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 সম্পোদকীয় 

সংস্কৃতির  উতসব--- 

উতসব ও  সংস্কৃতির কথো 

িোবশি বসশল বোঙোতলর একটি 

কৃতিশত্বর কথো সবোর প্রথশম 

মশন পশড় - র্ো প্রবোসী 

বোঙোতলর ্োতিগি কৃতিত্ব — 

‘বঙ্গ সশম্মলন’ নোমক 

অনুষ্ঠোশনর সৃতি। শুধু সৃতিই 

নয়, টোনো জচৌতত্র  বের ধশর িোশক সফল িোশব চোতলশয় তনশয় র্োওয়ো । 

এই সশম্মলশনর র্ঁরো রূপকোর িঁশদর প্রতি আমোশদর শ্রদ্ধো ও তবস্ময় দুশটোই ্োশগ কোরণ বোংলো িোষোর দুতদশ্ন, 

র্খন চোতরতদশক ইংশরত্ িোষোর দোপট, জসই সময় বোংলো সংস্কৃতিশক বঁতচশয় রোখোর লড়োইটোশক িঁরো উতসশব 

পতরণি কশর তদশয়শেন । 

বোংলো সংস্কৃতি এখন আশমতরকোর তবতিন্ন  হশর বেশর তিনতদশন অ্স্র নোচ-গোন-নোটক-তসশনমোর মধ্য তদশয় 

আপনো-আপতন সুরতিি । “তুতম জর্ সুশরর আগুন লোতগশয় তদশল জমোর প্রোশণ, জস আগুন েতড়শয় জগশলো সবখোশন ।“ 

এবং এ ব্যোপোরটি প্রবোসী বোঙোতলরোই করশলো !  িোই বঙ্গ সশম্মলন আমোশদর গশবর্ তবষয় ।  

জদশ র দুগো্পূ্োর জসই বৃহর্ত্তর স্বোদ আশমতরকোয় আমরো এই বঙ্গ সশম্মলশনই পোই ।  পোথক্য এই জর্ এই উতসশবর 

পোটোিন চিতর সংস্কৃতি তদশয়, ধম ্তদশয় নয় । এক েোশদর তনশচ একসোশথ এি বোঙোতল জকোথোও ্শড়ো হয় নো ।  

এক সোশথ এি অনুষ্ঠোন জকোথোও হয় নো ।   

এ বের জুলোই মোশস জচৌতত্র িম বঙ্গ সশম্মলন অনুতষ্ঠি হশলো ।  তিন তদশনর সকোল-সশযয জুশড় কখনও একসোশথ 

নোটক জদখতে, কখশনো গোন শুনতে ।  সকোশল ্লখোবোর খোওয়ো বন্ধুশদর সোশথ, দুপুশরর খোবোর জখশি তগশয় জকোনও 

জফসবুক বন্ধুর সোশথ স রীশর জদখো, রোশির খোবোর কলকোিো জথশক আসো জকোনও ত ল্পীর সোশথ । 

িোই এই সশম্মলন বোংলো সংস্কৃতির সীমোনো েোতড়শয় মোনব সংস্কৃতিশক স্প  ্কশর । আশমতরকোর তবতিন্ন  হশরর 

মোনুষ এখোশন আশস ।  এই সশম্মলন িঁশদর সবোইশক ্তড়শয় রোশখ আর ্ীবনশক েতড়শয় জদয় ।  

আমরো প্রবোসী বোঙোতলরো এই সশম্মলশনর ্ন্য গতবি্! 

-----‘জখয়ো’ সম্পোদকমণ্ডলীর পি জথশক  

       রুতম বোগচী  
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 Editorial 

Dear Friends 

You must be relishing the mirth that every Durga Puja invokes. Bengalis - agog all over the world. The 

BASC Puja fever seems no less. This Kheya edition salutes our magazine’s founder Dr. Prasun De with a 

dedicated section. But how and when did the current levels of ubiquitous community Durga Puja first 

take its roots? Until the 1600s, the worship of Mother Goddess was limited to opulent zamindars     

showing off their wealth. The zamindars of Dinajpur and Malda; Raja Kangshanarayan of Taherpur or 

Bhabananda of Nadiya staged solo extravaganzas in their high-walled mansions. In 1790, twelve friends 

in Guptipara village of Hooghly collaborated well. After collecting contributions from local residents they 

conducted the first community Durga Puja called Baro-Yaari Puja. The ceremony was open to all common-

ers. Soon, it was replicated by other villages and small towns. In 1757, jumbo zamindar Raja Nabakrishna 

Deb of Calcutta hosted an elaborate Durga Puja in the honor of army captain and erstwhile clerk Robert 

Clive. This came about since Clive wished to pay gratitude to the Almighty for his victory in the Battle of 

Palashi, after it established East India Company’s rule in Bengal. However, the only church in Calcutta 

had been destroyed in battle. Thus a puja was held at Raja Nabakrishna's home. Subsequently more     

worships by other Bengali families ensued in which British officers were invited and unabashedly        

flattered. Families vied to outdo others with outlandishly elaborate food, decoration, music and dance.  

Soon, collectively organized Durga Puja held in pandals mushroomed evermore in all of Bengal.  

But after Clive’s Durga Puja, did Mother Durga allow Lord Clive to be absolved of his misdeeds? No. 

Thankfully Ma Durga does not accept bribes. Some years after Clive’s return to England, in 1774 when 

the British lawmakers realized that the embarrassing Bengal famine was a result of Clive’s wanton      

actions and his prized conquest over the Mughal-appointed Bengal Nawab Sirajudaula was mainly due to 

bribes, Clive slit his throat and committed suicide. By then the British Parliament had vilified the British 

for bribing general Mir Zafar to deceive his Nawab which led to Clive’s ill-gotten victory. Mir Zafar    

betrayed his master and ensured defeat by leading a large portion of his huge army away from the battle-

field. Clive's victory quickly resulted in 20% revenue increase violently extracted from Bengal’s poor farm-

ers. This led to unmatched hardship for the rural population. During the famine of 1770, one-third of the 

population starved to death. Yet 200 years after this tragedy, the entire globe’s religious intolerance and 

self-serving ways persist.  

One prays to Mother Goddess Durga to grant all humans bit more compassion for the have-nots. Also, 

hard to forget patriot-saint Swami Vivekananda’s century-old appeal to his fellow countrymen for work 

ethic and integrity in daily life.                                                                                

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

                                                                                                Jyotishko Ganguly      



BASC Durga Puja : 2013 

 

২০১৩ 
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মোশয়র আ ীষ ঝতরয়ো পড়ুক 

ধরোর সকল প্রোশণ । 

সকল তবশ্ব মোতিয়ো উঠুক 

কল্যোণময় গোশন ।। 

 

 রত  প্রিোশি কি আনন্দ 

চোতরতদশক বশহ পূ্োর গয । 

ত উতল সুবোস লশয় সমীরণ 

ছুটিশে পোগলপোরো । 

বতহয়ো চতলশে এই ধরণীশি 

তচর আনন্দধোরো  ।। 

 

আশলোর জবণু বোত্শয় মো জর্ 

এশসশে তবশ্ব র্ঘশর । 

সকল অশুি দূর কর মোশগো 

শুি মঙ্গল কশর । 

সিয মঙ্গল জপ্রমময় তুতম 

কল্যোণময়ী িোরো । 

্গশির দুখ দূর কর মোশগো 

বতরষ  োতন্তধোরো ।। 

 

 রত  প্রিোশি  অপরূপ রূশপ 

তুতম আতসয়োে মোশগো । 

জিোমোর সকল সন্তোন মশন 

ধ্রুব জ্যোতি হশয় ্োশগো । 

 

 রত  প্রিোশি ত উলীিলো 

সোদো ত উতলশি আশে জেশয় । 

সবু্ পোিোয় ত ত রতবন্দু 

আশে মুগ্ধ খুত শি জচশয় ।। 

 

জমোর তনকুশঞ্জ জিোশরর পোতখরো 

গোশহ তিগ্ধ গোন । 

জদবময় সুশর মন িশর র্োয় 

ওশে অমৃশির িোন ।। 

 

জিোশরর রতবর জসোনোর আশলোয় 

তমতি অরুণ রোশগ । 

আশলোয় আশলোয় ভুবন িতরয়ো 

তিগ্ধ বসুধো ্োশগ ।। 

 

আনন্দময়ীর আগমশন 

খুত শি িশরশে মন । 

 ঙ্খধ্বতনশি মঙ্গলগীি 

আশস আনন্দিণ ।। 

 

আতসল  রত  ফুলশসৌরশি 

রতমি হশয়শে ধরো । 

মোশয়র আ ীশষ আনন্দগোশন 

মোতিল বসুযরো ।। 

 

 

 

 

আনন্দময়ীর আগমশন  

আরতি জর্ঘোষ 
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ওই সমোশ্র উন্নতি িঁর একমোত্র লিয ।  র্খনই শুনশলন বোতলকো 

তবদ্যোলশয়র উশদ্যোগ, িখনই এতগশয় এশলন সব রকম সোহোয্য 

তনশয়। কথোমশিো  কলকোিো জথশক আমরো প্রসোশদর গোড়ীশি র্োত্রো 

শুরু করোর আশগ একটো জফোন করশবো এবং জফোশন জেোটমোমো 

ইন্সট্রোক ন মশিো আমিোর চোর মোথোর জমোশড় উঁতন আমোশদর তচশন 

জনশবন । প্রসোশদর এবং আমোর স্বোিোতবকিোশব তচন্তো জহোল, আমিো 

এক ্োয়গোয়, কলকোিো অন্য গ্রশহ - কোরণ রোস্তোর কথো জটোটোতল 

আনশপ্রতডশটবল - সমশয়র জকোশনো তহশসব বো মূল্য জনই ।  

জপৌঁেশলই জহোশলো এরকম একটো িোব ।  আমরো সকোল সকোল 

জবতড়শয় পশড়তে - প্রসোশদর গোড়ীর ম্যোশন্োর রোশমো্ীশক তিট 

ইন্সট্রোক ন জদওয়ো আশে - ডোব খোওয়োর ধোবো জপশলই গোড়ী 

থোমোশনোর, জসইমশিো বোর কশয়ক স্টপ তদশয়, একটো কচুতরর 

স্পশটও থোমলোম মশন আশে - এবং জ ষ পর্ন্্ত দুধোশর েড়োশনো 

আশখর জখি, ধোশনর জখি েোতড়শয় আমিো জপৌঁেোশি তিন র্ঘণ্টো ।  

কশয়কবোর জফোন কশর নো পোওয়োশি আমরো ধশর তনলোম জেোটমোমো 

হয়শিো তবশ্রোম তনশচ্ছন, জফোন অফ ।  ত্জ্ঞোসোবোদ কশর চোর 

রোস্তোর জমোশড় এশস একটো গরুর গোতড়র জপেশন গোতড় পোক ্করশলো 

রোশমো্ী । আমরো গোতড় জথশক জনশম ডোউনটোউন আমিো এক্সশলোর 

করশি জবশরোলোম এবং পেন্দমশিো বহু পুরশনো তমতির জদোকোনও 

জপশয় জগলোম ।  তব োল কোশলো কড়োই জথশক সদ্য ত্তলতপ িো্োর 

গয গয়োয় খোওয়ো ত্তলতপর কথো মশন কতরশয় তদল ।  আমরো 

দু্ন তমতির জদোকোশনর প্রোইম স্পশট অথো্ৎ এশকবোশর জদোকোশনর 

প্রথম সোতরশি তনবদ্ধ হলোম এবং র্থোরীতি নোনো ধরশনর 

এক্সশপতরশমশে ন শুরু কশর তদলোম ।  গোড়ীর ঝোকুতনশি তখশদও 

জপশয়তেল - তিন্শন জব  আনন্দ জপলোম এবং এই সময় 

জেোটমোমোর কথো একদম ভুশল জগলোম ।  খোওয়ো দোওয়োর জ শষ 

তবল তমটিশয় গোড়ীশি জফরোর সময় লি কতর দূর জথশক র্ঘমো্ক্ত 

জেোটমোমোশক - আতম জর্মনই  জদশখতে জেোটমোমোশক খোশটো ধুতি 

এবং হোফ হোিো খদ্দশরর  োশট ্ - এখনও জসই িোশব ।  র্ো জহোক 

আমোশদর দুহোি ধশর আমন্ত্রণ ্োনোশলন িঁর তপ্রয় বোসভূতম 

আমিোয় ।  জেোটমোমোশক গোইড কশর আমরো জবতরশয় পড়লোম - 

আমিো এক্সশলোশর শন ।   

     পশর র্ঘটনো-সংর্ঘোি ভুশল র্োব আ ঙ্কোয় জেোটমোমোশক 

্োনোলোম আমোশদর আমিো বোতলকো তবদ্যোলশয়র জহড তদতদমতনর 

সোশথ জদখো করোর অতিপ্রোয় আশে -অবশ্য আসল উশদ্দশ্য আমিোর  

                                      তবনশয়র বোতড়শি  তনবোশরর এক সশযয 

জবলোয় আড্ডো খুব ্শম উশেশে, িখন জবোিল জথশক স্কচ ঢোলশি ঢোলশি 

তবনয় জর্ঘোষণো করশলো - আ্ একটো জস্প োল আইশটম আশে তডনোশরর     

জ শষ ।  মুহূশির্ ্ন্য আড্ডো তি্ কশর জগশলো - কী তবস্ময় তবনয় আ্ 

জদশব সকলশক । আতম কশমে করলোম, সোধোরণিঃ জর্ জকোনও 

সোবশ্ট ম্যোটোশর কশর থোতক - একটু তহে তদশল সুতবশধ জহোি ।  র্থোথ ্

হোতসমুশখ জমৌনিোয় তবনয় বুতঝশয় তদশলো - জসটি হশচ্ছ নো ।  র্থোরীতি 

খোওয়ো-দোওয়ো আলোপ-আশলোচনো (র্ো নোতক িোরিবশষর্ সব প্রবশলম 

দ  তমতনশট সলভ্ করোর প্রবণিো রোশখ) জ ষ কশর প্রোয় জ ষ পর্ো্শয় 

আড্ডো থোমশল রোি সোশড় এগোশরোটোয় তবনয় তবশ ষ র্ত্ন সহকোশর তনশয় 

এশলো তবশ ষ জসই তবস্ময় মোটির হোতড়শি । জগোল, কোশলো মোথো  তনশয় 

অন্তরঙ্গ হশয় আশে রসস্থ জব  তকছু পোতনতুয়ো (ব্যোকরণসম্মি নোমটি 

জ্শনতে তকছুতদন আশগ) ।  সকশলই হইহই কশর জর্ র্োর জলশট নোতমশয় 

তনশলো কশয়কটি তমতি এবং একদম নীরবিোয় জসগুশলো ধ্বংসপ্রোপ্ত হশলো 

প্রবোসী বোঙোতল সন্তোনশদর মুখগহ্বশর ।  কী ব্যোপোর ত্জ্ঞোসো করশি, 

তবনয় ্োনোশলো সতবনশয় - ওশদর মোমোর বোতড় হোওড়ো জ্লোর আমিোয়, 

এবং জসখোনকোর পোতনতুয়ো একটি ক্লোতসক জকোয়োতলটি ।  আমরো 

তমতিমুশখ সবোই সম্মতি ্োনোলোম - আমিোর স্বোদ এখনও মুশখ জলশগ 

আশে ।  সকশলর সমথশ্ন আতম জর্ঘোষণো করলোম, আমিোর পোতনতুয়ো 

যুগ যুগ ্ীও ।  বস্তুিঃ জেোটমোমোর সোশথ আমোর পতরচয় আমিোর 

পোতনতুয়োর মোধ্যশম।  

          আশগর বের তব্শয়র উশদ্যোশগ আমিো বোতলকো তবদ্যোলশয় 

একটি কতম্পউটোর ত িণশকন্দ্র জখোলোর ্ন্য আমোর বন্ধু প্রসোশদর সশঙ্গ 

আমিো র্োওয়ো ।  িবঘুশর কথোটো বোতড়শয় বশল তকন্তু আতম িোরই তমতন 

সংস্করণ, বোংলোর গ্রোম জদখোর সুশর্োগ জপশল েোতড়নো সহশ্ - সবু্  

মোে-র্ঘোট, আলোদো আলোদো গযযুক্ত গোে-পোলো এবং সবশ্ শষ গ্রোশমর 

মোনুশষর সোশথ একোত্ম হওয়োর ।  িোর সোশথ জবোনোস থোশক হেোত  রোস্তোর 

জমোশড়র জিশলিো্োর জদোকোন, তমতির জদোকোশনর অশথতেক  ত্তলতপ, 

তসঙ্গোড়ো ।  প্রসোদশক এ ব্যপোশর র্শথি ইনফ্লুশয়ন্স কশরতে জসটো বলোর 

অশপিো রোশখনো ।  একটো তদন জবশে আমিো র্োওয়োর আশগ তবনশয়র 

জদওয়ো নম্বশর জেোটমোমোর সোশথ জফোশন কথো বশল জনই ।  জেোটমোমোশক 

আশগ আতম আর একবোর তবনয়শদর কবীর জরোশডর বোতড়শি জদশখতে 

এবং আলোপ হশয়শে ।    

        সতিয বলশি তক, এমন সহ্ সরল এবং প্রকৃি বোঙোলী মোনুশষর  

সোশথ পতরতচি হশয় তনশ্শক ধন্য মশন কশরতে ।  গ্রোশম থোশকন এবং  

 

 

জেোটমোমো 

বন্ কমল বসু  
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জিতরফোই কশর তনলোম - জিোমোশদর ্ন্য জস্প োল  অডো্র - 

জেোটমোমো ্োনোশলন এবং মূল্য ধশর তদশি  জগশল র্ো বলশলন - 

আমরো দু্শন লজ্জো জপলোম ।  জিোমরো আমোর কোশে তবনশয়র মি 

- জিোমোশদর কোশে টোকো জনব কী কশর িোবশল ?  আমরো 

জেোটমোমোশক বোড়ীশি নোতমশয় কলকোিোর তদশক র্োত্রো শুরু 

করলোম।  

        উপশরোক্ত অবিোরণোর তপেশন অন্য একটি র্ঘটনো লুতকশয় 

আশে - আমরো তিন ্শনর মোশন তবনয়, ত বু এবং আতম, প্রতি 

 তনবোর সকোশল জটতনস নো জখলশল নোনো ধরশনর মোনতসক চোপ 

বুঝশি  পোতর - হোই স্কুশলর পোবতলক জকোশট ্ এই রকম এক 

 তনবোশর জখলোর আশগ সূচনোপশব ্ তবনয় পশকট জথশক একটি 

কোগশ্র টুকশরো আমোর তদশক এতগশয় তদশয় বশল - বন্দো এটি 

উদ্ধোর কর র্োয় তকনো ?  জগোটো বোংলো অিশর জেোটমোমোর হোশির           

জলখো ।  এই ফঁশক বশল জদই জেোটমোমো আমোর জচশয় পঁচ সোি 

বের বশড়ো হশবন, সোটিত্ফশকট পোওয়ো ত িো িঁর জনই তকন্তু 

আমোর ধোরণো জস্বোপোত্ি্ জ্ঞোন, তগতলশয় জদওয়ো তবদ্যোর জচশয়, 

মোনুশষর তিিশর সোরো ্ীবন জথশক র্োয় এবং তবতিন্ন ধোরোয় 

প্রকোত ি হয়।  

        জেোট জবলোয় স্কুশল পড়োর সময় কবীর জরোশডর বোড়ীশি      

থোকশিন - তবনয়রো বং - পরম্পরোয় জকোশটর্ সশঙ্গই আত্মীয়িোর 

বযশন    বঁধো ।  সোধোরনিঃ ল প্রশফ শন আমোর এলোত্ ্- তকন্তু 

তবনশয়র দোদো প্রবীশরর সোশথ অশনক তবতিন্ন ব্যোপোশর কথো বশল 

জ্শনতে ওরো প্রকৃি সমো্শপ্রমী ।  স্কুশল পড়োর সময় জথশকই 

জেোটমোমো জখলোধুশলোশিই জব ী আনন্দ জপশিন এবং স্বিোবিঃই 

ফমো্ল ত িো তপেশনর তসশট চশল র্োয় ।  তবলবী দশল নোম জলখোন 

তেল তব্রটি  রো্শত্ব ।  জেচতিশ র পর জনশহরুর কলশমর আর্ঘোশি 

(তস আই এ তলঙ্ক ?) সোরো িোরশি শ্রতমক আশন্দোলন র্খন তুশঙ্গ 

িখন সব জলবোর পোটি ্ব্যোন করো হয় এবং তব্রটি রো র্ো করশি 

সোহস করশিো নো - জনশহরু দশলর পোণ্ডোশদর তকছু জ্শল পোেোন, 

সম্ভবি বোমো্র জ্শল । হো্োর হো্োর তবশদ্রোহী মোরো র্োয় আর এি 

বের পশর জনশহরুর জচশপ রোখো ইতিহোস জথশক টুকশরো টুকশরো খবর 

্োনো র্োশচ্ছ - কী তনমম্ তেল এই লীডোররো ।  সদো্র প্যোশটল সব 

তকছু পতরচোলনো করশিন ।  জেোটমোমো িখন স্কুশলর একদম উঁচু 

ধোশপর েোত্র।  হো্োর হো্োর িরুণ িরুণী আন্ডোরগ্রোউশন্ড চশল    

র্োয় - তকন্তু িোরিীয় ্নিো এি সহ্লিয, অশনশক ধরো       

পশড় ।  জকউ জকউ র্োবজ্জীবন  কোরোদণ্ড পোয় এবং অশনশকর 

প্রকোশশ্য ফঁতস হয়, ঠিক তব্রটি  কোয়দোয় ।   বহুতদন জেোটমোমোর 

জেোট একটি দল জমতদনীপুশরর ্ঙ্গশল লুতকশয় জথশক জঁশচ র্োয় ।  

তবনয়শদর পতরবোর সকশলই রো্ভৃিয, কোশ্ই জকোশনো সোশপোট ্

জদবোর প্রশ্ন তেল নো। কোশ্ই স্কুল জথশকই জেোটমোমো জদ শপ্রশম  

পোতনতুয়োর দুটি হঁতড় সশঙ্গ কশর কলকোিো, মোয় লস এশঞ্জশলশস        

ও ডোলোশস তনশয়  র্োবোর ।  জেোটমোমো ্োনোশলন জস ব্যবস্থো            

হশব ।  তচন্তোর কোরণ জনই ।  বলশলন প্রথশমই চশলো তবনয়শদর আতদ 

বোসস্থোন জদতখশয় আতন ।  

        আমিো হোওড়োর বতধষ্্ণু গ্রোম বো  হর ।  তবনশয়র মোমোবোড়ী 

অশনকটো ্োয়গো তনশয়, অশনক বোড়ী র্ঘর তনশয় তবতিন্ন আত্মীয় স্ব্ন 

আশে ।  এক কোশলর একোন্নবিী পতরবোর জিশঙ্গ তগশয় তন্স্ব অবস্থো 

অনুর্োয়ী জকোশনো বোড়ী নতুন আবোর জকোনটি বসতির প্রোয় ধ্বংসস্তুপ ।  

জব  কশয়কটো েড়োশনো পুকুর - জব ীর িোগ িরোট পোনোয়,           

অর্শত্ন ।  গোড়ী জথশক জনশম জেোট  গ্রোম্য পথ তদশয় গোেপোলোর সবু্ 

েোয়ো তপেশন জরশখ  এতগশয় চললোম, আমোর হোশি সদোব্যস্ত সতনর 

তডত্টোল ।  জেোটমোমো প্রশিযকটি সংসোশরর সোমশন তগশয় কথোবোিো্ 

বলশেন। একটি বোড়ীর প্রোঙ্গশন লুতচর িো্োর গয েতড়শয়           

পশড়শে ।  আতম সোহসী প্রিযশয় কোশে তগশয় মতহলোশক ্োনোলোম একটু 

ঘুশর আসতে, িিিশণ তনশ্চয় জবগুন িো্ো হশয় র্োশব।  মতহলোটি 

হোতসমুশখ স্পি বলশলন - তনশ্চয়  আসশবন ।  লযোন পতরবিশ্ন লুতচ 

িিণ হশয় ওশেতন।   

        এই িোশব আমোশদর ভ্রমশণর প্রথম পব ্জ ষ হশলো ।  মশ্ র্োওয়ো 

পুরশনো দোশমোদর জদখশি জপলোম - বষো্য় এখনও দুধোর উপশচ পশর 

্শল ।  এখন  ীিকোশল জখোলো ্োয়গোয় চোষ হশচ্ছ আলু, কতপ, নোনো 

ধশরশনর সবত্র ।  আমিোর বো্োর, তবখ্যোি পুরোশনো মতন্দর, সব তকছু 

জদশখ আসল কোশ্র কথোয় এশল, জেোটমোমো বলশলন তবদ্যোলশয়র 

কতমটির সোশথ ওঁর কথো হশয়শে, িশব ওঁরো চোন কতম্পউটোর জসেোর 

করশি র্ো র্ো লোশগ, জসই সব  হোডও্য়যোর ওশদর হোশি তদশল ওঁরো 

তনশ্রোই জসটি ঠিক কশর চোলোশবন - এই মুহূশি ্প্রসোদ জস্টশ্ নোমশলো - 

মোশন গোড়ীর তিিশর চলশি চলশি সোমশনই জদখলোম খুব সুন্দর এবং 

পতরস্কোর পতরচ্ছন্ন তবতিং ‘মহোমোয়ো বোতলকো তবদ্যোলয় ।’ 

        িিিশণ প্রসোদ র্ঘটনোর প্রতির্ঘোি তহশসব করশে - কোরণ ওশদর 

জপ্রোগ্রোশম, আতম িোশলোিোশবই ্োতন - এটি সম্ভব নয় ।  তবনশয়র কল্পনোর 

কতম্পউটোর জকন্দ্র, ্ন্মোবোর আশগই মোরো জগল ।  প্রসোদশক বললোম 

আমোশদর প্রোইম টোশগট্ নো তমস করশলই জহোল ।  ঘুরশি ঘুরশি 

বো্োশরর মোঝখোশন জেোটমোমোসুদ্ধ গোড়ী এশস থোমল - লোশের সময় - 

সোমশনই একটি গ্রোশমর বোঙোলী খোবোর ্োয়গো ।  জেোটমোমো তবশ ষ 

ইন্সট্রোকসন তদশয় চশল জগশলন - তবশ ষ অনুশরোধ সশেও  রো্ী হশলন 

নো আমোশদর সোশথ লোে জখশি।  পশর শুশনতে – উতন          

ডোয়োশবটিক - খোবোর খুব জরতিকশটড ।  তকছুিশণর মশধ্যই জেোটমোমো 

তফশর আশসন ।   

       আমরো লোে জ ষ কশর তবল জমটোতচ্ছ, িখন দুটি হঁতড় হোশি 

ধতরশয় তদশলন পোতনতুয়ো ।  সোই্ জদশখ আনন্দ করলোম, এক একটি 

হঁতড়শি ৩০/৪০ টোর কম হশব নো ।   হঁতড়র ঢোকনো তুশল সোই্  
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িোরি সঙ্গীি (জেোট মোমোর অনুতলতপ) 

জহমচন্দ্র বশন্দোপোধ্যোয়  

 

জহথো আশমতরকো নব অভুযদয় 

পৃতথবী গ্রোতসশি কশরশে আ য় 

হশয়শে অধধর্ ্তন্ বীর্ব্শল, 

েোশড় হুহুঙ্কোর ভূমণ্ডল টশল 

জর্ন বো টোতনয়ো তঁতড়য়ো ভূিশল  

নূিন কতরয়ো গতড়শি চোয় ।  

 

দোসত্ব কতরশি কশর জহয়জ্ঞোন  

িোরি শুধুই ঘুমোশয় রয় 

এই কথো বতল মুশখ ত ঙো তুতল 

ত খশর দঁড়োশয় গোশয় নোমোবলী 

নয়ন-জ্যোতিশি হোতনল তব্লী 

বদশন িোতিল অতুল আিো – 

তননোতদল শৃঙ্গ কতরয়ো উচ্ছ্বোস 

তবং তি জকোটি মোনশবর বোস 

িোরিভূতম র্বশনর দোস 

রশয়শে পতড়য়ো শৃঙ্খশল বঁধো 

 আয্য্োবর্্ত্ত ্য়ী পুরুষ র্োহোরো 

জসই বংশ োদ্ভব ্োতি তক ইহোরো  

্ন কি শুধু প্রহরী পোহোরো 

তধক তহন্দুকুশল বীরধম ্ভুশল 

আত্মোতিমোন ডুবোশয় সতলশল 

তদশয়শে সঁতপয়ো  ত্রু-করিশল  

জসোনোর িোরি কতরশি েোর ।  

 

হশয় হীনবীর্স্ম কৃিোঞ্জতল  

মস্তশক ধতরশি চবতর-পদধূতল   

হযোশদ জদশখ হোয় মহোকুতূহলী  

িোরিতনবোসী র্ি কুলোঙ্গোর 

এশসতেল র্শব আয্য্োবর্্ত্তভূশম  

তদক্ অযকোর কতর জিশ্োধুশম  

রণরঙ্গমর্ত্ত পূবত্পতৃগণ 

র্খন িোহোরো কশরতেল রণ  

কশরতেল ্য় পেনদগণ 

িখন িোহোরো ক্ন তেল ? 

তনশ্শক স্যোতক্রফোইস কশরন, অশনক বের পশরও জসই জর  থোশক এবং 

তিতন তচরতদন অকৃিদোর জথশক র্োন । তবনশয়র স্কুপ অনুর্োয়ী কবীর 

জরোশডর সোমশনর বোড়ীর ্োনোলোয় একটি যুবিীর মুখ জদখো জর্ি - তকন্তু 

জব ী দূর এশগোয়তন জকোশনো সম্পক ্গশড় ওেোর।  

        তবশ র দ শক এবং তিতরশ র দ শক জেোটমোমোশক জদ শপ্রশম 

উদ্বুদ্ধ কশর জহমচন্দ্র বশন্দযোপোধ্যোশয়র কতবিো ।  তবনয়শক জদওয়ো 

জেোশটোমোমোর হোশি জলখো জনোট জথশকই বলতে:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

 

 

এই জনোট জলখোর কশয়কমোস পশর জেোটমোমো মোরো র্োন ।  সুকুমোর 

জসশনর বোংলো িোষোর ইতিহোস পেম খণ্ড খুতল ।  জপশয় র্োই একটো 

তলঙ্ক ।  উনতবং   িোব্দীর তদ্বিীয়োশধ ্ জদ প্রীতির আশলোড়ন ্োশগ 

বোংলোর ইংরো্ী ত িোর্ ত তিি বোঙ্গোলীশদর মশন, স্বোধীনিো-হীনিোর 

জবদনো সেোতরি হশয়তেল িখনকোর সোতহশিয ।  জদ শপ্রশমর পথ জদখোন 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং জদশবন্দ্রনোথ েোকুর ।  অিয় কুমোর দর্ত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র 

তবদ্যোসোগর, রো্নোরোয়ণ বসু প্রমুখ সকশল এই আশন্দোলশন জর্োগ জদন ।  

        জহমচন্দ্রও জসই জদ শপ্রশমর আশবশগ জলশখন ‘িোরি সঙ্গীি’ 

নোশম ্োিীয়িোবোদী এই কতবিো, জর্টি িতকোলীন ্নসোধোরশণর খুবই 

সমোদর লোি কশরতেল, বস্তুিঃ ইেোরতমতডশয়ট ক্লোশসর পোঠ্যপুস্তশকর 

অন্তগি্ তেল ।  হোতরশয় র্োওয়ো জদ শপ্রশমর কতবিো র্ো জহমচন্দ্রশক বোদ 

তদশি হশয়তেল পুস্তশকর তদ্বিীয় সংস্করশণ, সম্ভবি রো্শরোশষর িশয়, 

কোরণ জহমচন্দ্র িখন তব্রটি  সরকোশরর উতকল ।  অবশ্য ‘িোরি সঙ্গীি’ 

তলশখ জহমচন্দ্র জদশ র রো্ তক্তর কোশে জর্ অপরোধ কশরতেশলন ‘িোরি 

তিিো’ (১৮৭৫) তলশখ জসটি িোলন  কশরন - র্ো তপ্রন্স অফ ওশয়শলশসর 

িোরিবশষ ্আগমন উপলশিয জলখো হয় ।  

          জেোট মোমোর হোশি জলখো মন জথশক সংগ্রহ করো পদ্যটি এইরূপ।  

পদ্যটির ইতিহোস মশন জরশখ পুশরোটো তদতচ্ছ ।  (জেোটমোমোর হোশি জলখো 

স্মৃতি উদ্ধোর করো কতবিোটির পূণতলখ্ন করলোম ইতিহোশসর স্বোশথ,্ 

কোরণ কতবিোটি এখন সম্ভবি েোপো অবস্থোয় তবলুপ্ত ।)  

“আমোর বড়দোর স্কুশলর এনট্রোন্স পরীিোর সময় ক্লোস জটশনর 

বোংলো পোঠ্যপুস্তশক, ১৯৩২/৩৩ হশব, একটি তবশ ষ কতবিো খুব 

্নতপ্রয় হয় এবং মুশখ মুশখ জদ শপ্রশমর  বোণী প্রচোতরি হয় ।  

জসই বই ১৯৫২ সোশল আমিোর বোড়ীশি জপোকো খোওয়ো অবস্থোয় 

জপশয় পশড় পশড় মুখস্থ কশরতেলোম । পশর বইটো আর খুশঁ্ 

পোইতন, মো কোগ্ওয়োলোশদর তদশয় তদশয়তেশলন ।  পশর 

জম্দোর কোশে ্োনশি পোতর এই পদ্যটি পুস্তক জথশক বোদ 

জদওয়ো হশয়তেল এবং পড়োশনো বো প্রচোর করো জবআইতন বশল 

তনশদ ্ তেল তব্রটি  সরকোশরর এবং পদ্যটির জকোশনো তচহ্ন খুশঁ্ 

পোওয়ো র্োয়তন, জহমচশন্দ্রর কতবিোসমগ্রশিও তেল নো ।  

কতবিোটির সমস্তটি মুখস্ত জনই, জর্টুকু মশন আশে তলখলোম । “ 
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িশব তিন্ন্োতি  ত্রু পদিশল 

জকন জর পতড়য়ো থোতকস সকশল 

জকন নো তঁতড়য়ো বযন শৃংখশল  

স্বোধীন হইশি কতরস মন ।  

ঐ জদখ জসই মোথোর উপশর  

রতব   ী িোরো প্রতিতদন জর্ঘোশর 

ঘুতরি জর্রূপ তদক জ োিো কশর  

িোরি র্খন স্বোধীন তেল ।  

জসই আর্ো্বর্্ত্ত এখশনো তবস্তৃি 

জসই তবযযতগতর এখশনো উন্নি  

জকন জস মহে হশব নো উ্ল ? 

 আবোর র্খন ্োহ্নবীর কূশল  

এশসতেল িোরো ্য়ডঙ্কো তুশল 

র্মুনো কোশবরী নমদ্ো সতলশল  

দ্রোতবড় চিলঙ্গ, দোতিণোিয বশন 

অসংখ্য তবপি পরো্তয় রশণ 

িখন িোহোরো ক্ন তেল ? 

এখন জিোরো জর্  িশকোটি িোর  

স্বশদ  উদ্ধোর করো জকোন েোর 

পোতরস  োতষশি হোতসশি হোতসশি  

সুশমরু অবতধ কুশমরু হইশি 

তব্য়ী পিোকো ধরোয় তুতলশি 

বোশরক ্োতগয়ো কতরশল পণ ।  

তবশ ষ দ্রিব্য:  তবশ ষ অনুযোশনর ফশল পুশরো পদ্যটি একটি ওশয়বশপশ্ পোওয়ো জগশে ।   

অনুসতযত সু পোেক পোঠিকোশদর ্ন্য ওই ওশয়বশপশ্র ঠিকোনো জদওয়ো হল 

http://www.milansagar.com/kobi/kobi-hemchandrabandopadhyay_kobita.html#1.   

জেোটমোমোর উপশর উদ্ধৃি কতবিোর সশঙ্গ ওশয়বশপশ্র কতবিোর তকছু অতমল লি করো র্োশব ।  (সম্পোদক) 
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বন্ধুতবশচ্ছদ 

 

্ীবশনর অতন্তমর্োত্রো পশথ  

জথশম র্োই জমোরো, 

শ্রোন্ত পোন্থ সব, হোতস-কোন্নোর নোটক জসশর  

জর্শি হশব  জর্ দূশরর জকোশনো এক পশথ । 

 

সবোর চলোর পশথর তিন্ন ঠিকোনো  

জস জর্ জকোথোয় জকউ ্োশননো  

হয়ি বহুদূশর, হয়শিো বো কোশে। 

 

জকউ র্োয় আশগ, জকউ পশড় রয় তপশে , 

কি তকছু ত তখ জমোরো   

কি অশ্রু বোতরধোরো  

ঝশর এই দুনয়শন কি সুশখ ও দুশখ। 

 

িবু জকন মশন হয় এ জর্ আপনোর নয়  

জর্শি হশব বহুদূশর সবতকছু জেশড় । 

জর্খোশন সব  চোওয়ো পোওয়োর হয় জ ষ   

র্োব জমোরো জসই জদশ  ।  

 

অতনবো্ণ  োতন্ত আতসশব - 

র্শব পরমোত্মোর সোশথ এ ্ীবন   

এক সোশথ হশব ।    

 

এই ফোগুশন  

 

এলোম আবোর তফশর, অশনক তদশনর পশর  

তনশ্র র্ঘশর, 

বসন্ত এশসশে এখোশন  

জসই পোগলোমীশি ফুল ফুশটশে কি  

পোখীর গোশন উেল জমশি মন জর্ আমোর---  

 

ফুলদশলর মি, 

সুন্দর এক লোল জগোলোপ ফুশটশে অ্োশন্ত, 

িোর রূপ-গশয তবশিোর আতম, 

কী জর্ কতর, ওর রূশপ জর্ আতমই মতর,  

আনোরকতলর রঙ পোগল আমোয় করল ওশর  

শুভ্র সোদো জঁুই ফুশল আতঙনো আমোর তগশয়শে িশর, 

চচত্র মোশসর িরো ফোগুশন  

 

নুিন সোশ্ মো জর্ জমোশদর সো্ল আবোর 

তনশ্র রূশপ,  

রতঙন বসন, রূশপর আঁচল তবতেশয় তদল  

দূর পোহোশড়, 

পোগল আতম ওশর, এই ফোগুশন  

এই ধরণীর রূশপ।  

 

 —— অশ োক নন্দী 
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বুশড়ো বুতড় দু’্নোশি জকঁদল ক’জর জর্থোয় থোকশিো, 

জসথোয় ঝগড়ো, জঁচোতনশি পড় ীরো অতুযিযক্ত । 

ঝগড়োঝোটি করশল তক হয়, তবশয় িোশদর অশনক কোশলর; 

বলব এবোর িোশদর কথো, জর্গুশলো সব হশচ্ছ হোশলর । 

করশল শুরু বোদ-তবিণ্ডো, জঁচোশমতচ, আর তচতকোর - 

মোঝরোতর্ত্তশর ঘুম িোঙ্গোি পড় ীশদর আওয়ো্টো িোর । 

বুশড়ো বলশিো উঁচু গলোয়, “মরোর পশর জেশড় কবর 

আসব উশে মোটি খুশঁড়, জদখশব ম্ো জব্োয় ্বর । 

ভূি হ’জয় নো এশস আতম ির ক’জর জিো জিোমোর ’পশর 

জিোমোর বোতক ্ীবনটো ঠিক জ্বোতলশয় জদব আপন কশর ।” 

বুশড়োর প্রতিশব ী সবোই িয় করি িোশক, কোরণ 

িোবি িোরো বুশড়ো ্োনি ভুডু, ব ীকরণ, মোরণ । 

আর িোই জিো িোশদর পোড়োয় অদ্ভুি কিই জিো অর্ঘটন 

র্ঘশট থোশক, র্োর রয় নো জকোনই সহ্ কোর্ক্োরণ । 

বুশড়োশক জর্ পড় ীরো িয় জপি - জস িো িোলই ্োনশিো; 

িোশিই দন্ত জবতরশয় জর্ি এক প্রোন্ত জথশক আর এক প্রোন্ত । 

জসই বুশড়ো নো একতদন জিো হোট ্অযোটোশক মোরো তগশয় 

আটষতট নো জপরশি র্োয় পড় ীশদর জস তনষ্কৃতি তদশয় । 

বুশড়োর জদহ রোখল বুতড় কযোসশকশটশি ডোলো এঁশট, 

আর জর্ই নো তনঝো্শমলোয় বুশড়োর কবর জদওয়ো জমশট - 

বুতড় চলল পোটি ্করশি বন্ধু-বোযব জুটিশয় তনশয়, 

িতবষ্যশি িীষণ িশয়র সম্ভোব্যিো ভুশল তগশয় । 

 

   

এশকই তক বশল স্বোমী-স্ত্রী ?  

দীপক বোগচী 

 

িোর তবপশদর কথো জিশব পড় ীরো সব বলল জডশক, 

“পোচ্ছ নো তক িয় তুতম িোই, র্তদ জস ঐ কবর জথশক 

মোটি খুশঁড় জবতরশয় এশস র্খন র্ঘোশড় চ’জড় জিোমোর 

সোরো ্ীবন জ্বোতলশয় মোরশব, িখন তুতম করশব কী িোর ?” 

সুরোর পোত্র নোতমশয় জরশখ বলল বুতড় একটু জহশস, 

খুড়ঁুক নো জস খুড়ঁশব কি, পোরশব নোশকো জবর হ’জি জস । 

উপুড় ক’জর শুইশয় তদশয় জরশখ িোশক কযোসশকটটোয় 

কবর তদলোম, খুড়ঁশল মোটি তনশচর তদশকই র্োশব জস হোয় !  
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- ‘ওসব চোরু ফোরু বুতঝ নো ।  আমোর গুরু এক্নই ।  আর তড 

বমন্।’ সু্ন পোশ র জটতবশলর তদশক আড়শচোশখ জচশয় জগশয় 

উেশলো, ‘মতণকো, ও মোই ডোতলং্ ।’ 

        পোশ র জটতবশল জমশয়শদর গ্রূপ ।  এশদরই ক্লোসশমট ।  

অঞ্জনো, মোলতবকো, েন্দোরো মৃদু হোসশলো ।  শুধু মতণকো গুহ চোপোস্বশর 

বশল উেশলো, ‘র্শব জথশক এই গোনটো জবতড়শয়শে, পোড়োর রকবো্ 

জথশক ইউতনিোরতসটির ক্লোসশমট, সবোর লিয আতম । এবোর িোবতে 

জকোশট ্তগশয় নোম জচঞ্জ করব ।’ 

        আশলো জবোধহয় ওই জটতবল জথশক মতণকোর মশনর অবস্থোটো 

বুঝশি পোরল ।  হোি তুশল সু্নশক থোমোল ।  িোরপর জচয়োর 

জেশল উশে পড়ল ।  ‘জিোরো বকবক কর, আতম এশগোতচ্ছ, অশনক 

কো্ আশে ।’  লম্বো লম্বো পো জফশল আশলো হলর্ঘশরর দর্োর তদশক 

চলল ।  

এতদশক মোলতবকোও হেোত  তরস্টওয়োচ জদশখ বশল উেশলো, ‘ইস, েটো 

বোশ্, মোশক বশল এশসতে িোড়োিোতড় বোতড় তফরব, আ্ চতল জর ।’ 

মোলতবকো উশে জর্শিই েন্দো বশল উেশলো, ‘ন্যোকো, “মোশক বশল 

এশসতে,” র্োতব জিো আশলোর সোশথ কশল্ জস্কোয়োশর হঁটশি, আমরো 

সবোই জর্ন র্ঘোশস মুখ তদশয় চতল ।’  

িখন জগোধূতল জবলো ।  আশলো আর মোলতবকো কশল্ জস্কোয়োশর 

্শলর ধোশর পো োপোত  হঁটশে ।  মোলতবকোও খুব সুন্দরী ।  ওশদর 

দু্নশক পো োপোত  জদশখ অশনশকই ঘুশর িোকোশচ্ছ ।  মোলতবকোর 

একটু অস্বতস্ত হশলও আশলোর জকোনও ভ্রূশিপ জনই ।  ও িখন সদ্য 

জদখো উত পল দর্ত্তর “জপ্রোশফসর ম্যোমলক” নোটশকর গল্প বলশি  

ব্যস্ত ।  মোলতবকো শুনশে, তকন্তু মশন মশন িোবশে ‘এই পথ র্তদ নো 

জ ষ হয় ।’  িোবশিই হোতস জপল ।  আশলো শুনশল জিো জিশপ 

উেশব ।  ও উর্ত্তম সুতচত্রোর তসশনমো একদম পেন্দ কশর নো ।  বশল 

এই ন্যোকো ন্যোকো তসশনমোই বোংলোর বোশরোটো বো্োশচ্ছ ।  

*** 

        আশলোর বোতড় িবোনীপুশরর রোনী  ঙ্করী জলশন ।  আশলোর 

বয়স র্খন দ , বোবো মো দু্নই এক জমোটর দুর্ঘট্নোয় মোরো র্োন ।  

আশলোর দোদো িখন সশব তব এ পরীিো তদশয়শে ।  এখন সংসোশর 

দোদো, জবৌতদ, আশলো আর ওশদর েোকুমো ।  িখন সকোল ।   

 - ‘এই আশলো, তুই থোকশি চোরতদক এশিো অযকোর জকন ?’              

কতফ হোউশসর এক জকোণোর জটতবল জথশক তনরুপম জঁতচশয় উেল ।  র্োশক 

উশদ্দশ্য কশর কথোটো বলো, জস দুশটো জটতবল দূশর এক মোঝবয়সী 

িদ্রশলোশকর সোশথ নীচু গলোয় তকছু আশলোচনোয় ব্যস্ত ।  একবোর এতদশক 

িোকোল, িোরপর আরও তমতনট দুশয়ক কথো জ ষ কশর জচয়োর জেশড় উশে 

দঁড়োশলো ।  লম্বোয় প্রোয় ে ফুট, তেপতেশপ, প্রচণ্ড ফসো্, মুশখর কোট 

জদখশল জর্ জকউ বলশব এ জেশলর জিো তসশনমোর নোয়ক হবোর কথো ।  

নোম আশলো ব্যোনো্ী ।  কলকোিো তবশ্বতবদ্যোলশয়র এম এ তফলসতফর 

েোত্র ।  বোইশর তবশকশলর জ ষ, র্ঘশরর তিির সব আশলোগুশলো িখনও 

জ্বশল ওশে তন ।  তনরুপমশদর জটতবশলর কোশে তগশয় আশলো দুহোি 

জকোমশর তদশয় দঁড়োশলো ।    

- ‘জিোরো, এই জিোরো হতল টিতপকোল মধ্যতবর্ত্ত ।  জকোনও কোশ্ আসতব 

নো ।  অথচ শুধু কমশলন । কোল বশলতেলোম জগট তমটিংএ আসশি, 

এক্নও আতসস তন ।  সবোই ক্লোস জকশট জগতল তসশনমোয় ।  ওই 

জহশলশনর কুততসি নোচ জদশখ কী আনন্দ পোস ?’  বশল উেল আশলো । 

- ‘এই, এই খবরদোর, বোবো মো তুশল গোলোগোল দোও, তকছু জবোলশবো নো, 

তকন্তু জহশলন তুলশব নো,’ সু্ন জচতচশয় উেল ।  ‘জহশলনই আমোশদর 

্ীবন ।’ 

- ‘িো েোড়ো জিোর রো্নীতিশি আশেটো কী ?  মুখ্যমন্ত্রী অ্য় মুখো্ী 

িলোয় িলোয় তবশরোধী কংশগ্রশসর সোশথ হোি তমতলশয় কো্ন্ পোশক্ 

অন শনর নোটক করশেন, তনশ্র গিনশ্মেশক বলশেন “অসিয 

সরকোর ।”  আর ওতদশক উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, তর্তন কতদন আশগও 

অ্য় মুখো্ীশক দোদো দোদো কশর খোতির করশিন, এখন ্নসিো জথশক 

ওনোশক জদতখশয় বলশেন “ওই জবইমোনশক তচশন তনন, এই মোটিশি কবর 

তদন ।”  এর জথশক জহশলন অশনক সিয জর !  জস র্ো কশর, জখোলোখুতল 

কশর ।’  অতমিোি একটু তসতরয়োস ।  

 

- ‘একটু জব ীই জখোলোখুতল, ’ তনরুপম জফোড়ন কোটশলো ।  

আশলো এবোর একটো জচয়োর জটশন বশস পড়ল । 

- ‘জিোরো এখনও প্রফুি জসন, অ্য় মুখো্ী, জ্যোতি বসু জেশড় জবশরোশি 

পোরতল নো ।  ওশর ওরো এখন পোস্ট ।  আ্শকর জনিো কমশরড চোরু 

মজুমদোর ।’ 

 

গহন জমশর্ঘর েোয়ো র্ঘনোয়, জস আশস 

জসোমনোথ সরকোর 
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জব ীরিোগটোই জকশট তনশয় জর্ি, বলশিো, এটো সুদ, আসল এখনও  

বোকী ।  পশরর বের আবোর ধোর ।  এই চোকো ঘুরশিই থোশক ।  

আর র্োশদর ্তম জনই, িোশদর অবস্থো জিো আশরো করুণ ।   

জ্োিদোররো তনশ্র ্তমশি সোরো বের কো্ কতরশয়  তনি ।   

তদি এক রকম টোকো, কোগশ্ টিপসই জদওয়োশিো আশরক   

তহশসশব ।  গিনশ্মে আইন কশরশে নূন্যিম মজুরীর ।  জস সব 

ঠিক আশে সই করো কোগশ্ ।  আসল অবস্থো জিো এখনও 

জিিমজুরশদর কোশে “পূতণম্োর চঁদ জর্ন ঝলসোশনো রুটি ।”’  

- ‘িোই বশল মোনুষ খুন ?’ 

- ‘জমশসোম োই, আর কী করশব ?  অশনক আ ো তনশয় যুক্তিেশক 

জিোট তদশয় িমিোয় এশনতেল ।  জিশবতেল এবোর সুতদন আসশব ।  

জকোথোয় কী ?  এরোও জিো সব জ্োিদোর মহো্শনর সোশথ হোি 

তমতলশয় তদল ।  জর্ র্োয় লঙ্কোয় জসই হয় রোবণ ।  চোষীরো জকন 

পশড় পশড় মোর খোশব ?  িোর জথশক ওই জ্োিদোরগুশলোশক জমশর 

মরুক ।’ 

- ‘আর এই জর্ স্কুশল স্কুশল বলো হশচ্ছ ক্লোস জকোশরো নো, পরীিো তদও 

নো ?’ 

- ‘আমোর দোদু উতকল তেশলন ।  িোশলোই জরো্গোর ।  তকন্তু ওনোর 

একটো পুরশনো জুশিোর উপর অদ্ভুি মোয়ো তেল ।  তকছুশিই জফলশবন 

নো ।  জকোথোও তঁশড় জগশল মুতচশক তদশয় জসলোই করোশিন ।  

একতদন জবোধহয় বষো্কোল তেল, অতফস র্োবোর পশথ জুশিোর িলো 

তদশয় ্ল ঢুশক জমো্ো জগল তিশ্ ।  দোদু এি কো্ পোগল মোনুষ 

তেশলন, তকছু জখয়োলই কশরন তন ।  সোরো তদন তিশ্ জমো্ো পশড় 

জথশক রোশত্র বোতড় এশস িীষণ জ্বর ।  দুতদন পর র্খন জ্বর জথশক 

উেশলন, শুনশলন েোকুমো জুশিো জ্োড়ো ্মোদোরশক তদশয়   

তদশয়শেন ।  আমোশদর ত িো ব্যবস্থোর ঠিক জসই অবস্থো ।  বের 

বের জেশলশমশয়গুশলোশক বইশয়র এ মলোট জথশক ও মলোট মুখস্থ 

করোশনো হয় ।  আমোশদর ক্লোশস একটি জেশল তেল, জস জিো 

সূচীপত্রও মুখস্থ বশল তদি, পোিোর নম্বর  শুদ্ধ ।  এর পর জর্োগ 

করুন প্রোইশিট টিউটর, জকোতচং ।  র্ি নম্বর চোন পরীিোয়, িি 

পয়সো ঢোলশি হশব বোবো মোশক ।  এবোর পোস কশর জবতরশয় এশদর 

জচিো হশব জকোনও বড়শলোক জকোম্পোনীশি ঢুশক জমোটো মোইশনর 

চোকতর ।  এি এি পয়সো জঢশল শুধু তকছু বড়শলোশকর চোকর    

চিতর করো হয় ।  মোশঝ মোশঝ এতদক ওতদক িোতি           

লোতগশয় সংস্কোশরর কথো বলো হয়, দোদুর জুশিোর মি ।         

ম্োর কথো হল জকোনও গতরশবর জেশল র্খন পড়ো মুখস্ত         

কশর আর পরীিোয় িোল নম্বর জপশয় িোল চোকতর পোয়,          

সবোর আশগ জস গতরবশদর ঘৃণো করশি জ শখ ।   

আশলো জটতবশলর উপর ঝুশঁক পশর মন তদশয় একটো বই জথশক জনোট্স  

তনশচ্ছ ।  জবৌতদ সুরমো র্ঘশর ঢুকল চো আর গরম তসঙ্গোড়ো তনশয় ।   

- ‘জবৌতদ ফোটোফোটি । সকোল জথশকই মনটো জকমন তসঙ্গোড়ো, তসঙ্গোড়ো 

করতেল ।  তুতম ঠিক সময় মশনর কথো বুশঝ জফশলো ।’ 

- ‘কী এি জলখোশলতখ করে সকোল জথশক  ?’ 

-  ‘মোলোর, মোশন মোলতবকোর জথশক একটো বই তনশয় এশসতে, আ্ই 

ওশক জফরি তদশি হশব ।  বইটো অবশ্য লোইশব্ররীর ।  িশব ওশকও জিো 

পড়শি হশব ।’  

- ‘িো জিোমোর মোলো জিোমোর গলোয় ঝুলবোর আশগ আমরো একবোর 

আলোপ করব জিো, নো তক ?’ 

- ‘জিোমোশদর জসই এক কথো ।  আতম জকোথোয় এখন তহমত ম খোতচ্ছ 

কোে আর জহশগলশক তনশয় ।  ্োশনো, মোলোর বোবো তকন্তু রো্নীতিশি 

খুব ইণ্টোশরশস্টড ।  আমোশক জদখশলই প্রশ্ন শুরু কশর জদশবন ।’  

- ‘বুশঝতে, িোতব শ্বশুরশক িোশলোই পটিশয়ে ।’  সুরমো দর্োর তদশক পো 

বোড়োয় ।   

- ‘জবৌতদশগো, জ োননো, তুতম র্তদ তসশনমোয় নোমশি, এক িদ্রমতহলো খুব 

অসুতবধোয় পশড় জর্শিন ।’ 

- ‘জস আবোর জক ?’  সুরমো বড় বড় জচোখ কশর িোকোয় । 

- ‘জকন ?  তলতল চক্রবিী ?  ওনোর সব জরোলগুশলো জঁশট জঁশট জিোমোর 

কোশে চশল আসশিো ।’   

- ‘তুতমও পোশরো ।’  সুরমো হোসশি হোসশি চশল র্োয় । 

একটু পশর আশলো জবর হয় চোরু মোশকশ্টর কোশে মোলতবকোর বোতড়র 

তদশক ।  জদোিলো বোতড়, তিনিলো চিতর হশচ্ছ ।  একিলোয় িোড়ো ।  

মোলতবকো, বোবো, মো আর দোদো, এই চোর্শনর সংসোর জদোিলোয় ।  

মোলতবকোর বোবো অতখলবোবু জসন্ট্রোল গিনশ্মশের চোকুশর ।  আশলোশক 

জিহ কশরন ।  আশলো তসঁতড় তদশয় জদোিলোয় উশে জদখল বোইশরর র্ঘশর 

অতখলবোবু বশস কোগ্ পড়শেন । 

- ‘জমশসোম োই, মোলতবকো আশে ?’  

 - ‘আশর আশলো জর্, জকমন আশেো ?  জবোশসো, জবোশসো ।  নো মোলো আর 

জিোমোর মোতসমো একটু জবতড়শয়শেন ।  উর্ত্তর কলকোিোয় ওর মোতসর 

বোতড় ।  তফরশি জিো রোি হশব ।’  

- ‘ঠিক আশে জমশসোম োই, মোলতবকোর এই বইটো একটু তদশয় জদশবন ।’ 

- ‘আশর জবোশসোই নো ।  নথ ্ জবঙ্গশলর কী অবস্থো বল জিো ?  চোষীরো 

র্োশক খুত  খুন কশর র্োশচ্ছ ।’ 

- ‘ঠিক র্োশক খুত  নয় । ওশদর ্ীবনটো ঘুরশিো একটো চোকোর মশধ্য ।  

র্োশদর ্তম আশে, িোরো মহো্শনর কোশে ধোর তনি ।  জসই টোকোয় 

চোশষর বী্, সোর, ্শলর ব্যবস্থো করি, লোঙল, বলশদর ্ন্যও লোগি ।  

ওরো জিো জলখোপড়ো জ শখ তন, কি টোকোর কি সুদ, তকছুই বুঝশিো নো ।  

সোরো বের হোড়িোঙ্গো খোটুতনর পর র্খন ফসল উেি, মহো্শনর জলোক  
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- ‘আচ্ছো েোমমো, আতম কী জিোমোর নোিনী জর্ কোগশ্ তবজ্ঞোপন 

জদশব ‘জগৌড়বণো্, দীর্ঘো্ঙ্গী, এম এ পোেরিো, গৃহকমত্নপুনো’ ইিযোতদ, 

ইিযোতদ, ইিযোতদ ?’  

- ‘জকন ? জেশলর বোতড় জথশক তবজ্ঞোপন জদয় নো ?’ 

- ‘িোর আর দরকোর হশব নো েোমমো, আশলো তনশ্র জগৌড়বণো্, 

দীর্ঘো্ঙ্গী, এম এ পোেরিো, গৃহকমত্নপুনো পোত্রী তনশ্ই ঠিক কশর 

তনশয়শে,’ সুরমো বশল উেল ।  

- ‘বতলস কী জর ? এই জর্ শুতন এি পোটি ্পোটি ্কশর ঘুশর জবড়োস ? 

আসল গল্প অন্য ?’  

 

- ‘ধুস, কী জর্ বল, আমোর জকোথোয় নোওয়ো খোওয়োর সময় জনই ।  

জ োন, আতম চোন করশি র্োতচ্ছ, এশস জখশয় তনশয়ই জবরশি হশব ।  

আর একটো কথো, জিোমোশদর দু্নশকই বলতে, পুতল  তকংবো 

জকোনও অশচনো জলোক র্তদ এবোতড় এশস আমোর জখঁ্ কশর, িোহশল 

বলশব আতম আর এখোশন থোতক নো, জকোথোয় আতে িোও জিোমরো 

্োন নো ।  দোদোশকও বশল জরখ ।’ 

আশলো চোন করশি চশল জগল ।  সুরমো আর েোকুমো এ ওর তদশক 

িোকোশলন উতদ্বগ্ন জচোশখ ।  আশলো জকোনও জগোলমোশল ্তড়শয় 

পড়শে নো জিো ?  আশলোর দোদোর সোশথ কথো বলো দরকোর ।  

*** 

         কলকোিোর বোিোশস বোরুশদর গয ।  আেোর জথশক পঁতচ  

বেশরর িো্ো জেশলরো পশথ জনশম এল জবোমো আর ছুতর তনশয় ।  শুরু 

হল খুশনোখুতন ।  প্রথশম খুন হশি শুরু করশলো পুতল  ।  ক্রশম তস তপ 

এম কমী, ত িক, ডোক্তোর, সরকোতর কমচ্োরী জকউই বোদ জনই ।  

স্কুল, কশল্, ইউতনিোতসট্ি সব বয ।  মোলতবকোর মন খোরোপ ।  

অশনকতদন ক্লোস বয ।  আশলোর জকোনও জখঁ্ জনই ।  জকউ বশল 

উর্ত্তর বোংলোয় জগশে, জকউ বশল বীরভুশম ।  এই সময় এক তদন 

আশলোর জফোন এল । 

- ‘মোলো, জকমন আতেস ?’ 

- ‘আশলো তুই ? জকোথো জথশক জফোন করতেস ?’ 

- ‘জস কথো বোদ জদ ।  জ োন, তুই এখন বোতড়শি আতেস জিো ? 

আতম আসতে ।’  িোরপর একটু ইিস্তি কশর বশল, ‘মোসীমো বোতড় 

আশেন ?  একটু বলতব কচুতর বোনোশি ?  আসশল কী ্োতনস 

আমোশদর বোতড়র উপর পুতল  ন্র জরশখশে ।  িোই বোতড় তফরশি 

পোরতে নো ।  গি সোি তদন জপট িশর খোই তন জর ।’ 

- ‘আশলো তুই এক্ষুতন আয় ।  র্ো জখশি চোইতব মো কশর জদশব ।’ 

একটু পশর আশলো জপৌশে জগল মোলতবকোর বোতড় ।  মোলতবকোর র্ঘশর 

বশস গরম কচুতরশি সশব কোমড় তদশয়শে, অতখলবোবু খবশরর 

কোগ্ তনশয় ঢুকশলন ।  ‘আশলো এসব কী শুরু হশয়শে ?  পুতল  

খুন, মনীষীশদর মূতি ্িোঙ্গো ?   

      ভুশল জর্শি চোয় জকোন ্োয়গো জথশক জস এশসশে ।  জমশসোম োই, জর্  

ত িোব্যবস্থো তনশ্র জদশ র জলোকশক ঘৃণো করশি জ খোয়, িো তক জঁড়ো 

জুশিোর মশিো জফশল জদওয়ো উতচি নো ?  িশবই জিো নতুন ত িো 

ব্যবস্থো গশড় উেশব’ ।  অতখলবোবু মোথো নোড়শি লোগশলন ।  আশলোর 

কথোগুশলো মোনশিও পোরশেন নো আবোর জফলশিও নো ।  

*** 

             উর্ত্তরবোংলো জথশক গতড়শয় গতড়শয় নক োল আশন্দোলন 

বীরভূম, বঁকুড়ো, জমতদনীপুর, চতি  পরগণো হশয় কলকোিোয় চশল এল ।  

স্কুল, কশল্, ইউতনিোতসট্ি জকোথোও ক্লোশসর জকোনও ঠিক জনই ।  

আশলোও মোশঝ মোশঝ উধোও হশয় র্োয় একটো কোপশড়র জঝোলো তনশয়, 

তিন চোরতদন এতদক ওতদক কোটিশয় বোতড় জফশর ।  জকোথোয় র্োয়, কী 

কশর, বোতড়র জকউ ্োশন নো ।  দোদো, জবৌতদ, েোকুমো বশল বশল হয়রোন ।  

আ্ সকোশলও জর্মন হেোত  দুতদন পর জকোথো জথশক বোতড়  তফরল ।  

সুরমো রোন্নো করতেল ।  কথো জনই বোিো্ জনই আশলো জঝোলো জথশক একটো 

কযোশমরো বোর কশর নোনো তদক জথশক সুরমোর ফশটো তুলশি লোগল ।  

 

- ‘আশলো, হশচ্ছটো কী, জদখশেো আতম জর্ঘশম জনশয় রোন্নো করতে, আর েতব 

তুশল র্োচ্ছ ?’ 

- ‘জবৌতদ, একদম তচন্তো জকোশরো নো, এ েতব জকউ জদখশব নো ।  একটো 

তবশদ ী কযোশমরো জনপোল বডো্র হশয় আমোশদর পোটির্ হোশি এশস 

পশড়শে ।  আমোর উপর িোর পশড়শে কতদন ফশটো জিোলো প্রযোতটস 

করশি ।  িোরপর এটো পোটির্ কোশ্ লোগশব’ ।  

জবৌতদর ফশটো জিোলো জ ষ হশিই আশলো ‘েোমমো, েোমমো’ কশর তচত কোর 

শুরু করল ।  জদশখতন েোকুমো ওর গলো জপশয় খোতনক আশগই রোন্নো র্ঘশর 

এশস দঁতড়শয়শেন ।  

 

- ‘এই জর্ েোমমো, এতদশক িোকোও জিো, জিোমোর কিগুশলো ফশটো তুতল’।  

- ‘জিোর অবস্থো জর্ জদখতে, জসই জর্ বশল নো, আশদখশলর র্ঘটি হল, ্ল 

জখশি জখশি প্রোণ জগল ।’ 

আশলো জিো জহশসই খুন ।  

- ‘জব  বুঝশি পোরতে, এখোশন আশদখশল হলোম আতম আর র্ঘটি হল 

আমোর কযোশমরো, িোই জিো ?’ 

 

- ‘িো েোড়ো আর কী ?  জরোশদ ঘুশর ঘুশর জচহোরোর কী তেতর হশয়শে ?  

জকোথোয় িোবিোম তুই পো  টো  কশর একটো চোকতরশি ঢুকতব আর 

কোগশ্ পোত্র পোত্রী কলশম একটো তবজ্ঞোপন জদব, িো নো গোশয়র অি 

সুন্দর রঙ এশকবোশর িোমোশট হশয় জগশে’ ।   
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                আশলোও একটু জবোকোর মি হোসশলো ।  িোরপর 

হেোত ই গম্ভীর হশয় বশল উেল ‘তক ্োতনস ি মোলো, আতম উর্ত্তর 

বোংলোর গ্রোশম গ্রোশম ঘুশরতে ।  অিোব কোশক বশল খুব কোে জথশক 

জদশখতে ।  জিোরো কলকোিোয় বশস জস সব ধোরণোও  করশি পোরতব 

নো ।  খোতল মশন হয় মোও জস তুং চীশনর ্ন্য র্ো কশরশেন, িোর 

এক  িোং ও র্তদ আমোর িোরিবশষর্ ্ন্য করশি পোরিোম 

িোহশল ধন্য হশয় জর্িোম জর ।  নোঃ, আ্ চতল ।  অশনক কো্ 

পশড় আশে ।’  

মোলতবকোর র্ঘশর কতব সুকোন্ত িটোচোয্য্র েতব ।  েতবর নীশচ িঁর 

কতবিোর দু লোইন - “মশন হয় আগোমী জকোনও বন্যোয়, জিশস র্োশব 

আ্শকর অন্যোয় ।”  আশলো েতবটোর সোমশন থমকোল, িোরপর দ্রুি 

র্ঘর জথশক জবতরশয় জগল । 

***         

        আিশঙ্কর আবহোওয়োর মশধ্যই এশস জগল দুগো্     পুশ্ো ।  

পোড়োয় পোড়োয় প্যোশণ্ডল বঁধো হশচ্ছ ।  িবোনীপুশরর চক্রশবতরয়ো 

হকোস ্কণো্র জথশক একটি জেশল জবর হল সোইশকল তনশয় ।  জচোশখ 

চোপো সোনগ্লোস ।  এতদক ওতদক িোতকশয় সোইশকল চশড় এতগশয় 

চলল জেশলটি ।  রোস্তোর ওতদশক একটি ট্যোতক্স দঁতড়শয়তেল ।  এবোর 

চলশি শুরু করল ।  জেশলটি সোইশকশল তকছুদূর তগশয় বুঝশি পোরল 

ট্যোতক্স ওর তপছু তনশয়শে ।  জ্োশর জ্োশর প্যোশডল করশি লোগল ।  

রোস্তোর ডোনতদশক জদখল একটো সরু গতল জর্খোশন ট্যোতক্স ঢুকশব নো ।  

গতলশি সোইশকল তনশয় ঢুশক জগল ।  ট্যোতক্সর আশরোহীশদর মশন হল 

জকোনও িোড়ো জনই ।  এই এলোকোর সব অতলগতল িোশদর হোশির 

িোলুর মি জচনো ।  ওই গতলটো জর্ একটু তগশয়ই জ ষ হশয় তগশয়শে 

িোও িোশদর ্োনো ।  ট্যোতক্স জথশক তিন্ন িদ্রশলোক নোমশলন ।  

জব   ক্তসমথ ্  জচহোরো ।  তিন্নোরই পরশন হোফ হোিো হোওয়োই 

 োট ্আর ফুল প্যোে ।  ধীশর ধীশর গতলর মুশখ তগশয় দঁড়োশলন ।  

ইতিমশধ্য জেশলটি বুশঝ জগশে জর্ জস ফঁশদ পশড়শে ।  সোইশকল 

জথশক জনশম পোগশলর মি দুপোশ র বোতড়র দর্োয় ধোক্কো তদশচ্ছ 

র্তদ জকোনটো খুশল র্োয় ।  সব দর্ো তিির জথশক বয । এবোর 

জদখশি জপল তিন্ন িদ্রশলোকশক ।  হিো  হশয় একটো জদওয়োশল 

তপে তদশয় দুহোি উপশর তুশল দঁড়োল ।  জেশলটিশক আত্মসমপশ্নর 

িতঙ্গশি জদশখ ওই তিন িদ্রশলোক জব  তনতশ্চশন্ত এতগশয় তগশয় 

িোশক অধব্ৃর্ত্তোকোশর তর্ঘশর দঁড়োশলন ।  মোশঝর ্ন প্যোশের পশকট 

জথশক একটো তরিলবোর বোর কশর জেশলটির দুই ভ্রূর ঠিক মোঝখোশন 

িোক করশলন ।  গুতল ছুটল ।  জেশলটির সোন গ্লোস দু টুকশরো হশয় 

তেটশক পড়ল ।  জেশলটি ধপ কশর মোটিশি পশড় জগল ।  এতদশক 

দর্ো ধোক্কোর আওয়োশ্ গতলর একটি জদোিলো বোতড়র েোশদ একটি 

স্কুশলর জমশয় উশে এশসশে ।  এই দৃশ্য জদশখ িোর হোি পো থর থর 

কশর কঁপশে ।  

জেশলটি অস্ফুি স্বশর বশল উেল ‘মো।’  িোর তক অশনকতদন আশগ 

চশল র্োওয়ো মোশয়র কথো মশন পড়তেল ? 

এ জকোন পশথ চশলশে জেশলরো ?’  বলশি চোইশলন তকন্তু বলশি পোরশলন 

নো, এ জকোন পশথ চশলে জিোমরো ।  

- ‘জমশসোম োই, রোস্তোয় ট্রোতফক পুতল  ঘুষ তনি, অতফশস চোকতরর 

ইেোরতিউশয়র নোশম িোমো ো হি, মন্ত্রীরো জচোরোকোরবোতরর জদওয়ো 

জসোনোর র্ঘতড় পশড় মনীষীশদর ্ন্মতদশন িঁশদর মূতিশ্ি মোলো তদশিন 

আর গদগদস্বশর িোষণ তদশিন ।  এইসব জদশখ কশল্ জস্কোয়োশর 

তবদ্যোসোগর, জগোলপোশক ্ তবশবকোনন্দ বলশিন, “ওশর জক জকোথোয় 

আতেস, আমোশদর হয় জিশঙ ফযোল, নয়ি মুশখ আলকোিরো মোতখশয় জদ, 

এই িন্ডোতম আর সহয হশচ্ছ নো ।”  আমোশদর জেশলরো ি িোইই কশরশে ।       

আর পুতলশ র কথো বলশেন ?  ওরো বড়শলোশকর দোশরোয়োন ।  কটো 

গরীব জলোক তবচোর পোয় থোনোয় জগশল ?  পুতলশ র মশধ্য জদখশবন আর 

কতদন পর এমন আিঙ্ক চিরী হশয় র্োশব জর্ ওরো িয় জপশয় চোকতর 

জেশড় বোতড়শি বশস থোকশব ।’ 

- ‘শুধু তক পুতল  ?  ওই তস তপ এম কমীরো কী জদোষ করশলো ?  ওশদর 

জকন মোরশে ?’ 

- ‘জলোশক ্োশন কংশগ্রস কী ।  ওশদর উপর কোশরো জমোহ জনই ।  তকন্তু 

এই বোমপন্থী পোটিগ্ুশলো জলোকশক ভুল জবোঝোশচ্ছ ।  অশনক জলোক র্োরো 

এমতনশি আমোশদর সোশথ আসশিো িোরো ভুল বুশঝ তস তপ এম জক 

সোশপোট ্করশে ।  িোই এই জমতক বোমপন্থীশদর খিম করো দরকোর ।’  

অতখলবোবু একটু অবোকই হশলন ।  অশনকতদন ধশর আশলোশক    

জদখশেন ।  আশগ তকরকম জেশলমোনুষ মশন হি ।  এখন জর্ন অশনক 

পোশে জগশে ।  ‘আচ্ছো জিোমরো গল্প কর’ বশল র্ঘর জথশক জবতড়শয়  

জগশলন ।  

আশলো খোওয়ো জ ষ কশর উশে দঁড়োশলো ।  র্ঘশরর মশধ্য পোয়চোতর করশি 

করশি বলশি লোগশলো, ‘বুঝতল মোলো, প্রচণ্ড গরশমর তদশন জগোধূতল 

জবলোয় জর্মন হেোত  জমর্ঘ র্ঘতনশয় আশস, চোতরতদক অযকোর হশয় র্োয়, 

কোলধব োখীর ঝড় ওশে, জিমতন ঝড় উেশব জদখতব তকছুতদশনর মশধ্য ।  

আমোশক জদখতব সবোর আশগ ।  আমোর তপেশন থোকশব লোখ লোখ জখশট 

খোওয়ো মোনুষ, র্োশদর দু’জবলো জপট িরো খোবোর জ্োশট নো, িোল বোতড়, 

স্কুল, হোসপোিোল র্োশদর সোশধ্যর বোইশর, তকন্তু িোশদর সবোর হোশি অস্ত্র, 

জর্ র্ো জপশয়শে, িোই তনশয়ই জবতরশয় পশড়শে ।  আমোশদর চলোর পশথ জর্ 

সব জচোরোকোরবোরী, কোশলোবো্োতর, জ্োিদোর, মহো্নরো পড়শব, সবোই 

কচুকোটো হশব ।  প্রথশম পুতল , তমতলটোতর আসশব বোধো তদশি, িোরপর 

িোরোও এই আশবশগ জিশস আমোশদর তমতেশল জর্োগ জদশব ।  এই লং 

মোচ ্জ ষ হশব তদতিশি, লোল জকিোয় ।  জর্খোশন প্রধোনমন্ত্রী িোষণ জদন, 

জসখোশন জকোটি জকোটি স স্ত্র ্নিোর সোমশন দঁতড়শয় আতম বলব, 

“ িফুল তবকত ি জহোক ।”’ 

আশলো বশস পড়ল ।  মোলতবকো তখল তখল কশর জহশস হোিিোতল তদশয় 

উেল ।  ‘আশলো তুই রো্নীতি নো কশর তসশনমোয় নোমতল নো জকন ?  

তকংবো র্োত্রোয় ?  জিোশক দোরুন মোনোি ।’  
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তকছুতদন টিউ তন কশরশে, এখন িোও জেশড় তদশয়শে ।  সোরোতদন 

র্ঘশরর মশধ্যই তদন কোটোয় ।  শুধু র্খন জকোনও প্রচণ্ড গরশমর তদশন 

তবশকশলর তদশক ঈ োন জকোশণ জমর্ঘ র্ঘতনশয় আশস, ওশে 

কোলধব োখীর ঝড়, মোলতবকো র্ঘশরর মশধ্য তস্থর থোকশি পোশর নো ।  

তিনিলোর বোরোন্দোয় তগশয় দঁড়োয় ।  নীশচ রোস্তোর তদশক িোতকশয় 

হয়ি কোউশক জখঁশ্ ।  আ্ও জর্মতন ।  িখনও ঝড় ওশে তন ।  

আকোশ  র্ঘন কোল জমর্ঘ ।  চোতরতদক থমথম করশে ।  বোতড়র 

উশেো তদশকর ফুটপোশথ একটি পতরবোর থোশক ।  পুরুষটি জবোধহয় 

কোশ্ জবতড়শয়শে ।  অল্পবয়সী জবৌটো দুশটো অধউ্লঙ্গ জেোট জেোট 

বোচ্চো তনশয় ছুশটোছুটি কশর গৃহস্থোতলর ত্তনস এক তদশক ্শড়ো 

করশে র্োশি ঝড় এশল উশড় নো র্োয় ।  লোতস্টশকর ত ট, টিশনর 

মগ, কড়োই এই সব ।  একটু পশর ঝড় উেশব ।  িোরপর শুরু হশব 

ঝর ঝর বোতরধোরো ।  িখন এই সব পথবোসী, গতিহীন, গৃহহোরোরো 

আশ্রয় জনশব কোেোকোতে জকোনও জদোকোশনর েোউতনর িলোয় ।  

মোলতবকো তবষণ্ণ  দৃতিশি এই ফুটপোথবোসী পতরবোরটিশক জদখশি 

থোশক ।  িোর এই জপোড়ো কলকোিো  হশর আ্ও জর্ আশলো     

জ্বশল তন ।  

 

নোতক ‘মো’ তদশয় শুরু এমন জকোনও তপ্রয়্শনর নোম ? 

সোদো জপো োশকর পুতল  অতফসোর তরিলবোর আবোর পশকটস্থ কশর জটশন 

জটশন বলশলন, ‘ ো আ আ লো, কমশরড আশলো ব্যোনো্ী ।’  িোরপর অন্য 

দু্নোর তদশক তফশর বলশলন, ‘চলুন, থোনোয় তগশয় তরশপোট ্করশি হশব 

আপদটো জগশে ।’  

*** 

মোলতবকোর বয়স এখন সর্ত্তর ছুইঁ ছুইঁ ।  িোর ্ীবশন আশলো আশস তন ।  

জসও আর কোউশক তবশয় কশর তন ।  বোবো, মো, দোদো অশনক বুতঝশয়শে ।  

তকছুশিই আর তবশয়শি রো্ী হয় তন ।  আশলো চশল র্োওয়োর পর 

কলকোিো তবশ্বতবদ্যোলশয়র চত্বশর জর্শিও আর মন চোইি নো ।  িোই এম 

এ কমতলট কশর তন ।  বোবো মো দু্নোই পরপোশর চশল জগশেন ।  িশব 

র্োওয়োর আশগ বোতড়র তিনিলো জ ষ কশর মোলতবকোর নোশম তলশখ তদশয় 

জগশেন অতখলবোবু ।  জগোটো তিনিলো তনশয় থোশক মোলতবকো ।  জদোিলোয় 

দোদোর সংসোর ।  একিলো িোড়ো, িোরও অশধক্ আশস মোলতবকোর   

নোশম ।  কোশ্র জলোক দুশবলো রোন্নো কশর তদশয় র্োয় ।  মোলতবকোর এখন 

কো্ বলশি টিতি জদখো আর খবশরর কোগ্ পড়ো ।  আশগ জব   

 

 

 

পুনশ্চ:  র্ঁরো সর্ত্তশরর দ কশক মুতক্তর দ শক রূপোন্ততরি করশি জচশয়তেশলন, িঁশদরই এক্ন, নক োল জনিো আশলো ব্যোনো্ী প্রকোশ্য 

তদবোশলোশক পুতলশ র গুতলশি তনহি হন ।  িঁর ্ীবশনর জ ষ মুহূিগ্ুশলোর জর্ বণন্ো আতম তদশয়তে িো প্রিযিদ ীর (ওই দৃশশ্য জর্ স্কুল েোত্রীটির 

কথো আশে, তিতন আমোর জেোড়তদর সহপোঠিনী ) কোে জথশক জ োনো ।  এই দৃশ্যটি (এখোশনও আমোর সোমোন্য কল্পনোর তমশ্রণ আশে) েোড়ো বোতক 

গল্পটি কোল্পতনক ।  ‘আশলো’ নোমটি এই কোল্পতনক চতরশত্রর সোশথ এিটোই মোনোনসই জর্ নোম পতরবিন্ করশি আমোর মন সোয় জদয় তন ।  আশলো 

ব্যোনো্ীর পতরতচি জকউ এই গল্প পশড় জকোনরকম আর্ঘোি জপশয় থোকশল আতম িমোপ্রোথী ।  
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. 

আতম ফুশলর বশন তগশয়তেশলম 

তুলশি পুশ্োর ফুল; 

ফুশলর সোত্ আতনতন জর্ 

হশলো মশনর ভুল । 

জিশবতেশলম সোত্শয় ডোলো 

করব পুশ্ো সকোল জবলো 

তনশ্র হোশি জঁশথ মোলো 

পতড়শয় জদব গশল, 

ফুশলর সোত্ আতনতন জর্ 

আতম মশনর ভুশল । 

 

আতম নয়ন জমশল জদশখতেশলম 

জফোটো ফুশলর জমলো, 

জিোশরর জবলো হোওয়োয় দুশল 

জখশল জপ্রশমর জখলো । 

জিশবতেশলর দু’হোি িশর, 

তুলব জিো ফুল র্িন কশর, 

জিোমোর রোঙো চরণ পশর 

জদশবো িোশদর জঢশল । 

ভ্রমর মোশি ফুল জর্খোশন 

জদতখ সকল ভুশল ! 

 

সোরো সকোল আমোর কোশট 

জিোমোর ফুল বশন, 

রশঙর জমলোয় ভুবন িরো 

পোতখর ডোকো গোশন । 

হেোত  শুতন মশনর মোশঝ, 

বুতঝ পুশ্োর  ঙ্খ বোশ্, 

হৃদয় সঁতপ জিোমোর কোশে, 

িোতব সকোল জবলো, 

জকমশন আতম তুতল এ ফুল, 

িোতঙ জপ্রশমর জখলো? 

 

মোতৃশত্বর আর এক নোম জ্বোলো - 

ব্যথোহি প্রোণ শুধু কঁশদ 

জখঁশ্ জকবল হোতরশয় র্োওয়ো তদন - 

একোতকত্ব গ্রোস কশর ্ীবন 

্োতননো তকশসর এই ঋণ । 

 

বশি ্তড়শয় রোখো ত শু 

আ্ আর ত শু জনই ্োতন 

জমশন ও মোনশি পোতরনো 

িোইশিো হৃদশয় িি হোতন। 

 

দুহোশি ্তড়শয় ধশর গলো 

বশলতেল, “মোশগো িোলবোতস,” 

এই জিো স্মৃতির সব মোলো 

পশড় আশে কি রোত  রোত । 

 

তবদ্যোর চোতবকোটি হোশি - 

জেশড় জগশে তবদ্বোন হশি, 

বুশঝও জবোশঝ নো এই প্রোণ, 

মোতৃত্ব এরই নোমখোন । 

 

‘সুশখ জথশক িোশলো জথশকো’ চোই, 

দুহোি তুশল আ ীষ তদশয় র্োই, 

মো হওয়ো বড় কঠিন কো্ 

বুঝশি জপশরতে িো আ্। 

 

অশ্রু তনশয় মুশখ মৃদু হোতস, 

জ্বোলো জঢশক বতল িোলবোতস, 

তনশ্শক তবস্ন্ তদশয় 

জিহ-হৃশদ আতে জর্ দঁতড়শয় । 

 

মোতৃশত্বর আর এক নোম জ্বোলো, 

কলশম সহ্ নয় বলো ॥ 

পুশ্োর ফুল 

৺সশুীল চক্রবর্তী 

মোতৃত্ব 

সীমা পাল 
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জিোর কোশে জকউ জর্ন নো তকছুই জ োশন, 

িো হ’জল আবোর ডোকব কোটশি চুল; 

এই কথোটো রোখতব সদোই মশন, 

িশবই বঁচতব, নো হ’জল করতব ভুল ।” 

 

এতদশক নোতপি, নোম বিম হো্ম, 

রো্োর মোথোর ত ঙ দুখোনো জদশখ, 

ফঁতপশয় জফশল জস জপটখোনো িোর জবদম, 

কোউশক বলশি নো জপশর িখন জথশক । 

পোশে ব’জল জফশল প্রোণটো হোরোয় জ শষ, 

এই িশয় জস জিো জেশড় তদশয় জলোকোলয় 

থোমল গিীর বশনর মশধ্য এশস, 

জর্থো জলোক্ন জমোশটই নোতহশকো রয় । 

জপশয় এক গোে তিিশর জস বনটির, 

জসটোশক ্তড়শয় মশনর জগোপন কথো 

জফলল জস ব’জল, “দুই ত ঙ রো্োত্র;” 

িোশি িোর মন হোলকো জিো হ’ল িথো । 

আরও কয় জস জিো গোেশক ্তড়শয় ধ’জর, 

“আতম জদশখতে জর্ কোটশি রো্োর চুল, 

র্োয় নো র্ো জদখো পোগতড়শি ঢোকো প’জড়, 

জমোশট হয়তনশকো একটুকু জমোর ভুল । 

একথো কোউশক কভু বলো র্োশব নোশকো, 

গদো্ন র্োশব রো্োর  ি ্মশিো; 

জহ গোে, তুতম জর্ সদোই তনরব থোশকো; 

িোই জিোমোশকই বলো জগল অন্তিঃ । 

এই কথো ক’টি আতম িোই বললোম, 

্োতন এই কথো কোশরও তুতম নো কশব; 

বিম হো্ম হশচ্ছ আমোর নোম, 

পরোমোতণক আতম হশয়তে রো্োর সশব ।” 

এই কথো ব’জল জগল জস বনটি জেশড় 

তন্ জদশ , জসথো বশলতন কোউশক আর -- 

রো্োত্র আশে দুশটো ত ঙ, পোশে জমশর 

জফলোর হুকুম হশয় র্োয় জসই রো্োর । 

এক জর্ রো্ো তেশলন  জস এক রোশ্য, 

িঁর জর্ তেল দুইখোনো ত ঙ মোথোয়, 

এই কথোটো জগোপন কশর আ্ জর্ 

কশিো তদন নো চোলোশচ্ছন জস জদ টোয় । 

পোয়তন জকউই রো্োর ত শঙর খবর, 

কোরণ জসটো রইশিো সদোই ঢোকো 

পোগতড়শি, র্ো ্মকোশলো আর ্বর; 

িোশিই তগশয়শে কথোটো জগোপশন রোখো । 

তকন্তু িবুও সমস্যো এক হ’ি 

জকবলমোত্র চুল কোটবোর সময়; 

জর্ নোতপিই কোটশিো চুল, ও জিো 

জফলশিো জদশখ রো্োর শৃঙ্গদ্বয় । 

িোই রো্ো িঁর হ’জয় জগশল চুল কোটো 

্িোদ জডশক নোতপশির গদো্ন 

তনশয় জফলবোর হুকুমটো তদশয় জলেো 

চুতকশয় জফশল জিো জব্োয়  োতন্ত পোন । 

এইিোশবই জিো র্োতচ্ছল জকশট তদন, 

ত শঙর কথোটো জকউ পোশরতনশকো ্োনশি; 

এতদশক রোশ্য নোতপি-সংখ্যো িীণ; 

জবশড়শে কি নোতপি জিো খুশঁ্ আনশি । 

 

জকোশিোয়োল জ শষ অশনক জচিো ক’জর 

একটো নোতপি ধ’জর তনশয় এশস বশল, 

“হুজুর আর জিো নোতপি রশব নো প’জড়, 

জকোপ র্তদ পশড় সব নোতপশির গশল ।” 

বুঝশলন রো্ো র্োশব নো এখন জথশক  

নোতপশির মোথো কোটো ্িোদ তদশয়; 

চুলটো কোটশি ত ঙ জফলশলও জদশখ, 

রোখশি হশব জস নোতপিশক বঁতচশয় । 

িোই রো্ো িঁর চুল কোটো জসই তদন 

জ ষ হ’জি িোশর কয়, “জর পরোমোতনক, 

জদশখ জফশলতেস আশে জমোর দুশটো ত ঙ, 

গদো্ন র্োশব কোউশক বলশল ঠিক । 

 

(এই কতবিোটি একটি িোরিীয় জলোককোতহনীর িোবোলম্বশন জলখো) 

রো্োত্র দুই ত ঙ 

দীপক বোগচী 
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রো্োও আসর বসোশি আশদ  ্োতর 

কশরন িখনই িঁর মন্ত্রীর প্রতি । 

আসর বসশি রো্ো জদন জ শষ িলব 

বো্নোদোশরর দলশক সিোর র্ঘশর, 

শুরু কশর িোরো বোদ্যর্ন্ত্র সব 

বো্োশি আসশর এশক এশক নোনো স্বশর । 

জসিোতর প্রথশম বো্োশি লোগশলো তগশয়, 

জসিোশরর িোর জটশন জস তপতড়ং তপতড়ং; 

জস িোর জসিোর বো্োশলো দরদ তদশয়, 

“রঁ্ঁতঁশকঁ জদঁ ত ঙ, জদঁ ত ঙ ।” 

কোঠি তদশয় তপশট কঁসর বো্নোদোর 

কঁসরটো তনশয় বো্োশি আশস র্খন, 

“তকনশহ কহো? তকনশহ কহো?” িোর 

আওয়ো্ জিোশল কঁসরখোনো িখন । 

এবোর আশস জঢোল বো্োশি ঢুতল, 

জঢোশলর তপশে লোগোয় জস িোর কোঠি, 

জঢোল িখনই গোয় জবোলটি তুতল 

“বিম হো্ম, বিম হো্ম” খঁটি । 

সিোর জলোশকর কোশে আর নো রয় 

রো্োর ত শঙর কথোটো জিো আর জগোপন, 

রো্োশক লজ্জো হ্ম করশি হয় 

তকছু নো কশরই, স্বিোবটো হ’জলও জকোপন । 

এর পশড় জব  তকছুতদন জগশে চ’জল, 

রো্োর ত ঙও জথশকশে লুক্কোতয়ি; 

বিম হো্মও জদয় তন কোউশক ব’জল; 

এখনও রো্োর চুল কোশট তনয়তমি । 

এতদশক কয়টি কোঠুশর কোটশি কোে 

তগশয় জসই বশন জসই গোেই জবশে জনশে, 

ত শঙর কথোটি নোতপি কশরে হোট 

জর্ গোশের কোশে, বশন তগশয় তনশয় জবশে । 

গোে কোটো হ’জল কোঠুশররো কোে তনশয় 

তগশয় জবশচ জদয়  হশরর এক হোশট; 

তকছু কোে িোর জকশন জসই হোশট তগশয় 

এক্ন জর্ বোনোয় বো্নো কোশে । 

বোদ্যর্ন্ত্র বোনোয় জস কোে কোটি’; 

একটি জসিোর, একখোতন জঢোল, আর 

কঁসর ও জঢোল বো্োবোর ক’টি কোঠি, 

তকনশলো এশস র্ো জস এক বো্নোদোর । 

 

বো্নোদোর িোর দল তনশয় নোনো জদশ  

জর্ঘোশর ও বো্োয় বোদ্যর্ন্ত্রগুতল; 

গ্রোশম গ্রোশম র্োয়,  হশর কখশনো এশস 

বো্োয় জসগুতল নোনো িোশল, সুর তুতল । 

একদো জিো িোরো র্োয় জস রো্োর বোতড়, 

জদখোশি িোশদর বো্োশনোর জকরোমতি; 
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িখনও প্রোইমোরী স্কুশল ।  হরকোকো ওশদর স্কুশল তনশয় জর্শিো ।   

এই সময় আমোর েোকুরদোদো খুব অসুস্থ হশয় পশড়ন ।  বধম্োন 

টোউশন আমোশদর এক দূরসম্পশকর্ ্যোেোম োই ডোক্তোর তেশলন ।  

আতম জেোটশবলোয় তলতপতদতদর তবশয়শি ওবোড়ী তগশয়তেলোম ।  

চোরিলো বোড়ী, নীশচর দুিলো নোতসং্শহোম, আর ওপশরর দুইিলোয় 

্যোেোম োইরো থোকশিন ।  ্যোেোম োইএর পঁচ জমশয় আমোর 

জথশক বয়শস খুব বশড়ো তেলনো ।  আতম র্খন িযোবলো  জচোশখ 

অিবশড়ো বোড়ী, র্ঘশর র্ঘশর ইশলকতট্রক আশলো,  ন ন  শব্দ পোখো 

জর্ঘোরো জদশখ বোকরতহি, িখন িনুতদতদ গোল টিশপ তদশয় বশলতেল 

“তচন্তো কতরস নো, জিোর জকোলকোিো  হশর এর জথশকও বশড়ো 

বোড়ীশি তবশয় হশব ।  জসখোশন আশলোর জরো নোই আর পোখোর 

হোওয়ো এর জথশকও জব ী ।”  আতম শুশন লজ্জো পোইতন বরং 

জকৌতূহল হশয়তেল । 

 র্োইশহোক েোকুরদোদোশক এই নোতসং্শহোশম জব  তকছুতদন 

কোটোশি হয় ।  ঠিক ্োতননো ওনোর কী হশয়তেল, তকন্তু মশনমশন 

উতন ধশরই তনশয়তেশলন জর্ জব ীতদন বঁচশবন নো ।  েোকুরদোদোশক 

বোড়ী তনশয় আসো হয় ।  ওপরিলোর দতিণপূব জকোশণর র্ঘশর 

েোকুরদোর তিনমনী িোরী আবলুস কোশের খোট আর আলমোতর 

জিোলো হয় ।  এই র্ঘশর গুরুশদবদোদু হরশগৌরী পুশ্োর সময় একমোস 

এশস থোকশিন ।  উতন আমোশদর কুলপুশরোতহি ।  গুরুশদবদোদু গি 

হশয়তেশলন জব  কবের ।  বোড়ীর সব জথশক আশলোবোিোস আর 

স্বোস্থযসম্মি র্ঘশর েোকুরদোর থোকোর ব্যবস্থো হয় ।  হরকোকো 

আমোশদর বোড়ীর তবশ্বস্ত চোকর ।  চোকর কথোটো বলশি খোরোপ 

লোশগ, কোরণ আমরো িঁশক আমোশদর গুরু্নস্থোনীয় বশলই  

জ্শনতে ।  জেোটশবলো জথশক আর িঁর জকোশলতপশে জচশপই তিন 

িোইশবোন মোনুষ হশয়তে । 

        এই সময় েোকুরদো িঁর মৃতুযকোলীন জ ষ ইচ্ছো প্রকো  কশরন 

জর্ িঁর বশড়ো নোিনীর তবশয় তিতন জদশখ জর্শি চোন ।  ফশল খবর 

জদওয়ো হয় আমোশদর গ্রোশমর র্ঘটক মুখুতজ্জদোদুশক ।  র্ঘটকদোদুর 

সময় লোশগতন জব ী িোর জঝোলো জথশক ্োবদো সবু্খোিোটো জবর 

করশি আর জসখোন জথশকই জলখো হশয় র্োয় আমোর িতবষ্যত  ।  

পশনশরো বের জপরশি নো জপরশিই, স্কুশলর গতণ্ড নো জপতরশয়ই আতম 

তবশয়র তপঁতড়শি বশস পতড় ।  

            আমোর নোম জদবর্োনী ।  বধম্োন জ্লোর কুরমুন নোশম এক 

অনোমী গ্রোশম আমোর ্ন্ম ।  আমরো আমোশদর গ্রোশম তেলোম সম্ভ্রোন্ত আর 

উচ্চতবর্ত্ত পতরবোর ।  শুশনতে আমোর বোবো জদব ংকর রোয়শচৌধুরী, িঁর 

নোশমর আদ্যির তমতলশয় আমোর নোম রোশখন জদবর্োনী ।  কোরণ বোবোর 

নোশমর আদ্যির তমতলশয় জমশয়র নোম রোখশল জমশয় িোর ্ীবশন খুব 

সুখী হয় ।  আমোর ্শন্মর পর জথশকই আমোর বোবো মো িঁশদর প্রথম 

সন্তোশনর সুখ প্রোথন্ো কশরতেশলন ।  আমোশদর গ্রোশম জর্খোশন আমোর 

বন্ধুশদর নোম তেল করবী, দুলোলী, িোপসী, চন্দ্রো, জসখোশন আমোর 

জদবর্োনী নোমটো শুধু জবমোনোনই তেলনো, তেল জব  মডোনও্ ।  আদর 

কশর বোতড়র সবোই আমোয় ‘জদবী’ ডোকশিো । 

       আমোর ্শন্মর দুবের পর আমোর জেোশটোশবোন তমঠু ও িোর তিন 

বের পর আমোশদর আদশরর  একমোত্র িোই কো্ল ্ন্মোয় ।  আমোশদর 

বোড়ীশি আর এক্ন মোনুষ তেশলন জব  প্রিোপ োলী, তিতন আমোর 

েোকুরদোদো ত ব ংকর রোয়শচৌধুরী ।  শুশনতে এককোশল িঁর দুশ ো তবশর্ঘ 

ধোশনর ্তম, দুশটো ধোনকল, জকশরোতসন আর তসশমশণ্টর আড়ি তেল ।  

আমোর ্শন্মর পর অবস্থো রমরশম থোকশলও, পশর িোটোর টোন জদখো 

জদয় ।  

         আমোশদর বোড়ীর গৃহশদবিো তেশলন ্নোদন্ ।  প্রতিতদনই 

েোকুরম োই আসশিন পুশ্ো করশি ।  আর আমোশদর দুগো্মণ্ডশপ 

আসশিো হরশগৌরী ।  সোরোবের মোশয়র খশড়র কোেোশমো থোকশিো   

জসখোশন ।  বোড়ীশি জঢোকোর মুশখ তেল দুগো্মণ্ডপ ।  কোশলো আলকোিরো 

মোখো গরোশদর ফঁক তদশয় সবসময় মোশক জদখো জর্শিো ।  আর িোর 

সোমশনই তেল খশড়র  আটচোলো ।  আমরো িোইশবোশনরো তবশকলশবলো 

জসখোশন বুড়ী জেঁয়োছুতঁয় জখলিোম ।  আটচলোর মোঝখোশন তেল বতলর 

হঁতড়কোে ।  হঁতড়কোে থোকশিো নো তকন্তূ মোটিটো তকছুটো উঁচু হশয়  

থোকশিো ।  প্রতিবোর হরশগৌরীশক প্রণোশমর পর বতলর মোটি তকছুটো 

কপোশল জেতকশয় জনবোর জরওয়ো্ তেল ।    দুগো্পুশ্োর আরতির সময় 

র্খন ময়ূর পোলশকর পোখো তদশয় মোশক বোিোস করিোম, হযো্োশকর 

আশলোয় মোশয়র গ্ন্ জিল মোখো জচোখ দুশটো জকমন চকচক করশিো । 

        আমোশদর গ্রোশমর একমোত্র জমশয়শদর স্কুল রোসমতন বোতলকো 

তবদ্যোলয় ।  বোড়ী জথশক জঁশট কুতড় তমতনশটর পথ ।  বশড়ো রোস্তোর ধোশর 

জমশয়শদর আর জেশলশদর স্কুল মুশখোমুতখ ।  আতম নতুন সোইশকল 

চোলোশি ত শখ খুব উত সোশহর সোশথ স্কুশল জর্িোম ।  আমোর দুই িোইশবোন  

 

আমোর ্ীবন, আমোর কথো 

     অতপি্ো তমত্র 
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জব  খু ীই তেলোম, একটো দুঃখ র্ো তবশয়র আশগ হবু বশরর েতব বো 

সোিোত  জকোনটোই পোইতন ।  িশব নোমটো ্োতন, কৃ োনু, তমতলশয় 

তনশয়তেলোম আমোর প্রোশণর গশল্পর নোয়ক জ খরদোর সোশথ । 

      বর আর বরর্োত্রী এশস পশড়তেল সমশয়র আশগই ।  মো গরশদর 

 োতড় পশড়, একমোথো জর্ঘোমটো তদশয় ্োমোইবরশণ চশল জগশলন ।  

বোবো  েোকুরদোর জ ষ ইচ্ছো রোখোর আনশন্দ জঁচোতমতচ কশর সোরো 

বোড়ী মোথোয় কশর তুশলতেশলন ।   তবশয়র তপঁতড়শি চশড়, র্খন এক 

হোশি রোধুদো আর অন্য হোশি পোনপোিো তনশয় সোিপোশক জর্ঘোরোশনো 

হশচ্ছ, আমোর মশন আশে প্রথমবোশরর ্ন্য আতম খুব িয় 

জপশয়তেলোম ।  কোরণ জ খরদো আমোর মনপ্রোণ জুশড়, জস আমোর সব 

ভুল, জদোষ িমো করশি পোশর, তকন্তু কলকোিোর এশিো বশড়ো র্ঘশর 

আমোর তবশয় হশচ্ছ, জসখোশন আমোর গ্রোম্যিোব র্তদ প্রকট হশয় ওশে ।  

শুিদৃতি, মোলোবদল, মশন্ত্রোচ্চোরণ তকছুই আমোর মশন জনই, শুধু মশন 

আশে কুসুমতডঙোর সময় করবী কোশনকোশন বশলতেল, “জিোর বর 

জিোর জথশক জঁশট ।”  পুরুষোলী ঈষত  কৃষ্ণোি দুশটো হোশির মোশঝ 

র্খন আমোর জমোশমর মশিো নরম দুশটো হোি হোতরশয় র্োতচ্ছল, আতম 

মশন মশন বশলতেলোম, “করবী আমোয় তহংসো কশর ।” 

 আমোর  শুরবোড়ীর ঠিকোনো ৪৪ বোতলগঞ্জ জলস ।  রোস্তোর 

জ শষ জদোিলো বোড়ী ।  বোড়ীর একিলোর বোরোন্দো তগ্রল তদশয় জর্ঘরো 

আর লোল জমশঝর ওপর কোশলো বরতফ করো ।  নীশচর িলোয় দুশটো 

জ োবোর র্ঘর আর রোন্নোর্ঘর ।  আমোর  শুরম োই এ বোড়ীশি িোড়ো 

থোকশিন, পশর পুশরো বোড়ীটোই তকশন জনন ।  তকন্তু ওপরিলো এখনও 

বোড়ীওলোর জমশয়্োমোইশয়র কবশল ।  জকোশট ্ জকস চলশে ।  ওরো 

চশল জগশল আমরো জব  হোিপো েতড়শয় দুশটোিলোয় থোকশি পোরশবো।  

পশর জিশব অবোক হশয়তেলোম নতুনবউও কি সহশ্ সব তকছু 

আপন করশি চোয় ।  আমোর ননদ বয়শস আমোর জথশক অশনকটোই 

বশড়ো, িোর তবশয় হশয়শে চন্দননগশর ।  নন্দোই বোশঙ্ক কো্ কশরন ।  

মোনুষটি জবত  কথো বশলননো, িশব জদখশল মশন হয় জব  

সংশবদন ীল ।  জবৌিোশির তদন সকোশল ক্লোন্ত আতম র্খন র্ঘশর একো 

বশস, একটি দ  এগোশরো বেশরর জমশয় মোশঝমোশঝ র্ঘশর এশস আমোর 

জখঁ্ তনশয় র্োতচ্ছল ।  ওর নোম ্বো ।  সোরো বোড়ী িরো অি 

জলোশকর মোশঝ ্বোশক জকমন আমোর আপন জলশগতেল । 

        সযযোশবলো আমোশক িোতর সুন্দর সোত্শয় এক িোড়োবোতড়শি 

তনশয় র্োওয়ো হয় ।  আতম জকমন ্বুথবু হশয় র্োতচ্ছলোম ।  জকন 

্োতননো হেোত  জকমন এক জচিনো ্োশগ আমোর মশধ্য ।  িীব্র 

জকোলোহশল হোতরশয় র্োতচ্ছল জিশস আসো বোংলো গোন, উগ্র জসশের 

গশয আতম খুশঁ্ পোতচ্ছলোম নো আমোর তপ্রয় র্নীগযো, জচোখ ধঁধোশনো 

আশলো মুশে তদতচ্ছল নরম জ্োেনো, প্রচণ্ড  শব্দ জর্ঘোরো জলো-ফযোন শুশষ 

তনতচ্ছল   বসশন্তর   সব বোিোস ।  হেোত    তিশড়র   মোশঝ জদখলোম           

          আমোর জকোশনো জপো োকী েতব তেলনো আর জসই সময় জবোধহয় 

কথোয় কথোয় েতব জিোলোর চলও তেলনো ।  আমোশদর পোশ র গ্রোম 

কুড়তচশি েতব জিোলোর স্টুতডশয়ো তেল ।  তকন্তু র্ঘটকদোদু পরোম  ্ জদন, 

কলকোিোর এশিো বশড়োশলোক বোড়ীর সম্বয, িোশি আবোর খুব বশড়ো 

ব্যবসোদোর, িোই েতবশি জর্ন আমোশক ডোনোকোটো পরীর জথশক তকছু কম 

নো লোশগ ।  ফশল রোধুদোর ওপর িোর পশড় বধম্োশনর এক নোম করো  

স্টুতডশয়ো জথশক আমোর েতব তুশল  আনোর । 

        পশনশরো বেশরর আতম, কঁচো হলুদ রশঙর  োতড় পশড়, স্টুতডশয়ো 

র্ঘশরর হো্োরটো আশলোর সোমশন দঁতড়শয় তেলোম ।  আমোর তপেশনর 

জদওয়োশল একটো খুব সুন্দর ঝরনোর েতব তেল ।  পশর েতব জদশখ আমোর 

বন্ধু করবী বশলতেল “তুই হোতনমুশন তগশয় বশরর সোশথ সতিয ঝরনোর 

পোশ  েতব তুতলস ।”  শুধু েতব তুশল জফরোর পশথ রোধুদো উদোস গলোয় 

বশলতেল “পড়োশুশনোটো জ ষ কশর তনশল পোরতিস জদবী !”  রোধুদোর 

গলোর উদোসীনিোয় জকমন এক তসরতসশর অনুভুতি হশয়তেল ।  রোধুদো 

তেল আমোশদর গ্রোশমর প্রশিযশকর র্ঘশরর জেশল; নো, জকোশনো অনোথ জেশল 

নয় ।  বোবো মো বিম্োন তেল, িশব একটু অিোবী র্ঘর ।  তকছুতদন 

হশয়তেল আমোশদর গ্রোশমর জহল্থশসেোশর কো্ জপশয়তেল, আর অবসর 

সমশয় জর্খোশনই ডোক পড়শিো তগশয় সোহোয্য কশর তদশিো ।  আমোশদর 

হরশগৌরী পুশ্োর সময় র্োবিীয় বো্োর, বধম্োন-কলকোিো জদৌড়োশদৌতড় 

সব রোধুদোশকই করশি হশিো । 

        র্থোসমশয় আমোর পোকো জদখোর তদন এশস পশর ।  আমোর হবু 

স্বোমী আমোয় জদখশি আশসনতন, পশর শুশনতেলোম তিতন জকোশনো 

ব্যবসোসংক্রোন্ত কোশ্ কলকোিোর বোইশর জগশেন ।  বোবো মোশয়র পেশন্দর 

ওপর িঁর অগোধ িরসো ।  শুশন আমোর মোশয়র জচোশখর জকোশণ ্ল এশস 

তগশয়তেল, এমন তদশন এমন জেশল হয় ?  আমোর গোশয়র রঙ তেল 

প্রকৃিই জগৌড়বণ ্ আর জকোমর েোপোশনো চুল জবোধহয় মোশয়র জথশকই 

পোওয়ো ।  শুধু জদোশষর মশধ্য, তনন্দো নো কশর বলশল, আতম তেলোম একটু 

স্বোস্থযবিী ।  এখন হোতস পোয় পশনশরো বেশরর জমশয় স্বোস্থযবিী হশব নো 

জিো তক, বঁশ র মশিো টিংটিংশয় হশব !  তকন্তু তব্তলমোতস জকোলকোিোয় 

থোকো মোনুষ, পোশে ওই একটি দোশগ আতম তপতেশয় র্োই, িোই 

দুশধআলিো রশঙর তসনশথটিক  োতড় পতড়শয়তেশলন আমোশক ।   রবি 

হোশি, আতম জব  লোতফশয় লোতফশয় তগশয়ই প্রণোম কশরতেলোম আমোর 

হবু  শুরম োই আর  োশুতড়মোশক ।   শুরম োই অবশ্য জফরি তগশয় 

বশলন “একটু গ্রোম্য িোব থোকশলও ও জমশয়শক আমরো জমশ্র্ঘশষ 

আমোশদর মশিো কশর জনশবো ।” 

         ৪েো অঘ্রোশন এক  ীশির সকোশল রোয়শচৌধুরী বোড়ীশি সোনোই 

জবশ্ ঊশেতেল আর বশসতেল তিশয়ন আমোশদর বশড়ো উশেোশন ।  ধোশনর 

মরোই পঁচটো জথশক দুশটোশি জেকোশি উশেোন িখন জব  ফঁকোই 

থোকশিো।  লোল জবনোরসী আর সোশবতক ধঁশচর গয়নো পশড় আতম তকন্তু  
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ফুল য্যোর র্ঘরটিশক িোতর সুন্দর সোত্শয়তেল ।  র্নীগযো আর 

জগোলোপ জর্ঘরো আর একটি জেোশটো র্ঘর, ঠিক জর্ন জেোটশবলোয় 

পুতুলশখলোর সময় মোশয়র কোপড় জঁশধ র্ঘর বোনোশনো ।  আমোর ননদ 

আমোর স্বোমীশক তনশয় র্ঘশর এশলন ।  দুএকটো েোটো িোমো ো কশর জস 

র্খন র্ঘর জথশক চশল জগশলো, িখন প্রথমবোর মোনুষটিশক আতম িোল 

কশর জদখলোম ।  জেোশটোখোশটো জচহোরো, গোশয়র রঙ কোশলো িশব 

মোথোয় এক ঝঁকড়ো কোশলো চুল ।  থুিতনর কোশে িোতর সুন্দর একটো 

জটোল আশে ।  বয়শস আমোর জথশক জচোদ্দ বেশরর বশড়ো িশব 

জচহোরোর মশধ্য জকমন একটো বোচ্চো বোচ্চো িোব ।  আমোর সোমশন 

এশস বলশলন, “সোরোতদন জহতি খোটতন জগশে ।  তুতম জরস্ট কশরো, 

আতম বোইশর বন্ধুশদর সোশথ আড্ডো জমশর আসতে ।”  আতম কী 

অবোক হশয়তেলোম !  কি জপশয়তেলোম ?  নোতক িয় জপশয়তেলোম ?  

আ্ আমোর জস কথো মশন জনই ।  জচোশখর পোিো কখন জলশগ 

তগশয়তেল ্োতননো ।  হেোত  এক িীব্র তপষশণ আর কটু গশয ঘুম 

জিশঙ র্োয়, বুঝশি পোতর আমোর স্বোমী জফরি এশসশেন, বুঝশি 

পোতরনো জকবল িঁর িোষো ।  ্োনলো জথশক ঠিকশর আসো একতচলশি 

আশলো জুতড়শয় জদয় সব জকৌতূহল আর ত্জ্ঞোসো ।  একটো র্ঘড়র্ঘড় 

 ব্দ শুনশি শুনশি খু ঁ্ শি থোতক একঢোল কঁশচর লোলচুতড় ।  বহুতদন 

আশগ আমোশদর গ্রোশমর জমলো জথশক অতি সর্শত্ন জকনো ।  

এক পতরতচি মুখ, আমোর বোবো ।  বোবো এশস আমোয় ্তড়শয় ধশরন, কী 

পরম তনতশ্চন্তিোয় আতম ডুশব তগশয়তেলোম ।  এশক এশক এল আমোর 

কশিো আত্মীয় আর পতরতচিরো ।  করবী মোথোয় জবলফুশলর মোলো 

পশড়তেল ।  হোিটো ধশর ত্জ্ঞোসো কশরতেলোম, “রোধুদো আশসতন ?” 

করবী বশলতেল, “ত্শিন তপশসম োই খুব অসুস্থ ।  আ্ দুতদন ধশর 

রোধুদো হোসপোিশল পশড় আশে, িশব জিোর ্ন্য এটো পোঠিশয়শে ।”  

করবী আমোর হোশি একটো জেোশটো প্যোশকট তদশয়তেল ।  আমোর চধর্ ্

তচরকোলই কম ।  সোশথসোশথ খুশল  জদশখতেলোম - এক ঢোল লোল কঁশচর 

চুতড় ।  আমোশদর গ্রোশম শ্রোবণ মোশস কোলীপুশ্ো হয় ।  সোরো বধম্োন 

জ্লোয় এ পুশ্ো তবখ্যোি ।  জসইসময় একমোস ধশর জমলো বশস ।  কশিো 

হশরকরকম জদোকোন ।  একবোর জমলোিলোয় ঘুরশি ঘুরশি আমরো বন্ধুরো 

তমশল এক জদোকোশন ঢুশক এটোওটো নোড়োচোড়ো করতেলোম ।  হো্োশকর 

আশলোয় ঠিকশর পরো কঁশচর চুতড়র দুযতি চোতরতদশক ঝকঝক করশে ।  

হেোত  জদোকোশনর বোইশর রোধুদোশক জদশখ জদৌশড় তগশয় বতল “রোধুদো 

জিোমোর কোশে পয়সো আশে ?  আতম কঁশচর চুতড় তকনশবো ।”  রোধুদো 

ধমশক তদশয় বশলতেল, “তুই তক সঁওিোল, জর্ কঁশচর চুতড় পরতব ।  মন 

তদশয় পড়োশুনো কর ।”  িীব্র অতিমোশন বহুতদন রোধুদোশক জদশখ মুখ 

ঘুতরশয় তনশয়তে ।  আ্ আমোর দুহোি জসোনোয় জমোড়ো !  কঁশচর চুতড় 

পতড় জকোথোয় ? 
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মোনুষ । মোিো-তপিো, িোই-জবোন, আত্মীয়-স্ব্নশক জকোন প্রকোর 

সোহোয্য করোশক দোন নো বশল কিব্্যপোলনই  বলো উতচত  ।  বন্ধু-

বোযব ও পতরতচি জকোন মোনুষশক জকোন প্রকোর সোহোশয্যর 

প্রতিদোশনর প্রতিশ্রুতি জথশকও র্তদ প্রতিদোন নো পোওয়ো র্োয় , 

িোহশল জসই সোহোয্য দোন তহশসশব ধশর তনশি হশব ।  ধোর কশর 

সোরো ্ীবন কোটিশয় জদওয়োর মশিো জলোক খুবই তবরল হশলও, 

আশে ।  ্ীবন র্োপশনর ্শন্য উপো্শ্ন অিম জলোশকর সদো য় 

ব্যতক্তর দোশনর ও পশরোপকোতরিোর উপর তনির্ করশি হয় ।  এক 

ধরশনর সিম  মোনুষ আশে , র্োরো তকছু জলোশকর সরলিোর ও 

সদো য়িোর সুশর্োগ তনশয়, অথবো  “to rob Peter to pay Paul” 

নীতি অবলম্বন কশর ্ীবন কোটিশয় জদয় ।  এঁরো সবোই ঋতষ 

চোবো্শকর ত ষ্য, নীশচর জলোকটি িঁরো সব সময় মশন রোশখন: 

 র্োবত  ্ীশবত  সুখং ্ীশবত্ । 

ঋণং কৃত্বো ঘৃিং তপশবত  ॥  

 

বৃহর্ত্তর ্নসমোশ্ ব্যতক্তগি বো পতরবোরগিিোশব র্ঁরো তবপুল অথ-্

ধন ও সম্পতর্ত্তর মোতলক, িঁরো িঁশদর অনুগি, অনুগোমী বো 

জগোষ্ঠীভুক্ত ্নগণশক তবতিন্ন আচোর-অনুষ্ঠোশনর মধ্য তদশয় দোন-

দতিণো কশর থোশকন ।  তনশ্শদর পতরবোর বো আত্মীয়-স্ব্শনর 

সম্মোন ও স্মৃতিশি, ব্যতক্তগি, পতরবোর অথবো বংশ র নোশম অথ ্ও 

সম্পতর্ত্ত দোন কশর তন্স্ব এলোকোয় তবতিন্ন ত িো-প্রতিষ্ঠোন স্থোপন, 

দোিব্য-তচতকতসোলয় গেন ও অন্যোন্য ্নতহিকর কো্ কশর 

থোশকন ।  তবতিন্ন ধমীয় মে, তম ন ও জসবো-প্রতিষ্ঠোন িোশদর ধম ্

প্রচোশরর সশঙ্গ সশঙ্গ তবতিন্ন ্ন-তহিকর কো্ কশর থোশক ।  

প্রশিযক জদশ র সরকোরী উশদ্যোশগও নোনো প্রকোর জলোক-তহিকর 

প্রশচিোয় ্নকল্যোশণ ব্যয় করো হয় । আমোশদর জদশ ই টোটো, 

তবড়লো, কোরনতনশদর মশিো বহু ধনী পতরবোর নোনো ্নতহিকর 

প্রতিষ্ঠোন প্রতিষ্ঠোর ্শন্য দোন কশরশে ।  

     এই পৃতথবীর মোনব-সমো্ তবতিন্ন িোষো, ্োতি ও জদ -

জগোষ্ঠীভুক্ত হশয় তনশ্শদর সোধ্য মশিো ্ীবণধরণ করশে; িোশি 

জকোন জকোন ্োতি বো জদ  অন্য জকোন ্োতি বো জদশ র জথশক 

অতধকির উন্নি অথবো অনুন্নি হশয় জবত  বো কম সম্পশদর 

অতধকোরী হশচ্ছ । এটো তনির্ কশর জসই জদ  বো ্োতি কিটো  

মোনুশষর প্রতি মোনুশষর দুঃসমশয় সহোনুভুতি প্রদ ন্ই এক ধরশনর 

উপকোর ।  জস দুঃসময় ব্যতক্তগি, পোতরবোতরক,  োরীতরক, মোনতসক, 

অথধ্নতিক ও সোমোত্ক হশি পোশর ।  জসই সহোনুভূতি শুধু মুশখর কথো 

নো হশয় জকোন কোর্ক্র উপোশয় দুঃখ-দুদ ্ো দূরীভূি করশলই িো 

সতিযকোশরর পশরোপকোর ।  জর্ জকোন দোনই পশরোপকোর ।  দোনম্ পূণ্য 

কমম্্ ।  পরোশথ ্ তকছু উতসগ ্করোই দোন ।  উশদ্দশ্য র্তদ মহত্ হয়, 

িোহশল জর্ জকোন দোনই, জর্মন, আত্মদোন, জদহদোন, তবদ্যোদোন, অথদ্োন, 

ধন-সম্পতর্ত্তদোন এসবই মোনুশষর উপকোশর কোশ্ লোশগ ।  উপকোর র্খন 

ব্যতক্তগি, পোতরবোতরক ও জগোষ্ঠীগি গতণ্ড েোতড়শয় বৃহর্ত্তর সমোশ্ ব্যোপ্ত 

হয়, িখন িোই ্নশসবোয় পতরণি হয় ।  জক দোন করশব, জক দোশনর 

সদ্বযবহোর করশব, জক গরু জমশর জুশিো দোন করশব, জসইটোই বড় সমস্যো।  

দোশনর প্রকোরশিশদ এ সব সমস্যোর সমোধোন হয়ি সম্ভব ।  তকছু জলোক 

অবশ্য জকোন প্রকোর দোশন তবশ্বোস কশরন নো, িো জসই দোন র্ি ক্ষুদ্রই 

জহোক; জর্মন, আমোশদর পোড়োর জপ্রৌঢ় িদ্রশলোক পোড়োর জকোন উতসব-

আনশন্দ জকোন সময় চঁদো তদশি রোত্ হন তন ।  জস বের আমোশদর 

সরস্বিী পূ্োর চঁদো চোইশি তগশয় জদখো জগল, তিতন বোইশরর র্ঘশর বশস 

িোমোশকর ‘গুল’ পোকোশচ্ছন ।  তিতন চঁদো তদশি অস্বীকোর করোয় একটি 

নোশেোড়বন্দো জেশল বি, “িোহশল স্যোর, একটো িোমোশকর গুলই আমোশদর 

তদন।” “জস তক, ও গুতল তনশয় জিোমরো কী করশব ?”  “নো, স্যোর, 

আমোশদর জকোন কোশ্ লোগশব নো, িশব, আপনোর তকছু দোন কশর 

অিযোস হশব ।”  কথোটো শুশন িদ্রশলোশকর জচহোরোটো জকমন হশয়তেল, 

মশন জনই ।  অন্য তদশক আশমতরকোর তবখ্যোি ধনকুশবর ও দোনবীর 

John D. Rockefeller প্রোিঃভ্রমশণ তগশয় রোস্তোর দুধোশর তিক্ষুকশদর 

একটি কশর ডোইম (দ  জসে) তদশিন ।  আসশল এই কোরশণই আমোশদর 

এক েোকুরমো বলশিন, “তদও তকতেি, নো কইশরো বতেি ।”  তবতিন্ন 

র্ঘোি-প্রতির্ঘোশির মধ্য তদশয় আ্শকর আধুতনক মোনুষ তববিশ্নর 

উচ্চিম ধোশপ জপৌঁশেশে, র্োর biological নোম Homo sapiens বো জ্ঞোনী 

মোনুষ ।  আধুতনক মোনুষ িোই ‘আপতন বঁচশল বোশপর নোম’ দৃতিিতঙ্গ 

তনশয় ্ীবশন চলশি শুরু কশর ।   এই িশের উপর তিতর্ত্ত কশরই এক 

সময় অথন্ীতিতবদরো ধশর তনশয়তেশলন ‘মোনুষ স্বিোবিই স্বোথপ্র ।’  

ওঁশদর নোম জদওয়ো হশয়শে - অথধ্নতিক মোনুষ বো Homo 

economicus.  অথচ, আমরো সকশলই ্োতন, এই পৃতথবীশি তনঃস্বোথপ্র 

জলোশকরও অিোব জনই । িঁশদর নোম Homo altruisticus বো পরোথপ্র  

 

 
পশরোপকোর ও ্নশসবো 

ডোঃ মতণ জর্ঘোষ 
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 উপমহোশদ ও তবিক্ত হশয় িোরি ও পোতকস্তোশন পতরণি হশলো; র্োর 

ফশল দুতদক জথশকই তবরোট উদ্বোস্তু সমস্যো জদখো তদশলো ।  িোরি 

উদ্বোস্তুশদর দণ্ডকোরণ্য ও আন্দোমোশন পুনবো্সশনর ব্যবস্থো করশলো । 

ওতদশক জসোতিশয়ি রোত য়ো- োতসি পূব ্ ্োমো্নী জথশক তবপুল 

সংখ্যক উদ্বোস্তু আশ্রয়প্রোথী পতশ্চম ্োমো্নীশি আসশি আরম্ভ 

করশলো ।  পতশ্চম ্োমো্ন সরকোর এই অভূিপূব ্ পতরতস্থতির 

সমু্মখীন হবোর মশিো জকোন সোমথ ্ জনই জদশখ, িত কোলীন পতশ্চম 

্োমো্নীর স্বরোষ্ট্র মন্ত্রী এক অতিনব উপোশয় এই সমস্যোর সমোধোন 

কশরন ।  তিতন একটি জটতলশফোন হোশি তনশয় “আতম ......, পতশ্চম 

্োমো্ন সরকোশরর স্বরোষ্ট্র মন্ত্রী বলতে ...” বশল, জদশ র সমস্ত বড় 

বড় ত ল্পপতি, কৃতষ ও খোদ্য উতপোদক, বস্ত্র ব্যবসোয়ী ও 

সরবরোহকোরীশদর এবং গৃহতনমো্ণকোরী সংস্থোগুতলশক সব রকম 

সরঞ্জোম পূব-্্োমো্নী জথশক আগি আশ্রয়প্রোথীশদর পোেোশি আশদ  

তদশলন ।  কমে্ ও উশদ্যোগী ্োমো্নরো এইিোশবই িোশদর উদ্বোস্তু 

সমস্যোর সমোধোন কশরতেল ।  এর জপেশন জর্ তবরোট অংশকর অশথর্ 

প্রশয়ো্ন হশয়তেল, িো জকোথো জথশক আসশব, স্বরোষ্ট্রমন্ত্রীশক জসই প্রশ্ন 

করোর মশিো সোহস বো তচন্তো কোশরো তেশলো নো ।  

      িোরি পঁচসোলো পতরকল্পনো গ্রহণ কশর জদশ  উন্নিমোশনর ত িো 

প্রসোশরর উশদ্দশ  বহুসংখ্যক ইতঞ্জতনয়োতরং কশল্, পতলশটকতনক, 

জমতডকযোল কশল্ ও অন্যোন্য কোতরগরী ত িো প্রতিষ্ঠোন স্থোপন কশর 

এবং সোরো জদশ  পঁচটি ্োিীয় তবজ্ঞোন গশবষণোগোর ও কশয়কটি 

তবশ্বতবদ্যোলয় প্রতিষ্ঠো কশর ।  চবশদত ক ঋণ ও কোতরগরী সহোয়িোয় 

দুগো্পুর, রোউরশকলো ও তিলোইশি তিনটি ইস্পোি ত শল্পোতপোদন 

প্রতিষ্ঠোন গশড় জিোশল জর্খোশন প্রচুর ইতঞ্জতনয়র, ডোক্তোর, 

জটকতনতসয়োন ও অন্যোন্য বহুশলোক নোনোরকম কশম ্ তনযুক্ত হয় ।  

িোেোড়ো দোশমোদর িযোতল করশপোশর ন ও িকরো নোঙল প্রশ্ট দুটি 

বঁধ চিতর কশর ্ল-তবদুযত  উতপোদন আরম্ভ কশর ।  অন্য তদশক 

কৃতষকশম ্ ‘সবু্ তবলব’ হশয় িোরি খোদ্য স্য উতপোদশন স্বোবলম্বী 

হশলো । 

      এি সব সশেও পেোশ র দ শকর জ শষর তদশক অথবো ষোশটর 

দ শকর প্রথম তদশক িোরশির কমো্শেষী, সিম ও ত তিি 

্নগশণর সংখ্যো এবং প্রোতপ্তসোধ্য ও গ্রহনশর্োগ্য কশমর্ সংখ্যোর 

মশধ্য প্রচুর চবষম্য জদখো তদশলো । জসই সময় সদ্য পোসকরো 

জপ োদোরী ত িোয় ত তিি যুবশকরো জবকোর বশস নো জথশক 

উচ্চত িো, গশবষণো ও একই সোশথ উপো্শ্নর উশদ্দশশ্য 

তবশদ র্োত্রোয় আগ্রহী হশলো ।  এই প্রশচিোয় কশয়কটি প্রতিবযক 

জদখো তদশলো ।  প্রথমিঃ, িদোনীন্তন িোরি-সরকোর কম-্সংস্থোন 

এবং উচ্চত িোর উশদ্দশশ্য তবশদ র্োত্রোর ্শন্য পোসশপোট ্ তদশি 

রোত্ নো হওয়োয় অগিযো এক্ন উতসোহী যুবক মোদ্রো্ হোইশকোশট,্  

কমে্, সমো্শসবী, উদ্ভোবন ীল, উদোরমনো এবং আধুতনক তবজ্ঞোশনর 

উন্নতি ও প্রশয়োশগ তবশ্বোসী ।  সমো্বদ্ধ হশয়ও উন্নি জদ গুতল আত্মকলহ 

ও অন্তরদ্বশন্দ এবং প্রতিশব ী জদশ র প্রতি জলোলুপিোয় রো্য তবস্তোর শুরু 

করল র্োর ফশল গ্রীক ও পোরতসক সম্রো্য তবস্তোর, ইউশরোপীয় জদ গুতলর 

ঔপতনশবত ক ও সোম্রো্যবোদী  োসন ও জ োষণ সোরো পৃতথবীর অনুন্নি 

জদ গুতলশক পদোনি করশলো ।  চুড়োন্ত ্োিীয়িবোদী অভুযত্থোশণর ফশল 

অন্যতদশক তবতিন্ন জদ , তবশ ষ কশর কশয়কটি জদ , ্োিীয়িবোদী 

উন্মোদনোয় উন্মর্ত্ত হশয় তবতিন্ন আেতলক যুশদ্ধ ্তড়শয় পড়শলো; এমনতক 

দু-দুশটো তবশ্বযুদ্ধ ও রু  তবলশব সোরো তবশশ্বর মোনব্োতির লি লি 

জলোশকর প্রোণনো , কমি্মিোশলোপ, তবপুল পতরমোণ ধন-সম্পতর্ত্তর ধ্বংস 

ও িয়িতি হশলো । িবু আ ো তচরন্তনী, ্ীবন সোমশন এতগশয় চশল, 

নূিন আ ো তনশয় ।  এশক অশন্যর সহশর্োতগিোয় নূিন ্ীবন গশড় 

জিোশল ।  প্রোকৃতিক ঝড়-ঝঞ্ঝো, অনোবৃতি, লোবন, দুতিি্, মহোমোরী, 

ভূতমকম্প, অগ্নতুপোি এবং মনুষ্যসৃি কোটোকোটি, মোরোমোতর, দোঙ্গো-

হোঙ্গোমো, তবধ্বংসী সংগ্রোম ও ব্যোপকযুদ্ধ এসশবর সমু্মখীন হশয় মোনুষ 

িতবষ্যত  গশড় জিোশল । এই মোনুশষরই শুিবুতদ্ধ, কল্যোণতচন্তো, 

পশরোপকোরী মন তবতিন্ন জদশ র পোরস্পতরক সহশর্োগীিোয় পৃতথবীশি 

 োতন্তর ্শন্য স্থোতপি হয় The League of Nations প্রথম তবশ্বযুশদ্ধর 

পর এবং The United Nations তদ্বিীয় তবশ্বযুশদ্ধর পর ।  আশমতরকোর 

সোহোশয্য New Economic Policy তনশয় জলতনন জসোতিশয়ি রোত য়োশক 

আধুতনক রোশষ্ট্র পতরণি কশরন ।  আশমতরকোর সোহোশয্য তদ্বিীয় তবশ্বযুশদ্ধ 

ধ্বংস হওয়ো ্োপোন পুনগঠ্িি হশলো, আশমতরকোর Marshall Plan-এ 

্োমো্নী ও ইউশরোশপর পুনগে্ন হশলো ।  িোেোড়ো পৃতথবীর তবতিন্ন জদশ র 

বহু ধমত্িতর্ত্তক ও ধম-্ তনরশপি দোিব্য-প্রতিষ্ঠোন সোরো তবশশ্বর মোনুশষর 

ত িো, জসবো ও অন্যোন্য ্নতহিকর কোশ্ তনশয়োত্ি আশে ।  অন্য 

তদশক, তদ্বিীয় তবশ্ব যুশদ্ধর অবসোশনর পর, পূব ্ ইউশরোশপর জদ , 

জপোল্যোন্ড ও পূব-্্োমো্নী জসোতিশয়ি রোত য়োর পদোনি হশলো; পতশ্চম-

্োমো্নীশি  গঠিি হশলো German Federal Republic.  িোরি-সহ 

সমগ্র দতিণ-পূব ্এত য়ো ও আতিকোর জদ গুতলশি প্রবল গণ্োগরশণর 

ফশল বহু জদশ  সম্রো্যবোদী আতধপশিযর ও ঔপতনশবত ক  োসশনর 

অবসোন হশলো ।  িোরিও তব্রটি   োসনমুক্ত হশয় স্বোধীনিো অ্ন্ করল।  

তদ্বিীয় তবশ্বযুদ্ধ-পরবিীকোশল আশমতরকো যুক্তরোষ্ট্র, তব্রশটন, মধ্য ও 

পতশ্চম-ইউশরোপীয় জদ গুতল, জসোতিশয়ি রোত য়ো এবং ্োপোন  ীঘ্রই 

সোরো পৃতথবীর সবশচশয়  তক্ত োলী ও সমৃতদ্ধ োলী জদশ  পতরণি হশলো ।  

এই সব উন্নি ও  তক্ত োলী জদ গুতলই তৃিীয় তবশশ্বর জদ গুতলশক কৃতষ, 

ত ল্প, ত িো ও অন্যোন্য গেনমূলক কোশ্ আতথক্ ও কোতরগরীসোহোয্য 

তদশি আগ্রহী হশলো ।  

         অন্যতদশক ঔপতনশবত ক  তক্তগুতল িোশদর উপতনশব  জেশড় 

র্োবোর আশগ জ ষ পদোর্ঘোশি তকছু জদ  তবিক্ত কশর জগশলো । িোরিীয় 
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জকোটি টোকোর মূলধন ।  িোরশির কশয়ক হো্োর মতন্দশর জর্ পতরমোণ 

জসোনো রশয়শে এবং জদ ীয় রো্ো-মহোরো্োশদর রো্শকোশষ জর্ 

ধনিোণ্ডোর রশয়শে িোশি একোতধক পঁচ-সোলো পতরকল্পনোর অথব্্যয় 

সংগ্রহ করো অথবো প্রশয়ো্নীয় মূলধন জ্োগোড় করো হয়ি সম্ভব 

তেল ।  তকন্তু জসই তিমরুশলর চোশক হোি জদশব জক ?  িত কোলীন 

নবগঠিি ‘socialistic pattern of society’-জি তবশ্বোসী িোরি 

সরকোশরর পশিও এমন দুঃসোহতসক পদশিপ জনওয়ো সম্ভব তেশলো 

নো ।  িোরি সরকোর িখন চবশদত ক ঋণ, তবশ্বব্যোংক ও 

আন্ত্ো্তিক অথ ্ িোণ্ডোশরর (আই এম এফ) সহোয়িোয় িোরশির 

উন্নতির পশথ এতগশয় জগশলো ।  

        অন্য তদশক তবশদ -বোসী িোরিীয়রো নোনো প্রতিকুলিোর মশধ্য 

তনশ্শদর প্রতিতষ্ঠি কশর ।  তকন্তু িোশদর ্ন্মভূতম িোরিশক 

জিোশলতন; িোরো সব সময়ই মশন জরশখশে, ‘You can take me out 

of India, but you cannot take India out of me.’  িোই িোরো জর্ 

সময় জথশক তবশদশ  আতথক্ সচ্ছলিো লোি কশরশে, জসই সময় 

জথশক িোরশি জফশল আসো পতরবোশরর মোিোতপিো, িোইশবোন, আত্মীয়

-স্ব্ন, এমন তক বন্ধু-বোযবশদর ্ীবনর্োপন, ত িো, স্বোস্থয ও 

পোতরবোতরক উতসব-অনুষ্ঠোশন আতথক্ সোহোয্য পোঠিশয়শে এবং 

পোঠিশয় র্োশচ্ছ ।  িোশদর তপ্রয় তবশ্বতবদ্যোলয়, ত িোপ্রতিষ্ঠোন, ও 

দোিব্য সংগেনগুতলশক লি লি টোকো দোন কশরশে ।  অবশ্য, জর্ 

জকোন তবশদ বোসী িোর তনশ্র জদশ  অত্ি্ অথ ্ জপ্ররণ কশর   

থোশক ।  সোরো পৃতথবীশি চীনশদ , িোরি, জমতক্সশকো, তফতলতপন্স, 

বোংলোশদ , লোতিন আশমতরকো, তব্রশটন, ইিোতল, পূব-্ইউশরোপীয় 

জদ গুতল ও অন্যোন্য বহু জদশ  তবশদ  জথশক অথ ্ জপ্রতরি হশয়  

থোশক ।  তবশদ  জথশক জপ্রতরি অশথর্ পতরমোণ সবশচশয় জব ী তেশলো 

চীনশদশ ; গি ২০১০ সোল জথশক িোরি  ীষস্্থোন অতধকোর কশরশে 

এবং চীনশদ  তদ্বিীয় স্থোশন জনশমশে ।  জসই জথশক তবশদ বোসী 

িোরিীয়শদর িোরশি অথশ্প্ররণ, তবশ্বব্যোংশকর তহশসব মশিো, প্রতি 

বেশরই বৃতদ্ধ জপশয় ২০১৩ সোশল দঁড়োশব ৭১ তবতলয়ন ডলোশর 

(৪২,০৩৫ জকোটি টোকোয়) ।  এই তবপুল পতরমোণ অথ ্ েোড়োও 

তবশদশ -থোকো িোরিবোসীরো আশরো কী কী তবতিন্ন প্রকোশর তনশ্শদর 

্ন্মভূতম িোরিশক সোহোয্য কশর চশলশে জস সব আশগই উশিখ করো 

হশয়শে ।  

          সোরো পৃতথবীশি িোরশি সবশচশয় জব ী স্বণ ্আমদোতন হয় । 

স্বণম্ুদ্রো ও স্বণো্লংকোর িোরিীয় পতরবোশর “perceived wealth” 

তহশসশব গণ্য করো হয় ।  প্রতিটি িোরিীয় পতরবোশর জর্ পতরমোণ স্বণ ্

রশয়শে িোর সমতি হশলো ১৮,০০০ টন, র্োর আতথক্ মূল্য ৯৫০ 

তবতলয়ন ডলোর (৫,৬২,৪৪৮ জকোটি টোকো), তকন্তু জকোন গিীর ্োিীয় 

সংকট অথবো জদ ব্যোপী আকতস্মক জকোন অশলৌতকক, প্রোকৃতিক বো 

মনুষ্যসৃি দুশর্ো্গ-দুর্ঘট্নো নো হশল এই সতেি ধশন সরকোরী বো 

জবসরকোতর িোশব জকউই হোি তদশি পোরশবনো, র্তদও ওই সতেি ধন 

িোরশির প্রোয় অশধক্ GDP-র সমোন । 

         জদশ র উন্নয়শন মূলধন জুতগশয় ও সতক্রয় সহশর্োতগিো কশর 

অন্য র্ঁরো এতগশয় এশসশেন িঁরো হশলন িোরশির ধনী ব্যবসোয়ী  

িোরি সরকোর জকন জকোন নোগতরকশক তবশদ র্োত্রোর েোড়পত্র তদশি 

অস্বীকোর করশলো, িোর সোংতবধোতনক ব্যোখ্যো জচশয় আশবদন ্োনোশলো ।  

হোইশকোশটর্ তবচোরপতি রোয় তদশলন, সংতবধোন মশি িোরি সরকোর 

জকোন নোগতরকশক তবশদ  র্োত্রোর েোড়পত্র তদশি অস্বীকোর করশি পোশর 

নো এবং আশবদশনর েয় সপ্তোশহর মশধ্য জসই েোড়পত্র মঞ্জুর করশি 

হশব ।  িোরি সরকোর িখন তদ্বিীয় প্রতিবযক সৃতি করল ।  িোরি 

সরকোর তনয়ম ্োতর করশলো িোরি সরকোশরর উশদ্যোশগর জকোন 

প্রতিষ্ঠোশন অন্তি পঁচ বের কমর্ি থোকোর পর তবশদ  র্োত্রোর অনুমতি 

জদওয়ো হশব ।  তৃিীয় প্রতিবযক হশলো, মোত্র আট ডলোর মোথো তপছু নগদ 

তনশয় তবশদশ  জর্শি হশব ।  চতুথ ্ প্রতিবযক হশলো, তবশদ -তবভুশঁয় 

র্োওয়ো পতরবোশরর আপতর্ত্ত, এি সশবর পশরও তবতিন্ন জদশ  উচ্চ ত িোর 

স্কলোরত প, জট্রতনং, গশবষণো, এমনতক শুধু মোত্র পতরতচি জলোক, বন্ধু-

বোযব, ও আত্মীয়-স্ব্শনর উপর িরসো কশর রোত য়ো, ্োমো্নী, িোন্স, 

তব্রশটন, কযোনোডো, আশমতরকো ও অন্যোন্য জদশ  অশনশক পোতড়   

তদশয়তেল ।  সোরো পৃতথবীশি বিম্োশন িোরশির বোইশর বসবোসকোরী 

িোরিীয়শদর সংখ্যো তিন জকোটির উপশর ।  এই তবপুল সংখ্যোর 

িোরিবোসী িোরশির বোইশর জথশক িোরশির জর্ সব সমস্যোর সমোধোশন 

তবশ ষ সোহোয্য করশলো এবং এখশনো কশর র্োশচ্ছ জসগুতল হশলো: (১) 

অতিতরক্ত ্নসংখ্যো তনয়ন্ত্রণ, (২) খোদ্য-সমস্যো সমোধোন, (৩) বস্ত্র-

সংস্থোন, (৪) বোসস্থোন তনমো্ণ, (৫) ্নস্বোস্থয উন্নয়ন, (৬) ত িো প্রসোর, 

ও (৭) ক্রমবধম্োন জবকোর সমস্যো সমোধোন ।  সশবো্পতর পোতরবোতরক, 

সোমোত্ক, ও বৃহর্ত্তর ্নসোধোরশণর কল্যোশণ বহু সরকোরী ও জবসরকোতর 

সংগেন ও প্রতিষ্ঠোশনর  আতথক্ অনটশন তবপুল পতরমোণ আতথক্ সোহোয্য 

প্রদোন ।  এমনতক জব  তকছু িোরিবোসী তবশদশ  উচ্চত িো ও 

কোতরগরীত িো সমোপ্ত কশর তনশ্শদর উশদ্যোশগ ও আতথক্ সহোয়িোয় 

িোরশি তফশর তগশয় বহু ত িো, স্বোস্থয ও কোতরগরী প্রতিষ্ঠোন সংগঠিি 

কশরশে ।  অন্য তদশক িোরিীয় বস্ত্র ও জপো োকোতদ, খোদ্যদ্রব্যোতদ ও 

তবতিন্ন ফল তবশদশ -থোকো িোরিীশয়রো ক্রয় ও জিোগ কশর িোরশির 

রপ্তোনী বোতণশ্যশক উন্নি কশরশে ।  তবশদশ র িোরিীয় সমো্ আধুতনক 

িোরশির সমো্-সংস্কৃতি, িোরিীয় সঙ্গীি-নৃিয ও েোয়োতচত্র ত শল্পর 

স্বনোমধন্য ব্যতক্তশদর তবশ ষ আমন্ত্রণ ্োতনশয়  তবশদশ  িোরিীয় ত ল্প-

সংস্কৃতি, সঙ্গীি, নৃিযকলো ও েোয়োতচত্র ত শল্পর প্রচোর, প্রসোর ও উন্নতির 

পথ প্রসোতরি কশরশে ও করশে ।  তবশদশ  প্রতিটি িোরিবোসী বলশি 

জগশল িোরশির জবসরকোতর সোংস্কৃতিক রোষ্ট্রদূশির কো্ কশর র্োশচ্ছ ।  

সবশচশয় বড় উপকোর করশে তবশদশ -থোকো িোরিীয়শদর জপ্রতরি অথ ্।  

ঔপতনশবত ক  োসশনর অবসোশনর পর তৃিীয় তবশশ্বর উন্নতিকোমী 

জদ গুতলর মশধ্য িোরি অন্যিম ।   িোরশির মশিো তবপুল ্নসংখ্যোর 

জদশ  খতন্, বন্, কৃতষ্োি উতপোদন বৃতদ্ধ ও িোরী র্ন্ত্র ত ল্প ও 

কোতরগরী ত শল্পর সংগেন ও উতপোদন ব্যতিশরশক উন্নয়ন বো 

আধুতনকীকরণ সম্ভব নয় ।   এই তব োল কমক্োশণ্ডর ্শন্য চোই জকোটি  
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রো্ধনতিক দল জদশখ মশন হয়, িোবতদুতনয়োর বুতদ্ধবোদীরো শুধু 

িোরশিই বোস কশর ।  তকন্তু িোশদর কোর্ক্লোপ জদখশল জস তবষশয় 

সশন্দহ ্োশগ ।  প্রতিটি সোধোরণ তনবো্চশন জর্ আন্দো্ ব্যয়বোহুল্য 

বোড়শে, জস িোশবই জবশড় র্োশচ্ছ দলবোত্, মোরোমোতর, খুনখোরোতপ, 

অিদ্র আচরণ, অশ্রোব্য িোষো ও অধনতিক যুতক্তিশকর্ অিোবনীয় 

সমোশব  !  অথচ আদ গ্ি িোশব তবতিন্ন দশলর মশধ্য কী পোথক্য, 

জকন এক্ন জিোটপ্রোথীশক জিোট তদশয় তনশ্র মশনোনীি প্রোথী 

তহশসশব ্য়ী করো উতচি, িো নো কশর শুধু ধোিোবোত্, তমথ্যো 

প্রতিশ্রুতি, অশথর্ প্রশলোিন ও প্রোণনোশ র হুমতক তদশয় অত তিি 

্নগণশক জিোটপ্রদোশন জ্োর করো, িোশিও র্তদ নো হয়, েোিো জিোট, 

জিোট বোক্স িোঙো ও লুট করো জিো আশেই । এক্ন তনরশপি 

পর্শ্বিশকর দৃতিশি, িোরিীয় সোধোরণ তনবো্চন জিমনই মশন হশব ।  

িোরপর, নোনো মশির তবতিন্ন দল তমশল র্খন সরকোর গেন হশলো, 

িখন ব্যতক্তগি, সোমোত্ক, আতথক্ প্রশলোিন ও দুনীতি, ব্যতক্তগি, 

দলগি ও পোতরবোতরক িমিোর অপপ্রশয়োশগর ফশল, জদশ র 

সোমতগ্রক উন্নতি তবশ ষ িোশব িতিগ্রস্থ হশচ্ছ । িখন সতিয মশন হয়, 

“Power corrupts; absolute power corrupts absolutely.”  

অপরতদশক তবশরোধী দলগুতল িোশদর গণিোতন্ত্রক অতধকোশরর বশল 

জদশ র নোনো সমস্যোশক মূলধন কশর প্রতিবোদ, প্রতিশরোধ, অবশরোধ, 

বয, হরিোল বো লোগোিোর ধমর্্ঘট কশর জকোটি জকোটি শ্রম-তদবস 

তবনি করশে, স্বোিোতবক ্ন্ীবন তবধ্বস্ত করশে এবং জদশ র 

উন্নতি ও অগ্রগতি তপতেশয় তদশচ্ছ ।  জদশ র তনবো্চন েোড়ো অন্য 

সময়, তবতিন্ন রো্ধনতিক দলগুতল িোশদর হো্োর হো্োর কমীশদর 

র্তদ জদশ র ত িো, ্নস্বোথ্য, সোমোত্ক ও অথধ্নতিক সমস্যোগুতলর 

সমোধোশনর কোশ্ তনশয়োগ কশর, িোহশল জদশ র উন্নতি ও অগ্রগতি 

ত্বরোতেি হয়, স্বোধীন জদশ র নোগতরক তহশসশব িোশদর দোয়ীত্বও 

কিশ্ব্যর সশচিনিোও বোশড় ।  জদশ র িোশলো কোশ্ সব দলগুতল 

র্তদ প্রতিশর্োতগিো কশর িোহশল জদশ র উন্নতি হয়, জদশ র ্নগশণর 

উতসোহ-উদ্দীপনো বোশড়, িতবষ্যশির আ ো উজ্জ্বল হয় ।   িো নো কশর 

রো্ধনতিক দলগুতল র্তদ িোশদর প্রতিপতর্ত্ত ও জ্ৌলস জদখোশনোর 

্শন্য জদশ র রো্ধোনী ও তবতিন্ন রো্যগুতলশি কোশদর দশলর কি 

বৃহত  সম্পতর্ত্ত ও দোমী বোড়ীর্ঘর রশয়শে এবং জকোন দশলর কি জকোটি 

টোকো ব্যোংশক সতেি আশে, জসই প্রতিশর্োতগিোয় নোশম, িোহশল 

্নগশণর কল্যোণকোমী প্রযুতক্ত ও প্রকশল্পর কোশ্ বোধোসৃতি হওয়ো 

খুবই স্বোিোতবক । ওই সব দলগুতলর কোর্ক্লোপ ও সদুশদ্দশ্য তনশয় 

্নসোধোরশণর মশন নোনো সশন্দহ এবং তবভ্রোতন্তর সৃতি হওয়োও 

অস্বোিোতবক নয় । দশলর আদ  ্ ও কমস্ূতচর স্বোশথই্ জসসব 

প্রতিশর্োতগিোয় ্ড়োশনো ঠিক নয় ।  

        তদ্বিীয় মহোযুদ্ধ সমোতপ্তর মোত্র দুবের পশর িোরি স্বোধীন হল, 

অথচ যুদ্ধতবধ্বস্ত ইউশরোপ, তবশ ষ কশর ্োমো্নী ও ্োপোন র্ি দ্রুি 

তনশ্শদর জদ শক উন্নি ও পুনগঠ্িি করশি সমথ ্হশয়শে, একোতধক 

কোরশণ িোরশি িি দ্রুিগতিশি উন্নয়ন সম্ভব হয়তন । জর্সব 

আিযন্তরীণ কোরশণ িোরশির উন্নতি ব্যোহি হশয়তেল, জসগুতলর মশধ্য 

উশিখ জর্োগ্য প্রধোন কোরণগুতল হশলো: িোরি-পোতকস্তোন যুদ্ধ,  

ও ত ল্প-জগোষ্ঠী ।  জদ ীয় ও তবশদ ী জর্ৌথ উশদ্যোশগ জদশ র ত ল্পপতিরো 

জদশ র র্ন্ত্রত ল্প ও কোতরগরী ত শল্পর প্রভূি উন্নতি কশরশে ।  গি ২০১৩ 

সোশল িোরশির তবতলয়শনয়োশরর সংখ্যো দোতড়শয়শে ১০৩, পৃতথবীশি 

িোরি ষষ্ঠ স্থোশন; আশমতরকো যুক্তরোষ্ট্র, চীন, ্োমো্নী, যুক্ত রো্য ও 

রোত য়োর পশরই িোরশির স্থোন ।  সোরো পৃতথবীর “ultra-rich” 

জকোটিপতিশদর সংখ্যো ২২,১৭০, র্োর অথম্ূল্য ৬.৫ তট্রতলয়ন ডলোর এবং 

আশমতরকো ও চীন েোড়ো পৃতথবীর সব জদশ র GDP-র সমোন । 

আশমতরকোর তবতলয়শনয়োশরর সংখ্যো ৫১৫; চীন জদশ  ১৫৭ ।  

তনউইয়শকর্ তবতলয়শনয়োশরর সংখ্যো ৯৬, মুম্বোই  হশর আশে ৩০ ্ন ।  

        িোরশি র্ি ্ন জকোটিপতি রশয়শেন, িঁরো র্তদ িঁশদর জমোট 

আশয়র চোর  িোং  দোন কশরন িোহশল িোরশির জকন্দ্রীয় সরকোশরর 

র্ঘোটতি বোশ্ট থোকশব নো । র্তদ িঁরো িঁশদর আশয়র দ   িোং  দোন 

কশরন, িোহশল িোরশির সমস্ত Infrastructure পুনগে্ন, পুনতনম্ো্ণ ও 

নবীকরশণর কো্ সম্পন্ন করো সম্ভব হশব ।  জর্ র্োই বলুক, িোরশির 

ব্যবসোয়ী ও তবতিন্ন ত ল্প-জগোষ্ঠীও িোরশির উন্নতি কোমনো কশরন, স্বোধীন 

িোরশির অগ্রগতি চোন, আধুতনক িোরি গশড় তুলশি চোন, িঁরোও স্বোধীন 

িোরশির নোগতরক তহশসশব িঁশদর কিব্্য পোলন করশি আগ্রহী ।  

্নকল্যোনকর তবতিন্ন প্রতিষ্ঠোশনর ব্যতক্তগি, সোমোত্ক ও আতথক্ 

সহোয়িো ও সহোনুভূতির মধ্য তদশয় িঁরো িো প্রকো  করশেন ।  একটি 

ক্ষুদ্র উদোহরণ জদই।  গি ২০১৩ সোশল খ্যোিনোমো Wipro-প্রধোন IT-

ব্যবসোয়ী আত্ম জপ্রমত্ (চোয়নো সংস্থো হুরশনর িোতলকো অনুসোশর) 

তবতিন্ন উন্নতিমূলক কোশ্, ৮,০০০ জকোটি টোকো অনুদোন তদশয়শেন ।  

তিতন িোরশির গ্রোশম গ্রোশম ত িো প্রসোশরর ্শন্য উইশপ্রো জকোম্পোনীর 

দ   িোং  Azim Premji Foundation-এ দোন কশরশেন ।  HCL-এর 

প্রধোন ত ব নোদোর গি তব  বের ধশর িঁর The Shiv Nadar         

Foundation-এ ত িোপ্রসোর প্রকশল্প দোন করশেন এবং গি বের 

৩,০০০ জকোটি টোকো দোন কশরশেন, র্োর ফশল ১৫,০০০ েোত্র সোরো 

িোরশি উপকৃি  হশচ্ছ ।  িোরিলক্ষ্মী ফোউশন্ড ন ত িোর উন্নতিকশল্প 

দোন কশরশে ৭৪০ জকোটি টোকো ।  দ  জকোটির উপর টোকো দোন কশরশেন 

৩১ ্ন   িোরিীয় ।  ত িোর মি গুরুত্বপূণ ্খোশি দোনই সবশচশয় জবত  

র্োর পতরমোণ ১২,২০০ জকোটি টোকো, িোরপর সমো্কল্যোশণ ১,২১০ 

জকোটি, স্বোস্থয-সুরিোর ্ন্য ১,০৬৫ জকোটি, গ্রোমীণ উন্নতির ্শন্য ৫৬৫ 

জকোটি, পতরশবশ র ্শন্য ১৭০ জকোটি; এবং কৃতষর উন্নতির ্শন্য ৪০ 

জকোটি টোকো দোন কশরশেন ।  দতিণ িোরশির ত ল্পপতিরো তবতিন্ন 

সমো্শসবী সংস্থোর মোধ্যশম অনুদোন কশরশেন ১০,০০০ জকোটি টোকো, 

উর্ত্তর িোরশির ত ল্পপতিরো দোন কশরশেন ৫,০০০ জকোটি টোকো ।  

        এক সময় িোরশির রো্ধনতিক মহশল একটো ধোরণো তেল, জর্ 

জদশ  র্ি জবত  রো্ধনতিক দল থোশক, জস জদশ র জলোক িি জবত  

intellectual বো বুতদ্ধবোদী হশয় থোশক ।  িোরশি এি বহুসংখ্যক  
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আমোশদর প্রোপ্য দ  লি টোকো বোতক পশড় আশে .....।”   ঐ তচঠি 

জপশয় ডোঃ রোয় তপ ডতলউ তড-র িোরপ্রোপ্ত অতফসোরশক তনশদ ্ তদশয় 

ঐ তডতি শনর কমীশদর তদনরোি কোশ্ লোতগশয় চতি  র্ঘেোর মশধ্য 

ঐ পুশরো টোকো পতরশ োশধর ব্যবস্থো কশরন ।  এশিই জদখো র্োশচ্ছ , 

সোমোন্য জকরোনী জথশক িোরপ্রোপ্ত মন্ত্রীসহ সকশল সমোনিোশব উশদ্যোগী 

ও িতপর নো হশল জদশ র দ্রুি উন্নয়ন সম্ভব নয় ।  সমসোমতয়ক 

প্র োসন এ ধরশনর িতপরিোর সশঙ্গ জকোন রোশ্যর সমস্যোর 

সমোধোশন আগ্রহী তকনো, জকন্দ্রীয় ও রো্য সরকোশরর কোর্ক্লোপ 

জদশখ িো মশন হয় নো ।  

        এসব সশেও স্বোধীন িোরশির উন্নতি হশচ্ছ ।  ১৯৮০ দ শকর 

মোঝোমোতঝ সমশয় কৃতষকোশ্ চবজ্ঞোতনক পদ্ধতি প্রশয়োগ কশর  িোরি 

খোদ্য আমদোতনকোরী জদ  জথশক খোদ্য রপ্তোতনকোরী জদশ  গণ্য হয় 

এবং ‘সবু্ তবলব’ সম্পন্ন কশর ।  দোশমোদর িযোলী করশপোশর ন ও 

িকরো-নোঙল পতরকল্পনো কশর দুটি বঁধ তনমো্ণ কশর ্লতবদুযত  

উতপোদন, তবশদ ী মূলধশন দুগো্পুর, রোউরশকলো, ও তিলোইশি তিনটি 

বৃহত  ইস্পোি উতপোদন ত ল্প প্রতিতষ্ঠি হয় ।  প্রোথতমক ত িোয় 

অগ্রোতধকোর তদশয় জদশ র সোিরিো আ্ ৭৮% িোংশ  উশেশে ।  

সোরো জদশ  উচ্চ ত িোর ্শন্য বহুসংখ্যক তবশ্বতবদ্যোলয়, 

পতলশটকতনক, ইতঞ্জতনয়োতরং, ডোক্তোরী, নোতসং্ ও অন্যোন্য কোতরগরী 

স্কুল, কশল্ স্থোতপি হয় ।  তবতিন্ন কোশ্ তনযুক্ত হশয় মোনুশষর আয় 

বৃতদ্ধ হয়, র্োর ফশল বিম্োশন জদশ র দোতরদ্রসীমো ৩৭.২  িোং  

জথশক ২১.৯  িোংশ  জনশমশে ।  সবশচশয় দৃতি আকষণ্ীয় উন্নতি 

হশয়শে Information Technology Sector-এ, িোই িোরি বিম্োশন 

সোরো পৃতথবীশি Software Technology-জি তদ্বিীয় স্থোন অতধকোর 

কশর আশে । বিম্োন িোরশির ত তিি যুব সম্প্রদোয় তবতিন্ন 

উন্নতিমূলক প্রতিষ্ঠোশন কশম ্তনযুক্ত জথশক আধুতনক িোরশির উন্নতি 

ও অগ্রগতিশি সোহোয্য করশে ।  

        পশরোপকোর, ্নশসবো, জদশ র ও দশ র কল্যোণকোমী প্রশচিোর 

মূশল হশচ্ছ আসশল মোনতবকিোশবোধ ।  “সবোর উপশর মোনুষ সিয, 

িোহোর উপশর নোই” এই আদশ  ্ তবশ্বোসী জর্ দুটি প্রধোন আদ ব্োদ 

সোরো পৃতথবীর মোনুষশক ক্রীিদোসত্ব, চবশদত ক  োসন ও অথধ্নতিক 

জ োষণ জথশক মুতক্ত লোশির  সংগ্রোশম উদ্বুদ্ধ কশরশে, জস দুটি হশলো: 

গোযীবোদ ও মোক্্সবোদ ।  গোযীত্ অতহংসো, অসহশর্োগ ও সিযোগ্রহশক 

অবলম্বন কশর িোরশির স্বোধীনিো আশন্দোলশনর জনতৃত্ব তদশয় 

িোরিশক তবশদ   োসনমুক্ত কশরন ।  শুধু িোই নয়, গোযীবোদী 

আদ  ্ গ্রহণ কশর পৃতথবীর আরও কশয়কটি জদশ র জনতৃবগ ্

তনশ্শদর জদ শক ঔপতনশবত ক ও অিযোচোরী  োসন জথশক মুক্ত 

কশরশেন ।   স্বোধীনিো-পরবতি ্ যুশগ গোযীবোদ িোরশির আধুতনক 

উন্নতি ও  প্রগতির পশি কিখোতন প্রশর্ো্য জস তবষশয় তবতিন্ন 

মিশিদ রশয়শে ।  জর্মন, এক্ন গোযীবোদীর মশি, “Non-  

িোরি-চীন যুদ্ধ, উদ্বোস্তু-সমস্যো, সোম্প্রদোতয়ক দোঙ্গো, িোষো-তিতর্ত্তক 

আশন্দোলন, ্ন-সংখ্যো বৃতদ্ধ, ইিযোতদ ।  জর্  মু্বকগতিশি িোরশির 

উন্নতি হশলো িোও চবতচত্রময় ।  িোরশির তবতিন্ন রোশ্যর প্রকৃতি, 

আবহোওয়ো, কৃতষশর্োগ্য ্তম, বনসম্পদ, খতন্ সম্পদ, সশবো্পতর উচ্চ ও 

কোতরগরী ত িোয় ত তিি কমো্কোঙ্ক্ষো যুবসম্প্রদোয় ও রো্যগুতলর 

কমস্ংস্কৃতি এবং তনবো্তচি রো্য সরকোশরর রো্ধনতিক দৃতিশকোশণর 

জর্োগফশল তবতিন্ন রোশ্য উন্নতির অগ্রগতি তবতিন্ন হশয়শে ও হশচ্ছ ।  

িশব জমোশটর উপর িোরশির উন্নতি হশচ্ছ ।  সোরো িোরশির সরকোরী ও 

জবসরকোতর কৃতষ, ত ল্প ও অতফসকমীশদর ‘কমস্ংস্কৃতি’-র উপশরও 

িোরশির উন্নতি ও অগ্রগতি তনির্ করশে । বহু রকম অজুহোশি কম-্

তবরতির ফশল জর্  তবরোট অশঙ্কর শ্রম-তদবস প্রতি বেশর নি হশচ্ছ িো, 

সশদদব কতমটি তহশসব কশর জদতখশয়শে ।  তহশসব কশর জদখো জগশে 

িোরশির জর্ জকোন অতফস কমচ্োরী, অতফশসর তনয়শমর মশধ্য জথশকই 

সোরো বেশর ৩৬৫ তদশনর মশধ্য ১৮১ তদন ছুটি জপশি পোশর ।  িোেোড়ো, 

অতফশস জদরীশি আসো, অতফশসর সময় জ ষ হবোর আশগই অতফস জথশক 

জবতরশয় র্োওয়ো, অতফশস এশস অতফশসর কো্ নো কশর জখলো তনশয়, 

তসশনমো তনশয় অথবো জর্ জকোন তবষয় তনশয় আশলোচনো শুরু কশর অন্যশদর 

কোশ্ ব্যোর্ঘোি করো জিো আশেই । তবশদশ  এক্ন ইতঞ্জতনয়শরর কোশে 

শুশনতে, িঁর ঊধ্ব্িন অতফসোর একতদন িঁশক জডশক বশলশেন, “আপতন 

গি েয় মোশস প্রতিতদন অন্তি পঁচ তমতনট জদতর কশর অতফশস 

ঢুশকশেন !”  

        জদ ী-তবশদ ী জর্ মূলধন তনশয় তবরোট কমর্্জ্ঞ স্বোধীন িোরশির 

তবতিন্ন পতরকল্পনোর মধ্য তদশয় শুরু হশয়তেল, জসই মূলধশনর সতিযকোশরর 

গেনমূলক কোশ্ কিখোতন সদ্বযবহোর হশয়শে, িোর একটি সিিোপরোয়ণ 

সমীিোর প্রশয়ো্নীয়িোও তবদগ্ধমহশল আশলোতচি হতচ্ছল ।  ঠিক জসই 

সময়, Indian Statistical Institute-এর এক্ন তনষ্ঠোবোন েোত্র তবতিন্ন 

িশথ্যর উপর তিতর্ত্ত কশর গণনো ও তবচোর কশর এই তসদ্ধোশন্ত এশলো জর্, 

িোরশি চবশদত ক ঋণ ও সহোয়িোর মোত্র ১১%  িোং  িোরশির উন্নয়ন 

ও গেনমূলক কোশ্ ব্যতয়ি হশচ্ছ ।  েোত্রটির  িেোবহোয়ক অধ্যোপক ঐ 

তরশপোট ্ তদ্বগুন কশর ২২% িোংশ  পতরবিণ্ করশি তনশদ ্ তদশলন, 

জসই তরশপোট ্ তদতিশি জকন্দ্রীয় সরকোশরর মন্ত্ত্ণোলশয়র মুখ্যসতচব ও 

িোরপ্রোপ্ত  মন্ত্রী প্রশিযশক তদ্বগুন কশর বোতড়শয় ৮৮%  িোং  কশর 

প্রধোনমন্ত্রীর কোশে জপ  করশিই  প্রধোন্ মন্ত্রী মহোখুত  তরশপোট ্জদশখ ।  

       প্র োসতনক জর্োগ্যিো ও িতপরিোর  অিোশব বো তঢশলতমশিও 

আতথক্ ও কোতরগরী মূলধশনর র্থোর্থ সদ্বযবহোর হয় তন ।  একবোর 

এক্ন ইস্পোি ত ল্পপতি িত কোলীন পতশ্চমবশঙ্গর মুখ্যমন্ত্রী ডোঃ তবধোন 

রোয়শক এই মশম ্ তচঠি জলশখন জর্, “স্বোধীন িোরশির জনতৃবগ ্ প্রোয় ঃ 

ত ল্পপতিশদর জদশ র উন্নয়শন সহশর্োগীিোর আশবদন ্োতনশয় থোশকন, 

অথচ আপনোশদর তপ ডতলউ তড-র একমোত্র ্লপোইগুতড় তডতি শনই  
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তিশয়িনোম ও তকউবোশি র্থোক্রশম মোও জস তুং, জহো তচ তমন ও 

তফশদল কযোশস্ত্রোর জনতৃশত্ব সমো্িোতন্ত্রক তবলব সংগঠিি হয় ।  

সমো্িোতন্ত্রক ব্যবস্থোয় অথধ্নতিক কোর্স্োধশন সমো্িোতন্ত্রক রোষ্ট্র 

পতরচোলনোয় জর্ সব আমলোিোতন্ত্রক ও প্র োসতনক সমস্যো জদখো জদশব 

বশল মোক্্স িতবষ্যদ্বোণী কশরতেশলন, িোর জচশয় অশনক জবত  সমস্যোর 

সমু্মখীন হশি হশয়তেল জলতননশক জসোতিশর্ি রোষ্ট্র পতরচোলনো 

করশি।  কোল ্মোক্্স সমো্িোতন্ত্রক রোশষ্ট্র র্ি সহ্িোশব অথধ্নতিক 

কোর্স্ম্পোদন সম্ভব হশব বশল ধশর তনশয়তেশলন, িো র্তদ হশিো, 

িোহশল এি তদশন ধনিন্ত্র পৃতথবী জথশক তবলুপ্ত হশয় জর্শিো । িো 

হয়তন।  তবলব-পরবিী যুশগ এই সব জদ  ও িোশদর আতশ্রি 

জদ গুতলশি সবহ্োরো এক-নোয়কত্ব প্রতিষ্ঠো করশি তগশয় সরকোরশক 

গৃহযুদ্ধ ও অন্তর-তবলশবর সমু্মখীন হশি হশলো, র্োর ফশল জদশ র ধন-

সম্পতর্ত্ত নি ও তবপুল-সংখ্যক ্নগশণর প্রোণনো  হশলো ।  

অন্যতদশক, পৃতথবীর অন্যোন্য জদশ  সবহ্োরো শ্রতমকশশ্রণীর মঙ্গলোশথ ্

এবং িোশদর জ োষণ-শৃঙখল মুক্ত করশি Labor Party, Socialist 

Party, Communist Party ও Trade Union গঠিি হশলো । 

       তবজ্ঞোন ও সিযিোর উন্নতি ও অগ্রগতির সশঙ্গ সশঙ্গ নূিন 

নূিন র্ন্ত্রপোতি ও জর্োগোশর্োগ ব্যবস্থোর ্শন্য কলকোরখোনোয় 

উতপোদন বৃতদ্ধ জপশলো, শ্রতমক কমীশদর কোশ্র তনরোপর্ত্তোও বোড়শলো।  

মোতলক বো ধতনক-জশ্রণীর তচন্তোধোরো ও কোর্প্্রণোলীও পতরবতিি্ 

হশলো।  সুিরোং কোল ্ মোক্্স আশগই ধনিশন্ত্রর জর্মন সমৃ্বতদ্ধ হশব 

জিশবতেশলন, ঠিক িো হয়তন ।  ধতনক জশ্রণী তন্স্ব মূলধন 

আমলোিোতন্ত্রক সংগেশনর িমিোয় পতরণি করশলো ।  এই Techno-

structure-এর ফশল ধতনকশশ্রণী ও শ্রতমকশশ্রণীর সংর্ঘোি র্িটো 

সোংর্ঘোতিক হশব বশল কোল ্মোক্্স জিশবতেশলন, িোর জচশয় অশনকটো 

কম হতচ্ছশলো ।  জট্রড ইউতনয়নগুতল আর িিটো চবলতবক তেলনো, 

র্িটো মোক্্স আ ো কশরতেশলন ।  “And unions and the modern 

welfare state have rubbed far more of the roughages off 

capitalism than Marx ever imagined they could….” (John 

Kenneth Galbraith and Nicole Salinger, Almost Everyone’s 

Guide To Economics, p.22).  

      তবজ্ঞোন-তিতর্ত্তক পোশ্চোিয সিযিোর অগ্রগতির সোশথ সোশথ সোরো 

দুতনয়োর মোনবসমোশ্র তচন্তো-িোবনোও পোেোশি সুরু করশলো ।  

একতদশক জসোতিশয়ি রোত য়ো, চীন প্রভৃতি জদশ  লি লি মোনুশষর 

রক্তমূশল্য সমো্-িোতন্ত্রক রোষ্ট্র প্রতিতষ্ঠি হশলো, অন্যতদশক ধণিোতন্ত্রক 

ব্যবস্থোয় সংসদীয় গণিন্ত্র প্রতিষ্ঠি হশলো, আশমতরকো যুক্তরোষ্ট্র ও 

অন্যোন্য জদ গুতলশি । 

violence is fine for winning independence, it is unthinkable as 

a policy of State.”  অন্য মি হশলো, “Gandhi was really ahead of 

his time, that his ideas have more relevance for the future than 

they did even in his lifetime.”  জকোন জকোন রো্ধনতিক প্রবক্তো মশন 

কশরন, সিযোগ্রহ, অতহংসো হশচ্ছ, “the only realistic alternative to 

nuclear warfare and global annihilation.”  র্ঁরো নগর-পতরকল্পনো 

কশরন, িঁশদর মশি, গোযীত্র পরীিোমূলক পিী উন্নয়ন তেল----

“Promising models for population dispersal and government 

decentralization.”  ধম,্ রো্নীতি ও সমো্তবজ্ঞোন েোড়োও গোযীত্র 

সবশচশয় গুরুত্বপূণ ্অবদোন হশলো - “- to our understanding of our-

selves and particularly of our potential for personal growth.”  

সবশচশয় বড় কথো হশলো, তিতন জদতখশয়শেন মোনুশষর তনশ্শক পতরবিন্ 

করো, তনশ্শক পতরবিন্ ীল পৃতথবীশি খোপ খোইশয় জনওয়োর অসোধোরণ 

িমিো ।  “In a technological age where change is likely to be 

equated with survival, the lesson could be crucial.”  

        উনতবং   িোব্দীর মোঝোমোতঝ, ১৮৪৮ খ্রীস্টোশব্দ French Revo-

lution-এর মোত্র দুসপ্তোহ আশগ কোল ্মোক্্স ও জিডতরক এশঙ্গলস্ তলতখি 

মোত্র ২৩ পৃষ্ঠোর জর্ পুতস্তকো প্রকোত ি হশয়তেল, িোর নোম “Manifesto 

of the Communist Party.”  এই Manifesto ও চোলস্ ডোরউইশনর 

Origin of Species িকো্িীিিোশব --“The most important work of 

non-fiction written in the 19th century.”  ১৮৭২ খ্রীস্টোশব্দ প্রথম 

পুতস্তকোটি “The Communist Manifesto” নোশম সোরো পৃতথবী ্য় 

কশর ।  ১৯১৭ খ্রীস্টোশব্দ রোত য়োর তবলশবর পূশবই্ মূল পুতস্তকোটি 

অপতরবতিি্ নোশম তত্র টি িোষোয় কশয়ক  ি সংস্করশণ প্রকোত ি হয়, 

িোর মশধ্য তিনটি সংস্করণ ্োপোনী িোষোয়  ও একটি চীনো িোষোয় 

হশয়তেল ।  কোল ্মোশক্্সর মূল প্রতিপোদ্য তবষয় হশলো, “all social struc-

ture was class structure” এবং “There would only be two 

classes confronting each other, the bourgeoisie and the work-

ing class,” বুশ্ো্য়ো বো ধতনক-জশ্রণী কলকোরখোনোয় শ্রতমকশদর ন্যোয্য 

শ্রমমুল্য নো তদশয় মূলধশনর একশচটিয়ো অতধকোর কোশয়ম করশব, 

অন্যতদশক, ক্রমবধম্োন বতেি ও জ োতষি শ্রতমক জশ্রণী তনশ্শদর 

অতধকোশর রো্ধনতিক ও সোমোত্কিোশব সশচিন ও  সংর্ঘবদ্ধ হশি 

থোকশব। কোল ্ মোশক্্সর ধোরণো তেল, ধতনকশশ্রণী-শ্রতমকশশ্রণীর সংগ্রোম 

চরশম উশে সমো্িোতন্ত্রক তবলব হশব প্রথশম ্োমো্তনশি, তকন্তু িো হয়তন।  

তিতন জিশবতেশলন তব্রশটশন তবলব হশব, িোও হয়তন । অথচ ১৯১৭ 

খ্রীস্টোশব্দ ভ্লোতদতমর জলতনন ও তলওন ট্রটতস্কর অসোধোরণ জনতৃশত্ব রোত য়োর 

্োর- োতসি ও জ োতষি ্নগণ বলশ তিক পোটির্ পিোকোর নীশচ 

সঙ্গবদ্ধ হশয় ঐতিহোতসক রু -তবলব সংগঠিি কশর এবং রোত য়োয় 

সবহ্োরোশদর একনোয়কত্ব প্রতিতষ্ঠি হয় র্োর নোম জদওয়ো হয় Union of 

the Soviet Socialist Republic (USSR).  পরবিী কোশল চীন,  
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কোল ্ মোশক্্সর মৃতুযর এক ’ বের পশরর পৃতথবীশি মোনবসমোশ্ জর্ 

অিোবনীয় পতরবিন্ হশয়শে, জসই পৃতথবীশক ব্যোখ্যো করো কোল ্মোশক্্সর 

পশি সম্ভব তেল নো অথবো আ োও করো র্োয় নো ।  তবং   িোব্দীশি 

তবজ্ঞোন গশবষণোয় বহুতবধ উদ্ভোবশনর ফশল এবং তবশ্বব্যোপী সংশর্োগ-

ব্যবস্থোর চরম উন্নতি ও আন্ত্ো্তিক বোতনশ্য তবশ্বোয়শনর ফশল মোক্্স-

কতথি সবহ্োরো-শ্রতমক-জশ্রণী ও বুশ্ো্য়ো ধতনক-জশ্রণীর মশধ্য নোনোপ্রকোর 

স্তর-তবন্যোস হওয়োয় এই দুই জশ্রণীর মশধ্যকোর সীমোশরখো ক্রম ঃ মুশে 

র্োশচ্ছ ।  ব্যবসোশয় ব্যতক্তগি মোতলকোনো “financially interested but 

functionally ineffective” অং ীদোর দ্বোরো তনয়তন্ত্রি ও পতরচোতলি 

হশচ্ছ ।  তবনো প্রতিদ্বতন্দিোয় একশচটিয়ো ব্যবসো-বোতণ্য এখন 

“explosive technological change” ও আন্ত্ো্তিক প্রতিশর্োতগিোর 

সমু্মখীন হশচ্ছ ।  প্রধোনিঃ আিযন্তরীণ ও অং িঃ আন্ত্্োতিক কোরশণ 

১৯৮০ খ্রীস্টোশব্দ চীন জদ   মোক্সীয় মিবোদ ব্ন্ কশর ধণিোতন্ত্রক 

বো্োর-অথন্ীতি গ্রহণ কশর এবং ১৯৮৯ খ্রীস্টোশব্দ জসোতিশয়ি রোত য়োয় 

কমুযতনস্ট একনোয়ক  োসশনর অবসোন হয় ও সংসদীয় যুক্তরোষ্ট্র Com-

monwealth of Independent States (CIS) গঠিি হয় ।  ইদোতনং 

তিশয়িনোমও বো্োর-অথন্ীতি গ্রহণ কশরশে ।  তকউবোও আর জবত  তদন 

টিশক থোকশি পোরশব তকনো অতনতশ্চি ।  পূব-্ইউশরোশপর জদ গুতলও 

কমুযতনস্ট  োসনমুক্ত হশয়ে ।  িোই মোশক্স্র উতক্ত “Capitalism was 

inevitably destined to be buried by its grave diggers” সতিয বশল 

প্রমোতণি হয়তন ।  

       আসশল, মোনুশষর উতপতর্ত্তর প্রথম জথশকই মোনব্ীবশনর উত্থোন-

পিশনর ইতিহোস এিই ্টিল ও চবতচত্রময় জর্, জর্ জকোন মোনতবকিোর 

আদ  ্ বো মিবোদই মোনবকল্যোশণর ্শন্য সম্পূণ ্ তনখুিঁ হওয়ো সম্ভব 

নয়।  িোর উপর জসই আদ ব্োশদর প্রশয়োগ-পদ্ধতি র্তদ মোনুশষর 

অকল্যোশণর কোরণ হয়, িোহশল, মোনবকল্যোশণর আদশ র্ আসল 

উশদ্দশ্যই ব্যথ ্হশয় র্োয় ।  সোরো দুতনয়োয় এখনও তবতিন্ন জদশ  Labor 

Party, Socialist Party, Communist Party নোশম প্রচুর রো্ধনতিক 

দল আশে র্োরো আশগর মশিো আর  সরকোর বো িমিো দখশলর ত্তগর 

জিোশল নো ।  জস্শন্য আদ  ্মোনবসমোশ্ এসব ব্যোপোশর একটি প্রধোন 

নীতি হশলো: “decision must be made on the social and economic 

merits of the particular case.  This is not the age of doctrine; it 

is the age of practical judgment.” (John Kenneth Galbraith, 

The Good Society, p.20). 

আসশল, পশরোপকোর, ্নশসবো, মোনবকল্যোণ এই সবই 

মোনতবকিোবোশদর তবতিন্ন ধোপ মোত্র ।  সুষ্ঠু মোনতসক ও সোমোত্ক 

পতরশব , ও মোনুশষর শুিবুতদ্ধশিই মোনতবকিোবোশদর উশন্মষ হশয় থোশক।  

এটোই তচরন্তন সিয ।  সব কথোর জ শষ এটোই জ ষ কথো । 

————— 
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 োম্ তলয়ো  তেল ওর নোম।   

সোথক্ নোমো জমশয় !  

সবো্শঙ্গ কোশলোর আস্তরশণ জস একটো শ্যোমলী তঝতলক ! 

সব ্কোশ্র মোশঝ মুখরিো তেল ওর সোথী , 

িোশলো-মন্দ মি প্রকোশ শি  

কখন ও কোপণ্্য জকোশনো কশরতন ভুশলও ! 

 

র্তদ বতল, 'শ্যোমতলয়ো, এখোশন জচয়োর খোনো জদ জিো। 

ও বলশব, 'আশে ওটো িোশলো ্োয়গোয়, 

জসটুকু সহয বুতঝ হয় নো জমোশটই জিোমোর ? 

ওখোশনশি পশদ পশদ  

জেোক্কর জখশি জখশি হঁটো, 

জসটোই লোগশব িোশলো ? 

---জবোশসো জদতখ ঠিক ্োয়গো মশিো !’ 

 

জবোশঝো জদতখ ! 

অল্পিশণর এই প্রশয়ো্নটোর  

মূল্য তকছু জনই ওর কোশে ।  

এমন তক র্ঘশরর ত্তনসপত্রগুশলো - 

দরকোরী তকম্বো জসটো বোশ্ 

সবই ওর মিোমি সশয়  ! 

মশন হয়  

এই বোড়ী ওর, আতম আতে িোড়োশট জর্মন ! 

 

িবু জিো কোশ্র বোড়ী !  

সকোল জবলোশি আশস পোন্তো জখশয় কোশ্র বোড়ীশি, 

এ বোড়ী, ও বোড়ী ঘুশর র্ঘশর জফশর তদ্বপ্রহর জবলো !  

মোশয়র হোশির অন্ন কিটুকু জ্োশট ্োতননো জস ! 

তবশকশল আবোর র্ঘর জহশস ওশে ওর জেঁয়ো জলশগ ! 

 

সকোল তবশকল এই তনরন্তর কশম ্জনই ফঁক ।  

িোতর মোশঝ দুন্দুতি কখশনো কখশনো জবশ্ ওশে ।  

ছ্টফট  কশর ওশে কমব্্যস্ত হোি দুশটো ওর ।  

বশল, 'আ্ ছুটি জনশবো ।  

ওপোড়োয় নোচ আশে, আমোশদর জনমন্তন্ন িোর ।  

সো্-জগো্, জগোে-গোে করশি করশি র্োশব জবলো । 

আ্ র্োই ।’ 

 

তনস্তরঙ্গ ্ীবশনও হেোত   কোনুর বঁ ী বোশ্ । 

হেোত  হশয়শে ওর ঠিকোনোর অদল-বদল ।  

কোশে জথশক হেোত  ও চশল জগশে অশনক দূশরশি -  

বোস্তশব নয়শিো িশিো র্িটো মশনর তনতরশখ ।  

আমোর বোড়ীটো আর শ্যোমলিো মোখো-মোখো নয় !  

এখন বোতড়শি আশস নতমিো, সতবিো,.... আশরো সব।  

 ব্দ সব জকশ্ো জকশ্ো ! অকোশ্র জকোশনো কথো নয়।  

আমোর জস  োম্ তলয়ো  হশয় জগশে মতল তকম্বো মতলনো এখন - 

আমোর জস  োম্ তলয়ো জকোথোয়, জকমন, জকবো ্োশন , 

হোতরশয় জস আশে বো জকমন ! 

 

এখন জর্খোশন খু ী জচর্োরটো জটশন তনশয় বতস, 

বোরণ কশর নো জকউ ।  

স্বতস্তর তনঃশ্বোস জফলো িশণ - 

একটো অসোরিোর অনুভূতি চুতপ চুতপ বোশ্ !  

কথো বলশি তগশয় বুতঝ তববণ,্ জস্বদ-গয মোখো,  

বহু ব্যবহোশর ্ীণ,্  

অথচ অথয্ুক্ত টোকোর মিন - 

এই উচ্চোরণ । 

হেোত  জচিনো আশস - 

‘বযন মোশঝ মুতক্ত’ আনশন্দর উতস খুশঁ্ জপশয়। 

হেোত  বুঝশি পোতর - 

অনগল্ গদ্য কথো কোব্য হয় তকশসর পরশ  - 

আর জসই কোব্য কথো কখন সঙ্গীি হশয় র্োয় !  

স্বরগুশলো জস্বচ্ছোয় সুশরর বঁধশন পশড় ধরো  

মশনর জগোপন জকোশণ সহশ্ জকমন ঢুশক প’জড়  

হৃদশয়শি কঁপ তদশয় র্োয় !  

কথোগুশলো গোন হ’জয় ফুশট জিশস র্োয় বোসন্তী হোওয়োয়। 

কখন সঙ্গীি 

চচিোলী চক্রবিী 
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জেশলশবলোর বন্ধু জিোরো এখন জকমন আতেস ? 

সদোই জর্ন জিোশদর কথো বড্ড আশস মশন । 

এখন জকোথোয় ?  জকমন জিোরো ? 

মোশঝ মোশঝ ভুল কশর তক আমোর কথো িোতবস ? 

 

সকোল জথশকই অতস্থরিো, স্কুশল র্োবোর আশগ  ।   

জখলো নো জহোক, একটু জিো আ্ জদখো সোিোি হশব  ।  

জিোশদর স্কুলটো উর্ত্তশর আর আমোর স্কুলটো পূশব ।  

অতধর হশয় থোতক শুধু তবশকল কখন হশব  ।   

 

তবশকল জবলোয়, সবোর জমলোয়, জিোশদর কথোয়, আমোর কথোয়,  

জখলোর কথোয়, ম্োর কথোয় আনন্দ র্োয় বশয় ।    

ফুটবল বো তক্রশকট জখলোয়, তকম্বো লুশকোচুতর জখলোয়, 

জকোথোও জকোশনো আপতর্ত্ত জনই কোশরো ।   

সশযয হশলই তচন্তো হশব, এখন জিো িোই তফরশি হশব, 

তক কশর আ্ থোকব জব ী আশরো ? 

 

রতববোর তদন স্কুশল র্োওয়ো জনই ।   

সকোল জথশকই জবতরশয় পড়, মোশের মোশঝ সবোই ্শড়ো, 

জখলো একটো করশি হশব িোই ।   

তকম্বো র্তদ সময় থোশক, সবোই তনশয় গুলতি হোশি  

চশলো দূশরর আমবোগোশন র্োই ।  

 

সময় হেোত্ জপতরশয় জগল, প্যোশের ঝুল জগল জবশড়, 

ফল জথশক ফুল এশস জগল, জচোশখর তনশমশষ ।  

কশল্ পোড়োর জনোতুন কথো, কোশলো চ মোয় জচোখটো ঢোকো, 

চোশয়র জদোকোন জেশড় জুটি কতফ হোউশসর অযকোশরশি ।   

 

তকছু তদন নো জর্শিই আবোর, কশল্ পোড়োও েোড়শি জহোশলো ।    

জপো োক-আ োক বদশল তনশয় হোত্র সবোই অতফস পোড়োশি ।   

 

সময় জিো জনই কথো বলোর, সোমশন আশে কোশ্র পোহোড় ।   

সকোল তবকোল ঠিক থোশকনো, চোকরী রোখোর  তবড়ম্বনো, 

সময় জর্ র্োয় ব্যস্তিোরই মোশঝ ।    

বড় কর্্ত্তোর মন জর্োগোশনোর কোশ্ ।  

 

এরই মোশঝ এশলো র্ঘশর নতুন র্ঘরণী ।  

অতফস-বোড়ীর র্ঁিোয় পশড়  

িোবতে র্খন- এবোর তক হয় ? র্োয় নো বুতঝ বলো ।   

িোতর মোশঝ জ োনো জগল জেোট ত শুর গলো ।   

সংসোরটো বোড়ল র্ি, কোশ্র সময় বোড়ল িি ।   

কমশলো শুধু আমোর চুশলর বোহোর, 

ডোয়োশবটিসটো ঠিক করশি কমল আমোর আহোর ।  

 

ঘুমটো জস তদন হশয়তেল িোল, সকোল জবলোর কথো ।    

উশে জদতখ কোলশক র্োরো র্ঘশর তেল- জনই জর্ িোশদর জদখো ।   

র্ঘশর শুধু আমরো দু্ন একো ।   

শূন্য মশন হশলো - আবোর িোতব, মোশঝ মোশঝ জদখো হওয়োই িোল ।   

টোকো পয়সো নোই বো হশলো, সবই আশে আশগর মি ।    

বশি তক হয় ?  

 রীরটো জিো মোনশব নো িো জচিো কতর র্ি ।   

 

আমোর তচঠি জপশয় জিোরো উর্ত্তরটো তলতখস ।  

আতমও আবোর তলখব জিোশদর, 

সময় কশর, তনয়ম কশর, সব তকছু কো্ জসশর সুশর, 

ভুল হশব নো- জস কথোটো ্োতনস ।   

উর্ত্তরটো র্তদ নো পোস আমোর, 

মশন র্তদ তচন্তো উশে িোর,  

বুশঝ তনতব- 

এখন জথশক- তচরকোশলর মি- আমোর তচঠি আসশব নো জিো আর ।  

 

 

তচঠি  

তপনোকী রঞ্জন চক্রবিী 
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‘বলশেো তক জগো ! তক বলশেো জগো বোবো-্ীবন, 

জমশয় আমোর করশে তপতরি অন্য কু-্ন ? 

বলশেো তক জগো ! জমশয় জর্ জমোর বড্ড জচনো – 

ওর ্ীবশন এই র্ঘটনো ? মোনোশচ্ছ নো !’ 

 ‘বলব তক মো, টোকো তনশয় পোইশল জগল । 

 জকোন্ বঁদশর করল তপতরি, জকই ্োনশলো ?’ 

র্ঘশরর জকোশণ লুকোয় মোশয়র  পোংশু বদন, 

‘আমোর জসোনো পোতলশয় জগল ! মোনশে নো মন ।’ 

তনম্ন স্বশর  শিক গোতল তদশচ্ছ মোিো – 

‘লক্ষ্মীেোড়ো – বঁদর – পো্ী’ – আরও র্ো-িো । 

‘দুখীর র্ঘশরর জমশয় আমোর।’  

  - ‘হোয় অিোগী – 

কি দুঃখ, তক র্ন্ত্রনো সইতল ্োতগ ! 

কোশন আমোর জপৌঁশেতেল জিোর র্োিনো ! 

আমোর করোর মি তকছুই আর তেল নো ।’ 

 র্ম-র্োিনো জপশয়তেতল ও সংসোশর – 

  তনংশড় পরোণ রুতধর ঝশর ! 

    জগতেস ি’জর ! 

তফসতফতসশয় বলশে জহশস, ‘িোলই হ’ল । 

দুতদন র্তদ থোতকস সুশখ জস ও জর্ িোশলো ! ’ 

পোড়োর জলোশক করশে – ‘তে, তে’ – তক অপমোন ! 

টোকো তনতল আবোর তদতল অন্যশক ্োন্ ? ’ 

 জর্ঘোর কতল নয় তক ! 

 তে, তে, তেতে, তেঃ !! 

 

িোর পশরশি র্োয়তন জব ী – 

   তক মোস তিশনক । 

্শলর জখঁশ্ হশন্য ক্লোন্ত, তিনশদ ী এক 

ত শবর থোশনর কুশয়োর ্শল বোলতি জফশল, 

্শলর  শব্দ উিোশসশি ডুতবশয় জিোশল । 

 উেল  োড়ীর টুকশরো খোতনক, 

   উেল র্ো-িো, 

 

 উেল সোশথ গলোর জচন আর একটো মোথো ! 

জমশয়ই হশব, জচনটো র্তদ জকউ বো জচশন ! 

চোরতদশকশি ছুটশে কথো  শিক কোশন । 

 আলুথোলু ধোয় ্ননী, ‘জদতখ, জদতখ ! 

 এ হোর আমোর পরোণধশনর, িোইশিো, এতক ।’ 

‘ওশর আমোর জসোনো, আমোর হৃদয়-মোতনক, 

জকোন্ র্োিনো তদল জিোশক ! আমোয় িো তদক ।’ 

 পড় ী সবোই আন্-কথো কয়, চক্ষু জমোশে । 

- ‘জমশয়র জমোশদর র্ঘর পোলোশনোর কু-নোম জর্ঘোশচ ।’ 

 ‘মরণ-প্রমোণ জ ষ মোরটো সয়তন ওর আর । 

 ্োনশল পশর  জ্শলর আশগই তদিোম ওপোর ।’ 

জ ষ কথোটোর লিয ্োমোই, সবোর ্োনো । 

তকছু কথোর সবখোতনটো বলশি মোনো ! 

 এখন নো-হয়-িখন, সবোই তফরল ব’জল – 

 দুঃখী মোশয়র বুশক শুধুই আঙোর জ্বশল । 

 িোঙো িোঙো কশে শুধুই  োপ- োপোতন – 

 ‘র্ি আশে জলোিী, কোমুক, মর-মরোতন ।’ 

  তকছু পশর জগোঙোয় শুধুই – 

    ‘ও জমোর জসোনো, 

  এই তপতথতম তদল জিোশর তক বেনো ! ’ 

এি তদন জিো তেতল িবু, 

   এবোর িশব – 

বঁচোর আমোর দরকোর আর তক-ই-বো হশব ? 

মশন তেল মরণকোশল জদখশবো জিোশর – 

  রোণীর মি - 

   গয়নো-গঁটি – োড়ী মুশড় !’ 

জদশখ হশব জচোখ সোথক্, 

   মরব সুশখ ! 

হোয় জর তবতধ, জসই আ োটোও তদতল মুশে !’ 

     

 

আঁধোর র্ঘরটো জপতরশয় এশস  

বোইশর দঁড়ো 

চচিোলী চক্রবিী 
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হোয় জর জসোনো, হোয় জর ! 

 মোশয়র ্ীবন জকমন ক’জর স্তব্ধ হ’জয় র্োয় জর ! 

 আঁধোর পশথ গিীর রোশি পোড়োয় পোড়োয় 

  ‘ও জসোনো জর, জসোনো-আঃ ...’ 

শুধুই জডশক জবড়োয় । 

ঘুম জিশঙ র্োয় পড় ী্শনর – 

   পোগলীটো জকোন ?’ 

তনঃ শব্দ ত উশর ওশে পোড়োর স্ব্ন ! 

 কোগ্খোনো খবর তবলোয় একটুখোতন । 

 জগোড়োশি কী, জ ষকোশল কী, আমরো ্োতন । 

ও জসোনোমন, খুকু, 

্গত -খোনোর আধখোনো জিোর – 

  ্োতনস কী জসইটুকু ? 

শ্রম শুধু নয়, রক্ত-মোংস-প্রোণ তদশয়তেস । 

এই পৃতথবীর ্ীবন-ধোরোর তুই জর প্রিীক ! 

  

 র্ঘর-কোঙ্গোলী বোপ-মোগুশলো – 

   পোস নো তক জটর – 

 র্ঘশরই কখন ওত  জপশিশে মরণ জিোশদর ? 

র্ঘশরর বোর্ঘশক মশনর মোশঝ জঁষশি নো তদস ! 

একটুখোতন সোহশসশি বুকটো বঁতধস ! 

 এই পৃতথবী প্রোশণর  আশলোয় তঝতকতমতক ! 

 আঁধোর র্ঘরশক পোর হ’জয় আ্ জদখনো জদতখ ! 

 

ও জসোনোমন, খুকু, 

আশলো – মোটি – আকো - বোিোস, 

সবোই জর্ জিোর চোয় জর সুবোস, 

  কোন পোি একটুকু ! 

ডোকশে ্ীবন – বঁচোর আশলো জদয় ই োরো, 

ও খুকু, তুই সোহস ক’জর বোইশর দঁড়ো ! 

সোিটি রশঙর রং-ম োল ঐ আঁধোর-কোড়ো, 

ও জসোনো তুই সোহস ক’জর বোইশর দঁড়ো ! 
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সশন্দ  তনশয় কোলচোর বো গশবষণো 

আমোশদর বোঙ্গোলীশদর একটো তপ্রয় 

তবষয় । 

উর্ত্তর জকোলকোিো, নো দতিণ 

জকোলকোিোর সশন্দ , িীম নোগ, নকুড়, 

নো বলরোশমর সশন্দ  এসব হ’ল তগশয় 

িশকর্ তবষয় । 

আতম তনশ্ তমতি জখশি িোলবোতস । িোই জকোলকোিোর জকোন তমতি বো 

জকোন তবশ ষ জদোকোশনর নোম শুনশল জসখোশন র্োবোর জচিো কতর, আর এ 

ব্যোপোশর আমোর স্বোমী আমোশক সোহোয্য কশরন ।  তিতন িঁর বউশক 

একো জকোলকোিো  হশর জেশড় তদশি নোরো্ । 

র্োই জহোক আবোর তমতির কথোয় তফশর আতস । 

এবোর নশিম্বশর জদশ  জপৌঁেলোম িোইশফঁটোর আশগর তদন । জব  তকছু 

বের পশর আবোর িোইশক জফঁটো তদশি পোরব জিশব মনটো আনশন্দ িশর 

জগল । ঠিক হশয়শে আমোর জেোট জবোনরো সেশলশক সবোই আসশব 

আমোর মোর বোতড় । জসখোশন আমরো িোইশক জফঁটো জদব। আতম িখন 

বললোম খুব িোল কথো । তকন্তু “তমতিটো আতম তকনব ।” 

বোতড়র সবোই জিশবশে সেশলশকর জকোশনো তমতির জদোকোন জথশক তকশন 

আনশবো । আমোর উবর্ মতস্তশষ্ক িোবনো এল, “আচ্ছো এই সুশর্োগ, জদখো 

র্োক নকুশড়র জদোকোশনর সশন্দ  কিটো িোর নোম রোখশব ?” এতদশক 

আমরো জিো জমোশটই জদোকোন তচতননো । জসৌিোগ্যক্রশম আমোর িোইশপো 

বোতে িোর জফোশন ম্যোপ জদশখ জমোটোমুটি জকোন রোস্তোয় জসটো জদখোল । 

ওই আমোশদর সঙ্গী, নকুশড়র জদোকোশন চললোম । ট্যোতক্সশক জমোশড় 

জেশড় তদশয় একটু হঁটশিই জদখশি জপলোম জেোট জদোকোন 'নকুড় ।' তকন্তু 

আরও জদখলোম কোউণ্টোশরর সোমশন জথশক লোইন শুরু হশয়শে   

ফুটপোশথ । তবতিন্ন বয়সীরো দঁতড়শয়। ব্যোপোরটো একটু পশরই বুঝলোম ।  

ওশদর তমতি তকনশি হ’জল আমোশদরও লোইশন দঁড়োশি হশব। 'িো 

কিিন আর লোগশব ?' এটো মশন এল ।  িোইশপো বোতে আর আমোর 

স্বোমী (M.K) লোইশন । আতম িোবলোম কোউণ্টোশর তগশয় ব্যোপোরটো জদশখ 

আতস । কঁশচর বোক্সশি নোনোরকম আকৃতির ও আকোশরর জলোিনীয় 

তমতি রোখো আশে । জদোকোশন দুশটো তসঁতড় তদশয় উশে একটু  

তিিশর উঁতক তদলোম । এক তবরোট পোশত্র 

সুপতরতমি মোখো সশন্দ  রোখো । দুই 

কোতরগর অিযন্ত পোকো হোশি ্লিরো 

সশন্দ  কশর র্োশচ্ছ, জব  িীরগতিশিই 

বলব । আতম তকছুিণ ধ’জর (হয়শিো ৪০ 

জসশকন্ড) ওশদর েঁশচ সশন্দ টো গড়োর 

কোয়দো জদখতে । এশকর পর এক 

খতরদ্দোর পো  তদশয় এশস তমতি তনশয় চশল র্োশচ্ছ । বুঝলোম এশদর 

অডো্র জদওয়ো তেল । আমোর মশন এল – "আচ্ছো লোইশন জিো আতে । 

র্খন আমোর টোন ্আসশব িখন মশনর মি তমতি পোব জিো ?" এক্ন 

মোতলক জগোশের িদ্রশলোকশক আমোর প্রশ্নটো করোশি বলশলন - "হযঁ হযঁ 

অশনক তমতি আশে, লোইশন অশপিো করুন ।" 

আতম তফশর তগশয়, বোতে ও M.K -জক তদলোম খবরটো । এর মশধ্য ২৫ 

্ন লোইশন হ’জয় জগশে । M.K অতস্থরিোশব রোস্তোয় পোয়চোরী করশি 

লোগশলন । তফশর এশস িোবশলন আমোর মোথো খোরোপ হশয়শে, িোই 

আতম এই জদোকোশন এশসতে ।  আমোর বক্তব্য এশসতে র্খন, একটু 

অশপিো কতর । বোতেও হোতস মুশখ  আমোশক সঙ্গ তদশচ্ছ ।  

এবোর আশ  পোশ  অন্য খতরদ্দোরশদর সশঙ্গ একটু কথোবোিো্ শুরু হল । 

আতম – “আচ্ছো সবসময়ই তক নকুশড় এইরকম তিড় ?” এর উর্ত্তশর 

এক অিোবনীয় সোড়ো জপলোম । সকশলর তক ক’জর জর্ন ধোরণো হল, 

আতম তমতির ব্যোপোশর অিযন্ত অনতিজ্ঞ ও আনোড়ী । নোনোরকম 

কথোবোিো্ চলশি লোগল । 

খতরদ্দোর ১ – আশর নকুশড় র্তদ এশসশেন িশব নরম পোশকর সশন্দ  

জনশবন, িো নো হশল আর এখোশন আসো জকন ? 

খতরদ্দোর ২ – নকুড় জথশক শুধুমোত্র কড়োপোক তকনশবন, ভুশলও জর্ন 

নরম পোক তকনশবন নো। 

এখোশন একটু বশল রোতখ - আতম জমোটোমুটি "ও িোই নোতক, আচ্ছো" – 

এই িোশব উর্ত্তর তদশয় র্োতচ্ছ প্রশয়ো্নমি। 

খতরদ্দোর ৩ – আশর ্োশনন, আতম এই পোড়োয় ৪০ বের ধ’জর আতে, 

জকোন তদন এরকম জদতখতন । নকুড়ও আর পঁচটো িোল তমতির  

 

ত খো কুণ্ডু 

 

নকুড় সশন্দ  
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জদোকোশনর মশিো জদোকোন । কশয়ক বের আশগ আনন্দবো্োর এশদর 

সম্বশয প্রচোর কশর আমোশদর সবন্ো  করল । িোরপর জথশক এই  

অবস্থো । এইবোর বোতে আর আমোর জচোখশচোতখ হল, মুচতক হোসলোম । 

M.K এতদক ওতদক ঘুশর আসশর মোশন লোইশন অবিীণ ্ হশলন । মুখ 

অিযন্ত গম্ভীর । র্ঘতড়র কঁটো বলশে এক র্ঘণ্টো হ’জয় জগশে লোইশন । 

আবোর জগলোম কোউেোশরর কোশে । জদতখ টোটকো কড়োপোকগুশলো 

আসশে আর উধোও হ’জয় র্োশচ্ছ। শুনলোম, "নো সব তমতি পোওয়ো 

র্োশবনো । র্ো আশে িোর মশধ্য তনশি হশব। িো নো হশল পরতদন সকোল 

সোিটোশি আসশি হশব ।" আতম জদোকোশনর এক ্শনর কোশে বকুতন 

জখলোম, "এখোশন দঁড়োশবন নো, অসুতবধো হশচ্ছ, আপনোর টোনও্ আসশব," 

ইিযোতদ সোবধোন বোণী । 

আবোর তফশর আতস । লোইন ক্রম  এঁশকশঁশক লম্বো হশচ্ছ । নকুশড়র 

ডোন পোশ  আর একটি তমতির জদোকোন – জসখোশন লোইন জনই, সবোই 

এক সশঙ্গ কোউেোশরর সোমশন হুমতড় জখশয় পশড়শে । অন্তিঃ ২০ 

রকশমর তমতি স্তূপীকৃি কশর কঁশচর বোক্সর বোইশর রোখো । মোতে ও 

মোনুশষর প্রতিশর্োগীিো, জক আশগ তমতির স্বোদ তনশি পোশর । আতম 

িোবতে – আচ্ছো জকোলকোিোয় তক কোরুর লোড সুগোর হোই নয় ? এই 

পোহোড় প্রমোণ উত সোহ জসটো প্রমোণ করশে । 

লোইশন আমোশদর তপেশন র্োরো আশে িোরোও অশনশক আমোর মি উতদ্বগ্ন 

– পোব জিো ? 

(M.K) – আর কিিণ ওশয়ট করশব ? 

আতম – এিিণ আতে, আর মোত্র ১০ ্শনর পশর আমরো ---- 

খতরদ্দোর ৪ – অশনকিণ জথশক আপনোশদর কথোবোিো্ শুনতে। আর চুপ 

থোকশি পোরলোম নো । 

 

আতম িোবলোম, বোপশর তকছু সোংর্ঘোতিক জদোষ কশর জফশলতে    

তনশ্চয়ই । 

- নকুশড় এশসশেন, ওশদর তবশ ষত্ব হ’ল পোতর্োি,   জমৌসুমী । 

এগুশলো নো তকশন র্োশবন নো। এগুশলো খোবোর একটো কোয়দো, তনয়ম 

আশে। খোবোর সময় ত্িটো িোলুশি লোগোশবন িশবই সশন্দশ র 

দোনোগুশলো বুঝশি পোরশবন । সশন্দশ র দোনো র্তদ নো জবোশঝন সশন্দ টো 

জকমন িো বুঝশবন নো । 

খতরদ্দোর ৫ - আর এই জর্ জেশল জেোকরোরো, চকশলট সশন্দ  কশর কশর 

মোথো খোরোপ কশর তদল । চকশলট তদশয় সশন্দশ র ্োিটোই জমশর   

তদল ।  আশর বোবো, চকশলট সশন্দ  হ’ল দতিণ জকোলকোিোর ত্তনষ । 

উর্ত্তর জকোলকোিোর জথশক ও ত্তনষ কখনও খোশবন নো। 

 

আতম একবোর এতদশক িোকোই, আর একবোর ওতদশক । িোতগ্য আমোর 

জকউ েতব জিোশলতন ঐ তবহ্বল অবস্থোর । বোতে পুশরোপুতর উপশিোগ 

করশে। 

খতরদ্দোর ৬ - এখন নতুন গুশড়র সশন্দ  খোশবন । আর এই সশন্দ  

খোবোর আট ্আশে । এমন আশস্ত আশস্ত  খোশবন জর্ খোবোর একর্ঘণ্টো 

পশরও আপতন সশন্দশ র গুশড়র স্বোদ গলোয় পোশবন। সোমশন িোতকশয় 

জদতখ বহু ঈতিি কোউেোশরর সোমশন এশস জগতে । জদড়র্ঘণ্টো জকোথো 

জথশক চশল জগল জটর জপলোম নো। 

শুনলোম "বলুন কী জদব ?" 

পোতর্োি, নো জমৌসুমী, নো চকশলট জবোমো, কড়োপোক, নো নরম পোক 

জকোনটো আমোর কপোশল আশে ? 
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জিোশরর ফ্লোইশট মনপ্রীত  আর তরতঙ্ক হোওয়োই জগল হোতনমুশন । 

   কিতদন পশর ফযোতমতল রুশমর জসোফোয় 

    িপিী গো এতলশয় বসশলন । 

কোশ্র জ ষ জনই অবশ্য, জফোনবুশক লোম্বোশরর নম্বর খু্শেন 

 একিলোর টয়শলট ক্লগ্ড হশয় জগশে । 

এিিশণ তবশয়বোতড় ফঁকো ফঁকো লোগশে । 

  হতলশড ইশনর অতিতথরো সকশলই ইতিমশধ্য জচক আউট কশরশে, 

  বোতড়র বোতকরো কোল-পরশুর মশধ্য চশল র্োশব । 

        ছুটি জকোথোয়? সকশলরই ব্যস্ত ্ীবন । 

অিনুরো দলবল বোচ্ছোকোচ্ছো তনশয় আ্ সোন তডশয়শগো জগল 

বোবোমোও সশঙ্গ জগল আশরকবোর “ োমু” জক জদখশি । 

  সোয়শনর জবোস্টশনর বন্ধু দু্ন ইউতনিোরসোল হশয় 

      সোনিোনতসসশকো চশল র্োশব । 

সুদ শ্নর তদতদ-্োমোইবোবুশকও অতনচ্ছুক সোয়শনর দশল 

পোঠিশয় জদওয়ো হশয়শে হতলউড দ শ্ন । 

     তরতঙ্কর তবশয়, তরতঙ্কর তবশয় 

     জগোটো বের ধশর ্ল্পনো কল্পনো- 

তবশয় জিো নয়, আন্ত্ো্তিক সশন্মলন জর্ন । 

জহলতসতঙ্ক, মনতট্রয়ল, লণ্ডন, সোউথ আতিকো 

  জকোথো নো জকোথো জথশক আত্মীয় বন্ধুরো এশসতেল । 

মনপ্রীশির বোতড়র িরফ ধরশল জিো কথোই জনই । 

         পোতিয়োলো জথশক ্োমোইকো, আমস্টোরডোম জথশক জকতনয়ো, 

এমনতক সোন টিয়োশগো, তচতল জথশক এশসতেল মনপ্রীশির মোমোশিো এক 

দোদো । 

গুরশদোয়োরো মতন্দশরর তবশয়র দুপ্রস্থ অনুষ্ঠোশনর পশরও, 

সকশলর কী এনোরত্, কী এনোরত্ । 

   তরশসপ শন বরপি-কশনপশির সতন্মতলি লুতঙ্গডযোন্স 

 োহরুশখর অতরত্নোলশকও েোতড়শয় জগতেল । 

তনশ্র মশন হোসশলন িপিী । 

খুব তচন্তো তেল, কী কশর কী হশব, এিবড় অনুষ্ঠোন 

  তবশ ষি এিগুশলো তবতিন্ন প্র্শন্মর একসশঙ্গ জমোলোকোত  - 

অদ্ভুি সুষ্ঠুিোশব সবতকছু তমশট জগল । 

নোকউচু ঁবড়মোমোমোমী পর্ন্্ত বলশলন, 

     এরকম দোরুন তবশয়বোতড় একটোও হয় তন । 

িপিীর তনশ্র তবশয় জিো নয়ই । 

তপ. এইচ. তডর মোঝখোশন এক তখ্রস্টমোশসর ছুটিশি 

  সুদ শ্নর কলকোিোয় আগমন । 

পোকোশদখো জথশক জবনোরসী জকনো, 

পঁ্ীশি পুরুিম োইশয়র জবর করো জস্প োল তনর্ঘে্ - 

সোিতদশনর মশধ্য সব সোরো, সুদ ন্ তফশর জগশলন । 

িপিীর ক্লোস কোমোইশয়র কথো গ্রোহয করো হয় তন । 

      তবশয়বোতড় বলশি িপিীর মশন পশড় 

      জেোটশবলোয় জমশ্োমোতসর তবশয়র কথো । 

কমস্ূশত্র দোদোম োই সপতরবোশর রোয়পুশর িখন । 

কলকোিোর ্্সোশহব প্রবোসী বন্ধুর কোশে হোওয়ো বদলোশি এশস 

   পরমোসুন্দরী প্রতিশব ী কন্যোটিশক জদশখ, 

একমোত্র জেশলর ্ন্য পোকো কথো তদশয় এশলন । 

দোদোম োইশয়র কোশে দতিণ কলকোিোয় তগশয় জমশয়র তবশয় জদওয়ো 

        প্রোয় দতিণশমরু র্োত্রোর সমোন । 

অিবড় বশনদী পতরবোরশক রোয়পুশর বরর্োত্রী এশন 

   খোতিরদোতর করোও খুবই কঠিন । 

উদ্ধোর করশলন িপিীর েোম্মো, তিতন জঁশচ থোকশি 

  িঁর তপত্রোলয়, শ্বশুরোলয়, মোতুলোলয় তমতলশয়, 

জবয়োইম োইশয়র কলকোিোয় তবশয় জদওয়োর অসুতবশধ ? 

 বোক্সপ্যঁটরো দলবল তনশয় চশল আসুন সকশল তমশল । 

রোয়পুর সম্বলপুর পোটনো রঁচী জগৌহোটি তসমলো মীরোট তদিীর অতিতথ 

তমশল, 

জসও কম সশন্মলন তেল নো । 

  প্রতিশব ী তিনচোরশট বোতড়র েোশদ সোতময়োনো  

পুশরোরোি তিশয়শন তমতি চিরী হশচ্ছ, কুশয়োিলোয় মোশের পোহোড় । 

    সোিতদন ধশর কলোপোিোয় দুশবলোর খোওয়ো, 

একটো উনুশন শুধু চো চিরী হশচ্ছ জিোর জথশক রোি, 

       ্লখোবোশর প্রতিতদন লুতচ । 

জচনো গল্প 

সুপণো্ চশটোপোধ্যোয় 
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তগন্নীরো বরণডোলো,গোশয়হলুদ, েোদনোিলোর জর্োগোশড় ব্যোস্ত 

িরুণীরো তবশয়র তপঁতড়র আলপনোয় । 

  চোরুশবৌতদর দর্োয় দুপুর জথশক 

      সশযর সোশ্র ্ন্য জখঁপো বঁধোবোর লোইন । 

লোল জবনোরসীশি, কশনর সোশ্ জম্মোসী জর্ন জদবীপ্রতিমো । 

িপিী অন্য কতচকঁচোশদর সশঙ্গ  

বরর্োত্রীশদর জবলফুশলর মোলো তদশচ্ছন । 

চুয়োতি  বের আশগ িপিীর মো তক িপিীর মশিোই খুব জটন শন 

তেশলন 

 শ্বশুরবোতড়, বোশপরবোতড় আর নতুন কুটুমবোতড়র সবোইশক তনশয় 

শুিকো্ উদ্ধোর করোশি ? 

িপিীর জবোঝবোর বয়স হয় তন িখন, 

তবশয়বোতড়র আনন্দটোই মশন জঁশথ আশে । 

পতরতচি লোম্বোরটি কোল সকোশলর আশগ আসশি পোরশব নো । 

তক আর করো ? অশচনো জলোকশক আর ডোকশি চোন নো । 

    উশে পড়শলন িপিী, জদোিলোয় উেশি মোঝতসঁতড়শি কোশন এল 

   চোপো, তরনতরশন একটো র্োতন্ত্রক  ব্দ । 

তচরকোশলর পতরপোটি সুদ ন্ র্ঘশরর দর্ো জিত্শয় িযোকুয়োম 

চোলোশচ্ছন । 

 প্যোশসশ্র জকোনোয় হেোত  জচোশখ পড়ল 

   সুদ শ্নর সুযটশকস দুশটো  

এরই মশধ্য ব্যোগ জগোেোশনো হশয় জগল ? 

সোয়ন চশল জগশল সপ্তোশহর জ শষ সুদ ন্ও চশল র্োশবন এই বোতড় জেশড়, 

                              পোকোপোতক িোশব । 

তমিিোষী সুদ ন্শক তনশয় বোঙোলী মহশল ঝড় উেশব নো । 

িপিীও ব্যস্ত হশয় র্োশবন, 

 ফল তসশমস্টোশর অশনকগুশলো ক্লোস পড়োশি হশব এবের । 

ঊনতত্র  বের ধশর দু্শনই তনপুণিোশব 

      তমটিশয়শেন সমস্ত কিব্্য  

এবোর সুশিো েোড়বোর সময় হশয়শে । 
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শুি ্ন্মতদন 

বুলো চযোটো্ী 

 

 

 

আ্ আমোর ্ন্মতদন । 

লোল িশক জসোনোলী ফুল আঁকো । 

 ঙ্খধ্বতন আর চন্দনশফঁটো কপোশল । 

ধূশপর গয চোতরতদশক আর ্োমবোটিশি নশলনগুশড়র পোশয়স । 

আ্ জনই জকোন  োসন বো বকুতন খোওয়োর িয় । 

শুশিচ্ছো আর আ ীবো্দ পশড় র্ি মোথোয় । 

দুপুশর জপোলোও, মোংস, পড়ন্ত-জবলোয় জকক কোটোর  ব্দ । 

হোতস, উচ্ছ্বোশসর সোশথ টুকশরো টুকশরো জেোট কথো । 

উপহোশরর ডোতল জখোলো হয় অতিতথ তবদোয় তনশল । 

 

আ্ আমোর ্ন্মতদন । 

সুন্দর এই তদশন তমতনবোস বশড়ো জ্োশর জেোশট । 

খু ীর আশমশ্ ছুশট চতল কশলশ্র জগশট । 

তসশনমোর টিতকট হোশি বন্ধুরো দঁতড়শয় । 

জরশস্তোরঁয় চপ, কোটশলশটর সোশথ ্শম ওশে আড্ডো । 

কি গোন আর কতবিো পোে  - জ শষ আইসক্রীম, জকক । 

রতঙ্গন কোড ্িশর ওশে নোনো সুন্দর কথোয় । 

বশড়ো আনশন্দর মোশঝ ঘুম নোশম জচোশখ অশনক রোশি । 

 

আ্ আমোর ্ন্মতদন । 

লোল ঢোকোই পরশন, জগোশড়র মোলো জখঁপোয় । 

সলজ্জ হোতসশি আবোর হল জকক কোটো । 

দুরন্ত জমশয় দুশটোশক সোমলোশনো আ্ বশড়ো দোয় । 

মোশয়র ্ন্মতদশন িোশদর জেোটোছুটি বশড়ো জবশড় র্োয় । 

অতিতথ আপ্যোয়শন সময় বশয় র্োয় । 

 

আ্ আমোর ্ন্মতদন । 

জিোর রোশি ঘুম িোশঙ্গ নোতির আদুশর কথোয় । 

দূরিোশষ কতচ গলোয় জিশস আশস শুি ্ন্মতদশনর শুশিচ্ছো । 

অশনক তদন জদখো হয়নো জমশয় দুশটোর সোশথ । 

নতুন সোদো  োড়ী থোক নো আলমোতরশি । 

আর জকক নয়, তমতিহোশি মতন্দশর র্োই । 

এই সুন্দর তদশন সুখী কশরো জচনো-অশচনো সকলশক । 
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স্বশের জফতরওলো 

সশহলী মজুমদোর ব্যোনো্ী 

 

 

 

স্বে জর্ জদখোয়  

জস-ই স্বে িোশঙ্গ । 

জর্ িমিোয় জিোশল, 

জস-ই িমিো জনয় জকশড় । 

এ বড় ম্োর জখলো – 

িোঙ্গো গড়োয় তমশলতমশ , 

পোহোড় চড়োর জখলোয় মোিো । 

রোি তনঃঝুম তম তমশ  কোশলো, 

কুয়ো োয় ঢোকো জদখো র্োয় নো িোশলো । 

িোর জিিশর হোিশড় হোিশড় 

আবেোয়ো রশঙ্গ স্বে জদখো । 

জলোকটো স্বে জবশচ জবড়োয় । 

একটো জঝোলোর জিিশর  

হশরক রকম স্বে তনশয় জস জর্ঘোশর । 

দস্তুর মি দোম তদশয় স্বে তকনশি হয় । 

িোই সবোই পোশরনো স্বে তকনশি । 

জলোকটোর জঝোলো খোতল হশল জস চশল র্োয় । 

জস আবোর কশব আসশব জকউ ্োশন নো । 

সবোই পথ জচশয় থোশক স্বশের জফতরওলোর । 

এমতন কশর তদন জ ষ হয় রোতত্র আশস ।  

্ীবন িখন মুচতক জহশস, 

উঁতক মোশর মোথোর কোশে । 

 

এি জচনো লোশগ 

সশহলী মজুমদোর ব্যোনো্ী 

 

 

 

জগোধুতলর আবেোয়ো আশলোয়  

জদশখতেলোম জিোমোর মুখ –  

স্পি কশর জদতখতন িোশলো জসতদন,  

কুয়ো ো ঢোকো তেল চোতরপো  । 

মশন হশলো কি হো্োর বের, 

তপতেশয় জগলোম এক তনতমশষ জর্ন;  

আকবর তকম্বো আশরো আশগর জকোশনো সমশয়  

জদশখতেলোম জগোধুতল এক তবশকলশবলোয়, 

জঁশট জর্শি চব োলীর পশথ জিোমোয় । 

জসতদনও জিো এমতন কুয়ো ো ঢোকো তেল, 

িবু জকন জচনো লোগশলো আ্শক হেোত  জিোমোয়? 

জসই কশব জথশক হঁটে তুতম তদশনর পর তদন – 

কোল্য়ী পশথর ধুশলো জিোমোর সোরো গোশয় । 

জিোমোর সোশথ বইশে হোওয়ো অশনক দূশরর জথশক – 

জসই কশব কোশলর গল্প তনশয় ঘুরে তুতম আ্ও । 

জিোমোর সোশথ ঘুরশে সময় ভুতলশয় তদশয় সব, 

িোই তক জিোমোয় বোশর বোশর এি জচনো লোশগ ?  
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        “হযঁ জর, জিোর আশগর সপ্তোশহর ৬ 

টোকোটো তদতব নো জর বোবো ?”  “টি. এ. -

টো জপশলই তদশয় জদব মোনুদো ।  রোগ 

করশল নো জিো ?” বললোম আতম ।  “দূর 

পোগল, রোগ করব জকন ?  তিশদ 

জলশগশে ? জখশয়তেস ? তুই জিো আমোর 

জেশলর বয়সী,” বলশলন মোনুদো ।  “আর 

জ োন, কোল র্তদ দুপুর দুপুর একবোর আতসস আতম জিোর ্শন্য একটু 

িোি আর দুটুকশরো মোে জরশখ জদব ।  িোহশল জদখতব রোি অবতধ 

জপটটো েোণ্ডো থোকশব ।”  আসশল কো্ জথশক বোড়ী জফরোর সময়টো 

জকোনতদনই ঠিক থোকশিো নো ।  জকোনতদন সশযয ৮টো, জকোনতদন বো 

১০টো ।  আর র্তদ জকোনতদন দুপুরশবলো জনোনোপুকুশরর অতফশস মোল 

তুলশি আসিোম, িোহশল জুশট জর্ি িোি আর দুটুকশরো মোে । 

        জনোনোপুকুর ট্রোম তডশপোর কোশে মস্ত বড় একটো বটগোশের নীশচ 

৮ ফুট x ৮ ফুশটর একটো পোথশরর জবদীর উপর তেল বৃহত  মশনর 

মোনুদোর একটো জেোট চো/ঘুগতনর জদোকোন ।  জমোশমর কোগশ্ ্ড়োশনো 

জকোয়োটো্র পঁউরুটি তদশয় ঘুগতন আর চো – জদড় টোকো মোত্র সব 

তমতলশয়।  চোর জবলো টোকো নো তদশলই ৬ টোকো ধোর ।  প্রোয়ই থোকশিো 

নো, আর মোনুদো বলশিন, “আশর, জখশয় র্ো ।”  বহু মোস জগশে প্রোয় 

পনশরোটো টিতফন এমতন এমতন জখশয়তে । 

        হেোত  একতদ মোনুদো ত্শজ্ঞস করশলন, “হযঁ জর, জিোর ্ন্মতদন 

কশব ?” আতম বললোম, “অশটোবশর, ৫ই।”  তনশ্র একটো জেোট নীল 

রশঙর জনোটবুশক মোনুদো তলশখ রোখশলন মোস-িোতরখটো । 

       ্ন্মতদশনর দুতদন আশগ আমোয় জডশক বলশলন, “জ োন, কোল 

সযযোয় আমোর সোশথ একটু জদোকোন জর্শি হশব জিোশক ।”  আতম 

বললোম, “িো জব  জিো, জকোথোয় র্োব ?”  বলশলন, “জদখ নো জকোথোয় 

র্োই ।” 

        পশরর তদন সযযোশবলোয় আমোশক তনশয় ট্রোশম উশে পড়শলন 

মোনুদো ।  র্মুনো তসশনমোর কোশে জনশম তমতনট পঁশচক জঁশটই উপতস্থি 

হলোম “শ্রী জলদোর” জদোকোশনর সোমশন ।  আমোয় বলশলন, “পোশয়র 

সোই্টো বল ।  জুটল এক জ্োড়ো কোল জুশিো ও দুই জ্োড়ো নীল 

জমো্ো ।  জফরোর পশথ খোওয়োশলন এগ-তচশকন জরোল ।  এশক জিো 

প্রশয়ো্নীয় উপহোর, িোর উপর হ’জলো রো্শিো্ । 

 

জব  কশয়ক মোস পর আতম ২০০ টোকো তনশয় 

তগশয় বললোম, “এই নোও মোনুদো, দুমোশসর বোতক 

টোকোটো তদশি এলোম ।” উশে এশলন গোশের নীচ 

জথশক জস্টোি ও বোসন জফশল, বলশলন, “ওশর 

জেশল মোনুদো তক এিটোই খোরোপ, জর্ জিোশক এই 

টোকোটো জফরি তদশি হশব ?  আতম শুধু চোই তুই 

্ীবশন অশনক উন্নতি কর ।  জিোর ওই ১,৮৪০ 

টোকো জবিন জথশক অশনক তকছু করোর থোশক – মোশয়র তচতকতসোটো 

িোল ক’জর কর ।” 

 জর্তদন ওই পোড়োর চোকতরটো েোড়লোম, মোনুদো খুব জিহিশর 

খোওয়োশলন আর একটো কলম তদশয় বলশলন, “এটো রোখ, তলখতব আর 

আমোর কথো িোবতব ।” 

 মোঝখোশন বোই টো বের জকশট জগশে, র্খনই সময় জপশয়তে, 

একবোর ক’জর ছুশট জগতে মোনুদোশক জদশখ আসশি ।  ২০০৬ সোশল 

তগশয় জদতখ নো আশে জসই বটগোে, আর নো আশে মোনুদোর জদোকোন ।  

বশস পড়লোম রোস্তোর ধোশর, বুকটো জিশঙ এল কোন্নোয়, শুধু মশনর মশধ্য 

হোহোকোর, জর্ মোনুদোর জকোশনো ঋণই জ োধ তদশি পোরলোম নো ।  

মোনুষটো জকোথোয় আশে, জকমন আশে, তকছুই ্োনশি পোতর নো । 

 র্তদ ্োনিোম ছুশট তগশয় জিোমোশক তনশয় আসিোম আমোর 

কোশে, পৃতথবীর জসরো সব ত্তনস খোওয়োিোম ।  জিোমোর জসবো করিোম 

আর একটু তবশ্রোম তদিোম জিোমোর ক্লোন্ত  রীরশক ।  হয়ি তুতম এখশনো 

জিোর পঁচটোয় উশে কযোতনং জলোকোল ক’জর অন্য জকোন এক গোশের 

িলোয় তদশয়ে জিোমোর জেোট জদোকোন ।  জিোমোর কথো আ্ও জকন মশন 

হশয় র্োয় ?  অতি কশির সময় তনশ্র মোনুশষরো বশলতেল, “তবস্কুশটর 

্োশর হোি তদতব নো আমোয় নো ত্শজ্ঞস কশর ।” বন্ধু বশলতেল, “জিোর 

জথশক ১০০ টোকো জফরি পোই ।”  জকউ বো বশলতেল, “ওশদর এখন 

অবস্থো খুব খোরোপ, িরকোরীর ঝুতড়টো সতরশয় রোখ ।”  িখন তুতম 

আমোয় বুশক জটশন তনশয়তেশল.... তুতম জিো আমোর জকউ তেশল নো, 

িোহশল এি তনঃস্বোথ ্িোশব মমিো, িোশলোবোসো তদশয় আমোশক কী ক’জর 

িোলবোসশল ?  আতম জিোমোর কোশে তচরঋণী মোনুদো ।  জিোমোর 

িোশলোবোসোর সোগশর আবোর তক ডুবশি পোরশবো, খুশঁ্ তক পোব 

জিোমোশক আর জকোন তদন, জকোশনোখোশন  ?........... 
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           গি বের জখয়োয় একটো জলখো পোেোশবো ঠিক কশরতেলোম, তকন্তু 

আলশসতমর ্ন্য আর পোেোন হয়তন ।  এবোর আবোর জলখোর কথো তচন্তো 

করতে জ্শন জখয়োর সম্পোদক মণ্ডলীর কশয়ক্ন অনুশরোধ 

্োতনশয়শেন জর্ আতম জর্ন তব-এ-এস-তসর তক্রশকট জখলো সম্বশয একটো 

তকছু তলতখ ।  আমোর মশন হয় অনুশরোধটো জ্যোতিষ্ক গোঙ্গুলীর, জকননো 

জস এক তক্রশকট পোগল ও এককোশল তক্রশকট তনশয় অশনক মোিোমোতি 

কশরশে ও জখশলশে ।  জব  কশয়ক বের আমরো একসশঙ্গ জখশলতে ।  

িশব তব-এ-এস-তসর তক্রশকট ব’জল আশগ তকছু তেলনো ।  শুশনতে 

বহুতদন পশর তসদ্ধোথ ্জচৌধুরী ও বন্ধুরো তমশল তব-এ-এস-তস তক্রশকট টীম 

চিতর কশরতেল জর্টো সম্বশয আতম তকছুই ্োতননো ।  জসই্ন্য এটোশক 

‘লস্ অযোশঞ্জশলশস বোঙোলীর তক্রশকট জখলো’ বশলই তলখতে ।  এখোশন 

অশনক বোঙোলী হয়শিো তক্রশকট জখশলশেন র্ঁশদর কথো আতম ্োতননো ।  

র্ঁশদর সশঙ্গ আতম জখশলতে িঁশদর তনশয়ই এই স্মৃতিচোরণ ।  এটো 

১৯৭১ জথশক ১৯৯৮ এর গল্প । 

        আমরো অশনকটো এশদশ র িোষোয় “তপক-আপ জগমস”  

জখলিোম ।  জবত র িোগ জখলোই গ্রযোনোডো তহলস-এ ও’জমলশিতন পোশক ্

হ’ি ।  জখলোটো অশনকটো তপকতনশকর আনুষতঙ্গক তেল ।  বহু মতহলোও 

আসশিন ।  িঁরো তনশ্শদর মশিো গল্পসল্প করশিন, বোচ্চোরো জখলোধূলো 

করি আর জসই সশঙ্গ ভূতরশিো্শনর ব্যবস্থো থোকশিো ।  অশনশকর 

কোশে খোওয়োটোই প্রধোন আকষণ্ তেল, জখলোটো আনুষতঙ্গক মোত্র ।  

খোওয়োর ব্যোপোরটো তেল চন্দন জসশনর তডপোটশ্মে ।  লস্ অযোশঞ্জশলশস 

আতম র্ঁশদর সশঙ্গ জখশলতে িঁশদর মশধ্য র্ঁরো প্রধোন উশদ্যোগী, 

উত সোহী, এবং িোল জখলশিন িঁশদর নোম করশি জগশল প্রথশমই মশন 

পশড়  োন্তনু জর্ঘোষ, িোপস জর্ঘোষ, বোসু (সুদীপ্ত) জর্ঘোষ, চন্দন (মলয়) জসন, 

জ্যোতিষ্ক গোঙ্গুলী, স্যোশণ্ডো (কল্যোণ পোশণ্ড), পোথ ্মণ্ডল, অতিত্ত  দর্ত্ত, 

তবলব গুহ, সমীর সোন্যোল, অণব্ সরকোর, জসোমোংশু িটোচোয্য্, নীলোতদ্র 

সরকোর, অমিয্ গোঙ্গুলী, প্রদীপ সোশক্সনো ও সন্দীপ হরদোস ।  সন্দীপ 

মোরোঠি জেশল হশলও খুব িোল জখলশিো বশল ওশক বোঙোলী কশর জনওয়ো 

হশয়তেল ।  অশনকতদন আশগর কথো, হয়শিো কোশরো কোশরো নোম বোদ 

প’জড় জর্শি পোশর ।  িশব জসটো ইচ্ছোকৃি নয় ।  

আমোর লস্ অযোশঞ্জশলশস তক্রশকশটর সোশথ প্রথম জর্োগোশর্োগ হয় ১৯৭১-

এ ।  একতদন িোপস জর্ঘোষ জফোন কশর বলশলন, “সোগর, তক্রশকট  

জখলশব নোতক ?  তুতম জিো র্োদবপুর ইউতনিোতসট্ির তক্রশকট কযোশেন 

তেশল ।”  আতম জহশস বললোম, “আপতন তক্রশকট আর হতকর মশধ্য 

গুতলশয়শেন, আতম তক্রশকট নয় হতক কযোশেন তেলোম ।  িশব কশল্, 

ইউতনিোতসট্ি ও ক্লোব টীশম তক্রশকট জখলিোম ।”  িোপসদো তনশ্ আই-

আই-টি খড়গপুশর তক্রশকট এবং ফুটবল টীশম জখলশিন ।  উতন 

বলশলন জর্ এখোশন  োন্তনু জর্ঘোষ একটো টীম কশরশে র্োরো একটো 

তক্রশকট লীশগ জখলশে আর আতমও ওশদর সশঙ্গ জখলতে ।  আমোশদর 

একটো িোল উইশকট-কীপোর দরকোর ।  প্রশিযক  তনবোশর জখলো হয়।  

তবনো বোকযব্যশয় রোত্ হশয় জগলোম ।  লীশগ জগোটো আশিক টীম ।  

ইতমগ্রযোে ও ফশরন গ্রযোজুশয়ট েোত্রশদর তনশয়ই টীম গেন ।  সব টীমই 

তকছু প্রোক্তন িোল জখশলোয়োড় ও বোতক উতসোতহশদর তনশয় চিতর ।  

কশয়কটি হোই স্কুল মোশে ম্যোটিং উইশকশট জখলো হ’ি ।  সব মোশে 

আবোর জরোলোর তেলনো ।  কোশ্ই জ্োশর জবোলোরশদর বশল ব্যোট করো 

জব  তবপজ্জনক ব্যোপোর তেল, আর উইশকট-কীতপংটোও প্রোয় এশরোতবক 

এক্সোরসোইশ্র মশিো তেল ।  িশব িোপসদোর জলগ তস্পন বশল উইশকট

-কীতপং কশর আনন্দ জপিোম, জকননো প্রোয়ই স্টোতম্পংশয়র সুশর্োগ   

হ’ি ।  র্োইশহোক, একটো সী্ন জখলোর পর আতম আর িোপসদো 

দু্শনই টীম জেশড় তদলোম ।  িোরপর  োন্তনু কিতদন টীম চোতলশয়তেল 

্োতননো ।  পশর শুশনতে ও জটক্সোশস চশল র্োয় । 

        বহুতদন পশর, আবোর তক্রশকশটর জপোকো নশড় উেল চন্দন জসন, 

জ্যোতিষ্ক গোঙ্গুলী, বোসু জর্ঘোষ ও পোথ ্ মণ্ডশলর পোিোয় পশড়।  এই 

তদ্বিীয় পশবর্ শুরু জবোধহয় ১৯৯২ জথশক ।  িযোতলশি জ্যোতিষ্কশদর 

একটো বড় তক্রশকশটর দল তেল ।  বোসু, জ্যোতিষ্ক, ও চন্দন েোড়োও 

অণব্ সরকোর, জসোমোংশু িটোচোর্ ্প্রমুখ আরও অশনশক জখলশিন, আর 

এই জখলোগুতল জবত র িোগই ও’জমলশিতন পোশক ্ হশিো র্োর কথো 

আশগই বশলতে । অন্য তদশক অশরঞ্জ কোউতণ্টশি পোথ ্একটো িোল টীশম 

জখলশিো ।  ওশদর টীশমর হশয় জব  তকছু জিণ্ডতল ম্যোচ জখশলতেলোম ।  

জব  কশয়কটো জখলো উডতল পোশক্ও হশয়শে ।  উডতলশি তসটি অব লস্ 

অযোশঞ্জশলস দুশটো প্রমোণ মোশপর তক্রশকট মোে চিতর কশরশে ও তপচ 

দুশটোশক িোলিোশব রোশখ । তদশন এক ’ ডলোর মি িোড়ো তনি ।  এর 

মশধ্য কশয়কটো জখলোর কথো তবশ ষ ক’জর মশন পশড় র্োয় র্োশদর কথো 

সংশিশপ বণন্ো করব । 

লস্ অযোশঞ্জশলশস বোঙোলীর তক্রশকট জখলো 

সোগর রতিি 
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১৯৯৪ অথবো ১৯৯৫-এ জ্যোতিষ্ক একটো কতম্পটিটিি ম্যোশচর প্রস্তোব 

করশলো, ৪০৫ িীওশয়র পতশ্চম িোসো্স পূশবর্ জখশলোয়োড় তদশয় দুশটো 

টীম ।  র্িদূর মশন পড়শে পতশ্চশমর কযোশেন তেল জ্যোতিষ্ক, আর 

পূশবর্ কযোশেন তেলোম আতম ।  জ্যোতিষ্ক খুব জখশটখুশট িোল টীম 

করশলো ।  ওশদর নোমকরো ব্যোটসম্যোন অণব্ সরকোর ও অন্যোন্য 

বোঙোলী জখশলোয়োড় েোড়োও কশয়ক্ন অবোঙোলী জখশলোয়োড় তনশয় 

এশসতেল জ্যোতিষ্ক, র্োশদর এশদশ র িোষোয় বলো হয় “তরংগোর,” 

অথো্ত  র্োরো সোধোরশণর জচশয় অশনক িোল জখশলোয়োড়, তকন্তু িোরো 

এশকবোশর তবনশয়র অবিোর ।  বশল, “অশনক আশগ জখলিোম, এখন 

আর জখতলনো,” অথবো “আতম ইতঞ্জওড,্ ফশল জখলো জেশড় তদশয়তে,” 

ইিযোতদ, ইিযোতদ ।  আসশল তকন্তু িোরো এখশনো পুশরোমোত্রোয় জখশল ।  

ওশদর দুশটো অবোঙ্গোলী জখশলোয়োশড়র কথো মশন পড়শে ।  এক্ন 

তসতম িযোতলর ওতদশক একটো তক্রশকট লীশগ তনয়তমি জখলশিো এবং 

আমোশদর জখলোর তকছুতদন আশগই একটো জসঞ্চুতর কশরশে ।  খবরটো 

শুশন একটু দশম জগলোম ।  জখলোর ব্যোপোশর আতম র্শথি কতম্পটিটিি ।  

নো ত্িশল মনটো একটু খুিঁখুিঁ কশর ।  আমোর এক র্ঘতনষ্ঠ বন্ধুর েয় 

বেশরর নোতির পরোম  ্ র্তদ আশগ জপিোম িোহশল হয়শিো আমোর 

জ্িোর সংখ্যো অশনক জবত  হশিো ।  ওই ক্ষুশদ চোণকয উপশদ  জদয়, 

“you must cheat to win”  র্োইশহোক জখলোর কথোয় 

জফরো র্োক।  আমোর টীশম আতম েোড়ো এক কোশল িোল জখলশিো বো 

এখনও জখলশে এরকম জলয়োরশদর মশধ্য তেল তবলব গুহ, নীলোতদ্র 

সরকোর, ও পোথ ্মণ্ডল ।  তবলব আর নীলোতদ্র তব-ই কশলশ্র তক্রশকট 

কযোশেন তেল আর পোথ ্ িখন পুশরো দশম লীগ তক্রশকট জখলশে ।  

আতম টশস ত্শি তফতিং তনলোম ।  জ্যোতিষ্কর টীম ব্যোটিং শুরু 

করশলো জবোধ হয় দু্ন অবোঙ্গোলী জলয়োর তদশয়।  র্িদূর মশন পশড় 

জসঞ্চুতরয়োন জেশলটি এল ওয়োন ডোউশন ।  আতম জবোতলং ওশপন 

কশরতেলোম নীলোতদ্র আর তবলবশক তদশয় ।  জসঞ্চুতরয়োনশক তনশয় একটু 

িশয় িশয় তেলোম ।  জেশলটির হোশি চমতকোর জিোক তেল ।  আমোশদর 

কপোল িোল জর্ ও তকছুিশণর মশধ্যই তবলশবর একটো সুন্দর 

আউটসুইঙ্গোশর জখঁচো জমশর আমোর হোশি কট্ তবহোইণ্ড হশলো ।  ওরো 

একশ োর কোেোকোতে রোন ক’জর অল আউট হশয় র্োয় ।  অণব্ িোল 

জস্কোর কশরতেল ।  জ্যোতিষ্ক, চন্দন আর জসোমোংশুও িোল জখশল ।  

আমোশদর ইতনংস জবোধ হয় ওশপন কশরতেল পোথ ্ আর তপনোকী 

চক্রবিী।  পোথ ্িোল জখশলতেল আর একটো তদক আটশক জরশখতেল ।  

ওই আমোশদর জমন জস্কোরোর তেল, জ্যোতিষ্কর টীশমর রোন সংখ্যোর ৪০ 

রোন মশিো বোতক থোকশি পোথ ্আউট হশয় জগল; আতম, তবলব, নীলোতদ্র 

জিো আশগই তগশয়তে।  ওশদর টীশমর একটি অবোঙ্গোলী জলগ তস্পনোর 

খুব িোল বল কশরতেল এবং জব  কশয়কটি উইশকট তনশয়তেল ।  িখন 

আতম প্রমোদ গুনতে, আর জ্যোতিষ্ক মশন মশন তব্য়ী কযোশেশনর স্পীচ  

চিতর করশে ।  তকন্তু জর্ জকোনও কোরশণ িোগ্যশদবী আমোশদর টীশমর 

ওপর তবশ ষ প্রসন্ন তেশলন ।  আমোশদর দুই িরুণ, আমোর িোই 

অতমিোি আর তবলশবর িোই জগৌিম চধশর্র্ সশঙ্গ জখশল বোতক রোনটো 

তুশল জদয় ।   জ্যোতিষ্ক একটু মুষশড় পশড়তেল ।  ও জবোধ হয় 

জিশবতেল জর্ আমোশদর এক পোথ ্ েোড়ো বোতকশদর জখলোর তদন বহু 

আশগই জ ষ হশয়শে আর বোতকরো পোড়োয় গতলশি জখলি ।  কোশ্ই 

জিশবতেল আমরো খুব সুতবশধ করশি পোরব নো ।  তকন্তু তবতধ বোদ 

সোধশলন। 

১৯৯৫ ও ১৯৯৬জয় অমল গুহর আমন্ত্রশণ আমরো দুবোর তিটরতিশল 

জখলশি র্োই।  অমল ও তিটরতিশলর অন্যোন্য  তক্রশকট উতসোতহরো 

একটি পোশক্ তক্রশকশটর ্ন্য কংতক্রশটর তপশচর উপর ম্যোট জপশি 

জখলোর পোকো বশন্দোবস্ত কশরতেল ।  আমোশদর টীম-ম্যোশন্োর তেল 

চন্দন আর আতম টীম-কযোশেন ।  ঠিক হশলো অমলরো লোশের ব্যবস্থো 

করশব আর আমরো করব টিশয়র ।  ঠিক কশরতেলোম লোশে 

স্যোনণ্ডউইচ, তচি, জপতি আর জকোি তিংক্স, আর টিশয় িযোক্স, তমতি 

আর কতফ/চো ।  চন্দশনর কোশে প্রোয়ই লোে জমনুর খবশর আতম তচতন্তি 

হ’জি শুরু করলোম ।  ওর জমনুর আইশটম ক্রমোগি কোলশকতুর মশিো 

বোড়শি শুরু করশলো ।  ও বলল অমল/জগোপো, মলয়/জশ্বিো চযোটোত্ ্

আর অশ োক/নন্দো তবশ্বোস নোতক জ্োর করশে জর্ ওরো তবতরয়োতন, 

পশরোটো, জেোলোর ডোল, কষো মোংস আর তক তক সব করশব বলশে ।  

আতম শুশন আঁিশক উশে বললোম, “জিোমোর তক মোথো খোরোপ ? লোশে 

ওই সব জখশয় আর জখলশব জক ? সবোই জিো িোর পশর তদবোতনদ্রো   ।”  

চন্দন বলল, “এশি রোত্ নো হশল নোতক জহোস্টশদর অপমোন করো   ।”  

িখন বুঝলোম এটো চন্দশনরই লযোন ।  ও-ই জমনু কশর তিটরতিশলর 

বঙ্গবধুশদর পোঠিশয়তেল ।  িখন বোধ্য হশয় লোে আর টিশয়র জমনু 

পোেোপোতে করলোম ।  নো হশল সবোই লোে জখশয় বোতড় চশল জর্ি ।  

প্রথম জখলোর তদন আমরো দল জঁশধ সময়মি জপৌঁশে জগলোম জখলোর 

মোশে ।  অত্ি/রত্নো রতিি ও দীপক/তচত্রো সরকোর সশমি আমোশদর 

জব  তকছু সোশপোটো্রও তগশয়তেশলন ।  ওখোশন আলোপ হশলো পোথর্ 

আমতন্ত্রি অতিত্ত  দর্ত্ত আর সন্দীপ হরদোশসর সোশথ ।  অতি ফোস্ট 

জবোলোর আর সন্দীপ িোল অল-রোউণ্ডোর ।  অতি তদতির জেশল, লম্বো 

চওড়ো জচহোরো ।  জ্োিো্োিো পতরশয় তদশল পোেোন বশল চোতলশয় 

জদওয়ো র্োয় ।  র্োই জহোক জখলোটো খুবই ্শমতেল ।  দুশটো টীমই িোল 

জখশলতেল ।  তিটরতিশলরও বহু িোরিীয় ও তকছু এিশদ্দ ীয় দ ক্ 

এশসতেশলন ।  ওশদর জময়র বো এক্ন তসটি কোউতন্সল জমম্বোর 

এশসতেশলন আমোশদর অিযথন্ো ্োনোশি ।  িঁর সশঙ্গ এশসতেশলন 

ওখোনকোর খবশরর কোগশ্র এক জস্পোটস্ তরশপোটো্র জর্ কখশনো 

তক্রশকট জখলো জদশখতন । িোশক তক্রশকশটর আইনকোনুন জবোঝোবোর ্ন্য 

চন্দন অশনক জচিো কশরতেল ।  জ ষ পর্ন্্ত তিতন কী বুশঝতেশলন  
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্োতননো, িশব পশররতদন ওঁর কোগশ্  আমোশদর জখলোর তকছু েতব 

সশমি একটি তরশপোট ্ জলশখন ।  জখলোয় ত্শি কতি ডুতবশয় জখশয় 

আমরো সব বোতড় তফরলোম ।  পশরর বের আবোর জখলো হশয়তেল ।  

জসটোও আমরো ত্তি । 

        এর পর আমরো উডতলশি কশয়কটো ম্যোচ জখতল, তনশ্শদর মশধ্য 

টীম কশর অথবো অন্যোন্য টীশমর সশঙ্গ ।  ওখোশনই আলোপ হশলো পোথর্ 

আর এক বন্ধু অমিয্ গোঙ্গুলীর সোশথ ।  খুব িোল ব্যোটসম্যোন তেল ।  

জলয়োর ও ফযোনশদর তনশয় িোলই তদন কোটি ।  চন্দন থোকোর ফশল 

আমোশদর লোে/টিশয়র ্ন্য তচন্তো করশি হশিো নো ।  একবোর মশন 

আশে চন্দশনর অনুশরোশধ (আশদশ ) জবচোরো স্যোশণ্ডো উডতল জথশক জগল 

কোশনোগো পোশক ্ ইতন্ডয়ো সুইটস জথশক খোবোর তুলশি ।  জফরোর পশথ 

তকছু খোবোর পশড় জগল ওর নতুন মোরতসতডশস ।  স্যোশণ্ডো মশনোক্ষুণ্ণ, 

তকন্তু চন্দনশক তকছু বলশি পোরল  নো, জকননো তকছু বলশলই চন্দশনর 

বঁধো উর্ত্তর তেল, ‘আশর সব ঠিক হ’জয় র্োশব ।’ 

      আর একটি তবশ ষ জখলোর কথো তলশখ প্রবয জ ষ করব ।  

১৯৯৭জয় হেোত  চন্দন আমোশদর সশবর মোয়ো কোটিশয় চশল জগল ।  িোর 

সোশথ িযোতলর তক্রশকশটর উতসোহটোও প্রোয় চশল র্োওয়োর মি হ’ল ।  

১৯৯৮জয় আমরো কশয়ক্ন চন্দশনর স্মৃতিশি ‘মলয় জসন জমশমোতরয়োল 

টুনো্শমশের’ আশয়ো্ন করলোম । বোসু, পোথ,্ জ্যোতিষ্ক, সমীর ও আতম 

র্শথি জখশটতেলোম টুনো্শমণ্টটোশক দঁড় করোশি ।  আরও অশনশক 

র্শথি সোহোয্য কশরতেশলন ।  প্রতিশর্োতগিোয় তিনটি টীম নোম  

তদশয়তেল ।  এশদর কযোশেন তেল পোথ,্ তসদ্ধোথ ্ জচৌধুরী আর আতম ।  

তসদ্ধোথর্ টীমটো চযোতম্পয়নত প জ্শি ।  ওর টীশম অশনশকই তেশলন 

র্ঁরো আমোশদর সশঙ্গ প্রথম জখলশলন ।  এঁশদর মশধ্য অশ োক ও 

শ্যোমল নন্দীর নোম মশন পড়শে ।  র্িদূর মশন পড়শে স্বেো ও দীপোতল 

নন্দী তগশয়তেশলন স্বোমীশদর টীমশক উতসোহ তদশি ।  ‘চযোতম্পয়ন্স ট্রতফ’ 

েোড়োও ‘জবস্ট ব্যোটসম্যোন,’ ‘জবস্ট জবোলোর,’ ‘জবস্ট তফিোর’ ট্রতফও 

তেল ।  ‘জবস্ট তফিোর’ ট্রতফটো আমোর কপোশলই তেল ।  ট্রতফটো এখশনো 

আমোর স্টোতডর জ শে রশয়শে ।  আমোর কোশে ট্রতফটোর জসতেশমেোল 

িযোলু দুশটো কোরশণ ।   এক, চন্দশনর স্মৃতি, আর দুই, বুশড়ো বয়শস 

দুশটো জখলোয় চোরশট কযোচ ও দুশটো স্টোম্প করো ।  সব তমতলশয় 

টুনো্শমণ্টটো খুব িোলিোশবই হশয়তেল ।  চন্দন হয়শিো ওপশর বশস 

মন্তব্য করতেল জর্ সবই হ’ল িশব খোওয়োটো আর একটু িোল  হওয়ো 

উতচত  তেল ।  এর পশর জর্ জকোনও কোরশণই জহোক উতসোশহর অিোশব 

১৯৯৮জয়ই প্রথম ও জ ষ টুনো্শমণ্ট হয় আর িযোতলর তক্রশকট জখলোর 

পবও্ জ ষ হ’ল ।  চন্দশনর অিোবটো আর পূরণ হ’ল নো ।  এর পশরও 

আতম কশয়ক বের পোথর্ টীশম তকছু ম্যোচ জখশলতেলোম ।  িোরপর 

তক্রশকট জথশক আমোর তবদোয় ।  শুশনতে এখন কশয়ক্ন তমশল ‘তব-এ-

এস-তস তক্রশকট ক্লোব’ ব’জল একটো টীম চিতর কশরশেন ।  আ োকতর 

িঁশদর মশধ্য জকউ ‘লস্ অযোশঞ্জশলশস বোঙোলীর তক্রশকট জখলো’-র পশরর 

অধ্যোয়টো তলখশবন । 
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       হোলকো েোন্ডোর আশম্, জমর্ঘলো জমর্ঘলো আকো , সূতয্যমোমো 

জমশর্ঘর আড়োল জথশক মোশঝ মোশঝ উঁতক মোরশে আবোর হোতরশয় র্োশচ্ছ ।  

জর মীর মনটো জব  উড়ু উড়ু আ্ ।  লোইন্ডটো সতরশয় স্বচ্ছ কঁশচর 

্োনোলোটোর মশধ্য জচোখ রোখশিই জচোখটো জসো্ো চশল জগল 

বুশগনতিতলয়ো গোেটোর তদশক ।  ম্যোশ্েো রশঙর ফুলগুশলো বোরোন্দোর 

গ্রীশলর বোইশর েতড়শয় তেটিশয় রশয়শে ।  উজ্জ্বল রশঙর প্রিোব সব 

সময়ই মশনর মশধ্য পশর ।  এই গোেটোর উপর জর মীর অশনক মোয়ো 

ও আশবগ আশে, ফুল িতি ্বড় গোেটোশক জদখশব বশল জর মী প্রচুর র্ত্ন 

কশর র্শব জথশক তকশন এশনশে ।  গোশে সোর জদওয়ো, পোিোর ওষুধ 

জদওয়ো, মোশঝ মোশঝ গোশের পোিোগুশলোশক জঁশট আবোর নতুন পোিো 

জবশরোবোর ব্যবস্থো করো, সবই জর মী কশর ।  এইশিো দুতদন আশগ 

শ্বশুরম োই এর বন্ধু অশ োক কোকু রোস্তো তদশয় র্োওয়োর সময় বশল জগল 

“গোেটো এখন কথো বলশে জর মী ।”  শুশন খুব আনন্দ জপশয়তেল 

জর মী ।  গোেপোলো বোড়ীর ত শুর মিন, ঠিক মি র্ত্ন নো করশল ওরোই 

বো ফুটশব তক কশর আর গয জদশব কী কশর ।  জর মীর সোশথ সোশথ 

জগোগলও গোশের চচো্ ত শখ জগশে ।  মোশয়র সোশথ হোশি হোি লোতগশয় 

জকোন গোশে কিটো ্ল তদশি হশব িো এখন জব  িোলই জবোশঝ, বশল 

তদশি হয় নো ।  গোেটোর তদশক িোতকশয় নোনো কথো িোবশি িোবশিই 

জপেন জথশক “মো” বশল জগোগশলর ডোক ।  কখন জথশক ডোকতে 

শুনশিই পোচ্ছনো --- নো জর, একটু অন্যমনস্ক তেলোম ।  বল তক বলোর 

আশে ।   

          মো, বোবো জর্ বশলতেল আমোশদর গ্রযোণ্ড কযোতনয়ন তনশয় র্োশব 

আর জগোটো কযোতনয়ন ঘুতরশয় জদখোশব জহতলকেোশর কশর ।  জর মী 

উর্ত্তর জদয়, বশল জিো তেল, িশব আর জিো কথো এশগোয়তন ।  আ্ বোবো 

অতফস জথশক আসশল  ত্শজ্ঞস কতরস ।  র্োব বলশলই জিো আর 

র্োওয়ো র্োয়নো ।  জকোথোও জবড়োশি জগশল িোর ্ন্য লযোন করশি হয় ।  

জিোরও এখন জকোন স্কুশলর ছুটি জনই ।  গরশমর ছুটিশি র্োওয়োর কথো 

িোবশি হশব ।  িখন জিোর পড়োশুশনোর জকোন চোপ থোকশবনো ।  ঘুরশি 

র্োওয়োটো অশনক জবত  এন্য় করশি পোরতব ।  

        ইতণ্ডয়োশি শ্বশুর ও  োশুড়ী থোশকন ।  দু্শনরই  রীর িোল 

জনই, কখন জর্ তক হয় ।  জগোগশলর বোবো একমোত্র জেশল, তবশয় কশর 

আশমতরকো আসোর পর জথশকই রণ্য় বলশে জদশ  তফশর র্োশব ।    

বোবো মো একো, জদখোর জকোন জলোক জনই । জর মীরও প্রথম প্রথম 

আশমতরকোয় থোকোর একদম মন তেল নো ।  জদশ র ্ন্য মন জকমন 

করি ।  বোর বোর স্কুল, কশল্, বোবো, মো সবোর কথো মশন পড়ি ।  

মোশঝ মোশঝ বুশকর মশধ্য টনটন করো ব্যথো জচোশখর ্ল হশয় জবতরশয় 

আসি তনশ্র অ্োশন্ত ।  তনশ্শক তনশ্ই ত্শজ্ঞস করি, আমোর 

জকোন মোনতসক জরোগ হল নো জিো ?  িশব এখন জর মী ওসব জথশক 

তনশ্র উর্ত্তরণ র্ঘটিশয়শে ।  আশমতরকোয় জব  তকছু বের কোটোবোর পর 

এখন আর জর মীর জদশ  তফশর র্োওয়োর জকোন ইশচ্ছই জনই ।  তদশন 

তদশন জচনো পতরতচতি জবশড়শে ।  সংসোর অতফস সব তকছু তনশয় এখন 

জব  ব্যস্তিোর মশধ্য তদন জকশট র্োয় ।  খোরোপ লোশগ শ্বশুরম োই এর 

কথো মশন পড়শল ।  একমোত্র জেশলর জেশল, িঁর একমোত্র নোতি 

জগোগলশক খুবই তমস কশরন ।  মোশঝ মোশঝই জফোন কশর বশলন -- 

জকন ওখোশন পশড় আে ?  রণশক বল এবোর পোিিোতড় গুটিশয় চশল 

আসশি ।  সবই ঠিক, ওনোরো জদশ  একো, তকন্তু ্ীবশনরও জিো একটো 

গতি আশে ।  িোশক জিো কোশরোর ্ন্য আটশক রোখো র্োয় নো ।  

জগোগশলর বের খোশনক বয়শস জর মীর বোবো মোরো জগশলন ।  মো এখন 

দোদোশদর সংসোশর ঠিক আশে বশল বোড়ীর জলোশকশদর ্ন্য আর মন 

খোরোপ কশর নো ।  আর িোেোড়ো প্রশিযকতদন জফোশন কথো, মোশয়র কোে 

জথশক জরতসতপ জনওয়ো সব তকছুর মশধ্য খুব দূশর আতে বশলও মশন হয় 

নো জর মীর ।  

        রণ্য় আ্কোল অতফস জথশক জদতরশি আশস ।  কোশ্র চোপ, 

মোশঝ মোশঝই টুযশর জর্শি হয়, খুবই ব্যস্তিোর ্ীবন ।  মোশঝ মোশঝ 

আশিপ কশর সংসোশর বো জগোগশলর জপেশন অল্প সময় জদবোর ্ন্য ।  

িশব গিকোল খুব উজ্জ্বল মুখ তনশয় বোড়ী তফশরশে ।  তকছুটো ছুটির 

ব্যবস্থো করশি জপশরশে, গরশমর ছুটিশি জগোগলশক তনশয় কশয়কটো 

তদশনর ্ন্য জবতড়শয় আসশব । বহুতদন আশগই জেশলশক প্রতমস 

কশরতেল গ্রযোণ্ড কযোতনয়ন জদতখশয় তনশয় আসশব ।  কথো ও কোশ্র 

মশধ্য ফঁক রোখোটো রণ্শয়র একদম পেন্দ নয় ।  মতনটশর জচোখ 

জরশখ মোউস হোশি তনশয় িোল জহোশটশলর জখঁ্ শুরু হশয় জগল । এই 

সব ্োয়গোয় আবোর অশনকতদন আশগর জথশক জহোশটল বুক নো করশল 

কযোতনয়শনর জিিশর জহোশটল পোওয়ো প্রোয় অসম্ভব ।  কযোতনয়শনর মশধ্য 

জহোশটশল রোি কোটোশনোর ম্োই আলোদো ।   চোতরতদশক র্ঘন ্ঙ্গল,  

  
 

েোয়ো র্ঘনোল 

সুমনো চক্রবর্ত্তী 
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্ঙ্গশলর ফঁক তদশয় চঁদ জদখো ---রোশত্র বন্য ্ন্তুশদর সোশথ বসবোস, 

মোশঝ মোশঝ িোশদর ডোক শুনশি পোওয়ো ।  সযযোর পর জথশকই 

জলোক্শনর জদখো জমলো িোর ।  সোরোতদন কোটিশয় সবোই সযযো 

র্ঘনোশনোর সোশথ সোশথ জহোশটশল ঢুশক পশড় ।   জগোগশলর খুব পেন্দ 

জহোশটশল থোকো ।  জগোগল বোবোর সোশথ িোল তমতলশয় জহোশটল বুক 

করশে ।  আবোর ওর ইশচ্ছ জহতলকেোশর কশর কযোতনয়ন ঘুশর জদখো ।  

কশলোরোশডো নদীর বুক তচশর জবোটিং করো জদখো, িোল লোগো ও 

উপশিোগ করোর উশর্ত্ত্নো জগোগশলর জচোখ মুখ জদখশলই জবোঝো র্োয় ।  

বোবোর কোে জথশক গল্প শুশন জগোগশলর সব মশনর মশধ্য েতব হশয় 

জগশে ।    

        আলশসতম কোটোশি মোশঝ মশধ্য জকোথোও ঘুরশি র্োওয়োটো মন্দ 

আইতডয়ো নো ।  জনশচ উেশলো জর মীর মনটোও ।  রণ্য়শক চোশয়র 

কোপটো হোশি তদশয় ত্শজ্ঞস করল, তক জগো জহোশটল বুতকং কশর 

জফলশল ?  ্োশনো রণ্য়, অশনকতদন বোশদ জর্ঘোরোর লযোনটো জব  

আমোরও িোশলো লোগশে ।  রণ্য় জর মীর হোশি হোি জরশখ বলল, 

িোললোগোর অনুভূতিশক সোথক্ করোর ্ন্যই জিো এি জচিো ।  মোশঝ 

মোশঝ বোইশরর হোওয়ো লোগোন প্রশয়ো্ন, র্ো মোনুশষর মনশক নতুন 

কশর সঞ্জীতবি কশর ।  জর মী জহশস বশল, রণ্য় তুতম সোতহতিযক নো 

হশয় আই টি লোইশন চশল আসশল জকন বলশিো ?  আসোর আশগ 

একবোর জিোমোর জিশব জদখো দরকোর তেল ।  রণ্য়ও হোসশি  হোসশি 

বশল, এই জিো জর মী একটো ভুল কশর জফলশল ।  কতবরো তক বশলশেন 

্োন ?  আই টি আর সোতহশিযর মশধ্য জকোন দ্বন্দ্ব জনই, দুশটো একসোশথ 

করো জর্শিই পোশর ।  জর মী জহো জহো কশর জহশস বশল এবোর একটো 

বই িোহশল তলশখই জফল ।    

       কশয়কতদন আশগ জদ  জথশক শ্বশুরম োই জফোন কশরতেশলন 

্োনশি, জর্ গরশমর ছুটিশি জগোগলশক তনশয় ওরো জদশ  আসশব তকনো।  

জগোগশলর বোবোর অশনকতদশনর ছুটি জনই বশল খোতনকটো সোন্ত্বনোর সুশর 

জর মী বলল, এবোর জিো র্োওয়োর লযোন জনই ।  আমরো একটু 

আশমতরকোর মশধ্যই ঘুরশি র্োব বশল ঠিক কশরতে ।  পশরর বের 

র্োবই, জিোমোশক ্োতনশয় তদলোম ।   িশব তুতম আর মো চশল আসশিই 

পোর ।  তকছুতদন জগোগশলর সোশথ সময় কোটিশয় জগশল ।  শ্বশুরম োই 

আশিশপর সুশর বশল ওশেন,  রীরটো এমন জবিোল হশয় উশেশে জর্ 

জকোথোয় তগশয় থোকোর কথো িোবশি পোতরনো ।  আর জিোমোশদর 

তবশদ তবভুই ্োয়গো, জকোথোয় কখন তক হশয় র্োশব, িোরপর 

জিোমোশদরশকই তবপশদ জফলব ।  জর মী কথোগুশলো মশন কশর হোসশি 

থোশক ।  বয়শসর সোশথ সোশথ মোনুশষর মশনরও কি পতরবর্্ত্তন হয় ।  

এই শ্বশুরম োই, র্িতদন  রীর ঠিক তেল তহতি-তদতি কশর 

জবতরশয়শেন।  োশুড়ীমো ম্ো কশর বলশিন, জিোমোর শ্বশুশরর পোশয় 

চোকো লোগোশনো আশে ।  আমোশকও দুদণ্ড তস্থর থোকশি জদয় নো ।  উেল 

বোই জিো কটক র্োই ।    

          জগোগল আ্ সকোল জথশকই খুব এক্সোইশটড ।  সুযটশকস 

গুতেশয় তনশয়শে । তনশ্র গশল্পর বই, তিতডও জগমস সব সুযটশকশসর 

মশধ্য থশর থশর সো্োশনো ।  জেশলর মুশখর তদশক জচশয় জর মীরও 

জেোশটর জকোশণ খুত র তঝতলক ।  কি জেোট জেোট ত্তনশস মোনুষ 

আনন্দ পোয় িো জদখশলও িোল লোশগ ।  প্রশিযকতদন সকোলশবলো, 

একটো কশর তদন কমশে, বশল আনন্দ পোয় ।  অবশ শষ জসই তদন, 

সবোই তমশল চশল গ্রযোণ্ড কযোতনয়শনর উশদ্দশশ্য ।  গরশমর সময় 

কযোতনয়শন দুপুশরর তদশক অল্প গরম হশলও সশযয নোমোর সোশথ সোশথ 

েোন্ডো লোগশি শুরু কশর ।  জগোগল প্রথমবোর কযোতনয়ন জদশখ িীষণ 

িোশবই অবোক ।  গোেগোেোতল, চোতরতদশকর তনস্তব্ধিো, টুপটোপ পোিো 

পড়োর  ব্দ, সশযযর পরই পোিোর ফঁক তদশয় হলুদ চঁদ, সব তকছু 

জদখোর মশধ্য তদশয়  জগোগশলর মুশখ তেল প্র োতন্ত ।  বোরবোরই বশল 

উেতেল, মো, একদম অন্যরকম ।  

        পশরর তদন জসই তবশ ষ তদন র্খন জগোগল জহতলশকোপটোশর জচশপ 

কযোতনয়ন ঘুরশব ।  রণ্য় ঘুম জথশক ওেোর পরই বুঝশি পোশর  রীরটো 

সোয় তদশচ্ছ নো, অসম্ভব মোথোর র্ন্ত্রণো, সোশথ গো জগোলোশনো িোব ।  

রণ্য় জগোগশলর তপশে হোি জরশখ বশল আতম অশনকবোর কযোতনয়ন 

ঘুশরতে, এবোর তুতম আর মো র্োও ।  জগোগল প্রথমটো বোবো েোড়ো 

র্োওয়োটো মোনশি নো পোরশলও পশর জমশন জনয় ।  কেোশর জচশপ বশস ।  

কঁশচর ্োনলোর ফঁক তদশয় ইতিউতি উঁতক মোশর ।  কেোশর কশর ঘুশর 

ঘুশর জদশখ ।  র্ঘেোখোশনক পতরদ শ্নর পর নোমোর সময় উপতস্থি ।  

হেোত ই হোশরশরশর আওয়ো্ ।  কেোশর আগুন জলশগশে ।  জর মী 

জগোগলশক বুশক জচশপ ধশর কেোশরর দোউদোউ আগুন জদখশি থোশক ।  

কেোর নীশচ আসোর আশগই সব জ ষ হশয় র্োয় ।  রণ্য় শুধু জচশয় 

থোশক িগ্ন কেোশরর তদশক ।  উদোসী হোওয়োর ফঁশক বঁধ িোঙো চোপো 

্ল িখন রণ্শয়র জচোশখ ।  কশলোরোশডোর ্শল িখন েোই রং 

তমশ শে ।  খরশস্রোিো কশলোরোশডো আ্ বড়ই তনশু্চপ ।  চলোর গতি 

জর্ন জকোন বঁশক আটশক জগশে ।  
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আমোর মোশয়র নোম তেল মতণ  ।  

জেোটশবলোয় হোতসতদতদ ত তখশয়তেল,   

 মোশয়র নোম কোউশক বলশি জনই 

িোহশল মো মশর র্োয় । 

আতম কখশনো কোউশক মোশয়র নোম বতলতন 

তকন্তু মোশক দুশচোখ িশর িোল কশর জদখোর আশগই 

  আমোর মতণমো চশল জগশলো । 

আ্ও কশিো আতিপোতি খুতঁ্ – 

কখশনো তক মুখ ফসশক বশল জফশলতে  

  আমোর মোশয়র নোম । 

 

আমোর মতণমোর মোথোয় তেল একঢোল জকঁকড়ো চুল । 

স্কুল জথশক তফশর, টিশনর বোক্স ছুশঁড় জফশল 

 রোন্নোর্ঘশর উঁতক তদিোম । 

মো িখন সশব জখশি বশসশে । 

মোশয়র হলুদ মোখো মতলন ন্যোিোশনো কোপশড় মুখ র্ঘষশি 

 কী িোল লোগশিো । 

শুক্রবোশর সশন্তোষীপুশ্ো কশর মো র্খন জখশি বসশিো  

গলো আিপচোশলর িোি, আলুিোশি আর তর্ঘ, 

 মোশয়র গোশয় আতম জলপশট থোকিোম । 

জব ীর িোগটোই মো খোইশয় তদশিো আমোয় । 

মতণমোর জচোশখর মোয়ো তর্ঘশর ধরশিো  

 আতম জদৌশড় পোলোিোম । 

 

গরশমর দুপুশর আমোর ক্লোন্ত মো র্খন সোরোতদশনর  

কো্ জসশর মোদুশর এতলশয় জর্শিো । 

আতম সোদো  ঁখোর ফঁশক ্শম থোকো ময়লো 

আর জব্রোশঞ্জর চুতড়র সোশ্, 

রক্তহীন চঁপোকতল আঙুল জদখিোম । 

মোশয়র মোথোর কোশে জেোশটো ট্রোনত্স্টোশর সুতচত্রোর কথো । 

 আমোর মোশয়র একমোত্র তবশনোদন । 

 

 ীশির রোশি রোন্নোর্ঘশরর অযকোর ্মো জকোশণ আতম আর মোধ্যতমশকর 

জটস্টশপপোর । 

তডশমর জঝোশলর টগবগ  ব্দ, জবগুন জপোড়োর গয  

আর মোশয়র হোশি গড়ো রুটি 

 ফুটবশলর জথশকও জবত  জগোল ।  

 

আমোর কম জলখোপড়ো ্োনো মো, মোশঝমোশঝ র্ঘোড় ঘুতড়শয় জদখশিো 

 আতম পড়তে তকনো । 

মোশয়র িয় তেল অত তিি মোশয়র জপট জথশক জবরশনো জেশল 

 জর্ন অত তিি নো জথশক র্োয় । 

 

মতলন হোসপোিোশলর মতলন তবেোনোয় আমোর 

সোদো ধবধশব মো শুশয় থোকশিো । 

আতম পোশয়র কোশে দঁতড়শয় শুনিোম   

 স্যোলোইন জবোিশলর জফঁটোশফঁটো িোন । 

হোতস তদতদ মোশক কমলোশলবু খোইশয় তদশিো । 

মোশয়র সোমশনর দঁি দুশটো একটু উঁচু তেল 

 হোসশল িোতর তমতি লোগশিো । 

ক্লোন্ত ই োরোয় মো আমোয় ডোকশিো – 

মো জকমন লজ্জো জপশিো  

 আমোশক বোদ তদশয় জলবু খোশচ্ছ বশল । 

আমোর মতণমো িোর তকছুতদন পশরই 

  একতদন খুব জিোশর  

্ীবশনর িোগটোও জবোধহয় আমোয় তদশয় চশল জগশলো । 

 

সোরোরোি হসতপটোল তডউটি কশর,  

জিোশরর আশলো জফোটোর আশগ গোড়ীর জবোিোম টিতপ, 

বোইশরর চযোটচযোশট গরম হোতরশয় র্োয় 

 আমোর চোর বয ্োনলোর মোশঝ । 

ঈষদুষ্ণ  োওয়োশরর ্ল আমোয় টোশন 

গরম গ্রীনটিশি চুমুক তদশয় 

  তরক্লোইনোশর  রীর িোতসশয় তদই । 

হোলকো সুশর বোশ্ তপলু রোগ । 

আমোর মতণমো িোর চঁপোকতল হোি তদশয় 

মোথোয় তবতল জকশট জদয় - 

 আতম তেটশক পোলোই । 

অতিমোন, ঘৃণো, রোগ, দুঃখ , ফঁতক..... 

হেোত  কতলং জবশলর আওয়োশ্ দর্ো খুশল জদতখ 

 আমোর মতণমো । 

একমোথো জকঁকড়ো চুল, মোয়োবী জচোখ  

সকোশলর নরম আশলো মোশয়র মুশখ,  

 জেঁশটর জকোশণ জসই পুশরোশনো হোতসর তঝতলক । 

কী তমতি আর পতবত্র এক গয – 

মোশয়র তপ্রয় জলবুরঙো  োতড় । 

জিহশি্ো গলোয় মতণমো বশল, 

“জদখশি এলোম জর, তুই জকমন আতেস ।”       

মতণমো 

অতপি্ো তমত্র 

  
 



           খেয়া ১৪২১ 

Kheya 2014 
  49 

 

 

 

 

কতবিো  

বন্ কমল বসু 

 

 

কতবিোর আশ্রশয় আতে িোই িোশলো থোতক । 

কতবিোর বতড় খোই অসুশখ-তবসুশখ  

কতবিোর কম্বল ্তড়শয় ঘুশমোই কনকশন  ীশি  

কতবিোর  রীশর আতম অসমশয় মুখ ঢোতক । 

কতবিোর  ব্দবয জিশঙ জগশল জমর্ঘ হশয় র্োয় 

তবশুদ্ধ নীল আকোশ  কোশলো জমর্ঘ ্শম । 

কতবিোর নদী বশহ র্োয়, মশনর জিিশর  ব্দ হয় 

্মোট অযকোশর, হেোত  কতবিোর বৃতি নোশম 

কতবিোর হোি ধশর তবশকশল জবড়োশি জবশরোই 

চোতরতদশক ্নশস্রোশি তমশ  র্োয় কতবিোর হোতস 

আঁচশল মুখ জঢশক কতবিো রোস্তো জপশরোয় । 

তসগন্যোশলর রক্তচক্ষু িখন আপসী নরম সবু্ 

ট্রোশম, বোশস জমশট্রোয় সমস্ত  হশরর ্যোম ্শট 

কতবিো সহশ্ তনশ্শক তবতেশয় জদয় - 

 তন্শ্ন কতবিো আমোর হোি ধশর হঁশট  ।। 

 

ব্রহ্মকমল 

বন্ কমল বসু 

 

 

মশনর তিিশর র্তদ ফুশট থোশক ব্রহ্মকমল  

জসৌ্শন্যর হোতস তনশয় আসুক িশব শুদ্ধ পূ্োতরণী  

এখন তনমল্ আকো , সুগিীর নীল-তন্ন্ চোতরতদক  

্শলর তিির জথশক নীল প্রতিতবম্ব সমস্ত আকো  জঢশকশে  - 

তবশুদ্ধ সুশরর িোন বোরবোর পৃতথবীর  রীর ছুশঁর্ র্োয়  

িোই জিো জঁশপ ওশে  গোে-পোলো অ্োনো জসই ত হরশণ  

 ীিোি ্সকোল ক্রশম রোতর্ত্তশরর জক্লদ জঝশড় জফশল  

মশনর মুকুশর কঁশপ ব্রহ্মকমল, জমৌঁমোতের মধুগুঞ্জশন  

মূহূশি ্ধ্বংস হয় পৃতথবীর সকল আশয়ো্ন 

অদৃশ্য জবোমোর আর্ঘোশি জধঁয়ো হশয় তমশ  র্োয় সকল নর-নোরী-

ত শু  

িঁশদর ক্রন্দনধ্বতন বোর বোর তফশর তফশর আশস অপমোশন  

হৃদশরর গিীশর ব্রহ্মকমল কঁশদ - কুয়ো োর অশ্রু ঝশর। 

ধতরত্রীর  রীর তিশ্ র্োয়, করুণোর জনই অবকো   

ব্রহ্মকমল ব্যপ্ত হয় চোতরতদশক, প্রকোশশ্য হোশস নীলোকো  ।।  
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প্রথম ধঁধো 

 

তিন বন্ধুশি র্োয় জদোকোশনশি জখশি 

প্রশিযশক দ  টোকো তনশয় সশঙ্গশি । 

খোওয়ো হ’জল তবল তনশয় আশস ওশয়টোর, 

পঁতচ টি টোকো তবল হ’জয়শে খোওয়োর । 

দোম তদশি প্রশিযশক দ  টোকো তনশয় 

ওশয়টোরটোশক জদয় তবল তদশি তগশয় । 

ওশয়টোর তনশয় র্োয় জর্থো কযোত য়োর, 

তত্র  টোকো জদয় িোশক, তবল সোশথ িোর ।  

কযোত য়োর তত্র  জথশক পঁতচ  জিো জকশট 

পঁচ টোকো তদশয় বশল জসটি তদশি জঁশট ।  

পঁচ টোকো তিন িোগ করশি নো জপশর 

ওশয়টোর মিলব বোর কশর জবশড় । 

ওশয়টোর ‘টিপ’ ব’জল দুই টোকো ধ’জর 

তিন ্শন জঁশট জদয় এক টোকো ক’জর । 

দ  টোকো জথশক এক টোকো বোদ তদশল, 

প্রশিযশক ন’ টোকোয় জিো্ জসশর তনশল । 

তিন নং ক’জর জমোট সোিো  টোকোর 

সোশথ জর্োগ তদশল দুই টোকো টিপ-টোর 

ঊনতত্র  টোকো জমোট হ’ল জিো তহশসশব, 

জগল জকোথো এক টোকো, বল জদতখ জিশব ? 

পোর র্তদ উর্ত্তর তদশি ধঁধোটোর, 

িশব িোল, নয় জদখ নীশচ এ পোিোর । 

তদ্বিীয় ধঁধো 

 

(এই ধঁধোটি একটি তবলোিী জেশলভুলোশনো েড়োর 

িোবোলম্বশন তলতখি) 

একতদন চ’জলতে জিো আতম পোলোশমৌ, 

জদতখ পশথ এক্ন, সোশথ সোি জবৌ; 

প্রতি জবৌ চশল তনশয় সোি থশল, আর 

প্রতিটি থশলশি আশে সোি মো্ো্র । 

মো্ো্র তপছু আশে জগোটো সোি েোনো; 

জলোকটি চশলশে পশথ, নো কতর বোহোনো । 

েোনো, মো্্োর, থশল আর জবৌ তনশয় 

ক’টি িোর হশব বল পোলোশমৌ তগশয় ?  

 

দুটি ধঁধো 

  
 

প্রথম ধঁধোর সমোধোন: 

এিোশব তবচোর কতর জলনশদনটোয়: 

পঁতচ  টোকোর খোদ্য িোরো জমোট খোয় । 

কযোত য়োর তত্র  জথশক জসই টোকো জকশট 

তফতরশয় তদশয়শে বোতক টোকো তদশি জঁশট । 

িো’জথশকই ওশয়টোর তনল টিপ িোর; 

ফশল তিন বন্ধুর খরচ এবোর 

কী হল িো জদখো র্োক নতুন তহসোশব, 

কী িোশব টোকোটোর জখঁ্ িোরো পোশব ? 

পঁতচ টি টোকো তনল আশগ কযোত য়োর,  

িোর সোশথ আরও দুই জনশে ওশয়টোর । 

কোশ্ই িোশদর জমোট খরচ জিো পোকো 

পঁতচ  আর দুই জমোট সোিো টি টোকো । 

িোর সোশথ তিন ্শন এক টোকো ক’জর 

জমোট তিন টোকো িোরো হোশি জনয় ধ’জর । 

কোশ্ই সোিো  আর তিন জর্োগ তদশয় 

তিতর টো টোকো জমোট তদলোম তমতলশয় । 

তদ্বিীয় ধঁধোর সমোধোন: 

৭ + ৭x৭ + ৭x৭x৭ + ৭x৭x৭x৭ 

  = ২,৮০০ । 

 

                        দীপক বোগচী 
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শ্রী প্রসূন কুমোর জদ 

জমশসোম োশয়র সশঙ্গ একটি দুপুর 

মতণষো িটোচোর্ ্

           

         জমশসোম োই আমোশদর বড় আদশরর জিহপরোয়ণ, সোতহিযশপ্রমী, সমো্শসবক, ও 

সহ্রদয় একটি মোনুষ তর্তন জেোটবড় অশনশকর হৃদয় স্প  ্ কশরশেন িঁর িোশলোবোসো ও 

সহৃদয়িো তদশয় ।  জমশসোম োয়শক সবসমশয় জদশখতে এক্ন বয়ঃশ্যষ্ঠ শ্রশদ্ধয় ব্যতক্ত 

তহসোশব ।  ওনোর সশঙ্গ পতরচয় ১৯৯০ সোশল ওনোর সর্ত্তর বের পূতির্ অনুষ্ঠোশনর সময় 

জথশক ।  িখন জথশকই জমশসোম োশয়র কোশে পুশরোশনো তদশনর গল্প শুনশি খুব িোল লোশগ ।  

         আমোশদর জমশসোম োই শ্রী প্রসূন কুমোর জদর ্ন্ম ১৯২০ সোশল ।  উতন প্রচণ্ড জমধোবী 

েোত্র তেশলন ।  জপ্রতসশডতন্স কশল্ জথশক জকতমতিশি প্রথম স্থোন অতধকোর কশর উর্ত্তীণ ্হন ।  

িোর ্ন্য িখনকোর তদশন ৮০ টোকো পুরস্কোর পোন ।  জসই টোকো তদশয় কশল্ িীশটর 

জদোকোন জথশক অশনক বই জকশনন ।  

      সোতহিযচচ্্চোয় জমশসোম োশয়র অদম্য উত সোহ ।  লস্ অযোশঞ্জশলশসর ‘জখয়ো’ পতত্রকোটি 

চোলোশনোর ্ন্য অক্লোন্ত পতরশ্রম কশর বহুতদন পতত্রকোটির সম্পোদনো কশরশেন ।  তবশদশ  

বোংলো িোষোয় বোংলো অিশর জলখো পতত্রকো সীতমি সংখ্যক অনুগ্রোহীর কোশে উপস্থোতপি 

করো সহ্ কো্ তেল নো ।  প্রথশম পতত্রকোটিশক হোশি তলশখ প্রকো  করো হয় ।  পশর 

জমশসোম োশয়র প্রশরোচনোয় বোংলো ফে ব্যবহোর কশর পতত্রকোটি প্রকোত ি হয় ।  এই 

পতত্রকোটি প্রকোশ র সব দোতয়ে জমশসোম োয় সোগ্রশহ বহন কশরন ।  

       জমশসোম োয়শক প্রথম জথশকই আতম এক প্রবীণ, প্রোজ্ঞ গুণী মোনুষ বশল শ্রদ্ধ্বো কশর 

এশসতে ।  ওনোর অপতরসীম চধর্,্ অদম্য উত সোহ, জিহোদ্র ্ হৃদয় এবং সবদ্ো হোস্যমুখ 

আমোশদর উদ্বুদ্ধ্ব করশে ।  ওনোর সহৃদয়িো ও আত্মতবশ্বোস আমোশক অনুপ্রোতণি কশরশে ।  

জকোনও অসুতবধোর কথো উেশল বশলশেন, “ওটো জকোনও ব্যোপোরই নয়, সব ঠিক হশয় র্োশব।”  

ওনোর আশরকটি অসোধোরণ গুণ হল প্রখর স্মৃতি তক্ত ।   আমরো গিকোশলর কথো আ্  
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জমশসোম োয় বশললন কো্ী সোশহব িোতর রতসক জলোক তেশলন ।  

তিতন হোসশল নোতক ‘কতড়বরগো কঁপশিো’ (জমশসোম োশয়র 

কথোয়) ।  জমশসোম োশয়র মো তেশলন জগঁড়ো তহন্দু নোরী ।  অশনক 

রকম তনয়মকোনুন বোতড়শি ।  তকন্তু কো্ীসোশহশবর অবোধ 

আনোশগোনো তেল ওনোর বোতড়শি ।   

        এবোর আশরকটি র্ঘটনোর কথো বলশলন ।  ওঁশদর পোক্ 

সোকো্শসর তব োল বোতড়র চোতরতদক তর্ঘশর তেল চওড়ো কোতন ্ ।  

জসই কোতন ্ স্বিোবিঃই কোশকশদর তবচরণশিত্র হশয় দঁড়োল 

এবং িোশদর আওয়োশ্ ও জনোংরোতমশি তবরক্ত হশয় উেশলন 

সকশল ।  িখন কোশকশদর িয় জদখোশনোর ্ন্য জকনো হল একটি 

‘এয়োর গোন ।’  জমশসোম োয় জসই বন্দুক তনশয় বশস আশেন, 

কোশকশদর উতপোি শুরু হশলই চোলোশবন বন্দুশকর গুতল ।  এমন 

সমশয় কো্ীদো এশলন, ত্শজ্ঞস করশলন, “তুতম বন্দুক চোলোশি 

্োন ?  দঁড়োও জিোমোশক জদতখশয় তদই ।”  এই কথো বশল 

বন্দুকটি কী িোশব চোলোশি হশব সব জদতখশয় তদশলন ।  এখোশন 

বলো র্োয় কো্ীসোশহব জর্োদ্ধো তহসোশব তদ্বিীয় তবশ্বযুশদ্ধ অং গ্রহণ 

কশরন ।  

        আতম এবোর ত্শজ্ঞস করলোম, “জমশসোম োয় আপতন 

কখশনো কো্ীদোর বোড়ী জগশেন ?”  জমশসোম োয় বলশলন তিতন 

জব  কশয়কবোর কো্ীদোর বোড়ী জগশেন ।  কো্ীদোর প্রথম 

সন্তোন ‘বুলবুল’ খুব িোল গোন গোইি, তকন্তু অল্প বয়শস মোরো র্োয়।  

িোরপশর দুই জেশল, সোতন ও তনতন ।  িোরো জেোটশবলোয় প্রচণ্ড 

দুরন্ত তেল ।  গোশয়র ্োমোকোপড় তঁশড় জফলশিো বশল খোতল 

গোশয় জরশখ তদশিন কো্ীদোর স্ত্রী ।  মোশঝ মোশঝ িোশদর িোল 

রকম প্রহোরও চলি ।  কো্ীদো বলশিন, “আহো জমশরোনো ।  

কৃশষ্ণর ্ীব ।”  এখোশন একটি জেোট গল্প বলশলন ।  কো্ীদো 

িখন গ্রোশমোশফোন কম্পোতনর জট্রনোর তেশলন ।  মোশঝ মোশঝ 

উপহোর জপশিন ।  একবোর এক ত ত  জিে পোরতফউম বোড়ী 

তনশয় এশলন ।  জেশলরো জসটিশক জফশল তদশয়শে ্োনোলোর 

বোইশর।  জবৌতদ িীষণ অসন্তুি হশবন এবং প্রহোর অতনবোর্ ্।  এই 

তবপদ জথশক রিো করশি কো্ীদো জেশলশদর গোন জ খোশি 

বসশলন ।  গোনটি ম্োর – 

সোতনশর তনতনশর ধোপোর ধোশর – গোধো গোশর সোশর গোমো পোধো ।  

(জমশসোম োশয়র স্মৃতিচোরণ) 

 

এই গোন জসোনোর পর তক  োসন সম্ভব ? 

        কো্ী ন্রুল ইসলোশমর সম্বশয আরও তকছু কথো বলশলন 

জমশসোম োয় ।  কো্ী ন্রুল ইসলোম তব্রটি  আতমশ্ি জর্োগ জদন 

ও হোতবলদোর জম্র হন ।   উতন অশনকতদন করোতচশি  

হুবহু মশন করশি পোরশবো নো ।  তকন্তু জমশসোম োই ষোট বের 

আশগর কথো স্বচ্ছশন্দ বশল র্োন ।  ওনোর কোশে বশস গল্প শুনশি 

খুব িোল লোশগ ।  আ্শক আতম গি সপ্তোশহ জমশসোম োশয়র 

সোতন্নশধ্য জর্ কথো হল িোর জথশক তকছু তলখতে ।  

      জমশসোম োশয়র সশঙ্গ কথো হতচ্ছল কো্ী ন্রুল ইসলোশমর 

সম্বশে ।  আতমই ্োনশি চোইলোম ন্রুল ইসলোশমর সম্পশক্ 

ওনোর তক মশন আশে ।  উতন বলশলন “আশর কি সোতন্নধ্য 

জপশয়তে কো্ীদোর ।  উতন আমোশদর বোতড়শি আসশিন ।  

জিোমোশক গল্প বতল জ োন ।”  আ্ ওনোর তনশ্র মুশখ বলো 

স্মৃতিচোরণ আপনোশদর কোশে তুশল ধরতে ।  

       কো্ী ন্রুল ইসলোশমর সশঙ্গ ওনোর জদখো র্খন উতন 

স্কুশল পড়শিন, বয়স দ  তক এগোশরো ।  জমশসোম োয়শদর তব োল 

বোড়ী তেল পোক ্ সোকো্শস ।  জসই বোতড়শি ন্রুল আশসন 

জমশসোম োশয়র তদতদশক গোন জ খোশি ।  িখন কো্ী সোশহব 

কো্ করশিন কলতম্বয়ো গ্রোশমোশফোন কম্পোতনশি এক্ন জট্রনোর 

তহসোশব ।  জমশসোম োশয়র তদতদ এক সঙ্গীি প্রতিশর্োতগিোয় 

অং  গ্রহণ করোর ্ন্য ন্রুশলর কোশে িোতলম জনন ।  কো্ী 

ন্রুল জর্তদন প্রথম এশলন ওঁশদর বোতড়শি। জসতদনকোর বণন্ো 

তদশলন জমশসোম োয় ।  

        জসতদন জিোরশবলো কো্ী সোশহব আসশবন ।  জদউতড়শি 

গোতড় কখন এশস জপৌঁেশব বশল সবোই উদগ্রীব হশয় রশয়শে ।  

অবশ শষ গোড়ী এল এবং কো্ীসোশহব নোমশলন ।  

কো্ীসোশহশবর গোশয়র রঙ আবলু  কোশের মি কোশলো ।  মোথোয় 

ঝঁকড়ো চুল ।  পোন জখশিন, জেঁট লোল ।  জলোশক বলি ‘টিশকয় 

আগুন ।’  দর্ো তদশয় ঢুশক তব োল জর্ঘোরোশনো তসঁতড় তদশয় 

ন্রুল ওপশর    উেশেন ।  তসঁতড়শি জমশসোম োয় অশপিো 

করতেশলন ।  ন্রুল ওনোশক জদশখ সশম্বোধন করশলন ‘কী 

বোবুসোশহব কী খবর?’ জসই জথশক ‘বোবুসোশহব’ বশলই   

ডোকশিন ।  তসঁতড়র মোথোয় মো দঁতড়শয় তেশলন ।  কো্ীসোশহব 

িঁশক ত্জ্ঞোসো করশলন, ‘মো আপনোর কটি জেশল ?’ মোর উর্ত্তর, 

‘আমোর জিো ওই একটিই জেশল ।’  িোই শুশন কো্ী সোশহব 

বলশলন ‘আ্ জথশক িোহশল দুটি হল ।’ অথো্ত  তিতন তনশ্শক 

ওনোর সন্তোন বশল অতিতহি করশলন ।  কো্ীসোশহব তদতদশক জর্ 

গোনটি ত তখশয়তেশলন জসটি এখশনো প্রচতলি – 

 

জকোন কূশল আ্ তিড়শলো িরী, জস জকোন জসোনোর গঁশয়  

আমোর িোটির িরী আবোর জকন উ্োন জর্শি চোয় ?    
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জমশসোম োশয়র জেোট জেোট র্ঘটনোর স্মৃতিচোরশণর মধ্য তদশয় এক 

তব োল ব্যতক্তশত্বর পতরচয় পোওয়ো র্োয় ।  মশন হয় র্তদ সময় ও 

সোধ্য থোকশিো, ওনোর ব্যতক্তগি স্মৃতিচোরশণর উপর একটি বই 

জলখো জর্ি ।  প্রশিযক মোনুশষর চলোর পশথর অতিজ্ঞিো তদশয়ই 

‘্ীবশনর ্লেতব’ চিরী হয় ।  জমশসোম োশয়র ্ীবশনর 

কশয়কটি ‘্লেতব’ এখোশন তুশল ধরলোম । 

তেশলন ।  জসখোশন জমৌলবী সোশহশবর কোশে ফোতস ্ জ শখন ।  

ওনোর বোসনো তেল ওমর চখয়োশমর অনুবোদ করোর ।  িোরপর 

জমশসোম োয় আরও বলশলন জর্ কো্ী ন্রুল ইসলোম 

রো্শদ্রোশহর অপরোশধ তব্রটি  সরকোর কতৃক্ জগ্রফিোর হন এবং 

কোরোবোস কশরন ।  তবচোর সিোশি র্খন ত্জ্ঞোসো করো হয় কো্ী 

সোশহশবর জকোনও বক্তব্য আশে তকনো, তিতন বশলন, “মুশখ 

বলশবোনো, তলশখ তদশি পোরশবো ।”  উতন জর্ িোষণ তলশখতেশলন, 

জসটি একটি পুতস্তকো তহসোশব প্রকোত ি হয়, নোম ‘রো্বন্দীর 

্বোনবন্দী ।’  প্রকোশ র পর তব্রটি  সরকোর জসটি বোশ্য়োপ্ত 

কশরন ।  

        কো্ী ন্রুল ইসলোশমর সম্বশয অশনক তকছুই অশনশকর 

্োনো ।  আ্শকর জলখো, ন্রুশলর ্ীবন কোতহনী নয় ।  

আ্শকর জলখো, আমোশদর সকশলর তপ্রয়, শ্রশদ্ধয় জমশসোম োশয়র 

কোে জথশক স্বল্প সমশয় আহৃি তকছু তবশ ষ স্মরণীয় িশথ্যর 

উপস্থোপনো ।  ওনোর মশনর মতণশকোেোয় এখশনো িোস্বর হশয় 

রশয়শে সর্ত্তর/আত  বেশরর পুশরোশনো স্মৃতি এবং িোর মশধ্য 

এখশনো রশয়শে জসই স্মৃতিচোরশণর আকোঙ্খো ।  সংতিপ্ত 

আশলোচনোর জ শষ জমশসোম োয় বলশলন, “্োন ন্রুল ্োি 

মোনশিন নো ।  েোকুর র্ঘশর ঢুকশিন অন্যরো আপতর্ত্ত নো করশল ।  

ওনোর একটি কতবিো আমোর মশন আশে – 

 

্োশির নোশম বজ্জোতি সব, ্োি্োতলয়োত  জখলশে জুয়ো,  

ছুশলই জিোর ্োি র্োশব ? ্োি জেশলর হোশির নয়শিো জমোয়ো ।  

িোগীরথী জগোদোবরী নমদ্ো তসন্ধু কোশবরী  

পতবত্রিো আসশব জকোথো সবই র্তদ হয় অশুতচ 

বলশি পোতরস তবশ্বতপিো িগবোশনর জকোন জস ্োি  

জকোন জেশল িোশক ছুশল পশর অশুতচ হয় ্গন্নোথ ? 

িগবোশনর ্োি র্তদ নোই জিোশদর জকন ্োশির বোলোই 

জেশলর মুশখ থুতু তদশয় মোর মুশখ তদস ধুশপর জধঁয়ো ? 

্োশির নোশম বজ্জোতি সব, ্োি্োতলয়োত  জখলশে জুয়ো ।”  

 

(কতবিোটি উদ্ধৃি করো হল জমশসোম োশয়র স্মৃতিচোরণ জথশক ।  

আসশল কতবিোটি আরও বড় । ) 

 

       প্রথশম এিগুতল লোইন মশন করশি একটু অসুতবধো হশলও 

দুশয়কবোর বলশলন, “দঁড়োও মশন করশি দোও ।”  িোরপর 

র্িটো মশন এল বলশলন ।  আতম গি তিতর  বেশরর 

অতিজ্ঞিোয় এবং জমশসোম োশয়র সোহচোশর্ ্ কখশনো জদতখতন 

জকোনও মোনতসক ক্লোতন্ত, অবসোদ বো তবষোশদর জর  ।  উতন 

তনরলস পতরশ্রম কশরশেন ‘জখয়ো’ পতত্রকোটি প্রকো শনর কণধ্োর 

তহসোশব ।   
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              প্রসূন কুমোর জদ, আমোশদর কোশে ‘জমশসোম োয়’ – র্োরো ‘জবঙ্গতল অযোশসোত শয় ন অফ সোদোন ্কযোতলফতনয়্ো (BASC)-

জক’ জব ী তদন ধশর ্োশনন, উতন িোশদর মশধ্য এক্ন ।  এই জমশসোম োয়শদর মি মোনুষশদর হোি ধশরই BASC-র দুগো্ পুশ্োর 

্ন্ম ।  এেোড়ো উতন বোঙোতল ্ীবশনর ব্যোতপ্তর এক্ন তবদগ্ধ দ ক্ ।  

 

প্র: আতম র্ো শুশনতে, আপতন ্ীবশনর মোঝোমোতঝ সমশয় এশসতেশলন ।  ওই সমশয় এই ্োিীয় জকোনও বড় তসদ্ধোন্ত জনওয়ো জিো 

কঠিন ।  জকোনও তবশ ষ কোর্ক্োরণ তেল তক এই তসদ্ধোন্তর জপেশন ? 

উ: হযঁ, আতম র্খন আতস িখন আমোর বশয়স পেো  ।  জস সমশয় বন্ধুরো আমোশক বশলতেল, পোগল ।  তকন্তু আমোর জিো একটি 

মোত্র জমশয় ।  আমোর আসোর ঠিক চোর মোস আশগ আমোর জমশয়-্োমোই মোইশগ্র ন তনশয় এখোশন চশল আশস ।  ওশক েোড়ো 

কী িোশব থোকশবো !  িোই িোবলোম আতমও চশল র্োই ।  

 

প্র: তসদ্ধোন্ত জিো তনশলন, তিসো জপশি জকোনও অসুতবধো হয়তন ?  কী তিসোশি এশসতেশলন ? 

উ: আতম এশসতেলোম ‘থোড ্ জপ্রশফশরন্স” তিসোশি ।  ফোস্ট্ জপ্রশফশরন্স হল স্পোউস, জসশকণ্ড সন্তোন, আর র্োরো সোইন্স, 

এতঞ্জনীয়োতরং, একনতমক্স, আর জমতডকোল – এই চোরশট তবষশয়র জর্ জকোনও একটোশি দি িোরো পোয় থোড ্জপ্রশফশরন্স ।  

আতম এশসতেলোম সোইন্স টিচোর পতরচশয় ।  

 

প্র: জদশ  জকোথোশয় পড়োশিন? 

উ: র্োদবপুর ইতনিোতসট্িশি, আতম জসখোশন জর্োগ তদই ১৯৪৬এ, রোয়শটর সমশয় ।  িোর আশগ কলকোিো ইতনিোতসট্িশি তরসোচ ্

স্কলোর তেলোম ।  

 

প্র: শুশনতে কলকোিোয় জর্টো অরতবন্দ িবন, জসখোশন আপনোর জেশলশবলো জকশটশে ।  

উ: হযঁ, আমোর ্ন্ম কলকোিোয় ১৯২০জি ।  কলকোিোর জসক্সতপয়োর সরণীশি অরতবশন্দর বোতড় জর্টো জসখোশন আমোর 

জেশলশবলো জকশটশে ।  ওখোশন অরতবন্দ ্শন্মতেশলন তকনো ্োতননো, িশব উতন ওখোশন বড় হশয় তেশলন ।  পশর আমরো চশল 

আতস পোক ্সোক্োশস ।  

 

প্র: এবোশর আতস লস এশঞ্জশলশস ।  BASC-র পুশ্ো কী কশর আপনোশদর হোি ধশর শুরু হল? মোশন িখন জকোথোশয় হশিো আর 

খরচ কি তেল? 

উ: প্রথম হয় সোন মোতরশনো-র Huntington Drive-এ একটো বোতড়শি ।  িখন স্কুলগুশলোশি জকোনও ধমীয় অনুষ্ঠোন হশি 

তদি নো ।  চোচও্ তদি নো ।  তবশ্বোস করশব তক পুশরো পুশ্োশি খরচ হশয়তেল মোত্র চোর  ডলোর ।  তব্য় পোল জপ্রতসশডে 

তেশলন জসই সমশয়, আর আতম িোইস জপ্রতসশডে ।  ষোট/সর্ত্তর ্ন জলোক এশসতেল ।  একটো নোটক হশয়তেল ।  পশরর বোর 

্োয়গোর অিোশব প্যোসোশডনোয় আমোর এই বোতড়র রোস্তোশিই আর একটু দতিশণ জমসতনক জটম্পশল তদ্বিীয় পুশ্ো হয় ।  

এতরশ্োনো জথশক একদল জলোক আসি, ওশদর জকোনও পূ্ো হশিোনো বশল ।  একটো কথো তকন্তু ঠিক, আমোশদর পুশ্োর 

ধমীয় তনয়ম কোনুন জর্ িোশব তনষ্ঠোর সশঙ্গ পোলন করো হশিো সবোই িোর খুব প্র ংসো করি ।  

     

 জমশসোম োশয়র সশঙ্গ সোিোত কোর  

 রুমী বোগচী  

(এই সোিোত কোরটি তব-এ-এস-তসর তনউ্শলটোর “সংবোদ তবতচত্রো”-র ১ম বষ,্ ২য় সংখ্যো জথশক পুনমুত্দ্রি হল ।) 
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প্র: িোরপর আপনোর মোনস সন্তোন ‘জখয়ো’ কী িোশব ভূতমষ্ঠ হল? 

উ: প্রথম ‘জখয়ো’র সশঙ্গ ্তড়ি তেল ধ্রুবো বসু রোয়,  ংকর কয়োল আর একটি জেশল, UCLA-জি জপোস্ট ডটশরট তেল – কী 

একটো গোঙ্গুলী ।  দু এক বের বোশদ ধ্রুবো জেশড় জদয় ।  ওরো িখন আমোশক বশল editor হশি ।  জসই জথশক আতে ।  

 

প্র: িখন জিো হোশি জলখো জবশরোি, আতম জদশখতে হোশি জলখো জসই ‘জখয়ো’ ।  জক জক জলখোর মি এই পতরশ্রশমর          

কো্টো করি?  

উ: প্রথশম ধ্রুবো তলখশিো, পশর আতম ।  আতম পোিো িো্ করো, তপন-আপ করো, জমল করো সবই করিোম ।  

 

প্র: কোশক জমল করশিন ?  এই হোশি জলখো পতত্রকোটো সবোই কী িোশব জপি? 

উ: সব জমম্বোরশক জমল কশর পোেোিোম ।  ষোট/সর্ত্তরিো কতপ করো হশিো ।  হোশি জলখো newsletter-ও জবশরোশিো জসই 

সমশয় ।  িোরপর বয হশয় র্োয় ।  িখন জিো computer-এর সুশর্োগটো তেল নো ।   

 

প্র: এবোশর একটু জসনতসটিি প্রশ্ন ।  কো্ করশি নোমশলই জিো হো্োর রকম সমোশলোচনোর ্ন্ম, কখন প্র ংসো, আবোর জর্ 

জকোনতদন কো্ কশর জদখোয়তন জসও অনোয়োশস তনন্দো করশি শুরু কশর ।  এসবশক আপতন কী কশর সোমশলশেন ? 

উ: হযঁ, জসরকম তকছু সমোশলোচনো জিো হশয়শেই এখন আর জস সব মশন রোতখতন ।  িশব একটো ব্যোপোর মশন আশে, অনুষ্ঠোশনর 

প্রোইম সময় তনশয় একটো মশনোমোতলন্য হশয়তেল ।  জস সমশয় বোঙ্গোলীরো থোকশিো Pasadena অেশল আর Orange 

County-জি ।  Cerritos-এ জস সমশয় dairy farm তেল ।  দতিশণর বোঙ্গোলীরো িোবশি শুরু করল িোরো 

অনুষ্ঠোশনর প্রোইম সময় পোশচ্ছ নো, ওরো অবশহতলি ।  এটো িোবশি িোবশি একসমশয় ওরো আলোদো হশয় জগল ।  িশব ওরো 

আলোদো হশয় জর্ তমটিং কশরশে িোশি আমোশক জডশক তনশয় জগশে ।  

 

প্র: এবোশর আপনোর ব্যতক্তগি ্ীবশন তফশর আতস ।  কলকোিোর ব্যস্ত ্ীবন জথশক মধ্য বয়শস এখোশন এশস সম্পূণ ্অন্য 

ধরশনর ্ীবশন প্রশব  করশি জকোনও অসুতবধো হয়তন ?  

উ: একটু জিো হশয়ইতেল ।  বোবো ICS তেশলন বশল জদশ  থোকশিই European ্ীবন র্োত্রোয় তকছুটো অিযস্ত তেলোম ।  জস 

সমশয় District Judge-রো জব ীরিোগই হশিো সোশহব ।  িোশদর সোশথ আমোশদর তম শি হশিো ।  এেোড়ো এখোশন এশস 

সোরো সপ্তোহ কো্ করশলও প্রশিযক weekend-এ মতন্দশর জর্িোম ।  সোরোতদন ওখোশন কোটোিোম ।  এশি জদশ র অিোব 

তকছুটো তমটি ।  

 

প্র: সবশ শষ ্োনোর ইশচ্ছ – আপতনশিো প্রোয় চতি  বের আশগর লস এশঞ্জশলশসর বোঙোলী ্ীবনশক জদশখশেন ।  িখশনর 

সোশথ এখশনর বোঙোলীর সোমোত্ক ্ীবশনর জকোনও পোথক্য কী জচোশখ পশড় ?  

উ: একটো পোথক্য জিো অবশ্যই বোঙোতল ্নসংখ্যো ।  আর জস সমশয় আতম েোড়ো জবত রিোগই অল্প বশয়সী তেল ।  পতচ  জথশক 

তিতরশ র মশধ্য ।  িোশদর জেশলশমশয়রো জেোট ।  ফশল তবশয়র অনুষ্ঠোন, গ্রযোজুশয় ন পোটি ্কম তেল ।  ্ন্মতদন হশিো 

অশনক।  পুশ্ো মোত্র একটো তেল ।  জদশ র আটিস্্ট এশন গোন নোটশকর অনুষ্ঠোন কম হশিো ।  এখন জিো এশদশ  জথশকও 

জদশ র অশনক তকছু জিোমরো পোচ্ছ ।   

 

           এই সোিোিকোশরর ্ন্য BASC-র পি জথশক জমশসোম োইশক শ্রদ্ধোর সশঙ্গ অশনক ধন্যবোদ ্োনোই ।   

           আমোশদর সবোর প্রণোম রইল । 
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দূর জথশক জদশখ জেোশট নতন্দিো, মোতসমোশক তগশয় ধশর । 

“আপতন তক হন পত্রোতলকোর মো ?” এই কথোটি ব’জল 

তন্ পতরচয় তদশিই তিতনও জটশন লন িোশক জকোশল ।  

িোর পশর জদখো হল এশক এশক িঁশদর সবোর সশন, 

আবোর িঁশদর সহোয়িোশিই পতরচয় ্শন ্শন । 

 

এর পশর িঁর সোশথ কিবোর হশয়শে আমোর জদখো, 

িঁর কোে জথশক িঁরই চিতর বোংলোর ফে জ খো । 

নতন্দিোরই কোকো ও দোদুর কিনো ম্োর গল্প 

কশরশেন তিতন স্মৃতিচোরণই, তেল নোশকো র্োহো অল্প । 

অবসরকোশল টিতিশি বোংলো তসতরয়োল বশস জদখো 

তবশনোদন িঁর, র্ঘশরশি র্খন সকশল তকংবো একো । 

নতন্দিোরও সখ তেল জদখো জস সব তসতরয়োলই, 

জমশসোম োশয়র সোশথ আশলোচনো চলি িোইশিো খোতল । 

 

সোদো র্ঘন চুশল মোথো িঁর ঢোকো, জেোশটোখোশটো জদহ খোতন, 

সুস্থ, সবল, ঋজু ত রদঁড়ো, তিগ্ধ, মধুর বোণী । 

বহু গুণ িঁর, তবদ্যোয় তিতন বীণোপোতণ-বরপুত্র, 

ত িকিোয় তিতন হন জর্ন বৃহস্পতি-সমশগোত্র ।  

তনয়তমি তিতন পড়োশিন তগশয় জবদোন্ত সংস্থোয় 

বোংলো িোষোটি, ব্রহ্মচোতরণী ও প্রব্রোত্কো সবোয় । 

শ্রীরোমকৃষ্ণ আর িঁর কটি ত শষ্যর ’পশর জলখো 

বইগুতল তিতন ইংরো্ী িোষোয় তদশয়শেন রূপশরখো । 

শ্রীঅরতবশন্দর িোবধোরো তিতন তনশলন আপন কতর’, 

পতণ্ডশচরীশি িীথগ্মন কশরশেন িদুপতর । 

 

িঁর গুণগোন আর গশল্পর নোইশকো অবতধ আর, 

িবু এইখোশন থোতম তদশয় িঁর পোশয়শি প্রণোম আমোর । 

 

‘প্রসূন কুমোর জদ’ এই নোশমশি র্তদও বো পতরচয়, 

তিতন আমোশদর কোশে শুধু হন তপ্রয় জমশসোমহো য় । 

২০০৩-এ লং বীশচ তগশয় বঙ্গ-সশম্মলশন 

িঁর সোশথ জমোর হল পতরচয় কী এক শুিিশণ । 

র্োদবপুশরশি ইতঞ্জতনয়োতরং পশড়তে চোরটি বের, 

আটটি বের ত িক পশদ জথশকতে অিঃপর । 

র্তদও জমোশদর তবচরণভূতম একই প্রতিষ্ঠোশন 

তেল বহু তদন, িবু হয়তনশকো জদখো জকন জকবো ্োশন ? 

 

িঁর পতরবোর সোশথ পতরচয় জমোর পশর জখশপ জখশপ   

হশয়শে জসটোই বলব প্রথশম এইখোশন সংশিশপ । 

নতন্দিো, জমোর সহধতমন্ী, পূশবই্ পতরতচি 

তেল িঁর পুশরো পতরবোর-সোশথ, িো বোল্য-কোতহনী জিো । 

নতন্দিোরই খুড়তুি জবোন, মঞ্জরী নোম র্োর, 

জস তেল স্কুশলর বন্ধু িঁশদরই কন্যো, পত্রোতলকোর । 

এেোড়ো জিো িঁর তেল সিীথ ্নতন্দিোর জেোটকোকো, 

জপ্রতসশডতন্স কশলশ্ দু্শন জকতমতিশি হন পোকো । 

নতন্দিোরই েোকুদো্র কোশে পশড়শেন কশলশ্শি, 

র্ঁর কি কথো বশলশেন জমোশর উতন গল্পশি জমশি । 

এই পতরবোর সোশথ জিো আমোর আশরো আশে পতরচয়, 

পত্রোতলকোর স্বোমী সোগরও আমোর সিীথ ্হয় । 

দু্শন আমরো র্োদবপুশরশি একসোশথ পড়ো েোড়ো 

ত িকিোও কতর একসোশথ অধ ্যুশগর বোড়ো ।  

 

জটক্সোস হশি পোতড় জদই র্শব লস্ অযোশঞ্জশলস্ পোশন 

পতরবোর তনশয়, প্রথশম তচতননো কোউশক নূিন স্থোশন । 

র্োশহোক এবোর আতস জস গশল্প বঙ্গ সশম্মলন 

কী িোশব র্ঘটোল আমোশদর দুই পতরবোশরর তমলন । 

সশম্মলশনর বড় হলর্ঘশর প্রশব  পশথর পশর  

জমশসোম োইশক আমোর শ্রদ্ধোর্ঘয্ 

দীপক বোগচী 
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িঁর বোঙোতল সংস্কৃতির প্রতি িোশলোবোসো, 

অক্লোন্ত জচিোয় িোশক এতগশয় তনশয় আসো - 

িঁর যুবশকর মশিো অফুরন্ত প্রোণ  তক্ত, 

বয়শসর সংখ্যোর সোশথ কশরশে চুতক্ত ।  

িঁর সহ্ সরল মোত্ি্ মন - 

িোলশবশসশে সকলশক কতরয়ো আপন  ।  

আমোশদর জসই তপ্রয় জমশসোম োয়শক,  

্োনোই অন্তশরর প্রোণ িরো প্রণোম  ।  

আ্ আতম বলশি চোই  

আমোশদর তপ্রয় একটি মোনুশষর কথো - 

 রশির প্রিোশির আশলোর মশিো তিগ্ধ িঁর ব্যতক্তত্ব ।  

িঁর সোতন্নধ্য আমোশদর মনশক আপ্লুি কশর  ।   

তবনম্র  োন্ত মুশখর হোতস, 

উদ্ভ্রোন্ত র্ঘন পোকো চুশলর রোত , 

জপো োশক ধুতি পোঞ্জোবী চোদশর জর্ঘরো, 

িঁশক কশরশে আ্ বোঙোতল জসরো  ।  

একটো ্নতপ্রয় হশয় ওশেতন ।  িোর কোরণ ওটো জফোশনটিক 

জবসড তেল নো । জমশসোম োয় বলশিন জর্ সমস্ত জলটোরগুশলো 

জব ী ব্যবহোর হয় জসগুশলো কী-জবোশডর্ মোশঝর লোইশন আশে 

র্োশি আমোশদর টোইপ করশি সুতবশধ হয় । 

জমশসোম োশয়র সশঙ্গ খুব র্ঘতনিিো হয়, জর্ বের  ২৫িম জখয়োর 

প্রকো নোর পুশরো দোতয়ত্ব আমোর ওপর পশড়তেশলো। তসদ্ধোন্ত হশয় 

তেল জখয়োর কিোরশপশ্ পূব ্ প্রকোত ি জখয়োর কিোর তদশয় 

জকোলো্ েতব বোনোশনোর ।  জসই সূশত্র ওনোর বোড়ীশি কশয়কবোর 

তগশয় অতি র্শত্ন রোখো পুরোশনো জখয়োর কতপ গুশলো তনশয় আতস 

স্কযোন করোর ্ন্য ।  িখন প্রথশম জদখলোম প্রথম প্রকোত ি 

হোশি জলখো জখয়ো !  মনটো আনশন্দ জনশচ  উেশলো ।  অিীি জর্ন 

বিম্োশন ধরো তদশলো ।  মশন এশস জগল এস ওয়োশ্দ আলীর 

তবখ্যোি উতক্ত: ‘জসই ট্রোতডসন সমোশন চশলশে ।’  

জমশসোম োইশয়র ্ন্যই হোশি জলখো জখয়ো জথশক আ্শক জখয়ো 

একটো সুন্দর আন্ত্ো্তিক বোংলো পতত্রকোয়  পতরণি হশয়শে ।  

জখয়ো র্িতদন থোকশব জমশসোম োইশয়র অনবদ্য দোনও িিতদন 

জঁশচ থোকশব।  

            ১৯৮৮ সোশল বোতেশমোর জথশক ্ন্স হপতকন্স েোড়োর 

সময়ই ্োনশি জপশরতেলোম জর্ লস্ অযোশঞ্জশলশস এক ্ন 

বোঙোলী আশেন তর্তন কতম্পউটোশর বোংলো টোইপ করোর ্ন্য ফে 

উদ্ভোবন কশরশেন ।  লস্ অযোশঞ্জশলশস এশস দুগো্ পূ্োর সময় 

জমশসোম োয় অথো্ৎ ডঃ প্রসূন কুমোর জদর সোশথ পতরচয়      

হশলো ।  পতরচয় হওয়োর সোশথ সোশথ উতন আমোশদর আপন কশর 

তনশলন ।  জমশসোম োশয়র কোশে ফেটো চোইশিই উতন আমোশদর 

বোতড়শি পোঠিশয় তদশলন । 

         জমশসোম োয় জর্ সমশয় বোংলো ফেটো  উদ্ভোবন কশরন 

িখন মোইশক্রোসশের  উইশণ্ডোস এশিো ্নতপ্রয় হশয় 

ওশেতন।  জেোট জবলোয় জদওয়োল পতত্রকো জবর করিোম ।  জসই 

জন োয় পশরর বের জ্যোতিস্কর ডোশক জখয়োয় 

এতডশটোতরয়োল জবোশড ্ জর্োগ তদলোম এবং জমশসোম োশয়র ফে 

তদশয় জখয়োর ্ন্য টোইপ করশি শুরু করলোম ।  প্রথশম ওনোর  

ফেটো টোইপ করশি ম্যোতকনট  কতম্পউটোর লোগশিো ।  পশর 

উইশণ্ডোস ্নতপ্রয় হশল উতন উইশণ্ডোশসর ্ন্যও বোংলো ফে 

বোনোন ।  জমশসোম োশয়র ফেটো এখোনকোর বোঙ্গোলীর মশধ্য খুব  

জমশসোম োই 

সুকুমোর পোল  

শ্রদ্ধোর্ঘয্ 

িপিী জিৌতমক 
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In 1982, this bachelor scribe moved from Texas to LA and got lost, 

Acute myopia and homesickness grew on me - only to accost;  

Just then, a wiry, cheery gray-haired man breezed up to me,  

That year's BASC pujo hall, he cast his flair of intrinsic glee; 

Placing his hand upon my shoulder he patted with spree,  

And my fear of loneliness and the unknown - promptly did flee;  

Second Vijaya Dashami it was for me - ever - away from home, 

Tiya Kidambi had just ended the kid's program bigger than Rome;   

The man who greeted me bore the kindest eyes and the softest palm,  

I fell to the floor and saluted the avuncular soul without qualm;  

Dhoti and kurta clad, his lush white hair was impeccably combed,  

His eyebrows as bushy as mine, all over me his eyes roamed; 

He knew I was new to the big city, knew none and overly depleted, 

His smile wiped away - the BASC Pujo's indifference I was meted;  

One by one he took me to meet many Bangalis living near and far,  

From San Gabriel Valley to the edge of the county in Diamond Bar; 

He is an ex-professor of chemistry from Jadavpur's dome, 

Euclid Avenue of Pasadena keenly flanks his warmest home,  

Like a lame copycat - Mesomoshai - I began to call him, 

Since to all of BASC, he was already a legend with a hymn;   

He - the father-in-law of a zesty sportsman I was soon destined to meet, 

Also, the father of a lovely lady, prettier than the petals she did tweet;  

More Bangalis began to move to the SF Valley shortly after I did moor,  

Cricket teams mushroomed and Mesomoshai I saw more and more, 

His knowledge in science - as vast as his hold on his mother tongue, 

But that is not what shook me to the core and in every rung; 

It was his endlessly congenial, self-effacing and humble ways,  

That kept my heart mortgaged to him and always at life's bays;  

One day, in 1983, he asked me to join his KHEYA magazine band,  

For more frequent access to his joyous proximity, I offered my hand;  

I came to see how painstakingly he built and groomed the magazine,  

The pioneering PC based Bangla typing font, no one had yet foreseen;  

The humanist's KHEYA editorials rarely confined only to local Bengali fuss,  

His pleas hoped for the decline of plight wherever the winds gush;  

 

 

Mesomoshai (Mr. Prasun De)  
Jyotishko Ganguly 
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Indelible his Puranic short story about a Pandab princes's chat with a swan -  

The 90 timeless questions endearing the Indian epics and heritage with èlan;  

Sunday morning brunch-cum-KHEYA meetings in his sweet home,  

Papridi's fine cuisine and Sagarda's humor were the epitome;  

When few dissented, as KHEYA mentor, Meso never lost his cool,  

Never was he late when meetings took place in other homes or school;  

Decisive, without ever hurting a soul, since he is selfless and belted,  

Always extra careful to explain his viewpoint, so contra thoughts melted;  

Seen him drive his car as straight as an arrow even when he was eighty-four,  

Decline a ride from me and others, for timeliness was always in his fore;  

His monochromatic, perfectly fitting bush shirts I also quietly admired,  

He never overrated, even if the food was delicious and every palate aspired;  

Then came Krishti, VBC Pujo, cricket trips to Apple Valley and much more,  

His gentility and forgiveness always soothed like a giving hot spring's core;  

Artistic chaador he donned during every Pujo upon his chest -  

He wore it atop his elegant kurta, never rivaling with his Khadi silk vest.  

He quietly lives for others wherein ego, vanity never took front seat,  

Memorable lessons - are the Pasadena lion-heart's lifetime's treat.  

May his warm, filial benediction always shower upon us and rake,  

Immortality - he once taught - warrants from what humans give and not take.  
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Eternal Thirst: A Romantic Ballad  
 

Bandana Majumder  

 

Remember! That April evening;  

As the sun set in the crimson western horizon,  

Surrounded by the twinkling stars, the Queen Moon peeped in;  

The leaves of eucalyptus and the palms murmured softly,  

Birds flew to their nests, gently blew the western wind.  

  

You held me close to your chest, my heart started beating fast,  

Embraced me, caressed me and urged softly "Forget me not"!  

I shook, shivered; my senses numbed; and whispered, 

 "I'll wait for you, believe me or not".  

  

The twilight crawls stealthily, the whole world cloaked in dusk;  

Slowly dark solitude hovers overhead as the eagle spreads its wings;  

Comes another dawn, the sun wakes up bringing hopes with its golden rays,  

The dew drops glittering on the blades of grass sooth my eyes.  

My heart leaps with joy, like a violin stirring the strings of my heart,  

I smile and repeat, "Trust me, I will forget you not".  

  

Comes the desolate noon, the shepherd boy playing on the flute in distant meadows,  

Glide and float the leaves of maple and cypress on the garden and bushes,  

I behold around longingly, my eyes filled with tears and sigh,  

 "Come, the day is passing by".  

  

Moments come and go; then comes the twilight and again the night,  

Waking for you, neither could I dream nor slept I,  

The roaring waves of the ocean rise high to grasp the moon,  

Sitting on the shore, staring at the eternal sky,  

I pine, my heart bleeds as I utter, 

 "Come my Love, or else I shall die,  

 My eyes are tired, thirsty are my lips,  

  I yearn and yearn only for your kiss."  
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At the Church with the  

President of the United States 
Benoy R. Samanta 

                                      Thirty-seven years ago, on a Sun    

           day morning in       September of 

1976, I had the rare privilege of attending a church ser-

vice with then President of the United States, Gerald 

Ford and the first lady Betty Ford. Of course, I had no 

business to be inside the church with the President and 

the first lady, and neither did I plan on doing such a 

daring thing. It all happened rather accidentally. How 

do I remember the month and the year so precisely af-

ter so many years? Recently, I found an old box con-

taining many old slides that also included the pictures I 

took of the President and brought me back the memo-

ries of that particular day. 

        I was driving alone along the 16th Street on my way 

to the fisherman’s wharf on the bank of Potomac River, 

to buy some fresh fish. It was a quiet Sunday morning 

with very little traffic and only a few passers-by around 

the area near the White House. As I was driving by the 

St. John’s Episcopal Church located at 16th and H 

Street, I noticed a small group of news reporters and 

cameramen gathered in front of the church. I had a 

sneaky suspicion that perhaps the President would 

soon arrive at the church and the news reporters were 

there to cover him. I couldn’t let this opportunity go to 

see the President of the United States in person. I had 

my Minolta camera with me. I hurriedly parked my car 

on the street right across the church, picked up my 

camera and joined the group of two dozens or so cam-

eramen and reporters. It was a different time. There 

were few plain-clothed securities, but no one bothered 

to ask me any questions or check my identification. 

Only one security man came close to me and looked me 

up from head to toe and then walked away. I asked an 

elderly cameraman whether they were waiting for the 

President to arrive. He confirmed and asked me if I 

wanted to take pictures of the President.  

 

“Stay by my side,” he said, “And let me take a look at 

your camera.” 

The man seemed genuinely nice. He took my camera  

and set the aperture correctly for proper light            

exposure. 

Standing amongst the reporters and the cameramen, I 

waited excitedly for the President to arrive. Slowly and 

steadily, crowd started growing in front of the church 

and across the street.  

  

It didn’t occur to me at that moment why so many re-

porters gathered to cover the President on his way to a 

private prayer service on a Sunday morning. But soon 

afterwards, I found out. Not too long ago, a scandal 

started growing involving his Secretary of Agriculture 

Earl Butz. Earl Butz served as Secretary of Agriculture 

under both President Richard Nixon and Gerald Ford. 

His policies favored large-scale corporate farming and 

an end to New Deal programs, but he is best remem-

bered for a series of verbal gaffes that eventually cost 

him his job as Secretary of Agriculture. On a commer-

cial flight to Los Angeles, California, following the Re-

publican National Convention in Kansas City, Mis-

souri in August 1976, Secretary Butz made a highly 

offensive racist remark in front of entertainer Pat 

Boone and former White House counsel John Dean 

under Nixon administration, when Boone asked him 

why the party of Lincoln was not able to attract more 

blacks. His remarks were so obscene and insulting to 

blacks that it jolted the whole Ford campaign for re-

election. The reporters were there to ask the President 

whether he was going to ask Secretary Butz to resign. 
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Soon, a tan colored Lincoln Continental arrived in front 

of the church with the President and the first lady. It 

was a short ride from the White House All on a sudden  

there were more secret service agents who surrounded 

the President’s car as the President and the first lady  

emerged from the back seat. The St. John’s Episcopal 

Church Rector Dr. John Harper and another church 

official greeted the President and the first lady at the 

curbside and escorted them inside the church. A few 

reporters shouted questions at the President whether or 

not he was going to ask Secretary Butz to resign. The 

President paid no attention to any questions as he was 

ushered inside the church. I saw the President up close 

and was able to take as many pictures as I could during 

this brief period. My purpose to see the President in 

person was served and I had no business to be there 

anymore. It was time for me to leave. It was then; the 

elderly cameraman turned to me and asked,  

 

“Aren’t you going to come in?” 

 

“Will I be permitted to?” I asked. 

 

“We are all going in,” he said. 

 

I had nothing important to do. The fisherman’s wharf 

could wait for a while for me. This was going to be an 

unique experience for me, I thought. I followed the 

hordes of reporters inside the church and took a seat 

with them at the back. While inside the church, I tried 

to spot the President to see where he was seated. I ex-

pected him to be at the front row, but he was not. He 

was seated in a pew few rows behind the front. Later 

on, I found a short history behind the President’s seat 

inside the church.  

 

St. John’s Episcopal Church is a historic Episcopal 

church located near Lafayette Square and the White 

House. Beginning with James Madison, every US Presi-

dent has been an occasional attendee, giving this 

church his nickname, “Church of the Presidents.” Presi-

dent James Madison established this tradition of a 

“President’s Pew,” selecting Pew 2B for his private use 

in 1816. During a renovation in 1843, the Pews were 

renumbered and the President’s Pew became Pew 58. 

President John Tyler asked that Pew 58 be assigned to 

him and paid for its use in perpetuity by Presidents of 

the United States. Additional renovation in 1883  

 

 

renumbered the seat to Pew 54 and this pew has re-

mained reserved for the President’s use when in atten-

dance. Although the “President’s Pew” is open for the 

use by any US President who wishes to worship at the 

church, during weddings and other events the Presi-

dent usually sits in the front pew as a matter of proto-

col. In 1966, St John’s Church was placed on the Na-

tional Register of Historic Places by the US Department 

of Interior. 

 

The service ended and a basket was passed around to 

collect contributions. The reporters knew when to come 

out of the church and take their respective positions 

outside. I followed them and took the same place out-

side to take more pictures. Soon the President and the 

first lady emerged and once again, reporters threw the 

same questions at him. As expected, he did not answer 

any questions and slowly walked to the waiting car, 

while conversing with the church officials. It was quite 

noticeable to see the kind of secret service protection 

given to the President as he and the first lady entered 

the car.  
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We are used to seeing Presidents and other dignitaries 

on televisions, newspapers and magazines and we hold 

an image of them in our minds. However, in person, 

they look different. President Ford looked different 

from all others surrounding him. Perhaps the prestige 

and the power of the office made him look so different. 

He stood out in the crowd. He looked highly dignified 

and  distinguished. In other words, he looked like a 

President. 

 

Thirty-seven years ago, I enjoyed the thrill of entering 

the church with the President of the United States. 

Looking back, I wonder if I would do it again, if I had 

the similar opportunity. I sure would not. It won’t be a 

right thing to do. Now I believe that this is a private 

moment for the Presidents and their families and they 

need to worship in peace without being on display or 

being the center of attraction. 

 

The challenge of not only being a part of a church com-

munity but also praying in peace has long been a prob-

lem for Presidents, according to historian Carl Sfer-

razza Anthony. “McKinley hated having people staring 

at him while he read Psalms, sang hymns, put money in 

the collection plate or took communion,” he writes in 

America’s First Families, “By the 1920s, getting a presi-

dential family in and out of the church was a produc-

tion. Secret Service agents had to cordon off a clear 

path from the curb to the church entrance before the 

Coolidges arrived….[and] they were swiftly escorted to 

their third row pew at the St. John’s Episcopal Church.” 

 

On the weekend before his inauguration, President 

Obama attended services at the 19th street Baptist 

Church. The President was reportedly taken aback by 

the circus stirred up by his visit to the 19th Street Bap-

tist in January. Lines started forming three hours be-

fore the morning service, and many long time members 

were literally left out in the cold as the church filled 

with outsiders eager to see the new President. Even at 

St. John’s, where the President celebrated Easter, wor-

shiper couldn’t help themselves from snapping photos 

of him on their camera phones as they walked down the 

aisle past him to take communion.  Later, President 

Obama decided to follow in President George W. Bush’s 

footstep and make his primary place of worship Ever-

green Chapel, the nondenominational church at Camp 

David.  

Camp David is usually a weekend country retreat of the 

President of the United States and is located in a 

wooden hills about 62 miles north-northwest of Wash-

ington DC in Catoctin Mountain Park area in Thur-

mont, Maryland. It is officially known as Naval Support 

Facility Thurmont and is technically a military installa-

tion. The problems with sightseers and onlookers eager 

to see the first families are not faced at the Chapel, 

which attracts a congregation of 50 to 70 people on 

most Sundays. Each week, regardless of whether the 

President is on-site, Evergreen Chapel holds nonde-

nominational Christian services open to nearly 400 

military personnel and staff, as well as their families.  

 

Coming back to President Ford and his Agricultural 

Secretary, Earl Butz resigned his cabinet post on Octo-

ber 4, 1976 and returned to West Lafayette, Indiana, 

and was named dean emeritus of Purdue University 

School of Agriculture. On Nov 5, President Ford would 

lose his bid for reelection to then Georgia Governor, 

Jimmy Carter, who would become the 39th President of 

the United States. 

 

         —————————————————- 

  1. Sullivan, Amy, “The Obamas Find a Church Home-     
Away from Home,” TIME, June 29, 2009. 
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Boy Who Asked for Some Time 
Saheli Majumdar Banerjee 

 

The boy asked, 

can you give some time? 

 

The parents said: 

it is time for Soccer practice; 

we will talk later – 

after Soccer practice. 

 

The son asked, 

can you give some time? 

 

The parents said: 

oh dear!  finish your homework; 

we will talk later – 

after the homework was done. 

 

The son asked, 

can you give some time? 

 

 

 

The parents said: 
have your dinner my dear; 

we will talk later – 
after the dinner was over. 

 
The son asked, 

can you give some time? 
 

The parents said: 
you are so tired dear! 

it is time to go to bed now; 
we will talk later. 

 
The boy lying on the bed, 

is looking at the moon 
through his bedroom window. 

 
The boy asked the moon, 
can you give some time? 

 
The moon smiled and said: 

sure my son, I am with you all night. 
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December 17, 2012. Destination: Vaishno Devi 

Temple, near Katra, in the state of Jammu & Kashmir, 

India. An all-night Rajdhani Express train trip brought 

my family and me from the New Delhi railway station 

to Jammu. Like the childhood years, felt magically 

spellbound by the clatter of the railway tracks every 

time the train approached a railroad junction and its 

scheduled stops (Ludhiana, Chakki Bank, Kathua) in 

the stillness of a mellow, mesmerizing late night. The 

top-speed sway of the caravan of 21 bogies as the     

electric horse tried to make up for thirty minutes of   

delay.  

By dawn one felt replete with nostalgic revelry. 

At dawn, soaked in fleeting images of tree-lined pas-

tures, farmers, bustling or tired, cow dung collectors, 

hide-cutters, tanners, potters, bullock-carts, railroad 

crossings, tunnels and bridges endeared me evermore. 

The Chinar and Magnolia, Rosewood and the             

Himalayan Horse Chestnut trees sneaked in amid    

almost every frame of the moving landscape. Silhouette 

of life’s   happiest moments snuggled up to this scribe 

like wintry night’s campfire set by singing rickshawal-

lahs during my puerile years in Patna. The two tier 

sleeper coach’s compartment features such as the wall-

mounted,      dynamo-driven fans, the unique smell of 

fresh paint from Perumbur Coach Factory, the           

unchanged night-lights for each berth, the water bottle 

holder and the unique IR switches also revive old 

memories. The engine’s almost angry, curt horn tears 

apart the silence of the night whenever forced to stop in 

the middle of nowhere.  

The bizarre thrill of using the toilets in a   

speeding train and making sure that, keys or other 

loosely pocketed items do not fall out of the train 

through the toilet hole. Leaning on a bedroll of pillow, 

white linen sheets and a woolen blanket, one gaped and 

gaped at the still-prevailing beauty and simplicity of 

Indian countryside. But there were few differences 

from the childhood train rides.  

Being an air-conditioned coach, the bogies are 

now fitted with un-retractable tinted glass windows. So, 

one can’t relish the scenery outside as much as in the 

1960s and 1970s. The way it was possible with the more 

open and airy sleeper class. Also it restricts the pur-

chase-through-the-window of food such as spiced pea-

nuts or mango-jerky and drinks available at stations, 

once the part and parcel of all rail travel in India across 

63,000 km of track covering railway 7,000 stations.  

In the train’s compartment, through most of 

the evening, two cooking oil-and-sugar merchants from 

Rewri (Haryana) who were also childhood chums had 

flirted with each other's comely wives. In light of the 

above, we hurriedly coaxed, patted and massaged our 

ten year old son to fall sleep sooner than planned. Sup-

plementing the adequate dinner provided by the Indian 

Railways and included in the fare, we gleefully suc-

cumbed by downing the delicious bits of cooked-in-

ghee Ghar Ka Khana the cozy and foursome fellow 

passengers had brought along. Just as forty-two years 

ago, the Marwari traders of Lal Imli and Dhariwal 

woolen and textile mills once entertained a thirteen-

year old salivating Patna-bound boarding student head-

ing back to the school hostel from Howrah on the rust 

colored Kalka Mail or Punjab Mail.  

Ten hours later, amid dawn's mist and haze, 

laden with dozens of mehndi-decked honeymooners 

and fellow pilgrims the two-hour Antakshari sprin-

kled Indian Railways (IRCTC) bus journey to the ver-

dant hill town of Katra was no less joyous. Not before 

long we found ourselves checking into the pine-and-fir-

besieged Country Inn and Suites Hotel. After an 

extended indulgence of spiced chana, parathas and 

idli in the hotel's eatery we looked around at nature's 

sheer beauty with muted dismay. One of the eatery at-

tendants, a young Kashmiri Pundit reminded me 

strongly of my long-ago, libertine and good looking 

classmate, Chand Narayan Mujoo. After all, both pen-

sive but Grecian looking men had lost long-ago their 

Srinagar homes to separatist militants.  

 

Vaishno Devi Temple 
Jyotishko Ganguly  
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The dislodged-and-ever-since-lamenting yet amorous 

Mujoo's seductive conquests of fittingly gorgeous maid-

ens on the serene and picturesque Dal Lake’s Shikaras 

seemed as remote as it was indelible. Flashbacks of my 

solo trip (earlier) to the land of apples, carpets, shawls, 

Santoors, sped through my synapses. So did the haunt-

ing beauty of the most breathtaking women my once-

teen eyes had ever seen.  

        During our 1972 yearly excursion trip from St. 

Xavier’s Patna to Kashmir I once strayed from the pre-

fect padre's carefully monitored cordon. Before long I 

found myself being chased by a bamboo furniture 

maker; that too for a most bizarre reason. In a case of 

mistaken identity, he presumed that I was eyeing his 

already engaged daughter who was also his store cash-

ier. Consequently, for almost five horrendous minutes, 

the man repeatedly hunted me in the zigzag by-lanes of 

Srinagar. And I of course ran for my life - faster than a 

scared lamb or the flamingos in the Raan of Kutch; per-

haps rivaling the sprint of a peeved zebra at the Seren-

geti National Park.  

Three hours after arriving in the hotel, and af-

ter a six minute helicopter ride conducted by a private 

transportation company, we landed at noon about three 

kilometers from the hilltop shrine. Then our 9 kilome-

ter on-foot travel began. As we walked up the steadily 

rising slope, calls of Jai Mata Rani roared and echoed 

from the timeless rocks located at 5300 feet from sea 

level.  

My growingly curious son suddenly looked at 

us and asked: "Baba, did Lord Ram really promise to 

marry Mata Rani, the deity of Vaishno Devi temple we 

are about to reach?” 

Unconsciously, I paused a bit before offering 

the answer. After all, the lad’s query related to matters 

of pure faith: “Yes, Ram will marry her when he is sup-

posed to return in this Age of Kali as Kalki Avatar."  

My wife rasped back at him more resolutely 

and in a scandalized voice: "Of course. Keep your voice 

down, you bum. Never doubt such things."  

Disguising my slightly rattled spirit, I added 

the historic or the scriptures’ angle: "Trikuta was this 

Divine Mother’s original name while growing up in 

south India. From her infancy she was a great devotee 

of Lord Ram (Maha Vishnu).” 

Sniffing the cool, clean air, my son rejoined: 

“When did Trikuta or Mata Rani get interested in Lord 

Ram?” 

 

Me: “From the age of nine, she began meditat-

ing on Lord Ram along the southern seashore of India. 

Trikuta obtained such a boon when Lord Ram hap-

pened to be passing through the sea beaches; marching 

down south to Sri Lanka in order to rescue his wife 

Rani Sita."  

After a while, I slouched on top of a stony mile-

stone in order to rest my legs and take a breather. Just 

then my son noticed a red-faced monkey within inches 

off his face. The beast threatened to snatch a packet of 

chips from the lad’s hand. Terrified beyond his wits, the 

boy shrieked.  

His Delhi-raised mother yelled in crisp Hindi: 

“Son, throw away the food, or else, the monkey might 

bite your ears off.” Beset with fear, my son did far more 

to comply. In his haste, he threw away one of his newly 

purchased gloves. Barely days before our departure 

from Los Angeles and while preparing for this        

mountainous trip, my wife had bought this fancy pair of 

hand-sheaths. 

I snapped at our boy for being a wimp and 

throwing away such an elegant and effective glove. My 

wife hollered at him as well. At least a dozen tail-

wagging bemused friends of the belligerent monkey 

looked on with less than empathy. Soon however, a 

bout of shame seeped in me and I pulled the mortified 

boy into my arms and hugged him tight. The pre-teen 

quickly forgave his father’s excesses by planting a kiss 

on my forehead just as I usually forgive his follies.  

As we resumed our walk, the whiff of pony 

poop, marigold wreaths and crisp December air filled 

the senses. Many devotees walked up the curving slopes 

to meet the divine mother. About half were being aided 

by young, too-busy-to-shave chaperones with horses, 

mules, pony, and palanquins, both elaborate and bare-

bone. Few sought the benediction to avoid an income 

tax audit or sneak in a promotion. One appeared reso-

lute to find a groom for his swarthy thirty-five year old 

daughter. Few showed off to friends about their grow-

ing sagacity. A handful tried to outsmart the long queue 

at the Cloak Room or the Helicopter Ticketing Office. 

Though devoid of patience, yet they must see the Divine 

Mother and offer her a sliver of their ill-gotten money.  

A sprinkling of souls trudged to the shrine to 

get a mediocre offspring find a job or an admission into 

a desirable college. Trite, contrite and runaway lovers 

walked too. Melancholic and barely employed youths  
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limbered up the steps. At times, busty women and 

burly men rode skinny, silent beasts with sheer pathos 

smeared across the hapless creature's eloquent eyes. 

Despite being bedecked with so many aides, few pil-

grims smiled at each other. Alas, anxiety seemed to be 

the overall prevailing emotion not adulation of a higher 

spiritual power. But a select few seemed to be filled 

with the joy of potentially meeting the halo of the po-

tent mother capable of guiding humans to an eternal 

afterlife – far away from a god-forsaken globe. But the 

sole goal of all the gored hands gripping flower-

offerings and journeying up the steps was the Divine 

Mother.  

      An hour later we reached the shrine inside a care-

fully preserved cave. Several tall, sinewy and armed 

soldiers of the Indian Army smiled benignly as I rang 

the bell and lay flat on the floor to salute the Divine 

Mother. A surreal stream gushed among the rocky 

dikes. Many lives earlier perhaps this scribe lived under 

these countless trees like the Bohemians and needed 

little for contentment. The slaughtering of foliage was 

necessitated only to make some homes amid the rocky 

slopes. Self-preservation and self-promotion among 

humans can get tiresome. There was a time when a 

stash of marbles in the bush shirt pockets meant more 

than Ali Baba’s treasures. When the spiffy rainbow of 

colors on the wooden top I spun around my school yard 

was enough to enliven my day. When doling a puri 

from my lunch box to the gardener’s polio-inflicted son 

made my day. Indelible puerile days they were when a 

drop of tear in mother’s eyes as she listened to a          

Bhatiyali or Tagore song seemed enough to trigger 

this scribe’s innermost tempest.  

While watching a pensive old man with a walking stick 

gaping at Vaishno Devi’s holy cave I remembered my 

oldest personal remorse. In December, 1966, I was 

barely eight years old. But that is the first radio cricket 

commentary these synapses remember well. After being 

humiliated in the Eden Gardens, the Indian team 

seemed all set in the third test match to defeat the West 

Indies in the Chepauk Grounds for the first time ever. 

That is when the rains came down hard and drew the 

five-day test match. Wicketkeeper and fearless opening 

batsman Farukh Engineer scored a century (109) be-

fore lunch during this test match in Madras massacring 

the legendary fast bowlers Wesley Hall and Charlie 

Griffith. To celebrate the near-win for India my father 

gave me enough money to buy a pricy Cadbury      

chocolate bar. I relished the snack with great flair.  

          But alas, forgot the secret promise I had made to 

myself to share half of it with a beggarly boy who lived 

in a shanty not far from my home. Sometimes, the lad 

visited our bungalow’s outhouse amid hot afternoons to 

listen to my transistor radio. So, even today, I live in the 

quietly gnawing ignominy of failed remittances of many 

such promises made to less fortunate minions. So will 

all humankind, until divinity might settle all karmic 

ledgers and recall mortals back into fleshless spirit & 

into an ethereal abode. In the 1890s, a spiritedly mystic 

and patriotic youth named Narendra Nath Dutta urged 

as much: keep an eye on how to reach NIJO              

NIKETAN when the earthly hurly burly is done.  
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When the tour bus reached the Jammu station for the 

nightly train back to Delhi, one knew it will be forever 

hard to forget this hilltop shrine. A craggy epitome of 

the eternal spirit waved goodbye to all tourists like the 

enchanting, titillating arms of a secret lover. So did the 

town of Katra and the town of Jammu. And each ragged 

face of Katra’s roadside shops, street vendors selling 

leather jackets, dried fruits, woolen garments and sou-

venirs. Jammu’s roughed up, weather-beaten, rundown 

and rain-spoiled streets, and its pot holes need to be 

spruced up like the western sites. So, did the Raghu-

nath Temple, the Bahu Fort, the Dogra Palace, and the 

Ma Kali temple within built by the Dogra Kings. The 

Tawi River and its four bridges.  Jamvant (the bear 

god) who is a character in the epic of Ramayan must be 

meditating in his cave. Equally indelible, the Ranbi-

reshwar Temple’s twelve Shiva lingams made from gi-

ant crystals and galleries with thousands of saligrams 

basked on stone slabs. The sight of countless Lord 

Shiva lingams also fixed therein. As we got off the bus,  

 

the unmistakably recognizable olive-skinned Dogra 

people chattered in Dogri. The Matador minibuses 

seemed to derive colossal fun honking for no reason.   

Perhaps all of these faith-related relics should 

be left alone and not overhauled to accentuate the pre-

amble to the holy retreat’s historic looks and charm. Yet 

right next to the imperfect roads and shabby open air 

markets near the railway station and unused wells, the 

endless rows of tall, perfectly crafted fir and pine trees 

resemble a persistent turtle. Unlike manmade relics, 

divinity presses on to put a stamp of artistry and finesse 

in all she does. Once a peaceable and tranquil riverside 

town of Jammu where lions and lambs drank water 

side by side must be returned to its plateau of equanim-

ity. After all, it is the starting point for seeing the vener-

able and vivacious Mother Vaishno Devi where ethereal 

calls of Jai Mata Rani (Hail to the Divine Mother) by 

the multitudes roar and resonate from the timeless 

rocks located at 5300 feet from sea level. 
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           Indian cuisine has evolved over several centuries. 

While most recipes we use today are handed down from 

generation to generation, only recently have scientists 

started uncovering the chemistry, physics, and biology 

of what we eat and why. Michael Pollan asks in his book 

“The Omnivore’s Dilemma” about what we should eat 

for dinner? For omnivores there is a dizzying range of 

food choices. This was not true a century ago, but     

because of modern agricultural practices and distribu-

tion system, there is little seasonality to foods. In Kol-

kata winter you get mangoes - grown in the south – 

tomatoes, cauliflowers, cabbages, carrots in the        

summer. Except for a few rare fruits – kalo jaam (Java 

plum), kul, Langra aam – most vegetables and fruits 

are   available year round, if not as tasty as we            

remember them from our childhood. How did we come 

to this? 

          More than 2 million years ago we survived         

primarily as fruitarians. Around that time climate 

change caused an inflection when hunters started    

scavenging animal carcasses. 125,000 years ago the 

discovery of fire changed the food habits yet again, and 

the earliest cave paintings in Lascaux, France depict 

cows and horses that the earliest Homo sapiens were in 

contact with. Modern agriculture can only be traced to 

10,000 years prior to today. 

            The fertile crescent around the Levant (eastern 

edge of Mediterranean) gave us wheat, peas, olives, and         

domesticated sheep and goat. China was the source of 

rice, millet, pigs, and New Guinea for sugar cane, and 

bananas. Mesoamerica and Amazonia gave us corn, 

beans, squash, turkey, potato, manioc, guinea pig.    

Indus Valley’s contribution was sesame, eggplant, and 

humped cattle This is not an exhaustive list but shows 

the origins of some of the food we still consume today. 

Once a crop or animal arrived from distant lands, it was 

domesticated elsewhere. Thus while chile peppers 

originated in South America, they are now equally    

embraced by Asia. 

          The earliest domesticated crops in the Levant 

were grasses and their seeds, which proved sufficiently 

nutritious that hunter-gatherers did not need to expend 

a lot of energy to acquire daily food. This also allowed 

the development of larger brains. For the first time 

vegetables also came into the human diet. That raises 

an interesting question – what is a fruit and what is a 

vegetable? The technical definition is that fruits        

develop from the flower’s ovary, and surround its seeds. 

But green beans, tomatoes, and  eggplants also fit this 

definition! Are they fruits, or as we commonly know 

them – vegetables? In 1890 the US Supreme Court had  

to pass a judgment because a food importer wanted to  
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label the tomato as a fruit, since vegetable imports at 

that time were taxed. The court ruled that tomato was a 

vegetable because it was “usually served at dinner in, 

with, or after the soup, fish, or meat… And not, like 

fruits, generally at          dessert”! 

             Fruits, from the Latin fructus (gratification, 

pleasure) are flavorful – containing sugars and          

aromatic compounds that make them attractive to eat 

and disperse seeds. (Plants are autotrophs – they make 

their own food from sunlight, water, and atmospheric 

Carbon dioxide or CO2. We are heterotrophs – relying 

on plants and other animals for our food.)  Vegetables, 

from the Latin vegere (to invigorate) often contain 

strong flavor chemicals such as the sulfur compounds 

in root vegetables like onion, garlic, or are mild but 

firm such as eggplant and beans. Fruits undergo a rip-

ening process where the original starch and acids (sour 

green mango) convert to sugars, the texture softens, 

defensive chemicals such as tannins and cyanides     

decrease, and aroma flavors develop. In wine making, 

the vintner has to make the all-important judgment of 

when to pick for the right balance of acids and sugars in 

the grape. Climacteric fruits such as   bananas,          

avocados, pears, and tomatoes are hard when picked, 

but ripen with production of ethylene, which promote 

enzyme action that converts starch to sugars.             

Non-climacteric fruits such as pineapples, citrus,      

berries, melons need to be ripened on the tree. To ripen 

an avocado, put it in brown paper bag with bananas.  

 

       Both fruits and vegetables are low in proteins and 

calories, but high in vitamins, anti-inflammatories 

(raisins, chiles, tomatoes), inhibit cancer and tumor 

growth (soybeans, grapes, berries, mushrooms), pro-

mote good gut microbiota (onions, sunchokes), and 

have some of the most powerful natural anti-oxidants 

known.  

            As a protection from the harsh UV rays from the 

sun, dark colored fruits and vegetables have evolved to     

contain anti-oxidants such as lutein in leafy green         

vegetables, zeaxanthins in corn and citrus,                  

anthocyanidins in grapes, berries, tea, lycopenes in   

tomatoes, carotenoids in carrots, orange, yellow, and 

green vegetables, glucosinolates in daikon, broccoli, 

and cabbage family. If you ever have had lunch with a 

heavy dose of garlic, the best way to get rid of “garlic 

breath” is to eat a few red grapes after the meal.  The 
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Chinese restaurant practice of eating a few slices of  

oranges is a good practice to reduce the heavy influence 

of garlic and other strong flavor compounds in their 

cooking.  

          Did you know the mango is a distant relative of          

pistachio and cashew? The orange color of its flesh 

comes from carotenoid pigments, the sweetness from 

starch converted to sugars after picking, and the     

complex flavor profile is made up of 100s of chemicals 

– lactones, fruit esters, terpenes, and caramel notes. It 

is truly the King of fruits, and I hope that some day we 

will get the Langras, Dussehris, Banganapallis, and 

Alphonsos here also!  

         In the traditional Bengali diet, the primary source 

of protein has been fish, though now it is evolving with 

the spread of “fast-food” culture. And curiously for a 

coastal province, our primary source of fish has been 

sweet-water (rivers, lakes, ponds, khals, bils, etc.) 

rather than the ocean! I wonder why? There are        

differences in sweet-water fish from ocean fish. Ocean 

water is 3% salt by weight, whereas optimum mineral 

content in cells, salt included, is 1%. To counter this, 

ocean fish usually have more of the sweet tasting amino 

acid    glycine, and the savory tasting mono-sodium              

glutamate. Fresh water fish have less of these and are 

usually milder in taste. Perhaps that is why our cuisine 

has preferred the river and pond fish varieties. Another 

difference is because ocean temperatures are cooler 

than on land or fresh water, ocean fish have to operate 

at lower temperatures (approaching 0°C) than land 

mammals. That is why fish oils contain more of the 

beneficial unsaturated fats. Throw a steak into cold 

ocean water in Santa Monica in December, and it will 

congeal! 

          The one exception is the ilish maach. Like salmon, 

ilish are anadromous fish that spawn in rivers, spend 

their adult lives in the ocean, and then return to the  

same river to spawn and die. While I don’t know this 

for a fact about ilish, salmons have been well studied 

for the difference in taste and flavor depending on 

which river they are caught. Alaska’s Copper River 

salmon is available for a very short period, and is      

considered one of the best in terms of flavor. Salmons 

prepare for the upstream migration by developing     

additional muscle mass and fat stores to power fuel 

their egg production, but swimming upstream against 

the current and obstacles reduce a lot of their flesh to 

mush. That is why salmon is tastiest when caught at the 

mouth of the river. Perhaps that explains why ilish 

caught in different rivers taste different (Padma’r ilish 

vs. Ganga’r ilis) or even at different points in the river 

(Kolaghat vs. Subarnarekha – near Digha vs. Chandpur 

near Dhaka). Recent catches of Ilish have decreased 

dramatically, forcing the Bangladesh govt. to restrict 

exports of their ilish to West Bengal. Even the supply to 

north American Bangladeshi stores had dried up. Like 

many of the staple ocean fish, we need to better manage 

our natural fish populations if we are to preserve the 

food culture for our future generations! 

           The opposite form – catadromous species also 

exist but are mainly Anguilla eels. They spawn in the 

Sargasso Sea, and then migrate to specific rivers in 

North America and Europe where they spend their 

adult lives, returning to the sea to spawn! 

          Talking about salmon, do you know why the flesh 

is pink whereas most fish are white? Salmon flesh is 

pink because they eat crustaceans, which contain astax-

anthin that colors shellfish such as prawn and lobster 

shells, and this pigment in turn is derived from the beta

-carotene in algae, which is part of their diet.  Similarly 

flamingoes are pink because of their diet of krill and 

crustaceans. However the deep red color of tuna is   

because of the red muscle protein myoglobin, which 

also gives goat (or beef) its characteristic red color.  
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Tuna swim constantly at high velocity, and need these 

type of twitch muscles. Most other fish need a small 

quantity of these type of muscles, which is characteris-

tic of the red line under their skin. 

          The freshwater carp family arose in east Europe 

and west Asia and is now the largest family of fish on 

the planet with 2000 species. Our favorites Rohu 

(Labeo rohita), Katla (Catla catla), Mrigel (Cirrihirus          

mrigala) are part of this family. The other large east 

Asian family is catfish with both freshwater and sea 

species. Amongst these varieties we are familiar with 

Magur (Clarius batrachus), Shingi  (Heteropneustes 

fossilis), Aar (Mystus aor), Pabda aka Butter catfish 

(Ompok pabda), and several varieties which you will 

find in the Bangladeshi stores – Gulsha, Kajuli, Tara 

Baim, Pangas. Catfish and Tilapia (Oreo cronis silotica)

are two of the most sustainably farmed fish. One more 

interesting factoid – our favorite Bhetki (Lates          

calcarifer) is known in Australia as Barramundi, and 

now it is available live in water tanks in at least one 

specialized fish market in San Gabriel Valley (not too 

far from the Duarte Puja Bari). 

                 Bengali diet also consumes a lot of small fish, 

which are now increasingly becoming rare and thus 

more expensive in Kolkata’s fish markets. A small    

sampling of such fish eaten whole would be Amodi, 

Bata, Bele, Bhola, Chuno, Gurjari, Koi, Loitta,  Mourala, 

Parshey, Puti, Sarpunti, Tengra, Topshey, etc. Whether 

fried, in jhal, jhol, or cooked with additional vegetables 

these small fish are far more nutritious on a per unit 

weight basis because the head contains phosphorus and 

other  desirable nutrients. However, the diversity of 

many of these fish are slowly vanishing due to         

overfishing.    Interestingly fish remains the ONLY wild 

species that we consume now – everything else is 

farmed (and that does include some varieties of fish 

and shell-fish). 

Use of mustard oil as a cooking medium is unique to 

Bengali cuisine. The pungency of mustard oil comes 

from a compound called allyl-isothiocyanate, also pre-

sent in horseradish and wasabi. We love this pungency, 

especially when used raw in begun pora or                 

aloo-bhaatey, but many non-Bengalis who are not used 

to it find it unpleasant. One reason we do not get mus-

tard oil readily in US is because of its erucic acid con-

tent. Studies in the 1970s showed that erucic acid in 

high doses has toxic effects, and many governments 

ban the use of mustard oil for  cooking. Australia tried  
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to grow a low-erucic acid variant of mustards, but that 

did not work out. Rapeseed oil, from the same mustard 

family, has been gaining use, as Canola (in a marketing 

move rapeseed was renamed canola by the Canadian 

government) because of its low (~2%) erucic acid      

content. 

Talking about oils, we all remember jars of coconut oil 

frozen solid even in the mild Kolkata winter               

temperatures, and what could be more harmful than 

that? Recent scientific thinking is turning that bit of 

wisdom upside down. Virgin coconut oil, that has not 

been partially hydrogenated, is high in lauric acid, 

which is actually mildly beneficial. So coconut oil in 

moderation is not harmful to ingest – especially doing 

forans and tarkas for south Indian dishes. Olive oil    

remains  the best cooking medium. On his recent visit  

to Kashmir  Pico Iyer wrote “All India is an aromatic 

time capsule of Victorian and Edwardian attitudes”. 

However, when it comes to food, India is experiment-

ing with all sorts of western and regional Indian         

cuisine. Here is a geographical map of some of the new 

cuisines gaining acceptance in India. I had heard of 

Chettinad cuisine, but on a recent trip to Bangalore I 

got to taste the Rajasthani Lal Maas. The famous red 

chiles from Mathania in Rajasthan gives this dish its 

red color and spice heat, but the amazing flavor comes 

from smoking ghee, aromatic cloves and cardamom on 

red hot charcoal in the center of the cooked dish. The 

well known Awadhi galoti kababs also uses this       

technique, except that the marinated but uncooked 

keema is smoked before being tawa-fried. 
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Molecular biology is now showing that we hu-

mans are comprised of 10% human and 90% bacterial 

cells! Not only does our skin, mouth, nasal passages 

host bacteria, our guts are the host to trillions of mi-

crobes belonging to thousands of bacteria and non-

bacterial archaea. Most of these are beneficial, allowing 

our digestive system to absorb nutrients that would 

otherwise be inaccessible. The Chinese root ginseng’s 

main active ingredient is a group of steroid glycosides 

called ginsenosides. While we do not have the capabil-

ity to digest it, beneficial gut bacteria can break these 

down to smaller molecules which we can utilize for anti

-inflammatory and anti-cancer uses. A study showed 

that fully 25% of the Chinese population lack those spe-

cific gut bacteria and thus cannot benefit from it. Full 

genome sequencing is allowing the broad classification 

of the human gut ecosystem – called the microbiome. 

Recent studies from Europe have shown that there are 

three major classes of species, in varying proportions in 

each of our gut. There are regional variations in the 

relative populations, depending on the major diet com-

positions. It is possible for the microbiome to change 

upon migration. Next time you are visiting India or 

other southeast Asian countries and use caution about 

drinking water or eating freshly cut fruits, think about 

what your gut bacterial system might be able to handle. 

Of course after staying in a new place, the gut adapts to 

the local flora and fauna.  

Also increasingly dieticians are becoming 

aware of the benefits of probiotics – good bacteria that 

you can take in supplements such as kefir. The Lifeway 

brand contains over 10 bacterial species, and is the only 

one with Lactobacillus reuterii which has been shown   

to reduce obesity in mice, even when they were fed a 

“McDonalds” diet high in carbs. Of course how that 

translates into humans remains to be verified. 

 

Next time you ask the question “What shall we 

eat for dinner?” think carefully, because you are what 

you eat! 

 

 

             From a recent scientific publication. Prevotella 

(red), Bacteroides (green), and Ruminococcus (blue) 

enterotypes. Triangle indicators of obesity, and star 

indicators of Irritable Bowel Syndrome. 
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Writing about happiness itself makes me happy!  

 

So many synonyms for one word “H-A-P-P-Y” - bliss, 

joy, joyous, carefree, jubilant, exultant, cheerful,      

playful, amused, fun, glad, gay, gleeful, jolly, jovial,  

delighted, euphoric, ecstatic, thrilled, elated,              

enraptured, comfortable, harmonious, triumphant and 

so on. Yet, it is not really that easy to define it. 

I wondered if happiness is just as elusive as it is known 

to be, like the popular saying: “Happiness is a butterfly, 

which when pursued, is always just beyond your grasp, 

but which, if you will sit down quietly, may alight upon 

you”. The pursuit of happiness has been there in every 

society, culture, and corner of the world and from times 

immemorial. Everyone has it on the top of their minds 

– “how to be happy”? 

The fact remains that, consciously or unconsciously, 

one seeks happiness fervently.   And as a subject, it has 

held immense interest for researchers who have        

explored the subject endlessly and in-depth- are we 

born happy or is it something that can be attained in 

some way or manner? Is there a formula or what is/

what is not that makes somebody happy?   Is it in our 

genes to be happy? Or is it to do with wealth? How 

about sense of gratitude? Does wisdom play a role in it 

or is it otherwise? Can more knowledge actually make a 

person less happy? Or is it merely all in the mind and is 

driven by attitude? What about environment and life 

events like spouse, family, relatives, boss?  Not to forget 

even factors like race, ethnicity, gender, degree, college, 

friends, etc. With so many dimensions and factors, it is 

hardly surprising that some have even formulated 

mathematical equations to define happiness. 

Interestingly, from one article that I recently read,    

scientists concluded based on a research that 50% of 

happiness comes from genes, about 40% from one time 

big events (like a great college admission), promotions, 

job position or power (but this kind of happiness does 

not last long and is just short term) and the remainder 

10% comes from one’s faith, family, community and 

work, although the latter is controversial. As the saying 

goes, “a dying man has no regret of overinvesting in 

family and community.”  

We all know that stress and happiness are opposites. 

Stress is the “new normal” in our lives. It will be our 

constant cohort. While it is a common aspect in         

everyone’s life, we all try and react and manage it in our 

own unique ways.  

Laughter is the Best Medicine 

    Some incidents in life leave an impressionable mark 

in one’s mind. One such memory that I love to         

reminisce is my Kolkata visit eight years or so back. 

Every time I visit Kolkata, I stay some days at my 

Mashi’s (mom’s sister) home at Paikpara. She is now in 

her mid-70s and still going strong. 

          During my teenage years, I loved visiting and 

staying with her. I remember my Mashi as a very strict, 

serious disciplinarian lady who kept to herself solely 

immersed in “samsar” and “pujo” and that is it.  She 

loved to feed people. She would spend her time entirely 

in the kitchen from daybreak till evening, and after that 

she loved to unwind watching the popular Bangla TV 

shows; anyone visiting her would be greeted with a  
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plateful of at least five different mishtis, two large    

shingaras and some hot, instantly cooked luchi/aloor 

dum. Serving food and feeding all was her way of      

expressing love. But while her guests enjoyed the food 

and immersed themselves in mirth, my Mashi got busy 

contemplating the dinner menu. 

           However, on this visit, I noticed one big change in    

her- she wore a smile that was omnipresent on her face, 

and she was far more easy-going.  She told me, “I am 

taking laughter therapy.  I joined a laughter club that I 

go to daily right after I wake up at 6 am. It is in the   

neighborhood.  Do you want to accompany me          

tomorrow morning?” I was curious as I never heard of 

any such therapy and inquired what was that she did 

there. She told me to have an open mind and simply 

check it out.   

           So at daybreak, at around 6 am, she and I 

stepped out and headed our way to the laughter club. 

The sun just broke through, the breeze was gentle, and 

Kolkata seemed blissful, even mesmerizing. It was a 

lovely 10 minute brisk walk to the laughter club.  

          The club was just a small room on the ground 

floor with sparse furnishings. As we entered the room, I 

saw it filled with a number of old people, ladies and            

gentlemen (strangely no sight of any younger folks).  I 

was the youngest in that crowd.  My Mashi signaled me 

to stand in one corner which I did. All of them lined up 

and then got into a neat circle around the instructor (a 

60-year old man), who stood in the center. As soon as 

the circle formed, the instructor screamed aloud “H E L 

L O “. Immediately, an old, weak lady, barely able to 

stand straight did the same – she screeched at the top 

of her lungs…..”HELLO”……….As the instructor pointed 

to one at a time, they all did the same. It was quite an 

opening session! This I believe was the warm-up to 

what was to follow. 

           Then, as I watched in awe, the Instructor asked 

all of them to raise their arms as high as they could and 

say (sorry, scream aloud) “HAPPY.” And they all 

obeyed and screamed. ”HAPPY” at the same time. I was 

completely bewildered and quite embarrassed at this 

point. After they shouted “HAPPY”, they waved their 

arms in the air and swayed from one end to the other. 

So much animation as I stood watching the event     

unfolds. 

           The next instruction to them was to just laugh, 

and as loud as they could, “HO HO HO HA HA HA” - in 

that rhythm. And so did everyone, all at the same time  

at the very top of their lungs. And it went on non-stop 

for few minutes. They all seemed to me some eccentric 

old Bengalis, screaming and falling into fits.  

            As I watched this mad, comical scene, I joined in 

too with them without knowing that I became a part of 

them.  For sure, laughter is contagious! I laughed along 

with them, watching them clutch their stomachs with 

the unstoppable laughter spurts (and some old men 

were even coughing or choking with cough, I could not 

make out) and then the sight of their bulging eyes, 

breathlessness so absurd made me go numb. All this 

while, nobody had time to notice anybody else, they 

went about it in such an unmindful, ‘I don’t care’ man-

ner. I do not remember how long this lasted but as soon 

as the instructor signaled them to stop, the laughter 

stopped and then it was time to head back home. 

                   On the way back as we walked, and full of 

excitement after what I just witnessed, I asked Mashi 

how she got into this laughter therapy. Well, she was 

never a health fanatic. She narrated how she was pass-

ing by that club one day and noticed the happenings 

inside the room and how the instructor impressed her 

to take up the therapy. While she was hesitant initially, 

she told me how thoroughly she is enjoying it now, and 

does not intend to give it up!  Bravo! Her energy levels, 

mood and happiness were all up, above all, she was 

feeling happy for herself.  Her shining face glistened in 

the morning sunshine rays as she stopped at the locality 

sweet meat shop to pick up some fresh jilebis, kochuri 

and cholar daal for breakfast! I smiled to myself and 

wished if I could learn to stay as lively and spirited 

when I advance in age!! 

           returning to Los Angeles, I researched a bit about 

laughter therapy. In 1995, an Indian physician 

Dr.Madan Kataria founded laughter yoga after all the 

revelations of how laughter benefitted general health 

and one’s state of happiness. He founded the first club 

in Mumbai. Dr.Kataria also came up with the poses, 

sounds and expressions that formed the basis of                  

laughter yoga. It is interesting in the fact that the laugh-

ter starts out fake as something that is forced, but  
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eventually becomes real. A signature move is the lion 

laugh – roaring with laughter while clawing the air. He 

also combined this with traditional yoga stretches, 

pranayama (wholesome yoga). His hope is that      

someday this would bring about world peace. There are 

thousands of clubs now all over the world. This is      

advocated in prisons, schools, senior citizen centers,         

hospitals and offices.  

Couple of months back, I surprised myself by waking 

up at an ungodly hour one Saturday. With time on my 

hands, I decided to go for an early morning stroll in the 

neighborhood park.  As I was walking, I came across an 

area where I spotted a small crowd gathered around an 

older Asian lady. Her group was standing in a circle 

(the same close knit group setting that I saw in Kolkata 

laughing club). The instructions were in Mandarin, 

with the lady instructor interspersing the instructions  

with traditional Chinese relaxation music and for about 

30 minutes, they did the same thing, and I relived that 

unforgettable moment - laughter therapy followed with 

body stretches. For a moment, I was transfixed as my 

mind raced back to Paikpara Laughing Club.  But this 

time I was not amused. I sat down on a bench and 

watched them closely.  Every one of them had a     

peaceful, serene look on their face and there was an 

invisible camaraderie among the circle participants.  

I smiled to myself - life is a full circle after all.  I also 

realized that attaining happiness is not easy, but the 

route to it is simple; we can try and reach towards this 

goal in our own, small ways.  

HAKUNA MATATA!!! 

“With mirth and laughter, let old wrinkles come.” - 

William Shakespeare 
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জখয়োর রচনো জপশ র তনয়মোবলী 

 

১।   জখয়োশি প্রকোশ র ্ন্য রচনোর সশঙ্গ জলখক/জলতখকোর জফোন নম্বর, ও ইশমল ঠিকোনো জদয় ।  রচনো পূবপ্্রকোত ি বো অন্যত্র 
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২। রচনো ২০০০  শব্দর মশধ্য হওয়ো চোই ।  

৩। বোংলো এবং ইংরো্ী জলখো জখয়ো সম্পোদক মণ্ডলী-জক ইশমল-এ (kheya@bascweb.org) ঠিকোনোশি পোেোশবন ।  বোংলো 

জলখো "Microsoft Indic Language Input Tool: Bengali," ব্যবহোর কশর তলখশবন ।  ইশমল-এ পোেোন সম্ভব নো হশল এই 

ঠিকোনোশি ডোকশর্োশগ পোেোশবন:  Jyotishko Ganguly at 6755 East Bonita Court, Orange, CA 92867” ।   

"Microsoft Indic Language Input Tool: Bengali," র ্শন্য ইেোরশনট-এ তনম্নতলতখি ঠিকোনো ব্যবহোর করুন :  

www.bhashaindia.com/ilit/Bengali.aspx 

৪। বোংলো জলখোর সময় পোরিপশি ইংরো্ী ব্যবহোর করশবন নো ।  ইংরো্ী জলখোর সময় অন্য িোষোর  ব্দ পোরিপশি ব্যবহোর 

করশবন নো । 

৫। জস্কচ ও েতব কোশলো-সোদো বো রতঙন হশি পোশর ।  

৬। জখয়োর প্রকোশ র ্ন্য জলখো সব সমশয়ই গ্রহণ করো হশব | গৃহীি জলখো বিম্োন সংখ্যোশি প্রকো  নো করো জগশল র্িদূর সম্ভব 

পরবিী সংখ্যোশি প্রকো  করো হশব  । 

৭।  জখয়োয় জকোনও রচনো প্রকোশ র তবষশয় জখয়োর সম্পোদক মণ্ডলীর তসদ্ধোন্ত চুড়োন্ত বশল গণ্য হশব । 
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