১৪২ ৮

সম্পাদকীয়

নিভৃ তবাসের েময় কাটিসয় গত এক দেড় বছসর দবশ নকছু অস্বাভানবকসক দেি অে্ভুত ভাসব স্বাভানবক কসর
নিসয়নছ আমরা। মািুসের োসে মািুসের দেখা িা হওয়ািা স্বাভানবক, এসক ওপসরর দ াোঁসির হানে িা দেসখ মুখ
বন্ধিী দেখািা স্বাভানবক, কতশত নিসের দোসকর িা দেরার দেসশ চসে োওয়ািা স্বাভানবক , বন্ধু বান্ধসবর
দেেবুক দরাোইসে নগসয় RIP নেসখ আোিা স্বাভানবক, মা,বাবা ,আত্মীয় স্বেি দছসড় োত েমুদ্র দতসরা িেীর
পাসড় আিসক োকািা স্বাভানবক এই তানেকার দেি অন্ত দিই ট ক দেমি অন্ত দিই এই রািগ্রােী মহামারীর দেউ
এর আো োওয়ার।
নবেন্নতার পাসে হাওয়া োগাসিা দতা দেি আেকাে দরাসতর নেসকই োোঁতার কািার মসতা , চেুিিা 'নেখি' দবসয়
এই কিানেি েীবসির েবুেদ্বীসপর নেসক পানড় দেওয়ার দচষ্টা কনর। কত িতু ি মািুে দচিা হসোিা বেুিসতা এই
েময়িায়, চেুিিা তাসের দেখা, আোঁকার মাধ্যসম আোপ কসরনি েবার োসে। আে েব েনরসয় দরসখ েীবসির
েয়গাি গাওয়ার নেি , পুসো এসেসছ , রনতবাসরর মসতা এবারও অসিক েনতয এবং নমসেয আশা ,ভরো নিসয়
পুসো এসেসছ। এই কিানেি দোিারকা ী ,রুসপার কাটি দেি হাসত এসে নিরাময় কসর োনিিাইেড হাসতর তােু।
দশে ি'বছর ধ্সর নেখিসক েমৃদ্ধ কসরসছি িািা গুণী মািুে। দে কট ি েময়িা আমরা দপনরসয় এোম দেই
েময়িাসক মসি কসর নেখসির এই বৃহে পনরবাসরর রনত োকসো অসিক েমাের। স্টকসহাল্ম োবেিীসির
ব
পুসো
দেি দেই দবিারেী গঙ্গার ঘাি , কসতা শত মািুে আসেি , োসকি আবার চসেও োি। পনরোয়ী পানখসের নিসয়
েংোর দে।

আর নেখসির রস্তুনত ? েুই েম্পােসকর নেখি আোঁকসড় পসর োকা , আর একেি িব নপতৃত্ব োভ কসরও িবম
েংখযািা েম্পূণ গুসছাসিা
ব
দেি ওর দমসয় বসড়া করার মসতাই েমাি তাৎপেপূ
ব ণ।ব নেখসির োয়াহ্ন শুধ্ু োয়ি েহই
েম্পূণ ব োড়ম্বনরত হসয় ওস । আমাসের নরয় বন্ধু দেৌনভক দেবিাে-এর রচ্ছে অঙ্কসি অেংকৃত হসয়সছ নেখিএর এই িবম েংখযা।
দশসে োিাই আপিাসের েব্বাইসক অসিক শুসভচ্ছা , এরকম ভাসবই ইউসরাসপর এই অনত উত্তর রাসন্তর নকছু
মািুসের বাংো এবং েসবাপনর
ব
'বই' বাোঁনচসয় রাখার েৎ রসচষ্টার েসঙ্গ োকুি।

শুসভচ্ছােহ
েয়েীপ বযািার্েব
অয়ি চক্রবতী
েম্পােকমণ্ডেী
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আনন্দবাজার-এ SSPC

১৭-ই অক্টাবর ২০২১-এর আনন্দবাজার পত্রিকা -তে প্রকাত্রিে হক্য়ক্ে SSPC -র প্রত্রেমা-র ত্রিি।
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তেক্ে আসা দুর্গা পূজা
মিৌমিতা ম াষ

দরনডওসত মহােয়া, রাঙা দভাসরর আকাশ
বার্ের শব্দ, আর গন্ধ ভরা বাতাে !
আর বানক োতনেি মাসয়র আোর,
কতনকছু করা বানক, হৃেয় দতােপাড় !
বাবার দেওয়া িতু ি োমা, মাসয়র দেওয়া শানড়
খানেমসের েুসতা আর, হাত ভরা কাসচর চুনড়,
বাক্স ভরা ইনমসিশি, দোিার দচসয় োমী
দবাসির োসে ভাগাভানগদকািিা তু ই নিনব, দকািিা আনম !
পূসোর নেসির েকাে, অপরূপ আভানশনশর দভো ঘাে, আর নশউনের দশাভা
দোিার দরাসে ভরা নিগ্ধ দবো,
িীে আকাসশর বুসক, ভাসে শুভ্র দভো !
েষ্ঠীসত মাসক আনি, োোই েতসি
েপ্তমী দকসি োয় মণ্ডসপ বসে !
েে দবসধ্ বন্ধুসের কত হাোহানে,
একিু ভাে োগা, আর স্বসের রানশ !
অষ্টমী িবমী পযাসেে ভ্রমণ,
হ াৎ দচাসখ দচাখ, োগায় হৃেস্পন্দি !
েশমীসত মুখ ভার, কান্না ভরা মি,
আেসছ বছর আবার মা, এসোসগা এমি !
নেিগুসো চসে দগসছ েমসয়র োসে,
পসর আসছ স্মৃনতগুসো কনবতার মাসে !
েমসয়র দরাসত আে বযস্ত েীবি,
তু নম মা একই আসছা আসগর মতি !
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সাবগজনীন স্টকক্হােম পূজাকত্রমত্রির (SSPC) পথিো
মিয়রঞ্জন ভকত

গত ২০১৩ োসে কনতপয় স্টকসহােম-উপোোবােীর উসেযাসগ েোে ব অসে ব োবেিীি
ব
েুগাপূ
ব োর ভাবিা
বাস্তবানয়ত হয়। োবেিীি
ব
শব্দটির অে ব অিুধ্াবসি SSPC ধ্ম-বণ
ব -অে
ব
ব ববেমযসক েূসর েনরসয় এবং আমাসের
আেশ-নবশ্বাে-রীনতসক
ব
শ্রদ্ধা োনিসয় োোঁরা দোগোি করসত দচসয়সছি তাসেরসক োেসর গ্রহণ কসরসছ।
এ োবৎ SSPC রনতবছর েুগা-কােী-েরস্বতী
ব
পূো কসর আেসছ। েপ্তাহাসন্তর নেিগুনেসত অোৎ
ব শুক্র দেসক
রনববার পূো হসয় আেসছ । কসয়কবার েপ্তাহাসন্ত মহােপ্তমী- মহােশমী নতনে পড়ায় পূোর আধ্যার্ত্মক
ঐনতহযসক উপস্থাপসির অসিক দবশী েুসোগ দপসয় তা আরও ভাসোভাসব উেোপি করা হয়।
রেম েুই বৎের েুইসডিনস্থত ভারতীয় েূতাবাসের পরামশ ব ও োহচসে ব নবপুে উৎোহ ও উদ্দীপিার েসঙ্গ
পূোর নেিগুনে পােি করা হয়। একানধ্কবার ভারতীয় ও বাংোসেসশর েূতাবাসের রধ্ািেূত ও আনধ্কানরকরা
দোগোি কসর আমাসের উৎোহ নেসয়সছি।
েংগ সির ৮-৯ বছসর আমরা দেমি অসিক দোকসক েংগ সির োসে দপসয়নছ আবার অসিকসক হানরসয়নছ
নবনভন্ন কারসণ দেমি শারীনরক অেুস্থতা,কমস্থে
ব পনরবতবি েহ অিযািয কারসণ।
অিযািয বৎেসরর মত গত বৎের ২০২০ পূোপােি এসকবাসরই েমম্ভব হয়নি। রধ্াি পুসরানহত শ্রীনবষ্ণুপে
চক্রবতীর বানড়সত ২/৩ েি েংগ সির কমীর োহাসেয পূোরীনত অিুেরণ ও পােি করা হয়। তসব পুসরা পুসোটি
online এ দেখার েুসোগ কসর দেয় েংগ করা। এ রেসঙ্গ বসে রাখা ভাসো ১৭ই মাচব ২০২০ দেসক েুইসডসি
covid-19 েনিত নবনধ্ নিসেধ্ োনর হয়। নকন্তু কখসিাই েম্পূণভাসব
ব
বন্ধ হয় নি। স্কুে-কসেে আংনশক বন্ধ
োকসেও অিযািয কােকম স্বাভানবকভাসবই
ব
চসেনছে। েবসচসয় দবশী রভাব পসড়নছে পেিি
ব বযবোয়। দেসেসে
েম্ভব নছে েরকারী-সবেরকারী েংস্থাগুনে তাসের কমচারীসের
ব
বানড় দেসক কাসের েুনবধ্া কসর নেসয়সছ। এই
পনরনস্থনতসত Internet-র উপসোনগতা রসতযসকর কাসছ ভীেণভাসব অিুভূত হসয়সছ।
গত ২৯সশ দেসেম্বর ২০২১ দকানভড-১৯ েনিত নবনধ্নিসেধ্ েম্পূণভাসব
ব
উস দগসছ শুধ্ু তাসের েিয োরা
েম্পূণভাসব
ব
vaccine রর্ক্রয়া অিুেরণ কসরসছি। আেসকর তানরসখ (২/১০/২০২১) ২০০৫ বা তার আসগ োরা
েন্মগ্রহণ কসরসছি তাসের েরকারী উসেযাসগ নবিামূসেয vaccine দেওয়া হসচ্ছ। এই শরসতই ১৩-১৫ বয়েীসের
vaccine দেওয়ার বযবস্থাপিা চেসছ এবং খুব শীঘ্রই তা শুরু হসব। এখাসি উসেখয োরা risk Group এর তারা তৃতীয়
েো vaccine পাসচ্ছি।
নবনধ্নিসেধ্ উস োওয়ার কারসণ SSPC েুগাপূ
ব ো েকসের েিয উন্মুক্ত কসর নেসয়সছ। পূোস্থসের েীনমত
আয়তসির েিয একটি নিনেব ষ্ট েংখযক েশকসক
ব
আমন্ত্রণ োিাসিা হসয়সছ আসগ দেসক িনেভুক্ত করার েিয
অিযািয বছসরর মসতাই, েরকারী নবনধ্র েসঙ্গ োমঞ্জেয দরসখ তাসেরসকই দোগোি করসত অিুসরাধ্ করা হসয়সছ
তাসেরসকই োরা েম্পূণভাসব
ব
vaccine রর্ক্রয়া অিুেরণ কসরসছি এবং দোগোসির েময় েম্পূণভাসব
ব
েুস্থ।
দবশ কসয়কবার আসোচিার মাধ্যসম েংগ সির েমস্ত েেেযরা েবেম্মনতক্রসম
ব
শনিবার ১৬ই অসটাবর ২০২১
একনেবেীয় পূো আসয়ােসি েম্মত হসয়সছি। পূোর রোে ও নদ্বরাহনরক আহাসরর পসর োংস্কৃনতক অিুষ্ঠাসির
আসয়ােি করা হসয়সছ। দেখাসি নমেি দমোয় আগত দোগোিকারীরা তাসের রনতভাসক েকসের োমসি তু সে
ধ্রার েুসোগ পাসবি। ো পূো রাঙ্গসণর পনরসবশসক অিিয েুন্দর কসর তু েসত েেম হসয় উ সব। এছাড়াও
অংশগ্রহণকারী বাচ্চাসের েিয একটি োধ্ারণ জ্ঞাসির রনতসোনগতার উসেযাগ দিওয়া হসয়সছ এবং
নবচারকমণ্ডনের দ্বারা নিবানচত
ব
রেম নতিেিসক পুরষ্কৃত করা হসব। এছাড়াও োকসছ এই স্মারক পর্েকা দেখাসি
োনয়ত্বরাপ্ত েংগ করা মসির দখারাক েুন্দরভাসব তু সে ধ্সরসছি কনবতা,গল্প রভৃ নত েৃেিশীে দেখিীর মাধ্যসম।
অিুষ্ঠাসির দশসে বিশাহাসর েকেসক আপযায়সির বযবস্থা োকসছ।
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অিযািয বাসরর মত একানধ্ক নেি পূোপােসির ইচ্ছা োকসেও েরকারী নিসেবশ একবাসর দশে মুহসূ তব আোয়
েংগ কসের পসে পনরবতবি করা েম্ভব হয়নি। পূোস্থে ভাড়া পাওয়া, খাবাসরর বসন্দাবস্ত ও আিুেনঙ্গক নবেয়
েমািুপানতকভাসব পুসোর নেি েংখযার েসঙ্গ েুক্ত। তাই আমরা এই একটি নেিসকই খুবই আিসন্দর েসঙ্গ হাসত
হাত নমনেসয় োেেযমর্ণ্ডত কসর তু েব ো আগামী বছসরর পূোর পসের নেশারী হসয় উ সব।
এর আসগ উসেখ করা হসয়সছ SSPC র পূো আসয়ােি অংশগ্রহণকারীসের বাধ্যতামূেক অিুোসির উপর
চসে িা । দস্বচ্ছায় দে ো দেি আসেৌ িা দেি একইভাসব েকেসক আপযায়ি করা হয়। এ রেসঙ্গ বসে রাখা
অেমীচীি হসব িা নেংহভাগ খরচই েংগ সির েেেযরা বহি কসরি। SSPC দকাসিা েরকারী বা েংগ ি দেসক
োহােয পাই িা। ভারত- বাংোসেশ-শ্রীেঙ্কা েহ নবনভন্ন দেশ দেসক নশোেীরা ছাড়াও অসিসক আসেি োরা
আমাসের েংস্কৃনতসক ভাসোবাসেি এবং শ্রদ্ধা কসরি। অসিক পড়ুয়াই আসছি োরা আনেক
ব অেচ্ছেতার কারসণ
নবসেসশ পূোসক উপসভাগ করসত পাসরি িা। তাসের কাসছ এই পুসো বানড়সত দেসক পােসির মসতা । তারা
নবনভন্নভাসব পুসো আসয়ােসি োহােয কসর নিসেসেরসক দেমি একেি ের্ক্রয় অংশগ্রহণকারী নহসেসব তু সে
ধ্সরি একইভাসব েংগ কসের কাসছ তা একিা অিস্বীকাে ব োহােয। এখাসিই ‘োবেনিক’
ব
শসব্দর রকৃত অে ব
নবেযমাি ।
দকানভড -১৯ েনিত পনরনস্থনত এখিও িাগাসের মসধ্য োকসেও রনত েপ্তাসহ(েপ্তাহ ৩৯ অবনধ্)রায়
২০০০েি( েুইসডসির দোকেংখযা রায় ১০,২ নমনেয়ি) কসর েংক্রনমত হসচ্ছি এবং রায় ১০ দেসক ২০ েি মারা
োসচ্ছি । েংক্রনমতসের দবশীর ভাগই vaccine দিি নি তাসের বযর্ক্তগত ইচ্ছায় বা তারা েরকার নিসেবনশত
বয়েেীমার দশ্রণীভুক্ত িি। েুগাপূ
ব ো দশসে হওয়ার রায় েুই েপ্তাসহর মসধ্য কােীপূো। েনে পনরনস্থনতর অিুকূে
োসক তাহসে অিযািয বছরগুনের মত এবারও কােীপূো একইভাসব পােসির ইচ্ছা রসয়সছ SSPC-র।
পনরসশসে েকসের কাসছ আসবেি আপিারা েকসে নবনধ্-নিসেবশ েোেম্ভব পােি কসর উৎেসবর
নেিগুনেসক আিসন্দ ভনরসয় তু েুি োসত ২০২০ োসের নপছসির নেিগুনেসত নেসর দেসত িা হয়।
মাতৃচরসণ েকসের েুস্থ ,েবে,িীসরাগ েীঘায়ু কামিা কনর। েকেসক শর্ক্ত োও এই নবপে দেসক উত্তীণ হসত।
ব
ো দেবী েবভ
ব ু সতেু শর্ক্ত রূসপি েংনস্থতা ।
িমস্তস্েয িমস্তস্েয িমস্তস্েয িমঃ িমঃ ।।

SSPC-র প্রতিমা
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রবীন্রনাথ, সুইক্েন আর তেন তহত্রদন
ঋমিক িমিক

েনে রশ্ন কনর, বাক্স রহেয, গযাংিসক গণ্ডসগাে, দরাসেের শঙ্কু ও ইউ. এে. ও., েীো মেুমোসরর দখসরার খাতা
আর রবীন্দ্রিাে াকুর—এই নবেয়গুনের মসধ্য দে একটি োধ্ারণ বা কমি েূে আসছ, দেটি কী? এর উত্তর দেওয়া
দবশ কট ি হসেও দে েব বাঙানে েুইসডসি আসছি তাোঁসের পসে নকন্তু এই রশ্নটি ততিা কট ি িয়। আেসে এই
উত্তসরর দিপসেয নেনি আসছি, নতনি এক নবখযাত েুইনডশ। একিু নবশসে উত্তরিা বনে। ‘বাক্সরহেয’ গসল্প দেেুোর
দচাখ বারবার চসে োর্চ্ছে নমস্টার পাকড়াশীর বইসয়র আেমানরসত। পৃনেবীখযাত ভ্রমণ কানহনির েম্ভার দেখাসি—
ইবি বতু তা, তাভারনিসয়র দেসক হুকার েবাই উপনস্থত। রসয়সছি দস্বি দহনেিও। আবার ধ্রুি এই দে দেেুো
োর্েবনেসঙর বেসে নেনকসমর গযাংিসক দেসত চাইসেি তার কারণ দস্বি দহনেসির দেখানেনখ। আর শুধ্ু দেেুোই
িয় দরাসেের শঙ্কুও অোিা ইউ এে ও-র দখাোঁসে নচি-তু নকবস্তাসি দেসত চাইসেি, তার নপছসি রসয়সছ দস্বি
দহনেসির বণিা
ব দেসক োত এক গভীর দকৌতূহে। আবার, েীো মেুমোর েখি তাোঁর ‘োোমশাই ও দস্বি দহনেি’
দেখাটিসত দস্বি দহনেিসক পনরচয় করাসচ্ছি বাঙানে পা সকর কাসছ, কী চমৎকার দেই পনরচয় করাসিার ধ্রি:
েুইসডসি বানড়, দছািসবো দেসক মধ্য-ইসয়াসরাপ, মধ্য-এনশয়া ভ্রমসণর শখ। তখি পেন্ত
ব দে-েমস্ত অজ্ঞাত নিেবি
দেশ নহমােসয়র উত্তসর গা-োকা নেসয় োকত, দেই েব োয়গায়, অিুমনত নিসয় নকম্বা নবিা অিুমনতসত, রাণ হাসত
নিসয় ঘুসর দবড়াসতি। তাকোমাকাি, নতব্বত, মািে-েসরাবর, বকোে-পবতব োবার অিুমনত পাওয়া োে-মুসখা
োসহসবর পসে বড় শক্ত নছে। তবু দেসতি। বাসরবাসর দেসতি। নেসর এসে বই নেখসতি, ছনবিনব নেসয়। দেকাসে
কযাসমরা অত েহেেভয নছে িা, তাই নিসের হাসত চমৎকার ছনব এোঁসক নিসতি।
এই বাসর আেুি রবীন্দ্রিাসের রেসঙ্গ। তসব দস্বি দহনেসির অসিক আসগ, ১৮৯৩ োে দেসকই েুইসডসির েংস্পসশ ব
আসেি রবীন্দ্রিাে।
রামসমাহি রাসয়র একান্ত অিুরাগী, বহুভাোনবে েুইনডশ কাে ব এনরক হযামারসগ্রি
শানন্তনিসকতসি আসেি ১৮৯৩ োসের ২২ নডসেম্বর। কস ার পনরশ্রম আর অোমািয
কষ্টস্বীকার কসর অিাহাসর শানন্তনিসকতি আর কেকাতার রাস্তায় ঘুসর ছােসের েরানে আর
োমাি
ব ভাো দশখাসিার পাশাপানশ দেশীয় নশনেত েুবকসের েিয ভাসো োইসেনর এবং
আসোচিােভা স্থাপসির েিয রাণপণ পনরশ্রম কসরি। এই অমািুনেক পনরশ্রসমর েসেই
নতনি অেুস্থ হসয় পসড়ি এবং ৩ েুোই, ১৮৯৪ োসে মারা োি। তাোঁরই অনন্তম ইসচ্ছ অিুোসর
নিমতো শ্মশাসি তাোঁসক োহ করা হয়। কেকাতার ইনতহাসে নিমতো শ্মশাি ঘাসি এই রেম
দকাসিা ইউসরাপীয় দেহ নহন্দু রোয় োহ করা হে। স্বাভানবকভাসবই এই নিসয় নহন্দুেমাসে
তু মুে আসোড়ি দেখা নেে। এর রনতবাসে রবীন্দ্রিাে ‘নবসেশী অনতনে ও দেশীয় আনতেয’
রবসন্ধ নেখসেি:
এই রবােী েুবক মৃতুযকাসে পনবে আেভূব নমর নিকসি দকাি্ অেম্ভব রােিা
ব কনরয়ানছসেি।
আমাসের েুপনবে েংস্পশ, ব িা আমাসের েুেুেভ
ব আত্মীয়তা? নতনি োহ্মসণর ঘসরর আেি,
কুেীসির ঘসরর কিযা, েেমাসির ঘসরর েনেণা চাসহি িাই; নতনি েুইসডসির উত্তর রসেশ
দেসক আনেয়া কনেকাতার দে শ্মশাসি ‘হানড়সডাম’ রভৃ নত অন্তযে োনতর অসন্তযটষ্টর্ক্রয়া নিনেদ্ধ িসহ, দেই
শ্মশািরাসন্ত ভস্মোৎ হইবার অনধ্কার চানহয়ানছসেি মাে।
দিাসবে পুরস্কার পাওয়ার দবশ নকছুনেি পসর রবীন্দ্রিাে ১৯২১ োে িাগাে আবার েুইসডসি দগসে েস্িক এক
োংবানেক রশ্ন কসরনছসেি দে েুইসডি েম্পসকব কী োসিি নতনি। উত্তসর বসেি দে হযামারসগ্রিসক নতনি োসিি
এবং তাোঁর মাধ্যসমই েুইসডিসক নচসিসছি। অোৎ
ব অন্তত দে-েময় পেন্ত
ব হযামারসগ্রি আর েুইসডি নছে
রবীন্দ্রিাসের কাসছ েমােক।
ব
এর দবশ নকছু বছর পর কেকাতায় এসেি েুইসডসির রাো পঞ্চম গুস্তাসভর পুে কাে ব েুডউইগ
উইেসহে্ম। ১৯১৩ োসে কেকাতায় এসে নতনি োি দোড়াোোঁসকায়। তাোঁর এই কেকাতা ভ্রমসণর স্মৃনত নিসয় একটি
বই দেসখি েুইনডশ ভাোয়, Der Solen Lyser, অোৎ
ব েূে ব দেখাসি উজ্জ্বে। াকুরবানড়র দোসকসের দচাসখ নতনি
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নেটিশ নবসরানধ্তার আগুি দেসখনছসেি। নকন্তু নতনি এ কোও বসেসছি দে কনিষ্ঠেি দেনেি দেখাসি নছসেি িা
এবং এই কনিষ্ঠেিসক নতনি ‘পনরবাসরর গ্রন্থাগানরক’ বসে অনভনহত কসরসছি। এ দেসক দবাো োয় রবীন্দ্রিাসের
দেখানেনখর েসঙ্গ তাোঁর েম্ভবত পনরচয় নছে িা। দেখা িা হসেও তাোঁর দেখা এই বইটি রবীন্দ্রিাসের দিাসবে পুরস্কার
পাওয়ার দেসে নবতসকবর েৃটষ্ট কসর। এই বইসয়র দকাসিা অংশ ইংসরর্েসত অিূনেত হসয় েিমািসে এমি একটি
ধ্ারণার েন্ম দেয় দে, েুইসডসির েুবরাসের েসঙ্গ রবীন্দ্রিাসের এই োোসতর েসে এবং েুবরাসের দেসে কারসণই
িানক েুইনডশ অযাকাসডনম তাোঁসক পুরস্কার নেসত বাধ্য হয়। তসব এর বহুনেি পর ১৯২৬ োসে রবীন্দ্রিাসের েসঙ্গ
তাোঁর দেখা হয় স্টকসহাম-এ এক রকাশসকর বানড়সত। দেখাসি মধ্যাহ্নসভােসির বণিা
ব পাওয়া োয় নিমেক
ব ু মারী
মহোিনবসশর দেখায়:
…এর পসরর নেি আবার কনবর েুইনডশ পানিশাসরর বাড়ী োঞ্চ; রকাণ্ড দভাসের আসয়ােি। খুব ঘিা কসরই কনবর
েম্বধ্িা
ব উৎেব নতনি পােি করসেি। এই নেসি বহু দোসকর েমাগম হয়। তার মসধ্য এখািকার রাোর েব দচসয়
দছাি দছসে নরন্স উইেসহে্ম-ও উপনস্থত নছসেি। শুিোম ইনি নিসে িানক এখািকার একেি খুব ভাসো কনব।
…ভারতবসে বএকবার নগসয়নছসেি, খুব ঔৎেুকয আসছ েব নবেসয়, ভারী মোর মািুেটি।
দে-েমসয় এই েুবরাে কেকাতায় এসেনছসেি, রায় তার েমেমসয় েুইসডসি বসেই রবীন্দ্রিাসের কনবতার েসঙ্গ
পনরনচত হর্চ্ছসেি দপর হযােস্ট্রম, েুইনডশ ভাোর কনব, িািযকার এবং দছাসিাগল্পকার। দিাসবে কনমটিসত
রবীন্দ্রিাসের পসে রেম েুপানরশ কসরি স্টােব মুর। স্টােব মুসরর দেওয়া রস্তাবটি পা াসিা হয় েুইনডশ
অযাকাসডনমর েেেয হযােস্ট্রসমর কাসছ। ১৯১৩ োসের ২৯ অসটাবর নতনি এই রস্তাসবর উপর একটি নরসপািব দপশ
কসরি। পসর রবীন্দ্রবীো পর্েকায় এই নরসপাসিব র বাংো অিুবাে রকানশত হয়। এই নরসপাসিব হযােস্ট্রসমর মুগ্ধতার
িমুিা এখাসি উে্ধ্ৃত কনর:
আমার দকবে এইিুকু বেবার আসছ দে আমার মসত, দেখক কতৃক
ব ইংসরর্ে ভাোয় অিূনেত এই েুদ্র
কনবতােংগ্রহটি, খাোঁটি কনবতার আত্মাপোসে ব এমি অরতযানশতভাসব ঋদ্ধ দে এসক এমিনক এই চূ ড়ান্ত পুরস্কার
পাবার পসেও েম্পূণ বেোহব বসে ধ্রা োয়: দকাসিা দোে হয় িা। কনমটি আমার েসঙ্গ একমত হসবি এই আশায়
রস্তাব কনর, এর মূে রচিার দকাসিা নিভবরসোগয মূেযায়ি েনে দেসশর মসধ্য বা দেসশর বাইসরও করা েম্ভব হয়,
তসব তাই করা উনচত। এই কনবতাগুসোর মসধ্য নিঃেসন্দসহ এমি এক পরােৃটষ্টর পনরচয় পাওয়া োয় ো দকাসিা
োম্প্রনতক ইসয়াসরাপীয় কনবতায় পাওয়া েম্ভব িয়, নকন্তু এর রকৃনত এত নভন্ন, এবং দে পৃনেবী দেসক এরা আেসছ
দেই পৃনেবী আমাসের কাসছ এতই অপনরনচত, দে আরও পনরচয়, রস্তুনত ও েমেিব িা দপসে এর েম্বসন্ধ দকাসিা
মতামত নেসত নদ্বধ্া হসতই পাসর। বেসত কী, এই নবশুদ্ধ ধ্মীয় কনবতার উপর দকাসিা আনেক
ব পুরস্কার দেওয়ািাই
ভ্রান্ত মসি হয়—দেি দডনভসডর দস্তাে বা দেন্ট ফ্রার্ন্সসের গািগুনের েিয মূেয ধ্সর দেওয়ার দচষ্টা করা হসচ্ছ।
…রনতটি কনবতাই এসককটি রােিা,
ব এবং দেি নবসশ্বর েসঙ্গ একত্বসবাধ্ ও েুেমার মসধ্য ডুসব আসছ।
রবীন্দ্রিাে দেসহতু েশরীসর দিাসবে পুরস্কার নিসত োিনি তাই, ১৯১৩ োসে িয়, ১৯২১ োসে নতনি রেম দগসেি
েুইসডসি।

~~ ২ ~~
েীো মেুমোর বা েতযর্েৎ রাসয়র েসঙ্গ বযর্ক্তগত পনরচয় িা োকসেও দস্বি দহনেসির েসঙ্গ রবীন্দ্রিাসের োোৎ
ঘসি ১৯২১ োসে। োমিাোমনি দেখা হে এই রেম, নকন্তু রবীন্দ্রিাে পা ক নহসেসব অসিক আসগই পসড়
দেসেসছি দস্বি দহনেসির িািা দেখা। এমনিসতই নতনি ভ্রমণ কানহনির একনিষ্ঠ পা ক। েখারাম গসণশ দেউস্কসরর
দেসশর কো বইটির আসোচিা রেসঙ্গ ১৯০৪ োসেই নতনি দস্বি দহনেসির িাসমাসেখ কসর দহনেসির রচিা দেসক
অসিকিা অংশ উে্ধ্ৃত কসরি:
নবখযাত ভ্রমণকার Sven Hedin-এর িাম েকসেই শুনিয়াসছি। ইংরাসের নতব্বত-আক্রমণ রেসঙ্গ নতনি
বনেয়াসছি:
‘... ইংসরসের োম্রােযবােী ববরতার
ব
েেযতি রমাণ হইে তাহাসের নতব্বত অনভোি। এই অনভোি আমাসের
েময়কার রােস্িনতক রবণতাগুনেসক স্পষ্টভাসব নচনহ্নত কনরসতসছ। তার েম্মুখীি হইয়া দছাি দছাি েুবেব দেশগুনে
আতসঙ্ক কম্পমাি। োহাসের নিসেসের রো করবার োমেযব িাই তাহারা ধ্বংে হইসত বাধ্য—দে তাহারা নিস্টাি
দহাক আর িাই দহাক। আমাসের োেকবগ ব েনে আমাসের অনবশ্বােয ও েুসবাধ্য
ব েব অেহীি
ব
আপ্তবাকয িা
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১৪২৮
নশখাইয়া, ‘রনতসবশীসক নিসের মসতা ভাসোবাসো’, ‘পরস্বাপহরণ কনরও িা’, ‘হতযা কনরও িা’, ‘পৃনেবীসত শানন্ত
আেুক, মািুসের রনত আেুক ভাসোবাো’, ইতযানে কোর েোেে অেগুনে
ব
বুোইয়া নেসতি, তাহা হইসে আে এই
দে বীভৎে অনবচার ঘটিসতসছ তাহা কখসিাই ঘটিসত পানরত িা।
২৪ দম-র েকাসে স্টকসহাসম দপৌৌঁসছাসিার পর দেসকই রবীন্দ্রিােসক নঘসর মািুসের উৎোহ আর উদ্দীপিা নছে
দেখবার মসতা। স্টকসহাম দস্টশসি তাোঁসক স্বাগত োিাি েুইনডশ অযাকাসডনমর েনচব এনরক কােসেল্ট,
ব
নমে
ওহমযাি, দবশ কসয়কেি োনহনতযক রমুখ। নবসকসে েুইসডসির দোক-উৎেব দেসখ েখি েুরাচীি দভােিাগাসর
োন্ধযসভােসির েিয নতনি রসবশ কসরি, তখি দেখাসি েমসবত েমস্ত মািুে উস োোঁড়াি ও গাি দগসয় ওস ি।
২৫ তানরসখও তাোঁর িািারকম বযস্ততা নছে। এইনেি েসন্ধ আিিার েময় একটি বসড়া হসে তাোঁর বক্তৃতা নছে। এক
ঘণ্টার মসধ্য েব টিনকি নবর্ক্র হসয় োয় এবং অশান্ত শহরবােীসক আশ্বস্ত করার েিয আবার ২৭ তানরসখ বক্তৃতা
দেওয়ার রনতশ্রুনত দেি। এই নেি নতনি ‘East and West’ রবন্ধটি পা কসরি।
ূ ব বেসত ো দবাোয়, দেটি নছে ২৬ তানরসখর েসন্ধ। আসগই বসেনছ রবীন্দ্রিাে দিাসবে
নকন্তু ঐনতহানেক মুহত
পুরস্কার নিসত েশরীসর আসেিনি, তাই এই নেি নবসকসে োসড় চারসির েময় েুইনডশ অযাকাসডনমসত নতনি রোি
করসেি দিাসবে-বক্তৃতা। এই েন্ধযায় উপনস্থত নছসেি দস্বি দহনেি, এখাসিই আোপ হয় তাোঁর েসঙ্গ রবীন্দ্রিাসের।
পসরর নেিই দস্বি দহনেি তাোঁর দেখা েুটি বই পাট সয় রবীন্দ্রিােসক দেসখি: “I take the liberty of sending you
two of my last books, one dealing with war of Germany against Russia, and the other with my journey
to Bagdad and Babylon in 1916. As I have no copies of the other books on the war I will have them sent
to you in India.” রেীন্দ্রিাে াকুসরর ডায়ানরসতও এই আোসপর বণিা
ব আসছ:
…পেিক
ব
ে্সভি দহনডসির েসঙ্গ আমাসের আসগ দেসকই আোপ নছে। আচমকা েে তে তাোঁর আনবভবাব হত;
েকে দেশই নছে তাোঁর আপি দেশ: নতনি নছসেি নবশ্বপনেক। বাবা তাোঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়সত খুব ভাসোবােসতি।
এখি োোৎপনরচসয়র েসে মািুেটিসকও তাোঁর খুব ভাসো োগে। খুব েহসে এোঁর েসঙ্গ বন্ধুতা েসম। ইংসরে তাোঁর
রনত েুবযবহার
ব
কসরসছ, এককাসে তাোঁসক দে-মািেম্মাি নেসয়নছে, েব রতযাহার কসর নিসয়সছ। এেিয দহনডি
তখি ইংসরসের উপসর ভীেণ চিা। বয়সের তু েিায় তাোঁসক অসিক অল্প বয়নে মসি হয়। মিিাও দবশ তাো।
আমাসের বেসেি, আবার নতনি মধ্য-এনশয়ার দকাসিা েুগমব অঞ্চসে অনভোি করসত োসবি।
েুইসডসির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একনেি বাবার েসঙ্গ োোৎক্রসম োিাসেি, বাবা েনে েমানিসত
ব
নেসর দেসত চাি,
েুইনডশ েরকার তাোঁসক নিসয় োবার েিয তাোঁসের দেিানবভাগ দেসক একটি েী-দেসির বযবস্থা কসর নেসত পাসরি।
রস্তাবিা বাবার ভাসোই োগে, নবমািসোসগ োোর আসয়ােিও শুরু হে। ে্সভি দহনডি বাবার কাসছ নবোয় নিসত
এসে এই খবর দপসেি। খবর শুসি নতনি খুব নবচনেত হসয় আমায় আড়াসে দডসক নিসয় োবধ্াি কসর নেসেি,
আনম দেি বাবাসক দস্বচ্ছায় নবপে দডসক আিা দেসক নিবৃত্ত কনর। বেসেি, নিসের দেশসক নতনি খুবই
ভাসোবাসেি েসন্দহ দিই, নকন্তু তা বসে েুইনডশ হাওয়াই োহাসে বাবা বানেিব োসবি—এ হসতই পাসর িা। …
দহনডি নিসেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর েপ্তসর দিনেসোি কসর তাোঁর আশঙ্কার কো রকাশ করসেি। েসে আমাসের নেরসত
হে দেই গতািুগনতক দরেগানড় আর নস্টমাসরই।
োই দহাক, পূবরনতশ্রুনত
ব
মসতা ২৭ দম তানরসখ নবপুে েিেমাসবসশর োমসি নতনি পা কসরি ‘The Message of
the Forest’ রবন্ধটি। েুইসডসি রবীন্দ্রিােসক নঘসর দে উন্মােিা দেখা নগসয়নছে তা এক কোয় নছে অভূ তপূব।ব
েখি দেখাসি দেসকসছি, েকাে দেসক রাত পেন্ত
ব তাোঁসক একিু দেখার েিয অসপো করত দোসক। বেনিক
খবসরর কাগসে রনতনেি খবর দবসরাত তাোঁর ছনবেহ। অসিক েুইনডশবােী িাসম বা দবিাসম নচট নেখসত োসকি।
একেি নেসখসছি, “You are not a stranger to us, this is not letter, it is only some words from one, who
wants to thank you for all good thoughts, that you have spread over the world and that you have let
her catch a glimpse of. (An Unknown)” এমিনক েুইসডি দছসড় চসে োওয়ার পসরও এরকম বহু নচট নতনি
দপসয়নছসেি।
১৯২৬ োসে মহোিনবশ েম্পনত ও েসতযন্দ্ররোে নেংসহর েসঙ্গ রবীন্দ্রিাে ইউসরাপ ভ্রমসণর েিয
ইংেযাে দেসক িরওসয় োি। এবাসবর েেরেূনচসত েুইসডি িা োকসেও িরওসয় দেসক নতনি হার্ের হসেি
স্টকসহাসম। মাে নতিনেসির েিয এসেি এখাসি। এবাসর দস্বি দহনেি নিসের বানড়সতই েুপুসরর খাবাসরর েিয
নিমন্ত্রণ করসেি। দেই দভােেভায় নছসেি েুইনডশ অযাকাসডনমর কসয়কেি। আর-একটি েভায় হার্ের হি
েুবরাে উইেসহে্ম। দস্বি দহনেসির বানড়সত দভােেভার অনভজ্ঞতা এবং স্টকসহাম দস্টশসি দহনেসির
কাণ্ডকারখািার নবস্তানরত বণিা
ব আসছ নিমেক
ব ু মারী মহোিনবসশর কনবর েসঙ্গ য়ুসরাসপ বইসয়:
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‘... ভদ্রসোসকর বয়ে এখি ৬১ বছর হসেও একবাসর েুবাপুরুসের মত দেখসত। দেই রকম আোঁিোোঁি েু াম শরীর,
খুব হানেখুনশ ও তীক্ষ্ণবুর্দ্ধর দচহারা। মুখ দেসখই দবাো োয় একেি অিিযোধ্ারণ মািুে।...
দোসয়ি দহনডি নবসয় কসরিনি। পাোঁচটি দবাসির মসধ্য মাে একটি দবাসির নবসয় হসয়সছ।... এই চারটি
দবািসক নিসয় ভাই একই বাড়ীসত োসকি।...
নতনি তাোঁর বাড়ীসত কনবসক োোৎ করবার েিয ওখািকার কসয়কেি নবনশষ্ট দোকসের োসঞ্চ দিমন্তন্ন
কসরনছসেি। এোঁরা েকসেই েুইনডশ য়যাকাসডনমর েভয।...
দেনেি োসঞ্চর পসর দমািসর কসর ড: দোসয়ি দহনডি রাোর োমার পযাসেে এবং শহরিা আমাসের েব
দেনখসয় নিসয় দবড়াসেি, খুব উপসভাগ কসরনছোম।...
দস্টশসি আবার এক কাণ্ড। আমাসের ঘনড় দবাধ্হয় একিু ভুে নছে। দপৌৌঁসছ দেখা দগে গাড়ী ছাড়বার রায়
েময় হসয় নগসয়সছ। এনেসক অসিকখানি েযািেরম দহোঁ সি পার হসয় তারপসর ওনেসক দেসত হসব। কনব দতা
এমনিসতই গাড়ী ধ্রবার েময়, পাসছ দেনর হসয় োয় বসে, ধ্ড়েড় কসরি। দেনেি দতা কোই দিই। দোসর দোসর
অতিা হাোঁিসত নগসয় হাোঁনপসয় পড়সেি। আমার হাসত এক দবাো চসকাসেসির বাক্স আর রকাণ্ড এক েুসের বাসস্কি।
দেখাি দেসকই োই এই দবাোগুসো ঘাসড় চাসপ।
দোসয়ি দহনডি এক হাসত আমাসক ধ্সরসছি, অিয হাসত কনবসক। আর নহোঁ চসড় দিসি নিসয় দেসত দেসত
বেসছি: বযস্ত হসয়া িা, দতামাসের িা নিসয় গাড়ী ছাড়সব িা।
কনব নক দেকো দশাসিি? হাোঁপাসচ্ছি আর দোসর দোসর চসেসছি। আমাসের নরোভব গাড়ীর কাছাকানছ
আেবার আসগই দেনখ আপিার দছসে হিহি কসর োমসি এনগসয় দকাোয় অেৃশয হসয় দগসেি। বযাপার নক িা
বুসে আনমও দেৌড়োম দেই নেসক ওোঁ সক ডাকসত। উনি ইনতমসধ্য োমসির দেিখািার নভতসর চসড় কনরডর নেসয়
দহোঁ সি আমাসের দেসির কাসছ নেসর এসেসছি, কাসেই আনম আর ওোঁ সক খুসোঁ ে পাই িা। এনেসক কনব আমার িাম
ধ্সর নপছি দেসক দচোঁ নচসয় ‘রাণী রাণী’ ডাকসছি। শুসি নপছসি নেসর দেনখ আমাসের েুবা বৃদ্ধটি দেৌড়সত দেৌড়সত
আমার নেসক আেসছি আর হাত দিসড় আমাসক ডাকসছি। দেই রকাণ্ড েুসের বাসস্কি হাসত নিসয় তাড়াতানড়
দেৌড়সিা নক দোো? োই দহাক নেরোম গাড়ীর কাসছ দকাসিামসত। দোসয়ি দহনডি রায় আমাসক দকাসে কসরই
চনড়সয় নেসেি কামরার নভতর।
কোটর এসে তাোঁসক র্েসজ্ঞে করে: এবাসর গাড়ী ছাড়সত পানর?
নতনি হযাোঁ বেসতই হুইনেে নেে। দোসয়ি দহনডি কনবসক দচোঁ নচসয় বেসেি: রবীন্দ্রিাে াকুর ছাড়া আর
কাসরা েসিয স্টকহেম দস্টশি দেসক োন্স কনন্টসিন্টাে এক্সসরে বাসরা নমনিি দেনরসত ছাড়ত িা।...
েতেণ পারা োয় গাড়ীর েসঙ্গ েসঙ্গ দহোঁ সি চেসেি। তারপর োিো নেসয় মুখ বানড়সয় আর দেখসত
দপোম িা।...
১৯২৬ োসের পর দস্বি দহনেসির েসঙ্গ রবীন্দ্রিাসের দেখা হয় দিানকওসত, ১৯২৯-এ। ১৯৩১ োসে রবীন্দ্রিাসের
েত্তরতম েন্মবানেকী
ব উপেসেয রামািন্দ চসটাপাধ্যাসয়র েম্পােিায় রকানশত হয় েয দগাসেি বুক অে দিসগার।
এই েংকেসি দস্বি দহনেি একটি দছাসিা নকন্তু চমৎকার দেখা দেসখি রবীন্দ্রিােসক নিসয়। দেই দেখা দেসক োিা
োয় দিানকওর কো। দহনেসির দেখাটি আনম বাংোয় অিুবাে কসর েুসড় নেসয়সছ এই রবসন্ধর এসকবাসর দশসে।
তসব দস্বি দহনেিসক রায় আমৃতুয মসি দরসখসছি কনব। কখিও নিসের দেখার মসধ্য উসেখ কসরসছি
তাোঁর রেঙ্গ, আবার কখিও েরােনর নচট নেসখসছি তাোঁসক। দস্বি দহনেি পৃনেবীর এত োয়গায় দগসছি অেচ তাোঁর
আগমি ঘসিনি শানন্তনিসকতসি, এ নিসয় গভীর আসেসপর কো নচট সত োনিসয়সছি।
১৯৩৫ োসে ‘নশো ও েংস্কৃনত’ রবসন্ধ আমরা পাই দস্বি দহনেসির উসেখ:
‘... েুইসডসির নবখযাত ভূ পেিক
ব
দস্বি দহনডসির ভ্রমণবৃত্তান্ত অসিক নেি পসর আবার আনম পড়নছেুম। এনেয়ার
েুগমব মরুরসেসশ আবহতত্ত্ব পেসবেসণর
ব
উপায় করবার েসিয নতনি েুঃোধ্য অধ্যবোসয় রবৃত্ত হসয়নছসেি। এই
অধ্যবোসয়র মূেমন্ত্র হসচ্ছ, ‘আনম েব োিব, েব পারব।’ এই পারবার শর্ক্ত বেসত কী দবাোয় দে তাোঁর বই পড়সে
দবাো োয়। আমরা কোয় কোয় ওসের বসে োনক বস্তুতানন্ত্রক। আত্মার শর্ক্ত োর এত রবে দে জ্ঞাি অেবসির
েসিয দে রাণসক তু চ্ছ কসর, োর নকছুসত ভয় দিই, োংঘানতক বাধ্াসক দে স্বীকার কসর দিয় িা, েুঃেহ কৃচ্ছ্রোধ্সি
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োসক পরাহত করসত পাসর িা—রাণপণ োধ্িা এমি নকছুর েসিয ো আনেক
ব িয়, েীনবকার পসে ো অতযাবশযক
িয়, বরঞ্চ নবপরীত—তাসক বেব বস্তুতানন্ত্রক! আর, দে কো বেসব আমাসের মসতা েুবে-আত্মা!...’
ব
দোসয়ি দহনডসির স্বরনচত েয নেল্ক দরাড বই রেসঙ্গ দেখা নচট র উত্তসর রবীন্দ্রিাসের নচট :

শানন্তনিসকতি

১ দেব্রুয়ানর ১৯৩৮

আমার নরয় দোসয়ি দহনডি
আপিার নচট টি এই আিসন্দর বাতবা বহি কসর এে দে অেূর ভনবেযসত আপিার একটি িতু ি বই পড়সত
পারব। আনম আপিাসক েত ভাসোবানে আপিার বইসয় আপিার েুঃোহনেক অনভোসির কো পড়সতও ততই
ভাসোবানে। ইংসরর্েসত আপিার বই ো পাওয়া োয় রায় েবই পসড়নছ আনম—শুধ্ু দশে বইিা এখসিা পড়া হয়নি,
েয নবগ হসেেব ফ্লাইি।
মাসে মাসে ভানব, আপিার েুঃোহনেক অনভোসির েূচীসত নক শানন্তনিসকতি পড়সব িা কখসিা? অবশয,
দগানব মরুভূ নম আপিাসক দে নশহরণ নেসয়নছে, আমরা তা নেসত পারব িা। এিা শুধ্ুই এক কনবর আশ্রয়, নবপসের
দকাসিা উসত্তেিা নেসত পারসব িা, তসব একিা র্েনিে নেসত পারসব, দেই অনভজ্ঞতা আপিার কাসছ িতু িই হসব—
দেিা হে নবশ্রাম।
—ভাসোবাো েহ
রবীন্দ্রিাে াকুর

~~ ৩ ~~
১৯৩১ োসে রামািন্দ চসটাপাধ্যাসয়র েম্পােিায় রকানশত েয দগাসেি বুক অে দিসগার: আ দহাসমে িু
রবীন্দ্রিাে দিসগার ফ্রম ইর্েয়া অযাে েয ওয়ােব ইি দেনেসেশি অে নহে দেসভনন্টসয়ে বােসড
ব েংকেসি দস্বি
দহনেসির দেখাটির বাংো তরেমা:

নরয়বসরেু রবীন্দ্রিাে াকুর
এ কো নক েনতয দে আপিার বয়ে মাে েত্তর? আপিার কাে, আপিার রজ্ঞা-দচতিা আর আমাসের এই েমসয়র
উপর আপিার রভাসবর কো নবচার কসর দেখসে মসি হসত পাসর দে আপিার বয়ে আসরা অসিক দবনশ।
আমার স্পষ্ট মসি আসছ েখি আমাসের নবখযাত কনব ড. দভিার
ব েি দহইসডন্সিাম আমাসক রেম োিাে
দে ১৯১৩ োসের আমাসের দিাসবে পুরস্কার পাসচ্ছি আপনি, আনম দে কী খুনশ হসয়নছোম কারণ এই েম্মাি
োিাসিা হসচ্ছ আমার নরয় এনশয়ার েবসশ্রষ্ঠ
ব
নচন্তক ও োশনিকসক
ব
। পসর, ওই বছসরই আনম স্বয়ং েেেয হোম
আমাসের েুইনডশ অযাকাসডনমর োরা দে-বছসরর দশ্রষ্ঠ দেখকসক োনহসতয দিাসবে পুরস্কার নেসচ্ছ।
দবশ নকছু বছর পসর আপনি স্টকসহাসম এসেি েিেমসে ভােণ দেওয়ার েিয, দিাসবে েয়ীমাসেই ো
নেসয় োসকি। দেই উপেসেয আপিার েম্মাসি আমাসের অযাকাসডনম একটি বিশসভাসের আসয়ােি কসর। দবশ
কসয়কেি খযাতিামা েুইনডশ দেনেি উপনস্থত নছসেি। অযাকাসডনমর েনচব, ড. এনরক অযাসক্সে কােসেল্ট
ব
আপিাসক নিসয় চমৎকার একটি ভােণ দেি। আমাসের আচবনবশপ উপোোর ড. িাোি দোসেরসিাম, নতনিও
অনত মসিাজ্ঞ ভােণ দেি। এছাড়াও দেনেি উপনস্থত নছসেি নবখযাত ঐনতহানেক উপোোর অধ্যাপক হারাে
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হ্োসি ব এবং নবখযাত রত্নতত্ত্বনবে ড. ওেকার মসন্টনেয়াে। অযাকাসডনমর এই চার েেেযই আে আর আমাসের
মসধ্য দিই।
এই অন্তরঙ্গ বব সক আপিার বক্তবয আমার মসি আসছ দেখাসি অনতনে বেসত নছসেি বব সকর
আসয়ােক অযাকাসডনমর আ াসরা েেসেযর মসধ্য িয় েি আর আপিার েুেি েনচব। আপিার বক্তবয আমার
মসি োকার একটি নবসশে কারণ হে আপনি এনশয়ায় আমার অনভোসির কো বসেনছসেি উোর এবং খুবই
উৎোহবযঞ্জক ভাোয়।
এরপসর, ১৯২৬-এ একনেসির েিয আপনি স্টকসহাসম এসেি এবং দেই নেিিা কািাসেি আমার
বানড়সত, এবং তারপর স্টকসহাসমর েুন্দর চারপাসশর েৃশয দেখসত আমরা ঘুসর দবড়াোম।
আমার অসশে দেৌভাগয দে ১৯২৯ োসে দিানকওসত আবার আপিার েসঙ্গ দেখা হে, এবং আবার
আমাসের মসধ্য েীঘ আসোচিা
ব
হে পৃনেবীর অে্ভুত আর দশাচিীয় অবস্থা নিসয়। আমাসের এিা দেসখ খুবই খারাপ
োগে দে েমেমসয় মািব েীবসি একেিও নবচেণ ও রাজ্ঞ রাষ্ট্রিায়ক দিই, এমি একেি োোঁর কাে পে
দেখাসব বিনতকতা, িযায় এবং দরসমর নেসক। েনে এই মুহসূ তব েমতায় োকা েবাইসক দকাসিা নিেবি দ্বীসপ পাট সয়
দেওয়া হয় তাহসে তাোঁরা তাোঁসের েুদ্ধ চানেসয় োসবি শুধ্ু কো, কো আর কো নেসয় এবং আপনি েনে হি পৃনেবীর
রাো, তাহসে দেখাসি োকসব শানন্ত, আত্মনবশ্বাে এবং পাস্পনরক শ্রদ্ধা, দেখাসি োকসব দরম এবং পৃনেবীর েব
দেসশর েমগ্র মািব োনতর কষ্ট ও োঞ্ছিার রনত েহািুভূনত।
আনম োনি, আপিার ৭০তম েন্মনেসি আপিার মহৎ এবং মািনবক আেশসক
ব োমসি দরসখ মািুে আর
মািবোনতসক পে দেখাসিার মসতা শর্ক্তশােী একেি রেসকর আগমসির দচসয় মহত্তর আিসন্দর উপহার আর
নকছুই হসত পাসর িা।
ভগবাসির আশীবাসে
ব আপিার এই অোধ্ারণ েীবসির োয়াহ্ন েীঘতর
ব ও আিন্দময় দহাক!

স্টকসহাম

দস্বি দহনেি

Sven Hedin
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Motherhood
Monika Dey

Being a mother is a gift

A mother is born when she knows she is carrying, way before the world when the baby is born.
She instead of so many hormonal ups and downs, uneasiness keep thinking about her baby’s
wellbeing.
A baby learns so many things from her mother and a mother also starts learning and experiencing
various things as the baby comes into existence.
Even if, availability enough knowledge, every mother learns from her experience. A baby makes a
mother know her real worth & the abilities she possesses.
No other thing in the whole universe makes a mother happy, exhausted, sad or incredibly proud but
being a mother does. Those little fingers when touches the face, feels like life is complete. This tiniest
soul captures the vast space in your heart.
It is nine months of waiting, days of labour pain, uncountable sleepless nights to turn into a mother.
The pain which a mother feels for hours vanishes the moment with the first glimpse of her baby. At a
point, a mother feels she is exhausted and cannot do it further…although, this is when the baby is
arriving. The second a mother sees that tiny soul she knows life is going to be an adventure.
A baby brings joy, hope, responsibility, a dream of possibilities, and magic which turns the life of its
parents just like a sprinkler of magical moments. Baby's presence turns a house into a home and a
couple into a family. It’s true, the arrival of a baby changes the scene, love becomes stronger, the bond
becomes solid, nights becomes longer and home becomes happier. The homecoming of a baby makes
the past gone by and awaits a future that is desirable to live for.
A baby turns the whole world around like you're craving for more sleeping hours turning into arising
early listening to the tender cooing, a beautiful reason to wake up every morning. Having a baby simply
puts the whole world into perspective, everything else just disappears.
A baby gives the strength which she didn’t know she possess; her baby teaches her the actual meaning
of serenity and peace. There would be many things in life that people take for granted but the gift and
ability to become a mother would never be one of them. The moment the mother feels she got hang
of it and relaxes, the baby does something to make me realise don’t take me for granted mom, I am
still very tiny.
Parents leave no stone to unturn to teach their baby most about life, although it’s the baby who
teaches the great lessons of life in its actuality.
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Maa Durga cannot see their children in pain, she is always there for her children in their good or bad.
Same way, a mother’s love for the baby is unconditionally profound that when the baby is happy, she
is happy, the baby is in pain she is in pain, that is selfless love.

Arunisha

Her ability to understand the needs of the baby is magical. In a simple blink of the baby’s eye, she
knows what's the baby needs. She is Just like that, Maa Durga understands our sorrows and needs and
fulfils those in no time. Maa Durga gives strength to us bear the pain of our sufferings but have tears
in her eyes seeing us in pain. The same way a mother, sometimes cannot help but soothe the baby by
her presence and warmth.
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সুইক্েক্নর প্রািীন ত্রনোমখানায় রং আর রূক্পর
একিুকক্রা ভারে
অরুন্ধতী দাস

বছর দুয়েক আয়ে, ২০১৯ সায়ের ১২ জুন সুইয়েয়নর স্টকয় ায়ে একটি নােজাদা ননোেখানাে দুটি ছনব ননোয়ে
ওয়ে। ঘিনাচয়ে সুইয়েয়নর ওই অকশন াউজ় টি পৃনিবীর প্রাচীনতে ননোেখানা। নকন্তু এই আপাত সাধারণ
একটি ঘিনার েয়ধে নদয়ে সুদর
ূ বাাংোর নচত্রনশয়ের একটি অতেন্ত গুরুত্বপূণ ণ অধোয়ের সয়ে জনিয়ে পয়ি
সুইয়েন। কারণ, সসই নদন জেরয়ে আঁকা সে দুটি পানখর ছনব ননোয়ে উয়েনছে, সসগুনের নশেীর নাে সশখ জ় াইনআে-নদন, েতান্তয়র সশখ জ় য়েনুদ্দিন। প্রাকৃনতক ইনত াস এবাং বাাংোর নশয়ের পৃষ্ঠয়পাষক সেনে সেনর ইয়ে
অষ্টাদশ শতয়কর সশষ নদয়ক এই ছনবগুনে আঁকার বরাত নদয়েনছয়েন পািনার নশেী জ় াইন-আে-নদনয়ক। ছনবগুনে
আঁকা য়েনছে কেকাতাে বয়স। টেক সকান পয়ি সে এই ছনব দুটি সুইয়েয়নর নশেসাংগ্রয় এয়স সপ ৌঁয়ছনছে, সসকিা
আজ আর স্পষ্ট কয়র বো েয়তা সম্ভব নে। উপরন্তু, এখায়ন োত্র দুটি ছনবর সন্ধান পাওো সেয়েও, জ় াইন-আেনদয়নর নচত্রনশয়ের এক নবসতৃত নববরণ সেয়ে ইনত াস ঘাঁিয়ে।

স্টকয় াে অকশন াউয়জ জ় াইন-আে-নদয়নর আঁকা ‘পাকুি োয়ছ েদনা সতাতা’ , ১৭৭৯ নি.
ককােয়জর ওপয়র জেরাং ও সপননসে, ৩..২ সসনে. x ৭৩ সসনে.)

প্রসেত, এই সেনর ইয়ে নছয়েন কোেকািা সুনপ্রে সকায়িণ র প্রিে নচফ জানস্টস এনেজা ইয়ের স্ত্রী,
ে ারাজা নন্দকুোয়রর ফাঁনসর সাজা নদয়ে নেনন বাাংোর ইনত ায়স কুখোত য়ে আয়ছন। ১৭৭. সায়ে নচফ জানস্টস
অফ সবেে পয়দ আসীন য়ে ইয়ে সস্ত্রীক ভারয়ত পদাপণণ কয়রন। সয়ে নছয়েন তাঁর ফারনস নশক্ষক, তাঁর
বেদ্দিেত েুননশ। কেকাতাে আসার পর প্রািনেকভায়ব তাঁয়দর োঁই ে নেেেিন সরা-এর একটি বানিয়ত। এখায়ন
আয়ে িাকয়তন স ননর ভোননসিািণ , ১৭৬০ সিয়ক ১৭৬৪ সাে পেন্ত
ণ চার বছর সপ্রনসয়েদ্দি অফ সফািণ উইনেোয়ের
েভনয়রর
ণ
দানেত্ব পােন কয়রনছয়েন নতনন। তাঁর এই বানিটি সঘরা নছে নবশাে একটি উদোন নদয়ে। এখায়নই একটি
শয়খর নচনিোখানা ততনর করান শ্রীেতী ইয়ে। বছর দুয়েক পয়র তাঁয়দর আবাসস্থে সফািণ উইনেোয়ে স্থানান্তনরত
য়ে সেয়ে, তাঁরা এয়স্টয়ির নবশাে বাোন জুয়ি সদশীে পশু এবাং পানখর একটি নবয়শষ সাংগ্র করার প্রকে সনন।
একই সেয়ে, ১৭৭৩ সায়ে বাাংোর প্রিে নিটিশ েভনরণ সজনায়রে ওোয়রন স নস্টাংস পায়েন োোর সয়ে
সদ তেকে উপেয়ক্ষে
ণ
একটি নবয়শষ দেয়ক পাোন নতব্বয়ত। দয়ের প্রধান জজণ সবােেয়ক বেদ্দিেতভায়ব তাঁর বো
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নছে, পশুপানখ বা োয়ছর বাছাই নকছু নেুনা সম্ভব য়ে সেন ননয়ে আসা ে। সসই সোতায়বক, ভুিান য়ে নতব্বয়তর
এই োত্রাপয়ি সবশ নকছু োছপাো ও পশু, ইোক, পশেওোো পা ানি ছােে ইতোনদ ননয়ে এয়সনছয়েন তাঁরা।
ইয়ের সশ নখনতার কিা োিাে সরয়খ ছােেটি নদয়ে সদওো ে সেনে ইয়ের বাোয়ন। সাংগ্র সবশ সবয়ি ওোর
পর সেনর ইয়ে ব ু স্থানীে নশেীয়ক পানরশ্রনেক নদয়ে এই পশুপানখ এবাং োয়ছর ছনব আঁকায়নার কাজ শুরু
কয়রনছয়েন।

েন্ডয়নর নভয়টানরো অোন্ড অোেবািণ নেউদ্দজোয়ে রনক্ষত জ় াইন-আে-নদয়নর আঁকা ‘পা ানি পশেওোো ছােে’ , ১৭৭৯ নি.

ক কােয়জর ওপয়র জেরাং, ৩..৩ সসনে. x ৭৩ সসনে.)

এই নশেীয়দর েয়ধে সবয়চয়ে উয়েখয়োেে ভূ নেকা গ্র ণ কয়রন পািনার নতন নশেী—জ় াইন-আে-নদন
এবাং রােদাস ও ভবানীদাস ভ্রাতৃদ্বে। এঁরা নতনজন নেয়ে ১৭৭৭ সিয়ক ১৭৮. সায়ের েয়ধে সোি নতনয়শা ছাদ্দব্বশটি
ছনব আঁয়কন, োর েয়ধে সবনশরভােই নছে জেরয়ে আঁকা পানখর ছনব। এই নবয়শষ নচত্রসাংগ্র টি ‘ইয়ে অোেবাে’
নায়ে খোত এবাং সকাোনন আেয়ের নচত্রধারাে এটি একটি অতেন্ত গুরুত্বপূণ সাংয়োজন।
ণ
আসয়ে ভারতীে উপে ায়দয়শর প্রাকৃনতক ইনত াস নেনপবদ্ধ এবাং ননিভুি কয়র রাখার প্রািনেক সপ্ররণা
নকন্তু এয়সনছে েুঘে রাজায়দর কাছ সিয়কই। ভারয়তর প্রিে েুঘে সম্রাি বাবয়রর আত্মজীবনী ‘ বাবরনাো ’-র
পাতাে পাতাে আঁকা রয়েয়ছ এয়দয়শর নবনভন্ন পশু এবাং পানখর চেৎকার সব ছনব। সম্রাি শা জা ানও োছপাোপশুপানখর ছনব আঁনকয়ে রাখয়ত নবয়শষ আগ্র প্রদশনণ কয়রনছয়েন। নকন্তু েূেত রাজপৃষ্ঠয়পাষণাপুষ্ট এইসব স্থানীে
নশেীরা েুঘে সাম্রায়জের পতয়নর সয়ে সয়ে সপশােত সেসোর েুয়খােুনখ ন। সদশীে রাজায়দর পয়ক্ষও আর
শুধুোত্র দরবানর নশেী ছািা অনে নশেীয়দর গুয়ণর কদর কােনেূয়েে করা সম্ভবপর য়ে উেনছে না। অনেনদয়ক,
ইউয়রাপীে শাসকয়দর েুখে আবাসস্থে ওোর সুবায়দ কেকাতা সসই সেয়ে য়ে উয়েনছে সকাোনন নচত্রধারার
েূে সকন্দ্র। অি ণ উপাজণয়নর তানেয়দই তাই এইসব নশেীরা তখন কেকাতাে এয়স ঔপননয়বনশক প্রভুয়দর কায়ছ
আঁকার বরাত ননয়ত শুরু কয়রন। তাঁয়দর েয়নােয়তা ছনব আঁকার জনে ননয়জয়দর সদশীে ঘরানা এবাং ঐনত েবা ী
সিকননক সছয়ি পাশ্চাতে রীনতয়ত সফায়িাগ্রানফর েয়তা েূোনুে অনুকরয়ণর নদয়ক ঝু ঁ কয়েন তাঁরা। তয়ব এই ইয়ে
অোেবায়ের ছনবগুনের অনেতে গুরুত্বপূণ ণ নদক ে, প্রনতটি ছনবই আঁকা য়েয়ছ পশু, পানখ বা োয়ছর জীবন্ত
রূপটিয়ক সােয়ন সরয়খ।
শ্রীেতী ইয়ে কতৃক
ণ ননেুি নশেীয়দর েয়ধে জ় াইন-আে-নদয়নর নবয়শষত্ব নছে ছনবর অনুপুঙ্খ নেয়িনোং।
তাঁর আঁকা পা ানি ইঁদুর , সতাতা, সারস, ঝু েন্ত বাদুয়ির ছনবগুনে এতিাই ননখুত
ঁ এবাং খুটঁ িনাটি তবনশয়ষ্টে ভরপুর
সে, অক্সয়ফায়েণর অোশয়োনেোন নেউদ্দজোয়ে রনক্ষত জ় াইন-আে-নদয়নর ছনবগুনে প্রাণীনবদো সাংোন্ত ননরীক্ষার
সক্ষয়ত্রও খুবই গুরুত্বপূণ ণ য়ে উয়েয়ছ। জীবনবজ্ঞানী জন েোিাে ভারতীে পক্ষী সাংোন্ত েয়বষণার সেয়েও ইয়ে
অোেবায়ের পানখর ছনবগুনেয়ক গুরুত্বপূণ সরফায়রি
ণ
ন য়সয়ব বেব ার কয়রনছয়েন।
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অক্সয়ফায়েণর অোশয়োনেোন নেউদ্দজোয়ে রনক্ষত জ় াইন-আে-নদয়নর ‘সারস’ , ১৭৮০ নি.
ককােয়জর ওপয়র গুোশ, ৮৮.২ সসনে. x ৬০ .৬ সসনে.)

আসয়ে ভারত তখন ইউয়রাপীেয়দর কায়ছ এক অজানা সদশ, আগ্র আর সক তূ য়ের সদশ। তাই
ভারয়তর রাজনননতক ও সভ য়োনেক চনরত্র, সাোদ্দজক ও নৃতাদ্দিক তবনচয়ত্রের সয়ে সয়ে অয়চনা োছপাো,
পশুপানখও নবয়দনশ আেন্তুকয়দর কায়ছ চেকপ্রদ য়ে উয়েনছে। তয়ব, ভারতীে উদ্দিদ ও প্রাণীর ছনব আঁকায়নার
সক্ষত্রটিয়ত েুঘে সম্রািয়দর সয়ে তাঁয়দর আগ্রয় র নবষেটি নেয়ে সেয়েও, সদখার সচাখ নছে সেূণ আোদা।
ণ
েুঘে
সম্রািরা রাজকীে আিম্বর, জাঁকজেয়কর প্রনত তাঁয়দর আনুকূয়েের স্বাক্ষর সরয়খ সেয়ছন তাঁয়দর সাংেৃ ীত
ছনবগুনের জেকায়ো বেণার, দানে ধাতু আর পািয়রর গুঁ য়িা দ্রাবয়কর েয়ধে নেনশয়ে সূক্ষ্ম তু নের িায়ন ফুটিয়ে
সতাো উজ্জ্বে সরখা আর ছনবর সয়ে সেখায়ন েতিুকু সম্ভব জুয়ি-য়দওো ঘনবদ্ধ অোংকরয়ণর েয়ধে। সয়বাপনর,
ণ
েুঘে আেয়ের নচত্রকোে ছনবগুনে নছে কয়োরভায়ব নদ্বোদ্দত্রক। নচদ্দত্রত বস্তুর তদঘেণ আর প্রস্থ বেনতয়রয়ক
আেতনেত পনরোপ ননয়ে ছনবর নশেীরা সোয়িই োিা ঘাোয়তন না। েুঘে প্রভাবাধীন পািনা সিয়ক আসা জ় াইনআে-নদন, রােদাস ও ভবানীদাস—এই নতন নশেীই প্রিােত েুঘে নচত্রধারাে প্রনশনক্ষত নছয়েন। নকন্তু
ইউয়রাপীেয়দর পানরশ্রনেয়ক তাঁয়দর পছয়ন্দ প্রাকৃনতক উপাদাননভনিক সেসব ছনব এই নশেীরা আঁকয়েন, সসখায়ন
েুঘে নচত্রকোর সবয়চয়ে নজরকািা সে তবনশষ্টে—য়সই বণবণ ু ে েোন্ডয়েপ এয়কবায়রই অনুপনস্থত। তার বদয়ে
পাতার সবত্র
ণ সোনভায়ব ােকা রাং বজাে সরয়খ ইউয়রাপীে তশেীয়ত ছনবগুনে আঁকা য়েয়ছ। জ় াইন-আে-নদয়নর
আঁকায়তও েুঘে পািনা কাোে রীনতর ছাপ রয়েয়ছ, নকন্তু ইউয়রাপীে বিাননকাে ইোয়েশয়নর ধারাই প্রধান য়ে
উয়েয়ছ। সশে বা ছাো, আয়ো-অন্ধকায়রর োত্রা, প্রাণীয়দয় র বতু ে
ণ অাংয়শর দ্দত্রোদ্দত্রকতা, োয়ছর পাতার নবনভন্ন
অাংয়শ সবুয়জর তারতেে সবই প্রতেক্ষদৃষ্ট দৃয়শের েয়তা ননখুত
ঁ তনবেদ্দণ িকতাে ফুটিয়ে তু য়েয়ছন নতনন।
আর সেনর ইয়েও টেক এিাই সচয়েনছয়েন। ছনবর তশনেক গুণাগুয়ণর উৎকষ ণ সে তাঁয়ক েুগ্ধ কয়রনন,
তাঁর সাংেৃ ীত ছনবর নেুনা সদখয়ে সসকিা এয়কবায়রই বো োে না বয়ি। নকন্তু নশেীয়দর নদয়ে আঁকায়না এই
ছনবগুনে সে আসয়ে উদ্দিদনবদো এবাং প্রাণীনবদোর প্রয়োজনীে সোেনোং ন য়সয়বই তাঁর কায়ছ সবনশ প্রাধানে
সপয়েনছে, তা সবাঝা োে প্রনতটি ছনবর সয়ে তাঁর নেয়খ-রাখা নবসতৃত নববরণ সিয়ক—য়সখায়ন রয়েয়ছ উদ্দিদগুনের
তবনশষ্টে, প্রাণীয়দর বাসস্থান, আচার-আচরণ সাংোন্ত তিোবনে। অয়নয়ক অবশে পরবতীকায়ে দানব করার সচষ্টা
কয়রয়ছন সে, ছনবর পায়শ নেয়খ-রাখা এই সনািস আসয়ে নশেীয়দর ননজস্ব স্তাক্ষয়ররই নেুনা। নকন্তু েজার বোপার
ে, সোিা পৃনিবী জুয়ি সেখায়ন সেখায়ন আজও এই ‘ইয়ে অোেবাে’ রনক্ষত আয়ছ, আোদা আোদা নশেীর
আঁকা য়েও তার প্রয়তেকটিয়ত এই সনািয়সর ইাংয়রদ্দজ স্তাক্ষয়রর ছাঁদ নকন্তু সেূণ ণ এক। অিচ নশেীর নাে বা
ছনবর নবষোনুে নাে ফারনসয়ত নাস্তানেক রয়ফ সেখায়ন আোদা কয়র সেখা আয়ছ, নবনভন্ন ছনবয়ত এই রয়ফর
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ছাঁদ নবনভন্ন রকয়ের। এ সিয়ক এই ধারণাই বেবৎ ে সে, এই ায়তর সেখা নশেীর নে, বরাং এই সেখা সাংগ্রা য়কর,
খুব সম্ভবত সেনর ইয়ের ননয়জর ায়তই সেখা। এেননক, রেোে অোেবািণ সেয়োনরোে নেউদ্দজোয়ে রনক্ষত
জ় াইন-আে-নদয়নর ছনবগুনেয়ত ফারনস বেনতয়রয়ক নশেীর নাে বাাংো এবাং ইাংয়রদ্দজয়তও সেখা রয়েয়ছ। সাংগ্রা ক
ননয়জই সম্ভবত নচনিতকরয়ণর সুনবধায়ি ণ এইভায়ব নশেীর নাে নেনখয়েনছয়েন বা নেয়খনছয়েন—ক্ষনেত েুঘে
জোনার রাজকায়েরণ ভাষার সচয়ে োঁর কায়ছ সদশীে ভাষার নেুনা সম্ভবত অনধক আগ্রয় র নবষে য়ে উয়েনছে।
সসই ন য়সব নেয়ে োে জ় াইন-আে-নদয়নর ছনবগুনে সদখয়েও। প্রয়তেকটি ছনবরই নীয়চ বাঁ-নদয়ক ফারনসয়ত রয়েয়ছ
নশেীর সই, তার নীয়চ ইাংয়রদ্দজয়ত সেখা: ‘In the Collection of Lady Impey in Calcutta ’ , তার পয়রর োইয়ন
‘Pained by ’ বয়ে আবারও নাস্তানেক রয়ফ নশেীর নাে এবাং তার পায়শ ‘ Native of Patna ’ নেয়খ ইাংয়রদ্দজয়ত
নিস্টায়ের ন য়সব সেখা রয়েয়ছ। আর ছনবগুনে আঁকা য়েয়ছ ইাংেোন্ড সিয়ক আনায়না স াোিেোন আিণ সপপায়র।
১৭৮. সায়ে এনেজা ইয়ে েন্ডন নফয়র োওোর আয়ে পেন্ত
ণ ছনবগুনে আঁকা য়েনছে। ১৮০৯ সায়ে তাঁর
েৃতুের পর, এক বছয়রর েয়ধেই ছনবগুনে ননোয়ে ওয়ে এবাং ছনিয়ে পয়ি পৃনিবীর নবনবধ সাংগ্র শাোে। ননউ
ইেয়কণর সেয়রাপনেিান নেউদ্দজোে অফ আিণ , েন্ডয়নর নভয়টানরো অোন্ড অোেবািণ নেউদ্দজোে, অক্সয়ফােণ
ইউননভানসটির
ণ রোেনিফ সায়েি োইয়িনর প্রভৃ নত নানান জােোে রয়ে সেয়ছ এই ইয়ে অোেবায়ের নবনভন্ন ছনব।

জ় াইন-আে-নদয়নর আঁকা ‘য়বগুনন কােন োয়ছ কেো-ফুনে পানখ ও খুনেছাপ েি’ , ১৭৭৮ নি.
ককােয়জর ওপয়র অস্ব

জেরাং ও কানে, ৩৯.৭ সসনে. x ৮০ সসনে.)

একিা টেক সে, এই নবয়শষ ধারার নচত্ররীনত সাংগ্রা ক ও সেঝদায়রর কায়ছ, এেননক নশেীয়দর সচায়খও
দীঘ ণ নদন অবয় নেত য়ে রয়ে সেয়ছ। প্রিেত পশুপানখর ছনবয়ক অনািম্বর, অোংকরণ ীনভায়ব আঁকার েয়ধে
ননখুত
ঁ অনুকরণপারেেতা ছািা আর সকায়না নবয়শষ তশনেক তনপুণে আয়ছ বয়েই অয়নয়ক েয়ন করয়তন না।
নদ্বতীেত, ভারতীে নশেীয়দর কায়ছও এই ধারা সেূণ ণ ভারতীে ন য়সয়ব স্বীকৃনত সপে না, আর ইউয়রাপীেয়দর
কায়ছও ছনবর নবষে ইতোনদর কারয়ণ ইউয়রাপীে নচত্ররীনতর নবতে সাংয়োজন ন য়সয়ব স্থান সপে না। এই কারয়ণই
সকাোনন সপইনটাং-এর ধারায়ক অয়নয়ক অোাংয়ো-ইদ্দন্ডোন নচত্রনশেী ন য়সয়বও নচনিত করয়ত সচয়েয়ছন এই সদাআঁশো নবষেটিয়ক োিাে সরয়খ। এইসব ছনবর নবষে ভারতীে, নকন্তু ছনবর অঙ্কনরীনত অয়নকিাই পাশ্চাতে ধারার
এবাং অবশেপই, প্রনতটি ছনবই আঁকায়না য়েয়ছ ইউয়রাপীেয়দর িাকাে। উপরন্তু, ‘য়কাোনন সপইনটাং’ নােটির
অনত সরেীকৃত সাংকুনচত পনরচয়ের েয়ধে নদয়ে েেশ ানরয়ে সেয়ছ উিরানধকারনব ীন এই নশেধারা। সুইয়েয়নর
প্রাচীন ননোেদফতর সিয়ক উয়ে-আসা এই একিুকয়রা ভারত তাই শুধু রাং আর রূয়পর সখো নে, বরাং ঘুেন্ত
ইনত ায়সর পাতা ওেিায়নার শে ননশচুয়প সশানা োে এই আশ্চে ণইয়ে অোেবাে সিয়ক।
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I

, “Jet Dynamite” was fast asleep in my cozy bed when

suddenly, I heard a strange sound. I got up and went
slowly down the steps. The sound was loud enough to
make my whole neighborhood wake up. I peeped outside
the window, but nothing looked WEIRD or STRANGE. The
Watchman uncle was crowded with people asking, “From
where the strange sound came?”, so I thought there
would not be a problem if I joined them… And thankfully,
I slipped and squeezed to get the first interview with the
Watchman uncle, about the strange sound.

“Jet Dynamite” peeping outside the
window, after hearing the strange sound.

The Watchman uncle answered, “It was some kind of
“glittering" object falling from the….”, before he finished, I was flooded with questions and theories,
ALIENS? Monsters? Spaceships? Or maybe, An Alien on a Monster Spaceship?
However, my excitement was drowned when our
Scientist, Dr. Echo uncle described the object as a
“ROCKET PIECE”! Though I didn’t want it to be an Extra
Terrestrial, but it would be great fun if it was. I asked
Watchman uncle, who was totally shocked and
confused, to report the object to the police or
whatever. Off he went in the direction of the
“glittering” Object, with his torch lighting the
way….soon, he disappeared into the trees.
The next day, when I was watching TV, the news gave
me the shock of my life –
Next day, “Jet Dynamite” watching the news
in TV.

Headline: “A Watchman reports the first “SPACE
DIAMOND” in a century!”
Really, that was a THUNDERSHOCK!!!!!!!!!!
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Swajit Biswas

After hearing the strange sound, neighbors were thinking various possibilities… 1. Charger….. Gift from God,
2. Cheddarton City Police…… Magnificent Meteor, 3. Dr. Echo Uncle (Scientist)….. Spaceship from Saturn, 4.
Blitz Titanium…. Pokemon? Pikachu, Squirtle, Charizard, Ivysa…?? 5. Richy…. Money, Money and MONEY! 6.
Toonstic…. Flying Train that will take me to the world of Cartoons?
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তর্ৌরীর দূর্গা পুক্জা
ইন্দ্রনীল মসিংহ

১০ অসটাবর ২০২১: পঞ্চমী : েুপুর ২:০২ :
েূগা ব পুসোর দরর্েসস্ট্রশি এবার ২ নমনিি এ দশে হসয়সছ। নবশ্ব েুসড় অনতমারী দেসক পৃনেবী েসব ট ক হসত চ
দেসছ। এই পনরনস্থনতসত োবেিীি
ব
পূো উসেযাক্তারা খুব দবনশ অভযাগতসের আহবাি করসত অপারগ। বহু দো
ক ই আে বেসছি আমরা দরর্েসস্ট্রশি করসত পানরনি!!!!
কসয়কঘন্টা আসগর ঘিিা:
১০ অসটাবর, পঞ্চমী,েকাে ৯:৫৫: দগৌরীর আে েকাে দেসক খুব মি খারাপ। আে েশ বছর হসত চেসো কে
কাতা দেসক স্টকহেম এ এসে োকসছ। দছািসবোয় রসতযক বছর এই েময় নক আিন্দিাই িা হত। চানরনেসক
োসকর আওয়াে, পযাসেে, নশউনেেুে, কাশেুে । স্টকহেম এ আোর পর এই েব িা দপসেও গত কসয়ক বছ
র াকুর দেখা িা ট কই হত। োবেিীি
ব
পূো কনমটির দেৌেসিয অঞ্জনে, রোে খাওয়া দেসক শুরুকসর নবেেব
দির নেি নেোঁেুর দখোও বাে দেতিা। পুসো মণ্ডসপ দগসে োক এর আয়ােিাও দশািা দেত। গতবছর covid১৯ এর েিয পুসো হয়নি। আর এবছর!!!
covid
১৯ এর েিয এবছর পুসোর উসেযাক্তারা ছাড়া আর দকও পুসো দত আসস্ত পারসব িা। এিাই িানক পুসো উসেযা
ক্তাসের নেদ্ধান্ত। কাে এই বযাপাসর শঙ্কর এর োসে এক রস্থ তকবাতনকবও হসয় দগে। শঙ্কর, দগৌরীর স্বামী। পু
দোর উসেযাক্তাসের অসিসকর োসেই পনরনচত।
দগৌরী : আচ্ছা, তু নম দতা আনবর, অঞ্জি, েন্দীপ এসের েবাইসকই দচসিা। একবার বসেই দেসখা িা েনে ওরা আ
মাসের একবার াকুর েশিব করসত দেয় ।
শঙ্কর: ওসের নিশ্চই দকাসিা অেুনবধ্া আসছ িা হসে নক আর ওরা আমাসের পুসোসত ডাকত িা। েতই বে,
covid -১৯ দতা এখসিা দশে হসয় োয়নি। আমরা িাহয় পসরর বছর আবার পুসোসত োব।
আসরা একবছর এর অসপো। ভাবসত ভাবসত দগৌনরর ২ দচাখ েসে ভসর এসো। দচাখ চসে দগে োমসির দেও
য়াসে। ২ বছর আসগ পুসোর েময় দতাো মা েুগার
ব ছনবিা োরুি দেসগনছসো তাই ওিা একিা দফ্রসম বানধ্সয় দর
দখনছসো। এই মাসয়র মূনতবই দতা েুনেি পসর মণ্ডসপ আেসছ নকন্তু এবার আর মা এর োসে দেখা হসব িা।
েূগা ব মাসয়র হানে মুখ িা দেি একিু উোে ।
হ াৎ দোি িা দবসে উ ে : টেং , টেং, টেং। ..........
১০ অসটাবর, পঞ্চমী, েকাে ৯:৫৫: টেং , টেং, টেং। .......... দোি এর আওয়াসে আনবর এর ঘুমিা দভসঙ দগে।
নিশ্চই অঞ্জি এর দোি। ঘনড়র নেসক তানকসয় দেসখ ৯:৫৫ দবসে দগসছ। ইেে, খুব দেনর হসয় দগসছ । েকাে ১
০ িাএ অঞ্জি এর োসে অিোইি দরর্েসস্ট্রশি রসেে িা দিস্ট করার কো। গতকাে হ াৎ পুসোর উসেযাক্তারা
োিসত পাসরি দে পুসোর হে এর পাসে আর একিা হে আসছ দেিা পুসোর েিয বযবহার করা দেসত পাসর। এ
ই িতু ি হে িা দপসে আসরা নকছু অনতনে অভযাগত দক পুসো দেখার েিয আহ্বাি করা দেসত পাসর। স্টকহেম
এ পুসোর েময় এসতা াো দে বাইসর পযাসেে কসর পুসো করা রায় অেম্ভব। তাই পুসোর আসয়ােি হে এর
ওপর খুবই নিভবরশীে। covid নবনধ্ মাোয় দরসখ এবার কাওসকই ডাকা োর্চ্ছসো িা। আর একিা হে নকছুিা োহা
েয করসব, নকন্তু এই েুসিা হে এ দতা েব দোক দক ডাকা দেসত পাসর িা তাই একিা দরর্েসস্ট্রশি এর বযবস্থা ক
রা হসচ্ছ োসত নকছু দোক পূোয় আসস্ত পাসরি। েময় এসকবাসরই দিই, তাই কাে িা আেসকর মসধ্যই োরসত
হসব। পুসোর দহামসপে অসর ওসয়ব োইি এ দরর্েসস্ট্রশি এর বযাপাসর োিাসত হসব। আনবর দোি িা িা ধ্সর
আসগ বতনর হসত দগে। অঞ্জি দক whatsapp এ একিা দমসেে কসর নেসো : '১০িায় অিোইি আেনছ'।
১০ অসটাবর, পঞ্চমী, েকাে ৯:৫৫: দগৌরী দোি এর নেসক তানকসয় দেখসো নরয়া দোি করসছ। নরয়া, েন্দীপ এ
র স্ত্রী, পূো কনমটির োসে ভাসোই েুক্ত। দগৌনরর দোি িা ধ্রার ইচ্ছা হর্চ্ছসো িা। নরয়া হয় দতা বেসব পুসোসত
নক নক করসব, নক নক খাওয়া হসব, ইতযানে, আর দে েব শুসি মিিা আসরা খারাপ হসব। পসর িা হয় কখসিা দো
ি কসর দিব। দগৌনরর দচাখ হ াৎ দেয়াসে েূগা ব মাসয়র ছনবসত পড়ে। ছনবিা দেসখ নক োনি নক মসি হে নরয়ার
দোি িা ধ্রসো :
দগৌরী: হযাসো। ..
নরয়া: হযাসো দগৌরী , দকমি আনছে?
- আর দকমি আনছে? দতারা দতা আমাসের কো ভুসেই দগনছে? নিসেরা নমসে পুসো করনছে, আমাসের একবা
র ডাকনছেও িা।
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-- আসর দশাি্ িা। ...
-- আর নক শুিসবা বে। ঐসতা এক কো।
covid আর covid
. তাই এবার পূসোয় কাওসক ডাকা হসব িা। নিসেরা পূো করসবা। েূগা ব পূো নক শুধ্ু দতাসের একার?
-- আসর, তু ই নক আমার কোিা শুিনব?
-- বে।
- দশাি , পূো কনমটি ট ক কসরসছ আসরা নকছু দোকসক এবার পূো দত ডাকসব, নকন্তু বুেসতই পারনছে েবাই
দক দতা ডাকা োসচ্ছ িা , তাই একিা অিোইি দরর্েসস্ট্রশসির বযবস্থা হসচ্ছ। দতাসক নেংকিা whatsapp করনছ।
ট ক ২ দিার েময় নেংক িা খুেসব।
-- নক বেনছে? েনতয?
- হযা , েনতয। ট ক ২ দিার েময় দরর্েসস্ট্রশি কসর নিনব। একেম দেনর কনরে িা নেে। খুব তাড়াতানড় মসি হয়
দরর্েসস্ট্রশি দশে হসয় োসব।
-- নিশ্চই। ঘনড় দত একিা অযাোম বনেসয় রাখনছ।
-- হযা তাই কর। এখি রাখনছ। পসর কো বেসবা।
-- হযা , ট ক আসছ, bye .
দগৌরী দোি িা রাখসতই দেখসো whatsapp এ নরয়ার দমসেে। নেংক িা পাট সয়সছ। ২ দিার েময় দরর্েসস্ট্রশ
ি করার কো িা মসি রাখসত হসব। আচ্ছা নেংকিা নক এখি কাে করসছ? নরয়া দতা বেসো েুপুর ২ দিার েম
য় খুেসব । তাবু একবার নিক কসর দেনখ।.... আসর। .. এনক। ..এিা দতা এখিই দেখা োসচ্ছ । তা হসে নরয়া মসি
হয় েময় িা োিসতা িা. নেংকিা েখি দখাোই োসচ্ছ তখি দরর্েসস্ট্রশিিা কসর নি। দগৌরী মসি মসি দভসব
দরর্েসস্ট্রশি িা কসর নিে। কিোসমশি
ব
ইসমইে ও দপ দগে তেুনি।
দগৌনরর দচাখ চসে দগে দেয়াসে মা েুগার
ব ছনবসত । মা েুগার
ব হানে মুখিা আবার নেসর এসেছ।
১০ অসটাবর, পঞ্চমী, েকাে ১০:০০: আনবর আর অঞ্জি দরর্েসস্ট্রশি নেংক িা দিস্ট করার েিয বসেসছ। নেং
ক িা দতা েুপুর ২ য় একটিভ করার কো নকন্তু একবার দিস্ট করার েিয এখি একবার একটিভ করািা েরুনর।
বানক েব কাে দতা হসয় দগসছ । আনবর নেংক িা একটিভ কসর একিা দিস্ট কসর দেখসো, েব ট ক াক চেসছ
। এরপর অঞ্জি একিা দিস্ট দরর্েসস্ট্রশি করসো। েব ট ক ই চেসছ।
নকন্তু এনক ?? ২ দরর্েস্টাডব এনির মসধ্য আসরা একিা িাম নক ভাসব এসো। অঞ্জি েসঙ্গ েসঙ্গ দরর্েসস্ট্রশি নেং
ক তা নডএনটসভি করসো।
দরর্েস্টাডব পারেি দেকশি এ একিা িাম জ্বেজ্বে করসছ "দগৌরী " .
আনবর আর অঞ্জি েুেসিই অবাক।
আনবর অঞ্জি দক বেসো : দেখ, এতনেি আমাসের দরর্েসস্ট্রশি দখাো নছসোিা বসে মা েুগাও
ব আমাসের পুসো
দত আসস্ত পারনছসেি িা। তাই দরর্েসস্ট্রশি ওসপি হসতই তাড়াতানড় নিসেই দরর্েসস্ট্রশি িা কসর নিসেি। মা
েুগার
ব আসরকিা িাম দে দগৌরী।
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১৪২৮

Durga Puja
Master Siddharth Aryan Deb

Durga Puja är en av de största högtider för religionen Hinduism. Det handlar om en Gudinna som heter
Durga. Festivalen är fem dagar lång och brukar vara i hösttiden. De fem dagarna heter olika. Första
dagen av Durga Puja heter Panchami. Den andra dagen heter Shasti. Tredje dagen heter Saptami.
Fjärde dagen heter Navami och sist men inte minst femte dagen heter Dashami.
Gudinna Durga har 10 händer med ett vapen i varje hand. De vapen Durga har är Chakra (Diskus),
Shankha (Snäcka), Trishula (Treudd), Gada (Spira), Pilbåge, Khanda (Svärd) med Sköld, Ghanta (Klocka).
Man firar Durga Puja för att Durga besegrade demonen Mahishasura. Det betyder att Durga Puja har
besegrat det onda och att dem goda vinner. Durga är en mycket av en människas rättigheter Gud.
Lite bakgrund av Gudinna Durga är här. Durga är frun av Guden Shiva. Hon har två söner och två
döttrar. De två sönerna heter Ganesha och Kartik. Ganesha blev dödad av hans far Shiva som inte
visste att Ganesha var hans son. Därför gav han ett till liv till Ganesha genom att ta en elefants huvud
och lägga huvudet på Ganeshas huvud. Då fick Ganesha liv igen. Han hade ett elefanthuvud efter det.
Kartik var också Ganeshas bästa vän. De två döttrarna heter Lakshmi och Saraswati. Lakshmi ger
pengar till dem goda och Saraswati ger kunskap till goda barn.
För mig är Durga Puja stort. Jag tycker att det är stort för att människor kommer samman och ber till
Gud. I Durga Puja gör man drama, dansar, sjunger och fler framför Durga. Durga Puja är mest berömd
i West Bengal i Indien och i Bangladesh. I Sverige har vi några bengaliska organisationer som tar hand
om Durga Puja. Varje år längtar vi efter att Durga Puja ska komma. Alla vi får nya kläder och vi
spenderar fin tid med våra familjer och vänner. Vi äter också bra mat där. Jag tycker att Durga Puja är
bra för att människor blir samman.
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১৪২৮

প্রশ্ন
সুচরিতা সসন সচৌধুিী

‘‘আজ এই ঝিবৃটষ্ট েয়ন য় নকছুয়তই িােয়ব না,’’— নবি নবি করয়ত করয়ত দুেদাে জানো বন্ধ করয়ত
োেে সুরু। পুয়রা নাে সুরঞ্জনা। ননয়জর নাে ননয়ে নবরদ্দি রয়েয়ছ ওর। সবাই সকয়িয়ছঁ য়ি ো-তা কয়র সদে। এই
প্রজয়ের সকউ এেন নাে রায়খ! তয়ব, কয়েয়জ প্রিে সদখাে অনেতাভ েখন সুরঞ্জনায়ক ‘সুরু ’ কয়র নদয়েনছে ওর
সবশ ভােই সেয়েনছে। সয়ে বোখোিা আরও ভাে সেয়েনছে।
দ্দজয়জ্ঞস কয়রনছে, ‘‘সুরু আবার কী?’’ অনেতাভ বয়েনছে, ‘‘সুর য়ত পায়র, শুরু য়ত পায়র, দুয়িাই জীবয়নর
সয়ে বড্ড অোনে ভায়ব জনিত। জীবয়নর সুর বা নতু ন জীবয়নর শুরু, নক বনেস?’’ নেচনক স য়স অনেতাভর
সদওো নতু ন নােয়ক গ্র ণ কয়রনছে। সসই শুরু, অনেতাভর কিাে, নতু ন জীবয়নর। কয়েজ জীবয়নর। অনেতাভও
কয়ব একিা সুরুর অনে য়ে উয়েনছে।
পাশ সিয়ক নদেন্ত বয়ে উেে, ‘‘বাব্বা আয়স্ত। সরয়ে আয়ছা কার উপর? ো এই জানোর উপর সদখা ?’’ সনম্বত
সফয়র সুরঞ্জনার। কী সব ভাবয়ছ! সভয়ব ননয়জই সবার অজায়ন্ত ননয়জর োিাে একিা িাপ্পি োয়র। নবয়ের প্রিে
রায়ত নদেন্তও সুরঞ্জনার নাে সছাি করয়ত সচয়েনছে। নকন্তু ও একদে না কয়র নদয়েয়ছ— ‘ ‘েনদ এই নায়ে োকয়ত
ে োয়কা। না য়ে বানির নাে ধয়র। নাে ননয়ে কািায়ছঁ িা একদে নে।’ ’ নদেন্ত তাই ওর ো-বাবার আদয়রর োক
বুনে বয়েই োয়ক।
োনি দুঘিনার
ণ
পর শেোশােী নদেন্ত। অনফয়সর কাজ সসয়র দাদ্দজনণ েয়ের পা াি সিয়ক নশনেগুনি শ য়র সফরার
সেে খায়দ পয়ি নেয়েনছে। ড্রাইভার স্পি সেি। তার পর সিয়ক সকােয়রর নীচ সিয়ক পুয়রািাই অবশ। েত এক
বছর ধয়র এই অবস্থা। সেয়ে োিানর পয়ি েুম্বইয়ত। সশষ য়ে এে। এর পর নবয়দশ পানি সদয়ব। আোে বয়ে
সরয়খয়ছ। সসই বেবস্থাও অয়নকিাই পাকা। বড্ড একা োয়ে আজকাে সুরঞ্জনার। নবয়ের পর পরই সন্তান। সসই
সিয়ক শুধুই সাংসার। আর নকছু ননয়ে ভায়বনন। ভাবয়তও চােনন। ননয়জর কতণবেই কয়র সেয়ত সচয়েয়ছ। সকানও
খােনত রায়খনন। আজকাে বড্ড িান্ত োয়ে। নবয়শষ কয়র নদেন্তর এই অস াে অবস্থা সদখয়ে েন্ত্রণািা সবয়ি োে।
নদন-রাত সজয়ে সেয়েিা স্বােীয়ক েৃতুের েুখ সিয়ক নফনরয়ে এয়ননছে। সস নদন দ্রুত ওয়ক উদ্ধার কয়র
াসপাতায়ে ননয়ে না সেয়ে সে কী ত! ভাবয়ে আজও আঁতয়ক ওয়ে। সকানভয়ের েয়ধে াসপাতায়ে ভনতণ করািাও
বি ঝনি নছে। নকন্তু াসপাতায়ে দাদা িাকাে সসই সেসোর সম্মুখীন য়ত েনন। ১৩ নদন জীবন-েৃতুের েিাইয়ের
পর দাদা েখন এয়স বয়েনছে, ‘‘এ োত্রাে সতার েিাই নদেন্তয়ক নফনরয়ে নদয়েয়ছ। বানি ননয়ে োওোর পর েিাইিা
নকন্তু আরও কটেন। সতায়ক অয়নক শি য়ত য়ব।’’ তখনই ও জানয়ত সপয়রনছে নদেন্তর শরীয়রর নীয়চর অাংয়শর
অবশ য়ে োওোর কিা। েয়ন েয়ন টেক কয়র ননয়েনছে, ওর োটে য়ব এখন সিয়ক।
এত নদন সাংসার সােয়েয়ছ টেকই, নকন্তু আর নকছুই কয়রনন। বাজার, সদাকান, সবিায়না, িাকাপেসা, নকছু জায়ন
না ও। দাদায়ক ধয়র াউ াউ কয়র সকঁ য়দ সফয়েনছে বুনে। দাদা বয়েনছে, ‘‘সতার ভােবাসার সজায়র নফয়র এয়সয়ছ
নদেন্ত। ওয়ক সােো, ো নভতয়র। ওর েন্ত্রণা নকন্তু অয়নক সবনশ।’’ সচাখ েুয়ছ ছুয়ি নেয়েনছে নদেন্তর ঘয়র। নদেন্ত
তত ক্ষয়ণ সজয়ন নেয়েয়ছ ও াঁিয়ত পারয়ব না। স্ত্রীয়ক সদয়খ েুকয়র সকঁ য়দ উয়েনছে। সুরঞ্জনা বুয়কর েয়ধে সচয়প
ধয়রনছে স্বােীয়ক— ‘‘কাঁদয়ছা সকন? আনে আনছ সতা। এত নদন আোর উপর সকানও আঁচ আসয়ত দাওনন তু নে।
সব দানেত্ব পােন কয়রছ। এ বার আোর পাো। আনে পারব সতা? এক বার বে সতাোর বুনে পারয়ব সতা?’’ োিা
নানিয়ে োঁ বয়েনছে নদেন্ত। আরও ১৩ নদন পর বানিয়ত নফয়রনছে।
তার আয়ে বানির সব বদয়ে সফয়েনছে সুরঞ্জনা। ওয়দর সশাওোর ঘর নছে সদাতোে। খুব েন নদয়ে েত্ন কয়র
ননয়জর ায়ত সাজায়না সসই ঘর। আর বোেকননিা! ওিা সতা ওর অবসর, েনখারাপ, আনন্দ, বৃটষ্ট সদখার সেী।
সবাইয়ক নবদাে জাননয়ে ওয়দর সশাওোর ঘরিা নীয়চর সেস্ট রুয়ে ননয়ে এয়সনছে। ওই ঘয়র ঢুকয়ত ঢুকয়ত নদেন্ত
বয়েনছে, ‘‘সতাোর সায়ধর ঘর তছনছ য়ে সেে বুনে।’’ ও োিাে াত বুনেয়ে বয়েনছে, ‘‘আনে নতু ন ঘর সাদ্দজয়েনছ
সে। সতাোর ভাে োয়েনন?’’ তার পর সিয়ক েিাই চেয়ছ েত ১ বছর। এখন অয়নকিাই সুস্থ নকন্তু াঁিয়ত পায়র
না। কয়ব পারয়ব তা ননদ্দশ্চত কয়র সকানও োিার এখনও বেয়ত পায়রনন। সেয়ে বয়েনছে এক বার, ‘‘বাবায়ক নবয়দশ
ননয়ে সেয়ে ে না?’’ নদেন্ত রাদ্দজ েনন।
এখন প্রনত নদন দুপুয়র খাওোর পর ননয়জর সচনা বারান্দািাে োে সুরঞ্জনা। তখন ও সুরু য়ে ওয়ে। োয়ছর
পাতার সবুজ দু’সচায়খ ভয়র সনে, াওো সেয়খ সনে োয়ে, বৃটষ্টয়ত শীতে কয়র েন। সঝায়িা াওো নবনে সকয়ি োে
চুয়ে। অনেতাভর সয়ে েখন সেয়কর ধায়র সবিায়ত সেত, তখন এ ভায়বই াওো ওর চুয়ে নবনে কািত। সয়ে
অনেতাভও। কত ানস, কত আনন্দ নছে সসই সেে জীবয়ন। এখন জীবন েন্থর। নদেন্ত কখনও খারাপ রায়খনন
ওয়ক। প্রয়তেকিা সেয়েই এেন স্বােী চাে। পারয়ফট াজবোন্ড। সকোনরাং বাবা। দানেত্ববান সন্তান। কায়জর
জােোে প্রচণ্ড নসনরোস। সে কারয়ণ খুব দ্রুত উন্ননত কয়রনছে। সদশ-নবয়দশ িুের সেয়েই িাকত। সবনশর ভাে
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সেেই সুরঞ্জনায়ক ননয়ে সেত সয়ে কয়র। সদখয়ত সদখয়ত সকয়ি নেয়েয়ছ ২৩ বছর। তবুও অনেতাভয়ক ভুেয়ত
পায়রনন এক েু য়ূ তণর জনে। েয়তা সপ্রে সনই, নকন্তু োিা সিয়কও োেনন। আসয়ে প্রশ্নগুয়োর উির সেয়েনন
এখনও।
নদেন্তর েো আবার সভয়স আয়স, ‘‘সতাোর না বৃটষ্ট অত নপ্রে, আজ সসই বৃটষ্টর উপরই রাে ে?’’ নদেন্তর সয়ে
কখনও সরয়ে কিা বয়ে না ও। সকানও নদন প্রয়োজনই েনন, ও োনুষিাই এেন। এখন সতা সকানও প্রশ্নই সনই।
চায়ের কাপিা এনেয়ে নদয়ত নদয়ত বেে, সভয়বনছোে একিু বাজায়র োব। সব ফুনরয়ে সেয়ছ। এ ো বৃটষ্ট, েয়ন য়
চেয়ব সবশ কয়েক নদন।’’
নশনেগুনির এই বানিিা সিয়ক পা াি সদখা োে। একতোর ঘর সিয়কও সদখা োে। তয়ব আকাশ পনরষ্কার
িাকয়ে ছায়দ দাঁিায়ে েয়ন য়ব সেন পা ায়ির ঢায়েই ওর সছাট্ট সাংসার। ওরা সতা এেনই বানির স্বপ্ন সদয়খনছে।
বাবা-ো েখন নদেন্তয়ক নবয়ে করার জনে বাধে করে তখন সুরঞ্জনা শুধু ওই বানিিায়কই সদয়খ ননয়জয়ক
োননয়েনছে। েয়ন েয়ন বয়েনছে, ‘‘সুরু সতার বানির ছাদ সিয়ক পা াি সদখা োে।’’
অয়নক সচষ্টা কয়রনছে অনেতাভর সয়ে সোোয়োে করার। নকন্তু পায়রনন। সকািাে চয়ে নেয়েনছে নকছু না বয়ে।
তখন সফান, ইটারয়নয়ির েুে নছে না। তাই বেি ণ য়ে বাবার পছন্দ করা পায়ত্রর সয়েই নবয়ের নপঁনিয়ত বসয়ত
য়েনছে। তার পর সিয়ক জীবন অনে খায়ত বইয়ছ। নদেন্ত, ওর পনরবার সুরুয়ক ভােই সরয়খয়ছ। এখন আর শ্বশুরশাশুনি সনই। েত নদন নছে ভােই সবয়সয়ছ। আসয়ে ওরা সকয়েই খুব ভাে োনুষ। সব খুব স্বাভানবক ওর জীবয়ন।
নকন্তু ও ননয়জ নছে সবপয়রাো োনুষ। সসই সেয়েিায়ক খুব নেস কয়র ও আজকাে। ওর নভতয়রর সবপয়রাো োনুষিা
সবনরয়ে আসয়ত চাে োয়ঝ োয়ঝই, আর তখনই পাশ সিয়ক সাংসারী সেয়েিা বয়ে ওয়ে, তা য়ে সতার সাংসায়রর
কী য়ব? শুয়ন গুটিয়ে ওর ওই পা ানি বানিয়ত ঢুয়ক োে আবার।
পা ায়ির বৃটষ্ট ওর সব সেেই পছন্দ। বৃটষ্ট এয়ে ওই দূয়রর পা ািিার নদয়ক অপেক তানকয়ে িায়ক। সবুজ
আরও োঢ় য়ে ওয়ে। বৃটষ্ট সিয়ে সেঘ সকয়ি সেয়ে কােনজঙ্ঘার দুধ সাদা শৃে োিা তু য়ে দাঁিাে। োন্ডা াওোিা
পা াি, পবতণ নেটেয়ে টেক ছুঁয়ে োে সুরঞ্জনায়ক। এত বছয়র নশনেগুনি শ রিায়কও ভােয়বয়স সফয়েয়ছ। সেে
সপয়েই োনি ননয়ে ওরা পা ায়ি চয়ে সেত। উইক এয়ন্ড কখনও জেয়ে। কখনও বা সসবক নিয়জ দাঁনিয়ে নতস্তার
বয়ে োওো সদয়খ নফয়র আসত। ায়তর এত কায়ছ ভােবাসার পা াি সপয়ে অয়নক নকছুই োননয়ে ননয়েনছে।
পা াি ওর েন্ত্রণা েুদ্দির উপাে। ওর পা াি ননয়ে স্বপ্নগুয়ো জানত নদেন্ত। জানত অনেতাভর কিাও। েন নদয়ে
সব শুয়ননছে। সুরঞ্জনার েয়ন য়েনছে, ওর েন্ত্রণািাও উপেনি কয়রয়ছ। োৎ নকছু না বয়ে ভােবাসার োনুষ
উধাও য়ে োওোর ক্ষতিা সে কী সসিা ওই জায়ন। অস াে োয়ে আজও ভাবয়ে। আজও োয়ঝ োয়ঝ োঝ রায়ত
ঘুে সভয়ে সেয়ে েয়ন ে সনতই োনুষিা সকািাে ানরয়ে সেে? সকনই বা ানরয়ে সেে? সছয়ের অয়পক্ষাে েয়তা
বাবা-োও আর সনই। সসই সেে অনেতাভর বানিয়তও নেয়েনছে সুরু। অস াে সেয়েনছে ওই দুয়িা োনুষয়ক বড্ড।
ওর ো াত দুয়িা সচয়প ধয়র বয়েনছয়েন, ‘ ‘য়কািাে সেে আোর সছয়েিা বেয়ত পার? ’ ’ বেয়ত পায়রনন, কারণ ওরও
সতা একই প্রশ্ন নছে। সকউ নকছু বেয়ত পায়রনন। আত্মীে, বন্ধু, পনরবার— সকউ না। একিা সেে সবাই আশা সছয়ি
নদয়েনছে।
তার পর সকয়ি নেয়েনছে সবশ কয়েকটি বছর। সাংসায়র েন নদয়েনছে ও। অনেতাভয়ক সভাোর সচষ্টা কয়রনছে।
আসয়ে অয়নকগুয়ো প্রশ্ন, োর জবাব সকানও নদনও পায়ব না আর। সসই খচখচাননিা সিয়কই নেয়েয়ছ। রাে সনই
সকানও। শুধু জানয়ত ইয় কয়র টেক কী য়েনছে?
সস নদন সকায়ে খবয়রর কােজিা খুয়ে সুরঞ্জনায়ক সেয়ক কায়ছ বনসয়েনছে নদেন্ত। তার পর আয়স্ত আয়স্ত
একিা খবর ওর সােয়ন সেয়ে ধয়রনছে। খবয়রর উপয়রর ছনবিা অয়নকিা অনেতাভর েয়তা সদখয়ত, সচাখ বুয়জ
িানিান য়ে শুয়ে। নীয়চ বি কয়র সেখা, ‘সসবয়কর কায়ছ নতস্তা সিয়ক উদ্ধার অজ্ঞাত পনরচে এই বেদ্দির সদ ।
পয়কয়ি নছে ১৯৯৭ সায়ের বেবাসী কয়েয়জর আইয়েনটিটি কােণ। তায়ত নাে রয়েয়ছ, অনেতাভ রাে। কায়েণর
ছনবিা পনরষ্কার নে, বানক সকানও তিেই পনরষ্কার নে। জয়ে নষ্ট য়ে নেয়েয়ছ।’ অবাক য়ে নদেন্তর নদয়ক তানকয়ে
নছে সুরঞ্জনা। নদেন্ত দ্দজয়জ্ঞস কয়রনছে, ‘‘এই সসই অনেতাভ সতা?’’ সুরঞ্জনা, োিা সনয়ি ‘ োঁ’ বয়েনছে। নদেন্ত
দ্দজয়জ্ঞস কয়রনছে, ‘‘সেয়ত চাও?’’ ও ‘‘না’’ বয়েনছে। আর নকছু সকানও নদন এ ননয়ে বয়েনন নদেন্ত। সুরঞ্জনাও না।
আজ োৎ একিা সরদ্দজনে নচটে সব ওয়োিপায়োি কয়র নদয়ে সেে। এত নদয়নর সাজায়না বাোয়নর সব ফুে সেন
একিা দেকা াওোে ঝয়র সেে সুরুর।
নচটেয়ত সেখা,
ক্ষো সকায়রা সুরু। সতাোর কায়ছ সপ ৌঁছয়ত পারোে না। কয়েয়জ িাকয়তই জনিয়ে পয়িনছোে োওবাদী
আয়ন্দােয়নর সয়ে। ো ঢাকা নদয়ত ে। েুয়কায়ত েুয়কায়ত অয়নকিা দূয়র সয়র সেোে সব সেকণ সিয়ক। েখন
সসই সব িােে, জানয়ত পারোে সতাোর নবয়ে য়ে নেয়েয়ছ। নকন্তু সতাোর পা ায়ি িাকার স্বপ্নিা আোর সয়ে
নছে। তাই চয়ে সেোে দাদ্দজনণ েয়ে। সতাোর নতু ন জীবয়ন সেসো করয়ত চাইনন তাই সোোয়োে করার সচষ্টা
কনরনন। তখন দাদ্দজনণ োং জ্বেয়ছ সোখােোয়ন্ডর
ণ
দানবয়ত। পুয়ি োয় একিার পর একিা সরকানর সেনি। নভয়ি
সেোে ওয়দর দয়ে। নকছু না সজয়নই। তার পর কতগুয়ো বছর শুধু েিাই, পাোয়না, আবার েুনকয়ে িাকা। সসই
সেে এই আয়ন্দােয়ন আোর নসননের আোপ কনরয়ে নদে নদেন্তর সয়ে এই দাদ্দজনণ োং েোয়েই। েোয়ে ওয়ক সদয়খ
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নচনয়ত সপয়রনছোে। সতাোর সফসবুয়ক ওর ছনব সদয়খনছোে। আোর নাে শুয়ন ওর সয়ন্দ
ে। আনে
ভানবনন তু নে ওয়ক সব বয়েয়ছা। আোয়দর সদখা ওোর কিা সতাোয়ক বেয়ত বারণ কয়রনছোে নদেন্তয়ক। তা
য়ে অয়নক প্রশ্ন ততনর ত সতাোর েয়ন নদেন্তয়ক ননয়ে। সব সােয়ে নদেন্ত সাংসারিাও সতা খুব ভাে সােোদ্দ ে।
সতাোয়ক সুয়খ সরয়খনছে। নকন্তু ও সোোয়োে রাখত ননেনেত, সনপয়িে সিয়ক সা ােে করা েয়ন ে এিায়কই বয়ে।
এখন সব শান্ত য়েয়ছ। নতু ন সরকার এয়স পা ানি োনুয়ষর রাে, সক্ষাভ কনেয়েয়ছ অয়নকিাই। স্বাভানবক য়েয়ছ
িুেনরজে। আোর সিয়ক অয়নক ভাে জীবনসেী সপয়েছ তু নে। সদয়খ আনন্দই সপয়েনছ। এত নদন কত ঘর
জ্বানেয়েনছ তার সয়ে েয়িনছ স্বািপয়রর
ণ
েয়তা। অয়নের ঘর জ্বানেয়ে ননয়জর ঘর ততনর কয়রনছ টেকই তয়ব তায়ত
শুধুই ভােবাসা আয়ছ। এত বছর ধয়র একিা স্বপ্ন নতে নতে কয়র বাননয়েনছ, সসিাই পাোোে। এিায়ক জীবন নদও।
তু নে ছুঁয়েই আোর পাপ েুদ্দি। আনে কতনদন বাঁচব জানন না। আোর েৃতুের পর এিা সতাোর কায়ছ সপ ৌঁছয়ব।
পরজে িাকয়ে সদখা য়ব আবার। ও ভাে কিা, আোর সকানও পনরচেপত্র সনই— সভািার কােণ, আধার
কােণ, পাসয়পািণ , সরশন কােণ নক ু না। শুধু কয়েয়জর কােণিাই আোর পনরচে। ওিা আজও সরয়খ নদয়েনছ।
কায়েণর ছনবিা সতাোর পছন্দ নছে খুব, েয়ন আয়ছ ননশ্চেই?
ভাে সিয়কা,
অনে
আর একিা খাে তখনও ায়ত ধরা। সসিা খুেয়তই সবনরয়ে এে একিা দনেে। আর সবশ নকছু ছনব। ছনবয়ত
পা ায়ির োয়ে একিা সছাট্ট বানি নবনভন্ন নদক সিয়ক। ছাদ সিয়ক কােনজঙ্ঘা সদখা োয় । কােনজঙ্ঘা সতা
নশনেগুনির বানির ছাদ সিয়কও সদখা োে। সকান কােনজঙ্ঘািা সবনশ ভাে? েয়ন েয়ন ভায়ব ও। অবসন্ন োয়ে
সুরঞ্জনার। ননয়জয়ক সখাঁজার সচষ্টা কয়র। আরও এক বার বড্ড একা োয়ে। প্রয়শ্নর ভাঁিার বািয়ত িায়ক, নকন্তু
করয়ত ইয় কয়র না। জানয়ত ইয় কয়র না সসই প্রয়শ্নর উির। ও জায়ন, সসই উির ওয়ক স্বদ্দস্ত এয়ন নদয়ত পারয়ব
না আর সকানও নদন। ঘয়রর সােয়ন নেয়ে দাঁিাে সুরঞ্জনা। খায়ির উপর শুয়ে নদেন্তর আধা অিব ণ য়ে োওো
শরীরিা। স্ত্রীর উপনস্থনত সির পাে সস। সচাখ খুয়ে তাকাে। দ্দজয়জ্ঞস কয়র, ‘‘নকছু বেয়ব? কী য়েয়ছ?’’ কিা বয়ে না
সুরু নানক বুনে নানক সুরঞ্জনা? নদেন্তর কায়ছ এনেয়ে োে। খাে দুয়িা এনেয়ে নদয়ে চুপচাপ ঘর সিয়ক সবনরয়ে
সসাজা চয়ে োে নপ্রে বারান্দাে।
সেঘ কয়রয়ছ। প্রনত নদন দূয়রর সে নদেন্তিায়ক অপেক দৃটষ্টয়ত সদয়খ সুরঞ্জনা আজ সসিা উধাও। সয়র সয়র
োওো সসই নদেন্ত আজ ওর বারান্দার ো সঘঁয়ষ দাঁনিয়ে। পা বািায়েই সপনরয়ে োওো োয়ব সেন। নপছন সিয়ক
নদেন্তর েো সভয়স আয়স, ‘‘সকানও প্রশ্ন সনই সতাোর?’’
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রন্ধনপ্রণােী
ঝর্াণ মসিংহ

দুধ ত্রপক্ে
উপকরণ
িারসকাে একিা
চাে গুোঁ সড়া ৩ DL
নচনি দেড় DL
েুধ্ ১ নেিার
দখেুর গুড় আন্দােমসতা
নচনি ৬ চামচ
দছাি এোচ চারসি

পদ্ধনত
রেসম িারসকসের িাড়ু বািাসত হসব।
িারসকে কুসড় নিসত হসব অে
বা নমর্ক্সসত দপস্ট কসর নিসত হসব। দেড় DL নচনি ও অল্প দখেুর গুড়
আর েুসিা দছাি এোচ গুোঁ সড়া কসর িারসকসের োসে নমনশসয় নিসত হসব।
নমশ্রণ দেসক দছাি দছাি িাড়ু বািাসত হসব।
৩ DL দোিাসিা েসে ৩ DL চাে গুোঁ সড়া নেসয় দমসখ নিসত হসব। চাে গুোঁ
দড়া মাখা িা রুটির আিার মসতা হসব।
১ িা কড়াই এ ১ নেিার েুধ্ েুটিসয় একিু ঘি কসর নিসত হসব। েুসধ্র ম
দধ্য ২ দিা এোচ গুোঁ সড়া নেসয় নেসত হসব। চাসের মাখা দেসক দছাি দছাি
আকার নিসয় তার মসধ্য দছাি দছাি িারসকে এর দগাো নেসয় নপস র আ
কার নেসত হসব। নপস গুসো েুিন্ত েুসধ্ ছাড়সত হসব। নকছেি পসর নপ
দ গুসো েুসধ্ দভসে উ সব। ৬ চামচ নচনি েুসধ্র মসধ্য নমনশসয় েুধ্ িা
আসরা ৩৪ নমনিি দোিাসত হসব। েুধ্ নপস র নমশ্রণ গযাে/ওসভি দেসক িানমসয়
োমািয পািানে গুড় নমনশসয় নিসেই েুধ্ নপস বতনর। েুিন্ত েুসধ্র মসধ্য
গুড় নেসে অসিক েময় েুধ্ দকসি োয়।

মুক্র্র োক্ের ভাজা ত্রপক্ে
উপকরণ

পদ্ধনত

িারসকে - ১ িা
নচনি - দেড় DL
দছাি এোচ - ২ দিা
মুগ ডাে - ১ DL
চাে গুোঁ সড়া - ৩ DL
নঘ - ২ চামচ
আোবািা - ১ চামচ
কাোঁচা েঙ্কা - ২ িা
োো দতে - পনরমাণ মসতা
েবণ - ১ চামচ
নচনি - ৩ চামচ
দখেুর গুড় - োমািয

িারসকে িা কুসড় নিসয় তাসত দেড় DL নচনি, দখেুর গুড় ও এোচ
গুোঁ সড়া নমনশসয় িারসকে িাড়ু বানিসয় নিসত হসব। মুগডাে শুকসিা
করাই এ োে কসর দভসে নিসত হসব। ভাো ডােএ ৩ DL েে, আ
োবািা , কাোঁচা েঙ্কা ও েবণ নেসয় দরোর কুকাসর দেদ্ধ কসর নিসত
হসব। দেদ্ধ ডাে াো কসর তার মসধ্য ৩ চামচ নচনি ও ২ চামচ নঘ
নেসয় দিসড় নিসত হসব।
ডাে দেদ্ধ অল্প গরম োকসত োকসত চা
দের গুোঁ সড়া দমশাসত হসব। নমশ্রণ িা রুটির আিার মসতা দমসখ নি
দত হসব। দছাি দছাি িুকসরার মসধ্য িারসকাে িাড়ু ভসর নপস র আ
কার বতনর করসত হসব। করাই এ দতে গরম কসর নপস োে োে
কসর দভসে নিসেই গরম গরম মুচ মুসচ নপস বতনর।
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Norrbotten- the growth story
Col (Dr) Aditya Parida, PhD
Chairman, Indian Association of Luleå

Introduction.
Norrbotten (Swedish) means North Bothnia in English is a Swedish province in northernmost Sweden.
Norrbotten created in 1810, consisting of the northern parts of Lappland and Västerbotten. The land
area of Norrbotten is 26,671 km2 with a Population (2016) of 195,024 (Apprx. 8 persons/sq km).
During 15th century, Sami people, who lived on hunting, fishing and reindeer herding, sparsely
populated in this area. From the mid-16th century, this region got firmly tied to Sweden. During 1995,
Norrbotten granted with the coat of arms symbolizing the four large rivers of the region, Torneå, Kalix,
Luleå and Piteå Rivers (Wikipedia, Norrbotten).
Norrbotten has plenty of natural resources of mining, forest and hydropower; and a number of
important industry, port and a university. These industries, natural resources and university have lots
of potential for growth and innovative development moving with time and application of technology.
The story of renewable energy in the European Arctic is one that begins with abundance. The northern
parts of Sweden produce about a third more energy than they need. Norrbotten contributes little or
nothing to global warming: some 80 percent of the power the region produces comes from
hydroelectric and another 10 percent from wind power. According to Business Index North,
Norrbotten produce 25 percent of the region’s hydroelectric power and 25 percent of its wind power.
In general, the northern parts produce comparatively more power than other parts do. (Arctic, 2021).
Mining in Sweden
"Sweden needs more mines to cope with climate change," says Stefan Löfven. "Employment and
business policy need to be intertwined with the climate issue." He points out that there is a rapidly
growing need for, among other things, cobalt (a metal found in the batteries that power mobile
phones, computers and electric cars). Volvo Cars and other vehicle manufacturers will need cobalt
when building electric cars. Today, however, there is no extraction at all in Sweden, despite the fact
that cobalt has been found in several places in the country - including in the Kleva mine, Venafältet
(Bergslagen), Kiskamavaara (Kiruna) and around Lainjaur. Therefore, Sweden has all the prerequisites
to reduce its dependence on imported cobalt, which would be good for many reasons. It is probably
to the delight of both jobs, the trade balance, the climate and human rights in the world if Sweden
uses its own assets.
Sweden has been a leading mining nation, for example, the state mining giant LKAB mines 80 percent
of the iron ore in the EU, which makes the company Europe's largest iron ore producer. There is
expertise and traditions when it comes to mining in Sweden, plus a growing insight among the mining
companies that the importance of the business is conducted in climate-friendly forms. In fact, the first
fossil-free iron ore pellets have already been produced in Malmberget and more are underway.
Swedish mining companies have a completely different environmental thinking than the competitors
in the world. There is every reason to develop Sweden as a mining nation. (NSD, 24-09-2021).
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB)
LKAB, is a government owned Swedish mining company. The company mines iron ore at Kiruna and at
Malmberget in northern Sweden. The company established in 1890, is 100% state-owned since the
1950s. The iron ore processed to pellets and sinter fines, which are transported by Iron ore trains
(Malmbanan) to the harbors at Narvik and Luleå and to the steel mill at Luleå (SSAB). Their production
is sold throughout much of the world, with the principal markets being European steel mills, as well
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as North Africa, the Middle East and Southeast Asia. As of 2021, LKAB has over 4,500 employees in 12
countries (Wikipedia, LKAB).
LKAB, expects to need as many as 3,000 new employees as it ramps up production of carbon-free
steel. This, however, is on top of an existing employee shortage is to be eased by recruiting women
engineers as part of a separate initiative organized by industrial firms in the region (Arctic today).
SSAB (Svenskt Stål AB)
SSAB (English: Swedish Steel) is a Swedish company, formed in 1978 and specializes in processing raw
material to steel. SSAB, is investing in launching the world's first fossil-free steel in 2026. Steel is one
of our society's most important materials, while manufacturing is one of the largest sources of carbon
dioxide emissions. SSAB wants to change that and is therefore developing a completely fossil-free
steel that will be available from 2026.
A growing global population, rising living standards and increasing urbanization are driving increasing
global demand for steel. However, the steel industry has a significant carbon footprint in both Europe
and the rest of the world, which puts pressure on the industry to be innovative and able to offer
sustainable steel - to meet both current and future demand. The challenge is already there today:
despite the fact that the recycling rate for steel is as high as around 90 percent in many parts of the
world, the available steel scrap can only meet 25 percent of global demand. In other words, there is a
great need for an alternative, carbon-neutral solution: fossil-free steel. (Wikipedia, SSAB)
Port of Luleå
Port of Luleå is a public harbor which, in spite of its northerly position and thanks to excellent cooperation with modern state-run and locally operated ice-breakers, is open for shipping all the year
round. The same excellent co-operation exists between the Harbor and the stevedoring company,
both of whom make a common endeavor to offer our customers the best possible service.
Within the port area, there are four harbor sections: the Victoria Harbor where dry goods handled,
Uddebo for liquid products and the industrial quays of LKAB and Cementa, respectively. The old quay
for loading iron ore used for governmental icebreakers and as a cruise port. The Harbor’s modern
installations make it possible to handle all kinds of bulk goods, as well as general cargo.
Around 570 vessels call at Port of Luleå every year, a substantial number of which have a loading
capacity (deadweight capacity) of more than 70,000 tons. The annual volume of goods handled
exceeds seven million tons, principally bulk goods, which confirms Luleå´s position as the largest bulk
goods port in Sweden and one of the five largest ports in Sweden. The port is both well prepared and
well equipped for the future and at short notice can construct new quays, since the dredging and other
preparations have already been carried out.
Luleå University of Technology (LTU)
LTU, (Swedish: Luleå tekniska universitet) of Sweden is Scandinavia's northernmost university of
technology. It has four campuses, located in Luleå (the main campus), Kiruna (space science),
Skellefteå (wood technology, 3D graphics and computer game engineering) and Piteå (Department of
music and media). The university was founded on 1 June 1971 at Porsön in Luleå as Högskoleenheten
i Luleå. The name was later changed to Högskolan i Luleå (Luleå University College). In 1997, granted
university status by the Swedish government, and is since known as Luleå University of Technology.
As a part of the bid to keep pace with high-tech growth, to attract a workforce to fill the high-tech
jobs, LTU has now joined with six industrial firms and local authorities in order to promote the region’s
employment opportunities. LTU will increase its enrolment of engineering students, and starting next
summer, it will begin guaranteeing engineering students’ summer employment in their chosen field
as way to encourage them to settle in northern Sweden, according to Birgitta Bergvall-Kåreborn, the
vice chancellor. “This is a pleasant challenge that shows the attractiveness of Norrbotten and
Västerbotten, but it is a challenge nonetheless. The university has an important role to play and we
take this task very seriously,” Bergvall-Kåreborn said. (Arctic Today).
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Facebook data center
Since 2013, Facebook has maintained a server farm in Luleå, Sweden. The city selected from a field of
over a hundred as the site of the first European facility to house the computers that store user
information for two main reasons: its cold climate and a stable supply of renewable energy. Today,
Luleå is home to 18 server farms. More are in their way, in Sweden and in the rest of the Nordic Arctic,
where at least 10 could be built the coming years. For Luleå, the industry’s arrival, and the 4,000 jobs
it sustains, has contributed to increasing prosperity in the city and the surrounding area; it is now
second only to Stockholm in terms of contribution to Sweden’s overall economic output, according to
Business Sweden.
Northern Sweden is expanding its workforce to keep pace with high-tech growth
A combination of low unemployment and expected investments in high-tech firms that could amount
to a trillion kronor ($120 billion) in Sweden’s two northernmost counties by 2050 is forcing employers
there to consider ways to attract about 25,000 new residents to the region in the next five years.
Västerbotten and Norrbotten, with a combined population of 500,000, already have a booming server
farm industry that takes advantage of the region’s cool climate and abundant hydroelectric power. In
the coming years, it will house a giant battery-making plant and two advanced steel mills that aim to
tap into hydroelectric power in order to minimize the carbon footprint of the industry. The firms say
they plan to hire an expected 7,500 people by the time they are operational. However, their presence
forecasted to have knock-on effects in the form of indirect job growth while also attracting similar
industries, two factors that will drive up the total number of new jobs in the region (Arctic today).
Indians connectivity in Norrbotten
LKAB and LTU known in the Indian mining circle and academia, for their early connectivity since 1980s,
where mining professionals provided education and training at LTU with visit to LKAB mines. LTU
attracted students and researchers from India for last four decades, producing a number of PhDs.
Presently; we have two Indian chair professors, besides a number of senior researchers and students
at LTU. Starting with single digit Indians in 1980s, the number of Indians have touched a hundred, who
work at LTU, mining, steel, Facebook, other industries and service companies. They are located in far
north Kiruna, and other nearby towns, besides Luleå. With the need for the expanding workforce of
Norrbotten, more Indians can find job opportunity. The disadvantage of extreme cold winter climate
are overlooked with good infrastructure, living standard and job opportunities.
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স্যালুট
উজ্জ্বল

সস্টশন সরােিা সসাজা বাপুদ্দজ চয়ক পয়ি সেখায়ন ইাংয়রদ্দজ টি-এর সচ ারা ননয়েয়ছ, সসখায়নই আিয়ক সেে
সুদীপ। পুনেয়শর োেণয়রে পাতা। সােয়ন খাঁনক উনদণর নভি। সছাট্ট শ য়রর এই সতোিািাই সবয়চয়ে
জেজোি। নপছন নদয়ক সস্টশন। বাঁ নদয়ক সেয়ে বাজার। আর োন নদয়ক সসাজা নকয়োনেিারখায়নক সেয়েই
কয়েজ। ফয়ে এই নতয়নর নেেনেশ সে সোয়ি, সসই বাপুদ্দজ চক নকছুিা গুরুত্বপূণওণ বয়ি। োৎ এই ভরদুপুয়র
সসই সতোিাে পুনেয়শর এত দাপাদানপ সদয়খ সুদীপ প্রিয়ে একিু ঘাবয়িই সেনছে। খুন-িুন ে নানক সকউ!
ওয়দর শ য়র োয়ঝোয়ঝই খুনখারানপ সেয়েই িায়ক। সীোন্তবতী এই সছাি শ র আসয়ে সচারাপাচারকারীয়দর
স্বেরাজে।
ণ
বাাংোয়দশ এখান সিয়ক সেয়রয়কয়ি ২০ নকয়োনেিার। ফয়ে পুনেশ আর দাদায়দর নেয়ে খুনসুটি
সেয়েই িায়ক। তার েয়ধেই োয়ঝ োয়ঝ গুনে, সবাোর আওোজ আর দু ’ একিা োশ! শ য়রর সোকজন খুব
একিা অবাক ে না তায়ত আর। নকন্তু এখনও পেন্ত
ণ সাধারণ োনুষ কখনও সস সয়বর বনে েনন। আর
ঘিনাগুয়ো নদয়নর আয়োে খুব একিা েও না। সবনশর ভােই রায়তর নদয়ক। তাই সয়ন্ধ য়েই এই বাপুদ্দজ
চক এয়কবায়র কানা সেয়র োে। শুধু বাপুদ্দজ চক সকন, রায়তর সশষ সরন োওোর পর সোিা শ রিাই কােতণ
শুনশান য়ে পয়ি। আর তখনই অন্ধকার সজয়ে ওয়ে। সশানা োে সবাো-গুনের আওোজ। নদয়নর পুনেশ
রায়ত সকেন সেন ফুনেশ য়ে োে। তারাও সবয়রায়ত ভে পাে। নকন্তু নদয়নর সবো তারাই রাজা। আর রায়তর
রাজপাি সােোে দাদারা।
তয়ব নক আজ নদনদুপুয়রই খুনখারানপ য়ে সেে!
বাইকিা স্টোন্ড নদয়ে সুদীপ এনেয়ে োে োেণয়রয়ের কায়ছ। এক খাঁনক উনদণ য়ক দ্দজয়জ্ঞস কয়র, ‘ ‘দাদা, সক খুন
সেে আবার?’’ পুনেশিা সকেন সেন বাঁকা ানস ননয়ে েুখ সঘারাে ওর নদয়ক। ‘ ‘আপনারা সতা সব সেে ও
সবই সদয়খন! আেরা িাকয়ত খুন য়ত োয়ব সকান দুুঃয়খ! কয়েয়জ রাজেপাে এয়সয়ছন। এখুনন সবয়রায়বন।
তাই রাস্তা আিকায়না য়েয়ছ।’ ’
বাব্বা, স্বাধীনতার সেয়ে ততনর ওো সুদীপয়দর কয়েয়জ আজ পেন্ত
ণ সকানও রাজেপাে এয়সয়ছ বয়ে সতা
েয়ন পয়ি না ওর। দু ’ এক বার সাাংেৃনতক অনুষ্ঠায়ন কেকাতা সিয়ক নশেী এয়সয়ছ বয়ি, নকন্তু কখনও সকানও
েন্ত্রী বা রাজেপাে আয়সনন। অন্তত ওর জ্ঞান ওোর পর সিয়ক সুদীপ কখনও সশায়ননন তায়দর কয়েয়জ
সকানও নােী সকউয়কিা এয়সয়ছ। আর পুনেশকেীটি সে ভায়ব বেয়ছ, ‘য়কান দুুঃয়খ’, তায়ত সুদীয়পর ানসই
সপে। আইনশৃঙ্খো রক্ষার কাজ োয়দর, তারাই সতা দাদায়দর ভােয়বয়স নবশৃঙ্খোর সুয়োে কয়র সদে।
আনন্দও পাে। কারণ, তায়ত সে তায়দরও পয়কি ভয়র। আর সুদীপ ভাে কয়রই জায়ন, এ শ য়রর একিা
সোকও পুনেশ-প্রশাসয়নর উপর সোয়ি খুনশ নে। নদনরাত তায়দর উয়িয়শ োে পায়ি। সুদীয়পর এ বার সকেন
সেন রাে ে। রাজেপাে এয়সয়ছ বয়ে এয়কবায়র েিব র ননয়ে রাস্তাে সনয়ে পয়িয়ছ। আর নদন সপা ায়েই
এরা সব িানাে ঢুয়ক োে। সবরয়নার নােেন্ধ িায়ক না। আবার ‘য়কান দুুঃয়খ’ বেয়ছ!
বাপুদ্দজ চয়ক নতন নদক সিয়ক আসা রাস্তা নতনয়িই োবে সেন। োঝখায়ন বুয়েভািণ । তায়ত আবার োছ
োোয়না। বছর পাঁয়চক আয়ে পুরসভার সভায়ির আয়ে োছগুয়ো োোয়না য়েনছে। বছর ঘুরয়তই সস সব
োছ েয়র সেয়ছ শ য়রর সসই সব দাদায়দর েয়তা। এখন আনশ্বন োয়স সসখায়ন খিখয়ি োটি। এত ক্ষয়ণ
সুদীয়পর নদয়কর রাস্তাে প্রচুর সাইয়কে, ভোননরকশা, বাইক, সোিা কয়েক োনি এয়স দাঁনিয়েয়ছ। নভিিা
আয়স্ত আয়স্ত বািয়ছ। আর সসই সয়ে বািয়ছ গুঞ্জন। কখনও সখনও নবরি নভি সিয়ক োনেোোজও সজায়র
সজায়র সভয়স আসয়ছ। খবরিা েয়ে রয়িও সেয়ছ নভয়ি— রাজেপাে োয়ব, তাই রাস্তা আিকায়না। নবরদ্দি
বািয়ছ। সকয়েরই কাজ আিয়ক রয়েয়ছ। সুদীয়পর পায়শর সোকিা সতা বোঙ্ক বন্ধ য়ে োয়ব, িাকা জো নদয়ত
পারয়ব না বয়ে তখন সিয়কই কোঁচরেোঁচর করয়ছ, ‘‘রাজেপাে োয়ব সতা আোর বায়পর কী! এ সবো িাকািা
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জো নদয়ত না পারয়ে. . . ’ ’ আসয়ে সুদীপ জায়ন, িাকা জো না নদয়ত পারয়ে, রায়তর সবো ওই িাকার সন্ধায়ন
বানিয়ত সকউ ানা নদয়ত পায়র, এই ভেিাই পায় সোকিা। নকন্তু শ য়র এখনও সস রকে ঘিনা ঘয়িনন।
সাধারণ োনুয়ষর সয়ে দাদায়দর সকানও সেনায়দনা সনই।
রাস্তার অনে অাংশিা, োয়ন বুয়েভায়িণর ওপাশিা নকন্তু এয়কবায়র ফাঁকা। উয়টানদকিা সতা আিকায়না। সকউ
আসয়ত পারয়ছ না, সস কারয়ণই। োয়ঝ োয়ঝ ওোনকিনক ননয়ে িানার বিবাবু বাপুদ্দজ চয়কর োঝখায়ন চয়ে
োয় । ননয়জর কেীয়দর নানা রকে ননয়দণশ নদয় । নকন্তু, োেণয়রে আর সরয়ছ না। রাজেপােও আসয়ছ না।
ঘণ্টাখায়নক য়ে সেয়ছ েয়ন য় । সুদীপ সোবাইেিা বার কয়র সদখে, না না নবনা কায়জ দাঁনিয়ে রয়েয়ছ
বয়ে অেনিা েয়ন য় । সবনশ ক্ষণ েনন। নেননি কুনি ও আিয়ক আয়ছ। তয়ব পুনেয়শর প্রনত েতই নবরদ্দি
িাক, োেণয়রে সপনরয়ে সকউ সবরয়নার সচষ্টা করয়ছ না। নবরদ্দি, জিো, গুঞ্জন, ােকা োনেোোজ চেয়ছ,
নকন্তু সকউ ননেে িপকায়নার কিা ভাবয়ছ না। সুদীপ এয়কবায়র প্রিয়ের নদয়ক দাঁনিয়ে। েরে োেয়ছ এ বার।
এেননয়ত সসয়েম্বয়রর এই সেে সরািুরিা সবশ নেয়ে োয়ে, তয়ব তা সকাে আর নবয়কয়ের নদয়ক। দুপুয়রর
এই সেেিাে সবশ চিা িায়ক সতজ। ঘােও য় অেসে।
নকন্তু রাজেপাে সকািাে? সুদীপ নভয়ির সভতর সিয়ক সােয়নর নসনভক ভোনটোরিায়ক দ্দজয়জ্ঞস করে,
‘‘ভাই সকানও খবর আয়ছ? আর কত ক্ষণ দাঁিাব? এত ক্ষণ আোয়দর সছয়ি নদয়ত পারয়ত সতা! ’ ’ সস সকানও
কিার জবাব নদে না। গুঞ্জনিা বািয়ছ সদয়খ, তা সােোয়ত এ বার সখাদ বিবাবু এ নদকিাে চয়ে এে, ‘‘এত
কিা নকয়সর, োঁ? চুপচাপ দাঁিান। আর নকছু ক্ষয়ণর েয়ধেই রাজেপাে চয়ে আসয়বন।’ ’ তার পর আবার
ওোনকিনকয়ত কান োনেয়ে কী সব শুনয়ত শুনয়ত চয়ে োদ্দ ে বিবাবু। সুদীয়পর পায়শর সোকিা সবশ
সজায়রই বেে, ‘‘এখনও নকছু ক্ষণ! আোয়দর সছয়ি নদয়েই সতা এই কীতণনিা করয়ত পারয়তন আপনারা! ’ ’
বেস, সচাখ পানকয়ে বিবাবু এ নদকিাে চয়ে এে, ‘‘সক বেে কিািা? সক বেে? বানিয়ত নক রাজ-কাজ আয়ছ
শুনন! এ সব সপ্রায়িাকে না োনয়ে, োর োটিয়ত পিয়ব না! ’ ’ পায়শর সোকিা সবাধ ে একিু চেয়কই সেে
এই ধাতাননয়ত। নেননেন কয়র বেে, ‘‘সপ্রায়িাকে না েোঁিাকে! ’ ’
সোকিার এই েন্তবে শুয়ন সপছন নদয়ক তাকায়তই এক আশ্চে ণ দৃশে সচায়খ পিে সুদীয়পর। সস্টশন সিয়ক
সে রাস্তািা ধয়র ও এয়সনছে, সসিা েতদূর সচাখ োে, সোয়ক-সাইয়কয়ে-ভোননরকশা-য়ছাি োনিয়ত ভয়র সেয়ছ
প্রাে। আর পায়শর সস্টশন োওোর রাস্তািা এয়কবায়র ফাঁকা। এেন ছনব সস কখনও সদয়খনন। সোবাইেিা
পয়কি সিয়ক বার কয়র একিা ছনব তু েে। স দ্দব্ব োেয়ছ নকন্তু রাস্তািা! একই রাস্তার একিা পাশ এয়কবায়র
ফাঁকা। আর একিা পাশ োসা। সোবাইয়ে আর একিা ছনব তু েয়তই, দ্দিয়ন প্রিে ও সদখয়ত সপে, কায়ো েয়তা
কী একিা সেন পায়শর ফাঁকা রাস্তা নদয়ে এনেয়ে আসয়ছ। দ্দিয়ন েয়ন দ্দ ে একিা সপাকা। এ বার সোবাইে
সনরয়ে এেনন নজয়র সদখয়ত সপে একিা সাইয়কে, আর সসিা চানেয়ে সকউ আসয়ছ। সবশ সজায়র। কয়েক
সসয়কয়ন্ডর েয়ধে ফাঁকা রাস্তা ধয়র এয়কবায়র োেণয়রয়ের েুয়খ। সেন সকানও নভি ওর নজয়র আসয়ছ না।
সেন সকানও পুনেশও ও সদখয়ত পায় না। টেক োেণ সরয়ের সােয়ন নেয়ে সাইয়কে সিয়ক নােে সোকিা।
পরয়ন একিা েেোয়ি পাজাো। সকানও এক কায়ে তার রাং সাদা নছে েয়তা। আর ফতু োিার রাং টিো পানখর
োয়ে েজণন সতে োোয়ে সেেন ে, সতেন।
নকছুই সকািাও েনন, এেন কােদাে সোকটি োেণয়রয়ে াত নদয়ে সেই না সেয়েয়ছ, অেনন বিবাবু সকািা
সিয়ক সেন টেক োছরাো পানখর েয়তা এয়কবায়র সাঁআআআআআ কয়র সদ য়ি এে। েু য়ূ তণর েয়ধে সুদীয়পর
সিয়ক ১০ াত দূয়র সোকিার সাইয়কে নছিয়ক পিে। আর সোকিা োয়ে াত নদয়ে ননয়জয়ক সােোয়ো
অয়নকিা বোকভনে সদওোর পর ফুিবোর সেেন কয়র ননয়জয়ক োটিয়ত আিয়ক রায়খ, সতেন কােদাে।
নভয়ির সােয়ন নদয়ক োরা নছে, তারা প্রয়তেয়কই সদয়খয়ছ, বিবাবু এয়কবায়র নবরানশ নশিার একিা িাপ্পি
কনষয়েয়ছ সোকিার োয়ে— ‘ ‘শুোয়রর জাত, তু নে খুয়ে চয়ে োয়ব বয়ে নক এখায়ন এিা োোয়না য়েয়ছ?
শাো এিা নক বানির সেি? জায়না না, রাজেপাে আসয়ব?’’ দৃশেিা সদয়খ নভিিা চাপা একিা েজণন করে বয়ি,
আর সসিা বুঝয়ত সপয়রই সবাধ ে বিবাবু চয়কর ও পাশিাে চয়ে সেে টেক সেেন কােদাে উয়ি এয়সনছে,
সতেন ভায়ব। আর একই সয়ে সােয়নর নদয়ক িাকা একিা নসনভক ভোনটোর সদ য়ি নেয়ে সোকিায়ক
সাইয়কে-স প্রাে চোাংয়দাো কয়র তু য়ে সুদীপয়দর পায়শ ঢুনকয়ে নদে।
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সোকিার রীনতেয়তা িতেত দশা। এত সোয়কর সােয়ন বিবাবুর িাপ্পি সখয়েয়ছ বয়ে নানক ঘিনার
আকদ্দিকতাে, সসিা বুঝয়ত পারে না সুদীপ। নকন্তু সোকিায়ক সদয়খ খারাপই োেে ওর। সবচারা অয় তু ক
োর সখে! বিবাবু এিা সোয়িও টেক কয়রনন। ওর উনচত নশক্ষা ওো দরকার। নকন্তু এ শ য়রর োনুষজনয়ক
সুদীপ ভােই সচয়ন। এ সয়বর সকানও প্রনতবাদ য়ব না। তাই ননয়জয়ক একিু স্বাভানবক করয়তই সোকিার
আর একিু কায়ছ োে ও, ‘‘দাদা কী কয়রন? সকািাে োদ্দ য়েন অত ন্তদন্ত য়ে?’’ কায়ছ নেয়ে বুঝে,
সোকিার বেস বছর পোয়শক য়ব। সুদীয়পর জবায়ব সোকিা বেে, ‘‘সোয়কর বানি জন খাটি দাদা। এই
সতা রঘুনািপুয়র িানক। েেুনার এয়কবায়রই পায়ি। সেয়ছন ও নদয়ক?’’ সুদীপয়দর শ য়রর প্রান্ত নদয়েই বয়ে
সেয়ছ েেুনা। বয়ে সেয়ছ বো ভুে! সছািয়বোে ও সদয়খয়ছ, একিু আধিু জে নিাচিা করত। বদ্ধ জোশে
এখন। ‘ ‘ োঁ সেনছ। তা এত ন্তদন্ত য়ে নক বানিয়তই োদ্দ য়েন?’’ সোকিা ঘাি কাত কয়র ‘ োঁ’ বেে। সয়ে,
‘‘আসয়ে সেয়েিার খুব জ্বর। েত বষাে
ণ ওর ো-িা সতা সায়প সকয়ি েরে। এখনও আনে আর ও। নেয়ে রান্না
কয়র ওয়ক সখয়ত নদতাে। সরাজ সতা ও কয়র! আজ পারয়ব না বয়েনছে, সবরয়নার সেে।’ ’
টেক সসই সেয়েই একিা ু েস্থুে পয়ি সেে পুনেশগুয়োর েয়ধে। বিবাবুর দাপানন আরও সবয়ি সেে।
সােয়নর সবঁয়ি পুনেশিা সজায়র বেে, ‘‘রাজেপাে আসয়ছ।’ ’
তার সয়েই সশানা সেয়ত োেে সাইয়রয়নর আওোজ। শেগুয়ো সবশ সজারায়ো য়ে পাকয়ত পাকয়ত আসয়ছ
এ বার। সতোিাে েত পুনেশ নছে, সকয়ে ‘সাবধান’ ভনেোে কপায়ে ায়তর সচয়িা োনেয়ে সোেুি কয়র
দাঁনিয়ে পিে। সােয়ন নদয়ে এ বার এয়কর পর এক োনি ু শ ু শ কয়র োয় । সকানওিা পুনেশ, সকানও
অোম্বুেোি, অয়নকগুয়ো সবাঝাও োয় না। নভয়ির উৎসা অয়নক। সকয়ে ঝু ঁ য়ক সদখয়ছ। সকউ সকউ
েন্তবে করয়ছ, ‘‘এর জনে এত ক্ষণ আিয়ক! ’ ’ সকউ বেয়ছ, ‘‘রাজেপােিা সকান োনিয়ত?’’ নকন্তু নকছুই সবাঝা
োয় না, সকান োনিয়ত সক। এত সজায়র োয় সসগুয়ো! োয়ঝর নদয়কর একিা সাদা বি োনির সভতর
সিয়ক একিা াত নািায়না সচ ারা নজয়র এয়সনছে। ওিাই েয়তা রাজেপাে। সচ ারার অবেব ওই কয়েক
সসয়কয়ন্ডর েয়ধে খবয়রর কােজ বা টিনভয়ত সদখা রাজেপােয়ক ননদ্দশ্চত ভায়ব শনাি করয়ত পায়রনন। কনভে
সশয়ষর নদয়ক। এ বার সুদীয়পর সচাখ সেে তার পায়শর নদয়কর সসই সাইয়কেওোোর নদয়ক।
এ কী সদখয়ছ সুদীপ! সাইয়কেিা বুয়েভায়িণ স োন সদওো। সোকিা সসাজা য়ে দাঁনিয়ে এয়কবায়র ‘সাবধান’
ভনেোে বুক িানিান কয়র দাঁনিয়ে সোেুি করয়ছ! সোিা নভয়ি একিা সোকয়কও ওই ভনেোে সদখয়ত সপে
না সুদীপ। শুধু ওই, ওই সোকিা একাই. . . রাে সনই, দুুঃখ সনই, নবরানশ নশিার চি খাওো ওর সসই োয়ে তখন
সেয়ে রয়েয়ছ এক অদভুত এক শ্রদ্ধায়বাধ।
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কসত্রমক কাইি
সুরজিৎ মিত্র

আনম, অতীশ আর ঋনে ো। বছসরর এই েময়িা, েখি রবােী বাঙােীসের মসি কাশেুে, কো- বাতবায়
িস্টাের্েয়া আর পুসোয় কেকাতায় িা োকসত পারার আসেপ েুসি ওস , কাকতােীয় ভাসব রনতবছর
আমার োসে অতীশ আর ঋনেোর দেখা হসয় োয়। োমানিসত
ব
আোর পর দেসক গত কসয়কবছর োবত
অসিক পনরকল্পিা করা েসত্ত্বও, আমাসের দেখা হসত হসত দেই বছর গনড়সয়ই োয়। কসেে পরবতী েীবসি
েখি বন্ধু-বান্ধবরা চারনেসক ছনড়সয় নছটিসয় োয়, দেশ দেসক হাোর হাোর মাইে েূসর এই রবাসে আমাসের
বাৎেনরক দেখা োোত িসচৎ মন্দ িয়। আমাসের আড্ডাসতও দকাোয় দেি একিা পুসো পুসো গন্ধ দেসগ
োসক। অতীশ আমার স্কুসের বন্ধু, দেই স্কুে দেসক আমাসের রাস্তািা দবশ েরেস্রনখক। কখসিা ও আসগ
দপৌৌঁসছসছ কখসিা বা আনম, তসব গন্তসবয খুব একিা দহরসের ঘসি নি। আর ঋনে ো হে আমার কসেসের
নেনিয়র। কসেসে তখি শুরুর নেক, কেকাতা বা মেঃস্বসের কসেেগুসোর অনভধ্াসি রযানগং িামক
শব্দটির তখসিা দবশ আনধ্পতয। আর এই রযানগং িামক বস্তুটি স্থাি-কাে-পাে বযনতসরসক েবে
ব অবাধ্
নবরেমাি নছে। দেই রযানগং র োহচসে ব ঋনেোর োসে আমার রেম আোপ িিা-পঞ্চাসশর ডািকুনি
দোকাসে। দে গল্প পসর একনেি বো োসব খি। তসব অনত শীঘ্রই দেই োোনগনর দে পেবনেত
ব
হসয়নছে বন্ধুসত্ব,
তা বোই বাহুেয। কসেে ছাড়ার পর ঋনেো চসে োয় আসরা পড়াসশািা করসত আর আনম ঘুসর দবড়াই
চাকনরর েুবাসে একরান্ত দেসক আসরক রাসন্ত। মাসে মসধ্য কো হসেও, দেখা হে বহু বছর পর এই
োমানিসত
ব
এসেই।
অতীশ বেে, একিা বছর কািে বসি, দতাসের োসে এ বছর দেখা হওয়ার আশা একরকার দছসড়
নেসয়নছোম। আনম দেনেি র্েনি দক একিা নহসেব কসর বেোম, অশরীরী এই কসরািায় মৃত রনতটি মািুেসক
শ্রদ্ধাজ্ঞাপসির উসদ্দসশয েনে আমরা নমনিিখাসিক কসর িীরবতা পােি কনর, আমাসের রায় োতবছর
নিবাক
ব োকসত হসব। কসরািাকাসের এই বন্দীেশায় আমার এই েীঘসময়ােী
ব
িীরবতা পােসির পনরকল্পিায়
র্েনি দে খুব একিা রুষ্ট হসয়নছে, তা একেমই িয়। েনেও এই পনরেংখযাসির ভয়াবহতা আমাসের দবশ
নকছুেণ এমনিই চুপ কনরসয় নেসয়নছে।
বোই বাহুেয, র্েনি হসচ্ছ অতীসশর েহধ্নমণী
ব আর আমার কসেেসমি। কসেসে পড়াকােীি ওসের কখসিা
কো বেসত দেসখনছ বসে আমার মসি পসড় িা। তারপর নকভাসব েবনকছু হসয় দগে, তা ওরাই বেসত পারসব।
আনম বেোম, কসরািা এমি নকছু মািুেসক দকসড় নিে আমাসের দেসক োসের বযনপ্ত নছে েমাে েুসড়,
তাোঁসের ছাড়া আমাসের েমােিা নছে কল্পিাতীত। আমাসের েমােিা দকমি দেি েুেংবাসের ভাসড়
দশাকস্তব্ধ হসয় আসছ আে। অতীশ বসে উ ে, কসরািা পরবতী েীবসি আর দকউ নেখসব িা "অবিী বানড়
আসছা ?", অবিীরা দে বানড়সত িাও োকসত পাসর এ ভাবিা আর দকাি দেখসকর নচন্তায় আেসব িা।
আমরা েবাই দহসে উ োম। ঋনেো এতেণ শুিনছে। স্বভাবেুেভ ভঙ্গীসত বসে উ ে, কসরািা ও নকন্তু
একেি দক হারাসত পাসর নি, এসকর পর এক েুদ্ধ েয় করসত করসত হ াৎ ই আমাসের োোঁনক নেসয় পানড়
নেসয়সছ পরসোসক - " Cosmic kite never fell "। আমাসের অবাক েৃটষ্ট উসপো কসরই ঋনেো বসে চেে,
দতাসের আে "Cosmic kite" এর গল্প দশািাই। কসরািার হাত দেসক দরহাই দপসত দকউ দকউ েখি Cosmic
world এ পানড় দেওয়ার কো ভাবসছ, তখি িানক Cosmic kite।োরপরিাই ভ্রু কুোঁচসক আনম আর অতীশ
রায় েমস্বসর বসে উ োম, " আচ্ছা, বসেই দেে" । ঋনেোর গল্পগুসো োধ্ারিত দবশ তেয েমৃদ্ধ হয় এবং
নবেসয়র গণ্ডী রায়শই উসপো কসর, তাই ের্ন্দগ্ধ্ু মসি ঋনেোর কাসছ এসে োোঁড়াোম।
ঋনেো আমাসের েুেসির নেসক েুসিা ওয়াইসির গ্লাে এনগসয় নেসয় বেে "Salud"। তারপর বসে উ ে, ঘাবসড়
োে িা, দতারা ো ভাবনছে হয়ত ট ক তা িয়। উরুগুসয়র এক ধ্ারাভােযকার ১৯৮৬ -র েুিবে নবশ্বকাসপ
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ইংেযাসের নবপরীসত মারাসোিার দেই অনবস্মরণীয় দগাে দেসখ নিসেসক আর ধ্সর রাখসত িা দপসর বসে
উস নছসেি - " Cosmic kite- which planet are you from ? " গত একবছসর দেও দে আমাসের দছসড়
অোিার উসদ্দসশয পানড় নেসয়সছ, তা ভুেসে চসে। েুের
ূ আরসেসন্তনিওর রভাব বাঙানে েীবসি অিয দকাি
স্মরণীয় বরণীয় বাঙানের তু েিায় দকাি অংসশ কম িয়।
মা এর কো মসি পসড় দগে। েনতয বেসত নক বাংোর ঘসর ঘসর আমার মা এর মত অসিক বয়স্ক মািুে
আসছি, োসের দছসেরা েুিবে দখো দেখসে আেও শুিসত হয় - নক দেখনছে দতারা, আমাসের েময়
মারাসোিা নক অপূব দখেত,
ব
তারপর আর দেরকম এে কই ? আনম খুব নির্শ্চত দে মারাসোিা ছাড়া েুিবসের
আর নকছু তারা োসিও িা আর োিসত চায়ও িা। বোই বাহুেয, এরকম দকাটি দকাটি মািুসের কাসছ
মারাসোিা আর েুিবে আেও েমােক,
ব নতনি হসেি দশেকো। আর হযাোঁ, েুিবসের রােপুে দে নতনি।
ঋনেো বসে চেে, দেৌভাগযবশত আমার একবার বুসয়িে আয়ারসে োওয়ার েুসোগ আসে। অসিকনেি
আসগর কো, েসব েসব চাকনর দপসয়নছ। দমর্ক্সসকা দেসত হয় কমেূব সে। হ াৎ একনেি মযাসিোর এসে
আমাসক আর ভযাসেনন্তিাসক বসে আসেবনন্টিা দেসত হসব। বানড় দেরার কো নছে হপ্তাখাসিক পর, রেসম
োরপরিাই নবরক্ত হসয়নছোম। েনেও ভযাসেনন্তিার োসে কনেি নিভৃ সত েময় কািাসত পারব দভসব মন্দ
োগনছে িা। আর মারাসোিার শহসর পা রাখসত পারার নশহড়ণ দতা নছেই।
ভযাসেনন্তিা নছে ভানর নমটষ্ট দমসয়। আমার মসতা দেও তখি চাকনরেীবসির একেম রাককাসে, রসেসটর
কাসে মােখাসিক দমর্ক্সসকা শহসর এসে াই দগসড়নছে। ও চুপচাপ স্বভাসবর হসেও এতনেসি োিসত
দপসরনছোম দে বুসয়িে আয়ারসের দেসক মাইে েত্তর েূসর দছাট এক শহর োি আন্তনিও দে আসরসকা দত
ওর বানড়। ওর দেসকই োিসত দপসরনছোম দে ওর ভাই দরিাসিা েুিবসের অন্ধভক্ত, েনেও বানড়র আপনত্তসত
েুিবে নিসয় খুব দবশী েূর এসগাসত পাসর নি।
ঋনেো ওসভি দেসক নেঙ্গাড়া বার করসত করসত বেে, বুেনে - পঞ্চেশ শতসক এক স্পযানিশ গভিরব নমঃ
দমসোো দরৌপযখনির েন্ধাসি এক েুস্বসের পানড় নেসয় দে দেশ আনবষ্কার কসরনছসেি, দেই দেশ দে একনেি
েুিবসের রনতভার খনিসত পনরণত হসব, তা নক দকউ োিত।
বুসয়িে আয়ারসে পা নেসয়ই বুসেনছোম শহরিাসক দকি োনতি আসমনরকার পযানরে বো হয়। বতবমাসির
োসে অতীসতর এক অে্ভুত দমেবন্ধি শহসরর আিাসচ কািাসচ েুসড়।ভযাসেনন্তিার কোসতই দহাসিে নিই
দরসকাসেিা বসে শহসরর এক রাসন্ত।ভযাসেনন্তিা আোপ কনরসয় দেয় ওর এক বান্ধবীর োসে, িাম
পাওো।সেসখই দবাো োয় দবশ রনতপনত্তশােী বানড়র দমসয়, ইংসরর্ে উচ্চারণও গড়পড়তা আরসেসন্তনিও
দের দেসক অসিকিাই েহোত। আনমও েোরীনত অতু যৎোনহত হসয় হাোর হাোর দক্রাশ েূসর কেকাতার
অনেসত গনেসত েুিবে নবশ্বকাসপর েময় আরসেসন্তনিওসের নিসয় োগ- েসজ্ঞর গল্প দশািাসত শুরু কনর।
এও বনে দে এর মসধ্য দবশ নকছু েমেক
ব োসকি োসের একিা দগ্লাব নেসয় দেশিাসক শিাক্ত করসত বেসে,
দগ্লাবিাসকই দবশ কসয়কবার রেনেণ করাসত হসব। পাওো দবশ অবাক নবস্মসয় শুিনছে, হয়ত মসি মসি
ভাবনছে উন্মত্ততা নবসশ্বর েবেই
ব
েমপনরমাসণ ছনড়সয় আসছ।েনেও েব শুসি পাওো আমায় বসেনছে - "
That is great, but I would have been happier if Argentina was known to the world for its Tennis or
only for its Tango." বোই বাহুেয, এই মন্তবয আমায় োরপরিাই নিরাশ কসরনছে। আমার মুসখর অনভবযর্ক্ত
দেসখ ভযাসেনন্তিা অনত েহসেই তা াহর কসর।েনেও পাওোর কাছ দেসকই েন্ধাি পাই োো দে মাসয়ার।
অনত েহসেই কেকাতার এেেযাসিড বো োয় বুসয়িে আইয়ারসের এই োো দে মাসয়া দক। বছসর এমি
দকাসিানেি দিই দে দেখাসি েযাকাডব হাসত অন্তত একেি রােস্িনতক বযর্ক্তর দেখা নমেসব িা।
োই দহাক, আসেবনন্টিায় বসে Cosmic Kite র েৃষ্টান্ত ঘুসর দেখব িা, তা নক হয়। অগতযা অনেসেরই এক
েহকমী আরতু সরার োসে বন্ধুত্ব্ব েমাোম। আরতু সরার বাবা আরসেন্তানিও হসেও মা ইতানেয়াি। এমি
নভন্ন েুই ঘরািার েুিবে োর রসক্ত, দে দে েুিবেসরমী হসব, তা বোই বাহুেয। এর মসধ্য েনেও োিসত
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দপসরনছোম েুিবসের দেশ আসেবনন্টিাসতও েুিবে নবসরাধ্ী এক দগাষ্ঠী আসছ োসের উৎপনত্ত দবশ কসয়ক
েশক আসগ। পাওোর কো দেসক আসগই াওর কসরনছোম দে েুিবে হে গরীব, েনরদ্র আরসেন্তানিওসের
স্বসের নেোঁনড়, আকাঙ্খার আস্ফােি। এর রমাণ েনেও েুিবে নবশ্ব বারংবার দপসয়সছ, তা দে দে দস্তোসিা
দহাক বা মারাসোিা বা দতসভে অেবা হােনেসের দমনে।
নেঙ্গাড়া আর ওয়াইসির অে্ভুত েংনমশ্রসণর োসে ঋনেোর গল্প ভাসোই েসম দগনছে। আমার মত অতীশ
ও মসি হে েুিবে, আসেবনন্টিা, মারাসোিা এইেসবর দোোচসে হানরসয় োর্চ্ছে। ঋনেোও বসে চেে, আেসে
নক োনিে - আসেবনন্টিার োমার্েক, অেস্িনতক
ব
পনরকা াসমা আর তার ভনবেযৎ েম্পসকব অনত অতু যৎোহী
আরসেন্তানিও খুব একিা আশাবােী হসব িা। আেসে দেশ নহোসব দকাোও দেি একিা বযেতা
ব ওসের কুোঁসড়
কুোঁসড় খায়। ওসের কোসতই বুসেনছোম, েুিবে দকাোও দেি দেশ নহোসব ওসের েমস্ত বযেতা
ব মুসছ নেসয়
এক োেকতা
ব
রোি কসর। আর মারাসোিারা হে দেই দেশ গড়ার কানরগর। আরতু সরাই একনেি নিসয় দগনছে
নভো নেওনরসতা দত।আমাসের দেসশ দেমি দবশ নকছু এোকা োসক, দেখাসির মািুসের ওপর েমাসের দকাি
রতযাশা োসক িা, নভো নেওনরসতা অসিকিা দেইরকম। মারাসোিার বপতৃক বানড়িা এখসিা আসছ। েনেও
মারাসোিার েন্মনভসি হওয়ার দেৌেসিয নভো নেওনরসতার দে দকাি দভাে বেসেসছ, তা একেমই বো োসব
িা।
মারাসোিার রেম িাব আরসেনন্তসিা েুনিয়রে। দছাট মারাসোিার ইচ্ছায় ওর পনরবাসরর েিয িাব দেসক
শহসরর অেূসরই একিা োকার োয়গার বযবস্থা করা হসয়নছে। আরতু সরা বসেনছে, দেই বানড়িাসক িানক
নমউর্েয়াসম রূপান্তনরত করার পনরকল্পিা চেসছ। আর নবশ্বমসঞ্চ মারাসোিার রেম বনহঃরকাশ দবাকা
েুনিওরসের হাত ধ্সর ো দবাম্বসিরায়। আর হযাোঁ, বুসয়িে আয়ারসে োব আর ো দবাম্বসিরায় োব িা, তা নক
হয়।আরতু সরাই টিসকি দোগাড় কসরনছে দবাকা েুনিয়রসের একিা দখোর। এক অে্ভুত উন্মােিার োেী
হসয়নছোম দেনেি। মারাসোিা আেও ওসের রসে রসে, ওসের কোয়, মিসি, আসবসগ, ভােবাোয়। আর
দেই " Dale Bo, Dale Bo " ধ্বনির নশহরণ আেও কাসি ভাসে। আরতু সরার দেসক একিা ঘিিা শুসি দবশ
অবাক হসয়নছোম। আসেবনন্টিার েুিবসের রেম হাসতখনড় এক র্ক্রসকি মাস । ো পাসেরসমা বসে শহসরর
এক রাসন্ত দেই মা আেও আসছ। পসর েনেও তা চসে আসে হুরাকাসি। আসেবনন্টিা েুিবসের পী স্থাি
এই হুরাকাি, অসিকিা আমাসের ইসডি গাসডবিসের মত।
বাো ব ভক্ত অতীশ এতেণ চুপচাপ শুিনছে ঋনেোর কো। মারাসোিার িাব েুিবসের কো শুরু হসতই ও
বসে উ ে, োই বে ঋনেো, বাোর
ব মত একিা িাসব মারাসোিার মানিসয় নিসত িা পারািা একেি দপশাোর
েুিবোসরর েীবসির বযেতা
ব ছাড়া আমার কাসছ এর দকাি বযাখযা হয় িা। ঋনেো বসে উ ে, আেসে নক
োনিে অতীশ - "Maradona was born to bloom in the ashes."- দভসব দেখ এত িাব োকসত মারাসোিা
োয় িাসপানেসত। মানেয়ারাসের দেৌেসত অন্ধকাসর তনেসয় োওয়া িাসপানেসক তখি ইিানেয়ািরাই বেত
"City of Ashes", দেখাসি নগসয় নতি বছসর েুসিা চযাম্পম্পয়িনশপ তার ওপর আবার ইউসরাপ দেরার তকমা।
েুসগ েুসগ মারাসোিারা ধ্রাধ্াসম এসে মািুেসক দবাোসত চায়, পৃনেবীিা আেসে োেেয- বযেতার
ব
খনতয়াসির
োয়গা িয়, পৃনেবী তা হে পযাশসির, আসবসগর, ভােবাোর।
আনম বেোম, মারাসোিার মত আর দকউ একক েেতায় দেশসক নবশ্বকাপ র্েনতসয়সছ বসে আমার মসি
হয় িা।১৯৮৬ র দমর্ক্সসকা নবশ্বকাসপ ইংেযাসের নবপরীসত মারাসোিার দেই নবখযাত েুসিা দগাে। ঋনেো
বেে ওই মযাচিা আেসে একিা নিছক েুিবে দখো নছে িা দেনেি। িীে-োো দপাশাসক মারাসোিারা
দেনেি আেসতকার মাস ইংসরেসের দশােসির নবরুসদ্ধ েুসদ্ধ দিসমনছে। আর কোসতই দতা আসছ"Nothing is fair in love and in the war"- আর একিা বযাপার ভাবসে অবাক োসগ, ওই দখোর েুসিা দগাে
দেি মারাসোিার েীবসির অনভবযর্ক্ত। মারাসোিার েীবিিাসক "Hand of God" নেসয় নবচার করনব িা নদ্বতীয়
দগােিার "Cosmic kite" -র আখযা, তা রসতযসকর অতযন্ত নিেস্ব । ওই দে শুরুসতই বসেনছোম, আমার মত
দকাটি দকাটি মািুসের কাসছ আেসে " Cosmic kite never fell"।
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Swajit Biswas

ঋনেোর কো দশে হসতই েরোয় কনেং দবসের শব্দ। অতীশ বেে, ওই দবাধ্ হয় আমাসের মহারাণীরা এসে
পসড়সছ। হ াৎ েনম্বত এে। কখি দেি Cosmic Kite - এ দভসে আসেবনন্টিার েুিবসের মধ্যেুগ পানড় নেসয়
এোম।
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স্বািী জ্ঞানললাকানন্দ

38

১৪২৮

39

১৪২৮

40

১৪২৮

41

Anwesha Biswas

১৪২৮

42

১৪২৮
দুববগত্তদেনী সারদা
স্বািী জ্ঞানললাকানন্দ

43

১৪২৮

44

১৪২৮

45

১৪২৮

46

১৪২৮

47

Mithi

১৪২৮

48

১৪২৮

অত্রবনাি
ইন্দ্রদীপ ভট্টাচার্ ণ

~~ ১ ~~
২৬-এে খুসোঁ ে দছাি েুিসকেিা ওভারসহড দকনবসি দরসখ নেসি শরীরিাসক েতিা েম্ভব এনেসয় নেসয়
োিাোর বাইসরর নেসক তানকসয় রণ-র গত চারঘন্টার মসধ্য রেমবার েম দেোর েুরেত হে। একিা েড়
বসয় দগে। এখি ঘনড়সত ছিা দবসে চনেশ; দপৌসি-নতিসির েময়ও েব ট ক াক চেনছে। ইসেকেনিক নেটিদত অনেসের দোেতোয় নিসের নকউনবকসে বসে কােসকর নপ নপ টি-িা দশে করনছে রণ। কাে েকাসে
অযািানেটিক্স দগ্লাবাে দহসডর োমসি দগািা ইর্েয়া নবেসিসের দরনস্টে তার হাসত --- ভাবসে কপাসে
আপিা দেসকই কসয়কিা ভাোঁে পড়নছে। দেই দেসখ পাসশর দডসস্কর অিিযা বেনছে, “বুেসে রণ’ো, এই দে
দতামার দিিশি, এিা খুব ভাসো োইি, এর মাসি তু নম উন্ননত করসব!” একই েসঙ্গ দে দিিশিও করা োয়
এবং হাোও োয়, রেমবার দখয়াে করে রণ। “নমসেনিয়াে হ’দে কী হসব, ‘িায়ক’ মুখস্থ! আসর! অিিযা দে
আে শানড় পসড়সছ এতেি দখয়ােই করা হয়নি নপ নপ টি-র যাোয়। েীবিিা দশে কসর নেে এই
দরসেসন্টশি। তাহসে নক অিিযার েসঙ্গ এখি একিা িী-দেক দিওয়া োয়” – ট ক এইেব ভাবসত ভাবসতই
দমেবসক্স দেই নবসস্ফারণ। কাে দেসক দেড়মাসের ওয়াকব ফ্রম দহাম। গত আিচনেশ ঘন্টায় শহসর নছয়ানশ
েি কসরািা পনেটিভ দেসখ হায়ার মযাসিেসমসন্টর এই নডনেশি। দশািা োসচ্ছ িানক েু-একনেসির মসধ্যই
ফ্লাইি বন্ধ হসয় োসব, তাই দকাম্পানির োসেশি দে োর দহামিাউসি নেসর োক।
এরকম হুি কসর কেকাতা োওয়ার নবন্দুমাে ইসচ্ছ দিই রণ-র। নকন্তু এখাসি পনরনস্থনত কী োোঁড়াসব ট ক দবাো
োসচ্ছ িা। কেকাতা গ্রুসপ শুভ্র, েুরনতম, বােশা, রতযয়, অিুশা নেসখসছ ওরা আে েন্ধযার ফ্লাইি ধ্রসছ।
আর ভাবসত পারে িা রণ। নতিসি কুনড়সত েগ অে কসর বানড় নেসর ো হাসতর কাসছ নছে েুসিা েুিসকসে
ভসর কযাব ডাকে। কযাসব বসেই ১১০০০ িাকা নেসয় োতিা েসশর ইর্েসগা-দত টিনকি কািে। িপ িু বিম
েব িানক ‘নেনেং োস্ট’! শাো! এয়ারসপািব েুকসত ছ’িা। গানড়সত বসে বাসরািা অনেনশয়াে দমসের উত্তর
নেসয়সছ আর েুসিা দহায়ািেঅযাপ দমসেে কসরসছ। একিা মা’দক। ‘বানড় আেনছ। এেুনি দোি কসর এক
ডেি রশ্ন করসবিা। নগসয় বেনছ। ১২.৩০ বােসব।’ আসরকিা অিিযাসক। দেকো এখি োক।
গত চারঘন্টায় এই েমস্ত নকছু ঘসি দগসছ নবেুযদ্গনতসত। দকাসিা নকছু ভাববার েময় িা নেসয়। োতিা েসশ
ইর্েসগা নেক্স ই ২৫৩ েখি িযার্ক্সওসয় নেসয় গড়াসত শুরু করে তখি নগসয় শ্রীমাি রণেয় েমাদ্দাসরর মাোয়
রেম স্ট্রাইক করে বযাপারিা। আগামী দেড়মাে তাসক শ্রীেুক্ত অনবিাশ েমাদ্দাসরর েসঙ্গ এক ছাসের তোয়
কািাসত হসব! অনবশ্বােয! গত আি বছসর কখিও িািা নতিনেসির দবনশ অনবিাসশর েসঙ্গ একিািা বানড়সত
োসকনি রণেয়। অিয শহসর বসে িািা নতি নমনিি অনবিাসশর কো দকাসিানেি ভাসবওনি দে, হেে কসর
একো বেসত পারসব। বহু বছর হসয় দগসছ অনবিাশ তার কাসছ িি-এর্ক্সেসিন্ট একিা এনন্টটি। টিনকিিা
কািার আসগ একবার মাোয় এে িা ভাবিািা! এখি আর দভসব নকচ্ছু করার দিই। এ দতা আর নেসিমা িয়,
দে বুসক বযাোর অনভিয় কসর দেি দেসক দিসম পড়সব! নেক্স ই ২৫৩ ততেসণ শহসরর আকাশ ছানড়সয়
দগসছ। োিোর বাইসর েমাি অন্ধকার ছাড়া নকছু দেখসত দপে িা রণেয়।
বানড় েুকসত রায় দপৌসি-বাসরািা হসয় দগসো। দগি নেসয় েুকসত েুকসত ওপসর েবকিা আসো জ্বেসত দেসখ
রণ-র মসি হ’ে েুেসিই দেসগ আসছ। ট কই কসর এসেনছে এত রাসত ওপসর আর উ সবিা, িীসচর ঘসরই
োকসব আে। মা েরো খুসে নেসতই এক-নিঃশ্বাসে রসয়ােিীয় কোগুসো বসে নিে রণ। একরাশ আশঙ্কা
নভড় কসরনছে অিেূয়ার মসি -- বানড়সত বসে েুর্শ্চন্তা করা ছাড়া তার আর কীই বা কাে -- দেেব চুসক
নগসয় দবশ েেমে কসর উ ে মাসয়র মিিা। দে দছসে পারতপসে বানড় আসেিা, এসেও নতি নেসির দবশী
নকছুসতই আিসক রাখা োয়িা, দেড় মাে দে বানড়সত োকসব! অিেূয়া ও অনবিাশ দছসেসক দহাসস্টসে
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পাট সয়নছে েশ বছর বসয়সে। তারপর গত পোঁনচশ বছসর দছসেসক িািা এতিা েময় কাসছ পায়নি কখিও।
োক, এই মহামারী িা অনতমারী, তার দেৌেসত এই একিা কাসের কাে হে। েরোর পাসশ দবর্ঞ্চসত বসে
রণেয় েুসতা খুেসত দেিুকু েময় নিে তারই মসধ্য এতনকছু দভসব দেেে অিেূয়া। রণেয় েোেম্ভব
স্বাভানবক গোয় বেে, ‘আনম আে িীসচর ঘসরই োকব, খাবারিা এখাসি নেসয় োও। এত রাসত আর ওপসর
োবিা। েকাসে এসকবাসর োব। ওপসর নগসয় এঘসরর চানবিা দেসে োও।’ কোগুসো িযার্ক্সসত বসে
অসিকবার মসি মসি আওসড়সছ রণেয়। দকাি দমসোড্রামা চাই িা তার। রেম েুসিা বাকয বসেসছ দমাো
েুসিা েু্সতায় ভরসত ভরসত, ট ক দেমি োর্েসয়নছে মসি মসি; তারপর ‘েকাসে এসকবাসর োব’ বোর
েময় হয়ত এক দেসকসের েিয মার নেসক তানকসয়সছ – এিাও নরহাোে
ব নেসয়সছ এয়ারসপািব দেসক বানড়
আেসত আেসত। এই নরহাোে
ব দেওয়ািা তার পুসরাসিা অসভযে; মার দেসকই পাওয়া। রাত হওয়ার েসঙ্গ ওপসর
োওয়ার দকাসিা েম্পকব দিই, দেিা রণেয়ও োসি, অিেূয়াও। গত পসিসরা বছর বা তারও দবশী েময় ধ্সর
এরকম বহুবার অের অেহীি
ব
কারণ দেনখসয় একিাই র্েনিে অযাভসয়ড করসত দচসয়সছ রণেয় – অনবিাশ
েমাদ্দাসরর মুসখামুনখ হওয়া।

~~ ২ ~~
দগসির তাো দখাোর আর চানবর েিেি শসব্দ ঘুম ভাঙে রণ’র। দমাবাইসে েব নমনেসয় ২২িা দমসেে, নকন্তু
দে দমসেেিা দে আশা করনছে দতমি নকছু দিই। নবছািা দেসক দিসম েরো খুসে বাইসর দবসরাসত নগসয়ই
রণেয় কসয়ক পা নপনছসয় এে। েরোর োোঁক নেসয় দেখে োো দগর্ঞ্জ আর োো ধ্ুনত পড়া অনবিাশ
েমাদ্দাসরর রায় ছ’েুি শরীরিা আসস্ত আসস্ত নেোঁনড় নেসয় উস োসচ্ছ। এই আিাত্তসরও দবশ ঋেু। একিা হাত
দরনেসঙ, অিয হাসত ধ্ুনতর োমসি নেকিা মুস া কসর ধ্রা। নেোঁনড়র রনতিা ধ্াসপ কসয়ক দেসকে কসর োমসছ
অনবিাশ। োমসত বাধ্য হসচ্ছ। তার পাসয়র শসব্দ দেি দকোঁ সপ উ সছ েকাে োসড় ছিার নিস্তব্ধ ‘েয়েয়ন্তী’র রনতটি দকাণা। ধ্ুপ...ধ্ুপ...ধ্ুপ...। দেই শসব্দর মসধ্য একিা েয়-ছন্দ আসছ। ধ্ীর, গম্ভীর, একিু দেি নবেণ্ণ।
আর দেিাই ‘েয়েয়ন্তী’র ছন্দ। আগামী দেড় মাে দেই ছন্দ নমনেসয়ই এ বানড়সত তাসক োকসত হসব, োসি
রণ। ছ’মাে এগাসরা নেি পর ভদ্রসোকসক চােুে করে রণেয়; এখি মসি পড়ে কাে রাসে এই নহসেবিা
করসত করসতই ঘুনমসয় পসড়নছে। দশেবার দেসখনছে েন্মনেসি; স্কাইসপ মা আর দছািমানে কো বেনছে,
অনবিাশ দপছসি োোঁনড়সয়নছে কসয়ক নমনিি। তারপর এই আে, দপছি দেসক। বাকয নবনিময় দশে কসব
হসয়সছ মসি দিই রণ-র।
মা চা দখসত ডাকে আিিার েময়। চা নিসয় ডাইনিং দিনবসেই বেে রণেয়। কারণ বারান্দায় অনবিাশ বসে
কাগে পড়সছ দে োসি। নগসয় খবসরর কাগেিা নিসয় আো েরকার, মা দবাধ্য় ছাসে। নিঃশসব্দ উস নগসয়
বারান্দার েরোয় োোঁনড়সয় রণ দেখে একিা খবসরর কাগসের ওপর নিনবষ্ট হসয় েু োঁ সক পসড়সছ অনবিাশ।
পাসশ আরও েুসিা কাগে রাখা, অসগাছাসো ভাোঁে দেসখ মসি হয় দেগুসো পড়া হসয় নগসয়সছ। েতিা নিঃশসব্দ
নগসয়নছে ততিাই নিঃশসব্দ কাগেেুসিা নিসয় খাবার ঘসর নেসর এে রণ। অনবিাশ নক তাসক েেয করসো?
দবাো দগসো িা ট ক। কাগসে ো দেখে তাসত রণেসয়র মসির দশে আশার আসোিুকুও নিসভ দগে।
েরকার দঘােণা কসরসছ নতি েপ্তাসহর োনবক
ব েকডাউি। অোৎ
ব বানড় দেসক দবসরাসিা বন্ধ। েব্বিাসশর
মাোয় বানড় োসক বসে। পুসরা খবসরর কাগে েুসড় শুধ্ু মহামারীর খবর। ইউসরাসপ মৃতুয েশ হাোসরর
কাছাকানছ। নবসশে কসর োবধ্াসি োকসত হসব বয়স্ক মািুেসের, োসের শ্বােকসষ্টর েমেযা রসয়সছ, হাসিব র
অেুখ রসয়সছ। ‘হাইপারেনেক কারনডওমাসয়াপানে’ শব্দবন্ধিা মসি পড়সত নিসেই চমসক দগে রণ। অনবিাশ
গত কুনড় বছর ধ্সর এই অেুসখ ভুগসছ। ১৯৯৯-এর দশসের নেসক একনেি অনেে দেসক অেহয বুসক বযাো
নিসয় বানড় নেসরনছে অনবিাশ। এোসয়ন্স বযাসঙ্কর দোেবণ্ডরতাপ দেিাসরে মযাসিোরসক ওরকম অেহায়
দকাসিানেি দেসখনি রণ। তখি দে বাসরা নক দতসরা। েৃশযিা দচাসখর োমসি ভােসছ এখিও। পাসশর বানড়র
দছসেরা ছুসি এসেনছে। তারপসরর নেি-মাে-বছরগুসোসত ওই ডাক্তানর পনরভাোিা োিা হসয় দগনছে
েমাদ্দারসের বৃহত্তর পনরবাসরর েকসের।
নিসের ওপর দবশ নবরক্ত হে রণ। এসে দেসক এই একটি নবেয় নিসয়ই দে দভসব চসেসছ। অনবিাশ েমাদ্দার
িামক িি-এনন্টটিটি হ াৎ তার কাসছ এত গুরুত্বপূণ হসয়
ব
উস সছ!
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বুধ্বার রাসত রণ বানড় নেরে, আর রনববার েুপুসর দখসত বসে কোগুসো দে বসে দেেে। এই কনেসি
অনবিাসশর েসঙ্গ তার বাকয নবনিময় হয়নি একটিও। রণ েেয কসরসছ অনবিাশ খুবই েসচতি ভাসব তাসক
এনড়সয় নগসয়সছ এমিভাসব োসত এক ছাসতর তোয় োকািা অেুনবধ্ােিক হসয় িা ওস । এসত দেমি রণ
দবশ আশ্বস্ত দবাধ্ কসরসছ দতমনি একিা দকৌতূহেও দেসগসছ মসি মসি। অনবিাশ তার েম্বসন্ধ ট ক কী
ভাবসছ দেিা োিা েরকার। বানড় এসে দেসক দে অনবিাশসক দে দেখসছ তাসক পুরসিা অনবিাসশর ছায়া
বেসেও দবশী বো হয়। বসয়সের, অেুস্থতার ভাসর দে র্স্তনমত। োরানেসি তার কাে বেসত নবনভন্ন ঘসর
দচয়াসর বা দোোয় বসে র্েসমাসিা, ওেুধ্ খাওয়া, ঘণ্টায় ঘণ্টায় িাড দরশার আর েুগাসরর নহসেব খাতায় নেসখ
রাখা। ওহ, আর গাি। অনবিাসশর োরােীবসির োধ্িা। শনিবার েকাসে িীসচর ঘর দেসক অনবিাসশর গাসির
আওয়াে দভসে আেনছে রণ-র কাসি। দেৌবসি, এমিনক দরৌঢ়সত্বও অনবিাশ েখি পড়ন্ত নেসির দশে
আসোয় পর্শ্চসমর ঘসর বসে পূরবী রাসগ গাইত ‘মেুরা িা োও মসর কািহা’, শুদ্ধ মধ্যসম োোঁড়াসে তার গোর
গমসক আকাশ বাতাে দকোঁ সপ উ ত। গতকাে অনবিাশ গাইনছে িেরুসের গাি ‘ওর নিশীে েমানধ্ ভাটঙও
িা’। েরবারী কািাড়া। দকাোয় দেই োপি, দকাোয় গোর দেই বজ্রনিসঘাে!
ব েীণ একিা েুর বহুেূর দেসক
দভসে আেনছে দেি রণ-র কাসি। তাসত এই গাসির গভীর দবেিা, করুণ-আনতব আরও করুণ হসয় নভন্ন
বযঞ্জিায় ধ্রা নেসয়নছে। দেিা ভীেণভাসব তাসক িাড়া নেসেও রণেয় কাউসক দির দপসত দেয়নি, হয়ত
নিসেসকও িা। দ্রুত নিসেসক বযস্ত কসর নিসয়নছে দমাবাইসের র্িসি।
এই োসড় নতিনেসি আসরা কসয়কবার দে দে একিু নবহ্বে হসয় পসড়নি তা িয়। কসয়কিা গন্ধ নবসশে কসর
তাসক দবশ নবচনেত কসরসছ। রি-র ঘ্রাসির্ন্দ্রয় বরাবরই খুব শর্ক্তশােী। এর মসধ্য একনেি দ াোঁসি দবাসরােীি
োগাসত নগসয় বুসকর দভতর একিা ধ্াক্কা দেসগনছে। জ্ঞাি হওয়া ইস্তক অনবিাশসক দবাসরােীি মাখসত
দেসখসছ দে। অনবিাসশর মারাত্মক নমতবযয়ী েীবিচোয়
ব একমাে দশৌনখিতা ওই দবাসরােীি। এই আিাত্তসরও
নিতযেঙ্গী। দেনেি েকাসে ওই একিা গন্ধ এমি অসিক নকছু মসি কনরসয় নেসয়নছে ো রণ-র মসির মসধ্য
দতােপাড় দেসে দেওয়ার পসে েসেষ্ট। নকন্তু দবাসরােীিিা োর, গাসয়র রক্তও তার। এ-পনেটিভ অনবিাশ,
রণ েুেসিই। নকছু নকছু বযাপাসর তাসের ভয়ািক নমে। এেব বুসকর দভতসরর দতােপাড়সক কীভাসব বুসকর
দভতসর অসিক গভীসর িুোঁটি টিসপ দমসর দেেসত হয় তা তাসের েুেসিরই খুব ভাসো োিা। অতে েসের
গভীসর কত দতােপাড় হয় েীনঘর েসের ওপরতসে তার খবর দপৌৌঁছয়িা কখিই। তা িা হসে এত বছসর
বরে গেত ট ক।
রনববার দখসত বসে বানক েুেসির কাসরা নেসকই েরােনর িা তানকসয় রণ বেে কোগুসো। তাসত েুেিসকই
বো হয়।
--- োসের বসয়ে হসয়সছ তাোঁসের নরস্ক দবশী। েুতরাং দতামাসের দবশী কসর োবধ্াি হসত হসব। বাইসর
দবসরাসিার েরকার দিই। এ কনেি ো বাোর করার আনমই করসবা।
--- তু ই দতা নকছুই নচনিে িা এখাসি দোকািপাি, আর বাোসর দগসে ওইিুকু দতা হাোঁিাচো হয় ওিার....
অনবিাশ আঙুসের োমািয ইশারায় মাসক োনমসয় নেে দেিা রণর িের এড়াসো িা।
--- নচনি িা, নচসি দিব। দেিা বেনছ দশাি। েেব কসর দেসব, েুনেি পরপর বাোর করব। হাোঁিাচো করসত হসে
ছাে আসছ, োমসি বাগাি আসছ। বাইসর দবসরাসিার দতা দকাি েরকার দিই।
দকাসিানেি এ বানড়র দকাসিারকম নবেসয় োসত পাোঁসচ োসকনি রণেয়। তার হ াৎ চানপসয় দেওয়া এই
অিুশােসি নক নবরক্ত হে অনবিাশ? োিার একিা অেময দকৌতূহে োগে রণ-র মসধ্য। স্মরণকাসের মসধ্য
রেমবার অনবিাসশর নেসক দবশ নকছুেণ েরােনর তানকসয় োকে দে। দচাখাচুনখ হওয়ািা অতযন্ত অস্বর্স্তকর
হসব, তাও নরস্কিা নিসয় দেেে। দচাখাচুনখ হে িা, নকন্তু িািা দবশ কসয়ক নমনিি খাবার দিনবসের অিয রাসন্ত
বো মািুেিার নেসক তানকসয় দেসকও নিসের রসশ্নর দকাি উত্তর দপে িা রণ। দে অনভবযর্ক্ত ধ্রা পড়ে
অনবিাসশর দচাসখ মুসখ তার অে নির্শ্চত
ব
করসত বযে হে
ব
দে। নবরক্ত হসে অনবিাশসক দকমি দেখায় অসিক
দচষ্টা কসরও দেিা মসি কসর উ সত পারে িা রণ।
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রণেয় কেকাতা আোর পর চতু ে েপ্তাহ
ব
িাগাে একিা নবেয় পনরষ্কার হসয় দগে। কেকাতার অবস্থা ক্রমশ
খারাসপর নেসক োসচ্ছ। কাসরার কাসছ দকাসিা েট ক তেয দিই। দকািিা দরড দোি, দকািিা কসন্টিসমন্ট
এনরয়া দকউ োসি িা েট ক। েব দধ্াোঁয়াশা। আক্রাসন্তর েংখযা বাড়সছ হু হু কসর। মৃতুয কত, দকউ োসি িা।
অিযনেসক বযাঙ্গাসোর অসিকিাই কাটিসয় উস সছ রােনমক ধ্াক্কা। দেখাসি দশে োতনেসি একেিও িতু ি
কসর আক্রান্ত হয়নি। এই অবস্থায় রণেয় ট ক করসো বযাঙ্গাসোর নেসর োসব। ফ্লাইি চােু হসয়সছ নেসি
একিা। টিসকসির োম আকাশসছাোঁয়া। শনিবার টিনকি কািসত বসে বৃহস্পনতবাসরর টিনকি পাওয়া দগে।
দোমবার েকাসে বারান্দায় বসে কাগে পড়নছে রণ; মা এসে পাসশ োোঁড়াে। দোতাোর বারান্দা দেসক িীসচ
অনবিাশসক দেখসত পার্চ্ছে রণ। একিা দবসতর েু নড় আর একিা োোঁিা নিসয় বাগাি পনরষ্কার করসছ। হাোঁনপসয়
োসচ্ছ রায় রনত েু’নমনিসি, তাও উৎোসহর কমনত দিই। রণেয় োসি বাগাসির রসতযকিা শুকসিা পাতা
িা দকাড়াসিা পেন্ত
ব অনবিাশ োমসবিা। এই বাগাি তার বড় োসধ্র। বহুবার কো হসয়সছ নবর্ক্র কসর দেওয়ার,
বা নিসেিপসে গযাসরে কসর ভাড়া নেসয় দেওয়ার; তাসত েুসিা পয়ো হয়, নকন্তু অনবিাশ দশে পেন্ত
ব পাসরনি।
বাগাি মাসি দে দগাোপ কসোনি, তা এসকবাসরই িয়। েুে বেসত একিা গন্ধরাে, একিা কাগে েুে আর
একিা মুোো। দকাসিািারই দতমি দকৌেীিয দিই। আর আসছ িারসকে, োমরুে, আম, দপসপ, দবে, নিম
ইতযানে। ছাসপাো, ‘মািসডি’, দতমি েত্ন োসগিা। তারা েব নিসের নিয়সম দবসড় ওস । েে দেয়। বছসরর
পর বছর োোঁনড়সয় োসক ঋেু, অচঞ্চে। বাগাসির মানেসকর মত তারাও োসক বসে ‘দেেে দমড’। বাগািিাসক
েকেসক তকতসক রাখািা অনবিাসশর একিা পযাশি। দেনেি বারান্দা দেসক দেখা োয় দে বাগাসি একিাও
পাতা পসড় দিই, দেনেি অনবিাসশর আর দকাসিা চানহো োসক িা। ঘন্টার পর ঘণ্টা বারান্দায় বসে অনবিাশ
তানকসয় োসক ওই বােকপাতার গাসছর নেসক। দকতােুরস্ত কসপাসরি
ব
েীবসি অভযস্ত আপােমস্তক
দমটিনরয়ানেনস্টক রণেসয়র কাসছ নচরকাে এ এক অপার নবস্ময়। এত কম চানহো নিসয় কী কসর একিা দোক
একিা দগািা েীবি কাটিসয় দেয়! পুসরা বাগািিা পনরষ্কার হসত এখসিা এক ঘণ্টা দতা োগসবই। দরাসের তাপ
বাড়সছ। গামছািাসক নভর্েসয় মাোর ওপর চানপসয় নিসয়সছ অনবিাশ।
--- ওিাসক দতার েসঙ্গ নিসয় ো। ওখাসি দতার অত বড় বানড়। এখাসি ো অবস্থা দেখনছে দতা! এখাসি োকসে
ওিাসকও এ-দরাসগ ধ্রসব। তখি রসতযসকর দভাগানন্ত বাড়সব। আর এখাসি হােপাতােগুসো এসকর পর এক
বন্ধ হসয় োসচ্ছ। ওিার েমেযা দতা দেসগই আসছ। দকাসিা েরকার হসেও আনম দকাোয় নিসয় োব বে দতা!
--- তু নম ভাসো কসরই োসিা তু নম ো বেছ দেিা একরকার অেম্ভব। রণ বেে। তারপর অসিকেণ চুপ
কসর দেসক দোগ করে
--- নিসয় দগসে দতামাসকও নিসয় োব। আমাসক একিু ভাবসত োও।
দকি বেে! রণ নিসেও ট ক বুেসত পারে িা। দকউ নক তাসক নেসয় বনেসয় নিে কাোিা! দকাসিাভাসবই তার
এ রস্তাসব রার্ে হওয়ার কো িা।
--- দেখ ো ভাসো বুর্েে। েুেি নমসে োওয়া এখি! খরচাও দতা কম হসবিা। নকন্তু আনম নির্শ্চত োনি উনি
এখাসি োকসে আনম আিকাসত পারব িা। অেসরনড পাসশর গনেসত েুেি পনেটিভ শুিনে দতা েকাসে।
--- হযাোঁ। োও তু নম। ভাবসত োও আমাসক।
খবসরর কাগসে মি দেওয়া আর েম্ভব িয়। দচয়ার দছসড় বারান্দার নগ্রসের কাসছ নগসয় োোঁড়াে রণেয়। পসরর
নকছুেণ েময়, দেিা পসিসরা নমনিি হসত পাসর, এক ঘন্টাও, তার মসির দভতর কী কী ভাবিার উেয় হে
তার হনেশ রাখার োহে রণেসয়র নিসেরও দিই। একবার মসি হে এ অেম্ভব। নকন্তু এখাসি দেসক এরা
অেুস্থ হসয় পড়সে আসরক দকসেঙ্কানর। একবার ভাবে েিাি িীসচ দিসম নগসয় অনবিাসশর মুসখামুনখ োোঁনড়সয়
র্েসজ্ঞে কসর দে নিসে ট ক কী চায়। নকন্তু দেিা বড়ই দমসোড্রামা হসয় োসব। একিা েময় মাোর দভতরিা
েপেপ করসত োগে রণেসয়র। একিু দেি দবোমাে োগসো নিসেসক। নগ্রেিা ধ্সর োোঁড়াসো দে। ২০-২৫
বছর আসগর কো মসি পসড় দগসো। েখি দে বানড়সত োকত, বা ছুটিসত দহাসস্টে দেসক বানড় আেত।
অনেে োওয়ার েময় দগি দেসক অনবিাশ অনেসের গানড়সত উ ত। অযাম্বাোডর। েতেণ িা ট ক এভাসবই
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নগ্রেিা ধ্সর োোঁনড়সয় বারান্দা দেসক িািা করত রণেয়, গানড় স্টািব হত িা। দপছসির োিাো দেসক দচসয়
োকসতা এোসয়ন্স বযাসঙ্কর দোেবণ্ডরতাপ দেিাসরে মযাসিোর। নগ্রসের ট ক দকাি োয়গািায় তখি হাত
দপত দে? মসি করার দচষ্টা করে রণেয়। আন্দাে মত একিা োয়গািায় হাত দরসখ িীসচর নেসক তানকসয়
রণেয় দেখে শুকসিা, মৃতরায়, হেসে হসয় েসর োওয়া পাতার স্তুসপর মােখাসি োোঁনড়সয় অনবিাশ তারই
নেসক দচসয় আসছ। পোঁনচশ বছর ধ্সর অনবিাশ েমাদ্দার দচসয় আসছ তার নেসক। অপেক।
--- আনম একাই োই আসগ। বানড়সত নকছু কাে কনরসয় এক েপ্তাসহর মসধ্য এসে দতামাসের নিসয় োব।
তাহসে দতামরাও নকছুিা েময় পাসব। একিা মািনেক রস্তুনতও দতা েরকার। রাসত দখসত বসে তার নেদ্ধান্ত
োনিসয় নেে রণ।
--- বাহ! দেিাই ভাসো হসব। ততনেসি োমিাও একিু কমসব টিনকসির। অিেূয়া বেে।
--- ততনেি দতামরা োবধ্াসি োকসব। নকছু একিা বানধ্সয় দবাসো িা এর মসধ্য। কতনেসির েিয োওয়া তাও
আসগ দেসক বো েম্ভব িা। দেই মত র্েনিেপে গুনছসয় নিও।
অনবিাশ নক খুনশ হে তার এই নেদ্ধাসন্ত? বুেসত পারে িা রণ। খুনশ হসে অনবিাশসক দকমি দেখায় অসিক
দচষ্টা কসরও দেিা মসি কসর উ সত পারে িা রণেয়। আসগ এই মসি করসত িা পারািায় নকছু োয় আসেনি
তার। এবার দে অসিকেণ দচষ্টা করে দবাোর। খাওয়ার পরও নকছুেণ দিনবসে বসে েরােনর িা তানকসয়ও
েেয করে। রনতনেসির মত োনন্ত্রক শৃঙ্খোয় অনবিাশ খাওয়ার পসরর ওেুধ্গুসো দখে। তারপর টিনভ চানেসয়
একেময় দোোয় বসে ঘুনমসয় পড়ে।
বৃহস্পনতবার েকাসে বানড় দেসক দবসরাসিার েময় পেন্ত
ব রণেয় এ রসশ্নর উত্তর খুসোঁ ে দপে িা। তার নেদ্ধাসন্ত
নক খুনশ হে অনবিাশ? মার কাসছ দে এিুকুই শুধ্ু োিসত পারে দে অনবিাশ দেসত আপনত্ত রকাশ কসরনি
দকাসিারকম। এর দবশী মা-ও োসিিা। এত বছসরর িীরবতা দভসঙ েরােনর অনবিাশসক কোিা র্েসজ্ঞে
করার মত োহে েঞ্চয় কসর উ সত পারে িা রণ। শুধ্ু ভাবে তার কাসছ নগসয় েখি োকসব এরা েুেি তখি
এ রসশ্নর এবং এরকম আরও অসিক রসশ্নর উত্তর হয়সতা পাওয়া োসব। দগি নেসয় দবনরসয় গানড়সত ও ার
েময় মসি হে বারান্দায় মা-র পাসশ অনবিাশও এসে োোঁনড়সয়সছ। নকন্তু োউ গাসছর ডােগুসো এত োোঁকড়া
হসয়সছ দে পনরষ্কার দেখা দগে িা।

~~ ৫ ~~
রনববার েকাসে একিা িতু ি খাি আর একিা এনে বুক কসর বানড় দেরার পসে মা-র দোিিা এে। মযানেভ
কানডবয়াক অযাসরস্ট। হােপাতাসে নিসয় োওয়ারও েময় দেয়নি অনবিাশ। পসিসরা নমনিসির মসধ্য েব দশে।
‘নেধ্া এয়ারসপািব চনেসয়,’ ড্রাইভারসক বেে রণেয়।
বানড়সত তারই েিয েবাই অসপো করনছে। রণেয় দপৌৌঁছসতই দবসরাসিার দতাড়সোড় শুরু হে। বাবার
মুসখর নেসক তানকসয় রণেসয়র বুেসত একিুও েময় োগসো িা দে বাবা চসে দগসছ েন্ত্রণাহীি। আিসন্দর
েসঙ্গ। বাবার মুসখর এই অনভবযর্ক্ত তার ভীেণ দচিা।

# দেখক োংবানেক ও অধ্যাপক, কেকাতার বানেন্দা।
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তদরী হক্য় যায়
শমি ণচক্রবতী

দেরী হসয় োয়।
কাসে কসম, ব
োই োই কসরও, কোয় কোয় দেরী হসয় োয়।
েুয়াসর গানড় রস্তুত কসর, ডাক নেসে 'আয়'।
বাক্স, পযাোঁিরা দগাছাসত বযস্ত আনম,
েময় চসে োয়।
দেরী হসয় োয়।
মসি মসি োনি, গানড় নিশ্চয়ই োকসব আমার - অসপোয়।
ভুে োনি।
হিাৎ দেনখ, অসপেমাি গানড় ঐ েুেসূ র নমোয় ।
রাণপণ ছুটি ধ্রার আশায়।

েময় নপছু নেসর িা চায়,
েময় োসক িা অসপোয়।
দকবে দেরীর মাশুে গুিসত হয়।
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সীোর অত্রভিাপঃ আজও কষ্ট পাক্ছেন অত্রভিপ্ত িার জন
শ্রী মবষ্ণু চক্রবতী

আমাসের েিাতি শাসস্ত্র দে েীতাসক মা েেীর অবতার বো হয় ,দেই েীতা নক কাউসক অনভশাপ নেসত পাসর
? নহন্দু পুরাসি দেভাসব দেবী েীতাসক তযাসগর রতীক বো হসয়সছ ,দে েীতা তারস্বামী েশরে পুে শ্রীরামচসন্দ্রর
পাসশ োড়াসিার েিয ,রােযেুখ হানেমুসখ তযাগকসর ১৪ বছসরর েিয বিবাসে নগসয়নছসেি ,দেই পরম
মমতাময়ী িারী নক কাউসক অনভশাপ নেসত পাসরি ? অেচ এমিিাই হসয়নছসো রামায়সণ। পর্ণ্ডত কৃনত্তবাে
ওোর বাংো েংকেি রামায়ণ গ্রসন্থ বনণতব হসয়সছ এই ঘিিাটি। মা েীতার দেই অনভশাসপর দবাো আেও
বসয় দবড়াসচ্ছি ৪েি অনভশপ্ত। আনম দচষ্টা করনছ বাংো গেয ছসন্দ ঘিিাটি বণিা
ব করসত দে আেও নকভাসব
দেই চারেি মা েীতার অনভশাপ নিসয় নেিানতপাত করসছ।
দেই দেতাসোসগর কো ,রািী বকসকয়ীর চাওয়া বসর ,অসোধ্যার ভনবেৎ রাো েশরে িন্দি শ্রীরামচসন্দ্রর
কপাসে রােযেুসখর বেসে েুিসো বিবাে। বিবাসে তাোঁর েসঙ্গ চেসেি শ্রীরামচসন্দ্রর ছায়ােঙ্গী ও ভ্রাতা
শ্রীেেণ এবং তাোঁর েহধ্নমিী
ব দেবী েীতা। এনেসক রাণানধ্ক নরয় পুে শ্রীরাসমর এসহি আকনিক নবোয়
দকািভাসবই দমসি নিসত পাসরিনি রাো েশরে। এক পোসয়
ব পুেনবরসহ নবহ্বে রাো েশরে তাোঁর অনন্তম
নিঃশ্বাে তযাগ করসেি। নপতৃনবসয়াসগর েংবাে দপৌছাসো রাম, েেণ ও েীতার কাসছ। দশাসক কাতর হসয়
পড়সেি এই নতি বিবােী। তারপর নেদ্ধান্ত নিসেি েে্গু িেীর তীসর তো বতবমাি গয়াধ্াসম রাো েশরসের
উসদ্দসশয নপণ্ডোি করসবি তাোঁরা।
নেদ্ধান্ত দমাতাসবক রাম েেণ তাোঁসের নকছু েম্বে নবক্রয় কসর ,নপতার নপণ্ডোি অিুষ্ঠাসির েিয রসয়ােিীয়
দ্রবয োমগ্রী ক্রয় করার েিয দবনরসয় দগসেি তাোঁসের কুটির দেসক। নকন্তু বহুেণ অনববানহত হওয়ার পসরও
রাম েেণ নপণ্ডোি করার োমগ্রী নিসয় কুটিসর নেরসেি িা। এনেসক মা েীতা বযাস্ত নছসেি তাোঁর স্বগীয়
স্বশুর াকুসরর নপণ্ডোসির অিুষ্ঠাি আসয়েসির। ট ক তখিই ঘসি দগে এক অনবস্বাশয ঘিিা। মা েীতা
হ াৎ দেি কাসরা কণ্ঠস্বর শুিসত দপসেি। এ কণ্ঠ তাোঁর অপনরনচত িয়। এ কণ্ঠ স্বয়ং রাো েশরসের। নকন্তু তা
নক কসর েম্ভব ? এরকম এসোপাোনড় নচন্তাভাবিা েখি মা েীতার ভাবিা নচন্তাসক রভানবত করনছে তখি
আবারও দশািা দগসো দেই কণ্ঠস্বর।
শুি ওমা েীসত ,
েুধ্ার োোয় আনম িা পানর নতটষ্ঠসত।
তু নম বধ্ূ ,আনম তব স্বশুর াকুর ,
রেনি বানের নপে েুধ্া কর েূর।
রািানধ্কা েীতাসেবী ,কনহ তব স্থাি ,
আমার নিকসি তু নম রাসমর েমাি।
অোৎ
ব রাো েশরে তাোঁর পুেবধ্ূর কাসছ বানের নপণ্ড চাইসেি। কারণ তাোঁর কাসছ দেবী েীতা তাোঁরই পুে
শ্রীরাসমর েমাি। নকন্তু এিা নক ভাসব
েম্ভভ ?েিাতি শাসস্ত্র িারীসের িারীসের নপেোি করার নরনত িাই। অিযনেসক রাম েেণ দগসছি নপণ্ডোি
করার আিুোনঙ্গক োমগ্রী আিসত এবং তাোঁরাই নপণ্ডোি করার েোেে অনধ্কারী।
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েীতা কনহসেি।
দেব কনহ দে দতামাসর ,
নক মসত নেব নপণ্ড রাম অসগাচসর ?
েীতা েখি রাো েশরেসক নপণ্ডোি করসত অপারগতা রকাশ করসেি ,তখি েশরে বেসেি।
ওমা েীতা চন্দ্রমুখী ,
দোকেি ডানক আনি কসর রাখ োেী।
েীতা তখি স্বশুর াকুসরর অিুসরাধ্ উসপো করসত িা দপসর রাো েশরেসক নপণ্ডোি করসেি।
এই নপণ্ডোি অিুষ্ঠাসির োেী নহসেসব েীতা পাোঁচেিসক োেী রাখসেি। এসেরসক েীতা অিুসরাধ্ করসেি
,রাম েেণ নেসর এসে তাোঁরা দেসিা রাো েশরসের উপনস্থত হওয়া এবং নপণ্ডগ্রহসির ঘিিা রাম েেণসক
অবনহত কসরি। এই োেীগণ নছসেি একেি পুসরানহত, একটি তু েেীগাছ,একটি গাভী, েে্গুিেী এবং
একটি বি বৃে।
অিযনেসক েশরসের নপণ্ডোি করার োমগ্রী েংগ্রহ কসর েুই েশরে িন্দি কুটিসর নেরসেি এবং দেবী েীতা
তাোঁসেরসক েমস্ত ঘিিা বণিা
ব করসেি। েীতার কো শুসি নবর্স্মত হসেি রাম েেণ। তাোঁসের দচাসখ মুসখ েুসি
উ ে েসন্দহ ও অনবশ্বাসের ছাপ। এমতবস্থায় দেবী েীতা রাম েেণসক দেই পাোঁচেি োেীর কাসছ নিসয়
দগসেি। নকন্তু োেীগসণর মসধ্য একমাে বিবৃে ছাড়া বাকী েবাই নমেযা োেী নেসেি।
পাোঁচেি োেীর মসধ্য চারেসির োেীর গুরুত্ব নেসয় েশরে পুেরা নপতার উসদ্দসশ নপণ্ডোি কাসে বসেি।
ব
এ েময় দেই অেৃশ রাো েশরসের কণ্ঠস্বসর নবরর্ক্ত রকাশ পায়। নতনি বেসেি দেবী েীতা েেে ভাসব ওই
কাে েম্পন্ন কসরসছ। এর পুিরাবৃনত্ত নিষ্প্রসয়ােি। এরপর ররাম েেণ েুই ভাই নিসেসের ভুে বুেসত দপসর
েম্পিত হি এবং দেবী েীতার কাসছ েমারােী হি।
তাোঁসের এসহি আচরসণ অতযান্ত ক্রদ্ধ হসেি মা েীতা। নতনি তাোঁসের রসতযকসক আোো অনভশাপঃ নেসেি।

নতনি পুসরানহতসক অনভশাপ নেসেি ; পূোঅচবিার পসর ো নকছু অিুোি পাসব তা নেসয় কখসিা েনরদ্র
ঘুচসবিা,এমিনক দকাি আশাও পুরণ হসব িা। নচরকাে োনরসদ্রর নিসচ কািাসত হসব দতামাসের। দেই দেসক
অভাব পুসরানহসতর নিতযেঙ্গী হসো।

েে্গুিেীসক অনভশাপ নেসেিঃ এই িেী োরাবছর শুকসিা োকসব এমিনক বোকাসেও
ব
খরা দেখা নেসব
দতামার বুসক,তু নম আন্তঃ েনেো হসয় বসয় দবড়াসব, শুধ্ুমাে দতামার িীচ নেসয় বইসব েেধ্ারা। এই ভাসবই
দতামাসক োরা েীবি কাোঁেসত হসব।

গাভীসক অনভশাপঃ নেসেিঃ রনতটি বানড়সত দতামার পূো হসেও দেই বানড়র েকে মািুসের এসিা খাবার
দতামাসক দখসত হসব। এ ছাড়াও দতামার মুসখর এোঁসিা েবেময় অপনবে বসে গণয হসব। শুধ্ু পনবে বসে গণয
হসব দতামার দপছসির অংশ তো দগাবর দগামূে রভৃ নত।

তু েেী গাছসক অনভশাপঃ নেসেিঃ তু নম পনবে বৃে রূসপ পনরগনণত হসেও দতামার েন্ম হসব দেখাসি
দেখাসি। এছাড়াও দতামার উপর বিয পশুপানখ তাসের মেমূে তযাগ করসব।
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অবসশসে েতযবােী বিগাছসক রািভসর আশীবাে
ব করসেিঃ েখি দতামার তোয় দকউ নপণ্ডোি করসত
আেসব তারা দতামাসকও পূো কসর েুসতা দবোঁসধ্ োসব। দতামার আয়ু হসব েীঘ িাম
ব
হসব অেয় বি। পনরশ্রান্ত
মািুে দতামার আশ্রসয় খুসোঁ ে পাসব পরম রশ্রানন্ত। দতামার েে হসব পশুপানখসের েুনমষ্ট খাবার। কাসের
োেী হসয় তু নম মাো উোঁচু কসর োনড়সয় োকসব।

অবসশসে েশরে িন্দি রঘুিাে শ্রীরামচন্দ্র, পুসরানহত, েে্গু িেী, গাভী ও তু েেী বৃসের বযবহাসর বযনেত
হসেি।
পুসরানহতসক র্েজ্ঞাো করসেি, তু নম েকসের শ্রসদ্ধয়,েকসের নহত কামিা কসর েবো
ব পূো অচবিা ও
মাঙ্গনেক র্ক্রয়া কমানে
ব কর ,দতামার নমেযা োেী নেবার কারণ নক ?
পুসরানহত উত্তর নেসেি, রভু আপনি আবার নপণ্ডোি করসে আনম েসেষ্ট োি েনেিা পাসবা এই োেোয়
নমেযা োেী নেসয়নছোম।

েে্গু িেীসক বেসেি দতামার পূণতা
ব েকসের উসদ্ধব, দতামার পাসড় কত দোক এসে তাোঁসের পূব বপুরুেসের
আত্মার নপণ্ডোি কসর তু নম দকি নমেযা োেী নেসে ?
েে্গু িেী উত্তর নেসেিঃ স্বয়ং ভগবাি শ্রীরামচসন্দ্রর শ্রীচরণ স্পসশ ব তাোঁর বুসক েেধ্ারা বৃর্দ্ধ দপসয় তার
েেখরা িেী িাসমর কেঙ্ক দঘাচাসিার আশায় নতনি নমেযা োেী নেসয়নছসেি।

গাভীসক বেসেি, তু নম পনবে গাভী েকসে দতামার পূো কসর,দতামার েুগ্ধ েমস্ত রাণীর গুরত্বপূণ ব পািীয়
এবং েমস্ত দেবতাসের পূোসত দতামার েুসগ্ধর বযবহার, দতামার মেমূে পনবে বস্তু, তু নম দকি নমেযা োেী
নেসে ?
গাভী উত্তর নেসেিঃ তার নখধ্া কখসিা নিবারণ হয় িা নপণ্ডোি অিুষ্টাসির খাবার ভেণ কসর নখো নিবারসণর
েিয নমেযা োেী নেসয়নছসেি।

তু েেী বৃেসক বেসেি, েকসের পূেিীয় পনবে বৃে তু নম রসতযক বাড়ীসত দতামার পূো হয়, একমাে
গোিি গসণশ দেবতা বযতীত েমস্ত দেবতার পূো দতামার পাতা ছাড়া হয় িা, তু নম দকি নমেযা োেী নেসে
?
তু েেী উত্তর নেসেিঃ তাোঁর আরাধ্য দেবতা পূণেহ্মভগবাি
ব
শ্রীরামচসন্দ্রর পূণস্পশ
ব
পাওয়ার
ব
আশায় এবং তাোঁর
আরাধ্যসক আরও একবার তাোঁর পে স্পশ করাসিার
ব
উসদ্দসশয নতনি নমেযা োেয নেসয়নছসেি।
েকসের বক্তবয দশাসি, রঘুিাে শ্রীরামচন্দ্র বেসেি, দতামাসের েকসেরই েোেে ধ্মীয় েুর্ক্ত আসছ নকন্তু
নমেযার আশ্রয় েব দেসক বড় অধ্ম ব অতএব দেবী েীতা রেত্ত অনভশাপ নিসয় দতামাসের োরা েীবি বসয়
দবড়াসত হসব।
দেবী েীতার অনভশাসপ আেও কষ্ট পাসচ্ছি অনভশপ্ত এই চার েি।
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