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সম্পাদকীয়
প্রকৃতির সাথে সংস্কৃতির, উৎসথের সাথে ঋিু র অন্তরঙ্গ ও েতিরথঙ্গর সম্পকক েিু পুথরাথ া। োংলা ও োঙ্গালীর জীেথ শরৎ ঋিু র
সংথোগ এি েযাপক, এি গি , যে, এর িু ল া খুে কমই আথে। েঙ্গ জীেথ র আ �েথ�র াম িাই আজ শারথদাৎসে। দুগা ক
পুথজা িার আধ্যাত্মিকিা ও যপৌরাতিক েযাখযার যেড়াজাল তিতঙ্গথয় এখ িাই উৎসথে পেেতসি।
ক
োঙ্গালীর জীেথ প্রতিোরই
ূ ।ক িু
তিথর তিথর আথস এই তিরন্ত আত্মিক েন্দথ র শুভ মুিি

��, আশা, আ � স�ীতেি কথর যিাথল আমাথদর এই েঙ্গ

জীে থক। এই উৎসে যক আমরা ঘথর যিরার সময় েথলই যজথ এথসতে েরাের। ঘর যকেল অন্তথরর া, ঘর েযত্মির, ঘর
সমাথজর। িাই ঘথরর োইথর েিু যোজ দূথরও োঙ্গাতল ত থজর ঘথর যিথর এই উৎসেথক যক� কথর।
সাতিিয শব্দটির উৎথস আথে সতিি এেং যসই শব্দটি এথসথে ‘তিি’ শথব্দর সুত্র ধ্থর। পরস্পথরর সতিি োকার মথধ্য তদথয়ই
আমরা পরস্পথরর তিি সাধ্ করথি পাতর। এই সতিযই যিাক শারদীয় উৎসথের মূল মন্ত্র। যসই মথন্ত্রই পতরশুদ্ধ যিাক োঙ্গালীর
ঘর ও অন্তর। এই েেরটি ভতগ ী ত থেতদিার জথের সাধ্শি
ক ের্ ,ক িাাঁর প্রতি রইল আমাথদর তে ীি প্রিাম ও শ্রদ্ধাঘয।ক প্রতি
েেথরর মি এই েেরও এই শারদ অঘযক টি রইল সোর জ য।

শারদীয় শুথভচ্ছা সি সম্পাদক মন্ডলী,
উপাস া যিৌধ্ুরী
তসদ্ধাে রায়
ক
তকথশার তমত্র
ঈতশিা যদে তমত্র

প্রেসিডেডের কলডে
জয়ন্ত ভাদুড়ী

দেখতে দেখতে আবার পূত া এতে দেত া, েময় দেন এক খরতরাো নেীর
মতো , কখন দকাথা দেতয় আবার একটা বছর পার হতয় দেত া দবাঝাই দেত া না।
প্রদেবার এর মে এবারও আমরা খুব ধুম-ধাম কতর মা েুোর
গ পুত ার আতয়া ন
করদছ। নেু ন

ামা- কাপড় শাড়ী ও ধুদে পাঞ্জাদবর খে-খে শব্দ আর দকা াহত

ভতর ওতে আমাতের পুত া মন্ডপ। পূত ার োত

দেনা মদহ ারা হতয় ওতেন

রহেযময়ী, অতেনা। দক এক রহেয দে আতছ এই পূত ার েময়টা দিতর। এ এক
আশ্চে েময়।
গ
মা েুো গ োাঁর পদরবার বে দনতয়
গ
দনতম আতেন এই পৃদথবীতে।
আকাতশ বাোতে োাঁদর মুছ গনা।
অক যাতন্ড এ বছর আমাতের পূত া ঊনত্রিশ’এ অতটাবর দথতক। এটা আমাতের
প্রবােীর ছাত্রিশ ‘েম পূত া। আশা কদর প্রদে বছতরর মে এই বছরও আমাতের
পূত া খুবই েুন্দর ও েুতঠা ভাতব হতব। েবাইতক

ানাই পূত ার োের আমন্ত্রন ও

শুতভচ্ছা। মাতয়র কাতছ প্রাথনা
গ েবাই দেন ভাত া থাতক।পৃদথবী মঙ্গ ময় দহাক।
পৃদথবীতে শাদি আেুক।

CONTENTS
Ramkishna-Vivekanada’r Nivedita
[রামকৃষ্ণ-বিবিকানবের বনবিবিতা]

Amit Sengupta

7

Durga Pujo to Durgotsav: a journey

Poulamee Guha

11

Mohanagari Tomaye [মহানগরী ততামায় ]

Swayam Sarkar

13

Realisation of Life as it Unfolds

Pavitra Roy

14

Rhodesia theke Zambia [তরাবেবিয়া তেবক জাবিয়া]

Pritikana Mitra

16

India, Rajasthan through my eyes

Svetlana Banerjee

20

The Namesake and I

Ditoya Ghosh

22

Ekjon Sukhi Manush [একজন সুখী মানুষ]

Dilip Kumar Das

23

Ke Okhane [তক ওখাবন ]

Kishore Mitra

26

Poems

Various writers

32

Babar Moto Boro [িািার মত িড়]

Sohom Sarkar

41

The Cricketer

Malisha Ghosh

42

All for the very first time

Shopan Dasgupta

43

Article on Dementia

Dr Rita Krishnamurti

47

Deb Debi O Tader Bahon [তিি তিিী ও তাবির িাহন]

Amit Sengupta

48

Castle and Kilts

Rijuta Chakraborty

57

[িাাংলার গ্র্যান্ড কযাবনয়ন গনগবন ]

Soumiya Gangulee

60

Phire Dekha [বিবর তিখা]

Prova Ghosh

61

Giddey Shaheb [বগবে সাবহি]

Dilip Kumar Das

64

[প্রকৃবত ধ্বাংসকারী অসুরবির বিনাি কবরা মা]

Soumiya Gangulee

67

Kothay Kothay Ahona [কোয় কোয় অহনা ]
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Pujo is here!!
Vijayendra Bose 

Five days of laughter
Five days of fun
Ma Durga is here...
Our Durga Puja has begun!

Dancing and singing... 
To the beats of the dhaak...
We venerate her divine light...
that salvages us from the dark

Forgive enmity...
Embrace it as a friend
Come lets celebrate together...
Bringing our differences to an end.

Fear, worry, forget it all..
For Mother is here to embrace us all...
To eliminate our fears... 

And wipe our tears...
She is here to bless us all!

Why wait?
Get up and come along!
Lets welcome our Mother
Singing her favourite welcome songs 


Jai Ma Durga!!!
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রামকৃষ্ণ-বিবিকানবের বনবিবিতা
(জবের সার্শতিবষ
ধ
ধসশ্রদ্ধ বনবিিন)
অবমত সসনগুপ্ত

“রামকৃষ্ণ-বিবিকানবের বনবিবিতা” -এই নাবমই বতবন সিসময়
বনবজর পবরচয় বিবয়বেন। ভবিনী বনবিবিতা ( Margaret Elizabeth Noble) বেবেন একজন আইবরশ িংবশাি্ভূত সমাজকমী,
সেবিকা, বশবিকা এিং স্বামী বিবিকানবের বশষযা। Northern
Ireland-এর সোট্ট শহর Dungannon-এ ১৮৬৭ সাবের ২৮সশ
অবটাির বতবন জে গ্রহণ কবরন। মাত্র চুয়াবিশ িের িয়বস
ঘবেবেে এই মহাজীিবনর অিসান। তাাঁর িািা সযামুবয়ে বরচমন্ড
সনাবিে বেবেন সরাবেস্টান্ট র্মযাজক
ধ
এিং মাবয়র নাম বেে
সমরী ইসাবিে হযাবমল্টন সনাবিে। মািাবরেই
ধ
বেবেন তাাঁবির
রথম স�ান। বতবন োড়াও তাাঁর আরও িুই সিান ও এক ভাই
বেে। বতবন তাাঁর িািার কাবে বশিা পান সয ‘মানি সসিাই, ঈশ্বর
সসিা’। িািার আিশ ধতাাঁর পরিতী জীিবনও িভীর রভাি বিস্তার
কবরবেে। তাাঁর িািা সঙ্গীত এিং বশল্পকোরও একজন সিাদ্ধা
বেবেন।
মািাবরবের
ধ
িয়স যিন মাত্র এক িের তিন তাাঁবক তাাঁর
িািামশাই ও ঠাকুমার কাবে সরবি জীবিকার সন্ধ্যাবন তাাঁর িািামা ডানিযানন সেবড় মযাব��াবর চবে যান। সসই সময়
আয়ারেযান্ড বেে ইংেযাবন্ডর শাসনার্ীন। ইংেযাবন্ডর শাসন ও
সশাষণ সথবক মুক্ত হিার জবনয আয়ারেযাবন্ড চেবে িণজািরণ। ফবে সিবশর রাজননবতক আিহাওয়া িুিই উত্তপ্ত। এই
আিহাওয়ার মবর্য সিবড় উঠার সুবযাবি মািাবরবের
ধ
মন
রস্ফুটেত হবয়বেে বিপ্লবির স্ববে। সসই স্বে োবেত হবয়বে
িািামশাই ও ঠাকুমার আিশ ও
ধ সররণায়। জীিন সম্পবকধ তাাঁর
িভীর ভািনার উবেষ হবয়বেে িাবড়র বিপ্লবিক ও সাংস্কৃবতক
পবরমন্ডবে। কবয়ক িের পবর, তাাঁর িািা-মা বকেুো বিত হবে
সমবয়বক তাাঁবির কাবে বনবয় যান। মািাবরবের
ধ
িয়স যিন মাত্র
িশ িের, তিন তাাঁর িািা মারা যান। তারপর তাাঁর িািামশাই
তথা আয়ারেযাবন্ডর বিবশ� স্বার্ীনতা সংগ্রামী হযাবমেেনই তাাঁবক
োেন-পােন কবরন।
হযাবেফযাক্স স্কুবের োত্রী, মািাবরবের
ধ
িয়স যিন মাত্র সতবরা,
তিন বতবন সাবহবতযর বশবিকা বমস কবেনবক একটে রশ্ন কবর
চমবক বিবেন। বতবন জজজ্ঞাসা কবরবেবেন, “জীিবনর সশষ
সকাথায়? মৃতুযবতই বক জীিবনর পবরসমাবপ্ত?” অতেুকু সমবয়র
মুবি িভীর জীিনবিাবর্র এমন রশ্ন সমাবেই স্বাভাবিক বেে না।
তবি রবতভা সতা এমন বিবশষ পথ র্বরই এবিায় - িতানুিবতক

পথ সতা তার নয়। এই একো রবশ্নর মর্য সথবকই সসবিন তাাঁর
রবতভার পবরচয় পান সসই িূরিবশনী
ধ বশবিকা, বমস কবেন।
যবিও সসবিন বমস কবেন মািাবরবের
ধ
রবশ্নর সটঠক উত্তর বিবত
পাবরনবন।
সসই বশবিকাবক একবিন মািাবরে
ধ
জানাবেন, ঈশ্বর সয
আবেন তা বিশ্বাস করবত তাাঁর ভাবো োবি, বতবন তাাঁবক জানবত
চান, িুঝবত চান। রশ্ন করবেন, “বক কবর ঈশ্বরবক জানা যায়?”
বমস কবেন সসবিন আপ্লূত হবয়বেবেন মািাবরবের
ধ
রশ্ন শুবন।
বতবন িেবেন, “তাাঁর সম্পবকধ জান, তাাঁবক উপেবি করার সচ�া
কর। তার মার্যবমই সতামার বিশ্বাস িৃঢ় হবি। ঈশ্বর সতা স্বচ্চ
স্বয়ং রকাশ, অজানার অন্ধ্কার িূর হবেই, তাাঁর রকাশ
রতযাি হয়। সতামার মবর্য তাাঁর েীো মূত ধ হবয় উঠুক।”
সসবিবনর সসই বশবিকার আ�বরক অবভরায় উত্তরকাবে
মািাবরবের
ধ
জীিবন পবরস্ফুে হবয় উবঠবেে এিং এই রকম
িভীর জীিন-জজজ্ঞাসার মর্য বিবয়ই মািাবরবের
ধ
িযাজক্তবের
বিকাশ োভ করবত থাবক। এই সবঙ্গ আয়ারেযাবন্ডর বিপ্লি
সচতনাও তাাঁর মবর্য জিয়া কবর চেে। বতবন তীব্রভাবি অনুভি
করবেন, তাাঁরও বকেু করার আবে, সিশবক বকেু সিওয়ার
িাবয়ে আবে। ইংরাবজর অনযায় শাসন-সশাষণ সথবক সিশবক
মুক্ত করবত না পারবে, আইবরশ জাবতর অজস্তেই বিপন্ন হবয়
পড়বি।
এইসি বচ�ার মবর্য বিবয়ই মািাবরবের
ধ
বিপ্লিী সত্তা সজবি
উঠে। র্ীবর র্ীবর বতবন জবড়বয় পড়বেন আইবরশ সহামরুে
আবোেবনর সাবথ। উপেবি করবেন সিবশ জাতীয়তািাবির
রসার ঘোবত হবে রথম রবয়াজন বশিা। বশিাই বতবর কবর
জাবতর সমরুিন্ড। ১৮৮৪ সাবে সসম্বাবন স্কুবের সশষ পরীিায়
উত্তীণ হবয়,
ধ
বতবন বশিকতার জীিনই সিবে বনবেন। ১৮৮৬
সাবে সরক্সহাবম, ১৮৮৯ সাবে সচস্টাবর এিং ১৮৯০ সাবে
উই�েডবন পড়ািার পর, ১৮৯২ সাবে উই�েডবনই ‘রাবস্কন
স্কুে’ নাবম একটে স্কুে িাপন কবরন। সসই স্কুবে শুর্ু বশশুবিরই
বশিা সিওয়া সহাত না, বশিায় আগ্রহী িড়রাও পড়ার সুবযাি
সপত।
কমজীিবন
ধ
রবিশ করবেও আর্যাজ�ক ও বিপ্লিী বচ�া তাাঁর মবর্য
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পাঠান সয বতবন ভারতিবষ এবস
ধ
সার্ারণ মানুবষর সসিায়
বনবজবক বনবয়াজজত করবত চান। বিবশষত সমবয়বির বশবিত
কবর সতাোর িযাপাবরই তাাঁর বিবশষ আগ্রহ। তাাঁর এই রস্তাি
স্বামীজজ অনুবমািন করার পর মািাবরে
ধ
১৮৯৮ সাবের ২৮সশ
জানুয়াবর পবরিার পবরজন তযাি কবর সকােকাতায় এবস
সপ ৌঁোন। স্বামীজজর সাবন্নবর্য বতবন োভ করবেন তাাঁর আিশ ধ
কমবিত্র।
ধ
বিবিবশনী মািাবরেবক
ধ
সসিার অবর্কার বিবত হবে,
আবি তাাঁবক অজধন করবত হবি সিশিাসীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।

বনর�র আি-জজজ্ঞাসার আবোড়ন তু বেই চেে। রচণ্ড
অবিরতার মবর্য জীিন চেবত োিে। এই সময় সিবোয়াক নাবম
এক তরুণ ইজিবনয়াবরর সাবথ তাাঁর পবরচয় ও ঘবনষ্টতা হয়। বকন্তু
িুভাধ বিযর বিষয়, বিিাহিন্ধ্বন আিদ্ধ হওয়ার আবিই
সিবোয়াবকর আকজিক মৃতুয হয়। এর পবর আর এক জবনর
সবঙ্গ তাাঁর বিিাবহর স�িনা সিিা সিয়, বকন্তু তা িাস্তিাবয়ত
হয়বন। ফবে র্ম ও
ধ িতানুিবতক িযিিাসমূবহর িযাপাবর তাাঁর
মবন বিবভন্ন র্রবনর রশ্ন সিিা বিবত শুরু কবর। বতবন যুজক্তহীন
সকানও বকেুই আর সমবন বনবত চান না। এই সময়ই তাাঁর পবরচয়
হয় রুশ বিপ্লিী সিাবপােবকবনর সবঙ্গ। তাাঁর রভাি মািাবরবের
ধ
চবরত্রবক ( বিপ্লিী সচতনায় ) বিবশষভাবি রভাবিত কবর। তা োড়া
বশল্প শহবর িড় হবয় ওঠার ফবে বশবল্পর রবতও তাাঁর আকষণধ
সোেবিো সথবকই বেে। এই আকষবণর
ধ
পবরণবত বহসাবি বতবন
হবয় বেবেন েন্ডবনর সডাভার স্ট্রীবে অিবিত বশল্প-সাবহবতযর
আবোচনা সকন্দ্র ‘বসবসম ক্লাবির’ সিসয ও পবরর বিবক বতবন
সসই ক্লাবির সম্পািক হন। সসই সময় িাণাড
ধ শ, হযাক্সবে রভৃ বত
বিশ্বিবরণয সেিকবির সবঙ্গ তাাঁর পবরচয় হয়। এোড়া
আয়ারেযাবন্ডর বসন-বফন বিপ্লিী সংিঠবনর অবনক সিবসযর
সাবথ তাাঁর িন্ধ্ুে বেে।
তারই মবর্য ১৮৯৫ সাবে বতবন অযাংবেকান চাবচধ র বি বথঙ্কার
(Free Thinker) িবের সবঙ্গ যুক্ত হন। আিরকাবশর পথ িুাঁবজ
চবেবেে মািাবরবের
ধ
রবতভা। বকন্তু সিবত্রর অভাবি িার িার
রবতহত হজচ্চে তাাঁর উবিযাি। সিাাঁড়াবম ও সঙ্কীণতা
ধ বকেুবতই সহয
করবত পারবেবেন না। অসবহষ্ণুতা আর সিাাঁড়াবম পবি পবি।
সসিার্বমরধ এমন অ�ঃসারশূনযতা সিবি বতবন পীবড়ত হবেন।
অনযবির আিরচাবরর হীন স্বাথ ,ধ সসিার্মবক
ধ মমহীন
ধ ভন্ডাবমবত
পবরণত করবেে। এ বক কবর বতবন সমবন সনবিন ? মবনর মবর্য
এই ভীষণ হাহাকার ও আবত্তধ বনবয় পথ হাতবর চবেবেন বতবন।
সকাথায় পাবিন মুক্ত উিার িার্ািন্ধ্হীন পথ, সয পথ তাাঁবক
সপ ৌঁবে সিবি পরম সবতযর কাবে?
এবিবক ১৮৯৩ সাবে বশকাবিাবত সর্ব্র্ম
ধ -সবম্বেন
ধ
অনুটষ্টত
হবয়বে। সারা ইউবরাপ আবোবড়ত হবয়বে বহেুসন্নযাসী স্বামী
বিবিকানবের জয়-জয়কাবর। িিবরর কািবজর পাতা জুবড়
সকিে তাাঁরই িির। ১৮৯৫ সাবে স্বামী বিবিকানে েন্ডবন
এবসবেন। মািাবরে
ধ
জানবত পারবেন ১৫ই নবভ�র সেবড
ইসাবিে মািসবনর
ধ
িাবড়বত সবন্ধ্য সিোয় একটে আবোচনা
সভায় স্বামী বিবিকানে আসবেন। সশ্রাতা বহসাবি মািাবরেও
ধ
বনমন্ত্রণ সপবেন সস আবোচনা সভায়। মািাবরবের
ধ
অ�র জুবড়
অতৃবপ্ত আর মন জুবড় আবে অবেষণ। সকাথাও বির হবত
পারবেবেন না। তাই বতবন সম্বত হবয় সসই আবোচনা সভার
বনমন্ত্রণ সািবর গ্রহণ করবেন। এই আবোচনা সভাবতই বতবন
রথম স্বামী বিবিকানেবক সিবিন এিং স্বামীজজর সিিা�িশবনর
ধ
িযািযা সশাবনন। বিবিকানবের িযজক্তে এিং র্মিযািযায়
ধ
বতবন
মুগ্ধ হবেন। এর পর েন্ডবন, স্বামীজজর রবতটে িক্তৃতা ও
রবশ্নাত্তর সভায় উপবিত থাবকন। ১৫ই নবভ�রবরর রথম
সািাবতই স্বামীজজর বচ�ার্ারা তাাঁবক রিেভাবি রভাবিত কবর।
সসই বিনই সযন মুগ্ধ বিবমাবহত মািাবরবের
ধ
রবতভা আিমুজক্তর
সন্ধ্ান সপে। আকৃ� হবেন ভারতীয় সনাতন র্বমরধ রবত।
তারপর স্বামী বিবিকানেবকই বনবজর গুরু িবে িরণ কবর সনন
এিং গ্রহণ কবরন স্বামীজজর বশষযে।

তাই স্বামীজজ মািাবরেবক
ধ
পবরচয় কবরবয় সিওয়ার জবনয ১৮৯৮
সাবের ১১ই মাচধ স্টার বথবয়োবর এক সভার আবয়াজন করবেন।
স্বামীজজই বেবেন সস সভার সভাপবত। স্বামীজজর মানস-কনযা
এিং বশষযা মািাবরেবক
ধ
বনবিিন করবেন সিবশর কাবে, সিবশর
সসিার জবনয। করতাবে মুিবরত সভায় অবভনজেত মািাবরে
ধ
হবেন অবভভূ ত। মািাবরে
ধ
তাাঁর িক্তৃতায় িেবেন, “পৃবথিীর
মহত্তম আর্যাজিক সম্পি রবয়বে ভারতিবষরধ সেবয়। যুি যুি
র্বর ভারতিাসী এই সম্পি র্ারণ ও িহন কবর আসবে। সসই
মহান সম্পবির রবত িভীর শ্রদ্ধা বনবয়, ভারতিবষরধ সসিায়
জীিন উৎসি ধকরার সংকল্প বনবয় আবম ভারতিবষ এবসবে।
ধ
আবম সকবের সহানুভুবত ও সহায়তা কামনা কবর।”
স্বতঃস্ফুতধ আগ্রবহ করতাবের মবর্য মািাবরেবক
ধ
িরণ কবর
বনবেন ভারতিাসী। স্বামীজজ মািাবরেবক
ধ
পবরচয় কবরবয় সিন,
‘ইংেযাবন্ড আমার কমর্ারায়
ধ
রস্ফুটেত সবিাত্তম
ধ
পুষ্প’ িবে।

মািাবরে
ধ
হবেন ভারবতর রবত বনবিবিত রাণ, “বসস্টার
বনবিবিতা”। স্বামীজজই এই নামকরণ কবরবেবেন। সসই বিন
(১৮৯৮ সাবের ১১ই মাচধ ) সথবকই বতবন হন “ভবিনী বনবিবিতা”।
এর কবয়কবিন পর ১৭ই মাচধ ( রথমিার ) বতবন শ্রীশ্রীমাবক িশনধ
কবরন। মাবয়র আশীিাি
ধ বনবয় ২৫সশ মাচধ স্বামীজজর কাবে
সপবেন ব্রিচবযরধ িীিা। এর পর ১৩ই নবভ�র মাবয়র
উপবিবতবতই, ১৬ সিাসপাড়া সেবন রবতটষ্টত হয় ‘বনবিবিতা
িাবেকা বিিযােয়’। সসই সময় স্কুবের নাম রািা হবয়বেে ‘রামকৃষ্ণ
স্কুে ফর িােস’।
ধ স্কুে রবতষ্টার আবি বিবিকানবের কাবে
ভারবতর িশনধ ইবতহাস, সাবহতয, জনজীিন, সমাজতত্ত্ব, রাচীন
ও আর্ুবনক মহাপুরুষবির জীিন কথা শুবন বনবিবিতা ভারতবক
বচনবত সশবিন। সসই সময়ই সকােকাতায় ভীষণ সপ্লবির মহামারী
সিিা সিওয়ায় ঝাড়ুিাররা পয�
ধ শহর সেবড় পাবেবয় যায়। বকন্তু
বনবিবিতা বিবিবশনী হবয়ও রামকৃষ্ণ সবের সন্নযাসীবির সবঙ্গ
সরািীর সসিায় সেবি বিবয়বেবেন, এমনবক রাস্তায় সনবম বনবজ
হাবত ঝাড়ু বনবয় রাস্তা পবরস্কাবরর কাবজ সনবম পবড়বেবেন।
তাাঁবক সিবি অবনবকই অনুরাবণত হবয় সস্বচ্চায় এই সসিা কাবজ
আিবনবয়াি কবরন। মবঠর সন্নযাসীবির পুবরাভাবি সথবক
বনবিবিতা আবতধর সসিায় অক্লা� পবরশ্রম করবত োিবেন।

পরিত� িুই িের র্বর বতবন অবনক বচ�া-ভািনার পর বসদ্ধা�
সনন, িবরদ্র বনপীবড়ত মানুবষর মুজক্তর জবনয বনবজর জীিন
উৎসি ধকরবিন। সসই সূবত্র ১৮৯৭ সাবে স্বামীজজর কাবে রস্তাি
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রাজনীবতর কারবন রামকৃষ্ণ বমশন ও মবঠর সবঙ্গ সযািাবযাি
বেন্ন করবেও, আজীিন বনবজর পবরচয় বিবয়বেন “রামকৃষ্ণবিবিকানবের বনবিবিতা” িবে। বনপীবড়ত ও িবরবদ্রর জািরন
ঘোিার জবনয স্বামীজজর আহ্বানই তাাঁবক রাজনীবতর জিবত সেবন
এবন বেে। বতবন বিশ্বাস করবতন, রাজননবতক স্বার্ীনতা োড়া
সকানও জাবতর পবি বকেুবতই আবথক
ধ ও মানবসক স্বার্ীনতা
োভ করা স�ি নয়। বতবনই রথম িারাণসীবত জাতীয়
কংবগ্রবসর অবর্বিশবন উিাত্তকবে আহ্বান জানান বিবেতী দ্রিয
িজধবনর। তাাঁর স্বে বেে অিন্ড সুিী বিবিক-পবরচাবেত
ভারতিষ।ধ বতবন বিশ্বাস করবতন এবশয়ার রাচীন সভযতার
উৎপবত্ত ও বিকাশবকন্দ্র ভারতিষ।ধ তাই ভারবতর রাষ্ট্রীয় মুজক্তই
বেে তাাঁর চরম েিয।

বনবিবিতার করুণামািা হাবতর স্পবশ ধিূর সহাে সপ্লবির আতঙ্ক।
বনবিবিতার আসন রবতটষ্টত সহাে সিশিাসীর অ�বরর
অ�ঃিবে।
স্কুে রবতষ্টার পর স্কুে চাোবনা িুি সহজ বেে না। োত্রী এিং
অথ সজািাড়
ধ
করাো সিশ সমসযা হবয় িাাঁড়ায়। নারীবশিায়
অনাগ্রহী সমাজ সথবক িাবড় িাবড় ঘুবর একটে একটে কবর োত্রী
সংগ্রহ করবত োিবেন। এই স্কুে পবরচােনার জবনয বতবন
বিবিশ সথবকও অথ সজািাড়
ধ
কবরন। তার জনয অিশয তাাঁবক
১৮৯৯ সাবে বিবিবশ সযবত হয়। র্ীবর র্ীবর বনবিবিতার
কমবিত্র
ধ
রসাবরত করবেন স্বামীজজ। মঠ-বমশবনর কমসূধ চীর
িাইবর ব্রািসমাবজর সভাবতও বতবন সযাি বিবত োিবেন।
সপ্তাবহ একবিন মবহোবির সভায় িক্তৃতা বিবতন। এই সভায়
উপবিত থাকবতন সকশি সসবনর সমবয়, ইজেরাবিিী (ঠাকুরপবরিাবরর), সরোবিিী, োিণযরভাবিিী রমুি মবহোরা।

েডধ কাজধবনর িঙ্গভঙ্গ চিাব�র বিরুবদ্ধ রথম সথবকই
রবতিাবি সসা�ার বেবেন বনবিবিতা। ১৯০৫ সাবের ৭ই আিস্ট
সকােকাতার োউন হবের রবতিাি সভায় তাাঁর িক্তৃতা উপবিত
সশ্রাতৃমন্ডেীবক উবত্তজজত ও অনুরাবণত কবর সতাবে। পবরর
িের পূি িাংোর
ধ
িনযা ও িুঃবভধি-পীবড়ত মানুবষর সসিা করবত
বিবয় বতবন মযাবেবরয়ায় আিা� হন। সসিান সথবক বফবর এবস
উবড়ষযায় যান িুঃবভধি-পীবড়তবির সসিার জবনয। সসিাবনও
আিা� হন সসবরব্রাে বফিাবর।

বনবজর সিবশ িৃটেশ শাসন-সশাষণ ও অতযাচাবরর সবঙ্গ পবরচয়
বেে বনবিবিতার। ইংরাবজর বিরুবদ্ধ বিপ্লি সংিটঠত করার
অবভজ্ঞতাও তাাঁর বেে। বনবিবিতা অনুভি করবেন মা কােীর
সার্নার মবর্যই রবয়বে বিপ্লবিক সচতনা। ভারতীয় আর্াজিক
সার্নায় অনুরাবণত হবয় বতবন রচনা করবেন Kali the Mother,
The Story of Kali, The Vision of Shiva, The Voice of Mother
ইতযাবি। বনবিবিতার Kali the Mother িইটে পবড় অনুরাবণত
হবয় অিনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বিিযাত ‘ভারতমাতা’ েবিটে
আাঁবকন। ভবিনী বনবিবিতা ভারবতর সিবচবয় রভািশােী
মবহোবির মবর্য অনযতম। অরবিে সঘাষ, রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
অিনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জিিীশচন্দ্র িসু , তাাঁর স্ত্রী অিো িসু ,
যিুনাথ সরকার, নেোে িসু , বিবনশচন্দ্র সসন, অবসত কুমার
হােিার রমুি বিবশ� ভারতীয় িযজক্তবেরা বেবেন তাাঁর িন্ধ্ুিানীয়।
রিীন্দ্রনাথ তাাঁবক ‘সোকমাতা’ আিযা সিন।

১৯১০ সাবে স্বামীজজর জেবিবন রকাবশত হয় বনবিবিতার
বিিযাত িই “The Master I saw Him”। এরই কবয়কবিন পবর,
বব্রটেশ পুবেবশর হাবত সগ্রপ্তার এড়ািার জনয শ্রীঅরবিে
চেননিবর চবে সিবে, বনবিবিতা অরবিে পবরচাবেত
‘কমবযাবিন’
ধ
পজত্রকার ভার বনজ হাবত তু বে সনন। চেননির
সথবক পজন্ডবচরীবত চবে সযবত বনবিবিতাই শ্রীঅরবিেবক
সিাপবন সাহাযয কবরন।

এবিবক অবিশ্রা� কাবজর চাবপ স্বামী বিবিকানে অসুি
হবয় পড়বেন। ১৯০২ সাবের ৪ঠা জুোই বতবন মহাসমাবর্ োভ
করবেন। একো িুর� ঝবড় ভারত তথা সারা বিবশ্ব নতু ন রাবণর
স্পেন জাবিবয় চবে সিবেন এই িীর সন্নযাসী। বনবিবিতার
মন্ত্রগুরু, আিশ-পু
ধ রুষ স্বামী বিবিকানে। তাাঁবক হাবরবয় বতবন
মুহযমান হবয় পড়বেন। সমস্ত কাবজর বনবিধ শ , উপবিশ যাাঁর
কাে সথবক সপবতন, বতবন আজ অনুপবিত। আজ তাাঁর কতধিয ও
কমপন্তা
ধ
সক বনবিধ শ করবি? এিন সথবক তাাঁর সার্না হ’ে তাাঁর
গুরু স্বামী বিবিকানবের স্ববের ভারতিষবক
ধ পুনিঠন
ধ করা।
ভবিনী বনবিবিতার নতু ন কমবিত্র
ধ
সকন্দ্রীভূ ত সহাে ভারতীয়
রাজনীবতবত।

১৯০২ সাে সথবক ১৯১১ সাে ভারতিবষরধ ইবতহাবসর এক
রক্তবেপ্ত অর্যায়। উবেবেত হবয় উবঠবে স্বার্ীনতাকামী
ভারতিষ।ধ ইংরাজ শাসনবক উবচ্চবির জবনয রাণিবে বিবত
োিবেন বিপ্লিী তরুবণর িে। সকাঁবপ উঠে িৃটেশ বসংহাসন।
িমন-পীড়ন যত িাড়বত োিে, পািা বিবয় সিবড় চেে
বিপ্লিীবির আিমণ ও আিিাবনর পাো। এই িীঘ সমবয়র
ধ
অ�া� পবরশ্রবম বনবিবিতার শরীর সভবঙ্গ যায়। স্বািয উদ্ধাবরর
উবেবশয বতবন জিিীশ চন্দ্র িসুর পবরিাবরর সবঙ্গ িাজজধবেবে
যান। সসিাবনই বতবন ৭ই অবটাির রামকৃষ্ণ বমশবনর নাবম তাাঁর
সমস্ত সম্পবতর উইে কবরন। এিাবন বতবন অসুি হবয়ই
এবসবেবেন। একবিন অসুিতা িৃজদ্ধ সপে। আিা� হবেন
আমাশবয়। বিিযাত বচবকৎসক ডাঃ নীেরতন সরকাবরর সমস্ত
সচ�া িযথ কবর,
ধ
মাত্র ৪৪ িের িয়বস, ১৯১১ সাবের ১৩ই
অবটাির তাাঁর সার্বনাবচত র্াবম িমন করবেন।

উবেশয ও আিবশরধ রবশ্ন র্ীবর র্ীবর মবঠর সাবথ সম্পকধ বশবথে
হবয় এে। বনবিবিতার Kali the Mother পবড় শ্রীঅরবিে
অনুরাবণত হবেন এিং িাংোর মাটেবত রথম গুপ্ত সবমবত
রবতষ্টা করবেন। মুজক্তকামী যুিকবির সংিটঠত কবর ভারবতর
স্বার্ীনতার েবিয সিশিযাপী িবড় তু েবেন বিপ্লিী আবোেন।
রতযাি ও পবরািভাবি বনবিবিতাও জবড়বয় পড়বেন এই
স্বার্ীনতা আবোেবনর সবঙ্গ। এই সময়ই শ্রীঅরবিবের সবঙ্গ
তাাঁর সিযতা িাবপত হয়। এিং তিনই, বব্রটেশ সরকার যাবত
রামকৃষ্ণ বমশনবক অযথা উত্তযক্ত না কবর, সসই কথা সভবি
বমশবনর সবঙ্গ বতবন তাাঁর ‘আনুষ্টাবনক’ সম্পকধ তযাি কবরন। তা
সবেও মৃতুযর টঠক ৬ বিন আবি (৭ই অবটাির ১৯১১) তাাঁর
িাির অিাির সমস্ত সম্পবত্ত একটে উইবের মার্যাবম সিেুড়
মবঠর ট্রাবস্টবির নাবম সমপনধ কবর যান।
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ভারবতর সসিায় বনবিবিত রাণ মািাবরবের
ধ
নাম স্বামী বিবিকানে
বিবয়বেবেন ‘বনবিবিতা’, রিীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা জাবনবয়বেন ‘সোকমাতা’
িবে, জিিীশচন্দ্র
নাম বিবয়বেবেন
‘বশিাময়ী’।
ভারবতর
সসিায় বনবিবিত
রাণ মািাবরবের
ধ
নামবকন্তু
স্বামী ভারতিাসীর
বিবিকানে
রাবণ
বতবন
বিবিকানবের
বনবিবিতা–
‘বসস্টার
বনবিবিতা’,
বিবয়বেবেন ‘বনবিবিতা’, রিীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা জাবনবয়বেন ‘সোকমাতা’
‘রামকজিিীশচন্দ্র
ৃ ষ্ণ-বিবিকানবের
বনবিবিতা’, ‘বশিাময়ী’।
হবয়ই বিরাজ
করবিন
িবে,
নাম বিবয়বেবেন
বকন্তু
ভারতিাসীর
বচরকাে।
রাবণ বতবন বিবিকানবের বনবিবিতা– ‘বসস্টার বনবিবিতা’,
‘রামকৃষ্ণ-বিবিকানবের বনবিবিতা’, হবয়ই বিরাজ করবিন
বচরকাে।
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Durga pujo to durgotsav: a
journey.

Ͳ Poulamee Guha 

T

twelve friends of Guptipara in Hoogly, West Bengal, who
collaborated and collected contributions from local resi
Durga Puja, as we all know celebrates the victory of the dents to conduct the first community puja called the 'baro
Hindu goddess Durga over the evil demon Mahishasura. -yaari' puja, or the 'twelve-pal' puja, in 1790. The baroThe occassion is also known by various names such as
yaari puja was brought to Kolkata in 1832 by Raja HarDurgotsab ('Festival of Durga') and Sharodotsab
inath of Cossimbazar, who performed the Durga Puja at
('Autumn festival').
his ancestral home in Murshidabad from 1824 to 1831
High level British officials regularly attended Durga PuHow did it come to become one of the most awaited oc- jas organized by influential Bengalis. East India Compacasion in our lives? Lets take a look at its journey through ny itself in 1765 it offered a thanksgiving Puja, no doubt
the pages of history.
as a politic act to appease its Hindu subjects, on obtaining
the Diwani of Bengal. It is reported that even the CompaDurga Puja is celebrated every year in the Hindu month
ny auditor-general John Chips organized Durga Puja at
of Ashwin (September-October) and commemohis Birbhum office. In fact, the full official participation
rates Prince Rama's invocation of the goddess before go- of the British in the Durga Puja continued till 1840, when
ing to war with the demon king Ravana. This autumnal
a law was promulgated by the government banning such
ritual is different from the conventional Durga Puja,
participation."
which is usually celebrated in the springtime. So, this
The "Sharadiya" Durga Puja in Calcutta(Kolkata) is said
Puja is also known as 'akal-bodhan' or out-of-season
to have first started in the year 1757 with the Durga Puja
('akal') worship ('bodhan').
of Sovabazar Rajbari. The oldest puja in Kolkata, it came
to being due to the efforts of Maharaja Naba Krishna De,
The first Durga Puja in Bengal
the founder of the Shobhabazar royal family.
The first grand worship of Goddess Durga in recorded
history is said to have been celebrated in the late 1500s.
The Battle of Plassey was a landmark in the history of
Folklores say the landlords, or zamindar, of Dinajpur and
British domination in India as the victory of the British
Malda districts initiated the first Durga Puja in Bengal.
forces in this war gave the East India Company control of
According to another source, Raja Kangshanarayan of
Bengal. Robert Clive was the then chief officer of British
Taherpur or Bhabananda Mazumdar of Nadiya organized
East India Company. Nabakrishna Deb invited Clive to
the first Sharadiya or Autumn Durga Puja in Bengal in
his house at Durga Puja. Initially Clive had some hesitathe year 1606.
tions to attend the puja as in those days Christians were
The origin of the community puja can be credited to the
not allowed by the Hindus to take part in Hindu festivities
but Robert Clive paid a visit to the Shobhabazar Rajbari
he biggest annual religious festival for the Bengalis,

to offer his thanks to Goddess Durga. Thereafter, the Shobhabazar Durgotsab (Durga Puja ceremony) came to be known as
the "Company Puja".
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"barowari" (community) pujas took over in a big way.
The coming of corporate sponsorship helped these public
puja ceremonies far surpass the grandeur of the private
pujas.
Journey of Durga puja in globalͲscape:
The first Durga puja abroad was held in London in early
1960s. Today, it is held in all the five continents, from
South Africa to Australia and New Zealand, to Latin
America, North America, and Europe as well as West
Asia, Southeast Asia, Japan, as also China. Even in former socialist countries like Russia Durga puja is held
but Robert Clive paid a visit to the Shobhabazar Rajbari since 1969.
to offer his thanks to Goddess Durga. Thereafter, the
In Northern Europe where few Indians live, the Durga
Shobhabazar Durgotsab (Durga Puja ceremony) came to
puja is observed in the Netherlands, Denmark, Norway,
be known as the "CompanyPuja".
Sweden, and Finland and even in Greenland. It is held
almost in all countries in Central and south Europe, and
The Shobhabazar Sharodotsab proved a trendsetter in in the United Kingdom – England, Wales, Scotland and
Durga Puja festivities of Bengal. From this time until the Ireland. In London, it is a big festival.
independence of India in 1947, inviting Englishmen to
In West Asia the puja is held in Abu Dhabi since 1985,
Durga Puja ceremonies became a fashion. The number of
and it soon followed in Kuwait, Bahrain, Oman, and in
Englishmen attending the family Durga Puja became an
Egypt. In Southeast Asia, Philippines, Indonesia, Singaindex of prestige and a status symbol among the upcompore, and Fiji are the main countries where the puja is
ing merchant class of Kolkata. After this trendsetting puja
celebrated. Even in Africa, Durga puja is celebrated in
of 1757, many British Officers of the East India CompaSouth Africa, Kenya and Tanzania; in West Indies – Dony were invited as guests of honour in the Pujas by variminican Republic, Guiana, Trinidad, and in South Amerious wealthy mercantile and Zamindar families in Bengal.
ca, it was celebrated for the first time in Brazil in 2011
The hosts vied with one another in arranging the most
and in Mexico 2012.
sumptuous feasts and organizing lavish decorations and
entertainment for their white guests. This was a way of
pleasing officials of The East India Company which was
in charge of a large part of India including Bengal.
Traditional clay image of Durga , or pratima, made of
clay with all five gods and goddesses under one structure
is known as 'ek-chala' ('ek' = one, 'chala' = cover). There
are two kinds of embellishments that are used on clay-sholar saaj and daker saaj. In the former, the pratima is
traditionally decorated with the white core of
the shola reed which grows within marshlands. As the
devotees grew wealthier, beaten silver (rangta) was used.
The silver used to be imported from Germany and was
delivered by post (dak). Hence the name daker saaj.
The ‘baroyari’ puja gave way to the sarbajanin or community puja in 1910, when the Sanatan Dharmotsahini
Sabha organized the first truly community puja in Baghbazar in Kolkata with full public contribution, public control and public participation. With time, the
12

মহানগরী ত ামায়
স্বয়ম সরকার

প্রিয় কলকা া,
আশা কপ্রর ভাল আছিা। বন্ধ, প্রমপ্রিল এগুছলা ত া ত ামার তরাজকার সমসযা, াই আর এগুছলা প্রনছয় প্রকিু জজছেস করলাম না। আজ
িায় প্র ন বির হল ত ামাছক তিছে প্রবছেছশ পাপ্রর প্রেছয়প্রি। খুবই আলাো েুছ া তেশ, প্রকন্তু প্রক বছলা ত া ত ামাছক খুব প্রমস কপ্রর। মাত্র
১৮ বির কা াছনার সুছ াগ তপছয়প্রিলাম ত ামার কাছি। ত ামার অপ্রলগপ্রল পুছরা প্রিছন ওঠার আছগই ত ামাছক তিছে িছল আসছ
হছয়প্রিল। ত ামার সাছে ক স্মৃপ্র জপ্রেছয়। মছন আছি tuition কা কছর ার সাছে ঘুরছ
াওয়া, হা খরিা জপ্রমছয় ার জনয
উপহার তকনা, এমন প্রক িেম Break-Up এর তিাখ এর জল এর গল্পও ত ামার জানা। কছলজ তশষ হবার পর বউপ্রের তোকান এর িা
আর বাপুজজ তকক আজও প্রমস কপ্রর।

মহালয়া আছগর প্রেন রাছ
াো াপ্রে শুছয় পো াছ সকাছল উছঠ তরপ্রিও ত মহালয়া তশানা ায়, ারপর ত প্রলপ্রভশন এর পেদ ায়
মপ্রহষাসুর মপ্রেদনী – এই তিা তিা জজপ্রনস গুছলা বড্ড প্রমস কপ্রর। এখন আর কই তসই পুছজার আছমজ, বাবার সাছে ন ু ন জামা
প্রকনছ
াবার উৎসাহ। আছগ পঞ্চমী তেছক বই খা া ু ছল রাখা, ার আছগ তেছক পুছজার প্ল্যান, তকান প্রেন কোয় কার সাছে াব।
বাবা কাকুর তেছক পুছজার হা খরিা, সব প্রমপ্রলছয় পুছরা 5 প্রেন এর সমস্ত প্ল্যান তরপ্রি। েশমীর পর বন্ধুছের বাপ্রে বাপ্রে প্রগছয় প্রমষ্টি
খাওয়া – তসসছবর আলাোই মজা প্রিল। জাপ্রন না বে হবার জনযই প্রক এই ইচ্ছা ধীছর ধীছর কছম াছি, নাপ্রক ত ামার আমার এই
েূরছের জনয? এখাছন তেছক অছনক প্রশছখপ্রি অছনক তেছখপ্রি , প্রকন্তু তকন জাপ্রন না আজও কলকা ার অপ্রলছ -গপ্রলছ মন া ঘুছর
তবোছ িায়, হাপ্ররছয় ত ছ িায়।
জাছনা ত া প্রকিু জজপ্রনস খুব তেপ্রর কছর আছস আর আসছল া প্রনছমছষ তশষ হছয় ায়। আমার এবার ত ামার কাছি াওয়া াও ষ্টঠক
ত মন প্রিল। বন্ধুছের সাছে ২ বির পর তেখা, সবারই তসই একই পপ্ররপ্রি সত্ত্বা। ষ্টঠক ত খাছন তিছে তগপ্রিলাম তসরকমই আছি সব।
েুবিছরর এই প্রবরা েূরে ত ন প্রনছমছষর মছধয হাপ্ররছয় তগল। আমরা সবাই ত ন তসই আছগর ম প্রমছশ তগলাম, ষ্টঠক ত মন া প্রিলাম
স্কুছলর সময়। এক সাছে োকা, গালাগাপ্রল , মারামাপ্রর , রা তজছগ আড্ডা, িাছে জিছক তখলা – সবই ত ন উপছভাগ কর াম। প্রকন্তু
জাছনা তেরার সময় মন িাইপ্রিল না মায় তিছে আবার িছল আসছ , এই বন্ধুছের তিছে িছল আসছ , প্রকন্তু তস া কী আর সম্ভব
বছলা? পপ্রর ায়ী পাপ্রখ তের ত া ঘর িােছ ই হয়।
আবার না হয় প্রেরছবা তকাছনা একপ্রেন ত ামার কাছি,
প্রেন সব আছগর ম তরছখা।

ইপ্র
ত ামার পপ্রর ায়ী পাপ্রখ
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Realization of life as it unfolds

potato are grilled or prepared.

- Pavitra Roy




D

uring winter over the weekends I used to notice

some of our servants in their servant quarter would light
small fire. They did this in order to fight cold and to feel
warmth in a chilly winter with their respective families
and enjoy tea and breakfast in early morning. The whole
process used to start nearly one and half-hour before. The
entire family participated in this. It would be smoke first,
then fire and then breakfast. After breakfast basking
would continue as their family enjoy warmth from the
half lit fire and the Sun.

I wanted to feel the fire and smoke from leaf as well. But
I was not allowed to leave our study room. I along with
my brother, we will read our lessons aloud. If we stop,
our parents will immediately find out that we have
stopped reading and engaged ourselves something really
entertaining. So we had to wait till our study time is over.
Other than that only when our father was away for an
official tour, we had rare chance to enjoy the charm of
warming our self with bare hand in the specially created
fire by our servant. Other wise most of the time we were
late, when we would reach the spot. The fire would have
extinguished and everyone would have gone.

Almost three decades have past. I live in a different
country now. I have forgotten about my school days. I
have grown up children who are school going. It was one
of the winter mornings that resembled weekends during
our schooldays. It was very cold and a windy. Chill
would remind me exactly what I used to enjoy looking
out of my windows towards our servant quarters. Suddenly an ambient smoky smell in the neighborhoods
made me feel excited and nostalgic. I asked my children
to go and collect some dry leaf and wood. They were
very surprised. They asked what am I supposed to do
with that. I said to them we would make a fire and feel
the warmth in our bare hand. Children looked at me
amused. Room heaters are giving enough warmth already. Children asked me, why we do have to go and
light fire out side. What if our neighbor objects? I looked
at them and smiled. I was about to tell them the story of
my childhood. Then I fell short of words to explain my
feeling. How precious were those moments. How I used
to manage few minutes from my study to sneak out and
feel the heat from burning of wood and dry leafs. Some
times I would be trying to burn fire for some more time
without success. The smoke would cause me sore eyes
and no fire will ever be seen. Yet I would blow with a
folded notebook or a magazine at my best to lit up the
fire with or without much success

We grew up .We were now allowed to light fire on Holi
with our community friends. But this event cannot be
compared to the special fire that was created for warming
children with lesser warm clothes during winter by our
servants.

I
stopped imagining. No more reasoning, stories or explanation to anyone. I decided to buy some firewood and
light them in my fireplace instead. After all we have to be
Also later on, during Makar Sankrant and Lohri we
rational. I need to change according to circumstances. I
would make ring of fire. We sang and danced with
bought a lighter, some paraffin and wood stock. Had
friends and families in the community. We would be
done a professional clean up of the fireplace. It did not
wearing warm cloths because in the month of January
take much time to fire paraffin and then some paper and
our country India is very cold. When I compared these
events with breakfast fire made by our servants with very leafs. The dry wood will burn creating heat as long as we
wanted. Whole process was less than 10 minutes. I
little warm cloth for children. I missed that feeling of
closed my eyes and tried my best recreate same feeling.
warmth. I can still imagine the chill wind, less bright,
Nah! It was not even 1/100th of the warmth I used to enweak Sunrays. Children are running are bringing dry
leafs to keep the fire going. Tea, corn, green peas sweet joy besides the fun and excitement in my childhood.
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makes us revisits experience till we are
Woh kagaz ki kasti woh baris
ome time our children will stop us
Now I started to analyze. Why am I not able to bring
deep within. I realized my life bit better as I listened to
wild back
or insignificant
dreams.
Neverthe same feeling in me in my mind or in my body? following gazal sung by late Jagjit Singh & Chitra Singh
What is missing here? I have to suggest my deepest emo- in the “Aaj ”
ry personal
and special. They remain
…Yes…. that explains it better.
tion to surface out and give me back my feelings for little
longer, I could easily afford now.

Then I realized, it is not the experience itself, which
gives us full contentment. It is the experience of unfulfilled desire that makes us revisits experience till we are
fully contented. Some time our children will stop us
from fulfilling our wild or insignificant dreams. Nevertheless they are very personal and special. They remain

“ Ye daulat bhi lelo, ye sohrat bhi le lo
Bhale cheen lo muhjse Meri jawaani
Magar mujhko lauta do bachchpan ka saawan
Woh kagaz ki kasti woh barish ka pani ”
…Yes…. that explains it better.
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লভকটালেয়া িিে

"থোকিল য়াক থেকে কজালিয়াক
প্রীলতেো লমত্র

লিলিয়া থেকে লিকে আড়াইমাকেে লেক

ােকে লিকয় িয� হকয়

পড়িাম। থোো লিকয় প্রায় এে িছে থেকে থেকছ থেেও পাইলি।
এেই মকযয লেক াকেে িািা আমাকিে থিক থেকে ইংিযান্ট থেকে
ঘুকে একিি এেো থমলিেযাি থোে সেকে। থেোি থেকে েকে
লিকয় একিি জালিয়াে চােলেে পকোয়ািা। িতু ি থি থিোে
আগ্রহ আমাে থছােকিিাে থেকে। েুতোং িিাে অকপক্ষা োকে িা
থে এ েিে শুকি েুিই উচ্চলেত হিাম। আমাকিে টেলেকেে িযিস্তা
েকে লতলি চকি থেকিি িুোো (জালিয়াে োজযািী ) চােলেকত
থোে লিকত। লেছুলিি পকেই আমাকিে থিকে পাঠাকিি। আলম
এে িছে চাে মাকেে লেক ােকে েকে লিকয় ১৯৮২ োকিে মাচস
মাকে থিাকি থেকে েওিা হিাম িুোোে উকেক য। থেোকি
থপ ৌঁছুকতই আমাকিে ওঠাকিা হকিা এে পাাঁচতাো থহাকেকি। আলম
অিাে হিাম। থহাকেকি থেি? জািকত পােিাম েেোে
লেক াকেে িািাকে থে পকি লিেুক্ত েকে এোকি লিকয় একেকছ থেই
পি োলি থিই িকি তাকে তাে লিকচে পকি থোে লিকত িিাকত
লতলি োজজ হি লি। তাকত তাাঁো তাাঁকে লেছুলিি অকপক্ষা েেকত
অিুকোয েকেকছি এিং এই থহাকেকিই লিিা েেচায় তাাঁে এিং তাাঁে
পলেিাকেে োো োওয়াে িযিস্তা েকেকছি। আমাকিে এেি িা
িােকিই হকতা। তাকত উলি িিকিি, েলি থোকিা োেকে থিক
থিেত চকি থেকত হয়, তকি এোিোে েেোকেে েেকচ এ থি
থিোে েুকোকেে থেকে আমোই িা িজিত হই থেি? তাই
আমাকিে লিকয় একেকছি। থিক েেকি লচন্তা েেকি িকি থেোকি
েেিকে এেি লেছুই জািাকিা হয়লি।
ো থহাে এেমাে পকেই লেন্তু থহাকেকিে োজল ে োওয়া িাওয়া
ও েুে িায়ে িযিস্তা থেমি লিকে িােকত িােকিা। এেেু িাি

ভাত মাকছে থ াকিে জকিয মিো িযােুি হকয় উঠকিা। টঠে োকড়
চাে মাে থহাকেকিে েুে থভাকেে পে উলি পূি লিয
স ালেত
স
পকি
লিেুক্ত হকিি এিং তাাঁে থপালটং হকিা জালিয়াে লিতীয় হে
কলেকোকয়কI
আলিোে “লিকগ্রা” িিকত আমো ো িুজ , জালিয়াে িালে�াো
টঠে তাই। োকিা ঘি থোাঁেড়াকিা থছাে থছাে চুি, থেিড়া িাে,
পুরু থঠাাঁে ও লিেষ োকিা েং। ২০০০ িছে আকে কিািেু ক
উপজালত আ পাক ে থি থেকে এই ভূ লমেকন্ট একে িেিাে
েেকত শুরু েকে। েকয়ে িছে আকে পেন্তও
স
এে িাম জালিয়া
হয়লি। আলিোে িলক্ষে েীমাকন্ত োউে আলিো, তাে টঠে
উপকে লিটে অলযেৃত লি াি এই ভূ লমেণ্ড ককোকিল য়াক িাকম
পলেলচত লছি। এে োকি এেো প্রিাি লছি - কলিটে েূে েেকিা
স
অ� োয় িাকI আলিোে থি গুলি তাে লিি ি।পৃ
স
লেিী জুকড়
প্রলতিাকিে থে থেউ উকঠলছি তাকত তাকিে েূে সঅ� থেকছ
প্রেৃলতে লিয়কম। লিটে ো এই থোকিল য়াও থছকড় থেকত িাযয
হকয়কছ। তাো তাকিে েুলিযাকে সএই থি কে িুই ভাে েকেলছি।
উত্তে থোকিল য়া ও িলক্ষি থোকিল য়া। ১৯৬৪ োকিে ২৪
অকটািে উত্তে ভাকেে স্বাযীিতাে পে িাম হয় কলেপালিে অি
জালিয়াকI িলক্ষে ভাকেে িাম হয় কজজিাকিাকয়কI এ থি স্বাযীিতা
পায় আেও পকে ১৯৭৯ োকি। "জজিাকিাকয়কI
স্বাযীি জালিয়াে প্রেম োষ্ট্রপলত থেকিে োউন্টা ( Kenneth Kaunda), আমো ওোকি োেকত তাকেই থপকয়লছ। ১৯৯০ োকিে
োছাোলছ এাঁে লিরুকে িুিীলতে অলভকোে আিা হকি উলি
ক্ষমতাচুযত হি। তাে িিকি োষ্ট্রপলত হকিি থিলভ-থমায়ািাওয়াো
(Levi-Mwanawasa)I
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জালিয়াে প্রযাি িিী "জাকিজজকI এেই িামািুোকে একিক ে িাম
হয় জালিয়া। এই িিী জালিয়াকে জজিাকিাকয়ে থেকে আিািা েকে
থেকেকছ এিং পাক ে থি থমাজালিে হকয় ভােত মহাোেকে
পকড়কছ। জালিয়াে উত্তকে েকো, জাইে ও তািজালিয়া। পূকি স
থমাজালিে ও মািাউই। পজিকম এংকোিা ও িালমলিয়া এিং
িলক্ষকে িেেওয়ািা ও জজিাকিাকয়।
একিক ে ৯০ তাং থিাে ল��াি। জাতীয় ভাষা ইংকেজজ। স্তািীয়
ভাষাগুলিে মকযয প্রযাি হকিা ককিিাক, "লিয়া�াক, "থোোক প্রভৃ লত।
প্রযাি আকয়ে পে তামাে েলি। লিলভন্দ জায়োয় েপাে
থিল্ট থেকে তামা েপ্তালি েকে থে আয় হয় তাকত থিক ে েি
প্রকয়াজি থমকে িা। িকি োযােে থিাে থি েলেি। থি জুকড়
চুলে চামালেে প্রকোপ েুি থি ী। আমাকিে থোয়ােস াকেই চুলে হকয়কছ
থি েকয়েিাে।এেলিি প্রচুে োো েকে লিকয় লেক াকেে িািা
োলড়কত োজচ্চকিি, তেি ো�ায় োলড় িাাঁড় েলেকয় ি�ুে থিলেকয়
োো লিকয় পালিকয় োয়। োলড়োও থিওয়াে উকি য লছি লেন্তু উলি
িুজে েকে থেটেকে িাাঁলচকয় লিকয় একেলছকিি। এই যেকেে চুলে

িাোলত োযােেত ইংকেজকিে িালড়কত হয়. এমি ইংকেজ োো
তেিও ওকিে থিক ওকিে অলিচ্চা েকেও িেিাে েেকছ। স্তািীয়
থিাকেকিে িালড়কত থিাকো এেো হকতা িা।
আমাকিে আ�ািাো লছি ইংকেজকিে ততেী িাংকিা িালড়। েকে
লি াি িাোি ও োকভস�ে থোয়ােস াে।স থেোকি োেকতা এে
স্তািীয় পলেিাে। কএো এোক ও কজিলটিাকI থিােটে (এো এো)
িাোকি োজ েেকতা আে িালড় থিোক ািা েেকতা আে মলহিা
(জিলটিা ) ঘকেে থভতেোে েি োজ েেকতা। ওকিে লতিটে
থছকি। িকড়াটে কআিিােস ক, লিতীয়টে ককেিাক ও থছাট্টটে
কিাইেিকI থছােটে আমাে থছকিে িয়েী, এমিলে ওকিে জন্মলিিও
এে। ওো িুজকি েুি ি�ু লছি। েুতোং লেক াকেে জন্মলিকি
িাইেকিেও িতু ি জামাোপড় আে িােকি
স থেে পাওিা হকতা।
ওকিে প্রযাি োিয লছি লমলিলমলি (ভুট্টাে আোে মণ্ড), েকে
েুমকড়া পাতা িা জিাে পাতা থেে। লিক ষ লিকি মুেলে লেংিা
শুওকপাো িা উইকপাো ভাজা। মাক মাক ওকিে ঘে থেকে
লচংলড়মাছ ভাজাে ে� থপকিই আমাে লতি িছকেে থছকিকে
িালড়কত আে েুাঁকজ পাওয়া থেত িা। িু তাম থে আজ তাে িাকি
শুাঁ কয়াকপাো ভাজা োওয়াে লিমন্ত্রে আকছ। থেো অি য আমাে
োছ থেকে িুলেকয়ই। এেলিি িুপুেকিিা হঠাৎ চালেলিে অ�োে

েকে অজস্র উইকপাোে িি (ইকসায়া ) উকড় থিড়াকত থিো
থেকিা। িাইেকিে পলেিাকেে েিেযো উচ্চালেত হকয় থে কো লিকয়
উকঠপকড় থিকেকছ থিেিাম থেই উইকপাো যেকত। এমি েুকোে
িালে েুি েমই আকে, জািাকিা জিলটিা। তাকিে েকে আমাে
থছকিও থিেিাম ভীষে িযা� হকয় পকড়কছ উইকপাো যকে
িাইেিকে োহােয েেকত। তাে োকছ থে এে মজাে থেিা।
এোকি আিাে শুাঁ কয়াকপাোে চাষও হয় আে িাজাকে ি�া ি�া
শুেকিা শুাঁ কয়াকপাো লিজি হয়। লেক াকেে িািাে োকছ শুকিলছ
থে হােপাতাকি িােকিে
স
পকেকে িালে ওই শুেকিা শুাঁ কয়াকপাো
েিেমকয়ই োকে। থেকে থেকেই তাো লচকি িািাকমে মকতা
থেগুকিা েপােপ মুকে পুকে থিয়। িািা পশুপালেে শুেকিা
মাংেও একিে োকছ অলত উপাকিয় োিয। থেমি চড়ুই, িািুড়,
গুাঁ ইোপ, িািে, োপ ইতযালি।

এোিোে মাটে েুি উিে।
স চালেলিকে োলি মাঠ আে েিুকজে
থমিা। প্রযাি িেি ভুট্টা। থিল েভাে থিােই লিকজে িালড়কত তাে
লিকজে পলেিাকেে োওয়াে মকতা ভুট্টা ততেী েকে থিয়।
িালত ীকতাষ্ণ জিিায়ু। োো িছেই িা েেম িা ঠান্টা, েুি
আোমিায়ে আিহাওয়া।
লেছুলিি পে আমাে াশুলড়মা একিি জালিয়ায় আমাকিে েকে
োেকিি িকি। এোই ওিাে প্রেম লিকিক আো। ওাঁ কে েকে লিকয়
লিলভন্দ জায়োয় থিড়াকত থেিাম। থেমি কমুিুলিোক, "একন্টািাক,
"োিুকয়কI আমো ও আে এেটে িাঙালি পলেিাে থেিাম
লিলভংকটাি, লভটলেয়া িিে থিেকত।
লিকেকিে ককিলভি লিলভংকটািক ১৮৫৫ োকি ঘুেকত ঘুেকত
জেকিে মকযয হঠাৎ আলিষ্কাে েকে থিকিি পৃলেিীে েকিা�
স
জিপ্রপাত। তেিোে থিল েভাে লিটে আলিষ্কাকেে মকতাই
লতলিও থেোে িামেেে োিী লভকক্তালেয়াে িাকমই েকেি।
লিলভংকটাি োকহি এোকিই িেলত স্তাপি েকেি ও তাে
িামািুোকে এই জায়োে িাম হয় কলিলভংকটািকI
জাকিজজ িিী িকয় থেকত থেকত হোৎ ১.৬ লেকিালমোে েভীে োকি
পকড় োয় I িিীে জি লিকচ কোলেিাক হ্রকি পকড়। এই জি পড়াে
েমকয় ো আওয়াজ হয় তাকত আে অিয লেছু থ ািা োয় িা এিং
জকিাচ্চাকেে জিেো চালেলিকে লছটেকয় এে থযাাঁয়াযাে েৃট� হয়।
তাকত েূকেেস আকিা পকড় েিক্ষি
স
এেো লি াি োমযিু হকয়
োকে। এই অপালেিস থে �ে থিকে
স
মন্ত্রমুক�ে মকতা মকি হকয়লছি
কএোই লে স্বে?"I
স
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এোকি একে আে এেটে মকি োোে মকতা অলভজ্ঞতা হকিা।
আমো উকঠলছিাম এেটে িামেো থহাকেকি। ইচ্চা লছি থেোি
থেকে িিসাে থপলেকয় জজিাকিাকয় থিলড়কয় আেি। লেন্তু প্রেম
োকত থভাে হকত ঘুম থভকঙ উকঠ থিলে আমাকিে ঘকেে েি চুলে
থেকছ। আমাে হাত িযাকে লেছু েয়িা ও লেছু োো (৫০০
থোয়াচা /৫০০০ োো ) লছি, এ ছাড়া োপড় থচাপড়, েেকিে
পােকপােস , োলড়ে িাইকেস, েিলেছু। পুলিক েিে থিওয়া হকত
তাো েুাঁকজ থপকত োলড়ে িাইকেসো োকিে লেিাো থেকে উোে
েেকিা। লেন্তু পােকপােস ও অিযািয আে লেছুই পাওয়া থেকিা
িা। েুতোং আমাকিে জজিাকিাকয় োওয়া স্তলেত েইকিা, েলিও
লেক াকেে িািা এই োজো আকেই থেকে থেকেলছকিি। তাে
িিকি আমো থেিাম িকি েকে জাকিজজ িিীকত জিলিহাকে।
লহক�াপকেমাে (জিহ�ী ) আে েুলমকেো মকিে আিক� িি থিাঁকয
জকি থেিা েেকছ। োিযাকি তাকিে পা োটেকয় িি একোজচ্চি
যীকে যীকে। জিপ্রপাকতে োছাোলছ থেোকি িিী লিকচ পড়কছ,
থেোকি এেো েীমাে ওপাকে িি োওয়া লিকষয। েুতোং থেোি
থেকে আমাকিে লিেকত হকিা।

ইংকেজজ ভাষাো থমাোমুটে জািা োেকি স্বাযীিভাকি চিাকিো
েো োয় েিত্র।
স েকয়েমাে এেো �ুকি োজ েকেলছিাম। অ�ম
থেকে িাি থেেী পেন্ত
স জীিি লিজ্ঞাি পড়াতাম। প্রেম লিি
ক্লাকে েুকে ছাত্র ছাত্রীকিে েকে পলেচয় পকিেস পে িাম িাো
োতা লিকয় িাম িােকত লেকয় লতিকে উত্তে থপিাম। ককপ্রকজ�ক ,
"আিকে�ক এিং লেছু অিুপলস্তত ছাত্রীকিে থিিায় অকিযো
লিলিযায়
স িিকছ কলপক ! জজকজ্ঞে েেকত জািকত পােিাম থে কলপক
হকিা ককপ্রেিযা�কI থেইজিয তাো ছুটেকত েুতোং তাকিে িাকমে
পাক আমাকে কলপক লিেকত হকিা। এোই িালে এোিোে লিয়ম।
মাত্র ক্লাে এইে এ এতগুলি অল্পিকয়লে অলিিালহতা থমকয়
েভসিতী! এ লে েকে েম্ভি? পকে জািকত পােিাম থে থে িতা
এো এোকি অিাকয থভাে েকে থছােকিিা থেকেই। থোকিা লিলয
লিকষকযে থিড়াজাি থিই। তাে উপে ল ক্ষাে অভাি। োকহিো এ
থি োকে িযিোে োকজ িালেকয়কছ লেন্তু একিে চােে িালিকয়
থেকেলছকিা। ল লক্ষত েেকত পাকে লি লেংিা চায়লি। েুতোং
"এইিেক এোকি মহামােী রূকপ থিো থিয়। ২০০৪ োকি একিক
মুট�কময় জিেংেযাে মকযযও এে িক্ষয থিাে এই থোকে মাো
োয়।
জালিয়ায় প্রচুে ভােতীয়। লিক ষ েকে োজস্তালি, গুজোটে
িযািোয়ীো েকয়ে পুরুষ যকে েমেমা িযিো চালিকয় এেি
িােলেেত্ব থভাে েেকছ। প্রচুে িাঙালিও আকছ। িুোোয়
আমাকিে েমকয় ৮০ ঘে িাঙালি লছি, লেকোকয়কত ২৫ ঘে।
িাঙালিকিে মকযযই লিলভন্দ অিুষ্টাকি লিমন্ত্রে থেকয় ও োইকয় থি
ভাকিাই থেকেকছ। ভাকিা লমট� ততেী েেকত ল কেলছিাম। িাঙালি
থমকয়ো এোকি লছি এে এেজি িক্ষ ময়ো। আমাে থছকিে চাে
িছকেে জন্মলিকি আলম লিকজে হাকে ৪০০ প্রমাি আোকেে
েক� ও ৩০০ েেকোল্লা ততেী েকেলছিাম। োিাে জজলিকেে িাম
তু িিামূিে ভাকি েম লছি।

েলতযোকেে আলিোে জেি িিকত ো থিা ায় আমো তা
থিেিাম এোকি। ঘি জেকিে মকযয থেকে িুকিা হালতে িি
ঘুেকত ঘুেকত একে পকড় থিাোিকয়। জজোি, হলেে, থজিো, লেংহ
ঘুকে থিড়াকচ্চ থেমি িূেি কি
স থিেকত পাই। লিষাক্ত এিং লি াি
েি োপ জকি ও স্তকি িু জায়োকতই থিো োয়।
"স্পিেটেং থোিোক থতা আমাকিে িাংকিাে িাোকিই থিকেলছ। ো
থহাে এেি থিকেই জজিাকিাকয় িা থিেকত পাোে িুুঃে লেছুো
থভািা থেকিা।

আমাে াশুলড়মা জালিয়ায় আোে পে উলি, ওাঁ ে থছকি (েকে
আমাে থছকিও) লমকি থিেিাে মতি িাোি েকেলছকিি। থেোকি
এমি থোকিা েিজজ থিই ো লছি িা। েকে েেমালে িুি। এোকি
প্রচুে আম পাওয়া থেত। আে িকিে মকযয লিক ষ েকে লছি
আকভাোকিা, �কিলে, মািকিলে, প্রভৃ লত। িালড়ে থিড়াে যাে
লিকয় জ কঙ ততেী েকেলছকিি ো থেকয় এিং লিলিকয়ও থ ষ েেকত
পালেলি। লেক াকেে িািা এে জালিয়াি িাকেেস িাোকি এে
লি াি োাঁঠাি োছ আলিষ্কাে েকেি োকত ভলতস োাঁঠাি হকয় লছি।
এো এই িি থেকত িা জািায় থোরুকিেই থিওয়া হকতা। এই
আলিষ্কাকেে পে থেকে লেকোকয়ে িাঙালিকিে আে এাঁকচাড় ও
পাো োাঁঠাকিে অভাি হয়লি।
আমাে থছকি তাে ঠােুেমাকে থপকয় আিক�ই লিি োোকচ্চ।
এেই মকযয আমো থেোকি আকেেটে েু�ে জায়ো আলিষ্কাে
েকেলছ। ই�কিে মজ�ে। থেোিোে কএকেন্দ্রিােক ও
"িজিীিাককে থিকে থে িিকি এাঁো আমাকিে থিক ে তিষ্ণি
তিষ্ণিী িি লেন্তু উত্তে আকমলেোে মািুষ। একেন্দ্রিাে এেজি
"আলিোি আকমলেোিক ইজ�লিয়াে, িিা েু�ে থচহাো। লতিে
থেকে যুলত পকে, েিায় ে�� ও মাোয় টেলে ু লিকয় েেি থোি
িাজজকয় থোজ ে�াকিিায় েীতসি েেকতি, থিা া মু লেি থহাত
থে আমো থিক ে থোকিা মকঠ িকে থিই।
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তাে েলেিী এে িাজজলিয়াি েকিলষো। কিাজজলিয়াক িাম পাকল্ট
হকয়কছি কিজিীিাকI ালড় পকে মাোয় থঘামো থেকি, েিায়
ে��, লতিে থেকে, হাকে াো পিা, থিাহা পকে েেি েেতাি
িাজজকয় কহকে েৃষ্ণ হকে োমক িাম লিকতি তেি মকি থহাত থেি
থোকিা িাঙালি ঘকেে িযূ। োওয়া িাওয়াও েম্পূে লিোলমষ।
স
এোিোে িালে�া িা োকহিকিে পকক্ষ এো থি েটঠি। তাকিে
েকে েুি োছ থেকে থমিাকম া েোে েুকোে থপকয়লছ। তাকিে
েুে িুুঃেও টঠে থেি থোকিা িাঙালি ঘকেে োলহিীকে মকি
েলেকয় থিয়। আমাকিে িালড়কতও তাো একেকছি েীতসি েেকত
লেছু স্তািীয় জালিয়াি েীতসিীয়াকিে লিকয়।

এোকি আমাকিে আকো এেটে েময় োোকিাে োযি লছি। থে
েি োকহিো যীকে যীকে তাকিে থিক লিকে োজচ্চকিা, োওয়াে
আকে তাো তাকিে িালড়ে োিতীয় জজলিেপত্র লিিাকম লিজি েকে
লিকয় থেত। প্রকতযে েলিিাে থোোও িা থোোও ইংিযান্ট থেকে
আিা অকিে িালম এই জজলিেগুকিাে েুি েম িাকম লিিাম থহাত।
জালিয়ায় োকড় লতি িছে োোকিাে পে েপলেিাকে থিক লিকে
এিাম। ভীি থি েতলিি অজািা োকে ততলিিই ভাকিা। তাকে
জািা হকয় থেকি অেষেস েকম োয়। থে েমকয় এেমাত্র লিকজে
থি ই তৃলপ্ত থিয়, থে থেমলি থহাে িা থেি। থেোকিই থে মা িািা
আত্মীয় পলেজি আকছ।

"একি আমাে একি , এই মাটেকত জকন্মলছ মা,
জীিি মেে থতামাে স্মেে, থতামাে চেে যূলি িাও মা"
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India , Rajasthan through my
eyes 

ͲSvetlana Banerjee 

T

he one secret to falling in love with India, is to em-

brace her wholeheartedly with open arms. Trust her and
accept her for who she is. Let her hold you by the hand;
Only then will she be able to show you that beyond
the imperfections and extremities you see on the surface there lies a place which can give you more happiness, joy, rich culture, beauty, enlightenment,
knowledge, and uniqueness than you could’ve imagined. The imperfections become some of the most
cherished and precious memories. In amongst all the
chaos on the streets you realise that there is a strange
satisfaction and bliss which lies in the complete disorderliness of things. There is this immeasurable
sense of hope and possibility, filling the country to
its rims. She is still in her teenage days with so much
room for growth and development.

to a vast array of boundless history, which ranges from
the periods of the Mughal Empire, of British and French
colonization. This is my experience of India…
We visited Jaipur for the first time and in a bewildering
way it captured all of our hearts within minutes. The rich
culture could be felt in every corner of the beautiful pink
city. History was etched through every alley, and laughter
was heard through every village. The music, the architecture, the clothes, and the jewellery- everything was authentic, traditional, and unique. The locals held onto their
culture and heritage as if it was their prized possession. It
did not matter that they lived in small villages with only
basic necessities- they were rich in values, culture, and
love and that is what kept them so happy.

We were lucky enough to stay at a stunningly beautiful
place called the Talaibagh Palace Hotel- far from the busyness of the city, surrounded by farmland and village.
The whole experience was nothing short of a dreammarble walls, massive gates leading in, and banquets of
authentic food. On our first night in Jaipur we explored
the nearby villages. While everything that happened that
night was very mundane in the eyes of the locals, it became one of our most memorable experiences. The villagers of the elephant village welcomed us into their haven like we were their
own. They didn’t hesitate once to make us
feel like at home as
they served us homemade food and made
seating arrangements.

The moment you land in India, you are snatched away
from everyday life and all the trivial worries which come
with it, and you are shown what really matters in this
world. India teaches you to appreciate the small things
and to be content with what you have. It shows you the
definition of hard work, as people work day and night
selflessly to earn each and every penny to feed their family. India shows you how vibrant societies who dwell in
I don’t know many places in the world where you would
the same country can be, as different cultures and tradiget to feel this sense of love and belongingness in a place
tions emerge from regions of the same nation. It is home
so far from home. snippets from Jodha Akbar and Bajirao
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carved through it. The sound and light show brought the
place to life- it was like travelling through the history of
the beautiful Amer. You could almost picture Maan
Singh riding his horse into the fort as he would back in
that time. When we returned in daylight, it was confirmed
that all my fairy tale dream castles had come to life. .
With its red and white sandstone, intricate designs, and
unique architecture with a blend of Rajput and Hindu
style, it is easily one of the most extraordinarily beautiful
man-made places I have ever seen. The Hawa Mahal and
Jal Mahal were equally spectacular in their own ways.

cheekiness never left her face as she continued to find
humour in the smallest things. She was happily roaming
the beachside, shouting with her friends, least bothered
about the trivial worries of life-yet here we are in our
comfortable lives constantly worrying about tomorrow,
and what will happen next.

India in all her uniqueness showed me that sometimes
you need to blow some bubbles, enjoy life, and embrace
the moment. It is okay if everything is not perfect- there
is beauty in imperfection and it exists everywhere. You
just need to ensure that along with open eyes, you emAnother place we visited was Mumbai. It was full of life, brace the world with open arms.
and full of this passion and craziness that was infectious.
The cars would constantly beep at each other, people
would shout on the roadside and there was just complete
disorder everywhere. Coming from a place where there is
minimal disorder, strict rules, and politeness on the road
it is hard to take in the complete insanity on the streets of
Mumbai. You could either develop negative views about
the place and remain rigid about the chaos, or you could
open up and learn to love the craziness. I do not think the
locals would want it any other way.
I will never forget the girl who tried selling her bubbles
to me. Her exact words were “time pass ke liye hi lelo”
meaning if you don’t need it just take it to pass your time.
This little girl was who was meant to be playing with her
friends, attending school, and simply being a kid, was
selling bubbles to me. Her and her family must have had
to work so hard for everyday needs yet her smile and
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The Namesake and I
- Ditoya Ghosh
When I found out we were to study ‘The Namesake’ by

Bengali author Jhumpa Lahiri in our Literature class,
nobody understood why I was so anxious. The story
starts by narrating the lives of Ashima and Ashoke Ganguli who move from Kolkata to Massachusetts in the
USA. Later on in the book it follows their son, Gogol
Ganguli, who struggles to find his own identity, trying to
fit in with Americans while also being exposed to Bengali customs and ways. I was nervous to study this because what if someone made an ignorant snide comment
about Bengalis? I was scared that I would take it much
more personally than usual since this story was specifically about Bengalis and their customs, not just about
Indians in general. Thankfully my classmates are all decent human beings and nobody said anything rude. However they asked me quite a few questions out of genuine
curiosity. Questions such as:
“How do you all drink water by holding the cup up
above your head and not letting it touch your lips?”
“Why do you count using the lines on your fingers? Why
not just use each finger to show the number one?”
“Why do the characters’ sandals have to be from Bata
specifically?”
“Why is a baby eating rice for the first time such a big
deal?
“Why do you wear white to funerals?”
Some of these questions I found quite humorous such as
the one about how we drink water. I never realised these
things were uncommon.
I found myself realising that I could relate to this story
much more than I thought I would.
I saw my parents in Ashoke and Ashima. Lahiri’s recount of the parents first moving to Massachusetts was
almost parallel to my parents moving to Auckland. Ashima and Ashoke meet their first Bengali friends the Mitras, Banerjees and the Nandis which coincidentally
were also some of the first friends my parents made in
Auckland, too. These are all very common Bengali last
names but as I had never seen them as names for characters in a book before. It felt unusual for me but exciting
nonetheless. You can only imagine my excitement when
I saw there was a character named Ghosh in the book.

Names are a huge part of this book. Ashima and Ashoke
desperately wait for Ashima’s grandmother to send a
letter with the bhalo nam she has chosen for their child.
However in America, a baby cannot leave the hospital
without a birth certificate which requires an official
name. They decide that their son’s dak nam will be
Gogol, after Ashoke’s Russian favourite author Nikolai
Gogol but they end up having to put this on his birth certificate instead of his official name. The letter never ends
up arriving, years pass and the name Gogol sticks. Gogol
hates this name. He hates that his name is both “absurd
and obscure, that it has nothing to do with who he is,
that it is neither Indian nor American but of all things
Russian”. Gogol goes through what I’m sure all kids
with unusual names experience growing up in a Western
country and in this, I wholeheartedly relate. ‘Ditoya’
isn’t even a common name amongst Indians. The substitute teacher’s awkward pause before pronouncing your
name whilst calling the roll can feel like hours, this
eventually causes you to raise your hand and say “I’m
here!” before they even begin to butcher it. The Westernised pronunciation of our names that we adopt and
begin introducing ourselves as becomes normal, never
finding your name on anything in a gift shop becomes
normal (there will never be a Coke bottle that says
“Share a Coke with Ditoya!”), people not learning our
names until we have met several times, people trying to
give you shorter nicknames in order to make our names
easier for themselves to remember (Eg. Didi, Diti,
DG...etc) all becomes a regular occurrence. The list of
these scenarios is very long. So when people with names
like ‘Ronald’ and ‘Jane’ complain that Gogol is overreacting and being whiny about his name, I can’t help but
get annoyed. They would never understand.
I saw myself in Gogol and in problems he faced. Simultaneously feeling out of place in one's motherland and in
one’s birthplace, his struggle to find a balance between
his Bengali side and his American side (in my case, Kiwi side), wondering exactly how much should we try to
assimilate into Western cultures and how much is okay
before it’s considered to be “forgetting your roots”? Personally, I think I’ve come to peace with all these now
and it’s never explicitly stated in the book but I guess
Gogol has too.
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একজন সুখী মানুষ


(ঊনব িংশ শতাবির রুশ কথাবশল্পী আন্তন চেখভের একবি চ ািগভল্পর কনস্টান্স গাভনেি-কৃত ইিংরাবি অনু াদ 
‘A happy man’ চথভক ািংলায় অনু বদত। ািংলা অনু াদক ওভয়বলিংিন াসী বদলীপ কুমার দাস।) 

পি

টাসবার্
স -মস্কা
স
রেললাইস্নে জংশন রবাস্লাস্র্াই রেস্ক “অ�কাস্ে ভাল কস্ে না রদখস্ত রিস্ল দুস্টা কামোে মাস্িে
িযাস্সঞ্জাে রেনটা রেস্ে যাবাে মুস্খ। তাে র াোঁয়াভো একটা োোঁক পদস্য় তু পম িস্ে রযস্ত িাে। এখন এখাস্নই বস্স িে। িস্েে
কামোে আস্লা-আোঁ াপেস্ত িাোঁচজন যাত্রী বস্স বস্স ঝিমুস্ে। রেশন যখন আসস্ব তখন পনস্জে কামো খুোঁস্জ পনও। এখন বস্স
তাো পকেুক্ষণ আস্র্ খাওয়া-দাওয়া কস্েস্ে এবং এখন শুনশান িে রতা।”
কামোয় তাস্দে সীস্ট জপমস্য় বস্স ঘুস্মাস্নাে রতােস্জাে কেস্ে।
এই সময় কামোে দেজা খুস্ল পেিপেস্ি, লম্বা, ভাবস্লশহীন
মুখওয়ালা একটট মূপতস প্রস্বশ কেল। তাে মাোয় একটট হালকা
কমলা েস্েে টুপি এবং র্াস্য় র ািদূেস্ত ওভােস্কাট। রদস্খ মস্ন
হস্ব জুস্ল ভাস্নেস উিনযাস্সে রকান পেস্িাটস াে অেবা েঙ্গমস্েে
রকান নায়ক। ঘনঘন র্ভীে পনশ্বাস পনস্ত পনস্ত মূপতসটট কামোে
মািখাস্ন দাোঁপেস্য় েইল এবং রচাখ কুোঁচস্ক সীটগুস্লাস্ক রদখস্ত
রদখস্ত বলল, “নাাঃ, আবাে ভুল। . . . . . . আো শয়তাস্নে িাল্লায়
িস্েপে! . . . আবাে ভুল কামোয় ঢুস্ক িস্েপে।”

আইভান অযাস্লঝিস্য়পভচ একটট দীঘপনশ্বাস
স
রেস্ল ইতস্ততাঃ কস্ে
পিস্য়াস্ত্রে মুস্খামুপখ বস্স িেল। তাস্ক খুব উস্েঝজত রদখাঝেল
এবং রস খুব েটেট কেপেল – রযন কাোঁটাে উিস্ে বস্স আস্ে।
পিস্য়াত্র রিস্ত্রাপভচ ঝজজ্ঞাসা কেল, “রকাোয় যাে তু পম?’

“আপম? . . . মহাশূস্নয . . . ! আমাে মাো এখন এমন রর্ালস্মস্ল
হস্য় রর্স্ে রয আপম বলস্ত িােব না রকাোয় যাঝে। ভার্য রযখাস্ন
পনস্য় যায় আপম রসখাস্ন যাই। হাাঃ, হাাঃ। ব�ু , তু পম পক কখনও সুখী
যাত্রীস্দে একজন তাে পদস্ক একদৃস্ে তাপকস্য় রসাল্লাস্স পচৎকাে রবাকাস্ক রদস্খে ? রদখপন? তাহস্ল এখন একজনস্ক রদখ।
কস্ে বলল, “আস্ে, আইভান আস্লঝিস্য়পভচ রয! তু পম রকাো মেণশীল সকস্লে মস্ য সবস্চস্য় সুখীটটস্ক রদখ। আমাে মুখ
রদস্খ পকেু বুিস্ত িােে না?”
রেস্ক উদয় হস্ল? তু পম আইভানই বট রতা?”
আর্ন্তুক ভদ্রস্লাক শূনযদৃটেস্ত যাত্রীটটে পদস্ক তাকাল এবং “হযাোঁ, রতামাে মুখ রদস্খ মস্ন হস্ে তু পম একটু ইস্য় . . . মাস্ন . . .
তাস্ক পচনস্ত রিস্ে হাততাপল পদস্য় বলল, “আহ! পিস্য়াত্র িান কস্েে। . . . এই সামানয একটু !”
রিস্ত্রাপভচ! কতগুস্লা শীত-গ্রীস্েে িে রতামাে সাস্ে আবাে
“আপম বলস্ত সাহস কপে রয আমাস্ক এখন অপতশয় রবাকা রবাকা
রদখা। আপম জানতাম না রয তু পমও এই রেস্নই আস্ো।”
রদখাস্ে। আমাে কাস্ে আয়না রনই। োকস্ল আমাে মুস্খে ভাবটট
রকমন রদখতাম। ব�ু , আমাে মস্ন হস্ে রয আপম একটট র্দস ভ।
তু পম পক পবশ্বাস কেস্ব রয আপম হপনমুস্ন চস্লপে! আপম র্দস ভ নই
“রকমন আস্ো তু পম?”
রতা পক?”
“আপম টিকই আপে। পকন্তু মুপকল হল রয আপম আমাে কামো
হাপেস্য় রেস্লপে, খুোঁস্জ িাঝেনা। আপম একটা র্দস ভ। আমাে
র ালাই হওয়া দেকাে।” ভাবস্লশহীন ভদ্রস্লাক মৃদু রহস্স একটু
টলমল কস্ে উিল। রস বলল, “আশ্চযযস বযািাে অবশযই ঘস্ট।
র্ােী োোে পিতীয় ঘপি বাজাে িে আপম একগ্লাস ব্র্যাঝিে
স�াস্ন রর্লাম এবং রিলামও। তােিে ভাবলাম িস্েে রেশন
রতা অস্নক দূস্ে, তাই আে এক গ্লাস খাই। রসই গ্লাসটা যখন রশষ
কেপে আে ভাবপে তখন তৃতীয় ঘপি বাজল। আপম রদৌস্ে পর্স্য়
প্রেম কামোটাস্তই উস্ি িেলাম। আপম একটা ইপিয়ট! ”

“তু পম . . . তু পম পবস্য় কস্েে?”
“হযাোঁ, আজস্কই রদাস্ত! আমো রসাজা পবস্য়ে অনুষ্ঠান রসস্েই
আসপে।”
এেিে অপভন�ন এবং আনুষপঙ্গক কোবাতসা চলল। “তাহস্ল তু পম
এখন একজস্নে জীবনসােী!” রহস্স বলল পিস্য়াত্র রিস্ত্রাপভচ।
“তাই তু পম অমন েুলবাবুটট রসস্জস্ো! ”

“সপতযই তাই। আে আনস্� মস্জ োকাে জনয র্াস্য় আতে
রমস্খপে। আনস্� আপম আকণ্ঠ িুস্ব আপে। . . . রকান পচন্তা
রনই . . . রকান ভাবনা রনই . . .। শু ু একটা আনস্�ে আস্বশ, . . .
পিস্য়াত্র রিস্ত্রাপভচ বলল, “রতামাস্ক রদস্খ রতা খুব েুপতসস্ত একটা ভাললার্াে অনুভূপত। . . .
আস্ো বস্ল মস্ন হস্ে। এস, এখাস্ন জায়র্া েস্য়স্ে। বস্স িে।”
চেখভের আমভল রাবশয়ায় চেন াড়ার আভগ বতন ার ঘন্টা পড়ত। প্রথম

“না, না, আপম আমাে কামোয় যাই। গুি বাই।”

ঘন্টা পভনর বমবনি আভগ, বিতীয় ঘন্টা পাাঁে বমবনি আভগ এ িং তৃতীয়
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শয়তানই জাস্ন এস্ক পক বস্ল। . . . আস্র্ রকানপদন আমাে এত কাজ পক? ওসব পেলসপে আে সাইস্কালঝজে কচকপচ। গুপল
ভাল লাস্র্পন!”
মারুন ওস্দে!”
আইভান অযাস্লঝিস্য়পভচ রচাখ ব� কস্ে মাো রদালাস্ত লার্ল।

এমন সময় কামোে মস্ য র্ািস ঢুকল।

আমাস্দে বেটট তাোঁস্ক রদস্খ বলল, “মহাশয়! আিপন যখন ২০৯
নম্বে কামোয় যাস্বন তখন জানালাে াস্ে বসা এক ভদ্রমপহলাস্ক
“আপম সপতয সপতযই অতযন্ত সুখী। পচন্তা কস্ে রদখ . . . . . . আপম
রদখস্ত িাস্বন। তাোঁে মাোয় একটট ূসে েস্েে টুপি। রসটটস্ত
পকেুক্ষস্ণে মস্ যই আমাে কামোয় যাব। রসখাস্ন জানালাে টিক
একটট সাদা েস্েে িুতুল-িাপখ আটকাস্না আস্ে। আিপন দয়া
িাশটটস্ত একজন বস্স আস্ে। বলস্ত পক রস তাে সবসো
স
পদস্য়
কস্ে তাোঁস্ক বলস্বন রয আপম এই কামোয় আপে।”
রতামাস্ত . . . মাস্ন আমাস্ত সমপিত।
স রোট নাক, রোট রোট
আঙ্গু লওয়ালা স্বণস্কশী
স
. . . আমাে রোট্ট পপ্রয়া . . . আমাে রোট্ট
িেী . . . আমাে রোট্ট িুতুল। আমাে হৃদস্য়ে মক্ষীোনী – তাে
“টিক আস্ে, মহাশয়। আপম তাোঁস্ক একো বলব। পকন্তু এই
রোট রোট িা দুটট আমাস্দে িাস্য়ে মত চাষাস্ে, েযাবো িা নয় রেস্নস্তা ২০৯ নম্বে কামো রনই, ২১৯ নম্বে আস্ে।”
িেীস্দে রোট্ট িাস্য়ে মত। পকন্তু রতামো বুিস্ব না, রতামো পবষয়ী
রলাক পকনা - সব পকেুস্কই রকান না রকান ভাস্ব পবস্েষণ কোই
রতামাস্দে স্বভাব। রতামো শীতল-হৃদয় . . . অপববাপহত। যখন “ওই একই হল। ২১৯ নম্বেই সই। যাোঁহা বাহান্দ, তাোঁহা পতিান্দ!
রতামাস্দে পবস্য় হস্ব তখন আমাে কো মস্ন রকাস্ো। তখন ভদ্রমপহলাস্ক বলস্বন রয তাোঁে স্বামী টিকই আস্েন।”
রতামো বলস্ব এখন আইভান অযাস্লঝিস্য়পভচ রকাোয়।”
হিাৎ আইভান আস্লঝিস্য়পভচ তাে মাোটা দুহাস্ত রচস্ি স্ে
“হযাোঁ, এক্ষুপণ আপম আমাে কামোয় যাব। রসখাস্ন র্ভীে আগ্রস্হ বস্ল উিল, “স্বামী, ভদ্রমপহলা? . . . সব পমপনস্টে মস্ যই ঘস্ট
আমাে প্রতীক্ষায় রস বস্স আস্ে। আমাস্ক রদস্খই রস মৃদু হাসস্ব, রর্ল। স্বামী . . . হাাঃ . . . হাাঃ। আপমস্তা একটা কুকুেোনা . . .লাপে
আে আপম দুই আঙ্গু ল পদস্য় তাে েুতপনটা একটু তু স্ল েব।”
খাওয়াে রযার্য। আে এখন আপম পকনা . . . স্বামী। আো ইপিয়ট।
আে রস র্তকালও পেল একটা িুোঁচস্ক রমস্য়. . .। আজস্ক? . . .
ভদ্রমপহলা। বযািােটা সপতযই মজাে।”
আইভান অযাস্লঝিস্য়পভচ মাো দুপলস্য় দুপলস্য় আনস্� বকবক
কেস্ত োকল।
অনয যাত্রীো বলল, “এখনকাে পদস্ন একজন সুখী মানুষস্ক
রদখস্ত িাওয়া সাদা হাপত রদখাে মতই পবস্ময়কে।”

“তােিে আপম আমাে মাোটা তাে কাোঁস্ রেস্খ রকামে জপেস্য়
েব। কপবত্বময় রসই আস্লা-আ াোঁপেস্ত সব পনশ্চুি, শুনশান।
রসই েকম মুহস্ূ তস আপম রর্াটা িৃপেবীস্কই জপেস্য় েস্ত িাপে। “তা বস্ট!” আইভান অযাস্লঝিস্য়পভচ তাে লম্বা িাটা বাপেস্য় পদস্য়
পিস্য়াত্র রিস্ত্রাপভচ, এখন রতামাস্ক আমায় জপেস্য় েস্ত দাও।” বলল, “পকন্তু কাে রদাষ? তু পম যপদ সুখী না হও রতা রস রতামাে
পনস্জে রদাস্ষ। তাোো আে পক হস্ত িাস্ে? মানুষ পনস্জই তাে
সুস্খে স্রো। তু পম যপদ সুখী হস্ত চাও রতা সুখী হস্ব। আে না চাইস্ল
“অপত অবশযই! আনস্�ে সস্ঙ্গ।”
হস্ব না। পকন্তু রতামো রতা সুখী হস্তই চাও না! ”
দুই ব�ু আপলঙ্গনাবদ্ধ হল আে তাই রদস্খ অনয যাত্রীো রহস্স
লুস্টািুটট। সুখী বেটট বস্লই চলল, “এইসব রবাকা রবাকা
কাজগুস্লা অেবা উিনযাস্স যাস্ক রোমান্স বস্ল তা সম্পূণ স কোে
জনয রেস্নে খানাকামোয় পর্স্য় একজন আস্ো দু -পতন রর্লাস
িান কস্ে। তােিে রতামাে মাোে মস্ য, রতামাে হৃদস্য়
রূিকোে রচস্য়ও মজাে ঝজপনস ঘটস্ত োস্ক। আপম একটা
রহোঁ ঝজস্িোঁঝজ রলাক। পকন্তু আমাে মস্ন হস্ে আমাে রকান সীমািপেসীমা রনই। আপম রর্াটা জর্ৎস্কই আপলঙ্গন কপে।”
আনস্� রবসামাল নবপববাপহস্তে এই আনস্�াোস অনয
যাত্রীস্দেও সংক্রাপমত কেল। তাস্দে ঘুম রকাোয় িাপলস্য় রর্ল!
একজস্নে বদস্ল আইভান অযাস্লঝিস্য়পভস্চে এখন িাোঁচজন
ররাতা! রস রনস্চকুোঁস্দ, মুখভঙ্গী কস্ে বকে-বকে কস্েই চলল।
তাে হাপসস্ত অনয সবাই রযার্ পদল।

“রকন? রকন? তু পম পক কস্ে রসটা বুিস্ল?”“
“খুব সহজ। প্রকৃপতে পনয়স্মই মানুস্ষে জীবস্ন একটা সময় আস্স
ভালবাসাে জনয। যখন রসই সময় আসস্ব তখন তু পম আগুস্নে
মত জ্বস্ল উিস্ব। পকন্তু রতামো প্রকৃপতে রসই আহ্বাস্ন সাো দাও
না, অনয পকেুে জনয অস্িক্ষা কস্ে োস্কা। আইস্নই আস্ে
প্রস্তযকটা মানুষ সময় হস্লই পবস্য় কেস্ব। পবস্য় োো পক মানুষ
সুখী হস্ত িাস্ে? সুতোং পবস্য়ে সময় হস্ল পবস্য় কেস্ব।
এবযািাস্ে র্পেমপস কোে দেকাে পক? পকন্তু রতামো পবস্য় না
কস্ে অনয পকেুে জনয অস্িক্ষা কস্ে োস্কা। শাস্েই বস্লস্ে, মদয
মানুস্ষে হৃদয়স্ক উৎেুল্ল কস্ে। সুতোং তু পম যপদ সুখী হস্য় োস্কা
এবং আস্ো সুখী হস্ত চাও তস্ব খানাকামোয় পর্স্য় একটু িান
কস্ে এস। রবশী চালাপক রকাস্ো না। মহাজন বাকয স্মেণ কস্ে
তাোঁস্দে মহান িেই অনুসেণ কে।”

“তু পম বলস্ল রয মানুষ পনস্জই পনস্জে সুখ সৃটে কস্ে। পকন্তু যপদ
দাোঁস্তে বযোয় বা দজ্জাল শাশুেীে িাল্লায় িস্ে তাে সুখ নে হয়,
“ভদ্রমস্হাদয়র্ণ, রকান ভাবনা-পচন্তা কোে দেকাে রনই। যপদ তস্ব রস পক শয়তান?
িান কেস্ত চান রতা িান করুন। তা ভাল পক ম�, রস পবচাস্ে
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সুখ-অসুখ সবপকেু সুস্যাস্র্ে উিে পনভসে কস্ে। এই এখন যপদ অনয যাত্রীো তাস্ক সান্ত্বনা রদবাে রচো কেল। “সব টিক হস্য়
একটা দুঘটনা
স ঘস্ট তস্ব তু পম অনয সুস্ে র্ান েস্ব।”
যাস্ব। তু পম িস্েে রেশস্ন রনস্ম রতামাে বঊস্ক একটা রটপলগ্রাম
কস্ে রদস্ব। আে রসখান রেস্ক ‘পিটাসবার্
স
স এিস্প্রস’ রেনটা
“যস্ো সব বাস্জ কো,” আমাস্দে বেটট বলল। “রেল-দুঘটনা
স
েস্ব। তাহস্ল রবৌস্য়ে আস্র্ই তু পম পিটাসবার্
স
সরিৌৌঁস্ে যাস্ব।”
বেস্ে এক-আ বাে ঘস্ট। আপম দুঘটনাে
স
জনয ভীত নই। দুঘটনা
স
ঘটাে এখন রকান কােণও রনই। দুঘটনা
স
হল বযপতক্রম। তা ভুস্ল
যাও। আপম এই পনস্য় কো বলস্ত চাই না। ওহ্ , আমাে মস্ন হস্ে
পনস্জে সুস্খে স্রো বেটট কাোঁদস্ত কাদোঁ স্ত বলল, “পিটাসবার্
স
স
সামস্নই একটা রেশন আসস্ে।”
এিস্প্রস! আপম ঐ রেস্নে টটপকট কাটব পক কস্ে? সব িয়সাকপে রতা রবৌস্য়ে কাস্ে।”
পিস্য়াত্র রিস্ত্রাপভচ ঝজজ্ঞাসা কেল, “তু পম রকাোয় যাে? মস্কা?
না আস্ো দপক্ষস্ণ?”
“রতামাস্ক আশীবাদ
স কপে। আপম আস্ো দপক্ষস্ণ পক কস্ে রযস্ত
িাপে? আপম রতা উেস্ে যাঝে।”

অনয যাত্রীো রহস্স, পনস্জস্দে মস্ য পেসোস কস্ে, চাোঁদা তু স্ল
আমাস্দে সুখী মানুষটটে টটপকট কাটাে জনয টাকা রযার্াে কস্ে
পদল।
৪ রসস্েম্বে, ২০১৪

“পকন্তু মস্কা রতা উেে পদস্ক নয়।”

ওস্য়পলংটন, পনউঝজলযান্ড।

“আপম তা জাপন। পকন্তু আমো রতা পিটাসবার্
স
স যাঝে,” বলল
আইভান অযাস্লঝিস্য়পভচ।

-

“আমাস্দে ক্ষমা কে। আমো মস্কা যাঝে।”
বেটট পবঝস্মত হস্য় বলল, “মস্কা! তু পম পক বলস্ত চাও?”
“তাজ্জব বযািাে! তু পম রকাোকাে টটপকট রকস্টে?”
“পিটাসবাস্র্
স
ে।”
স
“তাহস্ল রতা রতামাস্ক অপভন�ন জানাস্ত হয়। তু পম ভুল রেস্ন
রচস্িে।”
এেিে খাপনকক্ষণ সব পনশ্চুি। বেটট উস্ি দাোঁপেস্য় তাে
সহযাত্রীস্দে পদস্ক শূণযদৃটেস্ত তাপকস্য় েইল।
পিস্য়াত্র রিস্ত্রাপভচ বযাখযা কেল, “রবাস্লাস্র্াস্য়স্ত তু পম ভুল রেস্ন
উস্ি িস্েে। দু গ্লাস ব্র্যাঝি রখস্য় তু পম িাউন রেন স্েে! ”
আইভান অযাস্লঝিস্য়পভচ েযাকাস্স হস্য় পর্স্য় দুহাত পদস্য় মাো
রচস্ি েল। কামোে মস্ য দ্রুত িায়চাপে শুরু কেল। রস সস্খস্দ
বলল, “আো ইপিয়ট আপম। শয়তাস্নে িাল্লায় িস্েপে। এখন
আপম পক কেব? আমাে বউ রতা অনয রেস্ন একা একা আমাে
অস্িক্ষায় বস্স আস্ে। পনশ্চয়ই খুব দুঝশ্চন্তাগ্রস্ত রস। ওহাঃ, আো
র্া া আপম!” বেটট তাে সীস্ট বস্স েটেট কেস্ত লার্ল, রযন
তাে রোোঁোে ওিে রকউ িা পদস্য় মাপেস্য় পদস্য়স্ে। রস কপকস্য়
উিল, “আপম খুব অসুখী মানুষ ! আপম এখন পক কেব? . . . পক
কেব . . . ?”
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শক ওখালন?
মকলোর মিত্র

আমি অমিক। ২০০৩ সালের এমিে িাস I সলে েযাঙ্গালোর

মেশ্বমেদ্যােলের েযালেোর মিমির ফাইনাে ইোলরর পরীক্ষা শেষ
কলর আমথক
ি স্বােে�লনর শ াোলর গা িামসলে একটি কে
শসন্টালর োকমর মনলেমিI অেেয মকিু কারলন দ্ুলিা মেষলে
পরীক্ষা মদ্লে না পারাে িে িাস পলর ওই দ্ুলিা পরীক্ষাে েসলে
হলে I োই অন্তে আলরা ি’িা িাস এই েহলরই থাকলোI েরীর
ও িন দ্ুলিাই ি েুে থাকাে কে শসন্টালরর শেোড়া মেলের
কা মনলে শেমে মকিু িামেমন I আিার কালি এিা আিার িথি
োকমর এেং িাত্র ীেলনর অেসান I অন্তে সািমেক িালে শো
েলিই। শকননা অন্তে একিা িাস্টার মিিী না হলে োঙােী
োমড়র শিলেলদ্র শো আোর নামক পুলরাপুমর শগাোঁফ গ ােনাI
ানোি শে এক ন সাধারণ শিলে হলে কখলনা না কখলনা
আিালকও শসই মদ্লক শেলে হলেই পালরI

পুলরািাই একিা সু�র োগালনর িলধয। পলর ানলে শপলরমিোি
শে শসখালন নামক কণািলকর
ি
মকিু জিলকি মকংেদ্মন্ত ও
মেত্রোরকালদ্রও আসা োওো মিে। েলে আিার উপা লি ন
শসখালন সিে কািালনার ো খাওো দ্াওো করার ক্ষিো টিক
হলে উিলে না। োই শহাক, নালগেলক জ জ্ঞাসা করলে শস
েেলো শে োমড়িা আমি শদ্খলে েলেমি শসিা ওখান শথলক
মকিুিা হাোঁিাপথ। োলক েেোি অল্প অলপক্ষা করলে োলে
আমি একিা মকিু শিালিাখালিা খাওোর জ মনস মকলন মনলে পামর
শদ্াকান শথলক। সকাে শথলক মকিু শপলি না পড়ালে
শপলির মিেলর িুোঁলোগুলো শেে কুজ�গীর হলে উলিলি। শদ্াকান
শথলক একিা মিলির পযাটিস মকলন, শখলে শখলে নালগলের সলঙ্গ
শসই োমড়র মদ্লক রওনা হোি।

শসই ােগা শথলক এক দ্ু মিমনলির দ্ূরলেই শির শপোি শে খুে
একিা নেসমে শনই। েলে নেু ন োমড়ঘলরর কািালিা শদ্লখ
শিািলেো শথলকই ে�ুোৎসেয মকিু কি মিে না মকন্তু
িলন হলো শে এখালন একিা নেু ন পাড়া তেমর হলে। োমের
শেমেরিাগ সিেিাই একিু একা থাকলে পি� কমরI নেু ন
পাথর আর ইি িাঙা মদ্লে তেমর কাোঁো রা�া আর িালঝ িলধয
োকমরলেও একই সলঙ্গ আলরা কলেক ন কলেল র ে�ু শোগ
মকিু খামে মি োলে মকিু তেমর শুরু হেমন। মকিুদ্ূর হাোঁিার পর
মদ্লেলিI মকন্তু আমি একাই ঘর িাড়া মনলে থাকলো টিক
শদ্খোি একিা সলেধন নীেিমন তেমর শদ্ােো োমড় োলে
কলরমি। িেুর োমড় ঘর শদ্খোি মকন্তু অমে স্বল্প পুোঁজ র শ ালর
শোক ন থাকলে পালর। দ্ুপুর োলরািা নাগাদ্ আিালদ্র
শেমেরিাগ োমড়ই োমেে কলর মদ্লে হলে। িাে হাে শিলড়
দ্ু নলক শদ্লখ শকন ামননা িলন হলো শে আলেপালের
শদ্লো, এিন এক িুটির মদ্লন হিাৎ এক ন এল ন্ট শফান কলর
দ্ুোর ন ো রা মিস্ত্রী কা করলি, োরা আিার মদ্লক অোক
েেলো, "সযার, নালগে মহোর। আমি েলে আইলে শে মপ নগর শি
শোলখ ঘুলর ঘুলর োকালে। হােকা মেরজি হলো। ওরকি িালে
অক্সলফািি কলে হলস্টে শক সািলন। এক ঘর হযাে শ া
োকালনার মক আলি? োরা কা করলি েলে মক এ পাড়াে আর
আপলকা োলেদ্ পস� শহাগা। আপকা োল ি শি মি আ
কাউলক আসলে শনই? োই শহাক, শসই োমড়র সািলন এলসই
ালেগা।" এিা শোনার পর আমি েমড়ঘমড় তেরী হলে এক
নালগে েেলো "সযার ইলে মহ হযাে েহ ঘর"I
ঘন্টার িলধয শসখালন শপ ৌঁলি শগোি।
শেখালন এল লন্টর সলঙ্গ শদ্খা করোি শসই ােগািা শেে েয�
েলেই িলন হলো। কলেল র শহালস্টলের কালি োই আিার
সিেলেসী শোক লনর িীড় োর উপর শেে মকিু শদ্াকান পাি
আলি োর িলধয একিা শিাট্ট ঝু পমড় শেজি পাো োলের শদ্াকান,
এক দ্ুলিা িুক-িাক খাওোর শদ্াকান আর এক মেোে ঢাো োর

েখন জ জ্ঞাসা করালে েেলো শে োমড়র িামেক এখালন থালক
না মকন্তু একেোিা এেং শদ্ােোিা পুলরাপুমর মনল র লনযই
শরলখ মদ্লেলি। একদ্ি মেনেোর িালদ্ একিা ঘর আলি শেিা
খামে আলি িাড়া শদ্ওোর লনয। শসিাই আিালক শদ্খালনা
হলে। োইলর একিা মসোঁমড় আলি ো মদ্লে শদ্ােো আর িালে
োওো োে।
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 আমি িালে উিোি। উলি শদ্খোি শে িােিা শেে েড়। মসোঁমড়র
কালি একিা শেে ঋষ্টপুষ্ট নারলকে গাি োর শেে মকিু পাো
িালের উপর নুইলে েুলিাপুটি খালে। আর একিা কালো রলঙর
মসনলিলক্সর আেগা লের িযাঙ্কও পলড় রলেলি। শেে মিিিাি
পমরষ্কার পমরেন্দ িাে । নালগে োমে মদ্লে ঘলরর দ্র া খুেলি,
েখন আমি একিু এমদ্ক ওমদ্ক পরীক্ষা মনরীক্ষা কলর শদ্খোি।
এ োমড়িাও েযাঙ্গালোলরর শেমেরিাগ োমড়র িেই অলনকিা
োলক্সর িেন। শকালনা “সানলসি” শনই, োইলর মদ্লে মসোঁমড় আলি
োলে িলেযকিা েো আোদ্া কলর িাড়ালিলদ্র িাড়া শদ্ওো
োে। ঘলরর মদ্লক মনলে একিা মেোে িাি আর দ্ুইমদ্লক দ্ুলিা
ফাোঁকা মি। "আইলে সযার ঘর শদ্মখলে" শুনলেই শগোি ঘলরর
মদ্লক। মিেরিা শদ্লখ একিু অদ্্িুে োগলো। পমরষ্কার োগলো
না টিক। মকিু িমহোলদ্র ািাকাপড় আর িসাধনী এক
শকানাে পলড় মিে। শসিার েযাপালর জ লজ্ঞস করলে নালগে
েেলো শে ওিার েযাপালর শস মকিু ালননা মকন্তু পমরষ্কার
সহল ই কলর শনওো োলে। আমি আর োলক এ মনলে শেমে
ঘাোঁিাোি না। ঘরিা শেে েড় েমদ্ও িেুর আলো োোস শখোর
িলো নে। এক মদ্লকর শদ্ওোলে একিা শিাি ানো আর েড়
কালির দ্র ার কালি একিা িাঝামর আকালরর ানো, একিা
শিমেে আর একিা শেোর। এই মিে ঘলর। আমি োথরুি আর
িেলেি শদ্খলে োওোে শস আিালক িালের অনয মদ্লক আঙ্গু ে
মদ্লে ইোরা করলো। একিা শিাি িেলেি আর আোদ্া একিা
িাঝামর আকালরর োথরুি। শস োথরুি খুেলেই শদ্খোি
শদ্ওোলে িাইে মদ্লে তেরী িা শিমিলেোর োর োচ্চালক শকালে
মনলে আিার মদ্লক শেলে রলেলি। শেে সু�র োগলো িমেিা।
মকন্তু শদ্খোি শসই িা শিমিলেোলরর কপাে শকউ খুে
িালোলেলস শেে মকিু োে রলঙর টিপ মদ্লে সাজ লে শরলখলি।

সে শদ্লখ েুঝোি শে আলগর িাড়ালি শকালনা িমহো মিলেন শে
সলে শিলড়লিন এেং মকিু পমরষ্কার না কলরই েলে শগলিন।
এল ন্টলক েেোি "িুলঝ ঘর পস� হযাে। শেমকন মপিো
মকরােদ্ারকা ইলে সে সািান আ েযাগ শি শেলক দ্ূর কমহ
শফক দ্ুঙ্গা"I আসলে োক্স শপট্রা মনলে েখন থাকলে আসলো,
সলঙ্গ এক দ্ু ন ে�ুও আসলে পালর আর ঘলর িমহোলদ্র
জ মনসপত্র আর টিপ শদ্খলে মেনাপেসাে িাট্টার পাত্র হলে
োওোর সম্বােনা আলি। সুেরাং োই করোি। সে শসই টিপ
আর জ মনসগুলো একিা প্লাটষ্টলকর োলগ শিালর নালগেলক
ামনলে মদ্োি শে আমি দ্ু এক ঘন্টার িলধযই োর শদ্াকালন
মগলে পেসা কমড়র মহলসে মিটিলে শদ্লো। োরপর মনল র দ্ুলিা
োো মকলন োমড়র দ্র াে োমগলে শদ্ে আর মেলকে িেিা
নাগাদ্ মনল র িােপত্র মনলে ঢুলক পড়লো। একিা শেে
িানমসক োমন্ত শপোি শিলে শে এে অল্প পুোঁজ থাকা সলেও
একিা পি�িলো োসলোগয ােগা শপলেমি এই িে� দ্ামি
েহলর। েমদ্ও োমড়িা শেখালন, শসিা টিক শদ্খলে েহর িলন হে
না।
মেলকে িিা নাগাদ্ আিার ে�ু েন্মেলক মনলে সে িােপত্র

েগেদ্াো কলর েলে এোি নেু ন োমড়লে। িােপত্র েেলে
েমদ্ও একিা পােো েু লোর গদ্ী, একিা ক�ে, একিা সুিলকস
আর একিা কম্পিউিার িাড়া মকিু শনই। আোর শসই
রা মিস্ত্রীর ঘুলর ঘুলর োকালনা শপমরলে োমড় শপ লি শগি খুলে
িালে েলে এোি। েন্মে িালে রাখা শসই খামে মসনলিলক্সর িযাঙ্ক
শদ্লখ একিা শেে িালো েুজি োর করলো। ওিা শিলন এলন
মসোঁমড়র িুলখ শরলখ মদ্লো। এিা নড়ােড়া করলে একিা আওো
হলে ো শুনলে শোঝা োলে শে অনয শকউ িালে উলিলি।
অলনকিা মসমকউমরটি আোলিরি িলো। োইলহাক, জ মনসপত্র
মনলে ঘলরর কালি মগলে শদ্মখ একিা হেুদ্ রলঙর িমহোলদ্র
ািা পাি পাি কলর দ্র ার সািলন শকউ শরলখ শগলি! শেে
মেরিই হোি। শে োমড় আমি িাড়া কলর মনলেমি শসখালন শকন
অনয শকউ ািা শরলখ োলে? আোর ািািা শদ্লখ একিু
শেনালেনাও োগলো শকননা আ দ্ুপুরলেোলেই আমি টিক
অমেকে একইরকি শদ্খলে একিা ািা ঘলরর শথলক মনলে
দ্ূলর শফলে মদ্লেমি। আমি শসিালক দ্র ার ধালর সমরলে শরলখ
আিার সে স�ে মনলে ঢুলক পড়োি। খালির অিালে
শোলষাকিা িাটিলেই শরলখ োর ওপর োমেে আর মেিানার
োদ্র পমরলে মদ্োি। েন্মে কম্পিউিারিালক ঘলরর শিমেলে
শরলখ মদ্ে। একিু ােগা োড়ালনার লনয শিমেেিালক একদ্ি
দ্র ার কালি ানোর সািলন শিলে মদ্োি। ানোে পমরষ্কার
কাোঁলের দ্ুলিা পাল্লা, োই শরাদ্িা একিু আিকালনার লনয পদ্ি ার
অিালে একিা পােো কাপড় ঝু মেলে মদ্োি। ঘর গুমিলে
শগোি োথরুলি সাোন, েযািু , শেমিং মকি ইেযামদ্ গুমিলে
রাখলে। মকন্তু োথরুলির দ্র া খুলেই শদ্ওোলে শিমিলেোলরর
মদ্লক শোখ পড়লো। এ মক! আমি শো সেকিা টিপ েু লে শফলে
মদ্লেমি। োহলে? শসগুলো একদ্ি আলগর িলোই মিলেোলরর
কপালে মক কলর? কালরা শো শিেলর ঢুলক এগুলো োমগলে
োোরও শকালনা সুলোগ মিে না। আমি মনল োো ে� কলর
শগমিোি আর োমে সেই আিার কালি। েন্মে টিপগুলো শদ্লখ
মকিুিা িাট্টা না কলর থাকলে পারলো না। আমিও িুলখ অল্প
হামস শরলখ শসই টিপগুলো আোর খুলে মনোি। মনল র িনলক
খুে দ্ৃঢ়িালে শোঝালনার শেষ্টা করোি শে িথিোর আমি মনশ্চই
টিপগুলো েু মেমন। মনশ্চই আিার িলনর িুে মিে।
শকালনারকলি োমক শগািগাি শেষ কলর েন্মলের সলঙ্গ োইলর
শখলে েলে শগোি। কথা হলো ও মনল র শহালস্টলে শফরে েলে
োলে আর আমি নেু ন োমড়লে মফলর আসলো। পলরর মদ্ন
শসািোর দ্ুপুর মেনলিলে অমফলসর গামড় েু েলে আসলে
কলে শহালস্টলের সািলন। মেনলিলে েু েলে আর রাে
এগালরািা নাগাদ্ শফরে শপ ৌঁলি শদ্লে। ইমেিলধয নেু ন টিকানা
ামনলে মদ্লেমি অমফলস।
রালের খাওোদ্াওো শেষ কলর আমি োমড় মফরোি শসই কাোঁো
রা�া মদ্লে শহলি। অ�কার হলে শগলি আর হািলে হািলে আমি
শসই শিমিলেোলরর কপালে টিলপর কথা িােমি। আলস পালে
শকালনা িানুষ শনই। একিা নেূনয পাড়াে একিাই োসলোগয
োমড় োলে আমি একাই োমস�া। একা থাকলে িালোোসলেও
এিা একিু শেমেই শুনসান িলন হজেলো। আোর শগি খুলে
উপলর উলি িযাঙ্কিা মদ্লে িালে ওিার ােগািা ে� কলর
মদ্োি। ঘলর শপ লি আমি অমফলস পরার ািাকাপড় টিক কলর
শরলখ শিাোইে শফালন কেকাোে োো িা শক একিা আর
আিার ো�েী মপোেীলক একিা শফান কলর, আলো মনমিলে
শসমদ্ন রালের িলো শুলে পড়োি।
আ�া েখন রাে দ্েিা োল সলে ে�া এলসলি। িাটিলে
পাো শোষলকর উপর শুলে, হিাৎ িলন হে িালে শকউ একিা
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হািলি। শিলঝর ওপর শোষলক শুলে কান শো একিকার
শিলঝলেই শেলগ থালক আর সেিাই শুনলে পাওো োে।
িােোি শে মসোঁমড় আিকালনা িযাংলকর শকালনা আওো শো
পাইমন োই মনশ্চই োইলরর নারলকে গালির পাো িালের
সলঙ্গ ঘষা খাওোর আওো পাজে। মনল র এই েযাখযা শেে
ি েুে োগলো। আোর ঘুলির মদ্লক িন মদ্োি ওই খযাে-খযাে
আওো শুনলে শুনলে। আোর শোলখর পাো শেলগ এলসলি
েখন শকন ামননা িলন হলো ওই আওো িা এখন আিার খুে
কাি শথলক আসলি। ঘুলির শঘালর িলন হলো শকউ ঘলরর িলধয
শহলি শেড়ালে! সলঙ্গ সলঙ্গ ঘুি িুলি শগলো! উলি েসোি। মকন্তু
শিলঝলে কান না শরলখও আমি এখন একিা হাোঁিার আওো
পাজে ঘলরর শিেলর। কাউলক ো মকিু শদ্খলে পাজে না ঘলর
ানো মদ্লে শঢাকা হােকা োোঁলদ্র আলোলে! আমি একিকার
অসাড় হলে েলস রইোি। মকিুক্ষণ পলর আওো িা িলন হলো
ঘলরর োইলর েলে শগলো......মকন্তু ে� হলো না। িালঝ িলধয
থািলি োরপর আোর হাোঁিা শুরু হলে। এইসে শুলন আিার
শেে গা িি িি কলর উিলো। আোর এিাও িলন হলো শে
আলগর সপ্তালহ িাঝরালের মেফি কলরমি আর এই দ্ুমদ্নও খুে
একিা ঘুি ো মেশ্রাি মকিুই হেমন। হেলো শসই কারলণই
নানারকি িুেভ্রামন্ত হলে িলনর। একমদ্ন িালো কলর মেশ্রাি
মনলেই হেলো টিক হলে োলে। নানারকি িশ্ন িাথাে মনলেই
ঘুমিলে পড়ার শেষ্টা করোি। আোর শুলে খযাে খযাে আওো
শুনলে শুনলে শেে মকিুক্ষন পর ঘুমিলে পড়োি। পলরর মদ্ন
শেো এগালরািাে ঘুি িাঙলো। পমরষ্কার ঝকঝলক মদ্ন োইলর
শদ্লখ িনিা িালো োগালে গেকাে রালের সেমকিুলক শেে
সহল ই ক্লান্ত েরীর ও িলনর ভ্রি েলে োমেে কলর মদ্োি।
তেরী হলে োইলর খাওোদ্াওো কলর অমফস েলে শগোি।
কলেক ন রা মিমস্ত্রর োউমন এড়ালে পারোি না আ ও।

অমিজ্ঞোর কথা। শেিন শিলেমিোি শেিমন শদ্খোি ও
অলনকিা শহলসই উমড়লে মদ্লো আিার কথা। মকিুিা ইোরমক
করলেও িাড়লোনা। এক শোেে হুইমি মকলন এলন আিার
হালে মদ্লে েেলো "এই শন শোর গৃহিলেলের উপহার। একিু
শখলে রালত্র শুলে পড়মে, শদ্খমে মদ্জি ঘুি হলে। মনশ্চই
আ কাে োমড়লে গা া িা া িানমিস। ওসে না শিলন, এিা
খা।" শদ্খোি ওর সলঙ্গ শেমে েকি কলর োি শনই। োমড় মফলর
এোি ে�ুর শদ্ওো উপহার মনলে। টিক করোি শে রালত্র ওই
হুইমিই আমি খালো....মকন্তু ঘুলিালনার নয না। িলন সাহস
শ াগালনার নয। শখলে আমি সারা রাে িালদ্ েলস েক্ষয করলো
মকিু শদ্খলে পাই মকনা। শুনলে শে পারলো শস একিকার
মনজশ্চে মিোি। অ�কার হলে শগলে আর ঘলরর োইলর িালে
শেলে ইলে কলর না। োথরুি িেলেলিও না কারণ শসগুলোও
শো ঘলরর োইলর। োই সে কা শেষ কলর ঘলর ঢুলক রাে
শকালনারকলি কাটিলে শদ্ই।

আ আমি হুইমি শখলে রাে এগালরািার পর িালে মগলে
নারলকে গালির পাোর পালে েসোি। িলন হলো িলদ্র শনোে
আিার সাহসিা শেে মকিুিা শেলড় মগলেলি। এেমদ্লন আমি
ধলরই মনলেমি শে এটি শকালনা িানুলষর আত্মা োর হাোঁিােোর
আওো আমি শরা রালে শুনলে পাই। আিার আলগ শে
িমহো িাড়া থাকলেন মেমন মনশ্চই এইসে শির শপলে
োড়াহুলড়ালে শিলড় েলে শগলিন। মকিুক্ষন েলস থাকার পলর
আোর েথারীমে আমি শুনলে শপোি একল াড়া পালের
আওো । শস মনল র িলো পােোমর করলি িালে। কখলনা
আওো িা হােকা হলে শগলে েুঝলে পারমি শে এখন শস ঘলর
ঢুলকলি। ে� দ্র া োর কালি শকালনা োধা নে। এক শদ্ড় ঘন্টা
এইরকি েোর পর িলন হলো শস কলেক হাে দ্ূরলে আিার
পালে এলস েসলো। মকিুক্ষন েসার পলর হিাৎ শুনোি
রাে এগালরািা নাগাদ্ অমফলসর গামড় আিালক েথাস্তালন নামিলে শসইরকি ােগা শথলকই িমহোর আওোল খুে োপা গোে
মদ্লো। মদ্নিা শেে িালোই শকলিলি আ । োমড় মফলর আমি
মকিুিা ফুোঁমপলে ফুোঁমপলে কান্দা। িালঝ িলধয িলন হলো শস মেড়
হাে িুখ ধুলে আলো মনমিলে শুলে পড়োি। মকন্তু এ মক? শক
মেড় কলর মকিু একিা েেলিও। আিার ওই শুলন িলে হুইমির
হালি িালে? েৎক্ষণাৎ উলি পলড় আমি দ্র া খুলে োইলর
শনো িুলি শগে। োরপর শেে মকিুক্ষন শস েুপ কলর আলি
আলো জ্বামেলে মদ্োি। মকন্তু কাউলক শদ্খলে শপোি না! শহলি শদ্লখ আমি কাোঁপা কাোঁপা গোে েলে উিোি "লক ওখালন? আপ
মগলে মসোঁমড়র কাি শথলক উোঁমক শিলর শদ্খোি শকউ মনলের
শক ন শহা?" েোর সলঙ্গ সলঙ্গ িলন হলো একিা িান্ডা হাওো
েোগুলোলে এলসলি মকনা। না, দ্র া গুলোলে শো েড় েড়
আিার পাে মদ্লে েলে শগলো। অেেয শসরকি শদ্খলে শগলে
োো ঝু েলি! োমড়র অনযত্র শকউ শহলি শেড়ালে না োর
শসিা আিার িলে ঘাি শিািার কারলনও হলে পালর। আমি উলি
আওো আমি িালের শথলক পাজে। েেই মনল লক সাহসী িলন ঘলর মগলে শুলে পড়োি। শোখ খুেলে শদ্খোি সকাে হলে
কমর না শকন, এোর আমি শেে িে শপলে শগোি। কাউলক
শগলি।
শদ্খলে পাজে না মকন্তু শকউ ো মকিু একিা শহলি েলেলি শগািা
িাদ্ আর ঘর লু ড় সারা রাে! আমি ঘলর ঢুলক দ্র া ে� কলর এিা আমি েন্মেলক েোর সলঙ্গ সলঙ্গ শস েেলো শে শস পলরর
শকালনারকলি ক�ে িুমড় মদ্লে শুলে রইোি। কখলনা িালে আর শুিোর কাল র শেলষ এলস আিার ঘলর থাকলে। শসও শদ্খলে
কখলনা ঘলরর মিের হািার আওো শুনমি আর একিা িীষণ োে মক েযাপার। কথািলো শুিোর রাে এগালরািা নাগাদ্ শস
িানমষক অোমন্ত মনলে শুলে আমি। োঘ েমদ্ সািলন েলে
আিার সলঙ্গ এলো রাে কািালনার লনয তেরী হলে। খুে েীরে
আলস, িড়ার িে পলর থাকা োে, অথো অনয শকালনা ফজ�
শদ্খালেও েুঝলে পারোি শে োরও মকিুিা গা িি িি করলি।
করা োে োোঁোর নয। মকন্তু ো শোলখ শদ্খলে পাজেনা োর
আিরা আসলে সোই িুলখই মেোে সাহসী। শিোে পড়লে
শথলক মনল লক রক্ষা করার মক ফজ� করলে পামর? েেিুকু িাকা োেড় োেড় েীরপুরুলষরও অেস্তা মঢলে হলে শেলে শদ্লখমি।
সিে কলরমিোি ো সেই শগলি এই োমড়র মিলপাজ ি মদ্লে
দ্ু লনই হাে িুখ ধুলে একিু এিা শসিা গল্প করলে করলে কখন
মগলে। মনেি অনুোেী আমি শসিা শফরে পালোনা একিা শগািা শেন িলন হলো আ আর শকালনা কারলণ হাোঁিােোর আওো
েিলরর আলগ! এখন শো োওোরও শকালনা ােগা শনই।
শুনলে পাজে না! একরকি মেরজিই হলো। ো শরা হে,আ
আিালক শকালনারকি িালে এখালনই থাকলে হলে। এই িােনা
না হলে শো মিলথযোদ্ী হলে শেলে হলে েন্মলের কালি। িাট্টার
মেন্তা করলে করলে শদ্খোি শিালরর আলো ফুলি শগলি আর
পাত্র হলে োলো আমি। এইসে িােলে িােলে অনযিনি হলে
এরইিলধয শকালনা এক সিলে শসই হাোঁিােোর আওো ও ে�
েন্মলের সালথ গল্প করমি এিন সিলে হিাৎ িং কলর একিা
হলে শগলি।
হােকা আওো শপোি। দ্ু লনই শপোি শকননা েন্মেও
শদ্খোি দ্র ার মদ্লক োকালো। িলন হলো োথরুি শথলক
এক িুটির মদ্লন আমি েন্মেলক েেোি আিার িমে রালের
এলো আওো িা। একা থাকলে হেলো কলেকোর িােোি
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হলেই পালর না। ানো মদ্লে োইলর শোখ পড়লে শদ্খোি শে
খুে িৃদ্ু শিালরর আলো ফুলিলি। "অমিক অমিক! ওিা শক
শর?" েন্মলের মফেমফে শুলন সলঙ্গ সলঙ্গ ানোর মদ্লক
োকালেই শদ্খোি একিা আেিা শকালনা িানুলষর শেন িাোিূেী
ানোর পাে মদ্লে িালদ্র কামণলের
ি
মদ্লক শহলি োলে। িলন
শো হলো শকালনা িানুষ মকন্তু শোক না িমহো টিক েুঝলে
পারোি না। দ্ু লনই ঝাোঁমপলে উলি দ্র া খুলে োইলর শগোি।
শেমদ্লক শহলি শেলে শদ্খোি শসমদ্লক শদ্ লড় শগোি। মকন্তু
কাউলক শদ্খলে শপোি না! দ্ু লনই শদ্খার শেষ্টা করোি শকউ
োমফলে িাে শেলে নািলি মকনা। মকন্তু শকউ শোলখ পড়লো
না। এ ধরলণর োমড়লে শো আোর “সানলসি” শনই শে শস সহল
শনলি োলে এলো োড়াোমড়। একিাত্র ঝাপ শদ্ওো িাড়া োর
আর শকালনা উপাে শনই। োর ওপর আোর োমড়র এমদ্লক
মেোে িাি। শেখান মদ্লে শদ্ লড় পাোলে শগলেও শো আিরা
শদ্খলে শপোি।

োইলর শেলে মকন্তু দ্ু ন থাকলে একিু সাহস শপোি।
োথরুলির দ্র ার মিিমকমন খুলে ঢুকলেই একিা েড় অদ্্িুে
জ মনস শদ্খোি। একিা শিাট্ট োলক আিার একিা আেনা
শদ্ওোলের সলঙ্গ শহোন মদ্লে রাখা মিে োর সািলন আিার
দ্ামড় কািার সরঞ্জািগুলো শরলখমিোি। মকন্তু আেনািা মক
িালে শেন ঐসে জ মনস মিটঙলে শিলঝলে পলড় কলেক িুকলরা
হলে শগলি!

শিালরর আলো েখন মকিুিা ফুলিলি। কাউলক শদ্খলে না শপলে
মকিুলেই েুঝলে পারোি না এিা মক কলর সম্বে। োথরুলির
ঘলর শফরার সিলে শদ্মখ শসই মসনলিলক্সর িযাঙ্ক েখলনা মসোঁমড়র
ানোও শো ে�! েলকির খামেলর এিাও শো সম্বে নে শে শখাো িুখ ে� কলর শরলখলি। োর িালন অন্তে র� িাংলসর শকালনা
ানো মদ্লে একিা শ ার োোলসর দ্ি্কা এলস এিা কলরলি।
িানুষ িালদ্ আলসমন। েমদ্ও আলগই আোঁে কলরমিোি, এখন
শদ্খোি েন্মলের শোলখ িুলখও একিা মেস্মলের মেহ্ন।
মনজশ্চে হলে শগোি শে আিরা ো শদ্খোি আর শুনোি, এ
িুকলরাগুলো েু লে শিলঝিা পমরষ্কার কলর োলকর উপলরই শরলখ শকালনা িলনর ভ্রি হলেই পালরনা। দ্ু লনই একই জ মনস
মদ্োি এই শিলে শে পলররমদ্ন োইলর শফলে শদ্ে। োথরুলির
শুলনমি আর শদ্লখমি। "সকাে হলে শগলি আমি োই। পলর কথা
দ্র া ে� কলর ঘলর এলস দ্র ািা শেই োগালো, আোর িং!
হলে।" একথা েলেই েন্মে মনল র জ মনস মনলে হনহন কলর
আোর দ্ু লন মিলে মগলে শদ্খোি ওই িাঙা কাোঁলের একিা
েলে শগলো। ওলক আর আমি আিকাোর শেষ্টাও করোি না।
িুকলরা আোর শিলঝলে পলড় দ্ুিাগ হলে শগলি! েন্মে শদ্খোি
শেে িে শপলে শগলি এোর। োহলে মক এই োমড়র অেরীমর
ওই রালের পর শথলক আমি শ ার দ্লি আোর স�াে োমড় ো
োমস�াই মকিু শোঝালে োইলি? আিরা শকালনারকলি ঘলর মফলর শহালস্টলের শখাোঁ শুরু করোি। মকন্তু আিার সািলথরি িলধয খুে
দ্র া ে� কলর মদ্োি। "না শর িাই, শকউ শো মনশ্চই আলি
একিা মকিু পাজে না। একিাত্র েন্মলের শহালস্টলের িাড়ািা
এখালন। মকিু শোঝালে োইলি আিালদ্র। অ�কার ফাোঁকা
আিার সািলথরি িলধয। ওই িুেু লড় োমড়র এল ন্টলক জ লজ্ঞস
রা�াঘাি এখালন না হলে আমি েলে শেোি, মকন্তু শোর এ
করলে শস আিালক পলরর মদ্ন ামনলে মদ্লো শে োমড়র িামেক
পাড়ার ো অেস্তা, আ শকালনারকলি এখালনই শথলক োই। কাে আিার িা রাখা িাকা শফরে মদ্লে রাজ নে এক েিলরর
সকালে শহালস্টলে মফলর োলো। পারলে েু ইও আিার সলঙ্গ েে।" আলগ টিক শেিন সই করা রমেলদ্ শেখা আলি। ওমদ্লক আমি
েমদ্ও কথািা িালোই োগলো, েেুও একিা মিড় শহালস্টলে
একা এই োমড়লে অনয শকালনা অদ্ৃেয িানুলষর উপমস্তমে শির
অনযলদ্র কালি অোমিে অমেমথ হলে থাকািা খুে একিা
পাইI েরীর ও িন দ্ুলিাই শেে খারাপ হলে পড়লি।
আকষণীে
ি ি�াে েলে িলন হলো না।
একমদ্ন সাহস কলর আমি কাল মনল র িযালন ারলক একিু
অনুলরাধ করলেই শস আিালক সল� সােিার মেফি মদ্লে রাজ
হলে শগলো। আর রাজ না হওোরও শো মকিু শনই। ওরকি
মেফি শকউ পারেপলক্ষ শো আর করলে োে না। সোই োে
রালত্র মনল র োমড়লে মনল র মেিানাে ঘুলিালে। এক আমি
িাড়া! নেু ন মে� টিক হলো। সল� সােিাে োওো আর শিার
োরলিলে শফরা।
শুরু হলো নেু ন মেফি। শিার োরলিলে েখন অমফলসর গামড়
শফরে শপ লি শদ্ে, আমি োমড় মফমর না। রা�ার আলোে োলের
শদ্াকালনর োইলর শেজিলে েলস একিা মসগালরি খাই। মকিুক্ষন
োলদ্ দ্ুধওোো আর পাউরুটিওোো এলস শদ্াকালন শিমেিামর
মদ্লে োে আর পাোঁেিা নাগাদ্ শদ্াকানদ্ার এলস উনুন জ্বামেলে ো
আর কমফ োনাে। শসই মস্টলের শগোলস একিা গরি কমফ
কথা েেলে েেলে িাে রাে মেনলি হলে শগলি। িলন শেে ক্লামন্ত শখলে শখলে শিািািুটি আলো উলি োে আর রা�ালেও মকিু
আর দ্ুজশ্চন্তা মনলে দ্ু লনই কখন শেন ঘুমিলে পলড়মি। হিাৎ
শোক ন শেলরাে িমনংি ওোক করলে। কমফ শখলে আমি োমড়
"িক িক" দ্র াে করাঘাে শুলন দ্ু লনরই ঘুি শিলঙ শগলো। েলে আমস। এ োমড়লে কলেক িাস থাকার অমিজ্ঞো েলে শে
মদ্লনর আলোে আমি মকিু শদ্খলে ো শুনলে পারলো না।
িােোি কালির দ্র াে হওোর দ্িকা শেলগ আওো হলে
পালর। আোর "িক িক িক" . . . . . . .নাহ এিা হাওো হলেই
এইরকি িালে আলরা কলেক িাস শকলি শগলো। হিাৎ একমদ্ন
পালর না। এরকি পমরষ্কার, িানুলষর হালের আওো হাওোে
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শিলড় েলে োলে এই সপ্তার শেলষ। আমি শহালস্টলের িামেকলক
েলে শরলখমি শোর কথা। েমনোর সেমকিু মনলে েলে আে।" এই
শুলন অলনকমদ্ন পলর একিা িানমসক োমন্ত শপোি আর শসই

েমনোরই মনল র জ মনস মনলে োমড় শিলড় উলি শগোি নেু ন
শহালস্টলে।
েন্মে শফান কলর েেলো "লহালস্টলে আিার ঘলর অনয শিলেিা
শিলড় েলে োলে এই সপ্তার শেলষ। আমি শহালস্টলের িামেকলক
এখন ২০১৩, িাে দ্ে েির শকলি শগলি শসই োমড়লে শেষ রাে
েলে শরলখমি শোর কথা। েমনোর সেমকিু মনলে েলে আে।" এই
কাটিলেমি। মেলেও হলে শগলি েহুমদ্লনর ো�েী মপোেীর সালথ।
শুলন অলনকমদ্ন পলর একিা িানমসক োমন্ত শপোি আর শসই
দ্ু োর ােগাে সল�যর আসলর েলস আিার শসই কলেক িালসর
েমনোরই মনল র জ মনস মনলে োমড় শিলড় উলি শগোি নেু ন
অমিজ্ঞোর কথা গলল্পর আকালর েলেমি। গল্প মহলসলে েড়
শহালস্টলে।
একিা খারাপ শোনাে না। আ সল�যলেোে দ্িদ্লি এক ে�ু
েুোইলের োমড়লে আড্ডা মদ্লে এলসমি োর আর োর স্ত্রী
এখন ২০১৩, িাে দ্ে েির শকলি শগলি শসই োমড়লে শেষ রাে
শসািার সালথ। েুোই আোর েযাঙ্গালোলরই পড়ালোনা কলরলি
কাটিলেমি। মেলেও হলে শগলি েহুমদ্লনর ো�েী মপোেীর সালথ।
অক্সলফািি কলেল । রমসলে ো শেলেিা া শখলে শখলে
দ্ু োর ােগাে সল�যর আসলর েলস আিার শসই কলেক িালসর
অমিজ্ঞোর কথা গলল্পর আকালর েলেমি। গল্প মহলসলে েড়
একিা খারাপ শোনাে না। আ সল�যলেোে দ্িদ্লি এক ে�ু
েুোইলের োমড়লে আড্ডা মদ্লে এলসমি োর আর োর স্ত্রী
শসািার সালথ। েুোই আোর েযাঙ্গালোলরই পড়ালোনা কলরলি
অক্সলফািি কলেল । রমসলে ো শেলেিা া শখলে শখলে

শসািা েলে উিলো "আ একিু িূ লের গল্প শহাক"I োলে
শদ্খোি োমক দ্ু নও শেে একসুলর "লহাক শহাক" সাে মদ্লোI
"অমিক, শোিার ওই েযাঙ্গালোলরর গল্পিা েলো না ওলদ্র" েলে
উিলো মপোেী। অগেযা একিা দ্ীঘমনশ্বাস
ি
শিলড় োমরণীখুলড়ার
আদ্লে োলের কালপ একিা েুিুক শিলর শুরু করোি। শেই
েযাঙ্গালোলরর শেে পুলরালনা মকিু গল্প করমিোি, এিন সিলে
ােগািার নাি মনোি আর োমড়র আলেপালের মেেরণ মদ্োি,
শসািা েলে উিলো "আ একিু িূ লের গল্প শহাক"I োলে
েুোই আিালক থামিলে মদ্লে েেলো "দ্াড়া দ্াড়া। েু ই ওখালন
শদ্খোি োমক দ্ু নও শেে একসুলর "লহাক শহাক" সাে মদ্লোI
থাকমেস? ওরকি সিলেই আিালদ্র কলেল র এক ন
"অমিক, শোিার ওই েযাঙ্গালোলরর গল্পিা েলো না ওলদ্র" েলে
মসমনের োঙামে স্িুলিন্ট ওই পাড়াে একিা োমড়লে িালের
উিলো মপোেী। অগেযা একিা দ্ীঘমনশ্বাস
ি
শিলড় োমরণীখুলড়ার
ঘলর িাড়া থাকলো। োমেগলঞ্জর শিলে নীোঞ্জনামদ্। শিলি
আদ্লে োলের কালপ একিা েুিুক শিলর শুরু করোি। শেই
শহাোঁেি শখলে শুলনমি শেষলিে িাঙা কাোঁে মদ্লে মনল র হাে
ােগািার নাি মনোি আর োমড়র আলেপালের মেেরণ মদ্োি,
শকলি আত্মহেযা কলরমিে! " এই শুলন আমি মপোেীর মদ্লক
েুোই আিালক থামিলে মদ্লে েেলো "দ্াড়া দ্াড়া। েু ই ওখালন
োকাোি। এলো েির োলদ্ অেলেলষ আমি আিার শসই
থাকমেস? ওরকি সিলেই আিালদ্র কলেল র এক ন
অেরীমর সমঙ্গনীর পমরেে ানোি। িগোলনর কালি োর
মসমনের োঙামে স্িুলিন্ট ওই পাড়াে একিা োমড়লে িালের
অেৃপ্ত আত্মার োমন্ত কািনা কমর।I
ঘলর িাড়া থাকলো। োমেগলঞ্জর শিলে নীোঞ্জনামদ্। শিলি
শহাোঁেি শখলে শুলনমি শেষলিে িাঙা কাোঁে মদ্লে মনল র হাে
শকলি আত্মহেযা কলরমিে! " এই শুলন আমি মপোেীর মদ্লক
োকাোি। এলো েির োলদ্ অেলেলষ আমি আিার শসই
অেরীমর সমঙ্গনীর পমরেে ানোি। িগোলনর কালি োর
অেৃপ্ত আত্মার োমন্ত কািনা কমর।I
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Homage
Aritra Roy 
The soft cuddles 
Of tender care 
That I soaked up 
With princely air 

You pulled me up
Nurtured me till 
I had the strength
To do my will 

And so it's right 
No words suffice
For all that you
Did sacrifice

For you my Mum
And Dad of years 
My gratitude 
Is shown in tears 

Like the rocks
We all stand on
I take you for 
Granted too long 

The solid base 
From which was born 
My life of hopes
And dreams to come 

The skills I aped 
With greedy eyes 
When my hands could
Not undo ties 

The words copied 
With haste unbound 
When my mouth made 
But gurgling sounds 

Thoughts for a chaotic world
Aritra Roy 

They fight and swear and scream and moan
Their thoughts a grumbling dreary drone
Worlds crash apart and smother all
The sky falls down and leaves us small
But let them fight and moan and groan
While we devote our love for Thou
My Mother dear I know this sure
That while we’re Friends I’ll want no more
I’ll love all things with You within
Your Peace will shine out through the din
Till time itself wears out so thin
That all of them want You within

Aumn, Peace, Amen.
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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.
Your 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.
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Defiance, is easy
Sananda Chatterjee 

ক্যানভাস
সুদেষ্ণা গিগি

I may have 10,000 things against me
But I don't have to fight for my keep
Defiance, is easy

ক্যানভাদস এক্ জলছগিনানা িদেি তু গলি টাদন ,

I don't have to fight for my life
From external forces, or internal
Defiance, is easy

উঁগক্ঝু ঁ গক্ মাদি এক্গেদক্ অতীত
আি অনযগেদক্ অজানা ভগিষ্যৎ |

When I don't need to lie at night
Wondering if I will live to see another day
Defiance, is easy

তাঁি মাদঝ আনাদিানা

সুখ েুুঃদখি ভভলা ,
আদলা আঁধাদিি ভছাঁয়া |

I don't have to hide my feelings
My race, my creed, my sexuality
Defiance, is easy

তদি আদছ —

My limbs are intact
My eyes can see all the Injustice in the
world unfolds
My ears can hear the shrill cries

সি ভেদক্ িড় আশা
ক্ল্পনাি প্রগত ভাদলািাসা |

That the wind carries

এই গনদয়ই িাঁচা আিাি

And I am a spectator
Defiance, is easy

এই গনদয়ই হাগিদয় যাওয়া ,
আদছ তাদত ছন্দ আিাি

You - you have many things to scream about
You don't. You stay silent. You fight.
You are the brave one. You have been
through hell, and

ঘদট ক্খদনা তাঁি পতন |
তিু ভসই ক্ল্পনাি িাঁগশ

Then some more and here you stand.

িাস্তদিি ঝড়ঝাপটাি মাদঝ

Still, and ready
Shoulder to shoulder
When you stand next to me.

ভছাট্ট এক্টট আশা,

Defiance, is easy.
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Likopakhyan 
োশ্বত রায়

ববল ভাই যশান লাইি এর িথা

স্ট্ুাটাস যশোর এি বণনামে
ণ
িবল

লাইি না িবরয়লই ময়ন লায়ি বি বুাথা

েুপুর যথয়ি ববয়িল িবিয়ে

িটা লাইি বিরম লাইি যিাথা লাইি ির?

িটা লাইি যপবল?

যবশী বিিয না যভয়ব শুধু লাইি মায়রা।

আসয়ল আবম ববল বাপু লাইি থািা চাই িপায়ল
েয ই হাাঁিাস ৮০ আর আবম যসই পাোয়ল !

লাইি এর বণনা
ণ বি িবর সয়ব
িথাবামাত্র ব� হয়ে

েয়ব েয বম েবে হও আবার celebrity মানু

োহা না িবরয়ল েয়ব

িল্পটা অনু পুয়রা লাইি ভবেণ ফানুস

ঘবি ঘবি যেয়ে সয়ব িটা লাইি হল

হাজার যেয়িি লাইি not a miracle!

যরাফাইল িববর লাইি সবায়ে
ণ বি

েবে েয বম পাও আবার োর সায়থ িবব

োরপয়র আয়স আমায়ের “what are you upto”

চটপট টাবিয়ে োও লাইি পায়ব যহবব।

বববচত্র জােিা যস বি আর ববল ভাইটয
আবম োহা জাবন বা না জাবন োয়ে োে আয়স না বিিয

েয়ব যশ িরার আয়ি ববল ।

বলবেয়েই হয়ব আমায়ি যময়িো বা মাচয বপচয

এই পেু আমায়ি বা িারুয়ি িয়রনা আক্রমন

লাইি এর িভীর সংয়োি আয়ি যহথাে

লাইি বিল লাইি থািয়ব সয়ি সবক্ষণ
ণ

িেনও িেনও িয়মন্ট োর আয়ি ধায়ে

েয বম লাইি পাও যেন পুিুয়র েটা িচযবরপানা

েুব জ্ঞানী িথা হয়ল এিটা লাইি মায়রা

লাইি এর আবম লাইি এর েয বম লাইি বেয়ে োে যচনা।

বি হয়েয়ি েবে বিিয বুঝয়ে না পায়রা
বনজ সন্তায়নর িবব যহথায়ে েুব যমিাবহট
উইথ “mom” উইথ “dad” োর পয়র ঠঠি
যিান ভাল োবার োবার যেন হে নায়িা বমস
Tag টা িরয়ে যেন ভযলনায়িা বিস ।
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The War And My Brother 
Pranya Kala 


I was just a child
Someone old enough to play with toys and run around
Not see a nation crumble before my eyes
My elder brother ͲͲ I haven't seen him for days
Lord only knows where he is
Does he frolic in the fields of death to and fro
I guess I will never get to know
The crack of a gunshot

Wails and cries fill a cold violent afternoon
I rush outside to a carnage
of blood and bone

The war has come to an end
I try to stay strong
Strong is the one thing but I don’t have it in me
The western killings

The killers of my brother
A ruthless ‘haven’ of sorrow and despair
A monster hungry for lives
Heartbeats gone in a heart beat
The western killing fields
Not a place of peace but war
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New beginnings 
Deepika Roy

Some indistinct, fleeting memories rest underneath this bed of Autumn leaves.
BareͲhanded I rifle through the sheets of bronze and cinnamon tinted petals,
Searching feverishly for hints, memorabilia
Of a past halfͲforgotten.

As the crusty crumbs of Fall rustle below the palms of my hands,
The barren tree lying before me
Sends me an old vision.
A vision of times past.

Few clear, few blurred.
Memories illuminated by the crimson hue of the heavens,
Allowing me to reminisce, recollect, and ruminate
Over the history of my life.

Beneath my branch of hindsight,
The fragrant evening air sways to the direction of turning pages in a rusty notebook.

Teeming with memoirs of a beloved childhood,
The brittle papers tear away
To merge with the hastening gust of a new beginning.
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ভাছলাবাসা আছে ভাছলাবাসাছতই
স্বজস্তকা গাঙ্গু নল

িবব নই
জেন্ত ভােুিী

এ খেলা খেলছে সবাই আজ,
আর দায় না ননছয় বলছে,
ভাছলাবাসা খনই।

“যোমায়ি বনয়ে এিটা িববো বলয়েবি” -

ভাছলাবাসা আছে খসই চাাঁছদর কাছে,

বললাম আবম েুব অল্প যচনা এিঠট যময়েয়ি যফায়ন

ফুছলর কাছে, ধূছের কাছে,

“বিন্তু েয বম যো যচয়না না আমাে” – বববিে যস ,

খসোছন খকাছনা নবননময় খনই,

“যোমায়ি যপয়েবি আবম ,য়টবলয়ফান িাইয়ের পাোে”

শুধুই একতরফা গ্রহণ,

যশানালাম িববো োয়ি ।

খনই খকাছনা নমলনমশ,

“ধুর ! এটা আবার িববো নাবি” – বলল যস

খনই খকাছনা আনলঙ্গন,

“যেো িরা োে ” সাহস বনয়ে ববল আবম

এভাছবই চছলছে জীবন

“যমায়টই না, িারন আর োই হও, েয বম িবব নে”

এক চাকা নলক সাইছকছলর মতন!

‘’ওটা িববো নাই হয়ে পায়র েবু যলোটা বিয়লা যোমাে বনয়ে,
েয বম যসটা বুয়ঝি , শুয়নি যসও বি েয়থষ্ট নে?”

ভাছলাবাসা, হ্াাঁ ভাছলাবাসা

েবু যস বলল— “আর োই হও , েয বম িবব নে”-

খতামাছক োওয়ার আশা

োর উচ্চাবরে শব্দ গুয়লা জন্ম যেে যক্ষাভ

তাই বুছক ননছয় ভাছলাবাসা েুাঁজজ,

এবং সব যশয় যক্রাধ ।

সব েথ খেনরছয় এছস বুজি,

এগুবল পবরববেণে হে সফল সব িববোে

ভাছলাবাসা বুছকর গভীছর

আমার িববো ক্ষুাবে রয়ট যেয়শ ববয়েয়শ , নানা পত্র-পন্দ্রত্রিাে

নননবছে
ি আছে,

মায়ঝ মায়ঝ েুব িভীর যথয়ি শব্দ হে

ধাছর কাছে খনই খকানও দু্নত

“ আর োই হও, েয বম িবব নে” ।।

তার দু্নত োড়া, তাছক

সারাটা সময় খদয় োহাড়া
মছনরই প্রজােনত,
খে অনত খমালাছয়ম,
োর ঠাাঁই খনই এই কছঠার
খলনছদন নহসাবী বাস্তছব।
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জীবন ভ্রাম্যম্ান
স্বস্তিকা গাঙ্গু লি

ননাটের বরা� বাস্তিি নেটক

একই কাজ ুই'জন ক'নর

একো ননাে খরচ হটে নগি,

এ ওটক নস তাটক ন ে ন াে,

জীবন নেটক একো বছর,

একই রািাে হাুঁটে পাের ও কাুঁকড়-ম্াটে,

কত কো বিা হটে নগি,

নম্ািাটেম্ উবরি রসাটিা ম্াটের উপর।

ভাবা হটে নগি কত ভাবনা,
বুঝি না ম্ন, বুঝি না অধর।

এভাটবই বছর পালিটে যাটব,
কযাটিিাটরর পাতা,

কত পাতা ঝরাটিা গাছ,

পৃলেবী নঘাটর তাই খি সম্ে,

হারাটিা ফুি ফি শাখা,

লছন্ন লভন্ন ম্াটপ জীবন পালিটে যাে,

ম্টন রাখটিা লক নম্ৌম্ালছ প্রজাপলত!

দ্বন্দ্ব ম্ূিক লচন্তাে অন্তর।

পালখ, প্রালিকুি ও ভ্রম্র!
লক এটনছ? ফুি! নসও নতা ম্ৃত,
কত যুদ্দ ঘটে নগি পৃলেবীটত,

ম্ৃত লচন্তার সাটে অনাহুত আটবগ,

কত প্রাি লবনা ন াটে হারাটিা জীবন,

নয কো বিা হটে নগি,

লশশু নারী বৃদ্দ ও বািক বালিকা,

ভাবা হটে নগি নয কো,

ধলেতা
ি হটিা কত নারী,

তারাও নতা ম্ৃত! তবু তারই ম্াটঝ,

নশােি ও প্রলতবা ম্ুখর এ চরাচর।

নকানও নকানও কো অলবনশ্বর।

লবপ্লবও খাোি ভাড়াে,
লবটরাহ উটে ন ওো নশােি যটের
সুটতাোনা পুতুি নাচ,
পুুঁস্তজ ও ক্ষম্তার কূেননলতক চাটি,
তোকলেত সভযতা আ টত ববর।
ি

39

Painting by: Rounak Giri
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বাবার মত া বড়
সসাহম সরকার
“এখনও স া বড় হইহন আহম,
সোতট্া আহে সেতে মানুষ বতে।
োোর সচতয় অতনক মস্ত হব
বড় হতয় বাবার মত া হতে।”
সকান সেতে না চায় ার “বাবার মত া বড়” হত । সমস্ত
সন্তানতেরই প্রথম হহতরা হয়ত া াতের বাবা-ই। সুপারমযানবযাট্মযানরা যখন পৃহথবী সক বাাঁচাত বযস্ত, বাবাতের খন হচন্তা
হকভাতব হনতের সন্তানতের েগ ট্াতক আগতে রাখতব। সেতেসমতয়তের সুতখর েনয হনতের সমস্ত শখ আহ্লাে হবসেজন সেওয়া –
এ হক সকাতনা সুপারহহতরার সথতক সকানও অংতশ কম নাহক?
বাবার মত া হত চাওয়ার ইতে আমার অতনক সোতট্া বয়স
সথতকই। “হবপুে োর বড় সেতে” হহতসতব পহরহচ হত সবশ
ভাতোই োগ । খন অবশয বাবার মত া হওয়া বেত বাবার
মত া েম্বা হত চাওয়া, আর অতপক্ষায় থাকা কতব আমার বাবার
মত া োহড় হতব। বাবার মত া োহড়ট্া এখতনা হতয় ওতেহন, তব
height-এ বাবাতক ট্পতক সযত সবহশ অতপক্ষা করত হয়হন।
এখতনা মতন আতে সযবার পুতোয় প্রথমবার বাবা আর আহম same
সাইতের েুত া হকতনহেোম, সসহেন ক ট্া আন� হতয়হেে।
বাবার েুত া বা বাবার োমা পরার আনত�র সামতন ন ু ন োমা
পরার আন�ও বরাবরই হিতক পতড় সয ।

বেত সপ্রাতমাট্াহরং। তব সয গুণট্া এই সািারণ মানুষট্া-সক
অসািারণ কতর ু তেহেে, া হে ার মনুষযত্ব। সচনা সহাক,
অতচনা সহাক – কাতরার েরকার পড়তেই বাবা িাাঁহপতয় পড়
ার
সাহাযযাতথ।জ হনরেস ভাতব সোতকর েনয করত সেতখহে এই
মানুষট্াতক। “সকতের তর সকতে আমরা, প্রত যতক আমরা
পতরর তর” – বইতয় পড়া এই কথাগুতোর প্রকৃ অথ বু
জ তিহেোম
বাবাতক সেতখই। েীবতনর সবতচতয় বড় হশক্ষাট্া সপতয়হেোম ার
কাে সথতকই – মানুতষর েনয বাাঁচার হশক্ষা।

আমাতের মা সক হারাতনার পর বাবার একমাত্র সম্বে বেত হেোম
আমরা েুই ভাই। আমাতের কখনও “ ু ই” কতর সতম্বািন কর না,
সবসময় “ ু হম” কতর বে । ক বার আমাতের উপর রাগ কতর
হেতনর পর হেন সেখা কতরহন। আবার রাগ পতড় সযত ই আমাতের
পে� মত া খাবার হনতয় হাঝের হতয়তে। পড়াশুতনার েনয
আমাতের সেতশর বাইতর যখন আসত হতয়হেে, বাবার সয
আমাতের সেতড় হেত ক ট্া কষ্ট হতয়হেে বুঝি, হকন্তু াও হয়
আমাতের উজ্জ্বে ভহবষযত র কথা সভতব সবট্া কষ্টই সহয কতর
হনতয়হেে। Skype-এ যখন কথা হ বুিত পার াম সয সস ক ট্া
একা হতয় সগতে। ভীষণ ইতে কর
াড়া াহড় পড়াশুতনাট্া সশষ
তব অহিকাংশ বাঙাহে ঘতরর সেতেতের মত া বাবাতক ভয়ও
কতর হনতেতের residency-ট্া একবার হাত সপতেই বাবাতকও
সপ াম প্রচন্ড। এমনহক আমাতের পড়ত বসার সময়ট্াও হনভজর
হনতয় আসব এখাতন। সসই সুতযাগট্া আর সস আমাতের হেতো না।
কর বাবা কখন আসতব, ার উপর। েূর সথতক বাবাতক সেখত
সপতে বা বাবার গোর আওয়াে সপতেই অনয সব কাে সিতে বই িীতর িীতর বাবা-সেতের মতিয ভতয়র সম্পকজট্া সকতট্ হগতয় বন্দুতত্বর
সম্পকজ গতড় উেহেে। হকন্তু বাবা হয় আমাতের সথতক মা-সক
হনতয় বতস পড় াম। অতের প্রহ বাবার প্রচণ্ড ট্ান হেে। বাবা
ভীষণ ভাতব চাই আমরা অেট্া ভাতো কতর হশহখ। বইতয়র
একট্ু সবহশই ভাতোবাস , াই আমাতের কাতে এতস থাকার
সোকান খুাঁতে খুাঁতে নানান অতের বই হনতয় আস , আর
সথতক মাতয়র কাতে চতে যাওয়াট্াই সবহশ পে� করে। মন সথতক
আমাতের হনতয় বতস সসগুতো সশষ করা এতকর পর এক।
ভীষণ ভাতব চাই আমরা ার কাতে থাহক। হকন্তু সশষবারও যখন
আমরা সযগুতো করত পার াম না, সসগুতো বাবা হনতে কতষ
কথা হতয়হেে সস বতেহেে, “আমার যহে কখনও হকেু হতয়ও যায়,
আমাতের বুঝিতয় হে । আর, আহম অবাক হতয় ভাব াম, এ
স ামরা হকন্তু পড়াতশানা সিতে এখাতন চতে এতসা না।”
কঠেন অে গুতো বাবা হকভাতব এ সহতে কতর সিেতে। ইতে
হযাাঁ , এমনই হেে মানুষট্া। সবাই যখন বতে আমাতক নাহক
োগ , একহেন আহমও বাবার মত া হনতমতষর মতিয কঠেন কঠেন অতনকট্া বাবার মত া সেখত , আমার bodylanguage নাহক
অে কতষ সিেব। অতের প্রহ ভাতোবাসা োতগ এই ইতেপূরণ
অতনকাংতশ বাবার মত া, খন ভীষণ গব জহয়। সস মানুষট্ার মত া
করত হগতয়ই।
হওয়ার সচষ্টা কতরহে সারােীবন, ার মত া যহে হসহকভাগও হত
পাহর, সসট্া গতবরজ স া বতট্ই। মানুষ হহতসতব এখনও বাবার
য বড় হতয়হে, মানুষট্াতক য সবহশ হচতনহে,
সবহশ শ্রদ্ধা
ু েনায় অতনকট্াই সোতট্া আহে। প্রহ মুহতূ জ সচষ্টা কতর যাঝে
সবতড়তে মানুষট্ার প্রহ । এমহনত মানুষট্া অ যন্ত সািারণ।
“বাবার মত া বড়” হওয়ার।
গ্র্যােুতয়শন কমহিট্ কতরই পড়াতশানায় ইহ সট্তনহেে, কাে
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The Cricketer!
His luscious, unruffled jet black hair plummets onto the tips of his rectangular forehead.
His tranquil eyes display the bright yet friendly touch of his personality.  His skinny
physique helps him defeat and conquer his cricketing dreams and goals. It's game day. The
green grassy pitch stares into his gentle soul threatening him to do his best. His strong-will
helps vanquish all his devilish threats. It's his time. Nothing can defeat him. He heavily
inhales the oxygen, using his pointed curled nostrils. He admires his proud position, while
consuming the knowledge given through his fellow teammates. Drips of sweat travel down
his rounded, clear chin, chiseling past his figure. He's nervous. He rapidly strides to the
pitch allowing his narrow, velvety lips to taste the emerged mist from the clouds, crawling
through the limpid air.
The cricketer briskly lets out a roar, praising the gods above. His den was s urrounded by
spine-chilling lions, waiting to select the top team.  A wave like electricity gushes through
his compassionate figure. It’s not going to be easy. His vigorous body overrides the frantic
and negative pressure. “Hmph”. A quirky laugh breaks through his perfectly chiseled lips.
The first ball is bowled. A rounded object bolts towards him like a dart. The slightest lift
of his bat triggers the ball, whisking it across the rigid ground.
“Four, it is a four, the first ball is a 4”.  The crowd leaps to their feet, full of excitement.
The vicious lions have been impressed.
“Ahhh” I exclaim. The gloomy sun glares at me through the cotton like clouds. “Tick Tock
Tick Tock” time expeditiously passes by, leaving us to crisp in the hot sun, but not for long.
The Second Innings has begun. In my opinion, he was the best cricketer. But I know for
sure he was the only picky cricketer I knew. “ Could you please come and bowl to me!”
The struggle of having to help him train annoyed me at a point of time. Well, now I know
for sure it has paid off! Luckily I have grown to be a skinny cricket expert. Well, I believe
I am! If only I could be like him! “Quiet down please” bawled the speaker seeking
attention. The judges crawl down from their thrones. Their ground trembling eyes pursue
only the greatest of them all. Now it’s our time to wait.
- Malisha Ghosh
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All for the very first time
-Shopan Dasgupta.

M

emories… stay forever, especially childhood

Returning to my story -after having gone through all the
routine formalities at any International Airport, we waited in the Departure lounge for our bus that would ferry
us to the aircraft that we were
boarding. Bearing the weather in mind and the country
to which we were heading my father brought me the
first seriously expensive shoes at the time in those days.
The brand was a North Star. It was a pair of good quality leather shoes that closely resembles todays shoes
from the company ‘Woodlands’. I had a gleeful smile as
I wore them.

memories…

We boarded the bus an Apron Bus to be precise, and
after a small drive on the Tarmac or Apron, the bus
stopped just about 25 feet away from the aircraft. When
the doors swung open and the aircraft became visible to
me…I was completely mesmerised…gobsmacked.

If I am to say that it was my first love, I wouldn’t be
lying. I was in fifth standard and the year was 1983.
My father was to write a book based on the work of Karl
Marx the famous economist. He was on an assignment
at Oxford University and London School of Economics.
The assignment was for a 6 month’s stay in England and
he wrote to the University seeking permission for his
family to accompany him.
It was Friday 15th April’1983 at about 02:45am my father, mother and myself are at the Indira Gandhi International Airport, Delhi. You would ask that if we were
residing in Pune, then it would be easier for us to take
the flight out of Mumbai (then Bombay) but due to formalities that were beyond my knowledge or experience
in life we had to take the flight out of Delhi. It was a two
-pronged process.
We had to go to the British Embassy in Mumbai as well
as to the Passport Office in Mumbai and stand in long
serpentine queue to get some official stamps, of which I
had no prior knowledge in those
days.
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It was ‘HUGE…..A HUGE ‘AIRCRAFT’. It was AIR
INDIA and the aircraft was named as Emperor Vikram
Aditya. Our return journey from London to Mumbai
was on board Emperor Rajendra Chola. Air India then
had its entire fleet of Boeing 747 dash 100’s and 200’s
named after emperors and kings who ruled in Indian
History. I was left speechless, simply looking at the size
of the aircraft from the bottom step of the Passenger
Boarding Stairs.
There it was, in true ‘Maharaja’ style…in all its glory
and fine livery off the then Air India colours with four
mounted Rolls Royce Engines and its blades turning in
the wind… the APU and its noise. It is the auxiliary
power unit which keeps the aircraft lights and aircon and
other lights and switches operating when the aircraft is
in parked mode….with Belt loaders in the rear aft off
the aircraft and container loader on the front doing their
job of loading cargo and luggage.

Along with the high lift truck from loading all the food
and catering stuff. Every nuance of ground operations
was on in full swing.
No other aircraft in the history of aviation has been more
successful and important and a game changer as the
Boeing 747 first introduced in the late 60’s. The only
other aircraft that was more successful was the Boeing
737 and its entire series of aircrafts as the small carrier.
Boeing 747 was the first wide bodied aircraft and it
made long distance travel a reality. In fact the first Boeing 747 was flown from Seattle on 30th September 1968.
With a capacity of around 500 passengers, the capacity
and operating costs of the 747 on long haul routes were
better than any other aircraft then in service. It was popularly known as the ‘Jumbo Jet’.

look anything like it looks today. In comparison to today
– I would call it a ‘cow shed’.

At exactly 08:40am Dubai time the doors were locked
and after engine start up we rolled down the taxi way for
yet another take off…It was with great speed that we
hurtled down the runway and soon we were at 25000
feet and climbing further to the cruise altitude. Flying in
those days was sans modernisation in terms of passenger
amenities and seats with their own in-flight entertainment and the whole shebang that we have these days.

After breakfast service – an announcement was made on
the PA system which was something like this – Ladies
and Gentlemen now we will be beginning our ‘movie
service’ for this flight… the aircraft has been divided
into 4 sections. I really don’t remember which movies
Over the years of various other experiences with the
were being screened but I do remember that one particuBoeing 747 I loved it for the spaciousness. I loved it for
lar section of the aircraft were being shown ‘Star Wars –
the walk-through galleys, I loved it for the innovative
the return of the Jedi and another section a classic movie
things you could try because there was so much space.
‘Come home Lassie’. I switched my seat with a fellow
Affectionately the pilots would refer to this aircraft as
passenger who thought watching the Hindi movie
‘Daddy’s Yacht’.I climbed up the stairs and into the air‘Mausam’ was a better option starring Sanjeev Kumar
craft through the rear door. The flight was supposed to
and Sharrmila Tagore.
depart at 02:45am, but in a few minutes times on completion of boarding there was an announcement by the
captain…he stated that there was some technical problem that needed to be sorted and hence there would be a On completion of the movie all passengers went back to
their respective seats and we were served a sumptuous
delay in taking off.
‘Air India Lunch’ in its customary marron coloured catering accessories. The menu to my knowledge was Pulao rice with some chicken curry on one side and a vegeFinally, at 04:00am we took off from New Delhi headtarian curry on the other. The crew kept serving us cold
ing towards our first transit stop Dubai. The one real
drinks and juice or alcohol beverages as per the passendisappointment that I had on this experience was that
ger’s request. It was a great experience being pampered
me, my father and mother were seated in the middle row
at 38,000 feet….
of seats and so I was sans – a window. That was really
big disappointment for me. We did ask the Cabin Crew
if there was any possibility to switch seats, but Alas!!
that did not happen. The flight was full.

After the flight took off and before we landed in Dubai
the Cabin crew switched off the lights into night mode
and most passengers fell asleep. At 07:30am we finally
touched down in Dubai and as it was 1983 the airport at
Dubai was not as modern as it was today. We were
parked on the Apron and the stairways were attached for
those passengers who deplaned at Dubai and for those
who boarded to fly onto London. Dubai Airport did not

In those days the first officer and the pilot would keep
the passenger more informed about where they were
flying with details like over which country at what speed
and what was the outside temperature and what was the
estimated time of arrival at Heathrow Airport. On completion of my lunch I asked my father to make a request
to the chief of cabin staff – whether she could give me a
tour of the aircraft, especially I was interested in viewing
the cockpit.
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fore. Even in terms of modernisation off the 80’s – LHR
was way ahead of its times. After finishing all customs
In those day’s there weren’t that many FAA restrictions
formalities and collecting our luggage from the carousel
as such as 11th September 2011 was far away and yet to
we headed towards the intercity bus station at LHR. The
happen. The lady took me for a tour of the galleys inside bus station was simply magnificent. It had two level one
the aircraft and then she took me upstairs and for that we
above ground and one underground. All buses that arhad to climb the winding stairs.. on reaching upstairs it
rived went underground and busses that were to depart
was made clear to me that those passengers were desig- left from above.
nated as ‘first class’. Then came the most sterling moment of my flight when she knocked on the doors of the
cockpit and showed me inside only to be greeted by the
We took a bus from London Heathrow Airport to Padradio engineer and then the pilot and first officer. The
dington station as we were heading to Oxford. Entering
cockpit of a Boeing 747-100 and 747-200 were full of
gadgetry and instrumentation panels. It was nothing like Paddington Station was yet another milestone in terms of
a memory of a life time. It felt as though I was at a movie
the modern day cockpit. The whole stay inside the cockpit from start to finish would have been about 3 minutes set. It resembled like a scene from the great movie ‘The
but it felt as though I had spent half my flying time there great train robbery’. Its grandeur, its opulence, its architecture, the murals the paintings simply exotic and yet it
inside THE COCKPIT.
retained its ‘vintage look’. The trains off the 1980’s, but
compared to what we had back home in India, they were
a sheer leap in faith.
Returned to my forsaken seat and slumped into it just
think about everything that I had seen. I may have fallen
asleep as a result as when I woke we had crossed several The calculated distance from London to Oxford is equal
countries over Middle East and Europe and at around
to 61 miles or 98 km. The train ride on board the Inter03:00pm GMT the Pilot made an announcement that we city from Paddington took exactly an hour at the average
were going to land and ‘descent’ would start soon…the speed of 100kmph. The train ride also a first for me. The
continuous groaning off the engines suddenly reduced
train ride was so smooth and time was off the esand I could actually feel that the aircraft had started to
sence.They ran to the dot. It also gave me the first inlose altitude. It was a magnificent ‘touch down’ by the
sights into the city and rural life of Great Britain. The
pilot as we did not even feel much of a bump.
Engines were called Class 50’s and they were diesel engines with around 10 long carriages that looked the modern part of the trains in the 1980’s. The train started and
rolled out off Paddington station and into the magnificent
From the seat that I was sitting in I tried prying out off
the adjacent row window seat to have my first glimpse of country side as it winded it up towards its destination and
‘Heathrow International Airport’. Upon coming to a halt Oxford station was simply one of its halts.
on the runway and taking a turn to go towards that gates
the aircraft literally took about eight to ten minutes naviUnderstandably we were very exhausted after a long day
gating through the taxi way and apron. On deplaning, I
turned around and had another good look at the magnifi- journeying right from India to London and now heading
for our destination Oxford. We stayed the first night at a
cent aircraft and this was my first day time viewing.
Bed and Breakfast just outside Oxford Station. To my
recollection the name of the place was Porter House.
Never in my life had I been in any B&B. Braving the
It was Spring time in London, but the temperature and
the conditions were wintery as it was cold and rainy and cold my father and myself after having settled into our
room, ventured out to buy some dinner for ourselves.
it was 10degrees Centigrade. It was very cold.
We bought ourselves some take-aways for the night and
went straight back into our room. We called it a ‘DAY’.
As we made our thorough fare through the huge terminal
building, I was simply stunned at the sheer size of the
Airport and its operations. It was the first experience for
me in my life. I had never seen something like this be45

The following day we were headed towards Oxford University and our final place of stay in a place known as
Summertown. Summertown is about 3 kms. from where
we had rested for the night. Early morning the landlady of
the place knocked on our door and reminded us that
breakfast was ready. It was a perfect ‘English breakfast.’
There was a small buffet that had been set. Eggs – fried,
scrambled or poached. Fried or grilled bacon, bacon rashers, sausage, baked beans, toast, butter, jam and fruit
juice. To me it was like a feast. I was eating as though
there was no tomorrow. In terms of beverages there was
English Tea and Coffee.

first night stay in England we finished one hectic kind of
a day. We had travelled right from New Delhi to London
and then to Oxford. All in a day. Another important thing
that I believe happened in that whole experience was – ‘it
was a day of firsts’.

A day in my life when a lot of events took place, a lot of
memories got etched into my mind – All for the Very
First time. Throughout this stay of close to 6 months I
had many a ‘first time’ in my life experience such as
watching a match at Wimbledon Centre Court, watching
the ICC World cup semi-final match between India and
England, flying on board a DC 10, visiting the British
On completion of our breakfast, a car was sent to pick us Council library OR watching the Bond Movie – Octopusup from the university, and it was tasked to drop us off at sy or visiting the National Museum or as simple as getSummertown. This was like the staff and faculty quarters ting to Britain’s favourite snack food - ‘FISH & CHIPS’.
for all those who worked at Oxford University. It was a
lovely place with lush green lawns and gardens. We then
met with the Rector who was a fine elderly lady who
Through-out all our lives we simply get past most days
talked with my father and then on completion of formali- nonchalantly, but I don’t think we stop for a while and
ties handed us the keys to our place of residence, a place say – “Oh! I think that was a first for me in my life toof residence for the next 6 months. Thus started our stay day”. In any case you all have done something for the
in Oxfordshire.
first time today and that is when you have finished readBut to simply park the bus a little bit behind; that is when ing this for the very first time.
we threw the duvet covers over our heads and we
switched off the room lights off the B&B room for our
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Dementia: we all need to know
and talk more about it

– low levels of physical activity, unhealthy diet low in
fresh fruits and vegetables, and high in salt, sugar and
processed ingredients, as well as smoking, and heavy
alcohol use can lead to high blood pressure, diabetes and
other conditions. These conditions damage the blood
vessels that supply blood to the brain, and therefore can
-Dr Rita Krishnamurthy
cause dementia. Other ways to prevent or delay dementia is said to be having an active social life, such as participating in group activities, dancing, playing sports or
doing other types of physical activity, and keeping the
mind active by learning new things (such as learning to
play a musical instrument, learning a new language,
emory loss, forgetfulness, confusion…. many of us drawing or painting), doing puzzles etc.

M

have experienced and wondered “I am going to get de- There is a lot of stigma attached to any mental illness,
including dementia. People are fearful of being diagmentia?” What is dementia? Is it the same as Alzheimer’s disease? Is it the same as memory loss in old age? nosed or of having a family member diagnosed with
Alzheimer’s disease or another type of dementia. This is
It is true that it is often hard to distinguish between ageperfectly understandable as there is very little known
related forgetfulness and early signs of dementia. Forabout it, it’s not openly discussed, and it is seen as a
getfulness and confusion can happen under many cirterrible, incurable disease. While it is true that severe
cumstances; illness, trauma or grief, after major surgery
dementia is usually not reversible, there are some types
etc. In many cases this condition is not permanent and
of dementia where the symptoms may be reversed or at
people can revert to their normal state after recovering
least reduced by addressing the cause. While there is no
from the initial cause. However, some people will expecure for dementia, there are medications and other types
rience these symptoms (often known as cognitive deof treatments and care options available that may reduce
cline) and then go on to develop dementia. In dementia
the symptoms or help cope with them. Caregivers of
the symptoms are more severe than those seen in normal
people with dementia may also be eligible for support
aging, and there are often other accompanying sympand help. Therefore, it is important to seek medical attoms.
tention for yourself or your family member as early as
So what is dementia? In clinical terms, dementia is
possible.
characterised by deficiency in several functions including memory, reasoning, language, and the ability to perform everyday activities. The main cause (50 percent of There are several places where people can get help and
cases) of dementia is Alzheimer’s disease. Alzheimer’s information. Your GP can advise you of the best places
disease is usually linked to genetic causes. Another
to get further help and support. Other places to get inforcommon cause of dementia is stroke. When a stroke
mation from are Dementia New Zealand (http://
happens, blood supply to a part of the brain is lost. This www.dementia.nz/) and http://www.alzheimers.org.nz
may lead to dementia, depending on the region of the
and the New Zealand Ministry of Health (http://
brain that is damaged. Vascular dementia is another type www.health.govt.nz/your-health/conditions-andof dementia, associated with damage to blood vessels in treatments/diseases-and-illnesses/dementia).
the brain due to high blood pressure, diabetes, and damDisclaimer: the author is not a health professional,
age related to drug and alcohol overuse. This type of
therefore this article is meant for general information
dementia is potentially preventable. Treatment options
only. Please seek the advice of your doctor if you have
depend on the individual diagnosis, and on the person’s
any concerns about your health or that of your family
medical history and other co-existing conditions. For a
member.
proper diagnosis, a person has to be evaluated by a specialist psychiatrist using special tests.
Importantly, there is more and more evidence nowadays Reference:
that many types of dementia can be prevented with a
Whalley L J and Breitner J. Fast Facts: Dementia. 2nd
healthy lifestyle, in the same way that heart disease and
Edition. Health Press Ltd 2009.
stroke can be prevented. This is because a poor lifestyle
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দেব-দেবী ও তাাঁদের বাহন
অমিত দেনগুপ্ত

ব্রহ্ম - এক ও অমিতীয়। একথা স্বীকার কদরও বহুদক দিদন দনওয়া

েব শাদেই স্বীকৃমত দপদয়দে। দযিন মবশা েিযদের উপমরভাদগ
প্রব দরাদতাদবগ ও উর্ত্া তরঙ্খ মবেযিান, অথচ গভীর ত দেদশ
যায়। দবদে এক ব্রদহ্মর কথা আদে, আবার দবদেই ইন্দ্র, বরুণ,
অেীি ৈস্তযয্ ও শা� গাম্বীযয্ মবেযিান, দতিনই একই ব্রদহ্মর
অমি, যি, েূযয্ ইতযামে বহু দেবতার স্তুমতও আদে। কাদরা কাদরা
মভতদর েগুণ-মনগু্ণ , েত্রক্রয়-মনত্রিয়, োকার-মনরাকার, েযই
িদত মতন দ াদকর প্রদতযক দ াদক এগাদরা জন কদর দেবতা
মবরুদ্ধ ভাদবর কল্পনাও েম্বব। এদকর িদধয বহুদের ভাবনার েূি
আদেন। দেই মহোদব ত্রিদ াদকর (স্বগ-ির্ত্্
্
-পাতা - এই মতনটি
এইখ্াদনই। মনজ আন�, মনজ দখ্ ার জদনযই এক ও অমিতীয়
দ াদকর ) দেবতার েংখ্যা দিাি দতত্রিশ। আবার ঋদেদে মতন
পরি পযরুদের বহুরূদপ মবমচি ী া। এক ও অমিতীয় ব্রহ্ম মনদজর
হাজার মতনশ উনচমিশ জন দেবতার উদিখ্ আদে। এইভাদব ধীদর
ঈশ্বরীয় ভাদব বহুিযখ্ী শত্রির, বহুদেবতার েৃটি ও রূপ মনদয়দেন।
ধীদর দেবতার ক্রিবমধত্ েংখ্যা হদয় োাঁমিদয়দে দতত্রিশ দকািীদত।
মতমনই আমে েৃটিরূদপ আত্মপ্রকাশ কদরন এবং তাাঁরই দেহ ও িন
মবশ্বভুবনদক ভাবা হদয়দে দেবতািয় রূদপ। ভূ দ াক-েযযদ াকদথদক মবশ্ব ও প্রজা েৃটি হদয়দে। এই ভূ মিকা, েৃটিকত্া ব্রহ্মার।
দগাদ াক ের্ব্িই
্ দেবতার পযণয অমধষ্ঠান। ের্ব্িই
্ ব্রহ্মেশন্
আবার, দকব িাি এই েৃটিদতই দতা কাজ হদব না। পা নকরদত যারা অভয�, তাাঁরা দয ের্ব্িই
্ দেবতার প্রকাশ উপ ম�
দপােদণর বা মস্তমতরও দতা প্রদয়াজন আদে। মবদশ্বর পা ক ও
করদবন, এদত আর আশ্চযয্ মক? অবশয তাাঁরা এও জাদনন দয,
মনয়ন্ত্রক-রূদপ মযমন প্রকটিত, মতমনই নাি পমরগ্রহ কদরন
এক ব্রহ্মশত্রিরই মবমভন্ত প্রকাশ এই দেব ও দেবীগণ। এক
মবষ্ণযরূদপ। মকন্তু েৃটি ও মস্তমতর োদথ োদথ ঈশ্বদরর আরও এক
পরদিশ্বরই মবমভন্তরূদপ মবরাজিান। শ্রীি�গবে গীতায় ভগবান
োময়ে আদে। তা দহা মবনাশ। আজ দয জন্মাদে কা দে িরদে।
শ্রীকৃষ্ণ, মবশ্বরূপ প্রেশদনর
্
েদ অজযন
্ দক তাাঁর অন� রূপ ও
আর এই মবনাদশর মযমন নাদির গুরু, মতমন হদ ন েোমশব িদহশ্বর।
অন� ঐশ্বদযর্ প্রকাশ দেখ্াদ ন। শ্রীশ্রীচন্ঠীদত শুম্বােযদরর দিাহ
“েৃটি-মস্তমত-মবনাশ”- ঈশ্বদরর এই মতন প্রকার কাজ বা োময়ে,
ভঙ্খ কদর িা েূগা ্ ব দ ন, “দর শুম্বা, তু ই ব মেে, আমি বহুর
যথাক্রদি, ব্রহ্মা (েৃটি), মবষ্ণয (মস্তমত), িদহশ্বর (মবনাশ) পা ন কদর
শত্রি মনদয় েংগ্রাি করমে? মকন্তু জগদত আমি দতা একাই আমে,
থাদকন। আবার এনারাই (ব্রহ্মা-মবষ্ণয-িদহশ) এদকর িদধয বহুরূদপ
আর দক আদে ? এই েব িাতৃকাশত্রি এক আিা হদতই উে্ভুতা।
ী ারত। একই বযাত্রি দযিন তার েীর স্বািী বা স্বািীর েী, দেদ দেই বহুশত্রিদক আত্মস্ত কদর মনদয় আমি একাই মবরাত্রজতা।”
দিদয়দের বাবা অথবা িা, তার মনদজর বাবা-িাদয়র দেদ বা দিদয়,
এদকর িদধয বহু এবং বহুর িদধয এদকর এই েিন্বয় ভারদতর প্রায়
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ব�য-বা�দবর ব�য , প্রমতদবশীদের প্রমতদবশী, দেদশর নাগমরক,
োংোমরক দেদি জযাঠা-দজটঠ, কাকা-কামক, িািা-িামি, দিদোিামে, োো-মেমে, ভাইদবান, আদরা কত মকেু –অথচ বযাত্রিিা
একই। এক হদয়ও কত মবমভন্ত ও মবমচি ভুমিকাদত মবচরণ করদত
হয়। টঠক দতিমন, পরদিশ্বরও, একহদয় তাাঁরই রমচত এই মবমচি
মবদশ্ব নানা নাদি, নানা রূদপ নানা ভূ মিকায় অবতীণ ও
্
ী ারত
হন। তাই এদকর এই বহুে কল্পনায় দকানও অেঙ্খমত বা দোে দনই।
তাই শুধয ব্রহ্মা-মবষ্ণয-িদহশ্বদরর, এই মতন দেবতার উপােনা কদরই
আযয্ িনীেীরা ো� হন মন এবং তৃমপ্ত াভ করদত পাদরন মন। তাই
তাাঁদের িানদে ক্রিবমধত্ দেবতার েংখ্যা োাঁমিদয়মে দতত্রিশ
দকািীদত। অমধকাংশ দেদিই অ�মবশ্বাে ও গতানযগমতক ধারায়।
ভারতবদের্ আযয্ ঋমেরা উপ মি কদরমেদ ন ব্রৈহ্মকমচ�া ও
োধনা, ঈশ্বর োধনার েদর্ব্ার্ত্ি
্
অবস্তা হদ ও, দেই উচ্চতর
ভূ মিদত িানযে েহদজ দপৌোদত পাদর না। দয �দর দে এখ্ন আদে,
তাদক দে �দরর উপদযাগী কদরই প্রাথমিক োধনার পথ দেখ্াদত
হদব। তার ধারণা-শত্রি ও দযাগযতার ক্রি-পমরপযটির োদথ োদথ
োধনার উপায় মশো মেদ তদবই তা েফ হয়। দয োদির
েদবিাি হাদত খ্মি হদয়দে, তাদক এি এ ক্লাদের মশো মেদ দে
মক তা বযঝদত পারদব? পারদব না। মকন্তু ধীদর ধীদর েীর্মেন
্
অধযবোদয়র িারা, ধাদপ ধাদপ উদঠ, একমেন দেই েদর্ব্াচ্চ
্ �দর
দে মনশ্চই দপৌোদত পারদব। িযটিদিয় কদয়কজন উচ্চ োধদকর
কথা বাে মেদ , োধারণ জনতা ধি জগদত
্
একা�ই মশশু। তাদের
দিধা ও ধারণাশত্রিও অল্প; আগ্রহ ও বযাকয তাও পযযাপ্ত
্ নয় এবং
োধনা শত্রিও ততিা উন্তত নয়। আযয্ িনীেীদের েয মে েক
�দরর, িানযদের িদধযই েদর্ব্াচ্চ
্ অধযাত্ম-জ্ঞাদনর েত প্রচার ও
প্রোর। িানযদের িন�ত্ত্ব ে�দ� তাাঁদের জ্ঞান মে পমর�ার ও
গভীর। তাাঁরা বযঝদত দপদরমেদ ন, নাি ও রূপ োিা োধারণ িানযে
দকানও বস্তুরই ধারণা করদত পারদব না। কাদজই তাদের যমে
উচ্চতর অধযাত্ম–তদত্ত্বর মশোয় মশমেত কদর তু দত হয়, তা হদ
নাি ও রূদপর কথাই আদগ ব দত হদব। রূদপর োধনার িদধয
মেদয়ই অরূদপর তত্ত্ব বযঝাদনা েহজ। পরি েতযদক উপ মির
দোপান মহোদব অরূদপর এই রূপ কল্পনা। নাি ও রূদপর পূজাদক
দকউ �া� ও কযে�ার ব দত পাদরন, মকন্তু অপ্রদয়াজদন এর
উৎপমর্ত্ ও প্রচার হয়মন। আেদ এ কল্পনা িানযদের মনদজর েৃটি
নয়, এ কল্পনা ব্রদহ্মর মনদজরই।

প্রদতযক দেব-দেবীই এক মবদশে শত্রি, তত্ত্ব ও ভাদবর িূমর্ত্্।
দেবতার িূমর্ত্্ আিাদের োিদন মবরাত্রজত বা মবরাত্রজতা থাদকন।
মকন্তু, মতমন (িূমর্ত্্) আিাদের োদথ কথাও বদ ন না, প্রদশ্নর উর্ত্রও
দেননা। তাই দেবতত্ত্ব, দেবতারস্বরূপ, িমহিা ও প্রকৃমতই বা আিরা
জানদবা দকিন কদর? আিরা দেখ্দত পাই প্রদতযক দেব-দেবীর
এক-একিা মবমশি বাহন আদে। দেব-দেবীর েদঙ্খ তাাঁর, বাহদনর
কল্পনা স্থবমেক কা দথদকই চদ আেদে। দযিন েষ্ঠীঠাকযদরর
বাহন মবিা , েরস্বতীর বাহন হাাঁে, েীর বাহন দপাঁচা, যদির বাহন
দিাে, মশদবর বাহন োাঁি, েূগার
্ বাহন মেংহ। দেব-দেবীর োদথ এই
বাহদনর কল্পনা দকন? আেদ দেব-দেবীর বাহন, তাাঁদের (দেবদেবীর) রহেযিয় মনগূঢ়ভাব, শত্রি ও তদত্ত্বরই অনযতি পমরবাহক
রূদপ মবরাজিান।

দেবতার িূমর্ত্্ আিরা রচনা কমর। তাদত আনযষ্ঠামনক প্রাণ-প্রমতষ্ঠাও
করা হয়। মকন্তু েমতয-েমতয প্রাণ-প্রমতষ্ঠা হয় মকনা আমি/আিরা
জামননা। অথাৎ
্ দেব-দেবীর স্থচতনযেত্ত্বা আিাদের কাদে অধরাই
দথদক যায় এবং তাাঁরা (দেব-দেবীরা) আিাদের কাদে অপ্রতেযই
দথদক যান। দেব-দেবীরা অপ্রতেয থাকদ ও তাদের জীব� ( প্রাণপ্রমতটষ্ঠত ) বাহনরা মকন্তু আিাদের আদশ পাদশ প্রায়ই দর্ারাদফরা
কদর অথবা মচমিয়াখ্ানায় (বা বদন জঙ্খদ ) ঠাাঁই পায়। তাদের
অদনকদক (গৃহ-পাম তদের ) মনদয় আিরা র্রকন্তাও কমর।
আিাদের স্থেনত্র�ন জীবদনর নানা প্রদয়াজদন তারা আিাদের
োহাযয কদর। আিরাও তাদের অদনকদক অপতযদেদহ ও
ভাদ াবাোয় া ন-পা ন কমর। আিার বামিদতই েষ্ঠীঠাকযদরর
মতনদি বাহন (মবিা ) আদে। আবার অদনদকর বামিদতই
যিরাদজর (বাহন নয়) প্রহরী, কযকযর পাম ত হয়।

বাহন দেব-দেবীর পমরবহদনর উদেশয মেদ্ধ কদর, তাাঁরই বশীভূ ত
হদয় তাাঁর আবশযকীয় দেবা কদর। দেজদনয দকব বাইদরর মেক
দথদকই মবচার কদরই নয়, মভতদরর মেক দথদক মবচার করদ ও
আিরা দেখ্দত পাব দয দেব-দেবীর ও তাাঁদের বাহদনর িদধয
দযৌত্রিকতা ও েিধমিতা
্ আদে। এই বাহনদের আকৃমত-প্রকৃমত,
হাব-ভাব, স্বভাব-চমরি, চা -চ ন এই েব আিাদের জানা।
বাহনদের এই মবমশিতার িদধযই দেব-দেবীরতত্ত্ব-েদেত যমকদয়
আদে। মবদেেণ করদ দেখ্া যাদব দয উপযযি দেব-দেবীর োদথ
উপযযি বাহদনর কল্পনা বা মনবাচন
্ যদথাপযযি হদয়দে। দয
দেবতার োদথ দয বাহন িানায় বা দযাগয, দেই দেবতার োদথ দেই
আজও ভগবান বা দেবদেবীর ে�দ� িানযদের িদন নানা ত্রজজ্ঞাো/ বাহদনরই কল্পনা বা েংদযাজনা করা হদয়দে। আদগই উদিখ্
প্রশ্ন আদে। বাদরা িাদে দতদরা পার্ব্ণ-এর
্
ধর্ম্মীয় আচার-প্রথা
কদরমে দয মবশ্বভূ বনদক ভাবা হদয়দে দেবতািয় রূদপ। এবং দেই
অনযযায়ী অদনক দেদিই অ�মবশ্বাে ও গতানযগমতক ধারায় নানা
মহোদব ধীদর ধীদর দেব-দেবীর ক্রিবমধত্ েংখ্যা হদয় োাঁমিদয়দে
দেবদেবীর পূদজা আজও হদয় আেদে।
দতত্রিশ দকািীদত। দতত্রিশ দকািী দেব-দেবী ও তাাঁদের বাহন ে�দ�
দ খ্ার োিথয্ আিার দনই এবং দে দচিাও আমি করমে না। আমি
এখ্নও পয�
্ আিার েদঙ্খ এিন কাদরার পমরচয় হয়মন, মযমন
কদয়কজন ( আিজন ) দেব-দেবী এবং তাাঁদের বাহন ে�দ� এই
ভগবানদক দেদখ্দেন বদ োমব কদরদেন। ভগবানদক আমিও
প্রবদ� আদ াচনা করব।
কখ্নও দেমখ্মন। মকন্তু ভগবান মবষ্ণযর বাহন, গরুি োিা আিরা
প্রায় েকদ ই তাাঁদের (দেব-দেবীর) েি� বাহনদের (গৃহ-পাম ত
এবং বনযপশু-পামখ্) দেদখ্মে এবং দেখ্দত পাই। প্রাণী-মবজ্ঞাদনর
েষ্ঠী দেবী
েৃটিদত মবচার করদ আিরা দেখ্দত/বযঝদত পারব দয, প্রদতযকটি
দেব-দেবী ও তাাঁদের বাহন ে�দ� আদ াচনা প্রেদঙ্খ আমি
বাহদনর আকৃমতগত ও প্রকৃমতগত স্থবমশি দেব-দেবীর স্বরূপ ও
প্রথদিই িা েষ্ঠী ও তাাঁর বাহন মেদয়ই শুরু করদবা। তার েযদিা কারন
স্বভাব ধদির্ োদথ ঐকয ও েিন্বয় আদে। আজ আমি দে
আদ াচনাই করদবা। আিার আদ াচয মবেয় দহাদ া “দেব-দেবী ও আদে। প্রথি কারন, জন্মিাি েযমতকাগৃদহই আিরা ব�না কমর
িাতৃত্ত্বশত্রির প্রতীক দগৌরবণা,্ মনতযা, মিভুজা, বরাভয়োময়নী,
তাাঁদের বাহন”।
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দকউ মপদঠ, দয দযভাদব পাদর িাদক মর্দর ধদর। িা ও ে�াদনর
এতিা িাখ্া-িামখ্ িনযেয েিাজ োিা (পশু-েিাদজ) মবদশে দেখ্া
যায় না। মবিা মেদন ও রাদত েিেশী, িনযেয িাতার দেহেৃটিও
দেই ভাদবই জীবদনর আদ া ও অ�কাদর েিানভাদব বমেত।
্
িনযেযমশশু িাদয়র উপর একা� ভাদব মনভ্রশী । িা টঠক দযভাদব
দগৌরবণা ্ মবদশেণটি েত্ত্বগুদণর প্রকাশক। তাই বাৎেদ যর
রাদখ্ন, দেভাদবই থাদক, যা খ্াওয়ান, তাই খ্ায়, যা পরান, তাই
অমধদেবতা দেবী েষ্ঠীও হদয়দেন দগৌরবণা।্ মনতযা-মবদশেণটিও
পদর। তার মনজস্ব দচিা বা অধযাবোয় মকেুই থাদক না। বাচ্চা
িাতৃশত্রির দেদি খ্যবই প্রদযাজয। কারণ েযদখ্-েযুঃদখ্, মবপদেঅবস্তায় মবিা োনা গুদ াও টঠক দেই রকি। িা মবিা িযদখ্
আপদে, আমধ-বযামধদত জীবদন-িরদণ দকান অবস্তাদতই িাতৃদেহ কদর তাদের দযখ্াদন মনদয় রাদখ্ - উনযদনর পাদশ, োইদয়র গাোয়,
য়-েয় হয় না। ে�াদনর প্রমত িাদয়র িিতা ও বাৎে য
দকানও দগাপনীয় জায়গায় - তারা দেখ্াদনই থাদক। মনজস্ব দকানও
ের্ব্াবস্তায়
্
েিভাদব থাদক। তাই িা েষ্ঠীর দেদি বরাভয়োময়নী
ইো, দচিা বা অধযাবোয় তাদের থাদক না। ওমেদক িা বাাঁের যখ্ন
মবদশেণটিও যদথাপযযি হদয়দে। িা েিীই স্বগীয় িাতৃদের দশ্রষ্ঠ
মনদজর বাচ্চাদক মনদয় এক গাে দথদক অনয গাদে াফ দেয়, তখ্ন
প্রতীক। আেশ জননীর
্
েোচার ও পমবিতার উোহরণ মহোদব
বাের-বাচ্চািা তার িাদক জাপদি ধদর থাদক। এদেদি বাচ্চা
মতমন হদয়দেন মেবযবেন পমরমহতা। (আিাদের দগর� র্দরর িাদয়র বােরিারও মকেুিা দচিা বা অধযাবোদয়র প্রদয়াজন হয়। মকন্তু
িতন তার বেন। দনই মবদশে জাাঁক-জিক। ) প্রেন্তবেনা িাদয়র
মবিাদ র দব ায় দে বা াই দনই।
িযদখ্র একিুখ্ামন হামে েব েযুঃখ্ ভুম দয় দেয়, েব েযভা্ গয দিাচন
কদর। তাাঁর প্রেন্ততা েক ক যাদণর দহতু । দিাি কথা আিাদের
একিু বি হদ িনযেয জননী বাচ্চাদক োাঁিাদত, হাাঁিদত, মনজ হাদত
ৃ
দগরদ�র স্থেনত্র�ন জীবদনর িাতদত্ত্বর ের্ব্-েয
্
েণ েম্পন্তা
দখ্দত দশখ্ান, স্বাব �ী হদত দশখ্ান। টঠক দেই রকি ভাদব, একিু
িাদয়র দয রূপ হওয়া উমচত, িা েষ্ঠীর কমল্পত রূপ টঠক দেই িত। বি হদ মবিা িাও তার োনাগুদ াদক স্বাব �ী হবার জদনয
মতমন বাি দকাদ ে�ান ধারণ কদর আদেন (যা আর দকানও দেব- প্রথদি তার দ জ েযম দয় তাদের দখ্ দত দশখ্ায়, এবং ধীদর ধীদর
দেবীর কল্পনায় দনই )। িা েষ্ঠীই িাতৃদত্ত্বর দশ্রষ্ঠ প্রতীক।
তাদের প্রকাদশয মনদয় দবিায়, তাদের ভয় দভদঙ্খ দেয়। অবদশদে
োনাগুদ া ইেযর-বযাঙ ইতযামে মশকার করদত দশদখ্। তাই িা মবিা
অথাৎ
্ মবিা ীর বাৎেদ যর দজাদরই (দেদ ) মবিা দপদয়দে িা
িা েষ্ঠীর বাহন মবিা দকন?
েষ্ঠীর চরণাশ্রয়। ‘েতীর পযদণয পমতর িযত্রি।‘
বহু-ে�ানোময়নী িা েষ্ঠীর োদথ মবিাদ র বাহনদের কল্পনা,
মবিাদ র প্রজনন শত্রির ও িাতৃদত্ত্বর স্বভাব দথদকই এদেদে।
মবিা দকন িা েটির বাহন, এ প্রেদঙ্খ েবদচদয় উদিখ্দযাগয যযত্রি , ভগবানমবষ্ণয
িা মবিাদ র বাৎে য ও অপতয ে্দেহ-পরায়ণতা। মনজ ে�াদনর
প্রমত অপতযদেহ-িিতা পশু-পামখ্, কীি-পতঙ্খ, েি� প্রাণীর
ভগবান মবষ্ণয, আিাদের অনযতি দশ্রষ্ঠ আরাধয ভগবান। মতমন
িদধযই অল্প-মব�র থাদক। এিা জীবিাদিরই েহজাত ধি।্ মকন্তু িা “গরুত্মান”, অথাৎ
্ গরুি যাাঁর বাহন। মতমন নারায়ণ।
মবিাদ র অপতয-দেদহর মকেু মবদশেে আদে। িা মবিা তার
বাচ্চা-গুদ াদক এিন দেদহ-যদে, দপ্রদি, বাৎেদ য, িিতায়
অদনক পত্রিদতর িদত মবষ্ণয আেদ েূদযযরই
্ নািা�র। মবষ্ণয ও
পা ন কদর দয, তা দেখ্দ েমতযই অবাক হদত হয়।
েূযয্ দয অমভন্ত, দবদেও তার উদিখ্ আদে। ভগবান মবষ্ণযদক
আিরা জগৎ পা ক বদ জামন। আবার আধযমনক মবজ্ঞান েূযযদক
্
পৃমথবীর দপােক-শত্রিরূদপ প্রমতপন্ত কদর। মবষ্ণয, শ�-চক্র-গোপদ্ভধারী; মতমন পীতা�র পমরমহত, নবেূর্ব্াে
্ শযাি, দকৌ�ভধর।
তাাঁর এই িূমর্ত্্ কল্পনায় েূদযযর
্ কদয়কটি স্থবমশিয/গুণ েয করা
যায়। েূযয্ আকাদশর বযদক েীপ্ত। আকাশ নী এবং মব�ারধিী।
পীতবণ ্(হ যে বণ ্) েূদযযর
্ মকরণ, েিগ্র আকাশ এবং মবশ্বদক
পমরবযাপ্ত কদর থাদক। আকাশ, েূযয্ এবং েূদযর্ েীমপ্ত—এই
মতনদি বস্তুদক একত্রিত করদ তা ভগবান মবষ্ণযর িূমর্ত্্র েদঙ্খ
েহদজই মিদ যায়। আকাশ মব�ারধিী, মবষ্ণযও ের্ব্বযাপক;
্
আকাশ নী বণ ্, মবষ্ণযও নী বণ ্; আকাশ মবশ্বভূ বন আোেনকারী,
মবষ্ণয পা নকর্ত্্া , েূদযযর
্ মকরণরামশ পীতাভ ( হ যে রদঙর ),
মবষ্ণযরও পীতা�র দবশ। আকাদশর মব�ার মবষ্ণযর ের্ব্-বযাপতার
্
প্রতীক। ভগবান মবষ্ণয ের্ব্বযাপী,
্
মবভু—েিগ্র মবশ্ব-ব্রহ্মাদি এিন
দকানও স্তান বা বস্তু দনই দযখ্াদন মবষ্ণযর ের্ত্া দনই। দযিন েিগ্র
পৃমথবীরও এিন দকানও জায়গা/স্তান দনই দযখ্াদন েূযয-মকরণ
্
েেযজাত মবিা োনাগুদ া মিউ-মিউ কদর কাাঁদে দযন টঠক
দপৌোয় না। তাই ভগবান মবষ্ণয আিাদের অেৃশয দেবতা নন,
আাঁতুর র্দরর নবজাত িানব মশশুর িত। বাচ্চা গুদ ার কান্তা শুদন েূযযিিদ
্
র আেদন েূযয্ বেচদক্রর
্
মনয়ািক, মবষ্ণযও চক্রপামণ।
িা মবিা দেৌদি এদে তাদের �নযোন ও দেহ োন কদর আশ্ব� ও মতমন মনতয মবরাজিান। প্রমতমেনই আিরা তাাঁর মেবয েশন্ াভ
শা� কদর। িা কাদে এদ োনাগুদ া উৎফযি হদয় দকউ বযদক,
করদত পামর।
মেবযবেন পমরমহতা, বািদকাদ ে�ান ধারণ কদর থাকা, বহূে�ানোময়নী, প্রেন্তবেনা, বাৎে যিয়ী ও িাতৃিয়ী িা েষ্ঠী
ঠাকযরদক। জাতদকর জদন্মর েষ্ঠ (েয় ) মেদন েূমতকাগৃদহ এবং
একযশ মেদন িা েষ্ঠীর পূজা করা হয়।
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েূযয্ নারায়ণ

মবষ্ণযই েৃটি-মস্তমত-মবনাদশর কর্ত্্া। রদজাগুণ অব �ন কদর যখ্ন
মতমন েৃটি কদরন, তখ্ন মতমনই ব্রহ্মা। মতমনই যখ্ন েত্ত্বগুণ
অব �ন কদর পা ন কাযয্ কদরন, তখ্ন মতমন মবষ্ণয। আবার মতমন
যখ্ন তদিাগুণ অব �ন কদর রুেরূদপ মবনাশ কাযয্ কদর
থাদকন, তখ্ন মতমনই মশবঠাকযর/িদহশ্বর। ভগবান মবষ্ণযই েক
তদত্ত্বর রাজা। এই মতনটিই তাাঁর েগুণ- রূপ। স্থবজ্ঞামনক েৃ টিদত
মচ�া করদ েূদযযর
্ দেদিও টঠক তাই। েূযযই
্ মবশ্ব-েৃটির কারণ,
েূযযই
্ এই মবদশ্বর পা ন-কর্ত্্া এবং মবনাশ-কর্ত্্া।
আদগই বদ মে দয এখ্নও পয�
্ আিার েদঙ্খ এিন কাদরার
পমরচয় হয়মন, মযমন ভগবানদক দেদখ্দেন বদ োমব কদরদেন।
ভগবানদক আমিও কখ্নও দেমখ্মন। মবষ্ণযদক যমে েূযয্ মহোদব
কল্পনা করা বা ভাবা হয়, তা হদ দতা ব া যায়, দয ভগবান মবষ্ণযই
একিাি ভগবান (বা দেবতা ), যাাঁর েশন্ আিরা দরাজই দপদয়
থামক। আবার ভগবান মবষ্ণযই একিাি ভগবান (বা দেবতা ) যাাঁর
বাহন দক আিরা, ( at least আমি) কখ্নও দেমখ্মন। অথচ
অনযানয দেব-দেবীর েশন্ না দপদয়ও তাাঁদের বাহনদের আিরা
প্রায় েবাই দেদখ্মে। দযখ্াদন ভগবাদনর েশন,
্ দেখ্াদন বাহদনর
েশন্ দনই, আর দযখ্াদন বাহনদের েশন্ দেখ্াদন ভগবাদনর
(দেবদেবীর) েশন্ দনই।

দেদখ্দেন বদ োমব কদরদেন। জীবমবজ্ঞাদনর েৃটিদতও দকানও
আদ াচনা বা যযত্রি এদেদি েম্বব নয়। এদেদি আিাদক পযরাদণর
োহাযয মনদত হদব। আদগই উদিখ্ কদরমে দয, দবে-পযরাদণ
ভগবান মবষ্ণযদক ব া হদয়দে “গরুত্মান”। অথাৎ
্ গরুি যাাঁর বাহন।
দবে-পযরাদণ উমিমখ্ত আদে মবষ্ণয-বাহন গরুদির ব বীদযযর
্ কথা।
গরুি অপরাদজয়। মনজ িাতা মবনতাদক োেবৃমর্ত্ দথদক উদ্ধাদরর
জদনয গরুি স্বগ দথদক
্
অিৃত এদনমেদ ন। তখ্ন গরুদির েদঙ্খ
েহ্মেনয দেবরাজ ইদন্দ্রর তু িয যযদ্ধ হয়। তখ্ন ইদন্দ্রর দনতৃদে
দেবতারা মবজয়ী হদত পাদরন মন। মনরুপায় ইন্দ্র তখ্ন মনদেপ
কদরন তাাঁর বজ্র। িহাবীর গরুি বদজ্রর ের্ম্মান রোর জদনয হামে
িযদখ্ তাাঁর একটি িাি পা ক মবেজ্ন মেদ ন।
শত্রি ও ভত্রি েযই মেক মেদয়ই গরুদির চমরি েয ভ।
্ মতমন মেদ ন
িাতৃভত্রির েয ভ্ উোহরণ। মনদ াভতার
্
মেক মেদয়ও তাাঁর চমরি
অনযপি। মনজ ব -মবক্রদি অিৃত-পাি হ�গত হদয়দে, তবযও
অিৃদত তাাঁর মব�যিাি দ াভ বা আেত্রি দনই। গরুদির এই
গুণাব ী ভগবান মবষ্ণযদক আকৃি কদর। মতমন চাইদ ন বর মেদত।
গরুি চাইদ ন অিৃত পান োিাই অির হদত এবং ের্ব্ো
্ ভগবান
মবষ্ণযর চরদণ আশ্রয়/ঠাাঁই দপদত। দেই দথদক গরুি হদ ন ভগবান
মবষ্ণযর বাহন।

িা েী
বা েূদযযর
্ িত দজযামত যাাঁর , ই�যখ্� �ারা দশামভত, মবমবধ রদে
মবভূ মেতা, শাম ধাদনর ি�রী, পদ্ভ ও দকৗ�ভিমণ মযমন ের্ব্ো
্
ধারণ কদর থাদকন, পদদ্ভর িত ত্রিনয়ন যাাঁর , বামণজযরূপা,
মবষ্ণযপেী, ভূ ী া, মনতযা, েযখ্প্রো পরিা-েয�রী ও পরিাথিয়ী,
্
হাদত পাশ ও অঙ্কযশ, মবশা াকায় চার হামত গঙ্খাজ মেদয় মনতয
যাাঁর অমভদেক কদর, মতমনই িা েী। গৃদহ মতমনই গৃহ েী।
বমণকদের বামণজয-রূমপণী। মতমন ের্ব্শেযাত্র
্
ত্মকা অথাৎ
্ ের্ব্ ্
শদেযর অমধষ্ঠািী দেবী। মতমন েবভূ্ দতর জীমবকার উৎে। মতমন
ধনদেবী। এই রূদপই আিরা তাাঁর আরাধনা কমর।
েী েিযে-তনয়া, দেবােযদরর েত্রর্ম্মম ত ি�নপ্রদচিা হদত তাাঁর
আমবভ্াব। তাাঁর আমবভ্াব কাদ েিযেগভ্ দথদক প্রচুর ধন-রে ও
অিৃত উত্রিত হদয়মে । তাই মতমন ধন-ঐশযয্ প্রামপ্তর দেবী।

গরুি দকন ভগবান মবষ্ণযর বাহন?
আদগই বদ মে দয, গরুি নাদি দকানও পশু বা পামখ্ আমি
কখ্নও দেমখ্মন। আর আমি এিন কাউদক জামননা মযমন গরুিদক
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পযাাঁচা দকন েীর বাহন?
খ্যবই অবাক হওয়া স্বাভামবক দয, শ্রী, দেৌ�য ও
্ দেৌভাদগযর
অমধদেবতা পরিা-েয�রী িা েীর বাহন -- কোকার, মেনা�,
কক্শ-ক�, মহং�-স্বভাব –- পযাাঁচা। িদন হওয়া স্বাভামবক দয িা
েীর েবই ভাদ া, দকব িাি বাহন মনবাচনই
্
যদথাদপাযযি হয়
মন। েংোদর এত েয�র েয�র পশু-পামখ্ থাকদত মতমন পযাাঁচাদক
দকন তাাঁর বাহনে মেদ ন ? আেদ িা েীর েদঙ্খ পযাাঁচার
েদর্ম্ম ন েম্পূণ েঙ্খমতপূ
্
ণ।্ ের্ব্ প্রকার
্
শদেযর অমধষ্ঠািী দেবীর
বাহন পযাাঁচা ধাদনর শত্রু ইাঁেযর-কযদ র েংহার কদর শেয বা ধান
রোর ব্রত পা ন করদে। মেদনর দব ায় পযাাঁচা দগা-দবচারা, গাদের
দকািদর আত্মদগাপন কদর থাদক। রাত্রির অ�কাদর দে েযধে্ ।্
মবেযযৎ দবদগ উদি দগদ ও তার পাখ্ার দকানও শব্দ হয় না। তাই
অতমক্দত আক্রিদণ দে অনায়াদেই োফ য অর্জ্্দন েিথ।্ পযাাঁচা
যি রাদজর েূত। যিই ধি ্, যিই েংযি। ধনদেবী েীও
ধদনাপার্জ্্দনর দেদি িানযদের িদন েংযি-বযত্রদ্ধ ও ধর্ম্মীয়-দচতনা
জামগদয় তু দত দচদয়দেন। মতমন দযন বদ দেন, তাাঁর বাহন পযাাঁচা
দযিন মেদন অ�, আিার ভিরাও দযন দতিমন পরধন ে�দ� অ�
হয়। অেৎ উপাদয় উপাজ্দনর পদথ দযওনা। েযনীমতর পদথ দযওনা,
দে পদথ দগদ যিরাদজর েি আদে, যদির েূত পযাাঁচাদক দেদখ্ তা
স্মরণ কদরা। ধদনাপার্জ্্ন করদত হদব টঠক, মকন্তু তা করদত হদব
েৎ ও ধিীয় উপাদয়। ধদনাপার্জ্্দনর দশ্রষ্ঠ ধন দহা িযত্রিধন।
িৃতুযমচ�া এই িযত্রিধন প্রাম�র প্রধান েহায়ক। যারা িৃতুযমচ�া
কদরন, তাাঁরা িায়াদিাদহ আকৃি হন না, পামথব্ ধন-জদনর প্রমত
েযমনবার
্ আেত্রি দথদক িযি হন। যিেূত পযাাঁচা তার প্রভূ র দেৌদতযর
কথা িদন কমরদয় মেদয় এই িৃতুযমচ�া ও আত্মমচ�ার উ�ীপনা
িানযদের িদন জামগদয় দতাদ । িৃতুযমচ�া ও আত্মমচ�ার িারা
আত্রত্মক স্থেনয র্যদচ যায়। যা র্যচাদত পযাাঁচার ভূ মিকা উদিখ্দযাগয।
েযতরাং পযাাঁচার, িা েীর বাহনে পাওয়া যযত্রি-েঙ্খতই হদয়দে।

মশবঠাকযর
িহাদেব মশব, িহাদযাগী মশব, েংহারকারী মশব, পরি-িঙ্খ িয়
মশব, জগদতর আমেকারণ মশব এবং মবশ্ব-প্রমতপা ক মশব। এই
দহা মশবঠাকযদরর প্রকৃত পমরচয়। অদনদক বদ ন িহাদেব মশব
প্রথদি অনাযযগণ
্
িারা পযত্রজত হদতন। তাই স্থবমেক যাগযদজ্ঞ
মশবঠাকযদরর স্তান মে না। েে দেই কারদণই তাাঁর যদজ্ঞ মশবদক
মনিন্ত্রণ কদরন মন। েেযজ্ঞ ন্ঠভন্ঠ হবার পরই মশবঠাকযর
যাগযদজ্ঞর অনযতি দেবতা মহোদব স্বীকৃমত াভ কদরন। যমেও
মশবপযরাণ িহাদেব মশবদক স্থবমেক দেবতারূদপই স্বীকৃমত মেদয়দে,
এই পযরাণ অনযযায়ী মতমন ভি ক যাণকারী োোৎ মশব।
মতমন েক জীদবর প্রভু , তাই তাাঁর আর এক নাি ঈশান; মতমন
েৈিশ্বয্ যশা
্
ী, তাই মতমন িদহশ্বর, মতমন দেবগণবত্র�ত, তাই মতমন
িহাদেব, মতমন পশু বা জীবগদণর নাথ বা পমত, তাই মতমন
পশুপমত। মতমন দোিনাথ, মবদশ্বশর, পরদিশ্বর, দকোরনাথ,
শের, নাদগশ্বর, স্থবেযনাথ, আশুদতাে, নী ক�, উিাপমত,
উোপমত, রূে, েোমশব, ত্রিশূ পামণ, ভূ তনাথ, নিরাজ, ধূর্জ্ি
্ ী,
ত্রিপযরামর ইতযামে মবমভন্ত নাদি মবরাত্রজত। মশদবর অমধষ্ঠানভূ মিদক
মশবদ াক ব া হয়। মতমন তযাগীর আেশ ,্ মতমন গৃহীরও আেশ।্
আবার মতমনই দযাগী, ভি ও জ্ঞানীরও আেশ।্

েেযদজ্ঞর তািদবর র্িনা অমধকাংশ পাঠদকর জানা, তাই এই
দ খ্ায় তার উদিখ্ করমে না।
েেযদজ্ঞ মশব-পেী েতী িৃতা। মশব দক্রামধত। এই েেিকাদ
তাাঁদক শা� করা কটঠন ও প্রদয়াজন। তা না হদ মবশ্ব-ব্রোি ধংে
হদয় যাদব। অবদশদে ভগবান মবষ্ণযর প্রদচিায় মতমন শা� হদ ন।
তযাগীবীর িহাদেব মশদবর শা� হওয়ার কারণ মে জনস্বাথ।্ মশব ও
েতী মেদ ন অমভন্ত হৃেয়। েেযদজ্ঞ িৃতা েতীর আজ
পযনরুর্জ্ীবন প্রদয়াজন। তা না হদ িঙ্খ িয় মশদবর োন্ত্বনা মক
ভাদব েম্বব? স্বয়ং মবষ্ণয এমগদয় আদেন। ধদির্ রহেয মতমন
অবগত। আপন েযেশন্ চক্র মেদয় মশদবর কাদধ শাময়ত েতীর
দেহটি একান্ত অংদশ মেন্ত কদর একান্তটি স্তাদন মেটিদয় মেদ ন।
দেই একান্তটি স্তান পমরণত হয় একান্তটি পীঠস্তাদন/তীথস্তাদন।
্
েেযদজ্ঞ মশব-েতীর স্তান হয়মন। মকন্তু ভগবান মবষ্ণয মশব-েতীর
িমহিা মবশ্বিয় (একান্তটি স্তাদন) েমিদয় মেদ ন। েেযদজ্ঞ ধি ও
্
িঙ্খদ র া�না হদয়মে । মবমনিদয় মবশ্বিয় ধি ্প্রচাদরর একান্তটি
দকন্দ্র গদি ওদঠ। ধদির্ পযনুঃপ্রমতষ্ঠার এই িহান আদয়াজন দেদখ্ই
িঙ্খ িয় মশব হন, শা� ও প্রকৃমতস্ত।
দেবােযদরর েত্রর্ম্মম ত প্রদচিায় েিযেি�দনর েিয় নাগরাজ বােযমক
হদয়মেদ ন ি�নরর্জ্য। তাদত শ্রা�-�া� বােযমক তাাঁর গর /মবে
উদ্গার করদত থাদকন। দেই মবদের দতদজ েিগ্র পৃথবী েগ্ধপ্রায়।
মনরুপায় ভীত-েন্ত্র� দেবােযর , আত্মদভা া মশদবর শরণাপন্ত
হদ ন। নারায়ণ মশবদক ব দ ন, “দহ িদহশ! আপমনই দেবগদণর
অগ্রগনয। কাদজই েিযেি�দন আদগ যা উদঠদে, তা আপমন োিা
আর দক গ্রহণ করদব?” নারায়দণর অনযদরাদধ এবং দেবােযরদক
ভীত-েন্ত্র� দেদখ্ দেবামেদেব িহাদেব মবনা বাকযবযাদয় মনদজ মবে
পান কদর পৃমথবীদক রো কদরন। তখ্নই মতমন হদ ন নী কণ্ঠ।
োাঁি দকন মশব ঠাকযদরর বাহন?
মশব ঠাকযদরর দেৌিয ও রুে, এই েযই ভাদবর প্রকাশই োাঁদির
(বৃেদভর ) িদধয মবেযিান। (বৃেভ শদব্দর অথ ব
্ বান। ) দক্রামধত
অবস্তায় োাঁি ভীেণ বীযবান,
্
েযধে্ ,্ েংহারিূমত্; মকন্তু স্বাভামবক
অবস্তায় দে শা�, মনরীহ, অনযগত, দ াক-মহতকারী, কৃমে ও
পমরবহদনর কাদজ েহায়ক। কৃমে, পমরবহন ইতযামে কাদজ োাঁি
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দযিন িানযদের নানা প্রদয়াজন মেদ্ধ কদর, দতিমন প্রজনদনর
প্রদয়াজদনও অদনক গরুর কািনা পযরদন েিথ।্ মশব রাত্রির রাদত
অদনদকই ে�ান কািনায়, মশদবর পূদজা কদর থাদকন। আশুদতাে
মশবও ভিদের কািনা পযরদণ েো উন্মযখ্। ভদির িঙ্খ মবধাদন
মতমন কািবেী। দেই মহোদব োাঁি মশব ঠাকযদরর োথক
্ বাহন।

িা েযগা ্
েূগমত
্ নাশ কদরন মযমন মতমনই েূগা।্ েযগা ্ শব্দটি অমত প্রাচীন। “ে”
শব্দটির িাদন “স্থেতযনাশক”, “উ”-কার িাদন মবঘ্ন-নাশক, “দরফ”
িাদন দরাগ-নাশক, “গ” িাদন পাপ-নাশক, এবং “আ”কার িাদন
ভয়-নাশক ও শত্রু-নাশক। অথাৎ
্ স্থেতয, মবঘ্ন, দরাগ, পাপ, ভয়
ও শত্রু হদত মযমন রো কদরন, মতমনই েযগা।্ িা েযগা ্ েূগমতনামশনী,
্
দকশরামশেিাযযিা, ত্রিনয়নী, িমহোেযরিমে্ নী,
অিশত্রি পমরদবটিতা, ের্ব্াত্র্ ত্মকা, ের্ব্শত্র
্ িেিমন্বতা, ের্ব্বযামপনী,
্
রুেরূপী, মনমখ্ মবদশ্বর অধীশ্বরী, ইিফ োিী, ের্ব্েমশ
্ নী,
্
ের্ব্দেদহ
্
মবরাত্রজতা, জীবনশত্রি-রূমপনী, মেত্রদ্ধ-প্রোময়নী, অভীিপ্রোময়নী, অভয়া, জগৎবযাপী, েশভূ জা, েশপ্রহরণী, িহািায়া,
ক যাণী। দেবজগদত যত নারীিূমর্ত্্ আদেন, তা িা েযগারই
্ মবগ্রহ।

করদেন রদজাগুদণর দেযাতক মেংহদক, মেংহ আবার শােন করদে
তদিাগুণাত্মক িমহেদক। িােযগার
্ কদয়কটি েদণর োদথ িহাব
মেংদহর মি আদে। দেবীেযগা ্ মবশ্ব-রাদের েম্রাজ্ঞী; মেংহও
রাজ েণ-যযি পশুরাজ। িােযগা ্ েশপ্রহরণ-ধামরণী; োাঁত আর
নখ্ই মেংদহর েহজাত অে। দেবী জিাজযি-েিাযযিা; মেংহও
দকশরী। দেবী িমহোেযর িমে্ নী; িমহদের োদথ যযদদ্ধ মেংহই
িা েযগার
্ োদথ িমহোেযদরর েংগ্রাি - স্থেবী ভাদবর োদথ
দযাগযতি দযাদ্ধা। মেংদহর থাবায় এত শত্রি দয তার এক থাবার
আেযমরকতার েংগ্রাি। দেবােযর েংগ্রাি চদ দে িানযদের জীবদন
আর্াদত বি বি িমহদের িাথার খ্যম চুণ ্হদয় যায়। মেংহ
অমবরত। এ েংগ্রাদি জয় াভ কদরই িানযেদক আত্মিযত্রির
িহাবীযবান
্ পশু। আদগই বদ মে দয মেংহ রদজাগুদণর প্রতীক।
অমধকারী হদত হয়। এই েংগ্রাদির েযইটি মেক আদে। একমেদক
রদজাগুদণর িদধয রদয়দে এক েযেি
্ নীয় শত্রির প্রচি উোে। এই
রজুঃ ও তদিাগুণ-জাত েম্ব, েপ ,্ অমভিান, দক্রাধ, অজ্ঞান
রদজাগুদণর শত্রি তদিাগুদণর োদথ মিম ত হদ জগদত আদে
ইতযামে; আর অনযমেদক আদে েত্ত্বগুণ-জাত তপুঃ, স্বাধযায়, োন, দর্ার অক যাণ। আর রদজাগুণ েত্ত্বগুদণর অনযগত হদ দেই
দশৌচ, তযাগ, েতয, অমহংো, েিা, েয়া, োর য, অেম্ব ইতযামে।
মিম ত শত্রি দ াকমহতকর হয়, তাদত দ াকরো হয়। দ াকমহত ও
প্রথিটি আেযমরক ও মিতীয়টি স্থেমবক। ের্ব্হ্মেমবক
্
শত্রির েিন্বদয়ই দ াকরোর জদনযই দতা িা েযগা্ যযদগ যযদগ অবতরণ কদরন। তাই
হদয়মে িহািায়ার আমবভ্াব। ের্ব্হ্মেমবক
্
শত্রির েিন্বয়রূপা দেবী দ াকমহত ও শত্রির মেক মেদয় মবচার করদ ও দেখ্া যাদব, মেংহই
েযগার
্ হাদতই িমহোেযদরর পরাজয় ও মনধন হদয়মে । কাদজই
িহাশত্রিিয়ী দেবীর বাহন হওয়ার দযাগযতি জীব।
আিরা যমে আিাদের অ�দরর েয� স্থেব ভাব ও স্থেব গুণ গুম দক
জাগ্রত ও েংগ্রািিযখ্ী করদত পামর, তাহদ আিাদের আেযমরক ও
পাশমবক বৃমর্ত্গুদ ার মবরুদদ্ধ েংগ্রাি কদর দেই বৃমর্ত্গুদ াদক
গদণশ
পরাভূ ত করদত পামর। এ েংগ্রাি েহজ নয়। মনরেভাদব এই
েংগ্রাি চদ না। দেবী েশপ্রহরণী। তাাঁর হাদত রদয়দে, েশপ্রহরণ। গদণশ, েনাতন ধদির্ দপৌরামণক দেবতা। হামতর িদতা িাথা থাকায়
মকন্তু আিাদের হাদত প্রহরণ বা অে দকাথায়? আিাদের অে বা
এই দেবতাদক েহদজই দচনা যায়। মতমন এক ে�। এাঁর গাদয়র রঙ
প্রহরণ দহাক আিাদের মবদবক-স্থবরাগয। এই মবদবক-স্থবরাগযদক
া । এাঁর চার হাদত রদয়দে শ�, চক্র, গো ও পদ্ভ। গদণদশর
প্রহরণ/অে কদরই আিাদের আেযমরক ও পাশমবক বৃমর্ত্গুদ ার
বাহন –ইাঁেযর। গদণশ মেত্রদ্ধোতা ও মবঘ্ননাশক মহোদব েবামধক
্
মবরুদদ্ধ েংগ্রাি কদর দেই বৃমর্ত্গুদ াদক পরাভূ ত করদত হদব। এই পূত্রজত। গণ+ঈশ=গদণশ, গণ িাদন েিটি। েিটির মযমন ঈশ্বর বা
েংগ্রাদি চাই চামরত্রিক ও আত্রত্মক ঐশ্বযয।্ তাই দেবীর েমেদণ িা নায়ক মতমনই গদণশ। শােীয় মবধান অনযোদর– ইমন েক কি-্
েী হদয়দেন তাাঁর েহচরী। এই েংগ্রাদি মবঘ্নও আদে। তাই মবদঘ্নশ েম্পােন করার এবং দয দকানও দেবতার পূজার আদগ ইমন পূত্রজত
গদনশও দেবীর (আদরাও) েমেদণ মবরাজিান। এই েংগ্রাদি চাই
হন। তাই দকানও মকেুর উদিাধনদক শ্রীগদণশও ব া হদয় থাদক।
উর্ত্ি দিধা, ধীশত্রি ও োধযায়। দিধা, বাক ও দজযামতরূমপনী িা
গদণদশর জন্ম ে�দ� পর�র মবদরাধী অদনক কামহমন দশানা যায়।
েরস্বতী হদয়দেন দেবীর বািেহচরী। দকৌিাযয্ বা ব্রেচদযযর
্
ব্রেহ্মববর্ত্্ পযরাণ, বািন পযরাণ, বরাহ পযরাণ মভন্ত মভন্ত িত দপােণ
প্রতীক কামর্ত্্ক হদয়দেন দেবীর আরও বািমেদক মবরাজিান। এই
কদর। এই েব মবরুদ্ধ কামহনীর মভতদর োিঞ্চদেযর েূি খ্যাঁদজ
েিটিগত োহচদযযর
্ িারা আিাদের আেযমরক িদনাবৃমর্ত্র মবরুদদ্ধ পাওয়া যায় না।
েংগ্রাি করদত হদব।
ব্রেহ্মববর্ত্্ পযরাদণর িদত গদণদশর জন্ম মবষ্ণযর বদর এবং মবষ্ণযর
মেংহ দকন িা েযগার
্ বাহন?
অংদশ। তাই মবষ্ণযর িতই গদণশ শ�-চক্র-গো-পদ্ভধারী।
হর-পাবতীর
্
মবদয় হদয়দে বহুকা হদয় দগ , মকন্তু দকানও ে�ান

মেংহ দহা রদজাগুদণর প্রতীক। েত্ত্বগুণিয়ী িােযগা ্ মনয়মন্ত্রত
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দহা না। মযমন মবশ্বজননী তাাঁরই ে�ান হয় মন। এ েযুঃখ্ অেহনীয়।

মশব পাবতীদক
্
ব দ ন িাতৃে াদভর জদনয মবষ্ণযর তপেযা
করদত। পাবতী
্ শুরু করদ ন মবষ্ণযর তপেযা। দেবীর আরাধনায়
তু ি মবষ্ণয, জগে�ার িাতৃদের মপপাোর মনবৃমর্ত্ োধদনর জদনয
আপন অংশভূ ত েযে�ান োদনর উদ�দশয, ব্রােদণর েদ্ভদবদশ
মশবধাদি এদ ন এবং পাবতীর
্
পূজা গ্রহণ করদ ন। তারপদরই
দেই ব্রােণরূপী মবষ্ণয হদ ন অ�মহ্ত। স্থেববাণী দহা —“যাও
শয়নকদে মগদয় দেখ্, দতািার বাম�ত কযিার দতািার র্দর
এদেদেন।” দেবী েুদি মগদয় দেদখ্ন স্থেববাণী েতয। হর-পাবতীর
্
শয়নকদে এক েেযজাত কযিার োনদ� ক্রীদিান্মর্ত্।
বািন পূরাদণর িদত িহাদেব-পাবতীর
্
মবদয়র পদর পাবতী
্ মনদজর
দেহি দথদক পীনবো, ের্ব্-েয
্
েণ, চতু ভুজ
্ ও গজানন এক
পযদির েৃটি কদরন, মতমনই গদণশ। নায়ক বযামততই তাাঁর জন্ম
হদয়মে বদ মতমন মবনায়ক।
আর বরাহ পযরাদণর িদত, গদণদশর জন্ম িহাদেদবর শ্রীিযখ্ হদত।
এক েিয় িহাদের মচ�া করদত করদত হঠাৎ অট্টহামে দহদে
ওদঠন। দেই অট্টহামে দথদক আমবভূ ত
্ হন গজানন গদণশ।
গদণশ দকন গজানন?
ব্রেহ্মববর্ত্্ পযরাদণর িদত, শমনর েৃটিদত গদণদশর িাথা ��চুযত
হদ , শ্রীমবষ্ণয পযষ্পভো নেীর তীদরর অবমস্তত এক গদজর/হামতর
িাথা েযেশন্ চক্র মেদয় মেন্ত কদর গদনদশর গ ায় ামগদয় দেন।
শ্রীমবষ্ণযর বদর হদয়মে গদণদশর জন্ম, এ েেদি মতমনই আবার হন
গদণদশর রেক। গদণদশর গজানন ে��ীয় আরও অদনক কামহমন
বা িতািত প্রচম ত আদে। দে ে�দ� এই প্রবদ� আদ াচনা করমে
না।

গদণশ জ্ঞানীদশ্রষ্ঠ িহাজ্ঞানী। িহাভারত রচনার মতমনই মেদ ন
ম মপকার (Stenographer)। বযােদেব যখ্ন িহাভারত রচনার
েেল্প কদরন, তখ্ন মতমন “ম মপকার দক হদবন”---এই মবেদয়
মচম�ত হদয় পদিন। তাাঁর উত্রি মনভু ্ ভাদব েযত দ খ্বার িত
দযাগয আধার দক? এ কাজ দতা োধারন পিযয়া পত্রন্ঠদতর োধযায়র্ত্
নয়। চাই—িরিী রেজ্ঞ, চাই শ্রুমতধর, চাই প্রজ্ঞানী, চাই অননযমচর্ত্ পরি দযাগী, মযমন হদবন ক্লাম�হীন, উন্মযখ্ ও েো োবধান।
এই েব প্রশ্ন মনদয় বযােদেব ব্রোর শ্মরনাপন্ত হন। ব্রো ব দ ন,
গদণদশর শরণাপন্ত হদত। গদণশ শ�-চক্র-গো-পদ্ভধারী, মকন্তু
দ খ্নী ে�া দনও মতমন (মবেযাদেবী িা েরস্বতীর ভাই ) কি যান
না। িহাকমব বযােদেদবর কথায় গদণশ রাত্রজ হদয় দগদ ন।
এইভাদব গদণশ হন িহাভারদতর ম মপকার।

ইাঁেযর দকন গদণদশর বাহন?
আিদের জীবদন পদে পদে বাধা-মবঘ্ন-মবপমর্ত্। গদণশ মবদঘ্নশ।
মবঘ্ননাশক। গদণদশর েদঙ্খ তাাঁর বাহন ইাঁেযদরর চমরি স্থবমশদির েদঙ্খ
োিঞ্চেয আদে। ইাঁেযর , দোদট্টা প্রাণী, তার োাঁতগুদ া আরও দোি।
অথচ পর্ব্দতর
্
কটঠন মশ া-রামশদক দে মবেীণ ্করদত পাদর। এই,
কাজিা এক মেদন হয় না। দেিা হয় কদঠার শ্রি, অিুি স্থধযয্ এবং
অক্লা� অধযাবোদয়র োদথ, অদনক মেদনর দচিায়। ইাঁেযদরর
িািীদত েযদিা কদর দেেন োাঁত আদে। এই দেেন োাঁত েয়প্রাপ্ত
হবার পদরও আবার বাদি। এজদনয কটঠন পাোণও ইেযদরর কাদে
পরাভুত হয়। আিরা জামন গদণদশর জ্ঞানিয় স্বরূদপর কথা। দে
জ্ঞান াভ করদত হদ অমবেযার অিপাশ দিাচন করদত হয়। জীব
অিপাদশ বদ্ধ। র্ৃণা, অপিান, র্জ্া, িান, দিাহ, েম্ব, দিে,
স্থবগুণয এই কয়টিই দহা অিপাশ, িায়ার ব�নপাশ। এই
িায়াব�ন কািদত হদব। তা হদ ই হদব িযত্রি। গদণদশর মভতর এই
এই অিপাশ দেেদনর ভাবটি অ�মনমহত।
্
কটঠন পাশ, বাধা-মবঘ্ন
ু
মতমন এক িযহদত্ দকদি মেদত পাদরন। িানযেদক দেই মশো দেওয়ার
জদনযই মতমন বাহন পদে বরণ/গ্রহণ কদরদেন তীেে� ইাঁেযরদক।

িা েরস্বতী
দেবী েরস্বতী জ্ঞানোময়নী, ের্ব্শুক্লা,
্
বাগ্দেবী, মনষ্ক া,
মনতযশুদ্ধা, বযত্রদ্ধোময়নী ও দিােোয়ী। তাাঁর হাদত দ খ্নী, পয�ক ও
বীণা, মতমন দশ্বতপদ্ভেনা, মতমনই দবে-দবোঙ্খ-দবো�ামে মবেযার
অমধিািী দেবী, মতমন েক তিুঃ নাশ কদরন, মতমন েক
ঐশ্বদযযর
্ মেত্রদ্ধোময়নী, হংেরূঢ়া।

দযাগীর হৃেদয়র আদ াকবমর্ত্্কা যখ্ন জ্বদ ওদঠ তখ্ন েক
অজ্ঞাদনর মতমিরাবরণ খ্দে মগদয় েিযেয় ের্ত্া হদয় ওদঠ
গদণশ একে� মক ভাদব হদ ন?
দজযামতিয়;
্ দকব আদ া আর আদ া। এই দজযামতর জ্ঞানই
ব্রেজ্ঞান, এই দজযামতই আদ াকিয়ী েরস্বতী। দবদে েরস্বতী
েত্রিয়কূ নাশক পরশুরাদির োদথ যযদদ্ধ গদণশ একে�
ে�দ� মতনটি োথক
্ েদ�াধন রদয়দে। দকাথাও তাদক ব া হদয়দে
হদয়মেদ ন। মশব ঠাকযদরর েশদনর
্
জদনয পরশুরাি উপমস্তত হদ ন
“দেবীতিা”, দকাথাও ব া হদয়দে “অম�তিা”, আবার দকাথাও বা
স্থক াদে। মশব ঠাকযর তখ্ন মনোিি। োররেক মনযযি হদয়দেন
ব া হদয়দে “নেীতিা”। দেবীতিার িাদন “দেবীদশ্রষ্ঠা”, অম�তিার
গদণশ। তাাঁর উপর আদেশ, মবনা অনযিমতদত দকউ দযন মভতদর
িাদন “িাতৃদশ্রষ্ঠা” এবং নেীতিা িাদন “নেীদশ্রষ্ঠা”। মতমন দেবী,
প্রদবশ না কদর। এমেদক পরশুরািও নাদোি। গদণশ বাধা
মতমন িা, মতমন নেীরূপা। েক দেযাতনশী বস্তুর িদধয ইমন দশ্রষ্ঠা,
দেওয়ায়, দ দগ যায় তু িয যযদ্ধ। তাদতই গদণদশর একিা োাঁত
দভদঙ্খ যায়। দেই দথদক গদণশ একে� হন।
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ইমন দেবীতিা; জননীর িত আিাদের িযক-কদ� ভাো ফযটিদয়
দতাদ ন, তাই মতমন অম�তিা; ে�াদনর প্রমত মবগম ত বাৎেদ য
ইমনই স্তু -েয� েক নাদের মনতয নােিয়ী, তথা শৃঙ্খার, করুণ,
বীর, শা� ইতযামে নবরো�ক বাদকযর েদ� ও অ োদর পরি
রেিয়ী – কাবয-ক নামেমন, তাই এই রেতিা েরস্বতী-নেীতিা।
নেী দকব জদ র আধার নয়, শদব্দর/নাদেরও উৎে। নে শব্দটি
নাদের দেযাতক, নাদের দথদকই এদেদে। বাগদেবী িা েরস্বতী
নােিয়ী। ইমনই েয়রাগ, েত্রিশ রামগনী, মনতয েঙ্খীতিয়ী; েিজ,
ঋেভ, গা�ার, িধযি, প�ি, স্থধবত ও মনোে রূদপ ইমন েঙ্খীত।
প্রাচীন কা দথদকই ভারতবদের্ পাঞ্চাদবর মব�ীণ ্এ াকা জযদি
েরস্বতী নাদি এক পমবিদতায়া নেী প্রবামহতা। এক েিয় এই
েরস্বতী নেী তাাঁর েযই তীদর শেযামে উৎপােদনর িারা আযয্
ে�ানদের জননীর িত দেদহ পা ন কদর মেদ ন। এাঁরই
উপকূ বত� ভূ খ্দ�, �োবত্ ভূ মিদত অগমণত আযযকদ�
্
উ�ামরত দহাত োিগান। মশেযগণ পমরবৃত আচাযয্ কদ� মনর�র
দবোনযশী ন, জ্ব দতা দহািমশখ্া, উঠত প্রণবধ্বমন। েরস্বতী
মবদধৌত এই পূণয ভূ মিদতই আযয্ েং�ৃমত ও েভযতার উৎপমর্ত্ও
ক্রিমবকাশ। এখ্াদনই প্রথি িানযে দপদয়মে িূক-কদ� প্রণব
েঙ্খীত। বাগ্দেবীরূপী েরস্বতীই স্থবমেক িন্ত্র ও স্থবমেক স্তুমতর
িূ ীভূ ত কারণ। তাাঁর োহচযয্ োিা দকানও যজ্ঞই েম্পন্ত হয় না।
েরস্বতী নেীর কূদ মনতয যাগ-যজ্ঞ অনযটষ্ঠত দহাত। দেই মহোদব
নেী িাতৃকা, িা েরস্বতী, যাগযদজ্ঞরও অমধষ্ঠািীদেবী। দেবী
েরস্বতীর দজযামতমবভূ্ মত এবং নেী েরস্বতীর মনষ্ক যে স্বেতার
েিন্বদয় মতমন হন দশ্বতবণা-তাাঁ
্ র বেন, ভূ েণ ও বাহদনও দ দগ যায়
ঐ রঙ। মতমন হন ের্ব্শুক্লা।
্
দেবী েরস্বতী দশ্বতপদ্ভােনা এবং
হংেবামহনী। এই েযটিই নেী েরস্বতীর োন। নেী েরস্বতীর েযই কূ
আদ ামকত কদর ফযদি থাকদতা রামশ রামশ দশ্বতপদ্ভ এবং মবহাররত
থাকদতা অেংখ্য দশ্বতহংে। প্রথিটি দেবীর আেন ও মিতীয়টি
দেবীর বাহন।

জ
াদগ না। দযিন মেদ্ধ োধদকরা েংোদর দথদকও েংোদর
জমিত নয়, কি কদরও
্
অকর্ত্্া , দেদহ দথদকও দেহদবাধ মবরমহত।
হাাঁদের এই েক স্থবমশিয দথদক জ্ঞানিয় প্রকৃি িাদগর্ ইমঙ্খত
পাওয়া যায়। জ্ঞাদনর স্বরূপ, জ্ঞাদনর োধনা এবং জ্ঞানীর আচরণএই মতনটি গুণই হাাঁদের িদধয পাওয়া যায়। এই কারদণই, এই
মতনটি গুণ দযই োধদকর িদধয পাওয়া যায় তাাঁদকই পরিহংে ব া
হয়। েযতরাং জ্ঞানিয়ী দেবী েরস্বতীর বাহনরূদপ হাাঁদের দযাগযতা
েব মেক দথদকই েিীচীন হদয়দে।

কামর্ত্্ক
দেব দেনাপমত, কামর্ত্্ক গদণদশর দোিভাই (যমেও অদনদকর িদত
মতমন গদণদশর বি ভাই )। প্রব পরাক্রিী েযধে্ ্অেযর ,
তারকােযরদক বদধর উদেদশযই দেব দেনাপমত কামর্ত্্দকর জন্ম।
মশব োিা শত্রি নয়, শত্রি োিা মশব নয়। এক েিয় মশব-পার্ব্তী
্
আনদ� মবহার করমেদ ন। দেই েিয় মশদবর দতজুঃ �ম ত হয়
ধমরিীর বযদক। ভয়ের দেই দতজুঃ। স্থধযযশী
্
া হদয়ও পার্ব্তী
্ দেই
দতজুঃ ধারণ করদত পাদরন মন। তা মতমন মনদেপ কদরন জ �
অমিদত। অতুঃপর অমিদেব দেই দতজুঃ মনদেপ কদরন পমবি
গঙ্খাগদভ্। হরপার্ব্তীর
্
তপেযা, পৃমথবীর েমহষ্ণযতা, অমির বীযয,্
গঙ্খার পমবিতা - এতগুদ া শত্রির েিন্বদয় আমবভুত
্ হন এক
মেবযকাম� েিানন (েয় িযখ্যযি ) িহাবীর দেবকযিার। পমবি গঙ্খায়
ভােদত ভােদত উপমস্তত হন এক শরবদন। স্থেবক্রদি দেই পথ
মেদয় েয়জন কৃমর্ত্কা যাত্রেদ ন। দেখ্দ ন অপরূপ দজযামতর্ম্ময়্
েেযজাত এক কযিার শরবদন ভােদেন। িাতৃেয ভ দেহবাৎেদ য
উদেম ত হদয় এই েয়জন কৃমর্ত্কা এই কযিারদক �নযপান
করাদ ন। েয় িযদখ্ েয়জন ধািীর �নয পান কদরমেদ ন বদ তাাঁর
নাি েিানন। কৃমর্ত্কাদের িারা পাম ত হদয়মেদ ন বদ তাাঁর নাি
কামর্ত্্ক।
দযৌবশত্রির প্রমতিূমর্ত্্ কামর্ত্্ক। দনতৃে প্রমতভা ও মবক্রদি মতমন
তারকােযরদক বধ কদর, মফমরদয় এদনমেদ ন হৃতা রাজ েীদক,
রো কদরমেদ ন স্থেবী েং�ৃমত ও স্থেবী োধনাদক। অদনদকর ধারণা
কামর্ত্্ক মেদ ন মচরকযিার। অমববামহত, অকৃতোর। তারকােযর
বদধর আদগ মতমন অমববামহত মেদ ন। মকন্তু দেবীপযরাদণর িদত,
পদর মতমন মববামহত হন দেবদেনার েদঙ্খ। দেবদেনা প্রকৃমতর
অংশস্বরূপা িাতাদের িদধয ের্ব্প্রধানা
্
িা েষ্ঠী দেবী। যাাঁর মবেদয়
এই দ খ্ায় প্রথদিই উদিখ্ কদরমে।

েরস্বতীর বাহন হাাঁে দকন?
িা েরস্বতী জ্ঞানদেবী। হাাঁদের স্থজব গঠন ও স্থজব প্রকৃমতর েদঙ্খ,
জ্ঞানোধনার রীমত-প্রকৃমতর ে�� খ্যব ঘমনি। হাাঁদের জ ও েযদধর
জ্ঞান/মবদবক আদে। জদ র িদধয েযধ দেদ মেদ হাাঁে জ দথদক
দকব িাি দেই েযধিুকয তু দ মনদয় পান করদত েেি। একই
েদঙ্খ আদে হাাঁদের �যত ও মন� গমত। জদ , স্তদ , অ�রীদে
েিান ভাদব মবচরদণ েিথ।্ হাাঁদের পাখ্না ও পা ক গুদ া এিন
ভাদব গটঠত দয োরা মেন জদ থাকদ ও, তার গাদয় একদফািা
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িয়যর দকন কামর্ত্্দকর বাহন?
ভাবদ খ্যব অবাক াদগ, দেবদেনাপমত, বীযয,্ দপৌরুে ও
দযৌবশত্রির প্রমতিূমর্ত্্, কামর্ত্্দকর বাহন িয়যর। এই েয�রতিঃ
(পামখ্) বাহন মব ােীর পদেই দশাভনীয়, মকন্তু দযৌবশত্রির
প্রমতিূমর্ত্্ , দেবদেনাপমতর উপযযি নয়। তার দচদয় হামত, মেংহ,
বার্ মক�া দর্ািাদক বাহন মহোদব গ্রহণ করদ যথাযথ দহাত। মকন্তু
একিু মচ�া করদ বযঝদত পারদবা দয, িয়যর বাহনই কামর্ত্্দকর
যথাথ হদয়দে।
্
দেৌ�যয্ ও বীযয,্ এই েযদিা গুণ কামর্ত্্দকর চমরদি
মবেযিান। মতমন ত�কা�নবণাভ
্ েয�রতি দেবতা এবং
শত্রুহ�া। েযতরাং তাাঁর বাহনটিও এিন হওয়া চাই যাদত এই েযইটি
ভাবই রমেত হয়। িয়যদরর দেৌ�যয্ ও বীযয্ েযইই রদয়দে। তাই িয়ূর
হদয়দে কামর্ত্্দকর বাহন। দেৌ�দযযর
্ বযাপাদর িয়যর দয েয�রতিঃ,
এ কথা িানদত আশা কমর কাদরারই আপমর্ত্ থাকদব না। আর
িয়যদরর দশৌযয-বীদয
্
যর
্ কথা? িয়যর , বি বি মবেধর োপ গুদ াদক
েযদকৌশদ অনায়াদে দিদর দফদ অপূর্ব্ যয
্ দ্ধহ্মনপযদণযর পমরচয়
দেয়। িয়ূর ে বদ্ধ হদয় বাে কদর এবং তার মনদজর েিাজদক,
মবদশেত িয়ূরীদক রোর জদনয (দযিন কামর্ত্্ক হৃতা রাজ েীর
রোদথ তারকােয
্
র দক বধ কদরমেদ ন ) োধযাতীত মবক্রি প্রকাশ
কদর শত্রু েিন করদত েেি। যযদ্ধ েত্রিদয়র প্রধান বৃমর্ত্,
শত্রুজয় েত্রিদয়র স্বধি।্ োদপর েদঙ্খ িয়ূদরর যযদ্ধদকৌশ
দেখ্ার িত। নখ্ ও দঠাাঁিই তার অে আর তার পাখ্নাই তার ো ।
পাখ্না মেদয় োদ র িত শত্রুর আর্াত প্রমতহত কদর এবং নখ্
আর দঠাাঁি মেদয় শত্রুদক আর্াত কদর। িয়যর েযযয্ ওঠার আদগই

উদঠ যায়। িয়ূদরর অন েতা, অতন্দ্রতা, েতক্তা ইতযমে গুণ
তৎপরতার পমরচায়ক। দয েত্রিয় শত্রুত্রজগীেয তাদকও দহাদত
হয়, অন ে, অতন্দ্র, েতক্ ও তৎপর। এই কারদন েত্রিয়গুণ
েম্পন্তগুদনর অমধকারী িয়ূরই দপদয়দে কামর্ত্্দকর বাহনদের
অমধকার।

নবগ্রহ (গ্রহদেবতা) ও তাাঁদের বাহন
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The Cliffs of Moher in County Clare, Ireland, stretch approximately 14 kilometres from the north to the south of
the Irish west coast. It towers 214 metres high at its
greatest point, with an almost perpendicular drop into
the looming Atlantic ocean below. It's alarmingly threatening to look at. It's a geological narrative of its country.
It's beautiful in a way that seems unearthly. And it's a
sight that I have wanted to see , a place that I have wanted to experience for the last seven years. 

I travelled 18,000 kilometres this June, to live the dream
I've been dreaming for the last 7 years. I'll be honest in
admitting that my fascination with Ireland and Scotland
started with the influence of cinema and the role these
countries had in setting a location within a fantasy world.
The rugged mountains, the rolling hills and don't even
start with me on castles! And with that in mind, after 3
years of studying architecture in university, I think it's
safe to assume where the solidarity for my passion in
British cultural and architectural history has come from.
Being terrified of plane journeys, and the fact that I had
never actually travelled alone anywhere, were not so
much an issue compared to the thought that if I didn't
seize this chance then my dream would only ever remain just that; a dream. 


So I did my research, went to a travel agent and got a full
time job. I planned my trip to spend 13 days in Ireland
and Northern Ireland, and 15 days in Scotland, taking
guided tours through each of the countries. In another 7
months, thanks to my very understanding and, well,
there's really no other word for it but 'cool' parents, I
was packed and waiting in line at Auckland International
Airport with my best mate, Aliyah, who had agreed to
join me for the first ten days of my tour. After 26 hours
and (literally) the longest flight in the world later, we
landed in Dublin. 

Let me tell you something about expectations that first
week. They were blown out of the water. Dublin was a
city alive with music, food, people, and of course Guinness! There wasn't a street in Dublin where we didn't
spot at least two neighbouring pubs on. The pub culture
was welcoming, not just for avid drinkers, but rather as a
meeting place and a common destination for almost all
those that were living or travelling there. The Irish country side was even more breathtaking. In Inis Mor, we
booked a private horse cart to tour the small island off
the west coast of Ireland. As the sun beat down on our
backs, we climbed the prehistoric hill fort Dun Aengus
that overlooks a hundred metre high cliff. We travelled
through Ireland with a bus load of different, but the
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same people, accompanied by a very authentic Irish tour
guide who was always more than willing to pull out his
guitar and serenade us with songs. When we finally
reached the Cliffs of Moher on the last day of the tour,
the weather was bleak, clouds brewing with dread and
yet the cliffs held their own majestic presence and I experienced a moment of true content. In Belfast, Northern Ireland, I learnt a more sobering lesson as the grim
reality of the country's riots were enlightened upon us.
At the peace walls which separate the Protestant and
Catholic regions of Northern Ireland, artists and locals
had taken to graffiti the twentyͲfive feet high, police patrolled, brick barriers and ironically create an international wall of art that was only to be adorned in messages of
compassion, peace and love written by travellers from all
over the globe. And yet, through all this wonder, when I
stayed with a Bengali family for my last night in Dublin, I
was thrilled at the prospect of eating daal and aloo posto
again for lunch instead of a steak baguette. Because let's
be honest, nothing still quite lives up to the joy of posto
on a Sunday afternoon…

For as long as I can remember, I have been terrified of
heights. My knees literally shake, eyes blur with tears
and the anxiety of unlikely outcomes (that mostly result 
my death) take over my brain. Yet, in the Scottish Highlands I scaled mountains just to see the ruins of a castle,
and trekked in the cold rain and wind (as expected in a
traditional Scottish summer) on narrow hiking trails
through Glencoe because I didn't care about the fall
down anymore, but rather what waited for me at the
top. I learnt more about my limits, my abilities and myself in these 28 days than I have in the last 22 cumulative
years. 

I made good friends with budding travellers like me that
were from all over the world, whether it be Mexico or
Switzerland. We didn't know each other very well, but in
a way, we were all the same as we had made decisions
that had led us to the same destination. In all this however, I never came across a fellow Indian traveller of my
age. Whether it be the booked tours or even the parts of
my trip where I wandered through the streets of 

Landing in Edinburgh 13 days later, as I made my way to
the hostel from the airport, I had trouble keeping my
mouth closed. I was in complete awe. To explain, the
entire of Edinburgh city centre was a World Heritage
Site, where 'New Town' was 200 years old and 'Old
Town' was, in fact, 1200 years old. In every direction that
I looked, I was met with the proof and progress of our
civilisation cemented into the surrounding architecture.
It was as if something had suddenly abducted me from
within my own mind and shown me a different world and
all the possibilities of the coming adventure. 






Dublin and Edinburgh alone. It was sad, and a little
shocking to find that people of my ethnicity, of my age,
rarely delve into such activities and venture out of their
own worlds. In fact, in Loch Ness (while on a hunt to find
'Nessie') I bumped into two Bengali families that were
also touring through Scotland. After a friendly introduction, they were stunned when I told them that I was travelling alone with a bus full of people that I had only just
met days ago. I might not have noticed their disbelief if it
weren't for the fact that they kept coming back to this
point despite my attempts to steer the conversation in
another direction. After this encounter, it really made me
wonder why we didn't encourage our children to explore
the world and learn things in more unconventional ways. 
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This trip to the other side of the world was an eye opener in countless ways. What started out as a childhood
fantasy turned out to be a character building, 
educational, confrontational and thrilling adventure of a
lifetime. It taught me to be brave and unwavering in the
face of others' and my own anxieties. It opened up a
whole new platform as to how I can learn about and 
actually experience architecture in a way that doesn't
involve a lecture theatre. Coming back, I feel as if I have
a lot more faith and certainty in myself than I ever did
before. It's something that I hope all my friends and
family get to experience in their life. And despite all the

stigma that surround girls travelling on their own, I can
fortunately say that not only were the people I met
astonishingly kind and accommodating, but they were
much more like me than I could have ever imagined. So
maybe it's time to redefine the way we learn about
things and grow as we come of age, or perhaps continue
to grow and actually discover this home that we call
Earth. Instead of just reading and discussing the things
we want to do, let's find the courage to go out and actually do them. If I've learnt anything from this experience,
it's that the world is more wonderful than I could have
ever imagined. It would be truly a shame to miss out.
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বাাংলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ি গিগনি
বাাংলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ি গিগনি

10) Have you missed days of work or school because of drinking? Many of us admit now that we "called in

-স ৌম্য গাঙ্গু লী

sick" lots of times when the truth was that we were hung-over or on a drunk.

11) Do you have "blackouts"? A "blackout" is when we have been drinking hours or days which we cannot
remember. When we came to A.A., we found out that this is a pretty sure sign of alcoholic drinking.

12) Have you ever felt that your life would be better if you did not drink? Many of us started to drink because

-স ৌম্য গাঙ্গু লী

drinking made life seem better, at least for a while. By the time we got into A.A., we felt trapped. We were

ক্নব
-স ৌম্য গাঙ্গু লী

drinking to live and living to drink. We were sick and tired of being sick and tired.

লিখেলিখিন, ‘হে বঙ্গ, ভাণ্ডাখে তব লবলবধ েতন;- তা সখব (অখবাধ আলি! ) অবখেিা কলে,’। শতবর্ পাে
ষ
েখে

যাওোে পখেও এই কলবতাটি সিানভাখব প্রাসলঙ্গক। ভ্রিণলপপাসু
বাঙালি, লবখেে সবত্র
ষ হবডাখত যাে। লকন্তু
Your Score:
আশ্চযজনকভাখব
ষ
দলিণবঙ্গ (লদঘা বাখদ) এলডখে যাওোে প্রবণতা হদো যাে বাঙালিখদে িখধে। অথচ দলিণবখঙ্গে
0
প্রাকৃলতক সম্পদও হকানও অংখশ কি নে।
What's Your
নব লিখেলিখিন,
‘হে Score?
বঙ্গ, ভাণ্ডাখে তব লবলবধ েতন;- তা সখব (অখবাধ আলি! ) অবখেিা কলে,’। শতবর্ পাে
ষ
েখে
পশ্চশ্চি হিলদনীপুখেে গডখবতা হেিখেশখনে কাখিই গনগলন নািক হয আশ্চয জােগাটি
ষ
েখেখি, হসটিখক অনাোখসই
Did কোলনেন
you
YES
four শীিাবতী
or more
times?
so,
you
are
probably
in trouble
with
alcohol.
Why
doু িা
we
say this?গ্র্োন্ড
বাংিাে পখেও
গ্র্োন্ড
বিা
যাে।
নদীেIfধাখে
প্রাক
ৃ লতক
কােখণ
ভূ লিিখেে
হবশ
লকি
অঞ্চি
যাওোে
এই answer
কলবতাটি
সিানভাখব
প্রাসলঙ্গক।
ভ্রিণলপপাসু
বাঙালি,
লবখেে
সবত্র
ষ ফখি
হবডাখত
যাে।
লকন্তু
Because
thousands
of
people
in
A.A.
have
said
so
for
many
years.
They
found
out
the
truth
about
themselves
কোলনেখনে
িুদ্র সংস্কেখণ
পলেণত
েখেখি।
আশ্চয
ষ লিখেলিখিন,
দলিণবঙ্গ
(লদঘা
বাখদ)
প্রবণতা
হদো যােআলি!
বাঙালিখদে
িখধে।
অথচশতবর্
দলিণবখঙ্গে
নবজনকভাখব
‘হে বঙ্গ,
ভাণ্ডাখে
তবএলডখে
লবলবধ যাওোে
েতন;- তা
সখব (অখবাধ
) অবখেিা
কলে,’।
পাে
ষ
েখে
the hard way.
But অংখশ
again, only
প্রাকৃলতক সম্পদও
হকানও
কি you
নে।can decide whether you think A.A. is for you. Try to keep an open mind on
হযাগাখযাগ
বেবস্থাও
উন্নত।
হেখন,
বাখস
গালডখত
অনাোখসই
যাে।
অথচ
শুধু
অভাখব
এেকি
the
subject.
If the answer
is
YES,বা
we
will be ভ্রিণলপপাসু
glad to showযাওো
you
how
we
stopped
drinking
ourselves.
Just
call. একটি
যাওোে
পখেও
এই কলবতাটি
সিানভাখব
প্রাসলঙ্গক।
বাঙালি,
লবখেে
সব
ত্র
ষ প্রচাখেে
হবডাখত
যাে। লকন্তু
পশ্চ
শ্চ
ি
হিলদনীপু
খ
েে
গডখবতা
হেিখেশখনে
কাখিই
গনগলন
নািক
হয
আশ্চয
জােগাটি
ষ
েখেখি,
হসটিখক
অনাোখসই
সুন্দে জােগা
পয
িন
ষ িানলচখত্র
জােগা
কখে
লনখত পাখেলন।
হসই
কােখণই
লবখশর্
উন্নলত
েেলন।
আশ্চয
জনকভাখব
ষ A.A.এেনও
(লদঘা
বাখদ)
এলডখে
যাওোে
প্রবণতা
হদো
যাে
বাঙালিখদে
অথচ
দলিণবখঙ্গে
doesদলিণবঙ্গ
not
promise
to solve
your
life's
problems.
But we can
show
you
howওই
weঅঞ্চখিে
areিখধে।
learning
to live
without
বাংিাে
গ্র্োন্ড
কোলনেন
বিা
যাে।
শীিাবতী
নদীে
ধাখে
প্রাক
ৃ
লতক
কােখণ
ভূ
লিিখেে
ফখি
হবশ
লকি
িা
অঞ্চি
গ্র্োন্ড
ু
প্রাকৃলতক সম্পদও
হকানও
কিWe
নে।
drinking "one
dayঅংখশ
at a time."
stay away from that "first drink." If there is no first one, there cannot be a tenth
শীিাবতী নদী
অতেন্ত
সুন্দে।
ভূ লিিখেে
আশ্চয রূপ
ষ
হদখে হয হকউ িুগ্ধ েখে যাখবন। আখশপাখশ বালডঘে হনই। যাাঁো
কোলনেখনে
িুদ্র
সংস্কেখণ
পলেণত
েখেখি।
one. And when we got rid of alcohol, we found that life became much more manageable.
পশ্চ
শ্চন
িতা
হিলদনীপু
খেেকেখত
গডখবতা
হযকািাখনা
আশ্চয জােগাটি
ষ যাে গনগলনখত।
েখেখি,চাইখিই
হসটিখকযাওো
অনাোখসই
লনজষ
উপখভাগ
চান,হেিখেশখনে
তাাঁখদে জনে কাখিই
আদশ জােগা।
ষ গনগলন নািক
সাোলদন
যাে। বন
হযাগাখযাগ
বেবস্থাও
উন্নত।
হেখন,
বাখস
বা
গালডখত
অনাোখসই
যাওো
যাে।
অথচ
শুধু
প্রচাখেে
অভাখব
এেকি
একটি
বাংিাে
গ্র্োন্ড
কোলনেন
বিা
যাে।
শীিাবতী
নদীে
ধাখে
প্রাক
ৃ
লতক
কােখণ
ভূ
লিিখেে
ফখি
হবশ
লকি
িা
অঞ্চি
গ্র্োন্ড
ু
দফতখেে বাংখিাও আখি কাখিই। বুক কেখত েে হিলদনীপুখেে বন দফতে হথখক। একলদখনে জনে ঘুখে আসখত পাখেন।
সু
ন্দে জােগা
এেনও
পযহগখি
িন
ষ পলেণত
িানলচখত্র
জােগালনশ্চকখে
লনখত পাখেলন।
কোলনেখনে
েখেখি।
ু দ্র সংস্কেখণ
লবখশর্
কখেি
শীতকাখি
ভাি িাগখবই,
শ্চতভাখব
বিা যাে।হসই কােখণই ওই অঞ্চখিে লবখশর্ উন্নলত েেলন।

ক্
ক্

শীিাবতী
অতেন্ত
সুন্দে।
ভূ লিিখেে
রূপ
ষ অনাোখসই
হদখে হয হকউ
গ্ধ েখে
যাখবন।
আখশপাখশ
বালডঘে
হনই।একটি
যাাঁো
হযাগাখযাগনদী
বেবস্থাও
উন্নত।
হেখন,
বাখস বাআশ্চয
গালডখত
যাওোিুযাে।
অথচ
শুধু প্রচাখেে
অভাখব
এেকি
লনজষ
উপখভাগ
কেখত
তাাঁখদেজােগা
জনে আদশ
জােগা।
ষ
সাোলদন
কািাখনা
যােওই
গনগলনখত।
চাইখিইউন্নলত
যাওোেেলন।
যাে। বন
সুন্দেনতা
জােগা
এেনও
পযিন
ষ চান,
িানলচখত্র
কখে লনখত
পাখেলন।
হসই
কােখণই
অঞ্চখিে লবখশর্
দফতখেে বাংখিাও আখি কাখিই। বুক কেখত েে হিলদনীপুখেে বন দফতে হথখক। একলদখনে জনে ঘুখে আসখত পাখেন।
শীিাবতী
নদীশীতকাখি
অতেন্ত সুহগখি
ন্দে। ভূ
লিিখেে
আশ্চয
ষ তভাখব
হদখে
হযযাে।
হকউ িুগ্ধ েখে যাখবন। আখশপাখশ বালডঘে হনই। যাাঁো
লবখশর্ কখে
ভাি
িাগখবই,
লনশ্চশ্চরূপ
বিা
লনজষনতা উপখভাগ কেখত চান, তাাঁখদে জনে আদশ জােগা।
ষ
সাোলদন কািাখনা যাে গনগলনখত। চাইখিই যাওো যাে। বন
দফতখেে বাংখিাও আখি কাখিই। বুক কেখত েে হিলদনীপুখেে বন দফতে হথখক। একলদখনে জনে ঘুখে আসখত পাখেন।
লবখশর্ কখে শীতকাখি হগখি ভাি িাগখবই, লনশ্চশ্চতভাখব বিা যাে।
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এ

বারেে পুর াটা মিতা িারেে সারে কাটারব ঠিক

করেরে তাই বারপে বাড়ী এরসরে। পুর া পযারেরেে িা ,
সস সতা সকরেে িা, মকন্তু বাড়ীরত সেই িা আরেন সস সতা
এরকবারে মিতাে একাে িা। বাড়ীরত স াকাে আরে
মিতা ভাবে পযারেে টা একবাে ঘুরে োরব, সেিন ভাবা
সতিন কা । পুর া পযারেরে তখন পাড়াে সেরেো
িারেে প্রমতিা সা ারে । কারো হারত ত্রিশূে , কারো
হারত খাাঁড়া। মিতা িাকুরেে মিরক তামকরে প্রনাি কেরতই
এক ন সেরে বরে উিে- “িযাখ িযাখ, সিরেটা আিারিে

িাকুে সভরব প্রনাি কেরে”, মিতা করনা েকি অমভবযাত্রি
প্রকাশ না করেই ওখান সেরক সবমেরে পরে, সিারটে সকারন
িুচমক হামস সখরে োে মিতাে এটা সভরব সে, ওে মসাঁমেে
এক মচেরত মসাঁিরু েে সেখাটা ওরিে সচারখ পরেমন । মিতা
আে িাাঁড়াে না সকাোও সসা া বাড়ীে মিরক সহরট োে।

িে া খুরেই িা উরেে প্রকাশ না করে পারে না, “মক সে,
এত সিেী কেমে সকন,?” মিতা িারেে সারে িু চােরট
কো বরেই সবমড়রে পরে বাড়ী সেরক , সসা া চরে োে
সসই বড় িাি টাে … এই িারিই ওো চাে ব�ু ঘ�াে পে
ঘ�া কাঠটরে মিত ে� করে । সসই িাি টা আর া এমক
েকি আরে, মকন্তু বিরে সেরে িারিে চােপাশ , সোট
সোট বাড়ী গুরো সভরে সব বড় বড় বাড়ী হরে । িারিে
এক পারশ মিতাে মিমিিাে বাড়ী। বাোন সঘো সোট্ট
চাো ঘরেে বাড়ী মেে মিমিিাে , সসটাও সভরে এখন
সিাতো বাড়ী হরে। মিতাে পাটা অ ারেই মিমিিাে
বাড়ীে মিরক এক পা এমেরে সেরো মকন্তু সারে সারে িরন
পেে মশতে িাে কো, সেরি সেে মিতা। মিমিিা সতা
বাড়ীরত সনই মকন্তু মিমিিা ে নামত মশতে িা এখন
মনশ্চেই আরে বাড়ীরত । সসই সোট সবো িারেে সারে
একবাে অরনক সভারে মিমিিাে বাড়ী এরসমেে মিতা…
বাোরন ািরুে োে টাে মিরক অরনক্ষন তামকরে
একটা কমচ সবু
ািররুরেে মিরক সেই হাত বামড়রেরে
ওিমন সপেন সেরক বা খাই েোে “সক সে?” বরে
সচাঁ মচরে উরিমেে মশতে িা। ভরে একেুরট সসা া বাড়ী
পামেরেমেে সসমিন মিতা। বাব্বা! সসই েো আ ও িরন
পেরে ভরে বুক কারপ মিতাে। এই সব মচোে িরযয
িযুমিতা েখন ওে সেরে সবোে হামেরে সেরে ঠিক তখমন
“মক সে মচনরত পােমেস?” বরে সেরক ওরি সকউ , ঘাড়
ঘুমেরে তাকারতই সিরখ যপযরপ সািা শাড়ী বড় সোে
ঠটপ আে ঝেিরে হামস মনরে ওে সািরন িাাঁমড়রে আরে
সােে, সােমেকা । মিতা মকেু বোে আরেই সােে
অমভিারনে সুরে বরে বরে চরে – “ মকরে একিি ভুরে
সেমেস তাই সতা? আে িরন োখমব সকন বে? সসই
সোটরবোে …। ওরক কো সশষ কেরত না মিরে মিতা বরে
–“সসই সোট সবোে সােে এখন অরনক বড় সোরকে
বউ, তাই সতা” সােরেে হামস আরো চওড়া হরে সাো
িুরখ েমড়রে পরে আে মিতাে হাত ট মড়রে বরে “
ভুমেস মন তাহরে বে, কত্ত মিন পে সিখা বে, সকিন
আমেস তু ই? করব এমে? এখন োকমব সতা? আে ” মিতা
ওে উরত্ত না সািাে মিরত বরে “িাড়া,িাড়া, এক এক
করে সব বের আরেই তু ই বেত তু ই সকিন আমেস? তু ই
মক সভরবমেস আমি করনা খবে োমখনা, আমি সব ামন
তু ই এখন ি� বড়রোক এই সপ�াই বাড়ী োড়ী . . . ”।
সােে িুখ ভাে করে বরে “আরেে ওই িারিে আড্ডা
সিওোে মিন গুরোই ভারো মেে সে” মিতা অবাক হরে
ানরত চাে “সবশ সতা আমেস সে তাও সতাে এইসব িরন
হরে সকন?”
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সােে বরে” যুে, মকরসে সবশ, সসইসব মিন গুরো ভাব, সব
কা সসরে এক েুরট্ট এই িারি চরে আসতাি তােপে
চাে ন মিরে আেু চচ্চমে আে িুমে সখরত সখরত আড্ডা ,
সিে এে করনা হুাঁশই োকত না, কখন সিে সকরট সেত,
তােপে সে োে বামড়রত মেরে সখতাি মপটুনী… উফফফ !
মক ি াে মিন মেে “ … মিতা –“ হযা তা মেে , তরব এখনই
বা খাোপ মক “ সােে সবশ োে ফুমেরে বরে “ খাোপ নে, তরব সশান, মবরেে পে প্রেি মিন, নতু ন বউ
আমি , বামস ািাকাপে সেরে পমেষ্কাে শাড়ী পরে সকারে
সেোি োন্ধা ঘরে , ওিা! মেরে সিমখ ওখারন িুরটা হাওিা
উনুন আরে সেরকই জ্বেরে,। ভারো কো , আমি মক োন্ধা
হরব সিখবাে নয সমিে ঝু মেরত হাত মিরত োব ঠিক
তখমন কিোে িা এরস হাত্র ে ‘সবৌিমন আ োন্ধাে মক
সকাটা বাটা হরব বরো ,’ বরে বঠট সমিে ঝু মে মনরে বরস
পেে , উরটা মিরক ততক্ষরন িাকুে এরস হাত্র ে , কারযে
োিো ঠিক কেরত কেরত ত্র রেস কেরত শুরু কেে
সকান োে চাপারব , হা াে একটা োরেে ফদ্দ শুমনরে
সেরো, আমি সতা বাপু অরদ্দক োরেে নািই শুমন মন ,
আমি মক কেব আে মক কেব না ভাবরত ভাবরতই েমব িা
এরস হাত্র ে , ‘সবৌিা বা াে সেরক মক আনব বরো? সকান
িাে আসরব আ রক? , এইবাে তু ই বে , এখারন আিাে
কা টা মক? আমি মক কেমে সকাে সেরক? মিতা –
“ভারোই সতা আেস, ” সােে ওে কো সশষ কেরত না মিরে
বরে “আিাে কো োে, তু ই এইবাে বেরতা মিতা , সতাে সতা
নামক সেরেে অমফসারেে সারে মবরে হরেরে, তু ই নামক প্রমত
বেে সবড়ারত োস, তাে নয নামক ঠটমকট ও কাটরত হে না
সেরেে , ভােই সতা আমেস,” …
মিতা সহরস বরে “হযা, তা আমে, সবড়ারত কাে না ভারো
োরে বে, তরব ঐ েমি িরনে িত সেী সারে োরক , এই
সসবারেে কো ,এখরনা েমবে িত সিখরত পাই, সকাে সবো
ফাকা ো�া, অিে ক�ক সেরক সহরট নিিা
ম ে উৎস
সিখরত সেোি, ” সােে অবাক হরে বেে ‘’নিীে উৎস
িারন সতা সসই অরনক ে’ মিতা বেে- “না সে আমিও
তাই ভাবতাি মকন্তু একিি মেরে একিি সবাকা হরে সেমে ,
ওখারন সপৌরে সিমখ িাঠটে তো সেরক ওল্প ওল্প ে সবমড়রে
আসরে সসটাই নামক নিীে উৎস িুখ । সসখান সেরক মতে
মতে করে সেই রেে যাো সবমড়রে আসরে সসই যাোই
নামক সশরষ মেরে নিিা
ম
েপ্রপাত হরেরে, ভাব মক অবাক
কাণ্ড।” সােে সচাখ বড় বড় করে বরে “মনর ে সচারখ
সিখমে বরে এত মকেু ানরত পােমে ।” মিতা উৎসাহ
সপরে বরে চরে “শুযু মক এই সে, নিী গুরো মনরে কত
েকি েল্প বানাে স্তানীে সোক ন, নিিা
ম নিীরত তপ্তী
নিী এরস মিরশরে, ওো নামক স্বািী স্ত্রী” এই কোে িু রনই
উেবে নিীে িত সহরস ওরি ।
হামসে িিক সািরে সােে বরে “ এই সশান শুযু সিশ মক
তু ই সতা নামক মবরিশ ও ঘুরেমেস”। মিতা –“ হযা , মেরেমে
মনউত্র েযাে “ সােরেে সচাখ কপারে উরি োে । “বমেস
মক সে, সসই সে ফান পাতা
ম
আাঁকা পতাকাে , কারো

ামস ম,ত্রিরকট সখরে ওো, ওরিে সিরশ তু ই ঘুরে মনর
মেরে ঘুরে এরসমেস , ” মিতা- “হযা একিি ঠিক বরেমেস,
মসেরভাে ফান এে
ম
সিশ, ামনস সােে, ওরিে সিরশ অরনক
আরেেমেমে আরে, তরব সবশীে ভােই সুপ্ত , সসই সব
আরেেমেমে ঘুরে সিখা োে, মেরে সিমখ মকেু মকেু ােোে
িাঠট টেবে করে ফুটরে, ওগুরোরক ওো boiling mud
pool বরে, আবাে সকাোও েেি রেে সফাোে তীে সবরে
িাঠট ফুাঁরড় সবমড়রে প্রাে আকাশ েুাঁরেরে ” সােে অবাক
হরে বরস পরে পারশই এক বাড়ীে সোোরক “ওিা তাহরে
তু ই আরেেমেমেে িরযয সহরট ঘুরে সবমড়রেমেস?” মিতা হারস
ওে পারশ বরস বরে “ ওত অবাক সহাস না, অবাক হওোে
িত উপািান আিারিে মনর রিে সিরশই কি আরে নামক?
ামনস ওই আরেেমেমে গুরোে িাঠট খুাঁড়রে এক েকি
হেুি েরেে িাঠট সবরোে, সসই িাঠটে েঙ মিরেই আিারিে
সিরশে অ ো ইরোোে গুহা মচি আাঁকা হরেরে, শুযু িাঠট
বেরে ভুে হরব, োে পাতা ফুরেে েশ মিমেরে মিমেরে
ততেী হরেরে প্রাকৃমতক েঙ সসই েঙ মিরেই আাঁকা হরেরে
ঐ গুহা গুরোে সসই মবশাে মবশাে েমব।

তরব মক ামনস সতা গুহাে িরযয বেরেে পে বেে আরো
জ্বামেরে োখাে নয সসই সব েঙ এখন অরনক সফে হরে
সেরে , তরব এখন অবশয আরো জ্বাোরনা ব� হরে সেরে ,
সুরেেম আরোে সিখরত হে ওই সব েমব” সবড়ারনাে েল্প
বেরত বেরত মিতাে সনশা সেরে োে সেন, বোে আনরেই
বরে চরে মিতা, সখোেই োরক না পারশ বরস োকা সােে
সসই সব শুনরেও মকনা, মিতা না সেরিই বরে চরে “ ামনস িাত্র মম েিং এ আিো পাহারেে োরে িাাঁমড়রে মেো
অবাক হরে সিখোি আিো উপরে আে নীরচ সিঘ,
টাইোে মহরেে সান োইস, বাতামসোেুপ সেরক সিখা
কাঞ্চঞ্জঙ্ঘাে চূ ড়া, অপুব।।
ম
ামনস আিো সচোপুত্রঞ্জরতও
মেোি সবশ মকেু মিন পৃমেবীে িরযয অরযক
ম বৃষ্ট ওখারনই
হে, সাোক্ষন ত্রঝিত্রঝি করে পরে চরেরে মিঠষ্ট বৃঠষ্ট ।
িুরসৌমে সত োরেে উপে মিরে সিরঘে উরড় োওো সিরখ
চিরক মেরেমেোি আে তা িহে, তা িহরেে কো না
বেরে সতা বোই হে না মকেু “। সােে অরনক্ষন চুপ োকাে
পে বরে উিে “ শাহা াহান আে িুিতা এে
তা িহে”।
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মিতা সেন সচারখে সািরন সবটা সিখরত পারে সসই ভারবই
সঘাে োো সচারখ বরে চরে , “হযা একিি তাই, এখরনা
তা িহরে সেরে িরন হে শাহা াহান িুিতার ে স্মৃমত
আেরে বরস আরে।

েমড়রে োে। আে পাহারড়ে াে সবরে সনরি এরসরে েঙ
সবেরেে ফুরেে বাহাে , সিখরে িরন হে ওো সুে সেরক
ম
সোোপী েঙ চুেী করে টুক টুরক োে েুবে সুে সক
ম বেরে
–‘আমি সতািাে ভারোবামস, আবাে কাে এরসা’।” সােরেে
সচাখ সেন �ষ্ট সিখরত সপরো কা�ীরেে সুো�
ম আে োরে
ঝু েরত োকা সোোপী আরপে গুরোরক, মিতা সােরেে
উিাস সচারখে মিরক তামকরে বুঝরত পােে ওে িরনে ভাব
তাই আরো সুেে করে ওে সািরন তু রে যরেত োকে
টুকরো টুকরো কািীে
“ পাহাড় সঘো োে সেরকে মস্তে নীে রে সোট্ট সোট্ট
হাউসরবাট সভরস োরক, তাে িরযয একটা সতই আিো
মেোি , মশকাোে বরস নীে ে আে পাহাড় সিখরত
সিখরত িনটা হামেরে োে ঠিক তখমন একটা মিঠষ্ট সুরেো
বাচ্চা ক� �ে সতারক মফমেরে আনরব বা�রব আে সািরন
সচাখ তু রে তামকরে আরো সবশী অবাক হরে োমব, ফুরেে
িত ফুটফুরট টুকটুরক ফসা ম একঠট বাচ্চা সিরে এক সোো
বাহােী ফুে সেরখ চরে সেে মশকাোে।
সােে – “তু ই এত সুেে করে বেমেস সেন সচারখে সািরন
আমি সিঠটে হামস িুখ সিখরত সপোি ফুরেে ে� নারক
সভরস এরো , োে সেক খুব সুেে , তাই নারে? ”

মিতা সহরস বরে ” খুব সুেে, মকন্তু ওই সুেে নীে রেে
নীরচ কত মবষাি োে আরে ামনস, োে নয োে
সেরকে রে সকউ নারি না, সব সুেরেে সপেরনই খুব
ভরেে মকেু েুমকরে োরক”
সােে- বমেস মক সে ? সস সব োক তু ই বেিং আিাে
কািীরেে েল্প বে, আো তু ই কািীেী শাে মকরনমেস?“
ামনস আমি একটা উচু
ােোে বরস আাঁকাে ও সচষ্টা
করেমেোি , মকন্তু ওই মসমকউমেঠটে বকা সখরে িাঝ পরেই
ব� হরে সেরো, ামনস কত সুক্ষ সুক্ষ ফুে পাতাে নক্সা
আকা সাো তা িহরেে োরে, আরে নামক আসে িমন িুি
োোরনা োকত সসই নক্সাে, এখন সব চুেী হরে সেরে।”
সােে অবাক হরে োে “বমেস মক সে, বউ সক এত
ভারোবাসত শাহা াহান? ??” মিতা বরে, “ এই শুরনই
অবাক হত্রেস, তু ই ামনস োো নামক তা িহে
বামনরেমেে সসই সব সোরকে আেু ে কাটা মেরেমেে শুযু
এই ভরে সেন তা িহে একটাই োরক এই সোটা
পৃমেবীরত, আে সকউ করনামিন সেন আে এই মনখুাঁত ভাস্কে ম
আরেকটা স্তাপন না কেরত পারে, এই কি�ন বা�ব সশানাে
পে আিাে তা িহে সিরখ সব ভারোোো উরব
মেরেমেে”।
সােে অবাক হরে বরে “ঈশসসস! এত সুেে একটা
মশরল্পে আড়ারে এত মনষরিুে সমতয েুমকরে আে?! ” মিতা
এক োে সহরস বরে “োক এইসব , তাে সেরক বেিং সতারক
কাত্রিরেে েল্প বমে, এক্ষুমন িন ভারো হরে োরব, ামনস
পাহামড় ো�াে িুপারশ সাে মিরে িাাঁমড়রে োরক পে পে
আরপে োে আে োে ভমতম োে োে আরপে ঝু েরে, আে
সসই আরপরে একটা কািড় মিরেই েস কুনুই পেে
ম
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মিতা- “শুযু মকমনমন , মক করে শাে ততমে হে মনর ে সচারখ
সিরখমে, কািীরে শঙ্কোচারেেম িত্রেে আরে , সসখারন
িমহোো বরস শারে েেীন সুরতাে নক্সা করে, আমি
অরনক্ষন বরস ওরিে হারতে সুক্ষ কা সিরখমে , ামনস
আিো কাফকা ফরেস্ট ও মেরেমে সসখারন নামক তখন বাঘ
োড়া হরেমেে, আিো বাঘ সিমখমন , হমেণ সিরখমেোি ,
অপূব সসই
ম
িৃ শয , ওো িে সবাঁরয ো�া পাে হত্রেে ”সােে
উরি িাাঁড়াে “সতাে কোে কোে আিারো অরনক ােো
সঘাো হরে সেরো সে মিতা, এইবাে োই িারেে শেীে টা
ভারো সনই ”
মিতা “আিারকও সেরত হরব সে, সতারক বেোি ,তাই আরো
একবাে আিারো আবাে ফীরে সিখা হরে সেরো সব
ােো , ভারো োমকস সােে। চমে ”

মিতা হামস িুরখ বাড়ীে মিরক পা বাড়াে ।

িগে� সােহ – দ�

িদ��� ���স� দস

�স��স�

��ে�ি�����

�স�� �স�� �সে � �� �িহহসে�� দ� ��� গি�ে� িহে��� দি�� গস�সে�� ��� ����স�� �� �� ি��ি���সে��
�হেস��স�স হ� �ে�স�� – �ে���স হস��স� �স�� �সে � �হেস��স� ��� হ�িদ���হহে��� �� ি� �� েে� ��হ��স�স
�হস� গ�স�� গি�� �ে� ি��ে� �� �ে�ে�� দ� ��ে�� �স��সদস��স� �� ���� িহ�স� ি�ে� েস��ে� হি�ে�ি�� ��সেদ�
�স�স�স �সেসে�� ���� �স�স� ���সে� �স����� স� �ে� �ে�� ���� ���� হস�� ���� েে�ে�� ���� ি���
হস��� স�ে� ��� হস�� িহ�� ে�েহ�� �সি�� �সগসে�স �ে��
দি� ���� ���স হস��� স�ে� �ি��স� হ�ে�� �� ��স �� সেেহ � ���ব�� �ে� �স� ি�ে�� �ে�� �স�স���
ি��স� �ি�ে� দস�ি�ে� �ে�� হ���স� সেেহ হস�� িহি�� দস�স�� �সহ� �ে�� �স��স� �ে� হস�� দ�সে�স� ���
�স�স� �ে��স ��ে�� �স�স�সি� � ে� সেেহ েসি েসি ��� �ে� ��সে� হ��� �িগে�� �� ��� � ���� �����
�ি�� ������ �ি�� দস�ি�ে� িগে� েে হ��স� �িগে��� সেেহ ি�ে�� �ি��� িদে� ি��স স ���� �হস��
ি��েহ�� �ি� স�ে�� হস���স দি�ে� ি��স স ���স�� ��� হস���� সেেহ হ��� ���স �ে�� �� ��স �স�স� �ে�স
�ে���স �ে� ��স� েসে��� �ি� হ��স�� � সেেহ� �� হস���স �ি� �� ি��� িদ� �েগ ���� েে� দ��স�� হস���স
�স হ� হ�� � ��স� �� দস�� হ� �সে�স� েেহ� � ����� ���� � ���� ������ �� ��� ��� ����স� ��স� ��স�ে�
��স ��স� �� �� ��স� ����� সেেহ হ��� ���সে�� ��� �েহস �স� হ�সে�� �সে� হস���স হ�� �ে� ��স� �স�
�সহস� হ�হ�স �ি� �ে� দহ� �েদে� �সে� ��সেহ� হস�� �ে��� �ি� হ��স�� ��স �স দেহ� ি�� �স���
স�স��হ� �ে�� �স � দ ে�� �সে�� ি�ি� �স� �ে� �ে� েেহ� �স�স�স ��স� �স �স�স� ��� ���স হস��
�ে�ে�� �স� �স� �সে�� ি�ি� দ��স ���� �� ে�ি��� সেেহ �সে�স�হস�স� হ�ে�� �������� ������ ���� �
���� �������� �ি� দ�ি� সেেহ ��সে� ���� ���স �� �� ��েহ�� �� �সহ�স��� দ��� গ�সে� �স�ে�� �স� ��সে�
���স�ি� হসহ�� �ে� ��স� �স� �স�� ��� হ��ে� �স�ি� �স
�হ� �� ���হস� �স ���� ��� � �স �� ������
�ে� �সে�� �সহ�স� �� �ে� ��� হ�ে�� ��� ��হস� দ�স� �স� হস��� ি����স� ��� ���সেদ� হ�ি� ��স�ি�
বাব�� �� ���হস� �স ���� ��� � �স �� ������ �� ��স �স�স ��� �স েে� �� হ�স ��ে�স� ��স হে� ি���
�স��হে�� ��ে�� �স�� �ে��িদ� ে� �� েে�ে�� হ� �ে� �� ���ি�� �� �স�স ��� �� সেেহ�ে��েদ�
�েদে� ��� ���স দ�স �স� �স� �� ��� �ে� হস��স� �স� �� ���� �েে� �স� �সে� �� সেেহ �ে
েসি��� � সেেহ হস�সে� গে� �দ�ি�� ি�ি���� ি��ে�� �� �সে�� দস�সে�
দে� �ে���ে�স ��স� �স�
���স হ� গস��স� �ে� ��হ� ��ে�� সেেহ �স��ে�স দি�ে� ি�েগ� ���� �েস� �স��� �স���স��� �ি�� ����
��স�� �স� – �স�স�� �স���স��� হ�� �ে�ে�স� �ে��স হ� ���ে��
হ��� ��স����
���ে� ��� স� �স �ি�
�ে�ি��� সেেহ �স�� �সে�� �স��স��স�স ি� হ��� �সি��স�
�হস� ি��স স ���� �েস� �স� � ি�ে�স�� ি�ে�স
�ে� �ে��স ��স� ��� সেেহ �সে�� দস� �স�ে� �স�ে��
��� িদ�� ���স� ি�ে�স� ��স� েসে�� �ি��� সােহব
দস� �ে� হ��� ���স� ি���� �� গস�স দ� � ��স� �স�� �স� ি�ে� ি�� িদে� িদে� হস�� গ��
সেেহ �� ��� � ি�ি�ে�� দস� �সে� �সে�� হে� ���স� ি���� �� �ে� হস�সে� সেেেহ� �স� েে� গ� ���স�ি�
সােহব�� �� ��িদ� হস�সে� ি�ি�� দস�সে� �স�ে�� �স�ে�ে � �ে�� �সি�� েস�ি�ে� দ� দে� �স� ��� � েস�স��
ি� �� দস�স��� ���� �স� �� দ��� সােহব স� ���স হ���� দ��স ��� �হস� ��� � েস�স�� ���� ি�ি�� দস�স��� �ে�
সেেহে� দ� ি� ি�ি�� হস�সে�স� �� ��ে��� িহেদ� ি�� �স� ��� �সে� ��স� ��� � �� দস�সে� ��ি��
��ে�ি� �স�স �� হসে�সে�ি�� �ে���
���� �েহ সেেহে� হ��� ���� �� ����� ������ ���� ������������
����� ������ ���� ������� ������� ������� �� হ���স �ে� িদ� সেেহ দ� ি�ে�ি�� ি��স �স�স ���
সেেেহ� সে� দস�স�দসি�� �� ��� ��� �হ�স ��� দ� ����� �স�স� দস�স�দস� �সহ� ���স��ে� ���� ����
��স হ�ে� �স�ে� সেে�ে� �ে�� িে সেহ �স��স � িহ�স েেহ� সেেহ��ে�� ����ে�� � ���স��� ��ি� ����স�
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��� ������ ������ ���� �� �� ����� ���� ��া ����� �� ���� ��া �� ����� ���� ��া ���� ��� �� ��া
�� ������! �া����াি��া�া ��� ��� �া�া� �দা�া�দা� ���া� ���� �� ���া� �� দ� ে�া বা��া �� ব�বহা� �ে�
���� ���� ���া�� বাি�ে�ে�! �ে�� �বা�হ� বে� ��������� �� ��� ������ �� ���������! সােহবেদ� �দ� ��
ি��ি���াে� বা�� িবি�� দা�াে��� �দ�ি� ��� ������� বা�� ি��ব �া ��ে�� ��াে� ব�ে� – ������ ���� �
���� ������� �ে�া �দি� ����াে�� �������া��!
�া�েহা�� িগে� সােহেব� সাে� বা��� ি��ে� �গ�া�� �স বসা� ��� �াবা� �া�গা� �া�া��� বা���� বা�ােদ� ���
���া�িগ��� �াস �া��া� �গ��� ���ািদ সব ��ি�ে� �দ�া�� ���া ���� ি�ি�� ��� ���া�� �ে����া �ে��
�দ��াে�� ��ে� ��ে� ���� ��ে�� দ��া� �াে�� ���া গ�� – ��ি�স ব� সা�ে��� ���া �া��া িদে� ব� ��া�
�ি� �েগ ��� ��া� বা��ে� �দি�ি� – ি� �াে� �ােগ ব��ে� �া��া� �া� সােহবে� ি��াসা ��ে� ব�� ��া ��
�া�� �দবা� গ��� ��� �ে� ��া� ��া� ��ে�� �ব�া �দে� �স ব��� �ি� ি��� � ব�ি�ি�� �স ��� ��াে� গ�াে�ে�
ি�ে� �গ�� �� ��াে� ���া ��া� িসি��া� �দি�ে� ব�� ��া হ� ������ ������� – ����������� ������ ��া
�াি�ে� �ে�� ��ে�াে� �া�� �ািগে� িদে� � �া�� �ে�� ���া �ে� ���� �� �ি��া� ��া� ��� ���াে� ��ে�
��ে� �ে����া �ে� ি�ে� �াবা� দ��া� হ� �া� �ি� সােহবে� ���বাদ �াি�ে� �ে� �ে� ব��া�� ���া ���� ি�ি��
���া হ��
��াে� ����� ��� বা�� �দ�াে�া� �া�া ��ে� ��� ���া ���া �ি�বা� �� বা�� �দ�ে�� �ি� সােহবে� ব��া��
���া�া� �স� �ে���া �সে� �� �ে�ে� – �ি� �বা� ��ে� �ি��� সােহব ��াে� �া� িবি�ে�স �া�� �� বা���
িবব�� �দ��া ���া �াগ� িদে� ব��� �দ��া� হে� ��া� ��াে�া�� �ি� সােহবে� ����া� ���বাদ �াি�ে� িবেদ�
হ�া��
�ে�� �িববাে�� ��া� িগে� সােহেব� বা�� �দ�াে�া� ��া ব�ি��া�� সব �ে� �ে�ি���ে�� ���� �গ�� ���
�� ব�া�া ��ি�� দ�ি�� ব��� �বা���া ��বা� �দ�ে� হ��� ��া ি��� �� ��ে� ি��ি���াে� �ি�বাস� হে�ে�
ি��� িদ� �েগ – ���া� ��� বা�� ���ি��� �ি� �েদ�ে� সােহেব� �া�� �� বা��� �াগ��া িদ�া�� �ে��িদ�
�দ�াে�া�া� �� ����া � বা���া ���া� ি�� ����
��� ব���া� সােহেব� ������� ���� � ���� ��������� ���� ি� �ে� �ি�ে�ােদ� ব�� �� ��� �� ��ে�� ��
�া�াে�া�া �া���া�া ��া�ে� হে����� ি���� িব�� ��ে� হ� সােহব �া� ����� �� �ে�ে�� স� ��া� ��াে�
�াে� �ািগে� �স �� বা�� িব�� ��ে� �া�েব �াে� �� ����� ি�! �া� িব��� ��� ��� ����ে�� সাে� �ে�া��ােব
�েগ� �ি�ি�� হে�ি�� �স���� ���া �ি���া� ��া বি��
গ�বা� �দ� ��ে� ���া� স�� ��া� ব��া�া �া�স ��েবা�� সাবা��� িদে� ব��� ���া ি��ি���াে� ি�ে� �া�
– ��া�া� গা�� �� ে� �াে� �াগেব�� �া�স ���া ��া��া� ব�বসা �ে�� �স� স� বােদ িবি�� ��া�া��� �া� ��ে�
�াে� �ে�� ��া��া� ���� �া�� �াে� ি��াসা ���া�� ���া� ��া�া�� ��া িদে�ে��� �স �া�া� ��া� ��া�া�� ��া
�দ�ি�� � ি�ে�ে�� ��� �বা�ে�� গাে� ���া �ে� ব���া� ��া ����� ��া�া��� ��� ���� ������� �� ি��াে��
�বা�� – দা� ��� �া�া� �� ��াে�� ��া�া ��� �া� ���� ি�� ���া� বাি�ে�� �া�� ি� ি��াসা ��ে� �া��া�
�া�েস� �� ব�বসাদা� ব�� হাে� ����� ��া�া��� ������ ি�ে�ে�� �স �ি� গি�ে�ে�� ��� ���� ���� �ে�ে�
�� ��া� ব�বসাদা� �া�া� �া ব�ে� �াে�ি�� �� ��াে�� �া�া� ��গাি� ��� ��� �াে� �স� বািস� ������� িব���
����� �দাহ��� �স� ��ে� ���া�া�া ��� ����� ��া�া��� ������ ি�ে�ে� ��ে� �ে� �ে� �াি�� �ািব� ��
�া ��া� ���া �বি� দাে�� �দ��া�� �া��� ি�ি�� গি�ে� িদে� �া��
�া�েহা�� ���া�া� ��� ব��া� – ���� ���������� �া� ��� ��� �ি�� সদ� দ��া� ��� �� �� ��ে�� ����ে���
��া�� বা ��া� �স�স��া� হে� �াে�� �����া���া বা��ে� �া�� �েস ি��া�
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প্রকৃতি ধ্বংসকারী অসুরদের
তিনাশ কদরা মা
সসৌময গাঙ্গু লী

স ৌরাতিক মদি, রামচন্দ্র অকালদিাধন কদরতিদলন রািি

গতি তরিিগন , িড় িড় িাাঁধ , নেীর িুক সথদক ক্রমাগি িাতল
িু দল জলধারদির েমিা কমাদনা, গাি সকদট মাটট েে, ুকুর
নামক েুষ্ট অসুরদক িধ করার সেদে মা েুগার
গ আশীিাে
গ লাভ
িুজজদে জল যাওোর িন্ধ করার সয া আমরা কদরতি, িার
করার জনয। যুগ িেদলদি। সেিার িেদল এখন কতলযুগ। ুদজা
ফল সভাগ সিা করদিই হদি। ভারদি সযভাদি প্রাকৃতিক সম্পে
এখন তরিি হদেদি শারে উৎসদি। শুধু ুদজার রূ ই
ধ্বংস করা হদেদি এিং হদে, িা সিাধহে ৃতথিীর আর সকানও
িেলােতন, সদঙ্গ আরও িেল হদেদি। এখন ুদজা এদলই
সেদশ হেতন। িাংলাদেশও এ তিষদে অদনক সজাগ।
িাঙাতলরা, তিদশষ কদর কলকািার মানুষ সিুজ ধ্বংদসর সখলাে
সমদি ওদে। ুদজার মাসখাদনক আদগ থাকদিই শদে শদে
অদনদকই গঙ্গার াশ তেদে সগদলই হাি সজাড় কদর
গাদির ডাল- ালা িাাঁটা শুরু হে। সকননা, গাদির ডাল
প্রিাম কদরন। িার র সসই গঙ্গার জদলই নানারকম সনাংরা
তিজ্ঞা দনর িড় িড় সহাতডগংদে িাধা হদে োাঁড়াে সয! গি কদেক
সফদলন। ুরাদনর হনুমাদনর ুদজা করা হে, আর গাি সকদট,
িির ধদরই সেখা যাদে এই ঘটনা। প্রকৃতি মাদক ধ্বংস কদর েুগ
ু্ া
জঙ্গল সাফ কদর হনুমান, িানরদের িাসস্তান ধ্বংস কদর সেওো
মাদের ুদজাদক সামদন সরদখ িাতিজয।
হে। সিুজ িাাঁচাদনার কথা তিজ্ঞা দনই সেখা যাে, িা�দি
প্রতিফলন সনই।
এিার উত্তরিঙ্গ ও েতেিিদঙ্গ ভোিহ িনযা হদেদি। ুদজার
আদগ অদনদকই ভাল সনই। প্রকৃতির সরাদষ িহু মানুদষর িহু
এিাদরর ুদজাে িাই মাদের কাদি প্রাথনা,
গ সিামার প্রকৃতিদক
েতি হদেদি। তকন্তু সভদি সেখদি হদি, প্রকৃতি এভাদি রুষ্ট হল
যারা তিনষ্ট করদি, সসই অসুরদের সাজা োও। ভতিষযি
সকন? প্রকৃতি প্রতিদশাধ তনল সকন? প্রকৃতি মানুষদক িেদল
প্রজদের জনয প্রকৃতিদক িাাঁতচদে রাদখা। অদনক েতি হদেদি,
তেদেদি, না মানুষ প্রকৃতির স্বাভাতিক অিস্তা িেদলদি? নেীর
প্রকৃতির আর েতি করদি সেওো যাদি না মা।
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কথায় কথায় ‘অহনা’

কথায়
কথায়
‘অহনা’
আল াচনায়
উপাসনার
সালথ টিম
আল
াচনায় উপাসনার সালথ টিম
অহনা
অহনা

পিলেমা পরপেি করলছ, তখ্ে কেকাতা ন্টেলক

পিলেমা পরপেি করলছ, তখ্ে কেকাতা ন্টেলক এত েূলর

ন্টোটা
টটলমর
িালে
রুিম আর ন্টোটারুিম
টটলমর আর
িালে বলি
“অহো”
পেলয়
কোবলি

“অহো”

বেলত ন্টবশ ভালোবেলত
োেলছন্টবশ
এইটাভালো
ন্টভলব ন্টে,
এইবারএইটা
িুলজায়
োেলছ
ন্টভলব
আমালের কালছওআমালের
একটা েতু েকালছও
বাাংো পিলেমা
একটা

ন্টে, এ

েতু ে বাাংো পিলেম

আলছ , ো আমালের পেলজলের দতপর . . .

আলছ , ো আমালের পেলজলের দতপর . . .

প্রেলমই শুরু কপর রুিম ন্টক পেলয় , আচ্ছা রুিম তু পম
আমালের একট
বলো
. . . রুিম
“অহো”ন্টক
, ন্টতামার
ু শুরুর কো
প্রেলমই
শুরু
কপর
পেলয়

শটগ - পফল্ম ন্টিটা করার কো ন্টতামার মাোয় এলো পক

, আচ্ছা রু

আমালের একটু শুরুর কো বলো . . . “অহ

কলর?

শটগ - পফল্ম ন্টিটা করার কো ন্টতামার মাোয়
কলর?

রুিমঃ অহোর েল্প প্রেম মাোয় আলি পফল্ম কুে এর

ন্টশলের পেলক, মালে েত বছর অোে োোে | প্রেম

ই

ন্টেলকই ইলচ্ছ পছে ন্টে পফল্ম কুে ন্টশে হলয় ন্টেলে এখ্ালে

রুিমঃ অহোর েল্প প্রেম মাোয় আলি পফ

বাাংোলত শটগ পফল্ম ডাইলরক্ট করলবা। হয় পেলজর েল্প

ন্টেলেকচুয়াে কযাপিটাে অফ ইন্ডিয়ার বাপি�া ন্টের জীবলে

ন্টশলের
পেলক,
মালেেল্পটট
েত ন্টেখ্ার
বছর অোে
অেবা িাপহতয ন্টেলক
এডালেড
| অহো
ির অলেক ন্টভলবপছ,
এটা এখ্ালে
বাোলবা
ন্টেলকই
ইলচ্ছ পছে
ন্টেোপফল্ম

িামপিক ভালব েুলটা ইম্পরটযাে ফযাক্টর হে – এক, dugga

ই

োে

কুে ন্টশে হলয়

pujo েুই , cinema । এই েুলটালক ন্টকন্দ্র কলর ন্টে বাঙাপে র

কেকাতায় বাোলবা | তারির আপম এবাং ন্টেবেীো টিক

বাঙাপে ন্টকে আিামর ভারতবািীই এক বালকয মালে। এই েুলটা

আপম ন্টবশ পকছু শটগ পফল্ম-এ কাজ কপর ফ্রীোন্সার

োলমর ‘পিছু পিছু ধালয়’? ন্টিটা পক, ১৮৯০ ‘র প্রেম

ওয়াকগশি, ন্টটকপেকাে ওয়াকগশি এবাং কেকাতায়

বাাংোলত শটগ পফল্ম ডাইলরক্ট করলবা। হয় প
ন্টেলেকচয়াে কযাপিটাে অফ ইন্ডিয়ার বাপি�া ন্টের জীবলে
করোম “অহো” এখ্ালেই হলব। অহো বাোলোর আলে
অেবা িাপহতয ন্টেলক এডালেড | অহো ে

ু
জীবে- কযালেিালরর
িাতা বছলরর ির ঘুলর চলেলছ ,তা শুধু

িরন্টেলক
অলেক
ন্টভলবপছ,
এটা প্রস্তুপত
এখ্ালে বাোলবা
duggaপহলিলব তাই আলেই
অলেক
গুপছলয় এবাং
| প্রেমবার ন্ডিবাোলবা
ে িলরই |িব
তারির আপম এবাং ন্ট
েু
ো গ িুলেু
জার
আোো
কলরেুবযাখ্যা
বলে কলর
ন্টেওয়ার
pujo
ই , ন্টেলে
cinema
। এই
লটালককলর
ন্টকন্দ্র
ন্টে বাঙাপে র পেলয় ন্টরলখ্পছোম কেকাতায়
হলয় োে “অহো”
এবাং তারির
এপক্টাং হলব। অহো বাে
প্রলয়াজে
। আর পিলেমা
, ন্টিটা
ন্টকে এই
রকম
এখ্ালেই
জীবে- ন্টেই
কযালেিালরর
িাতা
বছলরর
ির
ঘুলবাঙাপে
র চলেলছ ,তা শুধু অপভলেতারা রান্ডজকরোম

িামপিক
েুলিালে
টা এই
ইম্পরটযাে
হে –তাএক,
োম
বাঙাপে ভালব
জীবলের
ভালব জুলরফযাক্টর
ন্টেলো ন্টকে,

আপম ন্টবশ পকছু শটগ পফল্ম-এ কাজ কপর ফ্র

বাঙাপে ন্টকে আিামর ভারতবািীই এক বালকয মালে। এই েুলটা

‘বালয়ালকাি’ টা কেকাতা শহলর ন্টেখ্ালো হলয়পছে বলে, োপক

িুেীপ্তর িালে অপডও পেলয় কাজ শুরু হলয় ৩৬ ঘো

পেলয় ন্টেখ্ার ‘বই ’ েুই ই োকলব তা ন্টবাধহয় শুধুই পেখ্াে

িে চো |

পহলিলব
ন্টেলক অলেক গুপছলয়
তা শুটটাং হলয়পছে এবাং
পিতীয় তাই
পেলেরআলেই
িকাে ৭-তার
পেলয়রাত
ন্টরলখ্পছোম
| প্রেমবার
ন্ডিে িলরই
ন্টোলকশে আলেরপেে
৩-ন্টটর িময়
আপম
েুো গ িু
লজার
আোো
কলর
বযাখ্যা
কলর বলে
ন্টোটা
একটা
িুর্ন্টেলে
দেলঘ
গ
রগ বাংো
পিলেমা
বাপেলয়
ন্টফলেপছে
বলে? ন্টেওয়ার
?
এক োরুে অপভজ্ঞতা
| এইোে
ভালবই
কারর্
োই ন্টহাক,
মালেই ন্টে, ন্টিটা
ভালোবািা
অপভলেতারা
রান্ডজ হলয়
এবাং তারির
প্রলয়াজে
ন্টেই ।বাঙাপে
আর পিলেমা
ন্টকেআর
এই রকম বাঙাপে কযােলিে কপর | ন্টি
শুরু
হলয়
New
Zealand
এ
বাোলো
িব
প্রেম
গ
ছপবর
ভালোোোর পেলে বাড়ীলত বলি িড়ার ‘বই’ আর পেলয়টালর
ওয়াকগশি, ন্টটকপেকাে ওয়াকগশি এবাং ক
োলমর ‘পিছু পিছু ধালয়’? ন্টিটা পক, ১৮৯০ ‘র প্রেম

োমজবাঙাপে
জীবলের
ভালব ১৯১৮
জুলর ন্টতই
ন্টেলো
ন্টকে,
িতযন্ড
ৎ রায় -ঋপিক
ঘটকিালে
েুলের এই
বহু আলেই
বাাংো

‘বালয়ালকাি’ টা কেকাতা শহলর ন্টেখ্ালো হলয়পছে বলে, োপক
পিলেমা প্রীপতর কারলর্ই। এত গুলো কো বেলতই হে কারর্
িতযন্ডজন্টের
ৎ রায়
-ঋপিক
েুলের
বহু আলেই
১৯১৮
বাঙাপে
পিলেমার
প্রপতঘটক
ভালোবািা
এতটাই
ন্টে কেকাতা

শুটটাং হলয়পছে এবাং পিতীয় পেলের িকাে

ন্টতই বাাংো

ন্টেলক
আটাত্তর
পকলোপমটার
েূলরন্টফলেপছে
বলিও
ন্টোটা এোলরা
একটাহাজার
িুর্ দেলঘ
গ একলশা
রগ বাংো
পিলেমা
বাপেলয়

বাঙাপে
বাাংোন্টহাক,
পিলেমা বাোয়,
পিলেমা
।
কারর্ োই
বাঙাপেবাাংো
মালেই
ন্টেন্টেলখ্
ভালোবািা

িুেীপ্তর িালে অপডও পেলয় কাজ শুরু হলয়

-

এই ছপবর পবেয় টা
পক? এটা পক
“ইপমলিশে ন্টহাম
ন্টোলকশে
আলেরপেে
রাত

বলে? ?

আর

পিকলেি” পেলয় দতপর কলো ছপব?

৩-ন্টটর িময় আ

কযােলিে কপর | ন্টি এক োরুে অপভজ্ঞতা

শুরু হলয় New Zealand - এ বাোলো িবপ্র

রুিম
ন্টচৌধুরী পেউন্ড
জেযালির
অকেযাি
একটা
ভালোোোর
পেলে
বাড়ীলত
বলিশহলর
িড়ার
‘বই’বাাংো
আর‘শটগ
পেলয়টালর
–পফল্ম’ বাপেলয়লছ ন্টফলেলছ। কেকাতা ন্টেলক এত েূলর প্রবািী

রুিমঃ েখ্ে ন্টেলক টিক কলরপছোম
িে চো ন্টে
| অকেযাি এ বাাংো ছপব
পেলয় ন্টেখ্ার ‘বই ’ েুই ই োকলব তা ন্টবাধহয় শুধুই পেখ্াে

বাঙাপে কাে আি কররু পেলয় দতপর এই

বাোলবা, তখ্ে ন্টেলকই পেলজলক বলেপছোম ন্টে 'ইপমলিশে

পিলেমা প্রীপতর কারলর্ই। এত গুলো কো বেলতই হে কারর্
পিলেমা ।কেকাতায় এই বছর িুলজায় েখ্ে একিালে ৬টা

ন্টহামপিকলেি' পেলয় ন্টকালোপেে কাজ করলবাো কারর্ ন্টিই

বাঙাপে ন্টের পিলেমার প্রপত ভালোবািা এতটাই ন্টে কেকাতা
68

ন্টেলক এোলরা হাজার একলশা আটাত্তর পকলোপমটার েূলর বলিও

-

এই ছপবর পবেয় টা পক? এটা পক “ইপমলিশ
পিকলেি” পেলয় দতপর কলো ছপব?

ন্টিই বযািারটট খ্ুব clichéd | কেকাতায় োকলে ন্টেরকম ভালব

হাপি মুলখ্ আমায় encourage কলর োলচ্ছ তখ্ে িপতযই পেলজলক

ছপব বাোতাম টিক ন্টিরকমই বাোলবা এখ্ালে, তফাৎ এটাই ন্টে

blessed মলে হলয়লছ ।

প্রবািী বাঙাপে জীবেধারার িালে মাোেিই কলর তু েলত হলব।
পেপমতা
গ এই ন্ডিে টা ন্টতামায় পক ভালব inspire কলরপছে
-

ন্টেলবাপেো ও এখ্ালে আলছ , ন্টেলবােীো তু পম ন্টতা এই

এই ছপব টা করলত ?

পিলেমার এলেপকউটটভ ন্টপ্রাপডিার পছলে , তু পম েপে
আমালের অহোর েল্পটা একটু বলো -

পেপমতাঃ
গ
আমার ন্ডিে টা খ্ুব আপিপোং ন্টেলেপছে আপম পেলজর
িালে কালেক্ট করলত ন্টিলরপছ ।আমার মলে হয় প্রপতটট ন্টমলয়লকই

ন্টেবেীোঃ অহো চযাটাজী কেকাতার ন্টমলয় ন্টে ন্টবশ পকছু বছর

জীবলের ন্টকাে ো ন্টকাে িময় এই েট – প্রলিি এর মলধয পেলয়

হলো তার বর ন্টিৌপমে চযাটাজী-র িালে অকেযাি-এ োলক |

ন্টেলত হয়।

৩১ে মাচগ ২০১৬ কেকতায় এক ফ্লাইওভার-এর অাংশ ন্টভলঙ
িলর এবাং প্রচুর ন্টোক আহত এবাং পেহত হে | অহো ন্টিই ঘটোন্টক ন্টক� কলর এবাং ন্টিই ঘটো ন্টত ন্টছাটলবোর পপ্রয় বা�বীলক

-

হাপরলয় অকেযাি এ অহো চযাটাজী-র মলে পক প্রপতন্ডিয়া হলয়

ছপবলত অহোর ব�ু , তু পম ন্টতামার এেপিলরন্স েপে

এবাং তার জীবলের চাওয়া িাওয়া গুলো পকভালব বেলে োয় ন্টিটা

আমালের িালে একটু ন্টশয়ার কলরা –

পেলয়ই পফল্ম-টট দতরী |

- বাহ! ন্টবশ, িমিামপয়ক আর মেেশীে েল্প , এই েলল্প

আপিতা
গ , ন্টতামালরা পক তাই মলে হয় ? তু পম ন্টতা এই

অপিতাঃ
গ
আপম পেপমতার
গ
িালে এক মত । অহোর পডলেমা বা

মােপেক িন্দ্ব িব ন্টমলয়ই তালের জীবলে পবপভন্দ ভালব ন্টফি কলর
অপভেয় করাও ন্টবশ শক্ত কাজ। রুিম ন্টতামার পিলেমায় োলক । আর এই শটগ পফলল্ম কাজ করার অপভজ্ঞতা আমার
োম ভুপমকায় ও অেযােয চপরলে ন্টক ন্টক অপভেয়
জীবলে অেযতম ভালো অপভজ্ঞতা গুলোর মলধয একটা।
কলরলছ?

-

রুিমঃ অহো চযাটাজী-র ভূ পমকায় পেপমতা
গ ন্টঘাে, অহোর বর
ন্টিৌপমে চযাটাজী'র ভূ পমকায় িান্তেু ন্টঘাে, অকেযাি-এ অহোর
িব ন্টেলক কালছর বা�বী পরতু -র ভূ পমকায় অপিতা
গ চ� এবাং পরতু র
বর-এর ভূ পমকায় ন্টেবাে� ন্টেব | ছপবটটর কযালমরা কলর Nelson

বাহ! পকন্তু রুিম কেকাতা ন্টেলক এত েূলর একটা শটগ
-পফল্ম করলত পকছু ন্টতা িমিযা ন্টফি করলত হলয়লছই,
কারর্ ওখ্ালে আর এখ্ালে কালজর িদ্ধপত ন্টেখ্ালে
একেম আোো।

Savage ন্টে আমার িালে পফল্ম কুে এ পছে এবাং ন্টোলকশে অপডও

রুিমঃ িমিযা েয় তলব প্রচুর অপ্রতযাপশত বাধা ন্টিলয়পছোম |

কলর Nik Barthow এবাং Riteish Vaghela |

এখ্ালে ন্টবপশরভাে ন্টেলেই উইলকি এ শুটটাং করলত হয় তাই

এই প্রলতযকজেই অতযন্ত প্রপতভাশীে এবাং খ্ুব ভালো কাজ
কলরলছ | পেপমতা
গ এবাং শান্তেু বহু বছর ধলর অকেযাি-এ পেলয়টার
কলর এলিলছ তাই ওরা অপভেয়-টা অলেকটাই ন্টবালে, তলব
পেলয়টার এবাং পিলেমা েুলটা অলেক আোো তাই ন্টিই িপরবতগলের
মলধয পেলয়ও তালের ন্টেলত হয় | পেপমতা
গ এবাং শান্তেুর িালে আপম
োটক এ কাজ কলরপছ তাই তালের অপভেয় ভালো কলর জাপে | তা

প্ল্যাপোং-টাও খ্ুব ভালো করলত হয় | ইিাপির মলতা টাো শুটটাং
করা িম্বব হয়ো | পকন্তু প্ল্যাপোং এর বাইলরও অলেকিময়
অপ্রতযাপশত বাধা চলে আলি | এই বাধা গুলো আিা ভালো বলে
আপম মলে কপর - অলেক পকছু ন্টশখ্ায় এবাং চোর িে-টা স্মরর্ীয়
কলর ন্টতালে |

ছাড়া িবাই ব�ু এবাং প্রলতযক ন্টেলে খ্ুব িহলোপেতা কলরলছ,
এখ্ালে আলরকজলের োম ন্টেওয়া উপচত ন্টে আমালের েরকালর

পেপমতাঃ
গ
রুিম এর কো শুেলত শুেলত আমার একটা কো মলে

খ্ুব িাহােয কলরলছ ন্টি হলো তািিী ন্টেব |

িরে ন্টেটা আপম ো বলে িারপছ ো। আমালের এই ছপবর ন্টবশ বড়
অলেকটা অাংশ পবলচ শুটটাং হলয়লছ , এরকমই একপেে খ্ুব

- এইবার তাহলে এইবার পেপমতাই
গ
বেুক কযালমরার িামলে
প্রেম বার অপভেয় ওর ন্টকমে োেে -

ইেলটন্স একটা পিলের শুটটাং এ আমরা িবাই েখ্ে কেলিেলেট
কলর পিেটা শুযট োটগ করব টিক তখ্পে কত গুলো ডাটগ বাইক
চলে আলি পবলচ আর প্রচি আওয়াজ কলর আমালের চারিালশ

পেপমতাঃ
গ এোইটটাং আি ন্টমলমালরবে । একেম অেযরকম

ঘুরলত শুরু কলর। রুিম অলেক দধে গধলর চুি কলর অলিো

অপভজ্ঞতা, ন্ট�শাপে পডলি�র মালির েরলম মলধয একটার ির কলর ওলের ন্টেলম োওয়ার … পকন্তু ওরা োলম ো, তার জেয
একটা শট এে ন্ডজ ন্টেওয়ার িলরও েখ্ে ন্টেলখ্পছ িবাই দধে ধলর
গ
আমালের ন্টবশ অলেকটা িময় েষ্ট হয় পকন্তু shoot কযালন্সে ো
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পিেটাশুযট কপর ।
ন্টেবেীোঃ আর ন্টিটা ন্টবশ ভালো ও হলয়লছ । ওয়াে অব ন্টে ন্টবে
কযালন্সে ো কলর ঐ আওয়ালজর মলধযই আমালের ন্টিপেে
পিে এর একটা ওই পিে টা।
পিেটাশুযট কপর ।

ন্টফপেভযাে, তারির কেকাতা ইোরেযাশোে পফল্ম ন্টফপেভযাে
এবাং Los Angeles Cinefest | এর ির েতু ে কলর িািালো হয়পে
রুিমঃ
অহো কলর
প্রেমিািালো
পিলেক্ট হয়
ইোরেযাশোে
ন্টকাোও
এবাং আবার
হলবNoida
িামলের
মাি ন্টেলক | পফল্ম

তারির
কেকাতা
পফল্মপফল্ম
ন্টফপেভযাে
Noidaন্টফপেভযাে,
ন্টফপেভযাে-এ
আমরা
Neerajইোরেযাশোে
Pandey -এর এক
এর
এবাং
Los
Angeles
Cinefest
|
এর
ির
েতু
ে
কলর
িািালো
িালে একই েররুি এ পছোম, কেকাতায় আমালের পিলেক্ট কলরেহয়পে
ন্টেবেীোঃ আর ন্টিটা ন্টবশ ভালো ও হলয়লছ । ওয়াে অব ন্টে ন্টবে
এবাং
কলর
িািালো
হলবিাওয়া
িামলের
মাি ন্টেলক |
রায় | এই
েুটটআবার
আমার
কালছ
খ্ুব বলরা
| এছাড়া
- আমার
এখ্েওই
ন্টতাপিে
ন্টবশটা।
মজাই োেে শুলে ডাটগ বাইলকর ি�ীিন্টকাোও
পিে
এর একটা
Noidaপকছ
ন্টফপেভযাে-এ
আমরা
Neeraj
-এর কলরলছ
এক পফল্ম এর
কেকাতায়
এবাং
তারাওPandey
খ্ুব প্রশাংিা
ু মােুে ন্টেলখ্লছে
েল্পটা , তলব ন্টিইিময় ন্টে ন্টতামালের ন্টবশ অিুপবধায়
িালে একই
েররুএিখ্ুএব পছোম,
কেকাতায়ন্টিলয়লছ
আমালের
পিলেক্ট
| অেোইে
প্রলমাশে
ভালো পফডবযাক
অহো
| কলরে
িরলত হলয়পছে ন্টিটা ন্টবশ বুেলত িারপছ । রুিম
রায় | এইিািালো
েুটট আমার
খ্ুব বলরা িাওয়া | এছাড়া
আরওি�ীি
ন্টফপেভযাে-এ
হলবকালছ
|
- ছপবলত
আমার এখ্ে
ন্টতা ন্টবশ
শুলেন্টরাে
ডাটগন্টপ্ল্
বাইলকর
বাাংো
িবিময়ই
োেমজাই
একটাোেে
ভাইটাে
কেকাতায় পকছু মােুে ন্টেলখ্লছে এবাং তারাও খ্ুব প্রশাংিা কলরলছ
ন্টিইিময়
ন্টে োে
ন্টতামালের
কলর, েল্পটা
ন্টতামার, তলব
ছপব ন্টত
পক কলো
আলছ ন্টবশ
? অিুপবধায়

| অেোইে প্রলমাশে এ খ্ুব ভালো পফডবযাক ন্টিলয়লছ অহো |
এইবার
িবলচলয় ইম্পটগ
াে প্রশ্ন
ন্টফপেভযাে-এ
িািালো
হলবন্টেটা
| আমার একার ো
বাাংো ছপবলত িবিময়ই োে একটা ভাইটাে ন্টরাে ন্টপ্ল্ -আরও
অলেলকরই প্রশ্ন ন্টতামার কালছ, আমরা এখ্ালে কলব
রুিমঃ হযা আলছ
আলছোে
ন্টেটা
ন্টেলয়লছে
কলর,, একটা
ন্টতামার রবীন্দ্রিাংেীত
ছপব ন্টত পক কলো
আলছ
?
ন্টেখ্লত িাব অহো ?
বািুির্া গ ন্টচৌধুরী। বািুির্ার
গ োে-এর খ্ুব প্রশাংিা ন্টিলয়পছ | itunes
- এইবার িবলচলয় ইম্পটগ াে প্রশ্ন ন্টেটা আমার একার ো
এবাং Amazon এর মলতা জায়োয় োেটট িাফেয ন্টিলয়লছ | আর
িরলত হলয়পছে ন্টিটা ন্টবশ বুেলত িারপছ । রুিম

অলেলকরই প্রশ্ন ন্টতামার কালছ, আমরা এখ্ালে কলব
হযা আলছ
, একটা রবীন্দ্রিাংেীত
ন্টেলয়লছে
রুিমঃ
ছপবটটর
িুলরা অপডও,
background
music এবাং আলছ
োে -ন্টেটা
িব পকন্তু
রুিমঃ পেশ্চই ন্টেখ্লত
ন্টেখ্লত িাব
িারলব
| খ্ুব?তাড়াতাপড় | প্ল্যাপোং চেলছ।
অহো
বািুিকরা
র্া গ ন্টচৌধু
রী। বািু
ির্ার
গ ষ্টুোে-এর
খ্ুব প্রশাংিা
কেকাতায়
আমার
পেলজস্ব
পডও - ষ্টুপডও
NMP teন্টিলয়পছ
| Back-| itunes
এবাং
Amazon
এরিুমলতা
জায়োয় োেটট
ground
music
কলরলছ
েীপ্ত িরকার।
অহোরিাফেয
ন্টিােন্টিলয়লছ | আর
ছপবটটরএর
িুলরা
অপডও,
music
এবাং
োে - িব পকন্তু
ন্টপ্রাডাকশাে
কাজ
ন্টশে background
হলত আমার ২৩ মাি
িময়
কেকাতায় করা আমার পেলজস্ব ষ্টুপডও - ষ্টুপডও NMP te | Backন্টেলেলছ।
ground music কলরলছ িুেীপ্ত িরকার। অহোর ন্টিাে
ন্টপ্রাডাকশাে এর কাজ ন্টশে হলত আমার ২- ৩ মাি িময়
- এই ছপবর েন্সরার ন্টক?
ন্টেলেলছ।

রুিমঃ আমালের
পেজস্ব
হাউি Motif পফল্মি বযাোর
- এই
ছপবরন্টপ্রাডাকশে
েন্সরার ন্টক?
-এ | ন্টকালো েেির ছাড়া দতরী করা হলয় োলত ছপবটটর ভােয

- রুিমঃ
অহোর
িলরন্টেখ্লত
পক েতু িারলব
ে কলো| কাজ
শুরু কলরছ?
পেশ্চই
খ্ুব তাড়াতাপড়
| প্ল্যাপোং চেলছ।

রুিমঃ প্রপত
মালি একটট
ছপবেতু
দতরী
করলবা
বলেশুরু
টিককলরছ?
কলরপছ |
- ৬অহোর
িলর পক
ে কলো
কাজ

িলরর ছপবর শুটটাং ন্টশে, ন্টিাে ন্টপ্রাডাকশে চেলছ | এই েুটট ছপব
অকেযাি-এর বাঙাপেলের একিালে ন্টেখ্ালোর িপরকল্পোও
চেলছ।রুিমঃ প্রপত ৬ মালি একটট ছপব দতরী করলবা বলে টিক কলরপছ |

িলরর ছপবর শুটটাং ন্টশে, ন্টিাে ন্টপ্রাডাকশে চেলছ | এই েুটট ছপব

অকেযাি-এর বাঙাপেলের একিালে ন্টেখ্ালোর িপরকল্পোও
বাইলরর ন্টকালো ফযাক্টর-এর ওির ভরিা কলর ো োলক।
পডলরক্টর
চেলছ। রুিম ও তার আোমী কাজ ও অপত অবশযই
রুিমঃ আমালের পেজস্ব ন্টপ্রাডাকশে হাউি Motif পফল্মি বযাোর
অহোর জেয রইে অলেক শুলভচ্ছা।
-এ | ন্টকালো েেির ছাড়া দতরী করা হলয় োলত ছপবটটর ভােয
- অহো
ন্টতা পকছ
জেয ো
ও োলক।
পিলেলক্টড
ু পফল্ম ন্টফপেভযালের
বাইলরর
ন্টকালো
ফযাক্টর-এর
ওির ভরিা কলর
পডলরক্টর রুিম ও তার আোমী কাজ ও অপত অবশযই
হলয়লছ , ন্টিগুলো পক পক আর ন্টকাোয় ন্টকাোয়?
অহোর জেয রইে অলেক শুলভচ্ছা।
- অহো ন্টতা পকছু পফল্ম ন্টফপেভযালের জেয ও পিলেলক্টড
হলয়লছ , ন্টিগুলো পক পক আর ন্টকাোয় ন্টকাোয়?
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রেীন্দ্রনোথ ও েোউে োন
-রোনী আিরেমো

“ততোমোর সুররর ধোরো ঝরর তেথোয় তোরর পোরর তেরে রি ত ো
েোসো আমোয় এিটি ধোরর?”
রিরিোরের সুররর িোঙ্গোে িরেগুরু রেীন্দ্রনোথ ঠোিুররর এই
আিুরত আমরো তেখরত পোই তোাঁর ত োিো সঙ্গীতময় সত্ত্বোয় ।
রত্ন সংগ্রহ িরোর মতন িরর িরে সুর সংগ্রহ িরররেন।
রেরিন্ন সময় ভ্রমনিোরে ,রেরেশী তেোিজ সুর অথেো রহন্দী
তখয়োে, ধ্রূপে, ধোমোর রিংেো েোউে িীততন ইতযোরে নোনো সুর
নোনোন সময় তোরি আরন্দোরেত ও আরেোরিত িরররে ।
আেোর এমনও হরয়রে তে, তিউ োন খোরন েোয় তু রে এরন
িরে তি শুরনরয়রে আর রতরন তসই সুর টি তোাঁর িথোরত
আররোপ িরর রেরেন। এইিোরেই সৃটি হে রেীন্দ্রনোরথর িোঙ্গো
োন। িরেগুরুর িঙ্গো োরনর রত্ন িোন্ঠোরর তেই রত্ন সমূহ
জ্বেজ্বে িররে তোরের এিটি হে েোংেোরেরশর েোউে োন।
েোউে োরনর সুরর রনরজর িথো েরসরয় অপূে তসে সঙ্গীত সৃটি
ি’তর ত রেন রতরন ।“আরম তিোথোয় পোরেো তোরর আমোর মরনর
মোনুষ তে তর ”, িুটিয়োর
ন হরিরোর রেখযোত এই োনটির
সুর আর সরেতো িরেরি এতই মুগ্ধ ও আিৃি িরররেে তে
এর সুরর িথো েরসরয় িরে সৃটি িরর রেরেন িোেজয়ী োন
“আমোর তসোনোর েোংেো আরম ততোমোয় িোরেোেোরস”। আমরো
সেোই জোরন োনখোরন েোংেো তেরশর জোতীয় সঙ্গীত । েোউে
োন সম্পরিত িরের উপেরি হরে, এরত তেমন জ্ঞোরনর
তত্ত্ব আরে ততমরন আরে িক্তিরস এেং িোরেযর পরররমত
রমশ্রন। িরে আররো েরেরেন েোউে োন এি “অপূে”ত তেোিসোরহতয।
েোউে সম্প্রেোয় োরনর সরঙ্গ সরঙ্গ তোরের জীেন েশনত ও
িোেেশনত তোাঁর মনরি আর িরের সৃটিরি িীষন িোরে
আরেোরিত িরররেে। েোউে োরনর িোষোয় সরেতো ও িরের
িীরতো ও সুররর েরে তি “অতু েনীয় ” েরে ের্নো
ত িরররেন
রেীন্দ্রনোথ। িৃক্তিমতো ও রেিৃরতর আশংিো থোিো স্বরেও
েোউে োরনর ঐরতহোরসি মূরেযর িথো িরে উরযযখ িরর
ত রেন। ১৩৩৪ েঙ্গোরে মহম্মে মন্সুরুক্তিরনর েোউে সঙ্গীত
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সং ৃরহত ‘হোরমরন’ গ্ররের িূ রমিো রেখরত র রয় িরেগুরু েো
েেরেন তো তোাঁর িোষোয় উে্ধৃত িরো হে, “আমোরের তেরশ
েোরো রনরজরের রশরিত েরেন তোাঁরো প্ররয়োজরনর তোিনোয়
রহন্দু- মুসেমোরনর রমেরনর নোনো তিৌশে খুাঁরজ তেিোরেন।
অনয তেরশর ঐরতহোরসি স্কুরে তোরের রশিো।রিন্তু আমোরের
তেরশর ইরতহোস আজ পেন্ত,
ত প্ররয়োজরনর মরধয নয়, পরুন্ত
মোনুরষর অন্ততর িীর সরতযর মরধয রমেরনর সোধনোরি
েহন িরর এরসরে। েোউে- সোরহরতয েোউে সম্প্রেোরয়র তসই
সোধনো তেরখ – এই ক্তজরনস রহন্দু – মুসেমোন উিরয়রই ;
এিি হরয়রে অথি রিন্তু তিউ িোউরি আঘোত িরররন। এই
রমেরন সিো সরমরত প্ররতষ্ঠো হয়রন ; এই রমেরন োন তজর রে,
তসই োরনর িোষো ও সুর অরশরিত মোধূরে সরস।
ত
এই োরনর
িোষোয় ও সুরর রহন্দু মুসেমোরনর ি� রমরেরে , তিোরন
পুরোরর্ ঝ িো েোরধরন। এই রমেরনই িোররতর সিযতোর সতয
পররিয়, রেেোরে রেররোরধ েেরতো।
ত
েোঙ্গোেোরেরশর গ্রোরমর
িীর রিরে উচ্চ সিযতোর তপ্ররনো ইস্কুে- িরেরজ অর োিরর
আপনো আপরন রিরিম িোজ িরর এরসরে, রহন্দুমুসেমোরনর জনয এি আসন রিনোর তিিো িরররে, এই
েোউে োরন তোরই পররিয় পোওয়ো েোয়। ”
তেরশর তৎিোেীন- আথসোমোক্ত
ত
জি রোজননরতি পরররিরত
িরেরি তেমন িোরেত িরররেে ততমরন তেরশর উরপরিত
অেরহরেত জনসোধোররনর মরধয আক্তিি তপসযো ও সতয
িোষন তোাঁরি মুগ্ধ িরররে েুর েুর িোরে িোরে।

Probasee Annual Play
Original Playwright: Badal Sircar

Devised & Directed by: Amit Ohdedar

Independence Day Celebration

A host of colourful characters of various shades including a paan
chewing fun loving aunt, a highly strung director, two overzealous
stage assistants, an aspirant actress, two candidly innocent children
and several nervous actors of various dimensions take the audience on
a hilariously funny ride that captures the joy and celebration of a small
community getting together to have innocent fun!

Rabindra Nazrul Evening 2017

Probasee Bengalee Association of New Zealand organised an evening of songs, recitations and dance, paying tribute to the literary legends
Rabindranath Tagore and Kazi Nazrul Islam. Participants of this programme included all age groups of our organisation.
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(Offer valid till 30 th November 2017)
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Best
Compliments and
Greeting for Dashera
from
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Importers and Distributors of well known
brands and quality FMCG products
Urja
Edible Oils, Rice,
Flour, Mango Pulp,
Spices, Rusks,
Biscuits & Tea

Priya Gold
Biscuits &
Cookies

MTR

Ready To
Eat Meals,
Pre-mixes &
Almond
Drinks

Rasoi
Magic
Pre-mixes

Bikano

Snacks, Sweets
& Frozen
Foods

Tea4U

Pure Ceylon,
Flavoured &
GreenTeas

Frooti &
Appy

India
Gate

Basmati Rice

Drinks

Shan

Pre-mixes,
Pink Salt,
Pastes &
Relishes

Midas

Papads,
Chutneys,
Pickles &
Pastes

Jabsons
Flavoured
Peanuts &
Snacks

AB INTERNATIONAL LTD “ Bringing Together a World of Goodness”
T (09) 256 1400 F (09) 256 1402
E orders@abinternational.co.nz
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