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‘It may be on that joyless feast 
his eye 

Dwelt with mere outward 
seeming; he, within, 

Took measure of his soul, and 
knew its strength, 

And by that silent knowledge, 
day by day 

was calmed, ennobled, 
Comforted, sustained.’ 

(Matthew Arnold, “Mycerinns” lines 107-111) 

পরিবত্ন আি রববত্রনি সময় সিরণরত দাঁরড়রয় উত্তি-

আধদুরনক জীবন। কম্ব্যস্ততা আি স্বনে ফখাঁজাি লরক্ষ্য তীব্র 

ধাবমান সত্তা। স্বাি্ আি সংকীণ্তাি ফবড়াজাল রছন্ মানব 

মন অরভসাি করি কল্পনাি জ�রত। অনতি ভাবিারজ আঁচড় 

কারট সমৃরটিশীল সত্তায়। ধীরি ধীরি প্রকারশত হরত িারক 

সারহত্যবীজ। আবহমান কারলি এই সমৃরটি প্ররক্রয়া প্রবারহত 

হয় সমরয়ি ফ্ারত। আি ফসই সারহত্য ফ্ারতি আরিক নাম 

‘করল্লাল’। ফ�াবিডাঙ্গা রহন্দু করলরজি বারষ্ক সাংস্কৃরতক এই 

পররিকায় ছাপ পরড় মননশীলতাি। 

প্রায় সািা বছি ধরিই চরল ছারি-ছারিীরদি প্রত্যাশা 

পূিরণি ফদৌড়। রসরলবাসরকরন্দ্রক পড়ারশানায় ব্যস্ত িারক 

মন। ব্যস্ত আি রুরটনমারেক জীবরন ‘করল্লাল’— এক 

বসতি সমীিণ, মদুক্ধািা। সমৃরটি নিাত নবীন হৃদরয় প্রস্ফুরটত 

হয় িংবাহািী ফুল। সাংস্কৃরতক আবহমণ্ডল দূিরক রনকরট 

আরন। ক্াসরুরমি পড়ারশানাি বাইরিও ‘করল্লাল’ সমৃরটি 

সম্পাদকীয়

পলোরহিতলো দত্ত
সহকািী অধ্যাপক, ইংরিজী রবভা�

সদুলদব হবশ্লোস
সহকািী অধ্যাপক, বাংলা রবভা�

সম্লোদকিণ্ডলী
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প্রয়ারসি মরধ্য রদরয় ছারি-ছারিী, অধ্যাপক-অধ্যারপকা, রশক্ষাকম্ী সকরল পািস্পরিক সনকট্য অনদুভব করি। 

সম্রক্ি মাধদু�্ বমৃরধে পায়। 

সমরয়ি অতিজ্ারল বরন্ সমগ্ রবশ্। সমাজ মাধ্যরম আত্ম–প্রচাি ফকরন্দ্রক রবজ্ঞাপরনি রভড়। জীবরনি কৃররিমতা 

বজ্ন করি করল্লাল ফখাঁরজ আত্মরনমগ্ন সমৃরটিশীল সত্তারক। নতুন প্রজরন্মি সারহত্যরপ্রমী ছারি-ছারিীরদি স্বিরচত 

সারহত্যসমৃরটি ও প্রকারশি একরট দারুণ প্্যাটেম্। এছাড়া সব্স্তরিি সহৃদয় পাঠকরদি মরনি ফখািাক ফমটারনাি 

রদরকও সরচতন এই সাংস্কৃরতক পররিকা। Ultra Modern �দুর�ি সরঙ্গ তাল রমরলরয় সারহরত্যি স্বরূপ, রবষয়বস্তুি 

সবরচরি্য, Photo Journalism বা Poster Presentation প্রভৃরত রবষরয়ি রদরক সজা� দমৃরটি ফিরখ ‘করল্লাল’ তাি 

অনদুসন্ারন িত। 

সারহরত্যরকি কলম হরয় উঠুক �দু�সরচতন, রুরচশীল ও উন্ত মারনি। ‘করল্লাল’ ফহাক তাি প্ররতচ্ছরব। 

সম্াদকমণ্ডলীি সব্দা এই প্ররচটিা। সবরচররি্যি মরধ্য ঐক্য— রবরভদ বা রবরচ্ছন্তা নয়; একতা, সম্পীরত ও রুরচশীল 

সদুস্ মানরসকতাি বাত্া ফদয় ‘করল্লাল’। ছারি-ছারিীসহ সকরলি সব্াঙ্গীন রবকারশি মাধ্যম হরয় ওরঠ। 

সদুরচতনা দূিতি দ্ীপ হরলও ক্ারতিহীন নারবরকি হারত পমৃরিবীি ক্রমমদুরক্ �টরব। এই আশায় ‘করল্লারল’ি সমৃরটি 

প্রয়ারস সকল ছারি-ছারিী, অধ্যাপক-অধ্যারপকা ও রশক্ষাকম্ীরদি সমরবত প্ররচটিারক সাধদুবাদ জানাই এবং একই 

সরঙ্গ পররিকাি শ্রীবমৃরধে কামনা করি। 

নমস্ািারতি—

   পািরমতা দত্ত           সদুরদব রবশ্াস

সহকািী অধ্যারপকা        সহকািী অধ্যাপক

  ইংরিরজ রবভা�           বাংলা রবভা�
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সভপাপচির বপািপ্া

ষাফটি দশরক ছারিজীবন ফিরক বত্মান সমরয় পরিচালন সরমরতি সভাপরতবে— এই দী�্ সমরয় ফ� আনন্ উৎস একই 

িরয়রছ তা হল সাংস্কৃরতক ফ�া�। ফ�াবিডাঙ্গা রহন্দু করলরজি সাংস্কৃরতক ঐরতহ্য। ফসই ঐরতরহ্যি উত্তিসূিী করলজ 

পররিকা ‘করল্লাল’। এখারন প্ররতবছি প্রকাশ পায় নব্য ফিরক প্রাচীন বহু কলরমি বহুমাররিক অরভব্যরক্। �াি পাঠ আনন্ 

ফদয়। স্মৃরতরমদি করি। আশা জা�ায়। আরমও এই অনদুভূরতি সমান অংশীদাি। ‘করল্লাল’ পররিকায় এভারবই সদুরুরচ ও 

মনরনি রবকাশ �টুক। নব রচতিাি অঙ্কুরিাদ�ম ফহাক— 

শুরভচ্ছা ও আশীব্াদ সহ—

আপনারদি 

‘সদুভাষ দা’

সদুভলোষ দত্ত

সভাপরত

পরিচালন সরমরত

ফ�াবিডাঙা রহন্দু করলজ
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Principal’s Message

Just a year to go and this new millennium shall mature more “perfectly” as one may 
say. Twenty years shall make this millennium come of age and perhaps pose new 

challenges for the world’s inhabitants. Here, at our institution, too, we aim to reach 
out to a wider, greater realm. Classroom education is, among other things, looking 
forward to answer to more different roles both for teachers and students. Digitization 
will ensure that education and learning facilities may be availed by those who fail 
to make it to a “real” classroom. This offers new challenges. Distance education 
programmes have long tried to support the mainstream forms of education in 
numerous ways. Our institution, too, has already taken a step forward in this aspect. 
The Distance Education Centre of NSOU has been part of our campus for more than 
a decade. Certain noteworthy changes have continued to affect general education 
at most of the undergraduate and postgraduate programmes with the introduction 
of the newly introduced CBCS Curriculum. While the new system makes things 
appear different than what it used to be, it “imposes” certain strict “disciplines” in 
its manner of execution. Thus, a teacher may have to complete a part of the syllabus 
allotted to him/her keeping in mind the time constraint that lurks behind. So, the 
teacher’s passions for dwelling on a particular aspect of study needs to be restricted, 
more controlled and well-planned in advance. Students, too, need to perform on a 
regular basis.

Dr. Hare Krishna Mandal
Principal
Gobardanga Hindu College
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Internal assessments, viva-voce, end semester examinations, and attendance 
records are separately evaluated and marked. This adds to a more precise form of 
evaluation in which additional hours are spent by individual departments. Secondly, 
it provokes students to adjust to a more fast and effective method of learning. They 
are expected to cope more rapidly with these changes and adjust to the changes on a 
regular basis. It however, brings them closer to campus life and to their own teachers. 
Attendance records at our institution have increased to a considerable extent. Moving 
way onward to less conventional syllabi, the SEC subjects determine that the students 
may seek hands- on training and apply it to their own prospects in future.

I have tried to ensure better access to teaching-learning resources for all. 
Digitization of library books are under way. The library too needs to change for 
obvious reasons and the seeming grimness occupying the library space may soon 
be replaced with a more amiable ambience. I personally try to include all guardians 
in this institution too by requesting their kind presence at parent-teacher meetings. 
They often address issues that may help the institution to receive a better impetus 
for aiming towards excellence. Assuring all stakeholders of my constant support and 
unfailing determination to provide best resources.

        Thanking You,
       Dr. Hare Krishna Mandal



কল্লোল
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চিক্ষক পচরষদদর সম্পাদদকর বপািপ্া

ফ�াবিডাঙ্গা রহন্দু করলরজি বারষ্ক সাংস্কৃরতক পররিকা ‘করল্লাল’ মূলত ছারি-ছারিীরদি উৎসাহ আি আগ্রহ প্রকারশত 

হরয় চরলরছ। ইন্ািরনট সব্স্ব ব্যস্ত জীবরন সারহরত্যি আসরি দ’দণ্ড রজরিরয় ফনওয়া— এক আনন্পূণ্ অনদুভূরত। 

নবীন-প্রবীরণি সমৃরটিশীল প্ররতভাি ফমলবন্ন ‘করল্লাল’ফক সমমৃধে করিরছ। সারহরত্যক কলরম ফুরট উরঠরছ মননশীলতাি। 

সব্স্তরিি পাঠক রচত্তরক হয়রতা িসরসক্ কিরত পািরব। ‘করল্লারল’ি সরঙ্গ �দুক্ সকরলি প্রয়াস ও পরিশ্রমরক সাধদুবাদ 

জানাই। ‘করল্লারল’ি আনন্ধািা প্রবারহত ফহাক রদরক রদরক। পিবত্ী সংখ্যাগুরল আিও উন্ত এবং আিও সমৃজনশীল 

ভাবনাি বরহুঃপ্রকাশ �টারব ও পাঠরকি মরনাগ্াহী হওয়াি পিরক সদু�ম কিরব, এই কামনায় ভরবষ্যরতি রদরক তারকরয় 

িইলাম। 

কৃষ্ণকাতি ঢালী 

সহকািী অধ্যাপক 

ফ�াবিডাঙ্গা রহন্দু করলজ 

কৃষ্ণকলোন্ত ঢলোলী

সহকািী অধ্যাপক

ফ�াবিডাঙা রহন্দু করলজ
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কৃতজ্ঞতলো স্ীকলোর 

ফ�াবিডাঙ্গা রহন্দু করলরজি বারষ্ক সাংস্কৃরতক পররিকা ‘করল্লাল’— একরট সমরবত প্রয়াস ও প্ররচটিাি েলশ্রুরত। 

পররিকাি উপকরমরটি সদস্যবমৃন্ এবং তৎসহ করলরজি সকল অধ্যাপক, অধ্যারপকা ও রশক্ষা কম্ীবমৃন্, �ারদি 

সরক্রয় সহর�ার�তায় করল্লারলি প্রকাশ সদুষ্ঠ ও সদুন্ি হরয় উরঠরছ তারদি প্ররত িইল অফুিান কৃতজ্ঞতা ও কুরন্শ। ভরবষ্যরতও 

এই সমরবত প্ররচটিায় রনুঃস্বাি্ প্রত্যয় এর�রয় �ারব— এই আমারদি প্রাি্না ও অঙ্গীকাি। 

এই অবসরি আমারদি আতিরিক কৃতজ্ঞতা িইরলা �ারদি প্ররত, ফসই রবরশটি মানদুরষিা হরলন— জরয়তা সদুি, সহরদব 

দাস, ঊষাপ্রসন্ মণ্ডল, ফলাকনাি সাহা, নািায়ণ দাস, ফমৌরমতা দাস, আঁরখ সাহা, পল্টু ফ�াষ, নমৃরপন রবশ্াস, রবশ্রজৎ �াইন, 

অমমৃতা ফদবনাি, রুদ্রাণী দাশগুপ্ত ফচৌধদুিী এবং �দু�ল রকরশাি দাস।
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অধ্লোয়
যদুহি সরকলোর 
৩য় ফসরমটিাি, বাংলা (সাম্ারনক)

১

এইরতা করদন আর�ও ধািণা রছল না

রপৎজা বা�্াি ছাড়াও জীবন চরল, 

সপ্তাহরধক কারিন্ না িাকরল আক্ষরিক 

অরি্ প্রদীপ ফমামবারতি আরলায় �ি 

আরলারকত কিা �ায়, ফহামওয়াক্ কিা �ায়, 

�ারড়-ফ�াড়া, রবমান জাহারজ না চড়রলও 

জীবরনি �রত ফিরম িারক না। অসদুস্ হওয়া 

পরিবািরটি রপ্রয় মানদুষগুরল পারশ না 

িাকরলও তারদি জীবরনি �রত ফিরম �ায় 

না। 

মানদুরষি লম্ফ-ঝম্ ফ�ন সব বদরল ফ�রছ, 

এরকবারি চরিররিি বদল মশাই! শাক্

ফিরক ফসাজা রনিারমষ সবষ্ণব বারনরয় 

ফছরড়রছ। মনদুষ্য নারমি �রিমাও ফ�ন করুণ 

কৃপাপ্রাি্ী! 

করব রবশ্ জদুরড় আমারদি প্ররত্যরকি 

জীবরনই এক নতুন অধ্যায় শুরু হরয়রছ। 

আপন মানদুষগুরল আরিা আপন হরয় 

উরঠরছ। মানদুরষি রক্ররয়রটরভরট ফবরড়রছ। 

আিও সমৃরটিশীল হরয়রছ মানদুষ। প্ররতরদন 

সন্্যায় ঠাকুমাি কারছ আবাি �ল্প শুনবাি 

আবদািটা ফ�মন সত্য হরয়রছ রঠক ফতমরন 

রনরজরদিরক সং�ম িাখবাি মন্ত্রটাও জানা 

হরয় ফ�রছ। 

২

সব ধ্ংরসি পরি সমৃরটি অরনবা�্। নতুন 

রদনগুরলি সূ�্ আবাি উজ্জ্বল হরয় উঠরব 

এ রবশ্ারস আমিা রবশ্াসী। শুধদুমারি 

পাড়াি এক ফকারণ িাকা দই বমৃধে-বমৃধোি জন্য 

বািবাি ফচারখ জল চরল আরস; এ সমরয় 

দাঁরড়রয় তারদি ফ� ফদখবাি ফকউ ফনই। তািা 

খদুবই অসহায়! 

তরব আমিা জারন আবাি সব রঠক 

হরয় �ারব; রনরজি মরন ফসই সত্যরক রশখরি 

ফিরখ, রনরজরক ভারলারবরস; রনরজরদিরক 

ভারলারবরস মরন মরন সংকল্প করি �াওয়া— 

একরদন ঝড় ফিরম �ারব, 

পমৃরিবী আবাি শাতি হরব। 

ধি্ীয় অসহিষ্ণুতলো 
রুনদু প্লোিলোহনক 

৩য় ফসরমটিাি, ইংরিরজ (সাম্ারনক)

শারতি ও সরহষ্ণুতায় আজ পড়ল রক ভাটাি টান? 

মানদুষ রক আজ ভুলরত বরসরছ লাজ-লজ্া-মান-অরভমান? 

মূখ্ করি ধম্ রনরয় হানা-হারন 

কাি ধম্ ফশ্রষ্ঠ?

এটা রনরয় টানা-টারন। 

আবাি উঠরছ প্রশ্ন- 

প্ররতবাদীিা ফ�ল ফকািায়? 

ক্ষুদ্র স্বারি্ি �রণ্ডটাই বা ভাঙরব ফক? 

পাবরলক ফতা মূখ্, অন্ 

ফবারঝই না ফ� ষড়�রন্ত্রি �ন্। 

ধম্ ভরক্ি নারম তাই, ছদুরট �ায়— 

সাম্পদারয়ক দাঙ্গায়। 

নজরুরলি কলরমি আঁচড় আজ িমরক ফ�ল বদুরঝ? 

রনস্তব্ধতাি রমরছরল আজ তাি উত্তি খদুঁরজ। 
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পলো�হলনী গিলক পহরণীতলো 
অয়হন্তকলো চক্রবত্ী 
তৃতীয় ফসরমটিাি, ইংরিরজ (সাম্ারনক)

ফস বলরতা স্বাি্পি। 

তাি ফচারখ রছলাম অহংকািী এক ফমরয় 

আত্মসম্ানরক ফভরবরছল তুচ্ছ, 

আকারশি ফম� ফদরখ মরন মরন তারক আকৃরত রদতাম, 

ফস বলরতা, ‘সময় নটি’। 

বসরতিি বাতাস প্রাণ ছদুঁরয়রছল 

রঠক তাি মরতা। 

তািপি একরদন রক ফ� হরলা, 

সমরয়ি অতল �হরন হািারলা সব- 

আমাি প্রাণ, আমাি পা�লারম 

সবরকছদু! 

আি রেিল না কখনও। 

আজ সরত্যই আরম এক 

অহংকািী, অরভমারননী, বাস্তববারদনী। 

বসরতিি মমৃদ স্পশ্ 

ফস ফতা সরত্যই সময় নটি 

স্বাি্পিতা আজ আমাি িরক্ বয় 

ফসই িক্ আজ �রদ 

ফোয়ািাি মত রছটরক এরস 

জরলি ফিখা ফটরন বরল 

আমাি কিা- 

এক পরিণীতাি আত্মকিা, 

ফমরন ফনরব কী ফস! 

অলপক্লো 
স্পন হবশ্লোস 
হব.এ. ইহতিলোস, ৩য় বষ্

ফকন এত অরভমান ফতামাি? 

রকরসি এত ফক্রাধ? 

রক এমন ক্ষরত হরতা 

�রদ কিা বরলা। 

পািরিি মূরত্ি মতন তুরম রনব্াক, 

চুপচাপ বরস িারকা 

মদুখ বদুরজ সবই ফদরখা 

িাত রদন সািাক্ষণ ফকন তুরম মরন ভারসা। 

পািরল ধরি িারখা ফ�ন তুরম নাই আরসা। 

কিা �রদ নাই বল ফকন এত অরভমান 

রবশ্াস তবদুও আরছ িরয় �ারব রচিকাল। 

করিানাি জামানায় সবরকছদু বন্ 

চালদু আরছ ফোন শুধদু কিা বলা বন্। 

আমািও ফতা অরভমান হয় বািবাি 

ছরব ফদরখ কিা বরল 

ধীরি ধীরি সবই ভুরল �াই।।
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নীরবতলোয় শলোহন্ত 
চয়ন সরকলোর 
৩য় ফসরমটিাি, রশক্ষারবজ্ঞান (সাম্ারনক) 

নীিবতায় শারতি, নীিবতা দূি করি ক্ারতি, 

কিায় ফ� কী শরক্, জানাব মরন আসরল ভরক্ 

রমলরব কম্ ফিরক মদুরক্, নীিবতায় অসম্ভব শরক্।

কিায় কিা বারড়, কারজ বারড় কাজ, 

একসারি বারড় ফদ্ষ, আি অরবশ্াস, 

দূিরবে সম্ান বারড়, মরনি অরনক টান, 

তরব নীিবতায় শাতি মন, জীবরনি মূল �ান। 

নীিবতাি কী শরক্ প্রকৃরত ফিরক ফবাঝা �ায়, 

চুপ করি ফিরকও ফস কত রকছদু কয়। 

কখনও বমৃরটি, কখনও ঝড়, কখনও বা শাতি হরয় 

তবদু এই নীিবতায় অরনক আওয়াজ হয় 

প্রকৃরত ফবরড় ওরঠ, জীবন সবদুরজ ভরি �ায়। 

নীিবতাি ফ� কী গুণ, কী ফ� তাি মরহমা, 

পদুরিা প্রকৃরত নীিব তবদু তাি কত �রিমা, 

ভারলাবাসা নীিরব হয় নীিরব তাি প্রকাশ, 

কত ফ� �টনা �রট, নীিব ফদরখা আকাশ, 

িারত আকাশ, তবদু ফস নীিব, নক্ষরি, সূর�্ ভিা, 

তবদুও আকাশ নীিব, নীিবতায় শারতি। 

বন্দু 
অয়হন্তকলো চক্রবত্ী
তৃতীয় ফসরমটিাি, ইংরিরজ (সাম্ারনক) 

সহজ নয় পাওয়া এই শরদেি মারন, 

বন্দু। 

তাি জন্য, তারদি জন্য বাঁচা 

সহজ নয়, বন্দু। 

খদুনসদুরট, আনন্, দুঃখ রমরশ্রত 

এ এক আলাদা জ�ৎ। 

সহজ নয় এি িং, এি প্ররতরট স্পন্ন। 

বন্দুরবেি নারম প্রতািণা 

ফপরয়রছ, বন্দু। 

তবদু রক বলরত পারি, 

বন্দু 

আরম পাইরন, 

নাহ 

বন্দু ফ� আরছ এখারনই 

মানদুরষি, প্রাণীরত, উরভিরদ। 

শুধদু খদুঁরজ রনরত হয় তারক, 

বন্দু। 
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বলোবলো 
জলোহিদ উহদিন �লোজী 
৩য় ফসরমটিাি, বাংলা (সাম্ারনক)

।।এক।। 

ফছাটখারটা একটা চাকরি করি। �ত মারস বড় 

ফমরয়রক রবরয় রদরয়রছ ধািরদনা করি; প্রায় ছয়- 

সাত লক্ষ টাকা খিচ করি। একটু আর� ফমরয়ি 

ফোন, 

— বাবা ফকমন আরছা তুরম? 

‘হ্যাঁ, মা ভারলা... তুই ভারলা আরছস ফতা?’ ফমরয় 

কাঁরদা কাঁরদা সদুরি উত্তি রদল, 

— আরছ বাবা... ভারলা! 

আরম রজরজ্ঞস কিলাম -‘এই ভারব বলরছস ফকন 

মা? বল আমারক...’ ফোরনি ওপাি ফিরক ফকান 

উত্তি ফপলাম না। আরম ব্যাকুলভারব রজরজ্ঞস 

কিলাম— ‘ফতাি শ্শুি-িা খদুরশ হরয়রছ ফতা? ওিা 

রকছদু বরলরছ?’ 

— শাশুরড় বরলরছন, রবরয়রত ফ� আসবাবপরি 

গুরলা রদরয়রছা ওগুরলা নারক রনম্নমারনি! 

তখন আমাি ফচারখ জল টলমল কিরছ। আরম 

বললাম— ‘আচ্ছা মা, ফতাি শাশুরড়রক বরলস পরি 

না হয় তারদি পছন্ মরতা রকরন ফদরবা।’ ওপাি ফিরক 

ফমরয় বরল উঠরলা—

— বাবা ফশারনা, তুরম আমারদি বারড়রত 

পদুরজাি জামা কাপড় ফদরব না? 

‘হ্যাঁ, ফদরবা ফতা, ফকন?’ 

— তুরম কাপড় রদও না! ননদ বরলরছ— কাপড় 

রদরল সবাি পছন্ হরব না; কাপড় না রদরয় টাকা 

রদরয় রদরত— ররিশ হাজাি টাকা রদরল সবাি নারক 

হরয় �ারব! 

‘আচ্ছা মা, তুই রচতিা করিস না; আরম এখরনা ফতা 

ফবঁরচ আরছ’— আমাি বদুঝরত ফদিী হরলা না 

এতক্ষরণ ফমরয়ি ফচারখি অরনক জল �রড়রয় 

পরড়রছ!! 

— আচ্ছা বাবা, এখন িারখ... 

‘আচ্ছা মা, ভারলা িারকস!’ 

।। দই।। 

িারত ফছাট ফছরল বারড় রেরি আমারক 

বলরছ... 

— বাবা তুরম ফজর� আরছা? 

‘হ্যাঁ, বল রকছদু বলরব?’ 

— হ্যাঁ, আমাি একটা ল্যাপটপ রকনরত হরব; 

আমাি রটউশরনি রকছদু টাকা আরছ, তুরম পয়ররিশ 

হাজাি টাকা রদরল হরয় �ারব। 

‘আচ্ছা ফদখরছ, ফখরয় �দুরমরয় পড় বাবা’ 

— না বাবা, ফলট হরল Exam রদরত পািব না! 

এখারনই ফশষ নয়... রনরজি বারড়রত পদুরজাি 

জামা রকনরত আরিাও দশ-বারিা হাজাি টাকা 

লা�রব। আরিা িরয়রছ, ফমরয়ি বারড় ফদওয়া 

রবরভন্ সমরয়ি রবরভন্ আরয়াজন! এইসব রচতিা 

কিরত কিরত না ফখরয় শুরয় পরড়রছ। অরনতাি মা 

রকছদু রজজ্ঞাসা কিরছল, রকছদু না বরল চুপচাপ 

শুরয় আরছ। মািায় ফকবল একটা রবষরয় কাজ 

কিরছ,- টাকা! টাকা! টাকা! আি ফছরলরমরয়রদি 

সদুখ! এইসব ভাবরত ভাবরত িাত প্রায় বারিাটা 

হরব, হঠাৎ করিই বদুরকি ব্যিাটা ফবরড় ফ�রছ। ধীরি 

ধীরি আরম দব্ল হরয় �ারচ্ছ... আমাি হাত পা 

গুরলা অরকরজা হরয় আসরছ, আমাি সািা 

জীবরনি অরনক স্বনে অসমাপ্ত িরয় ফ�রছ। ফসইসব 

রচতিাগুরলা এখরনা আমাি রপছদু ছাড়রছ না!! 

পিরদন সকাল ফবলা সবাই কান্াকারট কিরছ, 

আমাি ফছাট ফমরয় আি স্তী সবরচরয় ফবরশ কাঁদরছ। 

শুনলাম বড় ফমরয় ইরত আমাি অসদুস্তাি খবি 

ফপরয় এিই মরধ্য এরস পরড়রছ। সবাি রদরক ফচরয় 

িাকলাম। অরনক রকছদু বলরত চাইরছ রকন্তু রকছদুই 

বলরত পািরছ না! রঠক দ রমরনট পি... আি রকছদু 
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জারন না! 

— সব ফশষ!!! 

।। রতন।। 

এই ভারবই হারিরয় �ারচ্ছ অরনক বাবা। আি 

বাবাি ফনিহ ফিরক বরচিত হরচ্ছ শত শত 

ফছরল ফমরয়, হয়রতা অরনরক এখরনা জারন না 

তারদি বাবাি মমৃতু্য িহস্য! এই ভারবই প্ররতরনয়ত 

আমিা হািারচ্ছ আমারদি রপ্রয় বাবারদি।। 

বলোণী বন্নলো 
গনিলো গদব 

৩য় ফসরমটিাি

রবদ্যাি ফদবী তুরম 

ফদবী সিস্বতী, 

ফতামারি করিয়া স্িণ 

 করি উন্রত, 

ধািণ করিরছ তুরম 

রনজ হারত বীণা, 

সং�ীত জ�রত করি 

ফতামািই বন্না,

পিরন ফশ্ত বস্ত ফতামাি

রবিাজ করি িাজহংরস 

মার�া তুরম লহ প্রণাম 

আমাি এই করবতাি অংরশ। 

নলোরী 
হরিী রলোয় 
৩য় ফসরমটিাি, বাংলা (সাম্ারনক)

নািী তুরম বরড়া রবরচরিময়ী, ফকউ বদুঝরব না 

ফতামারক 

নািী তুরম িহস্যময়ী, কারিাি ফচনাি দিকাি ফনই 

ফতামারক। 

নািীরক আপন ভা�্য জয় কিবাি ফকউ ফদরব না 

অরধকাি, 

সব বাধা অরতক্রম করি কিরত হরব এি প্ররতকাি। 

�ািা ভারব নািীিা পারি না রকছদু কিরত, 

ফজরন রনও তািা �দুর�ি সারি তাল রমরলরয় 

পারি না চলরত। ফক রক বলল তারত রদও না 

অগ্ারধকাি, 

বিং রনরজি িাস্তায় চরল তারদিরক করিা রধক্াি। 

মা-বাবা অধ্যাপক অধ্যারপকারদি রশক্ষা 

রনরয় চরলা, 

ভুল কিরল তািা হাত ধরি চলরত ফশখারব আরিা। 

নািী বরল রনরজরক ফভরবা না কম রকছদুরত, 

মরন ফিরখা কাদরবিনী বসদু, সািা ক্যািরিন 

র�লবারট্ি মরতা নািীরদি। 

নািীি সহ্য ক্ষমতা পমৃরিবীরক করিরছ হতবাক, 

তাইরতা তুরম বাক্যরবহীন কটি রনরয়ও কিরছা িাজ। 
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ভলোলললোবলোসলোর ছন্ 
নলোরলোয়ণ দলোস 
রশক্ষাকম্ী 

বলরত পারিা? 

ফকান ফমর�রত বমৃরটি আরস 

ফকান ফমর�রত ‘সূ�্’ 

ফকান ফমর�রত ‘রশরি হাওয়া’

ফকান ফমর�রত বজ্র।

ফকান ��রন তািাি ফমলা 

‘শুকতািা’ অরুন্তী 

ফকান আকারশ পূরণ্মা চাঁদ 

রনশীি প্রদীপ বারত 

ফকান হাওয়ারত ফভরস ফবড়ায় 

রমরটি-মধদুি শদে 

ফকান রদ�ীটাি শীতল জরল 

ফোরট আমাি ‘পদ্ম’। 

ফকান বার�চায় নীল ফভামিা 

গুনগুন �ান �ায়, 

ফকান বাতারস জংরল ফুরলি 

সদুবাস পাওয়া �ায়। 

ফকান সদুিরট মন ছদুঁরয় �ায় 

রনত্য আমাি সািী, 

ফকান শাখারত ফদাল ফখরয় �ায় 

হলরদ ‘ফসানাপারখ’। 

ফকান বরন’ফত ফপখম ফমরল 

নারচ ‘ময়ূিী’ 

ফকান মরনিই কৃষ্ণ িাধায় 

হয় না ছাড়াছারড়। 

পািরল না ভাই পািরলন না ফতা 

এমন সহজ ধাঁধা 

আজ তাহরল বলরবা না আি 

িাক ফস বদুরক বাঁধা। 

অপহরহচতলো 
হপয়লোলী গদবনলোি 
১ম ফসরমস্াি, বাংলা, এম এ 

মরন পরড় পদুিারনা রদরনি কিা 

পদুিারনা রদরনি সময় 

আি পদুিারনা রদরনি মানদুষ 

আজ ফসই পদুিাতনরদি কারছ 

আরম হরয়রছ প্রাক্ন 

চরলরছ নতুন ফিরক নতুরনি রদরক 

নতুনতি হরয় 

আি এই রচি নবীনরদি মারঝ 

আরম ফসই পদুিারনা অপরিরচতা 

গিলয়রলো িলো 
সলোহিি িন্ডল 

রদ্তীয় বষ্ (সাধািণ) 

ফমরয় মারনই ফহরসা না ফজারি, কিা বলা কম, 

ফকন? তািা রক িাম�রুরড়ি ছানা নারক ধিরব তারদি �ম। 

সন্্যা হরলই ভরয় ভরয় রেিরত হয় বারড়, 

ফকািায় কখন জন্তু-জারনায়াি ফদয় হাতছারন। 

কাপদুরুরষি দরল নাম ফলখায়রন অরনক পদুরুষ, 

ফতারদি জন্য মািা ফহঁট কিারত ফলর�রছ নারক হুরুস। 

ফতারদি জন্য ফতা ফখালাই আরছ বািাঙ্গণা পল্লীটা, 

তািাও বাঁচুক ফখরত ফপরয় ফতািাও ফতারদি রখরদ ফমটা। 

আট ফিরক আরশ কাউরক ছাড়রত িারখসরন ফতািা বারক- 

করিস না এমন, ভারঙ্গস না স্বনে, মারিস না ফি প্রাণ, 

ফমরয়টা ফ� ‘মারয়ি জাত’ এরতাটুকু ফতা মান। 
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পলণর হবরুলধে পণ 
শলোন্তনদু সরকলোর 
তৃতীয় বষ্, রবএসরস 

আজরক আমিা মানদুষ বরল 

রদই পরিচয়। 

ফকািায় ফ�ল ফসই মানদুরষি 

লজ্া-�মৃণা-ভয়। 

মানদুষ আজ আি ফনইরকা মানদুষ 

হরয়রছ পশুি দল। 

তাইরতা তািা ফমরয়রদি উপি 

ফদখায় তারদি বল। 

হরয়রছ আমিা আধদুরনক আজ 

এই �দুর�রত দাঁরড়রয়, 

রকন্তু ফমারদি �ায়রন আজও 

পশুবমৃরত্ত ফবরিরয়। 

তাইরতা আজও কত �মৃহবধূ 

ঝুলরছ �ারছি ডারল। 

পণপ্রিা তাি হরয়রছ দরড় 

জরড়রয় তাি �রল। 

ফকন আজও ফসই �মৃণ্য প্রিা 

রজইরয় িাখরছ ফমািা, 

সমাজ ফিরক উপরড় ফেরলা 

কু-প্রিাি এই ফ�াড়া। 

এই রক তাহরল রশরক্ষত সমাজ 

রবজ্ঞান রদরয় ভিা, 

ফসই নািী হরত জনম ফমারদি 

ভুরলর�া ফকমরন ফমািা। 

কখরনা �ারক মা বরলয়া 

করির�া তারি পূজা, 

রক করি ফসই নািীি পরি 

চাপাই পরণি ফবাঝা। 

রববাহ নামক পরবরি বন্ন 

ফকমন করি ভাই? 

পণ নামক বাটখািা রদরয় 

ওজন কিা �ায়। 

রনরজি আপন মা বাবারক 

ত্যা� করিয়া ফ�, 

শ্শুি এবং শাশুরড়ি মরধ্য 

রপতা-মাতা পায় ফস। 

ফকমন করি ফসই রপতা মাতা 

এমন রনষ্ঠুি হয়? 

ফমরয় সমান বউরক রদরয় 

পণ আনরত কয়। 

তািা রক কখরনা ভারবনা একটু 

রনরজি রদক রদরয় 

তাি �রিি ফমরয়রকও একরদন 

রদরত হরব রবরয়। 

তাইরতা ফমারদি সবাই রমরল 

কিরত হরব পণ।

পণ ফদওয়া ফনওয়া কিরবানা ফমািা 

পরণি হরব অবসান। 

আলললোকবষ্ 
সসকত হবশ্লোস 

৩য় ফসরমটিাি, বাংলা (সাম্ারনক)

প্ররতরদন নদীি পারশ বরস 

দূরি ফ� �াছটা খদুব খদুব রপ্রয় বরল মরন হয়! 

হয়রতা কারছ ফ�রল খদুব পরিরচত হরব; 

রকন্তু দূরি ফিরকই ফদখরত িারক। 

দূিবেটা খদুব ফবরশ নয় 

একরট তািা ফিরক আরিকরট তািাই ফ�রত; 

আঙ্গদুল �তটা সিারত হয় 

আমারদি দূিবে ততটাই। 
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হবদলোয় গবললোর অনদুভূহত 
সহচিতলো দলোস

৩য় ফসরমটিাি, বাংলা (সাম্ারনক)

ফোরট ফ� ফুল আঁধাি িারত ঝরি ধদুলায় ফভািরবলারত, 

ফ�রদন আরম �াব চরল সবাি ফিরক দূরি, 

ফছরড় ফ�রত চাইরব না মন বাঁধনহািা ফপ্ররম। 

বহু আশা রনরয় এরসরছনদু তব দ্ারি, 

শত ব্যিা বদুরক রনরয় আরসলাম রেরি। 

ফসরদন ফভরবরছলাম ভারলাবাসরত পািরবা ফতামায়, ফতামায় আপন 

করি রনরত। 

আজ রবরচ্ছরদি ফশষ রদরন এরস শরদে বারক্য ভাষায়, পািরবা না ফতামায় 

ফবাঝারত। 

তাই আজ রবদায় ফবলায় ফচারখি জরল, 

রদরয় ফ�লাম ফতামাি পারয় অঞ্জরল। 

শপি রনলাম ফতামাি রশক্ষায় আমাি মনদুষ্যরবে, 

তুলরত ফদব না কাউরক কখনও তজ্নী।। 

নলোরী দশভূজলো 
হিনলো গ�লোষ 

বাংলা অনাস্, রদ্তীয় বষ্ 

তুরম রনপীরড়ত অত্যাচারিত 

কই তুরম করুণাময়ী 

একহারত নতুন �রড়া অন্যহারত পদুিরনা ভারঙা 

ভাঙা-�ড়াি মারঝই ফ� 

ফতামাি প্ররতবাদী রচৎকাি 

�ারক করিা তুরম মানদুষ 

ফদরখা ফচরয় ফদরখা একবাি 

ফসই ফ� করি ফতামারক পরতত 

তবদুও আশারবিত তুরম, 

আবাি করিা শুরু ফশষ ফিরকই। 

�রিি িান্া ফতা বাইরিি অরেস 

হাজাি ফলারকি বা ফিাধ কিা ফ� ফতামািই কাজ 

তাই ফতা তুরম মহান, নািী তুরম ফ� সরত্যই মহান 

পমৃরিবীি �ত আচি�্ ফসৌন্�্ সবই ফতামাি তুলনা সমান 

তাই ফতা দশভূজা নািী, তুরম মহান। 
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স্লনের হদনগুহল 
সদুদীপলো সলোধদু 
৩য় ফসরমটিাি, বাংলা (সাম্ারনক)

আজও আমাি মরন পরড় 

ফসই অরচন �াঁরয়ি কিা 

আবছা আরলায় স্পটি ভারস 

রদ�তিহীন মািা। 

ফছরলরবলাি রদনগুরলরত 

ফসাহা� রদরয় কারছ 

সারজরয় িারখ মরনি ফকানায় 

হািায় �রদ পারছ। 

ফসিায় আমাি গ্াম্য মারয়ি 

হৃদয় ভিা �ান 

মদুরদয়া দরচাখ করুণিরস 

জদুরড়রয় ফ�ত প্রাণ। 

তুলসী তলায় সন্্যা প্রদীপ 

ফজ্বরল ঠাকুি �রি 

রমরলরয় ফ�রতন মা ফ� আমাি 

রনশীি রনঝুমপদুরি। 

কলমী লতাি বধে জলায় 

তুলরত শালদুক ফুল 

গ্ারমি রকরশাি-রকরশািীিা 

ফ�ত নদীি কূল। 

এখন শুধদু স্মৃরতি কারছ 

ফবাঝা হরয় িাকা 

িরঙন আজ এই চাঁরদি ফদরশি 

দমকা হাওয়াি টারন 

গ্ারমি রশশু হািায় কত 

ধূম্র রদশাি ঘ্ারণ। 

গবকলোরলবের জ্বর
সদুকন্লো ব্লোনলোজ্ী
প্রিম ষন্মাস, নিাতরকাত্তি (বাংলা)

ফবকািরবেি জ্বরি পদুড়রছ শিীি। 

রডরপ্রশন র�রল, 

রডরগ্ি ফবাঝা �ারয় চাপা রদরয় 

শুরয় িারক! 

তবদুও এই জ্বি নারম না। 

ফিাজ িারতি ফশরষ, 

ফখালা আকারশি নীরচ র�রয় দাঁড়াই- 

কুয়াশাি জলপরটি রদই নগ্ন ফদরহ! 

কাঁপদুরন করম,উষ্ণতা নারম; 

তািপি এরস শুই রবছানায়। 

সকারল আবাি রনয়ম করি 

িারম্ারমটারিি পািদ চরড়, 

একরশা চাি!! 

আমাি ফমধা মমৃতু্যি কারছ ফহরি 

পদুড়রছ ফদরখা রচতায়। 

হাতটা ফ� বড্ড ফছারটা আমাি, 

তাই রবনা পয়সায় বাঁরচরয় রদল না, 

— রদল না। 

— মরি ফ�ল আমাি ফমধা! 

আসরল হাতটা ফ� বড্ড ফছাট আমাি; 

তাই আরম আজও ফবকাি! 
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ইলছে কলর  
গদবজজতী গ�লোষ 
অরতরি অধ্যারপকা, সংস্কৃত রবভা�

আমাি ভীষণ ইরচ্ছ করি , 

ফতামাি কারছ র�রয় বসরবা— 

ফবশ রকছদুক্ষণ, 

হাঁ করি ফতামাি মদুরখি আদল র�লরবা— 

একবাি দবাি রতনবাি ক’ফি ফতামাি ফচারখি  

পলক পড়া গুনরবা। 

ফতামাি সমস্ত মদুখভঙ্গী ছরব তুরল, গুরছরয় িাখরবা— 

মরনি খাঁচাি ফভতরি! 

ভীষণ ইরচ্ছ করি, ফতামারক আকারশ উড়রত ফদরবা; 

আি ফতামাি ডানাি আরলাড়রন— 

আমাি বন্ ইরচ্ছগুরলারক মদুক্ হরত ফদখরবা! 

ইরচ্ছ করি জানরত,  

অরনক অরনক রদন দূি ফিরক  

রেরি আসাি পি,  

আমারক ফপরয় তুরম রক রক করিা!  

খদুব ইরচ্ছ করি, ইরচ্ছ ক’ফি হারিরয় ফ�রত  

�ভীি অিরণ্য, 

খদুজঁরত খদুজঁরত তুরম একাই  

চরল আসরব ফসখারন,  

এরস প্রচণ্ড বকরব  

আমায়,  

বকরত বকরত আদি কিরব খারনক! 

আি আরম ফতামাি ফসই পা�লপনা মদুখটাি রদরক হাঁ করি 

তারকরয় িাকরবা- 

ভীষণ ইরচ্ছ করি।  

দুঃসিয় 
জয়ন্ত িদুখলোজ্ী 
ল্যাব এরটনরডন্ (পদাি্ রবদ্যা)

ঝড় একরদন িামরবই, জারন 

পমৃরিবীও হরব শাতি, 

ওিা ফতা আি উঠরব না ফজর� 

রচি রবদারয়ি পান্থ। 

ফভারিি পারখ �াইরব রক �ান 

আবাি আর�ি মতন? 

না রক শরঙ্কত বদুরক িারকরব 

ফছাটি রশশুি স্বপন! 

ফ�াধূরল লরগ্নি িক্ লারলমা রক 

মদুরছ �ারব হরব ফশষ? 

তমসা কারলমা গ্াস করি ফনরব 

িরব না আরলাি ফলশ? 

রক জারন ফকন ফ� অকাল অশরন 

রবনা ফমর� ফম�নাদ, 

হুংকাি ফদয় িক্ ফনশারত 

মানব শমন জহ্াদ। 

ফনিরহি পিশ হািারলা ফ� আজ 

ফকািায় রক তা জারন? 

আজব ফতামাি ফখলা ঈশ্ি 

আজব ফতামাি বাণী।
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ব্িলো
অপণ্লো িিন্ত চক্রবত্ী
অরতরি অধ্যাপক, জান্ারলজম এন্ড মাস্  করমউরনরকশন্  রবভা�

এই ফ� দূিবে ভারলাবাসাি মারঝ কাটা রবরছরয় রদরচ্ছ ফিাজ,  

একটা আরলঙ্গন রক তাি রহরসব ধরি িাখরত পািরব?  

রপ্রয়, তুরম শুধদু পিবত্ী আরলঙ্গরনি অরপক্ষায় এই  

সময়টারক ফ�রত রদও না।  

এমন ফকানও ছাপ িারখা, ফ�ন এই ব্যািা আমারদি ব্যবধানরক হািারত না পারি।  

পমৃরিবীি অসদুখ সািারত আজ আমিা সবাই দরি দরি িারক।  

ফস সদুস্ হরলই , আবাি ভারলাবাসাময় রদন রেরি আসরব।  

কিা রদরচ্ছ, এমন রদরনি অরপক্ষায় �ত তীড় আমাি বদুরক ফিাজ রবরষি মরতা রবরধ আরছ,  

ফসই সব প্ররতটা ক্ষরত একটা করি সূ�্মদুখী ফোটারবা।  

গবকলোরবে
সিলদব দলোস

অরতরি অধ্যাপক, বাংলা রবভা�

ফবকািবে ফ�ন বদুলরডাজাি 

ভািীক্ী রবশাল, �রত শ্লি 

ফকবল ফ�াদাইলস্রি চাল । 

না পারি টানরত না পারি বরহরত 

রঝমদুরন ফ�ন ওি জন্ম�ত । 

পিরক করি করঠন ও সদু�ম 

তবদুও কদি ক্ষীন অরত 

অন্য �ারনি ফচরয়, 

আপাত ফচারখ অকম্ন্য 

নারক কাঁদা নারক তাি স্বভাব! 

তাইরতা আজও ফবকািরবে  

ফ�া�্য ম�্াদা ও সম্ারনিই অরত বরড়া অভাব। 
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অতীশ দীপঙ্কর (জীবনী)
শুভলো চক্রবত্ী 

৩য় ফসরমটিাি, ইরতহাস রবভা� 

“বাঙারল অতীশ লরঘিল র�রি তুষারি ভয়ঙ্কি, 

জ্বারলল জ্ঞারনি দীপ রতব্বরত বাঙারল দীপঙ্কি।” 

করব সরত্যন্দ্রনাি দত্ত এই ভাষারতই এই মহান পরণ্ডরতি বন্না করিরছন। শ্রীজ্ঞান ‘অতীশ দীপঙ্কি’ তাঁি অ�াধ পারণ্ডত্য, 

সদুতীক্ষ্ণ মনীষা এবং অধ্যাত্ম মরহমায় বাংলাি মানদুরষি মরন রচিস্িণীয় হরয় আরছন। দশ্ন, ধম্ সারহত্য ফক্ষররিও তাঁি অবদান 

অনস্বীকা�্ ও উজ্জ্বলকি। ফকবলমারি বাংলাি নয়, সমগ্ রবরশ্ি ফশ্রষ্ঠ দশ জন জ্ঞান সাধরকি মরধ্য রতরন অনন্য স্ারনি 

অরধকািী। এক জরমদাি পরিবারি ৯৮০ ররিস্ারদে মতাতিরি ৯৮২ ররিস্ারদে অধদুনা বাংলারদরশি রবক্রমপদুি ফজলাি বজ্রর�া�ী 

গ্ারম তাঁি জন্ম হয়। তাঁি মাতাি নাম প্রভাবতী, রপতা রছরলন জরমদাি কল্যাণশ্রী। অতীশ দীপঙ্করিি রপতৃপ্রদত্ত প্রকৃত নাম 

রছল ‘চন্দ্র�ভ্’। সশশব ফিরকই রতরন রছরলন অত্যতি জ্ঞানরপপাসদু ও ফমধা সম্ন্। ফজতািী নারম এক পরণ্ডরতি কারছ রতরন 

কম বয়রস হীন�ান ও মহা�ান মরত ররিরপটক এবং ফ�া�াচাি দশ্ন চতুটিয় ও অন্যান্য শাখায় জ্ঞান অজ্ন করিন। ধীরি ধীরি 

জ্ঞান লাভ কিাি আকাঙ্ক্ষায় রতরন পরিপূণ্ হরত িারকন। জ্ঞান রপপাসা রনবািরণি জন্য রতরন �মৃহত্যা�ী হরয় পরি ফবরিরয় 

পরড়রছরলন। এই সময়ই রবখ্যাত শাস্তজ্ঞ পরণ্ডত কৃষ্ণর�রিি িাহুল গুরপ্তি কারছ তাঁি অধ্যাত্ম রশক্ষা লাভ করিন। এিপিই 

রতরন চরল ফ�রলন দন্ডপদুিীি মহারবহারি মহাচা�্ নীল িরক্ষরতি কারছ, রতরনই প্রধানত চন্দ্র�ভ্রক ফবৌধে ধরম্ দীক্ষাদান 

করিরছরলন। তখন ফিরকই তাি নাম হয় ‘দীপঙ্কি শ্রীজ্ঞান’। তাঁি বয়স মারি ১৯ বছি। জ্ঞান লাভ কিাি জন্য ও সাধনাি 

জন্য রতরন ফদশত্যা�ী হরয় সদুমারিা চরল �ান। ফসখারন রতরন মহার�া�ী, মহাজ্ঞানী, চন্দ্রকীরত্ি কাছ ফিরক দশ্নশাস্ত এবং 

ফবারধ চচ্াি বহু গ্ন্থারদ অধ্যয়ন করিন। 

জীবরনি সদুদী�্ ১২ বছি সদুমারিা দ্ীরপ জ্ঞানারবিষরণ অরতবারহত করিন। তািপি ৪৩ বছি বয়রস অধ্যাত্ম সাধনায় ও 

ধম্শারস্ত পিম পািদরশ্তা লাভ করি রেরি আরসন প্রাচীন ভািরতি ম�রধ। ম�রধি িাজা ও জন�ণ তাঁি অসাধািণ পারণ্ডত্য 

ফদরখ মদুগ্ হন এবং তারক ‘ধম্পাল’ উপারধরত ভূরষত করিন। পিবত্ীরত ম�রধি িাজা ন্যায়পাল ফদব তারক রবক্রমশীলা 

মহারবহারিি প্রধান আচার�্ি পরদ রনরয়া� করিন। এই সময় নানা রদরক অতীশ দীপঙ্করিি পারণ্ডরত্যি কিা, ধম্ীয় ও 

িাষ্টীয় কারজ তাঁি দক্ষতাি কিা ও সদুনাম ছরড়রয় পড়রত িারক। ম�রধ অবস্ান কিরছরলন �খন রতরন তখনই ফবৌধেধম্রক 

পদুনরুজ্ীরবত কিাি জন্য তারক রতব্বরত �াওয়াি আমন্ত্রণ জারনরয় রতব্বত িাজা রবক্রমরশলায় দূত ফপ্রিণ করিন। এইসময় 

ফবৌধে ধরম্ি খদুবই সংকট চলরছল রকন্তু ফস সময় হারত প্রচুি কাজ িাকায় রতরন রতব্বরত ফ�রত পারিনরন। রতব্বত িারজি 

দূত রেরি ফ�রলন ব্যি্ মরনািি রনরয়ই। 

রনরজি রবরদ্রাহী প্রজারদি হারত রনহত হরল রতব্বত িারজি পদুনচি রতব্বরতি িাজা হন। রতরনও রপতাি মরতাই 

দীপঙ্কিরক রতব্বত এরস ফবৌধেধম্ পদুনরুজ্ীরবত কিাি আমন্ত্রণ জানারলন। রতরন এবারি রতব্বরত ফ�রত িারজ হরয়রছরলন। 

১০৪০ সারল সদুদী�্ পব্ত সংকুল পি পারড় রদরয় রতরন রতব্বরতি ‘গুরজা’ নামক স্ারন র�রয় উপরস্ত হন। তখন 

ফসখারন িাজকীয় অশ্ারিাহী বারহনী তারক স্বা�ত জানায়। স্বয়ং রতব্বত িাজও ফসখারন উপরস্ত রছরলন। পরি িাজপ্রাসারদ 

তারক পূণ্াঙ্গ সবিধ্না জানারনা হয়। তাঁি অসাধািণ পারণ্ডরত্যি স্বীকৃরত স্বরূপ তাঁরক ‘ফহা-ফক-ফজ’ অি্াৎ ‘ভটিািক’ উপারধ 

প্রদান কিা হয়। 

১০৪২ সাল ফিরক অতীশ দীপঙ্কি রতব্বরত ফবৌধে ধম্ পদুনুঃপ্ররতষ্ঠাি কাজ শুরু করিন। রতরন সািা রতব্বরতি শহরি, 

গ্ারম �রঞ্জ, ধম্ীয় পীঠস্ারন ধম্প্রচাি কা�্ চালারত িারকন। তাঁি রবপদুল পারণ্ডরত্য ও অসাধািণ বারমিতায় ফদরশি মানদুষ মদুগ্ 
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হরয় �ায় তািা হািারনা রবশ্াস রেরি ফপরত শুরু করি। কিা রছল রতরন রতব্বরত রতন বছি িাকরবন। কাজ ফশষ করি আবাি 

রেরি আসরবন। রকন্তু রতব্বরত র�রয় ফসখানকাি মানদুষজনরক ভারলারবরস রছরলন। রতব্বতীিা তারক এতটা সম্ান রদরয়রছন 

ফ� রতরন ফসসব ফছরড় আি ফদরশ রেিরত পারিনরন। রতরন লামা ধরম্ি প্রবত্ক হওয়া সরবেও লামা উপারধ গ্হণ করিনরন। 

১০৫৪ সারল রতব্বরতি ন্যািাং রবহারিই রতরন প্রায় ৭৪ বছি বয়রস পিরলাক�মন করিন। 

১৯৭৮ সারল চীরন িরক্ষত তাঁি রচতাভস্ বাংলারদরশ এরন কমলাপদুরি ফবৌধে রবহারি িাখা হরয়রছ। বাংলারদশ সিকাি 

তাঁি জন্মভূরম রবক্রমপদুরিি বজ্রর�ার�নী গ্ারম তাঁি নারম একরট স্মৃরতরসৌধ রনম্ারণি পরিকল্পনা গ্হণ করিরছ। 

পদুরুষ
শলোিীিলো আক্লোর

৩য় ফসরমটিাি, ইংরিরজ (সাম্ারনক)

পদুরুষ মানদুষরক রঠক রবশ্াস কিা �ায় না, 

আবাি বাবাি অসদুস্তাি সমরয় ফ�-পদুরুষ বন্দুরট িারতি পি িাত আমাি সারি ফজর� রছল তারক আরম অরবশ্াস কিরত 

পািরবা না! 

পদুরুষ মানদুষ কখরনাই রক সৎ হরত পারি না, 

আমাি বাবা একজন ফবতনভুক্ কম্চািী রছরলন। ফকাম্ারনি লক্ষ লক্ষ টাকাি কাজ করিরছন রকন্তু কখরনা �দুষ ফনন 

রন। রতরন তাি েলশ্রুরতরত সব্প্রকাি অসদুস্তাি সমরয় অরন্যি কারছ সাহার�্যি জন্য হাত পাতরছন। ফসই বাবা নারমি 

পদুরুষরটরক আরম অসৎ ভারব রক করি! 

পদুরুষ মারনই নারক সদুর�া� সন্ানী, 

রকন্তু আরম �খন করলজ র্রিরট বই রকনরত ফ�তাম তখন আসাি সময় িারতি ফবলা বন্দুি কাঁরধ মািা ফিরখ ফস্শরনি পি 

ফস্শন অরতক্রম কিতাম। চাইরলই ফতা ফস তাি সদুর�া� রনরত পািত রকন্তু ফস তা করিরন। ফসই বন্দু নারমি পদুরুষরটরক 

সদুর�া�সন্ানী ভারব রক করি! 

পদুরুষ মানদুষ মারনই নারক স্বাি্পি, 

কতবাি কত পদুরুষ বারসি রভরড়ি মরধ্য রনরজি জায়�া ফছরড় রদরয় আমারক বসাি সদুর�া� করি রদরয়রছ, তাহরল আরম ফসই 

সব পদুরুষরক স্বাি্পি ভারব রক করি! 

পদুরুষ মানদুষরক নারক রঠক ভিসা কিা �ায় না, 

রকন্তু আমারদি সংসারি টানারপারড়রনি সময়ও আমাি বাবা রনরজ না ফখরয় আমাি কিা ফভরব টাকা জরমরয় িাখত 

পড়ারশানাি খিরচি জন্য এবং আরম ভাবতাম আমাি বাবা ফ� করিই ফহাক আমায় টাকা ফদরব। তাহরল আরম ফসই বাবা 

নারমি পদুরুষরটরক ভিসাহীন ভারব রক করি! 

পদুরুষ মানদুষ মারন রক বদনজরি তাকায় ফমরয়রদি রদরক, একরদন লাল শারড় পরড় আরম িাস্তাি পারশ দাঁরড়রয় রছলাম 

বন্দুি অরপক্ষায়। তািপি বন্দুরট আসাি পি আমারক বলরলা ফতারক রক আরম একটু এক রমরনট ধরি ফদখরত পারি। চাইরলই 

ফতা ফস আমায় আড়াল ফিরক কুনজরি ফদখরত পািত। তাহরল আরম এই বন্দু নারমি পদুরুষরটরক কুনজিী ভারব রক করি! 
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পদুরুষ মানদুষ মারনই রক ধষ্ক, 

�খন ফকান স্তী তাি স্বামীরক বরল আত্মতৃরপ্তি মাধ্যরম ফ� আরম আমাি স্বামীি মরধ্য বাবাি ছায়া ফদখরত পাই, তখন ফসই 

পদুরুষ রক ধষ্রণি মত জ�ন্য কাজ কিরত পারি! 

পদুরুষ মানদুষ মারনই নারক খদুব করঠন হৃদরয়ি অরধকািী, রকন্তু বাবা �খন তাি ফমরয়রক রবদায় ফদয় শ্শুি বারড়রত 

�াওয়াি সময় তখন বাবা সবাি আড়ারল ফচারখি জল ফেরল, তখন ফসই বাবা নারমি পদুরুষরটরক করঠন হৃদরয়ি অরধকািী 

ভারব রক করি! 

এই পমৃরিবীরত ফ�মন ধষ্ণকািী, জ�ন্য, ফনাংিা, সদুর�া�-সন্ানী পদুরুষ আরছ, ফতমরন বাবাি নারম আরছ ভিসা কিা 

পদুরুষ, রবশ্াস কিাি মরতা স্বামী নারমি পদুরুষ, রবপরদ পারশ দাঁড়ারনাি মরতা বন্দু নারমি পদুরুষ, প্রচণ্ড ভারব আ�রল িাখাি 

জন্য ভাই নারমি পদুরুষ। 

“সলোলর জলোিলো গস আছেলো হিন্দুস্লোন িলোিলোরলো...”
সলোহবকুন নলোিলোর

৩য় ফসরমটিাি, বাংলা (সাম্ারনক) 

সকাল ফিরকই ফচনা সদুরি ফচনা �ারন বাদরলি �দুমটা ফভরঙ ফ�রছরলা। বষ্া বাদল রদরন পাড়াি এই ক্াবটাি চাতারল 

শুরল ফকউ খদুব একটা রকছদু বরল না। তরব খদুব ফজারি বমৃরটি এরল িারত আি �দুম হয় না বাদরলি, জরলি ঝাপটা ফিরক 

বাঁচরত চুপরট করি বরস িারক, ফসই সারি সঙ্গী হরয় জদুরট �ায় িাস্তাি দ একটা কুকুি। বাদল-রদরনি সংগ্হ একটা রুরট 

রছঁরড় ফদয় কুকুিগুরলারক। তািাও খায়, বাদলও খায়। তািপি বমৃরটি একটু ধরি এরল, কুরড়রয় পাওয়া ফছঁড়া মাদরিি উপি 

রনরজি ফপাটলাটারক বারলরশি মত করি শুরয় পরড়। ফলারক বরল বাদল পা�ল, বাদল জারন ফলারক পা�লরক ভয় পায়। 

রকন্তু ফস ফতা কাউরক ভয় ফদখারত বা তারক ফদরখ ফকান বাচ্া ভয় পাক— এটা চায় না। ফস এরদক ওরদক �দুরি ফবড়ায় তাি 

ক্ষুধা রনবমৃরত্তি আশায়। 

সনাতনবাবদু আজ মহা ব্যস্ত। এলাকাি রনব্ারচত প্ররতরনরধ বরল কিা, রতন জায়�ায় ফ্্যা� ফতালাি সূরচ আরছ, সারি 

বক্ব্য, �রদও এখন রবপ্বীরদি জন্য ফদড়-দ রমরনট বলরলই হয়। 

ক্ারব একটা পতাকা ফতালাি স্্যান্ড আরছ। অরনরকি রভড় ফসখারন, সনাতনবাবদু এখরনা এরস ফপৌঁছায়রন। করয়কজন 

সদরস্যি প্রস্তুরত চলরছ। তারদিই বাজারনা �ানটা ফভরস আসরছ মাইক ফিরক। 

বাদল �ানটা শুনরছল মন রদরয়, খদুব ফচনা �ান, করব শুরনরছল আজ আি তা মরন ফনই, �রদও এখন রকছদুই মরন 

িাখরত পারি না বাদল। চান কিা, জামা পিা, দারড় কাটা সবই আজ তাি কারছ ইরতহাস হরয় ফ�রছ। 

ক্ারবি সামরন একটা সহ সচ, একটা রভড় জমারয়ত হরয় ফ�ল, সনাতনবাবদু চরল এরসরছন, ক্ারবি পারশই তাি দধ 

সাদা নতুন স্িরপও �ারড়টা িাখা, সবাই ব্যরতব্যস্ত হরয় উরঠরছ, প্রবীণ একজন সদস্য সনাতনবাবদুরক রনরয় এরস আদি 

করি পতাকা স্্যারন্ডি সামরন পাতা ফচয়ারি বসান; তািপি মাইরক এনাউন্স করিন— “আজ আমারদি মরধ্য এলাকাি 

জনপ্ররতরনরধ শ্রী সনাতন চক্রবত্ী মহাশয় এরস উপরস্ত। এত শত ব্যস্ততাি মারঝও ফ� উরন আজ আমারদি সময় রদরয়রছন 

আমিা অত্যতি বারধত। আরম উনারক অনদুরিাধ কিরবা, আমারদি ক্ারবি, আমারদি ফদরশি জাতীয় পতাকা উরত্তালরনি 

মাধ্যরম আমারদি স্বাধীনতা রদবস উদ্ �াপন কিাি জন্য।” 

“ভাই সকল আজ ১৫ই আ�স্, আমিা স্বাধীন হরয়রছলাম”— সনাতনবাবদু বক্তৃতা শুরু কিরলন। 
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ফচনা �ানটা বন্ হরয় ফলাকটাি বকবকারন ভাল লা�রছল না বাদরলি। 

“ফতামিা জারনা না আমারদি ফদরশি কত বীি সতিান এই স্বাধীনতাি জন্য রনরজরদি প্রাণ রদরয়রছরলন, রনরজরদি 

জীবরনি রচতিা তািা করিনরন, ফলাভ লালসা সব রবসজ্ন রদরয় তাঁিা ফদরশি ফসবা করি ফ�রছন আমিণ, ফসসরবি েলস্বরূপ, 

আজ আমিা স্বাধীন, আজ আমিা মািা উঁচু করি, বদুক ফুরলরয় �দুরি ফবড়ারত পারি।” 

�ত কিাগুরলা কারন আসরছ তত বাদরলি ফপরট রখরদ পারচ্ছ, ফসখান ফিরক ফবরিরয় এল বাদল, সনাতনবাবদু দধসাদা 

�ারড়টাি পাশ কারটরয় ফ�রত র�রয় ফচারখ পিরলা �ারড়ি সামরনি রসরট িাখা কতগুরলা খাবারিি প্যারকট, হাত বাড়ারলই 

ফসগুরলা না�ারলি মরধ্য। বাদল দাঁরড়রয় ফ�ল �ারড়ি জানালাি সামরন। 

“ফলাভ, রহংসা ফছাটরবলা ফিরকই ত্যা� কিা উরচত, আমারদি সকলরক সৎ হরত হরব, দান ধ্যারনি রদরক নজি রদরত 

হরব, আমারদি আরশপারশই কত মানদুষ এক মদুরঠা ভারতি জন্য অনাহারি আরছ রকনা ফসরদরক আমিা ফখয়াল িাখব। �রিব-

দুঃখীরদি সাহা�্য কিরবা, তরবই না এই পমৃরিবী সদুন্ি ভারব �রড় উঠরব।” 

ক্ারবি পারশ িাখা ইঁরট পরড় র�রয় বাদরলি মািাটা ফেরট ফ�ল, সনাতনবাবদু ফদহিক্ষীি ফজািারলা ধাক্ায় বাদল টাল 

সামলারত পারিরন, একটা ফজািারলা শরদে সনাতনবাবদুি সারি ফসখারন আি �ািা রছল সকরলি দমৃরটি বাইরি চরল ফ�ল। সদ্য 

ফকনা �ারড়টাি সামরন রকছদু একটা হরচ্ছ ফসটা আন্াজ করি সনাতনবাবদু বক্তৃতা িারমরয় ফদৌরড় এরলন। �ত মারসই ফ� 

রকরনরছন �ারড়টা অরনক টাকা রদরয়। স্যাি আপনাি �ারড়ি রভতি ফিরক হাত বারড়রয় রকছদু একটা ফনওয়াি ফচটিা কিরছল, 

বািণ কিারত ফশারনরন, ধস্তাধরস্ত কিায় রনরচ পরড় ফ�রছ। সনাতনবাবদু ফদখরলন তাি সাদা �ারড়টায় কারলা ফনাংিা ফছাপ, 

সহ্য কিরত পািরলন না আি, সরজারি এক লারি মািরলন মারটরত পরড় িাকা বাদরলি ফপরট, বাদল �ন্ত্রণায় ছটেট করি 

উঠরলা, সনাতনবাবদু আি একটা লারি মািরলন আি লক্ষ্য করি বলরলন -“শুরয়ারিি বাচ্া, আমারদি ফদরশি পা�ল-ছা�ল 

গুরলারক রপরটরয় ফমরি ফেলা উরচত, �ত্তসব ফদরশি জঞ্জাল।’ 

ফক ফ�ন আবাি �ানটা বারজরয় রদরয়রছ, মাইক ফিরক ফচনা �ানটা বাদরলি কারন ফভরস এরলা -“সারি জাহা ফস আচ্ছা 

রহন্দুস্ান হামািা...” 
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ক্হণলকর স্মৃহতচলোরণ 
দীপলো রলোয় 

৩য় ফসরমস্াি, রব.এ. সাধািণ

আরদত্য: হ্যারলা... বীরিকা?? 

বীরিকা: হুম... বরলা। 

আরদত্য: ফকািায় রছরল? কতবাি কল কিলাম... 

বীরিকা: ও... 

আরদত্য: “ও...” মারন?? রক হরয়রছ বরলারতা? অণদু রঠক আরছ? 

বীরিকা: হুম... 

আরদত্য: আচ্ছা... ফশারনা আরম আজ জলরদ বারড় আসরছ। 

বীরিকা: আচ্ছা আরসা। 

বছি ২৫ এি �দুবতী বীরিকা। পদুঁরি�ত রশক্ষা কম হরলও জীবনরবারধি রশক্ষাটা মন্ নয়। আজ ওি মনটা খদুব একটা 

ভারলা ফনই বলরলই চরল। �তকাল িারত আরদত্যি সারি একটু ঝারমলা হরয়রছল বরট, তরব আজ সকারলি �টনাটা ফ�ন 

আরিা ফবরশ ভাবদুক করি তুলরলা বীরিকারক। করয়করদন ধরিই অরেরসি কারজ রডস্াব্ রছল আরদত্য। তাই আজ সকারল না 

বলরত ফচরয়ও বরল ফেলল “অণদু �রদ আমাি রনরজি ফমরয় হরতা...”, তািপি প্রায় তাড়াহুরড়া করিই ফবরিরয় ফ�ল আরদত্য। 

ফসই �টনাি পি ফিরকই বীরিকা চুপচাপ িরয়রছ। অণদুি বকবকারনরকও ফস খদুব একটা পাত্তা রদরচ্ছ না। দপদুরি খাওয়া 

দাওয়াি পি আধরভজা ফচারখ ফস ভাবরত লা�রলা দই বছি আর�ি ফসই িারতি কিা, ফ� িারত আরদত্য ওরক রবরয় কিাি 

প্রস্তাব রদরয়রছল। “রবরয়” শদেটাি সরঙ্গই বীরিকাি ফ�ন এক শত্রুতা সতরি হরয়রছল। তাই ফস ভাবরতও পারিরন ফকউ তারক 

রবরয়ি প্রস্তাব রদরত পারি। কিাটা তাি হৃদরয় ভারলালা�াি অনদুভূরত আনা মারিই ওি মরন পরড় ফ�ল এক বছরিি একমারি 

ফমরয় অণদুি কিা। রকছদুক্ষণ চুপ িাকাি পি আরদত্য রনরজই বলল “অণদু আমাি ফমরয় হরয়ই িাকরব... চাইরল বাবা বরলও 

ডাকরত পারি”। হঠাৎ করি বদুরকি পািিটা ফ�ন ফনরম ফ�ল, ছল ছল ফচারখ তারকরয় িাকরলা আরদত্যি রদরক আি ভাবরত 

িাকরলা এও রক সম্ভব? পরিি রদন সকারলই আরদত্য ফ�ল বীরিকারদি বারড় ওরদি রবরয়ি কিাটা বলরত। ফমরয়ি পদুনিায় 

রবরয়ি কিা শুরন ফ�মন খদুরশ হরলন ফতমরন রচরতিতও হরলন বীরিকাি মা।” না.. মারন, বলরছ ফ�... “আমতা আমতা কিরত 

ফদরখ আরদত্য রনরজই বরল উঠরলা আরম সব জারন কারকমা। “বীরিকাি ফ� আর� একটা রবরয় হরয়রছল এবং তা আপনাি 

অজারতিই, তাও আবাি...”  ইরতমরধ্য বীরিকাি মা বরল উঠরলা হ্যাঁ বাবা তাইরতা আমাি রচতিা ওরক রক ফকও ফমরন রনরত 

পািরব? আি অণদুি রক হরব ওি ধম্ জানাি পিও রক ফকও ওরক ফমরন ফনরব? ধম্ রনরয় আরম অত ভারব না কারকমা। ও 

ইকবারলি ফমরয় হরত পারি রকন্তু আরম অণদুরক রনরজি ফমরয়ি মরতাই ফদখব। হুম... বীরিকাি বাবা িাকরল হয়রতা এখনকাি 

সময়টা অন্যিকম হরতা। এসব ফভরব আি রক হরব বলদুন... আি একটা ভুল করিরছ মারন ফতা এই না সািাজীবন তা বরয় 

রনরয় �ারব। আপরন ফতা আমায় ফচরনন কারকমা আমাি উপি ভিসা ফনই??? না.. না.. তা না.. তরব ফতামাি মা-বাবা?? 

ওরদি আরম manage করি ফনব.. “even now I’m adult enough anti” বরলই ফহরস উঠল আরদত্য। 

করয়ক মাস পরি আরদত্য আি বীরিকাি রবরয় হল। রবরয়রত পাড়াপড়রশ ফ� খদুব খদুরশ হয়রন তা বলাই বাহুল্য। 

আরদত্যি মা প্রিরম অখদুরশ হরলও ধীরি ধীরি মন জয় করিরছ বীরিকা। ওরদি রবরয়টা রবনাড়বিরি হরলও রববারহত জীবরন 

খদুব একটা ঝারমলা রছল না। 

অণদু: মা... ও মা এখরনা �দুমারচ্ছা??? 

রবিীকা: না... রক হরয়রছ? 
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অনদু: রকছদু না... 

গুরট গুরট পারয় অণদু বাইরি ফ�ল। বীরিকা ভাবল সবই ফতা রঠক রছল রকন্তু এখন আরদত্য রক আি আমারক ফমরন রনরত 

পািরছ না... ভাবরত ভাবরতই দিজায় ফক ফ�ন কড়া নাড়ল। 

অনদু: রদদন... বারপ তুরম রদদনরক রনরয় এরসরছা... 

আরদত্য: (চুরপ চুরপ) মা ফকািায়?? 

অণদু বাইরিি �রি রদদরনি সারি ফখলরত িাকরলা আি আরদত্য �রি এরলা। আরদত্য হাসরছ... বীরিকা রনশ্চুপ হরয়ই 

দাঁরড়রয় আরছ। আরদত্য �াইরত লা�রলা “আয় আি একরটবাি আয়রি সখা প্রারণি মারঝ আয় ফমািা সদুরখি দরখি কিা 

করবা প্রাণ জদুড়ারব তায়” বীরিকাি মরনি সমস্ত িা� এতক্ষরণ অরভমারন বদরল ফ�রছ। �ান �াইরত �াইরত আরদত্য বসল 

বীরিকাি সামরন আি বলল জারনা ফতা করয়করদন অরেরসি কারজ খদুব ব্যস্ত রছলাম তাই সকারল ওই ভারব বরল রদরয়রছ। 

হ্যাঁ, আরম জারন সবটাই। আমািও িা� হরয়রছল রকন্তু তা ক্ষরণরকি। মরন মরন অরনক দরচিতিাও কিরছলাম রকন্তু ফস সবই 

সামরয়ক। এিপি দজরন একসরঙ্গ �রিি বাইরি চরল ফ�ল। 

তৃতীয় সলোজ্লোহর 
 সলোহিন ইয়লোসলোর

৩য় ফসরমটিাি, প্রাণীরবদ্যা (সাম্ারনক)

অঞ্জনবাবদুি স্তী পাড়াি প্রিম মরহলা র�রন এই ফ�াষ্ঠীরত প্রিম সাজ্ারি করিরবন, (সতিান জন্মারনাি জন্য)। এ কিা 

পাড়াি সকরল জারন এবং ভয় পায়। পারব ফন ফকন! সাজ্ারি হরচ্ছ একরট বমৃহত্তি ব্যাপাি। এরত অরনক ঝুঁরকও 

িারক, ফ�মন-িক্রমাক্ষণশীল, ফিা� সংক্রামক, অ্যারনসরিরসয়া, সািা জীবরনি জন্য ফিরক �াওয়া ব্যিা এছাড়া তল ফপরটি 

দা�। 

প্রিম সাজ্ারি সদুস্-স্বাভারবক হরলা। এক কন্যা সতিান জরন্মল, তখন বাবা মারয় অরনক আদি করি তাি নাম িারখরলন 

রনরুপমা। এ ফ�াষ্ঠীরত এমন ফশৌরখন নাম ইরতপূরব্ কখরনা ফশানা �ায়রন। 

অঞ্জনবাবদুি বাবা ও শ্শুিমহাশয় দজরনই রছরলন শাস্ত রশক্ষা-নীরত রশক্ষাি পটুক, অি্াৎ মাস্ািমহাশয়। েলস্বরূপ 

তাি ফমরয়ি হারতখরড়ি শুভকা�্ সম্ূণ্ করিরলন তাি বাবা ও শ্শুি মহাশয়। 

অঞ্জনবাবদুি স্তীি পি পাড়াি অরনক মরহলা সাজ্ারি করিয়া সতিান জন্ম ফদন। রচরকৎসা ব্যবস্া রদন রদন আরিা উন্ত 

হরত িারক। ইরতমরধ্য দ’বছি পি অঞ্জন বাবদুি স্তী আবাি মা হরত চরলরছন। 

রদ্তীয় সময় অঞ্জন বাবদু স্তীি অরনক অসদুরবধা হয়। রঠকঠাক খাওয়া-দাওয়া হয় না। রঠকঠাক �দুরমারত ফদয় না, ফপট 

কাটাি ব্যিা, তাছাড়াও িরয়রছ অরনক সমস্যা। 

�ািা মা হয় তািা ব্যাপািটা অনদুমান কিরত পািরছরলন। সকরল আবাি রচরতিত, কািণ ফসই সময় এি আর� রদ্তীয় 

সাজ্ারি করিরছ এমন কাউরক ফদরখনরন। এ �ারিায় অঞ্জন বাবদুি স্তী রক ফবঁরচ রেরি? এই রছল তারদি মদুখ্য প্রশ্ন। 

রনরুপমারক বারড়রত ফিরখ তাি মা জীবন �দুরধে জয়ী হরত নারস্ংরহাম ফপৌঁছারলন। তারক ফদখরত সকল ডাক্াি 

একসরঙ্গ তাি রুরম এরলন। তারদি কারছও ব্যাপািটা খদুবই রনত্যনতুন। অপারিশন চলাকালীন হঠাৎ অঞ্জনবাবদু স্তী জ্ঞান 

রেিরলন। রতরন স্বচরক্ষ ফদখরত ফপরলন ডাক্ািরদি কা�্কলাপ। তাি বদুরঝ উঠরত সময় লা�রলা না ফ� ডাক্ািিাও এ 
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রবষরয় প্রিম কাজ কিরছন। 

রদ্তীয় সাজ্ারি সােল্য ফপল। অঞ্জন বাবদু হাস্যমদুরখ পাড়াি সকলরক খবি রদরলন। অঞ্জন বাবদুি স্তীি খ্যারত আরস্ত 

আরস্ত পদুরিা গ্াম ছরড়রয় ফ�ল। তবদুও তারদি পরিবারিি সবাই ফকমন খদুরশ নয়। কািণ একটাই, আবাি কন্যা সতিান জরন্মরছ। 

তখনকাি সমরয় পদুরি সতিারনি আশায় অরনক বাবা-মা পাঁচ-ছয়টা সতিান জন্ম রদরতন। অঞ্জনবাবদুও তাি ব্যরতক্রম নন। 

শ্শুিবারড়রত রনন্া শুরন শুরন অঞ্জনবাবদুি স্তীও পদুরিসতিান জন্ম ফদওয়াি আপ্রাণ ফচটিা কিরত িারক। কতই না বাবারক 

ফদখান, কতই না ফটাটকা ব্যবহাি করিন তাি রহরসব ফনওয়া মদুশরকল। অবরশরষ দ’বছি পি অঞ্জন বাবদু স্তী আবািও মা 

হরত চরলরছন। 

তৃতীয় সতিান সদুস্ স্বাভারবক হওয়াি জন্য �া �া দিকাি রতরন সব কিরত িারজ। শত করটিি পরিও রতরন এই সতিান 

সাজ্ারি করি রনরত চান। রক খবি গ্ারমি পি গ্াম ছরড়রয় ফ�ল। রতরন জীবরনি ঝুঁরক রনরয়, ঈশ্িরক ও ডাক্ািরক রনরজি 

জীবন তুরল রদরয় নারস্ংরহাম এি রদরক পদাপ্ণ করিন। 

ফসই রদরনি সব ফিরক নারম দারম নারস্ংরহাম “ অধীি ফচৌধদুিী নারস্ংরহাম” এ তারক ফডরলভারিি এক মাস পূরব্ ভরত্ 

কিারনা হরলা। রনত্য প্ররয়াজনীয় সব রজরনস ফস ফ�ন পায় তাি জন্য তাি রপতৃ�মৃরহি ফলাকজন, শ্শুিবারড়ি ফলাকজন 

সব্দায় উপরস্ত িাকরতন। আরস্ত আরস্ত ফডরলভারি তারিখ সামরন আসরত িারক এবং তারক ফদখাি জন্য ততই রভড় 

বাড়রত িারক। ফডরলভারি রদন তারক র�রি নারস্ংরহারমি সকল ডাক্াি ও নাস্ দাঁরড়রয় িারক। এমনরক অরনক ফিা�ীও 

তারক ফদখাি জন্য অপারিশন রুরমি বাইরি সধ�্ রনরয় বরস িারক। নারস্ংরহারমি বাইরি হাজারিা মানদুষ তাি জন্য প্রাি্না 

কিরছ। 

রচরকৎসারবজ্ঞান রক এতটা উন্ত হরয়রছ ফ� একরট ফমরয়রক মমৃতু্যি মদুখ ফিরক রেরিরয় আনরত পািরব? তাি সতিান রক 

ফবঁরচ িাকরব? এরূপ হাজারিা প্রশ্ন তারদি মািায় �দুিরত িারক। অপারিশন চলরত িারক। সকরল রনরজি রনরজি প্ররক্রয়া 

বন্ করি প্রাি্না কিরত িারক। ফকউ ঈশ্রিি কারছ, ফকউ আল্লাহি কারছ, ফকউবা �ীশুি কারছ। অবরশরষ রচরকৎসা ফশষ 

হয়। ডাক্াি বাইরি ফবরিরয় বরলন ঈশ্রিি চমৎকারি মা ফছরল দজরনই জীরবত। 

ফছরল হরয়রছ একিা শুনা মারিই পরিবারিি সকরলি নয়রনি রশরশি অশ্রু রবসজ্ন হরত িারক। ফছরল সতিারনি দাদ 

হরত রতরন এত খদুরশ ফ� রতরন সরঙ্গ সরঙ্গ বাইরি িাকা হাজাি ফিা�ীরক রমরটিমদুখ কিান। 

শত কটিরক দূরি ফিরখ, রনরজি আত্মরবশ্াস এবং রতন প�্ারয় রনরয় র�রয়, অঞ্জন বাবদুি স্তী ফ� রমিারকল করিরছন তা 

আজও রমিারকল িরয় ফ�রছ। 
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�লর গেরলো িলললো নলো হনলবহদতলোর 
হবশ্হজৎ �লোইন 

৩য় ফসরমটিাি, রবএ (ফজনারিল) 

বয়স মারি পাঁচ মাস পাঁচ রদন। রপতা-মাতাি একমারি সতিান, রনরবরদতা। ফ� রকনা এই �রল্পি প্রধান আরলাচ্য চরিরি। 

অরত ক্ষুদ্র একরট পরিবাি। পরিবারিি সদস্য বলরত ফতমন ফকউ ফনই। বাবা-মা আি ফছাট ফুটফুরট ফমরয় রনরবরদতা। 

বাবা অরেরস কাজ করিন। মা �রিি কাজকরম্ি সরঙ্গ সরঙ্গ দিতি চচিল ফমরয়রকও সামাল ফদন। ফছাট হরল রক হরব এই 

করয়ক মারস তাি বদুরধেি রবকাশ সম্ূণ্ �রট ফ�রছ। জরন্মি পরিই রনরবরদতাি মদুরখ �খন তাি মা প্রিম মা ডাক শুরন রছল 

তখন তাি খদুরশি সীমানা বাঁধন ফভরঙ্গ ফচারখি জল হরয় আসরছ পরড়রছল মারটরত। অত্যতি মায়াবী ফস ডাক মা...। 

রনবরদতাি বয়স রদনরক রদন বাড়রত লা�রলা। বাবা রঠক করিরছন এবাি তারক পাঠশালারত ভরত্ কিরবন। �িািীরত 

বাবা মাস্ািমশাই এি সারি কিাবাত্া বরল, রনরবরদতারক পাঠশালারত ভরত্ কিরলন। তখন তাি বয়স রছল মারি ছয় বছি। 

ফসখারন ফস নতুন নতুন ফখলাি সািী ফপল। পড়ারশানায় ফস রছল অত্যতি ফমধাবী। প্ররতরট ফশ্ররণরত প্রিম স্ান অরধকাি 

কিরতা। এরত তাি বাবা-মা খদুব খদুরশ হরতন। ফছাট ফমরয়ি স্বনে রছল ফস বরড়া হরয় মস্ত বরড়া ডাক্াি হরব। অসদুস্ মানদুরষি 

পারশ দাঁড়ারব, আশ্রয়হীনরক আশ্রয় ফদরব, আরিা কত রকছদু। 

ফদখরত ফদখরত বছি চাি ফকরট ফ�ল। ফস এবাি পাঠশালাি �রণ্ড ফপরিরয় উচ্রশক্ষায় রশরক্ষত হরত উচ্ বারলকা 

রবদ্যালরয় ভরত্ হল। পড়ারশানাি সদুবারদ তারক মারঝমরধ্য কলকাতায় ফ�রত হরতা। ১৪ বছি ১১ মাস ৩০ রদন পূণ্ হরল, 

রনরবরদতা মাধ্যরমক পিীক্ষায় বসরলা। �িািীরত পিীক্ষা সমাপ্ত হল। বাবা ফমরয়রক রজজ্ঞাস কিল মা পিীক্ষা ফকমন হরয়রছ? 

রনরবরদতা বলল— “ফকান প্রশ্ন ছারড়রন বাবা।” এরতই বাবা বদুরঝ ফ�রলন ফ�, ফমরয়ি পিীক্ষা দদ্াতি হরয়রছ। 

েলােল প্রকাশ হরত রতন মাস সময় লা�রব। এই রতনমাস ফস ডাক্ারিি প্রস্তুরত ফনরব, ফস রঠক করিরছল, অন্য কারজ 

সময় ব্যয় কিরব না। রবদ্যালয় িাকাকালীন হঠাৎ করি খবি আরস, তাি বাবা �ারড় দ�্টনায় মািা ফ�রছন। এই সংবাদ 

ফশানাি সারি সারি তাি মািাি উপি ফ�ন বজ্রা�াত ফনরম আসরলা। চারিরদক অন্কািাচ্ছন্ময়, তাি জীবরন ফনরম আসরলা 

ফ�াি অন্কাি। আরলা ফদখারনাি পি ফক তারক অনদুসিণ কিারব? তাি স্বনে রক তাহরল স্বনেই হরয় িাকরব? এইসব ভাবরত 

ভাবরত ফস অজ্ঞান হরয় মদুখ িদুবরড় পরড় মারটরত। 

করয়ক �ন্া পি তাি জ্ঞান রেিরল, ফস মরন মরন রসধোতি ফনয় ফভরঙ্গ পড়রল চলরব না। আমারক উরঠ দাঁড়ারত হরব। 

ফস রঠক কিল রটউশন পড়ারনা আিম্ভ কিরব। এইভারব ফস রনরজি পড়ারশানা চালারত লা�রলা। অন্যান্য ছারি-ছারিীরদি 

পরড়রয় রনরজি স্বনে পূিরণি আশায় ফস রদনিাররি এক করি রদল। 

অবরশরষ রতন মাস অরতক্রম হল। এবাি মাধ্যরমরকি েল প্রকাশ হওয়াি পালা। �িাসমরয় েলােল প্রকাশ হরলা। 

জানা ফ�ল ফস রবদ্যালরয়ি মরধ্য প্রিম স্ান অরধকাি করিরছ। তাি প্রাপ্ত নবিি রছল ৬৮৬। রবদ্যালরয়ি রশক্ষক-রশরক্ষকাবমৃন্ 

অত্যতি মদুগ্ হরয়রছরলন তাি এই অসাধািণ েলােরলি জন্য। রকন্তু তাি বাবাি স্মৃরত তারক মািাচাড়া রদরয় তুলল। ফস তাি 

বাবাি কারছ র�রয় �রদ একবাি তাি প্রাপ্য নবিি ফদরখরয় বাবাি পদধূরল ললাট স্পশ্ কিরত পািরতা তাহরল হয়রতা বাবাি 

স্মৃরতগুরলা তারক ব্যাকুল করি তুলরতা না। 

এগুরলা রচতিা কিরত কিরত এরস মাধ্যরমরকি েলােলটা হারত রনরয় �খন িাস্তা পাি হরচ্ছল তখন দ্রুত�রতসম্ন্ 

একরট বাস তারক রপরষ রদরয় চরল ফ�ল। তৎক্ষণাৎ ফসখানকাি ফলাকজন রনরবরদতাি িক্াক্ ফদহরট ফদরখ ছদুরট আরস এবং 

হাসপাতারল ভরত্ করিন। রনরবরদতা হাসপাতারলি ফবরড শুইরয় মারয়ি হাত ধরি বরল মা— “আমাি আি �রি ফেিা হরলা 

না” একিা বরলই ফস ফশষ রনুঃশ্াস ত্যা� কিরলা। 
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বমৃধেলোশ্রি 
সলোন্ত্বনলো িণ্ডল 

৩য় ফসরমটিাি, ইংরিরজ (সাম্ারনক)

বমৃধোশ্রম কিারটি সারি আমিা সকরলই কম ফবরশ 

পরিরচত। শদেরটরক একটু রবরশ্লষণ কিরল পাওয়া 

�ায় বমৃরধেি আশ্রম। “তাহরল রক বমৃধে হরল এখারন িাকরত 

হরব রদরদভাই?” রদ্তীয় ফশ্ররণরত পাঠিত মমৃন্ময় আনরন্ত 

হরয় আমারক রজজ্ঞাসা কিল। আরম মমৃন্মরয়ি �মৃহরশরক্ষকা। 

আসরল বমৃধোশ্রম সম্রক্ রবস্তারিত জ্ঞান মমৃন্মরয়ি ফনই। 

কলকাতাি একরট বড় অরেরস মমৃন্মরয়ি বাবা তনয় 

গুহ চাকুিীিত। মমৃন্মরয়ি মা পমৃিা গুহ পরচিমবঙ্গ পদুরলরশ 

কম্িতা। বারড়রত ভৃত্য মারলনী সািারদন মমৃন্মরয়ি ফদখারশানা 

করি। িরববাি বারদ অন্য সকল রদন মমৃন্ময়রক স্কুরল ফ�রত 

হয়। আরম সপ্তারহ চািরদন পড়ারত �াই। পড়ারত ফ�রল 

মমৃন্মরয়ি কিা, �ল্প ফুিারতই চায় না। তাি সারি কিা 

বলাি মানদুষ খদুব কম। স্কুল ফিরক বারড় আি বারড় ফিরক 

স্কুল প�্তি তাি জীবন সীমাবধে। বাইরিি জ�রতি সারি 

তাি পরিরচরত খদুব কম। তাি দাদ, ঠাকুমা গ্ারমি বারড়রত 

িারকন। ফসখারন তারদি ফদখাি ফকউ ফনই। চাকরি পাওয়াি 

পি রববাহ করি তনয় কাকু এখারনই কলকাতারত বসবাস 

করিন। মালরত রদরদি কারছ শুরনরছ তনয় কাকু সপ্তারহ 

একবাি ফতা দূরিি কিা মারস একবািও ফখাঁজ ফনন না। 

তািা মালরত রদরদি কাছ ফিরক মমৃন্মরয়ি �াবতীয় খবিাখবি 

ফনন। গ্ারমি বারড়রত একা িাকাি কািরণ মমৃন্মরয়ি দাদ, 

ঠাকুমা রকছদু অসহায়, দরিদ্র, বমৃধে মানদুষরক আশ্রয় রদরয়রছন। 

তারদি অবসি সময় �ল্প করি, অপ্রারপ্তি কিা রচতিা করিই 

ফকরট �ায়। তািা মমৃন্ময়রক ফদখাি সদুর�া�ও পানরন এখরনা। 

হঠাৎ ফদখলাম তনয় কাকু বারড়ি ফ�ট রদরয় ঢুকরছন। 

তাই আরম মমৃন্মরয়ি প্ররশ্নি উত্তরি একটু উচ্করঠে বললাম, 

“হ্যাঁ মমৃন্ময় রঠকই বরলছ... বমৃধোশ্রম খদুবই আনরন্ি, সদুখ 

স্বাচ্ছরন্্যি জায়�া। �খন সতিারনি কারছ ফবাঝা হরয় �ায় 

বাবা-মা, বাবা মারক ব্যাকরডরটড মরন হয় তখনই ফসই বমৃধে 

বাবা-মারয়ি স্ান হয় বমৃধোশ্ররম। তরব মারঝ মারঝ আনন্ 

উপরভা� কিাি জন্য বমৃধোশ্ররম �াওয়া লার� না। সতিান, 

পদুরিবধূ, নারত নাতরনরক ফছরড় চাি ফদওয়ারলি মরধ্য জীবন 

কাটারত হয়। দরবলা দমদুরঠা ভাত সতিারনি স্মৃরতরত অশ্রু 

রমরশ্রত করি ফখরত হয় তখন ফসই বারড় সরত্যই বমৃধোশ্রম।” 

কিা বলরত বলরত ফচারখি আ�ত অশ্রুরক বাচ্ারটি সামরন 

আমারক আটরক িাখরত হরলা। আড়রচারখ ফদখলাম তনয় 

কাকু ফসন্াি ফটরবরলি পারশ এখরনা দাঁরড়রয় আরছন, হয়রতা 

আমাি কিাগুরলা শুনরছরলন। মমৃন্ময় আমাি কিাগুরলি 

অতিি অি্ রকছদুই বদুঝরত পারিরন... ফসটা তাি মদুখ, ফচাখ 

ফদরখই ফবাঝা �ারচ্ছ। তরব আজরকি পড়ারনা মমৃন্ময়রক না, 

তনয় কাকুরক ফবাঝারনাি স্বল্প প্রয়াস করিরছলাম আরম। 

তািপি মমৃন্ময়রক বললাম, “জারনা মমৃন্ময়... আজ আমাি 

দাদি জন্য শাল আি ঠাকুমাি জন্য শারড় রকনব। কাল 

আমাি চাকরিি প্রিম ফবতন ফপরয়রছ, �রদও খদুবই স্বল্প 

ফবতন তবদুও ফসটা তারদি জন্যই খিচ কিব �ািা মারয়ি 

মাি ফিরক আমারক বাঁরচরয়রছন, সংসািরক পরিপূণ্ করি 

ফিরখরছন, আরম স্কুল ফিরক না ফেিা প�্তি আহাি গ্হণ 

করিনরন।” তািপি মমৃন্ময়রক বারড়ি কাজ রদরয় বারড় রেরি 

এলাম। জারননা তনয় কাকুরক তাি বাবা-মারয়ি অবদান, 

মমৃন্মরয়ি জীবরন দাদ ঠাকুমাি গুরুবে আরম ফবাঝারত ফপরিরছ 

রকনা! 

রতনরদন পি পড়ারত এরস ফডাি ফবল বারজরয় ফদরখ দিজাটা এক বয়স্ ভদ্রমরহলা খদুলরলন। তারক নমস্াি জারনরয় 

রভতরি প্ররবশ করি জানরত পািলাম মমৃন্মরয়ি দাদ ঠাকুমা এখন ফিরক এখারনই িাকরবন। তনয় কাকু ওনারদি রনরয় 

এরসরছন। মমৃন্ময় দাদি ফকারল বরস মন খদুরল হাসরছ, ফখলরছ। তনায় কাকুি স্তী রভরডও করল সবাি সারি কিা বলরছন। 

মরন মরন আরম শারতি অনদুভব কিলাম। তরব একরট ভুল আরম করিরছ। আরম বরলরছলাম আমাি দাদ ঠাকুমা ফবঁরচ আরছন 

রকন্তু তািা আমাি জরন্মি পূরব্ই মািা ফ�রছন। রকন্তু আমাি তারদি প্ররত মমবে, ভারলাবাসা হয়রতা তনয় কাকুি ফচারখ 

পরড়রছ। রতরন রভড়, ব্যস্ত, ফকালাহলপূণ্ জীবরনি মরধ্য হারিরয় ফেলা তাি বাবা-মারয়ি গুরুবে ফ� বদুঝরত ফপরিরছন, ফসটাই 

�রিটি। গ্ারমি দস্ মানদুরষি ফসবাি জন্য রতরন কম্চািী রনরয়া�ও করিরছন। �টনারট আমাি কারছ রচিস্িণীয় হরয় িাকরব। 
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উদ্লোস্তু 
শ্রলোবণী রলোয় 

রডপাট্রমন্ অে রেরজক্স,তৃতীয় বষ্

আমারদি পদুিাতন বারড় রছল বাংলারদরশি দরক্ষরণ 

বরলশ্ি নদীি পদুব পারড়। মেস্বল এলাকা তাও 

আবাি সদুন্িবরনি কারছ, ফবশ কাটরছল রদনগুরল, রকন্তু এ 

বারড় জ্বারলরয়রছ সসন্যিা ও বারড় পদুরড়রয়রছ, এসব শুনরল �া 

রশউরি ওরঠ। তাই বারড়ি বরড়ািা দী�্শ্াস ফেরল বলরতন 

“আমারদি হয়রতা এখারন আি িাকা হরব না”। 

পরিি রদন ফিরক গুজ�াজ শুরু হরত লা�রলা, কািণ 

আমারদি পারড় রদরত হরব পরচিমবাংলায়। আরম তখন 

ফনহাতই ফছাট, তখন ক্াস োইরভ পরড়। মা ফসরদন বলরলন 

আজ আমিা ফবরিারবা। আরম তখন এতই ফছাট ফ� এইসব 

কিা ফবাঝাি মত ক্ষমতা হয়রন। রকন্তু িাত তখন ৮-৯ টাি 

মত হরব, আমিা সবাই ফবরিরয় পড়লাম, শুধদু আরম আি 

আমারদি পরিবািই নয়, আমারদি মেস্বরলি বাজারিি প্রায় 

সবাই চরলরছ ফ�ন এক রবিাট ফশাভা�ারিা। আমিা ফপৌঁছালাম 

�ারট। আি তািপরি ফনৌকায় উরঠ পারড় রদলাম, ফদখলাম 

আমারদি মতই প্রায় ৬০০-৭০০ ফলাক সাতটা ফনৌকায় উরঠ 

পড়ল। এই ফনৌকাগুরলারক আর� ফদরখরছ বরট রকন্তু এি 

আর� কখরনা উরঠরন। এত বড় ফনৌকা আরম অন্য ফকািাও 

ফদরখরন। ফনৌকায় এখনকাি রদরনি মত ফকান ইরঞ্জন রছল 

না। মারঝিা দাঁড় ফবরয় রনরয় ফ�ত। ফনৌকা চলত ফজায়াি 

আি ভাটাি টারন, আি দরখনা বাতারস পাল তুরল রদরয়। 

দী�্কায়, আি সদুদী�্ ফনৌকা, মারঝিা দাঁড় ফবরয় এর�রয় 

ফ�ত। আি ফনৌকাি দাঁড় বাওয়াি সময় ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ 

আসরতা। মারঝিা একসরঙ্গ �ান ফ�রয় �ারয়ি ফজাি খারটরয় 

ফনৌকা বাইত। 

দাদারক এই ফনৌকা গুরলি ব্যাপারি রজরজ্ঞস করিরছলাম, 

দাদা বলল “এ হল িয়জদুরদি ফকাম্ানীি ফনৌকা” এিা ব্্যারক 

ব্যবসা করি, সদুন্িবরনি পি �াট এরদি ফচনা, এিা ব্্যারক 

ভািত ফিরক রবরড়ি পাতা, �ম আিও সস্তাি রজরনস এরদরশ 

আরন। আি বাংলাি সস্তাি রজরনস রনরয় �ায় ভািরত”।

ফসরদন িারত ফনৌকায় ওঠাি পি, ফদখলাম কারিা 

মরনই ফকান অনদুরশাচনা ফনই, ফকউ কাঁদরছও না, এি 

কািণটা �রদও আরম পরি বদুঝরত ফপরিরছলাম। িাত তখন 

প্রায় �ভীি ফ� �াি ফনৌকায় �দুমারচ্ছ, আি চািরদক রনস্তব্ধ 

শুধদু ফশানা �ায় মারঝরদি রচৎকাি। আি জরলি ছলাৎ ছলাৎ 

শদে। এভারব কখন�দুরমরয় পরড়রছলাম মারয়ি কারছ রনরজও 

বদুঝরত পারিরন। পরিি রদন �খন �দুম ভাঙল তখন প্রায় ফভাি 

ফভাি হরব। ফদখলাম সবাই আরমাদ কিরছ। বরড়ারদি মদুরখ 

ফ�নবদুরল ফুরটরছ, ফকউ আবাি জয়ধ্রন কিরছ। আরশ্রনি 

সকারল হালকা হালকা রহম পড়রছ। আি ওরদরক ফনৌরকাি 

একপ্রারতি উনদুন জ্বলরছ। সকারলি কুয়াশা কারটরয় সূ�্ তখন 

উঠরছ সরব, ফদরখ এি ফকািায় এলাম। এ ফতা চারিরদরক 

জঙ্গল আি জঙ্গল, খারলি পাড় বিাবি ফ�াল পাতাি �াছ, 

আি তািপি সদুন্িী �ারছি জঙ্গল, জঙ্গল ফ�ন ফভতরি আরিা 

�ভীি হরয় ফ�রছ। �ারছি ডারল ডারল বানরিি দল। এ �াছ 

ফিরক ও �ারছি �দুরি ফবড়ারচ্ছ। 

মা আমায় বলল, “মনদু’ হাতমদুখ ধদুরয় ফন’, আমিা 

আজ সািারদন এখারনই িাকরবা - এ জঙ্গরল।” 

-‘মা, সবাই এত আনন্ কিরছ ফকন?” 

-‘মনদু আমিা India ফত ঢুরক পরড়রছ”, আি 

পারকস্তারন সসন্যিা আমারদি ধিরত পািরবনা।’ এ ফতা 

পদুনজ্ন্ম- তা সবাই আনন্ কিরব না।” 

দাদাি মদুরখ শুরনরছলাম, “আমিা ভাটাি টারন প্রায় 

১৫-২০ মাইল ফনৌকা ফবরয় চরল এরসরছ আি আশ্রয় রনরয়রছ 

শুকপাড়া খারল”। 

শুরুরতই আমারদি দরলি ফলারকিা পারি ফনরম জঙ্গল 

পরিষ্াি করি, ফসখারনই িান্াবান্া কিল, এ রছল এক মহা 

বনরভাজন। আি মারঝিা পাহারড় উরঠ সদুন্িী কাঠ ফকরট 

কারঠি ফদাতলা করি রদল ফনৌরকারত। এি আর� ফনৌকায় 

রছল বাঁরশি চটাি ফবড়া। পারি উরঠ ফদরখ আমাি বন্দুিা 

সতীশ, অতুল সবাই আরছ, রকন্তু ওিা রছল অন্য ফনৌরকারত। 

ওরদি ফদরখ মনটা ফবশ আনরন্ত হরলা। আমাি রদন ফতা 



কল্লোল
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ফবশ কাটরছল। আমারদি ফনৌকাগুরল িারত চলত, আি রদরনি ফবলায় পারড় রভড়ত, পারছ আবাি রমরলটারিিা ফদখরত না 

পায়। সরু খাল এি মধ্য রদরয় ফসই ফনৌকা চলত তাই ফকারনা বড় রমরলটারি লচি এই সরু খারড়ি মরধ্য আসরত পািত না। 

জঙ্গল পরিষ্াি করি আর� ফসখারন কাউরক ফ�রত ফদওয়া হরতা না, কািণ রছল বার�ি ভয়। 

তাই প্ররতরট ফনৌপরি একজন করি ওঝা িাকরতা রতরন �রণ্ড ফকরট রদরতন মন্ত্র পরড় �ারত বা� প্ররবশ কিরত না 

পারি। তািপি সবাই ফনৌকা ফিরক ফনরম পড়রত বাবা কাকািা, তাস ফখলরত আি আমিা ফ�াল েল ফখতাম জঙ্গল ফিরক। 

আরশ্ন মারসি দ�্া পদুরজা এভারব ফনৌকারতই ফকরটরছ আমারদি। সদুন্ি হরলই আবাি ফনৌরকা ছারি আি আমিা ফছাটিা 

বড়রদি কারছ �ল্প শুনতাম ফদবী দ�্াি অসদুি বরধি কারহনী, নানা রূপকিাি �ল্প, পিীি �ল্প। এভারবই ফনৌরকারত ফকরটরছল 

সাত রদন সাত িাত। রদরনি ফবলায় �খন ফনৌরকা রভড়ত, ফদখতাম হরিরণি পাল জল ফখরত এরসরছ পারড়।শ’এ শ’এ 

হরিরণি পাল, তারদি লবিা লবিা রসং। আবাি ফদখতাম বদুরনা শুরয়ারিি দলরক, আি ফদখতাম বানরিি দল আি মদুির�রক। 

এভারব সাতরদন পি আমিা এরস পরড় ভািরতি সীমানায়, ভািরতি েরিস্ আমিা আমারদি ফদরখ অভ্যি্না জানায় আি 

অভয় রদরয় বরলন-আপনারদি আি ফকান ভয় ফনই। এই পরি �ান। সূ�্ কখন উদয় হরয়রছ ফকবল, আি আমারদি শুরু 

হরলা এক নতুন পি চলা।-আি ফসইসরঙ্গ আমারদি নতুন পরিচয় হরলা উদ্াস্তু। 

ভ্রিলণর অহভজ্ঞতলো 
অহপ্তলো দলোস

৩য় ফসরমটিাি, বাংলা (সাম্ারনক)

পদুরুরলয়া ভ্রমণ

সময়টা রছল নরভবিি মারসি প্রিমরদরক এক বমৃরটি ঝিা সকাল। রঝরিরঝরি বমৃরটি মািায় রনরয় এক শরনবারিি সকারল 

আমারদি �ারড় ছদুরট চলল পদুরুরলয়াি পরি। পরিরচত �রণ্ডি সীমানা ছারড়রয় একর�রয়রম জীবন �ারিারক রপছরন ফেরল 

ফছাটি একটা ভ্রমরণি অরভজ্ঞতা আজ রলখরছ। আমাি আনন্ অনদুভূরতরক সকরলি সরঙ্গ ভা� করি ফনব বরল। আমারদি 

�তিব্য স্ল পদুরুরলয়া বড়রতি, �ড় পচিরকাট, তািপি মাইিন, কল্যারনশ্িী হরয় ফছাটি চাি ফদয়ারলি মরধ্য ফেিা। আমারদি 

সরঙ্গ আরছ অরনক খাবাি-দাবাি। সকারলি হালকা রটরেরনি মরধ্যই ফনওয়া হরয়রছল পাউরুরট, পাকা কলা, রডম ফসধে, 

ফকক, রবস্কুট, রচঁরড় ভাজা, রনমরক ইত্যারদ। জলখাবাি রহরসরব বারনরয় রনরয়রছ নদুডুলস— সকরলি রপ্রয়। আি বধ্মারনি 

ঐরতহ্য রহরসরব বাঙারল আমিা মদুরড়ি কিা কীভারব ভুরল �াই, ফসটাও স্ান রনরয়রছ আমারদি খাবারিি ব্যার�। ফকািায় 

�ারবা এই রনরয় আমারদি ড্াইভাি িতরনি সরঙ্গ একটু আরলাচনা কিরত কিরতই অরনকটা সময় ফকরট ফ�ল। এিপি একটু 

োঁকা জায়�া ফদরখ আমিা জল খাবািটা সািলাম। অবশ্য এি আর� রকছদুটা হালকা রটরেন খাওয়া হরয় র�রয়রছ আমারদি। 

খাওয়াি পব্ ফসরি আবাি আমিা �ারিা শুরু কিলাম। বমৃরটি চরল �াওয়াি পি আমিা বদুঝরত পািলাম আমিা িাস্তা ভুল 

করিরছ। �ারড় ছদুরট চলল অরচনা িাস্তায়। িাস্তাি দধারি ফকান জনবসরত রচহ্ন ফনই, শুধদু নাম-না-জানা �ারছি জঙ্গল। একটু 

পরিই আমিা ফদখলাম একটা জীণ্ প্রাইমারি স্কুল। স্কুরলি খদুরদ পড়দুয়ািা বারষ্ক ক্রীড়া প্ররতর�ার�তাি মহড়া রদরচ্ছ। িাস্তাি 

ধারি দাঁরড়রয় রকছদুক্ষণ তারদি প্ররতভা রনিীক্ষণ কিাি পি দইজন রশরক্ষকারক রজজ্ঞাসা কিলাম বড়রতি �াওয়াি রঠকানা। 

তারদি ফদওয়াি রনরদ্শ মত আবাি আমারদি �ারড় ছদুরট চলল। আিও রকছদুটা �াওয়াি পি দূরি ফদখা রদল অস্পটি �ারছ 

ফ�িা একটা পাহাড়। আি ফসইসরঙ্গ স্বচ্ছ জরলি একরট বমৃহৎ জলাধাি। আমারদি �তিব্য স্ল বড়রতি পাহাড় এবং িামচন্দ্রপদুি 
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বাঁধ। পাহাড়টা প্রিরম রছল রদ�তি ফিখাি কাছাকারছ। এখন অরনক কারছ, তাি আসল ফসৌন্�্ রনরয় ধিা রদল আমারদি 

ফচারখ। পাহাড়টাি এরকবারি কারছই আমারদি আজরকি আশ্রয়স্ল মহুল বন রিরসাট্। খদুব সদুন্ি আপ্যায়ন ওরদি। আমিা 

একটু ফরেস হরয় রনরয় ফখরত ফ�লাম। একতলাি ফ� �িরটরত আমিা রছলাম তাি পারশই পরিচ্ছন্ ডাইরনং রুম। �ত্ন করি 

পরিরবরশত হরলা রছমছাম �রিায়া খাবাি। খাওয়া-দাওয়াি পি একটু রবশ্রাম রনরয় রবকাল ৪ টা না�াদ আমিা ফবরিরয় 

পড়লাম। পাহাড়টারক অরনক কাছ ফিরক ফদখলাম। গ্ারমি মরধ্য ফবড়ারত ফবড়ারত আলাপ হরলা গ্ামবাসী এক মরহলাি 

সরঙ্গ। অরি্ি আড়বিি ফনই, সাদারসধা জীবন�ারিা ওরদি। ফছরলরমরয়িা অরনক প্ররতকূলতাি সারিও স্কুরলি �রন্ড ফপরিরয়ও 

করলরজ পড়ারশানা কিরছ। অল্প চাষবাস, ফছাটখারটা রকছদু কাজ, ওরতই ওরদি স্বল্প চারহদা রমরট �ায়। এিপি আমিা বাঁরধি 

রদরক ফ�লাম আিও অরনকটা ফহঁরট। প্রকৃরতি রক অসীম মমতায় পাহাড় ফ�িা গ্ামটারক সারজরয় রদরয়রছ। শাতি রনরিরবরল 

পরিরবশ আমারদি মরতা শহরিি মানদুষরক আিও আপন করি ফনয়। সন্্যা হরয় ফ�রছ, আমিা রেরি চললাম রিসরট্। রিসরট্ 

র�রয় চা, মদুরড়, চানাচুি ও পরকাড়া ফখলাম। সদুন্ি চা করিরছ ওিা আি পরকাড়াটাও দারুণ। সান্্যকালীন জলখাবাি ফসরি 

আবাি আমিা ফবরিালাম। রিরসাট্ ফিরক একটু দূরিই একটা ধারপি উপরি বরস আরছ। এমন সময় গ্ারমি করয়কজন মরহলা 

পদুরুষ ওখান রদরয় ফ�রত ফ�রতই আমারদি বলরলা আরিকটু িাররি হরলই ওখারন হায়না ফবরিারত পারি। ফসই কিা শুরন 

আমিা রিরসারট্ রেরি এলাম। আমিা দশটাি সময় িারতি খাবাি ফখরয় রকছদুক্ষণ �ল্পগুজব করি শুরয় পড়লাম। 

পিরদন সকারল নিান ফসরি লদুরচ, তিকারি ও রডম ফসধে রদরয় জলখাবাি ফখরয় আমিা ফবরিরয় পড়লাম। রবদায় 

জানালাম আমারদি একিাররিরিি আশ্রয়স্ল মহুলবন রিরসাট্রক। এবাি আমারদি �ারিা শুরু হরলা �ড়পচিরকারটি রদরক। 

এবাি আি ভুল হয়রন, আবাি একটা পাহাড়। পাহারড়ি ফকারল একটা মরন্ি। এখানকাি অসাধািণ প্রাকৃরতক ফসৌন্�্ প্রচুি 

ভ্রমণরপপাসদু মানদুষ জমারয়ত করিরছ এই িরববারিি সকারল। �ারড় �ড়পচিরকারট ফপৌঁছারত ফদখা ফ�ল ফখজদুি পাতা রদরয় 

সতরি রশল্পপ্ররতভাি রনদশ্ন হারত ফছাট ফছাট অরনকগুরল ফছরলরমরয়রক। তািা স্ানীয় প্রাইমারি স্কুরল পড়ারশানা করি আি 

ফখজদুি পাতা রদরয় ফুল সতরি করি রবরক্র করি টুরিস্রদি কারছ। এই পয়সা রদরয় রক কিরব রজজ্ঞাসা কিারতই একজন বলল 

ফস জামা রকনরব। আমারদি কারছ রকছদু খাবাি রছল। ফকক, রবস্কুট, চকরলট। আমিা ওরদি ফদওয়ারতই ওিা খদুব খদুরশ হরলা। 

ওরদি খদুরশ আমারদি মন ছদুঁরয় ফ�ল। ফদাকারনিা পসিা সারজরয়রছ ফসখারন আড়বিিহীন রশল্প সনপদুরণ্যি সম্ভাি। বাঁরশি বাঁরশ 

ফিরক শুরু করি ফছৌ নমৃরত্যি মদুরখাশ রকছদুই তারত বাদ ফনই। সামান্য রকছদু ফকনাকাটা কিলাম। স্মৃরত রহসারব ফিরখ ফদরবা 

বরল। ওখারন বরস আমিা ফদাকারন কুমরড়া ফুরলি পরকাড়া ফখলাম। আি ফদরশ মদুির�ি মাংস িান্া করিরয় প্যাক করি 

রনরয় �াওয়া হল। মধ্যাহ্নকালীন ফভাজরন খাওয়া হরব বরল। সময় অল্প তাই আমিা �ড়পচিরকাটরক রবদায় জারনরয় ফবরিরয় 

পড়লাম। পরি পারচিত বাঁরধি কারছ প্রাকৃরতক ফসৌন্�্রক ক্যারমিাবরন্ কিা হরলা। এিপি মাইিন ড্যারমি কারছ আমিা 

আবাি নামলাম। একটা ফনৌকা িাখা রছল জরলি মরধ্য, জরলি মরধ্য ফনরম আমিা ওই ফনৌকাি পারশ ফ� �ারছি তলায় 

বাঁধারনা জায়�ারট রছল ফসখারন আমারদি অরনকগুরলা েরটা ফতালা হরলা। মাইিরনি পি কল্যারণশ্িী মরন্ি দশ্ন করি 

আমিা ওখানকাি একরট ফহারটরল মধ্যাহ্নকালীন ফভাজন কিলাম। তািপি আসানরসাল ফপরিরয় �ারড় দাঁড় কিারনা হরলা 

�া�িপদুিী মরন্রি। এি আর�ও আরম এখারন এরসরছ তখন এখারন রনজ্ন স্ারন দাঁরড়রয় িাকরতা এই মরন্িরট। এখন খদুব 

জমজমাট। এবাি �রি ফেিাি পালা। ক্যারমিাবরন্ একিাশ স্মৃরত, আি মন ছদুঁরয় �াওয়া অনদুভূরত সরঙ্গ রনরয় রেরি এলাম 

ফ� �াি কম্ জ�রত। এই ভ্রমরণি অরভজ্ঞতা এবং অনবদ্য প্রাকৃরতক ফসৌন্র�্ি স্মৃরত তুরল িাখলাম হৃদরয়ি মরনরকাঠায়। 
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অঞ্জনহপ্য়লো  
অহপ্তলো গদবনলোি

তৃতীয় ফসরমটিাি

সালটা ২০১৩,অরনরকি কারছই শুরনরছ ১৩ 

সংখ্যাটা নারক অশুভ হয়। আমাি কারছ ফতা 

জীবরনি ফশ্রষ্ঠ সমরয়ি সূচনা ১৩-এি হাত ধরিই। এবাি 

বরল আমাি জীবরন ১৩ সংখ্যাি ফশ্রষ্ঠরবেি কািণ— 

     নয়ন,হ্যাঁ নয়ন। ওি সারি আমাি প্রিম পরিচয় 

আকাশকুসদুম নারমি এক নাস্ারিরত। নাস্ারিরট আমাি 

দাদি হওয়ায় প্রায়ই ফ�তাম ফসখারন,আি নয়ন আসরতা 

ফুরলি মায়ায় ভাসরত। অল্প রকছদুরদরনই আলাপচারিতা 

হরলা শুরু,বহু বছি ধরি ফদখাি পি ও না জানা এমন 

অরনক ফুরলি নাম নয়নই ফশখারলা আমায়। ও করতারকছদু 

জারন, এইটুকু বয়রস করতারকছদু করি ফেরলরছ আয়বে। 

নয়রনি নয়ন রদরয় আরম সব ফদখরবা এমনটা চাইতাম,তরব 

ওি মরতা করি ভাবরত পািতাম না। বিাবিই আমাি 

ভাবনাগুরল রছল কৃররিমতায় ভিা,কংরক্ররটি ফমরুদরন্ডি 

উপি দারড়রয়। আি নয়ন ফস ফতা রচিকাল উদাসীন। 

 সবশারখি রবকারল দজরন বকুল �াছতলায় বসতাম,নয়ন 

হঠাৎ বলরত শুরু কিরতা- আচ্ছা তুরম বরটি পারখ ফদরখরছা 

করখারনা? �রদও এ জঙ্গরল ফনই, রবহাি,উত্তিপ্ররদশ,রদরল্ল,পা

ঞ্জারবি মারঠ-�ারট-বরন-প্রাতিরি অরনক আরছ। ফদখরল মরন 

হয় রতরতরিি বাচ্া। এ প্রসঙ্গ ফশষ না হয়রতই বলরতা- তুরম 

রক জারনা কাবদুক কারক বরল? হারতি দাঁরতি ফছারটারছারটা 

টুকরিা রদরয় বানারনা পারখ িাখাি �িরক কাবদুক বরল। এমন 

সব কিা বলাি মারঝ হঠাৎ আমায় ফডরক বলরতা আচ্ছা 

অরতস, তুরম করখারনা চাঁরদি জন্ম ফদরখরছা? কৃষ্ণপরক্ষি 

ফশরষ প্ররতপরদ নতুন চাঁরদি জন্ম ফদরখরছা? আষারঢ়ি 

রদনগুরলারত বমৃরটিি পি কদম �ারছি তলায় কদরমি তীব্র 

সদুিরভ ফপরয়রছা করখারনা অরতস? মািাি মরধ্য নিায়দুি জট 

পারকরয় ফ�রতা বলরত পািতাম না রকছদুই ।

শিরতি ফশষরবরকরল হঠাৎ একবাি �াঢ় ফ�ালারপ পাড় 

বসারনা জলপাই িরঙি শারড়,ফখালা চুল,পারয় নদুপদুি ফ�ন এক 

আমমৃতু্য ফ�ৌবনা এক রূপসী আমাি জন্য একর�াছা আবছা 

ফবগুরন িরঙি জারুল ফুল আি রক একটা ফ�ন ফসানারল-

কমলা িরঙি ফুল রনরয় আমাি রদরক এর�রয় এরলা। আরম 

শাতি হরয় জানরত চাইলাম ঐ ফ� ওটা রক ফুল নয়ন, ও ফহরস 

বলরলা এটা অঞ্জনরপ্রয়া ফুল। অঞ্জনরপ্রয়া ! ফসটা রক ফুল? না 

বদুরঝই বরল ফেললাম আরম। তািপি আমাি পািদশ্ী নয়ন 

শিীরি মায়াতরুি মরতা এক ফদালা লার�রয় বলরলা- ওমা 

এ ফতা অরশাক ফুল, অঞ্জনরপ্রয়াটা বহু পদুরিারনা নাম আমাি 

ভারলালার� তাই বললাম। এভারব ফকরটরছ কত রদন, কত 

সন্্যা করিরছ পাি,ফতরিারট অমাবস্যা সারড় বারিারট পূরণ্মা 

কারটরয় কৃররিমতা ছারড়রয় এক আধ্যাত্ম মায়ায় জরড়রয়রছলাম 

নয়রনি সারি। করখারনা আি পদুরিারনা ফসই অরতসরক খদুঁরজ 

পায়রন,আরম হরয় ফ�রছলাম নয়রনি রবন্দু রবন্দু জরমরয় রসন্দু 

রূরপ �রড় ফতালা অরতস।

সালটা ২০২১ এক নতুন শতাদেীরত আমারদি শুভ 

পরিণয় হরলা। এখন আি ফসসব চাঁরদি জন্ম,অঞ্জনরপ্রয়া ফুল 

ফদখাি অবসি ফনই রঠকই তরব ফসই বহু পরিরচতা নয়ন 

প্রিমরদরনি মরতাই িরয় ফ�রছ একরবন্দু োঁরক ফনই তাি। 

সালটা এখন ২০২৫ রনয়মমারেক অরেস ফিরক রেরি 

আজকাল স্বরি অ,স্বরি আ করিই কাঁরট। নয়ন ফ� আমাি 

এখরনা অটুট আজও ফসই একই িকম অনন্যা। নয়ন আি 

আমাি ফছাটি এক িাজকন্যা, নয়রনি দীরপ্ত ওি ফচারখ মদুরখ 

তাই ওি নামকিরণি রদন মদুরখ অনন্যা নামটাই এরসরছল।  

দী�্ এই ১৩ বছরি  রবরচ্ছরদি,আরক্ষরপি �ন্ প�্তি আরসরন 

আমারদি কারছ। তাই এই ১৩ সংখ্যারটরক শুভ রচরহ্নি 

রশলরমাহি রদরয় বিণ করি রনরয়রছ। প্ররতরট সম্রক্ি নািী 

চরিরিগুরল ফহাক এক একরট নয়ন, শুভ ফহাক আমাি মরতা 

তারদিও সব �ল্পকিন।
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শুভবদুহধে সম্ন্লো 
গপৌলললোিী গসন 

বাংলা রবভা�

উ
ত্তি কলকাতাি ফমরয় ফকৌরশকী। বাবাি চাকরিসূররি 

মদুবিাইরত ফস বড় হরয়রছ। ফসখারন ফস এক এনরজওি 

সারি �দুক্ ফিরক দুঃস্ মানদুষরদি ফসবা কিত। ফসাশ্যাল 

রমরডয়ায় বধ্মারনি এক গ্ারমি মধ্যরবত্ত পরিবারিি ফছরল 

অংশুি সরঙ্গ তাি পরিচয় হয়। ফসই পরিচয় ফিরকই তাি 

বাবাি সম্রতরত রববাহ বন্রন আবধে হয়। অংশু ফমরিন 

ইরঞ্জরনয়াি। তাই তারক কম্সূররি রবরভন্ জায়�ায় ফ�রত 

হরতা। আধদুরনকা, বাবাি আদরি, স্বাধীনরচতা, মাতৃহীনা 

ফমরয় ফকৌরশকী ভারলাবাসাি মানদুরষি সরঙ্গ তাি কম্স্রল 

না র�রয় শ্শুিবারড়ি সকরলি সরঙ্গ মারনরয় গ্ারম ফিরক 

পরিবারিি সদুখ ফপরত চায়। শ্শুি বারড়ি সবাি মরনি অরমল 

প্রচুি তবদুও ফকৌরশকী ফচটিা করি সকল ফক মারনরয় রনরত তা 

সরবেও অরববারহতা রপসশাশুরড়, শাশুরড় ও রবধবা ননরদি 

নানা কিাি বজ্র বারন ফস জজ্রিত হয়। মাতৃহীনা ফকৌরশকী 

ভারলাবাসাি এতই কাঙ্গাল ফ� শ্শুিবারড়রত ভারলাবাসা 

পাওয়াি জন্য কটি করি হরলও রজন্স ফছরড় শারড় পরি, 

সকাল সকাল �দুম ফিরক উরঠ �মৃহস্ বারড়ি সমস্ত কাজ কিাি 

ফচটিা করি। এই ভারব ফস ধীরি ধীরি �মৃহস্বারড়ি ফ�া�্য বউ 

হওয়াি জন্য সবরকছদু কাজ রশরখ ফনয়। 

ফকৌরশকী ফছাটরবলা ফিরকই পরি �ারট চলা ফকান 

দস্ মানদুষরক ফদখরলই রকছদু না রকছদু সাহা�্য কিরতা। 

তাই অভ্যাসবশত একরদন ভিদপদুরি এক রভখারি বারড়রত 

আসায় ফস রভখারিরক রকছদু টাকা, চাল জামা কাপড় রদরল 

বারড়ি সকরলি কারছ তারক অপমানজনক কিা শুনরত 

হয়। এমনরক রপসশাশুরড় তারক লক্ষীছাড়া বলরলও ফস �া 

করিরছ রঠকই করিরছ ভারব, তাি মরধ্য ফকারনা অপিাধরবাধ 

জার� না। এিপি ফস মনরস্ি করি গ্ারমি নতুন এনরজও 

খদুরল দুঃস্ মানদুষরদি পারশ দাঁড়ারব। তখন শাশুরড় মা বরল 

‘রবরট না মারট’। রতরন ভারবন ফমরয়িা মারটি মরতা, তাই 

তাি ফছরলি বউরক ফ�মন ইচ্ছা কিরত পািরবন, �রিি বউ 

�রি ফিরকই সংসাি কিরব। বাইরি �দুরি �দুরি এনরজওি 

কাজ কিাি দিকাি ফনই। 

করয়ক মাস ফকৌরশকী সংসাি কিাি পি একরদন ফদরখ 

শাশুরড় মাি হাত ফিরক কারচি গ্াস পরড় ফভরঙ �াওয়ায় 

িা�ী শ্শুিমশাই তারক অকি্য ভাষায় �ালা�াল কিরছ, 

বারড়ি সবাই এমনরক তাি রনরজি ফমরয়ও দাঁরড়রয় ফদখরছ 

তা ফদরখ ফকৌরশকী রনভ্রয় শ্শুিমশাইরয়ি রবরুরধে প্ররতবাদ 

করি বরল -“মা এমন রকছদু অন্যায় করিরন, �ারত তারক 

এত বকরত হরব।” ফকৌরশরকি আধদুরনক মরনি জন্য এই 

প্রিম �ব্রবাধ করি তাি শাশুরড় মা। ফ�খারন রনরজি ফমরয় 

ফকান কিা বরলরন ফসখারন ফবৌমা তাি পরক্ষ কিা বরলরছ। 

আবাি একরদন হঠাৎ শ্শুিমশাইরয়ি �্যার্রিক আলসারিি 

ফপরটি �ন্ত্রণা উঠরল বারড়রত আি ফকান ফছরল না িাকায় 

ফকৌরশকী তাি স্বামী অংশুি ফমাটি সাইরকল রনরজই চারলরয় 

শ্শুি মশাইরক রনরয় হাসপাতারল ভরত্ করি। করয়করদন 

পি সদুস্ হরয়  শ্শুিমশাই বারড় রেিরল ফস সকরলি নয়রনি 

মরন হরয় ওরঠ। 

সম্পরত তারদিই প্ররতরবশী এক রববারহতা মরহলাি 

হঠাৎ জ্বি, কারশ, খাওয়ায় অরুরচ, বরম ভাব, মািা ফ�ািা 

সব ফিার�ি উপস�্ ফদখা রদরল সকরলই তাি সংস�্ ফিরক 

দূরি িাকরত চায় ও পাড়াি ফছরলিা প্রশাসরনি সাহা�্য রনরয় 

তারদি বারড়রত ব্যারিরকড করি ফদয়। তখন স্বাধীনরচতা, 

সাহসী, রবচক্ষণ ফকৌরশকী ভারব এই সব লক্ষণ ফদখা রদরলই 

ফ� কিনা হরয়রছ তা নয়, তাই তারক রনরয় একাই ফস 

সিকারি হাসপাতারল পিীক্ষা কিারনাি জন্য রনরয় �ায়। 

পরি রিরপারট্ জানরত পারি মরহলাি কিণা পরজরটভ নয় 

বিং ফস অতিুঃসত্তা। 

এই ভারবই শাশুরড় মাি একটা কিাই ফ�ন ফকৌরশরকি 

বাঁচাি িসদ হরয় িইল ‘ফবরট না মারট’। সরত্য মারটি তাল 

টারক রদরয় ফ�মন ফদবী দ�্াি মূরত্ �ড়া �ায়, ফতমরন �ড়া 

�ায় �মৃহ লক্ষীি মূরত্। কািণ ফকৌরশকী ফতা ফদবী দ�্ািই 

আরিক নাম। ফমরয়িা ফ�মন দ�্া রূরপ অসদুি রনধন কিরত 

পারি ফতমন �িনী হরয় দশ হারত সংসাি সামলারত পারি 

আবাি সমাজ ফসবাি জন্য ফকান রদ্ধা না করি এর�রয় 

ফ�রতও পারি। 
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যদুধে 
হিজলোনদুর িন্ডল 
অরশক্ষক কম্চািী, লাইরব্রিী 

আজ �দুধে সব্রক্ষররিই সবাি মরধ্য �দুধে 

ছারি ফিরক �দুব, বদুরড়া ফিরক খদুরড়া সবাি মরধ্য �দুধে। 

আপরন-আরম সকরলই এই �দুরধে রবধে 

কারিা �দুধে ময়দারন অরস্তি ঝলকারনরত, 

আবাি শারতি রপ্রয় মানদুরষি �দুধে অতিরিি �দুল�দুরলরত। 

�দুরধে রসধে জারত আরজ সবখারনরতই রসক্ 

 আমিা সবাই রমরলই আরছ আরজ অসহায় রিক্। 

তাই আজ নব করলবরি �দুধে এরসরছ িাম িরহরমি সরঙ্গ - 

ফ�খারন িাম পারি না িরহরমি বারড়ি আচারি ফ�া� রদরত। 

ফসখারনই িরহম পারি না মদুজাতবা আলীি মত জ�ন্াি 

দশ্ারত। 

তবদু আজও মানদুরষি মরন ফবঁরচ আরছ রমলন ফমলাি দশ্ন। 

আবাি �দুধে রপ্রয় মানদুরষি কারছ আরছ অরস্তি �জ্ন। 

তািা মারন বা না মারন পরিায়া করি না ফমারদি ভািত ফদশ 

এ আমাি দমৃঢ় রবশ্াস মানব জারত লইরব আবাি আর�ি ফবশ। 

নলো-বললো  কিলো
গললোকনলোি সলোিলো

রশক্ষক, বাংলা রবভা�

করবইবা বললাম, ‘ভারলাবারস’?

বরলরন সরত্যই।

বরলা রন ফতা তুরমও।

তবদুও ফতা চরল নদী, সা�রিি টারন।

তবদুও ফতা ভারস ফনৌকা, তীরিি সন্ারন...

ভারলাবাসা রক বরলই হয়!!!

না-বলা কিারতও িরয় �ায় অরনক সচিয়...

শুভ জন্মহদন 
হপংকন হবশ্লোস
অরতরি অধ্যাপক, রশক্ষারবজ্ঞান

আজরক ফতামাি জন্মরদন 

শত িকম আরয়াজন আজ 

ফকক পারয়স আি ফপালাও মাংস 

পদুতুল আি ফখলনা উরড়াজাহাজ 

অরনক শুরভচ্ছা আি আশীব্াদ 

রপয়া ফসানা ফ� কত ফপল 

ফনই সীমানা সবাি খদুরশি তাই 

অরনক অরতরি এরলা আি ফ�রলা 

রকন্তু ফশরষ একরট কারজই 

শুভ রদনরট আজ শুরু হরলা 

আশ্ররমি রশশুিা এরস �খন 

রপয়াি মদুরখ হারস ফোটারলা 

ফশ্রষ্ঠ উপহাি রপয়া িানীি 

ওই রশশুরদি হারস অমরলন 

রপয়াি আশা সবাই সদুরখ িাক 

কািণ আজ ফ� রপয়াি জন্মরদন। 
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হবশ্কহব রবীন্দ্রনলোি 
বলরলোি দলোস 
অরশক্ষক কম্চািী 

তুরম হরল রবশ্করব িবীন্দ্রনাি 

ফতামাি কারছ ফনই ফকান জাত পাত 

তুরম হরল জরমদাি বংশজাত, 

রকন্তু হওরন জরমদারিি মত 

তুরম হরল মহান করব ফতামারক জানাই প্রণাম, 

ফতামাি কারছই মানদুষরক ভালবাসাি 

রশক্ষা ফপলাম ।

ফলখা আরছ ফতামাি কত করবতা আি �ান 

শুরন আমারদি মন করি ফদয় ম্ান। 

ফতামাি অনদুরপ্রিণায় নরিন হল স্বামী রবরবকানন্, 

ভািতবাসীরক রদল মন ভিা ভালবাসা আি আনন্ 

নাইট ‘উপারধ’ কিরল ত্যা� জারলয়ানওয়ালাবা� হত্যায় 

তাইরতা তুরম আজও ফবঁরচ আছ ভািতবাসীি আত্মায় 

ফতামাি ফলখাি ভাষা ফমারদি বাঁচাি আশা 

রশরখরয়রছ শুধদু সকলরক ভারলাবাসা 

তুরম ফশ্রষ্ঠ তুরম অনন্য 

ফতামারক ফপরয় আমারদি সকরলি জীবন ধন্য। 

স্নে সহত্ 
নয়ন সলোিলো 
সহকািী অধ্যাপক, ইরতহাস রবভা� (রব.এড)

অলীক স্বনে সরত্য হয় না, এটাই নারক দস্তুি। 

উপি ফিরক পড়রব �রড়রয়, ফসটাই ধম্ বস্তুি। 

তবদু �রদ কারিা ছদুঁরড় ফদওয়া রঢল আকাশটা করি পাি 

স্বনে সরত্য স্বনে সরত্য আহ্ারদ একাকাি। 

লড়াই ফতামাি ফশষ হরব না ফ�া, রজতরব না ফকানরদনও। 

মারঝমরধ্য ফ� তাি মত ভান করি রদন গুণও। 

তবদুও �রদ ঝলকায় অশী, শত্রুিা ছািখাি 

স্বনে সরত্য স্বনে সরত্য আহ্ারদ একাকাি। 

জীবন মারন ঋরণি ফবাঝা, রহরসব সদুদ আসল। 

ভারবস �রদ সব ফমটারব, তাইরল তুই পা�ল। 

তবদুও �রদ জীবন খাতাি অরঙ্ক ফ�াল্লা পাস 

স্বনে সরত্য স্বনে সরত্য আহ্ারদ হাঁসোঁস। 
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গকলোজলো�রী
জহয়তলো সদুর
অরতরি অধ্যারপকা, বাংলা রবভা�

একিালা চাঁদ ঝাপসা লার�৷ ফক জার� ফি... 

রপরঙ্করদরদরদি সিায় বসা লক্ষী 

আয় বাবদু,ফদখরসা কাণ্ড, রপরঙ্ক ফচাকলা ফেলরসরল! 

শঙ্খ �ণ্া , উলদু...মানা আয়... 

নাড়দুমাখা �ন্ ৷তািপি শ্যামারজঠুি বারড়॥ 

নািরকাল রচঁরড়ি ফভা� ,ছাপা সরন্শ আি জরয়তা আসবা রকন্তু,ফতামারি ফতা ফদখরতই পাইনা ৷৷ 

লদুরচ,সদুরজি সারি �দু�রন৷আরি আমাি রডপাট্রমন্৷৷ফতাি কারকমা জারননা! 

এরদন আসরব,পরিিরদন ফতারদি বারড় ফ�রত হরব॥ 

সিা,খদুঁরচ,মূরত্,ধান,চাঁদমালা জদুরড় আসরল খরড়মারটি �ন্,লদুরচ-রখচুরড়ি সদুবাস, ফকৌরটাভিা অরপক্ষা,কাকা-ভাইরঝ 

ফদাসি.. 

এ মানা বরড়া হরয় ফ�রল! 

ঠাকুি মারননারি উৎসবটা মারন৷এই ফ� সবাই আরস ,আনন্ করি এই ফতা পদুরজা॥ 

বরড়া হরত রবশ্রী লার�৷আকারশ তাকারত ভয়৷ একখানা ফ�াল রটপ পড়া মদুখ মরন পরড়...’ফদরখা, কতরদন পরি বদুরড় 

এরসরছ!’স্মৃরত ভাি হরয় আরস৷ 

একিালা চাঁদ ঝাপসা লার�। ফক জার� ফি!

হনুঃশব্দ 
হলহপকলো হবশ্লোস

সহকািী অধ্যাপক, বাংলা রবভা�

রনশুরত িাত শুনশান চািধাি 

একাকী পাঠ রনুঃশদে রশরশরি 

অজানা অরচনা রবরশ্ি দিবারি 

রক বা রদরত পারি। 

তবদু ফদওয়া ও ফনওয়াি রহসাব চরল 

অরবিাম অনবিত। 

চলরত পরিি আড়াল করি িারখ �া 

তা ফতা চিম উদাস বাউল বাতাস 

সদুি ফতালা এক অরচন পারখ 

�ান ফশানারত চায়। 

আবাি �খন নতুন করি শুরু কিা 

না বলা ফ�াপন কিা 

রনুঃশরদে ফশানারত চায় 

সব আরছ এই বাত্া। 

তখনই সব ফপরিরয় রেরি আরস 

সকারলি ফিৌদ্র 

তখন রনুঃশরদেি ফ�াি ফকরট 

রদরনি আরলা পি ফদখায়। 
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হকলন্ডল এর সলোলি এখন সকলল হিলগেল

তলোই বইগুলললো িলয়লছ হসলগেল 
রনিগ্া চক্রবত্ী, রব.এড

বত্মারন বইরয়ি গ্হণর�া�্যতা হ্াস ফপরয়রছ রক না ফসরট আরলাচনাি শীরষ্। ‘বই’ কিারট বলরত �া বদুরঝ রক আমিা 

তা হল, বই মানদুরষি মরধ্য �দুরক্-বদুরধেি সচিাি �টায়, রচতিাশীল করি ফতারল, রভতরিি সম্ভাবনারক জার�রয় ফতারল। 

চীনা প্রবাদ আরছ, ‘ফ� ব্যরক্ পিপি রতনরদন বই পাঠ ফিরক রবিত িারক ফস তাি কিা বলাি ফসৌন্�্ হারিরয় ফেরল।’ 

আলমারিরত সাজান বই ফ�মন পাঠরকি রুরচি ও ফশাভাি পরিচয় ফদয় ফতমনই নতুন বইরয়ি �ন্ এক অনারবল আনন্ দান 

করি। তরব দুঃখজনক হরলও সরত্য বই পড়াি অভ্যাস কমরছ। বইগুরল এখন e-book এ বরন্। বইরয়ি রবরক্র বাড়ারত 

বইরমলারত তাই লটারি রসরস্ম। বইরয়ি অবমূল্যায়ন ফিাধ কিরত বইরমলা �রিটি নয়। গ্ন্থা�ারিি সংিক্ষণ দিকাি। 

পাড়াি-মহল্লায় ক্াব নয়, লাইরব্রিী চাই। ফশারপস, ক্যাডরবরি না উপহাি রদরয় বই উপহাি ফদওয়া দিকাি। প্রাণদায়ী বাস্তব 

এবং পচি ইরন্দ্ররয়ি সারি �ভীিভারব সম্রক্ত ছাপা বই ফক সভ্যতা ফিরক রবলদুপ্ত কিা �ারব না। টলস্য় বরলন, মানদুরষি 

জীবরন রতনরট গুরুবেপূণ্ অংশ হরলা বই, বই আি বই। তাই বই পারঠি অভ্যাস বাড়ারত হরব। সম্পরত সরতিাষপদুি ফলক 

পল্লীরক সরঙ্গ রনরয় অরভনব বইরমলাি আরয়াজন করিরছল, রশখরনি রবনামূরল্য বই ফদওয়া হরচ্ছল বই পড়াি অভ্যাস সতরি 

কিাি জন্য। বই পাঠ আমারদি জীবরনি এক অরবরচ্ছদ্য অংশ রহরসরব ফিরখ রদরল সনাতন সারহরত্যি অমিবে �টরব। 

হবষয়: কল্পহবজ্ঞলোন
শিীক গ�লোষলোল

তৃতীয় বষ্, পদাি্রবদ্যা (অনাস্) 

সকারল �দুম ফিরক উরঠই বারড়ি সামরনি মারঠ একটু জর�ং আি ওনাি বয়সী ফলারকরদি সারি আজকারলি �রট 

�াওয়া �টনা রনরয় আড্ডাি পালা ফশষ করি, বারড় রেরি রনরজি শরখি ফুরলি বা�ারন জল রদরয় সকাল শুরু 

হয়,সদা মদুরখ হাঁরস ফলর� িাকা,ফপশায় পদাি্রবজ্ঞারনি প্ররেসাি ফদ বাবদুি।রিটায়াড্ কিাি বয়স �ত কারছ আসরছ,ওনাি 

করলরজি প্ররত টান আি ওনাি ছারিরদি প্ররত ভারলাবাসাও রদন রদন সমানদুপারতি সূরিপি ধরি ফবরড়ই চরলরছ।রকন্তু 

ফবশ করয়করদন হরয় ফ�রলা,করলরজ �াওয়া ফনই,ছারি-ছারিীরদি ফদখা পাওয়া ফনই,সকারলি জর�ং, আড্ডা রকছদুই ফনই 

ফদ বাবদুি ফডইরল রুরটরন। মারঝ মারঝ বাজারি ফ�রল ফদখা ফমরল রনরজি মরতাই সাদা ফপাশারক আপাদমস্তক ফমাড়া 

ফলাকজরনি,�ারদি বাইরি ফিরক ফচনাি রবন্দুমারি উপায় ফনই!

হ্যাঁ করিানা রনরয় ফদরশি প্ররতরট না�রিক সরচতন,ভাইিাসটাি ফদৌিাবে রদন রদন ফবরড়ই চরলরছ।আজও বাজাি 

ফিরক এরস সাদা ফপাশাক খদুরল,ফসটারক স্যারনটাইরজশন করি হারত মদুরখ সাবান রদরয় �রি ঢুরক দী�্শ্াস ফেলরলন 

রতরন।সকারলি খাবাি ফশষ করি আি ফরেন ধিাি তাড়া ফনই,ফনই সরঠক সময় করলরজ ফপৌছারনাি ব্যস্ততা!অ�ত্যা �রিি 

রপ্রয় আিামরকদািায় বরস মািাি উপি রসরলং এ �দুরি চলা ে্যারনি রদরক এক দমৃরটিরত ফচরয় আরছন ও ভাবরছন কত 

মানদুষ ঢরল পড়রছ মমৃতু্যি ফকারল,কাজ হািারচ্ছন কত ফলাক,আি আক্রাতি মানদুরষি কিা ফতা বলাই বাহুল্য!

হটাৎ এক চাপা রচৎকাি ফদ বাবদুি �লায়।রতরন হটাৎ ফকািা ফিরক ফ�রনা পরি ফ�রলন।তাি সামরন এখন রবশাল এক 
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দিজা।অজানারক জানাি ফকৌতুহরলি কারছ  পিারজত হরয় ফদ বাবদু খদুলরলন তাি সামরনি ফসই দিজারট।রতরন ফদখরলন 

হারত ফ�ানা করয়কজনই িরয়রছ ফসখারন,রক ফ�রনা বানারচ্ছন তািা।অদ্ভুত ব্যাপাি,তারদি সবাি ফচারখ নীল িরঙি 

চশমা।নাুঃ সানগ্াস নয়,তরব আধদুরনক সানগ্াস হরতই পারি!ফদ বাবদুি বদুঝরত বারক িইল না রতরন ভার�্যি পরিহারস 

হঠাৎই উপরস্ত হরয়রছন অন্য এক জ�ৎ এ! রকন্তু ওিা রক বানারচ্ছ,ফসই ফদখাি উৎসারহ একটু এর�রয় ফ�রতই,তাি কাঁরধ 

এক নিম হারতি ফছায়া লা�ল! হটাৎ করিই কপাল ফ�রম র�রয় কন্ঠস্বি সরু ও ফকঁরপ র�রয় ফদ বাবদু বলরলন-”আরম রকছদু 

করিরন স্যাি,হঠাৎই হারিরয় র�রয় এখারন এরস পরড়রছ!”

“আপরন রকছদু কিরবন ফকন,আপনারক ফতা আমারদি িাজা ফডরক পারঠরয়রছন বরলই আনা হরয়রছ”- বলরলন 

সবদুজ ফচহািাি নীল চশমা পিা রজডুং।িাজাি কারছ ফ�রতই িাজামশাই ফদ বাবদুরক বলরলন-” রক ফদ বাবদু নারভশ্াস লা�রছ 

জীবনটা?”

— রবশ্াস করুন আরম আমাি জীবন দশায় কখরনা মহামািী ফদরখরন। �ল্প,উপন্যারস পরড়রছ বরট!রকন্তু বাস্তরবি 

মারটরত ফস ফ� রক ভয়ঙ্কি তা হারড় হারড় ফটি পারচ্ছ!

— রঠকই বরলরছন।ওই ফদখদুন ওরদরক ওই ভাইিাস বানারনাই হরচ্ছ!আি এগুরলা বারনরয় পমৃরিবীি রদরক পাঠারনা 

হরচ্ছ!

— ফস রক! এরক কিরছন আপনািা!আপনািা কািা? ফকরনা কিরছন এসব? রক ক্ষরত করিরছ আপনারদি 

আমিা,পমৃরিবীি মানদুরষিা?

— ভয় ফনই এখারন আপরন আক্রাতি হরবন না!এটা ফনপচুন।পমৃরিবী নয়!

— রকন্তু পমৃরিবীি রনিীহ মানদুষিা?ওরদি রক ফদাষ ওিা ফতা অরধ্ক করিানাি িাবায় আি বারক অরধ্ক কাজ হারিরয় 

না ফখরত ফপরয় মািা �ারব।আপরন রপ্জ এই ভাইিাস বানারনা বন্ কিাি রনরদ্শ ফদন।

একটু ফির� র�রয়ই িাজা মশাই বলরলন— “ফদখদুন আপনািা,মারন মানদুরষিা প্ারস্রকি ব্যবহাি ইদারনং ফ� 

হারি বারড়রয়রছন,আি তা ব্যবহারিি পি ফ� ভারব এরদরক ওরদরক ছড়ারচ্ছন,আমারদি ফসজদা পমৃরিবীি খদুবই খািাপ 

অবস্া,ফগ্াবালওয়ারম্ং হরচ্ছ ফসজদাি বদুরক,তাি জামা,ওজনস্তিও আজ রছরড় ফ�রছ। �াি বদুরক বাস কিরছন তারকই 

রদন রদন ফনাঙিা কিরছন! আরম ভাই রহরসরব দাদাি উপি এই অত্যাচাি মারন রক করি বলদুন? তাই এই পধেরতই 

বাছলম,ফকবলমারি আপনারদিরক প্ারস্রক মদুরড় ফদরবা বরল!বদুঝুন আপনািা,প্ারস্রক মদুরড় িাকা কতটা কটিকি!”

লজ্ায় মািা কাটা �াওয়াি মরতা অবস্াি সম্দুখীন হরয়ও ফদ বাবদুি মািায় শুধদু একটা কিাই কাজ কিরছ এই 

ভাইিাস ফিরক মানদুরষরদি বাঁচারত হরব। রতরন বলরলন— “ফদখদুন �া হরয়রছ তা খদুবই অন্যায়,এমতাবস্ায় আমািও রকছদু 

বলাি ফনই,তরব আপনাি কিা মািায় িাখব িাজা মশাই। প্ারস্রকি ব্যবহাি কমারনা ও ফ�টুকু ব্যবহাি হয় তা ফ�খারন 

ফসখারন না ফেরল রি-সাইরকরলং এি ব্যবস্া আমিা কিরবা। আি ফগ্াবালওয়ারম্ং ফিরক পমৃরিবীরক বাঁচারনাি জন্য �াছ 

লা�ারনা চলরছ,ফসটাি হাি আরিা বাড়ারবা।আপরন রপ্জ এই ভাইিাস বানারনা বন্ করুন!”

— আপরনই বরলন, মানদুষরক প্ারস্রক মদুরড় ফদওয়াি জন্য দূষরণি মারিা কতটা করমরছ আমাি দাদাি 

বদুরক।ওজনস্তরিি রছরড় �াওয়া অংশও আজ জদুরড় �ারচ্ছ। তাি পিও আরম দাদাি ভারলা হওয়া আটকারবা?

— আপরন রপ্জ এই ভাইিাস বানারনা বন্ করিন,নতুবা মানদুরষি অরস্তবেই িাকরবনা পমৃরিবীরত।মানদুষ অরনক বড় 

রশক্ষা ফপরয়রছ।আি ভুল কিরবনা ফস!

— হ্যাঁ রঠকই বরলরছন, অরনকটাই রশক্ষা ফদওয়া ফ�রছ,তরব একটা �টনা �রট ফ�রছ,�াি কািরন করিানা ভাইিাস 

সতরি কিাি ম্যারশন বন্ কিা �ারচ্ছনা!

— সব্নাশ! তাহরল এখন উপায়?
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— উপায় অবশ্য আরছ।আপনারক এই ‘রচপ ফসট’ টা রদরচ্ছ।এরট আপরন আপনাি ল্যারবি করম্উটারি ঢুকারলই 

ফহায়াইট ফহাল ফিরক একরট ফি পমৃরিবীি রদরক �ারব �া ধ্ংস করি ফদরব সমস্ত ভাইিাস!

— রদন আমারক তাহরল,আরম কিা রদরচ্ছ সমগ্ মানবজারতি পক্ষ হরয়, আপনাি ফসজদারক আবাি আর�ি মরতা 

সদুস্ করি তুলরবা। রকন্তু ভাইিাস ফ� আি পমৃরিবীরত ফনই বদুঝরবা রক করি? ফচারখ ফতা ফদখা �ায় না!

িাজা মশাই হাঁসরত হাঁসরত ফদ বাবদুরক ওই ‘রচপ ফসট’ আি একরট চশমা রদরলন।ওই নীল চশমা। বলরলন “ এই 

চশমা পড়রলই ভাইিাসরটরক ফদখরত পারবন। আি ওই ফি রটরকও।

এিপি হঠাৎ আবাি অন্কাি,�লা শুনরলন তাি ফমরয় তারক বাবা বরল ডাকরছন।হটাৎ ফদ বাবদু ফদখরলন রতরন 

ফচয়াি ফিরক ফমরঝরত পরড় আরছন,আি বাইরিি সমস্তরকছদুই ফসই আর�ি মরতা! করিাণা ভাইিাস ও লকডাউরনি 

পরিরচরত  রদন! হঠাৎ ফচাখ কপারল উরঠ ফ�রলা ফদ বাবদুি �খন রনরজি রবছানায় ফদখরলন ফসই ‘রচপ ফসট’ আি চশমা! 

তরি�রি করি রনরজি ফোি হুইলারি করি ফ�রলন করলরজ,ফসখারন তাি রনরজি ল্যাব ও করম্উটাি আরছ।  নীল 

চশমাটা ফচারখ রদরয়ই রচপ ফসটটা ফঢাকারলন তাি করম্উটারি। অবাক ভারব ল্যারবি জানালা রদরয় ফদখরলন এক অরত 

উজ্ল ফি আসরছ পমৃরিবীি রদরক �া ধীরি ধীরি ধ্ংস কিরছ সমস্ত করিানা ভাইিাস! ফদ বাবদুি মদুরখি হারসটা ফ�রনা আরিা 

চওড়া হরয় ফ�রলা!

পিরদন, রটরভরত সম্পচারিত হরলা,করিানা ভাইিাস ফিরক পমৃরিবী মদুক্। লকডাউন উঠরলা ও মানবজারত ফেলরলা 

স্বরস্তি রনুঃশ্াস! করলরজ ফ�রলন ফদ বাবদু। তরব রেরজরক্সি বদরল তাি �লায় শুধদুই প্ারস্ক মদুক্ পমৃরিবী,সবদুরজ ভিা 

পমৃরিবী �ড়াি ডাক। “�াছ লা�ান,প্রাণ বাঁচান” ,”এরসা আমিা শপি করি,প্ারস্ক মদুক্ পমৃরিবী �রড়” প্্যাকারড্ ভরি 

ফ�রলা করলজ চত্তি।এই ক্যারম্নই ফ� রদরক রদরক ছরড়রয় রদরত হরব তারক!তাহরলই ফতা আি ফকান ভাইিাস সতরি 

করি পমৃরিবীরত পাঠারবনা তাি অন্যান্য ভাইরয়িা বা দাদািা! 

“আহিই আিলোর �লল্পর নলোহয়কলো” 
অহঙ্কতলো সলোিলো

তৃতীয় ফসরমস্াি, বাংলা (অনাস্)

ফছাফটারবলা ফিরকই ফলখারলরখ টা একপ্রকাি আমাি শখ রকন্তু ফসই শখ কখন ফপশায় পরিণত হরয় ফ�রছ বদুঝরত 

পারিরন। না আরম ফকারনা বড় ফলরখকা নই ফপ্রাডাকশন হাউরজ র্রিপ্ট িাইটাি।রকন্তু কখরনা ফসভারব ফকউ কদি 

ফদয় না এটা রনরয় প্রিম প্রিম কটি হরলও এখন সহ্য হরয় ফ�রছ �ায় ফহাক আরম রমরল...রমরল বসদু।  

রমরল...... ওই ফ� ডাক পড়রলা... 

রমরল— হ্যাঁ স্যাি �ারচ্ছ...  

 স্যাি—  রক ব্যাপাি রক কখন ফিরক নায়ক ফমকআপ রুম বরস আরছ আি তুরম তারক র্রিপ্ট দাওরন !! 

রমরল—  সরি... বরলই একছদুরট র�রয় ফমকআপ রুরম উপরস্ত হল আি একটা �ম্ভীি �লাি আওয়াজ... 

...রক ব্যাপাি রক ফতামাি জন্য রক এখন আমায় অরপক্ষা কিরত হরব নারক? ষ্টুরপড....  

রক আি কিব চুপচাপ ফবরিরয় আসলাম রকছদুই ফ� বলাি ফনই আমাি কািণ আর�ই বরলরছ আমাি ফলখারলরখ রনরয় আরম 

খদুরশ হরলও ফসই সম্ান টা আরম পাই না...

এই সব ভাবরত ভাবরত রমরল বারড়ি পরি িওনা ফদই...
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সকাল ৮টা হঠাৎ রমরলি ফোন টা ফবরজ উঠরলা �দুম জড়ারনা করন্ঠ রমরল বলরলা 

— হ্যারলা 

— ওপারশ- রমরল বসদু বলরছন...

— হ্যাঁ বরলরছ... 

— আরম অরভিাজ ফপ্রাডাকশন ফিরক বলরছ 

— এক রনরমরষ ফ�রনা রমরল এি �দুম চরল ফ�রলা 

— হ্যাঁ হ্যাঁ বলদুন 

— অরভিাজ ফসন আজরক সকাল ৯টায় আপনারক ফদখা কিরত বরলরছ। 

— ওরক আরম �াব...হঠাৎ ফকারনা অজানা কািরণ রমরলি মন টা খদুরশ হরয় ফ�রলা...  

তাড়াতারড় সতরি হরয় রমরল ফপৌঁরছ ফ�রলা ফসখারন...  

একরট ফমরয় ফক ফদরখ রমরল ডাকল “এক্সরকউজ রম রমস্াি অরভিাজ ফসন আরছ?” 

— “আপরন রক রমরল বসদু?”

— হ্যাঁ স্যাি ওনাি ফকরবরন আরছন... ওই ফ� ওই টা স্যাি এি ফকরবন আপরন ফ�রত পারিন... 

“ধন্যবাদ” ফমরয়রটরক ফছাটি করি উত্তি রদরয় এর�রয় ফ�রলা রমরল। 

— হ্যারলা স্যাি আরম রমরল বসদু আপরন আমারক আসরত বরলরছরলন।

— হ্যাঁ বরসা আমাি ফতামাি ফলখা �ল্পটা পছন্ হরয়রছ আরম ওটা রনরয় কাজ কিব রকন্তু আমাি একটা শত্ আরছ... 

দীপ্ত করন্ঠ বরল উঠরলন অরভিাজ বাবদু।

— কী শত্ স্যাি? অবাক হরয় প্রশ্ন কিরলা রমরল। 

— নারয়কা এি চরিররি ফতামারক অরভনয় কিরত হরব। 

আরম!!! তবদুও রনরজরক রকছদু টা সামরল রনরয় রমরল বলরলা আমাি দ্ািা হরব না স্যাি ,আমাি নারয়কা হবাি মত রকছদু 

ফনই...তািপি সািািাত ফজর� �ল্প ফলখাি কািণ রহসারব ফচারখি রনরচ এই কারল— একটা তারচ্ছরল্যি হারস রমরল এি মদুরখ  

“রকন্তু ফতামাি �রল্পি ফ� ফমরয় টাি বন্না তুরম রদরয়রছা তারত ফতামাি সারিই ফমরল চুল হারস সব রকছদুই...” অরভিাজ 

বাবদু বরল উঠরলন।  

“হ্যাঁ ওই আি রক রনরজরক রনরয় ফভরব রলখরল সদুরবধা হয় আি রক”— লরজ্ত ভারব উত্তি রদরলা রমরল।  

“আচ্ছা তাই �রদ হয় তাহরল একবাি ফচটিা করি ফদখরত ক্ষরত রক...” অরভিাজ বাবদু বলরলন  

রকছদুক্ষণ রনস্তব্ধতা...  

ফসই রনস্তব্ধতা ফভরঙ অরভিাজ বাবদুই ফনিরহি স্বরি বরল উঠরলন— “তুরম পািরব রমরল। তুরমই হরব ফতামাি �রল্পি 

নারয়কা”...“আরম আমাি �রল্পি নারয়কা”... কাঁপা কাঁপা স্বরি বরল উঠরলা রমরল।
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আত্মিত্লোর সদুপলোহর 
�ল্প - প্বলোল কুিলোর বসদু 
নাট্যরূপ - জয়তি মদুখাজ্ী

                                ল্যাব এরটনরডন্ (পদাি্ রবদ্যা) 

(চরিরি - বড়বাবদু, ফমজবাবদু, িরতকাতি, ছরটিলাল) 

(প্রিরম একরট �ারড় এরক্সরডন্— এি আওয়াজ ফশানা �ায়)(একরট িানা। দই পদুরলশ অরেসাি কিা বলরছন।) 

বড়বাবদু:  ফলাকটারক রক অ্যারিস্ কিা হরয়রছ রম. ফবাস? 

ফমজবাবদু: না স্যাি। প্রিরম রজজ্ঞাসাবারদি জন্য আনা হরয়রছ বরলরছ। অ্যারিস্ ওয়ািান্ রক সতরি কিব? 

বড়বাবদু:  না, এখনই দিকাি ফনই। আর� ইন্ারিার�ট করি ফদখা �াক। 

ফমজবাবদু:  হ্যাঁ স্যাি। আমািও তাই মরন হয়। 

বড়:  ফলাকটারক রনরয় খদুব মদুশরকরল পরড় ফ�ল রম. ফবাস। ফভরব ফদখদুন বরনরদ বারড়ি ফছরল, রশরক্ষত। তাি উপরি   

রটরভ রসরিয়াল অরভরনতা, একা একরট ফ্্যাট ভাড়া রনরয় িারক। 

ফমজ:  হ্যাঁ স্যাি। ওনাি স্তী করয়ক মাস হল ওনারক ফছরড় আলাদা িারকন। ওনাি স্তীও একজন রটরভ রসরিয়াল 

অরভরনরিী। 

বড়:  হুম। পড়শীরদি বক্ব্য অনদু�ায়ী রনিীহ, রনঝ্ঞ্াট, পরিাপকািী এবং রমশুরক। এরহন ব্যরক্, খারমাকা খদুন কিরত 

�ারবন ফকন? 

ফমজ:  খদুন করিনরন স্যাি। খদুরনি ফচটিা। এরটম্ ট টু মাড্াি। 

বড়:  ওই হল। আচ্ছা ফ�ই ফলাকরটরক খদুরনি ফচটিা কিা হরয়রছ তাি ফকান ফরেস পাওয়া ফ�রছ? 

ফমজ: না স্যাি। তরব খদুব তাড়াতারড়-ই ফপরয় �াব আশা কিরছ 

বড়: ওরক। রজজ্ঞাসাবাদ শুরু কিাি আর� পদুরিা ব্যাপািটা আি একবাি ঝারলরয় ফনওয়া �াক। 

ফমজ:  ইরয়স স্যাি। �টনাি সূরিপাত সপ্তাহ খারনক আর� সকাল ছটা না�াদ। ম্যাটারডাি তীব্র�রতরত এরস ধাক্া মারি 

ফুটপারতি ওপি ওই হনদুমান মরন্িটায়। মরন্রিি একটা রদক ফভরঙ �ায়, মূরত্টা উরটে পরড়। ড্াইভাি ম্যাটারডািটারক 

ব্যাক করিরয় অন্য িাস্তা রদরয় দ্রুত পারলরয় �ায়। 

বড়:  তািপি? 

ফমজ:  রকছদু প্রাতুঃভ্রমণকািী প্রত্যক্ষদশ্ীি রববিণ অনদু�ায়ী, ওই সময় ফকউ একজন মরন্রি প্রণাম কিরছল। ম্যাটারডািটা 

তখনই ফসই রদরক ফধরয় আরস। এটা ফকান ফকা-ইরন্সরডন্ নয়। প্রণামিত ঐ ভদ্ররলাকরক আ�াত কিাই আসল উরদিশ্য 

রছল। ভদ্ররলাক দ্রুত সরি �াওয়ায় এ �ারিায় প্রারণ ফবঁরচ �ান। 

বড়:  ফস ফতা বদুঝলাম। রকন্তু এই ফলাকটাি সরঙ্গ কারনকশনটা ফকািায়? 

ফমজ:  প্রাতুঃভ্রমণ কািীরদি কাছ ফিরকই বয়ান রনরয় ওই ম্যাটারডািটারক আইরডরন্োই করি এবং ড্াইভািরক অ্যারিস্ 

করি। ড্াইভািরক ফজিা করি ফ�াপাল নারম একজরনি সন্ান পাওয়া �ায়। তাি স্বীকারিারক্ি সূরি ধরি এই িরতকাতিরক 

রনরয় আসা। 

বড়:  আই রস। চলদুন, ওনারক এবাি একটু বারজরয় ফদখা �াক। 

ফমজ:  চলদুন। (রমউরজক) 
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বড়:  রমস্াি িরতকাতি ফচৌধদুিী, আপরন রক জারনন, আপনারক ফকন এই পদুরলশ ফস্শরন রনরয় আসা হরয়রছ? 

িরতকাতি: আরজ্ঞ না। সকারল হঠাৎ পদুরলরশি ডারক �দুম ফভরঙ �ায়। দিজা খদুরল। শুনলাম কাউরক নারক খদুন কিাি 

অরভর�ার� আমায় িানায় ফ�রত হরব। রকন্তু আরম ফতা ফকান খদুন করিরন। 

ফমজ: না, খদুন করিনরন, খদুরনি ফচটিা করিরছরলন। 

িরতকাতি: রকন্তু কারক? 

বড়: একজন ভদ্ররলাকরক। র�রন ফভাি ফবলায় মরন্ং ওয়ারক �াবাি সময় হনদুমান মরন্রি পদুরজা করিরছরলন, তারক। 

িরতকাতি: করব? 

ফমজ: লাস্ উইক, ফসামবাি। 

িরতকাতি: (একটু চুপ) ওুঃ ঐ রদন, ঐ রদন সকাল পাঁচটা না�াদ ফতা পদুরজাটা আরমই কিরছলাম। ম্যাটারডািটারক ওইভারব 

আসরত ফদরখ দ্রুত সরি র�রয়রছলাম। 

ফমজ:  আপনারক ফদরখ �তটা সহজ মরন হরয়রছল, আপরনরতা ততটা সহজ নয় িরতকাতি? (�ভীি হরয়) ফ�াপালরক 

আমিা অ্যারিস্ করিরছ। ফস তাি বয়ারন স্বীকাি করিরছ, ফ� তারক খদুরনি জন্য সদুপারি ফদওয়া হরয়রছল। আি ফ� ফোন 

ফিরক এই রবষয়ক কিাবাত্া হরয়রছল ফসটা আপনািই ফোন নাবিাি, রমস্াি িরতকাতি। এবাি বারক কিাটা আপরনই বলরবন। 

িরতকাতি:  আপরন আমাি কিাটা রবশ্াস করুন। 

ফমজ:  আপনাি ফোন রক অন্য ফকউ ব্যবহাি করি? 

িরতকাতি: না ফতা। 

ফমজ:  তাহরল আপনািই ফোন ফিরক, কাউরক খদুন কিাি সদুপারি ফদওয়া হল, আি ফসটা আপনারকই খদুন কিাি জন্য? 

পদুরলশরক আপরন রক মরন করিন? ফবাকা? আপনাি এই কিা আমিা রবশ্াস কিব? 

িরতকাতি: (�ম্ভীি হরয়) ফদখদুন, রবশ্াস কিা, না কিাটা আপনারদি ব্যাপাি। রকন্তু আসল �টনা হরলা আমাি মরধ্য আসরল 

দরটা আরম আরছ। একটা আরম, ফ� খদুরনি জন্য বিাত রদরয়রছল। আি অন্য আরম �ারক খদুন কিাি জন্য বিাত ফদওয়া 

হরয়রছল। রকন্তু বিাত ফজারি ফবঁরচ �াই। 

বড়: (ধমক রদরয়) ফদখদুন ফবরশ রেরলাজরে আওড়ারবন না। আমারদি ভুল পরি চালনা কিাি ফচটিা কিরল, ফসাজা 

ঢুরকরয় ফদরবা। 

ফমজ: (একটু শাতিভারব) ফদখদুন, আপরনরতা সমারজ একজন ফিসরপরটেড পাস্ন। এই সমস্ত জ�ন্য কারজ জড়ারলন ফকন 

বলদুন ফতা? (ইরতমরধ্য বড়বাবদুি ফোন আরস। ফোরনি রিং ফশানা �ায়।) 

বড়:  হ্যারলা? হ্যাঁ বলরছ। ও ইরয়স। হ্যাঁ হ্যাঁ। রঠক আরছ। রঠক আরছ। ওরক। ি্যাঙ্ক ইউ। 

িরতকাতি: (আত্মরবশ্ারসি সারি) আরম কাউরক খদুন করিরন। এমনরক অন্য কাউরক খদুরনি ফচটিাও করিরন। একটু ফখাঁজ 

রনরলই জানরত পািরবন, �ারক খদুন কিাি ফচটিা হরয়রছল, ফসটা অন্য ফকউ নয়। বিং আরম রনরজ। 

ফমজ:  আি বিাত ফদওয়া ফোনটা? 

িরতকাতি: হ্যাঁ, রঠকই বরলরছন। ফ� ফোন ফিরক খদুরনি কন্টাটে ফদওয়া হরয়রছল, ফসটা আমািই। আরমই আমারক খদুন কিাি 

জন্য কন্টাটে রদরয়রছলাম। (ইরকা ২ বাি) 

বড়: উরন রঠকই বরলরছন ফমজবাবদু। ইনরভরস্র�শরনি ফমরসজটা এই মারিই ফপলাম। ফসরদন মরন্রি উরনই পদুরজা 

কিরছরলন আচি�্জনক �টনা। আমাি এতরদরনি চাকরি জীবরন এই ধিরনি �টনা এই প্রিম �টল। রনরজরকই রনরজ খদুন 

কিাি জন্য কন্টাটে ফদওয়া, মারন আত্মহত্যাি জন্য সদুপারি? আচ্ছা রক রক �টনা খদুরল বলদুন ফতা রমস্াি িরতকাতি। 

িরতকাতি: আসরল এই জীবন আমাি আি ভারলা লা�রছরলা না। একটা ফডাবাি মরধ্য পরড় সাঁতাি কাটাি মতন জীবন। 
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ফকান সবরচরি্য ফনই, ফহলরদাল ফনই, সামরন তাকারনাি মতন ফকান রকছদুই অবরশটি ফনই। 

ফমজ:  আপরনরতা একজন রটরভ রসরিয়ারলি অরভরনতা। ফমাটামদুরট ভালই নাম করিরছন এই দরনয়ায়। তরব? 

িরতকাতি: হ্যাঁ, রঠকই। খদুব কটি করিই এখারন আরম ফপৌঁরছরছ। প্রিমরদরক খদুব ফছাটখারটা চরিররি অরভনয় করিই আমাি 

চলত। পরি আমাি ফব্রক থ্রু আরস িাজা হরিশচন্দ্র রসরিয়ালটা রদরয় ওটাি কাজ করি আরম খদুব জনরপ্রয় হই। 

বড়: হুম তািপি? 

িরতকাতি: এটা, এ ইন্ডার্রিি রকছদু উঁচু মািাি মানদুরষি �িািীরত পছন্ হরলা না। একটা গ্রুপ উরঠ-পরড় লা�রলা �ারত 

আমারক ফটরন নামারনা �ায়। 

ফমজ: ফকন? 

িরতকাতি: বাুঃ তারদি জায়�াটা টরল ফ�রত পারি না! শুরু হরলা আমারক রনরয় রবরভন্ বারজ বারজ ফরোল! রবরভন্ পাবরলক 

অনদুষ্ঠারন আমারক ফহয় প্ররতপন্ কিা, অপদস্ত কিা। 

ফমজ: হ্যাঁ, হ্যাঁ, মরন পরড়রছ, আরম এইিকম একটা অনদুষ্ঠান ফদরখরছলাম, ‘শিবত— খদুবসদুিত’ না রক ফ�ন। রকন্তু আরম 

ফতা ফভরবরছলাম এটা �ট আপ। ফ�মন হয় আি রক। আপনাি সম্রত রছল। 

িরতকাতি: (আলত একটু ফহরস) ইরতমরধ্য আরম তৃষ্ণা ফক রবরয় করি কলকাতায় এরস এই ফ্্যাট— এ উরঠ। 

বড়: তাি পরিচয় রক? মারন ফকািায় িাকরতন রতরন রবরয়ি আর�? 

িরতকাতি: (মমৃদ হারস) নাম তৃষ্ণা। রমরডয়ায় ওি নাম এখন চন্দ্রাবলী। ঠাকুিবারড়ি রূপকিা রসরিয়ারলি উদরয়নীি চরিররি 

র�রন অরভনয় করিরছন। 

ফমজ: হ্যাঁ হ্যাঁ। র�রন্ি মদুরখ ফতা প্রায়ই শুরন ওনাি কিা। ভীষণ সদুন্িী এবং জনরপ্রয়। উরনই আপনাি স্তী? আচি�্! 

বড়: আপনারদি ফ�া�ার�া� হরলা রক করি? 

িরতকাতি: আরম প্রিম ফ� গ্রুপ রিরয়টারি অরভনয় কিতাম, তৃষ্ণাও কিরতা। আরম তখন ফবশ পরিরচত এবং জনরপ্রয় স্ািও 

বলা �ায়। আি তাছাড়া তৃষ্ণা খদুবই সদুন্িী, আকষ্ণীয়। হঠাৎ রবরয় করি বসলাম। 

ফমজ:  তািমারন আপনারদি রবরয়ি আর� আপনাি স্তী রসরিয়ারল অরভনয় কিরতন না? 

িরতকাতি: না। রবরয়ি পি তৃষ্ণা রসরিয়ারল অরভনয় কিরব বরল খদুব বায়না কিত। সরত্য বলরত প্রিমরদরক এসব রনরয় 

রসরিয়াসরল ভারবওরন। রকন্তু হঠাৎ একটা সদুর�া� এরস ফ�ল। একটা নামী চ্যারনরল, নামী ফপ্রাডাকশরনি আন্ডারি। ফম�া 

রসরিয়ারলি জন্য নারয়কা দিকাি রছল। আরম তৃষ্ণারক ফসখারন ফ�া�ার�া� কিাই। আি কী আচি�্, চান্সও ফপরয় �ায়। 

একচুয়ারল আমাি ইনফ্লুরয়রন্সই কাজটা হয়। 

বড়: ভারলা ফতা। রকন্তু তারত রক হল? 

িরতকাতি: এটাও এই ইন্ডার্রিি আিও ফবশরকছদু ফকউরকটা মানদুরষি চক্ষুশূল হরয় উঠরলা। অরনকটা ওই ফম�ারসরিয়ারলি 

�ল্পগুরলাি মতই আমাি আি তৃষ্ণাি মরধ্য ভাঙন ধিারনাি জন্য ফখলা শুরু হল। আবাি অন্যরদরক আরম �ারত আি কাজ 

না পাই তাি ষড়�ন্ত্রও শুরু হরলা। 

ফমজ: রক করি? 

িরতকাতি: আপনািা এই ইন্ডার্রিি সম্রক্ বাইরি ফিরক রকছদুই ভাবরত পািরবন না, রভতরি আসরল রক অরভনয় ক্রমা�ত 

চলরত িারক। এই ইন্ডার্রিরত রনরজি পারয়ি শক্ভারব দাঁড়ারত ফ�রল একজন �ডোদাি লার�। ফ�টা আমাি রছল না। 

ফভরবরছলাম আরম আমাি অরভনয় প্ররতভাি ফজারি সব বাধা টপরক �ারবা। (দী�্শ্াস) রকন্তু তা আি হরলা না। আরম কাজ 

হািারত িারক। এরদরক তৃষ্ণাও আমাি কাছ ফিরক দূরি সরি ফ�রত িারক। আরম এক �রি হরয় পরড়। 

বড়: আপরন ফবাঝারনাি ফচটিা করিনরন। 
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িরতকাতি: তৃষ্ণা এবং তাি রসরিয়াল এখন রবরনাদন জ�রত  ১নং স্ারন। আি আরম পড়রত। কাজ না পাওয়া এক অতীত 

অরভরনতা। তরব তৃষ্ণারক আরম পদুরিাপদুরি ফদাষ ফদরবা না। 

ফমজ: ফকন? 

িরতকাতি: ফস এই ইন্ডার্রিরত নবা�তা। মানদুষরক রকভারব হ্যারন্ডরলং কিরত হয় জারন না। ফস বদুঝরত পািরছ না, তারক 

কীভারব মদুনাোি জন্য ব্যবহাি কিা হরচ্ছ। ফবাঝারত ফচটিা করিরছলাম। রকন্তু রবেল হলাম। ফস ভাবল আরম ফবাধহয় তাি 

জনরপ্রয়তারক রহংসা কিরছ। অিচ ফস ফবমালদুম ভুরল ফ�রছ, ফ� তারক আরমই একরদন ভারলারবরস এই রূপারল জ�রত 

প্ররবরশি দিজা খদুরল রদরয়রছলাম। 

ফমজ: তািমারন ফশষ প�্তি আপনাি স্তী আপনাি সারি রবশ্াস�াতকতা কিরলা। 

িরতকাতি: মানদুষ হঠাৎ �রদ অি্, গ্্যামাি আি খ্যারত হারতি মদুরঠায় ফপরয় �ায়, তখন তাি ফসই মদুরঠা খদুরল ফদখরত ইরচ্ছ করি 

না, ফ� ফসই হাত একরদন ফক ধরি তারক এখারন তুরলরছ। আমাি জমারনা সমস্ত অি্ এমনরক রবরভন্ জায়�ায় ইনরভস্ 

কিাি সমস্ত টাকাকরড় রনরজি নারম করি রনরয় ফস এখন আলাদা বারড়রত িারক। আি আরম হরয় ফ�লাম প্রায় রনুঃস্ব, 

অসহায়, অসবিল। 

বড়: ও, আি এই জন্য আপরন এই চিম রসধোতি রনরলন? 

িরতকাতি: না, তা রঠক নয়, আমাি রবশ্াস রছল একরদন তৃষ্ণা তাি ভুল বদুঝরত পািরব। 

ফমজ:  তাহরল? আপরন এত বড় রসধোতি রনরলন ফকন? 

িরতকাতি: রঠক এই সমরয়ই এল জীবানদু আতঙ্ক। লকডাউন। অন্য সবরকছদুি মরতাই বন্ হরয় ফ�ল রবরনাদন। রিরয়টাি করি 

আমাি চলরছল। ফসটাও এখন এমন অরনরচিত হরয় পড়ল ফ� (একটু চুপ) সরচিত �া রছল, ফশষ হরলা এক সময়। হাত 

পাতব? রভক্ষা ফনব? রকন্তু ফকািায়? কাি কারছ? আি তাছাড়া ফস মানরসকতা �রড় তুলরত অক্ষম হলাম। পািলাম না কারিা 

কারছ হাত পাতরত। 

বড়:  ও তাি মারন আপরন সংসািী এবং অি্জনরতক দইভারবই রবপ�্স্ত রছরলন। 

িরতকাতি: হ্যাঁ, আি তাই আরম রঠক কিলাম আি বাঁচরবা না। জীবরনি ওপি �মৃণা ফচরপ বসরলা। রকন্তু আত্মহত্যাও কিরত 

পািলাম না। আত্মহত্যারক আরম �মৃণা করি। তাহরল? রক কিব? ফকমন ভারব মািরবা? ভাবরত ভাবরত ফ�াপালরক কন্াটে 

করি আমারক মািাি জন্য। 

বড়: ফ�াপাল রক জানত, ফ� আপরনই আপনারক মারন রনরজরক হত্যা কিরত চাইরছন। 

িরতকাতি: না, জানরতা না, কািণ জানরল ফস এই কাজ কিত না। 

ফমজ: হুম। রকন্তু ফশরষ রক এমন হল ফ� আপরন ফশষ মদুহূরত্ সরি ফ�রলন। 

বড়: ভয় ফপরয় র�রয়রছরলন ফশষ মদুহূরত্? 

িরতকাতি: ভয়? হ্যাঁ তা হরতও পারি। নাও পারি। ফশষ মদুহূরত্ আমাি মরন হল ফকন মিরবা? তাি ফচরয় লরড় না ফকন? 

এভারব পারলরয় মিাি ফিরক ওইসব ধান্াবাজ ফনাংিা পরলরটক্স-এি ফলাকগুরলাি সরঙ্গ লড়াই কিরত কিরত নয় �দুধেরক্ষররিই 

মিরবা। আি তাই— 

বড়: আি তাই ফশষ মদুহূরত্ লারেরয় সরি ফ�রলন? 

িরতকাতি: হ্যাঁ। রকন্তু রবশ্াস করুন, আরম কাউরক খদুন করিরন বা কিরতও চাইরন। 

বড়: হ্যাঁ, এটা রঠক ফ� আপরন অন্য কাউরক খদুন কিরত চানরন। রকন্তু জারনন, আপরন রক করি বরসরছন? ওই মরন্রিি 

একটা রদক ফভরঙ্গ �াওয়ায়, রকছদু ফলাক উরদিশ্যপ্ররণারদতভারব ফলাকারল িারয়ট বাঁধারনাি তারল রছল, শুধদুমারি িাজজনরতক 

স্বারি্। আমিা অরনক করটি ফসটা সামলাই। অরনক ক্ষরত হরয় ফ�রত পািত আপনাি এই ফবাকারমি জন্য। কপাল ভারলা ফ� 
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আপরন অক্ষত আরছন। 

ফমজ: আি তাছাড়া শুধদুমারি আত্মহত্যাি ফচটিাি জন্য আমিা আপনারক অ্যারিস্ কিরত পারি, এটা রক জারনন? 

িরতকাতি: রবশ্াস করুন, এত রকছদু ফভরব আরম...। আই এম রিরয়রল সরি। 

বড়: আপনারক সব বাধা ফঠরল আবাি সামরনি রদরক এর�রয় ফ�রত হরব িরতকাতিবাবদু। প্রমাণ কিরত হরব ফ� আপরন এখরনা 

ফুরিরয় �ানরন। প্ররত্যকরক ইনক্লুরডং আপনাি স্তীরকও তাি মদুরখি উপি কড়া জবাব রদরত হরব। পািরবন? পািরবন রক? 

নারক জীবরন ফহরি র�রয় ভূত হরয় সািাজীবন ধরি সরি সািা মিণ ফকঁরদ ফকঁরদ ফবড়ারবন? 

িরতকাতি: পািব। পািরত আমারক হরবই। 

বড়: ফনরপারটজম রচিকাল সব্স্তরিই আরছ এবং িাকরব। তারক জয় করি বা উরপক্ষা করি এর�রয় �াওয়াি নামই 

জীবন। এনারক বারড় ফপৌঁরছ ফদবাি ব্যবস্া করুন রমস্াি ফবাস। 

ফমজ: ইরয়স স্যাি। ছরটিলাল (হাঁক ফদন) 

ছরটিলাল: ইরয়স স্যাি। 

ফমজ: এনারক সম্ানপূব্ক ওনাি বারড় ফপৌঁরছ ফদরবন। 

ছরটি: রঠক আরছ স্যাি। চরলরয় হামারি সাি। 

বড়:  জান িরতকাতি বাবদু। আি হ্যাঁ, আপনাি অ্যাকাউন্ নাবিািটা আমায় একটু রদরয় �ান ফতা। (িরতকাতি ইতস্তত করি) 

ভয় ফনই ফকউ জানরব না। দাদা তাি ভাইরক এই সময় �রদ একটু রকছদু কিাি চান্স ফদয়, আপরন বাধা ফদরবন ফকন? পরি 

সময় মত না হয় ফেিত রদরয় ফদরবন। (িরতকাতি বরল, বড়বাবদু রলরখ ফনন) �ান। ভারলা িাকরবন। 

(একটু রমউরজক) 

ফমজ: সবইরতা হল স্যাি। রকন্তু মরন্িটাি রক হরব? 

বড়: ফকন একজন রঠকাদাি রঠক করুন। মরন্িটা সািারত �া খিচ হয় আরমই ফদব। 

ফমজ:  শুধদু আপরন ফদরবন? আি আরম? 

বড়: আপরন? 

ফমজ: পদুরলশ রক শুধদু ফনয়? ফদয় না রকছদু সমারজ? 

বড়: (অটিহারস) হাুঃ হাুঃ হাুঃ মানদুষ ফতা তাই ভারব ফমজবাবদু। �াকর�, আপরন �া চাইরছন তাই হরব। 

ফমজ: ওরক স্যাি। আি ফ�াপারলি রক কিব? 

বড়: ওি রবরুরধে আর�ি ফকান ফকস ফপরন্ডং আরছ? 

ফমজ: না। 

বড়: তাহরল চাজ্রশটটা এমন ভারব সতরি করুন ফ� �ারড়টা ফব্রক ফেল কিারত, এই কাণ্ড �রটরছ, বদুরঝরছন? 

ফমজ: ইরয়স স্যাি।(রমউরজক) 
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হবষয়- অ্লোলবলোি 
অহনহন্তলো রলোয়

অরতরি রশক্ষক, ২০১৯

অরনকরদন হরয় ফ�ল, আরম পদুরিারনা অ্যালবাম ফদরখ না।

আররেকাি জদুলদু উপজারতি মানদুষিা তরন্ষ্ঠভারব রবশ্াস 

করি প্ররত ছরবি সরঙ্গ আত্মাি রকছদুটা অংশ অজারতিই জদুরড় 

�ায়... হয়রতা তাই। রকংবা হৃদরয়ি মরস্তষ্ শুধদুই ফ� সদুখস্মৃরত 

ফিরখ �ায়, তাঁিই বদুনন ক্রমা�ত চারিরয় �ায় ছরবরদি মরধ্য। 

আরম অবাক হরয় �াই...আমাি ছরবি চরিরিরদি রচনরত কটি 

হয়...গ্ীস ফদরশি ফিসাস ন�ি ফিরক ফসই ফ� জাহাজটা 

এক রবষন্ সকারল কুয়াশাি মরধ্য অজানাি উরদিরশ্য িওনা 

হরয়রছল, রনরজরক ফসই জাহাজটাি মত মরন হয়। বহু পি 

�দুরি বহু জল ফপরিরয় এক অদ্ভুত শীতসন্্যায় ফস �খন আবাি 

রেরি এরসরছল ফিসারসি বন্রি, তখন তাঁরক ফকউ রচনরত 

পারি রন। মাস্তুল বদরলরছ। হাল উইরয় ধরিরছ। িং সাদা 

ফিরক ধূসি আি ধূসি ফিরক কারলা হরয়রছ। ফপাট্রহারলি 

ফসানালী জানালাগুরলা খরস ফ�রছ করব...জাহাজটা ফটিও 

পায়রন এত বছি ধরি এক অনতি ধীি প্ররক্রয়া তাঁরক সম্ূণ্ 

অন্য জাহারজ পরিনত করিরছ...।

অ্যালবাম খদুরল ফসই ধূসি বা ফসরপয়া ফটারনি ছরবগুরলা 

ফ�ন ফচনা ফচনা...ফকান রবস্মৃত অতীরত আরম এি অংশ 

রছলাম। রকন্তু ফসই আরম আি আজরকি আরমরত রবস্তি 

প্ররভদ। মানরত চাই না। সব ভুরলরয় ফদওয়া,সব্রিা�হি 

নস্ালরজয়ারত রনরজরক ডুরবরয় রদরত চাই। ফবাঝারত চাই 

আরম ওটাই...এখন বদরলরছ হয়রতা। চাইরলই রঠক আর�ি 

মত হরয় ফ�রত পািব। রকন্তু বদরল �াওয়াি এই রনত্যতা 

ফ� ফনহাত িাসায়রনক পরিবত্ন আি সব্দাই একমদুখী তা 

অস্বীকাি করি প্ররত মূহুরত্...

অ্যালবারমি ছরব আমারদি এক কল্পজ�রত রনরয় 

�ায়...ফসখারন সবাই খদুরশ। সবাই ভাল। ফ� চরল ফ�রছ 

আি রেরি আসরব না,ফসও ফকমন �লা জরড়রয় হাসরছ...

ফ�ন রচিটাকাল এইভারবই কাটরব। ছরব মরন করিরয় ফদয়। 

কারট রন। সমরয়ি রনয়ম ফমরনই মানদুষগুরলা চরল ফ�রছ। 

সম্রক্ি ইরত �রটরছ...িরয় ফ�রছ আমারদি সবাি আত্মাি 

রকছদু রকছদু অংশ। ছরব ফসই মমৃত আত্মারদি রমউরজয়াম। এ 

জাদ�রিি অরলরত �রলরত ফেরল আসা সদুরখিা �দুরি ফবড়ায়। 

লবিা ফডারিয়ান িারমি আড়ারল অরপক্ষা করি রবষাদ। অলস 

ভাবনািা আটরপরয় রবশাল কারলা মাকড়শাি মত আরবর�ি 

তন্তু রদরয় জাল বদুরন চরল। অদ্ভুত এক বারয়ারস্ারপি মত ফ� 

আরমরক এককারল আরম রচনতাম, তাঁি অরনকরদন আর� 

ভুরল �াওয়া, মরনি �ভীরি পদুঁরত িাখা স্মৃরতি বীজ চািা�াছ 

হরয় ফচারখি সামরন ডালপালা ফমলরত িারক...।

অ্যালবারমি ফশষ পমৃষ্ঠা এরল কালজবশাখীি রঠক আর� 

উড়রত িাকা শুকরনা বকুল পাতাি মত খড়খড় করি আমাি 

এতরদরনি ফুরিরয় �াওয়া জীবন, কুরড়রয় ফনওয়া জীবরনি 

সঙ্গী সব অপারি্ব চরিরিিা বাস্তরবি তীব্র হাওয়ারত উরড় 

ফ�রত িারক। হাত বাড়াই। �রদ এরদি একটা দরটারক 

অাটরক িাখা �ায়...বমৃরটি নারম। আমাি কিতল ফভরস �ায় 

সংলারপ সংলারপ। ফসই সব সংলাপ, �া এককারল আমাি 

জন্য িরচত হরয়রছল। ফসই সব সংলাপ, �া আি শুনরত 

পাব না ফকানরদন। আরম হাত মদুরঠা করি। তাঁিা আঙুরলি 

োঁক রদরয় �রল �রল পড়রত িারক রবস্মৃরতি শ্যাওলামাখা 

কাদাজরমরত...অজারতিই ফচারখি ফকারন জল আরস। 

আরম অ্যালবাম বন্ করি। আমাি আত্মাি ফ� অংশ 

হারিরয়রছ রচিরদরনি মত,তাঁরদিরক দই মলারট বরন্ করি...।
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রবীন্দ্র ভলোবনলোয় সত্, হশব ও সদুন্র 
ঊষলোপ্সন্ িন্ডল 

অরতরি অধ্যাপক, বাংলা রবভা� 

িবীন্দ্রনারিি সামরগ্ক রশল্প ফচতনায় ঔপরনষরদক আনন্ 

রবিাজমান—‘আনন্ারধে্যি খরবিমারন ভূতারন জয়রতি’, বা 

‘আনন্রূপম্  অমমৃতম �দ্ রবভাত’। এই ভাবনায় িবীন্দ্রনারিি 

সারহত্য সমৃরটিি বা রশল্প সমৃরটিি মূরল কাজ করি এরসরছ, সারহত্য 

সমৃজনধম্ী, তাি প্রকাশ স্বতুঃ প্রকাশ তাই তাি উরদিশ্য িারক 

না। সারহরত্যি উরদিশ্য বরল �রদ রকছদু িারক তরব তা রবশুধে 

আনন্, সমৃরটিি আনন্। িবীন্দ্রনারিি িচনায় এই আনন্ 

নানাভারব এরসরছ -‘ আনন্ধািা বরহরছ ভুবরন’। সমৃরটি 

অি্াৎ সারহত্য সমৃরটিি মূল অতিরন্রহত সত্তা উরন্মাচন কিরত 

র�রয় অ্যারিস্টল ফ� ভাবনারক দমৃঢ়ভারব প্ররতরষ্ঠত রদরত 

ফচরয়রছন তা, ‘রশল্প হরলা অনদুকিণ’। সমৃরটি সবিরন্ এমন 

ভাবনা িবীন্দ্রনাি পদুরিাপদুরি সহমত জ্ঞাপন করিনরন। রতরন 

এই তত্তরক একটু রভন্ভারব ব্যাখ্যা করিরছন। তাি ভাবনায় 

সারহত্য হল সমৃরটি, শুধদু জ�রতি অনদুকিণ নয়— “বারহরিি 

জ�ত আমারদি মরনি মরধ্য প্ররবশ করিয়া আি একটা 

জ�ত হইয়া উরঠরতরছ।” (সারহরত্যি তাৎপ�্)। অি্াৎ 

সারহত্য শুধদু অনদুকিণ নয় তা ‘সমৃরটি’। িবীন্দ্রনারিি সারহত্য 

সংক্রাতি িচনাবলী রবরশ্লষণ করি সমৃরটি, সমৃরটিি মূরল আনন্রক 

ফ�মন বারিবারি পাওয়া ফ�রছ ফতমরন এি মধ্য ফিরক ফবরিরয় 

এরসরছ সারহরত্য সত্য, রশব ও মঙ্গরলি কিা। 

‘ফসৌন্�্রবাধ’ প্রবরন্ি িবীন্দ্রনারিি অতিস্ারিত আনন্ 

ফবারধি জা�িন �রটরছ সত্য ও সদুন্রিি মধ্য রদরয়— “ফ� 

সত্য আমাি কারছ রনিরতশয় সত্য তাহারতই আমাি ফপ্রম, 

তাহারতই আমাি আনন্। এইরূরপ বদুরঝরল সরত্যি অনদুভূরত 

ও ফসৌন্র�্ি অনদুভূরত এক হইয়া দাঁড়ায়”। ফসৌন্�্রবাধ �খন 

সরত্যি উপলরব্ধ আরন তখনই আনরন্ি স্বাদ পাওয়া �ায়। 

সারহরত্যি মরধ্য আমিা সত্যরকই পাই। আি িবীন্দ্রনাি 

সত্যরক ফদরখরছন এই ভারব— ‘‘আমারদি মন ফ� ভাবিারজ্য 

রবচিণ করি ফসটা দমদুরখা পদাি্— তাি একটা রদক হরচ্ছ 

তি্য, আরিকটা রদক হরচ্ছ সত্য। ফ�মনরট আরছ ফতমনরটি 

ভাব হরচ্ছ তি্য, ফসই তি্য �ারক অবলবিন করি িারক ফসই 

হরচ্ছ সত্য”। (তি্য ও সত্য)। তি্য খরণ্ডত আি সত্য অখণ্ড। 

সারহত্য ফসই তি্যরক অবলবিন করি ব্যাপক সরত্যি প্রকাশ 

�টায়। ‘�ব ফ�াধূরল সময় ফবরল / ধরন মরন্ি বারহি ফভরল’। 

কিারট তি্যমারি, রকন্তু এি মরধ্য রবরশষ বারলকাি �ি ফিরক 

ফবরিরয় আসাি তি্যরট শুধদু প্রকারশত হয়রন, ওই সমরয় তাি 

�রিি বারহি হবাি ফ� রভতিকাি সত্য এখারন বড় হরয় 

উরঠরছ এবং ঐ রবরশষ বারলকা নয়, রচিকারলি বারলকারদি 

কিা ব্যক্ হরয় উরঠরছ। িবীন্দ্রনারিি কারছ সত্য হরলা 

ব্যাপক, পরিপূণ্। ফ� িচনায় ফসই খণ্ডরক অবলবিন করিও 

অখরন্ডি প্রকাশ হয় তা সত্য, সারহরত্যি সামগ্ী। 

িবীন্দ্র ভাবনায়,—

“মানদুরষি সরঙ্গ মানদুরষি ফ� সবিন্ বাহ্য প্রকৃরতি 

তি্যিারজ্যি সীমা অরতক্রম করি আত্মাি চিম সবিরন্ রনরয় 

�ায়, �া ফসৌন্র�্্যি সবিন্, কল্যারণি সবিন্, ফপ্ররমি সবিন্; 

তািই মরধ্য। ফসইখারনই মানদুরষি সমৃরটিি িাজ্য”। (সমৃরটি) 

এই কল্যাণ ফবাধ হল ফশ্ররয়াুঃরবাধ। মানদুরষি প্রবমৃরত্তি 

মরধ্য ফশ্ররয়াুঃরবাধ ও ফপ্রয়ুঃরবাধ বত্মান। ফপ্রয়ুঃ অি্াৎ 

�া আমারদি আনন্ দান করি, �া বা �ারক ফপরয় আমিা 

সদুখী হই তা ফপ্রয়ুঃ। আি �াি দ্ািা মঙ্গল হয় তাই ফশ্রয়ুঃ। 

ফপ্রয়ুঃরবাধ আমারদি অতিরি িারক এবং ফপ্ররয়ারবারধি সরঙ্গ 

আনন্রবারধি অতিরন্রহত সবিন্ বত্মান। মানদুষ অরনক 

রনষ্ঠুি কাজ করিও আনন্ পায়, ফসখারন ফশ্ররয়ারবারধি 

অভাব িারক। রকন্তু সারহরত্য ফশ্ররয়ারবাধই কাম্য। সারহরত্যি 

দ্ািা বমৃহত্তি মানব সমাজ বা রবশ্মানরবি মঙ্গল বা কল্যাণই 

সারধত হয়। কািণ শুধদু ব্যরক্�ত ফপ্ররয়ারবারধি দ্ািা 

ব্যরক্�ত সদুখ জন্মারত পারি রকন্তু ব্যরক্ক সদুখই সারহরত্যি 

রবষয় নয়— তা রবশ্জনীন। তাই ফশ্ররয়ারবাধ বা কল্যাণরবাধই 

সারহরত্যি প্রধান সদুি, ফ� সদুরিি ঝংকারি উৎসারিত হয় 

অপাি আনন্। সারহত্য সত্যরক প্রকাশ করি। ফসই সত্য 

বাস্তব তি্য ফিরক আলাদা। কািণ, তি্য খণ্ড, অখণ্ড সরত্যি 

অংশমারি। খণ্ড দ্ািা �খন অখরণ্ডি ফবাধ জন্মায় তখনই তা 
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সত্য হয়। অি্াৎ সারহরত্য ফ� ফশ্ররয়ারবাধ িাকরব তা অবশ্যই মঙ্গলময় হরব। ব্যরক্�ত ফপ্রয়ুঃ বা সদুখ নয়, তা ফিরক 

�খন বমৃহত্তি মঙ্গরলি কিা ব্যক্ হয় তখন তাি সারহরত্যি সামগ্ী হরয় ওরঠ, �রদ রকনা সদুন্রিি সহ�ারিী হয়। আসরলই 

ফসৌন্�্রবাধ সারহরত্যি অন্যতম শত্। রবশুধে ফসৌন্�্ ভাবনা আনরন্ি জা�িণ �টায়। এভারবই সারহত্য সত্য, সদুন্ি ও 

মঙ্গরলি প্ররতমূরত্ হরয় ওরঠ। িবীন্দ্রনারিি সারহত্য ভাবনায় এই সরত্যি মরধ্য ফসৌন্র�্ি ফ� পূণ্ মূরত্ রবিাজ কিরছ তাি 

মূরল মঙ্গলদীরপি আরলাি িরমি রচিতরি জাজ্বল্যমান। 

এক গব�ি আম্লোর করুণ কলোহিনী: লদুৎফুহন্সলো 
হলহপকলো গ�লোষ রলোয় 

অরতরি অধ্যারপকা

ইরতহাস রবভা�

জীবরনি প্রিমারধ্ সামান্য বাদী রহসারব জীবন শুরু করি এক সময় রসিারজি রপ্রয়তমা পত্নী রহসারব ম�্াদা লাভ কিরলও 

জীবরনি অরতিমলরগ্ন এক রনষ্ঠুি পরিহারসি সম্দুখীন হরত হরয়রছল এই ফব�মরক। লদুৎফুরন্সা ফব�ম রসিারজি তৃতীয়াস্তী। 

ফসৌন্�্ ও ফকামল স্বভারবি জন্য রসিাজ লদুৎফুরন্সাি প্ররত আকৃটি হন। এখন প্রশ্ন হল ফক এই লদুৎফুরন্সা? লদুৎফুরন্সাি প্রকৃত 

নাম ‘িাজকুনওয়ািী’, রতরন মূলত বাদী রহসারব রনরয়ারজত হরয়রছরলন ফব�ম শিীফুরন্সাি ফদখভারলি জন্য র�রন রকনা 

রছরলন রসিারজি মাতামহী। তখন ফিরকই রসিারজি সরঙ্গ লদুৎফুরন্সাি �রনষ্ঠতা বাড়রত িারক। রসিাজ ক্ররমই লদুৎফুরন্সাি 

ফসৌন্র�্ি প্ররত ফমারহত হরয় পরড়ন। রসিারজি প্রিমা স্তী রছরলন ফব�ম জারয়বদুরন্সা ও রদ্তীয় স্তী উমদাতুরন্সা। রসিারজি 

প্রিম স্তী সব্দা আরমাদ-প্ররমারদ রনরজি জীবন অরতবারহত করিরছরলন। তারদি ফকান সতিানারদ রছল না। ষড়�ন্ত্র ও 

রবশ্াস�াতকতাি িাজনীরতি মধ্য রদরয়ও ফ� রসিাজ ও লদুৎফুরন্সাি ফপ্রম আজও ইরতহারসি পাতায় অমরলন হরয় আরছ তা 

বলাি অরপক্ষা িারখ না। রসিাজ ও লদুৎফুরন্সাি রববাহ অত্যতি জাঁকজমক ও ফকারট টাকাি ব্যরয় এই রবরয়ি অনদুষ্ঠান সম্ন্ 

হরয়রছল। তারদি �ি আরলারকত করি জন্মগ্হণ করিন তারদি কন্যা সতিান ফজাহিা। রকন্তু লদুৎফুরন্সাি জীবরন সদুখ ফবরশরদন 

রচিস্ায়ী িারকরন। অদমৃরটিি অলীক রলখরন লদুৎফুরন্সান জীবন ওলট-পালট হরয় �ায়। 

১৭৫৭ সারল মীিজােরিি চক্রারতি রসিাজ �খন পিারজত হরয়রছরলন। রতরন তাি প্রারণি প্রাসাদ পরিত্যার�ি 

পরিকল্পনা গ্হণ করিরছরলন রঠক ফসই সময়ই লদুৎফুরন্সা স্বামীি পারশ এরস দাঁড়ান। রতরন স্বামীি হাত ধরি প্রাসাদ পরিত্যা� 

করিন, সরঙ্গ রছল চাি বছরিি রশশু কন্যা ফজাহিা। ভার�্যি রনম্ম ফখলা ফবাধহয় এখান ফিরকই শুরু হয় লদুৎফুরন্সাি 

জীবরন। এক েরকি টাকাি ফলারভ রসিাজরক মীিজােরিি ভাই মীি দাউদরদি ধরিরয় ফদয় িাজমহল এলাকায়। রসিাজরক 

ফসখারনই রনম্মভারব হত্যা কিা হয়। পরি মমৃতরদহ ফ�াড়াি রপরঠ ফবঁরধ সমস্ত জায়�া ফ�ািারনা হরয়রছল।লদুৎফুরন্সা ও তাি 

রশশুকন্যারক মদুরশ্দাবারদি ফপ্রিণ কিা হয়। 

শয়তারনি ফলালদুপ দমৃরটি লদুৎফুরন্সাি উপি পড়রত িারক। মীিজােরিি ফছরল মীিন লদুৎফুরন্সারক রববারহি প্রস্তাব 

ফদন। রকন্তু মহীয়সী নািীিা মরন হয় �দু� �দু� ধরি এই িকম ভারবই সমৃরটি হয়। ফকানিকম চারপি কারছ নরত স্বীকাি কিরত 

িারজ রছরলন না রতরন। রতরন মীিনরক বরলরছরলন রতরন ফ�াড়াি রপরঠ চরড়রছরলন। রতরন ফমারটও �াধাি রপরঠ চড়রত িারজ 

নন। শত কটি শত �ন্ত্রণা সম্ূণ্ মদুখ বদুরজ সহ্য করিরছরলন লদুৎফুরন্সা। মদুরশ্দাবারদ তারক রকছদুরদন কািা�ারি বরন্ িাখাি পি 
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ফসখান ফিরক এক ফনৌকায় চারপরয় িারতি অন্কারি লদুৎফুরন্সা তাি রশশুকন্যা ফজাহিা, আরমনা ফব�ম (রসিারজি মাতা), 

শিীফুরন্সা(রসিারজি মাতামহী) �রসরট ফব�ম সবাইরক মীিজােরিি রনরদ্রশ পাঠারনা হয় ঢাকাি রজরঞ্জিা প্রাসারদ। ফসখারন 

খাবাি, িাকাি ফকান সদুব্যবস্া রছল না। অরত করটি ফব�মিা জীবন অরতবারহত কিত। টানা সাত বছি রজরঞ্জিা প্রাসারদ আটক 

করি িাখা হয়। প্রাসারদি মরধ্য ফব�মরদি উপি চলত অকি্য রন�্াতন। কখরনা তারদি খাবাি প্রদান কিা হরতা আবাি 

কখরনা খাবাি পানীয় রকছদুই ফদওয়া হরতা না। ফশানা �ায় ফব�মরদি �ারয় �িম জল ছদুরড় ফদওয়া হরতা। প্রাসারদি প্ররত্যকরট 

ইঁরট ফব�মরদি কান্া ও ফ�াঙানীি ইরতহাস ফলখা িাকরব। আরজা এই রজরঞ্জিা প্রাসাদ বাংলারদরশ ভগ্নপ্রায় রূরপ দাঁরড়রয় 

আরছ। দখলদািিা এি ফবরশি ভা�টাই কিায়ত্ত করিরছ। ১৭৬৫ সারল রজনরজিা প্রাসাদ ফিরক তারক আি কন্যারক মদুরক্ 

ফদওয়া হয়। রতরন আবাি মদুরশ্দাবারদ রেরি �ান। রতরন একরট সংস্ারক ফপনশরনি জন্য আরবদন জানান। সিকািপক্ষ রকন্তু 

ফপনশন তারক প্রদান করিন। রসিারজি ফছাট ভাই ইকিাম-উদ-ফদৌলা ফছরল মদুিাদ -উল-ফদৌলাি সারি ফজাহিা ফব�মরক 

রতরন রবরয় রদরয়রছরলন। রকন্তু রকছদুক্ষরণি মরধ্য জামাতা ও পরি ১৭৭৪ সারল ফজাহিাি মমৃতু্য হয়। লদুৎফুরন্সাি জীবরনি 

সমস্ত রকছদু হারিরয় তাি কারছ রছল শুধদু চাি নাতরনি এক নাতীি অরভভাবকবে। রতরন আবািও সংস্ারক অনদুরিাধ জানান 

নারত-নাতরনরদি ফদখভারলি জন্য টাকা বাড়ারনাি। সংস্ারট নারত নাতরনরদি জন্য ৫০০ টাকা আি লদুৎফুরন্সাি জন্য ১০০ 

টাকা ধা�্ করিন। 

লদুৎফুরন্সা একমারি নবারবি পরিবারিি ফব�ম র�রন সমস্ত ষড়�রন্ত্রি ঊরধ্্ ফিরক রনরজরক ফশষ প�্তি রটরকরয় 

ফিরখরছল। পলাশীি �দুরধে হয়রতা রতরন অংশগ্হণ করিনরন, রকন্তু পলাশী তারক পাশ কারটরয় ফ�রত পারিরন। জীবরনি এক 

অরতিম লরগ্ন রতরন রসিারজি সমারধি কারছ একরট কুঁরড়�ি রনম্াণ করিরছরলন। ফসখারনই বারক জীবনটা রসিারজি সমারধি 

পারশই কারটরয় ফদন। প্ররত্যকরদন সমারধরত এরস ফকািান শিীে পাঠ করি সময় অরতবারহত কিরতন। বারক জীবনটা রতরন 

এই ভারবই কারটরয় রদরয়রছরলন। রতরন বরলই হয়রতা ফপরিরছরলন এতটা আত্মত্যা� কিরত। ফকানিকম ফলাভ-লালসা তারক 

ফটরন রনরয় ফ�রত পারিরন। রতরন রসিারজি ভারলাবাসায় ফবঁরচরছরলন। ১৭৯০ সারল মমৃতু্যি পি তাঁি রনরদ্রশই ফখাশবা� 

রসিারজি পারশই তারক কবিস্ কিা হয়। রবমান ফিরক ফব�ম আম্া লদুৎফুরন্সা মরন হয় এই ভারবই জীবতি হরয় িাকরব 

ইরতহারসি পাতায়। 

রতরন �া ফপনশন ফপরতন ফসখান ফিরক প্রায়ই রতরন কাঙ্গালী ফভাজনও কিারতন। রবরভন্ ধম্ারবরশ তাি সরঙ্গ সাক্ষাৎ 

কিরত বহু মানদুষ আসত। বহু হতাশাগ্স্ত ফিা�ী তাি কারছ ফদায়াি জন্য আসরতা। রহন্দু মদুসলমান সকরলি কারছ সম্ারনি 

ফব�ম আম্া হরয় উরঠরছরলন। 
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স্নেনীড় 
সদুলদব হবশ্লোস 

সহকািী অধ্যাপক, বাংলা রবভা� 

�রিি সন্ারন �িহািা অরনরকত। ফসই ফছাটরবলায় দারজ্রলং ফিরক কলকাতা, তািপি নরিন্দ্রপদুি িামকৃষ্ণ রমশন। অতসীরক 

প্রায়ই বরল ‘প্রচরলত ছরক অরভ্যরসি জীবন আমাি পছন্ নয়’। অতসী জবাব ফদয়— ‘পরিকল্পনা না িাকরল জীবন সমদুরদ্র 

তল পাওয়া �ারব না’। দী�্রদন বারদ আবাি ফদখা, পরিচালনায় কলকাতা রবশ্রবদ্যালরয়ি ফসরনট হল। করলজ ফস্ায়ারি রঝম 

ফমরি িাকা অরনরকতরক অতসী বরল— ‘মদুখভিা দারড় আি ফঝালারত কতরদন চলরব? ঝুরলরত রকছদু উঠরলা?’ ‘Progress’ 
নাটক পড়রত িাকা অতসীরক জবাব ফদয়, ফদরখা অতসী ফ্ারতি রবপিীরত চালারনা আমাি স্বভাব, আি এখন ফনশা হরয় 

উরঠরছ। প্রকাশ ফপরতই হরব এই ফভরব আমাি কলম চরল না। �তরদন আনন্ পাব ততরদন রলখব। তরব বত্মারন আনরন্ 

একটু ভাটা পরড়রছ’। ‘— ফকন? এখন আি ফবারহরময়ান �া�াবি বমৃরত্ত ফনই?’ ‘— িাকরব ফকমন করি, ফতামাি ফসৌজরন্য 

ফতল-নদুন-লকরড় সন্ারন ব্যস্ত িারক মন। সবরকছদুই রবসদমৃশ লার�। ফসৌন্�্ সন্ারন অপাি� হয় সত্তা’। খারনকটা ফির� র�রয় 

অতসী বরল— ‘আচ্ছা Responsibility বরল ফতা একটা রজরনস আরছ নারক? এই ভব�দুরি জীবন আি কতরদন?  সবাি 

বয়স হরচ্ছ’। অরনরকত বরল— ‘আরম ফতা ফতামারক বহুবাি বরলরছ পরিকরল্পত জীবনধািাি অর�া�্য আরম। আরম ফকানরদনই 

ফবারবিরত দ’ফকারট টাকাি 2 BHK রকনরত পািব না। মহান�িীি িাস্তায় Royal Enfield ফ�ািারত পািরবা না, পািরবা 

না credit card এ শরপং কিরত। তরব হ্যাঁ, স্বনোরভসািী হরয় ফমরঠাপরিি সদুরি জীবরনি ধান আি �ান ফশানারত পারি’। 

ম্ান সদুরি অতসী বরল— ‘এসরব আমাি রকছদু দিকাি ফনই। ফছাটি একটা নীড় ফতা বাঁধরত পারিা’। দশরট বসতি পরি এমনই 

রবরকরল ফমাটা চশমায়, কাঁচাপাকা দাঁরড়রত অরনরকত একলা নদীি তীরি পাঠ করি তাি সদ্য প্রকারশত ‘কৃষ্ণচূড়া’ কারব্যি 

করয়করট লাইন— 

স্বনোরভসারি কৃষ্ণচূড়াি নীরচ 

ফতামাি ব্যার� ভরি রদই মস্ত একটা পমৃরিবী 

আদরিি অনাদরি ক্ষরয় ফ�রছ সত্তা 

তবদু, ফতামাি ফচারখ ফদরখ নীরড়ি স্বনে। 
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      You and I 
Paromita Datta
সহকািী অধ্যারপকা

ইংিাজী রবভা�

Call me by any name.
I am everywhere, the OMNIPOTENT all powerful self
I am the ego, the Real and the Shadow
I am the thought, I am the structure, the form and the content.
I am, what you imagine me to be:
Your beauty, your fear, your enemy,
Your friend, the stranger, the familiar neighbor.
I am also what you cannot conceive easily...
Your ideal love, your own child,
Your Vignesh, your Saraswati
Your passion, your latent desires
Your forbidden dreams, your unsatiated hunger.

I reside where you want to be:
In the free-floating clouds,
In the bird’s eye-view
In the buzzing drone of bees 
And the ripples of the green pond

Feel me in the sweat, in the beat of the heart
In the tear of the eye
Embrace me as you do your dear ones
In the darkest of nights, in the thickness of the blood that flows from your body—
The cyclical blood that restores you your virginity
Remember
You have fought yet another battle and shed blood.
Triumph is yours
Love thyself... I wait to be loved.
My third eye burns with a claim
To see you prosper and live and not yield.

And you may still call me by any NAME
It really would not matter to you or to me or anyone hereafter…                            


