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সম্পাদকীয়

বা

ঙাবলর দুখগষাৎসব হয় গান্, ন্াটক, তর্ষাগান্, পাড়ায় পাড়ায় র্লসা, আর পল্লীগীবত বদখয় পাড়ার
পযাখণ্ডখলর সু ন্দর কারুকাযষ, মূ বতষ সার্াখন্া, আখলার বাহার, আর মাইখকর র্ন্বপ্রয় গাখন্ পূ র্ার
আন্ন্দবাতষা বখয় আখন্ মহালয়ার সকাখল ঘুম িাখঙ, 'র্াখগা, র্াখগা মা, দ প্রহরণধাবরণী' গাখন্, আর
তার সু খর মখন্ খযন্ আন্খন্দর বান্ র্াখক তারপর খ ান্া যায় আর একবট গান্ 'আমার রাত খপাহাল,
ারদ প্রাখত খদখ র দুগষাপূ র্ার খসই পববত্র স্বাদ আমরা আখমবরকায় বখসও পাই মহালয়ার খর্খক দ মী
মন্ত্রমুখের মত কাখট পূ র্ায় কলকাতায় খয আকর্ষণীয় পযাখণ্ডল অলঙ্করণ হয় তার খয কত খসৌন্দযষয, তা
খদখে অখন্ক আন্ন্দ পাওয়া যায় অখন্ক মান্ু খর্র বিড় উৎসখবর আন্খন্দর খকালাহলখক বাবড়খয় খদয়
আর্
খদখব
ক্ষবত

পৃবর্বীখত চ্াবরবদখক খরর্াখরবর্, পণয খকন্াখবচ্ার খঠলায় দুবন্য়ায় সবাই বন্দ্রাহীন্ খক কাখক খটক্কা
তার গল্প বমবর্য়া অন্গষল প্রচ্ার কখর যাখচ্ছ র্াবন্ স্বাধীন্তা প্রখয়ার্ন্, বকন্তু খয স্বাধীন্তায় খদখ র
হয় খস অবাধ খদৌরাখযযর বকছু খর র্াকা িাল র্ন্স্বাখর্ষর োবতখর

ওবদখক রাণীর হর লণ্ডন্, সারা পৃবর্বীর ধন্খদৌলত লুণ্ঠন্ কখর খরখেখছ বমউবর্য়াখম গখবষর সাখর্ ন্ান্া
আখলায় ওই সম্পদ সাবর্খয় রাো বলখছ সবাইখক, খদে বন্ধুরা, খতামাখদর খদখ র লুখটর বর্বন্স
খতামাখদর খদোবচ্ছ খকমন্ অদ্ভুদ খকতা, সারা পৃবর্বী খসই খচ্ারখক বদখচ্ছ বাহবা
ারদীয়া মা খচ্খয়খছন্ ত্রুর বন্ধন্, সখতযর র্য়, অসম্মাবন্তখক মান্ খদওয়া, দীন্দবরদ্র পবরবাখরর সাহাযয
করা মাখয়র পূ র্ার উখে য ও বাণী বববিন্ন ও স্বতন্ত্র তাাঁর গখবষ বাঙাবল ও সারা িারত মাখয়র পূ র্ায় হয়
গববষত
বাঙাবলরা মাখয়র পূ র্ায় েুব র্াকর্মক কখর, অখন্ক পবরশ্রম কখর, পযাখণ্ডল সার্ায়, বন্খর্খদর ও প্রর্খন্মর
কলযাণ কামন্া ক’খর মহা বির আরাধন্ায় বন্খর্খক িাবসখয় খদয়
খেয়া ারদীয়া সাংেযা ববএএসবসর সদসযখদর এক সমখবত প্রখচ্িা ববখদখ র মাবটখত এই পবত্রকা প্রকা
করা কিসাধয ও সময় সাখপক্ষ অখন্কবদন্ ধখর অখন্ক পবরশ্রখমর ফসল এই পবত্রকাবট এর ঐবতহয প্রায়
পঞ্চা বছখরর এই পবত্রকাবট পড়ুন্ ও অপরখক পড়ান্ তার সাখর্ আপন্াখদর খলো খছাটগল্প, প্রবন্ধ,
কববতা ও মুদ্রণখযাগয ব ল্পকমষ খেয়ায় প্রকাখ র র্ন্য পাবঠখয় এবাং পবত্রকাবট প্রকা খন্ সহায়তা ও সমর্ষন্
কখর ববএএসবসর এই প্রখচ্িাখক স্বার্ষক করুন্
সারাবছর, ববখ র্ ক’খর পূ র্ার বদন্গুবল সকখলর িাল কাটুক এই কামন্া কবর

------ “খেয়া” সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ খর্খক
অখ াক ন্ন্দী
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Editorial
ear BASC Members:

Hope you are relishing our inimitable festive season amid this balmy autumn season in
Los Angeles while Goddess Ma Durga is visiting us from faraway Mount Kailash. During
our prayers, and anjali we often plead to Goddess Durga so that She fulfills many of our
personal wishes such as ample wealth, education etc. However, above all else, Ma Durga
embodies the spirits of courage and exceptional valor. Even Lord Rama, the prince of
Ayodhya and incarnation of Lord Vishnu, had to pray to Goddess Durga to gain the
weapons, gumption, and focus he needed to vanquish his powerful nemesis King Ravana
and rescue his innocent and pious wife, Sita.
One of India’s noted freedom fighters from Bengal, Rash Behari Bose’s name is well
known. But few of us can recollect what exactly he did. Seventy-seven years ago, in
1942, Rash Behari Bose formed The Indian National Army (INA) also known as the Azad
Hind Fauj, formed in southeast Asia during World War II (WWII). Its goal was to secure
Indian independence from the British rule. It formed an alliance with the Empire of Japan in the latter's campaign in the Southeast Asian theatre of WWII. This army was first
formed in 1942 under Rash Behari Bose, and Mohan Singh, by enlisting 60,000 Indian
prisoners of war of the British-Indian Army captured by Japan in the Malayan campaign
and in Singapore. Rash Behari Bose handed over the leadership of the INA to Subhas
Chandra Bose in 1943 after the latter’s arrival in Southeast Asia. Under Bose's leadership,
and his army commander Mohammad Zaman Kiani, the INA drew ex-prisoners and thousands of civilian volunteers from the Indian expatriate population in present-day Malaysia and Burma. This second INA fought along with the Imperial Japanese Army against
the British and Commonwealth forces in the campaigns in Burma, Imphal, and Kohima
in 1943, and later against the successful Burma Campaign of the Allied Forces. When the
war ended, a large number of the troops repatriated to India where some faced trials for
treason in British ruled courts. These trials became a galvanizing point in the Indian Independence movement, that caused nationalist feelings and resulted in the Bombay mutiny in the Royal Indian Navy and other mutinies in 1946. Historians like Sumit Sarkar,
Peter Cohen, and others suggest that Rash Behari Bose played a crucial role in hastening
the end of British rule.
May we all be inspired and blessed with the guts and courage exemplified by patriot
Rash Behari Bose when he rounded up and convinced Indian troops to fight for India’s
independence, and remember him. May Goddess Durga awaken more worthy sons of India like him whenever its sovereignty is at stake. Jai Ma Durga.
—— On behalf of Kheya Editorial Board
Jyotishko Ganguly
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তবখর্ষ র্াবলয়ান্ওয়ালা বাগ ও রবীন্দ্রন্ার্

††

মদন্খগাপাল মুখোপাধযায়

আ

র্
খর্খক
বঠক
এক
বছর
আখগ
র্াবলয়ান্ওয়ালাবাখগর গণহতযার র্ন্য ত বছর
পখরও বিবট সরকার মামুবল দুুঃে প্রকা কখরখছন্ মাত্র,
বকন্তু এেখন্া খকান্ ক্ষমা চ্ান্বন্; যবদও ইবতহাস এই
ববষরতাখক খকাখন্া বদন্ ক্ষমা করখব ন্া
এই গণহতযার খপ্রক্ষাপটবট র্ান্খত হখল আমাখদর ১৯১৯
সাখলর অখন্ক আখগ বফখর খযখত হখব ১৮৫৭-৫৮ সাখলর
বসপাবহ ববখদ্রাহ, যাখক আমরা িারখতর প্রর্ম স্বাধীন্তা
সাংগ্রাম বখল মখন্ কবর, তা বিবট সরকাখরর মখন্ একটা
চ্রম িীবতর সৃ বি কখরবছল এরপর সাংঘবদ্ধিাখব ঘবটত
িারখতর খয খকান্ রার্নন্বতক আখন্দালখন্র খপছখন্ই
সরকার বসপাবহ ববখদ্রাখহর অপচ্ছায়া খদেখতা ববাং
তাব্দীর শুরু খর্খকই বিবট ববখরাধী র্ন্মত দান্া বাাঁধবছল
এবাং ১৯০৫ সাখল বঙ্গ িঙ্গ আখন্দালন্খক খকন্দ্র কখর তা
বযাপক িাখব ছবড়খয় পখড়, ববখ র্ত তেন্কার অববিি
বাাংলায় এই আখন্দালখন্র খন্তৃত্ব বদখয়বছখলন্ রবীন্দ্রন্ার্
স্বয়াং এবাং খসই সমখয় তাাঁর রবচ্ত খব কবট গান্ বাাংলা
তর্া িারতবখর্ষর র্ন্মান্খস স্বাধীন্তার র্ন্য সাংগ্রামখক
পুণযকতষবয বখল উজ্জীববত কখরবছল তার পখরর কখয়কবট
বছখর বববক্ষপ্ত িাখব স স্ত্র প্রবতখরাধ ঘটখত র্াখক বাাংলা,
পাঞ্জাব ও মহারাখে ১৯১১ সাখল বাাংলা ববিাগ রদ হখলও
এবাং কলকাতা খর্খক বদবল্লখত রার্ধান্ী স্থান্ান্তবরত হখলও
স্বাধীন্তা আখন্দালন্ অবযাহত র্াখক
১৯১৩ সাখল
রবীন্দ্রন্াখর্র খন্াখবল প্রাবপ্ত র্াবতর মখন্ সাহস ও প্রতযখয়র
সঞ্চার কখর ১৯১৪ সাখল শুরু হয় প্রর্ম মহাযু দ্ধ, যার
পবরখপ্রবক্ষখত িারখতর স্বাধীন্তাসাংগ্রাম বিবটখ র খচ্াখে
একটা ন্তুন্ মাত্রা পায় বিবট রা তেন্ আফগাবন্স্থাখন্র
মধয বদখয় রাব য়া ও র্ামষাবন্র উস্কাবন্ ও
আখন্দালন্কারীখদর সখঙ্গ ওই দুই বির খগাপন্ আাঁতাত
অন্ু মান্ কখর ববখ র্ িাখব সন্ত্রস্ত হখয় ওখঠ এরই মখধয
শুরু হয় গদর আখন্দালন্ এই আখন্দালখন্র খন্তৃত্ব খদন্
মূ লতুঃ অবিবাসী ব খেরা খকামাগাতা র্াহাখর্ একদল
িারতীয় কান্ার্া ও যু িরাখের অবিবাসন্ আইন্ অমান্য
কখর উত্তর আখমবরকায় আসখত চ্ায়, তাখদর খর্ার কখর
খফরত পাঠাখন্া হয় কলকাতায় এবাং ১৯১৪ সাখলর
খসখেম্বখর বর্বখর্ খসই র্াহার্ বিড়খল বিবট পুবলস
আখন্দালন্কারীখদর ওপর গুবল চ্ালায় এবাং ২০ র্ন্ বন্হত
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ও বহু আখন্দালন্কারী আহত হন্ এখদর মখধয ব ে
ছাড়াও বহন্দু ও মুসলমান্ সব সম্প্রদাখয়র মান্ু র্ই
বছখলন্ এই গদর আখন্দালন্খক খকন্দ্র কখর আখমবরকায়
একবট মামলায় আখন্দালন্কারীখদর সখঙ্গ র্ামষাবন্র
খগাপন্ সহখযাবগতার কর্া র্ান্া যায় এবাং রবীন্দ্রন্াখর্র
ন্াম বমর্যা কখর র্ড়াখন্া হয় পখরর বছর (১৯১৫ সাল)
১৮৫৭ সাখলর মখতা িারতীয় স স্ত্র বাবহন্ীর মখধয
একবট ববখদ্রাখহর সম্ভাবন্াখক খগাড়াখতই বান্চ্াল করা
হয় এই সখবর মখধয ১৯১৫ সাখল বর্খফন্স অফ ইবিয়া
আইন্ পাস হয় তার পখরর বছর (১৯১৬ সাল) কাংখগ্রস
ও মুসবলম বলখগর মখধয লেন্উ পযাট সম্পন্ন হয় বহন্দু
মুসলমাখন্র একখর্াট হওয়ার সম্ভাবন্াখক বিবট
বরাবরই িখয়র খচ্াখে খদখে এখসখছ, মহাযু খদ্ধর
পটিূ বমকায় এই পযাট তাই বিবটখ র ববখ র্ বচ্ন্তার
কারণ হয় এক বছর পখরই (১৯১৭ সাল) মন্খটগু
খচ্মসখফার্ষ ন্াখম রার্নন্বতক সাংস্কাখরর খচ্িা করা হয়,
যা িারতীয়খদর আশ্বস্ত করখত পাখরন্া, বরাং এই সময়ই
মহাযা গান্ধীর খন্তৃখত্ব অসহখযাগ আখন্দালন্ দান্া বাাঁধখত
র্াখক ১৯১৮ সাখল বসর্বন্ রাওলাট ন্াখম একর্ন্
ববচ্ারখকর পবরচ্ালন্ায় একবট অন্ু সন্ধান্ কবমবট রাব য়া
ও র্ামষাবন্র সখঙ্গ আখন্দালন্কারীখদর খযাগাখযাখগ বন্বশ্চত
হয় এবাং রাওলাখটর ন্াখম একবট আইন্ পাস হয় (১৯১৯
সাখল) যাখত কখর ন্াগবরকখদর মূ ল অবধকার আরও েবষ
করা হয় এরই ফখল বর্ন্না বখম্ব ববধান্ সিা খর্খক
পদতযাগ কখরন্ এবাং গান্ধীর্ী প্রবতবাদ র্ান্ান্ সরকার
-ববখরাধী আখন্দালন্ আখরা বযাপক হয় এবাং সমগ্র পাঞ্জাব
অবিগিষ হখয় ওখঠ খরল, খটবলগ্রাফ সহ াসন্ বযবস্থা
কাযষত খিখঙ্গ পখড় ইবতপূ খবষই পাঞ্জাখবর াসন্ কতষা
বহসাখব মাইখকল ও’র্য়ারখক (Michael O’Dwyer)
খলফখটন্যান্ট গিন্ষর কখর আন্া হখয়বছল, বতবন্ ি
হাখত াসন্ করখত বগখয় মা ষাল ল খঘার্ণা কখরন্ এবাং
এবটাং ববখগ্রবর্য়ার খর্ন্ারাল খরবর্লযাি র্ায়ারখক
(Reginald Dyer) ক্ষমতা খদন্ আইন্ ৃ ঙ্ঘলা রক্ষার
এই সমখয় দু’র্ন্ সতযাগ্রহী খন্তা র্ুঃ সতযপল ও র্ুঃ
সাইফুবেন্ বকচ্লুখক সরকার ববন্দ কখরন্ খসই ঘটন্ার
ফখল ১০ই এবপ্রল ১৯১৯ এক র্ন্তা অমৃতসখর খর্পুবট
কবম ন্াখরর বাবড়খত বগখয় সতযাগ্রহীখদর মুবির দাবী

কখরন্ র্ন্তাখক ছত্রিঙ্গ করখত বমবলটাবর গুবল চ্ালায়
খব বকছু খলাক বন্হত হন্ এর পর র্ন্তা চ্ারবদখক
আগুন্ ধবরখয় খদয়, বযাঙ্ক আক্রমণ কখর এবাং ইতস্ততুঃ
বকছু বিবট ন্াগবরকখক হতযা কখর
মাখসষলা খ রউর্ ন্াখম একর্ন্ ইাংখরর্ বম ন্াবর মবহলা
একবট স্কুল চ্ালাখতন্ গণ্ডখগাখলর আবখহ বতবন্ স্কুল ছু বট
বদখয় খদন্ এবাং সাইখকখল গবল বদখয় বন্খর্র বাসায়
যাবার পখর্ উন্মত্ত র্ন্তার হাখত আক্রান্ত হন্ র্ন্তা
ব বক্ষকাখক ন্ি কখর প্রচ্ণ্ডিাখব মারধর কখর মৃতপ্রায়
অবস্থায় খফখল যায় পখর যবদও তাাঁখক উদ্ধার কখর
হাসপাতাখল বন্খয় যাওয়া হয় এবাং বতবন্ সু স্থ হখয়
ওখঠন্ কখন্ষল র্ায়ার এই ঘটন্ায় খক্ষখপ ওখঠন্ এবাং
আইন্অমান্যকারীখদর
াবস্ত বহসাখব প্রকাখ য খবত
মাখরন্, লাবঠচ্ার্ষ কখরন্ এবাং খঘার্ণা কখরন্, খয রাস্তায়
ওই ব বক্ষকা আক্রান্ত হখয়বছখলন্ খসই গবলখত খযখত
খগখল বুখক খহাঁখট খযখত হখব এই সব অতযাচ্াখরর ফখল
পাঞ্জাখব সবষত্র আগুন্ জ্বলখত র্াখক অমৃতসখর বদন্ দুই
খকান্ বড় ঘটন্া ঘখটন্া, বকন্ত ১২ তাবরখে বহন্দু কখলখর্
খন্তারা র্মাখয়ত হন্ এবাং হাংসরার্ বখল বকচ্লুর এক
ব র্য পখরর বদন্ ১৩ তাবরখে একবট বমবটাং র্াখকন্
খযবটর খন্তৃত্ব খদন্ মহম্মদ ববসর ও লাল কান্াইয়াল
িাবটয়া তেন্ ১৪৪ ধারা র্াবর বছল এবাং এই ১৩
তাবরখে ববখকল সাখড় চ্ারটায় র্াবলয়ান্ওয়ালা বাগ ন্াখম
একবট মাখঠ র্াকা বমবটাংখয়র কর্া খগাপন্সূ খত্র র্ায়াখরর
কাখন্ যায় বতবন্ বঠক কখরন্ এোখন্ই র্ন্তাখক াবস্ত
বদখত হখব
খসবদন্ বছল শব ােী পাঞ্জাখব ববখ র্ উৎসব
আখ পাখ র গ্রাম খর্খক বহু মান্ু র্ এখসবছখলন্
স্বণষমবন্দখর পূ র্া বদখত এবাং খসই সময় একবট খঘাড়া
খকন্া খবচ্ার খমলায় খযাগ বদখত তাখদর অখন্খকই
ববখকখল র্াবলয়ান্ওয়ালা বাখগ আখসন্ সিায় খযাগ
বদখত বলা হয় প্রায় দ হার্ার খলাক খসবদখন্ সিায়
উপবস্থত বছখলন্ খসই সিায় বহন্দু, মুসলমান্, ব ে সব
সম্প্রদাখয়র মান্ু র্, ব শু, ন্ারী, পুরুর্ বছখলন্ মাঠবট েুব
বকছু বড় ন্য়, চ্ারবদখকই বাবড়, যাবার আসবার র্ন্য
পাাঁচ্বট সাংকীণষ গবল পর্ এবাং মাঝোখন্ একবট বড় কূপ
শব াে মাস, ববখকল খবলার প্রচ্ণ্ড গরম, র্ন্তার বিড়,
তার মখধয মাখঠর প্রধান্ গবলপর্ অবখরাধ কখর র্ায়ার
ন্ব্বই র্ন্ খসন্া বন্খয় হাবর্র হন্ তার সখঙ্গ খমবসন্
গান্ বসাখন্া দুবট আমষার্ষ গাবড় বছল, বকন্তু খস দুবট
গবলখত ঢুকখত ন্া পারায় গবলর বাইখর রাো হয়

খসন্াখদর মখধয গুেষা, রার্পুত, বালুবচ্, ব ে, এই সব
খরবর্খমখন্টর খলাক বছল এবার ববন্া প্রখরাচ্ন্ায় র্ায়ার
র্ন্তার ওপর গুবল করার বন্খদষ খদন্ আখগ খকান্
সতকষবাণী খদন্বন্, খকান্ আখলাচ্ন্াখত যান্বন্, সরাসবর
আচ্মকা গুবল বর্ষখণর আখদ আট খর্খক দ বমবন্ট
বন্ববষচ্াখর গুবল চ্খল, যতক্ষণ ন্া সব গুবল খ র্ হখয়
যায় এই ন্ৃ াংস হতযাকাখি মারা যান্ ৩৭৯ র্ন্ ১১০০
র্ন্ আহত হন্ পালাখত বগখয় কুয়াখত পখড় মারা যান্
২০০ র্ন্ মান্ু র্
অমৃতসখরর এই দুুঃসাংবাদ বকন্তু সাধারণ িারতবাসীর
কাখছ খগাপন্ রাো হয়
রবীন্দ্রন্ার্ তেন্ াবন্তবন্খকতখন্ এবাং অসু স্থ পাঞ্জাখবর
ঘটন্া পখর ধীখর ধীখর েবখরর কাগর্ মারফত একটু
একটু কখর বার হখত র্াখক, বকন্তু েবর পাঠাখন্াখত
বন্খর্ধাজ্ঞা র্াকায় সম্পূ ণষ বযাপারটা আবছায়ায় খর্খক
যায় তখব অখন্খকরই সখন্দহ হখত র্াখক খয িয়ান্ক
বকছু একটা ঘখটখছ খকউ খকউ বচ্বঠখত একটু একটু
বলেবছখলন্ বকন্তু সরকাখরর িখয় তাও অস্পিিাখব খসই
সময় রবীন্দ্রন্াখর্র বপ্রয় বন্ধু ও িারতখপ্রমী দীন্বন্ধু
এণ্ড্রুর্ বদবল্লখত খসোখন্ র্ন্তা ও পুবলখ র সাংঘখর্ষর
কর্া বতবন্ কববখক বচ্বঠখত র্ান্ান্
আরও কখয়কবট
বচ্বঠখত বতবন্ র্ান্াখলন্ পাঞ্জাখবর মা ষাল ল, প্রকাখ য
খবত মারা, র্ন্তার ওপর খমবসন্ গান্ বযবহার এমন্ বক
গুর্রান্ওয়ালাখত ববমান্ খর্খক ববমাং অববধর কর্া এর
পখরর বচ্বঠখত র্ান্ান্ বসমলাখত তাাঁর সখঙ্গ িাইসরখয়র
আখলাচ্ন্ার কর্া খসই আখলাচ্ন্া হয়, বকন্তু বমবটাং বযর্ষ
হয় এণ্ড্রুর্ সরর্বমখন্ ঘটন্ার ববর্য় র্ান্খত পাঞ্জাখব
ঢুকখত খগখল তাাঁখক খগ্রপ্তার করা হয় পখর মুবি খপখয়
বতবন্ বখম্বখত যান্ মহাযা গান্ধীর কাখছ এবাং গান্ধীর্ীর
সখঙ্গ আহখমদাবাখদ
এই সব বচ্বঠ পখড় কববর মন্ খক্ষাখি দুুঃখে বযবর্ত হখয়
ওখঠ এই সময় একবট বচ্বঠখত বতবন্ রান্ু অবধকারীখক
খলখেন্:
“আকাখ র এই প্রতাপ আবম এেন্ এক রকম
সইখত পাবর বকন্তু মখতষর প্রতাপ আর সহয
হয়ন্া
খতামরা খতা পাঞ্জাখব আছ, পাঞ্জাখবর
দুুঃখের েবর খবাধ হয় পাও এই দুুঃখের তাপ
আমার বুখকর পাাঁর্র পুবড়খয় বদখল
মান্ু খর্র
অপমান্ িারতবখর্ষ অভ্রখিদী হখয় উখঠখছ ”
৮ই খম কববর ৫৯তম র্ন্মবদন্ পালন্ করা হয়
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াবন্তবন্খকতখন্ ২২খ খম কবব তাাঁর কন্যা মীরাখদবী ও
তাাঁর অসু স্থ পুত্রখক বন্খয় কলকাতায় আখসন্ ২৯খ খম
কলকাতায়
রবীন্দ্র
র্ীবন্ীকার
প্রিাতকুমার
মুখোপাধযাখয়র ববখয়র আসখর রবীন্দ্রন্ার্ ও এন্ড্রুর্
সাখহব খযাগ খদন্ খসই আসখর রামান্ন্দ চ্খটাপাধযাখযর
কন্যা সীতা খদবী কববখক “খকমন্ আখছন্” বর্খগযস
করায় রবীন্দ্রন্ার্ বখলন্, “খয রকম চ্ারবদক উত্তপ্ত হখয়
উখঠখছ, বিতখর বিতখর পুখড় পুখড় বক কখর িাখলা
র্াকখবা?”
প্রিাতকুমার বলখেখছন্ “রামান্ন্দ বাবুর বিতখলর
বারান্দায় উিয়খক কর্া কবহখত খদবেয়াবছলাম কববর
কী গম্ভীর, কী স্তব্ধ মূ বতষ ! তেন্ আমরা র্াবন্তাম ন্া খয
পাঞ্জাখব কী ঘবটয়াখছ এবাং রামান্ন্দ বাবুর সবহত কবব
কী পরাম ষ কবরখতখছন্”
কববর খসই সমখয়র সবষক্ষখণর সঙ্গী প্র ান্তচ্ন্দ্র
মহলান্বী বলেখছন্, “সাংবাদপত্র ও বচ্বঠর মাধযখম এবাং
খলাখকর মুখে পাঞ্জাব ও র্াবলয়ান্ওয়ালা বাখগর েবর
তেন্ বকছু বকছু কখর খর্াড়াসাাঁখকাখত রবীন্দ্রন্াখর্র কাখছ
এখস খপৌঁখছাখচ্ছ ... খসই সব শুখন্ রবীন্দ্রন্ার্ এত
অবস্থর হখয় উঠখলন্ খয সকখলই বচ্বন্তত হখয় পড়খলন্ ”
কববর রীর তেন্ এত দুবষল খয খদাতলা খর্খক বতন্
তলায় উঠখত কি হয় সারাবদন্ একটা লম্বা খচ্য়াখর শুখয়
র্াখকন্ খলো বন্ধ কর্াবাতষা কম বখলন্ হাবস গল্প খতা
খন্ইই এণ্ড্রুর্ সাখহবখক খর্খক পাঠাখলন্ পাঞ্জাখব খয
কাণ্ড ঘটখছ, তা বন্খয় সমস্ত িারতববখর্ষর মখধয একর্ন্
খলাকও প্রবতবাদ করখবন্া, এটা কববর পখক্ষ অসহয
এণ্ড্রুর্ সাখহবখক মহাযার্ীর কাখছ পাঠাখলন্ এক প্রস্তাব
বদখয় তেন্ বাইখর খর্খক পাঞ্জাখব খলাক প্রখব করা
বন্খর্ধ হখয়খছ কববর ইখচ্ছ খয মহাযার্ী যবদ রাবর্
র্াখকন্, তখব মহাযার্ী আর কবব দুর্খন্ বদবল্লখত বগখয়
বমলখবন্ খসোন্ খর্খক দুর্খন্ একসখঙ্গ পাঞ্জাখব প্রখব
করবার খচ্িা করখবন্ তাাঁখদর দু’র্ন্খকই তাহখল
খগ্রফতার করখত হখব এই হখব ওাঁখদর প্রবতবাদ এণ্ড্রুর্
সাখহব গান্ধীর্ীর কাছ খর্খক বফখর আসবার পর
প্র ান্তচ্ন্দ্র বলেখছন্ “সকাল খবলায় পুরখন্া বাবড়র
খদাতলায় পবশ্চম বদখকর বারান্দায় কবব বখস আখছন্
এণ্ড্রুর্ সাখহব আসখতই অন্য সব কর্া খফখল খরখে
বর্জ্ঞাসা করখলন্ খয কী খহাখলা? কখব যাখবন্?”
সাখহব এটা ওটা কর্া বলখত র্াকায় বাধা বদখয় বর্জ্ঞাসা
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করখলন্ “কী হখলা?”
তেন্ সাখহব বলখলন্ খয, গান্ধীর্ী এেন্ পাঞ্জাখব খযখত
রাবর্ ন্ন্ বখলখছন্, “I do not want to embarrass
the Government now”.
শুখন্ কবব এখকবাখর চ্ুপ হখয় খগখলন্ এ সম্বখন্ধ আর
খকান্ কর্া বলখলন্ ন্া
২৯খ খম ববখকখল অধযাপক র্য়খগাপাল বখন্দাপাধযায়খক
বখলবছখলন্ আসখত বকন্তু যর্াসমখয় প্র ান্তচ্ন্দ্র বগখয়
খদেখলন্ কবব খন্ই শুন্খলন্ একটা বঠখক গাবড় িাড়া
কখর খকার্ায় খববরখয়খছন্ কাউখক বখল যান্বন্ খব
যেন্ সখন্ধ ঘবন্খয় এখসখছ, রাত সাখড় সাতটা খপৌখন্
আটটা হখব কবব বফখর এখলন্ ক্লান্ত, অন্য মন্স্ক বকছু
পখর অধযাপক চ্খল খগখল প্র ান্তচ্ন্দ্রখক খর্খক বলখলন্
পখরর বদন্ বকছু খতই ন্া আসখত বক বযাপার বুঝখত ন্া
খপখর প্র ান্তচ্ন্দ্র বন্খর্র বাবড় চ্খল খগখলন্ বখট বকন্তু
পখর বলেখলন্,
“রাখত িাল ঘুম হলন্া
তেন্ খিার হয়বন্,
হয়খতা চ্ারখট হখব, উখঠ স্নান্ কখর খববরখয়
পড়লাম
খর্াড়াসাাঁখকা বগখয় খদবে খদাতলার
ঘখর আখলা জ্বলখছ বসাঁবড় বদখয় উঠখত উঠখত
র্ান্লা বদখয় খদেলুম বসবার ঘখরর উত্তর পুখবর
দরর্ার সামখন্ খটববখল বখস কবব বলেখছন্
পুব বদখক মুে কখর বখস আখছন্ পাখ একটা
খটববল লযাম্প জ্বলখছ আবম ঘখর খযখতই মুে
বফবরখয় বলখলন্, ‘কী এখসখছা’ এই বখল আবার
বলেখত আরম্ভ করখলন্
দু-বতন্ বমবন্ট
তারপখরই একোন্া কাগর্ হাখত বদখয় বলখলন্,
‘পড় ’ বড়লাটখক খলো ন্াইটহুর্ পবরতযাগ
করার বচ্বঠ আবম পড়লুম ”
কবব তেন্ বলখলন্, “সারা রাত ঘুখমাখত
পাবরবন্ বাস এেন্ চ্ুকখলা আমার যা করবার
তা হখয় বগখয়খছ ” মহাযার্ী রাবর্ হখলন্ ন্া
পাঞ্জাখব খযখত কাল তাই বন্খর্ই বগখয়বছলুম
বচ্ত্তরঞ্জখন্র কাখছ বললুম খয এই সময় সমস্ত
খদ মুে বন্ধ কখর র্াকখব এ অসহয খতামরা
প্রবতবাদ সিা র্াখকা আবম বন্খর্ই বলবছ খয
আবম সিাপবত হখবা বচ্ত্ত একটু খিখব বলখল,
খব আর খক বিৃতা খদখব? আবম বললুম খস
খতামরা বঠক কখরা বচ্ত্ত আবার একটু িাবখল

বলখল, আপবন্ যবদ সিাপবত হন্, তখব তারপখর
আর কারুর বিৃতা খদবার দরকার হয় ন্া
আপবন্ একা বলখলই যখর্ি আবম বললুম খব
তাই হখব এবার তখব সিা র্াখকা তেন্ বচ্ত্ত
বলখল, আপবন্ একা যেন্ বিৃতা খদখবন্,
আপবন্ই যেন্ সিাপবত, তেন্ সবখচ্খয় িাখলা
হয় শুধু আপন্ার ন্াখম সিা র্াকা বুঝলুম
ওখদর বদখয় হখবন্া ...অর্চ্ আমার বুখক এটা
ববাঁখধ রখয়খছ
বকছু করখত পারবন্া এটা
অসহয ”
কববর কাখছর মান্ু র্ অমল খহাম বলখেখছন্: “এণ্ড্রুর্
সাখহখবর কাখছ আবম শুখন্বছ, ৩০খ খম সকাখল
রবীন্দ্রন্ার্ যেন্ তাাঁখক তাাঁর বচ্বঠোবন্ খদোখলন্ তেন্
বতবন্ খসবটখক একটু খমালাখয়ম কখর খদবার র্ন্য কববখক
অন্ু খরাধ র্ান্াখল বতবন্ সাখহখবর বদখক এমবন্ কখর
তাবকখয় বছখলন্ যা বতবন্ র্ীবখন্ িুলখত পারখবন্ ন্া
খকাখন্া বদন্ “Such a look as I had never seen
in the eyes of Gurudev before or after.”
পত্রবট ঐবতহাবসক সারা িারখতর খপৌরুর্ যেন্ কখঠার
াবস্তর িখয় ন্পুাংসখকর িুবমকা বন্খয়খছ, তেন্ বাাংলার
এক কববর কখে ধ্ববন্ত হখলা বন্িষীক বধক্কার বাণী
কবব বচ্বঠখত বলেখলন্:

Your Excellency,

5 Dwarakanath Tagore Lane,
Calcutta, May 31st, 1919

The enormity of the measures taken by the
Government in the Punjab for quelling some
local disturbances has, with a rude shock,
revealed to our minds the helplessness of
our position as British subjects in India. The
disproportionate severity of the punishments
inflicted upon the unfortunate people and
the methods of carrying them out, we are
convinced, are without parallel in the history of civilised governments, bearing some
conspicuous exceptions, recent or remote.
Considering that such treatment has been
meted out to a population disarmed and resourceless, by a power which has the most
terribly efficient organisation for destruction

of human lives, we must strongly assert that
it can claim no political expediency, far less
moral justification. The accounts of insults
and sufferings undergone by our brothers in
the Punjab have trickled through the gagged
silence, reaching every corner of India, and
the universal agony of indignation roused in
the hearts of our people has been ignored
by our rulers, possibly congratulating themselves for impacting what they imagine as
salutary lessons. This callousness has been
praised by most of the Anglo-Indian papers,
which have been in some cases gone to the
brutal length of making fun of our sufferings, without receiving the least check from
the same authority, relentlessly careful in
smothering every cry of pain and expression
of judgement from the organs representing
the sufferers. Knowing that all appeals have
been in vain and the passion of vengeance
is blinding the nobler vision of statesmanship in our Government, which could so easily afford to be magnanimous as befitting its
physical strength and moral tradition, the
very least I can do for my country is to take
all consequences upon myself in giving voice
to the protest of the millions of my country
men, surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of
honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I for
my part wish to stand, shorn of all special
distinctions, by the side of those of my
countrymen, who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation
not fit for human beings.
These are the reasons which have painfully
compelled me to ask Your Excellency, with
due deference and regret, to relieve me of
my title of Knighthood, which I had the
honour to accept from His Majesty the King
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at the hands of your predecessor, for whose
nobleness of heart I will entertain great admiration.
Yours faithfully,
Rabindranath Tagore

উত্তর পবষ: র্াবলয়ান্ওয়ালা বাগ
ঘটন্ার তদখন্তর র্ন্য হান্টার কবম ন্ ন্াখম একবট
কবমবট গঠন্ করা হয় কখন্ষল র্ায়ার খসোখন্ সাক্ষী
খদন্ বতবন্ তেন্ খব অসু স্থ র্বিখস িুগবছখলন্ পখর
হাসপাতাখল িবতষ হখত হয় কবম ন্ তাাঁখক খকান্ াবস্ত
খদয়ন্া বকন্তু পখর িাইসরখয়র কাউবন্সল তাাঁখক mistaken notion of duty এই অপরাখধ খদার্ী সাবযস্ত
কখর এবাং প্রখমা ন্ ও খপন্সন্ বাবতল কখর খদয়
িারখত তাাঁর চ্াকবর চ্খল যায় আফগাবন্স্থাখন্ বীরখত্বর
র্ন্য প্রাপ্ত CBE উপাবধ সরকার খকখড় খন্য়
র্ায়ার বন্খর্খক সমর্ষন্ কখরবছখলন্ এই বখল খয বতবন্
মখন্ কখরবছখলন্ আর একটা বসপাবহ ববখদ্রাহ শুরু হখয়খছ
খিখব বতবন্ দমন্ করবছখলন্ র্ায়াখরর সমর্ষখন্ ববেযাত
খলেক ও কবব রাবর্য়ার্ষ বকপবলাং (সাবহখতয খন্াখবলর্য়ী,
১৯০৭) বখলন্ খয র্ায়ার তাাঁর কতষবয কখরখছন্ মাত্র
বিবট র্ন্সাধারখণর মখধয বকছু সমর্ষক র্ায়াখরর র্ন্য
২৫ হার্ার পাউি তুখল খদন্
অন্য বদখক পালষাখমখন্ট হাউস অফ কমখন্স এক বিৃতায়
উইন্স্টন্ চ্াবচ্ষল ৮ই র্ুলাই ১৯২০ সাখল তীিিাখব
র্ায়ারখক আক্রমণ কখর বখলন্:
“The crowd was unarmed, except with
bludgeons. It was not attacking anybody or anything… when fire had
been opened upon it to disperse it, it
tried to run away. Pinned up in a
narrow place considerably smaller
than Trafalgar square, with hardly
any exist, and packed together so that
one bullet would drive through 3 or 4
bodies, people ran madly this way and
the other. When the fire was directed
upon the center, they ran to the
sides. The fire was then directed to
the sides. Many threw themselves
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down to the ground, the fire was then
directed down on the ground. This
was continued to 8-10 minutes and it
stopped only when the ammunition
had reached the point of exhaustion”
চ্াবচ্ষল বছখলন্ চ্রম সাম্রার্বাদী এবাং িারখতর স্বাধীন্তার
চ্ূড়ান্ত ববখরাধী অখন্খক মখন্ কখরন্ পাবকস্থান্ সৃ বির
খপছখন্ চ্াবচ্ষল ও বর্ন্নাহর মখধয সমখঝাতা হখয় বছল,
তাই এই বববৃ বত আমাখদর অবাক ও আশ্চযষ কখর
হাউখস ২৪৭-৩৭ খিাট পখড় র্ায়াখরর ববরুখদ্ধ বকন্তু
হাউস অফ লর্ষখস র্ায়ারখকই সমর্ষন্ করা হয়
ইবতহাখসর ববচ্াখর র্ঘন্যতম অপরাখধ অপরাধী এই
েুবন্র মৃতুয হয় ১৯২৭ সাখল
পাঞ্জাখবর অন্য েুন্ী খলফখটন্যান্ট গিন্ষর মাইখকল
ও’র্ায়ারখক লিখন্ ১৩ই মাচ্ষ ১৯৪০ উধাম বসাং গুবল
কখর বন্হত ক’খর র্াবলয়ান্ওয়ালাবাখগর প্রবতখ াধ খন্ন্
৩১খ র্ুলাই ১৯৪০ উধাম বসাংখহর ফাাঁবস হয়
র্াবলয়ান্য়ালা বাখগর বতষমান্ স্মৃবতস্তম্ভবট আখমবরকান্
আবকষখটট খবন্র্াবমন্ খপাখকর (Benjamin Polk) করা
ইবন্ িারখত বহু বছর বছখলন্ এমন্ বক কলকাতাখতও
তাাঁর অবফস (Chatterjee and Polk) বছল কযালপবল
সান্ লুইস ওববসখপাখত অধযাপন্া করখতন্ মারা যান্
২০০১ সাখল

উত্তর পবষ : রবীন্দ্রন্ার্
ন্াইটহুর্ তযাখগর পর কলকাতায় সাধারণ িাখব বাাংলা
কাগর্গুবল কববখকই সমর্ষন্ কখর
এবাং এাংখলাইবিয়ান্ কাগর্গুখলা কববখক বন্ন্দা কখর তখব বকছু
বকছু বাাংলা কাগর্ কববখক বযঙ্গ করখত ছাখড়বন্
ববখ র্তুঃ তাাঁর বচ্বঠর স্বকৃত অন্ু বাদখক বন্ন্দা ও বযঙ্গ
করা হয়, যা কববখক গিীর দুুঃে খদয়
রাখমন্দ্রসু ন্দর বত্রখবদী মৃতুয যযায় ওই বচ্বঠ পখড় কববর
পদধুবল প্রার্ষন্া কখরন্ এবাং কবব খসই প্রার্ষন্া পূ রণ
কখরন্ একমাত্র র্গদী চ্ন্দ্র বসু ছাড়া বড় মাখপর অন্য
খকান্ খন্তা অবিন্ন্দন্ র্ান্ান্বন্ গান্ধী বা বচ্ত্তরঞ্জন্ ন্ন্
গান্ধীর্ী উখে বখলন্:
“The Punjab horrors have produced a
burning letter from the Poet, I personally think it is premature. But he
cannot be blamed for it.”

বিবট সরকার অব যই বযাপারটা অপছন্দ কখর বববিন্ন
মহখল বচ্বঠবট বন্খয় আখলাচ্ন্া হয় এবাং তা পালষাখমন্ট
অববধ যায়
বকন্তু সরকার কববখক খকান্ াবস্ত বদখয়
আখরা র্লখঘালা কখরবন্
বকন্তু ন্াইটহুর্ খকখড়ও
খন্য়বন্ তাই পরবতষী কাখল কববখক সযার বখলই বলা
হখয়খছ কববর অখন্ক বইখতও সযার বর্ায় খর্খকখছ,
গান্ধীর্ীও বর্ায় খরখেখছন্ শুধু কবব বন্খর্ আর কেখন্া
সযার উপাবধ খলখেন্ বন্
কববখক সবখচ্খয় অসম্মান্ করা হয় ঘটন্ার বকছু মাস
পখর অমৃতসর হখর কাংখগ্রখসর অবধখব খন্ খসোখন্
এক স্বামী শ্রদ্ধান্খন্দর সামান্য উখল্লে ছাড়া আর খকান্
বাঙাবল বা অবাঙাবল খন্তা এই ঐবতহাবসক বচ্বঠর উখল্লে
কখরন্বন্
বকন্তু পুরুখর্াত্তম রবীন্দ্রন্াখর্র তাখত বকছু মাত্র এখস
যায়বন্ বচ্বঠ খলোর পরবদন্ প্র ান্তচ্ন্দ্র খর্াড়াসাাঁখকাখত
বগখয় খদখেন্,
... “ববখকখল বগখয় শুবন্ কবব খদাতলা খর্খক বতন্ তলায়
চ্খল বগখয়খছন্ দবক্ষখণর খ াবার ঘখর বগখয় খদবে একটা
খছাট বাাঁধাখন্া োতা, লাল মলাট খদওয়া
তাখত বক
বলেখছন্ আবম খযখতই বলখলন্, ‘এই খ াখন্া আর
একটা খলো ’ বলবপকার প্রর্ম খলো ..”
“তেন্ পাঞ্জাব খকার্ায়, র্াবলয়ান্য়ালা বাগ কববর মন্
খর্খক মুখছ বগখয়খছ বদখন্র পর বদন্ এক একটা কখর
বলবপকার খলো চ্লখত লাগখলা রীখরর ক্লাবন্ত, সমস্ত
অসু ে তেন্ একবদখন্র মখধযই খসখর বগখয়খছ ”

†† এ’বছখরর ১৩ই এবপ্রল র্াবলয়ান্ওয়ালা বাগ

হতযাকাখণ্ডর তবাবর্ষকী পাবলত হল। খসই ঐবতহাবসক
ঘটন্ার স্মারক বহসাখব এই প্রবন্ধবট প্রকাব ত হ’ল।
এবার এই ঐবতহাবসক স্থান্বটর ন্াখমর ববর্খয় বকছু তর্য
এোখন্ খদওয়া দরকার।
ইাংরার্ীখত Jallianwala
Bagh ন্াখম এই স্থান্বট পবরবচ্ত, তাই আমরা বাাংলায়
এখক “র্াবলয়ান্ওয়ালা বাগ” ন্াখমই খর্খন্ এখসবছ।
বকন্তু র্াখন্ন্ বক এই স্থাখন্র প্রকৃত ন্াম র্াবলয়াাঁওয়ালা
)১)
বাগ (বহন্দীখত
)? বচ্ত্র ১ই এর প্রমাণ
“র্াবলয়াাঁ” খক ইাংরার্ীখত “Jallian” ছাড়া আর অন্য

খকান্ িাখব খলো যায় ন্া আর ইাংরার্ী বান্ান্খক
সামখন্ খরখে বাাংলায় “র্াবলয়ান্ওয়ালা বাগ” খলো ও
বলা হ’খয় এখসখছ
এেন্ ববল র্াবলয়াাঁওয়ালা বাগ ন্ামবট এল খকার্া খর্খক
উইবকবপবর্য়ায়(২) বলা হখয়খছ ব ে সাম্রাখর্যর
াসন্কাখল এই মাঠবটর মাবলকান্া বছল বহম্মত বসাং ন্াখম
একর্খন্র, বযবন্ র্াল্লা গ্রাখমর বাবসন্দা বছখলন্ তাাঁর
পবরবার “র্াখল্লিাখল” ন্াখম পবরবচ্ত হখতন্, আর তা’
খর্খকই “র্াবলয়াাঁওয়ালা” ন্ামবট এখসখছ
তর্যসূ বচ্:
(১)

https://en.wikipedia.org/wiki/

Jallianwala_Bagh
(২) তখদব (সম্পাদকমণ্ডলী)

বকন্তু স্বাধীন্তার র্ন্য আমখদর অখপক্ষা করখত হখব
আরও ২৮বট বছর বীখরর রিতযাগ কেখন্া বৃ র্া যায়ন্া,
ফল খপখত হয়খতা সময় লাখগ সতযর র্ন্য প্রবতবাদ
তাৎক্ষবন্ক ফল হয়খতা খদয়ন্া, বকন্তু মহাকাখলর মখঞ্চ
তা কেখন্াই বৃ র্া হয়ন্া
তর্যসূ ত্র:
১) The History and Culture of the Indian
People: Struggle For Freedom: R. C. Majumdar. General Editor. Bharatiya Vidya
Bhavan. 2nd Edition. (1978)
২) রববর্ীবন্ী (সপ্তম েি), প্র ান্তকুমার পাল
আন্ন্দ পাববল াসষ প্রাইখিট বলবমখটর্
প্রর্ম
সাংস্করণ (১৯৯৭)
৩) ইন্টারখন্ট, গুগুল সাচ্ষ

বচ্ত্র ১: র্াবলয়াাঁওয়ালা বাখগর প্রখব পর্
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হাওয়াইখয় সাতবদন্
বসদ্ধার্ষ খচ্ৌধুরী

হা

ওয়াই যাবার প্ল্যান্টা অখন্ক বদন্ ধখরই আমার
মার্ায় বছল বকন্তু সময়ািাখব যাওয়া আর হখয়
ওখঠবন্ আখমবরকাখত খব ীর িাগ িারতীখয়র খবড়াখত
যাবার প্রর্ম চ্খয়স হল "িারতবর্ষ তারা দু’বতন্ বছর
ছু বট র্বমখয এক বার ক’খর "ইবিয়া" ঘুখর আখস
আমাখদরও তাই হয় তখব খসবার আমরা বঠক কখরবছলাম
হাওয়াই যাব! সময়টা হখলা ২০১৪ সাল বড়বদখন্র সময়
২২খ বর্খসম্বর ২০১৪ খর্খক ১লা র্ান্ু য়ারী ২০১৫
খদেলাম বাবড়র সবাইকার র্খন্য সবখচ্খয় উপযু ি
হাওয়াই বলখল শুধু একটা িীপ বলা িুল হখব হাওয়াই
আসখল আটটা িীখপর সমন্নয় এছাড়াও অসাংেয খছাট
খছাট িীপ আখছ হাওয়াই িীপমালায় সাংেযায় প্রায় খদড়
এই "খচ্ন্ অফ আইলযাি"-খক "আবকষখপলাখগা" বলা
যায় উত্তর-পবশ্চম বদখকর িীপগুখলার র্ন্ম শুরু হখয়বছল
২৮ বমবলয়ন্ বছর আখগ সমস্ত িীখপরই সৃ বি হখয়বছল
আখিয়বগবরর অিু ৎপাত খর্খক এটা আর্ও হখয় যাখচ্ছ
বহুবদন্ আখগ বন্উবর্লযাখণ্ডর আখ পাখ র িীপগুখলার সখঙ্গ
সাউর্ আখমবরকা এবাং কযাবরববয়ান্ িীপগুবলর খলাখকখদর
বাবণখর্যর খযাগাখযাগ বছল
অখটাবর মাখসর মাঝামাবঝ আমাখদর এক ঘবন্ষ্ঠ বন্ধু কল
কখর বলল ওর হাওয়াইখত একটা টাইমখ য়ার
কখণ্ডাবমবন্য়াম আখছ এবাং ও খসটা আমাখদর বুক কখর
বদখত পাখর এক সপ্তাখহর র্ন্য ও বখলবছখলা খয ওর খসই
কখণ্ডাবমবন্য়ামই আমাখদর সবখচ্খয় িাখলা লাগখব খকন্ন্া
ওই সময় অন্য সব আইলযাখণ্ড অখন্ক খবব বিড় হয়
আবম বন্ধুর পরাম ষ বন্খয় বঠক করলাম হাওয়াইখয়ই যাব
ও টাইমখ য়ার বুক কখর বদল আবমও বটখকট খকখট
খফললাম আমরা খবখরাবচ্ছ ২২খ বর্খসম্বর এবাং বফরবছ
২৯খ বর্খসম্বর সকাল সাখড় ন্’টায় ফ্লাইট
খবলা একটা পঞ্চাখ খকান্া এয়ারখপাখটষ খপ্ল্ন্টা খপৌঁছখলা
মান্ধাতার আমখলর এয়ারখপাটষ (বচ্ত্র ১ ও বচ্ত্র ২)!
গন্তবযস্থাখন্ বগখয় খপৌঁছলাম দুপুর আড়াইখট ন্াগাদ
বর্বন্সপত্র ন্াবমখয় এককাপ চ্া খেখয় খদো শুরু করলাম
বদখন্র বাবক সময়টাখত কী করা খযখত পাখর খরবর্খে ন্
অবফখস আমাখদর বলল, “আর্খক খতামরা 'লু’য়াউ'
খদেখত খযখত পাখরা বঠক করলাম যাব আমার বন্ধু সন্ময়
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আমাখক বখলবছল খগখল লু’য়াউ খদেখত খযন্ ন্া িুবল
তেন্ বাখর্ সাখড় চ্ারখট! লু’য়াউ শুরু সখন্ধ সাতটায়
লু’য়াউখয়র খসার্া মাখন্ হখচ্ছ পাবটষ বা বফস্ট এবাং
ন্াচ্গাখন্র সাংবমশ্রণ োবাখরর মখধয খবব র িাগই পকষ
বা বীফ লুয়াউখয়র এক যায়গায় খদবে দুর্ন্ খলাক
মাবটর তলা খর্খক কলাপাতায় খমাড়া একটা খগাটা

বচ্ত্র ১: খকান্া এয়ারখপাখটষর এক অাং

বচ্ত্র ২: খকান্া এয়ারখপাখটষর অন্য এক অাং

বচ্ত্র ৩: লু ’য়াউ

শুখয়ার েুখাঁ ড় বার করখলা (বচ্ত্র ৩) আমার খকাখন্াবদন্ পকষ
বা বীফ োওয়াটা খবব পছন্দ ন্য় সু তরাাং প্রচ্ুর িাত,
সযালার্ আর সযামন্ খেখয় খ া খদোর র্খন্য বখস পড়া
খগখলা লু’আউখয়র খস্টখর্র খপছখন্ প্র ান্ত মহাসাগর (বচ্ত্র
৪) লু আউ' এর ন্ত্তষক এবাং ন্ত্তষকীরা স্বল্পখব পবরবহত
বা পবরবহতা হখলও ন্াচ্গুখলা বছল যখর্ি সাংযত ন্াচ্গুখলা
আসখল খদবতাখদর র্খন্য উৎসগষ করা বকন্তু আমাখদর
খদখ র ন্াখচ্র সখঙ্গ আকা পাতাল ফারাক রসন্ার তৃবপ্ত
হখলা সু ন্দর একটা বর্ন্ার খেখয় এবাং মান্বসক তৃবপ্ত হখলা
সু ন্দর একটা খপ্রাগ্রাম খদখে রাত প্রায় দ টায় খসোন্
খর্খক খববরখয় এখস সাখড় দ টা ন্াগাদ আবার
কখণ্ডাবমবন্য়াখম বফখর এখস ঘুখমাখত খগলাম সকাল সাখড়
আটটা ন্াগাদ ঘুম িাঙখলা প্রায় দ ঘন্টা টান্া ঘুম বদখয়
খমখয়রা বলখলা ওরা ববখচ্ বগখয় সাাঁতার কাটখব স্ত্রী বলখলা
ও আখরা বকছু ক্ষণ ঘুখমাখব তর্াস্তু! স্ত্রীখক খরখে বতন্র্খন্
খববরখয় পড়লাম
আমরা একটা ন্যা ন্াল পাকষ ইন্ফরখম ন্ খসন্টাখর বগখয়
হাবর্র হলাম ববচ্ খকার্ায় বর্জ্ঞাসা করার র্খন্য এোখন্
একর্ন্ িদ্রখলাখকর সখঙ্গ আলাপ হখলা ন্াম আলবাটষ
খমাবন্র্ (বচ্ত্র ৫) অখন্কক্ষণ ধখর গল্প কখরবছলাম উবন্
আমাখক বলখলন্ ববগ আইলযাখি চ্ারখট ন্যা ন্াল পাকষ
আখছ এবাং ন্যা ন্াল পাকষগুখলা খযন্ আমরা খদবে আবম

বচ্ত্র ৪: লু ’আউখয়র স্থান্ খর্খক প্র ান্ত মহাসাগর

শুন্বছলাম একটা ন্যা ন্াল পাখকষর ন্াম বলখলন্ যা হখলা
‘পুউহন্ু য়া ও খহান্াউন্াউ ন্যা ন্াল বহখস্টাবরক পাকষ
আখগকার বদখন্ খযসব হাওয়াইয়ান্ ওখদর ‘কাপু’ বা আইন্
ৃ ঙ্খলা লঙ্ঘন্ করখতা তাখদর একটা র্ায়গায় এখন্
একর্ন্ পুখরাবহত বকছু টা খহর্স্টাটষ বদখয় খছখড় বদখতা
ওখক ফখলা করখতা এক দঙ্গল হাওয়াইয়ান্ রার্ার শসন্য
ধরুন্ একটা খলাক বমবন্ট পখন্খরার খহর্স্টাটষ খপখলা

ওখক কখয়ক মাইল খদৌখড় এবাং আখরা কখয়ক মাইল
সাাঁতার কাটখত হখতা ওই পাখকষ খপৌঁছখন্ার র্খন্য ওই
পাখকষ বঠকমখতা খপৌঁছখত পারখল তাখক াবস্তর খর্খক
অবযাহবত খদওয়া হখতা বকন্তু এর মখধয ধরা পড়খলই
সাক্ষাৎ মৃতুয অবস্থাটা খব িয়াবহ খপছখন্ যারা খধখয়
আসখছ তারা প্রব ক্ষণপ্রাপ্ত শসখন্যর দল সু তরাাং প্রাখণ
বাাঁচ্ার র্ন্য আসাবমখক অসম্ভব সাংগ্রাম করখত হখতা
এটাখক বতষমাখন্ ‘বসবট অফ খরবফউর্ ন্যা ন্াল পাকষ’
বলা হয়
বমুঃ খমাবন্র্ এ ছাড়াও আমাখদর ‘হাওয়াই িলখকখন্াস
ন্যা ন্াল পাকষ’ খদেখত বলখলন্ এছাড়া আখরা দুখটা
ন্যা ন্াল পাখকষর কর্া বলখলন্ একটার ন্াম ‘কাখলাখকা
হখন্াকহাউ ন্যা ন্াল বহখস্টাবরকযাল পাকষ’ - খযোখন্ ন্াবক
কান্াকা মাওবল খলাখকখদর আযা ববরার্ কখর
পবশ্চম বদখকর তটখরোয় গরম লািার র্খন্য র্লটা
গরম অখন্খকই বুঝখত পাখরন্া খকন্ হাওয়াইয়ান্রা এই
গরম লািার মাখঠর ওপখর র্াকখতা কারণটা বছল
খবাধহয় কাখলাখকা হখন্াকহাউখয়র আধযাবযকতা খয সব
হাওয়াইয়ান্ এোখন্ এখসবছখলন্ তারা এই পাখকষর
প্রখতযকটা পার্র এবাং গাখছর মখধয এই আধযাবযকতা
অন্ু িব করখতন্
এই প্রসখঙ্গ বখল রাবে ববগ আইলযাখির দুখটা বদক আখছ
(বচ্ত্র ৬) এখদর ন্াম হখলা ‘খকান্া’ এবাং ‘বহখলা

বচ্ত্র ৫: ন্যা ন্াল পাকষ ইন্ফরখম ন্ খসন্টাখরর আলবাটষ
খমাবন্র্

খকান্ার আবহাওয়া প্রায় সবসময় উষ্ণ উত্তর বদখক
সাাঁতার কাটার মতন্ সাদা বাবলর ববচ্ আর দবক্ষণ বদখক
সু ন্দর তটিূ বম দবক্ষণ বদখকর বাড়বত পাওন্া হখলা
ন্ামকরা ‘খকান্া কবফ এটা অখন্কটা হুখর িাখলা
িাখলা খরখস্তারাাঁ এবাং বার খকান্াখত খদো যায় এটাখক
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কাইলুয়া খকান্াও বলা হয় ববগ আইলযাখির রার্ধান্ী
বকন্তু হ’ল বহখলা এটা খযন্ একটা Tropical Rain Forest
পখরর বদন্ বঠক করলাম হাওয়াই িলখকখন্াস ন্যা ন্াল
পাকষ খদেখত যাখবা খযখত প্রায় দু’ঘন্টা লাগখব এবাং প্রায়
বতরাব মাইল পর্ অবতক্রম করখত হখব লস অযাখঞ্জখলখস
বিওখয়খত গাবড় চ্াবলখয় অিযস্ত, আমার রাস্তাঘাটগুখলা খব
গ্রাময গ্রাময লাগবছখলা রাস্তার অবস্থা েুব োরাপ যাই
খহাক দুঘন্টা পখর খপৌঁখছ খগলাম প্রায় চ্ার হার্ার ফুট
উাঁচ্ুখত একটা খযন্ ঘন্ rain forest রাস্তায় গাবড়র সাংেযা
েুব কম বযাপার সযাপার খদখে শুখন্ মখন্ হবচ্ছখলা খযন্
Ju-

এবার গন্তবয হখলা Jaggar Museum
হাওয়াই
িলখকখন্াস ন্যা ন্াল পাখকষর মখধয বকলাউইয়া এবাং
মাওন্া খলায়া ন্াম দুবট সবক্রয় আখিয়বগবর আখছ এই
ন্যা ন্াল পাকষবট ৫০৫ বগষমাইল এলাকা র্ুখড় আখছ
বমউবর্য়াখমর খদয়াখল কতকগুখলা খিখম আটকাখন্া ছবব
আখছ একটা ছবব ওখদর আগুন্ বা আখিয়বগবরর খদবতা
খপখলর (Pele) (বচ্ত্র ৮) ন্া আবম িাবর্বলয়ান্ ফুটবলার

বচ্ত্রা ৭: লািা বটউব

বচ্ত্র ৬: হাওয়াইখয়র মান্বচ্ত্র

rassic Park-এ খপৌঁখছ খগবছ বকলাউইয়া আখিয়বগবর
হখলা িলখকখন্াস ন্যা ন্াল পাখকষর মখধয সবখচ্খয় সবক্রয়
প্রখতযক বছর প্রায় খদড় লাখের ওপখর টুবরস্ট এই পাখকষ
খবড়াখত আখসন্ এবাং অখন্ক মান্ু র্ এটাখক বন্ষ্ঠার সখঙ্গ
পবরদ ষন্ কখরন্ প্রর্খমই খগলাম Visitor Center-এ
আমরা বঠক করলাম প্রর্খম Lava Tube Cave খদেখবা
এটা একটা পাইখপর মখতা এবাং পাইপটা লািার শতরী
লািা বটউব অিু ৎপাত হবার সময় হাওয়া এবাং লািার
সাংবমশ্রখন্ একটা পাইখপর আকার ধারণ কখর প্রকৃবত
যেন্ আখস্ত আখস্ত ান্ত হখত র্াখক, এই বটউখবর ওপখর
মাবটখত র্খম এবাং বটউববট আখস্ত আখস্ত মাবট ঢাকা পখর
যায় পরবতষী অিু ৎপাখতর সময় এই বটউব বদখয় র্খলর
মখতা লািা বইখত র্াখক বা অিু ৎপাত বন্ধ হখল লািায়
িবতষ হখয় লািা বটউবটা বুাঁখর্ যায় সবাই বমখল একবট
লািা বটউব (বচ্ত্র ৭) খদেখত চ্ললাম
এটার ন্াম
Thurston Lava Tube - এেখন্া সবক্রয় খিতখর ঢুখক
খকমন্ খযন্ অন্যরকম অন্ু িূবত হবচ্ছখলা যবদ এক্ষুবন্
অিু ৎপাত শুরু হখয় যায়? আবার গাবড়খত উখঠ বসলাম
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খপখলর কর্া বলবছ ন্া এন্ার মাহাখযয ন্াবক খদখ র
পর খদ গখড় উখঠখছ আসখল মউন্া লুয়া এবাং মউন্া
বকয়া হখচ্ছ পা াপাব দুইবট আখিয়বগবর মউন্া বকয়া
মউন্া লুয়ার খর্খকও ৩৫০ ফুট খবব উাঁচ্ু যবদও মউন্া
লুয়া আয়তখন্ বড় আসল পার্ষকয হখলা মউন্া লুয়া
এেখন্া সবক্রয় মউন্া বকয়াখত খ র্ অিু ৎপাত হখয়খছ
৪,০০০ বছর আখগ
বহখলা খর্খক খকান্াখত আসবার সময় ট্রাবফক
লাইটগুখলাখত বার বার একটা ন্াম খদেবছলাম খসটা
হখলা

বচ্ত্র ৮: খদবতা খপখল

‘কাখমহাখমহা
খক বছখলন্ উবন্? র্ান্বার র্খন্য
কখণ্ডাবমবন্য়াখম এখসই লযাপটপ েুখল বসলাম র্ান্লাম
‘কাখমহাখমহা ১’ (যাাঁর আসল ন্াম বছল 'পাইয়া') বছখলন্
হাওয়াইখয়র প্রর্ম রার্া বযবন্ সমস্ত হাওয়াই িীপখক এক
রার্ার অধীখন্ বন্খয় আখসন্ পাইয়া সম্ভবতুঃ ১৭৫৮
সাখলর ন্খিম্বর মাখস র্ন্মগ্রহণ কখরন্ এবাং ১৮১৯ সাখলর
৮ই খম খদহতযাগ কখরন্ বন্খর্ শস্বরাচ্ারী স্বিাখবর হখলও
কাখমহাখমহা ১ প্রখতযক িীখপর একর্ন্ কখর গিন্ষর বঠক
কখর খদন্ এবাং মৃতুযদণ্ড বন্বর্দ্ধ কখর খদন্ উবন্ 'কাপু'
পদ্ধবত েুব কখঠার িাখব চ্ালু কখরন্ এবাং বি ালী
খন্তারা যাখত সাধারণ মান্ু খর্র ওপখর অতযাচ্ার করখত ন্া
পাখর তার বযবস্থা কখরবছখলন্
হাওয়াইখয় রার্তন্ত্র
চ্খলবছল ১৭৯৫ সাল খর্খক ১৮৯৫ সাল পযষন্তয
কাখমহাখমহা ১ খর্খক কাখমহাখমহা ৫ পযষন্ত কাখমহাখমহারা
রার্ত্ব কখরন্
হাওয়াইখয়র খ র্
াসক বছখলন্
'বলবলউওকালাবন্' ন্াখমর এক মবহলা উবন্ রার্ত্ব কখরন্
২৯ র্ান্ু য়ারী, ১৮৯১ খর্খক ১৭ র্ান্ু য়ারী, ১৮৯৩ পযষন্ত
ওই বছর হাওয়াইখয়র রার্তন্ত্র পরাস্ত হয় আখমবরকান্খদর
কাখছ এবাং ওই রান্ী কারাগাখর বখস অখন্ক বই খলখেন্

হখয়বছল ২৭খ ন্খিম্বর ইাংলযাখির ইয়কষ ায়াখর উবন্
বছখলন্ বিবট রার্কীয় খন্ৌবাবহন্ীর (Royal Navy)
একর্ন্ অন্ু সন্ধান্কারী ন্াববক বযবন্ েুব িাখলা মযাপ
বুঝখত এবাং আাঁকখত পারখতন্
কুক প্রর্মবার
হাওয়াইখয় পদাপষণ কখরবছখলন্ ১৭৭৮ সাখলর র্ান্ু য়াবর
মাখস এবাং ১৭৭৯ সাখলর খফব্রুয়ারী মাখস স্থান্ীয়
হাওয়াইয়ান্খদর হাখত তাাঁর মৃতুয হয় অখন্ক ঘটন্া
ঘখটবছখলা এই সমখয়র মখধয বঠক কখরবছলাম কযাখেন্
কুখকর Kealakekua Bay অন্য সময় এখস খদেখবা
রাস্তা কেন্ িলখকখন্ার র্খন্য বন্ধ হখয় যাখব র্ান্া খন্ই
ববখচ্ সাাঁতার খকখট ববখচ্র বার্রুখম চ্ান্ কখর চ্ললাম
বসবট অফ খরবফউখর্র বদখক এই হখর ( হর ন্া বখল
র্ায়গা বলা িাখলা) সমুদ্রটা খযন্ বাবড়র খপছখন্ একটা
খলক সমুদ্র খয এখতা ান্ত হখত পাখর তা এোখন্ ন্া
এখল খবাঝাখন্া যাখবন্া (বচ্ত্র ১০)
কাখছই কতগুখলা
Tiki মূ বতষ, আচ্মকা খদেখল িূ ত বখল মখন্ হখব এছাড়া
কাখঠর পাাঁবচ্খলর মখধয কতকগুখলা কাখঠর বাবড় কাপু’
লঙ্ঘন্কারী দুষ্কৃতীরা এোখন্ এখল খকউ এখদর গাখয়
হাত বদখত পারখতা ন্া অর্ষাৎ সাক্ষাৎ যখমর হাত খর্খক
মুবি
খঘারা হখলা হাওয়াই পরবদন্ সকাল এগাখরাটায় খকান্া
এয়ারখপাটষ খর্খক খপ্ল্ন্ ছাড়খব খমখয়খদর েুব মন্
োরাপ খমখয়রা বলল রাস্তায় আসার সময় একটা খস্টট
পাকষ খদখেখছ ওরা আমরা দ টার সময় এয়ারখপাখটষ
খচ্ক ইন্ করখলই হখব তা হ’খল হাখত দু’ঘন্টা সময়

বচ্ত্র ৯: ট্রাখিলার’স পাম

তাড়াতাবড় শুখয় পড়া খগখলা কাল সকাল খর্খক আবার
বহখলার উখেখ য যাত্রা শুরু করখত হখব 'বর্প লাইবন্াং'-এ
আমরা যাবচ্ছ 'খবাটাবন্কযাল ওয়ার্ল্ষ অযার্খিঞ্চার' টুযখর
অদ্ভুত অদ্ভুত সব গাছ একটার ফখটা ন্া বদখয় পারলাম ন্া
(বচ্ত্র ৯)
এবার কযাখেন্ কুখকর সম্বখন্ধ বকছু ন্া বলখল এই খলো
অসম্পূ ণষ খর্খক যাখব
কযাখেন্ খর্মস কুখকর র্ন্ম

বচ্ত্র ১০: খকান্ার ান্ত সমুদ্র

আবম ওখদর মন্টা খযন্ পড়খত পারবছলাম আসখল ওরা
হাওয়াইখয়র খপ্রখম পখড় খগখছ গাবড়টা ঘুবরখয় বন্খয়
খস্টট পাখকষর মখধয ঢুখক খগলাম পাকষটাখত খঢাকবার
মুখে একটা সতকষবাণী যাখত আমাখদর বলা হখচ্ছ সতকষ
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হখয় ড্রাইি করখত কারণ সামখন্র রাস্তা অন্ু ন্নত
হাওয়াইখয় খযোখন্ই তাকাতাম, মখন্ খযন্ একটা সম্ভ্রম
এবাং ববস্ময় খদো বদখতা ধবরত্রী মাতার মবহমা খবাঝার
ক্ষমতা আমাখদর আখছ বক? আখস্ত আখস্ত এয়ারখপাখটষ
খপৌঁখছ গাবড় খফরত বদখয় খচ্ক ইন্ কখর যতদূ র খচ্াে যায়
তাবকখয় খর্খক প্রাণ িখর বাতাসটা অন্ু িব করার খচ্িা
করবছলাম মখন্ পড়বছখলা দুবতন্বদন্ আখগ যেন্ আমরা
ববখচ্র খোাঁর্ করবছলাম তেন্ গাবড়টা পাকষ কখর একটা
খদাকাখন্ ঢুখক পখড়বছলাম ববচ্ খকার্ায় বর্জ্ঞাসা করার
র্খন্য খদাকান্টাখত পাাঁচ্র্ন্ বয়স্কা মবহলা এবাং একর্ন্
পুরুর্ র্বমখয় আড্ডা বদবচ্ছখলন্
আবম িদ্রখলাকখক
বললাম, “ALOHA উবন্ আমাখক বখলবছখলন্ ALOHAর অর্ষ ALOHA-য় আখছ পাাঁচ্বট বণষ ALOHA-র ‘A’'
বণষবট এখসখছ ‘AKAHI’ খর্খক - যার মাখন্ হ’ল ‘উদারতা
খযন্ খকামলতার সখঙ্গ প্রকা করা হয়,’ 'L' এখসখছ
‘LOKAHI’ খর্খক – যার মাখন্ হ’ল ‘ঐকয প্রকা করার
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সময় সবাইকার মখধয খযন্ সাদৃ য এবাং সামঞ্জসয র্াখক,’
'O' এখসখছ 'OLUOLU' খর্খক – অর্ষ ‘মখতর বমল হখল
তা খযন্ মাধুখযষর সখঙ্গ প্রকা করা হয়,’ 'H' ব্দবট
এখসখছ 'HAAHAA' খর্খক - মাখন্ হ’ল ‘অপমান্ খযন্
ন্ম্রতার সখঙ্গ গ্রহণ করা হয়,’ এবাং খ র্ 'A' এখসখছ
‘AHONUI’ খর্খক, যার মাখন্ হ’ল ‘শধযষয ধরার
অধযবসায় খযন্ মান্ু খর্র মখধয র্াখক আবম বুখঝবছলাম
উবন্ কর্াগুখলা বলবছখলন্ একটা সমগ্র সমাখর্র (অর্ষাৎ
হাওয়াইয়ান্ সমার্) র্খন্য হাওয়াইয়ান্রা যেন্ ALOHA
বখল তেন্ কর্াটার মাখন্গুখলা মখন্ খরখে বখল খচ্াখে
খদেখত ন্া পারখলও অন্ু িব করবছলাম অসম্ভব বিধর
ৃ ঙ্খলাখবাধ এই
এই খপখল এবাং বক অসম্ভব
হাওয়াইয়ান্খদর খপ্ল্খন্ ওঠার আখগ খচ্াে বুখর্
বখলবছলাম, ‘খতামার স্বার্ষপরতা ূ ন্য আবতখর্য়তা এবাং
ৃ ঙ্খলাখবাধ আমায় মুে কখরখছ হাওয়াই, আবম খতামার
কাখছ বফখর আসখবা - বন্শ্চয়ই বফখর আসখবা

খস বক এখসবছখলা?
বকলম সদষার

বব

খকখলর এই সময়টা সু পণষার েুব িাখলা লাখগ,
আসখল সু পণষা এই সময়টার পর্ খচ্খয় র্াখক
প্রবতবদন্ ববর্য় অবফস খর্খক বফখর চ্টর্লবদ স্নান্ খসখর
খন্য়, বফবন্খের এই গরখম ন্া করখলই ন্য় অব য, ধবধখব
সাদা পার্ামা-পাঞ্জাবব পখর েবখরর কাগর্টা বন্খয় ব’খস
পখড় খসাফাখত সু পণষা বন্খর্ ওর পছখন্দর তাাঁখতর াবড়
প’খর, আর মুখে একটু পণ্ডস পাউর্ার, কপাখল একটা
বটপ্, বসাঁবর্খত হালকা বসাঁদুখরর খছাাঁয়া লাবগখয় এবদক
খসবদক খঘারাঘুবর কখর অকারখণ ওখদর ছয় বছখরর খছখল
ঋর্ু অধীর আগ্রখহ অখপক্ষা কখর রণখন্র আসার, সু পণষা
বন্খর্ও বকন্তু রণন্ যেন্ আখস, সু পণষা আশ্চযষ হবার িান্
ক’খর, বখল, "এখসা রণন্, ঋর্ু েুব েুব হখব, ঋর্ু
খকার্ায় খগবল, এই খদে খক এখসখছ
ববর্য় েবখরর
ু
কাগর্ খর্খক খচ্াে তখল তাবকখয় মার্াটা ন্াবড়খয় একটু
হাসার খচ্িা কখর, বকন্তু মুখে বকছু বখল ন্া সু পণষার েুব
রাগ হয়, বচ্রবদন্ এই রকম, কী হয় দুখটা কর্া বলখল?
খকমন্ খযন্ আন্-খসা াল, অখন্যর কাখছ বন্খর্খক লবজ্জত
মখন্ হয় ঋর্ু খদৌখড় এখস ঝাাঁবপখয় পখর রণখন্র খকাখল
শুরু হখয় যায় অন্গষল গল্প, স্কুখল কী ঘটখলা, খহামওয়াকষ,
রাস্তায় খদো বগরবগবট, বক্রখকট, ফুটবখলর গখল্পর মাখঝ
রণন্ খকান্রকম িাখব বলার সু খযাগ পায়, "খবৌবদ চ্া হখব
এক কাপ?"
গত আট বছখর বফবন্খের এই র্ীবখন্ কী িাখব অিযস্ত
হখয় খগখছ খসকর্া অবাক হখয় িাবখত র্াখক সু পণষা, হাবস
মুখে চ্াখয়র কাখপ চ্ুমুক বদখত বদখত ববর্য় খসটা হয়খতা
পাখরবন্ ও একটু আলাদা, একটু বই-পড়ুয়া, খতমন্ কর্াও
বখলন্া, হাখসও ন্া ববখয়র পর খর্খন্ অবাক হখয়বছল খয
ববর্য় চ্া-ও খেখত িাখলাবাখসন্া, খলবুর রবত খবব
পছন্দ, ীত, গ্রীষ্ম বাখরা মাস কলকাতায় চ্া োয়ন্া এমন্
মান্ু র্ আখছ ন্াবক? সু পণষার মা ওর খছাটখবলায় মারা যান্
মফস্বখলর বাবড়খত প্রাইমাবর স্কুখলর ব ক্ষক বাবাখক
খছাটখবলা খর্খকই চ্া ক’খর বদখয়খছ সু পণষা ববখকখল বাবা
খমখয় বারান্দায় বখস চ্া খেখত খেখত বাবড়র সামখন্র
মাঠটাখত বাচ্চাখদর ফুটবল খেলা খদেখতা, দূ খর গাছগুখলার
খপছখন্ সূ যষ অস্ত খযত, অন্ধকার খন্খম আসখতা ধীখর ধীখর
মা'র কর্া মখন্ পড়খতা সু পণষার, খচ্াখের খকান্ায় র্ল র্খম

আসখতা, বাবাখক ন্া খদবেখয় িখকর খকাণায় মুখছ
খফলখতা খচ্াে বাবা বলখতা, “আমার র্ন্য খকন্ চ্া
কবরস মা, আবম খতা খতার আর আমার র্ন্য চ্া করখত
পাবর স্কুল খর্খক বফখর িয় হয়, কেখন্া পুখড় টুখর
খগখল বক সবষন্া হখব বলখতা?” বফবন্খের এই
মরুিূ বমখত রণন্ ওর চ্াখয়র সঙ্গী
রণন্ ঋর্ুর সাখর্ খেলখত খেলখত মাখঝ সাখঝ চ্াখয়র
কাখপ চ্ুমুক বদখত বদখত সু পণষার সাখর্ গল্প চ্াবলখয় যায়
ববর্য় কেন্ ওর রবত খ র্ ক’খর ওপখরর ঘখর খগখছ
খেয়ালই হয় ন্া ওখদর হাত পা খন্খড় বলখত র্াখক,
"র্াখন্ন্ খবৌবদ আর্ বক হখয়খছ অবফখস? বখবর সাখর্
খকবটর কী ঝগড়া, বন্ধ দরর্ার বিতর খর্খকও আমরা
ওখদর সব বচ্ৎকার শুন্খত পাবচ্ছলাম
আবম খতা
ু
র্ান্তাম বব েব মৃদুিার্ী, খকবট বন্শ্চয়ই এমন্ বকছু
বখলখছ খয বব এই রকম বচ্ৎকার কখরখছ," চ্াখয়র কাপ
বসখঙ্ক রােখত রােখত বলখলা সু পণষা রণখন্র সাখর্
ওখদর পবরচ্য় আর্ প্রায় বতন্ বছর হ’খত চ্লখলা
ওখদর র্ীবন্ তেন্ খর্খক কতটা পাখে খগখছ র্ীবখন্
এেন্ কত হাবস, ঠাটা, গল্প, গান্ গ্রীখষ্মর শুষ্ক মাবটখত
বর্ষার প্রর্ম বৃ বির বছখট পড়ার খসাাঁদা গখন্ধর মখতা মখন্
হয় সু পণষার এই বদন্গুখলা, উষ্ণ, বকন্তু ন্রম আর
খকামল
রান্নাঘখরর বসখঙ্কর কখলর মুে বদখয় খয অন্গষল র্ল পখড়
চ্খলখছ, খসটা সু পণষা বুঝখত পারখলা বার্ পড়ার
আওয়ার্ ওখক ওর স্বপ্ন খর্খক র্াবগখয় খতালার পর
বাসন্ ধুখত ধুখত বফবন্খের বদন্গুখলার কর্া িাবখত
িাবখত খেয়ালই হয়বন্ আধ ঘন্টার ওপর খপবরখয় খগখছ,
আকা টা কেন্ কাখলা খমখঘ খছখয় খগখছ, বৃ বি এখলা
ব’খল বসখঙ্ক বাসন্গুখলা একই রকম রখয়খছ, একটাও
খধায়া হয়বন্ ঘবড়র বদখক তাবকখয় খদেখলা ঋর্ুখক স্কুল
খর্খক আন্ার সময় হ’খয় এখসখছ আর্কাল এটা হখচ্ছ
খবব
সু পণষার, বফবন্খের বদন্গুখলার কর্া িাবখত
িাবখত সময়জ্ঞান্ র্াকখছ ন্া, কার্কমষ সব পখড় র্াকখছ
আর ও হাবরখয় যাখচ্ছ বফবন্খের পুখরাখন্া স্মৃবতগুখলাখত
চ্ালষস্টন্, সাউর্ কযাখরালাইন্াখত এখসখছ ওরা, দুবছর
হখত চ্লখলা এোখন্ কত আলাদা বফবন্ে খর্খক, কাখলা
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খমঘ ক’খর আখস যেন্ তেন্, ঝমঝবমখয় বৃ বি ন্াখম, বৃ বি
সু পণষার েুব পছন্দ, তবুও বফবন্খের বদন্গুখলাখক েুব
মখন্ পখড়, শুকখন্া গরখমর বদন্গুখলা
বফবন্খে ববর্খয়র কাখর্ মন্ বসবছখলা ন্া সফটওয়যার
খকাম্পাবন্খত কার্ করখত খকাখন্াবদন্ই ওর িাখলা
লাখগবন্ খছাটখবলা খর্খকই প্রখফসর হ’খত খচ্খয়বছখলা পড়াখত িাখলা লাখগ ওর অব য ওখক খদার্ বদখয়ও লাি
খন্ই, েুব কম বাঙাবলই আখছ যারা কেখন্া খছাটখবলায়
কববতা খলখেবন্ আর বড় হখয় বফবর্খের প্রখফসর হ’খত
চ্ায় বন্, ববর্য় ওখদরই একর্ন্ খছাটখবলা খর্খকই
ববর্য় চ্ুপচ্াপ খগাখছর, বন্খর্র মখন্ বন্খর্খক বন্খয়ই
র্াখক
ববর্য় ববধষষ্ণু পবরবাখরর খছখল, বাবা
মাবেন্যা ন্াল খকাম্পাবন্র উচ্চপখদ বছখলন্, আর মা
খপাস্টাল বর্পাটষখমখন্ট মা-বাবা বযস্ত, ববর্খয়র খছাটখবলা
খকখটখছ সারাবদখন্র কাখর্র খলাক ববশুদার সাখর্ - একা
র্াকখত অিযস্ত হ’খয় খগখছ খছাটখবলা খর্খকই স্কুল বা
কখলখর্ ওর খতমন্ বন্ধু-বান্ধব খকাখন্াবদন্ই বছল ন্া
বফবর্খে র্টখরট খ র্ কখর িাখলা খকাখন্া র্ায়গায়
প্রখফসর পদ ন্া খপখয় সফটওয়যাখরর চ্াকবর বন্খয়
বন্খয়বছল তারপর সু পণষার সাখর্ ববখয় ওর খকাম্পাবন্
ওখক বফবন্খে পাঠাখলা, ঋর্ুর র্ন্ম এোখন্ই বকন্তু
ববর্য় এই চ্াকবরখত খকাখন্াবদন্ই মন্ বসাখত পাখরবন্,
সু পণষাখক বলখতা, "কলকাতা ববশ্বববদযালয় খর্খক
বফবর্খে র্টখরট — এই সমস্ত বহবর্বববর্ খকার্ বলেবছ,
িাখলা লাখগন্া আমার
সু পণষা ওর বযর্া উপলবব্ধ
করখতা, বলখতা, "খদখো ন্া যবদ খতামার মন্ মখতা
খকাখন্া একটা চ্াকবর পাও এখদখ , খযোখন্ই খহাক
আমরা যাখবা, টাকা পয়সা কম হখলও ক্ষবত বক, আমরা
বতন্খট প্রাণী, র্াল-িাত খেখয় খকখট যাখব বঠক, মখন্
াবন্ত র্াকখল র্ীবখন্ সব বকছু ই বঠক র্াখক অবফস
খর্খক বফখর ববর্য় ওর বই, খলো, আর চ্াকবরর
অযাবপ্ল্খক ন্ বন্খয় বযস্ত র্াকখতা সু পণষার েুব একা
লাগখতা - ঋর্ুখক বন্খয় বযস্ত র্াকখত হ’ত, বকন্তু তাও
খকমন্ খযন্ োবল োবল লাগখতা এর মখধযই এক বদন্
ওয়ালমাখটষ রণখন্র সাখর্ খদো, কলকাতা খর্খক আসা
আখরক বাঙাবল বন্ধুত্ব হ’খত সময় লাগখলা ন্া সু পণষা
এেখন্া র্াখন্ ন্া রণন্ খকার্ায় বা বক বন্খয় পড়াখ ান্া
কখরখছ - র্ান্খতও চ্ায়বন্ কেখন্া শুধু এটাই র্ান্খতা
খয বফবন্খেই একটা খকাম্পাবন্খত চ্াকবর কখর, ববখয়র্া
কখরবন্, একদম বাউণ্ডুখল, বকবক কখর সব সময়, খেখত
িাখলাবাখস, আর বাচ্চারা ওখক িীর্ণ পছন্দ কখর
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মাখঝমাখঝই ববখকখলর বদখক রণন্ চ্খল আসখতা
সু পণষাখদর বাবড়, চ্া ববস্কুট বদখয় শুরু, গল্প হখতা অখন্ক
সু পণষা ওখক বর্ন্ার ন্া োইখয় ছাড়খতা ন্া এরকমই
একবদন্ ববখকখল চ্া খেখত খেখত ববর্য় বলখলা খয
সাউর্ কযাখরালাইন্ার একটা ইউবন্িাবসষবটখত প্রখফসখরর
চ্াকবর খপখয়খছ ও, সামখন্র মাখস ওরা চ্খল যাখব
চ্ালষস্টন্ সু পণষা একটু অবাক হখয়বছল, র্ান্খতা ন্া
েবরটা - সামখল বন্খয়বছল বন্খর্খক রণখন্র সামখন্
একটা মাস ঝখড়র গবতখত খকখট খগখলা, বকছু বুখঝ
ওঠার আখগই ওরা খপৌঁখছ খগখলা চ্ালষস্টখন্ ওরা চ্খল
আসার বদন্ রণন্ আসখত পাখরবন্ এয়ারখপাখটষ, একটা
কাখর্ ন্াবক আটখক বগখয়বছল চ্ালষস্টন্ বফবন্খের খর্খক
অখন্ক আলাদা - এোখন্ কত সবুর্ চ্াবরবদক, যেন্
তেন্ বৃ বি ন্াখম, সারা বছর আবহাওয়া িাখলাই, শুধু
গরখম ঘাম হয় খব , আর ঠািা বফবন্খের খর্খক অখন্ক
খবব
ববর্য় ওর ইউবন্িাবসষবট বন্খয় বযস্ত হখয় পড়খলা,
আর সু পণষা বাবড় সার্াখন্া, ঋর্ুর স্কুল বন্খয় সু পণষা আর
ঋর্ুর মন্ োরাপ হখয় খযত মাখঝ মাখঝই, ন্তুন্ র্ায়গা,
খকাখন্া বন্ধুবান্ধব খন্ই, বাবড়গুখলা সব দূ খর দূ খর, বড়
বড় গাছ সবষত্র, ঘন্ র্ঙ্গখলর মখতা সু ন্দর বকন্তু গা
ছমছখম রণন্খক বমস করখতা ওরা দুর্ন্, ওর অন্গষল
বকবকাবন্ ববর্খয়র িাখলালাগখতা ন্া এটা, একবার
সু পণষাখক বখলওবছখলা, "এখতা কর্া বখল সবসময়, বচ্ন্তা
কখর কেন্?" সু পণষা শুধু খহখসবছখলা ববর্খয়র িাখলা
লাখগ িারী িারী বর্বন্স বন্খয় আখলাচ্ন্া করখত,
সাবহতয, বসখন্মা, এই সব
রণখন্র ফালতু বকবকাবন্
পছন্দ হখতা ন্া আখস্ত আখস্ত ঋর্ুর স্কুখলর বন্ধু হ’খত
শুরু হ’ল প্রর্ম বদখক রণন্ খফান্ করখতা, তেন্
খসলখফাখন্র যু গ ন্য় - খসটাও আখস্ত আখস্ত কম হ’খত
হ’খত একসময় একদম বন্ধই হখয় খগখলা প্রর্ম বদখক
স্কুল খর্খক গাবড় কখর বাবড় খফরার সময় ঋর্ু রণখন্র
কর্া বর্জ্ঞাসা করখতা, এেন্ আর রণখন্র কর্া বখল ন্া
সু পণষা র্খলর কখলর মুেটা বন্ধ ক’খর গাবড়র চ্াবব আর
পাসষটা হাখত বন্খয় বন্খলা, ততক্ষখণ বৃ বি শুরু হখয় খগখছ,
খছখলটা বৃ বিখত বির্খব তাড়াতাবড় ওখক ন্া বন্খয় এখল
গাবড়র খরবর্ও চ্াবলখয় আবহাওয়ার েবর শুন্বছখলা
সু পণষা, সারারাত ঝড় বৃ বি হখব আর্, খয িাখব কাখলা
খমঘ কখরবছল, খসটাই আ াংকা কখরবছল ও বৃ বি চ্লখব
কখয়কবদন্
বফবন্খে র্াকাকালীন্ বৃ বির পর্ খচ্খয়
র্াকখতা সু পণষা আর এেন্ ঝমঝবমখয় বৃ বির বদখন্

বফবন্খের কর্া িাখব
ঋর্ু গাবড়খত উঠখলা পুখরা
কাকখির্া হখয়, অব যই ওর কাখছ খরন্-খকাট বছল,
বকন্তু খসটা ওর বযাখগর মখধয এেন্ও বন্পাট ক’খর িাাঁর্
করা রখয়খছ - বক খয বলখব এই খছখলটাখক, সবদষ-কাব
ন্া হয় আবার, এমবন্খতই ঠািা লাগার ধাত ওর
সু পণষার মখন্ পখড় খগখলা বফবন্খের কর্া একবার
সন্ধযাখবলা হঠাৎ ক’খর েুব বৃ বি খন্খমবছল, ঋর্ু আর
রণন্ খদৌখড় বগখয় বৃ বিখত কী খির্াই ন্া বিখর্বছখলা
রণন্ বখলবছখলা, "আসু ন্ ন্া খবৌবদ, েুব মর্া পাখবন্
সু পণষার ইখচ্ছ বছল েুব, বকন্তু ববর্য় কী িাবখব তাই আর
যায়বন্ কতবদন্ খযাগাখযাগ খন্ই রণখন্র সাখর্ - হাত
বদখয় খচ্াখের খকান্টা মুখছ বন্খলা সু পণষা |
ববর্খয়র আবার তাড়াতাবড় শুখয় পড়ার অখিযস বৃ বির
রাখত বেচ্ুবড়, ওমখলট, পাাঁপড়িার্া খেখয় ন্’টার মখধযই
ববর্য় শুখয় পড়খলা ঋর্ুও খদৌড়ঝাাঁখপ কাবহল হ’খয়
প’খড় ঘুবমখয় পড়খলা আখগই সু পণষা বাসন্পত্র ধুখয়,
রান্নাঘর পবরষ্কার ক’খর, ন্াইবট প’খর হাখত একটু ক্রীম
লাবগখয়, একটা াল র্বড়খয় বন্খলা হালকা একটা কম্বল
িাাঁর্ ক’খর রােখলা হাখতর কাখছ, যবদ প্রখয়ার্ন্ হয়
সদয আসা খদ পবত্রকাটা হাখত বন্খয় খসাফাখত বখস
পড়খলা সু পণষা এটা সু পণষার বন্খর্র সময়, শুধু ওর
বন্খর্র, কাখরার খো াখমাদ োটখত হখব ন্া, ‘এটা দাও
খসটা দাও’ বলার খকউ খন্ই এই সময়টা ও েুব
এন্র্য় কখর, কেখন্া বই পখড়, কেখন্া খসাখয়টার বুন্াই
কখর, কেখন্া শুধু বখসবখস খছাটখবলার কর্া িাখব, ওর
মাখক মখন্ পখড় - যবদও মাখক খতমন্ পায়বন্ বাবার
কর্া িাবখল খচ্াখে র্ল আখস, বাবার মৃতুযর কর্া
র্ান্খত খপখরও খযখত পাখরবন্
কতক্ষণ সময় খকখট খগখছ খেয়াল কখরবন্ সু পণষা, হুাঁ
িাঙখলা দরর্ায় খবল বার্খত ঘবড়র বদখক তাবকখয়
খদখে মধযরাবত্র খপবরখয় খগখছ এই র্ন্হীন্ প্রাখন্ত ঝড়বৃ বির মখধয এখতা রাখত খক আসখত পাখর? এই
এলাকাটা িাখলা, খচ্ার- খর্াখচ্চাখরর িয় খন্ই, তাও
একটু আ ঙ্কা হখলা সু পণষার বাইখরর আখলাটা জ্বাবলখয়
ালটাখক িাখলা ক’খর গাখয় র্বড়খয় বন্খয়, দরর্ার
পাখ র র্ান্ালাটা বদখয় উাঁবক খমখর খদখে স্তব্ধ হখয়
খগখলা সু পণষা - দরর্ার পাখ একমুে হাবস বন্খয় দাাঁবড়খয়
রণন্ পাতলা একটা র্ামা আর একটা বর্ন্স পরা, খরন্খকাট বা ছাতার খকাখন্া বালাই খন্ই, চ্ুপচ্ুখপ খির্া,
বপখঠ একটা বযাক-পযাক সু পণষাখক র্ান্ালায় খদখে বখল

উঠখলা খসই আখগর মখতাই, "খবৌবদ, দরর্া েুলুন্,
একদম বিখর্ খগলাম খয!" সু পণষার খঘার িাঙখলা,
বন্খর্খক সামখল বন্খয় তাড়াতাবড় দরর্া েুলখলা বক
বলখব বুখঝ ওঠার আখগই রণন্ ধপ ক’খর খির্া বযাগটা
রােখলা কাখপষখটর খমখঝখত, টপ টপ র্ল ঝরখছ সারা গা
খর্খক, র্ুখতাখর্াড়া েুখল একগাল হাবস বন্খয় বলখলা,
"বদলাম খতা আপন্ার কাখপষট োরাপ ক’খর?" সু পণষার
তেন্ খক্ষাি, রাগ, দুুঃে, অবিমান্ সব একসাখর্ িীড়
ক’খর আশ্রয় বন্খয়খছ গলার কাখছ, কর্া বলখত বগখয়ও
বলখত পারখলা ন্া বকচ্ছু রণন্ হালকা ঠাটার ছখল
বলখলা, "দাাঁবড়খয় বক খদেখছন্, একটা গামছা-খতায়াখল
বকছু খদখবন্ খতা, তা ন্া হখল খতা বন্খর্ই বলখবন্ ঠািা খলখগ যাখব সু পণষার খঘার কাটখলা - অপ্রস্তুত হখয়
বলখলা, "আন্বছ আন্বছ
ববর্খয়র একটা পার্ামাপাঞ্জাবব, খধায়া একটা খতায়াখল ওর হাখত বদখয় বলখলা
"তাড়াতাবড় র্ামা কাপড় পাখে এখসা, আবম আদা বদখয়
চ্া কবর
খির্া র্ামা পযান্ট পাখে "ববর্য়দা এোখন্ এখস লম্বা
হখয় খগখলা ন্াবক?" বখল হাসখত হাসখত বসখলা
খসাফাখত, গরম চ্াখয়র কাপ হাখত সু পণষা ন্র্র করখলা
অখন্ক খরাগা হখয় খগখছ রণন্, ববর্খয়র পার্ামা-পাঞ্জাবব
ওর গাখয় খঢালা-খঢালা লাগখছ, তখব আখছ খসই আখগর
মখতাই প্রখফসরবাবু বন্শ্চই খবখঘাখর ঘুখমাখচ্ছ? ঋর্ুর
স্কুল খকমন্ চ্লখছ, ঋর্ু বন্শ্চই অখন্ক বড় হখয় খগখছ?"
উত্তখরর অখপক্ষা ন্া কখরই বখল চ্লখলা রণন্
খক
র্ান্খতা আপন্ারা এমন্ র্ঙ্গখল র্াখকন্, েুাঁখর্ খপখত
এখকবাখর ন্াখর্হাল, টযাবেওয়ালা খতা মাঝ রাস্তায় প্রায়
খছখড় বদখয় চ্খল খগখলা," বখল আবার খসই প্রাণখোলা
হাবস সু পণষা "বকছু োখব?" বর্জ্ঞাসা করায় বলখলা, "ন্া
ন্া, চ্া-ই যখর্ি খবৌবদ, বসু ন্ ন্া একটু, কত কর্া র্খম
আখছ
চ্াখয়র কাপ হাখত বন্খয় দুর্খন্ মুখোমুবে
খসাফাখত বসখতই শুরু হখলা বাইখরর বৃ বির মখতাই
রণখন্র কর্ার অখঝার ধারা সু পণষার অখন্ক বকছু
র্ান্ার বছল, হঠাৎ ক’খর চ্ালষস্টখন্ খকন্, খকাখন্া কাখর্
বক, ন্া অন্য খকার্াও যাবার পখর্ এোখন্, খকমন্
খকখটখছ এই কটা বছর, ববখয়র্া কখরখছ কী, এই রকম
কত বকছু বকন্তু বলার খকাখন্া সু খযাগই খপখলা ন্া
কর্ার মাখঝ এইটুকু র্ান্খত পারখলা খয কাল েুব
সকাখলই খববরখয় যাখব, দুুঃে এটা খয ঋর্ু বা ববর্খয়র
সাখর্ খদো হখব ন্া খকমন্ লাগখছ র্ন্ববহীন্ এই
র্ঙ্গল, কী কখর সু পণষা ঋর্ু স্কুখল খগখল পখর,” এই সব
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প্রশ্নর মাখঝ বর্জ্ঞাসা করখলা, "বাবা খকমন্ আখছন্?"
সু পণষার খচ্াখের খকান্ায় র্ল খদখে বুখঝ বন্খত অসু ববধা
হখলা ন্া রণখন্র চ্ুপ ক’খর বখস রইখলা দুর্ন্ খব
বকছু ক্ষণ
সু পণষা অখন্কবার বলখত খচ্খয়খছ রণন্খক, কত েুব
হখয়খছ রণন্ আসাখত, বকন্তু বখল উঠখত পাখরবন্ কত
তাড়াতাবড় সময় খকখট যাবচ্ছখলা, সু পণষার ঘবড়র বদখক
খচ্াে পড়াখত খদেখলা রাত সাখড় বতন্ রণন্খক খগস্ট
খবর্রুখমর ববছান্ায় খ াবার কর্া বলায় রণন্ পাখ র
খটববখল িাাঁর্ করা কম্বলটা বন্খয় শুখয় পড়খলা খসাফাখত,
"এটা অখন্ক িাখলা খবৌবদ
সু পণষা আখলা বন্ববখয়
খটববল লযাম্প খজ্বখল বই পড়খত বখস খগখলা আবার,
িাবখলা ঘন্টা খদখড়খকর খতা বযাপার, খদেখত খদেখত
খকখট যাখব বন্খর্র অর্াখন্তই কেন্ খয খচ্াে বুাঁখর্
এখসখছ বুঝখতই পাখর বন্ সু পণষা
খচ্াে েুলখতই ধড়মবড়খয় উখঠ বসখলা সু পণষা - বাইখর
বৃ বি তেন্ও পড়খছ অখঝার ধারায়, তখব সকাল হখয়খছ
অখন্ক আখগই ঘবড়র বদখক তাবকখয় বুঝখলা ববর্য়
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প্রবতবদখন্র মখতা অখন্ক আখগই খববরখয় খগখছ
ইউবন্িাবসষবটর উখেখ য, ঋর্ু ওপখরর ঘখর এেখন্া
ঘুখমাখচ্ছ খচ্াখের ঘুম কাটখতই মখন্ পড়খলা রণখন্র
কর্া, খকার্ায় খগখলা, চ্খল খগখছ? কম্বল গাখয় বদখয়
শুখয়বছল খয ওই খসাফাটায়, কম্বলটা খতা ওরই গাখয়
র্ড়াখন্া সব বকছু একদম আখগর মখতা, বকচ্ছু ন্ড়াচ্াড়া
হয় বন্ | বখলবছল সকাখল চ্খল যাখব, বকন্তু ও বকছু ই
খটর খপখলা ন্া, খসটা হয় কেখন্া ? রণন্ বক সবতযই
এখসবছখলা, ন্া ওটা স্বপ্ন বছল? স্বপ্ন বকছু খতই হ’খত
পাখর ন্া, বন্খর্খক মান্াখন্ার খচ্িা করখলা সু পণষা রণন্
খয এখসবছখলা তার খছাট খকান্ প্রমাখণর র্ন্যও সু পণষা
এোখন্ খসোখন্ েুাঁখর্ খবড়াখত লাগখলা - ওরা খয চ্া
খেখলা? বকন্তু চ্াখয়র কাপ ধুখয় সার্াখন্া রখয়খছ এটা
বক সবতয ওর মখন্র ভ্রম, ন্া বক শুধুই কল্পন্া?
ঋর্ুর স্কুখলর সময় হখয় খগখছ, ওখক তাড়াতাবড় শতরী
কবরখয়, পাসষ আর গাবড়র চ্াবব বন্খয় দরর্া েুলখত বগখয়
র্মখক দাাঁড়াল সু পণষা, দরর্ার কাখছ চ্পচ্খপ খির্া
কাখপষখটর বদখক তাবকখয়

লক্ষ্মী
বপন্াকী রঞ্জন্ চ্ক্রবতষী
খছাট খমখয় ন্াম বছল তার লক্ষ্মী,
আসা যাওয়াখয় খস বছল েুব চ্টবক,

িাখবর খঘাখর র্াখক এর্ন্ সদাই
খসই খছখলটার কর্াই এেন্ পুাঁবর্

হাবসর মত হাসখত খস খয র্ান্খতা,
তাই খতা সবার তাখক িাখলা লাগত

একবদন্ তার মাখয়র কাখছ বগখয়,
বলল তাখক খসই খছখলবটর কর্া,

বড় হবার তাবগদ বছল খব ী,
তাই খতা াবড় কুাঁবচ্খয় পখরই েুব

মা িাবখলন্, তাইখতা! এেন্ লক্ষ্মী আমার বড়,
বাবার কাখছ আরবর্ এল,

বলেখত ন্া হয় ব েখব কেন্ পখর,

“চ্খলা আর্ই খছখলর বাবড় চ্খলা,

বলখত কর্া ন্াই খয তার তখর

খদরী হখল বক হয় র্াবন্, এেন্ যাওয়াই িাখলা ”

ইস্কুখলখত সবার বপ্রয় খস খয,
পড়ার ঘখর, খেলার মাখঠ,

মাস ন্া খযখতই ববখয়র কখন্ লক্ষ্মী,
খন্াতুন্ াবড় গয়ন্া পখর,

মাস্টার আর সবার ঘখর,

সাতবট পাক পুখরা ঘুখর,

যাতায়াত তার সদাই খয আর্ আখছ
সময় তার একটুও খন্ই হাখত,

পখরর বদন্ই কান্না িরা খচ্াে বন্খয় খস ছাড়ল বাখপর

প্রবত বদখন্র ছাত্রী র্ীবন্ বযস্ততাখতই কাখট

খসই খছখলবটর হাত ধখর খস বদল ন্তুন্ পাবড়

হঠাৎ কেন্ স্কুখলর গবণ্ড খছখড়,

লক্ষ্মী এেন্ কয় ন্া কর্া খবব ,
ন্তুন্ মাখয়র আখদ মতই চ্খল,

হুমবড় খেখয় কখলর্ পাড়াখয় র্াখম

বাবড়,

খসোখন্খত সঙ্গী অখন্ক খমখল,
ববখ র্ কখর একবট ন্তুন্ খছখল

সাবধাখন্খত র্াকখত হখব তাখক,

ঘুম খন্ই খতা এেন্ খচ্াখের পাতায়,

* খসেবপয়াখরর পখরও খ লী, বকটস, বমেন্, বায়রন্,

মন্ র্ুখড় আর্ খসই খছখলবটর কর্ায়,

আসখছ এবার খছাট ব শু খকাখল

খটবন্সন্, প্রিৃবত কববরাও অখন্ক স্বীকৃবত পান্ বকন্তু

মন্ খটখক ন্া বাইখর বকম্বা ঘখর,

রবীন্দ্রন্াখর্র আকা খর্াড়া ছায়ার বন্খচ্ আর খকাখন্া

পড়াশুন্া উঠখলা ব খকর পখর

বাঙাবল কবব পুখরাপুবর বড় হখত পাখরন্বন্ তখব ছখন্দর
কবব সখতযন্দ্র ন্ার্ দখত্তর কখয়কবট কববতা, খযমন্

র্ামখলা কর্া, ান্ত খস আর্ ঘখর,
কখলর্ পড়া খ র্ হখলা ন্া বুবঝ,

“পালবকর গান্” আর্ও সবার মখন্ আখছ ‘লক্ষ্মী’
কববতাবট খলেখকর কবব সখতযন্দ্রন্াখর্র প্রবত শ্রদ্ধাঘষয
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বফবরখয় দাও - শ

ব

প্রখদযাৎ গুপ্ত
(শ

ব আমাখদর কত বপ্রয় র্ীবখন্র আর এক প্রাখন্ত এখস অখন্ক দূ খর বপছখন্ খফখল আসা শ

অহরহ বচ্ন্তা কবর মখন্ আখস মা-বাবা ও আর সকখলর সাখর্ শ

বখক আমরা

খবর স্মৃবতপূ ণষ বদন্গুবল.... বকন্তু যা চ্খল যায়, তা

আর বফখর আখস ন্া - খকান্িাখবই ন্য় শুধু, বফখর আখস বারবার আমাখদর বপছখন্ খফলা শ

খবর মধুর

স্মৃবতগুবল ........ )
বফবরখয় দাও আমায় তুবম
আমার শ খবর সব পুরাখন্া বদন্
যা ধূ বলপাতার অবস্মৃবতর গহ্বখর
রখয়খছ হখয় বববণষ, ধূ সর, মবলন্
পূ ণষ স্তব্ধ বন্র্ষন্ খপ্রক্ষাগৃখহ
আখধা-আখলা আখধা-অন্ধকাখর
বন্খয় চ্খলা চ্খলা আমাখক বপ্রখয়
স্মৃবতর কুসু খমর অগষল বন্ধ িাখর
অন্তবষতষী ববরবতর আড়াখল
খক তুবম সমুখে এখস দাাঁড়াখল?
তাই খতা! তুবম আমার খসই লুপ্ত শ ব
চ্ঞ্চল, উচ্ছল, উোম, ও সদা দুরন্ত
িয় খন্ই, বযর্া খন্ই - শুধু উচ্চ কখলারব
সারখলযর হাবস আন্ন্দ অন্ন্ত
ক্লান্ত অবশ্রান্ত মখন্ খচ্াে দুবট যেন্ই বুাঁবর্
মা, খতামার প্রসন্ন ীতল মুে সারা ঘর েুাঁবর্,
ববলখবন্া বকছু ? ববকখবন্া তবু খযন্ ন্া...ন্া...ন্া...বখলা...বকছু তুবম বখলা!
সববকছু র্াক পখড়, এতদূ খর খকন্?
উখঠ এখসা - আবম আবস, তুবম চ্খলা
শ

খব কত বছলাম অবাধয হখয়,
বারবার লুবকখয়ছ আমায়
তুবম, বাবার বতরস্কাখরর িখয়
আখলা আবছা অন্ধকাখর বকছু ই খতা মখন্ আখস ন্া,
বাাঁ গাখলর বতলটা বক মুখছ বগখয়খছ?
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তুবম বক সু ন্দর - মা!
খক দাাঁবড়খয় ঐ দূ খরর এক খকাখণ?
উচ্চ পবষত, গম্ভীর, এক অেি ববষ্ময়!
বাবা - তুবম, এই খয তুবম....কাখছ এখসা
কর্া বখলা...বখলা ছবব ন্য়, ন্য় মৃণ্ময়
আবৃ ত কখর ধখরা আমায়
খতামার ঐ প্র স্ত বুখক
আুঃ, বক াবন্ত বক আন্ন্দ!
মুে গুাঁবর্ অসীম সু খে
কবহখল ন্া খকাখন্া বকছু
শুধাখল ন্া খসৌর্ন্য কু ল,
খচ্াখে খচ্াে রাবেখল ন্া
শন্ - খব্দই অগম অতল
হাখতর কলম োতা বদখল শুধু হাখত,
বচ্ত্রাবপষত হখয় তুবম রইখল তফাখত
খকান্ সু প্ত খচ্তন্ার অন্ধকাখর
খস প্রখশ্নর সমাধাখন্,
ধযাখন্ আর বযবধাখন্ অহবন্ষ েুাঁবর্ব আবম খতামাখর শ ব,
একাখন্ত ন্ীরব
বকন্তু, তবু পাখবা ন্া খতামার বঠকান্া
স্মৃবতর শসকত পাখড় সু দূর সীমান্া
আমার অর্ষ-সম্পদ, সু ে-স্বাচ্ছন্দয,
খিাগ-ববলাবসতা সব বন্খয় ন্াও,
তার পবরবখতষ - আমার শ খবর
হারাখন্া বদন্গুবল সব বফবরখয় দাও

বদন্যাপন্ - ২০১৯
সু পণষা চ্খটাপাধযায়
এক একবদন্ সকাখল

আধোন্া ূ ন্যতাই শুধু খচ্াখে পখড়

ঘুম খিখঙ্গ উখঠ মখন্ হয়

আবার এক একবদন্ যেন্ েুব খিাখর

সববকছু খছখড়ছু খড় চ্খল যাই

ঘুম খিখঙ্গ যায়,

ন্ীলখলাবহখতর গখল্পর মখতা

র্ান্লার পদষা সরাখতই খদবে

বদক ূ ন্যপুখরর খোাঁখর্খত

বাইখর পাতলা বহখমর আস্তরখণ ঢাকা মায়াবী পৃবর্বী

খযোখন্ খমাবাইখল বসগন্যাল খপৌঁখছায় ন্া

পাবেরা খর্খগ খগখছ

বটবির পদষায় খন্ই বমর্ুযক খদ খন্তার িার্ণ,

গতকাখলর কুবাঁ ড়গুখলা ফুল হখয় খগখছ

আর বমবর্য়া পবণ্ডতখদর কান্ ঝালাপালা করা

দূ খরর রাস্তায় গাবড় আর মান্ু খর্র প্রিাতী বযস্ততা

কর্ার কচ্কবচ্

খহায়াটসঅযাখপ চ্মৎকার একটা

খযোখন্ খফসবুখক ইন্স্স্স্টাগ্রাখম বন্ধু েুর্
াঁ খত হয় ন্া

খপাস্ট পাবঠখয়খছ খকউ

করখত হয় ন্া খসৌর্ন্য বববন্ময়

বটবিখত খসই দুই তরুখণর সাক্ষাৎকার চ্লখছ

মান্ু খর্র খচ্াখে খচ্াে খরখে বুখঝ খন্ওয়া যায়

যারা জ্বলন্ত গাবড় খর্খক খবর কখর

সম্পখকষর আসল ন্কল

প্রাণ বাাঁবচ্খয়খছ মা ও ব শুর

খযোখন্ িযািখন্ম র্ামা র্ুখতা সান্গ্লাস েুখল খফখল,

এই খতা বদন্গুখলা খতমন্ই চ্লখছ খযমন্বট চ্লবার

বফখর যাই আটখপৌখর

বকছু ই হারায় বন্ খয

ছাপা সু বত াবড়খত আবার

কত িাগযবান্ আমরা

খপাস্ট অবফখসর বপয়ন্ এখস

খরার্ চ্ার মাইল দূ খর খহাঁখট

বাবড়র দরর্ায় বববল কখর যায়

র্ল আন্খত খযখত হয় ন্া খতা

মাখয়র বন্খর্র হাখত খলো খপাস্টকার্ষ

তাবকখয় খদবে

এক একবদন্ যতই পবর্বটি র্াকখত চ্াই,

খবর্সাইর্ খটববখলর আধ িরা গ্লাখস

তবু খবর্সাইর্ খটববখল

আধ গ্লাস টলটখল পবরষ্কার র্ল

আধ গ্লাস র্খলর ওপখর

র্ল ন্া র্ীবন্
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ঋতু-শববচ্ত্রয
বুলা চ্যাটার্ষী
প্রের খরাখদ খচ্াে ধাাঁবধখয় যায়
বপচ্গলা গরখম র্ন্র্ীবন্ হাাঁসফাস ক’খর উঠল
আম-র্াম-কাাঁঠাখলর পাকা গখন্ধ চ্ারবদক ম-ম করখছ
ঘমষাি-কখলবর পবর্ক ছায়াতরু েুাঁখর্ খবড়ায়
তৃবর্ত ন্য়খন্ চ্াতক পাবে আকা পাখন্ হাাঁমুে ক’খর রখয়খছ
মা-ঠাকুমা ছাখদ ববড়, আচ্ার, কাসু বন্দর ব ব সার্াখত বযস্ত
যেন্ খমঘ র্মখলা আকাখ , চ্াবরবদক আাঁধার ক’খর এল
এক ববন্দু র্ল হাখতর পাতায়, শুেখন্া ঘাস পরমতৃবপ্তখত হাসল
খির্া াবড়, র্ামাকাপড় গুবটখয় খন্ওয়ার পালা
াবলক দম্পবত র্ান্া ঝাপটা বদল
বন্ধ ছাতা তার পােন্া খমখল চ্লল
বঝমুবন্ কাবটখয় হাাঁটুর্ল খিখঙ বরক াওয়ালা ছু টল
ঘখর ঘখর বেচ্ুবড় বর্মিার্া রান্নার খতাড়খর্াড় শুরু হ’ল
ক্রমাগত বাসগাড়ীর কাাঁখচ্ র্ল খমাছার খচ্িা চ্লল
ন্ীলাি আকাখ সাদা খমঘ মহান্খন্দ ঘুরপাক োখচ্ছ
মৃদুমন্দ হাওয়ায় েু ীর আখমখর্ কা ফুল খহখল দুখল উঠল
খ র্রাখত ব উবলফুখল আবার আবঙ্গন্া িখর উঠল
খদাকাখন্, হাটবার্াখর পুখর্ার খকন্াকাটার মহা ধুম পখড় খগল
মা দুগষার আগমখন্র প্রস্তুবত চ্লখছ খর্ার কদখম
আবালবৃ দ্ধববন্তা ারখদাৎসখব আবার খমখত উঠল
খিার রাখত ব ব রকণা ঘাখসর উপর মুে গুাঁখর্ রইল
কুয়া া কেখন্া সকাখল, কেখন্া সখন্ধখবলায় উাঁবক মারখত লাগল
লালখচ্-হলুদ পাতা ঝরার ব্দ বন্রাবর্র মাখঝ
ছাখদ ছাখদ রকমারী ঘুবড়র লড়াই শুরু হল
মঙ্গল কামন্ায় ভ্রাতা-িবগন্ীরা পরম যখে রােীবন্ধখন্ আবদ্ধ হ’ল
এর পখর সাদা তুর্াখরর প্রখলপ পর্ঘাট দেল করখত লাগল
আবার াল, প মী র্ামাকাপড় খদরার্ খর্খক খববরখয় পড়ল
শুকখন্া কাঠ-পাতার আগুখন্ ীণষ খদহগুবল তাপ খপাহাখত লাগল
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ন্খলন্গুখড়র পাখয়স, বপখঠ-পুবল বন্খয় খপৌর্পাবষন্ এবগখয় চ্লল
গীর্ষায় গীর্ষায় প্রিু যীশুর শুি আগমখন্র বন্দন্ায় আখলাবকত হখয় উঠল
ববদযালয় আর মহাববদযালখয় বাগখদবীর বন্দন্ায় সব পড়ুয়ার দল
বার্াখর ীখতর টাটকা সববর্ আর ফল বববক্রর হাাঁকর্াক পখড় খগল
খকাবকখলর কুহুতান্ বসখন্তর আগমন্ বাতষা র্াবন্খয় বদল
খহাবলর রঙ ছবড়খয় পড়ল কৃষ্ণচ্ূড়া, পলাখ র ফুখল
চ্ড়কখমলায় গার্ন্সন্নযাসীর খিলবকবাবর্ সবাইখক তাক লাবগখয় বদল
প্রর্াপবত আর ভ্রমর ফুখল ফুখল মহান্খন্দ খেলায় মত্ত হ’ল
পুন্রায় কবচ্ কবচ্ পাতায় বৃ ক্ষরাবর্ ন্বকখলবখর সবজ্জত হ’ল
ন্ববখর্ষর শুিাগমখন্র আ ায় বুক বাাঁধল প্রতীক্ষারত ন্রন্ারী
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তরূখপ তবার
অঞ্জবল বখন্দাপাধযায়
সু ন্ীল আকা পখর্ ঊর্ার আখলাক রখর্
লাবলমা ছড়াখয় ধীখর ন্ামখল তুবম এখস
গবাক্ষ তেন্ স্বপন্ মগন্
আাঁবে দুবট খমার িখর বছল র্খল
খবলা বখয় যায় আখলাক ধারায়
স্নান্ খসখর বন্খয় পাহাড় বঝবলক খদয়
গাছ-গাছাবল ন্ত ব খর ন্বম
বখন্দ খতামায়, খহ িুবন্ স্বামী
পাে-পাোবলখত বঘখর বঘখর খঘাখর
ন্া র্াবন্ তাহারা কত ন্াম ধখর
অপরূপ এই আন্ন্দ সিা
দাাঁড়াখয় বন্রবে প্রান্তখর একা
প্রের বিপ্রহখর খসান্ার বকরীট মাখর্
দৃ প্ত িঙ্গী খতামার সম্ভ্রম বখহ আখন্
কাখছ খযখত চ্াই সাহস ন্া পাই
একা একা আর কত দূ খর যাই?
খগাধূ বল খবলায় রবিমািাখস
র্খপ ব’স তুবম ান্ত বন্রর্খন্
কী প্র াবন্ত, কী তৃবপ্ত খতামার ন্য়খন্
কমষ খ খর্র স্ববস্ত তব ববরাখম
রাবত্র ন্াখম ধীখর তারার চ্ুমবক গাাঁর্া
কাখলা ওড়ন্াবট খদয় খস ববছাখয়
বটপ বটপ জ্বখল দীপ এোখন্ খসোখন্
অবন্খমখর্ খচ্খয় র্াখক পৃবর্বীর পাখন্
ভ্রবম যখব বগবর চ্ুড়ায় খতামার আব স বন্খয় মাখর্
ঝরন্া ধারায় ন্াবম এখস উপল পখর্
খদবপ্রয়াখগ কবর স্নান্ উছল িাগীরর্ীর সাখর্
অলকান্ন্দা ধখর হাত আমার হাখত
‘চ্নরখববত’ মন্ত্র সাখর্ বমতাবল পাতাই
আগম পখর্ ন্াদ-িহ্ম কবর সার
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হৃবদ বসাংহাসখন্ পাবত খহ আসন্
খতামার মালখঞ্চর আবম মালাকর
য়খন্ স্বপখন্ বফবর খয কান্খন্সাকাখর বন্রাকাখর খদবালখয় বন্র্ষখন্
দ বদখক দ খকাখণ, আন্াখচ্-কান্াখচ্
খতামাখরই খহবর ন্ার্ আপন্ার মখন্
যু খগ যু খগ ক্ষখণ ক্ষখণ খতামাখরই খদবেয়াবছ
তরূখপ তবার
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খছাট খবলার গল্প.....
অখ াক ন্ন্দী

আ

মার দাদু র্াকখতন্ আসাখম উবন্ আসাম খস্টখটর
সরকাবর র্ািার বছখলন্ দাদুর খপাবস্টাং হল িাঙা
বখল একটা গ্রাখম, বাাংলাখদ বর্ষাখরর পাখ ই অব য
তেন্ ইস্ট পাবকস্তান্ বখলই পবরবচ্ত বছল আমার বয়স
বছল ১০, আমার িাই ৮ দুর্খন্ েুব ঝগড়া করতাম,
দুিাবম করতাম আখরা কত বক মার আবদার উবন্ আসাখম
বাখপর বাবড় যাখবন্ বাবা আমাখদর খপ্ল্খন্র বটখকট বকখন্
বদখলন্ DC-3 খপ্ল্খন্ আগরতলা হখয় ব লচ্র খপৌঁখছ
খগলাম র্ীবখন্ প্রর্ম খপ্ল্খন্ চ্ড়া তারপর ব লচ্র খর্খক
খট্রখন্ কখর ওই গ্রাখম খছাট গ্রাম হর বর্ষার এবরয়া
বখল একটু খটন্ ন্ বছল ওই র্ায়গায় আমার দাদুর
বব াল বাাংখলা, পাখ ই খমবর্কযাল খফবসবলবট, বব াল
পুকুর, বাবড়টার অখন্ক ঘর, মাঝোখন্ উঠান্, খসোখন্
আমার খফিাবরট দুখটা বর্বন্স বছল হাাঁসখদর র্াকার
র্ায়গা আর ন্ান্া রখঙর খপার্া পায়রা মা-হাাঁসবট তার
বাচ্চাখদর বন্খয় লাইন্ কখর পুকুখর খযত আর সখন্ধ হখল
বাবড় বফরত
বাবড়খত র্ামাই, খমখয় এখসখছ তার দুই খছখলখক বন্খয়
বাবড় িরা, বাবড়খত মামারা বছল আর বছল ববশ্বস্ত কুমুদ
কাকা দাদুর র্ান্ হাত দাদুর েুব গান্ বার্ন্ার ে
তাাঁর His Master’s Voice এর LP record player
বছল আর বছল পাাঁর্া পাাঁর্া খরকর্ষ তার বকছু আমার
কাখছ এেন্ও আখছ
র্ামাই, খমখয় আর ন্াবতরা এখসখছ দাদুর বাবড়খত
আন্খন্দর সময় বতবন্ িাবখলন্ একটা পাবটষ খদখবন্ বড়
কখর হারখমাবন্য়াম খর্াগাড় হল, একর্ন্ চ্ীন্ খদব
স্টাইখলর ীলচ্খরর গায়ক, তবলবচ্ আর বকছু খসোন্কার
বন্ধুরা এল আর খদেলাম অখন্ক পান্ এল আর ঘটা কখর
চ্াখয়র বযবস্থা আসাম চ্াখয়র খদ , সারা পাহাখড় চ্াখয়র
বাগান্ আসাবমরা সারাবদন্ ওই বড্রাংক করখছ, একটা পখট
চ্া খির্াখন্া র্াকত গরম র্খল ঘন্টায় ঘন্টায় কযাবফন্
চ্ীন্ কতষার স্টাইখলর গান্, ‘মন্ বদল ন্া বাঁধু’ র মত
গান্ পান্ িরা মুখে আওয়ার্ অন্য রকম খ ান্া যাবচ্ছল
ওবদখক খর্খক এল খমাগলাই বচ্খকন্, মাটন্ বববরয়াবন্,
মাাংখসর চ্প আর পুকুর খর্খক ধরা খি রুই মাখছর
কাবলয়া কী স্বাদ, কী েু বু, আর সব রান্না কখরবছল কুমুদ
কাকা আর বদবদমা পান্ীয় কী বছল র্াবন্ন্া তখব আবম
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খছাটখবলা খর্খকই গাখন্র সমঝদার, তাই মখন্াখযাগ
বদখয় শুখন্বছলাম িাঙা গ্রাখমর এক বর্ষার সন্ধযা মুেবরত
হখয়বছল
আসাম বৃ বির খদ , বখঙ্গাপসাগখরর র্লিরা খমঘ র্মা
হয় আসাখমর পাহাখড় আর শ্রাবখন্র বৃ বি ওোখন্ খযন্
ঝবরখছ অঝখর সাত বদন্ ধখর এক ন্াগাখর আমার মা,
আবম ও িাই বাবড়খত বখস দাদুর সাখর্ খেলা করতাম,
ওন্ার HMV খরকর্ষ শুন্তাম, মামার সাইখকল কখর
এবদক ওবদক খযতাম বাাংখলার রাস্তার অন্যবদখক স্কুল,
মামা আমাখদর বন্খয় বন্ধুখদর সাখর্ আলাপ কবরখয়
বদখতন্
সবাই বক িাখলাবাসত, আমরা িাখি বখল
পবরচ্য় বদখতন্ মামার কর্ায় গখবষর ছাপ খচ্াখে আন্ন্দ
তারপর উবন্ আমাখক একবদন্ সাইখকল কখর বকছু দুখর
এক ন্দীর ধাখর বন্খয় খগখলন্ বলখলন্ ন্দীর ওপার
হল ইস্ট পাবকস্তান্ আমাখদর কাকা র্যাঠাখদর খছখড়
আসা খদ
আমার মখন্র মাখঝ ওন্াখদর হারাখন্া
খদখ র কর্া মখন্ হখত শুরু হল মামা বলখলন্ আমার
সবখচ্খয় বড় মামা, যাখক আবম খদবে বন্, বতবন্ সাাঁতার
কাটখত বগখয় ওোখন্ মারা বগখয়খছন্ বদবদমা তার বড়
খছখলর কর্া বখল অখন্ক বার খচ্াখের র্ল খফখলখছন্
ন্দীর পার বদখয় খযখত খযখত হঠাৎ ন্দীটা খ র্ হখয়
খগল, খকালকাতার খছখল গঙ্গা খদখে বড় হখয়বছ, আর
বছল উত্তর খকালকাতার োল, তাখদর খকান্ খ র্ ও শুরু
খদবেবন্ বকন্তু এই ন্দীর খ র্ খদখে আবম অবাক
কাখলা খমখঘর বৃ বি হখচ্ছ অববরত, মাখঝ মাখঝ ববদুযখতর
ঝলকাবন্, তারপর তার গর্ষন্ মামা বখলবছখলন্ যবদ
খমখঘর গর্ষন্ খ ান্ তখব মার্ায় বার্ পড়ার িয় খন্ই
আবম তেন্ িাখলা কখর বুবঝবন্, পখর বুঝলাম খকন্
খসরকমই একবদন্ মা ও িাই বখস আবছ বাাংখলার প্র স্ত
বারান্দায়, বৃ বি খদেবছ খমখঘর গর্ষন্ ও বাদখলর ঝখড়া
হাওয়ার সাখর্ আমার মা মখন্ হয় একটু ববরি, তখব
কুমুদ কাকার ঝাল মুবড়, বপাঁয়াবর্ ও চ্া আসা র্াখম বন্
বকন্তু হঠাৎ এক ববরাট আওয়ার্ কখর ববদুযৎ চ্মকাখলা,
মখন্ হল আমাখদর বাাংখলার উপখরই পড়ল আমরা
সবাই বাবড়র খিতখর লুবকখয় খগলাম িখয়, সবতয এত
কাছ খর্খক বার্ পড়খত আমার ওই অল্প বখয়খস
খকান্বদন্ খদবেবন্ পখরর বদন্ বিখয়ৎন্াবমর্খদর মত

মার্ায় লাগাখন্া খবখতর ছাতা পখর পাখ ই বার্াখর
খগলাম, খদবে ওই বার্াখরর একটা বড় তাল গাছ
বজ্রাঘাখত পুখড় কাখলা হখয় খগখছ ওই ছাতা-টুবপগুবল
িালই, দুই হাত খোলা, কার্কমষ করা যায় দরকার
পড়খল
দাদু েুব খলাকখদর োওয়াখত িালবাসখতন্ হঠাৎ ক’খর
মখন্ করখলন্ র্ামাই ব লাং খর্খক আসখল আর একটা
পাবটষ খদখবন্ আমার বাবা আসাম খস্টখট খমবর্বসন্
মারখকবটাংখয়র র্ন্য ট্রাখিল করখতন্
যাই খহাক বাবা এখল দাদু খর্খলখদর বলখলন্ খতামরা
পুখরা পুকুরটা র্াল খফখল এক বদক খর্খক আর বদক
খছাঁখচ্ খফখলা সকাল খর্খক হই হই, বাবা আমরা পাখর
দাবড়খয় খর্খলখদর বন্েুত িাখব র্াল টান্ার কায়দা
খদেবছ আমার বাবা বাাংলাখদখ মান্ু র্, ন্দী মাছ খন্ৌখকা
ওন্ার রখি, তাই তাাঁর কী উৎসাহ যেন্ খর্খলরা
পুকুখরর অন্য পাখর র্ালটা ধখর টান্খছ, তেন্ মাছগুখলা
লাবফখয় লাবফখয় র্াল বর্বঙ্গখয় র্খলর অন্যবদখক পাবলখয়
যাবচ্ছল স্বাধীন্তা খক ন্া চ্ায়, ওই চ্কচ্খক রুপাবল
রখঙর মাছগুখলা তারাও পরাধীন্ হখত চ্ায় বন্ বকন্তু
আমার বাবা ওই র্যান্ত মাছগুখলা খদখে খলাি সামলাখত
ন্া খপখর ওখদর মখধয ঝাাঁবপখয় পড়খলন্ একটাখক মুখের
মখধয হাত বদখয় তুখলও আন্খলন্ বকন্তু ওখদর খছাট
খছাট দাাঁত আখছ, মাছটা বাবার হাতটা কামরাখত শুরু
করল বাবা আর ন্া খপখর কুমুদ কাকাখক বদখয় স্ববস্ত
খপখলন্ সারা গাাঁখয়র খলাখকরা এই দৃ য খদখে খহখস
গবড়খয় পড়বছল র্ািাখরর র্ামাই েুব আমুখদ খলাক
খসই তার্া মাখছর কাবলয়া েুব মর্া কখর োওয়া
হখয়বছল
আমার খছাট মামা বছল একবট দুিু খছখল সবরকম
দুিুবম বুবদ্ধ ওন্ার মার্ায় ঘুরত এই রকম বৃ বির রাত
আসাখমর গ্রাখম চ্াবরবদখক কুমুদ কাকা লেন্ ও
হযার্াখকর আখলা জ্বাবলখয় বদখয়খছ
১৯৫৬ সাখলর
আসাখমর গ্রাম অন্ধকার ঘুটঘুখট চ্াবরবদখক বাবড়র
খপছখন্ বকছু বাাঁ বখন্র খঝাপ বছল মা আমাখদর
ওোখন্ খযখত বারণ করত ওোখন্ ন্াবক িূ তখপবেরা
র্াখক রাত হখলই আমরা দুই িাই, মা বকাংবা দাদুর
সাখর্ র্াকতাম একরাখত একটা মুরগী পাখ র খকান্
এক বাবড়র খর্খক আমাখদর কম্পাউখি ঢুখক পখর

ন্ারিাস খছাট মামা ওটাখক ধখর খফলল হঠাৎ কখর
তারপর মুেটাখক খবাঁখধ বদখয় খকান্ এক খস্টার রুখম
লুবকখয় বদল তারপর আমাখদর বখল বদল েবরদার
কাউখক বলবব ন্া যবদ খকউ ওই মুরগীর খোাঁখর্ আখস
সবতয তাই, এক গবরব গ্রাখমর মুসবলম িাই লুবঙ্গ পখর
ছাতা ও লেন্ বন্খয় কাাঁচ্ুমাচ্ু মুে কখর মামাখক বর্খগযস
করল, “বাবুরা একটা খছাট মুরগী আপন্াখদর এোখন্
আইবছল?”
মামা কন্বফখর্ন্টবল বলখলন্ “কই ন্া খতা, আমরা বকছু
খদবে ন্াই খতা' খবচ্ারা গরীব তার রুবর্খরার্গার আমরা
খকখড় বন্লাম অব য আমার মখন্ হখয়বছল তামাসা
পাবলখয় আসা বচ্খকন্ সু স্বাদু মখন্ হখয়বছল খসই রাখতর
বর্ন্াখর
বতন্ মাস বছলাম খসোখন্ বড়ব বদখয় মাছ ধরতাম,
বৃ বির মখধয ছাতা হাখত দুই িাই দুই ঘন্টায় একবট খছাট
মাছ ধখরবছলাম হাাঁস ও হাাঁখসর বাচ্চারা পুকুখর খহখস
খবড়াখতা সারাবদন্
প্রকৃবতর এই মখন্ারম দৃ যপট
আমাখক মুে কখরবছল তখব আসাখম ওই বৃ বি আর
কাদা মাবটখত েুব খর্াাঁক র্াকত একবার ধরখল বকছু
রি খগল দাদুর বক িয় সবসময় আমাখদর র্ন্য ওর্ু ধ
খরবর্ র্াকখতা
দাদু আমার বছখলন্ ন্রম িদ্র মান্ু র্ কী আদর বদখতন্
আমাখদর আমার ওন্াখক েুব িাখলা লাগত বদবদমা
ওন্ার সাখর্ বেটবমট করত ব’খল আমার েুব রাগ হত
সবাই ওন্াখক িালবাসত
এত বড় বাাংখলা ও
হাসপাতাল দাদু চ্ালাখতন্
তারপর আমরা কলকাতায় খফরৎ এলাম অখন্কবদন্
বাখদ শুন্লাম দাদু retire কখরখছন্ আর বকছু টাকা
পাবঠখয়খছন্ বাবাখক, বাবড় করখত হখব কলকাতার
কাখছই
আমার দাদুর বাবড় গল্প খ র্
িাঙা গ্রাখমর িাঙা পখর্র ধুলায় পখড়খছ আমার পাখয়র
বচ্হ্ন
খসই ছবব, খসই প্রকৃবতর খ ািা, খসই আন্ন্দ
আমাখক কখরবছল মাখতায়ারা খসই সবই ঘুখর বফখর
মখন্ আখস

29

পাশ্চাতয সিযতার র্ন্মিূবম: খদলফী(১)
দীপক বাগচ্ী
বহুবদন্ হ’খত মখন্খত বাসন্া. গ্রীকখদর খদখ যাওয়ার;
গত এবপ্রল মাখসখত সু খযাগ এল খসইটাই হওয়ার
খহর্া ব’খল রাবে, খয বা খদ বটখক “গ্রীস” ব’খল খমারা র্াবক,
গ্রীকরা তাখকই বখল “এল্লাদা” বা “এলাস”(২) র্াখন্ন্ তা’ বক?
গ্রীক িার্াবটর “অযালফা” ও “খবটা” অক্ষখরর ন্াম বদখয়
“অযালফাখবট” এই ইাংরার্ী ব্দ শুবন্ খতা বন্খয়খছ বাবন্খয়
গ্রীক বলবপমালায় “অযালফা” ও “ওখমগা” আখছ প্রর্খম ও খ খর্;
অযাখপাখল্লা(৩) বান্াখন্ শুরু ও খ খর্খত খস দু’বটই র্ুখটখছ এখস
অযাখপাখল্লার কর্ায় আসা যাখব পখর, অন্য কর্ায় আবস;
গ্রীখস ভ্রমখণর স্মৃবতটুকু যাখত হ’খয় ন্া যায় খ খর্ বাবস
দু’কর্ায় ব’খল এই ভ্রমখণর িুবমকাবট খতা এেন্ আখগ,
যাব খস কর্ায় যা’ ব খরান্াখম খদওয়া আখছ আখগিাখগ

বচ্ত্র ১: গ্রীখস ভ্রমন্পখর্র মান্বচ্ত্র

কযাবলফবন্ষয়ার “অন্টাবরও” হ’খত যাত্রা খতা ক’খর শুরু,
এবর্ন্া(৪) খপৌঁখছ উৎসাখহ খমার বুক কখর দুরুদুরু
পাবড় র্বমখয়বছ গ্রীসখদ পাখন্, ন্ান্া হর ঘুখর খবড়াখত;
খর্াল বদন্ মত কাবটখয় আসখত গ্রীসবাসীখদর খর্রাখত
খকান্বট র্াঙ্গায়, খকান্বট বা র্খল, খকান্বট পাহাড় চ্ুড়ায়,
খকান্বট আখিয়বগবরগহ্বখর, শববচ্ত্রয ন্াখকা ফুরায়
হখর, পাহাখড়, পখর্ পখর্ ঘুখর অবিজ্ঞতাটা বাবড়খয়,
ইবতহাস, পুরাণ র্ান্লাম সাখর্, েুবসর মাত্রা ছাবড়খয়
এবর্ন্া, কবরন্থ, স্পাতষা, খদলফী, ন্বফ্লয়া, অবলবম্পয়া,
মাইবসন্ী, বমস্ত্রা, এবপদরাস, আর বমবতওরা খদবে বন্য়া —
র্াঙ্গার ভ্রমণ কবরয়া সাঙ্গ বগয়া খতা র্াহার্ঘাটায়,
ক’বদখন্র তখর চ্বড়য়া ববসন্ু প্রখমাদতরীখত খসর্ায় (বচ্ত্র ১)
খস বব াল তরী আন্খলা ঘুবরখয় খছাট-বড় ক’বট িীখপ,
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বচ্ত্র ২: উন্মু ি আকাখ র ন্ীখচ্
প্রেতাবিক িূ বমখত স্থাবপত
ব লােণ্ড

বমখকান্স, খরাদস্, পযাৎমস, ক্রীত, সযাখন্তাবরণী এ বট্রখপ
আখরা, খস র্াহার্ খন্াঙ্গর খফখলখছ তুখেষর কুসাদাবসখত;
খসর্া হ’খত যাই এবফসাখসর গ্রীক িিাবখ র্রাব খত
এ ছাড়াও বগখয়বছ এবর্ন্ার খর্খক সারাবদখন্র র্লযাত্রায়,
ঈদ্রা, খপাখরাস আর ঈর্ীন্া িীখপখতও ভ্রমখন্চ্ছায়
প্রবতবট স্থাখন্রই রখয়খছ বলার মতন্ অখন্ক ববর্য়;
স্থান্ািাখব তা’ খতা যাখবন্াখকা বলা, এই দুুঃেটা রয়
তার বদখলখত বলেব মাত্র একবট স্থাখন্র ববর্খয়,
পাশ্চযাখতযর সিযতা ‘পখর যার ছাপ খগখছ রখয়
প্রাচ্ীন্কাখলখত এই স্থান্বটখত হ’ত র্ন্তার সমাগম;
পুণযার্ষী, দা ষবন্ক, রার্া, ক্রীড়াববখদ করখতা এ স্থান্ গমগম

বচ্ত্র ৩: খদলফীর প্রেতাবিক িূ বমর মান্বচ্ত্র

বকাংবদবন্ত রখয়খছ “র্ীয়ু স,” গ্রীখসর খদবতা প্রধান্,
পৃবর্বীর খকন্দ্রববন্দু খকার্ায় তাহা র্াবন্বাখর চ্ান্
তাই বতবন্ দু’বট ঈগলপােীখক পূ ব ও পবশ্চম পাখন্
খছখড় খদন্, যাখত তারা উখড় খমখল পৃবিখকন্দ্রস্থাখন্
খয বা স্থাখন্ এখস দুই পােী খ খর্ বমখলখছ পরস্পখর,
ন্াবি-আকৃবত(৫) ব লােণ্ড এক খস স্থান্ বচ্বহ্নত কখর (বচ্ত্র ২)
আখরা বলা হয়, এই ন্াবি হ’ল ধবরবত্র বা পৃবর্বীর;
অর্ষাৎ এবট র্ীয়ু স-ঠাকুমা “গায়া”(৬) এ মূ তষ খদবীর
খসই খকন্দ্রবট “খদলফী” হখর, খয স্থান্বটর কর্া ক’ব;
স্থান্বট পৃবর্বীর খকন্ খকন্দ্রবট হবার মতন্ তাও সব
খকন্ খদলফীখত আসখতা সবাই, খস কাখলর খছাট বড়,
বলব এবার খসসব কাবহন্ী, খযগুবল কখরবছ র্খড়া
পাবন্ষসাস ন্াখম পবষত যা রয় গ্রীস রাখর্যর মাখঝ,

বচ্ত্র ৪: অযাখপাখল্লার মবন্দখরর ধ্বাংসাবখ র্

তারই এক ঢাখল উপতযকা ‘পখর খদলফী খতা ববরাখর্
খ্রীিপূ বষ চ্তুদষ খর্খক একাদ
তাব্দীখত
মাইবসবন্য় খিাঞ্জ সিযতা বছল এই খদলফীখত
মাইবসবন্য়রা খয সব খদবতা ও খদবীখক পূ র্ত সকখল;
পখর সব গ্রীক খদবতা ও খদবী এখসখছ তাখদরই আদখল
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এই আখলাচ্ন্া এোখন্ র্ামাই খকন্ন্া তা’ অবান্তর,
আর খসই খহতু বফখর যাই খফর খদলফীখত অতুঃপর
গ্রীক র্মান্ায় গখড়বছল তারা পবষত উপতযকায়—
মবন্দর, বর্ম, খস্টবর্য়াম, আর যত বকছু তারা চ্ায় (বচ্ত্র ৩)
গ’খড় উখঠবছল বযস্ত সহর, বছল যা সরগরম;
কৃবির সাখর্ চ্চ্ষা করখতা গ্রীকরা বন্খর্খদর ধরম
অযাখপাখল্লা খদখবর গ্রীক সমাখর্খত বছল এক উচ্চ স্থান্;
আখলার খদবতা, এবাং কাবয, সাংগীতও তাাঁর দান্
তাাঁর প্রিাখবখত আখস ৃ ঙ্খলা, অববখরাধ ও পবরবমবত;
আখপাস করাও ন্রখক খ োন্, আরও সদ্গুণ ন্ীবত
গ্রীখসর খদবতা খসই অযাখপাখল্লার আশ্রয়স্থল - মবন্দর (বচ্ত্র ৪)

বচ্ত্র ৫: উৎসবগষত ধাতুবন্বমষত কয়বট বস্তু

বছল খদলফীখত, খযর্া পুণযার্ষীরা করখতা খসকাখল িীড়
ন্ান্া সামগ্রী হাখত বন্খয় তারা আসত উৎসগষ করখত;
ফুল, ফল, খসান্া, র্লপাই খতল ও পাত্র খসইটা িরখত
আন্খতা মূ বতষ খছাট বড় কত, এবাং কত বা গড়খন্র,
ধাতুর শতরী হ’ত খসইগুবল, ন্র্ীর রখয়খছ খঢর (বচ্ত্র ৫)
খকউবা আন্ত ববলর র্ন্য পাাঁঠা বা খিড়া, যা ইখচ্ছ;
অযাখপাখল্লাখদবখক করখত তুি, িাবখতা এ সব বদখচ্ছ
রার্া, ধন্ীখলাক, খকান্ বা রার্য পাঠাখল উপখঢৌকন্,
হ’ত তা’ হয়খতা িাস্কযষ বকাংবা খসৌধ, বা রার্ার ধন্
রােখত খস ধন্ শতরী হখয়বছল উপযু ি কত খকার্াগার (বচ্ত্র ৬);
অধুন্াকাখলর বযাাংখকর তা’ বছল পূ বষসূরী, ববল আর
মবন্দর তাাঁর বছল সু ন্দর, সু চ্ারু স্তখম্ভ খ াবিত;
খদওয়াল গাখত্র বহু উপখদ বছল ন্ান্া স্থাখন্ খক্ষাবদত
আপন্াখক র্াখন্া” উপবন্র্খদর “আযান্াং বববদ্ধ”-র মতন্,
“বকছু খতই বাড়াবাবড় ন্য়” হ’ল আর এক উপখদ রতন্
খ্রীিপূ বষ সপ্তম তখক মবন্দর হখয়বছল শতরী,
পুণবন্ষবমষত আরও দু’বার হয়, প্রকৃবত হ’খল খতা শবরী,
অবিদহখন্ আর িূ বমকখম্প যখব মবন্দর হয় ববদ্ধস্ত;
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বচ্ত্র ৬: খদলফীর অখন্ক খকার্াগাখরর একবট (এবট

বকন্তু অবখ খর্ ধ্বাং হখয়বছল পড়খল খরাখমর হস্ত
অযাখপাখল্লার খসই মবন্দখর বছল শদববাণী বলার অরাকল,
শদববাণীর মাধযম খয তারা—হয়খতা বছল বকছু বা ছল
সব রকখমর খলাখকরা আসখতা খসই অরাখকল বন্কখট,
কী কতষবয তাখদর খসইটা খর্খন্ বন্খত সাংকখট
খছাট বড় যত বছল ন্াগবরক এখস খসই মবন্দখর,
ন্ান্া প্রখশ্নর উত্তর খপখয় েুবস মখন্ খযত বফখর??
রার্া-রার্রারা আসত খসর্ায় তাখদর িাগয গণাখত
যু খদ্ধর আখগ খদবাখদ বন্খত, র্য়লাি কখর যাখত
সখক্রবটসখক ‘খসরা বুবদ্ধমান্,’ খঘার্ণা করাখত অরাকল,
বতবন্ প্রমাবণখত চ্ান্ খদব-বাণী বন্ছক চ্াতুবর ও ছল
বকন্তু কাউখক েুখাঁ র্ ন্া খপখয়, বযবন্ তাাঁর খচ্খয় বুবদ্ধমান্,

বচ্ত্র ৭: অরাকল ও বযােযাতা

খহখর যান্ বতবন্; খকন্ন্া বছলন্া স্বপখক্ষ খকান্ প্রমান্
অরাকল হ’ত তারাই যারা সব অযাখপাখল্লার বছল যাবর্কা;
“বপবর্য়া” ন্ামবটর অবধকাবরণী বছল তাখদরই প্রধান্ ন্াবয়কা
খঘরা এক ঘখর বখস অরাকল প্রশ্ন শ্রবণ ক’খর—
র্বাবটা তার শদববাণী রূখপ বদত খতা িাখবর খঘাখর (বচ্ত্র ৭)
শদববাণী বছল ছখল িরা, খসবট আখগ আবম উখল্লবে,
ববলবন্ বমর্যা, বলবছ এেন্ খকন্ বখলবছ খসবটখক খমবক
অরাকল ঘখর পূ ত খতপায়ায় যাবর্কা যেন্ বসখতা,
র্াকত খস তেন্ মাদক খসবখন্ অবত য় খন্ াগ্রস্ত
আর খসই ঘখর আসত খতা উখঠ খমখঝর ফাটল খর্খক,
খন্ া করা এক খধাাঁয়াকুণ্ডবল, তাখত ঘর িখর খরখে
র্ড়াখন্া গলায় যাবর্কা যা বলখতা বখস খস গুপ্তকখক্ষ,

বচ্ত্র ৮: খদলফীর বর্মখন্বসয়াম

অর্ষহীন্ বা অখবাধয তা’ হ’ত প্রশ্নকতষার পখক্ষ
খদয়াল-আড়াখল ব’খস একর্ন্ খমাতাখয়ন্ হ’খয় রইখতা,
বযােযা করখতা খসই অরাকল হাববর্াবব যা’ কইত
খসই খলাকবট খতা এমন্ হ’ত যার সম্পূ ণষ বছল দেখল
ন্ান্ান্ ববর্য়, যা’খত অন্ায়াখস উত্তর বদত খস ব’খল
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সমসামবয়ক রার্ন্ীবত জ্ঞাখন্ও হ’ত খস অবত সু সমৃদ্ধ;
রার্ারার্রার প্রখশ্নর উত্তরও খদওয়ায় খস বছল বসদ্ধ
বযােযা কেখন্া হ’ত সাধাবসধা, কেখন্া হ’ত বা িযর্ষক;
শদববাণীর বন্িুষলতা প্রমাখন্র প্রখচ্িা করখত স্বার্ষক
খক্রসাস পারসয আক্রমন্ করখল, এক সাম্রার্য হখব ন্া ,”
একদা অরাকখলর এই বাণী শুখন্ বলবদয়ার রার্া খক্রসাস,
খিখব পারসযই হখব খতা ধ্বাং , ন্া বুখঝ িযর্ষক বচ্ন্,
পারসয আক্রমন্ ক’খর হন্ বন্র্ সাম্রার্য ধ্বাংখ র কারণ
গ্রীসবাসীখদর রীরচ্চ্চষায় বছল অবত য় মবত;

বচ্ত্র ৯: খদলফীর খস্টবর্য়াম

বর্মন্াবসয়াম (বচ্ত্র ৮) গখড়বছল তাই, হ’ত যার সদ্গবত
আর খসই সাখর্ বছল খস্টবর্য়াম, সাখর্ খদৌখড়র মাঠ (বচ্ত্র ৯),
খযর্া সবষদা ক্রীড়াববদসব বন্ত খদৌড়ঝাাঁখপর পাঠ
বফ চ্ার বছখর হ’ত খসর্া এক প্রবতখযাবগতার অন্ু ষ্ঠান্;
আর্কালকার অবলবম্পখকর মখতা বছল উচ্চ মান্
এই বপবর্য় অবলবম্পখক হ’ত সাংগীখতরও প্রবতখযাবগতা;
আর আর্কালকার অবলবম্পখকর বছল খয পূ বষসূরী তা’
এছাড়া খদলফীখত গড়া হ’খয়বছল অবিন্ব এক বর্খয়টার (বচ্ত্র ১০),
খসর্া স্থান্ হ’ত অবলবম্পখকর সাংগীখতর প্রবতখযাবগতার
সু সাংরবক্ষত গ্রীক বর্খয়টারগুবলর এবট অন্যতম;
অবস্থান্ বছল এমন্ই খয খসর্া দৃ য হ’ত অন্ু পম
খস বর্খয়টাখরর এমন্ই গঠন্, এমন্ই বা বছল শ্রুবতগুণ(৭),
যার ফখল সব খশ্রাতারা শুন্খত পারখতা বিৃতা, কী দারুণ!
প্রবর্তয া কত বিা ও ন্ট, এবাং কত দা ষবন্ক
পারদ ষীতার প্রমান্ রােখতন্ অন্ু ষ্ঠাখন্ খহর্া শদবন্ক
ঐ বর্খয়টাখর সখক্রবটস এখস কত দা ষবন্ক তর্য
উপস্থাপন্া কখরখছন্ যা সব, খমখন্খছ সখব খস সতয
সখক্রবটস হ’খত হয় খপ্ল্খটার ব ক্ষা দ ষন্ াস্ত্রখত,
আর তাাঁর খর্খক অযাবরস্টটল পারদ ষী হন্ ওখত
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বচ্ত্র ১০: খদলফীর বর্খয়টার

এবর্ন্াখত গণতখন্ত্রর শুরু হখয়বছল, আর খ খর্
খদলফীখত শুন্খতা আখলাচ্ন্া সখব এই বর্খয়টাখর এখস
গ্রীকরা কখরবছল এই পৃবর্বীখত গণতখন্ত্রর খয প্রবতষন্;
খরাম সাম্রার্য খস রােতন্ত্রখক কখরখছ খ খর্খত হন্ন্
অযাখপাখল্লা মবন্দখরর কাখছই বছল এবর্ন্া খপ্রাবন্য়ার মবন্দর,
আর খসর্া বছল আরও কতগুবল স্থাপতযকখমষর িীড় (বচ্ত্র ১১)
খদলফীখত পাওয়া গ্রীক সিযতার বহু বন্দ ষন্ রাো আখছ (বচ্ত্র ১২)
খছাটোখটা এক প্রেতাবত্বক সাংগ্রহ ালাখত েুবই কাখছ
খদলফী সহর ববেযাত বছল গ্রীক সাম্রাখর্যর মাখঝ;
খছাট বড় যত গ্রীক ন্াগবরক আসখতা খহর্ায় কাখর্

বচ্ত্র ১১: খদলফী

খদলফী ন্গরী গ্রীক সাংস্কৃবত ও ধখমষর বছল বপঠস্থান্,

সাংরক্ষণাগাখর রবক্ষত

আর খসবট খপখয়খছ পাশ্চাতয সিযতার ববকা স্থখলর মান্

িাস্কযষ

এই খলোবটখত খগল ন্াখকা বলা খদলফীর আদযপ্রান্ত;
সাল তাবরখের খবড়ার্াল বদখয় কবরবন্খকা িারাক্রান্ত
উসবকখয় বদখত খপখর র্াবক যবদ খকৌতুহল একটুোবন্,
তখবই স্বার্ষক হখব খমার এই প্রখচ্িা, এইটা র্াবন্
(১)

গ্রীকরা ‘t’ খক ‘ত’ ও ‘d’ খক ‘দ’ উচ্চারণ কখর; ‘ট’ ও ‘র্’

ন্য় খসইিাখবই সব স্থাখন্র ন্াখমর বান্ান্ খদওয়া হখয়খছ
(২)

গ্রীখসর গ্রীক ন্াম Ελλάδά (Ellada) বা Ελλάς (Ellas)

(৩)

খদবতা Απολλω (Apollo)

(৪)

এখর্খন্সর গ্রীক ন্াম Αθήνά (Athena)

(৫)

Omphalos

(৬)

খদবী পৃবর্বীর ন্াম Gaia

(৭)

অযাকুযবস্টক

বচ্ত্র ১২: এবর্ন্া খপ্রাবন্য়ার মবন্দর ও অন্যান্য খসৌখধর
ধ্বাংসাবখ র্
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মখন্র ন্াম মধুমবত
খসামন্ার্ সরকার

স

কাখল ঘুম িাঙখত রবন্তার মন্টা েুব খত িখর
উঠল খযন্ “হঠাৎ িীর্ণ িাল লাগখছ ” বকন্তু
কারণটা কী? খকান্ িাল স্বপ্ন খদখেখছ? ন্াুঃ, বকছু ই খতা
মখন্ পড়খছ ন্া তাখদর বাবড়র এই বাটান্গখরর বদকটায়
ন্গর কলকাতা এেখন্া খসরকমিাখব র্াবা বসায়বন্
চ্াবরবদখক প্রচ্ুর সবুর্, সকাল খর্খক পাবের বকবচ্রবমবচ্র
ব্দ খববসখন্ মুে ধুখত বগখয় আয়ন্ায় বন্খর্র খচ্াখের
বদখক তাবকখয় সব মখন্ পখড় খগল আর্ বইখমলার বিতীয়
বদন্ এবাখরর র্ীম খমবেখকা সাবহবতযক র্র্ষ িলবপ
দুবদন্ আখগ খমবেখকা খর্খক এখস উখিাধন্ কখর খগখছন্
রবন্তা স্পযাবন্স খ খে খলক গাখর্ষখন্স ইখন্দা-বহস্পাবন্ক
খসাসাইবটখত তাই বইখমলার অবফবসয়াল িলাবন্টয়ার বকন্তু
িাল লাগার খসটাই সব ন্য় আর্ খদো হখব খসৌরখির
সাখর্ খসৌরি কখয়ক বছখরর বসবন্য়র একই র্ায়গা
খর্খক স্পযাবন্স ব খেখছ ক’বছর আখগ এেখন্া মখন্ আখছ
ওর সাখর্ প্রর্ম খদো হওয়ার বদন্টা রবন্তা স্পযাবন্স
ক্লাখস ঢুকখছ, লববখত খদখে ওর সহপাঠী অমর খসন্াপবত,
উবড়র্যার খছখল, সব কর্াখতই “অ” একটু খবব বযবহার
কখর তা এই অমর, তুমুল তকষ কখর চ্খলখছ একবট
খছখলর সাখর্, রবন্তার অপবরবচ্ত কর্াটা “খত অখমা,”
অমর বখল যাখচ্ছ অন্য খছখলবট, পখর খর্খন্খছ ন্াম
খসৌরি, ান্তিাখব বলখছ “ন্া উচ্চারণটা খত আখমা, অখমা
ন্য় ” রবন্তা এই খছাটোট ত্রুবটগুখলা বকছু খতই খমখন্
বন্খত পাখর ন্া খসৌরখির খচ্াখের বদখক তাবকখয় বখলখছ
“খত আখমা” ওটাই বঠক, অমর তুবম িুল বলছ খসৌরখির
খচ্াখে মুখে বক মৃদু হাবস খেখল খগল? রবন্তাই এবার লজ্জা
খপল কারণ “খত আখমা” মাখন্ হল “আবম খতামাখক
িালবাবস ” খস-ই পবরচ্য় তখব খসৌরি একটু গম্ভীর,
আখর্বাখর্ ইয়াবকষ খর্খক তহাত দূ খর রবন্তার মখন্ হত,
বাবা কী রা িারী, মাত্র ক’বছখরর খতা বসবন্য়র, অর্চ্
িাব খদে, খযন্ মািারম াই কাল বইখমলায়, হঠাৎ খযন্
খববরখয় এল ওই গাম্ভীখযষর আড়াল খর্খক এক অন্য
খসৌরি সু ন্ীল গখঙ্গাপাধযাখয়র “সু দূর ঝণষার র্খল” বইটা
কবদন্ আখগ রবন্তা পড়খত বদখয়বছল খসৌরিখক কাল
খসৌরি খফরত বদল দুর্ন্া তেন্ বইখমলা খর্খক বফরখছ
রবন্তাখক বাখস তুখল বদখয় খসৌরি বাবড় যাখব রবন্তা
খযমন্ সবাইখক বর্জ্ঞাসা কখর, খসইিাখব বখলখছ, “বইখয়র
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খকান্ র্ায়গাটা সবখচ্খয় িাল লাগল?” খসৌরি উত্তর
বদল, “খিঞ্চ বান্ধবীখক বাবড় খপৌখছ বদখয় খযোখন্ খঠাাঁখট
খঠাাঁখট ন্রম ববদুযৎ খেখল খগল ” খসৌরখির মুে খর্খক
এরকম উত্তর, রবন্তা একটু র্তমত খেখয় খগল খসটা
লক্ষয কখরই খবাধহয় খসৌরি আবার মািারম াখয়র
খমাড়খক বখল, “বই পড়বার সময় খলেখকর মুন্বসয়ান্ার
কর্া িাবখব, খপ্রখমর দৃ য সামান্য ক’টা ব্দ বদখয়
কীরকম অবলীলাক্রখম ফুবটখয় তুখলখছন্, যা আমরা পাবর
ন্া ” ন্া পাবর ন্া খসৌরি, আমরা অখন্ক বকছু ই পাবর
ন্া তার মখধয একটা, রবন্তার এেন্ িীর্ণিাখব মখন্
হখচ্ছ, পাবর ন্া খতামাখক ছাড়া বাবক র্ীবন্টা কাটাখত
দূ খর খকার্াও আ া খিাাঁসখলর গান্ বার্খছ— “মখন্র
ন্াম মধুমবত, আর খচ্াখের ন্াম আয়ন্া ” আ ার
গান্গুখলা রবন্তা দুিাখগ িাগ কখর, একটা আর বর্ বমষন্
সু র খদবার আখগ, আখরকটা আর বর্ আসার পর
অখন্কটা রবীন্দ্রপূ বষ আর রবীখন্দ্রাত্তর যু খগর মত আর
বর্ আসার আখগর গান্গুখলা কীরকম ন্াবক ন্াবক,
একদম িাল লাখগ ন্া এটা আর্ মন্ বদখয় শুখন্ বকন্তু
িালই লাগল সবতয খতা, খচ্াখের ন্াম আয়ন্া আয়ন্ায়
খচ্াখে খচ্াে পড়খত সব মখন্ পখড় খগল “আবম দু’হাখত
খচ্াে খঢখক রাবে ” কী মু বকল, রবন্তা খকন্ খচ্াে
খঢখক রােখব? হযাাঁ, রােখত খতা হখব বাবা যবদ একবার
র্ান্খত পাখরন্ ন্াুঃ, রবন্তা আর িাবখত পারখছ ন্া
বাবা একসময় আবমষখত বছখলন্ এেখন্া বাবড়খত
খসইরকম বর্বসবপ্ল্ন্ খমখন্ চ্খলন্ “মন্ খযন্ র্ান্া যায়
ন্া যায় ন্া ” খসই, কার মন্ খক র্াখন্ খসৌরখির মন্
বক রবন্তা খর্খন্খছ?
ছু বটর বদখন্ সকাখল খিকফাস্ট করখত হখব একসাখর্
এটাই বাবড়র বন্য়ম বাবার েুব ছবব খতালার ে মাখঝ
মখধযই কযাখমরা বন্খয় খববড়খয় পখড়ন্ রবন্তা বাবড়
র্াকখল একটা িারী গলায় খ ান্া যায়, “খমাম,” রবন্তার
র্াক ন্াম, বস্, রবন্তাখক শতবর হ’খয় খবখরাখত হখব মা
েুব িাল মান্ু র্ খসৌরিখক খমখন্ বন্খত অসু ববধা হখব ন্া
বকন্তু বাবা? তাছাড়া খসৌরখির বাবড়র বকছু ই রবন্তা র্াখন্
ন্া শুধু র্াখন্ ও একমাত্র সন্তান্ ওর বাবা মা আবার
রবন্তাখক যবদ খমখন্ ন্া খন্ন্? সবতয র্ীবন্টা খকন্ এত

র্বটল?
খসবদন্ বইখমলা কাটল েুব শহ শহ কখর মুেযমন্ত্রী
বুদ্ধখদব িটাচ্াযষয এখসবছখলন্ আর তার সাখর্ সাখর্ই
এখলন্ সবার বপ্রয় সু ন্ীলদা, সু ন্ীল গখঙ্গাপাধযায় রবন্তা
বগখয় আলাপ করল বুদ্ধখদব মর্া কখর বর্খগস করখলন্,
“এই বয়খস স্পযাবন্স ব েখত কতবদন্ লাগখব?”
সু ন্ীলদা বখল উঠখলন্, “খসবক তুবম স্পযাবন্স র্াখন্া ন্া?
খসবদন্ র্র্ষ িলবপর সাখর্ অত গল্প করবছখল, খসটা
ইাংবলখ ?” খসৌরি আবার সু ন্ীলদাখক বর্জ্ঞাসা করল
“প্রর্ম আখলা” বইটার কর্া, “বসস্টার বন্খববদতার সাখর্
স্বামী ববখবকান্খন্দর খয খরামযান্বটক সম্পখকষর ইবঙ্গত
বদখয়খছন্ খসটা বক কাল্পবন্ক?”
সু ন্ীলদা বলখলন্,
“এখকবাখরই ন্য় খবলুড় মঠ খর্খক বসস্টার বন্খববদতার
বন্খর্র হাখত খলো র্াইবর বন্খয় পখড়বছ সব খলো আখছ
তাখত ”
অন্ু প খঘার্াখলর একটা গান্ আখছ, “এমবন্ বচ্রবদন্ খতা
কিু যায় ন্া ” এটা খযমন্ োরাপ বদখন্র র্ন্য সবতয,
খতমবন্ িাল বদখন্র র্ন্যও খসৌরি একটা িাল চ্াকবরর
অফার খপল খস্পন্ খর্খক এতবদখন্ ওরা দুর্ন্ অখন্ক
কাছাকাবছ এখসখছ রবন্তার মন্ োরাপ খসৌরিখক
বখলই খফলল, “যাও অখন্ক স্পযাবন্স সু ন্দরী পাখব খঠাাঁখট
খঠাাঁখট ন্রম ববদুযৎ খেখল যাবার র্ন্য ” খসৌরি মুে বটখপ
হাখস বলল, “এতবদন্ খচ্িা কখরও বাঙাবল সু ন্দরীর মন্
খপলাম ন্া, খদবে এবার স্পযাবন্স সু ন্দরীখদর খচ্িা
কখর ” রবন্তা খসৌরিখক এয়ারখপাখটষ বস অফ্ করখত
খযখত পাখর বন্ বাবার অবফখসর বপকবন্ক বছল ও
অব য বাবাখক বলখত পারত বন্ধুর র্ন্মবদন্, ইতযাবদ
বকন্তু আর্ পযষন্ত বাবাখক বমর্যা কর্া বখল বন্, এবারও
পারল ন্া তাছাড়া খসৌরখির বাবা মাও র্াকখবন্ এেন্ই
ওন্াখদর মুখোমুবে হ’খত চ্ায় ন্া রবন্তা
খসৌরি খস্পখন্ রবন্তা কলকাতায় এম বব এ করখছ
খযাগাখযাগ ইখমখল এরই মাখঝ রবন্তার কাখছ খফান্ এল
স্পযাবন্স ক্লাখসর সহপাঠী অমর খসন্াপবতর েুব র্রুরী
কর্া আখছ ক্লাখসর পর স্পযাবন্স লাইখিরীখত চ্খল আয়
রবন্তা খগল ববখকখলর বদখক অমর এখসখছ বকছু ক্ষণ
একর্া খসকর্ার পর বলল, “বকছু মখন্ কবরস ন্া,
আমার পবরবচ্ত একবট খমখয়, মালা পটন্ায়ক, মাবদ্রখদ
খগখছ বট বস এখসর চ্াকবর বন্খয় খসৌরখির সাখর্ ওর
আলাপ হখয়খছ বকছু বদন্ পখর খদখ বফখর ওরা ববখয়
করখব ” রবন্তার কান্ মার্া বঝমবঝম কখর উঠল

বন্খর্খক সামখল বন্খয় বলল, “এত েুব িাল কর্া, হঠাৎ
আমায় বলবছস খকন্?” অমর আমতা আমতা কখর
বলল, “ন্া মাখন্ খতারা খতা েুব বন্ধু বছবল, তাই
িাবলাম ” “বঠক আখছ, চ্বল,” বখল রবন্তা উখঠ পড়ল
এই যন্ত্রন্ার কর্া কারুখক বলা যায় ন্া ক্লাখস খযখত হয়
তাই যায় খেখত ঘুমখতও ইচ্ছা কখর ন্া খিখববছল
খসৌরিখক ইখমল কখর বর্খগস করখব তারপর িাবল
কী দরকার রবন্তা কেখন্া েুব একটা মবন্দর টবন্দর
খযত ন্া খসবদন্ কী হল, ক্লাখসর পর কালীঘাখটর
কালীমবন্দখর চ্খল খগল পাণ্ডাখদর র্াকার্াবক এবড়খয়
চ্ুপচ্াপ দাাঁবড়খয় রইল মাকালীর মূ বতষর বদখক তাবকখয়
খকন্ র্াবন্ মখন্ হল মাকালীর মুখে মৃদু হাবস কবদন্
পর খসৌরখির ইখমল এল, “আমার এক বন্ধু কলকাতা
বফরখছ তার হাত বদখয় একটা বর্বন্স পাঠাব বপ্ল্স
এয়ারখপাখটষ এখস বন্খয় খযও ” রবন্তা বঠক বুঝল ন্া
বন্ধুটা কী মালা? তার হাত বদখয় প্রতযােযাখন্র বচ্বঠ? ন্া,
আর যাই খহাক, খসৌরি এতটা রূঢ় হখত পাখর ন্া
প্রর্খম খিখববছল বলখে খদখব খযখত পারখব ন্া তারপর
মখন্ হল বঠক আখছ, সব বকছু সহয করার ক্ষমতা ঈশ্বর
তাখক বদখয়খছন্ এয়ারখপাখটষ রবন্তা দাাঁবড়খয় এখক এখক
খলাখকরা খবখরাখচ্ছ ট্রবল বন্খয় হঠাৎ খদখে খসৌরি
রবন্তা খতা অবাক খসৌরি বলল, “বকরকম সারপ্রাইস
বদলাম বল খতা?” খসৌরখির অবফখসর গাবড় এখসবছল
ওখক বন্খত তাখত উখঠ খসৌরি বলল, একটু বাবুঘাটটা
ঘুখর যাখবন্ গাবড়খত রবন্তা মালা পটন্ায়খকর কর্া
বর্খগস ন্া কখর পারল ন্া খসৌরি বলল, “হযাাঁ, বচ্বন্
খতা, ওর খতা এই ন্খিম্বখর ববখয়, উবড়র্যার খছখল
খসৌরি দাখসর সাখর্, ওরা খছাটখবলা খর্খকই বন্ধু,
দুর্ন্াই বট বস এখসর চ্াকবরখত খস্পখন্ ” রবন্তার ইচ্ছা
করবছল অমরটাখক হাখতর কাখছ খপখল ঠাস ঠাস কখর
দুখটা চ্ড় লাগাখত গাবড় এল বাবুঘাখট একটু দাাঁড়াখত
বখল খসৌরি একটা খন্ৌকা িাড়া করল তেন্ অমল
ধবল পাখল খলখগখছ মন্দ মধুর হাওয়া পালখতালা খন্ৌকা
যেন্ মাঝগঙ্গায়, খসৌরি পখকট খর্খক একটা আাংবট বার
কখর রবন্তার সামখন্ ধখর বলল, “আমাখক ববখয় করখব
রবন্তা?” একী, দুহাত খর্ার কখর প্রণাম করছ কাখক?
রবন্তা খচ্াে মুখছ বলল, খস তুবম বুঝখব ন্া কী কখর
বখল, রবন্তার খচ্াখের সামখন্ তেন্ খসৌরি খন্ই, গঙ্গা,
পালখতালা খন্ৌকা বকছু ই খন্ই, শুধু আখছ মৃদু হাবস মুখে
কালীঘাখটর কালীমূ বতষ
খসৌরি এেন্ কলকাতায় খসবদন্ ক্লাখসর পর রবন্তার
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খবর হ’খত একটু রাত হখয়খছ এেন্ বাস অখটা বকছু ই
খন্ই একা একা অতটা রাস্তা টযাবেখত বঠক সাহস হল
ন্া খ খর্ খসৌরিখক খফান্ করল খসৌরি তেখন্া
অবফখস বলল এেুবন্ আসবছ বাবড় পযষন্ত গাবড়খত গল্প
করখত করখত সময় খকার্া বদখয় হু হু কখর খকখট খগল
বাবড়র সামখন্ খন্খম খসৌরিখক বলল, আর্ বিতখর
আসখত বলখত পারবছ ন্া আখরক বদন্ খসৌরি খহখস
বলল, বঠক আখছ বাবড়র বিতর ঢুখকখছ, বাবার িারী
গলা শুন্ল, “খমাম, এবদখক এস ” রবন্তা বগখয় দাাঁড়াখত
বাবা খসার্াসু বর্ বর্জ্ঞাসা করখলন্, খছখলবট খক, যার
সাখর্ তুবম এখল? রবন্তা বুঝল এখস খগখছ খসই সময়
এেন্ িয় খপখল চ্লখব ন্া পবরষ্কার গলায় বলল, “ও
খসৌরি একটা মাবে-ন্যা ন্াখল চ্াকবর কখর িবান্ীপুখর
বাবড় বাবা মা-র একমাত্র সন্তান্ আমরা বঠক কখরবছ
ববখয় করব ” বাবা একটু র্মকাখলন্ তারপর বলখলন্,
“কী বলছ তুবম র্ান্? খতামার এত সাহস হয় খকার্া
খর্খক? আমরা বচ্বন্ ন্া র্াবন্ ন্া এমন্ একর্ন্খক তুবম
ববখয় করখব বঠক কখর খফলখল? আমাখদর অন্ু মবত
খন্বারও প্রখয়ার্ন্ মখন্ কর বন্?” রবন্তা আর দাাঁড়াখত
পারবছল ন্া “আবম ঘখর যাবচ্ছ,” বখল চ্খল এল রাখত্র
মা খেখত র্াকখত এখলন্ বেখদ খন্ই বখল রবন্তা খগল
ন্া সবতয খেখত ইচ্ছা করবছল ন্া সকাখল ঘুম িাঙখত
প্রচ্ণ্ড মার্া িার ববছান্া খর্খক উঠখতই ইচ্ছা করখছ ন্া
মা এখলন্ “উখঠবছস, মুে ধুখয় বকছু খেখয় খন্ খতার
বাবাও কাল রাখত বকছু োয় বন্ ” বাবার কর্া বলখলন্,
বকন্তু বন্খর্র কর্া বলখলন্ ন্া খযন্ বাবা, খমখয় রাখত ন্া
খেখল মা খয োখব ন্া খস খতা র্ান্া কর্াই এটা বলার
কী আখছ মা-রা খবাধহয় সবসময় এরকম রবন্তার
হঠাৎ বন্খর্খক িীর্ণ স্বার্ষপর ব’খল মখন্ হল তার র্ন্য
বাবা মা এত কি পাখচ্ছন্, আর খস শুধু বন্খর্র কর্া
খিখব যাখচ্ছ বলল, “উঠবছ, আর কাল যা বখলবছ িুখল
যাও আবম খতামাখদর খমখয় বছলাম, তাই আবছ, খতামরা
যা বলখব তাই হখব ” খববসখন্ মুে ধুখত বগখয় রবন্তা
ঝরঝর কখর খকাঁখদ খফলল গ্রীখলর ধাখর দুখটা পায়রা
বকম বকম করখছ মখন্ হল বলখছ, “খদে খদে,
খমখয়টা কী খবাকা বাবার িখয় বফবরখয় বদল এতবদখন্র
খপ্রবমকখক ” পায়রাদুখটার বদখক তাবকখয় রবন্তা বখল
উঠল, “হযাাঁ আবম খবাকা, খবাকাই র্াকখত চ্াই আমার
কি আমারই র্াক তাই বখল আমার বাবা মা-খক আবম
কি বদখত পারব ন্া ” খিকফাস্ট খটববখল বাবাখক
খদেল ন্া মা বলখলন্, “খকার্ায় খববরখয়খছন্ ” আর্
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বন্বার ক্লাস খন্ই দুপুখর শুখয় একটা গখল্পর বই
টান্খত বগখয় হাখত উখঠ এল সু ন্ীল গখঙ্গাপাধযাখয়র
“সু দূর ঝণষার র্খল ” উুঃ, এরা বক আমায় একটুও াবন্ত
খদখব ন্া? ন্াুঃ, মন্ ি করখত হখব খসামবার
খসৌরিখক সন্ধযার পর স্পযাবন্স ক্লাখস আসখত বলখব
খসোখন্ আাংবটটা খফরত বদখয় খদখব খযোন্ খর্খক
সম্পখকষর শুরু, খসোখন্ই খ র্ খহাক
ববখকখলর বদখক রবন্তা ঘুবমখয় পখড়বছল মা এখস খর্খক
তুলখলন্ বলখলন্, “তাড়াতাবড় শতবর হখয় খন্, আমরা
একটু খফারাখম ‘ও কযালকাটা’য় যাব খতার বাবার এক
বন্ধু আর ওন্ার স্ত্রী আসখবন্, খতার সাখর্ আলাপ করখত
চ্ান্ ” রবন্তা অবাক বাবা কী চ্বব্ব ঘণ্টাও অখপক্ষা
করখত পারখলন্ ন্া? এক্ষুবন্ খমখয় খদবেখয় ববখয় বদখয়
বদখত হখব? তাই খহাক খতামার খবাকা খমখয় আখগকার
বদখন্র মত বাবা মা-র কর্ায় পাত্রপখক্ষর সামখন্ বসখব,
‘কী কী রান্না করখত র্াখন্া, গান্ গাইখত পার বকন্া,’
তার উত্তর খদখব সখন্ধ ছ’টা ন্াগাদ বাবা মা-র সাখর্
রবন্তা খপৌখছ খগল ‘ওহ কযালকাটা’য় ওন্ারা এখস
বগখয়বছখলন্ খসৌমযদ ষন্ িদ্রখলাক ও িদ্রমবহলা বাবা
পবরচ্য় কবরখয় বদখলন্ মা ও রবন্তার সখঙ্গ বকছু ক্ষণ
একর্া খসকর্ার পর িদ্রখলাক হঠাৎ রবন্তাখক বর্খগস
করখলন্, তুবম খতা শুখন্বছ স্পযাবন্স ব খেছ আচ্ছা,
কর্াটা কী “খত অখমা” ন্া “খত আখমা?” সবষন্া ,
এন্ারাও স্পযাবন্স খ খেন্ ন্াবক? রবন্তা িদ্রখলাখকর
খচ্াখের বদখক তাবকখয় উত্তর বদল, “খত আখমা ”
িদ্রখলাক খহখস বলখলন্, “কর্াটার মাখন্?” এবার রবন্তা
একটু সাংখকাখচ্র সাখর্ বলল, “আবম খতামাখক
িালবাবস ” িদ্রখলাক এবার খহা খহা কখর খহখস বলখলন্,
“আমাখক ন্য়, ওই খতামার বপছখন্ খয দাাঁবড়খয়, তাখক
বল ” িদ্রমবহলা বখল উঠখলন্, “আুঃ, তুবম খয কী ন্া ”
ঘাড় বফবরখয় রবন্তা খদখে খসৌরি দাাঁবড়খয় হাসখছ “এর
মাখন্?” রবন্তা খচ্াঁবচ্খয় ওখঠ রবন্তার মা বলখলন্, “আবম
বলবছ তুই কাল খতার খমাবাইলটা র্াইবন্াং খটববখল
খফখল এখসবছবল আর্ সকাখল ওোখন্ খসৌরখির খফান্
আখস খতার বাবাই খফান্ ধখরন্ বকছু ক্ষণ কর্ার পর
খসৌরখির বাবাখক বদখত বখলন্ ওন্ারা বখলন্ ওন্াখদর
বাবড় আসখত ওোখন্ বগখয় খতার বাবা এইসব প্ল্যান্
কখরন্ তুই খযমন্ এতবদন্ আমাখদর বকছু র্ান্াস বন্,
আমরাও তাই খতাখক বকছু ববল বন্ ” অবাক হখয় রবন্তা
ওর বাবার বদখক তাকায় খছাটখবলায় মহাপুরুর্খদর
রচ্ন্ায় পড়ত, “বাবহখর বজ্রকবঠন্, অন্তখর কুসু মখকামল

রবন্তা তাবকখয়ই র্াখক ওর বাবার বদখক
ফুল যযার রাখত দরর্া বন্ধ কখর খসৌরি এল ববছান্ার
পাখ
খদখে রবন্তা দু হাখত খচ্াে খঢখক শুখয় খচ্াখে
আখলা লাগখছ?” খসৌরি বর্জ্ঞাসা করল ন্াুঃ,” রবন্তা
বলল, “আবম দুহাখত খচ্াে খঢখক রাবে, মন্ খযন্ র্ান্া
যায়, ন্া যায় ন্া সবতয কী মন্ র্ান্া যায়? খতামাখক
একসময় িুল বুখঝবছলাম বাবাখক র্ন্ম খর্খক খদেবছ,

তাও বচ্ন্খত পাবর বন্ খসৌরখির এত কর্া খ ান্ার শধযষ
খন্ই আখলা বন্খি খগল খঠাাঁখট খঠাাঁখট খেখল খগল ন্রম
ববদুযৎ খসৌরি রবন্তা র্ুব বদল সু দূর ঝণষার র্খল
*** সমাপ্ত ***
কৃতজ্ঞতা স্বীকার: পারবমতা ববশ্বাস বমত্র (পুখন্)
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লক্ষয
সীমা পাল

আটখক খগবছ বদ্ধ ঘখর
পর্গুবল সবই বন্ধ
দাাঁবড়খয় আবছ শুধুই একা
বুক িরা বিধা িন্দ
ধাক্কা বদখয় দুয়ার মাখঝ
বলবছ ওখর খোল,
বুখকর মাখঝ র্ীবন্-যু দ্ধ
োখচ্ছ খকবল খদাল
র্ান্ালা বদখয় সূ যষ রবি
বদখচ্ছ খয হাতছাবন্
খকমন্ কখর লখক্ষয যাখবা
খস পর্ ন্াবহ র্াবন্
লক্ষযভ্রি, খকবল কি
এ আমার পুবাঁ র্ ন্য়
খতামায় স্মরণ করবছ খয তাই
পর্ খদোও দয়াময়
আবম তুর্ার ৃ খঙ্গ পাল্লা বদখয়
সূ য-ষ ববখর্তা হখত চ্াই
খতামার ওই আব সটুকু
মাবগ সদাই তাই
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বকছু ক্ষখণর র্ন্য
অবপষতা বমত্র
বপ্রয় মা,
আর্ বহুবছর পর আবম খতামাখক আবার বচ্বঠ বলেবছ খকাখন্া শবদুযবতক মাধযম ন্য়, খকাখন্া দূ রািার্ কখর্াপকর্ন্ ন্য়
–আবম োতা খপন্ বন্খয়, হাখত কখর খতামায় বলেখত বখসবছ আবম র্াবন্ন্া এ বচ্বঠ র্াকবাে পযষন্ত খপৌছখব বকন্া,
আবম র্াবন্ন্া আমার হাত কতক্ষণ চ্লখব, আবম র্াবন্ন্া আমার মন্ কেন্ আবার সব িুখল চ্ুপকর্ায় খমাড়া রূপকর্ায়
খন্খচ্ উঠখব বকন্তু আমার েুব ইচ্ছা হখলা খতামাখক র্ান্াই আর্ আবম খতামার—
অবাধয খমখয়
অেুব খমখয়
অমখন্াখযাগী খমখয়
অখগাছাখলা খমখয়
অসাংযমী খমখয়
অসহন্ ীল খমখয়
িয় খপলাম ন্া হয় বকছু ক্ষখণর র্ন্য
সববকছু হারাবার—
সাহস এখলা ন্া হয় বকছু ক্ষখণর র্ন্য
রুখে দাাঁড়াবার—
িার্া গর্ষাখলা ন্া হয় বকছু ক্ষখণর র্ন্য
বন্স্থব্ধতা িাঙবার—
ি মাবট দুলখলা ন্া হয় বকছু ক্ষখণর র্ন্য
বন্রাপত্তা ছারোর—
দাবয়িখক অস্বীকার করলাম ন্া হয় বকছু ক্ষখণর র্ন্য
অববন্যস্ত চ্ারধার—
সম্মবত ন্াইবা বদলাম
বারবার প্রবতবার
বকন্তু মা,
মন্পাবে খয র্ান্া খমলখলা আকাখ
যন্ত্রণা বুদবুদ হখয় খফখট পড়খলা চ্ারধাখর
একটা একটা কখর মুহূতষ কর্া বলখলা ছখন্দ
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আবম িাসলাম
আবম হাসলাম
আবম খেললাম
আবম খমললাম
আবম বাাঁচ্লাম
আবম বর্তলাম
আবম ান্ত হলাম
বকছু ক্ষখণর র্ন্য
যতই আবম বড় হই, বুখড়া হই, প্রাচ্ীন্ হই,
কুৎবসত হই, রবঙন্ হই, তুচ্ছ হই—
তুবম খর্খন্া, ওরা যত আমাখক আঘাত করখব
আবম তত বি ালী হখবা
আমরা তত বি ালী হখবা
ইবত
খতামার খমখয়
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হুখতাম পযাাঁচ্ার খহায়াইটখবার্ষ
Deep Ghosh
Preamble

E

Y and CG are bidding for a contract from
Exxoff in Houston. This project needs special skills which are only available with Panchu in Kolkata. Panchu works for Gechho Didi
Private Limited in Patipukur. Gechho Didi Pvt.
Ltd. is represented by Gechho Didi, Inc. in
Sunnyvale, CA.
Guy and Bud
Guy Ghosh (originally Debashish Ghosh) is the
Exxoff account manager for EY in Boston. Guy
is originally from Jhamapukur and belongs to
famous Jhamapukur Ghosh family. He thinks
global and acts local. So Guy picked up his
phone and called his friend Badan Biswas in
Stanford (Bud) who is a renowned expert in
face recognition. Badan started applying his
advanced search techniques to get further
whereabouts of Gechho Didi, Inc. and Panchu.
Guy's telephone rang soon and it was Bud.
Good news. Panchu's uncle Radharaman Pal is
from Belgachia and well known to Bud's dad.
Bud also spoke with Panchu and he was excited to come to Houston! Bud also promised
him a visit to his lab in Stanford with airfare
paid (Thanks EY!). Both Guy and Bud got super thrilled that the project is almost done,
specially after Panchu is nailed. Only remaining piece of the puzzle is Gechho Didi but
both conclude that she is insignificant........
Gechho Didi
In her work suite on the Seventeenth floor on
Great America Parkway, Bi-Di Hats, Chief Supply Officer of GDI (Gechho Didi, Inc.) was having a satisfying lunch. On Thursdays, Sing-

Fong usually delivers her healthy Meural
Caviar with Japonaise Sauce. She was happy
as the lawyers just delivered Panchu's visa
papers to her and she knew that she is going to make it either with EY or CG and was
mentally playing a Eeny Meeny Miny Moe
between them, occasionally putting a piece
of thin slice of potato in her mouth. Phone
rang and it was Panchu...
- Kire Panchu... Eto raate?
- Bi-Di Ma’am, Thank you! Aaj Bud-Kaku
phone korechhilo… Bollo Houston Jaoa Paka.
Bud Kaku amake Stanford-eo berate niye
jabe boleche… Thank you so much Ma’am.
Bi-Di said, “O-Acchha… Ghumiye por tahole…
Bhalo Thakish…”, and hung up.
Bi-Di suddenly became angry. She knew Supply Chain Intelligence means Supplying Intelligence on a Chain. She did not like Panchu's chain to be handled by some Bud. She
found Bud on Google but could not find any
obvious link which made her more suspicious. She picked up the phone and called
her client Cyndi at Exxoff.
Cyndi
Hi Chandni.. Kemon aachis?
Oma Bidisha-di kottodin pore. Cyndi sounded happy.
Hyan toder khobor na niye pari, ekhon tui
client aamar!
Dur osob chharo, ki lunch khele?
Aar bolish na, mayer mourala mach-er recipe-ta Sing-Fong ke diyechhilam, super hit.
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Ekhon Bay area-r onek Indian aar Chinese
executive-der fine dining bole gochiye
diyeche... bishal profit. Amake free-te dey
majhe majhei.
Shon kajer katha boli?
Hyan bolo, Panchur visa holo?
Hyan good news , all set… Achha ei Bud-ta
ke bolto? Bangali, Stanford-er namkara lok.
Oh Badan-da... Bolbe to... Belgharia-te bari...
Lokta emnite bhalo kintu… jakge… EY-er Guy
Ghosh-er bondhu.
Hmm ebaar bujhlam… Panchuke niye short
marar taal. Ami eto kosto kore visa korlam…
Babu onake Stanford dekhaben… Se Betao
Nachchhe.
Sob to tomar hate Bidisha-di, ja bhalo bujhbe koro. Amar project namlei holo.
Chinta korish na...sweety Chandni… Tui all
set… Tor ei Gechho Didi aache toh… kono
oshubidhe hobe na. Bhalo thakis.
Tumio…
Back to Guy
Bi-Di had all the ammos by now. She decided to dump EY and join hands with CG. But
she wanted to give Guy and Bud a piece of
her mind before.
Bi-Di just finished her afternoon Boba and
picked up the phone.
Hi Guy… She said in the politest of her
voice.
Guy was nice but slightly bossy. He knew
Panchu is in his hands. It is getting more
and more cozy with Bud. By now Bud promised to show him Disneyland and Hollywood
too.
- Hey Bi-Di how is it going? Are you on
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track on this… guys visa... err… forgot his
name.
- Yes Guy… we are on track. But he is my
employee. I would expect you to be professional and go thru me in case you want to
contact him...please?
- What do you mean? I can’t contact him
directly? Even after paying you top dollars?
I thought we are signing a long-term contract!
- Yes we will do that but for that you also
need to cooperate. And I need that Guy...
please...
- Look Bi … Guy was short… We are big and
I don’t want to go by your terms. I would
expect you to go by ours.
After all Bi-Di was a bit Gechho too… So she
paid back in the same coin.
- Please Guy I am telling you for the last
time. We are cooperating not fighting, right?
Please do cooperate and don’t bother… Yes
his name is Panchu.
- Look Bi... We are not talking. It’s you who
need to cooperate otherwise we will buy
Panchu with the money and connection we
have… Hope you got it.
Bi-Di was angry. She said… good luck with
that and hung up the phone.
Bud again
Guy took a while to cool off. Anger Management… Last appraisal his boss told him. Anyway he called Bud.
- Hey Bud… you got Panchu under control?
- Sure Guy. He is all set to come see our
family in Northern Cal. After that he will
join office.
- Hey can you do a little favor? I want to
shut off Bi-Di and we will sign a direct contract with Panchu. Can you help on that

please?
- Hmm… what happened?
- That Bi-Di is too hot-headed. I want to
teach her a lesson. I am talking to my General Counsel and a draft contract will be in
your email in an hour… Can you shoot off to
Panchu please?
- OK boss… you got it.
Radharaman
In a dimly lit room in their ancestral residence in Belgachia, Radharaman Pal was getting ready for another round of evening tea
when a young guy from Fedex rang the bell.
Radharaman-babu has never received anything in international mail, so he was a bit
scared. When he saw Panchu's name with
Bud Biswas as the sender, he felt good.
Without any concern for privacy, Radharaman opened the letter. He needed his
glasses. One of the first thing he did is looking at Panchu's future yearly salary, write it
on a piece of paper and multiplying it by
seventy. Then he broke the good news to
his wife and finally called Panchu. Panchu
came in an hour but was not that enchanted
as he could see the consequences. As soon
as he came home, he picked up the phone
and called Bi-di on Whatsapp. Before that he
sent a copy of the contract to Bi-di with an
affirmation that he has no wish to jump
ship. Bi-di was furious, but did not show her
anger to Panchu. She almost felt like suing
EY in a knee-jerk reaction but instead
picked the phone and called CG and had
some affirmative conversations.
Tao Tao
Bi-Di was happy. CG verbally agreed to sign
a contract for Panchu which is actually
slightly more than EY. She was relieved...
But then… a phone call came. There was a
faint Chinese Accent.

- Hi, this is Tao Tao, Talent Acquisition Officer from Froogle. May I speak with Bi-di
Hats?
Bi-Di almost fell out of her chair. Froogle, a
multi-billion Dollar company calling her?
What the hell. But in a professional voice
hiding her excitement said - Yes this is she.
Bi-Di could not believe her ears. Tao Tao is
offering her five million dollars to employ
Panchu for a direct ten-year contract with
Froogle. Panchu will be a Froogle employee
leading their Future Technology Center of
Excellence. He wants her consent right now.
She said yes. Of course.
Tao said he will send the contract same day.
Froogle will process Panchu's visa papers.
The money will be disbursed over three
years. Tao also asked to keep her eyes open
on more people with knowledge in the same
area. He thinks Patipukur is a great place
for future technology talents. Tao said he
might do a trip to Patipukur and would
need Bi-Di’s help. Bi-Di was on the top of
the world.
These activities were well known in the following week. Guy did receive a note from
Eric, his boss on his “Creative Ventures”, as
EY felt it was detrimental to its relationship
with Exxoff. Eric covered up Guy’s actions
and apologized to Cyndi as he had many
other projects going on with Exxoff.
মধুখরণ..
On NH-6 Bi-Di’s BMW SUV made a brief stop
on the side of freeway near a Dhaba. Bidisha
Hati was smelling fresh air of Purba Medinipur and waiting to visit Tamluk , her ancestral town. She will operate from Tamluk directly and all her setup was done. Specially
with the Froogle name, she could impress
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the ministers who provided all the help including a fast video-conferencing line to
Patipukur office. She was all set to have
more of real Mural Caviar, not the Sing
Fong one.
Chandni received a packet from Bhindi Jewelers and there was a beautiful diamond
necklace. A client appreciation from her Bidisha Didi. She had to pay a slightly higher
price for Panchu, but she surely liked the
gift and was happy for Panchu.
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Tao Tao got a reward from Froogle for establishing the center of excellence which
would serve several companies, one of them
is obviously Exxoff.
Even Guy and Bud each got a $20 Starbucks
Card from GDI. They did not like their consolation prize though.
Panchu is looking for a wife. Anyone interested?

My Passage to America in the 1960s

N

Dr. Pratapaditya Pal

ow that, thanks to President Trump, immigration has become our daily fare in
the news media with graphic images that are
at times hard to look at, I thought it will be
interesting for readers of Kheya to read about
my personal experiences when I came to
work in this country as an immigrant. I write
in English rather than Bengali in order to
share it with the younger generation of the
community, since all of them are not fluent
with our favorite language. However, I must
differentiate myself from the current aspirant
immigrants who are waiting at our adopted
country’s southern border; I was an invited
guest, but had my own trials and tribulations.
I first flew out of India with a doctorate degree from the University of Calcutta in 1962
to the U.K. An art historian specializing in the
history of art and architecture of Nepal, I had
received a Commonwealth Scholarship for
post-doctoral work at the University of Cambridge (UK), whose library held an important
collection of ancient illuminated Buddhist
palm leaf manuscripts from Nepal and Eastern
India.
When I went to the passport department in
Calcutta (now Kolkata) to apply for my passport, I was requested to produce a birth certificate, which I did not have as I was born at
home in 1935. The alternative valid document
was a certificate from the headmaster of my
first school where it stated that I was born in
Sylhet. There was the rub in 1962 when I applied for my passport.
In 1935 Sylhet was a well-known town in the
state of Assam in British India, but in 1947,

when the subcontinent was divided, it was
included in what became known as Pakistan;
ipso facto, my country of birth therefore became East Pakistan. I was told to go to a
district magistrate’s office and complete the
formalities to reclaim my Indian citizenship,
which I had automatically lost through no
fault of mine on August 15, 1947. Although I
was annoyed at the time with the inconvenience, as will be apparent below, it proved
later to be a blessing in disguise. Life’s vagaries are strange, indeed! I was issued an
Indian passport but my place of birth was
entered as “Sylhet (E. Pakistan).”
After obtaining a second PhD at Cambridge
in 1965, I returned to India and applied for
a teaching position at my alma mater – Calcutta University. The only consolation was
that it was not difficult to move back into
the family home with my parents as is customary in India as I had returned a bachelor. Nonetheless, I was exactly thirty years
old at the time, which was a little embarrassing, but at least, I did not have to ask
my mother for pocket money.
There were four positions (two lectureships
and two readerships) open at the university
and I expected one of the latter (salary 8001200 rupees a month) but would have accepted the lower position. I waited and
waited, but nothing happened. I was reminded
of
a
joke
that
my
“Madrasi” (Southern or Dravidian) friends
would repeat like a mantra: Madras governmenta bad governmenta apply apply no reply, Bombai governmenta good governmen-
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ta, apply apply yes reply. I thought Kolkatta
governmenta or rather university was not any
better than Madras (now Chennai).
In the meantime, however, in late summer I
did join the newly formed American Academy
of Benares (now American Institute of Indian
Studies and founded with PL480 wheat money
from the U.S.) in a temporary arrangement to
help set up the research program. In Fall I
received an invitation from the De Young Museum, San Francisco to attend the opening of
an exhibition of the well known Asian art collection formed by Avery Brundage (1887–
1975), the celebrated American chief of the
Olympic Games. It was there that I met Jan
Fontein (1927–2017), the newly appointed Curator of what was then the Asiatic Art department of the Museum of Fine Arts (MFA), Boston, to join the staff as Associate Curator of
Indian Art. I was not too excited as I knew
little about a museum job and was keen to be
a teacher. However, I did agree to visit the
Boston Museum on my way back home from
San Francisco.
In 1965 the Boston Museum was undoubtedly
the premier art museum in the western world
for its wide ranging Asian art collection including Indian. In fact, its collection from the
Indian subcontinent was undoubtedly numero
uno in America at the time. It was largely
formed and curated by Dr. Ananda Kentish
Coomaraswamy (1877–1947) (Figure 1) between 1917 and 1947. He was (and remains)
the greatest polymathic South Asian scholar
in the humanities to have ever lived in the
west.
At Boston, I met the museum’s director Perry
T. Rathbone (1911–2011), a formality rather
than an interview, where we discussed the
salary ($10,500/year), which was beyond my
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expectation, and I felt more tempted. However, when he then threw in the title
“Keeper of Indian Collections” – the title
given to Dr. Coomaraswamy in 1917 – rather
than “Curator of Indian Art;” I caved in. As
is well known, the influential new
Englanders, known as “Boston Brahmins,”
were (and still are) Anglophiles. Since Coomaraswamy was from Britain (his father was
a Sri Lankan Tamil nobility and mother a
white British Lady) I guess they offered him
the preferred British title, “keeper” rather
than “curator.” Keeper is still the title of
professionals in British zoos but in museums
they have switched to the American term
“curator.”

Figure 1. Portrait of Ananda Coomaraswamy
seated with his dog and friend Murray
Fowler in Neeham (MA) home in 1946 by an
unknown photographer. Photo from family
archives by Courtesy of Edward Wilkinson.

In any event, undoubtedly Perry Rathbone
had found my Achilles’ heel for I could not
now refuse the position. So, I agreed and
the museum promised to make arrangements for the proper visa. I flew back home,
and I might add that the Calcutta University
never responded until my departure for Bos-

ton in May 1967. However, there was a delay
in my passage to America. I was expected to
join the MFA by mid-February at the latest
but could not make it until the first week in
May. The hitch was not in India—my passport
issued in 1962 was valid until 1972–but on the
American end.
Although the Immigration Act of 1965 had improved the situation considerably, there was a
snag. Before narrating my problem, the readers may be interested to learn that Coomaraswamy never did obtain a permanent resident
status nor a citizenship after nearly three
decades in the U.S. In my case, I was informed by the museum that the application
submitted by them was rejected because the
quota for India had already been met and I
would have to wait until July.
This is where the museum decided to pull a
few strings. Apparently Director Rathbone
wrote to the Junior Senator from Massachusetts who was Edward Kennedy (1932–2009) to
use his influence. The Senator obliged and US
Immigration reopened the file to see if there
was a way forward. Lo and behold, one officer
(bless him) discovered that the country of my
birth was technically East Pakistan. It so happened in those days, fewer Pakistanis migrated to the US than Indians and so the Pakistan
quota was not filled. Because my passport said
my country of birth was Pakistan, the immigration department determined that I could
be considered an “immigrant” from Pakistan.
Although I am also a Hindu, I must say, in
light of today’s conduct unbecoming by some
people of both countries, I don’t mind that I
entered the country as a Pakistani rather than
an Indian (Hope you don’t read Kheya, Mr.
President!)

in the House recently even as I write this
essay will hopefully improve the situation.
There is a coda to this story for my identity
crisis did not end there. In 1971, East Pakistan departed to become the sovereign nation of Bangladesh. I had, therefore, to declare that the place of my birth now was
Bangladesh as is stated in my U.S. passport
after 1992 when I became a citizen. This
proved to be a difficulty with the Indian
consulate in San Francisco in 2015 when I
tried to renew my visa to go to India. The
consulate refused to do so until I produced
a certificate renouncing my Bangladeshi citizenship. I failed to convince them that since
I was born in 1935 and Bangladesh was created as recently as 1971 and that the only
passport I had before becoming a US citizen
in 1992 was Indian, I could not in good conscience “renounce” my so-called Bangladeshi
citizenship. Obviously the issuing authorities
were not proficient in their knowledge of
history of the subcontinent.
Kaakasya parivedanaa (to whom should I
carp with my grief?), I said to myself in
Sanskrit! My passage to America is now
moving towards the end and India is now
dur ast, a distant land. Such are the vagaries
and ironies of life!!
The lesson that this experience has taught
me is that we should never place too much
emphasis on nations or nationality. As is
clear from the recent history of the subcontinent in my lifetime that nations are all artificial constructs and are accidental creations, as is also evident from the history of
this country.

Fortunately the new immigration bill passed
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1941) (Figure 2) realized this in his mid-life
when the state of Bengal was partitioned in
1905 by the British rulers of India for their
convenience. Although he at the time participated in the consequent “national” agitation and composed a slew of songs with national fervor – two of which are today the
national anthems of India and Bangladesh –
he moved away thereafter from the national
movement because of the violent outburst
that inevitably followed. Thereafter, he always asserted (as did Coomaraswamy) that
we are all members of the same human
family. His song rang out,

The sky is filled with stars and the sun
Figure 2. Portrait of Tagore and Coomaraswamy in Boston, 1930. Photo by Zlata Llamas,
by Courtesy of Edward Wilkinson.

Our dear poet Rabindra Nath Tagore (1861–
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The earth with life
That in the midst of all this
I have found my place,
In wonder my songs pour out.

In Search for a Convenient Definition of Hinduism

O

Benoy R. Samanta

nce we are born into a faith, which generally we all are, any discussion of what
that faith is and what it truly means rarely
occurs. Also, unlike science, where there is no
last word, religion, religious practices or
scriptures are not supposed to be questioned.
It is simply followed as dictated by the ageold traditions and customs. This is true of all
religions of the world. Why then are there so
many denominations under every religion? So
the above is a generalized expression.
During my long years working in the Middle
East and during many social gatherings attended by people from different countries, I
have observed on more than one occasion
that if Indians (Hindus) are ever asked to define Hinduism or what Hindus believe, they
have great difficulty articulating it. I was no
exception to that. To the best of my recollection, the responses were varied, incoherent,
contradictory and often incomplete. Everyone
attempted a response, but none sounded right
or complete. Most people would say that it’s
really not a religion, but a way of life, and
would simply leave it there. If it is a way of
life, then what that way of life is, was never
explained. I wondered then that if educated
people have such difficulties explaining their
own religion or faith, how a layman would
react to such a question. People belonging to
other major religions don’t necessarily have
this problem when defining their faith. For
example, if we enquire about Christianity, the
answer would probably be- a person who accepts the Gospel as his spiritual guide and believes that Jesus is the “son of God” (to some

Jesus is accepted as the incarnate God, and
to some others he is considered equal to
God as one of the Trinity) who died for the
sins of those who believe in him. Similarly,
a Muslim would define himself a person who
accepts the Quran as his spiritual guide and
believes that there is no God but Allah, and
that Mohammed is his prophet. A Jew would
define himself as someone who accepts the
Torah as his spiritual guide and believes in
his monotheist concept of God espoused in
the scriptures.
In any case, these questions motivated me
to search for a precise definition of Hinduism. A large number of academics, scholars
and philosophers have written about Hindu
philosophy and Hindu beliefs. An equally
vast amount of information on Hinduism is
also available on the Internet. However, it
appears that there is a general agreement
among all scholars that though Hinduism
can be explained in great detail, it’s simply
not possible to come up with any convenient definition.
According to a lecture delivered by Swami
Nikhilananda, founder and leader, Ramakrishna-Vivekananda Center of New York, at
the University of Vermont in July 1956,

“Hinduism baffles all attempts to give it an
easy and convenient definition. Another difficulty for one, who would define Hinduism,
lies in its wide and universal nature.”
According to Swami Nikhilananda,

“Though the main foundation still remains
the Vedas, the ancient scripture of Hindus,
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it is also based on religious and moral experiences of many prophets and saints, sages and
seers, philosopher and mystics of ancient, medieval and modern times. It is a growing process, like a flowing river, enriched by new
truths.”
Swami Nikhilananda went on to say that,

“Hinduism is a complex religion. This is due
to certain factor inherent in human nature.
People seek different spiritual experience. Different spiritual disciplines have been practiced for attainment of these experiences.
Again, there are different types of temperament- intellectual, active, emotional, and introspective. Some enjoy meditation on an abstract and impersonal ideal, some concentrate
on worship- worship of personal God to crude
images of clay and stone. All these complexities have been woven into one comprehensive
system called Hinduism. They are not contradictory but complementary. The keynote is
unity in diversity.”
Professor Amiya Chakravarty, an academic,
scholar and an author, wrote in the chapter
titled, ‘Quest for the Universal One’ in the
book, ‘Great Religions of the World,’

“With no founder or uniform dogma, what
generally is regarded as man’s oldest religion
started itself; its very name Hinduism derives
not from doctrine but geography- the Sanskrit
word Sindhu or Indus ocean or river. Over
four millenniums new cults and philosophies
have enriched it, waves of reform have
changed it.”
Thereafter, he wrote at length on Hindu beliefs and the Hindu way of life.
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Having gone through many literatures and
the available information elsewhere, I felt
that perhaps the most profound and comprehensive definition of Hinduism has been
provided by Dr. Sarvepalli Radhakrishnan,
former President of India. He was a philosopher, author, statesman and educator. Dr.
Radhakrishnan was one of the most erudite
of Hindu scholars of all times. Here are only
a few quotes on Hinduism gleaned from the
vast amount of literature written by Dr. Radhakrishnan.

1. “Hinduism is not just a faith. It is the union of reason and intuition that cannot be
defined but is only to be experienced.
2. “Hinduism is…. not a definite dogmatic
creed, but a vast, subtly complex mass of
spiritual thought and realization.”
3. “Hinduism is not bound up with a creed
or a book, a prophet or a founder, but is
persistent search for truth on the basis of a
continuously renewed experience. Hinduism
is human thought about God in continuous
evolution.”
4. “In the history of the world, Hinduism is
the only religion that exhibits a complete
independence and freedom of the human
mind, its full confidence in its own powers.
Hinduism is, especially, freedom in thinking
about God.”
5. “The truth suggested in the Vedas is developed in the Upanishads. We find in the
seers of the Upanishads, an utter fidelity to
every layer and shade of truth as they saw
it. They affirm that there is central reality,

the one without a second, who is all that is
and beyond all that is.”
6. “Hinduism recognizes that each religion is
inextricably bound by its culture and can
grow organically. While it is aware that all
religions have not attained to the same level
of truth and goodness, it insists that they all
have a right to express themselves. Religions
reform themselves by interpretations and adjustments to one another. The Hindu attitude
is one of positive fellowship and not negative
tolerance.”
7. “Hinduism is not a religion, but a commonwealth of religion. It is more a way of life
than a form of thought. Hinduism insists not
on religious conformity but on a spiritual and
ethical outlook of life…Hinduism is not a sect
but a fellowship of all who accept the law of
right and earnestly seek the truth.”
So, there we see one common central theme
that emerged from the minds of these great
Hindu scholars, academics and philosophers
and that is, Hinduism is not a ‘belief’ system,
but a relentless search for truth. Hindus are
truly not ‘Believers of God’ but ‘Seekers of
‘Truth.’ What is then, the ‘Truth?’ “That cannot be told,” according to World Teacher J
Krishnamurti, “Truth is a pathless land. If you

are following someone you will never find it.
There is no teacher or a Guru, who can lead
you there. You have to experience that yourself.”

There is no mention of God in ancient Hindu
scriptures, the Vedas and the Upanishads, but
there is mention of ‘Devas’ or ‘Devatas’ in
these literatures. The concept of God came

much later in India, perhaps after the period
of Buddha. Though we do not hear much in
modern times, people in the old days worshiped ‘Ishta devata,’ meaning Diety of one’s
own choosing. Ishta devata is finally the
“Guru,” but we go to him through a human
Guru, a spiritual teacher, who initiates a disciple by giving a mantra. The human Guru
is someone who has excelled in his teachings or has acquired the supreme
knowledge. Question still remains, why we
worship God in human forms when there is
no mention of God in the ancient sacred
books on Hinduism. According to the ancient books, God does not have any material
shape or form. He cannot be seen directly
by anyone. His name is enough to invoke
Him. Perhaps the reason we worship the images of God is that, it is difficult for our
mind to concentrate on a formless, shapeless, or a spiritual form of Supreme Being.
One has to assume God in some visible object or image, and so, there are these images
or idols created out of human imaginations
in our numerous temples.
There are many Hindu temples in the Los
Angeles area, where I reside. These temples
are of numerous Gods and Goddesses. I am
sure there are no shortages of temples in
other US cities. To an outsider, not familiar
with the Hindu religious practices, it might
appear that Hindu religion is a polytheistic
religion, meaning, it’s a religion of many
Gods. It is not. If this is true, then it becomes very confusing and meaningless, as if,
the Hindu religion was not a well thought
out religion. It is not a religion of many
Gods, but many ways to think about God. It
is a pluralistic religion. The Hindu religion
has allowed its followers to appreciate the
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idea of spirituality in his or her own individual way. It has given everyone a complete freedom to worship and pray.

tras and repetitions, and of all fears, then
what you see will be real, the timeless, the
everlasting, which may be called God.”

Knowing all these, Hindu devotees gather at
temples on various religious occasions to
show their reverence to God with flowers,
fruits and incense. They offer their prayers
and recite and repeat after the priest the Sanskrit mantras that they do not often fully understand. The rituals are different for different religious occasions. And they follow the
age-old tradition without ever questioning it.
If Hinduism is a realization and an experience, then perhaps the rituals performed during these various celebrations, even not fully
understood by everyone, are not in vein, but
of meaning and significance, as they bring a
sense of satisfaction, fulfillment and joy.

“God is not a thing to be experienced, to be
recognized; but that God is something that
comes to you without your invitation. But
that is when mind and your heart is absolutely still, not seeking, not probing, and
when you have no ambition to acquire.”

“When the mind is swept clean of image, of
ritual, of belief, of symbol, of all words, man-
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- J. Krishnamurti (World Teacher)
“And this (Hindu) religion is attained by
what we in India call Yoga- union. To the
worker, it is union between men and the
whole of humanity; to the mystic, between
his lower and higher self; to the lover, between himself and the God of Love; and to
the philosopher, it is the union of all existence. This is what is meant by Yoga.”
-Swami Vivekananda

Jodhpur Diary: A Trip to The Blue City in December
2018

A

Anasua Banerjee Kusari

fter my niece’s wedding ceremonies were
over in Delhi and most of the family and
friends had gone back to their homes, I still
had few days in hand before I got back to Los
Angeles (LA). Earlier in the year, when my
niece’s wedding was planned, we as a family
from LA had decided to join the celebrations
and then do a quick trip to Jodhpur after the
wedding. This was the only place in Rajasthan that we had not seen. However due to
major health issues in the family, trips were
cancelled and at the very last minute, only I
decided to attend the wedding. SpiceJet didn’t
refund the flight ticket for Jodhpur, instead
had given us airplane vouchers for the trip
valid till February 2019. After a bit back and
forth thinking, we decided to use the flight
voucher and my mom and sisters decided to
join me for the trip. We reached Delhi airport on time. It was a small flight; take-off
was smooth and we reached Jodhpur in about
an hour.
From the airport we took a cab to our hotel.
Our hotel was very nice. It was within 3
miles of Umaid Bhawan Palace and
Mehrangarh Fort. Nai Sarak and Sojati Gate
Market were within 1 mile. We freshened up
a bit and took an Uber to see the Clock Tower - Ghanta Ghar (Figure 1). I climbed to the
top of the tower, guided by Mr. Iqbal, who is
the second generation from his family maintaining the clock since 1968. He said that the
technology of this clock is same as the Big
Ben in London. There was a great view
(Figure 2) of the busy, vibrant and colorful

market place. This is one of the landmarks
of Jodhpur offering finest varieties of spices
and Rajasthan souvenirs.
After walking around the busy market place,
we went to Pal Haveli’s roof top restaurant
for our evening tea. The view was breathtaking from the top. The Clock Tower was
all lighted up (Figure 3). This Haveli was
built in 18th century and converted to a hotel and restaurant. The illuminated back side
of the Mehrangarh Fort (Figure 4) looked
beautiful. We enjoyed masala chai and some
tandoori dishes.
Another heartwarming
thing we felt was people of Jodhpur were
very humble, honest and courteous! It was
a perfect ambience to relax. We returned to
our hotel and called it a night.
Next morning, we had breakfast at the hotel; what a grand spread it was from cereal
to uthappam to puri with hot tea and coffee. We had a cab booked for four hours
who would take us to key tourist places and
drop us off to the airport. Our flight back
to Delhi was in the evening. It was a lovely
morning and the ride was comfortable. It
took about 45 minutes to reach the magnificent Mehrangarh Fort. It is one of the largest forts in India. Rao Jodha built the fort
around 1460. He wanted to shift his capital
from Mandore to Jodhpur, as Mandore was
not very safe from attacks. The fort is
about 410 feet above the city and is enclosed by imposing thick walls. There were
options of using the elevator to climb the
top of the fort, but we decided to walk the
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ramp to reach the top, which itself was a
great experience as we saw so many parts of
the fort from different sides. At almost every
bend we saw lovely view of the city. At one
corner while walking up we saw a group of
Rajasthani musicians (Figure 6) playing traditional music. We stopped for a while to listen to the music, they asked us from which
part of the country we came and once they
knew we were Bengali, they played the song
‘bondhu teen din tor bari gelam dekha pelam
na!’ It was a wonderful experience. The
Shringar Chowk was the first entry point inside the Mehrangarh Fort, where we saw collections of Palanquins, a traditional Jodhpuri
hookah and other interesting collections. It
took about two hours to explore this massive
fort. The view of the beautiful Blue City
(Figure 5) from top of the fort was stunning.
The blue color is derived from limestone and
indigo mixed together and painted over the
walls of all houses. The cool blue is perfect
for the extreme summer heat. We took the
elevator to come down.
Our next stop was Jaswant Thada (Figure 7).
It is known as the Taj Mahal of Jodhpur. This
was visible from the fort. It is carved out of
white marble, intricate work on every corner
is a beautiful sight. It was built by Maharaja
Sardar Singh of Jodhpur State in 1899 in
memory of his father, Maharaja Jaswant Singh
II.
From here we went to Umaid Bhawan Palace
(Figure 8). A part of the palace is a museum.
In 1929 Maharaja Umaid Singh helped to start
the construction work which was completed
in 1943. The Palace was built to provide employment to thousands of people during the
time of famine. The palace has a blend of
western technology and Indian architectural
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features. The Palace is divided into three
parts – the residence of the royal family, a
luxury Taj Palace Hotel, and a Museum focusing on the Jodhpur Royal Family. The
museum has exhibits of stuffed leopards
(Figure 9), a collection of clocks in windmill
and light house shapes, and photographs of
interior of the palace. The museum also has
a collection of classic cars, and an unbelievable collection of watches. Incidentally the
day before we arrived at Jodhpur, Priyanka
Chopra (Bollywood actress) had booked the
entire palace hotel for her wedding ceremony! After touring this grand palace, it was
time to go to the airport.
Little we did know that some drama was
waiting to happen soon. We were happy to
reach before time at the airport and
checked in our luggage, had coffee and some
delicious Jodhpur special kachoris, when we
heard the announcement that the flight was
cancelled as there was some glitch in the
aircraft. Being a small army-based city,
nothing flew after 5 pm! I was supposed to
be flying back to LA the following night, so
for me to reach Delhi by next morning was
mandatory. Quick thinking of my sister and
booking right away on the one and only
train available saved us. Overnight train
journey was relaxing, and we reached Delhi
early morning. Getting an Uber from the
railway station to home was another drama
but that’s for next time! Overall it was a
wonderful trip to Jodhpur. The only drawback was we got another voucher from
SpiceJet for the return ticket cancellation
and that is valid till February 2019 and it is
very unlikely that we will be able to use it
by then! It was an irony that one of the
reasons for the trip was to use the voucher,
but we got another one (Voucher pe vouch-

Figure 2. View from the first floor of
the Clock tower lit up in the evening

Figure 3. Pal Haveli with illuminated back side
of Mehrangarh Fort

Figure 1. Clock Tower

Figure 6. Author (front right) with
Traditional Rajasthani Musicians
Figure 4. Mehrangarh Fort near the

Figure 5. View of the Blue City

entrance

Figure 7. Jaswant Thada

Figure 8. Inside view of Umaid Bhavan

Figure 9. A portion of the
leopard collections in the
Museum
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