


       

 

 

 

 

 



 

খেয়া  ১৪২০ Kheya 2013  3 

চত্বারিংশ বর্ ষ  

 

খেয়া সাম্মানিক প্রধাি সম্পাদক 

প্রসিূ খদ 

 

Kheya Emeritus Editor-in-Chief 
Prasun De 

খেয়া সম্পাদকমন্ডলী 

বর্ণানুক্রমম 

 
Kheya Editorial Board 

Alphabetically by Last Name 

খ্যারিষ্ক গাঙ্গুলী  Dipak Bagchi 

্য়ন্ত কুমাি চক্রবিী Rumi Bagchi Bhawal 

স্বরূপ কুমাি দাস Jayanta Kumar Chakrabarti 

অশশাক নন্দী Swarup Kumar Das 

সুকুমাি পাল Jyotishko Ganguly 

দীপক বাগচী Asok Nandi 

রুরম  বাগচী-ভাওয়াল Sukumar Pal 

বারিি প্রচ্ছদ ও বারিি পৃষ্ঠশদশ প্রচ্ছদ:                     

পৃষ্ঠশদশ:  
বারিি ও রভিি পৃষ্ঠশদশ অলংকিণ:   

খেয়া প্রিীকরচহ্ন: ্য়ন্ত কুমাি চক্রবিী  
পৃষ্ঠাি অঙ্গরবন্যাস:   স্বরূপ কুমাি দাস 

  

কৃিজ্ঞিা স্বীকাি:  

Kheya is prepared and published by the publication committee of Bengali Association of Southern 
California (BASC), Mr. Deep Ghosh, President of BASC and the Editorial Board of 
KHEYA. Printing: Spinnprint.net, Phone no. (800) 544-1006. 

     খেয়ায় প্রকানিত রচিা খকবলমাত্র খলেমকর দনৃিভনির পনরচায়ক,  

সম্পাদকমণ্ডলীর অথবা খেয়া কনমনির মতামত িয় । 

মুদ্রণ পরিকল্পনায়:   স্বরূপ কুমাি দাস , খ্যারিষ্ক গাঙ্গুলী 
মুদ্রণ:   Spinnprint.net 
প্রকারশি:   অশটাবি  ১৬,  ২০১৩ 

বাংলা িিফ সার্শয়শেন খেয়া সম্পাদকমন্ডলী ।  ভ্রম সংশশাধশন সািায্য কশিশেন দীপক বাগচী । ভািি 
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Manas was an incredibly gracious, caring and practical person; an inspiration to many of us Bengalis. The extended 
BASC family mourns this incredible loss alongside Manas’s wife Jayashri, his only son Jojo, daughter-in-law Himani 
and granddaughter Ajuni. 
 
Manas became a major sponsor of all things Bengali. He generously donated in all BASC events and always helped us 
with his wisdom and practical suggestions. 
 
From his early life the soft spoken, pleasantly poised man pondered about being an entrepreneur.  He remained focused 
on investing in area of his choice and someday create a business and be his own boss. He also knew how to make it hap-
pen and felt strongly about his passion. Before long he realized his dream by providing excellent human resources re-
lated service to many companies in southern California. In its peak, he created a human resource management service 
business which had a payroll population of 5,000. 
 
With all the achievements and success that Manas had, he stayed grounded and humble as he is.  
 
Manas incessantly yearned for a permanent place for the Bengali community in Southern California. He helped create 
business plans for a Bengali community center and then was instrumental in finding a home for Bharat Sevashram 
Sangha West (BSSW) in Brea. He helped financially as well as with his counsel with attorneys, accountants, and   
donors. 
 
Besides being a major donor, until the end Manas remained at the center of many activities in the Brea BSSW temple. 
He championed the publication of BSSW brochures and a newsletter titled SANJOG. He sponsored the ‘Feed the Hun-
gry’ program and many more. He dreamt of someday grooming the Brea temple a center for religious, philanthropic and 
cultural activities in Southern California. 
 
Besides his innate affinity for entrepreneurship, Manas loved music, theater, arts, dramas, religion and literature. He 
supported many cultural and philanthropic organizations. He was well-liked by one and all. Everyone who knew him 
will never forget his compassion and incredible zest for life. 

 
We are deeply saddened to announce that Manas Roy Chowdhuri passed 
away on Thursday, March 28. 2013. Fondly addressed as Manasda by 
many, for several years Manas bravely fought multiple myeloma, a form of 
cancer. Yet his spirit remained indomitable until the very end. 

Remembering …….. 

           Manas Roy Chowdhuri  
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সম্পাদকীয় 

                     

                               আমাশদি, বাঙালীশদি সবশচশয় গুরুত্বপূণ ষ ধমীয় উত্সব, সবশচশয় বশ া আনন্দ-

উত্ সব যকশক রঘশি রিরন এক্ন নািী --মা দুগ ষা । 

অর্চ আমাশদি খসই সমা্ আ্ নািী রনয ষািশনি ঘটনায় কলরিি । 

বাঙারলশদি উত্ সশবি খক্দ্র-রবন্দু ‘নািী’ খকন -- এক রবশদরশনী এই প্রশ্ন কশিরেশলন। িকশক উত্তি রদশয়রেলাম -- 

প্রকৃরিশি সবশচশয় বশ া সৃরি ‘সন্তান ।’  খসই সৃরিশক ধািণ কশিন রঁরন, রিরন সৃরিি চাইশিও বশ া, িাই রিরন 

পূ্নীয় । 

রকন্তু এসব অনুভূরিি কর্া, যুরিি কর্া ।  রনগ্রি কিা যাশদি স্বভাব, িাশদি কাশে এসব কর্াি খকানও মূল্য 

খনই ।  মূল্য খদওয়াি মশিা উচ্চাশঙ্গি মানুর্ িািা নয় । 

এই রনগ্রশিি মূল কািণ কী ?  একটু িরলশয় রচন্তা কিশল খদো যায় মানুশর্ি মশধ্য নানা ধিশনি প্রবৃরত্ত র্াশক -- 

িাগ, রিংসা, খলাভ ।  এসশবি খকানও একটি মার্াি মশধ্য ্ন্ম রনশি শুরু কিশল মানুর্ িা নানাভাশব প্রকাশ 

কশি ।  নািী-রনগ্রি িাি মশধ্য একটি। সমাশ্ি অন্যান্য অপিাধ-ও এই সব প্রবৃরত্তি-ই বরিঃপ্রকাশ । 

খসই সময় মানুর্ িকি রনশ্ি খর্শক দুব ষল কাউশক খুশঁ্ খনয় ।  অশনক সময় নািী খসই দুব ষল মানুর্ । -- না িশল 

পুরুর্ পুরুশর্ি প্ররি এবং নািীও নািীি প্ররি অন্য ধিশনি অিযাচাি খয কশি িা আমিা সকশলই ্ারন । 

নািীি দুব ষলিাি কািণ খবরশি ভাগ খেশত্র অর্ ষননরিক রনরুপায়িা, কেশনা অর্ ষ খর্শকও মানরসক শরিি    

অভাব ।  রশোি দ্বািা, সশচিনিাি দ্বািা এই শরি অ্ষন কিা যায় ।  রকন্তু িাি সাশর্ চাই রবশবচনা খবাধ ।  

িাশিি খবলায় খিমন খকাশনা ্ায়গায় খগশল পুরুর্শদিও খকানও না খকানও রবপদ ঘশট র্াশক । 

আমাশদি আিাধ্য মা দুগ ষা শরিমান্ -- িকি িাশিি সব অস্ত্র এ সমশয় আমাশদি কাশে এশককটি প্রিীক -- 

খকানওটি রশো, খকানওটি মানরসক শরি, আি খকানওটি রবশবচনা-খবাধ । 

এই সব শরিশক আয়ত্ত কিাি খচিাি নামই খিাক বিষমান সমশয়ি মা দুগ ষাি আিাধনা । 

 -----‘খেয়া’ সম্পাদকমণ্ডলীি পে খর্শক  

          রুরম বাগচী ভাওয়াল  
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The curse of complacency and power of improvisation…….  

           The auspicious season’s greetings go out to you and all your loved ones. Mother Goddess Durga and    

Mahamaya at large keep playing her secret, ephemeral cards with great alacrity. The inimitably generous and 

valiant goddess keeps granting humans hordes of material and cerebral longings. On the other hand she strikes 

brutally like she just did recently in the Himalayan foothills of Uttarakhand, India. Few months ago, thousands of 

Indian pilgrims headed to Kedarnath and Badrinath perished while the ageless Mandakini River swelled up like 

she did 80 to 100 years ago. Human longevity and record-keeping of yester decades is so poor that most Indians 

have forgotten the Mandakini’s earlier wrath in the beginning of the 20th century. Humans dare not compare its 

memory with the vegetarian elephant but with a goldfish bearing a memory span of three seconds. Also, they 

rarely learn from history. Why else residents repeatedly build homes, shacks in the dried-up river beds like they 

did in Uttarakhand and take Nature for granted? Again and again people haplessly dare the power of volcanoes, 

earthquakes, forest-fires, landslides, floods and gales. With all the scientific progress achieved in meteorology  

Doppler detectors could have easily predicted the Himalayan Tsunami. But politics, corruption and bureaucratic       

red-tape in the government offices failed to ensure the instrument’s implementation after six years. Just as a 

mighty crocodile cannot stick out its tongue, the well meaning IAS officers could not fight the demons in the        

juggernaut and make public welfare a priority.  

                Complacency plagues not just India but takes its toll on all nations of the globe. Those who can must vigil 

against it with vigor. How else can one explain the recent pilot error of the South Korean Asiana Airlines Boeing 

777 airplane that recently crashed while landing in the ocean-overlooking San Francisco airport? The seasoned 

skipper had flown for countless hours on various other types of airplanes but had logged only a few hours on the 

Boeing 777. On this day he was learning the nuances of the highly reliable aircraft in use without mishaps since 

1995. The skipper flew too low during the runway approach and 25% slower than the 158 mph minimum speed 

required. The resultant stall caused the crash and broke its tail at the edge of the runway. Within seconds, two   

innocent schoolgirls lost their lives and at least a hundred inflicted with dreadful injuries।  

                Adaptability and innate discipline are essential for sanity and survival. Just as butterflies taste with their 

feet, mortals must shed complacency like soiled clothes at the end of a sizzling summer day as well as a cool winter 

evening. Some chuckle upon hearing that Al Capone's business card said he was a used furniture dealer. Yet the 

exalted, respected statesmen of today seated in high position of power lie with far greater zest than the Chicago-

based racketeer. One wonders if Alfred Nobel indeed used peanuts while inventing dynamite? What if in the 1800s 

a black ex-slave botanist George Carver had not labored against a complacent society and concocted for the first 

time the high protein peanut butter? Along with soybean, it was a vital food for the poor that helped bring         

emaciated typhoid patients of the Midwest back to life. On the brighter side of life, does one care to stop, ponder 

and salute Leonardo da Vinci for improvised invention of the modern form of the ubiquitous and nearly essential 

scissors?  

                                                                                                                   - - - - On Behalf  of ‘KHEYA’ Editorial Board 

                                                                                                    Jyotishko Ganguly      

                                

 
Editorial 
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KHEYA  : Down Memory Lane……. 
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ভািিবর্ ষ 

বনজ কমল বস ু

 

নীিশব িারত্র ককশদ রবর্ণ্ণ রবর্াশদ 

মধ্যিাশি ব্যর্ায় আকাশ উজ্জ্বল নীল  

পৃরর্বীি কান্না ঝশি প শে শব্দরবিীন 

শূন্য খর্শক মাটিশি রবন্দু রবন্দু কুয়াশাি ্শল - 

গভীি িাশি যেন ঘুমন্ত সমস্ত শিি  

্নধরর্ ষিা িরুণী যুশেি খশশর্ মািা যায়- ্ীবনিীন  

করুণ পােীি শিীি ্ ষ্রিি খলািাি িশেি আঘাশি  

আি গভীি েি অপ্রকাশ্য প্রাশণি গভীশি রনরিি  

রবশ্বাস ভশঙ্গি ব্যর্া, খচাশেি নীশচ ্শলি শুকশনা দাগ  

লে খকাটি মানুশর্ি খদশ, একটি প্রাশনি রকবা আশে দাম  

িাো া কন্যা সন্তান সব সংসাশি দুঃসি ভাি  

খয খকাশনা নািীি শিীি, রশশুকন্যা রকংবা ্ননী  

সকশলই ব্যবিািশযাগ্য পণ্য, পুরুশর্ি খভাগ্য - 

রমরেয়া মানুর্ীি শিীি রনশয় প্রকাশশ্য ব্যবসা কশি 

িাই বা্াশি রবরকশয় যায় খুব সিশ্ নািীি নগ্নিা  

পঞ্চাশ খকাটি টীনএ্াি িাস্তায় সশযযশবলায় ঘুশি খব ায়  

রশকাশিি আশায় এবং রবকৃি খযৌনক্ষুধাি িা নায়  

খয খকান নািীি শিীি, রবকলাঙ্গ, মানরসক ভািসাম্যিীন 

অর্বা িাস্তাি রভোরিণী, ভীি খপ্ররমকা সকশলই টাশগ ষট - 

 

কশয়কটি যুবশকি মৃতুযদণ্ড অর্বা মৃতুযভয়  

 এই রবর্াি আগুন রক খনভাশি পাশি ? 

 

§ রদরিি ঘটনাি অরভঘাি § 

 

 

ভািিমািা 

বনজ কমল বস ু

 

চলন্ত বাশস রভশে কশি শীণ ষ রকশশািী  

শিরেন্ন ্ামা, নগ্ন দুটি পা শীশি কাশলা িশয় আশে  

এক িাশি েঞ্জনী, অন্য িাশি রভোপাত্র ধিা  

করুণ সুশি গায় কীিষশনি পদ ঘুশি ঘুশি  

বাসভরিষ যাত্রী গাশয় গা লারগশয় দকর শয় আশে  

শীশিি কলকািা খঁশপ উশেশে উত্তি বািাশস  

রেন্ন ্ামায় স্পি রকশশািীি অপুি শিীি  

খক ্াশন কেন িাি খপটভিা ভাি জুশটশে 

ব্যর্ারিি করুণ মুশে আরত্তষি খবদনা  

যাত্রীি রদশক সংশকাশচ বার শয় খদয় রভোি িাি 

খবশ রকছু রভো খপশয় যায় আশািীি ভাশব  

শিীশিি খগাপশন লুরকশয় িাশে রভোি ধন — 

ননিাশ্য, ব্যর্া এবং লজ্জা আঁকা আশে রকশশািীি মুশে  

িোৎ চমশক খদরে শাশ্বি ভািিমািাি মুেচ্ছরব 

শি খকাটি সন্তাশনি ভাশি নীল, অযারনরমক  

রেশদয় চুশর্ রনশচ্ছ িািা মাশয়ি খশর্ িিকণা — 

 

্নাকীণ ষ বাশস শীশিি খকালকািাি সযযায় 

প্রিযে করি দুঃরেনী ভািিমািাশক রকশশািীি মুশে ॥ 
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আরম দুিন্ত ঘূরণ ষঝ , 

মারন না আপন পি; 

রবনাশ খশশর্ সৃরি করি 

নব নবীন ঘি । 

 

আমাি খনই খকান অরভলার্,  

শুধু দুশচাে ভিা আশ, 

ভূধি খর্শক আনশবা খুশঁ্ 

িারুশণ্যি রবকাশ । 

 

আরম চঞ্চল, আরম উচ্ছ্বল,  

আরম রনম ষল, আরম উজ্জ্বল  

আরম কাল নারগনীি মার্ায় নারচ 

ভুশল ভশয়ি কশিাল । 

 

আরম সুন্দি, দুরন ষবাি,  

নব রবধাশনি আশায় খকবল  

খুশলরে হৃদয় দ্বাি ।।  

 

আরম েিশরািা নদীি মশিা  

পািাশ ি গাশয় ঝণ ষা; 

খদৌশ  ছুশট খব াই যেন — 

আনশন্দিই বন্যা । 

 

আরম সীমাি বকধন রঁশ , 

িািাই অসীম সাগি িীশি; 

িাওয়াি সাশর্ বন্ধু আমাি, 

র্ারক না আপন নীশ  । 

 

আরম রবরধি বকধন খুশল 

চরল আপন িাশল, 

হৃদয়টা বকশচ খকবল  

ভাশলাবাসাি খদাশল । 

 

আরম খিৌদ্দুশি করি স্নান, 

খ্যাত্স্নাশি গাই গান, 

ঝশ ি সাশর্ খদৌশ  খব াই, 

শাসন ভাঙাি িান । 

 

বকধশব আমায় খক? 

সমশয়ি খরাশি িারিশয় রনশ্শক  

উনু্মি কশিরে খয — 

 

 

খবপশিায়া 

সীমা পাল 
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চটি 

মদনগ াপাল মগু াপাধ্যায় 
 

পুশ্া বার শি আকাশশি চটি খ্া া িারিশয় খগল । 

পুশ্া বার  বলা ঠিক িশলানা, কািণ পুশ্াি আশয়া্ন িশয়শে একটি স্কুশলি রবশাল বাশেট বল খেলাি ইনশোি খেরেয়াশম ।  মা 

িাি খেশল খমশয় রসংি অসুি সশমি পুশিা সংসাি রনশয় এোশনই এশসশেন ।  এোশন প্ররি বেি মাশয়ি রূপ পালটায় না ।  খসই কশব 

এই প্ররিমা আনা িশয়রেল, প্ররি বেি খসইটিই পুশ্া িয় ।  অন্য সময় প্ররিমা কাশিাি গ্যািাশ্ র্াশকন ।  প্ররিমা রবস ষ্ন িয়না ।  

মা রিসাইশকল্ড িন।  রিসাইশকল ব্যাপািটা আশমরিকাশি এেন খুব চলশে ।  মা-ই বা বাদ যাশবন খকন ?  িশব নশলাবাশসি 

পরিবশিষ গ্যািা্ বাশসি ্ন্য মাি বণ ষ রকরঞ্চি কারলমাযুি এবং খদশি একটু খপশরাশলি গয ।  িশব পুশ্াি করদন প্রভূি ধূপ ধুশনাি 

কল্যাশণ খপশরাশলি গযটা, এশদশশ যাশক বশল গ্যাস, খুব একটা নাশক লাশগনা ।  িা ো া আকাশশি চটি িািাবাি সশঙ্গ এই গ্যাশি্ 

বাশসি খকানও সম্পকষ না র্াকায়, আমিা আকাশশি কর্ায় রফশি যাই । 

আকাশ নামটা খুব আধুরনক বশট রকন্তু ওি পদবী ভটাচায ষ এবং মধ্য নাশম একটি চ্দ্র র্াকায় নামটা সাশবরক িশয় গ্যাশে ।  বংশশি 

ধািা অনুযায়ী এই চ্দ্রটি নারক জু শি িয় ।  আকাশশি বাবা িিচ্দ্র িাই বশলন ।  আকাশ িিচ্দ্র ও রনভাননীি একমাত্র খেশল ।  

আশমরিকাশি বাঙারলশদি রদ্বিীয় প্র্ন্ম ।  আকাশশি খচিািা ভালই।  স্মাট ষ, বরলষ্ঠ, কম্প্যযটাি-দে, আকাশ প াশশানা খশর্ কশি 

এেন ভাল একটি কা্ খপশয়শে ।  খস িাি রনশ্ি একটি ফ্ল্যাশট র্াশক ।  একটি দামী গার  চালায় এবং রববািশযাগ্য িশলও এেশনা 

িাি খকানও বাযবী িয়রন ।  আকাশ একটু প্রাচীনপন্থী ।  ওি বাবাি মিন োরনকটা ।  আকাশশি মশনি ইশচ্ছ খস বাঙারল খমশয়ই 

রবশয় কিশব, িশব িা সম্ভব না িশল অন্য প্রশদশশি ভািিীয় খমশয় িশলও িাি আপরত্ত খনই । 

আকাশশি মাশয়ি একান্ত ইশচ্ছ আকাশ একটি বাঙারল খমশয়ই রবশয় করুক ।  খসই ইশচ্ছ খর্শকই রনভা খদবী খেশলশক পুশ্ায় এশনশেন 

এবং এশনশেন খবশ বাঙারল ্ামাই সুলভ সার্শয় ।  আকাশশি পিশন রঘশয় িশঙি পা্ামা ।  কা্ কিা পাঞ্জারব িকটু োর শয় ঝুল, 

গলায় খসানাি খচন, খসানাি খবািাম ও পাশয় কলকািাি আধুরনক মল খর্শক খকনা নতুন চটি জুশিা । 

অশনশকি চটি জুশিাি রভশ  আকাশশি খসই চটি বিষমাশন রনশেক্ িশয়শে । 

সপ্তমী পুশ্াি সময়ই আকাশ এশসরেল ঠিক ঠিক। রনভাননী ও িিচ্দ্র আশগই এশসরেশলন এবং রনভাননী মাশঝমাশঝই ব  দি্াি 

রদশক িারকশয় খদেরেশলন আকাশ কেন এশস খপৌঁেয় ।  আকাশশক আসশি খদশে রিরন রনরিন্ত িশয় পুশ্ায় মন রদশলন। 

আকাশশি আগমশনি ব্যাপাশি রববািশযাগ্য খমশয়শদি মাশয়িা খুবই উত্ সুক রেশলন এবং এেন আকাশ পুশ্া খকাশট ষ প্রশবশ কিায় 

িকিাও রনরিন্ত িশলন এবং রনশ্শদি কন্যাশদি প্ররি দৃরি খফশল খদেশলন খমশয়িা যর্াস্থাশন যর্াশযাগ্য ভাশব সরজ্জিা িশয় অবস্থান 

কিশে রকনা । 

বাশেট বল খকাশট ষি বাইশি একটি ভািিীয় চা খকাম্পানী িাশদি রবরক্র বা াবাি ্ন্য রবনা পয়সায় চা রবরক্র কিরেল ।  খসোশন 

অশনশকই রভ  কশিরেশলন ।  আকাশও ভাবশলা অঞ্জরলি আশগ এক কাপ চা খেশল মন্দ িয়না ।  এই একটি সাধািণ ইশচ্ছ খর্শকই 

আকাশ চশ্দ্রি ্ীবশন এক রবরচত্র ঝাশমলাি শুরু িল খকননা পুশ্াি ্ায়গা খর্শক খবি িশিই দি্াি একরদশক িাো সদ্য আনীি 

সুদৃশ্য পাদুকাটি আকাশশি ন্শি প লনা ।  িারশকৃি জুশিা, চটি খুবই অশগাোল ভাশব স্তূপীকৃি িশয় পশ  িশয়শে খসোশন ।  যরদও 
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আপািদৃরিশি রনশ্ি রনশ্ি জুশিা খুশঁ্ পাওয়া অসম্ভব বশল মশন িশি পাশি িবু আিয ষ ভাশব খয যাি রনশ্ি জুশিা খুশঁ্ পায় 

ঠিকই ।  রকন্তু এ খেশত্র খকানও অজ্ঞাি কািশণ আকাশ িাি চটি খ্া া খদেশি খপলনা ।  উপায়ন্তি না খদশে আকাশশক োরল পাশয়ই 

দকর শয় র্াকশি িল ।  োরল পাশয় পুশ্ামন্ডশপ িকটাচলা কিশল অিটা োিাপ লাশগনা ।   

রকন্তু োরল পাশয় দকর শয় র্াকশল যুবকশদি খদেশি রকরঞ্চি খবাকা খবাকা লাশগ ।  এইিকম রচন্তা মার্ায় আসায় আকাশ িকটশি শুরু 

কিল ।  পরিরচি ও অধ ষপরিরচি নানা ্শনিা আকাশশক নানা সম্ভার্ণ কিশি লাগশলন । 

আশি আকাশ খয, ভাল আশো খিা ।  ইিযারদ ।  আকাশ িযক, এই খিা মাশন আপরন রক আমাি চটি খ্া া খদশেশেন খকার্াও ?  বশলই 

খস বুঝশি পাশি প্রশ্নটা ভীর্ণ খবাকা খবাকা িশয় যাশচ্ছ, কািণ খক আি ্ানশে আকাশশি চটি খ্া া খকমন খদেশি । 

আকাশশি খচাে শুধু চটিি খেক্ কিরেল িা নয়, একটি অনুপমাশকও দৃরিি বযশন ধিবাি খচিা কিরেল, রকন্ত এই মূহুশিষ খস বুঝশি 

পািশলা খমশয়শদি কর্া মার্ায় খবশী রচন্তা কিশল খেশলিা রকরঞ্চি খবাকা িশয় যায় ।  অিএব আকাশ আি কারুি সশঙ্গ খিমন ভাশলা 

ভাশব কর্া না বশল মার্া নীচু কশি আপন মশন ভাবশি ভাবশি োরল পাশয় িকটশি লাগশলা ।  যরদও কাউশক খস বশলরন িবু মার্া নীচু 

কশি িকটাি কািণ িল আকাশ খদেশি লাগশলা নানান ্শনি পাশয়ি রদশক যরদ কারুি পাশয় িাি চটি খদেশি পায় এই খভশব । 

এই কািশণ যুবিীিা আকাশশক খদশে উইয়াে ষ বশল মশন কশি পিস্পশিি সশঙ্গ ইংরগশি ও রনম্নস্বশি প্রচুি িারস সিশযাশগ বলশি 

লাগশলা , ও মাই গে , রেে ইউ সী দ্যাট ডুয়ুে, রি ইস খসাও ও ও খেঞ্জ ।  খদান খনা, খিায়াই রি ওয়াকস লাইক দ্যাট । 

একটি রববািশযাগ্যা কন্যাি মা অন্য এক্নশক বলশলন, মশন িশচ্ছ রনভারদি খেশলটাি রকছু িশয়শে, খকমন অদু্ভি ভাশব িকটশে খদে । 

আকাশশি দৃরি িবু িইল মাটিি রদশকই রনবে ।  মন একাগ্র ।  চটিটা খগল খকার্ায় ?  এশিা কলকািা নয় খয খকউ চুরি কশি রনশয় 

যাশব। রনিয় খকউ ভুল কশি পশি খব াশচ্ছ, এই রচন্তাটায় ক্রমশই রনঃসশন্দি িশয় আকাশ স্কুল চত্বশি িন্ন িন্ন কশি ঘুিশি লাগশলা ।  

ঘুিশি ঘুিশি খস সাি সাি বয স্কুল ঘি, শূন্য বািান্দা, পারকষং লট, সব খপরিশয় এল, রকন্তু খকার্াও িাি ঈরিি চটি খ্া া খুশঁ্ 

খপলনা । 

মাটিি রদশক খচশয় িকটাি ফশল আকাশ নানা িকশমি র্রনস খদেশি পারচ্ছল ।  যা সচিাচি খচাশে পশ না ।  খযমন পশ  র্াকা 

খপাোশিি েন্ড, বাবল গাম, খোট রচরুরন, বাচ্চাশদি খেলাি িবাশিি বল ইিযারদ ।  রকন্তু আকাশশি চটি খ্া া িাি ন্শি প লনা ।  

খবশ রকছু প্যান্ট, পা্ামা, ধুরিি িলায় রবরচত্র সব জুশিা, চটি, স্নীকাস ষ, এবং নানা ধিশনি শার , চুর দাি, র্ন, ও খেস এি 

রনম্নশদশশ নানান চটি, িাই রিল, রমে িাই রিল, খলা রিল ইিযারদ িাি খচাশে প শলা, রকন্তু দশ ষনীয় রকছু খচাশে না প ায় আকাশ 

িীরিমশিা িিাশ িশলা । 

এই অবস্থায় গল্পটা যেন খবশ খবারিং িশয় পশ শে খসই সময়ই অভারবি ভাশব আকাশশি খচাে রস্থি রনবে িশলা একটি খোট 

র্রনশসি রদশক ।  একটি দুল । 

আকাশ খসটিশক সযশে তুশল রনল এবং মশন মশন ভাবল না ্ারন কাি শুভ্র নিম কাশনি লরি খর্শক এই দুল ভূলুরিি িশয়শে ।  

খযোশনি র্রনস খসোশন মানায় ।  খকান খস রশপ্রা নদীিীশিি নারয়কাি কণ ষাভিণ মারকষন মাটিশি ধূরল ধূসরিি িশয়শে এই ভাবনায় 

আকাশ পীর ি িশলা ।  সশঙ্গ সশঙ্গ িাি কল্পনাি আয়নায় ফুশট উেল একটি অনুপম সুশ্রী সুশেৌল সদ্য যুবিীি মুেচ্ছরব যাি গভীি দুটি 

কা্ল খচাে আই শ্যাশোি রনরব  োয়ায় আকাশ খক োক রদল এস শ্যামল সুন্দি... । 

আকাশ এিেণ রনব ষাকই রেল, এেন যাশক বশল এশকবাশি ইশয় িশয় খগল । 

খয সব খমশয়িা এিেণ ঝকরক মািরেল িািা আকাশশি এশিন অবস্থা খদশে রকরঞ্চি দূিশত্ব খর্শক এল ও এল ।  ঠিক এই সমশয়ই পূ্া 

করমটিি সদাব্যস্ত, সদা মুশে িারস খটশন িাো সভাপরি টুলুদা ওোন রদশয়ই দ্রুি খবশগ খঁশট খকার্ায় যারচ্ছশলন, আকাশ িাশক খদশে 

খকানও মশি বলশলা, টুলুদা আমাি চটি িারিশয়শে আি এই দুলটা...  
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টুলুদা সান্ত্বনা রদশয় বলশলন চটি িারিশয়শে খিা আমায় আশগ বলশব খিা, এক্ষুরন খদেরে... 

টুলুদা োত্রবয়শস কলকািায় িা্নীরি কিশিন, এক্ষুরন খদেরে বাকযবযটি ্ন্মলশগ্নই ওঁি কন্ঠস্থ । 

টুলুদা িত্েণাৎ ওোন খর্শক সশি খগশলন এবং একটু বাশদই খসশক্রটারি খভালাদাি সশঙ্গ খদো িওয়ায় বলশলন, এই খভালা, ওই 

আকাশ খেক াটা বলশে ওি দুল িারিশয়শে, একটু দ্যােশিা । 

খভালাদাও কলকািাি োত্র িা্নীরিশি দীরেি িওয়ায় বলশলন, রকছু ভাবশবন না, আরম এক্ষুরন খদেরে। বশল িীরিমশিা ব্যস্ত িশয় 

উেশলন এবং িত্েণাৎ টুলুদা এবং খভালাদা দু্শনই রনরিন্ত িশয় দুরদশক চশল খগশলন ।  আকাশ িেনও ওি চটি খ্া া খু ঁ্ শি ব্যস্ত 

িইল ।  যরদও এেন চটিি খেক্ ওি কাশে অি ্রুিী নয় ।  বিষমাশন আকাশশি রচত্ত আশলার ি িশচ্ছ একটি সুন্দি মুশেি কল্পনায় 

যাি েরবটি সম্পূণ ষ িশচ্ছনা একটি দুশলি অভাশব । 

খদেশি খদেশি উপরস্থি বাঙারলশদি মশধ্য দ্রুি ের শয় খগল এই দুঃসংবাদ খয আকাশশি দুল িারিশয়শে ।  পুরুর্ মানুশর্ি চটি িািাশনা 

আি মরিলাশদি দুল িািাশনা খকানও েবি নয়, রকন্তু পুরুশর্ি দুল িািাশনা অবশ্যই েবি, রবশশর্ কশি বঙ্গসমাশ্।  

সশন্তার্ সমাদ্দাি মিাশয় প্রাচীনপন্থী বাঙারল ।  রবশবকানন্দ স্বামীি একরনষ্ঠ ভাবরশষ্য ।  বাঙারল ্ারিি অধঃপিশনি নানা কািণ 

আশলাচনায় সদািত্পি এবং ্ািীয় চরিশত্রি উন্নরিি ব্যাপাশি সদারচরন্তি ।  রিরন গম্ভীি মুশে বলশলন, এই ্ন্যই বাঙারল যুবসমাশ্ি 

এ খিন দুেঃ্নক অবস্থা ।  স্বামী্ী বশলশেন, চরিত্রগেনই বিষমাশন এক মাত্র লেয িওয়া উরচি ।  িা না খেশলি কাশন দুল ।  রেঃ 

রেঃ ।  আকাশ না বািাস নাশমি খেশলটিশক খিা ভাল বশলই ্ানিাম । 

একটি মরিলা িাি বাযবীি কাশন কাশন বলশলন, এ মা শুশনরেস, এেন কী িশব ?  আমাি খমশয় কা্িীি সশঙ্গ খয সম্বয কিব 

ভাবরেলুম । 

সবাই আকাশশি রদশক এক অদু্ভি দৃরিশি খদেশি লাগশলা ।  মমিা ব্যানা্ী, নতুন শার , ওবামাশকয়াি এবং সাম্প্ররিক রবশদশ 

ভ্রমশণি আশলাচনা সব খর্শম রগশয় একমাত্র গুঞ্জশনি রবর্য় িশলা আকাশশি দুল িািাশনাি গল্প । 

এমি অবস্থায় যেন িা্াি দৃরিিীশি রনিীি আকাশ শিধা, িেনই এক রস্নগ্ধ খচাে আকাশশি ওপি খফাকাস কিল । 

দু খচাশে খকৌতুশকি রঝরলক তুশল সুদরি, সুন্দিী একটি খমশয় অনুপম িারস খিশস ব  শান্ত ব  রমরি স্বশি বলশলা, আপরনই আকাশ ? 

খমশয়টিশক খদশে আকাশশি িাট ষ খিট একশ ছুশঁলা ।  খস খকানও িকশম বলশলা িযক আরমই খিা... 

একটু মুচরক খিশস খমশয়টি বলশলা, রকছু মশন কিশবন না, আপনাি নারক দুল িারিশয়শে ? 

দুল ?  না খিা, আমাি মাশন ... 

ও মা কী কান্ড, সকশল খয বলশে আপনাি দুল িারিশয়শে ?  আসশল আমাি দুলটা পারচ্ছনা, িাই দুশলি কর্া শুশন আপনাি কাশে 

এলাম । 

আকাশ বলশলা, িযক, খদখুন খিা এই দুলটা রকনা ।  ঘা  খনশ  খমশয়টি বলশলা, ওমা, এই খিা আমাি দুলটা ।  খুব োিাপ লাগরেল 

দুলটা িারিশয়, রবশয়শি পাওয়া খিা। আমাি খোট মারস রদশয়রেশলা । 

আমাি নাম অিসী, আি এই খয আমাি স্বামী রনরেল ।  আমিা নতুন এশসরে এোশন । 

রনরেল এরগশয় এশস নমোি কিল ।  বলশলা, আপরন োরল পাশয় ঘুিশেন খদশে ভাবলুম রনিয় এই চটি খ্া াটা আপনাি িশব ।  

আসশল আপনাি চটি আি আমাি চটি খ্া া একদম একিকম ।  কলকািাি মল খর্শক রকশনরেলুম ।  ভুল কশি আপনািটা পশি 

খফশলরেলাম ।  রকছু মশন কিশবন না ।  এই রনন চটি দুশটা ।  সরি, আপনাি কি অসুরবশধ িশলা । 

অিসী রমরি খিশস বলল, দুলটা পাবাি ্ন্য রকন্তু অশনক অশনক ধন্যবাদ । 
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রদনরলরপ  

বনজ কমল বস ু 
 

 

 খুব খভাশি আ্ নমনাক ঘুম খর্শক উশে পশ শে ।  খকালকািাি অস্থায়ী বসবাস শীিকাশলি কশয়কটি মাস ।  আরল ষ 

রিটায়ািশমণ্ট খনবাি পি খবশ কশয়ক বেি এই ব্যবস্থা চারলশয় যাশচ্ছ, বস্তুিঃ খকালকািাি শীিকাল নমনাক উপশভাগ কশি ।  নাটক, 

সঙ্গীি এই সব রনশয় প্ররিরদন ব্যস্ত র্াশক ।  এবাি রশবানী সশঙ্গ আশসরন, কযারলফরণ ষয়াি ্ীবশন অভযস্ত ।  ডুশব আশে এইোনকাি 

্ীবশন ।  নমনাক অনুভব কশি, রশবাণীি খকালকািাি লম্বা খভশকশান অপেন্দ ।  প্রায় চরিশ/পঁয়িারিশ বেশিি কযারলফরণ ষয়াি 

অভযস্ত ্ীবন অশনক সি্ িাি কাশে ।  কাশ্ই এবাি খকালকািাি এই ফ্ল্াশট নমনাক একা ।  নর্ ষ খকালকািায় পুশিাশনা পা ায় এই 

ফ্ল্যাশটি ্ীবন নমনাক খবশ মারনশয় রনশয়শে ।  সকাশলি রুটিন কা্গুরল িা ািার  খশর্ িশয়শে, িারিশয় িারিশয় দু-রিন কাপ 

দার ষ্রলং চা োওয়া বাইশিি বািান্দায় বশস সকাশলি টাটকা েবি প শি প শি, সশঙ্গ রকছু একটা ভািিীয় সঙ্গীি ।  খকালকািাি 

শীশিি সকাল এই সময় মশনািম, খোলাশমলা বািান্দায় বশস সামশনি পুকুশি রবরভন্ন পােীশদি কলকাকরল নমনাকশক শান্ত কশি ।  

এই সময় েবশিি কাগ্ খদশে সযযাি প্ল্যান কশি খকাশনা নাটশকি বা সঙ্গীশিি অনুিাশনি ।  আ্ িান্নাি পাট খনই, কাশ্ই  বা্াি 

বয, রিশ্ দু-রিন রদশনি োবাি মজুি িশয়শে ।  প্ল্ারেশকি করফ খটবল খর্শক অরি সন্তপ ষশণ তুশল খনয় বহু পুিািন, ্ীণ ষ, কাশলা 

খিরিশন বকধাশনা খোট একটি োশয়িী, কাল ওি িাশি এশসশে ।  বহু বেি খগালাপ ফুল আঁকা টিশনি বািবন্দী রেল, সমশয়ি গয খলশগ 

আশে িাশি, নমনাক রকছু না খভশবই খসই আিয ষ গয খনবাি খচিা কশি, বহু বেি আশগি মৃি মাশয়ি িাশিি গয । 

           খোট একটি ধূসি োশয়িী, পূশব ষ ব্যবহৃি, উপশিি খোলস প্রায় খুশল খুশল পশ শে, রকন্তু রভিশিি লাইনটানা ৩” x ৫” 

রদনাি, পািাগুরল রববণ ষ রকন্তু িাশি খলো অেিগুরল পরিোি, ঝিঝশি ।  মলাশটি খিরিশনি মাঝোশন রসগাশিশটি খপা াশনা কাশলা 

গিষ, শিীশি শুকশনা ঘাশয়ি মি । 

 এই বেি কযারলফরণ ষয়া খর্শক খকালকািা যাবাি আশগ খমাটামুটি একটা প্ল্যান রেল নশশশবি িািাশনা সমশয়ি খেক্েবি 

খনশব ।  সত্তশি খদশ োশ , িািপি এই দীঘ ষ সমশয় অশনক রকছু ঘশটশে পৃরর্বীশি - রনশ্ি সংসাি বৃরে িশয়শে, আবাি খোট িশয় 

ের শয় পশ শে দূশি, খয যাি মশিা ।  খকালকািায় নমনাশকি আশগি খ্নাশিশশনি আত্মীয় স্ব্ন প্রায় সকশল গি, একমাত্র মাসীমা 

আশগি বেি মািা যায় নব্বই বেি বশয়শস ।  মাসীমাি কাে খর্শক রন্স্ব নশশশবি টুকশিা েরব খ্শনশে ।  ওি মা বা ীি বশ া 

খমশয়, প াশুশনা যশর্ি কশিরেল, বা ীশি বশস যিটুকু কিা যায় িশব সংগীশিি গলা রেল ভাশলা, মাত্র পশনশিা বেশি রবশয় এবং 

বািবাি সন্তান উত্পাদশনি ভাি সিয কিশি না খপশি মাত্র পঁরচশ বেি বয়শস মািা যায় প্রায় অবশিলায়, খকালকািাি এক 

িাসপািাশল।  খদশভাশগি গভীি েি সংসাশি অশনক রদন স্পি রেল, এেন খসগুশলা মুশে যাশচ্ছ সকশলি মন খর্শক ।  অর্বা বলা 

যায় সকশল রনশ্শদি মশধ্য লুরকশয় খিশেশে পরিপাটি কশি ।  বাইশিি ঝুল বািান্দায় বশস আশে নমনাক, খকালকািাি মগ্ন শীশিি 

সকাল উপশভাগ কিশে ।  সকাশলি আশলা রবশাল পুকুশিি ্শল পশ  আিও উজ্জ্বল মশন িশচ্ছ ।  একটা শান্তভাব চারিরদশক- এই 

সমশয় রবরভন্ন পােপাোলীি শব্দ নমনাকশক মুগ্ধ কশি, রফরিশয় রনশয় যায় অস্পি নশশশব ।  খোট একটি, মৃি মাশয়ি খলো, বহু 

পুিািন োশয়িী িাশি রনশয় বশস র্াশক, পািাগুরল উলশটপালশট পশ  পুিাশনা ্ীণ ষ কাগশ্ি গয শুশঁক দ্যাশে, বাশি িাো 

ন্যাপর্ারলশনি গয , পুিািন স্মৃরিি গয সব একাকাি িশয় খগশে ।  মাঝোশনি একটি পািায় খগালাকাি িাশিি খলোয় রকছু রন্স্ব 

স্বীকশিারি রববৃি আশে, খুব সংশেশপ ।  নাশকি কাশে োশয়িীি পািা খচশপ ধশি সত্তশিাধ ষ নমনাক, নশশশব িািাশনা মাশয়ি গয 
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খপশি চায় িাশিি অেশি, রকন্তু বৃর্া খসই খেক্া । 

            রনিান্ত নশশশব নমনাক মাতৃিািা, িয়শিা খস িেন রিন বেি ।  এই দুঃে বুশকি রভিশি খয গভীি েি খিশেশে, নমনাক 

আ্ও খটি পায় খসই ব্যর্া । 

             খদশভাশগি পি দুটি রশশুপুত্র এবং সদ্য রবশয় কিা রদ্বিীয় স্ত্রী রনশয় নমনাশকি বাবা খকালকািায় চশল আশস, পূব ষবাংলাি সব 

রকছু খেশ  ।  মাশয়ি খকাশনা স্মৃরি নমনাশকি মশন খনই, অশনক কশি সংগ্রি কিা সাদা-কাশলা পুশিাশনা িলশদ দাগ ধিা একটি েরবশি 

খুশঁ্ পায় মাশয়ি মুেচ্ছরব, রবশয়ি পি খিালা েরবটি, পরিপাটি খসশ্গুশ্ খিালা ।  ওশদি একমাত্র খমশয় শিরূপাি ওিশফ রিরনি সাশর্ 

মাশয়ি মুশেি রমল খুশঁ্ পায় নমনাক । 

 মধ্য খকালকািাি রঘরঞ্জ পরিশবশশ অন্য সব ভাশয়শদি সাশর্ প্রায় আগাোি মশিা খবশ  উশেশে ওিা দুটি ভাই ।  অশনকগুরল 

সন্তাশনি সংসাি, খয যাি মশিা খঁশচ র্াশক, খবশ  ওশে ।  িািপি স্কুল, কশল্, ইউরনভািরসটিি প াশুনা খশর্ কশি, পিপি 

রসশকাশয়ন্স ধশি এশস যায়, চাকিী, রববাি এবং িোৎ রবশদশ গমন ।  কযারলফরণ ষয়াশক নমনাক বাসভূরম বশল ্াশন । 

 রনশ্ি মাশয়ি স্মৃরি এমনরক খকাশনা উশিে খকালকািাি সংসাশি িয়রন কেশনা, িাই জ্ঞানিঃ মাশক ভুশল খগশে নমনাক ।  

িািপি োত্রাবস্থাি খশশর্ এক মাত্র মাসীমাি কাে খর্শক ওশদি নশশশবি টুকশিা টুকশিা েরব খ্শনশে ।  নমনাশকি কযারলফরণ ষয়াশি 

আসাি বেি দশশক পশি বাবা মািা যায় এবং ধশি খনয় মাশয়ি যরদ খকাশনা স্মৃরিরচহ্ন র্াশক িা উোি কিা দুিাশা ।  রকন্তু 

খকালকািায় পি পি কশয়ক বেি অশনকটা সময় কাটাবাি সময় খোট ভাইশয়ি মুশে খশাশন বাবাি একটি ভাঙ্গা টিশনি বাশি রকছু 

পুশিাশনা র্রনসপত্র, রচঠি, েরব ইিযারদ আশে ।  ্ানবাি পি নমনাকশক রকছু আরবষ্কাশিি খনশায় পায় ।  িাই খসই সুশত্র ঐ বাশিি 

মশধ্য অন্যান্য কাগ্পশত্রি মশধ্য লুরকশয় র্াকা এই ব্যবহৃি কাশলা োশয়িীটি খপশয় যায় ।  ১৯৩৩ এি খবঙ্গল ইরমউরনটিি োপ মািা 

খমরেকযাল রমরন-োশয়িীি পািাি প্রর্শমই রনশ্ি স্বােি পরিোি বাংলা অেশি ।  রভিশিি কশয়কটি পািায় সযশে িাশিি খলোয় 

ধিা আশে সঙ্গীি রশোি নমুনা, খবশ রকছু গাশনি বাণী এবং রকছু স্বিরলরপ ।  খসই সমশয়ি প্রচরলি আধুরনক, িবী্দ্রসঙ্গীি, 

রদ্বশ্্দ্রলাল, অতুল প্রসাদ, শ্যামাসঙ্গীি ইিযারদশি োসা ।  পরিোি খগাল খগাল অেশি খলো ।  রকছু পািায় একান্ত রন্স্ব 

্ীবনদশ ষন, করবিাি ভাঙ্গা অংশ গ্ররন্থি কশি খিশে খগশে খোট এই োশয়িীি বুশক ।  োশয়িীটা পুনঃ-ব্যবহৃি খবাঝা যায় কািণ 

োশয়িীি োপা িারিশেি উপি দুবেশিি পশিি সন, িারিে খলো ।  বাংলা শব্দচয়ন, বাকযরবন্যাস সব রকছু নমনাশকি মশন িশয়শে খবশ 

িশসাত্তীণ ষ ।  যিদূি ্াশন মাশয়ি প্রর্াগি স্কুরলং রেল না, রকন্তু বা ীশি খর্শক রশোগ্রিণ খকািশিা রশেশকি কাশে, িাই স্কুশলি 

খলশভশল, সংগীশিি রশোও রেল বহু বেশিি ।  োশয়িীি খবশ কশয়কটিি পািায় পেশন্দি গাশনি সংকলন খদশে নমনাশকি মশন 

িশয়শে মাশয়ি সঙ্গীিচচ ষাি কর্া । 

 অরির্ন্যাল েরবটি রনশ্ি কযাশমিায় তুশল রনশয়শে খসরদন, এেন খসটি দ্যাশে, রববণ ষ, পুিাশনা একটি েরব অর্চ নমনাশকি 

কাশে কি মূল্যবান ।  মশন িয় রবশয়ি পশিই খিালা েরবটি খকাশনা স্টুরেওশি, রপেশন গােপালা, দুশটা খচয়াশি দু্শন বশস, বাবা এবং 

মা, পাশয়ি নীশচ কাশলা ঘাস, খসা্াসুর্ কযাশমিাি রদশক িারকশয় ।  সমস্ত শিীি ফুলশিালা খবনািসীশি ঢাকা ।  পুিাশনা আমশলি 

গিনা িাশি, গলায়, কাশন ।  মার্াি খঘামটাি রভিি রদশয় কপাশলি উপি খনশম এশসশে চ্দ্রিাি ।  সমশয়ি রিসাশব িেন বয়স 

সশিশিা, রনশ্ি একমাত্র খমশয় রিরনি কর্া ভাশব, মুশেি খোল মাশয়ি মি, গভীি কাশলা খচাে, লম্বাশট মুে, সুন্দিী প্রকৃি অশর্ ষ িয়শিা 

নয় রকন্তু বুরেি দীরপ্ত লেয কশি নমনাক ।  োয়িীি খলোগুরলশিও খসই বুরেি োপ, খুবই স্বাবলীল ভার্া এবং পরিণি িচনা ।  স্বল্প 

শব্দচয়শন অদু্ভি রচত্রকল্প আঁকা আশে ।  োশয়িীি পািাগুরল উলশটপালশট খদশে, অশনকটাই সাদা, রকছু পািায় সংসাশিি রিশসব, ্ামা 

কাপ  খসলাই-এ িপ্ত রেল, খেচ শুে নানা িকশমি রে্াইন খসটা বুরঝশয় দ্যায়, ভ্রমশণি খুব সংরেপ্ত রববিণ ।  এইসশবি মশধ্য নমনাক 

কী খযন একটা খু ঁ্ শে, আনমশন পািাগুরল একটি একটি কশি খুটঁিশয় খুটঁিশয় দ্যাশে ।  িোৎ দুশটা খ্া া পািায় খচাে আটশক যায় ।  

নানা সূত্র খর্শক খ্শনশে ওি এক কাকা খযৌবশন আত্মিিযা কশি মািা যায়, িাি খবশী খকাশনা রেশটলস খযাগা  কিশি পাশিরন ।  

কানাঘুর্ায় খ্শনশে স্বশদশী আশন্দালশন যুি রেল ।  নমনাশকি বাবা, োকুদ ষা রেটিশ গভণ ষশমশণ্টি কাশলটিীশি কা্ কিশিা ।  কাশ্ই 

ইংশি্ প্রভুশদি অধীশন চাকিী কিা মাশন, স্বশদশীিা একদম রববর ষ্ি ।  রবশ শিশকি রিশনি দশশকি সময়, সমস্ত খদশ িেন উত্তাল, 
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ভািি ো  আশন্দালন সন্ত্রাসীশদি আক্রমণ, খুন ্েম এইসব রনশয় সমাশ্ি নীশচ চাপা আগুন জ্বলশে ।  সুভাস খবাস নিিী িশচ্ছন 

লুরকশয় পালাবাি ্শন্য, ভািিবশর্ ষি বাইশি ।  ব্যাকগ্রাউশন্ড এই চালরচত্র, রবপ্ল্বী যুবক, িাি কাকা, সংসাশিি খপ্রশাি এবং 

স্বশদশশবাধ, এই দুই এি টানাশপাশ শনি রশকাি সম্ভবিঃ ।  এই অরগ্নময় যুশগ বাংলায় প্ররি পরিবাশিি যুবকিা রেটিশশদি সাসশপট ।  

চারিরদশক িেন খদশী খগাশয়ন্দাি ্াল ।  সামান্য কশয়কটি টাকাি রবরনমশয় ধিা পশ শে কি যুবক এইসব খদশী খগাশয়ন্দাি 

সিশযারগিায় ।  শি শি রবপ্ল্বী খবশে রনশয়রেল আত্মিিযা, একমাত্র পরিত্রাণ িেন । 

 

 োশয়িীি মাশয়ি খলো কর্াগুশলা নমনাকশক না া দ্যায় — 

 

.... আমাি রপ্রয় বন্ধু সুমন্ত কাল দুপুশি এই পৃরর্বী খেশ  চশল খগশে, রচি রবদায় রনশয়শে ।  কাল দুপুশি আমাশদি মশধ্য সংসাি-

িা্নীরি রনশয় কর্া কাটাকাটি িয় ।  খিামাি খুব িাগ িশয়রেল ্ারন, আরমও িাগ কশিরেলাম খিামাি উপি .... খসই অরভমাশন রক 

তুরম রচিিশি চশল খগশল ?  এই শূন্য ্গশি বন্ধু বশল আমাি আি খকউ িইল না । 

 োশয়িীি এই কর্াগুশলাি মশধ্য নমনাক অনুভব কশি খসই সমশয়ি উত্তাপ এবং ্ীবশনি উপি িাি অরভঘাি ।  রদনরলরপ 

খশর্ িশয়শে এই পংরিগুশলা রদশয় — 

 

 মশন করি ভুশল র্ারক 

 ভুরলশি রক পারি নারক 

 খয রদশক রফিাই আঁরে 

 পাই খদরেশি .... 

 

 এেন নমনাশকি কা্ খিাল করবশক খুশঁ্ বাি কিা ।  ওি মাশয়ি িচনা রক ?  িবী্দ্র নাশর্ি করবিাি অংশ ? 

 

নমনাশকি খচাশেি সামশন দুঃরেনী িরুণী মাশয়ি (োশয়িীি রিশসব মি খকাশনা সন্তান িেন িয়রন) করুণ রবর্াদময় মুশেি েরব খভশস 

ওশে, বন্ধুিীনিাি দুঃে ॥ 
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বাংলা সন ১৪১৯-এি মিাকুম্ভ সংবাদ 

দীপক বা চী 

(১) 

বন্ধুবি আরস কয়  "শুশনশেন রনিয় 

মিাকুম্ভ এই বৎসি 

এলািাবাশদি 'পশি, িশব দুই নদী-চশ  

বাশিা যুগ কাটাবাি পি ? 

িামকৃষ্ণ রমশশনি  িশব কযাম্প খসর্া খফি 

ভি ও সাধুশদি িশি; 

িা্াি োশনক যাি ভি খসর্া িারেবাি 

ব্যবস্থা িশব খটণ্ট-ঘশি । 

মার্ারপছু দু'িা্াি  টাকা রদশি িশব আি 

র্াকা যাশব পকচ রদন ক'খি; 

১২ ্ানুয়ািী খর্শক শুরু ক'খি কযাম্প খিশে 

খদওয়া িশব খদ  মাস ধ'খি । 

পকচটি রবশশর্ রিরর্ খদশে স্নান কিা িীরি; 

খসই মশিা পকচটি সমশয় 

এ রশরবশি র্াকা, োওয়া আি খসইোশন যাওয়া 

চশল, খদশে "উশদ্বাধন"-এ কশয় । 

মকি সংক্রারন্তশি পান প্রর্মটি-- "শািী স্নান" 

খপৌর্ী পূরণ ষমায় রদ্বিীয়টি, 

খমৌনী অমাবস্যা রিরর্, পশি শুিা পঞ্চমীটি, 

মাঘী পূরণ ষমাশি খশর্ ওটি । 

পকচ রদন, চাি িাি  যাশব র্াকা, িাি সার্ 

চাি বাি োওয়া খদশব খিা্; 

অশনক বেশি আি  এমনটি রমরলবাি 

আশা নাই, করিশলও খেক্ ।" 

বন্ধুবি আশিা কন , "কশিরে আরম খিা মন, 

যরদ পাই সঙ্গী এক্ন, 

এ খমলাশি ঘুশি আরস, সকল পাপও নারশ 

রকছু পুণ্য ্মাই এেন । 

 

এবাি যাশবন খদশশ, িািই ফকশক খসর্া এশস 

কাটিশয় ক'রদন আপনািও 

রনিয় লাগশব খবশ; সশঙ্গ অশদো খদশ 

খদো িশব িাি পশ  আিও । 

চলুন আমাি সাশর্  মকি সংক্রারন্তটাশি 

ঘুশি আরস খমািা দুই ্ন, 

্ানুয়ািী ১২ ি'খি  ১৬ িক িশব ি'খি, 

িাি পশি রদিী যাব 'েন ।" 

 

(২) 

কুম্ভশমলা রবর্শয়শি রবশশর্ েবি খপশি 

করিলাম রকছু গশবর্ণা; 

এইোশন রকছু িাি  বরল, যািা ্ারনবাি, 

খদোইশি খমাি গুনপনা । 

প্রয়াগ প্রাচীন ধাম,  এলািাবাদও নাম, 

খসইোশন রত্রশবণী সঙ্গম; 

রিনটি প্রাচীন নদী  রমরলয়াশে খয অবরধ 

পুণ্যস্থান, নাম নশি কম । 

যমুনাি খরািধাি  গঙ্গায় খমশশ আি 

ব'খয় চশল গঙ্গাি োশি, 

সিস্বিীও নারক  অন্তঃসলীলা র্ারক 

খলাশক কয় খমশশ খসই সাশর্ । 

প্ররি বাশিা বেশিশি বশস খমলা এোশনশি 

িাশি কয় পূণ ষকুম্ভ খমলা; 

বাশিাটি পূণ ষকুম্ভ  পূণ ষ িশল মিাকুম্ভ 

আশস, যািা নয় খেশলশেলা । 

প্ররি পূণ ষকুম্ভ খফশল েয়টি বেি খগশল 

রত্রশবণীশি অধ ষকুম্ভ িয়; 

 1   শ্রী মলয় চযাটা্ী  
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প্রশিযক চতুর্ ষ বশর্ ষ  কুম্ভশমলা ভািিবশর্ ষ 

আিও রিন শিশিশি িয় । 

উজ্জরয়নী, নারশক, আি  পুণ্যস্থান িরিদ্বাি 

লইয়াশে করি বকশটায়ািা; 

খযর্ায় এ খমলাটাই  বরসশে, খদরেশি পাই 

দ্বাদশ বর্ ষ ো া ো া । 

িরিদ্বাশি গঙ্গািীশি কুম্ভশমলা আশস রফশি 

অধ ষকুম্ভ নাম লশয় িাি, 

এলািাবাশদি মি  েয়টি বেি গি 

ি'খি িয় কুম্ভশমলাি । 

উজ্জরয়নী, নারশশকি গঙ্গা নাই, খসোশনি 

নদীিীশি বশস এই খমলা, 

রশপ্রা, খগাদাবিী নদী, রত্রম্বশকশ্বি নদই 

 আশে খসর্া নারিবাি  খবলা । 

প্ররি কুম্ভশমলা পশি িীর্ ষযাত্রী ভী  কশি 

পুণ্যলাভ করিবাি িশি, 

খসর্া আশস বহু সাধু িকশদি খদোি ্াদু 

সকলশক মন্ত্রমুগ্ধ কশি । 

 

 (৩) 

করদন ভারবশি র্ারক, যাব মিাকুশম্ভ নারক? 

পারিব খিা লইশি ধকল? 

শুরনয়ারে নদীচশ ,  খোলা স্থাশন, বায়ুভশি 

আশন নশিয, রিমশীিল । 

িবু, যাব ঠিক করি; বন্ধুবি ির ঘর  

পাোন নামভুরিি টাকা; 

ই-খমশল ্বাব আশস টাকা খগশে অনায়াশস, 

পাকা িল কযাশম্প রগয়া র্াকা । 

সমশয়শি রগয়া খদশশ ঘুরি কলকািা, খশশর্ 

িওনা রদলাম দুই্শন, 

খরশন বািাণসীশিই  যাইলাম প্রর্শমই, 

িীর্ ষ-ভ্রমণ িারে মশন । 

দু'িাি িরিনু খফি  িামকৃষ্ণ রমশশনি 

অরিরর্শালাি আশ্রশয়; 

অশটারিিা ভা া রনয়া মরন্দশি মরন্দশি রগয়া 

পুর্লাম খদবিারনচশয় । 

রশব যর্া রবশ্বনার্,  অন্নপূণ ষা, আি সার্ 

সংকটশমাচন িনুমান 

পুর্য়া, খদরেনু গঙ্গা,   িািালাম খযন সঙ্গা, 

আনরন্দি িইল পিাণ । 

সংগ্ররিয়া গঙ্গাবারি এবাি রদলাম পার  

ট্যারি এক লইয়া খিা ভা া,  

এলািাবাশদি রদশক, কুম্ভশমলা প্রান্তটিশক 

লশেয িারে দীঘ ষ পর্, সািা । 

 

 

(৪) 

রদবশসি প্রান্তভাশগ  যশব সূয ষ-অস্তিাশগ 

আকাশশি আশলা খগশে কশম, 

খমাশদি ট্যারিোরন  যারন্ত্রক খদিটি টারন 

খপকহুরেল রত্রশবণী সঙ্গশম । 

খদরেনু সম্মুেপাশন  কিরূপ নানা যাশন 

কািাশি কািাশি খলাক যায়; 

আি কি িকবু খদরে িরিয়াশে খস স্থাশন রক 

লাগা-লারগ খযন গাশয় গায় ।  

খচৌরদশক রবিাট চ া শুধু বারল রদয়া ভিা, 

পর্গুরল েরণ্ডয়াশে িাশি ; 

অরি ভাল বশন্দাবস্ত, পর্গুরল সুপ্রশস্ত, 

্নিাি বন্যা খযশি পাশি । 

পশর্ র্জ্ঞারসয়া চরল রমশশনি নাম বরল 

রমোই ঘুরিনু বহু পর্; 

কযাশম্পি খেক্ খপশি খফান করি' রমশশনশি 

সফল িইল মশনাির্ । 

রনশানা রমরলয়া খযশি কযাম্পটি খুরঁ্যা খপশি 

িইলনা আি খবরশ খদরি; 

অরচশি ট্যারিোরন  খমাশদি খফরলল আরন 

কযাম্প খযর্া রেল রমশশনিই । 

ভা া রমটাইয়া রদয়া কযাম্প-অরফশসশি রগয়া 

খসর্ায় িার্িা খমািা রদশি, 

িামু্ব এবং শুইবাি  রনশদ ষরশ  নাম্বাি 

পাই যাশি পারি খুশ্ রনশি । 
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(৫) 

িামু্বগুরল খোট নয়,  নদঘ ষয প্রশস্থ মশন িয়  

আরশ বাই খর্াল ফুট িশব, 

িািাশি খদয়াশল দাগ রদয়া করি খদশে ভাগ, 

চরিশ ্ন যাশি িশব । 

িকবুি মাঝটি রদয়া  িকটিবাি পর্ রগয়া 

করিয়াশে স্থানটি দু'ভাগ; 

পশর্ি উভয় ধাশি  কুর ্ন শুশি পাশি 

 এরূশপ খদয়াশল খদশে দাগ । 

রনশচি বারলি খমশঝ রবচারল ও রত্রপশল খয 

ঢাকা পর  িইয়াশে োসা, 

রিরপং ব্যাগটা আরন রবোই রবোনাোরন, 

গর ' লই অস্থায়ী বাসা । 

যরদও নদীি চশ   শীি রকছু খবরশ পশ , 

িকবুি রভিশি িি কম 

রেল নাশকা িাপমাত্রা, িাই বুরঝ এই যাত্রা 

রেল খিা রবোনা গিম । 

িকবুশি রব্রল বারি িরিয়া সযযা, িারি 

িারে রদি করি আশলারকি, 

আি খস সময়টিশি  খসল খফাশন চা ষ্ রদশি 

অসুরবধা খমাশট িয়রন খিা । 

একটি িকবুশক রনয়া  লইয়াশে বানাইয়া 

আমাশদি োইরনং িল; 

যেন ঘণ্টা পশ ,  ্শ া িয় খসই ঘশি 

কযাশম্পি আবাসীসকল । 

রদশন চাি বাি োওয়া সমশয়শি খযি পাওয়া, 

লাইন ও কুপনটি রদশয়, 

োওয়া রদি রনিারমর্, র্ারকি নানান রেশ, 

প্ররিরদন খমনু পারিশয় । 

রকশন বটল্ড ওয়াটাি, কুর  টাকা দাম যাি, 

িােিাম আপনাি সাশর্, 

খেিাম খস ্লটাই  রকংবা খফাটাশনা চা-ই, 

্লতৃষ্ণা রমটািাম িাশি । 

খকবল একটি স্থান  িাশেরন কযাশম্পি মান, 

খসটি িল বার্রুমগুরল, 

 

 

িাশদি রনম ষাণ, আি ্ল ফ্ল্াশ করিবাি 

প্রশয়া্ন খগশে খকি ভুরল । 

খোলা কলিশল রগয়া শীিল ্লটি রদয়া 

স্নান রেল ব  কিকি, 

োন্ডা লাগাি ভশয়  স্নান কিা বাদ িশয় 

খগল, িাি খক িাশে েবি ? 

 

(৬) 

রমশশনি কযাম্পটাি পরিচালনাি ভাি  

রনয়াশে খয খসন্টাি আ্, 

খস খসন্টািটি খিা  কশিশেন প্ররিরষ্ঠি 

স্বামী রবজ্ঞানানন্দ মিািা্ । 

এলািাবাশদি মাশঝ মুঠিগশঞ্জ র্ারক আ্ এ 

খসন্টাি চালায় খসবাকা্, 

িািািই সূত্র  ধরি  কযাম্পটি চালনা করি 

্নশসবা করিশিশে আ্ । 

কযাশম্প অস্থায়ী করি রনয়াশে মরন্দি গর  

খযোশন প্রভাশি ও সযযায় 

িইি আিরি, গান,  আবাি শাস্ত্র ব্যাখ্যান, 

কযাম্পবাসী খযাগ রদি িায় । 

খস মরন্দশি িরেি  পুষ্পমাশল্য সুসরজ্জি 

োকুি, মা ও স্বামী্ীি 

রচত্রগুরলি িশল িাো পুষ্পমাল্য গশল   

রচত্র রবজ্ঞানানন্দ্ীি ।  

 

(৭) 

এবাি বরণ ষব পুনঃ,  খিামিা সকশল শুন 

অস্থায়ী এ শিশিি কর্া, 

কী খদশেরে খসর্া আরম, যা না বরল যরদ র্ারম, 

িশব ব  অসম্পূণ ষিা । 

স্বল্পায়ু এ শিিোরন   িশব খির্া ইিা ্ারন' 

বানাশয়শে করি স্বল্পস্থায়ী, 

কুম্ভশমলা িশল খশর্ িরিশবনা খকানও খিশ, 

যা পারিশব রনশয় যাশব িাই । 
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িাস্তাি দুইপাশ  রঘরি, টিন, খব া, বকশ 

ো া করি বানাশয় সীমানা, 

িািাশি িামু্ব তুরল  কি রভন্ন খগাষ্ঠী খুরল 

িারেয়াশে রশরবিই নানা । 

নদীি দুইটি পা ,  গঙ্গা ও যমুনাি, 

এইরূশপ িশয়শে শিি; 

বানাশয়শে পর্, ঘাট, বরসয়াশে মে, িাট, 

নানা রূপ সিকািী ঘি । 

শিি অযােরমরনশেশন,  পুরলশ ব্যািাক, খেশন 

 সবই আশে এই শিশিশি; 

্ঞ্জাল সংগ্রি  করিশিশে অিিি, 

খস কা্ও চরলশে খ্াশিশি । 

চশ ি শিিটাশি  খচাদ্দটি খসটাশি 

রদয়াশে খিা ভাগ করি এিা; 

খসটাি নম্বি  না ্ারনশল দুষ্কি 

খুশঁ্ পাওয়া খকার্ায় বা খেিা । 

চাি সারি  খলৌি-খপ্ল্ট রদয়াশে করিয়া খসট 

িাস্তাি মাঝোন রদয়া, 

যািাশি গার ি চাকা চরলশি যাইশব িাো, 

বালুকায় নারি ফকরস রগয়া । 

পশর্ি দুধাি রদয়া  িারেয়াশে লাগাইয়া 

নদ ষমা ও ্ল-নল আরন; 

স্থাশন স্থাশন মুত্রালয় বানাশয়শে যা'খি িয় 

স্বাস্থযকি  পরিশবশোরন ।  

গঙ্গানদী পািাপাি  প্রশয়া্শন করিবাি 

্ন্য আশে পন্টুন েী্, 

খলাশক এশি 'পিন েী্'  ও কয় অনুেন, 

কশি যািা খলাশক রগ্রগ্ । 

পন্টুন েী্ রদয়া  নদী পাি িয় রগয়া 

খমাটি অবরধ ব  গা ী; 

একটি একটি করি  বানাশয়শে নদীপরি 

সশিশিাটি েী্ সারি সারি । 

প্ররি পশর্ খমাশ  খমাশ  পুরলশ ক'্ন ক'খি 

িরিয়াশে রেউটিশি ো া;  

খকি ি'খল পর্িািা, সিায়িা খদয় িািা, 

পর্ ব'খল রদশি খদয় সািা । 

পশর্ খদরে ্নিাি  নারিশকা রবিাম আি 

এরদশক ওরদশক চরলবাি; 

খকার্াও অশ্বাশিািী  পুরলশ পািািা িরি 

রনয়ন্ত্রণ কশি ্নিাি । 

পশর্ আি রশরবশিশি জ্বরলশে খদরেনু খিশি 

খ্ািদাি রব্রলি বারি; 

গরিশবি খঝাপর শি িাশত্রি আঁধারিশি 

লন্ঠন িারেয়াশে ভারি । 

 

(৮) 

কি নাম খবশে খবশে িাস্তাি নাম খদশে 

ব  খবাশে ষ খলো আশে িাই, 

'কালী খিাে' খসর্া আশে, 'শংকিাচায ষ' কাশে, 

 ভুরলবাি সুশযাগটা নাই ।  

িবুও কি না খলাক িািাশয় করিশে খশাক 

খুরঁ্শে িািাশনা সঙ্গীশি, 

্াশননা িামু্ব 'ককিা,' খসল খফানও নাই, আিা 

পাইশব রক সঙ্গীশি রফশি? 

সযান বুশর্ রগয়া  সঙ্গীি 'পািা' রদয়া 

মাইশক কিাশয় খঘার্ণা, 

খকিবা অশপো োয় কশি, যরদ খঘার্ণায় 

কা্ খদয়, যরদ যায় খশানা । 

মাইশকশি কি নাম,  িকরকশে সশঙ্গ ধাম, 

বরল োশক সঙ্গী-সার্ীটায়, 

আরসশি সযান বুশর্ খযর্ায় আরসয়া জুশট 

দলছুট রকংবা খয িািায়। 

 

(৯) 

বহু মে, রমশশনি  সঙ্ঘ,  আি সাধুশদি 

আে াি আশে োউরন খিা, 

খসর্া ি'খি সাধুগন  খশাভাযাত্রা করি িন 

রিরর্ মারন পশর্ রনগ ষি । 

'আনন্দময়ী মা'ি  খদরেনু রশরবিদ্বাি, 

আিও কি খবরিি রশরবি; 

কি নানা খয আে া, 'জুনা' খলো যায় প া, 

খসগুরল রক নাঙ্গা সন্নযাসীি ?  
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খদরেলাম 'ইেন'  বানশয় ব  মিন 

রশরবশিি পরিরধ, িেন 

করিশে খসর্া ও পশর্ খোল-কিিাল ি'খি 

খবাল তুরল শ্রীকৃষ্ণ কীিষন । 

'খযাগানন্দ' আশ্রশমি রশরবিটি আমাশদি 

কযাশম্পি রেল সম্মুশে; 

ম্াি ব্যাপাি এরক, রকছু দূশি খবাশে ষ খদরে 

'স্বামী রবশয়াগানন্দ'  খলো বুশক ! 

খকান বা রশরবি িশি মাইশকি কিশি 

শুনাইশে বিৃিা গভীি, 

খকার্াও গাশনি িান উঠিয়া ভরিশে কান, 

নাম শুরন খদব ও খদবীি । 

অশনক রশরবিদ্বাি  এবং রভিশি িাি 

রনয়ন-বারিি অযারনশমশন 

জ্বরলশে রনরভশে, আি খুরলয়াশে কী বািাি, 

কার শে সবাি অযাশটনশন । 

 

(১০) 

খমলাি পশর্ি পশি  একটি দুইটি ক'খি 

বরসয়াশে খদাকান িেন, 

খকার্াও খকটরল করি খিশেশে 'চায়' খিা ভরি, 

রকম্বা খিশল ভার্শে খবসন । 

খকার্াও ফুচকাওলা ভরিয়া ফুচকা খগালা 

খঁতুশলি ্শল ডুবাইয়া, 

একটি একটি করি  খক্রিাি পাত্রপরি 

গুরন খদয় সংখ্যা না ভুরলয়া । 

আি খকি কমলাি  িস রপরর্ বানাবাি 

যন্ত্র লশয় দক াইয়া ধাশি 

খগলাশস িস খিা ভরি খবরচশিশে যে করি, 

খক্রিাশদি রভ  িাই বাশ  । 

আবাি বারল খিা িারে রত্রপশলি দ্বািা ঢারক, সা্াইয়া 

িািাি উপশি, 

খবশচ খকউ পর্ধাশি শাক, আলু, মূশলাটাশি, 

ককচা লিা খিশে স্তূপ ক'খি । 

খদশেরে পর্টি রদশয় চশলশে সওদা রনশয় 

খেশল রনশয় চাকাওআলা গা ী, 

"চাশকা খবল" আইসরক্রম খবরচশি, কী সুে-েীম 

খচাশে রনয়া চরলশিশে িািই । 

শিশিি এক ধাশি  খদরেলাম সাশি সাশি 

দ্রব্যারদ নানান প্রকাি; 

িশয়শে সা্াশনা  খসর্া যাত্রীগণ খগশল খযর্া 

পাশব খুশঁ্ যািা চাই যাি । 

মাটিি উনুন, ঘুশট,  খগশল খসর্া যাশব জুশট 

খসর্া পাশি আিও রকছু ি'খি; 

ে  বা রবচারল চাই? কী না আশে খসর্া, িাই 

যাশব নাশকা বলা খকানও মশি । 

খকার্াও শঙ্খ মালা লইয়া সা্াশয় োলা 

খবশচ আিও ব  শঙ্খ যি; 

এইরূপ খদাকাশন না চরলশিশে খবচা খকনা, 

লাভ কশি খদাকারনিা কি  । 

"একমুেী রুদ্রাে চাই, রকরনব িা' যরদ পাই," 

বশল সঙ্গী এক খদাকারনশি, 

খস কয়, "রুদ্রাে ফল কাটিব, না িশলও সফল 

রকরনশি িশব িাই," সঙ্গীশি । 

রুদ্রাে খদশেরে যাি, খদরেরনশকা ফল, আি 

কীরূশপ শকসটি কাটিবাি 

ফশলশি িািাি আঁটি, খবি িয় যাি গা-টি 

েক্ কাটা নানান সংখ্যাি ।   

রবকাইশে পর্পরি  সা্াইয়া চুশ া করি 

নানা িঙ্, আবীি বা ফাগ, 

র্রনস নানান ভাই  সা্াশয় খদাকান িাই 

খকি চায় রনশি িাি ভাগ । 

 

(১১) 

দশ খকাটি খলাক প্রায়, েবশিি কাগ্টায়  

সঙ্গশম রলরেল নারিশব; 

সবাকাি িশি িায়  িশব সংগমটায় 

স্নাশনি সুশযাগ নারি রদশব । 

'ভািি খসবাশ্রম সংঘ' খস্বচ্ছাশসবী খদয় সঙ্গ 

শুরনলাম স্নাশন যাত্রাকাশল; 

নাঙ্গা সন্নযাসীি দশল, পািািা রদয়া খিা চশল 

সুশৃংেল ্নিাি চাশল । 
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যাইশি সঙ্গম ঘাশট রনশদ ষশ রদয়াশে বাশট, 

বানাশনা িশয়শে ঋজু পর্; 

ধরিয়া খসসব পর্ই  সাধু কি রভন্ন পন্থী  

যাশবন চালাশয় যন্ত্রির্ । 

কি সাধু পদেশ্,  অমৃি কুশম্ভি খেকশ্, 

যাশবন নারচশি, নারচশি; 

আি খকি নগ্ন গাশত্র, চরলশবন রকনা িাশত্র, 

না মারন কি এই শীশি । 

কযাশম্পি রদ্বিীয় সকশঝ শুরনলাম িারত্র মাশঝ 

পুণ্যরিরর্ যাশব শুরু ি'খয়, 

িাশি িাই খিা শ্া  িশব, খযশি খভাি খভাি 

সঙ্গশমশি স্নান মশন ল'খয় । 

পশ শে মধ্য িাশি  মকি সংক্রারন্ত, যাশি 

খযাগ রদশি খশাভাযাত্রাশি, 

রমশশনি স্বামী্ীগণ পশর্শি বারিি িন 

খভাশি সাশ  চাি ঘটিকাশি । 

সাধু সশঙ্ঘি রনয়শমশি িীর্ ষযাত্রীগশণ খযশি 

রদশবনা সাধুশদি রপশে; 

রদশবনা রত্রশবণী ঘাশট স্নাশনি সুশযাগ, যাশি 

খসর্ায় যাওয়াই িশব রমশে । 

িাই আি অি খভাশি খগলাম না খ্াি ক'খি, 

খদরেবাশি খশাভাযাত্রা োরল; 

িািা ো া খস সমশয় রবর্ম কুয়াশা ি'খয় 

দৃশ্যপট করি রদশব  কারল । 

খশাভাযাত্রা খদরেবাি িশি বহু ্নিাি 

িশয়রেল শুরনলাম রভ , 

কশি ক'টি িামু্বসঙ্গী, যািািা রকছুটা ্রঙ্গ 

মশনাভাবাপন্ন ও অরস্থি । 

রমশশনি সাধুশদি  খদওয়া পূব ষ রনশদ ষশশি 

খিায়াক্কা না করিয়া িািািা, 

খদোল কী বুরেমত্তা প্রকারশয়া রন্ সত্তা, 

রন্ েরি করিল না রক িািা? 

 

 

 

(১২) 

িীর্ ষযাত্রী অশন্যিা  স্নান কশি পশি খঘিা 

নানা ঘাশট সাধুশদি পশি; 

খকি পূশ্ নদী িীশি ফুল ও প্রদীপটিশি 

ভাসাইয়া নদী্লপশি । 

দর  দ্বািা খব া রদয়া নদীপা  রঘরি রনয়া 

িাি সাশর্ খনৌকাশি সদশল 

পুরলশ পািািা খসর্া রদশিশে, যাত্রীিা খযর্া 

রসনারনশে এক ফারল ্শল । 

এরূপ স্নাশনি ঘাটই  বানাশয়শে পরিপাটি 

নদীি উভয় পা  ধরি; 

সকল ঘাটই প্রায়  ভশি খগশে ্নিায়; 

কি যাত্রী খফশি স্নান করি । 

বরসয়াশে গঙ্গা পাশ  খদাকানও সাশি সাশি 

লশয় ফুল, বারি, ধুপ, খভলা; 

খকার্াও খচৌরক পারি খিশেশে সওদা-পারি, 

খবচা খকনা িইশিশে খমলা । 

আমিাও রসনারনশি রগয়া গঙ্গানদীটিশি 

রদনু রিন ডুব কম করি, 

যেন রদশনি খবলা  শীশিি প্রশকাপ খমলা 

বািাশসশি নাই আি পর  । 

খকি খকি যিরদন  আরেল রশরবিাধীন, 

প্ররিরদন খসইোশন প্রায় 

যাইয়া কশিশে স্নান সংক্রারন্ত সুে, প্রাণ 

ভরি সঙ্গশম রকম্বা নদীটায় । 

 

(১৩) 

শিশিি পুরলশশি  অরি ক া ন্শিি 

ফকক রদয়া পলাইয়া যাওয়া, 

রেল অরি সুকঠিন,  বরলয়া করিয়া েীণ 

আশা রেল কভু পাি পাওয়া । 

খমািা আশমরিকা িশি এশসরে এ শিশিশি 

বরল রশরবি-সঙ্গী আস্থা 
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আরনয়া, পুরলসশক রদয়া বয খগট খুলাশয় রনয়া 

সট ষকাট করি খনশে িাস্তা ।  

বারিশিি খকানও গা ী এ শিশি প্রশবশকািী 

মাত্র দুটি রদন ি'খি পাশি, 

কযাশম্প পকচ রদনটাি শুধু প্রর্ম রদন আি 

খশর্ রদশন গা ী খযশি োশ  । 

খশশর্ি রদশনশি িাই যাবাি প্রস্তুরিটাই 

করিশি ি'লাম খমািা ব্যস্ত; 

ট্যারিি ন্যায্য ভা া ঠিক খিা করিশি পািা 

স্বামী্ীি 'পশি করি ন্যস্ত । 

স্বামী্ীি  সিায়িা রনশয় ব'খল পাকা কর্া, 

ট্যারি খিা ভা া করি রনয়া, 

রমশশনি কযাম্প োর  আমিা রদলাম পার  

কুম্ভশমলা রপেশন িারেয়া । 

আনশন্দি কুম্ভশমলা  ক'টি রদনিারত্রশবলা 

পাি ি'খি ি'খয় খগল খশর্, 

খস ক'টি রদশনি স্মৃরি, মশন যা শুনাল গীরি, 

কাটাইব ল'খয় িািই খিশ । 

১ 

৩ 

৫ 

২ 

৪ 

৬ 

িামকৃষ্ণ রমশন রশরবশিি অস্থায়ী মরন্দি  ভািি খসবাশ্রম সংশঘি রশরবিদ্বাি 

অপি একটি সংস্থাি কারুকায ষময় রশরবিদ্বাি    সংগশমি পশর্ পুণ্যার্ীি রভ  

রত্রশবণী সংগশম স্নাশনি ঘাট সুপ্রশস্ত পর্ ও পর্চািী 
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িরলউে খবদান্ত সংস্থাি প্রািন অধ্যে  

প্রয়াি স্বামী স্বািানন্দ্ী মিািাশ্ি উশদ্দশশ্য দুটি করবিা 

 

দীপক বা চী 

 

 

 

 

 

 

িরলউশে খক বা তুরম ভািিীয় ঋরর্, 

খবদান্ত খসন্টাশি িরি অধ্যশেি পশদ, 

রবস্তারিে খবদাশন্তি বাণী বহু রদরশ, 

প্রস্ফুটিশি জ্ঞান-পদ্ম হৃদশয়ি হ্রশদ ? 

খগৌি, খসৌম্য, ঋজু, রস্নগ্ধ মুিরিটি িব 

বরর্ ষশব শারন্তি বারি আমাশদি রশশি, 

িব পদপ্রান্তশদশশ যশব বরস িব 

লইয়া অশান্ত মন, খশাক-দুঃেটিশি । 

রবপদভঞ্জন িব স্বভাশবি ধািা, 

িাস্যিশস পরিপূণ ষ, বাশকয প্রাশণাচ্ছল, 

িামকৃষ্ণ সািদায় প্রাণ আত্মিািা, 

স্বািানন্দ, জ্ঞানশ্যষ্ঠ, কশম ষ সুশৃঙ্খল । 

একনবরিিম এ ্ন্মরদনটিশি 

খি গুরু, অরপ ষনু পদ্য খিকশি প্রণরমশি । 

 

স্বামী স্বািানন্দ্ী মিািা্ 

(২৯ জুন, ১৯২১ – ১৯ অশটাবি, ২০১২) 

স্বামী স্বািানন্দ্ী মিািাশ্ি ৯১িম ্ন্মবারর্ ষকী উপলশেয  

জুন ৩০, ২০১২ সাশল পঠিি শ্রোঞ্জরল 
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স্বামী স্বািানন্দ্ী মিািাশ্ি মিাপ্রয়াশন শ্রোঞ্জরল 

 

 
 
 

খি গুরু, খি ঋরর্ তুরম োর  এই মিষভূরম 

চরল খগে আপন খেিায়; 

িব রশষ্য, ভিকুল  পাইশবনা িব তুল 

কািাশকও এ ধিাশি, িায় !  

 

যািািা খিামাি স্বশি, িব রস্নগ্ধ কশলবশি 

খপি আশগ অশনক ভিসা, 

আর্ িািা খকার্া যাশব?  খকার্া রগশয় শারন্ত পাশব? 

কী বা িশব িািাশদি দশা? 

 

িব জ্ঞান  দীপ্তাশলাক শ্রীিামকৃষ্ণশলাক 

ভরিয়া ে ায় চারিরদশক, 

খস আশলাশক  করি স্নান, জু াইশি দগ্ধ প্রাণ 

খদশে কি নি ও নািীশক । 

  

িামকৃষ্ণ রমশশনি         েহ্মচয ষ, সন্নযাশসি  

লইয়াে পর  নামাবলী;  

শ্রীশ্রীমাশয়ি রশষ্য,         িব রপতৃশদব, এ দৃশ্য 

না খদরে শ্রীধাশম যান চরল । 

   

িামকৃষ্ণ, সািদা মাশয় উৎসরগ ষয়া ্ীবনটায় 

রনয়াে বারেয়া রন্ পর্; 

খয পর্ ধরিয়া চরল, পশদ কাদা খলাষ্ট্র দরল, 

টারনশল রবশবকানশন্দি  ির্ । 

 

 

োকুশিি আশীব ষাদ  রশশি ধরি অনুবাদ 

করিয়াে "পঞ্চদশী" পুরঁর্, 

আিও কি পুস্তশকশি িব রসে িস্ত খযশি 

রবকাশশ িা প্রস্ফুটিয়া উঠি । 

 

রলরেয়াে জ্ঞানগভষ        কি নানা সন্দভষ, 

রলরেয়াে কি না পুস্তক; 

দারনয়াে বিৃিা যা, রচিকাল িশব িা্া, 

ভরিশব যা প্রাণ ও মস্তক । 

 

খিামাি সবল িস্ত          কশি উপকৃি মস্ত 

িরলউে খবদান্ত সঙ্ঘশি, 

খসই সাশর্ প্রসারিয়া রদয়াে সশঙ্ঘি রক্রয়া- 

কম ষস্থল আশমরিকা পশি । 

 

িব রশষ্য-রশষ্যাকুল   চারিরদশক অপ্রতুল, 

িািা কাশে খপশয়শে খিামায়, 

িাশদি মঙ্গল চারি  বরসয়া িরিশল নারি, 

্ীবন দারনশল খশর্টায় । 

 

 এ আশ্বাস মশন খলো, অরন্তশমশি রদশব খদো, 

িামকৃষ্ণ-সািদা-কৃপায়; 

আ্ তুরম খগে চরল, িাই করবিায় বরল' 

আর্শক নরমনু গুরু পায় । 
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"...রকছুই বুরঝরন িেন ।  

এই খিা সামান্য গল্প,  

এই গল্পই আমাশক সািা ্ীবন বশল খযশি িশব 

খকউ খশাশন খিা ভাশলাই, নইশল মাশে ঘাশট খয খকাশনা একলা সমশয় 

এই গল্পই কিব । িাোলশদি বলব গান বকধশি আি গ্রাম্য উপকর্াি মশধ্য 

এই গল্পই চারলশয় খদব । খকাশনা গম্ভীি পুকুি খদেশল নাম খদব স্বশেি পুকুি - 
খকাশনা বাউশলি শাগশিদ িশয় ্নপশদ এই গল্পই খগশয় খব াব 

গাইশি গাইশি দু করশ খবশয় ঝিশব আো,  

খপা াকাে িশয় যাশব শিীি"  

   _-  খদবদাস আচায ষ , 'উৎস' , রনউশিান করবিাগুচ্ছ 

 

         রিরিশ বেি আশগ, ১৯৮৩ সাশল আমাশদি মাধ্যরমক পিীোি ইংশির্ পশত্র 'খিামাি আদশ ষ পুরুর্' রনশয় আমাশদি একটা 

প্রবয রলেশি বলা িশয়রেল ।  আরম আমাি বাবাি কর্া রলশেরেলাম ।  খস বয়শসি নানা যুরি খমশন রলশেরেলাম, আ্ আি মশন পশ  

না ।  িশব এটা মশন আশে খয পিীোি পি খসকর্া িকশক ্ানাশি ওই প্রর্ম িকশক লজ্জায় চুপ কশি খযশি খদরে ।  আনন্দ 

খপশয়রেশলন রনিয়ই, রকন্তু সচিাচি আনন্দ খপশল িকি প্ররিরক্রয়া ি’ি িইচই ক’খি ওো, খসটা না কশি পুশিাপুরি চুপ কশি খগশলন ।  

বলশলন, 'ও' ।  আ্ খভশব খদেশল মশন িয় খয ওই বয়শস আমাশদি দু-ভাইশবাশনি ওপি বাবাি খয সুগভীি প্রভাব রেল, িাশি 

িবী্দ্রনার্, রবশবকানন্দ, সুভার্ খবাস, গাযী -এঁশদি বাদ রদশয় আমাশদি বাবাশকই আদশ ষ পুরুর্ রিশসশব মশন িওয়া অস্বাভারবক রেল না।  

এই প্রভাশবি একটা কািণ িল আমাশদি জ্ঞাশনাদশয়ি ঊর্ালগ্ন খর্শক বাবাি ঘরনষ্ঠ সারন্নধ্য ।  খলোপ া, খেলাধুশলা, গানবা্না, 

োওয়াদাওয়া - ্ীবনযাপন ও ্ীবনধািশণি প্ররিটি খেশত্র বাবাি কিগুরল অন  প্রিযয় রেল, এবং আমাশদি ্াগ্রিাবস্থায় খসই 

প্রিযয়গুরল আদশ ষবাণীি মি আমাশদি ঊপি ক্রমাগি বরর্ ষি িি ।  এি কশয়কটা উদািিণ িল, 'প্ররিরদন প্ররিটি পাঠ্যবইশয়ি প্ররিটি 

লাইন খুটঁিশয় খুটঁিশয় প শব'; 'খবাকা এবং খদয়ালও অি পাশি, যরদ িািা প্রযারটস কশি', 'প্ররিটি গ্রাস বরত্রশবাি রচশবাশব', 'সূয ষ ওোি 

সশঙ্গ সশঙ্গ রবোনা খেশ  লাফ রদশয় উশে, প শি বসশব - খদরি কশি ঘুম খর্শক উেশল মূেষ িয় - ্গশিি সবাই খিামাি রদশক দৃকপাি 

না কশি খিামাশক খফশল এরগশয় যাশব' ।  এি ফশল আরম মূেষ খর্শক খগশলও খভাি িওয়া মাত্র আ্ও শয্যািযাগ কিশি বাধ্য িই, খস 

যি িাশিই শুশি রগশয় র্ারকনা খকন, নইশল বাবাি ওই রবর্ম িা া কাশনি কাশে আ্ও বা্শি র্াশক ।  ্গৎ এরগশয় খগল খিামাশক 

খফশল ।  িাশিি খলোি সশঙ্গ চরিশত্রি খযাগ আশে এই রস্থি রবশ্বাস খবাঝাশি রগশয় বলশিন, 'খোট চািা বককা িশয় খবশ  উেশি শুরু 

কিামাত্র িাশক খসা্া কিশি িয়, একবাি ব  িশয় খগশল িা আি খসা্া কিা যায় না ।' 

             এিই মশধ্য অবশ্য বাবা এমন প্ররিশ্রুরিও রদশিন খয খবরশরদন নয়, খর্াশলা খপশিাশলই রিরন আমাশদি বন্ধু িশয় যাশবন এবং, 

ওঁি ভার্ায়, 'পইপই কশি' এসব বলা বয কশি খদশবন । কািণ, শাশস্ত্র আশে, 'প্রাশপ্ত তু খর্া শশ বশর্ ষ পুত্রং রমত্রবদাচশিৎ'। পাশাপারশ 

শাস্ত্র খর্শক এটাও রশরেশয়রেশলন খয 'রপিরি প্রীরিমাপশন্ন রপ্রয়শন্ত সব ষশদবিা' ।  ফশল ভরবষ্যশি বন্ধুত্ব িশয় খগশলও পাওয়াি োকচাশি 

খক ওপশি এ রবর্শয় আমাশদি আি কেনও সশন্দি িয়রন । শাশস্ত্র খর্াশলা বেি করদশন িয় ্ারননা, রকন্তু আমাি খেশত্র বাবাি বন্ধুত্ব 

খপশি আশিা খিশিা বেি অশপো কিশি িশয়রেল । রবশদশশ এলাম রেরগ্র কিশি, রকন্তু পিপি সব রেরগ্র টানা খশর্ কিশি িশব, এি 

আশগ চাকরি কিা যাশবনা, এই রেল িকি রনশদ ষশ । মারকষন খদশশ করস্মনকাশলও এমন কর্া খকউ খশাশনরন, সবাই ব্যাশচলি রেরগ্র খশর্ 

কিাি পি রকছুরদন চাকরি বাকরি কশি, িািপি আশিকটু পরিণি বশয়শস রপ এইচ রে বা মাোস ষ কিশি খঢাশক ।  রকন্তু বাবাি 

কর্ামি আরম খসা্া রব এস রস, এম এস রস, রপ এইচ রে খশর্ কশি চাকরি শুরু কিলাম । খসই চাকরি কিশি রগশয় খদরে সবাই 

আমাি খর্শক বশয়শস খোট এবং অশনক খবরশ ্াশন ।রকন্তু িীশিন মুশোপাধ্যাশয়ি বাবা খযমন অিশফাশে ষি রপ এইচ রে খশর্ কশি খেশল 

খদশশ খফিাি পি আশীব ষাদ কশি বশলরেশলন 'শুরুটা ভাশলাই িল, খশর্টা ঠিক ক’খি খকাশিা', খিমনই আমাশক আমাি বাবাি বন্ধুত্ব 

বাবাি মৃতুযি এক যুগ 

- সসৌময দাশ পু্ত 
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চত্বারিংশ বর্ ষ  

খপশি এিটা অশপো কিশি িশয়রেল ।  রকন্তু রেরগ্র সব খশর্ কশি চাকরিশি খঢাকাি পি ধীশি ধীশি বাবা বন্ধুত্বভাবাপন্ন িশয় খগশলন 

এবং একটা সমশয়ি পি এমন ভাশব আমাশদি কর্ায় গুরুত্ব রদশি শুরু কিশলন খয আমিা অরভভূি িশয় খগলাম ।  িটশমল-এ চযাট 

কিশিন খিগুলাি, খ্াক পাোশিন, সমাশন সমাশন আড্ডা রদশিন আমাি বন্ধুশদি সশঙ্গ, রসগাশিট খিা আমাি বন্ধুশদি সশঙ্গ ভাগ 

কশি খেশিন-ই, েচটা আমাি সশঙ্গও খেশিন ।  এিপি আমিা খদেলাম মশনি রদক খর্শক বাবা আসশল আমাশদি খর্শক অশনক 

িরুণ । 

      ৩৫ বেি বয়শস যি কা্ কিশিন, ৬০ বেি বয়শস খপৌঁশে বাবা িাি চতুগুষণ দারয়ত্ব রনশয় খফশল বার শি িইচই খফশল রদশলন ।  

িইচইশয়ি একটা কািণ ি’ল এই দারয়ত্বগুরল সবকটি অনবিরনক খিা বশটই, এমনরক কুখ্যারিি সম্ভাবনা ো া কশয়কটি দারয়শত্বি 

আি খকাশনা ভরবষ্যৎ রেলনা । রকন্তু খসগুরলি খকাশনা না খকাশনা ্নরিিকি রদক আশে খদশে রিরন খসগুরলি খপ্রশম পশ  সবাি 

কলিভাগী িওয়াি সম্ভাবনা খদশেও খ্শদি বশশ রনশয়রেশলন ।  কেশনা ছুশটশেন িা্য পুস্তক পর্ ষশদি সিকারি অরফশস 

কম্প্যযটাশিি প্রশয়াগ ও প্রশয়া্ন িৎকালীন রশোমন্ত্রীশক খবাঝাশনাি ্ন্য, (বামিন্ট আমশল এগুরল সি্ কা্ রেল না, কম্প্যযটাি 

এশল চাকরি কশম যাশব এইধিশণি রবচাি রেল ।  বিষমান রশোমন্ত্রীশক যরদ খঁশচ র্াকাকালীন মরন্ত্রত্ব খপশি খদেশিন িািশল খুরশ 

িশিন পুশিাশনা োত্রশক েমিায় খদশে, যরদও আপাদমস্তক রসরপএম রেশলন, মমিাশক পেন্দ কিশিন না) ।  কেশনা সিকারি 

কম ষচািীিা খদরি কশি আশসন বশল ঠিক দশটাি সমশয় খিাল কল শুরু কশি সবাি রবিাগভা্ন িশলন ।  কেশনা ব্যস্ত িশয় রনশ্ি 

িাশি তুশল রনশয়শেন খকাশনা রবদূর্ী বৃো গশবরর্কাি দুরূি সংস্কৃি গ্রশন্থি পান্ডুরলরপি অসম্ভব প্রুফ খদোি দারয়ত্ব ।  এই রক রেল িকি 

কা্ ।  একাশেরমক মানুর্, রনশ্ি গশবর্ণা রনশয়ই ব্যস্ত র্াকা ভাশলা নারক, এইসব মৃদু পিামশ ষশক ঝটকায় উর শয় রদশয়শেন, 

বশলশেন -"আপনাশি লশয় রবেি িরিশি আশস নাই খকি অবনী 'পশি..." ।  পয়সা খনশবন না, টিউশরন কিশবন না রিরন, সিকারি 

গার  খপশিন িা্য পুস্তক পর্ ষশদি দারয়শত্ব র্াকাকালীন রকন্তু কাশ্ যাওয়া আসাি বাইশি রকছুশিই আমাশদি কাউশক এরদক ওরদক 

নারমশয় খদশবন না ।  কািণ খসগুরল নীরিরবরুে, িাো া খসগুরল কিশল খিা আি 'িী টাইম' পাওয়া যাশবনা রনশ্ি মি, বকধা পশ  

যাশবন অশন্যি রকশন খনওয়া সমশয় ।  সিকারি কশলশ্ি চাকরিি খশর্ অধ্যাশয় খপ্ররসশেরন্স কশলশ্ি বাংলা রবভাগ খর্শক অবসি 

গ্রিশণি পি বাবা িারুণ্যশক এিটাই আত্মস্থ কশি খফলশলন খয আশমরিকায় খব াশি এশস আমাশদি িিবাক কশি রদশয় োলাশসি নর্ ষ 

খলক কশলশ্ি করম্পউটাি িাশস ভরিষ িশয় খগশলন । 

        বরিশাশলি নগলা গ্রাশম ্ন্ম, খুব খোশটাশবলায় বরিশাল শিশি আশলকান্দায় চশল আশসন, বরিশাল খ্লা স্কুশল প াশশানা ।  

খয মাসতুশিা দাদাি ককশধ খচশপ স্কুশল খযশিন, রিরন পিবিীকাশল পরিমবশঙ্গি চীফ খসশক্রটারি িশয়রেশলন (ির্ীন খসনগুপ্ত) ।  

িািপি খদশরবভাশগি পি  টীন এ্ বয়শস বন্ধুবাযব খেশ  খদশ খেশ  কলকািায় এশস খমশরাপরলটন স্কুশল ভরিষ িশলন, পশি আমাি 

োকুিদা বার  কিায় সবাি সশঙ্গ বধ ষমান চশল খগশলন ।  িিদরিদ্র অবস্থায় সংসাশিি ব্যয়ভাি বিন কিাি ্ন্য বার  খর্শক 

খলোপ া োর শয় িাস খফাি োশফি চাকরিশি ঢুরকশয় খদয়া িরচ্ছল যকশক, িকি আশমরিকায় খশর্্ীবশন খব াশি এশস করম্পউটাি 

িাশস ভরিষ িওয়াি খপেশনও ঘটনা আশে ।  নাইন বা খটশন পশ ন যেন, িেন খকাশনা এক গুরু্শনি পিামশশ ষ বাবাি িাি খদোশনা 

িয় এক খ্যারির্ীশক ।  রিরন খসযুশগি নামী দামী খ্যারির্ী ।  রিরন িাি খদশে বলশলন, কপাশল খলোপ া খবরশদূি খনই, রবশলি 

খিা দূি অস্ত, রকছু একটা কাশ্ খলশগ যাও ।  খসটা শুশন এমন খ্দ িশলা িকি, সংসাশিি সবাি মশিি রবরুশে রগশয় চাকরিশি না 

ঢুশক প াশশানাই চারলশয় খগশলন ।  আি চারলশয় খগশলন খশর্রদন পয ষন্ত, খর্শম র্াশকনরন ।  সারিিয পরির্শদি প্রকাশনা অধ্যে 

রিশসশব নবপয ষাশয় প্রকারশিব্য িা্া বসন্তিঞ্জন িাশয়ি সম্পাদনা কিা শ্রীকৃষ্ণকীিষন বইটিি প্রর্ম পািা খর্শক খশর্ পািা খুটঁিশয় 

খুটঁিশয় খদশে, মূল পুরঁর্ি পাশেি সশঙ্গ রমরলশয়, সংশশাধন পরিমা ষ্ন কশি, কা্টা দক  করিশয় রদশয় খগশেন ।  আি, আশমরিকায় 

ল্যান্ড কশি বশলরেশলন, "রবশলি যাওয়া কপাশল খনই বশলরেল, রবশলি োর শয় এলাম ।" 

        এি দূিশদশশ এশস চািপাশশি সমাশ্ি স্বাচ্ছন্দয খদশেশেন, রনশ্ও ্ীবশন প্ররিষ্ঠা খপশয়শেন একসমশয়, রকন্তু খেশলশবলাি 

খদশরবভাশগি যন্ত্রণা খভাশলনরন কেশনা ।  বধ ষমান খর্শক প্রকারশি 'কৃন্তন' পরত্রকায় 'খেশ  আসা গ্রাম' নাশমি একটা করবিায় ১৯৬৪ 

সাশল খলো বাবাি একটা করবিায় খদরে - "কাল িাশি আরম স্বে খদশে খঁশদরেলাম .../ িািা আমায় ককদশি খদশে খিশসরেল/ 

ওশদি আরম কী খদার্ খদব! / খচশয় খচশয় চতুরদ ষশক / মাশেি ফসল ও মা খিামাি ভক াি ঘশি/ সব গুশোশনা রনপুণ িাশি/ খদশে আরম 
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হু হু কশি খঁশদরেলাম / রনব ষাক মা খিামাি ্শন্য বুশকি মশধ্য / রনষ্ফলা এক যন্ত্রণাশি / ঘুশমি খঘাশি খঁশদরেলাম ।"  খদশ ো াি 

চরিশ বেি পি যেন বাংলাশদশ খর্শক এশস করব ফরিদ করবি আি করব তুর্াি দাশ আমাশদি দাওয়াি রদশলন, িেন আমিা সবাই 

রমশল িকি খসই খফশল আসা খদশ খদেশি খগলাম ।  বরিশাল খ্লা স্কুশলি পুশিাশনা োিায় রনশ্ি নাম খদেশি খপশয় রশশুি মি 

খঁশদরেশলন ।  একাত্তি সাশল মুরিযুশেি সমশয় বাবাি আশবগটা মশন পশ , খিরেও রনউশ্ি পি চুপ কশি বশস র্াকশিন 

অশনকেণ । 

       ওই সমশয়ই খবিালা খশো শুরু কিশলন বাবা, খসই নতুন নিরি িওয়া দুগ ষাপুি শিশি ।  খকবল সঙ্গীিচচ ষায় খর্শম র্াকশলন না, 

সঙ্গীি সম্পশকষ একাশেরমক ভাশব ্ানবাি সংকশল্প িািািারি দল খঁশধ গশ  তুলশলন 'খসন্টাি ফি এেভান্সে োরে্ ইন 

রমউর্ক', িা্যশ্া া খদশশ্া া গুণী মানুর্ বেশিি পি বেি এশসশেন খসোশন অংশগ্রিণ কিশি, আশলাচনা কিশি, বা্াশি, 

পািফম ষ কিশি, বিৃিা কিশি ।  খক আশসন রন ?  িাশ্যশ্বি রমত্র শাঙ্গষশদব, অঘ ষয খসন, নীরলমা খসন, অশশাকিরু, খসৌরমত্র 

চশটাপাধ্যায়, বাংলাি গ্রামীণ রশল্পীিা, বাউল, ফরকি, খেৌ রশল্পী, খলাকগীরি গায়ক, শচীনদাস খমারিলাল, পবনদাস বাউল, আশিা 

অশনশক ।  এটা কমারশ ষয়াল পািফিশমন্স খসন্টাি রেল না, খকবল আশলাচনাি খক্দ্র, িা সশেও আগ্রশিি সশঙ্গ রশল্পীিা আশলাচনায় 

আসশিন, কর্া বলশিন ('টক' খদয়া বলা িি) ।  পািফম ষ ও কিশিন অশনশক, প্রায় খকাশনািকম পারিশ্ররমক ো াই ।  আসশল 

উদ্দীপনা আি ্ানাি আগ্রি ো া আমাশদি আি রকছু সম্বল রেল না ।  বাবাও টক রদশয়শেন কশয়কবাি ।  িবী্দ্রনাশর্ি গান খশানাি 

সময় কর্াগুশলা খয মন রদশয় শুনশি িয়, আি বয়স বা াি সশঙ্গ সশঙ্গ খয বদশল যায় খসসব কর্াি মাশন, এই ম্যার্ক খিা বাবাই 

রশরেশয়রেশলন খেশলশবলায় । 

         ইন্টািরমরেশয়ট অবরধ রবজ্ঞান পশ রেশলন বাবা, িািপি বাংলা প শি রগশয়রেশলন খকন, একর্া র্শজ্ঞস কিশল একটা গল্প 

বলশিন ।  প্রর্মরদন রফর্ি িাশস খগশেন, গরি ও ত্বিণ প াশনা িশচ্ছ (আমিা ইংশির্ মাধ্যশম পশ রে বশল বাংলা পরিভার্াগুরল 

বাবা খবরশ কশি কশি বলশিন) ।  মাোিমশাই ত্বিণ খবাঝাশি রগশয় বলশলন, 'প্রর্ম রমরনশট আরম একটা িসশগািা োইলাম, রদ্বিীয় 

রমরনশট দুইটা, তৃিীয় রমরনশট রিনটা, এইভাশব যরদ োওয়াি রস্পে বা াইশিই র্ারক, এইয়াশি কয় ত্বিণ' ।  এই োওয়াি ব্যাপািটা 

অঙ্গভরঙ্গ কশি কাল্পরনক িসশগািাসি খেমন্সশরট কিশিন খসই রশেক, ফশল, বাবাি সিাস্য মন্তব্য, 'োওয়াটা খুব বুঝলাম, ত্বিণটা 

ধিশি পািলাম না' ।  এিপি খকমরে স্যাশিি গল্প বলশলন ।  খসই রশেক নারক িাশস এশসই ব্ল্যাকশবাশে ষ চক রদশয় ব  ব  কশি 

রলেশলন "র্ি প্ল্াস সালরফউরিক এরসে = র্ি সালশফট প্ল্াস এইচ টু ও" ।  রলশে র্শজ্ঞস কিশলন, 'কও, ঠিক রলেরস না ভুল 

রলেরস' ।  এিপি নারক খকানওিকম আগামার্া ো া ওই ফিমূলা ধশি বিৃিা কশি খগশলন ।  বাবা মশন মশন বলশলন, ‘খসা খিায়াট, 

এশি রবশ্বসংসাশিি কী এশস খগল ?’  রকন্তু খসই খয একবাি উৎসাি িারিশয় খফলশলন, বারক ইন্টািরমরেশয়ট ্ীবশন খসটা আি রফশি 

খপশলন না ।  পাশ কশি বধ ষমান িা্কশলশ্ পাস খকাশস ষ কলা রবভাশগ ভরিষ িশলন ।  িেন িা্কশলশ্ অনাস ষ রেল না, িাই এি 

পি বাবাশক বাংলা ভার্া ও সারিশিয খস্পশাল অনাস ষ কিাি ্ন্য কলকািায় এশস বঙ্গবাসী কশলশ্ ভরিষ ি’খি িয় ।  িািপি 

কলকািা রবশ্বরবদ্যালয় খর্শক এম এ, িািপি বধ ষমান রবশ্বরবদ্যালয় খর্শক রপ এইচ রে, এবং, আমাশদি অরভজ্ঞিায়, রনিবরচ্ছন্ন 

গশবর্ণাি শুরু । 

          গশবর্ণা খিা িল, রকন্তু খসগুরল প্যাশক্ কশি প্রকাশ কিাি ব্যাপাশি খসিকম খকাশনা উৎসাি রেল না ।  আমিা যািা রলটিল 

ম্যাগার্শনি আদশশ ষ ব  িশয়রে িািা এটা লেয কিশি পারি খয অরি রনরব  ও উঁচু মাশনি গশবর্ণাপত্র প্রকাশশি ব্যাপাশিও পরত্রকা 

রনশয় বাবাি খকাশনা বােরবচাি রেল না ।  এমনরক আমাশদি কারলন্দীপা াি গ্রন্থাগাশিি সুকুমাি স্মিরণকায়ও গুরুত্বপূণ ষ প্রবয রদশয় 

রদশয়শেন, যা িয়শিা একাশেরমক মিশল খপৌঁেশল ভাশলা কদি খপি ।  ফশল, যকশদি িাশি খলোগুরল রগশয় প শল বাবাি সুখ্যারি 

ি’ি, িকিা খলোগুরল সম্পশকষ ্ানশিও পািশিন না ।  আ্ও আমিা ্ারননা, বহু পরিশ্রম, নধয ষ ও অধ্যবসায় রনশয় খলো বাবাি 

িারিশয় যাওয়া অশনক িচনা খকার্ায় আশে, খকার্ায় পাওয়া যাশব ।  খলোগুরল এক্ায়গায় কিশল খবশ রকছু বই িশয় যায়, রকন্তু 

খলো প্রকাশশি ব্যাপাশি এিদূি রনঃস্পৃিিা রেল যকি, রিরন খয যে কশি খসগুরল খুশঁ্ খবি কশি সার্শয় িােশবন, খস আশা আমিা 

খেশ  রদশয়রেলাম ।  মৃতুযি এক বেি পশি, িকি এক োত্রী খুব সম্মাশনি সশঙ্গ নানা খলো খুশঁ্ রদশয়শেন, একটি িারলকা প্রস্তুি 

কশি রদশয়রেশলন ।  িবী্দ্রনার্ রনশয় নানা রবর্শয় যা যা িাশিি কাশে খপশয়রে খসগুরল রনশয় 'খিামাি যশজ্ঞ রদশয়ে ভাি' নাশমি 
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একটা সংকলন খবি িশয়শে, আি সুকুমাি িাশয়ি ওপি রিনশট প্রবয রনশয় প্রকারশি িশয়শে 'সুকুমািকলা' । 

            বই এবং প্রবশযি এই িারলকাটি খদেশল বাবাি ভাবনা ও উৎসাশিি ধিণটা খবাঝা যায় োরনকটা ।  বাবাি গশবর্ণা, ভাবনা, ও 

্ীবনদশ ষশনি খকশ্দ্র রেশলন িবী্দ্রনার্ ।  আমিা যেন খোট, িেন ‘খদবিাি গ্রাস’ প’খ  খশানাবাি সময় গলা ভারি িশয় আসি িকি, 

নানা করবিা বা গাশনি লাইন ধশি উদ্ধৃরি রদশিন প্রশয়া্নমি ।  খস সব প্রশয়াগ কেশনা খশোশনাি উশদ্দশশ্য, কেশনা ্ীবশনি সশঙ্গ 

্ীবনশবাধশক রমরলশয় খনবাি, কেশনা সুেদুঃে প্রকাশশি, কেশনা খরফ ম্াি, কেশনা বা ভৎষসনাি । 

          ভৎষসনাি ? িযক ভৎষসনািও খিা, নইশল প াশশানায় ফকরক রদশয় আমিা খকবল ঘুশি খব াশল রিরন খকন খবশ িাগিস্বশি খকশট 

খকশট বলশবন, 'অমলধবল পাশল খলশগশে মন্দমধুি িাওয়া', খকনই বা বন্ধুিা প াি মাশঝ আমাি খবানশক োক রদশল যেন শুনশি না 

পাওয়াি ভান কশি আরে আমিা, িেন রিরন বশল উেশবন, 'বরসয়া আশো খকন আপন মশন, ... চারিরদশক খদে চারি হৃদয় প্রসারি...', 

রকম্বা ওই লাইনটা - 'আনন্দধািা বরিশে ভুবশন ... পান কশি িরবশশী অঞ্জরল ভরিয়া...' ‘তুরম-ই বা আি বাদ যাও খকন, খলোপ া খেশ  

তুরমও খসই আনন্দ এখুরন অঞ্জরল ভশি পান কশিা', খস-ও রনোদ বকুরনি সুশি ?  এিটাই িকশক অরধকাি কশি রেশলন িবী্দ্রনার্, খয 

হৃদশিাগ ধিা প াি পি মনোিাশপি সময় যেন িকশক ্ানাশনা িল খয এবাি িকি নারস ষং খিাম িশব িবী্দ্রনার্ োকুি ইন্সটিটিউট অফ 

কারে ষয়াক রিসাচ ষ, আি িকি োিাি িশবন আমাি বন্ধু তুপুশনি দাদা খদবদত্ত ভটাচায ষ -(যািা দু্শন বাবাি মাোিমশাই 'করবমানসী' 

বইশয়ি িচরয়িা িবী্দ্ররবশািদ ্গদীশ ভটাচায ষি নারি), িেন আনশন্দ বশল উেশলন - 'আশি এশিই খিা আমাি অসুে অশধ ষক খসশি 

খগল ।' 

           এো া অন্যান্য খয রবর্য়গুরল রনশয় কা্ কশিশেন, খসগুরল িল, ‘দ্বাদশ শিাব্দীি বাংলা ভার্া ও সারিিয (রবশশর্ কশি করব 

উমাপরি ধি),’ ‘গীিশগারবন্দ ও ্য়শদব,’ ‘ভার্ািত্ব,’ ‘েন্দরবজ্ঞান,’ ‘ঊনরবংশ ও রবংশ শিশকি খগা াি রদশকি সারিরিযকশদি 

সারিিযাশলাচনা, ও প্রাচীন পুরঁর্ ।’  িবী্দ্রনাশর্ি ওপি অ্র খলো – ‘রপরিয়ে অফ োকষশনস,’ ‘খবৌেদশ ষন ও িবী্দ্রনার্’ খর্শক শুরু 

কশি ‘িবী্দ্রনার্ ও বানান সংোশিি ইরিিাস,’ ইিযারদ নানা রবর্শয় আগ্রশিি সশঙ্গ গশবর্ণা কশি রলশেশেন ।  পরিচয়, খকািক, অরিত্র, 

আন্ত ষ্ারিক খোটগল্প, রবিরকষকা, নন্দন - এিকম নানা কাগশ্ ের শয় িশয়শে িামশমািন খর্শক রবভূরিভূর্ণ, বরিমচ্দ্র খর্শক 

মিাশশ্বিা খদবীি গদ্য, আশিা কি রবর্শয়ি আশলাচনা । 

           আধুরনক নয় িিটা, খকবল রবগি রদশনি (অশনক খেশত্র দ্বাদশ শিাব্দীি) এইসব রবর্য় রনশয় পশ  র্াশকন খকন, একর্া 

র্শজ্ঞস কিশল একটা গল্প বলশিন ।  খকাশনা এক্ন মাোিমশাই রবখ্যাি ঐরিিারসক রেশলন ।  িকি সশঙ্গ অশনকরদন পি খদো ।  

বাবা প্রণাম কশিশেন, রশেকমশাই র্শজ্ঞস কিশলন, 'খকান ব্যাচ, রক নাম ?'  বাবা উত্তি খদয়াি পি রিরন বলশলন, 'রকছু মশন খকাশিা 

না বাবা, খকাশনা নাম অন্তি পকচশশা বেশিি পুশিাশনা না িশল আমাি মশন র্াশক না।' এই বশল খসই পা াককপাশনা িারসি ধূম, খয িারস 

শুশন তুপুন িাই স্কুশল আমাশক বশলরেল, এইিকম িারস যাশদি, িাশদি িাট ষটা নারক খুব ভাশলা ।  হৃদযন্ত্র ভাশলা না িশলও হৃদয়বান 

রেশলন খুব, এ রনশয় কাশিা খকাশনারদন সংশয় রেল না । 

আসশল রবগিরদশনি ভাশলা গল্প কেশনা পুশিাশনা িয় না ।  ওপশি উদ্ধৃি খদবদাস আচায ষি করবিাি খসই কাশেি পুতুশলি মশিা আমিাও 

আমাশদি রপিাি কাশে খশানা খসই একই গল্প বশল খযশি র্ারক ।  গল্প বলশি বলশি একরদন আমিা সবাই পার্ি িশয় যাই, আি খসই 

গল্প িেন এরগশয় যায় আমাশদি উত্তিপুরুশর্ি রদশক । 

বাবাও সািা্ীবন এই গল্পটাই বলশি খচশয়রেশলন । 
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প্রার্ ষনা 

আরতি স াষ 

 

দুঃশেশি খযন উশপো করি 

শান্ত রস্নগ্ধ কিশম । 

ভকরি খযন সার্ ষক িয় 

খস্নি প্রীরি খদব ধিশম ।। 

শশিি পশদ িব না খগা নি , 

িীন ভারব দীশন না করি আিি । 

সকল িীনিা রেন্ন করিয়া , 

মশন দাও প্রভু শকরি । 

দুঃশেশি খযন উশপরেয়া পাই , 

শান্ত রস্নগ্ধ ভকরি ।। 

রনরশরদন এই প্রার্ ষনা খমাি  

সকল দুঃে দিন সরিয়া  

প্রীরিি পুণ্য পিশ বরিয়া, 

সুশেি িা্ন গাইশব খযরদন  

সুশেি কঠিন গান । 

রদবশসি ক্ষুদ্রিায় রচত্ত নারি খঢশকা 

দীপ্ত খিশ্ রশি উশচ্চ তুশল খিশো ।। 

নি মস্তশক িব পদিশল 

রনরশরদন খযন হৃশদ আশলা জ্বশল, 

মঙ্গলময় অমৃি পিশশ  

বার্শব মধুি িান ।। 

 

যুগযন্ত্রনা 

বলুা চযাটাজী 

 

রূঢ় বাস্তব দকি খবি ক’খি িাশস, 

রবক্ষুব্ধ মন শামুশকি খোশল মুে লুকায়, 

খফশল আসা অিীি দুিন্ত গরিশি 

এক রঝরলক স্বশেি মশিা ভাশস । 

ভরবষ্যশিি সুশেি প্ররিশ্রুরি 

আরম খভশঙ্গ গঁুশ াগঁুশ া ক’খি রদশি চাই, 

আমাি স্বোরবি খযৌবন রদশশিািা আশবশগ নাশচ, 

রনদ্রািীন িাি খচাশে জ্বালা ধিায়, 

অশ্রুি বদশল রক রনঃশশব্দ িি ঝশি ? 

আমাি বিষমানটুকু প্রসারিি িাি খপশি িশয়শে – 

কী চায় খস ?  সুে, দুঃে, আনন্দ না িারস ? 

আপনািা বলুন, আরম কিটুকু রদশি পারি ? 

খকশ  খনওয়াি শরি যরদ না র্াশক, খর্শম যাশবা ? 
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. 

 

খশ্রষ্ঠ তুরম, ভালবাসা 

তমত্রা চগটাপাধ্যায়  
 

 

ভুশল যাও অিীশিি মসীময় রদন, 

েমা কশি রনশ্শকই শরিমান কশি খিাল; 

রফশি চাও এই বিষমাশন, 

যা শুধুই এেশনি; 

অর্বা ভরবষ্যশিি আশলাি রদশক মুে তুশল চাও । 

্ীবশনি গরিময় গা ী এরগশয়ই চশল 

ঝমঝম ঝমাঝম; 

খস গরিশি বিষমান অিীি িয়, 

ভরবষ্যৎ কাশে আশস বিষমান রূশপ, 

ভালবাসা র্াশক শুধু খঁশচ 

সমশয়ি সব গরি উশপো কশি; 

খশ্রষ্ঠিাি বিণমালা পশি 

হৃদয়শক সা্ায় অরি যশে আি আদশি । 

 
 

 

 

 

পিম ঐশ্বয ষ 

তমত্রা চগটাপাধ্যায় 
 

 

খকন ্ল আশস খচাশে ? 

বাস্তব পৃরর্বীি কাশে ক্ষুদ্রারিক্ষুদ্র বুদ্বুদ -- 

মিাসমুশদ্রি কাশে রক দাম ! 

খভশঙ্গ প া খঢউ নয়, 

খসা্া িশয় মার্া তুশল বকচাি খয রশো 

আবিমান কাশলি ব  খযাগ্য উপায় 

শরি নবভব উদািিশণি কাশে  

খচাশেি ্শল খভ্া খঘালা খচাে 

মানায় না, এশকবাশি না । 

িবুও খসই পিম সৃরিি কাশে 

অশ্রুি ্শলি খফকটা, শুভ্র মুশিাি মিই ব  আদশিি; 

িাই করুণাি ধািা খনশম আশস প্রার্ ষনাি উপিাশি । 

ব  চঞ্চল এ হৃদয় আ্ 

অমানুরর্ক শরি রনশয় বকচাি রদশক মুে রফিায় 

পুিাশনা বাস্তবশক আঁকশ  রনশয়ও । 

খচাশেি ্শলি রদশক রফশি রফশি চায়. 
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খশশর্ রনিি বীশিিা যশব রনল ধুলায় শয়ন, 

িা্া বশল িানীশক, “কশিা আশিক আশা পূিণ, 

রপ্রয়িমা, কর্া রদশয় কশিানা অস্বীকাি,” 

বুক ককশপ িবু িানী খদয় সম্মরি িাি, 

িা্া বশল, “এই নাও রপিাি িশলায়াি,  

রঁরধশয় দাও খমাি বুশক সমূশল একবাি ।” 

রুে, বজ্রািি িানী অরি কশি কশি, 

“রনঠুি রনয়রিি রক পরিিাস এ নশি ? 

নশশব িশি শি রনশদ ষশ খমশনরে খিামাি, 

খকমশন িারে এ কর্া রচিসো খি আমাি ?” 

িা্া বশল, “পািশব খদেশি পাশয় খলািাি খবর  ? 

সম্মান িাশো, ওশগা, শ্রীমরি, কশিানা খদিী ।” 

অসীম রবর্াদ লশয় িানী িিবারি রনশয়, 

রদশল স্বামীি রবশাল বশে চরকশি রঁরধশয়, 

খশর্ বাি বীি িা্া োয় খগৌিব খশারণশি,  

বাি বাি মুশে িাি োয়া শারন্তি, খমারিশি । 

অশ্রুস্নাি িানী রনশ্ি বুশক শায়ক খিাশল, 

অরন্তম বাি মৃি বীিাঙ্গনা ঢশল স্বামীি খকাশল ॥ 

 

 

 

সঘন বশন, রগরি তুশঙ্গ দুগ ষ খিািণ; 

খসর্া যায় শুধু এক ফারল িরবি রকিণ । 

খদয়রন চম্পি িায় ো্না, খমাগল বাদশাি; 

কশিশে িাি পরিবশিষ িাশ্যি রবস্তাি, 

িাই  শত্রু  খসনায় িশয় পরিবৃি, আটক আ্ 

খশর্ দুশগ ষ, বহু খুইশয়, িা্পুি চম্পি িা্ । 

আ্ শুধু পকচ িা্াি খসনানী িাি, 

আি আশে ব  খ্াি দুরদশনি আিাি, 

খনই আি দু িা্াি সবল িারিি বল, 

খনই মেমশল খমা া শি আিরশ মিল, 

িশয়শে শুধু রকছু আিবী খঘা া খ্দী, 

আি িা্পুি ময ষাদাি প্রাচীন খবদী, 

খমাগল নসন্য আশস, চাি রদক রঘশি; 

বশ ষাি ঝকক এশলা খযন গগন রচশি। 

অসংখ্য কামাশনি খগালা এই প ল বশল, 

মন্ত্রীশক খদয় চম্পি িায় রন্ বম ষ খুশল । 

পকচ প্রিি ধ’খি চশল প্রচন্ড সংঘাি; 

খশারণি বশি যায় অরবিল ভরি রগরিোি ।  

 

 

িা্া চম্পি  িায় 

সজযাতিষ্ক  গগাপাধ্যায় 
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খিামাশক িবু িয়না ভশব অকািশি খেক্া । 

ঊর্ি ধুসি ধুলায় বশস িই আরম পশর্ি ধাশি, 

খগাধুরলি আঁধাশি রেলাম ঘন ঘুশমি ভাশি । 

অ্ানা দূশিি দুিাশায় র্ারক পর্ খচশয়, 

নারক, ঠিকানা ল’খয় রশরশি আসশব খধশয় ? 

চরকশি খভাশিি িািা ধিশব অধিা গান, 

অনাদশি রসি কা্ল তুলশব কলিান। 

্ানাশব খস রক খিামাি রবলরম্বি পদধ্বরন, 

নারক আগমনী শুরন’ রেপ্ত িশব গ্রি শরন ? 

পীি উত্তিীয় খিামাি - ঢালশব উত্তাল প্রলয়, 

িাতুল চিণ স্পশ ষ আশশ - ককপশব দূশি, মলয়। 

খিামাি িশি উিলা - নাচশব বসশন্তি আম্র মুকুল, 

যুর্ীকাি সুবাশস ভাসশব যমুনাি উচ্ছল দু’কূল। 

িবু, রদওনা মন মাশঝ আি প্রশলাভশনি মাি, 

খিামা রবশন খক বকধশব এ রেন্ন বীণাি িাি? 

বািাস অশশাক বশন ্াগাশব পিশবি মম ষি িাগ, 

হুিাশ খশানাি পল খিামাি িশব রক, রচি রচিাগ? 

মরলন চাদি আমাি অসংখ্য ্ীবন জুশ  িান্ত, 

খনশবনা খমাশি যরদ, রনও এ আশলায়ান, খি সুকান্ত ॥ 

 

 

 

খিামাি িসাশলা কািসার্শি ম্ব না আি, 

উিশিাল, শপর্ করি শি সির বাি । 

নাবারলকািও লাঞ্ছনা তুরম ক’ি না প্ররিকাি, 

খিামাি লারগ পেন, পােন, িাও অসাি । 

খদ্রৌপদী বৃর্া োশক খিামায় দীনবন্ধু ব’খল, 

তুরম যাও দুশল দুশল িানী রুরিণীি খকাশল । 

খবনু বার্শয়, খধনু চরিশয় কি কী খয োই, 

খকন ্াশন শুধু ওই এক সব ষংসিা িাই । 

পান্ডশবি ই্দ্রপ্রস্থ িশয়শে এক দুষ্কৃরিি ঘকটি, 

দুশয ষাধন-সম দুশয ষাগ, কশি নািীি মান মাটি । 

খিামািই রনরম ষি শিশি রদশনও িািা্ারন, 

খবাশনিা ধরর্ ষি িয়, প্ররিটি রদশনি গ্লারন ।  

ভািশিি অরেল রনরেল আ্ অিীব উদাস, 

িানী পরদ্মনী, লক্ষ্মীবাই খফশল দীঘ ষশাস ।  

ক্ষুরধি রমরর্লা, নবশালী, ে্, পাটরলপুত্র, 

খকার্াও বারক খনই রবকৃি খযৌনিাি সূত্র । 

এমনরক পায়রন খিিাই উজ্জরয়নী ও মদ্রশদশ,  

খলাভ, খিার্, খদ্বর্ খঢশক খদয় বীিিাশগি খিশ ।  

কামুক ই্দ্রশক তুরম একরদন কশিরেশল খো্া, 

 

 

রদরি (ই্দ্রপ্রস্থ) চশলা 

সজযাতিষ্ক  গগাপাধ্যায় 



 

খেয়া  ১৪২০ Kheya 2013  34 

চত্বারিংশ বর্ ষ  

 

প্রাচীন নগিী রফলাশেলরফয়া ও খসই অঞ্চশলি প্রাচীন সভযিা 

ধ্রুবা বস ুরায় 

 

Amman – Citadel in Background  

 

           খকউ রক ্াশন খয ্ে ষন িাশ্যি িা্ধানী আম্মান শিশিি নাম রেল 

রফলাশেলরফয়া ? আরম খিা ্ানিাম না । আরম রবজ্ঞাশনি োত্রী । ইরিিাশস 

খকাশনারদনই পািদশী নই। আম্মাশন রফলাশেলরফয়া রবশ্বরবদ্যালয় খদশে ভাবলাম 

আশমরিকাি রফলাশেলরফয়া শিি খবাধিয় আম্মাশন খকানও রবশ্বরবদ্যালয় স্থাপন 

কশিশে । িা রকন্তু নয় । রমশশিি Ptolemy II Philadelphus আম্মান অরধকাি 

ক’খি নাম রদশয়রেশলন রফলাশেলরফয়া ।  বহুরদন এই নাশমই আম্মান পরিরচি রেল । 

 ব্যবসাসূশত্র আমাি ভাই শ্যামল এশসশে ্ে ষশন । খদেলাম এই সুশযাগ ো া উরচি নয় । সুটশকস প্যাক কশি উশে প লাম 

খপ্ল্শন । এশস নামলাম আম্মাশন । এোশন Weekend শুরু িয় শুক্রবাি – শুক্র ও শরন। এশস খপৌশেরে মঙ্গলবাি । শ্যামল বলল, 

“বৃিষ্পরিবাি কাশ্ি পি খিামাশক রনশয় যাব শিশিি বাইশি । আ্শকি রদনটা খিামাশক একা র্াকশি িশব । যরদ Jerash ঘুশি 

আসশি চাও Concierge-এি সশঙ্গ কর্া বশল খদে ।” 

 আম্মাশনি শিিিরলশিই Jerash । যািায়াি রমশল ৪ খর্শক ৫ ঘণ্টা লাগশব । ভাইশয়ি কল্যাশণ আরে Intercontinental 

খিাশটশল । যরদও jetlag একটু রেল রকন্তু িাও খবর শয় প লাম । খিাশটশলি Concierge ব্যবস্থা কশি রদশলন গার ি । এোশন 

গার  ভা া কিশল গার ি চালকও র্াশকন িাি সশঙ্গ । চালকটি কশলশ্ি োত্র । ভালই ইংশির্ ্াশন । খবশ গল্প কিশি কিশি 

চিাম Jerash এি উশদ্দশশ্য । এশি আমািও খবশ এশদশশি সামার্ক ব্যবস্থা – এশদি ্ীবন যাপশনি ধািাও রকছু ্ানা িল । 

আম্মান খর্শক Jerash মাইল রিরিশ । Syriaি বে ষাশিি কাশে । একটু ভয়ও রেল। Syriaখি খয খগালমাল চলশে িাশি দুশটা 

একটা খগালাগুরল বা missile না এশস পশি Jerash-এ । 

 Jerash-খক বশল “Pompeii of East ।” শিিটিি আরদ নাম Gerasa । ৭৪৯ রিিাশব্দ খবশ কশয়কটি ভূরমকশম্প শিি 

ভূরমসাত্ িশয় যায় । যা আশে িা পৃরর্বীি খশ্রষ্ঠ সংিরেি Roman Ruins । Jerash শিিটি Byzantine সভযিাি রনদশ ষন । 

িাস্তাি খমা  ঘুিশিই Hadrian Arch – সম্রাট  Hadrian এি Jerash পরিভ্রমশনি উপলশে এই রব্য় খিািণ । িাস্তাি 

একধাশি কম ষব্যাস্ত আধুরনক Jerash আি অন্যধাশি সুপ্ত প্রাচীন শিি । এক অদু্ভি দৃশ্য ।  Archএি িলা রদশয় ঢুশকই বক রদশক 

Hadrian Arch Hippodrome  

 Hippodrome । খিামানশদি Chariot Race এি 

গ্যালারি ।  মশন পশ  খগল খোটশবলাশি খদো Ben-Hur 

েরবটিি কর্া । কাশন খযন খভশস এল খঘা াি খহ্রর্া, চাকাি 

শব্দ ও িাি সশঙ্গ দশ ষকশদি উচ্ছাস । পার্শিি সারি সারি 

আসন । র্াশক র্াশক উশে খগশে । ভাবরেলাম আরম যরদ 

এোশন দশ ষশকি মাশঝ বশস খসই Chariot Race খদেশি 

খপিাম িশব খকমন িশিা ?  
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              দরেণ খিািণ রদশয় শিশি খঢাকাি পর্ । উঁচু খদয়াল রদশয় খঘিা শিিটি । ঢুশকই খদেলাম Forum ও Main Street ।    

সারি সারি দকর শয় আশে উঁচু উঁচু স্তম্ভ । এই সূশত্র Jerash-এি আশিক নাম  “City of Thousand Columns ।” Forum-টি  

oval  – এোশন স্তম্ভগুশলা Ionian । এোন খর্শক শুরু িশয়শে শিশিি প্রধান পর্ । পশর্ি দুধাশিি স্তম্ভ Corinthian । একরদন এই 

পশর্ি দুধাশি রেল সারি সারি খদাকান ।  খবচা খকনা নি িটশগাশল ভিা রেল এই পর্ । খিামানশদি িশর্ি চাকাি দাগ এেশনা খদো 

যায় খসই পার্ি বাধাশনা িাস্তায় । অরবশ্বাস্য ।  এক ধাশি Zeus, Hercules, ও Artemis-এি মরন্দি আবাি অন্যধাশি Cathedral  

ও মুসলমান মসর্শদি ভগ্নাবশশর্ । খবাঝা যায় Jerash 

খিামাশনি সৃরি িশলও পশি রক্রিান ও মুসলমাশনি প্রভুশত্ব 

এশসরেল । খশানা যায় Zeus-এি মরন্দশিি রনশচ আশে এক রবিাট 

রঁর  – এেশনা ভগ্নস্তুশপ ঢাকা । Artemis-এি মরন্দশিি সামশন 

বাশিাটি স্তম্ভ রেল – িাি এগাশিাটিই এেশনা দকর শয় আশে। 

আমাি guide একটি চারব স্তম্ভটিি রভরত্ত ও স্তম্ভটিি নীশচ ঢুরকশয় 

রদশয় খদোল স্তম্ভটি িাি রভরত্তি ওপি দুলশে । এরক ভূরমকম্প 

খর্শক অব্যািরি পাবাি ্ন্য ? আিয ষ ব্যাপাি ।  
Oval Forum 

বাস্তুিািা ।  

Umayyed Mosque Entrance     Hercules’s Temple  Palace Entrance Dome 

Hussein Masjid                 Souk 

Roman Bath খুবই প্ররসে । যর্াযর্ ভাশব এই বার্গুশলাশি গিম ও োন্ডা ্শলি ব্যবস্থা রেল । এই স্তম্ভশঘিা পশর্ি খশশর্ 

উত্তি খিািণ ও ্শলি খফায়ািা ।  খয খকানও খিামান শিশিই এই ধিশনি খফায়ািা র্াকশিা – খযমন খিাশমি Flora Fountain । 

এোশন Nymphaeum ।  

এোশন দুটি রর্শয়টাি রেল – উত্তি ও দরেণ রর্শয়টাি । উত্তি রর্শয়টাশি ১,৬০০ ও দরেণ রর্শয়টাশি ৩,০০০ দশ ষশকি বসাি 

বশন্দাবস্ত রেল । আিয ষ িলাম খসোশন খদািলা খে্ খদশে ।  পার্শি গ্রীক অেশি সংখ্যা খোদাই কিা ।  এগুশলা মশন িয় seat 

number ।  বাত্সরিক Jerash Festival-এ এই Forum ও রর্শয়টািটি এেশনা ব্যবহৃি িয় ।  রদশনি খবলা ্ে ষনীয় খসনাদল 

এোশন bagpipe বার্শয় আধুরনক দশ ষকশদি আনন্দ দান কশিন । খসই প্রাচীন কাশলি খিামান রর্শয়টাি নাইবা খদেলাম - খসই নম্বি 

খোদা রসশট বশস খবশ ভালই লাগশলা আধুরনক কাশলি bagpipe-এি বা্না শুনশি ।       

্ে ষশনি এই অংশশি পরিম সীমাশন্ত ইরাশয়শলি 

West Bank । ১৯৬৭ সাশল েয় রদশনি যুশে যেন ইরাশয়ল 

West Bank ও East Jerusalem রনশ্ি আয়শত্তি মশধ্য 

রনশয় এল িেন রবশ লাে Palestinian উদ্বাস্তু িশয় সীমানা 

খপরিশয় এল ্ে ষশন । খফিাি পশর্ গার ি চালক খদোশলন খসই 

রবশ লাে Palestinian উদ্বাস্তু এেশনা উদ্বাস্তু – িািা আশগ 

র্াকশিা িাবুশি ।  এেন ্ে ষন সিকাি পাকা বার ি ব্যবস্থা 

কশিশেন িাই িািা আশে পাকা বার শি । রকন্তু িািা এেশনা 



 

খেয়া  ১৪২০ Kheya 2013  36 

চত্বারিংশ বর্ ষ  

বাস্তুিািা । মনটা খুবই োিাপ লাগশলা । গার ি চালক ্াশন আরম ভািিীয় । খুবই উশত্তর্ি িশয় ইরাশয়ল, রেটিশ ও আশমরিকাশক 

প্রচুি অপবাদ রদল । আরম পঞ্চমুশে িাশি সায় রদলাম । িাশি রকছু িা্নীরিি আশলাচনাও কিা খগল ।  

 আম্মান শিিটি সািটি পািাশ ি ওপশি । আিরবক ভার্ায় এি নাম ্াবাল । উঁচু রনচু শিি। সব ষাশপো উঁচু ্াবাশলি ওপশি 

Citadel । একা একা Jerash রগশয় সািস খবশ  খগশে । শ্যামল বশলশে ্ে ষন খুব রনিাপদ িা্য । সািস কশি একটা ট্যারি রনশয় 

একাই চশল খগলাম Citadel-এ। Citadel-এি েনন পয ষাশয় খদো খগশে এোশন ্নবসরি রেল প্রস্তি যুগ – খৃিপূব ষ ৭০০০ সাল খর্শক । 

গ্রীক ও খিামান সংস্কৃরিপূণ ষ দশটি শিিশক Decapolis নাশম দলভূি কিা িশয়রেল - আম্মান িাি একটি । এোশন আশে 

িািরকউরলশসি মরন্দি, আশে Byzantine গী ষ্া, ও উমাশয়দ মসর্দ । দৃরি আকর্ ষণ কিল একটি ব  গমু্ব্ । এটি প্রাসাশদি প্রশবশ 

পর্ । শিশিি খয খকানও যায়গা খর্শক খদো যায় এই গমু্ব্ । বসিবাটি আশে প্রসাশদি খভিশি ও বাইশি । আশে স্নাশনি যায়গা ও এক 

বৃিত্ ্শলি আধাি । পকচ রমরনট খঁশট রনশচ নামশলই খিামান Amphitheatre । 

 ্ে ষশনি প্রধান আকর্ ষণ খপরা ।  আ্ আমাশদি যাত্রা শুরু খপরাি উশদ্দশশ্য । রকন্তু করবগুরু বশলশেন “পশর্ি দুধাশি আশে খমাি 

খদবালয়।” চরল এেন খসই খদবালশয়ি খেকশ্ ।  গার ি চালক মিম্মদ, শ্যামল, শ্যামশলি ব্যবসাি সঙ্গী Fernando, ও আরম ।  

Fernando খবারলরভয়াি খলাক । ভালই িল । নানা প্রকাশিি গল্প চলল।  

প্রর্ম মাোবা শিি । মাোবাি অন্য নাম “City of Mosaic ।” এোশন St. George Greek Orthodox Bascillica-খি 

আশে প্রচুি Mosaic-এি কা্। খদয়াশল খঝালাশনা আশে বহু প্ররিকৃরি – যীশুখৃষ্ঠ ও মাদাি খমিী খিা আশেনই। আি মাটিশি আশে 

Mosaic-এ কিা আরদ Palestine-এি ম্যাপ । এই ম্যাপটি বানাশনা িশয়শে রবশ লশেিও খবরশ খোট খোট িরঙন পার্ি রদশয় । 

ম্যাপটি নদশঘ ষয ৬ ফুট ও প্রশস্থ ২ ফুট । এই ম্যাশপ খদোশনা আশে Palestine-এি প্ররিটি পািা , উপিযকা, নদী, গ্রাম, ও শিি - 

খ্রুসাশলম, খবর্শলশিম, খেে সী, ্ে ষন নদী, মাউন্ট সাইনাই, এমনরক নীল নশদি ব-দ্বীপ । Jerash খর্শক খফিাি পশর্ কালই উদ্বাস্তু 

Palestinian-খদি কযাম্প খদশে এলাম । আ্ এই ম্যাপ ।  মশন িল Palestine-এি ম্যাপ এেন শুধু এই খমশঝশিই আশে খঁশচ ।  

মাোবা খর্শক খবরিশয় এলাম Mt. Nebo-খি । প্রায় রিন িা্াি ফুট উঁচু । বাইশবশল খলো আশে এই পািাশ ি ওপশি এশস 

Moses প্রর্ম খদশেরেশলন িকি “Promised Land” – Israel। দূশি ইরাশয়শলি Jericho শিি খদো যাশচ্ছ । খুব পরিষ্কাি রদশন 

খ্রুসাশলমও খদো যায় এোন খর্শক । ইরিিাস বশল Moses এি মৃতুযি স্মৃরিিোশর্ ষ চতুর্ ষ শিাব্দীশি এই রগ ষ্া রনরম ষি িয় ।  

আ্শকি িারত্রবাস Dead Sea-ি পাশি Movenpick খিাশটশল । পশর্ি নতুন দ্রিব্য রেল খবদুইনশদি খটণ্ট ও িাশদি উশটি 

ও খভ াি পাল । এই খবদুইনিা আ্কাল আি ঠিক খবদুইন নন । এঁিা কা্ কম ষ কশিন নানািকম । মারকষন ভার্াশি যাশক বশল  

Migrant Worker । িবুও এিা এোশন খবদুইন নাশমই পরিরচি ।  খিশটশলি খচয়াশি বশস খিাশটশলি পুশলি ধাশি রবশ্রাম রনশয় চা 

োরচ্ছলাম। সামশন Dead Sea-ি beach - অন্য পাশি ইরাশয়ল - আশলাশি আশলারকি শিি Jericho ।  

খসরদন খিাশটশল Buffet রেনাি রেল। োওয়াটা ভালই ্শমরেল। ্ে ষশনি রবশশর্ োবাি মানসা (পকোি মাংস দই       

রদশয় িান্না)ও িাি সশঙ্গ সাদা ভাশিি ওপশি বাদাম ে াশনা।  খকানও ্শে ষারনয়ান খক যরদ র্শগস কিা যায় খিামাি রপ্রয় োবাি   

Mosaic Wall Hanging    Palestine-এর Mosaic Map  Mt. Nebo    
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কী ? উত্তি পাশব মানসা । এ ো াও আশে রচশকন, ল্যাম্ব ও বীশফি শীর্ কাবাব, রপটা রুটিি সশঙ্গ ওশদি োউন বীন (আমাশদি োল) ও 

ফলাশফল (োশলি ব া), কুবা (ল্যাশম্বি চপ), মাংস খমশশনা খপর্া কাবলী খোলা (িামাস), আঙ্গুি পািায় খমা া ভাি ও মাংশসি সমন্বয় 

ও অন্তি দশ প্রকাশিি রমরি।  

 সকাশল উশে Dead Seaি প্রর্া অনুযায়ী Dead Seaি কাশলা কাদা মুশে গাশয় খলশপ নামলাম Dead Sea-ি ্শল । সকিাি 

কাটাি খকানও কর্াই ওশে না ।  Dead Sea-ি খনানিা ভািী ্ল খিা ভারসশয় তুশল রদল আমাশক ।  রকন্তু মুে খর্শক কাদা খধায়া এক 

অসম্ভব ব্যাপাি। খচাশে ্ল খদওয়া যায না - ্ল এি খনানিা। এই কাদা িল Face Mask। এশি প্রচুি িসায়রনক পদার্ ষ আশে যাশি 

গাশয়ি ও মুশেি চাম াি উপকাি িয়। Dead Seaি কাশলা কাদা বা্াশি রবরক্র িশচ্ছ প্যাশকশট। রকশনও রনলাম কশয়ক প্যাশকট।  

Dead Sea Beach  

Man – Mud Covered         

Swimmers  

          গশস্পশল খলো আশে ্ে ষন নদীি ধাশি যীশুখৃিশক খসন্ট ্ন দীরেি কশিরেশলন । এবাি 

এলাম খসই পরবত্র স্থাশন – ্ে ষন নদীি ধাশি – খোট সরু নদী আি িাি খঘালা ্ল – এই িল 

পরবত্র ্ে ষন নদী । আমশদি গাইে খদেশলা খসই পার্িটি যাি ওপি দকর শয় দীরেি িশয়রেশলন 

যীশুখৃি । একটি রগ ষ্াি ভগ্নাবশশর্ ও খমশঝশি রকছু mosaicএি কা্ এেশনা রবদ্যমান । রগ ষ্াি 

মাশব ষল পার্শিি রসর  খনশম এশসশে খসই পার্ি পয ষন্ত খযোশন দকর শয় যীশুখৃি দীরেি িশলন । 

আমাশদি খসৌভাগ্যবশিঃ ্ে ষন নদীি ধাশি খসরদন একটি Baptismal Ceremony চলরেল। 

ফককিাশল িাও খদো িশয় খগল ।      

       এবাি ্ে ষন নদী খেশ  মরুভূরমি খভিি রদশয় লম্বা োইভ – Wadi Rum মরুভূরম । ঘণ্টা 

চাশিশকি পর্ খসশি এশস খপৌোলাম এক লাল বারলি মরুভূরমশি । প্রানগরিিারসক কাল খর্শক 

এোশন মানুশর্ি বসরি - িািও প্রমাণ আশে । সরু রগরিোশিি খভিশি পার্শি খোদাই কিা খসই 

সব েরব। িশব এোনকাি রবশশর্ আকর্ ষণ – Lawrence of Arabia চলরচ্চশত্রি পটভূরমকা । এই 

লাল বারলি মরুভূরমশি খযোশন এই েরবটি খিালা িশয়রেল খসোশন আশে একটি ্শলি উত্ স – 

িাি নাম আশগ কী রেল ্ানা খনই – বিষমান নাম Lawrence Spring । এোশনও কশয়কটি 

খবদুইশনি বাসা, খবদুইশনি গ্রাম, িাশদি উশটি ও খভ াি পাল – গ্রাশমি নাম Wadi Rum ।  

যাত্রা শুরু আবাি । এবাি ঘণ্টা দুশয়শকি োইশভি পি এশস খপৌেলাম আকাবাশি - ্ে ষশনি 

একমাত্র বন্দি – খলারিি সাগশিিই (Red Sea) একটি উপসাগি – আকাবা উপসাগশিি ধাশি । 

এই উপসাগশিি একধাশি ্ে ষন ও অন্যধাশি ইরাশয়ল। এোশন আসাি একটিই উশদ্দশ্য খলারিি 

সাগশি স্নান কিা । খিাশটশলি খপেশনই সাগি পাি । স্নান আি খিাশলানা ।  ্ল প্রচন্ড োন্ডা এেশনা। 

্ল শুধুই স্পশ ষই কিা িল। এোশন িাি কাটিশয় এবাি চললাম খপরাি রদশক। খপরা ্ে ষশনি প্রধান 

আকর্ ষণ| 

Lawrence of Arabia-র set      

Inscriptions                              

খপরা সম্বশয রকছু বলাি আশগ একটি আিব উপ্ারিি কর্া না বলশল খপরাি রববিণ 

অসম্পূণ ষ খর্শক যাশব । এই উপ্ারিি নাম Nabataean । উত্তি-পরিম আিব িা্য খর্শক 

এিা এশসরেল দরেণ ্ে ষন পয ষন্ত । খপরা রেল এশদি প্রধান শিি । রবজ্ঞ্শনিা বশলশেন এই 

উপ্ারিি মিন বুরেমান উপ্ারি প্রায় খনই বলা যায় । এশদি অরস্তে রেল  রিিপূব ষ ১,৫৫০ 

অশব্দি আশগ । এশদি উপ্ীরবকা রেল ব্যবসায় । এোন খর্শক ভািি, চীন, আরিকা, রমশি 

খদশ, ও ভূমধ্যসাগশিি উপকূশলি শিিগুশলা পয ষন্ত রবস্তীণ ষ রেল এশদি ব্যবসা । ভািশিি 

মশলাপারি, চীশনি রসল্ক, আরিকাি িারিি দকি ও চাম া, Dead Seaি asphalt ইিযারদ 

রেল এশদি ব্যবসাি উপাদান । প্ররিদ্বন্দ্বী গ্রীক ও খিামানশদি সশঙ্গ প্রচুি সংঘশর্ ষি পি ১০৬ 

রিোশব্দ খপরা খিাম সাম্রাশ্যি অন্তভূ ষি ি’ল । গ্রীস, খিাম, খমশসাপশটরময়া ও রমশিীয় 

রশশল্পি রমশ্রণ এোশন প্রচুি । খপরাশক আশিা সুন্দি কশিশে এি নানা িশঙি পার্ি।  
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Red Sea (Bay of Aqaba)         

Israel  

Road Sign: Camel Crossing 

রবশশর্ কশি লাল পার্শিি প্রাচুয ষ । খপরাি আশিক নাম Rose City  ।  ৩৬৩ রিিাশব্দ প্রচণ্ড 

ভুরমকম্পশিই খপরাি ধ্বংশসি শুরু । ্ল সিাবিাশিি েরিই প্রর্ম কািণ । িািপি ক্রমশ 

ব্যবসাি যািায়াশিি পর্ স্থশলি বদশল ্লপশর্ শুরু িল । আি খসই শুরু িল খপরাি পিশনি 

কািণ । খপরা পরিশমি রদগন্ত খর্শক সম্পূণ ষ িারিশয় খগল । প্রায় িা্াি বেি পশ  ১৮১২ সাশল 

Johan Ludwing Burckhardt খপরাশক আবাি আরবষ্কাি কিশলন। 

 প্রর্ম মাইল োশনক পশর্ি চারিরদশক শুষ্ক পািাশ ি মশধ্য গুিাি সারি । এগুশলা 

খবদুইনশদি বাসস্থান । িািপি এক মাইল খপরাি প্রশবশ পর্ (As-Siq) - সরু পর্ ।  দুধাশি ো া 

পার্ি ৩০০ ফুশটি ওপি িাি উচ্চিা । পার্শিি নানা িঙ । লালই খবশী । িলুদ, সবু্ ও 

কাশলাও আশে । কেশনা পুশিা পার্শিি এক িঙ আবাি কেশনা পার্শি নানা িশঙি তুরলি টান। 

শুধু িঙই নয় অশনক খোদাইশয়ি কা্ও আশে এই পার্শিি গাশয় গাশয় পশর্ি ধাশি ধাশি । ্ল 

সংিেশণি ্ন্য বকধ ও খসই ্ল শিশি খনওয়াি ্ন্য নালা আশে পশর্ি দুধাি রদশয় ।  

িকটশি িকটশি িোত্ই খযন খশর্ িশয় খগল পর্। ৩০০ ফুট উঁচু চুশ াি মাশঝ ১০ ফুট চও া 

ফারলি খভিি রদশয় উঁরক রদল খপরাি “Al-Khazneh” (Treasury) ।  ভুরলশয় রদল পশর্ি 

িারন্ত ।  লাল পার্শিি গাশয় খোদাই কিা এক রবিাট প্রাসাদ ।  েরবশিা অশনক খদশেরে । েরবশি 

খদো আি আসল খদোি রবিাট পার্ ষকয । খদো খযন আি খশর্ িয় না । 

 বকরদশক ঘুিশিই শুরু িল পার্শিি গাশয় খোদাই কিা সমারধি সারি – োইশন বকশয় 

এশকি পি এক খদো যাশচ্ছ িয়াল টূম্ব, আণ ষ টূম্ব, প্যাশলস টূম্ব, খশিটিউস খফ্ল্াশিনটিনাস টূম্ব, 

Obelisk টূম্ব । Obelisk িল ইর্রিয়ান ধািা । এবাি এল বকরদশকি পািাশ ি গাশয় রবিাট  

Amphitheatre ।  িািপি এশকি পি এক এল খিামান িা্পর্ ও িাি খিািণ (Temenos 

Gate), মাশব ষশলি িাস্তা, িাস্তাি দু ধাশি স্তশম্ভি সারি, খফায়ািা, আি Temple of Winged 

Lion ।     

Wadi Rum Desert       Al-Khaznah             

Entrance Gate           Urn Tomb  

একটি  পরিপূণ ষ খিামান  শিি।  েনন  কা্  এেশনা  চলশে ।   দূশি  পািাশ ি ওপশি  

Monastery (Ad-Deir) ।  ৮০০ রসর  খভশঙ খসোশন আি যাওয়া িল না। আি 

খদো িল না পািাশ ি ওপশি Nabataean Sacrifice-এি ্ায়গা ।  খসোশন আশেন 

Nabataean খদবিা – Dushara ।  

 খপরাশক ভার্াশি বণ ষনা কিা যায় না। প্রেিারত্বকিা বশলন খপরা পুিািন 

যুশগি অিম আিয ষ । ঐরিিারসক, প্রেিারেক, নৃরবজ্ঞানী, ভূিারেক, স্থপরি, 

প্রকৃরিরবজ্ঞানী যাশকই ধিা যায় িাি  কাশেই খপরা অরদ্বিীয়া । খপরাশক খদেশি খগশল 

খকানও রবশশর্জ্ঞ িওয়াি প্রশয়া্ন খনই । খপরা শুধু অবাক িশয় খদোি । করব Dean 

Bargon-এি(১)  Newdigate পুিোি প্রাপ্ত Petra করবিাি ভার্া রদশয়ই আ্শকি 

বণ ষনা খশর্ করি --  

      “ match me such marvel save in Eastern clime, a rose-red city 

half as old as time” -- খসই িল খপরা । 
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িলশদ বুশনা ফুল 

অশশাক নন্দী 

 

 

খিল লাইশনি ধাশি িলশদ বুশনা ফুল 

খিা্ খদরে ওশদি, ফুশট আশে রনভষশয় 

খভাশিি িাওয়াশি একটু দুশল আমাশক 

িাি োরন খদয় । 

আরম খিা ভশয় মরি যরদ ওপাশ খর্শক 

একটা খরন আমাশক রপঁশর্ খদয়। 

খোট িলশদ ফুশলি ভয় খনই  

কঠিন পার্ি আি খিশলি মাশঝ ওি ঘি, 

প্রকৃরিি রক অপূব ষ লীলা 

সুন্দিশক খিশেশে এক শি দানশবি মাশঝ, 

নিম শীিল বাসন্তী িশঙি ফুশল সার্শয়শে 

অসুন্দিশক লীলাময় কিশি । 

মশন িশলা খকাটি খকাটি বেি আশগ 

আমাশদি নীল পৃরর্বী রেল এক অরগ্নরপণ্ড 

িািপি এশলা বৃরি, দশ লে বেি ধশি, 

নীল সমুদ্র আি ঘন বশন ভিশলা বসুযিা । 

খসই বাসন্তী ফুল ওশদিই প্র্ন্ম, 

অরগ্নরপন্ড িশলা সুন্দশিি লীলা । 

মশন িশলা কঠিশনি মাশঝ আশে সুন্দশিি বাস, 

আঘাি কশি খদে ওশক, পাশব স্বণ ষময়ী খসানা 

আি রদব্যশ্যারি িীিা, 

খিল লাইশনি ধাশি বাসন্তী বুশনা ফুল 

নীিশব ফুশট আশে, 

যুগান্তশিি সুন্দিশক ও খয বশয় চশলশে --- 

ও আমায় বলশে, আরম পৃরর্বীি ভাশলাবাসাশক বশয় চশলরে-- 

আমাি িশঙ, আমাি নিম পাপর শি, 

আমায় ভাশলাবাশসা, আমায় যে কশি তুশল নাও ঘশি।  

 

কযানসাশিি  সাশর্  
মানস িায় খচৌধুিী  

 

আয়না ভাশলাবারস, প্ররিরবম্ব বড্ড ভাশলা লাশগ,  

সব ব  ব , 

ভাশলাশক আশিা ভাশলা । 

অশনক সময় মানায় না । 

সরিয িশয় উশে রমশে, 

িবু আয়না ভাশলা লাশগ । 

আয়নায় খুরঁ্ আমাি কযানসািশক । 

লুরকশয় আশে, সংশগাপশন । 

িাই িািাকাি খনই, িবু কিশবাধ --  

অশনক বকচাি খপ্রিণায় বাধা। 

রবশাল পর্টা খিাধ ক’খি আশে দু’িাি আগশল, 

সামশন ধুধু, রনিাবিণ । 

এটা খিা সংকীণ ষিা, ভালবাসা খনই, খকন চাইশবা ? 

রনশ্শক শ্রো করি, িাই সবাি প্ররি শ্রোবান । 

প্ররিবাশদ আরম মুেি । 

আয়না ভালবারস । সংকল্প আশে । 

আরম চশলরে খশর্ ল াশয় কযানসাশিি সাশর্, 

কযানসাশিি সাশর্ ।  
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অশচনা নািী 

খসামনার্ সিকাি                    

অিনুি  কর্া 

 সকালশবলা ম্যানিাটশনি অরফশস খপৌঁশে ল্যাপটপ েরকং খেশশন লারগশয়রে অমরন খমাবাইল খবশ্ উেল । সশিশিা িলা 

খর্শক খদো যায় দূশি োচু অফ রলবাটি ষ । রকন্তু খস সব খদশে অরভভূি িওয়াি রদন আি খনই । এেন খফান এশলই রশিদক া রদশয় 

একটা োন্ডা খরাি বশয় যায় । খকানও বাঙারলি খফান নয় খিা ? ঠিক িাই ।  রূপম । ইচ্ছা না িশলও খফানটা ধিলাম । 

- অিনু ? 

- বলরে । 

- কী ব্যাপাি বল খিা ? খিািা কী আি আমাশদি শারন্তশি র্াকশি রদরব না ?     

- না মাশন ? কী িশয়শে ? 

- কী িশয়শে ? অরুরণমাি মাশয়ি কযান্সাি ধিা পশ শে । খদশ খর্শক খফান খপশয় ও খিা োওয়া দাওয়া বয কশি রদশয়শে । রিন 

রদশনি মার্ায় ইশমল এল "কী খি খুব খিা গব ষ কিরেরল খমশয় এম আই টি খি চান্স খপশয়শে বশল ? এেন খকমন  লাগশে ? মাশয়ি 

্ন্য খদশশ যারব না খমশয়ি ্ন্য পাটি ষ রদরব ?" 

-  ইশমল …মাশন ? 

- র্াক আি ন্যাকামী কিশি িশব না । খদে কুিকীরন@ইয়াহু.কম খিাি না খিাি খবৌশয়ি  ইশমল আই রে িা রনশয় আমাশদি খকানও 

মার্াব্যর্া খনই । িশব ওটা খয খিাশদি বার  খর্শকই আসশে িা এোনকাি সব বাঙ্গালীিা ্াশন । িশব আমিাও ো ব না । এি 

একটা রবরিি কিবই । 

খফানটা খকশট রদল রূপম । 

'খিাি খবৌ' । ওিা আ্কাল সুচরিিাি নাম উচ্চািণ কিশি ঘৃণা খবাধ কশি । অর্চ এই রূপম/অরুরণমা, রমলন/অ্ন্তা, প্রবাল/রমিা, 

সুরমি/িাধা, অভ্র/বনানী, রমরিিদা/অঞ্জনারদ - এশদি সাশর্ এি বেি কি আড্ডা, শরনবাশিি রেনাি , িরববাশিি লাঞ্চ, খেশলশমশয়শদি 

্ন্মরদশনি পাটি ষ, রপকরনক, খবঙ্গরল অযাশসারসশয়শশনি সিস্বিী পুশ্া, িবী্দ্র ্য়ন্তী, দুগ ষা পূ্া - কী না কশিশে এি রদন । আ্ মুে 

খদোশদরে বয । এসশবি শুরু বেি দুশয়ক আশগ । আমাশদি একমাত্র খমশয় িাকা যেন িাই স্কুল পাস কশি খকানও ভাল কশলশ্ চান্স 

খপল না  িেন খর্শকই খদরে সুচরিিাি মুে গম্ভীি । বন্ধুশদি খফান কিা বয - কাউশক বার শি োশক না - খকউ আসশি বলশল এর শয় 

যায় । একরদন র্শেস কিলাম 'কী িল খিামাি ? খমলাশমশা বয কশি রদচ্ছ নারক ?' সু উত্তি রদল 'আ্কাল ওশদি সাশর্ রমশশি 

খগশল মার্া গিম িশয় যায়' । আরমও আি কর্া বা াই রন ।   

এি করদন পশি িোত্ এক সযযায় রমলনিা খফান কশি বলল আসরে, ্রুিী কর্া আশে । রমলন আি অ্ন্তা এশল সু চা কশি রনশয় 

এল । ওিা খদেরেলাম খবশ গম্ভীি । িোত্ অ্ন্তা সু খক র্শগস কিল, ' কুিকীরন@ইয়াহু.কম কী খিাি ইশমইল আই রে ?’  

সু বলল 'না খিা ।'  রকন্তু ওি মুেশচাে খদশে মশন িল অবাক িওয়াি বদশল খুরশি আভা ।  
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- খদে বাশ্ কর্া বলরব না । ইংরলশ অেশি বাংলা কর্া "খদশ খর্শক পশনি িা্াি টাকা দাশমি শার  রকশন খদরে খুব েকট ! রনশ্ি 

খচিািা রক ভুশল খগরেস ? খদে আবাি ওই শার  পশ  েরব খফসবুশক খপাে করিস না ! খদশশি খলাশকিা বলশব 'খিাশদি ওোশন 

আ্কাল কাশ্ি খলাক পাওয়া যায় বুরঝ’ ?" 

- আরম খয পাঠিশয়রে খিাশক খক বলল - সুচরিিাি গলায় িীরিমি খুরশি ঝলক । 

- খদে শা ীি দামটা োরল খিাশকই বশলরেলাম - খেশ  খদবাি পাত্রী নয় অ্ন্তা । 

- খস খিা কলকািাি খদাকানদািও দামটা ্াশন - এবাি সরিযই খিশস গর শয় প ল সুচরিিা । 

ওিা আি বসশলা না । চা না খেশয়ই চশল খগল । আরম স্তরম্ভি । সু খক বললাম 'তুরম সরিযই ওই ইশমলটা পাঠিশয়রেশল ?' সু খঁরচশয় 

উেল 'িযক , িযক, িযক, খবশ কশিরে’। 

উশে খশায়াি ঘশি চশল খগল সু । খসরদন আি এ রনশয় খকান কর্া িয় রন । 

এি প্রায় এক মাস বাশদ, এক রদন সকাশল অভ্রি খফান অরফশস । '্রুিী কর্া আশে, লাশঞ্চি সময় খিাশক অরফস খর্শক তুশল খনব’। 

অভ্র গার  রনশয় এশসরেল । কাোকারে চাইরন্ বাশফশি রগশয় খদরে চকশদি িাট - রূপম, রমলন, প্রবাল, সুরমি, রমরিিদা, অরুরণমা, 

অ্ন্তা, রমিা, িাধা, বনানী, অঞ্জনারদ – সবাই িার্ি । আশগি রদশনি মি খঁরচশয় উেলাম 'এরক ! সাপ্র ষাই্ পাটি ষ নারক ?' ওিা খকউ 

িাসল না । শুধু বনানী বলল, ‘চল অিনুদা, োবাি রনশয় নাও , িািপি কর্া বলা যাশব’। দশ েলাশি অল ইউ কযান ইট । রেশদও 

খপশয়রেল । সবাই খয যাি ভরিষ খপ্ল্ট রনশয় এশস বসলাম । িেনও ্ারন না আমাি ্ন্য কী অশপো কিশে । 

প্রর্শম রমিা শুরু কিশলা । অিনুদা, তুরম কিটা ্ান আমিা ্ারন না, গি কশয়ক রদন আমিা সবাই কুিকীরন@ইয়াহু.কম খর্শক 

ভীর্ণ বাশ্ বাশ্ ইশমল পারচ্ছ । আমিা ্ারন এগুশলা সবই সুচরিিাি খলো । আমাি বাবা কলকািায় র্াশকন, বয়স আরশি উপি । 

্ীবশন কেশনা মদ খেকন রন । এক রদন িাস্তায় খবরিশয় িকটশি রগশয় গশিষ পশ  পা খভশঙ্গশে । খমল এল 'আি এোন খর্শক বাবাি ্ন্য 

েচ রনশয় যাস না, িাস্তায় খবরিশয় মািলারম কশি খলাশকি মাি খেশয় একটা পা খভশঙ্গশে, এিপি আশিকটাও যাশব' । 

- রকন্তু খিামাশদি সাশর্ অশনকরদন খিা সুচরিিাি খযাগাশযাগ খনই - ও এি সব ্ানশব কী কশি ? আমাি গলা রনশ্ি কাশেই 

অন্যিকম লাগশলা ! আরম কী সুচরিিাি িশয় ওকালরি কিরে ?  

খস কর্া আমিাও খভশবরে । আসশল আমাশদি খেশলশমশয়শদি খনটওয়াকষ খুব েং । রমিা বশল চলল  

- খিামাি খমশয় িাকাশক একরদন খফান কশিরেলাম । ও বলল খিা্ ওি মা ওশক খফান কশি সব মারসশদি কর্া র্শেস কশি । ও 

বন্ধুশদি কাশে যা খশাশন িাই মাশক বশল । িাকাশক অবশ্য আরম আি রকছু বরল রন । 

- আরম বয়শস ব  বশল খবাধিয় তুই খিাকারি কশি রন, রকন্তু যা রলশেশে িা খিামাশদি সামশন বলশি আমাি লজ্জায় মার্া কাটা যাশচ্ছ, 

অঞ্জনারদ বশল উেশলন । িশব চুপ কশি র্াকশি খিা পািব না, িািশল এটা চলশিই র্াকশব । ্ান খবাধিয় খিামাশদি রমরিিদাি চাকরি 

খনই । ও খিা আবাি গান বা্না ভালবাশস । খমল এল 'এবাি মুশে িঙ খমশে খিে লাইট এরিয়ায় রগশয় লাইন দাও, সংসাি চালাশব কী 

কশি ? বিশক বল তুরম যেন েশদ্দি সামলাচ্ছ, িেন টুরপ খুশল িাস্তাি খমাশ  দকর শয় খঁশ  গলায় িবী্দ্রসঙ্গীি গাইশি, রকছু বা রি 

খিা্গাি িশব' । 

- আমাি বাবা ও শাশুর শক এক সাশর্ গি সামাশি খদশ খর্শক এশনরে । িাধা বলল । খমল এল, 'খিাশদি খিা একটাই খগে রুম, বাবা ও 

শাশুর  কী একই ঘশি ? এবাি ইেশনি মরন্দশি রগশয় মালা বদল করিশয় খন - ওটাই বা বারক র্াশক খকন' । 

- খেশলশদিও বাদ খদয় রন । রমলন বশল উেল । আমাশক আ্কাল প্রায়ই টুযশি খযশি িয় ।  খিাি কুিকীরন রলশেশে 'বউ খিা মাত্র একশ 

েলাশি ঘশি খলাক রনশচ্ছ, খিটটা একটু বা াশি বল, প্রসশদিও খিা খেটাস র্াশক ।' 

- আমাি ননশদি খেশল টুবাই এম এস কিশি এোশন এশসশে খদশ খর্শক । অরুরণমা বলল । করদন আশগ আমাি খমশয় পৃর্াি সাশর্ 
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শরপং মশল রগশয় সুচরিিাি সাশর্ খদো । পৃর্া খিা রকছুই ্াশন না । মারস মারস কশি অশনক গল্প কশিশে । বার  এশস আমায় বলশিই 

আরম ভশয় ককটা । ঠিক যা খভশবরে । িাশত্রই খমল এল, 'তুই কী খিশলগু িশয় খগরেস ? খমশয়শক রপসতুশিা দাদাি সাশর্ খেট কিশি 

পাোরচ্চস ?'     

- এ খিা িবু ভাল । বনানী এিেণ চুপ কশি রেল । এবাি বশল উেল । রিমলীশক খিা খিামিা ্ন্ম খর্শক খদেশো অিনুদা । এেন খগ্রে 

নাইন । খসরদন স্কুশল িোত্ খপশট ব্যর্া । ওিাই নাইন ওয়ান ওয়ান খেশক িসরপটাশল পাঠিশয়শে । োিাি বলল অযাশপনরেসাইটিস । 

অপাশিশশনি পি দুরদন িসরপটাশল খর্শক বার  এশসশে । পশিি সপ্তাশি কুিরকনীি খমল, 'অযাবিসন িশয় খগল ? বাচ্চাটাি বাবা খক ? 

চীনা না কাললু ?'   

ওিা আিও অশনক রকছু বশল যারচ্ছল । আমাি কাশন আি রকছু ঢুকরেল না । সুচরিিা এি নীচ ? এি কদয ষ ? ওশদি খেকটগুশলা ন শে 

খদেশি পারচ্ছলাম । শব্দগুশলা খবর শয় খকার্ায় িারিশয় যারচ্ছল । আমাি কাশন রকছুই আসরেল না ।  

 

 

সুচরিিাি  কর্া 

 আ্ অশনকেণ দত্ত মারসমাি সাশর্ খফাশন কর্া িল । খেশলি রবশয় রশকাশগাি এক বাঙারল খমশয়ি সাশর্, বাি বাি 

বলরেশলন রবশয়ি বিযাত্রী যাবাি কর্া রশকাশগাশি । যা িারস পারচ্ছল । মারসমা খিা ্াশনন না ওনাি খমশয় বনানী আমাশক দুচশে 

খদেশি পাশি না । যেন শুনশব ওি মা ওি ভাইশয়ি রবশয়শি রনমন্ত্রন কশিশে আমাশদি, এশকবাশি তুলকালাম লারগশয় খদশব । ইশ, 

দৃশ্যটা যরদ খদেশি খপিাম ! এই সব বাঙারল খমশয়গুশলাশক খদেশল আ্কাল আমাি পা খর্শক মার্া অবরধ জ্বশল যায় । সবকটা 

রিংসুশট, অিংকািী, আি স্বার্ ষপি । ভাবশি অবাক লাশগ এি বেি ওশদি সাশর্ রমশিাম কী ভাশব । এই খয বনানী ! খমশয় রিমলী িাই 

স্কুশল খগল কী না খগল, ওি গান শুরু িশয় খগল, আমাি খমশয় খিা বশল রদশয়শে োনশফাে ষ, ইশয়ল, িাভ ষাে ষ, এম আই টি - খকার্াও যাশব 

না - এ খমশয়শক রনশয় কী খয কিব ! আশি খকার্ায় চান্স পায় আশগ খদে । িাওশিা চাি বেি খদরি । আি যা সব পাকা খমশয়, এই 

বয়স খর্শকই বয়শিন্ড । িয়ি খদেশবা িাই স্কুল ো াি আশগই কাশিা গলায় ঝুশল পশ শে । যা একোন ইশমল খঝশ রে, খেশপ আগুন ।  

আ্কাল খয খমশয়গুশলা রবশয় কিশে খসগুশলাশিা আিও অসিয । খবরশিভাগ রবশয়ি আশগই এশদশশ এশসশে প শি বা চাকরি রনশয় । 

আমাশদি এমনভাশব খদেশব খযন আমিা বশিি ঘাশ  খচশপ এশদশশ এশসরে । রনশ্শদি খযাগ্যিায় ভািিবশর্ ষি সীমানা পাি িশি 

পািিাম না । খিমরন ন্যাকা ন্যাকা কর্া । ওই এক আশেন রমরিিদা । রনশ্শক ভাশবন খিমন্ত । খকার্াও গান বা্না িশলই প্রর্শম 

অশনক বািানা কশিন - আবাি আমাশক খকন, আরম খিা সব ্ায়গাশিই গাই । আি খমশয়গুশলা শুরু কিশব , একদম না বলশবন না 

রমরিিদা, গান না খগশয় এোন খর্শক যান খদরে । িেন খযন উপায় না খদশে রমরিিদা গান ধিশবন । আি আমাশক খদেশল ওই গানটা 

গাইশবনই - 'কী গান খশানাশবা বল, ওশগা সুচরিিা' । আশগ খবাকা রেলাম, ওনাি কর্ায় িাসিাম, এেন বুরঝ সব কটা পািভাট ষ । 

অরুরণমা খিা আশিক । িাি গব ষ রক না িাি বি খকানও কযারসশনা খর্শক কেশনা োরল িাশি খফশি না । বলশি ইচ্ছা কশি খিাি শ্বশুি 

খবাধিয় মিাভািশিি শকুরনি বংশধি । ্াি জুয়ািী । শকুরন নয়, বলা উরচি শকুন । এই বয়শসও রূপমদাি খচাে খঘাশি িকটুি বয়সী 

খমশয়শদি উপি । অ্ন্তাি খিা আবাি বি েক মাশকষশট পয়সা কশিশে ব’খল এি গব ষ খযন খনাশবল প্রাই্ খপশয়শে । সব খর্শক ভাল 

রদশয়রে িাধাশক । বাবা ও শাশুর  গা খঁর্াশঁরর্ কশি দকর শয় নায়াগ্রা ফলশসি সামশন েরব তুশলশেন উদ্ভারসি মুশে—আবাি খসই 

ফশটা খপাে কশিশে খফসবুশক । এমন ইশমল রদশয়রে খয পশিি রদনই খফসবুক খর্শক ফশটা রেরলট । একটাই আফশসাস । ইশমল প াি 

সময় ওশদি খচাে মুশেি ভাব কী িল খদেশি পাই না ।  

              অিনুটাও আ্কাল খকমন িশয় যাশচ্ছ । খবাকাশট ধিশনি । এি রদন আশমরিকায় খর্শকও খসই খভশিা বাঙারল িশয় খগল । 

এেন মশন িয় অল্পবয়শস ওশক খেশ  খকানও সাদা খেশলশক ধিা উরচি রেল । এেন টূ খলট । যাই এবাি ল্যাপটশপ বশস কুিরকনীশক 

ঘুম খর্শক তুরল ।              
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অিনুি  কর্া 

 আ্ মঙ্গলবাি । মনটা বড্ড োিাপ । মশন পশ  খোট খবলায় মাশয়ি িাি ধ’খি কালীঘাশটি কালী মরন্দশি খযিাম শরন রক 

মঙ্গলবাশি । ব  িশয় ভাবিাম ওসব কুসংোি, মরন্দি, পুশ্া খর্শক শি িাি দূশি র্াকিাম । রকন্তু আ্ ভীর্ণ ইচ্ছা কিশে মা কালীি 

ওই শান্ত শীিল মূরিষি সামশন রগশয় বশস র্ারক । বরল আমাি সব রকছু রনশয় শুধু শারন্ত দাও । 

সকাশল অরফশস প্রবাল আি অভ্র এশসরেল । প্রায় খ্াি কশিই আমাশক রনশয় খগল িীশিশশি খচম্বাশি । িীশিশ আমাশদি খর্শক খবশ 

খোট । রকন্তু এই বয়শসই সাইরক্রয়াররি বশল নাম কশিশে । সকাশল ওি এক ঘণ্টা োরল রেল । ওিা কুিরকনীি সব ইশমলগুশলাি রপ্রন্ট 

আউট রনশয় এশসরেল । িীশিশ সব শুশন বলল এটা এক ধিশনি রেশত্ ্ াশিরনয়া । যািা মানরসকভাশব দুব ষল, িাশদি মশনি খোভ অশনক 

সময় আশক্রাশশ পরিণি িয় । অিনুদা, খোট খবলায় খদশশ খদশেন রন, িাস্তাঘাশট পাগল বা পাগলী ঘুশি খব াশচ্ছ - আি যাশক খদেশে 

গালাগারল রদশচ্ছ । এটাও িাই । শুধু গালাগারল রদশচ্ছ ইশমশল । সবাইশক োিাপ কল্পনা কিশি কিশি একরদন কল্পনাটাই সরিয বশল মশন 

িয় । িশব রচন্তা কিশবন না । সব রকছুিই রচরকত্সা আশে । িাইশে ইভরনং-এ সুচরিিারদশক রনশয় আসুন । কিগুশলা খটে কিব । িশব 

িযক, সময় সময় এিা রকন্তু খেন্ািাস িশি পাশি । রবশশর্ কশি ররটশমন্ট শুরু ি’খল ।  িেন এক বার শি র্াকা ঠিক নয় । িাশত্র যেন 

ঘুমশবন িেন আপনািও েরি কশি রদশি পাশি । িাই মানরসক িাসপািাশল িােশি িশব রকছু রদন । একদম ভাবশবন না । এোনকাি 

মানরসক িাসপািাল খুব ভাল । করদন পশিই খদেশবন ভাল িশয় খগশেন ।  

সু মানরসক িাসপািাশল ? না, অসম্ভব । প্রবালিা খবাঝাল, খদে, রুপম আি সুরমি খুব খিশগ আশে । ওিা চাইরেল ইশমলগুশলা রনশয় 

পুরলশশি কাশে খযশি । আই রপ অযাশেস খর্শক ওিা খলাশকট কশি খদশব খকান করম্পউটাি খর্শক খমলগুশলা এশসশে । িািপি খিাি 

বার ি সাচ ষ ওয়াশিণ্ট বাি কিশি পািশল খিাশদি দু্নাি িাশিই িািক া প শিা । আমিা ্ারন খিাি খকানও খদার্ খনই । তুই শুধু 

একটু খবরশ ভাশলামানুর্ । বউশক সময়মি কশরাল কিশি পারিস রন । িাই আইরন ঝাশমলাি খর্শক এটা ভাল না ? আমিাও চাই 

সুচরিিা আবাি আশগি মি ভাল িশয় যাক । করদশনি খিা ব্যাপাি । 

রকন্তু সু িার্ িশব িীশিশশি কাশে খযশি? সযযাি পি বার  রফশি ওশক বললাম, খিামাি শিীিটা খবাধিয় ভাল যাশচ্ছ না, একটুশিই 

আ্কাল মার্া গিম কি । এই শুক্রবাি একবাি োিাি খদরেশয় খনব ।  

সু খুব শান্তভাশব আমাি রদশক িাকাল । র্শেস কিশলা খকান োিাি ?  

একটু ভশয় ভশয় িীশিশশি নাম বললাম । অবাক িশয় খদেলাম সু খিশগ খগল না । শুধু বলল 'আচ্ছা' । 

আ্ বুধবাি । খিা্কাশিি মশিা খুব খভাশি অরফস যাব বশল নিরি িশয় খবরিশয়রে, খদরে গার টা োইভওশয়শি িাস্তাি রদশক মুে কশি 

দকর শয় । রকন্তু আরম খিা বিাবি গ্যািাশ্ি রদশক মুে কশি িারে । কাল রক রিভাস ষ কশি খিশেরেলাম ? মশন খিা িশচ্ছ না । কী ্ারন সু-

ি সাশর্ সাশর্ আমাি মার্াটাও খবাধিয় োিাপ িশয় যাশচ্ছ । খোটশবলায় স্কুশল যাওয়াি সময় মা বলশিন, 'সাবধাশন যাস ।'  মা-খিা 

কশবই উপশি চশল খগশেন । অর্চ আিয ষ, ঠিক খযন রফশরফশ ক’খি মা-ি গলা শুনলাম, 'খোকা, সাবধাশন যাস' ।     

অশনকরদন আশগ রমরিিদাি গলায় খশানা খিমন্তি একটা গান মশন প ল -"আসব না রফশি আি/আসব না রফশি খকানরদন ।"  রমরিিদা 

কী অপূব ষ গান কশিন । ইশ খবচািাি এেশনা খবাধিয় চাকরি খনই । খদশশ র্াকশল নামকিা গায়ক িশি পািশিন ।  

গার শি উেশি রগশয় খদরে সু এশস দকর শয়শে । ও খিা এি খভাশি ওশে না । খচাোশচারে িশি সু ফ্ল্াইং রকস ছুশ  রদল । মুশে মৃদু িারস । 

আরমও অশনকরদন আশগি মি োন িাি বার শয় লুশফ রনলাম । এই খমশয়শক আরম কী কশি পাগলা গািশদ পাোব ? না না, রকছুশিই 

পািব না ।  

গার শি রগশয় উেলাম । খসই গানটা মার্াি মশধ্য এেশনা ঘুিশে । এশকক রদন এিকম িয় । “যাবাি পশর্ পরর্ক যেন রপেন রফশি চায়/

খফশল আসা রদনশক খদশে মন খয খভশঙ যায় । খচাশেি আশলা রনভল যেন মশনি আশলা খজ্বশল/একলা এশসরে আরম একলা যাব চশল ।"  
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সু এেশনা দকর শয় আশে । ও রক বুঝশি খপশিশে আমিা কী প্ল্যান কিরে ? উঃ ভগবান, এই খদাটানা খর্শক আমায় মুরি দাও, মুরি 

দাও । 

সুচরিিাি  কর্া 

 অিনু গার  চারলশয় চশল খগল । ওশক খশর্বাশিি মি ফ্ল্াইং রকস রদলাম । এেন আমাি অশনক কা্ । ঘশি রগশয় ল্যাপটশপ 

খদেশি িশব কি কম েিশচ রফউনািাল কিা যায় । খকার্ায় খদশেরেলাম এমরন েিচ $2,500, রভউইং খযাগ কিশল $4,000 । 

িা ািার  খদেশি িশব । এিপি খলাক্ন আসশি শুরু কিশল খিা খশাশক পার্ি িশয় যাবাি অরভনয় কিশি িশব । সরিয গুগুল এি 

্বাব খনই । কাল মাত্র দশ রমরনশট বাি কশি খফললাম একটা স্ক্রু োইভাি রদশয় কী কশি গার ি িন্ট খেক নি কশি খদওয়া যায় । 

আবাি ওিা বাি বাি মশন করিশয় রদশয়শে, গার  োট ষ রদশয় খযন রিভাস ষ না কিশি িয় । িাই খিা কাল আশগ গার  িাস্তাি রদশক মুে 

কশি খিশেরেলাম । সকাশল উশে রগশয়রেলাম ও রকছু সশন্দি কশি কী না খদেশি । অিনু রকছু খবাশঝই রন । আমাশক খুব খবাকা খভশবশে 

। ভুশল খগশে খয িীশিশশি জুরনয়ি খয সাউর্ ইরন্ডয়ান খমশয়টা কা্ কশি, লিা, ও খোট খবলায় আমাি খবাশনি িাসশমট রেল রদরিশি । 

লিাই খিা আমাশক কাল দুপুশি খফান কশি ্ানাশলা, “সুচরিিারদ, সামরর্ং ইস রফরশ - ইওি িাসশবণ্ড খকম টু িীশিশ উইর্ টু খবঙ্গরল 

খিণ্ডস । খদ ওয়াি টরকঙ্গ ইন খবঙ্গরল বাট ইট সীম্স লাইক এ কন্সরপশিরস টু খসন্ড উ টু অযান অযাসাইলাম সুন । রব খকয়ািফুল ।” 

অিনু আমাশক পাগলা গািশদ পাঠিশয় িািপি রক রেশভাস ষ রনশি চায় ? রনশয় কাশক রবশয় কিশি চায় ? ওই মুটকী বনানীশক ? যাি 

বার  খগশল দরিব া রনশয় এশস 'অিনুদা, আশিকটা নাও, আশিকটা নাও’ কশি খিামাি গাশয় ঢশল প শিা ? এই িাস্তাটা আমাি বার ি 

সামশন খর্শক খসা্া রগশয় একটা টি ্াংশশন পশ শে । খসোশন েপ সাইন । ক্রস রেট রদশয় এ সময় প্রচুি গার  যায় । েপ সাইশন খেক 

কসশব, গার  খসা্া িাস্তাি মশধ্য রগশয় প শব রারফশকি মাশঝ । শুক্রবাি িীশিশশি কাশে আমায় রনশয় খযশি খচশয়রেশল না ? সরি, িাি 

বদশল িীশিশই আসশব খিামায় কাসশকশট খশায়া অবস্থায় খদেশি ।   

অিনু, তুরম খকন আমাি রকসটা লুফশি খগশল খসই অশনক রদন আশগি মি ? িেন িাকা খবাধিয় বেি দুই । সামাশি গার  রনশয় চশল 

খযিাম খকানও পািাশ  । িাকাি রপেশন দকর শয় আরম ফ্ল্াইং রকস ছুশ  রদিাম । তুরম োন িাি বার শয় লুশফ রনশি । িাকা বুঝশি না 

খপশি খিামায় র্শগস কিি, ‘বাবা কী লুফশল ?’ তুরম খিশস বলশি, ‘একটা প্র্াপরি ।’  িািপি মুশো খুশল বলশি, ‘যাঃ, উশ  খগল ।’ 

িাকাি সাশর্ লুশকাচুরি খেলশি খেলশি গাশেি আ াশল লুরকশয় প শি । িাকা খুশঁ্ না খপশয় ককদশি ককদশি এশস বলশিা, ‘বাবা 

খকার্ায় ? খদেশি পারচ্ছ না ।’ আরম খিশস গােটা খদরেশয় রদিাম । এেন কী িশব ? আ্ যেন িাকা এশস ককদশি ককদশি বলশব ‘বাবা 

খকার্ায় ? খদেশি পারচ্ছ না’ - আরম কী উত্তি খদব ? এটা আরম কী কিলাম ! এটা আরম কী কিলাম ! এটা আরম কী কিলাম ! আরম 

রক সরিযই পাগল িশয় খগরে ?  

ওই খয খফান বা্শে ! ওরদশক কী অিনু ? “সু, আ্ ভীর্ণ খ্াি খঁশচ রগশয়রে - খেক কা্ কিরেল না, েপ সাইশন না খর্শম গার  

খসা্া িাস্তাি ওপাশি ফুটপাশর্ - ভারগ্যস খকানও গার  রেল না ।”  নারক পুরলশ ? “ইস রদস অটনু খি’স খিরসশেন্স ? সরি ম্যাম, অটনু 

ইস খনা খমাি, স্পট খেে ইন আ কাি অযারিশেন্ট ।” খফানটা খবশ্ই চশলশে । আরম খকন উেশি পািরে না খসাফা খর্শক ? মশন িশচ্ছ 

পাদুশটা খযন কাশপ ষশটি সাশর্ খপশিক রদশয় জুশ  রদশয়শে । অিনু না পুরলশ ? পুরলশ না অিনু ? ভগবান খযন অিনু িয়, অিনু, অিনু, 

অিনু । 

************* এই গশল্পি সব চরিত্র কাল্পরনক ***************  
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AC খনই, সাশবকী বার ি ঘ ঘশ  পাোি নীশচ 

রক রনরিশন্ত ঘুশমাশচ্ছ ব িা । 

বাইশি খকার্াও কুব কুব কশি োকশে অশচনা পারে 

এই প্রেি িপন িাশপ ---------- 

 

এক একরদন খশর্িাি অবরধ facebook খুশল বশস র্ারক 

্ন্মরদশন খকক কাটশি রদইরন এবাি, 

অর্চ এোশন রিনশ সািাত্তিটা শুশভচ্ছা- 

এি এি শুভাকারঙ্খ আমাি? 

  নারক social network এি net রঁশ  

রমশশ খগশে বন্ধু ও শত্রুি দল ! 

খনশাগ্রশস্তি মশিা পাোশি র্ারক thank you notes. 

  িাি রিনশট দশশও িাস্তায় গার ি শব্দ 

ঘশি ঘশি খোলা laptop ও iPad এি নীলাভ দুযরি । 

দুরনয়া খকাশনাোশনই আি পুশিািাি ঘুশমায় না কেশনা, 

ইশচ্ছ ও অরনশচ্ছশি খ্শগ র্াশক । 

Mobile-এ, Twitter-এ, Facebook-এ, Chain mail-এ 

শব্দ আি কর্াগুশলা ঘুশি ঘুশি রফশি যায় 

      ফুশিায় না কেশনা । 

স্বেগুশলা বারক আশে রকছু? 

নারক, যািা রেল রনশয় খগল খসানাি িিী------ 

 

এক একরদন সকাল সািটা চরিশশই ঝকঝশক নীল আকাশ, 

     ঝলমশল খিাদ্দুি, খমরিন খলয়াি খনই । 

খেশলশক স্কুশল েপ কশি ব িাস্তায় উেশিই খদরে 

দূশিি পািা টা খকমন কাশে এশস িািোরন রদশচ্ছ । 

খচনা িাস্তাটাও ভািী মায়াবী সুন্দি । 

চ াই পারেি খপেশন ঈগশলি মশিা 

পাশশি খলশন রমরন কুযপাশিি খপেশন ধাওয়া কশিশে একটা িামাি । 

আমাি খলফট টাশন ষি লাইট কেন খয গ্রীন িল, 

 খপেন খর্শক honk কিশে অনধয ষ চালক । 

অরফসপা াি খোট িাস্তাটায় খচিীগােগুশলা ভশি খগশে খগালাপী ও 

সাদায়  

যে কশি ঘাস কাটশে দু্ন মারল, 

আিা, আর্ এ বসশন্ত ------- 

এক একরদন দুপুশি বশস র্ারক স্মৃরিি শিশি, 

িাস্তা রদশয় চশল যাশচ্ছ আইসক্রীমওয়ালা । 

টিরভিীন রনস্তব্ধ দুপুশি, মা-খ্েীমাি ভািঘুশমি সুশযাশগ, 

আচাশিি বয়াম খুশল ভাগ কিরে ভাইশবাশনিা । 

   প াি খটরবশল আধশোলা অশিি বই, অসমাপ্ত ছুটিি কা্ । 

্ানলাি ে ের  তুশল সন্তপ ষশন 

      প শী বাযবীি সশঙ্গ চলশে কশর্াপকর্ন । 

খো রদ এক খকাশণ পািা ওিাশচ্ছ আনন্দশলাশকি 

কারকমা ওোি আশগ খশর্ কিশি িশব । 

এই সময় 

সুপণ ষা চশটাপাধ্যায় 
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অবলম্বন 
অরপ ষিা রমত্র 

              

                                                খভাি-িারত্রি ঘুমটা ব  রপ্রয় পরিমশলি ।  খশর্ িাশি বার্রুম খর্শক এশস গাশয়ি চাদিটা 

িালকা ক’খি খটশন খচােটা বয িােশি ভাশলাবাশসন ।  িাশি প্রায় রিনবাি এেন উেশি িয় ।  পুশিাশনা অশভযস মশিা মার্াি কাশে 

টচ ষটা র্াশক ।  খদািlলাি পূশবি এই ঘশি ্ানলা রদশয় অশনক আশলা খঢাশক ।  িা ি’খলও টচ ষ িাশি রনশয় বার্রুম খযশি ভিসা লাশগ 

অশনক ।  খচাে বয র্াকা অবস্থায় খটি পান খদয়াল ঘর শি ঘন্টাি শব্দ ।  না, পকচটা ঘণ্টা বা্াি পি আি একটাও শুনশি খপশলন 

খযন ।  আি শুশয় র্াকা যাশব না ।  আধ ঘণ্টা পশি খভালাি মা-ি দি্ায় খবল খদবাি শব্দ িশব ।  রবোনাি োনরদশক খগাদশিশ্ি 

আলমারিশি একটা আয়না আশে ।  ওোশন রনশ্ি মুে খদশে রনশল আি খকাশনা রচন্তা খনই ।  সকাল খবলা রনশ্ি ো া অপশিি মুে 

খদো পেন্দ কশিন না পরিমল, এশি মশন শারন্ত র্াশক ।  রদন খযমনই যাক অপিশক খদার্াশিাপ কিাি ব্যাপাি র্াশক না ।  খগৌিী 

সকাশল রকছুেণ রবোনায় বশস োকুশিি নাম ্প ক’খি িশব নামশিা ।  অশনক খচিা ক’খিও কেনও পরিমলশক খস অভযাস কিাশি 

পাশিরন । 

 োইরনং খটবল-এ িাো ্গ খর্শক এক গ্লাস ্ল োরল খপশট ঢকঢক কশি খেশয় ধীি পাশয় ঘশিি লাশগায়া বািান্দায় এশস 

দক ান পরিমল ।  কারিষশকি খশশর্ খভাশিি রদশক িালকা শীশিি আশম্ র্াশক ।  পরিমশলি বার টা িাস্তাি খশশর্ পঞ্চম বার  ।  

বার ি দরেণ রদশক অশনকটা ্রম বহুরদন ফককা পশ রেল ।  দরেণ রদশকি ব  দুশটা ্ানলা রদশয় হুহু কশি িাওয়া ঢুকশিা ।  িান্না 

কশি খগৌিী ঘাশম ্ব্শব িশয়, েইংরুশমি ফানটা চারলশয় ধপাশ কশি খসাফায় বসশল, পরিমল খুব সশন্তাশর্ি সাশর্ বলশিন “দরেণ 

খোলা এমন বার শিও খিামাি গিম লাগশে ?”  “িাওয়া না িািী ।  ফককা ্ায়গা খপশয় ময়লাি ঘকটি িশয়শে ওটা ।  িাওয়াি খর্শক 

দুগ ষযই আশস খবশী ।”  রবিি গলায় ব’খল উেশিা খগৌিী ।  এেন ওোশন চািিলা বার  ।  খোশটাশোশটা বালকরনশি নানা িশঙি 

ফুলগাে ।  ধূসি খচাশে রকছুেণ িারকশয় ঘা  ঘুর শয় খনন রিরন ।  এসময় প্ররিটা বার শি সুিরল খঁশধ েবশিি কাগ্ খেক া খদেশি 

খবশ ম্া লাশগ ।  অশপো কশিন খকাশনা বার ি খিরলংএ ধাক্কা খলশগ কাগ্টা খফিি আশস রকনা ? উত্ সুক খচাশে িারকশয় র্াশকন, 

রকন্তু প্ররিবাশিি মশিা আ্ও রশবু িাশক িিাশ কশি । 

 ওরদশক ঘর শি ে’টা পশনশিা ।  দ্রুিপাশয় বার্রুশম যান সকাশলি কা্ সািাি ্ন্য ।  খবশলি আওয়াশ্ খোকাি ঘশিি 

্ানলা খর্শক নীচটা খদশে খনন পরিমল ।  এোন খর্শক সদি দি্াটা ভাশলা খদো যায় ।  ্াশনন খক, িাও অভযাসটা িাো ভাশলা ।  

খভালাি মাশক একা খদশে মনটা একটু আশ্বস্ত িয় ।  আ্কাল এক নতুন অশারন্ত জুশটশে পরিমশলি ।  মাশঝমাশঝ নািনীটাশক রনশয় 

িার্ি িয় খভালাি মা ।  চাি পকচ বেি বয়স িশব খমশয়টাি ।  ময়লা িঙ, টিংটিংএ খিাগা, িশব খচাে দুশটা ব  মায়াময় ।  খোকাি 

খমশয়টা এই বয়শীই িওয়া উরচি ।  বাচ্চাটাি সব রদশক িাি খদওয়া স্বভাব ।  মাশঝ মাশঝ খসাফাশি উশে বশস পশ , একবাি খিা 

প্রায় পরিমশলি রবোনায় উশে পশ রেল ।  িেন ব  রবিি লাশগ ।  খভালাি মা’ি অশগাচশি একটু খচাে পারকশয় খনন ।  রকন্তু 

খমশয়টাি খকাশনা ভ্রুশেপ খনই ।  সকাল খবলা একটু শান্ত িশয় েবশিি কাগ্ রনশয় বসশবন, নারক রপেন রপেন পািািা খদশবন । 

 সব খর্শক রচন্তা পরিমশলি খশাবাি ঘশিি কাশেি আলমািী, ওোশন সাি রদশয় িাো িঙ খবিশঙি প্ল্ারেশকি খকৌশটা ।  ও 

গুশলায় খোকাি আনা িকমারি বাদাম ।  বেশি দু’ রিন বাি কাশ্ি সূশত্র খদশশ আশস ।  আি প্ররিবাি আশন বাবাি ্ন্য দু’ খকৌশটা 

বাদাম বা টুরকটারক োবাি ।  খশর্বাি এক িকম খেজুি এশনরেল, রভিশি বাদাম ভিা ।  বলশলা দুবাইএ এটা খুব ্নরপ্রয় ।  িশব 

কাজুটা পরিমশলি সব খর্শক রপ্রয় ।  ওটা আবাি রবরভন্ন খফ্ল্ভশিি িয় ।  খোকা চ’খল যাবাি পি খুব মন রদশয় রিন চাি রদন ধশি 

রিরন পশ ন প্ররিটা প্যাশকশট রক খলো ।  এশিা ব  রবোনাশি একাই খশায়া, িাই রবোনাি পাশশ প’খিই র্াশক প্যাশকটগুশলা ।  



 

খেয়া  ১৪২০ Kheya 2013  47 

চত্বারিংশ বর্ ষ  

ওগুশলা কশয়করদন খবশ মারিশয়ই িাশে রবোনাটাশক ।  পশি অরি যশে সার্শয় িাশেন খশাবাি ঘশিি কাশেি আলমািীশি ।  

প্ররিরদন সযযাশবলা রনশ্ িাশি একটু করফ বারনশয় খনন আি সাশর্ গুশণ গুশণ পকচটা কাজু ।  খভালাি মাি নািনীটা খশাবাি ঘশি ঢুশক 

পরিমশলি কাজুি খকৌশটাি রদশক েযাবেযাব কশি িারকশয় র্াশক ।  একবাি খভশবশেন কাগ্ খঁশট খদশবন আলমারিি ককশচ ।  খ্াি 

কশি ঘি খর্শক িা াশিও পাশিন না কািণ খভালাি মাি কান স্াগ ।  আ্ দশ বেি এ বার শি কা্ কিশে, খসই খগৌিীি আমল 

খর্শক ।  খগৌিী চ’খল যাবাি এক বেি পিই খোকা খবৌমাশক রনশয় দুবাই পার  রদশলা ।  িেন খর্শক খভালাি মা-ই সব সামলাশচ্ছ ।  

ওশক চটাশনা বুরেমাশনি কা্ িশবনা এটা ্াশনন সাবধানী পরিমল ।  সকাল খবলা বলশি খগশল খভালাি মা-ি খবল খশানাি পিই 

স্বরস্তি শ্বাসটা খনন রিরন ।  

 সপ্তাশি দু রদন, মঙ্গল আি শরনবাি পরিমল বা্াি যান ।  খসই  সময় খভালাি মা ঘি খমাো, কাপ  কাচা ক’খি িাশে ।  

পরিমলএি রচন্তা, িাি বা্াি যাবাি রদন যরদ নািনীটা এশস িার্ি িয়, িািশল !  পািািা খদবাি খিা খকউ িইল-না ।  উঁচু টুশল উশে 

িাি কাজুি খকৌশটাি নাগাল খপশি আি কিেণ ?  িশব একটা উপায় খভশব খিশেশেন পরিমল, খসরদন আি বা্াি যাশবন না ।  

বা্াি বলশি অবশ্য গুশণ গুশণ দুটি লাউ, একটু ককচা কলা, আলু, রপঁয়া্, আি ফাউ রিসাশব সরবিা রকছু ককচা লিা খদয় ।  িািপি 

গুটিগুটি পাশয় দুধকমশলি কাশে িকটা খদন পরিমল ।  মাে বলশি খোশটা চািাশপানা পকচশশা, ওশিই একা মানুশর্ি রদরব্য রিনরদন 

চশল যায় ।  খগৌিী ধশনপািা রদশয় ট্যাংিা মাে ব  ভাশলা িকধি ।  এেশনা িািটা নাশকি কাশে রনশল গযটা পান পরিমল ।  যরদও 

োবাি রনশয় খকাশনা আরদশখ্যিা রেলনা িকি।  বা্াশিি র্রল নামাবাি পি খগৌিীি অরভশযাগ খলশগই র্াকশিা, এটা খনই, ওটা খনই ।  

খোকা রচিকালই োবাি ব্যাপাশি রেনরিশন রেশলা আি খগৌিী পকচ িকম ক’খি মুশে জুরগশয়ও খযশিা ।  পরিমল মশন কিশিা আদি 

রদশয় খগৌিী খেশলটাি মার্া োশচ্ছ । 

 আ্ বুধবাি, বা্াি যাওয়া খনই ।  চও া বািান্দাি ইর্শচয়াশি ব’খস একটু ি্দ্রা মশিা এশস রগশয়রেশলা, কাশকি ককষশ 

আওয়াশ্ চটকাটা খভশঙ যায় ।  একটু রবিরি রনশয় খধশ  কাকটাি রদশক িাকান, িািপি ধীিপাশয় খটরবশলি েয়াি খুশল সাধন 

োিাশিি খিারমওপ্যারর্ি গুরল বাি কশি একটা পুরিয়া মুশে খঢশল খদন ।  খভালাি মা সকাশলি ্লোবাি রদশয় খদশব আি একটু 

পি ।  ্লোবাি বলশি িাশি গ া দুোরন রুটি আি একটু আলুি িিকািী ।  দুপুি আি িাশিি োবাি আলাদা খকৌশটাশি সার্শয় 

খদয় খভালাি মা, পরিমল োরল োশবি সময় ভািটা গিম কশি খনন ।  আ্কাল ি্শমি খগালমালএি ্ন্য োবাি ব্যাপাশি সশচিন 

র্াশকন রনয়মানুবিী পরিমল । 

 আ্ প্রায় কুর  বেি খিল খকাম্পানী খর্শক রিটায়াি কশিশেন ।  খকানরদনই আত্মীয়স্ব্নশদি সাশর্ খুব একটা খযাগাশযাগ 

িােশিন না ।  খগৌিী এ স্বভাব খমশন রনশয়রেল ।  খলাক্ন রবিি কিশব ব’খল খটরলশফান পয ষন্ত খননরন বহুবেি ।  িাই বার টা 

আ্ও বলশি খগশল সািারদন রনস্তব্ধই র্াশক ।  িাি মাশঝ আত্মীয়স্ব্নশদি সময় খকার্ায় খেক্েবি খনবাি ।  পরিমশলি সািারদশনি 

অশপো রবশকলশবলা, োশদ উশে খবশ গটগট কশি পশনিটা চক্কি, খশশর্ খকামি, ঘা টাশক একটু এরদক ওরদক খমাচ  রদশয় ্ংধিা 

কলকব্জাগুশলাশক সচল িাোি খচিা ।  আশগ িরুণ সংশঘি মাশে িকটশি খযশিন, িকটাি পি িাবঘশি আড্ডা খমশি আসশি ভাশলাই 

লাগশিা, িশব আ্কাল বশ া চাং া খেক াশদি উত্পাি ।  িািপি একবাি িকটশি রগশয় কাদাশি রপেশল প াি পি মশনি খ্াি 

অশনকটা কশম খগশে ।  

          োশদি রঁর  রদশয় নামাি সময় প্ররিটা রঁর  খমাো িশয়শে রকনা খুটঁিশয় খদশে খনন পরিমল ।  এ বার ি ভরবষ্যৎ অরনরিি 

্ানশলও বশ া যশে আগশল িাশেন রিরন ।  আ্কাল অবশ্য খয খকাশনা বার ই এক প্র্শন্ম খশর্ িশয় যায় ।  পরিমশলি খেশলশবলা 

কাশট রশরলগুর শি।  বাবা খুব সে ক’খি রিনিলা বার  কশিরেশলন দুই খেশলি ্ন্য ।  আই.এস.রসি পি খসই খয রশরলগুর  ো শলন 

আি খফিি যাওয়া িশয় ওশেরন ।  িকিা দুই ভাইই খস বার  রবরক্র ক’খি খদন ।  িশব কশোি মশনি মানুর্ পরিমলশক আ্কাল 

অশনক স্মৃরিই বশ া ভাবায় । 
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 নীশচ খনশম বশ া ঘর শি িারকশয় খদশেন িেনও ে’টা বাশ্রন, আি একটু পশিই ঝুপ খকাশি অযকাি খনশম যাশব ।  

খভালাি মা সসপ্যান আি কাপ সার্শয় খিশে যায় ।  গ্যাস জ্বারলশয় পরিমাপ মশিা ্ল খঢশল, করফি পুশিা প্যাশকটটাই খঢশল খদন 

িাশি ।  িািপি গ্যাস করমশয় ধীশি ধীশি খশাবাি ঘশিি কাশেি আলমারিি দি্া খোশলন ।  সাি রদশয় সা্াশনা খকৌশটা, খকউ ভরিষ, 

খকউ অশধ ষক আবাি খকাশনাটাি বা িলারনশি খেশকশে ।  রকছুেণ সময় খনন পরিমল ভাবশি খকান খকৌশটাটা নামাশবন ।  খুব যশে 

পকচরমশশরল বাদাশমি খকৌশটাটা িাশি রনশয় োইরনং খটরবশলি ওপি িাশেন ।  ধূমারয়ি করফি কাপটা িাোি সময় একটু চলশক পশি 

পাশশ ।  এেন পকচটা কাজু অন্তি আধ ঘণ্টা ধশি োশবন রিরন।  প্রর্ম বাদামটা মুশে ভশি রকছুেণ মুেটা বয িাশেন ।  একটা খনানিা 

স্বাদ সািা মুশে ের শয় যায় ।  িািপি আশস্ত কশি োনরদশক একটা কাম  খদন ।  কট কশি একটা শব্দ িয়, খচাে বয ক।খি ধীশি 

ধীশি রচবশি র্াশকন, পরিমশলি ন বশ  দকশিি রপেশন শি নীিস বাদামটা খমালাশয়ম খপে িশয় যায় ।  গলা রদশয় নামশি র্াশক 

খসই অনারবল স্বাদ ।  অদু্ভি আনন্দ আি তৃরপ্তশি ভশি যায় বুক ।  পরিরচি মিশলি একগঁুশয় পরিমশলি মুেোনা গশব ষ খভশস যায় ।  

খগৌিী আি খোকা চশল যাবাি পি দশবেি একা র্াকাি যন্ত্রনা রনশমশর্ িারপস িশয় যায় ।  পরিমশলি রনশ্শক খুব সফল মানুর্ মশন 

িয় ।  খোশটা শালাি খেকচা বুশকি খকাশণ ্ানান খদয়না “্ামাইবাবু, এই বুশ া বয়শস একা বা্াি যাওয়া, োিাি খদোশনা, 

খপনশশনি ঝাশমলা, কী কশি খয সামলান ....”  এক একটা কাজুি কামশ ি সাশর্ পরিমল িারিশয় যান স্বশেি ্গশি ।  মশনি 

খোভ, জ্বালা, অসিয়িা, একাকীত্ব, সব রগশল রনশি র্াশকন এক একটা কামশ ।  আিা, খভালাি মাি নািনীটা যরদ এেন সামশন 

র্াকশিা, ওশকও কটা ভাগ রদশিন ।  ্ীণ ষ, শীণ ষ িাশি পান খোকাি স্পশ ষ ।  পরিমশলি খচাে রদশয় ঝশ  পশি অপাি খস্নি । 

 

 

 

পুশ্ায় পড়ুন আমাশদি স্বগীয় রপ্রয় বন্ধু শ্রীযুি মানস িায়শচৌধুিীি খলো নূিন বই। 

 

“My Living World” 

by Manas Roy Chowdhuri 

এই গল্প সংগ্রশিি মাশঝ খুশ্ পাশবন মানশসি রবশদশ ্ীবশনি অরভজ্ঞিা। 

এই বইশি সংকরলি িশয়শে বাশিাটি অনবদ্য গল্প। িাি সুে অনুভূরি ও কল্পনা 

রদশয় এই গল্পগুরল িরচি। আশা করি আপনাশদি ভাল লাগশব। 

Note: All the proceeds from the sale of the books will be donated to BSSW and BASC. 
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না র্াশক িাি স্মৃরি – না র্াশক িাি খলশ, 

িয়শিা সব খশশর্ খসই লে বেি দূশি, 

অশিীিীি মিন রনঃশশব্দ রনরব  িশয় র্াকশবা আরম খবশ ॥ 

 

যরদ খুশঁ্ খকানওরদনও পাই খসই অন্তিীন খপ্রমাধাি, 

িেন তুরম আি খুশঁ্া নাশকা আমায়, খকানও রদনও পাশবনা 

খুশঁ্ আি 

অশিীিীি মিন আরম ঘুশি খব াই এধাি আি ওধাি 

খিামাি খপ্রশমি অসীম মধুিিা িেন স্পশষ কিশব না আমায়, 

খকানও রদনও আি ॥ 

 

খয ভাশলাবাসাশক আঁকশ  িাো যায় না, 

আরম খসই ভাশলাবাসাি খমাশি আি আকৃি নই 

আরম র্াকশবা না আি খসোশন, লে বেি দূশি 

ঝকরপশয় প শবা আরম খসই অন্তিীন খপ্রমসাগশি 

খবদনাি কািিিা হৃদয়শক স্পশষ কিশব না কুশ কুশ  

খযোশন না আশে শুরু, না আশে খশর্ – 

তুরম আি খুশঁ্া নাশকা, িেন লে বেি দূশি 

িবু তুরম খ্শনা, না সুশে, না দুশে – র্াকশবা আরম খবশ ॥ 

 

খয ভাশলাবাসাশক আঁকশ  ধশি িাো যায় না, 

খয ভাশলাবাসা রদশয়ও রনঃশশর্ কিা যায় না, 

আরম আি খসই ভাশলাবাসাি খমাশি আকৃি নই 

আশগ কিই পাগল ি’িাম খিামায় ভাশলাবাসশবা বশল, 

ভাশলা লাগশিা তুরম ভাশলাবাসশব ব’খল 

আরম িাি খমাশি আি ্র শয় র্াকশবা না, 

আরম অশিীিীি মিন রনঃশশব্দ রনশীর্ িাশি ঘুশি খব াশবা 

এপ্রান্ত খর্শক ওপ্রাশন্ত – মিাকাশলি মিাকাশশি শূন্যিায়, 

িবু যরদ পাই গভীি শারন্তি খেকয়া – এই প্রিযাশায় 

িয়শিা, দূশি, অশনক লে বেি দূশি এক অরবিল ভাশলাবাসাি 

খদো যরদ পাই, িাশক বুশক তুশল ্র শয় আবৃি ক’িশবা রনশ্শক 

নতুন দীোয় িশবা দীরেি — 

ও খযন এক স্বচ্ছ টলমল খপ্রশমি অশশর্ আধাি, 

িাশি শশঙ্খি গাশয়ি িশঙি রঝরলক ও অদু্ভি মসৃণিা – 

আমায় খদয় খয খস িািোরন – 

অন্তিীন খস খপ্রমাধাশি ঝকরপশয় পশ  আরম এই পৃরর্বীি 

িারন্ত ও খবদনাি মরলনিা কিশবা দূি 

খসই আধাশি না আশে ্ন্ম, না আশে মৃতুয, 

না আশে শুরু – না আশে খশর্, 

না আশে সুে – না আশে দুে, 

অন্তিীন 

্য়ন্ত কুমাি চক্রবিী 
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  রিন খিাশগি কারিনী ও খসই খিাগ রনিামশয় 

বাঙালীি অবদান 
 

মতন স াষ 

  প্রর্শম ধিা যাক ম্যাশলরিয়া খিাশগি কর্া ।  রলরেি ইরিিাশসি ৫০,০০০ খর্শক ১০০,০০০ বেি আশগ ম্যাশলরিয়াি িরদস 

পাওয়া যায় ।  মানুশর্ি ম্যাশলরিয়া রশম্পারঞ্জশদি মশধ্য পাওয়া যায় এবং এমনও প্রমাণ িশয়শে খয ম্যাশলরিয়া (Plasmodium falci-

parum) গরিলাশদি মশধ্য প্রর্ম উত্পন্ন িয় ।  ক্রশম ্নবসরি বৃরেি সশঙ্গ সশঙ্গ এেন খর্শক প্রায় ১০,০০০ বেি আশগ ম্যাশলরিয়াি 

প্রাদুভষাব বৃরে পায় ।  রচনশদশশ ২৭০০ িীিপূশব ষ ম্যাশলরিয়াি কর্া রলরপবে িয় ।  প্রাচীন খিাশম এই জ্বশিি এিটাই প্রাদুভষাব রেল খয 

এি নাম Roman fever নাশম খ্যাি িয় ।  খিাম ও টাইবাি নদীি আশশপাশশ রবরভন্ন ্লাভূরমি দূরর্ি বায়ুশি এই খিাগ ি’ি মশন 

কশি এি নাম ইিালীয় ভার্ায় Malaria (mal = bad; aria = air) ।  খস্শন্য ম্যাশলরিয়াি আি এক নাম Marsh fever; 

পিবরিষকাশল ম্যাশলরিয়া ইউশিাপ ও উত্তি আশমরিকায় মিামািী রূশপ খদো খদয় । 

 ১৮৮০ িীিাশব্দ Charles Louis Alfanso Laveran ম্যাশলরিয়াি ্ীবাণু আরবষ্কাি কশিন ।  ১৮৯৬ িীিাশব্দ Dr. Ronald 

Ross Dr. Patrick Manson-এি বার শি খদো কশিন এবং পশিি চাি বেি দু্শন গশবর্ণা কশিন এবং করলকািা Presidency 

General Hospital [Seth Sukhlal Karnani Memorial (SSKM) Hospital]-এ গশবর্ণা চারলশয় রকভাশব স্ত্রী্ািীয় 

মশশকি মশধ্য ম্যাশলরিয়াি ্ীবাণুি বংশ বৃরে িয় িা আরবষ্কাি ক’খি িস ১৯০২ িীিাশব্দ খনাশবল পুিোি লাভ কশিন ।  খিানাল্ড িস 

এক্ন রেটিশ আরম ষ অরফসাশিি পুত্র এবং রসমলায় ্ন্মগ্রিণ কশিন, খস্ন্য অশনশক িকশক ভািিীয় মশন কশিন ।  Indian Medi-

cal Service খেশ  রিরন Liverpool School of Tropical Medicine-এ খযাগ খদন এবং ম্যাশলরিয়া অধুযরর্ি রমশি, পানামা, 

গ্রীস ও মরিশাস-এ ম্যাশলরিয়া রনবািশণি প্রশচিা পরিচালনা কশিন ।  রদ্বিীয় মিাযুশে দরেণ প্রশান্ত মিাসাগি অঞ্চশল প্রায় ৫০০,০০০ 

আশমরিকান নসন্য ম্যাশলরিয়ায় আক্রান্ত িয় এবং ৬০,০০০ আশমরিকান নসন্য আরিকা ও দরেণ প্রশান্ত মিাসাগি অঞ্চশল ম্যাশলরিয়ায় 

মািা যায় ।  রবশ্ব স্বাস্থয সংস্থাি (World Health Organization বা WHO) রিসাশব ২০১০ িীিাশব্দ ২১৯ রমরলয়ন ম্যাশলরিয়া 

জ্বশি খভাশগ এবং ৬৬০,০০০ খলাক মািা যায় ।  ৬৫ শিাংশ আক্রান্ত িয় পশনি বেশিি কম বয়শসি রশশুিা ।  প্ররি বেশি ১২৫ 

রমরলয়ন গভষবিী আরিকাি রনম্ন সািািা অঞ্চশল ম্যাশলরিয়ায় আক্রান্ত িয় এবং ২০০,০০০ ্ন মৃতুযমুশে পশ  ।  ইউশিাশপ প্ররি বেশি 

প্রায় ১০,০০০ খলাশকি এবং আশমরিকা যুিিাশষ্ট্র ১,৩০০ খর্শক ১,৫০০ খলাশকি ম্যাশলরিয়া খিাগ িয় ।  ১৯৯৩-২০০৩ িীিাশব্দ প্রায় 

৯০০ ্ন ইউশিাশপ ম্যাশলরিয়ায় মািা যায় ।  আন্ত ষ্ারিক খযাগাশযাগ ব্যবস্থাি উন্নরিি ্শন্যও ম্যাশলরিয়া খিাগ সংক্রমণ বৃরে পায় ।  

দারিদ্র ও কম ষেমিা খলাশপি ্শন্য ম্যাশলরিয়া খিাগ্রনি অর্ ষননরিক েরিি পরিমাণ রবশ্ব স্বাস্থয সংস্থাি রিশসশব আরিকাশিই ১২ 

রবরলয়ন েলাি (১,২০০ খকাটি েলাি) ।  ২০১২ িীিাব্দ পয ষন্ত The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Ma-

laria, ২৩০ রমরলয়ন insecticide-treated nets রবিিণ কশিশে ।  ভুটাশন ম্যাশলরিয়া Elimination Program-এ ১৯৯৪-২০১২ 

িীিাব্দ পয ষন্ত ৯৮.৭ শিাংশ ম্যাশলরিয়া করমশয়শে ।  ম্যাশলরিয়া গ্রাশমি পি গ্রাম উ্া  কশি রদশয়শে; কুইনাইন খর্শক আিম্ভ কশি 

নানা ঔর্ধ আরবষ্কাি ক’খি , এমন রক ম্যাশলরিয়াি টিকা আরবষ্কাি কশিও সম্পূণ ষ রনবািণ প্রশচিা আ্ও সফল িয়রন । 

 রবংশ শিাব্দীি প্রর্ম রদশক খয অন্য একটি খিাগ ভািশি, আরিকায় ও এরশয়াি অন্যান্য খদশশ ব্যাপক মিামািীশি পরিণি 

িশয়রেল, িাি নাম কালাজ্বি ।  কালাজ্বি আসাশমি গাশিা পািা  ্নশূন্য কশি রদি, এই্শন্য এই খিাগশক স্থানীয় খলাশকিা বলশিা, 

মৃতুযি অরভশাপ, ‘কালা আ্াি’ (Kala azar) ।  এই একই খিাগ ্লপাইগুর শি ‘পুষ্কি’, দার ষ্রলংএ ‘কালাজ্বি’ ও পুরণ ষয়াশি ‘কালা 
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দুে’ নাশম প্রচরলি ।  রেটিশিা এই খিাগশক দমদম রফভাি, বাশে ষায়ান রফভাি, আসাম রফভাি, ব্ল্যাক রফভাি, ব্ল্যাক রসকশনস ইিযারদ 

নাম রদশয়রেল ।  ১৮৯৮ িীিাব্দ খর্শক রেটিশিা্ এই খিাগ রনশয় মার্া ঘামাশি শুরু কশি ।  বধ ষমাশনি খ্মস এরলয়ট, সা ষ্ন কযাশেন 

রলয়নে ষ ি্স ষ খিাগটা ম্যাশলরিয়া ব’খল ধশি রনশলন অর্চ রস্থিরনিয় িশি পাশিনরন ।  ১৮৯৮ িীিাশব্দ খিানাল্ড িস আসাশম রগশয় 

খিাগটাশক রনশ্ অনুসযান ক’খিও ভুল কশি ধ’খি রনশলন বহু রদন ম্যাশলরিয়ায় ভুগশল কালাজ্বশিি লেণ খদো খদয় ।  ১৯০৩ িীিাশব্দ 

আরম ষ খমরেকযাল স্কুশলি োিাি উইরলয়াম লীশম্যান কালাজ্বশি মৃি দমদম কযান্টনশমশণ্টি এক নসরনশকি প্ল্ীিা খর্শক রিরপং 

রসকশনশসি প্যািাসাইশটি মি একটি নুিন প্যািাসাইট খপশলন ।  ররপনসশমি সশঙ্গ সাদৃশ্য খদশে লীশম্যান ইংল্যাশন্ড বশসই কালাজ্বশিি 

প্যািাসাইট ‘ররপনসম’ ব’খল ধ’খি রনশলন ।  খসই বেশি জুলাই মাশস মাদ্রাশ্ খমরেকযাল কশলশ্ি শিীিিশেি অধ্যাপক Charles 

Donovan কালাজ্বশিি খিাগীি প্ল্ীিা খর্শক পাওয়া প্যািাসাইশটি িাইে খিাল্যাণ্ড িশসি কাশে পাঠিশয় রদশলন ।  Ross খসই িাইে 

লীশম্যাশনি কাশে পাঠিশয় রদশলন ।  লীশম্যান ্ানাশলন িকি আরবষ্কৃি প্যািাসাইশটি সশঙ্গ Donovan খপ্ররিি প্যািাসাইশটি খকান 

প্রশভদ খনই ।  দু্ন আরবষ্কািশকি নাম রমরলশয় এই প্যািাসাইশটি নাম িশলা-Leishmania donovani । 

  কালাজ্বশিি কািণ ্ানা আি রচরকত্সা কিা সম্পূণ ষরূশপ আলাদা ব্যাপাি ।  িত্ কাশল রবরভন্ন সংক্রামক খিাশগ নানা ধািব ঔর্ধ 

ব্যবিাশিি প্রচলন রেল ।  কালাজ্বশি sodium antimony tartrate ব্যবিাি আিম্ভ কিশলন ি্স ষ কলকািায় ১৯১৫ িীিাশব্দ ।  রকন্তু 

রবর্রক্রয়াি ্শন্য খিাগীিা দীঘ ষ রদশনি রচরকত্সা সিয কিশি পািি না ।  ১৯১৩ খৃিাশব্দ দরেণ আশমরিকায় গ্যাসপাি রভয়ানা কালাজ্বশি 

antimony ও tartaric acid-এি খযৌগ (compound) ইনশ্কশন রদশয় ভাল ফল খপশলন । 

  আচায ষ প্রফুি চ্দ্র িাশয়ি রপ্রয় োত্র ও খমরেকযাল কশলশ্ি কৃিী রশোর্ী োিাি উশপ্দ্রনার্ েক্ষ্মচািী রচরকত্সা-িসায়শন 

োত্র্ীবন খর্শকই উত্সািী রেশলন ।  ১৯১৫ িীিাশব্দ রিরন কযামশবল খমরেশকল কশলশ্ (নীল িিন সিকাি খমরেশকল কশল্) একটি 

খোট ঘশি এক্ন কম্পাউন্ডাি ও সদ্য M.Sc. পাশ রিন্ন োত্র-সিকািী রনশয় ধািাবারিক ভাশব গশবর্ণা শুরু কশিন ।  রিরন িকি 

রন্স্ব পেরিশি colloidal antimony নিরি কশিন; রকন্তু খসগুরল অিযন্ত অস্থায়ী বশল প্রশয়াগশযাগ্য না িওয়ায় রিরন আিও কশয়ক 

শি খযৌগ নিরি কশি খশর্ পয ষন্ত ইঁদুি ও রকছু মানুশর্ি উপি পিীো-রনিীো কশিন এবং রিরন রনশ্ িকি বইশি খশর্ অবরধ ১৯-টি 

পিীরেি খযৌশগি রবর্রক্রয়াি তুলনামূলক আশলাচনা কশিন । 

  ইউশিাশপও খসই সময় ্াম ষানী, ইিারল ও ইংল্যাশন্ড উন্নি িসায়ন রশশল্পি সিশযারগিায় কালাজ্বশিি রচরকত্সা উদ্ভাবশনি ্শন্য 

পুশিাদশম কা্ শুরু িশয়শে ।  উশপ্দ্রনাশর্ি গশবর্নাি সাফল্য খদশে Indian Research Fund Association ১৯১৯ িীিাশব্দ 

গশবর্ণাি কা্ চারলশয় যাওয়াি ্শন্য উশপ্দ্রনার্শক আরর্ ষক সািায্য প্রদান কশি ।  সাি বেি গশবর্ণাি পি বািান্ন বেি বয়শস উশপ্দ্র 

নার্ এক খভাি িাশি স্বশেি মশধ্য খদেশি খপশলন, রিরন ইউরিয়া দ্রবণ (solution) খফকটা খফকটা কশি antimony দ্রবশনি সশঙ্গ 

খমশাশচ্ছন ।  খসই িাশিই ইউরিয়াি সাশর্ রপ-এরমশনা-রফনাইল–রেরবরমরনক এরসে রমশ্রণ ক’খি নাম রদশলন, ইউরিয়া রেবারমন’এবং 

পিীো কশি রনরিি িশলন, নুিন এই খযৌগ সবশচশয় খবরশ কায ষকি । 

  ১৯১১ িীিাশব্দ Calcutta School of Tropical Medicine প্ররিরষ্ঠি িয় প্রধানি যকি উত্সাশি, খসই Leonard Rogers-ই 

Tropical School-এ ্াম ষান ঔর্ধ রনওরেবসান-এি উপি রভরত্ত কশি কালাজ্বশিি গশবর্ণা কিরেশলন ।  রিরন ইউরিয়া রেবারমন 

কালাজ্বশিি ঔর্ধ রিশসশব কাশ্ লাগাশি িা্ী িশলন না ।  িশব  কলকািাি অন্যান্য িাসপািালগুরলশি এই ঔর্শধি পিীো শুরু 

ি’ল । আসাম িাশ্য কালাজ্বশিি প্রাদুভষাব সবশচশয় খবরশ রেল ।  রশলং-এি পাস্তুি ইন্সটিটিউট ইউরিয়া রেবারমন পিীোমূলকভাশব 

ব্যবিাি শুরু কিশলা এবং ১৯২৪ িীিাশব্দ পাস্তুি ইন্সটিটিউট কালাজ্বশিি রচরকত্সায় রনওরেবসাশনি খচশয় ইউরিয়া রেবারমন অরধকিি 

কায ষকি বশল রিশপাট ষ রদল ।  ১৯৩৫ িীিাশব্দ আসাম সিকাি রনওরেবসান বয কশি শুধু ইউরিয়া রেবারমন ব্যবিাি কিশি শুরু 

কিশলা ।  বাংলা, আসাম, রবিাি, ওর শা, িিাই অঞ্চল, রসমলা, মাদ্রা্ ও অন্যান্য অঞ্চশল ইউরিয়া রেবারমন কালাজ্বশিি একমাত্র 

ঔর্ধ বশল স্বীকৃরি খপল ।  ‘দশ বেশি একমাত্র আসাশমই রিন লে খলাশকি ্ীবন িো খপশয়শে ো: েক্ষ্মচািীি কালাজ্বশিি রচরকত্সা 

ও গশবর্নায়,’ এ কর্া স্বীকাি কিশলন িত্ কালীন আসাশমি গভন ষি স্যাি ্ন কাি ।  ভািশিি বাইশি, রচন, গ্রীস, রমশি, ইিারল, িান্স 

ও আরিকাি অন্যান্য খদশশ ১৯৩৫ খর্শক ১৯৪০ িীিাশব্দ রবজ্ঞানীিা তুলনামূলক পিীোয় রনওরেবসশনি খচশয় ইউরিয়া রেবারমনই 

প্রকৃি বশল প্রমাণ কিশলন । 
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 ১৯২১ িীিাশব্দ ইউরিয়া রেবারমন আরবোশিি পি ১৯৪৬ িীিাশব্দ উশপ্দ্র নার্ েক্ষ্মচািীি মৃতুয পয ষন্ত বাংলায় কালাজ্বশিি 

মৃশিি সংখ্যা কশমরন ।  এি কািণ ঔর্শধি কায ষকারিিাি অর্বা ঔর্শধি অভাব নয় ।  এি কািণ গ্রাশম গ্রাশম কালাজ্বি রচরকত্সাি 

প্রশচিাি অভাব, সিকারি উদাসীনিা, এবং খস্বচ্ছাশসবক প্ররিষ্ঠাশনি উপি কালাজ্বি রচরকত্সাি রনভষিিা ।  আশিা একটি কািণ ি’ল, 

কালাজ্বি প্ররিশিাশধি ্ন্য গশবর্নাি অভাব ।  কালাজ্বশিি প্যািাসাইট ১৯০৩ িীিাশব্দ আরবষ্কাি িশলও, এই খিাগ খয Sandfly নাশম 

এক ধিশনি মারে ের শয় র্াশক িা, ১৯৪২ িীিাশব্দি আশগ ্ানা যায়রন রদ্বিীয় রবশ্বযুশেি সময় আশমরিকান নসন্যিা রেরেটি ে াশনাি 

পি এশনাশফরলস মশাি সশঙ্গ সশঙ্গ Sandfly-এি বংশ ও প্রায় ধ্বংস িশয় যায় এবং কালাজ্বশিি প্রাদুভষাব ব্যাপকভাশব কশম যায় । 

  খয ্লবািী সংক্রামক খিাশগ আক্রান্ত িশয় িশিি ্লীয় ও লবণাি অংশশি ২৫ শিাংশ কশয়ক ঘন্টাি মশধ্য বরম ও 

উদিাময় িশয় খদি খর্শক রনগ ষি ি’খয় খিাগী মািা যায়, িাি আধুরনক নাম কশলিা ।  প্রাচীন কাশল সুশ্রুি এই খিাশগি নাম রদশয়রেশলন 

‘রবসূরচকা’ ।  মধ্যযুশগ ভািি ও ইউশিাশপি লণ্ডন, রভশয়না, ্াম ষারন, দরেণ িান্স ও ইিারলশি রবরেপ্তভাশব এই খিাশগি প্রাদুভষাব 

িশয়রেল ।  ১৮১৪ িীিাশব্দি পশি প্ররি বেশিই কশয়ক শ’ খলাক কলকািায় কশলিা খিাশগ মািা খযি ।  ১৮১৭ িীিাশব্দি আগে মাশস 

খফাট ষ উইরলয়াম খর্শক কশলিা ের শয় সািা কলকািায় মিামািীি সৃরি িশয়রেল ।  ১৮১৭ খৃিাশব্দই যশশাশি সাংঘারিক কশলিা 

মিামািী ঘশটরেল ।  প্ররি বেশিই গিশমি সময় বাংলায় এবং কলকািাি আশশপাশশ  কশলিা মিামািীি রবভীরর্কা খদো রদি ।  

সাশিব রবজ্ঞানীিা বাংলাশক সািা পৃরর্বীি কশলিাি উত্ স, ‘Home of Cholera’ ব’খল রচরহ্নি কিশলন । 

 খমরেকযাল কশলশ্ি প্যার্লর্ি প্রর্ম ভািিীয় অধ্যাপক, খ্যািনামা রশেক, গশবর্ক ও োত্রশদি রপ্রয় ‘মািাি মশাই’, োঃ 

মনী্দ্রনার্ খদি রপ্রয় োত্র োঃ শমু্ভ নার্ খদ স্যাি িয় কযাশমিশনি রনশদ্দষশশ ১৯৪৯ িীিাশব্দ লন্ডন ইউরনভারস ষটি খর্শক Ph.D. উপারধ 

লাভ ক’খি ১৯৫০ িীিাশব্দ নীল িিন সিকাি খমরেকযাল কশলশ্ প্যার্লর্ি রশেক রিশসশব খযাগদান কশিন ।  খসোশন র্াকাি 

সময়, কশলিা ্ীবাণু কী প্ররক্রয়ায় উশিরময়া ঘটিশয় র্াশক, শমু্ভনার্ খস রবর্শয় গশবর্ণা ক’খি ১৯৫৫ িীিাশব্দি রবরভন্ন ্ান ষাশল 

অশনকগুরল গশবর্ণা পত্র প্রকাশ কশিন ।  ১৯৫৫ িীিাশব্দি পি শমু্ভ নার্ খদ সািা রদন কশলশ্ অধ্যাপনা ও গশবর্ণা খশর্ কশি খবাস 

ইনরেটিউশটি উন্নিিি ল্যাবশিটরিশি গভীি িাি পয ষন্ত গশবর্ণা কিশিন ।  এই সময় রিরন িকি অরভনব ‘Rabbit Loop’ পেরি 

উদ্ভাবন ক’খি কশলিা টকরসশনি উপি গশবর্ণা কশিন ।  ১৯৫৯ িীিাশব্দ ‘Nature’ Journal-এ প্রকারশি িকি গশবর্ণা পত্র 

“Enterotoxicity of Culture-Filtrate of Vibrio cholerae ” অন্তি রিনটি রদশক খমৌরলকিাি স্বােি িােল ।  (১) রিরন 

‘Rabbit Loop’ পেরি উদ্ভাবন ক’খি খদোশলন ।  (২) কশলিা রনগ ষি রবর্ খয খগাটা শিীশিি উপি কা্ কশি না, খকবল অশন্ত্র কা্ 

কশি, িা প্রমাণ কশি িবাট ষ কশকি বিব্য ভুল প্রমারণি কিশলন এবং (৩) কশলিা টকরসন খয এশন্ডাটকরসন নয়, এশিাটকরসন িা 

প্রমাণ কিশলন ।  পশিি রিন বেি রিরন এশিাটকরসশনি স্বরূপ ও কাশ্ি উপি রলেশলন । 

  ১৯৬১ িীিাশব্দ শমু্ভ নার্ খদি “Cholera: Its Pathology and Pathogenesis” বইটি প্রকারশি িয় ।  এই বইশয় কশলিা 

খিাগ, খিাগটিি সমা্িে রবশের্ণ, িকি খমৌরলক গশবর্ণাি ফলাফল ও িশেি রববিণ রনশয় একটি সম্পূণ ষভাশব নূিন পেরিি সরচত্র 

ব্যাখ্যা রেল ।  খসই বেশিই লণ্ডন রবশ্বরবদ্যালয় শমু্ভনার্শক ওই বই খলোি ্শন্য D.Sc. রেরগ্র প্রদান কশি ।  রকন্তু এি পশিই Indian 

Council of Medical Research (ICMR) research grant বয ক’খি িকি দু’্ন সিকািীশক সরিশয় রনশয় যায় ।  এবং 

দুভষাগ্যবসিঃ অশেরলয়া সিকাি কতৃষক ওঁশক প্রদত্ত Deep Fridger কােমস খর্শক োর শয় আনাি আশগই কাশ্ি অশযাগ্য িশয় 

যায় ।  রনিান্ত িিাশ ও রবিি িশয় শমু্ভনার্ অিঃপি গশবর্ণাই খেশ  রদশলন ।  পকচ বেি পশি খনাশবল করমটিি আমত্রশণ শমু্ভনার্ খদ 

খনাশবল Symposium-এ বিৃিা রদশয়রেশলন ।  ১৯৫৯ িীিাশব্দ ‘খনচাি’-এ প্রকারশি িকি গশবর্ণা পত্রই পশি কশলিাি antitoxin 

টিকাি গশবর্ণাি একটি প্রধান রভরত্ত ব’খল স্বীকৃি িশয়শে ।  Institute of Scientific Information-এি ইউর্ন গািশফল্ড িাই 

বশলশেন, “A classic case of delayed recognition ।”  িশকশফলাি রবশ্বরবদ্যালশয়ি খপ্ররসশেন্ট ১৯৫৮ িীিাশব্দ Bacterial Ge-

netics-এি উপি কা্ ক’খি খনাশবল পুিোি খপশয়রেশলন ।  রিরন শমু্ভ নার্ খদ ি গশবর্ণাি অসাধািনত্ব খকার্ায় িা বুরঝশয় একটি 

খোট রনবযও রলশেরেশলন এবং একারধকবাি খনাশবল করমটিি কাশে শমু্ভ নার্ খদি নাম সুপারিশ কশিরেশলন ।  শমু্ভ নার্ খদি 

খমৌরলক, েকচ-ভাঙা ও িাত্পয ষপূণ ষ গশবর্ণাশকই State University of New York-এি Health Science Center-এি অধ্যাপক 
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John P. Craig বশলরেশলন, “A truly creative and novel piece of work, which started a chain of events, which 

in turn, forever altered our concepts surrounding the pathogenesis of secretory diarrhea.” 

 কশলিা প্ররিশিাশধি ্ন্য কশলিাি টিকা নিরিি প্রশচিা দীঘ ষ রদন ধ’খিই চলরেল ।  শমু্ভনার্ খদও কশলিাি টিকা নিরিি কর্া 

খভশবরেশলন, িশব মৃি কশলিা-্ীবাণু রদশয় নয়, কশলিা exotoxin রদশয় ।  রকন্তু ১৯৬৩-৬৪ িীিাশব্দ কশলিা ্ীবাণুি ecology 

সম্পূণ ষরূশপ পরিবিীি িশয় খগল ।  ইশন্দাশনরশয়াি Celebes (Sulawesi) দ্বীপ ও দরেণ পূব ষ এরশয়াি কলকািা ও আশশপাশশ Eltor 

vibrio টাইপ এশস কলকািাি Vibrio cholerae টাইপশক সম্পূণ ষরূশপ রনরিহ্ন কশি রদল; যাি ফশল পুিাশনা ্ীবাণু রি্াশিি 

অভাশব গশবর্ণাি প্রশয়া্শন সংিরেি কিা সম্ভব ি’ল না ।  এবং Eltor type ্ীবাণু খর্শকও exotoxin রফিাি কিা সম্ভব ি’ল 

না ।  িাি উপশি ১৯৬৬ িীিাশব্দ শমু্ভ নার্ খদি রপতৃতুল্য িয় কযাশমিশনি মৃতুযশি রিরন রপতৃশশাশকি খবদনা অনুভব কশিরেশলন, ফশল 

িকি গশবর্ণাি উত্স ও উত্সাি িারিশয় খগল ।  িবু রিরন Eltor vibrio-ি উপি কা্ চারলশয় রকছু রনবয প্রকাশ কশিন ।  রবশদশশ 

িকি গশবর্ণা স্বীকৃরি খপশলও, শমু্ভ নার্ খদ “was never elected a fellow of any Indian academy and never received 

any major award.” 

  খয খকান উদিাময় খিাশগ ্ল, রচরন রমরশ্রি ্ল ও রবরভন্ন িিল োদ্য উপকািী িা বহুকাল খর্শক প্রচরলি ।  আয়ুশব ষশদি 

সুশ্রুি রবসূরচকা খিাগীশক অল্প গিম ্শলি সশঙ্গ নসযব লবণ ও গু  রমরশশয় োওয়াশি বশলশেন ।  ১৮৩২ িীিাশব্দ েটল্যাশণ্ডি োঃ 

টমাস লাটা খিাগীি শিীশি সিাসরি িশি নুন-্ল (saline) ঢুরকশয় আধঘন্টাি মশধ্য খিাগীশক সুস্থ ক’খি তুশলরেশলন, যরদও অন্য 

কািশণ খিারগনী পশি মািা যায় ।  রবংশ শিাব্দীি প্রর্শম ১৯০২ িীিাশব্দ েটিশ শিীিিেরবদ ই. েরব্ল্উ. রিে কুকুশিি অশন্ত্রি উপি 

গশবর্ণা কশি প্রমাণ কিশলন, নুন ্শলি সশঙ্গ গ্লুশকা্ রমরশশয় রদশল অশন্ত্রি খদওয়াল খর্শক নুশনি মশধ্যি খসারেয়াম শুশর্ খনওয়াি 

িাি খবশ  যায় ।  এই গশবর্ণাই Oral Replacement Therapy-ি খগা াপত্তন কশি ।  ১৯৪০ ও ১৯৫০-এি দশশক Yale Univer-

sity-ি Daniel Darrow ল্যাবশিটরিশি রবশের্ণ কশি খদেশলন উদিামশয়ি লবনাি ্ল খসারেয়াম, পটারসয়াম ও খিািাইে 

ইশলশরালাইশটি সমরি ।  Fluid Replacement Therapy-ি রভরত্তটি এই গশবর্ণায় প্ররিরষ্ঠি ি’ল ।  ১৯৫২‑৫৩ িীিাশব্দ 

কলকািায় কশলিা মিামািীি সমশয় খিশম্দ্রনার্ চশটাপাধ্যয় প্রাপ্তবয়ে খিাগীশদি গ্লুশকা্- ইশলকরলাইট রদশয় িাশদি সুস্থ কশি 

তুশলরেশলন ।  ১৯৫৩ িীিাশব্দ Lancet ্ান ষাশল এই গশবর্ণাটি প্রকারশি িয় ।  Baltimore City Hospital-এি E. H. Harrison 

এবং Chile-ি Julio Meneghello Rivera-ও রশশু খিাগীশদি স্যালাইন না রদশয় শুধু লবণ-গ্লুশকা্ দ্রবণ োইশয়, বা নাশক লাগাশনা 

টিউব রদশয় োইশয় খদরেশয় খদন খয, saline ো াও উদিাময় রচরকত্সা সম্ভব । 

 নবজ্ঞারনক গশবর্ণাি িীরিনীরি খমশন Oral Rehydration Therapy (ORT)-ি কায ষকারিিা আশিা প্রমাণ কিাি কাশ্ 

র্াশটি দশশক ঢাকা ও কলকািায় এরগশয় এশলা আশমরিকাি Johns Hopkins University ।  কলকািায় রদলীপ মিলানরবশ কা্ 

কিরেশলন রশশুশদি রনশয় ।  িকি আশমরিকান সিশযাগী রেশলন, ন্যর্ারনশয়ল রপয়াস ষ, নবাট ষ রিলশবান ষ ও খেরভে নালীন । 

 

১৯৬৮-৭০ িীিাশব্দি মশধ্য ঢাকাি গশবর্ণাি ফল িল : 

১। কশলিা িশলও অন্ত্র খর্শক বারক শিীশি গ্লুশকা্-খসারেয়াম রমশ্রণ খশার্শণি কা্টি অব্যািি র্াশক । 

২।    খয খিাগীশদি ORT খদওয়া িশচ্ছ,খসই খিাগীশদি saline খদওয়াি প্রশয়া্ন ৮০ শিাংশ কশম যায় । 

৩।    কশলিা ো া অন্য কািশণ উদিাময় ি’খলও ORT কা্ কশি । 

কলকািাি কাশ্ি ফল ি’ল রনম্নরূপ:  

১।  Saline ও ORT একই সশঙ্গ রদশল ্ল ও লবণ হ্রাস পাওয়াি িাি কশম আশস । 

২।  রবরভন্ন অনুপাশিি দ্রবণ পিীোি পি সবশচশয় খবশী কায ষকি অনুপািটি রস্থি কিা িয় । 

৩। আলাদাভাশব বয়েশদি saline রদশয় এবং ORT রদশয় খদো খগল, saline এবং ORT সমানভাশব দু’দশলই কা্ কিশে। 

৪।   রশশুশদি উপি পৃর্ক গশবর্ণা কিা িয় ।  রশশুশিাগীশদি শিীি খর্শক রনগ ষি খসারেয়াম ও পটারসয়াশমি অনুপাি 

রনধ ষারিি ি’ল ।  এি ফশল রশশুশদি ্শন্য দ্রবশন লবশণি অনুপাি কিটা দিকাি িা পাওয়া খগল । 
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 ঢাকায় এবং কলকািায় একই সশঙ্গ কা্ িশয়রেল, িশব “Randomized Control Trial”-এি প্ররিটি রনয়ম অেশি 

অেশি পালন কশি, প্ররিটি রশশুি প্ররিটি প্রশয়া্নীয়ও িে খিশে কলকািায় খয গশবর্ণা িশয়শে, িা িয়রন ঢাকায় ।  ORT-ি 

নবজ্ঞারনক বুরনয়াদটি কলকািাশিই নিরি িয় ।  খশর্ পয ষন্ত ব শদি এবং খোটশদি প্রশয়া্নীয় দ্রবশনি একটা মধ্যবিী অনুপাশি 

খপৌঁোশনা খগল, যা সব বয়শসি খিাগীশদি উপি প্রশয়াগ কিা যায় ।  খসই অনুপািটি রেল এই িকশমি:  প্ররি রলটাি ্শল ২২ গ্রাম 

গ্লুশকা্ , ৩.৫ গ্রাম লবণ, ও ২.৫ গ্রাম খসারেয়াম বাইকাব ষশনট রমরশশয় প্রাপ্তবয়ে ও রশশুশিাগীশদি োওয়াশি িশব । 

 ১৯৭১ িীিাশব্দ বাংলাশদশশি মুরিযুশে লে লে উদ্বাস্তুি মশধ্য কশলিা মিামািী আকাশি খদো রদশলা ।  বনগক সীমাশন্ত সাশ  

রিন িা্াি খিাগীশক ORT রদশয় চাি মাশসি মশধ্য ো: মিলানরবশ ও িকি সিশযাগীিা প্রাশণ বকরচশয়রেশলন ।  স্যালাইন রচরকত্সাি 

খচশয় এই রচরকত্সা রেল অশনক সি্ ও সস্তা ।  এই রচরকত্সাি ্শন্য োিািশদি প্রশয়া্ন িয় না ।  Paramedic ও Volunteer-

িাও এই রচরকত্সা কিশি পাশি ।  কশলিাসি খয খকান উদিামশয় এই রচরকত্সা সবশচশয় খসিা ব’খল ১৯৭২ িীিাশব্দ রবশ্ব স্বাস্থয সংস্থা 

খঘার্ণা কিল ।  আরিকা, এরশয়াি খযোশনই উদিাময় খদো রদশয়শে, খসোশনই ORT রদশয় রচরকত্সা সুরু িশয় খগল ।  ১৯৭৮ িীিাশব্দ 

রেশটশনি Lancet পরত্রকায় ORT-খক  বলা িল “potentially the most important advancement of the century.”  এক 

সময় জুন মাশস Infectious Diseases Hospital, Beliaghata (I. D. Hospital)-এ প্ররিরদন দু’শি উপি খিাগী ি’ি ।  

িাসপািাশলি বাইশি িকবু োটিশয় কযাম্প কিা ি’ল, িাসপািাশল স্যালাইন রচরকত্সা ও কযাশম্প ORT রচরকত্সায় খদো খগশলা, 

িাসপািাশলি মৃতুযিাি ৩.৬ শিাংশ, রকন্তু কযাশম্প িা ১.০ শিাংশ ।  কযাম্প রচরকত্সা োঃ মিলানরবশশি অধীশন িশয়রেল এবং িা 

খবশী কায ষকি বশল প্রমারণি ি’ল । 

 WHO-ি Bacteriological Diseases রবভাশগি প্রধান ধীমান বড়ুয়া বনগক কযাশম্প ORT-ি কায ষকারিিা খদশে 

মিলানরবশশক িকি প্রকশল্পি সশঙ্গ যুি িশয় কা্ কিাি পূণ ষ সুশযাগ রদশলন ।  িািপি রদলীপ মিলানরবশ খ্রনভা, লণ্ডন, ম্যারনলা ও 

কুয়ালালামপুশি রবরভন্ন আন্ত ষ্ারিক রচরকত্সক সশম্মলশন ORT-ি উপি রবরভন্ন প্রশশ্নি উত্তি রদশয়শেন এবং রবিশকষ খযাগ রদশয় ORT-

ি কায ষকারিিা প্রমাণ কশিশেন । 

োয়ারিয়াি রচরকত্সা রবর্শয় খকানও একটি পরত্রকাশি খলো িশয়শে: 

“দীঘ ষ পর্ খপরিশয় এশস, অশনক রবিশকষি খশশর্ Oral Rehydration Solution (ORS) এেন োয়ারিয়াি স্বীকৃি 

রচরকত্সা ।  পৃরর্বীি ৬০টি খদশশ এেন ORS-এি পকচ খকাটি প্যাশকট নিরি িয় ।  আরশি দশশকি খগা াশিও মাত্র ১.০ 

শিাংশ োয়ারিয়া খিাগী ORS রচরকত্সা পারচ্ছল, এেন কমপশে ৫০ শিাংশ িা পাশচ্ছ ।” 

 এই রিনটি খিাশগি রচরকত্সা উদ্ভাবশনি ব্যাপাশি বাংলা ও বাঙালী রচরকত্সকশদি খয রবশশর্ ভূরমকা িশয়শে, খস রবর্শয় খকান 

সশন্দি খনই । 
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আি ক’মাশস চশল যাশব কিদূি 

মন োিাপ লাশগ; আবাি গব ষও িয় 

এবাি খিা অশঢল সময়, রফশি খযশি চাই । 

 

৫ 

খফাশনি রিনরিশন শশব্দ ঘুম খভশঙ যায় 

বাইশি চাপচাপ অযকাি আি রশিরশশি োন্ডা,  

ব রদভাই চশল খগশলা । 

আমাি খেশলশবলাি খেলাি সার্ী 

্ীবশনি খশর্ রদকটা একসাশর্ কাটাশবা ঠিক কশিরেলাম…  

ভািাক্রান্ত মন, সব খেশ  রফশি খযশি চাই । 

 

৬ 

ট্যান্ারিন গােটায় এবাি খুব ফল এশসশে 

বুবুন একদম ফল খেশি চাইশিা না । 

এেন কী োয় ? 

খশর্ দু’বেি ব রদশনও আসশি পাশিরন । 

ওি খমশয়টা ভারি রমরি িশয়শে, সাশিবশদি মশিা িঙ 

গলায় ্মাট অরভমান রনশয়, রফশি খযশি চাই । 

 

৭ 

এেন এ বার শি আরম একা, সার্ীিািা 

রকছুরদন িশলা শিীিটা আবাি োিাপ 

িাসপািাল খযশি ভালই লাশগ ! 

আমাি মশিা অশনক মানুর্ খদো যায় । 

উর্া মাশঝমাশঝ আশস, আমিা বাগাশন বশস চা োই । 

খবশ লাশগ । 

একা আরম আি রফশি খযশি চাই না, 

কািণ এ ভাশব খযশি চাইরন । 

 

১ 

রবশয়ি পশি প্রর্ম রবশদশ আসা,  

আশমরিকাি আকর্ ষণ 

নাশয়গ্রাি গম্ভীি আওয়া্  

সবু্ সুন্দিীি িাশিি মশাল, 

গ্রাণ্ড কযারনয়শন খভাশি সূয ষিশঙি খেলা 

সব খদো ি’খল, খচাশে স্বে খমশে রফশি খযশি চাই । 

 

২ 

আরম অন্তঃসো । 

আমাি সো আমাি শিীশি প্ররিেণ  

আি রকছুরদন পশি খস আসশব 

কশিা ব্যস্তিা; নীল ্ামা, নীল খেলনা, 

নীল প্রযাম; দুপুি খবলা ঘুম পা াবাি রমশে বা্না, 

আমিা প্রস্তুি, নাগরিকিাি আশা রনশয় । 

সব রমশট খগশল রফশি খযশি চাই । 

 

৩ 

আ্ বুবুশনি তৃিীয় ্ন্মরদন । 

সকাল খর্শক কশিা নিনচ, 

দামাল পাশয়, মুশে অ্ানা উচ্চািশণ খস খদৌশ  খব ায় 

োবাশিি গয, খবলুশনি িঙবািাি, তুলতুশল খকক 

সযযা িবাি অশপো । 

কশিা স্মৃরি রনশয়, রফশি খযশি চাই । 

 

৪ 

সকালটায় ব  ব্যস্তিা, বাগাশন আসা যায় না 

সযযাি আবো আশলায় ঘাশস পা খিশে িকটি ...  

বুবুশনি ঘি খর্শক খভশস আশস 

িালকা শশব্দ ইংিা্ী গান । 

রফশি খযশি চাই 

 অরপ ষিা রমত্র 



 

খেয়া  ১৪২০ Kheya 2013  56 

চত্বারিংশ বর্ ষ  

 

বীিভূম, বককু া, মুরশ ষদাবাদ, আি নদীয়া - পরিমবশঙ্গি এই 

চািশট খ্লা বাউল-ফরকি অধুযরর্ি। বাংলাশদশশি কুরিয়া 

খ্লা নদীয়াি ঠিক পাশশ, খসোশন িাই ফরকিশদি প্রচুি ঘি। 

নদীয়াি খগািভাঙ্গা গ্রাশমি আশয়ার্ি 'ফরকরি উৎসশব' 

খপলাম খসোনকাি নামকিা ফরকি ও িাশদি পরিবািশক। 

এিা সবাই মুসলমান। মাটি আি খগাবি রদশয় রনশকাশনা 

দাওয়ায় বশস চা-রবস্কুট খেশি খেশি মশন িশয়শে, এই আরমই 

রক খসই আশমরিকাি আরম?  গ্রাশমি বাচ্চাি দল ঘুিশি 

লাগল আমাি শুটিং দশলি সাশর্। রদরদি িেণাশবেশণি 

দারয়ত্ব িাশদি। প্ররি আধঘন্টা অন্তি অন্তি পান খসশ্ এশন 

রদশচ্ছ। এরদশক কর্া পািাি পাশনি চূশন আমাি র্ভ পুশ  

োিোি। রকন্তু মশনি আনন্দ িারে খকার্ায়? --দুশবলা দুমুশো 

ভাি  খকাশনামশি খ্াগা  কশিন, িািই মশধ্য আমাি ভাি 

োওয়াি রনমন্ত্রণ, খেশিই িশব। এশদি আন্তরিকিা, গভীি 

মমিায় কাশে খেশক খনয়ায় আরম মুগ্ধ িশয়রে। সূফী 

সম্প্রদাশয়ি সশঙ্গ ফরকি সম্প্রদাশয়ি অশনক রমল, উপাস্যশক 

িািা খপশি চায় খপ্রশমি পারর্ ষব ভাশব ভািমুি িশি িশব। 

খস্ন্য গুরু রশষ্যশক খদশবন সিল অঙ্গবাস, যাশি খকাশনা 

খ্িা খনই। নানা টুকশিা কাপশ ি িারল খদয়া খপার্াক খযন 

'যি মি িি পর্' এি উদাি সমীকিণ।  

বাংলাি বাউল ও ফরকিশদি রনশয় েকুশমন্টারি বানাশি রগশয় 

প্রর্শমই খিকচট খেলাম রবর্য়বস্তুি রবস্তৃরি ও গভীিিা রনশয়। খকান 

িে িারে আি খকান িে বাদ রদই?  এিরদন বাংলা আখ্যাশন, 

রচত্রকলায়, চলরচ্চশত্র ও কাশব্য বাংলাি 'বাউল'খদিই তুশল ধিা 

িশয়শে; ফরকিশদি রনশয় কা্ খিমন িয়রন। খস্ন্য আরম 

আমাি িেরচশত্র ফরকি এবং বাউল - উভয় সম্প্রদায়শকই তুশল 

ধিাি খচিা কিরে। আমাি িেরচশত্রি অন্তগ ষি বাউলফরকি গাশনি 

মাধ্যশম ের শয় রদশি চাই মানবশপ্রম।  

 অ্য় নশদি ধাশি প্ররিবেি ্য়শদব-খকন্দুরলি খমলা বশস 

মকিসংক্রারন্তি সমশয়, ্ানুয়ারিি মাঝামারঝ নাগাদ। অ্য় 

নশদি িীশি িাপমাত্রা যেন শূশন্যি কাোকারে, আরম আি আমাি 

সমস্ত ক্রু-খমম্বািিা যেন খমাটা খসাশয়টাি, মাফলাি, গ্লাভস, 

খমা্া, জুশিা পশিও েকেক কশি শীশি ককপরে, িেন কুয়াশাি 

রভিশি খদরে িা্াি মানুশর্ি লম্বা লাইন চশলশে খভািশবলায় 

অ্য় নশদি ্শল িপ ষণ কিাি ্ন্য। কী রবশ্বাস আি আনন্দ রনশয় 

সবাই িা ককপাশনা োন্ডায় স্নান কশি চশলশেন।  

অ্য় নশদি ধাশি ্য়শদশবি মরন্দশিি সামশনি রবস্তৃি মাশে িকবু 

োটিশয় নিরি কিা িশয়শে অগুরন্ত অস্থায়ী আে া। আরম দলবল 

রনশয় নানা আে ায় যাই, গান শুরন আি গুরুশক আে া খর্শক খবি 

কশি এশন গান আি ইন্টািরভউ খিকে ষ করি। এইভাশবই একরদন 

ঢুশক পশ রেলাম লেণ দাস বাউশলি আে ায়, লস এশঞ্জশলশসি 

বাউলশমলায় যাি সুশিলা কশন্ঠি যাদুশি আমিা মুগ্ধ িশয়রে।   

আমাশদি খদশশ 'বাউল' ও 'ফরকরি' -  এশদি ভাবনায় এক উদাি 

মানবশচিনা কা্ কশি, যাি খনতৃশত্ব খকাশনা শাস্ত্র খনই, আশে 

খকবল গান এবং গুরুি রনশদ ষশ। খবৌে সির্য়া, নবষ্ণব সির্য়া, 

ইসলাম ও সূফীবাদ - সব একাকাি িশয় খগশে বাউল ফরকশিি 

্গশি। নানা িশঙি টুকশিা কাপ  জুশ  বাউল সাধকিা খয লম্বা 

আলোিা পশিন, িাশদি ্গি খসই খপার্াশকি মিই রবরচত্র ও 

বরণ ষল।  

খদো অশদোয় বাউল, ফরকি ও সুরফ 

খমানারলসা দাশগুপ্ত (রমঠু)  
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রিসাশচ ষি কাশ্ লালশনি মা্াি দশ ষন কিশি বাংলাশদশশি 

কুরিয়ায় রগশয়রেলাম গিবেি।ফরকরি সাধনায় ্প, ধ্যান, 

র্রকশিি কা্, দশমি রক্রয়াকিণ প্রধান। এিা বাউলশদি মি 

খিমন ভ্রমণশীলও নন, বাউল ফরকিশদি রপ্রয় গীরিকাি লালন 

শাি। িাি গান  খঘার্ণা কশি মনুষ্যত্ব। কলকািাি খমািিকুশঞ্জ 

অনুরষ্ঠি সূফী খফরেভাশল (খফব্রুয়ারিি প্রর্ম সপ্তাশি) খপলাম 

পৃরর্বীি নানাপ্রাশন্তি সূফী খদশগুরলি সূফীশদি - মিশক্কা, ইিান, 

িাশঙ্গরি, খেনমাকষ, ইর্ে, আফগারনস্তান। এ-বেশি লস 

এশঞ্জশলশসি বাউলশমলা সকশলিই ভাশলা খলশগশে খ্শনরে। আশা 

কিরে খুব িা ািার -ই আপনাশদি খদোশি পািশবা আমাি 

িেরচত্র - 'সূফী্ অফ দ্য ইে - বাউল্ এন্ড ফরকি্', আি 

উপিাি রদশি পািশবা আশিকটি বাউলশমলা! 
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Swami Vivekananda at a Glance 

Pinaki R. Chakrabarti 

                     It would be a daunting task – if not an outright audacity – to write about  Swami Vivekananda 

within a few pages. But on the eve of his 150th birthday, this is one of ways we can  pay our respect to him. 

He was not one person – he had capabilities to assume multitude of personalities. He loved people. At 

different times he behaved differently with people as the situation warranted. Sometimes he cried for 

them, sometimes he laughed with them and sometimes he chastised them very severely. But he was really 

not involved. However, Vivekananda would not be possible without Sri   Ramakrishna. Sri Ramakrishna 

was the anchor. It is also true that Ramakrishna would not be known to the world so clearly without 

Vivekananda. In the language of Romain Rolland – “I have chosen two men, who have won my regard 

because with incomparable charm and power they have realized this splendid symphony of the Universal 

Soul. They are, if one may say so, its Mozart and its Beethoven – Pater Seraphicus and Jove the         

Thunderer – Ramakrishna and Vivekananda (1).” Indeed they are inseparable souls.  

To understand Swami Vivekananda one must go through his entire life and then he must notice that 

Swami Vivekananda lived only 391/2 years. Then one would wonder – how did he do all the work he did? 

Swami Vivekananda’s academic career was modest. Yet, when we read all the speeches he made in Amer-

ica and Europe and read about his oratory, when we see all the books he has written, when we count the 

time he spent on the road or on the ship (his trips to America and Europe), when we list the names of fa-

mous and ordinary people he met, when we see the countless letters he wrote to various people (from a 

young girl in America, to all of his disciples and brother monks and even to the Maharajas in India), when 

we wonder how did he find time to build Ramakrishna Mission and Belur Math and planted the seeds for 

all its future branches throughout the world and train the young disciples and when we realize that the 

time was late 1800 when India had no footing anywhere in the world and Indians were the object of ridi-

cule – we simply stop thinking. Mathematically the time does not add up. The only answer would be – at 

every moment he was guided by the divine power of Sri Ramakrishna (2).  Only other person, who ac-

complished so much within such a short time, would be Alexander the Great. However, the objectives, 

methods and purpose were very different. 

Early Life—Swami Vivekananda was born on 

January-12, 1863 as Narendra Nath Dutta in 

a wealthy family of Calcutta. Although his 

father was a reputable lawyer, a staunch ma-

terialist and agnostic, his grandfather be-

came a hermit and left home at a relatively 

young age and spent a monastic life (3). He 

had that ascetic spirit in his blood. Narendra 

also had an internal struggle even at a young 

age – he wanted to ‘know’. He wanted to 

know how he could be out casted if he 

smoked from certain pipes used by so called  
Vivekananda House-Kolkata (Vivekananda’s birth place renovated by 

Ramakrishna Mission).  Photograph taken by the author from the street 
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low caste people – he wanted to know if a snake would really bite even if he prayed intensely to Lord 

Shiva – he wanted to know and play every sports possible – finally, as he grew up a little, this inquisitive 

mind wanted to know more -- is there a God? Can we see Him? That is when the drama started. He was a 

very healthy, strong and bold person. Once a British man got injured and he was bleeding. He tore his 

shirt and bandaged him – when other friends of Naren fled out of fear. He was a physically active and fun 

loving person – with lot of sense of humor. Deep down inside him there was a serious person, with a po-

etic pain and inner joy.   

Youth – As he grew older he finished school and entered college. He started singing more often. He had a 

good voice and an intense personality. He liked to mix with people and spend time talking on all kinds of 

subjects for hours. He was well liked in the gatherings of Brahmo Samaj (believers of form-less Brahman) 

where young men and women participated, prayed and sang. He knew Keshab Chandra Sen - a big name 

in the “Naba Bidhan”- a new faction of the original Brahmo Samaj (started by Raja Rammohan Roy and 

then lead by Maharshi Devendranath Thakur – father of Rabindra Nath Thakur). At this time he started 

asking everyone – “Have you seen God”. Once he asked that question to Devendranath Thakur. In reply, 

Devendranath said - “My boy, you have the eyes of a yogi. You should practice meditation.” He never got 

a clear answer from any one, until he met Sri Ramakrishna.  

Sri Ramakrishna of Dakshineshwar – After finishing his school he went to college. Professor Hastie a 

professor of theology first mentioned the name Sri Ramakrishna in his class and asked everyone to see 

Him so that they can understand the very inner core of theology – “religious ecstasies” (2). Professor 

Hastie recognized Narendra’s possibilities and said- “He is bound to make his mark in life.” Narendra 

went to Dakshineswar with another friend. Strange as it may seem – Sri Ramakrishna had a clear vision 

that several young men would come to Him who would spread His message to the world (in course of 

time sixteen young men, some in their teens, came to him and took his monastic vows). He recognized 

Narendra at the very first sight – he took him to the verandah away from the visitors, gave him sweets 

and butter to eat – and then he cried in front of him and made him promise for a second visit. Narendra 

thought Ramakrishna must be mad – if he was sane – he would have to say John Stuart Mill, Herbert 

Spenser and the Brahmo reformers were mad. Narendra was embarrassed and decided not to come again 

– but he did come. This time as he was sitting inside Ramakrishna’s room, Ramakrishna uttered some-

thing and suddenly touched Narendra’s chest with his right foot – and Narendra lost his consciousness. 

When he woke up he cried and he realized he would never go back home. He cried because he had a fam-

ily to support (his family lost all their fortune) and he had so many people at home. Similar incident hap-

pened again and this time Narendra lost his consciousness and at that moment Ramakrishna came to 

know all about Narendra - the divine being (3). 

Sarada Devi consort of Sri Ramakrishna – After Sri Ramakrishna’s mortal body died, at the insistence of 

Narendra and Rakhal (Swami Brahmananda), Sarada Devi had to fill the vacuum. Naren had enormous 

love and respect for Sarada Devi and she had absolute faith on Naren. Once Swami Vigyanananda came 

to see Sarada Devi and left quickly. Naren told him to go back and to fall flat on her feet. Because, he re-

garded her as the Divine Mother. According to Vedantic theory, Brahman can have forms and attributes 

(that is what Durga or Kali or Shiva … to the Hindus). Brahman can be form-less but with-attributes (that 

is how the people within Christian and some other religions see God). Another Vedantic position is - 

Brahman with no form or attribute – “Nirakar Brahman”. There is a Ramakrishna Mission temple in Ma-

yavati in Northern India, designated for the worship of Nirakar Brahman. Narendra asked his brother 

monks to take out all religious symbols including the photographs of Sri Ramakrishna – their Master. 

That created lot of commotions among the monks. Eventually the matter was referred to Sarada Devi – 

she supported Narendra.   
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Travel to the West – Alexander came to the East and conquered it – and he became Alexander the Great. 

Narendra set sail for the West and conquered it – and became Vivekananda. This story is long. Some of 

the recent books have provided more light on his life in the States (4). In India he received lots of encour-

agement and most of the financial help from the Indian people outside Bengal and in the USA he received 

most of his help from the enlightened ladies of that time (2)(4). Detailed descriptions and photographs 

also substantiate this fact. After his famous speech in Chicago in 1883, an eye witness, Mrs. Blodgett re-

called –“When that young man got up and said – ‘My Sisters and Brothers of America’- seven thousand 

people rose to their feet as a tribute to something they knew not what. When it was over I saw scores of 

women walking over the benches to get near him, and I said to myself, ‘Well, my lad, if you can resist that 

onslaught you are indeed a God’”    

Sense of Humor (5) – Vivekananda had a strong sense of humor. Probably it was a necessary element for 

his type of personality. When he was in a relaxed mood he kept on making fun of every word any one 

said. He was a physically strong person and he took part in sports whenever he could.  Once (in the later 

part of his life) Swami Brahmananda casually told him that he could not walk any more on his hands 

(which he used to do when he was young) – he immediately went out of the room and started walking on 

his hands – in the middle of the night – everyone woke up to see the fun. Another time, a missionary got 

hold of him and started denouncing all the religious practices he followed (Hindus). At the end the mis-

sionary told Vivekananda if he did not follow his preaching Vivekananda was sure to go to hell. At this 

point Vivekananda asked him where he would go after his death. The missionary confidently told him, “of 

course I will go to heaven”. Vivekananda replied – “then I would like to go to hell”. There are many such 

stories about him. Some time he made rustic jokes and used slangs with his fellow men like Girish 

Chandra Ghosh and some of the senior brother monks to make his point. Some of that he probably inher-

ited from Sri Ramakrishna who was a master in making rustic jokes. It was all for pure fun. He was a 

smoker. He left a pipe in a house in South-Pasadena, California – it is still there (at one time he lived 

there as a house guest).       

Views on other religions—Vivekananda respected every human being and every religion – that was his 

guru Ramkrishna’s teaching. He went out to proclaim that to the world – “Shrinwantu Vishwe Amritasya 

Putrah” (Listen all, O Children of Immortality). He proclaimed that there was no sinner, every path leads 

to God. He often recited from Gita -“Whatever path people may follow to worship- they always worship 

me. All of these paths lead to me [Gita- 4:11].” “Those who worship other gods with devotion, even imper-

fectly, actually it is me they worship [Gita- 9:23].” He had the privilege of witnessing the validity of the 

above statements in the experiments done by his guru Ramakrishna (Ramakrishna worshiped God fol-

lowing the path described in various major religions and obtained realization). Vivekananda suggested 

the Christians to become better Christians, Muslims – better Muslims, Buddhists –better Buddhists, Hin-

dus- better Hindus and the Jews – better Jews. Vivekananda had a special fascination for Buddha. Swami 

Vivekananda considered Buddha as the greatest man on earth. However, he said the following about 

Buddhism, “Buddhism historically the most important religion – historically, not philosophically – be-

cause it was the most tremendous religious movement that world ever saw, the most gigantic spiritual 

wave ever to burst upon human society…(6).”  

His last days – In last three years of his life Narendra was falling ill time to time. But he did not stop 

working. Even in that condition he made his last trip to America (mostly for fund raising). In 1899 

Vivekananda established Belur Math – he needed money for its survival. In fact he wanted to do more, as 

if he had realized that his time was up and lot more things to do. In his relentless teaching he often used 

the stories of Ramayana – where, Kumbhakarna, Ravana and Vibhishana represented the three        

forces – Tamas (Ignorance), Rajas (Arrogance and ego) and Sattya (Truth) (7). He praised America whole 
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heartedly – he also criticized America severely for all her social ills. A year before his death he wrote a 

poem on 4th of July – the American Independence Day – as if he knew – on that very day (4th of July) he 

would take a permanent exit (Vivekananda died on 4th of July, 1902). The day he died, he sang a song on 

mother Kali (“Is Kali my mother really black? …), entered his room and asked that no one should disturb 

him. He stretched his body and remained calm. Only one young monk was present. Suddenly he saw 

small amounts of blood came out of his nostrils and eyes – according to scriptures a perfect death for a 

yogi – a permanent Samadhi (2).  

Legacy – Vivekananda’s legacy will be manifold. In A. T Balsam’s words, “ In passing of the years and the 

many stupendous and unexpected events which have occurred since [his passing away] suggest that in 

the centuries to come he will be remembered as one of the main molders of the modern world… .” 

Vivekananda called everyone to come forward with the best offering they have, he called for the respect 

for the poor and unfortunate, he called for the religious tolerance nay acceptance -- above all he called for 

the understanding of universal oneness. To him humanity was first and religion was second – yet he of-

fered all his work to Sri Ramakrishna – whom he considered as living God. If we have to name the top 

three persons who helped build modern India, Swami Vivekananda will be in the front of the list. Most of 

the top Indian leaders in the last century were influenced by his writings and by his life story. 

Quotations— 

“Vivekananda’s words and presence brought Asia to the West decisively” – Huston Smith (writer). 

“After hearing him I realized that my religion is also true” – A Jewish intellectual (Chicago address in 1883). 

“He preached to his countrymen a more virile creed than any Indian had offered them since Vedic days – Will Durant. 

“After hearing him we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation” – The New York Herald. 

“To ask you Swami for credentials is like asking the Sun to state its right to shine” – “Here is a man who is more learned than 

all our learned professors put together” – Dr. John Henry Wright (Professor of Greek Classic at Harvard University)   
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Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature: external and internal. Do this 

either by work or by worship, or psychic control, or philosophy – by one or more, or all of these – and be free. This is the whole 

of religion. Doctrines, or dogmas, or rituals, or books, or temples, or forms, are but secondary details. 

          --- Swami Vivekananda 
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One Small Cup of Coffee 

Benoy Samanta 

 

            I encounter a peculiar problem whenever I go to any shopping mall. After a short while, my legs 

start hurting and inevitably, I look for a chair or a bench somewhere to sit down. Usually, there are none. I 

started having this problem a long time ago, when my legs were lot younger and in almost perfect condi-

tion. I have never discussed this problem with anyone except my wife, Lolita. The reason being, as soon as 

I leave the store my legs get instantly cured. The pain disappears. I figured it is the sheer boredom inside 

the store that always makes me feel that way. So, the shopping malls aren’t a favorite place for me, unless 

of course, I have anything to buy for either myself or others. As soon as I am finished shopping, I want to 

leave. But my wife is different. Once she is in the store, she wants to take her own time to look around 

things. It’s not that she buys a whole lot, but she doesn’t like to be rushed there. And I fully understand 

that. She is also very much aware and considerate of my leg problem. So, she doesn’t mind at all if I leave 

her in the store to find an empty bench somewhere outside in the mall area, while she does her own   

shopping. 

            Few years ago, we were in a shopping mall in Bethesda, Maryland in the outskirts of Washington 

DC. We were on our annual vacation from my assignment in Saudi Arabia. So, the moment after we       

entered the store, I told her that I would be on a bench outside and she readily agreed.  

             During the daytime on a weekday, there wasn’t much of a crowd normally seen on evenings and 

weekends. Still there were plenty of people in the mall; mothers with babies in strollers, older people, who 

perhaps didn’t have to worry about going to work anymore, and younger women dressed in office attire, 

walking hurriedly with large shopping bags in their hand, as if destined to return to their places of work. I 

had no problem in finding a comfortable place to sit down. I wished I had anything in my hand to read. I 

knew it would take a long time for my wife to come out of the store.  

             Sitting idly on the bench, my mind started wondering aimlessly. More than 37 years ago, I came to 

Washington DC as a graduate student. It’s a unique place in the country with all its history, memorials and 

monuments. We had once many good friends and quite a few were still there. On the night before, we were 

invited to one of our friends’ house where we got to see many of our old friends after a long time. It was 

just a delightful experience. Though everyone was in excellent health, there was a noticeable change in   

almost everyone. Age had slowly taken a toll on everybody. I realized that the process of aging must be an 

infinitesimally slow process. When we see a person regularly, we hardly notice any change, but if we see 

that same person after a prolonged absence, then changes become all noticeable. Seeing my old friends, I 

thought of my own age and wondered how I looked to them. I saw myself in the mirror at least once a day, 

but I never noticed anything much different. I looked just about the same as before, I thought.    
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And so, I consoled myself with the thought that though my friends were all changing, I was probably    

doing just fine. 

              It is not entirely true that I was totally oblivious of my own aging. There were of course, a few 

warnings. Not too long ago, I was traveling alone on an Air India flight form New York to New Delhi and 

for obvious reason; most of the passengers on that flight were Indians. I had an isle seat on the right side 

of the plane. Soon after I took my seat and started paging through a magazine that I had just purchased 

from a  newsstand outside, I heard a female voice from my left yelling, uncle, uncle, uncle…… 

                 She was unrelenting. I slightly tilted my head up to sense who would respond, as there were two 

other gentlemen sitting next to me, who, in my opinion, could both qualify as uncles. But both men sat 

motionless with their heads unmoved. I pretended not to have heard anything and started slowly putting 

my head down on my magazine.  

But the yelling continued, “uncle, uncle, you, uncle.” I had no choice but to turn my head towards her. 

“Me?” I gestured. 

“Yes, uncle,” she replied with a nice smile, “can you please get me an extra blanket form the overhead 

bin?”  

             She somehow figured that additional blankets were stored on the bin above my seat. I didn’t mind 

at all getting up and giving her an extra blanket. But what bothered me a great deal was her calling me 

‘uncle’ in a crowded plane. I was aware of the fact that it is customary in the Indian subcontinent to      

address total strangers as uncles, aunts, grandpas, etc. and they think it is more polite and personable 

that way.      However, it would have been perfectly all right if she was a younger person, and she was defi-

nitely not, and I wasn’t definitely that old either, I thought, to be called uncle by her. In fact, she was a 

fully-grown woman. I noticed her getting on board with her husband and three boys. They had a strange 

sitting      arrangement. The husband and two older boys were seated at the back of the plane while she 

sat with the younger one upfront. Fortunately, she didn’t bother me on the rest of my flight, but I dis-

missed her      behavior (of calling me uncle) as ridiculous and just an isolated incident.   

               While in India, I went to Santiniketan to pay a visit to couple of my old teachers who taught me 

while I was a student there during my junior high school years. I took a pre-dawn train from Calcutta and 

reached there in mid-morning. Soon after I checked into a hotel, I decided to take a stroll through the 

campus. As I was leaving the hotel compound, a young fellow came running after me. 

“Sir, what will you eat for lunch? Chicken? Fish? Mutton?” the young fellow asked. 

                I was impressed with this fellow that he addressed me as ‘Sir’ and not ‘Uncle’. He probably didn’t 

have any formal education, but had enough sense to properly address a total stranger. I am usually care-

ful of what I eat outside my home when I am traveling in India and so I said, 

“Rice and couple of vegetable dishes would be just fine for me.” 

                 I didn’t know what exactly he understood, because later, when I sat down for the meal in the 

dining room, the food both looked and tasted extremely bland. There was hardly any spice or salt in the       
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preparations. It was kind of unusual for hotel food. As I was about to start eating, the same young man 

whom I had encountered a little while ago came out through a swinging door leading to the kitchen. 

“Is everything OK?” he asked with a grin on his face. 

Everything was not OK, but I didn’t want to offend him. 

“It’s OK.” I replied. 

“Aapnar to boyesh hoyechhe, tai sob ektu halka kore dilam [You are an aged man and so I made every-

thing light for you],”the man said. 

       I thought of getting up and giving him a solid punch in the nose. Then I realized that wouldn’t have 

been a good idea. I had to have at least two more meals over there. 

       I simply said, “boyesh hoyechhe thik, tabey aami asustho lok noi. Amar janya alada kichhu korar 

dorkar nei [It’s true I am an aged man, but I am not a sick person. You don’t need to cook anything dif-

ferent for me].” He understood. The next two meals were just fine. 

There are no shortages of idiots in this world, I concluded. 

          One more thing. Of late, I didn’t like my own pictures taken by others. I looked kind of different in 

those pictures, different from what I saw myself in the mirror. So, I attributed this problem either on the 

photographers or on their inexpensive digital cameras that most everyone had started using these days. I 

thought, that like in the old days, if people used proper cameras, like Nikon, Cannon, Minolta, etc. with 

good lenses, my pictures would come just fine, like in the old days. I confided my displeasure with my 

own pictures to my wife on a few occasions.  

“Why is it that my picture would always come like this?” I asked 

“That’s exactly how you look,” she would readily answer, “you just need to accept the fact that you are 

getting old.”  

           I never took those remarks very seriously. First, I thought she couldn’t have meant this literally. 

Secondly, most women, I had noticed, though they do not quite mean it, get some sort of sardonic   

pleasures by teasing their husbands on matters related to this. 

            However, with these warnings and lot more, I realized one thing. That when we start getting 

older, we really do not feel that we are indeed getting older. We feel just the same as before. It is the sur-

roundings, the society, and the people around us, who directly or indirectly start reminding us with their 

various remarks that we are becoming something of a different entity. This, not so infrequent, reminder 

becomes so overpowering that after a while we (the men, mostly) start believing that we are no longer 

the same. But I was determined not to succumb to this onslaught. 

            I looked at my watch and realized that quite a bit of time has passed, but still not time for lunch 

yet. There was no possibility of my wife coming out of the store either. I decided to have a cup of coffee. 

With a short walk I found a McDonald’s at the food court. There was no other customer and I saw a 

young Black girl attending the cash register. As I approached her, she asked,  
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“Can I help you?” 

“I want a cup of coffee,” I replied. 

“That would be 27 cents,” the girl said with a heavy accent.   

 27 cents for a cup of coffee didn’t sound right to me and thought perhaps the girl didn’t understand what I 
said. So I repeated, 

“No, no, I just want a cup of coffee.” 

             The young girl gave me a blank look. She probably thought I had some kind of a problem and she 
didn’t want to waste her time communicating with me. She turned around, took a few steps backward, 
picked up a coffee pot from the machine in one hand, held it up high in the air, and then pointing her in-
dex finger of the other hand towards the coffee pot, she asked, 

“You want this stuff?” 

“Yes, yes that’s it,” I said. 

 

              She put that pot down where it belonged. Then, alternatively narrowing and enlarging the gap be-
tween her thumb and the index finger, she asked, 

“Small? Large?” 

The way she showed “small”, I thought the cup would be only three-quarter inch tall. So I asked, 

“How small is the small?” 

 

The girl picked up a cup from a tall stack of cups and it looked like it would be about 5-inch tall. 

“Small would be fine,” I said. 

 

There was no other customer and it appeared she had all the time to clown around with me. She picked up 
a coffee creamer from the bucket, held it up in the air and asked, 

“You want this?” 

“Yes, two of those, please” I replied. 

“The sugar will be outside,” she said. 

 

She poured coffee into a cup and with couple of creamers in her hand; came back to the counter and said 
again,  

“27 cents.” 

        I wasn’t amused anymore. I was away from the country for many years and there was something hap-

pening that I didn’t quite understand. I remembered that coffee was 25 cents when I came into this     

country in 1969, but not anymore. Moreover, by this time I had looked up into the price board and 

checked that a small cup of coffee costs 99 cents. Something was wrong somewhere. But I didn’t want to 

argue with her anymore and gave her a dollar bill from my wallet. She took it and then rang the cash regis-

ter. Sure enough, lots of changes discharged through a metallic slot into a small cup attached to the cash 

register. I picked up the changes and counted. Surprisingly, I got 73 cents back. The girl handed me the 

cup of coffee and a receipt, with a smile on her face. 

Before I could sit down at a table nearby, I was curious to look at the receipt.  
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It read, one small coffee senior… 25 cents and taxes… 2 cents, for a total of 27 cents. 

 

                 She had indeed given me a senior citizen discount. I was amused, but that feeling lasted only mo-

mentarily. A strange indefinable feeling of unease started creeping in. I couldn’t sit down to drink that cof-

fee. There was a restroom nearby and with coffee in my hand; I went straight inside to have a close look at 

myself one more time in the mirror. The desire for drinking that coffee quickly evaporated and I emptied 

the cup into the sink.  

 

I went out to look for my wife inside the store she was in. 

 

“If you would not be forgotten as soon as you are dead, either write something worth reading or do 
things worth the writing.” 

              -Benjamin Franklin 
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 The entire college corridor was filled with smoke. The smell of barud (burnt gunpowder) seemed 

to choke Samir’s very existence.  Sprawled on the third floor of his beloved Presidency College, he writhed 

in pain.  Pain is an understatement; call it gorvo jantrana (labor pain).  Traditionally in Bengali culture 

this is the crest of all pain, since they did not have epidurals in that era!  The bell rang with the usual gong, 

as the darwan (gatekeeper) in his casual way ambled to the portico and hit the big brass gong with a 

hammer wrapped in a cloth that was once clean.  Swati, Achintya and Samir rushed out of the math class 

and hurried to their favorite classroom in the Baker Laboratory. This is where Amulya Babu delivered his 

physics lecture.  It stood across a sprawling verdant patch of green that Presidency College staff          

maintained proudly.  The field was the center for sporting events of the Hindu school, Hare School and 

Presidency College and sometimes the University of Calcutta.  Just a few years earlier, Samir received a 

gold medal as an all round sports champion from Hindu School, at this very place.  This green meadow 

was also an oasis which germinated scores of “Presidential love affairs” between boys and girls during the 

last one hundred years. Myriad fragments of history separated the colonial arts building from the more       

modern science laboratories.  On the other side of the fence was Bhabani Dutta Lane - the neighborhood    

typical in Calcutta: rundown, squalid and low middleclass.   

Things have not been very smooth lately.  By now the police had arrested most of the leaders of the college 

movement; but a few were still hiding.  Some said they were scattered in the jungles of Debra, or in the 

hillside villages of Chota Nagpur. The rumors raged that Subir, the top leader had been killed.  There was 

big news of a terrorist encounter with police.  However, this is what actually happened.  After his arrest, 

the cops let him go, pretending to set him free,  in the alleys of Raja Bazaar. As he ran for his life, they shot 

from behind. One of Samir’s childhood friends, Subir appeared to many a friendly, charismatic       idealist 

who wanted to change the world. To others, he came across as a deadly terrorist, a mastermind of all evil.  

As Samir nearly choked amid the smoke, incoherent images rushed through his head in no particular 

rhythm or order.  Despite the dizziness, a strange kaleidoscope of incidents emerged in his overwhelmed 

mind.  He knew Subir not as a student leader but as a friend from kindergarten. The youth remembered 

the days when they threw chalk at Anil Babu while the latter constantly bored them in the dreaded Bengali 

grammar classes.  He remembered Subir’s fights with Utpal, the ruffian-like ring leader of Hindu school.  

Yet Subir never gave in. They challenged and dueled with each other in a tiny park near the College Square 

Gol Dighi, a large pool.  Samir summarily admired Subir. The latter happened to be an  exceptional       

student, a kind compassionate boy who always smiled.  Yet how could such a terrible end befall upon him?  

Subir was dead and now per some strange coincidence, will Samir’s fate be intertwined with Subir’s? 

At the Crossroads of History :  

Calcutta 1971              

  

S. Mukherjee  
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 The students around Samir did not fully fathom the ensuing violence. They mistook the events thus far to 

be a routine skirmish between the students and police. But today it escalated to a far more  serious situa-

tion. The Central Reserve Police (CRP) soon began firing tear gas.  They followed it up by raining  bullets, 

pushing and punching everyone on the way. No one was spared: boys, girls and professors from the age of 

18 to 50. Many were pushed, punched and kicked. Some students yelled and fell from the steep stairways 

down into the second floor.  The girls started crying.  Ironically, it was here where Subhas Bose had a    

Sahib, an English professor, beaten up after the audacious white man spoke disparagingly about  Indians.  

Samir was shot in his leg.  As blood gushed out, he pressed his knee with both his hands. The  Santiniketan

-style cloth bag he carried his books, notepads, pen and a picture of his mother lay on the ground. He 

stretched his lethargic hands to reach unsuccessfully for the bag. The CRP men kicked and punched him 

on and on. They even smacked him with their rifle – a deadly encounter Samir never dreamt he would 

never come across.  He was never involved with Subir and his radical left group, though they were good 

friends.  Lately they never hung around as they had different interests. Subir rarely attended his classes 

and Samir knew he had to graduate with First Class to secure a decent job in the tough job market.  No US 

University would give him MS level admission. Scholarships were out of the question despite his prepara-

tions for the upcoming Graduate Record Examination.  Their friendship resembled the Falgu River     

flowing underground; one never knows about its presence until one digs a few feet into the soil. Yet in an 

odd coincidence will he face the same fate as that of Subir?   

A chill sped through Samir’s spine as he lay there, on the third floor, where Subhas Bose once stood up for 

his nation.  The pillars were still the same, the plasters probably changed but this two-hundred-year-old 

building had the same look, including the yellow-white color and the same stairs, the wooden doors and 

shutters that were there when Subhas Bose was a student.  As the CRP jumped in   brandishing their rifles 

and pistols, Samir felt a thud in his back that took the air out of his lungs.  The  police kicked him hard.  

Achintya, Swati and all his friends were nowhere to be found. They probably dashed downstairs in the  

melee. At this moment of sheer danger Samir wished someone truly dear was close to him. He wished the 

bag was close to him so that he could hug it like the little side pillow that he used every night.  He could 

hear endless voices crying and yelling.  A series of deafening explosion erupted near the college gate       

below.  Then there were more. Samir lay near unconscious, gasping for the smoky, smelly air around him.  

As it happened that the Maoists threw their handmade grenade from the third or fourth floor.  The first 

one did not explode.  The aborted effort immediately alerted the CRP. They began shooting at random and 

that was how Samir got hit in a strange twist of his destiny.  After he fell, the thrown hand grenades       

exploded one after the other while Samir gaped breathlessly in a pool of dark red blood.  

 Samir felt certain that they were going to kill him in front of students, professors and darwan 

(gatekeeper) and no one would come forward to help him.  At the time such were the trends. The Police 

came and took young kids away, innocent and naïve beat them mercilessly until they extracted               

confessions, and sometimes killed them when someone met their profile.  For some reason the CRP not 

knowing who threw those powerful bombs at them, started shooting at random - to them all the students 

were enemies or supporters of enemies, the bloody terrorists that wanted to kill them.  Even the good 

looking fashionable girls, professors or more comprehensively all Bengalis seemed to be deemed as         
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terrorists.  

“Saleh Bangali Kutta” (despicable Bengali dogs) they hollered while the kicking Samir   evermore.   

Before long the duo started dragging him down towards the stairs.  They shot at random aiming where 

the bomb might have come from. Samir got hit and so in their mind Samir was the suspect, a terrorist, a  

Naxalite, a notorious Bengali.  In return, Bengalis harbored very little respect for the CRP. They came 

across as a colossal band of heavily armed policemen who had no idea of the rich culture and   heritage of 

Bengal. The CRP cops?? were trained to kill and torture as needed.  They were like the droids in Star 

Wars - emotionless, cold, cruel and dark.  

Samir pleaded, “Don’t kill me – I am not one of them.” He added in his broken Hindi, “Humko Choro 

(let me go)”. He always had trouble with Hindi at school.  He somehow scraped through with passing 

grades and never thought much about this language.  His parents always urged him to excel in all the   

advanced Hindi tests - Adhya, Madhya and far more.  After all, his father was a government bureaucrat 

who believed that it was crucial to learn Hindi for anyone wanting to stand out in one’s career in   India 

and especially in the Government.  

Samir gasped, exasperated and exhausted, “Mei kuch nehi kiya” (I have not done anything wrong). 

You have caught the wrong guy”.  The youth wished he had heeded his father’s advice about learning 

Hindi. At this moment of enormous danger, perhaps he could have effectively explained to his attackers 

that he was no threat.  May be if he did not have such a heavy Bengali accent while speaking Hindi, the 

CRP would dish out a little more sympathy towards him. 

“Bastard, tell us, who threw the bomb?” shouted one of the CRPs. 

 All of a sudden a policeman dressed in spotless white ran in.  He, Mr. Khastagir, was the DC-DD (Deputy 

Commissioner of Police – Detective Department) from Calcutta Police (CP). The senior officer’s revolver 

pointed everywhere. The ruthless CRPs were from outside Bengal and they were known for their lack of 

understanding of the Bengali culture, language and behavior.  All Bengalis were Naxals, terrorists, and 

bastards.  On the other hand, the local police constituted mostly of Bengalis and had a slightly more     

understanding attitude towards the terrorists. 

 Mr. Khastagir’s son attended Presidency College.  So he knew many of the institution’s staff and students 

well. The moment the first bomb exploded the news spread like kalboishakhi (fast moving monsoon 

storm) to the local police as well as to the cops in Lal Bazaar.  Hordes of local police thronged in.  So did 

Mr. Khastagir. He was worried about his son’s whereabouts.  At 45 years of age, he was not very fit, 

slightly plump and slow. Yet, today he sprinted like a deer.  What if his son was shot!  He ran   upstairs 

when he saw students rushing down and shouting “Someone is hit, someone is hit.”  The youths pointed 

upstairs towards the third floor of this 200 year old institution with the reputation of being the Berkeley 

for grooming ample liberals and Oxford of the east for its excruciatingly tough standards in    literature as 

well as science.  Presidency College carried a chunky part of the 19th and 20th century history of Calcutta 

and India in the form of Subhas Bose, Prafulla Chandra Roy, Jagadish Bose and so many stalwarts of 

modern India.  Somewhere herein Jagadish Bose sent his first radio signal much before Marconi did. At 

least that is what most Bengalis believe. This is also where meritorious juveniles converged from remote 
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villages as well as sophisticated, urban families with equal frequency and fervor. Many often got lost in 

the complex interactions of social classes and sub cultures.  The capitalist and the middleclass and the 

poor all mingled, interacted, fought, befriended one and another. They fell in love, broke apart, became 

heroes and fell from grace with equal propensity for reversals.  

Just then, amid this tapestry of diversity and confusing contradiction, a DC-DD entered the frenetic 

scene.  He was a kala sahib (a dark-skinned, native Babu cloning an Englishman’s old role) of modern 

Calcutta. As soon as he came inside the campus he ran as fast as he could to see if his son had been 

caught in the crossfire.  Thus far, the Naxals of the college had limited their strikes to the throwing of  

bottles and bricks. However, after the arrest of their leaders and the murder of Subir, they turned more    

violent than ever.  To counter them the government had brought in the CRP much to the chagrin of the 

CP. The CP had taken permission of the Principal before destroying the sanctity of the college. They 

seemed in accord with most Bengalis who treated any place of education as a temple of wisdom and relate 

to it as Ma Saraswati (the goddess of knowledge).  So policemen crashing inside a college was as       

heinous as rummaging a place of worship.  That was precisely why the CRP was brought in.  They were 

like machines, with little interaction with the local crowd; scant respect and understanding of the sanctity 

of an educational institute. The powerhouses in the government knew that the CRPs would be effective in 

weeding out the Maoists, better known as Naxalites.  However, right now Khastagir was only worried 

about one thing: the well being of his son. 

 “Stop it.” Mr. Khastagir panted as he reached upstairs. His voice trembled with horror and    anxiety.  He 

knew all the students involved in the Maoist movement.  He knew Samir and his father, a senior IAS    

officer in the Indian government. Also aware that Samir was never involved in the movement,                 

Mr. Khastagir shouted, “You got the innocent guy! Choro usko (let him go).” 

Right at that moment Professor Bose came out of his classroom.  As an erstwhile Swadeshi (freedom 

fighter during Indian freedom struggle in 1942-1947) he always wore a dhoti and a Punjabi             

(loose-fitting lower and upper garment worn in India). Both pieces of clothing were spotless, impeccably 

white and heavily starched.  He was a man of honor, truth and high integrity.  Students had heard of his 

encounters with the British police between 1930s and 1940s. But in recent years he grew quiet, and      

somewhat depressed. Professor Bose openly disagreed with the Maoists approach, the attack on innocent 

police and viewing the cops as “class enemies” and whatever that meant.  He was appalled by the sudden 

turn in the Naxalite movement when they started breaking statues of Poet Rabindranath Tagore, Swami 

Vivekananda and of all persons Ishwar Chandra Vidyasagar, the father of Bengali language. The Maoists 

of course had turned blind; starting to brand everyone who argued with them as class enemies. They even 

threatened Professor Bose with the ultimate punishment, if he continued his criticism of the Maoists.  He 

was truly saddened by this reality since he always considered the Maoists to be principally correct but 

tactically wrong.  Being an erstwhile revolutionary who helped Master-da (Surya Sen) and Ganesh Ghosh, 

in their brave attempt to loot the armory of Chattagram and use the weapons to route the British,         

Professor Bose held high hopes when the Maoists first boycotted the election process and denounced   

parliamentary democracy, which lot of people thought was a joke in a poor country like India.  However, 

his moral support for them faded when they broke Vidyasagar’s statue and also of Subhas Bose.   
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What irked Professor Bose most were slogans like “China’s chairman is our chairman”.  The Maoists     

rallied that this tenet was the epitome of proletarian internationalism. While the educationist, who fought 

the British and was a true Swadeshi (a nationalist to the core), considered this brand of communism to 

have degenerated to be the lackeys of foreign countries like China.  At times the professor pensively      

reflected, “Indian communism has always been the slave of the foreigners.  They supported the British in 

1942 in the name of internationalism.  Soon afterwards, they propped the division of India in the name of 

two nation theory.   And now they seem dead set to destroy the core of our culture by blindly following 

Mao.”  Professor Bose asserted, “When time came for a key decision affecting the majority of his nation’s 

impoverished masses, Mao stood up for his people and country and strongly differed with Stalin.”  He 

believed that India had lost the backbone after almost a thousand years of foreign rule and continuous 

attacks on Indian institutions and have lost their confidence and psychic independence. Yet the country 

bore such great history, indescribable richness in wealth, spirituality, philosophy and science. 

In the 1940s this firebrand Swadeshi morphed into being a follower of Gandhi as he was thoroughly     

disillusioned by the communists, who blindly supported British because Stalin and the British were in 

war together.  He also liked Gandhi for his personal integrity and his faith in the roots of Indian culture 

and religion.  This old Gandhian who fought many skirmishes with British cops in his youth and was oft 

beaten up and jailed, roared like a lion when he saw one of his students was lying on the ground, hit by a 

bullet, bleeding, and being hammered by the CRPs. 

Professor Bose yelled at Mr. Khastagir, “I know Samir. He is innocent.”  That was not all. The professor 

went on, “oder boloon o kichu kore ni – o aamar classe chilo ektu agay” (tell the CRP men that 

he has done nothing wrong and was in my class few minutes ago).   

Mr. Khastagir looked up at the veteran scholar and freedom fighter. The Deputy Commissioner knew of 

Professor Bose from his son Prabal. His eyes still bearing the look of a desperate father looking for his 

son, Mr. Khastagir instantly complied and shouted at the CRPs to leave Samir alone. Next, the              

commissioner leaned towards Professor Bose and softly queried, “Do you know where Prabal is?”         

Professor Bose: “He did not come to my class today in this main building, so he is safe.” The teacher grew      

impatient, “Get Samir to the hospital. Your son Prabal is alright. He is a good boy and must have gone 

somewhere  else – far from this dangerous mess.”  

The DC-DD immediately ordered the CRP to carry Samir down and take him to Medical College.           

Professor Bose deftly tore a part of his white Punjabi and started wrapping a bandage around his knee.  It 

was evermore bloody and painful.  Samir screamed like a butchered pig.  His cry echoed in the halls.  This 

is the same chamber where Subir used to deliver his fiery, hair-raising and inspiring speeches.  The same 

hall and floor probably where Subhas Bose beat the indignant insulting British Professor and the same 

floor where Professor Jagadish Bose probably thought of his first invention of the radio.   

Samir did not remember anymore. 
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           Renowned American singer Bruce Springsteen was not dreaming about basketball when he com-

posed a famous song (Bullets Fever). The lyrics tell the story of the Washington      Bullets team winning 

the 1978 NBA championship.  This intense, high-speed and skillful game was invented in 1891 by Dr. 

James Naismith, a Canadian born American physician, who was instructed to  create an  indoor sport with 

minimum physical contact. If you happen to watch present day basketball you will agree with me that it 

deviates far from the original goal. It is the second most popular sports in the world only behind football 

which is better known as soccer in the USA.  

           A soccer field contains two goal posts, one at each end and protected by a goal keeper. In contrast, 

basketball has two hoops at each end protected mainly by centers, a team’s last line of defense. Soccer is 

played by eleven players while basketball does it with five. Both games frequently use reserves. A soccer 

game is divided into two halves forty-five minutes each; basketball has four quarters twelve  minutes each. 

           The first pro league, the National Basketball League, was formed in 1898 to protect   players from 

exploitation and to promote a less rough game. Six teams participated in New Jersey and Pennsylvania. 

This league only lasted five years before disbanding; its demise spawned a number of loosely organized 

leagues throughout the northeastern United States. One of the first and greatest pro teams was the     

Original  Celtics, organized about 1915 in New York City. They played as many as 150 games a season and  

dominated basketball until 1936. The Harlem Globetrotters, founded in 1927, a notable    exhibition team, 

specializes in amusing court antics and expert ball handling. 

          In 1949 two subsequent professional leagues, the National Basketball League (formed in 1937) and 

the Basketball Association of America (1946) merged to create the National Basketball Association (NBA). 

Only seventeen teams participated at the time. The Boston Celtics, led by their center Bill Russell,      

dominated the NBA from the late 1950s through the 1960s. By the 1960s, pro teams from coast to coast 

played before crowds of many millions annually. Wilt Chamberlain, a center for the Los Angeles Lakers, 

was another leading player during the era, and his battles with Russell were eagerly anticipated. Kareem 

Abdul-Jabbar, also a center, came to prominence during the 1970s. Jabbar perfected his famed "sky hook" 

shot while playing for the Los Angeles Lakers and dominated the opposition. In 1976 Denver Nuggets, 

Indiana Pacers, San Antonio Spurs and New York Nets joined the NBA. 

         At present there are thirty teams in NBA: fifteen in the Eastern Conference and fifteen in the Western 

Conference. Basketball’s rules are apparently simple but sometimes very controversial. What looks like a  

 

US Men’s Basketball  

and its legends  

  

Arup Mitra 



 

খেয়া  ১৪২০ Kheya 2013  73 

চত্বারিংশ বর্ ষ  

“block” to someone could be interpreted as “charge” depending on whether the defensive player has       

established his position or is in the restricted area. Like tennis basketball currently uses video replays on 

a limited basis but only to assess the person touching the ball last ignoring the foul committed prior to 

that.  

                 It is infuriating to note how the basketball commissioner David Stern and his comrades have 

given too much power to the three stooges so that they can give technical fouls to superstars (even when 

they are right) for complaining against the referees’ decisions. If the ball is on the top of the ring and a 

player touches it, the player could be penalized for goaltending or offensive interference. There is also 

the “three seconds rule” which is often not called or called inappropriately. “Traveling” is another rule 

not always enforced because it would ruin some superstars. 

                   The NBA began in 1949. Led by George Mikan, the Minneapolis Lakers dominated the first six 

years winning five championships (1949, 1950, 1952, 1953, and 1954). Lakers center George Mikan was       

outstanding in both offense and defense so NBA had to change certain rules to provide hope to the other 

teams. This highly talented basketball player of the era could not maintain a family based on his         

basketball salaries. So, he left the game to become a lawyer. Led by Bill Russell, the Boston Celtics  

dominated the NBA in 1960s winning nine championships and beating Lakers six times in the final. 

                  In the 1970s নo single team dominated the NBA. This decade was remarkable for two reasons. 

Soon  after graduating from UCLA, Karim Abdul Jabbar almost singlehandedly won the NBA Champion-

ship. With help of Wilt Chamberlain, Jerry West and Gail Goodrich the Lakers won thirty-three consecu-

tive games (NBA Record) and NBA Championship. 

                   In the 1980s, a sizzling rivalry raged between the Lakers and Celtics but the Lakers developed 

an upper hand. Lakers led by Karim and Magic won five Championships (1980, 1982, 1985, 1987 and 

1988) beating Celtics in the finals in 1985 and 1987 and losing in 1984. Led by Larry Bird and Robert 

Parish, the Celtics won three championships (1981, 1984 and 1986). The Detroit Pistons won in 1989 

and the   Philadelphia 76ers won the NBA championship in 1983. Propped by Michael Jordan and    

Scottie Pippen, the Chicago Bulls dominated the 1990s by winning six championships (1991, 1992, 1993, 

1996, 1997 and 1998). With Hakim Olajuwon at the helm, the Houston Rockets won two consecutive 

championships in 1994 and 1995. 

                    In the last sixty-four years in NBA only two teams won fifty percent of championships. Celtics 

(17) and Lakers (16) followed by Chicago Bulls (6) and San Antonio Spurs (4).  Due to the new NBA rul-

ings      regarding the huge revenue sharing and steep penalties (can be as high as 300%) over the ceiling 

it is unlikely that the Lakers or the Celtics would dominate the game anymore. 

                    Let us revisit the most controversial topic of our time. Who is the best basketball player who 

ever played in the NBA? The great majority of basketball fans and followers are leaning towards  Michael 

Jordan. I find this highly debatable. Based on the number of championships Bill Russell won 11 com-

pared to  Michael Jordan’s 6. Bill Russell proved to be a domineering defensive player but demonstrated  
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little offense. Michael was good both in offense and defense. Based on NBA Records Wilt        

Chamberlain makes Michael Jordan look like a dwarf. Wilt Chamberlain, unlike Bill Russell, made 

colossal contribution in both offense and defense.  

            On March 2, 1962, Wilt scored 100 points in a single NBA game. Michael’s best performance 

of 69 points came on March 28, 1990. Kobe Bryant’s best record is 81 points; he scored them on 

Jan 22, 2006. Wilt scored 60 or more points in a game 32 times in NBA, Michael and Kobe each 

scored 5 times. Wilt had 40 or more points in thirteen consecutive games whereas Michael and 

Kobe each scored 40 or more points in nine consecutive games. Wilt scored 50 or more points in 

seven consecutive games; Kobe in 4 and Michael in 3. Wilt averaged 50.4 points per game in one 

season (1961-62) while Michael’s best is 37.1 points per game average in 1986-87. Kobe’s best per-

formance is 35.4 points per game, an average he achieved in 2005-06. Wilt racked up 30 or more 

points in thirty-five consecutive games which is a NBA record. 

               Wilt’s defensive performance is also worthy of review. He is regarded as the best re-

bounder in NBA. The legend scored 23,924 rebounds in 1045 games averaging 22.9 rebounds per 

game in his career. His 55 rebounds in a single game is also a NBA record.  

                Based on the number of championships earned in the NBA and NCAA, Karim Abdul    

Jabbar holds a better record than Michael Jordan. Karim won 6 NBA titles and 3 NCAA Champi-

onships.  Michael bagged 6 NBA Championships and 1 NCAA Championship. Karim is the NBA’s 

leader in total career points with 38,387 points. Michael’s 32,292 points places him in third place 

and he is slightly ahead of Kobe’s 31,617 points. Kobe will most likely surpass Michael next year in 

that category. However, Michael is still the leader in scoring during the playoffs. He has 5,987 

points followed by Karim (5,762) and Kobe (5,640). This may be too close for comfort for Michael, 

since Kobe will surely remain active next year. 

                  In my opinion Michael Jordan is undoubtedly one of the five top players in NBA but he is 

definitely not the best. It is like comparing between Pele and Maradona in soccer.  
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      Having lived in Kolkata for the greater part of my life, I see no reasons why I wouldn’t carry glimpses of 

my hometown in my optical sockets! My myopic vision corroborates this visual allegiance to things nearly 

corresponding to my roots.  In this piece, I would like to acknowledge two demographically distinct cities, 

connected uncannily; for the Angelenos and Kolkatans alike, this might come as a finding of some sort. Let 

me begin with the cosmopolitan appeal of this city.  Los Angeles exudes an aura few others in the league 

can match.  This mecca of entertainment has got all the trappings of a dream that lures us only in            

celluloid.  From the sunny beaches of Malibu to the swanky Downtown skyscrapers, the far-reaching   

landscape beckons all and sundry.  "Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet” 

myth got busted on a recent visit to a house party. The famous Kolkata adda got translated into a magical 

evening of fun, food, music, and endless banter.  Amidst the buzz as you lay your hands on a dish of ilish, 

you know where the story begins! And storytelling has always been the forte of a true blue Kolkatan.  

           If Durga Pujo is any indication of the undying spirit of Kolkata and its maddening festive overtures, 

one has to take a peek into the growing Bengali community in Los Angeles, which unfailingly produces the 

biggest Bengali spectacle every year in sheer style.  With a cultural angle thrown in, the weekend long       

bonanza doesn’t remain just that, but allows the west to witness and absorb the underpinnings of eastern 

values and ideologies, thus becoming a melting pot of cross-cultural ethos.  “Bajlo tomar aalor benu” and 

the rhythmic dhaak beats conjure up images of a land left behind, but not forgotten.  Likewise, when 

Santa Claus comes to town and calls for a celebration, it is no less grand in its splendor, and this fusion 

wipes out the slightest migratory syndrome.  Decking up those pine trees or dining with a roasted turkey is 

no longer a foreign ritual. It is as inherent as the idea of ashtami   anjali. Instantly, flashes of Maidan and 

the Victoria        Memorial come blinking as happy-go-lucky Bengalis trot around basking in the Christmas 

glow.  

              I knew about Barnes and Noble and its enormous reading potential much before I found myself 

ensconced in one of its couches (which sometimes induces afternoon siesta surreptitiously), glossing over 

books you wish you had written! It gives one a sense of déjà 

vu; the Oxford Bookstore in Kolkata reflects a similar     

ambience, one that tickles the intellectual mind while      

giving way to wander off in the world of reams of prints! 

The Cha Bar there and the Starbucks here are just two sides 

of the same coin. Spotting an Amitav Ghosh or a Jhumpa    

Lahiri in the fiction section is definitely a thrill. Of course, 
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books are beyond boundaries.   

           The 3rd street brings me closer to home every time I find myself straddling the length and breadth 

of it. The restaurants and the shops lined up are so reminiscent of Park Street (Kolkata), which I have 

breathed for so long as I have shuffled through the heaving traffic there.  Without a second thought, the 

breathing was unmistakably regular, thanks to my professional calling!  A Starbucks might well be miss-

ing in good old Park Street, but not a hot creamy cappuccino or a caramel Mocha, which the café joints so 

deliciously brew and serve! Let me not get into the cuisine variety here and there, they complement each 

other like a well matched couple! 

              Another striking note of commonality is the plethora of yoga and meditation centers making a 

profound impact on people in both cities.  This ancient practice, though no stranger to the east, has man-

aged to crawl its way through the western psyche, and its spiraling rise has not stopped ever since a cer-

tain monk from India electrified the World Parliament of Religions in Chicago in 1893. Decades before 

Swami Vivekananda’s arrival here, however, the yoga teachings have been percolating in the western mi-

lieu with many influential writers like Ralph Waldo Emerson and Henri Thoreau, referring to the teach-

ings of  Bhagavad Gita and eastern scriptures.   

               It was the season of Christmas when I first took a round of The Grove, a swanky shopping mall in 

the heart of the city. Earlier, my mom and I had taken numerous trips around New Market like every 

Bengali worth his salt might have done in the Bengal metropolis.  The two marketplaces buzz in the same 

tune with a definite eye on style and fashion. While foreigners find the ethnic stuff exhibited in New Mar-

ket stores exotic, the brands and designs here attract the Kolkata fashion aficionado and, quite               

expectedly, you see them flaunting a label or two.  Sunbathed afternoons are perfect for window shopping 

as well as for licking a syrupy strawberry gooey ice cream with a sinister grin! After all, basic instincts are           

cross-cultural!  

               Just as living in Kolkata doesn’t mean that every time you escalate down the Mahanayak Uttam 

Kumar metro you would find a bevy of Tollywood beauties,  so as in Los Angeles. One might take a hike 

around the Hollywood sign, but catching a glimpse of star tantrums, well… a tough proposition. It took 

one Ray and an Oscar to fuse the admiration each had for the other, and since then movie makers on both 

sides of the world have a sizeable audience who are open to powerful, meaningful cinema. Cinema, which 

just doesn’t tie itself to parochialism, rather peddles newer and bolder themes, bearing a global           

resonance. The Bengali film industry is in the Renaissance phase, if you can call it that. With technology 

as a catalyst, creative content and experimental treatment is a winning combination on either side.  When 

the story does the talking, language takes a backseat!  

                 What Ralphs is to Los Angeles, Spencer’s is to Kolkata! Although grocery and kitchen necessities 

are relatively a new domain for me, with frequent visits the mart has become a playground, and I frolic 

around like an adventurer, weighing apples, oranges, broccoli, mushrooms like a veteran grocery shop-

per! With every pack of milk and cereal I pick up, I am transported back to our dining hall in Kolkata, 

where my  father slurps up the last drip of the white liquid and flakes-filled bowl every morning with a 
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passion now seen in his son-in-law! Well, milk is 

thicker than blood in some families!  

           When it comes to shopping, Kolkata Forum 

was a quick haunt. So it’s only but natural that I will 

miss the glitzy and flashy mall. Just when I thought I 

will have to put a leash on my shopping urges, I was    

introduced to Beverly Center and voila, I got my 

shopping paraphernalia for all seasons. Retail therapy works best, just forget the rest!  

            If I have to do an image transfer from Kolkata, I would bring the Prinsep Ghat route, which bears a 

faint resemblance (only if you generously stretch your imagination) with the Pacific Coast Highway (PCH).  

Like the beach cafes, the Scoop and the road stalls near Prinsep Ghat are a few of the best attractions 

which offer passers-by a refreshing treat. Scoop might score high in romance on a breezy spring evening 

when the Ganges makes those fine ripples, but that does not take away the beauty of the sand, surf,  

mountains, and speedy track en route PCH.  Life is all about these little journeys.  

              The stretch of road which makes me nostalgic is Santa Monica Boulevard. It reminds me of Red 

Road in Kolkata, where Jatayu’s crumbling green ambassador tires roll with a smoothness not uncommon 

here! Roads that keep you awake and allow you to feel the sweeping speed of life, stopping only when 

dreams are realized. For the poet, “miles to go, before I sleep.”  

                My parting shot is for 386, S. Burnside Avenue. It is the place my husband retreats for a hot cup 

of coffee and conversations at the end of the day. If it was not for him, I would not have known how it is 

like to feel “at home” in a foreign land.   Yes, it is where our home is, the nest where East meets West. 
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খেয়াি িচনা খপশশি রনয়মাবলী 

 

১। খেয়াশি প্রকাশশি ্ন্য িচনাি  সশঙ্গ খলেশকি খফান নম্বি , ও ইশমল ঠিকানা খদয় ।  িচনা পূব ষপ্রকারশি বা অন্যত্র মুদ্রশণি ্ন্য 

খপশ কিা না িওয়াই বাঞ্ছনীয় ।  এই রবর্শয় িে িচনাি সশঙ্গ খপশ কিশি িশব । 

২। সমস্ত িচনা ২০০০ শশব্দি মশধ্য িওয়া চাই । 
৩। বাংলা এবং ইংিা্ী খলো খেয়া সম্পাদক মণ্ডলী-খক ইশমল-এ (kheya@bascweb.org) ঠিকানাশি পাোশবন ।  বাংলা 

খলো "Microsoft Indic Language Input Tool: Bengali," ব্যবিাি কশি রলেশবন ।  ইশমল-এ পাোন সম্ভব না িশল 

এই ঠিকানাশি োকশযাশগ পাোশবন:  Jyotishko Ganguly at 6755 East Bonita Court, Orange, CA 92867” ।  
"Microsoft Indic Language Input Tool: Bengali," ি ্শন্য ইন্টািশনট-এ রনম্নরলরেি ঠিকানা ব্যবিাি করুন :  

www.bhashaindia.com/ilit/Bengali.aspx 

৪। বাংলা খলোি সময় পািিপশে ইংিা্ী ব্যবিাি কিশবন না ।  ইংিা্ী খলোি সময় অন্য ভার্াি শব্দ পািিপশে ব্যবিাি 

কিশবন না । 

৫। েরব কাশলা কারলশি আঁকা চাই, িরঙ্গশন োপাবাি রনিয়িা নাই  । 

৬। খেয়াি প্রকাশশি ্ন্য খলো সব সমশয়ই গ্রিণ কিা িশব । গৃিীি খলো বিষমান সংখ্যাশি প্রকাশ না কিা খগশল যিদূি সম্ভব 

পিবিী সংখ্যাশি প্রকাশ কিা িশব  । 

৭।  খেয়ায় খকানও িচনা প্রকাশশি রবর্শয় খেয়াি সম্পাদক মণ্ডলীি রসোন্ত চু ান্ত বশল গণ্য িশব । 
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1. All articles submitted must be accompanied by author's phone number, and email address.  Arti-

cles may not have been published elsewhere, or submitted elsewhere for printing. A statement to 

this effect shall be submitted with the article. 

2. No articles can exceed 2000 words. 

3. Both Bengali (typed using "Microsoft Indic Language Input Tool: Bengali," or scanned manu-

script) and scanned English articles (typed using Microsoft Word) must be emailed to the Kheya 

Editorial Board (KEB) at kheya@bascweb.org. If scanning is not possible mail via 

USPS to Jyotishko Ganguly at 6755 East Bonita Court, Orange, CA 92867. For Microsoft Indic 

Language Input Tool: Bengali refer to:www.bhashaindia.com/ilit/Bengali.aspx. 

4. When writing in Bengali do not mix with English words. When writing in English do not insert 

too many non-English words or sentences. 

5. All sketches and paintings should be in black ink since color printing cannot be guaranteed. 

6. Articles for Kheya will be accepted throughout the year. However, due    

to various constraints, if an accepted article is not published in the     

current edition, it will be considered for publication in the following   

edition. 

7. Publishing worthiness of any submission will be collectively decided by 

the KEB members. This decision is final. 
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