত্থন ঘছি। টনরাকার ঈশ্বর ক্রছম সাকার 
রূপ ধারে কছরন। টহনু্ধছম্থর মূল ত্বিই হল ‘‘্ত মত 
তত পর’’।

প্াচীন ঋটষগে প্তীছকর টেছক আকৃটি টেছলন। দ্মন 
টশষ্যগন আরিছম টফছর এছস দেখছলন গুরু গৃছহ দনই, 
একস্থাছন লতাপাতা টবছশষিাছব সাটজছয় রাখা । এর 
অর্থ হছলা গুরু ঘাছি দগছেন এবং টশষ্যছের দসখাছন 
দ্ছত হছব। বলা হয় আধুটনক সংছকত ব্যবস্থার সূত্রপাত 
প্াচীন িারছতই।

টবেতীয় উোহরে আগুন ্া টকনা হাছত ধরা সম্ভব নয়। 
এছষেছত্র আধারই হল প্তীক। বৃহৎ বৃষে, টবশাল প্স্তর 
খন্ ইত্যাটেছকও প্তীকরূছপ িগবান জ্াছন উপসনা 
করার চল টেল। অতএব দেখা ্াছচ্ প্তীছকর একটি 
গুরুবেপূে্থ স্থান টেল দসই ্ুছগ। আর সকল প্তীছকর 
দরিষ্ঠ প্তীক হল মনুষ্য প্টতমূটত্থ। তাই দসৌন্্্থ্যছক শুি 
শটতির প্তীক টহছসছব টচটনিত কছর ঋটষগে তখন 
তাছের কল্পনায় সকল দসৌন্্্থ্য আর দশৌছ্্থর সমাছবশ 
ঘটিছয় টচত্রাটয়ত করছলন ….. দেব দেবীছক। এইিাছব 
এলা মূটত্থ পূজার চল। টকন্তু মূছল রছয়ছেন দসই 
টনরাকার ঈশ্বরই।

একং দবেব 

অর্থাৎ ঈশ্বর এক এবং অটবেতীয়। কাছলর টববত্থছনর 
ধারায় উপাসনার আছরা নানা রীটত চালু হয়। টকন্তু 
সকল পছরর অিীটি লষে্য একই।

    এক পুকুছর সবাই এছস
          ্ার ্ার মছত টনছচ্ তুছল
   দকউ জল দকউ পাটন।

ব্রাহ্সমাছজ টবছয়র সময় কন্যা সম্প্রোছনর রীটত দনই। 
দমছয়র বাবা দমছয়ছক টববাহ সিায় উপটস্থত কছরন 

কারে মানুষছতা কাছরা সম্টতে নয় দ্ তা োন করা 
চছল। টহনু্ টবছয়ছত এ রীটত দকন তা  টেল মটহমোর 
আর একটি প্শ্ন।
তার এ ্ুটতি উছপষো করার মতন দমাছিই নয়তবুও 
আর্পষে সমর্থন কছর আমার উতের টেল,

‘‘প্াচীন িারছত নারী সমাজ অছনক স্বাধীন টেল। 
বমছত্রয়ী, গাগ্থীর মত টবেূষী নারীগে তারই উোহরে। 
মাতৃছবের দরিষ্ঠ আসছন অটধটষ্ঠত টেল নারী-দেবী রূছপ 
আরাধনা করা হত তাছের। স্বয়ংবর সিায় দমছয়রা 
টনছজছের জীবন সারী দবছে টনত। টকন্তু পরবত্থীছত 
তার পটরবত্থন ঘিছত শুরু কছর। টবছেশী শটতির 
প্িাছব মাতৃতাট্রেক সমাজ ব্যবস্থা ক্রছম টপতৃতাট্রেক 
সমাছজ পটরেত হয়। দমছয়রা স্বাধীনতার সাছর সাছর 
টশষোর অটধকারও হারাছত রাছক। তাই দতা টবছয়র 
সময় দমছয়র বাবা দমছয়ছক ঈশ্বর সাষেী দরছখ (স্বামী 
অর্থ প্িু, বা দেবতা/ঈশ্বছরর) কাছে সম্প্রোন কছর। 
দমছয়র দগাত্রান্র ঘছি। টপতার অধীনতা দেছড় কন্যা 
গমন কছর স্বামীর বা প্িুর অধীনতায়। প্িুর বেল 
ঘছি মাত্র। টকন্তু আজকাল সমাজ অছনক সছচতন 
হছয়ছে। সম্প্রোন এখন রীটত মাত্র।

টহনু্ টবছয়ছত এমন রীটতও আছে দ্ বর ধূটত পাঞ্জাবীর 
সাছর গলায় চাের টেছয় অর্থাৎ গলবস্ত হছয় শ্বশুছরর 
কাছে কন্যা োছনর জন্য প্ার্থনা কছর। আছরকটি রীটত 
হল টশলছনাড়ার এক প্াছন্ বধুর পা দোয়াছনা রাকছব, 
আর অন্য প্ান্ েুছয় বর দ্ ম্রে পাি কছর তার 
দমািামুটি বাংলা করছল োড়ায় ….. দহ দেবী আটম 
দতামাছক দেবীর ম্্থাোয় স্বীয় গৃছহ আহবান করটে। 
তুটম এছসা!

দলখাটি দবাধ হয় অছনক লম্বা হছয় দগল। পািছকর 
বধ্্য আর পরীষো না করাই দরিয়। অতএব আজছকর 
মত এখাছনই ইটত।।  
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আজকাল অছনছকই টনছজর বাড়ীর দোি জায়গায় 
টকংবা োছে, বাগান করার প্টত আকৃটি 

হছয়ছেন। টকন্তু তারা চাষ করছত টগছয় নানা সমস্যার 
সমু্খীন হছচ্ন। টবছশষতঃ গাছের জন্য প্ছয়াজনীয় 
খাে্য, অনুখােক আর কীিনাশক, অগ্থাটনক সব সামগ্রী 
টেছয় টকিাছব বাটড়ছত অটত সহছজ বতটর করা ্াছব, 
এই টবষছয় তুছল ধরার তাটগে টেল, আর তাই এই 
টবষয়টি টনছয় আজ টলখব বছল টিক কছরটে। 
 
দ্ দকান গাছের পুটটি, টশকছড়র বৃটদ্, ফুল ও ফল 
্রা্র ফলছনর জন্য, প্রম েরকার গাছের সুষম 
খাছে্যর। আর এর জন্য গাছের প্ছয়াজন হয় এন.টপ.
দক (N.P.K) সাছরর। এটি মুলত টতনটি উপাোছনর 
টমরিে। এখাছন এন অর্থ নাইছট্াছজন, টপ অর্থ ফসফরাস 
আর দক অর্থ পিাশ। বাজাছর এনটপছক রাসায়টনক সার 
পাওয়া ্ায়। টকন্তু এগুটল টনছজছের বাগাছনর ফুল, ফল 
বতটরর কাছজ ব্যবহার করা আছেৌ সংগত নয়। এজন্য 
প্ছয়াজন অগ্থাটনক এনটপছক সাছরর। টকন্তু এই 
অগ্থাটনক এনটপছক সার বতটরর পদ্টত এবং সটিক 
প্ছয়াগ টবটধ জানা না রাকছল, ফসল উৎপােন ব্যহত 
হছব। গাছের নানা রকম সমস্যা েূর করছত এই 
এনটপছক সার টকিাছব প্স্তুত করা সম্ভব, দস টবষছয় 
একটি সহজ পদ্টত এখাছন আলচনা করব। চাইছল 
এটিছক এক টেছনই বতটর করা সম্ভব। তছব এর জন্য 
প্ছয়াজন হছব ৩টি উপাোছনর। নাইছট্াছজন সরবরাছহর 
জন্য লাগছব চা-পাতার। ্া চা পান করার পর দসই 

বাগাছনর ্ত্ 

বাগাছনর পটরচ্্থায়, বাটড়র অটত 
সাধারে টজটনস টেছয় প্ছয়াজনীয় 
 সার, অনুখােক ও কীিনাশক 

বানাছনার পদ্টত

বাগাছনর ্ছত্ টকেু সহজ উপায়
      

রঞ্জন কুমার টমত্র 

চাছয়র পাতা না দফছল, এটি একটি পাছত্র দরছখ, তা 
পছর সার বতটরর আছগর টেন িালিাছব ধুছয় টিজাছনার 
পর, পছররটেন বারবার ধুছয় এর মছধ্য রাকা এলাচ, 
োরুটচটন, লবঙ্গ, দতজপাতা টকংবা অন্য টকেু ্ টে দরছক 
রাছক দসগুটলও দবছে টনছয় ধুছয় দরাছে শুকাছত হছব। 
দরাছে অন্ত ৪-৫ ঘন্া পুছরা শুটকছয় একটি পাছত্র 
রাখছত হছব।    
 
ফসফরাস পাওয়ার জন্য প্ছয়াজন সটরষার বখছলর। 
ফসফরাস গাছের বৃটদ্ছত সহায়তা কছর। আর পিাশ 
হল গাছের জন্য সবছচছয় প্ছয়াজনীয় উপাোন। এটি 
গাছের ফুল ফল উৎপােছন সব্থাটধক সহায়তা কছর। 
আর এটি পাওয়া ্ায় কলার দখাসায়। কলা খাওয়ার 
পর দখাসা না দফছল একটি পাছত্র সংরষেে করছত 
হছব। এই সার বতটরর আছগ দরাছে কলার দখাসা 
িালিাছব শুটকছয় এটিছক কাোঁটচ টেছয় দোি দোি িুকরা 
কছর কািছত হছব। এবার এইসব জমাছনা শুকাছনা চা 
পাতা, সটরষার বখল ও কলার দখাসা আলাোিাছব 
দলেন্াছর গুড়া কছর আলাো আলাো পাছত্র রাখছত হছব। 
এবার এই ৩টি উপাোন সমপটরমাছন একটি পাছত্র 
িালিাছব টমটশছয় টনছত হছব। আর তাছতই হছয় দগল 
গাছের জন্য প্ছয়াজনীয় এনটপছক সার বতরী। 

গাছে ফুল ফল আসবার আছগ প্টত িছব ২ চামচ কছর 
এই সার গাছের চাটরটেক টেছয়, সাছর টনড়ানী বা টকেু 
টেছয় একিু দনছড় টেছয়, গাছে ১ মগ জল টেছত হছব। 
ব্যাস গাে দপছয় দগল তার প্ছয়াজনীয় খাছে্যর দজাগান। 
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এবার আছলাচনা করব গাছের বজব অনুখােক 
(মাইছক্রাটনউটট্ছয়ন্স) টকিাছব বানাছত ্ায় তার 
পদ্টত :  
গাছে নাইছট্াছজন, ফসফরাস ও পিাশ োড়াও গাছের 
আয়রে, ক্যালটসয়াম, দবাছরান, মটলবছিনাম, 
ম্যাগছনটশয়াম ইত্যাটে প্ছয়াজন হয়। তছব এগুছলার 
পটরমাে ০.১ টম.গ্রা মত হছলও হয়, টকন্তু এটির অিাছব 
গাে হলুে হছয় ্ায়, বৃটদ্ কছম ্ায় এবং ফুল ও ফল 
সটিকিাছব উৎপাটেত হয় না। আর অনুখােক মাটি ও 
পাতায় দ্রে করছল, েত্রাক সহ নানা দরাগ বালাইও েূর 
হয়। 

অনুখােক বতটর করছত সবটজ ও ফছলর উটচ্টি 
দখাসাগুটল একটি পাছত্র জটমছয় রাখছত হছব। তছব মছন 
রাখছত হছব দ্ এই দখাসাগুছলার মছধ্য অবশ্যই আলু, 
দপয়াজ ও কলার দখাসা দ্ন রাছক। ১ দকটজ পটরমাে 
টমটরিত এই তরী-তরকাটরর দখাোঁসার মছধ্য অল্প জল 
টেছয় দলেন্াছর দলেন্ করছত হছব। এই দপটিটি দরছক সব 
জল দেোঁছক টনংছড় দফলছত হছব। ওই টনংছড় দফলা 
জলটি আলাো কছর দরছখ, দরাছে শুটকছয়, এটিও 
গাছের িছব ব্যবহার করা ্াছব। 

এটেছক োকার পর তরকারীর দলেটন্ংটি একটি পাছত্র 
রাখছত হছব। এর মছধ্য আলাোিাছব ৩০-৫০ গ্রাম 
সাো বা কাছলা সটরষা টনছয়, তাছত অল্প জল টেছয় 
দলেন্াছর দলেন্ করছল ্া বতরী হছব, তাোঁর মূল উপাোন 
হল দতল। এই দতল আছগর বানাছনা তরকারীর দখাসার 
দপছটির সাছর টমটশছয়, ১ টলিার জছলর সাছর গুছল, তার 
মছধ্য ২ চামচ হলুছের গুড়া এবং ২ চামচ ব্যাসন টমটশছয় 
টনছত হছব। এখাছন বছল রাখা িাল, ব্যাসছনর মছধ্য 
রাছক ম্যাগছনটসয়াম, পিাটশয়াম, কপার ও ক্যালটসয়াম। 

তছব হ্যাোঁ আমাছের দেছশর তরকারীর দখাসাছত নানা 
রকম দকটমক্যাল সাছরর প্িাব রাছক টবধায় ওই টমরিছে 
২০-৩০ টমটল টিছনগার টমটশছয় টনছয় ১৫-২০ টমটনি 
দরছখ টেছলই গাছের ব্যবহাছরর জন্য প্ছয়াজনীয় বজব 
অনুখােক বতটর হছয় দগল। ৮ দরছক ১০ ইটঞ্চ িছব 
১৫০ টম.টল এই অনুখােক প্ছয়াগ করছলই ্ছরটি। 
তছব মাছস অন্ত ১ বার। 

এটিছক দ্রে করার টনয়ম হল : 
১ টলিার জছল ১০০ টমটল টমক্সচার টমটশছয়, মাটিছত ও 
গাছের পাতায় ১৫-২০ টেন পর পর দ্রে করছত হছব। 

এছত গাে সছতজ রাকছব। তছব অবশ্য এই দ্রে দিাছর 
বা সন্ধ্যায় ব্যবহার করছল িাল ফল পাওয়া ্াছব।
 

এবাছর আলচনা করব শটতিশালী কীিনাশক বতটরর 
পদ্টত : 
বাড়ীর বা োছের বাগাছনর সব চাইছত বড় সমস্যা হল 
দপটি/মাইিস এর আক্রমে দরছক গােছক রষো করা। 
আজ দ্ শটতিশালী কীিনাশছকর করা বলব তা ঘছর 
বছস ২-৪ টমটনছিই বতটর করা সম্ভব। এটি দকানও 
টবষাতি টকেু না, আর খরচও পড়ছব খুবই সামান্য (মাত্র 
২-৪ িাকা )। 

এটি প্স্তুটতর জন্য প্রছম ১ টলিার জছল ৪ চা চামচ 
কাপড় কাচার সাবাছনর গুড়া, আর ৮/১০ দফািা বা ১ 
চামচ রালা বাসন দধায়ার টিশ ওয়াটশং পাউিার টমটশছয় 
টনন। এটেছক একটি দ্রে দবাতছলর অছধ্থক জল িছর 
টনছয়, এর মছধ্য বাটক অছধ্থছক ওই টমরিেটি দমশাছল, 
বতরী হছয় দগল একটি শটতিশালী কীিনাশক। এিা 
দ্সব জায়গায় দপাকার আক্রমে হছয়ছে বা পাতা 
মুটড়ছয় দগছে ওই সব জায়গায় দ্রে করছল, ৩-৪ 
টমটনছিই সব দপাকা মছর ্াছব। তছব এখাছন আরও 
২িা টনয়ম অবশ্যই মানা প্ছয়াজন। দ্রে করার ১৫-২০ 
টমটনি পর পটরস্ার জল গাছে দ্রে করছত হছব। পুছরা 
গাে শুটকছয় দগছল এরপর আর ্াছত আক্রমে না হয় 
দসজন্য টনম কীিনাশক দ্রে করা িাল।  
 
টনম দতল রাকছল, ২ টলিার জছল ৪ টম.টল টনম দতল 
ও ৮/১০ দফািা টলকুইি টিশ ওয়াশ টমটশছয় টনম 
কীিনাশক দ্রে বতটর করা ্ায়। আরও একিা কাজ 
করছত হছব। তা হল, গাছের মরা পাতাগুটলছক দকছি 
দফছল টেছত হছব। কারে গাছের মছধ্য ্ টে দকান দপাকা 
বা দপাকার টিম দরছক ্ায়, তছব তার দরছক গাছের 
পূনরায় ষেটত হবার সম্ভাবনা রাছক। 
 
বাটড়র অটত সাধারে টজটনসগুটল টেছয় বানাছনা সার, 
অনুখােক ও কীিনাশক বাগাছনর পটরচ্্থার অছনক 
উপকার হছব আশা কটর। টনছজরা পরীষো কছর সুফল 
দপছল অন্যছকও জাটনছয় টেন। তাছত সকছলর উপকার 
হছব।।    
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১।বের ২২ আছগর করা | তখন সছব টবছলছত কাজ 
শুরু কছরটে | টলিারপুছলর টেছক | Whiston 

Hospital এ | টিছসম্বর মাস | চারটেছক টক্রস্টমাছসর 
সাজ | এই সময়িা দকাছনা সাইটকয়াটট্ক ইউটনছি খুব 
সহজ সময় নয় | বাটড়ছত টপ্য়জছনর সছঙ্গ কািাছনার 
টেন টক্রস্টমাস | তাও দবশ টকেু দরাগীছক এই 
টক্রস্টমাছসর টেছনও হাসপাতাছল রাকছত হয় | তাোঁছের 
জন্য টকেু আনন্ানুষ্ঠান , টক্রস্টমাস টিনাছরর ব্যবস্থা 
রাকছলও - একিা িারী ধূসর পে্থার মছতা টেনিা ঝুছল 
রাকছতা ওয়াছি্থ |

আমার দসই টক্রস্টমাছস টিউটি টেল না | একজন off 
- sick হওয়াছত আমাছক on - call করছত বলা হয় | 
আটম তখন টসটনয়র হাউস অটফসার (SHO -- দেছশর 
হাউস-স্টাছফর সমতুল্য ) | ৫টি সাইটকয়াটট্ক ওয়াছি্থর 
োটয়ছবে রাকছত হছতা | ২৪ ঘন্া অন কল | ২৫দশ 
টিছসম্বর সকাল ৯িায় শুরু | ২৬দশ টিছসম্বর সকাল 
৯িায় দশষ | হাসপাতাছল িাছলা ক্যাটন্ন টেল | সকাছল 
হাসপাতাছল দপঁছে দব্রকফাস্ট দখছত টগছয় দহাোঁচি 
দখলাম | দেটখ কছয়কিা দকাল্ড স্যান্উইচ োড়া আর 
টকেু দনই | শুনলাম দশফরা দপছশন্ছের রান্না টনছয় 
ব্যস্ত | টক্রস্টমাছসর টেন সব টবিাছগই স্টাছফর একিু 
চাপ রাছক | তাই িান্া স্যান্উইচ োড়া আর টকেু 
পাওয়া ্াছব না | তাোড়া দসটেন দবটশর িাগ স্টাফ 
বাটড় দরছক খাবার টনছয় আছসন | আটম তখন নতুন | 
প্স্তুটতর সময় পাইটন দমাছি | দসটেন সব খাওয়ার 
দোকান, সুপারমাছক্থি বন্ধ রাছক | বুঝলাম ২৪ ঘন্া 
িান্া স্যান্উইচ দখছয়ই কািাছত হছব |

সৃ্টতচারন

জীবন জীবছনর জন্য
একিু সহানুিুটত 

টক দপছত পাছর না  
...... 

        মানুষ, মানুছষর জন্য   
   

 পাঞ্চজন্য ঘিক 

একটি স্বচ্ নীল লিাটস্টছকর ব্যাছগ দগািা চাছরক 
স্যান্উইচ টকছন একিু টবরতি হছয়ই অন কল রুছম 
টফরটে | দেটখ ইউটনছির সামছন আমাছের এক দরাগীর 
মা - এক দপ্ৌঢ়া দশ্বতাটঙ্গনী | দেছলছক দেখছত এছসছেন 
টক্রিমাছসর টেন | আমাছক দেছখ োোঁটড়ছয় দগছলন | েু-
একটি করা বলছলন দসৌজন্যমূলক | আমার ব্যাগ দেছখ 
টজছজ্স করছলন - এছতা স্যান্উইচ টকনছল ি্র ? 
আটম বললাম দকন টকনছত বাধ্য হছয়টে | উটন বলছলন 
– ‘I’m so sorry. Merry Christmas, anyway.’ 
ধীছর ধীছর ওয়াছি্থর টিটসটিং এটরয়ার টেছক চছল 
দগছলন |

সন্ধ্যাছবলা ওয়াি্থ দরছক টফছর এছস ঘছর বছস টিটি 
দেখটে | এক কাপ চা টনছয় | েুটি স্যান্উইচ সকাছল 
আর েুপুছর খাওয়া হছয় দগছে | আর েুছিা আছে | 
একিা tuna mayonnaise আছরকিা টচছকন sweet-
corn | Tuna mayonnaise নামটি দবশ গালিরা 
হছলও খাটনকিা Tuna মাছের দপস্ট mayonnaise 
এর সছঙ্গ চিছক েুটি কাোঁচা পাোঁউরুটির দিতর িছর 
দেওয়া | সামছন দিটবছলর রাখা স্যান্উইচ েুছিার টেছক 
টবরতি িাছব তাকাটচ্ মাছঝ মাছঝ | সারা দেশ জুছড় 
খানা টপনার ধুম চছলছে | তার দিতর লিাটস্টছকর 
প্যাছকছি স্যান্উইচ েুছিা দকমন একিা পটরহাছসর 
মছতা লাগটেছলা |হিাৎ দফান এছলা | আমার সছঙ্গ এক 
দপছশছন্র মা দেখা করছত চাইছেন | ক্ান্ শরীরিা 
দিছন তুললাম | চুল-িুল আোঁচছড় দগলাম টরছসপশছন | 
দেটখ দসই সকাছলর ি্মটহলা | একিু অবাক হলাম | 
এই সমছয় এোঁর টক েরকার রাকছত পাছর িাবার দচটিা 
কটর | সকাছল দতা এোঁর দেছলর ব্যাপাছর করা হছয়ছে | 
নতুন টকেু দতা হয়টন এর দিতর | ি্মটহলা আমাছক 
দেছখ একিু টকন্তু টকন্তু কছর বলছলন - দেছল আর 
আটম রাটক বাটড়ছত | দেছল দতা এবার হাসপাতাছল | 
তাই আটম বাটড়ছত একা | Traditional খ্ীটিমাস 
টিনার বানাছত ইছচ্ কছর টন | দতামরা দেছলিাছক 
অছনকিা িাছলা কছর টেছয়ছো...' | অল্প একিু েম টনছয় 
হাছতর ব্যাগ দরছক েুটি লিাটস্টছকর বাক্স দবর করছলন 
| আমাছক বলছলন - একিু টচছকন কাটর আর এগ 
ফ্াইি রাইস রান্না কছরটেলাম | দেছলিার জন্য টনছয় 
এছসটেলাম | আর দতামার জন্য | আমার বাটড় খুব েূছর 
নয় | এখছনা িাছলা গরম আছে | তাড়াতাটড় দখছয় নাও 
| তুটম টচছকন খাও দতা ? ' আটম এিা িাবছত পাটরটন 
| আমার গলার কাছে একিা িাটর িাব | ওোঁছক thank 
you বললাম বার কছয়ক, গরম দকৌছিা েুছিা টনছত 
টনছত | বললাম - খুব িাছলা লাগছলা | এখছনা দবশ 
গরম আছে | আটম এখনই দখছয় টনটচ্ |

সারাটেন পর গরম খাবার | দখছত দখছত মছন হছলা 
কাটর সস টেছয় কছরছেন | তবুও দখছয় িাটর আরাম 
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হছলা | রান্নার মুটসিয়ানা আর উপকরে োটপছয় অছনকিা 
আছবগ রান্নার স্বাে অছনকিা বাটড়ছয় টেছয়টেছলা | 
এতিাই দ্ ২২ বের পছরও দসই মাংস িাতিুকু আমার 
মছন জ্লজ্ল করছে |                                                                  
           

২। সাল ২০২০ | মাচ্থ মাছসর মাঝামাটঝ | টব্রছিছন 
কছরানার প্ছকাপ প্টতটেন বাড়ছে | দ্ দকাছনা 

মুহূছত্থ lockdown হছত পাছর | মানুষ ত্রস্ত | বাজার 
দরছক ্া পাছচ্ন, টকনছেন | মজুত কছর রাখছেন 
্তিা পারছেন খাবার-োবার | টনত্যপ্ছয়াজনীয় টজটনস 
মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হছয় টকনছত রাছকন | সালিাই দচছন 
্ছরটি টজটনস আছে বলা সছ্বিও | সুপারমাছক্থছির ফাোঁকা 
দশছফের রং দেখছত পাই এই প্রম -- ধবধছব সাো | 
রুটি না রাকছলও রছর রছর দকক রছয়ছে | পানীছয়র 
টবিাছগ োটম শ্যাছম্ন , টসঙ্গল মল্ হুইটস্ , মহাঘ্থ 
ওয়াইন খছদেছরর জন্য সার দবোঁছধ লম্বা প্তীষোয় |

হাসপাতাছল দ্ছত হছচ্ আমাছক টনয়টমত | সমস্ত 
স্বাস্থ্যকম্থীছের | আমাছের হাসপাতাল একটি 
সাইটকয়াটট্ক টরহ্যাটবটলছিশন ইউটনি | দরাগীছের জন্য 
ওয়াি্থ নয়, এপাি্থছমন্ | দসখাছনই তাোঁছের টকছচন | 
স্টাফছের সছঙ্গ দপছশন্রা বাজার কছরন স্থানীয় দোকান 
, সুপারমাছক্থি দরছক | রান্না কছরন স্টাফছের সছঙ্গ | 
কটমউটনটিছত টিসচাজ্থ করার আছগ ্তিা পারা ্ায় 
স্বটনি্থর করার দচটিা করা হয় দপছশন্ছের | বাজাছর 
্ছরটি খাে্য্ব্য না রাকায় স্টাফছের কাজ অছনক দবছড় 
্ায় | েূর েূর দরছক খাে্যসামগ্রী দজাগাড় করছত 
হটচ্ছলা | ক্ান্ হছয় সন্ধ্যার মুছখ ্খন তাোঁরা টনছজছের 
বাজাছরর জন্য সুপারমাছক্থছি ্াটচ্ছলন, খাটল দশফে 
তাোঁছের হা কছর টগলছত আসটেছলা | এক অবসাে দনছম 
আসটেছলা স্টাফছের মছন | তবুও তাোঁরা অটবচল দরছক 
কাজ কছর ্াটচ্ছলন | ্াছচ্ন ও |

এর দিতছরই একটেন | অটফছস বছস কাজ করটে | 
টরছসপশন দরছক একটি দফান এছলা | টরছসপশটনস্ট 
বলছলন এক ি্মটহলা আমার সছঙ্গ দেখা করছত 
চাইছেন | টগছয় দেটখ এক বয়স্া ি্মটহলা | আমাছক 
দেছখ উছি োোঁড়াছলন | আমার হাছত চারটি বছড়া 
চছকাছলছির বাক্স টেছয় বলছলন -- এই সময় সবাই 
টনছজছের টনছয় ব্যস্ত | এর দিতর দতামরা সবাই টমছল 
দতামাছের দপছশন্ছের দেখাছশানা করছো প্ােপছে | 
আটম কাছেই রাটক | এই চছকাছলিগুছলা এছনটে 
দতামাছের জন্য | Just to say thank you and for 
doing a great job | তুটম ্টে স্টাফছের একিু বছল 
োও | ওোঁরা একিা কছর অন্ত পাছব | এর দবটশ পাইটন 
- সটর | আটম বললাম – I’m moved. Thank you 
so much | আমাছের হসটপিাছল দতামার দকউ রাছকন 

টক ? উটন বলছলন -- না, না | আটম একাই রাটক | 
দতামাছের দরাগী আর স্টাফছের টিছলছজ দেটখ | িাছলা 
লাছগ | নাম টজছজ্স করায় বলছত চাইছলন না | বলছলন 
– I’m just a neighbour | 

মছন হছলা ি্মটহলার মুছখর আেছলর সছঙ্গ whiston 
এর দসই ি্মটহলার দ্ন খুব টমল | খুবই টমল.....                            
              

৩। ১লা মাচ্থ টব্রছিছন লকিাউন শুরু হছয় দগল |  
সমস্ত দরছস্তারাোঁ, পানশালা (pub),ক্াব বন্ধ হছয় 

্ায় | non - essential সবটকেুই বন্ধ হছয় ্ায় | 
আমাছের হাসপাতাছল দরাগীছের খাে্যসামগ্রী ফুটরছয় 
আসছে | দবটশ পটরমাছে খাবার-োবার দকারাও পাওয়া 
্াছচ্ না | Hospital Director মহা টচন্ায় | বলছলন 
- ্া আছে , সামছনর সপ্তাহ দরছক টক হছব বুঝছত 
পারটে না | ইন্াট্রিয়াল procurement এর ব্যবস্থা 
দেখছত হছব |

রটববার একটি দফান এছলা Hospital Director এর 
কাছে | Wig & Mitre টলঙ্কছনর একটি প্টসদ্ পাব | 
খাবার আর পানীছয়র জন্য টবখ্যাত | দসখান দরছক 
দফানিা এছলা | বলছলা - আমাছের পাব দতা বন্ধ হছয় 
্াছচ্ | কছব খুলছব দকাছনা টিক দনই | আমাছের 
অছনক কাোঁচা খাবার দস্টার করা আছে | দতামরা দনছব 
? দতামাছের দপছশন্ছের জন্য ? টনশ্চয়ই দতামাছের 
খাবার দজাগাড় করছত দবশ অসুটবছধ হছচ্ |  Hospi-
tal Director বলছলন - টনশ্চয়ই লাগছব | ্ া োম চাও 
আমরা টেছত রাটজ | Wig & Mitre দরছক বলা হয় 
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আটম োোঁটড়ছয় টেলাম সরকাটর এক ব্যাংছক। ঢাকা 
ক্যান্নছমছন্র দিতর শাহীন সু্ছলর পাছশ দ্ 

ব্যাংক, দসখাছন। লাইনিা টেল অছনক বড়, আমার 
সামছন টপেছন আরও ১২ /১৩ জন হছব। সরকাটর 
ব্যাংছক দ্মন হয়, ধীরগটতছত এছগাটচ্ছলা কাজ। আটম 
স্বািাটবকিাছবই টবরতি হটচ্লাম। 

এক সময় দখয়াল করলাম, ব্যাংছক ঢুকছলন পটরপাটি 
কাপড় পরা এক ি্ছলাক; তছব তার চুছল দবশ বড় 
এক জিা, প্ায় দকামর প্্থন্। ফুলশাি্থ-ফুলপ্যান্, 
সুন্র জুতার সাছর চুছলর জিা একেম দবমানান তাই 
আটম সহ উপটস্থত সকছল তার টেছক তাটকছয় রাকলাম। 
সবার টবহ্বল েৃটটি রাকছত রাকছতই আটম একিু 
দজাছরই বছল বসলাম -মানত। 

আমার সামছন োোঁটড়ছয় রাকা ি্ছলাক টজজ্াসু েৃটটি 
টেছল আটম বললাম - দেছলর জন্য। 

এবার লাইছন োোঁড়াছনা অন্য এক ি্ছলাক প্শ্ন করছলন 
- টক হছয়ছে দেছলর? 

আটম বললাম - তার দেছলর ্ খন েয় বের বয়স তখন 
তাছের বাসায় দপাষা কুকুরটি গাটড়র চাকার টনছচ টপটি 
হয়। তারা রাকছতন টসছদ্শ্বরীছত এক টবশাল েুইতলা 
বাড়ীছত। কুকুরছক কবর দেয়া হয় তাছের বাসার 
দপেছন একটি নাটরছকল গাছের নীছচ। দোি দেছলর 
দনেহকাতর মন মৃতু্য দমছন টনছত পাছর না তাই 

রহস্য দরামাঞ্চ

 ..... আমার েুটশ্চন্া হয় কাছে এছস ্টে টতটন 
আমাছক না দচছনন তাহছল ্ারা গল্পটি শুনটেছলন 
তাছের কাছে আটম টমছর্যবােী হছয় ্াব। 

     মৃত কুকুছরর খুটলর কাটহনী  
  

ওয়াসীম দসাবহান দচৌধুরী 

দবটশরিাগ সময় দস কুকুছরর কবছরর পাছশই কািাছত 
শুরু কছর। েুই টতন মাছস অবস্থা পটরবত্থন না হছল 
উটবেনে বাবা-মা তাছক টনছয় ্ান পুরছনা ঢাকার এক 
পীছরর কাছে। দোি দেছলটিছক দেছখ পীর অবাক হছয় 
এই ি্ছলাক ও তার স্তীছক বছলন তার দমছঝা দেছল 
দ্ টকনা দেখছত হুবহু এই দেছলটির মতন, আজ দরছক 
২২ বের আছগ মারা টগছয়টেল এবং মারা ্াবার আছগ 
তাছের বাড়ীর দপাষা কুকুছরর মৃতু্যছশাছক কাতর টেল। 
এইিুকু বছল রাটম। আমাছক রামছত হয় কারন লাইছনর 
এক মটহলা বছল উছিন - টক বলছেন এসব! িয়াবহ!
আটম বটল - আসছল পীর সাছহছবর সাছর দেখা করার 
পর দরছকই িয়াবহ টজটনষপত্র ঘিছত রাছক এই 
ি্ছলাক ও তার পটরবাছরর উপর। 

লাইছনর দপেছনর একজন প্শ্ন কছরন - টকিাছব? 
আটম এবার বটল - তারা দসটেন বাড়ীছত এছল দেছলটি 
না দখছয় ঘুমাছত চছল ্ায়। সকাছল ি্ছলাক ও তার 
স্তী ঘুম দরছক উছি দেছখন তাছের দেছলটি টবোনায় 
দনই। তারা িয় দপছয় ্ ান। সারা বাড়ী খুোঁজছত রাছকন। 
খুোঁজছত খুোঁজছত দেছলছক পাওয়া ্ায় দসই নাটরছকল 
গাছের নীছচ। দসখাছন দ্ছয় তারা দেখছত পাছরন 
দেছলটি তার প্ােটপ্য় কুকুছরর কবর খুোঁছড় মারার খুটল 
দবর কছর এছনছে এবং টনছজর বুছকর কাছে হাত টেছয় 
আগছল দরছখছে। 

আটম লষে্য কটর লাইনটি এছলাছমছলা হছয় দগছে। 
বুঝছত পাটর অছনছকই মন টেছয় শুনছেন আমার করা। 
আমার জন্য ব্যাপারিা অস্বটস্তকর কারে আটম িাছলা 
করা বলছত পাটর না। আমার আশঙ্কা হয় দ্ প্ত্যাশা 
সৃটটি হছয়ছে গল্পটিছক টনছয়, তা দশষ প্্থন্ আটম দিছন 
টনছত পারছবা না। সবার উৎসুক েৃটটির সামছন পছর 
আটম বলছত শুরু কটর - ি্ছলাক ও তার স্তী দেছলটিছক 
টনছয় দসটেন টবছকছলই আবার পীছরর কাছে ্ান। এর 
মছধ্য দেছলটি এক মুহূছত্থর জন্যও কুকুছরর কঙ্কালটি 
হাতোড়া কছর না। 

আটম এবার আছশপাছশর মানুষছের দচাছখর িাষা পড়ার 
দচটিা কটর, দকউ টবশ্বাছসর েৃটটি টেছয়, দকউ অটবশ্বাছসর 
েৃটটি টেছয় শুনছেন করা। আটম বছল চটল আটম ্া জাটন 
- পীছরর েরবাছর দপঁছে তারা দশাছনন হাসপাতাছল 
িটত্থ করা হছয়ছে পীর সাছহবছক কারন আজ সকাছলই 
টকেু কুকুর তাছক আক্রমে কছর এবং শরীছরর বহু 
জায়গায় কামড় বটসছয় দেয়। এই শুছন ি্ছলাক তার 
স্তী ও দেছলছক টনছয় েুছি ্ান হাসপাতাছল। িাতিার 
তাছেরছক অনুমটত দেন না পীর সাছহছবর সাছর দেখা 
করবার টকন্তু জানান ঘুছমর ওষুধ টেছয় তাছক ঘুম 
পাটড়ছয় রাখা হছয়ছে কারে টতটন অটস্থরতা দবাধ 
করটেছলন এবং টচৎকার কছর একটি মৃত কুকুছরর 
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মারার খুটলর করা বলটেছলন। 

এিুকু বলা দশষ কছর লষে্য কটর জিাধারী ি্ছলাকটি 
এটেছক আসছেন। তার আটবি্থাছব আটম চুপ দমছর ্ াই; 
আছস পাছশর মানুষরাও রম দমছর রাছক। আমার 
েুটশ্চন্া হয় কাছে এছস ্টে টতটন আমাছক না দচছনন 
তাহছল ্ারা গল্পটি শুনটেছলন তাছের কাছে আটম 
টমছর্যবােী হছয় ্াব। 

ি্ছলাক কাছে আছসন, আমার টেছক কু্রর একিা 
চাহুটন দেন, দ্ন টতটন বুছঝ টনছয়ছেন আটম তাছক 
টনছয়ই করা বলটে। আটম তাছক সালাম দেই, টতটন 
উতের দেন না, মারািা একিু নীছচর টেছক ঝাোঁটকছয় চছল 
্ান। এমন সময় আমার দপেছন োোঁড়াছনা ব্যটতিটি 
উছতেটজত হছয় প্শ্ন কছর বছসন - দেছলটি টক দবোঁছচ 
আছে? 
স্বটস্ত দবাধ করলাম এ প্ছশ্ন কারে আমার পছষে গল্পটি 
চাটলছয় ্াবার কটিসাধ্য হছয় োোঁটড়ছয়টেল। আটম উতের 
টেলাম - ি্ছলাক টকেুটেন পর স্বছনে দেছখন দ্ টতটন 
দ্টেন চুল কািাছবন দসটেনই দকান এক পশুর কামছড় 
তার দেছলর মৃতু্য হছব। এজন্যই টতটন গত আি বেছর 
চুল কাছিনটন। তাই তার চুল তাছত রূপান্র হছয়ছে 
এই জিায়। তার দেছলর বয়স এখন দচাদে। শাহীন 
সু্ছল ক্াস নাইছন পছড় দস। 

গল্প দশষ হছয় ্াওয়াছত সবাই ্ার ্ার লাইছন চছল 
দগল। আমার সামছন োোঁড়াছনা ি্ছলাক টপেন টফছর 
প্শ্ন করছলন আপটন এই জিাধারী ি্ছলাকছক দচছনন 
টকিাছব? আটম বললাম আটম শাহীন সু্ছল পছড়টে, উটন 
আমাছের টতন বেছরর টসটনয়ার টেছলন এবং দস সময় 
দবশ েুরন্ টেছলন। ি্ছলাক প্শ্ন করছলন - দকমন? 
আটম বললাম কছলছজ সবাই টমছল টমছশ বই আনত 
কারন প্টতিা বই টেল ইয়া দমািা দমািা, ব্যাছগ জায়গা 
হছতা না। একসময় টনয়ম করা হছলা সবাইছকই ্ার 
্ার বই আনছত হছব। টতটন তখন ক্াস টিচার সুকুমার 
স্যারছক বলছলন ‘স্যার, ব্যাছগ এছতা বই ্ায়গা হয় না, 
বস্তা লাগছব।’ স্যার বলছলন ‘বস্তা লাগছল লাগছব টকন্তু 
সব বই আনা লাগছব।’ পরটেন স্যার দরাল-কল 
করছেন, আমরা সবাই ‘present sir’ বা ‘yes sir’ 
বছল উপটস্থটত জানান টেটচ্। স্যার ্খন কল করছলন 
37, তখন ইটন ক্াছস ঢুকছলন আর বলছলন - ‘pres-
ent sir’। হাছত তার বড়সড় একিা বস্তা! আমরা তখন 
ক্াস নাইছন পটড়, সারা সু্ছল এিা দবশ সারা দফছলটেল। 
ি্ছলাক দবশ মজা দপছলন এিা শুছন তাই আটম 

আমাছের ব্যাছচর একিা গল্প বললাম - একবার টহসাব-
টবজ্ান পড়াছত আসছলন দবশ তরুন এক টিচার। চির 
চির ইংরাজী বছলন। উটন ক্াছস টনয়ম করছলন সবাই 
দ্ন ইংরাজী বছল। আমরা কজন দিরামী করছল দবশ 
বকা টেছলন। এরপছরর টেন দরাল-কছলর সময় ‘দরাল 
নাম্বার নাইন’ বলছতই আটম বললাম ‘উপটস্থত জনাব’। 
উটন হতিম্ব। টকন্তু আরও টবস্য় অছপষো করটেল। 
অন্যবনু্ধছের দরাল-কল করছত ওরা বলছত লাগছলা – 
এছসটে হুজুর, জী জনাব, উপটস্থত আটে। ি্ছলাক 
বলছলন ‘আপনারাছতা দবশ মজার মানুষ টেছলন।’ আটম 
তখন তাছক বললাম আমাছের টশষেকরাও মজার মানুষ 
টেছলন। দ্মন আশরাফ আলী স্যার। টতটন পড়াছতন 
ইসলমীয়াত। ধছম্থর দকান দগাোঁড়াটম দতা তার মাছঝ 
টেলই না বরং দবশ আধুটনক টেছলন মনন ও টচন্াধারায়। 
নাইছন পড়ার সময় ক্াসরুছমর টিক পাছশ বাগান টেল। 
আটম জানালার পাছশ বছস বাগান দেখতাম আর 
হাটবজাটব গল্প টলখতাম। স্যার আমাছক েুই-এক টেন 
সতক্থ কছর বলছলন এত ধ্যান না কছর ক্াছস মনছ্াগ 
টেছত। এরপর একটেন, আটম আবাছরা গিীর মনছ্াগ 
টেছয় বাগাছন তাটকছয় আটে, স্যার আমাছক একিা সূরা 
ধরছলন। আটম োটড়ছয় আটে, পড়া টেছত পারটে না। 
স্যার টকেুষেে অছপষো কছর বলছলন “টক জনাব, 
এতষেে ধ্যান কটরছলন, ওটহ নাটজল হয় নাই?”

ব্যাংছকর কাজ দশষ কছর বাড়ী আসার সময় আমার 
সামছন এছস রামল একিা গাড়ী। গাড়ী দরছক নামছলন 
দসই জিাধারী ি্ছলাক। আটম িয় দপছয় দগলাম। 
টতটন কাছে এছস গম্ভীর গলায় বলছলন ‘আমাছক টনছয় 
এসব করা মানুছষর কাছে আর দকানটেন বলছবন না।’ 
তার স্বছর টক একিা টেল, আটম দকান করা বলছত 
পারলাম না। টতটন ্াবার আছগ আমার হাছত একিা 
কাোঁটচ টেছলন। আর টকেু না বছল গাড়ীছত উছি চছল 
দগছলন। আটম হতিম্ব হছয় োোঁটড়ছয় রাকলাম। বুঝছত 
পারটেলাম না এিা টেছয় টতটন টক বুঝাছত চাইছলন। 
এখাছনই ব্যপারিা দশষ হছত পারছতা টকন্তু হছলা না। 
আটম বাড়ী এছস এিা টলখলাম। টকেু বের পর সুইছিন 
দরছক পূজা বাটষ্থকী টত্রনয়নী জন্য দ্ ম্যাগাটজন দবর 
হছলা, দসখাছন প্কাশ হছলা গল্প আোঁকাছর আর আপটন 
এিা পড়ছলন। এই সুছ্াছগ একিা টজটনস জাটনছয় 
রাটখ - ্ টে শাহীন সু্ছলর ক্াস নাইছনর দিল্া দসকশছন 
আপটন ্ান, দপেছনর দবটঞ্চর এক দকানায় হয়ছতা 
দেখছবন একিা পশুর কঙ্কাল। আপনার মছন হছত 
পাছর এিা দকান টবড়াছলর তছব আটম বলটে কঙ্কালটি 
একিা মৃত কুকুছরর মারার খুটল।  
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   আর্া - িূত আটম টবশ্বাস কটর না। টকন্তু 
দসটেন ্টে ওরা না আসছতা তাহছল আমার 
বা রছনর ষেতটবষেত লাশ পাওয়া দ্ত পছরর 
টেন।

             দসই দচাখ   
   

  অমৃতা গুহ দে 

আটম ইন্দ্রানী িাক নাম টিয়া। টবছয় হছয়ছে 
টকেু টেন আছগ রনটজত মাছন রন এর 

সাছর। আটম দকালকাতার দমছয় টবছয় হছয় দগলাম 
মধ্যপ্ছেছশর টেন্ওয়ারাছত।   একেম পাহাটড় 
এবং প্চুর দসগুন গাছে িরা চতুটে্থছক। অসাধারে 
েৃশ্য না দেখছল দবাঝা ্াছবনা। আমার রন 
বালাঘাছির কাছে কানহা টকসটল দত ফছরস্ট 
অটফসার। ওখাছন বাঘ, টচতা, হায়না, টিছনা(জংলী 
কুকুর) দশয়াল, বাইসন  আছে। আমরা কানহার 
কাছে িাকবাংছলা দত রাটক।

সকালছবলায় জলখাবার দখছয় কাছজ চছল ্ায় 
রন। দ্টেন সময় পায় েুপুছর দখছত আছস নইছল 
একবাছর টবছকছল দফছর। আটম অনলাইছন অছনক 
কাজ কটর তাই কখছনা দবার হইনা। 

মাছঝমাছঝই আটম সু্টি চাটলছয় জঙ্গছল ্াই। 
প্কৃটতর অসাধারে রূপ আমাছক খুব িাছন। টকন্তু 
রন বারে কছর টেছয়ছে তাই জঙ্গছলর  দবটশ 
দিতছর ঢুটকনা। ওখাছন আছশপাছশ অছনক গুছলা 
কুকুর আছে তাছের জন্য আটম খাবার টনছয় ্াই। 
ওরা আমার খুব ন্যাওিা হছয়ছে। 

ওছের মছধ্য চারছি কুকুর অদু্ভত সুন্র। েুজন 
সাো আর কপাছল কাছলা টবশাল দচাখ আোঁকাছনা। 

আর েুজন কাছলা টকন্তু কপাছল টবশাল সাো দচাখ 
আোঁকাছনা। আটম জঙ্গছল না দগছল ওরা টিক চছল 
আছস আমার বা়ংছলার সামছন। আটম ওছের সাছর 
দখটল আের কটর দখছত দেই। টকন্তু রনছক দেখছলই 
ওরা দেৌছড় চছল ্ায়। 

রন প্াই আমাছক বকা দেয় দ্ ওরা জংলী। 
দকানটেন দতামার ষেটত কছর দেছব। েূর আটম 
জাটন মানুষ ষেটত করছব টকন্তু এরা দকানটেনও 
দবইমাটন করছবনা!!!!

এরমছধ্য মাছঝমছধ্য ওর রাছত দফান আসছতা আর 
রন দকানটকেু না বছলই টজপ  টনছয় দবটরছয় দ্ত। 
আটম সারারাত দজছগ বছস রাকতাম। রনছক 
অছনকবার টজছজ্স কছর তারপর জানছত পারলাম  
প্চুর দচারা টশকারীছের  আনাছগানা শুরু হছয়ছে। 
বাঘ এর প্চুর চাটহো চীন এ। আটম িাবলাম এরা 
টক মানুষ!!!

একটেন সকাছল রন দবটরছয় ্ায়। আছগর টেন 
দরছক ওর মুখ রমরছম দেখটেলাম। সারাটেন ওর 
দফান টকেুছতই পাটচ্লাম না। ও সারারাত টফরছলা 
না। আটম প্চন্ িছয় কাোঁপটেলাম। অদু্ভত ব্যাপার 
ওই চারছি কুকুর আমার বারান্া দরছক সছরটন 
সারারাত।।।
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টবধ্স্ত অবস্থায় রন েুপুছর টফরছতই আটম ওছক 
েুইহাত টেছয় জটরছয় হাউমাউ কছর দকোঁছে উিলাম। 
ও আমাছক বলল এখাছন রাকছত হছল এগুছলার 
সামছন  হছতই হছব দতামাছক। কারন কাল েুছিা 
বাঘছক দচারা টশকারীরা গুটল কছর। তারমছধ্য 
একিা মারা ্ায় আর একিা আহত হছয়ছে। রন 
আর গাি্থরা টমছল প্ায় ৩/৪ ঘন্া দচটিা চাটলছয় 
২জনছক ধছর। তারপর অছনক মারধর কছর 
জানছত পাছর প্ায় ১০জন এছসটেল। সবকিা 
হাি্থছকার আসাটম। এরা পাছরনা এমন দকান কাজ 
দনই। 

টকেুষেে বাছে রন ্খন দখছয় দরস্ট টনছত ্াছব 
তখন ক’জন পুটলছশর দলাক এছস চাপা গলায় টকেু 
করা বছল চছল ্ায়। রন দিতছর এছস বছল তুটম 
বতরী হছয় নাও। আছরা টতনজন ধরা পছড়ছে। ওরা 
গুটল েুড়ছত পুটলশ ওছের দমছর টেছয়ছে। এবার 
টকন্তু দচারা টশকারীরা দখছপ উিছব। দতামাছক 
টেন্ওয়ারা মাছয়র কাছে দরছখ আটস। 

আটম কাোঁেছত শুরু কটর। টকেুছতই আটম ্াবনা। 
অছনক দবাঝাছনার পর হার দমছন রন েুজন সন্ধ্যা 
দরছক দিার অবটধ গাছি্থর ব্যবস্থা করছলা। একটেন 
টবছকছল আটম চারছি কুকুরছক আের কছর আর 
দমছি টেছয় িাত দখছত টেছয়টে। হিাৎ গুটলর 
আওয়াছজ দেৌছড় এছস দেটখ েুজন বাইছক কছর 
পালাছচ্ আর চারছি কুকুর গুটলটবদ্ হছয় মারা 
দগছে। আটম জ্ান হারাই। 

পছর দচাখ দমছল দেটখ রন মুছখর ওপর তাটকছয় 
বছস আছে। আটম ওছক জটড়ছয় খুব কাোঁেলাম। ও 
বলছলা টিয়া ইচ্া করছল ওরা দতামাছকও মারছত 
পারছতা। এিা টকন্তু একিা দথ্ি। টলিজ তুটম বাটড়ছত 
মাছয়র কাছে চছল ্াও। আটম বটল দিনশছন আটম 
বাোঁচছত পারছবানা। আটম খুব দজেী ও জাছন। তাই 
সকাল দরছক সন্ধ্যা প্্থন্ আছরা েুজন গাি্থ রাখছলা 
বাংছলাছত।

এরপর আছস্ত আছস্ত সব টিক হছয় ্ায়। টকন্তু 
আমার সব সময় ওই কুকুরছের করা মছন পড়ছতা 
রন দরাজ টবছকছল দকারাও না দকারাও ল়ং ড্াইছি 
টনছয় দ্ত। অপরূপ প্াকৃটতক দসৌন্্্থ দেছখ 
আমার মন খুব িাছলা লাগছতা। দকারাও দেখতাম 
গরীব আটেবাসীরা ঝুটড় িছর অছনক কম োছম 

আতা টবটক্র করছে। আবার কখছনা ঝুটড় িছর টমটটি 
দিাপাকূল। ওগুটল বাটড়ছত টনছয় এছস প্ান িছর 
দখতাম আমরা। 

এরমছধ্য একটেন আমরা সকাল দবলায় কার না 
দবর কছর বাইছক কছর টেন্ওয়ারাছত ্াই শাশুটড় 
মাছয়র কাছে।  সারাটেন আনন্ কছর টবছকল ৪দির 
সময়  রওনা টেলাম দফরার জন্য। কারন ১৪০টকটম 
দ্ছত হছব আর প্ায় টতন ঘন্া সময় লাগছব। মা 
বারবার বলটেছলন রাছত রাকার জন্য টকন্তু উনার 
কাজ আছে বছল রাকছত পারলাম না। শীতিা দবশ 
জাোঁটকছয় পছড়ছে। আর েুই ঘণ্া ্ াওয়ার পর আছস্ত 
আছস্ত আছলা কম হছয় আসটেল।

আটম ওছক বললাম তাড়াতাটড় চালাও। খুব িাণ্া 
লাগছে আর একিু পছড় জঙ্গল এছস ্াছব। রন 
বছল না দবটশ দজাছর চালাছবানা। কখন দকান জংলী 
পশু চছল আসছব। আর তাছত ওর ও লাগছব আর 
আমাছের ও লাগছত পাছর। টকেুষেে ্াওয়ার পর 
ও বলল আর আধাঘন্ার মছধ্যই আমারা দপঁছে 
্াছবা। দবশ অন্ধকার হছয় দগছে চাটরটেছক। আসছল 
গিীর জঙ্গল শুরু হছয় দগছে। তাই অন্ধকার দবটশ 
লাগছে। হিাৎ রছনর বাইকিা লাটফছয় উিছলা। 
আর টকেু েূর টগছয় বন্ধ হছয় দগল। নীছচ দনছম 
দেখলাম চাকায় দবশ কছয়কিা দপছরক। ও 
দমাবাইল জ্াটলছয় একিু এটগছয় দেখছলা প্চুর 
দপছরক পছড় আছে। 

ওর মুখিা সাছর সাছরই কটিন হছয় দগছে। দমাবাইল 
এ কাউছক দফান করছলা। টকন্তু করা শুরু হবার 
আছগই ৪/৫িা দেছল এক লাটির বাটড় টেছয় 
দমাবাইলিা দফছল টেল।  রন দচোঁটচছয় বছল উিছলা 
টিয়া তুটম পালাও !!!! দেৌড়াও টিয়া ফাস্ট টিয়া 
ওড়না দফছল টেছয় দেৌড়াও। 

আটম হতিম্ব হছয় দগটে। দেৌড়াছত ্াব েুজন 
টবিৎস দলাক আমার েুছিা হাত দপেছন মুচছড় 
ধরছলা। আর রছনর ঘাছড় খুব দজাছড় মারছতই ও 
মাটিছত মুখ রুবছড় পছড় দগল। আটম টকেুছতই 
ওছের হাত োটড়ছয় পালাছত পারটেনা। এর মছধ্য 
হাহাহাহা কছর হাসছত হাসছত বাটক টতনজন সামছন 
এছস আমার সাছলায়ার কাটমজ টেোঁড়ছত আরম্ভ 
করছলা। 
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আটম টচৎকার কছর কাোঁেছত আরম্ভ কছরটে। 
এরমছধ্য ওরা আমাছক মাটিছত দফছল বলছে দগাটর 
ম্যািাম হাম টি দরারা মজা দল লু। দতার বর দতা 
আমার দলাছকছের দমছর টেছয়ছে। দজছলর টিতর 
ঢুটকছয়ছে। আমাছের ব্যাবসার এইটস ত্যায়টস কছর 
টেছয়ছে। এই বছল আমার ওপর চছড় মুছখর কাছে 
মুখ আনছতই একিা আক বছল আওয়াজ এছলা।

দকান রকছম দেখলাম চারছি কুকুর ওছের 
ফালাফালা কছর টেছচ্। ওরা েুটড় চালাছচ্ টকন্তু 
কুকুরছের গাছয় লাগছেনা। প্চন্ ব্যারা টনছয় বছস 
তাকাছত আটম চমছক উিলাম। ওই দচাখ বসাছনা 
চারছি কুকুর। এরমছধ্য রন দকান রকছম উছি 
দেোঁচছড় দেোঁচছড় এছস আমার গাছয় ওর শাি্থ পটড়ছয় 
টেল। ততষেছে ওই বেমাশগুছলার শরীর টেছয় 
রছতির বন্যা বছয় ্াছচ্। আর ওরা ্্রেোয় 
কাতরাছচ্ন। 

এরমছধ্য একিা িািাসুছমা আসছলা। লাটফছয় দমছয় 
আর দেছল পুটলশ এছস আমাছক আর রনছক 
দ্রিচাছর ওিাছলা। আর ওছের জন্য এমু্বছলসি 
িাকাছলা। আটম ্খন দ্রিচাছর কছর গাটড়ছত উিটে 
দেখলাম করুন দচাছখ চারছি কুকুর আমার টেছক 

তাটকছয় আছে। আটম হাত বাড়াছতই আছস্ত কছর 
জ্ান হারালাম। 

আর্া- িূত আটম টবশ্বাস কটর না। টকন্তু দসটেন 
্টে ওরা না আসছতা তাহছল আমার বা রছনর 
ষেতটবষেত লাশ পাওয়া দ্ত পছরর টেন। আটম 
টতন টেন পছরই বাটড়ছত টফছর আটস টকন্তু রছনর 
ঘাছড়র হাড় দিছঙ ্াওয়ায় দবশ টকেুটেন দলছগটেল 
টিক হছত। 

রন বাটড় আসছত জানলাম ওর দফানিা ্খন 
টেিছক পছড় ্ায় তখন দরজ্ার মাধওয়াটনর দফান 
টরং হটচ্ল। উটন অছনক বার হ্যাছলা বলার পর 
দকান উতের না দপছয় আর একিা দমছয়র টচৎকাছরর 
আওয়াজ দপছয় তৎষেনাৎ পুটলছশর সাহা্্য টনছয় 
আমাছের খুোঁজছত দবটরছয় আছস। 

রন একেম সুস্থ হছল আমরা েুজছন টমছল অছনক 
টকেু টনছয় দিয়ছরা বাবার মটন্ছর পূজা টেছয় 
আছশপাছশর সব কুকুরছের খাইছয় ওই চারজছনর 
আর্ার শাটন্ কামনা কটর। ওছের করুন দচাছখর 
েৃটটি আটম আছজা িুলছত পাটর টন।।।।
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বড় গল্প

 দমছয় মানুছষর মন টগরটগটির মত রঙ 
পটরবত্থনশীল। আর পৃটরবীর সব দেছল 

এ দষেছত্র কালার লোইণ্।

            এক বরষায়   
   

দেবাশীষ তালুকোর

১ নীরা করনঃ  
েরজা খুলছতই দমািামুটি চমছক উিলাম। অয়ন 

ো োোঁটড়ছয় আছে। তার দচহারার টেছক দচাখ পড়ার 
আছগই আমার দচাখ টগছয় পড়ল তা  র সমূ্ে্থ 
কামাছনা মারার উপর। হিাৎ টক এমন হছলা দর 
ন্যাড়া হওয়ার েরকার পরল! অবশ্য অয়ন ো েুটেন 
অন্রই দকান না দকান উদ্ভি কাজকম্থ কছর সবার 
েৃটটি আকষ্থছের দচটিা কছরন। টকন্তু ওমন ঝাোঁকড়া 
চুছলর বাবটড় দোলাছনা দচহারা টবসজ্থন টেছয় ন্যাড়া 
মারার দগৌতম বুছদ্র এই দবশ দনওয়ার কারে 
বুঝছত পারটে না। আটম টকেু বলার আছগ খ্যাোঁক 
কছর উছি বলছলন,
-- েরজার সামছন এরকম লাইি দপাছস্টর মত 
োোঁটড়ছয় আটেস দকন?

ঘছর ঢুছকই ধপ কছর দসাফায় বছস পড়ছলন। 
তারপর দহছল েুছল দসাফায় দোল দখছত দখছত 
বলছলন,
-- টিয়ার নীরা, দফ্শ কছর এক কাপ চা বাটনছয় 
টনছয় আয়। েুধ, টচটন, টলকার সবই দবটশ দবটশ 
টেটব।

-- আচ্া! আমার কপাছল টক দকারাও দলখা আছে 
দ্ আটম কাছজর মাটস নীরা?

-- ওওওও... চা বানাছলই টক দকউ কাছজর মাটস 
হছয় ্ায় নাটক!! তুইছতা দেখটে টেনটেন কুটিল 
দরছক কুটিলতর স্বিাছবর দমছয় হছয় ্াটচ্স !!

-- শুনুন! আমার স্বিাব টনছয় গছবষো করার আছগ 
টনছজর চরকায় দতল টেন দতা। আপনার মারার 
চুল গুছলা সব দগল দকারায়?

অয়ন ো এবার মুখ গম্ভীর কছর বলছলন,
-- চুছলর দতা আর িানা গজায় টন! দ্ উছড় উছড় 
চছল ্াছব। আটমই দকছি দফছলটে।

-- মারায় টক উকুন হছয়টেল? নাটক দকান দমছয়র 
সাছর লাইন মারছত টগছয় তার িাইছয়র কাছে ধরা 
পছড়টেছলন? দসই বুটঝ মারা ন্যাড়া কছর টেছয়ছে?

অয়ন ো এবার দচাখ সরু কছর বলছলন....
-- আজকাল স্টার লিাস আর স্টার জলসা খুব দবটশ 
দেখটেস মছন হছচ্? মারািা দতা দেখটে 
দপাকামাকছড় এছকবাছর দেছয় দগছে দতার!

-- দপাকামাকড় রাকছল তাও িাল। আপনার মত 
টবশুদ্ দগাবর দতা আর দনই! হুহ!!

-- বুঝটল দতার জছন্মর সময় মাটসমা দ্ মুছখ মধু 
টেছত িুছল টগছয়টেল দসিা দতা জানতাম, টকন্তু 
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দকউ দ্ তার বেছল করলার রস খাইছয় টেছয়টেল 
এিা আজ বুঝলাম ...।

আটম চুপ কছর রইলাম। অয়নোর ন্যাড়া মারায় 
আলকাতরা মাটখছয় টেছত ইছচ্ করছে! টকেুষেে 
পর টনছজই উোস উোস িটঙ্গছত বলছলন,
-- বুঝটল মাই টিয়ার নীরা, কাল রাস্তায় দবটরছয় 
একিা টজটনস লষে্য করলাম। করুোময়ী দরছক 
টনছক্া পাছক্থর টেছক ্ াওয়ার পছর ্ তগুছলা টরকশা 
দেখলাম, তার মছধ্য একমাত্র আটমই দকবল একা 
একা টরকশায় ্াটচ্। িাছন তাকাছল, দেখটে 
টরকশায় এক দজাড়া দেছল দমছয়। বাোঁছয় তাকাছল, 
আছরক দজাড়া দেছলছমছয়। সামছন টপেছন দ্ 
টেছকই তাকাটচ্ শুধু কাপল আর কাপল। আছর 
দকউ ্টে আমার সাছর ৩ টেছনর জন্যও দপ্ম 
করত, তাহছলও জীবনিা টমটনংফুল হছতা। এই 
বুছড়া বয়ছসও একা একা টরকশায় ্াই। শালার 
এই েুঃছখই মারার সব চুল কাটমছয় দফছলটে।

আটম টকেু না বছল উছি চছল এলাম। এই পাজী 
দলাকিাছক এষুেটন কান ধছর বাটড় দরছক দবর কছর 
টেছত ইচ্া করছে। টেন টেন ওনার ফাজলাটম 
আরও দবছড় ্াছচ্। কছয়কটেন আছগ দফসবুছক 
ঢুছক দেটখ, দকান এক দমছয়র েটবছত উটন কছমন্ 
টেছয়ছেন, “লুটকং দসা নাইস ...।” রাছগ ওনাছক 
দফসবুক দরছকই লেক কছর টেছয়টে। প্টতটেন 
দফসবুছক ঢুকছলই দেটখ দহামছপইছজর প্রম 
টেছকর দস্টাটর রাছক--
“Oyon Sen is now friends with omuk 
and 5 others tomuk”। অবধাটরতিাছবই এই 
অমুক এবং অন্য পাোঁচ-ে জন তমুক সব সময় 
দমছয়ই হয়। আমার দকন দ্ এসব দেখছল দমজাজ 
খারাপ হয় আটম জাটননা। শুধু জাটন আমার শরীছরর 
রতি দ্ন িগবগ কছর দফাছি, গা টপটতে এছকবাছর 
চছল ্ায়। 

অয়ন ো আমার টপছিাটপটি োো রটতিছমর বনু্ধ। 
েুজন একই সাছর কছলছজ পড়ছতা। োো পাস 
কছর দবটড়ছয়ছে বের টতছনক হল। গত বের ও 
অছ্রিটলয়া দগছে। অরচ অয়ন ো এখনও পাস 
কছর দবছরাছত পাছরটন! তার নাটক কছলজিার প্টত 
একিা মায়া পছর দগছে। তাই প্টত বের টতটন 
ফাইনাল পরীষো না টেছয় দেছশর টবটিন্ন জায়গায় 
ঘুরছত ্ান। পরীষো দ্টেন দশষ হয়, দসটেন 

সন্ধ্যায় টতটন টবমষ্থ মুছখ টফছর আছসন এবং তার 
দচছয়ও টবমষ্থ মুছখ বছলন,
-- বুঝটল নীরা এবার দতা আমার োরুন টপ্পাছরশন 
টেল। টকন্তু দশষ মুহূছত্থ মছন হল, স্যাররা দ্ প্শ্ন 
করছব ওসব আসছল আমার স্ট্যান্াি্থ এর সছঙ্গ 
্ায়না। এই দেছশর টশষো ব্যবস্থার পটরবত্থন 
েরকার ... বুঝটল? টবষয়িা টনছয় টনটরটবটল টচন্া 
করার জন্যই আন্ামান চছল দগলাম। অপূব্থ জায়গা। 
না দগছল এছকবাছর দজবন বৃরা।

টফছর আসার পর দেড় েু সপ্তাহ টতটন আমাছের 
বাটড়ছতই রাছকন। কারে ওনার বাবার একিা 
লাইছসসি করা টপস্তল আছে। দরছগ দগছল সারাষেে 
টতটন দসই টপস্তল হাছত টনছয় বাটড়র বারান্ায় বছস 
রাছকন। এই দেড়-েু সপ্তাছহর জন্য আটম সারা 
বের অছপষো কটর। তখন আটম কছলছজ ্াইনা। 
সারাটেন অয়নোর সাছর গল্প কটর। খুব হাসাহাটসর 
গছল্পর মছধ্যও হিাৎ কছর আমার কান্না পায়। মছন 
হয় জীবনিা এত অসহ্য সুছখর হওয়ার টক েরকার 
টেল! আর অয়ন ো টকেু বুঝছত না দপছর দবকুছবর 
মত তাটকছয় রাছকন। তারপর েীঘ্থ টনঃশ্বাস দফছল 
বছলন,
-- দমছয় মানুছষর মন টগরটগটির মত রঙ 
পটরবত্থনশীল। আর পৃটরবীর সব দেছল এ দষেছত্র 
কালার লোইণ্।

২ অয়ন করনঃ
দোিছবলা দরছকই আমার হৃেছয় সুন্রী 

দমছয়ছের জন্য একিা টবছশষ মমতার জায়গা 
আছে। দ্ ্ত সুন্রী, তার জন্য বরাদেকৃত জায়গা 
তত দবশী। টকন্তু আমার বনু্ধ রটতিছমর পুচটক 
দবানিার দবলায় টহসাবিা একিু অন্যরকম হছয় 
্ায়। দস দেখছত “চছল্ায়” িাইপ। নাকিা 
চাইটনজছের মত চাপা, মুখিা দফালাছফালা। তার 
দচছয়ও বড় করা, দমছয়িার দমজাজ সব সময় 
টবপে সীমার মছধ্যই দঘারাঘুটর কছর। এজন্যই তার 
পুছরা দচহারায় একিা “খাইয়া ফালামু” িাইপ িাব 
আছে। টকন্তু এই দমছয়িার জন্যই আমার এত 
বেছরর অটিজ্ দপ্টমক হৃেয় শুকছনা খড়খছড় 
রাস্তাছতও বারবার দহাোঁচি খাছচ্। ওছক দেখছল 
আমার মছন হয় চাটরটেছক মৃেু স্বছর পাটখ িাকছে, 
প্জাপটত উড়ছে। মছনর মছধ্য টচনটচছন একিা 
ব্যরা হয়। এই ব্যরা কছম না, সমছয়র সাছর সাছর 
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বাড়ছতই রাছক। কটবতা দলখার প্টত একিা চরম 
িাব আছস। ওছক টনছয় দলখা আমার প্রম কটবতা-
-

“নাক চাপা নীরা
দতামায় না দেখছল
হৃেছয় হয় পীড়া 
টক খাও!
িছমছিা নাটক টখরা?”

আজকাল দতা আবার কটিন কটিন োোঁতিাঙা 
কতগুছলা শব্ না রাকছল কটবতায় গিীরতা আছস 
না। তাই টিক কছরটে কটিন িাষায় আছরকিা 
কটবতা টলছখ নীরাছক উপহার দেব। তাছত ওর 
একিা িাব আসছব। গত পরশু নীরার কছলছজর 
সামছন টেছয় ্াটচ্, দেটখ দরাছের মছধ্য দবচারী 
োোঁটড়ছয় আছে। দকাছনা টরকশা দনই আছশপাছশ। 
আটম তাড়াতাটড় দেঁছড় টগছয় একিা টরকশা দিছক 
টনছয় এলাম। দবয়ােব দমছয় এমন িাছব টরকশায় 
উছি বসছলা, দেছখ মছন হল দ্ন আটম প্টতটেন 
ওর জন্য দরাছের মছধ্য টরকশা দিছক টনছয় আসব, 
আর এিাই দ্ন স্বািাটবক। দকারায় বলছব, “অয়ন 
ো আপটন দেখটে দরাছে একেম দঘছম দগছেন!! 
জলটে টরকশায় উছি বসুন। চলুন একসাছর বাটড় 
্াই।” তানা কছর দস অন্য টেছক মুখ ঘুটরছয় 
টরকশাওয়ালা দক বলছলা, “কাকা,তাড়াতাটড় চলুন। 
আর হুিিা উটিছয় টেন।”

এত রাছগর টক হল টকেুই বুঝলাম না। আমাছক 
দফসবুক দরছকও লেক কছর টেছয়ছে। টবশাল বে 
দমছয়। ফস্থা গাছয়র রঙ টনছয় ধরাছক সরা জ্ান 
করছে। টিক করলাম আর জীবছনও এরকম দমছয়র 
সাছর করা বলব না । টকন্তু টবকাছলর পর দরছক 
মনিা দকমন দ্ন করছত লাগছলা। সন্ধ্যার পর 
দেখলাম মনিা িীষে ফাোঁকা ফাোঁকা লাগছে। রাত 
হছত না হছতই হাতিা দকমন টনশটপশ করছত 
লাগছলা একবার ওর নাম্বার িায়াল করার জন্য। 
দগািা েয় টসগাছরি দখছয় মনিা শান্ করার দচটিা 
করলাম। রাত ১২ তার পর মছন হল, আটম আসছল 
একিা গাধা। দরাছে োোঁটড়ছয় দরছক নীরার দমজাজিা 
খারাপ টেল। তাই ওরকম কছরছে। আমারই উটচৎ 
এষুেটন দফান করা। আটম আছরকিা টসগাছরি 
ধটরছয় ফুরফুছর মছন নীরাছক দফান করলাম। 
দকামল স্বছর বললাম,

-- টকছর নীরা, তুই টক আমার উপর রাগ কছরটেস 
নাটক?

নীরা উতের টেল,
-- আপটন দতা আমার োোর বয়সী। আপনার 
উপর রাগ করব দকন?

-- দহ পরছমশ্বর, এই করা দশানার জন্য এতটেন 
দবোঁছচ টেলাম! ওর োোর সাছর পছড়টে বছলই টক 
আটমও ওর োো হছয় দগলাম নাটক? রাছগ েুঃছখ 
টক করব দিছব দপলাম না। দশষছমস মারার সব 
চুল দফছল ন্যাড়া হছয় দগলাম। িুরুিাও দফছল 
দেওয়ার ইচ্া টেল, টকন্তু িাবলাম টবরতি হছল িুরু 
কুোঁচকাছবা টক িাছব? তাই ওিা দরছখ টেলাম।

পরটেন সকাছল প্রছমই দগলাম নীরাছের বাটড়। 
আমার মারা ন্যাড়া দেছখ দসটক রাগ রাগ িাব কছর 
মুখ ঝামিা টেছয় টিতছর চছল দগল। আটম খুটশছত 
টকেুষেে দচাখ বন্ধ কছর বছস টেলাম। দমছয়রা ্ার 
উপর সবছচছয় দবশী রাগ দেখাছব, বুঝছত হছব 
তার জন্য মায়া মমতা সবছচছয় দবটশ। রাগ হল 
দমছয়ছের মায়া মমতা আড়াল করার মুছখাশ। আটম 
টিক কছরটে দকান এক গিীর রাছত নীরাছক দফান 
কছর বলব....
-- নীরা, তুই আমার দোি িাইছয়র দবৌটে হটব?

নীরা আমার সাছর সব সময় রাগারাটগ কছর, টকন্তু 
আমার দোি িাইছক খুবই িাছলাবাছস। আটম দতা 
আর টনছজর জন্য টকেু চাইটে না, চাইটে আমার 
দোি িাইছয়র জন্ম একিা দবৌটে। অন্ত ওর করা 
দিছব নীরা টনশ্চই না করছব না! করািা সামনা 
সামটন বলছলই অবশ্য িাল হত। আমার লি্যান টেল 
দকান এক বৃটটির টেছন হুি কছর নীরাছের বাটড়ছত 
আমাছের বাগাছনর একছগাো কেম ফুল হাছত 
উপটস্থত হব। বােল টেছনর প্রম কেম ফুছলর 
একিা আলাো তাৎপ্্থ আছে। একিা ব্যান্ পাটি্থ 
আনছত পারছল আরও িাল হত। তারা দবশ ব্যাক 
গ্রাউণ্ এ দরামাটন্ক টমউটজক বাজাত। টকন্তু ওই 
দ্, নীরার দমজাজ হল সুপ্ত আছনেয়টগটরর মত। দ্ 
দকান মুহূছত্থ জ্ছল উছি। সামনা সামটন টকেু বলছল 
িাশ কছর চড় লাটগছয় দেওয়াও তার পছষে টবটচত্র 
টকেু না। আসছল ওর মছধ্য আেব কায়োর 
ব্যাপারিা একিু কমই আছে। তাই সব দিছব টচছন্ 
এবং নীরার টিসুটিয়াস সম দমজাছজর করা টচন্া 
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কছরই টিক কছরটে, এসব করা দফাছন বলাই উতেম 
হছব।

৩ নীরা করনঃ
আজ টনছয় উনচটল্শ টেন হল অয়ন োর সাছর 

আমার দেখা হয়না। আটম প্টতটেন ওনাছক দফান 
কটর। আর প্টতটেন টতটন একই কাজ কছরন, 
আমার দফান দকছি দেন। আটম টনছজই একটেন 
টগছয় টেলাম ওনাছের বাটড়ছত। উটন টনছজর ঘছরর 
েরজা বন্ধ কছর বছস টেছলন, আমার সাছর দেখা 
কছরন টন। তার মা আমাছক জটড়ছয় ধছর কাোঁেছলন 
অছনকষেে। আচ্া, এমন দকন হল? আমার মাছঝ 
মাছঝ মছন হয় আটম খুব বাছজ একিা েুঃস্বনে 
দেখটে। আটম োোঁছত োোঁত দচছপ অছপষো কটর, 
একটেন এই েুঃস্বনেিা আমাছের বাটড়র কটলং 
দবছলর শছব্ দিছঙ ্াছব। েরজা খুছলই দেখব 
অয়ন ো োোঁটড়ছয় আছে। আমাছক ধমক টেছয় 
বলছবন, “অমন বিবৃছষের মছতা োোঁটড়ছয় আটেস 
দকন? েরজা দরছক সছর োোঁড়া! আর ্া জলটে 
গরম গরম পছরািা দিছজ টনছয় আয়।”

টকন্তু আটম জাটন, এরকম আর কখনও হছবনা। 
হুড়মুড় কছর আমাছক ধাক্া টেছয় আর কখনও উটন 
বাটড়ছত ঢুছক পড়ছবন না। সারািা জীবনই 
তাড়াহুছড়া কছর কাটিছয় টেছলন। রাস্তা পার হওয়ার 
সময় এই তাড়াহুছড়ািা একিু দবটশই রাছক ওনার। 
দসজন্যই উছল্া পাশ দরছক আসা গাটড়িা দখয়াল 
কছরনটন টতটন। হাসপাতাল দরছক ওনার মা কাোঁেছত 
কাোঁেছত ্খন দফাছন খবরিা টেছলন, আটম তখনও 
টিক টবশ্বাস করছত পাটরটন। শুছনটে অয়ন ো আর 
কখনও স্কাচ োড়া হাোঁিছত পারছব না। প্টত রাছত 
আটম স্বছনে দেটখ অয়ন ো একা রাস্তার মাঝখাছন 
োোঁটড়ছয় আছেন। টশশুছের মত অসহায় গলায় 
বলছেন ...
“মাই টিয়ার নীরা, রাস্তািা কত বড় দেছখটেস? 
একা পার হব টকিাছব?”

অবছশছষ অয়ন ো একটেন আমার দফান ধছরছেন। 
ধছরই কটিন গলায় বছলছেন,
-- আর কখনও আমাছক দফান করটব না।

অবশ্য আজ টতটন আমার সাছর দেখা করছত রাটজ 
হছয়ছেন। শত্থ হল, এই দশষ, এরপর আটম আর 
দকানটেন তার সাছর দ্াগাছ্াগ করার দচটিা করব 

না।

৪ অয়ন করনঃ
নীরার মারা দরছক আমার িূত স্থায়ীিাছব 

নামাছত হছব। দ্ দকান কারছেই দহাক, দমছয়িা 
পাগছলর মত আচরে করছে। টকেুটেন আছগ 
হছলও ওর এই পাগলাটম আমার জীবছনর সবছচছয় 
সুন্র ঘিনা বছল মছন হত। টকন্তু আমার এই 
অসমূ্ে্থ জীবছনর সাছর জটড়ছয় ওর সুন্র 
জীবনিাছক টবকলাঙ্গ কছর দেয়ার দকান মাছন 
হয়না। ওর দফান দপছয়ও দকছি দেওয়ার সময় দ্ 
অসহ্য ্ ্রেো হছয়ছে আমার, তা আরও েশবার পঙু্গ 
হওয়ার ্্রেোর দচছয়ও অছনক গুে দবটশ। সবাই 
চায় তার িালবাসােছক সমূ্ে্থ দেখছত, টকন্তু পূে্থতা 
দতা শুধু পাওয়ার মছধ্যই আছসনা। আটম আমার 
িালবাসাছক নয়, িালবাসার মানুষিার জীবন প্ূে্থ 
হওয়া দেখছত চাই। তাই ওর জীবন দরছক এিাছবই 
সছর ্াব আটম।

আজ দশষবাছরর মত নীরার সাছর দেখা হছব 
আমার... দকমন দ্ন বুক কাোঁপছে। করুনাময়ীর 
বাসস্ট্যাছন্র সামছন োোঁটড়ছয় আটে। পাশ দরছক 
্ারাই ্াছচ্, আমার স্কাচিার টেছক করুে দচাছখ 
তাকাছচ্। নীরাও টক অছনক করুো টনছয় তাকাছব 
আমার টেছক??

কলকাতার আবহাওয়া আজ বড়সড় রটসকতা 
করছে আমার সাছর। একিু আছগও প্চন্ দরাছে 
মারা ধছর ্াটচ্ল, আর এখন ঝুম বৃটটি শুরু 
হছয়ছে। নীরা দেঁছড়াছত দেঁছড়াছত আসছে। ওর 
পড়ছন আসমাটন শাড়ী, হাছত নীল কাোঁছচর চুটড়। 
কপাছলর মাঝখাছন এতে বড় একিা নীলছচ টিপ। 
টক অপূব্থ লাগছে দমছয়িাছক! দবটশষেে তাটকছয় 
রাকছল দকমন দ্ন একিা ধাোঁধার মত লাছগ। 
আমার বুছক দসই অটত পটরটচত ব্যরািা আবার 
শুরু হছয়ছে, সুছখর ব্যরা!

নীরা হাোঁপাছত হাোঁপাছত এছস বলল,
-- অয়ন ো, আমার কপাছলর টিপিা টিক মাঝখাছন 
আছে দতা? নাটক বৃটটিছত টিছজ সছর দগছে।
-- মাঝখাছনই আছে।

-- বুঝছলন অয়ন ো, আমার বহুটেছনর স্বনে টেল 
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এমন এক ঝুম বৃটটিছত আপনার হাত ধছর হাোঁিছবা।

আটম একিু কটিন গলায় বললাম,
-- দ্ টনছজই একিা স্কাচ ধছর হাোঁছি, তাছক ধছর 
হাোঁিছল দবটশেূর দ্ছত পারটব না নীরা। দহাোঁচি 
দখছয় পছড় ্াটব।

নীরা হাোঁসছত হাোঁসছত বলল...
-- দকন আপটন দোিছবলায় ওই কটবতািা পছড়ন 
টন? “হাোঁটিছত দশছখ না দকহ, না দখছয় আোড়?”

-- করায় করায় রটসকতা করার দচটিা করটব না।

-- আপটনও করায় করায় ধমক দেওয়ার দচটিা 
করছবন না। আসুন আমার হাত ধরুন। দশষ 
সাষোছত একিু বষ্থা উৎসব হছয় ্াক।

আটম বহু কছটি টনছজছক সামলালাম। তারপর 
দকামল গলায় বললাম,
-- নীরা, তুই খুব দো্ একিা দমছয়। জীবছন 
কখনও কটিন বাস্তবতার মুছখ পটড়সটন। তাই কাোঁচা 
আছবছগর বছশ অছনক িুল কছর দফলছত পাটরস। 
এসব আছবগ ্ত পাতো টেটব, ততই জীবছন কটি 
বাড়ছব।

টকেুষেে টনছজর টনছচর দিাোঁি কামছড় োোঁটড়ছয় রইল 
ও। তারপর আমার টেছক তাটকছয় দকমন একিা 
শুন্য গলায় বলল,

-- আর আপটন ্টে আজ আমাছক টফটরছয় দেন, 
তাহছল এরপর সামছন দ্ গাটড়িা আসছব, আটম 
তার সামছন ঝাোঁটপছয় পড়ব। আপটন িাল কছরই 
জাছনন, আটম দ্িা বটল দসিা কছরই োটড়।

আটম অসহায় গলায় বললাম,
-- নীরা! তুই টলিজ দবাঝার দচটিা কর!

নীরা দ্ন টকেুই শুনছত পায়টন এমন িটঙ্গছত 
বলছলা,
-- আপনার সামছন অবশ্য আছরকিা অপশন 
আছে। সারাজীবছনর জন্য ্টে আপটন ওই টবশ্রী 
স্কাচিার বেছল আমার হাত ধছর হাোঁিছত রাটজ হন, 
তাহছল আটম গাড়ীর সামছন লাফ দেয়ার টসদ্ান্ 
বাটতল করছত পাটর। বৃটটির জছলর সাছর নীরার 
দচাছখর জল টমছশ ্াছচ্। কান্নার সময় ওর টনছচর 
দিাোঁিিা দকমন দ্ন দবোঁছক ্ায়। কাছরা কান্নার 
েৃশ্যও এত সুন্র হয়...!!

আটম ওর মারায় হাত রাখলাম। মছন মছন িাবলাম, 
পরছমশ্বর এই সহজ সরল দমছয়টির দচাখ দ্ন 
আর কখনও েুঃছখর অশ্রুছত না িাসান। বৃটটির 
দতাড় আরও বাড়ছে। বাড়ুক...! বৃটটির জল আজ 
সব ধুছয় টনছয় ্াক। আটম শতি কছর নীরাছক ধছর 
আটে। এখন পুছরা পৃটরবী দিছস দগছলও টকেু ্ায় 
আছস না। আপাতত একিা টবষয় টনছয়ই আটম 
টচটন্ত। এই মুহূছত্থ আছশপাছশ কেম ফুল দকারায় 
পাওয়া ্ায়...!
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ভ্রমে কাটহনী 

আন্ামাছন ভ্রমে 

          প্বাছলর দেছশ   
   

মধুটরমা সরকার

বাবার আন্ামান ্ াবার গল্প শুছন আমার অছনকটেন 
ধছরই ইচ্া টেল দ্ সবাই টমছল একবার 

আন্ামাছন দবড়াছত ্াব। অছনকটেন ধছর ্াবার লি্যান 
করছত করছত দসই সুছ্াগ পাওয়া দগল। জানুয়াটর 
মাছস এক দিাছর মা- বাবার সছঙ্গ উছি পড়লাম এয়ার 
ইটন্য়ার ফ্াইছি। সুস্বােু প্াতরাশ সারছত সারছতই 
কখন দ্ন দপাি্থছফ্য়াছরর আকাছশ দপৌছে দগলাম। 
জানালা টেছয় নীছচ দেখা টেল নীল জছল দঘরা দোি 
বছড়া সবুজ বেীপ। এয়ারছপাছি্থর বাইছর এছস অছিায় 
দচছপ দপৌছে দগলাম দপাি্থছফ্য়াছরর দহাছিছল।

নোনপব্থ দসছর একিু টবরিাম টনছয় আমরা দবছরালাম 
দপাি্থছফ্য়াছরর কছয়কটি েশ্থনীয় স্থান দেখছত। প্রছমই 
দগলাম দনৌবাটহনীর টমউটজয়াম ‘সমুট্কা’ য়। টিছকি 
দকছি টিতছর ঢুকছতই দচাছখ পড়ল সুসটজ্ত বাগাছন 
রাখা আছে একটি টবরাি নীল টতটমর কঙ্কাল। দেখলাম 
পৃরক পৃরক গ্যালারীছত সাজাছনা আছে আন্ামাছনর 
টবটিন্ন ধরছনর প্বাল,শখি, টঝনুক ইত্যাটে। এখানকার 
দমটরন অ্যাছকাটরয়াম গ্যালাটরটিও দবশ আকষ্থেীয়। 
দ্খাছন ঘুছর দবড়াছচ্ টবটিন্ন ধরছনর রটঙন মাে। 
তারামাে, সাগরকুসুম এইসব সাগর প্ােী। এখান 
দরছক দবটরছয় চছল এলাম ‘টফশাটরজ অ্যাছকায়াটরয়াছম’। 
এখাছনও আমরা টবটিন্ন ধরছনর রটঙন মাে, জীবন্ 
প্বাল, নানারকম তারামাে, সী-আটচ্থন, সী-টলটল 
দেখলাম। এরপর সংলনে দরছস্তারায় মধ্যানিছিাজন 
দসছর পড়ন্ দবলায় পাছয় দহছি আমরা অ্যাছকাটরয়াছমর 
অনটতেূছরই অবটস্থত দমটরনা পাছক্থ দপৌছে দগলাম। 
দসখাছন সমুছ্র নীলছচ রঙা অগিীর স্বচ্ জছলর 

তলায় অজস্র জীবন্ সী আটচ্থন, সমু্শশা, দোছি দোি 
রটঙন মাে ও রঙবাহাটর কাোঁকড়া দেছখ টবমেছয়  মুগ্ধ 
হলাম। এখান দরছকই েূছর দেখছত দপলাম টবখ্যাত 
‘রস আইল্যান্’।

পরটেন দিারছবলায় আমরা দবটরছয় পড়লাম হ্যািলক 
বেীছপর উছদেছশ্য। হ্যাছিা দজটি দরছক টবলাসবহুল কু্রছজ 
উিলাম। কাোঁছচর জানালা টেছয় সবছজ-নীল সমুছ্ 
কু্রছজর জল দকছি এটগছয় ্াওয়ার সছঙ্গ দোছিা বছড়া 
নাম না জানা বেীপ দেখছত দেখছত কছয়ক ঘন্ার মছধ্য 
দপৌছে দগলাম হ্যািলক। দজটির বাটহছর এছস গাটড়ছত 
মাত্র ১০ টমটনছিই দপৌছে দগলাম টবজয়নগর বসকছত। 
এখাছনই আমাছের রাকার টরছসাি্থ। মালপত্র দরছখ 
একেুছি দপৌছে দগলাম নারছকল বীটর দঘরা সাোবাটলর 
বসকছত। মছনামুগ্ধকর দশািা এই টবজয়নগর বসকছতর। 
অছনকষেে ধছর সমুছ্র জছল রটঙন দোছিা মাে, 
কাোঁকড়া ইত্যাটের লুছকাচুটর দখলা দেছখ আবার দহাছিছল 
টফছর এলাম। মধ্যানিছিাজন দসছর এবার চললাম 
‘কাছলাপারর’ বসকছত। এখাছন নীলছচ-সবুজ সমুছ্র 
দঢউ ঝকঝছক সাো বালুকাতছি দখলা করছে। এখাছনই 
বসকছতর পারছরর গাছয় গাছয় আিছক রাকা অদু্ভত 
প্ােী ‘কাইিন’ দেখলাম। হিাৎ দেটখ দজায়াছরর জছল 
দিছস এছস পারছরর দখাোঁছজ আিছক আছে দবশ 
বছড়াসছড়া একিা দিারাকািা সী-দনেক। এই কালাপারর 
বসকছত অদু্ভত িটঙ্গমায় পছড় রাকা মৃত গাছের 
অতুলনীয় দসৌন্্্থ ক্যাছমরায় বটন্ কছর আমরা টফছর 
এলাম কালাপারর বসকছত। কালাপারছর টকেুষেে সময় 
অটতবাটহত কছর টফরটত পছর দগলাম ‘দগাটবন্নগর’ 

জছলর টনছচর জীবন্ প্বাল
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বসকছত। এই বসকছতর অগিীর জছল ঘুছর ঘুছর সুন্র 
সুন্র জীবন্ স্পঞ্জ, সাগর কুসুম, সমু্ শশা দেখছত 
দেখছত আমরা পাছয় পাছয়ই আবার টফছর এলাম 
টবজয়নগর বসকছত। এটেন টবছকছল আমরা অছিায় 
দচছপ এক ঘন্ায় দপৌছে দগলাম ‘রাধানগর’ বসকছত। 
রাধানগছরর অরে্যছঘরা অধ্থচন্দ্রাকৃটত বসকছতর দশািা 
অতুলনীয়। এখাছন প্চুর সন্ন্যাসী কাোঁকড়ার দেখা 
দপলাম। এোড়াও দেখলাম বালুকাতছি বাটলর দোছিা 
দোছিা বল টেছয় কাোঁকড়াছের বানাছনা নানারকম সুন্র 
সুন্র নকশা। অপূব্থ সূ্্থাস্ত দেছখ টফছর এলাম দহাছিছল। 
       
পরটেন প্াতরাশ দসছরই জল্াছন- রওনা হলাম নীল 
বেীছপর পছর। মাত্র এক ঘন্াছতই দপৌোলাম নীল-
বেীছপ। স্বচ্ তুোঁছত নীল রছঙর জছল দঘরা এই বেীপ। 
টবছকছল দহাছিল দরছক দবটরছয় হাোঁিছত হাোঁিছতই দপঁছে 
দগলাম বেীছপর ‘লষেনপুর-িু’ বসকছত। এটি প্বাল 
বসকত। অজস্র এবছড়া দরবছড়া মৃত দকারাছলর পারুছর 
জটমর উপর টেছয় হাোঁিছত হাোঁিছত দপৌছে দগলাম 
হাোঁিুজছল। এখাছনই ঘুছর ঘুছর দেখলাম জছলর তলায় 
নানা রছঙর অজস্র জীবন্ প্বাল। দেখা টমলল দজায়াছরর 
জছল সাোঁতছর আসা এক বছড়াসছড়া দজটলটফছসর। 
এখাছন রঙবাহাটর প্বাছলর রাছজ্য ঘুছর দবড়াছচ্ 
নানারকম সমু্ শশা, কাোঁকড়া, তারামাে ইত্যাটে। 
এোড়াও প্বাছলর ফাোঁছক ফাোঁছক রটঙন স্পঞ্জ আর অপূব্থ 
সুন্র নানা রছঙর বেত্যাকার টঝনুক। এখাছনই নজর 
কাড়ল ‘‘ন্যাচারাল হাওড়া-টব্রজ,” ্া বহু্ুগ আছগ মৃত 
প্বাল ও পারর টেছয় প্াকৃটতক িাছবই সৃটটি হছয়ছে। 
পরটেন সকাছল দগলাম িরতপুর বসকছত। এখান 
দরছকই আমরা ্াস-বিম দবাছি দচছপ ঘুছর দেখলাম 

জছলর নীছচর প্বাল প্াচীর। িরতপুর দরছক দগলাম 
সীতাপুর বসকছত। রাধানগর বসকছতর মছতা এটিও 
একটি অরে্যছঘরা অধ্থচন্দ্রাকৃটত বসকত, টবছকছল সূ্্থাস্ত 
দেখার জন্য আমরা দগলাম ‘লষেেপুর-ওয়ান’ বসকছত। 
টেগন্ছরখায় সূ্্থাছস্তর অপূব্থ দশািা দেছখ আমরা টফছর 
এলাম। পরটেন আবার নীল দরছক টফছর এলাম 
দপাি্থছফ্য়াছর। দসটেন টবছকছলই দেছখ এলাম 
দপাি্থছফ্য়াছরর টবখ্যাত নারছকলবীটর দঘরা ‘করবানইস্ 
দকাি’ Corbyn Cove বসকত। এখাছন নানারকম 
জলক্রীড়ার ব্যবস্থা আছে। সন্ধ্যায় দসলুলার দজছল টগছয় 
দেখলাম ‘লাইি অ্যান্ সাউন্’ দশা এর মাধ্যছম স্বাধীনতা 
সংগ্রাছমর ইটতহাস। 
      
পরটেন দিাছর গাটড়ছত ওয়ানু্র এর উছদেছশ্য রওনা 
টেলাম। গন্ব্য দমটরন ন্যাশনাল পাছক্থর ‘জটলবয় বেীপ’। 
লছঞ্চ কছর মাত্র এক ঘন্ার মছধ্য দপৌছে দগলাম 
‘জটলবয় বেীছপ’। এখাছনও ্াস বিস্ দবাছি কছর 
বেীছপর চারপাছশ জছলর তলায় টঘছর রাকা অদু্ভত সুন্র 
দকারাল-রীফ দেছখ, বেীছপ আরও টকেুিা সময় কাটিছয় 
আবার ওয়ান্াছর টফছর এলাম। স্থানীয় একটি দহাছিছল 
মধ্যানিছিাজন দসছর আবার গাটড়ছতই চছল দগলাম 
টচটড়য়ািাপুর। টচটড়য়ািাপুর বাছয়ালটজক্যাল পাছক্থ 
আন্ামাছনর নানারকম গােপালা, পাটখ ও অন্যান্য বন্য-
প্ােীছের সাছর পটরটচত হলাম। এরপর বাছয়ালটজক্যাল 
পাছক্থর কাছেই ‘মুন্াপাহাড়’ বসকছত সূ্্থাস্ত দেছখ টফছর 
এলাম দপাি্থছফ্য়াছর। পরটেন দিাছরই রওনা টেলাম 
কলকাতার পছর।     

েটব: জয়েীপ সরকার  

নীল বেীছপর, সীতাপুর বসকত
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পূজাবাটষ্থকীছত টকেু দলখার অনুছরাধ এছসছে অরচ 
প্স্তুটত না রাকাছত আটম টেছশহারা । আজ 

এইিাছবই শুরু করা ্াক না দকন.......

এ এক অবসরপ্াপ্ত ্ুবছকর (মন মানটসকতায়!) 
দরাজনামচার কাটহনী। এই টবছেছশ নয় নয় কছর 
অছনক গুছলা বের কাটিয় দফলার পর মছন হল “আছর, 
আমার অটিজ্তার ঝুটল দরছক না হয় টকেু গল্পই করা 
্াক আমার পছরর প্জছন্মর সাছর সম্ক্থিাছক টজইছয় 
রাখছত”! আর এই দিছবই আজ আবার কছর আমার 
কলম ধরা, মাছন কাটল কলছমর বেছল আজছকর 
আধুটনক প্্ুটতির হাত ধরা।

সালটি টেল ১৯৮৯, প্ছজছ্র কাছজ আমাছক পাটড় 
জমাছত হছয়টেল দসই সুেূর েটষেন আটফ্কায়। দসই 
অটিজ্তা টেছয়ই না হয় শুরু করা ্াক।  তখনও 
“Apartheid” এর েুম্থটত কাছিটন। টম: মাছন্লা 
তখনও দজছল বন্ী, ি: টসসুলু দকবলমাত্র দজছলর 
বাইছর আসার সুছ্াগ দপছয়ছেন, দসই সমছয় আমার 
েটষেন আটফ্কাছত প্ায় েু মাছসর জন্য ্াওয়ার বাত্থা 
দশানাছলন আমার “Boss” ..। এছক দতা ইটন্য়ান 
(বাোটম, কাছলা বলা ্ায় না!) তার ওপর দ্খাছন 
্াওয়ার করা হছচ্ দসিা দ্ সাোছের কাছে বাোটম বা 
কাছলা হওয়ার অটিশাছপ জজ্থটরত এবং আমার কাছে 
এছকবাছরই অজানা দেশ। আটম টবনীত িাছবই জানছত 
চাইলাম দ্ ্টেও আটম সুইছিন দরছক ্াটচ্ টকন্তু 
আমাছক টনছয় ্টে করা ওছি তখন আটম টবপছে পড়ব 

ভ্রমে কাটহনী 

বে্থবােটক্টি দসই েটষেন আটফ্কা 
ভ্রমছনর অটিজ্তা

সাো/কাছলার দেছশ 
 এক অনুসটন্ধৎসু বাোটমর পোপ্থন  
  

স্বপন চ্যািাজ্থী

না দতা? Boss এর উতের হল আমরা দতামার সব de-
tails, administration এর কাছে পাটিছয়টে এরপর 
তুটম দপঁেবার পর ্টে দসইরকম টকেু ঘছি দতা তুটম 
পছরর টবমাছনই দফরত আসছব, তার পছরর ব্যাপারিা 
আমাছের ওপর দেছড় োও। স্বীকার করছত একিুও 
লজ্া দনই দ্ আটম এছকবাছরই স্াি্থ নই, তখন দতা 
আছরাই টেলাম না। ইংরাজী সু্ছল পড়া দেছলও টেলাম 
না সুতরাং বুছকর দিতছর গুড়ু গুড়ু িাব টনছয় বাটড় 
টফরলাম। পছরর টেন সকাল নিায় flight, Nor-
rköping দরছক Frankfurt এবং দসখান দরছক Jo-
hannesburg, প্ায় এগাছরা ঘন্ার সফর।

প্রম দচািিাই দপলাম নরশটপং-এ, ”flight delayed 
due to bad weather” সংবাছে । বলা ্াছচ্ না 
বাযু়্ান কিার সময় পাখা দমলছত পারছব! আমার 
Connected flight, Frankfurt দরছক ধরা সম্ভব 
টকনা দসই টনছয় টচন্ায় পড়লাম। ্টে না ধরছত পাটর 
তাহছল আবার েুটেন পছর Johannesburg এর 
flight, মাছন আমাছক জাম্থানীছত আিছক পড়ছত হছব। 
এটেছক আমার কাছজর জায়গাটি Johannesburg 
দরছক আছরা প্ায় ৩০০ টক:টম: েূছর আর একটি শহছর 
নাম Nelspruit, Transvaal district। আমাছক 
ড্াইিার টনছত আসছব সুতরাং প্রম কাজ হল Paper 
mill দক জানাছনা অবসহানিা ! তখনও Cell phone 
এর ্ুগ আছস টন তাই airport personnel-ই দসই 
োটয়বেিা টনছলন, কারে আমার Air ticket িা Johan-
nesburg প্্থন্ই টেল। ্াইছহাক দশষপ্্থন্ ্খন 
আটম আকাছশ Frankfurt এর রাস্তায় তখন আটম 
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সময় দেছখ বুঝলাম আজ আমার আর Johannes-
burg এর ফ্াইি ধরা সম্ভব হছচ্ না! এই উড়াছন 
আমরা সবসুদ্ ে-জন টেলাম Johannesburg এর 
্াত্রী, সকছলই সাো আর একমাত্র আটম বাোটম।

আমরা দ্ৌরিাছব Captain দক অনুছরাধ করাছত টতটন 
ঘটড় দেছখ বছল্ন আমরা প্ায় আধঘন্া দেরীছত দপঁেছবা 
টকন্তু দতামাছের দকান টচন্া দনই আটম flight termi-
nal এবং flight captain এর সাছর করা বছল 
অনুছরাধ করটে ্াছত দস দতামাছের জন্য অছপষো কছর 
। দতামরা টবমান অবতরছনর সাছর সাছরই দকান টেছক 
না তাটকছয় দগি নাম্বার ৩২ এর টেছক দেৌড়ছব। তখনই 
বুছঝটেলাম আটম Johannesburg দপঁেবার পর 
আমার জামা/কাপড় পাল্াবার মত দকান জামা/কাপড় 
আমার সাছর দনই!

্াইছহাক টবমাছনর অবতরছনর সাছর সাছরই আমাছের 
ে-জনছক সু্টয়াি্থ আছগ দবছরাছত সাহা্্য করল। 
Frankfurt Airport এত বড় আমার ধারনাছতই 
টেলনা তার ওপর আটম টেছশহারা, আটম দেৌড়টচ্ আর 
প্শ্ন করটে gate number 32-র দখাোঁছজ। অন্য 
্াত্রীছের কাউছকই দেখছত পাটচ্ না কারন আর 
পাোঁচজন ্াত্রীই েটষেন আটফ্কার এবং ব্যাবসাটয়ক 
দষেছত্র তাছের ইছয়াছরাছপ আসা ্াওয়া আছে, তাছের 
কাছে অজানা টেল না “Gate number 32”। ততষেছে, 
“টেছক টেছক দসই বাত্থা রটি দগছলা ক্রছম, স্বপন 
চ্যািাজ্থীছক খুোঁটজয়া চটলছতছে উড়াছন ওিার আম্রেছে“ 
আমার দচাছখর সামছন “Gate no 32” এ েুই সুন্রী 
আমার হাছত একটি উড়াছন ওিার আম্রেে পত্র গুোঁছজ 
টেছয় হাত ধছর টহড় টহড় কছর িানছত িানছত ্ ্রেোনছব 
প্ায় দিছল ঢুটকছয় টেছতই ্ ্রেোনব গছজ্থ উিল আকাছশ 
পাখা দমছল। আমার “Business class ticket” টেল 
টকন্তু তখন সুন্রীছের দেওয়া আম্রেে পত্রটি আর 
দেখার সময় টেল না তাই জিছর ঢুকছতই একজন 
টবমান দসটবকা আমাছক economy class এ একজন 
েটষেন আটফ্কার নাগটরছকর (পছর দজছনটেলাম, Boer, 
Dutch origin, দকউ ্টে আছরা জানছত চান তাহছল 
“South African Boer war” দনি দঘোঁছি দজছন 
টনছত পাছরন) পাছশ জায়গা কছর টেল। আমার 
অন্যপাছশ একজন জাম্থান ি্ছলাক, পছর আলাপ কছর 
জানছত পাছরটেলাম। এনার স্তী েুি্থাগ্যবশত দপেছনর 
আসছন জায়গা দপছয়টেছলন । অছনক লম্বা সফর, 
েটষেন আটফ্কার ি্ছলাকটি আমার সাছর একটিও 
করা বছলন টন টকন্তু জাম্থান ি্ছলাক আমার সাছর 
আলাপ কছর জানছত চাইছলন আটম টক করছে ্াটচ্ 
ইত্যাটে ই্ত্যাটে......। টকেুকে পছরই হিাৎ েটষেন 
আটফ্কার ি্ছলাক এই জাম্থান ি্ছলাছকর সাছর 
“Coloured and blacks” দের টনছয় অকর্য সব 

আছলাচনায় দমছত উিছলন। জাম্থান ি্ছলাক খুবই 
অস্বটস্তছত পড়ছলন আর আটম টনছজছক দ্ন আছরা 
অসহায় দবাধ করছত লাগলাম। তখনই আমার মছন 
হল, না জাটন আছরা কত অপমান বা অবমাননা সইছত 
হছব েটষেন আটফ্কাছত পা রাখার পর! হিাৎই জাম্থান 
ি্ছলাকটি অন্যজনছক অনুছরাধ কছর বসছলন দ্ 
ওনার ্টে আপটতে না রাছক তাহছল উটন ্টে ওনার 
স্রীর সাছর জায়গা বেল কছরন, তাহছল ওনারা একসাছর 
সময়িা কািাছত পারছবন। ি্ছলাছকর দকান আপটতে 
দেখলাম না হয়ত উটনও অস্বটস্তছত িুগটেছলন একজন 
বাোটমর পাছশ জায়গা টনছত !! পছরর সময়িুকু খুবই 
িাছলা দকছিটেল জাম্থান েম্টতর সাছর.....

টবমানবছন্ছরর বাটহছর আমার নাম টনছয় অছপষোয় 
দেখলাম একজন কাছলা ি্ছলাকছক, দপাষাছক দবাঝা 
দগছলা দকাম্াটনরই পািাছনা দলাক।প্ায় আছরা টতন 
ঘন্ার রাস্তা গাটড়ছত। গাটড়ছত উছিই আলাপ জটমছয় 
দফল্াম । দ্ছহতু করা বলছত সুটবধা হছব তাই সামছনই 
বসলাম । লষে্য করলাম (ড্াইিাছরর নামটি টেল Josef 
) Josef একিু অস্বটস্ত দবাধ করছে টকন্ আমার সাছর 
করা বলছতও মছন হল না তার দকান আপটতে আছে, 
হয়ত বাোটম বছলই! টকন্তু আমার রাকাকালীন বাোটম 
িারতীয়ছের দ্ ব্যবহার কাছলাছের ওপর দেছখটে তাও 
টকেু মাত্রায় কম টেল না, সাোছের ব্যবহার কাছলাছের 
দরছক! দস গল্প না হয় আর একটেন হছব ।

রাস্তায় দ্ছত দ্ছত কত গ্রাম কত শহর পার হলাম । 
েটষেন আটফ্কার প্াকৃটতক দসৌন্্্থ অসম্ভব সুন্র, 
সবুছজর সাছর সাছর লাল মাটির প্ান্র, েুছর েুছর 
পাহাড় দঘরা এক স্বছনের দেশ ।

Josef এর কাছে অনুছরাধ করলাম ও দ্ন দকান একিা 
শহছর একিু োোঁড়ায় কারে আমার চলার মত টকেু 
জামা/কাপড় েরকার। Josef জানাছলা আজ দতা 
রটববার তাই দোকান পাি দখালা রাকার করা নয় তবুও 
দস দচটিা করছব। টকন্তু আমরা একিা শহছরর মছধ্য 
ঢুছকও দেখলাম সটত্যই সব দোকানই বন্ধ। তছব প্রম 
আটম েটষেন আটফ্কার একটি দো্ শহছরর কাছলাছের 
আস্তানা দেখার সুছ্াগ দপলাম। এখাছন বছল রাখা 
িাছলা দ্ দসই সময় বড় শহছরর সাোছের এলাকায় 
কাছলাছের এছকবাছরই প্ছবশ টনছষধ টেল। আমারও, 
কারন আটম তাছের েৃটটিছত “Coloured “ টকেু 
Street side খাবাছরর দোকান টেল দসখান দরছকই 
টকেু একিা টকছন দখছয়টেলাম মছন আছে। তছব 
জায়গািা খুবই দনাংরা টেল ।

সফর ্খন দশষ হল কাগজকছলর দোড়ছগাড়ায় তখন 
আটম প্ায় দচাখ খুছল রাখার অবসহায় দনই । হিাৎ 
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কাছন এছলা “ Welcome to South Africa, mr. 
Chatterjee. I am Mick, the Personnel man-
ager.” তাটকছয় দেখলাম একজন সাো ি্ছলাক হাত 
বাটড়ছয় টেছয়ছেন অটিনন্ছন । উটন ওনার গাটড়ছত 
ওিার অনুছরাধ জানাছলন, টজজ্াসা করছলন “Where 
is your luggage ?” সব শুছন বছল্ন আজ দতা টকেু 
করার দনই আজ রটববার, কাল আমার অটফস দখাোঁজ 
দনছব। আমার ধারনা দকমন দ্ন সব ওলি পালি হছয় 
দগছলা,আমার দতা ধারনা টেল আমাছক না জাটন কত 
অপমাছনর মছধ্য টেছয় দ্ছত হছব টকন্তু ......!

এই ি্ছলাক দসইটেন দরছকই আমার খুব কাছের 
মানুষ হছয় উছিটেছলন । গাটড়ছত দ্ছত দ্ছত উটন 
টকেুিা সহজ কছর জানাছলন আমার রাকা এবং খাওয়ার 
ব্যবসহার করা, টকন্তু তখনও আমার দকান ধারনাই 
দসইিাছব টেল না দ্ সাো আর কাছলাছের বাসসহান 
আলাো এবং তাছের ওিাবসাও একসাছর নয় ! করা 
বলছত বলছত আমরা একটি অসম্ভব সুন্র সাজাছনা 
এলাকায় দপঁেলাম, চাটরটেছক বড় বড় বাঙছলা বাটড়, 
জলছকটলর ব্যবসহা সহ ফুছলর বাগান এবং বাটহছর 
কম্থরত অছনক জন কাছলা মানুছষর সমাহার।

আমার টজজ্াসার উতেছর উটন বছল্ন এই এলাকাটি 
সাোছের জন্য বানাছনা (সকছলই কাগজকছল 
চাকুরীরত)। আপনার রাকার খাওয়ার ব্যবসহা এখাছনই 
হছয়ছে । উটন আমাছক drive way টেছয় একটি সুন্র 
সাজাছনা দোি বাঙছলার েরজা খুছল আহ্বান জানাছলন 
। আমার গাছয় েুটেছনর সফছরর জামা/কাপড় অরচ 
দিতছর বসার পর মছন হল আমার দফ্শ হওয়ার 
েরকার। উটন টনছজই কটফ বানাছলন এবং আমার 
হাছত এক কাপ টেছয় টনছজও টনছলন। এইখাছন বছল 
টনই দ্ Paper mill টির বত্থমান োটয়ছবে ট্টন টেছলন 
টতটন একজন সুইটিশ ি্ছলাক নাম Mr. Shalin। 
Mick বছল্ন Mr Shalin অন্য কাছজ একিু ব্যস্ত 
আছেন আপনার সাছর dinner এর আছগ দেখা হছব, 
ওনার সাছরই আপটন আমাছের Officers Club এ 
dinner করছবন । আপটন rest টনন, আমার সাছর 
কাল আপনার দেখা হছব । উটন চছল ্াবার পর 
দতায়াছল জটড়ছয় কখন দ্ন ঘুটমছয় পছড়টেলাম, ঘুম 
িাঙল েরজার খিখিাটনছত। তাড়াহুছড়া কছর দসই 
দনাংরা জামা/কাপড় পছরই েরজা খুছল দেটখ এক 
দসৌম্য ি্ছলাক দ্ন আমার িাষায় করা বছল উিছলন 
“Har du sovit gott? Hur gick det med resan 
? আমাছক টনছয় উটন Officer Club এ dinner এ 
দগছলন এবং দ্িা বুঝলাম Club টি আমাছক দ্খাছন 
রাখা হছয়ছে সখান দরছক মাত্র পাোঁচ সাত টমটনছির 
হাোঁিার রাস্তা।

এখাছন আমার এক নতুন অটিজ্তার হাছতখটড়। 
অছনকিা ইংরাজী েটবছত দেখা ইংছরজ আমছলর Co-
lonial Club, সুন্র কছর সাজাছনা এবং সবরকছমরই 
টবছনােছনর ব্যাবস্থায় িরপুর ।

সকছলই সাো (রাজার জাত!), ্ারা দসবায় আছে তারা 
সকছলই সুেশ্থন কাছলা মানুষ। Mr. Sahlin দক 
সকছলই “Hello”, “Good Evening” বছল অি্যর্থনা 
জানাছলও আমার জন্য তী্্থক টজজ্াসা োড়া টকেুই টেল 
না! পছর Sven (Mr Sahlin) এর কাছে জানছত 
দপছরটেলাম এই কছলাটনয়াল ক্াছব Coloured বা 
Blacks দের প্ছবশ টনছষধ তাই সকছলই একিু আশ্চ্্থ 
হছয়টেল তছব দ্ছহতু আটম Sven এর সাছর এছসটে 
তাই কাছরারই সাহস টেল না প্শ্ন দতালার ! পুছরা 
পটরছবশিাই আমার কাছে খুবই অস্বটস্তজনক। আমার 
একমাত্র তখন কাছের মানুষ Sven এবং ্ার সাছর 
আটম আমার িাষায় ( আটম মছন প্াছন বাঙাটল, টকন্তু 
এই দেশিাও তখন আমারই দেশ হছয় োোঁটড়ছয়ছে, তাই 
এই দেছশর িাষািাও বহুকাল আমারই িাষা) করা 
বলছত পাটর ।

পছরর টেন আমার প্রম mill visit, Sven এর সাছর 
আমার ্াওয়ার করা, টকন্তু আমার দসই বহু ব্যবহাটরত 
জামা/কাপড়ই িরসা। ্াইছহাক প্রম project 
meeting এ সকছলই সাো আর আটম বাোটম, টকন্তু 
সকছলর দরছক েূছর গুটিসুটি দমছর বছস আছে একটি 
কাছলা ্ুবক । পটরচয় টবটনমছয়র পর জানছত পারলাম 
কাছলা ্ুবকটি Project assistant, নাম Tuba। 
সকছলর মছধ্য একটি চটবিশ পোঁটচশ বেছরর ্ুবক 
(সাোছের মছধ্য ) এটগছয় এছস পটরচয় টেল Naigel 
বছল। এই Naigel ই পছর আমার বনু্ধ হছয় োোঁড়ায়। 
আমার দ্ছহতু সুিছকস এছস দপাোঁেছত আছরা চারটেন 
লাগছব তাই আমার পরার জন্য দেওয়া হল mill এর 
Supervisor দের uniform, খাোঁটক জামা আর প্যান্।
আমার আজ দরছকই কাছজর শুরু, Sven আমাছক পুছরা 
প্ছজ্গ্রুছপর সাছর আলাপ কটরছয় টেল। আমার মছন 
হয়টন দ্ আমাছক দকউ দিরা দচাছখ ্াচাই করছে ! 
আমার প্ছজ্গ্রুছপর সকছলই খুব Cooperative, 
তারই মছধ্য Naigel দেছলটি দবশ সপ্টতি এবং দ্ 
দকান সাহাছ্্যর জন্যই সব সময়ই দ্ন প্স্তুত। পছর 
দজছনটেলাম ওর ওপরই আমার দেখাছশানার িার 
দেওয়া হছয়ছে ।

টেছনর মছধ্য দবশ কছয়কবারই আমাছক Lab এ দেৌড়ছত 
হয়। দসখাছনই আলাপ হল একজন কাছলা ি্ছলাছকর 
সাছর (শুনছত খারাপ লাগছলও আমাছক “কাছলা” এবং 
“সাো “ টবছশষেগুছলা টলখছতই হছচ্ কারে দ্ 
দেশিায় এছসটে দসই দেশিায় এখনও সাো আর 
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কাছলার বেন্ চলছে এবং তাছের মছধ্য সমান অটধকাছরর 
করা এখনও সুেূরপ্সারী!!)আলাপ হল, জানছত 
পারলাম টতটনই labএর োটয়ছবে আছেন। কাোঁছচর ঘছর 
একজন সাো ্ ুবক বছস আমাছক সটন্হান দচাছখ দেছখ 
চছলছেন! আমার দকমন দ্ন এক অনুিুটত হল এই 
কাছলা ি্ছলাক দ্ন টিক সহজ হছত পারছেন না, 
মুছখর টেছক দচাখ তুছলও করা বলছেন না ! আমার ্া 
জানার একটি কাগছজ টলছখ আমার হাছত তুছল টেছলন 
মাত্র । আটম এও লষে্য করলাম উটন আমার দরছক 
একিু েূরবে দরছখই করা বলছেন । ্াইছহাক 
সপ্তাহেুছয়ক কািাবার পর জানছত দপছরটেলাম ্টেও 
এই ি্ছলাকটিই Lab এর োটয়ছবে টকন্তু ওই কাোঁছচর 
ঘছরর সাো জনই এই Lab এর টবধাতা ! একটেন 
আমার Lab visit এ লষে্য করলাম কাোঁছচর ঘরটি ফাোঁকা, 
এও লষে্য করলাম lab এর োটয়ছবে রাকা ি্ছলাকটি 
আজ অছনক সহজ এবং সতসু্ত্থ । আজছক উটন 
পটরস্ারই বছল্ন আপটন আমার সাছর করা ্ত না 
বছলন ততই িাল ্খন ওই সাো ি্ছলাক রাকছবন । 
উটন জানাছলন, আপটন বাইছর দরছক এছসছেন তাই 
অছনক টকেুই আপনার কাছে পটরস্ার নয় তাই 
আপনাছক জানাটচ্ ্টেও আটম এই lab এর োটয়ছবে 
আটে কুটড় বের টকন্ ওই সাো ি্ছলাক পেন্ কছরন 
না দ্ আটম আপনার সাছর করা বটল। কারে জানছত 
চাওয়াছত বছল্ন উটন দ্ছহতু “সাো” তাই ওনার 
দসইরকম দকান অটিজ্তা না রাকছলও উটনই এই lab 
এর in-charge হছয়ছেন শুধুমাত্র “সাো” বছল। 
আমার প্ছত্যক কাজই ওনার অনুমটত োড়া কাউছকই 
দেওয়া বারে আছে । করা চলাকাটলনই হিাত Tuba 
( দ্ই কাছলা ্ুবকটি দপ্াছজ্গ্রুছপ আছেন ) দকান 
প্ছয়াজছন lab এ দঢাছক। আটমও এই সুছ্াছগ ওর 
সাছর আলাপ কছর দনওয়ার সুছ্াগ োটড় না । টকন্তু 
দেছলটিও দকমন দ্ন এক িীটত টনছয় এটেক ওটেক 
তাটকছয় আমার প্ছশ্নর উতের টেছত রাছক । আমার 
টজজ্াসার উতেছর জানছত পারলাম এখানকার োটয়ছবে 
রাকা সকল কাছলা মানুষছের জন্য আলাো বাসসহান 
আছে এবং দসিা mill premises দরছক প্ায় আি - 
েশ টকছলাটমিার েূছর। দ্ছহতু এোঁছের কাউছকই 
আমাছক দ্খাছন রাখা হছয়ছে দসখাছন টনছয় ্াওয়া 
সম্ভব নয় তাই আটম জানছত চাইলাম আটম টক এই 
Black Village” দেখছত দ্ছত পাটর তাহছল এোঁছের 
সাছর আমার আছরা িাছলা কছর আলাপ করার সুছ্াগ 
হছব ? েুজছনই দেখলাম চুপ কছর দগছলন ! আটম 
জানছত চাইলাম ওনাছের টক আপটতে আছে আমাছক 
ওনাছের বাটড়ছত টনছয় দ্ছত ্টে তাই হয় দতা কারে 
জানছত চাইলাম । lab এর ি্ছলাক বছল্ন ওনাছের 
দকানই আপটতে দনই টকন্তু আমাছক ওনাছের সাছর 
দেখছল ওনাছেরই অছনক অসুটবধায় পড়ছত হছব । 
আর তাোড়া আমাছক পর দেটখছয়ই বা দক টনছয় ্াছব 

? আটম বল্াম আমার দ্ছহতু গাটড় আছে তাই prem-
ises দরছক েূছর আটম Tuba র সাছর দেখা করছত 
পাটর, ওর সাছরই আটম দ্ছত পাটর । টিক হল 
কাোকাটে কাছলাছের জন্য একটি বাজার আছে 
দসখাছনই শটনবার আমাছের দেখা হছব দ্ছহতু ওিা 
কাছজর টেন নয় । এইখাছন বাজারটির একিু বন্থো 
দেওয়া ্াক । বাজারটির দচহারা আমাছের গ্রামগছঞ্জর 
হাছির মত । এখাছন দকান সাো দলাক দতা আছসই না 
এমন টক আমার মত বাোটমরাও নয় ! আছগ আটম 
একবার ঘুরছত ঘুরছত টগছয়টেলাম। অছনকিা 
আটেবাসীছের হাছির মত, দকউ মুরটগ টনছয় এছসছে, 
দকউ োগল, দকউ মাছির সটজি (িু্া)। টকেু সস্তা 
লিাটস্টছকর ঘরকন্নার সামগ্থীও ।এখাছন বছল রাখা 
িাছলা, েটষেন আটফ্কার শুধু দ্ সাো/কাছলার বেন্দ্ব তা 
টকন্তু নয়, দসখাছন কাছলা tribes দের মছধ্যও hierar-
chy আছে, এমনটক এক tribe আর এক tribe এর 
সাছর একসাছর ওিাবসাও কছর না । সবছরছক বড় 
আর ষেমতাবান tribal group টি হল “জুলু” ( দকউ 
্টে আছরা জানছত চান তাহছল ( Zulu war) এর 
ওপর দনি ঘাোঁিছত পাছরন) ।

আটম প্রম আলাছপর পর Mick দক জাজ্াসা 
কছরটেলাম আচ্া , এখাছন দকান Indian কাজ কছরন 
না ? তাছত উটন বছলটেছলন দ্, না, কারে ্টে দকান 
Indian দক recruit করা হয় তাহছল তার জন্য 
দকাম্াটনছক আলাো কছর “Village” বানাছত হছব 
তার কারে দকান Indian ই কাছলাছের সাছর তাছের 
Village এ রাকছত চাইছব না আর White village 
এ দকান Coloured বা Blacks দের প্ছবশ টনছষধ। 
টকেু Indian Supplier আছেন তারা কাজ দশষ কছর 
টফছর ্ান অরবা Nelspruit এ দহাছিছল রাছকন। 
সুতরাং শুধু সাো/কাছলার সাম্প্রটেয়কতাই নয় আমার 
দেখা তখনকার েটষেন আটফ্কার সাম্প্রোটয়কতার বীজ 
টেল অছনক গিীছর । শুধু তাই নয় কছয়কটেন পছরই 
আটম জানছত দপছরটেলাম সাো চামড়ার দলাছকছের 
মছধ্যও ঘৃোর পাহাড় জছম আছে, ইংছরজ বংশধররা 
িাচ বংশধরছের (Boer) সকছলর সমছষেই সমাছলাচনা 
কছর! বুছঝছত অসুটবধা হয় টন দ্ লব্ধ ষেমতা মানুষছক 
অমানুষ কছর দতাছল।

দসই উতি শটনবাছর আটম জলখাবাছরর পরই বাজাছর 
হাজীর হই (আবারও বছল রাটখ দসই সময় mobile 
phone এর ্ুগ টেল না ..) সুতরাং আছগর টেনই 
Tuba র সাছর করা হছয় টেল ও বাজাছর টিক েশিার 
সময় আসছব, দেখলাম ও োোঁটড়ছয় আছে এবং আমাছক 
দেছখ এক মুখ হাটস টনছয় এটগছয় এল।

ও ্খন আমাছক রাস্তা দেটখছয় ওছের আস্তানায় টনছয় 
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্াছচ্ তখন নতুন কছর লষে্য করলাম দ্ সাোছের 
সাছর কাছলাছের অবস্থাছনর কত প্ার্থক্য। টকেুিা 
টগছয়ই প্ায় কাোঁচা রাস্তা এবং ওনাছের বাসসহানগুছলা 
অছনকিাই ব্যারাছকর মত, তছব কাছজর োটয়বে টহছসছব 
িাগ করা।

আমাছক দেছখ অছনকই এটগছয় এছসছে তারই মছধ্য 
আমার টবছশষ পটরটচত lab এর োটয়ছবে রাকা কাছলা 
মানুষটি সকছলর আছগ। আমাছক Tuba তার দো্ েু 
কামরার বাসসহানটিছত আহ্বান জানাল, সাছর lab এর 
ি্ছলাক। Tuba এখনও অটববাটহত তাই তার এই 
দোি েুকামরার ব্যাবস্থা। অন্য ি্ছলাকটি টববাটহত 
এবং ওনাছের সন্ান আছে তাই ওনাছের বাসসহানটি 
অপষোকৃত বড়। টকন্তু পুছরা “Black village” িাই 
ব্যারাছকর মত দেখছত লাছগ।

Tuba এবং অন্য ি্ছলাছকর সাছর করা বছল আমার 
ধারনা অছনকিাই পটরস্ার হল সাোরা কতিা 
ষেমতাসীন! আটম হিাৎ Tuba দক টজজ্াসা করলাম দস 
আমাছক আছশ পাছশ দকান গ্রাছম টনছয় দ্ছত পাছর টক 
না? আটম জানালাম আটম টবছশষ কছর আসল েটষেন 
আটফ্কার মানুষজনছক কাে দরছক দেখছত চাই। উতেছর 
ও বলল দস Johannesburg শহছর মানুষ এবং 
ওখাছনই তার দবছড় ওিা, ও ওছের িাষা বলছত বা 
বুঝছত পাছর না তাই Communication এ অসুটবধা 
হছব । তছব আমার ্টে আপটতে না রাছক তাহছল ওর 
“girlfriend” পছরর week end এ Johannesburg 
দরছক আসছব এবং দস এই tribe দের িাষা জাছন, 
তাছক সাছর দনওয়া দ্ছত পাছর !
আটম সাছর সাছরই জানালাম আমার দকানই আপটতে 
দনই এবং দ্ছহতু আমার টনছজরই গাটড় আছে সুতরাং 
আমরা দ্ছতই পাটর। টিক হল আগামী রটববার আমরা 
সারা টেছনর জন্য দবছরাব।

আমার কাছজর বাইছরও দবশ কািছে, Sven এর সাছর 
কাছজর পর কখনও কখনও আড্া দেওয়া, একসাছর 
টিনার করা । আটম clubএ ্াওয়াছতও অি্যস্ত হছয় 
দগটে lunch আর dinner এর সটন্ধষেছে । Club 
members রাও দকমন দ্ন বাোটমছক সকছলর মছধ্য 
দমছন টনছয়ছে । Sven সাছর রাকছল েু একজন এটগছয় 
এছস করা বছল টকন্তু আটম একা রাকছল সকছলই 
টনছজছের টনছয় ব্যস্ত হছয় পছড় । Nigel এর সাছর 
কখন কখন দেখা হয় (এখাছন বছল রাখা িাছলা, Ni-
gel, ইংরাজ জাটতিুতি.) এবং দস সব সমছয়ই আমাছক 
Clubএ ধছর রাখছত চায় । তার ইছচ্ আটম সকছলর 
সাছর Bar এ বটস বা Table tennis দখটল, দস অছনক 
দচটিা কছর টকন্তু আটম টমর্যা বাহানা কছর পাটলছয় 
আটস। আমার মছধ্য দকমন দ্ন এক অটনশ্চয়তা কাজ 

কছর দ্ দকউ ্টে আমাছক শুটনছয় দকানরকছমর 
অপমানকর করা বছল।

Nigel দক দস করা বলছত পাটর না, তাই আটমই 
টনছজছক এইরকম দকান অটপ্য় ঘিনার বাইছর রাটখ। 
Nigel মাছঝ মাছঝ আমার বাংছলাছত আছস এবং তখন 
আমার দকান রকছমরই টবেধাছবাধ রাছক না। অছনক 
সময়ই ও বছলছে দ্ তুটম একা রাছকা, Club এও 
আছসা না তাই আটম দতামাছক Company টেছত আটস 
। আমার পছর মছন হছয়ছে দ্ আসছল ও পটরটসহটতিা 
িাছলািাছবই জাছন তাই ও আমাছক ওর মত কছর সঙ্গ 
দেয়। এর আছগ এই “White village” দকান কাছলা 
বা বাোটম ব্যাটতির বসবাস সম্ভব হয় টন এবং Nigel 
দসিা জাছন ! 

সম্ভবত Mick ওছক আছগর দরছকই বছল দরছখছে দ্ 
আটম দ্ন Outsider মছন না কটর কারে তাছত কছর 
কাছজরই ষেটত হছব ! এই Transvaals district এই 
দস ই টবশ্বটবখ্যাত “Kruger National Park”, sven 
আমাছক টনয় এক week end এ ঘুরছত দবরল ।

টচত্রঃ Kruger national park

Sven সটত্যকাছররই একজন ি্ছলাক, একজন 
সুইটিস Gentleman এবং very friendly। উটন 
এই Mill িার োটয়ছবে আছেন পটরবার পটরজন দফছল 
প্ায় এক বেছরর ওপর এবং আমাছক দপছয় দ্ন 
একজন সঙ্গী দপছয়ছেন। আমরা আমাছের িাষায় করা 
বটল এবং এমনও হছয়ছে দ্ দকান meeting চলা 
কালীন দকান করা উটন সুইটিশ িাষায় বছল অন্যছের 
কাছে করাটি দগাপন রাখছত দচছয়ছেন । আটমও দকান 
আি্যন্টরন আছলাচনা ওনার সাছর share কছরটে 
িাষার আড়াছল! উটন আমাছক টনছয় week end এ 
দবটরছয়ছেন কাো কাটে ্টিব্য সহানগুটল দেখাছত। 
উটনই আমাছক দ্খাছন “জুলু” দের সাছর ইংছরজছের 
্ুদ্ হয় দসখাছন টনছয় দগছেন দ্খাছন কছয়কটি কামান 
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এখনও বত্থমান। উটন অবশ্য অছনক ব্যাস্ত মানুষ টকন্তু 
আমরা dinner িা Club এ দরাজ প্ায় একসাছরই 
করতাম।

মাছঝ মাছঝ Mick এর সাছর দেখা হয়, উটন টবছশষ 
কছর টজজ্াসা কছরন আমার সুটবধা বা অসুটবধার করা 
। একটেন দেখা হছত বছল্ন আর েু সপ্তাহ পছর এক 
শটনবার mill ground এ league এর Rugby 
Match হছব দসখাছন উটন টনছজ এছস আমাছক টনছয় 
্াছবন। এই প্রমবার সাো এবং কাছলারা একসাছর 
দখলছব এবং একসাছরই উৎসছবর সাটমল হছব। 
এতটেন প্্্থন্ দকবলমাত্র সাোরাই এই দখলা এবং 
আনুসাঙ্গীক উৎসছবর সাটমল হত টকন্তু দ্ছহতু 
পটরবত্থছনর হাওয়া আসছে তাই management টিক 
কছরছে দ্ এই দখলা টেছয়ই তারা শুরু করছব আর 
তাই এই প্ছচটিা।আমার কাছে অবশ্যই সবিাই নতুন, 
Rugby Match এবং অবশ্যই উৎসছব দ্াগ দেওয়া, 
আটম দকান বাহানা না কছরই রাজী হছয় দগলাম। এর 
েুটেন পছরই দ্টির িছয় আটম সবসময় টনছজছক 
আলাো রাখতাম দসিাই দ্ ঘিছত চছলছে তা আমার 
এছকবাছরই অছগাচর টেল।

আটম lunch করার জন্য Mill দরছক Club এ 
্াটচ্লাম হিাৎ “White village” এ দঢাকার মুছখ 
আমার গাটড় আমার সাছর দবইমাটন কছর বসল! গাটড়ছক 
টকেুছতই আর নড়াছত পারলাম না। োোঁটড়ছয় োোঁটড়ছয় 
িাবটে আমার পছরর পেছষেপ টক হওয়া উটচত ! হিাৎ 
আমার পাছশ একটি গাটড় দজাছর দব্রক কছষ রামল।
গাটড়র কাোঁছচর জানালা নাটমছয় ট্টন আমার অবসহার 
করা জানছত চাইছলন টতটন এই mill টির produc-
tion manager, এনার সাছর আমার project meet-
ing এ দবশ কছয়কবারই দেখা হছয়ছে। সব শুছন 
বছল্ন উটন আমাছক Club এ দপঁটেছয় টেছয় টনছজ 
lunch এ ্ াছবন। আটম দ্ন টফরটত পছর Car park-
ing এ কাছরার সাছর করা বছল mill এ দফরত আটস। 
উটন এও বছল্ন গাটড় টনছয় টচন্ার টকেু দনই উটন 
Mick এর সাছর দফাছন করা বছল দনছবন।

্াইছহাক, lunch সারার পর আটম car parking এ 
অপষো করছত লাগলাম । খুবই অস্বটস্ত লাগছে এই 
দিছব দ্ “বাোটম” বছল আমাছক গাটড়ছত তুলছত দকউ 
না আপটতে জানায় ! দেখলাম টতন ি্ছলাক দবটরছয় 
তাছের গাটড়ছত উিছেন। একজনছক টচনছত পারলাম, 
উটন এই mill টির Electrical Engineer এনার 
সাছরও আমার project meetingএ আলাপ হছয়টেল। 
আটম সাহস টনছয় এটগছয় দগলাম এবং জাজ্াসা করলাম 
ওনারা ্টে mill এ দফরত ্ান তাহছল আমাছক ্টে 
েয়া কছর নাটমছয় দেন ?

ট্টন গাটড়র চালক দবশ িান্া গলায় উতের টেছলন দ্ 
ওনারা mill এ দফরত ্াছচ্ন না সুতরাং অন্য কাউছক 
টজজ্াসা করছত। বছলই গাটড় স্টাি্থ কছর টেছলন । 
আমার ওনার করা বলার ধরে দমাছিই িাছলা লাছগ টন 
তাই ধন্যবাে জাটনছয় একিু সছর এলাম। হিাৎ কাছরার 
িাছক টপেন টফছর দেটখ ওনাছের মছধ্য একজন ট্টন 
দপেছনর আসছন বছসটেছলন আমাছক গাটড়র েড়জা 
খুছল গাটড়ছত উিছত বলছেন । আটম এটগছয় টগছয় 
ধন্যবাে জাটনছয় গাটড়ছত উিলাম। Club দরছক millএ 
দ্ছত লাছগ প্ায় পছনর কুটড় টমটনি, আটম গাটড়ছত 
ওিার সাছর সাছরই প্শ্ন শুনলাম “আপটন এখাছন টক 
করছেন” ? ্খন শুনছলন আমাছক সুইছিন দরছক 
পািাছনা হছয়ছে প্্রছজছ্র কাছজ তখন হিাৎ কছর 
টতনজছনই আছলাচনায় দ্াগ টেছলন Blacks and 
Coloured দের টনছয় “। আছলাচনার বস্তু টেল ্ত 
ধরছনর “জাটতগত টবছবেষ”এবং তা উগছর দেওয়া । 
শুনলাম management এর সমাছলাচনাও দ্ এই 
িাছব বাটহছরর দলাছকছের দিতছর দঢাকাছল ওনাছের 
(সাোছের!) ম্্থাো বছল আর টকেু রাকছে না ইত্যাটে 
ইত্যাটে.....।

আটম প্ায় “look at your third button “ হছয় 
বছস আটে, বুঝছত পারটে আমার কান লাল হছয় উছিছে 
আর িাবটে আর কতষেছে আমরা mill gate এ 
দপঁেব!

Mill এর parking এ দপঁেছতই আটম ধন্যবাে 
জাটনছয় দনছম পড়লাম। আমার তখনও অসুসহতা 
কাছিটন। কছয়ক ঘন্ার মছধ্যই Mick এছলা আমার 
খবর টনছত, জানছত চাইল আমার দশষ প্্থন্ lunch 
করা হছয়টেল টক না ? আটম সানছন্ই সব ঘিনার 
টববরন টেলাম দকবল মাত্র টফরটত পছর দসই অঘিছনর 
করা োড়া। Mick বছললন কাল আপনাছক Mr Sha-
lin তুছল দনছবন আপটন lunch এর পর গাটড় দপছয় 
্াছবন ।

এই দসই শটনবার দ্টেন দসই সাো/কাছলার পাহাড় 
লঙ্ঘন কছর Rugby match দখলার টেন । সকাল 
েশিা দরছক উৎসব চলছব দসই টবকাল ে-িা প্্থন্, 
এলাটহ ব্যবসহা, প্ায় বাছরাশ দলাছকর একসাছর 
দখলাধুছলা, খাওয়া োওয়া , সাংসৃ্টতক অনুষ্ঠান আছরা 
কত অনুষ্ষ্ঠাছন িরপুর। সকাল সাছড় নিার সময় Mick 
এছস হাজীর আমাছক টনছত। আজ সারা টেনিাই আমার 
Mick এর সাছর কািাছনার করা । প্ছজ্গ্রুছপর 
অছনছকই এছস মাছি আমাছক আম্রেে জাটনছয় ্াছচ্। 
সারা মাছি এক উৎসছবর আবহাওয়া, একটেছক টবরাি 
কছর তাোঁবু খািাছনা হছয়ছে দসখাছন Dignitaries দের 

63



বসার জায়গা। অন্যটেছক তাোঁবু খাটিছয় টবশাল আকাছর 
রান্নার ব্যবসহা।

দখলা এখনও শুরু হয় টন, স্বাস্থ্যবান রাগটব খছলায়াড়রা 
মাছি ঘুছর দবড়াছচ্। অস্বীকার করার সটত্যই উপায় 
দনই দ্ সাোছেরই এই ধরছনর দখলা মানায়, তাছের 
দচহারায় দ্ সাছসহর উজ্লতা তা কাছরারই দচাখ 
এড়াবার করা নয়।

কাছলা দখছলায়াররাও প্স্তুত তছব তাছের সংখ্যা 
অছপষোকৃত অছনক কম। প্রমত এই দখলািা 
িীষেিাছব সাোছের মছধ্যই এতটেন সীমাবদ্তা 
দপছয়ছে তাই কাছলাছের মছধ্য দসই উজ্লতািা অছনক 
কম।

আটম আর Mick মাছির এক দকাোয় জায়গা টনছয়টে। 
চাটরটেছক দেখা ্াচ্ কাছির গ্যালাটর িটত্থ মানুষ, 
সাো/ কাছলা এছকবাছর দমশাটমটশ। Mick আমাছক 
জানাছলা এই প্রম management টিক কছরছে 
সকছল একসাছর বসছব এবং খাওয়া োওয়ািাও 
একসাছরই হছব। আছগ সাোরা এবং কাছলারা কখনই 
একসাছর বছসটন বা খাওয়া োওয়া করার প্শ্নও ওছি 
টন। তছব পছর Mick এর কাছেই শুছনটেলাম অছনক 
সাোরাই বয়কি কছরটেল মাছি আসছত।

আমার এই প্রম Rugby দখলা দেখা, অসম্ভব এক 
উছতেজনা মাছি, শটতিমান দখছলায়াড়ছের বল টনছয় 
এছগান দেছখ মছন হছয়টেল এই বীরবে মানুছষর 
অবয়ছবই দ্ন মানায়! এক একটি িষ্কছ্্থর প্তীক, 
অছনকিা দরামান দ্টিছয়িরছের দ্ন টসছনমার মাধ্যছম 
নয়, দেখটে বাস্তবতায়। দখলার মঝখাছন খাওয়ার জন্য 
অছনকছকই লাইছন অছপষো করছত দেখা ্ াছচ্। Mick 
জানাছলা এতটেন সাো এবং কাছলারা আলাো িাছব 
খাওয়ার জন্য লাইছন অছপষো করত টকন্তু আজ তুটম 
দেখে সাো আর কাছলারা টকন্তু এক লাইছনই খাওয়ার 
জন্য অছপষোয় আছে। আমরা েুজনও লাইছন োোঁড়ালাম। 
এখাছন বছল রাটখ এত দলাছকর সমাছবশ টকন্তু দকান 
িাছবই আটম তাছের অসটহষ্নু হছত দেটখটন।

দখছত দখছত হিাৎ Mick টজজ্াসা কছর বসল “ Chat-
terjee, hope everybody is cooperating with 
you! If you notice anything different then 
please do not hesitate to talk to me. As you 
notice, this is our management policy.

আটম উতের টেলাম আটম আমার কাজ এবং প্ছজ্গ্রুছপর 
সাছর খুবই আনছন্ আটে। একবার মছন হছয়টেল 
গাটড়ছত দফরত আসার ঘিনািার উছল্খ কটর টকন্তু 

দিছব দেখলাম না করাই িাল কারে পটরবত্থন ্খন 
আসছতই চছলছে তখন এই দলাকগুটলও পটরবটত্থত 
হছত বাধ্য হছব। ওই টেনটি আমার দবশ কািল Mick 
এর সাছর, আমার দফরত আসার টেন ও টনছজ আমাছক 
গাটড়ছত তুছল টেছত এছসছেল Johannesburg এর 
পছর।
এবার আটস আমার Tuba আর Neomi (Tuba’s 
দমছয়বনু্ধ) র সাছর েটষেন আটফ্কার tribal village 
দেখছত ্ াওয়ার অটিজ্তা। করামত আটম সকাল নিার 
মছধ্যই গাটড় টনছয় হাজীর হলাম বাজারটিছত, ওখান 
দরছকই ওছের তুছল দনওয়ার করা। দপঁেছতই দেটখ 
েুজছনই োোঁটড়ছয় আছে, আমাছক দেছখই Tuba আলাপ 
কটরছয় টেল Neomi র সাছর। দবশ হাটসখুশী দমছয় 
দকান জড়তাও দনই আলাছপ। আমাছের দ্ছত হছব 
প্ায় ১৬০ টক:টম; েূছর প্ায় ন্যাশানাল পাছক্থর গাছয় 
একটি গ্রাছম।

আমরা শহর দরছক ্খন প্ায় ষাি -দসাতের টক:টম:েূছর 
তখন আমার চারপাছশ অছনক আোঁছখর দখত এবং েূছর 
বড় বড় টবলাসবহুল বাটড় দেছখ Tuba র কাছে জানছত 
চাইলাম এখাছন কারা রাছক? Tuba দকমন দ্ন িীটত 
টনছয় উতের টেল “দকানটেছক না তাটকছয় তাড়াতাটড় 
drive করুন” । আটম টিক বুঝলাম না টক বলছত 
চাইছে ! সামছনই একিা দচৌমারার দমাড়, দ্ছহতু েটষেন 
আটফ্কাছত বাোঁ টেক টেছয় গাটড় চালাছনা হয় দসছহতু 
আটম এই দচৌমারায় িুল করলাম আর সাছর সাছরই 
একটি টবরাি Land Rover িীষে িাছব দব্রক কছষ 
এছকবাছর আমার গাটড়র সামছন রামল।আটম টকেু 
দবাঝার আছগই একজন পোঁয়টত্রশ চটল্শ বেছরর ্ুবক 
(সাো) গাটড় দরছক দনছম এছস আমার টেছক এটগছয় 
এল। আটম লষে্য করলাম Tuba মারা টনচু কছর বছস 
আছে, Neomi দক আটম দেখছত পাটচ্ না কারন দস 
দপেছনর আসছন বসা।দেছলটি এছস প্রছমই গাটড়র 
আরহীছের জটরপ করল তারপর আমার কাছে দবশ 
কক্থশ স্বছর জানছত চাইল আমার driving license 
আছে টক না ? আটম গাটড় দরছক দনছম ষেমা চাইলাম, 
আমার European license দেছখ মছন হল দ্ন একিু 
শান্ হল। গাটড়টিও লষে্য কছর দেখল িাড়ার গাটড়, 
জানছত চাইল আটম এখাছন দকন এছসটে? আটম আমার 
পটরচয় এবং mill এর নাম বলাছত টজজ্াসা করল 
দিতছর ্ারা আছে তারা দক? আটম বছল্াম দেছলটি 
আমার project assistant, দমছয়টি ওর girl friend।

হিাৎ কছরই দ্মন োোঁটড়ছয়টেল দতমটন হিাৎ কছরই 
গাটড়ছত উছি গাটড়ছত স্টাি্থ টেল । ্াবার সময় খাটল 
বছল দগল “Drive carefully”, it is another 
country” আটম গাটড় স্টাি্থ দেওয়ার পরও লষে্য 
করলাম Tuba একই িাছব বছস আছে। টকেুেূর 
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্াওয়ার পর Tuba দেখলাম মারা না তুছলই বলছে 
“আমরা খুব দবোঁছচ দগটে, এখাছন এরা গুটল চাটলছয় 
দেয়”। আটম জানছত চাইলাম কারা এরা? ও বল্ এরা 
এখানকার Firm house এর মাটলক এবং এখাছন 
দকান কাছলা বা বাোটমর আনাছগানা দনই দকবলমাত্র 
এনাছের বাটড়র কাজ করার দলাক োড়া এবং তারা 
এছের কাছেই “Servant Quarter” এ রাছক। এই 
পুছরা এলাকাটির মাটলক এরাই। আপটন একিু 
তাড়াতাটড় চাটলছয় এই জায়গািা দরছক দবটরছয় ্ান 
কারে এতষেছে সকছল দজছন দগছে আমাছের করা।
এও এক অটিজ্তা, এরা গুন্া বেমাছয়শ নয় দকবলমাত্র 
একই দেছশ, একই জায়গায় বসবাস করা টকেু অমানুষ।
আছস্ত আছস্ত শহর দশষ হছয় শুধুমাত্র রুষে জটম আর 
েূছর েূছর পাহাছড়র ঢল দিছস উিল। টকেুেূর টগছয়ই 
দেখছত দপলাম দবশ টকেু বাচ্া তাছের টনজস্ব দখলাছত 
দমছত আছে। কছয়কজন েটড়ছয় টেটিছয় রাকা মটহলারও 
দেখা টমলল, দকউ তাছের দগালপাতার োওয়া ঘছরর 
সামছন আবার দকউ বা একসাছর এক হছয় হয়তা বা 
সাংসাটরক করা বত্থায় ব্যস্ত।দকান পুরুষমানুষ দচাছখ 
পড়ল না!

গাটড়র আওয়াজ শুছনই এক পাল দেছল-পুছল দেৌটড়ছয় 
এল সাছর টকেু মটহলারাও। লষে্য করলাম বাচ্াছের 
একিু দোিারা প্ায় উলঙ্গ আরা বাটকছের গাছয় ্া 
আচ্ােন আছে তা প্ায় না রাকারই মত। মটহলাছের 
পরছন আটফ্কান রংচিা টকেু টকেু বাটিছকর কাপড় 
লজ্া টনবারছের ব্যবসহা টহছসছব বুছকর ওপর দরছক 
বাোঁধা । এও দচাছখ পরল দ্ েু একজন মটহলা বুছকর 
ওপর একটি পুরাে আধুটনক বষেবন্ধটন (ব্রা বা দব্রটসয়ার) 
এবং পটরধাছন একটি ময়লা (দ্ছহতু জায়গািা রুষে 
তাই ধুছলাবাটলছত িরা) কাপছড়র িুকছরা ( রটঙন ্টে 
হছয়ও রাছক দসইটি এখন তার উজ্লাতা হাটরছয়ছে 
বহুটেন !) । Neomi এটগছয় দগছলা এবং সম্ভবত 
ওছের িাষায় জানাছলা আমরা ওছের গ্রাম দেখছত 
এছসটে।হিাৎ আমার দচাছখ পড়ল একজন মধ্যবয়সী 
মটহলা েুটি বাচ্াছক টনছয় বছস আছে টিক তার ঘছরর 
বাটহছর।

এনাছের রাকার জায়গাটি একটি মাটির বতরী দগাল 
দঘরা জায়গা, ওপছর পাতার োওটন।দকমন দ্ন 
মটহলাটি আমাছের টেছক তাটকছয় টমটি টমটি হাসছেন। 
আটম Neomi দক বল্াম ওনাছক টজজ্াসা করছত 
আমরা ওনার ঘছরর দিতরিা দেখছত পাটর টক না? 
উটন উিছলন এবং ওনার সাছর আমাছের দিতছর 
দঢাকার আম্রেে জানাছলন। Neomi র মাধ্যছম টজজ্াসা 
কছর জানলাম বাচ্ােুটি ওনার ্মজ নাটত, দ্ছহতু 
বাবা/মা েুজছনই শহছর কাজ কছর তাই ওনার কাছেই 
রাছক। আছরা জানলাম এই সময়িা পুরুষরা সকছলই 

কাছজ শহছর দগছে অরবা দখছত তাই তাছের কাউছক 
এখন দেখা ্াছচ্ না।

ঘছরর টিতরটি পটরস্ার এবং সুন্র কছর মাটি টেছয় 
টনকাছনা। একপাছশ একটি ড্াছম জল রাখা, একপাছশ
মাটিছতই গত্থ কছর রান্নার ব্যবসহা, টকেু দপাড়া মাটির 
বতরী রান্নার সরনজাম সুন্র কর সাজাছনা। মাটিছত 
পাতার বতরী একটি চািাই (মােুর ) দশাবার বা টবরিাম 
দনওয়ার জায়গা। ঘরটির দকান জানালা দনই আর 
েরজাটি িালপালা টেছয়ই বতরী টকন্তু মজবুত ! জানছত 
পারলাম রাটত্রর অন্ধকাছর বন্য জন্তুর উৎপাত দলছগই 
রাছক তাই জানালার ব্যবসহা রাখা হয় টন। আমার দেছখ 
মছন হল এই েরজাই টক বন্য জন্তুছের দিকাছত পাছর 
! তছব এইিুকু বুঝছত পারলাম এনারা দ্ পটরছবছশ 
আছেন দসখাছন এনারাই এনাছের রষোকত্থা।

দবটরছয় আসার পর দেটখ গ্রাছমর প্ায় সকছল এছস 
দসখাছন জড় হছয়ছেন। এই গ্রাছম গাটড় টনছয় দকান 
শহুছর দলাছকর প্ছবশ সম্ভবত এই প্রম! িাটগ্যস 
আমাছের সাছর Neomi আছে তাই আমার মনষ্কামনা 
পূে্থ হছত চছলছে।বুঝলাম Tuba এছকবাছরই শহুছর 
মানুষ ওর কাে এই অটিজ্তাও এছকবাছরই নতুন।হিাত 
মটহলাছের মছধ্য একজন টতটরশ দপাোঁটত্রশ বেছরর 
মহীলা এটগছয় এছস Neomi দক টকেু বলছে দেখলাম। 
এনার ওপছরর অংশ একটি দনাংরা বষেবন্ধটন দশািা 
পাছচ্, পটরধাছন এক খণ্ কাপড়।গলায় এবং হাছত 
অসংখ্য কটড়, পুোঁটত এবং জন্তুর কছরাটি্ুতি মালা। 
মারায় একটি রটঙন কাপড় বাোঁধা এবং তাছতও দোি 
খাি জন্তুর হাড় এবং পুোঁটত টেছয় সটজ্ত ।হাছত একটি 
চামর (দকান পশুর দলছজর অংশ) । আমাছের দসৌিাগ্য 
দ্ আমরা টেছনর আছলাছত এছসটে, সন্ধার অন্ধকাছর 
ওনাছক দেখছল আটম টনঘ্থাত জ্ান হারাতাম !

দেখলাম Neomi, Tuba দক ওছের িাষায় টকেু বলছে 
আর Tuba দজাছর দজাছর মারা দনছড় চছলছে। তারপর 
Neomi আমার টেছক তাটকছয় বল্ “Are you inter-
ested ? She wants to predict your future! 
and I personally feel “it is a fun”!

আটম উতের টেলাম আমাছক দেছড় োও, দতামরা 
দতামাছের জীবন শুরু করছত চছলে দতামরাই না হয় 
জানছত চাও দতামাছের িটবষ্যত। দেখলাম Neomi 
রাজী হছয় দগছলা এবং ওইখাছন বছসই িটবষ্যত গননা 
শুরু হল। দস টক হুঙ্কার আর োপাোটপ সামছন টবোছনা 
সাছপর মারার কছরাটি, বাোঁের জাতীয় টকেুর কছরাটি , 
টকেু কটড় এবং সামু্ীক জীছবর অসহী। েুটি পারর 
িুছক আগুন জ্াটলছনা হছয়ছে। মটহলাটি Neomi হাতটি 
দিছন টনছয় টবড় টবড় কছর টক দ্ন বছল চছলছে আর 
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মাছঝ মাছঝ চামরটি টেছয় Neomi র মারায় মারছে। 
এইিাছব প্ায় পছনর টমটনি গেনা চলার পর মটহলা 
ষোন্ হছলন। Neimi দক ওছের িাষায় টক দ্ন ব্যাষো 
টেছলন।এইবার Tuba র পালা। Tuba দতা টকেুছতই 
বসছব না, Neomi খাটল বছল চছলছে আমাছক শুটনছয় 
ইংরাজীছত “It’s just a fun Tuba” দশষ প্্থন্ 
Tuba টনমরাজী হয় মাটিছত বছস পড়ল, টকন্তু টমটনি 
পাোঁছচক পছরই টেিছক দসাজা হছয় োোঁটড়ছয় পছকি দরছক 
িাকা বার কছর মটহলার হাছত গুোঁছজ টেল। মটহলা 
বুঝলাম নােড়বান্া কারে গেনা টিকমত হয় টন বছল, 
টকন্তু Tuba দকান করাই শুনছত রাজী নয়। বুঝলাম 
Tuba শহছর দরছক অছনক দবটশ শহুছর হছয় উছিছে !

জাটননা আজও তারা একসাছর আছে টক না, হয়ত বা 
এখন তারা সমর্থ দেছল/ দমছয়র মা/বাবা! এই দলখা 
্খন টলখছত শুরু কছরটে তখন খুবই ইছচ্ করছে 
আবার ্টে সকছলর সাছর দেখা হছয় দ্ছতা তাহছল 
আমার এই অটিজ্তার ঝুটল তাছের সাছরই আছগ িাগ 
কছর টনতাম।চলার পছর কত মানুছষর সাছর দেখা হয় 
সৃ্টতিুকুই মানুছষর সম্বল হছয় রাছক আজীবন।

আসছত আসছত আমার টফছর আসার সময় হছয়এছলা, 
আজ সকাল দরছকই আমার presentation টেল।Sven 
(Mr Shalin) এর সাছর পুছরা প্ছজ্গ্রুপও দেখলাম 
আমার কাছজ সন্তুটি। Nigel টবছশষ কছর এটগছয় এছস 
আমার সাছর কাজ করছত পারার খুটশ জানাল।

পরশু আমার আবার টবমান্াত্রা সুইছিছনর উদেছশ্য। 
আজ আমাছক টবোয় জানাছত Club এ একটি পাটি্থর 
ব্যবসহা করা হছয়ছে আমাছক Nigel এছস জানাল। 
Sven এর সাছর সন্ধাছবলা Club এ টগছয় দেটখ আমার 
প্ছজ্গ্রুছপর সকছলই হাজীর দকবল Tuba 
অনুপটসহত। কারে দতা জানাই টেল, কাছলা মানুষছের 
এই Club এ আসা টনছষধ ! এত টেছনর সংস্ার 
একটেছন িাঙ্গাও সম্বি নয় তাই কাছরার কাছেই এই 
প্শ্ন টনছয় এটগছয় দ্ছত পারলাম না! আর তাোড়া 
আটম দতা এখাছন একজন অটতটর মাত্র, mill এর 
পটলটস টনছয় আমার প্শ্ন করার এটতিয়ারও দনই তাই 
পটরটসহটতিা দমছন টনলাম।

পছরর টেন আমার Sven এর সাছর কািাবার করা 
Sven এর জন্য খারাপ লাগছে ওছক আছরা একবের 
পটরবার দেছড় রাকছত হছব। তছব দ্ছহতু উটন সাো 
এবং Mill এর োটয়ছবে আছেন তাই ওোঁর সাছর করা 
বছল বুছঝটেলাম ্টেও এখানকার জীবন্াত্রা সম্বছন্ধ 
উটন খুটশ নন তছব ওর িাছলাই লাগছে এই োটয়ছবে 

রাকছত।ওর করা অনু্াটয় এরা Scandinavian 
টচন্াধারার দরছক এখনও অছনক দপেছন পছড় আছে। 
উটন টফছর ্াওয়ার আছগ ওনাছক দ্ োটয়বে দেওয়া 
হছয়ছে তার একিা ফলাফল দেছখ দ্ছত চান।

আজ আমার অটিজ্তার ঝুটলছত তালা লাটগছয় “Home 
home sweet home” এর পছর পাটড় জমাবার টেন। 
Mick টিক সকাল নিায় গাটড় এবং Josef দক টনছয় 
হাটজর। আমাছক টবনীত িাছব জানাল আপনার সাছর 
একজন ্াত্রী আছে Johannesburg এর পছর, আশা 
কটর আপনার তাছত দকান আপটতে দনই ! আটম আনছন্র 
সাছরই জানালাম, িাছলাই দতা, টতন ঘন্ার রাস্তা 
তাড়াতাটড় দপঁোন ষাছব। মন বলল আজ আর Josef 
এর সাছর গল্প করা সম্ভব হছব না কারে ্াত্রীটির সাছর 
আমাছক দপেছনর আসছনই বসছত হছব!

Josef আমাছক দেছখও দকমন দ্ন অদু্ভত িাছব চুপ 
কছর রইল। বুঝলাম আমার সাছর একজন “সাো” 
দলাক আছে এবং তাইছতই দস জাছন তাছক চুপ কছর 
Drive করছত হছব! Mick দক টবোয় জাটনছয় গাটড়র 
টপেছনর আসছন বসলাম। আমাছক ি্ছলাক দকবল 
“hello” বছলই চুপ কছর দগছলন। টকেুষেে ্াওয়ার 
পর আটমই আলাপ শুরু করলাম। জানছত পারলাম 
উটন Johannesburg এ ্াছচ্ন টচটকৎসার জন্য। 
ি্ছলাছকর বয়স সম্ভবত পনচাছশর ঘছর হছব, জানছত 
চাইলাম Serious টকেু টক না? বছল্ন Cancer, Sur-
gery র জন্য ্াছচ্ন । করা খুবই কম বছলন সম্বিত 
এই প্রম একজন বাোটমর সাছর এক গাটড়ছত দ্ছত 
হছচ্ দসিাও ওনার করা না বলার কারে হছত পাছর! 
তছব দ্িুকু করা হল তার মছধ্যও জাটতটবছবেছষর করা 
এড়াছনা দগছলা না। উটন পটরস্ারই বছল্ন উটন একজন 
“White doctor” টেছয়ই operation করাছত চান 
blacks দের ওপর দকান আসহা দনই। Josef সামছন 
বছস drive করছে, আটম এক অস্বটস্ত টনছয় অছপষো 
করছত লাগলাম কখন Johannesburg হাসপাতাছল 
ওনাছক নাটমছয় দেওয়ার সময় আসছব!

টবমানবছন্ছরর দগছি অছপষোরত আটম আমার 
অটিজ্তার ঝুটলর তালািা শতি-দপাতি আছে টকনা 
আছরা একবার দেছখ টনলাম! Josef এর সাছর হাছত 
হাত টমটলছয় টবোয় চাইলাম। Josef বলল “I wish 
you a Pleasant journey back home”।

আটম হাত দনছড় টবমানবন্ছরর বষেসহছল ঢুছক পরলাম 
সকছলর জন্য এক বুক িাছলাবাসা টনছয় ।।
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১। বনমালী সরকার রইস আেমী। গছঞ্জ নেীর 
পাড়িার সাছরই লাছগায়া তার টবশাল আড়ত।  

টবশাল গুোমঘরিার একবাছর সামছনর টেকিার একিা 
অংশছক বনমালী তার টহসাব টকতাব রাখার জায়গা 
আর আড্াঘর বাটনছয়ছে। দসখাছন সামছন দোি মত 
একিা বাক্স টনছয় টবশাল এক তখতছপাছষর উপছর 
তাটকয়াছত দহলান টেছয় দস বছস রাছক। দপেছন একিা 
তাছক টসটদ্োতা গছনছশর মূটত্থ আছে। তাছত দরাজ 
টনয়ম কছর দস ধূপধুছনা দেয়। দলাকজন সামছন রাখা 
দচয়ারগুছলাছত এছস বছস আড্া মাছর।  তার িান 
পাছশ একিা পানোন। রছর রছর সাজাছনা টখটল পান 
রাছক তাছত। আছরা আছে কািা সুপুটর, জে্থা আর 
টবটিন্ন পছের পান মশলা।  বনমালী দসখান দরছক 
একিা পর একিা পান তুছল মশলা টমটশছয় মুছখ পুছর 
দেয়। পান টচবুছত টচবুছতই দস দলাকজছনর সাছর করা 
বছল। মুখ দরছক তার িুর িুর কছর দসই গন্ধ দবর 
হছত তাছক তখন। কাছেই রাখা একিা টপকোটন। 
টকেুষেে পরপর তাছত দস পাছনর টপক দফছল রাছক।  

বনমালী বাক্সিার একিা িালা উটিছয় লাল কাপড় টেছয় 
দমাড়া খাতাগুছলা একবার দেছখ টনল। এষুেটন একিা 
দনৌছকা এছস ঘাছি লাগছব। তার মাল দিটলিাটর হছব। 
কুটলরা বস্তা উটিছয় এছক এছক দিতছর টগছয় দরছখ 
আসছব। মাল রাখা হছল দসখান দরছক একজন গুোম 
রষেক একিা কছর চাকটত দেছব। ওই চাকটতগুছলা 
তার কাছে জমা টেছলই দস টহছসব মছতা িাকা টেছয় 
দেছব। এই হছলা েস্তুর। লাল খাতািা আর ব্যাংক দরছক 
আটনছয় রাখা নগে িাকাগুছলাছক দস আর একবার 

বড় গল্প  

...িাবটেছলন টক শটতিশালী সব্থজনগ্রাহ্য এই 
শব্! দকান রাখ ঢাক োড়া দপছরছকর মারায় 
হাতুটড় পড়ার মছতা টনছমছষই মরছম দপৌোঁছে 

দগছে আর তার পাশ্ব্থপ্টতটক্রয়ায় খান খান কছর  
দগছে। দসই শটতিছক দিকাছব তাোঁর সাধ্য দনই! 

        একটি পা দ * র গল্প   
    

কুমার উৎপল

দেছখ টনল। সব টিক আছে দেছখ দস টনটশ্চন্ দবাধ 
করছলা। িান হাছতর তজ্থনীছত পরা নীলা পারছরর 
আংটিিার টেছক দস একবার তাকাছলা। দজ্যাটতষীর 
বােী ্টে ফছল ্ায় তা হছল দস োোঁও মারছত চছলছে। 
আছগর আংটিগুছলা আর কবচগুছলা দরছক দস দোিখাি 
লাি করছলও বড় টকেু ফায়ো উিাছত পাছরটন। এবার 
দস দপছত পাছর। চুলছচরা টবচার কছর তার জছন্য এই 
আসল নীলা পাররিাছক টনব্থাচন কছরছে দজ্যাটতষী 
িাকুর। তছব এর জছন্য  অছনক োমও চুকাছত হছয়ছে 
তাছক। তছব এই অটতটরতি োছমর জছন্য বনমালীর 
দকান মারা ব্যরা দনই। পারছর কাজ হছল দস ওই 
িাকার শত গুে উটিছয় টনছত পারছব। আর তাোড়া 
দজ্যাটতষী গ্যারাটণ্ও টেছয়ছে তাছক বছলছে কাজ হছবই 
হছব। তার এখন বৃহস্পটতর সময় ্াছচ্। আর টবফছল 
মূল্য দফরত পাছব দজ্যাটতষী দস টনশ্চয়তাও টেছয়ছে। 
বনমালী তাই দখাশছমজাছজ আছে। তবুও দকারায় দ্ন 
একিা খিকা লাগছে তার। দস শুছনছে নীলা পারর 
নাটক সবার কপাছল সয় না। 

দপি দমািা টবশাল পটে দনৌকা, ঘাছি এছস লাগছতই 
হুছড়াহুটড় পছড় দগল। বনমালী তার দলাকজনছক তাড়া 
টেছয় ঘাছির টেছক এছগাছত বলছলা। টিক তখনই হিাত 
কছর তার দপছি নীছচর টেছক বাম টেকিায় িীষে রকম 
দমাচড় টেছয় ব্যরা করছলা। প্চন্ রকছমর ব্যরা। 
এরকম ব্যরা তার আছগ কখছনা হয় টন। দস দকান 
রকছম এখন দলাকজন টবোয় করছত পারছল বাোঁছচ। 
তার দকাষ্ঠকাটিছন্যর ধাত আছে। গত এক সপ্তাহকাল 
তার বাহ্য ত্যাগ হয়টন। দপিিা তাই একিু দফোঁছপও 
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আছে। দপছি একিা অস্বটস্তও টেল দসজছন্য। না, দেরী 
না কছর বাটড় টগছয় সময় টনছয় দপি হালকা করছত 
হছব তাছক। বনমালী টসদ্ান্ টনছয় দফলল। দপেছন 
উপছরর তাছক রাখা গছনশ িাকুছরর উছদেছশ দস মছন 
মছন দস হাত দজাড় কছর বলছলা, িাকুর রষো কছরা।  

নেীর ওপাছর তার বাটড়। দখয়া দনৌকায় পার হছত হয়। 
তার পছর এক দক্রাশ রাস্তা। পাছয় দহোঁছি দ্ছত হত 
আছগ এখন টরক্সা ্ায়। বনমালীর ব্যরা তীব্র দরছক 
তীব্রতর হছত রাকছলা। দস ্্রেনায় েিফি করটেছলা 
দেছখ একজন িাতিার দিছক আনছত চাইছলা। বনমালী 
তাছক না কছর টেল। তার ধারো বাটড়ছত টগছয় ধীছর 
সুছস্থ দস বাহ্য ত্যাগ করছলই আবার দস টিক হছয় 
্াছব। িাতিাছরর কাছে তার না দগছলও চলছব। দস তার 
দলাকজনছক দনৌকা টিক করছত পািাছলা। কম্থচারীরা 
আর ইয়ার বকশীরা টমছল তখন তাছক পাোঁজাছকালা 
কছর উটিছয় টনছয় দনৌকাছত বটসছয় টেল। তাছক টরক্সায় 
কছর বাটড় দপৌোঁোছত সাহা্্য করছব বছল আর একজন 
কম্থচারীও দনৌকায় উছি বসছলা। তার বাটড় আবার 
বনমালীর বাটড়র কাছে। 

ওই অবস্থায় বনমালী বাটড়ছত এছস দপৌোঁোছল চারটেছক 
হই চই পছড় দগল। আছশপাছশর সবাই বনমালীর 
বাটড়ছত এছস হুমটড় দখছয় পড়ছলা। বনমালী দকান 
টেছক  ভ্রুছষেপ না কছর দলািা হাছত পায়খানার টেছক 
েুি টেল। এক ঘণ্া ধছর পায়খানাছত বছস রাকছলও 
বাহ্যছতা েূছর রাক একিু বাযু়ও দস টনগ্থমন করছত 
পারছলা না। তার দপি আছরা ফুছল উছিছে। হাল দেছড় 
টেছয় বনমালী ্খন ঘছর এছস ধপাস কছর টবোনায় 
শুছয় পড়ছলা বাটড়ছত তখন মড়া কান্না শুরু হছয়ছে। 

তার ঘছর এখন প্চুর দলাক। বাটড়র উছিাছনও দলাক 
িটত্থ। সবাই দকান কাছজ লাগছত চাইছে টকন্তু টক 
করছব বুছঝ উিছত পারছে না। দকউ দকউ আবার 
তাছক গছঞ্জ টনছয় সরকারী িাতিার দেখাছনার পরামশ্থ 
টেল। দকউ দকউ পাছশর গ্রাছমর মাখনলাল কটবরাজছক 
ধছর আনছত উপছেশ টেল। দকউ দকউ বলছলা দকন 
পরীর মাছক িাকছল হয় না। দসছতা কাছেই রাছক। 
তাছের গাোঁছয়রই দলাক। েূছর দ্ছত হছব দকন ? তাছক 
দিছক একবার দচটিা করছল হয় ? দসও দতা অছনকছক 
িাছলা কছর তুছলছে। 

এই পরীর মা হছলা গ্রাছমরই এক সন্ানহারা টবধবা 
মটহলা। পরীর মা হওয়ার আছগ তার একিা নাম টেল। 
োটমনী। দলাছক এখন দসিা িুছল দগছে। গ্রাছমর 
প্ান্সীমানায় এছকবাছর জঙ্গছলর কাছেই দস রাছক। 
তার স্বামী টেল টরক্সাচালক। টরক্সা চালাছনািা তার 
দপশা হছলও তার দনশা টেল সাপ ধরাছত। কাছরা 

বাটড়ছত সাপ ঢুছকছে খবর দপছল দস টরক্সা দফছল সাপ 
ধরছত েুছি দ্ত। দস জছন্য দস পয়সা টনত না। দকউ 
দ্ছচ টকেু টেছল দস অন্য করা। অছনক সাপ দস 
ধছরটেল। সাপুছড় না হছয়ও সাপ ধটরছয় টহছসছব দস 
নামও কছরটেল খুব। তছব দসিাই একটেন তার কাল 
হছয়টেল। দস একবার সাপ ধরছত টগছয় সাছপর 
কামছড়ই মারা টগছয়টেল। স্বামী মারা দগছল োটমনী 
তখন দচাছখ অন্ধকার দেছখটেল। দস একা। দক 
খাওয়াছব তাছক। একা মটহলার েুন্থামও সহছজ রছি। 
এসব ঝাছমলা দরছক এই জঙ্গলই তাছক বাোঁটচছয় 
টেছয়টেল। কাি ফল ফুল লতা পাতা টেছয় জঙ্গল দ্িাছব 
বুছনা প্ােীছের আরিয় টেছয় রাছক তাছকও টেছয়টেল। 
দলাকালছয় টিছষে করার দচছয় জঙ্গছলর আরিছয় 
রাকািাছক দস দরিয় মছন কছরটেল। স্বামীর মৃতু্যর 
পরপরই োটমনীর একিা ঘিনা সবার মুছখ মুছখ রছি 
টগছয়টেল। ওই টেন োটমনী জঙ্গছল ঢুকছল দকন জাটননা 
িয় দপছয় টগছয়টেল। িয় দপছয় দস িীষে দজাছর 
টচৎকার কছর উছিটেল। তার দসই টচৎকার এতিাই 
িয়াবহ টেল দ্ তার গ্রাছমর অছনছকই দসিা শুনছত 
দপছয়টেল। টচৎকার শুছন দ্ কয়জন জঙ্গছল েুছি 
টগছয়টেল তারা দেছখ টেল োটমনী একিা িুমুর গাছের 
তলায় দবহুোঁশ হছয় পছড় আছে। তার মুখ টেছয় গ্যাোঁজলা 
উিছে। তার টখোঁচুটন হটচ্ল। দস দ্ন অন্য দকউ। অন্য 
টকেু দ্ন তার উপর ির কছরছে। দস অন্য রকম স্বছর 
বলটেল, মা দতাছক বললাম দস মারা ্াছব। দস মারা 
্াছব টনঘ্থাৎ মারা ্াছব তুই আমার করা টমটলছয় টনস 
মা। 

দলাছকরা োটমনীছক ঝাোঁটক টেছত টেছত জ্ান টফটরছয় 
টেল। তারা টজছজ্স কছরটেল, দকান মা? তুটম কার 
সাছর করা বলটেছল? দক দ্ন মারা ্াছব বলটেছল? 
োটমনী সারাষেে চুপ কছর টেল। দশছষ সবার 
চাপাচাটপছত বছলটেল, একিা বাচ্া পরী এছসটেল। 
বলটেল রামোস নাটক মারা ্াছব। 

গ্রাছম েুছিা রামোস আছে। তাই দলাছকরা টজছজ্স 
কছরটেল, দকান রামোছসর করা বলটেল? আমাছের 
এলাকায় দতা ওই নাছমর েুজন দলাক আছে। কার করা 
বছলছে দগা ? োটমনী বছলটেল, তাছতা জাটন না। আটম 
এর দবশী টকেু শুটনটন। 

দলাছকরা ধরাধটর কছর োটমনীছক তার বাটড়ছত দপৌোঁছে 
টেছয়টেল। দকউই ঘিনািাছক আমল দেয় টন। টকন্তু 
আশ্চছ্্থর টবষয় এক সপ্তাহ পছরই োটমনীর করািা 
ফছল টগছয়টেল। এক রামোসছক মৃত অবস্থায় জঙ্গছলর 
কাছে একিা টঢটবর উপছর পাওয়া টগছয়টেল। তার টপছি 
চারিা চারিা কছর আিিা আঙুছলর আোঁচড় টেল। অরচ 
দসটেন সকাছলও দস রামোস টেল বের চটল্ছশর এক 
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শতি সমর্থ পুরুষ!

োটমনীর নাম মুহূছত্থই সারা এলাকায় চাউড় হছয় 
টগছয়টেল। তার টবছশষ ষেমতা হছয়ছে এখন। একিা 
পরী দমছয় আছে তার। দস পরীর মা। দস এখন ইছচ্ 
করছল অসাধ্য সাধন করছত পাছর। 

েু একজন অবশ্য অন্য একিা টকেু বলার দচটিা 
কছরটেল। তারা বলটেল ওই রামোছসর বউ েুই দেছল 
দমছয় রাকার পছরও কুনজর টেল োটমনীর উপর। 
োটমনী তাই প্টতছশাধ টনছয়ছে। তার স্বামী সাছপর টবষ 
সংগ্রহ কছর শহছর টবটক্র করছতা। োটমনীর কাছে দসই 
টবষ টেল। নছখ টবষ মাটখছয় রামোসছক দসই আোঁচড় 
টেছয় দমছর দফছলছে। তছব তাছের দস করাগুছলা 
দকারাও বাজার পায় টন। 

দমাছির উপর দসই দরছক সবাই োটমনীছক সমীহ কছর 
চছল। একা রাকা মটহলাছক পাোঁছক দফছল দেয়ার 
দলাকগুছলা তাছক দেছখ িয়ও পায়। দলাছক এখন 
টবপছে পড়ছল তাছক দিছক সাহা্্যও দচছয় রাছক। 
োটমনী বছল তার টনছজর টকেু জানা দনই। ্টে তার 
পরী দমছয় তাছক দকান হটেস দেয় দসিা দস শুধু বলছত 
পাছর। অন্য টকেু নয়। অছনছক তার কাে দরছক উপকার 
দপছয়ছে বছল স্বীকার কছর টনছয়ছে। এই পরীর মা, 
বনমালীর জছন্য ্টে টকেু করছত পাছর! দস আশাছতই 
উপটস্থত দলাছকর মছন পরীর মাছয়র করািা চছল 
আসছলা। 

বনমালীর তখন দকান টকেু টবচার করার ষেমতা টেল 
না। তার এখন সাহা্্য েরকার। ্টে সাহা্্য টমছল তা 
দস দ্ দকান উপাছয়ই দহাক দস তা টনছত প্স্তুত। দকউ 
্টে তার ব্যরািা একিু খাটন কটমছয় টেছত পাছর দস 
দবোঁছচ ্াছব। দস ্্রেনা আর সহ্য করছত পারছে না। 
অতএব, পরীর মাছয়র িাক পড়ছলা। 

পরীর মা ্খন বনমালীর বাটড় এছস দপৌোঁোছলা তখন 
প্ছোছষর হালকা অন্ধকার জছম বছসছে চার পাছশ। 
জনতা েুপাছশ সছর টগছয় তাছক এটড়ছয় ্াবার রাস্তা 
কছর টেল। পরীর মা বাটড়র দিতছর ঢুছক একিা ঘর 
খাটল কছর টনল। দসই ঘছর ধূপ ধুছনা জ্ালাছনা হছলা। 
তারপর দসখাছন একিা খাটিয়ায় বনমালীছক এছন 
দশায়াছনা হছলা। পরীর মা তারপর তার কাজ শুরু 
করছলা। োোঁটড়ছয় প্রছম আরটতর মছতা কছর দস নাচছত 
রাকছলা। তারপর শুরু করছলা মারা ঝাোঁকাছনা। দসই 
সাছর বলছত রাকছলা, মা, মা দর আমার দো্ মা 
বনমালী কাকাছক একিু েয়া কর মা। তাছক বাোঁটচছয় দে 
মা। মা বনসুন্রী একিু সেয় হ মা।  

টকন্তু দকান উতের এছলা না। সময় গটড়ছয় ্াটচ্ল। 
বনমালী ব্যরায় কাতরাটচ্ল। তার দপি আছরা ফুছল 
উছিছে। দস দেখছলা তার দপছি দঢউ পর দঢউ দ্ন 
উরছল পড়ছে। দস দপছি হাত টেছয় দঢউগুছলাছক 
অনুিব করছত পারটেল এবং দসই দঢউগুছলাছক দস 
দচাছখও দেখছত পারটেল। তার মছন হটচ্ল টকেু দ্ন 
তার দপছির দিতর দরছক দবর হবার জছন্য েিফি 
করটেল। 

সারা উছিান িটত্থ দলাক স্তব্ধ হছয় পরীর মার করা 
শুনটেল। আবো আছলায় তারা দেখটেল এছলা চুছল 
পরীর মা মারা ঝাোঁটকছয় চছলছে। একসময় বাচ্া গলায় 
দক দ্ন বছল উিছলা, মা আটম অছনক েূছর আটে। 
আমায় িাটকস না এখন। টিক তষুেটন বনমালী ওয়াক 
কছর বটম কছর দফলল। তীব্র দবগ দস বটমর। উছল্া 
টেছকর দেয়াছল দলছগ দসই বটম সারা ঘছর টেিছক 
পড়ছলা। বটমছত মল গন্ধ!

২। দজলা শহছরর টবখ্যাত সাজ্থন প্ছফসর মটতযু়র 
রহমান সছন্ধ্যর রাউন্ দসছর বাটড় ্াবার প্স্তুটত 

টনটচ্ছলন। রাছত টতটন অন কছল রাকছবন। তাোঁর 
জুটনয়ররা বাটক রাতিা সামলাছব। জরুরী টকেু ঘিছল 
তাোঁছক দফাছন জানাছত হছব। টতটন দফাছন টনছে্থশ দেছবন 
টক করছত হছব। আর দতমন প্ছয়াজন হছল টতটন 
সরাসটর অপাছরশন টরছয়িাছর চছল ্াছবন। জুটনয়ররা 
সব বতরী কছর রাখছব। টতটন এছসই সরাসটর 
অপাছরশছন হাত দেছবন। আর দতমন টকেু না ঘিছল 
সকাছলর রাউছন্ এছস টতটন রাছত টক ঘছিছে তার 
খবর দনছবন। 

টতটন তাোঁর রুছম এছস সাো দকািিা ঝুটলছয় রাখছত 
্াছবন এমন সময় তাোঁর টসএ টেোরুল আলম হন্েন্ 
হছয় তাোঁর েরজার সামছন এছস োোঁড়াল। বলছলা, 

- আসছত পাটর স্যার ? 

- আছসা। বছলা টক খবর। মছন হছচ্ একিু রাকছত 
হছব আছরা। প্ছফসর মটতযু়র রহমান জাছনন জরুরী 
টকেু না হছল টেোর তাোঁছক এসময় আিকাছতা না। 

-হ্যাোঁ স্যার, আপটন বাটড় ্াওয়ার আছগ ্টে একিা 
দরাগী দেছখ দ্ছতন। এই মাত্র এছসছে। বয়স ষাি। 
পুরুষ। নেীর ওপাছরর গ্রাম দরছক অছনক কটি কছর 
তাছক আনা হছয়ছে। অবস্থা খুব খারাপ। আসছত অছনক 
দেরী কছর দফছলছে। িটমটিং আছে। হাইটল দিন্ার 
টিসছিছন্ি অ্যাবছিাছমন। লোিছপ্সার ফল কছর দগছে। 
আমরা স্যালাইন টেটচ্। লোিব্যাংছক খবর দেয়া হছয়ছে। 
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ইমারছজসিী এক্সছর কটরছয়টে। তার দরজাল্ এই মাত্র 
দপলাম। মছন হছচ্ িলটিউলাস। 

- দেটখ। প্ছফসর মটতযু়র রহমান হাত বাটড়ছয় এক্সছরর 
েটবিা হাছত টনছলন। টেোছরর টক্টনকাল েৃটটির প্শংসা 
করছতই হয়। দস টিকই ধছরছে। মছন মছন িাবছলন 
তাছক তার টসএ কছর টনছয় টতটন একিুও িুল কছরন 
টন। 

- টিক বছলে টেোর। দলাকিার দকাষ্ঠকাটিন্য আছে 
দখয়াল কছরে। এক্সছরছত স্পটি দবাঝা ্াছচ্। একিা 
মজার ব্যাপার জাছনা টেোর এই িলটিউলাস মাছন 
বৃহোছ্রের দশষ টেকিায় একিা প্যাোঁচ দলছগ এই দ্ 
সমস্যা বতরী হছলা দসই প্যাোঁচিা সবসময় ঘটড়র উছল্া 
টেছক হছয় রাছক। দকন জাছনা?

- না স্যার। ঘটড়র উছল্া টেছক হছয় রাছক তা জাটন 
টকন্তু দকন হয় তা বলছত পারছবা না।

সাো দকাি আবার গাছয় চাপাছত চাপাছত প্ছফসর 
বলছলন,

- আটমও না। চল এবার দতামার দরাগীর কাছে ্াই। 
বাটড়র দলাক আছে সাছর? অপাছরশন করছত হছব রতি 
লাগছব। 

- আছে স্যার। দিানার বতরী আছে। 

- টকেু মুছখ টেছত মানা কছর টেছয়ে দতা?

- হ্যাোঁ স্যার। নাছক রাইলস টিউব টেছয় দেয়া হছয়ছে। 

- চমৎকার। তুটম সব ব্যবস্থাই কছর দরছখে দেখটে। 

েুজছনই তাড়াতাটড় কছর ওয়াছি্থর টেছক এছগাছত 
রাকছলন। ওয়াছি্থ ঢুকছত টগছয় প্ছফসর টজছজ্স 
করছলন,

-  দকারায় দতামার দরাগী? 

- সাত নম্বর দবছি স্যার। 

সাত নম্বর দবছির সামছন এছস েুজছন রামছলন। 
প্ছফসর দরাগীর দপছি হাত রাখছলন। দপি িয়ানক 
দফালা আর কাছির মছতা শতি হছয় আছে। অি্যস্ত 
দচাছখ দবছির সাছর দঝালান দিম্াছরচার চাছি্থর টেছক 
তাকাছলন। দরাগীর হালকা জ্র আছে। নামিাও 
দেখছলন সাছর। বনমালী সরকার। 

- টেোর জীবােু সংক্রমন শুরু হছয়ছে। অ্যান্বাছয়াটিকাম 
ইছঞ্জকশন শুরু কছর োও। টসএছক চাি্থিা দেটখছয় 
প্ছফসর বলছলন। তারপর দরাগীর সাছরর দলাকজনছক 
কাছে আসছত বলছলন।

দরাগীর স্তী আর এক দেছল টেল সাছর। টতটন তাছের 
একপাছশ টনছয় টগছয় বলছলন, দরাগীর অবস্থা খুব 
আশংকাজনক। আপনারা রছতির ব্যবস্থা করুন। এষুেটন 
অপাছরশন করছত হছব। তা না হছল...

- স্যার আপটন এখন আমাছের িগবান। আপনার 
হাছতই মরে বাোঁচন। দরাগীর স্তী করািা দশষ করছত 
টেছলন না। আপটন ্া িাল মছন করছবন তাই করছবন 
স্যার। েয়া কছর আমার স্বামীছক বাোঁটচছয় টেন। আমরা 
রতি দেছবা। 

রাছতই টেোরছক টনছয় প্ছফসর টনছজই অপাছরশন 
করছলন। অপাছরশন খুব ঝুোঁটকপূে্থ টেল। রীটতমত ্ছম 
মানুছষ িানািাটন। গ্যাংগ্রীছের আশংকা রাকাছত অছ্রের 
একিা অংশও দকছি বাে টেছত হছয়টেল। তছব দশষ 
প্্থন্ টতটন িালিাছবই অছস্তাপচার সম্ন্ন করছত 
পারছলন। দপাস্টঅপাছরটিি রুছম দরাগীছক পাটিছয় 
টেছয় টেোরছক বলছলন,

- বাউছয়ল মুিছমন্ না আসা প্্থন্ টকেুই বলা ্াছচ্ 
না টেোর। তুটম টনছজই দরাগীর দখয়াল রাখছব। চটল, 
কালছক সকাছল রাউছন্ দেখা হছব। 

- টিক আছে স্যার। টেোর বলছলা। 

সকাছলর রাউন্। বনমালীর জ্ান টফছরছে। তছব ব্যরা 
নাশক মরটফছনর প্িাছব আচ্ন্ন। অপাছরশছনর 
জায়গাছত তার খুব ব্যরা আছে টিকই টকন্তু ওই েুঃসহ 
মুচছড় মুচছড় ব্যরািা আর দনই। প্ছফসর মটতযু়র 
রহমান টেোরছক টজছজ্স করছলন 

- দরাগীর বাউছয়ল মুিছমন্ হছয়ছে?

- আটম আধা ঘণ্া আছগও দেছখ দগটে স্যার। দরাগীর 
জ্ান তখছনা দফছরটন। দপছি দস্টছরাছস্াপ টেছয় দকান 
শব্ পাইটন। রাছত আছরা এক ব্যাগ রতি দেয়া হছয়টেল। 
পালস লোিছপ্সার হাি্থ লাঙ্গস্ সবই দস্টবল টেল তাই 
একিু টনটশ্চন্ টেলাম। এখন দেখটে টিকই দরাগীর জ্ান 
টফছরছে। 

প্ছফসর মটতউর রহমান টনছজই এবার এটগছয় টগছয় 
বনমালীছক টজছজ্স করছলন,
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- আপটন এখন দকমন আছেন?

বনমালী অসু্ি স্বছর বলছলা, িাল।

প্ছফসর এবার টজছজ্স করছলন, আপনার টক ফ্্যািাস 
আই মীন উইন্ পাস হছয়ছে ?

বনমালী এবার দকান উতের না টেছয় ফ্যাল ফ্যাল কছর 
তাটকছয় রাকছলা। 

প্ছফসর আবার টজছজ্স করছলন, আপটন টক বাতটক্রয়া 
মাছন বাযু়কম্থ কছরছেন ? 

বনমালী দবাকা দবাকা হাটস টেছয় শুধু তাটকছয় রাকছলা 
তাোঁর টেছক। 

িাঃ টেোর এবার টজছজ্স করছলন, 

- আপনার টক বাতাস হছয়ছে ?
 
বনমালী টক উতের দেছব বুছঝ উিছত পারটেল না। তার 
দপছি দতা আছগ প্চুর বাতাস টেল। এখনছতা দপিছফালা 
দতমন দনই। তাই দস আছগর মছতাই দবাকা দবাকা 
হাটস টেছয় শুধু তাটকছয় রাকছলা। 

দপাস্ট অপাছরটিি ওয়াছি্থর নাস্থ টেটে এবার এটগছয় 

এছস টজছজ্স করছলন,

- আপটন টক আজছক পাে টেছয়ছেন? 

এ দকমন ধারা প্শ্ন! বনমালী লজ্ায় একিু ইতঃস্তত 
করছলা। তারপর সছজাছর মারা উপর নীচ করছত 
রাকছলা। দস জাছন িাতিাছরর কাছে টমছর্য বলছত দনই। 

দপাস্ট অপাছরটিি ওয়াছি্থর মছতা গুরু গম্ভীর জায়গাছত 
দরাগীছক টঘছর রাকা িাতিারছের মছধ্য একিা মুচটক 
হাটসর দঢউ বছয় দগল এবং মূহুছত্থই তা টস্থর হছয় 
দগল। সামছনই বাঘ- স্যার মটতউর রহমান! িুছলই 
টগছয়টেল তারা। এই বুটঝ দবামা ফািছলা! 

টকন্তু না। 

প্ছফসর মটতউর রহমান িাবটেছলন টক শটতিশালী 
সব্থজনগ্রাহ্য এই শব্! দকান রাখ ঢাক োড়া দপছরছকর 
মারায় হাতুটড় পড়ার মছতা টনছমছষই ববের্থহীন িাছব 
মরছম দপৌোঁছে দগছে আর দসই সাছর তার পাশ্ব্থপ্টতটক্রয়ায় 
খান খান কছর টেছয় দগছে গম্ভীরতার সমস্ত কটিন 
আবরে। দসই শটতিছক দিকাছব তাোঁর সাধ্য দনই!  

সবাই দেখল স্যারও মৃেু মৃেু হাসছেন।।
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Svar från s 73: Utpal Paul : För enkel-
hetens skull bytes siffrorna med ABC....
  
  A B C
 x  D E
 G D G F
. H D F         x 
G F I G F

Steg 1. G + F = G  då F = 0
Steg 2. G = 1 i 5:e position från hö till vä siffran 
måste vara 1 i sista raden. 
Steg 3. C = 5 då C*E och C*D ger en produkt 
som slutar med 0
Steg 4. D och E måste vara jämna nummer an-
nars produkten kan inte sluta med 0
Steg 5. E>D då ABC*E >ABC*D
Steg 6. E kan vara då 4,6 eller 8. och D kan vara 
2,4 eller högst 6.

Steg 7. E = 6 då  4 eller 8 kan inte ge siffra 1 
i 2:a position (B*E +2 eller 4)
Och för att få detta 1 B måste vara 3. 
(3*6+3)
Steg 8. A = 2 annars 4:e siffra kan inte bli 1 
i ABC*E i 3:e rad
Steg 9. D = 4 när A=2
Steg 10. I = 8 då D+D = 8
Steg 11. H = 9  då G+H =10

   2 3 5
 x   4  6
  1 4 1 0
  9 4 0          x
 1 0 8 1 0  
Här har man nio siffror ut av tio. Det sak-
nar enbart siffra 7 som ersätts i Kryptoland 
med  9.



টবছশষ িাবনা 

দ্াবাল টলিাছরচার + দলাকাল উোহরে 

           দ্াকাল টচন্া    
   

ওয়াসীম দসাবহান দচৌধুরী

শুভ্র তুষার দকছি, েুই মাইল দহোঁছি আটম ্ খন সকাছলর 
ক্াছস দপৌোই, আমার হাছত রাছক রবিানীর মালাই চা। 
আটম দসই অেৃশ্য মালাই চা দখছত দখছত, আটম লুছলয় 
দিকটনস্া ইউটনিাটস্থটির টব হুছসর দিতর, দচয়াছর গা 
এটলছয় ক্াস টিসকাশন উপছিাগ কটর। মাছক্থি এট্রির 
জন্য লাইছসটসিং দবটশ উপকারী হছব নাটক ফ্াঞ্চাইটজং, 
দসই তুমুল টিসকাশছন আটম ঢুটক না, আপন মছন টচন্া 
কটর টমরপুছরর রবিানী দরসু্টছরন্ ম্যাকছিানাল্ড অরবা 
বাগ্থার টকং এর মতন দ্াবাল ব্র্যান্ টহছসছব আর্প্কাশ 
করছত পাছর টকনা। ক্াছসর দলকচারার ্খন সূত্র 
ধটরছয় টেছয় বছলন দকাম্াটনগুছলা টক আছশপাছশর 
দেছশ ব্যবসা এক্সপানশন করছব নাটক সাইছকালটজক্যাটল 
দক্াজ দেশগুছলাছত এক্সপানশন করছব এিা টনি্থর 
কছর ম্যাছনজছমন্ কতিা টরস্-এিারস তার উপর, 
আটম তখন অেৃশ্য মালাই চা দখছত দখছত টচন্া কটর 
রবিানী দরসু্টছরছন্র দপাছিনটশয়াল মাছক্থি দকানিা 
হছত পাছর, এটশয়ার দকান শহর নাটক ইউছরাছপর 
দকান শহর ্টেও আটম জাটন রবিানীর মাটলকপষে 
টমরপুছরর গটণ্ই দিে করছত পাছরটন এখছনা।   

নে্থান্থ সুইছিছন অিাছমর পটরটধ কম, ধুপ কছর উইন্ার 
চছল এছসছে। ২২ টিটগ্র দসলটসয়াছসর শীছত অি্যস্ত 
আটম,  এখাছনর -১১ টিটগ্র দসলটসয়াছস অি্যস্ত হবার 
প্াোন্ দচটিায় ব্যটতব্যস্ত হছয় ক্াস টিসকাশছন পূে্থ 
মছনাছ্াগ দেই। হাছত অেৃশ্য মালাই চা। 

করায় করায় উছি আছস মাটল্ন্যাশনাল দকাম্াটনগুছলার 
চটরত্র। দকান দকান মাছক্থটিং গুরুর মছত, দকান 

দকাম্াটন ্টে চারটি বা তার তছতাটধক দেছশ পে্য 
টনছয় অবস্থান কছর তাহছল তাছক মাটল্ন্যাশনাল 
দকাম্াটন বলা হছব। আটম বলছত চাই ফখরুটদেছনর 
টবটরয়াটন অলছরটি তাহছল প্বল প্তাছপ একটি 
মাটল্ন্যাশনাল দকাম্াটন। টকন্তু মুখ ফুছি বটল না কারন 
গত ক্াছসই আছলাচনা হছয়ছে কগছনটিি ব্যায়াস টনছয়, 
আটম তার উোহরে হছয় রাকছত চাই না সবার কাছে।  

দলকচারার এসাইনছমন্ ধটরছয় দেন সুইছিছনর দকান 
এক দকাম্াটনর ি্যালু প্পটজসন দবর করছত, আটম 
সকাল েুপুর লাইছব্ররীছত সময় কািাই, দবর করার 
দচটিা কটর ইউছরাটপয়ান দকাম্াটনগুছলা ি্যালু 
প্পটজসছনর ব্যাপাছর দকান দকান টবষয়ছক প্াধান্য 
দেয়। বইছয় পটড় ইউছরাটপয়ান কম্াটনর ব্যাপাছর, 
আর দনাি দলখার সময় দেটখ টলখটে নান্নার টবটরয়াটন 
এবং রবিানী দরসু্টছরছন্র ি্যালু প্পটজসন। বই পছর 
বুটঝ ি্যালু প্পটজসন টিক করার আছগ অপরচুটনটি 
এবং দথ্ি দবর করা লাছগ তাই আটম টিক কটর নান্নার 
টবটরয়াটন ও রবিাটন দরসু্টছরছন্র ইউরটপয়ান মাছক্থছি 
ঢুকার অপরচুটনটি এবং দথ্ি টক টক।

ক্াছসর টিসকাশন দরছক আটম জানছত দপছরটে সুইছিন 
এবং টফনল্যান্ প্্থায়ক্রছম টবছশ্বর সবছচছয় প্রম ও 
টবেতীয় কটফ কনটজউটমং দেশ। আটম টনছজ কটফ 
দপ্টমক হওয়াছত এখাছনর ক্যাছফ, কটফ শছপ হছরক 
রকছমর কটফ দখছয়টে। দখছয়টে এবং দিছবটে উতের 
কাফরুছলর কাউসার জুস পছয়ন্ এর দোিখাি গড়ছনর 
মুখিরটত হাটসর কাউসার ্ টে সুইছিছন এছস দপঁোছত 
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পাছর, সুইটিশ মানুষ পাছব টিন্ন স্বাছের এক কটফ আর 
এখানকার কটফ ইন্াট্রি পাছব িাইিারটসফাইি এক 
এ্রিাপ্নওর। 

টবছকছল চার দেছশর চার েুে্থান্ গ্রুপছমিছের সাছর 
গ্রুপ টমটিংছয় বটস মাছক্থটিং ম্যাছনজছমন্ এর উপর 
দেয়া দকইস সলি করার জন্য। তারা ্খন বছল স্টাটি 
এক্সছপটরছয়সি হওয়া উটচত আনন্োয়ক, আমার হাছত 
উছি আছস মহাখালীর আনন্ দবকারীর অেৃশ্য সমুচা ও 
টকমা পছরািা । টরছপাছি্থ দরফাছরসি টহছসছব আটম দ্াগ 
করছত চাই আনন্ দবকারী কাছল কাছল টকিাছব 
দপ্ািা্ িাইিারটসটফছকছয়শন কছরছে টকন্তু গ্রুপছমি-
দের কাছে তা অছচনা লাছগ, অজানা লাছগ। আনন্ 
দবকাটর উছি আসছত পাছর না আমাছের টরছপাছি্থ। 

দকান দকান তুষার গলা গিীর রাছত টবহাটিটরয়াল 
ফাইন্যাছসির কটিন ত্বি বুঝছত বুঝছত ্ খন মারায় টঝম 
ধছর ্ায়, আটম বই বন্ধ কছর দহোঁছি দহোঁছি চছল ্াই 
নাটজরা বাজাছরর টবসটমল্াহ কাবাবঘছর। দকান তছ্বির 
দজাছর নাটজরা বাজাছরর এই দোকান সারারাত চছল 
এবং প্ায় সময়ই দিাতিাছের বসার জায়গা টেছত 

পাছরনা, দসই টচন্া আমাছক আছরা দবটশ ব্যটতব্যস্ত 
কছর। আটম দ্রুত টনজ ঘছর টফছর আটস, কটফ বতটর 
কটর আর িাটব ইউছরাটপয়ান টবশ্বটবে্যালয়গুছলা 
পটলটিকাল এবং লীগাল এনিারছমছন্র উপর প্চুর 
দফাকাস দেয় কারে তারা এটশয়া এবং আটফ্কাছক 
এখছনা বুছঝ উিছত পাছরটন। এটশয়া এবং আটফ্কার 
মাছক্থছি ইউছরাটপয়ান কম্াটনগুছলা ঢুকবার আছগ চাপ 
খায়। এই টবষয়িাই এটশয়ান এবং আটফ্কান 
দকাম্াটনগুছলার জন্য টবশাল পছজটিি ব্যাপার। 
এটশয়ান এবং আটফ্কান দকাম্াটনগুছলা ফাপছড়র মছধ্য 
রাছক দেছখ তারা জাছন টকিাছব কাজ আোয় কছর 
টনছত হয় টিটফকাল্ টসচুছয়সছন, তাই টবজছনস দগ্রার 
মছিছলর আেছল দফলছল তাছের ইউছরাছপ সফল 
হবার সম্ভাবনা দবশী। 

ব্রাটজটলয়ান কটফ দগ্রইছনর সাছর, নরওছয়টজয়ান টমল্  
ও সুইটিশ সুগার টমটশছয় আটম আছে্যাপান্ এক 
বাংলাছেশী দ্াবাল ্রি্যাছিটজ টনছয় গিীর রাছত িাটব 
এবং দিারছবলা এই টসদ্াছন্ উপনীত হই দ্ বাংলাছেশী 
দকাম্াটনগুছলার উটচত েটষেে এটশয়ার গটন্ দপটরছয় 
দ্াবাল মাছক্থছি ্ত দ্রুত সম্ভব ঢুছক ্াওয়া।।
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En gåta för multiplikation
                     Utpal Paul  

Du hamnar i en skola i Kryptoland. Där alla siffror ser likadana ut som våra siffror 
fast värden är olika. Man skriver tex vad vi läser 2 kanske menar dem 4. Du ser en 
elev göra en multiplikation som ser så ut som nedanför.  

   6 5 2
 x   1  8
  3 1 3 7
  4 1 7          x
 3 7 0 3 7   

Kan du säga 
1 = ?  2 = ?  3 = ? 4 = ?  5 = ? 6 = ?   7 = ?  8 = ? 9 = ?  & 0 = ?
i Kryptoland ? (Svar i  s 71 :)



কছরানা িাবনা

...... অক্সছফাছি্থর গছবষক সারা টগলবাি,একটি 
ি্যাকটসন বতটর কছরছেন,  ্া কছরানািাইরাস এর 
গজাল (spike)  দক লষে্যবস্তু টহসাছব টবছবচনা 
কছর।  এর ফছল দেছহর অনাক্রম্যতা বৃটদ্ পাছব 
এবং কছরানািাইরাস দক প্টতহত করছব।  

জীবববটচত্র্য ও বাযু় েূষছের 
আছলাছক কছরানা িাইরাস 

টনছয় িাবনা
   
   

কানন পুরকায়স্থ

িাইরাসজটনত মহামারী নতুন দকান টবষয় নয়| 
গত েুই হাজার বেছরর মহামারীর ইটতহাস 

প্্থাছলাচনা করছল দেখা ্ াছব দ্ িাইরাছসর সংক্রমছের 
কারছে ইতঃপূছব্থ লষে লষে মানুষ মৃতু্যবরে কছরছে| 
মানুছষর মছধ্য কছরানািাইরাছসর অটস্তবে প্রম আটবষ্কার 
কছরটেছলন  ১৯৬০ সাছল  স্িল্যান্ এর গছবষক  জুন 
আলটমো (June Almedia)| জুন ও তার সহকম্থী 
লন্ছনর দসন্ রমাস হাসপাতাছল কাজ করার সময় 
ইছলকট্ন মাইছক্রাছস্াপ এর সাহাছ্্য ইংল্যাছন্র  সাছর 
অঞ্চছলর  দবাটি্থং সু্ল োছত্রর নাক দরছক দনয়া নমুনা 
পরীষো কছর মুকুি (Corona) সেৃশ্য এই িাইরাস  
প্্থছবষেে কছরন ্ ার ফছল এর নাম হয় কছরানািাইরাস। 
তারপর চার ধরছনর কছরানািাইরাস শনাতি করা হয়, 
্া দরছক সামান্য ফু্ দরাছগ মানুষ আক্রান্ হয় | 
পরবত্থীছত আরও টতন ধরছনর কছরানািাইরাস সনাতি 
করা হয়, ্া SARS, MERS এবং COVID-19 
(দকাটিে-১৯) দরাছগর কারে।

বত্থমাছন টবছশ্বর ২১৩ টি দেছশ কছরানািাইরাছসর 
একটি ধরন SARS-COV-২ এর সংক্রমে েটড়ছয় 
পছড়ছে।  তন্মছধ্য ৫ ই  জুলাই ২০২০  প্্থন্ প্ায় ১১ 
টমটলয়ন আক্রান্ হছয়ছে, প্ায়   সাছড় পাোঁচ লষে মানুষ 
মারা দগছে, প্ায়   সাছড় েয় লষে সুস্থ হছয় উছিছে । 
শতকরা টহছসছব মৃতু্যবরে  ও টনরামছয়র  হার ্ রাক্রছম 
৮ িাগ ও ৯২ িাগ। ৫ ই জুলাই ২০২০ প্্থন্ পৃটরবীর 
টবটিন্ন হাসপাতাছল কছরানা িাইরাছস আক্রান্ হছয় 
টচটকৎসারত প্ায় সাছড় চার লষে দরাগীর মছধ্য শতকরা 

৯৯ িাগ মৃেু আক্রান্ এবং ১ িাগ সঙ্কিজনক অবস্থায় 
রছয়ছে [১]। এই িাইরাছসর সংবহন ষেমতাছক  Re-
productive number বা  জনন ষেমতা (Ro) বোরা 
প্কাশ করা হয়। WHO এর  মছত  কছরানা িাইরাছসর 
Ro ১.৪  দরছক ২.৫ এর মছধ্য ।  অন্যান্য গছবষোয়  
Ro  এর  মান ৩.৫  পাওয়া দগছে। তছব Ro  ্টে ১ 
এর দচছয় কম হয়, তাহছলই িাইরাস ধীছর ধীছর টনমূ্থল 
হছয় ্াছব। তুলনামূলকিাছব দেখা ্ায় সাধারে  ফু্  
এর Ro=১.৩ এবং SARS এর Ro=২ । গাটেটতক িাছব 
বলা ্ায় দকান িাইরাছস আক্রান্ একজন ্টে গছড় 
টতন জনছক সংক্রাটমত করছত পাছর তাহছল এই 
টহছসছব একজন কতৃ্থক 3^10 = 59000 জন দক 
সংক্রটমত করার ষেমতা রছয়ছে। 

১৬৫ টখ্স্টাছব্ এটশয়া মাইনর, টমশর, টগ্রস ও ইতাটলছত 
এন্নাইন দলিগ  দরাছগ পাোঁচ টমটলয়ন মানুছষর  মৃতু্য হয় 
। ৫৪১- ৫৪২ টখ্স্টাছব্ বুবটনক দলিগ এর কারছে  ২৫ 
টমটলয়ন মানুছষর মৃতু্য হয়।  দসই সমছয়র টহছসছব 
ইউছরাছপর প্ায় অছধ্থক মানুষ এই দলিগ দরাছগ মারা 
্ায় | ১৩৪৬-১৩৫৩ টখ্স্টাছব্র মছধ্য ইউছরাপ আটফ্কা 
এবং এটশয়ার প্ায় ২০০ টমটলয়ন মানুষ বুবটনক দলিগ 
দরাছগ মারা ্ায় । জানা ্ায় জাহাছজর মাধ্যছম ইেুর 
এবং মাটে বোরা এই দরাগ এক মহাছেশ দরছক আছরক 
মহাছেছশ েটড়ছয় পছড়| ১৮৫২ দরছক ১৮৬০ সাছলর 
মছধ্য কছলরা দরাছগ িারছত ১ টমটলয়ন মানুছষর মৃতু্য 
হয় । এ দরাছগর অন্যতম কারে টেল েূটষত পাটন । 
১৮৮৯-১৮৯০ সাছল পৃটরবীব্যাপী ইনফু্ছয়ঞ্জা দরাছগ ১ 
টমটলয়ন মানুছষর মৃতু্য হয় । এই দরাছগর অন্যতম 

ইছলকট্ন মাইছক্রাছস্াছপ কছরানািাইরাস
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কারে টেল H2N2 এবং H3N8 িাইরাস। ১৯১০ দরছক 
১৯১১ সাছল টবশ্বব্যাপী পুনরায় কছলরা মহামারী আকার 
ধারে করছল ০.৮ টমটলয়ন মানুষ  মারা ্ায়। দসসময় 
্ুতিরাছ্রে অত্যন্ কটিনিাছব সংগছরাধ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 
করার কারছে  মৃতু্যর সংখ্যা টেল মাত্র ১১ জন । ১৯১৮ 
সাছল  টবশ্বব্যাপী ইনফু্ছয়ঞ্জার কারছে ৫০০ টমটলয়ন 
মানুষ আক্রান্ হয় এবং মৃতু্যবরে কছর প্ায় ৫০ 
টমটলয়ন মানুষ। দস সময় তুলনামূলকিাছব কম বয়সী 
মানুষ দবটশ মারা ্ায়।  ্ুতিরাছ্রে ্ারা মারা ্ায়  
তাছের মছধ্য ৯৯ শতাংশ মানুছষর বয়স টেল ৬৫ বের 
এর কম এবং অটধকাংশ মৃছতর বয়স ২০ দরছক ৪০ 
বেছরর মছধ্য। তছব সন্ানসম্ভবা মটহলাছের মৃতু্যর হার 
টেল শতকরা ৭০ িাগ। মটহলাছের এত দবটশ মৃতু্যর 
হাছরর কারে আজও জানা ্ ায়টন। ২০০৩ সাছল SARS 
িাইরাস, ্া কছরানািাইরাস এর আছরকটি রূপ, তাছত 
চীছন প্ায় সহস্রাটধক দলাক মারা ্ায়।  ২০০৫ দরছক 
২০১২ সাল প্্থন্ পৃটরবীব্যাপী এইচআইটি এবং 
এইিস দরাছগ ৩৬ টমটলয়ন মানুছষর মৃতু্য হয়। এই 
িাইরাস  প্রম সনাতি করা হয় কছঙ্গাছত । উছল্খ্য  
টবগত ২০০০ বেছরর ইটতহাস প্্থাছলাচনা করছল 
দেখা ্ায় পৃটরবীব্যাপী িাইরাস সংক্রমে টবটিন্ন সমছয় 
টবটিন্ন অঞ্চল দরছক দেখা টেছয়ছে এবং  ইোঁেুর ও 
মাটের মাধ্যছম এবং জাহাছজর সাহাছ্্য টবটিন্ন মহাছেছশ 
েটড়ছয় পছড়ছে।  সংগছরাধ এর মাধ্যছম িাইরাসছক 
টনয়্রেছে রাখাও সম্ভব হছয়ছে ।

চীছনর দলখক সান  ৎসু (Sun Tzu)  তার গ্রথে ‘The 
Art of War’  এ  উছল্খ কছরন  দকান ্ুছদ্ টবজয় 
অজ্থন করছত হছল শত্রুপষে দক িাছলািাছব জানছত 
হছব [২] |  এই  দনাছবল কছরানািাইরাস  ্াছক বলা 
হয় SARS-COV-2  এবং এই িাইরাস জটনত দরাগ 
দক বলা হয় COVID -19   বা দকাটিে-১৯, তা দরছক 
টনরাময় লাি করছত হছল এই িাইরাছসর কলাছকৌশল 
সম্ছক্থ জানছত হছব । এই  িাইরাছসর আকার ১২০ 
ন্যাছনাটমিার।  উছল্খ্য ১ টমিার হছচ্ ১ টমিার এর 
টবটলয়ন িাছগর এক িাগ। এর দকছন্দ্র রছয়ছে  
রাইছবাটনউটক্ক অ্যাটসি (আর এন এ)। 
কছরানািাইরাছসর তুলনায় মানবছেছহর টজছনাম অছনক 
দবটশ জটিল। কছরানািাইরাছসর রছয়ছে  ৩০০০০ 
অষের সমৃদ্ টজছনাম টকন্তু মানব দেহছকাছষ রছয়ছে 
৬.৪ টবটলয়ন অষের সমৃদ্ টজছনাম  ।  কছরানািাইরাস 
এর  আরএন এ  এক ধরছনর  টঝটল্ বোরা আবৃত, ্া  
ষোছরর সংস্পছশ্থ এছল  ধ্ংস হছয় ্ ায় । এই  টঝটল্ছত 
রছয়ছে  এক ধরছনর  গজাল (spike) (টচত্র ১ ্টিব্য) 
।  অন্যটেছক মানবছেছহ দকাছষ  রছয়ছে ACE 2  নাছম 
একটি এনজাইম । কছরানািাইরাস এর  গজাল ACE- 
২ এনজাইছমর মছধ্য এক ধরছনর বন্ধন বতটর কছর 
এবং এই অবস্থায় িাইরাস  তার দজছনটিক দকাি 

অবমুতি কছর (টচত্র ২ ্টিব্য)  । তখনই মানব দেহ 
দকাছষ এই িাইরাছসর সংখ্যা দ্রুত বৃটদ্ দপছত রাছক | 
মানবছেছহর ফুসফুছস ACE 2  এনজাইম এর পটরমাে 
দবটশ ।  তাই কছরানা িাইরাস ফুসফুছস দগছল  দ্রুত 
বৃটদ্ পায় । 

 
টচত্র ২ :ACE-২ এনজাইছমর  সাছর কছরানািাইরাছসর  
টমরটস্কয়া

২০১৩ সাছল হাি্থাি দমটিছকল সু্ছলর গছবষকরা টচছন 
বােুছরর গুহায়  কছরানা িাইরাস সনাতি কছরটেল এবং 
বছলটেল এই িাইরাস ‘poised for human emer-
gence’ [৩] ।  বােুড় SARS  ও MERS  িাইরাছসরও 
উৎস । SARS  ২০০২ সাছল সনাতি করা হয় | 
অপরটেছক MERS  দসৌটে আরছব শুরু হয় ২০১২ 
সাছল  এবং ২০ টি দেছশ েটড়ছয় পছড়টেল । জানা ্ায় 
SARS  বােুড় দরছক Asian Palm Civet  এর মাধ্যছম 
মানুছষর দেছহ প্ছবশ কছরটেল । MERS  বােুড় দরছক   
উি এর মাধ্যছম  মানুছষর দেছহ প্ছবশ কছরটেল ।  
দকাটিে-১৯  দরাছগর দষেছত্র এখছনা প্্থন্ অন্ব্থত্থী 
প্টক্রয়া সুস্পটি নয় ।  ধারো করা হয়  বােুর দরছক 
প্যাছঙ্গাটলন এর মাধ্যছম মানুছষর দেছহ প্ছবশ কছরছে । 
এই িাইরাস টনছয় গছবষো কছর জানা দগছে একবার  
কফ দরছক   ৩০০০ বাযু়কনা সৃটটি  হয়  এবং তাছত 
২০০ টমটলয়ন িাইরাস েটড়ছয় পছড়। অটত ষুে্ 
বাযু়কো  ্াছক বলা হয় এছরাসল, তা  প্ায় ৩ ঘন্া 
বাতাছস িাসমান অবস্থায় রাকছত পাছর ।

পুরুষ ও মটহলার মছধ্য  দকাটিে-১৯  দরাছগর সংক্রমছে 
তারতম্য লষে্য করা ্ায়। এই তারতম্য দক case fa-
tality rate (CFR)  বোরা প্কাশ করা হয় । দেখা ্ ায় 
৩০ দরছক ৩৯ বেছরর মটহলা দরাগীর মৃতু্য হার  0.২৬  
িাগ (CFR=0.২৬), টকন্তু এই বয়ছসর পুরুষ দরাগীর 
CFR=0.৪৩ | ৬০ দরছক ৬৯ বেছরর মটহলা দরাগী মৃতু্য 
হার CFR=৪.০২, টকন্তু একই বয়ছসর পুরুষ দরাগীর 
মৃতু্য হার CFR=১৯.৭ [৪]। এ টবষছয় নানা ব্যাখ্যা 
রছয়ছে। তছব ধারো করা হয় দ্ মটহলাছের অনাক্রম্যতা 
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(immunity)  পুরুছষর তুলনায় শটতিশালী।  কারে 
তাছের রছয়ছে েুটি X  বংশানু (Chromosomes) ।  
টকন্তু পুরুছষর দষেছত্র রছয়ছে একটি X বংশানু । X  
বংশানুর মছধ্য গুরুবেপূে্থ অনাক্রম্যতা টজন রছয়ছে । 
তাোড়া পুরুছষর মছধ্য িায়াছবটিস, হৃেছরাগ এবং উচ্ 
রতিচাপ ইত্যাটে দরাছগর হার দবটশ। ববজ্াটনক জান্থাল  
‘দনচার ‘পটত্রকায় উছল্খ করা হয় দ্, ‘People with 
metabolic syndrome are significantly more 
likely to die, if they get infected, then peo-
ple who are healthy’ . বয়স্ মানুছষর দষেছত্র 
অনাক্রম্য পদ্টতর অটতমাত্রায় সটক্রয় হওয়ার কারছে 
শুধুমাত্র িাইরাস দক ধ্ংস করা োড়াও দেছহর অন্যান্য 
অংশ দ্মন ফুসফুস ও হৃেটপণ্ ষেটতগ্রস্ত হয় এবং 
মৃতু্যর হার দবটশ হয় । দকাটিে-১৯ দরাছগর সংক্রমছের 
দষেছত্র জাটতগত পার্থক্য প্্থাছলাচনা কছর দেখা দগছে 
দ্ ‘The difference between ethnic groups in 
Covid-19 mortality is partly a result of so-
cio-economic disadvantage and other cir-
cumstances, but a remaining part of the 
differences has not yet been explained’[৫].
 এই িাইরাস মানুছষর বোরা বতটর হওয়ার দকান প্মাে 
এখনও পাওয়া ্ায়টন ।  Dean Koontz  তার ১৯৮১  
সাছল প্কাটশত গ্রথে ‘The Eyes of Darkness’ এ 
এরকম একটি সম্ভাবনার করা উছল্খ কছরটেছলন,  
দ্খাছন উপন্যাছসর একটি চটরত্র  দিাছম্ব (Dombey)  
একটি িাইরাস,  ্ ার নাম উহান-৪০০  সম্ছক্থ উছল্খ 
কছর উহান শহছরর কাছে একটি আর টি এন এ 
ল্যাবরিটরছত তা বতটর করা হয়।  তার িাষায়, ‘it was 
the four hundrenth viable strain of man-
made microorganism created at that re-
search centre’ [৬]. সম্প্রটত দিইটল সান পটত্রকায় 
এক প্বছন্ধ উছল্খ করা হয় দ্ , ‘The passage 
then gives intricate details about of how 
the virus affects the human body. The 
chilling accuracy with which this 1982 book 
predicts the outbreak and the resemblance 
between Wuhan-400 and coronavirus is a 
mystery for many and demonstrate how a 
science fiction become so powerful’[৭]. তছব 
এই িাইরাস পরীষোগাছর পরীষো-টনরীষো করা এবং 
তা দরছক ভ্রম জটনত টনগ্থমছনর সম্ভাবনাছক উছপষো 
করা ্ায় না । 

এই িাইরাস সাধারেত িাণ্া আবহাওয়া পেন্ কছর । 
তাই িাইরাছস আক্রান্ হছল আমাছের দেছহর তাপমাত্রা 
বৃটদ্ পায় এই িাইরাস দক প্টতহত করার জন্য । এটি 
মানবছেছহর সাধারে অনাক্রম্যতার কারে । ্ুতিরাছ্রের 
National Biodefence  Analysis and Counter 

Measure Centre  এক পরীষোয় জাটনছয়ছে দ্  
সূছ্্থর অটতছবগুটন রটমি বোরা এই িাইরাস ধ্ংস হছয় 
্ায় । ্ুতিরাছ্রের টবজ্ান ও প্্ুটতি টবিাছগর আন্ার 
দসছক্রিাটর  টবল ব্রায়ান এক দপ্স টব্রটফংছয়  উছল্খ 
কছরন, ‘Our most striking observation todate 
is the powerful effect that solar light ap-
pears to have on killing the virus-both sur-
faces and in the air. We have seen a similar 
effect with both temperature and humidity 
as well, where increasing the temperature 
and humidity or both is generally less fa-
vourable to the virus’[৮].

বাযু় েূষে :
 লষে্য করা ্ায়, দ্ সমস্ত অঞ্চছল বাযু় েূষে দবটশ 
দসইসব অঞ্চছল কছরানা িাইরাছস আক্রান্ দরাগীর 
সংখ্যা ও মৃতু্যর হার দবটশ | দ্মন ্ুতিরাছজ্যর লন্ন 
শহর অরবা  ইতাটলর উতেরাঞ্চছল, বাযু় েূষছের পটরমাে 
দবটশ এবং দসখাছন কছরানা িাইরাছস আক্রান্ দরাগীর 
সংখ্যা ও মৃতু্যর হার  দবটশ | টবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অরবা 
ইউছরাটপয়ান ইউটনয়ছনর স্ট্যান্াি্থ অনু্ায়ী প্টতটেছনর 
গড় টহসাব অনু্ায়ী প্টত ঘনটমিার বাতাছস টপএম-১০ 
(particulate matter) এর মাত্রা ৫০ মাইছক্রাগ্রাম 
এর দবটশ হছল দসই বাযু়ছক েূটষত বাযু় টহছসছব টচটনিত 
করা হয় |  টপএম-২.৫ এর দষেছত্র এই মাত্রা প্টত 
ঘনটমিার বাতাছস  ২৫ মাইছক্রা গ্রাম | এখাছন উছল্খ্য   
টপএম-২.৫  এবং  টপএম-১০ হছচ্ ্রাক্রছম ২.৫ 
মাইছক্রা টমিার এবং ১০ মাইছক্রাটমিার ব্যাছসর বাযু় 
কো | এক মাইছক্রাটমিার হছচ্ ১ টমিার এর েশ লষে 
িাছগর এক িাগ | তুলনামূলক িাছব বলা ্ায় 
মানবছেছহর রছতি দলাটহত কটেকার  ব্যাস ১০ 
মাইছক্রাটমিার, ্া টপএম-১০ এর ব্যাছসর  সমান | 
একইিাছব বাযু়ছত অন্যান্য রাসায়টনক পোছর্থর 
সহনশীল মাত্রা টনধ্থারে করা হছয়ছে | দ্মন নাইছট্াছজন 
িাই অক্সাইছির মাত্রা প্টত ঘণ্ায় ২০০ মাইছক্রাগ্রাম 
প্টত ঘনটমিার  বাতাছস |  বাৎসটরক  টহছসছব মাত্র 
প্টত ঘনটমিাছর ৪০ মাইছক্রাগ্রাম |

ইতাটলর বছলানো টবশ্বটবে্যালছয়র গছবষক টলওনাছে্থা 
দশটি ও তার েল ইতাটলর উতেরাঞ্চছলর টবটিন্ন শহর ও 
টশল্পাঞ্চছলর বাযু়র নমুনা পরীষো কছর দসখাছন কছরানা 
িাইরাছসর টজন শনাতি কছরছেন | গত ৯ দফব্রুয়াটর 
২০২০ দরছক ২৯ দশ দফব্রুয়াটর ২০২০ সাল প্্থন্ 
ইতাটলর টবটিন্ন প্ছেছশর বাযু়র  নমুনায় টবে্যমান  
টপএম-১০ এর পটরমাে টবছলেষে কছর দেখা ্ায় দ্ 
এছত সহনীয় সীমার দচছয় অছনক দবটশ মাত্রায়  টপএম-
১০  রছয়ছে | গছবষকেল জাটনছয়ছেন দ্ সংগছরাধ 
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অবস্থা বাস্তবায়ছনর  পূছব্থ ইতাটলর উতের অঞ্চছলর বাযু় 
েূষছের মাত্রা অন্যান্য অঞ্চছলর দচছয় অছনক দবটশ টেল 
| ওই অঞ্চছল কছরানািাইরাছস আক্রান্ দরাগীর মৃতু্যর 
হার দবটশ | পটরসংখ্যানগত িাছব  দশটির গছবষক েল 
দেখান ইতাটলর দ্ সমস্ত প্ছেছশ  বাযু় েূষছের পটরমাে 
কম, দসখাছন প্টত ১০০০ জছন ০.০৩ জন সংক্রটমত 
হছয়ছে, টকন্তু দ্ সমস্ত প্ছেছশ বাযু় েূষছের পটরমাে 
দবটশ দসখাছন প্টত ১০০০ জছন ০.২৬ জন সংক্রটমত 
হছয়ছে | ইতাটলর উতের অঞ্চছলর ৪১ টি প্ছেছশর মছধ্য 
৩৯ টি প্ছেছশর বাযু়ছত উচ্মাত্রার   টপএম-১০ পাওয়া 
দগছে এবং ইতাটলর েটষেোঞ্চছল ৬৬ টির মছধ্য ৬২ টি 
প্ছেছশই টনম্নমাত্রায় টপএম-১০ পাওয়া দগছে | দশটির 
গছবষো দরছক আরও জানা ্ায়, দ্ অঞ্চছলর বাযু় 
েূষছের পটরমাে ্ত দবটশ দস অঞ্চছল কছরানািাইরাস 
এর  জনন  হার (Reproductive rate) ততছবটশ | 
টতটন উছল্খ কছরন বাযু়েূষে িাইরাসছক বহছনর 
সহায়ক তার িাষায়- ‘The pollution particle is 
like a micro-airplane and the passengers 
are the droplets.’  দশটি এবং তার গছবষক েল 
মছন কছরন দরাগ টবস্তাছরর মছিছল শুধুমাত্র 
শ্বাসপ্শ্বাসজটনত টবনু্ কনা এবং সামাটজক েূরছবের 
করা িাবছলই হছব না [৯]|

গত ৬ এটপ্ল  ২০২০ সাছল ইতাটলর ন্যাশনাল  টরসাচ্থ 
কাউটসিল দরছক প্কাটশত গছবষক  মাটরও  দকাটশয়ার 
প্টতছবেন দরছক জানা ্ায় দকান িাইরাছসর সংবহন 
েু’িাছব হছত পাছর |এক, বাযু় েূষে দরছক মানুছষ 
সংক্রমে, েুই, মানুষ দরছক মানুছষ সংক্রমে | দকাটশয়ার 
গছবষোপত্র দরছক আরও জানা ্ায় দ্ মানুছষর মছধ্য  
কছরানা িাইরাছসর সংবহন এর দষেছত্র বাযু়েূষে 
গুরুবেপূে্থ িূটমকা পালন কছর | কারে দকান শহছরর 
বাযু়ছত ্টে বেছরর ৫০ টেছনর দবটশ সময়  টপএম-১০ 
এবং ওছজাছনর মাত্রা সহনীয় প্্থায় দরছক দবটশ হয় 
অর্থাৎ  টপএম-১০  এর দষেছত্র প্টত ঘনটমিাছর ৫০ 
মাইছক্রাগ্রাম এর দবটশ এবং ওছজাছনর দষেছত্র প্টত 
ঘনটমিাছর ১০০ গ্রাছমর দবটশ হয় তাহছল দসই শহছর 
িাইরাছসর টবস্তার দবটশ হছব | দকাটশয়া এবং দশটির 
গছবষো দরছক এটি সুস্পটি দ্  দরাগ টবস্তাছরর মছিছল 
বাযু়র মাধ্যছম িাইরাছসর সংবহন দক অন্িু্থতি করা 
জরুটর | কারে বাযু় েূষে   কছরানািাইরাছসর  সংবহছন 
সহায়তা কছর |

গত ১৫ এটপ্ল ২০২০ সাছল দনচার গ্রুছপর জান্থাল 
‘এস এন্ কটম্প্রছহনটসি টক্টনক্যাল দমটিটসন’  এ  
লুইগী  ও পাওছলার গছবষোপত্র দরছক জানা ্ায় 
২০০২ সাছল  চীছন ্খন SARS িাইরাছসর সংক্রমে 
হয় তখন এই িাইরাছসর দ্রুত টবস্তাছরর কারে টহছসছব 
বাযু় েূষে দক সনাতি করা হয় | চীছনর পাোঁচটি প্ছেছশর 

বাযু় েূষছের সূচক বা API এর সাছর SARS িাইরাছসর  
হাছরর মছধ্য সরলবরটখক সম্ক্থ পাওয়া ্ ায় |  তাোড়া 
ইছতাপূছব্থ ২০০৭ সাছল ‘ইনছহছলশন িটক্সছকালটজ’  
জান্থাছল প্কাটশত জ্যাসপার ও  টসনটসটিটসর  
গছবষোপত্র দরছক জানা ্ায় দ্ শ্বসছন িাইরাসজটনত 
সংক্রমে এর সাছর বাযু়ছত  উচ্মাত্রার   টপএম-১০ 
সম্ক্থ্ুতি | তাোড়া বাযু়ছত িাইরাছসর  সংবহন এর 
সাছর বাযু়েূষে োড়াও বাযু়র আ্তা এবং তাপমাত্রার 
সম্ক্থ ্ুতি | গছবষোয় দেখা ্ায় বাযু়র তাপমাত্রা 
এবং আছপটষেক আ্্থতা দবটশ হছল িাইরাছসর সংবহন 
তুলনামূলক হাছর হ্াস পায় | দশটি উছল্খ কছরন দ্ 
০.১-১মাইক্রন  এর বাযু় কনা (droplets)্খন েূটষত 
বাযু় কনা দ্মন টপ এম-২.৫ এর সাছর টমছশ তখন তা 
বোরা িাইরাছসর সংবহন অছনক েূর প্্থন্ দ্ছত পাছর 
| আমার প্াতিন সহকম্থী বৃটিল টবশ্বটবে্যালছয়র অধ্যাপক  
জনরন টরি জাটনছয়ছেন, ষুে্ বাযু়কো ্খন বাতাছস 
িাসমান অবস্থায় রাছক তখন তা িাইরাছসর বহনকারী 
টহছসছব কাজ করছত পাছর | তছব এ টনছয় আরও 
গছবষোর প্ছয়াজন রছয়ছে |

জীবববটচএ্য :
জাটতসংঘ পটরছবশ কম্থসূটচ (UNEP) এবের টবশ্ব 
পটরছবশ টেবস উপলছষে জাটনছয়ছে দ্, ‘Covid-19, 
which was transmitted from animals to hu-
mans, is a direct warning that nature can 
take no more…...We are facing it in large 
part because humanity’s expansion into 
wild spaces and exploitation of species 
brings people into closer contact with wild-
life. 75 per cent of all emerging infectious 
diseases are of zoonotic origins. Ebola, 
SARS, the Zika virus and bird flu all spread 
from animals to people, often due to hu-
man encroachment on nature’[১০]. সুতরাং 
কছরানা িাইরাস সংক্রমছের দষেছত্র জীবববটচত্র্য একটি 
উছল্খছ্াগ্য টবষয়|

 মানুছষর অটস্তবে নানা প্ােীর বয়ছনর  (Web of life) 
উপর টনি্থরশীল। এই বয়ছনর মাধ্যছম বতটর হয় একিা 
টসছস্টছমর অন্জ্থাল। বান্থাি্থ দপছিন তার প্বন্ধ  
‘দনিওয়াক্থ ইছকালটজ’ দত টলছখছেন,’Ecology is 
network... to understand ecosystems ulti-
mately will be to understand networks.’ 
[১১]। তাট্বিক পোর্থটবে  টফ্জফ কাপরা র  মছত এটি 
হছচ্ একটি ‘ টনয়ম বদ্ টচন্া’।  কাপরা  তার ‘The 
Web of Life’  গ্রছথে উছল্খ কছরন ‘nature at 
large turns out to be more like human na-
ture-unpredictable, sensitive to the sur-
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rounding world and influenced by small 
fluctuations.’[১২]। কাপরা প্স্তাব কছরন দ্ 
প্কৃটতর কাছে দ্ছত হছল তার উপর আটধপত্য টবস্তার 
কছর নয়, বরং তার প্টত রিদ্া প্েশ্থন, সহছ্াটগতা 
স্থাপন এবং এক ধরছনর সংলাছপর মাধ্যছম তা সম্ভব।

দিৌত রসায়নটবে ইটলয়া টপ্ছগাটজন   এর গ্রথে ‘Order 
out of Choas: Man’s New Dialogue with Na-
ture’ গ্রছথে প্কৃটতর সাছর মানুছষর সম্ক্থ স্থাপছনর 
কলাছকৌশল সম্ছক্থ জাটন ।   টপ্ছগাটজন একটি ত্বি 
প্স্তাব কছরন ্ার নাম ‘A theory of dissipative 
structure of nature.’ । এই তছ্বির মূল ববটশটি্য 
হছচ্  পটরছবছশর সামান্য পটরবত্থন হছল পটরছবশ 
টকিাছব প্টতটক্রয়া কছর,  দসই সংছবেনশীলতা দক 
বুঝা । প্টতটি টনয়মবদ্ প্াছে এক ধরছনর   ষেটয়ষু্ 
গিন  বা  dissipative structure  রছয়ছে ।  
টপ্ছগাটজন উছল্খ কছরন ‘Today the world we 
see outside and the world we see within 
are converging.’[১৩]। এই দপ্ষোপছি আমাছের 
সাছর জীবমন্ছলর সম্ক্থছক নতুনিাছব িাবছত হছব ।

 এবার দেখা ্াক মানব সি্যতার উন্নয়ন প্কৃটতছত টক 
প্িাব দফছলছে ।  গত ১০০ বেছরর টহছসছব  দেখা 
্ায়  ১৯০০ সাছল কাব্থন টনঃসরছের পটরমাে টেল 
প্টতবের েুই টবটলয়ন িন, এখন দসখাছন কাব্থন 
টনঃসরছের পটরমাে প্টতবের ৩৭ টবটলয়ন িন 
োোঁটড়ছয়ছে। সমু্পৃছষ্ঠর উচ্তা দবছড়ছে ১৫ দসটন্টমিার। 
শতকরা ৬০ িাগ প্ােীর প্জাটত টবলুপ্ত হছয়ছে । 
ববটশ্বক উষ্তা দ্িাছব দবছড় চছলছে তাছত এই 
শতাব্ীর দশছষ তাপমাত্রা বাড়ছব ৩ টিগ্রী দসলটসয়াস। 
ওয়াল্ড্থ টরসাচ্থ ইনটস্টটিউি এর টহসাব অনু্ায়ী ২০১৭ 
সাছল প্ায় ১৫.৮ টমটলয়ন দহ্র ক্রান্ীয় দরইনফছরস্ট 
ধ্ংস হছয়ছে। মানুছষর কম্থকাছন্র ফছল দ্ কাব্থন-
িাই-অক্সাইি টনগ্থত  হয় তার অছধ্থক দশাটষত হয় 
বনাঞ্চল, গােপালা, সাগর এবং মাটির মাধ্যছম ।  
মানুছষর কম্থকাছণ্র মাধ্যছম জীবববটচত্র্য ধ্ংস করা দক 
টনসগ্থটবে রা নাম টেছয়ছেন ইছ্া  বা HIPPO। এখাছন 
H হছচ্ Habitat destruction, I হছচ্ Invasive 
species, P হছচ্ Pollution, P হছচ্ population 
growth এবং O  হছচ্ over hunting [১৪]। বস্তুত: 
পৃটরবীর টবগত ৩.৮ টবটলয়ন বেছরর ইটতহাছস প্ায় 
শতকরা ৯৯ িাগ প্জাটত টবলুপ্ত হছয়ছে টকন্তু টবটিন্ন 
প্জাটত আবার  নতুন প্জাটত টহছসছব দবছড় উছিছে।  
সাম্প্রটতককাছল এই প্জাটত টবলুটপ্তর হার অছনক দবটশ, 
তার কারে জলবাযু় পটরবত্থছনর সাছর এই প্জাটতর 
অটিছ্াজন সামঞ্জস্যপূে্থ নয়।

সম্প্রটত টপ্সি অব ওছয়লস ্ুতিরাছজ্য এক বতৃিতায় 

বছলছেন ‘humanity is less than humanity 
without the whole of creation’ [১৫]।  
ইউএনইটপ  অটত সম্প্রটত জাটনছয়ছে বত্থমাছন  দ্  
দকাটিে-১৯ দরাছগর প্ােুি্থাব ঘছিছে তার সাছর 
জীবববটচত্র্য সম্ক্থ্ুতি । ইউএনইটপ এর মছত 
জীবববটচছত্রর কারছে আমাছের পটরছবছশ দকাছনা টনটে্থটি 
জীবােু এছক অপছরর উপর আটধপত্য টবস্তার করছত 
পাছর না,  টকন্তু জীবববটচত্র্য ধ্ংস হছল জীবােু  প্ােী  
দরছক মানুছষর  মছধ্য েটড়ছয় পড়ছত পাছর । ইউএনইটপ 
এর   িাষায় ‘biodiversity loss provides op-
portunity for pathogens to pass between 
animals and people.’

্ুতিরাছজ্যর দজ্যাটতটব্থে মাটি্থন  টরজ তার, ‘On the 
Future: prospects for Humanity’ গ্রছথে উছল্খ 
কছরন, দরইনফছরছস্ট দ্ গাে গাোটল রছয়ছে তা দরছক 
অছনক ওষুধ বতটর হছত পাছর । তছব মানুছষর জন্য  
এই গােপালার আধ্যাটবেক মূল্য  অছনক দবটশ [১৬] ।  
বস্তুত আমাছের অটস্তবে পটরছবছশর উপর টনি্থরশীল 
এবং এই কারছনই টবটশটি টনসগ্থটবে   এিওয়াি্থ 
উইলসন  তার ‘The Creation’  গ্রছথে উছল্খ কছরন 
দ্ ‘আমাছের দেহ ও মন দ্িাছব দবছড় উছিছে  তা 
এই পটরছবছশর সাছর সামঞ্জস্যপূে্থ, অন্য দকান পটরছবছশ 
নয়.’ ।  উইলসন তার ‘Half Earth : Our Planet’s 
Fight for Life’   এ উছল্খ কছরন জীবববটচছত্র্যর 
জন্য পৃটরবীর অছধ্থক অংশ দেছড় টেছত হছব । এই 
অছধ্থক পৃটরবী বলছত উইলসন পৃটরবীছক েুই িাছগ  
িাগ কছর এক িাগ জীবববটচছত্র্যর জন্য দেছড় দেওয়ার 
করা বছলনটন বরং পৃটরবীছত টবে্যমান জীবববটচত্র্য 
সংরষেে করা এবং বৃহৎ বনাঞ্চল সংরষেছনর ব্যবস্থা 
করার কখা বছলছেন । পৃটরবীর টবটিন্ন অঞ্চছল 
জীবববটচত্র্য সংরষেছের জায়গাগুছলাছকও  উইলসন 
টচটনিত কছরছেন, দ্মন ক্যাটলছফাটন্থয়ার দরিউি 
বনাঞ্চল, কছঙ্গা অববাটহকা, উতের-পটশ্চম ইউছরাছপর 
সমতল িূটম,  দবাটন্থও,  আমাজন নেী অববাটহকা 
ইত্যাটে [১৭] ।

 প্শ্ন হছচ্ পৃটরবীছত জীবববটচত্র সংরষেে টক শুধুমাত্র 
সরকাটর নীটত টনধ্থারছের মাধ্যছম সম্ভব ?  নরওছয়র 
োশ্থটনক আরছন দনস,  ট্টন ‘deep ecology’  ধারনার 
প্বতিা,  টতটন উছল্খ কছরন ‘If reality is like it is 
experienced by the ecological self, our be-
haviour naturally and beautifully follows 
norms of strict environmental ethics’ [১৮]।  
দনস-এর এই বতিছব্যর  িাবার্থ হছচ্ এই দ্ প্কৃটত 
সম্ছক্থ আমাছের উপলটব্ধ এবং প্কৃটতর প্টত 
আমাছের ব্যবহার এ েুছয়র মছধ্য মনস্তাট্বিক সম্ক্থ 
রছয়ছে। এছক ্ ুটতি টেছয় দবাঝাছনা ্ াছব না| পটরছবছশর 
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সাছর মনস্তছ্বির গিীর সম্ছক্থর টবছলেষে করছত টগছয় 
টনসগ্থটবে ্ুয়ানা দমটস বছলছেন ‘greening the 
self’, োশ্থটনক ওয়ারউইক ফক্স  বছলছেন ‘Transper-
sonal ecology’ এবং ঐটতহাটসক টরওছিার দরাজাক 
বছলন ‘eco-psychology.’ ।

জাম্থান টনসগ্থটবে ও োশ্থটনক আছলকজান্ার দিান   
হামছবাল্ বছলছেন টবশ্ব সম্ছক্থ টবপেজনক মতামত 
তারাই প্োন করছত পাছর ্ারা টবশ্বছক িালিাছব 
দেছখটন । আমরা এই পৃটরবীর দসৌন্্্থ এবং ববটচত্র্যছক 
পুছরাপুটর উপলটব্ধ করছত পাটরটন । হামছবাল্ এর 
জীবনী কার আেছর ওলফ তাই টলছখছেন,’ Hum-
boldt would see again and again how hu-
man kind unsettled the balance of na-
ture.’[১৯] ।

ি্যাকটসন টনছয় িাবনা :
কছরানা িাইরাস দক টকিাছব পৃটরবী দরছক টনমূ্থল করা 
্ায় তা, গুটিবসছন্র কাটহনী প্্থাছলাচনা কছর আমরা 
টকেু ধারনা দপছত পাটর । প্ায় ৩০০০ বের আছগ 
টমশছরর মটম দত এই দরাছগর অটস্তবে দেখা ্ ায় । অটিম 
শতাব্ীছত  জাপান এর এক তৃতীয়াংশ মানুষ গুটি 
বসন্ দরাছগ মারা ্ায় ।  গত শতাব্ীছত এই দরাছগ 
৩০০ টমটলয়ন মানুষ গুটি বসন্ দরাছগ মারা ্ ায় ।  এই 
দরাছগর িাইরাস এখছনা আছে তছব রাটশয়ার একটি 
পরীষোগাছর তরল  নাইছট্াছজন এর মছধ্য এবং 
্ুতিরাছ্রে আিলান্া দসন্ার ফর টিটজজ কছ্রিাল এবং 
টপ্ছিনশন এই দরাছগর িাইরাছসর  নমুনা সংরষেন 
কছর রাখা হছয়ছে । গুটিবসন্ দরাছগর িাইরাস টকিাছব 
পৃটরবী দরছক টনমূ্থল করা হয় ? 

সপ্তেশ শতাব্ীছত ইংল্যাছন্ অছনক টশশু গুটি বসন্ 
দরাছগ মারা ্ায় ।  অটিােশ শতাব্ী দত  ইংল্যাছন্ 
িাতিার এিওয়াি্থ দজনার ‘Human Challenge 
Study’  নাছম এক ধরছনর পরীষোর উদ্ভাবন কছরন |  
এই পরীষো অনু্ায়ী একজন মানুষছক গুটি বসছন্র  
ি্যাকটসন দেয়া হয় ।  তারপর কছয়কটেন পর ওই 
মানুষছক গুটি বসছন্র িাইরাস বোরা সংক্রমে করা হয় 
।  ১৭৯৬   সাছল  দজনার  দজমস টিপস  নাছম  ৮ 
বেছরর টশশু,  দ্ দজনাছরর বাগাছনর  মাটলর  দেছল, 
তার উপর এধরছের পরীষো কছরন ।  দজনার তারপছর  
এ ধরছনর পরীষো  টনছজর দেছলর উপর কছরন এবং 
গুটি বসন্ দরছক  টনরাময় করছত সষেম হন । টকন্তু 
রছয়ল দসাসাইটি দস সময় তাোঁর গছবষোপত্র বনটতকতার  
কারছে প্কাশ কছরটন ।  দজনার তার গছবষো পছত্র 
উছল্খ কছরন  দ্ টতটন ্া কছরছেন দসই পদ্টতর নাম 
Vaccination,  কারে ল্যাটিন িাষায় ‘Vacca’  অর্থ 
হছচ্ ‘Cow’  এবং টতটন ‘cowpox’  ব্যবহার কছরছেন 

।  লন্ছনর  দসন্  জজ্থ হাসপাতাছল  দজনাছরর 
আটবষ্কাছরর তর্য প্েশ্থন করা আছে । দজনাছরর বড় 
দেছল এবং তার স্তী ্ষো নামক আছরকটি সংক্রামক 
দরাছগ মারা ্ান । মৃতু্যর অব্যবটহত পূছব্থ দজনার 
বছলটেছলন, ‘I am not surprised that men are 
not grateful to me ; but I wonder that they 
are not grateful to God for the good which 
He has made me the instrument of convey-
ing to my fellow creatures’[২০].  উছল্খ্য দ্ 
গুটি বসছন্র িাইরাস ৮ বেছরর দেছল দজমছসর 
শরীছর প্ছবশ করান, তা পরবত্থীছত জানা ্ায় দ্ এই 
িাইরাস গরু দরছক আছসটন বরং এছসছে দঘাড়ার 
শরীর দরছক | সুতরাং ‘vaccination’ শছব্র পটরবছত্থ 
ব্যবহার করা উটচত ‘equination’.

 দজনাছরর আটবষ্কাছরর ১৪০ বের পর  টবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 
(WHO)  সারা পৃটরবী  দরছক গুটি বসন্ দক টনমূ্থল 
করার জন্য এক প্কল্প হাছত দনয় |  ্ুতিরাছ্রের  
মহামারীটবে  দিানাল্ড অ্যান্ারসন  এক পরাছকৌশল  
উদ্ভাবন কছরন,  ্ ার নাম ‘Ring vaccination’।  এই 
দকৌশল অনু্ায়ী তার েল দ্খাছন এই দরাছগর প্ােুি্থাব 
ঘছি দসখাছন টগছয় পুছরা এলাকায় ি্যাটক্সছনশন শুরু 
কছর এবং পুছরা এলাকাছক সংগছরাধ  এর     ব্যবস্থা 
কছর ,  ্াছত এই িাইরাস ওই এলাকার মছধ্য আবদ্ 
দরছক টনমূ্থল হয় । অছনছক মছন কছরন  অ্যান্ারসছনর 
‘Ring vaccination’  পদ্টত দকাটিে -১৯  দরাগ 
টনরামছয়র পরাছকৌশল হছত পাছর । তছব আমাছের 
প্রছম প্ছয়াজন ি্যাকটসন আটবষ্কার ।   দ্ পদ্টত 
একটি   ি্যাকটসন আটবষ্কারক দক  অনুসরে করছত 
হছব তা টনম্নরূপ:

প্রম  ধাপ:   অছবেষে প্্থায়

টবেতীয় ধাপ:   টপ্ টক্টনক্যাল প্্থায়

তৃতীয় ধাপ:   ট্ায়াল -১ (১০ - ১০০ দিস্ট) এপ্্থাছয় 
জানছত হয় দেছহর অনাক্রম্য পদ্টত টক অ্যাটন্বটি 
বতটর কছর? দকান পাশ্ব্থ প্টতটক্রয়া টক আছে?
 
চতুর্থ ধাপঃ:  ট্ায়াল -২ (১০০+ দিস্ট) এ প্্থাছয় 
জানছত হয় ি্যাকটসন টক টনরাপে? ি্যাকটসছনর দিাজ 
টক টিক আছে?

পঞ্চম ধাপঃ ট্ায়াল -৩ (১০০০+   দিস্ট) এপ্্থাছয় 
জানছত হয় ি্যাকটসন টক  দরাগ প্টতছরাধ কছর?

্ুতিরাছ্রের বাছয়াছমটিছকল অ্যািিাসি টরসাচ্থ অ্যান্ 
দিছিলপছমন্ অরটরটি  জাটনছয়ছে,  টতনটি উপাছয়  
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দকাটিে-১৯ দরাগ  দরছক টনরাময় সম্ভব,  ্া তাছের 
িাষায় ‘Block viral replication; prevent entry 
to cells;  এবং Reduce hyperimmune re-
sponse and acute respiratory distress’ ।   
সম্প্রটত সাইটন্টফক আছমটরকান এক টনবছন্ধ জাটনছয়ছে 
দ্, ‘a combination of various therapies may 
be able to thwart the virus on several dif-
ferent fronts, the way a cocktail of antivi-
rals can beat back an HIV/AIDS infections. 
By limiting symptoms, drugs may be able 
to keep some patients out of the hospital 
and keep hospitalized patients off of venti-
lations’[২১].

বত্থমাছন ্ুতিরাছজ্য  কছরানািাইরাছসর ি্যাকটসন এবং 
ড্াগ আটবষ্কার টনছয়  েুই ধারায় কাজ চলছে ।  একটি 
হছচ্ ইছম্টরয়াল কছলছজর পদ্টত এবং অপরটি 
অক্সছফাি্থ টবশ্বটবে্যালছয়র পদ্টত । ইছম্টরয়াল 
কছলছজর অধ্যাপক রটবন দসিক (Robin Shattock)  
দসন্ দমটর হাসপাতাছল এ টবষয় টনছয় কাজ করছেন । 
তার গছবষক েল  মূলত দসই ল্যাবছরিরীছত কাজ 
করছে দ্খাছন আছলকজান্ার দফ্টমং ১৯২৮ সাছল 
দপটনটসটলন আটবষ্কার কছরটেছলন ।   দসিকএর েল  
মছন কছরন কছরানা িাইরাস এর গজাল (spike)  
মানবছেছহ এটন্বটি বতটর করছত পাছর ।  তাছের 
িাষায় ‘The presence of viral spikes alone 
will be enough to wake up the immune 
system and produce an antibody response. 
Once your body has learnt to recognise 
that these viral spikes are foreign and need 
to be swamped ny neutralising antibodies, 
it will be in a better position to rapidly 
respond when it encounters a real virus 
covered in the same spikes’[২২].

সুতরাং িাইরাসছক মানবছেছহ প্ছবশ করাছনার 
পটরবছত্থ  িাইরাস দ্িাছব দেহছকাছষ কাজ কছর 
দসিাছব দ্ন  টনছজই  দেহছকাছষ কাজ কছর,  তার 
জন্য দজছনটিক বস্তু দরছক ি্যাকটসন বতটর কছর দসই 
ি্যাকটসন মানবছেছহ প্ছবশ করাছনা হছলা । এই 
পদ্টতর সুটবধা দসিছকর  িাষায়,’The great ad-
vantage of this approach is that you are 
only producing that part of the virus which 
will provoke an immune response. You are 
tricking the immune system into thinking 
it has seen the whole virus’[২৩] । তারা 
এ্াবত ইোঁেুছরর উপর পরীষো কছর িাছলা ফলাফল 
দপছয়ছেন ।

অপরটেছক অক্সছফাছি্থর দজনার ইনটস্টটিউছির গছবষক 
েল, ্ার দনতৃছবে রছয়ছেন সারা টগলবাি (Sarah Gil-
bert),  একটি ি্যাকটসন বতটর কছরছেন,  ্া 
কছরানািাইরাস এর গজাল (spike)  দক লষে্যবস্তু 
টহসাছব টবছবচনা কছর [২৪] ।  এর ফছল দেছহর 
অনাক্রম্যতা বৃটদ্ পাছব এবং কছরানািাইরাস দক 
প্টতহত করছব।  উছল্খ্য অক্সছফাি্থ দজনার ইনটস্টটিউি 
১৯৪১ সাছল টবশুদ্ দপটনটসটলন বতটর কছর এবং 
মানবছেছহ প্রম প্ছয়াগ কছর।   টগলবাি এর েল 
এটিছনা িাইরাস দরছক দজছনটিক মটিটফছকশন  এর 
মাধ্যছম  ি্যাকটসন বতটর কছরছেন । এই েল  MERS 
িাইরাছসর দষেছত্র ইত:মছধ্য সাফল্য অজ্থন কছরছে । 
সুতরাং আমরা আশা কটর অটচছরই তারা SARS-
COV-2  এর দষেছত্র ও সাফল্য অজ্থন করছব,  টকন্তু 
এছষেছত্র কটতপয় প্টতবন্ধকতা রছয়ছে |  প্রমত  দেখা 
্ায়  ্ারা দকাটিে-১৯ এ একবার সংক্রটমত হছয়ছে,  
তারা আবার সংক্রটমত হছত পাছর । টবেতীয়তঃ দেছহ 
অনাক্রম্যতা বৃটদ্ দপছলও  তা টচরস্থায়ী নয় |  তৃতীয়ত  
কখছনা  ি্যাকটসন ব্যবহাছরর ফছল ‘disease en-
hancement’  লষে্য করা ্ায় | ইছতাপূছব্থ SARS  
ি্যাকটসছনর দষেছত্র তা লষে্য করা দগছে ।  সুতরাং  এ 
সমস্ত টবষছয়  চূড়ান্ টনটশ্চত হওয়া েুরূহ ব্যাপার ।

সছব্থাপটর, এটি এখন সব্থজনস্বীকৃত দ্ মানুছষর 
কম্থকাছন্র ফছল পৃটরবীর জীব ববটচছত্রর উপর 
মারার্কিাছব প্িাব পছড়ছে । আমরা ইছতামছধ্য লষে্য 
কছরটে দ্ উষ্তা এবং অন্যান্য কারছে সাগছর প্বাল 
প্াচীর টবলুপ্তপ্ায় | সুছমরু অঞ্চছলর অটধকাংশ বরফ 
গছল দগছে ।  নতুন নতুন িাইরাস গটলত বরফ দরছক  
দবটরছয় আসছে |  মানুছষর দেছহর অনাক্রম্যতার জন্য 
এই িাইরাস সমূ্ে্থ নতুন | বস্তুত িাইরাস দক টনছয়ই  
আমাছের বসবাস করছত হছব |  লুটজয়ানা টবশ্বটবে্যালছয়র 
ওশাছনাগ্রাফার দজটনফার ব্রম জাটনছয়ছেন আমরা ্খন 
সাগছরর পাটন মুছখ দেই তখন প্ায় ২০০ টমটলয়ন 
িাইরাস আমাছের মুছখ প্ছবশ কছর টকন্তু সব িাইরাস 
ষেটতকর নয় |  মানুছষর টজছনাছম শতকরা আি িাগ 
িাইরাছসর টিএনএ বোরা গটিত | আমাছের প্ছয়াজন 
এক ধরছনর অটিছ্াজন প্টক্রয়া |  সুইটিশ  উটদ্ভেটবে  
টলটনয়াস দ্িাছব টবটিন্ন  উটদ্ভছের প্জাটত  তাটলকা 
বতটর কছরটেছলন দসিাছব প্কৃটতছত টবে্যমান 
িাইরাছসর এরকম একটি তাটলকা প্ছয়াজন |  ্ার 
মাধ্যছম  নতুন িাইরাস দক জানছত সহজতর হছব  
এবং আগামী টেছন তাছের দজছনটিক দকাি অটগ্রম 
জানার মাধ্যছম   ি্যাকটসন বতটর করা  সহজ হছব | 
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Fact Check:  
Did Ratan Tata Issue,  ‘An only Profit Is Staying Alive’ Statement Amid Covid?

Fact check: Various fake news portals were claiming that Ratan Tata issued a specific state-
ment about the coronavirus outbreak, but they have been proven false.

টচত্র ঋে
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তর্য িাণ্ার 

 

মজার টবষয় হছলা আছলাকটচছত্রর চচ্থা 
উনু্মতি হওয়ার এক বেছরর মছধ্যই িারতবছষ্থ 

আছলাকটচছত্রর চচ্থা শুরু হয়। 

আছলাকটচছত্রর ইটতহাস
   
  

সাটবির আহছমে খান

আদলা ্ ত টেন দকাছনা মাধ্যছম সংরষেে করা দ্ত 
না, তত টেন কাগছজ দপনটসল ঘছষ ঘছষ েটব 

আোঁকা হছতা। আছলা সংরষেে করার এই মাধ্যম 
আটবষ্কার হছলা ্ার নাম ক্যাছমরা। আচ্া, আমরা টক 
খাটল আছলাই দেখব, নাটক আছলার সছঙ্গ অন্য টকেুও 
দেখব। আছলার মছধ্য ্টে আছলা দেটখ, তাহছল দতা 
আর টকেু সংরষেে করা দগল না। এই আছলাছক 
অন্যিাছব দেখার টচন্া দরছকই প্রম বতটর হয় ‘ক্যাছমরা 
অবসটকউরা’, ্ া টপনছহাল ক্যাছমরার পূব্থরূপ। ক্যাছমরা 
অবসটকউরা হছলা একিা বদ্ অন্ধকার কষে, দ্খাছন 
একিা সরু টেছ্র মাধ্যছম আছলা প্ছবশ কছর টবপরীত 
দেয়াছল আছলার প্টতফলন সৃটটি কছর। আরব পটণ্ত 
আবু আটল-আল-আসান ইবছন আল-আসান ইবছন আল 
হায়রাম (৯৬৫-১০৪০ টখ্ঃ), ১০১২ দরছক ১০২১ 
টখ্টিাছব্র মছধ্য দলখা তাোঁর বই ‘বুক অব অপটিকস’–এ 
(টকতাব আল-মানাট্র) আছলার এই প্টতফলছনর করা 
উছল্খ কছরন। টতটন ‘আল বাইত আল মুরটলম’ শব্টি 
তাোঁর বইছয় ব্যবহার কছরন, ্ার অর্থ ‘অন্ধকার কষে’। 
টতটন এটি পরীষো করার জন্য একটি কষে পুছরা 
অন্ধকার কছর জানালায় সরু টে্ কছর সূ্্থগ্রহে দেখছত 
পান। টকন্তু সূ্্থগ্রহছের প্টতটবম্ব টেল উছল্া। দসই সছঙ্গ 
দসটি টেল চলমান প্টতটবম্ব। 

ক্যাছমরা অবসটকউরা পরবত্থীকাছল টবজ্ানীছের কাছে 
সূ্্থগ্রহে প্্থছবষেছের জন্য ব্যবহৃত হছত রাছক। দসই 
সছঙ্গ এটি টচত্রটশল্পীছের মছধ্য জনটপ্য় হছয় ওছি, ্া 

‘ক্যাছমরা লুটসিা’ নাছম পটরটচটত লাি কছর। ক্যাছমরা 
লুটসিায় টপ্জম এমনিাছব লাগাছনা রাছক, দ্িা 
টচত্রটশল্পীছের আরও টনখুোঁতিাছব েটব আোঁকছত সাহা্্য 
কছর। এিাছব আছলাকটচছত্রর ধারো উদ্ভাবন হয়। 
সমছয়র পটরবত্থছনর আছলা টনছয় নানা ধরছনর পরীষো 
হয়। পছর উটনশ শতছকর শুরু টেছক দজাছসফ টনপছস 
টবটিন্ন পরীষোর মাধ্যছম আছলাছক সংরষেে করছত 
সষেম হন। দ্ েটবটি প্রম সংরটষেত েটব টহছসছব 
পটরটচত, দসটি টেল তাোঁর বাসার জানালা দরছক অন্য 
জানালার েটব। িানা আি ঘণ্ার এক্সছপাজার দেওয়ার 
কারছে এবং সূছ্্থর অবস্থান পটরবত্থছনর জন্য টবটল্ডংছয়র 
েুই পাশই দেখছত পাওয়া ্ায়।

অন্যটেছক, লুইস ে্যাগুছয়ছরা টনছজর দচটিায় েটব 
সংরষেছের কাজ চালান। তাোঁর প্ছচটিা তাোঁছক 
পরবত্থীকাছল ১৮২৯ সাছল টনপছসর সছঙ্গ একছত্র কাজ 
করছত ধাটবত কছর। তাোঁরা টবটিন্ন পরীষো করছত 
রাছক। তারপরও েটব একবাছর স্থায়ীিাছব সংরষেে 
করছত পারছত ব্যর্থ হন। এরপর ১৮৩৫ সাছল টনপছস 
মারা দগছল ে্যাগুছয়ছরা একাই কাজ চাটলছয় ্ান। টতটন 
টবটিন্ন মাধ্যছম আি ঘণ্ার এক্সছপাজার ৩০ টমটনছি 
টনছয় আছসন এবং ১৮৩৭ সছঙ্গ েটব সমূ্ে্থরূছপ স্থায়ী 
করছত সফল হন। দসই েটবর টিছিল টেল অতুলনীয়। 
পছর ে্যাগুছয়ছরা টনপছসর দেছলর সছঙ্গ চুটতি কছর দসই 
ক্যাছমরার নাম দেন ‘ে্যাগুছয়ছরািাইপ ক্যাছমরা’। 
টনপছসর দেছল ও ে্যাগুছয়ছরা ১৮৩৯ সাছল 
ে্যাগুছয়ছরািাইপ ক্যাছমরা ফ্াসি সরকাছরর কাছে টবটক্র 
কছর দেন। পছর ওই বের ১৯ আগস্ট ফ্াসি সরকার 
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আছলাকটচছত্রর চচ্থা পুছরা পৃটরবীর জন্য উনু্মতি কছর 
দেয়। তাই ১৯ আগস্ট টবশ্ব আছলাকটচত্র টেবস টহছসছব 
পালন করা হয়।

ে্যাগুছয়ছরািাইপ ক্যাছমরার েটব হছলা িীষে স্পটি, টকন্তু 
একিা বড় সমস্যা টেল দ্ একিা দনছগটিি দরছক 
একিা েটব টপ্ন্ করা দ্ত। দ্টি টেল ওছয়ি দলিি 
দনছগটিি। এই সমস্যার সমু্খীন হন উইটলয়াম দহনটর 
ফক্স ি্যালবি্থ তাোঁর টরসাছচ্থর সময়। তাই টতটন টনছজ 
আবার গছবষো শুরু কছরন এবং কাগছজ েটব দতালার 
দচটিা কছরন। টতটন আছলা সংছবেনশীল কাগজ বতটর 
করছত সফল হন। টতটন তাোঁর এই ক্যাছমরার নাম দেন 
‘ক্যাছলািাইপ ক্যাছমরা’। ক্যাছলািাইপ ক্যাছমরার দপপার 
দনছগটিি দরছক অছনক েটব টপ্ন্ করা দ্ত। টকন্তু 
এখাছনও একিা সমস্যা টেল। ক্যাছলািাইপ ক্যাছমরার 
েটব দবটশ স্পটি টেল না।

   ইবছন আল হায়রাছমর

একাধাছর পুছরা টবছশ্ব আছলাকটচছত্রর চচ্থা শুরু হয়। 
মজার টবষয় হছলা আছলাকটচছত্রর চচ্থা উনু্মতি হওয়ার 
এক বেছরর মছধ্যই িারতবছষ্থ আছলাকটচছত্রর চচ্থা শুরু 
হয়। দসই সছঙ্গ ে্যাগুছয়ছরািাইপ ক্যাছমরার ওপর কাজ 
হছত রাছক। ১৮৫০ সাছল ওছয়ি দলিি দনছগটিি দরছক 
ওছয়ি দলিি ্াস দনছগটিি আটবষৃ্কত হয়, ্ার মাধ্যছম 
ে্যাগুছয়ছরািাইপ ক্যাছমরায় দতালা স্পটি দনছগটিি দরছক 
অছনকবার েটব টপ্ন্ করা সষেম হয়। 

টস্টল ও দপাছট্্থি েটবর পাশাপাটশ আছলাকটচত্র টবটিন্ন 
মুিছমন্ দ্াগ হছত রাছক। এই মুিছমছন্র েটব দতালার 
জন্য এিওয়াি্থ মুয়াইটব্রজ ১২ দরছক ২৪টি ক্যাছমরা 
পাশাপাটশ দরছখ একসছঙ্গ সািার টরটলজ কছর েটব 
দতাছলন। তাোঁর এই কাছজর সূত্র ধছর বতটর হয় 
‘দক্রানফছিাগ্রাটফক গান’। এই ক্যাছমরা টেছয় একসছঙ্গ 
১২টি কছর েটব দতালা সম্ভব হছতা।

এত টেন ধছর দকউ শছখ, আবার দকউ দপশা টহছসছব 
আছলাকটচছত্রর চচ্থা শুরু কছরন। টবশ শতছকর শুরুর 
টেছক ‘দকািাক ব্রাউটন’ ব্যবসাটয়ক উছে্যাছগ ক্যাছমরা 
টবটক্র শুরু কছর। বড় বক্স ক্যাছমরা দরছক ক্যাছমরা 
তখন দোি হছয় েুই হাছতর মছধ্য চছল আছস। ক্যাছমরার 
আকার দোি হওয়ার পাশাপাটশ টফছল্র আকারও দোি 
হছত রাছক। 

আছস্ত আছস্ত ক্যাছমরার আকৃটত পটরবত্থন হয়। বক্স 
ক্যাছমরা দরছক এসএলআর ক্যাছমরা হয়। অ্যানালগ 
টফল্ দরছক টিটজিাল দসসির ্ুতি হয় ক্যাছমরায়। 
আবার দসই দসসির দোি হছত হছত সংছ্াটজত হয় 
মুছিাছফাছন। ২০০০ সাছল আটবষৃ্কত হয় প্রম ক্যাছমরা 
দফান।

টনপছস-এর সংরষেে করা প্রম েটব

বত্থমাছন ক্যাছমরা আমাছের টনত্যটেছনর সঙ্গী। আমাছের 
সবার কাছেই টবটিন্ন রকছমর ক্যাছমরা রছয়ছে, ্া 
আমাছের নানা সৃ্টত ধারে করছত সাহা্্য কছর। আমরা 
চাইছল েটব তুছল টনছজর কাছে দরছখ টেছত পাটর, 
আবার টপ্ন্ কছর সাটজছয় রাখছত পাটর। আমাছের 
জীবছনর একিা বড় অংছশ জটড়ছয় আছে এই ক্যাছমরা। 

েটবছত : অপ্থা

সূত্র: টব্রিাটনকা, টহট্রি অব ইনফরছমশন, ইবছন আল 
হায়রাম িি কম ও ্রোস ক্র্যাফিস

83



Homeopathy is a medical system based on 
the belief that the body can cure itself. Ho-
meopathy is a system of alternative med-
icine.

Those who practice it use tiny amounts of 
natural substances, like plants and miner-
als. They believe these stimulate the heal-
ing process. It was developed in the late 
1700s in Germany. 

Ipsita Malik is a Homeopathic Practitioner 
in Stockholm. Homeopathy is a system of 
alternative medicine.

Mrs Malik has Bachelor’s degree in Science 
and thereafter she pursued a diploma in 
Yoga and Naturopathy.  She also holds a 
3 year diploma in Ayurvedic Treatments 
and massage therapy from Kerala Ayurve-
dic & Panchkarma Institute. She holds her 
diploma in Homeopathy from SZT-Skolan 
in Sweden. 

She is also a member of Swedish Homeo-
pathic Association and has attended various 

seminars in India, Sweden and London; on 
the latest medicines within homeopathy. 
Mrs Malik have 35 years of experience in 
the field. She has acquired her expertise 
after in-depth studies and practice of the 
science of homeopathy. Apart from con-
ducting consultations, she has volunteered 
her expertise in homeopathic medicines to 
the lower income group in India and other 
institutes throughout Sweden.

Ipsita Malik Practices Homeopathic in Stockholm
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