পূ জা নির্ঘণ্ট
স্টকহ�োল্ম সার্বজনীন পূ জা কমিটির
শ্রী শ্রী শারদীয়া দু র্গাপূজার সময় নির্ঘণ্টঃ
( দেবীর ঘ�োটকে আগমন। ফল - ছত্রভঙ্গ।
দেবীর দ�োলায় গমন। ফল - মড়ক। )

৩১শে আশ্বিন, ১৮ই অক্টোবর, বৃ হস্পতিবার।

পূ জারাম্ভঃ বিকাল ছয় ঘটিকয়।
শারদীয়াদেবীর ব�োধন, ষষ্টিবিহিত পূ জা, সপ্তমীবিহিত পূ জা।

১০ই নভেম্বর, ২০১৮ শনিবার, শ্রী শ্রী শ্যামাপূ জা

১লা কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর, শুক্রবার।

১০শে ফেব্রুয়ারী ২০১৯, রবিবার, সরস্বতী পূ জা

পূ জারাম্ভঃ বিকাল সাড়ে চার ঘটিকায়।
শারদীয়াদেবীর অষ্টমীবিহিত পূ জান্তে সন্ধিপূ জা ও বিশেষ হ�োম।

পূ জারাম্ভ - বিকাল ৪ ঘটিকায়
অঞ্জলী - সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায়

পূ জারাম্ভ - সকাল ১১ ঘটিকায়
অঞ্জলী - দু পুর ১ ঘটিকায়

২রা কার্ত্তিক, ২০শে অক্টোবর, শনিবার।

পূ জারাম্ভঃ ১১ ঘটিকায়
শারদীয়াদেবীর মহানবমীবিহিত পূ জা। দশমীবিহিত পূ জা
সমাপনে বিসর্জন, সিঁদুর খেলা ও বিজয়ার আলিঙ্গন।

Front Cover Design
Parasanta Bhowmik
CG Illustration
Sabbir A Khan
Acknowledgement
Sudip Das
Sanjib Das
Apurba Deb
Indranil Sinha
Kaushik Sengupta
Dhrubaditya Mitra
Priya Ranjan Bhakt
Ayon Chakraborty

© Sneha Saha

Editorial Team
Jaideep Guha
Goutam Saha

LIKHON is a yearly puja magazine of Stockholm Sarbojonin Puja Committee (SSPC), Sweden. It's distributed
free by SSPC. The writing and artwork herein were produced by and for SSPC members. The opinions in the articles are entirely the thoughts and views of the respective authors only and not that of SSPC.

COPYRIGHT © 2018; STOCKHOLMPUJA.SE

SSPC Durga Puja 2018

© Suchetana Chakraborty

© Suchetana Chakraborty

© Eeshanee Chatterjee

বাংলা প্রবন্ধ সমগ্র

-: সূচিপত্র :-

শারদ�োৎসবের আবাহনে 					
শিষ্টের পালন 						
মৃ ণ্ময় মন্দির						
প্রতিদ্বন্দ্বিতা 						
রুই মাছের বিরিয়ানি 					
আমার বাংলাদেশ পরিভ্রমণ। .......২০১৭
		
স্টকহ�োম থেকে এডিনবরাঃ ....... 				
সা-নি-ধা-পা 						
	প্রেতাত্মা 						
ফুলের মত মেয়ে 						
আয় তবে 					
	বিচ্ছিন্ন 				
		
প্রসাধনী রবি 					
	স্বাধীনতা দিবস - দেশভাগ দিবস .......		
বলাইবাবুর দিদিশাশুড়ি
			

-শৈলেন্দ্র নাথ মৈত্র 		
-প্রিয় রঞ্জন ভকত			
-সু মিত বর্ধন			
-সু নীল সিনহা			
-ঝর্না সিংহ 			
-স্বপন চট্টপ্যাধায়			
-সু মিত ক�োনার			
-ডাঃ আনিমেষ বিশ্বাস		
-জারনিগার সু লতানা		
-স�ৌমিত্র চ্যাটাজি			
-উজ্জ্বল				
-সু চরিতা				
-অয়ন চক্রবর্তী 			
-ডাঃ পাঞ্চজন্য ঘটক		
-শীর্ষেন্দু মুখ�োপাধ্যায়		

৬
৮
১১
১৭
৪৭
৫০
৫৬
৫৮
৬১
৬৪
৬৬
৭০
৭৫
৭৯
৮১

মনু ষ্যত্বব�োধ
				
স্বপ্নগুল�ো 				
ঋতুর সমাহার 				
শব্দহীন কথা 				
স্পর্শ পেতে 			
	চিঠি 					
অর্ঘ 					
ভাবনা
						
ধ্বংস- সৃ ষ্টি 					
অহংকার - অলংকার 			

-রাকি কাপুড়িয়া			
-শর্মি চক্রবর্তী 			
-শিল্পী চ�ৌধু রী			
-রঞ্জিত চ�ৌধু রী			
-রঞ্জিত চ�ৌধু রী			
-শিবেন্দ্র দেব ( দু লাল ) 		
-শিবেন্দ্র দেব ( দু লাল )		
-সঞ্জীব দাস			
-রাকি কাপুড়িয়া 			
-রাকি কাপুড়িয়া			

১০
৪১
৪২
৪৩
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৬০
৬৫

বাংলা কবিতা সমগ্র

English Article
The true meaning of Education.
		
-Reshmi Ghosh		
21
Shubha Drishti
-Ranjon Ghoshal		
24
Gaudiya Vaishnavism and Bhaktisiddhanta...
-Ferdinando Sardella		
26
ISKCON in Sweden
-Kamala Priya			
28
Amar Chokhe (In my eyes)…
-Moumita Biswas		
30
How Much Sweets Should You Eat Per Day?
-Indranil Sinha		
32
Bengal studies in Europe
-Kerstin B Andersson
35
A thread’s autobiography			
-Siddarth 			
37
Article for NRIs investing in India
-Partha Sinha			
38
Flake of Happiness 				
-Rishika Banerjee
40
Dream world
-Moumita Ghosh Laskar
40
Cloning 					
-Sangik Palit			
48
Sweden at World Cup 2018
-Lopamudra Talukder		
55
Children’s Corner					
-Arpita/Netra/Indranil
85, (57)
Full text of Sw. Vivekananda’s historic speech in 1893 - Collected		
87
Art Works
Parasanta Bhowmik						
Front page, 78
Sneha Saha 							
16, 41, 42, 45
Suchetana Chakraborty, Suchetana Chakraborty, Eeshanee Chatterjee, 					
Nishtha Banarjee, Enakshee Chatterjee,
1

সু ইডেনে বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূ ত জনাব ম�োঃ নাজমুল ইসলামের বাণী

বছর ঘুরে দূ র্গাপূ জা আবারও সবার দ�োরগ�োড়ায় উপস্থিত হয়েছে। শারদীয় দূ র্গোৎসব নিঃসন্দেহে
বাঙ্গালী হিন্দুদের সবচেয়ে বড় উৎসব এবং বাংলাদেশে এটি একটি বড় সামাজিক উৎসবও বটে।
উৎসব মানু ষকে কাছে টানে, একত্রিত করে, আনন্দ ভাগাভাগি করার উপলক্ষ এনে দেয়। সে অর্থে
উৎসব হচ্ছে মিলন- মানু ষে মানু ষে মিলন, মানু ষে ও প্রকৃতিতে মিলন। বাংলাদেশে দূ র্গাপূ জা বিভিন্ন
ধর্ম, সম্প্রদায়ের মানু ষকে একত্রিত করে এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি ও স�ৌহার্দ সৃ ষ্টিতে বড় ভূমিকা রাখে।
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের জনপদ এরুপ ধর্মীয় সম্প্রীতির এক অন্যন্য নজির হিসেবে
বিরাজ করছে। বাংলাদেশের সংবিধানও সকল ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানু ষের সম-অধিকারের
রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করছে।
দূ র্গা পূ জার মূ ল সু র হচ্ছে শুভ-এর কাছে অশুভ-এর পরাজয় এবং সত্য ও সু ন্দরের বন্দনা। জাতি
হিসেবে আমাদের ব্রতও তার থেকে ভিন্ন কিছু নয়। বিশ্বব্যাপী সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং নির্যাতিত
নিপীড়িত মানু ষের প্রতি সহমর্মিতা বস্তুত আমাদের মজ্জাগত।
সার্বজনীন দূ র্গোৎসব বাংলাদেশের সর্বত্র জাকজমকভাবে উদযাপিত হয়। সমাজের বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের
মানু ষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের পাশাপাশি সরকারও দূ র্গাপূ জার আয়�োজনকে আনন্দমুখর ও নিরাপদ
করার জন্য সর্বাত্মক সহয�োগিতা করে থাকে। দেশ থেকে দূ রে যারা সু দূর সু ইডেনে বসবাস করছেন,
তাদের জন্য স্টকহ�োম সার্বজনীন পূ জা কমিটির আন্তরিক আয়�োজন নিঃসন্দেহে সাধুবাদ পাওয়ার
য�োগ্য। আমি জেনে আনন্দিত যে, কমিটির প্রকাশনা “লিখন” বিগত কয়েক বছর ধরে দূ র্গাপূ জার
আনন্দে নতুন মাত্রা য�োগ করে আসছে।
আমি এ বছর স্টকহ�োম তথা সু ইডেন, নরওয়ে ও ফিনল্যান্ডে দূ র্গাপূ জার সকল আয়�োজনের সর্বাঙ্গীন
সাফল্য কামনা করি এবং স্টকহ�োম সর্বজনীন পূ জা কমিটির সকলকে তাদের প্রশংসনীয় উদ্যোগের
জন্য ধন্যবাদ জানাই।
সকলকে আবারও শারদীয়ার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
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Message from H.E. Mrs. Monika Kapil Mohta,
Ambassador of India to Sweden

I take immense pleasure in conveying my warm greetings to one and all on the
auspicious occasion of Durga Puja. I also take this opportunity to express my deep
appreciation to the Stockholm Sarbojonin Puja Committee for organizing the Durga
Puja celebrations in Stockholm and thus sharing the rich culture and traditions of
India with the residents of Stockholm.
Durga Puja is a celebration of good over evil. According to mythology, the festival
marks the battle of Goddess Durga with the demon Mahishasura, who represented
all the negative qualities such as ignorance, intolerance and violence. Ma Durga
represents ‘Shakti’, the destroyer of evil and the preserver of good. She embodies
all the good qualities of humanity like compassion, mercy, patience and charity.
Through celebrations such as this, we endeavour to create a caring, compassionate
community that promotes assertion and respect of diversity and celebration of the
rich spiritual heritage of mankind. This is also the time when family and friends get
together to share and enjoy the true meaning of life. Durga Puja has different names
in different parts of India including Navrathri. It’s a celebration of 10 days which
culminate in Dusserah or Vijayadashmi to Bangalis.
The Durga Puja celebration in Stockholm is not limited to Bengali community but
goes beyond the boundaries of State and society. The celebrations are attended by
not just different segments of Indian community in Stockholm but also by Swedish
people. I once again applaud the Stockholm Sarbojonin Puja Committee for their
efforts and wish them grand success.
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Acknowledgment from SSPC

Here with LIKHON, SSPC like to express their heartiest gratitude to the
Indian Ambassador to Sweden, HE Monika Kapil Mohta for her able support to our celebration and to our organisation. Committee also like to extend gratitude to all the Embassy personal for their unrelenting support for
SSPC. With the blessings of Ma Durga LIKHON expects stronger ties for
our future endeavours.
Our Sponsors are vital energy for LIKHON thus for SSPC. Without their
support and encouragement, it’s impossible to continue with this literary
platform. Here we thank our Golden Sponsor ‘Air India’ for their continuous trust on us. LIKHON likes to acknowledge and express gratitude for
generous contributions from ‘Indian Curry House’, ‘Purple House’, ‘Indcen Resor’, ‘N-Grossen’, ‘Saravanaa Bhavan’, ‘Spice of India’, ‘The88’,
Shri Fashion Sweden’, ‘GRB Servicebyrå AB’, ‘GH Konsult KB’, ‘Stockholm Bengali Movies’, and ‘Hälsotek’. Here LIKHON committee like to
express their gratitude to Dr. Gopal Dey and to Mr. Bisnu Chakraborty for
their extra support to this literary team.
On behalf of SSPC we like to thank to our numerous volunteers and members of all the subcommittees whose relentless efforts make this massive
celebration possible.
NAMASKAR
SSPC CC
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সম্পাদকীয়
প্রবাসের মাটিতে হয়ত�ো দেশের শরতের সেই ছ�োঁয়া কখন�োই পাওয়া যায় না তবে গ্রীষ্মের পরে হালকা শীতের
ছ�োঁয়ার সাথে ম্যাপল গাছের হলু দ, লাল-সবুজ পাতার রং জানিয়ে দেয় যে, ‘মা’ এর আগমনের সময় হয়েছে। তাই
দেখতে দেখতে বছর ঘুরে আবার চলে এল�ো দু র্গা পূ জা। পঞ্চম বৎসর পার করে লিখনও ষষ্ঠ বৎসরে পা রখল।
এই দীর্ঘ পথ চলায় লিখন পরিবার, দু র্গা পূ জার বিসর্জনের বেদনা ভুলে সকলের মনে আনন্দ আনার জন্য চেষ্টা করে
সব সময়। লিখন, স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে একমাত্র প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা হওয়ার দরুন এর উপর মানু ষের প্রত্যাশাটি
সব সময়ই থাকে অনেক বেশী। সে ব্যাপারে লিখন পরিবারের সজাগ দৃ ষ্টি সব সময়ই থাকে, যেমনটি আছে এই
সংখ্যাতেও।
সময়ের সাথে সাথে লিখনের পাঠকের আয়তন এখন আগের তুলনায় ঢের বেশী, তাই এখন লিখন পরিবারের
দায়িত্বটাও অনেক বেশী। লিখন পরিবার সব সময় চেষ্টা করে ছ�োট থেকে বড় সব ধরনের পাঠকের পাঠের খ�োঁড়াক
য�োগাতে। তাই প্রতিবারের মত, পাঠকের প্রত্যাশা অনু যায়ী এবারের লিখনকেও আমরা সাজিয়েছি নতুন আঙ্গিকে।
দেশী, প্রবাসী, নতুন, পুরাতন সব ধরনের লেখকের সমাহার হয়েছে এই সংখ্যাতেও।
পাঠকের পড়ার ধারাবাহিকতা রাখতে এবং পছন্দ অনু যায়ী লেখা খুঁজে নিতে এবারের লিখনের লেখাকে আমরা
ভাগ করেছি কয়েকটি ভাগে যা আপনারা সূ চীপত্র দেখেই বুঝতে পারবেন। ইংরেজি প্রবন্ধ পাঠক, ঘরের গৃহিণী ও
বাচ্চারাও যাতে এবারের পূ জার আনন্দ সমানভাবে ভাগাভাগি করে নিতে পারে তার জন্য লিখনের মাঝের অংশে
তাদের পছন্দের লেখাগুল�ো য�োগ করা হয়েছে। কবিতা ছাড়া পূ জা সংখ্যা পূ র্ণতা পায় না, তাই কবিতা প্রেমীদের কথা
মাথায় রেখে তাদের পছন্দের কবিতাগুল�োকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে লিখনের বিভিন্ন অংশে। আর পূ জা সম্পর্কিত
বাংলা প্রবন্ধ দিয়ে এবারের পূ জা সংখ্যার শুরু, যা শেষ করা হয়েছে বাংলার বিখ্যাত লেখক ‘শীর্ষেন্দু মুখ�োপাধ্যায়’
এর রহস্য গল্প দিয়ে।
‘লিখন’ প্রবাসের মাটিতে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা হওয়ার কারনে, আমরা সব সময় চেষ্টা করি প্রবাসী বাঙ্গালীদের
লেখাগুল�োকে প্রধান্য দিতে, যাতে করে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাংলা ভাষা ও বাংলা সাংস্কৃতিকে জানতে পারে। আর
তাই প্রবাসী বাঙ্গালী বাচ্চাদের লেখা ক�োন গল্প, কবিতা বা ক�োন চিত্রকর্ম আমরা বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করি,
যার বাতিক্রম এই সংখ্যাতেও হয়নি। পাশাপাশি ভিনদেশীদের মধ্যে বাংলা সাংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াসে, বাংলা
সাংস্কৃতি কিংবা হিন্দু ধর্ম নিয়ে তাদের লেখা, অতিগুরুত্তের সাথে এই সংখ্যাতেও প্রকাশ করা হয়েছে।
লেখকের লেখাই লিখনকে পথচলায় আর স্পন্সররা আনে সেই পথচলায় গতি। তাই লিখন পরিবারের পক্ষ থেকে
লেখক এবং স্পন্সরদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদসহ কৃতজ্ঞতা। লিখন পরিবারের প্রতিটি সদস্যের অক্লান্ত পরিশ্রম ও
সৃ জনশীল চিন্তাভাবনার ফসল হ�োল এই লিখন। আর তাই লিখন পরিবারের প্রতিটি সদস্য যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও
সমর্থন ছাড়া এই সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হত�ো না, তাদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ।
সর্বোপরি, এই আশা রাখি যে, লিখনের এই সংখ্যা সকলের পূ জা সমাপ্তির বিষণ্ণতা কাটিয়ে তুলবে এবং আমাদের এই
প্রয়াস খুবই অল্প সময়ের তাই পাঠকগণ তাদের স্বীয়গুনে লিখনের এই সংখ্যার ভুলত্রুটি গুল�ো বিবেচনা করবেন।
আসছে বছর লিখনের নতুন সংখ্যায় আরও নতুন নতুন লেখা নিয়ে লিখনকে নতুন ভাবে প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়ে
সবাইকে জানাই শারদীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা।
- জয়দীপ গুহ ও গ�ৌতম সাহা
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শারদ�োৎসবের আবাহনে

- শৈলেন্দ্র নাথ মৈত্র

আজ শরতে আল�োয় বাঁশী বাজল�ো সু রে মন কেমন করে
বাহিরে আয় ছু টে আয় রব না ঘরে ॥
আজ শরতের ঊষা লগ্নে আকাশে সাদা মেঘের ভেলা দিক হতে দিগন্তে ভেসে চলেছে। সবুজ ধানের খেত মন্দ মন্দ
বাতাসে আন্দোলিত হয় আর তার ফাঁকে ফাঁকে আল�ো আধারের নৃ ত্য চলে। নদীর চরে দখিনা বাতাসে কাশের বন্যা
ঢেউ খেলে যায়। ভরা গাঙে মাঝি নাও বেয়ে যায় আর ভাটিয়ালি সু রে গান গেয়ে যায়। দাওয়ার ওপাশে শির্কান�ো
উঠান, শিউলি ফুলে ঢেকে থাকে আর সেই সু বাসিত ফুলে ফুলে ভ্রমরের নিত্য আনাগ�োনা। আল�োর বেনু বাজায়ে
প্রকৃতি মনকে উতলা করে। দিকচক্রবালে যেখানে সবুজ ধানের খেত আর মেঘমুক্ত নীল আকাশের কানাকানি, সাদা
বকের ঝাঁক ডানা মেলে আকাশে উড়ে চলে শরতের সেই রূপ মনকে উদাস করে। আকাশে বাতাসে শরৎ তার
আগমনের বার্তা ঘ�োষণা করে। ঋতুচক্রের আবর্তনে বছর পড়ে ফিরে আসে শরৎ - মন - ভুলান�ো - শরৎ - চারিদিকে
বেজে উঠে আগমনী গান, কি এক উন্মাদনায় মানু ষ সকল দু ঃখ ভুলে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে। সমগ্র জাতি সেই
আল�োর বেণু শুনে জেগে উঠে। প্রকৃতির এই শ�োভা তাকে আবিষ্ট করে ডাক দিয়ে যায়, প্রতিদিনের ব্যথা বেদনা ভুলে
ঘর ছেড়ে বাইরে বেড়িয়ে পড়ে।
সৃ ষ্টির আদিকাল হতে মানু ষ অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য।
কখনও সে নিষ্ঠুর প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে কখনও বা দানবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। ঈশ্বরের সৃ ষ্ট
জীব মানু ষ সেই লড়াইয়ের জন্য শক্তির আরাধনা করেছে। কখন�ো সাকার কখন�ো বা নিরাকার তার আরাধ্য
দেবতা হয়েছে। বর্তমানে উপাস্য দু র্গতিনাশিনী দূ র্গার এই দশভুজা রূপ কবে থেকে এই দেশে প্রচলিত হয়েছে
তার সন তারিখ নিয়ে পণ্ডিত মহলে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ মাতৃ
পূ জা এই রূপ পেয়েছে। আজ দেবী শুধু দু র্গতিনাশিনী নন, দেবী শক্তিরূপেন সংস্থিতাঃ। মানু ষ সেইভাবে তার
আরাধনা করে। সর্বদা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দনু জদলনী মায়ের কাছে শক্তি ভিক্ষা করে।
এই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে মানু ষ দানবের বিরুদ্ধে লড়েছে, জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে। সে বুঝতে পেরেছে
এই শক্তিতে আমাদের গতি, আর ঈশ্বরের প্রেম ও ভক্তিতে আমাদের স্থিতি। প্রানহীন মূ র্তিতে মানু ষের ভক্তির
ডালি সাজিয়ে দেয়, আশা এই পূ জায় মাটির মূ র্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়, তিনি ভক্তের মন�োবাসনা পূ র্ণ করেন।
মানু ষ শুধু মাত্র শক্তি চায় না - তার আরও চাহিদা আছে। সে বলে রূপং দেহি জয়ং দেহি যশ�ো দেহি দ্বিষ�ো জহি
এ যেন মায়ের কাছে অর্বাচিন শিশুর একান্ত কামনা। মায়ের করুণা যেমন শিশুর প্রার্থনা পূ রণ করে, এ যেন
বিশ্বজননীর কাছে বিশ্বজনের আর্তি। তাদের বিশ্বাস মা মৃন্ময়ী মূ র্তি ছেড়ে চিন্ময়ী রূপ ধরে বিশ্বজনের সকল কামনা
পূ রণ করেন, চলার পথের সকল বাধা দূ র করেন।
সারা বছর মানু ষ এই উৎসবের কয়েকটি দিনের অপেক্ষায় থাকে। তারপর পূ জার মাহেন্দ্রক্ষণে মনের সকল আবিলতা
দূ রে ঠেলে দিয়ে মায়ের পূ জার অর্ঘ্য নিবেদন করে - প্রার্থনা - মা - সকল দু ঃখ ব্যথা - নাশ কর - আর আমার সন্তান
যেন থাকে দু ধে ভাতে। সকল দু ঃখের অবসান হয়ে মানু ষ যেন মানু ষের মত�ো বাঁচে। তুমি ভক্তি দাও, প্রেম দাও,
ক্ষমা সু ন্দর দৃ ষ্টিতে সকল পাপীর পাপ যেন ধু য়ে দিতে পার।
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ভ�োরের রক্তরবি চ�োখ মেলার আগেই বঙ্গনারী ঘাঁটের জলে স্নান সেরে ঘরে ফিরে আসে। নানা নূ তন আভরণে সেজে
পূ জার নানা উপাচার রেকেবিতে সাজিয়ে মন্দিরের পথে আলতা পরা পায়ে আপনজনের সঙ্গে গুটি গুটি হেঁটে চলে।
শিউলি ফুলের ডালি সাজিয়ে নিয়ে; লাল কমল যখন পাপড়ি মেলে চায়- সে পাপড়ি মায়ের পায়ে উৎসর্গ করার মানসে
সঙ্গে নিয়ে- যখন মন্দিরে উপস্থিত হয়, তখন মাটির মূ র্তির সঙ্গে রক্তমাংসের এই সজীব মায়ের পার্থক্য ব�োঝা দায়
হয়। যে মুঢ়জন মায়ের উপাসনা করে অথচ তার ঘরে অধিষ্ঠিতা প্রতিদিন মানু ষের ঠাকুরানীকে অবহেলা করে - তাকে
ধিক। মায়ের কাছে শুধু প্রার্থনা তুমি ত�োমার অধম সন্তানকে শুভবুদ্ধি দাও।
মানু ষ সভ্য হয়েছে, তার সভ্যতার রথ উল্কার বেগে ছু টে চলেছে। মানু ষও ছু টে চলেছে, কার পিছনে, কিসের
উদ্দেশ্যে ছু টেছ, সে জানে না। যে পার্থিব বস্তুর অন্বেষণে সে ছু টেছে সে ত�ো সদাই পরিবর্তনশীল তাই সে কাঙ্ক্ষিত
বস্তু অধরাই থেকে যায়। আধু নিক সভ্যতা তার হিংস্র নখদন্ত নিয়ে মানু ষের পিছু তাড়া করছে। মানু ষ দিশেহারা।
মরণের সঙ্গে নিত্য পাঞ্জা লড়ছে বাঁচনের আশায়, কিন্তু সে বাঁচন তার সকল আত্মিক ও মানসিক সম্পদ কেড়ে নিয়ে
ক�োন ইতিহাসের আস্তাকুড়ে ফেলে দিচ্ছে। পথভ�োলা পথিকের মত�ো পথের সন্ধানে অন্ধকারের পথে পা বাড়িয়েছে।
শতবর্ষ আগে কবি বলেছিলেন - হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব, ঘ�োর কুটিল পন্থ তার ল�োভজটিল বন্ধ॥
সারা বিশ্ব জুড়ে আজ দ্বন্দ্ব, বিবাদ, হাসাহাসি মানু ষের ক্রমবর্ধমান হিংস্র কর্মকাণ্ড ক�োন সভ্যতার ইঙ্গিত দেয়? যে
সু কুমার বৃ ত্তি বাঁচার পক্ষের ইন্ধন য�োগায় - সেই দয়া, মায়া, প্রেম, ভাল�োবাসা সবই এই (অ)সভ্যতার আগ্রাসনে
উধাও হয়ে যাচ্ছে। মানু ষ দৃ ষ্টি নন্দন প�োশাকে নিজেকে ঢেকে নিয়ে আবার সেই বর্বর যু গের পথে পা বাড়িয়েছে। যে
জীবনের সৃ ষ্টি মানু ষ করতে জানেনা, সেই জীবন বিনাশ করার, কি অধিকার আছে তার? এই প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?
আজ মানু ষ বড় ক্লান্ত, উদ্ভ্রান্ত। সে শান্তি চায়, স্বস্তি চায়, সে বাঁচতে চায় - যে বাঁচায় আনন্দ আছে। কিন্তু ক�োন অশুভ
শক্তি তার সকল চাওয়া, সকল পাওয়াকে কেড়ে নিতে চাইছে। সে অশুভ শক্তির নিষ্ঠুর আক্রমণ প্রতির�োধের নিমিত্ত
নূ তন জনমের জন্য কাতর সকল প্রাণী দেবীর চরণে আকুল প্রার্থনা জানায় - হে দশপ্রহরণধারিণী, অসু রবিনাশিনী
দু র্গা তুমি অশুভ শক্তির বিনাশ কর�ো, হানাহানি বন্ধ কর�ো, মনের সকল আবিলতা, ক্লেদ ম�োচন কর�ো। মনের অন্ধকার
দূ র কর, স্বচ্ছ দৃ ষ্টি আর প্রেমময় হৃদয় মেলে মানু ষ ভাল�োবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হ�োক। ঠাকুর যে আনন্দে জীবন যাপন
করতে বলেছেন মানু ষ সেই আনন্দের আশায় ত�োমার চরণে অঞ্জলি দেয়। কাতর নয়নে করজ�োড়ে দেবীর কাছে বলে-

ওঁ হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূ ৰ্য্য যা জগৎ ।
সা ঘণ্টা পাতু ন�ো দেবি পাপেভ্যোহনঃ সু তানিব ॥
অর্থাৎ দেবী ত�োমার যে ঘণ্টাধ্বনি জগৎ পরিপূ র্ণ করে দৈত্যতেজ হরণ করে - তা মাতা যেমন পুত্রকে অমঙ্গল হতে
রক্ষা করে- সেরকম আমাদেরকে সকল পাপ হতে রক্ষা করুক।

ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি॥
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শিষ্টের পালন

- প্রিয়রঞ্জন ভকত

‘দু ষ্টের দমন, শিষ্টের পালন’ র জন্য যু গে যু গে বিভিন্ন মহাপুরুষের আগমন হয়েছে এই ধরাধামে। আমাদের পুরাণে
মহাকাব্যেও, যা কয়েক হাজার বছরের পুরান�ো, তাঁর উল্লেখ রয়েছে।
মহালয়ার প্রাতে শ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে ‘মহিষাসু রমর্দিনী’ র সংস্কৃ ত স্ত্রোত্র পাঠের মধ্যে দিয়ে বাঙ্গালী দু র্গাপূ জার
আগমনকে বুঝতে পারে। দু ষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করার লক্ষ্যেই দেবী দু র্গা আবির্ভুত শারদীয়ার অকালব�োধনে।
অষ্টাদশভুজা দেবী উগ্রচণ্ডা, ষ�োড়শভুজা দেবী ভদ্রকালী ও সর্বশেষে দশভুজা দেবী দু র্গার হাতে (ম�োট তিনবার )
মহিষাসু র বধ হয়েছিলেন। ঋষি কাত্যায়নের অভিশাপে প্রবল পরাক্রমশালী মহিষাসু র এক রমণীর হাতে প্রাণ হারান।
তিনি দেবী কাত্যায়নীকে তুষ্ট করে বর চান দেবতাদের মত সেও যেন পূ জা ও যজ্ঞ ভাগ পান। দেবী সর্বাংশে তা
নাকচ না করে বলেন উপর�োক্ত তিন দেবীর পদলগ্ন হয়ে তুমিও পূ জা পাবে।
বাৎসরিক দু র্গা আরাধনার মাধ্যমে মায়ের কাছে আমাদের প্রার্থনা শুভশক্তির উদয় হ�োক, আসু রিক শক্তির বিনাশ
কর�ো।
ইংরেজি ২০১৩ বসন্ত পঞ্চমীতে সরস্বতীপূ জার মধ্য দিয়ে সার্বজনীন স্টকহ�োম পূ জা কমিটির (SSPC) পথ চলা শুরু,
এবারের দু র্গাপূ জা SSPC র উদ্যোগে ষষ্ঠ বছরের আয়�োজন। গত পাঁচ বছর কুমারটুলি থেকে আনা একই প্রতিমাতে
সু ষ্ঠু ভাবে পূ জা করা হয়।
ষষ্ঠ বছরে আমরা নতুন দু র্গা প্রতিমা পেলাম এবং সেই একই কুমারটুলি থেকে। স্বাভাবিক ভাবেই সময়ের সাথে
সাথে প্রতিমা ও পরিবহন ব্যয় অনেকখানি বেড়ে গেছে। স�ৌভাগ্যবশতঃ পুরাতন প্রতিমাটি সু ইডেনের একটি পূ জা
কমিটি স্বল্পমূ ল্যে সাদরে গ্রহণ করেছে এবং সেটি বাৎসরিক পূ জা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এর আগেও আমাদের কালি
প্রতিমাটি অন্য একটি সংগঠন গ্রহণ করে তাঁর পূ জা ভার চালিয়ে যাচ্ছেন।
গতবছর অর্থাৎ ২০১৭ সালে আমরা যথাক্রমে সরস্বতী পূ জা, তিনদিনব্যাপী দু র্গাপূ জা ও কালীপূ জা আয়�োজন করি
Järfälla Gymnasie প্রাঙ্গণে।
প্রত্যেকটি পূ জাতেই আশাতিরিক্ত ভিড় হয়। বিশেষ করে উল্লেখ্যের দাবী রাখে দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ অষ্টমী পূ জার।
প্রতিটি পূ জাতেই উপস্থিত সকলকে প্রসাদ ও ভ�োজনে আপ্যায়িত করা হয়। প্রত্যেকদিনই নাচ, গান, নাটক প্রভৃতি
সাংস্কৃতিক অনু ষ্ঠানের আয়�োজন ছিল, স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পীদের অংশগ্রহণে।
প্রত্যেক অনু ষ্ঠানেই ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তি ছাড়াও বহু উৎসাহী মানু ষের য�োগদান সকলের দৃ ষ্টি
কেড়েছে। ভারত ও ভারতীয়দের ব্যাপারে সু ইডেন তথা ইউর�োপের আগ্রহ ক্রমবর্ধমান, সময়ের সঙ্গে বাণিজ্যিক,
সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সম্পর্ক উত্তর�োত্তর বৃ দ্ধি পাচ্ছে। গত আগস্ট মাসে IKEA তাদের প্রথম দ�োকান হায়দ্রাবাদে
শুরু করেছে। আগামী দিনে আরও পাঁচটি দ�োকান খ�োলার পরিকল্পনা রয়েছে। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভাল�ো IKEA
যেখানেই দ�োকান খ�োলে সেখানে সু ইডেন এর সাংস্কৃতিকে তুলে ধরে। ঘরের বাইরে বেরিয়ে সু ইডিশরা ঘরকে খুঁজে
পায়।
অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছর ও ভারতীয় ও বাংলা ভাষাভাষীর একটা পরিসংখ্যান এখানে তুলে ধরেছি, উৎস SCB।
নিম্নোক্ত ছবিতে ২০১০ সাল থেকে ২০১৭ সাল অবধি ভারতীয় ও বাংলাদেশ থেকে আসা মানু ষের তুলনামূ লক সংখ্যা
উপস্থাপনা করা হল, পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা আলাদাভাবে।
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১৯৮৫ সালে দক্ষিণ এশিয় ৭টি দেশকে নিয়ে SAARC গ�োষ্ঠী গড়ে উঠে। আফগানিস্থান ২০০৭ সালে য�োগদান করায়
তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮ এ। ছক ১-এ ভারত ও বাংলাদেশ ছাড়াও অন্য ৬ টি SAARC ভুক্ত দেশের জনসংখ্যা বৃ দ্ধি
দেখান�ো হল। ছকটিতে দেখা যাচ্ছে শ্রীলঙ্কা থেকে মেয়েদের আসার সংখ্যা বেশী পুরুষদের থেকে। আবার SAARC
ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে থেকে সবচেয়ে বেশী মানু ষ এসেছে আফগানিস্থান থেকে এবং সবচেয়ে কম সংখ্যায় এসেছে
যথাক্রমে মালদ্বীপ ও ভুটান থেকে (পরিসংখ্যান, ২১/২- ২০১৮ ) ।
ইদানীং কালে য�োগায�োগ ব্যবস্থার প্রভূ ত উন্নতির ফলে ব্যবসা বাণিজ্য এবং জিনিসপত্র আমদানি রপ্তানির নতুন দিগন্ত
খুলে গিয়েছে।

ছক-২ এ ভারত ও সু ইডেনের মধ্যে সহায়তামূ লক (service sector) বাণিজ্যের একটি তুলনামূ লক ছবি তুলে ধরা
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হল, চীন যেহেতু রপ্তানি বাণিজ্যের অগ্রগণ্য দেশ তাঁর নিরিখে দেখার জন্য পরিসংখ্যান ও দেওয়া হল (mkr).
২০১৩ থেকে ২০১৭ পরিসরে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি যেখানে সব সময় বিদ্যমান সেখানে একই পরিসরে চিনের
রপ্তানি বাণিজ্য আমদানি থেকে বেশী। ভারতে ২০১৪ সালে নতুন সরকার আসার পর উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী সহ
অনেকেই যাতায়াত করেছেন, নতুন চুক্তি অনেক হয়েছে। কিন্তু সহায়তা মুলিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাঁর তেমন প্রতিফলন
পড়েনি।

আবার জিনিসপত্র আমদানি - রপ্তানিতেও একই ছবি উঠে আসে (ছক -৩)।

মনু ষ্যত্বব�োধ

- রাকি কাপুড়িয়া

সময় চলছে সময়ের তালে
মানু ষ ফাঁসছে মানু ষের জালে
যু গ বদলায় যু গের খেয়ালে
প্রেম হারাচ্ছে স্মৃতির হেয়ালে।
বাড়ছে শুধু ই দু ঃখ আর যন্ত্রণা
কমছেনা মানু ষের এই তীব্র কাম উত্তেজনা
উত্তেজনায় মানু ষ মানু ষকে করছে খুন
হারাচ্ছে মানু ষের আছে যত সৎগুন ।
হারিয়ে যাচ্ছে মানু ষের মনু ষ্যত্ব ব�োধ
মানু ষ হচ্ছে পশুর চেয়ে নির্বোধ !
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মৃণ্ময় মন্দির

- সু মিত বর্ধন

সেই ভ�োরবেলা থেকে টিপটিপ করে বৃ ষ্টি হয়ে চলেছে । দু পুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল�ো, কিন্তু এখন�ো তার
থামার লক্ষণ নেই। মাথার টুপিটা একবার টেনে বসিয়ে নিয়ে চওড়া উঠ�োনটায় এসে দাঁড়ান রমেনবাবু ।
উঠ�োনের একপাশে রাসমঞ্চ, সামনে দ�োচালা মন্দির ।
চারপাশটা একবার তাকিয়ে দেখে ম�োবাইল বের করে দু -একটা ছবি তুলেছেন রমেনবাবু, পাশ থেকে একটা
অল্পবয়েসী ছেলে এগিয়ে এল�ো ।
-

কাউকে খুঁজছেন ।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে ম�োবাইলটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন রমেনবাবু ।
-	তিনঘরার মদনম�োহনের মন্দির এটাই ত�ো ?
হ্যাঁ ।
আমি বাংলার মন্দির নিয়ে লেখালেখি করে থাকি। এই মন্দিরের ব্যাপারে কিছু জানার ছিল। কার�োর
সঙ্গে এবিষয়ে একটু কথা বলা যাবে?
একটু অদ্ভূত চ�োখে তাকায় ছেলেটা ।
-

ওঃ । আচ্ছা দাঁড়ান । দাদু , ও দাদু !

মন্দিরের ভেতরে থেকে একজন বৃ দ্ধ বের হয়ে আসেন । পরণে সাদা ধু তি, গায়ে জড়ান�ো সাদা উড়নি ।
মাথার চুলগুল�ো সব সাদা ।
-	কি হয়েছে ?
-	দাদু , ইনি মন্দির নিয়ে কিসব জানতে চান ।
কয়েক পা এগিয়ে যান রমেনবাবু ।
-	নমস্কার । আমার নাম রমেন বসু । বাংলার মন্দিরের স্থাপত্য নিয়ে লেখালেখি করাটা আমার
একরকম নেশা। ল�োকমুখে আপনাদের এই মন্দিরের কথা শুনে দেখতে এসেছি । এখন যদি এর ব্যাপারে
কিছু বলেন –
হাত নেড়ে সামনের দিকে ডাকেন বৃ দ্ধ ।
আসু ন । এই রবি, মাদু রটা পেতে দে ।
মন্দিরের দালানে মাদু র পেতে দেয় রবি ।
মাদু রে বসেন রমেনবাবু, কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে ভেতর থেকে বের করে পেন আর ন�োটবই ।
-

আপনার নামটা ত�ো জানা হল না ।
আমার নাম আশুত�োষ চক্রবর্তী ।
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-

আপনি - ?
আমি এ মন্দিরের পুর�োহিত ।
অনেকদিন আছেন ?

মৃদু হাসেন আশুত�োষ চক্রবর্তী ।
তা একরকম বলতে পারেন । সেই ছ�োটবেলায় বাবার হাত ধরে মন্দিরে আসা । তারপর এতগুল�ো
বছর কেটে গেছে ।
আপনার বাবাও এই মন্দিরের পুর�োহিত ছিলেন ?
বাবা, ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দার বাবা –
মানে বংশপরম্পরায় ? বাঃ খুব ভাল�ো হল । আপনার কাছে মন্দিরের ব্যাপারে অনেক কিছু জানা
যাবে তাহলে ।
মাথা নাড়েন আশুত�োষ চক্রবর্তী।
তা যাবে । বাপ-ঠাকুদ্দার মুখে মুখে মন্দিরের ইতিহাস ত�ো কম শুনিনি ! আসু ন মন্দিরটা ঘুরিয়ে
দেখাই আপনাকে ।
মন্দিরটা ঘুরে দেখা হয়ে গেলে আশুত�োষ চক্রবর্তীর সঙ্গে ফের মন্দিরের দালানে এসে দাঁড়ান রমেনবাবু।
সামনের উঠ�োনে বৃ ষ্টির জমা জলে মন্দিরের ছায়া পড়েছে, তার দিকে তাকিয়ে ইতস্ততঃ করেন খানিক্ষণ ।
-

আচ্ছা । এই মন্দিরটা ছাড়া কি এখানে আরও একটা মন্দির আছে ?
আপনাকে কে বলল�ো ?

কেমন অপ্রসন্ন দেখায় আশুত�োষ চক্রবর্তীকে ।
একটা পুরন�ো বইতে উল্লেখ ছিল । আগের মন্দিরে কি একটা সমস্যা হওয়ার দরুণ নাকি এই
মন্দিরটা নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা হয় ।
-	হুঁ । ভুল শ�োনেন নি । মন্দির আছে বটে । তবে সে মন্দিরে বিগ্রহ নেই, পূ জ�োআচ্চাও কিছু হয় না।
এমনিই পড়ে আছে ।
-	সে মন্দিরটা একবার দেখা যাবে ?
আশুত�োষ চক্রবর্তীর খুব একটা আগ্রহ দেখা গেল না মন্দির দেখান�োর ।
-	কি আর দেখবেন ? প�োড়�ো মন্দির, আগাছা গজিয়ে গেছে । আমরাই খুব একটা যাই না ।
তবুও জেদ করেন রমেনবাবু ।
তা হ�োক । কিন্তু তাও পুরন�ো মন্দির, আমাদের বাংলার ঐতিহ্য , ইতিহাসটুকু জেনে রাখা উচিত ।
একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলেন আশুত�োষ চক্রবর্তী ।
আসু ন তবে ।
মন্দিরের পেছনের পাঁচিলের গায়ে একটা দরজার ছিটকিনি খ�োলেন আশুত�োষ চক্রবর্তী ।
সাবধানে আসবেন। বর্ষাকাল, সাপখ�োপ থাকতে পারে।
পাঁচিলের ওপারে নানা উঁচুউঁচু গাছ জড়াজড়ি করে দিনের বেলাতেও অন্ধকার করে রেখেছে । আর তাদের
সবুজ ডালপালার মধ্যে গায়ে আল�োছায়ার চাদর জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা প�োড়ামাটির মন্দির ।
মন্দিরের একপাশে একটা ছ�োট ড�োবা, শ্যাওলা পড়ে তার জল সবুজ হয়ে আছে । গাছের ভিজে পাতা থেকে
টুপটাপ করে জল পড়ে তার ওপর আশুত�োষ চক্রবর্তীর সঙ্গে মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ান রমেনবাবু ।
মন্দিরের চূ ড়�োর ফাটল থেকে মাথা তুলেছে বট অশ্বত্থের মতন গাছ, মন্দির বেয়ে নেমে এসেছে তাদের
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অজগর সাপের মতন ম�োটা শেকড়, কিন্তু মন্দিরের গায়ের টেরাক�োটার অপূ র্ব কারুকার্য প্রায় একরকম
অক্ষতই ।
বিস্ময় চাপতে পারেন না রমেনবাবু ।
বাঃ ! অপূ র্ব ! কত পুরন�ো হবে ?
বাপ-ঠাকুর্দার মুখে যা শুনেছি সেই পলাশীর যু দ্ধের আগের ।
-	কিন্তু এইরকম অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে কেন ?
জলের সবুজ জলে মন্দিরের ছায়া পড়েছে । সেদিকে তাকিয়ে থাকেন আশুত�োষ চক্রবর্তী ।
পলাশীর যু দ্ধের পর তখন দেশে অরাজক অবস্থা । এখানকার ভূ স্বামীরা যাঁরা ছিলেন তাঁদের
পারিবারিক অশান্তির জেরে একবার এই মন্দিরের মধ্যেই কয়েকটা খুনজখম হয় । রক্তপাতে মন্দির অপবিত্র
হওয়াতে বিগ্রহ তুলে এনে সামনের মন্দিরটা গড়ে তাতে প্রতিষ্ঠা করা হয় । সেই থেকেই এই মন্দির
পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।
মন্দিরের দালানে ওঠেন রমেনবাবু । খুঁটিয়ে দেখেন মন্দিরের গায়ের একটা ফলক । রামের রাক্ষস বধ ।
প্যানেলের ডানদিকে ধনু ক হাতে রাম লক্ষণ , তাঁদের মুখ�োমুখি রাক্ষসের দল । শিল্পীর দক্ষতার কল্যাণে
রাক্ষসদের মুখে ভয়ের ছাপটা বেশ ব�োঝা যায় ।
বাঃ । এত পুরন�ো মন্দির, তাও কারুকাজগুল�ো একেবারে অটুট আছে । রক্ষণাবেক্ষণ হয় বুঝি ?
দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আশুত�োষ চক্রবর্তী ।
আর রক্ষণাবেক্ষণ ! নিজেদের মন্দিরের নিত্যকর্মই সামলে উঠতে পারি না, তার ওপর আবার এই
প�োড়�ো মন্দির । রবি সকালে মন্দিরের বাইরেটা একবার ঝাঁট দিয়ে যায়, আর আমি একটা প্রদীপ জ্বেলে দিই
। এর বাইরে আর কিছু করার আমাদের ক্ষমতাও নেই, সামর্থ্যও নেই , তাছাড়া –
একটা দু র্জ্ঞেয় হাসি ফুটে ওঠে আশুত�োষ চক্রবর্তীর মুখে,
তাছাড়া ল�োকেও এই মন্দিরের দিকে বেশি ঘেঁষে না । অভিশপ্ত বলে এ মন্দিরের এই অঞ্চলে বেশ
কুখ্যাতি আছে ।
ম�োবাইলে মন্দিরের কারুকাজের কয়েকটা ছবি নিয়ে মন্দিরের দালান থেকে নেমে আসেন রমেনবাবু ।
-

আজ আসি । কলকাতা ফেরার ট্রেন ধরতে হবে । অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ।

হাত তুলে বিদায় জানান আশুত�োষ চক্রবর্তী ।
স্টেশনে আসেন বটে রমেনবাবু , কিন্তু প্ল্যাটফর্মের দিকে পা বাড়ান না । স্টেশনের বাইরে দাঁড় করান�ো
একটা ছ�োট গাড়ির দরজা খুলে উঠে বসেন । ট্রেনের গল্পটা তিনি কেবল আশুত�োষ চক্রবর্তীর চ�োখে ধূ ল�ো
দেবার জন্যে ফেঁদেছিলেন ।
ড্রাইভারের সিটে বসে ম�োবাইল খুলে একটু আগে ত�োলা ছবিগুল�ো দেখেন রমেনবাবু। খবরটা তিনি ঠিকই
পেয়েছিলেন। বাংলার এই অখ্যাত ক�োনে অমূ ল্য সম্পদ লু কিয়ে রয়েছে। এই যাত্রায় তাঁর লক্ষ্মীলাভ কেউ
ঠেকাতে পারবে না। কেবল মন্দিরের কয়েকটা ফলক রাতের বেলা খুলে এনে গাড়িতে করে কলকাতায়
এজেন্টের হাতে তুলে দেওয়া্র অপেক্ষা। তারপর অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে গ�োপনে টেরাক�োটার প্যানেল পাড়ি
দেবে বিদেশে, ম�োটা টাকার বিনিময়ে উঠবে ক�োন স�ৌখীন কালেক্টরের ঘরে। সে টাকার একটা অংশ জমা
পড়বে রমেনবাবুর অ্যাকাউন্টে ।
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বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়। সন্ধ্যে পর রাত নামে। অসীম ধৈর্য্যে রমেনবাবু গাড়ির ভেতর অপেক্ষা করতে
থাকেন।
ক্রমে নিশুতি হয় রাত। ঘুমিয়ে পড়ে স্টেশন চত্বর। বন্ধ হয়ে যায় মানু ষের আনাগ�োনা।
প্রায় মাঝরাত নাগাদ ব্যাগ কাঁধে গাড়ি থেকে নামেন রমেনবাবু। গাড়ির ডিকি থেকে বের করেন একটা
যন্ত্রপাতির বাক্স আর একটা এমার্জেন্সি লাইট । মাথার টুপিটা টেনে বসিয়ে নিয়ে হাঁটা লাগান মদনম�োহন
মন্দিরের দিকে।
ম�োবাইলের আল�োয় পথ চিনে চলে রমেনবাবু কিছু ক্ষণের মধ্যেই প�ৌছে যান মন্দিরে । সামনের মন্দির
শুনশান, জনপ্রাণী নেই । সন্তর্পণে চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে মন্দিরের পেছনের দরজা দিয়ে এসে
দাঁড়ান জঙ্গল ঘেরা জায়গাটাতে ।
এবার এমার্জেন্সি লাইটটা জ্বালেন রমেনবাবু । সকালে সাপখ�োপের কথা শুনেছেন, ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই ।
তাছাড়া এই জঙ্গলের ভেতর থেকে কেউ আল�ো দেখতে পাবে সে সম্ভাবনা কম ।
মন্দিরের দালানে উঠে এমার্জেন্সি লাইটটা মাটিতে বসান রমেনবাবু । কাঁধ থেকে ব্যাগ নামিয়ে যন্ত্রের বাক্স
থেকে বের করেন একটা ছ�োট ব্যাটারিতে চলা ড্রিল ।
সকালে দেখা রাম-লক্ষণের ফলকটার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার এক ক�োনে ড্রিলের মাথাটা সাবধানে ঠেকান
রমেনবাবু । এটা খুব সূ ক্ষ্ম কাজ । প্যানেলের বিন্দুমার ক্ষতি না করে সেটাকে কেটে তুলে আনতে হবে ।
কিন্তু ড্রিল চালান�োর আগেই রমেনবাবুর মনে হল তাঁর পায়ের ওপর দিয়ে সড়সড় করে কি চলে যাচ্ছে ।
সভয়ে ছিটকে গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে রমেনবাবু লক্ষ্য করলেন সাপের মতন ম�োটা কাল�ো কিছু একটা
তাঁর পায়ের ওপর দিয়ে চলে গিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ।
এমার্জেন্সি লাইটটা তুলে চারপাশে একবার ঘ�োরালেন রমেনবাবু । কিছু দেখতে পেলেন না বটে, কিন্তু বস্তুটা
যে সাপ, সে কথা তাঁর আন্দাজ করতে অসু বিধে হল না । বর্ষার ভিজে ঠাণ্ডাতেও তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু
ঘাম ফুটে উঠল ।
কিন্তু পয়সা কামাতে গেলে বিপদ আপদের ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায় নেই । অগত্যা এমার্জেন্সি লাইট নামিয়ে
রেখে ফের মন্দিরের গায়ে ড্রিল বসাতে গেলেন রমেনবাবু ।
কিন্তু ফের সজীব কিছু একটার স্পর্শ পান তিনি । এবারে কাঁধের ওপরে ।
বিদ্যুৎবেগে পেছনে ঘ�োরেন রমেনবাবু । দেখতে পান অন্ধকারের ভেতর থেকে প্যাঁচান�ো, সর্পিল ভঙ্গীতে
বেরিয়ে এসেছে একটা কাল�ো শুঁড় ।
শুঁড় লক্ষ্য করে হাতের ড্রিলটা চালিয়ে দেন রমেনবাবু । কিন্তু ক�োন আওয়াজ হয় না, ড্রিলও ক�োন কঠিন
বস্তুতে ঠেকে না । কেবল ড্রিলের আঘাতে কাল�ো শুঁড়টা টুকর�ো টুকর�ো হয়ে পরিণত হয় কাল�ো ধ�োঁয়ায় ।
সে ধ�োঁয়াও নিমেষের মধ্যে মিশে যায় অন্ধকারে ।
আতঙ্কে কয়েক পা পিছিয়ে যান রমেনবাবু । পিঠ ঠেকে মন্দিরের দেওয়ালে ।
ঠিক সেই মূ হুর্তে আকাশের বুক চিরে ঝলসে ওঠে বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা রেখা। তার ক্ষণিকের আল�োয়
রমেনবাবু দেখতে পান ড�োবার ওপরের অন্ধকারটা কেমন জমাট বেঁধে রয়েছে। আর সেই অন্ধকারের তাল
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থেকে সাপের মতন হিলহিল করে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে অসংখ্য নিকষ কাল�ো শুঁড়।
বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা ভয়ার্ত চিৎকারটা গলাতেই আটকে যায় রমেন বাবুর। হুড়মুড় করে তিনি
লাফিয়ে নামতে যান মন্দিরের দালান থেকে।
কিন্তু পালান�োর সু য�োগ তিনি পান না। কয়েকটা শুঁড় পেঁচিয়ে ধরে তাঁর গ�োড়ালি আর হাঁটু। হুমড়ি খেয়ে
রমেনবাবু আছড়ে পড়েন মাটিতে । ধাক্কা লেগে একপাশে গড়িয়ে যায় এমার্জেন্সি লাইট। উপুড় হয়েই বুঝতে
পারেন একের পর এক অন্ধকারের শুঁড় জড়িয়ে ধরেছে তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে ।
হাতে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করেও উঠতে পারেন না রমেনবাবু। উল্টে যাওয়া এমার্জেন্সি লাইটের স্বল্প
আল�োয় দেখতে পান কুঁকড়ে ছ�োট হয়ে আসছে তাঁর হাতের পাঞ্জা, আঙু লগুল�ো পেলবতা হারিয়ে শক্ত হয়ে
উঠেছে। একই সঙ্গে তাঁর সমস্ত শরীরটাই যেন ক্রমে কেমন কঠিন, আড়ষ্ট হয়ে উঠছে।
একটা ভয়ঙ্কর অট্টহাসি ছড়িয়ে যায় মন্দিরের চারপাশে । রমেনবাবুর চেতনা মিশে যায় অন্ধকারে।
পরের দিন সকালবেলা আশুত�োষ চক্রবর্তী সামনের মন্দিরে বিগ্রহের পরিচর্যা করছেন, রবি হঠাৎ ছু টে আসে।
-	দাদু ! দাদু ! পেছনের মন্দিরে একবার শিগ্গির চল�ো !
রবির সঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে পেছনের মন্দিরের দালানে এসে দাঁড়ান আশুত�োষ চক্রবর্তী। মাথা তুলে একবার
দেখেন চূ ড়�োর দিকে। হয়ত বা বৃ ষ্টির জলে ধু য়েই আজ সমস্ত মন্দিরটাই কেমন যেন গতকালের থেকে বেশী
পরিচ্ছন্ন লাগছে। কেমন একটা নতুনের ছ�োঁয়া লেগেছে মন্দিরের গায়ে।
দালানে পড়ে থাকা একটা উল্টোন�ো এমার্জেন্সি লাইট, যন্ত্রপাতির বাক্স , ড্রিল আর ব্যাগের দিকে আঙু ল তুলে
দেখায় রবি ।
এগুল�ো কার দাদু ? সকালে ঝাঁট দিতে এসে দেখলাম এখানে পড়ে আছে ।
চ�োয়াল শক্ত হয়ে ওঠে আশুত�োষ চক্রবর্তীর ।
-	যারই হ�োক । এগুল�ো ড�োবায় ফেলে দিয়ে আয় ।
বিস্ময়ের ছ�োঁয়া লাগে রবির কণ্ঠে ।
-	ফেলে দেব ? ব্যাগটা ত�ো মনে হচ্ছে কাল দু পুরে যে মন্দির দেখতে এসেছিল তার । যদি ফেরৎ
নিতে আসে ?
রাগত স্বরে আশুত�োষ চক্রবর্তী বলেন,
-	সে ত�োকে ভাবতে হবে না । যা বলছি কর ।
কথা না বাড়িয়ে রবি জিনিষগুল�ো তুলে ড�োবায় ফেলতে চলে যায় ।
কয়েক পা এগিয়ে রাম লক্ষণের প্যানেলটা খুঁটিয়ে দেখেন আশুত�োষ চক্রবর্তী । একটা অদ্ভূত হাসি খেলা
করে তাঁর ঠ�োঁটের ফাঁকে ।
রাম লক্ষণের উল্টোদিকে রাক্ষসের দলের একদম শেষে যে মুর্তিটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার বেশভূ ষা কেমন যেন
আধু নিক কালের মতন । মুখে আতঙ্কের ছাপ , মাথায় টুপি ।
ঠ�োঁটের ক�োনে অদ্ভু ত হাসিটা নিয়েই দালান থেকে নেমে আসেন আশুত�োষ চক্রবর্তী ।
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গতকাল রমেনবাবুর মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্নটার জবাব তিনি ঠিক করে দেননি ।
এ মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় না । যতদিন মানু ষের ল�োভ আছে, ততদিন এ মৃণ্ময় মন্দির
নিজের রক্ষণাবেক্ষণ নিজেই করে নেবে ।
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প্রতিদ্বন্দ্বিতা

- সু নীল সিনহা

আমাদের ছ�োট্ট সাব ডিভিসনাল টাউনের এসঃ ডিঃ ওই ছিলেন সবচেয়ে বড় অফিসার। সাব ডিভিশন ছ�োট্ট হলেও
স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ক�োর্ট সবই ছিল। আর ক�োর্ট কাছারি থাকলেই উকিলরা ত�ো থাবেনই। তা ছ�োট বড় মিলিয়ে
জনা পঞ্চাশ উকিল ছিলেন শহরটিতে। ছ�োট্ট জায়গা হলে যা হয়- সবাই সবাইকে চিনতেন, আসা যাওয়া ছিল, ভাব
ভাল�োবাসাও ছিল তবে রেষারেষিও কম ছিল না। আর উকিলদের ত�ো কাজটাই এমন যে রেষারেষি হবেই। টাউনের
মধ্যে বেশ বড় কম্পাউন্ড নিয়ে যে দ�োতলা বাড়িটা সেটা হৃষীকেশ বাবু উকিলের বাড়ি। শহরে ইনিই ছিলেন নামকরা
দু ঁদে উকিল। অনেকদিন এখানে প্র্যাকটিস করার পর এখন নিজের ছেলে প্রিয়ব্রতকে এখানে বসিয়ে নিজে গেছেন
সদরে। সেখানেও ভাল�ো পসার জমিয়েছেন তবে মাঝে মধ্যে প্রিয়ব্রতকে সাহায্য করার জন্য এখানকার ক�োর্টেও
হাজিরা দেন। প্রিয়ব্রতও একজন ভাল�ো উঠতি উকিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভাল�ো ছাত্র ছিলেন। যেমন দেখতে
শুনতে তেমনি খেলাধু লায় আর পড়াশুনার কথা না বললেও চলে। সবাই ভেবেছিল এমন ছেলে নিশ্চয়ই আই, এ, এস
এর পরীক্ষায় বসবে। হৃষীকেশ বাবু প্রিয়ব্রতকে ল কলেজ থেকে পাস করিয়ে নিজের জায়গায় বসিয়ে নিজে সদরে
গেলেন। বললেন আমার বাবাও আমাকে ধরে এনে নিজের জায়গায় বসিয়ে ছিলেন। যে ক�োন আই, এ, এস এর
থেকে আমি বেশীই র�োজগার করি। প্রিয়ব্রত আর একটু অভিজ্ঞ হ�োক, ওকে হাইক�োর্টে পাঠাব। নীচের থেকে শিখতে
শিখতে ওপরে গেলে কেউ ওকে ঠেকাতে পারবেনা।
প্রিয়ব্রতর প্রেসিডেন্সীর বন্ধু রা অনেকই আই, এ, এস হয়েছে। সেও নিশ্চয়ই হতে পারত কিন্তু বাবার প্রতি প্রিয়ব্রতর
অসীম শ্রদ্ধা এবং বাবাকে খুবই ভক্তি করে। বাবার ডিসিশন মেনে নিয়ে সাবডিভিশনাল ক�োর্ট বেশ মন�োয�োগ দিয়ে
প্র্যাকটিস করছে। পারতপক্ষে বাবার সাহায্য নেয় না। হৃষীকেশ বাবুই বলেছিলেন - ‘’বাবার ভরসায় প্র্যাকটিস করলে
পরনির্ভরতা ঘুচবে না’’ । তবে শক্ত কেসে ছেলের পাশে দাঁড়াতে দ্বিধা করেন না। এসব কেসে জেতার পড় প্রিয়ব্রতকে
বলেন পরের কেসে ত�োর বিরুদ্ধ পক্ষের হয়ে দাঁড়িয়ে দেখব ক�োন গুরুর চেলা তুই। প্রিয়ব্রত মুচকি হেসে পালায়।
প্র্যাকটিস ছাড়াও খেলাধু লা, নাটক, অভিনয়, পিকনিক আউটিং নিয়ে প্রিয়ব্রত ছ�োট্ট শহরটিকে মাতিয়ে রেখেছিল।
ছ�োট্টদের সে প্রিয়দা- তাকে ছাড়া ছ�োট্টরা কিছু ভাবতেই পারত না, বড়দের সে প্রিয়। বড়রাও তাকে বাদ দিয়ে কিছু
করতে যাওয়া ধৃ ষ্টতা ভাবত। কেবল একটা জায়গা ছিল যেখানে তাকে ঈর্ষা করার মত�ো একটা বড় দল ছিল। সেটা
বার লাইব্রেরী। এমনিতে প্রিয়ব্রত নামকরা উকিলের ছেলে উঠতি পসারওলাও বটে। কাজেই তাকে টেক্কা দেওয়ার
জন্যে একটা দল ছিল। হাকিমের সামনে বুদ্ধির লড়াইয়ে না পারলেও অন্য জায়গায় ঠ�োকাঠুকির চেষ্টা তারা প্রায়ই
করত। তবে বেশীর ভাগ সময়ই তাদের চেষ্টা সফল হত�ো না।
শহরের একটা বেশ পুরান�ো নিয়ম ছিল, স্বাধীনতা দিবস অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট এ ছ�োট্ট শহরের উকিলরা গ�ো এস ইউ
লাইকে জুটতেন। ১৯৪৭ এর প্রথম স্বাধীনতা দিবস এর অনু ষ্ঠান থেকেই এটা চলে আসছে এবং এর উৎসাহ এবং
উদ্দীপনা দিনে দিনে বাড়ছে। আজকাল প্যারেড গ্রাউন্ডে এটা দেখবার জন্যে দু পুর থেকেই ভিড় শুরু হয়। ছেলে বুড়�ো,
জ�োয়ান, মেয়ে সবাই আসে। অনু ষ্ঠানের বিচারক হন এস, ডিও, প্রাইজ দেন এস,ডিও সাহেবের স্ত্রী।
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প্রিয়ব্রত বার জয়েন করার পর থেকে ফার্স্ট প্রাইজ আর কেউ পায়নি। তার মাথা থেকে অদ্ভু ত অদ্ভু ত সব আইডিয়া
বের হয়। হাসতে হাসতে ল�োকে অজ্ঞান হয়, সকলকে টেক্কা দিয়ে প্রিয়ব্রত বেরিয়ে যায়।
,
এবছরের প্রথম দিকে নতুন এস,ডিও এলেন দিলওয়ারা সিং আই, এ, এস। মাথায় পাগড়ী অল্প বয়স্ক নওজয়ান
পাঞ্জাবী ছেলে। দাঁড়ি গ�োঁফের আড়ালে জ্বল জ্বলে বুদ্ধিদীপ্ত চ�োখ। জানু য়ারি মাসের এক শীতশীত দু পুরে একটা সাদা
রঙের মারুতি এ- স্টার হতে কচি কচি দেখতে একটা বউকে পাশে বসিয়ে বার লাইব্রেরীর দরজায় গাড়ী থেকে প্রায়
লাফিয়ে নেমে প্রথম যে ল�োকটাকে হাতের কাছে পেলেন, জিজ্ঞেস করলেন- প্রিয়ব্রত আচারিয়া হ্যাঁয়? ‘’সে ল�োকটি
সু দর্শন বাবুর মুহুরী। সঙ্গে করে প্রিয়ব্রতর টেবিলে নিয়ে গেল। প্রিয়ব্রত তখন কি একটা লিখছিলেন, খপ করে
আচমকা তাকে টেনে তুলে জড়িয়ে ধরে বললেন- ‘প্রিয়ব্রত ম্যায় আ গায়া’ প্রিয়ব্রত প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়ে
পরে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠল- ‘’আরে তু ইহা কেসে আ গয়া’ ? ‘মেরা ত�ো এহি এস-ডি-ও মে প�োস্টিং হুয়া। সারপ্রাইজ
দু ংগা ইসলিয়ে পহেলে খবর নেহি দিয়া। স�োহনী ভি সাথমে হ্যাঁয়, গাড়ী মে বৈঁঠি হুয়ী হ্যাঁয়।’’
প্রিয়ব্রত বাস্ত হয়ে উঠল। দিলওয়ারা প্রেসিডেন্সীর বন্ধু । শুনেছিল আই,এ,এস কমপিট করেছে। তবে এখানে প�োস্টিং
হয়েছে তার জানাছিল না। দিলওয়ারার সঙ্গে গাড়ী পর্যন্ত গিয়ে তার বউকে নমস্কার করল�ো। স�োহনী গাড়ী থেকে
নেমে এল�ো। মিষ্টি হেসে বলল- ‘ম্যায় পহলেহী বলী থি খবর করণে কে লিয়ে- আপকী দ�োস্ত রাজী নহী হুয়ে- ব�োলে
সারপ্রাইজ দু ংগা’।
প্রিয়ব্রত হেসে বললে- ‘’জবরদস্ত সারপ্রাইজ দিয়া।’’ দিলওয়ারা হেসে বললেন- ‘ সারপ্রাইজ হুয়া রাত কা খানা তেরে
ওহা খাউঙ্গা। ঘর মে খবর করদে’’।
ততক্ষণে সারা বারে হৈ চৈ পরে গেছে। নতুন এস, ডি, ও সাহেব প্রিয়ব্রত র শুধু ক্লাস ফ্রেন্ডই না পরম বন্ধু ।
বেশীর ভাগ উকিলেরই মুখ গ�োমড়া হয়ে গেল। সম্ভাব্য সু বিধা যা প্রিয়ব্রত পাবে বা পেতে পারে, মনে মনে তার
হিসাব নিকাশ শুরু হল।
পরের দিনও দিলওয়ারার বউ সব জিনিস পত্র গুছিয়ে উঠতে পারেনি। প্রিয়ব্রতর মা সেদিন দু পুরেও তাদের ওখানেই
খেতে বললেন। প্রিয়ব্রত একটু দেরী করে ক�োর্টে যাবে ঠিক হল। প্রিয়ব্রতর অনু পস্থিতিতে বারে জ�োর গুলতানি।
প্রিয়ব্রতর এই স�ৌভাগ্যের ঈর্ষায় এক একজন এক একরকম মন্তব্য করলেন। বিকাশ উঠতি নতুন উকিল। প্রিয়ব্রতর
সঙ্গে রেষারেষি একটু বেশী। বিশেষ করে ১৫ই আগস্টের ফাংশনে প্রিয়ব্রত বার জয়েন করার আগে সেই প্রথম
হত। এখনও সেকেন্ড হয়। বিকাশ বললে ‘’ এবার তাহলে ১৫ আগস্ট এর ফাংশনে প্রিয়ব্রতর ফার্স্ট প্রাইজ নেওয়া
আরও স�োজা হয়ে গেল।’’ অনেকেই তার কথায় সায় দিল, কেবল অনু পম বললে- আমার কিন্তু ধারনা অন্য রকম।
এস,ডি, ও সাহেব প্রিয়ব্রতর বিশেষ বন্ধু সেই জন্যই প্রিয়ব্রতর ফার্স্ট হওয়া এবার শক্ত। এস,ডি, ও সাহেব আই, এ,
এস কাজেই জানাশ�োনা ল�োককে প্রথম করলে ল�োকে তাকে হয়ত�ো কিছু বলতে পারে, ভেবেই প্রিয়ব্রত কে একটু
অসু বিধায় ফেলবেন। আমার মনে হয় প্রিয়ব্রতকে ডাউন করার সু বর্ণ সু য�োগ এবার আমাদের হাতের মুঠ�োয়।
বিকাশ বেশ উৎসাহিত হয়ে বলল- অনু পম এর যু ক্তি আমার বেশ মনে ধরেছে। আসু ন এখন থেকে আমরা ১৫ই
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আগস্ট এর জন্যে তৈরি হই। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল ক্লাবের কয়েকজন মিলে বসে ঠিক করবে ঠিক কিভাবে এগ�োন�ো
যাবে।
কয়েকদিন এর মধ্যেই প্রোগ্রাম তৈরি হয়ে গেল। প্রোগ্রামের দু ট�ো ভাগ। প্রথম ভাগে এবার কলকাতা থেকে ড্রেসার
পেন্টার আনা হবে। খরচার জন্যে পর�োয়া নেই। যত টাকা লাগে লাগুক প্রিয়ব্রতকে হারাতেই হবে।
প্রোগ্রামের দ্বিতীয় ভাগে বিকাশ আর অনু পমকে একটা ভার দেওয়া হল। প্রিয়ব্রতর সঙ্গে একটা ক�োল্ড ওযার চালিয়ে
যাওয়া হবে এখন থেকেই। তারা দু জনেই মধ্যে মধ্যে অন্য কথাবার্তার সূ ত্র ধরে সকলকে মনে করিয়ে দিতে থাকবে
যে প্রিয়ব্রতর আর এবার জিততে ক�োন অসু বিধেই নেই। এস,ডিও সাহেব তার অন্তরঙ্গ বন্ধু । তিনি ত�ো ওকে
জেতাবেনই। কথাটা নিশ্চয়ই এইভাবে এস,ডিওর কানেও উঠবে। এটা স্বাভাবিক যে প্রচারটা এইভাবে হতে থাকলে
এবং এস-ডি-ও এর কানে উঠলে তিনি প্রিয়ব্রতকে ফার্স্ট করতে ইতস্তত করবেন। সেটাই প্রোগ্রামের দ্বিতীয় ভাগের
উদ্দেশ্য।
হিসাব মত�ো কাজ চলতে লাগল�ো। বিকাশ তার এক আত্মীয়ের বিয়েতে কলকাতা গিয়েছিলেন।
ড্রেসার এবং পেন্টার এর সঙ্গে কথা বলে বায়না করে এসেছে। এদিকে প্রোপাগান্ডা খুব জ�োর চলেছে
- প্রিয়ব্রতকে পায়কে এবার ও ফার্স্ট হবেই। এস, ডি ও সাহেব বন্ধু প্রীতির একটা মর্যাদা রাখবেন নিশ্চয়।
প্রিয়ব্রত দিলওয়ালা সিং এর বাংল�োতে প্রায়ই যায় আড্ডা দিতে, দিলওয়ালা সিং ও প্রায়ই তার বাড়িতে আসে, স্বামী
স্ত্রী দু জনে রাতের খাওয়া সেরে বাংল�োতে ফেরে।
ক্রমে আগষ্ট মাস এসে গেল। ত�োড়জ�োড় চরমে উঠেছে। বিকাশ রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়ে ড্রেসার পেন্টার কে স্মরণ করিয়ে
দিল�ো দিনক্ষণের কথা। তারাও জবাব দিল�ো নিশ্চিন্ত থাকতে।
১৪ই আগস্ট রাতে সব বাবস্থা তৈরি। কে কি সাজবে ঠিক হয়ে প্যারেড গ্রাউন্ড এর ক�োনের ছ�োট ঘরটা এস,ডিও
সাহেবকে বলে খ�োলার বাবস্থা করা হল। প্রোগ্রাম এর দিন এক ক্রেট থামস্ আপ পাঠিয়ে দিতে বার লাইব্রেরীর
প্রেসিডেন্ট অমল জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় রাজী হলেন। সাজ সাজ রব পরে গেছে। সবাই বলল এবারের মত�ো ত�োড়জ�োড়
ক�োন বার দেখা যায়নি। পরদিন ১৫ই আগস্ট এর পতাকা উত্তোলন, প্যারেড, বক্তৃ তা সকালে যা যা হয় হয়ে গেল খুব
সু চারুভাবে। এর মধ্যে ড্রেসার এবং পেন্টার এসে গেছে। দিনটাও পরিষ্কার ঝকঝক করছে। বৃ ষ্টি বাদলা নেই। এখন
কেবল বেলা ৪টে বাজার প্রতীক্ষা। এর মধ্যে কে যেন খবর দিল�ো এস,ডিও সাহেবের স্ত্রীর শরীর ভাল�ো নেই। চেক
আপের জন্যে সদরে যাবেন ঠিক হয়েছে। ১৫ই আগস্ট এর চারটের ফাংশনে সম্ভবত আসবেন না। প্যারেড গ্রাউন্ডে
ছ�োট্ট ঘরটায় এখন উত্তেজনা আর ভিড়।
বিকাশ মেকআপ ম্যান কে তাড়া দিল�ো। এস-ডি-ও সাহেব ঠিক চারটেয় আসবেন। তার আগে সবাই কে তৈরি করে
দিতে হবে। বিকাশ সাজছে বাদাম ভাজাওয়ালা, অনু পম রাঁধুনি বাউন, অমলেন্দু পুলিশ, দয়াময় প�োস্টম্যান, তবে
সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন প্রৌঢ় উকিল সত্যজীবন বাবু। তার সন্ন্যাসীর সাজ, সত্যি সন্ন্যাসীকেও হার মানায়। ড্রেসিং
রুমে প্রিয়ব্রতর কথাও উঠল। সে কি করছে কেউ এখন�ো জানেনা। অনু পম বললে আমার মনে হয় এবার প্রিয়ব্রত
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কমপিট করবেনা। একে ত আমাদের য�োগাড় যন্ত্র দেখে বা শুনে সে ভীত, তার উপর এস-ডি-ও নিশ্চয়ই বলেছেন
যে প্রিয়ব্রতর এবার কম্পিটিশনের বাইরে থাকাই ভাল�ো।
ঠিক সময়েই মেকআপ ম্যান সবাইকে তৈরি করে দিল�ো। তখন চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকী। একে অপরকে
দেখে খুব হাসা হাসি করছে। এমন সময় হর্ন বাজিয়ে মারুতি এ-স্টার প্যারেড গ্রাউন্ডে ঢুকল। প্যারেড গ্রাউন্ডে
ভিড়ের তুলনা নেই। সামিয়ানার মধ্যে খান কয়েক চেয়ার এবং একটা বড় টেবিল পাতা। টেবিলে প্রাইজ এর
জিনিসপত্র। চেয়ারে কয়েকজন গণ্য মান্য ল�োক বসে আছেন। সবাই উঠে এস-ডি-ও কে অভ্যর্থনা করে চেয়ারে
বসালেন। এস-ডি-ও একাই এসেছেন, স্ত্রী আসেন নি। ম্যুনিসিপ্যালটির চেয়ারম্যান সে কথা জিজ্ঞেস করলেন মনে
হল। সম্ভবত অসু স্থ বলে আসতে পারেননি। এস,ডিও র গাড়ী ফিরে গেল। এবার ফাঁকা জায়গায় প্রতিয�োগীরা একে
একে আসবেন। কাগজ কলম নিয়ে এস-ডি-ও তৈরি হলেন। হঠাৎ এক পাগলের আবির্ভাব প্রলাপ বকতে বকতে এস,
ডিও সাহেবের চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়াল। এস-ডি-ও মৃদু হেসে ঈশারায় বসতে বললেন, পাগল হেসে চলে গেল।
এরপর পুর�োহিত মশাই, বাদাম ভাজাওয়ালা, বাউল, ছাতা বগলে মাস্টার মশাই, রাঁধুনিবাউন, পুলিশ, প�োস্টম্যান
সবাই একে একে এলেন ও চলে গেলেন। তারপর বিরাট হুংকার ছেড়ে এলেন সন্ন্যাসী ঠাকুর। গলায় সাপটা কিলবিল
করছে। বাপরে কি ভয়ংকর চেহারা। সবাই বলল সত্যজীবন বাবুই এবার ফার্স্ট প্রাইজ নেবেন। মেকআপ ম্যান
এর বাহাদু রী বলতে হবে। কাকে ছেড়ে কাকে ভাল�ো বলা যায়, সবাই সু ন্দর, নিখুঁত ও অনবদ্য। এস,ডি ও সাহেব
একমনে কাগজে নম্বর দিয়ে যাচ্ছেন। দেখাযাক কি হয়। মনে হল তিনি যেন একটু চিন্তিত, একটু বিচলিত। এমন
সময় হর্ন দিয়ে মারুতি এ স্টার গ্রাউন্ডে ঢুকল। তবে কি এস-ডি-ও সাহেবের স্ত্রীর অসু স্থতা বাড়ল ? না তাও নয় ঐ
ড্রাইভার এর পাশের সিট থেকে তিনি হাত নাড়ছেন। তবে কি প্রাইজ বিতরণ তিনি করবেন বলে অসু স্থতা নিয়েও
এলেন? ততক্ষণে ভিড় ঠেলে গাড়ী এগিয়ে এসেছে শামিয়ানার কাছে। কিন্তু গাড়ী থেকে দরজা খুলে কে নামছে।
মাথায় পাগড়ী, গ�োঁফ দাঁড়ির ফাঁকে হাসাহাসি মুখে কে এগিয়ে আসছে সমস্তু ভিড় নির্বাক, হতভম্ব। স্বামী স্ত্রী দু জনে
হাসতে হাসতে এসে এস-ডি-ও র চেয়ারের সামনে হাজির হলেন। এস-ডি-ও উঠে দাঁড়ালেন। হ্যান্ডসেক করলেন,
চেয়ার ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। পাশাপাশি দু টি চেয়ারে স্বামী স্ত্রী ধীরস্থির ভাবে বসলেন। হেসে ভিড়ের উদ্দেশ্যে বললেন
‘দের কি লিয়ে ক্ষমা মাংতা হু’।
সামিয়ানার বিরাট ভিড় দেখল এতক্ষণ যে এস, ডিও বসেছিলেন তার পাগড়ী মাথা থেকে হাতে এসেছে,
গ�োঁফদাড়িও খ�োলা, প্রিয়ব্রত আচার্য মৃদু মৃদু হাসছেন।
এস-ডি-ও সমবেত জনতাকে বললেন- ‘প্রিয়ব্রত মেরা পুরানা দ�োস্ত হ্যাঁয়। গ�ো এস ইউ লাইক মে ও ভী সামিল
হ্যায় ইসলিইয়ে জাজমেন্ট মুঝে নেহী দেনা চাহিয়ে। বেস্ট পারফরমান্স কিসক�ো রাহা ইয়ে ইস্যু কা জবাব ম্যায়
পেশ নহি করুঙ্গা। জনতা ইস্কা বিচার করে।’
ভিড়ের মধ্যে গর্জন উঠল - প্রিয়ব্রত আচার্য।
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The True meaning of Education
- Reshmi Ghosh

During this summer, I came across a situation that compelled me to ponder about
what really education is. Is it a measure of your degrees OR reflection of your
thoughts through your words and actions?
When I typed education in the internet, it said “The word Education is derived
from the Latin word ‘Educare’. Education is measured by the growth of a student
into a true human being, not measured merely by the marks scored.’’
The very act of using the internet to educate myself regarding a definition
of “Education” can be narrowed down to world’s biggest challenge now.
Knowledge can be easily and quickly obtained by using the internet however not
sure if it is reaching the right person, at the right time/age, in the right amount and
in the right manner.
Very aptly said “ A little learning is a dangerous thing.”
Working as a teacher in Sweden has given me enough food for thought to understand the striking difference between Indian and Swedish education system.
Indian education system generally require more of remembering (mug up) and
less of understanding as a vast syllabus needs to be covered in limited time and
resources. Therefore, my childhood was spent in front of numerous subject books,
which were also gaining weight with my age. It gave me vast knowledge about
the world and whereabouts but comparatively lesser knowledge of my Incredible
India. However, Indian education taught me to handle pressure, to be flexible, the
secret to success which is hard work and most important of all, to be humble. I am
what I am because of my roots.
Famous quote “The pen is mightier than the sword” is definitely true because constructive
thoughts and great ideas comes with knowledge, and only right kind of knowledge.
On the other hand, Swedish education system is technology oriented. The students
have easy access to computers, ipads and spend hours in front of screen scrolling
and surfing the internet. They are constantly bombarded by infinite source of information attacking their tiny little brain. However Sweden does an amazing job
of preserving the nascent years of one’s life, that is childhood. There is not much
reading and writing until age 7 but still a 7 year old kid will have greater analytical
skills, creative talent, sense of independence, habit of healthy eating , cleanliness
and how to keep the area tidy. It is this kind of Civic sense inculcated in children
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that can lead to a developed nation. For the same reason I am really inspired by
the Swedish preschool kids.
I also feel that digitalization is taking over the human labour, we have started to live
in a Virtual Reality rather than Reality itself.
Henceforth, India and Sweden both have something to learn from each other.
Good to know that the world’s top three countries in the field of education are
South Korea, Japan and Singapore respectively. One of the reason is the competitive culture in Asian countries that pushes everyone to aim for the best and excel.
According to global expert on education reform Sir Michael Barber, Korean culture “prizes effort above inherited ‘smartness’, and believes long hours studying
and hard work will eventually pay off.
Humans have evolved over several years from mastering over survival traits, to developing skills of carving tools, hunting, irrigation, travelling and exploring to unknown land and expanding territories. This was
followed by elders teaching their younger ones, the knowledge that has
been passed down to them by their ancestors.
.
Slowly came the formal structure that took many forms and stages and worth
mentioning learning inside four walls. Off course, current syllabus does not include what our ancestors learned and rarely trains us to be good humans. Then
what is the whole point of studying so hard, just to gain marks, degrees, jobs and
a never satisfying salary? The very reason humans are no longer chimpanzees is
because of the power of our mind.
Sadly but truly we are all in a race to loose our amazing mind!
A very important part of our learning process begins from a mother’s womb. It is
through a mother that the baby is exposed to the world. A mother is the first teacher in a person’s life and it is through her eyes that a baby sees the world. Therefore
a girl has full right to be educated.
I would personally give mothers the highest honor in the cycle of education.
Can you guess which country has the highest literacy rate in the world?
Finland and Norway claim to have 100% Literacy rate.
It is also estimated that 95% of adults in Russia have higher secondary education
and the country spends some 4.9% of GDP on education.
Sweden has a 99% of literacy rate.
India’s literacy rate is at 74.04%. Kerala has achieved a literacy rate of 93.91%.
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To make the long story short.
Education gives life a meaning, purpose, wholeness and peace.
According to Swami Vivekananda “Education is the manifestation of the perfection already in man.”
Written by Reshmi Ghosh.
A believer in the power of knowledge.
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Shubha Drishti

- Ranjon Ghoshal

Piccolo’s is a biggish villa on the banks of the Ganges, downstream towards Diamond Harbour, some 30 kilometres from Calcutta. Sitting by the window, Piccolo
can see big ships and steamers sailing in both directions.
Piccolo can also see the myriad trees that make their garden.
Nobody in the family knows it but Piccolo has one magical power. Only she herself is aware of it. She hasn’t told anyone about it. Doesn’t she know how the elders behave. They will start laughing at her. A ten year old superwoman. Oh sure!
But Piccolo does have the power. The other day she was looking at the Himsagar
Mango tree somewhat intently for a few minutes. There was no wind to speak of.
But lo and behold, the leaves of the tree started trembling. The branches started
swaying. The unripe mangoes started dropping off on the ground.
She will have to be very, very cautious. Must hide her superpower up her sleeves.
Or else, or else there can be disasters.
These magical powers are potentially harmful.
Again, on another occasion, her music teacher was entering through the gate and
coming up the pathway to the portico of their house. One of those days when
Piccolo wasn’t in the mood for music practice. Piccolo only looked at Master-jee
intently, and no sooner had she started muttering to herself, ‘No singing practice
today oh please’, than the Master-jee tripped over right there on the pathway.
Their Driver Rustam chacha and watchman Mithilesh-dada, ran up to him and
carried him up to their long veranda. There were bruises all right. Dettol, cotton
and all first aid mechanisms were readily pressed into service. From inside the
house, her uncle brought brandy in a shot glass and hot milk too.
Piccolo was feeling downright guilty. Masterjee is no young lad. Must be over
forty. It wasn’t right to make him slip and fall. She pressed a whole Cadbury Fruit
and Nut into his hand.
Again, just a couple of days ago, an oil tanker was swishing its way towards
Budge-Budge dockyard. People were moving about on its deck. Piccolo had her
dad’s binoculars with her. She could make out all the details of the goings on out
there. Suddenly a ‘thought bubble’ appeared over her head and she had to close
her eyes shut. No, no, she will not look at the ship with her wish-glance. She must
swallow her desire to see the reenactment of how the Titanic sank.
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Swallow she did. And the ship got saved too. But a fishing boat ,which was passing by very close to the oil tanker, could not be saved. It turned turtle.
Piccolo will have to control herself even more. She does not want any harm to be
brought upon anything on this earth. Why has she been bestowed with this supermentalist power?
She goes to her grandmother to confess. “Granny, you know, I, I..”
Grandmother says, “Sit down my child. Want some sweet pickle made of green
mangoes? This Himsagar of our own orchard of course. Taste some”.
Granny is spot on.
The old lady adds, “I have asked your master-jee to go on a month’s leave. He
could do with some rest. For a month you could give your voice some rest too. You
have been coughing a little the other day, weren’t you”?
Piccolo has tears in her eyes.. She says, “But it was I, who ..”
Grandmother gives her a reassuring smile. “Don’t I know it? You are born in the
dynasty of Dayens. Witch family. But don’t you worry my little one. I will always
be with you. Wasn’t the ship left unharmed? And about the boat, well, the two
boatmen were good swimmers. I have already asked your father to give them
enough money to buy a brand new fishing net and for tarring their boat. And listen, my pretty girl. From now on, do not part your hair on the right. Part it on the
left side instead. That’s all. Now wherever you cast your glance, only good will
happen.
Grandmother belts out a hearty, metallic laughter, making a gaggle of pigeons fly
out of the cornice and give their terrace a few chakkars in merriment.
Translated by: Ranjon Ghoshal
Film rights with: Prithesh Bhandary
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Gaudiya Vaishnavism and Bhaktisiddhanta Sarasvati
- Ferdinando Sardella

Gaudiya Vaishnavism is a branch of Hinduism and it derives its name from the Vaishnava tradition of Bengal. Gaudiya refers to the old kingdom of Gauda (7th century
CE) in present day Bengal/Bangladesh, and Vaishnavism refers to the worship of
Vishnu or Krishna. Vaishnavism in Bengal is also known as Caitanya Vaishnavism
since one of its key figures was Krishna Caitanya (1486-1534). Inaugurated in the 16th
century, it included approximately one-fifth to one-third of the Bengali population of
the late 19th century.
Krishna Caitanya was and still is regarded by most Gaudiya Vaishnavas as the most
recent avatāra of Radha and Krishna combined. He spread Gaudiya Vaishnavism especially in Bengal and Orissa as well as Vrindavan. He was the chief proponent of the
theistic acintya-bheda-abheda (inconceivable oneness and difference) philosophy that
views the supreme as a person that possesses innumerable energies that are inconceivably equal to but also different from the supreme personality of God. Caitanya on
several occasions expounded the Vaishnava theology of bhakti (devotional) yoga and
popularised the chanting of the Hare Krishna maha-mantra. In 1515 Caitanya travelled
to Vrindavan, the pilgrimage site believed to be the birthplace of Krishna and Radha.
The sites of Krishna’s pastimes were lost over time until according to the tradition it
was recovered by Caitanya. Vrindavan is worshiped by Vaishnavas to this day and
attract millions of pilgrims each year.
After Caitanya’s disappearance the tradition that he revived encountered some difficulties due to social, religious, and political changes in India, but was strengthened again in the late 19th century and early 20th century by Bengali intellectuals such as magistrate Bhaktivinoda Thakura
(1838-1914) and his son Swami Bhaktisiddhanta Sarasvati (1874-1937).
.
Swami Bhaktisiddhanta Sarasvati was born in Jagannath Puri, Orissa. He belonged
like his father to the educated Bengali middle class, the bhadralok, which emerged in
order to fill the ranks of colonial administration and oversee the various clerical and
administrative functions of the then British colony. The bhadralok was mostly comprised of Bengali Hindus, and although it initially included only wealthy landlords,
it eventually came to incorporate an educated workforce, whose key asset was its
highly ranked education. In the course of his life, Bhaktisiddhanta managed to build
a unique religious institution, the Gaudiya Math and Mission, which responded to
the social, political and religious challenges of India’s late-colonial period. Bhaktisiddhanta’s institution gradually developed aspirations for an international platform
and founded centres in Rangoon, London and Berlin. Later, through offshoots such
as ISKCON, the Gaudiya Vaishnava tradition has spread to most parts of the world.
Bhaktisiddhānta’s religious movement claimed to hark back to a seminal understand-
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ing of “classical” Indic thought rooted in traditional Vaishnavism. These thoughts
were grounded in Vedantic perennialism and idealism and reflected the worldview
of the theistic Upanishads and the Bhāgavata Purā a. The philosophy regarded the self,
the atman, as distinguished from the body and mind; it also viewed the personal relation between the self and the divine couple Radha and Krishna as the basis of existence. This understanding is part of the Vaishnava tradition popular among North
Indian sagu a bhakti practitioners, which regard the divine as possessing form and
attributes, and particularly among the mainstream, non-tantric Gaudiya Vaishnavas
of Vrindavan and Eastern India. Within this particular context, the most distinguishing feature of Bhaktisiddhanta’s contribution to modern Hinduism’s history of ideas
consists of his systematic presentation of a philosophy of Hindu personalism based
on Vaishnava thought, which viewed the Supreme Person and the conscious, individual, spiritual self (atman or
jiva) as ultimate ontological realities. Bhaktisiddhanta’s
emphasis on the concept of personhood was not only a
clarification of the core tenets of Vaishnava philosophy,
but also a reaction to the turn towards advaita Vedanta,
which was widely presented as Hinduism’s defining
trait. The rise of an impersonal understanding of ultimate reality, which appealed to the non-iconic sensibilities of the period, was facilitated by a complex array of
factors, including the values and orientations of colonial
society and culture, the rise of the independence movement and Hindu nationalism, and the educational efforts
of missionaries that critiqued popular forms of iconic
temple Hinduism. Bhaktisiddhanta, strongly supported
the legitimacy of the various iconic expressions of bhakti.
Bhaktisiddhanta dedicated his adult life to the propagation of Gaudiya Vaishnavism.
He did this primarily through the establishment of a pan-Indian religious institution,
the publication of newspapers and journals in several Indian languages and in English, the printing and distribution of classical and medieval texts, and the writing of
new commentaries on traditional texts. Throughout his life he travelled widely about
India, lecturing and initiating disciples, and won the esteem of Indian and European
figures, thus gaining prominence through the work of the Gaudiya Math and Mission.
Nonetheless, after his passing in 1937 his movement waned due to a crisis of succession that ended in a schism. Some thirty years later, however, a new series of events
propelled his movement to worldwide attention and spread his perspective on the
teachings of Caitanya throughout the world, making tens of thousands of non-Indian
and Indian followers along the way. A major contributor of this later development is
ISKCON, the most renowned off-shoot of Bhaktisiddhanta’s movement.
More details about the life and work of Bhaktisiddhanta can be found in Ferdinando
Sardella’s volume Modern Hindu Personalism: The History, Life and Thought of Bhaktisiddhanta Sarasvati, which was published by Oxford University Press in 2013.
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ISKCON in Sweden

- Kamala Priya

The International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) belongs to the Sri
Brahma-Madhva-Gaudiya-Sampradaya and its theology is based on the teachings
of Lord Krishna in the Bhagavad Gita. According to that tradition Lord Krishna
descended about 500 years ago as the yuga avatara named Sri Krishna Caitanya
in Bengal. He descended particularly to spread the bhakti cult throughout India
through the religious practice of sankirtana-yajna or the chanting of the Hare Krishna maha-mantra to attain self-realization in Kali Yuga. He further predicted that
God’s holy names would be sung in every town and village around the world. This
prediction began to be fulfilled by Swami Bhaktisiddhanta Sarasvati (1874-1937),
who in 1922 gave his young disciple Swami Bhaktivedanta (1896-1977) the mission
to spread the message of Lord Krishna to the English-speaking world.
After a lifetime of preparation, Swami Bhaktivedanta went to America on a cargo-ship in 1965 and in 1966 established ISKCON in New York. Many young Americans and Europeans helped him to spread the teachings of Lord Krishna far and
wide. His first two Swedish disciples, Vegavan Dasa and Ajita Dasa, established
ISKCON in Stockholm in 1973. Swami Bhaktivedanta himself visited Sweden in
the same year to give lectures at Stockholm University, Uppsala University and
Sigtuna Stiftelsen. Today, ISKCON Sweden runs five Vaishnava temples and four
vegetarian restaurants. Here follows some information about these projects.
Korsnäs Gård in Grödinge also called New Radha Kunda was bought by ISKCON in 1977. The
presiding deities are Sri Sri Radha and Krishna,
and daily worship as well as samskara rites such
as birth or death ceremonies are performed in the
temple. New Radha Kunda is also the headquarter of the North-European division of ‘The Bhaktivedanta Book Trust’, where Vedic literatures
such as Bhagavad Gita and the Bhagavata Purana
are produced, translated and published.
At Almviks Gård in Järna near Södertälje ISKCON established a farm community in 1981 with
organic gardening and cow protection according
to the principle of ahimsa or non-violence. In the
temple the presiding deities are Pancha Tattva,
where Lord Krishna is worshipped in his avatara
form as Sri Krishna Caitanya. About 70 members
live at Almviks Gård today and every year the traditional Bhakti Sangam seminar
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retreat is held there.
ISKCON runs in Sweden four vegetarian restaurants called Govindas, two are
in Stockholm, one in Gothenburg and one in Lund. The Govindas restaurants in
Sweden are well-known and popular for their delicious vegetarian food. ISKCON
members follow a lacto-vegetarian diet (no meat, no fish and no eggs).
ISKCON Sweden has been organising annual traditional Indian festivals since its
establishment. Such festivals are for example Ratha Yatra, the festival of the chariots, where the deities of Lord Jagannath, Lady Subhadra Devi and Lord Baladeva
are carried out of the temple to bless the inhabitants of various cities. Other festivals are Janmastami, the auspicious appearance day of Lord Krishna, and Gaura
Purnima, the appearance day of Sri Krishna Caitanya. ISKCON actively participates in interfaith dialogues such as the ‘Interfaith Council of Stockholm’, and is a
founding member of the ‘Hindu Forum Sweden’, which was started in 2015.
ISKCON members believe in the monotheistic Vaishnava theology explained by
Lord Krishna in the Bhagavad Gita. The basic understanding is that the real self
is an eternal, individual spirit soul, the atman. The body, however, is temporary
and material. The soul is a part of God and has an eternal spiritual body and an
eternal relationship with God. As long as one identifies the self with the material
body and overrides one’s spiritual needs, the eternal soul is repeatedly reborn in
the material world in different bodies (samsara) according to one’s consciousness
and the consequences of one’s actions (karma). Through the practice of bhakti yoga,
devotional service to the Lord, the devotee can attain self-realization and reawaken an eternal loving relationship with God. In this way, at the time of death while
leaving the material body, the soul can go back to the eternal spiritual abode of Sri
Radha and Sri Krishna.
This practice primarily involves meditation and recitation of the Hare Krishna
maha-mantra, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama
Hare Rama Rama Rama Hare Hare. This mantra is a prayer asking the Lord for
blessings and eternal loving service. The practice also includes the worship of Lord
Krishna through puja and devotional songs, and the study of Vedic literature.
Today ISKCON Sweden has about 400 active members and approximately 2000
sympathisers and friends all over Sweden. Besides 5% of the members living in the
temple ashramas, about 95% study or work, practice a spiritual bhakti yoga lifestyle
in their homes and contribute to the temples with different services.
For more information please visit:
www.krishna.se
www.almviksgard.se
www.harekrishnastockholm.com
www.harekrishnagoteborg.com
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Amar Chokhe (In my eyes)…
- Moumita Biswas

After a 12 yearlong stay in countries abroad, we returned to India in 2016,
with dreams of starting brand new careers and bringing up a young family—
in the same soil that has reared us for many decades. The homecoming was
associated with mixed feelings—that of eager anticipation for meeting near
and dear ones and setting up home in a new city, and that of a sense of loss for
leaving behind many beloved friends and a comfortable way of life abroad.
One of the most important reasons for my anxiety was how my almost one
and a half year old daughter, Pori, will adjust to the sudden changes in her
surroundings, starting from the weather (from the chilliness of Stockholm to
the sultry summer heat and humidity of Bhubaneswar), mosquitoes, and people. Well, the first and most unexpected reaction of my daughter was to the
rotating ceiling fan at my parents’ home in Kolkata. Having never seen something remotely similar to it in her tiny life, she was petrified, and it took long
hours of consoling to calm her down.
Gradually, I realized that children adapt rapidly to changing conditions and
are the least cause of worry (that is until they fall sick). It is we, the adults, who
take longer to acclimatize to changes. India is my motherland, where I had
spent three long decades of my life before flying abroad for higher studies.
But I soon realized that the India I grew up in has changed drastically (both
for the good and the bad) in several ways. In addition, I must mention that the
sheltered student life under my parents’ roof or in a hostel was a completely
different ball game from the harsh realities of balancing an independent family life with a career. In the face of this new challenge that we chose for ourselves, I tried to rediscover the world around us through the eyes of my ever
effervescent and inquisitive daughter.
Initially, Pori was scared of the people in the neighborhood. This was because
Indians, unlike people from foreign lands, do not understand the need for
personal space that even a small individual requires before starting to feel
comfortable in a new environment. The utter invasion of her world, which
she had shared so far only with her parents, by older children and adults who
constantly wanted to hug and cuddle her, initially pushed Pori back into a
shell. It took her some time to come to terms with the large number of people
everywhere in her immediate surroundings, the noise, and the big lumps on
her limbs after some invisible mosquito had selectedly bitten her while playing in the park. However, she became instant friends with our house-help, a
lady with a perpetual warm smile etched on her face, who actually did not
speak our language. This was the beginning of many such friendships. Sooner
than not, she was friends with the security guards, the electrician, the post-
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man, and so on.
Pori now has a large family of toy ducks, bears, and elephants. She is an avid
fan of Doremon, and a dolly (who has developed dreadlocks after repeated
baths) accompanies her everywhere she goes. Pori treats her playmates when
they fall “sick”, sends them to school, and scolds them when they do not eat
properly. She is one “pukka ginni” with a musical ear, who surprises us with
abstract questions such as “what does bhogoban do” or “why does shib thakur always sit in his bath tub (the pathor bati in which the shiv ling is kept at
home)”, or “why does Gopal (little Krishna) not brush his teeth at night after
eating noni”? Sometimes her questions are more rooted in the present, for
which I wish I had answers. For example, she asked me, “Ma, why is the cow
doing potty on the road and why isn’t her ma not cleaning her up?” While
teaching her good manners, she has been taught to throw rubbish specifically
in bins. Hence, whenever she sees trash in the streets of “Swachch Bharat”, she
either tries to pick them up (to my horror) or comments on the lack of “good
manners” of the people and how she would one day teach them a lesson.
Two Durga pujas have gone by since we moved back to India. Pori now goes to
school, where she has made new friends, a best friend (however, that changes
every year, somehow), and has a favorite teacher. She is no longer the whiny,
teary-eyed baby who refused to go to school, but a boisterous and mischievous monkey who keeps me on tenterhooks while I balance my editor’s job
and the home ministry during the long hours when her father is busy setting
up his new research laboratory. Sometimes when my mind wanders away in
the days gone by and a sense of nostalgia creeps in, I wonder whether coming back was worth all this. In particular, the spiraling rate of crime against
women and children in the country makes me break into a cold sweat while I
discretely look at the face of the innocent girl steadily growing up under our
sheltered care. But then, I think, life has never been a bed of roses for anyone
anywhere, and if so many others have been able to do it, we should also rise to
the challenge and eventually surmount it. All my self-doubts dissolve away
when I see the smile on the faces of my aging parents on holding their precious
granddaughter in their arms, when I feel the “shorot kal” in the air every year,
see the puja pandals grow up from mere bamboo sticks to objects of art, and
finally hear Mr. Birendra Krishna Bhadra recite “Ya Devi Sharbabhuteshu…”
in the wee hours of Mahalaya. Yes, many things have changed since my childhood, but the essence of being an Indian, I feel, still remains uncorrupted. This
is what I want my daughter to experience, to grow up with, and to learn…
learn to be compassionate and caring, to be aware of her roots and heritage,
and to fight for its preservation and the right way of living while trimming
away all the ugliness that dares to overshadow the path to eternal sunshine.
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How Much Sweets Should You Eat Per Day?

						

- Indranil Sinha

Durga Puja - one of the popular festivals of India and the greatest festival for Bengalis. Durga Puja – a festival of good over evil, celebrating with friends, relatives
and off course food. It’s an unwritten code for Bengalis to start and end the greatest festival with sweets. Today, during the festive season if I ask one to stop eating
sweets then I will be treated as the most evil person in the world. The aim of this
article is not to stop eating sweets but to measure how much sweets we are consuming and reduce the sugar intake per day.
Natural sugar vs. Added sugar: It is very important to know the difference between natural sugar and added sugar. As the name indicates, natural sugars are
found naturally in fruits, vegetables, milk, cheese etc. whereas added sugars are
the regular table sugar or high fructose corn syrup. Foods with natural sugar have
an important role in the diet as these products also contain many essential nutrients such as fibres, vitamins and minerals. One of the worst ingredients in the
modern diet is the added sugar which contributes more calories but no nutrients.
This is linked to various diseases like heart disease, obesity and type-2 diabetes1.
Natural sugars are far better than added sugars and it’s advisable to avoid added
sugar as much as possible.
What happens to our body when we consume sugar?: When we eat sugar it goes
to the blood stream through the digestion process. Our pancreas detects sugar in
the blood stream and releases insulin. Insulin then converts the sugar into energy.
If we consume more sugar than needed, insulin helps to store all of this excess
sugar in the liver, muscles and fat cells. Between meals or during physical activity
when our blood sugar level goes down, insulin releases this stored excess sugar
into blood to control our blood sugar level. This means if we consume more sugar,
then our body needs more insulin to control it. If our body stops producing enough
insulin or body cells become resistant to the effect of insulin we may develop high
blood sugar or commonly known as diabetes.
So how much sugar we should eat per day: According to World Health Organization (WHO) guidelines, we should not eat more than seven teaspoons
or cubes of added sugar (30 gm) per day 2,3. Although most of us try to lead a
healthy lifestyle, an average person consumes much higher sugar than WHO’s
recommendation. In general, people unknowingly eat many foods marketed
as healthy but contain a large amount of sugar. This is because in many products, sugar is called by different names like glucose, fructose, sucrose, syrups etc. It’s also very common that some of the products which we least expect to have sugar in it contain a large amount of added sugar (see Table 1).
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Table: 1
Some Common foods		
300 ml
Cola			
440 ml
Apple Juice		
Doughnut		
28 gm
Candy			
1 tbsp
Tomato ketchup
100 gm Jam			
100 gm Bread			
Sandesh			
Rasogolla (small)

Amount of sugar (in gm) 4-6
23-39
20-49
20-61
20
4
36-66
6 -9
15-22
10-14

So, how to minimize the sugar contained in our diet: One can minimize their
sugar intake by restricting candy, soft drinks, baked sweetened foods and fruit
juice (see Table 2). Here are some information about the sugar in our foods and
some tips to minimize the added sugar from your daily diet:
• Avoid sugar packed drinks: Many of the popular drinks contain a large amount
of sugar than expected. Energy drinks, sports drinks, sodas and fruit drinks
play a major role in increasing the daily sugar intake in human beings. For
example, a normal 330 ml can of cola may contain up to 39 gm of sugar which
is more than the WHO’s recommended daily intake limit. Surprisingly, 440 ml
of 100% apple juice may contain 49 gm of sugar4! From several studies, it is reported that reduced sugar drinks consumption is associated with weight loss in
kids, children and adults7-9. Water, homemade fruit juice, herbal or fruit tea,
plain coffee and tea are the better low sugar drink options.
• Keep away from sugar filled desserts: Most of the sweet desserts such as cakes,
doughnuts, ice-creams, sweet pies don’t deliver much nutritional values except
a large amount of sugar. These products raise the blood sugar level, so after a
short duration one may feel tired and more hungry. Fresh fruits, homemade
low sugar dessert, baked fruit and dark chocolate are some of the alternative
options for sugar filled desserts.
• Sauces with sugar: To give our food an extra taste and flavor, most of us would
like to add some kind of sauce or dressing into our meals. However, most of
the times we never check how much extra sugar, salt and fat we are adding
to our food. Surprisingly, 1 table spoon of tomato ketchup may contain 1 tea
spoon of sugar (4 gm) whereas 1 table spoon of sweet chili sauce may contain
2 tea spoons of sugar (8 gm)5. Instead of sugar loaded sauces, one can always
choose fresh herbs, spices, green chili, yellow mustard or vinegar as alternative.
• Sugar in canned food: Canned foods are very useful when one wants to prepare a quick meal within a short time. Many canned foods, such as fruits and
vegetables may contain a large amount of added sugar. It’s good to read the
label of a can before the use. Rinsing the food before eating can also help to
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washout some of the added sugar.
• Sugar filled breakfast: Generally breakfast cereals contains whole grains such
as oats, bran, wheat or refined grains such as maize and rice. However, some
cereal may contain a high amount of added sugar and low in fibre than expected. It’s always better to check the labels before buying a product.
Table: 2

Take home message: Natural sugars are far better than added sugar. It’s difficult
to spot added sugar in our daily diet. To avoid added sugar in food, it is advisable
to cook your food at home. Highly processed food may contain a large amount
of added sugar and less nutrients. Having said that, not all readymade foods are
unhealthy or contain a large amount of sugar. Always read the product label to be
sure you are selecting low-sugar option.
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Bengal studies in Europe

- Dr. Kerstin B Andersson

I just got back from a week in Paris and the 25th ECSAS conference and realized
that this is something that also might be of interest for my Bengali friends. ECSAS
is a biennial conference held by the European Association for South Asia studies.
The conference deals with contemporary research and scholarship on South Asian,
predominantly in humanities and social sciences. It has been running since 1968
and tours around among different host countries. This year the conference took
place in Paris, organized by CEIAS, Center des Etudes de l’Asie du Sud, EHESS,
and it was conveniently situated in their localities in the center of Paris. The conference is generally well attended. This year 500 scholars and students from across
the globe participated. It is for example very popular among Indian scholars. 56
different panels covered a wide variety of topics; the South Asian diaspora, the
Ramayanas, Modi and religious minorities, Gender, Health and Childbirth and so
on. Further keynote speeches were delivered by well-known scholars. Dr. Sumathi
Ramaswamy, Duke University, discussed the visual representations of Gandhi,
while Dr. Christophe Jafffrelot, CERI, Sciences, elaborated on the concept of democracy in India, suggesting that India now is becoming an ‘ethnic democracy’.
Social events as film screenings and a dinner cruise at the Seine were also part of
the program.
I’m a frequent visitor to the ECSAS conferences and I’m usually a very active participant. However, this year I had decided to take it a bit easy, not give a presentation, and instead pick out the most interesting panels and presentations. I became
very happy when I found out that Bengal studies were rather well represented.
Bengal studies have a longstanding position at the ECSAS conferences. A “Bengal
Studies Panel” was initiated at an early stage in the conference history, started up
by two well-known scholars, Prof. William Radice and Prof. France Bhattacharya.
At that stage, the number of scholars working on Bengal in Europe was very limited and the panel served as an important meeting point and venue to associate
and share ongoing research. Initially, the focus for the panel was Bengali language
and Bengali literature. However, over the years, the panel grew and the topics
diversified, including also more social science. As for myself, I have presented a
number of papers on my research interests in this forum over the years, getting
valuable comments and criticism from others scholars well oriented in the area.
I also had the position as convener and organizer of the panel for a number of
years. It was an interesting task, even though the preparations included a quite
heavy workload. But it was also a good opportunity to get to know the people
working on Bengal and the different topics drawing attention by researchers. We
tried to put forward an open and including attitude; everyone that was working
on Bengal was welcome to present current research in the panel. Eventually, the
Bengali studies panel outgrows itself. The interest from people working on Bengal
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increased and we ended up having more than 25 participants, and a wide number
of topics were included, language, literature, social sciences, development and so
on. It just became too much to handle in one panel and the last “Bengal studies
panel” was held in 2012.
This year, contributions related to Bengal and Bengali studies appeared in a couple of the panels. For example, historical aspects as the Bengali famine, social topics as the Nandigram event and Matua conflicts, and 19th century female Bengali
writers were discussed. One of the panels was entirely devoted to Bangladeshi migrants in southern Europe, arguing that the migration pattern had changed during
the last decade, from a predominant focus on the UK to destination countries as
Italy, Spain and Portugal.
However, I found one of the panels extremely interesting, the panel “Religious
Networks, Religious Communities in Bengal”. The panel was organised by two
of my old friends, Brian Hatcher from Medford university, US, and Raphael Voix,
CEIAS, Paris. Both have done interesting research on Bengal. Brian, who is into
history of religion, has for example studied religious movements in 18-19th century Bengal. Raphael did his thesis on the Ananda Marga sect in Bengal and has
spent a lot of time doing fieldwork in the Bengali countryside.
The panel focused on transformation and re-formation of religious communities
in modern Bengal and included presentations on Sufi, Shaiva, Vaishnava and vernacular Hindu movements. Raphael presented a paper on this studies on Lokenath
Brahmachari and Brian described his research on the Dasnami Sampraday during
colonial times and how he spent times travelling around in the Bengali countryside trying to find old dasnami shrines to figure out the geographical spread of the
monastic network. Another scholar, Kidpromma (Lancaster University), presented ethnographic studies of the Vaishanava Sahajiyas. The community is usually
described as representing a tantric form of worship and they used to operate in
secrecy.
A couple of presentations that caught my attention a bit extra were Das Gupta’s
(Sapienza University, Rome) speech on the Radha-Benode temple and the ‘Baul
mela’ in Kenduli and a paper on the Barobhuter Mela in South Kolkata, presented
by Bradbury ( Das Gupta’s presentation described the relationships and transformations of the Kenduli village, Jayadeva, the Radha-Benode temple and the annual ‘Baul mela’. Amongst other she described how the Baul mela, an important
pilgrim center in the 19th century, started to attract the urban intelligentsia and
the middle classes that wanted to rediscover folk culture in early 20th century,
and how today, the fair also figures in the stage government’s attempts to promote
tourism in the region. Bradbury’s paper described the Barobhuter Mela that takes
place in South Kolkata every year. The festival has its origins in mid- eighteenth
century rural East Bengal and centers around the worship of a jungle goddess. In
1952, following partition and the displacement of East Bengali Hindus, some of
the displaced families started to organize the festival in Kolkata’s refugee colo-
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nies. Bradbury had made participant- observation at the Barobhtuer Mela in 2015
and 2016 and argued that the festival played a role in the self-rehabilitation of the
East Bengalis in south Kolkata. As he stated, “the contemporary event allows local
residents to cohere as a community around the goddess and evoke the kind of sociality they had lost through partition”.
I had a very nice time in Paris! I took part of a lot of interesting speeches and got
a lot of new knowledge at the conference, met a lot of friends and colleagues, and
had a quite relaxing time. As I had no “serious” tasks at the conference, I combined
it with some vacation and my second big interest, exploring the art scene. I have
spent quite a lot of time in Paris, so the regular sightseeing views are already covered, and this time, I tried to target some of the special exhibitions that took place.
Paris is a center of culture, and it is always possible to find some exiting exhibitions. This time I enjoyed Monet and the American abstract painters, Klimt and
“immersive art” at l’Ateiler de Lumiere and special exhibition on Picasso and the
background and creation of the “Guernica”. The “Guernica” has attained a great
influence as a marker of humanity, an anti-war symbol and statement for peace.

A thread's Autobiography
- Siddarth

I am a thread dangling from my owner's bag,
An ego smaller than my width, constantly flung by the wind,
On his backpack along I wag.
Going everywhere he goes, but I have nothing to brag,
With friction's mocking and the wind's laughing,
I don't know when I shall be severed from this bag.
And yet halfway across the world did he let me drag,
Going by both plane and train; put in both hotels and roads,
and getting to remember so many different flags.
Heavy rains and scorching heat made me sag,
many a times things did sandwich and suffocate me
Yet, to a good deal of his life can I tag.
The struggles, victories, dejections, elations, and jetlag
In exam halls, movie theatres, mountain tops or the ocean
I have been on the other side of merciless probability's slag
Before a well postponed demise gets this petty old hag,
Making me just another tread in a trash, and then dust,
Let me make an unsuspecting reader's mind zag.
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Article for NRIs investing in India
- Partha Sinha

A large number of Indians living abroad think of keeping some money in their
country of origin, for various reasons: For financial security of their loved ones
back home, for their desire to diversify across countries, for having some funds in
India which they could use if the need arises etc. However, not every non-resident
Indian (NRI) investor knows the process and various rules they need to follow
while investing in India.
This article deals mainly with investments by NRIs in shares, mutual funds,
bonds and fixed deposits in India. The rules for investing in real estate by NRIs,
and also the taxation part when the property is sold are different from that of
financial assets. Hence investment in real estate by NRIs is not covered here.
It’s not only that NRIs can invest in Indian stocks, mutual funds etc, the government has even specified rules to attract NRI money into the country. Also the government regularly takes inputs and suggestions from NRIs to improve the way
they can invest in India.
Some of the basic requirements for NRIs to invest in the Indian market are these:
1. You should have an income tax Permanent Account Number (PAN)
2. You should open a bank account with any of the approved banks that is
allowed to deal in foreign currency
3. Your bank account should be a non-resident external rupee (NRE), foreign
currency non-resident (FCNR) or non-resident ordinary rupee (NRO) type.
To have a better idea about the account type best suited to your purpose of
investments in India and also taxability, you could refer to this search tag:
<NRE NRO account RBI.org.in> on the Reserve Bank of India website
4. You should select the type of account that fits in to your needs, whether
you want/need to repatriate the money in future etc.
5. Joint holding is also allowed provided all the account holders are NRIs.
6. Please remember to carry out all your investment-related transactions
from these types of accounts only.
7. You can invest directly into stocks and mutual funds.
8. At times brokerages may insist on a power of attorney to a resident Indian
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when you open an account. Usually this is for ease of investment process.
9. You can also opt for a portfolio investment scheme option for investments
in stocks.
10. You can also invest in bank FDs and deposits that are allowed for NRIs
to invest in. To attract foreign currency, Indian government usually pays
attractive rates of interest in these accounts.
11. Most of the top mutual funds and brokerages accept NRI investments,
but not all.
12. Tax implications : Most NRIs are worried about the tax implications and
if they will be subjected to double tax. India and Sweden have signed a
double taxation avoidance agreement (DTA) in 2013 and is still in force. A
detailed list of DTAs is available on this link : incometaxindia.gov.in/Pages/international-taxation/dtaa.aspx
Where to invest?
It’s true that the initial process for an NRI to invest in India could be tedious and
time-consuming. However, once the things are in place, the process of investing is
relatively smooth and not different from how the resident Indians do. After you
open an account to invest in India, comes the question where to invest.
If you are experienced enough to research and select the right stocks, you
can go ahead and invest. Else it’s better to allow experienced fund managers to handle your investments for a fee. That is to take the mutual fund route.
In case of mutual funds, you first need to decide what’s your goal for investing
and then the investment horizon. For very short term investment goals, say which
are less than a year from when you start investing, given the current interest rate
scenario, you could choose liquid funds. For investment goals which are say between one and two years, you could go for short term debt funds. For medium
term investment horizon, say two to five years, you could select balanced funds
while if your investment horizon is long term, you could select pure equity funds.
You could also get in touch with experienced financial planners or advisors to help
you invest in India. Please remember your financial planner/advisor should be registered with the market regulator Sebi (Sebi.gov.in). This is a primary requirement.
Other factors that could determine in selecting the right financial planner are how
easily you could communicate, the investment process followed by the advisor, if
the person is also willing to teach you about the basics of finance and investment etc.

39

Dream World

- Moumita Ghosh Laskar

I dream for a world
Without any border,
Happiness everywhere
And no sign of fear!

I dream for a world
Where no one suffer,
Where knowledge and education
Are the main culture!

I dream for a world
In calm and firm,
Where growth and progress
Are the key term!

I dream for a world
With one religion,
Where Hindu, Muslim, Christian
At first, all are human!

I dream for a world
Without terror,
Where every face is smiling
Not a drop of tear!

I dream for a world
With full of love,
Where every heart becomes
A nest of mounting dove.

I dream for a world
Full of trust,
Where everyone is honest
No one corrupt!

I know the day is not so farWhen the globe will be drawn in one color,
Where everyone is safe and sound,
With no difference, no division on any ground.
Crossed are my fingers and my breath is on hold;
Hoping to see soon my dream world.

Flake of Happiness

-Rishika Banerjee
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I took a stroll down the small isle,
And stopped after going a mile.
Something had landed on my cheek,
To see the thing I made a peek.

Approached from sky, landed on earth,
It felt so new like a child’s birth.
White in colour and cold as ice,
Small in size like a grain of rice.

It was changing shape swift and fast,
Didn’t know how long it will last.
Very different from before,
Soon water and there was no more,

A frozen flake flew in my face,
More coming by to win the race.
My sadness was gone in a blow,
As this was happiness of snow.

স্বপ্নগুল�ো

- শর্মি চক্রবর্তী

হাতের পাতায় রাখা স্বপ্নগুল�োয় জড়িয়ে আছে কতই না ভালবাসা।
ঠিক যেন টাপুর টুপুর দু পুরে, জানলা দিয়ে ভেসে আসা,
জল�ো বাতাসের একটানা গুনগুনানি,
ভুল কথার বেতালা ছন্দ।
অন্যমনস্ক সু র, একটুখানি দু ঃখ আর সু খ অনেকখানি।
ঠিক যেন কমলারাঙা ঠ�োঁটের কুঁচকুঁচে কাল�ো পাখিটার ডানায় চড়ে,
মেঘের দেশে বাতাসবাড়ি।
মেঘবরণ কেশ - কুঁচবরণ রাজকুমারী
গল্প শ�োনায়,
অঙ্ক ভুলের গল্প, পুজ�োয় নতুন জুত�োর গল্প,
মাঠ ভেঙে অকারণ দে ছু ট্, সাঁই সাঁই সাঁই,
পেছন থেকে ভেসে আসা সরু গলার চিৎকার,
সই সই স--ই ই ই, একটু দাঁড়া, সঙ্গে নে আমায়।

© Sneha Saha

রেখেছি ত�োমায় অচিন্ মনের গহীন ক�োণে।
নিজেকে খুঁজতে, আসবে যেদিন, পথ চিনে,
সেদিন, হাতের পাতায় রাখা মুঠ�োবন্দী এই
স্বপ্নগুল�ো দেখাব ত�োমায়।
বলব কি ত�োমায়? স্বপ্ন দেখায়,
এত�ো মজা আছে,
মনে হয়,
ঠিক যেন ত�োমার আসার কথা আছে,
আর রাত সেজেছে।
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ঋতুর সমাহার

- শিল্পী চ�ৌধুরী

চলতে শেখ মায়ের আঁচল ছেড়েঅনু করণ আর অনু সরণ - পারিবারিক রীতিনিয়মের ভিড়ে ...
তারপর, সমাজ-সামাজিক রীতিনীতির বেড়াজালে- হয় আবদ্ধ,
মনের আগচরে- পাছে ল�োকে কিছু বলে...... !!!
সব বাঁধা আর বেরির বন্ধনে- হে নারী,
এখানে নয়ত�ো খান্ত, ত�োমার দু র্গম পথসামনে রয়েছে- সমাজের হাজার মুখ ও বানী ,
নারী কাঁদে নীরবে, কাটে বেলা অভিনয়ের অন্তরালে...
করে পার, বন্ধনের সীমারেখা- সে তার, অজস্র ভূ মিকায়পথচলা - সাম্যতা আর সমঝ�োতায় ......
এপার উপারের নগরদ�োলায়......। !!
খুঁজে তার অধিকারের জপমালা, করে উৎসর্গ নিজেকে,
নিজের গর্ভের ভবিষ্যৎ রচনায়...... যার মাঝে হয়ে ওঠে সজীবতার স্বপ্ন আর শখ...।। !!
একফ�োঁটা হাঁসির আবিরে রাঙ্গিয়ে দেয় পরিবার, সমাজ ও দেশ...
নারী তুমিতাই, এক একটা ঋতুর সমাহার ...
আর কান্না - হাঁসির নাগরদ�োলায়,
তুমি- সদা সূ র্যমুখী ...।। !!
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শব্দহীন কথা

- রঞ্জিত চ�ৌধুরী

অনেক ত�ো কথা হল, আর নয়
ফুটন্ত উচ্ছ্বাসে কথার ফানু স ওড়ে
তার থেকে কিছু কথা যদি রাখা যায়
ক্ষণকাল পরে গভীরে আবিষ্কারে
উপলব্ধ হয় শুধু মূ ল্যহীন কথার ফানু স
শুধু বুদ্বুদ।
এর চেয়ে নীরবতা অনেক বার্তা
বয়ে নিয়ে যায়আমাদের দৈনন্দিন জীবন আঙ্গিনায়।
নীরব মনের বুকে কয়েকটি তারের চ�োখ
শব্দহীন সঙ্গীতের অনন্ত উচ্ছ্বাসে,
যদি ভাল�োবাস�ো, আমাদের সব সত্তা যাবে ভেসে
নীরবে নীরবে খেলা সব প্রশ্নের উত্তর
একে একে দিয়ে যায়
শব্দহীন কথা আছে, তারই বার্তা
পৌঁছে যায়- অনন্ত সত্তায়।
তবে ক্ষতি কী !
মালী থেকে কত দূ রে তার বাস।

স্পর্শ পেতে

- রঞ্জিত চ�ৌধুরী

হতে পারে, নাও হতে পারে
অস্তিত্বের স্বপ্ন থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে
কিছু কিছু নাগর প্রেমিক
কবিতার মহ�োৎসবে।
চর্ব্যচ�োষ্য ভ�োজে, সু পেয় সু খাদ্য রূপ
হজমের ঝংকারে নামে তৃপ্তি ঢেকুর
তবে ক্ষতি কি !
সে ত�ো অবিচ্ছেদ্য বাঁধা আছে
আগুন জল পাত্র আর ব্যঞ্জনের অধিক বন্ধনে।
থ�োকা থ�োকা ফুলের সু ষমায় ওড়ে
মালির স�োহাগ স্বপ্ন
প্রেমিকের একটু ছ�োঁয়ায় স্পর্শ পেতে
ক�োন ফুল যদি ঠ�োঁট মেলে দেয়
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চিঠি

- শিবেন্দ্র দেব ( দুলাল )

সু লক্ষণা ,ত�োমায় আমার চাইতে
এ ভুবনে কেই বা বেশী জানে বলত�ো !
সত্যিই বলছি আমার মনে এত�োটুকুও দু ঃখ নেই
নেই ক�োন পাবার আশা কিম্বা প্রতিদান ।
ছ�োট্ট বেলায় পুতুল খেলায় কি নির্মল আনন্দ
সেই ছ�োট ছ�োট মান অভিমান ।
সে আমার হৃদয়ের রাজক�োষে
চাবি এঁটে সযতনেই রেখেছি ।
সেদিন আর আজকের মধ্যে অনেক অনেক তফাত
সব কিছু ই যে বদলে গেছে, সেও আমি জেনেছি ।
সত্যিই বলছি,--ত�োমার আঠের�ো বছরের জন্মদিনে
নিমন্ত্রণ আমি পাইনি।
তার কারন আমি বুঝি, আমি জানি
দারিদ্রতা আমায় পালছেড়া তরীর মত ভাসিয়ে নিয়েছে
তবুও এ তরীর কম্পাস কিম্বা ধ্রুবতারা তুমিই ।
ত�োমার বিয়ের সংবাদ পেলেও
স�োনালি খামের সে লাল চিঠি
পাওয়ার ভাগ্য আমার হয়নি
সত্যি বলছি, -তার কারণও আমি বুঝি , আমি জানি ।
একটা কথা, ত�োমার দিব্যি
কার�ো থেকে টাকা ধার করেছিলাম
বিয়ের অনু ষ্ঠানে মানানসই কাপড় কেনার জন্য ,
মত পাল্টে নিয়েছি,--তুমিই বলেছিলে মনে দ্বিধা থাকলে ও কাজ করতে নেই ।

এল,এস,ডি, মারিওনা বা হীরইন হয়ত�ো আমায়
অন্য জগতের বাসিন্দা করে দিয়েছে
তাবুও ত�োমার মাথায় হাত রেখে বলতে পারি
ওরা ত�োমায় ভুলাতে পারেনি।
দারিদ্রতা আমায় কলেজ কিম্বা ভারছিটির শিক্ষা নিতে
দেয়নি,
ত�োমার থেকে ছিটকে দূ রে ফেলে দিতে চেয়েছে
কিন্তু সত্যি করে বলত�ো,
আদ�ৌ কি তা দূ র করতে পেরেছে আমায়।
তুমিত�ো মিশে আছ আমার লাল রক্তের প্রতিটি কনিকায়,
মনে আছে, ত�োমার জ্বর হলে
আমারও সারা অঙ্গে তা ছড়িয়ে পড়ত�ো
সেই ছ�োট্ট বেলায় ।
আমার ভাবনা, আমার চিন্তার জগতের
সব আলি গলির মানচিত্র যে লিখা আছে ত�োমার চ�োখের
তারায়,
সেও আমি জানি ।
ভালবাসার আনন্দ সু ধু পাওয়াতে নয়,
উজাড় করে বিলিয়ে দেওয়ায়
সে –ত�ো ত�োমারই কথা ।
সু লক্ষণা --আমি দু ঃখ পাইনি, অভিমানও করিনি,
ভুল বুঝা --- ?
তা- ত�ো ত�োমার আমার অভিধানে বাস করে না।
যেখানেই থাক�ো, যে ভাবেই থাক�ো,
সু খে থাক�ো --- এই কামনায় --ত�োমারই সু রঞ্জন ।
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ধ্বংস- সৃ ষ্টি

- রাকি কাপুড়িয়া

এক পশলা বৃ ষ্টি
আরম্ভের ঠিক আগে
সবকিছু অন্ধকার

অর্ঘ

মনে হচ্ছিল প্রলয় ঘটবে

- শিবেন্দ্র দেব ( দুলাল )

অশনি সংকেতের দামামা বাজছিল
গর্জন ও ছিল ধ্বংসের।
খুব ভীত ছিলাম
কিন্তু ঘটল তার উল্টো

য�ৌবনের সেই প্রথম দখিনা সমীরণে
তুমি এসেছিলে মাতাল করা
মদিরার সাকি হাতে নিয়ে
প্রতি নিশিতে প্রতি পলে পলে
ভেঙ্গেছে তন্দ্রা নব নব অনু ভবে।
রংধনু র সাত রঙ্গে মাখা
স্বপ্নের শিহরনে,
ম�োর দেহ মন প্রানে।
হয়েছি পার কতনা অলি গলি
কত যে রাজ পথ সরণি
ত�োমায় নির্ভীক সাথী জেনে।
জেগেছি কখন�ো ভালবাসার উল্লাসে
কখন�ো বিরহের উচাটনে।

যেন সব অন্ধকারকে মুছে দিয়ে
তৈরি করল - এক নতুন অধ্যায়
আর জীবন - হয়ত�ো এই বৃ ষ্টিরই মত�ো
খুব ইচ্ছে করে এইভাবে ফিরে আসতে বারবার।
নতুন কিছু সৃ ষ্টির আশায়।
## জীবন মানেই RESTART ## থেমে থাকা নয় ## কখন�ো নয় ##
© Sneha Saha

সময়ের পাল্কিতে চড়ে
ভালবাসা বিরহের দ�োলায় দ�োলে
চলেছি আজও করতে পূ র্ণ
দিতে অর্ঘ অজানার বেদী মূ লে
জীবন উৎসবে, আগামীর আয়�োজনে।
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ভাবনা

- সঞ্জীব দাস

ভীড় ঠাসাঠাসি বাজারের মাঝে
ক�োন ক্রমে জায়গা পাওয়াটা ছেলেটার কাছে
মরেও কি বাঁচার ক্ষীণ আশা ?
রেশনের লাইনে বিজ্ঞপ্তি
‘এ সপ্তাহে বেশী তেল আছে’
সে কি ব�োবার মুখে ভাষা ?

কুলে মুটে গিরি করা ল�োকগুল�োর
এত দিন পর হঠাৎ
সরকারের বইতে লেখা পড়া শেখা,
ইন্টার্ভিউ এর লাইনে দাঁড়িয়ে দেখা
রাস্তার পাশে কুকুর গুল�ো
মারামারি করে, করেছে খাবার সংগ্রহ

পরীক্ষা শুরুর একদিন আগে
জ্বরে ভ�োগা ছেলেটা জানাল�ো
‘পরীক্ষা একমাস পরে’ ।

পাঁশ না করা ল�োকটার
চাকুরি পাওয়ার পেছনে
কিছু ল�োকের শুধু মাত্র অনু গ্রহ!

বহু প্রতীক্ষার পর আল�ো আসা
বহুদিন পরে
যেন ছেলে ফেরে ঘরে।

হঠাৎ একদল পুরুষের মাঝে
নারীর কণ্ঠস্বর ‘আমরা পিছিয়ে নই’
সে কি অগ্রদূ ত?

তেল ব্লাক আউটের সময়
হঠাৎ কম দামে পাওয়া
একদিন তেল বন্ধের দিনে
হঠাৎ শুনতে পাওয়া
হুইসেল...... চলছে কি রেল ?

সু তা কাটা বুড়ি দেখতে
খ�োকা চায় চাঁদে পাড়ি দিতে
সে কি অদ্ভুদ?

নেতার দীর্ঘ ভাষণের পর
ঘটা করে কাপড় দান
সে কি সান্তনার টিকা ?
হঠাৎ বাপ হারা ছেলে শ�োনে
বাবার বন্ধ কারখানা খুলবে
সে কি মরুর মরীচিকা ?
বিদেশী মালে ছেয়ে যাওয়া বাজারে
বহু খ�োঁজার পর
হঠাৎ ‘মেড ইন ইন্ডিয়ার’ দেখা
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হাতে নিয়ে ঝাণ্ডা, প�োস্টার
‘চল ভাই এগিয়ে’
সে কি ত�োতার আওরান�ো ছড়া?
লেখা বই ছাপার পর
পড়ার ল�োকের থেকে
সমাল�োচকের সংখ্যায় ঘর ভরা।
সু খ দু ঃখের ভিড়ে ব্যস্ত জীবনখানা
তার মাঝে ভাবনা করতে নয় মানা।।

রুই মাছের বিরিয়ানি
- ঝর্না সিংহ

উপকরণঃ

রন্ধন প্রণালীঃ

বাসমতী অথবা গ�োবিন্দ ভ�োগ চাল - ২০০ গ্রাম
চাল ভাল�ো করে ধু য়ে একটা বড় ছাঁকনিতে জল ঝরতে দিন।
রুই মাছ - ৪ পিস, নু ন হলু দ মাখা
পেঁয়াজ মাঝারি সাইজ কুচান�ো - ৪ টি
মাছ গুলিকে সরষের অথবা সাদা তেলে লাল করে ভেঁজে রাখুন।
কাজু কিসমিস - আন্দাজ মত�ো
এবার প্রেসার কুকারে সাদা তেল দিন, তেল গরম হলে কুচান�ো
ছ�োট এলাচ- ৪ টি থেঁত�ো করা
পেঁয়াজ বাদামী করে ভেঁজে থেঁত�ো করা ছ�োট এলাচ, লবঙ্গ,
লবঙ্গ- ৬ টি থেঁত�ো করা
দারুচিনি ফ�োঁড়ন দিন। দু ট�ো তেজপাতা দিয়ে দিন।
দারুচিনি- ৪ টুকরা থেঁত�ো করা
সাদাতেল- ১০ চামচ
এবার চালটা বাটি বা গ্লাসে মেপে নিয়ে প্রেসার কুকারে দিয়ে
ঘি- ২ চামচ
একটু ভেঁজে নিন। আদা বাটা আন্দাজমত�ো লবণ এবং চার চামচ
তেজপাতা- ২ টি
চিনি দিয়ে এতে কাজু ও কিসমিস দিন। লালচে রং হলে এতে
কাঁচা মরিচ- ১ টি
এবার জল দিতে হবে। চালটা যে বাটি বা গ্লাসে মেপেছেন ওই
আদা বাটা- ১ চামচ
মাপের ১,৫ গ্লাস জল দিন। এবার এতে কাঁচা মরিচ দু টুকর�ো
লবণ- পরিমাণ মত�ো
করে দিয়ে মাছ গুল�ো দিয়ে প্রেসার কুকার বন্ধ করে দিন।
চিনি - ৪ চামচ
১ সিটি হলে নামিয়ে নিন।
গ�োলাপ জল- ১ চামচ
একটু পরে প্রেসারের ঢাকনা খুলে ঘি আর গ�োলাপ জল দিয়ে
দিলেই রান্না শেষ হল।
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Cloning

- Sagnik Palit

Mr. and Mrs. Stewart didn’t have any children. So they went to Dr. Lee for
help. The doctor told them that since it was year 3002, they could easily opt for
cloning, that too at quite a reasonable rate. The couple was delighted.
Out of the 2009 clones, they selected two - one of Isaac Newton and the other
of William Shakespeare. But they did something special. They asked Dr. Lee to
blend half of each sample so that their children could be legendary figures in
both scientific and artistic fields. On 10th October 3003, they had two sons. The
babies were christened Harry and Shane.
As days passed on, both the boys turned out to be scholars, discovering something or the other every other day - Harry in the field of science and Shane in
the field of arts. But driven by an unfortunate greed for money, Shane settled
in Jupiter and Harry in Mars. It was more than sixteen years since they heard
from each other. So Harry decided to write to Shane, as his mobile phone was
not working properly. This is what Harry wrote to Shane:
Dear Shane,
It’s been many years since we last talked to each other. Do you know where Mom and
Dad are?
Well, I am going to give you a piece of great news. I have proposed a new theory, which
has made me the wealthiest man in Mars!
You are aware of the story of Macbeth, the king of Scotland, aren’t you? The general
opinion is that Macbeth is a sinner. But I have said something else. Macbeth had murdered King Duncan. That’s fine. According to Newton’s first law, everyone continues
to be in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled by some
external impressed force to act otherwise. The king Duncan, who was asleep, was taking rest. Atfer the murder, too, he didn’t move; he was still at rest. So logically speaking, Macbeth had done nothing wrong. And thus, he is not a sinner.
This hypothesis has generated quite an excitement in the whole planet. You can’t believe how they are expressing their amazement and are congratulating me! It’s certainly an experience. That’s why I am sharing it with you.
Do write back soon. Eagerly waiting for your letter.
With love.
Your brother, Harry.
N.B. I am thankful to my parents for selecting Shakespeare and Newton as the cloning samples.
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Shane did reply to his brother. To do justice to Shane’s letter, it’s being printed in full below.

Dear Harry
I am very glad to hear about your remarkable achievement. Unfortunately, I don’t have
any good news to share with you. In fact, I have a dismal piece of news to convey to you.
I, too, had made a hypothesis. But it has had a few drastic effects. I commented that we
all know that Newton was a life long devotee of science. So it’s quite understandable
and obvious that he did not take his meals regularly. Erratic eating habits made him
a thin man. His girlfriend was equally slim. She was beautiful too. I made the statement that for some reason, their love for each other did not materialise in marriage.
His girlfriend had left for India and lived there happily ever after. This led Newton
to propose his renowned Law Of Gravitation which states “that every particle in the
universe attracts every other particle and this force of attraction is found to be directly
proportional to the product of their masses and is found to be inversely proportional to
the square of the distance between their centres”. As both Newton and his fiancée were
thin, the force of attraction between them was very feeble and it continued to weaken as
the lady’s distance from Newton gradually increased. Remember, she settled in India.
This hypothesis has made me the poorest and the most miserable man on the planet. I
have been sent to prison. Over 9,000 cases have been filed against me. You can imagine
my plight.
Could you guess what the major difference between our proposals is? You deciphered
arts in terms of science and I deciphered science in terms of arts. The outcome is : you
are the richest man in Mars and I am the poorest bloke in Jupiter. How fortunes differ!!
How fate plays with man!!
Do keep in touch.
Your brother, Shane.
N.B. I am not at all thankful to our parents that they selected Shakespeare and Newton although I don’t
mean to hurt them.
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আমার বাংলাদেশ পরিভ্রমণ। ....... ২০১৭
- স্বপন চট্টপ্যাধায়

আমি একেবারেই ক�োলকাতাইয়া, শুনিনি ক�োন�োদিনই আমার পূ র্ব পুরুষরা পূ র্ববঙ্গের ল�োক ছিলেন। তবে দেশবিভাগের
পর থেকেই আমার মনে হয় পূ র্ব আর পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীদের এই এক অদ্ভূত রেষারেষির সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, তার
প্রধান কারণ দেশ বিভাগটাই হয়েছিল ধর্মের ধ্বজা ধরে।
যখন একটাই বাংলা ছিল তখন যেমন ওপার বাংলাকে নিয়ে এত�ো তুলনামূ লক চুলচেরা বিচার হয় নি তার কারণটাও
সম্ভবত পূ র্ববাংলায় হিন্দু জমিদার এবং শিক্ষিত শ্রেণীর অধিপত্যটাই চ�োখে পড়ার মত�ো ছিল। স্কুলের হেডমাস্টার,
প�োস্ট মাস্টার, জমিদারির কর্মচারীবৃ ন্দ প্রায় সকলেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিল। যদিও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাটা
আনু মানিক ভাবে পূ র্ব বাংলাতেই বেশি ছিল তবুও এই হিন্দু সম্প্রদায়ের আন্তরিক এক জীবনদর্শন এঁদের উৎবুদ্ধই
করে এসেছে। আমার পরিচিতদের (আজকের বাংলাদেশী।) কাছ থেকে কথায় কথায় যখন শুনি আমাদের ইংরেজি
পড়াতেন “উপেন স্যার” অথবা গ্রামের কবিরাজমশায় রাতবিরেতেও এসে দাঁড়াতেন ছেলেটা কেমন আছে জানার
জন্য তখন মনে হয় হিন্দুদের সব হিন্দুয়ানী তাঁদের জীবন ধারায় বজায় রাখলেও তাঁরা যে একই সাথে কর্মের মধ্যে
জীবনদর্শন খুঁজে পেয়েছিলেন সে ব্যাপারে সন্দেহের ক�োন�ো অবকাশ না থাকারই কথা । এখন�ো আজকের বাংলাদেশে
হিন্দুদের বানান�ো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়ান�ো আছে তা সে ক�োন�ো জমিদার তনয়ের মা-র নামেই বানান�ো হ�োক অথবা
তা ক�োন�ো দেব বা দেবীর নামে উত্স্বর্গই হ�োক সেগুলি যে সমাজের উন্নতিকল্পে বানান�ো হয়েছিল সে বিষয়ে আমি
নিশ্চিত।
বাংলাদেশের গ�োড়াপত্তন ভাষা নিয়ে আর ভাষাটা যখন বাংলা তখন সেই ভাষার দখলদারি আমাদের দু ই বাংলারই।
ভারতবর্ষ এক বিরাট দেশ, ভারতবাসীরা অনেক ভাষাভাষী তাদের মধ্যে বাংলা ভাষা একটি ভাষা মাত্র যা নিয়ে আমরা
অবশ্যই গর্ব করতে পারি। এই ভাষাতেই বঙ্কিমচন্দ্র ,শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, তারাশঙ্কর, বনফুল, সমরেশ বসু
এবং আর�ো অনেকে সাহিত্য রচনা করেছেন এবং আজকের সাহিত্যিক বা কবিরাও সাহিত্য এবং কবিতা রচনা
করে চলেছেন । সাহিত্য আমার কাছে জীবনদর্শন, এবং সেটা যখন আমি আমার মাতৃভাষায় পড়তে পাই, তখন আমি
আমাকে বা আমার পারিপার্শিকতাকে খুঁজে পাই। ক�োন�ো ভাষার অনু বাদে জীবনদর্শন আমার কাছে সম্ভব নয় বলেই
মনে করি । উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে “অভিমান” কথাটি । এটি একটি অনু ভূতি যা অন্য ভাষার অনু বাদে
আসে না ।
বাংলা ভাষার হিন্দুয়ানী বলে কিছু হয় না, তাই ক�োন�ো বাংলাদেশি মুসলমানের নাম যদি অপূ র্ব বা অপর্ণা হয়
তাতে হিন্দুয়ানীর গন্ধ খ�োঁজাটা আমার কাছে মনে হয় এক ভুল সংকেত বহন করে। আরবী বা ফারসি ভাষাটাও
এক অসামান্য সমৃদ্ধ ভাষা, কিন্তু আরবী ভাষাতে “হ�োলি ক�োরান” লেখা হয়েছিল বলেই তা সমৃদ্ধ হয়েছে তা কিন্তু
একেবারেই নয় ।
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এই দু ই বাংলার মানু ষের সামাজিক বিধি নিষেধগুল�োকে সরিয়ে রাখলে দেখি আমাদের মধ্যে অমিল-এর থেকে মিলের
পরিমাণটাই অনেক বেশি। আজ আমরা দু ই বাংলার মানু ষই একে অন্যের ওপর কেমন যেন সন্দীহান। অথচ এবারের
আমার বাংলাদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বলে আমাদের আর�ো কাছে আসার হয়ত�ো বা সময় এসেছে। আজ দু ই বাংলার
য�ৌথভাবে বইমেলা, নাটক, ছবি, সাংস্কৃতিক অনু ষ্ঠান এগুলি ব�োধহয় তারই উদ্যোগ। বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির খবর যে ভাবে রেখে চলেছে সে তুলনায় আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীরা
তার অংশত�োও রাখে না। আমার এইবার বাংলাদেশ ভ্রমণে ২১-শে ফেব্রুয়ারীর ভাষাদিবস উদযাপন এবং বইমেলায়
অংশগ্রহণের সু য�োগ ঘটেছিল�ো। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি আজকের বাংলাদেশের সাহিত্যাল�োচনা বা কবিতাপাঠ
ক�োন�ো অংশেই পশ্চিমবাংলাকে টেক্কা দেওয়ার অভিপ্রায়ে তৈরী হয়নি এটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবেদন বলা যেতে
পারে। আজকের বাংলাদেশের অস্থি্রতা রাজনৈতিক এবং সেখানে সব সাধারণ বাংলাদেশীরাই বিরক্ত, যেখানে সু স্থ
নাগরিক হিসেবে জীবনকে বাজি ধরে দৈনন্দিন চলতে হয় সেখানে কেউই সু খী হতে পারে না এইটাই বিবেচ্য ।
আমার বাংলাদেশের সাথে আজকের আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরী হয় সেই নব্বই সালে যখন বেশ কিছু ল�োকজন
বাংলাদেশ থেকে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এই দেশটায় আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে। ল�োকজনের সাথে আলাপ হয়ে ভাল�ো লেগেছিল�ো
এই পর্যন্ত । সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল দু টি পরিবারের সাথে মাত্র। এই শহরে আসার পর আলাপ হয় বেশ কিছু । আমরা
“য�ৌবনেরই দূ ত” আখ্যাধারী ছেলেদের সাথে যারা এসেছিল�ো আমাদেরই শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে। এরা
সকলেই প্রায় আমার ভাইয়ের মত�ো, তাই “দাদা” (এইটা এপার বাংলার সম্মান জানান�ো সম্বোধন “বড়ভাই” হিসেবে,
ওপার বাংলায় “ভাইয়া” সম্বোন্ধনটাই আমি শুনে এসেছি ) ডাকটা বেশ স্বছন্দভাবেই উচ্চারিত হতে লাগল�ো আর
আমিও বেশ গর্বিত হলাম, একসাথে এতগুল�ো ভাই পেয়ে যাওয়ার স�ৌভাগ্যে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জানিয়ে রাখি যে এই
“দাদা” ডাকটার ম�োহে আজ আমি আজকের পরিচিত বাঙ্গালীর কাছে প্রায় তিনটে জেনেরেশনের ”দাদা” সম্বোধনে
বুঁদ হয়ে বসে আছি। আমার সু খের ঘট প্রায় পরিপূ র্ণ।
সব ভাইদের সাথেই যে সম্পর্কটা টিঁকে আছে তা হয়ত�ো নয় কিন্তু তার মধ্যেও কিছু ভাইদের “দাদা” ডাকটা
এখন�ো আমাকে আপ্লু ত করে। ওপার বাংলার বাঙালিদের সাথে আলাপ হওয়ার পূ র্ব পর্যন্ত আওয়ামিলীগ বা বিএনপি
অথবা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমার কিছু ই জানা ছিল না। যেইসময় মুক্তিযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে তখন আমি
কলেজ-এর প্রথম বৎসরের ছাত্র তার মাত্র এক দেড় বছর আগে থেকে পশ্চিমবাংলা “Naxilite Movement”
নামধারী এক অস্থিরতার শিকার হয়েছে, পশ্চিমবাংলা বিশেষ করে ক�োলকাতা তখন এক অরাজকতার রাজধানী।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুল�ো, অফিস কাছারী সব বন্ধ হওয়ার অবস্থায়, পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা তখন একেবারেই তলানিতে।
সেইখানে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কথা পশ্চিমবাংলার বিশেষ করে সাধারণ ক�োলকাতার বাসিন্দাদের কাছে এক
আল�োচনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়নি। এর পেছনে অবশ্যই ক�োলকাতার বনেদিয়ানা এবং উন্নাসিকতাকেও বেশ কিছু টা দায়ী
করা যেতে পারে। আসলে দু ই বাংলার বাঙ্গালীরা একই ভাষাভাষী হলেও সামাজিক জীবনধারায় অনেক অসঙ্গতা
ছিলই। তবে কিছু দিনের মধ্যেই যখন কলকাতার রাজপথ “সর্বহারাদের” (এই সংজ্ঞাটা “কমুনিস্ট পার্টি”-র দেওয়া,
এবং পরবর্তীকালে নিজেদের ক্ষমতায় টিঁকিয়ে রাখতে এনাদেরি বেশি ব্যবহার করা হয় বলেই আমি জানি ) অবস্থানে
ভরে গেল�ো তখনি হঠাৎ করে আমরা অসহায়ের শিকার হলাম। এনারা সত্যিই শুধু মাত্র অন্য একটি ধর্মাবলম্বী হওয়ার
অজুহাতে সব কিছু হারিয়ে ক�োলকাতার রাস্তায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন । তার পরের ইতিহাস এই লেখার
বিষয়বস্তু নয় তাই ওকথা আপাতত ত�োলা রইল�ো।
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আমার বাংলাদেশের আজকের পরিচিতির সংখ্যা এই আমার নতুন পাতান�ো ভায়েদের মাধ্যমেই। পাঁচ বছর আগে
আর�ো একবার আমার বাংলাদেশ যাওয়ার সু য�োগ এসেছিল�ো এক বিবাহ উপলক্ষ্যে। এই ভাইদেরই একজনের
ব�োনের বিয়েতে আমি অতিথি হওয়ার সু য�োগ পেয়েছিলাম ঢাকাতে। এইখানে উল্লেখ না করার ক�োন�ো অজুহাত আমি
দেখি না তাই জানিয়ে রাখি ওই অনু ষ্ঠানে আমি ছিলাম একমাত্র ধ্বজাধারী হিন্দু। এই আল�োচ্য বিষয়ে এমন�ো জানিয়ে
রাখি যে আমি যদিও সামাজিক ভাবে আমার পিতৃদেবের উপাধীটা বহন করে চলেছি, কিন্তু আমি ক�োন�ো ধর্মেরই নই,
আমি মানবধর্মে বিশ্বাসী তাই আমার চলার পথটাও উন্মুক্ত।
ঢাকা শহর তৈরি হয়েছিল মুঘলসাম্রাজ্যে তথাকথিত খাজনা আদায়কারী (গভর্নরও বলা যেতে পারে) নবাবদের হাত
ধরে। শহরটি গড়ে উঠেছিল�ো আজকের পুরান�ো ঢাকা আর বুড়িগঙ্গার পাড় ধরে। সেই সময় শস্য বা পণ্য আমদানি
রফতানি জলপথেই হয়ে থাকত�ো আর তাই বুড়িগঙ্গার পাড়টিকে বেছে নেওয়া। ক�োলকাতা শহর হয়ে ওঠার পেছনে
অবদান ছিল ইংরেজদের বাণিজ্যিক সু বিধার্তে। সেই অর্থে ঢাকা শহর গড়ে উঠেছিল ক�োলকাতারও প্রায় একশ�ো বছর
আগে। তবে ইংরেজদের হাত ধরে যে আধু নিক শিক্ষার প্রসার ক�োলকাতাতে দেখা দেয় তা নবাবী আমলে ঢাকাকে
কেন্দ্র করে হয়ে ওঠেনি।
যাইহ�োক, এই প্রথম আমি এক বাংলাদেশী মুসলিম পরিবারের বিবাহের অভিজ্ঞতা নিয়ে এলাম। বাংলা একটাই ছিল
তাই বিবাহের সাজ বা আনু সাঙ্গিক সাংস্কৃতিক দিকটির অনেকটাতেই তথাকথিত হিন্দুয়ানার প্রতীক দেখলাম যদিও
সেগুলিকে ইসলামীকরণ করার ছ�োঁয়ায়। ইসলাম মতে বিবাহ একটি এগ্রিমেন্ট তাই হিন্দুদের মত�ো নির্ঘণ্ট ধরে দেব
দেবীদের পুজ�োআচ্চায় খুশি করে এক মানববন্ধনে যাওয়ার প্রয়�োজন পড়ে না, ইসলামিক মতে তাই বিবাহটা অনেক
সহজ এবং সময়সাপেক্ষও নয়।
যেহেতু বিবাহ অনু ষ্ঠানটি খুবই সংক্ষিপ্ত তাই বাংলাদেশে বিবাহের আগে “গায়েহলু দ” নাম নিয়ে একটি অনু ষ্ঠান
বিশেষভাবে আনন্দোৎসবটিকে বাড়িয়ে ত�োলে। এখানে উল্লেখয�োগ্য যে এপার বাংলা বা ওপার বাংলার হিন্দুদের
বিয়েতে “গায়েহলু দ” অনু ষ্ঠানটি বিবাহেরই একটি অংশ। এটি বিয়ের দিনই করা হয়ে থাকে এবং শাস্ত্রমতের ব্যাখ্যা
অনু যায়ী পাত্র/পাত্রীকে কাঁচা হলু দ, নিমপাতা, সর্ষের তৈলের মিশ্রণে গাত্রমার্জনার পর স্নান করান�ো হয়, এটাকে পাত্র
পাত্রীর গাত্রের বীজাণুমুক্তির এক প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। এরপর বৈবাহিক অনু ষ্ঠানে মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে আত্মার
শুচিতা কামনা করা হয় পাত্রীকে পাত্রের হাতে সম্প্রদান করার প্রাক্কালে।
যেহেতু একটি বিবাহ অনু ষ্ঠানের সঙ্গী ছিলাম তাই আগের বারের ঢাকা শহর দেখাটা আমার মত�ো করে হয়ে ওঠেনি।
তার মাঝেও ঢাকা শহরের দ্রষ্টব্য জিনিষগুলি দেখার সময় করে নেওয়া গিয়েছিল�ো যেমন শহীদমিনার, সংসদভবন, রমনা
পার্ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকেশ্বরী মন্দির, পুরান�ো ঢাকার বেশ কিছু টা অংশ, বুড়িগঙ্গার আশপাশ। ছিলাম আমি এক
মধ্যবিত্ত পাড়ায় মিরপুরে, আমার দাদাভাই-এর বাড়িতে। (এনার পরিচয়টা একটু দিয়ে রাখি, ইনি আমার এখানকার এক
ভাই মুনিরুজ্জামান-এর শ্বশুর মশায়) প্রথমবার বাংলাদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার মধ্যে মনে যা দ�োলা দিয়েছিল�ো তা হল�ো
আন্তরিকতা এবং আতিথেয়তা। যেখানেই গেছি ধর্ম বা জাতপাত ক�োনটাই আমাদের মধ্যে ক�োন�ো বাধা সৃ ষ্টি করে নি।
আমি সম্পূর্ণভাবেই বাড়িরই একজন হয়ে গিয়েছিলাম। এনার বাড়িতে গতবারের মত�ো এবারও আমার পরিচিত ভাইয়েরা
দেখা করতে আসত�ো আর উনি মজা করে বলতেন “ওই আপনার সৈন্য সামন্তরা হাজির” যদি ক�োন�োদিন কেউ কাজে
আটকে গিয়ে আসার সু য�োগ পেল�ো না উনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলতেন “কি হল�ো, সৈন্য সামন্তরা আজ এত�ো দেরি
করছে কেন “? উনিও আসলে এই প্রজন্মকে জানার আগ্রহী তাই অনেক সময় উনিও আমাদের সঙ্গী হয়ে ঘুরতেন।
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এবারের যাওয়াটার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পরিচিতদের সাথে কিছু সময় কাটান�ো আর ঢাকা শহরটাকে খুব কাছ থেকে
দেখার। বলতে বাধা নেই এবার আমি আমার মত�ো করে ঢাকা শহরটাকে দেখার সু য�োগ করে নিতে পেরেছি। রাস্তায়
রাস্তায় পায়ে হেঁটে, রিক্সায় চড়ে, বাসে চড়ে, অট�োরিক্সা চড়ে, গলিতে, রাজপথে ঘুরে বেড়িয়েছি এক বাঁধনছাড়া
বাউন্ডুলের মত�ো। তবে আমার সঙ্গী যদি আমার ফাহীমভাই, পার্থ, হাসিবভাই, আমার ডাক্তারসাহেব, অথবা আমার
দাদাভাই না থাকত�ো তাহলে আমার মত�ো করে ঢাকা দেখা সম্ভব ছিল না এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এই দাদাভাইয়ের
হাত ধরেই শেখ সাহেবের ধানমন্ডির বাড়িতে যাওয়া, মনটা বিষণ্ণতা ভরে গেল�ো মনু ষত্বের অবমাননায়। এই যদি
রাজনীতির পাঠ হয় তাহলে এই মানবসমাজের সভ্যতার দামামা বাজান�োর ব�োধহয় এখন ইতি টানার সময় এসেছে।
এই ধানমন্ডিতেই যে ব�োনটির বিয়েতে আমার (কায়নাত) প্রথমবার ঢাকা যাওয়া সেও তার হাজার কাজের মাঝেও
দেখা করতে এসেছিল�ো। যদিও ফ�োনে য�োগায�োগ আছে তবুও ওর সাথে আমার দেখা প্রায় পাঁচ বছর পর। বেশ
সময় কাটল�ো স্মৃতি র�োমন্থন করে ।
আমার ডাক্তারসাহেব (রেজাউর রহমান তালু কদার) ওনার দায়িত্বপূ র্ণ কাজের মধ্যেও আমাকে নিয়ে স�োনারগাঁও
দেখাতে নিয়ে গেছেন। শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ, জাহাঙ্গীর নগরের সেই নৈস্বর্গিক ক্যাম্পাস দেখার অভিজ্ঞতা, ওনার সাথে
আলাদা করে সঙ্গ পাওয়া ,সবটাই বাকি থেকে যেত যদি না উনি এই সদ্য পরিচিত বন্ধুটির হাত ধরতেন। আপনারা
ভাল�ো আর সু স্থ থাকুন এই কামনা রইল�ো। আমার একা ঘ�োরার অভ্যেস আছে এবং আমি সেটাই ভাল�োবাসি কিন্তু
ঢাকা শহরে ঘ�োরায় কেমন যেন এক অনিশ্চয়তা কাজ করে, আমার বাউন্ডুলেপনায় লাগাম টানতে হয়।
ঢাকার জ্যাম-এর কথা সর্বজনবিদিত এবং সেটা যে এই অবস্থাতে পৌঁছেছে এবার ঢাকা না যাওয়া হলে
আমার জানা হত�ো না। আমার কেবলি মনে হয়েছে বেচারা ঢাকাবাসীরা তাদের প্রাত্যহিক কাজকর্মে এই
অস্বাস্থ্যকর জ্যাম-এর শিকার হন এবং সেটা প্রতিদিনই। ঢাকার রাস্তায় চলাকালীন দেখেছি চাকুরীজীবীরা
সারাদিনের পর বাড়ি ফেরার মুখে কি অবস্থায় পড়েন এবং বাড়িতে এসে যখন পৌঁছন তখন তাদের
প্রাণশক্তির আর কিছু ই অবশিষ্ট থাকে না। আমি ঢাকাবাসীদের এই অবস্থার সার্বিকভাবে উন্নতি কামনা করি ।
এবার একটি রাত্রির জন্য ঢাকার বাইরে গাজীপুর যাওয়ার স�ৌভাগ্য হয়েছিল আর এক ভাইয়ের বাবা-মার সাথে
দেখা করার অভিপ্রায়ে। ঐখানেই আমাদের সেই ভাওয়ালরাজার রাজবাড়ী এখন�ো বর্তমান। বাড়িটি এখন সরকারি
শিক্ষাবিভাগীয় কার্যালয়। বাড়িটির এবং আশপাশের অনেক ক্ষতি করা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সৈন্যদের হাতে।
পুরান�ো মন্দির-এর কিছু টা এখন�ো বর্তমান, কিন্তু রক্ষনাবেক্ষনের অভাব চ�োখ এড়িয়ে যায় না ।
গাজীপুরের প্রাক্তন নাম জয়দেবপুর এবং সেই নামেই রেলস্টেশনটি এখন�ো বর্তমান। আমার আর�ো এক ভাই
প্রবালকে (উল্লেখয�োগ্য, বাংলা ভাষার অসীম দ�ৌরাত্ম, ভাষার ক�োন�ো ধর্ম বা জাত হয় না) সঙ্গী করে আমার
ময়মনসিংহ-এর পথে রওয়ানা হওয়া বাংলাদেশের শকটযান-এ চড়ে । অনেকটা ক�োলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন
থেকে ল�োকাল ট্রেন-এ যাওয়ার অভিজ্ঞতা, তবে কামরায় আসন সংরক্ষনের দরুন বসার ব্যবস্থার ক�োন�ো অসু বিধে
হয়নি। এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আমার ময়মনসিংহ যাওয়া, সেখানে আমার দিদিভাই (শিখা হক) এবং ওনার
পরিবারের সাথে আলাপ বিনিময় করা। ইসমাইলসাহেব এবং দিদিভাই ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
এবং অধ্যাপিকা। এই দিদিভাইয়ের (শিখার সাথে) আলাপের কাহিনীটি এক অদ্ভু ত ম�োড় নিয়েছিল আজ থেকে প্রায়
চার বছর আগে। আমি আমার পরিবারের সাথে লিসবন গিয়েছিলাম সেখানেই একটি স্যুভেনির এর দ�োকানে আলাপ
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হয় এই দিদিভাইয়ের ভাই শিবলী-র সাথে। তারপর ফেসবুকে জানলাম এই তার সেই বড়ব�োন যার গল্প ওই ছ�োট্ট
সময়ের মধ্যেই সে করেছিল। তারপর আমিই একদিন আমার পরিচয় জানিয়ে আলাপ করি ফেসবুকের মাধ্যমে। কিন্তু
হঠাৎ বেশ কিছু মাস পরে উনি ওনার ফেসবুকের মাধ্যমে এক হৃদয়বিদারক সংবাদ জানান। ওনারই একজন সহকর্মী
অধ্যাপিকা কর্কটর�োগে আক্রান্ত এবং ওনার বাঁচতে চাওয়ার সব রশদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। আমি আমার সাধ্য
অনু যায়ী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই। আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফেসবুকেই আমার সাথে য�োগায�োগ করেন
আমার সেই বাঁচতে চাওয়ার লড়াইয়ে ব্যস্ত ব�োন শাহানাজ পারভীন । নাঃ, আমরা কেউই তাকে বাঁচাতে পারলাম না,
২০১৬ সালেই মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসরের শাহানাজ আমাদের সকলকে ছেড়ে ক�োন�ো এক উচ্চল�োকে বাসা বাঁধলেন।
২০১৫ তেই নভেম্বর মাসে আমি আর আমার স্ত্রীর বাংলাদেশ যাওয়ার কথা ছিল এবং আমার দিদিভাইয়ের মত�ো
আমার এই ব�োনটিও দিন গুনেছেন আমাদের আসার। যাওয়া হয় নি, কারণ ঢাকা তখন এক অস্থিরতায় ভুগছে এবং
তখন যাওয়াটা নিরাপদও ছিল না।
শাহানাজ ২০১৬ র প্রথম দিকেই তার বেঁচে থাকার যু দ্ধে হেরে যায়। এবার ময়মনসিংহ যাওয়ার আর�ো একটি কারণ
শাহানাজের কর্মস্থল পরিদর্শন এবং আমার সেই ব�োনটির বাসস্থানটি কাছ থেকে দেখা। শাহানাজ তুমি যেখানেই থাক�ো
না কেন তুমি সু খী হও, আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল�ো ত�োমার নতুন করে পথ চলার।
যদিও ফেসবুকে লেখালেখির মাধ্যমে আলাপটা অনেকটাই গড়িয়েছিল কিন্তু আমার দিদিভাইয়ের সাথেও আমার
মুখ�োমুখি সাক্ষাৎ এই প্রথম। আমরা দু জনেই নিশ্চয় অসম্ভব রকম উত্তেজিত ছিলাম সম্পর্কটা টিঁকিয়ে রাখা যাবে ত�ো
এই ভেবে কিন্তু যখন ইসমাইলসাহেব(ওনার স্বামী) আমাদের স্টেশন থেকে নিতে এলেন তখন মনে হল�ো ইনি ত�ো
আমার অনেকদিনের চেনা। এত�ো অমায়িক ব্যবহার যে একেবারের তরেও মনে হয়নি আমাদের এই প্রথম সাক্ষাৎ।
মনে হয়েছিল�ো আমি এনার জন্য যু গ যু গ অপেক্ষায় থাকতে পারি। তখন সন্ধ্যার শেষ, ওনাদের বাড়িতে দিদিভাই
অপেক্ষায় ছিলেন পঞ্চব্যাঞ্জন সাজিয়ে। একেবারে জন্য মনে হয়নি যে এই বাড়িতে আমার এই প্রথম পদক্ষেপ, আমি
অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমার দিদিভাইয়ের এবং ইসমাইলেরসাহেবের সঙ্গ পেলাম। যখন ওনারা “গেস্ট হাউস”- এ
আমাদের (আমাকে আর প্রবালকে) পৌঁছে দিয়ে গেলেন তখন মধ্যরাত্রি পেরিয়ে গেছে। ওনাদের সাথে দু দিন বেশ
কাটল�ো, ইসমাইলসাহেব আমাকে নিয়ে পুর�ো ময়মনসিংহ দেখালেন। এই শহরটি যে একসময় হিন্দু অধ্যুষিত
এলাকা ছিল তার নজির চারিদিকেই ছাড়ান�ো। কৃষিবিদ্যালয়ের ভেতরটি এক শান্তির নীড় বলা যায়, বিশেষ করে ঢাকা
শহর থেকে আসার পর। আমার দিদিভাইয়ের সাথে প্রথমেই দেখতে গেলাম আমাদের ব�োন শাহানাজের বাসস্থানটি।
সে এক অদ্ভু ত অনু ভূতি, মাত্র এক বছর আগেও উনি ওই বাড়িটিতে অপেক্ষায় ছিলেন আমার আসার অথচ আজ উনি
আমাদের সকলের ধরা ছ�োঁয়ার বাইরে নির্মল আকাশে এক নক্ষত্র হয়ে বিরাজমান।
ব্রহ্মপুত্র নদের পাড় বেয়ে এগিয়ে চলা, সেই স্থির জলে ন�ৌকার আনাগ�োনা সেও এক স্বর্গীয় অনু ভূতি।
ধন্যবাদ দিদিভাই, ধন্যবাদ ইসমাইলসাহেব, আপনাদের অমূ ল্য সময় এক সদ্য পরিচিত বন্ধু র জন্য ব্যয়
করায়। আপনাদের সকলের সান্নিধ্য আমার সারা জীবনের পাথেয় হয়ে রইল�ো।
,
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Sweden at World Cup 2018

- Lopamudra Talukder

Bengalis love for the game of football is well known. So when I finally got the FIFA
accreditation to cover the 2018 World Cup as a media photographer, my joy knew
no bounds. I landed in Moscow well before the tournament kicked off, visiting
training camps of various teams. The opening ceremony was a colourful affair and
as the tournament progressed there were many upsets as favourites got knocked
off. As the Round of 16 started I had to choose between matches and when I looked
at the draws, I chose to travel to St Petersburg to cover the Sweden vs Switzerland
match. My love affair with Sweden had started earlier in the year when I visited
the north of the country, around Abisko, photographing the Northern Lights in
chilling weather. I was struck by the beauty of the countryside and the warmth of
the people. The hospitality extended to me influenced me to support Sweden who
were supposed to be the underdogs against the higher ranked Swiss. And to my
utter joy, the Swedes ended up victorious on a rather sunny St Petersburg evening.
The fans celebrated as they came out of the Zenit Arena but in a very disciplined
way, much like the impression I have of the beautiful country.
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স্টকহ�োম থেকে এডিনবরাঃ এক বাঙালি দম্পতির স্থান পরিবর্তনের গল্প
- সু মিত ক�োনার

স্টকহ�োম (২০১২-২০১৫) আমাদের জীবনের অন্যতম সু ন্দর এক অধ্যায়; আমি আসি পিএইচডি করতে আর
আমার সহধর্মিণী আমার হাত টা শক্ত করে ধরে বাড়ি, বন্ধু -বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ডাক্তারি সব ছেড়ে সংসার পাতে
স্টকহ�োমে। রসায়নাগারে কাজের চাপ, উত্তেজনা আর হতাশা নিয়ে সারাদিন কাটান�োর পর যখন বাড়ি ফিরে দেখতাম
আমার সদ্য বিবাহিত ব�ৌ একা একা ঘরে বসে বসে অধীর আগ্রহে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, তখন ভাললাগা
মিশ্রিত এক অপরাধ ব�োধে ভুগতাম। ধবধবে সাদা বরফের স�ৌন্দর্য দেখে, অর্কিডের সঙ্গে কথ�োপকথন করে আর
বাগান এর আপেল খেয়েই উৎসা সময় কাটাত। তারপর একদিন নিজের চেষ্টায় ও শুরু করল সু ইডিশ ভাষা শিখতে;
তখনও আমাদের ক�োন বাঙালি বন্ধু হয় নি। আমার ইউনিভার্সিটি এর সহপাঠীরা আর উৎসার সু ইডিশ ক্লাস এর দু এক জন এর সঙ্গে আমাদের পরিচিতি হয়েছে। বাঙালিদের দেখা মিলল প্রথম স্টকহ�োমের সার্বজনীন দু র্গাপূ জাতে।
দেখার পর অনেকের সঙ্গে তৈরি হল দারুন বন্ধু ত্ব। প্রবাসে নিজের ভাষায় কথা বলার আনন্দ, রান্না করে একসাথে
খাওয়া দাওয়া, প্রতিনিয়ত সবার কাছ থেকে কিছু শেখা আর ঘুরে বেড়ান শুরু হল; মেরুপ্রভা দেখে জীবন সার্থক হল।
আমাদের বাবা, মায়েরা তিনমাসের স্টকহ�োমের ভ্রমনে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখল বিরাট বড়দিন আর ছ�োট�ো রাত; এস-এল
কার্ড করে স্বছন্দে ঘুরে ঘুরে দেখে ফেলল রয়্যাল প্যালেস, ড্রটনিংহাম প্যালেস, হিন্দু মন্দির। তারপর একদিন শেষ
হল আমার পড়াশ�োনা, উৎসা তখন শেষ করে ফেলেছে ক্যারলিন্সকা থেকে মাষ্টার ডিগ্রি। আমরা পেয়ে গেছি সু ইডেনে
স্থায়ী ভাবে থাকার অনু মতি। ঠিক সেই সময় আমার ডাক এল স্কটল্যান্ড এর রাজধানী এডিনবরা থেকে। পাঁচ বছরের
প�োস্টডক্টরেট। নতুনকে দেখার ইচ্ছে আমার চিরকাল; তাই আনন্দে আমার মনটা নেচে উঠল�ো; উৎসা তখন আমার
থেকে অনেক বেশি ভালবেসে ফেলেছে স্টকহ�োমকে।
সারাজীবন মেয়েরাই সব কিছু ত্যাগ করে; তাই আরও একবার আমার অর্ধাঙ্গিনী কিছু টা অনিচ্ছাতেই স্টকহ�োম এর
ভালবাসা, মায়া কাটিয়ে আবার শূ ন্য থেকে শুরু করল এডিনবরাতে। একটা ছ�োট্ট ফ্ল্যাটে একটা ছ�োট�ো ঘর; বেশ
কষ্ট করে শুরু করলাম আমরা। স্টকহ�োমের তুলনায় এডিনবরা আমার চ�োখে অনেক প্রাণবন্ত শহর; উৎসবমুখর,
আন্তর্জাতিক আর স্কচ এর গন্ধে মাখা। উৎসা সবসময় জীবনযাত্রার সর্বাঙ্গীণ মানের বিচারে স্টকহ�োমকে অনেকটা
এগিয়ে রাখে। মাঝে মাঝেই ও ফিরে যেতে চায় স্টকহ�োমে। ইউর�োপ এর বাইরের ছাত্র ছাত্রীদের স্কলারসিপ পাওয়া
দু ঃসাধ্য ব্রিটেনে, তবু উৎসা আরও একবার নিজের চেষ্টায় খুঁজে নিল পিএইচডি। আমরা ছ�োট�ো ফ্ল্যাট এর ভাড়া
বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজেদের প্রথম বাসা কিনলাম শহরের একটু বাইরে, গাড়ি চালান শিখে গাড়িটাও কিনে নিলাম।
সংসার বেশ গুছিয়ে উঠতে শুরু করেছে। নতুন শহরে অনেক নতুন বন্ধু হয়েছে; এই শহরেও আমরা বাঙালিরা সবাই
মিলেমিশে দু র্গাপূ জা করি, এছাড়া আছে নববর্ষ, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, সরস্বতী পূ জা আর বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শন
উৎসব। স্টকহ�োমের অনেক বাঙালি, অবাঙালী, বিদেশি বন্ধু রা এসেছে আমাদের এডিনবরা শহর দেখতে। আমরা
আজ ভীষণ স্মৃতিচারণা করি স্টকহ�োমের। এত মায়াবি একটা শহর, এত ভালবাসা দিয়ে আপন করে নিয়েছিল
আমাদের; যে স্টকহ�োমকে চেষ্টা করলেও ভ�োলা যায় না।
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আমাদের এই গল্প ভীষণ সাধারন এবং পরিচিত। আমরা শিক্ষার জন্য দেশ ছাড়ি, কাজের জন্য দেশ পাল্টাই। নতুন
শহরে এসে মন ব্যাকুল হয় পুরন�ো শহরের জন্য, মধু র স্মৃতি গুল�ো মনে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে নতুন শহর টা
কখন আবার পুরন�ো হয়ে যায়, টান জন্মে যায়। ২০১৮- তে তাই আমাদের অনেকের আর নিজের দেশ, শহর বলে
কিছু নেই। যে শহরে আমরা এখন আছি সেটাই আমাদের শহর, পাশের বাড়িতে যে ৯১ বছরের স্কটিশ বৃ দ্ধা আছেন
তিনিই আমার প্রতিবেশী; আজ আমার ঠাকুমা বেঁচে থাকলে উনার বয়সীই হতেন। যে দেশ টা আমাদের দু শ�ো বছর
পরাধীন করে রেখেছিল বলে মনের মধ্যে একটা চাপা রাগ আর অভিমান ছিল সেটা আমাদের কেটেছে এডিনবরায়
এসে; যখন দেখি আমাদের সমস্ত বিলেতি প্রতিবেশীরা আমাদের ভালবাসা দিয়ে আপন করে রেখেছে, তাদের বাড়িতে
নিমন্ত্রণ করে খেতে ডেকে খাবার পর সযত্নে আমার প্লেট ধু য়ে দিচ্ছে; এটার নাম আতিথেয়তা। আমি ইতিহাসকে
ভুলে যেতে বলছি না; কিন্তু শুধু মাত্র ইতিহাসকে মনে রেখে একটা সমগ্র জাতির ওপর নেতিবাচক মন�োভাব না রাখতে
অনু র�োধ করছি। আমাদের জীবনপ্রবাহ ক�োথায় শুরু হয়ে ক�োথায় আমাদের নিয়ে যেতে পারে তার ধারনা আমাদের
নেই; কিন্তু সমস্ত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে আমাদের; সবাইকে আপন করে নিতে হবে ভালবাসা দিয়ে।
আমার এই লেখাটা পূ জাবার্ষিকী তে বেরবে, তাই আমার গল্প শেষ করলাম বিলেতের পুজ�ো পরিক্রমা দিয়ে। এই
পূ জা পরিক্রমার গুগল ম্যাপটা আমি প্রস্তুত করেছিলাম গতবার পূ জ�োর আগে; এটা প্রতিনিয়ত আপডেট করে চলেছি।
বিলেতে প্রায় ৬০টি দূ র্গা পূ জ�ো হয়। পূ জা মণ্ডপ এর সংখ্যা বেড়েই চলেছে বছর বছর। কখন�ো তাই দেশে দূ র্গা
পূ জ�োতে থাকতে না পারার কষ্টটা ভুলতে ইচ্ছে হলে চলে এস�ো বিলেতে। সবাইকে সাদর আমন্ত্রন রইল। এই
বিলেতে পূ জা পরিক্রমার গল্প টা লিখেছিলাম মিউনিকের এর বাংলা ম্যাগাজিনে (https://www.sampritimunich.
org/porobas-muc.html)। ইচ্ছে হলে পড়। স্টকহ�োমের সবাই কে পূ জ�োর অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার লেখা
শেষ করলাম।
ধন্যবাদ।
গুগল ম্যাপ লিঙ্ক (https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1k1qJ5O8QvC1nGE2ii7dsRLyCyzo&l
l=53.91330099407178%2C-2.776680400000032&z=6)
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ফজলু সাহেবের রিটায়ারমেন্টের মাত্র একদিন বাকী। তিনি অফিসে - বাসায় হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছেন অবসর সময়ে কি
করে সময় পার করা যায়। বিভিন্ন জন বিভিন্ন ধরনের উপদেশ দিচ্ছেন। অফিসে একজন বলে ফেললেন, ‘ ফজলু
ভাই, আপনি বরং মুরগীর খামার করতে পারেন গ্রামের বাসায়। শত-শত মুরগী ডাকা ডাকি করবে। আপনিও ব্যস্ত
থাকবেন। অফিসের আরেক সহকর্মী বেশ মজা করে বললেন, ‘ আপনি ভাই হ�োমিওপ্যাথির দ�োকান দিয়ে দেন,
কমবেশি সবারই হ�োমিও চিকিৎসা জানা থকে, অনেকটা পৈতৃক সূ ত্রের মত। আর সাইন ব�োর্ডে এক-আধটু লিখে
দিবেন- জন্ডিস, দাঁত ব্যথা, গ�োপন র�োগের একমাত্র সমাধান। দেখবেন হুড়হুড় করে র�োগী চলে আসছে। আপনার
সময় দিব্যি কেটে যাবে’। ফজলু সাহেব বুঝতে পারলেন তাকে নিয়ে অনেকে বেশ মজা পাচ্ছে এবং রসিয়ে রসিয়ে
কথা বলেছে। আসল পথ কেউ দেখাচ্ছে না।
ফজলু সাহেব অবসরের দিন ফেরার পথে রিক্সায় জ্যামে আটকে গেছেন। দু ’জন বৃ দ্ধ-বৃ দ্ধা এসে তাঁর পাশে চমৎকার
কণ্ঠে বাউল গানের চার লাইন গেয়ে ভিক্ষা চাইল। ওদের বয়স ফজলু সাহেবের কাছাকছিই হবে। ওরা গান গেয়ে
পয়সা র�োজগার করছে। গানের কথাগুল�োও বেশ। তিনি তৎক্ষণাৎ খুঁজে পেলেন তিনি যা চাইছেন। গান শ�োনা ও গান
গাওয়াই হবে তাঁর অবসর সময়ের মূ ল কাজ। ফজলু সাহেবের বাসায় স্ত্রী মাহবুবা বেগম, দু ই ছেলে, বড় ছেলের ব�ৌ
তাঁর দু ই সন্তানসহ থাকে। বাসায় সবাই অপেক্ষা করে আছে। ফজলু সাহেবকে ফেয়ার ওয়েল-এ কি দেওয়া হয়ছে
তা দেখবে। তিনি একটা হারম�োনিয়াম কিনে বাসায় ফিরলেন।
ফজলু সাহেব সন্ধ্যায় বাসায় সবাইকে নিয়ে জরুরী মিটিং এ বসলেন। মিটিং এ বাসার কাজের খালা ও কেয়ারটেকারও
এল�ো। তিনি বুঝিয়ে বললেন গান শেখা ও গাওয়ার কি কি উপকারিতা। একমাত্র গানই পারে মনকে শান্ত ও ক�োমল
রাখতে। গানের সু রের ছন্দে যে প্রফুল্লতা রয়েছে, তাতে সারাদিন বাসায় ব্যয়াম করলে বা হাঁটলে তা জুটবে না।
বরং গান গাইলে হৃদর�োগ, ডায়াবেটিসও কমে যাবে। যদিও এই দু ই খানা র�োগই ফজলু সাহেবের শরীরে আস্তানা
গেড়েছে। মাহবুবা বেগম রীতিমত�ো ক্ষেপে গেলেন। এক ধরনের আল্টিমেটাম দিলেন এসব আপদ যেন বাসায় না
আসে। তিনি তাঁর সংসারে ক�োনভাবেই উটক�ো একটা ঝামেলা ঢুকতে দেবেন না। ফজলু সাহেব অত্যন্ত মন খারাপ
করলেন। কেউ তাঁর পক্ষে কথা বলল�ো না। শুধু মাত্র পক্ষে বলল�ো, সেই তাঁর ছ�োট ছেলে অর্ক। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে
পড়ে। অর্ক বাবাকে দারুণ উৎসাহ দিল�ো। সে নিশ্চিত যে গান শেখাবার মাস্টার সে য�োগাড় করে দেবে। ফজলু
সাহেবের নাতি-নাতনি বেজায় খুশি। তারা দু ’জনই বলে উঠল�ো, ‘’দাদা ভাই, আমরাও গান গাব�ো, ত�োমার সঙ্গে; কি
মজা, কি মজা’’।
এদিকে মাহবুবা বেগমের কথায় জেদ ধরে ফজলু সাহেব অনশনে চলে গেলেন। তিনি শুধু মাত্র পানি খাবেন। যতক্ষণ
তাকে অনু মতি না দেওয়া হবে, ততক্ষণ তিনি কিছু মুখে নিবেন না। গ�োপনে অর্ক কাজের মেয়েটাকে সাথে নিয়ে
ফজলু সাহেবকে খাবার খাওয়াতে গেলেন, উনি রেগে-মেগে ওদের ফিরিয়ে দিলেন। মাহবুবা বেগম লক্ষ্য করলেন,
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ফজলু সাহেব সারাদিন সিডি প্লেয়ারে বিভিন্ন ধরনের গান শুনছেন কিন্তু একদম নীরব। ডাকলে সাড়া দিচ্ছেন না,
কথাও বলছেন না। মাহবুবা বেগম ঠিক করলেন, মানু ষটাকে সু য�োগ দিতে হবে। বুড়�ো বয়সে শিশু সেজেছে। দু ’দিন
খেলে করে শখ মিটে যাবে। অর্ক একদিনের মধ্যেই গানের শিক্ষক য�োগাড় করে বাসায় নিয়ে আসে। মেয়েটির বয়স
কম। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। মেয়েটি বাসায় প্রথম দিন এসে একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত শ�োনায় হারম�োনিয়াম বাজিয়ে। বাসার
সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল মেয়েটির গলায়। মেয়েটির নাম রেশমা।
রেশমা সপ্তাহে তিন দিন আসতে চায়। ফজলু সাহেব অনু র�োধ করলেন পাঁচদিন আসার জন্য। রেশমা রাজী হল�ো।
ফজলু সাহেব হারম�োনিয়ামের প্রাথমিক ধারনা নিতে গিয়ে দেখলেন এটা তাঁর পক্ষে অসাধ্য। রেশমা তাকে আশ্বস্ত
করল�ো, বাংলাদেশের বহু শিল্পী হারম�োনিয়াম বাজাতে পারে না। কিন্তু দারুণ গান গায়। গানের রেওয়াজটাই আসল।
প্রতিদিন দু ’বেলা করে উনাকে রেওয়াজ করতে হবে। তাহলেই গানে সু র আসবে। ফজলু সাহেব পরেরদিন ভ�োর
বেলা উঠে রেওয়াজ শুরু করে দেন - সা-রে-গা-মা-পা।
ফজলু সাহেবের গানের চিৎকারে মাহবুবা বেগম ঘুম�োতে পারে না। কানে বালিশ চেপে থাকেন। বড় ছেলে ও তার
ব�ৌ রীতিমত�ো চিরতার পানির মতন গিলে ফেলে সকালের সু রবাজি। আর ছ�োট ছেলে অর্ক দিব্যি আজানের সময়
ঘুমায়। ভ�োর রাতে নাক ডেকে ঘুমায়। তবে ফজলু সাহেবের কাজটা খালা ফুলবানু আর কেয়ারটেকার সলিব ওরা
এক ভীষণ উপভ�োগ করেন। দিনের বেলায় ফজলু সাহেব অনেকটা সময় গান শুনেন, গীতাঞ্জলী কিনে এনে রবীন্দ্র
সঙ্গীত মুখস্থ করেন। তার নাত-নাতনি এলে তাদেরকে গেয়ে গেয়ে শুনান। এরই মধ্যে কাজের খালা রান্না ঘরে কাজ
করতে করতে মমতাজের গান গায়।
মাহাবুবা বেগম ভীষণ বিরক্ত হন কিন্তু তাতে ওর ক�োন ভ্রুক্ষেপ নেই। কাজের খালা বলেছে গান মনের শান্তির
জন্য, এটা খালু জানের কথা। মনের শান্তি যদি না জ�োটে তাহলে কাজ করে কি লাভ। মাহাবুবা বেগম ধরাশায়ী হয়ে
পড়েছে। এদিকে ফজলু সাহেব যে গানই গাওয়া শুরু করে দু ই নাতী-নাতনি তা গাওয়া শিখে ফেলে। তার খাওয়ার
সময়, শ�োয়ার সময় গান ছাড়া ক�োন কথাই নেই। এদিকে বড়ছেলের স্ত্রী তার মা-বাবার কাছে শ্বশুরের কাঁদের কথা
ফ�োনে বলে। একদিন বড় ছেলের শ্বশুর শাশুড়ি আসে স্বচক্ষে ব্যপার দেখতে। উনারা এসে দু জন ফজলু ল সাহেবের
ভীষণ প্রশংসা করতে থাকেন। এই বয়সেও তিনি যে সাধনার পথ বেছে নিয়েছেন তা অনবদ্য গান যে এত�ো মনের
প্রফুল্লতা দিতে পারে তা নাকি ফজলু ল সাহেবকে না দেখলে জানাই যেত না। এসব শুনে ফজলু ল হক সাহেবও
পুলকিত হয়ে পড়েন। রেশমাও ততক্ষণে চলে এসেছে। ফজলু ল সাহেব বললেন, তাহলে ভাই একটা গান গেয়ে
ফেলি, কি বলেন! বড় ছেলের শ্বশুর কি বলবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। প্রশংসা করতে গিয়ে উল্টে মহাবিপদ।
রেশমা হারম�োনিয়াম ধরে, ফজলু সাহেব গান ধরলেন, আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছেন বনে। বড় ছেলের শ্বশুর
শাশুড়ির পালান�োর পথ নেই, আবার গিলতে অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে, তবু মুখ চেপে সহ্য করে গেলেন। বড় ছেলের শ্বশুর
মনে মনে বলে ফেললেন, সবার বনে যাওয়ার দরকার নেই, আপনি একা একা গিয়ে ষাঁড়ের মতন ডাকতে থাকেন,
কেউ কিছু বলবে না।
এভাবে সময় কাটতে থাকে। রেশমা প্রায় প্রতিদিন আসে, সন্ধ্যার পরে চলে যায়। অর্ক প্রতিদিন রেশমাকে এগিয়ে
দেয়। মাহবুবা বেগমের এত যন্ত্রণার মধ্যে ভাল�ো লাগছে রেশমার মতন মেয়েকে কাছে পেয়ে। মেয়েটা সত্যিই খুবই
শান্ত এবং অসম্ভব ভদ্র। দেখতে বেশ সু ন্দর তবে গায়ের রঙটা শ্যামলা। মেয়েটা ফজলু ল সাহেবকে গ�োটা কয়েক
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রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখান�োর জন্য রীতি ম�োট গাঁট বেঁধেই নেমেছে। সে আর এখন হারম�োনিয়াম বাজিয়ে গান শ�োনায় না,
মুখে মুখে গান করে। রেশমা গায়, সাথে সাথে বিকট হেড়ে গলায় ফজলু ল সাহেব গান। বিপদ হয়েছে কেয়ারটেকার
আর খালাকে নিয়ে। ওরা সব বাদ দিয়ে যখন তখন গান গাওয়া শুরু করে। মাহবুবা বেগম অর্ককে বলেছে, তার
জন্যেও এয়ারপ্লাক আনতে। এ যন্ত্রণা থেকে হয়ত�ো এ জীবনে আর মুক্তি নেই। এর মধ্যে রেশমা একদিন ফজলু ল
সাহেবকে বলেন তাদের বিশ্ববিদ্যালয় এর একটা ঘর�োয়া অনু ষ্ঠানে গান গাইতে। যা শিখেছেন তাতেই হবে। খালি
গলায় গাবেন। ফজলু সাহেবের চ�োখে পানি চলে আসে। ভাবতেই পারেননি তিনি ক�োন দিন বাইরে গান গাইবেন।
তিনি রীতিমত�ো আঠার�ো ঘণ্টা গানের রেওয়াজে বসে পড়েন। দিন নেই রাত নেই একাই গান গেয়ে চলেছেন।
একবার মাহবুবাকে শুনান আরেকবার তার ছেলেদের শুনান। তার নাতি-নাতনি, কেয়ারটেকার আর ফুলবানু র কাছে
শুধু মাত্র প্রশংসা পেয়েছেন। শুরু থেকেই অর্ক বলেছে লড়াই চালিয়ে যেতে, জয় একদিন হবেই।
রেওয়াজ করতে করতে হঠাৎ ফজলু ল সাহেবের গলা একদম বসে গেল। এমনই বসা বসল�ো যে ক�োন শব্দই বের
হচ্ছে না, রেশমা এল�ো। এক সপ্তাহ বাকী, তার মন খারাপ হল�ো। রেশমা নিয়ম করে গরম পানি -লবণ দিয়ে গড়গড়
করতে বলল, চা খেতে বলল। ফুল বানু ফজলু সাহেবের জন্য চা-বানায় গ�োলমরিচ আদা দিয়ে আর কাঁদতে থাকে।
মানু ষটা যত শখ করছে আর তার শখটা পূ রণ হচ্ছে না। এক সময় মাহবুবার মনটাও খারাপ হতে শুরু করল�ো
ল�োকটার ঠাণ্ডা লাগেনি, জ্বর হয়নি অথচ গলাটা বসে গেছে। কথা বলতে পারছে না গলায় ভারী মাফলার, কানে টুপি
দিয়ে বসে আছেন গরমের মধ্যে। মাহবুবার ভীষণ মায়া করতে লাগল�ো। ফজলু সাহেব এক সপ্তাহ কার�োর সাথে
ক�োন কথা বললেন না। সকলের মন ভীষণ খারাপ, কেন যেন এই বাসার সবাই মনে -প্রাণে চাইছে ফজলু সাহেব
গান গাক। আবার এ বাসায় বেসুু র�ো সু রে আবেগের স্রোতে বয়ে যাক।
অনু ষ্ঠানের দিন সকালে ফজলু ল সাহেব সকলের অগ�োচরে প্যান্ট শার্ট পড়ে রেডি হলেন। গলায় মাফলার, কানে টুপি।
ইশারায় জানালেন তিনি অনু ষ্ঠানে যাবেন। মাহবুব বেগম বুঝলেন মানু ষটা ভীষণ ব্যথা পেয়েছেন। বাসার সবাই ঠিক
করল�ো সবাই মিলে অনু ষ্ঠানে যাবে এবং ফজলু সাহেবের সঙ্গে বসে অনু ষ্ঠান দেখবে। রেশমাকে জানান�ো হল�ো। সবাই
অনু ষ্ঠান বসে দেখছে, গান-নাচ এসব একের পর এক হচ্ছে। হঠাৎ উপস্থাপক এসে বলে উঠল�ো এবার একজন
অতিথি গান গাইবেন। তিনি আমাদের শ্রদ্ধার একজন পাত্র, শখের বসে গান করেন, তিনি ভাল�ো বাসেন সু রকে,
তিনি নিজের প্রাণের ভাষায় প্রকল্প করেন। তিনি ফজলু আঙ্কেল। তিনি আসবেন একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে। মাহবুব
বেগম তাকিয়ে দেখেন ল�োকটি নেই, এই সামান্য আগে পাশে বসে ছিল। একটা ভারী কণ্ঠের গান মাহবুব বেগমের
কানে ভেসে আসে- চরণ ধরিতে দিয়গ�ো আমারে, নিয়�োনা সরায়ে। সবাই বিস্মিত, খালি কণ্ঠে অসম্ভব সু ন্দর একটা
গলা। এটা কি স্বপ্ন নাকি বাস্তব! সত্যিই ফজলু ল সাহেব গাইছেন। বাসায় কেউ ক�োন দিন এ গানটা গাইতে শ�োনে
নি ফজলু ল সাহেবের গলায়। মাহবুবা বেগম চ�োখের পানি ধরে রাখতে পারছেন না। মানু ষটা একটা অভিমানী! গান
শেষ হল�ো সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে, রেশমা জড়িয়ে ধরেছে ফজলু ল সাহেবকে। রেশমা নিজেও জানেন না কখন সে
সকলের অজান্তে ফজলু ল সাহেবকে বাবা বলে ডাক দিয়েছেন। পৃথিবীর সব আনন্দই হয়ত�ো এরকম, তীব্রতায়
সবকিছু কে আল�োকিত করে ত�োলে।
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প্রেতাত্মা

- জারনিগার সু লতানা

গ্রামের নাম রূপনগর, প্রাকৃতিক স�ৌন্দর্যে ভরপুর। এই গ্রামে একজন প্রভাবশালী ল�োক ছিলেন, বলতে গেলে পুর�ো
গ্রামটাই তার প্রভাব, প্রতিপত্তি, অহংকার ক�োন�োদিক দিয়েই তিনি কম ছিলেন না, নাম তার রূপক। রূপক সাহেবের
ছিলেন একমাত্র পুত্র রাত। রাত মানেই অন্ধকার ঝিঁঝিঁ প�োকার আল�ো। তারমত সু দর্শন পুরুষ এই গ্রামে নেই।
একদিন ভ�োরবেলা রাত গ্রামের মেঠ�ো পথ দিয়ে হাঁটছিলেন, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন, অবাক আল�োয় দেখলেন অদূ রে
সাদা, গ�োলাপি, সবুজ মেশান�ো পায় শাড়ি পড়া একটি মেয়ে কাঠ ফুলের মালা বানাচ্ছে, আর আপন মনে গুন গুন
করে গান গাইছে। কিছু ক্ষণ পর মেয়েটি চলে গেল�ো। রাত বাড়িতে ফিরে কারও সাথে কথা বলল না। ভাবনায় বিভ�োর
হল�ো। এমন সময় মা এসে ছেলেকে বলল এত�ো সকালে একা একা ক�োথায় গিয়েছিলে ? আয় খেতে ... ত�োর জন্য
সবাই নাস্তা নিয়ে বসে আছে। মা তুমি যাও আমি আসছি। সেই দিনটি কিছু ই তার ভাল�ো লাগছিল�ো না। রাতে ভাল�ো
ঘুম হল না, মনটা কেমন জানি বিমুর্য্য হাতছানি দিয়ে আলিঙ্গন করছে। তাই ত�ো ভ�োরের সূ র্য ফ�োঁটার আগেই বেড়িয়ে
পড়ল�ো ‘রাত’। আজ মেয়েটি আকাশী শাড়ি , মাথায় বেণী ফুলের মালা , কণ্ঠে গুন গুন সু রে গান আর শেফালী ফুলের
মালা বানাচ্ছে। ভ�োরের সূ র্য একটু একটু আল�ো মুখখানিকে আদর করে দিচ্ছে। এ যেন গল্পের পরীদের রূপ লাবণ্য
, প্রকৃতির হালকা বাতাস স�োনালী চুলগুল�োকে এল�োমেল�ো করে দিয়ে খেলা করছে। রাতের ভিতরটা স্পর্শ করল�ো
অন্যরকম অনু ভূতি, অনু ভব। সে ভাবল আমার জন্ম ত�োমারই জন্য সু হাসিনী। আজও বাড়িময় হইচই, রাত একা
ক�োথায় গেল�ো। এদিকে রাতের মনটা ভীষণ খারাপ আজও সে মেয়েটির সামনে যেতে পারল না। বাড়িতে ফিরে সে
কার�োর সাথে কথা বলল না। মা নাস্তার জন্য ডাকলেন, সে নাস্তা খেলো না। নিজের রুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো, ভাবল
মেয়েটির চ�োখ, চুল, খ�োপা, হাঁসি মুখ। এদিকে এত�ো ভ�োরে রাতের এক একা বাহিরে যাওয়ার বিষয়টি বাবার ভাল�ো
লাগল�ো না, কারণ তাদের শত্রুর অভাব নাই। কখন ক�োন অঘটন হয় , তা বাবা বলল তুমি আর একা বাইরে যাবে
না। যেতে যদি হয় তবে কাউকে সাথে নিয়ে যাবে।
কিন্তু বিষয়টি রাত মেনে নিলেন না। আবার বাবার সাথে তর্কে গেল না, নিরব আচরণ করল�ো। ইচ্ছে হচ্ছিল বলতে,
বাবা আমি এখন বড় হয়েছি, আমার স্বাধীনভাবে চলার অধিকার আছে কিন্তু কিছু ই বলল না। বাবা সবাইকে বলে
দিল তার দিকে খেয়াল রাখতে। সারাটা রাত ভাবনায় কেটে ছিল সু দর্শনার মুখ, র�োদেলা মেকআপ, এল�োমেল�ো চুল,
খ�োপায় ফুল, শাড়ি, শাড়ির পাঁড়। রাত শেষে ভ�োর হল। আজ সে সাদা পাঞ্জাবী পরে বেরিয়ে পড়ল�ো। আড়াল থেকে
মেয়েটিকে সে দেখছে আর ছটফট করছে। আজ সে কাছে যাবেই। বাহিরে গুড়ি গুড়ি বৃ ষ্টি, হালকা বাতাস বয়ে
বেড়াচ্ছে সবুজ প্রকৃতির উপর। প্রকৃতি আজও মেয়েটিকে ঘ�োরে রাখতে পারেনি। আজ মেয়েটি হলু দ লাল পাঁড় শাড়ি,
খ�োঁপায় কাঠ ফুলের মালা পরেছে। সে বকুল ফুলের মালা গাঁথছে আর অন্য দিনের মত গুন গুন গান গাইছে। রাত
মেয়েটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল�ো। মেয়েটি চমকে উঠল, মাথা নিচু করে রইল। আমি রাত, এই গ্রামেই থাকি, তুমি কে
? কেনই বা প্রতিদিন আমার মনটা স্পর্শ করার জন্য এখানে আস�ো ? এবার মেয়েটি রাতের দিকে তাকাল�ো এবং
বলল যে আমি র�োদেলা আর এখানে বসে মালা ব�োনা আমার শখ, ভীষণ ভাল�ো লাগে। আপনি এখানে আসবেন না।
রাত বলল আমি যে ওইখানে আসতে চাই, ত�োমার ওই বকুলের মালাটা আমাকে দেবে ? মেয়েটি কেন যেন না বলতে
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পারল�ো না, হাত বাড়িয়ে দিয়ে দিল�ো। এদিকে গুড়ি গুড়ি বৃ ষ্টি মেয়েটিকে সারা গাঁ আদর করে দিচ্ছে। তাই দেখে
রাতের হিংসা হল, হাসল আর ভাবল যদি এই মুহূর্তে বৃ ষ্টি হতাম তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলিঙ্গন করে দিতাম ত�োমায়।
মেয়েটি বলল আমি এখন যাই, রাত বলল কাল আসবে ত�ো? মেয়েটি বলল হুম্। যাবার আগে বলে যাও ত�োমার
নামটা কি ? আমি র�োদেলা, ওই যে নদীটা দেখছেন ওই পারে থাকি, আমার বাবা একজন কৃষক।
এরপর থেকে তাঁরা প্রতিদিন দেখা করে প্রেম বিনিময় করে। কিছু দিন পর রাতদের বাড়ির পুরান�ো আশ্রিত বিশ্বস্ত
চাকর কলিমুদ্দিন রূপক সাহেবকে রাত ও র�োদেলার ব্যাপারটা বলে দেয়। রুপক সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে আদেশ করেন
মেয়েটিকে যেন তার সামনে আনা হয়। পরেরদিন যখন রাত ও র�োদেলা নদীর ধারে দেখা করতে আসে, তখন
রূপক সাহেবের ল�োকজন মেয়েটিকে ধরে আনেন রূপক সাহেবের কাছে। রূপক সাহেব মেয়েটিকে প্রশ্ন করতে
করতে এক সময় ক্ষিপ্ত হয়ে আদেশ করেন যে বাড়ির পিছনে মাঠের উপর যে সিঁড়ি কথা আছে সেখানে র�োদেলা কে
বেঁধে বাত্রাঘাত করতে। তাই করা হ�োল এবং যখন রাত দ�ৌড়ে এসে বাঁধা দিতে গেল�ো তাকেও মারধর করা হ�োল।
একসময় দু টি প্রাণ মাটির সাথে কথা বলতে বলতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।
এই ঘটনার পরে রূপক সাহেব পাগল হয়ে বাড়ির থেকে বের হয়ে যায়। সে যে ক�োথায় গেলেন কেউ বলতে পারে
না। রূপক সাহেবের স্ত্রী ও ছেলের মৃত্যু সহ্য করতে না পেরে মারা গেলেন। বাড়ির আশ্রিতারা যে যার মত চলে
গেল�ো, শুধু রয়ে গেল�ো কলিমুদ্দিন। এখন তার অনেক বয়স হয়ছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভ�োগ করছেন। দীর্ঘদিন বাড়িটি
জনমানব শূ ন্য ছিল। রূপক সাহেবদের দূ র সম্পর্কের এক আত্মীয় ট্রান্সফার হয়ে এখানে আসে। ভদ্রল�োকের স্ত্রী
স�োহানা ও তাদের একমাত্র মেয়ে মেঘময়। ভদ্রল�োক ছিলেন উদ্ভিদবিজ্ঞানীর প্রফেসর। ল�োকটি সারাক্ষণ গাছপালা
নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত থাকতেন। একটু আনমনা, সহজ সরল, মনভুলা মানু ষ। ভদ্রল�োক যে রুমটিতে থাকতেন
সেখানে ছিল ব্লাকব�োর্ড, চক, বিভিন্ন রকমের গাছ। এদিকে স�োহানা সংসারের সব কাজ একা করতেন। মেঘময়
দেখতে অপূ র্ব সু ন্দরী, ২০/২১ হবে বয়স। তাঁরা যেদিন এই বাড়িতে আসেন সেদিনই কলিমুদ্দিন বলেন স্যার আমি
বুঝলাম না আপনারা একন এত�ো পুরান�ো একটা বাড়িতে উঠলেন। ঠিক আছে যখন এসেই পরেছেন, একটু সাবধানে
থাকবেন, ও ভাল�ো কথা রাতে খুব একটা প্রয়�োজন ছাড়া বের হবেন না। বাড়ির পিছনের দিকটা কখনই যাবেন না,
যত তাড়াতাড়ি পারেন ভাল�ো বাসা দেখে উঠে পড়েন। একানে বাড়িময় অশুভ আত্মার আনাগ�োনা, রাত হলেই, হাঁসি
-তামাশা কান্না ...... আর কিছু বলতে পারব না। ভদ্রল�োক ও তার স্ত্রী বিষয়টি বিশ্বাস করলেন না, হেঁসে উড়িয়ে
দিলেন। কিছু দিন যেতে না যেতেই তাঁরা অনু ভব করল�ো সেই অশুভ প্রেত্মা। মেয়েটিকে বলল যে আমরা অতি শীঘ্রই
এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব, তুমি রাতে বের হইও না। মেঘময় একটু আলাদা, বাবার নিষেধাজ্ঞাকে তার ক�ৌতূ হলী মনে
হ�োল। তার অনেক রাত জেগে পড়াশুনা করার অভ্যাস। আজ প্রতিদিনের মত পড়াশুনা শেষ করে মনের অজান্তে
বাড়ির পিছনের দিকের যে মাঠ ছিল সেখানে চলে আসল�ো। মেঘার সারা গাঁ ভয়ে ও ক�ৌতূ হল এ ছম ছম করছে।
বাতাসে বাতাসে ভাসছে হাঁসি ও কান্নার শব্দ। এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে কিছু জানার জন্য, ক�ৌতূ হল নিয়ে এগিয়ে
যাচ্ছে, পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে যে একটি ছেলে মাঠের ঘাসের উপর হাঁটু গেঁড়ে বসে কাঁদছে আর সিঁড়ির উপর
বসে দু টি মেয়ে হাসছে। অসম্ভব সু ন্দর দু টি মেয়ে। মেঘা আস্তে আস্তে ছেলেটির কাছে যায়, তখন ছেলেটি মুখতুলে
বলে আমাকে একটু ভালবাসা দেবে। মেঘা মাথা নাড়ায়, তাকে ধরতে ইচ্ছে করে কিন্তু ধরতে পারে না। সেদিন এর
ঘটনাতে মেঘা ভয় পেল�ো না বরং সব কিছু ভুলে ছেলেটির রূপের প্রেমে পড়ে যায়। এরপর থেকে মেঘা ছেলেটির
অপেক্ষায় থাকে, রাতের আধারে বাবা মাকে ফাঁকি দিয়ে বেড়িয়ে পড়ে, ছেলেটির সাথে সাক্ষাত করে, প্রেম বিনিময়
করে, গাড়ি নিয়ে দূ রে ক�োথাও চলে যায়। একদিন মেঘার বান্ধবী আসে এখানে। কয়েকদিন থাকবে বলে, তার
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নাম স�োনালী। একরাতে স�োনালী পিছনে দরজাটা খুলে, আর সে ভয়ে চমকে উঠে। দু ট�ো রমণী সিঁড়ির উপর বসে
আছে আর একটি বাচ্চা ৪/৫ বছর হবে খেলা করছে, আর একটি ছেলে দূ রে দাঁড়িয়ে কিসের যেন অপেক্ষায় আছে।
সেই রাতের ঘটনা স�োনালী মেঘার সাথে আলাপ করে। মেঘা মুচকি হাসে আর বলে ওই দিকটায় যেও না, আর
রাতে তুমি বের হইয়�ো না। রাতে যদি ত�োর বাথরুম এর দরকার হয় তবে দক্ষিণ দিকের বাথরুমটা ব্যবহার
করিস। স�োনালী বলল আচ্ছা। কিন্তু ! না ক�োন কিন্তু না। এখন ঘুমা। সারা রাত স�োনালীর ভয়ে কেটে গেল�ো।
পরের দিন রাতে স�োনালীর ঘুম আসছিল না, হঠাৎ দেখে মেঘা অনেক সেজেগুঁজে বেড়িয়ে পড়ল�ো। স�োনালী
আড়াল থেকে দেখল যে মেঘা গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল�ো, পাশে একটি ছেলে। এদিকে স�োনালী ভেবে
ভেবে অস্থির, কি করবে বুঝতে পারছিল না। সারাটা দিন স�োনালীর আনমনে কেটে গেল�ো। রাতে তার ঘুম
আসছিল না তাই সে দক্ষিণের বারান্দা তে গিয়ে দাঁড়াল�ো। হঠাৎ দেখে অনেক গুল�ো বাচ্চা হৈ হৈ করে খেলা
করছে। এত রাতে এত�োগুল�ো বাচ্চা কেনই বা এখানে এসে হৈ হৈ করছে, কান্না করছে। কিছু ক্ষণ পর তার
আর বুঝতে বাকী রইল না, ভয়ে তার সারা গাঁ ছম ছম করছে। দেরী না করে ঘরের ভিতর চলে গেল�ো।
এদিকে ভদ্রল�োক তার রুমটা জগা খিচুড়ি করে রেখেছে, তাই দেখে স�োহানা স্বামীকে বিড় বিড় করে বকা ঝকা
করছেন আর রুমটা গুছিয়ে দিচ্ছেন। এদিকে স�োনালীর ঘুম আসছিল না, ভাল�ো কাল ই চলে যাবে। বিছানায় এপাশ
ওপাশ করছে, হঠাৎ চ�োখ মেলে দেখে মেঘা আইপেন্সিল দিয়ে ঠ�োঁট আঁকলেন, তার পরে লিপস্টিক দিল�ো, মেকআপ
করল�ো খুব করে, এরপর পারফইউম দিয়ে যখন বের হচ্ছিল, স�োনালী বলল মেঘা তুই এত�ো রাতে ক�োথাও যাচ্ছ ?
হুম, তুই এখন ঘুমিয়ে পড়, কাল সকালে ত�োকে সব বলব�ো। স�োনালী খুব নাছ�োড়বান্দা, মেঘা আজ বের না হলেই
না। মেঘা বিরক্ত সু রে বলল, আমাকে বাঁধা দিস না এখন। আর হাঁ বাবা মাকে কিছু বলবি না, আমি কিছু ক্ষণ এর
মধ্যেই চলে আসব�ো। পিছন পিছন স�োনালী বারান্দা পর্যন্ত আসে কারণ সে ভীষণ ভয় পাচ্ছিল। তাই সে বেশী দূ র
এগুল�ো না, মেঘা গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছে, গাড়িটা কেমন যেন ঘুরে স�োজা বের হয়ে গেল�ো। এদিকে স�োহানা কাজ শেষ
করে মেয়ের রুমে এসে যানতে পারে, মেয়ে রুমে নেই, বের হয়ে গেছে। সেই দিন রাতে মেঘা আর ফিরল না।
ভদ্রল�োক ও তার স্ত্রীর দু শ্চিন্তায় রাত কাটল।
সকালে মেঘার বাবা বাড়িময় মেয়েকে খুঁজছে, তখন দেখে পিছনের মাঠের উপর পড়ে আছে ভাঙ্গা চূ ড়া গাড়ি ও মেঘার
নিঃশ্বাস ছাড়া দেহ। ভদ্রল�োক দ�ৌড়ে কাছে গেল�ো, চিৎকার করে বলল আমাদের সব শেষ হয়ে গেছে। ভদ্রল�োকের
স্ত্রীও দ�ৌড়ে আসল�ো দেখল তার মেয়ের নিঃসাড় দেহ মাটিতে পড়ে আছে। তাদের ব�োঝার বাকী রইল না। এরপর
তাঁরা ক�োথায় গেল�ো, কি হল কেউ কিছু বলতে পারল�ো না।
সিঁড়ি ক�োঠায় দু ট�ো মেয়ে একটি রাতের প্রেমিকা আর একটি বাবার প্রেমিকা। আর বাচ্চাটি তার বাবার সম্পদ।
অনেকগুল�ো বাচ্চা তাঁরা পূ র্ব পুরুষদের নির্যাতনের শিকার। এভাবে পুর�ো বাড়িটি গ্রাস করল�ো পেতাত্মা। বাড়িটি বেঁচে
থাকল গল্প হয়ে।
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ফুলের মত মেয়ে

- স�ৌমিত্র চ্যাটাজি

‘ফুল নেবে না বাবু’ - ছ�োট্ট মিষ্টি একটা রিনরিনে আওয়াজে হঠাৎ পাশ ফিরলেন রাজীব। আরে এত�ো ঝিলিক।
একগাল হেঁসে তার বাড়ান�ো হাত থেকে ফুলটা নিতে যাচ্ছিলেন তিনি। চমক ভাঙ্গল স্ত্রী অপর্ণার তীব্র চিৎকারে‘আবার এসেছিস! যা এখান থেকে! ন�োংরা মেয়ে ক�োথাকার!’ স্ত্রীর এহেন ব্যবহারে তীব্র একটা লজ্জাব�োধ জাগল
রাজীবের মনে। সে দেখল ঝিলিকের, গ�োলাপের মত মিষ্টি মুখে মেঘ জমেছে, ভাসা ভাসা চ�োখে বৃ ষ্টি এল�ো বলে।
অসহায় দৃ ষ্টি নিয়ে সে আস্তে আস্তে সরে গেল�ো সামনে থেকে। ভীষণ রাগ হচ্ছিল রাজীবের- তাঁর স্ত্রীর উপর। কিন্তু
প্রকাশ্য রাস্তায় কিছু বলা অশ�োভন। তাই চুপ করে গাড়ির দরজা খুলে অপর্ণাকে উঠতে দিলেন। তারপর নিজে উঠে
গাড়িটা চালিয়ে এগিয়ে গেলেন গন্তব্যস্থলের দিকে।
পরে বাড়িতে এসে খুব নরম ভাবে স্ত্রীর সামনা সামনি হলেন তিনি। ‘এমন করে মেয়েটাকে না বললেনও পাঁরতে’।
‘চুপ কর�ো’ - গর্জে উঠল অপর্ণা। ‘ওই ন�োংরা বস্তির মেয়েটির সাথে কি এমন হেঁসে হেঁসে কথা ত�োমার’। - ঘৃ ণা
ভরা কণ্ঠে বলে উঠল অপর্ণা। ‘আর যেন ত�োমাকে ওই বস্তির মেয়েটার সাথে না দেখি’। চুপ করে যান রাজীব। আর
কিছু বলতে ইচ্ছা করে না তাঁর। অপর্ণা যেন আরও কিছু বলে যাচ্ছিল। কানে নিলেন না তিনি। জানালা দিয়ে খ�োলা
আকাশের দিকে চেয়ে থাকলেন শুধু । নীল আকাশের অনেক উঁচুতে উড়ে বেড়াচ্ছে মেঘের দল। হঠাৎ চ�োখ চলে
গেল�ো পাশের পার্কের মাঠে। একধারে উনান জ্বালিয়ে রান্না চাপিয়েছে বাচ্চা মেয়েটা। তৈরী হচ্ছে আর একটা জীবন
যু দ্ধের জন্য।
সময় ঘড়িতে চেপে কিছু টা পিছিয়ে গেলেন রাজীব। বেশ কয়েকবছর আগের কথা। তখন ঝিলিকের মা মীরা কাজ
করত তাদের বাড়িতে। দেখতে ভদ্র ঘরের। হয়ত�ো কালের ক�োন অম�োঘ চক্রে আজ এই হাল হয়েছে তাঁর। ছ�োট
ঝিলিককে দরজায় গ�োঁড়ায় বসিয়ে কাজ করত ঝিলিকের মা আর ঝিলিক তাঁর দু ষ্টু মিষ্টি চ�োখ দিয়ে দেখত সব কিছু ।
খেলত তাদের মেয়ে প�ৌলমির সাথে। দু জনের আধ�ো আধ�ো কথায় তৈরী হত�ো খেলাঘর, তৈরী হত�ো তাদের স্বপ্নের
জগৎ।
তখন অপর্ণাও ওদের দেখে হাসতেন। দু জনকেই ক�োলে নিয়ে আদর করতেন। কিন্তু হয়ত�ো বিধাতা পুরুষের এই
শান্তির নীড় পছন্দ না। তাই হঠাৎ একদিন তাদের নিস্তরঙ্গ জীবন সমুদ্রে ঝড় উঠল। তাদের পাঁচ বছরের মেয়ে
প�ৌলমী মারা গেল�ো এক অজানা জ্বরে। স্তব্ধ বাক রাজীব, আপনারি মাতৃ হৃদয়ের হাহাকার চার দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত
হতে লাগল�ো। সেই মর্মন্তুদ দৃ শ্য সহ্য করা সম্ভব ছিল না রাজীবের।
কিছু দিন পর শ�োক সামলান�ো গেলেও এক অদ্ভু ত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল অপর্ণার মনে। যে ঝিলিককে দু হাতে
আদর করতেন তিনি, তাঁর প্রতি ফুটে উঠছিল তীব্র ঘৃ ণা। ছ�োট্ট ঝিলিক বুঝতেই পারছিলনা এই পরিবর্তন। কিন্তু
ঝিলিকের জীবনেও নেমে এল�ো বিপর্যয়। তাঁর মা তাকে ফেলে ক�োথায় চলে গেল�ো কেউ জানলনা। দু ট�ো ছ�োট ভাইকে
নিয়ে দশ বছরের ঝিলিক তখন অসহায়। কিন্তু জীবনের সংগ্রামে সে ত�ো হেরে যেতে আসেনি। তাই বাস্তবের রুক্ষ
জমিতেই শুরু হ�োল তাঁর জীবন সজীব রাখার সংগ্রাম। স্টেশনে, বাজারে ফুল বিক্রি করে সে পেট ভরাতে শুরু করল�ো
তাঁর ছ�োট্ট ভাইদের। সবাই তাকে ভালবাসত, কাছে ডেকে ফুল কিনত। কিন্তু নিয়তির কি পরিহাস- অপর্ণার আপন
হৃদয় কিছু তেই দ্রবীভূ ত করতে পারছিলনা সে।
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সেদিন ছিল ২২শে শ্রাবণ, কবিগুরুর মৃত্যু দিন। সকাল থেকেই তুমুল ঝড়বৃ ষ্টিতে উত্তাল কলকাতা। মনে হচ্ছিল যেন
প্রবল প্রতাপান্বিত এক দৈত্য ডুকে পড়েছে শহরে। ভেঙ্গে তছনছ করে দিচ্ছে সবকিছু ।
জানালা দিয়ে বাইরে দেখছেন রাজীব। চ�োখ পড়ল�ো ঝিলিকদের প্লাস্টিকের ছাউনির দিকে। ছাউনি উড়ে গেছে।
দু -ভাইকে প্রাণপণে চেপে ধরে ঠকঠক করে কেঁপে বৃ ষ্টি স্নাত হচ্ছে, ঝিলিক। মুখে তাঁর করুন আর্তি - মা, মা, মা।
সেই সকাতর আর্তনাদ বুঝিবা প�ৌছাল আপন হৃদয় অন্তপুরে। এতদিন যা হয়নি, ঘটে গেল সেই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা।
হঠাৎ ই পাগলের মত অপর্ণা ছু টে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। রাজীব দেখলেন অপর্ণা পৌঁছে গেছেন ঝিলিকের
কাছে। তাকে পরম মমতাভরে জড়িয়ে ধরে নিয়ে আসছেন বাড়ির দিকে। FM এ তখন বাজছে কবিগুরুর সেই গান
-- ‘গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে ’।

অহংকার-অলংকার

- রাকি কাপুড়িয়া

ত�োর রূপের আগুন আছে জানি
কিন্তু সেই অনলে তুই পুড়বি
ত�োর অহংকারে তুই গহনা যে বানিয়েছিস।
জানিস তীব্র ইচ্ছা ছিল-ত�োর সাথে ঘর বাঁধার
ত�োর সাথে পথ চলার - শেষপর্যন্ত।
কিন্তু কি করব বল !
ত�োর রুপের তেজ আমাকে না জ্বালাতে পারলেও, ত�োকে জ্বালায় সর্বক্ষণ।
ত�োর অহংকার এখন অলংকার।।
মজার বিষয় কি জানিস
অহংকার খুব ক্ষণস্থায়ী আর
তার ফলাফল খুব মারাত্মক
বুমেরাং শুনেছিস নিশ্চয়।
এখনও সময় আছে অহংকারকে অলংকার না বানিয়ে
লজ্জাকে বানান�োয় শ্রেয়।
আর হ্যাঁ, আর একটা কথা
ইতিহাস সাক্ষী আছে, ক্ষণস্থায়ী রুপের আগুনে জ্বলে ধ্বংসের
চিত্র আছে অনেক।
শিক্ষাটা নে - বর্তমানকে বাঁচাতে
আর ভবিষ্যতকে গড়তে।।
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আয় তবে

- উজ্জ্বল

দার্জিলিং স্টেশন ঢ�োকার মুখেই বৃ ষ্টিটা নামল ঝুপ করে। কথা নেই, বার্তা নেই, উইন্ডস্ক্রিন গ�োটাটাই ঝাপসা।
ওয়াইপার বৃ ষ্টির জল মুছে দিলেও মেঘেরা দলবেঁধে যে ভাবে তার উপর হামলা করেছে... সামনে কিছু ই দেখা যাচ্ছে
না।
অগত্যা গতি কমিয়েই চড়াইয়ে উঠছিল র�োহিতের ওয়াগনার। পিছনে বসে ওরা দু ’জন। উচ্ছ্বাসের চ�োখেমুখে বৃ ষ্টিভেজা
আনন্দ। ওর বাঁ-পাশের কাচটা অল্প একটু নামিয়ে দিয়েছে। তাতেই ছাঁট আসছে আরাম করে। হাতের তালু তে বর্ষাকে
মুঠ�োবন্দি করে ভিজিয়ে নিচ্ছে মুখ। র�োহিত বলে উঠল, ‘‘দাদা মত করিয়ে। ঠান্ড লাগ যায়েগা।’’ উচ্ছ্বাস শুনতেই
পেল না কথাগুল�ো।
আর সহচরী ওর ডান দিকের জানলার কাচে কপালটাকে ঠেকিয়ে চ�োখটাকে বাইরে ভাসিয়ে দিয়েছে... দূ রে ক�োথায়,
দূ রে, দূ রে। অথচ জানলা থেকে কয়েক ফুটের মধ্যেই দ�োকানপাট, মেঘেদের গাঢ় ভেসে বেড়ান�ো। সে সবকে পার
করে সহচরীর মন যে ক�োথায় পড়ে রয়েছে, চ�োখ দেখে তা আন্দাজ করা যাচ্ছে না।
কেভেন্টার্সের সামনে ওই ‘ভি’ মার্কা ম�োড়ের কাছটায় আসতেই ক�োথায় যেন হারিয়ে গেল মেঘগুল�ো। বৃ ষ্টিটাও
উধাও। ছবি আঁকার খাতার পাতাটা কে যেন হঠাৎ উল্টে দিয়েছে। আগের পাতায় ছিল বৃ ষ্টিভেজা মেঘলা দার্জিলিং।
আর এই পাতায় বিকেলের মিঠে র�োদে গা ভেজান�ো পাহাড়ি শহর।
হঠাৎ করেই মনটা কেমন চুপসে গেল উচ্ছ্বাসের। র�োদ ঝলমল পাহাড়কে ওর কেমন হঠাৎ করে অচেনা লাগছে।
আগের মুহূর্তগুল�োই যেন ভাল ছিল। কথাটা কার সঙ্গে শেয়ার করবে! সহচরী সেই একই ভঙ্গিমায় জানলার কাচে
কপাল ঠেস দিয়ে বসে। কী যে দেখছে! এই রকম সব মুহূর্তে ওকেও বড় অচেনা ঠেকে উচ্ছ্বাসের। ও জানে, এখন
ক�োনও কথাতেই ভেজাতে পারবে না সে সহচরীকে। যত ক্ষণ না নিজে থেকে নরম হয়, তত ক্ষণ অপেক্ষা।
কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভানু ভবনের সামনে র�োহিত যখন ওদের নামাল, তখন চারটে বেজে গিয়েছে। গির্জার ঘড়িটা
বেজে উঠল চার বার... ঢং, ঢং, ঢং, ঢং। প্রায় ভেঙে পড়া এই গির্জার ঘড়িটা এখনও তা হলে বাজে! ‘‘দাদা ম্যায়
চলতা হু। আপ ল�োগ ঠিক সে রহনা। ম্যাডামজিকা খেয়াল রাখনা,’’ —বাঁ হাতে স্টিয়ারিংটা পুর�ো কাটিয়ে ইউ টার্ন
নিতে নিতেই ডান হাতটা নেড়ে কথাগুল�ো বলে নীচের দিকে চলে গেল র�োহিত। সহচরী ওর লাল ছ�োট্ট ব্যাগটা পিঠে
নিয়ে আলত�ো করে বিনু নি দ�োলান�োর মতো করে নাড়িয়ে নিল। তার পর ট্রলি ব্যাগটাকে টানতে টানতে চড়াই পথে
এগিয়ে গেল ম্যাল র�োড ধরে। উচ্ছ্বাস যে ওর সঙ্গে রয়েছে সেটা খেয়াল পর্যন্ত করল না।
এই সব সময় উচ্ছ্বাসের এক ফ�োঁটা রাগ হয় না। বরং কষ্ট হয়। সহচরীর কাছে না পৌঁছন�োর কষ্ট। এই রকম
সময়গুল�োয় সহচরী যেন কেমন একটা অন্য জগতে চলে যায়। উচ্ছ্বাসও ওর ব্যাগটাকে কাঁধে-পিঠে চাপিয়ে নিয়ে
আলত�ো দ�ৌড়ে সহচরীর পাশে চলে যায়। ডান হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে সহচরীর বাঁ হাত। সহচরী বাধা দেয় না।
নাকে একটা চিড়িয়াখানা মার্কা গন্ধ আসে। ম্যালের বহু পরিচিত এই গন্ধটাকে ম�োটেও খারাপ লাগে না উচ্ছ্বাসের।
বরং পাহাড়ে আসার আনন্দটাকে আরও জাঁকিয়ে নিতে সহচরীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, ‘‘একটু ব্রিজার
খাওয়াবি?’’
জবাব পাবে কি পাবে না, সে সবের কথা না ভেবেই কথাটা বলে ফেলেছিল উচ্ছ্বাস। কিন্তু পাহাড় ত�ো। এখানকার
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আবহাওয়ার মত�োই অনেকটা সহচরীর মুড। কখন যে বর্ষাবে, আর কখনই বা র�োদ ঝলমলে, তা স্বয়ং ব্রহ্মাও জানেন
কি! মুখটাকে উচ্ছ্বাসের কানের কাছে নিয়ে লতিটা আলত�ো কামড়ে দিয়ে বলল, ‘‘হ�োটেলটা আগে ঠিক কর। তার
পর ত�ো ব্রিজার। আর, দু পুরে যে কিছু খাইনি, সেটা মনে আছে ত�োর?’’
ম্যালের উপরেই জাপটে ধরল উচ্ছ্বাস সহচরীকে, ‘‘ইএএএএএএএ...’’
***************************************
গ্লেনারিজের দ�োতলার এই ছাদহীন ফাঁকা জায়গাটা সহচরীর খুব পছন্দের। কিন্তু, একটু আগের বৃ ষ্টিতে সব চেয়ার
টেবিল ভিজে। চেয়ারগুল�োকে টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে। কাজেই ভিতরেই বসতে হল। কাল�ো
ইউনিফর্মের ঋজু অর্ডার নিয়ে গেল। সহচরীই দিল সে অর্ডার। ফিস অ্যান্ড চিপস আর চিকেন সিজলার। সঙ্গে দু ট�ো
ব্লুবেরি ব্রিজার।
অর্ডারের ফাঁকে উচ্ছ্বাস ফিস ফিস করে সহচরীকে মুখটা কুঁচকে বলল, ‘‘দু ট�ো! তুই খাবি না?’’
সহচরীর উত্তর ছিল, ‘‘হ্যাঁ, ত�োর একটা, আমার একটা।’’
‘‘আমার একটায় হবে না।’’
‘‘আগে ত�ো একটা খা। তার পর দেখা যাবে।’’
সহচরীর চ�োখ পাকান�ো দেখে আর ক�োনও কথা বলেনি উচ্ছ্বাস। বরং ওর কাঁধের কাছটায় মাথাটা রেখে মন দিয়ে
এলভিস প্রেসলে শ�োনার চেষ্টা করল। আলত�ো স্বরে তখন তিনি গাইছেন... ‘কান্ট হেল্প ফলিং ইন লভ...’
ছ’মাস আগে এমন এক সন্ধ্যায় এই গ্লেনারিজেই খেতে এসেছিল ওরা। তখনই ঠিক করেছিল, ছ’মাস পর ফের
আসবে। তা সে এক দিনের জন্য হলেও। আনন্দে কাটাবে কয়েকটা নয়া মুহূর্ত। তখনকার ভাবনায় সেটাকে ওদের
নয়া বলেই মনে হয়েছিল।
দু ’টেবিল ওপাশে এক বিদেশি কাপল বসে বিয়ারের মাগে চুমুক দিয়ে একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হেসে
লু টিয়ে পড়ছে। সহচরী এক বার বলে উঠল�ো, ‘‘এই বিয়ারটা যে কী ভাবে ল�োকে সহ্য করে বাবা কে জানে!’’ উচ্ছ্বাস
সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল�ো, ‘‘ঠিক যে ভাবে তুই আমাকে সহ্য করিস!’’ দু ’জনেই হেসে ওঠে।
ফিসফ্রাইটা মেয়�োনিজ দিয়ে এত ভাল লাগছে খেতে, ব্লুবেরির সঙ্গে প্রায় পুর�োটাই সাপটে দিয়েছে উচ্ছ্বাস। হাসি মুখে
সহচরীও সেটা মেনে নিয়েছে। উচ্ছ্বাসের এটা তিন নম্বর গ্লাস। গাঢ় নীল ঠান্ডা পানীয়ে একের পর এক চুমুক, আর
সঙ্গে ফিস ফ্রাইয়ের মুচমুচে কামড়, বাইরের সন্ধেটা কেমন যেন জমে উঠেছিল। মনটা কেমন ধু য়ে যাচ্ছিল উচ্ছ্বাসের।
রেস্তরাঁর নরম আল�োর মত�ো ওর শরীরটাও কেমন আস্তে আস্তে নরম হয়ে যাচ্ছিল। সহচরীর কাঁধে মাথাটা ঠেকিয়ে
প্রিসলের সঙ্গেই গুনগুন করে গেয়ে উঠেছিল ‘ইটস নাও অর নেভার’...
সহচরীর নীল পানীয়ের প্রথম গ্লাসের অর্ধেকটা তখনও বাকি। ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের একটা টুকর�ো মেয়�োনিজে ডুবিয়ে মুখে
পুরে, উচ্ছ্বাসের চুলে আলত�ো বিলি কেটে দিয়ে বলল, ‘‘ডিভ�োর্সটা কবে নিবি আর? ওটা নেওয়ার পরেই কিন্তু এই
ছ’মাস বাদে আসার কথা ছিল। অথচ তুই কিছু ই বললি না। করলিও না। আমাকে মানু ষ ভাবিস না, অন্য কিছু ?’’
উচ্ছ্বাস মাথাটা উঠিয়ে নেয় সহচরীর কাঁধ থেকে। তাকিয়ে থাকে প্রেমিকার মুখের দিকে। দেখে এই নরম আল�োতেও
ওর চ�োখের দু ’ক�োল ভেজা। ক�োনও কথা বলতে পারে না উচ্ছ্বাস। বেয়ারা ঠিক তখনই চিকেন সিজলারটা দিয়ে যায়।
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সঙ্গে উচ্ছ্বাসের জন্য আরও একটা ব্লুবেরি। এলভিস তত ক্ষণে তাঁর গান পাল্টে ফেলেছেন... ‘সাসপিসিয়াস মাইন্ড’।
***************************************
কাল রাতে গ্লেনারিজ থেকে বেরিয়ে ওরা ম্যাল র�োডটাকে প্রায় প্রদক্ষিণ করেছিল, একে অপরের হাত ধরে। কিন্তু,
কেউ কারও সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। মনে মনে কে যে কী ভাবছিল, সেটাও জানায়নি একে অপরকে। ম্যাল
পেরিয়ে, মহাকাল মন্দিরের চড়াইটাকে বাঁ হাতে রেখে এগিয়ে গিয়েছিল। ঝিরি ঝিরি বৃ ষ্টি পড়ছিল। তার পর গ�োটা
পাহাড়টাকে ঘুরে ফের এসে পৌঁছেছিল ম্যালে। সেখানে ফিয়েস্তাতে একটা করে আইসক্রিম আর এক কাপ করে চা
খেয়ে হ�োটেলে ঢুকে পড়েছিল। রাত তখন ৯টা বেজে গিয়েছে। ওরা ঢ�োকার পরেই জুপুস করে বৃ ষ্টিটা আরও আরও
জ�োরে নেমে পড়ে।
হ�োটেলের ঘরটা বিশাল। ড্রয়িংরুমটাই এত বড় যে, কাল বিকেলে হ�োটেল ঠিক করার পর সহচরী বলেছিল, ‘‘এত
ভাল একটা হ�োটেলে এক রাত থাকাটা ঠিক প�োষাচ্ছে না। দু ’দিন থাকলে বেশ মজা হত!’’ শ�োওয়ার ঘরটাও একই
রকমের বড়।
হাত ধরে হাঁটা হয়েছে, আইসক্রিম খাওয়া হয়েছে, কিন্তু, দু ’জনের মধ্যে ক�োনও কথা হয়নি। হ�োটেলে ফিরেও ফ্রেশ
হয়ে একই বিছানা দু ’ভাগ করে শুয়েছে ওরা। কিন্তু, কেউ কারও সীমানা পের�োয়নি, এক বারের জন্যও।
সকালে প্রথম সহচরীই উঠেছে। সামনের দিকে পর্দাটা সরাতেই ঝপাং করে র�োদ ঢুকে পড়ে ঘরে। কম্বলের তলায়
গুটিয়ে থাকা উচ্ছ্বাসের চ�োখে সেই র�োদ্দুর পড়তেই, ‘‘আরে বন্ধ কর না। ঘুমটা এখনও প�োরেনি আমার।’’
সহচরী গম্ভীর স্বরে বলে, ‘‘আর শুয়ে থাকলে হবে না। ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে পড়তে হবে। ১০টা বেজে গিয়েছে।
আমি কিন্তু রেডি!’’
আর শুয়ে থাকেনি উচ্ছ্বাস। উঠে ব্রাশ করে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছে। তার পর দু ’জনে মিলে বেরিয়ে পড়েছে। ওদের
হ�োটেলের রাস্তাটা বাঁ দিকে যেখানে শেষ হয়েছে, তারই ক�োণায় কেভেন্টার্স।
দ�োতলায় সেই বিখ্যাত চিলতে ছাদের এক ক�োণায় ছাতার তলায় পাতা টেবিল-চেয়ারে বসে সহচরী অর্ডার দিয়েছে
চিকেন স্যান্ডউইচ, চিকেন সসেচ আর দার্জিলিং চা।
চায়ের কেটলির ঢাকনাটা সরাতেই, ম..ম.. করে উঠল। সহচরী ক�োনও কথা বলছে না। মুখটা নিচু করেই স্যান্ডউইচে
কামড়, মুখ না তুলেই চায়ের কাপে চুমুক।
একটা সসেজ মুখে পুরে উচ্ছ্বাস বলল, ‘‘কী রে কথা বলবি না? আমি কী এতটাই খারাপ? পাহাড়ের কাছে এসেও
এতটা গম্ভীর হয়ে থাকবি? এতটা একা করে রাখবি আমাকে?’’
‘‘ক�োনটা বাদ দিয়েছি বলত�ো! সবই ত�ো করছি। কাল ত�োর সঙ্গে মদ খেয়েছি। ম্যালে হেঁটেছি। রাতে ত�োর পাশেই
শুয়েছি। আজ সকালে, এই এখনও ত�োর সঙ্গেই চা খাচ্ছি। আর কী করতে হবে বলত�ো আমাকে? কী, কী করলে
তুই আমাকে রেহাই দিবি বলত�ো? আমাকে সব ভাবতে পারিস, শুধু এক বার, এক বার উচ্ছ্বাস মানু ষ ভেবে দেখিস।
বুঝতে পারবি, আমি কী ভাবে বেঁচে আছি। আমাকে এতটা দ�োষার�োপ করিস না। প্লিজ। আর কী করলে ত�োর শান্তি
হবে এক বার বল। আমি সেটাও করে দেখাচ্ছি।’’ এক ছাদ ল�োকের মধ্যে বড় আস্তে আস্তেই কথাগুল�ো বলে সহচরী।
কিন্তু, যে আবেগ নিয়ে ও কথাগুল�ো বলেছিল, সেটা আর ধরে রাখতে পারে না। হুড়মুড়িয়ে কান্না এসে চেপে ধরে
ওকে। দু ’চ�োখে ঝরঝরিয়ে...
ওর মাথাটাকে নিজের কাঁধের দিকে টেনে নেয় উচ্ছ্বাস। বলে, ‘‘এই পাগলি কাঁদছিস কেন! আর কী করলে শান্তি
হবে জানিস?’’
সহচরী ঝট করে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে আগুন-ভেজা চ�োখে উচ্ছ্বাসের দিকে তাকিয়ে বলে, ‘‘হ্যাঁ বল, কী করলে? বল।
বল। বল। বল।’’ উচ্ছাসের কলারটা চেপে ধরে বলতেই থাকে। কে তাকাচ্ছে, আর কে দেখছে, সে সবে আর মন
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নেই সহচরীর।
উচ্ছ্বাস আবারও সহচরীর মাথায় হাত ব�োলাতে চায়। কিন্তু, সে সু য�োগ ওকে আর দেয় না সহচরী। বলতে থাকে,
‘‘দিনের পর দিন আমাকে ঠকিয়েছিস। একের পর এক দিন চেয়ে নিয়েছিস। তার পর আর রাখিসনি সে সব কথা।
ত�োর কথা মানেই শুধু কথার কথা। মন থেকে কথা দিস না। দিতে পারিস না। রাখতেও পারিস না।’’ সহচরী যেন
আর নিজের মধ্যে নেই। অনেক দিন পর ওর বাঁধ ভেঙেছে। নিজেকে যেন কিছু তেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।
চেষ্টাও করতে চাইছে না। ওর মনে হচ্ছে, আজই সব শেষ করে দেবে। কী লাভ এ রেখে। শান্তি, স্বীকৃতি নেই।
নিজের মত�ো করে পাওয়া নেই। সব লু কিয়েচুরিয়ে। এখনও পর্যন্ত আগের সম্পর্কটা থেকে আইনি ভাবে বেরিয়ে
আসতেই পারল না উচ্ছ্বাস। আর পারবেও না।
‘‘শ�োন আজ এখানে শেষ হ�োক। সবটা শেষ হয়ে যাক। আর কেউই এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব না। তুই পারবি না,
নিজেকে বার করে আনতে। কীসের ভালবাসা রে! একটা পচা সম্পর্ক থেকে এখনও বের�োতে পারিস না! এত দিনে
ডিভ�োর্স পাওয়া দূ রে থাক, তুই ডিভ�োর্সটা ফাইল করেই উঠতে পারিসনি। মনে আছে, আগের বার কী বলে গিয়েছিল
এই দার্জিলিঙে? ছ’মাস পরে আমার হয়ে তুই এখানে আসবি। অন্তত ডিভ�োর্সটা ফাইল করে। পারিসনি। পারবিও
না।’’ এই প্রথম বার সহচরীকে এমন হাউ হাউ করে কাঁদতে দেখছে উচ্ছ্বাস। বিষয়টা যে জায়গায় গিয়েছে, তাতে
কী আর শান্ত করতে পারবে ও সহচরীকে? ওকে আগেই বলে দিলে হত। এতটা বাড়তে দেওয়া ঠিক হয়নি।
আসলে উচ্ছ্বাস এ ভাবেই বলতে চেয়েছিল। এখানেই বলতে চেয়েছিল। কিন্তু, এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে, ও সেটা
বুঝতে পারেনি।
সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিল ও সহচরীকে। সেই আনন্দটা পেতে কয়েক দিন আগের বিষয়টা ও চেপে রেখে দিয়েছিল।
বলতে চায়নি সহচরীকে।
এখন বললে কী কাজ হবে? থামাতে পারবে ওর এত প্রিয় কাছের মানু ষটিকে? জানে না। তা-ও শেষ চেষ্টা করে
দেখতে, উচ্ছ্বাস জামার ভিতরে রেখে দেওয়া প্লাস্টিকটা বার করে। সেখান থেকে আলত�ো করে বার করে কাগজটাও।
তুলে ধরে সহচরীর সামনে।
সে তখন দেখার অবস্থায় নেই। দু ’চ�োখের উপর তার মেঘের দল হামলে পড়েছে। প্রবল জ�োরে বর্ষা। সেই সঙ্গে
গর্জনও।
‘‘এই দেখ। আমি ডিভ�োর্স ফাইল করেছি। তুই যেটা ভেবেছিলি, আমি পারব না, এই দেখ সেটা আমি পেরেছি। চুপ
কর পাগলি, প্লিজ চুপ কর। আর কাঁদিস না।’’ উচ্ছ্বাসের এই কথায় কী বুঝল কে জানে সহচরী। কয়েক মুহূর্তের
জন্য চুপ করে যায়। তার পর চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে পড়ে। ছ�োট ঘরখানা পেরিয়ে নেমে যায় সিঁড়ির দিকে।
উচ্ছ্বাস ওকে পিছন থেকে ধরতে যায়। পারে না। শেষে নীচে এসে জাপটে ধরে সহচরীকে। ‘‘কী হয়েছে? কেন এমন
করছিস? স্বাভাবিক হয়ে কাগজটা দেখবি না? এই দেখ এটা আমার ডিভ�োর্স ফাইলের কাগজ!’’
রাস্তার মাঝেই জড়িয়ে ধরে সহচরী। প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে, ‘‘এটাও আমাকে এমন করে পেতে হল। আমাকে
আগে থেকে বললি না কেন? কেন নিজে থেকে বললি না উচ্ছ্বাস!’’
আলিঙ্গনে রাখা সহচরীর মাথায় হাত বুলিয়ে উচ্ছ্বাস বলে, ‘‘এক বার আমাকে ত�োর মহাকালের মন্দিরে নিয়ে যাবি
না?’’
কান্নায় ভেঙে পড়া সহচরী এ বার আরও জাপ্টে ধরে বলে, ‘‘যাব রে। এখনই যাব।’’
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- সু চরিতা

আজ সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। বৃ ষ্টি হবে মনে হচ্ছে। পাহাড় যে কখন রূপ বদলায় ব�োঝাই মুশকিল। গত
দু ’বছরে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে মেঘনা। ঠান্ডাটাও জাঁকিয়ে পড়েছে এই বর্ষায়। আজকাল পাহাড়ে ঠান্ডা শুধু
শীতের সময়ই পড়ে। বাকি সময় একটা সু ন্দর মিষ্টি একটা আবহাওয়া থাকে। যেটা দারুণ এনজয় করে মেঘনা।
চার বছর আগে অভিমানে শহর ছাড়ার পর দু ’বারই সেইমুখ�ো হয়েছে ও। একবার মা হঠাৎ অসু স্থ হয়ে পড়ায় ব�োনের
ফ�োন পেয়ে পরের দিনই চলে গিয়েছিল। পাঁচ দিন থেকে মাকে সু স্থ করে একবারে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। আর
গত বার পুজ�োর সময় এক সপ্তাহ কাটিয়ে এসেছিল ব�োনের মেয়ের আবদারে। মেঘনার জীবনের অনেকটাই জুড়ে
থাকে এই মেয়ে। তাই ওর আবদার ফেলতে পারে না। কিন্তু ওই শহরে গেলেই মনটা পালাই পালাই করে। তাই
বেশিরভাগ সময় ছু টি পড়লে ব�োন-মা মেঘনার কাছে চলে আসে।
পাহাড় ওদের চিরকালই পছন্দের ডেস্টিনেশন ছিল। মেঘনা একটা সময় স্বপ্ন দেখত একটা বয়সের পর পাহাড়েই
ঘর বাঁধবে। অয়নকে সে কথা বলেওছে অনেক বার। সায় দিত অয়ন। পাহাড়ে থাকার ইচ্ছেটা পূ রণ হল ঠিকই কিন্তু
একা। আর বেশ কিছু টা আগেই স্বপ্নটা সফল হয় গেল। ভাবতে ভাবতে জানলা দিয়ে শেষ পাহাড়টায় চ�োখ চলে যায়
মেঘনার। যতই ঠান্ডা পড়ুক সকালে কিছু ক্ষণ ঘরের সব জানলা খুলে দেয় ও। হাওয়া আসু ক, র�োদ আসু ক, বৃ ষ্টির
ছাঁট আসু ক জানলা বন্ধ করে না। ঘরের ভেতরের পরিবেশটা ফ্রেশ হয়ে গেলে তার পর সব বন্ধ করে দেয় শীতে।
গরমে অন্ধকার নামা পর্যন্ত খ�োলাই থাকে।
তামাংয়ের ম�োটেও তা পছন্দ নয়। কিন্তু ম্যাডামের কথা অমান্য করতে পারে না। চা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তামাং।
র�োজ সকালে মধু দিয়ে গ্রিন টি খাওয়ার অভ্যেস সেই কলকাতা থেকেই। বিকেলে এক কাপ কড়া করে কফি। শীতের
সময় এক দু ’কাপ কখনও সখনও বেশি হয়ে যায়।
‘‘ম্যাডাম বারিশ আয়েগা লগ রহা হ্যায়।’’
‘‘হুম’’ বলে চুপ করে থাকে মেঘনা।
আবার তামাং বলে, ‘‘আজ কেয়া বনায়েগা খানে মে?’’ তামাং জানে মেঘনা কী ভাল খায়। ওকে বলে দিতে হয় না।
আজ যদিও বিশেষ দিন। তাই জানতে চাইছে তামাং। বুঝতে পারে মেঘনা। তাও তামাংয়ের হাতেই ছেড়ে দেয় ও।
‘‘ঠিক হ্যায়, চিকেন বনাতে হ্যায় ফির।’’ আবার তামাং জানতে চায়, ‘‘কব নিকলেঙ্গে আপ? সু নীল ক�ো গাড়ি লানে
কে লিয়ে ব�োল দে?’’
মেঘনা জবাব দেয়, ‘‘একটু পর।’’ তামাং চলে যায়।
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জানলার সামনের চেয়ারটায় চা নিয়ে বসে মেঘনা। সকালের চা-টা মেঘনার কাছে সব সময়ই খুব স্পেশ্যাল।
পাহাড়ের এই মেঘ-র�োদের খেলা আর মাঝে মাঝে এক পশলা বৃ ষ্টি ওর খুব পছন্দ। এত দিন পাহাড়ে থেকেও সেই
ভাললাগা কম হয়নি।
ও এখানে আসার আগে ভেবেছিল পারবে ত�ো থাকতে? ব�োর হয়ে যাবে না ত�ো? কিন্তু ভাল আছে। ক�োনও প্রত্যাশা
নেই কারও কাছে। ক�োনও প্রতিয�োগিতা নেই। নিজের কাজ কর, নিজের মত�ো থাক। আর পাহাড়ি মানু ষগুল�ো
বড় ভাল হয়। ওদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে ক�োনও সমস্যা হয় না। ও এখানকার ম্যাডাম। সিকিমের একটি কলেজে
জার্নালিজম পড়ায়। আর ফাঁকা সময়ে স্থানীয় একটি ইংরেজি নিউজ পেপারে লেখালিখি করে। এই নিয়েই বেশ ভাল
কাটছে মেঘনার। সবাই সম্মান করে। ছু টিছাটায় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু -বান্ধবরা এসে ঘুরে যায়। ওর-ও ভাল লাগে। এ
বার গরমের ছু টিতে সঞ্জয় ওর পরিবার নিয়ে আসবে বলেছে। সেই কবেকার বন্ধু ত্ব সঞ্জয়ের সঙ্গে। স্কুল জীবনের।
তাই এখনও এতটা সু ন্দর।
ভালই ত�ো চলছিল সব। এত বছর পর কেন যে অয়ন হঠাৎ ফ�োন করে দেখা করতে চাইল। না করতেও পারেনি
মেঘনা। আজ বিকেলের ফ্লাইটে নামবে। ৩টের সময়। ঘড়ি দেখে মেঘনা। সকাল ৮টা। এখানে এসে তাড়াতাড়ি ঘুম
থেকে উঠতে শিখে গিয়েছে ও। পাহাড়ে যেমন সকাল তাড়াতাড়ি হয় তেমনই রাতও। ১০টার মধ্যে রাতের খাওয়া
সেরে কখনও টিভি দেখে, কখনই লেখালিখি বা পড়া। ১১টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে ১০টা থেকে ক্লাস থাকে।
আজ ছু টি নিয়েছে। অয়নকে আনতে বাগড�োগরা যেতে হবে। কলেজ গেলে দেরি হয়ে যাবে।
সু নীলকে বলেছে ১০টায় আসতে। গ্যাংটক থেকে বাগড�োগরা পৌঁছতে সকালে চার ঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়।
ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। আরও এক বার আকাশের দিকে তাকায় মেঘনা। কাল�ো মেঘটা যেন কাটছেই না।
এটা ভয়ের। এই কাল�ো মেঘের বৃ ষ্টিটা খুব বেশি হয়। এবং জ�োরে হয়।
জায়গা বদলালেও ফ�োন নম্বরটা বদলায়নি মেঘনা। কিন্তু গত চার বছরে ত�ো অয়ন এক বারও ফ�োন করেনি। দেখা
করতে চায়নি, য�োগায�োগ করেনি। হঠাৎ কী হল। উদ্বেগ বাড়ে মেঘনার। প্রেম নেই এখন আর। তবুও আশঙ্কার
যাতায়াত চলতে থাকে। ক�োনও সমস্যা? বলতে চায়নি অয়ন। কিন্তু গলা শুনে মেঘনার স্বাভাবিক মনে হয়নি। তাই
চিন্তা হচ্ছে। আসলে বিচ্ছেদটা খুব খারাপ ভাবে হয়েছিল। তাই দু ’জনের কেউই আর ফিরে যাওয়ার কথা ভাবেনি।
তা নিয়ে অয়নের প্রতি ওর ক�োনও রাগ নেই। ও ব�োঝে খারাপ লাগাটা দু ’তরফেরই ছিল। শুরুতে অয়নের ফেসবুকে
ওর অ্যাক্টিভিটিজ ব�োঝার চেষ্টা করত মেঘনা। কিন্তু অয়ন স�োশ্যাল মিডিয়া থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। কী-ই বা
করত, ওর পুর�ো ফেসবুক জুড়েই ত�ো ছিল মেঘনার সঙ্গে কাটান�ো সময়ের স্মৃতি। কিছু দিন পর দেখা বন্ধ করে দিয়ে
নিজেকে কাজে ডুবিয়ে দিয়েছিল ও। আর খ�োঁজ নেওয়া হয়নি। দু ’জনের পরিচিতরাও কখনও ওকে নিয়ে ক�োনও কথা
বলেনি। মাঝে গ্যাংটক বেড়াতে এসে মেঘনার সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিল অয়নের কলিগ ইমন। বিয়ে করেছে। ব�ৌয়ের
সঙ্গেও পরিচয় করিয়েছিল। এক দিন একসঙ্গে ডিনারও করেছিল ওরা। কিন্তু অয়ন নিয়ে একটাও শব্দ কেউ বলেনি।
আসতে আসতে কষ্ট সহ্য হয়ে নতুন জীবনে মানিয়ে নিয়েছিল মেঘনা। কিন্তু হঠাৎ অয়নের ফ�োনের পর থেকে
ঘ�োরটা কাটছে না। আনন্দ হচ্ছে না রাগ না খারাপলাগা বুঝতে পারছে না। গত সপ্তাহে তখন শেষ ক্লাসটা শেষ করে
টিচার্সরুমে ফিরে ব্যাগ গ�োছাচ্ছিল ও। বাড়ি ফিরবে। শুক্রবার করে মেঘনা কলেজ থেকে বাড়ি হেঁটেই ফেরে ইচ্ছে
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করে। ওর ভাল লাগে। শনি-রবি ছু টি। কখনও শিলিগুড়ি গিয়ে মাসের যাবতীয় বাজার করে আনে। শিলিগুড়িতে
খুড়তুত�ো ব�োনের পরিবারের সঙ্গেও দারুণ সম্পর্ক ওর। তাদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আসে। ওরাও কখনও চলে আসে
ছু টিতে।
ব্যাগটা কাঁধে তুলতেই হাতের ফ�োনটা বেজে উঠল। ওই অবস্থাতেই সবাইকে বিদায় জানিয়ে টিচার্সরুমের বাইরে পা
রাখল মেঘনা। অচেনা নম্বর। কেটে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ধরল ফ�োনটা। উল্টো দিকের হ্যাল�োটা পুর�ো নাড়িয়ে
দিল মেঘনাকে। ‘‘অয়ন বলছি।’’ এটা ওর পুরন�ো অভ্যেস, জীবন স্বাভাবিক না থাকলে চেনা ল�োককেও নিজের
পরিচয় দেয় ফ�োনে। চমকের মধ্যেই হাসি পেল মেঘনার। ফ�োন নম্বর বদলালেও চরিত্র যে বদলায়নি তা এই একটা
কথাতেই বুঝে গিয়েছে ও। অয়নের স্বভাব বদলান�োরও নয়।
চমক কাটিয়ে, গলা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে মেঘনা।
মেঘনা: বাবা এত দিন পর ক�োথা থেকে?
অয়নের: কলকাতা থেকেই।
মেঘনা: বল�ো কেমন আছ, হঠাৎ আমাকে ফ�োন করলে?
অয়ন: দরকার ছিল।
মেঘনা: বল�ো।
অয়ন: ফ�োন না, দেখা করতে চাই।
মেঘনা: আমি ত�ো কলকাতায় নেই।
অয়ন: জানি। আমি কি আসতে পারি ত�োমার কাছে?
মেঘনা: হ্যাঁ, অবশ্যই (বলে নিজেই অবাক হল মেঘনা)
অয়ন: আগামী সপ্তাহে দু ’দিনের জন্য আসছি, কবে কখন জানাচ্ছি।
আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার বেজে ওঠে ফ�োন।
অয়ন: শুক্রবার, দু পুর তিনটেয় নামব। আশা করি ক�োনও অসু বিধে হবে না ত�োমার।
মেঘনা: না না, কিসের অসু বিধে। আমি বাগড�োগরা থেকে ত�োমাকে নিয়ে আসব।
বাড়ি ফিরে মেঘনা ভাবে, এই ছেলের অ্যাটিটিউড একটুও বদলায়নি। কিন্তু তবুও গলার মধ্যে একটা যন্ত্রণা টের পায়
ও। একটা সময় ওর থেকে ভাল অয়নকে কেউ বুঝত�ো না। ওর মা-ও না। এত দিন পরেও বুঝতে পারে। খারাপ
লাগে। কেন কষ্টে আছে ও? নম্বরটা সেভ করে মেঘনা। পুরন�ো নম্বরটাও রেখে দেয়। মনে মনে মেঘনা ভাবে, আচ্ছা,
জিজ্ঞেস করা হল না ত�ো মা কেমন আছ? বিয়ে করেছে কিনা সেটাও জানা হল না। বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকলে ওকে
ম�োটেও আমার বাড়িতে থাকতে দেব না। আর বিয়ে করে আমার সঙ্গে দেখা করতেই বা আসবে কেন? এয়ারপ�োর্টে
দেখা হলে আগে ওটাই জিজ্ঞেস করব। যদি জানি করেছে তা হলে ওখানেই ওর বক্তব্য শুনে বিদেয় দেব।
‘‘ম্যাডাম ব্রেকফাস্ট। সু নীল ভি আ গ্যায়া গাড়ি লেকে।’’ তামাং আজ আলু র পর�োটা করেছে। সঙ্গে দই। কখন ফিরতে
পারবে জানা নেই। তাই পেট পুরেই খেয়ে নেয় মেঘনা। গলব্লাডার অপারেশনের পর থেকে খাওয়াটা খুব নিয়ম মেনে
করে ও। তার মধ্যে একা থাকে। অসু স্থ হলে কে দেখবে? ঘড়ির কাটায় ঠিক ১০টা বাজতেই সু নীলের সঙ্গে বেরিয়ে
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পরে ও। পথে কলেজে একটা ঢুঁ মারতে হবে। ফ�োন করে জানিয়েছিল। রাস্তায় পড়বে, দেখা করে চলে যাবে। অয়নের
ফ্লাইট ছাড়বে ২.১৫তে। কলকাতা-বাগড�োগরা মাত্র ৪৫ মিনিটের ফ্লাইট। সেই হিসেব করেই বেরিয়েছে ও। কলেজে
দেখা করে আবার বেরিয়ে পড়ে।
ও, বেরন�োর সময় অয়নের জন্য দু ট�ো আলু পর�োটা প্যাক করে নিয়েছে। আগেও এমনটাই করত মেঘনা। অয়ন কী
খাবে, কখন খাবে সব ওর নখদর্পণে থাকত। তাও ওরা এক সঙ্গে থাকতে পারল না। বিয়েটা আর করা হল না।
আসলে এত বাহ্যিক বিষয় ঢুকে পড়ল যে ওরা আর সামলাতে পারল না। মেঘনাই বলেছিল, ‘‘একে অপরকে এত
বছর ভালবাসার পর ঘৃ ণা করাটা খুব কষ্টের হবে। কিন্তু যে দিকে যাচ্ছে তাই হবে আর কিছু দিন পর। তার আগে
দূ রে যাওয়াই শ্রেয়।’’ মেনে নিয়েছিল অয়ন। রেগে আগে কত বার মেঘনাকে ছেড়ে দিয়েছে অয়ন। মেঘনাও। কিন্তু এ
বারটা সত্যি ছিল, পাহাড়ে আস্তানা গাড়ার পর টের পেয়েছিল মেঘনা। মা-ব�োন বুঝেছিল, তাই ক�োনও প্রশ্ন করেনি।
সমর্থন জানিয়েছিল শুধু ।
‘‘ম্যাডাম বৃ ষ্টির ছাঁট আসছে। জানলাটা বন্ধ করে দিন।’’ সু নীলের ডাকে সম্বিত ফেরে। প্রবল জ�োড়ে বৃ ষ্টি নেমেছে।
বাঁ দিকটা ভিজেই গেছে অনেকটা। জানলা বন্ধ করে এসি চালায় সু নীল। মেঘনার দৈনন্দিন জীবনে এই দু ট�ো ল�োকই
রয়েছে। তামাং ঘরের সব কাজ, আর বাইরে সু নীল। গাড়ি চলান�ো থেকে শুরু করে বাজার সব ওর দায়িত্ব। বৃ ষ্টির
প্রক�োপে সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না। এই আবহাওয়ায় ওরা অনেক পাহাড়ে যাতায়াত করেছে। এই সব ভাবায় না
মেঘনাকে। গানটা একটু বাড়িয়ে দিতে বলে জানলায় চ�োখ রাখে মেঘনা। গাড়ির মিউজিক সিস্টেমে তখন, ‘ভেঙে
ম�োর ঘরের চাবি, নিয়ে যাবি কে আমারে।’ মেঘনার খুব পছন্দের গান। হঠাৎই মনে হয়, কেন ও অয়নের ডাকে
একবারও না ভেবে সাড়া দিল? এই চার বছরে ত�ো ও একবারও খ�োঁজ নেয়নি। ভাবেনি মেয়েটা বেঁচে আছে না মরে
গিয়েছে? কেন ছু টেছে মেঘনা ওর এক ডাকে। সব সময় ওর কথাই চলবে? ওর ক�োনও অনু ভূতি থাকতে নেই?
কেন যাবে ও?
প্রায় দু ’ঘণ্টা আগেই এয়ারপ�োর্টে পৌঁছে গিয়েছে অয়ন। চেক-ইন করে লাউঞ্জে গিয়ে একটা কফি নিয়ে বসেছে।
অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। বিমান বন্দরে একবার ঘ�োষণা হল বাগড�োগরার আবহাওয়া খারাপ থাকায়
ফ্লাইট উড়তে দেরি হতে পারে। মনটা খারাপ হয়ে গেল অয়নের। ভাবছিল মেঘনাকে জানাবে। কিন্তু ভাবল, এত
ক্ষণে ও বেরিয়ে পড়ে অনেকটা চলেও এসেছে। তাই জানিয়ে লাভ নেই। আর শেষ ফ�োনে বলে দিয়েছে আর ফ�োন
করবে না। এয়ারপ�োর্টের বাইরে দেখা হবে। তাই ফ�োনটা ডায়াল করেও কেটে দেয় অয়ন। একটু দেরি হলে মেঘনা
ত�ো আর চলে যাবে না। ওর জন্য অপেক্ষাই করবে। মেঘনাকে ও চেনে খুব ভাল করে।
এত ভাল করে চেনা স্বত্বেও ওরা এক হতে পারেনি। প্রেমটা বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়নি। কেন যে এমন হল এয়ারপ�োর্টে
বসে বসে ভাবে। মা, বলেছে এ বার মেঘনাকে নিয়েই আসিস। মেঘনা আশা করি কারও প্রেমে পড়েনি। বিয়ে
করেনি সেটাও নিশ্চিত নয় অয়ন। তবে ওর বিশ্বাস মেঘনা বিয়ে করেনি। মা বলেছে, এ বার মানিয়ে নিয়ে আসিস
মেয়েটাকে। ও ছাড়া ত�োকে আর কেউ বুঝবে না। অয়নও তাই ভেবেছে। ওর সঙ্গে দু ’দিন থেকে বুঝবে ওর জীবনে
কেউ এসেছে কিনা, তার পর ফিরে আসার আর্জি জানাবে। আর না ফিরতে চাইলে, অয়ন ওর কাছে চলে যেতে চায়
সারা জীবনের জন্য। নিশ্চিত করে ফেলেছে অয়ন।
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‘‘বড্ড সময় নিয়ে ফেললাম, জানি। আমি ত�ো এমনই। সব কাজে দেরি করে ফেলি। আমার মেঘ ঠিক বুঝবে।’’ আদর
করে মেঘ ডাকত অয়ন। প্রেমটা যেন আবার নতুন করে জাঁকিয়ে বসছে অয়নের ঘাড়ে। চার বছর পর মেঘনাকে
দেখবে। কেমন দেখতে হয়েছে ও? অয়নের চুল আরও উঠে গিয়েছে। একটু যেন বুড়�ো হয়েছে। ফ্লাইট এক ঘণ্টা
লেট। তিনটের সময় ফ্লাইট টেক-অফ করার সময় ঘড়ি দেখল অয়ন। আর মাত্র এক ঘণ্টা। তিনটের সময় নামার
কথা ছিল, মেঘনা নিশ্চয় পৌঁছে গিয়ে জানতে পেরেছে ফ্লাইট এক ঘণ্টা লেট। আর অয়নের উপর রাগে গজগজ
করছে। একটা ফ�োন করে ত�ো জানাতে পারত। ভাবতে ভাবতেই মেঘের রাজ্যে ঢুকে পড়ে অয়নের উড়ান। চারটের
সময় বাগড�োগরায় নেমে যায়। বৃ ষ্টির জন্য ল্যান্ড করতে বেশ সমস্যায় পড়েছে পাইলট। তখন অয়নের মনে হচ্ছিল
এই যদি ফ্লাইটটা ক্র্যাশ করে যায় তা হলে আর মেঘনার সঙ্গে দেখা হবে না। কিন্তু বিমানচালক অয়ন-সহ বাকি
যাত্রীদের সু স্থ শরীরেই নামিয়েছে।
ব্যাগ নিয়ে এয়ারপ�োর্টের বাইরে বেরিয়ে আসে অয়ন। বাগড�োগরা বিমানবন্দর খুবই ছ�োট। এ রকম বিমানবন্দর ও
আগে দেখেনি। স্টেশনের মত�ো খানিকটা। ক�োনও বাড়াবাড়ি নেই। কিছু ই নেই যে চক�োলেট কিনবে মেঘনার জন্য।
কলকাতায় অত ক্ষণ বসেও কেনা হয়নি। এখন নিজের উপরই রাগ হচ্ছে। চক�োলেট ছাড়া ও কখনও মেঘনার সঙ্গে
দেখা করেনি আগে। মা অবশ্য মেঘনার পছন্দের একটা লাল শাড়ি দিয়ে দিয়েছে পুজ�োয় পরার জন্য। সেটা ও দেবে
মেঘনাকে। ও নিজে কিছু ই কিনে উঠতে পারেনি। মেঘনার পছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে কেনা খুব কঠিন। তাই গ্যাংটক
থেকেই কিনে দেবে ভেবেছে কিছু । ও যা শপিংপ্রেমী, ভেবে হাসি পায় অয়নের।
এয়ারপ�োর্টের বাইরে বেরিয়ে মেঘনাকে দেখতে পায়না অয়ন। আসপাশে আছে ভেবে বাইরেটাতেই দাঁড়িয়ে থাকে।
১৫ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পরও মেঘনা আসে না। ক�োথায় গেল? ফিরে যাওয়ার ত�ো কথা নয়। ফ�োনটা বের করে
ডায়াল করে অয়ন। ফ�োন নট-রিচেবল। বার বার ফ�োন করে অয়ন। ফ�োন নট-রিচেবল। পাগলের মত�ো ফ�োন করতে
থাকে। মাঝে মা ফ�োন করে জানতে চায় দেখা হয়েছে কিনা। মেঘনা আসে না। বিকেল গড়িয়ে রাত হয়। মেঘনা
আসে না। এয়ারপ�োর্টের বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে। রাতে বাগড�োগরা থেকে ফেরার ক�োনও ফ্লাইট নেই। সকাল পর্যন্ত
অপেক্ষা করতে চায় অয়ন। ক�োথাও আটকে গেছে হয়ত�ো। তা বলে একটা ফ�োন করে জানাবে না? না আসে না
মেঘনা, আসে না ফ�োনও। এয়ারপ�োর্টের বাইরে দাঁড়িয়েই সূ র্যোদয় দেখে অয়ন। আবার ফ�োন করে। নট-রিচেবল।
কান্না পায় অয়নের।
এ ভাবে পারল মেঘনা? সকাল গড়িয়ে দু পুর হয়। কলকাতায় ফেরার টিকিট কেটে উঠে বসে বিমানে। সারা রাত
দু ’চ�োখের পাতা একবারও বন্ধ করতে পারেনি। যদি মেঘনা আসে সেই আশায়। কিন্তু মেঘনা আসে না। বাগড�োগরা
থেকে সঠিক সময়েই কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেয় অয়নের উড়ান। ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে বাড়ি পৌঁছয় ও. মা
খাটে হেলান দিয়ে টিভিতে বাংলা খবরের চ্যানেল দেখছে। সেখানেই ভেসে ওঠে, তিস্তা বাজার থেকে দু ’কিল�োমিটার
উপরে বিরাট ধসে সিকিম পুর�ো বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। অনেক বাড়ি ভেঙে গিয়েছে। তার পর থেকেই নিখ�োঁজ গ্যাংটক
কলেজের জার্নালিজমের শিক্ষিকা মেঘনা সামন্ত। তার সহকর্মীরা জানিয়েছেন, ছু টি নিয়ে শিলিগুড়ি যাচ্ছিল মেঘনা।
টিভির স্ক্রিনে ভেসে ওঠে তামাংয়ের মুখ, ক্যামেরার সামনে কাঁপাকাঁপা গলায় সে বলে, ‘ম্যাডাম কা দ�োস্ত আনেবালা
থা কলকাতা সে। তিন বাজে কা ফ্লাইট থা। ইস লিয়ে ম্যাডাম ১০ বাজে হি নিকাল গ্যায়া থা। অর পাতা নেহি।’ বলে
কান্নায় ভেঙে পড়ে।
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প্রসাধনী রবি

- অয়ন চক্রবর্তী

বাঙালীর এখন জীবন মানে জী-বাংলা। আর আগে ছিল বাঙালীর জীবন মানে রবীন্দ্রনাথ। এবার ভাবুন আপনি আপনার
শ�োয়ার ঘ�োরে বসে জী-বাংলা দেখছেন মন্ত্র-মুগ্ধের মত�ো, আর বিজ্ঞাপন বিরতিতে তরকারিটা নাড়তে যাবেন ভাবছেন, ঠিক
এমন সময় আপনার টিভি জুড়ে আবির্ভূত হলেন তিনি, রবীন্দ্রনাথ। গায়ে মাখার সাবান , মাথায় মাখার তেল, খাওয়ার মিষ্টির
দ�োকান, গাড়ি চলার রেল থেকে শুরু করে ইন্সুরেন্স, মুখে মাখার ক্রিম পরের পর বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছেন তিনি, রবীন্দ্রনাথ।
কি ভাবছেন প্রবন্ধের লেখক পাগল ? তা কিঞ্চিত । এতক্ষণ সব ভুল পড়েছেন? একদমই না। প্রমাণ আছে? ইয়েস
মিলর্ড। আচ্ছা একটা কথা বলু ন, তিনি বিজ্ঞাপন দেবেন নাত�ো কে দেবেন? বাঙ্গালী মহাবিশ্বের স্টার অফ দ্যা স্টারস ,
সু পার ডুপার স্টার যদি কেউ থেকে থাকেন, তাহলে তিনি ত�ো রবীন্দ্রনাথ। ও, ক্লাবের ফট�োতে চন্দন সাজিয়ে, আধা তাজা
রজনীগন্ধার মালা দিয়ে বছরে দু বার পুজ�ো করেন বলে, মানতে অসু বিধে হচ্ছে? রবীন্দ্রনাথ থেকে ঠাকুর ব্যাপারটা আলাদা
করে দিলাম। নিজগুনে মাপ করবেন, এই প্রবন্ধ, কবিগুরুর স্টার, টি-আর-পি ও ব্রান্ড ভ্যালু তে যেসব বিজ্ঞাপন আল�োকিত
হয়েছে, তার ওপর একটু আল�োকপাত করেছে দয়া করে লেখকের মুণ্ডপাত করবেন না। এই হল�ো গ�োড়ার কথা।
এবার বলি গ�োড়ার কথা। ২০১৬ সালের পূ জাবার্ষিকীতে প্রকাশিত রবিবেদের বেদবেদান্ত করে যখন পাঠকবৃ ন্দের
মার্জনা, ভাল�োবাসা, ভ্রুকুটি ইত্যাদি কুড়চ্ছি, পত্রিকার সহ-সম্পাদক গুহ সাহেব বললেন, ‘ বাঙ্গালীর সর্বকালের
সেরা তারকাকে নিয়ে লিখেছ ভায়া; মিক্সড রিভিউ ত�ো আসবেই। ‘ মনে মনে
বললাম ইউরেকা। বাঙ্গালীর সর্বকালের সেরা স্টার এর ব্রান্ডভ্যালু ও সমকালীন
আর্থসামাজিক মার্কেটে ওনার উপস্থিতি নিয়ে রিসার্চ শুরু হল�ো। ইউর�োপ এ
বাংলা বই এর বিশেষ জ�োগান নাই তাই ইন্টারনেট, ব্লগ এসবই ভরসা, তথ্যসূ ত্র
মূ লত ওয়েব রেফারেন্স, চিত্রসূ ত্র ওল্ড ইন্ডিয়ান অ্যাডভারটাইসমেন্ট ওয়েবসাইট।
বিবিধ প্রসঙ্গ, রবিপ্রসঙ্গ, প্রথমখন্ড, আনন্দবাজার পত্রিকার কাছেও ধার রইল
এই প্রবন্ধের। সব মিলিয়ে ‘ প্রসাধনী রবি’র আয়�োজন। প্রসঙ্গে আসার আগে
একটা কথা পাঠকদের না বলে থাকতে পারছি না, ‘প্রসাধনী রবি’ লেখার আগে
রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে ছিলেন কবিগুরু, আর এই জার্নিতে উনি উত্থিত হলেন
‘গুরুদেবের’ আসনে। রবিসাধনার এই পর্যায়ে যে অনু ধাবন, তা পাঠকবৃ ন্দ এর
রবীন্দ্রনাথকে যে মহামানবের আসনে বসায় সেই আশা রেখে প্রসঙ্গে ঢুকলাম।
কবিগুরু সাবানের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। এই পংক্তিটি লিখতে গিয়েই আমার
লেখনী, থুড়ি, কি-ব�োর্ড থরথর করে কাঁপছে। যাইহ�োক ১৯১৮ সালে গ�োটা
বিশ্ব যখন যু দ্ধে মত্ত গ�োদরেজ ক�োম্পানি বানিয়ে ফেলল পৃথিবীর সর্বপ্রথম
ভেজিটেবল অয়েল স�োপ। ইউর�োপিয়ানরা যেসব সাবান এতদিন বানিয়েছে সবই অ্যানিম্যাল ফ্যাটের তৈরি। ১৯১৯
সালে গ�োদরেয লঞ্জ করল�ো তাদের সাবান, ব্রান্ড নাম দিল�ো ‘নং ২’, মজার ব্যাপার হল�ো গ�োদরেজ ক�োম্পানি ‘নং ১
‘ তখনও বের করেনি, এবং তারা জানত�ো ‘নং ২’ , ‘নং ১’ এর থেকে বেশী ভাল�ো হবে, ১৯২২ আত্ম প্রকাশ করল�ো
গ�োদরেজ ‘নং ১’ ভেজিটেবল অয়েল স�োপ, কবিগুরু হলেন সাবানের ব্রান্ড এম্বাসেডর, লিখলেন, ’I know of no
foreign soaps better than Godrej’s and I will make a point of using Godrej’s soap.’ গুরুদেবের
লেখাটা দু বার পড়ুন , বুঝতে পারবেন নিছক সাবানের বিজ্ঞাপনী নয় এটা। এবার পলিটিকাল লেখাটা দেখুন, গান্ধীজীর
নেতৃত্বে অহিংসা ও স্বদেশী আন্দোলন তখন তুঙ্গে, ১৯১৯-এ রবিঠাকুর সবে নাইট উপাধি ছু ঁড়ে মেরেছেন ব্রিটিশদের
মুখে, ন্যাশনালিস্ট দের ইম�োশন মার্কেটের সব থেকে বড়�ো প্রোডাক্ট তখন, আর দেখে কে, মাখ ভেজ সাবান।
রেকর্ড সেল হ�োল গ�োদরেজ নং-১ স�োপের। সাথে সাথে আরও অয়েল স�োপ বাজারে আসে। তার মধ্যে বিখ্যাত
হ�োল কর্ণাটকের স্যার এম, বিশ্বেস্বরয়ার তত্ত্বাবধনে উৎপাদিত মাইস�োর স্যান্ডেল স�োপ। বিরাপ্পন যে জঙ্গলের
কাঠ ঝেড়ে বীর হয়ে গেল, মাইস�োরের রাজা সেইকালে সেই জঙ্গলেরই চন্দন কাঠের তেল দিয়ে সাবান বানিয়ে
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আপনার স্নান ঘরে পৌঁছে দিতে ভার দিয়েছিলেন স্যার এম, বিশ্বেস্বরয়াকে।
ইদানীং কালে বাঙ্গালীর অধু না ব্রান্ডম্যান, জনপ্রিয় এক্স-ক্রিকেটা্ হেলথড্রিংস
এর বিজ্ঞাপন দিচ্ছে কিছু বুদ্ধিজীবীর মনে হচ্ছে, ছিঃ ছিঃ কি দরকার ছিল আর
এসবের, তিনি যে কবিগুরু কেই অনু সরণ করছে তা আর কে ব�োঝাবে। হাত
তুলু ন কে কে বর্নভিটা খেয়েছেন? কি বললেন , হৃত্বিক র�োশান? হ্যাঁ উনি ত�ো
আজকের সু পার হির�ো, তা, সব যু গের সু পার হির�োরাই যে বর্নভিটা খেতেন
সেই গল্পটা শুনু ন। সালটা ১৯৩৭, কবিগুরুর চলে যাওয়ার বছর চারেক আগে।
বৃ দ্ধ গুরুদেব তখন কিঞ্চিৎ দু র্বল এবং অসু স্থ। হলে কি হবে, বাঙ্গালী তথা
ভারতবর্ষের সু পার হির�ো তখন তিনি। গুরুদেবের হেলথ দেখে, হেলথ ড্রিংস
ক�োম্পানি ভাবল�ো এই হ�োল ম�োক্ষম সময়, বর্নভিটার বিজ্ঞাপনে গুরুদেব লিখলেন
‘বর্নভিটা সেবনে উপকার হয়েছে’। এই বিজ্ঞাপনে হেলথ ড্রিংসের সেলস ফিগারে
কতটা পরিবর্তন হয়েছিল জানিনা, তবে আমার মত�ো অপ্রতিভাশালী লেখকরা
এই বিজ্ঞাপনটি দেখে নিশ্চয়ই ওই বিশেষ হেলথড্রিংসটি খেয়ে লিখতে বসত।
‘প্রসাধনী কবি’ লেখার সময়, সবসময়ই কবিগুরুর কেশরাশি দেখে আমার মনে হয়েছে, ভদ্রল�োকের এই চুল, ক�োন
হেয়ার প্রোডাক্ট এর বিজ্ঞাপনে ওনাকে দেখা যাবেনা তা হয়? উত্তর পেলাম হেমেনবাবুর কাছে। হেমেন্দ্র ম�োহন ব�োস।
প্রথম ভারতীয় যিনি গ্রাম�োফ�োন প্রস্তুত করেন ভারতের মাটিতেই। সেই হেমেন বাবুর কেশ তৈলেরও ব্যবসা ছিল।
দাদু ঠাকুমা বা নিদেনপক্ষে বাবা মাদের জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন কুন্তলীন হেয়ার অয়েলর কথা। কুন্তলীন
এর বিজ্ঞাপনের জন্য বিশ্ববরেণ্য কবি লিখলেন ‘কুন্তলীন তৈল আমি দু ইমাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার
এক আত্মীয়ের বহুদিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল, কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া
একমাসের মধ্যে তাঁহার সু ঘন কেশ�োৎপাদন হইয়াছে। এই তৈল সু ভাষিত
এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দু র্গন্ধে পরিণত হয়না। ‘১৯৩৩’ এর ৬ই
আগস্ট ‘দ্যা আডভান্স’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এই বিজ্ঞাপনটি। হেমেনবাবু খুব
বড় এন্টারপ্রেনর ছিলেন। ওনার আর�ো অনেক প্রসাধনী দ্রব্যের ব্যবসা ছিল।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবাসী পত্রিকায় লেখেন ‘ কেশে মাখ�ো ‘’কুন্তলীন’’, রুমালেতে
‘’দেলখ�োশ’’, পানে খাও ‘’তাম্বু লান’’, ধন্য হ�োক ‘’এইচ ব�োস’’। আমি ব্যাক্তিগত
ভাবে এরমধ্যে ক�োন শিল্পপতি স্তুতি দেখিনা, বরং এক বাঙ্গালী শিল্পপতিকে
অভিনন্দন জানিয়েছিলেন বলাই ভাল�ো। রবীন্দ্রনাথের এই যে বিপুল এন্ডোর্স্মেন্ট
প�োর্টফলিও, তাতে কবির আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে খুঁটিয়ে দেখার স্পর্ধা বা
ইচ্ছে ক�োনটাই আমার নেই, কিন্তু ১৯৮১ সালে ‘জয়শ্রী’ পত্রিকায় প্রকাশিত
শকুন্তলা রায়ের একটি প্রবন্ধ থেকে হুবহু
উদ্ধৃ ত করলাম কিছু তথ্য। শকুন্তলা দেবী
লিখেছেন ‘ একবার ঢাকা থেকে ‘জয়শ্রী’
পত্রিকার জন্য লেখা সংগ্রহ করতে আমরা
কবিগুরুর কাছে যাই। আমাদের দেখে উনি খুব আনন্দিত হয়ে বললেন ত�োমরা
ত�ো ‘জয়শ্রী’, ঢাকা থেকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছ? তারপর কিছু ক্ষণ নানা
বিষয় কথা বলার পর আমাদের উদ্দেশ্য জানাতে উনি বললেন, সে ত�ো ত�োমাদের
দেখেই বুঝতে পরেছি। কিন্তু কবিগুরু খুব ক্লান্ত আর লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকায়
আমাদের লেখা দিতে পারলেন না। শেষকালে আমাদের হতাশ মুখের ভাব
দেখে কি মনে হল�ো, তিনি বললেন - খালি হাতে ফিরে যাবে, এইটে নিয়ে যাও।
এক বাক্স ‘রেডিয়াম স্নো’ - গ�োটা কতক শিশি হবে- তিনি আমাদের হাতে তুলে
দিলেন। বললেন এইটা সবাই মিলে মাখ�ো। আমি ত�ো এসব ব্যবহার করি না।
আমি বললাম, কিন্তু আমি ত�ো দেখছি আপনি ওদের বিজ্ঞাপনে লিখে দিয়েছেন যে,
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আপনি এগুল�ো ব্যবহার করেন। ব্যবহার না করে লিখলেন কি করে ?
উনি একটু হেসে বললেন দু ট�ো লাইন দিলে আমার ভিক্ষের ঝুলিতে
কিছু টাকা পাওয়া যাবে যে। তথ্যটির ব্যাপারে অবগত হওয়ার পর
থেকে এই অধম আর কখনও ই বলিউড খাঁদের ফর্সা হওয়ার
ক্রিমের বিজ্ঞাপন দেখে গালমন্দ করেনা। ইউর�োপ ফেরত কবি
ক�োনদিনই ভারতীয় রেল পরিষেবা নিয়ে আপ্লু ত ছিলেন না। তার
বহু নিদর্শন বা প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কবি তাদেরও ফেরান নি।
কমবয়সী দের কাছে ভারতীয় রেলওয়েকে জনপ্রিয় করতে খুব মিষ্টি
দু ট�ো লাইন উপহার দেন পূ র্ব রেলওয়েকে, ‘রেলগাড়ির কামরায়
হঠাৎ দেখা, ভাবিনি সম্ভব হবে ক�োনদিন’- বাংলা ছবি প্রাক্তনের
চিত্রনাট্যের গন্ধ পাচ্ছেন? নিন্দুকেরা ওরকম পায়। তা ভাবছেন কি, শুধু ট্রেনের বিজ্ঞাপন দিয়েই স্টার থেমে থাকবেন ?
হেঃ হেঃ এত�ো সহজ না, কবিগুরু ইন্টারন্যাশনাল ব্রান্ডেও এন্ডরস করেছেন। KLM তথা রয়াল ডাচ এয়ারলাইনস
এর কথা পাঠকবৃ ন্দের অজানা নয়। তাদের বিজ্ঞাপনেও রবীন্দ্রনাথ ‘ কলিকাতা হইতে পারস্য দেশে আমাদের
বিমানযাত্রা সম্পূর্ণ রূপে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে এবং ইহার জন্য
ওলন্দাজ বিমান ক�োম্পানি আমার অতিশয় প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ...
আমার এই বয়সে এই প্রকার সু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা কেবল কে-এলএম এই সম্ভব হইবে। ‘ KLM বড়�ো হরফে ফলাও করে বিজ্ঞাপন দিল�ো
‘ অভিজ্ঞ বিমানযাত্রীর প্রিয়- KLM’ আমার ত�ো এইটা ভেবেই আনন্দ
লাগছে, যে KLM একসময় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞাপন দিত। হায়রে বাঙ্গালী।
রবীন্দ্রনাথের ব্রান্ড এন্ডোর্সমেন্টের এই বিশাল ব্যাপ্তির বড় কারণ হ�োল অনু র�োধ
ও পরিচিতি। ওনার বন্ধু মহল ও পরিচিত মহলের প্রত্যেকেই হয় শিল্পপতি নয়
সরকারী উপরের মহলের ল�োক। তাদের সাথে ওঠা বসা ওনার, তাই অনু র�োধ
ফেলতে পারতেন না। আরেকটি কারণ হল�ো উনি যে সময় শ্রেষ্ঠতার শৃ ঙ্গে সেই
সময়টা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ইতিহাসের খুব গুরুত্বপূ র্ণ একটা সময়।
অহিংস আন্দোলন, বিদেশী দ্রব্য বর্জন এসবের র�োল উঠেছে দেশে। দেশী পণ্যের
প্রম�োশনের কাণ্ডারি দ্যা বেস্ট অফ দ্যা বেস্ট রবীন্দ্রনাথ হবেন নাত�ো কে হবেন?
তাইত ১৯৩০ সালে কাজল কালির বিজ্ঞাপনে কবি লিখলেন ‘কাজল কালি ব্যবহার
করে সন্তোষ লাভ করেছি, এর কালিমা বিদেশী কালির চেয়ে ক�োন অংশে কম নয়। দেশী সু লেখা কালির বিজ্ঞাপনে কবির
লেখা ‘সু লেখা কালি’। এই কালি কলঙ্কের চেয়েও কাল�ো। ‘ বিদেশি ক�োম্পানি পার্কারের কুইংক বা শেফার্স এর স্ক্রিপ্ট কে
টেক্কা দিতে, রবীন্দ্রনাথ কে ত�ো এগিয়ে আসতে হবেই। রবির লেখনী নিশ্চয়ই বাঙ্গালীর দ�োয়াত ভরেছিল দেশী কালিতে।
একটা জিনিষ খেয়াল করেছেন, যে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞাপন গুলিতে ভিনদেশি পণ্যের থেকে দেশী পণ্য ভাল�ো, এরকম তুলনা
করে লিখেছেন। যদিও এই তুলনাগুল�ো আক্ষরিক অর্থে কতটা গ্রহণয�োগ্য সেই বিতর্কে গেলাম না। কারণ আজকের
মত�ো তখনকার দিনেও বিজ্ঞাপনের অধিকাংশ ছিল সত্য বর্জিত। কিছু মহলে রবীন্দ্রনাথের এই বিশাল এন্ডর্সমেন্ট
প�োর্টফলিও ভ্রুকুটির উদ্রেকও করে। কিন্তু ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতন, তারপর পাঠভবন, এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন
করার যে বিশাল যজ্ঞ, তার ঘি -এর জ�োগান দিতে নিশ্চয়ই তার বিজ্ঞাপনী জগৎ সহজ করেছিল। এবং তাই ত�ো হওয়া
উচিৎ। শান্তিনিকেতন খুলে রবীন্দ্রনাথ ব্যবসা করেন নি। লাভ হয়েছে দেশের, শকুন্তলা দেবী কে বলা সেই ভিক্ষার ঝুলি
ত�ো দেশের জন্য, নাইলে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছ�োট নাতির কি দায় পড়েছে রেডিয়াম স্নো - এর বিজ্ঞাপন দিতে।
যাইহ�োক ফিরি বিজ্ঞাপনের কথায়, রবীন্দ্রনাথ যে শুধু ই বিদেশী দ্রব্য বর্জন করার বিজ্ঞাপনে যু ক্ত ছিলেন তা নয়,
হবেনই বা কেন, তিনিত�ো রবীন্দ্রনাথ, মহীরুহসম ব্যাপ্তি তার। ব্রিটিশরা যখন ভারতবর্ষে চা-কে জনপ্রিয় করার
জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, কবি লিপটন এর জন্য পদ্যপ্রসব করলেন ‘চা-স্পৃশ্য চঞ্চল / চাতকদল চল / কাতলী
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-জল তল / কলকল হে... ‘কাতলী বলতে উনি সম্ভবত কেটলির কথা বলেছেন। লিপটন কর্তৃপক্ষ বিবৃ তি দিল�ো
‘ আমাদের চা এর সাথে সরাসরি তার নাম যু ক্ত করার বিষয়ে আমরা প্রথমে ইতস্তত ব�োধ করেছিলাম। কিন্তু
ভাবতে ভাল�ো লাগছে যে, বিভিন্ন ব্রান্ডের চায়ের মধ্যে লিপটন ই একমাত্র কবিগুরুর সমর্থন লাভ করেছেন। ‘হেঃ
হেঃ ভায়া লিপটন, রাখে রবি, মারে কে। জলয�োগ মিষ্টির দ�োকান, হিন্দুস্তান ইন্সুরেন্স, ঘি, বাটা জুতা, নেপলিয়ান
লাইব্রেরি। ... নামের তালিকা অসীম। সবার বিজ্ঞাপনেই রবীন্দ্রনাথ, সেই রবীন্দ্রনাথ যিনি ‘লজ্জাভূ ষণ’ প্রবন্ধে
বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে লিখেছেন ‘সংবাদপত্রে দ�োকানদারেরা যেরূপ বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন দেয়, যে ব্যক্তি নিজের
সমাজের চক্ষে সেইরূপ অক্ষরে বিজ্ঞাপন দেয়, সংসারের হাতে বিক্রয়ে পুতুলেরে মত�ো সর্বাঙ্গে রং চং মাখাইয়া
দাঁড়াইয়া থাকে, ‘ আমি ‘ বলিয়া দু ট�ো অক্ষরের নামাবলী গায়ে দিয়া রাস্তার চ�ৌমাথায় দাঁড়াইতে পারে, সেই ব্যক্তি
নির্লজ্জ। সে ব্যক্তি তাঁহার ক্ষুদ্র পেখমটি চড়াইতে থাকে, যাহাতে করিয়া জগতের আর সমস্ত দ্রব্য তাঁহার পেখমের
আড়ালে পড়িয়া যায় ও দায়ে পড়িয়া ল�োকের চক্ষু তাঁহার উপর পড়ে। এক রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞাপন করেন , আরেক
রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে এহেন মত প�োষণ করেন, পরতে পরতে নতুনত্ব। স্টার থিয়েটারে এই রবিঠাকুরের
আশেপাশের আসনের টিকিটের দাম বেশী রাখা হত�ো সেই প্রমাণ পাওয়া যায়। যাইহ�োক, এবার আসি ইতির কথায়।
রবিঠাকুরের শত সহস্র বাকী পূ জারীদের মত�ো আমি এক অতি ক্ষুদ্র পূ জারী মাত্র, কিন্তু আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ শুধু ২৫শে
বৈশাখ আর ২২শে শ্রাবণের হারম�োনিয়াম পেটান�োর জন্য রবীন্দ্রনাথ নন। ওনাকে প্রকাশ করার মত�ো ভাষা এখন�ো আমার
অপরিণত, লেখনী ধারণ করতে পারেনি। তাই ওনাকে নিয়ে যে মনন তা আমার এক ব্লগার এর কিছু লাইন ধার করেই
বলি। ‘আমার জীবনে রবীন্দ্রনাথ যেটুকু প্রাসঙ্গিক, তা আমার আটপ�ৌরে দীনতা আর ল�োকাল বাসে ঝুলতে থাকা শুন্যতা
দিয়েই বিচার্য, সেমিনারের রবীন্দ্রনাথ আমার নন। ছায়ানটের রবীন্দ্রনাথও আমার নন। আমার রবীন্দ্রনাথ লেখেন, পড়েন,
ভালবাসেন, চুমু খান, শিহরিত হন, মিথ্যে বলেন, প্রেম করেন, ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠি মৃণালিনী দেবীর কাছে লু ক�োন
এবং তিনি সু পার স্টার তাই বিজ্ঞাপনও করেন। বেঁচে থাকলে ফেসবুকও করতেন, এবং বর্তমান সমাজের অবস্থা দেখে,
মধ্যরাতে উত্তর কলকাতা বাড়িতে নিঝুম জানালার পাশে বসে বসে সিগারেটে টান দিয়ে স্ট্যাটাস আপডেট-ও দিতেন।
উনি যে প্রতিদিনের , প্রতিক্ষণের , প্রতিমুহূর্তের।
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স্বাধীনতা দিবস - দেশভাগ দিবস – ঘুরে ফিরে দেখা
- ডাঃ পাঞ্চজন্য ঘটক

স্বাধীনতার ৭১ বছর পূ র্ণ হল�ো | দেশ ভাগেরও তাই | দেশভাগ আমি নিজেকে ভুলতে দেব না কিছু তেই | আমার
ছেলে তেমনভাবে Partition এর কথা জানত�ো না | গত বছর ১৫ই অগাস্ট থেকে আমি ওকে Partition নিয়ে
পড়াশ�োনা করার রসদ দিয়েছি | বলেছি আমাদের পরিবারের লড়াইয়ের কথা | দেশভাগের আগে ও পরের দাঁত
চাপা লড়াইয়ের কথা | আমাদের পরিবার আরও অনেক বাঙালি পরিবারের মত�ো দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে|
আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম দেশভাগ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না | আমার পরবর্তী প্রজন্মের দূ র সম্পর্কের এক
আত্মীয়া আমাকে বলেছিল�ো - কি দরকার এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে ?
Those who forget history find themselves condemned to repeat it - এই কথাটি আমি খুব মানি |
তাই একজন Psychiatristএর কাছে খুব fashionable না হলেও ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভাল�ো লাগে |
একজন মন�োবিজ্ঞানীর দৃ ষ্টি দিয়ে ব�োঝার চেষ্টা করি কেন এমনটা হয়েছিল | Partition থেকে আমরা শিক্ষাগ্রহণ
করিনি | নরমেধ যজ্ঞ বন্ধ হয়নি | ১৯৬৪ - ১৯৭১ - ১৯৯২ - ২০০২ -- সাম্প্রদায়িক মৃত্যুর মিছিল চলেছে |
দেশভাগ নিয়ে বিস্তর লেখা হয়েছে |
রাজনৈতিক - ঐতিহাসিক দৃ ষ্টিভঙ্গি
থেকেই ব�োধহয় বেশি | সমাজবিজ্ঞান
বা মন�োবৈজ্ঞানিক গবেষণা তেমনভাবে
হয়েছে কি? মাউন্টব্যাটেন - জিন্নাহ গান্ধী - নেহেরু - প্যাটেল এঁদের ভূমিকা,
এঁদের তীব্র মতবির�োধ - ব্যক্তিত্বের
লড়াই নিয়ে অনেক আল�োচনা হয়েছে |
অনেক আল�োচনা হয়েছে ব্রিটিশরাজের
Divide and Rule policy নিয়ে | কিন্তু একই পাড়ায় দীর্ঘদিনের বাসিন্দা কি করে কন্যাসম কাউকে ধর্ষণ করে
তার স্তন কেটে রাস্তায় ফেলে দিতে পারে - ক�োন রাজনীতির জন্য? ক�োন ধর্মের জন্য? ক�োন রাজনীতির পাল্লায়
পড়ে জ্যান্ত শিশুদের ছু ড়ে ফেলা হত�ো জ্বলন্ত তন্দুরের ভেতর? এই বীভৎস মানব ব্যবহার ( জান্তব কথাটা ইচ্ছে
করে এড়িয়ে গেলাম - জন্তুদের ভেতর এই ব্যবহার আমার জানা নেই) উথলে উঠেছিল মনের ক�োন অন্ধকার ক�োণ
বেয়ে? এই আগুন কতদিন ধরে জ্বলছিল ধিকিধিকি? নিভে গেছে কি সেই আগুন? ভরসা করে বলতে পারছি না |
১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরের দাঙ্গা চ�োখের সামনে দেখেছি যে | দেখেছি কয়েক লহমার ভেতর আমার চেনা শহর
কলকাতার বদলে যেতে | তাই আজীবন ব�োঝার চেষ্টা করে যাব�ো দেশভাগ | আরেকটা দেশভাগ, আর�ো অনেক
দেশভাগ আটকান�োর জন্য | WhatsApp, Facebook এ স্বাধীনতা দিবসের নানা উৎসবের ভেতর জাগিয়ে রাখব�ো
দেশভাগ কে |
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দেশভাগের সময় আমার বাবা ম্যাট্রিকের কাছাকাছি ক্লাসে পড়তেন | চুল�োয় গেল পড়াশ�োনা, পরীক্ষা | কয়েকশ�ো
বছরের ভিটেমাটি ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল�ো আমার পরিবার | আর�ো লাখ লাখ পরিবারের সঙ্গে | কি ভাবছিলেন
আমার বাবা দেশ ছেড়ে আসার আগের বিকেলটিতে? কি করেছিলেন তিনি সেদিন সারাদিন ? কটা বই, কটা
মার্বেল গুলি গুছিয়ে নিতে পেরেছিলেন তিনি তাঁর পুঁটলিতে? প্রাণের দায়ে তাড়া খাওয়া বিশাল পরিবারের কাছে
তার সেই পুঁটলির গুরুত্ব ছিল কতটা? কার কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সেদিনের সেই বিদায়বেলায়?
কার�ো ভেজা চ�োখ মুছে দিতে দিতে বলেছিলেন কি ১৪ বছরের কিশ�োর - কান্দিস না রে, কয়দিন পরেই ত�ো
ফিরা আসু ম | ঠাকুমা - জেঠিমারা কি রান্না করেছিলেন সেদিন? কি মাছের ঝ�োল রান্না হয়েছিল শেষবারের মত�ো
? শ্রাবণ মাসে পদ্মা পাড়ের মানু ষগুল�ো মেতে উঠত�ো ইলিশের স্বাদ গন্ধে | শেষবারের মত�ো ইলিশের ঝ�োল খেয়ে
ছাড়তে পেরেছিলেন কি কয়েকশ�ো বছরের বসত বাড়ি ? গৃহদেবতা নারায়ণশিলার নিত্য পূ জা কি ঘটা করে
হয়েছিল শেষ বারের মত�ো ? নাকি চালকলা জুটেছিল শুধু? শ�োনা গিয়েছিল�ো কি প্রস্তরখণ্ডের ভেতর থেকে ক�োন�ো
নিষ্ফল দীর্ঘশ্বাস?
সত্যি কি ফিরে আসার ক�োন�ো ভরসা নিয়ে দেশ ছেড়েছিলেন? বড়�ো হয়ে বাবাকে অনেকবার বলেছি - চল�ো বাবা,
একবার দেশের বাড়ি দেখে আসি | বাবা হালকা হেসে এড়িয়ে গেছেন | বড়�ো অভিমান নিয়ে চলে গেছেন বাবা |
চলে গেছেন আমার বাবার মত�ো লাখ লাখ বাঙালি |
এতবড়�ো ঘটনা অনেকেই কিন্তু বেশ দ্রুত সামলে নিয়েছিল | আমাদের মত�ো অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার ক�োন�োরকম
সংরক্ষণের রক্ষাকবচ ছাড়াই দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে দাঁড় করিয়ে ফেলতে পেরেছিলেন নিজেদের পরিবার
দেশভাগের বছর কুড়ির ভেতর | বিলেতি ম�োটরওয়েতে দুরন্ত গতিতে Lexus বা Mercedes চালাতে চালাতে
ভুলেই যেতে পারতাম অনায়াসে আমার পরিবারের লড়াই, বাবা জেঠুর লড়াইয়ের কথা | ঝাঁ চকচকে স্টকহ�োমের
লিখন পত্রিকার জন্য লিখতেই পারতাম নান্দনিক ক�োন�ো বিষয় নিয়ে |
কিন্তু Refugee তকমা গা থেকে ঝেড়ে এক নতুন প্রদেশে, নতুন জীবন শুরু করার সেই জীবনযু দ্ধের ইতিহাস
কিছু তেই ভুলতে দেব না নিজেকে | অন্য বাঙালিদের | স্মৃতির baton, দিয়ে যাব�ো আমার সন্তানের হাতে | যাতে
এই লড়াইয়ের সৈনিকদের সম্মান জানিয়ে যেতে পারি বহু প্রজন্ম ধরে | নাইবা থাকল�ো দেশভাগের শহিদের
ক�োন�ো স্মৃতিস�ৌধ | বেঁচে থাক সেই লড়াইয়ের স্মৃতি মনের ভেতর | এই স্মৃতি থেকে জেগে উঠুক এক প্রতিজ্ঞা,
এক অঙ্গীকার - অনেক হয়েছে, আর নয় | এবার থামুক ধার্মিক-সাম্প্রদায়িক এই হানাহানি আর চাপান উত�োর
| দেশভাগের পর তৃতীয় প্রজন্ম এসে গেছে | এবার চলুন, আমরা একসাথে বাঁচি | পৃথিবী, নিজেদের দেখিয়ে
দিই - আমরা একসাথে বাঁচতে পারি।
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বলাইবাবুর দিদিশাশুড়ি

- শীর্ষেন্দু মুখ�োপাধ্যায়

নতুন বাসায় ভাড়া এসে প্রথম রাত্তিরেই একটু বিপাকে পড়ে গেল দিবাকর। মাঝরাত্তিরে ঘরের মধ্যেই খুটখাট শব্দ
আর চলাফেরার আওয়াজ। তবে খুব মৃদু। দিবাকর বলবান ল�োক। ভীতুও নয়। চ�োর ঢুকেছে মনে করে তেড়ে উঠে
পড়তে যাচ্ছিল। কে যেন বলল, চুপ করে শুয়ে থাক�ো । বীরত্ব দেখাতে হবে না।
গলার স্বর শুনে দিবাকরের হাঁফ ছাড়বার উপক্রম। চ�োর ঢুকেছে বটে। তবে মেয়েমানু ষ চ�োর। দিবাকরের
আবার প�ৌরুষের ষোলআনা অহংকার। চ�োর ধরতে হলে সাপটে-জাপটে ধরতে হয়। কিন্তু মরে গেলেও দিবাকর
মেয়েমানু ষের গায়ে হাত দিতে পারবে না। গলা খাঁকরি দিয়ে সে বলল, কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?
কেউ ক�োন জবাব দিলে না। শব্দও আর হচ্ছিল না। দিবাকর উৎকন্ঠিত হয়ে দু শ্চিন্তা নিয়ে খানিকক্ষণ শুয়ে থেকে
ফের উঠতে যেতেই আবার সেই কন্ঠস্বর, বারণ করছি কিন্তু!
দিবাকর আচ্ছা মুশকিলে পড়ে গিয়ে বলে, দেখুন, আমি কিন্তু এবার চেঁচিয়ে ল�োক জড় করব�ো। চ�োর মহিলা বলল,
চ্যাঁচাবে! চ্যাঁচাবে কেন?
আপনি যে চুরি করতে ঢুকেছেন!
এ-ঘর টা আমার ঘর। তুমি ঢুকেছ কেন?
কি মুশকিল ! এটা যে আমি মাসে পাঁচশ টাকায় বলাইবাবুর কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছি। এ ঘর আপনার হয় কোন
সু বাদে?
চুপ করে শুয়ে থাক�ো, আমার অনেক কাজ আছে।
দিবাকর কি করবে বুঝতে পারছিল�ো না। তার ঘরে অবশ্য চুরি করার মত�ো বিশেষ কিছু নেইও। কয়েকটা
অ্যালু মিনিয়ামের বাসন-ক�োশন, একটা ল�োহাড় কড়াই, কয়েকটা জামা-প্যান্ট আর বড়জ�োর হাজারখানেক টাকা।
চুরি গেলেও তেমন ক্ষতির কিছু নেই। কিন্তু তা বলে চ�োরকে ত�ো প্রশয়ও দেয়া যায় না। দিবাকর ফের গলা
খাঁকারি দিয়ে বলল, চুরি করা কিন্তু অপরাধ। অন্ধকার থেকে জবাব এল, আগে চুরিটা হ�োক ত�ো! বেশ কথা, চুরি
হবে আর আমাকে বসে বসে দেখতে হবে ! এটা ত�ো জুলুম হয়ে যাচ্ছে!
কত টাকা ভাড়া নিয়েছ�ো বললে?
মাসে পাঁচশ টাকা।
বিন�োদ পাল তিনশ�ো টাকা ভাড়ায় ছিল।
তা জেনে আমার কি হবে? আপনি এবার আসু ন। রাতবিরেতে মেয়েদের ঘরের বার হওয়া ঠিক নয়। বুঝেছেন?
অনেক রকম বিপদ হতে পারে।
তোমাকে নিয়েই ত�ো বিপদ। ক�োত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলে বল�ো ত�ো বাপু! ত�োমার মতলব খানা কি?
দিবাকর ভারি অসন্তুষ্ট হয়ে বলে, উড়ে এসে জুড়ে বসতে যাব কেন? আমি আমার কাজেই এসেছি।
চ�োর বলল, আর জায়গা জুটলা না? মরতে এবাড়িতে কেন?
চ�োরের কাছে জবাবদিহি করতে আত্নসম্মানে লাগলো দিবাকরের। সে বেশ ঝাঝাল�ো গলায় বলে, আপনার এত
জানার কাজ কি? চুরি করতে ঢুকেছেন, কাজ সেরে মানে মানে চলে যান। আমাকে ঘুম�োতে দিন।
ও বাবা, খুব মেজাজ দেখছি ত�ো ! তা চুরি করার মতোই বা কি আছে ত�োমার শুনি ! দেখেশুনে ত�ো মনে হয় তুমি
একটা হাড় হাভাতে। ক�োথা থেকে এস জুটলে ?
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দিবাকর সেটা জানে। তাই গম্ভীর হয়ে বলল, তা বলে চ�োরের জন্য কি স�োনদানা সাজিয়ে বসে থাকতে হবে নাকি?
বেকার না কি হে বাপু তুমি?
কেন, চাকিরি দেবেন নাকি?
বলি, পেটে বিদ্যে-টিদ্যে কিছু আছে? নাকি নন-ম্যাট্রিক ! চেহারাটা ত�ো মন্দ নয়, কিন্তু রাঙা মুল�ো হয়ে ত�ো লাভ
নেই!
দিবাকর ভারি চটে গিয়ে বলে, বেকারও নই, হাড়হাভাতেও নই। আর পেটে যথেষ্ট বিদ্যেও আছে।
ও বাবা! আবার ফ�োস করে যে!
করব না ? যা খুশি বলে গেলেই হল? চ�োরদের এত আস্পর্ধা ম�োটেই ভাল নয়।
কেন, চ�োর বুঝি মনিষ্যি নয়? উচিত কথা কওয়ার হক সকলেরই আছে। তা ঘরদ�োর এমন ছিরি কেন ? ট্যাঁকের
জ�োর নেই যে, তা ত�ো বুঝতেই পারছি। তা কি করা-টরা হয় শুনি !
তা আপনাকে বলতে যাব কেন?
বলতে হবে না, ছিরি-ছাঁদ দেখে বুঝে নিয়েছি। বলাইবাবুরও বলিহারি যাই। ম�োটে পাঁচশ টাকার ল�োভে
অজ্ঞাতকুলশীল, হাঁড়ির হাল ল�োক এনে জুটিয়েছে।
দিবাকর ফুঁসে উঠে বলে, যা খুশি বললেই হল ? অজ্ঞাতকুলশীল আবার কে? এই ফলসাডাঙার বিশ্বাসবাড়ী
একসময় ল�োকে এক ডাকে চিনত�ো। আজ ভিটেমাটি হেজেমেজে গেছে বলে ত�ো আর আমরা ভেসে আসিনি।
আমি আমাদের পুর�োন�ো ভিটেতেই আবার দালানক�োঠা তুলব বলে এসেছি। বিশ্বাসবাড়ীর ছেলে শুনলে আজও
ল�োকে খাতির করে।
বিশ্বাসবাড়ী! মন�ো বিশ্বাসের বাড়ির কথা বলছ নাকি বাপু?
মন�ো বিশ্বাস নয়, মন�োরঞ্জন বিশ্বাস। আমার দাদু র বাবা।
তাহলে তুমি ন্যাড়া বিশ্বাসের নাতি?
ন্যাড়া আমার ঠাকুরদার নাম ছিল। ভাল�ো নাম দৃ কপতি বিশ্বাস। এবার বুঝলেন ত�ো ম�োটেই অজ্ঞাতকুলশীল নই!
ওঃ! ন্যাড়া বিশ্বাসের নাতি বলে খুব দেমাক! তা ন্যাড়া বিশ্বাস যেমন জমিদার ছিল তেমনি আবার ওকালতি পাসও
ছিল। তা তুমি ক�োন লবডঙ্গা শুনি? ন্যাড়া বিশ্বাসের নাতি বলেই কি ল�োকে সেলাম ঠুকবে?
ম�োটেই তা বলিনি। আমি ইংরেজিতে এম. এ। কলেজে পড়াই। শ্যামপুর কলেজে চাকরি পেয়ে এসেছি। নিজেদের
গাঁয়ে থেকে চাকরি করব।
বাপ রে। তবে ত�ো বিদ্যের জাহাজ বলতে হয়!
ঠাট্টা করছ না কি?
পাগল। একে ন্যাড়া বিশ্বাসের নাতি, তার উপর পেটে বিদ্যে একেবারে গিজগিজ করছে। বলি একাই এসেছ, না
সঙ্গে পরিবারও আছে?
পরিবার আবার কিসের? মা-বাবা শহরে থাকেন। দু -ব�োনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাবা রিটায়ার করে মাকে নিয়ে
এখানেই চলে আসবেন।
অ্যাত্ত ধেড়ে বয়সের ছেলে, বিয়ে করনি যে ! আইবুড়�ো থাকবে না কি?
থাকলে আপনার কি? তাতে কি কারও গায়ে ফ�োসকা পড়ছে?
ত�োমার ভাল�োর জন্যই বলা বাপু। কাঁচা বয়সের মেয়েরা বাপের আড়ায় আড়ায় নজর রাখবে। বদনাম হতে
কতক্ষণ?
এবার আপনি যান ত�ো ! যা পেয়েছেন প�োঁটলা বেধে নিয়ে এবার বিদায় হ�োন। জীবনে কখনও ক�োন চ�োরকে
গেরস্তের সঙ্গে এত কথা বলতে দেখিনি।
বলি, ক-টা চ�োর দেখেছ জীবনে? চ�োর নানারকম হয়। আর সবাই কিন্তু ছ্যাচড়া চ�োর নয়।
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চ�োর মানেই ছ্যাঁচড়া। যারা অন্যের র�োজগারে ভাগ বসায়, নিজে পরিশ্রম করে র�োজগার করে না, তারা ছ্যাঁচড়া না
ত�ো কি?
ওঃ! মুখে যে একবারে তত্ত্বকথার ফুটকড়াই ফুটছে! ন্যাড়া বিশ্বাসের নাতি আর এম.এ পাস বলে মাথা কিনে
নিয়েছ�ো নাকি?
ম�োটেই মাথা কিনে নিইনি। জিজ্ঞেস করলে বলেই বলা। আপনার কাজ হয়ে থাকলে এবার দয়া করে আসু ন
গিয়ে। আর সকালে আমার কাজে যেতে হবে।
যাব�ো ক�োন চুল�োয়! এটাই আমার ঘর। গত তিরিশ বছর ধরে এখানেই থানা গেড়ে বসে আছি। বলাইবাবুর
আক্কেলও বলিহারি, আমার ঘরে উটক�ো ল�োক ঢুকিয়ে পয়সা র�োজগার করছেন!
তার মানে! এ ঘরে আপনিও থাকেন না কি?
তবে?
কিন্তু বলাইবাবু যে বললেনসে বাপু অনেক কথা। ক্রমে ক্রমে জানতে পারবে। বেশী জেনে কি হবে?
কালই বাড়ি ছেড়ে দেব।
দিবাকর সকাল সকাল বলাইবাবুর কাছে হাজির হল। এ যে বড় মুশকিল হল বলাইবাবু! রাত-বিরেতে আমার ঘরে
যে চ�োর ঢুকে পড়েছে। তার উপর মেয়েমানু ষ। যদিও কাল কিচ্ছুটি নিয়ে যায়নি।
বলাইবাবু অতি সজ্জন মানু ষ। শশব্যস্ত হয়ে উঠে দিবাকরকে চেয়ারে বসিয়ে ভারি অপরাধী মুখ করে বললেন, খুব
অসু বিধে হয়েছে বুঝি?
তা হবে না? চ�োর ত�ো চ�োর, তার উপর বেজায় মুখরা। মাঝরাত অবধি তেড়ে ঝগড়া করে গেল আমার সঙ্গে। শুধু
কি তাই! আবার এও বলল যে, ওই ঘরটা নাকি ওরই। তার ঘরে সে থাকবে। - এররকম হলে ত�ো আমাকে অন্য
ব্যবস্থা দেখতে হয় বলাই বাবু।
আহা, ব্যস্ত হবেন না । উনি মানু ষ তেমন খারাপ নন। আমারই দিদিশাশুড়ি! গঙ্গজলি দেব্যা।
আপনার দিদিশাশুড়ি! তা তিনি রাত-বিরেতে আমার ঘরে চড়াও হন কেন?
ওইটেই ত�ো হয়েছে বিপদ। বছরদশেক আগেই মারা গেছেন, কিন্তু ঘরটার মায়া কাটাতে পারেননি। নতুন ল�োক
এলে প্রথমটায় একটু বাজিয়ে দেখে নেন আর কি, ক-দিন পর দেখবেন আর সাড়াশব্দ পাবেন না।
অ্যাঁ! সর্বনাশ! উনি কি তাহলে ভূ ত? জেনে শুনেই কি আপনি আমাকে একটু ভুতুড়ে ঘর ভাড়া দিলেন?
বলাইবাবু হেঁ-হেঁ করে হাত কচলে বিগলিত মুখে বললেন, আরে ভূ ত বলে কি মানু ষ নয়! আর ভাড়ার কথা যদি
বলেন, তাহলে বলি ফলসাডাঙায় এখন একখানা ঘরের ভাড়াই আটশ�ো-হাজার থেকে দু -হাজার অবধি। তা ওই
ঘরখানার একটু দ�োষ আছে বলেই অর্ধেক ভাড়ায় দিয়েছি।
ভাড়া কম বলে কি শেষে ভূ তের হাতে মরব?
বালাই ষাট, মরবেন কেন? গঙ্গাজলি দেবার শুধু শরীরখানাই নেই, আর সব আছে। সেই জেদ, সেই দাপট, সেই
গলার জ�োর। দেখবেন আপনার ঘরে কখনও চ�োর-ডাকাত আসবেনা, সাপ বা বিছে ঢুকবে না, বিপদ-আপদ হলে
আগাম টের পাবেন। এইসব বাড়তি সু বিধে এ বাজারে কে দেবে বলু ন?
কিন্তু রাতবিরেতে ঝগড়া করলে ঘুম হবে কি করে?
কিছু মনে করবেন না দিবাকরবাবু, আসল কথাটা হল ক�োন কারনে আপনাকে বুড়ির ভারি পছন্দ হয়েছে। অন্য সব
ভাড়াটেদের ত�ো বুড়ি হুড়�ো দিয়ে দু -দিনেই তুলে দেন। ভয়টয়ও দেখান। কিন্তু আপনার বেলায় মনে হয় তেমনটি
করার ইচ্ছে নেই। ঘরটা ছাড়বেন না, আমি না হয় আর�োও একশ�ো টাকা ভাড়া কমিয়েই দিচ্ছি। দ�োন�োমন�ো করে
দিবাকর রয়েই গেল।
মাঝরাত্তিরে আবার গের�ো। সদ্য চ�োখের পাতা লেগে এসেছে, এম সময় আবার সেই চেনা গলা, উঁঃ খুব ত�ো
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বলাইয়ের কাছে আমার নামে লাগিয়ে এলি। তাতে লাভ হল কিছু ?
আবার জ্বালাতে এলেন বুঝি?
তা জ্বালাব না? কাল ত�ো চ�োরছ্যাঁচড় কত কি বললি, তারপর নালিশ ঠুকে এলি। কেন রে হতভাগা, ত�োর ক�োন
পাকা ধানে মই দিয়েছি?
দেননি? র�োজ রাতে যদি ঘুমের বার�োটা বাজিয়ে ঝগড়া শুরু করেন তাহলে টেকা যে দায় হবে।
ঝগড়া আমি করি, না তুই করিস?
আমি আবার ক�োথায় ঝগড়া করলু ম?
ঝগড়া না হয় না হল, মুখে-মুখে ত�ো বলিস। ত�োর বড্ড চ�োপা।
কথার পিঠে কথা ত�ো আসবেই।
হ্যাঁরে, চাকরিতে জয়েন দিলে নাকি?
দিলু ম ত�ো।
মাইনে কত বল ত�ো?
তা মন্দ নয়। কেন, মাইনে জেনে কি করবেন?
জেনে রাখা ভাল কিনা। তুই যে বলাইয়ের বাড়ির এই একটেরে ঘরটা কেন ভাড়া নিলি, তা কি আমি জানি না?
তার মানে? ঘর ত�ো ল�োকে থাকার জন্যই ভাড়া নেয়।
তা নেয় বটে। কিন্তু মদনবাবুর বাড়িতে এর চেয়ে ঢের ভাল�ো ঘর ছিল। প্রতাপ ঘ�োষের বাড়ির একতলাটা ত�ো
ভারি সরেস, নগেন মিত্রের বাসাও খারাপ ছিল না। সে সব ছেড়ে এ বাড়িতেই থানা গেড়েছিস কেন, তা বুঝি জানি
না ভেবেছিস?
কি মুশকিল, এটা পছন্দ হয়েছিল তাই। আল�ো-হাওয়া আছে, ঘরখানাও ভাল�ো।
আর বুঝি কিছু নেই?
আর কি থাকবে?
কেন, টুকুস। বলাইয়ের ছ�োট মেয়ে। ভাড়া নিতে এসে আড়ে আড়ে যখন চাইছিলি তখনই বুঝেছিলু ম ফাঁদে
পড়েছিস। ওসব কি আর বুঝতে বাকি থাকে রে?
দিবাকরের কানটান গরম হয়ে গেল। বুকের মধ্যে ধক্ ধক্। বলল, যাঃ! বাজে কথা। কে বলেছে ওসব? না না,
ম�োটেই ওসব নয়। আপনি ত�ো ভারি ইয়ে দেখছি!
ওরে, আর লজ্জা পেতে হবে না। ত�োর বয়স আমারও একদিন ছিল।
ছিঃ ছিঃ, কি যে বলেন!
সত্যি কথা বল ত�ো, টুকুসকে ত�োর ভারি পছন্দ কি না।
যাঃ। আপনি মানু ষকে ভারি লজ্জায় ফেলেন ত�ো!
চুপিচুপি ত�োকে একটা কথা বলে যাই, টুকুসেরও ত�োকে ভারি পছন্দ।
কি করে বুঝলেন?
বলব কেন? হিঃ হিঃ হিঃ…।
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Children’s Corner

ACROSS		
2
Evil man
4
Goddess of knowledge
5
Last day of durga puja
8
Husband of Durga
10
Which Indian month durga puja celebrated
11
Home of Durga
		
DOWN		
1
Other name of Durga Puja
2
When is the Bodhan performed?
3
When does Devipaksha begin?
6
How many hands
7
Durga's son
9
Name the deity from whom Mahishasur, the demon received the boon of immortality?
		
Reference: https://www.puzzle-maker.com/crossword_Print.cgi
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Match the Pair

Hasi Khushi
(Collected from: https://www.everythingmom.com/activities/60-jokes-to-make-kids-laugh)

Q. Why is it so windy inside a sports arena?
A. All those fans.

Q. What does a cloud wear under his raincoat?
A. Thunderwear.
Q. What are the two things you can’t have for breakfast?
A. Lunch and dinner.
Q. What letters are not in the alphabet?
A. The ones in the mail.
Q. What animal needs oil?
A. A mouse because it squeaks.
Q. Why did melon jump into the water?
A. Because it wanted to be a watermelon.
Q. What race is never run?
A. A swimming race.
Q. What has two legs but can’t walk?
A. A pair of pants.
Q. What gets wetter the more it dries?
A. A towel.
Q. What kind of nut has no shell?
A. A doughnut.
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Full text of Swami Vivekananda’s historic speech in 1893
Opening Address - Chicago, Sept 11, 1893
Sisters and Brothers of America,
It fills my heart with joy unspeakable to rise in response
to the warm and cordial welcome which you have given
us. I thank you in the name of the most ancient order of
monks in the world; I thank you in the name of the mother of religions, and I thank you in the name of millions
and millions of Hindu people of all classes and sects.
My thanks, also, to some of the speakers on this
platform who, referring to the delegates from the
Orient, have told you that these men from faroff nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am
proud to belong to a religion which has taught the
world both tolerance and universal acceptance.
We believe not only in universal toleration, but we
accept all religions as true. I am proud to belong
to a nation which has sheltered the persecuted and
the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we
have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites, who came to Southern
India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote
to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my
earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings: “As the
different streams having their sources in different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee.”
The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in
itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in
the Gita: “Whosoever comes to Me, through whatsoever form, I reach him; all men
are struggling through paths which in the end lead to me.” Sectarianism, bigotry,
and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth.
They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood,
destroyed civilization and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible
demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come;
and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention
may be the death-knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the
pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal.
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Concluding Address -- Chicago, September 27, 1893
The World’s Parliament of Religions has become an accomplished fact, and
the merciful Father has helped those who labored to bring it into existence,
and crowned with success their most unselfish labor.My thanks to those
noble souls whose large hearts and love of truth first dreamed this wonderful dream and then realized it. My thanks to the shower of liberal sentiments that has overflowed this platform. My thanks to this enlightened
audience for their uniform kindness to me and for their appreciation of every
thought that tends to smooth the friction of religions. A few jarring notes
were heard from time to time in this harmony. My special thanks to them,
for they have, by their striking contrast, made general harmony the sweeter.
Much has been said of the common ground of religious unity. I am not
going just now to venture my own theory. But if any one here hopes that
this unity will come by the triumph of any one of the religions and the
destruction of the others, to him I say, “Brother, yours is an impossible
hope.” Do I wish that the Christian would become Hindu? God forbid. Do
I wish that the Hindu or Buddhist would become Christian? God forbid.
The seed is put in the ground, and earth and air and water are placed around
it. Does the seed become the earth, or the air, or the water? No. It becomes a
plant. It develops after the law of its own growth, assimilates the air, the earth,
and the water, converts them into plant substance, and grows into a plant.
Similar is the case with religion. The Christian is not to become a Hindu or a Buddhist,
nor a Hindu or a Buddhist to become a Christian. But each must assimilate the spirit of
the others and yet preserve his individuality and grow according to his own law of growth.
If the Parliament of Religions has shown anything to the world, it is
this: It has proved to the world that holiness, purity and charity are
not the exclusive possessions of any church in the world, and that every system has produced men and women of the most exalted character.
In the face of this evidence, if anybody dreams of the exclusive survival of
his own religion and the destruction of the others, I pity him from the bottom of my heart, and point out to him that upon the banner of every religion
will soon be written in spite of resistance: “Help and not fight,” “Assimilation and not Destruction,” “Harmony and Peace and not Dissension.”
- Collected
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