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AFFORDABLE QUALITY HEALTH CARE 
 St Lukes Medical Centre welcomes new 

patients offering comprehensive health 
care  

 The staff take great pride in their legacy 
of quality care & outstanding service  

 1-Stop Shop – comprehensive service 
founded with a vision to serve the health 
needs of the entire community from 
General, Family, ACC Accident and 
Immigration Medical to Mole map 
removal and minor surgery all under the 
same roof with in-house pharmacy 
(offers funded 
prescription fees) free 
acupuncture, 
physiotherapy, sports 
injury under ACC and 
pregnancy massage.  

 Patients can see the GP of 
their choice  

 Short waiting time 15-20 
mins  

 Extra doctors available for 
walk-in patients 

 Personalised care @ 

affordable price  

 Standard consultations @ 
$17.50 for funded 
patients  

 Funded rate from day of 
enrolment –  

 offer ends October 2014  

 Prompt online registration 
recommended  

 Reduced fee entitlement 
for all funded patients at all White Cross 
and A&M Services  

 Comprehensive skin care clinic  

 NZ Australia has the highest skin cancer 
rate in the world, even among ethnic 
minorities  

 Highest quality mole map at affordable 
price  

 Skin cancer, pre-cancer, mole removal 
from face & body  

 Minor surgery with excellent cosmetic 
outcome  

 Skin and Hair Clinic  

 General Medical & Family Health 

 Newborn and Childhood Immunisations  

 Women’s health - Fertility, Menstrual 
irregularity, Hormone imbalance, 
Pregnancy, Contraception,  

 Weight management clinic  

 Accident and Emergency  

 Sports and Fitness medicine  

 Travel Medicine and vaccinations.  

 Dr Bashir Ahmed (MBBS, FRNZCGP, 
Advanced Training in Mole Map 
/Dermoscopy and Skin Surgery). He 
speaks English, Bengali and Hindi and 

has 15 years of Clinical 
Experience with special 
interest in Sports, 
Fitness, Accident and 
Emergency Medicine and 
Mole Map. Dr Ahmed has 
a unique gift in removal 
of any unsightly lesions, 
moles, pre- cancer and 
lifesaving melanoma 
lesions. He has great 
charisma for any minor 
surgery with outstanding 
aesthetic outcome at 
affordable rate with great 
followings from around 
Australasia. He is equally 
competent in General and 
Family Medicine, Children 
and Women’s health. Dr 
Ahmed runs a very 
successful comprehensive 
Men’s Health Clinic for 
hair loss, sexual health, 
STI and others disorders. 

 He teams up with Dr 
Mahlaqa Husain – MBBS, 

Diploma in Paediatrics (Auckland) and 
PG Cert in Women’s Health (Otago). She 
speaks Bengali, English, Hindi and Urdu. 
Dr Husain specialises in her unique style 
of general practice, combining 15 years 
of clinical acumen with care and 
empathy in a patient-centered 
approach. She feels it is her calling to 
render the best possible management 
for the unwell at their times of need. 
Her special interests are all aspects of 
Paediatrics, Womens health, Mens 
health, Gynae, Fertility, Menstrual and 
Hormonal disorders like PCOS, Thyroid 
and Diabetes.  

 At St Lukes Medical Centre your health 
is of paramount importance to us. 
Should you not enrol today?  

                    Courtesy Mr Amit Sengupta 
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            PUJA        PROGRAMME  
 

 
Friday 3rd October 

 

6:00 pm Pratima Sthapan 
7:00 pm Cultural programme 
9:30 pm Dinner 
  
Saturday 4th October  
10:30 am Bodhan & Mahashashthi Puja 
12:30 pm Arati/Pushpanjali 
01:00 pm Prasad and Lunch 
01:15 pm Mahasaptami Puja 
03:30 pm Arati/Pushpanjali 
07:15 pm Sandhyarati 
08:00 pm Cultural Programme 
09:30 pm Dinner 
  
Sunday 5th October  
10:30 am Mahashtami Puja 
12:30 pm Arati/Pushpanjali 
01:00 pm Prasad and Lunch 
01:15 pm Sandhi Puja 
01:45 pm Mahanavami Puja 
03:15 pm Arati/Pushpanjali 
03:30 pm Havan 
07:00 pm Dasami Puja 
08:15 pm Varan 
09:15 pm Dinner 
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    প্রেসিডেডের প্রেস্ক প্রেডে 
                            জয়ন্ত ভাদরুী 

দেখতে দেখতে পুত ো এতে দেল। েময় দেন এক খরতরোেো নেীর মে। কখন দে দকোথো দেতয় পোর হতয় 
েোয়, দ োঝো েোয় নো।  োাংলোর শরতের মে  েন্ত এখন দনউদ লযোতে েোর দেৌন্দতেের ডোদল উ োর কতর 
দেতয়তে। এই  েতন্তর েরূ প্র োতে, প্রদে  েতরর মে, এ োরও আমরো, প্র োেী  োঙোলীরো, ধুমধোম কতর 
মোেৃ-েতের আতয়ো ন কতরদে। নেুন  োমো-কোপড়-ধুদে-পোঞ্জো ী-শোড়ী পতর, দকোলোহতল ভতর ওতে 
আমোতের পূ োমণ্ডপ, আর শুরু হয় মোতয়র আরোধনোর আনন্দ-েে। ‘প্র োেী দ ঙ্গলী অ্যোেদেশতন’র ২৩-
েম, এই “আনন্দেতে ে োর দনমন্ত্রণ।” েকলতক  োনোই স্বোেে। “ে োতর কদর আহ োন”।  

এ োর ৩রো অ্তটো র েন্ধ্যোয় আমোতের পু ো মণ্ডতপ (NZ Athia Trust Society, 37 Selwyn St, 
Onehunga, Auckland) মো েোাঁর পদর োর  েে দনতয় আেতেন দনৌকোয়। এ াং ৫ই অ্তটো র েন্ধ্যোয় 
দিতর আ োর েোত ন “দশ েোকুতরর আপন দেতশ”।  

েেুেোপুত ো দহোল শদির আরোধনো। দেই আরোধনোর উতেশয দহোল, শুভ-শদি দ্বোরো অ্শুভ অ্েযোচোরী 
শদিতক পরোদ ে কতর-শোদন্ত স্থোপন করো। শোদন্তর প্রতয়ো ন দেমন মদহষোেুতরর অ্েযোচোতরর েময় প্রোেদঙ্গক 
দেল, দেমদন আ তকর এই অ্শোন্ত “দহাংেোয় উন্মত্ত পৃদথ ীতে”ও প্রোেদঙ্গক।মোতয়র কোতে পোথেনো কদর 
ে োইতক দেন ভোলভোত  রোতখন। পৃদথ ী মনলময় দহোক। পৃদথ ীতে শোদন্ত আেুক। 
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সেথায় সেইখানে  

জয়ন্ত ভাদরূী 

আমি আবার সেখানে সেনে চাই 

গ্রানি, সেখানে বাড়ীনে বাড়ীনে ধানের িরাই। 

উৎেব ঘনর ঘনর িুখর েবানে গানে 

দনুরর পনে সেনে বাউল গহে অনেষনে। 

খনড় ছাওয়া কুঁ নড় িাটির মেেহােে 

মদেিানে চানষর পর িােুনষর োন্ধ্য জীবে। 

আরমে িমিনর িমিনর – সদবালনয় 

চাষীবউ ভাে রাুঁনধ বুনে আনলা মেনয়। 

সছাট সছাট েুখ দুুঃখ সছাট্ট জীবনে 

আিার েমবোর েবজন্ম সেোয়, সেইখানে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দশৃ্যগুলি  লি চমৎিার  
জয়ন্ত ভাদরূী 

আোনে েকনের আোনগাো   েূেয-িধযাহ্নগািী 

িাটিনে মভনজ োো     বাোনে রনের গন্ধ্— 

মেেটি সছনল শুনয় আনছ এখানে। -দেৃযটি মে চিৎোর। 

গুদািগুমলনে  পনযযর আমধেয।   

ইুঁদনুররা ক্রিেুঃ জন্মেংখযা বামড়নয় চনলনছ। 

আলীবাবার িে ভাগযবাে সলানেরা    

গুপ্তদরজা মদনয়  রত্নগুহায় ঢুনে পনড়নছ। 

আর অভুে মেেটি সছনল শুনয়  আনছ এখানে  

– দেৃটি মে চিৎোর। 

মেেোপমেয়মিে মবলােবহুল েক্ষ।  

চাুঁনদর আনলায় উজ্জ্বলিুনখ  মেমিন্ত েব জীবনের আশ্বাে। 

আনেয় োরী ও পাে পানে োরা মবপ্লবী ইন্ধ্ে পায়। 

এবং োজা মেেটি সছলা শুয় োনে এখানে। 

--দেৃযটি মে চিৎোর। 

এেমদে আিরা এই দেৃযগুমল বদনল সদব। 

েয়োনের দল েদীর ধানর চড়ুইভামে েনর। 

ওরা প্রায়মিত্ত েরনব ঐ েদীর জনল, পাোনল। 

েেুে েনর সবুঁনচ উঠনব মেেটি সছনল। 

 

 

 

জয়ন্ত ভাদড়ূী 



বাগ্মী  
ডাাঃ দাস 

(ঊনববিংশ শতাবির রুশ কথাবশল্পী আন্তন চেখভের একবি চ ািগভল্পর কনস্টান্স গাভনেি-কৃত ইিংরাবি অনুবাদ  
‘The Orator’ চথভক বািংলায় অনুবদত। বািংলা অনুবাদ কভরভ ন ওভয়বলিংিভনর বদলীপ কুমার দাস।) 

 
মভনারম এক সকাভল মাঝাবর পদমর্েদার এক সরকারী কমেোরী বকবরল ইোভনাবেে বযাববলভনােভক সমাবিস্থ করার চতাড়ভিাড় 
েলব ল। চসই সমভয়র দুবি বযাবির কবভল পভড় বতবন চদহতযাগ কভরন। বযাবিদুবির একবি হল দজ্জাল সহিবমেণী আর অনযবি 
অতযবিক মদযপান। বগিো চথভক চববরভয় শবর্াত্রা র্খন কবরস্থাভনর বদভক র্াবিল তখন মৃভতর এক সহকমেী চপাপলােবি 
হন্তদন্ত হভয় একিা  যাকড়া গাবড় িভর তাাঁর এক বনু্ধ চেগবর চপভরাবেে িাভপাইবকভনর চখাাঁভি  ুিভলন। িাভপাইবকভনর বয়স 
র্বদও চতমন চবশী নয়, তবু এই বয়ভসই বাগ্মী বহসাভব চস র্ভথষ্ঠ খযাবত অিেন কভরভ । আমার পাঠকভদর স্মরণ থাকভত পাভর 
চর্ িাভপাইবকন একবি ববরল প্রবতোর অবিকারী। ববভয়, িন্মবদন বা বববাহবাবষিেকী িাতীয় চকান িয়ন্তী, মৃতভক সমাবিস্থ করা – 
এরকম চর্ চকান অনুষ্ঠাভন চস তাৎক্ষবণক বকৃ্ততা বদভয় মাত কভর বদভত পাভর। ঘুভমর মভিয, বখভদ চপভি, প্রেুর মদ বগভল 
মাতাল হভয় বা িূম জ্বভর – সব অবস্থাভতই চস বকৃ্ততা করভত পাভর। আর চস র্খন বকৃ্ততা শুরু কভর কথাগুভলা চর্ন কভলর 
িভলর মত গলগল কভর মসৃণোভব তার গলা চথভক চববরভয় আভস। মাব েনেভন চরভ্াাঁরায় র্ত মাব  থাভক িাভপাইবকভনর 
বকৃ্ততা অবেিাভন তার চথভক অভনক চবশী সুন্দর সুন্দর কথা মিুত থাভক। চস একবার বকৃ্ততা শুরু করভল থামাভনা দায়। 
এমনও হভয়ভ  চর্ বড়ভলাক বযবসাদারভদর বাড়ীর ববভয়ভত তার বকৃ্ততা থামাভত পুবলস ডাকভত হভয়ব ল!  
 
তাভক বাড়ীভত চপভয় চপাপলােবি বলল, “চদা্, আবম চতামাভক বনভত এভসব । হযাি-চকাি েবড়ভয় একু্ষবণ আমার সভে েল। 
আমার িানাভশানা একিন মারা চগভ ন। তাাঁভক সমাবিস্থ করার সব আভয়ািন সমূ্পণে। ইহভলাক চথভক তাাঁভক ববদায় চদবার 
বকৃ্ততাবি চতামাভকই বদভত হভব। একমাত্র তুবমই চসই কাভির উপরু্ক্ত। েুভনাপুাঁবি চকউ হভল চতামাভক কষ্ট বদতাম না। বকন্তু 
বতবন ব ভলন চসভেিারী, আমাভদর আবপভসর একিন মুরুবি। একিা উপরু্ক্ত বকৃ্ততা  াড়া চসই মানুষিভক সমাবহত করা চশাো 
পাভব না।” 
 
– “ওহ্ , চসভেিারী মারা চগভ , মাভন চসই মাতালিা!” হাই তুভল বলল িাভপাইবকন। 
 
– “হযাাঁ। ... ওখাভন পযানভকক থাকভব, লাঞ্চও থাকভব। ... আর চতামাভক চেরার গাবড়োড়াও চদওয়া হভব। আমার সভে েভল 
এস চদা্। কবভরর পাভশ দাাঁবড়ভয় একিা িুৎসই বকৃ্ততা দাও। খুব তাবরে করভব আর কৃতজ্ঞ থাকভব চলাভক।” 
 
িাভপাইবকন সভে সভে রািী হল। েুলগুভলাভক একিু রুকখু-শুকখু এবিং মুখিাভক একিু দুাঃখী-দুাঃখী কভর চস চপাপলােবির 
সাভথ বাইভর রা্ায় এল। গাবড়ভত উঠভত উঠভত চস বলল, “চতামাভদর চসভেিারীভক আবম িানতাম – একিা িূতে শয়তান – 
িন্তু। সেরাের এমন চলাক চদখা র্ায় না। র্াক, এখন স্বভগে বগভয় চস শাবন্ত পাক।” 
 
– “বেশা, মৃত মানুভষির বনন্দা করা োল নয়।” 
 
– “অবশযই নয়। িাবন, মৃতভদর সম্বভন্ধ হয় োল কথা বলভব, না হয় েুপ কভর থাকভব। বকন্তু চস সতযই একিা বদমাইস ব ল।” 
 
তারা শবর্াত্রাভক পাশ কাবিভয় এবগভয় চগল। কবেনিা এত আভ্ আভ্ বনভয় র্াওয়া হবিল চর্ চসিা কবরস্থাভন চপৌ ভনার 
আভগ দুই বনু্ধভত রা্ায় বতনবার চথভম শুাঁবড়খানায় ঢুভক মৃভতর স্বাস্থয কামনা কভর সামানয একিু পান কভর বনল। তারপর শব 
এবিং শবর্াত্রীরা সমাবিস্থভল চপৌঁ ভল কবভরর পাভশ অনুষ্ঠান শুরু হল। মৃভতর স্ত্রী, শাশুবড় এবিং শযাবলকা প্রথামত প্রেুর অশ্রুবষিেণ 
করভলন। র্খন কবেনিা কবভর নামাভনা হবিল তখন স্ত্রী কাাঁদভত কাাঁদভত বেৎকার কভর বলব ভলন, “আমাভক ওাঁর সাভথ চর্ভত 
দাও।” তভব চবািহয় চপনশভনর কথা চেভব বতবন বনর্ হভলন।  
 



কান্নাকাবি চশষি হভয় আবার র্খন সব বনশু্চপ হভয় চগল তখন িাভপাইবকন কবভরর বদভক এবগভয় বগভয় উপবস্থত সবাইভক 
একনির চদভখ বলভত শুরু করল – “আবম আমার েকু্ষকণেভক ববশ্বাস করভত পারব  না। এই সমাবিস্থল, এই অশ্রুবসক্ত 
মুখগুবল, এই হৃদয়ববদারী ববলাপ – সবই দুাঃস্বভের মত নয় বক? বকন্তু হায়! এিা স্বে নয় – বা্ব। আমাভদর েকু্ষভতা প্রতারণা 
করভ  না। চসবদনও র্াাঁভক সভতি, বনেেীক, প্রাভণািল চদখলাম, বর্বন চমৌমাব ভদর মত অক্লান্ত পবরশ্রভম মিু আহরণ কভর 
চদভশর কলযাভণ উৎসগে করভলন, চসই মানুষিবি এখন িুবলিূসবরত প্রাণহীন মবরেীকা মাত্র। মৃতুযর করাল হ্ তাাঁভক ব বনভয় বনভয় 
চগল এমন একিা সমভয় র্খন বয়স হভলও বতবন ব ভলন প্রাণশবক্তভত েরপুর, সকভলর আশােরসার উৎস। তাাঁর মৃতুয একিা 
অপূরণীয় ক্ষবত। তাাঁর শূণযস্থান চক পূণে করভব? অভনক োল সরকারী কমেোরী আভ ন। বকন্তু চপ্রাভোবক অবসবপে ব ভলন স্বতন্ত্র। 
অন্তভরর অন্তাঃস্থল চথভক বতবন ব ভলন সৎ, কতেবযপরায়ণ, বনভলোে এবিং পবরশ্রমী মানুষি। অভনক রাবত্র পর্েন্ত বতবন কভমে বয্ 
থাকভতন। উৎভকাে তাাঁভক প্রলুব্ধ করভত পাভরবন। র্ারা তাাঁভক দুনেীবতে্ করভত চেষ্টা করত, র্ারা তাাঁভক ববলাস উপকরণ 
উপভঢৌকন বদভয় কতেবযেুযত করার চেষ্টা করত তাভদর বতবন ঘৃণা করভতন। 
 
আবম বনভির চোভখই চদভখব  বকোভব বতবন তাাঁর স্বল্প চবতন দুাঃস্থ সহকমেীভদর বববলভয় বদভতন। আর এখন আপনারা চতা 
বনভিভদর কাভনই শুনভলন তাাঁর বদানযতার উপর বনেেরশীল অনাথ এবিং ববিবাভদর ববলাপ। সৎকভমে উদু্বদ্ধ এবিং কতেবযপরায়ণ 
হভয় বতবন সািংসাবরক এবিং িাগবতক চোগববলাভসর আনন্দভক পবরতযাগ কভরব ভলন। আপনারা সকভলই িাভনন চর্ িীবভনর 
চশষিবদন পর্েন্ত বতবন অকৃতদার ব ভলন। এখন সাথী বহসাভব কাভক আমরা তাাঁর শূণযস্থাভন বসাভবা? এখন আবম তাাঁর চসই 
শ্মশ্রুগুম্ফহীন, চসৌমযসুন্দর, বস্মতহাসযময় মুখিা মনশ্চভক্ষ চদখভত পাবি, তাাঁর মৃদুমিুর কণ্ঠস্বর শুনভত পাবি। চপ্রাভোবক 
অবসবপে! চতামার ক্লান্ত অবস্থ ববশ্রাম লাে করুক। চহ মহান, সৎ, পবরশ্রমী মানব তুবম শাবন্তলাে কর।” 
 
িাভপাইবকন তার বকৃ্ততা োবলভয় চর্ভত লাগল। এবদভক তার চশ্রাতারা বেসোস শুরু করভলন। তার বকৃ্ততা সকলভকই খুশী 
কভরভ । বকন্তু বকৃ্ততার চবশ বক ু অিংশ তাাঁভদর অদু্ভত চঠভকভ । প্রথমত, চশ্রাতারা বুঝভতই পারভলন না মৃভতর নাম র্খন 
বকবরল ইোভনাবেে, তখন বক্তা চকন বারবার ‘চপ্রাভোবক অবসবপে’ বলব ভলন। বদ্বতীয়ত, সকভলই িাভন চর্ মৃত বযবক্তবি পুভরা 
বববাবহত িীবনকালবি তাাঁর িমেপত্নীর সাভথ ঝগড়াঝাাঁবি কভর কাবিভয়ভ ন। সুতরািং তাাঁভক অকৃতদার বলা র্ায় না। তৃতীয়ত, তাাঁর 
চবশ ঘন, লালভে দাবড় ব ল এবিং চকানবদন তাাঁভক দাবড় কামাভত চদখা র্ায়বন। সুতরািং চশ্রাতারা চকউই বুঝভত পারভলন না চর্ 
বক্তা চকন তাাঁভক ‘শ্মশ্রুগুম্ফহীন’ বভল বণেনা করভলন। তাাঁরা হতেম্ব হভয় পরস্পভরর বদভক োওয়াোবয় করভত লাগভলন এবিং 
কাাঁি ঝাাঁকাভলন। এবদভক কবভরর বদভক তাবকভয় উৎসাহেভর বক্তা বভল েলভলন, “চপ্রাভোবক অবসবপে, চতামার সাদাবসভি, 
োবভলশহীন মুখভক অভনক সময় চবাকা চবাকা মভন হত। বকন্তু আমরা িাবন চসিা ব ল মুভখাস। তার অন্তরাভল একিা সৎ, 
পভরাপকারী, বনু্ধত্বপূণে হৃদয় ব ল।”  
 
শীঘ্রই চশ্রাতারা বক্তার মভিযই বক ু আশ্চর্েিনক প্রবতবেয়া লক্ষয করভলন। বক্তা এক িায়গায় দৃবষ্ট বনবদ্ধ কভর তাবকভয় রইল। 
তারপর চবশ অস্বব্সহকাভর এবদক-ওবদক তাকাল, কাাঁি ঝাাঁকাল এবিং হঠাৎ কভর বকৃ্ততা বন্ধ কভর বদল। েয়বমবশ্রত ববস্মভয় 
তার মুখ হাাঁ হভয় চগল।  
 
চস চপাপলােবির বদভক ঘুভর তাবকভয় বনেু গলায় তাভক বলল, “আবম বলব  চস চবাঁভে আভ ।” 
 
– “চক চবাঁভে আভ ?” 
 
– “চকন, চপ্রাভোবক অবসবপে। ঐ চতা সমাবিেলকিার পাভশ দাাঁবড়ভয় রভয়ভ ।” 
 
– “চসিাই চতা বঠক। চপ্রাভোবক অবসবপে মারা র্ায়বন। মারা চগভ  বকবরল ইোভনাবেে।” 
 
– “বকন্তু তুবম বনভি আমাভক বভলব ভল চর্ চতামাভদর চসভেিারী মারা চগভ !” 
 
– “বকবরল ইোভনাবেেই আমাভদর চসভেিারী ব ল। হাাঁদা তুবম। সব গুবলভয় চেভল । চপ্রাভোবক অবসবপে আমাভদর চসভেিারী 
ব ল আভগ। বকন্তু ব র দুই হল চস অনয আবপভস বড়বাবু হভয় বদবল হভয় চগভ ।” 
 



– “তুবম একবি শয়তান। আমাভক আভগ বলবন চকন?” 
 
– “চগালমাল র্খন কভরই চেভল , তখন োবলভয় র্াও। থামভল খারাপ চদখাভব।” 
 
িাভপাইবকন পুনরায় কবভরর বদভক বেরভলন। আভগর উৎসাভহই চথভম র্াওয়া বকৃ্ততা োবলভয় চগভলন। 
 
চপ্রাভোবক অবসবপে, দাবড়ভগাাঁে কামাভনা একিন পুরভনা চকরাণী, সবতযসবতযই একিা সমাবিেলভকর পাভশ দাাঁবড়ভয় ব ল। চস 
বক্তার বদভক চরভগ চোখ পাবকভয় তাকাল। 
 
মৃতভক কবর বদভয় সবাই র্খন বেরব ল তখন অনয চকরাণীরা হাসাহাবস কভর িাভপাইবকনভক বলল, “তুবম সব গুবভলি কভর 
বদভল! ... নয় বক? ... িযান্ত মানুষিভক কবর বদভয় বদভল চহ!” 
 
চপ্রাভোবক অবসবপে খুবই অসন্তুষ্ট হভয় রাগতস্বভর বলল, “চ াকরা, বযাপারিা খুবই খারাপ করভল। চতামার বকৃ্ততা মৃত মানুভষির 
িনয েলভত পাভর, বকন্তু িীবন্ত মানুভষির চক্ষভত্র চসবি ববদ্রুপ  াড়া বক ু নয়। আমাভক উভেশয কভর তুবম বক চর্ন সব বলব ভল 
– বনভলোে, ... দুনেীবত  ুাঁভত পাভর না, ... ঘুষি খায় না! ... এসব কথা িীবন্ত মানুষিভক শুিু বযে কভরই বলা র্ায়। আর চকউ 
চতামাভক আমার মুখ বনভয় লম্বা-েওড়া কথা বলভত বভলবন। সাদাবসভিই চহাক অথবা কুৎবসত েয়ঙ্করই চহাক আমার মুভখর োব 
বনভয় সবেসমভক্ষ এসব বলার দরকার বক ব ল? ... এগুভলা সবই পবরষ্কার অপমান।” 
 
২৬ িুলাই, ২০১৪। 
ওভয়বলিংিন, বনউবিলযান্ড।  
 

Wishing  you all a Happy Durgapuja & Dashera



 
A Noble Nobel Laureate: A Tribute to Amartya Kumar Sen 
 

Srikanta Chatterjee 
 
Introduction: The legend, the legacy and how much we really know 
 
The 1998 Nobel Prize for Economics was awarded to the Indian economist Amartya 
Kumar Sen in recognition of his many path-breaking contributions to the discipline, 
but principally for his work in the field of welfare economics which is a branch of 
economics concerned with the concepts and measurement of human wellbeing. While 
the whole of India rejoiced at this unique international recognition of one of the 
country’s greatest minds, not many, including some in the economics profession, are 
familiar with much of what Sen has contributed or why his contributions are 
considered so valuable. Many however are curious to know, as I realised on my recent 
visit to Calcutta at a time when the city was formally honouring its prodigious son. 
Indian newspapers and magazines, I noticed, have been doing a valuable job 
publishing mainly non-technical, easy-to-read, articles on Sen’s work by economists 
and others. Some of Sen’s own writings over the years have also been reprinted to 
give readers a taste of his intellectual depth and his wonderful felicity of expression in 
both Bengali and English.  
 
I feel sure that there are many amongst our expatriate community who would like to 
know something about Sen’s work and its relevance to the contemporary world. In 
this article I attempt this task, but I do so with a distinct sense of my own inadequacy. 
For even as one who makes a living as a professional economist, I feel that there is a 
lot in Sen’s economics which I cannot adequately do justice to. Besides, in a ‘popular 
piece’ such as this, one has to be selective and non-technical. And that adds to the 
incomplete nature of one’s assessment. Nevertheless, I try below to highlight some of 
Sen’s major contributions in economics and related disciplines. It would require a 
braver and, certainly, more erudite author than me to attempt a comprehensive 
appraisal of Sen’s prolific contributions in economics, economic history, ethics and 
philosophy. 
 
Scarcity, choice and the conflicting human goals: The stuff of 
economics 
 
Let me begin at the beginning. Because human wants are endless, but resources with 
which the wants are to be satisfied are in most cases limited, we have to make 
choices, and establish priorities. Economics as a discipline offers some logical 
principles to enable “rational” decisions to be made. The ultimate aim of most 
economic activities is to increase the amount of usable goods and services; but this 
has to be done in a manner that uses the least amount of scarce resources, and at as 
low an (average) cost as possible. The producers of goods and services are in business 
to make a profit, and their aim might be to maximise their profit; while the consumers  
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for whom the goods and services are produced would aim to derive as much 
satisfaction (utility) out of each unit of their spending as possible. These aims of the 
two groups in society- the producer and the consumer- might conflict. The producer  
would like to keep the costs down by paying less for the resources (including labour) 
to be used in the productive process, and to raise as much revenue as possible by 
charging a price which helps to maximise profits. The consumers who supply the 
labour and consume the goods and services being produced would like a high wage 
and a low price to maximise utility. To keep the system running smoothly, this 
conflict has somehow to be resolved. One school of economic thought, known as  
neoclassical economics, came up with the idea of a “perfectly competitive market” 
which is assumed to have many producers of an identical good, many consumers all 
with complete information about the goods on offer, costless entry and exit of firms 
into and out of markets. These assumptions, if fulfilled, guarantee that the producers 
are able to earn only a “normal” profit, labour wages are in line with each labourer’s 
contribution to the total output, and consumers are charged a price which is “fair”. 
The neoclassicists concede that the actual markets might deviate from this abstract 
model, but they also believe that, most markets, left to themselves, will, over a period 
of time, be able to resolve the producer-consumer conflict. This supposed long run 
tendency towards an equilibrium which is “just” forms the core of much economic 
theorising. There are many critics of this line of thinking, but it has nevertheless been 
the major influence on economic policy making in capitalist economies for over a 
century. 
 
Rational  Fools: Sen’s critique of neoclassical rationality 
 
The idea of “rationality” which derives from this approach postulates individuals who 
know what they want in order to maximise their own satisfaction, and who pursue 
economic activities with the exclusive aim of achieving that objective. Such rational 
individuals interact with one another in the market place as buyers and sellers of 
goods and services. And prices, purchases and sales arise out of these encounters in a 
manner that keeps the system going. The role of individuals as social beings with a 
social awareness is not given any importance in this approach - individual self-interest 
being the guiding principle in economic decisions. Economists using this approach do 
accept that there is such a thing as social wellbeing, in addition to the wellbeing of the 
(rational) individuals comprising a society. But social wellbeing is considered to be  
the sum total  of the wellbeing of individuals. Only by allowing individuals to 
maximise their own wellbeing independently therefore can maximum social 
wellbeing be achieved, according to this line of thinking. 
 
In critiquing this rather narrow approach to economic thinking, Sen has drawn 
attention to two traditions of economics as an intellectual and practical discipline. One 
of these is the ethical tradition of political economy which emphasises the societal 
aspect of human values - how human beings in their economic activities should 
conduct themselves as social beings. The other tradition is what Sen has called 
“engineering” which deals with the methods and means by which an economy 
functions. The elegant theoretical foundations of modern economics are based mostly 
on the application of principles that are more engineering than ethical. They 
emphasise how things work in modern economies rather than how they should work - 
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the normative dimension - is thought to be unnecessary. And yet, the modern pioneers 
of economics derived their approaches from both of these traditions. Adam Smith, the 
eighteenth century Scottish political economist, who is widely regarded as the father 
of modern economic thinking, was a professor of Moral Philosophy at Glasgow 
University. His thinking on economic issues combines both the strands usefully. 
 
As economics got more “technical”, the tradition of using mathematical ideas and 
techniques along the lines of the natural sciences such as physics became established. 
Economic problems started to be thought of as problems requiring a mathematical 
solution to be obtained by techniques such as maximising, minimising or optimising 
an economic relationship expressed in mathematical terms. While accepting that 
analyses based on such an approach has contributed to a clearer understanding of 
many complex relationships in economics, Sen, himself an outstanding theoretical 
economist, has lamented the departure of economic theory from its ethical roots.  For 
him, the private self-interest and the social good are not necessarily conflicting. 
Indeed, in many cases they are complementary. He has demonstrated how a pure 
rationalist in the neoclassical sense could be seen to be acting foolishly from a social 
viewpoint. Hence his telling phrase describing such an economic agent as a ‘rational 
fool’! He has cited Marx, approvingly, in this context …” the point is rather that 
private interest is itself already a socially determined interest…”  
 
The logical sequence leading to individual welfare maximisation can be viewed as 
follows: an individual’s choice is based on what an individual seeks to achieve; the 
individual seeks to achieve maximum satisfaction; satisfaction depends only on what 
the individual consumes and how much. Sen has questioned each of these premises. 
An individual’s choice may be guided by considerations of not just himself/herself, 
but of others in his/her family, community or country; his/her satisfaction may depend 
not just on his/her own consumption, but on that of others too. One may even give up 
some of one’s own consumption so that someone else may have a bit more. Sen has 
termed the sentiments that cause people to act this way ‘sympathy’ or ‘commitment’ 
which are perfectly rational sentiments, and, acting on such sentiments, an individual 
may achieve greater satisfaction than being purely selfish.  
 
 
From individual to social choice- the ‘possibilities’ and the 
‘impossibilities’ 
 
The American economist Kenneth Arrow in a path-breaking piece of research in the 
early 1950s showed that translating freely expressed individual choices into social 
choice without violating one or other basic rule of democracy is impossible. 
Democratic societies must therefore accept social decisions that are ‘undemocratic’, 
i.e. not based on consensus. An implication of this is that the only viable system of 
social choice is one that permits individuals in society to exercise their preferences in 
free markets. The protagonists of the conservative free market system found this a 
powerful weapon to argue their case against those who preferred collective decision 
making. The sentiments that all government action is, at least, potentially ‘bad’, that 
the government that leaves the private citizen to ‘freely choose’ is the most 
enlightened - sentiments that came to gain so much following in the 1980s and 
1990’s- are, philosophically, linked to the idea of individualism implied in Arrow’s 
theorem.  
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 Sen criticised the theorem on the ground of  its ‘informational poverty’ which makes 
its focus too narrow. For example, Sen points out that a society may have a grossly 
unequal distribution of income; but any redistribution in favour of the poor might be 
objected to by the rich. If such redistribution is still carried out, it becomes 
undemocratic. But if the society decides collectively how much inequality is 
‘acceptable’, and carries out redistribution accordingly, decisions may be democratic 
based on majority voting. Sen also showed that Arrow’s acceptance of the ‘libertarian 
principle’ that a change is only acceptable if at least one person benefits from it, and 
no one loses is faulty because it violates some fairly basic tenets of liberalism.  In 
several strikingly original papers, Sen reconstructed social choice theory by 
rigorously establishing the conditions necessary for democratic decisions to reflect 
individual values in a society. His reputation as an outstanding economic theorist is 
based mainly on his work in this area which uses the tools of set theory and other 
forms of abstract mathematics. His work in this area has also challenged many 
accepted notions of mainstream economics, helping to make alternative notions 
worthy of attention. 
 
 
Entitlement, rights and capability: the poverty of orthodox 
economics 
 
Sen’s reputation amongst non-specialists is probably based on his work on poverty 
and famine. Indeed, the Nobel Committee also made a special mention of his work in 
these areas. The very notion of famine is bound up with the idea of food shortage, ie 
less food than would be necessary to feed a population. Such shortages of food can be 
termed supply-failures, which  may be caused by droughts or floods, for example. Sen 
has studied several major famines and found in each case no particular evidence of a 
significant supply failure. The Great Bengal Famine of 1943 for example took place 
in a year when the rice harvest, while somewhat lower than the average for the 
preceding five years, was actually some 13 p.c. higher than in 1941 when there was 
no famine. A similar situation was observed to prevail in the Ethiopian famines of 
1973 and 1974, and the Bangladesh famine of 1974. So why did some 2 million 
people starve to death in the Bengal famine?  Sen developed the ideas of ‘entitlement 
and deprivation’ to explain the apparent anomaly.  
 
These ideas are based on the notion that the mere availability of food (or some other 
necessary item) is no guarantee in a market economy that everybody will have enough 
(or any) food to eat. Because the food has to be bought, the command over food will 
depend on how much purchasing power one has. By earning an income one can 
command food. If for some reason the opportunity to earn an income is reduced, some 
people will go without an income and therefore without an entitlement to food. Such 
deprivation can happen even if there was enough food in a society to satisfy the 
nutritional needs of all its members. Notice the increase in the number of people in a 
food exporting country like New Zealand seeking help at the food banks in recent 
years when increased unemployment and reduced social security benefits have 
deprived some people of their entitlements to food. In the war-time economy of 
Bengal, many economic activities in the rural areas were disrupted, causing some 
agricultural labourers and others to lose their incomes totally or partially. Added to 
that was the inflationary price increases caused by increased war-time expenditure. 
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The price of rice rose by more than the prices of some other goods such as fish, milk, 
cloth and so on. The entitlements of the sellers of these goods to rice therefore also 
declined. To earn extra incomes, many who did not normally work as agricultural 
labourers now joined this labour force, thus pushing the agricultural wages down, and 
causing further deprivation. All these factors combined to make hunger and 
malnutrition widespread in the rural areas of Bengal where many died in 1943 and 
1944. The cities and the industrial areas fared less badly because the government set 
up a system of food rationing which satisfied the minimum cereal needs of the urban 
dwellers. When village folk started to migrate in large numbers to the cities in search 
of work and food, death due to starvation started occurring there as well, points out 
Sen. 
 
These ideas may look simple, but they offer new insights into the causes of 
widespread human misery, sometimes in the midst of plenty. They also help 
emphasise the importance of government action in reducing the impact of famines and 
starvation. Sen goes on to point out that large scale famines do not occur in 
democratic countries because governments in such countries feel compelled to act 
since inaction may cost them their office! In a country where public opinion does not 
make an input into how the country is ruled, famines or large scale starvation may not 
bring forth public action. Sen uses the example of the widespread food shortage and 
famine during China’s Great Leap Forward experiment of 1958-60 when many 
millions perished without any serious public reaction. In post liberation Bangladesh, 
likewise, the lack of democratic accountability made the terrible famine of 1974 
possible. Indian democracy, despite its many shortcomings, has helped avoid famines 
of the magnitude experienced during British rule, and prior to it. Public action in 
democracies is a useful weapon against potential catastrophes like famine. 
 
Sen went on to develop more satisfactory measures of poverty, inequality and human 
deprivation of other sorts. Poverty affects human capabilities, and that in turn 
perpetuates human misery. His work with Jean Dreze brings out the extent of 
inequality between males and females in society, and even within families. Even 
amongst the poor, Sen points out, women are much more disadvantaged than men 
when it comes to access to education, medical care and nutrition. The destitution of 
the poor women in the Indian subcontinent is so abject that they might as well not 
exist. Sen has persistently emphasised the importance of basic education and health 
care in the development of a country, drawing attention to India’s relative failure in 
these areas against the better performance of countries such as Sri Lanka and China, 
for example. Even within India, he has found Kerala’s success in these areas 
significant in the context of Kerala’s achievements on many social and economic 
fronts. 
 
The connections between property rights, human entitlements, ethical and legal 
foundations of societal arrangements have all found a place in Sen’s relentless quest 
for justice in societies. Robert Solow, the eminent American economist and a Nobel 
Laureate himself, once called Sen “the conscience of our profession”.  Sen’s wide 
intellectual interests, sharp theoretical mind, and genuine concern for the 
underprivileged have combined to make him an influential figure internationally. 
Through the efforts of the late Mahbub-ul-Haq, the former chief economist of 
Pakistan and a close friend of Sen’s who  worked closely with the UNDP, the UN has 
come to accept the Human Development Index (HDI) as an alternative measure of 
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human wellbeing. This measure takes into account factors such as basic education, 
longevity as well as income per head in assessing the state of wellbeing of a country’s 
citizens, and in ranking it internationally. The intellectual influence of Sen in the 
development of this concept is readily apparent. 
 
The account above is about Amartya Sen, the economist and scholar. It would be 
inappropriate to conclude my tribute to my former teacher and revered friend without 
a mention of Amartyada, the person. I remember with pleasure and gratitude the many 
years when we had a close relationship as professional colleagues and friends. His 
(second) wife Eva was my colleague and a dear friend; his mother whom, we called 
Amitamashi, would visit us during her summer sojourns to London every year. The 
memory of the many happy gatherings at their home in Camden, London, and a few at 
our home in Surrey are still vivid, though tinged with sadnees for the untimely death 
of Eva in the mid 1980s. Amartyada was always a warm, vivid personality who 
carried his scholarship lightly. A lover of good food, he would pay compliments to 
(my wife) Sandhya’s ‘muger dahl’ in particular, although Sandhya used to be hesitant 
to invite him because she felt that the great man’s mind was on more serious matters, 
and we should not disturb that!  
 
The memory of that walk we took with Amitamashi around London’s Kew Gardens 
on a warm afternoon many summers ago listening to her reminiscences of 
Rabindranath, whom she called   dadamashai, is still fresh in my mind. When visiting 
Santiniketan in early 1980, we were persuaded by my niece, who was a student there, 
to visit the Sen household. To our pleasant surprise, Eva and their two children 
Indrani and Kabir were also there. Amitamashi’s mother, Kiranbala Sen was still 
alive, and I remember asking Amitamashi if we might offer her our ‘pronams’. She 
went next door to alert her mother first, and, then, took us to her room where she 
announced “ Ma, dekho, era  Bilet theke tomake pronam korte esechhe”. I felt 
abashed in the presence of that legendary lady, the widow of the scholar Kshitimohan 
Sen, who had lived through the evolution of that world-renowned institution bearing 
the name of its famous founder Gurudev Rabindranath Tagore. She sat up in her bed 
as we offered our ‘pronams’. Touching our heads, she said ‘it is good of you to come, 
Indira was here yesterday too’. She was referring to Indira Gandhi, then Prime 
Minister of India, and a former student of Santiniketan! 
 
Well, that is enough of my own stories! The economist Amartya Sen is an object of 
admiration of all fellow economists. The person Amartyada is very much the man-
next-door - approachable, delightfully witty and humorous, affectionate, helpful and 
generous. May he be spared many more years to continue his scholarly work. 
 
 
 



এঁড়ে  বাছুর 
অমিত সেনগুপ্ত 

ঠাকুরদাে স ািরগঞ্জে সগঞ্জেন িঙ্গলবাঞ্জরর হাঞ্জে। েুখবরো 
তাাঁঞ্জ  অমবলঞ্জে মদঞ্জত হয়। রািজয় তখনই স ািরগঞ্জের 
মদঞ্জ  হাোপথ ধরঞ্জলন। পঞ্জথই ঠাকুরদাঞ্জের েঞ্জঙ্গ সদখা। 
েুখরো এ   থায় ভাঙঞ্জলন না। বলঞ্জলন “এ ো এাঁঞ্জে 

বােুর হঞ্জয়ঞ্জে”। বামেঞ্জত এ ো সগারুর তখন বােুর হওয়ার 
 থা মেল। ঠাকুরদাে ভাবঞ্জলন বমুি সেই সগারুোরই এ ো 
বােুর হঞ্জয়ঞ্জে। মতমন এঞ্জগাঞ্জলন সগায়াল ঘঞ্জরর মদঞ্জ । 
রািজয় সহঞ্জে বলঞ্জলন “ওমদঞ্জ  নয়, ওমদঞ্জ  নয়, এমদঞ্জ  
এে, এাঁঞ্জে বােুর সদখামি”। বঞ্জল সগায়াল ঘঞ্জর না মগঞ্জয়, 
ঠাকুরদােঞ্জ  মনঞ্জয় আর এ  ঘঞ্জর ঢু ঞ্জলন রািজয়। নব 
জাত ঞ্জ  (২৬ সেঞ্জেের ১৮২০) সদমখঞ্জয় বলঞ্জলন, “এই 
সে সতািার এাঁঞ্জে বােুর। এাঁঞ্জে বােুর বললাি স ন জান? 

এ এাঁঞ্জে বােুঞ্জরর িত এ গুঞ্জয় হঞ্জব। ো ধরঞ্জব তাই  রঞ্জব, 
 াউঞ্জ  ভয়  রঞ্জব না”। তার পর বলঞ্জলন “ও হঞ্জব 
ক্ষণজন্মা, অপ্রমতদ্বন্দী এবং মবদযা ও দয়ার োগর। ওর 
জনয আিার বংশ ধনয হঞ্জব। ওর নাি রাখলাি, 
ইশ্বরচন্দ্র”।  

মবদযাোগঞ্জরর সলখা ‘বণণ-পমরচঞ্জয়র’ প্রথি ভাঞ্জগ, সগাপাল ও 
রাখাল নাঞ্জি দইুটি সেঞ্জলর গল্প আঞ্জে। আজ াল বাঙ্গালীর 
সেঞ্জল-সিঞ্জয়রা মবদযাোগঞ্জরর ‘বণণ-পমরচয়’ পঞ্জে না। তাই 
সগাপাল ও রাখাঞ্জলর গল্প তারা অঞ্জনঞ্জ ই জাঞ্জন না। িঞ্জন 
হয় প্রায় পাঁমচশ-মতমরশ বের হঞ্জয় সগঞ্জলা, বাঙ্গালীর সেঞ্জল-
সিঞ্জয়রা,  আর ‘বণণ-পমরচয়’ মদঞ্জয় পোশুনা শুরু  ঞ্জর 

না, ো আিাঞ্জদর েিয় হত। আজ সথঞ্জ  পাঁমচশ মতমরশ 
বের আঞ্জগও বঞ্জণণর েঞ্জঙ্গ পমরচয় হঞ্জয়ঞ্জে, এর ি প্রঞ্জতয  
বাঙ্গালী  সেঞ্জলঞ্জিঞ্জয়, গল্পদটুি জানত। দষুু্ট সেঞ্জলঞ্জদর বলা হত 
রাখাল আর শান্ত-মশষ্ট ভাল সেঞ্জলঞ্জদর বলা হত সগাপাল।  

মবদযাোগর মনঞ্জজই বঞ্জলঞ্জেন,  

“সগাপাল বে েুঞ্জবাধ বাল । তার বাপ-িা তাঞ্জ  েখন ো 
বঞ্জলন, সে তাই  ঞ্জর। ো পায় তাই খায়, ো পায় তাই 
পঞ্জর, ভাল খাব, ভাল পরব বঞ্জল উৎপাত  ঞ্জর না। 
সগাপাল েখন পেঞ্জত োয়, পঞ্জথ সখলা  ঞ্জর না। ে ঞ্জলর 
আঞ্জগ পাঠশালায় োয়, মনঞ্জজর জায়গায় চুপ  ঞ্জর বঞ্জে বই 
খুঞ্জল পেঞ্জত থাঞ্জ  এবং গুরুিশায় েখন ো বঞ্জলন িন 
মদঞ্জয় সশাঞ্জন।  

আর সগাপাঞ্জলর ঠি  মবপরীত হল রাখাল, সেিন দষুু্ট 
সতিমন অবাধয। সলখাপো  ঞ্জর না, স বল েঙ্গীঞ্জদর েঞ্জঙ্গ 
িগো িারািামর  ঞ্জর। রাখালঞ্জ  স উ ভালবাঞ্জে না। 
মবদযোগর বঞ্জলঞ্জেন স ান বালঞ্জ রই রাখাঞ্জলর িত হওয়া 
উমচৎ নয়। সে রাখাঞ্জলর িত হইঞ্জব সে সলখা-পো মশমখঞ্জত 
পামরঞ্জব না”।  

মবদযাোগঞ্জরর মচন্তা হল সলখাপো সশখা, তাই মতমন 
সগাপাঞ্জলর প্রশংো  ঞ্জরঞ্জেন, েমদও সেঞ্জলঞ্জবলায় মতমন 
রাখাঞ্জলর িতই দষুু্ট মেঞ্জলন, তঞ্জব সলখাপোয়  তাাঁর িন 
বরাবরই সগাপাঞ্জলর িতই মেল এবং মতমন েঞ্জথষ্ট সলখাপো 
মশঞ্জখ িহাপমিত হঞ্জয়, মবদযাোগর উপামধ সপঞ্জয়মেঞ্জলন। 

আিাঞ্জদর সদঞ্জশ সগাপাঞ্জলর অভাব সনই। সগাপাল ও 

নােুঞ্জগাপাল পঞ্জথ ঘাঞ্জে অঞ্জন  সদখঞ্জত পাওয়া োয়। সু্কল-
 ঞ্জলঞ্জজর সগাপাল, মবশ্বমবদযালঞ্জয়র সগাপাল, অমিে- াোরীর 
সগাপাল, েংোঞ্জরর সগাপাল, নানা সেণীর সগাপাল আঞ্জে 
আিাঞ্জদর সদঞ্জশ। অবশয আজ াল রাখাঞ্জলরও অভাব সনই। 
ম ন্তু তব ুইমতহাে পেঞ্জল সদখা োয় সে, সে স ানও 
সদঞ্জশর েিাঞ্জজ সগাপাঞ্জলর ো দাি, তার সচঞ্জয় অঞ্জন  সবশী 
দাি রাখাঞ্জলর িত সেঞ্জলঞ্জদর।  

রবীন্দ্রনাথ তাাঁর ‘মবদযাোগর চমরত’ গ্রঞ্জে খুব েুন্দর ভাঞ্জব 
এই  থাটি মলঞ্জখঞ্জেন। মতমন মলঞ্জখঞ্জেন “এই ক্ষীণঞ্জতজ 
বাংলাঞ্জদঞ্জশ রাখাল ও তার জীবনীঞ্জলখ  ঈশ্বরচঞ্জন্দ্রর িত 
দদুণ ান্ত সেঞ্জলর প্রাদভুণ াব হঞ্জল, বাঙ্গালী জামতর শীণণচমরঞ্জের 
অপবাদ ঘুঞ্জচ সেঞ্জত পাঞ্জর। েুঞ্জবাধ সেঞ্জলরা পাশ  ঞ্জর ভাল 



চা মরবা মর পায়, মববাহ াঞ্জল প্রচুর বরপন পায়। ম ন্তু 
অবাধয অশান্ত সেঞ্জলঞ্জদর  াে সথঞ্জ  অঞ্জন  ম েু আশা 
 রা োয়। বহু াল পূঞ্জবণ এ দা নবদ্বীঞ্জপ শচীিাতার এ  
অমত দরুন্ত সেঞ্জল এই আশা পুণণ  মরয়ামেঞ্জলন। তার 
বহু াল পঞ্জর বীরমেংঞ্জহর ভগবতী সদবীর আর এ  প্রবল 
দরুন্ত সেঞ্জল এই আশা পূণণ  ঞ্জরন। নবদ্বীঞ্জপর মনিাই ও 
বীরমেংঞ্জহর ঈশ্বরচন্দ্র, বাংলার ইমতহাঞ্জের দইু েুগেমিক্ষঞ্জণর 

- দইু আদশণ েুগপুরুষ”। 

সেঞ্জলঞ্জবলায় ঈশ্বরচন্দ্র সগাপাঞ্জলর িত েুঞ্জবাধ বাল  মেঞ্জলন 
না, বরং রাখাঞ্জলর িতই দরুন্ত মেঞ্জলন। েমদও সলখাপোয় 
তাাঁর  বরাবরই প্রবল আগ্রহ মেল এবং এই এ টি মবষয় 
োো েুঞ্জবাধ বাল  সগাপাঞ্জলর েঞ্জঙ্গ তাাঁর চমরঞ্জের স ান 
মিল মেল না। পাাঁচ বের বয়ঞ্জে মতমন েনাতন ের ার 
নাঞ্জি এ  গুরুিশাঞ্জয়র পাঠশালায় ভমতণ  হন। েনাতন 
পমিত োেঞ্জদর প্রহার  রঞ্জত খুব পেু মেঞ্জলন। দরুন্ত 
ঈশ্বঞ্জরর মপঞ্জঠ প্রায়ই েনাতঞ্জনর সবঞ্জতর দাগ সদখা সেত। 
ঠাকুরদাে তখন ভয় সপঞ্জয়  ালী ান্ত নাঞ্জি অনয এ  
গুরুিশাঞ্জয়র পাঠশালায় সেঞ্জলঞ্জ  পাঠাঞ্জলন। ‘বণণ-পমরচঞ্জয়’ 
মবদযাোগর মলঞ্জখঞ্জেনঃ “সগাপাল েখন মবদযালঞ্জয় োয়, পঞ্জথ 
সখলা  ঞ্জর না, ে ঞ্জলর আঞ্জগ পাঠশালায় োয়”। 
মবদযাোগর ম ন্তু মনঞ্জজ  খনই তা  রঞ্জতন না। পাঠশালায় 
োতায়াঞ্জতর পঞ্জথ মতমন প্রমতঞ্জবশীঞ্জদর নানা ভাঞ্জব উপদ্রব 
 রঞ্জতন। োরা শুমচবায়ুগ্র�, তাঞ্জদর দরজার োিঞ্জন িয়লা 
আবজণ না সিঞ্জল মদঞ্জতন, োঞ্জত তারা দরজা খুঞ্জলই সতঞ্জল 
সবগুঞ্জন জঞ্জল ওঞ্জঠ। প্রমতঞ্জবশীরা ভয় সদখাঞ্জল মতমন সিাঞ্জেই 
গ্রাহয  রঞ্জতন না, বরং তাঞ্জদর মবরক্ত  রার জঞ্জনয তাাঁর 
মজদ্ আরও বােত। বাল  ঈশ্বরচন্দ্র সে ভাঞ্জব প্রমতঞ্জবশীঞ্জদর 
জালাতন  রঞ্জতন, রবীন্দ্রনাথ তাাঁর ‘মবদযাোগর চমরত’এ 
মলঞ্জখঞ্জেন, “সবাধ  মর বণণ-পমরচঞ্জয়র েবণজনমনমন্দত রাখাল 

সবচারাও  খনও এিন  াজ  ঞ্জর নাই”। 

তা োো শুধু গ্রািবােীরা নয়, সবচারা গােপালা পেণন্ত 
বাল  ঈশ্বঞ্জররচঞ্জন্দ্রর এই উপদ্রপ িখু বঞু্জজ েহয  রত। 
পাঠশালার পঞ্জথ পা া ধাঞ্জনর শীষ, জঞ্জবর শীষ, আি, 
জাি,  াঠাল, সপয়াো ইতযামদ োবতীয় ো িল পাওয়া 
সেত, এইেব মতমন সখঞ্জত সখঞ্জত সেঞ্জতন।  খন সে 
পাঠশালায় সপ াঁেঞ্জতন তার ঠি -ঠি ানা থা ত না। 
এ বার সতা ধাঞ্জনর শীষ গলায় আেঞ্জ , প্রাণ প্রায় োয় 
োয় অবস্তা হঞ্জয় মেল। এিনই মেল তাাঁর দরুন্তপনা, সে 
‘বণণ-পমরচঞ্জয়র’ রাখাঞ্জলর গুরু হওয়ারই সোগয। বীরমেংঞ্জহর 
িাটিঞ্জত, িাঞ্জঠ-ঘাঞ্জে, গাঞ্জের ডাঞ্জল-ডাঞ্জল বাল  ঈশ্বরচঞ্জন্দ্রর 
সদ ৌ্রাঞ্জের পাঞ্জয়র মচহ্ন মচর াল আাঁ া থা ঞ্জব এবং তাাঁর 
সেই সদ ৌ্রাঞ্জের পদধ্বমন মচর াল সশানা োঞ্জব। আজও 
সশানা োয়। 

সিদনীপুঞ্জরর বীরমেংহ গ্রাি দমরদ্র সিহনতী িানঞু্জষর গ্রাি। 
রাজা-িহারাজা বা জমিদারঞ্জদর ভগ্ন�ূঞ্জপরও স ান মচহ্ন 

সেখাঞ্জন সনই। আঞ্জে গ্রাি বােীঞ্জদর িাটির ঘর। িাটির 
ঘঞ্জরই ঈশ্বরচন্দ্র জঞ্জন্মমেঞ্জলন এবং এই িাটির ঘঞ্জরই মতমন 

িানষু হঞ্জয় মেঞ্জলন। বীরমেংঞ্জহর গ্রািবােীরা প্রধানত সেই 
সেণীর িানষু, িাটির েঞ্জঙ্গ োাঁঞ্জদর সোগাঞ্জোগ প্রতযাক্ষ ও 

গভীর।  ৃষ , সজঞ্জল, বাগদী এঞ্জদরই বাে সবশী বীরমেংঞ্জহ। 
ব্রাহ্মণ, বৈ্দয,  ায়স্ত প্রভৃমত উচ্চবঞ্জনণর বাে মবঞ্জশষ সনই। 
অমধ াংে গ্রািবােীই মেল িাটির িানষু, খাটি িানষু। 
ঈশ্বরচন্দ্র সেঞ্জলঞ্জবলায় িাটির  াো ামে এই খাটি 
িানষুগুমলর িঞ্জধযই বে হঞ্জয়মেঞ্জলন, িানষু হঞ্জয়মেঞ্জলন। 
চাষী-সজঞ্জল-বাগদীর সেঞ্জলরা তাাঁর সখলার ও সদ ৌ্রাঞ্জের 
েঙ্গী ও েহচর। সেই  ারঞ্জনই তাাঁর চমরঞ্জে  ৃমেিতার স ান 
মচহ্ন মেল না, েহজ েরল ও বমলষ্ঠ হঞ্জয় মতমন গঞ্জে 
উঞ্জঠমেঞ্জলন। গ্রাঞ্জির সেঞ্জলঞ্জদর েঞ্জঙ্গ  পাটি সখলঞ্জতন, 
ডািাগুমল সখলঞ্জতন, কুম�  রঞ্জতন। এই েব সখলঞ্জত মতমন 
খুব ভালবােঞ্জতন। ভয়ডর বঞ্জল স ান ম েু তাাঁর িঞ্জধয মেল 
না। গ্রাঞ্জি তখন ভূতঞ্জপ্রঞ্জতর ও সচারডা াঞ্জতর ভয় েঞ্জথষ্ট 
মেল। জীবন্ত বা িতৃ স ানও ভুঞ্জতই তাাঁঞ্জ  মবচমলত  রঞ্জত 
পারত না। এ বযাপাঞ্জর মতমন মেঞ্জলন তাাঁর ঠাকুরদাদা, 
রািজয় বঞ্জিযাপাধযাঞ্জয়র উপেুক্ত নামত।  

ঠাকুরদাদা রািজয় মদঞ্জন-রাঞ্জত েখন ইিা বঞ্জন জঙ্গঞ্জলর 
পঞ্জথ চলঞ্জতন। েঞ্জঙ্গ থা ত এ ো পা া বাাঁঞ্জশর িজবতু 
লাঠি। পঞ্জথর দরুত্ত্ব বা মবপদ আপদ ম েুই মতমন গ্রাহয 
 রঞ্জতন না।  াউঞ্জ  েঞ্জঙ্গ মনঞ্জয়ও পথ চলঞ্জতন না। তাাঁর 
এই িজবতু লাঠির আঘাঞ্জত শুধু সচার-ডা াত নয়, বঞু্জনা 
ভাল্ল ুঞ্জ ও মতমন জখি  ঞ্জরঞ্জেন। এ বযাপাঞ্জর ঈশ্বরচন্দ্র 
মেঞ্জলন তাাঁর ঠাকুরদাদার সোগয উত্তরামধ ারী। রািজয় 
তাাঁর মপ্রয়তিঃ নামতটিঞ্জ  ধনঞ্জদ লত ম েু মদঞ্জয় সেঞ্জত পাঞ্জরন 
মন বঞ্জে, ম ন্তু তাাঁর চমরঞ্জের দজুণ য় সপ ৌ্রুঞ্জষর িহৎ গুণটি 
উজার  ঞ্জর মদঞ্জয় মগঞ্জয়মেঞ্জলন। ঈশ্বরচন্দ্র মবদযাোগঞ্জরর 
জীবঞ্জনর সেষ্ঠ ে্পদদ মেল এই দজুণ য় সপ ৌ্রুষ। আর মেল 
তাাঁর দয়াশীলতা, োর আঞ্জলাচনা আমি এখন  রব।  

মবদযাোগর েখন মবদযাোগর হঞ্জয়ঞ্জেন, তখন এ  েিয় 
মবদযাোগঞ্জরর বীরমেংহ গ্রাঞ্জির বামে আগুঞ্জন পুঞ্জে োই হঞ্জয় 
সগল। মবদযাোগর তখন িা ভগবতী সদবীঞ্জ  স াল াতায় 
মনঞ্জয় োবার সচষ্টা  রঞ্জলন। িা তখন তাাঁঞ্জ  বলঞ্জলন “সে 
েব গরীঞ্জবর সেঞ্জল এখাঞ্জন সখঞ্জয় বীরমেংহ ইসু্কঞ্জল পেঞ্জত 
োয়, আমি এখান সথঞ্জ  চঞ্জল সগঞ্জল তারা ম  সখঞ্জয় ইসু্কঞ্জল 
োঞ্জব?” 

মবদযাোগর এ মদন ভগবতীঞ্জদবীঞ্জ  মজজ্ঞাো  রঞ্জলন, “িা 
সতািার  ী স ান গয়না পরবার ইিা হয়?” 

ভগবতী সদবী উত্তর মদঞ্জলন, “বাবা, অঞ্জন মদন সথঞ্জ  
আিার মতনখামন গয়না পরবার বে ইিা আঞ্জে। গ্রাঞ্জির 
সেঞ্জলঞ্জদর জঞ্জনয এ ো দাতবয মবদযালয়  ঞ্জর দাও, গ্রাঞ্জির 
গরীবঞ্জদর জঞ্জনয এ ো দাতবয মচম ৎোলয়  ঞ্জর দাও, আর 



গ্রাঞ্জির গরীঞ্জবর সেঞ্জলঞ্জদর এ ো থা া-খাওয়ার বযাবস্তা 
 ঞ্জর দাও। অঞ্জন মদন সথঞ্জ  এই মতনখামন গয়নার আিার 

বে োধ।” 

িাঞ্জয়র গয়নার োধ মবদযাোগর অপূণণ রাঞ্জখন মন।  

দপুুঞ্জর বামের ে ঞ্জলর খাওয়া-দাওয়া হঞ্জয় সগঞ্জলও, 
ভগবতীঞ্জদবী মনঞ্জজ েহঞ্জজ সখঞ্জত বেঞ্জতন না। েমদ স ান 

অমতমথ এঞ্জে পঞ্জে। েমদ স ান অভুক্ত গরীবিানষু এঞ্জে 
দাাঁোয় এ িঞু্জঠা অঞ্জের জঞ্জনয। েতদরু োধয, িানঞু্জষর 
দঃুখ- ষ্ট দরূ  রার সচষ্টা  রঞ্জতন মতমন। পাোয় পাোয় 
ঘুঞ্জর সবরাঞ্জতন মতমন, ে ঞ্জলর সখাাঁজ খবর মনঞ্জত। দঃুখীর 
জাত মবচার  রঞ্জতন না। অবাঞ্জধ রুগ্ন হামে-সডাঞ্জির 
ঔষধ-পঞ্জথযর বযাবস্তা  রঞ্জতন। অঞ্জন  েিয় েঞ্জঙ্গ থা ত 
োগু-মিচমর, এিনম  দর াঞ্জর মতমন মনঞ্জজ রুগীর বামে 
মগঞ্জয় পথয বৈ্মর  ঞ্জর মদঞ্জয় এঞ্জেঞ্জেন। 

ভগবতীঞ্জদবী গ্রাঞ্জির গরীব চাষাভুঞ্জষাঞ্জদর ো া ধার মদঞ্জতন। 
োঞ্জদর  াে সথঞ্জ  েহঞ্জজ ো া আদায় হত না, মতমন মনঞ্জজ 

সেঞ্জতন তাঞ্জদর  াঞ্জে ো া আদায়  রঞ্জত।  খনও  খনও 
খুব রাগ  ঞ্জর ো া সিরত চাইঞ্জতন, বলঞ্জতন, সতারা েমদ 
ো া সিরত না মদমব, সতা আমি অনয  াউঞ্জ  ম   ঞ্জর 
ধার সদব? ভগবতীঞ্জদবীর রাগ সদঞ্জখ স উ স উ তাাঁঞ্জ  তুষ্ট 
 রার সচষ্টা  রত, স উ স উ দ ুসিাো সচাঞ্জখর জল 
সিঞ্জল তাঞ্জদর দঃুঞ্জখর  থা জানাত, স উ স উ আবার 
মবদযাোগঞ্জরর নাি  ঞ্জর, ভগবাঞ্জনর  াঞ্জে তাাঁৌ্র িঙ্গল 
প্রাথণনা  রত। ভগবতীঞ্জদবীর রাগ পঞ্জে সেত এবং মতমন 
বলঞ্জতন, “ঠি  আঞ্জে, ঠি  আঞ্জে, েখন েুমবধা হঞ্জব তখন   

মদে। আহাঞ্জর সদঞ্জখ িঞ্জন হঞ্জি আজ বমুি সতাঞ্জদর ম েু 

খাওয়া হয়মন। আয় আয় আিার বামেঞ্জত আজ খামব।” 
ো া সশাধ মদঞ্জত না পারায় স উ স উ েমদ স াঁ ঞ্জদ সিলত, 
সতা মতমন স্বান্তনা মদঞ্জয় বলঞ্জতন, “অবস্তা ভাল হঞ্জল মদমব, 
আর না হয় না মদমব। তার জঞ্জনয  াাঁমদে স ন?”  

অঞ্জন  িমহলার িঞ্জধযই দয়া-দামক্ষনয সদখা োয়। ম ন্তু 
ভগবতীঞ্জদবীর দয়ার িঞ্জধয  ী এ ো সেন অোধারণত্ব 
মেল। ভগবতীঞ্জদবীর দয়ার বযাক্ষা  ঞ্জর রবীন্দ্রনাথ বঞ্জলঞ্জেন, 
“দয়াবমৃত্ত আরও অঞ্জন  রিণীর িঞ্জধয সদখা োয়, ম ন্তু 
ভগবতীর দয়ার িঞ্জধয এ টি অোধারণত্ত্ব মেল, তাহা স ান 
প্র ার েং ীণণ েংস্কাঞ্জরর দ্বারা বদ্ধ মেল না। োধারণ 
সলাঞ্জ র দয়া মদয়াইশলাই-শলা ার িঞ্জতা স বল মবঞ্জশষরূঞ্জপ 
েঙ্ঘঞ্জষণই জ্বমলয়া ওঞ্জঠ এবং তাহা অভযাে ও সলা াচাঞ্জরর 
কু্ষদ্র বাঞ্জের িঞ্জধযই বদ্ধ। ম ন্তু ভগবতীঞ্জদবীর হৃদয়, েুঞ্জেণর 
নযায় বমুদ্ধ-উজ্জ্বল দয়ারমি স্বভাবতই চতুমদণ ঞ্জ  মবম ণণ 
 মরয়া মদত, শাস্ত্র বা প্রথা-েংস্কাঞ্জরর অঞ্জপক্ষা  মরত না।”  

মবদযাোগঞ্জরর িা ভগবতীঞ্জদবীর দয়ার  থা এবং 
মবদযাোগঞ্জররও দয়ার অঞ্জন  গল্প- ামহমন আিরা শুঞ্জনমে 

এবং তা বাংলার ঘঞ্জর ঘঞ্জর ম ংবদন্তীঞ্জত পমরণত হঞ্জয়ঞ্জে। 
এই েব গঞ্জল্পর মভতর মদঞ্জয় আেল মবদযাোগরঞ্জ  জানা 
োয়, সবািা োয়।  

বাপ-িাঞ্জয়র প্রমত মবদযাোগঞ্জরর ভমক্তর গল্প বাংলাঞ্জদঞ্জশ 
প্রবাঞ্জদর িত জনমপ্রয়। বাবা ঠাকুরদাে খুব েুপুরুষ ও 
েুদশণণ মেঞ্জলন না এবং তাাঁর স্বভাবও এ েু রুক্ষ্মধরঞ্জণর 
মেল। িা ভগবতীঞ্জদবী মেঞ্জলন অপূবণ েুন্দরী এবং তাাঁর 
স্বভাবও অতযান্ত স ািল ও িধুর মেল। ম ন্তু তাাঁর 
িেণযাদাঞ্জবাধ মেল খুবই প্রখর। এতেুকু আঘাত বা অপিান 
মতমন েহয  রঞ্জত পারঞ্জতন না। তঞ্জব দম্ভ তাাঁর মেল না, 
ম ন্তু তাাঁর চমরঞ্জের এিন এ ো েরলতা ও স্বাতন্ত্রতা মেল 
সে বাইঞ্জর সথঞ্জ  সদখঞ্জল দঞ্জম্ভর িত িঞ্জন হত। মবদযাোগর 
তাাঁর িাঞ্জয়র চমরঞ্জের এই স ািলতা, িধুরতা এবং তীব্র 
স্বাতন্ত্র ও িেণাদাঞ্জবাধ সপঞ্জয়মেঞ্জলন। বাবার  াঞ্জে সপঞ্জয়মেঞ্জলন 
মনরহঙ্কার ও মনঃস্বাথণবমুদ্ধ। আর তাাঁর ঠাকুরদাদার সথঞ্জ  
সপঞ্জয়মেঞ্জলন তাাঁর তীব্র সতজ।  

তাাঁর বাবা-িাঞ্জয়র স্বভাঞ্জবর িঞ্জধয পাথণ য মেল বঞ্জল িাঞ্জি 
িাঞ্জি োংোমর  জীবঞ্জন িন  ষা মষ হত। তঞ্জব তা 
সবশীক্ষণ টি ত না। ঠাকুরদাঞ্জের বাইঞ্জরো রুক্ষ হঞ্জলও, 
মভতরো মেল েহজ ও েরল। আর ভগবতীঞ্জদবীর বাইঞ্জরো 
মেল সদবীিমূতণ র িত শান্ত ও প্রেে, ম ন্তু সভতরো মেল 
সতজস্বী মবঞ্জদ্রাহীর িঞ্জতা। ঠাকুরদাঞ্জের োিানয  থায় িাঞ্জি 
িাঞ্জি মতমন ভয়ান  অমভিান  রঞ্জতন। ঠাকুরদাে েখন 
বিুঞ্জতন ভগবতী রাগ  ঞ্জরঞ্জেন, তখন তাাঁঞ্জ  খুমশ  রঞ্জত 
ঠাকুরদােঞ্জ  সবশী  ষ্ট  রঞ্জত হত না। ভগবতী সলা জন 
খাওয়াঞ্জত খুব ভাঞ্জলাবােঞ্জতন। বে িাে সদখঞ্জল তাাঁর রাগ 
অমভিান েব এ  িহূুঞ্জতণ  উঞ্জে সেত। তাাঁর রাগ ভাঙ্গাবার 
এই স  শলটি ঠাকুরদাে খুব ভালভাঞ্জব রপ্ত  ঞ্জরমেঞ্জলন। 
গৃমহণীর রাঞ্জগর লক্ষণ সদখঞ্জলই মতমন েব  াজ সিঞ্জল হাঞ্জে 
অথবা সজঞ্জলঞ্জদর  াঞ্জে চঞ্জল সেঞ্জতন এবং সে ভাঞ্জবই সহা  
এ ো বে িাে সজাগাে  ঞ্জর গৃমহণীর ঘঞ্জরর োিঞ্জন সিঞ্জল 
মদঞ্জয় বলঞ্জতন, “এই সদখ পুকুঞ্জরর েব সচঞ্জয় বে িােো 
সতািার জঞ্জনয মনঞ্জয় এঞ্জেমে।” স াথায় তখন রাগ। 
ভগবতীঞ্জদবী এ গাল সহঞ্জে বাঁটি মনঞ্জয় িাে  ােঞ্জত বেঞ্জতন। 

ভগবতীঞ্জদবীর দয়া ও সেবার  থা মলখঞ্জত বমেমন। তা 
অঞ্জনঞ্জ রই জানা আঞ্জে। তা োো তা মলখঞ্জত সগঞ্জল বেের 
আ াঞ্জরর এ ো বই হঞ্জয় োঞ্জব। মবদযাোগর িহাশঞ্জয়র 
চমরঞ্জে, তাাঁর িাঞ্জয়র দয়া ও সেবার প্রভাব তাাঁর জীবঞ্জনর 
 িণঞ্জক্ষঞ্জে বাঞ্জর বাঞ্জর সদখা মগঞ্জয়ঞ্জে।  মব িাইঞ্জ ল িধুেূদন 
দত্ত এ বার মবদযাোগরঞ্জ  এ টি মচঠিঞ্জত মলঞ্জখমেঞ্জলন; 
“বাংলাঞ্জদঞ্জশর িাঞ্জয়ঞ্জদর িত স ািল আপনার অন্ত রণ, 
প্রাচীন াঞ্জলর িমুনঋমষঞ্জদর িঞ্জতা আপনার জ্ঞান ও েতযদমৃষ্ট, 
এ াঞ্জলর ইংরাঞ্জজর িঞ্জতা আপনার অিুরন্ত  িণশমক্ত।” 
বা�মব  মনঞ্জজর িাঞ্জয়র িঞ্জতা, এবং বাংলাঞ্জদঞ্জশর িাঞ্জয়ঞ্জদর 
িঞ্জতা, স ািল অন্ত রণ মেল মবদযাোগঞ্জরর। 



েন্স ৃত ভাষায় মবদযাোগর মেঞ্জলন অগাধ পমিত, ম ন্তু 
ইংরামজ মবদযাঞ্জ  মতমন আমতঞ্জথয বরন  ঞ্জরঞ্জেন। সপাষা  
পমরিঞ্জদ মতমন মেঞ্জলন ে্ূপদণণ স্বঞ্জদশী, ম ন্তু স াঞ্জনা স াঞ্জনা 
মবষঞ্জয় তাাঁর ইংরামজয়ানা মেল ত ণ াতীত। 

ঈশ্বরচন্দ্র মবদযাোগঞ্জরর ধিণ-মবশ্বাঞ্জের মবষয় পঞ্জর আঞ্জলাচনা 
 রব। তঞ্জব আপাতদমৃষ্টঞ্জত সদখা োয় সে, ‘পঞ্জরাপ ার’ই 
মবদযাোগঞ্জরর পরি ধিণ এবং তার উদাহরন মবদযাোগর 
িহাশঞ্জয়র জীবঞ্জন বারবার সদখা মগঞ্জয়ঞ্জে।  াউঞ্জ  উপ ার 
 রার েিয় মতমন শত্রু-মিে মবঞ্জবচনা  রঞ্জতন না। মতমন 
মবঞ্জবচনা  ঞ্জরঞ্জতন োর উপ ার  রঞ্জেন তার প্রঞ্জয়াজন 
আঞ্জে ম না। অথচ ইমতহাঞ্জের মনষু্ঠর পমরহাে এই সে, োাঁর 
দয়া তুলনাহীন, মেমন দয়ারোগর নাঞ্জিও পমরমচত,- ত 
দীন-দঃুখীর অশ্রুজল মেমন িমুেঞ্জয়মেঞ্জলন, োর অনগু্রঞ্জহ 
বাংলাঞ্জদঞ্জশ সেই েিয় অঞ্জনঞ্জ  গণযিানয ও পদস্ত হঞ্জয়মেঞ্জলন। 
বঞ্জঙ্গর এই ের্ব্ণঞ্জেষ্ট দাতা ও সতজস্বী বযামক্তর অঞ্জে পমরপুষ্ট 
বযামক্তর বংশধর (সেই েিয় ার বাংলাঞ্জদঞ্জশ) অঞ্জনঞ্জ ই 
মেঞ্জলন, তাাঁর িতুৃযর প্রায় মতন দশ  পঞ্জর তাাঁর দইু সিঞ্জয় 
মভখযা  রঞ্জত বাধয হঞ্জয়মেঞ্জলন।   

১৯২৫ োঞ্জল ১৯-এমপ্রল ‘আনন্দবাজার পমে া’ মলঞ্জখে; 

“শ্রীিতী মবধুিখুী বেু এি, মব (৯৩/১ হমরঞ্জঘাঞ্জষর ষ্ট্রীে, 
 মল াতা) পোন্তঞ্জর এ  ির্ম্ণ মবদার   ামহনী প্র াশ 
 মরয়াঞ্জেন। বঞ্জঙ্গর ের্ব্ণঞ্জেষ্ট দাতা মবদযাোগর িহাশঞ্জয়র 
িধযিা  নযা তাাঁহার মন ে োহােয প্রাথণনা  মরঞ্জত 
মগয়ামেঞ্জলন। মতমন ও তাাঁর তৃতীয়া ভগ্নী উভঞ্জয়ই অতযান্ত 
 ঞ্জষ্ট  ালামতপাত  মরঞ্জতঞ্জেন। মতমন তাাঁহার  ঞ্জয় টি বিুর 
দান িাে ১৫ ো ায়, মনঞ্জজর,  নযার ও দইুটি সদ মহঞ্জের 
ভরণঞ্জপাষণ  মরয়া থাঞ্জ ন। মতমন বত্তণিাঞ্জন  াশীঞ্জত বেবাে 
 মরঞ্জতঞ্জেন,  ারণ সেখাঞ্জন গ্রাোিাদঞ্জনর বযয় অঞ্জপক্ষা ৃত 
অল্প। মদ্বতীয়তঃ মতমন সেখাঞ্জন শারীমর  পমরেি  মরয়াও 
ম মিৎ আয়  মরয়া থাঞ্জ ন। 

মবদযাোগর িহাশঞ্জয়র তৃতীয়া  নযার অবস্তা তঞ্জতামধ  
সশাচনীয়; েংোঞ্জর তাাঁর এ টি পঙ্গ ুপুে মভে আর স হ 
নাই। মতমন বত্তণিাঞ্জন তাাঁহাঞ্জদর পুরাতন িালীর গৃঞ্জহ এ টি 
বারান্দায় বাে  মরঞ্জতঞ্জেন। ম েুমদন পূঞ্জবণ েখন মবদযাোগর 
িহাশঞ্জয়র তৃতীয়  নযা জনোধারঞ্জণর মন ে মভক্ষা  মরঞ্জত 
অগ্রের হন, তখন  ঞ্জয় জন আেীয় তাাঁহাঞ্জ  োহােয 
মদবার প্রমতশ্রুমত মদয়া এই লজ্জ্বাজন  েঙ্কল্প হইঞ্জত মবচুযত 
 ঞ্জরন। দঃুঞ্জখর মবষয় তাাঁহারা স হই ম েু োহােয  ঞ্জরন 
নাই। এই  ারঞ্জনই বঞ্জঙ্গর ের্ব্ণঞ্জেষ্ট দাতা ও সতজস্বী 
বযামক্তর  নযা হইয়াও তাাঁহাঞ্জ  মভক্ষা  মরঞ্জত  হইঞ্জতঞ্জে। 
এখনও মবদযাোগর িহাশঞ্জয়র অঞ্জে পমরপুষ্ট বযামক্তর বংশধর 
বাংলাঞ্জদঞ্জশ অঞ্জনঞ্জ ই আঞ্জেন। অঞ্জে পমরপুষ্ট না হঞ্জলও 
বঙ্গঞ্জদঞ্জশ এিন সলা  খুবই মবরল, সে মবদযাোগর িহাশঞ্জয়র 
মন ে প্রতযাক্ষ বা পঞ্জরাক্ষভাঞ্জব ঋণী নন। অতএব আশা 
 রা োয় প্রঞ্জতযঞ্জ ই সেই িহাপুরুঞ্জষর স্মৃমত িঞ্জন রামখয়া 

তাাঁহার েন্তানগণঞ্জ  এই দরুবস্তা হইঞ্জত উদ্ধার  মরঞ্জত 
 ৃতেং ল্প হইঞ্জবন। োহারা উপঞ্জরাক্ত িহদঞু্জেঞ্জশ ম েু োহােয 
 মরঞ্জত চান, তাাঁহারা শ্রীিতী বেুঞ্জ  জানাইঞ্জল মতমন বামধত 
হইঞ্জবন।” 

১৯২৫ োঞ্জলর ২১-এমপ্রল ‘আনন্দবাজার পমে া’ িন্তবয 
 ঞ্জরঞ্জে, “মেমন দয়ারোগর বমলয়া পমরমচত,- ত দীন-
দঃুখীর অশ্রুজল মেমন িেুাইয়াঞ্জেন, োহার অনগু্রঞ্জহ 
বাংলাঞ্জদঞ্জশ আজ অঞ্জনঞ্জ  গণযিানয ও পদস্ত, তাাঁহার 
 নযাঞ্জদর এই সশাচনীয় দেুণশার  থা শুমনয়া ব ু িাটিয়া 
 াো আঞ্জে। বাঙ্গালী ম  মবদযাোগঞ্জরর  নযাঞ্জদর জঞ্জনয 
ম েুই  মরঞ্জব না? োাঁহারা মবদযাোগঞ্জরর প্রোঞ্জদ আজ ধনী 
ও পদস্ত, তাাঁহারা ম  এইবার এ েু  ৃতজ্ঞতা প্রদশণন 
 মরঞ্জবন না? বাংলার ধনী ও হৃদয়বাঞ্জনরা এ সঘার  লঙ্ক 
হইঞ্জত বাঙ্গালীঞ্জ  িকু্ত  মরবার জঞ্জনয অগ্রের হউন।” 

১৯২৫ োঞ্জল ১০ জনু আনন্দবাজার পমে া মলঞ্জখঞ্জেঃ 

“ঈশ্বরচন্দ্র মবদযাোগর িহাশঞ্জয়র  নযা কুিমুদনী সদবী এ  
পে সপ্ররণ  মরয়াঞ্জেন। মতমন মলমখয়াঞ্জেন। সদঞ্জশর েুেন্তানরা 
আিাঞ্জদর সে োহােয  মরয়াঞ্জেন, তাহার জঞ্জনয আিরা দইু 
ভগ্নী  ৃতজ্ঞ। ... আিরা এইবার বমুিঞ্জত পামরঞ্জতমে সে, 
আিারা মনরােয় নমহ, বরং এই ভামবয়া েুখ পাইঞ্জতমে সে 
আিাঞ্জদর বহু েহৃদয় েন্তান সদঞ্জশ আঞ্জেন। আিরা ে ঞ্জলর 
উেমতর জঞ্জনয ভগবাঞ্জনর মন ে প্রাথণনা  মরঞ্জতমে।”  

োহাঞ্জদর মন ে হইঞ্জত োহােয পাওয়া মগঞ্জয়মেল, তাহাঞ্জদর 
নাঞ্জির ও ো ার অঞ্জঙ্কর এ টি তামল াও পমে ায় প্র ামশত 
হঞ্জয়মেল।   

ঈশ্বরচন্দ্র মনঞ্জজ স ানমদন ঈশ্বর অথণাৎ ভগবাঞ্জনর  থা 
 াউঞ্জ  বঞ্জলন মন। মতমন মনঞ্জজ বঞ্জলঞ্জেন-আমি মনঞ্জজ 
ঈশ্বঞ্জরর মবষয় ম েু বমুি না, আবার পরঞ্জ  ম  সল চার 
সদব?  

স্বািী মবঞ্জব ানঞ্জন্দর মবশ্বাে “মতমন মনশয়ই ঈশ্বরঞ্জরর মবষয় 
বঞু্জিঞ্জেন। ঈশ্বঞ্জরর মবষয় না বিুঞ্জল, মতমন আর পাাঁচটি 
মবষয় ম   ঞ্জর বিুঞ্জলন? ঈশ্বঞ্জরর মবষয় সে সবাঞ্জিমন সে 
দয়া, পঞ্জরাপ ার বিুঞ্জল স িন  ঞ্জর? সু্কল বিুঞ্জল স িন 
 ঞ্জর? স িন  ঞ্জর বিুঞ্জলন সে সু্কল খুঞ্জল সেঞ্জলঞ্জদর মশক্ষা 
মদঞ্জত হঞ্জব? স্ত্রী-মশক্ষা, মবধবা-মববাহ বিুঞ্জলন ম  ভাঞ্জব”? 

মবদযাোগঞ্জরর িা ভগবতী সদবী বলঞ্জতন, “খর-িাটি-
 াঠাঞ্জিা মদঞ্জয় মনজ-হাঞ্জত সে ঠাকুর গেলাি, সে আিাঞ্জ  
রক্ষা  রঞ্জব ম   ঞ্জর”? মবদযাোগরঞ্জ ও অঞ্জন  েিয় 
বলঞ্জত সশানা সগঞ্জে “ঈশ্বরঞ্জ  ডা বার আর দর ার ম ? 
সচমঙ্গে খাাঁ েখন লেুপাে আরম্ভ  রঞ্জল, তখন প্রায় এ লক্ষ 
সলা ঞ্জ  বন্দী  রঞ্জল। সেনাপমতরা এঞ্জে বলঞ্জল, িহাশয় 
এঞ্জদর খাওয়াঞ্জব স ? েঞ্জঙ্গ এঞ্জদর রাখঞ্জল আিাঞ্জদরই মবপদ 
আবার সেঞ্জে মদঞ্জলও মবপদ। তখন সচমঙ্গে খাাঁ বলঞ্জল, ওঞ্জদর 



বধ  র। তাই  চা চ  ঞ্জর  াোর হুকুি হঞ্জয় সগঞ্জলা। 
এই হতযা াি সতা ঈশ্বর সদখঞ্জলন। ম ন্তু  ই, এ েু 
মনবারন সতা  রঞ্জলন না? মতমন থাঞ্জ ন, থাকুন, ভাল 
থাকুন, আিাঞ্জ  সতা আর  ািোবন না?”  

দমুনয়ার সে এ জন িামল  আঞ্জেন, মবদযাোগর সেই র ি 
মবশ্বাে  রঞ্জতন। মতমন মনঞ্জজ সেিন মবশ্বাে  রঞ্জতন, 
সতিনই চলঞ্জতন। স উ পীোপীমে  রঞ্জল বঞ্জলঞ্জতন, “এর 
সবশী বিুঞ্জত পামরমন। ম ন্তু এপঞ্জথ না মগঞ্জয়, ও পঞ্জথ 
সগঞ্জলই স্বঞ্জগণ সেঞ্জত পারব, তাাঁর মপ্রয় হব, এেব বমুিও না, 
 াউঞ্জ  সবািাঞ্জত সচষ্টাও  মরনা। সলা ঞ্জ  বমুিঞ্জয় সশষ াঞ্জল 
ম  িযাোঞ্জদ পঞ্জে োব? পঞ্জরর জনয সবত সখঞ্জয় িরব?” 

সবত খাবার গল্পটি মবদযাোগর িহাশয় খুব েুন্দরভাঞ্জব 
বঞ্জলঞ্জেন।  

“িঞ্জন  র িরবার পর আিরা েবাই ঈশ্বঞ্জরর  াঞ্জে সগলিু। 
িঞ্জন  র স শব সেনঞ্জ  েিদঞূ্জতরা ঈশ্বঞ্জরর  াঞ্জে মনঞ্জয় 
সগল। স শব সেন অবশয েংোঞ্জর পাপোপ  ঞ্জরঞ্জে। েখন 
প্রিান হঞ্জলা, তখন ঈশ্বর হয়ঞ্জতা বলঞ্জলন ওাঁঞ্জ  পাঁমচশ সবত 
িাঞ্জরা। তারপর িঞ্জন  র আিাঞ্জ  মনঞ্জয় সগঞ্জলা। আমি 
হয়ত স শব সেঞ্জনর েিাঞ্জজ োই। অঞ্জন  অনযায়  ঞ্জরমে; 
তার জঞ্জনয সবঞ্জতর হুকুি সহাল। তখন হয়ঞ্জতা আমি বললাি 
স শব সেন আিাঞ্জ  এইরূপ বমুিঞ্জয়মেঞ্জলন, তাই এইরূপ 
 াজ  ঞ্জরমে। তখন ঈশ্বর আবার দতূঞ্জদর হয়ঞ্জতা বলঞ্জবন, 
স শবঞ্জ  আবার সডঞ্জ  মনঞ্জয় আয়। এঞ্জল পঞ্জর হয়ত তাাঁঞ্জ  
বলঞ্জবন, “তুই এঞ্জ  উপঞ্জদশ মদমেমল? তুই মনঞ্জজই ঈশ্বঞ্জরর 
মবষয় ম েুই জামনে না, আবার পরঞ্জ  উপঞ্জদশ মদমেমল? 
‘ওঞ্জর স  আমেে-এঞ্জ  আরও পাঁমচশ সবত সদ’। মনঞ্জজই 
োিলাঞ্জত পামরনা, আবার পঞ্জরর জঞ্জনয সবত খাওয়া !...” 
মবদযাোগর বঞ্জলঞ্জেন-ধিণ বে জটিল মজমনে। আমি এ-
মবষয় বে ম েু বিুঞ্জত পামরনা।  

 ৃষ্ণ িল ভট্টাচােণ বঞ্জলঞ্জেন-“মবদযাোগর নাম�  
মেঞ্জলন...।” 

এর উত্তঞ্জর মদ্বঞ্জজন্দ্রনাথ ঠাকুর বঞ্জলঞ্জেন-“ঐ এ  র ঞ্জির 
নাম�  মেঞ্জলন, োঞ্জ  বঞ্জল অঞ্জজ্ঞাঁ য়বাদী।” 

েুম য়া মিঞ্জে ডাক্তার চন্দ্রঞ্জিাহন সঘাঞ্জষর বামেঞ্জত বঞ্জে 
পাই পাোর রাজবামের জঞ্জনয এ খানা মচঠি মলঞ্জখঞ্জেন 
মবদযাোগর। সলখা হওয়ার পর চন্দ্রঞ্জিাহন এ বার মচঠিখানা 
সদখঞ্জত চাইঞ্জলন। মবদযাোগর হােঞ্জত হােঞ্জত বলঞ্জলন-“তুমি 
ো ভাবে, তা নয়, এই দযাঞ্জখা, ‘শ্রী-শ্রী হমরঃ েহায়ঃ’ 
মলঞ্জখমে”। মবদযাোগর িহাশঞ্জয়র সে স ান মচঠি পেঞ্জল সদখা 
োঞ্জব সে, মতমন েি� মচঠিঞ্জতই হয় ‘দগুণা স্মরনি’, ‘হমর 
স্মরনি’ ইতযামদ মলঞ্জখঞ্জেন। ঈশ্বঞ্জর মবশ্বাে না থা ঞ্জল ম  
মচঠিঞ্জত ঈশ্বঞ্জরঞ্জর নাি এইভাঞ্জব মলখঞ্জত পারঞ্জতন?  

মবদযাোগর িহাশঞ্জয়র প্রাণপণ সচষ্টায় প্রমতমস্তত হয় “মহন্দু 
িযামিমল অযানমুয়টি িাি”। এই িাঞ্জির োঞ্জথ মতমন প্রায় 
চার বের ঘমনষ্ঠভাঞ্জব েুক্ত মেঞ্জলন। ম ন্তু িাঞ্জির পমরচালন 
েমিমতর িঞ্জধয মবশংৃখলা সদখা সদওয়ায়, এই িাঞ্জির োঞ্জথ 
মতমন ে্পদ ণ  তযাগ  ঞ্জরন। এই ে্পদ ণ  তযাগ  রার েিয়, 
িাঞ্জির পমরচালন েমিমতঞ্জ  মতমন সলঞ্জখন, “এই িাঞ্জির 
েমহত আর েংেুক্ত থা ঞ্জল আিাঞ্জ  দনুণাঞ্জির ভাগী হইঞ্জত 
হইঞ্জব এবং ঈশ্বঞ্জরর  াঞ্জে জবামিমহ  মরঞ্জত হইঞ্জব। এই 
ভঞ্জয় অতযান্ত অমনিা�ঞ্জ�ও এবং অতযান্ত দঃুঞ্জখর েমহত এই 
িাঞ্জির েমহত আিার ে ল ে্পদ ণ  তযাগ  মরঞ্জতমে।” 

ঈশ্বঞ্জরর  াঞ্জে জবামিমহর ভয়! ঈশ্বঞ্জর মবশ্বাে না থা ঞ্জল 
ম  ঈশ্বঞ্জরর  াঞ্জে জবামিমহর  থা এিন  ঞ্জর মলখঞ্জত 
পারঞ্জতন? এই মচঠিঞ্জতই মতমন িানঞু্জষর পরি ধঞ্জিণর  থা 
বঞ্জলঞ্জেন। মতমন মলঞ্জখঞ্জেন, “যে বযাক্তি যে যেড়ে জন্মগ্রহণ 
কড়রন, যে যেড়ের ক্তহতোধড়ন োধযানুোড়র েড়েষ্ট ও 
েত্নবান হওয়াই, তাহার পরম ধমম ও তাহার জীবড়নর 
ের্ব্মপ্রধান কর্ম্ম ,...।” 

মবদযাোগঞ্জরর েখন জন্ম হয়, তখন ইমতহাঞ্জের এ  
েমিক্ষঞ্জণ - এ টি েুগ অ� োঞ্জি আর এ টি নতুন েুঞ্জগর 
উদয় হঞ্জি। অ�গািী িেুলিান বাদশাহী আিল ও 
উমদয়িান বটৃিশ েুগ। এই েুগ েিীক্ষঞ্জনর েিয় - 
আিাঞ্জদর সদঞ্জশর েিাজ-জীবঞ্জন ও িানঞু্জষর িঞ্জন নানা মদ  
সথঞ্জ  এ ো োো সজঞ্জগমেল। অজ্ঞানতা ও কুেংস্কাঞ্জরর 
অি ার সথঞ্জ  সদশবােীঞ্জ  িকু্ত  রঞ্জত বাংলাঞ্জদঞ্জশর 
 ঞ্জয় জন েুেন্তান অনপু্রামণত হঞ্জয় মেঞ্জলন। তাাঁঞ্জদর িঞ্জধয 
দইুজঞ্জনর নাি মবঞ্জশষভাঞ্জব উঞ্জল্লযখঞ্জোগয। তাাঁরা হঞ্জলন, রাজা 
রািঞ্জিাহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র মবদযাোগর। দজুঞ্জনরই জন্ম 
সে াঞ্জলর হুগলী সজলার আরািবাগ অিঞ্জল। রািঞ্জিাহন 
মেঞ্জলন এ  েঙ্গমতে্পদে ব্রাক্ষণ েন্তান এবং মবদযাোগঞ্জরর 
জন্ম এ  দমরে ব্রাক্ষণ পমরবাঞ্জর।   

পুেঞ্জ  গভণ  ধারণ  রার েিয় ভগবতীঞ্জদবী নানার ি 
সরাঞ্জগ ভুঞ্জগ প্রায় উর্ম্াঞ্জদর িত হঞ্জয়মগঞ্জয়মেঞ্জলন। 
আেীয়স্বজন ও গ্রাঞ্জির সলাঞ্জ র ধারণা হঞ্জয়মেল সে, 
ভগবতীঞ্জদবীঞ্জ  ভুত-সপ্রত ভর  ঞ্জরঞ্জে।  াঞ্জজই 
ভগবতীঞ্জদবীর ভুত নািাবার জঞ্জনয ওিাঞ্জদর ডা া হল। 
ওিারা অঞ্জন  িার-িুাঁ    ঞ্জরও ভুত নািাঞ্জত পারল না। 
অবঞ্জশঞ্জষ সরাগ ধরার জঞ্জনয ডা া হল মবখযাত সজযামতষী 
ভবানন্দ মশঞ্জরািমনঞ্জ । মতমন স াষ্ঠী মবচার  ঞ্জর বলঞ্জলন- 
“এ স ান সরাগ বা ভুত-সপ্রত ম েুই নয়। িাতৃগঞ্জভণ  এ  
িহাপুরুষ আঞ্জেন। তাাঁরই মদবয সজযামতর প্র াশ হঞ্জি।” - 
শুধু মবদযাোগর স ন, েিাঞ্জজর অঞ্জন  অোধারণ পুরুষ 
োরা, তাাঁঞ্জদর জন্ম ও বালয াল েেঞ্জি  এই র ি অঞ্জন  
অঞ্জল ৌ্ম    ামহমন প্রচমলত আঞ্জে। 

আমি আঞ্জগই উঞ্জল্লযখ  ঞ্জরমে সে মবদযাোগঞ্জরর জন্মলঞ্জগ্ন তাাঁর 
ঠাকুরদাদা তাাঁঞ্জ  এাঁঞ্জড বােুর বঞ্জল অমভমহত  ঞ্জরমেঞ্জলন। 



পরবতী াঞ্জল মবদযাোগর িহাশয় এ টি সোে ‘আেচমরত’ 
রচনা  ঞ্জরন। তাাঁর ঠাকুরদাদার এই  ামহনীর উঞ্জল্লযখ  ঞ্জর 
মতমন মলঞ্জখমেঞ্জলনঃ 

“এই অম মিৎ র  থার উঞ্জল্লযঞ্জখর তাৎপেণ এই সে আমি 
বালয াঞ্জল অমতশয় অবাধয হইতাি। প্রহার ও মতরস্কার 
দ্বারা মপতৃঞ্জদব আিার অবাধযতা দূর  মরঞ্জত পামরঞ্জতন না। 
এই েিয় মতমন েমেমহত বযামক্তঞ্জদর মন ে, মপতািহঞ্জদঞ্জবর 
পূঞ্জবণাক্ত বা য উঞ্জল্লযখ  মরয়া বমলঞ্জতন-ইমনই সেই এাঁঞ্জে 
বােুর, বাবা পমরহাে  মরয়ামেঞ্জলন বঞ্জে, ম ন্তু মতমন 
োক্ষাৎ ঋমষ মেঞ্জলন, তাাঁহার পমরহাে বা য মবিল হইবার 
নঞ্জহ; বাবামজ আিার ক্রঞ্জি এাঁঞ্জে গরু অঞ্জপক্ষাও এ গুাঁইয়া 
হইয়া উঠিঞ্জতঞ্জেন।” – (এরপর মবদযাোগর মলঞ্জখঞ্জেন)-
“জন্ম েিঞ্জয় মপতািহঞ্জদব পমরহাে  মরয়া আিাঞ্জ  এাঁঞ্জে 
বােুর বমলয়ামেঞ্জলন; সজযামতষশাঞ্জস্ত্রর গণনা অনেুাঞ্জর 
বষৃরামশঞ্জত আিার জন্ম হইয়ামেল; আর েিঞ্জয় েিঞ্জয়,  ােণ 
দ্বারাও এাঁঞ্জে গরুর পূঞ্জবণাক্ত লক্ষণ আিার আচরঞ্জণ মবলক্ষণ 
আমবভুণ ত হইত।” 

মবদযাোগর িহাশয় এ মদন  থা প্রেঞ্জঙ্গ মশবনাথ শাস্ত্রীঞ্জ  
বঞ্জলমেঞ্জলনঃ “ভারত বঞ্জষণ এিন রাজা সনই, প্রঞ্জয়াজন হঞ্জল 
োর নাঞ্জ  এই চটি জঞু্জতা েুদ্ধ পাঞ্জয় েক্  ঞ্জর লামথ না 
িারঞ্জত পামর।” মশবনাথ শাস্ত্রী এই  থা প্রেঞ্জঙ্গ মলঞ্জখঞ্জেনঃ 
“আমি তখনও অনভুব  মরয়ামেলাি, এবং এখনও 
 মরঞ্জতমে সে মতমন োহা বমলয়ামেঞ্জলন তাহা েতয। তাাঁহার 
চমরঞ্জের সতজ এিনই মেল সে, তাাঁহার মন ে ক্ষিতাশালী 
রাজারাও নগঞ্জনযর িঞ্জধয। 

মপতািহ রািজঞ্জয়র  থা মবদযাোগঞ্জরর জীবঞ্জন বঞ্জণণ বঞ্জণণ 
েতয হঞ্জয়ঞ্জে, বা�মব  এাঁঞ্জে গরুর এ গুাঁঞ্জয়মিই মবদযাোগঞ্জরর 
চমরঞ্জের অনযতি ববমশষ্ট মেল। স ান  াঞ্জজ েখনই মতমন 
বাধা সপঞ্জয়ঞ্জেন, তখনই সেই  াজ  রার জঞ্জনয তাাঁর মজদ 
আরও বােত। ধূমত-চাদর-চটি পো, সোে-খাে এই 
বাঙ্গালী িানষুটির িমূতণ টি বঞ্জের িত  ঞ্জঠার হঞ্জয় উঠত। 
মশক্ষা, েিাজেংস্কার এবং জীবঞ্জনর অনযানয  িণঞ্জক্ষঞ্জে, মতমন 
েতই বাধা সপঞ্জয়ঞ্জেন, ততই তাাঁর েঙ্কল্প  ঠিন হঞ্জয়ঞ্জে। 
তাাঁর ঠাকুরদাদার এাঁঞ্জে বােুর পমরহাে, তাাঁর জীবঞ্জন বা�ব 
েতয হঞ্জয় উঞ্জঠঞ্জে। 

ঈশ্বরচন্দ্র মবদযাোগঞ্জরর এই সতজ ও িাধুঞ্জেণর  থা, 
আজঞ্জ র মদঞ্জন সেন ভাবা োয় না, সে মতমন বাঙ্গালী 
মেঞ্জলন। অথচ বাংলা সদঞ্জশর এ  অমত দমরদ্র পমরবাঞ্জর 
জন্মগ্রহণ  ঞ্জর, োরা ভারঞ্জত ও পৃমথবীঞ্জত উদার ও বমলষ্ঠ 
িানঞু্জষর প্রমতিমূতণ  মহোঞ্জব ‘মবদযাোগর’ ও ‘দয়ারোগর’ 
নাঞ্জি পমরমচত হঞ্জয়মেঞ্জলন। আজ আিাঞ্জদর মবঞ্জশষ  ঞ্জর 
তাাঁঞ্জ  েেদ্ধ স্মরন  রা  তণ বয। 

 

 

 



গানের ভিতর ভিনে যখে 
দিভখ িূবে খাভে 

রােী আকভিমা 

বিশ্বকবি রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্মর্কে  জার্ন না, এমন িাঙ্গালী পাওয়া 
দষু্কর। বকন্তু যারা জার্নন না, তারাও জার্নন computer এ 
google করর্ল তাাঁর সম্পর্কে  সকল তথয পাওয়া যার্ি, কবিগুরু 
ককন বিখ্যাত এিং ককন তাাঁর বিবিত্র্যময় গুণািলীর ককান কূল্ 
বকনারা কনই। আজ কসই কারর্নই তাাঁর সম্বর্ে, তাাঁর আর্লািনার 
ধৃষ্টটা করি না। 

আবম এক সাধারণ জীিন ধারার অবত সাধারন কমর্য়। 
রিীন্দ্রনার্থর গান গলায় ধারন কর্রবি বনর্জর্ক কিনার আর্গই। 
বনর্জর্ক  যখ্ন বিনর্ত  বিখ্বি, তখ্ন জীির্নর সি বকিুর্কই 
কবিগুরুর গার্নর বিতর বদর্য়ই কিনার, জানার, কদখ্ার কিষ্টা 
করবি। এই  কিষ্টা কয কখ্ন আমার জীিনযাত্র্ার সার্থ একাকার 
হর্য় কগর্ি, তা বহর্সি কর্র িলর্ত পারি না। 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর্রর জীিন দিেন, তাাঁর প্রবতটি সৃজনিীল 
বিল্পমাধযার্ম বদর্নর আর্লার মত প্রকাবিত হর্য়র্ি। তাাঁর গান যখ্ন 
কবর, তখ্ন মর্ন হয়, আমার একান্ত িযাথা, আনন্দ, দুুঃখ্-সুর্খ্র 
কথাই কযন বতবন বলর্খ্ কগর্িন। আসর্ল তাাঁর জীির্নর সকল 
একান্ত অনিুুবত অপার হর্ে দান কর্র কগর্িন মানরু্ের জনয। 
িাঙ্গালীর বিন্তা-কিতনা ও রুবির্ক এক অপুিে কাঠার্মা বদর্য় কগর্িন 
বতবন।  

রিীন্দ্রনার্থর গান আমার্ক ককন টার্ন তার বকিু কারন আবম 
িলবি। তাাঁর প্রকৃৃ্ বত ও বিশ্বব্রৠাার্ডেরর প্রবত কযই কপ্রম, স্ত্রষ্টার প্রবত 
বনর্জর্ক উজার কর্র বদর্য়, শুনযতার কযই পবরপুনে তৃবির অনিুুবত 
এমন সহজ কর্র বক িলর্ত কপর্রর্িন আর ককউ? এত  সহজ, 
এত সরল, আিার এত গিীর কয তাাঁর সৃবষ্ট আবম পাইবন আর 
ককান সাবহর্তয। 

প্রকৃবত বনর্য়ই যবদ িবল, যখ্নই প্রকৃবত পযোয় বনর্য় ককান গান 
কবর িা শুবন, গানটি কযন একটি বিত্র্কল্প হর্য় মর্নর পদে ায় কির্স 
ওর্ঠ।   কস িেোই কহাক িা িসন্ত। ওই কয আমার বিন্তা ও 
আত্মার্ক তাাঁর সৃজবন িবি বদর্য় কগাঁর্থ বদর্লন, তাাঁর আত্মার সার্থ, 
হৃদর্য়র সার্থ, এর তুলনা আর ককাথায় পাি? সকল দুুঃখ্র্ক গান 
বদর্য়, তাাঁর সৃজনী বদর্য় বতবন জয় কর্রর্িন, িয় আর দুুঃখ্র্ক। 
আবমও আমার জীির্নর হাহাকার কথর্ক রক্ষা কপর্ত, তাাঁর গানর্কই 
অিলম্বন কর্র কিাঁর্ি আবি। 

“কান্না-হাবসর কদাল কদালান কপৌে-ফাগুর্নর পালা,  তারই বির 

জীিন িইি গার্নর ডালা। 

এই বক কতামার খু্বি আমায় তাই পড়ার্ল মালা, সুর্রর গে 
ঢালা?”  

এই কয অকপকট স্বীকারবি, সহজ সতয, কযন জর্লর মত। এর 
বক ককান তুলনা ির্ল? 

 

 

আজ আমার জীিন আমার্ক কযখ্ার্ন বনর্য় এর্সর্ি, কবিগুরুর গান 
জীির্ন ধারণ করর্ত না পারর্ল, এতদরু আসর্ত পারতাম নাৃ্। 
তাাঁর গানর্ক আশ্রয় কর্র আমার জীিনর্ক কযন িালার্ত পাবর এই-
ই প্রাথেনা। আমার সুখ্-দুুঃখ্, আনন্দ-কিদনা, িয়-কিাক সকল 
বকিুর্ত আশ্রয় আমার রিীন্দ্রনার্থর গান।  

আবম কৃতজ্ঞ তাাঁর্দর কার্ি যাাঁরা আমায় সঙ্গীত বিক্ষা বদর্য়র্িন। 
যাাঁরা িালর্ির্স আমার্ক গান গাইর্ত ির্লর্িন, তাাঁর্দর  কার্িও 
আমার সীমাহীন কৃতজ্ঞতা। আমার সার্থ কবিগুরুর গার্নর 
জগর্তর কসতু রিনার কপির্ন, আমার পবরিার, আমার সঙ্গীত 
গুরু করজওয়ানা কিৌধুরী িনযা, ডাুঃ সনবজদা খ্াতুন এিং আমার 
পাবর-পাবশ্বকতার অিদান অপবরসীম। আবম কৃতজ্ঞ স্রষ্টার কার্ি, 
বযবন আমার্ক িাঙ্গালী কর্র সৃবষ্ট কর্রর্িন। আমার কদি, আমার 
সংষৃ্কবত, আমার অবেত্ব কযন জীিনির রিীন্দ্রনার্থর দিের্ন বসি 
করর্ত পাবর- এই আমার প্রাথেনা। 

 

 

   

গানের ভিতর ভিনে যখে 
দিভখ িূবে খাভে 

রােী আকভিমা 

বিশ্বকবি রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্মর্কে  জার্ন না, এমন িাঙ্গালী পাওয়া 
দষু্কর। বকন্তু যারা জার্নন না, তারাও জার্নন computer এ 
google করর্ল তাাঁর সম্পর্কে  সকল তথয পাওয়া যার্ি, কবিগুরু 
ককন বিখ্যাত এিং ককন তাাঁর বিবিত্র্যময় গুণািলীর ককান কূল্ 
বকনারা কনই। আজ কসই কারর্নই তাাঁর সম্বর্ে, তাাঁর আর্লািনার 
ধৃষ্টটা করি না। 

আবম এক সাধারণ জীিন ধারার অবত সাধারন কমর্য়। 
রিীন্দ্রনার্থর গান গলায় ধারন কর্রবি বনর্জর্ক কিনার আর্গই। 
বনর্জর্ক  যখ্ন বিনর্ত  বিখ্বি, তখ্ন জীির্নর সি বকিুর্কই 
কবিগুরুর গার্নর বিতর বদর্য়ই কিনার, জানার, কদখ্ার কিষ্টা 
করবি। এই  কিষ্টা কয কখ্ন আমার জীিনযাত্র্ার সার্থ একাকার 
হর্য় কগর্ি, তা বহর্সি কর্র িলর্ত পারি না। 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর্রর জীিন দিেন, তাাঁর প্রবতটি সৃজনিীল 
বিল্পমাধযার্ম বদর্নর আর্লার মত প্রকাবিত হর্য়র্ি। তাাঁর গান যখ্ন 
কবর, তখ্ন মর্ন হয়, আমার একান্ত িযাথা, আনন্দ, দুুঃখ্-সুর্খ্র 
কথাই কযন বতবন বলর্খ্ কগর্িন। আসর্ল তাাঁর জীির্নর সকল 
একান্ত অনিুুবত অপার হর্ে দান কর্র কগর্িন মানরু্ের জনয। 
িাঙ্গালীর বিন্তা-কিতনা ও রুবির্ক এক অপুিে কাঠার্মা বদর্য় কগর্িন 
বতবন।  

রিীন্দ্রনার্থর গান আমার্ক ককন টার্ন তার বকিু কারন আবম 
িলবি। তাাঁর প্রকৃৃ্ বত ও বিশ্বব্রৠাার্ডেরর প্রবত কযই কপ্রম, স্ত্রষ্টার প্রবত 
বনর্জর্ক উজার কর্র বদর্য়, শুনযতার কযই পবরপুনে তৃবির অনিুুবত 
এমন সহজ কর্র বক িলর্ত কপর্রর্িন আর ককউ? এত  সহজ, 
এত সরল, আিার এত গিীর কয তাাঁর সৃবষ্ট আবম পাইবন আর 
ককান সাবহর্তয। 

প্রকৃবত বনর্য়ই যবদ িবল, যখ্নই প্রকৃবত পযোয় বনর্য় ককান গান 
কবর িা শুবন, গানটি কযন একটি বিত্র্কল্প হর্য় মর্নর পদে ায় কির্স 
ওর্ঠ।   কস িেোই কহাক িা িসন্ত। ওই কয আমার বিন্তা ও 
আত্মার্ক তাাঁর সৃজবন িবি বদর্য় কগাঁর্থ বদর্লন, তাাঁর আত্মার সার্থ, 
হৃদর্য়র সার্থ, এর তুলনা আর ককাথায় পাি? সকল দুুঃখ্র্ক গান 
বদর্য়, তাাঁর সৃজনী বদর্য় বতবন জয় কর্রর্িন, িয় আর দুুঃখ্র্ক। 
আবমও আমার জীির্নর হাহাকার কথর্ক রক্ষা কপর্ত, তাাঁর গানর্কই 
অিলম্বন কর্র কিাঁর্ি আবি। 

“কান্না-হাবসর কদাল কদালান কপৌে-ফাগুর্নর পালা,  তারই বির 

জীিন িইি গার্নর ডালা। 

এই বক কতামার খু্বি আমায় তাই পড়ার্ল মালা, সুর্রর গে 
ঢালা?”  

এই কয অকপকট স্বীকারবি, সহজ সতয, কযন জর্লর মত। এর 
বক ককান তুলনা ির্ল? 

 

 

আজ আমার জীিন আমার্ক কযখ্ার্ন বনর্য় এর্সর্ি, কবিগুরুর গান 
জীির্ন ধারণ করর্ত না পারর্ল, এতদরু আসর্ত পারতাম নাৃ্। 
তাাঁর গানর্ক আশ্রয় কর্র আমার জীিনর্ক কযন িালার্ত পাবর এই-
ই প্রাথেনা। আমার সুখ্-দুুঃখ্, আনন্দ-কিদনা, িয়-কিাক সকল 
বকিুর্ত আশ্রয় আমার রিীন্দ্রনার্থর গান।  

আবম কৃতজ্ঞ তাাঁর্দর কার্ি যাাঁরা আমায় সঙ্গীত বিক্ষা বদর্য়র্িন। 
যাাঁরা িালর্ির্স আমার্ক গান গাইর্ত ির্লর্িন, তাাঁর্দর  কার্িও 
আমার সীমাহীন কৃতজ্ঞতা। আমার সার্থ কবিগুরুর গার্নর 
জগর্তর কসতু রিনার কপির্ন, আমার পবরিার, আমার সঙ্গীত 
গুরু করজওয়ানা কিৌধুরী িনযা, ডাুঃ সনবজদা খ্াতুন এিং আমার 
পাবর-পাবশ্বকতার অিদান অপবরসীম। আবম কৃতজ্ঞ স্রষ্টার কার্ি, 
বযবন আমার্ক িাঙ্গালী কর্র সৃবষ্ট কর্রর্িন। আমার কদি, আমার 
সংষৃ্কবত, আমার অবেত্ব কযন জীিনির রিীন্দ্রনার্থর দিের্ন বসি 
করর্ত পাবর- এই আমার প্রাথেনা। 

 

 

   

গানের ভিতর ভিনে যখে 
দিভখ িূবে খাভে 

রােী আকভিমা 

বিশ্বকবি রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্মর্কে  জার্ন না, এমন িাঙ্গালী পাওয়া 
দষু্কর। বকন্তু যারা জার্নন না, তারাও জার্নন computer এ 
google করর্ল তাাঁর সম্পর্কে  সকল তথয পাওয়া যার্ি, কবিগুরু 
ককন বিখ্যাত এিং ককন তাাঁর বিবিত্র্যময় গুণািলীর ককান কূল্ 
বকনারা কনই। আজ কসই কারর্নই তাাঁর সম্বর্ে, তাাঁর আর্লািনার 
ধৃষ্টটা করি না। 

আবম এক সাধারণ জীিন ধারার অবত সাধারন কমর্য়। 
রিীন্দ্রনার্থর গান গলায় ধারন কর্রবি বনর্জর্ক কিনার আর্গই। 
বনর্জর্ক  যখ্ন বিনর্ত  বিখ্বি, তখ্ন জীির্নর সি বকিুর্কই 
কবিগুরুর গার্নর বিতর বদর্য়ই কিনার, জানার, কদখ্ার কিষ্টা 
করবি। এই  কিষ্টা কয কখ্ন আমার জীিনযাত্র্ার সার্থ একাকার 
হর্য় কগর্ি, তা বহর্সি কর্র িলর্ত পারি না। 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর্রর জীিন দিেন, তাাঁর প্রবতটি সৃজনিীল 
বিল্পমাধযার্ম বদর্নর আর্লার মত প্রকাবিত হর্য়র্ি। তাাঁর গান যখ্ন 
কবর, তখ্ন মর্ন হয়, আমার একান্ত িযাথা, আনন্দ, দুুঃখ্-সুর্খ্র 
কথাই কযন বতবন বলর্খ্ কগর্িন। আসর্ল তাাঁর জীির্নর সকল 
একান্ত অনিুুবত অপার হর্ে দান কর্র কগর্িন মানরু্ের জনয। 
িাঙ্গালীর বিন্তা-কিতনা ও রুবির্ক এক অপুিে কাঠার্মা বদর্য় কগর্িন 
বতবন।  

রিীন্দ্রনার্থর গান আমার্ক ককন টার্ন তার বকিু কারন আবম 
িলবি। তাাঁর প্রকৃৃ্ বত ও বিশ্বব্রৠাার্ডেরর প্রবত কযই কপ্রম, স্ত্রষ্টার প্রবত 
বনর্জর্ক উজার কর্র বদর্য়, শুনযতার কযই পবরপুনে তৃবির অনিুুবত 
এমন সহজ কর্র বক িলর্ত কপর্রর্িন আর ককউ? এত  সহজ, 
এত সরল, আিার এত গিীর কয তাাঁর সৃবষ্ট আবম পাইবন আর 
ককান সাবহর্তয। 

প্রকৃবত বনর্য়ই যবদ িবল, যখ্নই প্রকৃবত পযোয় বনর্য় ককান গান 
কবর িা শুবন, গানটি কযন একটি বিত্র্কল্প হর্য় মর্নর পদে ায় কির্স 
ওর্ঠ।   কস িেোই কহাক িা িসন্ত। ওই কয আমার বিন্তা ও 
আত্মার্ক তাাঁর সৃজবন িবি বদর্য় কগাঁর্থ বদর্লন, তাাঁর আত্মার সার্থ, 
হৃদর্য়র সার্থ, এর তুলনা আর ককাথায় পাি? সকল দুুঃখ্র্ক গান 
বদর্য়, তাাঁর সৃজনী বদর্য় বতবন জয় কর্রর্িন, িয় আর দুুঃখ্র্ক। 
আবমও আমার জীির্নর হাহাকার কথর্ক রক্ষা কপর্ত, তাাঁর গানর্কই 
অিলম্বন কর্র কিাঁর্ি আবি। 

“কান্না-হাবসর কদাল কদালান কপৌে-ফাগুর্নর পালা,  তারই বির 

জীিন িইি গার্নর ডালা। 

এই বক কতামার খু্বি আমায় তাই পড়ার্ল মালা, সুর্রর গে 
ঢালা?”  

এই কয অকপকট স্বীকারবি, সহজ সতয, কযন জর্লর মত। এর 
বক ককান তুলনা ির্ল? 

 

 

আজ আমার জীিন আমার্ক কযখ্ার্ন বনর্য় এর্সর্ি, কবিগুরুর গান 
জীির্ন ধারণ করর্ত না পারর্ল, এতদরু আসর্ত পারতাম নাৃ্। 
তাাঁর গানর্ক আশ্রয় কর্র আমার জীিনর্ক কযন িালার্ত পাবর এই-
ই প্রাথেনা। আমার সুখ্-দুুঃখ্, আনন্দ-কিদনা, িয়-কিাক সকল 
বকিুর্ত আশ্রয় আমার রিীন্দ্রনার্থর গান।  

আবম কৃতজ্ঞ তাাঁর্দর কার্ি যাাঁরা আমায় সঙ্গীত বিক্ষা বদর্য়র্িন। 
যাাঁরা িালর্ির্স আমার্ক গান গাইর্ত ির্লর্িন, তাাঁর্দর  কার্িও 
আমার সীমাহীন কৃতজ্ঞতা। আমার সার্থ কবিগুরুর গার্নর 
জগর্তর কসতু রিনার কপির্ন, আমার পবরিার, আমার সঙ্গীত 
গুরু করজওয়ানা কিৌধুরী িনযা, ডাুঃ সনবজদা খ্াতুন এিং আমার 
পাবর-পাবশ্বকতার অিদান অপবরসীম। আবম কৃতজ্ঞ স্রষ্টার কার্ি, 
বযবন আমার্ক িাঙ্গালী কর্র সৃবষ্ট কর্রর্িন। আমার কদি, আমার 
সংষৃ্কবত, আমার অবেত্ব কযন জীিনির রিীন্দ্রনার্থর দিের্ন বসি 
করর্ত পাবর- এই আমার প্রাথেনা। 

 

 

   

গানের ভিতর ভিনে যখে 
দিভখ িূবে খাভে 

রােী আকভিমা 

বিশ্বকবি রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্মর্কে  জার্ন না, এমন িাঙ্গালী পাওয়া 
দষু্কর। বকন্তু যারা জার্নন না, তারাও জার্নন computer এ 
google করর্ল তাাঁর সম্পর্কে  সকল তথয পাওয়া যার্ি, কবিগুরু 
ককন বিখ্যাত এিং ককন তাাঁর বিবিত্র্যময় গুণািলীর ককান কূল্ 
বকনারা কনই। আজ কসই কারর্নই তাাঁর সম্বর্ে, তাাঁর আর্লািনার 
ধৃষ্টটা করি না। 

আবম এক সাধারণ জীিন ধারার অবত সাধারন কমর্য়। 
রিীন্দ্রনার্থর গান গলায় ধারন কর্রবি বনর্জর্ক কিনার আর্গই। 
বনর্জর্ক  যখ্ন বিনর্ত  বিখ্বি, তখ্ন জীির্নর সি বকিুর্কই 
কবিগুরুর গার্নর বিতর বদর্য়ই কিনার, জানার, কদখ্ার কিষ্টা 
করবি। এই  কিষ্টা কয কখ্ন আমার জীিনযাত্র্ার সার্থ একাকার 
হর্য় কগর্ি, তা বহর্সি কর্র িলর্ত পারি না। 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর্রর জীিন দিেন, তাাঁর প্রবতটি সৃজনিীল 
বিল্পমাধযার্ম বদর্নর আর্লার মত প্রকাবিত হর্য়র্ি। তাাঁর গান যখ্ন 
কবর, তখ্ন মর্ন হয়, আমার একান্ত িযাথা, আনন্দ, দুুঃখ্-সুর্খ্র 
কথাই কযন বতবন বলর্খ্ কগর্িন। আসর্ল তাাঁর জীির্নর সকল 
একান্ত অনিুুবত অপার হর্ে দান কর্র কগর্িন মানরু্ের জনয। 
িাঙ্গালীর বিন্তা-কিতনা ও রুবির্ক এক অপুিে কাঠার্মা বদর্য় কগর্িন 
বতবন।  

রিীন্দ্রনার্থর গান আমার্ক ককন টার্ন তার বকিু কারন আবম 
িলবি। তাাঁর প্রকৃৃ্ বত ও বিশ্বব্রৠাার্ডেরর প্রবত কযই কপ্রম, স্ত্রষ্টার প্রবত 
বনর্জর্ক উজার কর্র বদর্য়, শুনযতার কযই পবরপুনে তৃবির অনিুুবত 
এমন সহজ কর্র বক িলর্ত কপর্রর্িন আর ককউ? এত  সহজ, 
এত সরল, আিার এত গিীর কয তাাঁর সৃবষ্ট আবম পাইবন আর 
ককান সাবহর্তয। 

প্রকৃবত বনর্য়ই যবদ িবল, যখ্নই প্রকৃবত পযোয় বনর্য় ককান গান 
কবর িা শুবন, গানটি কযন একটি বিত্র্কল্প হর্য় মর্নর পদে ায় কির্স 
ওর্ঠ।   কস িেোই কহাক িা িসন্ত। ওই কয আমার বিন্তা ও 
আত্মার্ক তাাঁর সৃজবন িবি বদর্য় কগাঁর্থ বদর্লন, তাাঁর আত্মার সার্থ, 
হৃদর্য়র সার্থ, এর তুলনা আর ককাথায় পাি? সকল দুুঃখ্র্ক গান 
বদর্য়, তাাঁর সৃজনী বদর্য় বতবন জয় কর্রর্িন, িয় আর দুুঃখ্র্ক। 
আবমও আমার জীির্নর হাহাকার কথর্ক রক্ষা কপর্ত, তাাঁর গানর্কই 
অিলম্বন কর্র কিাঁর্ি আবি। 

“কান্না-হাবসর কদাল কদালান কপৌে-ফাগুর্নর পালা,  তারই বির 

জীিন িইি গার্নর ডালা। 

এই বক কতামার খু্বি আমায় তাই পড়ার্ল মালা, সুর্রর গে 
ঢালা?”  

এই কয অকপকট স্বীকারবি, সহজ সতয, কযন জর্লর মত। এর 
বক ককান তুলনা ির্ল? 

 

 

আজ আমার জীিন আমার্ক কযখ্ার্ন বনর্য় এর্সর্ি, কবিগুরুর গান 
জীির্ন ধারণ করর্ত না পারর্ল, এতদরু আসর্ত পারতাম নাৃ্। 
তাাঁর গানর্ক আশ্রয় কর্র আমার জীিনর্ক কযন িালার্ত পাবর এই-
ই প্রাথেনা। আমার সুখ্-দুুঃখ্, আনন্দ-কিদনা, িয়-কিাক সকল 
বকিুর্ত আশ্রয় আমার রিীন্দ্রনার্থর গান।  

আবম কৃতজ্ঞ তাাঁর্দর কার্ি যাাঁরা আমায় সঙ্গীত বিক্ষা বদর্য়র্িন। 
যাাঁরা িালর্ির্স আমার্ক গান গাইর্ত ির্লর্িন, তাাঁর্দর  কার্িও 
আমার সীমাহীন কৃতজ্ঞতা। আমার সার্থ কবিগুরুর গার্নর 
জগর্তর কসতু রিনার কপির্ন, আমার পবরিার, আমার সঙ্গীত 
গুরু করজওয়ানা কিৌধুরী িনযা, ডাুঃ সনবজদা খ্াতুন এিং আমার 
পাবর-পাবশ্বকতার অিদান অপবরসীম। আবম কৃতজ্ঞ স্রষ্টার কার্ি, 
বযবন আমার্ক িাঙ্গালী কর্র সৃবষ্ট কর্রর্িন। আমার কদি, আমার 
সংষৃ্কবত, আমার অবেত্ব কযন জীিনির রিীন্দ্রনার্থর দিের্ন বসি 
করর্ত পাবর- এই আমার প্রাথেনা। 
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       çy!ï˛Óî≈    !l!Ó≈ˆÏ¢ˆÏ£Ï !•®%ˆÏòÓ˚    Ü˛yˆÏSÈ ~!ê˛   ~Ü˛!ê˛ ˛õ!Óe ~ÓÇ ˛õ%îƒ
xç≈ˆÏlÓ˚ í˛zÍ§Ó– ˆòˆÏ¢Ó˚  ï˛yÓÍ  ôÙ≈=Ó˚& ˆÌˆÏÜ˛   ˆlï˛y     Ùsf# ~ÓÇ  ˆ«˛e
!ÓˆÏ¢ˆÏ£Ï  !ÓˆÏò¢#    !Ó!¢‹T çlÓ˚yG   ~•z   Ó˚Ì ÎyeyÓ˚   xl%¤˛yˆÏl   í˛z˛õ!fliï˛
ˆÌˆÏÜ˛   Ó˚ˆÏÌÓ˚ Ó˚!¢   flõ¢≈ Ü˛ˆÏÓ˚ Óy Ó˚!¢  xyÜ˛£Ï≈ˆÏî  xÇ¢  !lˆÏÎ˚ Ó˚Ì ÎyeyÓ˚
xl%¤˛ylˆÏÜ˛  Ù!•Ùy!ß∫ï˛  Ü˛ˆÏÓ˚l–  !Ü˛v  ˆÜ˛l  ~•z  Ó˚ÌÎyey⁄  ~!ê˛ !Ü˛ ˆÜ˛yl
≤Ãyã˛#l  í˛z˛õçy!ï˛Ó˚  ôÙ≈yl%¤˛yl⁄ Ü˛yÓ˚î Ü˛î≈yê˛Ü˛ Óƒï˛#ï˛  ~Ü˛Ùye xyˆÏÙòyÓyòñ
ÓDˆÏòˆÏ¢  G ˛õ%Ó˚#ˆÏï˛   Ó˚ÌÎyey  xl%!¤˛ï˛  •Î˚– xyÙyˆÏòÓ˚   ˆÓò ñ˛  õ%Ó˚yî  Óy
xlƒ ˆÜ˛yl ôÙ≈@˝ÃˆÏsi ~Ùl  ˆÜ˛yl  Ó˚ÌÎyeyÓ˚ í˛zˆÏÕ‘á ˆl•z– xÌã˛   §%ò#â≈Ü˛y°
ôˆÏÓ˚ ~•z í˛zÍ§Ó!ê˛ ˛õy!°ï˛   •ˆÏÎ˚ xy§ˆÏSÈ –   Ó˚ÌÎyeyÓ˚   •z!ï˛•y§  xl%§¶˛yl
Ü˛Ó˚ˆÏ° ˆòáy ÎyÎ˚ ñ  ◊#˜Ïã˛ï˛lƒ  Ù•y≤ÃË%˛ Ü˛ï,≈˛Ü˛   õ%Ó˚#ˆÏï˛ çàß¨yˆÏÌÓ˚ Ó˚ÌÎyey
÷Ó˚&   •ˆÏÎ˚!SÈ° – ï˛yÓ˚  õ)ˆÏÓ≈   Ó˚ÌÎyeyÓ˚   ˆÜ˛yl   ò,‹Tyhs˝ ˛  õyGÎ˚y   ÎyÎ˚ ly–
Óï≈˛ÙyˆÏl    •z§Ü˛l‰   xyˆÏÎ˚y!çï˛  Ó˚ÌÎyey  Ü˛°Ü˛yï˛y  §• !ÓˆÏŸªÓ˚    xlƒylƒ
¢•ˆÏÓ˚  ò,‹T  •ˆÏ°G    ≤ÃÜ,˛ï˛˛õˆÏ«˛ ~•z Ó˚ÌÎyeyÓ˚   §)ã˛ly Ü˛ˆÏÓ˚!SÈˆÏ°l õ%Ó˚#ˆÏï
◊#˜Ïã˛ï˛lƒˆÏòÓ   xyl%Ùy!lÜ˛ 1517  á #‹TyˆÏ∑Ó˚ ˛  õÓ˚Óï˛#≈ §ÙˆÏÎ˚–   õˆÏÓ˚  ï˛y
ÓDˆÏòˆÏ¢Ó˚  !Ó!Ë˛ß¨   xMÈ˛ˆÏ° SÈ!í˛¸ˆÏÎ˚ ˛õˆÏí˛¸– ÙyˆÏ•ˆÏ¢Ó˚  Ó˚ÌÎyey  á%Ó•z
≤Ã!§k˛  ~ÓÇ  ≤Ãyã˛#l– Ü˛!Ìï˛ xyˆÏSÈñ fl∫Î˚Ç ˜ã˛ï˛lƒˆÏòÓ ÙyˆÏ•ˆÏ¢Ó˚ Ó˚ÌÎyeyÓ˚
§)ã˛ly  Ü˛ˆÏÓ˚l–  ~SÈyí˛¸y  ÓÑyÜ%˛í˛¸yˆÏç°yÓ˚  !Ó£%è˛õ%ˆÏÓ˚ñ   ˆÙ!òl#˛õ)Ó˚  ¢•ˆÏÓ˚ñ
àí˛¸ˆÏÓï˛yå˛õ/ ˆÏÙ!òl#˛õ%Ó˚äñ Ù!•£Ïyò°å˛õ)/ ˆÙ!òl#˛õ%Ó˚ä ñ Óô≈Ùylñ 24˛õÓ˚àîy
å í˛z/ G ò/ä §• ˛õ!Ÿã˛ÙÓˆÏD ≤ÃyÎ˚ §ÙhflÏ  ˆÏç°yÎ˚ Ü˛ˆÏÎ˚Ü˛ •yçyÓ˚ Ó˚ÌÎyey
!òÜ˛ ˆÌˆÏÜ˛ í˛z_Ó˚ !òˆÏÜ˛– ÷Ó˚&Ó˚  x‹TÙ!òˆÏl  Ó˚ÌÎyey í˛zˆÏŒê˛y!òˆÏÜ˛ xÌ≈yÍ
í˛z_Ó˚ ˆÌˆÏÜ˛ ò!«˛î !òˆÏÜ˛ •ˆÏÎ˚ ÌyˆÏÜ˛–  ï˛y•z ~!ê˛ˆÏÜ˛ í˛zˆÏŒê˛yÓ˚ÌÎyey lyˆÏÙ

ˆÓÓ˚ •Î˚– Óô≈ÙyˆÏlÓ˚  Ü%˛°#l@˝ÃyˆÏÙÓ˚   Ó˚ÌÎyeyÓ˚G˚  §)ã˛ly Ü˛ˆÏÓ˚l  ˜Ïã˛ï˛lƒˆÏòÓ
!lˆÏç– Ó˚ÌÎyey í˛zÍ§Ó!ê˛ §Æy•Óƒy˛õ#– Ó˚ÌÎyey ÷Ó˚& •Î˚ ò!«˛î  !òÜ˛ ˆÌˆÏÜ˛
í˛z_Ó˚ !òˆÏÜ˛– ÷Ó˚&Ó˚  x‹TÙ!òˆÏl  Ó˚ÌÎyey    í˛zˆÏŒê˛y!òˆÏÜ˛ xÌ≈yÍ í˛z_Ó˚ ˆÌˆÏÜ˛
ò!«˛î !òˆÏÜ˛ •ˆÏÎ˚ ÌyˆÏÜ˛– ï˛y•z ~!ê˛ˆÏÜ˛ í˛zˆÏŒê˛yÓ˚ÌÎyey lyˆÏÙ    x!Ë˛!•ï˛ Ü˛Ó˚y
•Î˚–
        Ó˚ÌÎyey  í˛zÍ§Ó!ê˛   !lSÈÜ˛  ~Ü˛!ê˛  ôÙ#≈Î˚ xl%¤˛yl   ÙˆÏl Ü˛Ó˚y •ˆÏ°Gñ
ÓyhflÏˆÏÓ  ~!ê˛ ~Ü˛!ê˛  ≤Ãï˛#!Ü˛   Îyey–  xyÙÓ˚y   çy!lñ ÓÍ§ˆÏÓ˚   ò%!òl §)ˆÏÎ≈Ó˚
à!ï˛˛õÌ  õ!Ó˚Ó!ï≈˛ï˛  •Î˚–  ~•z    Óƒy˛õyÓ˚!ê˛ˆÏÜ˛      ˆçƒy!ï˛!Ó≈K˛yˆÏlÓ˚  Ë˛y£ÏyÎ˚
í˛z_Ó˚yÎ˚î   G    ò!«˛îyÎ˚î   Ó°y •Î˚– í˛z_Ó˚yÎ˚î xˆÏÌ≈   SÈÎ˚Ùy§  ôˆÏÓ˚   §)Î≈
ò!«˛î!òÜ˛  ˆÏÌˆÏÜ˛  í˛z_Ó˚ !òˆÏÜ˛   Îyey   Ü˛ˆÏÓ˚– ~•z   SÈÎ˚Ùy§  ôˆÏÓ˚   !òˆÏlÓ˚
˛õ!Ó˚Ùyl   e´Ù¢/  ˆSÈyê˛ •ˆÏï˛ ÌyˆÏÜ˛– ÙÜ˛Ó˚ §Çe´y!hs˝   ˆÓ˚áyˆÏï˛ ˆÎ!òl   §)Î≈
flõ¢≈  Ü˛ˆÏÓ˚ ˆ§•z!òl    !òˆÏlÓ˚  ˛õ!Ó˚Ùyl    ÓÍ§ˆÏÓ˚Ó˚   ÙˆÏôƒ §Ó  ˆÏÌˆÏÜ˛ Ü˛Ù
•Î˚– ≤ÃyÎ˚ 10 â^˝ê˛y 36 !Ù!lê˛–

             ï˛yÓ˚˛   õÓ˚!òl    ˆÌˆÏÜ˛ !òl Óí˛¸ •ˆÏï˛ ÌyˆÏÜ˛– ˙ !òl!ê˛  ≤ÃÜ,˛ï˛yˆÏÌ≈
Óí ¸̨!òl  í z̨Í§Ó– Óí ¸̨!òl   í z̨Í§Ó!ê˛ Óï≈̨ Ùy Ï̂l 25ˆ¢ !í˛ Ï̂§¡∫Ó˚ í z̨_Ó˚ ̂ ày°y Ï̂ô≈Ó˚
§ÙhflÏ ˆòˆÏ¢•z   xl%!¤˛ï˛ •Î˚–    ≤ÃyÎ˚ 2000  ÓÍ§Ó˚  ˛õ)ˆÏÓ≈ ˆ˛õÔ£Ï§Çe´y!hs˝
!òÓˆÏ§Ó˚ ̨  õÓ˚ !òl ̂ ÌˆÏÜ˛ Óí˛¸!òl   ÷Ó˚& ̂ •yï˛ – ̇ !òl  ̂ ÌˆÏÜ˛ §)Î≈ ò!«˛î ̂ ÌˆÏÜ˛
í˛z_ˆÏÓ˚ Îyey   ÷Ó˚& Ü˛ˆÏÓ˚ ~ÓÇ í˛z_Ó˚yÎ˚î ÷Ó˚& •Î˚– ~•z í˛z_Ó˚yÎ˚ˆÏîÓ˚ !òˆÏÜ˛
ÎyeyÓ˚   !òl!ê˛ ˛xyˆÏÓ˚y xyˆÏàñ   ≤ÃyÎ˚ 4500 ÓÍ§Ó˚ ˛õ)ˆÏÓ≈  ˆòy°Îyey lyˆÏÙ
˛õy!°ï˛ ˆ•yï˛ – ˆÎˆÏ•ï%˛ Ê˛yıî ÙyˆÏ§Ó˚  í˛zÍ§Ó˛ñ   ï˛y•z ˆòy°Îyey í˛zò‰Îy!˛õï˛
ˆ•yï˛   ◊#Ü,˛ˆÏ£èÓ˚   Ê˛yà Óy  Ó˚ˆÏ.Ó˚  í˛zÍ§Ó !•§yˆÏÓ– ~Ë˛yˆÏÓ í˛z_Ó˚yÎ˚î G
ò!«˛îyÎ˚î  ÷Ó˚&Ó˚  !òl ò%!ê˛ˆÏÜ˛  §)ˆÏÎ≈Ó˚  ˆòy°yÎ˚   xyˆÏÓ˚y•î  Ó˚*ˆÏ˛õ ˆòy°  G
V%˛°l Îyey   lyÙ   !òˆÏÎ˚!SÈ°–  ï˛yÓ˚˛õÓ˚  ≤ÃyÎ˚      4000 ÓÍ§Ó˚ ˛õˆÏÓ˚  1517
á #‹TyˆÏ∑ ◊#˜Ïã˛ï˛lƒˆÏòÓ  í˛z˛õ°!∏˛  Ü˛Ó˚ˆÏ°lñ  ≤Ãyã˛#l ÙˆÏï˛Ó˚  V%˛°lÎyeyÓ˚   !òl
xÌ≈yÍ ò!«˛îyÎ˚î Îyey   xyÓ˚ ◊yÓî˛õ)!î≈ÙyˆÏï˛ •Î˚ ly– ~!ê˛ •Î˚  xy£Ïyì˛¸ ÙyˆÏ§–
ï˛ál !ï˛!Ì !SÈ°  ÷Üœ˛y!mï˛#Î˚y– §%ï˛Ó˚yÇ  xy£Ïyì˛¸   ÙyˆÏ§Ó˚ ÷Üœ˛y!mï˛#Î˚y  !ï˛!Ì
!l!ò≈‹T  •° ò!«˛îy˚Î˚î  ÷Ó˚&Ó˚  !òl  !•§yˆÏÓ–  í˛zÍ§Ó!ê˛Ó ˚  lyÙ   !òˆÏ°l
Ó˚ÌÎyey–  ˆÎˆÏ•ï%˛  Ù•y≤ÃË%˛ ï˛ál  l#°yã˛ˆÏ° ñ  ï˛y•z Ó˚ˆÏÌÓ˚ ˆòÓï˛y  •ˆÏ°l



ˆÓÓ˚ •Î˚– Óô≈ÙyˆÏlÓ˚  Ü%˛°#l@˝ÃyˆÏÙÓ˚   Ó˚ÌÎyeyÓ˚G˚  §)ã˛ly Ü˛ˆÏÓ˚l  ˜Ïã˛ï˛lƒˆÏòÓ
!lˆÏç– Ó˚ÌÎyey í˛zÍ§Ó!ê˛ §Æy•Óƒy˛õ#– Ó˚ÌÎyey ÷Ó˚& •Î˚ ò!«˛î  !òÜ˛ ˆÌˆÏÜ˛
í˛z_Ó˚ !òˆÏÜ˛– ÷Ó˚&Ó˚  x‹TÙ!òˆÏl  Ó˚ÌÎyey    í˛zˆÏŒê˛y!òˆÏÜ˛ xÌ≈yÍ í˛z_Ó˚ ˆÌˆÏÜ˛
ò!«˛î !òˆÏÜ˛ •ˆÏÎ˚ ÌyˆÏÜ˛– ï˛y•z ~!ê˛ˆÏÜ˛ í˛zˆÏŒê˛yÓ˚ÌÎyey lyˆÏÙ    x!Ë˛!•ï˛ Ü˛Ó˚y
•Î˚–
        Ó˚ÌÎyey  í˛zÍ§Ó!ê˛   !lSÈÜ˛  ~Ü˛!ê˛  ôÙ#≈Î˚ xl%¤˛yl   ÙˆÏl Ü˛Ó˚y •ˆÏ°Gñ
ÓyhflÏˆÏÓ  ~!ê˛ ~Ü˛!ê˛  ≤Ãï˛#!Ü˛   Îyey–  xyÙÓ˚y   çy!lñ ÓÍ§ˆÏÓ˚   ò%!òl §)ˆÏÎ≈Ó˚
à!ï˛˛õÌ  õ!Ó˚Ó!ï≈˛ï˛  •Î˚–  ~•z    Óƒy˛õyÓ˚!ê˛ˆÏÜ˛      ˆçƒy!ï˛!Ó≈K˛yˆÏlÓ˚  Ë˛y£ÏyÎ˚
í˛z_Ó˚yÎ˚î   G    ò!«˛îyÎ˚î   Ó°y •Î˚– í˛z_Ó˚yÎ˚î xˆÏÌ≈   SÈÎ˚Ùy§  ôˆÏÓ˚   §)Î≈
ò!«˛î!òÜ˛  ˆÏÌˆÏÜ˛  í˛z_Ó˚ !òˆÏÜ˛   Îyey   Ü˛ˆÏÓ˚– ~•z   SÈÎ˚Ùy§  ôˆÏÓ˚   !òˆÏlÓ˚
˛õ!Ó˚Ùyl   e´Ù¢/  ˆSÈyê˛ •ˆÏï˛ ÌyˆÏÜ˛– ÙÜ˛Ó˚ §Çe´y!hs˝   ˆÓ˚áyˆÏï˛ ˆÎ!òl   §)Î≈
flõ¢≈  Ü˛ˆÏÓ˚ ˆ§•z!òl    !òˆÏlÓ˚  ˛õ!Ó˚Ùyl    ÓÍ§ˆÏÓ˚Ó˚   ÙˆÏôƒ §Ó  ˆÏÌˆÏÜ˛ Ü˛Ù
•Î˚– ≤ÃyÎ˚ 10 â^˝ê˛y 36 !Ù!lê˛–

             ï˛yÓ˚˛   õÓ˚!òl    ˆÌˆÏÜ˛ !òl Óí˛¸ •ˆÏï˛ ÌyˆÏÜ˛– ˙ !òl!ê˛  ≤ÃÜ,˛ï˛yˆÏÌ≈
Óí ¸̨!òl  í z̨Í§Ó– Óí ¸̨!òl   í z̨Í§Ó!ê˛ Óï≈̨ Ùy Ï̂l 25ˆ¢ !í˛ Ï̂§¡∫Ó˚ í z̨_Ó˚ ̂ ày°y Ï̂ô≈Ó˚
§ÙhflÏ ˆòˆÏ¢•z   xl%!¤˛ï˛ •Î˚–    ≤ÃyÎ˚ 2000  ÓÍ§Ó˚  ˛õ)ˆÏÓ≈ ˆ˛õÔ£Ï§Çe´y!hs˝
!òÓˆÏ§Ó˚ ̨  õÓ˚ !òl ̂ ÌˆÏÜ˛ Óí˛¸!òl   ÷Ó˚& ̂ •yï˛ – ̇ !òl  ̂ ÌˆÏÜ˛ §)Î≈ ò!«˛î ̂ ÌˆÏÜ˛
í˛z_ˆÏÓ˚ Îyey   ÷Ó˚& Ü˛ˆÏÓ˚ ~ÓÇ í˛z_Ó˚yÎ˚î ÷Ó˚& •Î˚– ~•z í˛z_Ó˚yÎ˚ˆÏîÓ˚ !òˆÏÜ˛
ÎyeyÓ˚   !òl!ê˛ ˛xyˆÏÓ˚y xyˆÏàñ   ≤ÃyÎ˚ 4500 ÓÍ§Ó˚ ˛õ)ˆÏÓ≈  ˆòy°Îyey lyˆÏÙ
˛õy!°ï˛ ˆ•yï˛ – ˆÎˆÏ•ï%˛ Ê˛yıî ÙyˆÏ§Ó˚  í˛zÍ§Ó˛ñ   ï˛y•z ˆòy°Îyey í˛zò‰Îy!˛õï˛
ˆ•yï˛   ◊#Ü,˛ˆÏ£èÓ˚   Ê˛yà Óy  Ó˚ˆÏ.Ó˚  í˛zÍ§Ó !•§yˆÏÓ– ~Ë˛yˆÏÓ í˛z_Ó˚yÎ˚î G
ò!«˛îyÎ˚î  ÷Ó˚&Ó˚  !òl ò%!ê˛ˆÏÜ˛  §)ˆÏÎ≈Ó˚  ˆòy°yÎ˚   xyˆÏÓ˚y•î  Ó˚*ˆÏ˛õ ˆòy°  G
V%˛°l Îyey   lyÙ   !òˆÏÎ˚!SÈ°–  ï˛yÓ˚˛õÓ˚  ≤ÃyÎ˚      4000 ÓÍ§Ó˚ ˛õˆÏÓ˚  1517
á #‹TyˆÏ∑ ◊#˜Ïã˛ï˛lƒˆÏòÓ  í˛z˛õ°!∏˛  Ü˛Ó˚ˆÏ°lñ  ≤Ãyã˛#l ÙˆÏï˛Ó˚  V%˛°lÎyeyÓ˚   !òl
xÌ≈yÍ ò!«˛îyÎ˚î Îyey   xyÓ˚ ◊yÓî˛õ)!î≈ÙyˆÏï˛ •Î˚ ly– ~!ê˛ •Î˚  xy£Ïyì˛¸ ÙyˆÏ§–
ï˛ál !ï˛!Ì !SÈ°  ÷Üœ˛y!mï˛#Î˚y– §%ï˛Ó˚yÇ  xy£Ïyì˛¸   ÙyˆÏ§Ó˚ ÷Üœ˛y!mï˛#Î˚y  !ï˛!Ì
!l!ò≈‹T  •° ò!«˛îy˚Î˚î  ÷Ó˚&Ó˚  !òl  !•§yˆÏÓ–  í˛zÍ§Ó!ê˛Ó ˚  lyÙ   !òˆÏ°l
Ó˚ÌÎyey–  ˆÎˆÏ•ï%˛  Ù•y≤ÃË%˛ ï˛ál  l#°yã˛ˆÏ° ñ  ï˛y•z Ó˚ˆÏÌÓ˚ ˆòÓï˛y  •ˆÏ°l

l!ò≈‹T  •° ò!«˛îy˚Î˚î  ÷Ó˚&Ó˚  !òl  !•§yˆÏÓ–  í˛zÍ§Ó!ê˛Ó ˚  lyÙ   !òˆÏ°l
Ó˚ÌÎyey–  ˆÎˆÏ•ï%˛  Ù•y≤ÃË%˛ ï˛ál  l#°yã˛ˆÏ° ñ  ï˛y•z   Ó˚ˆÏÌÓ˚ ˆòÓï˛y  •ˆÏ°l
◊#ôyÙ˛õ!ï˛    çàß¨yÌ–  §ˆÏD    xyˆÏÓ˚y  ò%!ê˛ Ó˚Ì   !l!Ù≈ï˛   •° ñÓ°Ó˚yÙ   G
§%Ë˛oyÓ˚–     ~!ê˛•z   àï˛ 500 ÓÍ§Ó˚ ôˆÏÓ˚   Ó˚ÌÎyey  lyˆÏÙ xl%!¤˛ï˛    •ˆÏÎ˚

                          

ã˛ˆÏ°ˆÏSÈ– ˜ã˛ï˛lƒˆÏòÓ   ò!«˛îyÎ˚î    ÎyeyÎ˚ Óy Ó˚ÌÎyeyÎ˚       Ü,˛£è ˆÏòÓï˛yˆÏÜ˛

fliy˛õl  ly Ü˛ˆÏÓ˚ ˛õ%Ó˚#Ó˚   çàß¨yÌ Ù)!ï≈˛ˆÏÜ˛ fliy˛õl Ü˛ˆÏÓ˚!SÈˆÏ°l– xyçG   ˆ§•z



Ó¢ï˛/  500 ÓÍ§ˆÏÓ˚   ≤ÃyÎ˚ 7  !í˛@˝Ã#    !˛õ!SÈˆÏÎ˚  ˆàˆÏSÈ–  !•®%ˆÏòÓ˚  ôÙ≈Ü˛Ù≈
=!°   !ï˛!Ì   ôˆÏÓ˚  Ü˛Ó˚y  •Î˚–  ï˛y•z  ˆàÔÓ˚yD   ≤ÃÓ!ï≈˛ï˛  Ó˚ÌÎyeyÓ˚    !òl!ê˛
˛x˛õ!Ó˚Ó!ï≈˛ï˛ Ó˚ˆÏÎ˚  ˆàˆÏS È !ï˛!Ì   !•§yˆÏÓ– ~ál ˆçƒy!ï˛!Ó≈K˛yˆÏlÓ˚     ÙˆÏï˛
ò!«˛îyÎ˚î     ÷Ó˚&Ó˚ !òl!ê˛      !l!ò≈‹T •ˆÏÎ˚ˆÏSÈ  20 Óy 21ˆ¢  ç%l–  §%ï˛Ó˚yÇ
~ál   ◊yÓîÙyˆÏ§Ó˚   V%˛°l õ)!î≈Ùy    í˛zˆÏj¢ƒ•#l   •ˆÏÎ˚ ˆàˆÏSÈ–   ◊#˜Ïã˛ï˛lƒ
≤ÃÓ!ï≈˛ï˛    Ó˚ÌÎyeyÓ˚    !òl!ê˛ ˛  õ!Ó˚Ó!ï≈˛ï˛    •ˆÏÎ˚ ˆàˆÏSÈ–  !ï˛!Ì     !•§yˆÏÓ
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Hemanta Mukhopadhyay, to me , has always 
been the voice that carries a breath of romance 
but laced with a touch of melancholy. A 
controlled release of emotion is how I have 
always interpreted his singing. Whether it be 
the ode to the tortured soul in “Emon ekta jhor 
uthuk” or etching out one’s fantasy in “ Shono 
kono ekdin”- he always sounded as though 
he was holding back, something deep inside. 
His rich baritone lent weight to that perception 
of depth, of course. However, it is his creative 
abilities as a composer that never ceases 
to amaze me. Hemanta practically ruled the 
Bengali Film Music scene for over 4 decades, 
however, his output of non film songs is no 
less extraordinary. His success as an MD is 
of course due to the hummable nature of his 
tunes which resonated very strongly with the 
listeners’ sensibilities, while planting enough 
seeds in there to ensure that the songs stood 
proudly up to the test of time. The bageshri 
that he weaves effortlessly into Jhor Uthechhe 
Baul Bataash, for example. The other amazing 
aspect of the man was his consistency. 
From Shapmochan to Amar Geeti, there are 
enough gems to last a lifetime. He churned 

out memorable scores every year as a matter 
of routine , and it would be foolish to even try 
to list them, but a random sample can come 
up with Lukochuri, Shesh Porjonto, Monihar, 
Baaghini, Anindita, Dadar Kirti, and I just 
rattled off these names off the top of my head. 
And he lent his voice to the whole spectrum 
of matinee idols- from Uttam to Tapas Paul 
and everyone in between. His voice: Salil 
Chowdhury put it succintly – “ If we could hear 
God sing, He would be singing in Hemanta’s 
voice”. I have already alluded to this strange 
depth in his voice that always seemed to all 
the emotion that was possible to be expressed 
through the words of the song. When he sings 
“ Shobai chole geche”, you can literally feel 
the emptiness & desolation inside you. When 
he croons “ Aro kache esho, jay je boye raat”, 
the intimacy of the moment seeps out of the 
speakers & takes you into its cosy embrace. 
And then there is the absolutely timeless “Jodi 
bhabo, eto khela noy”. Where do we start & 
where do we finish. Helped immensely by top 
class lyricists, Hemanta Mukherjee created a 
body of work that is truly eternal in its appeal.

Hemanta Mukhopadhyay 
Kritibas Dasgupta
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Much that I enjoyed being ‘dual-spirited,’ I wasn’t yet ready for a final exit from the human world. And 
now of all days! It’s pujo in a month and I am the convener of the purchase committee of our Club pujo. 
These boys will all be lost without me, their favourite’ Angrez da’,as I am called by them at times! Not to 
say anything of missing the nabami feast and the post-dashami bijoya feasts that are supposed to keep 
me occupied for a month. And then there is Reema – I can’t possibly leave her all by herself yet. We are 
a team, a rocking one. Our partnership has been stuff of movie plots: conservative Brahmin girl marrying 
an ‘Anglo’ against the wishes of the Chabi Biswas-type patriarch in the family made quite a sensation 
those days. Even before the dust on such a marriage had settled down, we kept popping up in 
conversations in the hood: for our polar difference in temperament, yet the fevicol-bond we shared. I 
am outgoing and thrive on social interactions and participation. She gets tired of too many people 
around her. So each time that I have stood in the elections in the past thirty years, Reema campaigned 
against me and requested people to not elect me, so she could ensure that I spent more time with her 
and Jimmy. Without fail, every evening I would bring home something special for her and she would 
cook something fingerlicking good for me, to go with hot chapattis. A few pegs of ‘Old Monk’ have 
always done the trick for me. Rafi, Manna Dey, Shakti Chakraborty, and Ezekiel would all come flooding 
my sensibilities. Countless evenings I uttered my favourite lines pointing to my wife and son: 

‘I am standing for peace and non –violence 

Why world is fighting fighting, 

Why all people of World 

Are not following Mahatma Gandhi, 

I am simply not understanding. 

Ancient Indian Wisdom is 100% correct. 

I should say even 200% correct. 

But modern generation is neglecting- 

Too much going for fashion and foreign thing.’ 

I can’t deprive her of my company so early, so much without preparation.  

I was feeling very dejected that I would not be able to be a part of the grand Puja celebrations, I was 
supposed to take up the role of ‘Heramba babu’ in our club drama, ‘Lord Cornwallis’er Chata’. I had 
planned to enjoy the Bombay night with my friends sitting in the first row with the VIPs and even have 
Shankar Panda’s ‘LuchiMangsho’ at his stall. Alas! What can I do now?   

 

 

                

      The Fund Manager Dada                              
                                                                               Tapan Das                                                          

Nomoshkar, I am Robinsen Bonar. I’m a ‘pret-manob.’ No, I am nothing like those Hollywood-designed 
ghastly looking Halloween weirdoes called zombies. Neither do I eat brains. I look like an average, non-
descript potbellied Bangali with oil-sleeked side-parted hair, powdered back-of-neck, with an all-
purpose rumal in my pocket. I just happen to hold dual citizenship: of human world and of spirit world.  

Yes yes, I know what’s on your mind. I am lucky. I am one of the chosen few. But to be honest, I have 
visited the spirit world only twice before: mainly because the immigration officers at the entry ports are 
a pain in the neck. “Why are you visiting? “Whom will you visit?” “What have you brought with you?” 
“We will have to check all your recent updates on social networking sites first”: they take the pleasure 
away from trips. But I do visit them virtually on our networking sites: ‘chayakhata’ and ‘spiritweet.’ Such 
fun that is. I get to follow all the stars and divas of my dream: Uttam, Suchitra, Manna, Rituporno…my 
friend list glows with glamour! Just a few months ago, Uttam da posted on ‘chayakhaata’ that thank 
goodness that Suchitra and he had already exited the human world, or they too would have been sent 
for election campaigns to Birbhum Bankura and what not, in the blistering summer heat. I quite like 
following their updates on social networking sites. I even got a ticket to a Manna Dey-Jagjit Singh 
concert recently. This is something that I indeed enjoy of my dual citizenship. I have always looked 
forward to a post-retirement permanent residence in the spirit world.  

But right now, I am in a terrible mess.  

I was tugging at a piece of lamb meat at lunch this afternoon, trying to ease the meat off the bone when 
suddenly the marrow from the bone shot up my windpipe in rocket speed. I choked. Before Reema, my 
wife, could come and do something to revive me, I had stopped breathing. Now this was a very different 
feeling. I felt light as air, floating around like a formless, transparent scarf. I understood that my body 
was completely separated and I was now only a soul. I felt myself sitting on the fan blades (my 
goodness! Who knew the blades had gotten so dirty and grimy even after the massive cleaning done a 
month ago!) looking down at my open-mouthed body, still grabbing the culprit bone in gravy-sodden 
fingers. Reema ran out to find help and in the meanwhile, I just thought I’ll make a quick visit to the 
other world and then when Reema gets back with the doctor, I will slip quietly back in within my earthy 
form. But now I am in trouble. Reema got back, along with a doctor and some neighbours. Soon Jimmy, 
our son, joined the howling, head-banging crowd of mourners too. I hurriedly tried to get back into my 
body, but I failed. Now I panicked. This has never happened before! I had always been able to leave the 
body for a while and visit the other world, but could always get back in.  
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I thought fondly of my tentultala addas. As coffee House was to Moidul and D’souza, Tentultala is to me. 
From self-composed sher o shayaris to lines from The Beatles, from trifola street lamps in Kolkata to the 
Telengana issue, Intensive survey,Indranil’s mind boggling souvenir and memorabilia collection ,or our 
Choto Shakeel’s sher o shayeri,  our adda has always been my lifeblood. The past few days we had been 
so incensed with the ebola virus that it formed most of our two/three hour adda sessions. Besides, my 
tentualtala buddies have been my support system always. From kids’ career and admissions and jobs to 
each other’s health and hobbies, from puja planning to winter picnics, planning  newer ways of 
membership induction drive,Football,Cricket, we tentultala buddies are always living the shared 
experience of life where age is considered just a number. The spirit world can never provide me with 
such fulfilling tentultala experience, I’m sure! 

Most of all, I had a score to settle with Haripal Bhatta of our pujo committee. He has always been mad at 
me for not letting him pocket extras from the pujo fund. His disappointed comments were peppered 
with ‘Oh shit’ without the ‘h’. ‘s[h]it Robin babu, you are just always messing up my plans.Oh S[h]it! You 
are such a bummer!’ But I have always managed to keep him checked. This time, I suspect he is up to 
something big trick, just to get at me. How can I go away and let him win? Maa, oshoter joy 
hotedionaamaa, Bhattaashurke aamaay thanda korar chance daao, maa, I implored in despair as I 
looked at my shroud covered body and the queue of mourners coming in to drown me in more and 
more flowers and garlands.  

I just had to sort this mess out. I just have to get back in my human body.  

I reached the citizenship office of the spirit world and demanded explanation, but the bored-looking 
pret-clerk, who kept playing solitaire on the computer even as I spoke, eyed me suspiciously for arriving 
from earth, tested me for ebola, and just asked me to ‘file a complaint.’ Indignant, I vented it all out on 
chayakhaata and spiritweet. In a minute, my post had 90 ‘likes’ and several consolatory messages. But 
nothing to resolve my issue! Dejected, I hit the bar. At least here ‘Babaji marka amrit,’ a version of 
somras, was free and of unlimited supply – this cheered me up a little. Floating by, I came across several 
spirit rehabilitation centres. In an open window I spotted our unique moustache man   Virappan dada, 
doing mandatory community service as part of the criminal correction and rehabilitation plan: burning 
chunks of sandal wood to circulate sandalwood smoke through the spirit world. Hmmm, not bad, I 
thought. I also saw several young lads, may be in their early twenties, looking after infants and toddlers. 
I spent some time watching them, curious about the type of correctional therapy they were undergoing. 
Finally it dawned on me: on earth, they had been hanged for being guilty of rape. Here in this spirit 
world correctional facility, they are being made to ‘mother’ a child: they were being made to do all that 
a mother has to do to take care of a child. This way, by doing selfless acts of care and service as mothers 
do, they are learning empathy, learning to respect others and themselves.  

 

 



 

 

I wandered along, still feeling restless. I peeped back at the human world and saw that the fight over my 
body was still on. I tried shoving all horidaspaals out and tried whispering in Reema’s ears but could do 
neither. I felt helpless. Floating by in the spirit world, looking for a solution or at least an explanation, I 
bumped in to a small group of people gathered under a tree. Had to be a Bong gang, I thought to myself! 
Look at those steaming cups of cha and cigarettes between fingers and the rising voices on didi’s politics 
and future of Congress ,this club,that club ,Brazil, Germany and Bharat Ratna. I could even hear a 
passionate rendition of ‘Abanibariaacho?’ It reminded me so much of tentultala and our gang. As I went 
closer, I suddenly felt a sharp jolt of pleasure! So many long-gone known faces! Ramu da, Jeevan da, 
Sengupta da, Sreegupta da, Chatterjee da, Bose da, Maity da, Dutta da, Sen da, Das da, Lahiri da, Ghosh 
da ,Chanda da ,Mukherjee,Mondol Saheb, Ahmed miyan! They waved at me as soon as I approached.  

“Arrey Robin! You here too, finally?” 

“Bonar babu! What a pleasure!” 

“Tumikobe ele Robin bhaya? Just the other day I saw you campaigning for elections. Did you win?”  

I was pumped by these hearty comments of welcome and recognition. I told them my story. Suddenly, 
they were all rather quiet, eyeing each other knowingly. I sniffed a rat. But they didn’t say anything on 
this anymore. Mukherjee and Bose da took me to a meeting that evening, which turned out to be a spirit 
world pujo committee meeting. I wasn’t surprised, because it was festive season, and I knew the spirit 
world celebrated all festivals: from Navroze to Durga puja to lantern festivals. This was truly one world. I 
had learnt so much about world festivals from pictures and updates in Chayakhata. But this time, I was 
not quite in the mood. So I floated around half-heartedly, sad about the festivities I was missing on 
earth. And now it is too late, I realised. Too late to go back. My body was already being cremated. I read 
some of the messages people had posted on my Facebook page.  

The messages suddenly flared me up again. This is after all a technical fault on the part of the spirit co-
ordinators! I wasn’t supposed to be permanently up here as yet. I was to be given a day’s notice at least, 
as per the rule book pret-manobs. I felt angry but it was frustrating because I had no body now. So I 
couldn’t ball up my fist, couldn’t kick, couldn’t push or scratch or pinch or punch.  

Just then, Bose da whispered in my ears: “Don’t be upset about being brought without notice. We 
always wanted you up here on a permanent basis to manage our festival committee funds, you know. In 
the recent years funds have been really mismanaged. I read on Spiritweet how skilled you are at fund 
management and we know how you have been keeping that man ‘Haripal Bhatta’ at bay in human world 
all these years. So who better than you? So we asked spirit hackers to program your dual spirit account 
in such a way that as soon as you make a visit here, your return function will be locked, so you can stay 
here forever. And we will hold an election here and I can assure you that I have hold on a large voter  

 

 

 

 

I thought fondly of my tentultala addas. As coffee House was to Moidul and D’souza, Tentultala is to me. 
From self-composed sher o shayaris to lines from The Beatles, from trifola street lamps in Kolkata to the 
Telengana issue, Intensive survey,Indranil’s mind boggling souvenir and memorabilia collection ,or our 
Choto Shakeel’s sher o shayeri,  our adda has always been my lifeblood. The past few days we had been 
so incensed with the ebola virus that it formed most of our two/three hour adda sessions. Besides, my 
tentualtala buddies have been my support system always. From kids’ career and admissions and jobs to 
each other’s health and hobbies, from puja planning to winter picnics, planning  newer ways of 
membership induction drive,Football,Cricket, we tentultala buddies are always living the shared 
experience of life where age is considered just a number. The spirit world can never provide me with 
such fulfilling tentultala experience, I’m sure! 

Most of all, I had a score to settle with Haripal Bhatta of our pujo committee. He has always been mad at 
me for not letting him pocket extras from the pujo fund. His disappointed comments were peppered 
with ‘Oh shit’ without the ‘h’. ‘s[h]it Robin babu, you are just always messing up my plans.Oh S[h]it! You 
are such a bummer!’ But I have always managed to keep him checked. This time, I suspect he is up to 
something big trick, just to get at me. How can I go away and let him win? Maa, oshoter joy 
hotedionaamaa, Bhattaashurke aamaay thanda korar chance daao, maa, I implored in despair as I 
looked at my shroud covered body and the queue of mourners coming in to drown me in more and 
more flowers and garlands.  

I just had to sort this mess out. I just have to get back in my human body.  

I reached the citizenship office of the spirit world and demanded explanation, but the bored-looking 
pret-clerk, who kept playing solitaire on the computer even as I spoke, eyed me suspiciously for arriving 
from earth, tested me for ebola, and just asked me to ‘file a complaint.’ Indignant, I vented it all out on 
chayakhaata and spiritweet. In a minute, my post had 90 ‘likes’ and several consolatory messages. But 
nothing to resolve my issue! Dejected, I hit the bar. At least here ‘Babaji marka amrit,’ a version of 
somras, was free and of unlimited supply – this cheered me up a little. Floating by, I came across several 
spirit rehabilitation centres. In an open window I spotted our unique moustache man   Virappan dada, 
doing mandatory community service as part of the criminal correction and rehabilitation plan: burning 
chunks of sandal wood to circulate sandalwood smoke through the spirit world. Hmmm, not bad, I 
thought. I also saw several young lads, may be in their early twenties, looking after infants and toddlers. 
I spent some time watching them, curious about the type of correctional therapy they were undergoing. 
Finally it dawned on me: on earth, they had been hanged for being guilty of rape. Here in this spirit 
world correctional facility, they are being made to ‘mother’ a child: they were being made to do all that 
a mother has to do to take care of a child. This way, by doing selfless acts of care and service as mothers 
do, they are learning empathy, learning to respect others and themselves.  

 

 



 

 

I wandered along, still feeling restless. I peeped back at the human world and saw that the fight over my 
body was still on. I tried shoving all horidaspaals out and tried whispering in Reema’s ears but could do 
neither. I felt helpless. Floating by in the spirit world, looking for a solution or at least an explanation, I 
bumped in to a small group of people gathered under a tree. Had to be a Bong gang, I thought to myself! 
Look at those steaming cups of cha and cigarettes between fingers and the rising voices on didi’s politics 
and future of Congress ,this club,that club ,Brazil, Germany and Bharat Ratna. I could even hear a 
passionate rendition of ‘Abanibariaacho?’ It reminded me so much of tentultala and our gang. As I went 
closer, I suddenly felt a sharp jolt of pleasure! So many long-gone known faces! Ramu da, Jeevan da, 
Sengupta da, Sreegupta da, Chatterjee da, Bose da, Maity da, Dutta da, Sen da, Das da, Lahiri da, Ghosh 
da ,Chanda da ,Mukherjee,Mondol Saheb, Ahmed miyan! They waved at me as soon as I approached.  

“Arrey Robin! You here too, finally?” 

“Bonar babu! What a pleasure!” 

“Tumikobe ele Robin bhaya? Just the other day I saw you campaigning for elections. Did you win?”  

I was pumped by these hearty comments of welcome and recognition. I told them my story. Suddenly, 
they were all rather quiet, eyeing each other knowingly. I sniffed a rat. But they didn’t say anything on 
this anymore. Mukherjee and Bose da took me to a meeting that evening, which turned out to be a spirit 
world pujo committee meeting. I wasn’t surprised, because it was festive season, and I knew the spirit 
world celebrated all festivals: from Navroze to Durga puja to lantern festivals. This was truly one world. I 
had learnt so much about world festivals from pictures and updates in Chayakhata. But this time, I was 
not quite in the mood. So I floated around half-heartedly, sad about the festivities I was missing on 
earth. And now it is too late, I realised. Too late to go back. My body was already being cremated. I read 
some of the messages people had posted on my Facebook page.  

The messages suddenly flared me up again. This is after all a technical fault on the part of the spirit co-
ordinators! I wasn’t supposed to be permanently up here as yet. I was to be given a day’s notice at least, 
as per the rule book pret-manobs. I felt angry but it was frustrating because I had no body now. So I 
couldn’t ball up my fist, couldn’t kick, couldn’t push or scratch or pinch or punch.  

Just then, Bose da whispered in my ears: “Don’t be upset about being brought without notice. We 
always wanted you up here on a permanent basis to manage our festival committee funds, you know. In 
the recent years funds have been really mismanaged. I read on Spiritweet how skilled you are at fund 
management and we know how you have been keeping that man ‘Haripal Bhatta’ at bay in human world 
all these years. So who better than you? So we asked spirit hackers to program your dual spirit account 
in such a way that as soon as you make a visit here, your return function will be locked, so you can stay 
here forever. And we will hold an election here and I can assure you that I have hold on a large voter  

 

 

 

 

bank. You WILL win the post of fund manager, I can tell you.” 

“Elections here too?!Really?” 

“Yes absolutely. It has to be a democratic choice after all. You don’t expect our community to just place 
someone in authority without popular approval, do you? Haha. Then you don’t know us yet.” 

“No, I agree, elections are the way to go. But…” 

“Don’t worry Robin, we’ll compensate you well for this forced employment.” Bose da winked. “free 24/7 
virtual access to life on earth.” 

Well, real managers don’t crib. They negotiate to get the maximum. And that’s what I did.  

“I need a bonus, Bose da. My wife’s dual spirit status is to be unlocked so she can come visit me anytime 
she wants.” 

“Done, Robin. You indeed are a fevicol-couple.”   

Well, readers, I can’t complain much now, can I? wife, tentualtala, pujo committee  – all there. Win-win 
situation. 

As I clapped my hands in joy, with a jolt, my eyes opened. A dream after all! But wouldn’t it have been 
nice if we could commute between the two worlds? 

* Strictly Fiction  



What if there was no money? 
Would the world be a better place? 
No war, no hatred, no jealousy, 
Would that be the case? 
 
What if there was no religion? 
Would we all be able to get along? 
No war, no hatred, no jealousy, 
No accusations of wrong? 
 
What if there was no poverty? 
Would we all just be equal? 
No war, no hatred, no jealousy, 
No need to be deceitful? 
 
What if there was no selfishness? 
No thievery or greed? 
No war, no hatred, no jealousy, 
No innocents forced to bleed? 
 
What if there was world peace? 
Could we all live in harmony? 
No war, no hatred, no jealousy, 
Would we all just smile and agree? 
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Ruakaka Stars
Sananda Chatterjee

Under the roundest, brightest moons
‘neath a bejeweled
Perfectly clear southern sky
When the only sound that came to ear
Was the magnificent symphony
Of waves crashing
I thought of you...
Over oceans...admiring the same moon perhaps
Hoping that you thought of me
With affection
If fate is kind
And our paths entwine
In a place where time hesitates
And watches
A night quite perfect as this
I would claim a spot on your shoulder
And tell you about the time
I sat quietly under a clear sky
And heard the waves
And amidst all the stillness and beauty
My mind wandered only to you...

Strokes of my Pen
Sananda Chatterjee

As imagination meets reality
On this piece of paper –
Memories, hopes and dreams
And everything I own, in between
Between your truth and my truth
That truth lives, here.
Everything I can muster…is safe
It moves from my pen to this once blank piece of paper
Now rather full of… stuff
You are safe within my stuff filled piece of paper
And you may stay, perfectly captured in time
For as long as it stays safe and keeps you within its edges
Where my memories and hopes and dreams 
Take shape in these strokes of my pen
And becomes forever…
You will find me within this piece of paper.
You will find me – here.



LOTUS FOREIGN EXCHANGE 

Visit: www.lotusfx.com  ~ Phone: 0800 44 22 88 

CONVENIENT ~ AFFORDABLE ~ SPEEDY 
 

No Commission or Fees on Currency Exchange 
 

Foreign Exchange 
 

Exchange your Foreign Currency and 
Travellers Cheques at best exchange rates 

 

 

Telegraphic Transfers 
 

 

Send Money to India 
●  Fee only $10    ●  No deduction at banks in India  ●  Draft delivery in India is also available at no extra charge 
 

Send Money to Fiji 
 Fee only $8 
 

Send Money to Rest of World 
 Send money to any Bank Account across the globe Fee only $15 
 

MoneyGram 
 

●  Instant Money across the Globe  ●  Reasonable Fees 
 

●  Excellent Conversion Rate   ●  Real Value for your Money 
 

●  No Bank Account needed 

LOTUS GOLD MERCHANTS LIMITED 
 

Shop 74A, Westfield Shopping Mall, Manukau, Auckland 
Phone: 09 263 4878, Fax: 09 262 2937, Email: info@lotusgold.co.nz 

AND 
Shop 108, Westfield Shopping Mall, Queensgate, Lower Hutt 

Phone: 04 589 9584, Fax: 04 589 9583, Email: lotusgold_LHB@hotmail.co.nz 
AND 

Shop 27, LynnMall Shopping Centre, New Lynn, Auckland 
Phone: 09 825 0122, Fax : 09 825 0129, Email: lotus_lmb@hotmail.com 

 

 Open 7 Days 
Late Nights:  Thursday—Friday  

Shop Online at: www.lotusgold.co.nz 

 
      

Stunning range of 18 karat  
white & yellow Gold Diamond Jewellery 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Wide range of 22 karat Indian Gold Jewellery plus: 
          Precious Stone Jewellery 
      Silver Jewellery 
        Gold & Silver Bullions 
    We buy old Gold ~ Free in-store assessment 

Discover Lotus Gold today 
 

Convenient parking               Finance Available 



Probasee Bengalee Association

ACTIVITIES



2014 capped off a very exciting, captivating and 

enjoyable year in sports for Probasee. We kicked off 

the year with Dr. Bhaskar Chatterji Memorial Indoor 

Soccer Tournament and were very fortunate to have 

the event sponsored by Dr.Madhumati Chatterji and 

her two sons - Jeet (Jojo) and Joy. It was great to see 

both Joy and Jojo back for the tournament! 

Probasee once again participated in the annual 

Relianz Forex Spirit of Cricket Tournament. Although 

the Probasee team always performs exceedingly 

well at this tournament, unfortunately, this year, we 

had an upset leading up to the semi-final stages and 

finished 5th. It was indeed a very disappointing end 

to an extremely competitive tournament consisting of 

11 very able teams. The cricket season spanned for 

3 months, with games played every Sunday. We vow 

to come back better and stronger next year around. 

At the end of the cricket season, we had a day of 

Badminton & Table Tennis and it was very heartening 

to see a good turnaround in all three of these events 

and the healthy participation ensured – let us say that 

the spirit of competition is alive and well amongst our 

fellow Bangalis! And we also had our ever popular 

annual picnic, which as always, was an amazing 

success! We have had a very sport filled year and 

hope to have even more activities planned for the 

future. 

All the photos are found on the Probasee Facebook 

page. If there are any suggestions in the sporting 

sector for the future - please do let us know. We 

look forward to seeing you all there in the upcoming 

tournaments and events.

PROBASEE SPORTS & PICNIC 
Shovik Nandi (Sports Secretary) 



Cultural 
Recap 

2013–2014

2014



We have had a very active and productive year, and has been a very 

fulfilling start for us, the newbies in our roles as the cultural committee 

in 2013-2014. Here are some of our highlights!

This year we brainstormed various ideas about building our community 

and engaging our members, and so Probasee had its first Movie Night 

which was a tribute to Rituparno Ghosh. It was a fun evening where 

there was catch up and mingling, a great movie and amazing snacks 

and food. It was a success. This inspired us to have a second movie 

night, which turned out to be another success.

2013 saw Probasee’s annual Durga puja at a new hall and location. 

The turnout was great and the Pujo ran successfully. It was inspiring to 

see Probasee’s young generation performing in the cultural programs, 

taking part in competitions like the Art competition, fancy dress and 

talent quest. Following the annual Durga puja, in early February of 

2014 we had our annual Saraswati Puja. We also had a great Poila 

Boishak celebration, where members participated, made delicious 

food and sang some wonderful classics. All in all it was a great ‘adda’.

Our latest cultural event was Rabindra Jayanti which was one of 

our bigger cultural events. We had a number of participants in 

both performance and back stage. We got to see some brilliant 

performances from kids and adults and we got to hear some breath 

taking performances.

All photos from the past events can be found on the Probasee 

Facebook page. The Probasee Facebook page is regularly updated 

and all the details for the future events will also be available there.  

We look forward to another eventful and fun filled year ahead of 

us. Keep supporting the cultural team and help build our Probasee 

community. We would also like to thank each and every one of you 

who has supported and participated in these past cultural events and 

welcome your participation in the future events.

Sayantani & Sananda

Your Friendly Neighbourhood  

Cultural Team

2013-2014

Photo Credits:  

Shovik Nandi & Sujoy Biswas





INDIAN SUB CONTINENT SALE!!

Get the best deals in town, for flying to 
India



‘একেমবািদব্তীয়ম্ ’ এবং ‘পুতৰ্ং েদিহ’ 
িদলীপ কুমার দাস

িকছুিদন আেগর কথা। বৰ্হ্মা নারেদর সেঙ্গ মতর্য্েলাক ভৰ্মেণ েবিরেয়েছন। িতিন মােঝ মােঝই এরকম ভৰ্মণ কেরন। 
বাহন হল নারেদর েঢঁিক যন্তৰ্িট। েবশ কেয়ক বছর পূেবর্ও এই যন্তৰ্িটর আদল মতর্য্েলােকর ‘ধান-ভানা েঢঁিক’র মতই 
িছল। অধুনা িবশব্কম্মর্া উন্নত পৰ্যুিক্তর সাহােযয্ এিটেক দুই আসন িবিশষ্ট েছাট একিট িবমােনর আকার িদেয়েছন। 
সমূ্পণর্ আচ্ছািদত এবং শীতাতপ-িনয়িন্তৰ্ত এই েঢঁিক-িবমান এখন অেনক েবশী িনরাপদ এবং আরামপৰ্দ। আাকাশ-
মহাকাশমােগর্র ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজৰ্-িবদুয্ত্, েতজিস্কৰ্য় িবিকরণ েকান িকছুই এখন এর ক্ষিত করেত পাের না। মতর্য্েলােকর 
আধুিনক িবমানেপােতর স্কাইেবেডর মত এর যাতৰ্ী আসনিটেক িপছনিদেক েহিলেয় একিট শযয্ায় পিরণত করা যায়। 
বলাই বাহুলয্, চালেকর আসেন আেছন নারদ এবং যাতৰ্ী হেলন িপতামহ বৰ্হ্মা।

বৰ্হ্মা হেলন সৃিষ্টকতর্া আর নারদ হেলন এই িবশব্-বৰ্হ্মােণ্ডর িরেপাটর্ার। েঢঁিক বাহেন চেড়, বীণা বাজােত বাজােত এবং 
মুেখ সবর্দা ‘নারায়ণ, নারায়ণ’ নামিট িনেয় নারদ বৰ্হ্মােণ্ডর সবর্তৰ্ ঘুের েবড়ান এবং সংবাদ সংগৰ্হ কেরন। এই 
সংবাদগুিল িতিন পৰ্ধানত তাঁর পৰ্ভু পালনকতর্া শৰ্ীিবষু্ণর কােছ িরেপাটর্ কেরন। তেব সমেয় সমেয় বৰ্হ্মার পাইলটিগিরও 
তাঁেক করেত হয়। বৰ্হ্মােক মােঝ মােঝই বৰ্হ্মােণ্ডর িবিভন্ন পৰ্ােন্ত পিরভৰ্মেণ েযেত হয়। এর কারণ তাঁর সৃিষ্টেত েকাথায় 
িক ঘটেছ তা পৰ্তয্ক্ষভােব িনরীক্ষণ করা। সবসময় ধয্ানেযােগ বা অেনয্র বণর্নায় সিঠক অবস্থাটা উপলি� করা যায় না।

জনািন্তেক বৰ্হ্মা শুেনেছন মতর্য্েলাক এখন ভারসাময্হীনতায় ভুগেছ। এই ভারসাময্হীনতা বহুিবধ, েযমন পৰ্াকৃিতক 
ভারসাময্হীনতা, শিক্তর ভারসাময্হীনতা, পৰ্জা ভারসাময্হীনতা ইতয্ািদ। এর মেধয্ পৰ্জা ভারসাময্হীনতা িনেয়ই িতিন 
েবশী িচিন্তত। কারণ সৃিষ্টকতর্া িহসােব এিটই তাঁর পৰ্তয্ক্ষ িনয়ন্তৰ্েণ। এই ভারসাময্হীনতার অেনক কারণ থাকেলও 
মানুেষর িকৰ্য়াকলাপই নািক অেনকাংেশ দায়ী। নারদ বলেলন, “িপতামহ, চলুন মতর্য্েলাকবাসীরা যােক সূেযর্াদেয়র েদশ 
বেল েসই জাপান িদেয় আমরা ভৰ্মণ শুরু কির। তারপর চীন এবং ভারতভূিম পিরদশর্ন করেবন। ইচ্ছা করেল এবং 
িনরাপদ বুঝেল সবেশেষ না হয় মধয্পৰ্ােচয্ও একটা চক্কর িদেয় েনেবন।” 

িকছুিদন আেগ জাপােনর ফুকুিসমা নগের পৰ্বল ভূিমকম্প এবং তজ্জিনত সুনািমেত েয েলাকক্ষয় এবং জনপদলয় 
হেয়েছ বৰ্হ্মা তা পৰ্তয্ক্ষ করেলন। তেব এই িনেয় িতিন িবেশষ িচিন্তত নন। কারণ পৰ্াকৃিতক দুেযর্ােগ েলাকক্ষয় ইতয্ািদ 
ঘটেলও, পৰ্াকৃিতক িনয়েমই তা আবার পূণর্ হেব। এগুেলা দীঘর্স্থায়ী ভারসাময্হীনতার েকান কারণ নয়। তাঁর িচন্তা অনয্ 
জায়গায়। সুতরাং জাপােন েবশী সময় অিতবািহত না কের পিশ্চম িদেক অগৰ্সর হেয় তাঁরা ৈচিনক ভূখেণ্ডর 
আকাশসীমায় পৰ্েবশ করেলন। ভূখেণ্ডর উপের আকাশমােগর্ েবশ িকছুটা অগৰ্সর হেতই একিট কটু ঝাঁঝােলা গন্ধ 
বৰ্হ্মার নাসারেন্ধৰ্ পৰ্েবশ করল। িতিন বলেলন, “নারদ, আকােশর গােয় েকন টক টক গন্ধ?” নীেচর ভূপৃেষ্ঠর িদেক 
তািকেয় িতিন পিরস্কারভােব িকছু েদখেত েপেলন না, সবই েকমন ঝাপসা, আবছা আবছা। নারদ বলেলন, “িপতামহ, 
এ সবই মানুেষর িকৰ্য়াকেমর্র ফল। পৰ্গিতর নােম, েভাগসবব্র্সয্ জীবনযাপেনর জনয্ মানুষ পৰ্কৃিতেক তছনছ কের 
মতর্য্েলােক ৈশল-দলন-েলৗহ-গলন যন্তৰ্সভয্তার পৰ্িতষ্ঠা কেরেছ। ধিরতৰ্ীর গভর্ েথেক যুগ যুগ ধের সিঞ্চত কিঠন জীবাশ্ম 
এবং তরল ইন্ধন উেত্তালন কের তােদর দহনজিনত শিক্তেত এই যন্তৰ্সভয্তার চকৰ্েক সচল েরেখেছ। এই েয কটু গন্ধ 
তা ঐ দহনসৃষ্ট অম্লভাবাপন্ন বায়ুর জনয্। আর এই সেঙ্গ যন্তৰ্ এবং যানবাহন িনঃসৃত েধাঁয়া-ধুেলা, ঝুল-কািল ভূপৃষ্ঠেক 
আচ্ছন্ন কের েরেখেছ। তাই অেনক সময় স্পষ্টভােব ভূপৃষ্ঠ দৃশয্মান হয় না। এইভােব মতর্য্েলােক দুই জনবহুল ভূখণ্ড 
চীন এবং ভারতবেষর্ পৰ্জাভাের এবং পৰ্কৃিতর উপর যন্তৰ্দানেবর অতয্চাের আকাশ-বাতাস আজ ধুিলমিলন, 
িবষবাষ্পাকুল। এছাড়াও আেরা আেছ। তার জনয্ অবশয্ তথাকিথত উন্নত ভূখণ্ডগুিলর পৰ্জাবেগর্র েবিহসািব জীবনযাপন 
এবং েভাগিবলাসই মুখয্ত দায়ী। তােদর যন্তৰ্ এবং যানবাহন েথেক চীন এবং ভারতবেষর্ িনগর্ত অম্লজান অেপক্ষা অেনক 
েবশী পিরমান অম্লজান িনগর্ত হেয় নেভামণ্ডেলর উচ্চস্তের আেরাহণ কের ধিরতৰ্ীেক আবৃত কের েরেখেছ। আর তােত 
কের সূযর্ােলাক েথেক পৰ্াপ্ত ভূপৃেষ্ঠর উত্তাপ পৃিথবী েথেক িনস্কৰ্ান্ত হেত পারেছ না – পৃিথবীর তাপমাতৰ্া েবেড় যােচ্ছ। 



আক্ষিরক অেথর্ই ধিরতৰ্ী জব্রাকৰ্ান্তা। এই উষ্ণায়েনর বয্ািপ্ত সমগৰ্ পৃিথবী জুেড়ই। মতর্য্েলােকর পিণ্ডেতরা গেবষণা কের 
এবং অঙ্ক কেষ অনুমান করেছন েয এইভােব চলেত থাকেল পৃিথবীর বতর্মান ভারসােময্র সামিগৰ্ক িবনাশ আসন্ন।

এই ভারসাময্হীনতা এবং তার ফলাফল মতর্য্েলােকর মুরুিবব্রা সামলােত পারেব িকনা েকউ জােন না। যখন এই িনেয় 
িবিভন্ন েদেশর পিণ্ডতেদর এবং কত্তর্ােদর মেধয্ শলা-পরামশর্ হয়, তখন তারা এেক অপরেক েদাষােরাপ কের, কােজর 
কাজ খুব অল্পই হয়। পৰ্ভু িবষু্ণেকও এই সমসয্ার কথা বেলিছলাম। তাঁর কথাবাতর্া শুেনও মেন হল না েয সমসয্া 
সমাধােনর বয্াপাের িতিন খুব একটা আশাবাদী বা েজারােলা েকান পথিনেদর্শ িদেত পােরন। সব শুেন বৰ্হ্মা উদাসীন 
হেয় বলেলন, “তাহেল আমার সােধর সৃিষ্ট মতর্য্েলােকর এখন এইরকম দুরবস্থা! হয়েতা এগুিল সবই মহাপৰ্লেয়র 
সংেকত। বৰ্হ্মেলােক িফেরই এই িনেয় িবষু্ণ আর মেহশব্েরর সেঙ্গ জরুরী আেলাচনায় বসেত হেব। যাইেহাক, এখন 
আমােক মতর্য্েলােকর পৰ্জা ভারসাময্হীনতার কথা সিবস্তাের বণর্না কর।”

নারদ বলেলন, “মতর্য্েলােক মানব-িববতর্েনর আিদকাল েথেক গত িতন-চারেশা বছর আেগ পযর্ন্ত েবশ একটা িস্থতাবস্থা 
বজায় িছল। তারপর মানুষ মৃতুয্দূতরূপী িবিভন্ন েরাগবয্ািধেক পৰ্িতহত করার েকৗশল আয়তব্ করেত িশখল। েসই 
নবল� িবদয্াজর্েনর পৰ্থম িদেক মৃতুয্েক িকছুিদেনর জনয্ েঠিকেয় রাখেলও জেন্মর উপর িনয়ন্তৰ্ণ আনার পৰ্েয়াজনীয়তা 
তারা উপলি� করেত পােরিন। আেগ জন্ম-মৃতুয্হােরর মেধয্ েয একটা ভারসাময্ িছল তা নষ্ট হেয় পৰ্ভূত পৰ্জাবৃিদ্ধ হল। 
েসই পৰ্জাবৃিদ্ধেক তারা ঈশব্েরর আশীবর্াদ বেল মেন কেরিছল। িকন্তু অল্প িকছুিদেনর মেধয্ তােদর েবােধাদয় হল েয 
ধরণীর ধারণশিক্ত সীিমত। লাগামছাড়া বৃিদ্ধেত এই সীিমত ভূখেণ্ড সকেলর স্থান-সঙু্কলান হেব না। েদখেত েদখেত 
ধরণী পৰ্জাভাের ভারাকৰ্ান্তা হেলন। আর েসই বয্াপারিট পৰ্বলভােব ঘটল চীনেদেশ এবং ভারতবেষর্। এই দুই েদেশর 
কত্তর্ারা যখন বয্াপারটার গুরুতব্ বুঝেত পারেলন তখন জাির হল জন্মিনয়ন্তৰ্েণর িবধান। চীনেদশ খুবই কেঠার অবস্থান 
িনল। আইন হল ‘একেমবািদব্তীয়ম্ ’ অথর্াত্ েকান দম্পিতর শুধু মাতৰ্ একিটই সন্তান থাকেব, িদব্তীয় নািস্ত। ভারতবষর্ 
পৰ্থম িদেক অতটা কেঠার অবস্থান েনয়িন। জন্মিনয়ন্তৰ্ণ কমর্সূচীর শুরুেত তার মন্তৰ্ িছল ‘েদা ইয়া িতন’। পের 
পিরবতর্ন কের েসটা হল ‘হাম েদা, হামারা েদা’। চীন িকছুিদেনর মেধয্ই ‘একেমবািদব্তীয়ম্ ’ অথর্াত্ ‘এক পিরবার এক 
সন্তান’ নীিতর দুবর্লতািটও বুঝেত পারল। েসিট হল এই সন্তানিট বড় হেয় কমর্ক্ষম হেল তার উপর িনেজর পিরবােরই 
অেনকগুিল বৃদ্ধবৃদ্ধার ভরণেপাষেণর ভার বত্তর্ােব। েদেশর জনসমিষ্টর বৃদ্ধায়ন হেব। এই বৃদ্ধবৃদ্ধােদর ভরণেপাষণ 
সেমত অনয্ানয্ অথর্করী কাজ করার জনয্ যেথষ্ট সংখয্ক সক্ষম েলাক পাওয়া যােব না। এই উপলি� েথেক চীন তােদর 
এক পিরবােরর এক সন্তান নীিত অেনকটাই িশিথল কেরেছ।” 

চীনেদেশ পৰ্জাভারসাময্হীনতার এই বণর্না শুেন বৰ্হ্মা েবশ মুষেড় পড়েলন। নারদেক বলেলন, “চল, এবার ভারতভূিমর 
িদেক যাতৰ্া কর।” িহমালয় পবর্তেক পাশ কািটেয় উত্তর-পূবর্ েকান িদেয় তাঁরা ভারতবেষর্র আকাশসীমার মেধয্ পৰ্েবশ 
করেলন। আেরা িকছুটা অগৰ্সর হেয় তাঁরা এেলন ভারতভূিমরই একিট অঙ্গরাজয্ বঙ্গভূিমর উপর। এখােনও আকাশ 
ধুিলধূসিরত। নীেচর েকান িকছুই পিরস্কারভােব েদখা যায় না। এখােনও বায়ুদূষেণর একই সমসয্া। বঙ্গ তথা 
ভারতভূিমর গগণমােগর্ ভৰ্মণরত অবস্থায় বার বার ‘েদিহ’ ‘েদিহ’ শ�সমি�ত মেন্তৰ্াচ্চারণ বৰ্হ্মার শৰ্বেণ এল। িতিন 
নারদেক িজজ্ঞাসা করেলন, “েদিহ েদিহ কের ভারতভূিমর মানুষ কার কােছ িক চাইেছ?” নারদ বলেলন, “বঙ্গেদেশর 
েলাক েদবী দুগর্ার খুব ভক্ত। তারা েদবীর আরাধনা কের তাঁর কােছ ধন, মান, রূপ, যশ এসব পৰ্াথর্না করেছ। আর 
তার সােথ আরও একিট পৰ্াথর্না তারা করেছ। তা হল পুতৰ্। সবাই বলেছ ‘পুতৰ্ং েদিহ’। েকউ িকন্তু ভুেলও ‘কনয্াং 
েদিহ’ বা ‘পুতৰ্ীং েদিহ’ বলেছ না। চীন েদেশ েযমন ‘একেমবািদব্তীয়ম্ ’ সন্তান-নীিত সমসয্া হেয় েদখা িদেয়েছ েতমিন 
ভারতবেষর্র এখন হল ‘পুতৰ্ং েদিহ’র সমসয্া। এই বয্াপারটা আিম আপনােক একটু িবসৃ্ততভােব বয্াখয্া করিছ।

ভারতভূিমর ধমর্পৰ্াণ মানুেষর কােছ বংশরক্ষা এবং েমাক্ষলাভ অিতশয় গুরুতব্পূণর্। তারা পৰ্াচীনকাল েথেক শাস্তৰ্ অধয্য়ন 
কের এবং মুিন-ঋিষেদর পৰ্বচন েথেক এটা ধের িনেয়েছ েয বংেশর ধারা পুতৰ্রাই রক্ষা করেত পাের, তােদর 
িপণ্ডপৰ্দান পরেলাকগত পূবর্পুরুষেদর মুিক্ত বা েমাক্ষলােভর জনয্ অবশয্ করণীয়। কনয্ারা নািক এসব কেমর্ অনিধকারী, 
অক্ষম। সুতরাং সন্তান িহসােব এেদেশর মানুষ েয পুতৰ্াকাঙ্খী হেব তা আর িবিচতৰ্ িক। এখন এর সেঙ্গ আেরা একটা 



বয্াপার যুক্ত হেয়েছ। এেদেশর মানুষ এমন একটা সমাজবয্বস্থা গেড় তুেলেছ েযখােন কনয্ার িববােহ িপতামাতােক 
পৰ্চুর, অেনক সময় সাধয্াতীত, ধনেদৗলত েযৗতুক িদেত হয়। ধমর্ীয় এবং সামািজক এই দুই আবেহর পৰ্ভােব অেনক 
িপতামাতা এবং পিরবােরর কােছ কনয্াসন্তান অনাকািঙ্খত, েবাঝাসব্রূপ। এিদেক আবার িবজ্ঞান এবং িচিকত্সািবদয্ার 
উন্নিতর ফেল এমন েকৗশল, এমন পদ্ধিত আিবসৃ্কত হেয়েছ েয যােত সহেজই গভর্স্থ ভৰ্ূেণর িলঙ্গিনণর্য় করা যায়। 
এইভােব গভর্সঞ্চােরর িকছুিদেনর মেধয্ই তার িলঙ্গিনণর্য় কের েবেছ েবেছ কনয্াভৰ্ূণগুিলেক নষ্ট করা এখন একিট 
মারাত্মক সামািজক বয্ািধ হেয় দাঁিড়েয়েছ। যিদও েদেশর কত্তর্ারা আইনপৰ্ণয়ন কের গভর্স্থ ভৰ্ূেণর িলঙ্গিনণর্য় িনিষদ্ধ 
কেরেছ তবু এই কমর্িট িবিভন্ন অঞ্চেল েগাপেন পৰ্চিলত রেয়েছ। আর তার ফলশৰ্ুিত হল কনয্া এবং পুতৰ্ সন্তােনর 
অনুপােত পৰ্বল ৈবষময্। েদেশর েকান েকান অংেশ এই অনুপাতিট ৯০০/১০০০ এরও কম। সহজ কথায় এর অথর্ হল 
এই পৰ্জেন্মই পৰ্েতয্ক পুরুেষর অধর্ািঙ্গনী জুটেব না। এমিনেতই েদেশ তামিসকতার পৰ্ভােব নারীিনযর্াতন, নারীপাচার, 
ধষর্ণ ইতয্ািদ বৃিদ্ধ েপেয়ছ। তার উপর িলঙ্গৈবষময্ এই অপকমর্গুিলেত আেরা ইন্ধন েজাগােব বেলই মেন হয়। এইভােব 
মতর্য্েলােক লাগামছাড়া পৰ্জাবৃিদ্ধ, এক পিরবাের একিট সন্তান নীিতর সমসয্া এবং জনসংখয্ায় িলঙ্গানুপােতর ৈবষময্ 
পৰ্জাভারসাময্েক দুবর্ল কের িদেয়েছ, তার িভিত্তর মূেল কুঠারাঘাত কেরেছ।

নারেদর বয্াখয্া েথেক মতর্য্েলােকর পৰ্জাভারসাময্হীনতার িচতৰ্িট বৰ্হ্মার কােছ অেনকটা পিরস্কার হল। তাত্ক্ষিণক িচন্তা 
কের িকভােব এই সমসয্ার সমাধান করা েযেত পাের তার িনিদর্ষ্ট েকান িদশা িতিন েদখেত েপেলন না। সৃিষ্টকত্তর্া 
িহসােব আেরা পৰ্জাসৃিষ্ট কের যিদ সমসয্ার সমাধান করা েযত তাহেল বয্াপারটা তাঁর কােছ সহজ িছল। িকন্তু এেক্ষেতৰ্ 
পৰ্জাবৃিদ্ধই একিট সমসয্া। তার উপর এক সন্তােনর সমসয্া, িলঙ্গৈবষময্ এসবও আেছ। িতিন ভাবেলন ভৰ্মণটা সমাপ্ত 
কেরই এই িনেয় িবষু্ণ এবং মেহশব্েরর সেঙ্গ জরুরী আেলাচনায় বসেত হেব।

িতিন নারদেক বলেলন, “চীনভারেতর িবিভন্ন ভারসাময্হীনতার িকছু িকছু িনদশর্ন েতা পৰ্তয্ক্ষ করলাম। এখন আমােক 
বল মধয্পৰ্ােচয্র অবস্থাটা িক? ওখােন িকেসর সমসয্া? ওখােন যাবার পৰ্েয়াজন আেছ িকনা বা যাওয়া িনরাপদ িকনা?”

নারদ বলেলন, “মধয্পৰ্ােচয্র সমসয্া হল শিক্তর ভারসাময্হীনতার। মতর্য্েলােকর মানুেষরা পৰ্চণ্ড েগািষ্ঠতািন্তৰ্ক। িবিভন্ন 
েগািষ্ঠ মতর্য্েলাকেক খেণ্ড খেণ্ড িবভক্ত কের এক একিট খেণ্ডর কতৃর্তব্ িনেয় বেস আেছ। নানািবধ কারেণ অেনক খেণ্ডর 
মেধয্ িববাদ-িবসংবাদ েলেগই আেছ। কেয়কবছর আেগও এই েগািষ্ঠগুিলর মেধয্ দুিট িছল সদর্ারেগািষ্ঠ। তােদর মেধয্ 
সরাসির যুদ্ধিবগৰ্হ না হেলও একটা ঠাণ্ডা যুেদ্ধর বাতাবরণ সবসময়ই বতর্মান িছল। ইদািনং তােদর একজন িকছুটা 
হীনবল হওয়ায় অনয্ সদর্ার েগািষ্ঠিট েগাটা মতর্য্েলােকই আিধপতয্ িবস্তার করেত চাইেছ। বািক সব েগািষ্ঠগুিলর েকউ 
তার সেঙ্গ সহমত না হেল অথবা েকান বয্াপাের তার িবেরািধতা করেল তােক সদর্ােরর েকােপ পড়েত হেচ্ছ। এই িনেয় 
জায়গায় জায়গায় যুদ্ধিবগৰ্হ, লড়াই েবেধ যােচ্ছ। এখন মধয্পৰ্াচয্ হল এরকম একিট লড়াইেয়র েক্ষতৰ্। তাছাড়া মধয্পৰ্াচয্ 
মতর্েলােকর যন্তৰ্সভয্তা সচল রাখার শিক্তর একিট গুরুতব্পূণর্ ভাণ্ডার। এই শিক্তর জনয্ অেনেকই েলালুপ। এই অঞ্চেলর 
ইরাক, ইসৰ্ােয়ল, পয্ােলস্টাইন অিগ্নগভর্ হেয় আেছ। এর মেধয্ একটা শঙ্কার বয্াপার হল মানুষ এখন ভূপৃষ্ঠ েথেক 
েক্ষপণাস্তৰ্ িনেক্ষপ কের নেভাচারী িবমানেক ভূপিতত করার পৰ্যুিক্ত আয়ত্ত কেরেছ। েসই জনয্ িবমান িনেয় আমােদর 
ওিদেক যাওয়া িনরাপদ বেল মেন হেচ্ছ না। বলা যায় না কখন আবার েক আমােদর িবমানেক আঘাত কের না বেস!

নারেদর মধয্পৰ্াচয্-বণর্না শুেন বৰ্হ্মা বলেলন, “তাহেল ওিদেক না যাওয়াই ভাল। তেব তুিম অনয্ একটা কাজ কর। 
আমার অেনক িদেনর ইচ্ছা পুস্করটা একবার ঘুের যাওয়া। মতর্য্েলােকর ঐ একিট মাতৰ্ জায়গােতই আমার মিন্দর আেছ 
িকনা। েতামােক েসখােন ভূপৃেষ্ঠ অবতরণ করেত হেব না। শুধু মিন্দেরর উপর িতনেট চক্কর িদেয়ই বৰ্হ্মেলােক েফরার 
পথ ধরেব।

নারদ বলেলন, “যথা আজ্ঞা, িপতামহ।”

১৪ আগষ্ট, ২০১৪।
ওেয়িলংটন, িনউিজলয্ান্ড। 



The Immigrant  
Shopan Dasgupta. 
 

 

 
The grass is always green on the other side – as the saying goes.  
 
It is the dream of every immigrant to live a worry free life in a new country that can offer 
much. A place where one can raise their children free of problem plaguing their previous 
country and a place where one can grow socially, economically and possibly spiritually as 
well. 
 
Yet with these incentives, one can be put through an internal struggle between ones past and 
one’s present. This struggle is over the decision off assimilating into the “new societies 
belief’s, traditions, cultures and heritage, or clinging on to the past cultures and lifestyle. 
Contradictions despite being in a land away from ‘HOME’. 
 
Immigration is said to bring diversity and richness to New Zealand, yet ‘this richness 
generates issues or dilemmas for minority groups, individual group members and the New 
Zealand society in general. 
 
Assimilation can be drastic or very simple, from changing ones diet, form of clothing and 
attire and making other changes including possibly converting ones religious beliefs. In some 
cases it is beyond ones control, yet this adaptation can occur without even ones realization. 
Some things have to do be done simply for the heck of it. 
 



The determining factor of whether to assimilate or not  depend on the morals and beliefs that 
the immigrant has been brought up on. If the immigrant was bought up on strong morals and 
beliefs towards their religion and nationality, chances are that the immigrant would rather be 
alienated and looked down upon rather than conforming to the beliefs and morals of the 
people in the new country. 
 
That is what has influenced our decision to make it to this country of milk and honey as the 
Kiwis would say. 
 
Just post-independence when people from India would venture out of their country, more 
often than not the case would be to persue higher studies to gain qualifications to make it a 
matter of pride and prestige. It was considered that a privileged few could make this OE.  
 
Just to cite an example my parents went to England in the sixties and all they had with them 
as opening balance was about 5 pounds. My father went on a scholarship to persue his studies 
and to do his doctorate. Knowledge was his key persuit. 
 
Air Travel was then a very expensive exercise. It was a luxury. Indian society was broadly 
two categories – the rich, and the poor. There was a small threshold of people who were 
deemed to be ‘middle class’. 
  
As India progressed and Indian society modernized its outlook and the socio economic 
condition of the middle class family improved – people started to think about venturing 
abroad. The same middle class is where the transition has taken place and now it is a three 
tier system – the upper, middle and lower middle class. Sounds like the berth available on 
Indian railways. 
 
Air Travel around the globe also modernized and one had more options. The increasing 
amount of discretionary spending in India has increased over the last couple of decades. 
Affordability has widened and hence the stories of ‘influx’ have increased exponentially. 
 
New Zealand historically has been a country of migrants. Its history dates back to the influx 
of migrants and the population base has been migratory. New Zealand’s doors to real 
immigration from India opened in the early to mid 90s and the real influx of people started 
around that time. Immigration wasn’t so popular in the 80’s. 
 
Immigration is a means to a new beginning. We all come here to improve our lives. 
Supposedly that is why we are here. We have this fixation in our minds that we need to earn 
in dollars or pounds. We need to have a better work life balance. We need to have peace of 
mind and we need to get away from ‘what has been’ and create a new ‘what will be’. 
 
I can assure you that – life of an immigrant isn’t easy at all. It is always better ‘the devil you 
know than the devil you don’t. The initial years are full of struggles. 
 
New Zealand immigration policy – we need skilled migrants who can help the economy of 
the country as well as populate it, increase the demographics. It is all economics here on and 
is linked with the growth in Gross Domestic Product.  New Zealand is good in bringing in 
migrants, but not good at ‘settling them’. 
 



Citing an average example – a couple land here with Permanent residency and as soon as they 
touch down at Auckland International airport – their struggles begin. The struggles to settle in 
a foreign land, the struggles to make all that investment back in India worthwhile. 
 
Struggles are always associated with hardships and so the hardship begins. 
 
On touching down at the airport ones first encounter  is with the MAF officers at the airport. 
They suspect that those coming from India would have spices, plant products and other 
hazardous items which shouldn’t be allowed into this pristine country. Then as soon as one is 
out of the airport, the cold strikes you as though saying “welcome to New Zealand… better 
get used to me”. 
 
From the very next day there are three things in mind – a job, an accommodation and a car. 
Having a car and being able to drive is almost a pre- requisite. 
 
Reading the newspapers, or talking to friends to scope out the possibility of getting a job,  
applications are made and in due course of time ‘thank you letters’ start filling your letter 
box.  
 
Many of these letters cite reasons such as – unfortunately on this occasion you have been 
unsuccessful.  We wish you all the best in your future endeavours. We find that you are 
overqualified for the position that you have applied. We are sorry to inform you that though 
you have all the pre-requisites, you have been unsuccessful on this occasion. We will be 
keeping you resume on our data base. 
 
The few interview calls that one gets – the common question being asked is – do you have 
any New Zealand experience.  I need not delve on this one. I am sure most people have 
encountered this situation. 
 
So where do we normally end up – in the retail chains, in hotels as receptionists or chefs, with 
the security companies, in the hospitals as orderlies or cleaners or in admin, in the 
telecommunications company as CSR’s and possibly in petrol stations as attendants or with 
cleaning companies. The immigrant needs to reminded that – no job is big or small. Every 
kind of work is respectful and take pride in what you do. 
 
Invariably one does take the first job that comes ones way as they have to get the bank 
building some balance in order to pay for the bills as well as survive on a day to day basis. 
 
So the odd job has been taken, either husband only, or wife only or both husband and wife 
doing some job which they had never thought they would be doing. 
 
Immigrants who come with entire family – that is with children as well it may not be a lot 
different except for the fact that taking care of the children going to school become another 
step in the process. That is relatively easier than in India. 
 
Well accommodation taken care off, job not to my liking but will do until I find one in the 
field in which I specialize, bank account having been opened, daily rations coming in, life is 
on track but on a very steep gradient. Many days of austerity measures have to be put in 
place.  
 



Days of ‘sanction’ towards self.  It is indeed a very hard battle initially to get the debit side of 
ones ledger looking better than the credit side of things. It takes a while to develop the art of 
‘savings’ in this country. Diet is another thing that one has to adjust, especially the vegetarian 
immigrant.  
 
At this stage an average immigrant is hardly having any hours off work. Excessive hours of 
work have to be put in. The effect is low or nil mileage on social life. Yes but one aspect that 
I have noticed is that given India is a huge country and we have immigrants from different 
states coming here, most people try and associate with mates from their own state. The 
immigrant has to get used to a few new words – such as ‘kiaora, dude, and bro. 
 
A car – doesn’t matter if it is late model, it has to be affordable and economical, a car that can 
get me from A to B and back as and when I work.  A car that can take me to the flea market 
on the weekends coupled with a few parks and beaches. A car that can help me take baby 
steps towards socializing. 
 
Just as the saying goes – everything takes time – so it does to settle in a foreign land which is 
about 11000 miles away from ones real home. It is not a rule of thumb but it normally does 
take about three years to find ones foot on this foreign land and may be a further two or three 
years before one can firmly say that they have settled down and made this country their own 
 
The fact being that New Zealand is a country that has been built by immigrants, there still 
exists this distinction between the privileged few and the not so privileged. We only open to 
this fact on arrival and trying to get a foothold in terms of our positon in the work force and 
in society. 
 
A simple example is – when I came to this country having applied for permanent residency I 
had to do the IELTS test.( International English Language Testing system) The idea behind 
that was that if we wished to do further studies or we wanted to get a better job the  higher the 
band in terms of a result the better one stood a chance of succeeding.  
 
In November 2002 New Zealand government raised the level of competence in the English 
language from band 5.0 to band 6.5 on the proficiency test for applicants seeking resident 
visas and work permits. This was the first of the several policy adjustments that were 
introduced to obtain better settlement outcomes for immigrants. 
 
What surprises me even today is the fact that there are other immigrants here for whom 
English would be their fourth or fifth language, but they are given preferential treatment in all 
facets of life. It would be fair to be blatantly truthful about the fact that migrants from a few 
select nations are given better treatment than those arriving from India. 
 
China - far ahead in terms of visitor and student arrivals and in approvals for family 
sponsored under family category. The immigrant walks down Queens street for the first time 
and it feels like being in a modern city like Singapore, Hong Kong or Beijing. Walk near 
Auckland University and you would feel that you are at the University of Beijing. 
Preferential treatment. 
 
Figures show that last year 38% of immigrants were former international students and India 
overtaking Britain in terms of skilled immigrants. Asians have moved from being a 
‘significant number’ to ‘dominating’ most immigration categories. 



 
Life of an immigrant though hard at times does reward perseverance, persistence and 
patience. Life sways between prejudices and practises. Time is the most essential factor here. 
In the earlier days of immigration from India when the Indian diaspora was very small it must 
have been a harder task to try and accept the fact that we have made the conscious decision to 
make this our country of residence for future generations to come. 
 
Today things have eased a lot in the sense that the Indian diaspora is huge and there is help 
from most quarters. All one has to do is ‘shout out’ for the same. Even though the initial 
years are a bit of a struggle things do tend to settle down a lot faster. There are off course a 
few cases where – there is a return to the pavilion. 
 
The one big question that one must ask – “do I really want to make this my country? Do I 
really want to stay here for the rest of my life? Am I a misfit in this society? What is my 
identity? Is this what I had thought New Zealand will have in store for 
me................................??” 
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Broken 
 
Sananda Chatterjee 

 
Under such circumstance – what is my plight? 
Nothing 
Where do I stand in the great scale of things? 
In between – luxury and slight 
Discomfort from the cold weather 
I’m ok – there is nothing wrong with my life. 
Provided for, well kept, educated 
Family, friends, job 
Where is my distress? I am ok. 
Not war torn, not impoverished. Not dead in a fatal accident or by the fury of Mother Nature. 
A few flawed personality traits, 
A few tarnished relationships 
A few failed connections. 
So what? My walls are intact. 
There are cracks, sometimes these are fences close to home 
But that’s just perspective – I have not suffered. 
What suffering? Perspective. 
I am grateful to my stars. You don’t bother me. 
Your opinions, they bother me even less. 
You’re presence in my universe, is only but a speck of dust – 
That momentarily irritates my eyes. And I wash it with cold water, 
And it’s clean. Tears, angst…brief interruptions in my otherwise fine life, between luxury and slight discomfort 
from the cold weather 
I thank my stars. And my heart goes to you. Your suffering is greater than mine. 
I haven’t been in your position. If I was, I might have been 
Broken. 
 
 

 
 
  



 

 

I had a dream and I wrote it down 
 
Sananda Chatterjee 
 
I had a dream and I wrote it down 
So I wouldn’t forget it 
So vivid and sharp, it would have cut my tongue 
And these words kept it safe… 
Otherwise I would forget it 
 
But I didn’t… 
I walked around with it in my head 
For so long that I forgot… the truth – or so they 
said 
How could I forget the truth…? 
They tell me you are 
A figment of my mind 
A trick of my brain 
 
But that is most silly! 
How can you not be true? 
All those coffees and conversations 
Loving and laughing, the wine and the wisdom 
The endless hours spent not doing anything 
In full view of everyone… 
 
And they try to tell me 
That you won’t come visit 
Because I made you up… you’re a lie 
But I know better… I think I know 
But oft late I can’t tell 
 
I had a dream and I wrote it down 
So that it would leave my head and 
It wouldn’t follow me around 
I wrote it down 
But I can’t find those pages anymore… 
 

I know I dreamt of you 
And that was before we met… 
And I remember thinking how incredible it was, 
It was incredible 
‘Cause we met. We met. We did meet, 
Didn’t we? 
 
These are my memories, 
They are not tarnished, cannot be 
It does feel a bit disjointed, 
Slightly fragmented…these memories 
But that’s because it has been awhile 
 
I did want to forget 
When you stood amongst my friends and mocked 
me 
How you laughed and called me insane 
How could you 
Call me insane? 
 
Oh, no wait! 
They said no one saw you 
They say you were not there… 
You were my imagination, my 
 
Creativity running away with me… 
And that I didn’t just dream about you 
They said perhaps… 
Perhaps I dreamt you up but 
I did have a dream 
And I wrote it down... 
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Wishing  you all a  
Happy Durgapuja & Dashera

Spice Supermarket

P: 09 8151748
e: info@spicesupermarket.co.nz

www.spicesupermarket.co.nz
539 Sandringham Road,
Sandringham, Auckland

TOP IN TOWN FOODCITY

Top in Quality, Top in service. 

583 Sandringham Road, Sandringham, Auckland

09 8469009 Mob: 022 611 5163

- Free home delivery 

Visit the shop and feel the difference
*conditions apply.



 

সেথায় সেইখানে  

জয়ন্ত ভাদরূী 

আমি আবার সেখানে সেনে চাই 

গ্রানি, সেখানে বাড়ীনে বাড়ীনে ধানের িরাই। 

উৎেব ঘনর ঘনর িুখর েবানে গানে 

দনুরর পনে সেনে বাউল গহে অনেষনে। 

খনড় ছাওয়া কুঁ নড় িাটির মেেহােে 

মদেিানে চানষর পর িােুনষর োন্ধ্য জীবে। 

আরমে িমিনর িমিনর – সদবালনয় 

চাষীবউ ভাে রাুঁনধ বুনে আনলা মেনয়। 

সছাট সছাট েুখ দুুঃখ সছাট্ট জীবনে 

আিার েমবোর েবজন্ম সেোয়, সেইখানে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দশৃ্যগুলি  লি চমৎিার  
জয়ন্ত ভাদরূী 

আোনে েকনের আোনগাো   েূেয-িধযাহ্নগািী 

িাটিনে মভনজ োো     বাোনে রনের গন্ধ্— 

মেেটি সছনল শুনয় আনছ এখানে। -দেৃযটি মে চিৎোর। 

গুদািগুমলনে  পনযযর আমধেয।   

ইুঁদনুররা ক্রিেুঃ জন্মেংখযা বামড়নয় চনলনছ। 

আলীবাবার িে ভাগযবাে সলানেরা    

গুপ্তদরজা মদনয়  রত্নগুহায় ঢুনে পনড়নছ। 

আর অভুে মেেটি সছনল শুনয়  আনছ এখানে  

– দেৃটি মে চিৎোর। 

মেেোপমেয়মিে মবলােবহুল েক্ষ।  

চাুঁনদর আনলায় উজ্জ্বলিুনখ  মেমিন্ত েব জীবনের আশ্বাে। 

আনেয় োরী ও পাে পানে োরা মবপ্লবী ইন্ধ্ে পায়। 

এবং োজা মেেটি সছলা শুয় োনে এখানে। 

--দেৃযটি মে চিৎোর। 

এেমদে আিরা এই দেৃযগুমল বদনল সদব। 

েয়োনের দল েদীর ধানর চড়ুইভামে েনর। 

ওরা প্রায়মিত্ত েরনব ঐ েদীর জনল, পাোনল। 

েেুে েনর সবুঁনচ উঠনব মেেটি সছনল। 
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আোনে েকনের আোনগাো   েূেয-িধযাহ্নগািী 
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১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী-বাাংোর অববাংসবাদী ববপ্লবী 
ফেতা সুভাষচন্দ্র জাতীয় কাংলেলসর ৫৫-তম 
অবিলবশলের সভাপবতত্ত্ব করলত এলেে অব াংসার 
পূজারীর প্রলদশ, গুজরালত। এ, ইবত ালসর এক 
উলযেখল াগ্ে ঘটো। কারে ফসবদেই বমবেত  ে 
ভারলতর স্বািীেতা আলদােলের সারাজাজেবাদ ববলরািী 
দটুি পৃথক িারা এবাং কাংলেস তথা ভারলতর দইু 
প্রজন্ম।

 বরপুরায় ফসবদে কাংলেস অবিলবশলে জাতীয় কাংলেস 
সভাপবত বাাংোর ববপ্লবী ফেতা সুভাচষন্দ্র বসুলক বেলয় 
 াওয়া  ে একান্ধটি সাদা গ্রুলত টাো রলথ। এ ফ ে 
কৃবষ বভবিক োমীণ ভারলতর সালথ েগ্র ভারলতর 
বমেে। ভারতীয় কাংলেলসর তাবড় ফেতালদর মলিে 
মঞ্চ আলো কলর বলস আলেে ভারতীয় রাজেীবতর 
দইু উজ্জ্বে ফজোবতষ্ক – ম াত্মা গ্া�ী ও সুভাসচন্দ্র 
বসু। মু� ফ াে েক্ষ েক্ষ ফদশবাসী – বৃটিশ-শবির 
ববরুলে ঠিক এই রকম এক ঐকেবে জাতীয়তাবাদী 
মঞ্চ ফদখলত পাওয়ার আশায়, তারা দীঘঘবদে অলপক্ষা 
করবেলেে।

সুভাসচন্দ্র বসুর এই ম াে বোিলের সুদীঘঘ 
কা ঘবববরেী, ভাবো এবাং জীবেলক এই স্বল্প পবরসলর 
তুলে িলর এলকবালরই অস�ব। তাই জাতীয় কাংলেলসর 
সভাপবত ব সালব তাাঁর সুবচবিত, সুপবরকবল্পত 
কা ঘকোপ, দরুদবশঘতা, আত্মপ্রতোয় ও দাশঘবেক 
ভাবোলক তুলে িরার ফচষ্টা করা  লয়লে এই বেবঘল�। 
আজলকর বতঘ মাে ভারত ও ভারলতর োো সমসো 
সম্পলকঘ  এই দরুদশী আিুবেক ম াে ফেতার ভাবো ও 

কা ঘকোপ কতখাবে প্রাসবিক এবাং গুরুত্ত্বপুণঘ বেে, 
এই প্রবল� তারই সাংবক্ষ� বববরে ফদওয়ার ফচ�া 
করা  লয়লে।

সারাজাজেবাদববলরািী আদেলের পথ বক  লব (?), 
সুভাষচন্দ্র ও গ্া�ীবজর মতপাথঘকে শুিুমাত্র এরই মলিে 
সীমাবে বেে ো। স্বািীে ভারলতর বচত্রটি ঠিক 
ফকমে  লব ফসই প্রসলি ভাবতা বগ্লয় সুভাষচন্দ্র ফ  
বশল্পসম্পদ-আিুবেকতার  া বচত্রটি কল্পো করলতে, 
গ্া�ীবজর রামরালজের সালথ তা ফকাে বমে বেে ো।  
গ্া�ীর রামরালজের ফ খালে ম াকাববেক রাজার 
অেুশাষলে স্ববেভঘ র এবাং স্বশাবষত োমেজীবলের েবব 
েুলট উঠত, ফসখালে সুভাষচলন্দ্রলর স্বািীে ভারলতর 
েববটি বেে স্বরবচত এমে এক ভারলতর ফ খালে কৃবষ 
ও বশলল্পর সমাে উন্ধবত ও ফদশবাসীর আবথঘক-
সামাবজক অবস্তার উন্ধরে ও পূণঘ স্বািীেতা। তলব 
সব সব বকেু োবপয়া সারাজাজেবাদ ববলরাবিতার 
প্রলচষ্টার মলিে বেে সাদসৃগ্ে। সব বকেু দরুত্ত্ব 
অবতক্রম কলরও তাাঁলদর দজুলের মলিে পারস্পবরক 
শ্রো ও ভালোবাসা বেে।

ফসই সমলয়র ভারলতর রাজনৈ্বতক পবরবস্তবত বেে 
খুবই জটিে। জাতীয় কাংলেলসর উচ্চসাবরর ফেতৃবগ্ঘ 
এবাং প্রালদবশক মন্ত্রীসভায় তখে গ্া�ীবালদরই সাংখো 
গ্বরষ্ঠতা। ফদলশর িেতলন্ত্রর বদকপােলদর বদােেতাই 
তালদর আবথঘক ভরসা। তাই গ্া�ীলক পালশ বেলয় 
সুভাষচন্দ্র  তই এক সলি কাজ করার প্রয়াস করুক 
ো ফকে, গ্া�ীর অেুচলররা বাাংোর এই ববপ্লবী 
ফেতালক ফমলে বেলত রাজী বেলেে ো। ফসই সময় 
রাজনৈ্বতক আদলশঘর সাবদঘ লশের কারলে কাংলেলসর মলিে 
ববপ্লবমূখী ও বাম মতাদলশঘর বভবিলত এক ফগ্াষ্ঠী 
তৈ্রী  লয়বেে,  ার প্রিাে মুখই বেলেম সুভাষচন্দ্র ও 
জও রোে ফেহুরু। এবদলক জয়প্রকাশ োরায়লণর মত 
কলয়কজে সমাজবাদী, কাংলেস ফসাসাবেষ্ট পাটিঘ  তৈ্রী 
কলর ফেলেলেে, আবার কবমউবেবজলমর প্রবত বীতশ্রে 
 লয় মােলবন্দ্রোথ রালয়র মত বামপন্থীরা এক েুতে 
বাম্পন্থী িারা তৈ্রী করলেে “র োবললকে 
ব উমোবেবজম”।  

গ্া�ী অবসে খুব সুচতুরভালব প্রথলম জও রোেলক 
এবাং পলর সুভাচন্দ্রলক সভপবত কলর কাংলেলসর 
অভোিলর এই ‘বামবাদ’ফক প্রত ত করার ফচষ্টা 
করলেে। ফসই সময় প্রিাে রাজনৈ্বতক দলের প্রিাে 
বা সভাপবতলক রাষ্ট্রপবত বলে অবভব ত করার প্রথা 

 

 

 

কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র 
                          অতিন্দ্য ঘ াষ 
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বেে এবাং তার তুেে শ্রোও তাাঁলক করা ফ াত। 
জয়া রোে সভাপবত থাকাকােীে কাংলেস ওয়াবকঘ াং 
কমটির সালথ োোববি মতােলযে জবড়লয় পলরবেলেে 
এবাং ই�োও বদলয়বেলেে, বকন্তু গ্া�ীর অেুলরালি 
ফশষ প ঘি দেীয় পলথ বেলর এলসলেে। বকন্তু 
সুভাষচন্দ্র ফ  তাাঁর পূবঘসুরীর অেুস্মরে করলবে ো – 
বপতৃপ্রবতম কাংলেলসর অববসাংবাদী বোিলত্ত্বর প্রবত 
এতটা অেুগ্ত ফদখাইলবে ো, তা বোই বাহুযে। তাই 
গ্া�ীর পলক্ষ ফসবদে বাাংোর এই ববপ্লবী ফেতালক 
সামোলমা বেে অলেক কঠিে কাজ।

১৯২২ সালে গ্য়া কাংলেস অবিলবশলের ফদশব�ু 
বচিরঞ্জে দালশর সভাপবতলের পর এই প্রথম বাাংোর 
এক তরুে ববপ্লবী ফেতা জাতীয় কাংলেলসর সভাপবত 
 লয়লেে। ফসবদে  বরপুরা কাংলরলসর অবিলবশলে তাাঁর 
বিৃতায় পাওয়া ফগ্লো তাাঁর আদলশঘর মলিে বদলয় 
ভারলতর স্বািীেতা আলদােলের চুড়াি পবঘ ববষলয় 
তাাঁর ভাবো এবাং স্বািীে ভারলতর আথঘসামাবজক 
ভববষেত ববষলয় তাাঁর বচিা। বতবে বিলটলের ববশ্ববোপী 
সারাজাজেবাদ এবাং তার শবি ও দবুঘেতার ববষলয় 
ববশদ আলোচো করলে্ে।  চোলেঞ্জ জাোলেে বৃটিশ 
শবিলক স্বািীে “স্বািীে ফদশসমুল র ফেলালরশে” 
তৈ্রীর েলক্ষ। উলযক্ষ, ১৯৪৭ সালের পর ফ  
“কমেওলয়েথ” তৈ্রী  য়, তার সলি সুভাষচলন্দ্রর এই 
িারণার অদু্ভত বমে ফদখলত পাই। ফেবেেলক উেৃত 
কলর বতবে বেলেে, “বিলটলের বেলজর ক্ষমতা 
উিলরাির ববিঘত  লয়লে ফকবে অেোেে ফদশগুবেলক 
ফশাষণ কলর। তাই আজ ভারলতর স্বািীেতার জলেে 
েড়াই বা সারা ববলশ্ব উপবণলবশবালদর ববরুলে েড়াই, 
তা আসলে ঘটোচলক্র বিটিশ োগ্বরকলদর অথঘনৈ্বতক 
মুবির জলেে েড়াই”। তাই বতবে তখে ফগ্াষণা 
কলরবেলেে, “ খে আমরা সবতেলকলরর আত্মশাসলের 
অবিকার োভ করব, তখে বিটিশলদর  সলি 
আিবরক সম্পলকঘ র আর ফকাে বািা থাকলব ো”।  
বৃটিশলদর  ালত চরম োবিত  লয়ও বতবে ফসবদে 
বকন্তু বৃটিশলদর ববষলয় তীি বতিতার বতিতার কথা 
বলেে বে তাাঁর ভাষলণ। তলব বতবে স ল াোলদর 
সতকঘ  কলরবেলেে সারাজাজেবাদ ববলরািী আলদােলের 
ববরুলে। সারাজাজেবাদ শবিলক ববভি করার জলেে। 
বতবে অেুিাবে করলত ফপলরবেলেে “বলভাইে অোণ্ড 
রুে” েীবতটি শাষকশবির জলেে ফকাে আশাবাদী 
েয়। সুভাষচলন্দ্রর মলত বিটিশ ভারলত একবদলক 
গ্ণতাবন্ত্রক প্রবতবেবি আর অেেবদলক তস্বরতন্ত্রী 

রাজাআলদর পাশাপাবশ অবস্তলের মালেই রলয়লে 
ববভাজে েীবত। তাই বতবে ফসবদে কাংলেলসর 
প্রালদবশক মন্ত্রীলদর আম্লাতাবন্ত্রক চবরত্রটি পাল্টালোর 
অেুলরাি কলরে পাশাপাবশ ১৯৩৫ সালের ভারতশাষণ 
আইলের  ুক্ত্ররাষ্ট্রীয় অাংশটির ববলরাবিতা কলরে। 
একই সালথ  ুিরাষ্ট্র প্র�াব খাবরজ  লেও অেে ফকাে 
পলথ বিটিশ ফ  ভারত ববভাজলের ফচস্টা করলব, 
 ালত ক্ষমতা  �ািলরর গুরত্ত্ব �াস করা  ায়, ফস 
ববষলয়ও বতেই সুব�িাে বেলেে। সুভাষচলন্দ্রর 
রাজনৈ্বতক পারদবশঘতা বেে তাাঁর সমসামবয়ক 
ফেতালদর তুেোয় অলেক ফবশী। একই সালথ বতেই 
উপেবি কলরবেলেে—ভারত, আয়ারেোদ, পোলে�াইে, 
বমশর, ইরালক িমঘ ও অেেলগ্াবষ্ট পবরচলয় ববভাজে 
েীবত চােু কলর, বিলটে বেলজই রাজনৈ্বতক 
বিচাবরতায় ববে  লয়লে। আর ঠিক এই কারলে 
ভারলতর জাতীয়তাবাদীলদর কালে বতেই আলবদে 
কলরে, ভারলতর সাংখোেঘুলদর ববলশষ গুরুত্ত্ব বদলয় 
ববচার করলত। িমঘ-রাজনৈ্বতক-অথঘনেবতক েীবতর 
ফক্ষলত্র—বাাঁলচা ও বাাঁচলত দাও—এই বেে সুভাষচলন্দ্রর 
েীবত।  বদও িমঘবেরলপক্ষতা শিটি বতেই একবারও 
বোব ার কলরে বে, কারে বতেই জােলতে িমঘববশ্বাস 
ভারতীয়লদর কালে কতটা বেবিগ্ত এবাং জরুরী। 
তাই বতেই িমঘ ও রাজেীবতর মলিে কখেও পাাঁবচে 
তুলে ফদেবে বরাং সব িলমঘর প্রবত বেে তাাঁর অঘাি 
শ্রো। “অেেসর জেজাতী”র জলেে সুববচার অতোি 
জরুরী, তা বতবে অবগ্ত কলরে ফসবদলের ফসই 
 বরপুরা কাংলেলসর অবিলবশলে। ভারলতর ঐকে 
সািলের পলথ শবিশােী ফকন্দ্রীয় সরকালরর মািোলম 
সাংখোেঘু সমাজলক সাযৃবতক স্বািীেতা প্রদাে এবাং 
একই সালথ প্রশাসবেক ববষলয় অাংশে লণর সুল াগ্ 
বদলয়, তালদর জাবতসোলক সম্ভাে প্রদাে করা, অতোি 
জরুরী বলে মলে করলতে সুভাষচন্দ্র। বতঘ মাে ভারত 
ও ববশ্বরাজনৈ্বতক ঘটোবেীর ফপ্রক্ষাপলট ১৯৩৮ সালে 
 বরপুরা কাংলেস অবিলবশলে সুভাষচলন্দ্রর এই মতামত 
এবাং বিবে কতখাবে প্রাসবিক ও অপবর া ঘ তা বো 
বাহুেে। একই সালথ পর-সন্সকৃবত সব ষু্ণতা এবাং 
শ্রোশীেতা প্রকাশ পায় তাাঁর এই বিলবে। ফেল রু-
পোলটেলদর একমাবত্রক জাবতর িারণা ও োো 
ভাবিারার সাাংসৃ্কবতক পবরমণ্ডে ফথলক এলসও এাঁরা 
সাাংসৃ্কবতক এবাং িলমঘর তববচত্রতা ববষলয় বেলেে 
অসব ষু্ণ। এমেকী উদার মলের অবিকারী বলে 
পবরবচত, গ্া�ীবজও িমীয় সব ষু্ণতা প্রসলি এতটা 
উদার  লত পালরে বে। তাই সাংখোেঘু প্রসলি বা 



ব দু-মুসবেম সাম্প্রদাবয়ক তমত্রী প্রবতষ্ঠালত বালর বালর 
সাংোম করলত  লয়বেে জাবতর জেকলক। সুভাষচন্দ্র 
বসুর প্রথম ফথলকই দঢ়ৃ ববশ্বাস বেে, ভারলতর 
ভববষেত এবাং রাজনৈ্বতক-সামাবজক শ্রীবৃবের বোপালর 
সাংখোেঘুর সম্ভােরক্ষার ববষয়টি অতোি জরুরী। 
োোববি সাাংসৃ্কবতক তববচত্র ফকােভালবই বৃ ির 
জাবতসিার ফক্ষলত্র বািা  লত পালর ো। স্বািীেতা 
োলভর জলেে ভারতীয়রা  বদ প্রস্তুত থালক, তলব 
এই-ই  লে স্বািীেতা োলভর জলেে বৃ ির 
আলদােলের প্রকৃষ্ট সময়। স্বািীেতা োভ এবাং 
স্বািীেতা ও স্বািীেতা অজঘ লের পর ফদলশ দীঘঘলময়াবদ 
বভবিলত কমঘপন্থা তৈ্রীর এক প্র�াবও বতেই 
ফরলখবেলেে  বরপুরা কাংলেস অবিলবশলে।

সারাজাজেবাদী বৃটিশ শাষলের পতলের পর, স্বািীে 
ফদলশ পুণগ্ঘঠলের প্রিাে সমসোই  লব দাবরদ্র-
দরুীকরে। কৃবষবভবিক ভারলত কৃবষ বোবস্তা এবাং 
ভুবম সাংস্কার এক অেেতম জরুরী ববষয় বলে মলে 
করলতে সুভাষচন্দ্র। বতবে আরও বলেে ফ  জবমদারী 
বোবস্তার অবসাে ঘটিলয় জবমবোবস্তার প্রভূত সাংস্কার 
করলত  লব। শুিু কৃবষর উন্ধবত সািলে সাববঘক 
অথঘনৈ্বতক উন্ধয়ে স�ব েয় তাই কৃবষর পাশাপাবশ 
সকালরর ফেতৃলত্ত্ব বশল্প-স্তাপলের বলদাব� জরুরী। 
আিুবেক বশল্পসভেতা ও তার সালথ  ুি অোচালরর 
ববলরাবিতা করলেও বতঘ মাে অথঘনৈ্বতক উন্ধেলে বশলল্পর 
প্রসার অেস্বীকা ঘ। তাাঁর মলত স্বািীেতা পরবতী 
ভারত ফকাে ফ াজো কবমশলের উপলদশ অেু ায়ী 
সমাজতাবন্ত্রক পেবতলত ফগ্াটা ফদলশর কৃবষ ও বশলল্পর 
উৎপাদে ও বন্টে বোবস্তা ফেলে সাজালত একটা 
সাববঘক রূপলরখা তৈ্রী করুক। তলব  বরপুরা 
কাংলরলসর অবিলবশলে সবলচলয় উলযখল াগ্ে ববষয় বেে 
স্বািীে ভারলতর কমঘপন্থা অেু ায়ী প্রিাে কাজ 
ব সালব “জন্ম-বেয়ন্ত্রণ”-এর প্র�াব। বতবেই বেলেে 
ভারলতর প্রথম রাজনৈ্বতক ফেতা, ব বে জন্ম-
বেয়ন্ত্রলণর প্র�াব কলরে। তাাঁর মলত ভারতীয়রা 
সবলচলয় ফবশী সাংখোয় বশশুর জন্ম ফদয় এবাং 
ফবশীরভাগ্ বশশু বালেেই মারা  ায়। অপুবষ্ট ও 
োোববি ফরাগ্, বচবকৎসার অভাব ফকলড় ফেয় 
ফবশীরভাগ্ বশশুর প্রাণ। এই কারলে জন্মবেয়ন্ত্রণ 
ভারলতর পলক্ষ অতোি জরুরী। গ্া�ীজী বলেবেলেে 
স্ব-বেয়ন্ত্রলণর কথা। বকন্তু দরূদশী-বা�ববাদী-সলচতে 
সুভাষচন্দ্র ফজার বদলয়বেলেে জন্মবেয়ন্ত্রলণ। বতেই 
বলেে, “ তবদে েয়া আমরা বতঘ মাে জেসাংখোর 

জেে ঠিকমত খাদে, বস্ত্র ও বশক্ষার বেবস্তা করলত 
পারবে, ততবদে জন্মবেয়ন্ত্রলের থা ভাবাই বািবেয়”। 
সািারণ মােুলষর মলিে সলচেতা তৈ্রীর বোপালর 
ফজার বদলয় এ ববষলয় বশক্ষাপ্রদালের কথা বেলেে 
বতবে। ভারলতর এই আিুবেক ও দরুদশী ফেতার এই 
অসামােে দরুদবশঘতা এবাং ভাবো ফ  কতটা প্রাসবিক 
ও গুরুিপূণঘ বেে, আলজলকর ভারত এবাং সারা ববলশ্ব 
আথঘ-সামাবজক অবস্তা ববলবচো করলে তা ফবাো 
 ায়। এই জাতীয় পুেগ্ঘঠে কালজ কাংলেলসর ফ  
সবলচলয় বড় ভুবমকা থাকলব, তা মলে করলতে 
সুভাষচন্দ্র। গ্া�ীজীর সালথ এই বোপালর তাাঁর 
মতানেকে বেে, কারে গ্া�ী মলে করলতে স্বািীেতা 
অজঘ লের পর কাংলেলসর অবেুবপ্ত ঘটুক। বকন্তু 
সুভাসচন্দ্র মলে করলতে স্বািীেতা অজঘ লের পর 
ফদলশর পূে-গ্ঘঠলে আরও গুরুিপুণঘ ভুবমকা বেলত 
 লব। তা োড়া স্বািীেতা অজঘ লের পর ভারত 
কতৃেবাদী ফকন্দ্রীভূত রা�  লব ো। ভারত চেলব 
গ্েতলন্ত্রর পলথ, ফ খালে বেবঘাচলের মািোলম সািারণ 
মােুষই ফেতা বেবঘাবচত করলব। কাংলরসদলে গ্েতলন্ত্রর 
বোপালর সুভাষচন্দ্র  লথষ্ট আশাবাদী বেলেে। দলে 
অেোেে শাখা সিঠলের, ফ মে কৃষক ও শ্রবমক 
সাংগ্ঠেগুবের সরাসবর অিভুঘ বি চাইলতে বতবে,  বদও 
কাংলেলসর পুাঁবজপবত ও জবমদার ফশ্রেীর ফেতৃবলগ্ঘর 
তালত ফকােরকম সায় বেে ো। 

আর একটি ববষলয় কাংলেলসর এই অবিলবশে বেে 
ববলশষ তাৎপ ঘপূণঘ। টা ফ াে পরািীে ফদলশর ববলদশ-
েীবত। বতবে  বরপুরা অবিলবশলে প্র�াব ফরলখবেলেে 
স্বািীেতা আলদােলে আিজঘ াবতক পবরবস্তবতর সুল াগ্ 
ফেওয়ার জলেে। এই বোপালর তাাঁর  ুবি বেে, 
“ভারলতর ববলদশেীবত কখেই অেে ফকাে ফদশ বা 
ববলশষ রা�বোবস্তার অেুসৃত েীবত বদলয় বেিঘাবরত 
 লব েয়া। ভারলতর স্বািীেতার প্রলস স মত 
ফপাষণকারী এবাং সমবোথী পৃৃ্তব বীর সব ফদলশই 
আলে এবাং তাাঁলদর ফসই সমথঘেলক কালজ োগ্ালত 
 লব। ববলশ্বর সবঘতে ভারত ববশলয় ববলশষ আে  
তৈ্রী করলত  লব”। বতবে বেলেে, “ভারলতর 
স্বািীেতা আলদােে শুিু ভারলতর সারাজাজেবাদীলদর 
ববরুলেই েয়, তা ফগ্াটা ববলশ্ব েবড়লয় থাকা 
সারাজাজেবালদর ববরুলে। তাই ভারলতর স্বািীেতা 
োলভই ববশ্বমাতার পবরত্রাে”। ববশ্ব মােববকতা এবাং 
ববশ্বভাতৃৃ্ ে ববষলয় তাাঁর ভাবো বেে আিুবেক, উদার 
এবাং ফসৗ ালদঘর ফমেব�ে। ইউলরালপ বেবঘাসে কালে 



বববভন্ধ ফদলশর ফেতৃবলগ্ঘর সালথ আোপ-আলোচো ও 
মত বববেমলয়র মািোলম আিজঘ াবতক ঘটোবেী সম্পলকঘ  
তাাঁর জ্ঞাে  লথষ্ট উন্ধত মালের বেে, তাাঁলক এবাং 
আত্মপ্রতোয়ী কলরবেে।

এক কথায়  বরপুরা কাংলেলসর অবিলবশলে মাতৃভুবমর 
ফসবায় এবগ্লয় আসলত এই বািােী ফদশলপ্রবমলকর 
স্বতসু্ফতঘ  এবাং আিবরক আহ্বাে ফসই বদে ফদশময় 
জয়-জয়কার পলড় বগ্লয়বেে। স্বািীেতা আলদােে 
এবাং স্বািীেতা অজঘ লের পরবতী কমঘপন্থা ব সালব 
সুভাষচলন্দ্রর ফসই প্র�াববত ববষয়গুবে ফ  কতখাবে 
গুরুত্ত্বপুণঘ, প্রাসবিক এবাং দরুদশীপূণঘ বেে, সুিী 
পাঠকগ্ণ আজ বিঘমাে ভারলতর অবস্তার পবরলপ্রবক্ষলত 
তার গুরুত্ত্ব এবাং প্রলয়াজেীয়তা বেশ্চয়ই অেুিাবাবে 
করলত পারলেে।

সুভাষচন্দ্র তখে আক্ষবরক অলথঘই আিজঘ াবতক 
খোবতসম্পন্ধ এক রাজনেবতক খোবতসম্পন্ধ রাজনৈ্বতক 
ফেতা। ইউলরাপ ও আলমবরকায় বতেই সমােভালব 
আলোবচত। তাাঁর অসামােে বা�ীতায় মু� কলরলেে 
আলমবরকা ও ইউলরালপর মােুষলক। ১৯৩৮ সালে ৭ই 
মাচঘ  টাইমস পবত্রকায় প্রকাবশত  লয়লে তাাঁর েই এবাং 
আলোচো করা  লয়লে গ্া�ী ও সুভাসচলন্দ্রলর ববষলয়। 
ফেখাটার োমকরণ করা  লয়লে “Chariot of 

Freedom”।  বরপুরা কাংলেলসর অোলজণ্ডাগুবেলক 
বা�বাবয়তা করার েলক্ষ, ভারলতর আথঘসামাবজক 
পুণগ্ঠিঘ লের পবরকল্পো তৈ্রীর উলেলশ ফবালেলত 
তৎকােীে কাংলেস-শাবষত সাতটি প্রালদবশক মন্ত্রীসভার 
প্রিােলক এবাং কলেস ওয়াবকঘ াং কবমটির সদসেলদর 
বতবে আহ্বাে করলেে। উন্ধত এবাং আিুবেক ভারলতর 
গ্ঠলের জলেে সবলচলয় কা ঘকরী ভুবমকা ববজ্ঞালের। 
তাই বতবে ববজ্ঞাে সমালজর িার�  লেে।  Indian 

Science News Association-এ বতবে ববজ্ঞাে ও 
রাজেীবতর মলিে স ল াবগ্তার আহ্বাে করলেে। 
ববলদবশ বশলল্পর সলি প্রবতল াবগ্তা, ফবকার সমসোর 
সমািাে, সমাজতলন্ত্রর প্রবতষ্ঠায় ববজ্ঞালের ভুবমকা ফ  
সবলচলয় গুরুত্ত্বপূণঘ তা জাোলত বিিা কলরে বে বতবে। 
বদযীলত কাংলেস শাবষত প্রলদশগুবের বশল্প মন্ত্রীলদর 
সভায় বতবে কাংলেলসর েক্ষ ব সালব িা ঘ কলরে 
“মব ো-পুরুষ-বশশু বেববঘলশলষ সবাই ভালো কাপড় 
পাে, ভালো বশক্ষা পাে এবাং ববলোদেূর সুল াগ্ ও 
অবসর পাে। প্রাবকবতক সম্পলদ সমৃে ভারলত 
উন্ধয়লের স্বালথঘ দরকার সঠিক ও সুপরকবল্পত 
বন্টলের,  ার মলিে সামেবালদর োপ থাকলব। 

সুভাষচন্দ্র গ্া�ীজীর কুটির বশলল্পর প্রসালর উৎসাব ত 
থাকলেও, অথঘনৈ্বতক এবাং সামাবজক উন্ধয়লের স্বালথঘ 
বশল্পায়লের ফ  প্রলয়াজবেয়তা তা গুরুত্ত্ব স কালর 
সমথঘে কলরলেে। ১৯৩৮ সালে সুভাষচলন্দ্রর কমঘসুবচ 
অেু ায়ী িমীয় সম্প্রদালয়র মলিে সম্পলকঘ র উন্ধবত 
সািে বেে অতোি গুরুিপুণঘ। বতবে ববশ্বাস করলতে 
িমীয় সম্প্রদালয়র মলিেই ঐকে জরুরী েয়। স্বািীেতা 
অজঘ লের পর িমীয় ও ভাষাবভবিক সম্প্রদায়গুবের 
মলিে খমতার সঠিক বন্টে ও সম্প্রীবতর প্রলয়াজে। 

সুভাষচন্দ্র তাাঁর গুরুত্ত্বপূণঘ অোলজণ্ডাগুবে রূপায়লণ 
গ্া�ীর স ল াবগ্তার প্রচুর ফচষ্টা কলরলেে এবাং 
ওয়াবকঘ াং কবমটীর সালথ একাত্ম  লয় কাজ করার 
প্রয়াস কলরবেলেে। বতবে বেলজ সমাজবাদী সমথঘক 
 লেও দলে বাম ও লাে, উভয় পক্ষলকই বেলয় 
একসালথ বেরলপক্ষ ভালব চেলতে।  গ্া�ীবাদী  
দবক্ষণপন্থী ফেতারা অবভল াগ্ তুেলেে ফ  োগ্বরক 
স্বািীেতার োলম বামপন্থী মলোভাবাপন্ধ কাংলেসীরা 
কাংলেলসর বভতর ফশ্রেী ুে করলত চাইলেে। প্রবে 
ববতণ্ডার মালে সমাজবাদী সমথঘকরা সভা ওয়াকাউট 
করলেও সুভাষচন্দ্র বকন্তু ফসবদে বেলেে বেরলপক্ষ এবাং 
উভয়পক্ষলকই বোর সুল াগ্ বদলেে। গ্া�ী চাইলেে 
সমাজবাদী ও বাম্পন্থীলদর দে ফথলক বব ষ্কার করালত। 
কাংলেস সভাপবত ব সালব সুভাষচন্দ্র মিেপন্থা অবেেে 
করলেে,  া গ্া�ীবাদী কাংলেবসরা ভােভালব বেলেে 
ো।  তাাঁরা মলে করলেে সুভাষচন্দ্র দে োড়ার হুমবক 
বদলেে। বতেই বেলেে  ু�রা�ীয় প্র�ালব বতেই এই 
কথা বলেল ে, কাংলেস োড়ার প্রসই ফেই কারে 
কাংলেস তাাঁর শ্বাসবায়ুসম। 

সুভাষচলন্দ্রর  রাজনৈ্বতক পথ-আলপাষ ীণ সারাজাজেবাদ 
ববলরাবিতা, সমাজতাবন্ত্রক পলথ স্বািীে ভারলতর 
পূণগ্ঘঠে ইতোবদ ববষয়গুবে গ্া�ী ও অলেক কাংলেলসর 
পেদ বেে ো। আগ্ামী সভাপবত বেবঘাচলের জলেে 
রবীন্দ্রোথ ঠাকুর পুণবেঘবাচলের জলেে গ্া�ীলক 
অেুলরাি করলেে। বকন্তু গ্া�ী তা অেো ে করলেে। 

জামঘাবের একদে বোবসায়ী সালথ আোপ পবরচয় 
করলত আলসে। বযভভাই পোলটে ঘবেষত এক ফেতা 
গ্া�ীর কালে অবভল াগ্ জাোে ফ  সুভাষচন্দ্র জামঘাে 
কেসালের সালথ বৃটিশলদর ববরুলে ষর ন্ত্র করলত 
তবঠক কলরলেে। ফসবদে ফসই আলোচোয় বতেই 
জামঘাে আোসে েীবত বদলয় ঐ বোবসায়ী দেলক 
প্রবতবাদ জাবেলয়বেলেে। আসন্ধ কাংলেস সভাপবত 



বেবঘাচে বঘলর ফসবার রাজনৈ্বতক তরজা চরম 
আকার বেলয়বেে। সরদার পোলটে স্বয়াং সুভাষচলন্দ্রর 
দাদা শরৎচন্দ্রলক বলেে ফ  এই রকম পূণবঘাচে 
ফদলশর পলক্ষ ক্ষবতকারক। গ্া�ীপন্থী পোলটেলদর 
ববরুলে সুভাষচন্দ্র জাোলেে ফ  কাংলেলসর সভাপবতলক 
বেলজলদর  ালতর পুতুে বাবেলয় ওয়াবকঘ াং কবমটি 
বেলজলদর ইোমত কাজ করলত চায়। সুভাষচন্দ্র এর 
প্রবতবালদ গ্া�ীর ইোর ববরুলে কাংলেস সভাপবত 
পলদর জলেে বেবঘাচলে, গ্া�ীর পাথীর ববরুলে 
প্রবতল াবগ্তা করলেে এবাং ১৯৩৯ সালের এই 
বেবঘাচলে অভুতপূবঘ সােেে অজঘ ে করলেে। প্রমাণ 
 লয়বেে সুভাষচলন্দ্রর জেবপ্রয়তা ও ে ণল াগ্েতা। 
সুভাষচন্দ্র বকন্তু অপ্রীবতকর সব বকেু ফেলড় ফেলে, 
কাংলরলসর সব ফেতার সালথ ঐকেবেভালব কাজ 
করলত আে ী বেলেে। বকন্তু গ্া�ী পবর�ার ভালব 
জাবেলয় বদলয়বেলেে ফ  কাংলেলসর অভোিলর সুভাসচন্দ্র 
ও সুভাষববলরািীলদর একই সলি স্তাে  লত পালর ো। 
মালোলবন্দ্র রায় গ্া�ী স�লকঘ  সিঠক উপেব� কলর 
সুভাষচন্দ্রলক বেলেে, গ্া�ীর এই অল ৌবতক 
আচরলের অথঘ কাংলেস ফেতৃত্ত্ব অটুট রাখলত সুভাষলক 
আত্মতোলগ্ বািে করা। সুভাষলক আর চালপ ফেেলত 
পোলটলের ফেতৃলত্ত্ব দবক্ষণপন্থীরা পদতোগ্ কলরলেে। 
শরতচন্দ্র ও জয়া রোে ফেহুরু পদতোগ্ করলেে ো। 
এই সময় বত্রপুরী অবিলবষলণ (১৯৩৯) শুরু  ে। 
অসুস্ত সুভাষ সভাপবতত্ত্ব করলেে। বতেই জাোলেে ফ  
ইউলরালপ  ুে শুরু  লব, কালজই ফদলশর স্বািীেতা 
আলদােে আরও ফজারদার করলত  লব। তলব 
কাংলেলসর গ্া�ী বকন্তু এই অবিলবষলে ফ াগ্দাে কলরে 
বে। এই সময় দবক্ষণপন্থীরা, ফগ্াবদবযভ পলন্থর 
ফেতৃলত্ত্ব প্র�াব আেলেে ফ , কাংলেস ওয়াবকঘ াং কবমটির 
সদসে মলোবেত করলত  লব গ্া�ীর ইো অেুসালর। 
বাম ও সমাজবাদী ফগ্াষ্ঠী সভা ফথলক ওয়াকাউট 
করলে, দবক্ষণপন্থীলদর একেত্র ফভালট ফগ্াবদবযলভর 
প্র�াব পাশ  লয় ফগ্লো। ফশষ প ঘি সুভাষচন্দ্র বত্রপুরা 
অবিলবশে তোগ্ করলেে। ফসবদে সুভালষর পলক্ষ ব বে 
সলচলয় ফজার গ্োয় সমবথঘণ কলরব লেে, রবীন্দ্রোথ 
ঠাকুর ফদশবাসীর মােবষক অবস্তা বুলে সুভাষলক 
পদতোগ্ করার উপলদশ বদলেে। এরপর জয়া রোেলক 
সলি বেলয় সুভাষচন্দ্র ফদখা করলেে গ্া�ীর সালথ। 
বকন্তু গ্া�ী তাাঁর বসোলি অটে। ১৯৩৯ সালের 
এবপ্রলে রাজেীবতর ময়দালে গ্া�ী ফসবদে তাাঁর 
কুটনৈ্বতক চালে সুভাষলক পরাবজত করলেে। এই  ার 
ফ ে তাাঁর জলয়র ফথলক অলেক ফবশী। তারুলেের 

চোলেলঞ্জর কালে ফসবদে ম্লাে  লয়বগ্লয়বেে ম াত্মার 
মা াত্মে। এই প্রবে, আত্মপ্রতোয়ী, দরূদশী বা�ববক 
ফেতালক ফদশোয়ক উপািী বদলেে গ্া�ীর “গুরুলদব” 
রবীন্দ্রোথ ঠাকুর। 

সুভালষর রাজেীবতর দীঘঘকালের মলিে অেেতম ফশ্রষ্ঠ 
সময়, কাংলেস সভাপবত ব সালব তাাঁর কা ঘকাে। 
ববরে দরূদবশঘতা এবাং মােবতার এক মুতঘ  প্রতীবক  া 
ততকােীে পরািীে ভারলত, সারাজাজেবাদ ববলরািী 
আলদােে এবাং স্বািীেতা পরবতী ভারলত এক অেেে 
উজ্জ্বে অবদাে  লয় আলে। এমেবক বতঘ মাে ভারলতর 
োো সমসোর ফপ্রক্ষাপলট, ফসবদলের কাংলেস সভাপবত 
কমঘপন্থা, ভাবো ও দরূদবশঘতা আজও কত প্রাসবিক 
এই স্ব� পরসর বেবল� তা তুলে িরা ফচ�া করা 
 লয়লে।  

বেবঘাচে বঘলর ফসবার রাজনৈ্বতক তরজা চরম 
আকার বেলয়বেে। সরদার পোলটে স্বয়াং সুভাষচলন্দ্রর 
দাদা শরৎচন্দ্রলক বলেে ফ  এই রকম পূণবঘাচে 
ফদলশর পলক্ষ ক্ষবতকারক। গ্া�ীপন্থী পোলটেলদর 
ববরুলে সুভাষচন্দ্র জাোলেে ফ  কাংলেলসর সভাপবতলক 
বেলজলদর  ালতর পুতুে বাবেলয় ওয়াবকঘ াং কবমটি 
বেলজলদর ইোমত কাজ করলত চায়। সুভাষচন্দ্র এর 
প্রবতবালদ গ্া�ীর ইোর ববরুলে কাংলেস সভাপবত 
পলদর জলেে বেবঘাচলে, গ্া�ীর পাথীর ববরুলে 
প্রবতল াবগ্তা করলেে এবাং ১৯৩৯ সালের এই 
বেবঘাচলে অভুতপূবঘ সােেে অজঘ ে করলেে। প্রমাণ 
 লয়বেে সুভাষচলন্দ্রর জেবপ্রয়তা ও ে ণল াগ্েতা। 
সুভাষচন্দ্র বকন্তু অপ্রীবতকর সব বকেু ফেলড় ফেলে, 
কাংলরলসর সব ফেতার সালথ ঐকেবেভালব কাজ 
করলত আে ী বেলেে। বকন্তু গ্া�ী পবর�ার ভালব 
জাবেলয় বদলয়বেলেে ফ  কাংলেলসর অভোিলর সুভাসচন্দ্র 
ও সুভাষববলরািীলদর একই সলি স্তাে  লত পালর ো। 
মালোলবন্দ্র রায় গ্া�ী স�লকঘ  সিঠক উপেব� কলর 
সুভাষচন্দ্রলক বেলেে, গ্া�ীর এই অল ৌবতক 
আচরলের অথঘ কাংলেস ফেতৃত্ত্ব অটুট রাখলত সুভাষলক 
আত্মতোলগ্ বািে করা। সুভাষলক আর চালপ ফেেলত 
পোলটলের ফেতৃলত্ত্ব দবক্ষণপন্থীরা পদতোগ্ কলরলেে। 
শরতচন্দ্র ও জয়া রোে ফেহুরু পদতোগ্ করলেে ো। 
এই সময় বত্রপুরী অবিলবষলণ (১৯৩৯) শুরু  ে। 
অসুস্ত সুভাষ সভাপবতত্ত্ব করলেে। বতেই জাোলেে ফ  
ইউলরালপ  ুে শুরু  লব, কালজই ফদলশর স্বািীেতা 
আলদােে আরও ফজারদার করলত  লব। তলব 
কাংলেলসর গ্া�ী বকন্তু এই অবিলবষলে ফ াগ্দাে কলরে 
বে। এই সময় দবক্ষণপন্থীরা, ফগ্াবদবযভ পলন্থর 
ফেতৃলত্ত্ব প্র�াব আেলেে ফ , কাংলেস ওয়াবকঘ াং কবমটির 
সদসে মলোবেত করলত  লব গ্া�ীর ইো অেুসালর। 
বাম ও সমাজবাদী ফগ্াষ্ঠী সভা ফথলক ওয়াকাউট 
করলে, দবক্ষণপন্থীলদর একেত্র ফভালট ফগ্াবদবযলভর 
প্র�াব পাশ  লয় ফগ্লো। ফশষ প ঘি সুভাষচন্দ্র বত্রপুরা 
অবিলবশে তোগ্ করলেে। ফসবদে সুভালষর পলক্ষ ব বে 
সলচলয় ফজার গ্োয় সমবথঘণ কলরব লেে, রবীন্দ্রোথ 
ঠাকুর ফদশবাসীর মােবষক অবস্তা বুলে সুভাষলক 
পদতোগ্ করার উপলদশ বদলেে। এরপর জয়া রোেলক 
সলি বেলয় সুভাষচন্দ্র ফদখা করলেে গ্া�ীর সালথ। 
বকন্তু গ্া�ী তাাঁর বসোলি অটে। ১৯৩৯ সালের 
এবপ্রলে রাজেীবতর ময়দালে গ্া�ী ফসবদে তাাঁর 
কুটনৈ্বতক চালে সুভাষলক পরাবজত করলেে। এই  ার 
ফ ে তাাঁর জলয়র ফথলক অলেক ফবশী। তারুলেের 

চোলেলঞ্জর কালে ফসবদে ম্লাে  লয়বগ্লয়বেে ম াত্মার 
মা াত্মে। এই প্রবে, আত্মপ্রতোয়ী, দরূদশী বা�ববক 
ফেতালক ফদশোয়ক উপািী বদলেে গ্া�ীর “গুরুলদব” 
রবীন্দ্রোথ ঠাকুর। 

সুভালষর রাজেীবতর দীঘঘকালের মলিে অেেতম ফশ্রষ্ঠ 
সময়, কাংলেস সভাপবত ব সালব তাাঁর কা ঘকাে। 
ববরে দরূদবশঘতা এবাং মােবতার এক মুতঘ  প্রতীবক  া 
ততকােীে পরািীে ভারলত, সারাজাজেবাদ ববলরািী 
আলদােে এবাং স্বািীেতা পরবতী ভারলত এক অেেে 
উজ্জ্বে অবদাে  লয় আলে। এমেবক বতঘ মাে ভারলতর 
োো সমসোর ফপ্রক্ষাপলট, ফসবদলের কাংলেস সভাপবত 
কমঘপন্থা, ভাবো ও দরূদবশঘতা আজও কত প্রাসবিক 
এই স্ব� পরসর বেবল� তা তুলে িরা ফচ�া করা 
 লয়লে।  

বেবঘাচে বঘলর ফসবার রাজনৈ্বতক তরজা চরম 
আকার বেলয়বেে। সরদার পোলটে স্বয়াং সুভাষচলন্দ্রর 
দাদা শরৎচন্দ্রলক বলেে ফ  এই রকম পূণবঘাচে 
ফদলশর পলক্ষ ক্ষবতকারক। গ্া�ীপন্থী পোলটেলদর 
ববরুলে সুভাষচন্দ্র জাোলেে ফ  কাংলেলসর সভাপবতলক 
বেলজলদর  ালতর পুতুে বাবেলয় ওয়াবকঘ াং কবমটি 
বেলজলদর ইোমত কাজ করলত চায়। সুভাষচন্দ্র এর 
প্রবতবালদ গ্া�ীর ইোর ববরুলে কাংলেস সভাপবত 
পলদর জলেে বেবঘাচলে, গ্া�ীর পাথীর ববরুলে 
প্রবতল াবগ্তা করলেে এবাং ১৯৩৯ সালের এই 
বেবঘাচলে অভুতপূবঘ সােেে অজঘ ে করলেে। প্রমাণ 
 লয়বেে সুভাষচলন্দ্রর জেবপ্রয়তা ও ে ণল াগ্েতা। 
সুভাষচন্দ্র বকন্তু অপ্রীবতকর সব বকেু ফেলড় ফেলে, 
কাংলরলসর সব ফেতার সালথ ঐকেবেভালব কাজ 
করলত আে ী বেলেে। বকন্তু গ্া�ী পবর�ার ভালব 
জাবেলয় বদলয়বেলেে ফ  কাংলেলসর অভোিলর সুভাসচন্দ্র 
ও সুভাষববলরািীলদর একই সলি স্তাে  লত পালর ো। 
মালোলবন্দ্র রায় গ্া�ী স�লকঘ  সিঠক উপেব� কলর 
সুভাষচন্দ্রলক বেলেে, গ্া�ীর এই অল ৌবতক 
আচরলের অথঘ কাংলেস ফেতৃত্ত্ব অটুট রাখলত সুভাষলক 
আত্মতোলগ্ বািে করা। সুভাষলক আর চালপ ফেেলত 
পোলটলের ফেতৃলত্ত্ব দবক্ষণপন্থীরা পদতোগ্ কলরলেে। 
শরতচন্দ্র ও জয়া রোে ফেহুরু পদতোগ্ করলেে ো। 
এই সময় বত্রপুরী অবিলবষলণ (১৯৩৯) শুরু  ে। 
অসুস্ত সুভাষ সভাপবতত্ত্ব করলেে। বতেই জাোলেে ফ  
ইউলরালপ  ুে শুরু  লব, কালজই ফদলশর স্বািীেতা 
আলদােে আরও ফজারদার করলত  লব। তলব 
কাংলেলসর গ্া�ী বকন্তু এই অবিলবষলে ফ াগ্দাে কলরে 
বে। এই সময় দবক্ষণপন্থীরা, ফগ্াবদবযভ পলন্থর 
ফেতৃলত্ত্ব প্র�াব আেলেে ফ , কাংলেস ওয়াবকঘ াং কবমটির 
সদসে মলোবেত করলত  লব গ্া�ীর ইো অেুসালর। 
বাম ও সমাজবাদী ফগ্াষ্ঠী সভা ফথলক ওয়াকাউট 
করলে, দবক্ষণপন্থীলদর একেত্র ফভালট ফগ্াবদবযলভর 
প্র�াব পাশ  লয় ফগ্লো। ফশষ প ঘি সুভাষচন্দ্র বত্রপুরা 
অবিলবশে তোগ্ করলেে। ফসবদে সুভালষর পলক্ষ ব বে 
সলচলয় ফজার গ্োয় সমবথঘণ কলরব লেে, রবীন্দ্রোথ 
ঠাকুর ফদশবাসীর মােবষক অবস্তা বুলে সুভাষলক 
পদতোগ্ করার উপলদশ বদলেে। এরপর জয়া রোেলক 
সলি বেলয় সুভাষচন্দ্র ফদখা করলেে গ্া�ীর সালথ। 
বকন্তু গ্া�ী তাাঁর বসোলি অটে। ১৯৩৯ সালের 
এবপ্রলে রাজেীবতর ময়দালে গ্া�ী ফসবদে তাাঁর 
কুটনৈ্বতক চালে সুভাষলক পরাবজত করলেে। এই  ার 
ফ ে তাাঁর জলয়র ফথলক অলেক ফবশী। তারুলেের 

চোলেলঞ্জর কালে ফসবদে ম্লাে  লয়বগ্লয়বেে ম াত্মার 
মা াত্মে। এই প্রবে, আত্মপ্রতোয়ী, দরূদশী বা�ববক 
ফেতালক ফদশোয়ক উপািী বদলেে গ্া�ীর “গুরুলদব” 
রবীন্দ্রোথ ঠাকুর। 

সুভালষর রাজেীবতর দীঘঘকালের মলিে অেেতম ফশ্রষ্ঠ 
সময়, কাংলেস সভাপবত ব সালব তাাঁর কা ঘকাে। 
ববরে দরূদবশঘতা এবাং মােবতার এক মুতঘ  প্রতীবক  া 
ততকােীে পরািীে ভারলত, সারাজাজেবাদ ববলরািী 
আলদােে এবাং স্বািীেতা পরবতী ভারলত এক অেেে 
উজ্জ্বে অবদাে  লয় আলে। এমেবক বতঘ মাে ভারলতর 
োো সমসোর ফপ্রক্ষাপলট, ফসবদলের কাংলেস সভাপবত 
কমঘপন্থা, ভাবো ও দরূদবশঘতা আজও কত প্রাসবিক 
এই স্ব� পরসর বেবল� তা তুলে িরা ফচ�া করা 
 লয়লে।  



নানা স্বাদে প াস্ত   

শ্রীমতী শিখা প ৌশমক 

১) সজনা ডাটা প াস্ত 

সামগ্রীঃ  প াস্ত= ১৫০ গ্রাম,  সজনা ডাাঁটা= ২৫০ গ্রাম, বড় 
আল=ু েদুটা, সদষের পতল= ১৫০ গ্রাম, হলেু= ২ চামচু, 
ননু= স্বাে অনসুাদর,  াাঁচ প ারন= ১ চামচু, শুকদনা লঙ্কা= 
১টা, শচশন= ১/২ চামচু, সদষে= বড় চামদুচর ১ চামচু, 
নারদকাল কুশচ= বড় চামদুচর ১ চামচু, ও কাাঁচা লঙ্কা ২ 
পটা বা ৩ পট।  

প্রণালরীঃ প্রথদম ডাাঁটা গুশল শচাঁ দর শনদে আঙ্গদুলর সাইজ মত 
পকদট শনন। তার র আলরু পখাসা ছাশড়দে বড় বড় টুকদরা 
কদর পকদট শনন। এর র প াস্ত, সদষে, নারদকাল, কাাঁচা লঙ্কা 
সব একসাদথ পবদট শনন। তার র কড়াইদত পতল শেদে, 
পতল গরম হদল  াাঁচ প ারণ আর শুকদনা লঙ্কা শেন, একটু 
 াজা হদল তাদত আলগুুদলা শেদে শেন। আল ুএকটু  াজা 
হদল তাদত ননু আর ১ চামচু হলেু শেন। আলটুা  াজা 
হদে পগদল, ডাাঁটা গুদলা শেদে শেন। ডাাঁটা একটু নারাচারা 
কদর, প াস্ত-নারদকাল-সদষে-কাাঁচালঙ্কা বাটা সব এক সদঙ্গ 
শেদে শেন। তার  র বাশক ১ চামচু হলেু আর েরকার 
হদল (প্রদোজন মত) ননু শেন। আল ুডাাঁটা শসদ্ধ হওোর 
জদনে  শরমান/আন্দাজ মত জল শেন। তার র শচশন শেদে, 
মাখা-মাখা কদর নাশমদে শনন। 

২) প াস্তর বড়া 

সামগ্রীঃ  প াস্ত= ২০০ গ্রাা্ ম, নারদকাল কুড়াদনা = ১০০ গ্রাম, 
পবসন= ৫০ গ্রাম, ননু ও লঙ্কা= প্রেজন মত, পবশকিং  াউডার= 
চাদের চামদুচর ১/৪ চামচু, কাদলা শজরা= ১ চামচু।  

প্রণালরীঃ  প াস্ত ও নারদকাল  াদলা াদব গাদড়া কদর একসাদথ 
পবদট শনন। তার র পবসন, ননু, লঙ্কা, পবশকিং  াউডার ও কাদলা 
শজরা, বাটা প াস্ত-নারদকাদলর সাদথ  াদলা াদব শমশিদে শনন। 
পছাট পছাট বড়ার মত বাশনদে শকছুক্ষন পরদখ পেবার  র, (অন্তত 
২৫০ গ্রাম পতদল) শড  ফ্রাই করুন।  তার র গরম  াদত শি 
অথবা ডাল শেদে সবাইদক পখদত শেন। আ শনও খান। আিা কশর 
িদরর সবাইকার  াল লাগদব। 

৩) করলা প াস্ত  

সামগ্রীঃ= ২ পটা বড় করলা, আল=ু২৫০ গ্রাম, প াস্ত ২০০ গ্রাম, 
ননু ও লঙ্কা স্বাে মত, কাল শজরা=১/২ চামচু, শুকন লঙ্কা=১ টা।  

প্রণালরীঃ  প্রথদম করলা েদুটা পছাট পছাট কদর কাটুন। 
আলরু পখাসা ছাশড়দে ডুদমা-ডুদমা কদর কাটুন। প াস্ত আর 
কাাঁচা লঙ্কা একসাদথ পবদট/শ দস শনন। কড়াইদত ১০০ গ্রাম 
পতল শেন। পতল গরম হদল, করলার টুকদরা গুদলা শেদে 

শেন। ১/২ চামচু ননু  ও ১/২ চামচু হলেু শেন এবিং 
একটু বাোমী কালাদরর মত  াজা  াজা হদল, কড়াই পথদক 
নাশমদে একটা অনে  াদে রাখুন। তার র ১/ চামচু কাল 
শজরা ও একটি শুকন লঙ্কা শেদে প ারন শেন। প ারনটা 
একটু  াজা হদল ৫০ গ্রাম সদষের পতল শেন। পতল একটু 
গরম হদল আলরু গুদলা শেন। আল ু াজা  াজা হদল তাদত 
করলা আর বাটা প াস্ত একসাদথ শমশিদে কড়াইদত পেদল 
শেন। তার র ১ চামচু হলেু, ননু(স্বাে অনযুাশে) ও ১/২ 
চামচু শচশন শেদে, একটু নারা-চারা করুন। তার র 
(মাখা-মাখা রান্নার জদনে) শরমান মত  জল শেন। আল-ু
করলা-প াস্ত, মাখা-মাখা শসদ্ধ হদল ও নাশমদে শনন।   

৪)  প েঁয়াজ প াস্ত   

সামগ্রীঃ=  বড় প োজ= ২ পটা, প াস্ত= ১০০ গ্রাম, কাাঁচা লঙ্কা 
ও ননু (স্বাে অনসুাদর) কালশজরা= ১/৪ চামচু, ধদন  াতা। 

প্রণালরীঃ   প াঁোজ েদুটা  াতলা- াতলা কদর পকদট শনন। 
প াস্ত  াল কদর পবাঁদট শনন। কড়াইদত ১ চামচু পতল শেন। 
পতল গরম হদল ১/৪ চামচু কাল শজরা প ারন শেন। 
তার র পতদল প াঁোজ শেদে যতক্ষন না প াঁোজটা বাোমী 
কালার হে, ততক্ষন  াজদত থাকুন। প োজ বাোমী 
কালার হওোর  র প াস্ত পেদল শেন। এর  র ১/২ চামচু 
হলেু শেন। স্বাে অনসুাদর লঙ্কা আর ননু শেন। প োজ-
প াস্ত একটু  াজা- াজা হদল নাশমো শনন এবিং কুশচ-কুশচ 
কদর একটু ধদন  াতা শেন।   

 

 

নানা স্বাদে প াস্ত   

শ্রীমতী শিখা প ৌশমক 

১) সজনা ডাটা প াস্ত 

সামগ্রীঃ  প াস্ত= ১৫০ গ্রাম,  সজনা ডাাঁটা= ২৫০ গ্রাম, বড় 
আল=ু েদুটা, সদষের পতল= ১৫০ গ্রাম, হলেু= ২ চামচু, 
ননু= স্বাে অনসুাদর,  াাঁচ প ারন= ১ চামচু, শুকদনা লঙ্কা= 
১টা, শচশন= ১/২ চামচু, সদষে= বড় চামদুচর ১ চামচু, 
নারদকাল কুশচ= বড় চামদুচর ১ চামচু, ও কাাঁচা লঙ্কা ২ 
পটা বা ৩ পট।  

প্রণালরীঃ প্রথদম ডাাঁটা গুশল শচাঁ দর শনদে আঙ্গদুলর সাইজ মত 
পকদট শনন। তার র আলরু পখাসা ছাশড়দে বড় বড় টুকদরা 
কদর পকদট শনন। এর র প াস্ত, সদষে, নারদকাল, কাাঁচা লঙ্কা 
সব একসাদথ পবদট শনন। তার র কড়াইদত পতল শেদে, 
পতল গরম হদল  াাঁচ প ারণ আর শুকদনা লঙ্কা শেন, একটু 
 াজা হদল তাদত আলগুুদলা শেদে শেন। আল ুএকটু  াজা 
হদল তাদত ননু আর ১ চামচু হলেু শেন। আলটুা  াজা 
হদে পগদল, ডাাঁটা গুদলা শেদে শেন। ডাাঁটা একটু নারাচারা 
কদর, প াস্ত-নারদকাল-সদষে-কাাঁচালঙ্কা বাটা সব এক সদঙ্গ 
শেদে শেন। তার  র বাশক ১ চামচু হলেু আর েরকার 
হদল (প্রদোজন মত) ননু শেন। আল ুডাাঁটা শসদ্ধ হওোর 
জদনে  শরমান/আন্দাজ মত জল শেন। তার র শচশন শেদে, 
মাখা-মাখা কদর নাশমদে শনন। 

২) প াস্তর বড়া 

সামগ্রীঃ  প াস্ত= ২০০ গ্রাা্ ম, নারদকাল কুড়াদনা = ১০০ গ্রাম, 
পবসন= ৫০ গ্রাম, ননু ও লঙ্কা= প্রেজন মত, পবশকিং  াউডার= 
চাদের চামদুচর ১/৪ চামচু, কাদলা শজরা= ১ চামচু।  

প্রণালরীঃ  প াস্ত ও নারদকাল  াদলা াদব গাদড়া কদর একসাদথ 
পবদট শনন। তার র পবসন, ননু, লঙ্কা, পবশকিং  াউডার ও কাদলা 
শজরা, বাটা প াস্ত-নারদকাদলর সাদথ  াদলা াদব শমশিদে শনন। 
পছাট পছাট বড়ার মত বাশনদে শকছুক্ষন পরদখ পেবার  র, (অন্তত 
২৫০ গ্রাম পতদল) শড  ফ্রাই করুন।  তার র গরম  াদত শি 
অথবা ডাল শেদে সবাইদক পখদত শেন। আ শনও খান। আিা কশর 
িদরর সবাইকার  াল লাগদব। 

৩) করলা প াস্ত  

সামগ্রীঃ= ২ পটা বড় করলা, আল=ু২৫০ গ্রাম, প াস্ত ২০০ গ্রাম, 
ননু ও লঙ্কা স্বাে মত, কাল শজরা=১/২ চামচু, শুকন লঙ্কা=১ টা।  

প্রণালরীঃ  প্রথদম করলা েদুটা পছাট পছাট কদর কাটুন। 
আলরু পখাসা ছাশড়দে ডুদমা-ডুদমা কদর কাটুন। প াস্ত আর 
কাাঁচা লঙ্কা একসাদথ পবদট/শ দস শনন। কড়াইদত ১০০ গ্রাম 
পতল শেন। পতল গরম হদল, করলার টুকদরা গুদলা শেদে 

শেন। ১/২ চামচু ননু  ও ১/২ চামচু হলেু শেন এবিং 
একটু বাোমী কালাদরর মত  াজা  াজা হদল, কড়াই পথদক 
নাশমদে একটা অনে  াদে রাখুন। তার র ১/ চামচু কাল 
শজরা ও একটি শুকন লঙ্কা শেদে প ারন শেন। প ারনটা 
একটু  াজা হদল ৫০ গ্রাম সদষের পতল শেন। পতল একটু 
গরম হদল আলরু গুদলা শেন। আল ু াজা  াজা হদল তাদত 
করলা আর বাটা প াস্ত একসাদথ শমশিদে কড়াইদত পেদল 
শেন। তার র ১ চামচু হলেু, ননু(স্বাে অনযুাশে) ও ১/২ 
চামচু শচশন শেদে, একটু নারা-চারা করুন। তার র 
(মাখা-মাখা রান্নার জদনে) শরমান মত  জল শেন। আল-ু
করলা-প াস্ত, মাখা-মাখা শসদ্ধ হদল ও নাশমদে শনন।   

৪)  প েঁয়াজ প াস্ত   

সামগ্রীঃ=  বড় প োজ= ২ পটা, প াস্ত= ১০০ গ্রাম, কাাঁচা লঙ্কা 
ও ননু (স্বাে অনসুাদর) কালশজরা= ১/৪ চামচু, ধদন  াতা। 

প্রণালরীঃ   প াঁোজ েদুটা  াতলা- াতলা কদর পকদট শনন। 
প াস্ত  াল কদর পবাঁদট শনন। কড়াইদত ১ চামচু পতল শেন। 
পতল গরম হদল ১/৪ চামচু কাল শজরা প ারন শেন। 
তার র পতদল প াঁোজ শেদে যতক্ষন না প াঁোজটা বাোমী 
কালার হে, ততক্ষন  াজদত থাকুন। প োজ বাোমী 
কালার হওোর  র প াস্ত পেদল শেন। এর  র ১/২ চামচু 
হলেু শেন। স্বাে অনসুাদর লঙ্কা আর ননু শেন। প োজ-
প াস্ত একটু  াজা- াজা হদল নাশমো শনন এবিং কুশচ-কুশচ 
কদর একটু ধদন  াতা শেন।   

 

 

নানা স্বাদে প াস্ত   

শ্রীমতী শিখা প ৌশমক 

১) সজনা ডাটা প াস্ত 

সামগ্রীঃ  প াস্ত= ১৫০ গ্রাম,  সজনা ডাাঁটা= ২৫০ গ্রাম, বড় 
আল=ু েদুটা, সদষের পতল= ১৫০ গ্রাম, হলেু= ২ চামচু, 
ননু= স্বাে অনসুাদর,  াাঁচ প ারন= ১ চামচু, শুকদনা লঙ্কা= 
১টা, শচশন= ১/২ চামচু, সদষে= বড় চামদুচর ১ চামচু, 
নারদকাল কুশচ= বড় চামদুচর ১ চামচু, ও কাাঁচা লঙ্কা ২ 
পটা বা ৩ পট।  

প্রণালরীঃ প্রথদম ডাাঁটা গুশল শচাঁ দর শনদে আঙ্গদুলর সাইজ মত 
পকদট শনন। তার র আলরু পখাসা ছাশড়দে বড় বড় টুকদরা 
কদর পকদট শনন। এর র প াস্ত, সদষে, নারদকাল, কাাঁচা লঙ্কা 
সব একসাদথ পবদট শনন। তার র কড়াইদত পতল শেদে, 
পতল গরম হদল  াাঁচ প ারণ আর শুকদনা লঙ্কা শেন, একটু 
 াজা হদল তাদত আলগুুদলা শেদে শেন। আল ুএকটু  াজা 
হদল তাদত ননু আর ১ চামচু হলেু শেন। আলটুা  াজা 
হদে পগদল, ডাাঁটা গুদলা শেদে শেন। ডাাঁটা একটু নারাচারা 
কদর, প াস্ত-নারদকাল-সদষে-কাাঁচালঙ্কা বাটা সব এক সদঙ্গ 
শেদে শেন। তার  র বাশক ১ চামচু হলেু আর েরকার 
হদল (প্রদোজন মত) ননু শেন। আল ুডাাঁটা শসদ্ধ হওোর 
জদনে  শরমান/আন্দাজ মত জল শেন। তার র শচশন শেদে, 
মাখা-মাখা কদর নাশমদে শনন। 

২) প াস্তর বড়া 

সামগ্রীঃ  প াস্ত= ২০০ গ্রাা্ ম, নারদকাল কুড়াদনা = ১০০ গ্রাম, 
পবসন= ৫০ গ্রাম, ননু ও লঙ্কা= প্রেজন মত, পবশকিং  াউডার= 
চাদের চামদুচর ১/৪ চামচু, কাদলা শজরা= ১ চামচু।  

প্রণালরীঃ  প াস্ত ও নারদকাল  াদলা াদব গাদড়া কদর একসাদথ 
পবদট শনন। তার র পবসন, ননু, লঙ্কা, পবশকিং  াউডার ও কাদলা 
শজরা, বাটা প াস্ত-নারদকাদলর সাদথ  াদলা াদব শমশিদে শনন। 
পছাট পছাট বড়ার মত বাশনদে শকছুক্ষন পরদখ পেবার  র, (অন্তত 
২৫০ গ্রাম পতদল) শড  ফ্রাই করুন।  তার র গরম  াদত শি 
অথবা ডাল শেদে সবাইদক পখদত শেন। আ শনও খান। আিা কশর 
িদরর সবাইকার  াল লাগদব। 

৩) করলা প াস্ত  

সামগ্রীঃ= ২ পটা বড় করলা, আল=ু২৫০ গ্রাম, প াস্ত ২০০ গ্রাম, 
ননু ও লঙ্কা স্বাে মত, কাল শজরা=১/২ চামচু, শুকন লঙ্কা=১ টা।  

প্রণালরীঃ  প্রথদম করলা েদুটা পছাট পছাট কদর কাটুন। 
আলরু পখাসা ছাশড়দে ডুদমা-ডুদমা কদর কাটুন। প াস্ত আর 
কাাঁচা লঙ্কা একসাদথ পবদট/শ দস শনন। কড়াইদত ১০০ গ্রাম 
পতল শেন। পতল গরম হদল, করলার টুকদরা গুদলা শেদে 

শেন। ১/২ চামচু ননু  ও ১/২ চামচু হলেু শেন এবিং 
একটু বাোমী কালাদরর মত  াজা  াজা হদল, কড়াই পথদক 
নাশমদে একটা অনে  াদে রাখুন। তার র ১/ চামচু কাল 
শজরা ও একটি শুকন লঙ্কা শেদে প ারন শেন। প ারনটা 
একটু  াজা হদল ৫০ গ্রাম সদষের পতল শেন। পতল একটু 
গরম হদল আলরু গুদলা শেন। আল ু াজা  াজা হদল তাদত 
করলা আর বাটা প াস্ত একসাদথ শমশিদে কড়াইদত পেদল 
শেন। তার র ১ চামচু হলেু, ননু(স্বাে অনযুাশে) ও ১/২ 
চামচু শচশন শেদে, একটু নারা-চারা করুন। তার র 
(মাখা-মাখা রান্নার জদনে) শরমান মত  জল শেন। আল-ু
করলা-প াস্ত, মাখা-মাখা শসদ্ধ হদল ও নাশমদে শনন।   

৪)  প েঁয়াজ প াস্ত   

সামগ্রীঃ=  বড় প োজ= ২ পটা, প াস্ত= ১০০ গ্রাম, কাাঁচা লঙ্কা 
ও ননু (স্বাে অনসুাদর) কালশজরা= ১/৪ চামচু, ধদন  াতা। 

প্রণালরীঃ   প াঁোজ েদুটা  াতলা- াতলা কদর পকদট শনন। 
প াস্ত  াল কদর পবাঁদট শনন। কড়াইদত ১ চামচু পতল শেন। 
পতল গরম হদল ১/৪ চামচু কাল শজরা প ারন শেন। 
তার র পতদল প াঁোজ শেদে যতক্ষন না প াঁোজটা বাোমী 
কালার হে, ততক্ষন  াজদত থাকুন। প োজ বাোমী 
কালার হওোর  র প াস্ত পেদল শেন। এর  র ১/২ চামচু 
হলেু শেন। স্বাে অনসুাদর লঙ্কা আর ননু শেন। প োজ-
প াস্ত একটু  াজা- াজা হদল নাশমো শনন এবিং কুশচ-কুশচ 
কদর একটু ধদন  াতা শেন।   

 

 

আমাদের  রান্নাঘর 



চিরন্তনী উত্তম কথা
উজ্জ্বল ঘ াষ

 
 

 

 

 

প্রথমেই বমে রাখা ভামো যে আমে মিমেমে 

যোমেই োমে বমে মিমিোর মবষমে গভীর জ্ঞাি 
িম্পন্ধ এেেি পমিত বা চেমিত্র মিমের মবদগ্দ্ধ 
দিশে বমে েমি েমর িা I 

িবার োমে মিমিো মিমের বযাপামর  মিমের জ্ঞাি 
োমির েরাও আোর  েক্ষ্য িে I 

জ্ঞািী চেমিত্র দিশে বা আমঁতে োেশ া মিল্ম যবাধামদর 
আপিারা মিশ্চেই যদমখ থােমবি েেোতাে িন্দি 
চত্বমর - িামে িাত োমির িা োচা মেন্স পরা আর 
গামে িামে িাত বেমরর িা েোমিা দামে, গামে  
চক্কর বক্কর আঁো ঝুল্ঝুমে পাঞ্জামব আর োঁমে 
িামিমিমেতমি যঝাো  টিমপোে যচিারা িে এমদর ই 
মিমদদমর  এমপোমরন্স আমরা ডাইিামেে  েরার েিয 
এমদর প্রাে িবারই োঁে অমি েম্বা চুে !  অমিমেরই 
আবার বাহু িংেগ্ন  মিেমিমে যচিারার  িুন্দরী িমিিী! 
যেখে িুিীে যেেি ভাবমতি - আমে যিই িেে 
ভাবতাে যে এেোই আিার েথা  এেি িুন্দরী 
যেমেরা মিশ্চেই এই িব ভি আঁমতেমদর  েখমিা 
মবমে েরমব  িা I 

 োে যগ যি িব েথা - মিমেো যদখার কু অমভযিো 
েখি ততরী  িমে মগমেমেে  তার মদিক্ষ্ণ  আর আে 
েমি যিই তমব শুরু মে ভামব িে তা যবি েমি  
আমে I মদিো মেে িরস্বতী পুমোর I তখি আমে 
অষ্টে যেিীর োত্র I আেরা মিমেরা যি বার প্রথে 
বারওোরী পুমো েরমে I  আোমদর েমেয  দাদা  
যগামের এেেি পািা মেে I দুপুর যবোে তারই 
উত্িামি আেরা দেমবঁমে িবাই গমরোিাোে  
আমেো মিমিোে িামের িমে যগোে I কুমেমে 
বামেমে যোমিা  রেমে ৪১ পেিা যোগার েমর 
টিমেে যেমে ঢুমে পেোে অ�োর িমের েমেয I  
েমবর িাে '' যচৌরিী " I  

যিই প্রথে যদখা -  বেিম�োমে - তথােমথত 
বেমদর মিমিোে  - ব�ুমদর িামথ -  পদশ াে 
উত্তেকুোরমে I  

বামে মিমর - রামত  মবোিাে শুমে  ঘুমর মিমর  েমির 
েমেয  যেবমে এেটিই  োিুষ  -  যি উত্তে I  তার 
আমগ উত্তে িাে শুমিমে, খবমরর োগমে েমব 
যদমখমে, মিমিোর যপাস্টার বা বামে আিা উমটারথ , 
মিমিো েগমত বা িব েমলামের  েত পমত্রোর 
পাতাে  - মেন্তু  মিমল্ম  আমগ েখমিা িে I  

স্মরমণ রাখা ভামো যে েমবটিমত আমরা দুই েি  
অতীব িুদিশি বাঙামে অমভমিতা মেে - মবশ্বমেত  ও  
শুমভনু্দ চমটাপােযাে - েমবটির আিে িােে মেন্তু 
শুমভনু্দই I  এত মদি পমরও উত্তমের  যিই োমো 
িুযে োই পরা োি োি যচিারা - বযাে ব্রাি েরা চুে . 
েুমখ মবশ্ব েে েরমত পামর এেি িামি এখমিা েমির 
েমেয যখাদাই িমে রমে মগমেমে - এত মদি পমরও 
যিই েমবমত উত্তমের প্রথে িংোপ আেও স্পষ্ট েমি 
আমে - " আিুি আিুি - যিামেে িািোিাি 
েেতাে  আপিামে স্বাগত োিামে" 

চিরন্তনী উত্তম কথা

 
 

প্রথমেই বমে রাখা ভামো যে আমে মিমেমে যোমেই োমে বমে মিমিোর মবষমে গভীর জ্ঞাি িম্পন্ধ এেেি 

পমিত বা চেমিত্র মিমের মবদগ্দ্ধ দিশে বমে েমি েমর িা I 

িবার োমে মিমিো মিমের বযাপামর  মিমের জ্ঞাি োমির েরাও আোর  েক্ষ্য িে I 

জ্ঞািী চেমিত্র দিশে বা আমঁতে োেশ া মিল্ম যবাধামদর আপিারা মিশ্চেই যদমখ থােমবি েেোতাে িন্দি চত্বমর - 
িামে িাত োমির িা োচা মেন্স পরা আর গামে িামে িাত বেমরর িা েোমিা দামে, গামে  চক্কর বক্কর আঁো 
ঝুল্ঝুমে পাঞ্জামব আর োঁমে িামিমিমেতমি যঝাো  টিমপোে যচিারা িে এমদর ই মিমদদমর  এমপোমরন্স আমরা 
ডাইিামেে  েরার েিয এমদর প্রাে িবারই োঁে অমি েম্বা চুে !  অমিমেরই আবার বাহু িংেগ্ন  মিেমিমে যচিারার  
িুন্দরী িমিিী! যেখে িুিীে যেেি ভাবমতি - আমে যিই িেে ভাবতাে যে এেোই আিার েথা  এেি িুন্দরী 
যেমেরা মিশ্চেই এই িব ভি আঁমতেমদর  েখমিা মবমে েরমব  িা I 

 োে যগ যি িব েথা - মিমেো যদখার কু অমভযিো েখি ততরী  িমে মগমেমেে  তার মদিক্ষ্ণ  আর আে েমি যিই 
তমব শুরু মে ভামব িে তা যবি েমি  আমে I মদিো মেে িরস্বতী পুমোর I তখি আমে অষ্টে যেিীর োত্র I আেরা 
মিমেরা যি বার প্রথে বারওোরী পুমো েরমে I  আোমদর েমেয  দাদা  যগামের এেেি পািা মেে I দুপুর যবোে 



বামেরা যে মে বমেমেে - তা যে েমি যিই বোই 
বাহুেয I এই িমো আোর প্রথে উত্তে দিশমির সৃ্মমত 
- আোর োমে যে সৃ্মমত িততই িুমখর I  

েমব যিষ িে - বামে মিমত আমি - উত্তে মপেু োমে 
িা I  আে ঘুমে  েমির েমেয  ঘুমর মিমর আমি I   
ঘমরর  োিাোর  যেমের েমেয মদমে চাঁদ যদখমত 
যদখমত োমবযে মেন্তু  োরোোমর রেমের  স্মােশ  এবং 
েমিারে  উত্তে যগমে ওমে - " বে এো োমগ এই 
আঁোমর - যেমঘর যখোে আোি পামর" - িে� িে 
যিমে পমর দিশেমদর  ' গুরু -  গুরু ' উলামি I  

োন্ধা যদর গাওো  এই অিাোরণ  গািটি এে মচরস্তােী 
েমব যিই যে উত্তে হৃমদ োঝামর  এঁমে মদমে যগে 
আে প্রাে ৪৬ বের পমরও অেমেি রমে যগমে I  
মেখমত বমিও েমি িমে আর যেউই েখমিা 
যোমিা মদি বাংো েমবমত  েিা িােে িমত পারমব িা 
- এই েথাো যোর গোে আেমের স্টারমদর িােমি 
বমে আিা যেমত পামর - োরুর েমেয যিই োমরিো 
বা X িযাক্টর বযপারোই যিই I   

এর পরই শুরু িমে যিে আোর উত্তে পমরক্রো - শুেু 
তাই িে  মিমিো  যদখার যে যঝাঁে বা ইমে ততরী 
িমে যগে েমি - তার শুরু এখাি যথমেই I   

যে িেমের েমব যচৌরিী - তার অমিে আমগই  বাংো 
মিমিো েগত উত্তেমে েিািােে  মিমরাপা মদমে 
মদমেমে - ততমদমি উত্তে িতযমেত রামের েমবমত 
অমভিে েমর যিমেমে - এবং  েুগপত  ভামব এন্টমি 
মিমরিী  ও োমিে বাবুর মচমেোখািা  েমবমত 
অমভিমের িুবামদ - ভারতবমষশর যেষ্ঠ অমভমিতার 
িন্মাি -  'ভরত' পুরস্কার ও যপমে যগমে I   

যি িেে বাংো মিল্ম ইিামির িামথ  েুক্ত ৮০ 
িতাংি েেী েীবি েরমণর েিয উত্তমের ওপর 
মিভশ রিীে I  যে িেে আমে  

যচৌরিী েমবটি যদমখ -  তার েুমক্ত অিত বের মতমিে 
আমগ িমে মগমেমে  এবং যিটি মেে িুপার মিে  
েমবটির আমেো মিমিোমত  মর রাি - - যচৌো 
িপ্তামির I     

তার পমরর েমব উজ্জ্বো মিমিোে যদখা " েখমিা 
যেঘ' I  রিিয যরাোমের েমব  - উত্তমের চমরত্র মেে 
এেেি যগামেন্দা 

অমিিামরর I   দামজশ মেং এ মেেুো শুটিং িমেমেে -  
েমি আমে - েযাে এর অপর  যরমেং যঘরা রা�া মদমে 
যেঁমে আিা োমো িুযে  োই  ও যচামখ যরাদ চিো 
পরা উত্তমের যচিারাো - যোঁমে আমটা েমর েরা 
মিটার মতমেদ মিগামরে  - মপেমি স্বেীে েমিোে  
োন্চন্েন্ঘা I  বাংো িাদা োমো েমবমত  এ রেে  
িমেউড োেশ া স্পাম্্রে এমপোমরন্স আে অবমে যতা 
আর যদখমত যপোে িা - োরুর েমেয I  িাঁ এখি 
অমিে িুদিশি অমভমিতা  অবিযই আমেি বমেউড 
বা োমেগমঞ্জ মেন্তু তারা িব িে মেে েরা Rambo  
োইমপর িেমতা এেমঘমে রেমের অমত চাোে বা 
মিতাি আেমপৌমর  েুে িেমতা েমেমের ভামো 
যেমে বা অমত িবোিা পশ্চাতমদি পক্ক েরমির 
িেমতা এেেরমির োরামো যচিারা ো েমেে েরমির 
েমবমত িেত ঠিে আমে চেমব যগামের মেন্তু  এেি 
িে  ো যদমখ  েুবে েুবতীরা বেমব মে োগমে  গুরু -  
িাোিাটি ! 

োউমে যদমখ েমি িে িা  এ আোমদর েতি 
েেযমবত্ত ঘমরর বাঙামে - িুদিশি অথচ যচাখ োঁোমিা  
রেে রুপবাি িে িুোে যচিারা (পাঁচ িামে দি - ৪৪ 
ইমে  বুমের োমত) অথচ  মেে এ মগমে োিে 



যিাোমিা িে I স্মােশ  অথচ িবোিা পশ্চাত যদি 
পমরপক্ক িে I  

উত্তমের েমবমত োঁচা েুখ মসিমত বা রগরমগ যেৌি 
দৃিয বা প্রগাে চুম্বি দৃিয মেেুই থােত িা মেন্তু েমবর 
পর েমব েুমবেী  িমে যেত অিাোমি  - - গ্রাে গঞ্জ 
েিস্িে, িগর, থািা, িির  উমেমে যোে আিত 
মিমিে যদখমত - এখি যতা মতি িপ্তাি যোমিা েমব 
চেমে বমে েমব মিে েমরমে , িিমরর  যোমেমর 
োো মবমিষ যেউই আর  মথমেোমর  মগমে েমব যদমখ 
িা - েমবমত রগমগ দৃিয িামে এোই প্রোি েমর বাংো 
েমব এখি িাবােে - আিেশ ামতে!  

িাদা োমো েমবমত এতোই দুযমতেে োগত উত্তেমে 
-যে পামির িব অমভমিতা  অমভমিত্রীমে োমপমে 
যচাখ ও েি দুইই যেমি মিত - যোিরেে গোবামে 
বা  অমত অমভিে িা েমরই -  এতোই অমোঘ মেে 
উত্তমের মিি যপ্রমেন্স I  

তেমিার যথমে যেৌবমি পদাপশণ েরোে I আোর 
িামিতযপামের গমি বে িমো চেমিত্র যবাে উন্ধত 
িমো I বামিমেযে েমব যথমে মেেুো িমর এমি 
যিমস্টভাে, মিল্ম ক্লাব ইতযামদ োেগাে িাি েরমির 
েমব যদখমত যদখমত ভামো েমব , উিমোটির েমব 
যদখার অমভোষ বােশ, অভযাি ততরী িমো I  অিযািয 
অমিে অমভমিতামদর  অমভিে ভামো োগমত শুরু 
েরমো I োিমিে  ভামব েথাথশ ভামো অমভিে মবচার 
ও উপমভাগ েরার বযাপারো আপিাআপমি  এমি 
যগে যবাে বুমধর েমেয - তা যি যেইই অমভমিতা িি 
িা যেি I যিৌমেত্র চমটাপােযাে আোর অতযি মপ্রে 
অমভমিতা িমে উেমেি - মেেু  মেেু েমবমত 
শুমভনু্দমেও যবি ভামো যেমগমে I  মিমন্দ েমবর 
যক্ষ্মত্র মদেীপ কুোর, িঞ্জীব কুোর, মেেু েমবমত 
রামেি খান্ধা এবং ৭০ দিমের যিষ মদে যথমে আে 

অবমে  এেমচটিো বিি িামিব আোর হৃদমে মিমের 
োেগা মচর োমের েিয পাো েমর মিমেি I  

মেন্তু বেিমন্� োেপর যথমে িেগ্র যেৌবঙ্কামে  উত্তে 
পমরক্রো  পুমরা োত্রাে িচে মেে I  

েত েমবই িা যদমখমে ! 

 িুমচত্রা যিমির  মবপরীমত - পমথ িমো যদরী, 
িপ্তপদী, িবার উপমর, মবপািা, িারামিা িুর,  

অমগ্ন পরীক্ষ্া, চন্দ্রিাথ, মিেী, িামে ৭৪, অন্ধাপুিশার 
েমন্দর, রােেক্ষ্ী ও শ্রীোি, েেেেতা, িাবারাগ, িার 
োিা িার, মপ্রে বা�বী, গৃি দাি I  

িুমপ্রোর মবপরীমত - োে তুমে আমেো, িাবরেমত, 
মচরমদমির, মতি অেযাে, দুই পুরুিশ, িুি বরিারী, 
েীবিেৃতুয, েি মিমে, মবেমম্বত েে, দুই পৃমথবী,  
িন্ধযািী রাো, েীবি মেজ্ঞািা, আোে পাথর, বি 
পোিীর পদাবেী, যিািার িমরি  ইতযামদ I  

িামবত্রীর িামথও অিংখয  েমব - মিমিপদ্ম, কুিে, 
েঞ্জরী অমপরা, যেৌচাে আমরা িব , অপণশার িামথ - 
অপমরমচত, যেেিামিব, েেমঙ্কত িােে,  যিািার 
খাঁচা, রামতর রেিীগ�া  - এরেে বহু েমব  আমরা 
অিযািয িািাি িামেোমদর 

 িমিও I   

েমদ এেেু যভমব  যদমখি  তািমে বুঝমত  পারমবি  
যে েতো মববতশ মির েমেয মদমে মিমেমে মিমে 
মগমেমে উত্তে - েতো বদমেমে I  মিমেমে গমে 
তুমেমে েত পমরেে ও েমের িামথ - যে েেোতা 
যপােশ  েমেিিারি এর এে োমপাষা যেরামি যথমে 
এমেবামর তত্োেীি বাঙামের িােশ  থ্রব  ও  বাংো 
োোেমবর মচরোেীি  েিািােে িমে মগমেমে I  



িুমচমত্র যিি এর মবপরীমত উত্তেমে েক্ষ্য েরুি - 
িামে ৭৪ এ যথমে িারামিা িুর - এর েমেয িপ্তপদী, 
পমর অমগ্ন পরীক্ষ্া, এখামিই আোর েথাত 
তাত্পেশ যতা েরা পেমব I িুমচত্রা মেমেি এমেবামর 
যচাখ োঁোমিা িুন্দরী - তার বমক্তত্ব , তার অিংোর - 
তার প্রমতটি  পদমক্ষ্প, প্রমতটি িারীমরে মবভি, গ্রীবার 
যিেমি যেি উত্তেমে মেমেত যিে েরার েত এেো 
undertone  থােত িুমচত্রার অমভিমে I উতে 
মেে োমপাষা, মেন্তু পমরেেী , িরে অথচ আত্মমবশ্বািী 
এে েুবে I  

প্রথে মদমে িুমচত্রার িােমি উত্তমের অমভিে মেে 
খুবই মিমিবী এবং অতিয িিপশণ I মিমেমে প্রোি 
েমরমেে এেেি দামেত্ববাি পুরুষ মিমিমব - যে মেিা 
িব িেে পামি থােমব, িািি যোগামব, েথামোগয 
েেশাদার  িামথ মিমের ভূমেো পােি েরমব  েীবমি - 
িবশদাই িততা ও মিষ্ঠার িমি I  

যিই উত্তে পমরর মদমে এতোই পমরিত িমে উেমো 
যে িুমচত্রা মবপরীমত তার gait , body  
language , চেি, বেি , তাোমিা, োমেরার 
িােমি যঘারা, িাঁোচো, েথা বো িব যেি এোই 
যবাঝাত - তুমে তুমে িমত পর - মেন্তু যতাোর েিয 
আোর েত িুমোগয যেউ যিই  আর যেউ িমত পামর 
িা I আমে আমে বমেই তুমে আে I  

বাঙামেও যেি বুমঝ যগে  িুমচত্রা োমিই মবপরীমত 
উত্তে - এবং এমতই েমবর পর েমব িুপারমিে I  

েমি রাখা দরোর - দুেমির েমেয এই যে রিােি তা 
মেন্তু  িবোই  পরাবা�বীে বা িুমরশোমেম�ে.যেউই 
মেি  োউমে যোিমদি যিািারভামব প্রিংিা বা 
মিমন্দ েমরমি বা েিিেমক্ষ্ োমখা োমখা  গো গো 
ভাবভােবািা  যদমখমে মিমেমদর েমেয যরাোমন্সর 
োিাি যদে মি বা যিামেমে রাত োোমত মগমে ঝগো 

েমর  থািা পুমেমির যেমেঙ্কামরমতও যোিমদি 
েোেমি I  

িুমপ্রোর  মবপরীমত আবার অিিয উত্তে I  যিখামি 
উত্তে অমিেোই over  powering  অথচ 
sublime মিেযাি যগামের িােে I He man বমে 
আবার উত্তেমে যেি ঘঁুমি োরাোমরমত পারদিী িােে 
েমেশন্দ্র'র িামথ যেোমত োমবি িা I যি রেে োমত 
িা ভামবি তাই অমিে মচিা েমর িুমিমে েথাটি 
যিেযাি এর আমগ বমিমেমে I এখামি উত্তে অমিেো 
অভে যদওো - আমে আমে যতাোর েিয - যোমিা 
মচিা যিই যেউ যতাোর মেেুটি েরমত পারমব িা  
েরমির I অথশাত আমে আমে যতাোর েিয - আমে 
যতাোে ভামোবামি  - যতাোর িব ভার আোর, িব  
মচিা আোর ওপর যেমে দাও - এই যগামের আর মে 
I   

িামবত্রী - উত্তমের রিােি আবার পুমরাপুমর আোদা - 
অমিে যবমি যগরস্ত িুেভ I িামবত্রী যেেি এমেবামর 
গৃিবেু বা গৃমিিী 

োইমপর - যেি োমিিা বাপু যতাোর ো ইো ের - 
আমে পারব িা  আর উত্তে যেি  বামের েতশ া স্ত্রীর 
উপর যোমিা  ভরিা যিই -  ভাবখািা এই - দযামখা  
মদমেমি - েরমে মে  িাঁ - যতাোমে মদমে মেেুটি িমব 
িা  মে যদমখ িমর োও - োও যদমখ তুমে বরং এে 
োপ চা মিমে এি - এই রেে আর মে!  

অপণশার মবপরীমত উত্তে আবার অমিেোই 
িমিমস্টমেমেড িামিব, যিািার খাঁচা, রামতর 
রেিীগ�া, োোিীমির োমিিী, আমোর ঠিোিা  
েমবগুমেমত উত্তে অমিে িহুমর  এবং refined I  

অপমরমচত েমবমত অপণশার সঙ্গযোমভ 
িমিমস্টমেমেড, বেমোে, অথচ আদমত েম্পে ও 
যভাগমবোিী রঞ্জি যে যভাো  িক্ত I  



 েত মবমিষ্ট বাঙামে োিুষেিমে িারা পৃমথবী আইেি 
মিমিমব যেমি মিমেমে তাঁমদর েমেয উত্তে  
মিিমন্দমি অিযতে I মবমভন্ধ মবষমে - আধ্মামতে 
যথমে তবজ্ঞামিে, তামিে যথমে দািশমিে, মিক্ষ্ামবদ 
যথমে ক্রীোমবদ, রােিীমত যথমে অমভিে আেরা 
েেেি বাঙামে ICON যে যপমেমে তার িংখযা বে 
েে িে I পরে পুরুষ শ্রী শ্রী রােেৃষ্ণ , স্বােী 
মবমবোিন্দ,  যথমে শুরু েমর যিতামে িুভাি চন্দ্র 
বিু, , মবদযািাগর, োইমেে, রবীন্দ্রিাথ, িেরুে, 
িরত, বমঙ্কে, োমিে, মবভূমত, তারািংের,  েগদীি 
বিু, প্রিুল চন্দ্র, িমতযি বিু, যেঘিাদ িািা িমে 
িতযামেত, ঋমত্বে, েৃিাে, পমিত রবিশঙ্কর , আেী 
আেবর খাি , যিেি, োন্ধা, ি�যা, প্রমতো েঁুমে েমদ 
যিৌরভ পেশি এমি েমদ থামে তািমে উত্তমের 
োেগাো  যবি অপমরর মদমেই থােমব I  

উত্তে মেে আদিয বাঙামে - েুমত পাঞ্জামব মেে তার 
মপ্রিে যপািােI  িাদা আমির পাঞ্জামবমত িাদ োমো 
েমবমত  উত্তেমে যদখমে েমি িত এই শুভ্রতা শুেু 
ওমেই োিাে I তখি বািামর রং যবরমঙর যদমিমগ্নর 
পাঞ্জামবর পরার চে মেে িা I আেও পুমরাি েমবমত 
িাদা পাঞ্জামবমত উত্তে যে যদখমে আোর েমি িমেে 
যচৌেুরীর িুমর  যিেির গাওো 'পথ িারাব বমেই এবার 
পমথ যিমেমে  এবং দুরি ঘূমণশর এই যেমগমে পাে" 
এই গাি দুটি োমিিা যেি েমি আমি বা 'এে যগাো 
রেিীগ�া গািটি' 

অেীে েেিাে আমে যেি যদমখ উত্তে িাদা পাঞ্জামব 
পমর গািটি গাইমত গাইমত ( িামত রেিীগ�া 
অবিযই - েপামের ওপর মেেু চূণশ কুিে 
carefully careless িমে পমর আমে ) েরা  
োে এেেি স্মােশ  িুন্দরী িামেো িেত বা অপণশা 
যিমির েন্মমদি এর পাটিশ  যথমে যবমরমে আিমে I    

িাদা োমো মিমিোে উত্তমের মদবযোমি যচিারাো  
অিাোরণ যিৌন্দমেশর আমবদি মিমে েরা মদত - তার 
িামথ মেে তার  ভুবি  যভাোমিা  যিই  অেমেি িামি 
I এত িুন্দর যে যেি িত বুমঝ বা োমেরার যেমন্সর 
মভতর অবমে যিই িামির অদ্ভূত িমমািমির মেরণ 
যেি যপৌমঁে োমে I েক্ষ্য েক্ষ্য েুবতীমদর োথা যে 
তামত ঘুমর যগমে এ  মবষমে যোমিা িমন্দমির 
অবোি যিই I  

যিৌমেত্র চমটাপােযাে  এেটি প্রবম� মেমখমেি যে মতমি 
এেবার উত্তেমে বমেমেমেি - " দাদা - তুমে েমদ 
োিুষ খুি েমর  এমি আোর িােমি দামেমঁে বে  যে 
তুমে খুি েমরে - যতাোর িামিো যদখমে আমে 
েখমিা যি েথা মবশ্বাি েরমত  

পারব িা I  

যে যোমিা যেেআপ এ উত্তে যে পদশ াে দুদশ াি 
যেমগমে - েমবোে এন্টমি মিমরমি, িন্ধযািী রাোমত 
ভাওোে িন্ধযািী,  মচমেোখািামত োপামি 
Photgrapher  ,  েমদ োিমতে এর  যপ্রৌে 
বযামরস্টার বা  যভাো েেরার রূপিজাে , এখামি 
মপঞ্জমরর েেয বমেিী দামেত্ববাি মিোপ্ত ভদ্রমোে সু্কে 
োস্টার, যখাোবাবুর প্রতযাবতশ ি এ রাইচরণই যিাে বা 
এমেবামর প্রাে যেেআপ োো পুমরাপুমর মিমের 
যচিারাে  িতযমেমতর 'িােে' েমবমত যেেি. 

েুমত পািাোমব পরা আদযি বাঙামে  উত্তে আবার 
েখি  িাদা িােশ  , োই , োমো িুযে  পরা যচিারাে 
পদশ াে িামের িত  তখি এরেে smart  
polished   যচিারার যে িুদিশি বাঙামেমে তখি 
বাঙাে মিমল্মর দিশে যদমখমে - আে অবমে যিরেে 
আর যদখা যগমে মে? 

উত্তম বিল মলূত ররোমোবিক অবিনেতো I ক্রনম ক্রনম 
িয়নসর সোনে িহুমখুী এিং বিবিত্র ধরনের 
িবরত্রোবিেনয় সনর আসবিল I   ররোমোবিক হনলও 



অবিেনয়র পবরবধ বিল বিসৃ্তত এিং অবিনেতো বহনসনি 
উত্তম বিল এনকিোনর সনিবোচ্চ পর্বোনয়র কুশলী বশল্পী I  

জেবিয়তোর তুনঙ্গ রেনকও উত্তম খলিবরনত্র েোয়নকর 
িূবমকোয় অবিেয় করনি - কুহক ও রশষ অঙ্ক িবিনত I  
বেনজর রিোখ ও হোবসনক উত্তম বেপুণিোনি িযিহোর 
কনরনি পর্ব োয় I কুহক িবিনত র োপোল ঠোকুনরর রূনপ 
উত্তনমর বেমবল হোবস বেনমনষ ির্নল র্োয় বিনলে এর 
হোবসনত - র্োরো বিবিটি রর্নখনিে তোরো মনে করনত 
পোরনিে I  

রকোেোয় কতটো রকমেিোনি হোসনল, কোনমরোর সোমনে 
রকমেিোনি র্োাঁড়োনল এিং তোকোনল - হোবসটো বেমবল ও 
সরল হনি িো কখনেো র্ষুু্ট কখনেো বমবষ্ট কখনেো 
আত্মবিশোসী, কখনেো রেহশীল হনি - এই িোিিকোনশর 
এিং মহুুনতব র মনধয তোনক ির্নল রেলোর এক অসোমোেয 
মবুিয়োেো তোর মনধয বিল I তোর কন্ঠস্বর র্ু পত িোরী, 
ওজের্োর, ররোমোবিক ও আনির্েময় - সোংঘোবতক 
voice modulation এর �মতো বিল উত্তনমর I 
উচ্চোরনণর জড়তো বিল বকিুটো I  রসৌবমত্র 
িনটোপোধযোনয়র মত ধোরোনলো, মমবনির্ী, ঋজ ু, কন্ঠস্বর 
িো পবরশীবলত িোিেিবঙ্গ উত্তনমর বিল েো - উত্তম 
আর্নত একটু রিোধহয় রতোতলো বিল বকন্তু  িীর র্নৃশ 
সংলোপ িলোর সময় উত্তম তোাঁর এই shortcoming িো 
র্িুবলতোনকই বেপুণিোনি কোনজ লোব নয়বিল - উত্তনমর 
সংলোপ  delivery িোয়শই িনুকর মনধয রমোিড় তুনল 
বর্ত I কণ্ঠস্বনরর ওজে ও ররোমোবিক আনমজ এত 
িমত্কোর বিল িনলই রহমন্ত মনুখোপোধযোনয়র  োে 
উত্তনমর Lip Synch এ অসোমোেয হনয় উঠত I  মনে হত 
রর্ে ও বেনজই  োইনি I 

Lip Synch এর িযোপোনর উত্তম বিল এনকিোনর এনকশ্বর I 
সোরো পৃবেিীনত এতোিত িলবিনত্রর ইবতহোনস উত্তনমর 
মত Lip Synch এত বেখুত িোনি রকউ করনত রপনরনি 
বকেো সনেহ I  

জীিে মতুৃয িবিনত মোন্নো রর্ ও সন্ধ্যো মনুখোপোধযোনয়র 
 োওয়ো "রকোনেো কেো েো িনল শুধু  োে  োওয়োর িনল" 
 োেটির র্শৃয You Tube এ রর্নখ আমোর কেোটো 
বমবলনয় বেনত পোনরে I 

মোন্নো রর্ একটি রটবলিশে সো�োতকোনর িনলবিনলে রর্ 
একবর্ে রিোনেনত উবে  োবড় কনর ররকব ব্ ং এ র্োবিনলে 
I ট্রোবেক বস েোনল ওেোর  োবড় র্োাঁড়োনত জোেলো বর্নয় 

রর্নখে ক্রবসং এ উত্তম র্োাঁবড়নয় কোনে রহ্নেোে লোব নয় 
বিড় বিড় কনর আপেমনে বক রর্ে িনল িনলনিে I উবে 
তখে  োবড় রেনক হোাঁক বর্নয় িনলে – ‘বক িযোপোর 
উত্তমিোি ুরোস্তোয় র্োাঁবড়নয় ? রকোেোয় িলনলে?’ ( 
রিোনেনত তখে উত্তমনক রকউ খুি রিবশ রিনে েো তোই 
ওখোনে উত্তম রোস্তোয় রহাঁ নট রিড়োনত পোরত ) উত্তম মোন্নো 
রর্নক িনল – ‘এই রর্ মোন্নোিোি ুবক রর্ সি সুর 
লোব নয়নিে এিবে বেবরবঙ্গর  োনে  রসগুনলোই রপ্ত 
করোর রিষ্টো করবি - আমোয় রতো  োেগুনলোনত বলপ 
বর্নত হনি ‘I এরকমই বিল উত্তম I 

 অবিেয়নক উচ্চতম পর্বোনয় বেনয় র্োওয়োর জেয এই রর্ 
বেরলস িনিষ্টোটো উত্তনমর  জীিনের রশষ শট রর্য়ো 
অিবধ বিল I ওন ো িধু সুেরী িবিটির ওই রর্ র্োবড় 
কোমোনত কোমোনত বসাঁবড় বর্নয় রেনম আসোর র্শৃ রিোধহয় 
২০ িোর take  এর পর উত্তম সন্তুষ্ট হনয়বিল I অেি 
িোর পোাঁি িোর করোর পনরই পবরিোলক িনলবিল - র্োর্ো 
খুি িোনলো হনয়নি আর take করো  র্রকোর রেই I  
বকন্তু উত্তম রশোনে বে I রসই সময় অর শরীরটো িোনলো 
বিল েো, অতযোবধক পবরশ্রনমর ধকল আর বেনত পোনরবে 
I রসই রোনত্রই ওাঁর হোটব  এটোক হয় I 

 আর তোরপর িোবকটো রতো ইবতহোস! 

রসৌবমত্র িনটোপোধযোনয়র রলখো তুনল বর্বি - "অবিেয় 
জীিনের র োড়োর বর্নকর িবি "বিরকুমোর সিো" রত 
উত্তনমর অবিেয় বিল অসোধোরণ - িলবচ্চত্র জীিনের 
এনকিোনর রশনষর বর্নকর িবি "ে র র্পবনে" িবিনতও 
একই র্�তোয় অবিেয় কনরনিে I এই অবিেয় সৃ্মবতর 
মবেনকোঠোয় লোলেনর্ো য" I 

উত্তম িড় স্টোর হনি েো অবিনেতো হনি এই মোেবসক 
দ্বন্দ্ব স্বনতও একই সনঙ্গ উাঁিুর্নরর অবিেয়ও কনরনি 
আিোর গ্লোমনরর বিিরুণ ও ঘটিনয়নি - তোর পোরঙ্গমতো 
সম্পনকব  এর রেনক িড় িমোে আর বক হনত পোনর? “ 

অবিেনয়র িযোপোনর কোনমরোর সোমনে উত্তম বিল স্মোটব  
ও সোিলীল র্ইুই I র্ত সোধোরণ শট ই রহোক েো রকে 
উত্তনমর অবিেনয় আলোর্ো একটো রিোয়ো েোকত - রস 
জোমোর রিোতোম রখোলোর আর টোই িোাঁধোর শট ই রহোক 
িো িোনয়র রপয়োলোয় বেিক িুমকু রর্ওয়োয় র্শৃয রহোক 
বকেো রটবলনেোে এর েের ্োয়োল করোর শট ই রহোক I 

উত্তনমর অনেক িবি আমরো িহুিোর কনর রর্নখবি I 
িহু িবি অনেক িির পর re-run এ ৪/৫ সপ্তোহ ধনর 



হোউস েুল হনয়নি I আর এখেকোর অবিনেতোনর্র িবি 
re-run হিোর কেো িোিোই র্োয় েো I এখিোর েমব 
দুবার যদখা যতা প্রাে অেীে েেিার পেশামে পমর I 

এিবে বেবরবঙ্গ, েোয়ক, বিবড়য়োখোেো, কলবঙ্কত েোয়ক, 
অবিশ্বর, জতু ৃহ, িেপলোশীর পর্োিলী, অমোেষু - এ 
রকম বকিু িবি উত্তম েো হনল ততরী হত েো I এই সি 
িবিনত উত্তনমর অবিেয় এনকিোনর বিশ্বমোনের I 
কলবঙ্কত েোয়ক িো জতু ৃহ র বেরি অবিেনয় শুধুমোত্র 
রিোনখর র্বৃষ্ট বর্নয় রর্ িোঙ্ময় অবিেয় উত্তম কনর র নি 
তোর তুলেো রমলো র্ষু্কর I 

েোয়নকর রসই সংলোপ "I will go to the top, the top 
and the top"  িো এিবে বেবরবঙ্গ িবির রশষ সংলোপ - 
"এর বক রকোনেো িনয়োজে বিল ?" তেজুোর বেের 
শরীরটোনক পোাঁজোনকোলো কনর তুনল বেনয় অপোবেবি 
শেূযতোর র্বৃষ্ট বেনয় হোটনত হোটনত বর্ নন্ত বিলীে হনয় 
র্োওয়ো - রস বক িুনল র্োওয়ো র্োয় েোবক উত্তম িোড়ো 
কোনরোর কোনি পোওয়ো র নি ? 

েোয়নকর  ল্পই সতযবজত রোয় বলনখবিনলে উত্তমনক 
রিনি I একটি সোধোরণ মধযবিত্ত ঘনরর রিনলর স্টোর 
হনয় ওঠোর  ল্প I িবতটি রেম এ বক অবিেয় েো উত্তম 
কনর র নি I 

রেকেোস্ট রটবিনল অনপ�োরত িনর্োজকনক িলো কুি 
খোনয়নঙ্গ  - রকলো? এই িনল কলোর িড়োটো তুনল রর্খোনেো 
এিং তোর মনধয রর্ অিজ্ঞো, তোবিলয  এিং রকৌতুনকর 
রর্ বমশ্রে, িো গ্রোনমর ররল রস্টশে এ রেনম রখোলো হওয়ো 
েোাঁকো প্লোটেমব - িোনয়র িোাঁনড় িুমকু বর্নয় রর্ stardom  
রেনক  সোমবয়ক মবুির রর্ বেশ্বোস তোরই মনধয 
শবমবলোনক িোনয়র িোাঁড়টো 

ইষৎ তুনল একই সোে উইশ করো এিং রকোনেো সংলোপ 
িোড়ো শুধ ুিুরু এিং রিোখ বর্নয় রর্ে বজনজ্ঞস করো - িো 
খোনিে েোবক? বক সু� অবিেয় মোবেক িোি ুকবরনয় 
বেনয়নিে উত্তমনক বর্নয় এিং পুনরোটোই অতযন্ত stylish 
িোনি I  

আনরো আনি - শবমবলো র্খে অনটোগ্রোে িোয় 
তখে মোবজব ত রকৌতুনকর সোনে বজনজ্ঞস করো 
িোংলো িবি টবি রর্খোর ির্নিযশ রেই রিোধয় ? 
তোরপর অনটোগ্রোে বর্নত ব নয় র্খে  রর্নখ রপনে কোলী 
ঝরনি   েো তখে রপনের বেিটো আলনতো কনর গ্লোনসসর 

জনল ্ুবিনয় সই করো িযোপোরটো অবত উচ্চ মোনের 
instinctive অবিেনয়র বের্শবে I মোবেক িোি ুবেনজ 
একেো বলনখনিে - এিং এও িনলনিে রর্ এটো বিনে 
বিল েো সম্পূণব িযোপোরটো উত্তনমর তোত্�বণক 
বরঅযোকশে I  

েোয়ক িবির রোনত্রর র্শৃযটোও  রিোলো র্োয় েো - রর্খোনে 
ইষৎ মোতোল অবরেম রট্রনের র্রজো খুনল িোইনরর বর্নক 
ঝুাঁ নক তোবকনয়  আনি - ররল লোইে বপবিনয় র্োনি - তীে 
 বতনত রোজধোেী এক্ষনিস িুটনি অবরেনমর মনুখ 
আনলো আাঁধোনরর আাঁবক িবুক আর হতোশো, বিরবি, রো  
এিং শুেযতো  সি বকিু বমবশনয় উত্তনমর মনুখ এক 
অসোধোরণ এক্ষনিশে I  

রসৌবমত্র  তোর একটি রলখোয় িনলনিে ' অবিনেতো 
বহনসননে রলোকটো এত powerful , এত িড়, শুধ ুতোই 
েয় এক র্ুন র ইেবস্টটিউশে এর মত I উত্তম কুমোরনক 
িোর্ বর্নয় বক িোংলো বসনেমো িোিো র্োয়? 

উত্তম িনল র্োওয়োর পর ১৯৮০ সোনল কলকোতো 
র্রূর্শবে  উত্তনমর উপর সতযবজত রোনয়র একটি র্ীঘব 
সো�োত্কোর সম্প্রিোর 

কনরবিল - শোবমক িোনেোপোধোয় রসটি বেনয়বিনলে I 
মোবেক িয়ুো তোনত িনলনিে রর্ উত্তম বিল এনকিোনর 
খোাঁটি িনেশেোল হবলউ্ অবিনেতোনর্র মত I  রসট এ 
আসত এনকিোনর ততরী হনয়I র্োর জেয রিবশ 
বরহোনসবনলর র্রকোর হত েো - রিবশর িো  ১ / ২ রটো 
take  এই শট OK হনয় রর্ত I  

রসই ইিোরবিউ রত মোবেক িোি ুিনলবিনলে - উত্তনমর 
মত রকউ রেই - উত্তনমর মত রকউ হনি েো i 

 এই মনমব আেেিোজোর পবত্রকোনতও মোবেক িোি ুউত্তম 
িসনঙ্গ একটি রলখোয় এই কেো টি িনলই তোর রলখোটি 
রশষ কনরবিনলে.  

 

 

 

 

 



 
 
 

56 White Swan Road, MT. Roskill, Auckland 1041, NZ 

T: 09 627 0009  M: 022 106 0913  E: sandhya_badakere@yahoo.com 

 
 
 

Swar Sadhana Academy of Indian Music  
 
This Institute was formed in January 2008 in Auckland. 
 
It has an Affiliation with Sur Jhankaar Academy of Mumbai. .  
 
A course has been designed to provide training ranging from:- 
 
Voice culture and voice production technique, 
 
A strong base in Hindustani Classical Raags and semi classical forms 
 
Rendition of bhajan, ghazals and  Bollywood songs. 
 
Our main focus has been to offer a four year training course up to a certificate 
level recognized be government of Maharashtra. 
 
We maintain a good Guru Shishya Parampara at the Academy. 
 
Group coaching for children of 5 years to 12 years 
 
Individual training for children above 12 years and for adults. 
 
 
For further details please contact  
 
Sandhya Rao Badakere (director) 
 
096270009 
0221060913 
 
 

 
 
 





MANUKAU BRANCH
726 Great South Rd
PO Box 97726, manukau
Ph: 09 261 0018, fax: 09 261 0019
Email: manunz@bankofbaroda.com

AUCKLAND BRANCH
114 Dominion Rd
PO Box 56580, Mt Eden, Auckland
Ph: 09 632 1020, Fax: 09 632 5082
Email: aucknz@bankofbaroda.com

WELLINGTON BRANCH
55 Featherston Street
PO Box 5813, wellington 6011
Ph: 04 4471097, Fax: 04 499 4343
Email: wellnz@bankofbaroda.com

www.barodanzltd.co.nz

FASTEST WAY TO SEND
MONEY TO INDIA

Baroda Rapid Funds2India

branches of other banks.

Transfer.

home branch through SMS alert.

account holders.

WE PROVIDE

HOME LOANS

BUSINESS LOANS

INTERNET BANKING

 INTERNATIONAL DEBIT CUM
ATM CARD

KEY BENEFITS ARE: OUR SERVICES


