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পৃ - ২ বাাংলাদেশ দূতাবাদের বাণী 
P  - 3 Message from Ambassador of India 

পৃ - ৪ শ্রীশ্রী মাদ়ের আরাধনা - প্রি়েরঞ্জন ভকত 

পৃ - ৬ মানুষ মস্ত প্রিজ - িপ্রিল ভট্টািার্য 

পৃ - ৮ ইদমজ - অনুপম রা়ে 

পৃ - ১১ তপ্ত ঠ াঙার ঠনানতা গল্প - শ্রীজাত 

পৃ - ১৪ অন্ধকার - েঞ্জীব োে 

পৃ - ১৪ পুদজার টাদন - েমদরি কুমার েত্ত 
P  - 15 Worship of The Mother of All – Swami Suparnananda 

পৃ - ১৬ প্রশশুর িশ্ন - প্রশবনাথ িযাটাজী 

পৃ - ১৭ একজন কাপ্রলোে পপ্রিদতর কথা - প্রবষু্ণ িক্রবতী 

পৃ - ২০ পুদজার শাপ্রি - ইিনীল প্রোংহ 

পৃ - ২২ মাতৃপূজা ক্রমপ্রববতয ন - শশদলিনাথ শমত্র 

পৃ - ২৫ আজ প্রবজ়ো েশমী - উজ্জ্বল 

পৃ - ২৭ শ্বােকষ্ট - েুিপ্ররতা ঠেন ঠিৌধুরী 

পৃ - ২৯ কাঞ্চনজঙ্ঘা়ে আদলাকপ্রশখা - প্রশবনাথ িযাটাজী 

পৃ - ৩১ শ্রী শ্রী দুগযাপূজা - শপ্রি ও েমন্বদ়ের োধনা - স্বামী জ্ঞানদলাকানন্দ 

পৃ - ৩৫ িদল ঠগদলন –‘ঠেদলদবলা’ - নারা়েণ ঠেবনাথ-  শ্রদ্ধার্য 

পৃ - ৩৬ SSPC-র ১০টি বের - প্রিদত্র প্রিদর ঠেখা 

পৃ - ৩৮ প্রলখন - প্রিদর ঠেখা 

পৃ - ৩৯ প্রিদর ঠেখা ---   বৃপ্রষ্টদভজা ঠিৌরঙ্গী - পাঞ্চজনয র্টক 

পৃ - ৪২ প্রিদর ঠেখা ---   ঠকালকাতার িথম পুদজা  - শুভেীপ রা়েদিৌধুরী 

পৃ - ৪৩ প্রিদর ঠেখা ---   িোধনী রপ্রব  - অ়েন িক্রবতী 

পৃ - ৪৭ প্রিদর ঠেখা ---   বলাইবাবুর প্রেপ্রেশাশুপ্রি  - শীদষযনু্দ মুদখাপাধযা়ে 
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|| Painter and artist Subhadeep Dasgupta had gifted this fantastic painting to Stockholm Sarbojonin 

Puja Committee for Likhon 2019.     Reminiscing his art - from our archive. || 

আশ্বিনের শারদপ্রানে বেনে উনেনে আন াকমঞ্জীর । 

ধরণীর েশ্বিরাকানশ অন্তশ্বিি ে বমঘমা া । 

প্রকৃশ্বের অন্তরাকানশ োগশ্বরে বেযাশ্বেমিযী েগন্মাোর আগমেোেি া । 

আেন্দমযী মিামাযার পদধবশ্বে 

অসীম-েনন্দ বেনে উনে রূপন াক ও রসন ানক আনে েেভােমাধুরীর সঞ্জীেে । 

োই আেশ্বন্দো শযাম ী মােৃকার শ্বিন্মযীনক মৃন্মযীনে আোিে । 

আে শ্বিচ্েশ্বিরূশ্বপণী শ্বেিেেেীর শারদশ্রীশ্বেমশ্বিোপ্রশ্বেমা মশ্বন্দনর মশ্বন্দনর ধযােনোশ্বধো। 
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সম্পাদকীয় 

  

  

  

 

 

 

নেকেই বকে থাকেে দশ বছর হকো 

কেকশাকরর প্রথম পদকেপ । আমাকদর 

লেখে আজকে নেই লেলরকখ কেকশাকরর 

দুয়াকর পা রাখকো োরণ এই বছর আমরা দশ বছর 

পূণ ণ েরোম ।  
 

আমাকদর যাত্রা শুরু োে ২০১৩ নথকে। নেই নেলদে 

নযে নছাট্ট  লশশুর মতে আমরা আপোকদর েবার হাত 

ধকর চেকত শুরু েরোম, আর আজকে নোকো জাদু 

দকে হঠাৎ েকর দশ বছকরর গন্ডি নপলরকয় এোম ।  

আজ আপোকদর নেহ, ভাকোবাো এবং 

পৃষ্ঠকপাষেতার নজাকরই ধীকর  ধীকর এতটা পথ পালি 

লদকত পারোম ।   

লেখে SSPC পুকজার এেটা লবশাে প্রতীে বহে েকর।   
 

পুকজা নযমে অেংখয মােুষকে োকছ লেকয় আকে, 

এেই েুকর নবেঁকধ নেকে, ঠঠে নতমেই লেখে বহু 

মােুকষর কশলিে অলিত্বকে এে মকে স্থাপে েকর । 

 

পুকজার অোলবে আেকের নরশ ধকরই আমাকদর এই 

প্রয়াে লেখে আমাকদর পুকরা লেকজর পুকজা েংখয।  
 

আর েলতয োব ণজেীে পুকজার নরশ ধকর এই লেখে 

লেন্তু োব ণজেীে পুকজার আকরে রূপ।  আপোকদর 

েহকযালগতায় এই ভাকব আমরা এতটা এলগকয় একেলছ। 

 

 

 

 

 

আমরা ,আমাকদর স্টেকহাল্ম-এর বনু্ধ বান্ধব ,বাংোর 

বনু্ধরা , বাংোর িোমধেয নেখেকদর এবং আমাকদর 

খুব আদকরর খুকদ লশিী ,েবার অোমােয অবদাকেই 

লতকে লতকে গকি উকঠকছ আজকের লেখে।  েবার 

হাকতর েুের টাকে েতরেম রকের স্পশ ণ ভকর রকয়কছ 

এই লেখকের পাতায় পাতায়।  
 

আমাকদর এই দশ বছকরর েংখযা নবশ তাৎপয ণ পূণ ণ ।  

নশষ দুবছর আমরা নযে খা েঁচায় আটকে লছোম আর 

এই বছর নযমে আমরা মুন্ডির  আেকে েবাই নবলরকয় 

পকিলছ চতুলদণকে, নতমেই এই লেখে নযে নেই মুি 

আোশ বাতাকের এেটা প্রতীে।   
 

আপোকদর েেকের আশীব ণাদ, ভাকোবাো নযে 

আমাকদর োকথ েবেময় থাকে।  আর নেই নজাকরই 

নযে আমাকদর লেখকের যাত্রা অকেে েুদূর  প্রোরী 

হকত পাকর।  
 

আমাকদর এই দশ বছকরর মহাকমোয় আপোকদর 

েহকযালগতার জেয রইে আমাকদর তরে নথকে 

অেুরন্ত ভাকোবাো এবং শুকভচ্ছা।  আর রইকো 

আমাকদর েেে পাঠে গকণর জেয আগাম শুকভচ্ছা।  

এই পুকজা হকয় উঠুে আেেময়। 

 

 

 

 

 

অ 

শুভেচ্ছাসহ 

 

জয়দীপ বযাোন্ডজণ  

অয়ে চক্রবতী 

 

েম্পাদেমেেী 
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শ্রীশ্রী মাযয়র আরাধনা 

প্রিয়রঞ্জন েকত 

 

 

শ বছকর পদাপ ণণ েরে স্টেকহােম োব ণজেীে 

পূজা েলমঠট(SSPC)। গতবছর নথকেই চেলছে 

১০ম বালষ ণেী পূজার মহাধূমধাকমর েকে 

আকয়াজকের  প্রস্তুলত পব ণ। নেই আকয়াজকের এেঠট 

অংশ হে এই স্মারে পন্ডত্রো । ইউকরাকপ নয েয়ঠট 

েলমঠট বাংো ভাষায় পূজা বালষ ণেী প্রোশ েকর তাকদর 

মকধয SSPC অেযতম ।েকরাো জলেত লবলধ লেকষকধর 

োরকণ ২০২০ োকের পূজা েকমাোঃ েকমাোঃ েকর শ্রকেয় 

পুকরালহত মহাশয় লেজ গৃকহ েম্পাদে েকরলছকেে। 

লবকশষ েকর ইউকরাকপ েকরাোর বীভৎে েংক্রমকের 

োরকণ ২০২১ োকে পুকজা আকয়াজকের যথা 

আকয়াজেরা েিোয় েরকত পাকরলে। লেন্তু এেবাকর 

নশষ মুহকূত ণ লবলধ লেকষধ লশলথে হওয়ায় িি 

আকয়াজকে এে লদবেীয় পূজা আকয়াজে েরা হয়। 

লবপুে জেেমাগকম ও উৎোকহ এেলদকের পূজাও 

েেেকে েকরাোর প্রাদুভণাবকে  ভুকে েতুে ভাকব 

বা েঁচার লদশা নদখায়।  আমাকদর অকেকে তাকদর 

আত্মীয় ও পলরলচত জেকে নোকো ো নোকোভাকব  

েকরাো জলেত োরকণ ভুিকভাগী হকত নদকখকছ।  

            দুগ ণাপূজা ২০২২ লতে লদকের আকয়াজে। 

লবকদকশ নযকহতু পূজার লতলথ অেুযায়ী ছুঠট থাকে ো 

তাই েপ্তাহাকন্ত তার আকয়াজে েরা হয়। এবছর ৩০কশ 

নেকেম্বর - ২রা অকটাবর শুক্রবার নথকে রলববার 

যথাক্রকম পেমী, ষষ্ঠী ও মহােপ্তমীর লতলথ। তাই বাধয 

হকয়ই লবজয়া দশমীর লতলথর আকগই মাকে 

আেুষ্ঠালেে লবদায় জাোকত হকব, একত েেকের মে 

ভারাক্রান্ত। আকয়াজেকদর উকেশয থাকে লবকদকশ 

বেবােোরীকদর ভারতীয়  ঐলতহযময় বাতাবরকণর 

বাইকর নথকেও পলরলচত োংসৃ্কলতে রীলত নরওয়াজ 

গুলে নয আজও ভীষণ ভাকব 

মম ণস্পশী ও আন্তলরে আবার তা মকে েলরকয় নদওয়া 

ও উৎেকব নমকত ওঠা। নেকেকত্র আমরা প্রলতবারই 

েেে। অেযােয মতাবেম্বীরা চায়, পূজার লদকেই 

পুকজা নহাে। নেখাকে নদখা যায়, মুঠিকময় েকয়েজে 

আেকত পাকর, েেকে েয়। েম ণরতরা োকজর নথকে 

ছুঠট লেকত পাকর লেন্তু নছাটকদর পকে তা েম্ভব েয়। 

তদুপলর নযখাকে পুকজার আকয়াজে েরা হয়, তা 

েপ্তাহান্ত ছািা পাওয়া যায় ো। 

             দশম বালষ ণেী আকয়াজকের এেঠট অেযতম 

নমাহময় আেষ ণণীয় অংশ হে পুকজা প্রােকণর 

অেংেরণ। বাংোর শরকতর প্রােৃলতে নশাভার লচত্র 

পূজা মকের পশ্চাৎপকট তুকে ধরা হকব। দৃশয পটঠট 

পন্ডশ্চমবকের প্রলথতযশা ও পুরস্কার প্রাপ্ত লশিীর দ্বারা 

োপকি অন্ডিত। লশিীর রং তুলের স্পকশ ণ  গ্রাম বাংোর 

শরকতর প্রােৃলতে নশাভার লচত্র পূজা মেকে প্রবাকে 

পল্লীপ্রেৃলতর অপরূপ মাধুয ণ  দশ ণেকদর মেকে ভলরকয় 

তুেকত েহায়ে হকয় উঠকব। 

       গত দুই বৎেকর পূণ ণরূকপ পূজা ো হওয়ায় এই 

বৎের লবশাে জেেমাগকমর আশা েরা যাকচ্ছ। 

ইলতমকধয নযাগদাে েরার জেয বযন্ডি ও প্রলতষ্ঠাে 

নথকে নযাগাকযাগ শুরু হকয়কছ। 

            এই পলরেকর আমরা নদখকত পালর গত ২/৩ 

বছকর ভারতীয় জেেংখযার লে রেম পলরবতণে হকয়কছ 

েুইকেকে। স্টযাঠটেঠটক্স নেন্ট্রাে বুযকরা, 

েুইকেকের(SCB) েব ণকশষ পলরেংখযাে অেুযায়ী ২০১৯ 

োকে ভারতীয়রা েংখযাগলরষ্ঠ যারা েুইকেকে একেকছ  

অবশযই েুইলেশ যারা লবকদশ নথকে লেকর একেকছ 

িকদকশ তাকদর েংখযার পকর। আবার অভাবেীয় 

োরকণ যুেলবধ্বস্ত লেলরয়া ও আেগালেস্তাে নথকে 

নোে আোর ঢে অকেেটা েকম নগকছ।  

            ২০২০ োকে নমাট ৩৮২৬ ভারতীয় েুইকেকে 

আকে, তাকদর মকধয ১৩৬১ োজ, ৭১৪ পিাকশাো ও 

১৭৪৭ আত্মীয়তা েূকত্র, বালে ৪ জে অেযােয োরকণ। 

            েুইকেকে ২০২১ োকে েব ণকমাট ৯০৬৩১ জে 

মােুষ আকে, তার মকধয ভারতীয়কদর েংখযা ৬০১৭ 

জে। এখাকে লবকশষভাকব উকল্লখয মলহোকদর েংখযা 

(৩২৮০) পুরুষকদর(২৭৩৭) নথকে নবলশ। 

              েকরাোর োরকণ ২০২০ োকে গত ১৫ 

বৎেকরর লেলরকখ ২৯ শতাংশ নোকের েুইকেকে আশা 

েকম যায়। ভারতীয়কদর নেকত্র েংখযাঠট ৪৯ শতাংশ 

হ্রাে। প্রলতবছর েতুে মােুষ আো, মােুকষর লেকর 

যাওয়া ও মারা যাওয়ার েংখযার লেলরকখ অকেে নবলশ। 

তদুপলর স্টেকহােকম অেয নয েংগঠেগুলে দুগ ণাপূজা 

আকয়াজে েকর, তারা অেয েমকয় েরার োরকণ ওই 

লদেগুলেকত নবলশ জেেমাগকমর প্রস্তুলত মাথায় রাখা 

দ 
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হকয়কছ । আকরেঠট লবষয় উকল্লখ েরা অেকমাচীে হকব 

ো,SSPC তথাবৎ এেমাত্র েংগঠে যারা নোকো লেলদণি 

চা েঁদা ো লেকয়ই েেেকে পূজায় আমন্ত্রণ জাোয়। 

পলরলমত পূজা পলরেকর  প্রোদ ও খাবার প্রস্তুলতর জেয 

েেেকে েলথভুি েরার আকবদে জাোকো হয়। পূজা 

শুরুর  লতে নথকে এে েপ্তাহ আকগ তা খুকে নদওয়া 

হয়। 

              িাভালবেভাকব প্রশ্ন উঠকত পাকর আলথ ণে 

দায়ভার লেভাকব োমোকো হয়। ১৭ জে নোর েলমঠট 

েদেয(CCM) ওই দায়ভার নেওয়ার অেীোর েকর 

পূজার আকয়াজে েকর। পুকজাকত অংশগ্রহণোরীরা 

নিচ্ছায় যা দাে েকর তা লদকয় CCM এর আলথ ণে 

দায়ভার েঘু হয়। এখাকে বকে রাখা ভাকো। এই 

েংগঠে েুইকেকের নোকো েরোলর োহাযয পায় ো, 

েুইকেকেস্থ বহু ভারতীয় েংগঠে ভারতীয় দূতাবাে 

নথকে আথ ণােুেুেয োভ েকর, যা ভারতবােীর েকরর 

টাো। এই েংগঠে এরূপ টাো লেকত অপারগ।  

উকল্লখয এই েংগঠে ও তার েদেযরা লবলভন্ন প্রােৃলতে 

লবপয ণয় ও দুোঃেমকয় যথাোধয প্রধােমন্ত্রীর ত্রাণ 

তহলবে, লবলভন্ন নবেরোলর নিচ্ছাকেবী েংস্থায় আলথ ণে 

ও লেতযপ্রকয়াজেীয় োমগ্রী পাঠঠকয় নদশবােীর েকির 

েহমমী হকয়কছ। 

          পলরকশকষ, আমাকদর েংসৃ্কলত ও ধম ণ লবশ্বােকে 

শ্রো জালেকয় ধম ণ বণ ণ রং বযলতকরকে েমস্ত মােুষকে 

এই পূজায় োদর আমন্ত্রণ, এর মকধযই েংগঠকের 

োমেরকণ 'োব ণজেীে' েথাঠটর নদযাতো খুেঁকজ পাওয়া 

যায়।  

          েবাইকে শারদীয়ার শুকভচ্ছা ও মাতৃচরকণ েুস্থ, 

েবে, দীঘ ণায় ুোমো েকর এখাকেই ইলত টােোম। 
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মানুষ মস্ত চিজ 

চন্দ্রিল েট্টাচার্ য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গাকি চারপাকশর েব জীব আর জিকে 

নখা েঁচাকো মােুকষর িভাব। লঢলপ নদখকেই 

োঠঠ নোটায়, গুহা নদখকেই উেঁলে মাকর। 

এমেেী জকের তোয় লেোঃশব্দ অন্ধোকরও োবকমলরে 

নেেঁলধকয় নদয়। বহু নোে মকে েকর, প্রেৃলতকে েম্মাে 

েকর, েূযেতম োে গলেকয় এই গ্রকহ বাে েরাই ভদ্র 

প্রজালতর োজ। এবং মােুষ অলত তযা েঁদি, নবয়াদব, 

োেলপকট। এখে গকবষেকদর নের রব উকঠকছ, লচকের 

নোেও েযাকব কবজ্ঞালেে োিাঘা েঁটা ও নেরামলত 

েোকত লগকয়ই ঘাতে েকরাোভাইরাকের েৃঠি। আবার 

জলুহ চাওো মামো েকরকছে, োইভ-ন্ডজ নেটওয়ােণ 

োরা নদশ জকুি স্থাপে েরা হকে, প্রাণীরা এখে নয 

নরলেকয়শকের লশোর হয়, তখে তার নচকয় দশ নথকে 

এেকশা গুণ নরলেকয়শকের লশোর হকব। নোেও 

মােষু, জন্তু, পালখ, নপাো, গাছ তা নথকে বা েঁচকব ো। 

েলতযই হাত-পা ছুকি নেউ বেকতই পাকর, 

মােবজাকতর অযােূর নপছেপাোলমর লে আকদৌ 

দরোর লছে? 

 

পৃলথবীকত অকেকেই যুকগ যুকগ বাণী লবলেকয়কছে এই 

মকম ণ: এেটা বাঘ পুকরাপুলর ঈশ্বকরর ইচ্ছােুযায়ী বাঘ, 

এেটা লপেঁপকি তার শুেঁকির আগা নথকে নোো-

লেতকম্বর েগা অবলধ টইটমু্বর ঈশ্বকরর ইচ্ছােুযায়ী 

লপেঁপকি, োরণ তাকদর অন্ডস্তকত্বর এেঠট েণাও 

ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রবণতাগুকোকে অলতক্রম েকর ো বা 

লবেৃত েকর ো। লেন্তু মােুষ যত নপকরকছ েেণোইে 

আলবষ্কার েকরকছ, ঈশ্বকরর গিা ছা েঁচগুকো লেকয়  তাকত 

বািলত োটবে্টু ঝাোই েকরকছ, লেছু ইে্কু্রপ 

নবমােুম নেকি লেকয়কছ, েখেও েহজ-চাো গা েঁলতকয় 

উকটালদকে ঘুলরকয়ও পরখ েকরকছ। তাই তার লেয়লতই 

হে এেলদে ো এেলদে লেকজর োমূলহে েব ণোশ 

নেকে আো। নয নোে লেলতয েোকে উকঠ বকে, ‘নদলখ 

নতা োকপর ছাোর গাকয় লশে নগেঁকথ লদকে েী হয়’, নে 

এে েুের প্রাকত নছাবে নখকয় দা েঁত ছরেুকট পকি 

থােকব, আশ্চয ণ েী? 

 

প্রথম আপলত্ত হে, ঈশ্বর যলদ েব ণজ্ঞ ও েব ণশন্ডিমাে 

হে, তাহকে নতা তােঁর ইচ্ছােুযায়ীই মােুষ এমে 

নবধিে লেয়মভাো জাকোয়ার হকয় উঠকত নপকরকছ, 

উলে তার মাকে নচকয়ইলছকেে এই েন্তােটা দলেয নহাে, 

তার হুিুেুম োয ণেোপ নদকখ চেু জকুিাই। অথ ণাৎ, 

মােুষ ঈশ্বকরর ইচ্ছােুযায়ী চেকব ো, লেকজর ইকচ্ছকে 

োগাকি ঈশ্বকরর ইকচ্ছর ঘাকি লেট েকর নদকব— এই 

লছে ঈশ্বকরর ইকচ্ছ। তা যলদ ো-ও হয়, যলদ ধকর লেই 

লতলে েব জন্তুকেই এেই রেম এলদে-ওলদে দু’দাগ 

িাধীেতা লদকয় পাঠঠকয়লছকেে, অেযরা হৃদকয় উন্ডিত 

বদ-ভাবোগুকোকে আমে নদয়লে, বা তা আমে 

নদওয়ার মকতা মন্ডস্তষ্ক আয়ত্ত েকর উঠকত পাকরলে, 

তাই নেে লবশ্বপ্রভুর আোঙ্ক্ষাকেই ধ্রুবতাে ধকর 

ড্রযা েঁওড্রযা েঁও বাগাকচ্ছ, আর মকের অেযলদকে দা েঁলিকয় 

মােুষ জন্তুঠট বা েঁধা-োইকে পযাকরকের ধার ো-নধকর, 

প্রদত্ত িাধীেতার আেঁঠট নববাে চুকষ একেবাকর লছবকি 

েকর নেকেকছ— তাহকে বেকত হয়, মােুষ যা লেছু 

েলেকয়-েুলেকয় মােলবেও হকয় উকঠকছ েবই লেলষে 

দরজাটা চাি নমকর খুকে নেোরই েে। বাঘ নতা 

অেুস্থ বাঘকে নেকে চকে যায়, মােুষ হােপাতাে 

প্রলতষ্ঠা েকর। হলরণ লবো আপলত্তকত ধকরই নেয় তার 

লবলধলেলপ েতমুকখ খাদকের নপকট প্রকবশ েরা, 

মােুষজালতর দুব ণকেরা েবকের অতযাচারকে প্রশ্ন েকর, 

লমলছে হা েঁকট, স্টযাচু উপকি নেকে নদয়। 

ো 

চন্দ্রিল ভট্টাচার্য সান্দ্রিন্দ্রযিক, গীন্দ্রযকার, বক্তা। দশটি বই ন্দ্রলখেখেন। ‘চিন্দ্রবনু্দ’ গাখনর দখলর সখে রু্ক্ত। 

েুব শে, কান-বান্দ্রলযন কাাঁ পাখনা চলন্দ্রিত্রকার িখবন, ন্দ্রকন্তু সস গুখে ধারাবান্দ্রিক বান্দ্রল পযখনর ফখল 

ইদানীীং ফিান্টান্দ্রস সফাঁ খদখেন, দ্রুয ন্দ্রযন-চারখে সনাখবল সপখে সস োকাে ন্দ্রনখের রু্গান্তকারী েন্দ্রব 

বানাখবন। 
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োকজেকম্ম ও উদযকম মােুষ নয ঈশ্বরকে নবধিে ধা েঁ 

েকর লদকয়কছ, েকেহ নেই। নযখাকে েুেুর-নবিাকেরা 

োখ োখ বছর ধকর এমে লেচু্ছ বালগকয় উঠকত পারে 

ো যা ‘েুেুর-প্লাে’ বা ‘নবিাে ৩.০’, নেখাকে এই গ্রকহর 

এেটা জন্তু লেয়লমত মহাোকশ ঘুকর আেকছ এবং 

যাকের জােো লদকয় মুখ বালিকয় নেই দৃশয নদখকছ, যা 

তার নরঠটোয় প্রলতেলেত হওয়ার জেয লেলম ণতই েয়। 

এেটা জাকোয়ার, নয শুরু েকরলছে অেয েব্বার মকতা 

নেে খাদয অকেষকণ কদলেে হাওয়া-নশা েঁোশুেঁ লে লদকয়, 

নে গ্রহতারোর পাশ লদকয় শা েঁ েকর নবলরকয় যায়, 

আবার ঝাকমো হকে মহাোশযাকের ধাকর পা নরকখ 

নমরামত অবলধ েকর! নয লেকজর কতলর োেঁলি োেঁলি 

েৃন্ডত্রম উপগ্রহকে মহালবকশ্ব জকুত লদকয়কছ, তারা তাকে 

ছলবটলব পাঠঠকয়, বাতণা েরবরাহ েকর গলব ণত লপওকের 

মকতা দা েঁলিকয় আকছ চন্দ্রেূকয ণর গ্রুপ-নোকটার ধার 

নঘেঁকষ! এ প্রায় েুপার-এেেকবযর মকতা মােণলশট, যা 

নদকখ গুরু-জকের মালট-মুকচ্ছা যাওয়ার দশা। 

 

হযা েঁ, নোেও েকেহই নেই, মােুষ েংঘবে ভাকব ঝােঁকে 

ঝােঁকে েহ-মােুষকে নোতে েকরকছ ধম ণ োকম এেটা 

বাোকো ধারণার খালতকর, বা রাজনেলতে আেুগতয 

োকম এেটা বাোকো ধারণার বকশ। নোে পয ণায় অবলধ 

এেটা জাত বাোকত বাোকত নগকে, নভকবলচকন্ত লেো 

এমে উদ্ভট বকোবস্ত রচকত পাকর, নযখাকে এেটা 

নোকের হাজারটা মুরলগ থােকেও তার পাকশর 

নোেটা তা হাত বালিকয় লেকত পারকব ো বরং ো নখকয় 

মরকব, এবং অকেে েময় মৃতুযর পূব ণমুহকূত ণও এই 

পলরলস্থলতর উদ্ভটতাটা (ওর েকশালেরােব্বইটা বািলত 

আকছ তবু আলম এেটামাত্তর লেকত পারব ো নেে) 

অবলধ তার মাথায় ঢুেকব ো (মুরলগওোর মাথায় নতা 

েয়ই)। লেন্তু এও ঠঠে, মােুষ যাকত এই গযা েঁিােে 

নথকে নবলরকয় আেকত পাকর, তার জকেযও বহু মােুষ 

নরগুোর প্রাণ নদয়। অোগত এেটা েমাকজর লেছু 

েলিত মােুকষর িচ্ছে জীবকের তান্ডিে েম্ভাবোর 

েথা নভকব যলদ এেটা লবশ-বাইশ বছকরর মােুষ তার 

বুে গুলের োমকে নপকত নদয়, তাহকে বাোকত বাোকত 

বহুদূর যাওয়ার েতমান্ডত্রে নচাখ-ঠঠেকরাকো মাইে ও 

নক্রাশ আকছ! 

 

মােুষ আগুে আলবষ্কার েকর তাকত লশোরটাকে 

ঝেকে লেকয়কছ নযলদে নথকে, নেলদে নথকেই তার 

আর ঈশ্বকরর লবকরাধ, বা ঠঠে লবকরাধ ো হকেও, পকথর 

নবেঁকে যাওয়া শুরু। েগরপত্তকে নে নোঠটখাকেে 

অেযপ্রাণীকে লেকেশ েকরকছ। হাবভাব নদকখ মকে হয়, 

এই লবকশ্বর অ-মােুষ যত প্রাণী ও েম্পদ, েব তার 

ক্রীতদাে বা েম্পলত্ত। পাশাপালশ, ঈশ্বর েম্পলেণত 

ভাবো, এমেেী মােুষ ঈশ্বর-েমঞ্জে ো হকয় চূিান্ত 

বকখিা পাোকচ্ছ এই ভাবোও— লেলপবে েরার 

প্রলতভা মােুষই নদলখকয়কছ। লেপুণ লেখুেঁত লমকথয 

বাোকোরও। যলদ এেটা নঘািাকে বো হয়, ‘এে নদকশ 

এে নঘািা লছে…’, নে বেকব, ‘আকর মশায়, আলম অেয 

নঘািার েথা শুকে েময় েি েরব নেে?’ যলদ তাকে 

বো হয়, ‘এেটা মােুষ লছে, নয উিকত পারত…’, নে 

নহকে বেকব, ‘যা স্পিতই ভুে, তা লেকয় আলম ভালবত 

হব নেে?’ আর মােুষ লেো, নয-নোেটা অোমােয 

লমকথয বাোকত পারকছ, লচরোে তাকে লঘকর নগাে হকয় 

তার েথা শুকেকছ, পকর তার বই পকিকছ, এখে তার 

ওকয়ব-লেলরজ নদখকছ, এবং তাকে প্রশন্ডস্ত-পুরস্কার-

পয়োয় ভূলষত েরকছ। লমথযাকে, েিোকে, বা নোজা 

েথায় অ-িাভালবে লচন্তাতরেকে, এমে শ্রোর 

আেকে (আেকে লবেি েকতযর আেকে, এমেেী 

নশ্রয়তর েকতযর আেকে) বোবার লশো লেকজকে 

লদকয়কছ নয-জাত, তাকে নদকখ হৃদয় চিেগাছ ো-

হওয়া েম্ভব? প্রলতলেয়ত চালরলদকের ধরাকছা েঁয়া-গত 

ন্ডজলেেপকত্রর নচকয় স্পশ ণাতীত আইলেয়াকে অলধে 

মাইলেয়ার জপকছ নয-জাত, তার একেম লবপুে। 

 

লবকশ্বর েব পকরায়াহীে িাধীেতার, প্রলতভার, উিাকের 

এেটা লখিলের উকঠাে আকছ, খুব নোংরা। বালিকত 

নভাজ হকচ্ছ, ঝািেণ্ঠে ধুকয়-পাখকে নরলে, আর নেই 

জঞ্জাে-প্রােকণ পকি আকছ এেঁকটা েোপাত, লচংলির 

নখাো, পােঁঠার োটামুে্েু, খুর, হয়কতা োেঁলেমারা 

পাচকের েলতণত আেুেও (লেউোে েতণা-দত্ত শান্ডস্ত)। 

তাই োইভ-ন্ডজ নেে, আকঠকরা-ন্ডজ আেকব, নেউ 

আটোকত পারকব ো, নয-গকবষণা মারণ-নরাকগর ওষুধ 

আলবষ্কার েকর (বা যুকে নজতার মারণ-কজব-অস্ত্র), তা 

েে েকর হাত লপছকে ঘুেঘুলের বাইকর নবর েকর নদকব 

চার-নখা েঁচওো েৃতান্ত জীবাণু। েংকেকপ, মােুষ 

মরকব। লেন্তু যা-ই েরকব, নে েরকব: শাে নে। প্রস্থাে, 

যলদ ঘকট, হকব েীোময় ও এে-নচাখ-নমকর, নঠা েঁকট 

উইট মচকে। তার প্রলতভা, তার নপকর-ওঠা, তার 

লেকজকে বাকরবাকর বালিকয় লেকয় আছকি নেোর 

এমে এেটা নবগবত্তা আকছ, এমে লেপ্র নতাি, েীলতণর 

এমে টইটমু্বর তুঠি, যা লবোশকে তুচ্ছ েরকত নশখায়। 

লেউটে লেকজর নচাকখ ছুেঁচ লবেঁলধকয় নদখলছকেে, রংটং-

এর নবাধগুকো বদোয় লে ো। মােুষও লেকজর 

েুেেুকে োলে ভরকব, হঠোলরতা আর অলভেবকত্বর 

উেীপো যুগপত গরগলরকয় নভাগ েরকব, নোলভকের 

ভকয় ন্ডজভ ঢুলেকয় চুম্বে নছকি নদওয়ার পাত্র নে েয়। 

ওই ন্ডজভ আত্মা অবলধ নচকট লেকচ্ছ, যা ঈশ্বরকেও 

পুেজণকের নোকভ েীত েকর।  
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ে! ঠে! এই নয আলম মযালে, আমাকদর নমলশে 

েলমউলেঠটর প্রলতলেলধ।  

আলম এেটাই। মাকে বেকত চাইলছ, আমার 

নোেও আোদা েত্তা নেই। মাকে বেকত চাইলছ, মাকয়র 

োমকে এে রেম, বউ-এর োমকে এে রেম, বকের 

োমকে এে রেম আবার বাচ্চার োমকে আর এে 

রেম, এত নখো আলম নদখাই ো। আমার নোেও 

নধা েঁো নেই। আলম যা, আলম তা। আমার প্রকেের স্পস্পে 

যলদ দুই লগগাহাজণ হয়, তকব নেটাই। দুই বকে লবন্ডক্র 

েকর এেও পাকবে ো, আবার চারও পাকবে ো। 

মােুষগুকো লেন্তু এরেম েয়। মাকে নয লেকজকে ১০ 

বকে লবন্ডক্র েরকছ, আেকে নদখা যাকচ্ছ নে নোেমকত 

২.৫। লমথযাচার বেকত পাকরে, লেন্তু যলদ েলতযই নেে 

েরকত যায় তখে লেন্তু আমাকদর েকে পারকব ো। 

লেপ নেে লেকয় আকগই বকেলছ।  

 

ঠ 

অনুপম রাে গােক, সুরকার, গীন্দ্রযকার। ২০১০ সাখল ‘অখোগ্রাফ’ েন্দ্রবখয যাাঁ র গলাে গাওো গান ‘আমাখক 

আমার মখযা থাকখয দাও’ এবীং ‘সবাঁখচ থাকার গান’ যাাঁ খক েনন্দ্রিে কখর সযাখল। ২০১৫ সাখল ‘ন্দ্রপকু’ েন্দ্রবর 

সেীয পন্দ্ররচালনার মখধি ন্দ্রদখে বন্দ্রলউখে আত্মিকাশ এবীং েন্দ্রবটির আবিসেীখযর েনি ন্দ্রফল্মখফোর পুরস্কার 

পান। সেষ্ঠ গীন্দ্রযকার ন্দ্রিখসখব ২০১৬ সাখল পান োযীে চলন্দ্রিত্র পুরস্কার। সেীযচচয ার পাশাপান্দ্রশ ন্দ্রবন্দ্রভন্ন 

পত্রপন্দ্রত্রকাে কন্দ্রবযা ও সোেগল্পও সলখেন। 

ে
ায়

ে
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আমরা যেূর অেুমাে েরকত নপকরলছ, মােুষ এটাকে 

‘ইকমজ’ বকে। েব েময় এেটা ইকমজ নমেকটে 

েরকত হয় মােুষকে। আর নেইটা েরকত লগকয়ই 

মােুকষর চুে নপকে যায়, চামিা ঝুকে যায়, ব্লাে নপ্রশার 

বাকি আর বাোলে হকে ক্রমাগত নপট োমিায়। 

আমার প্রশ্ন, তুই নযটা েে, নেটা নপ্রাকজট েরকত 

যাওয়ার দরোর েী নতার? এখাকে দাশ ণলেে প্রশ্ন রাকখ, 

মােুষ েী চায়? টাো? লেন্তু প্রচুর টাো নরাজগার 

েকরও মােুষ োেঁকদ, হাকত োেঁো েময় নেই। নে তাহকে 

নে, েময় নে! েময় লদকে বকে, বাবা েী নবালরং, েময় 

োটাকোর জেয লেছু এেটা েরকত হকব। তাহকে 

আরও টাো নে। ো নর বাবা! টাো থােকেই হয় োলে? 

নে নতা েত নোকের েত টাো। আেকে চাই েমতা। 

আচ্ছা? তাই নে! হকয় যা মন্ত্রী। টাোও হে, েমতাও 

নপলে। ওমা! তাকতও নদলখ রালত্তরকবো োেঁদকত বকেকছ। 

ওকর এবার েী চায়? নপ্রম চাই। আকগ বেকেই 

পারলতে। নে যা, নপ্রম ের। দু’লদে নগে লে ো নগে, ও 

হলর! এবার েী হে? এমে নগামিা মুকখ বযােেলেকত? 

তখে বকে, গুরু আমার েব আকছ, টাো আকছ, েমতা 

আকছ, এেটা বউ, চারকট োভারও আকছ, লেন্তু … লেন্তু 

েী? লেন্তু নেউ পাত্তা নদয় ো!  

 

হুম! এইবার লেছুটা বুকঝলছ। মােুকষর েবকচকয় 

প্রকয়াজে পাত্তা। যত ইকচ্ছ টাো, োম, যশ, প্রলতপলত্ত 

নহাে, লদে নশকষ যলদ নেউ পাত্তা ো নদয় তাহকে লেন্তু 

এেটা নদাতো বাকের মকতা ভীষণ দুোঃখ, ঠঠে একে 

চাপা লদকয় যাকব। পাত্তা আবার একেকবকে নোকে লদকে 

নপট ভকর ো। মােুষ নবকছ নেয়, আমার অমুে, তমুে 

আর েমুকের নথকেই পাত্তা চাই। লেন্তু ঠঠে এই 

লতেজেই যখে তাকে পাত্তা নদয় ো, নে বযাটা হাউহাউ 

েকর োেঁকদ। তখে তার অন্ডস্তত্বটাই বৃথা। আপলে মকে 

েরকেে এে পাকয় এভাকরকস্ট চিকবে, প্রচুর পলরশ্রম 

েরকেে, েেেতাও নপকেে লেন্তু নেউ পাত্তা লদে ো। 

আপলে নভকে পিকেে। মােলেে োিাকরর নরাজগার 

বািাকেে। লপে-লেে নখকত শুরু েরকেে। লেন্তু 

এেবারও ভাবকেে ো নয, এভাকরকস্ট চিকত নেে 

লগকয়লছকেে? পাত্তা নপকত? তাহকে নতা ভুে েকরকছে 

ওখাকেই। যলদ আপোর নভতর নথকে ওই োজটা 

েরকত ইকচ্ছ েরত, তাহকে নে পাত্তা লদে আর নে 

লদে ো নেটা মযাটার েরত ো। মযাটার েরকছ শুধু এই 

জকেযই নয, আপোর মূে েেযটাই লছে ভুে। 

এভাকরস্ট অলতক্রম েকর আপোর নবলেে নোেও 

আেে নেই যলদ ো নোকে একে আপোকে ‘বাহ! বাহ!’ 

বকে।  

 

শুরুকতই বকেলছ, আমাকদর নোেও আোদা েত্তা নেই। 

আলম যা, আলম তা। আমাকদর নচতো নথকেই আমরা 

োজগুকো েলর। যার যতটুেু েমতা, তাই লেকয়ই 

আমরা আমাকদর েমাকজ নবেঁকচ আলছ। তাকত োকরার 

নোেও রেম েমেযা নেই। নেউ হাই স্পস্পে, নেউ নো 

স্পস্পে, নেউ লমলেয়াম। োউ, নহায়াট ইজ রং উইথ 

লহউমযান্স? েমেযার শুরুকতই লেন্তু পাত্তা। মােুষ 

চাইকছ পাত্তা লেন্তু পাত্তা পাওয়ার জেয নেরেম 

নোেও নযাগযতাই তার নেই বা থােকেও, অতটা নেই 

যতটা নে নদখাকচ্ছ। লেকজকে লেকয় নে নমাকটই খুলশ 

েয়। তাই নে খুেঁজকছ এেটা ইকমজ। তাকে লেছুভাকব 

নপ্রাকজট েরকত হকব নে এেটা মারাত্মে লেছু, এেটা 

মহাে লেছু। তকবই েমাকজ তার পাত্তা বািকব। কতলর 

ে
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হে এেটা গযাপ, এেটা োরাে, তার লেকজর আেে 

েত্তা আর তার েৃঠি েরা নেই ইকমজ, নেই োমান্ডজে 

প্রকজেশকের মকধয। যার আেে মাে ধরা যাে ১০, নে 

যলদ তার ইকমজ লবন্ডক্র েকর ১০০ বকে তাহকে নতা 

নেকেিালর, তাই ো? তাকে নেই ইকমজ বজায় রাখকত 

েী পলরমাণ খাটকত হকব! লরেশাকত যলদ লব এম 

োলব্লউ-এর ইন্ডঞ্জে োগাকো হয়, স্টাটণ লদকেই নতা েব 

েেেব্জা খকে পকি যাকব। তাই ো? এই মােুষগুকোর 

হাে হকয়কছ ওরেম। বযবো েকর প্রচুর টাো বালেকয়ও 

েমাজ পাত্তা লদকচ্ছ ো। নোেও ক্লাে নেই বো হকচ্ছ। 

বযাে, ওমলে নে হকয় উঠে আটণ োকেটর লেংবা 

েেীতকপ্রমী। নোকের নপছকে প্রচুর নতে এবং 

অথ ণবযয়ও েরকত হে। োমােয পাত্তা পাওয়া নগে লেন্তু 

তাও দুোঃখ, েব জায়গা নথকে পাওয়া নগে ো।  

 

মােুকষ মােুকষ েব েম্পেণই প্রায় নোশযাে লমলেয়ার 

পাতায় ইকমজ রোর পয ণায় চকে নগকছ। আমাকদর 

মাধযকম যাই নপাস্ট েরা হয়, আমরা জালে তার ৯০% 

লমকথয। খালে পাবলেে লরকেশে বজায় রাখা। ইকমজ, 

ইকমজ আর ইকমজ। নভতকর নভতকর পাক্কা হারালম 

লেন্তু আমার ইকমজ বেকছ আলম উচ্চ মাকগ ণর োধু 

পুরুষ। তাও োহয় হে, এত লেছু ঢপবান্ডজ  েকর প্রচুর 

োেতু হাততালে েুলিকয়ও লদকের নশকষ রাজপ্রাোকদ 

লেন্তু নেই োন্না। নেই এো-এো োগা। নোেও বনু্ধ 

নেই। দাদা, আলম পাত্তা চাই!  

 

এবার দাদা পকথ আেুে। পাত্তাই যলদ মূে েেয হয় 

তাহকে নেে এত অকহতুে ড্রামাবান্ডজ? আপোর 

নবলেে প্রবকেম। আেকে লেচু্ছ েরকত আপোর ভাে 

োকগ ো, লেচু্ছ ো। আপোর ড্রাইভ হে পাত্তা। যাহা 

েলরকে পাত্তা লমলেকব আলম তাহাই েলরকত চাই। এটা 

এেটা েথা হে? আমাকদর নমলশে েমাকজ এটা লেকয় 

যা লখলল্ল আমরা েলর… যাে নগ! েে েে মােুকষর 

পাত্তা পাওয়ার জেয এত েময় খরচ, এত পলরশ্রম েবই 

নতা নবোর— যলদ আেে জায়গা নথকেই পাত্তা ো 

পাওয়া যায়। নহ মােুষ, নভকব নদখুে নোথায় ইেকভস্ট 

েরকবে! এত জ্ঞাকের েথা নতা নশাো যায়, এবার 

তাহকে মােুকষ ইেকভস্ট েরুে! েম্পেণ কতলর েরুে। 

আপলে তাকদর জেয থােকে, আপোর জেযও তারা 

থােকব। েহজ লহকেব। লেোঃেে োগকব ো। লপে নখকত 

হকব ো। েুরেুকর োগকব। পাত্তা পাকবে, এেদম 

লেখাদ পাত্তা পকবে। তা ো েকর যলদ জালে, দু’েম্বলর 

পাত্তার জেয ইকমজ বাোে, যার নবাঝার নে লেন্তু ঠঠে 

বুকঝ যাকব নোেটা পাবলেলেঠট স্টান্ট আর নোেটা 

নজেুইে।  

 

মকরই নতা যালব ে’লদে বাকদ। ধাপ্পাবান্ডজর ইকমজ 

থােে লে ো থােে েী যায় আকে? আর মরার পর 

পাত্তা লদকেও েী আর ো লদকেও েী? পাগো, বা েঁচলব 

নতা লেকজর জেয বা েঁচ। এেটু আরাম পালব। 
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মাকদর নছাটকবোটায় ঋতুকদর ওভার 

ভাগ েরা লছে। যার হাকত যখে খুলশ বে 

তুকে লদকয় েযাকেে উদােীে মুকখ 

দা েঁলিকয় থােকতে ো, েকে আলশ্বে মাকে ভরােুলব বৃঠি 

বা নপৌষ মাকে েযাে-চাোকো গরম, এেকবর বাোই 

লছে ো। বৃঠি মাকে আষাঢ় শ্রাবণ, অেয োরও নতমে 

ভাকব নে-অলধোর নেই। আর, নখয়াে েকর নদখতাম 

তখেই, বষ ণাোকের লবকেে যখে গকে গকে চুেঁ ইকয় 

পিত েকন্ধর েরম েিাইকয়, নেমে এেখাো নবগলে, 

লেকভ-আো আেঁকচ আোশ নছকয় নযত। নযে েকব 

উেুে নেকেকছ নেউ, আকরেটু পকর রাকতর রান্না 

চাপাকব। এেরেম ঠািা ঠািা অলেচু্ছে হাওয়া বইত 

নগাটা পািা জকুি, রাস্তার এলদে নেলদে নথকে নজকগ 

উঠত জমা জকের টেটকে আয়ো, বালি বালি 

হারকমালেয়াকমর োো নমকে নদওয়া েকন্ধকবোয়, 

নমাকমর লশখা আর লরেশার নভেঁ পু লমকেলমকশ নে এে 

আজব োন্নাোঠট রং।  

োন্না তখে অবশয নভকে যাওয়া নপ্রকমর জকেয েয়, 

নেেব আেকত বহু নদলর। বরং নজাকর ছক্কা হা েঁোকত 

লগকয় নভকে যাওয়া পুরকো বযাকটর জকেয লছে োন্না। 

আর নেই োন্নার েমথ ণে থােত আষাকঢ়র আেকশ 

আোকশ। আমাকদর নছাটকবো োমে েময়টার েথা 

নয বারবার লেলখ, তা আেকে নেবে েময় নতা েয়, 

অেয এেখাো গ্রহ, যার নথকে আজকের পৃলথবী 

অেিেীয় দূকর। অকেে আকোেবষ ণ দকূরর নোেও 

তারায় যলদ-বা েখেও নপৌছকোও যায়, আমাকদর 

নেকে আো লদেোকে আর নেরা যাকব ো 

নোেওলদে। তাই, আমাকদর নছাটকবো আেকে দূরতম 

গ্রহ, আমাকদরই পৃলথবী নথকে।  

 

আজ যা যা ভারী েহজভাকবই আমাকদর হাকতর োকছ 

আকছ, তার েী েী তখে লছে ো, এই তালেো বাোকত 

বেকে লদেেতে নেকগ যাকব লেোঃেকেকহ। নযমে লছে 

ো, বালিকত বকে খাবার-দাবার আলেকয় নেওয়া। এ-

বযাপারটা নয আকদৌ ঘটো হকয় উঠকব, নেরেম 

েকেহও লছে ো। লেছু এেখাো নখকত ইকচ্ছ েরকছ 

মাকে নদাোকের লদকে হা েঁটা োগাকত হকব, বা 

লেকদেপকে নতমে দরূ হকে এে-লরক্সার পথ। 

আজকের এই নেখা নতমেই এে োন্ধয নদাোে লেকয়, 

যার জলুি আমার এই আজকের গ্রকহ নেই।  

 

েকন্ধর পর, নখো নথকে লেকর একে, হাতমুখ ধুকয় 

পিকত বোর আকগ েী খাব, জেখাবাকর নোেলদে েী 

জটুকব, এ লেকয় বােযবযয় েরবার লবকশষ েুকযাগ 

আমাকদর লছে ো। এবং এও জােতাম নয, মাঝপকেঠট 

এইেব বালিরগুকোয়, লতে-চার রেকমর জেখাবারই 

ঘুকরলেকর নপশ েরা হকব। তার মকধযই আমাকদর 

আেে েুলেকয় থােকত েেুর েকরলে েখেও। তকব 

বষ ণায়, লবকশষত ঘে বষ ণার এইেব নবগলে রকের 

েকন্ধগুকোয় েেকেরই মে এেটু নছা েঁেকছা েঁে েরত, 

চেমকে লবোলেতার জকেয। নরাজ নরাজ নয হত, তা 

েয়, লেন্তু নতমে-নতমে হাওয়া বইকে, নেরেম বৃঠি-

ধকর-আো জমাঠট েকন্ধ হকে, নজারকশার আড্ডা 

োমার থােকে, হকয় নযত। নেেব েকন্ধয় আর 

জেখাবাকরর পাকত তাকে আটোকো নযত ো।  

 

খুব নছাট থাোোেীে বাবার হাত ধকর নযতাম, পকর, 

পািার মকধয চোকেরার দূরত্বছাি বািকে লেকজই 

নযকত পারতাম। তার জকেয অবশয োধযোধো েরকত 

হত খালেে। আমাকদর বালি নথকে নবলরকয়, নবশ 

আ 

শ্রীোয কন্দ্রব, ঔপনিান্দ্রসক, গীন্দ্রযকার। ২০০৪ সাখল ‘উেন্ত সব সোকার’ কাবিগ্রখের েনি সপখেখেন 

আনন্দ পুরস্কার এবীং কৃন্দ্রিবাস পুরস্কার। ২০১৪-সয ‘ককয েকান্দ্রন্তর সদশ’ কাবিগ্রখের েনি বাীংলা 

আকাখদন্দ্রম সম্মান। আইওো ন্দ্রবশ্বন্দ্রবদিালখের আন্তেয ান্দ্রযক সলেক কমযশালাে আমন্দ্রিয িখেখেন ২০০৬ 

সাখল। ‘এবীং সমুদ্র’, ‘ভাষানগর’ ও ‘কৃন্দ্রিবাস’ পন্দ্রত্রকা সম্পাদনার সখে রু্ক্ত সথখকখেন ন্দ্রবন্দ্রভন্ন সমখে। 
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খালেেটা নহেঁকট, লেকশার েেযাণ েংেকদর নখোর পাঠ 

নপলরকয়, খাকের ওপর েরু লিজ টপকে আরও 

খালেেটা নহেঁকট তকব নেই মহাঘ ণ নদাোে। বাটুদার 

নতকেভাজার নঠে। তখেও বাটুদা োকমর মােুষজে 

েব পািায় থােকতে। যখে মােুষ ো-বকেেকয় একে 

অপকরর বালিকত একে গি নপকি বকে চাকয়র পর চা 

উলিকয় লদত। তখে। নেই অেয গ্রকহ। েকন্ধ োগাদ 

বালিকত ঢুকে েেকের মেকমজাজ বুকঝ েথাটা 

পািকত হত। নয, আজ মুলি-নতকেভাজা হকব োলে? 

নে-েমকয় োকয়ট োমে েথাটা অলভধাকে নঢাকেলে, 

নোকেকস্টরে আকছ, এরেম োউকে লচেকে তাকে 

খুব বিকোে ভাবতাম। েকে বযাপারটা েহজ লছে। 

নমজাজ হে, নতা হে, েইকে েয়। বেকত নেই, এেব 

েকন্ধয় নমজাকজ শাে নদওয়াই থােত। তাই েতলদে 

নয মা বা বাবার োছ নথকে েযা েঁতকেেঁকত দশ টাোর 

নোট নচকয় লেকয় েগকব ণ পািার রাস্তায় নেকম পকিলছ, 

তার নেখাকজাো নেই।  

 

ঠটপঠটপ বৃঠি পিকছ তখেও, নোথাও হয়কতা এেটু 

নবলশই জে জকম আকছ। পযান্ট হা েঁটুর োকছ গুঠটকয় 

লেকয়, হািভাো ছাতাকে েজ্জােহ নমকে ধকর চকেলছ 

বাটুদার নদাোে জয় েরকত। পাশাপালশ নচো 

নোেজেকে হা েঁটকত নদখলছ আবছা অন্ধোকর, তাকদর 

নবলশরভাগও নয ওই পাকেই যাকচ্ছে, তাকত েকেহ 

নেই। লিজ নপলরকয় লেছুদূর নহেঁকটই আজাদ লহে 

পাঠাগার, নেখাকেও েকন্ধর লদকে লভি ভােই। 

লবকশষত বষ ণাোকে নগাকয়ো আর ভূকতর বই হুশ েকর 

নশষ হকয় যায়, তাই েেকেই লবকেে থােকত বই 

বালগকয় বালি নেরার তাকে থােত। নেই পাঠাগাকরর 

পােঁলচকের পাকশই বাটুদার নদাোে। অবশয নদাোে 

বেকত ইদােীং যা বুন্ডঝ, তা একেবাকরই েয়। 

এবকিাকখবকিা আর প্রায়-নচৌকোো এেখাো 

এোোকেই নঢকেঢুকে বাটুদা লেকজর জীলবোস্থে 

বালেকয় লেকয়লছকেে। আর নে-েমকয় গলিয়ার তাবি 

নরকস্তারা েঁর চাইকত তােঁর ওই এেলচেকত লবপলণকত লভি 

হত অকেে নবলশ। নেেো, িাদ হাকত থাকে। েলিকত 

েয়।  

 

নদাোকের োমকের লদকে মাঠটর উেুে, আেঁচ লেকভ 

একে বাটুদার নছােরা েহোরী নেখাকে ঝিলত 

এেখাো হাতপাখা লেকয় হাওয়া লদকত বকে যায়। নেই 

উেুকের উপর চাপাকো লবরাট এে েিাই, যার বয়ে 

তখে লেঘ ণাত আমার নচকয় নবলশই লছে। তাকত টেটকে 

লদলঘর মকতা নতে ভােকছ। বাটুদা দুহাকত নখেকতে। 

এে হাকত োো, আকরে হাকত োকঠর এেখাো োঠঠ, 

নযমেটা লদকয় ঢাে বাজাে ঢালেরা। এই দুকয়র তাকে 

তাকে তােঁর েিাইকয় েুকেকেেঁ কপ উঠত বষ ণার েুিাদু 

নমঘপুঞ্জ।  

 

নভতকর ঠটমঠটকম েুলপ েেত েকন্ধর পর, নরাজোর 

খকেরকদর নঠে নদবার জকেয েকয়েখাো নবন্ডে আর 

নটলবে পাতা থােত, নেখাকে বকে খবরোগজ পিকত 

পিকত আর নদদার আড্ডা লদকত লদকত অকেকেই 

োকপর পর োপ চা আর োেখাটাই নশষ েকর 

লদকতে। বাইকর অবশয অকেে লভি। ছাতার গুচ্ছ 

নদখা নযত রাস্তার এেধাকর। নবাঝা নযত, বাটুদা এবার 

নতকেভাজা ছািকছে েিাইকয়। যতেণ দা েঁিাকত হয় 

নহাে, ো লেকয় নেউ লেরকব ো।  

 

উেুকের এেপাকশ আেঁোবা েঁো এোকমকের থাোয় সূ্তপ 

েকর োজাকো আকছ আেুর চকপর চােলত। তারপকরই 

শু
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োলরবে কেকেযর মকতা পাতো েকর োটা নবগুে। 

আর অেয এেখাো মহাগামোয় নবেকে ভােন্ত 

নপেঁয়াজেুলচ। এই দৃকশযর পর নয-অকপো, তার নচকয় 

নোভেীয় েময়-েরলণ আর নদলখলে জীবকে। নপেঁয়ান্ডজ 

তার মকতা ছািা হকয় যাকচ্ছ েিায়, েুকট উঠকছ তারা। 

নেই অবোকশ বাটুদার লশিীহাত অেয গামোয় 

নেঠটকয় লেকচ্ছ বযােে-ময়দার যুগেবন্ডে। আর নেই 

নদাোয়মাে োন্দ্র লমশ্রকণ নভকে নভকে উঠকছ 

োকোন্ডজকরর েুটলে, নযে নমঘ নেকট লগকয় তারা 

উকঠকছ রাকতর আোকশ।  

 

এরপর নেই িাহ্মমুহতূ ণ। হাকতর েরম নঠোয় ময়াকে 

নচাবাকো আেুর চপ আর নবগুলে জায়গা েকর লেকচ্ছ 

নপেঁয়ান্ডজকদর পাকশ। নযে োকো নতকের মহাোকশ 

পাশাপালশ ছুকট নবিাকচ্ছ েেন্ত েেত্ররান্ডজ, উল্কা 

আর ধূমকেতু। লচিলবি আওয়াকজর েংকেকত আমরা 

বুকঝ লেন্ডচ্ছ েখে োর েকে োর েংঘষ ণ হকয় যাকব, 

আর বাটুদা লেপুণ কশেীকত বা েঁ-হাকতর োঠঠ লদকয় 

নেেব মহাজাগলতে দুঘ ণটো নঠলেকয় লদকচ্ছে। িাদ 

নতা অকেে পকরর েথা, এই দে লেষ্ঠাই লশকির আখযা 

নপকত পাকর।  

 

একেে রেকমর নতকেভাজার জকেয আোদা আোদা 

চুবলি রাখা, োোয় ছা েঁো হকয় তারা যার যার নখাকপ 

ঢুকে পিকেই চালহদা শুরু। োর েখাো েী ভাজা 

োগকব, নেই হট্টকগাকে নদাোে েরগরম। েহোরী 

নছােরা দুদণান্ত পটু লছে এ-বযাপাকর। একে একে দ্রতু 

খকের ছািায় তার নোেও জলুি লছে ো। োগকজর 

নঠাো েরু েুেঁ কয়র আঘাকত লচকর লেকয় তাকত লেশলপশ 

েরকত থাো গরমাগরম চপ নপেঁয়ান্ডজ নবগুলে 

চালহদামকতা ঢুলেকয় উপর নথকে লবটেুে ছলিকয় যখে 

এে দুবার ঝােঁোত, তখে ওইখাকেই অকধ ণে খাওয়া 

উেুে হকয় নযত আমার।  

 

দশ টাোয় পৃলথবীর নেরা আেে পাওয়া নযত তখে, 

নেই দূরতম গ্রকহ, যার োম, আমার নছাটকবো। ওই 

ধুেপুে েরকত থাো তপ্ত নঠাো বুকের োকছ জলিকয় 

যখে জেলদ পাকয় হা েঁটা োগাতাম েকন্ধর বালির লদকে, 

তখে েখেও নেকম আেত আর এে পশো ঠটপঠটপ। 

লবটেুকের ভাোভাো নোেতা গকন্ধ লমকশ নযত বৃঠির 

নো েঁদা। ওই হা েঁটাপথটুেুর নরামাে আজ নোে দাকম 

আমাকে লেলরকয় নদকব, জীবে? যখে নতকে আর জকে 

েহকজই লমশ নখকত পারত, নছাট্ট এেখাো নঠাোর 

মকধয? নেখাকে লেকর যাবার নোেও যাে আজও 

লবজ্ঞাে বাোকত পাকরলে। 
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অন্ধকার 

সঞ্জীব দাস 
 

 

নচকয় নদলখ আকোয় ভরা পৃলথবীটার পাকে  

নযথা অন্ধোর আকে নেকম আপে তাকে  

বািায় আকো তার রাজয দু বাহু নমকে  

লদকে রাকত েদাই দীপ লশখা (েকে  

তবুও আকে ঐ গলহে আেঁধার  

পকরায়া েকর ো নোকো বাধার  

নতাকমাময় েদাোর রূকপ  

এ পৃলথবীর গি েূকপ  

আকে েলণে লবশ্রাম  

লেন্তু নে নদয় দাম  

তার অবদাকে ? 

োলেমা নমকখ  

যায় নরকখ  

লেোঃশকব্দ  

ছাপ  

নে ! 

 

 

 

 

 

 

 

পুযজার টাযন 

সমভরি কুমার দত্ত 
 

 

 

শরৎোে, আেকছ পুকজা, 

ভালব তাই মকে মকে , 

েবাই লমকে আেকবা োকছ, 

ভাকোবাোর টাকে । 

উপেেয পুকজা, তাই আেেটা চাই, 

েবার োকথ লমেকত নপকর 

েুকখর পরশ পাই । 

সৃ্মলতর পাতায় ওকঠ নভকে 

নেই নে আকগর ছলব, 

নেমে েকর নেকট নযত 

পুকজাটা, তাই ভালব । 

পূকজার অেুষ্ঠাকে তাই 

লমেকত েবাই নপকর  , 

নছাট্টকবোর োটাকো লদে 

আকে মকে লেকর । 

েবাই লমকে আেকেকত 

পুকজার অেুষ্ঠাকে , 

আেকবা োকছ হালেমুকখ 

লেলবি আলেেকে । 

আেকের অেুষ্ঠাে 

নশষ হবার পকর , 

েুখ দুোঃকখর োোে েথা 

থােকব মকে ধকর । 
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Worship of  The Mother of All  
Swami Suparnananda 

 

e salute the Mother of the Universe 

who is of the nature of power 

(Shaktirupini). And our little 

biological mothers are the very representatives 

of the Mother of the Universe. It is advised, 

therefore, that we, the children, seeking 

strength will have no option to disregard our 

mothers. The same power is manifesting 

through our mothers; we have to understand 

that and pay our obeisance like wise. We suggest 

that, in particular, those who participate in the 

Mother-worship in the ensuing Sharadiya 

festival shall first offer an Arghya, made of Vilva 

leaf smeared with chandan paste and decorated 

with (hibiscus) java flowers, at the lotus feet of 

their own mothers at home and receive their 

blessings first before attending the Puja of the 

Mother of the Universe in the public pandal. We 

shall teach the children to go for this wonderful 

worship of the Mother. While doing so, we, the 

seniors also will set this example before them by 

paying our homage to our own mothers if 

physically present and if not, then, paying our 

homage to their pictures on the wall.  The 

mothers have to be respected that way in our 

society.  That brings about real change towards 

wellness.  

 In fact, we are largely indebted to our 

mothers. It is she who takes so much pains to 

carry us in her body for long 9-10 months and it 

is medically found true that by totally destroying 

our mothers' youthfulness and vigour we come 

into the world. In the vegetation world we find 

support of this view in a clearer way. A plant 

comes out of the seed by destroying its mother-

seed. In fact, the seeds are the food for the 

plants. So also is the case in human world. We, 

too, are born by destroying at least the 

youthfulness of our mother. It is  felt that few of 

them succumb to the pangs during their child-

birth. Moreover, our own mothers sacrifice their 

comforts, sleep while bringing us up. It is, 

therefore, imperative that we shall remain 

grateful, and worshipful towards our own 

mother. We are their greatest possessions and 

protectors in a way. Our scriptures exhort, 

'Matridevo bhaba'; it means simply you see God 

in your mother. My mother being a goddess, I 

am also the child of a goddess, not of an ordinary 

woman. I am divine too. So, if any rascal is out to 

dishonour my mother, I have to fight with him 

with all my might and means. This shall be true 

even if my father is seen to torture my mother. 

A woman needs her children to protect her from 

all sorts of molestation or/and dishonor. If we 

fail to squarely address the rowdy inflicting 

suffering on our mothers, we are cowards only. 

In fact, we were helpless in our childhood days 

and mothers were strong enough to take care of 

us and when in course of time we become 

strong, we too become, a source of inspiration 

and hope to our mothers. We, therefore, pay our 

respect to the mothers and protect them even 

at the cost of our life. Mother power protects us 

and we too recognize that fact in our lives and 

reciprocate by being absolutely faithful and loyal 

to her. Where women are honoured as 

goddesses, the gods rejoice there. We, too, grow 

in reverence and honour. Society flourishes too.  

 We pray to the Mother of the Universe, 

the Shakti incarnate, to grant us power to 

protect one and all. Those who give shelter to 

the homeless, to the dejected, they surely 

receive the abiding shelter or refuge in the 

Mother. The Chandi exhorts this truth. This is a 

great assurance and sustenance. It is our 

privilege to serve, to look after the children of 

the Mother since that would make Her happy. 

We have also a duty towards Her Children. So, 

this dual role is before us: (i) Serving our 

mothers, (ii) Serving her children i.e. all fellow-

beings.   

W 
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 We must remember that those who 

serve Her and Her Children with devotion in 

their weal and woe and with love and care are 

endowed with the boon of concentration of 

intellect or Buddhi Yoga. From the Mother's 

point of view, She is always a Symbol of Unity—

of essential oneness on account of Her being the 

Mother of all embodied beings. From Mother's 

point of view, as we are all Her Children, we, are 

then all brothers and sisters only. Here comes 

our maternal relation from the side of God, the 

Mother uniting us with one and all. She cannot 

run away  deserting us. She is our benign Mother 

and the constant Guide. 

 

 
 
 
 
 

 
 

চিশুর প্রশ্ন 

প্রিবনাথ চযাটাজী 

 

 

 

আমায় নেে বকো মা নগা 

নছাট্ট চা েঁকদর েণা? 

চা েঁদকে নেে োকো ো মা 

নছাট্ট মামাই নোো? 

েলত য নে নতা নছাট্ট অকেে 

নদখকত আমার নচকয়। 

লখেলখলেকয় হাকে নোথায় 

নতামার আদর নপকয়? 

মাকঝ মাকঝ নোথায় নয যায় 

আোশ নথকে চকে? 

নতামার তখে োগত নেমে 

আলম ঘুরকত নগকে? 

চা েঁকদর মত আকো আমার  

নেই  তা িীোর েলর। 

বািা েমা নেকগই আকছ 

এমে আকোর লছলর। 

লেন্তু যখে পূলণ ণমাকত 

চা েঁকদর আকো নছাকট, 

েমুকদ্রর ঐ নঢউকয়র মাথায়, 

নোোর বালের তকট। 

বরে-ঢাো পাহাি গাকয় 

আেঁধার-নঘরা বকে, 

চা েঁদ নেে নয লপ্রয় েবার 

তখে বুন্ডঝ মকে। 
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একজন কাচিদাস পচিযতর কথা 

প্রবষু্ণ চক্রবতী 

 

 

লে লছকেে প্রাচীে ভারকতর এবং েংসৃ্কত ভাষার 

েব ণোকের েব ণকশ্রি েলব। লেন্তু যলদ বলে লবদযা-

বুন্ডে নতা দকূর থাে, োলেদাে লছকেে এেজে 

হে নবাো এবং গে মূখ ণ। তাহকে আপোরা লে মকে 

েরকবে ? পাগকের প্রোপ মকে হকব ো ? তারপরও 

বেলছ েথাটা লেন্তু েলতয। আমার এবাকরর অেুেন্ধাকে 

আলম নেই বণ ণো নদব । 

েলব োলেদাে েয় বােয োকের েথা। 

েয় হাজার নতেঁ তুে গাকছ েয় হাজার পাতা ? 

বুঝকতই পারকছে, মহােলব োলেদাকের হাজাকরা 

বুন্ডেদীপ্ত ধা েঁধার মকধয এঠটও এেঠট। বস্তুত এেেে ধা েঁধার 

উত্তর লদকত নযমে শালণত বুন্ডের প্রকয়াজে হয়, নতমলে 

লযলে এই ধা েঁধাগুকো েৃঠি েকরলছকেে, লতলেও লছকেে 

অতুেয প্রলতভা ও অপলরলমত লবদযা বুন্ডের অলধোরী। 

খুব নছাটকবো নথকেই বালির বকয়াকজযি  এবং দাদু 

ঠােুমা নশ্রণীর মােুকষর োছ নথকে এ ধরকণর ধা েঁধার 

উত্তর নবর েকর নেবার অদময প্রয়াে। জেশ্রুলত আকছ 

দুজে নদবী মাতার অপার েৃপায় লতলে প্রাচীে ভারকতর 

নশ্রি পন্ডিত হকয়লছকেে। িয়ং রবীন্দ্রোথ ঠােুর 

আকেপ েকর লেকখলছকেে 

 

আলম যলদ জে লেকতম োলেদাকের োকে, 

কদকব হকতম দশম রত্ন েবরকত্নর মাকে। 

লেন্তু নয োকে মহােলব োলেদাকের জে হকয়লছে, নেই 

োকের নোে হলদে আজও পাওয়া যায় লে। বাঘা বাঘা 

ইলতহােলবদগণও তার জকের েময় েম্পলেণত তকথযর 

বযাপাকর নোে ঐেযমকত আেকত পাকরেলে। েলথত 

আকছ। 

হায় নর েকব নেকট নগকছ োলেদাকের োে। 

পন্ডেকতরা লববাদ েকর েকয় তালরখ -োে। 

 

 

িয়ং োলেদাে পন্ডিতই তার জে েম্পলেণত নোে তথয 

নরকখ যােলে।   

এোরকণ অেংখয নদলশ লবকদশী গকবষে তার জকের 

েময়োে েম্পকেণ এে এে রেম দাবী েরকছে। নোে 

নোে মকত তার জে লযশুলিকস্টরও জকের অকেে 

আকগ। আবার নোে নোে মকত োলেদাকের জে 

হকয়লছে লিস্টীয় চতুথ ণ নথকে ষি শতকের মাঝামান্ডঝ।  

নেেো োলেদাে লবক্রমালদতয োমে এে গুপ্ত েম্রাকটর 

েভােলব লছকেে। তকব এখাকেও রকয়কছ আরও এে 

জঠটে েমেযা। এেমাত্র লবক্রমালদতয োম দ্বারা আেকে 

েুলেলদণি লেছু নবাঝার উপায় নেই। োরণ ভারতবকষ ণর 

প্রাচীে ইলতহাকে অন্তত ছয়জে রাজা লবক্রমালদতয 

উপালধ ধারণ েকর রাজয পলরচােো েকরলছকেে। তকব 

েব ণালধে প্রচলেত মতঠট হকচ্ছ, গুপ্ত োম্রাকজযর েব ণালধে 

খযালতমাে েৃপলত লদ্বতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা লবক্রমালদকতযর 

রাজেভার েভােলব লছকেে েলব োলেদাে। তাছািা 

োলেদাকের অকেে রচোয় চন্দ্রগুকপ্তর রাজয, রাজধালে 

উজ্জলয়েী ও রাজেভার উকল্লখ পাওয়া যায়। আর এই 

রাজার রাজত্বোে লছে ৩৭৫ লিস্টাব্দ নথকে ৪১৪ 

লিস্টাব্দ পযন্ত। তকব েবলেছুর পকরও োলেদাকের জে 

েম্পকেণ লবস্তর মতকভদ রকয়কছ গকবষেগকণর মকধয। 

জেোকের মকতা তার জেস্থাে লেকয়ও রকয়কছ োো 

লবতেণ। োরও মকত মহােলব োলেদাকের জেস্থাে 

উজ্জলয়েী োরও মকত লবলদশা, নেউ বকেে লবদভণ, 

আবার নেউ বা বকেে োশ্মীর। েুতরাং এেব তকেণ ো 

লগকয় ধকর নেওয়া যাে মহােলব োলেদাকের জে 

হকয়লছে প্রাচীে যুকগর ভারতবকষ ণর নোে এে স্থাকে। 

তকব লতলে নয বাোেী লছকেে ো এবং বাংোয় তার 

জেও হয় োই নে লবষকয় েেকহর অবোশ োই। 

এবার আলে আেে েথায়। জকের পর পরই 

লপতামাতাকে হালরকয় অোথ হকয় যাে মহােলব 

োলেদাে। েব ণহারা লশশু োলেদাকের োেে -পােকের 

দালয়ত্ব গ্রহণ েকরে রাখাে নগাকত্রর লেছু নোেজে। এর 

েকে নেখাপিার েুকযাগ নথকেও বন্ডেত হে োলেদাে, 

নবকি ওকঠে অলশলেত গেমূখ ণ লহকেকব। তার উপর 

লতলে লছকেে হে নবাো। তার ভাে লেছু বেকত লছে তার 

নগৌরবণ ণ ও নেৌময নচহারাটুেু। তার এই রাজপুত্রতুেয 

নেৌেকয ণর োরকণ েুেরী রাজেেযা লবদযাবতীর োকথ 

লয 
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লববাহ হকয়লছে োলেদাকের। তকব এই রাজেেযা শুধু 

েুেরীই লছকেে ো, লছকেে অতযন্ত লবদুষী।  লেন্তু 

লববাকহর পর োলেদাকের জীবকে লবকশষ নোে 

পলরবতণে আকে লে, বরং তার লশলেত পত্নীর োছ নথকে 

জকুটলছে তার মূখ ণতা লেকয় হালে তামাশা এবং উপহাে। 

প্রেেত, এেলদে োলেদাে েুঠার হাকত বকে 

লগকয়লছকেে রান্নার োঠ েংগ্রহ েরকত। গাকছ উকঠ, লতলে 

নয োেঠটকত বকে লছকেে, নেঠটই োটকত শুরু েরকেে।  

োলেদাকের এমে নবাোলম দা েঁলিকয় নদখলছকেে এেজে 

পলথে, লতলে োলেদােকে ওই োেঠট োটকত লেকষধও 

েকরলছকেে। লেন্তু নবাো োলেদাে পলথকের বিবয 

বুঝকতই পারকেে ো, েেশ্রুলতকত োটা োে েহ 

ভূলমকত পলতত হকেে। পািায় পািায় রকট নগে নবাো 

োলেদাকের এই েতুে নবাোলমর গি। এ েংবাদ নথকে 

বন্ডেত হেলে তােঁর লেকজর স্ত্রীও। েকে এবারও স্ত্রীর তরে 

নথকে জটুকো অপমাে আর ভৎণেো। লেকজর স্ত্রীর 

এমে আচরকণ গভীরভাকব বযালথত হকয়লছকেে 

োলেদাে। এর েকে েদীকত ঝােঁপ লদকয় প্রাণলবেজণে 

নদওয়ার লেোন্ত লেকেে লতলে। আর এখাে নথকেই 

বদকে নগে োলেদাকের জীবে। 

 

োলেদাে যখে েদীকত ঝােঁপ লদকেে,তােঁকে উোর 

েরকেে িবং মাতা োলেো ভবতালরণী।  োলেদাে 

লবেলত েকর বেকেে "মাকগা আমাকে নেে বা েঁচাকে ? 

আলম নয নবাো লেকব ণাধ। আলম আমার স্ত্রীর োকছই 

হালে-তামাশা উপহাকের পাত্র। আমার দ্বারা লে উপোর 

হকব এই লবশ্ব েংোকরর ?" উত্তকর নদবীমাতা বেকেে, 

"আজ নথকে তুলম আর লেকব ণাধ বা মূখ ণ েও োলেদাে। 

আলম নতামাকে আশীব ণাদ েরলছ নতামার লবদযা, জ্ঞাে ও 

বুন্ডে হকব পৃলথবী লবখযাত। নতামার রলচত োলহতয েম ণ যুগ 

যুগ ধকর বা েঁলচকয় রাখকব নতামাকে। এেেমকয়র মূখ ণ 

োলেদাে এবার পলরচত হকব োলেদাে পন্ডেত োকম। " 

এই বকে অন্তলহণত হকেে নদবী। নেই নথকে োলেদাে 

হকেে নদবী োলের দাে বা োলেদাে। অকেে 

গকবষেগকণর  মকত োলেদাকের পূব ণোম জাো যায় 

োই, তকব নদবী োলেোর োছ নথকে লবদযা -বুন্ডে ও 

জ্ঞাকে বরপ্রাপ্ত হওয়ার পকর তার োম হকয়লছে 

োলেদাে। তকব অেযমকত, োলেদােকে যলদ নথকে 

উোর েকর প্রাণ বা েঁলচকয়লছকেে বাগকদবী েরিতী।  

লতলেই তাকে পুত্রকেকহ নোকে তুকে লেকয় অতুেয জ্ঞাে 

ও বুন্ডের বর লদকয়লছকেে। তকব ঘটো নযটাই নহাে, 

প্রকতযে মকতই বো হয় নয, নোকো এেঠট অকেৌলেে 

ঘটোর নপ্রলেকত গেমূখ ণ োলেদাে হকয় উকঠলছকেে 

মহােলব োলেদাে।োলেদাকের এই অকেৌলেে 

পলরবতণে লবষকয় শ্রী শ্রী গুরুচােঁদ চলরত্র েুধার 

আলদগীলতকত বো হকয়কছ। 

মাকগা তুলম োেী নবকশ েৃপা েকরা োলেদাে, 

শুকেলছ মা প্রভুর শ্রীমুকখ। 

লছে মূখ ণ োলেদাে, লগকয়লছকো তব পাশ, 

জ্ঞাে দাে েলরকে তাহাকে। 

তুলম মাকগা হকয় জায়া, মহাকদবী মহামায়া, 

তুলম মাকগা েিট হালরলে। 

তুলমই আদযা অোদযা, তুলম মাকগা ভবারাধযা, 

তুলম মাকগা েরুণা দালয়েী। 

তাই বলে ওকহ মাতা, জাো আকছ নেই েথা, 

পার তুলম েেলে েলরকত। 

যাইকহাে, নদবীর বকর োলেদাে হকয় উকঠলছকেে মহা 

পন্ডেত। তার রলচত মহাোবয রঘুবংশম এবং 

েুমারেম্ভযমবং োটে লবত্রুমবষীয়মং, 

মােলবোলিলমত্রম এবং অলভজ্ঞােশেুন্তেম, গীলতোবয 

নমঘদূতম এবং ঋতুেংহারম তাকে একে লদকয়লছে 

অমরকত্বর বর। নেই বকর আজও নবেঁকচ আকছে, নদবীর 

আশীব ণাদপ্রাপ্ত মহােলব োলেদাে। শুধু ভারতবষ ণই েয় 

ইংকরন্ডজ, জাম ণাে, নেেেহ বহু ভাষায় অেূলদত হকয়কছ 

োলেদাকের অমর েৃঠিগুকো। 

তকব এখাকেই লেন্তু নশষ েয়। অতুেয প্রলতভার 

অলধোরী োলেদাে খুব অিলদকেই যশ ও খযালতর 

একেবাকর শীকষ ণ আকরাহে েরকেে। আর নেখাে 

নথকেই শুরু হে তার দম্ভ। এে েময় লতলে লেকজকে 

েবকচকয় জ্ঞােী ও লবদযােকদর মকধয েবার নেরা মকে 

েরকত শুরু েরকেে। এবং তােঁর নেই অহংকবাকধর 

পাহাি চূণ ণ -লবচূণ ণ েকর লদকয়লছকো এেজে নদবী। 

প্রচলেত উপেথা অেুযায়ী, নোে এেলদে এো এো 

েগর পলরভ্রমণ েরলছকেে মহােলব োলেদাে।মাথার 

উপকর তপ্ত েূকয ণর দাবদাকহ খুব শীঘ্রই  তৃষ্ণাতণ হকেে 

লতলে।লেদারুে তৃষ্ণায় গ্রাকমর পর গ্রাম পার হকয়ও 

জকের েন্ধাে নপকেে ো লতলে।  অবকশকষ লতলে এেঠট 

গ্রাকমর এেপাকশ এেঠট েূপ নদখকত নপকয় লেছুটা 

আিস্ত হকেে। েূপ নথকে নয োরীঠট জে ভরলছকেে 

োলেদাে তার োকছ এলগকয় নগকেে।  বেকেে, "নদখুে 

আলম খুব তৃষ্ণাতণ , আমাকে দয়া েকর জে পাে েরাে। 

" োলেদাকের েথা শুকে মলহোঠট বকে উঠকেে, আলম 

অপলরলচত পরপুরুষকে জে পাে েরাকত পারব 

ো,আকগ আপলে লেকজর পলরচয় লদে, তারপকর আলম 

জে নদকবা।"   

ইলতমকধয োলেদাকের গব ণ এবং অহংকবাধ নজকগ 

উকঠকছ। োমােয অবো োরীর োকছ োলেদাে 

পন্ডেকতর পলরচয় নদওয়ার নোে অথ ণই হয় ো.তাই লতলে 
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নেৌশকে মলহোঠটকে বেকেে, "আমার পলরচকয়র নচকয় 

নবশী গুরুত্বপূণ ণ হকচ্ছ, আলম আপোর এবং অলতলথ 

োরায়ণ। " 

মলহো উত্তর লদকেেোঃ  "মহাশয় পৃলথবীকত মাত্র দুইঠট 

অলতলথ আকছ। এেঠট হকচ্ছ অথ ণ এবং অপরঠট নযৌবে। 

নেই লহকেকব আপলে অলতলথ হকত পাকরে ো। " 

এেজে অলত োধারণ গ্রাময োরীর এমে েুগভীর জ্ঞাে 

োলেদাকের অহংকবাকধর খুেঁঠটঠটকে আঘাত েরকেও 

েম্পূণ ণ লবেত েরকত পাকর লে। লতলে বকে উঠকেে, 

"আলম নয েহেশীে, তৃষ্ণার েি েহয েকর আলছ 

বহুেণ। " 

মলহোঠট তৎেোৎ বকে উঠকেে, "এই পৃলথবীকত 

দুজেই েহেশীে।  এেঠট হকচ্ছ এই পৃলথবী যা আমাকদর 

নবাঝা বহে েকর এবং লদ্বতীয়ঠট হকচ্ছ বৃে, যাকে পাথর 

ছুেঁ কি মারকে তােঁর বদকে েুলমি েে লেকেপ েকর। " 

োলেদাে বুকঝকত পারকেে এই মলহো োধারণ োরী 

েে। এরপর লতলে পরাজয় িীোর েকর বেকেে,"আলম 

জালেো, আলম নবাো।আলম আমার পরাজয় িীোর 

েরলছ।" 

মলহোঠট তখে আবারও বকে উঠকেে, "এই দুলেয়ায় 

নেবে দুজে নবাো আকছ। এেজে হকচ্ছে নেই রাজা 

লযলে নযাগযতা ছািাই েমস্ত লেছু পলরচােো 

েকরে।এবং অেযজে নেই রাজার মন্ত্রীপলরষদ যারা 

রাজাকে েন্তুি েরকত ভুে ন্ডজলেেঠটর প্রশংো েকরে।" 

এবার প্রমাদ গুেকেে মহােলব োলেদাে। েুঠটকয় 

পিকেে নেই োরীর পদতকে।  বেকেে " নহ নদবী,ঘাট 

হকয়কছ। এবার আমার তৃষ্ণা লেবারণ েরুে।" 

উত্তর এে "তথাস্তু।" 

আবারও লবস্মকয় নচাখ তুকে মলহোঠটর লদকে তাোকেে 

োলেদাে। লেন্তু নোথায় নেই োরী, লতলে যাকে নচাকখর 

োমকে নদখকত পাকচ্ছে, লতলে িয়ং েব ণ জ্ঞাে ও েোর 

জেেী নদবী বাগ্কদবী েরিতী। 

োলেদাকের লবস্মকয়র নঘার ো োটকতই নদবী বেকেে, 

"নহ োলেদাে , নতামার জ্ঞাে , বুন্ডে অতুেেীয়। লেন্তু 

জ্ঞাকের োকথ অহংোকরর বেবাে চকে ো।  তাইকতা 

আমাকে লেকজ আেকত হে নতামার অহংোকরর দুগ ণ 

ধ্বংে েরকত।  নেই নথকে অহংোর বজণে েরকেে 

োলেদাে।হকয় উঠকেে আরও মহাে, আরও লবদ্বাে, 

আরও অমর। 
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পুযজার িাচি 

ইিনীল প্রসিংহ 

 

 

তলের নোেটা হঠাৎ নবকজ উঠকো। মাকয়র 

নোে একেকছ l  

লততলে এেটা বহুজালতে নোম্পালেকত 

োজ েকর। আজ পূকজার ষষ্ঠী, ছুঠটর লদে। লেন্তু 

োকজর চাপ থাোয় লততলেকে অলেকে আেকত 

হকয়কছ।  

"লেকর েখে বালি লেরলব? পুকজার োপি এর  নয েদণ 

টা লদকয়লছোম নেগুকো  মকে েকর লেকয় আলেে। আর 

বালি েখে লেরলব? তািাতালি চকে আয়। তুই বালি ো 

আেকে পুকজা শুরু েরা যাকব ো।" 

"হযা েঁ মা তািাতালি লেরলছ। আর পুকজার োপিগুকো 

েোেকবোয় মহাকদব োেুর নদাোে নথকে লেকে 

লেকয়লছ।  েদণ লমলেকয় েবগুকো লেকয়লছ। তুলম লচন্তা 

েকরাো।" 

"ঠঠে আকছ তািাতালি বালি আয়।" বকে মা নোেটা 

নরকখ লদকেে। 

লততলে অলেকের নেকস্কর উপর বযাগ  ভলতণ োপি 

গুকো এেবার লেকস্টর োকথ লমলেকয় নদকখ লেে। হযা েঁ, 

েব োপিই নতা নেয়া হকয়কছ। োকজর মালে, মালের 

নছকে নমকয়,পুরুত মশাই, পুরুত মশাইকয়র স্ত্রী, 

ড্রাইভার োো, ড্রাইভার োোর নমকয়, দাকরায়াে 

োো , পুকজার নবশ েকয়েটা শালি আর তার োকথ 

দুগ ণা ঠােুকরর শালি।  

প্রকতযে বছকরর মকতা এবছরও লততলেকদর বালিকত 

দুগ ণা পুকজা  হকচ্ছ। তাই এখে বালিকত অকেে নোে। 

পুকজার েময় েব োকজর নোে নে এেটা েকর েতুে 

োপি নদয়া হয়।  লততলেকে খুব তািাতালি বালি 

লেকর নযকত হকব। লততলে ঘলিকত নদখে চারকট নবকজ 

নগকছ। তািাতালি োজেম ণ নেকর, বযাগগুকো লেকয় 

লততলে বালির লদকে রওো হকো। অলেকের বাইকর 

একে লততলে এেটা নটাকটাওো  নে নদখকত নপে। 

"লেকগা যাকব োলে?" এই নোেটা লততলের  পলরলচত। 

মাকঝ মাকঝই এর নটাকটা নত বালি নেকর। এর োম 

েেী। েেী বেকো, "হযা েঁ লদলদ লেশ্চয়ই যাকবা, লেন্তু 

আজ আমাকে এেটু নবলশ ভািা নদকবে।"  

লততলে  নহকে বেে "ঠঠে আকছ, আজ েয় এেটু নবলশ 

ভািা নদব, তািাতালি আমাকে বালি নপৌৌঁকছ দাও 

নদলখ।" েেীও  খুলশ হয় লততলেকে নটাকটা নত লেকয় 

লততলের বালির লদকে রওো লদে। বালির োমকে 

নপৌকছ লততলে েেীর হাকত এেটা ১০০ টাোর নোট 

লদকয় বেে এটা রাকখা। েেী এই টাোটা নপকয় নযমে 

অবাে হকো নতমলে খুব আেন্ডেত হকো। েেী 

নভকবলছকো ১০ এর জায়গায় ২০ টাো পাকব, ১০০ 

টাো পাকব নেটা ভাকবলে। পুকজার লদকে এেটু নবলশ 

টাো নপকে োর ো ভাকো োকগ। 

লততলে বযাগগুকো হাকত লেকয় নটাকটা  নথকে নেকম 

বালির লদকে রওো লদে। এেটুখালে নহেঁকটকছ তার মকধয 

হঠাৎ লততলে শুেকত নপে নেউ নযে তাকে োেকছ। 

"লদলদ ও লদলদ নতামার বযাগ নথকে এেটা পযাকেট 

রাস্তায় পকি নগকছ।" লততলে লপছে লেকর নদখে এেটা 

১৫-১৬ বছকরর নমকয় হাকত এেটা শালির পযাকেট 

লেকয় নদৌকি আেকছ। নমকয়টা োকছ একে হা েঁপাকত 

হা েঁপাকত বেে "লদলদ তুলম যখে নটাকটা  নথকে োমকে 

তখে নতামার বযাগ নথকে এই পযাকেটটা পকি 

নগলছে।" দগূ ণা পুকজার জেয নয শালিটা নেো হকয়লছে 

নেটাই নতা পকি নগকছ। নমকয়টাকে নদকখ লততলের 

মকে হে একে নযে নোথায় নদকখলছ, খুব নচো নচো 

োগকছ। "হযা েঁকর, নতার োম লে? নতাকে নোথায় 

নদকখলছ বেকতা।" নমকয়টা নহকে বেে "আমার োম 

নদবী। আমাকে নোথায় আর নদখকব? আলম নতা 

আকশপাকশই থালে, তাই নদকখ থােকব হয়কতা।" 

নমকয়টার হালেটা নদকখ লততলের আবার মকে হকো 

একে নোথায় নযে নদকখলছ। নমকয়টা এেটা আধময়ো 

শালি পকি আকছ, এেটু এেটু নছেঁিাও মকে হকচ্ছ। 

লততলে নমকয়টাকে বেে "খুব ভাকো েরলে নর, নতাকে 

অকেে অকেে ধেযবাদ। আমাকদর বালি এই োমকেই, 

বযাোজীর বালি। আমাকদর পুকজায় আলেে লেন্তু।" 

নমকয়টা মাথালেচু েকর বেে "লদলদ নগা, আলম যলদ 

এইরেম নছেঁিাকখা েঁিা  নবকশ  নতামাকদর বালিকত যাই 

নতামাকদর দাকরায়াে আমাকে ঢুেকতই নদকব ো। আলম 

দরূ নথকেই ঠােুর নদকখ নেকবা।" এই েথাটা বকে 

নমকয়টা উকটা লদকে চো শুরু েরে। লততলে 

নমকয়টাকে নেকে বেে "এই নশাে, এই শালিটা তুই 

রাখ। পুকজায় পরলব ।" বকে লততলে ঠােুকরর জেয 

নেো শালিটা নমকয়টার হাকত লদকয় লদে। নমকয়টা 

অবাে হকয় বেে "এটা নতা নতামার োরুর জেয 

নেো, তাকে তাহকে লে নদকব?" লততলে বেে "নে ো 

হয় আলম পকর আকরেটা লেেব, তুই এখে এটা রাখ।" 

লত 
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লততলে নমকয়টার নচাকখ মুকখ এেটা দারুে খুলশ 

নদখকত নপে। মকে মকে ভাবে এই খুলশ মুখ গুকো 

নদখকেই পুকজা টা  পুকজা বকে মকে হয়। নমকয়টা খুলশ 

হকয় লততলেকে বেে "লদলদ নগা, তুলম রাজরােী হও।"  

লততলে বালির লদকে রওো লদে। বালি নপৌৌঁকছ বযাগ 

দুকটা মাকয়র হাকত লদকয় চাে েরকত চকে নগে। মা 

বেকেে তািাতালি আয়, পুরুত মশাই একে নগকছে। 

লততলে বাথরুকম ঢুকে মকে পিে ঠােুকরর শালিটা 

নতা এখে আর আো হকো ো, োে ো হয় এেটা 

লেকে লেকত হকব। মাকে এটা বকে রাখকত হকব। লততলে 

কতলর হকয় পুকজা মিকপ একো। ওখাকে একে নদখে 

পুরুত মশাই পূকজার আকয়াজে েবলেছু েকর 

নেকেকছে। লততলে নে নদকখ মা বেকেে "ওই নমকয়টা 

নোথায় নগে নর? ওকে নদখকত পান্ডচ্ছ ো নতা।" লততলে 

অবাে হকয় ন্ডজকজ্ঞে েরে "তুলম োর েথা বেকছা?" 

মা বেকেে "ওই নয, ১৫-১৬ বছকরর এেটা নমকয়, 

ঠােুকরর শালিটা আমাকে লদকয় নগে। তুই যখে চাে 

েরকত লগকয়লছলে  তখে নমকয়টা একে বেে 

লততলেলদলদ এই শালিটা মা দুগ ণার জেয লদকয়কছে। 

নমকয়টার মুখটা ো একেবাকর আমাকদর দুগ ণা ঠােুকরর 

মত। আলম নমকয়টাকে বেোম তুই এেটু নবাে আলম 

আেলছ।" নমকয়টা  বেে "আলম আকশপাকশই আলছ l"  

"লেন্তু নমকয়টাকে নতা নদখকত পান্ডচ্ছ ো। ওর োম 

লেকর?  তুই ওকে লেভাকব লচলেে?" 

লততলে মাকয়র েথা শুকে নতা একেবাকর অবাে। হঠাৎ 

দগূ ণামূলত ণর লদকে নচাখ নগে লততলের। এলে এ নতা নেই 

নমকয় যার োকথ এেটু আকগ বাইকর নদখা হকয়লছে। 

তাহকে লে মা দুগ ণা লেকজই একেলছকেে? 
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মাতৃপূজা ক্রমচিিতত ন 

শিভলিনাথ শমত্র 

 

 

েুষ যখে প্রথম েমাজবে জীকব পলরণত 

হয়, তার যাযাবর জীবে পলরতযাগ েকর 

এেই স্থাকে স্থীত  হয়,  চাষবাে লশকখ 

পালরবালরে জীবকে অভযস্ত হয়,  তখে নথকেই নে তার 

জীবেযাত্রা লেরুপদ্রব রাখার জেয োোরূপ শন্ডির 

আরাধো আরম্ভ েকর । েখকো নে েূকয ণর আরাধো 

েকর েখকো বা অলি, েখকো বজ্র - প্রেৃলতর রুদ্রকরাষ 

নথকে বা েঁচার জেয এইেব প্রােৃলতে শন্ডির উপােো 

েকর । পরবতীোকে মােুষ যখে আরও অলভজ্ঞ হে, 

লচন্তাশন্ডির উকেষ ঘটে, তখে এই লবশাে কবলচত্রযময় 

েৃঠির রহেয লে, নে একে েৃঠি েকরকছ, েৃঠিেতণার রূপ 

নেমে, এরূপ  োো প্রকশ্নর অবতারণা হয়।  মােুষ এই 

েৃঠির লপছকে নোে েৃঠিেতণার হাত আকছ এটা েিো 

েকর োোভাকব োোরূকপ তােঁর পূজা আরম্ভ েকর।  

লবজ্ঞােী আইেস্টাইে যাকে some Supernatural 

power behind the creation  বকেকছে - বহু যুগ 

আকগ লবলভন্ন নদকশ মােুষ লবলভন্নভাকব নেই শন্ডির 

আরাধো েকরকছ।  েখকো োোর েখকো বা লেরাোর 

রূকপ, েেে েমাকজ নোকো ো নোকোভাকব শন্ডির 

উপােো হকয়কছ।  গো, যমুো, েম ণদা, নগাদাবরী -

েদীলবকধৌত নয লবস্তীণ ণ অেকে জেপদ গকি উকঠলছে, 

তাকদর মকধযও লবলভন্ন োিলেে নদব নদবীর পুকজা 

হকয়কছ।  মােুকষর নেইেব েিোর োোরূপ োোভাকব 

প্রোশ নপকয়কছ।  যুগ যুগ ধকর োো পলরবতণকের মধয 

লদকয় আজ শন্ডি মাকয়র রূপ পলরগ্রহ েকর 

দশপ্রহরণধালরণী নদবী দুগ ণা রূকপ পূন্ডজত হে।  

 

েলথত আকছ রামচন্দ্র রাবণ বকধর লেলমত্ত মাকয়র 

অোেকবাধে েকরে।  তখে মাকয়র লে রূপ পূন্ডজত 

হকয়লছে, লে উপেরণ এর আকয়াজে হকয়লছে, লে মন্ত্র 

উচ্চালরত হকয়লছে - নেেব বতণমাকে আমাকদর 

জ্ঞােগভণ আকোচোর বাইকর রকয় নগকছ।  বকে রাজা 

েুরথ নয মাতৃপূজার েিো েকরে বতণমাকে মা নেই 

রূকপ পূন্ডজতা হে।  োকে োকে আকরা অকেে 

পলরবতণে হকয়কছ।  লবকদশীকদর ধমীয় আগ্রােকের 

নমাোলবোয় নোথাও লশবরূকপ , নোথাও বা োেী 

রূকপ শন্ডির আরাধো হয়।  োো মূলত ণর েিো হয় 

এবং তাই পূন্ডজত হয়।  অিাদশ শতাব্দীর মধযভাগ 

পয ণন্ত দশপ্রহরণধালরণী মা দুগ ণার পূজা েমাকজ 

েমৃেশােী পলরবাকরর মকধযই েীমাবে লছে।  মাকয়র 

নেই আরাধোয় েমাকজর েেে স্তকরর মােুকষর 

অংশগ্রহকণর েমাে েুকযাগ লছে ো।  নদবী দুগ ণারূকপ 

নয মাকয়র পূজা আরম্ভ হয় নে মা নতা েবার।  অতএব 

নেই মাকয়র অচণোর েময় েবার অলধোর নেে 

থােকব ো, নেে েমাকজর বৃহৎ অংকশর নোে ভূলমো 

থােকব ো - এই প্রশ্নগুলে আকোলচত হকত থাকে।  পকর 

েমাকজর অেয স্তকরর মােুষও  মাকয়র পূজায় উকদযাগী 

হয়।  

 

েম্ভবত অিাদশ শতাব্দীর নশষভাকগ বেকদকশ 

ভাগীরথী েদীর পূব ণতীকর অলত েমৃেশালে জেপদ 

গুলপ্তপািায় (বতণমাকে হুগলে নজোর অন্তভুণি) বাকরা 

জে ইয়ার (ইয়ার োরলে শব্দ) অথ ণাৎ বনু্ধ এেকত্র প্রথম 

োব ণজেীে পূজার আকয়াজে েকর।  পরবতীোকে 

এটাই বাকরায়ালর পূজা োকম েব ণত্র লবস্তারোভ েকর।   

েেোতা শহকরও বাকরায়ালর পূজা আরম্ভ হয়।  

েব ণপ্রথকম উত্তর েেোতার বাগবাজার ও েুমারটুলে 

অেকে বাকরায়ালর পূজা আরম্ভ হয়।  নে আমকেও 

যকথি ভন্ডি ও লেষ্ঠার েকে পূজার আকয়াজে হকয়কছ।  

পন্ডিত পুকরালহত দ্বারা মাকয়র পূজা হকয়কছ।  নেই 

েকে োোরূপ োংসৃ্কলতে অেুষ্ঠাে, লবলভন্ন 

পত্রপন্ডত্রোর শারদীয়া েংখযা প্রোশে ইতযালদ োো 

েম ণোে শুরু হয়।  মাকয়র পূজা শুধুমাত্র পূজামিকব 

েীমাবে থাকে ো, নেটা এেটা োমান্ডজে উৎেব এ 

রূপান্তলরত হয়।  বো হয় দুকগ ণাৎেব।  

 

এেবার েেোতার বাগবাজার পূজা েলমঠট পূজার 

আকয়াজে েকর।  লবশাে পূজামেপ অপরূপ োকজ 

োজাকো হকয়কছ, েমগ্র পূজা প্রােে আকোয় 

উদ্ভালেত।  মিকপর অেলতদকূর প্রশস্থ প্রােকণর 

এেপাকশ এে প্রদশ ণেীর আকয়াজে হকয়কছ।  েব ণত্র 

উৎেকবর আকমজ।  যথারীলত মেপ উকদ্বাধকের জেয 

নে বছর আচায ণ প্রেুল্ল চন্দ্র রায় নে আমন্ত্রণ জাোকো 

হয়।  লেলদণি লদকে যথােমকয় আচায ণকদব পূজা প্রােকে 

উপলস্থত হকেে।  েম ণেতণারা তাকে োদকর বরণ েকর 

মন্ডেকরর লদকে এলগকয় চকেে।  আচায ণকদব মন্ডের এর 

োছাোলছ একে চালরলদকে নচকয় নদখকেে।  মাকয়র 

মূলত ণর লদকে তালেকয় লেছুেণ অপেে েয়কে নচকয় 

রইকেে।  েকে থাো েম ণেতণাকদর নেকে বেকেে- 

নতামরা মাকয়র পূজার অেকে নশষ পয ণন্ত েযাশে 

নেকে আেকে, লেন্তু েযাশে নতা এখাকেই নথকম 

মা 
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থােকব ো, এ েব েব োকজ লেকর আেকব।  তখে এই 

বালহযে আকয়াজেটাই মুখয হকয় উঠকব, পূজা হকব 

নগৌণ। থােকব ো ভন্ডি, লেষ্ঠা । মাতৃ বেোর আেে 

উকেশযই বযথ ণ হকয় যাকব । এই েথা বকে লপছে লেকর 

অকপোরত গালিকত উকঠ বেকেে । পকর রইে মেপ 

উকদ্বাধে, পকর রইে প্রদশ ণেীর উকদ্বাধে । লতলে লেকর 

নগকেে। আজ নোে পূজামেকপ উপলস্থত হকে নবাঝা 

যাকব আচায ণকদকবর আশিাই েতয হকয়কছ । তারপকর 

বাগবাজাকরর পাশ লদকয় বকয় যাওয়া ভাগীরথী েদী 

লদকয় অকেে জে বকয় নগকছ । েভযতার লহংে 

আগ্রােকে োমান্ডজে, ধমীয় েেে েীলত, অেুশােে 

মৃতপ্রায় । মূেযকবাকধর অবেয় ঘকটকছ। এেলদে 

মােুষ মাকয়র মূলত ণর োমকে দা েঁলিকয় বেত - মা ভন্ডি 

দাও, জ্ঞাে দাও, বুন্ডে দাও, অন্তকরর নচতো জাগ্রত 

ের, অশুভ শন্ডির লবরুকে েিাই েরার শন্ডি দাও, 

োহে দাও । েরকজাকি লশশুর মকতা আলতণ জালেকয়কছ 

। েুে নবেপাতা লদকয় মাকয়র চরকণ অঞ্জলে লদকয়কছ । 

প্রাথ ণো েকরকছ মেুষযত্বকবাকধর উকেষ ঘটুে । ধ্বংে 

েয় েৃঠির মাকঝই েেে েম ণ লেকয়ান্ডজত নহাে । এই 

উৎেব লঘকর এেটা পালরবালরে তথা োমান্ডজে 

েম্প্রীলত বাতাবরণ েৃঠি েকরকছ। মাকয়র আশীব ণাদ 

লেকয় অেহায় মােুষ জীবকেগাকে েুখ দুোঃকখর তরী 

ভালেকয়কছ। জীবেপাত েকরকছ লেন্তু েখকো ভকয় 

পালেকয় যায় লে । 

 

তারপর শতালব্দ পার হকয় নগকছ। পৃলথবীর বুকে দুঠট 

লবশ্বযুে ঘকট যায়, োমযবাকদর উিাে হয়, েকে মােব 

েমাজ লচরাচলরত পথ নছকি েতুে পকথর েন্ধাকে বযস্ত 

হকয় পকি । World order পাকট যায় । পাকট যায় 

মােুকষর দৃঠিভলে । পলরবতণে ঘকট ভাকো মে লবচাকরর 

পেলতকতও । নেই পলরবতণকের নঢউ মাতৃপূজার 

অেকেও আছকি পকি । নয ভন্ডি লেষ্ঠা পূজার প্রধাে 

উপেরণ লছে, তার অন্তধ ণাে ঘকট । নয মন্ত্রপাকঠ 

মােুকষর নদকহর তন্ত্রীকত তন্ত্রীকত অেুররণ জাগাকতা, 

নচতো জাগ্রত হত, েভযতার প্রচি নোোহকে আজ 

তা উধাও হকয়কছ। আজ শুধুই নোোহে । নেই নোে 

আেুেতা- নেই ভন্ডি ভকর মাকে োো । 

 

তারপকর গত শতাব্দীর আলশর দশকে েভযতার আর 

এে আপদ corporate sector  এর আগমে ঘকট 

েমাকজর েেে নেকত্র । মাতৃপূজার পলবত্র অেে 

লবলভন্ন নোম্পালের োো লবজ্ঞাপকে ঢাো পকি নগকছ 

। আজ নে অেকে নেই ধুপ ধুোর গন্ধ নেই 

ষিকশাপাচাকর পূজার আকয়াজে, নেই পুকরালহকতর 

জেদগম্ভীর েকণ্ঠ চেীপাঠ । চারলদকে শুধু অকশাভে 

লবজ্ঞাপে, অেযলদকে েভযতার অেযতম আেষ ণণ 

শব্দযন্ত্র মাইকে চটুে গাকের গগেলবদারী আওয়াজ । 

পুকরালহকতর মন্ত্রপাকঠ নয অেকে এেলদে ধ্বলেত 

প্রলতধ্বলেত হকয়কছ আজ নেখাকে শুধুই নোোহে । 

অকেযর দাকে মেপেজ্জা নবকিকছ । আকোর 

নরাশোইকত েব ণত্র উদ্ভালেত হকয়কছ । মাঠটর প্রদীকপর 

লেগ্ধ আকোয় নয মাকয়র পূজা হকয়কছ তা আজ 

এোন্তই অেুপলস্থত । বলণকের দাকের টাোয় 

বলহরকের োজ নবকিকছ। রে লেকরকছ ,ঢে লেকরকছ 

লেন্তু পুরাতে মােলেে স্পকশ ণর লচহ্নমাত্র নেই। মা 

নযে শুধুই পণয লবোকের উপেে মাত্র । যা লছে 

মােুকষর আন্ডত্মে উন্নলতর প্রয়াশস্থে ,েমাজ জীবকের 

েেে েুস্থ লচন্তা ভাবো লবোকশর লেলমত্ত নয  অশুভ 

শন্ডির উদয় তাকে পরান্ডজত েরার জেয মাতৃ বেোর 

মাকঝ শন্ডি েেকয়র নচিা - তার লবেৃলত ঘটাকোর জেয, 

েুস্থ জীবকে বযাঘাত ঘটোর  জেয িাথ ণাকেষী বলণকের 

নয অপকচিা, েব ণত্র নেই  অপকচিার জয়জয়োর 

হকয়কছ । মন্ডেকর লেংহােকে উপলবি অেহায় মাকয়র 

শুধুই অলধষ্ঠাে। উপােয নদবতা আর ভি এ দুই নযে  

বৃন্ত হকত লবচুযত দুঠট েুকের মকতা। 

 

েপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামান্ডঝ েময় হকত নমাগে 

োম্রাকজযর পতকের েূত্রপাত হয়। অিাদশ শতাব্দীর 

মধযভাকগ ভারকত ইংকরজ শােে আরম্ভ হয়। 

োম্রাকজযর পতে ও লবকদশী শােকের েূত্রপাত- এ 

দুকয়র মাকঝ প্রায় এেশত বৎের নদকশ রাষ্ট্রীয় 

লবশৃঙ্খো ও অরাজেতা  নদখা নদয়। তখে মােুষ 

জীবে ও ধেেম্পলত্ত রোর জেয েংঘবেভাকব োো 

শন্ডির আরাধো েকর। োলহলতযে বন্ডিমচন্দ্র 

চকট্টাপাধযাকয়র নেই েমকয় একদকশর অরাজে 

অবস্থার লেছু লববরণ লেলপবে েকরকছে তার 

আেেমঠ উপেযাকে। শালন্তলপ্রয় মােুষ দেুয তস্তকের 

হাত নথকে রো পাবার জেয েংঘবে হকয়কছ এবং 

অস্ত্র হাকত শত্রু লেধে েকরকছ। অশুভ শন্ডির 

লবোকশর জেয তারা মাকয়র আরাধো েকরকছ। 

ক্রমাগত ধমীয় আগ্রােে ও োমান্ডজে অোচাকরর 

েকে মাকয়র লে রূপ হকয়লছে উপেযাকে বলণ ণত 

হকয়কছ। েতযােে িহ্মচারী দুলভণে পীলিত মকহন্দ্রকে 

বে মকধয তার নগাপে নেরায় লেকয় লগকয় জগৎজেেী 

মহামায়ার লবলভন্ন রূকপর োমকে দা েঁলিকয় বকেকছে -  

নচকয় নদকখা মা যা লছকেে, মা যা হইয়াকছে, মা যা 

হইকবে। মা লছকেে এে অপরূপ েব ণােেম্পন্না , 

েব ণাভরণভূলষতা  জগোত্রী মূলত ণ। লতলে শান্ত, লেগ্ধ, 

লবশ্ববােীর মাতৃিরূলপণী ।  মা অভয়াশন্ডি, 

বেপ্রদালয়েী । অন্ধোর েুরে পথ ধকর এলগকয় একে 

েীণকোকে নদবীর োমকে দা েঁলিকয় মকহন্দ্রকে বকেে - 

েম্মুকখ তাোও নদকখা মা যা হইয়াকছে- মা 

অন্ধোরেমাচ্ছন্না োলেমাময়ী হৃতিব ণিা, এইজেয 

েলিো । নদশ আজ েব ণত্রই শ্মশাে তাই মা 

েিােমালেেী , আপোর লশব আপোর পদতকে 
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দলেকতকছে । বন্ডিমচকন্দ্রর েময় অতীত হকয়কছ । 

আজ নদি শতালধে বৎের পকর নদশ-োে-পাকত্রর 

পলরবতণে হকয় নগকছ । লবজ্ঞাকের েব েব আলবষ্কাকরর 

েকে মােুকষর জীবে ও জীলবোর আমূে পলরবতণে 

ঘকট নগকছ। অহরহ পলরবতণকের নঢউকয় মােুকষর 

দৃঠিভলেরও পলরবতণে ঘকটকছ । লবজ্ঞজকেরা বকেে - 

েভযতা লদকয়কছ নবগ নেকি লেকয়কছ আকবগ । আকবগ 

শূেয মােুষ যকন্ত্র রূপান্তলরত হকয়কছ । নে যকন্ত্রর ঘষ ণকণ 

উচ্চগ্রাকম শব্দ েৃঠি হয় আোশ বাতাে দলূষত হয়, 

লেোঃশ্বাে বন্ধ হকয় আকে । নেখাকে নেই ঢাকের নবাে 

যা হৃদকয় নদাো নদয়, নেই শকঙ্খর ধ্বলে নয ধ্বলে 

অোগকতর োে লদকয় যায় ।  নেই মাকয়কদর উেুর 

ধ্বলে যা অন্তকর পুেে জাগায় । লগেঠটেরা োো 

আভরকণ েস্পজ্জতা মা নযে েঠট নেকজকছে । তাই নেই 

অলেেযেুের চাহলে, নেই মুকখ লমঠি হালে, অভয়বাণী 

। েত আকয়াজে লেন্তু নেই ভন্ডি, আেুেতা । এত 

জাগলতে আকয়াজে থাো েকত্বও মকে হয় মা নযে 

েত লরি, েত অেহায় । মূেযকবাধহীে েমাজ 

অোচাকরর দুগ ণন্ধময় পকি লেমস্পজ্জত । মােুকষর 

অন্তর হকত দয়া, মায়া, নেহ, মমতা, ভােবাো, 

িজেকবাধ অন্তলে ণলহত হকয়কছ । নোভ-োেো 

মােুষকে অমােুকষর পয ণাকয় নটকে োলমকয়কছ । 

েভযতার লহংে থাবা মােব জালতর অন্ডস্তত্বকেই লবপন্ন 

েকর তুকেকছ । 

 

চালরলদকে কদেয হতাশার মাকঝ ঋলষদৃি বন্ডিমচন্দ্র মা 

লে হইকবে তাও বণ ণো েকরকছে । লতলে গভীর 

অন্ধোকরর মাকঝও আকোর লদশা নপকয়কছে । অশুভ 

শন্ডিকে প্রলতহত েরার জেয মা নে অেয রূকপ েিো 

েকরকছে । মা যা হইকবে - েুবণ ণলেলম ণতা দকশাভূজা 

প্রলতমা,  েবারুণলেরকণ নজযালতম ণয়ী । দশভূজ দশ 

লদকে প্রোলরত - তাহাকত আয়ুধরূকপ োো শান্ডি 

নশালভত , পদতকে শত্রু লবমলদণত। পদালশ্রত 

বীরকেশরী শত্রু লেপীিকে লেযুি। লদগভূজা 

োোপ্রহরণধালরেী, শত্রুলবমলদণেী, 

বীকরন্দ্রপৃষ্ঠলবহালরেী…. 

ঋলষদৃঠিেম্পন্ন োলহলতযে অন্ধোকর ও আকোর লদশা 

নদলখকয়কছে। নয অশুভ শন্ডি মােুকষর েেে 

মেুষযত্বকবাধ, মূেযকবাধকে লবোশ েরকত চাইকছ তাকে 

পরাস্ত েরকত হকব। েমূহ লবেঠির হাত নথকে রো 

নপকত হকে আজ েবরূকপ েবমকন্ত্র মাকয়র পূজা 

প্রকয়াজে।  মাকয়র েম্মুকখ েতমস্তকে েরকজাকি 

দালিকয় েলবর ভাষায় নযে বেকত পালর - েেে 

েেুষতামেহর, জয় নহাে তব জয় - অমৃতবালর 

লেেে  ের  লেলখেভুবেময় ।মােুষ উদ্ভ্রান্ত , 

েরুণাময়ী মা েেে দুোঃখ তুলম হরণ ের । হতাশা 

নথকে মােব জালতকে মুন্ডি দাও । এই নহাে েমকবত 

প্রাথ ণো । 
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আজ চিজয়া দিমী 

উজ্জ্বল 

 

 

পকরর ওয়ােণ লতেকট বালবয়া লেকখ লদকয়কছ। 

আলম নতা আমার মকতা েকরই এখাকে লেলখ। 

নয লদে নযটা মকে হয়। এটা ঠঠে োকয়লর েয়। 

নদখকত োকয়লরর মকতা। আেকে এটা নোটবুে। খুব 

েুের নদখকত। বালবয়া আমাকে এটা আমার জেলদকে 

লদকয়কছ। ২৩ নেব্রুয়ালর। ওই লদে অকেেগুকো 

বইকয়র েকে এটাও লদকয়লছে বালবয়া। বকেলছে, ‘‘এ 

বার নতা নতামার ক্লাে োইভ হে। এখে নথকে এই 

নোটবুেটায় লেকজর মকতা েকর বাংোটা নেকখা। ো 

হকে পকর আর বাংোই লেখকত পারকব ো। যা মকে হয় 

লেখকব।’’ আলম তার পর নথকে নরাজ লেলখ। যখে নযটা 

মকে আকে, তখে নেটাই। উপকর শুধু নেট লদই। আজ 

লবেজণে বকে বালবয়া উপরটা লেকখ লদকয়কছ। আজ নতা 

আমাকদর দুগ ণাঠােুরকে লবেজণে লদকয় আো হে। 

রাকত এখে লেখকত বেোম। এেটু আকগ বালবয়া 

নেকে বকেকছ, ‘‘রুবাই নশাে, নতার নোটবুকে আজ 

আলম লেখব।’’ তার পর লেকখ লদে ওই লতেকট ওয়ােণ। 

 

নোটবুকে আর মাত্র লতেকট পাতা বালে। বালবয়াকে 

আজই বকেলছ। আর এেটা লেকে একে লদকত। বালবয়া 

হযা েঁ বকেকছ। আলম আমার ঘকর এখে। বালবয়া আর 

মাম্মা ড্রইং রুকম। রুদ্র আিেও একেকছ। ঋতা 

আলন্টকে নদখোম ো। ওরা মাকঝ মাকঝই আকে। রাকত 

আমাকদর েকে খায়। আমরাও যাই ওকদর ঘকর। 

বালবয়ারা স্প্রাইট খায় বকে বকে। আর োো রেকমর 

গি েকর। অেয লদে এই েময়টা আলম নমাটু-পাতেু 

নদলখ। আজ লেখকত ইকচ্ছ েরে। েলরকত যখে আজ 

দুগ ণা ও তার নছকেকমকয়কদর চাপাকো হে, আমার খুব 

খারাপ োগলছে। পযাকিেটা নেমে োেঁো োেঁো। 

গোয় আলম যাইলে। মাম্মাও ো। বালবয়া লগকয়লছে। 

 

অণ ণলভও দুগ ণা লবেজণে লদকত যায়লে। অলমত আিে 

নগলছে। ওর মা-ও যায়লে। আলমও বি হকয় যাব। অত 

বি ঠােুর নতা! বাচ্চাকদর লদকয় ঠঠে মযাকেজ েরা যায় 

ো। বালবয়া বেলছে। অণ ণলভ আজ আমায় দুগ ণার হাকতর 

পদ্মটা লদকয়কছ। আলম নটলবকে নরকখলছ। আমার খুব 

ভাে োগলছে। নেমে নেলতকয় পকিকছ েুেটা। আলম 

যলদও ওকে লেছু লদকত পালরলে। অকেে খুেঁজোম। েী 

নদওয়া যায়, ভাবোমও। লেন্তু তখে ঠােুর োমাকো 

চেকছ। রুদ্র আিে আমাকে এে তািা লদকয় েলরকয় 

লদে ওখাে নথকে। আলম ঘকর একে তখেই এেটা 

চকোকেট ভাবোম লেজ নথকে লেকয় ওকে লদই। 

মাম্মাকে বেোমও। মাম্মা বেে, ‘‘পকর লদে রুবাই। 

অণ ণলভ নতা আর চকে যাকচ্ছ ো এখাে নথকে।’’ 

 

অণ ণলভ আমার ক্লাকেই পকি। এেই সু্কে। এে বাকে 

যাই আমরা। এই নদকখা, এেটা পাতা নতা নেখাই হকয় 

নগে! আচ্ছা অণ ণলভর েথা লেখলছ নেে? আজ নতা 

লেখব নভকবলছোম শ্রয়ণকে লেকয়। উে্। েী েঠঠে 

বাোে নর বাবা। অণ ণলভ নতা পরশু ওর োকমর বাোেটা 

আমাকে এেকশা বার বকেকছ। অিমী লছে। আলম 

লেছুকতই মাঝখাকের ওই ‘এে’ লদকয় বাংোয় লেখকত 

পারলছোম ো। এখাকেও নতা লতে বার োটােুঠট হকয় 

নগে। ইংকরন্ডজটাই ভাে। এআরএেওলভআই। বালবয়া 

নয নেে আমায় বাংো লেখকত বকে। আমার হাকতর 

নেখাও খুব খারাপ। এটা যলদ অণ ণলভ নদখত! ো ো এই 

নোটবুে ওকে নোেও ভাকবই নদখাকো যাকব ো। 

নেিলশপটাই োঠট্ট হকয় যাকব! 

 

দুগ ণা ঠােুর নোথা নথকে আকেে? গোয় নেকে লদকে 

উলে েুকব লগকয় নেমে েকর চকে যাে? গোয় লে 

োবকমলরে চকে? জকে েুলবকয় নদওয়া মাত্রই ওই 

োবকমলরকের দরজা খুকে যায়, আর োলত্তে গকণশ 

েক্ষ্মী েরিতী অেুর মলহষ েবাই উকঠ পকি। লেন্তু িগ ণ 

নতা বকে আোকশ। অণ ণলভই বেলছে। তা হকে 

োবকমলরকে েকর আোকশ যায় েী েকর? ফ্লাইটটা 

নোথায় থাকে? আচ্ছা গো লে েেোতা ছািাকেই 

আোকশ উকঠ যায়? এয়ারকপাকটণর পাকশ লগকয় লে 

োবকমলরে নথকে ওরা নবলরকয় পকি নপ্লে ধকর? 

অণ ণলভকে েথাটা বোয় ও আজ খুব নহকেকছ। 

এমলেকত ও এেটু গম্ভীর। আলমই োরা েণ ওর নেগ 

পুে েলর। লেন্তু আজ খুব নহকেকছ এটা শুকে। ও নতা 

এয়ারকপাটণ নগকছ। ওখাকে নোেও গো নেই। আলম 

নগলছ এয়ারকপাটণ। তখে আমার চার বছর। লেছু মকে 

নেই। 

 

উ 
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আজ অণ ণলভর গাকে মাম্মা লেেঁদুর োলগকয় লদকয়কছ। ও 

তখে নহকে নেকেকছ। আলম নতা ভাব োম, নেেঁ কদ 

নেেকব। এ বার নতা নহালেকত ও খুব নেেঁ কদলছে। শ্রয়ে 

ওর চুকে আলবর লদকয় লদকয়লছে বকে। ঋতা আলন্টর 

ঘকর দুপুকর নখকত লগকয় নে লদে ও আমাকদর োরও 

েকে েথা বকেলে। এই নদকখা। শ্রয়কের বযাটটার েথাই 

লেখোম ো। পাতা নশষ হকয় যাকব এখেই। বযাটটা খুব 

ভাে। পুকজার আকগই লেকেকছ। আমাকে এে বার 

ধরকতও লদকয়কছ। আলম লতেকট শযাকো েকর লেকয়লছ। 

ও বি হকয় বযাটার হকত চায়। অণ ণলভ লেোর হকব 

বকেকছ। ও নতা োরা েণ ইউ ঠটউকব গাে নশাকে। গাে 

গায়ও গুে গুে েকর। 

 

োে আমাকদর হাউলেংকয়র নোশযাে। দুগ ণার 

পযাকিকেই হকব। অণ ণলভ গাে গাইকব। হযািেও থােকব 

শুকেলছ। আমার খুব এটা লেকয় নটেশে হকচ্ছ। ও যলদ 

খারাপ গায়! আচ্ছা ও খারাপ গাইকে আমার েী? বনু্ধ 

নতা। খারাপ গাইকে, অেযকদর খারাপ োগকে আমারও 

খারাপ োগকব। েি হকব। তকব ও ভাে গাইকব। আলম 

োটকে আলছ। ‘েক্ষ্ণকণর শন্ডিকশে’। আজ েকন্ধকতও 

লরহাে ণাে হকয়কছ। আলম েুগ্রীব। োে নয েী হকব! খুব 

নটেশে হকচ্ছ। জামু্ববাকের েযাকরটেটার েরকছ 

শ্রয়ণ। খুব েঠঠে েঠঠে োয়ােগ ওর। আমারটা 

নমাটামুঠট নোজা।  

 

যাহ! আর হাে পাতা বালে! বালবয়াকে োেকেই 

আেকত বেকত হকব। অণ ণলভর গাকের অেুষ্ঠােটা নতা 

লেখকত হকব। আমার োটেটাও। তকব লেছুই 

অণ ণলভকে নদখাকো যাকব ো। আমার হাকতর নেখা খুব 

খারাপ। ওর খারাপ োগকে আমারও েি হকব। যাই 

বালবয়াকে এে বার মকে েলরকয় লদকয় আলে। োে নযে 

লবকেকের আকগই আমাকে এেটা এমে নোটবুে 

একে নদয়। ো হকে খুব খারাপ হকব। োে রাকতও নতা 

লেখব। অণ ণলভ েী গাইকব নেটা লেকয়। অেুষ্ঠাে নেমে 

হে নেটাও লেখব। আমার োটে নদকখ নে নে েী েী 

বেে, নেটাও। বালবয়াকে মকে েলরকয় আলে। 

 

(রুবাই খাট নথকে এে োকে প্রায় দরজার োকছ চকে 

যায়। লদ্বতীয় োে লদকয় নোজা ড্রলয়ং রুকম ঢুকেই 

থমকে যায়। লবদুযৎগলতকত নের লেকর আকে খাকট। 

ধীর পাকয়। আেকতা িভাকব। যাকত নেউ নটর ো পায়। 

লেছুটা গুম নমকর লগকয়কছ। এেটা গজরাকোর শব্দ 

নযে আছকি পিকত চাইকছ নোটবুকে। রুবাই শান্ত 

থাকে। লেকজকে েরম হকত েময় নদয় লে? এর পর 

লেছু েকণর লবরলতর পর রুবাই নের নোটবুেটা নটকে 

ধকর। োে রকের নপেটা বক্স নথকে বার েকর বালে 

হাে পাতা জকুি বি বি হরকে লেকখ রাকখ...) 

 

মাম্মার েকে আর েখেও েথা বেব ো। যাব ো আলম 

োে অণ ণলভর অেুষ্ঠাে নদখকত। যাব ো, যাব ো, যাব 

ো, যাব ো, যাব ো, যাব ো। আর রুদ্র আিে, ওর েকে 

েখেও েথা বেব ো। বাকজ আিে। বাকজ। বাকজ। 

বাকজ। খুব বাকজ। বালবয়া নোথায় নগে নে জাকে! 

নদখোম ো নতা ড্রলয়ং রুকম। বালবয়া আেকে বকে 

নদব। রুদ্র আিেকে বালবয়া বেুে। আচ্ছা, বালবয়াকে 

যলদ বলে, মাম্মা মারকব ো নতা আমাকে! থাে। 

বালবয়াকে বেব ো। োে অণ ণলভকে বেব।
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শ্বাসকষ্ট 

সুচপ্ররতা সসন সচৌধুরী 

 

 

য়ােদহ নস্টশকের বাইকর পা নরকখই চমকে 

উঠে। এত লভি নেে? এখে নতা অলেকের 

েময়ও েয়। তা হকে? আতিটা নচকপ বেকত 

শুরু েরে অকেে লদে পর। নেই দম বন্ধ েরা 

অেুভূলতটা। নযে ক্রমশ লভকির মকধয তলেকয় যাকচ্ছ। 

লচৎোর েরকছ লেন্তু নেউ শুেকছ ো। শ্বাে লেকত 

পারকছ ো। অন্ধোর ক্রমশ গাঢ় হকচ্ছ। ঘাকি গরম 

শ্বাকে লেকজকে লেকর নপে নেৌলম। 

‘‘েী হে েখে নথকে নেকে চকেলছ। োিাই লদচ্ছ ো। 

এখাকে দা েঁলিকয় আকছা নেে?’’ 

েলম্বকতর েথাগুকো নযে মকে হকচ্ছ নেই দমবন্ধ েরা 

লভি নঢকে নেৌলমর োকছ নপৌৌঁছকচ্ছ। জবাব নদয় ো ও। 

আেকে শব্দ নবকরাকচ্ছ ো গো লদকয়। েলম্বত বুঝকত 

পাকর, পুরকো নেই অযাটােটা আবার হকচ্ছ নেৌলমর। 

েথা ো বালিকয় ওর হাত ধকর নটকে োেঁো জায়গায় 

লেকয় যায় েলম্বত। লশয়ােদহ নস্টশকের নদাতোটা এখে 

েুেস্পজ্জত। নরস্তরা েঁ হকয়কছ নবশ েকয়েঠট। নেখাকেই 

লগকয় বকে ওরা। নেৌলম তখেও িাভালবে হকত পাকরলে। 

ওর মাথায় আেকতা েকর হাত রাকখ েলম্বত। 

‘‘বি এেটা শ্বাে লেকয় লেছু েণ ধকর রাকখা, তার পর 

ধীকর ধীকর ছাকিা,’’— বকে েলম্বত। 

েথা নশাকে নেৌলম। েলম্বকতর েথা েখেও ো শুকে 

পাকর ো ও। বার দুই নতমেটা েরার পর লেছুটা 

িাভালবে হয় নেৌলম। ওয়াশরুকম লগকয় নচাকখ মুকখ জে 

লদকয় আকে। তত েকণ েলে একে লগকয়কছ। েলে েব 

েময়ই নেৌলমর পছকের। ঘণ্টাখাকেে োেঁো নরস্তরা েঁয় 

েময় োঠটকয় এখে অকেেটাই ভাে োগকছ। এ বার 

নবকরাকত হকব। নস্টশকের বাইকর নথকে উবর বুে 

েকরই বালির উকেকশ রওো নদয় নেৌলম। উবকর উকঠ 

গা এলেকয় নদয় ও। েখে নযে ঘুম চকে আকে। 

নোকেশকে নপৌৌঁকছ ড্রাইভাকরর োকে ঘুম ভাকে। বালি 

লেকর োউকে লেছু বকে ো। 

আেকে এতগুকো বছকরও নয ওর এই েমেযা োকটলে 

নেটা বুঝকত পাকরলে। এত লদে েেোতা শহকরর 

বাইকর। নেই ২০০৫ নথকে ২০২২— েময়টা নেহাৎই 

েম েয়। একেকছ প্রলত বছরই। লেন্তু নতমে ভাকব 

বাইকর যাওয়া হয়লে। অি েময় োঠটকয় লেকর 

লগকয়কছ। এ বার হঠাৎ েী মকে হে, নোোে নেে 

চাপার শখ হে, নেই েকেকজর, অলেকের লদেগুকোর 

মকতা। তাকতই েব গিকগাে হকয় নগে। 

‘‘ইে, নগৌরবকদর নতা জাোকোই হয়লে লেছু। লেশ্চয়ই 

নোে েকরকছ লেন্তু আলম শুেকত পাইলে।’’ 

ভাবকত ভাবকত বযাকগর লভতর নথকে নোেটা বার েকর 

নদকখ েুইচে অে। অবেন্ন োগকছ। গা নছকি লদকচ্ছ। 

লেকজর ঘকর বি আকোটা লেলভকয় শুকয় পকি। ঘুম 

একে যায়। এ রেম অযাটাকের পর এ ভাকবই ঘুকম ঢকে 

পিত ও েব েময়। েত বার েলম্বকতর নোকে মাথা 

লদকয় টযান্ডক্সর মকধযই ঘুলমকয় পকিকছ। বড্ড লেন্ডশ্চন্ত 

োগত তখে। হঠাৎ েকরই েব নেমে েিভি হকয় 

নগে। নমকো নরেটা তখে েকব এেপ্লযাকেে ঢুেকব 

ঢুেকব েরকছ। পুকজা শলপংকয়র জেয নবলরকয়লছে 

ওরা। হঠাৎই টাকেকের মকধয এেটা ঝােঁেুলে লদকয় 

নেেটা বন্ধ হকয় নগে। তখেও এলে নোচ আকেলে 

েেোতা শহকর। লেন্তু প্রবে লভকি মােুকষর প্রাণ 

ওষ্ঠাগত। এেটু পর নথকেই অন্ডক্সকজকের অভাব নদখা 

লদকত শুরু েরে। বা েঁচার জেয নেউ নেকের দরজায় 

ধাক্কা লদকচ্ছ, নেউ লচৎোর েরকছ— লেন্তু নেউ 

শুেকত পাকচ্ছ ো। েত েণ পকর েবাই উোর 

হকয়লছে মকে নেই। পর লদে োগকজ মৃতুযর খলতয়াে 

নবলরকয়লছে। 

নচাকখর োমকে েত মােুষ জ্ঞাে হারাে বে নেকের 

মকধয। দরজায় নঠে লদকয় ক্রমশ আতকি েুকব যান্ডচ্ছে 

নেৌলম। আচমো হাকত এেটা টাে অেুভব েরে। 

ঘুমটা এে ঝটোয় নভকে নগে। মা োেকছ, রাকতর 

খাবাকরর জেয। নোেও রেকম দু‘গ্রাে নখকয় আবার 

শুকয় পকি। পুরকো নেই সৃ্মলত আবারও লেরকছ। যা 

মকে েরকত চায় ো। নয োরকণই লপ্রয় েেোতা শহর 

নছকি নদওয়া। লপ্রয় চােলর নছকি নদওয়া। েব... েব 

অতীতকে লপছকে নেকে এলগকয় যাওয়ার এেটা বযথ ণ 

নচিা েকরলছে ও। লেন্তু পারে নোথায়? েলম্বকতর 

উপর লবশ্বােটা নয এেই রকয় লগকয়কছ, আজ নটর 

নপে। েঠঠে পলরলস্থলতর মকধয নথকে ওই নতা বার 

েরে নশষ পয ণন্ত। আকগও বার বার এমেটা ঘকটকছ। 

নেৌলমর জীবকের এেটাই নতা ভরো। নদওয়াকে 

ঝুেকত থাো নোকটা নেমটায় ধুকো জকমকছ, আকো 

আেঁধালরকত ধরা পিকছ। ছলবর লদকে তালেকয় থােকত 

থােকতই ঘুলমকয় পকি নেৌলম। 

লশ 
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গত রাকতর েব ঘটো েোকে আর মকে পকি ো। 

ছুঠটর লদে, বালিকত আত্মীয়-িজেরা েব আেকব। 

নেৌলম একেকছ তাই নগটটুকগদার। খাবার বকে নদওয়া 

হকয়কছ, বালিকত রান্নার বযবস্থা নেই নে োরকণ। েোে 

নথকেই েেকে আেকত শুরু েকরকছ। মেটাও 

েুরেুকর রকয়কছ। আড্ডা জকম উকঠকছ ভাই-

নবােকদর। েেকেরই েংোর হকয়কছ। িামী, েন্তাে 

লেকয় ভরা েংোর। তার মকধযই েময় েকর েবাই 

একেকছ। েব লমকে লদেটা দারুণ নেকট নগে। 

নছাটকবোর গি, বি নবোর অলভজ্ঞতার আদাে-

প্রদাকেই েময় নোথা লদকয় চকে নগে। েকন্ধকবোয় 

েবাই লেকর নগে নয যার বালিকত। 

গত োে নথকে নগৌরবকদর নোে েরা হয়লে। নগৌরব, 

অলমত, মন্ডেরা, নগারা, নেৌরভ, পূলণ ণমা— েবাই ওর 

েকেকজর বনু্ধ। ওকদর েকে নদখা েরকতই যান্ডচ্ছে। 

লেকজর ঘকর লগকয় নগৌরবকে নোে েকর নেৌলম। 

নগৌরব ওর খুব ভাে বনু্ধ। উকটা লদকে নগৌরকবর 

আতন্ডিত গো। 

‘‘েী হকয়কছ নতার? নোে বন্ধ। নশষ পয ণন্ত োলেমাকে 

নোে েকর জােোম তুই বালি লেকর লগকয়লছে। 

আমরা অকেে েণ অকপো েকরলছোম।’’ 

নেৌলম বকে, ‘‘আেকে লশয়ােদহ নস্টশকে খুব লভি 

লছে। নবকরাকতই পারলছোম ো। নশষ পয ণন্ত নতা...’’ 

বুঝকত পাকর নগৌরব। আবার নেই অযাটােটা হকয়লছে। 

নভকব আেঁতকে ওকঠ। এো েী েকর োমোে নে 

জাকে। তকব, এখে ওর মাথাটা অেয লদকে নঘারাকত 

হকব নভকবই েকেকজর বনু্ধকদর গি জকুি নদয়। 

েকেকজর েময়ই েলম্বকতর েকে আোপ। দু’জে এে 

েকেকজ ো পিকেও বালি নেরার েময় এেই নেে 

ধরত। নেই ৪.১০-এর বযারােপুর নোোে। নগৌরকবর 

সু্ককের বনু্ধ লছে েলম্বত। নস্টশকেই আোপ যাতায়াকতর 

পকথ। লেছু লদকের মকধযই এে েকে যাওয়া-আো 

শুরু। এই লশয়ােদহ নস্টশকেই নেৌলমকে নপ্রাকপাজ 

েকরলছে েলম্বত। েকে েকে নপ্রকমর আকবদে নমকে 

ো লেকেও নবলশ লদে উকপো েকরও থােকত পাকরলে। 

তার পর েকেকজর লতেকট বছর নয নোথা লদকয় নেকট 

নগে। নে এে অোধারণ েুের েময়। তার পর চােলর, 

অেয দুলেয়া— তবুও েলম্বত-নেৌলমর নপ্রম লছে অটুট। 

েকেকজর গকির বযােগ্রাউকি নগৌরকবর মকে 

ফ্লযাশবযাকের মকতা এই সৃ্মলতগুকো ঘুকর লেকর 

আেলছে। ভাবকত ভাবকতই েলম্বকতর েথা তুেে 

নেৌলম। যা নমাকটও চায়লে নগৌরব। লেন্তু অগতযা। 

‘‘নগৌরব নতার মকে আকছ, আমরা নরাজ নেমে 

েকেজ নেকট েলে হাউকে চকে নযতাম। েযার এে 

লদে ধকর নেকেলছে।’’ 

‘‘মকে আবার থােকব ো। লবকশষ েকর নতার লেেজলে 

অোে ণ লছে বকে নতাকদর নহে অব দয লেপাটণকমন্ট 

রীলতমকতা নতাকে হুমলে লদকয়লছে। লেন্তু তুই নতা তুই। 

আবার পর লদে নবলরকয় পকিলছলে।’’ 

‘‘হযা েঁ, েত দূর নথকে েলম্বত েকেজ নেকট আেত শুধু 

আমার জেয বে? আলম ো লগকয় পালর? তখে নতা 

আোদা েকর নদখা েরার েুকযাগ লছে ো। তকব জালেে 

নেই েময়টাই ভাে লছে। েব লেছু অকেে পলবত্র লছে। 

ওই নছাট নছাট প্রালপ্ত লেকয়ই ভাে থাো নযত। এখে 

মােুকষর জীবকে েত চালহদা।’’ 

চুপ েকর যায় নগৌরব। এতগুকো বছর নেকট লগকয়কছ 

এখেও েলম্বতকে ভুেকত পাকরলে ও। খারাপ োকগ। 

খারাপ োগাটা দো পালেকয় নযে গোর োকছ আটকে 

যায়। নগৌরবকে চুপ েকর থােকত নদকখ নেৌলমই েথা 

বকে। 

‘‘জালেে, োে নেে নযকত পারোম ো? নেেটা োোই 

লছে। লেন্তু নস্টশে নথকে নবকরাকত লগকয় নদলখ এে 

েম্বকরর লদেটা বন্ধ। েবাই দলেকণর লদকে যাকচ্ছ। 

আলম হা েঁটা োগাোম। লেেঁলির োমকে লভি লছে। নেটা 

টপকে লগকয় নদলখ আরও লভি। শুধুই মােুকষর মাথা। 

তত েকণ আমার লপছকেও নোে জকম লগকয়কছ। আলম 

আটকে লগকয়লছোম লভকির মকধয। নবকরাকত 

পারলছোম ো। েলম্বতই আমাকে ওখাে নথকে বার 

েকর আেে। েলে খাওয়াকো। তার পর উবকর তুকে 

লদে।’’ 

নগৌরকবর মুখ নথকে শব্দ নবকরান্ডচ্ছে ো। লেকজকে 

োমকে লেকয় বেে, ‘‘েী বেলছে তুই? েলম্বত নোথা 

নথকে আেকব? মকে েকর নদখ নেৌলম, েলম্বত নেই। 

নেই ২০০৫ োে। নতাকদর পুকজার বাজার েরকত 

যাওয়া, নমকো আটকে যাওয়া... মকে ের। নমকে নে এ 

বার। নবলরকয় আয় নেই ভয়ির লদেটা নথকে। েলম্বতও 

লেন্ডশ্চত এটাই চায়। নে জেযই নতাকে লভি নথকে বার 

েকর একেকছ। নবলরকয় আয় নেৌলম লপ্লজ। নমকে নে এ 

বার েলম্বত নেই...’’ 

হাকতর হযা েঁচো টােটা অেুভব েকর নেৌলম। যখে 

নমকোয় দম বন্ধ হকয় একের পর এে মােুষকে েুঠটকয় 

পিকত নদকখ লেকজর জ্ঞাে ক্রমশ চকে যান্ডচ্ছে তখেই 

হাকত নেই হযা েঁচো টােটা নেকগলছে। ঘুকর 

তালেকয়লছে। তত েকণ মাঠটকত েুঠটকয় পকিকছ 

েলম্বত। নেৌলমর হাতটা তখেও শি েকর ধরা। তার পর 

আর লেছু মকে নেই। হােপাতাকে জ্ঞাে লেকরলছে। 

বালির নোেজে, বনু্ধরা ওকে লঘকর নরকখলছে। জ্ঞাে 

লেকরই েলম্বকতর েথা জােকত নচকয়লছে, নেউ জবাব 

লদকত পাকরলে। নেৌলম লেকরলছে লেথর েলম্বতকে েকে 

লেকয়। েলম্বকতর শ্বােেকির েমেযা লছে। যা নযকত 
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নযকত নেৌলমকে লদকয় লগকয়কছ। োিার বকেকছ 

মােলেে েমেযা। োউন্ডন্সলেং দরোর। লেন্তু এই 

শ্বােেি লেকয় ভােই আকছ নেৌলম। যত বার শ্বােেি 

হয় তত বার েলম্বত লেকর আকে ওর জীবকে। 

আকো আেঁধালরকত ছলবর োকচ জকম থাো ধুকোর 

প্রকেপ আবার নদখকত পায় নেৌলম। নদওয়াে নথকে 

ছলবর নেমটা খুকে জামা লদকয় মুকছ নদয়। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

কাঞ্চনজঙ্ঘায় আযিাকচিখা 

প্রিবনাথ চযাটাজী 

 

 

গুেরো োেেজঙ্ঘার ছলব আমরা 

েবাই নদকখলছ।প্রথম েূকয ণর আকো 

বরে পাথর নমশাকো পব ণতগাকত্র পকি 

েৃঠি েকর রকের এই অপরূপ ছলব।েূয ণ নযমে নযমে 

লদগন্তকরখার ওপকর উঠকত থাকে আকোর এই রেও 

নতমে নতমে পলরবলতণত হকত থাকে-- োে নথকে 

েমো, হেুদ হকয় উজ্জ্বে োদায়। নমঘমুি আোকশ 

দীলপ্তমাে হকয় নজকগ থাকে অপরূপ নশ্বতশুভ্র 

োেেজঙ্ঘা। 

       দান্ডজণলেংকয়র নহাকটে চােে য নথকে গালি লেকয় 

আমরা লতেজে নবলরকয়লছ প্রথম েূকয ণর আকোয় 

োেেজঙ্ঘা নদখব বকে। এ বছর, োতাকশ নেকেম্বকর 

নভার চারকটর মকধ যই গালি  চেে টাইগার লহকের 

পকথ।পথ তখকো নভাররাকতর হােো আেঁধারী-চাদকর 

ঢাো। ঐ োত েোকেই লভউ পকয়কন্ট ভীি জলমকয়কছ 

বহু গালি--উৎোহী দশ ণোথী লেকয়। েকে, আমাকদর 

গালিকে থামকত হে বহু আকগ। প্রায় লমলেট পকের 

নহেঁকট নপৌৌঁকছ নগোম লভউ পকয়কন্ট।দকে দকে মােুষ 

অপলরেীম আগ্রহ লেকয় নচাকখর োমকে থাো 

োেেজঙ্ঘার লদকে তালেকয়।লপছকে েকয়েতো উেঁচু 

চারলদে নখাো লেমীয়মাে এে োঠাকমায় দা েঁলিকয় বহু 

মােুষ।ভলবষ যকত হয়কতা োেেজঙ্ঘা নদখার গ যাোলর 

হকয় উঠকব। দু-এেজে মলহোর োহাকযয আমরা ছলব 

নতাোর মত এেটা জায়গায় দা েঁিাবার েুকযাগ 

নপোম।যতদূর মকে পকি নেলদে েূকয ণাদকয়র েময় 

লছে 05.17। পােঁচটা বাজকতই লেষ্পেে নচকয় রইোম  

োেেজঙ্ঘার শীকষ ণর লদকে। প্রথম রে োগার 

মূহুত ণঠট নযে হালরকয় ো যায়। 

       পেে পিকত ো পিকত লবস্ফালরত হকয় নগে 

নচাখ। হঠাৎ নযে োে আকোর এে উজ্জ্বে লশখা 

আকস্ত আকস্ত এেঁকেকবেঁকে নেকম যাকচ্ছ োেেজঙ্ঘার 

চূিা নথকে েীকচর লদকে।েলত য এ অপূব ণ বণ ণোর ভাষা 

জাো নেই।এেবার মকে হে, এে শুেকো োকঠর 

মাথায় আগুে নেকে, নে আগুকের লশখায় নযে নেউ 

োেেজঙ্ঘার গাকয় আেপো এেঁকে চকেকছ। পাকশ 

আ 
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পাকশ নজকগ ওকঠ আরও লশখা।পাহাকির গাকয় নেকগ 

থাো রকের এমে চেমাে ছলব আলম আকগ নদলখলে। 

     এ নযে নোে লশিীর তুলের টাকে ে যােভাকে ধীকর 

ধীকর এে রঠেে ছলব হকয় ওঠার অপূব ণ লচত্রোট য। এই 

অবয়ব,নরখার এই লবে যাকের আলভজাত য লেকজর 

নচাকখ ো নদখকে নবাঝা বা নবাঝাকো দুই-ই অেম্ভব। 

এই মাকহন্দ্রেণ স্থায়ী লছে খুবই অিেণ। লবন্ডচ্ছন্ন  

লশখার দে পরস্পর লমকে োে আকোর অলবন্ডচ্ছন্ন 

ঝণ ণাধারা ছলিকয় পকি োেেজঙ্ঘার লশখর নথকে 

োরা শরীকর। ধীকর ধীকর বদকে নযকত শুরু েকর নে 

রে্। এেেময় গলেত নোোর রকে্ নেকজ ওকঠ 

োেেজঙ্ঘা।ঠঠে মকে নেই েতেণ লছে এ নোোর 

নমািে!  লেছুেকণর মকধ যই উজ্জ্বে রূপােী রকে্র 

দু যলতকত উদ্ভালেত হকয় উঠে প্রভাতী 

োেেজঙ্ঘা।জাোর খুব ইকচ্ছ লছে যা েঁরা 

োেেজঙ্ঘা শীকষ ণ আকরাহণ েকর তারা নেমে নদকখ 

প্রথম আকো-পিা এই কশেেুেরীকে।কদবাশীষ 

লবশ্বাে,বেন্ত লেংহরায় যখে শীকষ ণ নপৌৌঁকছলছে তখে 

এবং তার  লেছুেণ আকগ নথকেই আোশ নমঘাচ্ছন্ন 

লছে।েকে, তােঁকদর নেখায় নোে রকে্র নদখা পাই 

লে।আর এে পলরলচত আকরাহী রকমশ রাকয়র নেখাঠট 

খুেঁকজ নপোম ো। 

     অজ্ঞাত নেই মহাে লশিীর প্রলত গভীর শ্রো 

লেকবদে েকর োেেজঙ্ঘাকে নছকি আলে। লেকর 

চলে দান্ডজণলেংকয়র পকথ।দান্ডজণলেং লচলিয়াখাোয়  

লেছুেণ নরে পািার দুিুলম নদলখ। পকথ পকি নমো-

বো বাতালেয়া েুপ। চকেকছ লবখ যাত নেই টয় নেকের 

োইে।এেলদে আকো েকর আকছ োেেজঙ্ঘা।শ্রো 

জাোই েুেস্পজ্জত শহীদকবদীকত। 

        গালি থাকম নহাকটে চােকে যর দরজায়। ঘকর ঢুকে 

আর এে লবস্মকয়র মুকখামুলখ।আমাকদর ঘকরর জােো 

জকুি আোকশর বুে আকো েকর দা েঁলিকয় আকছ 

োেেজঙ্ঘা।আকগও ে'বার দান্ডজণলেংকয় 

একেলে।েখকোই এই পূণ ণ প্রে্েুঠটত রূকপ োেকের 

নদখা পাইলে।কেবে নমকঘর আিাকে তার রূকপর 

আভাষটুেু মাত্র নপকয়লছ প্রলতবাকর। নেটুেও বহু 

প্রতীোয়। েলত যই নেই লদেঠট নযে হকয় উকঠলছে 

পাহাকি আমাকদর  েেে পাওয়ার লদে। 
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অমল কিরণে কিভুবন-মন-হাকরেী 

হহকরনু হ ামার রূণে িরুো নাবনী, 

নকম নকম নকম কনকিল কি িাকরেী, 

জাণ া েুলি কন য নূেুণর জননী। 

হ ামাণরই েূকজণে হেবণেবী দ্বাণর দ্বাণর, 

রাক েী ধ্বকনণে আিাশবীোর  াণর – 

 ন-ুমন-প্রাে কনণবকে হ ামাণর মণন। 

হপ্রম সুর ধন েূজা রূণের এ ধরেী 

নকম জ ণ র সিল হেমিাকরেী, 

লকভনু হ ামার হপ্রণম িরুো লাবকে। 

SSPCr পক্ষ সথখক অখেষা সক োনাই অসীংেি ধনিবাদ এরকম একো অসাধারণ আাঁকা আমাখদর উপিার সদবার  েনি 
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