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 শশদটের পালে       -শপ্রয় রঞ্জে ভকত    ৮
 মৃণ্ময় মশদির      -সুশমত বর্ধে   ১১
 প্রশতদ্বশ্বিতা        -সুেীল শসেহা   ১৭
 রুই মাদের শবশরয়াশে       -ঝে্ধা শসংহ    ৪৭ 
 আমার বাংলাদ�শ পশরভ্রমণ। .......২০১৭             -স্বপে চট্টপ্ারায়   ৫০ 
 স্টকদহাম থথদক এশিেবরাঃ  .......       -সুশমত থকাোর   ৫৬ 
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সুইদিদে বাংলাদ�দশর মাে্বর রাষ্ট্র�ূত জোব থমাঃ োজমুল ইসলাদমর বাণী

বের ঘুদর �ূগ্ধাপূজা আবারও সবার থ�ারদগািায় উপশথিত হদয়দে। শার�ীয় �ূদগ্ধাৎসব শেঃসদদিদহ 
বাঙ্ালী শহদুিদ�র সবদচদয় বি উৎসব এবং বাংলাদ�দশ এশট একশট বি সামাশজক উৎসবও বদট। 

উৎসব মােুষদক কাদে টাদে, একশত্রত কদর, আেদি ভাগাভাশগ করার উপলক্ষ  এদে থ�য়। থস অদথ্ধ 
উৎসব হদছি শমলে- মােুদষ মােুদষ শমলে, মােুদষ ও প্রকৃশতদত শমলে। বাংলাদ�দশ �ূগ্ধাপূজা শবশভন্ন 
রম্ধ, সম্প্র�াদয়র মােুষদক একশত্রত কদর এবং রম্ধীয় সম্প্রীশত ও থসৌহা�্ধ সৃশটেদত বি ভূশমকা রাদ�। 
শতাব্দীর পর শতাব্দী রদর আমাদ�র জেপ� এরুপ রম্ধীয় সম্প্রীশতর এক অে্ে্ েশজর শহদসদব 
শবরাজ করদে। বাংলাদ�দশর সংশবরােও সকল রম্ধ, বণ্ধ ও সম্প্র�াদয়র মােুদষর সম-অশরকাদরর 
রক্ষাকবচ শহদসদব কাজ করদে।

�ূগ্ধা পূজার মূল সুর হদছি শুভ-এর কাদে অশুভ-এর পরাজয় এবং সত্ ও সুদিদরর বদিো। জাশত 
শহদসদব আমাদ�র ব্রতও তার থথদক শভন্ন শকেু েয়। শবশ্ব্াপী সত্ ও ে্ায় প্রশতষ্া এবং শের্ধাশতত 
শেপীশিত মােুদষর প্রশত সহমশম্ধতা বস্তুত আমাদ�র মজ্াগত। 

সাব্ধজেীে �ূদগ্ধাৎসব বাংলাদ�দশর সব্ধত্র জাকজমকভাদব উ�রাশপত হয়। সমাদজর শবশভন্ন রম্ধ-বদণ্ধর 
মােুদষর স্বতঃসূ্ত্ধ অংশগ্রহদণর পাশাপাশশ সরকারও �ূগ্ধাপূজার আদয়াজেদক আেদিমু�র ও শেরাপ� 
করার জে্ সব্ধাত্ক সহদরাশগতা কদর থাদক। থ�শ থথদক �ূদর রারা সু�ূর সুইদিদে বসবাস করদেে, 
তাদ�র জে্ স্টকদহাম সাব্ধজেীে পূজা কশমশটর আন্তশরক আদয়াজে শেঃসদদিদহ সারুবা� পাওয়ার 
থরাগ্। আশম থজদে আেশদিত থর, কশমশটর প্রকাশো “শল�ে” শবগত কদয়ক বের রদর �ূগ্ধাপূজার 
আেদদি েতুে মাত্রা থরাগ কদর আসদে। 

আশম এ বের স্টকদহাম তথা সুইদিে, েরওদয় ও শফেল্াদডে �ূগ্ধাপূজার সকল আদয়াজদের সব্ধাঙ্ীে 
সাফল্ কামো কশর এবং স্টকদহাম সব্ধজেীে পূজা কশমশটর সকলদক তাদ�র প্রশংসেীয় উদ�্াদগর 
জে্ রে্বা� জাোই। 

সকলদক আবারও শার�ীয়ার শুদভছিা ও অশভেদিে।
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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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সম্া�কীয়

প্রবাদসর মাশটদত হয়দতা থ�দশর শরদতর থসই থোঁয়া ক�দোই পাওয়া রায় ো তদব গ্রীদমের পদর হালকা শীদতর 
থোঁয়ার সাদথ ম্াপল গাদের হলু�, লাল-সবুজ পাতার রং জাশেদয় থ�য় থর, ‘মা’ এর আগমদের সময় হদয়দে। তাই 
থ��দত থ��দত বের ঘুদর আবার চদল এদলা �ুগ্ধা পূজা। পঞ্চম বৎসর পার কদর শল�েও ষষ্ বৎসদর পা র�ল। 
এই �ীঘ্ধ পথ চলায় শল�ে পশরবার, �ুগ্ধা পূজার শবসজ্ধদের থব�ো ভুদল সকদলর মদে আেদি আোর জে্ থচটো কদর 
সব সময়। শল�ে, স্্াশডেদেশভয়া থথদক একমাত্র প্রকাশশত বাংলা পশত্রকা হওয়ার �রুে এর উপর মােুদষর প্রত্াশাশট 
সব সময়ই থাদক অদেক থবশী। থস ব্াপাদর শল�ে পশরবাদরর সজাগ �ৃশটে সব সময়ই থাদক, থরমেশট আদে এই 
সং�্াদতও। 

সমদয়র সাদথ সাদথ শল�দের পািদকর আয়তে এ�ে আদগর তুলোয় থের থবশী, তাই এ�ে শল�ে পশরবাদরর 
�াশয়ত্বটাও অদেক থবশী। শল�ে পশরবার সব সময় থচটো কদর থোট থথদক বি সব ররদের পািদকর পাদির থ�াঁিাক 
থরাগাদত। তাই প্রশতবাদরর মত, পািদকর প্রত্াশা অেুরায়ী এবাদরর শল�েদকও আমরা সাশজদয়শে েতুে আশঙ্দক। 
থ�শী, প্রবাসী, েতুে, পুরাতে সব ররদের থল�দকর সমাহার হদয়দে এই সং�্াদতও। 

পািদকর পিার রারাবাশহকতা রা�দত এবং পেদি অেুরায়ী থল�া �ুঁদজ শেদত এবাদরর শল�দের থল�াদক আমরা 
ভাগ কদরশে কদয়কশট ভাদগ রা আপোরা সূচীপত্র থ�দ�ই বুঝদত পারদবে। ইংদরশজ প্রবন্ধ পািক, ঘদরর গৃশহণী ও 
বাচ্ারাও রাদত এবাদরর পূজার আেদি সমােভাদব ভাগাভাশগ কদর শেদত পাদর তার জে্ শল�দের মাদঝর অংদশ 
তাদ�র পেদদির থল�াগুদলা থরাগ করা হদয়দে। কশবতা োিা পূজা সং�্া পূণ্ধতা পায় ো, তাই কশবতা থপ্রমীদ�র কথা 
মাথায় থরদ� তাদ�র পেদদির কশবতাগুদলাদক েশিদয় থ�ওয়া হদয়দে শল�দের শবশভন্ন অংদশ। আর পূজা সম্শক্ধত 
বাংলা প্রবন্ধ শ�দয় এবাদরর পূজা সং�্ার শুরু, রা থশষ করা হদয়দে বাংলার শব�্াত থল�ক ‘শীদষ্ধদুি মুদ�াপার্ায়’ 
এর রহস্ গল্ শ�দয়।

‘শল�ে’ প্রবাদসর মাশটদত প্রকাশশত বাংলা পশত্রকা হওয়ার কারদে, আমরা সব সময় থচটো কশর প্রবাসী বাঙ্ালীদ�র 
থল�াগুদলাদক প্ররাে্ শ�দত, রাদত কদর তাদ�র ভশবষ্ৎ প্রজন্ম বাংলা ভাষা ও বাংলা সাংসৃ্শতদক জােদত পাদর। আর 
তাই প্রবাসী বাঙ্ালী বাচ্াদ�র থল�া থকাে গল্, কশবতা বা থকাে শচত্রকম্ধ আমরা শবদশষ গুরুদত্বর সাদথ প্রকাশ কশর, 
রার বাশতক্রম এই সং�্াদতও হয়শে। পাশাপাশশ শভেদ�শীদ�র মদর্ বাংলা সাংসৃ্শতদক েশিদয় থ�ওয়ার প্রয়াদস, বাংলা 
সাংসৃ্শত শকংবা শহদুি রম্ধ শেদয় তাদ�র থল�া, অশতগুরুদতের সাদথ এই সং�্াদতও প্রকাশ করা হদয়দে। 

থল�দকর থল�াই শল�েদক পথচলায় আর স্পন্সররা আদে থসই পথচলায় গশত। তাই শল�ে পশরবাদরর পক্ষ থথদক 
থল�ক এবং স্পন্সরদ�র জাোই আন্তশরক রে্বা�সহ কৃতজ্ঞতা। শল�ে পশরবাদরর প্রশতশট স�দস্র অক্ান্ত পশরশ্রম ও 
সৃজেশীল শচন্তাভাবোর ফসল থহাল এই শল�ে। আর তাই শল�ে পশরবাদরর প্রশতশট স�স্ রাদ�র অক্ান্ত পশরশ্রম ও 
সমথ্ধে োিা এই সং�্া প্রকাশ করা সম্ভব হদতা ো, তাদ�রদক আমাদ�র পক্ষ থথদক অসং�্ রে্বা�। 

সদব্ধাপশর, এই আশা রাশ� থর, শল�দের এই সং�্া সকদলর পূজা সমাশতির শবষণ্ণতা কাশটদয় তুলদব এবং আমাদ�র এই 
প্রয়াস �ুবই অল্ সমদয়র তাই পািকগণ তাদ�র স্বীয়গুদে শল�দের এই সং�্ার ভুলত্রুশট গুদলা শবদবচো করদবে। 
আসদে বের শল�দের েতুে সং�্ায় আরও েতুে েতুে থল�া শেদয় শল�েদক েতুে ভাদব প্রকাদশর প্রশতশ্রুশত শ�দয় 
সবাইদক জাোই শার�ীয় প্রীশত ও শুদভছিা।

- জয়�ীপ গুহ ও থগৌতম সাহা 
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শারদ�াৎসদবর আবাহদে
                    - শশদলন্দ্র োথ শমত্র 

 

 
আজ শরদত আদলায় বাঁশী বাজদলা সুদর মে থকমে কদর 

বাশহদর আয় েুদট আয় রব ো ঘদর ॥
    

আজ শরদতর ঊষা লদনে আকাদশ সা�া থমদঘর থভলা শ�ক হদত শ�গদন্ত থভদস চদলদে। সবুজ রাদের থ�ত মদি মদি 
বাতাদস আদদিাশলত হয় আর তার ফাঁদক ফাঁদক আদলা আরাদরর েৃত্ চদল। ে�ীর চদর �শ�ো বাতাদস কাদশর বে্া 
থেউ থ�দল রায়। ভরা গাদে মাশঝ োও থবদয় রায় আর ভাশটয়াশল সুদর গাে থগদয় রায়। �াওয়ার ওপাদশ শশক্ধাদো 
উিাে, শশউশল ফুদল থেদক থাদক আর থসই সুবাশসত ফুদল ফুদল ভ্রমদরর শেত্ আোদগাো। আদলার থবেু  বাজাদয় 
প্রকৃশত মেদক উতলা কদর। শ�কচক্রবাদল থর�াদে সবুজ রাদের থ�ত আর থমঘমুক্ত েীল আকাদশর কাোকাশে, সা�া 
বদকর ঝাঁক িাো থমদল আকাদশ উদি চদল শরদতর থসই রূপ মেদক উ�াস কদর। আকাদশ বাতাদস শরৎ তার 
আগমদের বাত্ধা থঘাষণা কদর। ঋতুচদক্রর আবত্ধদে বের পদি শফদর আদস শরৎ - মে - ভুলাদো - শরৎ - চাশরশ�দক 
থবদজ উদি আগমেী গাে, শক এক উন্মা�োয় মােুষ সকল �ুঃ� ভুদল আেদি উৎসদব থমদত উদি। সমগ্র জাশত থসই 
আদলার থবণু শুদে থজদগ উদি। প্রকৃশতর এই থশাভা তাদক আশবটে কদর িাক শ�দয় রায়, প্রশতশ�দের ব্থা থব�ো ভুদল 
ঘর থেদি বাইদর থবশিদয় পদি। 

সৃশটের আশ�কাল হদত মােুষ অশুভ শশক্তর শবরুদধে লিাই কদরদে শেদজর অশতিত্ব শটশকদয় রা�ার জে্। 
ক�েও থস শেষু্র প্রকৃশতর শবরুদধে লিাই কদরদে ক�েও বা �ােদবর শবরুদধে সংগ্রাম কদরদে। ঈশ্দরর সৃটে 
জীব মােুষ থসই লিাইদয়র জে্ শশক্তর আরারো কদরদে। ক�দো সাকার ক�দো বা শেরাকার তার আরার্ 
থ�বতা হদয়দে। বত্ধমাদে উপাস্ �ুগ্ধশতোশশেী �ূগ্ধার এই �শভুজা রূপ কদব থথদক এই থ�দশ প্রচশলত হদয়দে 
তার সে তাশর� শেদয় পশডিত মহদল অদেক তক্ধ শবতক্ধ হদয়দে। শকন্তু োো পশরবত্ধদের মর্ শ�দয় আজ মাতৃ 
পূজা এই রূপ থপদয়দে। আজ থ�বী শুরু �ুগ্ধশতোশশেী েে, থ�বী শশক্তরূদপে সংশথিতাঃ। মােুষ থসইভাদব তার 
আরারো কদর। সব্ধ�া অশুভ শশক্তর শবরুদধে লিাই করার জে্ �েুজ�লেী মাদয়র কাদে শশক্ত শভক্ষা কদর। 
এই শশক্তদত শশক্তমাে হদয় মােুষ �ােদবর শবরুদধে লদিদে, জয়রাত্রার পদথ এশগদয় চদলদে। থস বুঝদত থপদরদে 
এই শশক্তদত আমাদ�র গশত, আর ঈশ্দরর থপ্রম ও ভশক্তদত আমাদ�র শথিশত। প্রােহীে মূশত্ধদত মােুদষর ভশক্তর 
িাশল সাশজদয় থ�য়, আশা এই পূজায় মাশটর মূশত্ধদত প্রাণ প্রশতষ্া হয়, শতশে ভদক্তর মদোবাসো পূণ্ধ কদরে। 
মােুষ শুরুমাত্র শশক্ত চায় ো - তার আরও চাশহ�া আদে। থস বদল রূপং থ�শহ জয়ং থ�শহ রদশা থ�শহ শদ্বদষা জশহ 
এ থরে মাদয়র কাদে অব্ধাশচে শশশুর একান্ত কামো। মাদয়র করুণা থরমে শশশুর প্রাথ্ধো পূরণ কদর, এ থরে 
শবশ্জেেীর কাদে শবশ্জদের আশত্ধ। তাদ�র শবশ্াস মা মৃন্ময়ী মূশত্ধ থেদি শচন্ময়ী রূপ রদর শবশ্জদের সকল কামো 
পূরণ কদরে, চলার পদথর সকল বারা �ূর কদরে। 

সারা বের মােুষ এই উৎসদবর কদয়কশট শ�দের অদপক্ষায় থাদক। তারপর পূজার মাদহন্দ্রক্ষদণ মদের সকল আশবলতা 
�ূদর থিদল শ�দয় মাদয়র পূজার অঘ্ধ্ শেদব�ে কদর - প্রাথ্ধো - মা - সকল �ুঃ� ব্থা - োশ কর - আর আমার সন্তাে 
থরে থাদক �ুদর ভাদত। সকল �ুঃদ�র অবসাে হদয় মােুষ থরে মােুদষর মদতা বাঁদচ। তুশম ভশক্ত �াও, থপ্রম �াও, 
ক্ষমা সুদির �ৃশটেদত সকল পাপীর পাপ থরে রুদয় শ�দত পার। 
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থভাদরর রক্তরশব থচা� থমলার আদগই বঙ্োরী ঘাঁদটর জদল স্াে থসদর ঘদর শফদর আদস। োো েূতে আভরদণ থসদজ 
পূজার োো উপাচার থরদকশবদত সাশজদয় মশদিদরর পদথ আলতা পরা পাদয় আপেজদের সদঙ্ গুশট গুশট থহঁদট  চদল। 
শশউশল ফুদলর িাশল সাশজদয় শেদয়; লাল কমল র�ে পাপশি থমদল চায়- থস পাপশি মাদয়র পাদয় উৎসগ্ধ করার মােদস 
সদঙ্ শেদয়- র�ে মশদিদর উপশথিত হয়, ত�ে মাশটর মূশত্ধর সদঙ্ রক্তমাংদসর এই সজীব মাদয়র পাথ্ধক্ থবাঝা �ায় 
হয়। থর মুঢ়জে মাদয়র উপাসো কদর অথচ তার ঘদর অশরশষ্তা প্রশতশ�ে মােুদষর িাকুরােীদক অবদহলা কদর - তাদক 
শরক। মাদয়র কাদে শুরু প্রাথ্ধো তুশম থতামার অরম সন্তােদক শুভবুশধে �াও। 

মােুষ সভ্ হদয়দে, তার সভ্তার রথ উল্ার থবদগ েুদট চদলদে। মােুষও েুদট চদলদে, কার শপেদে, শকদসর 
উদদেদশ্ েুদটে, থস জাদে ো। থর পাশথ্ধব বস্তুর অদবেষদণ থস েুদটদে থস থতা স�াই পশরবত্ধেশীল তাই থস কাশ্ষিত 
বস্তু অররাই থথদক রায়। আরুশেক সভ্তা তার শহংস্র ে��ন্ত শেদয় মােুদষর শপেু তািা করদে। মােুষ শ�দশহারা। 
মরদণর সদঙ্ শেত্ পাঞ্জা লিদে বাঁচদের আশায়, শকন্তু থস বাঁচে তার সকল আশত্ক ও মােশসক সম্� থকদি শেদয় 
থকাে ইশতহাদসর আতিাকুদি থফদল শ�দছি। পথদভালা পশথদকর মদতা পদথর সন্ধাদে অন্ধকাদরর পদথ পা বাশিদয়দে। 
শতবষ্ধ আদগ কশব বদলশেদলে - শহংসায় উন্মতে পৃথ্ী, শেত্ শেষু্র দ্ব্বি, থঘার কুশটল পন্থ তার থলাভজশটল বন্ধ॥ 
সারা শবশ্ জুদি আজ দ্ব্বি, শববা�, হাসাহাশস মােুদষর ক্রমবর্ধমাে শহংস্র কম্ধকাডি থকাে সভ্তার ইশঙ্ত থ�য়? থর 
সুকুমার বৃশতে বাঁচার পদক্ষর ইন্ধে থরাগায় - থসই �য়া, মায়া, থপ্রম, ভাদলাবাসা সবই এই (অ)সভ্তার আগ্রাসদে 
উরাও হদয় রাদছি। মােুষ �ৃশটে েদিে থপাশাদক শেদজদক থেদক শেদয় আবার থসই বব্ধর রুদগর পদথ পা বাশিদয়দে। থর 
জীবদের সৃশটে মােুষ করদত জাদেো, থসই জীবে শবোশ করার, শক অশরকার আদে তার? এই প্রদনের উতের থক থ�দব? 

আজ মােুষ বি ক্ান্ত, উদ্ভান্ত। থস শাশন্ত চায়, স্বশতি চায়, থস বাঁচদত চায় - থর বাঁচায় আেদি আদে। শকন্তু থকাে অশুভ 
শশক্ত তার সকল চাওয়া, সকল পাওয়াদক থকদি শেদত চাইদে। থস অশুভ শশক্তর শেষু্র আক্রমণ প্রশতদরাদরর শেশমতে 
েূতে জেদমর জে্ কাতর সকল প্রাণী থ�বীর চরদণ আকুল প্রাথ্ধো জাোয় - থহ �শপ্রহরণরাশরণী, অসুরশবোশশেী 
�ুগ্ধা তুশম অশুভ শশক্তর শবোশ কদরা, হাোহাশে বন্ধ কদরা, মদের সকল আশবলতা, থক্� থমাচে কদরা। মদের অন্ধকার 
�ূর কর, স্বছি �ৃশটে আর থপ্রমময় হৃ�য় থমদল মােুষ ভাদলাবাসার বন্ধদে আবধে থহাক। িাকুর থর আেদদি জীবে রাপে 
করদত বদলদেে মােুষ থসই আেদদির আশায় থতামার চরদণ অঞ্জশল থ�য়। কাতর েয়দে করদজাদি থ�বীর কাদে বদল- 

ওঁ শহেশতি শ�ত্দতজাংশস স্বদেোপূর্ধ্ রা জগৎ । 
 সা ঘণ্া পাতু থো থ�শব পাদপদভ্াহেঃ সুতাশেব ॥

 
অথ্ধাৎ থ�বী থতামার থর ঘণ্াধ্শে জগৎ পশরপূণ্ধ কদর শ�ত্দতজ হরণ কদর - তা মাতা থরমে পুত্রদক অমঙ্ল হদত 
রক্ষা কদর- থসরকম আমাদ�রদক সকল পাপ হদত রক্ষা করুক। 

 ওঁ শাশন্ত, ওঁ শাশন্ত, ওঁ শাশন্ত॥
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শশদটের পালে
             - শপ্রয়রঞ্জে ভকত 

‘�ুদটের �মে, শশদটের পালে’ র জে্ রুদগ রুদগ  শবশভন্ন মহাপুরুদষর আগমে হদয়দে এই ররারাদম। আমাদ�র পুরাদণ 
মহাকাদব্ও, রা কদয়ক হাজার বেদরর পুরাদো, তাঁর উদলে� রদয়দে। 

মহালয়ার প্রাদত শ্রী বীদরন্দ্রকৃষ্ণ ভদরের কদঠে ‘মশহষাসুরমশ�্ধেী’ র সংসৃ্ত থত্াত্র পাদির মদর্ শ�দয় বাঙ্ালী �ুগ্ধাপূজার 
আগমেদক বুঝদত পাদর। �ুদটের �মে ও শশদটের পালে করার লদক্ষ্ই থ�বী �ুগ্ধা আশবভু্ধত শার�ীয়ার অকালদবারদে। 

অটো�শভুজা থ�বী উগ্রচডিা, থষািশভুজা থ�বী ভরেকালী ও সব্ধদশদষ �শভুজা থ�বী �ুগ্ধার হাদত (থমাট শতেবার ) 
মশহষাসুর বর হদয়শেদলে। ঋশষ কাত্ায়দের অশভশাদপ প্রবল পরাক্রমশালী মশহষাসুর এক রমণীর হাদত প্রাণ হারাে। 
শতশে থ�বী কাত্ায়েীদক তুটে কদর বর চাে থ�বতাদ�র মত থসও থরে পূজা ও রজ্ঞ ভাগ পাে। থ�বী সব্ধাংদশ তা 
োকচ ো কদর বদলে উপদরাক্ত শতে থ�বীর প�লনে হদয় তুশমও পূজা পাদব। 

বাৎসশরক �ুগ্ধা আরারোর মার্দম মাদয়র কাদে আমাদ�র প্রাথ্ধো শুভশশক্তর উ�য় থহাক, আসুশরক শশক্তর শবোশ 
কদরা। 

ইংদরশজ ২০১৩ বসন্ত পঞ্চমীদত সরস্বতীপূজার মর্ শ�দয় সাব্ধজেীে স্টকদহাম পূজা কশমশটর (SSPC) পথ চলা শুরু, 
এবাদরর �ুগ্ধাপূজা SSPC র উদ�্াদগ ষষ্ বেদরর আদয়াজে। গত পাঁচ বের কুমারটুশল থথদক আো একই প্রশতমাদত 
সুষু্ ভাদব পূজা করা হয়। 
ষষ্ বেদর আমরা েতুে �ুগ্ধা প্রশতমা থপলাম এবং থসই একই কুমারটুশল থথদক। স্বাভাশবক ভাদবই সমদয়র সাদথ 
সাদথ প্রশতমা ও পশরবহে ব্য় অদেক�াশে থবদি থগদে। থসৌভাগ্বশতঃ পুরাতে প্রশতমাশট সুইদিদের একশট পূজা 
কশমশট স্বল্মূদল্ সা�দর গ্রহণ কদরদে এবং থসশট বাৎসশরক পূজা থ�ওয়ার প্রশতশ্রুশতবধে, এর আদগও আমাদ�র কাশল 
প্রশতমাশট অে্ একশট সংগিে গ্রহণ কদর তাঁর পূজা ভার চাশলদয় রাদছিে। 

গতবের অথ্ধাৎ ২০১৭ সাদল আমরা রথাক্রদম সরস্বতী পূজা, শতেশ�েব্াপী �ুগ্ধাপূজা ও কালীপূজা আদয়াজে কশর 
Järfälla Gymnasie প্রাঙ্দণ। 

প্রদত্কশট পূজাদতই আশাশতশরক্ত শভি হয়। শবদশষ কদর উদলেদ�্র �াবী রাদ� শদ্বতীয় শ�ে অথ্ধাৎ অটেমী পূজার। 
প্রশতশট পূজাদতই উপশথিত সকলদক প্রসা� ও থভাজদে আপ্াশয়ত করা হয়। প্রদত্কশ�েই োচ, গাে, োটক প্রভৃশত 
সাংসৃ্শতক অেুষ্াদের আদয়াজে শেল, থিােীয় ও বশহরাগত শশল্ীদ�র অংশগ্রহদণ। 

প্রদত্ক অেুষ্াদেই ভারতীয় সংসৃ্শতর সদঙ্ পশরশচত ব্শক্ত োিাও বহু উৎসাহী মােুদষর থরাগ�াে সকদলর �ৃশটে 
থকদিদে। ভারত ও ভারতীয়দ�র ব্াপাদর সুইদিে তথা ইউদরাদপর আগ্রহ ক্রমবর্ধমাে, সমদয়র সদঙ্ বাশণশজ্ক, 
সাংসৃ্শতক, রাজনেশতক সম্ক্ধ উতেদরাতের বৃশধে পাদছি। গত আগস্ট মাদস IKEA তাদ�র প্রথম থ�াকাে হায়রোবাদ� 
শুরু কদরদে। আগামী শ�দে আরও পাঁচশট থ�াকাে থ�ালার পশরকল্ো রদয়দে। এদক্ষদত্র বদল রা�া ভাদলা IKEA 
থর�াদেই থ�াকাে থ�াদল থস�াদে সুইদিে এর সাংসৃ্শতদক তুদল রদর। ঘদরর বাইদর থবশরদয় সুইশিশরা ঘরদক �ুঁদজ 
পায়। 

অে্াে্ বেদরর ে্ায় এবের ও ভারতীয় ও বাংলা ভাষাভাষীর একটা পশরসং�্াে এ�াদে তুদল রদরশে, উৎস SCB। 
শেদ্াক্ত েশবদত ২০১০ সাল থথদক ২০১৭ সাল অবশর ভারতীয় ও বাংলাদ�শ থথদক আসা মােুদষর তুলোমূলক সং�্া 
উপথিাপো করা হল, পুরুষ ও ত্ীর সং�্া আলা�াভাদব। 



9

১৯৮৫ সাদল �শক্ষণ এশশয় ৭শট থ�শদক শেদয় SAARC থগাষ্ী গদি উদি। আফগাশেথিাে ২০০৭ সাদল থরাগ�াে করায় 
তা থবদি �াঁিায় ৮ এ। েক ১-এ ভারত ও বাংলাদ�শ োিাও অে্ ৬ শট SAARC ভুক্ত থ�দশর জেসং�্া বৃশধে 
থ��াদো হল। েকশটদত থ��া রাদছি শ্রীলঙ্া থথদক থমদয়দ�র আসার সং�্া থবশী পুরুষদ�র থথদক। আবার SAARC 
ভুক্ত থ�শগুশলর মদর্ থথদক সবদচদয় থবশী মােুষ এদসদে আফগাশেথিাে থথদক এবং সবদচদয় কম সং�্ায় এদসদে 
রথাক্রদম মালদ্বীপ ও ভুটাে থথদক (পশরসং�্াে, ২১/২- ২০১৮ ) । 

ই�ােীং কাদল থরাগাদরাগ ব্বথিার প্রভূত উন্নশতর ফদল ব্বসা বাশণজ্ এবং শজশেসপত্র আম�াশে রতিাশের েতুে শ�গন্ত 
�ুদল শগদয়দে। 

েক-২ এ ভারত ও সুইদিদের মদর্ সহায়তামূলক (service sector) বাশণদজ্র একশট তুলোমূলক েশব তুদল ররা 
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হল, চীে থরদহতু রতিাশে বাশণদজ্র অগ্রগণ্ থ�শ তাঁর শেশরদ� থ��ার জে্ পশরসং�্াে ও থ�ওয়া হল (mkr). 

২০১৩ থথদক ২০১৭ পশরসদর ভারদতর বাশণজ্ ঘাটশত থর�াদে সব সময় শব�্মাে থস�াদে একই পশরসদর শচদের 
রতিাশে বাশণজ্ আম�াশে থথদক থবশী। ভারদত ২০১৪ সাদল েতুে সরকার আসার পর উভয় থ�দশর প্ররােমন্তী সহ 
অদেদকই রাতায়াত কদরদেে, েতুে চুশক্ত অদেক হদয়দে। শকন্তু সহায়তা মুশলক বাশণজ্ থক্ষদত্র তাঁর থতমে প্রশতফলে 
পদিশে। 

আবার শজশেসপত্র আম�াশে - রতিাশেদতও একই েশব উদি আদস (েক -৩)।  

মেুষ্ত্বদবার 
                   - রাশক কাপুশিয়া

সময় চলদে সমদয়র তাদল 

মােুষ ফাঁসদে মােুদষর জাদল 

রুগ ব�লায় রুদগর থ�য়াদল 

থপ্রম হারাদছি সৃ্শতর থহয়াদল। 

বািদে শুরুই �ুঃ� আর রন্তণা 

কমদেো মােুদষর এই তীব্র কাম উদতেজো 

উদতেজোয় মােুষ মােুষদক করদে �ুে 

হারাদছি মােুদষর আদে রত সৎগুে । 

হাশরদয় রাদছি মােুদষর মেুষ্ত্ব থবার 

মােুষ হদছি পশুর থচদয় শেদব্ধার ! 
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মৃণ্ময় মশদির
               - সুশমত বর্ধে

থসই থভারদবলা থথদক শটপশটপ কদর বৃশটে হদয় চদলদে । �ুপুর গশিদয় শবদকল হদত চলদলা, শকন্তু এ�দো তার 
থামার লক্ষণ থেই।  মাথার টুশপটা একবার থটদে বশসদয় শেদয়  চওিা উদিােটায় এদস �াঁিাে রদমেবাবু । 
উদিাদের একপাদশ রাসমঞ্চ, সামদে থ�াচালা মশদির । 

চারপাশটা একবার তাশকদয় থ�দ� থমাবাইল থবর কদর �ু-একটা েশব তুদলদেে রদমেবাবু, পাশ থথদক একটা 
অল্বদয়সী থেদল  এশগদয় এদলা ।

- কাউদক �ুঁজদেে ।  

একটু অপ্রস্তুত হদয় থমাবাইলটা পদকদট েুশকদয় থফলদলে রদমেবাবু ।  
 
- শতেঘরার ম�েদমাহদের মশদির এটাই থতা ? 
- হ্াঁ । 
- আশম বাংলার মশদির শেদয়  থল�াদলশ� কদর থাশক। এই মশদিদরর ব্াপাদর শকেু জাোর শেল। কাদরার  
সদঙ্  এশবষদয় একটু কথা বলা রাদব?  

একটু অদূ্ত থচাদ� তাকায় থেদলটা ।  

- ওঃ । আছিা �াঁিাে । �া�ু, ও �া�ু !  

মশদিদরর থভতদর থথদক একজে বৃধে থবর  হদয় আদসে । পরদণ সা�া রুশত, গাদয় জিাদো সা�া উিশে । 
মাথার চুলগুদলা সব সা�া ।  

- শক হদয়দে ? 
- �া�ু , ইশে মশদির শেদয় শকসব জােদত চাে ।  

কদয়ক পা এশগদয় রাে রদমেবাবু ।  

- েমস্ার । আমার োম রদমে বসু । বাংলার মশদিদরর থিাপত্ শেদয় থল�াদলশ� করাটা আমার 
একরকম থেশা। থলাকমুদ� আপোদ�র এই মশদিদরর কথা শুদে থ��দত এদসশে । এ�ে  রশ� এর ব্াপাদর 
শকেু বদলে – 
হাত থেদি সামদের শ�দক িাদকে বৃধে । 
- আসুে । এই রশব, মা�ুরটা থপদত থ� । 
 
মশদিদরর �ালাদে মা�ুর থপদত থ�য় রশব ।  

মা�ুদর বদসে রদমেবাবু, কাঁদরর ব্াগটা োশমদয় থরদ� থভতর থথদক থবর কদর থপে আর থোটবই ।  

- আপোর োমটা থতা জাো হল ো । 
- আমার োম আশুদতাষ চক্রবত্ধী  । 
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- আপশে - ? 
- আশম এ মশদিদরর পুদরাশহত । 
- অদেকশ�ে আদেে ? 

মৃ�ু হাদসে আশুদতাষ চক্রবত্ধী ।  

- তা একরকম বলদত পাদরে । থসই থোটদবলায় বাবার হাত রদর মশদিদর আসা । তারপর এতগুদলা 
বের থকদট থগদে । 
- আপোর বাবাও এই মশদিদরর পুদরাশহত শেদলে ?
- বাবা, িাকু�্ধা, িাকু�্ধার বাবা –
- মাদে বংশপরম্রায় ?  বাঃ �ুব ভাদলা হল । আপোর কাদে মশদিদরর ব্াপাদর অদেক শকেু জাো 
রাদব তাহদল ।  

মাথা োদিে আশুদতাষ চক্রবত্ধী।   

- তা রাদব । বাপ-িাকুদোর মুদ� মুদ� মশদিদরর ইশতহাস থতা কম শুশেশে ! আসুে মশদিরটা ঘুশরদয় 
থ��াই আপোদক ।  

মশদিরটা ঘুদর থ��া হদয়  থগদল আশুদতাষ চক্রবত্ধীর  সদঙ্ থফর মশদিদরর  �ালাদে এদস �াঁিাে রদমেবাবু।   
 
সামদের উদিাদে বৃশটের জমা জদল মশদিদরর োয়া পদিদে, তার শ�দক তাশকদয় ইততিতঃ কদরে �াশেক্ষণ । 
 
- আছিা । এই মশদিরটা োিা শক এ�াদে আরও একটা মশদির আদে ?
- আপোদক থক বলদলা ? 

থকমে অপ্রসন্ন থ��ায় আশুদতাষ চক্রবত্ধীদক ।  

- একটা পুরদো বইদত উদলে� শেল । আদগর মশদিদর শক একটা সমস্া হওয়ার �রুণ োশক এই 
মশদিরটা েতুে কদর প্রশতষ্া করা হয় । 
- হুঁ । ভুল থশাদেে শে । মশদির আদে বদট । তদব থস মশদিদর শবগ্রহ থেই, পূদজাআচ্াও শকেু হয় ো। 
এমশেই পদি আদে । 
- থস মশদিরটা একবার থ��া রাদব ?
আশুদতাষ চক্রবত্ধীর �ুব একটা আগ্রহ থ��া থগল ো মশদির থ��াদোর । 
- শক আর থ��দবে ? থপাদিা মশদির, আগাো গশজদয় থগদে । আমরাই �ুব একটা রাই ো । 
তবুও থজ� কদরে রদমেবাবু । 
- তা থহাক । শকন্তু তাও পুরদো মশদির, আমাদ�র বাংলার ঐশতহ্ , ইশতহাসটুকু থজদে রা�া উশচত । 
একটা লম্া শেঃশ্াস থফদলে আশুদতাষ চক্রবত্ধী । 
- আসুে তদব । 
মশদিদরর থপেদের পাঁশচদলর গাদয় একটা �রজার শেটশকশে থ�াদলে আশুদতাষ চক্রবত্ধী । 
- সাবরাদে আসদবে। বষ্ধাকাল, সাপদ�াপ থাকদত পাদর।                                   

পাঁশচদলর  ওপাদর োো উঁচুউঁচু গাে জিাজশি কদর শ�দের থবলাদতও অন্ধকার কদর থরদ�দে । আর তাদ�র 
সবুজ িালপালার  মদর্ গাদয় আদলাোয়ার চা�র জশিদয় �াঁশিদয় রদয়দে একটা থপািামাশটর মশদির । 
মশদিদরর একপাদশ একটা থোট থিাবা, শ্াওলা পদি তার জল সবুজ হদয় আদে । গাদের শভদজ পাতা থথদক 
টুপটাপ কদর জল পদি তার ওপর আশুদতাষ চক্রবত্ধীর সদঙ্ মশদিদরর সামদে এদস �াঁিাে রদমেবাবু । 
মশদিদরর  চূদিার ফাটল থথদক মাথা তুদলদে বট অশ্দথের মতে গাে, মশদির থবদয়  থেদম এদসদে তাদ�র 
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অজগর সাদপর মতে থমাটা থশকি, শকন্তু মশদিদরর গাদয়র থটরাদকাটার  অপূব্ধ কারুকার্ধ প্রায় একরকম 
অক্ষতই । 

শবস্য় চাপদত পাদরে ো রদমেবাবু ।  

- বাঃ ! অপূব্ধ ! কত পুরদো হদব ?
- বাপ-িাকু�্ধার মুদ� রা শুদেশে থসই পলাশীর রুদধের আদগর । 
- শকন্তু এইরকম অব্বহৃত অবথিায় পদি আদে থকে  ? 

জদলর সবুজ জদল মশদিদরর োয়া পদিদে । থসশ�দক তাশকদয় থাদকে আশুদতাষ চক্রবত্ধী ।  

- পলাশীর রুদধের পর ত�ে থ�দশ অরাজক অবথিা । এ�ােকার ভূস্বামীরা রাঁরা শেদলে তাঁদ�র 
পাশরবাশরক অশাশন্তর থজদর একবার এই মশদিদরর মদর্ই কদয়কটা �ুেজ�ম হয় । রক্তপাদত মশদির অপশবত্র 
হওয়াদত শবগ্রহ তুদল এদে সামদের  মশদিরটা গদি তাদত প্রশতষ্া করা হয় । থসই থথদকই এই মশদির 
পশরত্ক্ত অবথিায় পদি আদে। 

মশদিদরর �ালাদে ওদিে রদমেবাবু । �ুঁশটদয় থ�দ�ে মশদিদরর গাদয়র একটা ফলক । রাদমর রাক্ষস বর । 
প্াদেদলর িােশ�দক রেুক হাদত রাম লক্ষণ , তাঁদ�র মুদ�ামুশ� রাক্ষদসর �ল । শশল্ীর �ক্ষতার কল্াদণ 
রাক্ষসদ�র মুদ� ভদয়র োপটা থবশ থবাঝা রায় ।  

- বাঃ । এত  পুরদো মশদির, তাও কারুকাজগুদলা এদকবাদর অটুট আদে । রক্ষণাদবক্ষণ হয় বুশঝ ? 
�ীঘ্ধশ্াস থফদলে আশুদতাষ চক্রবত্ধী । 
- আর রক্ষণাদবক্ষণ ! শেদজদ�র মশদিদরর শেত্কম্ধই  সামদল উিদত পাশর ো, তার ওপর আবার এই 
থপাদিা মশদির । রশব সকাদল মশদিদরর বাইদরটা একবার ঝাঁট শ�দয় রায়, আর আশম একটা প্র�ীপ থবেদল শ�ই 
। এর বাইদর আর শকেু করার আমাদ�র ক্ষমতাও থেই, সামথ্ধ্ও থেই , তাোিা –
একটা �ুদজ্ঞ্ধয় হাশস ফুদট ওদি আশুদতাষ চক্রবত্ধীর মুদ�, 
- তাোিা  থলাদকও এই মশদিদরর শ�দক থবশশ থঘঁদষ ো । অশভশতি বদল এ মশদিদরর এই অঞ্চদল থবশ 
কু�্াশত আদে ।  

থমাবাইদল মশদিদরর কারুকাদজর কদয়কটা েশব শেদয় মশদিদরর �ালাে থথদক থেদম আদসে রদমেবাবু ।  

- আজ আশস । কলকাতা থফরার থরেে ররদত হদব । অদেক রে্বা� আপোদক ।  

হাত তুদল শব�ায় জাোে আশুদতাষ চক্রবত্ধী । 

থস্টশদে আদসে বদট রদমেবাবু , শকন্তু প্্াটফদম্ধর শ�দক পা বািাে ো । থস্টশদের বাইদর �াঁি করাদো 
একটা থোট গাশির  �রজা �ুদল উদি বদসে । থরেদের গল্টা শতশে থকবল আশুদতাষ চক্রবত্ধীর থচাদ� রূদলা 
থ�বার জদে্ থফঁদ�শেদলে ।  

ড্াইভাদরর শসদট বদস থমাবাইল �ুদল একটু আদগ থতালা েশবগুদলা থ�দ�ে রদমেবাবু। �বরটা শতশে শিকই 
থপদয়শেদলে। বাংলার এই অ�্াত থকাদে অমূল্ সম্� লুশকদয় রদয়দে। এই রাত্রায়  তাঁর  লক্ষীলাভ  থকউ 
থিকাদত পারদব ো। থকবল  মশদিদরর কদয়কটা ফলক রাদতর থবলা �ুদল এদে গাশিদত কদর কলকাতায় 
এদজদটের হাদত তুদল থ�ওয়া্র অদপক্ষা। তারপর অে্াে্ সামগ্রীর সদঙ্ থগাপদে থটরাদকাটার প্াদেল পাশি 
থ�দব শবদ�দশ, থমাটা টাকার শবশেমদয় উিদব থকাে থসৌ�ীে কাদলক্টদরর ঘদর। থস টাকার একটা অংশ জমা 
পিদব রদমেবাবুর অ্াকাউদটে । 
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শবদকল গশিদয় সদন্ধ্ হয়। সদন্ধ্ পর রাত োদম। অসীম শরদর্ধ্ রদমেবাবু গাশির থভতর অদপক্ষা করদত 
থাদকে। 

ক্রদম শেশুশত হয় রাত। ঘুশমদয় পদি থস্টশে চত্বর। বন্ধ হদয় রায় মােুদষর আোদগাো। 

প্রায় মাঝরাত োগা� ব্াগ কাঁদর গাশি থথদক োদমে রদমেবাবু। গাশির শিশক থথদক থবর কদরে একটা 
রন্তপাশতর বাক্স আর একটা এমাদজ্ধশন্স লাইট । মাথার টুশপটা থটদে বশসদয় শেদয় হাঁটা লাগাে ম�েদমাহে 
মশদিদরর শ�দক। 

থমাবাইদলর আদলায় পথ শচদে চদল রদমেবাবু শকেুক্ষদণর মদর্ই থপৌদে রাে মশদিদর । সামদের মশদির 
শুেশাে, জেপ্রাণী থেই । সন্তপ্ধদণ চারপাদশ একবার েজর বুশলদয় শেদয় মশদিদরর থপেদের �রজা শ�দয় এদস 
�াঁিাে জঙ্ল থঘরা জায়গাটাদত । 

এবার এমাদজ্ধশন্স লাইটটা বোদলে রদমেবাবু । সকাদল সাপদ�াদপর কথা শুদেদেে, ঝঁুশক শেদয় লাভ থেই । 
তাোিা এই জঙ্দলর থভতর থথদক থকউ আদলা থ��দত পাদব থস সম্ভাবো কম । 

মশদিদরর �ালাদে উদি এমাদজ্ধশন্স লাইটটা মাশটদত বসাে রদমেবাবু । কাঁর থথদক ব্াগ োশমদয় রদন্তর বাক্স 
থথদক থবর কদরে একটা থোট ব্াটাশরদত চলা শড্ল । 

সকাদল থ��া রাম-লক্ষদণর ফলকটার শ�দক এশগদয় শগদয় তার এক থকাদে শড্দলর মাথাটা সাবরাদে থিকাে   
রদমেবাবু । এটা �ুব সূক্ষ কাজ । প্াদেদলর শবদুিমার ক্ষশত ো কদর থসটাদক থকদট তুদল আেদত হদব । 

শকন্তু শড্ল চালাদোর আদগই রদমেবাবুর মদে হল তাঁর পাদয়র ওপর শ�দয় সিসি কদর শক চদল রাদছি । 
সভদয় শেটদক শগদয় শেদচর শ�দক তাশকদয় রদমেবাবু লক্ষ্ করদলে সাদপর মতে থমাটা কাদলা শকেু একটা 
তাঁর পাদয়র ওপর শ�দয় চদল শগদয় অন্ধকাদর শমশলদয় থগল । 
 
এমাদজ্ধশন্স লাইটটা তুদল চারপাদশ একবার থঘারাদলে রদমেবাবু । শকেু থ��দত থপদলে ো বদট, শকন্তু বস্তুটা 
থর সাপ, থস কথা তাঁর আদিাজ করদত অসুশবদর হল ো  । বষ্ধার শভদজ িাডিাদতও তাঁর কপাদল শবদুি শবদুি 
ঘাম ফুদট উিল । 

শকন্তু পয়সা কামাদত থগদল শবপ� আপদ�র ঝুঁশক থেওয়া োিা উপায় থেই । অগত্া এমাদজ্ধশন্স লাইট োশমদয় 
থরদ� থফর মশদিদরর গাদয় শড্ল বসাদত থগদলে রদমেবাবু । 

শকন্তু থফর সজীব শকেু একটার স্পশ্ধ পাে শতশে । এবাদর কাঁদরর ওপদর । 

শব�ু্ৎদবদগ থপেদে থঘাদরে রদমেবাবু । থ��দত পাে  অন্ধকাদরর থভতর  থথদক প্াঁচাদো, সশপ্ধল ভঙ্ীদত 
থবশরদয় এদসদে একটা কাদলা শুঁি । 

শুঁি লক্ষ্ কদর হাদতর শড্লটা চাশলদয় থ�ে রদমেবাবু । শকন্তু থকাে আওয়াজ হয়  ো, শড্লও থকাে কশিে 
বস্তুদত থিদক ো । থকবল শড্দলর আঘাদত কাদলা শুঁিটা টুকদরা টুকদরা হদয় পশরণত হয়  কাদলা থরাঁয়ায় । 
থস থরাঁয়াও শেদমদষর মদর্ শমদশ রায় অন্ধকাদর । 

আতদঙ্ কদয়ক পা শপশেদয় রাে রদমেবাবু । শপি থিদক মশদিদরর থ�ওয়াদল । 

শিক থসই মূহুদত্ধ আকাদশর বুক শচদর ঝলদস ওদি শব�ু্দতর আঁকাবাঁকা থর�া। তার ক্ষশণদকর আদলায় 
রদমেবাবু থ��দত পাে থিাবার ওপদরর অন্ধকারটা থকমে জমাট থবঁদর রদয়দে। আর থসই অন্ধকাদরর তাল 
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থথদক সাদপর মতে  শহলশহল কদর তাঁর শ�দক এশগদয় আসদে অসং�্ শেকষ কাদলা শুঁি।  

বুদকর থভতর থথদক উদি আসা ভয়াত্ধ শচৎকারটা গলাদতই আটদক রায় রদমে বাবুর। হুিমুি কদর শতশে 
লাশফদয় োমদত রাে মশদিদরর �ালাে থথদক। 

শকন্তু পালাদোর সুদরাগ শতশে পাে ো। কদয়কটা শুঁি থপঁশচদয় রদর তাঁর থগািাশল আর হাঁটু। হুমশি থ�দয় 
রদমেবাবু আেদি পদিে মাশটদত । রাক্া থলদগ একপাদশ গশিদয় রায় এমাদজ্ধশন্স লাইট।  উপুি হদয়ই বুঝদত 
পাদরে  এদকর পর এক অন্ধকাদরর শুঁি জশিদয় রদরদে তাঁদক আদটেপৃদষ্ । 
 
হাদত ভর শ�দয় ওিার থচটো কদরও উিদত পাদরে ো রদমেবাবু। উদটে রাওয়া এমাদজ্ধশন্স লাইদটর স্বল্ 
আদলায় থ��দত পাে কুঁকদি থোট হদয় আসদে তাঁর হাদতর পাঞ্জা, আেুলগুদলা থপলবতা হাশরদয় শক্ত  হদয় 
উদিদে। একই সদঙ্ তাঁর সমতি শরীরটাই থরে ক্রদম থকমে কশিে, আিটে হদয় উিদে।  

একটা ভয়ঙ্র অট্টহাশস েশিদয় রায় মশদিদরর চারপাদশ । রদমেবাবুর থচতো শমদশ রায় অন্ধকাদর। 
পদরর শ�ে সকালদবলা আশুদতাষ চক্রবত্ধী সামদের মশদিদর শবগ্রদহর পশরচর্ধা করদেে, রশব হিাৎ েুদট আদস। 

- �া�ু ! �া�ু ! থপেদের মশদিদর একবার শশগ্ শগর  চদলা ! 

রশবর সদঙ্ হন্ত�ন্ত হদয় থপেদের মশদিদরর �ালাদে এদস �াঁিাে আশুদতাষ চক্রবত্ধী। মাথা তুদল একবার 
থ�দ�ে চূদিার  শ�দক। হয়ত বা বৃশটের জদল রুদয়ই আজ সমতি মশদিরটাই থকমে থরে গতকাদলর থথদক থবশী 
পশরছিন্ন লাগদে। থকমে একটা েতুদের থোঁয়া থলদগদে মশদিদরর গাদয়।  

�ালাদে পদি থাকা একটা উদটোদো এমাদজ্ধশন্স লাইট, রন্তপাশতর বাক্স , শড্ল আর ব্াদগর শ�দক আেুল তুদল 
থ��ায় রশব । 

- এগুদলা কার �া�ু ? সকাদল ঝাঁট শ�দত এদস থ��লাম এ�াদে পদি আদে । 
থচায়াল শক্ত হদয় ওদি আশুদতাষ চক্রবত্ধীর । 

- রারই থহাক । এগুদলা থিাবায় থফদল শ�দয় আয় । 
শবস্দয়র থোঁয়া লাদগ রশবর কদঠে ।

- থফদল থ�ব ?  ব্াগটা থতা মদে হদছি কাল �ুপুদর থর মশদির থ��দত এদসশেল তার । রশ� থফরৎ 
শেদত আদস ? 

রাগত স্বদর  আশুদতাষ চক্রবত্ধী বদলে, 
- থস থতাদক ভাবদত হদব ো । রা বলশে কর । 

কথা ো বাশিদয় রশব শজশেষগুদলা তুদল থিাবায় থফলদত চদল রায় । 
কদয়ক পা এশগদয় রাম লক্ষদণর প্াদেলটা �ুঁশটদয় থ�দ�ে আশুদতাষ চক্রবত্ধী ।  একটা অদূ্ত হাশস থ�লা 
কদর তাঁর থিাঁদটর ফাঁদক । 

রাম লক্ষদণর উদটোশ�দক রাক্ষদসর �দলর এক�ম থশদষ থর মুশত্ধটা �াঁশিদয় রদয়দে, তার থবশভূষা থকমে থরে 
আরুশেক কাদলর মতে । মুদ� আতদঙ্র োপ , মাথায় টুশপ । 

থিাঁদটর থকাদে অদু্ত হাশসটা শেদয়ই �ালাে থথদক থেদম আদসে আশুদতাষ চক্রবত্ধী ।
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গতকাল রদমেবাবুর মশদির রক্ষণাদবক্ষদণর প্রনেটার জবাব শতশে শিক কদর থ�েশে । 

এ মশদিদরর রক্ষণাদবক্ষণ করদত  হয় ো । রতশ�ে মােুদষর থলাভ আদে, ততশ�ে এ মৃণ্ময় মশদির
শেদজর রক্ষণাদবক্ষণ শেদজই কদর থেদব ।

 

© Sneha Saha
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প্রশতদ্বশ্বিতা
                - সুেীল শসেহা

আমাদ�র থোট্ট সাব শিশভসোল টাউদের এসঃ শিঃ ওই শেদলে সবদচদয় বি অশফসার। সাব শিশভশে থোট্ট হদলও 
সু্ল, কদলজ, হাসপাতাল, থকাট্ধ সবই শেল। আর থকাট্ধ কাোশর থাকদলই উশকলরা থতা থাদবেই। তা থোট বি শমশলদয় 
জো পঞ্চাশ উশকল শেদলে শহরশটদত। থোট্ট জায়গা হদল রা হয়- সবাই সবাইদক শচেদতে, আসা রাওয়া শেল, ভাব 
ভাদলাবাসাও শেল তদব থরষাদরশষও কম শেল ো। আর উশকলদ�র থতা কাজটাই এমে থর থরষাদরশষ হদবই। টাউদের 
মদর্ থবশ বি কম্াউডে শেদয় থর থ�াতলা বাশিটা থসটা হৃষীদকশ বাবু উশকদলর বাশি। শহদর ইশেই শেদলে োমকরা 
�ুঁদ� উশকল। অদেকশ�ে এ�াদে প্র্াকশটস করার পর এ�ে শেদজর থেদল শপ্রয়ব্রতদক এ�াদে বশসদয় শেদজ থগদেে 
স�দর। থস�াদেও ভাদলা পসার জশমদয়দেে তদব মাদঝ মদর্ শপ্রয়ব্রতদক সাহার্ করার জে্ এ�ােকার থকাদট্ধও 
হাশজরা থ�ে। শপ্রয়ব্রতও একজে ভাদলা উিশত উশকল। থপ্রশসদিশন্স কদলদজর ভাদলা োত্র শেদলে। থরমে থ��দত 
শুেদত থতমশে থ�লারুলায় আর পিাশুোর কথা ো বলদলও চদল। সবাই থভদবশেল এমে থেদল শেশ্চয়ই আই, এ, এস 
এর পরীক্ষায় বসদব। হৃষীদকশ বাবু শপ্রয়ব্রতদক ল কদলজ থথদক পাস কশরদয় শেদজর জায়গায় বশসদয় শেদজ স�দর 
থগদলে। বলদলে আমার বাবাও আমাদক রদর এদে শেদজর জায়গায় বশসদয় শেদলে। থর থকাে আই, এ, এস এর 
থথদক আশম থবশীই থরাজগার কশর। শপ্রয়ব্রত আর একটু অশভজ্ঞ থহাক, ওদক হাইদকাদট্ধ পািাব। েীদচর থথদক শশ�দত 
শশ�দত ওপদর থগদল থকউ ওদক থিকাদত পারদবো। 

শপ্রয়ব্রতর থপ্রশসদিন্সীর বনু্ধরা অদেকই আই, এ, এস হদয়দে। থসও শেশ্চয়ই হদত পারত শকন্তু বাবার প্রশত শপ্রয়ব্রতর 
অসীম শ্রধো এবং বাবাদক �ুবই ভশক্ত কদর। বাবার শিশসশে থমদে শেদয় সাবশিশভশোল থকাট্ধ থবশ মদোদরাগ শ�দয় 
প্র্াকশটস করদে। পারতপদক্ষ বাবার সাহার্ থেয় ো। হৃষীদকশ বাবুই বদলশেদলে - ‘’বাবার ভরসায় প্র্াকশটস করদল 
পরশেভ্ধরতা ঘুচদব ো’’ । তদব শক্ত থকদস থেদলর পাদশ �াঁিাদত শদ্বরা কদরে ো। এসব থকদস থজতার পি শপ্রয়ব্রতদক 
বদলে পদরর থকদস থতার শবরুধে পদক্ষর হদয় �াঁশিদয় থ��ব থকাে গুরুর থচলা তুই। শপ্রয়ব্রত মুচশক থহদস পালায়। 

প্র্াকশটস োিাও থ�লারুলা, োটক, অশভেয়, শপকশেক আউশটং শেদয় শপ্রয়ব্রত থোট্ট শহরশটদক মাশতদয় থরদ�শেল। 
থোট্টদ�র থস শপ্রয়�া- তাদক োিা থোট্টরা শকেু ভাবদতই পারত ো, বিদ�র থস শপ্রয়। বিরাও তাদক বা� শ�দয় শকেু 
করদত রাওয়া রৃটেতা ভাবত। থকবল একটা জায়গা শেল থর�াদে তাদক ঈষ্ধা করার মদতা একটা বি �ল শেল। থসটা 
বার লাইদব্ররী। এমশেদত শপ্রয়ব্রত োমকরা উশকদলর থেদল উিশত পসারওলাও বদট। কাদজই তাদক থটক্া থ�ওয়ার 
জদে্ একটা �ল শেল। হাশকদমর সামদে বুশধের লিাইদয় ো পারদলও অে্ জায়গায় থিাকািুশকর থচটো তারা প্রায়ই 
করত। তদব থবশীর ভাগ সময়ই তাদ�র থচটো সফল হদতা ো। 

শহদরর একটা থবশ পুরাদো শেয়ম শেল, স্বারীেতা শ�বস অথ্ধাৎ ১৫ই আগস্ট এ থোট্ট শহদরর উশকলরা থগা এস ইউ 
লাইদক জুটদতে। ১৯৪৭ এর প্রথম স্বারীেতা শ�বস এর অেুষ্াে থথদকই এটা চদল আসদে এবং এর উৎসাহ এবং 
উদেীপো শ�দে শ�দে বািদে। আজকাল প্াদরি গ্রাউদডে এটা থ��বার জদে্ �ুপুর থথদকই শভি শুরু হয়। থেদল বুদিা, 
থজায়াে, থমদয় সবাই আদস। অেুষ্াদের শবচারক হে এস, শিও, প্রাইজ থ�ে এস,শিও সাদহদবর ত্ী। 
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শপ্রয়ব্রত বার জদয়ে করার পর থথদক ফাস্ট্ধ প্রাইজ আর থকউ পায়শে। তার মাথা থথদক অদু্ত অদু্ত সব আইশিয়া 
থবর হয়। হাসদত হাসদত থলাদক অজ্ঞাে হয়, সকলদক থটক্া শ�দয় শপ্রয়ব্রত থবশরদয় রায়।                 , 

এবেদরর প্রথম শ�দক েতুে এস,শিও এদলে শ�লওয়ারা শসং আই, এ, এস। মাথায় পাগিী অল্ বয়স্ েওজয়াে 
পাঞ্জাবী থেদল। �াঁশি থগাঁদফর আিাদল বেল বেদল বুশধে�ীতি থচা�। জােুয়াশর মাদসর এক শীতশীত �ুপুদর একটা সা�া 
রদের মারুশত এ- স্টার হদত কশচ কশচ থ��দত একটা বউদক পাদশ বশসদয় বার লাইদব্ররীর �রজায় গািী থথদক প্রায় 
লাশফদয় থেদম প্রথম থর থলাকটাদক হাদতর কাদে থপদলে, শজদজ্ঞস করদলে- শপ্রয়ব্রত আচাশরয়া হ্াঁয়? ‘’থস থলাকশট 
সু�শ্ধে বাবুর মুহুরী। সদঙ্ কদর শপ্রয়ব্রতর থটশবদল শেদয় থগল। শপ্রয়ব্রত ত�ে শক একটা শল�শেদলে, �প কদর 
আচমকা তাদক থটদে তুদল জশিদয় রদর বলদলে- ‘শপ্রয়ব্রত ম্ায় আ গায়া’ শপ্রয়ব্রত প্রথদম একটু হকচশকদয় শগদয় 
পদর উচ্ছাশসত হদয় উিল- ‘’আদর তু ইহা থকদস আ গয়া’ ? ‘থমরা থতা এশহ এস-শি-ও থম থপাশস্টং হুয়া। সারপ্রাইজ 
�ুংগা ইসশলদয় পদহদল �বর থেশহ শ�য়া। থসাহেী শভ সাথদম হ্াঁয়, গািী থম শবঁশি হুয়ী হ্াঁয়।’’ 

শপ্রয়ব্রত বাতি হদয় উিল। শ�লওয়ারা থপ্রশসদিন্সীর বনু্ধ। শুদেশেল আই,এ,এস কমশপট কদরদে। তদব এ�াদে থপাশস্টং 
হদয়দে তার জাোশেল ো। শ�লওয়ারার সদঙ্ গািী পর্ধন্ত শগদয় তার বউদক েমস্ার করদলা। থসাহেী গািী থথদক 
থেদম এদলা। শমশটে থহদস বলল- ‘ম্ায় পহদলহী বলী শথ �বর করদণ থক শলদয়- আপকী থ�াতি রাজী েহী হুদয়- থবাদল 
সারপ্রাইজ �ুংগা’। 

শপ্রয়ব্রত থহদস বলদল- ‘’জবর�তি সারপ্রাইজ শ�য়া।’’ শ�লওয়ারা থহদস বলদলে- ‘ সারপ্রাইজ হুয়া রাত কা �াো থতদর 
ওহা �াউঙ্া। ঘর থম �বর করদ�’’। 

ততক্ষদণ সারা বাদর শহ শচ পদর থগদে। েতুে এস, শি, ও সাদহব শপ্রয়ব্রত র শুরু ক্াস থরেডেই ো পরম বনু্ধ। 
থবশীর ভাগ উশকদলরই মু� থগামিা হদয় থগল। সম্ভাব্ সুশবরা রা শপ্রয়ব্রত পাদব বা থপদত পাদর, মদে মদে তার 
শহসাব শেকাশ শুরু হল। 
 
পদরর শ�েও শ�লওয়ারার বউ সব শজশেস পত্র গুশেদয় উিদত পাদরশে। শপ্রয়ব্রতর মা থসশ�ে �ুপুদরও তাদ�র ও�াদেই 
থ�দত বলদলে। শপ্রয়ব্রত একটু থ�রী কদর থকাদট্ধ রাদব শিক হল। শপ্রয়ব্রতর অেুপশথিশতদত বাদর থজার গুলতাশে। 
শপ্রয়ব্রতর এই থসৌভাদগ্র ঈষ্ধায় এক একজে এক একরকম মন্তব্ করদলে। শবকাশ উিশত েতুে উশকল। শপ্রয়ব্রতর 
সদঙ্ থরষাদরশষ একটু থবশী। শবদশষ কদর ১৫ই আগদস্টর ফাংশদে শপ্রয়ব্রত বার জদয়ে করার আদগ থসই প্রথম 
হত। এ�েও থসদকডে হয়। শবকাশ বলদল ‘’ এবার তাহদল ১৫ আগস্ট এর ফাংশদে শপ্রয়ব্রতর ফাস্ট্ধ প্রাইজ থেওয়া 
আরও থসাজা হদয় থগল।’’ অদেদকই তার কথায় সায় শ�ল, থকবল অেুপম বলদল- আমার শকন্তু রারো অে্ রকম। 
এস,শি, ও সাদহব শপ্রয়ব্রতর শবদশষ বনু্ধ থসই জে্ই শপ্রয়ব্রতর ফাস্ট্ধ হওয়া এবার শক্ত। এস,শি, ও সাদহব আই, এ, 
এস কাদজই জাোদশাো থলাকদক প্রথম করদল থলাদক তাদক হয়দতা শকেু বলদত পাদর, থভদবই শপ্রয়ব্রত থক একটু 
অসুশবরায় থফলদবে। আমার মদে হয় শপ্রয়ব্রতদক িাউে করার সুবণ্ধ সুদরাগ এবার আমাদ�র হাদতর মুদিায়। 

শবকাশ থবশ উৎসাশহত হদয় বলল- অেুপম এর রুশক্ত আমার থবশ মদে রদরদে। আসুে এ�ে থথদক আমরা ১৫ই 
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আগস্ট এর জদে্ শতশর হই। থশষ পর্ধন্ত শিক হল ক্াদবর কদয়কজে শমদল বদস শিক করদব শিক শকভাদব এদগাদো 
রাদব। 

কদয়কশ�ে এর মদর্ই থপ্রাগ্রাম শতশর হদয় থগল। থপ্রাগ্রাদমর �ুদটা ভাগ। প্রথম ভাদগ এবার কলকাতা থথদক থড্সার 
থপটোর  আো হদব। �রচার জদে্ পদরায়া থেই। রত টাকা লাদগ লাগুক শপ্রয়ব্রতদক হারাদতই হদব। 

থপ্রাগ্রাদমর শদ্বতীয় ভাদগ শবকাশ আর অেুপমদক একটা ভার থ�ওয়া হল। শপ্রয়ব্রতর সদঙ্ একটা থকাল্ড ওরার চাশলদয় 
রাওয়া হদব এ�ে থথদকই। তারা �ুজদেই মদর্ মদর্ অে্ কথাবাত্ধার সূত্র রদর সকলদক মদে কশরদয় শ�দত থাকদব 
থর শপ্রয়ব্রতর আর এবার শজতদত থকাে অসুশবদরই থেই। এস,শিও সাদহব তার অন্তরঙ্ বনু্ধ। শতশে থতা ওদক 
থজতাদবেই। কথাটা শেশ্চয়ই এইভাদব এস,শিওর কাদেও উিদব। এটা স্বাভাশবক থর প্রচারটা এইভাদব হদত থাকদল 
এবং এস-শি-ও এর কাদে উিদল শতশে শপ্রয়ব্রতদক ফাস্ট্ধ করদত ইততিত করদবে। থসটাই থপ্রাগ্রাদমর শদ্বতীয় ভাদগর 
উদদেশ্। 

শহসাব মদতা কাজ চলদত লাগদলা। শবকাশ তার এক আত্ীদয়র শবদয়দত কলকাতা শগদয়শেদলে। 
থড্সার এবং থপটোর এর সদঙ্ কথা বদল বায়ো কদর এদসদে। এশ�দক থপ্রাপাগাডো �ুব থজার চদলদে 
- শপ্রয়ব্রতদক পায়দক এবার ও ফাস্ট্ধ হদবই। এস, শি ও সাদহব বনু্ধ প্রীশতর একটা মর্ধা�া রা�দবে শেশ্চয়। 

শপ্রয়ব্রত শ�লওয়ালা শসং এর বাংদলাদত প্রায়ই রায় আড্া শ�দত, শ�লওয়ালা শসং ও প্রায়ই তার বাশিদত আদস, স্বামী 
ত্ী �ুজদে রাদতর �াওয়া থসদর বাংদলাদত থফদর। 

ক্রদম আগটে মাস এদস থগল। থতািদজাি চরদম উদিদে। শবকাশ থরশজশ্রি শচশি শ�দয় থড্সার থপটোর থক স্রণ কশরদয় 
শ�দলা শ�েক্ষদণর কথা। তারাও জবাব শ�দলা শেশশ্চন্ত থাকদত। 

১৪ই আগস্ট রাদত সব বাবথিা শতশর। থক শক সাজদব শিক হদয় প্াদরি গ্রাউডে এর থকাদের থোট ঘরটা এস,শিও 
সাদহবদক বদল থ�ালার বাবথিা করা হল। থপ্রাগ্রাম এর শ�ে এক থক্রট থামস্ আপ পাশিদয় শ�দত বার লাইদব্ররীর 
থপ্রশসদিটে অমল জীবে বদদি্াপার্ায় রাজী হদলে। সাজ সাজ রব পদর থগদে। সবাই বলল এবাদরর মদতা থতািদজাি 
থকাে বার থ��া রায়শে। পরশ�ে ১৫ই আগস্ট এর পতাকা উদতোলে, প্াদরি, বকৃ্ততা সকাদল রা রা হয় হদয় থগল �ুব 
সুচারুভাদব। এর মদর্ থড্সার এবং থপটোর এদস থগদে। শ�েটাও পশরষ্ার ঝকঝক করদে। বৃশটে বা�লা থেই। এ�ে 
থকবল থবলা ৪থট বাজার প্রতীক্ষা। এর মদর্ থক থরে �বর শ�দলা এস,শিও সাদহদবর ত্ীর শরীর ভাদলা থেই। থচক 
আদপর জদে্ স�দর রাদবে শিক হদয়দে। ১৫ই আগস্ট এর চারদটর ফাংশদে সম্ভবত আসদবে ো। প্াদরি গ্রাউদডে 
থোট্ট ঘরটায় এ�ে উদতেজো আর শভি। 

শবকাশ থমকআপ ম্াে থক তািা শ�দলা। এস-শি-ও সাদহব শিক চারদটয় আসদবে। তার আদগ সবাই থক শতশর কদর 
শ�দত হদব। শবকাশ সাজদে বা�াম ভাজাওয়ালা, অেুপম রাঁরুশে বাউে, অমদলদুি পুশলশ, �য়াময় থপাস্টম্াে, তদব 
সবাইদক থটক্া শ�দয়দেে থপ্রৌঢ় উশকল সত্জীবে বাবু। তার সন্ন্াসীর সাজ, সশত্ সন্ন্াসীদকও হার মাোয়। থড্শসং 
রুদম শপ্রয়ব্রতর কথাও উিল। থস শক করদে থকউ এ�দো জাদেো। অেুপম বলদল আমার মদে হয় এবার শপ্রয়ব্রত 
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কমশপট করদবো। এদক ত আমাদ�র থরাগাি রন্ত থ�দ� বা শুদে থস ভীত, তার উপর এস-শি-ও শেশ্চয়ই বদলদেে 
থর শপ্রয়ব্রতর এবার কশম্শটশদের বাইদর থাকাই ভাদলা। 

শিক সমদয়ই থমকআপ ম্াে সবাইদক শতশর কদর শ�দলা। ত�ে চারদট বাজদত �শ শমশেট বাকী। এদক অপরদক 
থ�দ� �ুব হাসা হাশস করদে। এমে সময় হে্ধ বাশজদয় মারুশত এ-স্টার প্াদরি গ্রাউদডে েুকল। প্াদরি গ্রাউদডে 
শভদির তুলো থেই। সাশময়াোর মদর্ �াে কদয়ক থচয়ার এবং একটা বি থটশবল পাতা। থটশবদল প্রাইজ এর 
শজশেসপত্র। থচয়াদর কদয়কজে গণ্ মাে্ থলাক বদস আদেে। সবাই উদি এস-শি-ও থক অভ্থ্ধো কদর থচয়াদর 
বসাদলে। এস-শি-ও একাই এদসদেে, ত্ী আদসে শে। মু্শেশসপ্ালশটর থচয়ারম্াে থস কথা শজদজ্ঞস করদলে মদে 
হল। সম্ভবত অসুথি বদল আসদত পাদরেশে। এস,শিও র গািী শফদর থগল। এবার ফাঁকা জায়গায় প্রশতদরাগীরা এদক 
এদক আসদবে। কাগজ কলম শেদয় এস-শি-ও শতশর হদলে। হিাৎ এক পাগদলর আশবভ্ধাব প্রলাপ বকদত বকদত এস, 
শিও সাদহদবর থচয়াদরর পাদশ এদস �াঁিাল। এস-শি-ও মৃ�ু থহদস ঈশারায় বসদত বলদলে, পাগল থহদস চদল থগল। 
এরপর পুদরাশহত মশাই, বা�াম ভাজাওয়ালা, বাউল, োতা বগদল মাস্টার মশাই, রাঁরুশেবাউে, পুশলশ, থপাস্টম্াে 
সবাই এদক এদক এদলে ও চদল থগদলে। তারপর শবরাট হুংকার থেদি এদলে সন্ন্াসী িাকুর। গলায় সাপটা শকলশবল 
করদে। বাপদর শক ভয়ংকর থচহারা। সবাই বলল সত্জীবে বাবুই  এবার ফাস্ট্ধ প্রাইজ থেদবে। থমকআপ ম্াে 
এর বাহা�ুরী বলদত হদব। কাদক থেদি কাদক ভাদলা বলা রায়, সবাই সুদির, শে�ুঁত ও অেব�্। এস,শি ও সাদহব 
একমদে কাগদজ েম্র শ�দয় রাদছিে। থ��ারাক শক হয়। মদে হল শতশে থরে একটু শচশন্তত, একটু শবচশলত। এমে 
সময় হে্ধ শ�দয় মারুশত এ স্টার গ্রাউদডে েুকল। তদব শক এস-শি-ও সাদহদবর ত্ীর অসুথিতা বািল ? ো তাও েয় ঐ 
ড্াইভার এর পাদশর শসট থথদক শতশে হাত োিদেে। তদব শক প্রাইজ শবতরণ শতশে করদবে বদল অসুথিতা শেদয়ও 
এদলে? ততক্ষদণ শভি থিদল গািী এশগদয় এদসদে শাশময়াোর কাদে। শকন্তু গািী থথদক �রজা �ুদল থক োমদে। 
মাথায় পাগিী, থগাঁফ �াঁশির ফাঁদক হাসাহাশস মুদ� থক এশগদয় আসদে সমস্তু শভি শেব্ধাক, হতভম্। স্বামী ত্ী �ুজদে 
হাসদত হাসদত এদস এস-শি-ও র থচয়াদরর সামদে হাশজর হদলে। এস-শি-ও উদি �াঁিাদলে। হ্াডেদসক করদলে, 
থচয়ার থেদি সদর �াঁিাদলে। পাশাপাশশ �ুশট থচয়াদর স্বামী ত্ী রীরশথির ভাদব বসদলে। থহদস শভদির উদদেদশ্ বলদলে 
‘থ�র শক শলদয় ক্ষমা মাংতা হু’। 

সাশময়াোর শবরাট শভি থ��ল এতক্ষণ থর এস, শিও বদসশেদলে তার পাগিী মাথা থথদক হাদত এদসদে, 
থগাঁফ�াশিও থ�ালা, শপ্রয়ব্রত আচার্ধ মৃ�ু মৃ�ু হাসদেে।  

এস-শি-ও সমদবত জেতাদক বলদলে- ‘শপ্রয়ব্রত থমরা পুরাো থ�াতি হ্াঁয়। থগা এস ইউ লাইক থম ও ভী সাশমল 
হ্ায় ইসশলইদয় জাজদমটে মুদঝ থেহী থ�ো চাশহদয়। থবস্ট পারফরমান্স শকসদকা রাহা ইদয় ইসু্ কা জবাব ম্ায় 
থপশ েশহ করুঙ্া। জেতা ইস্া শবচার কদর।’ 

শভদির মদর্ গজ্ধে উিল - শপ্রয়ব্রত আচার্ধ।   
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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 under-
stand 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 in-
formation 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 competi-
tive 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 cul-
ture “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 surviv-
al traits, to developing skills of carving tools, hunting, irrigation, travel-
ling 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 in-
clude 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 teach-
er 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 perfec-
tion 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 Dia-
mond 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 her-
self is aware of it. She hasn’t told anyone about it. Doesn’t she know how the el-
ders 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 pass-
ing 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 super-
mentalist 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 lis-
ten, 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 Vaish-
nava 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 es-
pecially 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 incon-
ceivably 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 encoun-
tered some difficulties due to social, religious, and political changes in In-
dia, but was strengthened again in the late 19th century and early 20th cen-
tury 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 com-
prised 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. Bhaktisid-
dhanta’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 re-
lation between the self and the divine couple Radha and Krishna as the basis of ex-
istence. 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 distinguish-
ing 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 Per-
son 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 ulti-
mate reality, which appealed to the non-iconic sensibil-
ities 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 move-
ment 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 En-
glish, 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 succes-
sion 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 Bhak-
tisiddhanta 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 Krish-
na 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 car-
go-ship in 1965 and in 1966 established ISKCON in New York. Many young Amer-
icans 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 Rad-
ha 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 headquar-
ter of the North-European division of ‘The Bhak-
tivedanta 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 ISK-
CON 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 chari-
ots, 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 festi-
vals are Janmastami, the auspicious appearance day of Lord Krishna, and Gaura 
Purnima, the appearance day of Sri Krishna Caitanya. ISKCON actively partici-
pates 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 reawak-
en 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 peo-
ple. 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 some-
thing 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 fam-
ily life with a career. In the face of this new challenge that we chose for our-
selves, 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 play-
ing 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 thak-
ur 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 mischie-
vous 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 com-
ing 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 child-
hood, 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 Ben-
galis. 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 great-
est 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 con-
suming and reduce the sugar intake per day. 

Natural sugar vs. Added sugar:  It is very important to know the difference be-
tween 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 nu-
trients 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 Or-
ganization (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 prod-
ucts, sugar is called by different names like glucose, fructose, sucrose, syr-
ups etc. It’s also very common that some of the products which we least ex-
pect to have sugar in it contain a large amount of added sugar (see Table 1). 
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Table: 1
 Some Common foods  Amount of sugar (in gm) 4-6

 300 ml      Cola   23-39
 440 ml      Apple Juice  20-49
                       Doughnut  20-61
   28 gm       Candy   20
      1 tbsp      Tomato ketchup  4
 100 gm     Jam   36-66
 100 gm     Bread    6 -9
                           Sandesh   15-22
                     Rasogolla (small) 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 re-
ported 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 pre-
pare 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 expect-
ed. 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 con-
ference 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 de-
mocracy 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 par-
ticipant. However, this year I had decided to take it a bit easy, not give a presenta-
tion, 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 lim-
ited 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 



36

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 cou-
ple of the panels. For example, historical aspects as the Bengali famine, social top-
ics as the Nandigram event and Matua conflicts, and 19th century female Bengali 
writers were discussed. One of the panels was entirely devoted to Bangladeshi mi-
grants 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 cen-
tury 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 ver-
nacular 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 country-
side trying to find old dasnami shrines to figure out the geographical spread of the 
monastic network. Another scholar, Kidpromma (Lancaster University), present-
ed 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 transfor-
mations of the Kenduli village, Jayadeva, the Radha-Benode temple and the an-
nual ‘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 so-
ciality 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 cov-
ered, 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 exhibi-
tions. 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 govern-
ment has even specified rules to attract NRI money into the country. Also the gov-
ernment 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 



39

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/Pag-
es/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 manag-
ers 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 be-
tween 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 reg-
istered 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.   
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 I dream for a world
Without any border,

Happiness everywhere
And no sign of fear!

I dream for a world
In calm and firm,

Where growth and progress
Are the key term!

I dream for a world
Without terror,

Where every face is smiling
Not a drop of tear!

I dream for a world
Full of trust,

Where everyone is honest
No one corrupt!

 
 
 
 
 
 

 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.

 
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,
 

I dream for a world
Where no one suffer,

Where knowledge and education
Are the main culture!

 
I dream for a world
With one religion,

Where Hindu, Muslim, Christian
At first, all are human!

I dream for a world
With full of love,

Where every heart becomes
A nest of mounting dove.

I know the day is not so far-
When 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.

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.

 
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.

Flake of Happiness
                        -Rishika Banerjee

Dream World
                                        - Moumita Ghosh Laskar
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স্বপ্নগুদলা
                - শশম্ধ চক্রবত্ধী 

হাদতর পাতায় রা�া স্বপ্নগুদলায় জশিদয় আদে কতই ো ভালবাসা।
শিক থরে টাপুর টুপুর �ুপুদর, জােলা শ�দয় থভদস আসা,

জদলা বাতাদসর একটাো গুেগুোশে,
ভুল কথার থবতালা েদি।

অে্মেস্ সুর, একটু�াশে �ুঃ� আর সু� অদেক�াশে।

শিক থরে কমলারাো থিাঁদটর কুঁচকুঁদচ কাদলা পাশ�টার িাোয় চদি, 
থমদঘর থ�দশ বাতাসবাশি।

থমঘবরণ থকশ - কুঁচবরণ রাজকুমারী
গল্ থশাোয়,

অঙ্ ভুদলর গল্, পুদজায় েতুে জুদতার গল্, 
মাি থভদে অকারণ থ� েুট্, সাঁই সাঁই সাঁই, 

থপেে থথদক থভদস আসা সরু গলার শচৎকার, 
সই  সই  স--ই ই ই, একটু �াঁিা, সদঙ্ থে আমায়।

থরদ�শে থতামায় অশচন্ মদের গহীে থকাদণ।
শেদজদক �ুঁজদত, আসদব থরশ�ে, পথ শচদে, 
থসশ�ে, হাদতর পাতায় রা�া মুদিাবদিী এই

স্বপ্নগুদলা থ��াব থতামায়।

বলব শক থতামায়? স্বপ্ন থ��ায়, 
এদতা মজা আদে, 

মদে হয়, 
শিক থরে থতামার আসার কথা আদে, 

আর রাত থসদজদে।
 

© Sneha Saha



42

ঋতুর সমাহার
             - শশল্ী থচৌরুরী

চলদত থশ� মাদয়র আঁচল থেদি- 
অেুকরণ আর অেুসরণ - পাশরবাশরক রীশতশেয়দমর শভদি ... 
তারপর, সমাজ-সামাশজক রীশতেীশতর থবিাজাদল- হয় আবধে, 

মদের আগচদর- পাদে থলাদক শকেু বদল...... !!! 
সব বাঁরা আর থবশরর বন্ধদে- থহ োরী, 
এ�াদে েয়দতা �ান্ত, থতামার �ুগ্ধম পথ- 

সামদে রদয়দে- সমাদজর হাজার মু� ও বােী ,
োরী কাঁদ� েীরদব, কাদট থবলা অশভেদয়র অন্তরাদল... 

কদর পার, বন্ধদের সীমাদর�া- থস তার, অজস্র ভূশমকায়- 
পথচলা - সাম্তা আর সমদঝাতায় ...... 
এপার উপাদরর েগরদ�ালায়......। !! 

�ুঁদজ তার অশরকাদরর জপমালা, কদর উৎসগ্ধ শেদজদক,
শেদজর গদভ্ধর ভশবষ্ৎ রচোয়...... রার মাদঝ হদয় ওদি সজীব- 

তার স্বপ্ন আর শ�...।। !!
একদফাঁটা হাঁশসর আশবদর রাশঙ্দয় থ�য় পশরবার, সমাজ ও থ�শ... 

োরী তুশম- 
তাই, এক একটা ঋতুর সমাহার ...
আর কান্না - হাঁশসর োগরদ�ালায়, 

তুশম- স�া সূর্ধমু�ী ...।। !! 
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শব্দহীে কথা

                 - রশঞ্জত থচৌরুরী

অদেক থতা কথা হল, আর েয় 
ফুটন্ত উচ্ছাদস কথার ফােুস ওদি 

তার থথদক শকেু কথা রশ� রা�া রায় 
ক্ষণকাল পদর গভীদর আশবষ্াদর 

উপলব্ধ হয় শুরু মূল্হীে কথার ফােুস 
শুরু বুদু্ব�। 

এর থচদয় েীরবতা অদেক বাত্ধা 
বদয় শেদয় রায়- 

আমাদ�র শ�েশদিে জীবে আশঙ্োয়। 
েীরব মদের বুদক কদয়কশট তাদরর থচা� 

শব্দহীে সঙ্ীদতর অেন্ত উচ্ছাদস,
রশ� ভাদলাবাদসা, আমাদ�র সব সতো রাদব থভদস  

েীরদব েীরদব থ�লা সব প্রদনের উতের 
এদক এদক শ�দয় রায়

শব্দহীে কথা আদে, তারই বাত্ধা
থপঁদে রায়- অেন্ত সতোয়। 

তদব ক্ষশত কী !
মালী থথদক কত �ূদর তার বাস।

 
স্পশ্ধ থপদত 

                - রশঞ্জত থচৌরুরী

হদত পাদর, োও হদত পাদর 
অশতিদত্বর স্বপ্ন থথদক উদি এদস জুদি বদস 

শকেু শকেু োগর থপ্রশমক 
কশবতার মদহাৎসদব। 

চব্ধ্দচাষ্ থভাদজ, সুদপয় সু�া�্ রূপ 
হজদমর ঝংকাদর োদম তৃশতি থেকুর 

তদব ক্ষশত শক !

থস থতা অশবদছি�্ বাঁরা আদে 
আগুে জল পাত্র আর ব্ঞ্জদের অশরক বন্ধদে। 

থথাকা থথাকা ফুদলর সুষমায় ওদি 
মাশলর থসাহাগ স্বপ্ন 

থপ্রশমদকর একটু থোঁয়ায় স্পশ্ধ থপদত 
থকাে ফুল রশ� থিাঁট থমদল থ�য় 



44

সুলক্ষণা ,-
থতামায় আমার চাইদত

এ ভুবদে থকই বা থবশী জাদে বলদতা  !
সশত্ই বলশে আমার মদে এদতাটুকুও �ুঃ� থেই

থেই থকাে পাবার আশা শকম্া প্রশত�াে ।
থোট্ট থবলায় পুতুল থ�লায় শক শেম্ধল আেদি

থসই থোট থোট মাে অশভমাে ।
থস আমার হৃ�দয়র রাজদকাদষ
চাশব এঁদট সরতদেই থরদ�শে । 

থসশ�ে আর আজদকর মদর্ অদেক অদেক তফাত
সব শকেুই থর ব�দল থগদে, থসও আশম থজদেশে ।

সশত্ই বলশে,---
থতামার আদিদরা বেদরর জন্মশ�দে

শেমন্তণ আশম পাইশে।
তার কারে আশম বুশঝ, আশম জাশে

�াশররেতা আমায় পালদেিা তরীর মত ভাশসদয় শেদয়দে
তবুও এ তরীর কম্াস শকম্া ধ্রুবতারা তুশমই ।

থতামার শবদয়র সংবা� থপদলও
থসাোশল �াদমর থস লাল শচশি
 পাওয়ার ভাগ্ আমার হয়শে

সশত্ বলশে, --
তার কারণও আশম বুশঝ , আশম জাশে ।

একটা কথা, থতামার শ�শব্ 
কাদরা থথদক টাকা রার কদরশেলাম 

শবদয়র অেুষ্াদে মাোেসই কাপি থকোর জে্ , 
মত পাদটে শেদয়শে,---

তুশমই বদলশেদল মদে শদ্বরা থাকদল ও কাজ করদত থেই । 

 
 
 
 

 
এল,এস,শি, মাশরওো বা হীরইে হয়দতা আমায় 

 অে্ জগদতর বাশসদিা কদর শ�দয়দে
 তাবুও থতামার মাথায় হাত থরদ� বলদত পাশর

ওরা থতামায় ভুলাদত পাদরশে।
�াশররেতা আমায় কদলজ শকম্া ভারশেশটর শশক্ষা শেদত 

থ�য়শে,
থতামার থথদক শেটদক �ূদর থফদল শ�দত থচদয়দে 

শকন্তু সশত্ কদর বলদতা,
 আদ�ৌ শক তা �ূর করদত থপদরদে আমায়।

তুশমদতা শমদশ আে আমার লাল রদক্তর প্রশতশট  কশেকায়, 
মদে আদে, থতামার বের হদল 

আমারও সারা অদঙ্ তা েশিদয় পিদতা 
থসই থোট্ট থবলায় । 

আমার ভাবো, আমার শচন্তার জগদতর
সব আশল গশলর মােশচত্র থর শল�া আদে থতামার থচাদ�র 

তারায়,
থসও আশম জাশে ।

ভালবাসার আেদি সুরু পাওয়াদত েয়,
উজাি কদর শবশলদয় থ�ওয়ায়
থস –থতা থতামারই কথা ।

সুলক্ষণা ---
আশম �ুঃ� পাইশে, অশভমােও কশরশে,

ভুল বুঝা --- ?
তা- থতা থতামার আমার অশভরাদে বাস কদর ো।

থর�াদেই থাদকা, থর ভাদবই থাদকা,
সুদ� থাদকা --- এই কামোয় ---

থতামারই সুরঞ্জে ।

         
 শচশি                

                     - শশদবন্দ্র থ�ব ( �ুলাল )
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অঘ্ধ

                        - শশদবন্দ্র থ�ব ( �ুলাল )
 
 

থরৌবদের থসই প্রথম �শ�ো সমীরদণ 
তুশম এদসশেদল মাতাল করা 
মশ�রার সাশক হাদত শেদয়

প্রশত শেশশদত প্রশত পদল পদল
থভদঙ্দে তন্দ্রা েব েব অেুভদব। 

রংরেুর সাত রদঙ্ মা�া
স্বদপ্নর শশহরদে, 

থমার থ�হ মে প্রাদে।
হদয়শে পার কতো অশল গশল

কত থর রাজ পথ সরশণ
থতামায় শেভ্ধীক সাথী থজদে।

থজদগশে ক�দো ভালবাসার উলোদস
ক�দো শবরদহর উচাটদে।
সমদয়র পাশল্দত চদি

ভালবাসা শবরদহর থ�ালায় থ�াদল
চদলশে আজও করদত পূণ্ধ 

শ�দত অঘ্ধ অজাোর থব�ী মূদল
জীবে উৎসদব, আগামীর আদয়াজদে।

 
ধ্ংস- সৃশটে 

                  - রাশক কাপুশিয়া 
 

এক পশলা বৃশটে 

আরদম্ভর শিক আদগ 

সবশকেু অন্ধকার 

মদে হশছিল প্রলয় ঘটদব 

অশশে সংদকদতর �ামামা বাজশেল 

গজ্ধে ও শেল ধ্ংদসর। 

�ুব ভীত শেলাম 

শকন্তু ঘটল তার উদটো 

থরে সব অন্ধকারদক মুদে শ�দয় 

শতশর করল - এক েতুে অর্ায় 

আর জীবে - হয়দতা এই বৃশটেরই মদতা 

�ুব ইদছি কদর এইভাদব শফদর আসদত বারবার। 

েতুে শকেু সৃশটের আশায়।  

## জীবে মাদেই RESTART ## থথদম থাকা েয় ## ক�দো েয় ## 
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ভীি িাসািাশস বাজাদরর মাদঝ 
থকাে ক্রদম জায়গা পাওয়াটা থেদলটার কাদে 
মদরও শক বাঁচার ক্ষীণ আশা ?

থরশদের লাইদে শবজ্ঞশতি 
‘এ সতিাদহ থবশী থতল আদে’ 
থস শক থবাবার মুদ� ভাষা ?

পরীক্ষা শুরুর একশ�ে আদগ 
বেদর থভাগা থেদলটা জাোদলা
‘পরীক্ষা একমাস পদর’ ।

বহু প্রতীক্ষার পর আদলা আসা 
বহুশ�ে পদর  
থরে থেদল থফদর ঘদর। 

থতল ব্াক আউদটর সময় 
হিাৎ কম �াদম পাওয়া 
একশ�ে থতল বন্ থরর শ�দে 
হিাৎ শুেদত পাওয়া 
হুইদসল...... চলদে শক থরল ? 

থেতার �ীঘ্ধ ভাষদণর পর 
ঘটা কদর কাপি �াে
থস শক সান্তোর শটকা ?

হিাৎ বাপ হারা থেদল থশাদে 
বাবার বন্ধ কার�াো �ুলদব 
থস শক মরুর মরীশচকা ? 

শবদ�শী মাদল থেদয় রাওয়া বাজাদর 
বহু থ�াঁজার পর 
হিাৎ ‘থমি ইে ইশডেয়ার’ থ��া 

 
কুদল মুদট শগশর করা থলাকগুদলার 
এত শ�ে পর হিাৎ 
সরকাদরর বইদত থল�া পিা থশ�া, 
ইটোশভ্ধউ এর লাইদে �াঁশিদয় থ��া 
রাতিার পাদশ কুকুর গুদলা 
মারামাশর কদর, কদরদে �াবার সংগ্রহ 

পাঁশ ো করা থলাকটার 
চাকুশর পাওয়ার থপেদে 
শকেু থলাদকর শুরুমাত্র অেুগ্রহ!

হিাৎ এক�ল পুরুদষর মাদঝ 
োরীর কঠেস্বর ‘আমরা শপশেদয় েই’ 
থস শক অগ্র�ূত? 

সুতা কাটা বুশি থ��দত 
থ�াকা চায় চাঁদ� পাশি শ�দত 
থস শক অদু্�?

হাদত শেদয় ঝাডিা, থপাস্টার 
‘চল ভাই এশগদয়’ 
থস শক থতাতার আওরাদো েিা?

থল�া বই োপার পর 
পিার থলাদকর থথদক 
সমাদলাচদকর সং�্ায় ঘর ভরা।  

সু� �ুঃদ�র শভদি ব্তি জীবে�াো 
তার মাদঝ ভাবো করদত েয় মাো।।  

 
 ভাবো

         - সঞ্জীব �াস 
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উপকরণঃ   
 
 
বাসমতী অথবা থগাশবদি থভাগ চাল - ২০০ গ্রাম 
রুই মাে - ৪ শপস,  েুে হলু� মা�া 
থপঁয়াজ মাঝাশর সাইজ কুচাদো - ৪ শট 
কাজু শকসশমস - আদিাজ মদতা 
থোট এলাচ- ৪ শট থথঁদতা করা
লবঙ্- ৬ শট থথঁদতা করা
�ারুশচশে- ৪ টুকরা থথঁদতা করা
সা�াদতল- ১০ চামচ 
শঘ- ২ চামচ 
থতজপাতা- ২ শট 
কাঁচা মশরচ- ১ শট 
আ�া বাটা- ১ চামচ
লবণ- পশরমাণ মদতা 
শচশে - ৪ চামচ 
থগালাপ জল- ১ চামচ 

রন্ধে প্রণালীঃ 
 

চাল ভাদলা কদর রুদয় একটা বি োঁকশেদত জল ঝরদত শ�ে।  

মাে গুশলদক সরদষর অথবা সা�া থতদল লাল কদর থভঁদজ রা�ুে। 
এবার থপ্রসার কুকাদর সা�া থতল শ�ে, থতল গরম হদল কুচাদো 

থপঁয়াজ বা�ামী কদর থভঁদজ থথঁদতা করা থোট এলাচ, লবঙ্, 
�ারুশচশে থফাঁিে শ�ে। �ুদটা থতজপাতা শ�দয় শ�ে।  

এবার চালটা বাশট বা গ্াদস থমদপ শেদয় থপ্রসার কুকাদর শ�দয় 
একটু থভঁদজ শেে। আ�া বাটা আদিাজমদতা লবণ এবং চার চামচ 

শচশে শ�দয় এদত কাজু ও শকসশমস শ�ে। লালদচ রং হদল এদত 
এবার জল শ�দত হদব। চালটা থর বাশট বা গ্াদস থমদপদেে ওই 
মাদপর ১,৫ গ্াস জল শ�ে। এবার এদত কাঁচা মশরচ �ু টুকদরা 

কদর শ�দয় মাে গুদলা শ�দয় থপ্রসার কুকার বন্ধ কদর শ�ে। 
১ শসশট হদল োশমদয় শেে।  

একটু পদর থপ্রসাদরর োকো �ুদল শঘ আর থগালাপ জল শ�দয় 
শ�দলই রান্না থশষ হল। 

 
রুই মাদের শবশরয়াশে 
           - ঝে্ধা শসংহ
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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 some-
thing 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 mur-
dered 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 tak-
ing rest. Atfer the murder, too, he didn’t move; he was still at rest. So logically speak-
ing, 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 be-
lieve how they are expressing their amazement and are congratulating me! It’s certain-
ly 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 state-
ment 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 বাংলাদ�শ পশরভ্রমণ। ....... ২০১৭
                 - স্বপে চট্টপ্ারায়

আশম এদকবাদরই থকালকাতাইয়া, শুশেশে থকাদোশ�েই আমার পূব্ধ পুরুষরা পূব্ধবদঙ্র থলাক শেদলে। তদব থ�শশবভাদগর 
পর থথদকই আমার মদে হয় পূব্ধ আর পশশ্চমবদঙ্র বাঙ্ালীদ�র এই এক অদূ্ত থরষাদরশষর সম্ক্ধ শতশর হদয়দে, তার 
প্ররাে কারণ থ�শ শবভাগটাই হদয়শেল রদম্ধর ধ্জা রদর। 

র�ে একটাই বাংলা শেল ত�ে থরমে ওপার বাংলাদক শেদয় এদতা তুলোমূলক চুলদচরা শবচার হয় শে তার কারণটাও 
সম্ভবত পূব্ধবাংলায়  শহদুি জশম�ার এবং শশশক্ষত থশ্রণীর অশরপত্টাই  থচাদ� পিার মদতা শেল। সু্দলর থহিমাস্টার, 
থপাস্ট মাস্টার, জশম�াশরর কম্ধচারীবৃদি প্রায় সকদলই শহদুি রম্ধাবলম্ী শেল। রশ�ও মুসলমাে রম্ধাবলম্ীদ�র সং�্াটা 
আেুমাশেক ভাদব পূব্ধ বাংলাদতই থবশশ শেল তবুও এই শহদুি সম্প্র�াদয়র আন্তশরক এক জীবে�শ্ধে এঁদ�র উৎবুধেই 
কদর এদসদে। আমার পশরশচতদ�র (আজদকর বাংলাদ�শী।) কাে থথদক কথায় কথায় র�ে শুশে আমাদ�র ইংদরশজ 
পিাদতে  “উদপে স্ার” অথবা গ্রাদমর কশবরাজমশায় রাতশবদরদতও এদস �াঁিাদতে থেদলটা থকমে আদে জাোর 
জে্ ত�ে মদে হয় শহদুিদ�র সব শহদুিয়ােী তাঁদ�র জীবে রারায় বজায় রা�দলও তাঁরা থর একই সাদথ কদম্ধর মদর্ 
জীবে�শ্ধে �ুঁদজ থপদয়শেদলে থস ব্াপাদর সদদিদহর থকাদো অবকাশ ো থাকারই কথা । এ�দো আজদকর বাংলাদ�দশ 
শহদুিদ�র বাোদো শশক্ষাপ্রশতষ্াে োিাদো আদে তা থস থকাদো জশম�ার তেদয়র মা-র োদমই বাোদো থহাক অথবা 
তা থকাদো  থ�ব বা থ�বীর োদম উৎস্বগ্ধই থহাক থসগুশল থর সমাদজর উন্নশতকদল্ বাোদো হদয়শেল থস শবষদয় আশম 
শেশশ্চত।  

বাংলাদ�দশর থগািাপতেে ভাষা শেদয় আর ভাষাটা র�ে বাংলা ত�ে থসই ভাষার ��ল�াশর আমাদ�র �ুই বাংলারই। 
ভারতবষ্ধ এক শবরাট থ�শ, ভারতবাসীরা অদেক ভাষাভাষী তাদ�র মদর্ বাংলা ভাষা একশট ভাষা মাত্র রা শেদয় আমরা 
অবশ্ই গব্ধ করদত পাশর। এই ভাষাদতই বশঙ্মচন্দ্র ,শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রোথ, েজরুল, তারাশঙ্র, বেফুল, সমদরশ বসু 
এবং আদরা অদেদক সাশহত্ রচো কদরদেে এবং আজদকর সাশহশত্ক বা কশবরাও সাশহত্  এবং  কশবতা  রচো 
কদর চদলদেে । সাশহত্ আমার কাদে জীবে�শ্ধে, এবং থসটা র�ে আশম আমার মাতৃভাষায় পিদত পাই, ত�ে আশম 
আমাদক বা আমার পাশরপাশশ্ধকতাদক �ুঁদজ পাই। থকাদো ভাষার অেুবাদ� জীবে�শ্ধে আমার কাদে সম্ভব েয় বদলই 
মদে কশর । উ�াহরণ স্বরূপ বলা থরদত পাদর “অশভমাে” কথাশট । এশট একশট অেুভূশত রা অে্ ভাষার অেুবাদ� 
আদস ো ।  

বাংলা ভাষার শহদুিয়ােী বদল শকেু হয় ো, তাই থকাদো বাংলাদ�শশ মুসলমাদের োম রশ� অপূব্ধ বা অপণ্ধা হয় 
তাদত শহদুিয়ােীর গন্ধ থ�াঁজাটা আমার কাদে মদে হয় এক ভুল সংদকত বহে কদর। আরবী বা ফারশস ভাষাটাও 
এক অসামাে্ সমৃধে ভাষা, শকন্তু আরবী ভাষাদত “থহাশল থকারাে” থল�া হদয়শেল বদলই তা সমৃধে হদয়দে তা শকন্তু 
এদকবাদরই  েয় । 
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এই �ুই বাংলার মােুদষর সামাশজক শবশর শেদষরগুদলাদক সশরদয় রা�দল থ�শ� আমাদ�র মদর্ অশমল-এর থথদক শমদলর 
পশরমাণটাই অদেক থবশশ। আজ আমরা �ুই বাংলার মােুষই এদক অদে্র ওপর থকমে থরে সদিীহাে। অথচ এবাদরর 
আমার বাংলাদ�শ ভ্রমদণর অশভজ্ঞতা বদল আমাদ�র আদরা কাদে আসার হয়দতা বা সময় এদসদে। আজ  �ুই বাংলার  
থরৌথভাদব বইদমলা, োটক, েশব, সাংসৃ্শতক অেুষ্াে এগুশল থবারহয় তারই উদ�্াগ। বাংলাদ�দশর শশশক্ষত সমাজ 
পশশ্চমবদঙ্র সংসৃ্শতর �বর থর ভাদব থরদ� চদলদে থস তুলোয় আশম শেশশ্চতভাদব বলদত পাশর পশশ্চমবদঙ্র বাঙ্ালীরা 
তার অংশদতাও রাদ� ো। আমার এইবার বাংলাদ�শ ভ্রমদণ ২১-থশ থফব্রুয়ারীর ভাষাশ�বস উ�রাপে এবং বইদমলায় 
অংশগ্রহদণর সুদরাগ ঘদটশেদলা। আশম শেঃসদদিদহ বলদত পাশর আজদকর বাংলাদ�দশর সাশহত্াদলাচো বা কশবতাপাি 
থকাদো অংদশই পশশ্চমবাংলাদক থটক্া থ�ওয়ার অশভপ্রাদয় শতরী হয়শে এটা একটা স্বতঃসূ্ত্ধ প্রশতদব�ে বলা থরদত 
পাদর। আজদকর বাংলাদ�দশর অশথি্রতা রাজনেশতক এবং থস�াদে সব সারারণ বাংলাদ�শীরাই শবরক্ত, থর�াদে সুথি 
োগশরক শহদসদব জীবেদক বাশজ রদর শ�েশদিে চলদত হয় থস�াদে থকউই সু�ী হদত পাদর ো এইটাই শবদবচ্ ।   

আমার বাংলাদ�দশর সাদথ আজদকর আত্ীয়তার সম্ক্ধ শতরী হয় থসই েব্বই সাদল র�ে থবশ শকেু থলাকজে 
বাংলাদ�শ থথদক এদস �াঁশিদয়শেদলে এই থ�শটায় আশ্রদয়র উদদেদশ্। থলাকজদের সাদথ আলাপ হদয় ভাদলা থলদগশেদলা 
এই পর্ধন্ত । সম্ক্ধ গদি উদিশেল �ুশট পশরবাদরর সাদথ মাত্র। এই শহদর আসার পর আলাপ হয় থবশ শকেু। আমরা 
“থরৌবদেরই �ূত” আ�্ারারী থেদলদ�র সাদথ রারা এদসশেদলা আমাদ�রই শহদরর শবশ্শব�্ালদয় োত্র শহদসদব। এরা 
সকদলই প্রায় আমার ভাইদয়র মদতা, তাই “�া�া” (এইটা এপার বাংলার সম্াে জাোদো সদম্ারে “বিভাই” শহদসদব, 
ওপার বাংলায় “ভাইয়া” সদম্ান্ধেটাই আশম শুদে এদসশে ) িাকটা থবশ স্বেদিভাদবই উচ্াশরত হদত লাগদলা আর 
আশমও থবশ গশব্ধত হলাম, একসাদথ এতগুদলা ভাই থপদয় রাওয়ার থসৌভাদগ্। এই পশরদপ্রশক্ষদত জাশেদয় রাশ� থর এই 
“�া�া” িাকটার  থমাদহ আজ আশম আজদকর পশরশচত বাঙ্ালীর কাদে প্রায় শতেদট থজদেদরশদের ”�া�া” সদম্ারদে 
বুঁ� হদয় বদস আশে। আমার সুদ�র ঘট প্রায় পশরপূণ্ধ।  
 
সব ভাইদ�র সাদথই থর সম্ক্ধটা শটঁদক আদে তা হয়দতা েয় শকন্তু তার মদর্ও শকেু ভাইদ�র “�া�া” িাকটা 
এ�দো আমাদক আপু্ত কদর। ওপার বাংলার বাোশলদ�র সাদথ আলাপ হওয়ার পূব্ধ পর্ধন্ত আওয়াশমলীগ বা শবএেশপ 
অথবা মুশক্তরুদধের ইশতহাস আমার শকেুই জাো শেল ো। থরইসময় মুশক্তরুদধের �ামামা থবদজ ওদি ত�ে আশম 
কদলজ-এর প্রথম বৎসদরর োত্র তার মাত্র এক থ�ি বের আদগ থথদক পশশ্চমবাংলা “Naxilite Movement” 
োমরারী এক অশথিরতার শশকার হদয়দে, পশশ্চমবাংলা শবদশষ কদর থকালকাতা ত�ে এক অরাজকতার রাজরােী। 
শশক্ষাপ্রশতষ্ােগুদলা, অশফস কাোরী সব বন্ধ হওয়ার অবথিায়, পশশ্চমবদঙ্র আশথ্ধক অবথিা ত�ে এদকবাদরই তলাশেদত। 
থসই�াদে বাংলাদ�শ স্বারীে হওয়ার কথা পশশ্চমবাংলার শবদশষ কদর সারারণ থকালকাতার বাশসদিাদ�র কাদে এক 
আদলাচোর বস্তু হদয় �াঁিায়শে। এর থপেদে অবশ্ই থকালকাতার বদেশ�য়াো এবং উন্নাশসকতাদকও থবশ শকেুটা �ায়ী 
করা থরদত পাদর। আসদল �ুই বাংলার বাঙ্ালীরা একই ভাষাভাষী হদলও সামাশজক জীবেরারায় অদেক অসঙ্তা 
শেলই। তদব শকেুশ�দের মদর্ই র�ে কলকাতার রাজপথ “সব্ধহারাদ�র” (এই সংজ্ঞাটা “কমুশেস্ট পাশট্ধ”-র থ�ওয়া, 
এবং পরবত্ধীকাদল শেদজদ�র ক্ষমতায় শটঁশকদয় রা�দত এোদ�শর থবশশ ব্বহার করা হয় বদলই আশম জাশে ) অবথিাদে 
ভদর থগদলা ত�শে হিাৎ কদর আমরা অসহাদয়র শশকার হলাম। এোরা সশত্ই শুরুমাত্র অে্ একশট রম্ধাবলম্ী হওয়ার 
অজুহাদত সব শকেু হাশরদয় থকালকাতার রাতিায় আশ্রয় শেদত বার্ হদয়শেদলে । তার পদরর ইশতহাস এই থল�ার 
শবষয়বস্তু েয় তাই ওকথা আপাতত থতালা রইদলা।
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আমার বাংলাদ�দশর আজদকর পশরশচশতর সং�্া এই আমার েতুে পাতাদো ভাদয়দ�র মার্দমই। পাঁচ বের আদগ 
আদরা একবার আমার বাংলাদ�শ রাওয়ার সুদরাগ এদসশেদলা এক শববাহ উপলদক্ষ্। এই ভাইদ�রই একজদের 
থবাদের শবদয়দত আশম অশতশথ হওয়ার সুদরাগ থপদয়শেলাম োকাদত। এই�াদে উদলে� ো করার থকাদো অজুহাত আশম 
থ�শ� ো তাই জাশেদয় রাশ� ওই অেুষ্াদে আশম শেলাম একমাত্র ধ্জারারী শহদুি। এই আদলাচ্ শবষদয় এমদো জাশেদয় 
রাশ� থর আশম রশ�ও সামাশজক ভাদব আমার শপতৃদ�দবর উপারীটা বহে কদর চদলশে, শকন্তু আশম থকাদো রদম্ধরই েই, 
আশম মােবরদম্ধ শবশ্াসী তাই আমার চলার পথটাও উনু্মক্ত।

োকা শহর শতশর হদয়শেল মুঘলসাম্াদজ্ তথাকশথত �াজো আ�ায়কারী (গভে্ধরও বলা থরদত পাদর) েবাবদ�র হাত 
রদর। শহরশট গদি উদিশেদলা আজদকর পুরাদো োকা আর বুশিগঙ্ার পাি রদর। থসই সময় শস্ বা পণ্ আম�াশে 
রফতাশে জলপদথই হদয় থাকদতা আর তাই বুশিগঙ্ার পািশটদক থবদে থেওয়া। থকালকাতা শহর হদয় ওিার থপেদে 
অব�াে শেল ইংদরজদ�র বাশণশজ্ক সুশবরাদত্ধ। থসই অদথ্ধ োকা শহর গদি উদিশেল থকালকাতারও প্রায় একদশা বের 
আদগ। তদব ইংদরজদ�র হাত রদর থর আরুশেক শশক্ষার প্রসার থকালকাতাদত থ��া থ�য় তা েবাবী আমদল োকাদক 
থকন্দ্র কদর হদয় ওদিশে।      

রাইদহাক, এই প্রথম আশম এক বাংলাদ�শী মুসশলম পশরবাদরর শববাদহর অশভজ্ঞতা শেদয় এলাম। বাংলা একটাই শেল 
তাই শববাদহর সাজ বা আেুসাশঙ্ক সাংসৃ্শতক শ�কশটর অদেকটাদতই তথাকশথত শহদুিয়াোর প্রতীক থ��লাম রশ�ও 
থসগুশলদক ইসলামীকরণ করার থোঁয়ায়। ইসলাম মদত শববাহ একশট এশগ্রদমটে তাই শহদুিদ�র মদতা শেঘ্ধণ্ রদর থ�ব 
থ�বীদ�র পুদজাআচ্ায় �ুশশ কদর এক মােববন্ধদে রাওয়ার প্রদয়াজে পদি ো, ইসলাশমক মদত তাই শববাহটা অদেক 
সহজ এবং সময়সাদপক্ষও েয়।
থরদহতু শববাহ অেুষ্ােশট �ুবই সংশক্ষতি তাই বাংলাদ�দশ শববাদহর আদগ “গাদয়হলু�” োম শেদয় একশট অেুষ্াে 
শবদশষভাদব আেদদিাৎসবশটদক বাশিদয় থতাদল। এ�াদে উদলে�দরাগ্ থর এপার বাংলা বা ওপার  বাংলার শহদুিদ�র 
শবদয়দত “গাদয়হলু�” অেুষ্ােশট শববাদহরই একশট অংশ। এশট শবদয়র শ�েই করা হদয় থাদক এবং শাত্মদতর ব্া�্া 
অেুরায়ী পাত্র/পাত্রীদক কাঁচা হলু�, শেমপাতা, সদষ্ধর শতদলর শমশ্রদণ গাত্রমাজ্ধোর পর স্াে করাদো হয়, এটাদক পাত্র 
পাত্রীর গাদত্রর বীজাণুমুশক্তর এক প্রশক্রয়া বলা থরদত পাদর। এরপর শববাশহক অেুষ্াদে মন্ত উচ্ারদণর মার্দম আত্ার 
শুশচতা কামো করা হয় পাত্রীদক পাদত্রর হাদত সম্প্র�াে করার প্রাক্াদল।

থরদহতু একশট শববাহ অেুষ্াদের সঙ্ী শেলাম তাই আদগর বাদরর োকা শহর থ��াটা আমার মদতা কদর হদয় ওদিশে। 
তার মাদঝও োকা শহদরর রেটেব্ শজশেষগুশল থ��ার সময় কদর থেওয়া শগদয়শেদলা থরমে শহী�শমোর, সংস�ভবে, রমো 
পাক্ধ, োকা শবশ্শব�্ালয়, োদকশ্রী মশদির, পুরাদো োকার থবশ শকেুটা অংশ, বুশিগঙ্ার আশপাশ। শেলাম আশম এক 
মর্শবতে পািায় শমরপুদর, আমার �া�াভাই-এর বাশিদত। (এোর পশরচয়টা একটু শ�দয় রাশ�, ইশে আমার এ�ােকার এক 
ভাই মুশেরুজ্ামাে-এর শ্শুর মশায়) প্রথমবার বাংলাদ�শ ভ্রমদণর অশভজ্ঞতার মদর্ মদে রা থ�ালা শ�দয়শেদলা তা হদলা 
আন্তশরকতা এবং আশতদথয়তা। থর�াদেই থগশে রম্ধ বা জাতপাত থকােটাই আমাদ�র মদর্ থকাদো বারা সৃশটে কদর শে। 
আশম সমূ্ণ্ধভাদবই বাশিরই একজে হদয় শগদয়শেলাম। এোর বাশিদত গতবাদরর মদতা এবারও আমার পশরশচত ভাইদয়রা 
থ��া করদত আসদতা আর উশে মজা কদর বলদতে “ওই আপোর শসে্ সামন্তরা হাশজর” রশ� থকাদোশ�ে থকউ কাদজ 
আটদক শগদয় আসার সুদরাগ থপদলা ো উশে ঘশির শ�দক তাশকদয় বলদতে “শক হদলা, শসে্ সামন্তরা আজ এদতা থ�শর 
করদে থকে “? উশেও আসদল এই প্রজন্মদক জাোর আগ্রহী তাই অদেক সময় উশেও আমাদ�র সঙ্ী হদয় ঘুরদতে। 
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এবাদরর রাওয়াটার মু�্ উদদেশ্ শেল পশরশচতদ�র সাদথ শকেু সময় কাটাদো আর োকা শহরটাদক �ুব কাে থথদক 
থ��ার। বলদত বারা থেই এবার আশম আমার মদতা কদর োকা শহরটাদক থ��ার সুদরাগ কদর শেদত থপদরশে। রাতিায় 
রাতিায় পাদয় থহঁদট, শরক্সায় চদি, বাদস চদি, অদটাশরক্সা চদি, গশলদত, রাজপদথ ঘুদর থবশিদয়শে এক বাঁরেোিা 
বাউডুেদলর মদতা। তদব আমার সঙ্ী রশ� আমার ফাহীমভাই, পাথ্ধ, হাশসবভাই, আমার িাক্তারসাদহব, অথবা আমার 
�া�াভাই ো থাকদতা তাহদল আমার মদতা কদর োকা থ��া সম্ভব শেল ো এ ব্াপাদর আশম শেশশ্চত। এই �া�াভাইদয়র 
হাত রদরই থশ� সাদহদবর রােমশডের বাশিদত রাওয়া, মেটা শবষণ্ণতা ভদর থগদলা মেুষদত্বর অবমােোয়। এই রশ� 
রাজেীশতর পাি হয় তাহদল এই মােবসমাদজর সভ্তার �ামামা বাজাদোর থবারহয় এ�ে ইশত টাোর সময় এদসদে। 
এই রােমশডেদতই থর থবােশটর  শবদয়দত আমার (কায়োত) প্রথমবার োকা রাওয়া থসও তার হাজার কাদজর মাদঝও 
থ��া করদত এদসশেদলা। রশ�ও থফাদে থরাগাদরাগ আদে তবুও ওর সাদথ আমার থ��া প্রায় পাঁচ বের পর। থবশ 
সময় কাটদলা সৃ্শত থরামন্থে কদর । 

আমার িাক্তারসাদহব (থরজাউর রহমাে তালুক�ার) ওোর �াশয়ত্বপূণ্ধ কাদজর মদর্ও আমাদক শেদয় থসাোরগাঁও 
থ��াদত শেদয়  থগদেে। শহী� সৃ্শততিম্ভ, জাহাঙ্ীর েগদরর থসই শেস্বশগ্ধক ক্াম্াস থ��ার অশভজ্ঞতা, ওোর সাদথ 
আলা�া কদর সঙ্ পাওয়া ,সবটাই বাশক থথদক থরত রশ� ো উশে এই স�্ পশরশচত বনু্ধশটর হাত ররদতে। আপোরা 
ভাদলা আর সুথি থাকুে এই কামো রইদলা। আমার একা থঘারার অদভ্স আদে এবং আশম থসটাই ভাদলাবাশস শকন্তু 
োকা শহদর থঘারায় থকমে থরে এক অশেশ্চয়তা কাজ কদর, আমার বাউডুেদলপোয় লাগাম টােদত হয়।

োকার জ্াম-এর কথা সব্ধজেশবশ�ত এবং থসটা থর এই অবথিাদত থপঁদেদে এবার োকা ো রাওয়া হদল 
আমার জাো হদতা ো। আমার থকবশল মদে হদয়দে থবচারা োকাবাসীরা তাদ�র প্রাত্শহক কাজকদম্ধ এই 
অস্বাথি্কর জ্াম-এর শশকার হে এবং থসটা প্রশতশ�েই। োকার রাতিায় চলাকালীে থ�দ�শে চাকুরীজীবীরা 
সারাশ�দের পর বাশি থফরার মুদ� শক অবথিায় পদিে এবং বাশিদত এদস র�ে থপঁেে ত�ে তাদ�র 
প্রাণশশক্তর আর শকেুই অবশশটে থাদক ো। আশম োকাবাসীদ�র এই অবথিার সাশব্ধকভাদব উন্নশত কামো কশর । 
এবার একশট রাশত্রর জে্ োকার বাইদর গাজীপুর রাওয়ার থসৌভাগ্ হদয়শেল আর এক ভাইদয়র বাবা-মার সাদথ 
থ��া করার অশভপ্রাদয়। ঐ�াদেই আমাদ�র থসই ভাওয়ালরাজার রাজবািী এ�দো বত্ধমাে। বাশিশট এ�ে সরকাশর 
শশক্ষাশবভাগীয় কার্ধালয়। বাশিশটর এবং আশপাদশর অদেক ক্ষশত করা হদয়শেল মুশক্তরুদধে পাশকতিাে শসে্দ�র হাদত। 
পুরাদো মশদির-এর শকেুটা এ�দো বত্ধমাে, শকন্তু রক্ষোদবক্ষদের অভাব থচা� এশিদয় রায় ো ।

গাজীপুদরর প্রাক্তে োম জয়দ�বপুর এবং থসই োদমই থরলদস্টশেশট এ�দো বত্ধমাে। আমার আদরা এক ভাই 
প্রবালদক (উদলে�দরাগ্, বাংলা ভাষার অসীম থ�ৌরাত্, ভাষার থকাদো রম্ধ বা জাত হয় ো) সঙ্ী কদর আমার 
ময়মেশসংহ-এর পদথ রওয়াো হওয়া বাংলাদ�দশর শকটরাে-এ চদি । অদেকটা থকালকাতার শশয়াল�হ থস্টশে 
থথদক থলাকাল থরেে-এ রাওয়ার অশভজ্ঞতা, তদব কামরায় আসে সংরক্ষদের �রুে বসার ব্বথিার থকাদো অসুশবদর 
হয়শে। এক শবদশষ উদদেশ্ শেদয় আমার ময়মেশসংহ রাওয়া, থস�াদে আমার শ�শ�ভাই (শশ�া হক) এবং ওোর 
পশরবাদরর সাদথ আলাপ শবশেময় করা। ইসমাইলসাদহব এবং শ�শ�ভাই ময়মেশসংহ কৃশষ শবশ্শব�্ালদয়র অর্াপক 
এবং অর্াশপকা। এই শ�শ�ভাইদয়র (শশ�ার সাদথ) আলাদপর কাশহেীশট এক অদু্ত থমাি শেদয়শেল আজ থথদক প্রায় 
চার বের আদগ। আশম আমার পশরবাদরর সাদথ শলসবে শগদয়শেলাম থস�াদেই একশট  সু্দভশের এর থ�াকাদে আলাপ 
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হয় এই শ�শ�ভাইদয়র ভাই শশবলী-র সাদথ। তারপর থফসবুদক জােলাম এই তার থসই বিদবাে রার গল্ ওই থোট্ট 
সমদয়র মদর্ই থস কদরশেল। তারপর আশমই একশ�ে আমার পশরচয় জাশেদয় আলাপ কশর থফসবুদকর মার্দম। শকন্তু 
হিাৎ থবশ শকেুমাস পদর উশে ওোর থফসবুদকর মার্দম এক হৃ�য়শব�ারক সংবা� জাোে। ওোরই একজে সহকম্ধী 
অর্াশপকা কক্ধটদরাদগ আক্রান্ত এবং ওোর বাঁচদত চাওয়ার সব রশ� প্রায় ফুশরদয় এদসদে। আশম আমার সার্ 
অেুরায়ী সাহাদর্র হাত বাশিদয় থ�ই। আমার কাদে কৃতজ্ঞতা জাশেদয় থফসবুদকই আমার সাদথ থরাগাদরাগ কদরে 
আমার থসই বাঁচদত চাওয়ার লিাইদয় ব্তি থবাে শাহাোজ পারভীে । োঃ, আমরা থকউই তাদক বাঁচাদত পারলাম ো, 
২০১৬ সাদলই মাত্র চুয়াশলেশ বৎসদরর শাহাোজ আমাদ�র সকলদক থেদি থকাদো এক উচ্দলাদক বাসা বাঁরদলে। 
২০১৫ থতই েদভম্র মাদস আশম আর আমার ত্ীর বাংলাদ�শ রাওয়ার কথা শেল এবং আমার শ�শ�ভাইদয়র মদতা 
আমার এই থবােশটও শ�ে গুদেদেে আমাদ�র আসার। রাওয়া হয় শে, কারণ োকা ত�ে এক অশথিরতায় ভুগদে এবং 
ত�ে রাওয়াটা শেরাপ�ও শেল ো।

শাহাোজ ২০১৬ র প্রথম শ�দকই তার থবঁদচ থাকার রুদধে থহদর রায়। এবার ময়মেশসংহ রাওয়ার আদরা একশট কারণ 
শাহাোদজর কম্ধথিল পশর�শ্ধে এবং আমার থসই থবােশটর বাসথিােশট কাে থথদক থ��া। শাহাোজ তুশম থর�াদেই থাদকা 
ো থকে তুশম সু�ী হও, আমার আন্তশরক শুদভছিা রইদলা থতামার েতুে কদর পথ চলার।

রশ�ও থফসবুদক থল�াদলশ�র মার্দম আলাপটা অদেকটাই গশিদয়শেল শকন্তু আমার শ�শ�ভাইদয়র সাদথও আমার 
মুদ�ামুশ� সাক্ষাৎ এই প্রথম। আমরা �ুজদেই শেশ্চয় অসম্ভব রকম উদতেশজত শেলাম সম্ক্ধটা শটঁশকদয় রা�া রাদব থতা 
এই থভদব শকন্তু র�ে ইসমাইলসাদহব(ওোর স্বামী) আমাদ�র থস্টশে থথদক শেদত এদলে ত�ে মদে হদলা ইশে থতা 
আমার অদেকশ�দের থচো। এদতা অমাশয়ক ব্বহার থর এদকবাদরর তদরও মদে হয়শে আমাদ�র এই প্রথম সাক্ষাৎ। 
মদে হদয়শেদলা আশম এোর জে্ রুগ রুগ অদপক্ষায় থাকদত পাশর। ত�ে সন্ধ্ার থশষ, ওোদ�র বাশিদত শ�শ�ভাই 
অদপক্ষায় শেদলে পঞ্চব্াঞ্জে সাশজদয়। এদকবাদর জে্ মদে হয়শে থর এই বাশিদত আমার এই প্রথম প�দক্ষপ, আশম 
অদেক রাশত্র পর্ধন্ত আমার শ�শ�ভাইদয়র এবং ইসমাইদলরসাদহদবর সঙ্ থপলাম। র�ে ওোরা “থগস্ট হাউস”- এ 
আমাদ�র (আমাদক আর প্রবালদক) থপঁদে শ�দয় থগদলে ত�ে মর্রাশত্র থপশরদয় থগদে। ওোদ�র সাদথ �ুশ�ে থবশ 
কাটদলা, ইসমাইলসাদহব আমাদক শেদয় পুদরা ময়মেশসংহ থ��াদলে। এই শহরশট  থর একসময় শহদুি অরু্শষত 
এলাকা শেল তার েশজর চাশরশ�দকই োিাদো। কৃশষশব�্ালদয়র থভতরশট এক শাশন্তর েীি বলা রায়, শবদশষ কদর োকা 
শহর থথদক আসার পর। আমার শ�শ�ভাইদয়র সাদথ প্রথদমই থ��দত থগলাম আমাদ�র থবাে শাহাোদজর বাসথিােশট। 
থস এক অদু্ত অেুভূশত, মাত্র এক বের আদগও উশে ওই বাশিশটদত অদপক্ষায় শেদলে আমার আসার অথচ আজ উশে 
আমাদ�র সকদলর ররা থোঁয়ার বাইদর শেম্ধল আকাদশ এক েক্ষত্র হদয় শবরাজমাে। 

ব্রহ্মপুত্র েদ�র পাি থবদয় এশগদয় চলা, থসই শথির জদল থেৌকার আোদগাো থসও এক স্বগ্ধীয় অেুভূশত। 
রে্বা� শ�শ�ভাই, রে্বা� ইসমাইলসাদহব, আপোদ�র অমূল্ সময় এক স�্ পশরশচত বনু্ধর জে্ ব্য় 
করায়। আপোদ�র সকদলর সাশন্নর্ আমার সারা জীবদের পাদথয় হদয় রইদলা।                   , 
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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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স্টকদহাম থথদক এশিেবরাঃ এক বাোশল �ম্শতর থিাে পশরবত্ধদের গল্                       
               - সুশমত থকাোর 

 

 
স্টকদহাম (২০১২-২০১৫) আমাদ�র জীবদের অে্তম সুদির এক অর্ায়; আশম আশস শপএইচশি করদত আর 
আমার সহরশম্ধণী আমার হাত টা শক্ত কদর রদর বাশি, বনু্ধ-বান্ধব, আত্ীয়-স্বজে, িাক্তাশর সব থেদি সংসার পাদত 
স্টকদহাদম। রসায়োগাদর কাদজর চাপ, উদতেজো আর হতাশা শেদয় সারাশ�ে কাটাদোর পর র�ে বাশি শফদর থ��তাম 
আমার স�্ শববাশহত থবৌ একা একা ঘদর বদস বদস অরীর আগ্রদহ আমার জে্ অদপক্ষা কদর আদে, ত�ে ভাললাগা 
শমশশ্রত এক অপরার থবাদর ভুগতাম। রবরদব সা�া বরদফর থসৌদির্ধ থ�দ�, অশক্ধদির সদঙ্ কদথাপকথে কদর আর 
বাগাে এর আদপল থ�দয়ই উৎসা সময় কাটাত। তারপর একশ�ে শেদজর থচটোয় ও শুরু করল সুইশিশ ভাষা শশ�দত; 
ত�েও আমাদ�র থকাে বাোশল বনু্ধ হয় শে। আমার ইউশেভাশস্ধশট এর সহপািীরা আর উৎসার সুইশিশ ক্াস এর �ু-
এক জে এর সদঙ্ আমাদ�র পশরশচশত হদয়দে। বাোশলদ�র থ��া শমলল প্রথম স্টকদহাদমর সাব্ধজেীে �ুগ্ধাপূজাদত। 
থ��ার পর অদেদকর সদঙ্ শতশর হল �ারুে বনু্ধত্ব। প্রবাদস শেদজর ভাষায় কথা বলার আেদি, রান্না কদর একসাদথ 
�াওয়া �াওয়া, প্রশতশেয়ত সবার কাে থথদক শকেু থশ�া আর ঘুদর থবিাে শুরু হল; থমরুপ্রভা থ�দ� জীবে সাথ্ধক হল। 
আমাদ�র বাবা, মাদয়রা শতেমাদসর স্টকদহাদমর ভ্রমদে মুগ্ধ শবস্দয় থ��ল শবরাট বিশ�ে আর থোদটা রাত; এস-এল 
কাি্ধ কদর স্বেদদি ঘুদর ঘুদর থ�দ� থফলল রয়্াল প্াদলস, ড্টশেংহাম প্াদলস, শহদুি মশদির। তারপর একশ�ে থশষ 
হল আমার পিাদশাো, উৎসা ত�ে থশষ কদর থফদলদে ক্ারশলন্সকা থথদক মাটোর শিশগ্র। আমরা থপদয় থগশে সুইদিদে 
থিায়ী ভাদব থাকার অেুমশত। শিক থসই সময় আমার িাক এল স্টল্াডে এর রাজরােী এশিেবরা থথদক। পাঁচ বেদরর 
থপাস্টিক্টদরট। েতুেদক থ��ার ইদছি আমার শচরকাল; তাই আেদদি আমার মেটা থেদচ উিদলা; উৎসা ত�ে আমার 
থথদক অদেক থবশশ ভালদবদস থফদলদে স্টকদহামদক। 

সারাজীবে থমদয়রাই সব শকেু ত্াগ কদর; তাই আরও একবার আমার অর্ধাশঙ্েী শকেুটা অশেছিাদতই স্টকদহাম এর 
ভালবাসা, মায়া কাশটদয় আবার শূে্ থথদক শুরু করল এশিেবরাদত। একটা থোট্ট ফ্্াদট একটা থোদটা ঘর; থবশ 
কটে কদর শুরু করলাম আমরা। স্টকদহাদমর তুলোয় এশিেবরা আমার থচাদ� অদেক প্রাণবন্ত শহর; উৎসবমু�র, 
আন্তজ্ধাশতক আর স্চ এর গদন্ধ মা�া। উৎসা সবসময় জীবেরাত্রার সব্ধাঙ্ীণ মাদের শবচাদর স্টকদহামদক অদেকটা 
এশগদয় রাদ�। মাদঝ মাদঝই ও শফদর থরদত চায়  স্টকদহাদম। ইউদরাপ এর বাইদরর োত্র োত্রীদ�র স্লারশসপ পাওয়া 
�ুঃসার্ শব্রদটদে, তবু উৎসা আরও একবার শেদজর থচটোয় �ুঁদজ শেল শপএইচশি। আমরা থোদটা ফ্্াট এর ভািা 
বাশি থথদক থবশরদয় শেদজদ�র প্রথম বাসা শকেলাম শহদরর একটু বাইদর, গাশি চালাে শশদ� গাশিটাও শকদে শেলাম। 
সংসার থবশ গুশেদয় উিদত শুরু কদরদে। েতুে শহদর অদেক েতুে বনু্ধ হদয়দে; এই শহদরও আমরা বাোশলরা সবাই 
শমদলশমদশ �ুগ্ধাপূজা কশর, এোিা আদে েববষ্ধ, রবীন্দ্র-েজরুল জয়ন্তী, সরস্বতী পূজা আর বাংলা চলশচ্ত্র প্র�শ্ধে 
উৎসব। স্টকদহাদমর অদেক বাোশল, অবাোলী, শবদ�শশ বনু্ধরা এদসদে আমাদ�র এশিেবরা শহর থ��দত। আমরা 
আজ ভীষণ সৃ্শতচারণা কশর স্টকদহাদমর। এত মায়াশব একটা শহর, এত ভালবাসা শ�দয় আপে কদর শেদয়শেল 
আমাদ�র; থর স্টকদহামদক থচটো করদলও থভালা রায় ো। 
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আমাদ�র এই গল্ ভীষণ সারারে এবং পশরশচত। আমরা শশক্ষার জে্ থ�শ োশি, কাদজর জে্ থ�শ পাটোই। েতুে 
শহদর এদস মে ব্াকুল হয় পুরদো শহদরর জে্, মরুর সৃ্শত গুদলা মদে থাদক। তারপর রীদর রীদর েতুে শহর টা 
ক�ে আবার পুরদো হদয় রায়, টাে জদন্ম রায়। ২০১৮- থত তাই আমাদ�র অদেদকর আর শেদজর থ�শ, শহর বদল 
শকেু থেই। থর শহদর আমরা এ�ে আশে থসটাই আমাদ�র শহর, পাদশর বাশিদত থর ৯১ বেদরর স্শটশ বৃধো আদেে 
শতশেই আমার প্রশতদবশী; আজ আমার িাকুমা থবঁদচ থাকদল উোর বয়সীই হদতে। থর থ�শ টা আমাদ�র �ুদশা বের 
পরারীে কদর থরদ�শেল বদল মদের মদর্ একটা চাপা রাগ আর অশভমাে শেল থসটা আমাদ�র থকদটদে এশিেবরায় 
এদস; র�ে থ�শ� আমাদ�র সমতি শবদলশত প্রশতদবশীরা আমাদ�র ভালবাসা শ�দয় আপে কদর থরদ�দে, তাদ�র বাশিদত 
শেমন্তণ কদর থ�দত থিদক �াবার পর সরদনে আমার থপ্ট রুদয় শ�দছি; এটার োম আশতদথয়তা। আশম ইশতহাসদক 
ভুদল থরদত বলশে ো; শকন্তু শুরুমাত্র ইশতহাসদক মদে থরদ� একটা সমগ্র জাশতর ওপর থেশতবাচক মদোভাব ো রা�দত 
অেুদরার করশে। আমাদ�র জীবেপ্রবাহ থকাথায় শুরু হদয় থকাথায় আমাদ�র শেদয় থরদত পাদর তার রারো আমাদ�র 
থেই; শকন্তু সমতি পশরদবদশর সদঙ্ মাশেদয় শেদত হদব আমাদ�র; সবাইদক আপে কদর শেদত হদব ভালবাসা শ�দয়। 

আমার এই থল�াটা পূজাবাশষ্ধকী থত থবরদব, তাই আমার গল্ থশষ করলাম শবদলদতর পুদজা পশরক্রমা শ�দয়। এই 
পূজা পশরক্রমার গুগল ম্াপটা আশম প্রস্তুত কদরশেলাম গতবার পূদজার আদগ; এটা প্রশতশেয়ত আপদিট কদর চদলশে। 
শবদলদত প্রায় ৬০শট �ূগ্ধা পূদজা হয়। পূজা মডিপ এর সং�্া থবদিই চদলদে বের বের। ক�দো তাই থ�দশ �ূগ্ধা 
পূদজাদত থাকদত ো পারার কটেটা ভুলদত ইদছি হদল চদল এদসা শবদলদত। সবাইদক সা�র আমন্তে রইল। এই 
শবদলদত পূজা পশরক্রমার গল্ টা শলদ�শেলাম শমউশেদকর এর বাংলা ম্াগাশজদে (https://www.sampritimunich.
org/porobas-muc.html)। ইদছি হদল পি। স্টকদহাদমর সবাই থক পূদজার অদেক শুদভছিা জাশেদয় আমার থল�া 
থশষ করলাম। 
রে্বা�।

গুগল ম্াপ শলঙ্ (https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1k1qJ5O8QvC1nGE2ii7dsRLyCyzo&l
l=53.91330099407178%2C-2.776680400000032&z=6)  
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সা - শে - রা - পা

                         - িাঃ আশেদমষ শবশ্াস 
 
 

ফজলু সাদহদবর শরটায়ারদমদটের মাত্র একশ�ে বাকী। শতশে অশফদস - বাসায় হদে্ হদয় থবিাদছিে অবসর সমদয় শক 
কদর সময় পার করা রায়। শবশভন্ন জে শবশভন্ন ররদের উপদ�শ শ�দছিে। অশফদস একজে বদল থফলদলে, ‘ ফজলু 
ভাই, আপশে বরং মুরগীর �ামার করদত পাদরে গ্রাদমর বাসায়। শত-শত মুরগী িাকা িাশক করদব। আপশেও ব্তি 
থাকদবে। অশফদসর আদরক সহকম্ধী থবশ মজা কদর বলদলে, ‘ আপশে ভাই থহাশমওপ্াশথর থ�াকাে শ�দয় থ�ে, 
কমদবশশ সবারই থহাশমও শচশকৎসা জাো থদক, অদেকটা শপতৃক সূদত্রর মত। আর সাইে থবাদি্ধ এক-আরটু শলদ� 
শ�দবে- জশডেস, �াঁত ব্থা, থগাপে থরাদগর একমাত্র সমারাে। থ��দবে হুিহুি কদর থরাগী চদল আসদে। আপোর 
সময় শ�শব্ থকদট রাদব’। ফজলু সাদহব বুঝদত পারদলে তাদক শেদয় অদেদক থবশ মজা পাদছি এবং রশসদয় রশসদয় 
কথা বদলদে। আসল পথ থকউ থ��াদছি ো। 
 
ফজলু সাদহব অবসদরর শ�ে থফরার পদথ শরক্সায় জ্াদম আটদক থগদেে। �ু’জে বৃধে-বৃধো এদস তাঁর পাদশ চমৎকার 
কদঠে বাউল গাদের চার লাইে থগদয় শভক্ষা চাইল। ওদ�র বয়স ফজলু সাদহদবর কাোকশেই হদব। ওরা গাে থগদয় 
পয়সা থরাজগার করদে। গাদের কথাগুদলাও থবশ। শতশে তৎক্ষণাৎ �ুঁদজ থপদলে শতশে রা চাইদেে। গাে থশাো ও গাে 
গাওয়াই হদব তাঁর অবসর সমদয়র মূল কাজ। ফজলু সাদহদবর বাসায় ত্ী মাহবুবা থবগম, �ুই থেদল, বি থেদলর থবৌ 
তাঁর �ুই সন্তােসহ থাদক। বাসায় সবাই অদপক্ষা কদর আদে। ফজলু সাদহবদক থফয়ার ওদয়ল-এ শক থ�ওয়া হয়দে 
তা থ��দব। শতশে একটা হারদমাশেয়াম শকদে বাসায় শফরদলে। 

ফজলু সাদহব সন্ধ্ায় বাসায় সবাইদক শেদয় জরুরী শমশটং এ বসদলে। শমশটং এ বাসার কাদজর �ালা ও থকয়ারদটকারও 
এদলা। শতশে বুশঝদয় বলদলে গাে থশ�া ও গাওয়ার শক শক উপকাশরতা। একমাত্র গােই পাদর মেদক শান্ত ও থকামল 
রা�দত। গাদের সুদরর েদদি থর প্রফুলেতা রদয়দে, তাদত সারাশ�ে বাসায় ব্য়াম করদল বা হাঁটদল তা জুটদব ো। 
বরং গাে গাইদল হৃ�দরাগ, িায়াদবশটসও কদম রাদব। রশ�ও এই �ুই �াো থরাগই ফজলু সাদহদবর শরীদর আতিাো 
থগদিদে। মাহবুবা থবগম রীশতমদতা থক্ষদপ থগদলে। এক ররদের আশটেদমটাম শ�দলে এসব আপ� থরে বাসায় ো 
আদস। শতশে তাঁর সংসাদর থকােভাদবই উটদকা একটা ঝাদমলা েুকদত থ�দবে ো। ফজলু সাদহব অত্ন্ত মে �ারাপ 
করদলে। থকউ তাঁর পদক্ষ কথা বলদলা ো। শুরুমাত্র পদক্ষ বলদলা, থসই তাঁর থোট থেদল অক্ধ। থস শবশ্শব�্ালদয় 
পদি। অক্ধ বাবাদক �ারুণ উৎসাহ শ�দলা। থস শেশশ্চত থর গাে থশ�াবার মাস্টার থস থরাগাি কদর থ�দব। ফজলু 
সাদহদবর োশত-োতশে থবজায় �ুশশ। তারা �ু’জেই বদল উিদলা, ‘’�া�া ভাই, আমরাও গাে গাদবা, থতামার সদঙ্; শক 
মজা, শক মজা’’। 

এশ�দক মাহবুবা থবগদমর কথায় থজ� রদর ফজলু সাদহব অেশদে চদল থগদলে। শতশে শুরুমাত্র পাশে �াদবে। রতক্ষণ 
তাদক অেুমশত ো থ�ওয়া হদব, ততক্ষণ শতশে শকেু মুদ� শেদবে ো। থগাপদে অক্ধ কাদজর থমদয়টাদক সাদথ শেদয় 
ফজলু সাদহবদক �াবার �াওয়াদত থগদলে, উশে থরদগ-থমদগ ওদ�র শফশরদয় শ�দলে। মাহবুবা থবগম লক্ষ্ করদলে, 
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ফজলু সাদহব সারাশ�ে শসশি থপ্য়াদর শবশভন্ন ররদের গাে শুেদেে শকন্তু এক�ম েীরব। িাকদল সািা শ�দছিে ো, 
কথাও বলদেে ো। মাহবুবা থবগম শিক করদলে, মােুষটাদক সুদরাগ শ�দত হদব। বুদিা বয়দস শশশু থসদজদে। �ু’শ�ে 
থ�দল কদর শ� শমদট রাদব। অক্ধ একশ�দের মদর্ই গাদের শশক্ষক থরাগাি কদর বাসায় শেদয় আদস। থমদয়শটর বয়স 
কম। শবশ্শব�্ালদয় পদি। থমদয়শট বাসায় প্রথম শ�ে এদস একটা রবীন্দ্র সঙ্ীত থশাোয় হারদমাশেয়াম বাশজদয়। বাসার 
সবাই মুগ্ধ হদয় থগল থমদয়শটর গলায়। থমদয়শটর োম থরশমা। 

থরশমা সতিাদহ শতে শ�ে আসদত চায়। ফজলু সাদহব অেুদরার করদলে পাঁচশ�ে আসার জে্। থরশমা রাজী হদলা। 
ফজলু সাদহব হারদমাশেয়াদমর প্রাথশমক রারো শেদত শগদয় থ��দলে এটা তাঁর পদক্ষ অসার্। থরশমা তাদক আশ্তি 
করদলা, বাংলাদ�দশর বহু শশল্ী হারদমাশেয়াম বাজাদত পাদর ো। শকন্তু �ারুণ গাে গায়। গাদের থরওয়াজটাই আসল। 
প্রশতশ�ে �ু’থবলা কদর উোদক থরওয়াজ করদত হদব। তাহদলই গাদে সুর আসদব। ফজলু সাদহব পদররশ�ে থভার 
থবলা উদি থরওয়াজ শুরু কদর থ�ে - সা-থর-গা-মা-পা। 

ফজলু সাদহদবর গাদের শচৎকাদর মাহবুবা থবগম ঘুদমাদত পাদর ো। কাদে বাশলশ থচদপ থাদকে। বি থেদল ও তার 
থবৌ রীশতমদতা শচরতার পাশের মতে শগদল থফদল সকাদলর সুরবাশজ। আর থোট থেদল অক্ধ শ�শব্ আজাদের সময় 
ঘুমায়। থভার রাদত োক থিদক ঘুমায়। তদব ফজলু সাদহদবর কাজটা �ালা ফুলবােু আর থকয়ারদটকার সশলব ওরা 
এক ভীষণ উপদভাগ কদরে। শ�দের থবলায় ফজলু সাদহব অদেকটা সময় গাে শুদেে, গীতাঞ্জলী শকদে এদে রবীন্দ্র 
সঙ্ীত মু�থি কদরে। তার োত-োতশে এদল তাদ�রদক থগদয় থগদয় শুোে। এরই মদর্ কাদজর �ালা রান্না ঘদর কাজ 
করদত করদত মমতাদজর গাে গায়। 

মাহাবুবা থবগম ভীষণ শবরক্ত হে শকন্তু তাদত ওর থকাে ভ্রুদক্ষপ থেই। কাদজর �ালা বদলদে গাে মদের শাশন্তর 
জে্, এটা �ালুজাদের কথা। মদের শাশন্ত রশ� ো থজাদট তাহদল কাজ কদর শক লাভ। মাহাবুবা থবগম ররাশায়ী হদয় 
পদিদে। এশ�দক ফজলু সাদহব থর গােই গাওয়া শুরু কদর �ুই োতী-োতশে তা গাওয়া শশদ� থফদল। তার �াওয়ার 
সময়, থশায়ার সময় গাে োিা থকাে কথাই থেই। এশ�দক বিদেদলর ত্ী তার মা-বাবার কাদে শ্শুদরর কাঁদ�র কথা 
থফাদে বদল। একশ�ে বি থেদলর শ্শুর শাশুশি আদস স্বচদক্ষ ব্পার থ��দত। উোরা এদস �ুজে ফজলুল সাদহদবর 
ভীষণ প্রশংসা করদত থাদকে। এই বয়দসও শতশে থর সারোর পথ থবদে শেদয়দেে তা অেব�্ গাে থর এদতা মদের 
প্রফুলেতা শ�দত পাদর তা োশক ফজলুল সাদহবদক ো থ��দল জাোই থরত ো। এসব শুদে ফজলুল হক সাদহবও 
পুলশকত হদয় পদিে। থরশমাও ততক্ষদণ চদল এদসদে। ফজলুল সাদহব বলদলে, তাহদল ভাই একটা গাে থগদয় 
থফশল, শক বদলে! বি থেদলর শ্শুর শক বলদবে বুদঝ উিদত পারদলে ো। প্রশংসা করদত শগদয় উদটে মহাশবপ�। 
থরশমা হারদমাশেয়াম রদর, ফজলু সাদহব গাে ররদলে, আজ থজ্াৎস্া রাদত সবাই থগদেে বদে। বি থেদলর শ্শুর 
শাশুশির পালাদোর পথ থেই, আবার শগলদত অসম্ভব কটে হদছি, তবু মু� থচদপ সহ্ কদর থগদলে। বি থেদলর শ্শুর 
মদে মদে বদল থফলদলে, সবার বদে রাওয়ার �রকার থেই, আপশে একা একা শগদয় ষাঁদির মতে িাকদত থাদকে, 
থকউ শকেু বলদব ো। 

এভাদব সময় কাটদত থাদক। থরশমা প্রায় প্রশতশ�ে আদস, সন্ধ্ার পদর চদল রায়। অক্ধ প্রশতশ�ে থরশমাদক এশগদয় 
থ�য়। মাহবুবা থবগদমর এত রন্তণার মদর্ ভাদলা লাগদে থরশমার মতে থমদয়দক কাদে থপদয়। থমদয়টা সশত্ই �ুবই 
শান্ত এবং অসম্ভব ভরে। থ��দত থবশ সুদির তদব গাদয়র রেটা শ্ামলা। থমদয়টা ফজলুল সাদহবদক থগাটা কদয়ক 



60

রবীন্দ্র সঙ্ীত থশ�াদোর জে্ রীশত থমাট গাঁট থবঁদরই থেদমদে। থস আর এ�ে হারদমাশেয়াম বাশজদয় গাে থশাোয় ো, 
মুদ� মুদ� গাে কদর। থরশমা গায়, সাদথ সাদথ শবকট থহদি গলায় ফজলুল সাদহব গাে। শবপ� হদয়দে থকয়ারদটকার 
আর �ালাদক শেদয়। ওরা সব বা� শ�দয় র�ে ত�ে গাে গাওয়া শুরু কদর। মাহবুবা থবগম অক্ধদক বদলদে, তার 
জদে্ও এয়ারপ্াক আেদত। এ রন্তণা থথদক হয়দতা এ জীবদে আর মুশক্ত থেই। এর মদর্ থরশমা একশ�ে ফজলুল 
সাদহবদক বদলে তাদ�র শবশ্শব�্ালয় এর একটা ঘদরায়া অেুষ্াদে গাে গাইদত। রা শশদ�দেে তাদতই হদব। �াশল 
গলায় গাদবে। ফজলু সাদহদবর থচাদ� পাশে চদল আদস। ভাবদতই পাদরেশে শতশে থকাে শ�ে বাইদর গাে গাইদবে। 
শতশে রীশতমদতা আিাদরা ঘণ্া গাদের থরওয়াদজ বদস পদিে। শ�ে থেই রাত থেই একাই গাে থগদয় চদলদেে। 
একবার মাহবুবাদক শুোে আদরকবার তার থেদলদ�র শুোে। তার োশত-োতশে, থকয়ারদটকার আর ফুলবােুর কাদে 
শুরুমাত্র প্রশংসা থপদয়দেে। শুরু থথদকই অক্ধ বদলদে লিাই চাশলদয় থরদত, জয় একশ�ে হদবই। 

থরওয়াজ করদত করদত হিাৎ ফজলুল সাদহদবর গলা এক�ম বদস থগল। এমেই বসা বসদলা থর থকাে শব্দই থবর 
হদছি ো, থরশমা এদলা। এক সতিাহ বাকী, তার মে �ারাপ হদলা। থরশমা শেয়ম কদর গরম পাশে -লবণ শ�দয় গিগি 
করদত বলল, চা থ�দত বলল। ফুল বােু ফজলু সাদহদবর জে্ চা-বাোয় থগালমশরচ আ�া শ�দয় আর কাঁ�দত থাদক। 
মােুষটা রত শ� করদে আর তার শ�টা পূরণ হদছি ো। এক সময় মাহবুবার মেটাও �ারাপ হদত শুরু করদলা 
থলাকটার িাডিা লাদগশে, বের হয়শে অথচ গলাটা বদস থগদে। কথা বলদত পারদে ো গলায় ভারী মাফলার, কাদে টুশপ 
শ�দয় বদস আদেে গরদমর মদর্। মাহবুবার ভীষণ মায়া করদত লাগদলা। ফজলু সাদহব এক সতিাহ কাদরার সাদথ 
থকাে কথা বলদলে ো। সকদলর মে ভীষণ �ারাপ, থকে থরে এই বাসার সবাই মদে -প্রাদণ চাইদে ফজলু সাদহব 
গাে গাক। আবার এ বাসায় থবসুুদরা সুদর আদবদগর থস্রাদত বদয় রাক। 

অেুষ্াদের শ�ে সকাদল ফজলুল সাদহব সকদলর অদগাচদর প্াটে শাট্ধ পদি থরশি হদলে। গলায় মাফলার, কাদে টুশপ। 
ইশারায় জাোদলে শতশে অেুষ্াদে রাদবে। মাহবুব থবগম বুঝদলে মােুষটা ভীষণ ব্থা থপদয়দেে। বাসার সবাই শিক 
করদলা সবাই শমদল অেুষ্াদে রাদব এবং ফজলু সাদহদবর সদঙ্ বদস অেুষ্াে থ��দব। থরশমাদক জাোদো হদলা। সবাই 
অেুষ্াে বদস থ��দে, গাে-োচ এসব এদকর পর এক হদছি। হিাৎ উপথিাপক এদস বদল উিদলা এবার একজে 
অশতশথ গাে গাইদবে। শতশে আমাদ�র শ্রধোর একজে পাত্র, শদ�র বদস গাে কদরে, শতশে ভাদলা বাদসে সুরদক, 
শতশে শেদজর প্রাদণর ভাষায় প্রকল্ কদরে। শতশে ফজলু আদঙ্ল। শতশে আসদবে একশট রবীন্দ্র সঙ্ীত শেদয়। মাহবুব 
থবগম তাশকদয় থ�দ�ে থলাকশট থেই, এই সামাে্ আদগ পাদশ বদস শেল। একটা ভারী কদঠের গাে মাহবুব থবগদমর 
কাদে থভদস আদস- চরণ রশরদত শ�য়দগা আমাদর, শেদয়াো সরাদয়। সবাই শবশস্ত, �াশল কদঠে অসম্ভব সুদির একটা 
গলা। এটা শক স্বপ্ন োশক বাতিব! সশত্ই ফজলুল সাদহব গাইদেে। বাসায় থকউ থকাে শ�ে এ গােটা গাইদত থশাদে 
শে ফজলুল সাদহদবর গলায়। মাহবুবা থবগম থচাদ�র পাশে রদর রা�দত পারদেে ো। মােুষটা একটা অশভমােী! গাে 
থশষ হদলা সবাই �াঁশিদয় পদিদে, থরশমা জশিদয় রদরদে ফজলুল সাদহবদক। থরশমা শেদজও জাদেে ো ক�ে থস 
সকদলর অজাদন্ত ফজলুল সাদহবদক বাবা বদল িাক শ�দয়দেে। পৃশথবীর সব আেদিই হয়দতা এরকম, তীব্রতায় 
সবশকেুদক আদলাশকত কদর থতাদল।     
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থপ্রতাত্া

                       - জারশেগার সুলতাো 

গ্রাদমর োম রূপেগর, প্রাকৃশতক থসৌদিদর্ধ ভরপুর। এই গ্রাদম একজে প্রভাবশালী থলাক শেদলে, বলদত থগদল পুদরা 
গ্রামটাই তার প্রভাব, প্রশতপশতে, অহংকার থকাদোশ�ক শ�দয়ই শতশে কম শেদলে ো, োম তার রূপক। রূপক সাদহদবর 
শেদলে একমাত্র পুত্র রাত। রাত মাদেই অন্ধকার শঝঁশঝঁ থপাকার আদলা। তারমত সু�শ্ধে পুরুষ এই গ্রাদম থেই। 
একশ�ে থভারদবলা রাত গ্রাদমর থমদিা পথ শ�দয় হাঁটশেদলে, হিাৎ থমদক �াঁিাদলে, অবাক আদলায় থ��দলে অ�ূদর 
সা�া, থগালাশপ, সবুজ থমশাদো পায় শাশি পিা একশট থমদয় কাি ফুদলর মালা বাোদছি, আর আপে মদে গুে গুে 
কদর গাে গাইদে। শকেুক্ষণ পর থমদয়শট চদল থগদলা। রাত বাশিদত শফদর কারও সাদথ কথা বলল ো। ভাবোয় শবদভার 
হদলা। এমে সময় মা এদস থেদলদক বলল এদতা সকাদল একা একা থকাথায় শগদয়শেদল ? আয় থ�দত ... থতার জে্ 
সবাই োতিা শেদয় বদস আদে। মা তুশম রাও আশম আসশে। থসই শ�েশট শকেুই তার ভাদলা লাগশেদলা ো। রাদত ভাদলা 
ঘুম হল ো, মেটা থকমে জাশে শবমুর্ধ্ হাতোশে শ�দয় আশলঙ্ে করদে। তাই থতা থভাদরর সূর্ধ থফাঁটার আদগই থবশিদয় 
পিদলা ‘রাত’। আজ থমদয়শট আকাশী শাশি , মাথায় থবণী ফুদলর মালা , কদঠে গুে গুে সুদর গাে আর থশফালী ফুদলর 
মালা বাোদছি। থভাদরর সূর্ধ একটু একটু আদলা মু��াশেদক আ�র কদর শ�দছি। এ থরে গদল্র পরীদ�র রূপ লাবণ্ 
, প্রকৃশতর হালকা বাতাস থসাোলী চুলগুদলাদক এদলাদমদলা কদর শ�দয় থ�লা করদে। রাদতর শভতরটা স্পশ্ধ করদলা 
অে্রকম অেুভূশত, অেুভব। থস ভাবল আমার জন্ম থতামারই জে্ সুহাশসেী। আজও বাশিময় হইচই, রাত একা 
থকাথায় থগদলা। এশ�দক রাদতর মেটা ভীষণ �ারাপ আজও থস থমদয়শটর সামদে থরদত পারল ো। বাশিদত শফদর থস 
কাদরার সাদথ কথা বলল ো। মা োতিার জে্ িাকদলে, থস োতিা থ�দলা ো। শেদজর রুদম শগদয় শুদয় পিদলা, ভাবল 
থমদয়শটর থচা�, চুল, থ�াপা, হাঁশস মু�। এশ�দক এদতা থভাদর রাদতর এক একা বাশহদর রাওয়ার শবষয়শট বাবার ভাদলা 
লাগদলা ো, কারণ তাদ�র শত্রুর অভাব োই। ক�ে থকাে অঘটে হয় , তা বাবা বলল তুশম আর একা বাইদর রাদব 
ো। থরদত রশ� হয় তদব কাউদক সাদথ শেদয় রাদব। 

শকন্তু শবষয়শট রাত থমদে শেদলে ো। আবার বাবার সাদথ তদক্ধ থগল ো, শেরব আচরণ করদলা। ইদছি হশছিল বলদত, 
বাবা আশম এ�ে বি হদয়শে, আমার স্বারীেভাদব চলার অশরকার আদে শকন্তু শকেুই বলল ো। বাবা সবাইদক বদল 
শ�ল তার শ�দক থ�য়াল রা�দত। সারাটা রাত ভাবোয় থকদট শেল সু�শ্ধোর মু�, থরাদ�লা থমকআপ, এদলাদমদলা চুল, 
থ�াপায় ফুল, শাশি, শাশির পাঁি। রাত থশদষ থভার হল। আজ থস সা�া পাঞ্জাবী পদর থবশরদয় পিদলা। আিাল থথদক 
থমদয়শটদক থস থ��দে আর েটফট করদে। আজ থস কাদে রাদবই। বাশহদর গুশি গুশি বৃশটে, হালকা বাতাস বদয় 
থবিাদছি সবুজ প্রকৃশতর উপর। প্রকৃশত আজও থমদয়শটদক থঘাদর রা�দত পাদরশে। আজ থমদয়শট হলু� লাল পাঁি শাশি, 
থ�াঁপায় কাি ফুদলর মালা পদরদে। থস বকুল ফুদলর মালা গাঁথদে আর অে্ শ�দের মত গুে গুে গাে গাইদে। রাত 
থমদয়শটর সামদে শগদয় �াঁিাদলা। থমদয়শট চমদক উিল, মাথা শেচু কদর রইল। আশম রাত, এই গ্রাদমই থাশক, তুশম থক 
? থকেই বা প্রশতশ�ে আমার মেটা স্পশ্ধ করার জে্ এ�াদে আদসা ? এবার থমদয়শট রাদতর শ�দক তাকাদলা এবং 
বলল থর আশম থরাদ�লা আর এ�াদে বদস মালা থবাো আমার শ�, ভীষণ ভাদলা লাদগ। আপশে এ�াদে আসদবে ো। 
রাত বলল আশম থর ওই�াদে আসদত চাই, থতামার ওই বকুদলর মালাটা আমাদক থ�দব ? থমদয়শট থকে থরে ো বলদত 
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পারদলা ো, হাত বাশিদয় শ�দয় শ�দলা। এশ�দক গুশি গুশি বৃশটে থমদয়শটদক সারা গাঁ আ�র কদর শ�দছি। তাই থ�দ� 
রাদতর শহংসা হল, হাসল আর ভাবল রশ� এই মুহূদত্ধ বৃশটে হতাম তদব পৃশথবীর থশ্রষ্ আশলঙ্ে কদর শ�তাম থতামায়। 
থমদয়শট বলল আশম এ�ে রাই, রাত বলল কাল আসদব থতা? থমদয়শট বলল হুম্। রাবার আদগ বদল রাও থতামার 
োমটা শক ? আশম থরাদ�লা, ওই থর ে�ীটা থ��দেে ওই পাদর থাশক, আমার বাবা একজে কৃষক। 

এরপর থথদক তাঁরা প্রশতশ�ে থ��া কদর থপ্রম শবশেময় কদর। শকেুশ�ে পর রাতদ�র বাশির পুরাদো আশশ্রত শবশ্তি 
চাকর কশলমুশদেে রূপক সাদহবদক রাত ও থরাদ�লার ব্াপারটা বদল থ�য়। রুপক সাদহব শক্ষতি হদয় আদ�শ কদরে 
থমদয়শটদক থরে তার সামদে আো হয়। পদররশ�ে র�ে রাত ও থরাদ�লা ে�ীর রাদর থ��া করদত আদস, ত�ে 
রূপক সাদহদবর থলাকজে থমদয়শটদক রদর আদেে রূপক সাদহদবর কাদে। রূপক সাদহব থমদয়শটদক প্রনে করদত 
করদত এক সময় শক্ষতি হদয় আদ�শ কদরে থর বাশির শপেদে মাদির উপর থর শসঁশি কথা আদে থস�াদে থরাদ�লা থক 
থবঁদর বাত্রাঘাত করদত। তাই করা থহাল এবং র�ে রাত থ�ৌদি এদস বাঁরা শ�দত থগদলা তাদকও মাররর করা থহাল। 
একসময় �ুশট প্রাণ মাশটর সাদথ কথা বলদত বলদত থশষ শেঃশ্াস ত্াগ কদর।

এই ঘটোর পদর রূপক সাদহব পাগল হদয় বাশির থথদক থবর হদয় রায়। থস থর থকাথায় থগদলে থকউ বলদত পাদর 
ো। রূপক সাদহদবর ত্ী ও থেদলর মৃতু্ সহ্ করদত ো থপদর মারা থগদলে। বাশির আশশ্রতারা থর রার মত চদল 
থগদলা, শুরু রদয় থগদলা কশলমুশদেে। এ�ে তার অদেক বয়স হয়দে। পাদপর প্রায়শশ্চতে থভাগ করদেে। �ীঘ্ধশ�ে বাশিশট 
জেমােব শূে্ শেল। রূপক সাদহবদ�র �ূর সম্দক্ধর এক আত্ীয় রোন্সফার হদয় এ�াদে আদস। ভরেদলাদকর ত্ী 
থসাহাো ও তাদ�র একমাত্র থমদয় থমঘময়। ভরেদলাক শেদলে উশদ্�শবজ্ঞােীর প্রদফসর। থলাকশট সারাক্ষণ গােপালা 
শেদয় গদবষণায় ব্তি থাকদতে। একটু আেমো, সহজ সরল, মেভুলা মােুষ। ভরেদলাক থর রুমশটদত থাকদতে 
থস�াদে শেল ব্াকদবাি্ধ, চক, শবশভন্ন রকদমর গাে। এশ�দক থসাহাো সংসাদরর সব কাজ একা করদতে। থমঘময় 
থ��দত অপূব্ধ সুদিরী, ২০/২১ হদব বয়স। তাঁরা থরশ�ে এই বাশিদত আদসে থসশ�েই কশলমুশদেে বদলে স্ার আশম 
বুঝলাম ো আপোরা একে এদতা পুরাদো একটা বাশিদত উিদলে। শিক আদে র�ে এদসই পদরদেে, একটু সাবরাদে 
থাকদবে, ও ভাদলা কথা রাদত �ুব একটা প্রদয়াজে োিা থবর হদবে ো। বাশির শপেদের শ�কটা ক�েই রাদবে ো, 
রত তািাতাশি পাদরে ভাদলা বাসা থ�দ� উদি পদিে। একাদে বাশিময় অশুভ আত্ার আোদগাো, রাত হদলই, হাঁশস 
-তামাশা কান্না ...... আর শকেু বলদত পারব ো। ভরেদলাক ও তার ত্ী শবষয়শট শবশ্াস করদলে ো, থহঁদস উশিদয় 
শ�দলে। শকেুশ�ে থরদত ো থরদতই তাঁরা অেুভব করদলা থসই অশুভ থপ্রত্া। থমদয়শটদক বলল থর আমরা অশত শীঘ্রই 
এই বাশি থেদি চদল রাব, তুশম রাদত থবর হইও ো। থমঘময় একটু আলা�া, বাবার শেদষরাজ্ঞাদক তার থকৌতূহলী মদে 
থহাল। তার অদেক রাত থজদগ পিাশুো করার অভ্াস। আজ প্রশতশ�দের মত পিাশুো থশষ কদর মদের অজাদন্ত 
বাশির শপেদের শ�দকর থর মাি শেল থস�াদে চদল আসদলা। থমঘার সারা গাঁ ভদয় ও থকৌতূহল এ েম েম করদে। 
বাতাদস বাতাদস ভাসদে হাঁশস ও কান্নার শব্দ। এশ�দক ওশ�দক তাকাদছি শকেু জাোর জে্, থকৌতূহল শেদয় এশগদয় 
রাদছি, শপেে শফদর তাশকদয় থ�দ� থর একশট থেদল মাদির ঘাদসর উপর হাঁটু থগঁদি বদস কাঁ�দে আর শসঁশির উপর 
বদস �ুশট থমদয় হাসদে। অসম্ভব সুদির �ুশট থমদয়। থমঘা আদতি আদতি থেদলশটর কাদে রায়, ত�ে থেদলশট মু�তুদল 
বদল আমাদক একটু ভালবাসা থ�দব। থমঘা মাথা োিায়, তাদক ররদত ইদছি কদর শকন্তু ররদত পাদর ো। থসশ�ে এর 
ঘটোদত থমঘা ভয় থপদলা ো বরং সব শকেু ভুদল থেদলশটর রূদপর থপ্রদম পদি রায়। এরপর থথদক থমঘা থেদলশটর 
অদপক্ষায় থাদক, রাদতর আরাদর বাবা মাদক ফাঁশক শ�দয় থবশিদয় পদি, থেদলশটর সাদথ সাক্ষাত কদর, থপ্রম শবশেময় 
কদর, গাশি শেদয় �ূদর থকাথাও চদল রায়। একশ�ে থমঘার বান্ধবী আদস এ�াদে। কদয়কশ�ে থাকদব বদল, তার 
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োম থসাোলী। একরাদত থসাোলী শপেদে �রজাটা �ুদল, আর থস ভদয় চমদক উদি। �ুদটা রমণী শসঁশির উপর বদস 
আদে আর একশট বাচ্া ৪/৫ বের হদব থ�লা করদে, আর একশট থেদল �ূদর �াঁশিদয় শকদসর থরে অদপক্ষায় আদে।  

থসই রাদতর ঘটো থসাোলী থমঘার সাদথ আলাপ কদর। থমঘা মুচশক হাদস আর বদল ওই শ�কটায় থরও ো, আর 
রাদত তুশম থবর হইদয়া ো। রাদত রশ� থতার বাথরুম এর �রকার হয় তদব �শক্ষণ শ�দকর বাথরুমটা ব্বহার 
কশরস। থসাোলী বলল আছিা। শকন্তু ! ো থকাে শকন্তু ো। এ�ে ঘুমা। সারা রাত থসাোলীর ভদয় থকদট থগদলা। 
পদরর শ�ে রাদত থসাোলীর ঘুম আসশেল ো, হিাৎ থ�দ� থমঘা অদেক থসদজগুঁদজ থবশিদয় পিদলা। থসাোলী 
আিাল থথদক থ��ল থর থমঘা গাশিদত স্টাট্ধ শ�দয় থবশরদয় থগদলা, পাদশ একশট থেদল। এশ�দক থসাোলী থভদব 
থভদব অশথির, শক করদব বুঝদত পারশেল ো। সারাটা শ�ে থসাোলীর আেমদে থকদট থগদলা। রাদত তার ঘুম 
আসশেল ো তাই থস �শক্ষদণর বারাদিা থত শগদয় �াঁিাদলা। হিাৎ থ�দ� অদেক গুদলা বাচ্া শহ শহ কদর থ�লা 
করদে। এত রাদত এদতাগুদলা বাচ্া থকেই বা এ�াদে এদস শহ শহ করদে, কান্না করদে। শকেুক্ষণ পর তার 
আর বুঝদত বাকী রইল ো, ভদয় তার সারা গাঁ েম েম করদে। থ�রী ো কদর ঘদরর শভতর চদল থগদলা।  

এশ�দক ভরেদলাক তার রুমটা জগা শ�চুশি কদর থরদ�দে, তাই থ�দ� থসাহাো স্বামীদক শবি শবি কদর বকা ঝকা 
করদেে আর রুমটা গুশেদয় শ�দছিে। এশ�দক থসাোলীর ঘুম আসশেল ো, ভাদলা কাল ই চদল রাদব। শবোোয় এপাশ 
ওপাশ করদে, হিাৎ থচা� থমদল থ�দ� থমঘা আইদপশন্সল শ�দয় থিাঁট আঁকদলে, তার পদর শলপশস্টক শ�দলা, থমকআপ 
করদলা �ুব কদর, এরপর পারফইউম শ�দয় র�ে থবর হশছিল, থসাোলী বলল থমঘা তুই এদতা রাদত থকাথাও রাছি ? 
হুম, তুই এ�ে ঘুশমদয় পি, কাল সকাদল থতাদক সব বলদবা। থসাোলী �ুব োদোিবাদিা, থমঘা আজ থবর ো হদলই 
ো। থমঘা শবরক্ত সুদর বলল, আমাদক বাঁরা শ�স ো এ�ে। আর হাঁ বাবা মাদক শকেু বলশব ো, আশম শকেুক্ষণ এর 
মদর্ই চদল আসদবা। শপেে শপেে থসাোলী বারাদিা পর্ধন্ত আদস কারণ থস ভীষণ ভয় পাশছিল। তাই থস থবশী �ূর 
এগুদলা ো, থমঘা গাশি স্টাট্ধ শ�দছি, গাশিটা থকমে থরে ঘুদর থসাজা থবর হদয় থগদলা। এশ�দক থসাহাো কাজ থশষ 
কদর থমদয়র রুদম এদস রােদত পাদর, থমদয় রুদম থেই, থবর হদয় থগদে। থসই শ�ে রাদত থমঘা আর শফরল ো। 
ভরেদলাক ও তার ত্ীর �ুশশ্চন্তায় রাত কাটল। 

সকাদল থমঘার বাবা বাশিময় থমদয়দক �ুঁজদে, ত�ে থ�দ� শপেদের মাদির উপর পদি আদে ভাঙ্া চূিা গাশি ও থমঘার 
শেঃশ্াস োিা থ�হ। ভরেদলাক থ�ৌদি কাদে থগদলা, শচৎকার কদর বলল আমাদ�র সব থশষ হদয় থগদে। ভরেদলাদকর 
ত্ীও থ�ৌদি আসদলা থ��ল তার থমদয়র শেঃসাি থ�হ মাশটদত পদি আদে। তাদ�র থবাঝার বাকী রইল ো। এরপর 
তাঁরা থকাথায় থগদলা, শক হল থকউ শকেু বলদত পারদলা ো। 

শসঁশি থকািায় �ুদটা থমদয় একশট রাদতর থপ্রশমকা আর একশট বাবার থপ্রশমকা। আর বাচ্াশট তার বাবার সম্�। 
অদেকগুদলা বাচ্া তাঁরা পূব্ধ পুরুষদ�র শের্ধাতদের শশকার। এভাদব পুদরা বাশিশট গ্রাস করদলা থপতাত্া। বাশিশট থবঁদচ 
থাকল গল্ হদয়। 
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ফুদলর মত থমদয়
                         - থসৌশমত্র চ্াটাশজ

‘ফুল থেদব ো বাবু’ - থোট্ট শমশটে একটা শরেশরদে আওয়াদজ হিাৎ পাশ শফরদলে রাজীব। আদর এদতা শঝশলক। 
একগাল থহঁদস তার বািাদো হাত থথদক ফুলটা শেদত রাশছিদলে শতশে। চমক ভাঙ্ল ত্ী অপণ্ধার তীব্র শচৎকাদর- 
‘আবার এদসশেস! রা এ�াে থথদক! থোংরা থমদয় থকাথাকার!’ ত্ীর এদহে ব্বহাদর তীব্র একটা লজ্াদবার জাগল 
রাজীদবর মদে। থস থ��ল শঝশলদকর, থগালাদপর মত শমশটে মুদ� থমঘ জদমদে, ভাসা ভাসা থচাদ� বৃশটে এদলা বদল। 
অসহায় �ৃশটে শেদয় থস আদতি আদতি সদর থগদলা সামদে থথদক। ভীষণ রাগ হশছিল রাজীদবর- তাঁর ত্ীর উপর। শকন্তু 
প্রকাশ্ রাতিায় শকেু বলা অদশাভে। তাই চুপ কদর গাশির �রজা �ুদল অপণ্ধাদক উিদত শ�দলে। তারপর শেদজ উদি 
গাশিটা চাশলদয় এশগদয় থগদলে গন্তব্থিদলর শ�দক।  

পদর বাশিদত এদস �ুব েরম ভাদব ত্ীর সামো সামশে হদলে শতশে। ‘এমে কদর থমদয়টাদক ো বলদলেও পাঁরদত’। 
‘চুপ কদরা’ - গদজ্ধ উিল অপণ্ধা। ‘ওই থোংরা বশতির থমদয়শটর সাদথ শক এমে থহঁদস থহঁদস কথা থতামার’। - ঘৃণা 
ভরা কদঠে বদল উিল অপণ্ধা। ‘আর থরে থতামাদক ওই বশতির থমদয়টার সাদথ ো থ�শ�’। চুপ কদর রাে রাজীব। আর 
শকেু বলদত ইছিা কদর ো তাঁর। অপণ্ধা থরে আরও শকেু বদল রাশছিল। কাদে শেদলে ো শতশে। জাোলা শ�দয় থ�ালা 
আকাদশর শ�দক থচদয় থাকদলে শুরু। েীল আকাদশর অদেক উঁচুদত উদি থবিাদছি থমদঘর �ল। হিাৎ থচা� চদল 
থগদলা পাদশর পাদক্ধর মাদি। একরাদর উোে বোশলদয় রান্না চাশপদয়দে বাচ্া থমদয়টা। শতরী হদছি আর একটা জীবে  
রুদধের জে্। 

সময় ঘশিদত থচদপ শকেুটা শপশেদয় থগদলে রাজীব। থবশ কদয়কবের আদগর কথা। ত�ে শঝশলদকর মা মীরা কাজ 
করত তাদ�র বাশিদত। থ��দত ভরে ঘদরর। হয়দতা কাদলর থকাে অদমাঘ চদক্র আজ এই হাল হদয়দে তাঁর। থোট 
শঝশলকদক �রজায় থগাঁিায় বশসদয় কাজ করত শঝশলদকর মা আর শঝশলক তাঁর �ুটুে শমশটে থচা� শ�দয় থ��ত সব শকেু। 
থ�লত তাদ�র থমদয় থপৌলশমর সাদথ। �ুজদের আদরা আদরা কথায় শতরী হদতা থ�লাঘর, শতরী হদতা তাদ�র স্বদপ্নর 
জগৎ। 

ত�ে অপণ্ধাও ওদ�র থ�দ� হাসদতে। �ুজেদকই থকাদল শেদয় আ�র করদতে। শকন্তু হয়দতা শবরাতা পুরুদষর এই 
শাশন্তর েীি পেদি ো। তাই হিাৎ একশ�ে তাদ�র শেতিরঙ্ জীবে সমুদরে ঝি উিল। তাদ�র পাঁচ বেদরর থমদয় 
থপৌলমী মারা থগদলা এক অজাো বেদর। তিব্ধ বাক রাজীব, আপোশর মাতৃ হৃ�দয়র হাহাকার চার থ�ওয়াদল প্রশতধ্শেত 
হদত লাগদলা। থসই মম্ধন্তু� �ৃশ্ সহ্ করা সম্ভব শেল ো রাজীদবর। 

শকেুশ�ে পর থশাক সামলাদো থগদলও এক অদু্ত পশরবত্ধে লক্ষ্ করা থগল অপণ্ধার মদে। থর শঝশলকদক �ুহাদত 
আ�র করদতে শতশে, তাঁর প্রশত ফুদট উিশেল তীব্র ঘৃণা। থোট্ট শঝশলক বুঝদতই পারশেলো এই পশরবত্ধে। শকন্তু 
শঝশলদকর জীবদেও থেদম এদলা শবপর্ধয়। তাঁর মা তাদক থফদল থকাথায় চদল থগদলা থকউ জােলো। �ুদটা থোট ভাইদক 
শেদয় �শ বেদরর শঝশলক ত�ে অসহায়। শকন্তু জীবদের সংগ্রাদম থস থতা থহদর থরদত আদসশে। তাই বাতিদবর রুক্ষ 
জশমদতই শুরু থহাল তাঁর জীবে সজীব রা�ার সংগ্রাম। থস্টশদে, বাজাদর ফুল শবশক্র কদর থস থপট ভরাদত শুরু করদলা 
তাঁর থোট্ট ভাইদ�র। সবাই তাদক ভালবাসত, কাদে থিদক ফুল শকেত। শকন্তু শেয়শতর শক পশরহাস- অপণ্ধার আপে  
হৃ�য় শকেুদতই রেবীভূত করদত পারশেলো থস। 
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থসশ�ে শেল ২২থশ শ্রাবণ, কশবগুরুর মৃতু্ শ�ে। সকাল থথদকই তুমুল ঝিবৃশটেদত উতোল কলকাতা। মদে হশছিল থরে 
প্রবল প্রতাপাশবেত এক শ�ত্ িুদক পদিদে শহদর। থভদঙ্ তেেে কদর শ�দছি সবশকেু। 

জাোলা শ�দয় বাইদর থ��দেে রাজীব। থচা� পিদলা শঝশলকদ�র প্াশস্টদকর োউশের শ�দক। োউশে উদি থগদে। 
�ু-ভাইদক প্রাণপদণ থচদপ রদর িকিক কদর থকঁদপ বৃশটে স্াত হদছি, শঝশলক। মুদ� তাঁর করুে আশত্ধ - মা, মা, মা। 
থসই সকাতর আত্ধো� বুশঝবা থপৌোল আপে হৃ�য় অন্তপুদর। এতশ�ে রা হয়শে, ঘদট থগল থসই অত্াশ্চর্ধ্ ঘটো। 
হিাৎ ই পাগদলর মত অপণ্ধা েুদট থবশরদয় থগদলে বাশি থথদক। রাজীব থ��দলে অপণ্ধা থপঁদে থগদেে শঝশলদকর 
কাদে। তাদক পরম মমতাভদর জশিদয় রদর শেদয় আসদেে বাশির শ�দক। FM এ ত�ে বাজদে কশবগুরুর থসই গাে 
-- ‘গাদে গাদে তব বন্ধে রাক টুদট ’।

  
অহংকার-অলংকার 

                    - রাশক কাপুশিয়া 
 

থতার রূদপর আগুে আদে জাশে
শকন্তু থসই অেদল তুই পুিশব 

থতার অহংকাদর তুই গহো থর বাশেদয়শেস। 
জাশেস তীব্র ইছিা শেল-থতার সাদথ ঘর বাঁরার

থতার সাদথ পথ চলার - থশষপর্ধন্ত। 
শকন্তু শক করব বল ! 

থতার রুদপর থতজ আমাদক ো বোলাদত পারদলও, থতাদক বোলায় সব্ধক্ষণ। 
থতার অহংকার এ�ে অলংকার।। 

মজার শবষয় শক জাশেস 
অহংকার �ুব ক্ষণথিায়ী আর 
তার ফলাফল �ুব মারাত্ক 
বুদমরাং শুদেশেস শেশ্চয়। 
এ�েও সময় আদে - 

অহংকারদক অলংকার ো বাশেদয় 
লজ্াদক বাোদোয় থশ্রয়। 
আর হ্াঁ, আর একটা কথা 

ইশতহাস সাক্ষী আদে, ক্ষণথিায়ী রুদপর আগুদে বেদল ধ্ংদসর 
শচত্র আদে অদেক। 

শশক্ষাটা থে - বত্ধমােদক বাঁচাদত 
আর ভশবষ্তদক গিদত।।
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আয় তদব 
          - উজ্জ্বল

�াশজ্ধশলং থস্টশে থোকার মুদ�ই বৃশটেটা োমল ঝুপ কদর। কথা  থেই, বাত্ধা  থেই, উইডেশ্রিে থগাটাটাই ঝাপসা। 
ওয়াইপার বৃশটের জল মুদে শ�দলও থমদঘরা �লদবঁদর থর ভাদব তার উপর হামলা কদরদে... সামদে শকেুই থ��া রাদছি 
ো।

অগত্া গশত কশমদয়ই চিাইদয় উিশেল থরাশহদতর ওয়াগোর। শপেদে বদস ওরা �ু’জে। উচ্ছাদসর থচাদ�মুদ� বৃশটেদভজা 
আেদি। ওর বাঁ-পাদশর কাচটা অল্ একটু োশমদয় শ�দয়দে। তাদতই োঁট আসদে আরাম কদর। হাদতর তালুদত বষ্ধাদক 
মুদিাবশদি কদর শভশজদয় শেদছি মু�। থরাশহত বদল উিল, ‘‘�া�া মত কশরদয়। িাডে লাগ রাদয়গা।’’ উচ্ছাস শুেদতই 
থপল ো কথাগুদলা।

আর সহচরী ওর িাে শ�দকর জােলার কাদচ কপালটাদক থিশকদয় থচা�টাদক বাইদর ভাশসদয় শ�দয়দে... �ূদর থকাথায়, 
�ূদর, �ূদর। অথচ জােলা থথদক কদয়ক ফুদটর মদর্ই থ�াকােপাট, থমদঘদ�র গাঢ় থভদস থবিাদো। থস সবদক পার 
কদর সহচরীর মে থর থকাথায় পদি রদয়দে, থচা� থ�দ� তা আদিাজ করা রাদছি ো।

থকদভটোদস্ধর সামদে ওই ‘শভ’ মাক্ধা থমাদির কােটায় আসদতই থকাথায় থরে হাশরদয় থগল থমঘগুদলা। বৃশটেটাও 
উরাও। েশব আঁকার �াতার পাতাটা থক থরে হিাৎ উদটে শ�দয়দে। আদগর পাতায় শেল বৃশটেদভজা থমঘলা �াশজ্ধশলং। 
আর এই পাতায় শবদকদলর শমদি থরাদ� গা থভজাদো পাহাশি শহর। 

হিাৎ কদরই মেটা থকমে চুপদস থগল উচ্ছাদসর। থরা� ঝলমল পাহািদক ওর থকমে হিাৎ কদর অদচো লাগদে। 
আদগর মুহূত্ধগুদলাই থরে ভাল শেল। কথাটা কার সদঙ্ থশয়ার করদব! সহচরী থসই একই ভশঙ্মায় জােলার কাদচ 
কপাল থিস শ�দয় বদস। কী থর থ��দে! এই রকম সব মুহূদত্ধ ওদকও বি অদচো থিদক উচ্ছাদসর। ও জাদে, এ�ে 
থকােও কথাদতই থভজাদত পারদব ো থস সহচরীদক। রত ক্ষণ ো শেদজ থথদক েরম হয়, তত ক্ষণ অদপক্ষা।

কদয়ক শমশেদটর মদর্ই ভােুভবদের সামদে থরাশহত র�ে ওদ�র োমাল, ত�ে চারদট থবদজ শগদয়দে। শগজ্ধার ঘশিটা 
থবদজ উিল চার বার... েং, েং, েং, েং। প্রায় থভদে পিা এই শগজ্ধার ঘশিটা এ�েও তা হদল বাদজ! ‘‘�া�া ম্ায় 
চলতা হু। আপ থলাগ শিক থস রহো। ম্ািামশজকা থ�য়াল রা�ো,’’ —বাঁ হাদত শস্টয়াশরংটা পুদরা কাশটদয় ইউ টাে্ধ 
শেদত শেদতই িাে হাতটা থেদি কথাগুদলা বদল েীদচর শ�দক চদল থগল থরাশহত। সহচরী ওর লাল থোট্ট ব্াগটা শপদি 
শেদয় আলদতা কদর শবেুশে থ�ালাদোর মদতা কদর োশিদয় শেল। তার পর রেশল ব্াগটাদক টােদত টােদত চিাই পদথ 
এশগদয় থগল ম্াল থরাি রদর। উচ্ছাস থর ওর সদঙ্ রদয়দে থসটা থ�য়াল পর্ধন্ত করল ো।

এই সব সময় উচ্ছাদসর এক থফাঁটা রাগ হয় ো। বরং কটে হয়। সহচরীর কাদে ো থপঁেদোর কটে। এই রকম 
সময়গুদলায় সহচরী থরে থকমে একটা অে্ জগদত চদল রায়। উচ্ছাসও ওর ব্াগটাদক কাঁদর-শপদি চাশপদয় শেদয় 
আলদতা থ�ৌদি সহচরীর পাদশ চদল রায়। িাে হাত শ�দয় থপঁশচদয় রদর সহচরীর বাঁ হাত। সহচরী বারা থ�য় ো। 
োদক একটা শচশিয়া�াো মাক্ধা গন্ধ আদস। ম্াদলর বহু পশরশচত এই গন্ধটাদক থমাদটও �ারাপ লাদগ ো উচ্ছাদসর। 
বরং পাহাদি আসার আেদিটাদক আরও জাঁশকদয় শেদত সহচরীর কাদের কাদে মু� শেদয় শগদয় বদল, ‘‘একটু শব্রজার 
�াওয়াশব?’’

জবাব পাদব শক পাদব ো, থস সদবর কথা ো থভদবই কথাটা বদল থফদলশেল উচ্ছাস। শকন্তু পাহাি থতা। এ�ােকার 
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আবহাওয়ার মদতাই অদেকটা সহচরীর মুি। ক�ে থর বষ্ধাদব, আর ক�েই বা থরা� ঝলমদল, তা স্বয়ং ব্রহ্মাও জাদেে 
শক! মু�টাদক উচ্ছাদসর কাদের কাদে শেদয় লশতটা আলদতা কামদি শ�দয় বলল, ‘‘থহাদটলটা আদগ শিক কর। তার 
পর থতা শব্রজার। আর, �ুপুদর থর শকেু �াইশে, থসটা মদে আদে থতার?’’

ম্াদলর উপদরই জাপদট ররল উচ্ছাস সহচরীদক, ‘‘ইএএএএএএএ...’’

***************************************

থগ্োশরদজর থ�াতলার এই ো�হীে ফাঁকা জায়গাটা সহচরীর �ুব পেদদির। শকন্তু, একটু আদগর বৃশটেদত সব থচয়ার 
থটশবল শভদজ। থচয়ারগুদলাদক থটশবদলর গাদয় থহলাে শ�দয় রা�া হদয়দে। কাদজই শভতদরই বসদত হল। কাদলা 
ইউশেফদম্ধর ঋজু অি্ধার শেদয় থগল। সহচরীই শ�ল থস অি্ধার। শফস অ্াডে শচপস আর শচদকে শসজলার। সদঙ্ �ুদটা 
বু্দবশর শব্রজার।

অি্ধাদরর ফাঁদক উচ্ছাস শফস শফস কদর সহচরীদক মু�টা কুঁচদক বলল, ‘‘�ুদটা! তুই �াশব ো?’’

সহচরীর উতের শেল, ‘‘হ্াঁ, থতার একটা, আমার একটা।’’
‘‘আমার একটায় হদব ো।’’

‘‘আদগ থতা একটা �া। তার পর থ��া রাদব।’’

সহচরীর থচা� পাকাদো থ�দ� আর থকােও কথা বদলশে উচ্ছাস। বরং ওর কাঁদরর কােটায় মাথাটা থরদ� মে শ�দয় 
এলশভস থপ্রসদল থশাোর থচটো করল। আলদতা স্বদর ত�ে শত শে গাইদেে... ‘কাটে থহল্ ফশলং ইে লভ...’

ে’মাস আদগ এমে এক সন্ধ্ায় এই থগ্োশরদজই থ�দত এদসশেল ওরা। ত�েই শিক কদরশেল, ে’মাস পর থফর 
আসদব। তা থস এক শ�দের জে্ হদলও। আেদদি কাটাদব কদয়কটা েয়া মুহূত্ধ। ত�েকার ভাবোয় থসটাদক ওদ�র 
েয়া বদলই মদে হদয়শেল। 

�ু’থটশবল ওপাদশ এক শবদ�শশ কাপল বদস শবয়াদরর মাদগ চুমুক শ�দয় এদক অপদরর সদঙ্ কথা বলদত বলদত থহদস 
লুশটদয় পিদে। সহচরী এক বার বদল উিদলা, ‘‘এই শবয়ারটা থর কী ভাদব থলাদক সহ্ কদর বাবা থক জাদে!’’ উচ্ছাস 
সদঙ্ সদঙ্ বদল উিদলা, ‘‘শিক থর ভাদব তুই আমাদক সহ্ কশরস!’’ �ু’জদেই থহদস ওদি। 

শফসরোইটা থমদয়াশেজ শ�দয় এত ভাল লাগদে থ�দত, বু্দবশরর সদঙ্ প্রায় পুদরাটাই সাপদট শ�দয়দে উচ্ছাস। হাশস মুদ� 
সহচরীও থসটা থমদে শেদয়দে। উচ্ছাদসর এটা শতে েম্র গ্াস। গাঢ় েীল িাডো পােীদয় এদকর পর এক চুমুক, আর 
সদঙ্ শফস রোইদয়র মুচমুদচ কামি, বাইদরর সদন্ধটা থকমে থরে জদম উদিশেল। মেটা থকমে রুদয় রাশছিল উচ্ছাদসর। 
থরতিরাঁর েরম আদলার মদতা ওর শরীরটাও থকমে আদতি আদতি েরম হদয় রাশছিল। সহচরীর কাঁদর মাথাটা থিশকদয় 
শপ্রসদলর সদঙ্ই গুেগুে কদর থগদয় উদিশেল ‘ইটস োও অর থেভার’...

সহচরীর েীল পােীদয়র প্রথম গ্াদসর অদর্ধকটা ত�েও বাশক। থরেঞ্চ রোইদয়র একটা টুকদরা থমদয়াশেদজ িুশবদয় মুদ� 
পুদর, উচ্ছাদসর চুদল আলদতা শবশল থকদট শ�দয় বলল, ‘‘শিদভাস্ধটা কদব শেশব আর? ওটা থেওয়ার পদরই শকন্তু এই 
ে’মাস বাদ� আসার কথা শেল। অথচ তুই শকেুই বলশল ো। করশলও ো। আমাদক মােুষ ভাশবস ো, অে্ শকেু?’’

উচ্ছাস মাথাটা উশিদয় থেয় সহচরীর কাঁর থথদক। তাশকদয় থাদক থপ্রশমকার মুদ�র শ�দক। থ�দ� এই েরম আদলাদতও 
ওর থচাদ�র �ু’থকাল থভজা। থকােও কথা বলদত পাদর ো উচ্ছাস। থবয়ারা শিক ত�েই শচদকে শসজলারটা শ�দয় রায়। 
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সদঙ্ উচ্ছাদসর জে্ আরও একটা বু্দবশর। এলশভস তত ক্ষদণ তাঁর গাে পাদটে থফদলদেে... ‘সাসশপশসয়াস মাইডে’।

***************************************    

কাল রাদত থগ্োশরজ থথদক থবশরদয় ওরা ম্াল থরািটাদক প্রায় প্র�শক্ষণ কদরশেল, এদক অপদরর হাত রদর। শকন্তু, 
থকউ কারও সদঙ্ একটাও কথা বদলশে। মদে মদে থক থর কী ভাবশেল, থসটাও জাোয়শে এদক অপরদক। ম্াল 
থপশরদয়, মহাকাল মশদিদরর চিাইটাদক বাঁ হাদত থরদ� এশগদয় শগদয়শেল। শঝশর শঝশর বৃশটে পিশেল। তার পর থগাটা 
পাহািটাদক ঘুদর থফর এদস থপঁদেশেল ম্াদল। থস�াদে শফদয়তিাদত একটা কদর আইসশক্রম আর এক কাপ কদর চা 
থ�দয় থহাদটদল েুদক পদিশেল। রাত ত�ে ৯টা থবদজ শগদয়দে। ওরা থোকার পদরই জুপুস কদর বৃশটেটা আরও আরও 
থজাদর থেদম পদি। 
থহাদটদলর ঘরটা শবশাল। ড্শয়ংরুমটাই এত বি থর, কাল শবদকদল থহাদটল শিক করার পর সহচরী বদলশেল, ‘‘এত 
ভাল একটা থহাদটদল এক রাত থাকাটা শিক থপাষাদছি ো। �ু’শ�ে থাকদল থবশ মজা হত!’’ থশাওয়ার ঘরটাও একই 
রকদমর বি।

হাত রদর হাঁটা হদয়দে, আইসশক্রম �াওয়া হদয়দে, শকন্তু, �ু’জদের মদর্ থকােও কথা হয়শে। থহাদটদল শফদরও থরেশ 
হদয় একই শবোো �ু’ভাগ কদর শুদয়দে ওরা। শকন্তু, থকউ কারও সীমাো থপদরায়শে, এক বাদরর জে্ও।

সকাদল প্রথম সহচরীই উদিদে। সামদের শ�দক প�্ধাটা সরাদতই ঝপাং কদর থরা� েুদক পদি ঘদর। কম্দলর তলায় 
গুশটদয় থাকা উচ্ছাদসর থচাদ� থসই থরাদুের পিদতই, ‘‘আদর বন্ধ কর ো। ঘুমটা এ�েও থপাদরশে আমার।’’
সহচরী গম্ভীর স্বদর বদল, ‘‘আর শুদয় থাকদল হদব ো। থব্রকফাস্ট কদরই থবশরদয় পিদত হদব। ১০টা থবদজ শগদয়দে। 
আশম শকন্তু থরশি!’’
আর শুদয় থাদকশে উচ্ছাস। উদি ব্রাশ কদর থরেশ হদয় শেদয়দে। তার পর �ু’জদে শমদল থবশরদয় পদিদে। ওদ�র 
থহাদটদলর রাতিাটা বাঁ শ�দক থর�াদে থশষ হদয়দে, তারই থকাণায় থকদভটোস্ধ। 
থ�াতলায় থসই শব�্াত শচলদত োদ�র এক থকাণায় োতার তলায় পাতা থটশবল-থচয়াদর বদস সহচরী অি্ধার শ�দয়দে 
শচদকে স্াডেউইচ, শচদকে সদসচ আর �াশজ্ধশলং চা। 

চাদয়র থকটশলর োকোটা সরাদতই, ম..ম.. কদর উিল। সহচরী থকােও কথা বলদে ো। মু�টা শেচু কদরই স্াডেউইদচ 
কামি, মু� ো তুদলই চাদয়র কাদপ চুমুক।

একটা সদসজ মুদ� পুদর উচ্ছাস বলল, ‘‘কী থর কথা বলশব ো? আশম কী এতটাই �ারাপ? পাহাদির কাদে এদসও 
এতটা গম্ভীর হদয় থাকশব? এতটা একা কদর রা�শব আমাদক?’’
‘‘থকােটা বা� শ�দয়শে বলদতা! সবই থতা করশে। কাল থতার সদঙ্ ম� থ�দয়শে। ম্াদল থহঁদটশে। রাদত থতার পাদশই 
শুদয়শে।  আজ সকাদল, এই এ�েও থতার সদঙ্ই চা �াশছি। আর কী করদত হদব বলদতা আমাদক? কী, কী করদল 
তুই আমাদক থরহাই শ�শব বলদতা? আমাদক সব ভাবদত পাশরস, শুরু এক বার, এক বার উচ্ছাস মােুষ থভদব থ�শ�স। 
বুঝদত পারশব, আশম কী ভাদব থবঁদচ আশে। আমাদক এতটা থ�াষাদরাপ কশরস ো। শপ্জ। আর কী করদল থতার শাশন্ত 
হদব এক বার বল। আশম থসটাও কদর থ��াশছি।’’ এক ো� থলাদকর মদর্ বি আদতি আদতিই কথাগুদলা বদল সহচরী।
শকন্তু, থর আদবগ শেদয় ও কথাগুদলা বদলশেল, থসটা আর রদর রা�দত পাদর ো। হুিমুশিদয় কান্না এদস থচদপ রদর 
ওদক। �ু’থচাদ� ঝরঝশরদয়...
ওর মাথাটাদক শেদজর কাঁদরর শ�দক থটদে থেয় উচ্ছাস। বদল, ‘‘এই পাগশল কাঁ�শেস থকে! আর কী করদল শাশন্ত 
হদব জাশেস?’’

সহচরী ঝট কদর মাথাটা সশরদয় শেদয় আগুে-থভজা থচাদ� উচ্ছাদসর শ�দক তাশকদয় বদল, ‘‘হ্াঁ বল, কী করদল? বল। 
বল। বল। বল।’’ উছিাদসর কলারটা থচদপ রদর বলদতই থাদক। থক তাকাদছি, আর থক থ��দে, থস সদব আর মে 
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থেই সহচরীর।

উচ্ছাস আবারও সহচরীর মাথায় হাত থবালাদত চায়। শকন্তু, থস সুদরাগ ওদক আর থ�য় ো সহচরী। বলদত থাদক, 
‘‘শ�দের পর শ�ে আমাদক িশকদয়শেস। এদকর পর এক শ�ে থচদয় শেদয়শেস। তার পর আর রাশ�সশে থস সব কথা। 
থতার কথা মাদেই শুরু কথার কথা। মে থথদক কথা শ�স ো। শ�দত পাশরস ো। রা�দতও পাশরস ো।’’ সহচরী থরে 
আর শেদজর মদর্ থেই। অদেক শ�ে পর ওর বাঁর থভদেদে। শেদজদক থরে শকেুদতই শেয়ন্তণ করদত পারদে ো। 
থচটোও করদত চাইদে ো। ওর মদে হদছি, আজই সব থশষ কদর থ�দব। কী লাভ এ থরদ�। শাশন্ত, স্বীকৃশত থেই। 
শেদজর মদতা কদর পাওয়া থেই। সব লুশকদয়চুশরদয়। এ�েও পর্ধন্ত আদগর সম্ক্ধটা থথদক আইশে ভাদব থবশরদয় 
আসদতই পারল ো উচ্ছাস। আর পারদবও ো।

‘‘থশাে আজ এ�াদে থশষ থহাক। সবটা থশষ হদয় রাক। আর থকউই এটাদক এশগদয় শেদয় রাব ো। তুই পারশব ো, 
শেদজদক বার কদর আেদত। কীদসর ভালবাসা থর! একটা পচা সম্ক্ধ থথদক এ�েও থবদরাদত পাশরস ো! এত শ�দে 
শিদভাস্ধ পাওয়া �ূদর থাক, তুই শিদভাস্ধটা ফাইল কদরই উিদত পাশরসশে। মদে আদে, আদগর বার কী বদল শগদয়শেল 
এই �াশজ্ধশলদে? ে’মাস পদর আমার হদয় তুই এ�াদে আসশব। অন্তত শিদভাস্ধটা ফাইল কদর। পাশরসশে। পারশবও 
ো।’’ এই প্রথম বার সহচরীদক এমে হাউ হাউ কদর কাঁ�দত থ��দে উচ্ছাস। শবষয়টা থর জায়গায় শগদয়দে, তাদত 
কী আর শান্ত করদত পারদব ও সহচরীদক? ওদক আদগই বদল শ�দল হত। এতটা বািদত থ�ওয়া শিক হয়শে।
আসদল উচ্ছাস এ ভাদবই বলদত থচদয়শেল। এ�াদেই বলদত থচদয়শেল। শকন্তু, এমে পশরশথিশত শতশর হদব, ও থসটা 
বুঝদত পাদরশে।

সারপ্রাইজ শ�দত থচদয়শেল ও সহচরীদক। থসই আেদিটা থপদত কদয়ক শ�ে আদগর শবষয়টা ও থচদপ থরদ� শ�দয়শেল। 
বলদত চায়শে সহচরীদক।
এ�ে বলদল কী কাজ হদব? থামাদত পারদব ওর এত শপ্রয় কাদের মােুষশটদক? জাদে ো। তা-ও থশষ থচটো কদর 
থ��দত, উচ্ছাস জামার শভতদর থরদ� থ�ওয়া প্াশস্টকটা বার কদর। থস�াে থথদক আলদতা কদর বার কদর কাগজটাও। 
তুদল রদর সহচরীর সামদে।

থস ত�ে থ��ার অবথিায় থেই। �ু’থচাদ�র উপর তার থমদঘর �ল হামদল পদিদে। প্রবল থজাদর বষ্ধা। থসই সদঙ্ 
গজ্ধেও। 

‘‘এই থ��। আশম শিদভাস্ধ ফাইল কদরশে। তুই থরটা থভদবশেশল, আশম পারব ো, এই থ�� থসটা আশম থপদরশে। চুপ 
কর পাগশল, শপ্জ চুপ কর। আর কাঁশ�স ো।’’ উচ্ছাদসর এই কথায় কী বুঝল থক জাদে সহচরী। কদয়ক মুহূদত্ধর 
জে্ চুপ কদর রায়। তার পর থচয়ার থেদি আদতি আদতি উদি পদি। থোট ঘর�াো থপশরদয় থেদম রায় শসঁশির শ�দক।

উচ্ছাস ওদক শপেে থথদক ররদত রায়। পাদর ো। থশদষ েীদচ এদস জাপদট রদর সহচরীদক। ‘‘কী হদয়দে? থকে এমে 
করশেস? স্বাভাশবক হদয় কাগজটা থ��শব ো? এই থ�� এটা আমার শিদভাস্ধ ফাইদলর কাগজ!’’

রাতিার মাদঝই জশিদয় রদর সহচরী। প্রবল কান্নায় থভদে পদি বদল, ‘‘এটাও আমাদক এমে কদর থপদত হল। আমাদক 
আদগ থথদক বলশল ো থকে? থকে শেদজ থথদক বলশল ো উচ্ছাস!’’    
আশলঙ্দে রা�া সহচরীর মাথায় হাত বুশলদয় উচ্ছাস বদল, ‘‘এক বার আমাদক থতার মহাকাদলর মশদিদর শেদয় রাশব 
ো?’’

কান্নায় থভদে পিা সহচরী এ বার আরও জাদটে রদর বদল, ‘‘রাব থর। এ�েই রাব।’’
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শবশছিন্ন
        - সুচশরতা 

আজ সকাল থথদকই আকাদশর মু� ভার। বৃশটে হদব মদে হদছি। পাহাি থর ক�ে রূপ ব�লায় থবাঝাই মুশশকল। গত 
�ু’বেদর তা হাদি হাদি থটর থপদয়দে থমঘো। িাডোটাও জাঁশকদয় পদিদে এই বষ্ধায়। আজকাল পাহাদি িাডো শুরু 
শীদতর সময়ই পদি। বাশক সময় একটা সুদির শমশটে একটা আবহাওয়া থাদক। থরটা �ারুণ এেজয় কদর থমঘো। 

চার বের আদগ অশভমাদে শহর োিার পর �ু’বারই থসইমুদ�া হদয়দে ও। একবার মা হিাৎ অসুথি হদয় পিায় থবাদের 
থফাে থপদয় পদরর শ�েই চদল শগদয়শেল। পাঁচ শ�ে থথদক মাদক সুথি কদর একবাদর সদঙ্ কদর শেদয় এদসশেল। আর 
গত বার পুদজার সময় এক সতিাহ কাশটদয় এদসশেল থবাদের থমদয়র আব�াদর। থমঘোর জীবদের অদেকটাই জুদি 
থাদক এই থমদয়। তাই ওর আব�ার থফলদত পাদর ো। শকন্তু ওই শহদর থগদলই মেটা পালাই পালাই কদর। তাই 
থবশশরভাগ সময় েুশট পিদল থবাে-মা থমঘোর কাদে চদল আদস। 

পাহাি ওদ�র শচরকালই পেদদির থিশস্টদেশে শেল। থমঘো একটা সময় স্বপ্ন থ��ত একটা বয়দসর পর পাহাদিই 
ঘর বাঁরদব। অয়েদক থস কথা বদলওদে অদেক বার। সায় শ�ত অয়ে। পাহাদি থাকার ইদছিটা পূরণ হল শিকই শকন্তু 
একা। আর থবশ শকেুটা আদগই স্বপ্নটা সফল হয় থগল। ভাবদত ভাবদত জােলা শ�দয় থশষ পাহািটায় থচা� চদল রায় 
থমঘোর। রতই িাডো পিুক সকাদল শকেু ক্ষণ ঘদরর সব জােলা �ুদল থ�য় ও। হাওয়া আসুক, থরা� আসুক, বৃশটের 
োঁট আসুক জােলা বন্ধ কদর ো। ঘদরর থভতদরর পশরদবশটা থরেশ হদয় থগদল তার পর সব বন্ধ কদর থ�য় শীদত। 
গরদম অন্ধকার োমা পর্ধন্ত থ�ালাই থাদক। 

তামাংদয়র থমাদটও তা পেদি েয়। শকন্তু ম্ািাদমর কথা অমাে্ করদত পাদর ো। চা শেদয় এদস �াঁশিদয়দে তামাং। 
থরাজ সকাদল মরু শ�দয় শগ্রে শট �াওয়ার অদভ্স থসই কলকাতা থথদকই। শবদকদল এক কাপ কিা কদর কশফ। শীদতর 
সময় এক �ু’কাপ ক�েও স�েও থবশশ হদয় রায়।
‘‘ম্ািাম বাশরশ আদয়গা লগ রহা হ্ায়।’’
‘‘হুম’’ বদল চুপ কদর থাদক থমঘো।
আবার তামাং বদল, ‘‘আজ থকয়া বোদয়গা �াদে থম?’’ তামাং জাদে থমঘো কী ভাল �ায়। ওদক বদল শ�দত হয় ো। 

আজ রশ�ও শবদশষ শ�ে। তাই জােদত চাইদে তামাং। বুঝদত পাদর থমঘো। তাও তামাংদয়র হাদতই থেদি থ�য় ও।

‘‘শিক হ্ায়, শচদকে বোদত হ্ায় শফর।’’ আবার তামাং জােদত চায়, ‘‘কব শেকদলদঙ্ আপ? সুেীল থকা গাশি লাদে 
থক শলদয় থবাল থ�?’’
থমঘো জবাব থ�য়, ‘‘একটু পর।’’ তামাং চদল রায়। 
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জােলার সামদের থচয়ারটায় চা শেদয় বদস থমঘো। সকাদলর চা-টা থমঘোর কাদে সব সময়ই �ুব থস্পশ্াল। 
পাহাদির এই থমঘ-থরাদ�র থ�লা আর মাদঝ মাদঝ এক পশলা বৃশটে ওর �ুব পেদি। এত শ�ে পাহাদি থথদকও থসই 
ভাললাগা কম হয়শে। 

ও এ�াদে আসার আদগ থভদবশেল পারদব থতা থাকদত? থবার হদয় রাদব ো থতা? শকন্তু ভাল আদে। থকােও প্রত্াশা 
থেই কারও কাদে। থকােও প্রশতদরাশগতা থেই। শেদজর কাজ কর, শেদজর মদতা থাক। আর পাহাশি মােুষগুদলা 
বি ভাল হয়। ওদ�র সদঙ্ মাশেদয় শেদত থকােও সমস্া হয় ো। ও এ�ােকার ম্ািাম। শসশকদমর একশট কদলদজ 
জাে্ধাশলজম পিায়। আর ফাঁকা সমদয় থিােীয় একশট ইংদরশজ শেউজ থপপাদর থল�াশলশ� কদর। এই শেদয়ই থবশ ভাল 
কাটদে থমঘোর। সবাই সম্াে কদর। েুশটোটায় আত্ীয়-স্বজে, বনু্ধ-বান্ধবরা এদস ঘুদর রায়। ওর-ও ভাল লাদগ। এ 
বার গরদমর েুশটদত সঞ্জয় ওর পশরবার শেদয় আসদব বদলদে। থসই কদবকার বনু্ধত্ব সঞ্জদয়র সদঙ্। সু্ল জীবদের। 
তাই এ�েও এতটা সুদির।

ভালই থতা চলশেল সব। এত বের পর থকে থর অয়ে হিাৎ থফাে কদর থ��া করদত চাইল। ো করদতও পাদরশে 
থমঘো। আজ শবদকদলর ফ্াইদট োমদব। ৩থটর সময়। ঘশি থ�দ� থমঘো। সকাল ৮টা। এ�াদে এদস তািাতাশি ঘুম 
থথদক উিদত শশদ� শগদয়দে ও। পাহাদি থরমে সকাল তািাতাশি হয় থতমেই রাতও। ১০টার মদর্ রাদতর �াওয়া 
থসদর ক�েও শটশভ থ�দ�, ক�েই থল�াশলশ� বা পিা। ১১টার মদর্ ঘুশমদয় পদি। সকাদল ১০টা থথদক ক্াস থাদক। 
আজ েুশট শেদয়দে। অয়েদক আেদত বাগদিাগরা থরদত হদব। কদলজ থগদল থ�শর হদয় রাদব। 

সুেীলদক বদলদে ১০টায় আসদত। গ্াংটক থথদক বাগদিাগরা থপঁেদত সকাদল চার ঘণ্ার থবশশ লাগার কথা েয়। 
শফরদত শফরদত রাত হদয় রাদব। আরও এক বার আকাদশর শ�দক তাকায় থমঘো। কাদলা থমঘটা থরে কাটদেই ো। 
এটা ভদয়র। এই কাদলা থমদঘর বৃশটেটা �ুব থবশশ হয়। এবং থজাদর হয়। 

জায়গা ব�লাদলও থফাে েম্রটা ব�লায়শে থমঘো। শকন্তু গত চার বেদর থতা অয়ে এক বারও থফাে কদরশে। থ��া 
করদত চায়শে, থরাগাদরাগ কদরশে। হিাৎ কী হল। উদদ্বগ বাদি থমঘোর। থপ্রম থেই এ�ে আর। তবুও আশঙ্ার 
রাতায়াত চলদত থাদক। থকােও সমস্া? বলদত চায়শে অয়ে। শকন্তু গলা শুদে থমঘোর স্বাভাশবক মদে হয়শে। তাই 
শচন্তা হদছি। আসদল শবদছি�টা �ুব �ারাপ ভাদব হদয়শেল। তাই �ু’জদের থকউই আর শফদর রাওয়ার কথা ভাদবশে। 
তা শেদয় অয়দের প্রশত ওর থকােও রাগ থেই। ও থবাদঝ �ারাপ লাগাটা �ু’তরদফরই শেল। শুরুদত অয়দের থফসবুদক 
ওর অ্াশক্টশভশটজ থবাঝার থচটো করত থমঘো। শকন্তু অয়ে থসাশ্াল শমশিয়া থথদক শেদজদক গুশটদয় শেদয়শেল। কী-ই বা 
করত, ওর পুদরা থফসবুক জুদিই থতা শেল থমঘোর সদঙ্ কাটাদো সমদয়র সৃ্শত। শকেু শ�ে পর থ��া বন্ধ কদর শ�দয় 
শেদজদক কাদজ িুশবদয় শ�দয়শেল ও। আর থ�াঁজ থেওয়া হয়শে। �ু’জদের পশরশচতরাও ক�েও ওদক শেদয় থকােও কথা 
বদলশে। মাদঝ গ্াংটক থবিাদত এদস থমঘোর সদঙ্ থ��া কদর শগদয়শেল অয়দের কশলগ ইমে। শবদয় কদরদে। থবৌদয়র 
সদঙ্ও পশরচয় কশরদয়শেল। এক শ�ে একসদঙ্ শিোরও কদরশেল ওরা। শকন্তু অয়ে শেদয় একটাও শব্দ থকউ বদলশে। 

আসদত আসদত কটে সহ্ হদয় েতুে জীবদে মাশেদয় শেদয়শেল থমঘো। শকন্তু হিাৎ অয়দের থফাদের পর থথদক 
থঘারটা কাটদে ো। আেদি হদছি ো রাগ ো �ারাপলাগা বুঝদত পারদে ো। গত সতিাদহ ত�ে থশষ ক্াসটা থশষ কদর 
শটচাস্ধরুদম শফদর ব্াগ থগাোশছিল ও। বাশি শফরদব। শুক্রবার কদর থমঘো কদলজ থথদক বাশি থহঁদটই থফদর ইদছি 
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কদর। ওর ভাল লাদগ। শশে-রশব েুশট। ক�েও শশশলগুশি শগদয় মাদসর রাবতীয় বাজার কদর আদে। শশশলগুশিদত 
�ুিতুদতা থবাদের পশরবাদরর সদঙ্ও �ারুণ সম্ক্ধ ওর। তাদ�র সদঙ্ সময় কাশটদয় আদস। ওরাও ক�েও চদল আদস 
েুশটদত। 

ব্াগটা কাঁদর তুলদতই হাদতর থফােটা থবদজ উিল। ওই অবথিাদতই সবাইদক শব�ায় জাশেদয় শটচাস্ধরুদমর বাইদর পা 
রা�ল থমঘো। অদচো েম্র। থকদট রাওয়ার শিক আদগর মুহূদত্ধ ররল থফােটা। উদটো শ�দকর হ্াদলাটা পুদরা োশিদয় 
শ�ল থমঘোদক। ‘‘অয়ে বলশে।’’ এটা ওর পুরদো অদভ্স, জীবে স্বাভাশবক ো থাকদল থচো থলাকদকও শেদজর 
পশরচয় থ�য় থফাদে। চমদকর মদর্ই হাশস থপল থমঘোর। থফাে েম্র ব�লাদলও চশরত্র থর ব�লায়শে তা এই একটা 
কথাদতই বুদঝ শগদয়দে ও। অয়দের স্বভাব ব�লাদোরও েয়। 

চমক কাশটদয়, গলা স্বাভাশবক করার থচটো কদর থমঘো।
থমঘো: বাবা এত শ�ে পর থকাথা থথদক?
অয়দের: কলকাতা থথদকই। 
থমঘো: বদলা থকমে আে, হিাৎ আমাদক থফাে করদল?
 অয়ে: �রকার শেল।
থমঘো: বদলা।
অয়ে: থফাে ো, থ��া করদত চাই।
থমঘো: আশম থতা কলকাতায় থেই।
অয়ে: জাশে। আশম শক আসদত পাশর থতামার কাদে?
থমঘো: হ্াঁ, অবশ্ই (বদল শেদজই অবাক হল থমঘো)
অয়ে: আগামী সতিাদহ �ু’শ�দের জে্ আসশে, কদব ক�ে জাোশছি।

আর ঘণ্ার মদর্ই আবার থবদজ ওদি থফাে।
অয়ে: শুক্রবার, �ুপুর শতেদটয় োমব। আশা কশর থকােও অসুশবদর হদব ো থতামার।
থমঘো: ো ো, শকদসর অসুশবদর। আশম বাগদিাগরা থথদক থতামাদক শেদয় আসব।

বাশি শফদর থমঘো ভাদব, এই থেদলর অ্াশটশটউি একটুও ব�লায়শে। শকন্তু তবুও গলার মদর্ একটা রন্তণা থটর পায় 
ও। একটা সময় ওর থথদক ভাল অয়েদক থকউ বুঝদতা ো। ওর মা-ও ো। এত শ�ে পদরও বুঝদত পাদর। �ারাপ 
লাদগ। থকে কদটে আদে ও? েম্রটা থসভ কদর থমঘো। পুরদো েম্রটাও থরদ� থ�য়। মদে মদে থমঘো ভাদব, আছিা, 
শজদজ্ঞস করা হল ো থতা মা থকমে আে? শবদয় কদরদে শকো থসটাও জাো হল ো। শবদয় হদয় শগদয় থাকদল ওদক 
থমাদটও আমার বাশিদত থাকদত থ�ব ো। আর শবদয় কদর আমার সদঙ্ থ��া করদতই বা আসদব থকে? এয়ারদপাদট্ধ 
থ��া হদল আদগ ওটাই শজদজ্ঞস করব। রশ� জাশে কদরদে তা হদল ও�াদেই ওর বক্তব্ শুদে শবদ�য় থ�ব।

‘‘ম্ািাম থব্রকফাস্ট। সুেীল শভ আ গ্ায়া গাশি থলদক।’’ তামাং আজ আলুর পদরাটা কদরদে। সদঙ্ �ই। ক�ে শফরদত 
পারদব জাো থেই। তাই থপট পুদরই থ�দয় থেয় থমঘো। গলব্ািার অপাদরশদের পর থথদক �াওয়াটা �ুব শেয়ম থমদে 
কদর ও। তার মদর্ একা থাদক। অসুথি হদল থক থ��দব? ঘশির কাটায় শিক ১০টা বাজদতই সুেীদলর সদঙ্ থবশরদয় 
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পদর ও। পদথ কদলদজ একটা েুঁ মারদত হদব। থফাে কদর জাশেদয়শেল। রাতিায় পিদব, থ��া কদর চদল রাদব। অয়দের 
ফ্াইট োিদব ২.১৫থত। কলকাতা-বাগদিাগরা মাত্র ৪৫ শমশেদটর ফ্াইট। থসই শহদসব কদরই থবশরদয়দে ও। কদলদজ 
থ��া কদর আবার থবশরদয় পদি।

ও, থবরদোর সময় অয়দের জে্ �ুদটা আলু পদরাটা প্াক কদর শেদয়দে। আদগও এমেটাই করত থমঘো। অয়ে কী 
�াদব, ক�ে �াদব সব ওর ে��প্ধদণ থাকত। তাও ওরা এক সদঙ্ থাকদত পারল ো। শবদয়টা আর করা হল ো। 
আসদল এত বাশহ্ক শবষয় েুদক পিল থর ওরা আর সামলাদত পারল ো। থমঘোই বদলশেল, ‘‘এদক অপরদক এত 
বের ভালবাসার পর ঘৃণা করাটা �ুব কদটের হদব। শকন্তু থর শ�দক রাদছি তাই হদব আর শকেু শ�ে পর। তার আদগ 
�ূদর রাওয়াই থশ্রয়।’’ থমদে শেদয়শেল অয়ে। থরদগ আদগ কত বার থমঘোদক থেদি শ�দয়দে অয়ে। থমঘোও। শকন্তু এ 
বারটা সশত্ শেল, পাহাদি আতিাো গািার পর থটর থপদয়শেল থমঘো। মা-থবাে বুদঝশেল, তাই থকােও প্রনে কদরশে। 
সমথ্ধে জাশেদয়শেল শুরু। 

‘‘ম্ািাম বৃশটের োঁট আসদে। জােলাটা বন্ধ কদর শ�ে।’’ সুেীদলর িাদক সশম্ত থফদর। প্রবল থজাদি বৃশটে থেদমদে। 
বাঁ শ�কটা শভদজই থগদে অদেকটা। জােলা বন্ধ কদর এশস চালায় সুেীল। থমঘোর শ�েশদিে জীবদে এই �ুদটা থলাকই 
রদয়দে। তামাং ঘদরর সব কাজ, আর বাইদর সুেীল। গাশি চলাদো থথদক শুরু কদর বাজার সব ওর �াশয়ত্ব। বৃশটের 
প্রদকাদপ সামদে শকেু থ��া রাদছি ো। এই আবহাওয়ায় ওরা অদেক পাহাদি রাতায়াত কদরদে। এই সব ভাবায় ো 
থমঘোদক। গােটা একটু বাশিদয় শ�দত বদল জােলায় থচা� রাদ� থমঘো। গাশির শমউশজক শসদস্টদম ত�ে, ‘থভদে 
থমার ঘদরর চাশব, শেদয় রাশব থক আমাদর।’ থমঘোর �ুব পেদদির গাে। হিাৎই মদে হয়, থকে ও অয়দের িাদক 
একবারও ো থভদব সািা শ�ল? এই চার বেদর থতা ও একবারও থ�াঁজ থেয়শে। ভাদবশে থমদয়টা থবঁদচ আদে ো মদর 
শগদয়দে? থকে েুদটদে থমঘো ওর এক িাদক। সব সময় ওর কথাই চলদব? ওর থকােও অেুভূশত থাকদত থেই? 
থকে রাদব ও?

প্রায় �ু’ঘণ্া আদগই এয়ারদপাদট্ধ থপঁদে শগদয়দে অয়ে। থচক-ইে কদর লাউদঞ্জ শগদয় একটা কশফ শেদয় বদসদে। 
অদেকটা সময় অদপক্ষা করদত হদব। শবমাে বদিদর একবার থঘাষণা হল বাগদিাগরার আবহাওয়া �ারাপ থাকায় 
ফ্াইট উিদত থ�শর হদত পাদর। মেটা �ারাপ হদয় থগল অয়দের। ভাবশেল থমঘোদক জাোদব। শকন্তু ভাবল, এত 
ক্ষদণ ও থবশরদয় পদি অদেকটা চদলও এদসদে। তাই জাশেদয় লাভ থেই। আর থশষ থফাদে বদল শ�দয়দে আর থফাে 
করদব ো। এয়ারদপাদট্ধর বাইদর থ��া হদব। তাই থফােটা িায়াল কদরও থকদট থ�য় অয়ে। একটু থ�শর হদল থমঘো 
থতা আর চদল রাদব ো। ওর জে্ অদপক্ষাই করদব। থমঘোদক ও থচদে �ুব ভাল কদর। 

এত ভাল কদর থচো স্বদত্বও ওরা এক হদত পাদরশে। থপ্রমটা শবদয় পর্ধন্ত গিায়শে। থকে থর এমে হল এয়ারদপাদট্ধ 
বদস বদস ভাদব। মা, বদলদে এ বার থমঘোদক শেদয়ই আশসস। থমঘো আশা কশর কারও থপ্রদম পদিশে। শবদয় 
কদরশে থসটাও শেশশ্চত েয় অয়ে। তদব ওর শবশ্াস থমঘো শবদয় কদরশে। মা বদলদে, এ বার মাশেদয় শেদয় আশসস 
থমদয়টাদক। ও োিা থতাদক আর থকউ বুঝদব ো। অয়েও তাই থভদবদে। ওর সদঙ্ �ু’শ�ে থথদক বুঝদব ওর জীবদে 
থকউ এদসদে শকো, তার পর শফদর আসার আশজ্ধ জাোদব। আর ো শফরদত চাইদল, অয়ে ওর কাদে চদল থরদত চায় 
সারা জীবদের জে্। শেশশ্চত কদর থফদলদে অয়ে। 
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‘‘বড্ সময় শেদয় থফললাম, জাশে। আশম থতা এমেই। সব কাদজ থ�শর কদর থফশল। আমার থমঘ শিক বুঝদব।’’ আ�র 
কদর থমঘ িাকত অয়ে। থপ্রমটা থরে আবার েতুে কদর জাঁশকদয় বসদে অয়দের ঘাদি। চার বের পর থমঘোদক 
থ��দব। থকমে থ��দত হদয়দে ও? অয়দের চুল আরও উদি শগদয়দে। একটু থরে বুদিা হদয়দে। ফ্াইট এক ঘণ্া 
থলট। শতেদটর সময় ফ্াইট থটক-অফ করার সময় ঘশি থ��ল অয়ে। আর মাত্র এক ঘণ্া। শতেদটর সময় োমার 
কথা শেল, থমঘো শেশ্চয় থপঁদে শগদয় জােদত থপদরদে ফ্াইট এক ঘণ্া থলট। আর অয়দের উপর রাদগ গজগজ 
করদে। একটা থফাে কদর থতা জাোদত পারত। ভাবদত ভাবদতই থমদঘর রাদজ্ েুদক পদি অয়দের উিাে। চারদটর 
সময় বাগদিাগরায় থেদম রায়। বৃশটের জে্ ল্াডে করদত থবশ সমস্ায় পদিদে পাইলট। ত�ে অয়দের মদে হশছিল 
এই রশ� ফ্াইটটা ক্র্াশ কদর রায় তা হদল আর থমঘোর সদঙ্ থ��া হদব ো। শকন্তু শবমােচালক অয়ে-সহ বাশক 
রাত্রীদ�র সুথি শরীদরই োশমদয়দে। 

ব্াগ শেদয় এয়ারদপাদট্ধর বাইদর থবশরদয় আদস অয়ে। বাগদিাগরা শবমােবদির �ুবই থোট। এ রকম শবমােবদির ও 
আদগ থ�দ�শে। থস্টশদের মদতা �াশেকটা। থকােও বািাবাশি থেই। শকেুই থেই থর চদকাদলট শকেদব থমঘোর জে্। 
কলকাতায় অত ক্ষণ বদসও থকো হয়শে। এ�ে শেদজর উপরই রাগ হদছি। চদকাদলট োিা ও ক�েও থমঘোর সদঙ্ 
থ��া কদরশে আদগ। মা অবশ্ থমঘোর পেদদির একটা লাল শাশি শ�দয় শ�দয়দে পুদজায় পরার জে্।  থসটা ও থ�দব 
থমঘোদক। ও শেদজ শকেুই শকদে উিদত পাদরশে। থমঘোর পেদদির সদঙ্ শমশলদয় থকো �ুব কশিে। তাই গ্াংটক 
থথদকই শকদে থ�দব থভদবদে শকেু। ও রা শশপংদপ্রমী, থভদব হাশস পায় অয়দের।

এয়ারদপাদট্ধর বাইদর থবশরদয় থমঘোদক থ��দত পায়ো অয়ে। আসপাদশ আদে থভদব বাইদরটাদতই �াঁশিদয় থাদক। 
১৫ শমশেট �াঁশিদয় থাকার পরও থমঘো আদস ো। থকাথায় থগল? শফদর রাওয়ার থতা কথা েয়। থফােটা থবর কদর 
িায়াল কদর অয়ে। থফাে েট-শরদচবল। বার বার থফাে কদর অয়ে। থফাে েট-শরদচবল। পাগদলর মদতা থফাে করদত 
থাদক। মাদঝ মা থফাে কদর জােদত চায় থ��া হদয়দে শকো। থমঘো আদস ো। শবদকল গশিদয় রাত হয়। থমঘো 
আদস ো। এয়ারদপাদট্ধর বাইদরই �াঁশিদয় থাদক। রাদত বাগদিাগরা থথদক থফরার থকােও ফ্াইট থেই। সকাল পর্ধন্ত 
অদপক্ষা করদত চায় অয়ে। থকাথাও আটদক থগদে হয়দতা। তা বদল একটা থফাে কদর জাোদব ো? ো আদস ো 
থমঘো, আদস ো থফােও। এয়ারদপাদট্ধর বাইদর �াঁশিদয়ই সূদর্ধা�য় থ�দ� অয়ে। আবার থফাে কদর। েট-শরদচবল। 
কান্না পায় অয়দের। 

এ ভাদব পারল থমঘো? সকাল গশিদয় �ুপুর হয়। কলকাতায় থফরার শটশকট থকদট উদি বদস শবমাদে। সারা রাত 
�ু’থচাদ�র পাতা একবারও বন্ধ করদত পাদরশে। রশ� থমঘো আদস থসই আশায়। শকন্তু থমঘো আদস ো। বাগদিাগরা 
থথদক সশিক সমদয়ই কলকাতার উদদেদশ রওো থ�য় অয়দের উিাে। ক্ান্ত শরীরটাদক থটদে শেদয় বাশি থপঁেয় ও. মা 
�াদট থহলাে শ�দয় শটশভদত বাংলা �বদরর চ্াদেল থ��দে। থস�াদেই থভদস ওদি, শততিা বাজার থথদক �ু’শকদলাশমটার 
উপদর শবরাট রদস শসশকম পুদরা শবশছিন্ন হদয় শগদয়দে। অদেক বাশি থভদে শগদয়দে। তার পর থথদকই শেদ�াঁজ গ্াংটক 
কদলদজর জাে্ধাশলজদমর শশশক্ষকা থমঘো সামন্ত। তার সহকম্ধীরা জাশেদয়দেে, েুশট শেদয় শশশলগুশি রাশছিল থমঘো। 
শটশভর শ্রিদে থভদস ওদি তামাংদয়র মু�, ক্াদমরার সামদে কাঁপাকাঁপা গলায় থস বদল, ‘ম্ািাম কা থ�াতি আদেবালা 
থা কলকাতা থস। শতে বাদজ কা ফ্াইট থা। ইস শলদয় ম্ািাম ১০ বাদজ শহ শেকাল গ্ায়া থা। অর পাতা থেশহ।’ বদল 
কান্নায় থভদে পদি।
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প্রসারেী রশব                                

              - অয়ে চক্রবত্ধী 

বাোলীর এ�ে জীবে মাদে জী-বাংলা। আর আদগ  শেল বাোলীর জীবে মাদে রবীন্দ্রোথ। এবার ভাবুে আপশে আপোর 
থশায়ার থঘাদর বদস জী-বাংলা থ��দেে মন্ত-মুদগ্ধর মদতা, আর শবজ্ঞাপে শবরশতদত তরকাশরটা োিদত রাদবে ভাবদেে, শিক 
এমে সময় আপোর শটশভ জুদি আশবভূ্ধত হদলে শতশে, রবীন্দ্রোথ। গাদয় মা�ার সাবাে , মাথায় মা�ার থতল, �াওয়ার শমশটের 
থ�াকাে, গাশি চলার থরল থথদক শুরু কদর ইনু্সদরন্স, মুদ� মা�ার শক্রম পদরর পর শবজ্ঞাপে শ�দয় রাদছিে শতশে, রবীন্দ্রোথ। 
শক ভাবদেে প্রবদন্ধর থল�ক পাগল ? তা শকশঞ্চত । এতক্ষণ সব ভুল পদিদেে? এক�মই ো। প্রমাণ আদে?  ইদয়স 
শমলি্ধ। আছিা একটা কথা বলুে, শতশে শবজ্ঞাপে থ�দবে োদতা থক থ�দবে? বাঙ্ালী মহাশবদশ্র স্টার অফ �্া স্টারস , 
সুপার িুপার স্টার রশ� থকউ থথদক থাদকে, তাহদল শতশে থতা রবীন্দ্রোথ। ও, ক্াদবর ফদটাদত চদিে সাশজদয়, আরা তাজা 
রজেীগন্ধার মালা শ�দয় বেদর �ুবার পুদজা কদরে বদল, মােদত অসুশবদর হদছি? রবীন্দ্রোথ থথদক িাকুর ব্াপারটা আলা�া 
কদর শ�লাম। শেজগুদে মাপ করদবে, এই প্রবন্ধ, কশবগুরুর স্টার, শট-আর-শপ ও ব্রাডে ভ্ালুদত থরসব শবজ্ঞাপে আদলাশকত 
হদয়দে, তার ওপর একটু আদলাকপাত কদরদে �য়া কদর থল�দকর মুডিপাত করদবে ো। এই হদলা থগািার কথা। 
এবার বশল থগািার কথা। ২০১৬ সাদলর পূজাবাশষ্ধকীদত প্রকাশশত রশবদবদ�র থব�দব�ান্ত কদর র�ে পািকবৃদদির 
মাজ্ধো, ভাদলাবাসা, ভ্রুকুশট ইত্াশ� কুিশছি, পশত্রকার সহ-সম্া�ক গুহ সাদহব বলদলে, ‘ বাঙ্ালীর সব্ধকাদলর 

থসরা তারকাদক শেদয় শলদ�ে ভায়া; শমক্সি শরশভউ থতা আসদবই। ‘ মদে মদে 
বললাম ইউদরকা। বাঙ্ালীর সব্ধকাদলর থসরা স্টার এর ব্রাডেভ্ালু ও সমকালীে 
আথ্ধসামাশজক মাদক্ধদট ওোর উপশথিশত শেদয় শরসাচ্ধ শুরু হদলা। ইউদরাপ এ 
বাংলা বই এর শবদশষ থজাগাে োই তাই ইটোরদেট, ব্গ এসবই ভরসা, তথ্সূত্র 
মূলত ওদয়ব থরফাদরন্স, শচত্রসূত্র ওল্ড ইশডেয়াে অ্ািভারটাইসদমটে ওদয়বসাইট। 
শবশবর প্রসঙ্, রশবপ্রসঙ্, প্রথম�ডে, আেদিবাজার পশত্রকার কাদেও রার রইল 
এই প্রবদন্ধর। সব শমশলদয় ‘ প্রসারেী রশব’র আদয়াজে। প্রসদঙ্ আসার আদগ 
একটা কথা পািকদ�র ো বদল থাকদত পারশে ো, ‘প্রসারেী রশব’ থল�ার আদগ 
রবীন্দ্রোথ আমার কাদে শেদলে কশবগুরু, আর এই জাশে্ধদত উশে উশথেত হদলে 
‘গুরুদ�দবর’ আসদে। রশবসারোর এই পর্ধাদয় থর অেুরাবে, তা পািকবৃদি এর 
রবীন্দ্রোথদক থর মহামােদবর আসদে বসায় থসই আশা থরদ� প্রসদঙ্ েুকলাম। 

কশবগুরু সাবাদের শবজ্ঞাপে শ�দছিে। এই পংশক্তশট শল�দত শগদয়ই আমার 
থল�েী, থুশি, শক-থবাি্ধ থরথর কদর কাঁপদে। রাইদহাক ১৯১৮ সাদল থগাটা 
শবশ্ র�ে রুদধে মতে থগা�দরজ থকাম্াশে বাশেদয় থফলল পৃশথবীর সব্ধপ্রথম 

থভশজদটবল অদয়ল থসাপ। ইউদরাশপয়ােরা থরসব সাবাে এতশ�ে বাশেদয়দে সবই অ্াশেম্াল ফ্াদটর শতশর। ১৯১৯ 
সাদল থগা�দরর লঞ্জ করদলা তাদ�র সাবাে, ব্রাডে োম শ�দলা ‘েং ২’, মজার ব্াপার হদলা থগা�দরজ  থকাম্াশে ‘েং ১ 
‘ ত�েও থবর কদরশে, এবং তারা জােদতা ‘েং ২’ , ‘েং ১’ এর থথদক থবশী ভাদলা হদব, ১৯২২ আত্ প্রকাশ করদলা 
থগা�দরজ ‘েং ১’ থভশজদটবল অদয়ল থসাপ, কশবগুরু হদলে সাবাদের ব্রাডে এম্াদসির, শল�দলে, ’I know of no 
foreign soaps better than Godrej’s and I will make a point of using Godrej’s soap.’ গুরুদ�দবর 
থল�াটা �ুবার পিুে , বুঝদত পারদবে শেেক সাবাদের শবজ্ঞাপেী েয় এটা। এবার পশলশটকাল থল�াটা থ��ুে, গান্ধীজীর 
থেতৃদত্ব অশহংসা ও স্বদ�শী আদদিালে ত�ে তুদঙ্, ১৯১৯-এ রশবিাকুর সদব োইট উপাশর  েুঁদি থমদরদেে শব্রশটশদ�র 
মুদ�, ে্াশোশলস্ট থ�র ইদমাশে মাদক্ধদটর সব থথদক বদিা থপ্রািাক্ট ত�ে, আর থ�দ� থক, মা� থভজ সাবাে। 
থরকি্ধ থসল থহাল থগা�দরজ েং-১ থসাদপর। সাদথ সাদথ আরও অদয়ল থসাপ বাজাদর আদস। তার মদর্ শব�্াত 
থহাল কণ্ধাটদকর স্ার এম, শবদশ্স্বরয়ার তত্তাবরদে উৎপাশ�ত মাইদসার স্াদডেল থসাপ। শবরাপ্পে থর জঙ্দলর 
কাি থঝদি বীর হদয় থগল, মাইদসাদরর রাজা থসইকাদল থসই জঙ্দলরই চদিে কাদির থতল শ�দয় সাবাে বাশেদয় 
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আপোর স্াে ঘদর থপঁদে শ�দত ভার শ�দয়শেদলে স্ার এম, শবদশ্স্বরয়াদক।  
 
ই�ােীং কাদল বাঙ্ালীর অরুো ব্রাডেম্াে, জেশপ্রয় এক্স-শক্রদকটা্  থহলথশড্ংস 
এর শবজ্ঞাপে শ�দছি শকেু বুশধেজীবীর মদে হদছি, শেঃ শেঃ শক �রকার শেল আর 
এসদবর, শতশে থর কশবগুরু থকই অেুসরণ করদে তা আর থক থবাঝাদব। হাত 
তুলুে থক থক বে্ধশভটা থ�দয়দেে? শক বলদলে , হৃশত্বক থরাশাে? হ্াঁ উশে থতা 
আজদকর সুপার শহদরা, তা, সব রুদগর সুপার শহদরারাই থর বে্ধশভটা থ�দতে 
থসই গল্টা শুেুে। সালটা ১৯৩৭, কশবগুরুর চদল রাওয়ার বের চাদরক আদগ। 
বৃধে গুরুদ�ব ত�ে শকশঞ্চৎ �ুব্ধল এবং অসুথি। হদল শক হদব, বাঙ্ালী তথা 
ভারতবদষ্ধর সুপার শহদরা ত�ে শতশে। গুরুদ�দবর থহলথ থ�দ�, থহলথ শড্ংস 
থকাম্াশে ভাবদলা এই থহাল থমাক্ষম সময়, বে্ধশভটার শবজ্ঞাপদে গুরুদ�ব শল�দলে 
‘বে্ধশভটা থসবদে উপকার হদয়দে’। এই শবজ্ঞাপদে থহলথ শড্ংদসর থসলস শফগাদর 
কতটা পশরবত্ধে হদয়শেল জাশেো, তদব আমার মদতা অপ্রশতভাশালী থল�করা 
এই শবজ্ঞাপেশট থ�দ� শেশ্চয়ই ওই শবদশষ থহলথশড্ংসশট থ�দয় শল�দত বসত।   

‘প্রসারেী কশব’ থল�ার সময়, সবসময়ই কশবগুরুর থকশরাশশ থ�দ� আমার মদে হদয়দে, ভরেদলাদকর এই চুল, থকাে 
থহয়ার থপ্রািাক্ট এর শবজ্ঞাপদে ওোদক থ��া রাদবো তা হয়? উতের থপলাম থহদমেবাবুর কাদে। থহদমন্দ্র থমাহে থবাস। 
প্রথম ভারতীয় শরশে গ্রাদমাদফাে প্রস্তুত কদরে ভারদতর মাশটদতই। থসই থহদমে বাবুর থকশ শতদলরও ব্বসা শেল। 
�া�ু িাকুমা বা শেদ�েপদক্ষ বাবা মাদ�র শজদজ্ঞস করদল জােদত পারদবে কুন্তলীে থহয়ার অদয়লর কথা। কুন্তলীে 
এর শবজ্ঞাপদের জে্ শবশ্বদরণ্ কশব শল�দলে ‘কুন্তলীে শতল আশম �ুইমাস কাল পরীক্ষা কশরয়া থ�শ�য়াশে। আমার 
এক আত্ীদয়র বহুশ�ে হইদত চুল উশিয়া রাইদতশেল, কুন্তলীে ব্বহার কশরয়া 
একমাদসর মদর্ তাঁহার সুঘে থকদশাৎপা�ে হইয়াদে। এই শতল সুভাশষত 
এবং ব্বহার কশরদল ইহার গন্ধ ক্রদম �ুগ্ধদন্ধ পশরণত হয়ো। ‘১৯৩৩’ এর ৬ই 
আগস্ট ‘�্া আিভান্স’ পশত্রকায় প্রকাশশত হয় এই শবজ্ঞাপেশট। থহদমেবাবু �ুব 
বি এটোরদপ্রের শেদলে। ওোর আদরা অদেক প্রসারেী রেদব্র ব্বসা শেল। 
রবীন্দ্রোথ িাকুর প্রবাসী পশত্রকায় থলদ�ে ‘ থকদশ মাদ�া ‘’কুন্তলীে’’, রুমাদলদত 
‘’থ�লদ�াশ’’, পাদে �াও ‘’তামু্লাে’’, রে্ থহাক ‘’এইচ থবাস’’। আশম ব্াশক্তগত 
ভাদব এরমদর্ থকাে শশল্পশত স্তুশত থ�শ�ো, বরং এক বাঙ্ালী শশল্পশতদক 
অশভেদিে জাশেদয়শেদলে বলাই ভাদলা। রবীন্দ্রোদথর এই থর শবপুল এদডোদস্্ধটে 
থপাট্ধফশলও, তাদত কশবর আশথ্ধক থলেদ�দের ব্াপাদর �ুঁশটদয় থ��ার স্পর্ধা বা 
ইদছি থকােটাই আমার থেই, শকন্তু ১৯৮১ সাদল ‘জয়শ্রী’ পশত্রকায় প্রকাশশত 

শকুন্তলা রাদয়র একশট প্রবন্ধ থথদক হুবহু 
উধৃেত করলাম শকেু তথ্। শকুন্তলা থ�বী 
শলদ�দেে ‘ একবার োকা থথদক ‘জয়শ্রী’ 
পশত্রকার জে্ থল�া সংগ্রহ করদত আমরা 
কশবগুরুর কাদে রাই। আমাদ�র থ�দ� উশে �ুব আেশদিত হদয় বলদলে থতামরা 
থতা ‘জয়শ্রী’, োকা থথদক এ�াদে এদস উপশথিত হদয়ে? তারপর শকেুক্ষণ োো 
শবষয় কথা বলার পর আমাদ�র উদদেশ্ জাোদত উশে বলদলে, থস থতা থতামাদ�র 
থ�দ�ই বুঝদত পদরশে। শকন্তু কশবগুরু �ুব ক্ান্ত আর থল�া শেদয় ব্তি থাকায় 
আমাদ�র থল�া শ�দত পারদলে ো। থশষকাদল আমাদ�র হতাশ মুদ�র ভাব 
থ�দ� শক মদে হদলা, শতশে বলদলে - �াশল হাদত শফদর রাদব, এইদট শেদয় রাও। 

এক বাক্স ‘থরশিয়াম থস্া’ - থগাটা কতক শশশশ হদব- শতশে আমাদ�র হাদত তুদল 
শ�দলে। বলদলে এইটা সবাই শমদল মাদ�া। আশম থতা এসব ব্বহার কশর ো। 
আশম বললাম, শকন্তু আশম থতা থ��শে আপশে ওদ�র শবজ্ঞাপদে শলদ� শ�দয়দেে থর, 
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আপশে এগুদলা ব্বহার কদরে। ব্বহার ো কদর শল�দলে শক কদর ? 

উশে একটু থহদস বলদলে �ুদটা লাইে শ�দল আমার শভদক্ষর ঝুশলদত 
শকেু টাকা পাওয়া রাদব থর। তথ্শটর ব্াপাদর অবগত হওয়ার পর 
থথদক এই অরম আর ক�েও ই বশলউি �াঁদ�র ফস্ধা হওয়ার 
শক্রদমর শবজ্ঞাপে থ�দ� গালমদি কদরো। ইউদরাপ থফরত কশব 
থকােশ�েই ভারতীয় থরল পশরদষবা শেদয় আপু্ত শেদলে ো। তার 
বহু শে�শ্ধে বা প্রমাণ পাওয়া রায়। শকন্তু কশব তাদ�রও থফরাে শে। 
কমবয়সী থ�র কাদে ভারতীয় থরলওদয়দক জেশপ্রয় করদত �ুব শমশটে 
�ুদটা লাইে উপহার থ�ে পূব্ধ থরলওদয়দক, ‘থরলগাশির কামরায় 
হিাৎ থ��া, ভাশবশে সম্ভব হদব থকােশ�ে’- বাংলা েশব প্রাক্তদের 
শচত্রোদট্র গন্ধ পাদছিে? শেদুিদকরা ওরকম পায়। তা ভাবদেে শক, শুরু থরেদের শবজ্ঞাপে শ�দয়ই স্টার থথদম থাকদবে ? 
 
 থহঃ থহঃ এদতা সহজ ো, কশবগুরু ইটোরে্াশোল ব্রাদডেও এডেরস কদরদেে। KLM তথা রয়াল িাচ এয়ারলাইেস 
এর কথা পািকবৃদদির অজাো েয়। তাদ�র শবজ্ঞাপদেও রবীন্দ্রোথ ‘ কশলকাতা হইদত পারস্ থ�দশ আমাদ�র 

শবমােরাত্রা সমূ্ণ্ধ রূদপ সাফল্ মশডিত হইয়াদে এবং ইহার জে্ 
ওলদিাজ শবমাে থকাম্াশে আমার অশতশয় প্রশংসা লাভ কশরয়াদে। ... 
আমার এই বয়দস এই প্রকার সু�ীঘ্ধ পথ অশতক্রম করা থকবল থক-এল-
এম এই সম্ভব হইদব। ‘ KLM বদিা হরদফ ফলাও কদর শবজ্ঞাপে শ�দলা 
‘ অশভজ্ঞ শবমােরাত্রীর শপ্রয়- KLM’ আমার থতা এইটা থভদবই আেদি 
লাগদে, থর KLM একসময় বাংলা ভাষায় শবজ্ঞাপে শ�ত। হায়দর বাঙ্ালী।  
 
রবীন্দ্রোদথর ব্রাডে এদডোস্ধদমদটের এই শবশাল ব্াশতির বি কারণ থহাল অেুদরার 
ও পশরশচশত। ওোর বনু্ধ মহল ও পশরশচত মহদলর প্রদত্দকই হয় শশল্পশত েয় 
সরকারী উপদরর মহদলর থলাক। তাদ�র সাদথ ওিা বসা ওোর, তাই অেুদরার 
থফলদত পারদতে ো। আদরকশট কারণ হদলা উশে থর সময় থশ্রষ্তার শৃদঙ্ থসই 
সময়টা ভারতীয় স্বারীেতা আদদিালে ইশতহাদসর �ুব গুরুত্বপূণ্ধ একটা সময়। 
অশহংস আদদিালে, শবদ�শী রেব্ বজ্ধে এসদবর থরাল উদিদে থ�দশ। থ�শী পদণ্র 
প্রদমাশদের কাডিাশর �্া থবস্ট অফ �্া থবস্ট রবীন্দ্রোথ হদবে োদতা থক হদবে? 
তাইত ১৯৩০ সাদল কাজল কাশলর শবজ্ঞাপদে কশব শল�দলে ‘কাজল কাশল ব্বহার 

কদর সদন্তাষ লাভ কদরশে, এর কাশলমা শবদ�শী কাশলর থচদয় থকাে অংদশ কম েয়। থ�শী সুদল�া কাশলর শবজ্ঞাপদে কশবর 
থল�া ‘সুদল�া কাশল’। এই কাশল কলদঙ্র থচদয়ও কাদলা। ‘ শবদ�শশ থকাম্াশে পাক্ধাদরর কুইংক বা থশফাস্ধ এর শ্রিটে থক 
থটক্া শ�দত, রবীন্দ্রোথ থক থতা এশগদয় আসদত হদবই। রশবর থল�েী শেশ্চয়ই বাঙ্ালীর থ�ায়াত ভদরশেল থ�শী কাশলদত।  
 
একটা শজশেষ থ�য়াল কদরদেে, থর রবীন্দ্রোথ শবজ্ঞাপে গুশলদত শভেদ�শশ পদণ্র থথদক থ�শী পণ্ ভাদলা, এরকম তুলো 
কদর শলদ�দেে। রশ�ও এই তুলোগুদলা আক্ষশরক অদথ্ধ কতটা গ্রহণদরাগ্ থসই শবতদক্ধ থগলাম ো। কারণ আজদকর 
মদতা ত�েকার শ�দেও শবজ্ঞাপদের অশরকাংশ শেল সত্ বশজ্ধত। শকেু মহদল রবীন্দ্রোদথর এই শবশাল এডেস্ধদমটে 
থপাট্ধফশলও ভ্রুকুশটর উদরেকও কদর। শকন্তু ১৯২১ সাদল শাশন্তশেদকতে, তারপর পািভবে, এবং শবশ্শব�্ালয় থিাপে 
করার থর শবশাল রজ্ঞ, তার শঘ -এর থজাগাে শ�দত শেশ্চয়ই তার শবজ্ঞাপেী জগৎ সহজ কদরশেল। এবং তাই থতা হওয়া 
উশচৎ। শাশন্তশেদকতে �ুদল রবীন্দ্রোথ ব্বসা কদরে শে। লাভ হদয়দে থ�দশর, শকুন্তলা থ�বী থক বলা থসই শভক্ষার ঝুশল 
থতা থ�দশর জে্, োইদল শপ্রন্স দ্বারকাোথ িাকুদরর থোট োশতর শক �ায় পদিদে থরশিয়াম থস্া - এর শবজ্ঞাপে শ�দত। 
 
রাইদহাক শফশর শবজ্ঞাপদের কথায়, রবীন্দ্রোথ থর শুরুই শবদ�শী রেব্ বজ্ধে করার শবজ্ঞাপদে রুক্ত শেদলে তা েয়, 
হদবেই বা থকে, শতশেদতা রবীন্দ্রোথ, মহীরুহসম ব্াশতি তার। শব্রশটশরা র�ে ভারতবদষ্ধ চা-থক জেশপ্রয় করার 
জে্ উদি পদি থলদগদে, কশব শলপটে এর জে্ প�্প্রসব করদলে ‘চা-সৃ্পশ্ চঞ্চল / চাতক�ল চল / কাতলী 
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-জল তল / কলকল থহ... ‘কাতলী বলদত উশে সম্ভবত থকটশলর কথা বদলদেে। শলপটে কতৃ্ধপক্ষ শববৃশত শ�দলা 
‘ আমাদ�র চা এর সাদথ সরাসশর তার োম রুক্ত করার শবষদয় আমরা প্রথদম ইততিত থবার কদরশেলাম। শকন্তু 
ভাবদত ভাদলা লাগদে থর, শবশভন্ন ব্রাদডের চাদয়র মদর্ শলপটে ই একমাত্র কশবগুরুর সমথ্ধে লাভ কদরদেে। ‘থহঃ 
থহঃ ভায়া শলপটে, রাদ� রশব, মাদর থক। জলদরাগ শমশটের থ�াকাে, শহদুিতিাে ইনু্সদরন্স, শঘ, বাটা জুতা, থেপশলয়াে 
লাইদব্রশর। ... োদমর তাশলকা অসীম। সবার শবজ্ঞাপদেই রবীন্দ্রোথ, থসই রবীন্দ্রোথ শরশে ‘লজ্াভূষণ’ প্রবদন্ধ 
শবজ্ঞাপে সম্দন্ধ শলদ�দেে ‘সংবা�পদত্র থ�াকাে�াদররা থররূপ বি বি অক্ষদর শবজ্ঞাপে থ�য়, থর ব্শক্ত শেদজর 
সমাদজর চদক্ষ থসইরূপ অক্ষদর শবজ্ঞাপে থ�য়, সংসাদরর হাদত শবক্রদয় পুতুদলদর মদতা সব্ধাদঙ্ রং চং মা�াইয়া 
�াঁিাইয়া থাদক, ‘ আশম ‘ বশলয়া �ুদটা অক্ষদরর োমাবলী গাদয় শ�য়া রাতিার থচৌমাথায় �াঁিাইদত পাদর, থসই ব্শক্ত 
শেল্ধজ্। থস ব্শক্ত তাঁহার কু্ষরে থপ�মশট চিাইদত থাদক, রাহাদত কশরয়া জগদতর আর সমতি রেব্ তাঁহার থপ�দমর 
আিাদল পশিয়া রায় ও �াদয় পশিয়া থলাদকর চকু্ষ তাঁহার উপর পদি। এক রবীন্দ্রোথ শবজ্ঞাপে কদরে , আদরক 
রবীন্দ্রোথ শবজ্ঞাপদের ব্াপাদর এদহে মত থপাষণ কদরে, পরদত পরদত েতুেত্ব। স্টার শথদয়টাদর এই রশবিাকুদরর 
আদশপাদশর আসদের শটশকদটর �াম থবশী রা�া হদতা থসই প্রমাণ পাওয়া রায়। রাইদহাক, এবার আশস ইশতর কথায়। 
রশবিাকুদরর শত সহস্র বাকী পূজারীদ�র মদতা আশম এক অশত কু্ষরে পূজারী মাত্র, শকন্তু আমার কাদে রবীন্দ্রোথ শুরু ২৫থশ 
শবশা� আর ২২থশ শ্রাবদণর হারদমাশেয়াম থপটাদোর জে্ রবীন্দ্রোথ েে। ওোদক প্রকাশ করার মদতা ভাষা এ�দো আমার 
অপশরণত, থল�েী রারণ করদত পাদরশে। তাই ওোদক শেদয় থর মেে তা আমার এক ব্গার এর শকেু লাইে রার কদরই 
বশল। ‘আমার জীবদে রবীন্দ্রোথ থরটুকু প্রাসশঙ্ক, তা আমার আটদপৌদর �ীেতা আর থলাকাল বাদস ঝুলদত থাকা শুে্তা 
শ�দয়ই শবচার্ধ, থসশমোদরর রবীন্দ্রোথ আমার েে। োয়ােদটর রবীন্দ্রোথও আমার েে। আমার রবীন্দ্রোথ থলদ�ে, পদিে, 
ভালবাদসে, চুমু �াে, শশহশরত হে, শমদথ্ বদলে, থপ্রম কদরে, ইশদিরা থ�বীদক থল�া শচশি মৃণাশলেী থ�বীর কাদে লুদকাে 
এবং শতশে সুপার স্টার তাই শবজ্ঞাপেও কদরে। থবঁদচ থাকদল থফসবুকও করদতে, এবং বত্ধমাে সমাদজর অবথিা থ�দ�, 
মর্রাদত উতের কলকাতা বাশিদত শেঝুম জাোলার পাদশ বদস বদস শসগাদরদট টাে শ�দয় স্ট্াটাস আপদিট-ও শ�দতে। 
উশে থর প্রশতশ�দের , প্রশতক্ষদণর , প্রশতমুহূদত্ধর।

© Parasanta Bhowmik
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স্বারীেতা শ�বস - থ�শভাগ শ�বস – ঘুদর শফদর থ��া     
                - িাঃ পাঞ্চজে্ ঘটক

                                                   

স্বারীেতার ৭১ বের পূণ্ধ হদলা | থ�শ ভাদগরও তাই | থ�শভাগ আশম শেদজদক ভুলদত থ�ব ো শকেুদতই | আমার 
থেদল থতমেভাদব Partition এর কথা জােদতা ো | গত বের ১৫ই অগাস্ট থথদক আশম ওদক Partition শেদয় 
পিাদশাো করার রস� শ�দয়শে | বদলশে আমাদ�র পশরবাদরর লিাইদয়র কথা | থ�শভাদগর আদগ ও পদরর �াঁত 
চাপা লিাইদয়র কথা | আমাদ�র পশরবার আরও অদেক বাোশল পশরবাদরর মদতা থ�দশ শবদ�দশ েশিদয় পদিদে| 
আমাদ�র পরবত্ধী প্রজন্ম থ�শভাগ শেদয় �ুব একটা মাথা ঘামায় ো | আমার পরবত্ধী প্রজদন্মর �ূর সম্দক্ধর এক 
আত্ীয়া আমাদক বদলশেদলা - শক �রকার এসব শেদয় ঘাঁটাঘাঁশট কদর ?

Those who forget history find themselves condemned to repeat it - এই কথাশট আশম �ুব মাশে | 
তাই একজে Psychiatristএর কাদে �ুব fashionable ো হদলও ইশতহাস শেদয় োিাচািা করদত ভাদলা লাদগ | 
একজে মদোশবজ্ঞােীর �ৃশটে শ�দয় থবাঝার থচটো কশর থকে এমেটা হদয়শেল | Partition থথদক আমরা শশক্ষাগ্রহণ 
কশরশে | েরদমর রজ্ঞ বন্ধ হয়শে | ১৯৬৪ - ১৯৭১ - ১৯৯২ - ২০০২ -- সাম্প্র�াশয়ক মৃতু্র শমশেল চদলদে |

থ�শভাগ শেদয় শবতির থল�া হদয়দে | 
রাজনেশতক - ঐশতহাশসক �ৃশটেভশঙ্ 
থথদকই থবারহয় থবশশ | সমাজশবজ্ঞাে 
বা মদোনবজ্ঞাশেক গদবষণা থতমেভাদব 
হদয়দে শক? মাউটেব্াদটে - শজন্নাহ - 
গান্ধী - থেদহরু - প্াদটল এঁদ�র ভূশমকা, 
এঁদ�র তীব্র মতশবদরার - ব্শক্তদত্বর 
লিাই শেদয় অদেক আদলাচো হদয়দে | 
অদেক আদলাচো হদয়দে শব্রশটশরাদজর 

Divide and Rule policy শেদয় | শকন্তু একই পািায় �ীঘ্ধশ�দের বাশসদিা শক কদর কে্াসম কাউদক রষ্ধণ কদর 
তার তিে থকদট রাতিায় থফদল শ�দত পাদর - থকাে রাজেীশতর জে্? থকাে রদম্ধর জে্? থকাে রাজেীশতর পালোয় 
পদি জ্ান্ত শশশুদ�র েুদি থফলা হদতা বেলন্ত তদুিদরর থভতর? এই বীভৎস মােব ব্বহার ( জান্তব কথাটা ইদছি 
কদর এশিদয় থগলাম - জন্তুদ�র থভতর এই ব্বহার আমার জাো থেই) উথদল উদিশেল মদের থকাে অন্ধকার থকাণ 
থবদয়? এই আগুে কতশ�ে রদর বেলশেল শরশকশরশক? শেদভ থগদে শক থসই আগুে? ভরসা কদর বলদত পারশে ো | 
১৯৯২ সাদলর ৬ শিদসম্দরর �াঙ্া থচাদ�র সামদে থ�দ�শে থর | থ�দ�শে কদয়ক লহমার থভতর আমার থচো শহর 
কলকাতার ব�দল থরদত | তাই আজীবে থবাঝার থচটো কদর রাদবা থ�শভাগ | আদরকটা থ�শভাগ, আদরা অদেক 
থ�শভাগ আটকাদোর জে্ | WhatsApp, Facebook এ স্বারীেতা শ�বদসর োো উৎসদবর থভতর জাশগদয় রা�দবা 
থ�শভাগ থক |
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থ�শভাদগর সময় আমার বাবা ম্াশরেদকর কাোকাশে ক্াদস পিদতে | চুদলায় থগল পিাদশাো, পরীক্ষা | কদয়কদশা 
বেদরর শভদটমাশট থেদি রাওয়ার শসধোন্ত শেদলা আমার পশরবার | আদরা লা� লা� পশরবাদরর সদঙ্ | শক ভাবশেদলে 
আমার বাবা থ�শ থেদি আসার আদগর শবদকলশটদত? শক কদরশেদলে শতশে থসশ�ে সারাশ�ে ? কটা বই, কটা 
মাদব্ধল গুশল গুশেদয় শেদত থপদরশেদলে শতশে তাঁর পুঁটশলদত? প্রাদণর �াদয় তািা �াওয়া শবশাল পশরবাদরর কাদে 
তার থসই পঁুটশলর গুরুত্ব শেল কতটা? কার কার সদঙ্ থ��া করদত শগদয়শেদলে থসশ�দের থসই শব�ায়দবলায়? 
কাদরা থভজা থচা� মুদে শ�দত শ�দত  বদলশেদলে শক ১৪ বেদরর শকদশার - কাশদিস ো থর, কয়শ�ে পদরই থতা 
শফরা আসুম | িাকুমা - থজশিমারা শক রান্না কদরশেদলে থসশ�ে? শক মাদের থঝাল রান্না হদয়শেল থশষবাদরর মদতা 
? শ্রাবণ মাদস পদ্া পাদির মােুষগুদলা থমদত উিদতা ইশলদশর স্বা� গদন্ধ | থশষবাদরর মদতা ইশলদশর থঝাল থ�দয় 
োিদত থপদরশেদলে শক কদয়কদশা বেদরর বসত বাশি ? গৃহদ�বতা োরায়ণশশলার  শেত্ পূজা শক ঘটা কদর 
হদয়শেল থশষ বাদরর মদতা ? োশক চালকলা জুদটশেল শুরু? থশাো শগদয়শেদলা শক প্রতির�দডির থভতর থথদক থকাদো 
শেষ্ফল �ীঘ্ধশ্াস? 

সশত্ শক শফদর আসার থকাদো ভরসা শেদয় থ�শ থেদিশেদলে? বদিা হদয় বাবাদক অদেকবার বদলশে - চদলা বাবা, 
একবার থ�দশর বাশি থ�দ� আশস | বাবা হালকা থহদস এশিদয় থগদেে | বদিা অশভমাে শেদয় চদল থগদেে বাবা | 
চদল থগদেে আমার বাবার মদতা লা� লা� বাোশল |

এতবদিা ঘটো অদেদকই শকন্তু থবশ দ্রুত সামদল শেদয়শেল | আমাদ�র মদতা অদেক মর্শবতে পশরবার থকাদোরকম 
সংরক্ষদণর রক্ষাকবচ োিাই �াঁদত �াঁত থচদপ লিাই কদর �াঁি কশরদয় থফলদত থপদরশেদলে শেদজদ�র পশরবার 
থ�শভাদগর বের কুশির থভতর | শবদলশত থমাটরওদয়দত �ুরন্ত গশতদত Lexus বা Mercedes চালাদত চালাদত 
ভুদলই থরদত পারতাম অোয়াদস আমার পশরবাদরর লিাই, বাবা থজিুর লিাইদয়র কথা | ঝাঁ চকচদক স্টকদহাদমর 
শল�ে পশত্রকার জে্ শল�দতই পারতাম োদিশেক থকাদো শবষয় শেদয় | 

শকন্তু Refugee তকমা গা থথদক থঝদি এক েতুে প্রদ�দশ, েতুে জীবে শুরু করার থসই জীবেরুদধের ইশতহাস  
শকেুদতই ভুলদত থ�ব ো শেদজদক | অে্ বাোশলদ�র | সৃ্শতর baton, শ�দয় রাদবা আমার সন্তাদের হাদত | রাদত 
এই লিাইদয়র শসশেকদ�র সম্াে জাশেদয় থরদত পাশর বহু প্রজন্ম রদর | োইবা থাকদলা থ�শভাদগর শশহদ�র 
থকাদো সৃ্শতদসৌর | থবঁদচ থাক থসই লিাইদয়র সৃ্শত মদের থভতর | এই সৃ্শত থথদক থজদগ উিুক এক প্রশতজ্ঞা, 
এক অঙ্ীকার - অদেক হদয়দে, আর েয় | এবার থামুক রাশম্ধক-সাম্প্র�াশয়ক এই হাোহাশে আর চাপাে উদতার 
| থ�শভাদগর পর তৃতীয় প্রজন্ম এদস থগদে | এবার চলুে, আমরা একসাদথ বাঁশচ | পৃশথবী, শেদজদ�র থ�শ�দয় 
শ�ই - আমরা একসাদথ বাঁচদত পাশর।
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বলাইবাবুর শ�শ�শাশুশি
                        - শীদষ্ধদুি মুদ�াপার্ায়

 

েতুে বাসায় ভািা এদস প্রথম রাশতেদরই একটু শবপাদক পদি থগল শ�বাকর। মাঝরাশতেদর ঘদরর মদর্ই �ুট�াট শব্দ 
আর চলাদফরার আওয়াজ। তদব �ুব মৃ�ু। শ�বাকর বলবাে থলাক। ভীতুও েয়। থচার েুদকদে মদে কদর থতদি উদি 
পিদত রাশছিল। থক থরে বলল, চুপ কদর শুদয় থাদকা । বীরত্ব থ��াদত হদব ো।
গলার স্বর শুদে শ�বাকদরর হাঁফ োিবার উপক্রম। থচার েুদকদে বদট। তদব থমদয়মােুষ থচার। শ�বাকদরর 
আবার থপৌরুদষর থষালআো অহংকার। থচার ররদত হদল সাপদট-জাপদট ররদত হয়। শকন্তু মদর থগদলও শ�বাকর 
থমদয়মােুদষর গাদয় হাত শ�দত পারদব ো। গলা �াঁকশর শ�দয় থস বলল, কাজটা শক শিক হদছি? 
থকউ থকাে জবাব শ�দল ো। শব্দও আর হশছিল ো। শ�বাকর উৎকশঠিত হদয় �ুশশ্চন্তা শেদয় �াশেকক্ষণ শুদয় থথদক 
থফর উিদত থরদতই আবার থসই কঠিস্বর, বারণ করশে শকন্তু!
শ�বাকর আছিা মুশশকদল পদি শগদয় বদল, থ��ুে, আশম শকন্তু এবার থচঁশচদয় থলাক জি করদবা। থচার মশহলা বলল, 
চ্াঁচাদব! চ্াঁচাদব থকে? 
আপশে থর চুশর করদত েুদকদেে!
এ-ঘর টা আমার ঘর। তুশম েুদকে থকে? 
শক মুশশকল ! এটা থর আশম মাদস পাঁচশ টাকায় বলাইবাবুর কাে থথদক ভািা শেদয়শে। এ ঘর আপোর হয় থকাে 
সুবাদ�?
চুপ কদর শুদয় থাদকা, আমার অদেক কাজ আদে।
শ�বাকর শক করদব বুঝদত পারশেদলা ো। তার ঘদর অবশ্ চুশর করার মদতা শবদশষ শকেু থেইও। কদয়কটা 
অ্ালুশমশেয়াদমর বাসে-থকাশে, একটা থলাহাি কিাই, কদয়কটা জামা-প্াটে আর বিদজার হাজার�াদেক টাকা। 
চুশর থগদলও থতমে ক্ষশতর শকেু থেই। শকন্তু তা বদল থচারদক থতা প্রশয়ও থ�য়া রায় ো। শ�বাকর থফর গলা 
�াঁকাশর শ�দয় বলল, চুশর করা শকন্তু অপরার। অন্ধকার থথদক জবাব এল, আদগ চুশরটা থহাক থতা! থবশ কথা, চুশর 
হদব আর আমাদক বদস বদস থ��দত হদব ! এটা থতা জুলুম হদয় রাদছি! 
কত টাকা ভািা শেদয়দো বলদল?
মাদস পাঁচশ টাকা।
শবদো� পাল শতেদশা টাকা ভািায় শেল।
তা থজদে আমার শক হদব? আপশে এবার আসুে। রাতশবদরদত থমদয়দ�র ঘদরর বার হওয়া শিক েয়। বুদঝদেে? 
অদেক রকম শবপ� হদত পাদর। 
থতামাদক শেদয়ই থতা শবপ�। থকাদথেদক উদি এদস জুদি বসদল বদলা থতা বাপু! থতামার মতলব �াো শক?
শ�বাকর ভাশর অসন্তুটে হদয় বদল, উদি এদস জুদি বসদত রাব থকে? আশম আমার কাদজই এদসশে।
থচার বলল, আর জায়গা জুটলা ো? মরদত এবাশিদত থকে?
থচাদরর কাদে জবাবশ�শহ করদত আনেসম্াদে লাগদলা শ�বাকদরর। থস থবশ ঝাঝাদলা গলায় বদল, আপোর এত 
জাোর কাজ শক? চুশর করদত েুদকদেে, কাজ থসদর মাদে মাদে চদল রাে। আমাদক ঘুদমাদত শ�ে।
ও বাবা, �ুব থমজাজ  থ��শে থতা ! তা চুশর করার মদতাই বা শক আদে থতামার শুশে ! থ�দ�শুদে থতা মদে হয় তুশম 
একটা হাি হাভাদত। থকাথা থথদক এস জুটদল ?
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শ�বাকর থসটা জাদে। তাই গম্ভীর হদয় বলল, তা বদল থচাদরর জে্ শক থসাে�াো সাশজদয় বদস থাকদত হদব োশক?
থবকার ো শক থহ বাপু তুশম?
থকে, চাশকশর থ�দবে োশক? 
বশল, থপদট শবদ�্-শটদ�্ শকেু আদে? োশক েে-ম্াশরেক ! থচহারাটা থতা মদি েয়, শকন্তু রাো মুদলা হদয় থতা লাভ 
থেই! 
শ�বাকর ভাশর চদট শগদয় বদল, থবকারও েই, হািহাভাদতও েই। আর থপদট রদথটে শবদ�্ও আদে।
ও বাবা! আবার থফাস কদর থর!
করব ো ? রা �ুশশ বদল থগদলই হল? থচারদ�র এত আস্পর্ধা থমাদটই ভাল েয়।
থকে, থচার বুশঝ মশেশষ্ েয়? উশচত কথা কওয়ার হক সকদলরই আদে। তা ঘরদ�ার এমে শেশর থকে ? ট্াঁদকর 
থজার থেই থর, তা থতা বুঝদতই পারশে। তা শক করা-টরা হয় শুশে !
তা আপোদক বলদত রাব থকে?
বলদত হদব ো, শেশর-োঁ� থ�দ� বুদঝ শেদয়শে। বলাইবাবুরও বশলহাশর রাই। থমাদট পাঁচশ টাকার থলাদভ 
অজ্ঞাতকুলশীল, হাঁশির হাল থলাক এদে জুশটদয়দে।
শ�বাকর ফঁুদস উদি বদল, রা �ুশশ বলদলই হল ? অজ্ঞাতকুলশীল আবার থক? এই ফলসািাোর শবশ্াসবািী 
একসময় থলাদক এক িাদক শচেদতা। আজ শভদটমাশট থহদজদমদজ থগদে বদল থতা আর আমরা থভদস আশসশে। 
আশম আমাদ�র পুদরাদো শভদটদতই আবার �ালােদকািা তুলব বদল এদসশে। শবশ্াসবািীর থেদল শুেদল আজও 
থলাদক �াশতর কদর।
শবশ্াসবািী! মদো শবশ্াদসর বাশির কথা বলে োশক বাপু? 
মদো শবশ্াস েয়, মদোরঞ্জে শবশ্াস। আমার �া�ুর বাবা।
তাহদল তুশম ে্ািা শবশ্াদসর োশত?
ে্ািা আমার িাকুর�ার োম শেল। ভাদলা োম �ৃকপশত শবশ্াস। এবার বুঝদলে থতা থমাদটই অজ্ঞাতকুলশীল েই!
ওঃ! ে্ািা শবশ্াদসর োশত বদল �ুব থ�মাক! তা ে্ািা শবশ্াস থরমে জশম�ার শেল থতমশে আবার ওকালশত পাসও 
শেল। তা তুশম থকাে লবিঙ্া শুশে? ে্ািা শবশ্াদসর োশত বদলই শক থলাদক থসলাম িুকদব? 
থমাদটই তা বশলশে। আশম ইংদরশজদত এম. এ। কদলদজ পিাই। শ্ামপুর কদলদজ চাকশর থপদয় এদসশে। শেদজদ�র 
গাঁদয় থথদক চাকশর করব।
বাপ থর। তদব থতা শবদ�্র জাহাজ বলদত হয়! 
িাট্টা করে ো শক?
পাগল। এদক ে্ািা শবশ্াদসর োশত, তার উপর থপদট শবদ�্ এদকবাদর শগজশগজ করদে। বশল একাই এদসে, ো 
সদঙ্ পশরবারও আদে?
পশরবার আবার শকদসর? মা-বাবা শহদর থাদকে। �ু-থবাদের শবদয় হদয় থগদে। বাবা শরটায়ার কদর মাদক শেদয় 
এ�াদেই চদল আসদবে।
অ্াতে থরদি বয়দসর থেদল, শবদয় করশে থর ! আইবুদিা থাকদব ো শক?
থাকদল আপোর শক? তাদত শক কারও গাদয় থফাসকা পিদে?
থতামার ভাদলার জে্ই বলা বাপু। কাঁচা বয়দসর থমদয়রা বাদপর আিায় আিায় েজর রা�দব। ব�োম হদত 
কতক্ষণ?
এবার আপশে রাে থতা ! রা থপদয়দেে থপাঁটলা থবদর শেদয় এবার শব�ায় থহাে। জীবদে ক�েও থকাে থচারদক 
থগরদতির সদঙ্ এত কথা বলদত থ�শ�শে।
বশল, ক-টা থচার থ�দ�ে জীবদে? থচার োোরকম হয়। আর সবাই শকন্তু ে্াচিা থচার েয়।
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থচার মাদেই ে্াঁচিা। রারা অদে্র থরাজগাদর ভাগ বসায়, শেদজ পশরশ্রম কদর থরাজগার কদর ো, তারা ে্াঁচিা ো 
থতা শক? 
ওঃ! মুদ� থর একবাদর তত্তকথার ফুটকিাই ফুটদে! ে্ািা শবশ্াদসর োশত আর এম.এ পাস বদল মাথা শকদে 
শেদয়দো োশক?
থমাদটই মাথা শকদে শেইশে। শজদজ্ঞস করদল বদলই বলা। আপোর কাজ হদয় থাকদল এবার �য়া কদর আসুে 
শগদয়। আর সকাদল আমার কাদজ থরদত হদব।
রাদবা থকাে চুদলায়! এটাই আমার ঘর। গত শতশরশ বের রদর এ�াদেই থাো থগদি বদস আশে। বলাইবাবুর 
আদক্লও বশলহাশর, আমার ঘদর উটদকা থলাক েুশকদয় পয়সা থরাজগার করদেে!
তার মাদে! এ ঘদর আপশেও থাদকে ো শক? 
তদব?
শকন্তু বলাইবাবু থর বলদলে-
থস বাপু অদেক কথা। ক্রদম ক্রদম জােদত পারদব। থবশী থজদে শক হদব? 
কালই বাশি থেদি থ�ব।
শ�বাকর সকাল সকাল বলাইবাবুর কাদে হাশজর হল। এ থর বি মুশশকল হল বলাইবাবু! রাত-শবদরদত আমার ঘদর 
থর থচার েুদক পদিদে। তার উপর থমদয়মােুষ। রশ�ও কাল শকছুিশট শেদয় রায়শে।
বলাইবাবু অশত সজ্ে মােুষ। শশব্তি হদয় উদি শ�বাকরদক থচয়াদর বশসদয় ভাশর অপরারী মু� কদর বলদলে, �ুব 
অসুশবদর হদয়দে বুশঝ?
তা হদব ো? থচার থতা থচার, তার উপর থবজায় মু�রা। মাঝরাত অবশর থতদি ঝগিা কদর থগল আমার সদঙ্। শুরু 
শক তাই! আবার এও বলল থর, ওই ঘরটা োশক ওরই। তার ঘদর থস থাকদব। - এররকম হদল থতা আমাদক অে্ 
ব্বথিা থ��দত হয় বলাই বাবু।
আহা, ব্তি হদবে ো । উশে মােুষ থতমে �ারাপ েে। আমারই শ�শ�শাশুশি! গঙ্জশল থ�ব্া।
আপোর শ�শ�শাশুশি! তা শতশে রাত-শবদরদত আমার ঘদর চিাও হে থকে?
ওইদটই থতা হদয়দে শবপ�। বের�দশক আদগই মারা থগদেে, শকন্তু ঘরটার মায়া কাটাদত পাদরেশে। েতুে থলাক 
এদল প্রথমটায় একটু বাশজদয় থ�দ� থেে আর শক, ক-শ�ে পর থ��দবে আর সািাশব্দ পাদবে ো।
অ্াঁ! সব্ধোশ! উশে শক তাহদল ভূত? থজদে শুদেই শক আপশে আমাদক একটু ভুতুদি ঘর ভািা শ�দলে?
বলাইবাবু থহঁ-থহঁ কদর হাত কচদল শবগশলত মুদ� বলদলে, আদর ভূত বদল শক মােুষ েয়! আর ভািার কথা রশ� 
বদলে, তাহদল বশল ফলসািাোয় এ�ে এক�াো ঘদরর ভািাই আটদশা-হাজার থথদক �ু-হাজার অবশর। তা ওই 
ঘর�াোর একটু থ�াষ আদে বদলই অদর্ধক ভািায় শ�দয়শে।
ভািা কম বদল শক থশদষ ভূদতর হাদত মরব?
বালাই ষাট, মরদবে থকে? গঙ্াজশল থ�বার শুরু শরীর�াোই থেই, আর সব আদে। থসই থজ�, থসই �াপট, থসই 
গলার থজার। থ��দবে আপোর ঘদর ক�েও থচার-িাকাত আসদবো, সাপ বা শবদে েুকদব ো, শবপ�-আপ� হদল 
আগাম থটর পাদবে। এইসব বািশত সুশবদর এ বাজাদর থক থ�দব বলুে?
শকন্তু রাতশবদরদত ঝগিা করদল ঘুম হদব শক কদর?
শকেু মদে করদবে ো শ�বাকরবাবু, আসল কথাটা হল থকাে কারদে আপোদক বুশির ভাশর পেদি হদয়দে। অে্ সব 
ভািাদটদ�র থতা বুশি হুদিা শ�দয় �ু-শ�দেই তুদল থ�ে। ভয়টয়ও থ��াে। শকন্তু আপোর থবলায় মদে হয় থতমেশট 
করার ইদছি থেই। ঘরটা োিদবে ো, আশম ো হয় আদরাও একদশা টাকা ভািা কশমদয়ই শ�শছি। থ�াদোমদো কদর 
শ�বাকর রদয়ই থগল।
মাঝরাশতেদর আবার থগদরা। স�্ থচাদ�র পাতা থলদগ এদসদে, এম সময় আবার থসই থচো গলা, উঁঃ �ুব থতা 
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বলাইদয়র কাদে আমার োদম লাশগদয় এশল। তাদত লাভ হল শকেু?
আবার বোলাদত এদলে বুশঝ?
তা বোলাব ো? কাল থতা থচারে্াঁচি কত শক বলশল, তারপর োশলশ িুদক এশল। থকে থর হতভাগা, থতার থকাে 
পাকা রাদে মই শ�দয়শে?
থ�েশে? থরাজ রাদত রশ� ঘুদমর বাদরাটা বাশজদয় ঝগিা শুরু কদরে তাহদল থটকা থর �ায় হদব।
ঝগিা আশম কশর, ো তুই কশরস?
আশম আবার থকাথায় ঝগিা করলুম?
ঝগিা ো হয় ো হল, মুদ�-মুদ� থতা বশলস। থতার বড্ থচাপা।
কথার শপদি কথা থতা আসদবই।
হ্াঁদর, চাকশরদত জদয়ে শ�দল োশক?
শ�লুম থতা। 
মাইদে কত বল থতা?
তা মদি েয়। থকে, মাইদে থজদে শক করদবে?
থজদে রা�া ভাল শকো। তুই থর বলাইদয়র বাশির এই একদটদর ঘরটা থকে ভািা শেশল, তা শক আশম জাশে ো?
তার মাদে? ঘর থতা থলাদক থাকার জে্ই ভািা থেয়।
তা থেয় বদট। শকন্তু ম�েবাবুর বাশিদত এর থচদয় থের ভাদলা ঘর শেল। প্রতাপ থঘাদষর বাশির একতলাটা থতা 
ভাশর সদরস, েদগে শমদত্রর বাসাও �ারাপ শেল ো। থস সব থেদি এ বাশিদতই থাো থগদিশেস থকে, তা বুশঝ জাশে 
ো থভদবশেস?
শক মুশশকল, এটা পেদি হদয়শেল তাই। আদলা-হাওয়া আদে, ঘর�াোও ভাদলা।
আর বুশঝ শকেু থেই?
আর শক থাকদব?
থকে, টুকুস। বলাইদয়র থোট থমদয়। ভািা শেদত এদস আদি আদি র�ে চাইশেশল ত�েই বুদঝশেলুম ফাঁদ� 
পদিশেস। ওসব শক আর বুঝদত বাশক থাদক থর?
শ�বাকদরর কােটাে গরম হদয় থগল। বুদকর মদর্ রক্ রক্। বলল, রাঃ! বাদজ কথা। থক বদলদে ওসব? ো ো, 
থমাদটই ওসব েয়। আপশে থতা ভাশর ইদয় থ��শে!
ওদর, আর লজ্া থপদত হদব ো। থতার বয়স আমারও একশ�ে শেল। 
শেঃ শেঃ, শক থর বদলে!
সশত্ কথা বল থতা, টুকুসদক থতার ভাশর পেদি শক ো।
রাঃ। আপশে মােুষদক ভাশর লজ্ায় থফদলে থতা!
চুশপচুশপ থতাদক একটা কথা বদল রাই, টুকুদসরও থতাদক ভাশর পেদি।
শক কদর বুঝদলে?
বলব থকে? শহঃ শহঃ শহঃ…।
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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 immor-
tality?
  
Reference: https://www.puzzle-maker.com/crossword_Print.cgi

Children’s Corner 
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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.

Match the Pair

Kids’ corner: Idea and Design by
-  Arpita Biswas
- Netra Mirajkar
-  Indranil Sinha
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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 moth-
er 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 far-
off nations may well claim the honor of bear-
ing 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 shat-
tered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has shel-
tered 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 dif-
ferent 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 won-
derful dream and then realized it. My thanks to the shower of liberal sen-
timents 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 ev-
ery 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 bot-
tom 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,” “Assim-
ilation and not Destruction,” “Harmony and Peace and not Dissension.” 

- Collected 
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