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তোওকিওক দুর গ্ওৎসরে দ জোজয়ন্দী উরলদ

দদদদদদ দ-দসুরেেদচর্ও ওাধওয়

ত�োওকিওত� দুর্োপুত�ো আমরো আরম্ভ িকর ১৯৯০ সোতে । 
অবশ্য �োর আতর অতেিকদে তেতিই ত�োওকিওবোসীরো, কবতশষিতর 
কদকদ-বউকদরো, প্রধোে� কশউকেবউকদ এবং মঞু্কেিোকদ আমোতি 

ধতরকিতেে দুর্োপুত�োর তপৌতরোকি�্য িরত�।  ১৯৮১ সোে তেতি 
আকম ত�োওকিওত� সরস্ব�ী পুত�ো আরম্ভ িকর, �োই কদকদ-বউকদতদর 
বক্তব্য কিে, সরস্ব�ী পুত�ো িরিই যখে দুর্োপুত�োয় এ� আপকতি 
তিে । আসতে কে�স্ব িুসঙ্োতরর �ে্যই আকম মে কিি িতর 
উিত� পোকরকে তবশ কিিু কদে । আমোতদর িেিো�োর বোকিত� 
বোবো কেয়কম� দুর্োপুত�ো িরত�ে, �োই পূ�োপদ্ধক� অ�োেো কিে �ো 
েয় । আমতদর বোিীত� পূব্পুরুতষর ম�োম� অেুযোয়ী বোতরোয়োকর 

পুত�োর তপৌতরোকি�্য িরো বোরণ কিে । তসটোই কিে আমোর প্রধোে 
সমস্যো । আকমও �োই বউকদতদর আতবদতে চট িতর সম্মক� কদত� 
পোকরকে ।  বির দুতয়ি সময় তেতরতি বোিীর ম� পোল্োত�, কবতশষ 
িতর আমোর মোতি তবোঝোত� । তশষপয্ন্ত মো-ই আমোতি পুতরোকি� 
দপ্ণ তেতি মন্ত্র িোত� কেতখ পোকিতয়কিতেে। আ�ও আকম তসই 
মোর িোত�র তেখো মন্ত্র পতি পুত�ো িকর। এবির আমোর মো চতে 
করতয়তিে আমোতদর তিতি �োই এবোর আকম পুত�ো িরত� পোরব েো, 
মোর িেো মতে িতরই িোটতব ঐকদে।

   শরৎিোে �োপোতেও অতেি উৎসতবর সময়, �োই প্রেম 
অসুকবতধ িয় িে ভোিো িরো কেতয় । ক�ে তেতি িয় মোস আতর 
তেতি ব্যোবস্ো েো িরতে উপোয় তেই, �োও আবোর েটোকর ক��ত� 
িতব, �তবই পোওয়ো যোতব এি কদে িে ব্যোবিোর িরোর অেুমক� । 
এ ব্যোপোরটো অবশ্য আকম এখে পুতরোপুকর আমোর স্তী তিইতিোর 
উপর তিতি কদতয়কি এবং প্রক�বির এই িকিে িো�টো ওতিই 
সোমেোত� িয়। কবি�ীয় সমস্যো িে প্রদীপ �ো�ীয় আগুতের ব্যোবিোর। 
প্রেমকদতি আমরো ধূপধুতেো প্রদীপ জ্োকেতয় পুত�ো ির�োম, িোরণ 
অতেি িতে �খেও িোেকশ-ি্যোতমরো অে্োৎ িতের কভ�তর আমরো 

কি িরকি না িরকি সবকিিুই হলের ম্ালনজাররা তালের অকিলস 
বলস দেখার ব্াবস্া কিে না । আসলে ধূপধুলনা প্রেীপ জ্াকেলে পূজা 
িরলত দেলে এখানিার কনেম অনুযােী েমিেলি আলে দেলি 
খবর দেো েরিার। তালের অনুমকত িাড়া আগুন জাোলনা এিেম 
বারণ, এবং দসই অনুমকত পাওোও অলনি ঝালমো।  দেষপয্যন্ত 
এই আগুন জ্াোলনার ব্াপারটা আমালের এখন পুলরাপুকর বাে 
কেলত হলেলি, পুলজার ব্াপালর এটাই আমার এিমাত্র আিলোষ। 

   আমালের প্রেম েুে্যাপুলজা হে ওতা-িুর কমলনমাকি 
বুঙ্ািাইিান হলে । এই হলে আমরা তখন কনেকমত সরস্বতী পুলজা 
িরতাম তাই জােোটা অলনলিরই পকরকিত কিে । দসজন্ই এই 
হেটালতই েুে্যাপুলজা-সঙ্কান্ত আমালের েটাকরর ভাে্ প্রেম পরীক্া 
িলরকিোম । ভেবালনর ইলছেে দযকেন আমরা পুলজা িরলত 
দিলেকিোম দসকেনই পাওো কেলেকিে হে ব্াবহালরর অনুমকত। 
এই হেটার আলরিটা সুকবলধ কিে রান্া িরার জােো। প্রেমকেলি 
কেকে-বউকেরা েুপুলরর খাবার কনলজরাই রান্া িরলতন, তাই রান্ার 
জােোটার কবলেষ প্রলোজন কিে । এখন অবে্ এ ব্াপারটা 
ি্াটারালরর হালত দিলড় দেওোলত রান্ার জােো আর েরিার 
হে না । আমার মলন হে এ পয্যন্ত পুলজার হলের মলধ্ সবলিলে 
স্মরণীে কিে কেনাোওা-িুর ওইমাকি িু্করোন এক্সকহকবেন হে। 
JR ওইমাকি দটেেলনর কিি উপলরই অবকস্ত দবে বড় এই হলের 
প্রধান আিষ্যণ কিে দরেলন যাতাোলতর সুকবলধ। দসই িারলণই 
দবাধহে দস বির সব কমলে প্রাে সালড় িারে দোি আমালের 
পুলজাে দযােোন িলরকিলেন। এই হেটাও এি বির আলে দেলি 
আলোজন না িরলে পাওো যাে না এবং খাকে কেনাোওা-িুর 
দোলিরাই েটাকরলত দযােোন িরলত পালরন। আকম োকি ওতা-
িুলত িালজই আকম েটাকরলত দযােোন িরলত পাকরকন। দসবির 
পুলজার কেন প্রেলম কযকন ভাড়া কনলেকিলেন, দিান িারলণ তালি 
ি্ালসেে িরলত হে এবং তার পকরবলত্য িািুলরর ইলছেলতই আমরা 
হেটা ভাড়া কনলত পাকর। দসই বিলরর পুলজার িো এখনও 
অলনলির মলন আলি এবং তারা অলনলিই এই হে সম্বলধে প্রকত 
বির আমালের কজলঞেস িলরন। 

   আমালের 
প্রেম পুলজার 
িািুর কিে দরেলম 
বাঁধালনা িকব । 
তখন বাঙ্ােী 
দোিসংখ্াও িম 
কিে তাই আমালের 
আকে্যি সামে্য্ও 
কিে পকরকমত। 
আলরিটা 
অসুকবলধ হে 
িেিাতার মতন 
এখালন নেীলত 
িািুরলি কবসজ্যন 
দেওো যাে না । 
দেষপয্যন্ত আমার 
বাকড়লত রাখার 
িো দভলবই িকবর 
িািুর ব্াবহালরর 
কসদ্ান্ত দনওো 
হলেকিে। ধীলর ধীলর দোিসংখ্া দবলড়লি, আমালের পুলজা-সঙ্কান্ত 
আেব্ালের পকরমাণও দবলড়লি দসইসলঙ্। এখন প্রকত পাঁি-ি বির 
অন্তর নতুন প্রকতমা আনা হে িেিাতা দেলি। প্রেলম দসই প্রকতমা 
িারুর ে্ারালজ রাখা হত। এখন প্রকতমা রোঙ্রুম ভাড়া িলর রাখা 
হে। দসইজন্ েরিার হে হাল্া এবং মজবুত বাক্সর। এই বাক্স 

স্মৃ িো দ ওোওদতেরওদ
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তোওকিওক দ রু্গোওসব্র দ তোতন্তদ উপ্কদ

এখন নতুন ঠাকুর এলে জাপালনই ততরর করা হয়। গত বছর প্ায় 
ছয় বছর পলর এ পর্যন্ত আনালনা প্রতমার মল্যে সবলেলয় বড় প্রতমা 
আনালনা হলয়লছ। সসই প্রতমাই এবার পুলজা করা হলব। রবসজ্যন 
সেওয়া রায়না বলে এ পর্যন্ত বযোবহার করা পুরালনা প্রতমাগুরে 
আমালের রহতাকাঙ্ক্ষী এক জাপান্ষীর ভারত-সঙ্কান্ত রমউরজয়ালম 
রাখা আলছ। ইলছে করলে সসখালন রগলয় আমালের েুলগ্যাৎসলবর 
ইরতহালসর সখাঁজ সনওয়া রায়।  

   পুলজার অনযোনযে আকর্যণ বেলত কােোরাে সপ্াগ্াম। 

প্রথমদিকে ত�োওদেওবোসী বোঙ্োলীরোই গোন, নোচ, নোটে ই�্োদির 
আক�োজন েরক�ন দনকজকির আনকদের জন্। সব দেছুক�ই এেটো 
ঘকরো�ো পদরকবশ দছল। এখন অবশ্ তসই পদরকবশ তবশ দেছুই 
পোকটেকছ। তটেকজর এলোদি আকলোর ব্োবস্ো, উন্ন� সোউন্ড দসকটেম 
ই�্োদি নো থোেকল আজেোল মনস্তুদটি ি� নো, বোইকর তথকে নোমেরো 
গ্রুপকে ডোেক� িকল এ ছোড়ো উপো�ও তনই । আজেোল আর 
এেটো বড় আের্ষণ িকছে ভোর� সরেোর এবং নমকতে ইদন্ড�োর যুক্ত-
প্রকযোজনো� অনুদঠি� প্রদ� বছর দবদভন্ন গ্রুকপর  তলোেনৃ�্। তসদিে 
তথকে বলক� তগকল গ� বছর সবকচক� ভোল িকলর আক�োজন েরো 
দগক�দছল। আশো েরদছ এবোকরর িল গ�বোকরর �ুলনো� আরও 
ভোল িকব। 

   িুগ্ষোপুকজো দনক� বলক� তগকল আমোকির শোরিী� পদরিেো 
অঞ্জদলর েথো নো বকল তশর েরো যোকব নো। আমরো অঞ্জদল প্রেোশ 
আরম্ভ েদর উদনশ বছর আকগ তথকে। এই পদরিেোর বোংলো, ইংকরদজ, 
দিদদে, জোপোনী ভোরো� দলদখ� প্রবন্ধ পকড় জোপোকনর বোইকরর 
পোঠকেরোও আজেোল দন�দম� আনদে উপকভোগ েকরন। আমরোও 
তচটিো েদর এই পদরিেোর তসই ববদশটি্ অকু্ন্ন রোখক�। আমোকির 
শুভোেোঙ্কী দবজ্োপনিো�োকির দবজ্োপন প্রচোকরর ব্োপোকরও অঞ্জদল 
এখন অপদরিোয্ষ িক� উকঠকছ। প্রথকম আমরো আরম্ভ েকরদছলোম 
সোিোেোকলো দপ্রকটে, এখন প্রো� পুকরোপুদর রদিন দপ্রকটে প্রেোশ েরো 
িকছে গ� িু বছর িল। এটোই আমোকির টে্োন্ডোড্ষ িক� িোঁদড়ক�কছ।  

   সবদমকল আমরো ত�োওদেওবোসী বোঙ্োলীরো তচটিো েকর 
চকলদছ িুকগ্ষোৎসকব যোরো অংশগ্রিণ েকরন �োকির যথোসম্ভব আনদে 
দিক�। ঘকরো�ো পদরকবকশর বোকরো�োরী পুকজো এই আমোকির ট্্োদডশন 
িক� উকঠকছ। আশো েদর ঠোেুকরর ইকছে� তসই ট্্োদডশন সমোকনই 
চলকব। 
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উহদপ্ওণ

স্বগোতনদডঃদসবর্নওিিদনও ও
(তন্মদ১১ইদিড্বম্ব দ১৯৩২দদদদমৃোর যুদ২০তিদতওনরনও তদ২০১৪)দদদ

তওউও্ন দ িরিিষ্টদ ভওষওোত্ত্বিরুদ কদ রওংপওদ ভওষও দ ির্িষজ্ঞদ
ডঃদ সবর্নওিিদ নও ওদ ২০তিদতওনরনও তদআমও্ু দ তে্েদঅমৃো্পও্ওদ
যওত্ওদ ও্ ্েনদ।দ তওউওনদ কদ ভও ্ো দ ম্্যুদ মমত্ত দ তবোর রন্ধনদ
 চনওনদোওঁ দঅরুওনদবরোতনিরিুোদ।দিোিনদ১৯৫৮দবও্পদপ্রথমরও দ
ভও ্োদযওনদই্্ওআযোদভওষওদিন্নদগ্রষণওদও ও দ ্দে্িযুদ।দোখনদ
ওপওওোওদিরশ্বিরুযুওপ্নদভওষওো্ত্ত্ব দঅ্যুকদিে্পনদভও ্ো দিরখযুওোদ
ভওষওোত্ত্বিরদ্দদখন ওদঅ্যুওউওদড:দবরওর মও দতবনদ।দোওঁ দওও্েইদড:দ
নও ওদ িন্ন্েনদ রওংপওদ ভওষওো্ত্ত্ব দ উওঠ,দ আ দ িি্খ্েনদ অরহট্দঠদ
তুওঁহওদ।দভও োতনদভওষওদকদবংসৃ্িো দকউ দ চনওদও্ ্েনদঅতস্রদ
রইদ কদ গ্রষণওউত্,দ যও দ ম্্যুদ Avahattaদ &দ Comparativeদ
Vocabularyদ ofদ Newদ Indo-Aryanদ িি্ ওনও্ম দ রইিিদ
ির্িষভও্রদ ্লেখ্যওগযু।দচচোওদও্ ্েনদুিকণদভও ্ো দও্নওিিদ
ভওষওকদ।দখওিব,দমরন্ওদকদবওঁকোওিপদভওষওদতযদদভও্গ দঅ্ভর োক্তদতবইদ
অ্ট্ওএিিনওিিওদএরংদিহমওপনদঅঞ্চ্পদপ্রচিপোদভওষওদ িন্নদওওতদ
ও্ ্েনদ।দওওতদও্ ্েনদআ্ওমওনদদ্তউউর্জেদপ্রচিপোদও্নওিিদ
ভওষওদ িন্নকদ।দ ভও োতনদ ভওষও দ অক্  দ তন্মদ এরংদ িররোো্ন দ
ইিোহওবদনিথরদ্ধদও্ ্েনদএরংদোও ইদ বূত্দ্্ দমিনউরি দভওষও দ
িনতস্বদঅক্  দউরনতোন্মদকদউরনরোযুরহও দশুরুদহনদ।দ

ড:দনও ও দওমোমনদততর্নদবওফপযুদকদঅতো্ন দোওিপওওিিদির ওি,দ
স্বল্পদউি ব্ দযও দবমূ্ণোদিরর ণদোর ্পদ্ ওদবম্ভরদননদ।দভওষওো্ত্ত্বদ
উওিডিোযুদ েওেওক,দআ্যুওিমিওোও দঅ্নওদ  ঁচর দ স্ত্  দ মওনরষদ িে্পনদ
িোিনদ।দবরো্মোদবমন্বনদবও্্ন দবংও্ল্পদঅিরচিপোদতথ্ওদিন্ত দ
ততর্নদ্্মো দব্রোওচ্চদআুিো্ওদপ্রিোষ্ওদও্ ্েনদএরংদুতরোদবমনদ
্্ দবংিলিষ্টদিরিভন্নদবংস্ও দবও্থদবিরিনভও্রদবহ্যওিগোওদও্ ্েনদ।দ
এ দঅনযুোমদুৃষ্টও্দতওউও্ন দ ওমওৃষ্ণদিমি্ন দবও্থদোওঁ দগভত দ
বম্ওোদ।দড:দনও ও দততরনদএওদিনঃস্বওথোদতবরও দপ্রিোচ্ছিরদ।দ১৯৭১দ
বও্পদ রওংপও্ু্ি দ স্বও্তনোওদ বংগ্ও্মদোওঁ দঅরুওনদঅনস্বতওওযোদ।দ
রহুদঅরুও্ন দস্বতওৃিোস্বরূউদ২০১২দবও্পদরওংপও্ুিদব ওও দোওঁ্ওদ
মরিক্তযরদ্ধদমমত্তদবম্ওননওনদভূিষোদও্ দ।দতবদরে ইদতওউওনদব ওও দ
োওঁ্ওদOrderদofদ theদSacredদTreasure,দGoldদRaysদwithদ
NeckদRibbonদিু্নদবম্ওিনোদও্ দভওষওিরজ্ঞওনদিন্নদগ্রষণওদকদ

িিকওুও্নদোওঁ দরহুিু্ন দঅরুও্ন দতনযুদ।দদদদদদদদদদদদদদ
ড:দসবর্নওিিদনও ও্ওদআিমদব্ম্বও্নদও োওমদনও ওদতবন্বইদ

র্পদ।দ ১৯৮৩দ বও্পদ তওউও্নদ আবও দ উ দ নও ওদ তবন্বই-এ দ
বও্থদচওকর ষদবওকওোদহ্পক,দআমও দননুওইদশ্রীদওপযুওণদুওিগুপ্ত দ
বও্থদোওঁ দরহুিু্ন দরিনষ্দরন্ধর ্বে দবূত্দ্্ দতবন্বই-এ দনওমদ
আিমদঅ্নওদআ্গদতথ্ওইদশু্নদআবিেদ।দঅগও্দউওিডিোযুদেওেওকদ
তত্নিেদোওঁ দউ্ ওউওও তদ মহসদহৃু্ন দওথওদ।দপ্রথমদআপও্উ দ
িুনদ তথ্ওদ িোিনদআমও দওও্েদএওদঅউি বতমদআন্্ দপ্রোতওদ
হ্নদ তথ্ও্েনদ।দ উ্ দ রর্েিেদ োওঁ দ িও্দ বমওিহোদ আন্মনদ
রযুিক্ত্বে দ সবদতপ্রওিথোদিেপদমহসদআ্যুওিমিওদিচ্ও্ও ও দম্্যুদ।দ
আমও্ু দউি রও্ দনও ওদ তবন্বই-এ দভূিমওওদ িেপদঅিভভওর্ও দ
মোদ।দযোদিুনদতগ্েদআম ওকদ্ত্ দ্ত্ দঅ্ভূোক্তদহ্নদিগ্নিেদ
নও ওদউি রও্  দএওও্দআউনত্ন দোওিপওওনদ।দবরবমনদকনও দ
ওওেদতথ্ওদতউ্নিেদমূপযুরওনদ উ্ুিদ।দততর্নদচপও দউ্থদ রুঃবহদ
বমন্ওদতউি ্নদতয্োদবকমদহ্নিেদকনও ইদবহওনোওনদ।দদ

২০০৪দ বও্পদ আমও্ু দ উি রও্ দ এওদ মমোওি্ওদ রুরোিনওদ
র্িদ।দ তবইদ তিও্ওদআম ওদ যখনদ মূহযুমওন,দ মওনিবওভও্রদ বমূ্ণোদ
িরউযোস্ত,দোখনদতবন্বইদআমও্ু দ ্ঠদুওঁেও্োদবওহওযযুদও্ নদ।দ
বহতদভওষওনদরযুওখযুওদও্ নদততরনদবম্্ওোদবিঠওদুৃিষ্টভিগি দওথওদ।দ
তবদবমনদতবন্বই-এ দতিখও্নওদমন্ত্রদআতকদআিমদপ্রওোযুিহওদউূতও দ
বমনদ চ্চও ণদওি দ।দ

ম্নদউ্েদতরিদিওেরদরে দআ্গদ“অজেিপ”দউিত্ওও দবম্ওুওদ
মডিপত দ হ্নদ িগ্নিেপওমদ নও ওদ তবন্বই-এ দ এওিিদ বওকওোওও দ
তনকনও দতনযু।দতবন্বই-এ দঅিফবদর্ দর্বদতবিুনদমন্ত্রমর্ধে দ
মোদ শু্নিেপওমদ কনও দ প্রথমদ ভও োদ ভ্রম্ণ দ িরর ণদ।দ ভও ্োদ
উওদ িু্নইদ তবন্বই-এ দ ম্নদ হ্নিেপদএদতওনগও দ বও্থদ কনও দ
তন্মতন্মও্্  দবম্ওোদ।দশ্রী ওমওৃ্ষ্ণ দভওর্ও ওনদঅনরপ্রওিণোদহ্নদ
ভও োরষো্ওইদওমোস্পদিহ্ব্রদতর্েদতনকনও দওথওকদতভ্রিে্পন।দ
বওমিগ্ওভও্রদ নও ওদ তবন্বই-এ দ ততরনদ কদ ওমোওও্ডিদ এওদ
্মোিন ্উকদিরশ্বিওি্ওওমতদিচ্ও দপ্রিোফপনদতুখ্োদউওকনওদযওনদ।দদ

আমও্ু দ রুভোওগযুদ তযদ উওিথোরদ ততর্নদ নও ওদ তবন্বই-এ দ
বওিন্ন্যুদতথ্ওদদিচ ো্ দরিঞ্চোদহপওমদ।দআতদম্নদহ্চ্ছদ িনদযখনদ
আমও্ু দম্্যুদিে্পন,দোখনদতবইদবম্ন দবিঠওদবদ্দরযুরহও দও ্োদ
উওি িনদ।দকনও দওওেদতথ্ওদযওদিওেরদিি্খদতনকনওদরওদতত্নদতনকনওদ
 িচোদিেপ,দিওেরইদও ওদহনিনদ।দো্রদতবন্বইদিন্ত দততর্নদতযদ
ুৃষ্টও্দস্ওউনদও্ ্েন,দোওদআমও্ু দবওপ্ওদউ্থ দিুিওদতু্রদ
র্পদআমও দ িরশ্বওবদ।দোওঁ দপ্রুিিোোদউথদ িওেরিওকদ যিুদঅনরব ণদ
ও ্োদউওি ,দতবন্বই-এ দপ্রিোদযথওথোদশ্রদ্ধওজ্ঞওউনদবম্ভরউ দহ্রদ।দ

আতদনও ওদতবন্বই-এ দপ্রিোদশ্রদ্ধওজেিপদিন্রুনদও ্োদিগ্নদ
োওঁ দততরনুিো্ন দতযদমূপমন্ত্রিিদআমও্ওদবরদচওই্োদতরিিদপ্রভওিরোদ
ও্ ্ে,দোওদঅল্পদওথওনদরপও দতনযুদওিরগুরুদ রতন্দ্রনওথদঠওওর ্  দ
ভওষওনদরপ্োদচওইদ---

“যোদিুনদ ও্খওদতোওমওদমরখদচওিহ
ফর লেম্নদ রদএদবংবও্ দ।
ডওিও্রদযখনইদতোওমও দতবর্ওদ
দ্রুোদচিপদযওইরদেওিেদবংবও্ ”দ।।

আততরনদ ওমোরযুস্তদ কদ বুওদ আন্মনদ নও ওদ তবন্বই-এ দ
বওিরোওদততরনদকদতিষদযওত্ওদতযনদএইদওথওগুিপ ইদরওস্তরওিনোদরূউদ।দ

তবন্বইদআউনও্ওদতওনওইদআমও দবশ্রদ্ধদপ্রণওমদ।দদদ

দ দ দ দ -দরুমওদগুপ্তদদ
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দদদদদদ দ-দণওসওিহরওওদতোও্ওকয়ও

নও ওদতসনরসইদকদআনজগ ওিোওদেকদিেেধওদসর্উন

নও ওদতবন্বই্ন দব্গিদআমও দপ্রথমদউি চনদহনদআিমদযখনদ
ব্রদ আমও দ মওস্ও্বো দ উেওদ শুরুদ ও্ িে।দ ১৯৮৯দ বও্পদ কনও দ
গ্তষ্মওওপতনদ রওংপওভওষও দ ক্ও্িদ অংিদ িন্নিেপওমদ।দ হওইস্র ্প দ
েওত্ওরস্ওনদশ্রী ওমওৃষ্ণদউ মহং্ব দওথওমৃ্ো দঅনররওুওরূ্উদএরংদ
তওউও্ন দ ইবওনদ মি্্ দ মচোনযুদ মহওপ্রভর  দ উি চনুওোওদ িহ্ব্রদ
কনও দব্গিদআিমদউি িচোদিেপওম।দিওন্তুদরইদউ্েদকনও দবম্ব্ন্ধদতযদ
্ও ণওদিেপ,দবওকও্োদতবইদ্ও ণওদএওুমদরু্পদতগপ।দআব্পদ িনদ
খররইদবও্ও ণদপ্রওৃিো দতনেহিতপ,দঅমওিনওদকদমওিতোোদমওনরষদিে্পন।দ

োও উ দ ১৯৯২দ বও্পদআিমদ যখনদ ওপওওোওনদ উে্োদ যওই,দ
োখনদ নও ওদ তবন্বইদ আমও্ওদ র্পিে্পনদ দদ“ভও োর্ষোদ তগ্পদ
িওওওদ্ও দও্ কদযোিওদবম্ভরদরইদ িও্নদআন্র।”দএইদআ র্িনওদ
ইন্ও ্ন্ি দযর্গকদনও ওদতবন্বই্ন দএইদরওণতদখররইদমূপযুরওনদর্পদ
আিমদম্নদওি ।দ

আিমদ যখনদ ওপওওোওনদ উেওশুনওদ ও িে,দ এওিুনদ ওতদ ম্নদ
ও্ দনও ওদ তবন্বইদও্রদওপওওোওনদআব্রনদোওদতওনরও দতনযুদ
ওপওওোওরওবতদ আ্ ওতনদ তওউওনতদ েও্ত্ দ ব্গিদ আই.এব.আই.-
এ দতগস্হও ্তদযওই।দিগ্নদতুিখদনও ওদতবন্বইদতবিুনদবওও্পইদ
ওপওওোওদএ্বদতউঁ্ে্েন।দআমও্ু দতু্খদখররদএওিওদিরিমিোদনওদ
হ্নইদিোিনদরপ্পনদ“আমও দফ্ওই্ি দোওি খদহঠওসদরু্প-যওকনওিওদ
তোওম ওদ তরিদররে্োদউও ্পদতোও!”দকনও দব্গিদতযনদআ্গদতথ্ওদ
বওকও্ো দওথওদিঠওদিেপ।দআমও দম্নদহনদতযনদআিমদকনও দম্ন দ
ডও্ওদতবখও্নদিগ্নিেপওম।দনও ওদতবন্বই্ন দব্গিদএ ওমদম্ন দ
িওনদও্নওরও ইদআমও দর্িিেপ।দদ

আমও দউর ্নওদরন্ধর দআিও্নওিিদিহ্ ওসবরদএওতনদআ্পওওিচত্দ
িিল্পতদ।দ আম ওদ নও ওদ তবন্বই্ন দ ওও্েদ এওব্গিদ রওংপওভওষওদ
উ্েিে।দ িহ্ ওসবরদওপওওোওদিহ্  দ উ দএওিওদেির দরইদতর দ
ও্ নদএরংদোওঁ দঅনর্ ও্্দনও ওদতবন্বইদোও্োদরওঙওিপদবংসৃ্িো,দ
মনন,দমরিিষ্টযুদবম্ব্ন্ধদতপ্খন।দরন্ধর  দঅনর্ ও্্দআমও্ওকদবম্ওুনও দ
ওও্তদবওহওযযুদ ও ্োদ হ্নিেপ।দ রইিিদ যখনদপ্রওওিিোদ হনদোখনদ
নও ওদতবন্বইদ ওতপ্রওবও্ুদতওউও্ন দবম্ও্ি দওও্েদরইিিদতুখও্োদ
িন্নদযওন।দউ্ দ িনদতফও্নদতওনও্পনদ“আতদবম্ও্ি দওও্েদিগ্নদ
ওপওওোওদরইিিদতুিখ্নদএ্বিে।”দএমনদএওিওদবম্ওনতনওদরিনও,দ
িওন্তুদ তবন্বইদএোদবহতভও্রদ রপ্পনদ তযনদখররদওও্ে দ তওও্নওদ
প্রিো্রিত দ রওিেদ িগ্নদ এ্ব্েন।দ এইভও্রদ তযদ তওও্নওদ ির্িষদ
রিনওকদনও ওদতবন্বইদবহতভও্রদপ্রওওিদও ্োন।দ

িরশ্বিরুযুওপনদ তথ্ওদঅরব দতনকনও দউ দনও ওদ তবন্বইএ দ
ওও্েদ অ্ন্ওদ আ্যুওিমিওদ  উ্ুিদ তনরও দ তনযুদ আব্োনদ র্পদ
শু্নিে।দোওইদউ্  দিু্ওদব্ম্প্নদকনও দব্গিদআমও দবওকও্ো দ
বর্যওগকদও্মদএ্বিেপ।দ

২০১০দবও্পদিুিলে্োদআ্নওিতোদ১মদরগিিরুযুওদব্ম্প্নদনও ওদ
তবন্বই্ন দ উিস্িো দওথওদনওদ তত্নদআিমদউি িচোদএওত্ন দ
আহ্ও্নদঅংিগ্হণদও্ িেপওম।দপ্ররন্ধদউেও দ িুনদবওও্পদআিমদ
যখনদ তহও্ি্প দ র্ দ প্রস্তুিোদ িনিচ্ছ,দ োখনদ র্  দ তফওনিওদ তর্তদ
 ঠপ।দতবিওদনও ওদতবন্বই্ন দতফওনদিেপ।দ িনদিতজ্ঞওবওদও ্পনদ
“আ দিওেরকণদউ্ দতোওদতোওমও দতউউও দউওঠদআ্ে।দপ্রস্তুোদতোও?”দ
কনও দতফওনদতউ্নদআিমদখররইদঅরওওদহই।দ

এইদব্ম্প্নদআ দএওিিদরিনওদআমও দম্নদগভত দত খওউওোদ
ও্ িেপ।দতবিওদহ্পও,দঅি্মিু্ন দিমিিং্নদনও ওদতবন্বই্ওদএইদ
আ্তোওিোওদরগিিরুযুওদব্ম্প্ন দবভওউিোদউ্ুদঅিভিষক্তদও ওদহন।দ
রওংপও্ু্ি দ এরংদ ভও োর্ষো দ রওংপওদ গ্রষও্ু দ  ্ুযুও্গদ এইদ

প্রথমদ আ্তোওিোওদ রগিিরুযুওদ ব্ম্পনদ রওস্তরওিনোদ হন,দ আ দ োও দ
প্রথমদ বভওউিোদ উ্ুদতওউও্ন দ নও ওদ তবন্বই্ওদঅিভিষক্তদও ওদ
হ্পও----এিওদএওিওদমি ণতনদরিনওদর্পদআিমদম্নদওি ।দ

োও উ দ এইদ রগিিরুযুওদ ব্ম্পনদ নও ওদ তবন্বই্ন দ মহওনদ
তনোৃ্বেদ ২০১১দ বও্পদ ঢওওওদ িরশ্বিরুযুওপ্নদ এরংদ ২০১৩দ বও্পদ
ওপওওোওদ িরশ্বিরুযুওপ্নদআ্নওিতোদ হন।দ এইদ ব্ম্পনদ িরশ্বরযুওউতদ
রওংপওদগ্রষও্ু দ িমপন্ওন্দ্রদহ্নদক্ঠ।দএইদব্ম্প্নদোওোদকদ
গল্পিপ্রনদরওগিওিপ,দযওঁ ওদএওরও দওথওদশুরুদও ্পদবহ্তদথওম্োদচওনদ
নও,দোওঁ্ু দবওম্নদ্ত িস্ দনম্ভও্রদআ্পওচনও োদনও ওদতবন্বই্ওদ
তু্খদআিমদততর্ন দিিকওপওভদও্ িেপওম।দদএইদব্ম্প্নদনও ওদ
তবন্বই্ন দ বওিন্ন্্যুদ আব্োদ তউ্ দ আমও দ মূপযুরওনদ অিভজ্ঞোওদ
হ্নিেপ।দ

২০১৩দবও্প দন্ভম্ব দমও্বদওপওওোওনদআ্নওিতোদরগিিরুযুওদ
ব্ম্প্ন দ ্দ্ও্নদঅনরষ্ও্নদনও ওদতবন্বইদব্ম্প্ন দবভওউিোদ
রূ্উদআ কদ১০দতনদির্িষদঅিোিথ দব্গিদম্ঞ্চদভওষণদিু্নিে্পনদ।দ
িওন্তুদম্ঞ্চদ উিরষ্টদবও্পদএওতনদএওতনদও্ দভওষণদিু্োদশুরুদ
ও ্পদ িন্োওি োদবমনদ রুউর দ ১২িওদ তউি ্নদ তুেিওদ তর্তদ তগপদ।দ
োখনকদবরও দরপওদতিষদহনিনদ।দএিু্ওদির্িষদঅিোিথ্ু দম্্যুদ
যওঁ্ু দরপওদহ্নদতগ্েদোওঁ ওদ্ত্ দ্ত্ দমঞ্চদতথ্ওদতন্মদম্যুওহ্নদ
তভওত্নদতয্োদশুরুদও ্পনদ।দরিমিঃদতশ্রওোও ওকদএওতনদএওতনদ
ও্ দ ঠ্োদশুরুদও ্পনদ।দআ্নওতও ওকদম্যোযুদহওি ্নদএওদএওদ
তনদও্ দ ্ঠদতখ্োদচ্পদতগ্পনদ।দম্ঞ্চ দ উ দনও ওদতবন্বই্ওদ
িন্নদশু র্দমওত্দ৩দতনদ ্নদতগ্পনদ।দুূ দতওউওনদতথ্ওদআগোদনও ওদ
তবন্বই-এ দিও তি ওদক্ওি্দকদস্বও্স্যু দওথওদিচ্ওদও্ দআিমদকঁ্ওদ
ম্ঞ্চ দউুোও দতউেনদতথ্ওদরপপওম,দ“আ দতও দতনইদ।দচপরন,দতখ্নদ
আব্রন”।দদিওন্তুদনও ওদতবন্বইদরপ্পন,দ“আিমদএখওনদতথ্ওদ ্ঠদ
তগ্প,দ ভওষণদ তিওনও দ তও দ থওও্রদ নও”।দ তিষদত্ন দ রপওদ তিষদ
হকনওদউযো্দিোিনদম্ঞ্চ দ উ্ ইদিে্পনদ।দদদদদদ

১৯৫৮দবও্পদনও ওদতবন্বই্ন দব্গিদএওদতওহও্তদওপওওোওনদ
উে্োদ িগ্নিে্পনদ নওগওদ তওওিও।দ িোিনদ ব্রোওুনদ উিত্ওওনদ নও ওদ
তবন্বই্ন দমৃিিোচও ণদও্ দ িপ্খ্েন,দততর্ন দতিষিু্ওদনও ওদ
তবন্বইদ তওউওনত দ মরিিষ্টযু্ওদ িরশ্বনওগি ওদ হ্নদ ততর্নদ ওতভও্রদ
প্র্নওগদও ্রন,দতবইদিচ্ওভওরনওনদমগ্নদিে্পন।দতবইতনযুদউ রোোতদ
আ্তোওিোওদ রগিিরুযুওদ ব্ম্পনিওদ তওউও্নদ আ্নওতনদ ও ও দ তনযুদ
আগ্হতদিে্পনদিোিন।দিোিনদোওঁ দঅনরবও ত্ু দউ রোোতদব্ম্প্ন দ
তনযুদনওনওভও্রদিন্ুোিদিু্নদিগ্ন্েন।দ

তি্ষদআ্ ওিওদরিনওদিপ্খইদআতদতিষদও র।দ
২০১০দ বও্পদ রওংপও্ু্ি দ প্র্ওনমন্ত্রতদ তিখদ হওিবনওদ যখনদ

তওউও্নদ আ্বন,দ োখনদ প্র্ওনমন্ত্রতদ তস্বচ্ছওনদ িহ্ ওিিমওদ আ্বনদ
িউবদ িম িতনওমদ কদ িউবদ উওওোদ তুখ্ো।দ নও ওদ তবন্বইদ োওঁ্ওদ
অভযুথোনওদ তওনওনদ এরংদ িন্ত দ উি িচোদ িহ্ ওিিমও দ নওগি ও্ু দ
তড্ওদ প্র্ওনমন্ত্রত দ তনযুদ বংর্োনওবভও দ আ্নওতনদ ও্ িে্পন।দ
এিু্ওদ প্র্ওনমন্ত্রত দ কবওওও্োদ উ রোোতদ ওমোউি ওল্পনওদ থওওও দ
ওও ্ণ,দ িম িতনওমদ তুখও দউ ইদকবওওওদচ্পদযওরও দওথও।দ িওন্তুদ
নও ওদতবন্বই্ন দআমন্ত্র্ণদিোিনদউি ওল্পনওদরু্পদবংর্োনওবভওনদ
 উিস্োদ হ্নিে্পন।দ োও্োদ ব ওওি দ ওমোওোোওগণদ খররইদ অপ্রস্তুোদ
তরও্দও্ িে্পন,দ িওন্তুদপ্র্ওনমন্ত্রতদতিখদহওিবনওদনওগি ও্ু দব্গিদ
তমপও্মিওদও্ দআ দিহ্ ওিিমও দক্ওও্নওিমনওিওদতখ্নদোৃিপ্ত্রও্দ
ও্ িে্পন।দনও ওদতবন্বই্ন দম্্যুদএই ওমদএওদঅদ্রোদআওষোণতদ
িিক্তদিেপ।দদ
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ভওউদোুিণদতেরসিিরউদএইদশধওণদা ও

দদদদদদ দ-দণঞুিউওওদহওনওি দিেওশাশগ

রে দশুরুদহ্োইদচ্পদতগ্পনদনও ওদ
তবন্বইদ --দডঃদ সবর্নওিিদনও ওদ।দআম ওদ
হও ওপওমদএওতনদরওংপওদতপ্রমতদোথওদভও োদ
রন্ধর দ।দ খর িওদ তউ্নদ অরি্দ ওোদ মৃিিোইদ
তযদ রর্ দ িফ্ দআব্েদ।দ ম্নদ হ্চ্ছদএইদ
তোওদ তবিুনদ ওপওওোও্োদ তবন্বই-এ দ
ব্গিদ আপওউদ তহওপদ।দ আব্পদ কঁ দ ব্গিদ
আমও দপ্রথমদউি চনদ তবইদ১৯৬১দবও্প দ
তওওনকদ এওদ বমনদ।দ বমনিওদ আতদআ দ
ম্নদউ্েনওদ।দো্রদএইির ওর দম্নদআ্েদতযদ

আিমদোখনদএম.দএদউিেদরওংপওদিন্নদআ দ িনদডঃদবরওর মও দতব্ন দ
ওও্েদ রওংপওদ ভওষওদ িন্নদ গ্রষণওদ ও ্েনদ রওদ তিষদ ও্ ্েনদ।দ
থওও্োনদ তগওপউও্ওো দ  ওমওৃষ্ণদ িমি্ন দ তগস্হও ্বদ।দ উি চনদ
হকনও দআ্গইদকঁ দওথওদশু্নিেপওমদ।দএওতনদির্ুিতদরওংপওদভওষওদ
িন্নদ গ্রষণওদ ও ্েনদ তত্নদ রওংপওদ ভওষও দ েওত্তদ িহবও্রদ য্থষ্টদ
তওৌোূহপদআ দআগ্হদ িেপদ কঁ দ বম্ব্ন্ধদ।দ িওন্তুদ োখনদ এখনওও দ
মোনদঅ্চনওদওও্ ও দব্গিদহুট্দহওট্দদও্ দতুখওদও ওদরওদআপওউদও ও দ
বর্যওগদ িেপনওদআমও্ু দ।দওও্তইদকইদতিওনও দম্্যুইদবরদইচ্ছওদ
বতমওরদ্ধদিেপদ।দএ দিওেরিুনদউ্ দতওওনকদওও ্ণদআমও দকঁ দব্গিদ
তুখওদও ্োদতয্োদহ্নিেপদ।দতবদবমনদতগস্হও ্বদওও্ ও দব্গিদ
তুখওদও ্োদহ্পদ তগ্ি দুও্ ওনওন্ু দওও্েদঅ্নওদতরওরিুিহদ
ও ্োদতহওোদির্িষদও্ দুিোনওথোতদযিুদওমদরনবতদতম্নদতহওোদ।দ
োও ওদবন্তুষ্টদহ্পদো্রইদখওোওনদবইদও্ দিভো্ দতঢওওও দঅনরমিোদ
িমপ্োওদ।দযওই্হওও,দবরদেও্মপওদতউি ্নদকঁ দর্  দু তওনদতরপদ
রওতওপওমদ।দম্নদম্নদোখনদগুরুগম্ভত দতচহও ও দএওদভদ্র্পও্ও দ
েিরদআঁও্োদআঁও্োদ নওনওনদ িচ্ও দ িভেদ মওথওনদ তম্েদ।দ তরিদ
অস্বিস্তদতরও্দও িেদ।দনওভোওবকদপওগ্েদ।দএ্ওদির্ুিতদোওনদবমূ্ণোদ
অ্চনওদ।দিওদতওিনদওতভও্রদতন্রনদআমও দএইদিরনওদতনওিি্িদহঠওসদ
আবওিওদ।দ

োখনদ রওেত্োদ রওেত্োদ এোদ তফওনদ িেপনওদ ---আমও্ু কদ
িেপনওদ।দআ দখর দনওদিু্নদহঠওসদচ্পদআবওিওইদ তিোদিেপদ।দোও দ
তনযুদতও দিওেরদম্নদও ্োনদনওদ।দঅরিযুদতখওঁতখর দও্ দতফওনদ
ও ওিওদআমও দউ্কদঅবম্ভরদিেপনওদ।দিওন্তুদতবদবরদও ্োদযওরও দ
মোনদবমনকদিেপনওদ।দোওেওেওদএওিওদভন,দএওিওদবং্ওওচদম্ন দ
ম্্যুদিেপদআ দতবইদব্গিদিেপদঅ্ত দ ্তেতনওদআ দআগ্হদ---যও দ
ওথওদএোিুনদশু্নিেদোওঁ দব্গিদতুখওদহ্র,দউি চনদহ্রদ।দযওই্হওও,দ
মওথওদভ ওদহওতও িওদিচ্ওদিন্নদু তও দরওই্ দুওঁিে্নদতোওদআিে,দ
অথচদু  তওদআ দতখও্পনওদ!দর্ দআ্েনদতবদিরষ্নদআিমদিনিচিোদ।দ
ওও ণদতরপদরওতও্নও দউ্ দবওেওদতউ্নিেদ।দআমও দ সওন্ওদযখনদ
চ ্মদ ্ঠ্ে,দঅধ্যোযুদহ্নদিফ্ দযওরও দওথওদভওরিে,দোখনইদশুিনদ
তও দরপ্েন,দ“কমওদও ্রন,দঅ্নওকণদআউনও্ওদরওই্ দুওঁেদ
ওি ্নদত ্খিে”।দ

রওংপওদওথওদশু্নদিফ্ দোওওওইদ।দু তওদখর্পদবওম্নদুওঁিে্নদ
তুি দও ও দতনযুদ িযিনদকমওদ চওই্েন,দোওঁ্ওদ তু্খদআিমদআমও দ
তচওখ্ওকদ তযনদ িরশ্বওবদ ও ্োদ উও িেনওদ।দ তওওথওনদ গুরুগম্ভত দ
তচহও ওদ?দ আমও দ ওল্পনও্ওদ তভ্ঙচর ্ দ বওম্নদ ুওঁিে্নদ ত ওগওদ
মোনদ তেও্িওখও্িওদ তচহও ও দ অল্পদ রনবতদ এওদ ভদ্র্পওওদ।দ রনবদ
তরও্হনদিত্্ি দতওওঠও্োকদতউঁেওনিনদ।দআমও্ওদতু্খদহওোদততওেদ
ও্ দ নমস্ও দ ও্ দ রপ্পন,দ “আিমদ সবর্নওিিদ নও ওদ।দআউিন”?দদ
োওেওোওিেদ িন্ত দহোচিওোদভওরদবওম্পদ িন্ত দউি চনদ িুপওমদ
আ দ তবইদ ব্গিদআবও দ ওও ণিওকদ তওনওপওমদ।দ ওও ণদ শু্নদ র্ দ
এ্বদরব্োদরপ্পনদ।দিওন্তুদআমও দোওেওদিেপদ।দু তও দবওম্নদ
ুওঁিে্নইদপ্র্নওতনতনদওথওরওোোওদতব্ দএওিওদতরও্  দম্্যুদ িরুওনদ
িনপওমদ।দতবইদপ্রথমদতুখওদ।দআ দআিমদপ্রথমদউি চ্নদমরধেদ।দএোদ
ভদ্রদঅমওিনওদরযুরহও দআ দওথওরওোোওদ ---োওকদআরও দরওংপও্োদ।দ

মরধেদনওদহ্নদ উওনদিওদ!দ

তবইদ শুরুদ।দ এ উ দ ওপওওোও্োদ থওওওওওপতনদ তরিদ
ও্নওরও ইদ তুখওদ হ্ন্েদ।দ আমও্ু দ ির্ন দ বওকতকদ িে্পনদ
তবন্বইদ।দ ির্ন দ উ্ দআমও দ তওউও্নদআবও দ ও্নওদ রে্  দ
ম্্যুদ িনকদতওউও্নদিফ্ দআ্বনদ।দএরও দকঁ দ সবও্হদশুরুদতহওপদ
তওউওনতদভওষওদ িিকওদ।দআিমদ িন্তদঅরিযুদশুরুদও্ িেপওম,দ িওন্তুদ
তব ওমদভও্রদতিখওিওদএ্গওিচ্ছপনওদ।দআমও দঅরস্ওদতু্খদএরও দ
তবন্বইদএ্বদহওপদ্ ্পনদ।দআমও দতওউওনতদভওষও দপ্রথমদিিকওদ
নও ওদতবন্বইদ।দকঁ দ সবওহদআ দিনষ্ওদতু্খদঅরওওদহোওমদআরও দ
পজ্ওকদতউোওমদ।দতবইতনযুদউেওশুনওিওদিঠওদমোনদও ্োদহ্ন্ে,দ
মও্নদরও্যুদহ্নিেদ।দ

১৯৬৪দ বও্প দ ওথওদ।দ োখনদএ্োওদ রওংপওদ ভওষওদ রওদ রওংপওদ
বংসৃ্িোদচচোও দতওওন ওমদবর্যওগইদিেপনওদএখও্নদ।দআমও দরওংপওদ
চচোওদোখনদত িডকদতওউও্ন দ১৫দিমিন্ি দরওংপওদতপ্রওগ্ও্মদ।দভও োতনদ
ুূোওরও্বদতরিদিওেরদরওঙওপতদিে্পনদবউি রও্ দোখনদ।দিওন্তুদবংসৃ্িোদ
চচোওদ রপ্োদ যওদ তরওেওনদ োওদ এ্ওরও্ ইদ িেপনওদ।দ আিমদ তবখও্নদ
তযোওমদশু র্দরওংপওদরপও দঅভযুওবদ ওখ্োদ।দরওংপওদআমও দমওোৃভওষও,দ
োওনদ রওংপও দ েওত্তদ আিমদ।দ রওংপওদ ভওষওদ ভও্পওরওিবদ ম্নপ্রও্ণদ।দ
রওংপওদ ভওষও,দ রওংপওদ বংসৃ্িোদ তে্েদ থওও্োদআমও দ ওষ্টদ তহওোদ।দ
ম্নদতহওোদতযনদুমদরন্ধদহ্নদযও্রদ।দমনদখও ওউদও্ দথওওোওম,দ
িওন্তুদ তওওনকদ  উওনদ রও দও ্োদ উওি িনদ।দ নও ওদ তবন্বইদ িফ্ দ
এ্বদআমও দঅভওর্রও্িওদররে্োদতউ্ দবওহও্যযু দহওোদরওেও্পনদ।দ
যখনদতযখও্নদতউ্ ্েনদনওনওভও্রদরওংপওদিন্নদওও্ত দবর্যওগদও্ দ
িু্ন্েনদ।দতিওিওকদই িনভওিবোিিদঅফদফ্ নদস্ওিড্ত দআিতনওদ
আিরিওওদতওনিও ্তওক-তোদযখনদপ্রথমদরওংপওদভওষওদতিখও্নওদশুরুদ
তহওপ,দোখনদতবন্বই-এ দব্গিদনওনওদওওতদও্ িেদ।দউেও্নও দতনযুদ
রওংপওদভওষও দরইদমোি দও ও,দপওই্রেি  দরইদতগওেও্নওদআ দোও দ
িপস্দমোি দও ওদইোযুওিুদ।দোও উ দরওংপওদক্ওিদশুরুদহ্পদতবখও্নদ
উেও্নও দবর্যওগকদএ্পওদ।দিওদ সবওহদআ দ দেতউনওনদতযদতববরদ
িুনদতও্ি্েদোওদরপও দনওদ।দঅল্পদিু্ন দত্নযুদহ্পকদরওংপওদভওষও দ
ব্গিদআ্ষ্টউৃ্ষ্দতিে্নদ তথ্ওদওওতদও ্োদতউ্ দ িওদআন্দতযদ
তউ্নিেদ!দ দ তববরদ িু্ন দওথওদআমৃোর যুদআমও দম্ন দমিন্ওওঠওনদ
তমওদ থওও্রদ।দোওদবম্ভরদহ্নিেপদনও ওদ তবন্বইদ িে্পনদর্পদ।দ
বংবও্  দনওনওনদচও্উদউ্েদআ দআ্গ দম্োওদকঁ দব্গিদিননিমোদ
ওওতদও ওদহ্নদক্ঠিনদ।দো্রদতযওগও্যওগিওদবরদবমনইদিেপদ।দকঁ দ
ওও্েদবরদবমনদওোদ ওমভও্রদ তযদঅবংখযুদবওহওযযুদ তউ্নিে,দোওদ
র্পদতিষদও ওদযও্রনওদ।দপ্র্নওত্নদঅপ্র্নওত্নদবরদবমনইদরন্ধর  দ
মোনদহওোদরওিে্নদ িু্ন্েনদ।দ তবদঋণদ তযমনদ তিও্দও ও দনন,দ
তোমনইদতভওপও দননদ।দ

তবন্বই-এ দব্গিদতিষদতুখওদকঁ দমৃোর যু দও্নওদমওবদআ্গদ।দ
অবরস্দিে্পন,দিওন্তুদিযযুওিওনতদিে্পনদনওদ।দঅবরস্দি ত দিন্নদোখনকদ
ওোদওওতদও্ দচ্প্েনদ।দরইদিন্নদঅ্নওদওথওদতহওপদ।দোখনদ
তোওদররিেিনদতবিওইদতিষদতুখওদ।দপ্রওৃিো দিনন্মদএওিুনদবরদউওিদ
চর িও্নদততর্ন দএইদ গিমঞ্চদতে্েদমওনরষ্ওদিরুওনদিন্োদহনদ।দএ দ
রযুিোরিমদতনইদ।দিওন্তুদআম ওদিরশ্বওবদওি দআমিওদঅিরনশ্ব দ।দোও দ
মৃোর যুদহননওদ।দতবইদিরশ্বওবদিন্নদনও ওদতবন্বই-এ দআমিও দিওি্দ
ওওমনওদও িেদ।দ

“তোওমও দআউনদিেপদএইদিযুওমদ্ ওদ।দ
----------------------
তোওমও দতবদহওিবির ওর ,দদতবদতচ্নদতুখও দবরখ
বরও্ দউ িিদচ্পদিরুওনদগওিহনও”দ।।দদদদদদদদদ
দদদদদদদদদদদদদদদ



Durga Puja 2014Durga Puja 2013www.batj.org 15

দদদদদদ দ-দশভওদচচেোরদেওশাশ

েকদ ণ্্ দইোইোদজও ওনদেশগন

প্রথমরও দ তওউও্নদ এ্বিেপওমদ ১৯৯১দ বও্পদ।দ মরধেদ িরমি্নদ
অনরভরদও্ িেপওমদতওউও্ন দ বরিরিুোদ বূক্ষ্মদ তবৌ্যো্রও্,দ
বুযু্ফওিওদতচি ফর ্প দমোন,দনতপদত্পদমওওেবও দতও্প দ
তচ্নকদ হওল্ওদ বওুওদ বররতদ উওখনওদ তম্পদ তপউি ্ু দ মোদ

তভ্বদ তরেও্নওদবরিমুওদনুত দ তেওিদ তেওিদমও্ে দমোনদ।দ উৃিথরত দ
আ র্িনওোমদ িহ দ তিওিও্নও দ োওওদ পওিগ্নদ তুকনওদ স্ওউ্োযু দ
আেও্পদ আরডও্প,দ মুনি্্ন দ আকোওনদ রর্ দ িফ্ দ আ্বদ এইদ
তবৌ্যো্রও্,দওখ্নওদ রওদ চোর িুো্ওদউযুও্স্পদ ্ঙ দ িনখর ঁোদ তখপওন,দদ
 ও্ো দিহ্  দঅিপ্োদগিপ্োদের প্দরেদরেদপন্্ন দরূউওথওন,দ
আরও দওখ্নওদরওদিও তি ওদতওও্নওদমূদ্রওন,দহনোদরওদচউিস্ওদিু্নদ
তেওিদির ও্ ওদখওরও দমর্খদতোওপও দতওও্নওদভিগি্োদ।দদ

অনরভরদ ও্ িেপওমদ এওিিদ ততরনুিো্ন ,দ তযিি দ িিওেদ
বম্ভরোদখররইদগভত্ দ।দবমও্ত দউ ্োদউ ্োদতযনদতিে্নদআ্েদ
তবইদ তরও্,দ যও দ রওিহযুওদ প্রওওিদ িননমওনররিোোোও্ওদ স্বোঃসূ্োোরূ্উদ
ততর্ন দঅংিদও্ দতনকনও,দিনিপোিপ্ত দআর্হদিন্ত্ওদির্ দতফপওদ।দ
িভন্ুিতদ ওওরু দ উ্কদ তবইদ তরও্িি্ওদ ের ঁ্োদ উও ওদ প্রওনদ অবম্ভরদ
-দ োও্ওদ তয্োদ হ্রদ িও্,দ প্রবন্ন,দ বরর্তদ তর ওদ নওনওনদ মি্্ ,দ
ফর িত-বও্ন দউওু্ু্ি,দোওিও্নদথওও্োদহ্রদরহুিুনদ্্ দতরওেও দ
অ্উকওনদ।দএওিিদবংসৃ্িোদোও দবর্চ্নদতরুি দঐশ্বযোিিদবম্ভরোদ
ওখ্নওইদওওরু দবওম্নদতম্পদ্্ দনও,দত ্খদতুনদএওও্দিনভৃ্োদ-দ
োর িমদোও দবন্ধওনদতউ্পদউও্র,দনওদতউ্পদউও্রদনওদ।

২০১৩-নদআরও দিফ্ দআবওদ।দএরও দআ্ ওির দতরিিদবম্ন দ
তনযু,দ  তিোমোদ ত িব্ডন্সদওওডোদ হও্োদ িন্নদ।দকতণদআিও,দ এরও দ
হন্োওদ আ্ ওির দ িভো্ দ ঢর ও্োদ উও র,দ আচিযোদ এইদ তুিিি্ওদ
আ্ ওির দ তরিিদ ের ঁ্োদ উও রদ।দ কতণ,দ ওও ণদ ভওষওজ্ঞওনহতনদ মওনরষদ
আ দওোুূ্ ইদরওদতয্োদউও ্রদ?দদযওদতহওও,দউ্ঞ্চিন্দ্রন্ওদিনভো দ
ও্ দ যওত্ওদ শুরুদ হপদ।দআওর োওগওকনও দ িিনবর্ও দ মোনদআিমকদ
মুনি্নদততর্নদমওনরষ্ওদতওন্োদরই্ন দতগ্োদউওিেদ িুপওমদ-দ
তওউওিনদগল্পদ উনযুওবদইং ওিত,দফ ওিবদঅনররও্ুদযওদদিওেরদউওকনওদযওনদ
উ্েদতফপ্োদতচষ্টওদও পওমদ।দআিরষ্ও দও পওমদআ্ ওিিদবমূ্ণোদ
অনযুদতগসদতযখও্নদতবইদবূক্ষ্মদতবৌ্যো্রও্দিম্িদতগ্েদএওিিদগওঢ়দ
অন্ধওও মনদঅো্প দইিগি্োদ।দোতরেদোও দআওষোণদ।দতপখও দ্ নদ
বমূ্ণোদ দস্বোন্ত্রদ।দআিমদঅরিযুদবমবওমিনওদতওও্নওদ তপখ্ও দওথওদ
রপিেদনওদওও ণদিরশ্বওন্ন দযর্গদহনোদরওদবর্চ্নদঅনূিুোদআ র্িনওদ
তপখও্ওদ তওও্নওদ ির্িষদ তু্ি দ তপখওদরূ্উদ িঠওদ তোমনদও্ দ
আ দতচনওদনওকদতয্োদউও্ দ।দআ্কউদহপ,দএইদিরশ্বওন্ন দযর্গকদ
ইং্ িত্োদ অনূিুোদ তওউওিনদ বওিহ্োযু দ খররদ তেওিদ এওিওদ অংিইদ
আমও দতু্িদতউঁেওনদ।দঅনপওইনদআিন্নদতনকনওদযওনদিনচিনই,দিওন্তুদ
োও দআ্গদবও্ও ণদউওঠও্ওদতওন্োদহ্রদ তোওদ!দ তবইদতওনও্নও দ
ুওনদতওদতন্রদ?দ

রই্ন দতুিদতথ্ওদতরি ্নদরওই্ দএ্পদআরও দ
বরদএ্পও্ম্পওদহ্নদযওনদ।দএদতুিদতোওদআমও দতুিকদ
হ্োদউও ো--দমওনর্ষদমওনর্ষদতোওদতোমনদোফওোদওখ্নওইদ
থও্ওদনওদ।দক্ও্বদর্বদআ্েদই ওও-বওন,দই িও-বওন,দ
ওওনও-বওন,দ িি্হও-বওন,দ তওৌবওওর -বওন,দ িমওও্ওও-বওন,দ
তোও্ুও-বওন,দ ই ্োও-বওন,দ ত ইিম-বওনদ --দ ক ওদ তোওদ
হ্োদ উও োদ তওও্নপ,দ মহুনও,দ তুরপতনও,দ ি নও,দ উওথো,দ
তুরশ্রী,দবরিমো,দ ওতও,দুতউওদ।দক ওদবও্পদিঠওদও্ ্েদদ
িন্ত্ু দ মোদ ও্ দ তরঁ্চদ থওও্রদ।দ চওওি দ ও ্র,দ
ো্রদোও দআ্গদউৃিথরত্ওদতুখ্র,দতওন্রদ।দতওউওিনদ
তে্প্ম্ন্ু দ প্র্োযু্ও ইদ খররদ প্রোযুকভও্রদ স্বোন্ত্রদ
এওদ এওিিদ তচহও ওদ  ্ন্েদ।দ এওতনদ খররদ েিফ্ি,দ
বরদওও্তদএিগ্নদআ্ব,দ উৃিথরতিও্ওদবওমওনযুদ হ্পকদ
উওল্ও্নওদযওনদর্পদম্নদও্ ,দআ্ ওতনদআউনদম্নদ
থও্ও,দ বওত্গওতদ ও ্োদ খররদ ভও্পওরও্বদ।দ আরও দ

আ্ ওিিদ তম্ন দ ইুওনতংদ তওও্নওিওেরইদ আ দ উে্দ হ্চ্ছদ নওদ -দ
তনহওোইদতযৌর্ন দ্মোদ।দএওিিদতে্প দগওনদরওতনও ,দপওগওমেওেওদ
ততর্ন দিু্ওদতেওঁও,দঅনযুিিদেওঁওেওদচর ্পদহওোদচওিপ্নদআ্গদবরদ
িওেরদরর্েদতননদ।দআরও দআ দএওতনদউওিো-িওইমদচওওি দও্ ,দগম্ভত দ
ভওর,দওিুনদআ্গদখররদতগমদতখপোদরপ্পদির ক্তদহনদ।দতম্ন্ু দ
ম্্যুদএওতনদ তরিদযও্ওদর্পদ তওোও রু স্তদ -দোও্ওদ তবিুনদ তুিখদ
এস্ও্পি্ দ তবওতও- ্ল্ওদ হ্নদ িবঁিেদ পওফও্োদ পওফও্োদ নওম্েদ।দ
আ্ ওতনদিও্িিষ্ট,দদিচিেনওখওনওনদতয্োদএখনকদোও দভও্পওদপও্গ,দ
তেওি্রপওনদখ ্গও্ি দগও্নদহওোদতুকনও দমৃিিোদআতকদোও দওও্েদ
স্পষ্টদ।দ দ ঐদ তযদ যওুরউর্  দ অণোরদ গওনদ তিও্ন,দ রইদ উ্ে,দ অওোদ
ইিজেিননওি ংদ তে্েদএ্বদবওিহোযুদউে্ে,দ তওও্নপদওতদ তযনদও ্রদ
তভ্রদউও্চ্ছদনও,দ তুরপতনওদএওির দআপওুও,দ তচওখ রু্িওদখর ঁত্েদঅনযুদ
তওওনকদতুিদ।দযওুরউর্  দেওত্েওত্ত্ু দপ্র্োযু্ও দচি ্ত্দমরিিষ্টযুদদ
থওও্পকদএ্ওদঅউ্  দতথ্ওদোও্ু দএোিওদআপওুওদম্নদহোদনওদ।দ
রওই্ দতথ্ওদতুখওদওতদএ্ওইদর্পদ?দকখও্নদেওত্েওত্ত্ু দও্পতদ
িরশ্বিরুযুওপ্নদ অ্ঢপদ বমন,দ  ওতনতিোদ ও ও ,দ আড্ওদ তুকনও ,দ
তপ্রমদও ও ,দওিরোওদতপখও দ।দএখও্নদবমনদরেদওম--দো্রদোও দ
রু্পদতে্প্ম্ন ওদউও্রদ িনিচি্দততরন,দএওিওদচওওি দ।দকখও্নদ
িরশ্বিরুযুওপনদ তযনদ এওিওদ দ্তউ,দ রওই্ দ ভিরষযুসদ অিনিচিোদ অথরওদ
এোিওইদআপওুওদতযদমওিন্নদিন্োদঅ্নওদবমনদতপ্গদযও্রদ।দ

 ওস্তওনদতরি ্নদরওিেদিফি দ-দচওি িু্ওদফর প,দরওিে দবওম্ন,দ
িযুওিসিদস্যুও্ন্,দবরোত্দ।দনত্চদরওিেকনওপও দবিজি দ তুওওওন—দোওঁ দ
স্তত দব্গিদত ওতইদএওির দগল্পদহন,দভওষওদনওদতওন্পকদআম ওদিুিরযুদ
ও্থওউওথনদ চওিপ্নদ যওই--দ তযমনদ হ্োদউও োদক্ু্িদ।দ দউওেওদ
তথ্ওদএওির দতর ্পইদিহ্  দমওেখও্নদতউঁ্েদযওকনওদযওনদ।দিরিওপদ
বমস্তদ তুওওওনউওি,দ োর িমদ যওদ চওকদোওইদ উও্রদ।দ দ দ ো্রদ তোওমও্ওদ
তওন্োদহ্রদএইদএোদরস্তু দবমওহও্ দোর িমদিঠওদওতদচওকদ?দতচও্খ দ
ুৃিষ্টদহওি ্নদযওনদ-দএোদরস্তুকদআ্েদউৃিথরত্োদ!দম্ন দম্্যুদগুনগুনদ
ও্ দক্ঠদ“আিমদরহুদরওবনওনদপ্রওণউ্ণদচওই,দরিঞ্চোদও্ দরওঁচও্পদ
আমওন...”দ।দ ক্ও্দ হ্নদ তওওনকদএওদ দ িওস্দবও্ো্নদ ঢর ্ওদ উিেদ।দ
মওবও্নওররদদফর ওর কওও দ“কনওনদট্দত ্ভওপরিন”দখর্পদআরও দউে্োদ
রিবদ।দ“ওৃিষওও্ত দদ ্দেিযুদফবপদ সউওুনদনন,দমওনরষ্ওদতিও্নদ
ও্ ,দ োও্ওদ উূণোরূউদ প্রুওনদ ও ওদ।”দ স্বওভওিরওদ ওৃিষওও্ত দ ওথওদ
র্প,দউৃিথরত দমওনরষ্ওদিযিনদআত্ও দিু্নদবর্চ্নদপ্র্নওতনতনদ
রওোোওদ তপ্র ণদও্ িে্পন,দ িি্ওওওর  দউওহও্ে দগও্নদোওঁ দ তকোদ।দ
এইদদতওউও্ন -ইদমওনরষদিোিন,দতযদতওউও্নদ ্ন্েদআত্ও দিু্ন দ
তবইদই্পক্ট্রিনওদমক্ওদ।দনও,দতরি ্নদউেওদযওওদআরও দ ওস্তওনদ।দদদ

দ
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সধও দআশরোওোদণুরখও ওাধওয়দ

দদদদদদ দ-দশওওনদচর্ও ওাধওয়

রওংপও দদনরতওগ ণদকদতওোতনদিিকওরযুরস্ও দরিমদ
িররোো্ন দবূচনও

 িনিদিো্ও দতিষও্্োদ তযদবরদরওগিওপতদমনতষতদরওংপওদোথওদ
ভও ্ো দ নরতওগ ্ণ দ িরিভন্নদ তক্ত্দ তনোৃবেদ িু্নিে্পনদ োওঁ্ু দ
ম্্যুদবযুও দআশু্োওষদমর্খওউও্যুও্ন দ ভূিমওওদ িেপদ রুঃবওহবতদএরংদ
রহুমরখতদঅিভনর্বেদ জ্জ্বপ।দ১৮৬৪দবও্প দ২৯দতিদতরনদআশু্োও্ষ দ
তন্মদহন,দএইদরে দোওঁ দত্ন্ম দবও্োিোরষোদউূণোদহপ।দএইদু তরোদবম্নদ
রওংপও দএরংদভও ্ো দইিোহও্বদউি রোোনদএ্ব্েদপ্রচর  দএরংদদতবইদ
উি রোো্ন দতযদবরদমগিপতনওদিুওদোও দরততদরহুদতক্ত্ইদ িনিদ
িো্ও দরওগিওপতদমনতষত ওদরউনদও্ িে্পন।দআশু্োও্ষ দওমোরহুপদ
ততরনদএরংদোওঁ দততরদেিওনদরওংপও দবমওতদকদিিকওরযুরস্ওনদতযদবরদ
যরগও্ওও তদউি রোো্ন দবূচনওদহনদোও্োদোওঁ দঅরুওনদএইদপ্রর্ন্ধ দ
মূপদিরষনরস্তু।

দদ
 িনিদিো্ও দশুরু্োদরওগিওপত দনোর নদিচ্ওদকদওমোপ্র্চষ্টও দ

রযুওউওোওদিেপদআচিযোযুতনও।দোও দউি ি্দিেপদস্ির দবমও্ত দপ্রওনদ
বমস্তদ রুরোপোও দওও ণদঅনরবন্ধওনদকদবম্ভওরযুদপ্রিোওও ্ওদতিে্ন।দ
প্রওনদ বরদ রওগিওপতদ মনতষতইদ বমওতরযুরস্ও দ প্র্নওতনতনদ বংস্ও্ দ
 উযরক্তদিিকও দপ্রবও দএরংদিিকওরযুরস্ও দউি রোো্ন দকউ দততও দ
িু্ন্েন।দ ওতওদ ওম্মওহনদ ওনদ(১৭৭২-১৮৩০)দ১৮১৭দবও্পদিহ র্দ
ও্পতদ স্ওউ্নদ বিরিনদ অংিদ িন্নিে্পন।দ তহনি দ পরইদ িভিভনওনদ
িড্ ওিতকদ(১৮০৯-৩১)দিহ র্দও্প্ত দিিকওদিহ্ব্রদোওঁ দস্বপ্ওনরদ
ততর্নদমরক্তিচ্ও দতযদআ্পওওদজ্ওিপ্নদিগ্নিে্পনদোও দমগিপমনতদ
প্রভওদুতরোস্ওনতদ হ্নদরওগিওপতদ যররবমও্ত দযওত্ওউ্থ দ িুিও তদ হন।দ
ওমোরত দ ঈশ্ব চন্দ্রদ িরুযুওবওগ দ (১৮২০-৯১)দ োওঁ দ রহুির্দ বংস্ও -
 ্ুযুও্গ দম্্যুদিিকও দপ্রবও্ ,দির্িষোদস্ততিিকও দপ্রবও্ ,দির্িষদ
গুরুবেদিু্নিে্পন।দনরওগোদির্ুিত্ু দম্্যুকদতওঊদতওঊদরওংপও দ
প্রচিপোদ িিকওরযুরস্ওনদ যর্গওউ্যওগতদ উি রোোনদ আন্োদ  ্ুযুওগতদ
হ্নিে্পন।দএঁ্ু দম্্যুদরযুরবওনতদতডিভডদতহনও দ(১৭৭৫-১৮৪২),দ
যওতওদ  ইিপনওমদ তও তদ (১৭৬১-১৮৩৪)দ কদ আ্পওতওন্ও দ ডওফদ
(১৮০৬-৭৮)দএরংদইস্দইিন্নওদতওওম্ওিন দব ওও তদআইনদ উ্ুষ্টওদ
তনদিরিঙ্ককনওিও দতরথর্ন দ(১৮০১-৫১)দনওমদবরউি িচো।দদ

দ

১৭৫৭’ দউপওিত দযর্দ্ধ দউ উ ইদইস্দইিন্নওদতওওম্ওনতদউূরোদ
ভও ্োদ ওতবেদও ্োদশুরুদও্ দএরংদউ রোোতদ১০০দরে্ দিরেিিিদ
আি্উোযুদপ্রওনদবও ওদভও ্োদেিে্নদউ্ে।দ১৮৫৮দবও্পদতওওম্ওনত দ
হওোদ তথ্ওদ বি ্নদ ভও ্ো দ িওবনভও দ িরেিিিদ ব ওও দ ব ওবি দ
গ্হণদও্ ।দইস্দইিন্নওদতওওম্ওনতদোও্ু দ ওতবেদচওপও্নও দতনযুদতযদ
্ ্ণ দিিকওদরযুরস্ও দপ্র্নওতনদোও ইদপ্রচপনদও্ িেপ।দিিকও দ
রযুওউওদ প্রবও দ রওদ মও্নওন্নন্ন দ ির্িষদ তওওনদ িচ্ওদ োও্ু দ িেপদ
নওদরপওদযওন।দো্রদপ্র্নওত্ন দখওিো্ দদদিিকও্ক্ত্দিওেরদ িওেরদ
উি রোোনদ তওওম্ওনত দ  ওত্বে দপ্রথমদ িুওদ তথ্ওইদআব্োদশুরুদ
ও্ ।দ িরেিিিদভও ্ো দ িিকওতগ্ো দঅনওনযুদউি রোোনদআ্পওচনওদ
ও ও দআ্গদআশু্োও্ষ দপ্রব্গিদিফ্ দযওকনওদযওও।দদ দ
দ দ দ দদ

আশু্োও্ষ দ  জ্জ্বপদ েওত্ততরনদ কদ ওমোততর্ন দ
বূচনওদ

দ দ
আশু্োও্ষ দউি রও্  দআিুদরওবস্ওনদহুগিপদততপও দিত ওিদ

গ্ও্ম।দিওন্তুদআশু্োও্ষ দিউোও,দপব্ধপ্রিোষ্দডওক্তও ,দগগিওপ্রবওুদপ্রথ্মদ
 তে দএরংদউ্ দুিকণদওপওওোওনদরবরওবদও ্োন।দআশু্োও্ষ দ
তন্মদওপওওোওনদএরংদোওঁ দিিকওদকদওমোততরনদওপওওোও্োই।দোওঁ দ
মওদতগতেওি ণতদতুরতদঅোযু্দতোতস্বতদকদস্বও্তন্চোওদমিহপওদিে্পন।দ
ির্ুযুওসবওহতদ চ্চম্যুিরতেদগগিওপ্রবওুদতম্ওরতদআশু্োও্ষ দপ্রিোভও দ
িরওও্িদবির্িষদযত্নিতপদিে্পন।দ

ুিকণদওপওওোও দবও থদবররওরোনদস্র পদ তথ্ওদ ১৮৭৯দবও্পদ
প্র্রিিওওদউ তকওনদউওিদও্ দআশু্োওষদতপ্রিব্ডিন্সদও্প্তদভিতেোদ
হনদএরংদ ১৮৮৪দবও্পদগিণ্োদপ্রথমদ তশ্রণত্োদপ্রথমদহ্নদ িরদএদ
উওিদও্ ন।দোওঁ দউ তকও দএইদবওফপযুদএোইদঅবওমওনযুদিেপদতযদ
িরশ্বিরুযুওপ্ন দ উ রোোতদ বমওরোো্নদ  উওচওযোযুদ এইচদ িতদ ত নল্ডস্দদ
আশু্োও্ষ দ ওৃিো্বে দ ওথওদ ির্িষভও্রদ  ্লেখদ ও্ ন।দ ১৮৮০দ
বও্পদ এফদ এদ ক্ও্ব দ েওত্দ আশু্োওষদ ইংপযুও্ন্ দ Messengerদ
ofদMathematicsদতওনোও্পদ“ExtensionsদofদaদTheoremদofদ
Salmon”দনও্মদএওিিদগ্রষণওদউত্দপ্রওওিদও্ নদএরংদ িরদএদ
উওিদও ও দ রে্ ইদ LondonদMathematicalদ Societyদ োওঁ্ওদ
বভযুদ িহ্ব্রদ ম্নওনতোদ ও্ ।দ ভও োতন্ু দ ম্্যুদ িোিনইদ প্রথমদ
এইদবম্ওনদঅতোনদও্ ন।দ১৮৮৫দবও্পদগিণ্োদএমদএদউ তকওনদ
আশু্োওষদ আরও কদ প্রথমদ তশ্রণত্োদ প্রথমদ হনদ এরংদ বমওরোো্নদ
 উওচওযোযুদিবদিউদইপরওিোদআরও দোওঁ দ জ্জ্বপদবওফ্পযু দওথওদ ্লেখদ
ও্ ন।দপ্রবগিোদিোিনদআ কদতওনওনদতযদআশু্োওষদআইনদউেওদশুরুদ
ও্ ্েনদএরংদতবখও্নকদতম্ওিভিতেওদএওিিদস্বণোউুওদই্োওম্্যুইদ
তউ্ন্েন।দ আই্ন দ েওত্দ আশু্োওষদ ১৮৮৬দ বও্পদ Naturalদ
Sciences,দঅথোওসদPhysicsদএদএমদএদএরংদতপ্রমচওঁুদ ওনচওঁুদরৃিতেদ
(ইং্ িত্োদএইদ রৃিতেদPremchandদRoychandদScholarshipদ
রওদPRSদনও্মইদবমি্ওদউি িচো)দউ তকওনদউওিদও্ ন।দ১৮৮৮দ
বও্পদআই্ন দিডগ্তদিরদএপদউওিদও্ দআশু্োওষদওপওওোওদহওইদ
তওও্িোদআইনততরতদিহ্ব্রদোওঁ দতউিওগোদততরনদশুরুদও্ ন।দ১৮৯৪দ
বও্পদিোিনদআই্ন দডক্ট্ িদিডগ্তদDoctorদinদLawদঅতোনদও্ ন।দ
১৮৯৮দ বও্পদ তি্গও দ পদ তপ্রও্ফব দ িহ্ব্রদআশু্োওষদওপওওোওদ
িরশ্বিরুযুওপ্নদও্নওিিদরকৃ্তোওদ তুনদ তযগুিপদউ্ দTheদLawদofদ
PerpetuitiesদinদBritishদIndiaদদনও্মদপ্রওওিিোদহন।দ

১৮৯৪দ বও্পদআশু্োওষদওপওওোওদ হওইদ তওও্িো দ িরচও ্ও দ
উুদগ্হণদও্ নদএরংদঅনযুওনযুদরহুির্দুওিনবেদব্ত্ত্বক,দ১৯২৩দবও্পদদ
অরব দনওদতনকনওদউযোযু্দএইদউ্ুদওওতদও্ ন।দ১৯২০দতোদও্নওদ
মও্ব দতনযুদিোিনদরওংপও দপ্র্ওনদিরচও উিোদিহ্ব্রদওওতদও্ ন।দ
িরচকণদিরচও ওদিহ্ব্রদআশু্োওষদপ্রওনদ২০০০দমওমপওনদ ওনদতুনদ
যও দম্্যুদ তরিদ িওেরদউ রোোতদবম্নদঅনযুদঅ্নওদমওমপওনদওও্তদ



Durga Puja 2014www.batj.org 17

স্যার আশুযোর মশখযপযধ্যার

পও্গ।দ আইনততরতদ িহ্ব্রকদ আশু্োও্ষ দ উবও দ িেপদ রযুওউও,দ
িওন্তুদ িোিনদ অ্নওদ অল্পদ তরো্নদ এরংদ অল্পদ রন্বদ তযদ তিতনিোদ
ও ্োদ ওততদ হনদোও দওও ণদএইদরযুরস্ওনদোওঁ দউ্কদওপওওোওদ
িরশ্বিরুযুওপ্ন দ ওও্তদ তরিতদ বমনদ তুকনওদ বম্ভরদ িেপ।দ হওই্ওওিোদ
তথ্ওদঅরব দতনরও দউ্  দরে দআশু্োওষদ িওপদিহ্ব্রদএওিিদ
মওমপও দুওিনবেদ িন্নদউওিনওদযওন।দএইদমওমপওনদোওঁ দউওি শ্রিমওদ
িঠওদহ্নিেপদআেওইদপওখদিওওও!দদ িওপদিহ্ব্রদোওঁ দখযুওিোদওোিওদ
িেপদউওি শ্রিম্ও দএইদউি মওণিিদোও দবওকযুদরহনদও্ ।

দ
তউিওনদ আইনততরতদ হ্পকদ গিণোিও্স্ত দ প্রিোদআশু্োও্ষ দ

আওষোণদওখনকদও্মদিন।দ১৮৮০দতথ্ওদ১৮৯১দএ দম্্যুদিোিনদ চ্চো দ
গিণ্োদওর িেিি দমোদগ্রষণওউত্দপ্রওওিদও্ নদএরংদআইনততিরওও দ
উওিওউওিিদ গিণোজ্ঞ্ু দ নওনওদ ব্ম্প্নদ িননিমোদ অংিগ্হণদ ও্ দ
গিণ্ো দ িরিভন্নদ িওখওনদ িন্ত দ অরুওনবম্বিপোদ রকৃ্তোওিুদ তুন।দ
এদ েওেওকদ গিণোিও্স্তদআশু্োও্ষ দ অবও্ও ণদ ররযুসউিতে দ উি চনদ
রহনদ ও ্েদ ১৮৯৩দ এদ প্রওওিিোদ Anদ Elementaryদ Treatiseদ
onদtheদGeometryদofদConics।দ১৮৭৬দবও্প,দপ্র্ওনোদডওক্তও দ
ম্হন্দ্রপওপদব ওও্  দ ্ুযুও্গ,দিরজ্ঞওনদচচোওদকদগ্রষণও দ চ্চো দ
তওন্দ্রদিহ্ব্রদওপওওোওনদTheদIndianদAssociationদforদtheদ
CultivationদofদScienceদপ্রিোিষ্োদহন।দআশু্োওষদ১৮৮৭দতথ্ওদ
১৮৮৯দউযোযু্দএখও্নদগিণোদকদউুওথোিরুযুও দিরিভন্নদিওখওনদিনমিনোদ
উেও্োন।দতম্ওরতদেওত্দকদপ্রিোভও্ দগিণোজ্ঞদিহ্ব্রদআশু্োওষদ
প্রিোষ্ওপওভদও্ িে্পনদোওঁ দততর্ন দপ্রথমদিোনদুি্ও দম্্যুই।দদ

আ র্িনওদ িরজ্ঞওনচচোওনদআ্তোওিোওদ মও্ন দ গ্রষণওদ ভও ্োদ
 িনিদিো্ও দতিষদ রুইদুি্ও দআ্গদির্িষদহনদিনদরপওদযওন।দ
এইদ প্রব্গিদ এিওদ হনোদ অ্ন্ও ইদ তওনওদ তনইদ তযদ তযদ উওঁচতনদ
িরজ্ঞওনত দঅরুও্নদভও োতনদগ্রষণওদির্শ্ব দিরজ্ঞওনবভওনদউি িচিোদ
তউ্োদশুরুদও্ দোওঁ্ু দম্্যুদআশু্োওষদিে্পনদএওতনদ(অনযুদচও দ
ত্ন দনওমদআচওযোযুদতগুতিচন্দ্রদরবর,দআচওযোযুদপ্রফর লেচন্দ্রদ ওন,দডওক্তও দ
ম্হন্দ্রপওপদব ওও দএরংদডঃদপ্রমথনওথদরবর)।দ ‘িরজ্ঞওনপকত দিপ্রনদ
উিচিমমি্ ’দতথ্ওদ‘তনমওপযুখওিন’দএ্নদ‘ুতনহতনওদতননত দপজ্ওনোদ
িি্ ’দউ ও্নও দতনযুদ রতন্দ্রনওথদোওঁ দিপ্রনদরন্ধর দআচওযোযুদতগুতি্ওদ
অিভন্নদতওিন্নিে্পনদোওঁ দ‘ওল্পনও’দওওরযুগ্্থে।দ

আশু্োও্ষ দউওিন্্োযু দস্বতওৃিোদতুিদির্ু্ি দনওমতদপ্রিোষ্ওনদ
তথ্ওদআ্ব।দপন্্ন দ  নযুওপদএিিনওিিওদ তবওবওইিি,দএিডনর ও দ
 নযুওপদতবওবওইিি,দআইি িদ নযুওপদএওও্ডিমদকদউযুওি ্ব দতবওবওইিিদ
ুযুদিফততক্দদোওঁ্ওদতফ্পওদিনরোওিচোদও্ ।দনরদ্ত্উ দবংসৃ্োদউি ষুদ
তথ্ওদোওঁ্ওদ‘ওওরযুরওচস্পিো’দকদ‘ব স্বোত’দ উওি্দতুকনওদহন।দোওঁ দ
মস্তদতগওঁ্ফ দব্গিদএইদতিষদ উওি্িি দঅবওমজেবযুদোওঁ্ওদএ্নদতুনদ
বর িবওদরওগিওপত দতুকনওদ ‘বগুম্ফ-ব স্বোত’দ উওি্!দমওোৃভওষওদএরংদ
মওোৃভূিম দ মযোওুওদ  কওনদআশু্োও্ষ দ িনভোতওদ রজ্রওন্দ িেপদবুও-
তবওচ্চও ।দ োওঁ দ তুিরওবতদ োওইদ োওঁ্ওদ রগি-িওুূোপদ রওদ রওংপও দ রওরদ
র্পকদবম্ওনদতওনওন।

আশু্োওষদ িন্তদ ১৯০৮দ বও্পদ ওযুওপওওিওদ মযুওথও্মিিওযুওপদ
তবওবওইিিদ প্রিোষ্ওদ ও্ নদ এরংদ আমৃোর যুদ এ দ তপ্রিব্ডন্দ িহ্ব্রদ
ওওতদও্ ন।দ১৯১১দবও্পদিরেিিিদবম্ওিদোওঁ্ওদনওইিদ(বযুও )দ উওি্দ
তুন।দ Indianদ Scienceদ Congressদ এ দ প্রথমদ অি্্রিনদ হনদ
ওপওওোওনদ ১৯১৪দ বও্পদ বযুও দআশু্োও্ষ দ বভওউিো্বে।দ রওংপও দ
বও্ও ণদমওনর্ষ দওও্েদঅরিযুদআশু্োও্ষ দখযুওিোদপ্র্ওনোদতু্ি দ
িিকওতগ্োদোওঁ দরহুমরখতদঅরুও্ন দতনযু।দএইদিরষনিি্োদযওরও দ
আ্গদইং্ তদ ওত্বে দপ্রথমদএওি’দরে্  দিিকওনতিো দ রু-এওিিদ
িুওদতু্খদতনকনওদযওও।দ

দদদ

ভও ্ো দ িিকওরযুরস্ও দ উি রোো্নদ তওওম্ওনত দ
 ্ুযুওগদ

দদদদ
১৮১৩দবও্পদিরেিিিদব ওও দইস্দইিন্নওদতওওম্ওনত দচওিোও দ

উরনরোহওপদও ও দ বমন,দ তওওম্ওনত দ  ওত্বে দপ্রথমদ চও দ ুি্ও দ
অিভজ্ঞোও দআ্পও্ও,দ ভও ্োদ িিকওিরস্তও্  দপ্র্নওতনতনোওদ এরংদ
োও্োদতওওম্ওনত দু ওিন্বে দওথওদ ্লেখদও্ ।দিিকও দমও্নওন্নন্ন দ

তনযুদ এইদ চওিোও দ রওিষোওদ এওদ পকদ িওওও দ রও্তিকদ ্ওযোযুদ ও্ ।দ
১৮১৭দ বও্পদ ওপওওোও দ িহ র্দ ও্প্ত দ স্ওউনওনদ এইদ রও্ত্ি দ
র ওদেদওও্তদতপ্গিেপ।

দদদ
িরেিিিদব ওও্  দ ্লেখ্যওগযুদউ রোোতদউু্কউদআ্বদ১৮৩৫দ

বও্পদযখনদইং্ িতদভওষও্ওদভও ্ো দ চ্চিিকও দএওমওত্দমও্যুমদ
িহ্ব্রদতরওষণওদও ওদহন।দএইদিবদ্ধও্দিওব্ও দিুওদতথ্ওদহনোদ
যর্গওউ্যওগতদ িেপদ িওন্তুদ এ দ তপ্র ণওদ এ্বিেপদ গভনো্  দ আইনদ
 উ্ুষ্টওদপডোদিমওবদরযুওিরংিনদতমও্প দবরিচি্োদিওন্তুদউকউওো রুষ্টদ
অিভমোদতথ্ওদ-দযওদMacaulay’sদMinutesদনও্মদনিথভূক্তদহ্নদ
আ্েদির্ুিতদিওবওদকদিওিবোদভও োতন্ু দঅবমদএরংদঅরজ্ঞওউূণোদ
বম্্ওো দ এওিিদ ঐিোহওিবওদ ুিপপদ িহ্ব্র।দ দ তমও্প দ ম্োদ
ভও োতন্ু দ মওোৃভওষওগুিপদ িেপদ ‘languageদ ofদ slaves’।দ িোিনদ
আ কদএও্ওউদএিগ্নদম্রযুদও্ িে্পনদই ্ ও্উ দভওপদতওওনকদ
উওঠওগও্  দ এওিিদ ‘তিপফ’দ এদ  ওখওদ বওিহোযুওতিোো দ গুণগোদ মওনদ
ভও োদএরংদআ রদতু্ি দবমূ্ণোদবওিহোযুভওন্ও্  দতচ্নদ চ্চো ।দ
তমও্পদঅরিযুদপ্রওচযুিরুযুওরতেওনদোওঁ দিন্ত দউওিন্্োযু দঅভওরদোওঁ দ
Minutesদএদস্বতওও দও্ ন।দো্রদ িোিনদ তযদোওঁ দ িন্ত দ তু্িদ
এরংদভও োর্ষোদদপ্রওচযুিরুযুওিরিও ু্ু দব্গিদআ্পওচনওদও্ ইদোওঁ দ
অিভমোদপ্রওওিদও ্েনদএদওথওকদর্পন।দ

প্রবগিোদ ম্নদ  ওখওদ ভওপদ তযদ তমও্প ইদএওতনদস্বনওম্নযুদ
তুিরওবতদবযুও দ ইিপনওমদততওন্সদ১৭৮৪দবও্পদওপওওোওনদপ্রওচযুিরুযুওদ
চচোও দতনযুদএিিনওিিওদতবওবওইিিদস্ওউ্ন দপ্র্ওনদ ্ুযুওক্তওদিে্পনদ
এরংদএখও্নই,দ১৭৮৬দবও্প,দিোিনদপ্রথমদোওঁ দগ্রষণওপব্ধদঅিভমোদ
প্রচও দ ও্ নদ তযদ ক্ওিবওওপদ পওিোনদ এরংদ গ্তওদ ভওষওদ খররদ বম্ভরদ
বংসৃ্োদভওষওদতথ্ওদ দূ্োদএরংদঅ্নওদিুওদতথ্ওদবংসৃ্োদপওিোনদ
কদগ্তওদভওষও দোর পনওনদমওিতোোো ।দ

দদদদদদ
বম্ন দরযুর্ও্নদ িরিচ্ছন্নদএরংদঅবংপগ্নদএইবরদপ্রস্তওরগুিপদ

ভও ্ো দ িিকওরযুরস্ওদ বম্্ওোদ িওবও্ু দ  ুওবতনোও ইদ উি চনদ
রহনদও্ ।দিিকও দপ্রবও দকদমওনদবম্্ওোদনোর নদিচ্ওদকদউি ওল্পনও দ
প্র্নওতনতনোওদআ্েদএইদ উপিব্ধদতথ্ওইদইস্দইিন্নওদদতওওম্ওনত দ
তরওডোদঅফদও্ট্ও্প দবভযুদবযুও দচওপোবদ ডদ১৮৫৪দবও্পদপন্নদতথ্ওদ
ওপওওোওনদ গভণো দ পডোদ ডওপ্হৌিব দ ওও্েদ ভও ্ো দ িিকওরযুরস্ওদ
বম্্ওোদ এওিিদ িরস্তওি োদ বরউওি িমওপওদ উওঠওনদ তযিওদ Wood’sদ
DespatchদonদEducationদনও্মদউি িচো।দএইদবরউওি িগুিপ দ
িভিতে্োইদউ রোোতদও্নওদুিওদ্্ দএওিিদবরোভও োতনদিিকওনতিোদ
ুওনওদরওঁ্্দযও দপ্রভওরদিিকও দবরোস্ত্ দেিে্নদউ্েদরপওদযওন।

এইদতডবউযুও্চ দবরউওি িগুিপ দম্্যুদঅ্োদু র িিদএইদপ্রর্ন্ধ দ
তনযুদ ির্িষভও্রদপ্রওবিগিও।দপ্রথমিিদ হপদ িিকও দ মও্যুমদ িহ্ব্রদ
ইং্ িত দ ব্গিদ মওোৃভওষওগুিপ্ওদ স্বতওৃিোদ তুকনওদ এরংদ িদ্োতনিিদ
হপদ পন্নদ িরশ্বিরুযুওপ্ন দ ্ওঁ্চদ ওপওওোও,দ র্ম্বদ এরংদ মওদ্রও্তদ
িোনিিদ িরশ্বিরুযুওপনদস্ওউনদও ও।দএইদ রু িিদ িরষ্ন দঅগ্গিো্োইদ
আশু্োও্ষ দঅরুওনদঅবও্ও ণ।দোওইদ তবইদপ্রব্গিদযওকনওদ যওও।দ
১৮৫৭দ বও্পদ প্রস্তওিরোদ এইদ িোনিিদ িরশ্বওিরুযুওপনদ িোনিিদ িহ্ দ
স্ওিউোদহন।

রগিভগিদ প্রস্তওর,দ িরশ্বিরুযুওপনদ বংস্ও দ প্রস্তওরদ কদ
তওোতনদিিকওদআ্্ওপনদ

দ
িরেিিিদ ভও ্ো দ ইিোহও্বদ িরিদ িো্ও দ প্রথমদ ুিও্ওদ

এওিিদরিওি্ওওপদরপওদতয্োদউও্ ।দইং্ িতদিিিকোদরওগিওপতদোও্ু দ
প্রিোদিওবও্িণত দঊদ্ধোদএরংদমরষমযুমূপওদরযুরহও্ দযখনদকর ব্ধদকদ
ির ক্তদোখনইদততোদনযুওথওিন্নপদওওতোনদ(১৮৫৯-১৯২৫)দভওইব নদ
িহ্ব্রদওপওওোওনদএ্পনদ১৮৯৮দবও্প।দিিিকোদভও োত্ন দপ্রিোদ
ওওতোনকদ রন্ধর ভওরওউন্নদ িে্পনদ নওদ ওও ণদ অনযুদ অ্নওদ ইং্ ্ত দ
মোদিোিনকদম্নদও ্োনদতযদিিিকোদভও োতন ওদইং্ তদিওব্ন দ
বরফপগুিপ দপ্রিোদয্থষ্টদওৃোজ্ঞদনন।দদ১৮৯৮দতথ্ওদ১৯০৫দউযোযু্দ
ওওতোনদ রেপওিদ িহ্ব্রদ ভও ্োদ িে্পনদ এরংদ ভও্পওম্দ িমিি্নদ
অ্নওদউি রোোনদিোিনদআন্োদতচষ্টওদও্ িে্পন।দএ দম্্যুদতযদ রু িিদ
উি রোোন-প্রস্তওরদিিিকোদরওগিওপত্ওদির্িষভও্রদনওেওদিু্নিেপদোওদ
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িেপদভও োতনদিরশ্বিরুযুওপনদবংস্ও দপ্রস্তওরদএরংদ‘রগিভগি’দপ্রস্তওর।দএদ
রু িিদপ্রস্তওরইদ১৯০৪দবও্পদআইনবভও দঅনর্মওুনদ তউ্নদব ওও তদ
িবদ্ধও্রূ্উদগৃহতোদহন।দ

দ
রগিভগিদপ্রস্তওরদরওগিওপতদবমও্ত দতচও্খদতুখওদতুনদইং্ ্ত দ

িহ র্-মরবপমওনদ বওমওিতওদ ির্ভু্রও্্ওদ রওিে্নদ িন্ত্ু দওও্তদ
পওগও্নও দঅউ্চষ্টওদিহ্ব্র,দআ দিরশ্বিরুযুওপনদবংস্ও দপ্রস্তওরদতুখওদ
তুনদ  চ্চিিকওরযুরস্ওনদ ব ওও তদ ওতৃেোবে্ওদ বরোগ্ওবতদ ও্ দ তোওপও দ
অিভবিন্ধদিহ্ব্র।দরগিভ্গি দিররূ্দ্ধদতযদআ্্ওপনদশুরুদহনদোও্োদ
বমস্তদ রওগিওপতদ বমওতদ তিে্নদ উ্েিেপদ রপওদ যওন,দ যিুকদ অ্নওদ
িিিকোদ রওগিওপতদ মরবপমও্ন দ ওও্েদ এইদ প্রিোরওুদ োও্ু দআিথোওদ
এরংদবওমওিতওদঅগ্গিো দপ্রিোদিহ র্দরওগিওপত দদ ুওবতনোও দউি চনদ
রহনদও্ দএ্নিেপ।দএইদ িুওদতথ্ওদতুখ্পদএইদবমনদতথ্ওইদ
িরেিি্ি দ‘divide-and-rule’দনতিোদির্িষভও্রদফপপ্রবূদহ্োদশুরুদ
ও্ দএরংদএ দবমওিপ্তদহনদ১৯৪৭দবও্পদ‘divide-and-quit’দএ দ
রগি-দএরংদভও ো-রযুর্চ্ছ্ু।

দদদদদদ
িিকওদ বংস্ও দ প্রস্তও্র দ িররূ্দ্ধদ তওোতনোওরওুতদ তনোৃরৃ্দ

এরংদ বও্ও ণদ মওনর্ষ দ প্রিোরওুদ িওবওশ্রণত দ ির ওগদ কদ ির িক্ত দ
ওও ণদহ্নদক্ঠদিঠওই,দিও্দিরওল্পদিিকওরযুরস্ওদওতদহ্রদএরংদওতদ
ভও্রদহ্রদোওদিন্নদতওওনদবরিনিদেোষ্টদিচ্ওদরওদউি ওল্পনওদতবইদমরহূ্োোদ
িেপদনও।দ রতন্দ্রনওথদ ‘ই িনভওিবোিিদ িরপ’দনও্মদএওিিদুতরোদপ্রর্ন্ধদ
িপ্খিে্পনদ “ির্িষদ প্র্নওতনদ হইনও্েদ –দ িন্ত্ু দ িরুযুওুও্ন দ
রযুরস্ওভও দিন্ত ওদগ্হণদও ও”।দউ্ দএওিিদতনবভওনদিোিনদআ কদ
এও্ওউদএিগ্নদএইমোদরযুক্তদও্ নদতযদ“আমও্ু দিিকও্ওদস্বও্তনদ
ওি রও দতনযুদতওোতনদ িরশ্বিরুযুওপনদপ্রিোিষ্োদওি রও দবমনদএখনদ
 উিস্োদহইনও্ে”।দএইদদপ্রিোরওুতদিচ্ও দঅগিদিহ্ব্রদএ্বদউ্েদ
ির্ুিত-িিকওদ রতো্ন দ প্র্নওতনতনোও।দ ইং্ িত-মও্যুমদ ওপওওোওদ
িরশ্বিরুযুওপন্ওদ ‘তগওপুতির দ তগওপওমখওনও’দ র্পদ অিভিহোদ ও ওদ
চওপরদ হন।দওপওওোওদ িরশ্বিরুযুওপ্ন দও্নওতনদ তব ওদেওত্দ ১৯০৫দ
বও্প দ তি্ষ দ িু্ওদআবন্নদএমদএদএরংদ িউদআ দএবদউ তকওদ
রতো্ন দ আহ্ওনদ তওনওন।দ উ্ দ অরিযুদ তনোও্ু দ উ ওম্িোদ এইদ
প্রস্তওরদওওযোযুও তদও ওদহনদিন,দযিুকদওপওওোওদএরংদমফস্ব্প দস্র প-
ও্প্ত দপ্রওনদ৫০,০০০দমোদেওত্-েওত্তদস্র প-ও্পতদতে্েদতরি ্নদ
আ্বদির্ুিত-িিকওদরতো্ন দপ্রোতিওদপ্রিোরও্ু।দতযদবরদগঠনমূপওদ
্ও ণওদ এইদআ্্ওপনদ তথ্ওদআ্বদ োও দ ম্্যুদ িেপদ মওোৃভওষও্ওদ
িিকও দমও্যুমদিহ্ব্রদগ্হণদও ও,দইং্ িতভওষওদতিখওদরও্যুোওমূপওদ
ও ওদএরংদএওিিদতওোতনদিিকও-উি ষুদগঠনদও ও।দএইদরিনওগুিপদ
রোোমওনদপ্রর্ন্ধ দমূপদিরষনরস্তুদননদর্পদএ্ু দিরি্ুদআও দনওদিগ্নদ
আশু্োওষদকদওপওওোওদিরশ্বিরুযুওপ্নদিফ্ দযওকনওদযওও।

িিকওবংস্ও্  দ মহওয্জ্ঞদআশু্োও্ষ দ িনভোতওদ কদ
রিপষ্দতনোৃবেদ

আশু্োওষদ তুিরযুওউতদ এইদ প্রিোরওুদ আ্্ওপন্ওদ বমথোনদ
তওনও্োদউও্ নদিন।দস্ব্ু্ি দমযোযুওুওদ কও দখওিো্ দস্র প-ও্পতদ
রতো্ন দিবদ্ধও্্ওদআশু্োওষদ‘তওোতন-বরোনওি’দর্পদঅিভিহোদও্ দ
র্পিে্পনদতযদোওঁ দিন্ত দ ্দেযুিযুদহ্রদতু্ি দোরুণদবম্প্রুওন্ওদ
ভৃোযুবরপভদম্নওভওরদএরংদএওগুঁ্নিমদএইদু র িিদপ্ররণোওদতথ্ওদবি ্নদ
আনও।দ তু্ি দ এইদ প্রিোরওুদ আ্্ওপ্ন দ ম্্যুইদ িিকওবংস্ও দ
িরপদ রগিতনদ আইনবভওনদ আ্পওচনও দ তনযুদ আ্বদ এরংদ আশু্োওষদ
এইদবভও দবভযুদিহ্ব্রদিু্ন দউ দিুনদএইদির্প দবমও্পওচনওনদ
অংিদ িন্নদ এ দ গঠনমূপওদ িুওগুিপ দ বং কণদএরংদ তনিোরওচওদ
িুওগুিপ দ উি রোো্নদ ব্চষ্টদ দ হন।দ আইনবভও দ এইদ িরোওোগুিপদ
আশু্োও্ষ দপ্রখ দররিদ্ধমত্ত্বও,দগভত দস্ব্ুি্প্রম,দযরিক্তরওুতদরওগ্তোওদ
এরংদিিক্তিওপতদিওব্ও দতথ্ওদওোিওদনযুযযুদপ্রওউযুদআুওনদও ওদবম্ভরদ
োও দবম্ব্ন্ধদ রুপোভদরওস্তররওিুোও দউি চনদরহনদও্ ।দ

ওপওওোওদ িরশ্বিরুযুওপ্ন দ ব্গিদআশু্োও্ষ দ েওত্ততর্নদ তযদ
বম্ওোদশুরুদহ্নিেপদোওদ িরিভন্নভও্রদআমৃোর যুদরতওনদিেপ।দ১৮৮৯দ
বও্পদমওত্দ২৫দরে দরন্বদিোিনদিরশ্বিরুযুওপ্ন দিবিন্্ও্ি দবভযুদ
ম্নওনতোদহন,দএেওেওদ িোিনদ তরওডোদঅফদস্ওিডতদইনদমযুওথও্মিিসিদ
এ দতপ্রিব্ডন্দিহ্ব্রদতরিদও্নওদরে দওওতদও্ ন।দযখনদিরেিিিদ

িওবনদ ভও োরওবতদ ির্িষোদ রওগিওপত দ ওও্েদ গভত ভও্রদ িনি্ো,দ
িঠওদতবইদবমন,দ১৯০৬দবও্প,দভওইব নদপডোদিম্ন্ওদআশু্োওষ্ওদ
ওপওওোওদ িরশ্বিরুযুওপ্ন দ উওচওযোযুদ িহ্ব্রদম্নওনতোদও্ ন।দএইদ
িবদ্ধও্িিদআশু্োওষ্ওদএওইদব্গিদএওিিদিরিওপদবর ্্যওগদএরংদএওিিদ
গুরুদুওিনবেভও দএ্নদতুন।দ১৯১৪দবওপদউযোযু্দিোিনদএওিওনওদএইদ
উ্ুদতথ্ওদতু্ি দিিকওরযুরস্ও দরযুওউওদকদবরুূ প্রবওি দউি রোোনদ
আন্োদবওহওযযুদও্ ন।দম্নদ ওখওদু ওও দতযদএইদবমনদ উওচও্যোযু দ
উুদ িেপদ অধরোিনও।দ ১৯২১দ বও্পদআরও কদআশু্োওষদ  উওচওযোযুদ
উ্ুদআ্বন,দিওন্তুদতবদওথওনদউ্ দআবওদযও্র।

দদদদদদ
 উওচওযোযুদ িহ্ব্রদ আশু্োও্ষ দ অনযুোমদ প্রথমদ ওওতদ িেপদ

তযবরদ স্র প-ও্প্ত দ েওত্-েওত্ত ওদ িিকওরতো্ন দ ডও্ওদ তরি ্নদ
এ্বিেপদ োও্ু দ এরংদ োও্ু দ ‘প্রশ্রনুওোও’দ স্র প-ও্পতগুিপ্ওদ
ব ওও তদ িিকও দ আকোওদ তথ্ওদ িরিচ্ছন্নদ ও ও দ িবদ্ধও্দ তথ্ওদ
রেপওি্ওদ ির োদ ও ও।দ িরশ্বিরুযুওপ্ন দ িিকওরযুরস্ওনদ মওোৃভওষও দ
অ্ভূোিক্তদ িন্নদআ্পওচনওদ তরিদও্নওদ রে দ ্্ দ চ্পিেপদএরংদ
১৮৯০দ এ দ ুি্ওদ তুিরন্ধর দ িচতে জেন,দ বওিহোযুবম্ওিদ রিঙ্কমচ্ন্দ্র দ
মোদতনোও্ু দউৃষ্্উওষওোওদব্ত্ত্বকদএিওদগ্হণ্যওগযুদহনিন।দ উওচওযোযুদ
িহ্ব্রদআশু্োওষদ চ্চিিকও্ও্ন্দ্রদমওোৃভওষওগুিপদরযুরহও দতুিরওবত দ
‘নযুওযযুদ অি্ওও ’দ িহ্ব্রদ আুওনদ এরংদ প্রচপনদ ও্ দ যওন।দ িওন্তুদ
আশু্োওষদ িরজ্ঞওনিিকও দ মও্যুমদ িহ্ব্রদ ইং্ িতভওষও্ওইদ  ও্খনদ
যও্োদ ‘উিচি্ম দআ্পওদ উিচি্ম দ তওনওপওদ িু্নইদ েওত্্ু দ ওও্েদ
তউঁেন’।দএখও্নদমতও দরযুওউও দএইদতয,দতওোতনদিিকওদআ্্ওপ্ন দ
ির্ ও্তদআশু্োও্ষ দহওোদ্্ ইদতওোতনদ িিকওদআ্্ওপ্ন দ রু িিদদ
মূপদপকযুদ–দদমওোৃভওষও দস্বতওৃিোদএরংদইং্ িতদিিকওদরতওনদ ওখওদ
–দউূণোোওদতউপ!দ

আশু্োও্ষ দ আ্গদ উযোযু্দ িরশ্বিরুযুওপনগুিপ দ ওওতদ িেপদ
তওরপমওত্দস্র প-ও্পতগুিপ দউ তকওিুদউি চওপনওদও ও।দিিকওুও্ন দ
তওওনকদভূিমওওদোও্ু দিেপদনও।দ১৯০৪দএ দই িনভওিবোিিদআই্ন দ
বর্যওগদ িন্নইদ আশু্োওষদ ওপওওোওদ িরশ্বিরুযুওপ্নদ তরিদ ও্নওিিদ
িরষ্নদনেওো্ওওতে দিিকওুও্ন দরযুরস্ওদচওপরদও্ ন।দ১৯০৮দতথ্ওদ
১৯১২দ বও্প দ ম্্যুদ ওপওিওখওনদ গিণো,দ ুিোনিওস্তদ এরংদ অথোনতিোদ
বহদননিিদ িরষ্নদউেও্নওদকদগ্রষণও দরযুরস্ওদহন।দ১৯০৯দবও্পদ
আইনদও্প্ত দতন্মদহন।দএইদবরদিরষ্ন দিরিভন্নদিওখওনদও্নওিিদ
তপ্রও্ফব দ(তচনও )দিন্নওগদও ও কদরযুরস্ওদহনদব ওও তদঅনরুও্ন।দ
ো্রদভও োতনদভওষওগুিপদিরশ্বিরুযুওপন-স্ত্ দউেও্নওদশুরুদহ্োদআ কদ
এওদুিওদবমনদতপ্গিেপ।দ

িরজ্ঞওনিওখওনদ  চ্চো দ িিকওুওনদ অরিযুইদ িেপদ আ কদ
রযুনবও্উক।দ ১৯১১দ বও্পদ  ওত্ওনতদ িুলেত্োদ স্ওনও্ি োদ হ্নদ
যওকনওনদ ব ওও্  দ ব্গিদ ব ওবি দ তযওগও্যওগদ ও ও দ বর্যওগদ
অ্নওিওদ কতণদ হ্নদ যওন।দ এদ েওেওদ ব ওও ির্ ও্তদ আ্্ওপ্নদ
রওংপও দ তনোৃবেদিওবওদইং্ ত্ওদও্ দ তুনদরওংপও-ির্দ্ষত।দোওইদ
অিোি ক্তদব ওও তদআিথোওদবওহও্যযু দবম্ভওরনওদপ্রওনদিরপরপ্তদহ্নদযওন।দ
িওন্তুদবহ্তদহওপদতে্েদতুকনও দউওত্দআশু্োওষদিে্পনদনও।দোওইদ
িরজ্ঞওনিওখওনদনেওো্ওওতে দিিকওুও্ন দবংওল্পদিোিনদোযুওগদও্ নিন।দ
তু্ি দঅরস্ওউন্নদিিকওনর ওগতদরন্ধর রওন্ধরদরওদউি িচোদমওনর্ষ দওও্েদ
িোিনদ চ্চিিকও দনও্মদবওহও্যযু দআ্রুনদ ওখ্পনদএরংদঅ্নওিওদ
অভওরনতনভও্রইদ বওহওযযুদ এপদ এওওি্ওদ বরপ্রিোিষ্োদ মওনর্ষ দ ওওেদ
তথ্ও।দ প্রিথোযিওদ আইনজ্ঞদ োও ওনওথদ উওিপোদ এরংদ  ওবিরহও তদ
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তরওষদ রুত্নইদ তওোতনদ িিকওদ আ্্ওপ্ন দ ব্গিদ তিেোদ িে্পন,দ
িওন্তুদওপওওোওদিরশ্বিরুযুওপ্নদিরজ্ঞও্নদ চ্চিিকও দতনযুদআশু্োও্ষ দ
প্র্চষ্টও্ওদ বমথোনদ তওনও্োদ োওঁ ওদ এিগ্নদ আ্বন।দ ১৯১২দ বও্পদ
োও ওনওথদ রু-ুফওনদ১৪দপকদিওওও কদ তরিতদ িরশ্বিরুযুওপন্ওদুওনদ
ও্ নদিরজ্ঞওনদকদওওি গি দিিকও দপ্রবও্ দওও্তদদপওগও্নও দতনযু।দ

ওথওনদর্পদ‘তহু তদ োনদতচ্ন’।দতহু তদআশু্োও্ষ দ ্ুযুও্গদ
এইদঅ্থোদ  বওননদিও্স্তদএরংদউুওথোিরুযুওনদ উওিপ্ো দ নও্মদ রু িিদ
অ্যুওউওদউুদবৃিষ্টদও ওদহনদযও দপ্রথমিিদআচওযোযুদপ্রফর লেচন্দ্রদ ওনদএরংদ
িদ্োতনিি্োদ িবদ িভদ ম্ণ দমোদ রুইদ ত্ন্ওদতুকনওদহন।দ ম্ণ দ
উ দএইদউ্ুদএ্বিে্পনদআ র্িনওদিরজ্ঞও্ন দআ দএওদিুওউওপ,দ
ডক্ট দ তমরনওুদ বওহও।দ এঁ্ু দ বরওই্ওদ িন্নদ আ্বনদ আশু্োওষ,দ
যিুকদযখনদোওঁ ওদোওঁ্ু দউ্ুদ তযওগদ তুনদোখনদআশু্োওষদআ দ
 উওচওযোযুদ নন।দআশু্োওষদ ওপওওোওদ িরশ্বিরুযুওপ্ন দ তনযুদ িন পবদ
ওওতদও্ দতয্োনদবম্ভরোদিিকও দপ্রবও দএরংদমও্নওন্নন্ন দপ্রিোদ
আ্ি ওদওোোরযু্রও্দতথ্ও,দশু র্দ চ্চউ্ু দুওিনবে্রও্দতথ্ওদনন।দ
রওংপও দ গভণো দ িপিনদআশু্োও্ষ দএইদআগ্হদপকদও্ দ ম্রযুদ
ও্ িে্পনদ“Asutoshদ……..দrepresentedদtheদUniversityদsoদ
completelyদthat,দforদmanyদyears,দAsutoshদwasদinদfactদ
theদUniversityদandদtheদUniversityদAsutosh”।

 ওবিরহও তদ তরওষদ ১৯১৪দ বও্পদ প্রওনদ বও্েদ ুিদ পকদ িওওওদ
তুনদযও দতথ্ওদতরওষ-অ্যুওউওদনও্মদআ কদচও িিদতচনও দবৃষ্টদহনদ
ফিপোদগিণো,দউুওথোিরুযুও,দ বওননদএরংদ িদ্ুিরুযুওনদতযগুিপদউওনদ
গ্ণিদপ্রবওু,দিডদএমদরবর,দিউদিবদিমত্দএরংদএবদিউদআগও ওও ।দ
১৯১৪’ দ মওচোদ মও্বদ আউও দ বও ওর পও দ ত ও্ডদ িরশ্বিরুযুওপ্ন দ
িরজ্ঞওনদ ও্প্ত দ িভিতেপ্রস্ত দ স্ওিউোদ হন।দ এইদ িরজ্ঞওনদ ও্পতদ
ভও ্োদআ র্িনওদিরজ্ঞওনদিিকওদকদগ্রষণও দঅনযুোমদপ্র্ওনদতওন্দ্রদ
হ্নদ ক্ঠ।দ িউদ িবদ  ওন,দ িবদ িভদ  মনদ েওেওকদ এ দ ব্গিদ বংিলিষ্টদ
িরজ্ঞওনত্ু দম্্যুদ িে্পনদব্োযুন্দ্রনওথদরবর,দ তমরনওুদবওহও,দ িিিি দ
িমত্,দিনিখপ জেনদতবন,দফণতন্দ্রনওথদতরওষদকদজ্ঞওনচন্দ্রদদতরও্ষ দমোদ
আ্তোওিোওদখযুওিোবম্ন্নদিিকও-গ্রষও ও।দএঁ ওকদবরওইদিরজ্ঞওনদ
ও্প্তদ এ্বিে্পনদআশু্োও্ষ ইদ  ্ুযুও্গ।দ িরজ্ঞওনদ চচোও দ এইদ
অবও্ও ণদবর্যওগগুিপদঅিোদঅল্পবম্ন দম্্যুদবৃিষ্টদহনদপ্র্নওতনতনদ
অিোি ক্তদব ওও তদঅনরুওনদেওেওই।দিরশ্বিরুযুওপ্ন দঅনযুওনযুদিওখওকদ
িওন্তুদঅর্হিপোদিেপদনও।দ১৯২০-২১দবও্পদখন ও দওর মও দগুরুপ্রবওুদ
িবংহদ প্রওনদ ে’পকদ িওওওদ িরশ্বিরুযুওপন্ওদ তুনদ যও দ তথ্ওদ ফওইনদ
আিোব,দভওষওোত্ত্ব,দওৃিষিরুযুও,দউুওথোিরুযুওদএরংদ বওন্নদউওঁচিিদতচনও দ
বৃষ্টদহন।দদওপওিওখও দিরিভন্নদিরভও্গদতযদবরদউিন্োদঅ্যুওউওদিে্পনদ
োওঁ্ু দম্্যুদভওষওোওিত্ত্বওদবরনতিোদওর মও দচ্্ওউও্যুওন,দু ত্নিচন্দ্রদতবনদ
কদবরওর মও দতবন,দুওিোিনওদরে্তন্দ্রনওথদিতপদকদবরোউিলেদ ও্ওওৃষ্ণণ,দ
ইিোহওবিরুদএইচদিবদ ওন্চৌ র্ তদএরংদ ্মিচন্দ্রদমতরমুও দপ্রমরখ।দ
ডক্ট দ  ও্ওওৃষ্ণণদ আশু্োও্ষ দ বম্্ওোদ রপ্োদ িগ্নদ র্পিে্পনদ
“geniusদanticipatesদexperienceদwillদdeliver”।দআশু্োওষদদ
অ্উকওওৃোদঅজ্ঞওোদিিকও-গ্রষ্ও দম্্যুকদতযদপ্রিোভও দআভওবদ
খর ঁ্তদতউ্োনদোও দঅনযুোমদ ুওহ ণদ ও্ওওৃষ্ণণদিন্ত।দআশু্োওষদ
োওঁ্ওদ মহতিূ দ িরশ্বিরুযুওপ্ন দ বও্ও ণদ তপওচও ও্  দ উুদ তথ্ওদ
ওপওওোওনদিন্নদআ্বনদউিন্ো-প্রর দআচওযোযুদদরে্তন্দ্রনওথদিত্প দ
তওনগওন!দ ও্ওওৃষ্ণণদউ্ দঅসি্ফওডোদিরশ্বিরুযুওপ্নদঅ্যুওউওদএরংদ
স্বও্তনদ ভও ্ো দ  ওষ্ট্রউিোদ হ্নিে্পন।দ ওপওওোওদ িরশ্বিরুযুওপ্ন দ
ইং্ িতদ বওিহ্োযু দ ওৃোতদ েওত্,দ ভও ্ো দ প্রথমদ  ওষ্টউিোদ
 ও্তন্দ্রপ্রবওুদএওদবমনদওপওওোওদহওই্ওও্িোদকওওপিোদও ্োন।দ
এওরও দততদআশু্োও্ষ দএতপও্বদোওঁ দতওবদউ্ে।দতওবিওদতিষদ
হরও দ রু-এওিুনদউ্ দআশু্োওষদ ও্তন্দ্রপ্রবওু্ওদ তড্ওদউওিঠ্নদ
িরশ্বিরুযুওপ্ন দআইনদও্প্তদউওিো-িওইমদউেওরও দপ্রস্তওরদতুনদএরংদ
োওঁ দবিরমিনদবম্িোরি্মদোওঁ্ওদিন্নওগদও্ ন।

দদ
রহুভওষওিরুদডক্ট দমহম্ুদিহত রুলেওহ্দদপ্রথমদততর্নদবংসৃ্ো,দ

োর পনওমূপওদ ভওষওোত্ত্বদ এরংদ আই্নদ িডগ্তদ ও্ দ রিব হওিদ তওও্িোদ
উবও হতনদ  িওপদ িহ্ব্রদওওতদও িে্পন।দএওদ রন্ধর  দ উ ওম্িোদ
িোিনদআশু্োও্ষ দব্গিদতুখওদও্ দউ ওমিোদচওন।দআশু্োওষদোওঁ্ওদ
কওওপিোদ তে্েদ অ্যুওউওদ ুত্নিচন্দ্রদ তব্ন দ ওও্েদ গ্রষণও-
বহওনওদ িহ্ব্রদ ওওতদ ও ও দ উ ওমিোদ এরংদ প্র্নওতনতনদ িন্নওগদ
তুন।দিহত রুলেওহ্দবও্হরদউ্ দউযুওি ্ব দতবও ্রওঁদিরশ্বিরুযুওপনদতথ্ওদ
ডক্ট্ িদও্ দঢওওওদিরশ্বিরুযুওপ্নদস্বনওম্নযুদঅ্যুওউওদএরংদগ্রষওদ

িহ্ব্রদুতরোিুনদওওতদও্ ন।দঅিরভক্তদরওংপও দআ দএওতনদওৃোতদ
ব্ওনদ(উ্ দতি্ -এ-রওংপও)দফতপরপদহওবও্হরদিে্পনদগিণ্ো দ
তম্ওরতদেওত্।দআই্নদিডগ্তদও ও দউ দিোিনদআশু্োও্ষ দতর িনন দ
িহ্ব্রদ ওপওওোওদ হওই্ওও্িোদ কওওপিোদ শুরুদ ও্ নদ এরংদ উ্ দ
ির্িষদ উবও দ অতোনদ ও্ ন।দআশু্োও্ষ দ উি রও্  দ ব্গিদ োওঁ দ
বম্ওোদবও ওততরনদএোইদরিনষ্দিেপদতযদ১৯৫৩দবও্পদআশু্োও্ষ দ
উরত্দ িযুওমওপ্রবও্ু দ আওিমিওদ মৃোর যু দ খর্ দ িোিনদ ঢওওওদ তথ্ওদ
িযুওমওপ্রবও্ু দরেদভওইদ মওপ্রবওু্ওদিপ্খিে্পনদ‘উৃিথরত্োদআমও দ
এওমওত্দভওই্ন দমৃোর যুদআমও্ওদ ন্মওুদও্ দোর ্প্ে।দিরশ্বওবদও ,দ
আমও দএদতরুনওদতোওমও্ু দতচ্নকদওমদহৃুনিরুও ওদনন’।দ

 উওচওযোযুদ িহ্ব্রদআশু্োও্ষ দ িদ্োতনদউরোদ দএরংদ
োওঁ দততর্ন দতিষদউরোদ

১৯১৪দ বও্প দ উ দ  উওচওযোযুদ নওদ থওও্পকদ আশু্োওষদ
িরশ্বিরুযুওপ্ন দওও্তদএরংদনওনওির্দবংস্ও্ দিননিমোদবমনদিু্োন।দ
ইং্ তদ িিকওিরুদ মওই্ওপদ বযুওডপও্  দ তনোৃ্বেদ িিকওবংস্ও দ
বংরিও্দ এওিিদ ওিমিনদ (১৯১৭-১৯)দ অ্নওগুিপদ বরিচি্োদ এরংদ
ভিরষযুোমরখতদবরউওি িদির্রচনও দতনযুদব ওও ্ওদতুন।দআশু্োওষদ
এইদওিমি্ন দএওতনদ সবওহতদবুবযুদিে্পনদএরংদবরউওি িগুিপ দ
প্রস্তুিো্োদোওঁ দঅরুওনদিেপদপ্রভূোদওও ণদিরশ্বিরুযুওপ্ন দভিরষযুোদ
বম্্ওোদোওঁ দ িনতস্বদবরিচি্োদমোওমোদকদউি ওল্পনওদ িেপ।দ িওন্তুদ
িরশ্বিরুযুওপ্ন দ িিকওরযুরস্ও দউি রোো্নদব ওও তদআিথোওদঅনরুওনদ
রওেও্োদ ব ওও দ  সবওহতদ িেপদ নও।দ োওদ ব্ত্ত্বকদ ১৯২১দ বও্পদ
ব ওও্  দআমন্ত্র্ণদআশু্োওষদআরও কদ উওচওযোযুদহ্োদ ওততদহন।দ
িও্দ ব ওও্  দ িিকওনতিো দ অনরুও োওনদ হোওিদ হ্নদ  উওচওযোযুদ
িহ্ব্রদ ১৯২২দ বও্পদ িোিনদ এওিিদ জ্ওপওমনতদ ভওষ্ণদ তব্ন্ি দ
বুবযু্ু দ র্পিে্পনদ িরশ্বিরুযুওপ্ন দ ‘অনরগোদ ব্ওন’দ িহ্ব্র,দ
প্র্নওতন্রও্্,দোওঁ ওদতযনদিনিদ্ো্ওনদব ওও তদিিকওনতিো দির্ ওি্োওদ
ও্ ন।দতরও্গমযুদওও ্ণইদব ওও দএ্োদ ির ক্তদহন।দোওদব্ত্ত্বকদ
আশু্োও্ষ দওমোকমোওদকদ তযওগযুোও দকউ দউি উরণোদআস্ওদ তথ্ওদ
ভওইব নদিপিনদ১৯২৩দবও্পদওোওগুিপদিোোবও্উ্কদআশু্োও্ষ দ
তমনওুদরওেও্নও দপ্রস্তওরদতুন।দএ দম্্যুদপ্র্ওনদিোোদিেপদব ওও তদ
নতিো দির্ ওি্োওদতথ্ওদির োদথওওও দআশ্বওবদতুকনও।দস্বও্তন্চোওদ
রগিিওুূোপদএইদপ্রস্তওরদপ্রোযুওখযুওনদও্ দতরওরদতুনদএইদভওষওনদ-দদ‘Itদ
mayদnotদbeদimpossibleদforদyouদtoদsecureদtheদservicesদ
ofদaদsubservientদVice-Chancellor,দpreparedদalwaysদtoদ
carryদoutদtheদmandatesদofদyourদgovernmentদandদactদ
asদ aদ spyদ onদ theদ senate.দ …..দ Heদ willদ certainlyদ notদ
enjoyদtheদconfidenceদofদBengal.দ….দIদsendদyouদwithoutদ
hesitationদtheদonlyদanswerদwhichদanদhonourableদmanদ
canদsend,দwhichদyouদandদyourদadvisersদexpectদandদ
desire.দ Iদdeclineদtheদ insultingদofferদyouদhaveদmadeদ
toদme.’দদদ

স্বল্পস্ওনতদএইদিদ্োতনদউ্রোদআশু্োওষদোওঁ দুতরোিু্ন দএওিিদ
প্র্চষ্টও দবওফপযুদতু্খদতয্োদতউ্ িে্পন।দএইদ রুইদরে্ দভও োতনদ
মওোৃভওষও দঅ্নওগুিপদিরশ্বিরুযুওপ্ন দউওঠযুোওিপওও দঅ্ভর োক্তদহন।দ
োওঁ দএইদবওফ্পযু দ মূপযুওননদও ্োদ িগ্নদ রতন্দ্রনওথদর্পিে্পন,দ
“তু্িদিরুযুওিিকও দতযদব ওওি দওও খওনওদআ্েদোও দচওওওনদবওমওনযুদ
িওেরদরুপদও ্োদহ্পদঅ্নওদহওোর িেদতউিও্উিি দু ওও দহন।দতবদ
খররদিক্তদহও্ো দওমো।দতবইদিক্তদহওোইদিেপদআশুদমরখর্জ্দমিও্ন ।দ
রওগিওপত দতে্পদইং্ িতিরুযুওনদযোইদউওওওদতহওও,দোররদিিকওদউর্ ওদ
ও ও দত্নযুদোও্ওদরওংপওদিিখ্োইদহ্র,দতঠপওদিু্নদমরখর্জ্মিওনদ
রওংপও দিরশ্বিরুযুওপন্ওদএোিওদুূ দউযোযু্দিরচিপোদও্ িে্পন”।দ

দদদদদ
উ্  দরে দ১৯২৪দবও্পদ িওপদআশু্োওষদএওিিদমওমপও দ

ভও দিন্নদউওিনওনদযওন,দিওন্তুদমওমপওদতিষদহরও দআ্গইদ২৫তিদতমদ
হঠওসদোওঁ দমৃোর যুদহন।দোওঁ দমৃোর যু্োদরওংপও দিিকওদএরংদবমওতততর্ন দ
এওদঅউূ ণতনদকিোদহন।দ১৯১৭-১৯দএ দিিকওদওিমি্ন দবহওমোতদ
িহ্ব্রদ আশু্োওষ্ওদ ওিমি্ন দ তনোওদ বরউিন্োদ বযুওডপও দ খররদ
রিনষ্ভও্রদতওনও দবর্যওগদতউ্নিে্পন।দআশু্োও্ষ দমৃোর যু্োদিোিনদ
োওঁ দশ্রদ্ধওদতওনও্োদিগ্নদর্পন,দ“InদAsutoshদMookerjeeদIndiaদ
hasদlostদoneদofদherদgreatestদmen;দtheদworldদoneদofদitsদ
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commandingদpersonalities.দHeদwasদmightyদinদbattle.দ
Heদcouldদhaveদruledদanদempire.দButদheদgaveদtheদbestদ
ofদhisদpowersদtoদeducationদbecauseদheদbelievedদthatদ
inদeducationদrightlyদliesদtheদsecretদofদhumanদwelfareদ
andদtheদkeyদtoদeveryদempire’sদmoralদstrength”.দ

মওনরষদআশু্োওষদদ

ওথওনদর্পদ‘তুও্ষ-গু্ণদমওনরষ’।দআশু্োও্ষ দচি ্ত্কদনওনওদ
মরউ তোযুদিেপ।দিওেরদিওেরদরযুওউও্ দিোিনদোওঁ দবমনওও দ চ্চম্যুিরতেদ
িহ র্দ রেওহ্ম্ণ দ  কণিতপদ মওনিবওোও দ ঊ্দ্ধোদ িে্পনদ নও।দ তযমনদ
িোিনদবমরদ্রদতউি ্নদ ির্ু্িদযওনদ িন,দএমনদিওদরেপও্ি দির্িষদ
 উ্ ও্্ক।দআরও দিোিনদোওঁ দরওপযু-ির্রওদওনযুওদওমপও দিদ্োতনরও দ
িররওহদিু্নিে্পনদ কণিতপদবমও্ত দহৃুনহতনদনওনওদওিূিক্তদএরংদ
আউিতেদ ব্ত্ত্বক।দ িরশ্বিরুযুওপ্ন দ ওোোওদ িহ্ব্রদ োওঁ দ রুনোওমদ িেপদ
স্বতন্উওষওদর্প।দএদিরষ্নদোওঁ দআমিতনস্বতন,দএমনদিওদউরত্্ু ,দ
ওওরু দ ওওরু দ উ তকও দ ফপওফপদ উওল্ও্নও দ নওনওদ গুতরদ তিওনওদ
তযো।দরন্ধর দ রতন্দ্রনও্থ দতওমওইদন্গনদগওগিরপত্ওদঅ্যুওউওদিহ্ব্রদ
িন্নওগদতুকনও দতনযুদআশু্োওষদিন্তদ ্ুযুওগতদহ্নিে্পনদএদওথওদ

ম্রযুদকদোথযুবূত্ওিু

রওংপওদভওষওদকদবংসৃ্িো-রপ্ন দরওই্ ,দির্ু্িদর্বদরওংপও-তওিন্দ্রওদিরষ্ন দচচোওদউ ভৃোদহ্নদও ওদেওেওদ উওনদথও্ওদনও।দোররকদ
ুূ ্ও-িনওি-ও ওদআ্তোও্প দ(ইন্ও ্নি)দওপযুও্ণদঅ্নওদমূপযুরওনদপ্রওওিনওদরওদম্রযুদর্ দর্বদতুখও দবর্যওগদহন।দওপওওোওদএরংদ
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[SrikantaদChatterjeeদisদanদEmeritusদProfessorদofদEconomicsদatদMasseyদUniversity,দNewদZealand]দদদদদদদদদদদ
দ দদদ দ দদদদদদদদ

বমবওমিনওদঅ্ন্ও ইদতওনওদিেপ।দঅরিযুদউি রও -তউওষ্ণ দএওিওদ
্ও ওদহনোদরওগিওপতদদচি ্ত্দআ্ে।দ রতন্দ্রনও্থ দিরশ্বভও োত দনওমকদ
রওগিওপত দরযু্গিদহ্নিেপদ‘িরশ্বদরওদ থত’!!দ

 উবংহও 

আশু্োও্ষ দ অ্উকওওৃোদ স্বল্পওনরদ দ ততরনদ অরিযুইদ বওফ্পযুদ
ভ ও।দ অর্হিপোদ মওোৃভওষও্ওদ িোিনদ অক্ও্দ উি শ্র্মদ মযোযুওুও দ
আব্নদ প্রিোিষ্োদ ও্ দ তয্োদ বকমদ হ্নিে্পনদ -দ এিওদ োওঁ্ওদ
তুিরওবত দহৃু্নদঅম বেদিু্ন্েদরপওদযওন।দওপওওোওদিরশ্বিরুযুওপ্নদ
আশু্োও্ষ দআরকদএওিিদমূিোোদআ্েদোও দনত্চদইং্ িতভওষওনদএইদ
তেও্দ উংিক্তিিদ োওঁ দ তবইদ তশ্রষ্দঅরুও্ন দ স্বতওৃিোদ তরওষণওদ ও ্েদ
‘িরমওোও দও্কদদমওোও দওন্স্ব ’দববম্ও্নদশ্রর্ণদআনও দতনযু।দদ

“Hisদnoblestদachievement,দsurestদofদthemদall,
Aদplaceদforদhisদmotherদtongue
Inদstepmother’sদhall.”

http://caluniv.ac.in/about/defining-Events.html


Durga Puja 2014Durga Puja 2013www.batj.org 21

দদদদদদ দ-দো নদকণও দ ওয়

 ঁয়ি্শদেি দআর্ দএওদিেন

হরিহিকে যেমন এেরিন রনরচিরদিপুি ছাড়কে হকেরছল 
সাংসারিে ও সামারিে োিকে, আমাকেও আমাকিি যেৌথ 
পরিবাকিি মধ্য েলোোি বাসস্ান সুদিিীকমাহন 
অ্যারিরনউ-এি পাট এবাি পাোপারেিাকব য�াটাকে 

যহাল । বাড়ীকে আমাকিি ঘকি ো রেছু আসবাব ও অন্য রিরনসপত্র 
রছল, সবরেছু য�াছ�াছ েকি রনকে এলাম। েকেেমাস আক� এেরিন 
এই োিটা েিকে র�কে োলঘাম ছুকট র�কেরছল । 

িািী আসবাবপত্র েন্টােটাকিি যলােিন ট্াকে চারপকে রনকে 
যবরিকে োবাি পি ঘন্া েকেে পরিশ্রকমি পি প্রচুি ধুকলা যঘঁকট 
অকনে অনাবশ্যে ো�িপত্তি যেকল রিকেও রেছু ছরব, পুকিাকনা 
অ্যালবাম, রেছু স্মৃরে িড়াকনা রচরি ইে্যারি েকেেটা ব্যাক� িকি 
নেুন বাসস্াকন রনকে এলাম । 

এি মকধ্য যচাকে পড়কলা এেটা ১৯৭৯ সাকলি ১১ই যেব্রুোিী, 
িরববাকিি (২৮যশ মাঘ ১৩৮৫) আনদিবািাি পরত্রো । ো�িটাি 
বেস প্রাে পঁেরত্রশ বছকিি রেছু যবশী । ো�িটা একেবাকি হলকি 
হকে িাঁকি িাঁকি যেকট য�কছ । েুব সাবধাকন এেটা বড় োকম িকি 
এবাড়ীকে রনকে একসরছ । ো�িটা েত্ন েকি িাোি োিে যহাল ওি 

প্রথম পাোি এেরট ছরব । িুরট রশশু এেটা বা�াকন রবিাট এেটা 
ডারলো েুকলি পাকশ যেলকছ । ওই রশশু িুরটি মধ্য এেিন যহাল 
আমাি েন্যা । ওি েেন বেস চাি ছারড়কেকছ । আক�ি শুক্রবাি 
অথ্াৎ ন’োরিকে আমিা আরলপুকিি হরট্োলচাকি েুকলি প্রিশ্নী 
যিেকে র�কেরছলাম । যপঁছকেই েকেেিন যোকটাগ্াোি আমাকিি 

অনুমরে রনকে 
আমাি েন্যা এবং 
আকিেরট বাচ্া 
যমকে যো�াড় 
েকি ওকিি রনকে 
িীরেমে যোকটা 
যসশন েকি 
যেলকলা । ওকিি 
ছরব যোলা হকল 
আমিা েুকলি 
সমাকিাহ যিকে 
রেিকবা । যস 
সমে এেিন 
য ে া ক ট া গ্ া ে া ি 
িদ্রকলাে আমাকিি 
রিকে এর�কে একস 
বলকলন, “আি 
িাকত্র িূিিশ্কন 
েবি যিেকবন”। 
আ ক ি ে ি ন 
বলকলন, “ এই 

যিাববাি েরি িুক্াি োঁরস না হে, আনদিবািাকিি প্রথম পাোে 
ছরব থােকব । েেিূি মন পকড় ওনাি নাম যিবীপ্রসাি রসংহ । 

েেন িূিিশ্ন রছল সািা োকলা । সকধ্্যকবলা সােটা আি িাে 
ন’টাি সমে ইংকিিী েবি যহাে । ছদিা যসন েবি শুরু েিকলন 

বনফুলের মৃতুযু সংবাদ দদলে । ওনার লেক টাউলনর বাড়ীলত ফুলে 
ঢাকা লদহর ছদব । খবর লেষ লহাে পুষ্প প্রদে্শনীর খবর দদলে । 
আমার কনযুা তার সঙ্ীর সলঙ্ ফুলের মল্যু লদৌলড় একদদক লেলক 
আলরক দদলক লেে । পদরদিত কলেকজনলক লফান কলর ন’টার 
সমে ইংলরজী খবরটা লদখলত বেোম । 

কলেকদদন লহাে কােজটা লদখলত লদখলত মনটা লেন পঁেদরিে 
বছর দপদছলে লেে । কােজটা মারি ছ’পাতার । রদববাসরীেটা এর 
সলঙ্ দছেনা । প্রেম পাতাে রাজনীদতর খবর । কলেকটা লহদিং 
লবে ইন্ালরদ্টং । ‘ইরালন রক্তক্ষেী েুলধে কলেক ে হতাহত’। 
রাজকীে বাদহনীর সলঙ্ দবকু্ষব্ধ লসনানীর েড়াই । প্র্ানমন্তী 
োপুরলক েদদ ছাড়লত আলদে কলরলছন বাজারোন । এর পর ‘অটে 
িীন ঘুলর এলে লকাদসদেন আসলবন’, ‘ভুল্ালক বাঁিালত লরেজলনলভর 
আলবদন’, ‘দবহালর দবদুযুৎ ্ম্শঘট লমাকাদবোে লসনাবাদহনী’, 
‘কমেকুমার মজুমদালরর মৃতুযু’, ‘সঞ্জে োন্ী রাজনীদত ছালড়নদন’, 
‘ওদড়ষযুার পঞ্ালেত দনব্শািন আরও ছ’মাস দপদছলে লেে’, ‘নানা 
রালজযু আত্মকেলহ কংলরেস-ই লনতৃত্ব দবিদেত’, ‘পদচিমবলঙ্ বামফ্রন্ 
সরকালর জনসমে্শন আলছ দকন্তু কাজ লতমন হলছেনা’ ইতযুাদদ । 
দবিতীে ও তৃতীে পাতা দবজ্াপলন ভদত্শ । লকবে দবিতীে পাতার দনলি 

লোলেন্া দরপ ও অরণযুলদব । 

িতুে্শ পাতাে সম্াদকীে, সম্াদক সমীলপষু, সল্াষ কুমার 
লঘালষর কোম, প্রেম পাতার সংবালদর লেষাংে, আর দব্ানসভার 
কাে্শদববরণী । সম্াদকীেলত প্রেমদট দেক্ষা বযুবস্াে েেদ আর 
পলররটাে ওলে্ট ইদডিজলক পাঁিদটর মল্যু মারি একদট লটল্ট 
হাদরলে বাকী দতনদটলত ড্র করার জনযু সমালোিনা । 

সম্াদক সমীলপষুলত জননক আবু তালহর, কদে-২৩ লেলক 
অদভলোে কলরলছন উদু্শ ভাষী মুসেমানলদর ছ’দট কােজ আলছ 
কেকাতাে, অেি আনন্বাজার বাঙােী মুসেমানলদর জনযু দকছু 
লেলখনা লকন । একজন মদহো রাস্াে মদহোলদর জনযু প্রস্াবাোর 
কম োকার জনযু পুরসভার দৃদটি আকষ্শণ কলরলছন । মজার বযুাপার 
লহাে এই সব দিদির সলঙ্ সুন্র সুন্র বযুঙ্ দিরি (সম্ভবত িডিী 
োদহদড়র আঁকা) রলেলছ । 



Anjali22 www.batj.org

উঁনিত্িদরে দআ্গ দএওদিুন
এই পাতার একদম ডান দদকক দিধানসভার খির । সসসময় 

দিকরাধী সনতা দিকেন কাশীকান্ত মমত্র । মদরপঝাঁদপ দনকয় ওনার 
প্রশ্ন সকমন সুন্দর ডজ্  ককর সেকিন মুখ্যমন্তী স্্যাদত সিাস । 
অরা্কতার ্ন্য উত্তকর িেকিন ‘কংকরেসী পুদেশ’ ওনার কথা 
সশাকননা । ্নসংকের হদরপদ ভারতীও কম সেকতননা । সস সময় 
দস,দপ,আই দিকরাধী দকে দিে । 

আনন্দিা্ার সোষ্ী আকয়া্ন ককরদিকেন কেকাতার প্রথম 
িইকমো। িাংো ভাষার মুদ্রকের দু’শ িির পূদততি উপেকষ্্য ময়দাকন 
দিশাে আকয়া্ন । ককে্ দ্রিকের প্রায় সমস্ত প্রকাশনা সংস্া এই 
উপেকষ্্য ময়দাকন তাঁিু সেকে দিকেন । প্রথম পাতার দনকে ডান 
দদকক অকনকো ্ায়ো ্ুকে িইকমোর সোষো । পঞ্চম পাতায় 

দিজ্াপে িাো প্রথম পাতার খিকরর সশষাংশ আর দনকের দদকক 
সামান্য সখোর খির । 

সশষ পাতা অথতিাৎ ি’সয়র পাতা সখোর খির । ‘কানপুকরই দক 
োভাস্াকরর সশষ সেস্ট’?  দকরমানী, েন্দ্রকশখর, দিশ্বনাথ ও োভাস্ার 
সিাকডতির অনুমদত সেকয়কিন প্যাকার দসদরক্ সখোর ্ ন্য । পাদকস্তান 
সিাকডতির মত ভারতীয় সখকোয়ােকদর িাোর আকিদন ককরকিন । 
িিকর আোই োখ োকা আর তার সকগে সস্তীক োতায়াকতর খরে 
প্যাকার সদকিন িকেকিন । এিাো সডদভস কাকপ সো হারান হারার 
খির আকি । 

এর পর আদস দিজ্াপকের কথায় । সরকাদর সংস্া সেমন 
দিদু্যৎ পষতিদ, হাউদসং সিাডতি, ইস্টােতি সকােদিল্ড, এন দে দস এিং  ও 

এন জি জি বাদ জদলে ববজিরভাগই ববিকারী । এক্াইড, বগস্ট-জকন্স-
উইজেয়ামস্ , োরলিন টুল্া, খৈতান ফ্ান, অেউইন বরজরিিালরটর, 
বগাদলরি আেমারী, অ্ািল্া, নাম্ার বটন জিগালরট বাদ জদলে ্ চুর 
বাঙােী ব্বিার জবজ্াপণ । জপজি চন্দ্র, জ্য়লগাপাে জবষয়ী, ঢালকশ্বরী 
বস্তােয়, অন্নপূণ্া জমষ্ান্ন, তারামাক্া পাটবীি, আরও অলনক বেগুলো 
ব্জতিগত কোলম আলে । িমস্ত োপা ব্লক জদলয় িাদা কালো ।

                                                                          
এোড়া জিলয়টালরর জবজ্াপণ জবিতীয় পাতায় জনলচর জদলক । 

জবশ্বরূপায় িালেব জবজব বগাোম, পজরচােনা: রািজবোরী িরকার, 
পলটশ্বরী িুজ্য়া বদবী । বোলগি মাইলমর িরীিৃপ । মুদ্ারাক্ষি, 
অজভনলয় িমু্ জমত্র । মলেন্দ্র গুলতের তত্তাবধালন স্টালর কৃষ্ণকালতের 
উইে, বনতািী মলচে জ্ালনি মুৈাি্ীর কেরব, বলয়ি েে: ঘটকােী, 
রঙমেলে রজব বঘালষর পজরচােনায় েদ্মলবিী, বেমাঙ্গ জবশ্বালির 
বতলেঙ্গানা, কমে জমত্র, তরুণ কুমার পাট্ করলে রঙ্গনায় বদবনারায়ণ 
গুলতের পজরচােনায় িরৎচলন্দ্রর চন্দ্রনাি । তপন জিলয়টালর িত্ 
বল্দ্াপাধ্ালয়র নেবৎ । তৃজতে জমত্র, অজিলতি পাট্ করলেন 
রামলমােন মলচে িানা বিলক আিজে। অ্াকালডমীলত বচতনা বগাষ্ীর 
মারীচ িংবাদ । িারকারীনায় িম্াট ও িু্দরী, নাটক জনলদ্্িনা 
িমর মুৈাি্ী । এর িলঙ্গ রজববািরীয় বপোমনা । আফলিাি রলয় 
বগে । 

জবজ্াপণগুলো বদৈলে বিই িময়কার কেকাতার িমালির 
একটা জচত্র পাওয়া োয় । িমািটা তৈলনা এত বরেতা িমাি েলয় 
ওলেজন । িাধারণ জকেু িাবান, বতে, িুগন্ী োড়া জনত্্লয়ািলনর 
িামগ্ী ্ায় বনই বেলেই চলে । জটজভ চােু েলেও জটজভর জবজ্াপণ 
একটাও বদৈোম না । তৈনও কেকাতায় বহুতে বাড়ীর রমরমা 
েয়জন । ব্জতিগত কোলম বাড়ী-িজম জবজরের জকেু জবজ্াপণ িাকলেও 
ফ্্াট বাড়ী ্ায় িবই ভাড়ার িন্ । 

বাড়ীর িবাই জমলে পাঁচ জিলক বা বিায়া দু’ টাকার জটজকট 
বকলট োজতবাগান বা ভবানীপুলরর বকানও জিলয়টার বা জিলনমা 
েে-এ জনপাট বাংো বই বদলৈ জফরলতা । এক টাকা পঁজচি পয়িালক 
িাধারণ বাঙােী তৈনও পাঁচ জিলক বো োলড়জন । 

বি িময় ৈবলরর কাগি োপা বোত োত জদলয় টাইপ 
বিজটংএ । প্রুফ বটলন রাত দুলটার পলর োপার িন্ বমজিলন বেত । 
অবাক োলগ িারা কাগলি একটাও বানান জকম্া অন্ ভুে বচালৈ 
পড়লো না । বিই কাজে ঝুজে মাৈা েুজঙ্গ পরা বরাগা বরাগা মানুষগুলো 
জক কলর এ অিাধ্ িাধন করলতা ভাবলে অবাক োলগ । বদৈোম 
তৈন কাগিটার দাম জদলয়জেোম েজত্রি পয়িা । আিলকর মুদ্ায় 
এই দাম আর বগানাও োলবনা । 

একটা পুলরালনা কাগলি কন্ার েজব িাকার িন্ েত্ন কলর 
বরলৈ বদওয়ার ফে জেলিলব “পঁয়জত্রি বের আলগর এক জদন” জফলর 
বপোম । তাই হৃদয় ৈুঁলড় ববদনা িাগালত ইলছে বোে । অি্নীজতর 
পজডিতরা জক বেলত পারলবন আিলকর জেলিলব ওই েজত্রি পয়িার 
মূে্ কত ?     
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োুরর  দোওসদ

রামরতন প�াদ্ার �াড়ার প�াকের োকে ম্াজিজিয়ান 
বক�ই �জরজিত । আস� প�িা িােজর হক�ও পসটা 
ব�বার মত পতমন জেেু নয় । জনকি অেৃতদার বক� 
িােজরর টাোয় এো প�াকের খরিা িা�াকত পোনও 

পবগ প�কত হয়না । 

ইজতমক্্ উজন �াড়ায় পবি েকয়েটা ম্াজিে পিা েকরকেন । 
ব�াবাহু�্, পসসব পিাকত আিাতীত সাফ�্ প�কয়কেন । প�ৌবন 
বয়কস ি্াঠামিাই রজবরতকনর োকে ম্াজিে জিকখকেন এবং 
পসগুক�াই জনয়জমত িি্া ে’পর আিকে জনকিকে ম্াজিজিয়ান বক� 
�জরিয় জদকত সক্ষম হকয়কেন । রজবরতন মারা �াওয়ার আকগ তার 
ভাইক�াকে হাত সাফাইকয়র এমন এেটা নতুন জদে উক্ািন ে’পর 
জদকয়জেক�ন প�টা তার মকত পোনও বড় ম্াজিজিয়াকনর �কক্ষও 
সম্ভব নয় । পিখাকনার আকগই জনকে্ ে’পর জদকয়জেক�ন “এই পখ�া 
সব িায়গায় পদখাস না । এটা পতাকে অন্ ম্াজিজিয়ান পেকে 
স্বতন্ত্র রাখকব”। 

প্রেম প্রেম �াড়া বা অজফকসর পোনও ফাংিকন ম্াজিে 
পদজখকয় রামরতন পোনও �াজরশ্রজমে জনকতন না । জেন্তু ইদাজনং 
জনকত বা্্ হকছেন । োরণ এেটা ‘পিা’ অরগানাইি েরকত খরি 
জেেু েম হয় না । দি্েকদর জনজরকখ রামরতকনর ম্াজিে প� শু্ু 
ফল্ট জরি তাই নয়, নান্দজনেতার জদে পেকেও প্রিংসার দাজব রাকখ । 
এ �াবৎ রামরতন বাং�ার জবজভন্ন প্রাকতে ম্াজিে পদজখকয়কেন । তার 
ইকছে বাং�ার বাইকরও অনুষ্ান েকরন । জেন্তু জেভাকব পসটা রূ�ায়ণ 
েরা �ায়, তা িাকনন না । অজফকসর সহেম্ী ইন্দ্রনীক�র জদজলির 
ো�ীবাজড়র েম্েত্াকদর সকগে িানাশুনা আকে । পস-ই ব�ক�া, 
“দাদা, ইকছে োেক� উ�ায় হয় । আ�নার ইকছে আকে আর আমার 
োকে এর উ�ায় আকে । এবার দুকগ্া�ুকিায় জদজলির ো�ীবাজড়কত 
আ�নার এেটা ‘পিা’এর বকন্দাবস্ত ে’পর জদজছে । এ ব্া�াকর আ�জন 
জনজচিতে োেুন”। 

ইন্দ্রনী� প� ফা�তু েো ব�ার পেক� নয়, তার প্রমাণ �াওয়া 
পগ� ো�ীবাজড়র পসকরেটারী োে পেকে রামরতকনর নাকম �খন 
জনমন্ত্রণ আসক�া । জিজঠটা প�কয় জনকির পিাখকেও জবশ্াস েরকত 
�ারজেক�ন না । তাই বার বার জিজঠটা �ড়কত �াগক�ন । সম্পূণ্ 
জনজচিতে হকয় পিয়ার পেকে পনকম এেটা প্রোণ্ড �াফ জদক�ন । 
েত্ৃ�ক্ষ দু’ জদকনর োো খাওয়া োড়া দু’ জ�কঠর পরেন ভাড়া ��্তে 
পদকবন বক� প্রজতশ্রুজত জদকয়কেন । েতৃ্�কক্ষর এই বদান্তায় 
রামরতন �ার �র নাই খুিী ।

অষ্টমীর জদন সোক� রামরতন তার সহোরী জ�নু্কে জনকয় 
জদজলি প�ঁোন । পটেিন পেকে সটান জদজলির ো�ীবাজড় জগকয় অজফকস 
জনকির �জরিয় জদকতই ওরা ওকদর োোর িন্ এেটা ঘকরর ব্বস্া 
ে’পর পদন । �াত্ার ্ে� োজটকয় স্ান আহারাজদ পসকর সামান্ 
জবশ্রাকমর �র রামরতন জ�নু্কে জনকয় মক্  প্র্ােজটস শুরু ে’পর 
পদন । জদজলিকত �তগুক�া পখ�া পদখাকবন তার প্রকত্েজট বার দুকয়ে 
ে’পর সড়গড় ে’পর পনন । প্রকত্ে ‘পিা’এর আকগ জনয়ম ে’পর উজন 
এজট ে’পর োকেন । এবারও তার ব্জতরেম পহা� না । 

সন্ধ্যে সাতটার সময় স্টেন্ে উন্ে লক্যে করন্লন প্রচুর 
েনসমাগম হন্য়ন্ে । চচত্তরঞ্জন পাক্ক বাঙালী অধুযেচিত বন্ল রামরতন 
ইন্ছে কন্রই স্েলা স্েোন্নার সময় বাংলান্তই সব কথা বন্লন । 
এন্ককটা স্েলা স্েি হন্ছে আর েে্ককন্ের করতাচল কান্ন তালা 
লাচগন্য় চেন্ছে । ঘন্া স্েন্েক স্েলা স্েোন্নার পর স্েলা স্েি হন্ল 
যেন স্টেে স্থন্ক নামন্ত যান্বন, এমন সময় েে্কন্কর আসন্ন বসা 
প্রায় মাঝবয়সী এক ভদ্রন্লাক অচত দ্রুত পান্য় স্টেন্ে এন্স মাইক 
হান্ত চনন্য় বলন্লন, “এইমাত্র আপনারা ওনার স্সৌেন্নযে যা চকেু 
স্েলা স্েেন্লন, তার সবক’চট স্েলা আচম চনভু্কলভান্ব স্েোন্ত পাচর, 
অবেযেই যচে অনুমচত স্মন্ল” । ভদ্রন্লাকচটর কথায় েে্কন্ের মন্ধযে 
স্সারন্গাল পন্ে যায় । েে্কন্কর আসন স্থন্ক অন্নন্কই োবী করন্ত 
থান্কন, “হযোাঁ হযোাঁ, আমরা স্েেন্ত চাই, স্েেন্ত চাই”। স্সই োবী 
এতটাই স্সাচ্ার স্হাল স্য অনুষ্ান্নর আন্য়ােকন্ের বাধযে করন্লা 
পুনরায় মযোচেক ‘স্ো’এর অনুষ্ান করন্ত । 

ভদ্রন্লাক চপনু্ন্ক সহকারী ক’স্র রামরতন্নর স্েোন্না 
প্রন্তযেকচট মযোচেক চনপুণভান্ব ক’স্র স্েোন্লন । েে্ককরা স্তচভিত হন্য় 
স্সই স্েলাগুন্লা স্েেন্লন । রামরতন্নর চবস্মন্য়র স্ঘার কাটন্তই 
চায়না । স্েলা স্েন্ি েে্ককন্ের অচভনন্দন কুন্োন্ত কুন্োন্ত 
ভদ্রন্লাকচট যেন স্টেে স্থন্ক স্নন্ম যান্ছেন, তেন রামরতন 
স্টেন্ে উন্ে তার উন্দেন্েযে বলন্লন, “একটু োাঁোন চলিে । আপচন 
আমার সব স্েলা েুব চনেুাঁতভান্ব স্েচেন্য়ন্েন, তার েনযে ধনযেবাে ও 
অচভনন্দন অবেযেই আপনার প্রাপযে । চকন্তু এবার স্য স্েলাচট আচম 
স্েোন্বা তা যচে ক’স্র স্েোন্ত পান্রন, তন্ব আপনার কান্ে হার 
মানন্ত আচম বাধযে হব”। ভদ্রন্লাকচট সম্মচতসূচক ঘাে নান্েন । 
েে্ককন্ের মন্ধযে টান্  টান্  উন্ত্তেনা । রামরতন তার মযোচেক-গুরু 
েযোোমোইন্য়র কাে স্থন্ক স্েো হাত সাফাইন্য়র স্সই চমকপ্রে 
স্েলাচট স্েোন্লন । 

স্েলা স্েন্ে েে্ককন্ের স্চান্ের পলক পন্েনা । তারা কন্য়ক 
চমচনন্টর েনযে ইংন্রেীন্ত যান্ক বন্ল স্মজ্ ম্ রাইেড্  হন্য় স্গন্লন । 
এরপর শুধু করতাচলর আওয়াে । ভ্রদ্রন্লাকচট সচবিৎ চফন্র স্পন্য় 
রামরতন্নর  কান্ে এন্স তান্ক েচেন্য় ধন্র বলন্লন, “চক স্সেো, 
আমায় চচনন্ত পারচন স্তা ?  আমার অনুমান সচতযে, এ স্েলা তুচম 
োো আর কান্রার পন্ক্ স্েোন্না সভিব চেল না । আচম োচন বাবা 
একমাত্র স্তামান্কই হান্ত ধন্র চেচেন্য় চেন্য় স্গন্েন । এই স্েলাটা 
বাবা এক েচক্ণ ভারতীয় যােুকন্রর কাে স্থন্ক চেন্েচেন্লন । আচম 
অন্নক পীোপীচে করা সন্্বেও বাবা এই স্েলাচট আমান্ক স্েোন্ত 
চান চন” । রামরতন্নর মুন্ে স্কানও কথা স্নই, উচন চুপ ক’স্র সব 
শুন্ন যান্ছেন । ভদ্রন্লাকচট আবার বলন্লন, “েূর স্থন্কই আচম 
স্তামায় চচনন্ত স্পন্রচেলাম । শুধু স্েন্ির মযোচেকটা স্েোর েনযে 
স্তামার অনযোনযে স্েলাগুন্লা স্েচেন্য় স্তামান্ক প্রন্ভাক কন্রচেলাম” । 

রামরতন্নর চবস্মন্য়র স্ঘার কাটন্ত চায় না । হযোাঁ, চেকই স্তা ! 
এ স্তা তারই েযোেতুত ভাই অরূপরতন ! বহু বের না স্েো হন্ল 
যা হয় । স্টেন্ে েুেন্ন েুেনন্ক েচেন্য় ধরন্লন । েে্ককন্ের মন্ধযে 
আনন্ন্দর লহর বন্য় স্গল ।                                                                   
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কউদতিরড়দএরসদণওাদেি য়ওয়য়দি িরন দ ওরনদচওইই

দদদদদদ দ-দশভওদতওওকরেওদচচেোর

মওচোদ ২০১৪.দ ২০িওদ রে দ তও্িদ তগপদ এইদ তু্ি,এইদতওউওনদতু্িদ।দির্ন দআ্গকদও্নওরও দএইদতু্িদ
আবওদ নও্চ দ বূ্ত্দ মমিু দ বও্থদ মও্নদ Mamataদ
Shankarদ Balletদ Troupe’এ দ বুবযুদ িহ্ব্রদ।দ

 তে্ দতহওক্ওই্ডও দআরওিবি দতথ্ওদুিক্ণদকিওনওকনও.দতেওি-রেদ
ওোদিহ্  দওোদম্ঞ্চদঅনরষ্ওনদ।

িন্ত দ িহ ,উি িচোদ  ওস্তওরওি,আউনতনদআ দ োও দ মও্েদ
অনওনওবদিরচ ণদ।দম্ন দবর্খদতুৌ্েদতরেও্নওদবওওপদতথ্ওদ ওিতে দ
অরি্দ।দ মমিু দ স্র পদ “ ুনন”এদ রওচ্চও্ু দ নওচদ তিখও্নও,দ প্রওনদ
১২০০দেওত্-েওত্ত্ওদ িন্নদ িুনদ তও্িদ তয্োওদ তওওথওদ িু্নদ তি কদ
তউোওমদ নওদ।দ ব্গিদ ও্পতদ িেপ,দ িেপদ ির্ুিদ এরংদ স্ব্ু্িদ তিওদ
-কনওওোিউ,দআিন্ দ(গুরুদথওঙ্কমিনদওর ি্)ওও্েদনওচদতিখওদ।

এদতোওদতবইদবরম্ন দগও্ন দম্োও,দ-দ“এদিহ দতও্নদআমও দ
প্রথমদবরিওের…”দ।

িঠওদ২০রে দআ্গদআমও দতবইদিপ্রনদউি িচোদতগোদতথ্ওদ
িন্ত্ওদেওিে্নদিন্নদএ্বদতউঁেপওমদএইদতু্িদ।

নোর নদমওনরষতন,দনোর নদভওষও,দনোর নদবমওত-বংসৃ্িো,দ তিোনতিোদ
...বরদনোর ্ন দম্্যুদউ্ দুমআিওওদঅরস্ওদ।দদউ্ুদউ্ুদ্ওক্ও,দ
দ্্,দিরধ্বস্ত...আমও দনওচদআমও্ওদরওঁিচ্নদ ও্খদ।দদআমও দভওপরওবও,দ
আমও দউযুওিনদআ দঅরিযুইদআমও দপ্র্ফিনদ।দম্নদউ্ে,দরওিে দ
ওও্েদএওিওদরেদতওনগও,দতবখও্নদোখনদনোর নদবরদরওিেদ ঠ্েদ।দ
মওেখও্নদএওিওদতেও্দউরওর ্  দমোদআ দোও দকউ্ দএওিওদতেওিদ
তস্তদ।দ রুউর ্রপওদ িউ্ঠদএওিওদরযুওগদ তফ্পদ তহঁ্িদরওদবওই্ও্পদ
চ্পদ তযোওমদ কখও্নদ।দ িউ্ঠ দ রযুও্গদ থওওোদ এওিওদ রযুওিওি ভ ওদ
ওযুও্বি্প্নও দআ দিওেরদওযুও্বিদ।দম্ন দবর্খদপ্রযুওওিিস্দও োওমদ।দ
২/৩রন্ওদতওওথওদিু্নদতও্িদতযো,দতি কদতউোওমদনওদ।দকিওইদিেপদ
আমও দকইদিুনগু্পও্োদরওঁচও দআন্দ।দদদ

প্রথমদঅনরষ্ও্ন দডওওদআ্বদফর ওর িিমওদতথ্ও.দমনদপ্রওণদ তওেদ
ও্ দ িুইদতবিুনদতস্্তদ।দঅনরষ্ও্ন দউ দএওদমিহপওদগ্তনরু্মদ
তুখওদ ও ্োদ আ্বনদ।দ “তওওথওকদ নওচদ তিখওনদ?”দ  তে্ দ রিপদ
আউওোোদিন্তইদপ্রযুওওিিবদও িেদ।দতওওথওনদিওভও্রদিূরুদও ্রওদ
তওিনকনওদ।দিভিবিিংদওওডোদআুওনপ্রুওনদহন।দদআিমদউ িুনদি্নওিওদ
িহ্ দিফ্ দআিবদ।দোও দিঠওদ২িুনদউ দToyotaদInternationalদ
Associationদ(TIA)দতথ্ওদতফওনদউওইদ।দ“এখও্নদএওিওদনও্চ দ
ক্ওবদখরপরনদ।দদআউিনদএইদিহ্ দআ্েনদআ দআম ওদিওেরদতওিনইদ
নও.দফর ওর িিমও দতবইদমিহপও দওথওদর্পনদTIA দিপ্রিন্সউওপদ।দআিমদ
এ্ওরও্ দআওওিদতথ্ওদউিেদ।দমও্নদতবইদফর ওর িিমও দমিহপওদিন্তদ
তথ্ওইদতফওনদও্ ্েনদTIAদতোদ।দতবইদ১৯৯৭এ দএিপ্রপদতথ্ওদ
শুরুদহনদওওররিওদতু্ি দতে্পদতম্ন্ু দভও োতনদনওচদতিখও্নওদ।দদ
নওমদহনদ“TIAদইিন্নওনদডওন্সদবও্ওোপ”দ।দআমও দতওমনদম্নদহনদ
যও দযও দিন্ত দতু্ি দিিল্প-বংসৃ্িোদওম্রিিদহ্পকদতন্মদতথ্ওইদ
োও দ ্ক্তদথও্ওদ।দনওদিিখ্পকদনওদচচোওদও ্পক,দোওই্োওদআমও্ু দ
ভও োতন্ু ,দঢও্ও দরওতনওদশুন্পদআউনওদআউিনইদি ত িওদ রু ্পদ
ক্ঠদ োও্পোও্পদ রওদ বওনওইদ শুন্পদ মনিওদ ভও তদ হনদ।দ োওইদ তবইদ
তু্ি দতে্প্ম্ন্ু দনওচদতিখও্নওদআ দএওুমদআপওুওদউি ্র্িদ
তর্েদকঠওদতে্প্ম্ন্ু দতিখও্নও দম্্যুদঅ্নওদফও ওওদথও্ওদ।দ
এিওইদস্বওভওিরও,দো্রদম্যোদ ওখ্োদহনদ।দদদদদ

আমও দ ক্ওবদ িেপদ ভও োতনদ বংসৃ্িো দ ক্ওবদ।দ োও্োদ নওচদ
তোওদ িেপইদোওেওেওদআ কদিওেরদির িওিওিও.দ তযমনদতুখওদহ্পদহওোদ
ততওেদও্ দনমস্ও দরপওদ।দক্ও্বদিলিভ্পবদরওদহওফদউযুওন্দনওদউ ও.দ
এখও্নদতোওদনও্চদতমওতওদরওদোওির’ দপ্রচপনদআ্ে.দভও োতনদনও্চদোওদ
চপ্রনও,দতবদরওই্  দোওউমওত্ওদ৩ইদতহওওদরওদ৩০দইোযুওিুদইোযুওিুদ।দ
আ দমও্েদ মও্েদ িওেরদ tips.দ তযমনদবওও্প দ বূযোপ্রনওমদ।দিত্োদ
চও্ন দম্্যুদআুওদওর িচদিু্নদখওকনওদরওদপম্বওদচর ্পদহওো্খওউওদও ও দ
উদ্ধিোদ।দ এ ওমইদ তেওিখও্িওদ িওেরদ িতিনবদ যওদ আিমদ তেওি্রপওদ
মও-িুুও্ওদ তু্খদ িিখোওম।দ দ তে্প্ম্ন্ু দ অবম্ভরদ ইচ্ছওদআ দ
অ্যুওরবওনদআমও্ওদঅরওওদও্ দ।দআিমদ তিখও্নও দ তথ্ওদ িিিখদ

তরিিদ।দ এওওগ্োও,দ অনরিতপন,দ উও ্ফওিন...চপ্োদ থও্ওদ।দ
ভও োনওিযু্মদতুরুওবত দইিোহওবদতথ্ওদনওিযুিওস্ত,দতফওও,দ ওরতিন্দ্রও,দ
নতরুপগতিো দ ব্গিদ ব্গিদ মডওনোকদ আ্বদ।দ আিমদ এওদ ফওঁ্ওদ
এওির দতওউওিনদনওচদিিিখদআমও ইদপ্র্নওত্ন,দই্চ্ছদভও ো-তওউওনদ
তমপরন্ধনদ।

প্রথমদও্রদমও-রওরর দহওোদ্্ দনও্চ দস্র ্পদভিোোদহ্নিেপওমদ
োওদম্নদতনইদ।দউ্ দমও্ন দওও্েদশু্নিেদোখনদআমও দরনবদিেপদ
৩দ।দ নওচদ মও্নদ তোওদ শু র্দ তব্তগু্তদ তস্্তদ কঠওদ ননদ -ি ত্  দ
এসিও বওইতকদ।দ িফিদ থও্ওদ ি ত দ।দ উও্ন দ উওোওনদ রযুথওদ িেপদ
–দ এখনদঅ্নওদওমদ।দ রওদ িউ্ঠ দ রযুথওদআ দ তি দ উওইনওদ িওম্বওদ
িতোওও্পদবিুোওওিবদঅর্ওি োদ িেপদএওদরে দ্্ দআ দ তনই...দ
এ্ওওতনদএ্বদর্পদযওনদক্ও্ব দউ্ দ।দআ্স্তদআ্স্তদতম্নগু্পওদ
বও্পওনও দওওিমত,দিওিে্োদতওমনদঅভযুস্তদহ্নদক্ঠদ।

১৯৯৯ দ িড্বম্ব্ দওপওওোও দ  ুন সব্রদঅনরষ্ওনদও ও দ
আমন্ত্রণদ আ্বদ।দ আমও দ িন্ত দ তু্ি দ বংসৃ্িো্োওদ  ইপই.দ
তওউও্ন দ তবৌ্যো্ওকদ ওপওওোওনদ তউঁ্েদ তুরও দ তপওভদ বংর ণদ
ও ্োদউওি নও.দতওউও্ন দ৪িওদঋোর ্ওদিন্নদমো তদহনদঅনরষ্ওনদ।

‘TheদEssenceদOfদJapan’দতওউও্ন দচও দঋোর দ‘হওরু,দনওসবরদ
,আিও,দফর নর(রব্,দগ্তষ্ম,দি ো,দিতো)’ দব্গিদতযওগদওি দtsuyuদরওদ
রষোওদ।দদশুরুদহনদotsukimiদিু্নদ।দতস্্তদহওপওওদনতপ ্ঙদস্পিদ
িু্নদউূিনোমও দতগওপদচওঁুদতুখও্নওদহনদোও দবওম্নদথও্ওদএওগুচ্ছদ
ওওিফর পদ আ দ বওুওদ ুওং্গও.দ ি োওও্প দ otsukimiদ তরওেও্োদ
এওিওদতওউওিনদিম িতওদতর্েদিনইদ।দতম্ন ওদতঢও্ওদউ ্নদিওেতদ
আ দ হও্োদ প্রুতউদ িন্নদ।দ রব্্দ আ দ রষোওনদ ওিরগুরু দ গও্নদ
তম্ন ওদনও্চদিও্মও্নওদউ্ দ।দদহও্োদথও্ওদতওউওিনদেওোও।দদএওুমদ
তি্ষদহ্প দতউেনদতথ্ওদুিোও্ু দম্্যুদিু্নদতম্ন ওদই ওওোওদ
উ্ দ হও্োদ িচকনওদ (তওউওিনদ হওোউওখও)দ িন্নদ রনক্ুওি দ নওচ্োদ
নওচ্োদ তঢও্ওদ।দ দ ুিোও ওদ িন্ত দ িন্ত দআবনদ তে্েদ ুওঁিে্নদ
উ্ দ হওোোওিপদ িু্োদথও্ওদ।দ রু্িওদ তুিদ তওমনদ িম্পিম্িদএওদ
হ্নদযওনদ।দভওষও দু ওও দহননও,দবগিত্ো দএমনইদততও দ।দভওির,দ
তওউও্নদনওচদতিখও্োদশুরুদও্ দম্নদম্নদতযদেিরদএঁ্ওিেপওমদতবইদ
“ভও ো-তওউওনদতমপরন্ধন”দতরও্হনদএ্ওইদর্পদ।

TIAদতথ্ওদতরিে্নদিনতস্বদস্র পদমো তদহনদ।দ“TIAদইিন্নওনদ
ডওন্সদ বও্ওোপ”দ তথ্ওদ নওমদ উও্ল্দ হনদ “ইিন্নওনদ ক্ওিবওওপদ ডওন্সদ
ট্রউ”দ।দএ ম্্যুদভওষওিওদআ কদএওির দ প্তদহনদ।দএওিওদখর্  দ
ওওগ্তদ৫০উ্রোদ১রে দ্্ দএওিওদতপখওদরও দহনদআমও দ।দোও দ
রুরে দ উ দ এওিওদ রইদ েওউওদ হনদ।দ এ উ দ তথ্ওদ িরিভন্নদ স্র প,দ
ও্পত,দই িনভওিবোিিদ তথ্ওদ িরিভন্নদ িরষ্নদস্পতচদ তুরও দআমন্ত্রণদ
আব্োদথও্ওদ।দিরিভন্নদিরষনদরপ্োদভও ্ো দনও ত,দিওম্বওদভও ্ো দ
িিকও-রযুরস্ও,দ ভও ্ো দ
ভওষও,দ িিল্প-বংসৃ্িোদ
ইোযুওিুদ ইোযুওিুদ।দ
ওখনকদ তবওতওবরিতদ
আমন্ত্রণ,দ আরও দ ওখ্নওদ
ি্নওিওদ ইন্ও নযুওিনওপদ
এ্বওিব্নিনদ রওদ
নও্গওনওদ ইন্ও নযুওিনওপদ
এ ্ ব ও ি ব ্ ন ি ন - এ  দ
মও্যু্মদ আমন্ত্রণদ আব্োদ
থও্ওদ।দ ভও ্োদ ত্ন্মিেদ
র্পদ ভও ্ো দ বরিওেরইদ
তওিনদ োও্োওদ ননদ।দ োওইদ
এ্ওওিওদ বওর্তক্টদ িন্নদ
উেওশু্নওদ ওি দ।দ অ্নওদ
নও-তওনও্ওদতওন্োদউওি .দ
আন্দউওইদ।

দদদদ
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ওূপদতে্েদএ্বদমওেদুি নওন,দিউে্ন দউও্নদচওই…

গোরে দতফব্রুনও তদমওবদনওগওুদহঠওসদনও্গওনওদইন্ও নযুওিনওপদ
এ্বওিব্নিনদতথ্ওদএওদিচিঠদ।দখর্পদউে্োদিগ্নদিন্ত দতচওখ্ওদ
িরশ্বওবদ হননওদ।দ “তবওওইদ ওওোও্ ওদ মওইস্ও ”দ অযুওকনওডোদ তুকনওদ
হ্র.দ আমও্ওদ?দ তওন?দ আিমদ িওদ এমনদ ও পওম?দ তওনও্নওদ হপদ
তবই্যদিরিভন্নদস্র প,দও্পত,দই িনভওিবোিি্োদস্পতচদিুিচ্ছদরওদএউযো্দ
িু্নিেদোও দখর ওখর দএ ওদ ও্খদআ দআমও্ওদতরস্দতপওচও ও্  দ

অযুওকনওডোদ “তবওওইদ
ওওোও্ ওদ মওইস্ও ”দ
িহ্ব্রদিব্পক্টদও্ ্েদ।দ
আমও্ওদিওদও ্োদহ্র?দ
তওনও্নওদ হনদ আমও্ওদ
বম্ব্োনওদ তওনও্নওদ হ্র,দ
আ দতবিওদপ্রওনদ২৫০তনদ
ুিো্ও দ মওেখও্নদ।দ
আমও্ওদ তুেরন্ওদ বমনদ
তুকনওদ হ্র,দ োও ম্্যুদ
তপওচও্  দ এওিওদ
উওিোদ থওও্োদ হ্রদ।দ
তপওচও্  দ িথমদ আিমদ
িঠওদ ও ্োদ উওি .দ আ দ
আমও দ প্র্ফিনদ মও্নদ
নওচদ িন্নকদ িওেরদ ও ওদ
তয্োদউও্ দ।

যখনদতযখও্নদস্পতচদ
িু্নিেদআ দোও উ দপ্রশ্ন- তে্  দবমনদতখনওপদও্ িেদতওউওিন ওদ
ভও োতনদওওস্িব্স্মদিন্নদতওন্োদ ুগ্তরদ।দোখনদওমদবম্ন দ

ম্্যুদতেওিখওিদ তে দিু্নিেদর্িদিওন্তুদম্ন দতওওথওকদএওিওদখিওওদ
িেপদ।দতওমনদতযনদঅবমওপ্তদতথ্ওদতযো.দোওইদআিমদতর্েদ িনপওমদ
কইদ বওর্তক্টিওইদ।দ ো্রদ শু র্দ ভও োদ নন,দ এইদ ওওস্িব্স্মদ রওদ

িমররন্বই্ুওদউৃিথরত দবরোত্দআ্ে,দতওউওন্ওকদোও দতথ্ওদআপওুওদ
ও ওদযওননওদ।দ

দদদদিরিভন্নদরইদরওঁিি,দতওনওদহনদঅ্নওদঅতওনওদ।দিওনওদ৫০িমিনিদ
্্ দ চ্পদআমও দস্পতচদ।দ উবংহও্ দ রিপ,দআিমদভও োতন,দোর িমদ
তওউওিন,দ তবদইিওিপনওনদ িওম্বওদোর িমদতওো্্মোদরে,দআিমদতেওি...তবদ
িরচও্  দআ্গদআম ওদমওনরষদ।দরর্দ্ধ দিিষযুদআন্দতযমনদর্প্েনদ
“তযইদমওনরদআিমদতবইদমওনরদোর িম...”.দআম ওদই্চ্ছদও ্পইদউওি দ
উওিওউওিিদহওোদ্্ দরন্ধর -উি রও্  দমোদচপ্োদ।দআত্ওদএখও্নদ
 উিস্োদএইদ২৫০দতনদতথ্ওইদশুরুদতহওওদতবইদউথচপওদ।

দদদদএ উ দচন্ওিপওওদউি ্রিনদওি দতস্্তদ।দঅনরষ্ও্ন দ
তি্ষদ হ্প দ রওই্ দ এ্বদ ুওঁেওইদ ুিোও্ু দ িরুওনদ তওনও্ো,দ
আিমদ আ দ আমও দ গ্রু্উ দ বুবযু ওদ।দ তপভ ওদ তচও্খদ শু্ভচ্ছওদ

ভওপরওবওদতওিন্নদযওনদতরিি ভওগদুিোওদ।দনও্গওনওদইন্ও নযুওিনওপদ
এ্বওিব্নিনদতথ্ওদশু্ভচ্ছওরওোোওদআ্বদিচিঠ্ো,দতমই্প,দতফও্নদ-দ
ম্নদিওি্দউওইদ।দদদদদদদদদদদদ

দদদ
এখও্নদ ইিন্নওনদ ত স্র  ওন্গু্পও্োদ নও্চ দ অনরষ্ওনদ তহও্োদ

তুিখদ মও্েম্্যুদ।দ চ্নদ র্্উ দ গন্ধদ আ দ িচ্ওনদ ো র্ ত দ গন্ধদ
িম্পিম্িদএওওওও দ।দতওউওিন্োদএওিওদওথওদআ্েদkowaiদmonoদ
shirazuদ।দরওংপওনদএ দঅথোদ-দনওদতওন্পদতওও্নওদভনদথও্ওনওদ।দ
তুরুওবত ওদমি্্ দঈশ্ব্  দওও্েদনওচদিু্নদতযদউূতওদও ্োনদতবইদ
িওস্ততনদনৃ্োযু দএমনদুিওদতু্খদডর ও্ দওওন্নওদউওনদ।দিন্ত দতু্ি দ
িিল্প-বংসৃ্িো দমওনদনওম্োদতু্খদতচও্খদতপদআ্বদ।দউওরিপিবিি দ
তওনগওদ িওদ কিওদ?দ আতদ ২০রে্ কদ তোওদ উওি িনদ।দ িওেরদ ও ও দ
আ্গইদমমিু ,দআিন্ দমরখগু্পওদম্নদআ্বদ।দিন্ত দিউ্ঠদআঁিওদ
“ভও োতন”দোওমওদরওদআই্ডিন্িি্ওদবমূ্ণোদমযোওুওদিু্নদচপও দতচষ্টওদ
ও্ দচ্পিেদ তবইদ২০রে দআ্গদ তথ্ও,দআতকদ।দএভও্রইদ তযনদ
ভও ্ো দমওনদ ঁচর দও্ দ তউঁ্েদ িু্োদউওি দ িুওিুগ্্দ।দএিগ্নদ
তয্োদউওি দবওম্নদএইদপ্রওথোনওইদতওনওইদবরোিিক্তমওনদউ মদঈশ্ব্  দ
ওও্েদ।দ
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দদদদদদ দ-দদভওসো্দত ওোদিতসনাশগ

 ওনওদ ুনদিবং্হ দউ দমহও ওনওদপ্রোওউদ ওতওদহ্পনদ।দতবইদ বমনদ বমও্নইদ তমওগপদ তবনওদ আরিমণদ ও্ দ
চ্প্েদ।দিচ্োও দকদতমরও দু খ্প দতনযুদআওর দতচষ্টওদ
চওিপ্নদযও্চ্ছনদ।দএিু্ওদপ্রোওউদতোওদিওের্োইদরিযুোওদ

স্বতওও দও ্রদনও,দোওইদ িরখযুওোদ হল্দিুরওিত দ যরদ্ধদ ১৫৭৫দবও্পদ।দ
তবখও্নদউওঁচদহওতও দ ওতউরোদতবনওদআ দরওইিদহওতও দতমওগপদতবনওদ
যরদ্ধদ চওিপ্নদ যও্চ্ছনদ।দ িরিভন্নদ উওহওেদ কদ িিপও দ তউেনদ তথ্ওদ
 ওতউরো্ু দআরিমণদতওৌি্পদআঠও্ ওদহওতও দতমওগপদতবনওদপ্রওণদ
হও ও্পওদ।দতি্ষদআওর্  দতবনওউিোদমওনদিবংহদমহও ওনওদপ্রোও্উ দ
তরওেওদতচোও্ওদআরিমণদও ্পনদকদতচো্ও দএওিিদউওদকোিরকোদ
তহওপদ।দোররকদতচোওদমহও ওনও্ওদিন্নদবওোদতরিওিদউথদের্িদএওিিদ
বর িকোদস্ও্নদতউঁ্েদিুপদ।দোও দউ দএওিিদনুত দ্ও্ দমওে ও্োদ
িরশ্বস্তদতচোওদপ্রওণদহও ও্পওদ।দতচো্ও দওওিহনতদইিোহও্বদস্বণোওক্ দ
িপিখোদ।দ

িচ্োও গেদতথ্ওদ ওনওদপ্রোওউদ ওত্ওনতদবি ্নদ িন্নদএ্বদ
 ুনউর্ দ নোর নদ  ওত্ওনতদ ও ্পনদ।দ রও দ রও দ তমওগপদ তবনও দ
আরিমণদহকনওদব্ত্ত্বকদিোিনদরিযুোওদস্বতওও দও্ নদিনদ।দ ওতউরোদ
রত ্ু দম্্যুদ ওনওদপ্রোওউ্ওদপ্রথমদস্বও্তনোওদবংগ্ওমতদরপওদহনদিযিনদ
ভও োরষো্ওদঅনযুদতওওনকদরিহ ওগোদিিক্ত দঅ্ত্নদতয্োদতু্রনদনওদ
এরংদভও োরষোদস্বও্তনদথওও্রদ---এইদিেপদোওঁ দউণদ।দোওইদিোিনদ
তওনপ্রওণদিু্নদপ্ে্েনদ।দ

 ওনওদপ্রোওউদ িওদও্ দএইদ িরিওপদঅঞ্চপ্ওদবর িকোদও্ দ
ত ্খিে্পনদ োওদ এখনদ িরমিনদ ম্নদ হনদ।দ  ওনওদ প্রোও্উ দ রত বে,দ
আমিবম্ওন্রও্,দতু্ি দপ্রিোদমযোওুও,দবওমি ওদওর িপোও,দব্রোওউি দ
মওনিবওদ ুৃঢ়োওদ ---এইদ বরদ িওের্ওদ শ্রদ্ধওদ কদ বম্ওনদ তওিন্নদ
 ুনউর্ ইদএওিিদএপওওওনদ িিপও দ  উ দ  ওনওদ প্রোও্উ দমিও ওদ
মো তদও ওদহ্ন্েদভও োদব ওও্  দউকদতথ্ওদ।দএইদস্ওনিিদুিোনদ
ও ্োদহ্পদপ্র্রিমূপযুদিু্নদিননমওওনরনদতম্নদ(চিিদতর্োওদখর্প,দ
তওওনকদ ওমদখওুযুবওমগ্তদরওদতনওং ওদনওদতফপওদইোযুওিু)দতয্োদহনদ।দ
িিপও দকউ দতথ্ওদএওদিু্ওদ ুনউর দিহ দকদঅনযুদিু্ওদ‘তপওদ

উযুও্পব’দ(মহও ওতওদ ুনদিবং্হ দনও্মদ িরখযুওো)দতুখওদযওনদ।দতবদ
এওদম্নও মদু ৃিযুদ!দমহও ওনওদপ্রোওউদতচো্ও দকউ দো্পওনও দহও্োদ
–তবইদমূিোো,দতচো্ও দঅি্মদিযযুও দফপওদইোযুওিুদতু্খদ তিোমোদ
িিহ ণদ তও্গ,দ ত ওমওঞ্চদ পও্গদ এমনইদ স্ওনমওহওমিযু।দ ঐদ স্ওনিি্োদ

ইিোহওবদতযনদপ্রও্ণদবওেওদতওগওনদ।দঐদিরিওপদএপওওওিি দউি স্ও দ
উি চ্ছন্নোওদকদবং কণদতওউও্ন দব্গিদোর পনতনদ।দোওইদম্নদহ্ন্েদ
হন্োওদএিিদবওমি ওদপ্রথও ইদঅগিদ।দবওমি ওদমওনিবওোওদতওিো্ওদ
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ুৃঢ়োও,দআমিবম্ওন্রও্দকদস্ব্ুি্প্র্ম দিিকওদতুনদ।দঐদএপওওওনদ
চওি িু্ওদঢওপদকদো্পওনও দিু্নদবর্ ভও্রদউর ওোনদকদনোর ন্ওদ
এওত্ভও্রদবওতও্নওদহ্ন্েদ।দ

এরও দআিবদ‘িবিিদউযুও্পব’দঅথোওসদিহ্  দমওেখও্নদিরিওপদ
প্রওবও্ু দওথওনদ।দএিিকদএোদরেদ তযদএ্ওদ ‘িবিিদ ইিুনদঅযুওদ
িবিি’দরপওদহনদ।দএইদিরিওপদএপওওওনদগওইডদেওেওদঢর ও্পদহওি ্নদ
যওকনও দআিংওওদ ্ন্েদ।দপ্র্রিউথদতরিদও্নওদভও্গদিরভক্তদ।দ
এগুিপ্ওদরেওদতউওপ,দিত্দতউওপদ---এইভও্রদনওমও ণদও ওদহ্ন্েদ।দ
প্রওবওুিিদচওকর বদতুখওদএওদঅিভজ্ঞোওদ।দবর তদতগওখেও,দতমও দচক্দ,দ
িুপখরশ্দদমহপ,দতমওিোদমহপ,দওৃষ্ণিভপওব,দিম্ভর দিভপওবদ---এইদ ওমদ
অবংখযুদমহপদতুখ্োদতুখ্োদ ওতউরোদওপওদওর িপোও দপ্রিংবওদনওদ
ও্ দ উওনদতনইদ।দিত্রু্ওদআি্ওদতুকনও দতনযুদরওদতম্ দতফপও দ
তনযুদ িবঁিে দমর্খ দেওোিিদএোদনতচর দ তযদঅনযুমনস্দহ্পইদমওথওনদ
আরওোদরওদপ্রওণহওিন দবম্ভওরনওদ ্ন্েদ।দিরিভন্নদফি্ও দম্্যুদিু্নদ
প্র্রিদও ওদতযনদএওদ‘িতগস্দদউওতল্দ’দতখপওদ।দওওনুওদনওদতওন্পদভর পদ
হকনওদস্বওভওিরওদ।দও্নওিিদমহ্পদআননওদএমনভও্রদপওগও্নওদতযদ
্ওঁ্ওঁনদউ্েদতয্োদহনদ।দএইদ ওমইদমহ্পদ ওনতদউিমিনত দপ্রিোিরম্বদ
আননওনদতু্খদআপও িদেনদিখপততদমরধেদ।দতবৌ্্যোযুদউওগপদহ্নদিোিনদ
উিমিনত্ওদউওরও দআিওনদতযদে্পদউ্েিে্পন,দোওদইিোহও্বদউওকনওদ
যওনদ।দ ওতউরোদনও ত ওদ িন্ত্ু দওখনকদির্ুিত দওও্েদবমউোণদ
ও্ িনদ।দ িরখযুওোদ ‘তকহ দরেো’দআমও্ু দবও্প ইদতওনওদ।দএইদ
বরদদতুখ্োদতুখ্োদহওি ্নদতফ্পিেদিন্ত্ও,দতওওথওনদতযনদঅোতোদ
রোোমওন্ওদ েওিউ্নদ হওোেওিনদ িু্চ্ছ,দ শুন্োদ উওিচ্ছদ তবইদ তরওেও দ
উুধ্বিনদঅথরওদ ওতউরোদনও ত্ু দবম্ভ্রম্রও্দকদরত বেদ---

“উওঠওনদউিো দপপও্িদবহবওদ
মও্ নদ ওনতদওওঁবও দথওপওখওনও,দ
 ক্ত্ও ওদগিে্নদউ্েদতর্গ
উওঠওনদউিো দচকর দতহওপদওওনওদ।।দ

 ুনউর দিহ্ দমিহপও ওদিনিচি্ভও্রদবরোত্দতরও ও্ফ ওদও্ দ
---এিিদতু্খদখররদভওপদপওগ্পওদ।দ

মহও ওনওদপ্রোও্উ দউ দোওঁ দ তে্পদ ওনওদবংগ্ওমদযরদ্ধদ িন্নদ
রযুস্তদথওও্োনদআ দোওঁ দ ওনতদিওর ্পওদমনম ওদহ্নদউে্োনদ।দোওইদ
োওঁ দম্নও জে্ন দতনযুদ ওনত দবখত্ু দনও্মদ ওতপ্রওবওুদমোি দও্ দ
িু্পনদ ---‘ব্হিপ্নওঁদ িওদরওেত’দ।দ তবখও্নদ ওনতদ িন্ত দবখত্ু দ
িন্নদআ্মওুদও ্োনদ।দঅউূরোদ ুযুওন,দনওনওদ্ ্ণ দতফওনও ওদবরইদ
উর ওোনদপ্রযরিক্তদিরুযুওনদমোি দ---িওকনদভওঁ্ুও,দওমপদওপইনওঁ,দিরনদ
রওুপদরর্দবওো,দ ওবপতপওদপ্রভৃিোদ।দঅউূরোদ ুযুও্ন দমও্েইদু রও দ
রব্োওদ।দ ওনতদকদবখত ওদ ওনও্ওদিন্ত্ু দআ্রুনদতওনও্োনদ।দ
োওইদপ্রওবওুদপ্রওগি্নদ ওনত,দোওঁ দওনযুওদকদবখত্ু দরবও দতনযুদির্িষদ
িবংহওবনদতশ্বোউওথ্  দমোি দকদবও্থদতগওপও্উ দরওগওনদ।দ

উওহওে,দউওথ দআ দরুকদতগিপদ---এইদতহওপদতমওিওমরিিদ ুনউর দতথ্ওদমও ন্দআররদ
উযো্দএওইদিচত্দ।দওওঁিওগওে,দতেওউেওেদ–দোও দবও্থদুূ দুূ ও্দউযো্দশুষ্দতিমদ।দহঠওসদ
তওওথওকদতওওথওকদত্প দতুখওদউওকনওদযওনদ।দএইদতহওপদ ওতউরোওনওদ।দতওমনদতযনদএওিওদ
অদূ্োদঅনরভূিোদ।দ১৫৬৮দতথ্ওদএোদরে্  দউর্ ও্নওদওওিহনতদতযনদউওথ্ দউওথ্ দতপখওদ।দ
এইদমওিিদকদ ওতউরোওনওদবরদিওের দবওকতদ।দ ওতউরোদরত ্ু দওওিহনতদকদবও্থদবওমি ওদ
মওনিবওোওদ ুনউর দিহ্  দচও উও্িদপকণতনদ।দ

তমরও দএসি্প্র্বদও্ দএরও দিফ্ দআবও দউওপওদ।দতট্্নদর্বদরও দরও দম্নদউে্েদ
আম ওদ িওদআমিিরমৃিোদতওিোদ?দআমও্ু দঅোতো,দঐিোহযু,দ তগৌ রমনদ ইিোহওব,দঅগিণোদ
রত দতযওদ্ধওদযওঁ ওদতু্ি দমযোওুওদ কওদও ্োদআমিোযুওগদও্ ্েন;দদতবইদভও োদযওদইিোহওবদ
রই্ন দউওোওনদআত,দওতভও্রদএ্ওদআগওমতদপ্রত্ন্ম দওও্েদআওষোণতনদও্ দতোওপওদযওনদ
--দএইদ ওমদনওনওদিচ্ও দতঢ দযখনদম্নদতোওপউওেদও ্ে,দোখনইদম্নদতহওপদআ্ ওরও দ
িফ্ দযওইদতবইদ‘অম দিচত্ওথও’ দগ্ল্প,দ‘ওথওদকদওওিহনত’দরই্নদরত দ ওতউরোদযর্গদ।দ

“তযদউথদিু্নদউওঠওনদএ্বিেপ
তবইদউথদিু্নদিফ ্পওদনও্ওওদোও ও”।দদ 
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লুদ্দেওদতেরখদঅেওওদহরয়দযওন

কর দ্দু ওদকদ মপওদতরৌিুদতওউও্নদঅ্নওরও ইদএ্ব্েনদএরংদপ্র্োযুওরও ইদনোর নদনোর নদঅিভজ্ঞোওদিন্নদএরংদঅরওওদ
হ্নদতু্িদিফ্ ্েনদ।দবোযুিতসদ ও্ন দচপিচ্চত্দ‘হত ওদ
 ওতও দতু্ি’ দএওিওদগও্ন দও্নওিওদপওইনদতরও্হনদ

কর দ্দু ও দতনযুদপ্র্যওতযুদ---
“আিমদতযইদিু্ও্োদচওইদ
তু্খদঅরওওদর্নদযওইদ
আিমদঅথোদতওওনদখর ঁ্তদনওিহদউওই্ দ
কদভওইদত ,দভওইদত ”।দ

২০১৪দবও্পদকর দ্দু ওদকদ মপওদতরৌিুদযখনদতওউও্নদএ্বিে্পন,দ
োখনদ িত্ো দ তিষ,দ তওউও্নদ োখনদ বওওর  ওদ ফর পদ তফওিও দ বমনদ।দ
২৭তিদমওচোদতিওিওক্োদবওওর  ওদফর পদফর ি্পওদ।দঅোযু্দবর্ দতুখ্োদ
এইদফর পদতওউও্নদআন্,দিওি্দএরংদত ওমও্ন্স দতযনদএওদততর্দ
িবম্বপদ।দশু র্দফর পদআ দফর প,দগও্েদতওওনকদউওোওদতনইদ।দদবওওর  ওদ
ফর ্প দগও্ে দিন্চদঅ্ন্ওদিউক্দিনক্দদও্ দ।দিওন্তুদআমও্ু দিি িপদ
রওদ ও্ওচূেওদগও্ে দিন্চদওও ্ওদিউক্দিনক্দদও ্োদতুখওদতগ্েদিওদ?দ

আমও্ু দওৃষ্ণচূেওদফর ্প দব্গিদবওওর  ওদফর ্প দিওেরিওদোর পনওদ
ও ওদতয্োদউও্ দযিুকদএইদফর ্প দ ঙদপওপদ।দতযনদরপ্োদচওই্ে,দ
“তপও্ও্ু দবংগ্ওমদচপ্ে,দচপ্র”।দভও্পওদস্র ্পদব্ওন্ু দভিোোদ
ও ও্নও দবংগ্ওম,দউওেও দত ওিমক্ু দনত দতথ্ওদরওঁিচ্নদিন্ত দ

বর্ তদওনযুও দতনযুদবরউওত্দতখওঁতও দবংগ্ওম,দতভও্িদততোও দবংগ্ওম,দ
িবদিরদআই-এ দহওোদতথ্ওদরওঁচও দবংগ্ওম,দরস্দতওদতোপদিু্নদকউ্ দ
কঠও দবংগ্ওমদএরংদএওইদব্গিদবর্ তদিউদএ-তওদিন্নদির যু্ দযওকনও দ
বমনদকনওইফ্ু দআিওও্নও দবংগ্ওমদ–দবরইদও ্োদহনদ।দো্রদ
তি্ষ দবংগ্ওমিিদতরৌিুদিক্তদহও্োদও ্োদতউ্ িে্পনদর্পদগৃ্হদ
িওি্দ  কও দ তনযুদ িিনদ /বোযুনও ওন্ন দ উর্তওদ ও ্োদ হনিনদ রওদ
তওওনকদ‘রওরও দথওন’এদিঢপদরওঁ্্োকদহনিনদ।দতওউও্ন দিওন্তুদবংগ্ওমদ
“চ্পিন,দচপ্েকদনও,”দআ দচপ্রইরওদতওনদ?দস্র ্পদভিোোদও ও্নওদ
তওওনকদবমবযুওইদননদ।দির্িষদও্ দতি্ষ দিরষনিিদবম্্ওোদরপওদ
তয্োদউও্ দতযদতওউও্ন দমিহপও ওদতও দহও বকনওইফদনন,দোও ওদ
োও্ু দর্ব দব্গিদতওওম্ওনত দ ন্নিো দতনযুদির যু্ দতয্োইদউও্ নদরওদ
উওঁচদোও ওদতহও্ি্প দিনভৃোদও্কদতওওম্ওনত দতবপস্দদতপ্রও্মওি্ন দ
ুতরোকণদ আ্পওচনওদ ও ্োইদ উও্ নদ।দ িম চর নওপদ আন্ও স্যুওিন্ংদ
(স্বওমতদ স্তত দ ম্্যু)---প্ওবদ মওইনও্বদ ওওিওওর িিদ ---বংগ্ও্ম দ ওতদ
ু ওও দ?দ

ওপওওোওনদরওদিহ োপত্োদরৃক্ ওউণদ সবরদআষওঢ়দশ্রওরণদ
মও্বদমহওবমও্ ও্হদউওিপোদহনদ।দএইদরৃক্ ওউণদ সবরদরওঙওপত দ
তো্ ওদউওরো্ণ দতওনগওনদরোোমও্নদবও্েদ তো্ ওদউওরো্ণদউযোরিবোদ
হ্ন্েদ।দওও ণদএ্োদ ওতধনিোওদুপগুিপ দিিিভদপ্রচও্  দরওেিোদ
বর্যওগদউওকনওদযওনদতযিওদবরির্ওমোনদওও্তদপওগও্নওদহনদ।দিদ্োতনদ
ওও ণদ িওি্িন্ওো্ন দ ওওনুওনদ উওেওনদ উওেওনদ মহওবমও্ ও্হদ
রৃক্ ওউণদ সবরদউওপনদও ওদযওনদ।দএখও্নদবও্ও ণোদউওেওনদ ঠিোদ
িও্িও ত ওদ তখওঁউওনদবওুওদফর ্প দমওপওদপওিগ্নদচও ওগওেদ ত ওউ্ণ দ
প্র্ওনদওর িতপরদহন,দযও্ু দবর্ পওদও্ন্দথও্ওদ রতন্দ্রনও্থ দগওন,দ

“মরুদিরত্ন দতওোনদ েওক
 েওকদতহদিূ্নযু
্ূিপ্ দ্নযুদও ”।দ

আ দএইদঅনরষ্ও্ন দ মযুও্নত্ম্ন্ দ ুওিন্বেদ থও্ওদও্পতদ
উের নওদ রতন্দ্রভক্তদস্ওনতনদত ওমওিন্ওদিও্িও্  ওদ।দুওুওদতরৌিুকদিওদ
এইদ ওস্তওদিু্নদযওনিনদ?দদিনচিনইদতগ্েনদ।দতওউও্নকদতোওদপ্রচর  দ
গওেদআ্েদ।দতরৌিু দপ্রশ্ন,দএখও্নদোওহ্পদরৃক্ ওউণদ সবরদহননওদ
তওনদ?দ এখওনওও দ িতনদ এতও  ওদ এইদ ত ওমওিন্ওদ অনরষ্ওনদ তথ্ওদ
রিঞ্চোদতহওপদতওনদ?দএইদিন্নদএ ওদিরপ্রদও্ নওদতওনদ?দ

গওেদতোওদপওগও্নওদতহওপ,দিওন্তুদবিঠওদ কণও্রক্ণ দঅভও্রদ
িোও ওদষওিদভওগদচও ওদগও্ে দমৃোর যুদহনদিঠওদ ঠিোদতে্প্ম্ন্ু দ
োওসকিণওদ ভওরও্রগউূণোদ কণস্ওনতদ ত ওমও্ন্স দ মোদ।দ ওপওওোও দ
ফর িউও্থদরওদ তখওপওদমও্ঠদচও ওদগওেগু্পও দ মৃোর যুদহনদগরুদেওগ্প দ
 ু্ দ যওকনও দ তনযুদ এরংদ তপদ িবঞ্চ্ন দ অভও্র দ তনযুদ।দ িওন্তুদ
তওউও্ন দ ওস্তওনদগরুদেওগপদ তও দ তু্খ্েদর্পদ তিওনওদ যওনিনদ।দ
এখও্নদ িওদোওহ্পদপ্রওণতদ বম্ুদ িরওওিদুপ্ত দর্পদ িওেরদ তনইদ?দদ
অরিযুদএখও্নদেওগপদথওও্রইদরওদতওনদ?দভও োর্ষোদেওগ রুধেদউও্ন দ
প্রচপনদগওন্ধত দআমপদতথ্ওইদচপ্েদএরংদমওদওওপত দবওম্নদউওঁঠওদ
রিপ দ ত কনওতদআতকদঅরযুওহোদ।দতওউও্নদ েওগপদ িন্নদ গওন্ধতততদ
ওখনকদআ্বনিনদএরংদওওপতদমি্ দতনইদর্পদওিচদন্ দউওঁঠওদকদ
োও্ু দউি রও ্ু কদ ওস্তওনদ ওস্তওনদিরচ ণদও ্োদতুখওদযওননওদ।দ

ো্রদকর দ্দু ওদ রওদ তরৌিুদরোোমও্নদ তওওন ওমদ রু্দনওদ তখ্পকদ
ুওুও দ ্ও ণওদ তরৌিু দ মিস্ত্ষ্ দ িবংহভওগদ অং্িদ গরু দ ‘উিি’ দ
অনি্ওও দ প্র্রিদ এরংদ োও দ  উিস্িোদ উওি রওি ওদ ওপ্হ দ মূপদ
বূত্উওো,দ“মওথওনদতগওর্  দব্গিদআ কদিওেরদথওওও দওথও”।দ

তওওপওওোওনদগও্ে্ু দততরন/মৃোর যু দুওিনবেদকদস্ওিনবেদিনভো দ
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ও্ দগরু,দেওগপদএরংদভগরও্ন দুনও দকউ দ।দগও্ে ওদযিুদ‘ফর পদ
তগ্ওকনদিট্’দহ্নদ ঠ্োদউও্ ,দোওহ্পদপ্র্ওনোদিোনিিদ উওও দোও ওদ
ও্ দ---স্ওনতনদউি ্রিদিতোপদও্ ,দগও্ে দিন্চদচও্ন দতুওওওনদ
রওদিিনদমি্ দরওনও্োদবওহওযযুদও্ দতযখও্নদতরনও দতঠক্দদগতও্োদকদ
অথোনতিোদচওগিওদও ্োদতচষ্টওদও্ ,দগও্ে দিওখওদপ্রিওখওনদউওিখ্ু দ
রওবস্ওনদ রওনও্নও দ ‘আইিডঅযুওল্দদ অযুওম্দিরঅযুওনস্দ’দ মোি দ ও্ দ।দ
উওেও দওও্ত দমওবত্ু দঐওওি্ওদপ্রওথোনওনদবন্তুষ্টদহ্নদউরনদতুরোওদ
োওঁ দিরশ্বস্তদতপফ্িনওন্দওওপধরিওখত্ওদউওঠওনদউূণোরনস্দরৃকিি্ওদ
 সউওিিোদও ও দতনযুদ।দ ভূপরিন্োদ রৃ্ক দডওপউওপওদ িন্নদওও্ত দ
মওবত্ু দওওেওওওিেদও ও দিচ দউি িচোদুৃ্িযু দআিরভোওরদ।দিওন্তুদ
রওস্তুচর যুোদউকতওর ্প দ রুুোিও দওরুণদওওিহনতদরিণোোকদহননও,দতওনওকদ
যওননওদ।দ নযুওিনওপদ িতকগ্ওিফদ রওদ অযুওিনম্দল্দদ প্যুও্নিকদ বর্ওৌি্পদ
এিে্নদযওনদ।দমও্নওওদগওন্ধত দিরপ্রদতওওথওনদতগপদ?দদতওউও্নদিওন্তুদ
গওেগু্পও্ওদতগওেওদতথ্ওইদিক্তদখর ঁিি দবওহও্যযুদুওঁেদওি ্নদ ওখওদ
হনদযও্োদতওওন ওমদওওপধরিওখত্োকদ(তওউও্নদোওইফর ন)দগওেগু্পওদ
‘আউরু্িড’দ নওদ হনদ।দ তরৌিু দ প্রশ্ন,দ দ োওহ্পদ তওউও্ন দ ওও্ত দ
মওবত ওদ যও ওদ  ওন্নও দ গযুওবদ এখনকদ তননিনদ োও্ু দ  ওন্নওদ হনদ িওদ
ও্ দ?দএখও্নদউওিখ্ু দরওস্তুহও ওদহকনও দ তওওনকদআিঙ্কওইদতনইদ
ওও ণদতুিিি দিহ ওঞ্চ্পদউওিখদপ্রওনদতনইদরপ্পইদচ্পদএরংদযও ওদ
আ্েদোও ওদ তও দগও্েদথও্ওনওদ।দঅোএরদতওওনকদআ্্ওপনদরওদ
তিওওপ্রস্তওরদগ্হণদও ও দপ্রশ্নইদতনইদ।দ

ওপওওোওনদ উও্ওো,দ মনুও্নদ রওদ রেদ রেদ রৃকদ দ্ও ওদ বিজ্োদ
 ওস্তওদিু্নদখররদতভও ্রপওনদরওদব্ন্ধযু্রপওনদহওঁি্পদউওিখ্ু দিমিপোদ
ও্ন্দিওিচ িমিচ দআকনও্তদওওনদেওপওউওপওদহ্নদযওন,দঅনযুদবমনদ
িওন্তুদহননওদ।দতরৌিুদএ দওও ণদ িতজ্ঞওবওদও ও্োদকর দ্দু ওদরপ্পন,দ
“তোওমও দমিি্রদরওদমও্িও্ দতোওমও দরওরওদতোওমও্ওদঅ্নওদিওস্দ
িু্নদএরংদতোওমও দমও্ওদতহওমদগওডোদহ্নদতোওমও দিু্ওদনত দ ওখও দ
ুওিনবেদ িু্নদ অিফ্বদ তয্োনদ।দ োর িমদ উেওশু্নওদ নওদ ও্ দ িরিভন্নদ
িব্নমওদমযুওগওিত্নদিনমগ্নদথওও্োদ(োখনকদিিিভ্োদরওংপওদিবি নওপদ
শুরুদহনিন)দএরংদ তোওমও দমওদ তোওমও দ িু্ওদনত দনওদ িু্নদউওনদ
তুোও দআ্মতদবহ্যও্গদিুরওিনদ্রও দবরখদতথ্ওদরিঞ্চোদহ্োদনও ওতদ।দ
বন্ধযুওনদতোওমও দরওরওদরওেতদিফ্ দএ্বদওথওদনওদতিওনও দতনযুদঅোযু্দ
রির দ্ধদএরংদ ওগওিন্বোদহ্োনদ।দউওিখ্ু দবংবও্ কদহন্োওদএইদ ওমদ
হনদ।দ এেওেওকদ ওওপধরিওখত দ ে্েদ গওেদ  সউওিিোদ হ্পদ বন্ধযুওনদ
িফ্ দএ্বদযখনদউওিখ ওদ তু্খদোও ওদরওস্তুহও ওদহ্নদ তগ্ে,দোখনদ
োও ওদপ্রচডিদচযুওঁচও্মিচদও্ দ।দও ওইদস্বওভওিরওদ।দিওন্তুদিওেরকণদউ্ দ
োও্ু দনোর নদরওবস্ওনদহ্নকদযওনদ।দোও দতনযুদোও্ু দতওওন ওমদ
বংগ্ওম,দআ্্ওপন,দউথদঅর্ ও্,দতট্নদঅর্ ও্দও ্োদহননওদ।দ

িওন্তুদতওউও্নদএইদ ্ ্ণ দ তওওনকদবমবযুওইদ তনইদ।দিহ্ দ
উওিখদওমদতোওদিওদহ্ন্ে,দউওিখ্ু দিওিচ দিমিচ দআকনওতদওযুও্ব্িদ
তোওপওদআ্ে,দতস্্ি্নদতগ্পইদতিওনওদযওনদ।দগওেদপওগওকদিওন্তুদডওপদ
তেঁ্িদুওকদযও্োদউওিখ ওদরওবওদরওঁ্্োদনওদউও্ দ।দরওডোদপওভও  ওদ
িওেরদভওর্েনদিওদ?দ

ওপওওোওনদ িযুওিসিদ বমবযুওদ বরোতনিরিুোদ।দ িযুওিসিদ ডওও্পদ
িযুওিসিদ রিওইভও দ প্রথ্মইদ তওন্োদ চওই্রদ তওওথওনদ তয্োদ চওন--
অথোওসদরিওইভও্  দউে্বইদতওনগওদনওদহ্পদযও্রনওদ।দিওন্তুদিযুওিসিদ
রিওইভও দকর দ্দু ও দগ্রযুস্পদতওন্োদচওই্পদুওুওদর্পন,দ“নওদনও,দ
আিমদতওওথওনদযওরদতবিওদরেদওথওদনন,দআউনও দগওেতদিঠওদতওওথওনদ
তওওথওনদতয্োদউও্ দযিুদর্পনদোওহ্পদআিমদচট্দদও্ দতভ্রদতনরদ
তবিু্ওদআমও দতওওনকদওওতদআ্েদিওদনওদ।দক্ও্দরিওইভও্  দমর্খদ
োওসকিণওদহওিব দিেিপওদতুখওদযওনদ।দ

িমিও্ দবিঠওদভওেওদতনকনও দউি র্োোদরিদ্ধোোদভওেওদতনকনও দ
নোর নদনোর নদতিও্নওপিত দ দ্ওরনদওপওওোওদতওউওন্ওকদহও দমওিন্নদ
তুনদ।দএদেওেওদবকনও ত্ওদ রু/উওঁচদিওওওদতফ সদতুকনও দতওওনকদ
 তিোদ তনইদ।দএিওদ নওিওদ স্বও্তনদ তু্ি দ িযুওিসিদ রিওইভও ্ু দ ুতরোদ
িু্ন দঅিতোোদমরপ্িরওদঅি্ওও দ।দিওন্তুদিুনদও্নওদআ্গদতওউও্নদ
ুওুও দতে্পদোও দরওেতদতথ্ওদতফও্নদএওিওদিযুওিসিদতড্ওিেপদএরংদ
এওদহওতও দ িোন্িওদদই্ননদতুকনও দরু্পদুিদহওতও দ িোন্িওদ
ই্ননদ িু্নিেপদ।দ উ্ দ িযুওিসিদ তওওম্ওনতদ ন’দ হওতও দ তফ সদ িুপদ
তযিওদুওুও দওও্েদএওিওদতমন্ওপদিক্দদ!দএ দউ্ কদিওদতওউও্ন দ

অথোনতিোদচওগিওদথওও্রদ?দ

ওপওওোওনদ কর দ্দু ওদ  মপওদ তরৌিু্ওদ তওওনিুনকদ এওওদ এওওদ
িযুওিসি্োদতয্োদতুননও,দ ওিতে্ দতোওদননইদ।দতওউও্নদুওুওদ তরৌিুদ
এওিুনদোও্ু দএওদআমিতন দরওেত্োদিগ্নিে্পনদএরংদ ওোদপ্রওনদ
আেওই্িদউযো্দআড্ওদচ্পিেপদ।দ ওোদতউৌ্নদিোন্ি দবমনদুওুওদ
তরৌিুদএওিওদিযুওিসিদও্ দরওেতদিফ ্পনদ।দএিওইদতওউও্ন দচপিোদ
 তিো,দঅরওওদ হকনও দ িওেরদ তনইদ।দ িওন্তুদ রওেতদ িফ্ দ িকপ্তদ তরৌিুদ
তগওমেওদমর্খদিবদ্ধও্দিন্পনদতযদআ দওক্নওদুওুও্ওদতওউও্নদ ও্ত্দ
এওওদ তওওথওকদ উওঠও্রনদ নও,দ ওও ণদ িযুওিসিদ রিওইভও দ িেপদএওতনদ
বর্ তদতওউওনতদমিহপওদ।দ িকপ্তদএরংদিিঙ্কোদতরৌিু দত্নযুদহন্োওদ
অোর পপ্রবওুদঅভনরওণতদিপ্খদতগ্েন,দ

“ভর িপদতভুও্ভুদজ্ঞওনদ
হকদব্রদআগুনওনদ---”।দ

তওউও্নদবরদিওেরদতু্খদকর দ্দু ও,দতরৌিুদঅরওওদহকনও দউ্ কদ
আরও দহত ওদ ওতও দতু্িদিফ্ দআব্োদহ্চ্ছদ।দ

অরওওদহকনও দতিষদনওই,দ
রৃথওদতচষ্টওদও দোওইদ।দ

কর দ্দু ওদভও্রনদযিুদউিচিমদরওংপও্ওদতওওন ওমদমযুওিতওদুিেদ
িু্নদরওঁ্ওদতয্োদউও ্োও,দোওহ্পদকর দ্দু ও দতলিওগওনদএইদ ওমদতহওোদ
---

ুিেদ্্ দমও্ ওদিওন
রওংপওদহ্রদতওউওনদবমওনদ
রওঙওপতদতওউওনত দঐওোওন
ইহওইদতমও্ু দগতোিরোওনদ।।দ
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দদদদদদ দ-দদত্�োণদস ওও 

এত সুন্দর এত মন�োরম জোয়গো আমম সমতযিই আর ক�োথোও 
কেমিম�। পোহোড় আর সমুদ্র পোশোপোমশ। পোহোনড়র রং 
পোটম�নে, আর সমুদ্র অবশযিই �ীে। ম�ন্তু সূন্যের আনেোয় 
কসই পোটম�নে আর �ীে রনের ক্ �ত র�মনের আর 

বোহোর হয়, তো �ো কেিনে মবশ্োস �রো �মি�। আর চোমরমেন� শুধু 
বোমে আর বোমে। এত বোমেও মিে এ পৃমথবীনত? তোরই মোনে 
এমে�-ওমে� ম�িু �যিো�টোস জোতীয় গুল্ম; গমজনয় আনি িোপিোড়ো 
ভোনব। এিোন� ওনের উপমথিমতটো ক�ম� ক্� অ্োমতত অমতমথর 
মনতো। এম� েৃশযি সচরোচর কেিো ্োয় �ো। কেনি ম� ভনর কগে। 
ম�ন্তু এিোন� আসোর আনগ এসনবর ম�িুই আমোর জো�ো মিে �ো। ক্ 
জন�যি মস�োই-কপম��সুেোয় কগমিেোম, তো কহোে এ�টো ‘অসোধোরণ 
সূন্যেোেয়’ কেিো। আর তো কেিনত হনে সোরো রোত trek �নর উিনত 

হবে মাউন্ট সিনাই ো মাউন্ট মমাবিি-এর ওপর, যার ম�াবে আবে 
পৃসিেীর িেবেবে পুরবনা োে্চ “মিন্ট �্ািসরন”। এই পাহাবের 
ওপবরই নাস� Moses স্বেং ভগোবনর �াে মিব� “10 
commandments”-এর সনব্্চশ মপবেসেবেন, যা পরের্চী �াবে 
হবে ওবে সরিস্ট ধবম্চর অ-আ-�-খ। এইিে জসিে information 
comprehend �রার ক্ষমরা ো েুসধিমত্া, ম�ানিাই আমার মনই। 
মযিা সেে, রা মহাে ঐ ‘অিাধারণ িূবয্চা্ে’ ম্খার অ্ম্ ইচ্া। 
‘অিাধারণ’ এই �ারবণ ময িূয্চিা নাস� পাহাবের রো মিব� মাসি 
ফুঁবে ওবে, পাহাবের ওপর ্াঁোবে রখন মবন হে েুসি  পাবের 
রো মিব� িূবয্চা্ে হবচ্ । ্াসজ্চসেবের িাইগার সহে মিব� 
আোস্ার মাউন্ট ম্াস�নবে, �ন্া�ুমাসর�ার সরি-িাগবরর িঙ্গম 
মিব� িাউি-আসরি�ার Cape of Good Hope, আমার সমবনবিািার 
োসের �াবের মরেি-মে� িুসপসরওর মিব� েসেসভোে পৃসিেীর 
উচ্চরম-মে� সিসি�া�া, রাজস্াবনর মরুভুসম মিব� আসরি�ার 
িাহারা, অ্াসরবজানার রে্ান্ড-�্াসনেন মিব� অব্রেসেোর উেুরু-
র�, এমনস� মপরুর অ্ামাজন জঙ্গবের মােুসপেু-মরও িূবয্চা্ে ো 
িূয্চাস্ত ম্খার মিৌভাগ্ হবেবে আমার; স�ন্তু রাই েবে পাবের রো 
মিব� মাসি ফুঁবে? নাঃ, মরমনিা আবগ �খবনা শুসনসন। এইিে 
শুবন-িুবন ম্খার ‘ইচ্া’িা মবন এব�োবর জাঁস�বে েিবো, মোভ 
আর িামোবর পারোম না। আর যাই মহা�, এিা ম্খবর মগবে 
আমাব� ভগোন ো ধম্চ মোিার মবরা ম�াবনা অিাধারণ ক্ষমরার 
অসধ�ারী হবর হবে না, যা স�না আমার এব�োবরই মনই! রাই সে� 
ম�াবর মফেোম এিা না ম্বখ আসম সমশর-ম্শ মেবে নেসে না। 
স�ন্তু আসম সে� �রবেই ো স�? মিখাবন যাে স� ম�াবর? রাস্তাঘািই 
ময মরমন মনই; যা আবে রা অসর নগণ্, আর রারও মেশীর ভাগই 
নাস� েন্ধ। ম�ননা ম�উই ময মিস্ব� মযবর োে না। ওস্ব� নাস� 
পব্ পব্ সেপ্, যুধি িংক্ান্ত। �ারণ আবশপাবশর িে ম্শই 
নাস� claim �বর ময সিনাই-মপসননিুো রাব্র, আর রাই সনবেই 
যর মখবোবখসে! অবন� �বটে এ�জনব� মজাগাে �রা মগবো এ�িা 
private car-এ আমাব� সনবে যাোর জন্। স�ন্তু মুশস�ে মহাে 
ভাষা িমি্া; আমার �াবে আরেী যা, ওর �াবে ইংসরসজও সে� 
রাই, এব�োবর যাব� েবে ‘ভাঁবে মা ভোনী’! রাই হার-পা 
নাোবনাই হবে ্াঁোবো মোিােুসির এ�মারি মাধ্ম। সে� আবে, 
রাইই িই। এ�স্ন মভাবর মেসরবে পেোম। Plan-িা সেে 
মমািামুসি এই ময �ােবরা মিব� িুবেজ মহাবে, gulf of Suez 
েরাের ্সক্ষবণ যাওো আর এ�ই পবি মফরর আিা। অন্ ম�াবনা 

স্ব� যাওো েেবে না। �ারণ মুশস�ে মহাে আমার অ্াবমসর�ান 
পািবপাি্চ। ঐ জন্ই আমাব� ইিরাবেবের গুপ্তের েবে মভবে েিার 
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সমূহ সম্ভাবনভা। কভারণ অ্ভামমররকভাই নভারক ইসরভামেলমক ইন্ধন 
য�ভাগভাে । তভার য�ভামরই ইসরভামেমলর এত দভাপট, আর যসই দভাপমটই 
ওরভা রসনভাই-যপরননসুলভাে ‘বভাবু’ হমে বমস রিল যবশ রকিুরদন। রতন 
রতনবভার �ুদ্ধ যকভামর তমবই রসনভাই-যপরননসূলভার যবশ খভারনকটভা 
যেরত যপমেমি রমশর। এইসব তথ্ রক আর আমভার মভাথভাে য�ভামক? 
আমভার শুধু ঐ একটভাই সম্বল ---ঐ ‘ইচ্ভা’টভা, ঐ ‘সূম�যভাদে’ যদখভার 
‘ইচ্ভা’টভা। দুপুর ১২-টভা নভাগভাদ যসন্ট ক্ভাথররমন যপঁিভামনভা যগল। এই 
চভামচয নভারক আমভার মমতভা অপরবত্র নভারতিমকর য�ভাকভা বভারণ। রকন্তু আরম 
য� অপরবত্র তভাই বভা যক �ভানমি? ভভাবলভাম এত দূর �খন এমসরি, 
�ুমকই পরি নভা একবভার, রক আর হমব । যদরখ নভা রগমে, রক এমন 
র�রনস আমি এর যভতমর, �ভা রনমে  মুসলমভান, ররিস্ভান আর 
ইহুদীমদর মমধ্ এত লভাঠভালভারঠ, এত রখটমকল।  রকন্তু ঐ য� রবমবক 
বমল রক য�ন একটভা আমি, তভার শরতির কভামি যহমর যগলভাম । যকন 
�ভারন মমন যহভাল আরম এই রগ�যভাে �ুকমল বভারি বমে এমস য�ভার 
যকভামর কভাউমক অসম্ভান করভা হমব। যসটভা আরম পভারমবভা নভা। তভাই 
বভাইমর যথমকই যদখলভাম। যবশ যদখমত। অ্ভামমররকভার মমতভা বি আর 
নতুন বভা ‘fast’ যদমশ থভাকমল �ভা হে; ৫০০ মভাইল যকভান দূরত্বই নে, 
আর ৫০০ বির অমনক রদন! তভাই দু হভা�ভার বিমরর পুরমনভা রকিু 
যদখমত রগমে দভারুণ যরভামভাঞ্চ আর রশহরণ যহভাল। রকন্তু ব্ভাস, 
ঐটুকুই। Spiritual রকিুই feel করলভাম নভা। মমন মমন একটু 
হভাসলভাম, যকভান spirit থভাকমল তমব নভা spiritual feel করভা �ভাে, 
আমভার য� এসমবর ‘রকসুই’ যনই! উম্ভারদমক যিভামটভা একটভা রটলভার 
ওপমর যদখলভাম একদল ররিস্ভান যলভাক যকভান একটভা ‘service’-এ 
ব্তি । ওরভা য� মন্ত্র আউরভারচ্ল, তভার মমধ্ যকমন য�ন একটভা 
শভারতির বভাতযভা রিল। রঠক য�মনটভা মমন হে �খন সংস্কৃ ত মন্ত্র বভা যতিভাত্র 
যকউ সুন্দরভভামব পভাঠ কমরন । আমভার যিভাটমবলভাে মহভালেভা শুমন ঘুম 
যথমক ওঠভার কথভা মমন পমি যগমলভা, বীমরন্দ্র ককৃ ষ্ণ ভমরের যস রক 
অসভামভান্ দক্ষতভাে যতিভাত্র পভাঠ! যভমবই গভামে কভাঁটভা রদমলভা। ওমদর 

দু-এক �মনর পরমণ সভাদভা আলখভাল্ভার মমতভা রকিু একটভা । হেমতভা 
ওরভাই পুমরভারহত। ওমদর সভামথ রগমে আলভাপ করমত ইমচ্ করমলভা, 
তভারপর ভভাবলভাম, নভা থভাক, ওমদর প্ভাথযনভা ভঙ্গ করমবভা নভা । এরদক 
ওরদক ঘুমর যবিভালভাম যবশ খভারনকক্ষন। ভভাবরিলভাম ভগবভান যবচভাররমক 
রনমে এত মভারভামভারর যকন? নভারক মভারভামভাররটভা আসমল �রম দখমলর। 
রসনভাই-যপরননসুলভার দখল । আমভার রতন যমমের কথভা মমন পমি 

গেল। আচ্ছা, ওরছা যদি গ�ছান�ছাদি� আমছান� দ�নে মছারছামছাদর শুরু 
গ�ছানর গিে, তছাহনল আদম গ�ছা� দিন� যছাব? গবচছাদর ভেবছা�, ও�ছার 
গয দ� দ�িছারুণ অবস্ছা! এ�জ� আরব গবিুই�ন�ও গিখলছাম, উনের 
দিনে চনে  যছানচ্। গরছানি চেছা, �ছালনচ-তছামছানে েছানের রং, খুব গরছােছা 

আর রুক্ষ গচহছারছা । েছানে শতদিন্ন জছামছা�ছািে। গিনখ মন� হে বির 
�নে� স্ছা� �নরদ� । এদিন� জলই বছা িছানব গ�ছাথছাে?  উনের 
দিনেও শতদিন্ন শতরদচির মনতছা দ�িু এ�েছা, েছাণ্ছা গথন� বছাঁচছার 
জ�্যই গবছাধহে। গিনখ মছােছা গহছাল। আচ্ছা, ওর দ� বউ আনি? গিনল, 
গমনে? তছারছা দ� গখনত িছাে? সুখ গয গ�ই, তছা গতছা গিখছাই যছানচ্, 
দ�ন্তু শছাদতি? গসেছা দ� আমছার গথন� ওরই গবশী? দ�িু িূনর  ঘনরর 
মনতছা দ�িু এ�েছা গিখছা গেনলছা, �ুঁনেঘর আর তছাঁবুর মছাঝছামছাদঝ দ�িু 
এ�েছা। ওরই হনব গবছাধহে। এদি�-ওদি�, িদেনে-দিদেনে আরও 
দ�িু উে, গুল্ম দচদবনে দজনরছানচ্। ওনির demeanor-এও গ�ম� 
গয� ‘শছাদতি’। গিনখ মন� গহছাল গয এই িুদ�েছাে দ� ঘেনি, �ছা ঘেনি, 
তছানত ওনির বনেই গেনলছা। এই আিছাত ‘অশছাতি’ দস�ছাই-গিদ��সুলছাে 
শছাদতি খুঁনজ গিলছাম এই আদম! প্ছাণেছা জুদেনে গেল। ঐ ‘শছাদতি’ 
দিনেই আমছার lungs িুনেছান� গভছানর গ�ওেছার গচষ্ছা �রদিলছাম । 
আবছার �নব গয সুনযছাে হনব! দ�ন্তু গসখছান�ও দবিদতি। েছাদের driver 
এনস তছােছািছা লছােছানলছা, গবছালনলছা গয এবছার মছাউন্ট দস�ছাই রও�ছা �ছা 
হনলই �ে। �েনতছা ওখছান� সমে মনতছা গিঁিছান�ছা যছানব �ছা, �ছারণ 
ওন� গয আবছার এদিন�ই গেরত আসনত হনব রছাত �ছােছানত । আদম 
সছারছা রছাত trek �রনবছা; �ছারণ ম�ুষ্য সভ্যতছা �ছাদ� এখছান�ই গশষ! 
আচ্ছা, শছাদতি খুঁনজ িছাওেছােছা দ� এতই িুস্কর? যদি বছা এখছান� এ�েু 
সুনযছাে গহছাল ! দ� আর �রছা, গবদরনে িেলছাম। সনধ্্যর আনেই 
গিঁনি গেলছাম মছাউন্ট দস�ছাই। মন� মন� এ�েু ভেই িছাদচ্লছাম, 
িছারনবছা গতছা? Driver গতছা আমছাে িছাহছানের গ�ছানল গেনল গরনখ 
গ�নে িেনব। তছারির? দ�ন্তু ওখছান� দেনে গবশ দ�িু ইউনরছাদিও 
দবনিশীনির গিনখ ধনে গয� এ�েু প্ছাণ এনলছা! তছারছা গিখলছাম সব 
এন�বছানর দবল�ুল ready, trekking-এর সছাজ-সরঞ্ছাম দ�নে। 
আর আদম? সছানথ শুধু এ�েছা জনলর গবছাতল! ঐ গয বনল �ছা 
বছাঙ্ছালীনির দ�সসু হনব �ছা! আদমই তছার হছানত-েরম উিছাহরণ। 
এখছান� �ছাদ� এখ� সব দজনরছানচ্, খছা�ছাদি�ছা আর দবনিশীনির যছা 
হে, চুমু-চছামছা। গিখলছাম সবই চলনি গবশ ভছানলছা র�ম। আদম দ� 
�দর, দ� �দর ভছাবনত ভছাবনতই দবরক্ত হনে গেলছাম। দ�ন্তু এ�ছা এ�ছা 
গয এদেনে যছাব, গস সছাহসও গ�ই বুন�। এখছান� এনসদি গতছা এ�ছাই, 
দ�ন্তু তছারির গথন� এই এ�ছা�ীনবের ভেেছা গ�ম� গয� গ্ছাস �রনত 
শুরু �নরনি আমছাে। আর তছার ওির এই ইউনরছাদিওনির গিনখ 
আমছার অবস্ছা, যছান� বনল ‘গঘছােছা গিনখ গখছাঁেছা’। �থছাবছাত্ছা বনল যছা 
বুঝলছাম তছা গহছাল এরছা রছাত ১১-েছা �ছােছাি trekking শুরু �রনব । 
ওিনর গিঁিছানত গিঁিছানত রছাত ৪-গে। তছার গবশী গিরী �রছা যছানব 
�ছা, �ছারণ আনলছা েুেনত শুরু �নর গিনব। এসনবর দ�িুই আমছার 
জছা�ছা দিল �ছা। শুধু জছা�তছাম গয স�ছাল ৯-েছার মনধ্যই আমছান� গ�নম 
আসনত হনব, �ছারণ driver আমছার জ�্য অনিক্ষছা �নর থছা�নব। 
শুন� স�নল বলনলছা গয ওেছা �ছাদ� গ�ছান�ছা ব্যছািছারই �ছা, সূনয্ছািে 
৬-েছার মনধ্যই গশষ, তছারির �ছামনত ঘণ্ছা আেছাই দতন�র গবশী 
লছােনব �ছা। মন� মন� দে� গ�ছানর দ�লছাম গয এনির সছানথই উেনবছা। 
রছাত ১১-েছা �ছােছাি ওিনর ওেছা শুরু গহছাল। খুব সুন্দর চছাঁি উনেনি, 
রূিসী-দ�নশছারী গয�। ওর রূনির িেছাে চছাদরদি� রুনিছালী, দচ� 
দচ� গ�ছানর চল্ গ� িেনি গসই রূি। গসই উিনচ িেছা রূনির 
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আল�োয় পথ দেলে, আর মলে মলে আমোলের সকল�র প্রিয় 
‘সপ্��েো’র “আমরো সবোই প্মল� সূর্য দেেলবো দবোল�” গোেটো গোইলে 
গোইলে রেে ওপলর প্গলয় দপঁছো�োম, েেক্ষলে চোঁে পূে্য দরৌবেো, 
আর আমোর অবস্ো কোপ্ি�। ওপলর দবশ ঠোণ্ো, প্কন্তু ঐ ঠোণ্োটোলকই 
বুলক জপ্িলয় ধরলে ইচ্ো করল�ো, প্ঠক েোই কর�োম। চোঁলের 
আল�োটো উপল�োগ করলে করলে রবীে চোটুলরযের দসই সুরটো মলে 
পলি দগল�ো, েো�োে মোিমুলের গোওয়ো “চোঁলের এে আল�ো”। 
প্েলজলক েুব �োগযেবোে মলে দিো�, দরোগযেেোর প্েপ্রলে জীবলে দেো 
কে প্কছুই দবশী দপলয় দগ�োম। �োরলে জন্োলেোর সূলরে এই গোেটো, 
আর অযেোলমপ্রকোয় থোকোর দেৌ�লে মোউন্ট প্সেোই! এলকই বল� 
কপো�! অন্তে আমোর েোেো আর �োইটোলক সোলথ রোেলে পোরল� 
িয়লেো এেটো guilty feelings দিোে েো। প্ক আর করো রোলব, 
দসটোও আমোর কপো�! দছোটলব�োয় সিজপোলঠ বো প্কশ�লয় 
পলিপ্ছ�োম “একো একো দে�ো রোয় েো, ঐ বোপ্ি দথলক কলয়কজে 
দছল� এল� দবশ িয়”, আমোর দসটোই মলে পলি দগল�ো। চোঁলের 
আল�োটো আলতে আলতে কলম দরলে �োগল�ো, আর আকোশ একটু একটু 
দকোলর পপ্রস্োর িলে �োগল�ো। আকোলশর রঙ দবগুেী দথলক দগো�োপী, 
দগো�োপী দথলক কম�ো, কম�ো দথলক �ো�, আর েোর সোলথ সোলথ 
আরও কেরকলমর েোম-েো-জোেো রলঙর পপ্রবে্যে িলে িলে িঠোৎ 
দসোেো�ী িলয় দগ�! েোরই ফোঁলক এক মুিূলে্য পোিোলির ে�ো দথলক, 
আমোর পোলয়র ে�ো দথলক দবরল�ো  একটো �ো� টুকটুলক রলতের 
দগো�ো, মুিূলে্যই দরটো আবোর িলয় দগ� এক েো� দসোেোর ে�ো। মলে 
দিো� দরে িোলে একটো �ম্ো বোঁশ থোকল�ই ওটোলক একটু ছুঁলয় দেেো 
দরে; ওটো দরে কে কোলছ, আবোর কে েূলরও! েোর দর প্ক রূপ, েো 
�োষোয় রিকোশ করো অসম্ভব, দকউই পোরলব বল� আপ্ম মলে কপ্র েো, 
স্বয়ং রবীন্দ্রেোথও েে। সমলবে  দ�োকজেলের মলধযে একটো হুল্োি 
উঠ�, েোরপর সবোই চুপ। একটো প্েতেব্ধেো গ্োস দকোলর প্েল�ো 
সক�লক। আমোর েিোচিো করোর ক্ষমেোটোই িোপ্রলয় দগল�ো দবশ 
প্কছুক্ষলের জেযে। েোরই মলধযে প্কছু ছপ্ব দেো�ো, আর েু-এক প্মপ্েলটর 
একটো video record করো। এরপর েোমোর পো�ো। েোমলে প্গলয় 
কে প্কছুই মলে এল�ো, এই পৃপ্থবীটো কে সুন্দর, আমরো দকে দর 
এে ঝগিো-মোরোমোপ্র কপ্র, এই সব। মোথোয় একটো প্চন্তো প্ছ�ই, রপ্ে 
গোপ্িটো সময় মলেো েো আলস, প্কম্ো এলকবোলরই েো আলস? 
প্মশরীয়লের সময় জ্োলের রো বপ্�িোপ্র! সমলয়র কথো প্জলজ্স 
করল�ই বল� “ইেসো আ্ো”, অথ্যোৎ দকোলেো ঘটেো সময় মলেো ঘটলব 
প্কেো, বো আলেৌ ঘটলব প্কেো েোর পুলরোটোই “আ্ো”র মপ্জ্যর ওপর 
প্ে�্যরশী�। �োরে দথলক সরোসপ্র এেোলে এল� িয়লেো এেটো দচোলে 
পিলেো েো, কোরে আমোলেরও দেো ঐ একই রকম সময়জ্োে, রপ্েও 
আমরো সচরোচর �গবোেলক এর মলধযে জিোই েো। প্কন্তু জীবলের 
দবশীর�োগটোই অযেোলমপ্রকোয় থোকোর পর েুবই দচোলে পলি, প্বরপ্তে 
�োলগ, আবোর িোপ্সও পোয়। প্চন্তোটো প্েলচ েোমোর সময় েোই মোথোয় 
দবশ �োল�োরকমই ঘুরপোক েোপ্চ্�। প্কন্তু প্েলচ দেলম দেপ্ে আমোর 
গোপ্ি উপপ্স্ে, েোলে ঢুলকই গো-টো এপ্�লয় প্ে�োম। কেে দর ঘুপ্মলয় 
পলিপ্ছ�োম েো জোপ্ে েো, কেক্ষে দর ঐ �োলব দকলটলছ েোও জোপ্ে 
েো। একটো হি-ি্োয় ঘুমটো দ�লগে দগল�ো। দেপ্ে আমোর গোপ্ি প্ঘলর 
দবশ প্কছু দ�োকজে। েোলের িোলে বনু্দক, মোথোয় পোগিী, মুলের 

দবশীর�োগটোই ঢোকো, পরলে প্মশরীয় ‘গোল�লবয়ো’। �লয় রতে 
এলকবোলর প্িম িলয় দগল�ো। এরো প্ক এলকবোলর দমলরই দফ�লব 
েোপ্ক? দমলয় প্েেলটর মুেগুল�ো দচোলের সোমলে দ�লস উঠল�ো, 
েোরপর সব প্কছুই দকমে দরে ঝোপসো। ঘুলমর দঘোলর দকোলেো স্বপ্ন 

দেখছি না দ�া? দেছখ ওরা আমার driver-টাকে গাছি দেকে দটকন 
নামাকছে। �ারপরই বন্দুেধারী এেজন গাছিক� উকে এক�া, আর 
�ন্ন �ন্ন দোকর গাছির দে�রটার �ল্াছি ছন�। �ারপর আমাকেও 
নামক� ব�ক�া। েকে জিিি হকে, ের ের দোকর োঁপক� োঁপক� 
আছম নাম�াম। আমার োকি ছেিদু এেটা চাই�। আমার driver 
আমাকে দবাঝা� দে ওরা আমার ID চাইকি। আমার পািকপাট্টটা 
শরীকরর এেটা দগাপন জােগা দেকে দবর দোকর ওকের দেখা�াম। 
�খন ওরা আমার ছেকে �ীক্ষ্ণ েৃছটিক� �াছেকে দেকে, ছনকজকের 
মকধযে ছে িব ব�াবছ� েরক� েরক�, পাকশর এেটা দিঁিাকখািা 
�াঁবদুক� ঢদু কে দগক�া। আমার পািকপাট্টটা ছনকেই। �ার আকগ 
আমাকে ছে িব বক� শাছিকে দগক�া, োর অে্ট এেটাই হে দে; 
আছম েছে এে পাও নছি, দ�া আমার জান খ�ম। ছেন্তু নকি োবই 
বা দোোে? পািকপাট্ট িািা? দবশ ছেিদুক্ষণ পর ওরা ছিকর এক�া, 
আমার পািকপাট্টটা হাক� ছনকে। ধকি দেন প্াণ ছিকর দপ�াম। ছেন্তু 
পািকপাট্টটা দির� ছেক�া না। উকটে ব�ক�া জামা-োপি-জদুক�া-
দমাজা িব দখাক�া। খদু��াম। জামা-পযোকটের পকেটগুক�া োক�া 
দোকর search েরক�া, জদুক�া দজািাও। �ারপর ব�ক�া দেটা বাছে 
আকি, দিটাও খদু�ক� হকব, অে্টাৎ আমার underwear! আছম 
োব�াম, ছে ছবপে, এটা আবার দেন? ই�স্ত� েরক� �াগ�াম। 
ছেন্তু ওকের আরবী েোবা�্টা দেকে ো বদুঝ�াম �া দহা� “অ� 
িহকজ ছচঁকি ছেজকব না চাঁেদু , �দু ছম ওখান দেকেই দ�ামার পািকপাট্টটা 
বার েকরি, িদু�রাং ওখাকন আরও ছে ছে �দুোকনা আকি �া আমরা 
দেখক� চাই”। আমার ড্াইোকরর ছেকে আেদু ছ� ছনকে এেবার 
�াো�াম, দে �দু ছম অন্ত� একের োষাটা জাকনা, ছেিদু এেটা েকরা। 
ছেন্তু ওর দচাকখর ইশারাে ো বদুঝ�াম �া দহা�, ওরা ো ো ব�কি 
আমার �াই েরাই দরেে। ছনকজকে দবাঝাকনার দচটিা ের�াম দে এ 
আর এমন ছে? Gym-এ ছগকে িাঁ�ার োটার পর, দখ�ার পর এমন 
দ�া প্াে প্ছ� িপ্াকহই দোকর োছে; men’s locker room-এ 
িেক�র িাকে উকোম হকে স্ান েছর, োঁছি োমাই। এমনটাই দ�া 
দোকর আিছি অযোকমছরোে োওো ইস্তে! ওখাকন দ�া এটাই 
দরওোজ । িদু�রাং এক� আর ঘাবিাকনার ছে আকি? বদুঝক� 
পার�াম দে আমার এই অযোকমছরোন পািকপাট্টটাই এই মদুহূক�্ট 
আমার ে� ছবপছতির োরণ। �াই ওকের দবাঝাকনার দচটিা ের�াম 
দে আছম আেক� োর�ীে। োেকরা, আর ছমশকরর অনযোনযে দবশ ছেিদু 
জােগাে ছেন েকেে আকগই দঘারার িদুবাকে জান�াম দে এই 
ছমশরীেরা আমাকের Bollywood-এর িছবর খদুব েক্ত, TV-দ� 
এখাকন িারাছেনই ছহছন্ িছব দেখাকনা হে; আরবী-subtitle িকম�। 
�ািািা পৃছেবীর ছবছেন্ন প্াকন্ত ঘদুকর আমার এই ধারণাই হকেকি দে, 
োর�ীেকের ওপর ছবকশষ োকরা দ�মন দোন রাগ দনই; েছেও 
এখকনা আমার পাছেস্ান ভ্রমকণর দিৌোগযে হেছন। বরং, আমাকের 
িম্পকে্ট অকনকেরই ‘শান্ত-ছশটি-�যোজ-ছবছশটি’ এই ধরকনর এেটা 
ধারণা আকি। �াই আমার োর�ীেত্ব দবাঝাক� Bollywood-এর 
ছচত্র �ারোকের নাম দোকর আকবা�-�াকবা� বেক� শুরু দোর�াম। 
হে �াক�ই োজ দহা�, ন�দু বা আমাকে ওকের এে বদ্ধ উন্াে 
দবাক� মকন দহা�; আমার ওপর ওকের িকন্হটাই দবাধহে চক� 
দগ�। আমার আর underwear দখা�ার েরোর দহা� না! 
পািকপাট্টটা দির� ছেকে ছপকে এেটা চাপি দমকর এে বন্দুেধারী 
ব�ক�া জামা পযোটে পকর ছনক�। চটপট �াই ের�াম। �ারপর ওরা 
আমার ড্াইোকরর িাকে ছে দেন এেটা ছমছটং েরক�া, আমার 
িামকনই। ড্াইোর গাছিক� ঢদু কে, িাকে দে map ছনকে দগছি�াম, 
�ার ওপর আঙদু � ছেকে ছেকে আমাকে দবাঝা� দে আমরা দে রাস্তা 
ছেকে আকগর ছেন একিছি�াম, �া বন্ধ হকে দগকি, অনযে ঘদুর-পকে 
ছিরক� হকব। শুধদু �াই নে, আমরা োক� ওকের িাকে দোকনারেম 
ি�া-ে�া দোকর অনযে দোকনা রাস্তাে চক� না োই, �ার জনযে ওরা 
ওকের দ�াে পাোকছে এেটা জীকপ । ওরা িামকন িামকন পে 
দেছখকে ছনকে োকব, আমরা শুধদু দিই পকেই ওকের follow দোকর 
দেক� পারকবা, নকচৎ নে। আর দবশী বযোকগারবাই েরক�ই, ছঢিদুম! 
িব ছেিদুক�ই রাছজ হ�াম। ছেন্তু �াক�ও রক্ষা দনই। এেজন একি 
ব�ক�া দে আমার camera-টা এখাকন দরকখ দেক� হকব। দি ছে? 
�া ছে দোকর িম্ভব? আমার দে ছমশকরর অকনে জােগাই দঘারা 
বাছে এখকনা! েযোকমরা িািা চ�কব ছে দোকর? আমার এক�া িাকধর 
মাউটে ছিনাইকের িূকে্টােকের িছবগুক�াও দ�া এরই দে�র! োেদু ছ� 
ছমনছ� ের�াম। দোকনা �াে দহা� না। ওকের েো দহা� দে ওরা 
চাে না দে আছম এখানোর রাস্তা-ঘাট, দচেকপাস্ট, এিকবর িছব 
�দু ছ� বা দিইিব িছব এখানোর বাইকর োে। আছম ব��াম ছেে 
আকি, �াই িই। েো ছে�াম দে আছম এই �ল্াকটর আর দোকনা 
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ছবি তুলি না, আর already ততালা ছবিগুললার মল্যে ওলের তেগুললা 
পছন্দ নয়, তেগুললা delete ত�ালর বেবছি। ওরা িলললা ঐ তে 
োমলন জীলপ আমালের তলা� ততামালের পথ তেবিলয় বনলয় োিার 
জনযে অলপক্া �রলছ, ওরা ব� ততামার মামা তে ততামায় ছবি delete 
�রলত েময় তেলি? আমার তেওয়া �থার বিবতিলত েবেও িা 
camera-টালত ছাড় তেওয়া োয়, ওর তিতলরর ছবি েলমত card-
টাল� ব�ছুলতই ওরা এিান তথল� তিরলত তেলি না। ব� �রলিা? ঐ 
card-টালতই রফা �রলাম, SD memory card-টা িার ত�ালর 
ওলের বেলয় বেলাম। তে েূলেযােলয়র িরযনা তেওয়া �ারও পলক্ েম্ভি 
নয়; তেই েূলেযােলয়র ছবিগুললা েলমত, তেই েূলেযােলয়র এ�টা 
video েলমত! িু�টা তফলট তেললা। তারপরও তরহাই তনই। ওরা 
বজলঞেে �রললা তে োলথ আর �টা card আলছ? তেিালন এিান�ার 
রাস্াঘাট িা তে�লপালটের ছবি ততালা আলছ ব�না, ইতযোবে। তমাদ্া 
�থা ো িুঝলাম তা তহাল এই তে, িাললায় িাললায় ওরা শু্ু আমার 
প্ারটা বনলয়ই এিান তথল� আমায় তফরত তেলত তেলি, অনযে ব�ছু 
বনলয় নয়। িাব� card-গুললাও তেিালাম, ওরা িুঝল তে ওগুললা 
empty. তারপর শুরু তহাল োমলনর ঐ জীপটাল� follow �রা। 
প্ালর িয়, ব�ন্তু োবরপালের েৃেযে তেলি এল�িালর মুগ্ধ হলয় তেলাম। 
বেনাই-তপবননেুলার তে ব� অপূিয রূপ, ো তেলি ব�না এ�টা 
প্ারিলয় িীত মানুষও মুগ্ধ হলয় তেলত পালর। অিা� তোলি োবরবে� 
তেিবছলাম। বিবিন্ন তে�লপালটের তিতর বেলয় তেলত হবছিল। মালঝ 
এ�িার মলন হললা তে আলেৌ বি�িা� োবছি ততা? নাব� এই েিই 
আমাল� িাবগিলয় ব�ছু ডলার �ামািার ষড়েন্ত্র? ত� জালন, আমাল� 
হয়লতা এরা ত�ালনা মালোর পাবটয িাওলরলছ ! আর আবম মালোর 
না হললই িা ব�? অযোলমবর�ালতা িলট! এ�টা েম িন্ধ �রা িয় 
তেলপ িেলত শুরু �রললা িুল�। এ�টা মতলি এললা মাথায়। 
আমার েবে ব�ছু এ�টা হলয় োয়, তাহলল এ�টা ব�ছু অন্তত তরলি 
োই আমার তমলয়গুললার জনযে, োলত ওলের জানার এ�টা ক্ীর 
েম্ভািনা থাল� তে ওলের িািা ত�াথায় তিলঘালর প্ারটা বেলয়লছ। 
তেই িািা, অমবন �াজ। Camera-য় এ�টা card িলর তালত 

আমার একটা ছবি তুললাম, একটা মমাক্ষম selfie! সাথে আমার 
ড্াইভাথররও একটা ছবি। একটা বভবিও মরকি্ড করলাম, বক 
অিস্ার মথ্যে পথেবছ তার একটা মছাট ির্ডনা বিথে। তারপর মসই 
card-টা camera মেথক িার মকাথর পাক মমথর ছঁুথে মেথল বিলাম 
গাবের িাইথর। ভাথলা মকউ যবি এটা কুবেথে পাে, এই আশাে! 
হঠাৎ সামথনর জীপটা িাঁবেথে পেথলা, মসই অনুযােী আমরাও। আর 
বঠক তখনই আমার মখোল মহাল ময আবম এই মাত্র ওথিরথক 
মিওো কোর মখলাপ কথরবছ । এই তল্াথট আর মকাথনা ছবি তুলথিা 
না িলার পরও আিার ছবি তুথলবছ। আমার আত্ারাম খাঁচাছাো। 
ভািলাম এই মর, ওরা বনশ্চেই িূরিীর বিথে আমার ছবি মতালা িা 
বকছু একটা ছুঁথে মেলার কীবত্ড-কলাপ মিথখথছ; এিার তার জিাি 
চাইথি। আবম বক জিািবিবহ করথিা? এখন বক কবর? জীপ মেথক 
িুজন িনু্ক্ারী মনথম মপছথন আমাথির গাবেটার বিথক আসথত 
লাগথলা। আবম শু্ু আমার heart beat টাই শুনথত পারবছলাম। 
ওরা এথস িলথলা ময আমরা একটা junction-এ এথস পথেবছ। 
ওরা আর আমাথির পে মিখাথি না। আমরা িান বিথকর রাস্া 
্রথল ঘুরপথে সুথেজ হথে কােথরা মপঁথছ যাি। আর মকানরকম 
মিোিবি মকাথর িাঁ বিথক যািার পাঁেতারা কসথলই, বিসুম! ওরা 
ওথির জীথপ মেরত মগথলা, বকন্তু ঠাে িথস োকথলা আমরা মকান্  
রাস্া ্বর, তা মিখার জনযে। আমরা িান বিথকর রাস্া ্থর মাথন 
মাথন মকথট পেলাম। আমার হৃৎবপথডের ্ুকপুকাবনটা আমাথির 
গাবের ইবজিথনর মেথকও মিশী মজাথর ছুটবছল, আরও মিশী মজাথর 
শব্দ মকাথর মযন। মিশ বকছুক্ষর ঐ ভাথি যািার পর, কােথরার বিথক 
যািার একটা road-sign মচাথখ পেথলা। ্থে প্ার বেথর মপলাম 
আিার। তারপরই পুথরাপুবর বিশ্াস করথত শুরু করথত পারলাম ময 
এ যাত্রাে মিা্হে আর প্াথরর ভে মনই! খাবনকক্ষর পথর মখোল 
মহাল ময আমার গাথের জামাটা বভথজ একশা, সপ্ সপ্ করথছ ঘাথম! 
তারই সাথে একটা অনুভূবত মহাল; ঐ ঘাম বিথে জ্বর ছাোর পর 
মযমন হে, অথনকটা মসইরকম। 

(এই প্রতিবেদবের েত্ণিি ঘটো ২০১২ সাবের ফেব্রুয়াতর মাবসর)
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োেুদিনশু দপ

জানালাটা খ�ালাই ছিল
খ�য়াল কছিছন আগে ! 
এক হাল্া ছিছটি হাওয়ায় 
খ�া� খেল জানালাি ছিগক । 

খজযাৎস্া িাছরি ঢাগক 
খিগেি আড়াল ছনগয় ---
আগলা আঁধাছিি খেগে 
ছনগজই আছি িাঁছড়গয় । 

�িগক উছি আছি ! 
�াছনক সািগল ছজগঞেস কছি;
ও�াগন ছক কিগিা ?
“তুছি”, না িাগন “আছি”! 

ছথিি ছনশ্চল িাঁছড়গয় খি�গি
আিায়
ভ্রুগষেপ খনই আিাি খকানও 
কথায় । 

আছি ছ�ৎকাি কগি খ�ঁছ�গয় 
েছল,
ও�াগন িাঁছড়গয় খকন ? 
শুনগত ছক পাচ্ছনা ---
আগি ও�াগন িাঁছড়গয় খকন ! 

ছনস্তব্ধ িাগতি অন্ধকাগি
আিাি উদ্াছসত িু�; 
েভীি ভাগে খি�গি আিায়, 
তেু ছনশু্চপ !   

দদদদদদ দ-দদুিহোওদতসনাশ

অন ওউ

আড়াল চাই,   নেশার আড়াল
নে আড়াললর  অন্ধকালর 
আমিলে  নেই  আমি
পথ হারালল নে পথ আলে 
শুধু নেই পথগািী ।। 
কান্া চাই, গাল নেজালো 
Lacrimal—এর েয় 
নিলে নেওয়া েুখ, িলে নেওয়া েয়,
ো - মিলয়ই েঞ্চয় ।।
শামতি চাই, অেে্ালের 
ঘমড়র প্রলেশ িাো 
মেস্ময় চাই, অোহুলের 
অকারলের হাো ।।
গেীরো চাই, ডুে মিলয় েয়
জল নথলক িুখ েুলল 
েুললে চাওয়া  ো- নোলালির 
আোর কলর েুলল, 
উচ্চো চাই, োগাল পাওয়ার 
িুলখাশ িাথা েে 
মেলজর েিাে হওয়ার োমগি 
োলেই অে্াহে ।।         



Durga Puja 2014www.batj.org 35

দদদদদদ দ-দদোুোও দওওিনদতসনাশ

িনশ্রেদস্ভক

আিতদএদিনিত্থদমিও দুপদদদদতওম্নদউিিপদমিও তোপ
নওদতওিনদতওম্নদিরষমদওওম্েদদদওি নওদোর ্প্েদপওপদ
ক্ দফর িপনওদ ্ঠ্েদগওপদ
ক্ দচর পওওই্ো্েদভও তদ
িচসওওি নওদওিহদআিমদব্রদদদদদদদোওেওদএ্ু দোওেওোওিেদ।দ
প্রও্ণ দবর্খ্োদওওমেদওওিিদদদদদদগও্ন দ উ দযও্চ্ছদর্বদ
থওিমনওদথওিমনওদ রুদহও্ো দচওঁিিদদদদধ্বিননওদ িঠ্েদুওরুণদত ও্ষদ
ওওম্ে দতচও্িদউওগ্প দপ্রওনদদদদদচওঁিিদমওি দতি্ষদএ দক দগওন
ম্যু ও্ত্দেও্ু্োদুওঁেওইদদদদদদদদদদখরিপনওদেও্ু দদ্ও দ।দ
তওনদত দির্ওোওদউওষওণদতহনদ
েও্ু্োদওওমেদআ কদতরিতদতযনদ।দ
বরদতি্ষদআিমদমনিস্ দও্ দদদদদদত্রেদওি দবও ওদেও্ো
আিমদতরওষণওদওি রদউর স্ও দিুরদদদমিওদযও ওদমও ্রদহও্োনও্ো
আিমদজ্প্নদউওগপউও ওদ
আিমদউণদওি দ ওোদবও ওদ
আিমদতগসদতর িেনওদদদতরেওরদগওিহনওদ
োওেওদমিও্ু দোওেওদ।দদদ

( রতন্দ্রনওথদঠওওর ্  দ‘িনেো্  দস্বপ্নভগি’দঅরপম্ব্ন)দদ

তভওিদিুন,দতভওিদিুন,দতভওিদিুনদুওুওদ
এরও দতভও্িদিতো্পদ ওস্তওনদহ্রনওদওওুওদ।দ
গ্ও্মগ্জেদজ্প্রদআ্পও,দতুরদত্প দওপদ
তরওও ্ু দচওওি দতুর,দএইদআমও দউণদ।দ

দদদদদদ দ-দদনিণোওদচন্দ

তেরশ দতনোও

ওপওও খওনওদখরপ্রদআরও দবরওইদওওতদউও্রদ
তযখও্নদচ্পনওদমওনরষদতবখও্নদ ওস্তওদহ্রদ।দ
আনদত দোউন,দআনদত দস্বউন,দআনদত দভওইদওওপরদ
তও্ ওিব্ন দুওমদওমও্রও,দওম্রদউিপদআপরদ।দ

ত ্প দভওেওদরওে্রনওদআ দ,দথওও্রনদবরওইদবর্খদ
চর ি দও ্পদমও ্রনওদতও ,দথওও্োদহ্রনওদতত্পদ।দ
আউনও ওদবরওইদশু্নদ ওখরন,দশুনরনদআমও দওথওদ
আ দতওওনকদিচ্ওদতনই,দআিমইদহরদতু্ি দতনোওদ।।
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আণও দতিরউরেউও দ ূজও

দদদদদদ দ-দদ ূি গ্ণওদত ওো

আমার গাঁয়েই শুরু আমার প্রথম দুগ্াপূজা
ঢায়ের বাদদযি োঁসর ঘন্া, দিল েত মজা । 
মজার েথা বলয়ত গগয়ল হয়ব নায়ো গেষ
ময়নর পাতাে ভয়র আয়ি সুখস্মৃদতর গরে । 

েরৎ এয়লই হ’ত শুরু গমায়দর প্রদতমা গড়া;
এে প্রস্ত, দু প্রস্ত গেয়ষ মাদির োজ সারা । 
পূজা এয়লই পাড়ার সবাই, মাত্ গতা সাফাই োয়জ 
দুগ্া দালান, ঘরবাদড় সব সাজায়তা নব সায়জ ।    
গবর হ’ত সব বাসনপত্র, গিাি বড় তাড়ু 
শুরু হ’ত দমদটি গড়া রেমাদর নাড়ু । 

গমায়দর গোনও দিলনা োজ, শুধুই হুয়ড়াহুদড়;
বড় পদরবার, গমারা গতা নই শুধুই জনা েুদড় । 
েত দাদু, েত ঠােুরমা, োো জযিাঠার দল 
দমলয়তা যখন জময়তা মজা হ’ত গোলাহল । 

আসয়তা নতুন জামা োপড়, আসয়তা সবার জয়নযি 
নতুন সায়জ, নতুন গবয়ে ভাসয়তা সয়ব আনয়দে । 
গোন্  জামািা পরয়বা েয়ব, েয়ব গোন্  দদয়ন 
সপ্তমী, অটিমী, নবমী না দেমীর দদয়ন ? 

ঘুম হ’ত না ভাল ে’গর মহালোর রায়ত 
এই বুদি হে গভার, থােতাম গসই অয়পক্ায়ত । 
বীয়রন্দ্রেমৃ য়ণের চণ্ীপাঠ, আগমনীর গান, 
গরদিওয়ত বাজয়তা যখন, গজয়গ উঠয়তা প্রাণ । 
শুরু হ’ত দদন গগানা, েখন শুরু গবাধন ?                       
পূজার বযিস্ততাে োিয়তা সমে মন্ডয়প সারাক্ণ । 

গদয়খদি মায়ের চকু্দান, পরয়ত িায়ের সাজ 
লক্ষী, সরস্বতী, গয়ণে ও োদত্্য়ের গবেবাস । 
মার অয়গে অলংোর, পরয়ণ লাল োড়ী 
মার দে হায়ত দে অস্ত্র, অস্ত্র রেমাদর ।
দসংহবাদহনীর পায়ের দনয়চ অসুয়রর অবস্ান 
গিাট্ট ময়ন দাগ গেয়িয়ি, তাও িঁুয়েয়ি প্রাণ । 

ববদদে ময়্রে, গহাম যয়ঞে, জাগয়তা ভদতিভাব 
ধূয়পর গন্ধ, েঙ্খধ্বদন, দিলনা দেিুরই অভাব ।     
মায়ের মুয়খ গচয়ে গচয়ে গদখতাম সন্ধযিারদত 
ময়ন হ’ত গচয়ে আয়িন মা বুদি গমার প্রদত । 
মমৃন্মেী মা দচন্মেী হয়তন গসই শুভক্য়ণ;
তাই গতা স্দর মায়ে আদম সদাই ময়ন প্রায়ণ ।।
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দদদদদদ দ-দদডঃদতহণনদকণও দস ওও 

তপিডদিপরওিিো

আমি আল�োকবম্তিকো ্ুল� ধর�োি 
সেই সেোনো�ী দরজোর েোিলন,
আশো ও স্বলনে ঢোকো 
সেই সেোনোম� দরজোর েোিলন ---
আর ব��োি, “স্বোধীন্ো, স্বোধীন্ো! 
্ুমি এখনও আিোর েলগে আল�ো স্ো”? 

হোওয়োয় এক ঝ�ক সঢউ ্ুল�
স�মি ম�বোম্তি সহলে উঠল�ন । 
্োঁর িোন হোল্ িশো�্ো উঁচুল্ ওঠোলনো
সরৌদ্র, ঝড়, বৃমটিলক উলেক্ো কলর
ব�লরর ের ব�র 
একই ভোলব দোঁমড়লয় আল�ন ম্মন ---
স্বোধীন্ো, আশো, িুমতি ও ভ্ো্ৃলবের প্র্ীক হলয় ।

হোওয়োয় এক ঝ�ক সঢউ ্ুল� 
স�মি ম�বোম্তি আবোর সহলে উঠল�ন---
“স্বোধীন্ো ! সে স্ো আিোর েবতিোলগে জমড়লয়”। 

স�োহোর কোঠোলিোল্ সকোথোও জগে েলড়ল�, 
ব্রলজের বেলক ফো্� ধলরল�, 
্বু ওই স্বোধীন্োর িশো� 
আজও আল� আকোশলক �ঁুলয় । 
হোওয়োয় মঝরমঝর হোমের শব্দ ্ুল�
স�মি ম�বোম্তি ব�ল�ন, “স্বোগ্ি বনু্”!

আিোর হোল্র আল�োকবম্তিকো ্ুল� ধর�োি 
আবোর সেই সেোনো�ী দরজোর েোিলন ---
এ আল�ো মনভলব নো কখনও ।।  

দদদদদদ দ-দদতজধওিোণগয়দ ওয়

ি্র ওিউরোদতেওস ওদজুন

আকাশ পরিক্রমা শশষ হয়ে শেয়ে
আি একবাি ভূমধ্য সােয়িি জয়ে
নীে িং শময়ে উয়ে এয়ো 
অয়নক দূয়িি সব রদনগুয়ো
উত্াপ রনয়ে, বাি বাি শেউ তুয়ে । 

বােুচি জাহায়জি মাস্তুয়েি োে, 
নিম শিায়দি রদন সব
অন্ধকাি হয়ে েয়ে পয়ে । সসকয়তি কেিব 
শশষ হয়ে যাে । 

রশিীয়ষি শীর্ণ ডাে হৃদে আমাি 
শকন শয আবাি 
শেিািী রদয়নি সায়ে রভে কয়ি আয়স ? 
হেুদ পাতাি ঝাঁক
অরবশ্াম ঝয়ে । 
আি ময়ন পয়ে 
অজস্র সািয়সি ডাক। 
এই সব সােয়িি পারেয়দি োন শুয়ন 
সাজায়না ছাোি মতন জাে বুয়ন 
অশান্ত সমে ভায়স । 

তািপি িাত হয়ে ময়ন হে
আরমও শতামাি পায়শ 
শীয়তাষ্ণ হাওোি সায়ে 
আিায়মি চাদি রবরছয়ে শুয়ে োরক ঘায়স ।।   
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অেগ-ন্িো

দদদদদদ দ-দদিেশনওেদ ওউ

অর্থনীতির অর্থটা ম�ারা রাতি
নীতিটা বরং মিা�ার জন্য রাক
ম�াদের বাজাদর অর্থই �াপকাতি
নীতির করা যায় চুদ�ায় যাক । 

িৃিীয় তবশ্ব-আরব েুতনয়া বদ�া মেতি পাশাপাতশ
মেিাদবা আ�রা ইন্দ্রজাদ�র মি�,
কাজ তক মিা�ার টাকা তনদয় রাতশ রাতশ
ত�দর্য মিা�ার ভাঁড়ার ভতি্থ মি�, 
িার মচদয় বরং মি� ম�াদের তেদয়, 
নাও না মনদব কি চাই গুত� ম�া�া, 
মিা�রা �বাই মেদশ মেদশ, ভাদয় ভাদয়, 
করদব মকব� যুদ্ধ যুদ্ধ মি�া । 

র�ে যা �াদ� আ�রা যুত�দয় যাদবা- 
ম�াদের ভাঁড়াদর অস্ত্র আদে ম��া, 
ত��াই� রদকট আর তক তক মনদব ভাদবা- 
মিা�ার আকাদশ মেিদব আদ�ার মি�া । 
ভাবদো মেশটা উিদব মবাধহয় �াদট, 
�রদব �ানুষ গুঁদড়াদব ময ঘরবাতড়, 
আহা ! িা তনদয় তচন্া মকাদরানা ম�াদট,  
তরতিউতজ ক্যাম্প �দড় মেদবা �াতর �াতর । 
এই মেদিা, আবার �ারা চাড়া তেদয় ওদি
ব�তে মবতশ মকাদরা না মিা বাড়াবাতড়
ইউ এন মরদক �্যাংশন মেদবা ম�ঁদট, 
চাইদ� আবার অ্যাটাক করদি পাতর 
জান মিা ম�াদের উন্নি কাতর�রী । 
ভাঙদি চুরদি জুতড় ম��া িাই ভার 
মে�ক্া�ীর তনদয়তে ময তিকাোতর 
ভাঙাটা ম�াদের প্ারত�ক অতধকার । 

আ�ার মেদশর এি �ব কারিানা
তনি্য নিুন �ড়দে ত��াই� রদকট 
আজ যতে িাদি মিা�রা করদব �ানা
মক�ন কদর ভরদব ম�াদের পদকট । 
িাই বত� মেদিা যুদ্ধটা রাকা চাই 
নইদ� ম�াদের চড়দব না ঘদর হাঁতড়, 
মিা�ার মেশটা উজাড় হদ� ভাই 
আ�রা একটু টু-পাই� কা�াদি পাতর । 
ম�াদ্া করাটা চুতপচুতপ বত� কাদন
করাটা �হজ িদব কাজ মনই বুদে �াদন 
আ�ার মেদশর অর্থনীতি বড়ই িাণ্া িাই
মিা�াদের মেদশ আগুন জ্াত�দয় একটু হাি মপাহাই ।।  


