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My Memory and Friendship with Pal-san 

       - Yukio Takeyari

Anjali

I met Mr. BN Pal (I call him Pal san in Japanese way) in Bangalore about 10 years back and became a very good friend 
since then.

In 2008, I was transferred to Bangalore as Managing Director of Sony India Software Centre. At that time, Pal san was a 
senior executive management of Indian IT company and responsible for Sony project. It was the beginning of our relationship. 
He was very much respected and appreciated by Sony team because he knows how to work with Japanese and Japanese 
company from his past experience to work in Japan as Managing Director of Motorola Software.

Apart from business relationship, I and Pal san was actively supporting IJCCI (Indo Japanese Chamber of Commerce and 
Industry-Karnataka) activities to promote India-Japan partnership. We participated various events together. 

Later, Pal-san started his own company, so called “Technology Startup” at the incubation center of IIIT Bangalore. I was 
invited to visit there and discussed about his idea. He was very much excited about his business.

At the end of 2015 after staying in Bangalore for 7 years, I came back to Japan and retired from Sony. But, our relationship 
continued.

In 2016, Pal san’s company was selected by Japanese government and invited to Japan for the presentation at CEATEC 
2016 event. He asked me to support his presentation, so that Japanese audience can understand easier. We exchanged various 
ideas by Skype and e-mail. Actually, he did a very good presentation. During his stay in Japan, Pal san invited me to Druga Puja 
Festival which was held in Tokyo. I joined, and I enjoyed a lot because I remember various exciting festival I participated in India.

Even after coming back to Japan, I’m visiting Bangalore a few times a year.
I always meet him with prior appointment or without any appointment. In October last year, I visited Bangalore to participate 

some IT event. I could not inform Pal san about my visit in advance. But, I met him at the event really by chance. When he found 
me, he was very friendly and cheerful as usual. It was my last interaction with him.

I’m very shocked and very sorry to know Pal san passed away quite suddenly. I believe that my memory and friendship 
with Pal san will be forever. I pray that his soul may rest in peace. My condolences go to the whole family.

Pal san, thank you so much.
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       - মানিকচন দ্া 

পনরমা া দি শি মনন পনরমা া দি শি মনন 

মাকালী দর্শন ও প্রণাম শরষে মষেন্দ্রষক মাষের তৃতীে মূর্ত্্শ শদখাষত 
র্নষে শেষলন ব্রহ্মচারী অন্য পষে । এ পে অন্ধকার শেষক  আষলাে আসার 
পে; এ পে র্মষলষে মম্শরপ্রস্তর র্দষে ততর্র  প্ররস্ত দরভূজা মা দুে্শার 
মর্দিষরর । এখাষন  পার্খরা মধুর েলাে োন োে. মা দুে্শার শসানার মূর্ত্্শ 
প্রভাষতর আষলাে েষে ওষে শজ্যার্তম্শেী । ব্রহ্মচারী দুে্শা মর্দিষর প্রণাম 
জার্নষে মষেন্দ্রষক জানাষলন -,”এই মা যা েইষেন । দর ভুজ দর র্দষক 
প্রসার্রত, তাোষত নানা আেুধরূষপ নানা রর্তি শরার্ভত, পদতষল রত্রু 
র্েমর্দ্শত, পদার্রিত েীরষকররী রত্রুর্নপীড়ষন র্নযুতি র্দেভূজা” পষর র্নষজর 
আষেে সংযত কষর র্নষে আষরা েলষলন ,”র্দগভু্জা নানাপ্রেরণধার্রণী 
রত্রুর্েমর্দ্শনী–েীষরন্দ্র –পৃষ্ঠর্েোর্রণী – দর্ষিষণ লক্ষী ভাে্যরূর্পণী–োষম োণী 
র্েদ্যা-র্েজ্ানদার্েনী–সষগে েলরূপী কার্ত্শষকে, কায্শর্সর্ধিরূপী েষণর; এস, 
আমরা মাষক উভষে প্রণাম কর্র । ”

েস্তুতঃ পষষি ের্কিমচন্দ্র স্াধীন মাতৃভূর্ম ভারতেে্শষক শদখষত 
শচষেষেন স্েংসমূ্ণ্শা দরভুজা মা দুে্শা মূর্ত্্শষত । সমস্ত োধা র্েঘ্ন অর্তক্রম 
কষর সমস্ত রত্রুষক পরার্জত কষর শদরষক অগ্রের্তর পষে র্নষে শযষত চাই 
ধন, ঐশ্বয্শ, চাই লক্ষী; চাই র্েদ্যা, চাই সরস্তী; চাই  েলরূপী কার্ত্শষকর 
মষতা শযাধিা ও কায্শর্সর্ধিরূপী েষণর । তাই  আনদিমষে  দরভূজা দুে্শর্ত 
নার্রনী মা দুে্শার অর্ধষ্ঠান মা জেধিাত্ী ও মা কালীর  পারাপার্র । 

আনদিমষের মাতৃ সাধনা েস্তুতঃ পষষি অনেদ্য, প্রাসর্গেক ও 
হৃদেস্পর্শী । প্রর্তমা দর্শন আনদিমষে সেষজই মষন কর্রষে শদে মাতৃসমা 
জন্মভূর্মর প্রর্ত আমাষদর দার্েষবের কো । তুষল ধষর আমাষদর সামষন 
জাতীেতাষোষধর নতুন পাে; আজও  শরখাে আজষকর স্াধীন স্ষদরষক 
স্েংসমূ্ণ্শা দরভুজা মা দুে্শা মূর্ত্্শষত প্রর্তর্েত করার লষষি্য এর্েষে যাওোর 
মন্ত্র । আনদিমষে শসই লষষি্য শপৌোষনার জষন্য ের্কিমচন্দ্র আমাষদর 
র্রর্খষেষেন আমাষদর র্ক করা উর্চত । মষেন্দ্র মা দুে্শা মূর্ত্্শ দর্শন করার 
পর ব্রহ্মচারীষক র্জজ্াসা কষরর্েষলন “মার মূর্ত্শ কষে শদর্খষত পাইে?”

উত্ষর ব্রহ্মচারী সত্যানদি জার্নষেষেন ,“যষে মার সকল সন্ান 
মাষক মা ের্লো ডার্কষে, শসই র্দন উর্ন প্রসন্ন েইষেন । ”

ের্কিম চন্দ্র আনদিমষের উপক্রমর্ণকাে ব্রহ্মচারীর শসই কোর প্রােই 
প্রর্তধ্বর্ন কষরষেন ; দ্াে্শেীন ভাোে দার্েবে র্নষে  শদষরর জষন্য আমাষদর 
র্ক করা দরকার তা জানাষত র্েষে েষলষেন চাই স্ষদষরর প্রর্ত ভর্তি । 
ভর্তিই েড় । 

“ র্কেুকাল পষর আোর রব্দ েইল, আোর শসই র্নস্তব্ধ মর্েত কর্রো 
মনুে্যকণ্ঠ ধ্বর্নত েইল, “আমার মনস্াম র্ক র্সধি েইষে না?”

এইরূপ র্তন োর শসই অন্ধকারসমুদ্র আষলার্ড়ত েইল । তখন উত্র 
েইল, “শতামার পণ র্ক?”

প্রতু্যত্ষর ের্লল, “পণ আমার জীেনসে্শস্ । ”
প্রর্তরব্দ েইল, “জীেন তুচ্ছ ; সকষলই ত্যাে কর্রষত পাষর । ”
“আর র্ক আষে? আর র্ক র্দে?”
তখন উত্র েইল, “ভর্তি । ”

তাই আজষকর এ রারদীো অনুষ্ঠাষন মা দূে্শার আরাধনার র্ভতর 
র্দষে মাতৃভূর্ম স্ষদরষক স্মরণ কর্র । আপন মষনর মাধুরী র্মর্রষে পঞ্চ 
প্রদীপ জ্ার্লষে ভর্তির তনষেদ্য সাজাই । ের্কিমচষন্দ্রর সষগে েলা র্মর্লষে 
ের্ল, “জননী জন্মভূর্মশ্চ স্ে্শাদর্প ের্রেসী । েষদি মাতরম” । আর প্রণাম 
জানাই শসই তের্দক মষন্ত্র-

“সে্শমগেল-মগেষল্য র্রষে সে্শাে্শ-সার্ধষক
ররষণ্য ত্্যম্বষক শেৌর্র নারাের্ণ নষমােস্তু শত” ।।  

ভারতীে সংকৃর্তষত মাতৃরূষপর রর্তি আরাধনা চষল আসষে 
শসই তের্দক যুে  শেষক । আমাষদর তো ভারতীে 
অনুভূর্তষত শসই  মোজাের্তক মাতৃরর্তির প্রকার ঘষেষে 
নানা ভাষে; কখষনা র্তর্ন ধরা র্দষেষেন মা কালী-চন্ী 

রূষপ, কখষনা ো র্তর্ন জেধিাত্ী, কখষনা ো র্তর্ন র্রে শসাোেী পাে্শতী ো 
দরভুজা মা দুে্শা রূষপ । তের্দক সার্েষত্য, পুরাষণ, চন্ীমগেষল, অন্নদামগেষল 
ও আমাষদর তদনর্দিন আচার-অনুষ্ঠাষন ভষর রষেষে তাঁর প্ররর্স্ত ও 
জেোন । সার্েত্য সম্াে ের্কিমচন্দ্র শসই ভারতীে সনাতনী  র্চন্ার র্ভর্ত্ 
স্তষভে দাঁর্ড়ষে, ভারতীে সংসৃ্র্তর প্রর্ত পূণ্শ আস্া শরষখ,  শসই জেধিাত্ী, 
কালী, ও দরভুজা দুে্শর্তনার্রনী মা দুে্শার মূর্ত্্শ  স্াপনা কষরষেন তাঁর 
আনদিমষে । তষে তা র্নেক প্রর্তকৃর্ত নে; র্তর্ন শদষখষেন আর 
শদর্খষেষেন এই র্তন মূর্ত্্শর র্ভতর র্দষে তাঁর স্ষদরষক, স্ষদষরভূর্মর 
ইর্তোস, শসর্দষনর পরাধীন মাতৃভূর্মর অরাজকতা, অসেনীে দুর্ভ্শষি ও 
শরােষণর েে্শরতা । র্তর্ন শদর্খষেষেন আরার আষলাে দীপ্ত ভর্েে্যৎ স্াধীন 
মাতৃভূর্মর ের্ে । তাঁর মাতৃসাধনা তাঁষক র্রর্খষেষে মা ও মাতৃভূর্ম সমতুল । 
জননী জন্মভূর্মশ্চ স্ে্শাদর্প ের্রেসী । মা জেধিাত্ী, মা কালী, ও মা দুে্শা, 
শসই  রাশ্বত  মাতৃসত্ার প্রর্তর্েম্ব । তাই রারদ উৎসষে আনদিমষের 
ভােনা মনষক োষন, আষলাড়ন জাোে । আমাষদর শোর্কও শেগের্লর রারদীে 
উৎসষে দর প্রেরণ ধার্রণী অজো রর্তি েলপ্রদার্েনী মা দুে্শা প্রর্তমা 
দর্শষনর র্ভতর র্দষে স্মরণ কর্র ের্কিম সৃষ্ট আনদিমষের শদেী েদিনা । 
পারাপার্র শদষখ র্ন আনদিমষের প্রর্তমাষক একান্ আপন ভাষে স্ষদরভূর্মর 
পর্েত্তা র্নষে আনদিমষের চর্রত্ মষেষন্দ্রর শচাষখ ও মষের ব্রহ্মচারী 
সত্যানদি োকুষরর েণ্শনাে । 

ের্কিমচষন্দ্রর ‘আনদিমে ‘ প্রেম প্রকার্রত েষের্েল ‘েগে দর্শষন’ 
োংলা ১২৮৭-৮৯ সাষল [ইংষরর্জ ১৮৮০-৮২], পরাধীন ভারতেষে্শর, 
র্েষরে কষর োংলার ১১৭৬ সাষলর [ইংষরর্জ ১৭৬৯] ভোৱে দুর্ভ্শষষির 
পেভুর্মষত । উপন্যাষসর মষেন্দ্র শসই  দুর্ভ্শষি জজ্শর্রত সাধারণ মানুেষদর 
প্রতীক । আনদিমষে শসই মষেন্দ্রষক ব্রহ্মচার্র এক প্রকাণ্ড চতুভু্শজ 
রঙ্খচক্রেদাপদ্মধারী, র্েষু্ মূর্ত্শর শকাষল এক শমার্েনী মূর্ত্্শ শদর্খষে র্নষজর 
পর্রচে র্দষেষেন তাঁর সন্ান েষল । অন্ষরর অন্ঃস্ল শেষক ভর্তি 
র্েজর্ড়ত েলাে রিধিা ভষর মষেন্দ্রষক েষলষেন েল, “েষদি মাতরম” । 
তারপর মষেন্দ্রষক শদর্খষের্েষলন পরপর মাষের র্তন মুর্ত্শ । 

প্রেষম মষেন্দ্রষক শদর্খষের্েষলন এক অপূে্শ সুদির সে্শাভরণভূর্েতা 
সে্শ অলকিারা োস্যমেী জেধিাত্ী মূর্ত্শ র্যর্ন েন্য পশুষদর পদতষল দর্লত 
কষর পদ্মাসনার্ধষ্ঠা, যাঁর োষের রঙ োলাক্শেণ্শাভা । ব্রহ্মচারী  স্ষদরভূর্মর 
শসই জেধিাত্ী মূর্ত্শ শদর্খষে েষলষেন - “ মা যা র্েষলন । ” র্তর্ন জেধিাত্ী 
মূর্ত্শ শদর্খষে মূলতঃ স্ষদষরর অতীত সমৃধি ইর্তোষসর প্রর্ত মষেষন্দ্রর দৃর্ষ্ট  
আকে্শণ করষত শচষেষেন । যখন র্েষশ্ব সভ্যতার আষলা সেত্্শ শপঁোের্ন, 
মাতৃভূর্ম ভারতেে্শ তখন র্েল এক উন্নত, ধন ও সম্ষদ সমৃধি শদর । তাই  
মা জেধিাত্ী ঐশ্বয্শরার্লনী । মাষের  োলাক্শেণ্শাভা োষের রঙ েস্তুতঃপষষি 
আর্দমতার পদ্শা শেষল সভ্যতার নতুন শভাষরর অরুনাভ আষলাে শসর্দষনর 
উদ্ার্সত ভারতভূর্মর প্রতীক । 

মষেন্দ্র জেধিাত্ীরূর্পণী মাতৃভূর্মষক প্রণাম করার পর ব্রহ্মচারী  
তাঁষক এক অন্ধকার সুড়গে পে র্দষে মার্ের নীষচ একো অন্ধকার ঘষর 
র্নষে  শেষলন মাষের র্দ্তীে মুর্ত্্শ শদখাষনার জষন্য । উষদের্য মষেষন্দ্রর 
সামষন তুষল ধরা শসই ঐশ্বয্শরার্লনী মাষের েত্শমান করুণ অেস্া যার মূষল 
রষেষে অমানর্েক শরােণ ও দীঘ্শ পরাধীনতার জ্ালা । ব্রহ্মচারী মষেন্দ্রষক 
শদখাষলন মাষের কালী মূর্ত্শ- পরাধীন মাতৃভূর্মর  অন্ধকারসমাচ্ছন্না 
কার্লমামেী হৃতসে্শস্া, নর্নিকা রূপ । র্তর্ন মষেন্দ্রষক েলষলন-” শদখ, মা 
যা েইোষেন । ” র্তর্ন আরও জানাষলন এ পরাধীন শদষর সে্শত্ই শ্মরান, 
তাই মা ককিালমার্লনী । র্যর্ন র্রে, সুদির র্তর্নই পষর রষেষেন মাষের  
পদতষল । শদরমাষের এ করুণ অেস্ার কো েলষত র্েষে আষেষে কান্নাে 
শভষঙ পষড়র্েষলন শসর্দন সংযত ও দৃঢ মষনর মানুে ব্রহ্মচারী সত্যানদি 
মষেষন্দ্রর সামষন । 
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রবীনিা্র াথ,রজাজ থ লন রা - পাা -রপরা 

       - শকাী চন্া-াট্াো

ভূর্মকা 
রেীন্দ্রনাে োকুর, জওেরলাল শনেরু ও ইর্দিরা োন্ধী র্তন প্রজষন্মর 

র্তন জন সুপর্রর্চত ে্যর্তিবে । কম্শজীেষনর র্েস্মেকর েহুমুখীতা সষ্বেও 
রেীন্দ্রনাে র্েষলন মূলত সাংসৃ্র্তক পর্রমন্ষলর মানুে আর জওেরলাল ও 
তাঁর কন্যা ইর্দিরা প্রধানত রাজনীর্তর জেষতর । তাই তাঁষদর কম্শজীেন 
এেং ভারষতর জাতীে জীেষন অেদাষনর শষিত্ এক নে, র্কন্তু শযন একর্ে 
অদৃর্য সূষত্ তাঁরা র্েষলন েভীরভাষে গ্রর্েত । েত েের, ২০১৭ সাষল, 
ইর্দিরার জষন্মর রতেে্শ পূণ্শ েে । এই র্তন জন ভারতীষের ে্যর্তিেত 
সম্ষক্শর কষেকর্ে র্দক আষলাচনা করাই এই প্রেষন্ধর মূল উষদের্য । 

‘োগোলী কর্ে’ র্েষসষে রেীন্দ্রনাষের প্রেম পর্রর্চর্ত এেং তাঁর 
কম্শজীেন প্রধানত োংলা ভূখষন্ । তাই োংলা ভাোভােী মানুে তাঁর সার্েত্য 
ও েহুর্েধ অন্যান্য কাজকষম্শর দ্ারা সে্শাষগ্র এেং সেষচষে শেরী মাত্াে 
প্রভার্েত েষে এোই স্াভার্েক । র্কন্তু রেীন্দ্রনাষের ‘আর্মিক’ (spiritual) 
অের্স্র্ত ভারতেষে্শ, শযর্ে তাঁর অনুভূর্তষত শুধু একর্ে শভৌের্লক সীমানাে 
র্চর্ণিত ভূখন্ নে, একর্ে উদার ও উন্নত সভ্যতার লীলাভূর্ম, েহু মানুষের 
োসস্ান ও আরিেস্ল - ‘মোমানষের সােরতীর’ । তাই ভারষতর মানুে 
যাষদর ভাো োংলা নে ো যাষদর সংসৃ্র্ত-শোধও অ-োগোলী, তাষদর কাষে 
রেীন্দ্রনাষের পর্রর্চর্ত শুধু র্ক একজন োগোলী কর্ে র্েষসষে ো খ্যার্তমান 
ভারতীেষদর মষধ্য একজন র্েষসষে, না জাতীে জীেষন কর্ের েহুর্েধ 
অেদাষনর মাধ্যষম তাষদরও ‘র্নষজর মানুে’ র্েষসষে? এই র্েেের্ে এই 
প্রেষন্ধর অন্যতম র্জজ্াসা । জওেরলাল এেং ইর্দিরা োংলার োইষরর 
ভারতীে এেং রেীন্দ্র-ঘর্নষ্ঠ । পারস্পর্রক আদান-প্রদাষনর মাধ্যষম কর্ের 
সষগে তাঁষদর শয সম্ক্শ সৃর্ষ্ট েষের্েল তা র্েল েভীর শনেে ও রিধিার । তাই 
দুই প্রজষন্মর এই দু’জন (অোগোলী) ভারতীে তাঁষদর ে্যর্তিেত জীেষন 
এেং েৃেত্র ভারষত রেীন্দ্রনাষের প্রভাে  র্ক ভাষে অনুভে এেং মূল্যােন 
কষরর্েষলন তার অনুসন্ধান এই প্রেষন্ধর স্ল্পপর্রসষর করার শচষ্টা করা 
েষেষে । 

রেীন্দ্রনাষের জীেদেরাে ভারতেে্শ রাজননর্তক স্ার্ধকার অজ্শষনর 
সংগ্রাষমর মাধ্যষম তার জাতীে চর্রত্ ও পর্রর্চর্তষকও নতুনভাষে 
আর্েস্ার করাে সষচষ্ট েষের্েল, েেত খার্নকো সষচতনতা োড়াই । এই 
অনুসন্ধান শয ‘নতুন ভারষতর’ পে র্নষদ্শর কষরর্েল তার র্দরার্রষদর মষধ্য 
রেীন্দ্রনাষের ভূর্মকা র্েল অনন্য । “নতুন ভারষতর স্রষ্টা” েলষত শয সে 
মানুষের নাম উষে আষস, তাঁষদর মষধ্য রেীন্দ্রনাে অের্যই অগ্রেণ্য । তাই 
তাঁর সে্শভারতীে পর্রচে “গুরুষদে” র্েষসষে - র্তর্ন জার্তর র্রষিক । 
মূল প্রসষগে যাোর আষে এই প্রেষন্ধর র্নে্শার্চত র্তন চর্রষত্র সষগেই 
ঘর্নষ্ঠ আরও একজন র্েখ্যাত (অোগোলী) ভারতীষের সষগে কর্ের র্েষরে 
সম্ষক্শর কো সংষষিষপ েষল শনওো েেত প্রসগে-ের্েভূ্শত েষে না । 
এই মানুের্ে েষলন মোমিা োন্ধী । র্ের রতষকর র্ের-র্তর্রষরর দরষক 
ভারষতর জাতীে জীেষনর মোনােক র্েষলন এই দুই শনতা – যাঁরা গুরুষদে 
ও মোমিা েষল আখ্যার্েত । 

গুরুষদে ও মোমিা
র্েষলত-শেরত, প্রর্তর্ষ্ঠত, ে্যার্রস্ার শমােনদাস করমচাঁদ োন্ধী 

সর্ক্রে রাজনীর্তষত এষসর্েষলন অপর্রকর্ল্পতভাষে, ঘেনাচষক্র েলা যাে । 
উর্কল র্েষসষে দর্ষিণ আর্রিকাে র্েষে র্তর্ন ে্যর্তিেত লাঞ্ছনা ও কষোর 
েণ্শর্েষদ্ে প্রত্যষি কষরন । তার প্রর্তোষদ প্রোসী ভারতীেষদর সঙ্ঘেধি 
আষদিালন তাঁর শনতৃষবে র্কেুো সুেলও আদাে করষত সষিম েে । র্তর্ন 
সপর্রোষর দর্ষিণ আর্রিকাে েসোস করষত শুরু কষরন ডারোষনর কাষে 
র্ের্নষসে । উধিত অন্যাষের র্েরূষধি সংগ্রাষম শয র্তনর্ে ‘অস্ত্র’ র্তর্ন কাষজ 
লার্েষের্েষলন শসগুর্ল র্েল অর্েংসা, সত্যাগ্রে ও সঙ্ঘেধি অত্যাচার্রতার 
সষগে অসেষযাে । এগুর্লর র্েেত্শন ও প্রষোে এই সমষেই শুরু েষের্েল । 
এই সুোষদই তাঁর সুনাম ভারতীেষদর কাষে ো র্েষশ্বর অন্যত্ শপঁেে 
তাঁর র্নষজর ভারতীে রাজনীর্তষত আসার আষেই । দীঘ্শ একুর েের 
শদষরর োইষর কার্েষে োন্ধীর্জ পাকাপার্ক ভাষে শদষর র্েষর আষসন 

১৯১৪ সাষল । রেীন্দ্রনাে তখন শুধু োগোলী কর্েই ন’ন, র্তর্ন এর্রোর 
প্রেম শনাষেল পুরস্ার র্েজেী । তাঁর পর্রর্চর্ত সে্শভারতীে, তাঁর খ্যার্ত 
র্েশ্বষজাড়া । 

যর্দও এই দুই ভারতীেই র্েষলন স্নামধন্য, তাঁষদর ে্যর্তিেত 
পর্রচে ো সাষিাতকার তখনও েে র্ন । র্কন্তু োন্ধীর্জর দর্ষিণ আর্রিকার 
কাজকম্শ সম্ষক্শ রিধিার শেষকই র্নশ্চেই র্ের্নসে আরিষমর সদস্যষদর 
মষধ্য যাঁরা োন্ধীর্জর সষগে ো র্কেু আষে ভারষত র্েষর আষসন তাঁষদর 
রার্ন্র্নষকতষন প্রাের্মকভাষে আরিে শদওোর ে্যেস্া েষের্েল রেীন্দ্রনাষের 
অনুমর্তক্রষম । এঁষদর দুজষনরই েনু্ধ ইংষরজ চার্ল্শ (দীনেনু্ধ) এ্যান্ড্রুজ 
এই ে্যপাষর উষদ্যােী েষের্েষলন এেং তাঁর আমন্ত্রষণ োন্ধীর্জ, সস্ত্রীক, 
প্রেমোষরর মত রার্ন্র্নষকতষন যান ১৯১৫ সাষলর ১৭ই শেব্রুোরী, 
রেীন্দ্রনাষের অনুপর্স্র্তষতই । তাঁর পর্রকল্পনা র্েল রার্ন্র্নষকতষন 
র্কেুর্দন কাোষেন চার্ল্শ এ্যান্ড্রুজ ও কর্ের আর এক আরিমোসী ইংষরজ 
েনু্ধ উইর্লোম র্পোরসষনর আর্তষে্য, আরিষমর ে্যেস্ার্দর সষগে পর্রর্চত 
েষত । র্কন্তু ১৯শর শেব্রুোরী োন্ধীর্জর রাজননর্তক অর্ভভােকতুল্য 
শনতা শোপালকৃষ্ শোখষলর েোৎ মৃতু্য েে পুণাষত এেং োন্ধীর্জষক 
রার্ন্র্নষকতন শেষড় র্েষর শযষত েে । আরিম-পর্রর্চর্ত পূণ্শতর করার 
জন্যই শোধেে র্তর্ন রার্ন্র্নষকতষন আোর র্েষর আষসন ৬ই মাচ্শ এেং 
োষকন ১১ তার্রখ পয্শ্যন্ । কর্েও ইর্তমষধ্য তাঁর আরিষম র্েষরষেন, 
তাই তাঁষদর প্রত্যষি পর্রচে এই প্রেম েল । এই দুই ‘দূষরর েনু্ধর’ 
পারস্পর্রক রিধিার সম্ক্শষক আরও ঘর্নষ্ঠ কষর তুলষত র্নশ্চেই সাোয্য 
কষরর্েল আরিষমর সেজ-সরল ঘষরাো পর্রষের । নানা র্েেষে তাঁষদর 
আষলাচনা করার সুষযাে ে’ল কখনও একাষন্, কখনও ো এ্যান্ড্রুজ এেং 
র্পোরসন সাষেেষদর উপর্স্র্তষত । এর পর শেষক সাষিাৎকার, পত্ালাপ 
ো শলখাষলর্খর মাধ্যষম তাষদর র্নর্েড় ে্যর্তিেত সম্ক্শ র্নর্েড়তর েষের্েল 
েলা যাে । শদষরর, সমাষজর ো র্েশ্বসভ্যতার র্ের্ভন্ন সমস্যা ও তাষদর 
সমাধাষনর উপাে র্নষে তাঁষদর মষতর র্মল শযমন র্েল, শতমর্ন র্েল র্ের্ভন্ন 
গুরুবেপূণ্শ র্েেষে তাঁষদর েভীর মতাননক্য । যুর্তি-র্ভর্ত্ক ো আদর্শেত 
মত-পাে্শক্য সষ্বেও পরস্পষরর প্রর্ত আন্র্রক রিধিা ও েনু্ধবে শয েজাে 
রাখা যাে কর্ে ও মোমিা োন্ধীর সম্ক্শ তার এক্ র্ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ । 
োন্ধীর্জ কর্ের সষগে তাঁর সম্ষক্শর প্রকৃর্ত র্নষে মন্ে্য কষরর্েষলন - “I 
started with a disposition to detect a conflict between 
Gurudev and myself but ended with the glorious discovery 
that there was none” । রেীন্দ্রনােও র্ের্ভন্ন সমষে ো ঘেনার 
পর্রষপ্রর্ষিষত োন্ধীর্জর  র্চন্া-ভােনা, মতামত, শনতৃবে ো ে্যর্তিবে র্নষে 
সুর্চর্ন্ত অর্ভমত ে্যতি কষরষেন শযগুষলা অষনক সমষে তাঁষদর আদর্শেত 
েভীর েরর্মষলর সাষি্য েেন কষর । র্কন্তু র্তর্ন র্ের্ষিপ্ত ঘেনার্দর ঊষধ্শ 
শয মানুষ্ র্েষক র্চষনর্েষলন তাঁর পর্রর্চর্ত এই ভাষে র্দষের্েষলন - “যাো 
র্কেু মেৎ, যাো র্কেু সৎ, মোমিার্জ তাোরই প্রতীক । র্তর্ন ভারষতর 
প্রাণস্রূপ” । োন্ধীর্জও কর্েষক র্চষনর্েষলন স্ষদষরর “মোন প্রেরী” 
(Great Sentinel) র্েষসষে, র্যর্ন শদষরর সমাজে্যেস্া ও সংসৃ্র্তষক 
কুসংস্ার ও ষুিদ্র-মনস্তার ঊষধ্শ রাখার জন্য আজীেন সষচষ্ট র্েষলন । 

কর্ের জীেদেরাে োন্ধীর্জ শরেোষরর মত রার্ন্র্নষকতষন আষসন, 
সস্ত্রীক, ১৯৪০ সাষল, অসুস্ কর্েষক শদখষত । র্প্রে েনু্ধষক র্েদাে শদোর 
সমে কর্ে একর্ে অনুষরাধ কষরন র্লর্খতভাষে, মম্শস্পর্শী ভাোে । 
তাঁর মৃতু্যর পর কর্ে তাঁর “জীেষনর উৎকৃষ্ট সৃর্ষ্টসম্ষদর োেক” (a 
vessel which carries the cargo of my life’s best treasures)  
রার্ন্র্নষকতষনর ভর্েে্যত রষিণাষেষিণ ও স্ােীষবের দার্েবে োন্ধীর্জ স্েং 
শযন শনন, এই র্েল কর্ের অনুষরাধ । োন্ধীর্জ শদষরর সমস্ত মানুষের 
অেের্তর জন্য ে্যপারর্ে প্রকাষর্য আষনন এেং তাঁর র্নষজর মত জানান 
এই ভাোে - “who am I to take this institution under my 
protection? It carries God’s protection because it is the 
creation of an earnest soul” । এরপর ১৯৪৫ সাষলর র্ডষসম্বর 
মাষস শদরে্যাপী রাজননর্তক অর্স্রতার মষধ্যও সমে কষর র্তর্ন 
রার্ন্র্নষকতষন র্েষের্েষলন অন্যান্য কাষজর মষধ্য কর্েপুত্ রেীন্দ্রনাষের 
সষগে রার্ন্র্নষকতষনর ভর্েে্যত র্নষে আষলাচনা করষত । এইর্েই র্েল 
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রার্ন্র্নষকতষন তাঁর শরেোষরর মত আসা । কর্ের অনুপর্স্র্ত তাঁর মনষক 
র্নশ্চেই নাড়া র্দষের্েল । আরিমোসীষদর উষদেষর্য সংর্ষিপ্ত ভােষণ র্তর্ন 
প্রোত েনু্ধষক স্মরণ কষর রিধিা জার্নষের্েষলন এই েষল - “it is my 
conviction … that Gurudev as a person was much bigger 

than his works; bigger than even this institution” । 
গুরুষদে এেং মোমিা

উপযুতি উত্রসূরী জওেরলাল - গুরু-র্রে্য পরম্রা
এলাোোষদর লব্ধ-প্রর্তষ্ঠ উর্কল শমার্তলাল শনেরুর পুত্ 

জওেরলাষলর জন্ম ১৮৮৯ সাষল । তাঁর আমিজীেনীষত র্তর্ন উষলেখ 
কষরষেন শয তাঁর র্পতার ও কর্ে রেীন্দ্রনাষের জষন্মর েের, মাস ও র্দন 
একই । তাই তাঁর সষগে কর্ের সম্ক্শ শয পুত্ ও র্পতার মত র্েল এ 
কো একার্ধক অষে্শই েলা যাে । র্েষলষতর অর্ভজাত পর্রোষরর পুত্ষদর 
জন্য রীে্শস্ানীে সু্লগুর্লর অন্যতম েল লন্ষন অের্স্ত ে্যাষরা সু্ল । 
জওেরলাল ১৯০৫ সাল শেষক ১৯০৮ পয্শ্যন্ এই সু্ষল পষড়ন । সু্ষলর 
র্রষিা শরে কষর র্তর্ন আরও একর্ে অর্ভজাত র্রষিাপ্রর্তষ্ঠান শকর্্রিজ 
র্েশ্বর্েদ্যালষের র্রির্নর্ে কষলষজ র্েজ্াষনর োত্ র্েষসষে পড়ষরানা কষরন । 
শকর্্রিজ শেষক র্ডগ্রী সমূ্ণ্শ কষর জওেরলাল লন্ষনর আইন র্রষিার কষলজ 
ইনার শেম্ষল ে্যার্রস্ার্র পষড়ন এেং শদষর শেষরন উচ্চ স্তষরর ‘র্েষলত-
শেরত’ উর্কল র্েষসষে ১৯১২ সাষল । র্পতা শমার্তলাল শপরাে উর্কল 
েষলও শদষরর রাজনীর্তষতও র্েষলন সর্ক্রে । তাঁর প্রভাে এেং স্ষদর 
সম্ষক্শ র্নজস্ র্চন্া ো অর্ভজ্তা উর্কল জওেরলালষকও প্রেষম রাজনীর্ত 
জেষতর কম্শী ও অর্চষরই শনতৃস্ানীে ে্যর্তিষবে পর্রণত কষর । রাজনীর্তর 
জেষত মোমিা োন্ধী তাঁর পে-প্রদর্শক সেকম্শী এেং শপ্ররণার উৎসস্ল । 

জীেনে্যাপী রাজনীর্তর জেষতর সংর্লিষ্টতা সষ্বেও জওেরলাষলর 
র্েল েহুমুখী মননরীলতা । রেীন্দ্রনাে ও তাঁর সৃর্ষ্টর প্রর্ত তাঁর শয 
আকে্শণ োকষে এোই স্াভার্েক । তাই ভারষতর সংসৃ্র্ত এেং রাজনীর্ত 
জেষতর এই দুই শনতাই যুেক জওেরলাষলর গুরুস্ানীে েষে উেষলন । 
ভারষতর জাতীে জীেষন োন্ধীর্জর উদেষক র্তর্ন ‘েজ্র-র্েদু্যষতর ঝলষকর’ 
মত েষলষেন যা পরাধীন শদষরর মানুেষক একই সষগে আষলার্ড়ত এেং 
আষলার্কত কষরর্েল । আর ভারত-মানষসর ওপর রেীন্দ্রনাষের প্রভােষক 
র্তর্ন তুলনা কষরষেন পে্শতচূড়াে ঊোর আষলাষকর সষগে যার ের্ড়ষে-
পড়া প্রভা শদরোসীর মষনর জেতষক উদ্ার্সত করষত সাোয্য কষরর্েল । 
শযৌেষন-পাওো এই দুই গুরুর সম্বষন্ধ সৃ্মর্তচারণ করষত র্েষে পর্রণত 
েেষসর জওেরলাল র্লখষেন - “I belong to a generation which 
grew up under his influence. Perhaps we did not fully 
realize at the time because of the powerful impact of 
Gandhi’s thunderbolt. I speak more for the non-Bengali-
speaking people in India, and more especially students and 
the younger intellectuals who did not have the advantage 
of reading Tagore in the original Bengali. In Bengal his 
influence was no doubt deeper and more pervasive because 
his songs reached the masses of the people”.

ে্যর্রস্ার র্েষসষে জওেরলাল লাষোষরর আদালষত কাজ শুরু 
কষরন, র্কন্তু শদষরর রাজনীর্তর োন র্তর্ন সে্শষিণ অনুভে করষত 
োষকন তাঁর র্পতার ও র্পতার সেকম্শীষদর সংর্লিষ্টতা শেষক । ১৯১৬ 
সাষল তাঁর র্েষে  েে এেং ১৯১৭ সাষল কন্যা ইর্দিরার জন্ম েে । র্কন্তু 

র্েলাসেহুল সংসার-জীেন, যা তাঁর কাষে সেজলভ্য র্েল, তার 
আকে্শণ তাঁষক পরাধীন শদষরর রাজনীর্তর কষোর োস্তেতা শেষক 
দূষর রাখষত পাষর র্ন । জার্লোনওোলাোষের ভোেে েত্যাকাণ্ড 
ঘষে ১৯১৯ এর এর্প্রষল । এই েীভৎস ঘেনার ে্যপক প্রচার েন্ধ 
করষত সরকার পাঞ্াষে র্মর্লোর্র আইনষক কাষজ লার্েষে সংোদ-
মাধ্যমগুর্লর কন্ঠষরাধ কষর । সাধারণ মানুেও অজানা আরকিাে 
র্দষরোরা এেং স্তব্ধোক েষে পষড় । র্েক তখনই সারা শদষরর 
েষে এই ঘেনার জন্য দােী র্েষদরী রাসকষক র্ধক্ার জার্নষে কর্ে 
রেীন্দ্রনাে তাঁর নাইেহুষডর শখতাে র্ের্রষে শদন েড়লােসাষেেষক 
শলখা একর্ে অসাধারণ র্চর্ের মাধ্যষম । কর্ের সংষে জওেরলাষলর 
তখনও ে্যর্তিেত পর্রচে েে র্ন, র্কন্তু কর্ের এই পত্র্ে তাঁষক 
অর্ভভূত কষর । র্তর্ন শদষরর রাজনীর্তষত কর্ের প্রভাে এই ভাষে 
শদষখর্েষলন - “রেীন্দ্রনাে রাজনীর্ত জেষতর মানুে র্েষলন না, র্কন্তু 
হৃদষের েভীর অনুভূর্তরীলতা তাঁষক কর্েতা ো সংেীষতর ভাষের 
জেৎ শেষক োষর োষর সর্রষে এষনষে । যখনই শকান পর্রর্স্র্ত 
তাঁর অসেনীে মষন েষেষে, তখনই র্তর্ন র্েষদরী রাসক ো তাঁর 
র্নজ শদরোসীর ঊষদেষর্য ভর্েে্যৎদ্রষ্টার ভূর্মকা র্নষে সােধানোণী 
উচ্চারণ কষরষেন । ... জার্লোনওোলাোষের েত্যাকাষণ্ডর পর তাঁর 
নাইে উপার্ধ র্ের্রষে শদওোর ঘেনা শদষরর রাজনীর্তর জেতষক 
েভীরভাষে প্রভার্েত কষরর্েল” । 

গুরুষদষের সাষে আলাপচার্রতাে জওেরলাল

জওেরলাষলর সষগে কর্ের প্রেম সাষিাতকার শকাোে এেং কষে 
েষের্েল তা সর্েক জানা যাে না, তষে ১৯২০  সাষলর শসষটেম্বর মাষস 
কলকাতাে কংষগ্রষসর একর্ে অর্ধষেরন শসষর র্তর্ন োন্ধীর্জর সষগে 
রার্ন্র্নষকতষন যান এেং কষেকর্দন শসখাষন কাোন, ‘ভেঘুষর’ কর্ে যর্দও 
তখন শদষরর োইষর, ইউষরাষপ । দীনেনু্ধ এ্যন্ড্রুজ ও কর্ের ‘েড়দাদা’ 
ঋর্েতুল্য র্দ্ষজন্দ্রনাষের সষগে তাঁরা শয র্কেু সমে কার্েষের্েষলন শস কো 
জওেরলাল তাঁর আমিজীেনীষত উষলেখ কষরষেন । েড়দাদাষক র্তর্ন মষন 
শরষখষেন “পরম আদরণীে” (most lovable) েষল । আর এ্যণু্ডজসাষেে 
তাঁষক কষেকর্ে েই উপোর র্দষের্েষলন শয গুর্ল পষড় জওেরলাল উপকৃত 
েষের্েষলন েষল জার্নষেষেন । কর্ের যুর্তিোদী মন ও র্চন্ার েভীরতা 
জওোরলালষক র্েষরেভাষে প্রভার্েত কষরর্েল এ কো র্তর্ন োরোর 
উষলেখ কষরষেন । র্কন্তু  োন্ধীর্জর অসেষযাে আষদিালনষক, র্েষরে কষর 
র্েষদরী দ্রে্য েজ্শষনর আহ্ানষক, কর্ে যখন অনুষমাদন না র্দষে সমাষলাচনা 
করষলন তখন জওেরলাল র্কেুো র্েরর্তি শোধ করষলন (felt a little 
irritated); কারণ তাঁর মষত র্ব্রর্ের রাসষনর র্েরূষধি োন্ধীর্জর এই 
সংগ্রাম ভারতীেমাষত্রই সমে্শন করা উর্চত । 

 
র্ের-র্তর্রষরর দরষক ভারষতর স্াধীনতা সংগ্রাম, যার কণ্শধার 

র্েষলন মোমিা োন্ধী, ক্রমরই উত্াল েষে ওষে । রাজষদ্রাষের অপরাষধ 
শনতাষদর কারাোস র্নের্মত েরাদে েষে দাঁড়াে । শজল-জীেষনর সেস্র 
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অসুর্েধার মষধ্য, অযার্চতভাষেই, শয  র্েরাল এক্ র্ে সুষযাে শনতাষদর জুষে 
র্েষের্েল তা র্েল পড়াষরানা এেং র্চন্া করার অেকার । জওেরলাল 
এমর্নষতই পড়ুো মানুে র্েষলন, র্তর্ন শজষল েষস পড়ষলন এেং র্লখষলন 
প্রচুর, কর্ের শলখার সষগেও তাঁর পর্রর্চর্ত েভীরতর েল । এর অষনক 
েের পষর জীেষনর এই পয্শাষের অর্ভজ্তা সম্ষক্শ র্তর্ন র্লখষেন – 
“পরেত্শী কাষল কর্ের প্রর্ত আমার আকে্শণ োষড় । তাঁর র্চন্া ও তাঁর 
জীেনদর্শষনর সষগে আর্ম যষেষ্ট একামিতা শোধ করষত শুরু কর্র” । তাঁর 
জীেষন “দুই গুরুর” প্রভাে সম্বষন্ধ র্তর্ন আোরও র্লখষলন – “আর্ম র্চন্া 
কষর অোক েই শয র্ক ভাষে কর্ের র্েরাল সৃর্ষ্ট এেং তাঁর ে্যর্তিবে আমাষক 
এেং আমাষদর সমেষক প্রভার্েত কষরর্েল । কম্শজীেষন োন্ধীর্জর সষগেই 
আমার ঘর্নষ্ঠতা, র্কন্তু তাও আর্ম েলে আমার মন রেীন্দ্রনাষের সুষরই 
র্েষরেভাষে সাড়া শদে” । 

রার্ন্র্নষকতষনর প্রর্তও তাঁর অনুভূর্তরীল মন আকৃষ্ট েে এেং 
র্তর্ন কম্শে্যস্ত জীেষন যখনই সমে করষত শপষরষেন কর্ের সষগে শদখা 
করষত রার্ন্র্নষকতষন শেষেন । র্রতি, র্নস্ফলা পার্রপার্র্শষকর মষধ্য 
রার্ন্র্নষকতনষক র্তর্ন একর্ে মরূদ্যান েষল েণ্শনা কষরষেন (an oasis 
in the midst of much barrenness) । কর্ে রার্ন্র্নষকতনষক েষড় 
তুলষেন নীরষে, প্রাে শলাকচষুির অন্রাষল, “ভারতীে সংসৃ্র্তর অন্যতম 
পীেস্ান” র্েষসষে, এ কো জওেরলাষলর সপ্ররংস দৃর্ষ্ট এড়াে র্ন । ১৯৩৪ 
সাষল দুর্ে র্েষরে ঘেনা জওেরলাল ও রেীন্দ্রনােষক আোরও কাোকার্ে 
র্নষে এল । কন্যা ইর্দিরার সু্ষলর েণ্ডী শপর্রষে কষলষজ যাোর সমে 
আসষে । ১৬ই জানুোরী কলকাতা শেষক জওেরলাল কর্েষক তার পাোষলন 
এই মষম্শ শয র্তর্ন ও তাঁর পত্ী রার্ন্র্নষকতষন আসষত চান কর্েষক রিধিা 
জানাষত । ১৯ তার্রষখ শরিষন এষস শপৌেষলন শনেরু-দম্র্ত । কর্ে তাঁষদর 
অভ্যে্শনা করষলন সাদষর, র্নজকষন্ঠ শেদমষন্ত্রাচ্চারষণর মাধ্যষম । র্েষলষত 
র্রর্ষিত জওেরলাষলর সংসৃ্ত জ্ান র্েল েেত স্ল্প, র্কন্তু শকৌতূেল র্েল 
অদম্য । র্তর্ন ঐ সংসৃ্ত মন্ত্রগুর্লর ইংষরর্জ অনুোদ কর্ের একান্ সর্চে 
অর্নল চষদির কাষে শচষে পাোন । র্েদাে শনোর সমে তাঁর মন্ে্য র্লষখ 
শেষলন – “জীেষনর যাত্াপষের এক্ র্ে আনদিমে র্দষনর সৃ্মর্তষত” (in 
memory of a delightful day in life’s journey) । শনেরু-পত্ী 
কমলাও সই করষলন মন্ে্যর্ের নীষচ । 

ইর্দিরাষক রার্ন্র্নষকতষন পড়াষনার ে্যাপাষর শনেরু-দম্র্ত কর্ের 
সষগে কো েষলন । শয র্চন্া শেষক র্তর্ন ইর্দিরাষক রার্ন্র্নষকতষন পাোষত 
শচষের্েষলন শস সম্বষন্ধ র্তর্ন র্েস্তার্রত র্লষখষেন যার সার-সংষষিপ েল - 
রার্ন্র্নষকতষনর আেোওো শেষক, এেং র্েষরেত, গুরুষদষের উপর্স্র্তষত 
ও তাঁর সােচষয্শ,  ইর্দিরা র্কেু আেরণ করষত পারষে (she would 
imbibe something of the atmosphere of the place and, 
more particularly, profit by the presence of and contact 
with Gurudev) । নতুন র্রষিােষে্শর শোড়াে, ১৯৩৪ সাষলর জুলাই মাষস, 
ইর্দিরা যখন কষলজ-োত্ী র্েষসষে রার্ন্র্নষকতষন এষলন জওেরলাল তখন 
শজষল  এেং কমলা শনেরু অসুস্ অেস্াে রয্যারােী । কর্ের সষগে ইর্দিরার 
প্রেম সাষিাত অের্য এর আষেও একোর  েষের্েল, শসো র্েল ১৯৩২ 
সাষল, পুণার যারোদা শজষল । মোমিা োন্ধী তখন শসখাষন অনরষন । কর্ে  
স্েং এষসষেন তাঁর সমে্যােী র্েষসষে সগে র্দষত; র্কষরারী ইর্দিরাও, েেত 
মোমিার শসোে সাোয্য করষত । র্পতা জওেরলাল শদরাদুষনর শজলখানা 
শেষক ইর্দিরাষক র্লখষলন শয ভারষতর আর একজন মোপুরুে রেীন্দ্রনাষের 
সষগে শয তাঁর (ইর্দিরার) শদখা েওোর সুষযাে েল এো শসৌভাষে্যর ে্যাপার । 
ইর্দিরা-রার্ন্র্নষকতন প্রসষগে পষর আসা যাষে, জওেরলাল-কমলার কোে 
র্েষর যাওো যাক । 

কমলা শনেরুর স্াষস্্যর দ্রুত অেনর্ত েওোে তাঁষক এলাোোষদর 
োসস্ান শেষক ভাওোলীষত এক্ র্ে স্াস্্যর্নোষস র্নষে যাওো েে । 
জওেরলাল র্নষজ তখন শজষল । রেীন্দ্রনাে র্নজ-উষদ্যাষে উত্রপ্রষদষরর 
রাজ্যপালষক শের্লগ্রাম কষর জওেরলালষক মুর্তি শদওোর অনুষরাধ জানান 
যাষত র্তর্ন তাঁর রুনি স্ত্রীর পাষর শেষক তাঁর শসো করষত পাষরন । 
জওেরলাল আলষমাড়া শজল শেষক র্নের্মত তাঁর স্ত্রীর সষগে সাষিাত করষত 
যাওোর অনুমর্ত পান । পষর কমলাষক  র্চর্কৎসার জন্য ইউষরাষপ র্নষে 
যাওো েে । র্কন্তু শয কালে্যার্ধষত র্তর্ন আক্রান্ েষের্েষলন শসই যক্ষা 
শরাষে তাঁর মৃতু্য েে ১৯৩৬ সাষলর শেব্রুোরী মাষস সুইজারল্যাষন্, মাত্ 
৩৬ েের েেষস । এই প্রসষগে আষলাচনা করার আষে ১৯৩৪ সাষলর র্দ্তীে 
ঘেনা, শযর্ে রেীন্দ্রনাে ও জওেরলালষক আরও কাোকার্ে এষন র্দষের্েল, 
শসো র্ক এেং শকমন র্েল শদষখ শনওো যাক । 

১৯৩৪ এর ১৫ই জানুোরী র্েোষরর শের র্েসৃ্তত অঞ্চল জুষড় একর্ে 
র্েধ্বংসী ভূর্মকম্ েে যাষত েতােষতর সংখ্যা ও ষিেষির্তর পর্রমাণ র্েল 
র্েপুল । শনেরু-দম্র্ত রার্ন্র্নষকতন শসষর এলাোোদ র্েষর যাওোর 
পষে পােনাে এষস নাষমন এেং র্কেুর্দন র্েোষরর ভূর্মকম্-কের্লত 
কষেকর্ে অঞ্চষল ত্াষণর কাজকম্শ পর্রদর্শন কষরন । এলাোোষদ র্েষর 
ভূর্মকষম্ ষির্তগ্রস্তষদর সাোষয্যর জন্য জওেরলাল নানা উষদ্যাষের সষগে 
জর্ড়ত েষে শদরোসীর কাষে ত্াণকাষয্শ্য সে্শর্েধ সেষযার্েতার আষেদষন ও 
আষোজষন শনতৃবে শদন । 

ইর্তমষধ্য ২৪শর জানুোরী মোমিা োন্ধী দর্ষিণ ভারষতর একর্ে 
রেষরর জনসভাে র্েোষরর ভূর্মকষম্ েতােত ো ষির্তগ্রস্ত মানুষের জন্য 
সমষেদনা জানাষনার সষগে এই মন্ে্যও কষরন শয র্েোষরর “অসৃ্পরতার 
পাষপর” রার্স্ত  র্েষসষে এই ভূর্মকম্ র্েধাতার শরাষের (divine 
chastisement) প্রর্তেলন । র্ের্ভন্ন পত্-পর্ত্কার মাধ্যষম মোমিার  
এই উর্তির্ে শদষরর মানুষের কাষে শপঁেল অর্চষরই । রেীন্দ্রনাে এই 
উর্তির্ের সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য প্রেষম োন্ধীর্জষক শলষখন এেং  
তাঁর উত্র শপষে এর তীব্র প্রর্তোদ কষরন, প্রাে র্তরস্াষরর স্ষর । 
োন্ধীর্জর এই উর্তির্ে জওেরলালষকও পীড়া র্দষের্েল । মন্ে্যর্েষক র্তর্ন 
‘র্েস্মেকর’ (staggering remark) েষল মষন কষরর্েষলন এেং এর 
র্েরূষধি কর্ের প্রর্তোদর্ের সষগে সেমত শপােণ কষর র্তর্ন শসর্েষক স্ােত 
জার্নষের্েষলন । কুসংস্ারমুতি, র্েজ্ানসম্মত মানর্সকতাে ও র্েচারেুর্ধিষত 
জওেরলাল আোরও র্নষজষক রেীন্দ্রনাষের সেমম্শী ও সেযাত্ী র্েষসষে 
শপষলন । এ কোোও প্রসংেত উষলেখ করা যাে শয োন্ধীর্জর এই উর্তির্ে 
যখন সারা শদষর র্নদিার ঝড় তুষলর্েল তখন তার একাংষরর অষরাভনতা 
কর্েষক পীড়া শদে এেং র্তর্ন তার র্েরূষধিও প্রর্তোদ জার্নষে শলখাষলর্খ 
কষরর্েষলন । েভীর মতান্র তাঁষদর পারস্পর্রক রিধিাষোধষক দমাষত শয 
পাষর র্ন এই ঘেনাগুর্ল তারই সাষি্য । 

  
কমলার প্রোণ ও শেদনােত কর্ের প্রর্তর্ক্রো  

১৯৩৫ সাষলর ১৬ই এর্প্রল র্েল আলষমাড়া শজল শেষক ভাওোলীর 
স্াস্্যর্নোষস কমলার সষগে জওেরলাষলর  র্নের্মত সাষিাৎ করষত আসার 
একর্ে র্দন । একর্দষনর এই ‘েুর্েষত’ গুরুতর অসুস্ পত্ীর জন্য দুর্শ্চন্া 
োড়াও র্পতা জওেরলাল ভাের্েষলন রার্ন্র্নষকতনোসী কন্যা ইর্দিরার 
র্রষিাজীেষনর ভর্েে্যত র্নষে । কর্েষক র্তর্ন র্চষনর্েষলন অন্রগে শুভাে্শী 
র্েষসষে । তাই তাঁর মষনর কো কর্েষক জানাষলন ভাওোলী শেষক একর্ে 
দীঘ্শ র্চর্েষত । র্তর্ন র্লখষলন শয খুে রীঘ্রই কমলাষক র্চর্কৎসার জন্য 
ইউষরাষপ র্নষে যাওোর দরকার েষে এেং র্তর্ন র্নষজ শজল শেষক োড়া 
পাষেন না তাই ইর্দিরাষকই তার মাষের সষগে শযষত েষে । র্তর্ন জানাষলন 
শয ইর্দিরার মুখ শেষক এেং তার েনু্ধোন্ধেষদর কাে শেষক এ কো 
শজষন র্তর্ন অত্যন্ আশ্বস্ত  শোধ কষরষেন শয  গুরুষদষের শনেেচ্ছাোে ও 
ত্বোেধাষন ইর্দিরা রার্ন্র্নষকতষন র্নষজষক ভালভাষে মার্নষে র্নষে সুষখ 
আষে । র্কন্তু পার্রোর্রক অেস্ার োধ্যোধকতাে ইর্দিরাষক রার্ন্র্নষকতন 
শেষড় আস্ শত েষে শযো র্তর্ন র্নষজ এেং ইর্দিরা শমাষেও পেদি করষেন 
না । রার্ন্র্নষকতষনর োত্ী েষত পারাো ইর্দিরার জীেষনর একর্ে র্েষরে 
শেৌরষের ে্যাপার েষল র্তর্ন র্নষজ এেং ইর্দিরা মষন কষরন েষল উষলেখ 
করষলন । 

 
এই র্চর্ের্ের মম্শাে কর্েষক পীড়া র্দষের্েল । র্তর্ন জওেরলাষলর 

র্চর্ের উত্র র্দষলন ২০শর এর্প্রল, র্লখষলন ‘ভারাক্রান্ হৃদষে ইর্দিরাষক 
আমরা র্েদাে র্দষের্ে’ । র্তর্ন আরা প্রকার করষলন শয কমলার স্াষস্্যর 
উন্নর্ত েষে এেং ইর্দিরা আোর রার্ন্র্নষকতষন র্েষর এষস পড়াষরানা 
শুরু করষত পারষে । র্কন্তু কমলা আর সুস্ েষলন না । ১৯৩৬ সাষলর 
২৮শর শেব্রুোরী যখন র্তর্ন মারা যান তখন জওেরলাল র্নষজও তাঁর 
মৃতু্যরয্যাে উপর্স্ত র্েষলন । ইর্দিরা আর োত্ী র্েষসষে রার্ন্র্নষকতষন 
র্েরষত পারষলন না । 

 
কমলার সষগে রেীন্দ্রনাষের একোর্ ই সাষিাৎ েষের্েল, র্কন্তু শসই 

তরূণী-কন্যার-মাতা, স্ামীসগেের্ঞ্চত যুেতীর্ের মষনর  শেদনা র্তর্ন র্নশ্চে 
েুঝষত শপষর োকষেন । তাই তাঁর অকাল মৃতু্য কর্েষক র্েষরে পীড়া 
র্দষের্েল । ১৯৩৬ সাষলর েসন্-পূর্ণ্শমার র্দনর্েষক (৮ই মাচ্শ, ২৩শর 
োল্গুন) রার্ন্র্নষকতন কমলার স্মরণসভা র্েষসষে পালন কষর । আষেে-
মাখাষনা দীঘ্শ একর্ে ভােষণ কর্ে কমলা এেং জওেরলাল দু জনষকই 
শনেেভষর স্মরণ করষলন - “একর্দন যখন তাঁর স্ামী কারাোষর তখন 
শদষের উপর মরণার্ন্ক শরাষের োোঘনার্েত, শসই সমে র্তর্ন তাঁর কন্যা 
ইর্দিরাষক আরিষম র্নষে এষসর্েষলন । ...... শসর্দষনর কো আজ মষন 
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পড়ষে । শসই প্ররান্ েভেীর অর্েচর্লত তধষয্শর মূর্ত্শ শভষস উেষে শচাষখর 
সামষন ... । কমলা শনেরু যার সেধর্ম্শণী, শসই জওেরলাল আজ সমস্ত 
ভারষতর রাজাসষন প্রর্তর্ষ্ঠত েোর অর্ধকারী । “ ... । নে েসষন্র পত্-
পুস্প-শরার্ভত েনরার্জর আশ্বাসোণীষত কর্ে অনুভে করষলন “যুেসর্ন্ধর 
র্নম্শম রীষতর র্দন শরে েল, এল নেযুষের সে্শে্যাপী আশ্বাস । আজ এই 
নে যুষের ঋতুরাজ জওেরলাল” । 

এই ভােণর্ের ইংষরর্জ অনুোদ পষড় আোরও অর্ভভূত জওেরলাল 
এলাোোদ শেষক ১লা এর্প্রল একর্ে র্চর্ে র্লষখ তাঁর প্রর্তর্ক্রো জানাষলন 
সর্েনষে - “কমলা সম্ষক্শ আপর্ন আপনার অতুলনীে উদারতাে শয 
কোগুর্ল েষলষেন, তা আমার হৃদে স্পর্শ কষরষে । ... আপনার আরীে্শাদ 
শপষে আর্ম কত রর্তি লাভ কর্র । রর্তি পাই এই কো শভষে শয আপর্ন 
আমাষদর মত পেভ্ান্ষদর সর্েক পষে চার্লত করার জন্যই আমাষদর মষধ্য 
রষেষেন” । 

ে্যর্তিেত জীেষনর ঘাতপ্রর্তঘাত ো দীঘ্শ কারাোস জওেরলাষলর 
মননরীলতাষক স্তব্ধ করষত পাষর র্ন । কমলার মৃতু্যর কষেক মাস পষরই 
তাঁর শজষল েষস শলখা আমিজীেনী প্রকার্রত েল । তাঁর েেস তখন 
পঞ্চারও শপষরাে র্ন । েইর্ে পষড় উচ্ছ্বর্সত রেীন্দ্রনাে জওেরলালষক 
র্লখষলন – “I have just finished reading your great book and 
I feel intensely impressed and proud of your achievement. 
Through all its details, there runs a deep current of 
humanity which overpasses the tangles of facts and leads 
us to a person who is greater than his deeds and truer than 
his surroundings”.  

োষত শলখা এই র্চর্ের দুর্ে মাত্ োষক্যর অসাধারণ প্ররর্স্তষত 
আনর্দিত জওেরলাল উত্ষর র্লখষলন - “আপনার প্ররংসাোণী আমাষক 
আনর্দিত ও রর্তিরালী কষরষে । আপনার আরীে্শাদ শপষল আর্ম শোধেে 
এক র্েরূধি পৃর্েেীর  সামষন দাঁড়াষত পার্র” । 

রার্ন্র্নষকতষন ইর্দিরা - ষির্ণষকর অর্তর্ে
রার্ন্র্নষকতষন শপঁষে োত্ী ইর্দিরা গুরুষদেষক প্রণাম জানাষত 

শেষলন । কর্ে তাঁষক সভোেণ করষলন তার নাষমর সষগে “র্প্রেদর্র্শনী” 
র্েষরেণর্ে শযাে কষর! ইর্দিরা পষর এই নামর্ে প্রােরই তাঁর মধ্যম নাম 
র্েষসষে ে্যােোর করষতন । 

রেীন্দ্রসার্ন্নষধ্য ইর্দিরা

রার্ন্র্নষকতষনর ে্যেস্ার্দর সষগে ইর্দিরা ভালই মার্নষে র্নষের্েষলন, 
র্নষজর োষত কাজকম্শ করা এেং সেপােীষদর সষগে আরিষমর দার্েবে ভাে 
কষর শনওো এই ে্যেস্ার অগে র্েল । ইর্দিরা র্েষলন লাজুক, মুখষচারা 
শমষে এেং র্নঃসগেতাে অভ্যস্ত । রার্ন্র্নষকতষনর শখালা-শমলা অন্রগে 
পর্রষের তাঁর খুেই পেদি েল । র্তর্ন র্লখষলন জীেষন এই প্রেম 
র্তর্ন র্নষজষক ‘েন্ধন-মুতি’ েষল অনুভে করষেন । আর চারপাষর কলা 
ও সংসৃ্র্ত জেষতর র্দকপাল সে র্রষিষকরা, গুরুষদে শতা আষেনই । 
আঁর্কষে নদিলাল েসুর কো ইর্দিরা র্েষরেভাষে উষলেখ কষরষেন । আর 
গুরুষদে র্নষজ যখন পে সার্জষে তুর্ল র্নষে ের্ে আঁকষত েসষতন, ইর্দিরা 
পার র্দষে শযষত েষল শযষতন পা র্েষপ র্েষপ, পাষে তাঁর কারষণ শকান 
ে্যাঘাত না সৃর্ষ্ট েে । রেীন্দ্রনাে র্নষজও ‘ক্াস’ র্নষতন, শখালা-োওোে েষস 
পড়ুোষদর সষগে র্নষে েল্প করষতন । একর্দন র্তর্ন ইর্দিরাষক র্জগ্ শেসই 
কষর েস্ শলন - “আমাষক র্ক তুর্ম ভে পাও”? র্কেুষিণ চুপ কষর শেষক 
মাো নার্মষে ইর্দিরা উত্র র্দষলন “আপনার কাষজ ে্যাঘাত ঘোষত চাই 
না” । আর একজন র্রষিক ইর্দিরার র্েষরে পেষদির র্েষলন, নাম রি্যাকি 
ওোরডে্শ, জাষত জারমান, পড়াষতন শরিঞ্চ । রার্ন্র্নষকতন শেষড় চষল 
যাোর পষর অষনক েের পয্শ্যন্ ইর্দিরা এই র্রষিকর্ের সষগে র্নের্মত পত্-
র্ের্নমে করষতন । রার্ন্র্নষকতষনর ঋতু-উৎসেগুর্ল ইর্দিরার র্প্রে র্েল । 
একোর  কর্ের ‘র্চত্াগেদা’ নৃত্যনাে্যর্ে মঞ্চস্ েল, মুগ্ধ ইর্দিরা কার্েনীর্ের 
আদ্যপ্রান্ সেপােীষদর কাষে জানষত চাইষলন । র্কন্তু ইর্দিরার জীেষনর 
রার্ন্র্নষকতন পে্শ সুষখর েষলও দীঘ্শস্ােী েে র্ন, এক েেষররও আষে 
তাঁষক চষল শযষত েে । র্কন্তু যর্দও তাঁর অর্ভজ্তা অল্পকাষলর,  তাঁর 
জীেষন রার্ন্র্নষকতষনর প্রভাে েষের্েল র্চরস্ােী । সুর্চত্া র্মত্, কর্ণকা 
েষদি্যাপাধাষের মত সংেীতর্রল্পীরা েল্প করষতন শয তাঁষদর সষগে শদখা 
েষলই ইর্দিরা রেীন্দ্রসংেীত শুনষত চাইষতন এেং অষনক সমে শকান 
র্েষরে োন েরমাষেস করষতন । ‘একলা চল শর’ তাঁর অন্যতম র্প্রে োন 
র্েল । এর্ের প্রচর্লত ইংষরর্জ অনুোদগুর্ল েেত তাঁর পেদি েে র্ন, তাই 
র্তর্ন র্নষজ এর্ের অনুোদ কষরর্েষলন, শযর্ে আন্জ্শাষলর কল্যাষণ এখন 
সেজলভ্য । 

পােষকর কাষে মাজ্শনা শচষে দুর্ে প্রাসর্গেক ে্যর্তিেত সৃ্মর্ত ভাে কষর 
র্নই । আমার এক েনু্ধ অষরাক চষ্াপাধাে তখন েধ্শমান শজলার শজলা-
রাসক । সমেো োংলাষদর স্াধীন েোর পষরর েের । রার্ন্র্নষকতষনর 
আচায্শ্য র্েষসষে ইর্দিরা যাষচ্ছন সমােত্শন অনুষ্ঠাষন । তাঁর শের্লকটোর 
েধ্শমাষন অল্প সমষের জন্য োমষে এেং র্তর্ন সাংোর্দকষদর সষগে  কোোত্শা 
েলষেন এই রকম ে্যেস্া । শসই সে পে্শ শসষর র্তর্ন অষরাষকর োসস্াষন 
শেষলন এেং েলষলন তাঁর র্কেু শলখার কাজ আষে । শের্েল-শচোষরর 
ে্যেস্া েল । র্তর্ন র্লখষত র্লখষত অষরাকষক শডষক র্জষজ্স করষলন 
রেীন্দ্রনাষের ‘সংষকাষচর র্েহ্লতা’ কর্েতা/োনর্ে তার পর্রর্চত র্কনা । 
ইর্তোচক উত্র শপষে েলষলন তাঁষক শসর্ে পষড় শরানাষত । অষরাক 
পড়ষত শুরু কষর যখন ‘দুরূে কাষজ র্নষজর র্দও কর্েন পর্রচে’ লাইনর্েষত 
শপঁষেষে, র্তর্ন তাষক োমষত েষল অনুষরাধ করষলন ঐ লাইনর্ে শরামান 
েরষে তাঁষক র্লষখ র্দষত । র্তর্ন তাঁর রার্ন্র্নষকতষনর েতৃিতার মষধ্য 
ঐর্ে পড়ষত চান! আর র্দ্তীে েল্প ১৯৭০ এর দরষকর, তখন আমরা 
ইংল্যাষন্ োর্ক । আমার এক ভাইর্ঝর সমােত্শষন শপৌে উৎসষের মষধ্য 
রার্ন্র্নষকতষন শের্ে । অমত্শ্য শসষনর মা অর্মতা শসষনর সষগে আমাষদর 
পর্রচে েষের্েল লন্ষন । শস সুোষদ, প্রধানত আমার ভাইর্ঝর ইচ্ছাক্রষম, 
তাঁষদর োর্ড়ষত শেলাম । অর্মতা শসষনর মা, আচায্শ্য র্ষির্তষমােন শসষনর 
স্ত্রী, র্করণোলা তখনও জীর্েত এেং একই োর্ড়ষত োষকন । আর্ম তাঁর 
সষগে শদখা কষর রিধিা জানাষত চাইলাম । অর্মতা শসন  আষে তাঁর মাষক 
আমার ইচ্ছার কোো জার্নষে এষলন । তারপর আমাষদর সষগে কষর তাঁর 
ঘষর র্নষে শেষলন । র্তর্ন আমাষদর পর্রচে র্দষত র্েষে েলষলন, “মা, এরা 
র্েষলত শেষক এষসষে, শতামার সষগে শদখা কষর প্রণাম জানাষত চাে” । 
র্করণোলা র্েোনাে েষস, আমরা প্রণাম করলাম । র্তর্ন েলষলন “শতামরা 
অতদূর শেষক এষসে,  ইর্দিরাও এষলই শদখা কষর যাে”! জানা শেল পুরষণা 
োত্ীর্ে গুরুপত্ীষক রিধিা জার্নষে শযষত ভুলষতন না । 

ইর্দিরা এরপর অসেষোড্শ র্েশ্বর্েদ্যালষে পড়ষত যান, শসখান শেষক 
তাঁর র্পতাষক একর্ে র্চর্েষত তাঁর রার্ন্র্নষকতষনর সৃ্মর্ত সম্বষন্ধ শলষখন - I 
was glad of my stay in Santiniketan – chiefly because of 
Gurudev. In the very atmosphere there, his spirit seemed 
to roam and hover over one with a loving and deep 
watchfulness. And his spirit, I feel, has greatly influenced 
my life and thought” । জওেরলাল ১৯৩৬ সাষলর র্ডষসম্বর মাষস 
শলখা একর্ে র্চর্েষত কর্েষক ইর্দিরার এই মন্্যে্যর্ে জার্নষের্েষলন । 
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জীেষনর অর্ন্ম পে্শ - কর্ের শরে রার্েনীর েীণ 
তাঁর জীেষনর শরে চার-পাঁচর্ে েের রেীন্দ্রনােষক নানা রারীর্রক 

অসুস্তাে ভুেষত েষের্েল । র্কন্তু  রার্ন্র্নষকতষনর সাংসৃ্র্তক পর্রর্ধষক 
োর্ড়ষে শতালার দার্েবে র্তর্ন অেষেলা কষরন র্ন । ১৯৩৭ এর ২৮শর 
মাচ্শ চীনাভেষনর দ্াষরাদ্ােষনর জন্য কর্ে জেরলালষক আমন্ত্রণ কষর 
র্লখষলন - এই কাষজর জন্য “শতামার শচষে শযাে্য শকান ে্যর্তির কো 
ভােষতও পার্র শন” । ইর্দিরাষকও সষগে আনষত েলষলন । র্কন্তু অসুস্তার 
কারষণ জওেরলাল আসষত পারষলন না, ইর্দিরাষক পাোষলন, র্নষজর 
একর্ে শুষভচ্ছাোণী সষমত - “সররীষর োকার মতই আর্ম আপনাষদর 
সষগে আর্মিকভাষে উপর্স্ত োকে । চীনাভেন চীন ও ভারষতর র্মলষনর 
মূত্শ প্রতীক েষে উেুক, এই আমার কামনা” । 

র্ব্রর্ের সরকাষরর র্েতর্ক্শত ‘ভারত রাসন আইন ১৯৩৫’ এর 
পেভূর্মকাে শদষরর রাজননর্তক আেোওো এই  েেরগুর্লষত ক্রমরই 
উত্প্ত ও অর্স্র েষে উেষত োষক । জওেরলাল সে অন্যান্য শনতারা 
১৯৩৭ সাষলর প্রাষদর্রক র্নে্শাচন ইত্যার্দষত ে্যস্ত েষে পষড়ন । 
রেীন্দ্রনাথ্ ও োংলার রাজনীর্তর অর্স্রতা ও র্েদুি ও মুসল্ মান সম্প্রদাষের 
সম্ষক্শর অেনর্ত লষি্য কষর উর্দ্নি ও পীর্ড়ত শোধ করষত োষকন । 
জওেরলাল কলকাতাে এষসষেন কংষগ্রষসর র্মর্েং এ ১৯৩৭ এর অষ্াের 
মাষস । কর্ে তখন কলকাতার উপকষণ্ঠ প্ররান্ মেলানর্েষরর োসস্ান 
েরােনেষর রষেষেন । জওেরলাল খের শপষে শসখাষন তাঁর সষগে শদখা 
করষত শেষলন । মেলানর্ের জানাষচ্ছন শয কর্ের সষগে অন্যান্য র্েেষে 
আষলাচনার সষগে শসর্দন স্াধীন ভারষতর জাতীে সংেীত র্ক েষত পাষর 
তা র্নষেও জওেরলাল আষলাচনা কষরর্েষলন । ভারষতর র্ের্ভন্ন ভাোে 
রর্চত োষনর মষধ্য শয গুর্ল জাতীে সংেীষতর ময্শ্যাদা শপষত পাষর তার 
একর্ে তার্লকা জওেরলাল ো কংষগ্রস পার্ে্শর সংগ্রষে র্েল, যার মষধ্য 
োংলাে শলখা ‘েষদি মাতরম্ ’ ও ‘জন-েণ-মন’ও র্েল । শসর্দন এ ে্যাপাষর 
শকান র্সধিান্ অের্যই শনওো েের্ন, কারণ জওেরলাষলর সৃ্মর্তর্লর্পর 
শেষক  জানা যাে শয ১৯৩৯ সাষলর জানুোরী মাষসর শরষে যখন র্তর্ন 
রার্ন্র্নষকতষন  যান কর্ের র্েষরে আমন্ত্রষণ র্েদিীভেষনর দ্াষরাদ্ােষনর 
জন্য তখনও তাঁর সষগে কর্ের এই ে্যাপাষর কোোত্শা েষের্েল । কর্ের 
জীেদেরাে এর্েই র্েল রার্ন্র্নষকতষন তাঁর শরেোষরর মত আসা । তাঁর 
উপর্স্র্তর খের শপষে সুভােচন্দ্র েসু রার্ন্র্নষকতষন যান এেং র্দন-দুষেক 
কার্েষে ২রা শেব্রুোরী তাঁরা একসষগে রার্ন্র্নষকতন শেষড় যান । কংষগ্রস 
পার্ে্শ তো ভারষতর ইর্তোষস ১৯৩৯ সাষলর ২৯ শর জানুোরী তার্রখর্ে 
একর্ে র্েষরে তাৎপয্শ্যপূণ্শ র্দন, কারণ ঐ র্দষনই সুভােচন্দ্র  র্দ্তীেোষরর 
মত কংগ্রষসর সভাপর্ত র্নে্শার্চত েন, োন্ধীর্জর আপর্ত্ সষ্বেও । শদষরর 
জর্েল রাজনীর্ত এেং  তাঁর শনতৃবেষক র্ঘষর কংষগ্রস পার্ে্শর আসন্ন সমস্যা 
এই দুই রীে্শস্ানীে শনতা র্নশ্চেই আষলাচনা কষর োকষেন । র্কন্তু শস 
অন্য ইর্তোস! 

র্দ্তীে র্েশ্বযুধি শুরু েে ১৯৩৯ সাষলর শসষটেম্বর মাষসর শোড়াে । 
জওেরলাল তখন চীষন শেষেন র্চোং কাই শরষকর সষগে সাষিাৎ করষত । 
যুধি শুরুর পর্রর্স্র্তষত শসই সের শেষড় জওেরলাল শদষর র্েষর এষলন । 
কর্ে তখন আোরও েরােনেষর প্ররান্ মেলানর্েষরর অর্তর্ে । দমদম 
র্েমান েদির শেষক জওেরলাল সরাসর্র চষল এষলন তাঁর সষগে শদখা কষর 

রিধিা জানাষত । অন্যান্য র্েেষের সষগে তাঁর চীন ভ্মষণর অর্ভজ্তা কর্েষক 
র্কেু জানাষলন, এেং অল্প সমে পষরই র্েদাে র্নষে র্েমান েদিষর র্েষর 
শেষলন । এইর্ের তাঁষদর শরে শদখা । 

 
রেীন্দ্রনাষের মৃতু্য েে ১৯৪১ সাষলর ৭ই আেষ্ট, (২২শর রিােণ, 

১৩৪৮), জওেরলাল তখন শদরাদুন শজষল । এই  দুঃসংোদ শজল-জীেষনর 
র্নঃসগেতার মষধ্য তাঁর একার্কবেষোধষক শয আরও োর্ড়ষে র্দষের্েল তার  
আভাস পাওো যাে  তাঁর এই সৃ্মর্তর্লর্পষত - “In the solitude of 
prison life, I felt particularly desolate at the passing of a 
man who had come to mean so much to me and to vast 
numbers of others. From an intellectual appreciation of his 
ideas and his outlook on life, an emotional bond had grown 
up between us” । 

কর্েপুত্ রেীন্দ্রনােষক শের্লগ্রাম মারেত তাঁর শরাকোত্শা পাোষলন 
কর্েষক ভারষতর আকাষর “সে্শষরিষ্ঠ শজ্যার্তস্”

(brightest luminary) আখ্যা র্দষে । প্রাচীন ভারষতর মোন 
ঋর্েষদর সষগে তাঁষক তুলনা কষর জওেরলাল র্লখষলন শয গুরুষদষের 
উত্রার্ধকার সারা ভারষতর অমূল্য সম্দ যা রষিা করার দার্েবে ভারষতর 
প্রষত্যকর্ে মানুষের । কর্ের জীেদেরাে জওেরলাল রার্ন্র্নষকতষন 
এষসর্েষলন পাঁচোর, র্কন্তু তাঁর মৃতু্যর পর দরোর । র্েশ্বভারতীষক শকন্দ্রীে 
র্েশ্বর্েদ্যালে র্েষসষে স্ীকৃর্ত শদওো েে স্াধীনতার পষরই, জওেরলাল 
র্েষলন প্রেম আচায্শ্য । 

শরষের কো 
এই র্েল োগোলী-কর্ে রেীন্দ্রনাষের সষগে র্তনজন র্েখ্যাত অোগোলী 

ভারতীষের র্নর্েড় সম্ষক্শর সংর্ষিপ্ত ইর্তেৃত্ । রেীষন্দ্রাত্র োংলাে ো 
ভারষতর অন্যত্ কর্ের প্রভাে আজও অনুভূত েে র্কনা তা মাপষজাখ 
করা সেজ নে । স্াধীন ভারষতর জাতীেসংেীষতর র্নে্শাচষন জওেরলাল 
একার্ধকোর কর্ের সষগে পরামর্শ কষরর্েষলন এ কো আষে  েলা েষেষে । 
রেীন্দ্রনাষের জন্মরতোর্ে্শকী উদ্ যাপষনর সমে ভারষতর জাতীে জীেষন 
তো ের্ের্ে্শষশ্ব রেীন্দ্রনাষের নানা অেদান সম্ষক্শ আষলাচনা করষত র্েষে 
জওেরলাল এই ে্যাপারর্ে স্মরণ কষরর্েষলন এই ভাষে – I have a  
feeling of satisfaction that I was partly responsible for this 
choice [of the national anthem], not only because it is 
a great national song, but also because it is a constant 
reminder to all our people of Rabindranath Tagore । 

আসষল রেীন্দ্রনাষের উপর্স্র্ত শযষেতু মানুষের মষনর, র্চন্ার ো 
অনুভূর্তর জেষত, তাই োংলাে ো েৃেত্র ভারষত কর্ের নীরে অনুরােী 
র্নশ্চেই অসংখ্য আষেন ো োকষেন । সাধারণ মানুষের তদনর্দিন জীেষন 
তাঁর ‘র্নত্য আসা-যাওো’ নাই ো োকল ।  
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মা 

মা আসষেন । শস-ই এক েের পর আোর মা আসষেন । 
মষনর মষধ্য শকমন একো অদু্ত অনুভূর্ত । আনষদির সষগে 
সষগে শকমন একো কষ্টও োষক । 

েে্শাকাল এষলই ঘনঘন শমষঘর েজ্শষন েুকো দুরদুর করষতা 
শেষলষেলাে, তার র্কেুষিণ পষরই নামষতা অষঝাষর েৃর্ষ্ট । শসই েৃর্ষ্ট 
শদখতাম ঘষরর জানলার একো পাে খুষল । দাদু-োকুমা েলষতন মা 
দুে্শা োষপর োর্ড় আসষত চাইষেন র্কন্তু স্ামী মোষদে রার্জ েষচ্ছন না । 
মোষদষের শসই রােোই শোল শমষঘর েজ্শন । র্কন্তু মা দুে্শা একেের 
পর আোর আসষেন েষল কো র্দষে শেষেন তার শেষলষমষেষদর, তাই 
র্তর্ন কাঁদষেন আর শসই শচাষখর জলোই েৃর্ষ্ট েষে ঝষর পড়ষে । আমার 
র্রশুমনো মা দুে্শার কো শভষে শকঁষদ উেষতা । 

“মা” ডাকো েড় সেষজ আমরা সোই েলষত পার্র, ডাকষতও র্রর্খ 
সোর প্রেষম । কী সেজ সরল একো র্মর্ষ্ট আদুষর ডাক । আজকাল 
অের্য মাম্মা, মাম্মাম ইত্যার্দ অষনকভাষে “মা”শক ডাকষত শরখাষনা েে । 
শযভাষেই শরখাষনা শোক “মা” র্কন্তু শেষকই যাে । 

শেষড় ওোর সষগে সষগে “মা”এর েভীরতা শের শপষত শুরু করলাম । 
আমাষদর দুইষোষনর কখন কার র্ষিষদ পাে, কখন কার ররীরো ভাল 
শনই র্কংো মনো ভারী, তার পুষরাো মা েুঝষত পাষরন র্েক । লুষকাষত 
চাইষলও সভেে েেনা কখনও । র্নষজষদর পড়া র্েক করর্ে র্কনা, র্দর্দর 
োন আর আমার নাষচর শরওোজ র্েকমত েষচ্ছ র্কনা, কখন শকান শপাোক 
পষর শেষড়াষো তার ইর্স্তর্র র্েক আষে র্কনা, ে্যাষে র্েকমত োকাপেসা 
র্নষে শেষড়ার্চ্ছ র্কনা ইত্যার্দ ইত্যার্দ খুঁর্েনার্ে 
যােতীে দার্েবে মা র্নষে েষস আষেন । অেচ 
শকানর্দন সামষন আষসনর্ন, র্পেষন শেষক 
শমরুদন্ শসাজা কষর, মাো তুষল োঁচষত 
র্রর্খষেষেন, এর্েষে র্দষেষেন সেসমে । 
সু্ল-কষলষজ পড়ার সমে, নাচ র্রখষত র্েষে 
সে জােোে েনু্ধষদর মাষেষদর ভীড় শদষখর্ে । 
তারপর নাচ শরখাষত র্েষেও শপষরন্টসষদর 
ভীড় শদষখর্ে সেসমে । র্কন্তু শসই ভীষড় 
শকানর্দনই মা’শক খুঁষজ পাইর্ন । 

মা’শের আলমার্রষত পরম যষত্ 
ভাঁজ কষর রাখা মর্নপুর্র নাষচর ঘাঘরা 
শদষখর্েলাম । মা েলষতন দাদু (মাষের োো) 
অড্শার কষর োর্নষে র্দষের্েষলন । আমার 
ভীেণ কষ্ট শোত শয মা আর র্েষের পর 
নাচোষক োঁর্চষে রাখষত পাষরনর্ন । মাষন 
সভেে েের্ন । তাই েেত আমাষদর যা র্কেু 
শরখার ে্যাপাষর এেং শসোষক যোষযাে্য কষর 
শতালার ে্যাপাষর মাষের অদৃর্য কড়া নজর 
র্েল সেসমে । 

তারপর র্েষের পর চষল এলাম জাপাষন মাষক শেষড়, মা’শের শচাষখর 
োইষর । র্কন্তু মা’শের শচাখ চলষতা আমার সষগে সষগে । শ্বাশুর্ড়মা আমার 
কাষে আসষেন । শসকো মাষক জার্নষের্েলাম । তখন একদম প্রেম প্রেম 
আমার এখাষন সংসার । মা তখনও আষসনর্ন জাপাষন । শ্বাশুর্ড়মাষের 
সষগে পর্রচে েের্ন তখনও । র্েক র্নর্দ্শষ্ট র্দষন মাষের শোন “শ্বাশুর্ড়মাষের 
যত্ করষে র্েকমত” । আর্ম অোক েই । ৭০০০র্কষলার্মোর দূর শেষক 
মা তার শমষেষক তখনও যতেুকু সভেে র্রর্খষে চষলষেন । 

মাষেরা এমনই েে । শুধু আমার নে, ঘষর ঘষর এমন মাষেরাই 
োষকন । 

তখন শকালকাতার দূরদর্শষনর মাত্ ২শো চ্যাষনল । DD1 আর 
DD2 । তাষতই সোই মোখুর্র । তারপর এষলা শকব্ ল চ্যাষনল । অনুষ্ঠাষনর 
ঘোও োড়ষত োকষলা । র্রোর্লর্ে শরা, নােক, র্সর্রোল, র্সর্রোষলর র্রর্পে 
শের্লকাস্, র্সষনমা । শভারষেলা শেষক শুরু কষর মাঝরাত অের্ধ । কাজ-
কষম্শর মাষঝ মাষঝ োর্ড়র মা-কাকীমারা আঁকষড় ধরষত লােষলন র্ের্ভষক । 

আচ্ছা? শসর্লর্ব্রর্েষদর মাষেরা র্ক অন্যরকম? র্ের্ভষত আজকাল 
কতরকষমর শয শপ্রাগ্রাম ততরী েে! েোৎ শদখলাম একো চ্যাষনষল “আমার 

মা” নাষম এক ইউর্নক(এই রব্দো এখন শরিন্) শপ্রাগ্রাম ততরী শোল শযখাষন 
শসর্লর্ব্রর্েরা তাষদর মাষের কো েলষে পরপর এর্পষসাষড । মাষেরা 
আসষল আলাদা েেনা । কখনই না । তেেম্য ততরী কর্র আমরা । 

আমার এক েনু্ধ “শতজর্স্নীর” কো েষলর্েল । শরানার পর শেষকই 
োচ্চাগুষলার সষগে শদখা করার জন্য েেেে করর্েলাম । শকালকাতা র্েষে 
একো র্দন র্েক কষর শেলাম ওষদর কাষে । ৫েের শেষক ১৩/১৪েের 
েেষসর ৩৩জন োচ্চা ওখাষন োষক । ওরা সকাষল সু্ষল যাে, র্েষকষল 
র্েষর এষস শখলাধূলা কষর, রাষত পড়াশুষনা কষর । এই “শতজর্স্নী “ 
সংস্া ওষদর সের্কেু শদখাশুষনা কষর । ওষদর পর্রোর শেষকও শনই । 
অরে্যান । 

আর্ম ওখাষন র্েষে ওষদর সষগে র্কভাষে সমে কাোষো এসে 
সাতপাঁচ ভােষত ভােষত মাোে এষলা আর্ম ওষদর কষেকো জাপানী রব্দ 
র্রর্খষে আসষো । প্রেম শদখা েষে ওষদর সাষে, তাই েুঝষতও পারর্েনা 
ওষদর ভাল লােষে র্কনা । 

অেষরষে ওষদর সষগে শদখা শোল । একো শসকোর পর ওষদর 
েললাম, আর্ম শতামাষদর একো নতুন ভাো শরখাষো । জাপানীভাো । ওরা 
খুে খুর্র । সোই খাতা শপন র্নষে শরর্ড েষে েষস । আর্ম ‘সুপ্রভাত’ র্দষে 
শুরু কষর পরপর প্রাে ৩০ো রব্দ ওষদর শরখাই, ওরাও শসগুষলা র্নষজরা 
মুষখ মুষখ উচ্চারণ করষত করষত খাতাে র্লখষত োষক । পড়া পড়া শখলা 
চলষত োষক, সমে ের্ড়ষে যাে শকাো র্দষে । ইষচ্ছ কষরই শসর্দন “মা” 
“োো”র জাপানীো উচ্চারণ কর্রর্ন শরেপয্শন্ । র্কন্তু সেষচষে শো্ র্রশুো 

সরলভাষে েষল ওষে “মা”শক জাপানীষত র্ক েষল? জর্ড়ষে ধষর ের্ল 
ওকাআসান । সষগে সষগে খাতাে র্লষখ শনে । “শতজর্স্নী”র োচ্চাগুষলার 
শকউ শকউ তাষদর মাষক শদষখষে আোর শকউ শকউ শদখষলও েেত মুখোও 
আর মষন শনই । তেু প্রষত্যষক র্নষজর র্নষজর মষন “মা”শের একো ের্ে 
এঁষক শরষখষে । মনো েড় র্েচর্লত েে, অেসন্ন লাষে । 

জষন্মর পর শেষক “মা” আদরযষত্ লালনপালন কষর শমষেষক । 
আর শসই শমষে শযর্দন শ্বশুরোর্ড় যাে, একমুষো চাল মাোর উপর র্দষে 
েুঁষড় েষল যাে “সে ঋণ শরাধ করলাম” । কী অদু্ত র্নেম!

“মা” আর সন্াষনর সম্ষক্শ শদওো শনওোর র্েষসে ো মাপকার্ে 
োষকনা জার্ন । তেু ১১েের আষে এক মোলোর র্দষন েোৎ “মা” শযর্দন 
চষল শেষলন, োঁকা েষে শেল চারর্দক, শুধু রূন্যতা আর অন্ধকার । সূয্শ 
উেষলও আকারোষক শমঘলা লাষে শরাজ । স্াে্শপর মষন েে র্নষজষক । 
র্নষেই শেলাম শুধু, এক কণাও র্দষত পারলামনা শতামাষক মাষো । অের্য 
কী-ই ো শতামাষক র্দষত পারতাম । 

যখন দু-শচাখ ভষর নামষে আঁধার, তখন শযন শদর্খ “মা”শক । 
আমার সকল কো েন্ধ েষলও মাতৃনামর্ে শযন োষক... 
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কশেক মাস আষে আমার একজন োঙার্ল েনু্ধ একর্ে োংলা 
েইষের েষোকর্প শদর্খষে েলষলন, পষড় শদখুন, শের 
ইন্টাষরর্স্ং েই । তাঁর োত শেষক কর্পো র্নষে প্রেম 
কষেক পাতাে শচাখ েুর্লষে শদষখ রীর্তমত অোক েলাম । 

েইর্ের নাম ‘জাপান প্রোস’ । মূলত প্রকার্রত েে এক রতাব্দীরও শের্র 
আষে, ১৯১০ সাষল । অের্য আমাষক শয েষোকর্পো শদখাষনা েল, শসর্ে 
র্েল কলকাতা শেষক প্রকার্রত ভ্মণ র্েেেক পর্ত্কা ‘ভ্মণ’-এর ২০১৭ 
রারদীো সংখ্যার সষগে র্েনা মূষল্য র্েতরণ করা পুনমু্শর্দ্রত সংস্রষণর । 
েইর্ের শলখষকর নাম মন্মেনাে শঘাে, র্যর্ন ১৯০৬ সাল শেষক র্তন েের 
জাপাষন অেস্ান কষরর্েষলন । 

  
জাপান ভ্মষণর অর্ভজ্তা র্নষে শলখা েইষের প্রসগে উেষল প্রেষম 

আমাষদর মষন পষড় রেীন্দ্রনাষের জাপান যাত্ী । রেীন্দ্রনাষের জাপান 
সেষরর আষে ঢাকা শেষক প্রকার্রত ের্রপ্রভা তাষকদার ‘েগেমর্েলার 
জাপান যাত্া’ও এখন পােক সমাষজ শের পর্রর্চর্ত লাভ কষরষে সাংোর্দক 
ও শলখক মনজুরুল েষকর শচষ্টাে । র্কন্তু মন্মেনাষের এই েইষের কো 
আমার জানা র্েল না । 

    শখাঁজ র্নষে জানা শেল, মম্নেনাে শঘাষের জন্ম ১৮৮২ সাষল, 
তদানীন্ন যষরার শজলার মেুরাপুর গ্রাষম । র্তর্ন যষরাষরর নলডাগোর 
রাজা প্রমেভূেণ শদে রাষের আনুকূষল্য ১৯০৬ সাষল জাপাষন কার্রের্রর 
প্রর্রষিষণর জন্য আসার সুষযাে পান । জাপাষন র্তন েের শেষক র্তর্ন 
শোতাম, কৃর্ত্ম চামড়া, োতা ও লার্ের ে্যাষন্ল এেং শসলুলষেষডর র্জর্নস 
ততর্রর দষিতা লাভ কষরন । স্ষদষর র্েষর র্তর্ন র্চরুর্ন ততর্রর কারখানা 
েষড় শতাষলন এেং একজন সেল র্রল্প-উষদ্যাতিা র্েসাষে সমাষজ প্রর্তর্ষ্ঠত 
েন । 

   ’জাপান প্রোস’ শেষক আমরা জানষত পার্র, ১৯০৬ সাষল তাঁর 
সষগে আষরা শয ১৫ জন ভারতীে যুেক জাপাষন এষসর্েষলন, তাঁষদর 
অর্ধকাংর র্েষলন েগেভূর্মর সন্ান । এই দষলর মষধ্য রেীন্দ্রনাষের শজ্যষ্ঠ 
পুত্ রেীন্দ্রনাে োকুরও র্েষলন । রেীন্দ্রনাে অের্য জাপান শেষক রীঘ্রই 
যুতিরাষ্রে চষল যান শসখাষন কৃর্ের্েদ্যা র্নষে অধ্যেষনর উষদেষর্য । 

   কলকাতা েদির োড়ার পর মন্মেনােরা শরগুেন, শপনাঙ, র্সগোপুর, 
েংকং েষে জাপাষনর ইষোষকাোমা েদিষর এষস শপঁোন ১৯০৬ সাষলর 
৩০শর এর্প্রল । একই র্দন রাষত তাঁর দল শরিনষযাষে শোর্কওষত ( 
মন্মেনাে তাঁর েইষত ‘শোর্কও’ না র্লষখ ‘শতার্কও’ র্লষখ োষকন এই 
কারষণ শয “জাপানীরা ‘ে’ ও ‘ল’ উচ্চারণ কর্রষত পাষরন না । সুতরাং 

তাোরা শোর্কও না ের্লো শতার্কও ের্লো োষকন । ”) চষল আষসন । 
   মন্মেনাষের েইষের েহু জােোে তাঁর শচাষখ পড়া জাপার্নষদর 

মষনাভাে এেং ে্যেোর র্নষে তাঁর র্নরীষিষণর উষলেখ পাওো যাে । এ-রকম 
প্রেম দৃষ্টান্ মাল-চুর্র সম্বষন্ধ । জাপাষন েহু র্দন োকার পর্রকল্পনা র্নষে 
আসার কারষণ স্ভােতই তাঁষদর কাষে প্রচুর মালপত্ র্েল । এ-প্রসষগে 
র্তর্ন শলষখন;

“জাপাষন মালপত্ সষগে লইো ভ্মণ কর্রষত র্কেু মাত্ অসুর্েধা 
নাই । কারণ শরষল শকানও দ্রে্য চুর্র েে না । োষসে তালা চার্ে না 
োর্কষলও শকানও ভে নাই । শষ্টসন যতই ষুিদ্র েউক না শকন, ইচ্ছা 
কর্রষল ভ্মণকারীেণ তাঁোষদর স্ স্ মাল পাষর্শল আর্েষস জনা র্দো 
রর্সদ লইষত পাষরন । ” এই উষলেখ পাওো যাে পুনমু্শর্দ্রত “জাপান 
প্রোস” েইষের ২৬ পৃষ্ঠাে । পষরর পাতাে পেচারীষদর েণ্শনা কষর র্তর্ন 
র্লষখষেন;

   “রাস্তার্ে শলাষক শলাকারণ্য, র্কন্তু র্রসোর খড়খর্ড়, শের্রওোলার 
ঘণ্ার েনের্ন এেং ধীেষর োঁরীর শপাঁ শপাঁ ে্যতীত কাোরও মুষখ শকানও 
উচ্চ োক্য নাই । শোধ েইষত লার্েল শযন জাপানীরা উচ্চস্ষর কো ের্লষত 
জাষনন না । ”

   এই উষলেখ আমাষদর মষন কর্রষে শদে রেীন্দ্রনাষের ‘জাপান 
যাত্ী’-র শসই েণ্শনা, শযখাষন রেীন্দ্রনাে র্লষখর্েষলন;

“একো র্জর্নস এখাষন পষে ঘাষে শচাষখ পষড় । রাস্তাে শলাষকর 
র্ভড় আষে, র্কন্তু শোলমাল এষকোষর শনই । এরা শযন শচঁচাষত জাষন 
না, শলাষক েষল জাপাষনর শেষলরা সুধি কাঁষদ না । আর্ম এপয্শন্ একর্ে 
শেষলষকও কাঁদষত শদর্খ র্ন । পষে শমােষর কষর যাোর সমষে মাষঝ 
মাষঝ শযখাষন শেলাোর্ড় প্রভৃর্ত োধা এষস পষড়, শসখাষন শমােষরর চালক 
রান্ভাষে অষপষিা কষর; োল শদে না, োঁকাোঁর্ক কষর না । পষের মষধ্য 
েোৎ একো োইর্সকল শমােষরর উপষর এষস পড়োর উপক্রম করষল, 
আমাষদর শদষরর চালক এ অেস্াে োইর্সকল-আষরােীষক অনাের্যক োল 
না র্দষে োকষত পারত না । এ শলাকো ভ্রূষষিপমাত্ করষল না । ” 

শরলওষে শস্রষন শদখা দৃর্য মষন েে মন্মেনাষের অত্যন্ অর্ভনে 
লােত । তাঁর কোে;

“জাপানীর্দষের আর একেী গুণ নোেত ে্যর্তি মাষত্রই দৃর্ষ্ট পষে 
পর্তত েে । শরল র্কম্বা রিাষমর যাত্ীসংখ্যা অত্যন্ অর্ধক েইষলও র্ের্কে 
লইোর র্কম্বা োড়ীষত আষরােণ কর্রোর সমে একেু মাত্ শোলমাল েে 
না । র্যর্ন আষে আর্সষেন র্তর্নই আষে র্ের্কে পাইষেন এেং োড়ী 
চর্ড়ষেন । সাধারণতঃ যার্ত্েণ সার্র োঁর্ধো দাঁড়াইো োষকন । ”(৩০ 
পৃষ্ঠা)

শরিষন চড়ার আষে প্্যােেষম্শ সার্রেধি েষে দাঁর্ড়ষে োকাো েত্শমান 
জাপাষন র্নত্যননর্মর্ত্ক ে্যাপার । সাধারণত ভাো েষে োষক শয জাপার্নষদর 
এই অভ্যাস র্দ্তীে মোযুষধির পষরই শুরু েষেষে । মন্মেনাে এই েণ্শনার 
মাধ্যষম যর্দ শসই কো েুর্ঝষে োষকন, তােষল েত্শমান যুষের জাপার্নষদর 
মষধ্য প্রচর্লত  ধারণাষক পালষে র্দষত পাষর । শরিষনর আষরােীষদর র্নষে 
র্তর্ন আষরা শলষখন;

“োড়ীষত আষরােণ কর্রোর পর যর্দ ের্সোর স্াষনর অভাে েে, 
তাো েইষল যুেকেণ স্ স্ স্ান পর্রত্যাে কর্রো তোে েষোেৃধি র্কম্বা 
স্ত্রীষলাকর্দেষক েসাইো শদন । ” শস যুষের যুেক-যুেতীষদর োেভাে 
র্নঃসষদিষে েত্শমানকাষলর তরুণ প্রজষন্মর শচষে শের্র প্ররংসার দার্েদার । 
আজকাল শরিষন েেস্ষদর দাঁর্ড়ষে োকষত শদষখ কতজন তরুণ-তরুণী 
স্তঃসূ্ফত্শভাষে র্নষজর আসন শেষড় র্দষত চাইষে? 

মন্মেনাষের কার্রের্র প্রর্রষিষণর প্রেম পে্শ েষের্েল শকাষেষত । 
শসখাষন র্তর্ন তাঁর সেরসগেী একজন োগোর্ল েনু্ধর সষগে শোতাম ততর্রর 
কাজ র্রখষলন । শয কারখানাে তাঁষদর প্রর্রষিণ চলত, শসখানকার 
র্নকেেত্শী শোর্ড্শং-এ তাঁরা োকষতন । শসখাষন খাওো-দাওোর ে্যেস্া 
োকষলও জাপার্ন ধাঁষচর রন্ধন প্রণার্লষত প্রস্তুত রান্না তাঁর রুর্চ-সম্মত 
েে র্ন, তেু শসগুষলা খাওো োড়া তাঁষদর েত্যন্র র্েল না । প্রেম র্দষক 
জাপার্ন পদগুষলা অসে্য লােত তাঁষদর । 

“শকাষে োর্কষত জাপানী প্রোর রন্ধন কখনও খাইষত শচষ্টা কর্র 
নাই; কারণ উোর তীব্র েন্ধ আমাষদর আষদৌ সে্য েইত না । আমার েনু্ধ 

জাপান-োংলার শযাোষযাষের এক পয্শাে
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সেলুলয়েয়ের চিরচন 

শ্রীযুত শসন মোরে োস্তর্েকই ের্লষতন শয জাপানীরা যাো খান তাোষতই 
‘কুেুরী’ অে্শাৎ ঔেুধ র্মর্রিত কষরন । ...শোর্ড্শং-এ োর্কোর সমে অষনক 
সমষেই রন্ধনকাষল নাষক কাপড় োঁর্ধো র্দ্তষলর উপর ের্সো োর্কতাম 
র্কম্বা েন্ধ অর্ত র্েকে েইষল েৃষের োর্েষর র্েো র্েশুধি োেু শসেন 
কর্রতাম । ” অের্য পরেত্শীষত “শয খাোর এককাষল এতই ঘৃর্ণত শোধ 
েইোর্েল, কালক্রষম আর্ম তাোর র্েষরে পষিপাতী েইো উর্েোর্েলাম । 
” (৪১ ও ৪২ পৃষ্ঠা)

শকাষেষত প্রর্রষিণ শরষে মন্মেনাে ওসাকাে চষল যান । উষদের্য, 
শসলুলেড র্নষে র্রষিা অজ্শন করা । মন্মেনাষের শলখা অনুযােী, তখন 
জাপাষন একর্ে মাত্ শসলুলেষডর র্জর্নস ততর্র করার কারখানা অের্স্ত 
র্েল ওসাকাে । র্কন্তু কারখানা কতৃ্শপষি ভারতেে্শ শেষক আেত এই 
র্রষিানর্ের গ্রেষণ অর্নচু্ছক র্েষলন । মন্মেনাে অেত্যা র্ব্রর্ের দূতাোষসর 
মাধ্যষম ওসাকার েভণ্শর সে প্রভােরালী ে্যর্তিেষে্শর সাোয্য চাইষলন । 
তাষদর চাষপ কারখানার মার্লক মন্মেনােষক একোর কারখানার্ে ঘুষর 
শদখার অনুমর্ত প্রদান করষলও র্তর্ন এই ভারতীে যুেকষক শসলুলষেড 
ততর্রর র্েরদ তে্য র্দষত রার্জ েন র্ন । মার্লষকর এই অনীোর র্পেষন 
একো কারণ র্েল; শসই সমে শসলুলেড উৎপাদষনর শষিষত্ ইউষরাপ 
সে র্েষশ্বর অন্যান্য শদষরর সষগে প্রর্তদ্র্্বিতা অে্যােত োকষলও জাপান 
এই প্রর্তষযার্েতাে এর্েষে শযষত শপষরর্েল । এর কারণ জাপান 
তাইওোন শেষক শসলুলষেষডর মূল উপাদান কপূ্শর (camphor)-এর 
র্স্র্তরীল সরেরাে শপষত সষিম র্েল । তাইওোষন কপূ্শর োষের র্েরাল 
েন র্েল । চীষনর সষগে যুষধি জে লাভ করার পর ১৮৯৫ সাষল জাপান 
তাইওোনষক চীষনর কাে শেষক েস্তেত কষর । এষত যষেষ্ট পর্রমাষণ 
camphor-এর সরেরাষের পে সুেম েে । শসলুলেড উৎপাদষন জাপান 
এই অনুকূল পর্রর্স্র্ত ধষর রাখষত শচষের্েল । আোর, জাপাষনর মষধ্যও 
শের কষেকজন র্রল্প-উষদ্যাতিা শসলুলেড উৎপাদষন আগ্রে শদখার্চ্ছষলন । 
সুতরাং ওসাকার শসই ে্যেসােী মন্মেনােষক গ্রেণ করষত অনীো প্রকার 
করষলন । র্কন্তু মন্মেনাে অনাোষস োল োড়ার পাত্ র্েষলন না । র্তর্ন 
পষরর র্দন আোর ওসাকাে র্েষে কারখানার্ের মার্লষকর স্ত্রীর সষগে কো 
েষলন এেং তাঁর এখাষন আসার উষদের্য সম্বষন্ধ র্েস্তার্রত জানাষলন । তাঁর 
কো শুষন মার্লষকর স্ত্রী েলষলন;

“পুরাকাষল ভারতেে্শ যখন উন্নত র্েল তখন আমরা সমস্ত র্েেষে 
তো েইষত র্রষিা কর্রোর্ে । এমন র্ক আমাষদর আচার ে্যেোর পয্শ্যন্ 
আপনাষদর অনুকরণ মাত্ । আপনাষদর শদর েইষত ধম্ম্শাষলাক না পাইষল 
আমাষদর শোধ েে অর্স্তবেও োর্কত না । শস যাো েউক, আপর্ন যখন 
এতদূর আর্সোষেন তখন আপনার র্রষিা ে্যেস্া করা আমাষদর অের্য 
কত্্শে্য । ” (৪১ পৃষ্ঠা) এই েষল র্তর্ন তাঁর স্ামীষক েুর্ঝষে মন্মেনাষের 
প্রর্রষিষণর ে্যেস্া কষর শদন । 

এই কারখানাে লব্ধ জ্ান কাষজ লার্েষে মন্মেনাে শদষর শেরার 
পর যষরাষর র্চরুর্নর কারখানা েষড় শতাষলন এেং এষত র্েপুল সােল্য 
অজ্শন কষরন । 

আমার এই প্রেষন্ধর এখাষন ইর্ত োনষত পারতাম, র্কন্তু এর সষগে 
সংর্লিষ্ট একো ঘেনার কো উষলেখ করা প্রষোজন । 

‘জাপান প্রোস’ পড়ার পর একর্দন আর্ম আমার ঘষর ঢুকলাম একো 
েই খুঁজষত । আমার ঘর েষলও আমার স্ত্রী ঘরোষক গুদাম ঘর র্েসাষে 
ে্যেোর করষত শুরু কষর এেং ঘরর্ে এখন জামা, খার্ল োসে, পুরষনা 
শখলনা ইত্যার্দষত পর্রপূণ্শ এেং শমষঝষত পা শেলাও দুষ্কর েষে শেষে । 
তাই আজকাল ধুষলাে ভরা এই ঘষর খুে কমই  পষড় আমার পদধূর্ল । 
শস যাই শোক, শসর্দন েই খুঁজষত খুঁজষত েোৎ একো েইষের উপর 
আমার শচাখ পড়ল । েইষের নাম ‘জাপান জাপানী-শসকাল একাল’ । আর 
প্রচ্ছষদ শলখষকর নাম; মন্মেনাে শঘাে ও কুমাষরর শঘাে । কষেক পাতা 
উর্টিষে শদষখ েুঝষত পারলাম, েইর্ের সম্াদনা কষরষেন মন্মেনাষের 
পুত্ কুমাষরর । কুমাষরর ১৯৭০ সাষল জাপাষন শেড়াষত আষসন মূলত শস 

েের ওসাকাষত অনুর্ষ্ঠত র্েশ্ব প্রদর্শনী (Expo ‘70) শদখষত । র্তর্ন শসই 
অর্ভজ্তা র্নষে একো ভ্মণ েৃত্ান্ শলষখন এেং শসর্ে েইষের আকাষর 
প্রকার করষত র্েষে তাঁর র্পতৃষদষের পুরষনা শলখা ‘জাপান প্রোস’ও 
পুনমু্শদ্রণ কষর শসখাষন সংষযাজন কষরন । 

েইর্ে কষে, কখন, র্কভাষে আমার ঘষর এল? আষদৌ মষন করষত 
পারর্ে না । তষে এ-কো র্নর্শ্চত কষর েলা যাে শয েইর্ে আমার সষগে 
একই োষদর র্নষচ কষেক দরক ে্যাপী দীঘ্শ র্নদ্রাে র্নমর্জিত র্েল এেং 

শকাষনা কারষণ শসই ঘুম শভষগে শেল । 
 
কুমাষরষরর শলখা শেষক জানষত শপষরর্ে শয মন্মেনাে ১৯৩০-এর 

দরষক আোর জাপাষন র্েষের্েষলন । েহু র্দন জাপাষন েসোষসর মাধ্যষম 
র্তর্ন ভাল জাপার্ন ভাো আেত্ করষত সষিম েন । শুধু র্তর্ন নন, তাঁর 
সষগে শয সে োঙার্ল সন্ান ১৯০৬ সাষল জাপাষন পার্ড় জর্মষের্েষলন, শদষর 
র্েষর আসার পরও সপ্তাষে একর্দন র্নের্মতভাষে “র্নষজষদর োর্ড় শেষক 
খাোর ততর্র কষর র্নষে েগোর ধাষর ো র্ভষ্ার্রো শমষমার্রোষল—এেং 
র্নষজষদর মষধ্য েল্প করষতন জাপানী ভাোে । ” (কুমাষরর শঘাে; আমার 
কো)

তাঁরা জাপাষন তৎকালীন নতুন প্রযুর্তি র্রখষত এষসর্েষলন । র্কন্তু 
তাঁরা শুধু োস্তে জ্ান র্রষখ যান র্ন; শসই সষগে জাপাষনর প্রর্ত ভালোসা 
র্নষে শদষর র্েরষলন । তা না েষল তাঁরা এভাষে জাপার্ন ভাো ভুষল না 
যাওোর শচষ্টা করষতন শকন?

আমার ধারণা র্েল শয আধুর্নক যুষে োংলার সষগে জাপাষনর 
শযাোষযাে ১৯০১ সাষল র্চন্ার্েদ শতনর্রন ওকাকুরার কলকাতা েমষনর 
মাধ্যষম শুরু েে । তাঁর সষগে রেীন্দ্রনাষের েনু্ধবে দুই পষষির শযাোষযাষের 
নতুন অধ্যাষের উষন্মাচন সূর্চত কষর েষল র্দ্পার্ষিক সম্ক্শ সাংসৃ্র্তক 
র্ের্নমেষক শকন্দ্র কষর েষড় উষের্েল, এইরকম মষন করতাম । র্কন্তু 
মন্মেনাষের শলখা পষড় েুঝষত পারলাম; ঊনর্েংর রতাব্দীর প্রারষভে দু-
শদষরর মষধ্য সংসৃ্র্ত োড়াও অন্যান্য শষিষত্ও যষেষ্ট সর্ক্রে তৃণমূল পয্শাষের 
শযাোষযাে র্েদ্যমান র্েল । এই প্রেন্ধ শলখার জন্য তে্য সংগ্রে করষত র্েষে 
আষরকো পুরষনা েইষের সন্ধান শমষল । সুষররচন্দ্র েষদি্যাপাধ্যাষের শলখা 
‘জাপান’ নামক এই েইর্ে প্রকার্রত েে ১৯১০ সাষল, অে্শাৎ মন্মেনাষের 
‘জাপান প্রোস’ েইষের সষগে একই েেষর । ‘জাপান’ েইর্ের শলখক 
জাপাষন এষস এক োর্ড়ষত যান এেং শসখাষন শের কষেকজন োঙার্ল োস 
করষতন েষল জানা যাে । 

আষরা েহুর্েধ দৃর্ষ্টষকাণ শেষক জাপান ও োংলার র্দ্পার্ষিক 
সম্ষক্শর পয্শাষলাচনার প্রষোজন রষেষে । মন্মেনাষের শলখা পষড় আমার 
এমনো মষন েল ।  
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রবীন রচিাো দবয় টনমদর পুাব 

       - শজ-িা ু্াচাচদ ্

রেীন্দ্রনাে র্নষজষক মুখ্যত কর্ে েষল অর্ভর্েত করষত 
ভালোসষতন । র্তর্ন র্েষলন র্েশ্বকর্ে । এই র্েশ্বকর্েবে র্েল 
এক েভীর জীেনদর্শষনর েসল । আমরা জার্ন তাঁর এই 
জীেনদর্শন উপর্নেষদর প্রভাষে প্রভার্েত র্চরন্ন (রাশ্বত) 

শসৌদিয্শ্য-শোষধ উদ্ার্সত । কর্ে শুধুমাত্ কর্ে র্েষলন না । আষলার্কত 
শসৌদিষয্শ্যর উপাসক রেীন্দ্রনাে রা্রে ও সমাজ র্চন্ার প্রর্তর্ে শষিষত্ 
মানষের অন্্শর্নর্েত মনষলাষকর জােৃর্ত ঘোষত শচষেষেন তাঁর শলখনীর 
দ্ারা । মানুে শয দীন েীন তদোধীন পদাে্শ নে একো কর্ের র্ের্ভন্ন 
রচনাে োর োর ধ্বর্নত েষেষে । 

উপর্নেদ কর্েষক র্রর্খষেষে স্াে্শত্যাষের দ্ারা, উদারতার 
আহ্াষন র্নষজষক উন্নত করার র্রষিা । উপর্নেদ জার্নষেষে সোর 
মাষঝ শদেতা আষেন । জার্তষভদ, অসৃ্পর্যতা, ধনী-দর্রষদ্রর শভদাষভদ 
ইত্যার্দর েুর্ধি মানুষের শদেবেষক নীষচ র্নষে আষস, আর এই কারষণই 
ভারততীে্শ কর্েতাে র্দ্ধােীন র্চষত্ আহ্ান জানাষলন ---

“এষসা ব্রাহ্মণ, শুর্চ কর্র মন ধষরা োত সোকার
এষসা শে পর্তত কর অপনীত সে অপমান ভার”---

তের্দক র্ক্রোকাষণ্ড র্েষভার র্েভ্ান্ ভারতেষে্শর ঘুম ভাগোষনার 
শচষ্টাে উৎপর্ত্ শোল উপর্নেদ আর্রিত ‘ব্রাহ্মধম্শ’, যার অন্যতম 
প্রেতিা র্েষলন মেে্শী শদষেন্দ্রনাে । োকুরোড়ী শকেলমাত্ উপর্নেদ 
দ্ারা প্রভার্েত র্েল না, শসখাষন শেৌধিধষম্শরও চচ্শা ে’ত, ধম্শ না েষল 
‘রাস্ত্র’ েলা সমীর্চন েষে । মেে্শীর পুত্ সষত্যন্দ্রনাে ‘শেৌধিধম্শ’ নাষম 
(১৯০১) একর্ে পুস্তক শলষখন । এোড়া খুে অল্প েেষসই রেীন্দ্রনাে 
প্রর্সধি শেৌধিরাস্ত্রর্েদ্  রাষজন্দ্রলাল র্মত্ দ্ারা প্রভার্েত েন, যার েল 
পরেত্শীকাষলর অসংখ্য রেীন্দ্র রচনা । তাঁর ‘চার্রত্পূজা’ গ্রষথে ‘েুধিষদে’ 
নামক রচনার্ের প্রেষমই কর্ে র্লষখষেন, “আর্ম যাঁষক অন্ষরর মষধ্য 
সে্শষরিষ্ঠ মানে েষল উপলর্ব্ধ কর্র, আজ এই তেরাখী পূর্ণ্শমাে তাঁর 
জষন্মাৎসষে আমার প্রণাম র্নষেদন করষত এষসর্ে । এ শকান র্েষরে 
অনুষ্ঠাষনর উপকরণেত অলংকিার নে, একাষন্ র্নভৃষত যা তাঁষক োর 
োর সমপ্শণ কষরর্ে, শসই অঘ্শ্যই আজ এখাষন উৎসে্শ কর্র” । 

রেীন্দ্র কাে্য, নােক, প্রেন্ধ সেই েুষধির মর্েমাে উদ্ার্সত । 
েুধিষদে শকাোও র্নষজষক অেতার ে’শল শঘােণা কষরনর্ন, র্তর্ন মানে 
ও মানেতাষক েড় ক’শর শদষখষেন । েুধিষদে জার্তষভদ মাষননর্ন, 
যােযষজ্র োর্ে্যক আড়ম্বর মুতি এক শরিেষোধ, অর্েংসা, ত্যাে, 
করুণা, তেশ্বনমত্ী, ঐক্য এেং সংের্তর সোেতাে মানুেষক অন্র্ন্শর্েত 
আমিরর্তির কো র্রর্খষেষেন । আমাষদর তের্দক ব্রাহ্মণ্য ধম্শ যখন 
একাধাষর আচার সে্শস্ জােযষজ্র োে্যাড়ম্বষর ে্যাপৃত এেং কর্েন 
দার্শর্নক তবে প্রচাষর ে্যাস্ত র্েল তখন েুধিষদে অর্ত সাধারণ ভাোে, 
জনেষণর জীেষন তার্্বেকতার ে্যেোষর সমৃধি দো, করুণা, ত্যাে, তমত্ী 
ও অর্েংসার োণী েেন ক’শর আনষলন । 

আমরা জার্ন, েুধি পৃর্েেী দুঃখমে েষলষেন । অপর র্দষক 
রেীন্দ্রনাে েষলষেন, “জেষত আনদিযষজ্ আমার র্নমন্ত্রণ --- 
মানসষলাষক এই তেপরীত্য সষ্বেও রেীন্দ্রনাষের র্েশ্ব পর্রক্রমার লষি্য 
ত্যাে, অর্েংসা, দো, করুণা ও তমত্ীর োণী, অে্শাৎ তাঁর ভারতেষে্শর 
সংসৃ্র্তর প্রচার । এক কোে েলা চষল, সারা র্েষশ্ব ভারতেষে্শর 
অন্রামিার োণী ের্ড়ষে শদোর জন্য েরীন্দ্রনােই র্েষলন প্রেম ভারতীে 
দূত । উপর্নেদ কর্েষক র্রর্খষেষে --- “আনদিাষধি্যে খর্বিমার্ন ভুতার্ন 
জােষন্, আনষদিন জাতার্ন জীেন্ী, আনদিং প্রের্ন্র্ভসং র্েরর্ন্ চ” । 

ষুিদ্র-েৃেৎ সে র্মর্লষে কর্ে পঞ্চারর্েরও শেরী নােক 
র্লষখষেন । ভারতীে শপৌরার্ণক আখ্যানারিেী নােষকর চাইষত শেৌধি 
যুষের র্ের্ভন্ন কার্েনী অেলম্বষন তাঁর র্লর্খত নােষকর সংখ্যা অর্ধক । 
শেৌধি যুষের কার্েনী র্ভর্ত্ক নােকগুর্লষক কর্ে র্ের্ভন্নভাষে রূপান্র্রত 
কষর র্লষখষেন । অপর র্দষক শপৌরার্ণক কার্েনী আরিেী নােকগুর্লষত 
শসভাষে পর্রেত্শন ঘোনর্ন । রেীন্দ্রনাে তাঁর “রাজা’ (১৯১০) নােকর্েষক 
চারোর পর্রের্ত্শত কষরষেন । এই নােকর্ে মোেস্তু অেদাষনর অন্ে্শত 

কুর জাতক অেলম্বষন রর্চত । ১৯২০ সাষল নােকর্ের অর্ভনেষযাে্য 
রূপ “অরূপরতন” সৃর্ষ্ট করষলন । ১৯৩১ সাষল এই একই র্েেে 
নতুন ভাষে উপস্ার্পত কষরষেন “রাপষমাচন” কর্েতা ও “রাপষমাচন” 
কর্েকাে (১৯৩১) । মানুষের োইষরর রূপ মূল্যেীন, অন্ষরর শসৌদিয্শ্যই 
আসল, এই র্েল মূল েতিে্য । 

শেৌধিকার্েনী অেলম্বষন রেীন্দ্রনাে রর্চত প্রেম নােক র্েল 
‘মার্লনী’ (১৮৯৬) সত্যকার্েনী অেলম্বষন, কাল্পর্নক চর্রষত্র সোেতাে 
শেৌধিধষম্শর কালজেী মর্েমা অে্শাৎ ত্যাে ও সত্য র্েকর্রত কষরষেন 
নােকর্েষত । 

‘অচলােতন’ (১৯১২) নােকর্ে ‘র্দে্যােদান মালা’র অন্ে্শত 
মোপঞ্চক ও পঞ্চক এই দুই ভাইষের কার্েনী । এই নােকর্ে র্লষখ 
রেীন্দ্রনাে র্েপুল সমাষলাচনার সমু্মখীন েষের্েষলন – র্নদিা শেরী েষলও 
প্ররংসাও কম র্েলনা । এই নােষক রেীন্দ্রনাে জীণ্শ পুরাতন আচার 
অনুষ্ঠানষক পর্রত্যাে কষর নূতন ভাষে তাষক েড়ার কো েষলষেন । 

১৯২৬ সাষল ‘নেীর পূজা’ রচনা কষরন ১৮৯৯ এ তাঁরই শলখা 
‘পূজার্রনী’ কর্েতা অেলম্বষন । 

১৯৩৩ সাষল র্লর্খত ‘চণ্ডার্লকা’ নােকর্ে রাদু্শলকণ্শ অেদাষনর 
কার্েনী অেলম্বষন রর্চত । পাঁচ েের পষর (১৯৩৮) এর্ের পর্রেত্শন 
সাধন কষর নৃত্যনাে্য ‘চণ্ডার্লকা’ উপোর শদন আমাষদর । 

রেীন্দ্রনাে ‘পর্রষরাধ’ কর্েতা রচনা কষরন ১৮৯৯ সাষল । সুদীঘ্শ 
৪০ েের পষর ১৯৩৯ সাষল শসই কার্েনীর পুনরােত্শন ঘোন র্যামা 
নৃত্যনাে্য রচনা কষর । র্যামা নৃত্যনাষে্য ষিমার আদর্শ প্রসু্ফর্েত েষেষে 
করুণ রস সঞ্চাষর । 

রেীন্দ্রনাষের ‘কো’ (১৯০০) কাষে্যর অন্ে্শত শেৌধি আখ্যানমূলক 
কর্েতাগুর্লষত শেৌধি ধম্শাদর্শ অর্ত সুদির রূষপ ধরা র্দষেষে । এই 
কাষে্য কর্ে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত’র শয চর্রত্ র্চত্ণ কষরষেন তাষত করুণার 
শয মর্েমা প্রকার শপষেষে তা আমাষদর র্চত্ র্েের্লত কষর শদে । ‘শরিষ্ঠ 
দীষিা’ কর্েতাে শদখা যাে র্ভষিাপ্রাে্শী অনাের্পণ্ড ধনোষনর মর্নমার্ণক্য 
নে, েত দর্রদ্র নারীর একমাত্ র্েন্ন েসনর্েষকই শরিষ্ঠ র্ভষিা রূষপ 
গ্রেণ করষলন । ‘সামান্য ষির্ত’ কর্েতাষতও শেৌধি যুষের রাজন্যেষে্শর 
ন্যােধম্শ পালনাষে্শ স্ীে র্প্রেতমার অন্যাে আচরণ প্ররিে পাের্ন । 
‘মূল্যপ্রার্প্ত’শত ভতি ও ভেোষনর সম্ষক্শর মর্েমা কীত্শন কষরষেন । 
‘নেরলক্ষী’, ‘মস্তকর্ের্ক্র’ এই কর্েতাগুষলাষতও কর্ে সােস, ত্যাে, 
আমিত্যাষের অপরূপ মর্েমা োঁো শেষেষেন । 

এই কর্েতাগুষলা পড়োর কাষল শকেল মাত্ েুধি আদর্শ আমাষদর 
আপু্ত কষরনা, শচাষখর সামষন শভষস শেড়াে শসই যুষের ইর্তোস এেং 
শভৌের্লক র্চত্ । সে্শত্ শযন প্রত্যষি কর্র ভেোন েুষধির কল্যাণ সুদির 
স্পর্শ । 

ব্রাহ্মণ্য সমাজ সৃষ্ট জার্তষভদ, েণ্শষভদ, অসৃ্পর্যতা ইত্যার্দ 
ে্যার্ধ যখন ভারতীে সমাজষক অেে্শ কষর তুষলর্েল, েুধিষদে তখন 
জন্মষকৌলীন্যষক অস্ীকার কষর মানুেষক ঐক্য ও তমত্ী েন্ধষন আেধি 
েওোর মষন্ত্র জাগ্রত কষরর্েষলন । শেৌধিধষম্শর প্রর্ত রেীন্দ্রনাষের রিধিার 
অন্যতম কারণ ঐক্য ও তমত্ী েন্ধষন জাগ্রত মানর্েকতার আহ্ান । 
রেীন্দ্র সার্েষত্য নানাভাষে জার্তষভদ ও অসৃ্পর্যতার উষলেখ লষি্যণীে । 
‘কালান্র’ প্রেষন্ধ র্তর্ন র্লষখষেন, “আমাষদর শদষরর সেস্র সেস্র শলাক 
মানুে েষেও পশু’র মত পীর্ড়ত অেমার্নত, আোর র্েষদরী শকান সাধু 
ে্যর্তিষকও আমাষদর দ্ারস্ কুকু্ষরর ন্যাে মষন মষন দুরস্ কর্রষত ইচ্ছা 
কষর” । আমরা ‘শোরা’ উপন্যাষস পর্ড় পষররোেু েলষেন, “একো 
র্েড়াল পাষতর কাষে েষস ভাত শখষল শকান শদাে েেনা, অেচ একজন 
মানুে শস ঘষর প্রষের করষল ভাত শেষল র্দষত েে, মানুষের প্রর্ত 
মানুষের এমন অপমান ও ঘৃণা শয জার্তষভষদ জন্মাে শসোষক অধম্শ 
না েষল র্ক েলে”? এই উপন্যাষসই শদর্খ র্েদুিষবের ধ্বজাধারী শোরা 
যখন জানষত পাষর শস র্েদুি নে শস খ্ীষ্টান তখন শস পষররোেুষক েষল 
“আর্ম আজ ভারতেে্শীে । আমার মষধ্য র্েদুি, মুসলমান, খৃষ্টান শকান 
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সমাষজর শকান র্েষরাধ শনই । আজ এই ভারতেষে্শর সকষলর জাতই 
আমার জাত, সকষলর অন্নই আমার অন্ন । ... আজ আর্ম এমন শুর্চ েষে 
উষের্ে শয চণ্ডাষলর ঘষরও আমার আর অপর্েত্তার ভে রইল না । ... 
মাতৃষক্রাড় শয কাষক েষল এতর্দন পষর তা আর্ম পর্রপূণ্শভাষে উপলর্ব্ধ 
করষত শপষরর্ে । তার পষর শোরা আনদিমেীর কাষে র্েষে েলল “মা, 
তুর্মই আমার মা । শতামার জাত শনই, র্েচার শনই, ঘৃণা শনই, শুধু 
তুর্ম কল্যাষণর প্রর্তমা । তুর্মই আমার ভারতেে্শ” । আনদিমেীর মষধ্য 
প্রকার্রত েষেষে রেীন্দ্রনাষের ধ্যাষনর ভারতেে্শ । রেীন্দ্রনাষের শোরার 
সমকালীন রচনা ‘ভারততীে্শ’ এেং ‘অপমার্নত’ কর্েতা দুর্েষতও আমরা 
জার্তষভদ ও অসৃ্পর্যতা র্েষরাধী রেীন্দ্রনােষক পাই । 

রেীন্দ্রনাষের ‘জনেণমন অর্ধনােক’ রচনাে অে্শাৎ ভারষতর 
জাতীে সগেীষতও শদর্খ জার্ত ধম্শ র্নর্ে্শষরষে সকল মানুেষক আহ্ান 
জানাষচ্ছন কর্ে ঐক্য েন্ধষন আেধি েওোর জন্য ভারতেে্শষক চালনাকারী 

র্চরসােীর উষদেষর্য র্লখষলন, “অেরে তে আহ্ান প্রচার্রত, শুর্ন তে 
উদার োণী/ র্েদুি শেৌধি র্রখ তজন পারর্সক মুসলমান খৃষ্টানী ...” । 

কর্ের র্েশ্বভারতী সৃর্ষ্টর মূষলও র্েল ঐক্য, তমত্ী, শপ্রম এেং 
ত্যাষের মর্েমা প্রচার । রেীন্দ্রনাে তাঁর ‘যাত্ার পূে্শপত্’ (১৯১২) 
রচনাে ‘পষের সঞ্চে’ প্রেষন্ধ র্লষখষেন, “ভারতেে্শ শসর্দন ধষম্শর দ্ারা 
শকেল আপনার আমিা নষে পৃর্েেীষক জে কর্রষত পার্রোর্েল এেং 
আধ্যার্মিকতার শতষজ ঐর্েক পারর্ত্ক উন্নর্তষক একষত্ সর্ম্মর্লত 
কর্রোর্েল । তখন েুষরাষপর খৃষ্টান সভ্যতা স্ষনের অতীত র্েল” । 

দ্রষ্টে্য :- “ধষম্শর দ্ার” অষে্শ সম্াে অষরাক কতৃ্শক শেৌধি ধষম্শর 
প্রচাষরর কো র্লষখষেন প্রেষন্ধ ।  
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বাঙাজী ু নজাক 

       - র-ি কমার রাো

ভদ্র কোোর অর্ভধানেত ে্যাখ্যা েল সাধু, শরিষ্ঠ ো ঋষবেদ 
অনুসাষর কল্যাণকর । অর্ভধাষন যাই োকুক না শকন 
ের্রচরণ েষদি্যাপাধ্যাষের েগেীে রব্দষকাষে র্কন্তু আষরকর্ে 
ে্যাখ্যা আষে তা েল ‘কল্যাণাচাষর যাোর পাপ প্রচ্ছন্ন অে্শাৎ 

শয শোপষন পাপ কষর ও োর্েষর সদাচাষর তাো প্রচ্ছন্ন রার্খো পরধন গ্রেণ 
কষর তাদৃর ে্যর্তি’ । 

োঙালী সমাষজ তোকর্েত ‘ভদ্রষলাক’এর সৃর্ষ্ট েষের্েল প্রোেত 
র্কেু সামার্জক অনুরাসন শমষন চলা মানুেষদর র্নষে । যারা এগুর্ল শমষন 
চলষতন তারাই শস সমে র্চর্নিত েষতন ‘ভদ্রষলাক’ র্েষসষে । এর সষগে এই 
তোকর্েত ভদ্রষলাক শরিণীভুতি মানুেষদর র্রষিা, সংসৃ্র্তর ো পার্রোর্রক 
শপ্রষিাপে শকানোই র্েচায্শ েত না । এখন প্রশ্ন েল এই সামার্জক র্নেম 
কানুন ো র্ের্ধ র্নষেধ শক ো কারা শকান সমষে ততর্র কষরর্েল । ইর্তোস 
পয্শাষলাচনা করষল শদখষত পাে উনর্েংর রতাব্দীর মাঝামার্ঝ শকালকাতা 
রেরষক শকন্দ্র কষর ইংষরজরা যখন ভারত রাসন পাকাপার্ক ভাষে শুরু 
কষর অষনকো শসই সমে শেষকই েগেসমাষজ এই তোকর্েত ‘ভদ্রষলাক’ 
নাষম একো শরিণীর সৃর্ষ্ট েে । র্েষদরী রাসক শরিণীর আনুেষত্য একদল 
েগে সন্ান চাকুর্র ো ে্যেসার শদৌলষত অষে্শাপাজ্শন করষল র্নষজষদর মষধ্য 
তারা একো সমাজ ততর্র কষর আর একরকষমর অর্লর্খত সামার্জক র্নেম 
কানুন ো র্ের্ধ র্নষেধ চালু কষরন । এর র্সংেভােই র্েল সাষেেষদর 
ে্যেোর্রক অনুকরণ । অে্শাৎ ভদ্র সমাষজর র্নেমকানুন োস্তর্েক শষিষত্ 
শদখা শেল ইংর্রর্জ etiquette রষব্দর েগোনুোদ । এই সমাজভুতি শকান 
মানুে আচরণ র্ের্ধ লঙ্ঘন করষল তাষক অভদ্র তকমা র্দষে শদওো েত । 
র্কন্তু শয সমস্ত মানুে এই সমাষজ আর্ে্শক ো সামার্জক মাপকার্েষত 
ভদ্রষলাক শোষ্ঠীষত জােো শপল না তাষদর শোেষলাক পঙর্তিষত ঢুর্কষে 
শদওো েত । আজ একর্েংর রতাব্দীষত শপঁর্েষেও শসই সামার্জক ধারা 
একেু আধেু পালর্েষে প্রাে এক রকমই রষে শেষে । পরেত্শী সমষে 
উচ্চর্েত্ সমাষজ স্ান না শপষে স্ল্পর্েত্ ো র্নম্নর্েত্ মানুষেরা র্নষজষদর 
মত কষর মধ্যর্েত্ সমাজ সৃর্ষ্ট কষর । এষদর সোইষক র্নষেই ভদ্রষলাক 
োগোলী সমাষজর সৃর্ষ্ট । 

প্রেম র্দষক শপরােত ভাষে এই ভদ্রষলাক োগোলী সমাষজর 
শের্ররভাে র্েল ে্যার্রস্ার, ডাতিার, সেল ে্যেসােী ও ধনী র্পতার শেকার 
সন্ান যারা পর্রর্চত েষতন ল্যান্লড্শ র্েষসষে । চাে্শাড্শ একাউন্ট্যান্ট ো 
ইর্ঞ্র্নোরষদর শপরা এই সমাষজ তখনও পয্শন্ ‘ভদ্র’ শপরা র্েষসষে স্ীকৃর্ত 
লাভ কষর র্ন । ওষদর েলা েত ‘ে্যাকচুোর্র’ শযর্ে পরেত্শী সমষে একো 
র্েষরে শপরা র্েষসষে েণ্য েষেষে । এই শরিণীর ভদ্রষলাকষদর র্মর্লত 
েোর জােো শের্ররভাে সমষে েত শকান ক্াষে ো শসই শরিণীর ধনী শকান 
োর্ড়র মার্লষকর েসার ঘষর ঝাড় লন্ঠষনর আষলার নীষচ । জমাষেষতর 
একো র্েষরেবে র্েল শয পুরুে ও মর্েলারা সে সমষে আলাদা আলাদা 
ঘষর র্মর্লত েষতন । কষোপকেষনর শয শকান র্নর্দ্শষ্ট র্েেে োকষত েষে 
তারও শকান ধরা োঁধা র্নেম র্েল না । এইসে জমাষেষত লষষ্ৌ ঘরানার 
নাচ ো োন শেষক ফু্র্র ো োরষপার সাম্প্রর্তকতম শপর্্রি ো ইোর্লোন 
সু্যপ অেো শরিঞ্চ-ওোইন ও স্চ-হুইর্স্র চুলষচরা র্েষলিেণ, র্কেুই োদ 
শযত না । লষি্য করার র্েেে র্েল শয এঁরা র্কন্তু কখনও উচ্চগ্রাষম কো 
েলষতন না আর শকান র্েেষে মন্ে্য প্রকার করষতন না । এই প্রো 
প্রধানত পুরুে মেষলই সীমােধি োকত । শকান র্েেষে শকান নে্যােত যর্দ 
ভুল কষর মন্ে্য কষর েসত তা েষল অেধার্রত উত্র েত ‘ওে র্রষের্ল?’ 
এমনর্ক আেোওো সম্বষন্ধ আষলাচনা েষলও ‘গুষমাে েরম ো প্যাচপ্যাষচ 
েৃর্ষ্ট’ জাতীে মন্ে্য র্নেক অসভ্যতা র্েষসষে র্েষের্চত েত । েেস্ শকান 
প্রর্তর্ষ্ঠত ভদ্রষলাক র্কর্ঞ্চত মদ্যপাষনর পষর স্েষতার্তির ঢষঙ র্নষে যাওো 
পাইপ মুষখ র্ক েষল চষলষেন শকউ র্কেু না েুঝষলও উর্ন যখন প্রর্তর্ে 
োষক্যর শরষে ‘ইজন্ট ইে’ েলষেন তখন োকী শরিাতারা ঘাড় শনষড় সম্মর্ত 
জার্নষে ভদ্রতা প্রকার করষতন । এই সে োগোলী ভদ্রষলাক মাষঝসাষঝ 
রর্ে োেুর োন োঁধা র্নষে আষলাচনা করষতন কারণ রর্ে োেু একো 
শনাষেল প্রাইজ শপষের্েষলন । ের্কিষমর র্েেেৃষি ো আনদিমে যর্দ শকউ 
ভুল কষর উষলেখ কষর শেলষতন তা েষল অেধার্রত একো র্নর্ে্শে মন্ে্য 
েত ‘আনষেোর’ । 

এইসে োগোলী ভদ্রষলাষকরা র্কন্তু সুর্চর্ন্ত ভাষে শদরীে রাজনীর্ত 
কখনই আষলাচনা করষতন না । তষে র্ব্রষেষন শলোর পার্ে্শর োড়োড়ন্ 

র্নষে র্নরার্মে আষলাচনাে অের্য শকান োধা োকত না । এই সমাষজ 
নারী সমাষজর অর্ধকার ইত্যার্দ ‘সামান্য’ র্েেে র্নষে শকউ কখনও মাো 
ঘামাষতন না । পার্রোর্রক ে্যেস্াে নারী সমাষজর ে্যে করার সীর্মত 
অর্ধকার োকষলও আে করার ে্যাপাষর র্েল সীমােীন োধা । সভা ভষগের 
পষর স্ামী সর্গেনী েষে োর্ড়ষত উষে অন্য শকান ভদ্রষলাক ো তাঁর স্ত্রীষক 
র্নদিাসূচক োষক্য ভূর্েত করার সমে মষন রাখষতন না শয োর্ড়র্ের চালক 
ের্ধর নে । এই চালক শোষ্ঠীর মাধ্যষম এই সে র্নদিাসূচক অর্ভে্যর্তি 
কখনও কখনও ভদ্রষলাষকষদর সমাষজ অরার্ন্র কারণ েষেষে েষল শরানা 
যাে । 

এই তোকর্েত উচ্চর্েত্ ভদ্রষলাক োগোলীষদর র্নষজষদর সমাষজ 
প্রর্তর্ষ্ঠত করার জন্য র্কেু প্রাের্মক রত্শ পালন করষত েত । শযমন 
েৃেস্ার্লর আসোে শেষক শুরু কষর শপারাক, খাদ্যাভ্যাস, যানোেন, 
কষোপকেন ও র্ের্ভন্ন পর্রর্স্র্তষত র্ের্ভন্ন রকষমর আদে কােদার 
অভ্যাস । কম্শষষিষত্ অেো তার োইষর সুর্চর্ন্ত ভাষে সগেী ো সর্গেনী 
র্নে্শাচন র্েল র্নষজষক ভদ্রসমাষজ প্রর্তর্ষ্ঠত করার কষেকর্ে মুল রত্শ । 
এক একর্ে র্েেে পয্শাষলাচনা করষল আরও পর্রষ্কার কষর শোঝা যাষে 
ে্যাপারো সমাষজর মূল পয্শন্ শকমন ভাষে ঢুষক র্েষের্েল । 

শরাোর ঘষরর খাে শেষক েসার ঘষরর শসাো ো জানলার পদ্শা শকান 
শদাকাষনর শকান কার্রেষরর োষত ততর্র অেো োরাদিার শরর্লঙ ো জানলার 
েরাদ শকান জাোষজ ইংলন্ শেষক এষসর্েল ভদ্রসমাষজর আষলাচনাে 
োল্া ভাষে ভার্সষে শদওো র্েল একর্ে অের্য কত্শে্য । পাক্শ ্রিীষের 
র্েষরে শদাকান শেষক সু্যে না োনাষল ো র্চতপুষরর র্েষরে কার্রেষরর 
োষত র্েনষল শকাম্ার্নর র্েনর্েষন কাপষড়র আর্দের পাঞ্ােী না োনাষল 
েৃেকত্্শী কতো রুষ্ট েন শসর্েও সমাষজর অন্য মানুেষদর জানা না োকষল 
সম্মানোর্ন েোর আরকিা শেষক শযত । এই সে সামার্জক আষলাচনাে 
জামাকাপড় োড়া মাোে মাখা শতল-র্যামু্, োষে মাখার সাোন-পাউডার-
সুের্ন্ধ-আতর ইত্যার্দ সষেৌরষে শঘােণা না করষল সামার্জক শপ্রর্স্জ 
োর্নর আরকিা র্েল । 

এর পষর আসত শেঁষসষলর ইর্তেৃত্ান্ । শস যুষে রন্ধন প্রর্ক্রোে 
জ্ালানী র্েষসষে কেলার শকান র্েকল্প র্েল না । প্রর্তর্ে োড়ীর এক তলাে 
দুর্ে র্জর্নস অত্যাের্যকীে র্েল । প্রেমর্ে শচৌোচ্চা আর র্দ্তীের্ে েল 
কেলার ঘর । একতলাে একর্ে ঘর র্নর্দ্শষ্ট োকত শেস্ রুম র্েষসষে । 
সাধারণত েরীে আমিীে শকউ এষস পড়ষল তাঁষদর স্ান েত এই ঘরর্েষত । 
তাষদর নোন-খাওো ইত্যার্দ র্নত্য প্রষোজনীে কম্শ এই ঘষরই সারষত েত । 
কখনও সখনও েৃেকত্শার অনুপর্স্র্তষত এইসে েরীে আমিীেষদর সষগে 
শদাতলার োরাদিাে েৃেকত্্শী র্কেু পার্রোর্রক আষলাচনা শসষর র্নষতন । 
েৃে কষম্শ র্নযুতি মানুেষদর র্ঝ-চাকর র্েষসষেই সষম্বাধন করা েত । 
আজকালকার মত কাষজর মাসী ো কাষজর শলাক েলার শরওোজ তখনও 
আষস র্ন । ডাল-ভাত-চচ্চর্র জাতীে খাোষরর েল্প শকান মষতই এই সে 
উচ্চ সমাষজ আষলার্চত েত না । সাষেেরা শকান র্কেু চে্শণ কষর মুখ শেষক 
শের কষর আনাষক অসভ্যতা মষন করত । শেচারা এই ভদ্রষলাষকষদর এই 
কারষণ সজষন ডাঁো শেষক মুরর্ের ে্যাং ো পাঁোর োড় র্চেষনা শেষক 
ের্ঞ্চত োকষত েত । শকউ যর্দ ভুলক্রষম একেু রব্দ কষর োষড়র েুকষরা 
আওোজ কষর র্চর্েষেষে তার কপাষল র্েল অসীম দুষভ্শাে । পার শেষক 
কারুর মন্ে্য আসত ‘আর ইউ রার্নং এ ওোক্শরপ ইন ইষোর মাউে?’ 
একোর শতা ে্যানারর্জ পদেীধারী কারখানার এক েড় ‘সাষেে’ একজন 
জুর্নের অর্েসাষরর চাকরী প্রাে শখষে শেষল র্েষলন । শেচারা জুর্নের 
অর্েসারর্ে শকাম্ার্নর লাঞ্চ র্মর্েষঙ সে্শসমষষি েক্শ উষটিা কষর শপ্ে 
শেষক কড়াইশুঁর্ে মুষখ র্দষের্েল । মুখ শেঁর্কষে েড় সাষেে ওষক ধমষক 
েষল র্েষলন ‘ওষে ওো েক্শ, শেলচা নে’ । অল্প েেসী অর্েসারর্ে তখনও 
পুষরামাত্াে োঙালী ভদ্রষলাক েষে উেষত পাষরর্ন । চাকরীর খার্তষর মুখ 
র্নচু কষর শপ্ষে পষড় োকা না খাওো কড়াইশুঁর্ে গুষলার র্দষক ে্যালে্যাল 
কষর তার্কষে র্নশ্চে র্নষজর অদৃষ্টষক োল র্দষের্েল । 

এই সমাষজ আষরকর্ে অত্যন্ জরুরী ে্যাপার র্েল শসর্ে েল োড়ীর 
র্েকানা । অে্শাৎ শরেষসর সষগে অ্যাষরেসও সমাষজ স্তর র্েভাষের একো 
জরুরী মাপকার্ে েত । জাষত উেষত েষল শকান পাড়াে শকান রাস্তাে োড়ীর 
অেস্ান স্েষে্শ শঘােণা করষত েত । উঁচু জাষতর ভদ্রষলাক সমাষজ পাত্া 
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শপষত েষল র্েদাম মুর্দ শলন জাতীে ের্ল ো তস্য ের্লষত র্েকানা েওো 
চলত না । চাকুষর ো ে্যেসােী ভদ্রষলাকষদর আষরকর্ে জরুরী ে্যাপার 
র্েল শকান অর্ভজাত ক্াষের সদস্য েওো । েহু অষে্শর আর শতাোষমাষদর 
র্ের্নমষে এইসে ক্াষের সদস্যপদ লাভ েষল সমাষজ আষরক ধাপ উঁচুষত 
ওো শযত । এইসে ক্াষের পুরুে তার্ন্ত্রক আেোওোে চূড়ান্ র্লগে তেেম্য 
র্েল েষল শমষেষদর ে্যর্তিেত সদস্যপদ শদওোর চল র্েল না । তষে র্নউ 
ইোষস্শর পার্ে্শ ো অন্যান্য র্ের্লর্ত উৎসে পালষন স্ামী সর্গেনী েওোষত 
োধা র্েল না । তারা তখন র্মষসস অমুষকর শচষে র্মষসস তমুষকর শপারাক 
ো েেনার তুল্যমূল্য র্েচাষর প্রচুর সমে ে্যে করষতন । এই নারী সমাষজ 
উচ্চপদস্ স্ামীর কম্শস্লষক এঁরা সে্শদাই ‘আমাষদর শকাম্ার্ন’ েষল 
উষলেখ করষতন । সমে সমে র্ের্ভন্ন শকাম্ার্নর শদওো শেতন ো অন্যান্য 
সুর্েধার র্েেষের তুলনামূলক র্েচারও এই আষলাচনাে র্েতষক্শর র্েেে েষে 
উেত । কার স্ামী শদেতার অর্েষসর সুদিরী শসষক্রোর্রর প্রর্ত কতো 
অনীো শসোও অষনক সমে প্রর্তষযার্েতামূলক আষলাচনাে পয্শের্সত েষে 
উেত । উচ্চর্েত্ সমাষজ যাতাোষতর জন্য ে্যর্তিেত োর্ড় োড়া অন্য শকান 
উপাে র্েল না । োর্ড় েলষত সেই র্েল র্ব্রষেন ো আষমর্রকাে ততর্র । 
ইোর্লোন ো জাম্শান োর্ড়র সংখ্যা অল্প েষলও র্েল । োেুষদর শেষক এই 
োর্ড় র্নষে চচ্শা অদিরমেষল শেরী েত । কার সনাতন নাষমর  পুরষনা 
রোইভার নতুন শকনা ফু্ইড রোইভ ডজ্ োর্ড়র ক্াষচ শেরী সমষের জন্য পা 
শরষখ োর্ড়র সে্শনার করষে তাঁর র্েস্তার্রত র্েেরণ শরানা শযত ক্াষের এই 
জমাষেষত । ওই র্েষরে ‘ভদ্র’মর্েলার েড় শমষের কষলষজর েনু্ধরা কষলজ 
শেরত আসার সমষে ে্যাপারর্ে লষি্য কষর সনাতনষক োর্ড়ষে শদওোর 
সুপার্রর কষরষে । শমষের োকুরমার চাষপ সনাতন এ যাত্া চাকরী রষিা 
করষত শপষরষে কারণ সনাতন োড়া োকুমার র্েষরে শদাকাষনর পান-
জরদা-আর্েষঙর খের োড়ীর আর শকউ রাখত না । 

আজষকর যুষের অল্পেেসীষদর এই ভদ্র সমাষজর শচোরার খার্নকো 
আদিাজ পাোর শরিষ্ঠ উপাে েল পঞ্চার ো োষের দরষকর র্কেু োংলা 
র্সষনমা শদষখ শনওো । এই সে র্সষনমাে সচ্চর্রত্ েরীে নােষকর 
েড়ষলাক শপ্রর্মকার োোষদর োড়ীর শভতষরর দৃষর্য অর্ত অের্যই শরের্সং 
োউন পরাষনা েত । ের্ে র্েশ্বাস, কমল র্মত্, র্েকার রাষেষদর মাষপর 
শরের্সং োউন সু্র্ডওর শমকআপ রুষম সে সমে মজুত োকত । ওষদর 
সে সমে শদখা শযত ে’র্সর্লন্াষরর েড় োর্ড়ষত শঘারাষেরা করষত । 
খাোর ঘষর খাোর পর্রষেরনকারী েুর্প মাোে শেোরারা োর্জর োকত 
মার্লষকর ো োো শদেীর মত মালর্কনষদর হুকুম তার্মল করার জন্য । 

েুলদার্ন সাজাষনা শের্েল ক্ে ঢাকা ডাইর্নং শের্েষল র্ের্লর্ত কাঁষচর োসন 
শরাভা শপত । েসার ঘষরর এক পাষর একো র্পোষনা ো অরে্যান রাখাও 
আের্র্যক র্েল । োড়ীর সদষর োর্ড় োরাণ্ডার নীষচ োর্ড় এষস দাঁড়াষল 
রোইভার ো দাষরাোন শদৌষড় এষস দরজা খুষল র্দত মার্লক-মালর্কর্নষক 
োর্ড় শেষক নামার জন্য । ভূল কষরও মার্লকরা র্নষজর োষত োড়ীর দরজা 
খুষল নামষতন না । এষকোষর শরে দৃষর্যর আষে মধ্যর্েত্ র্রর্ষিত নােষকর 
এই োর্ড়ষত প্রষেরার্ধকার সাধারণত োকত না । 

এই সমাষজর সদস্যরা গুর্েষপাকার মত র্নষজষদর ততর্র আেরষণর 
মষধ্যই র্নষজষদর ের্তর্ের্ধ সীর্মত রাখত । র্নম্নেষে্শর মানুষেরা এঁষদরষক 
সমীে কষর যোসভেে এর্ড়ষে চলত । চলার রাস্তাে শকান কারষণ শদখষত 
শপষল এঁষদর জন্য রাস্তা শেষড় শদওোই র্েল রীর্ত । 

সমষের সষগে সে র্কেুর সষগে সমাষজরও েদল অের্যভোেী । র্েংর 
রতাব্দীর শোড়া শেষকই োগোলীষদর মষধ্য র্রষিা র্েস্তার শুরু েষতই সমাষজ 
উচ্চর্েত্ষদর একেত্ রাসন ক্রমর কমষত শুরু কষর । ততর্দষন রার্রোর 
র্েপ্ে েষে শেষে । দু দুষো র্েশ্ব যুধি দুর্নোর অষনক র্েষসে র্নষকর 
পাষটি র্দষেষে । অর্েস-কারখানাে দলেধি ভাষে মার্লকষদর সষগে োকা 
পেসা আর কাষজর সমে র্নষে দর কোকর্ে শুরু েষেষে । এক তলার 
মধ্যর্েত্ ভাড়াষেরা আর শদাতলার মার্লকষদর সে আেদার র্েনা প্রর্তোষদ 
মানষত রাজী ের্চ্ছল না । ইর্তমষধ্য সাদা চামড়ার কারখানার মার্লকরা 
এষক এষক শদর োড়ষত শুরু কষরষে স্ানীে মানুেষদর োষত মার্লকানা 
শেষড় র্দষে । একদল শোকরা না কামান দার্ড় র্নষে অর্েস কাোর্রষত 
যাওো শুরু কষরষে । এক কোে ইংষরজ আমষলর এইসে তোকর্েত ভদ্র 
শলাষকষদর সামার্জক অেস্ানও ক্রমর েদলাষত শুরু কষরষে । সামার্জক 
র্নেম কানুনও শদখষত শদখষত নতুন কষর শলখা শুরু েষেষে । র্মষলর 
ধুর্তর ওপর োতা শোোন রাে্শ শেষড় শকরার্নকুল সুর্তর প্যান্ট আর োে 
োতা জামা ঝুর্লষে অর্েস-কাোর্রষত যাতাোত করা শুরু করল । আর্ে্শক 
প্রষোজষন ভদ্র োড়ীর অষনক শমষেরা কষলজ শেষক শের্রষে অর্েষসর 
দরজার কড়া নাড়া শুরু করল । সৃর্ষ্ট েল একো নতুন ভদ্রষলাক োঙালী 
সমাষজর যার র্নেম কানুন আোষোড়া পাষটি শেল । 

সার্েত্য, র্রল্প, সগেীত জেষত এর প্রভাে পড়ষত সমে লাষে র্ন । 
চাঁদ-েুল-আকার োড়া অন্য অষনক রব্দ অর্ভধান শেষক শনষম আসষত শুরু 
করল কর্েতা আর োষনর লাইষন । ক্রমর এইসে ‘আধা-ইংষরজ’ োঙালী 
ভদ্রষলাষকরা চষল শেষলন ইর্তোষসর পাতাে ।  
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জুলাই মাষসর দুপুর-ের্ড়ষে যাওো এক র্েষকল । র্েরর্ে র্নম 
রের শেষক । রাস্তাে এষকোষর র্পষে শদওোর মষতা েরম । 
সামষন যতদূর দৃর্ষ্ট যাে ততদূর শচাষখ পষড় সূষয্শর তাষপ 
ঝলষস যাওো সাদা রাস্তা । ওর্লভ োোন আর শোষো শোষো 

ওক োষের মষধ্যর এই রাস্তার্ে এষকোষর ধুষলাে ঢাকা । মাোর উপষরর 
আকার তামাষে সূষয্শর আষলাষত পূণ্শ । শকাোও োোর র্চনিমাত্ শনই । 
এক দমক োওোও েইষে না । োকার মষধ্য রষেষে শকেল েরম োওোর 
কম্ন আর ঘুরঘুষর শপাকার কাষন তালা ধর্রষে শদওোর মষতা উগ্র সুষরলা 
ডাক । এই ডাক সমূ্ণ্শ খাপ শখষে যার্চ্ছল প্রেল উজ্জ্বল আষলার 
অনুরণষনর সষগে । এইরকম সমষে আর্ম োনা দু-ঘণ্া শেঁষে যার্চ্ছলাম 
এষকোষর এক ধুষলাভূর্মর মষধ্য র্দষে । েোৎ কষর রাস্তার শসই ধুষলার 
চাদর সর্রষে আমার নজষর এষস পড়ষলা কষেকর্ে সাদা রষঙর োর্ড় । 
োর্ড়গুষলাষক শলাষকরা স্যাঁ-ভ্যাঁসঁ েষল ডাষক । োর্ড়গুষলার লাল োষদর 
মাোে আষে লম্বা লম্বা শোলাঘর,পাষর রষেষে জল-শুর্কষে-যাওো একর্ে 
নালা । নালার মষধ্য সরু সরু র্কেু ডুমুর োে । গ্রাষমর এষকোষর শরে 
প্রাষন্ রাস্তার দু-পাষর এষক-অপষরর র্দষক মুখ কষর রষেষে দুষো েষড়া 
সরাইখানা । 

এই দুই সরাইখানার পার্রপার্শ্ব্শকতার মষধ্যই র্কেু র্কেু র্চত্াকে্শক 
র্দক রষেষে । রাস্তার এক র্দষক রষেষে প্রাষণাচ্ছলতাে পূণ্শ একর্ে েষড়া 
নতুন োর্ড় । োর্ড়র্ের সমস্ত দরজা োে কষর শখালা । র্ভতষর রষেষে শের 
সাজাষনা-োোষনা কষেকর্ে শঘাড়ার োর্ড় । ঘাড় শেষক শজাোলগুষলা খুষল 
শদওোে শঘাড়াগুষলার মুখ শেষক শধাঁো শেষরাষচ্ছ । শয-সে পাথে তাড়াতার্ড় 
কষর মদ্যপান করষত করষত রাস্তাে শনষমর্েল, তারা শদওোষলর োষে নুষে 
োকা অল্প োোষতই আরিে র্নর্চ্ছল । োর্ড়র্ের উষোষন োসাোর্স কষর র্েল 
প্রচুর খচ্চর আর শঘাড়ার োর্ড় । োষড়াোনরা সোই োর্ড়র োইষরর চালার 
নীষচ োন্ার মষধ্য আরিে র্নষের্েল । আর োর্ড়র্ের শভতর শেষক শরানা 
যার্চ্ছল শলাকজষনর েই-ে্ষোল, র্চৎকাষরর আওোজ, মুর্ষ্ঠেধি োষতর 
শের্েষলর ওপর চাপর মারার রব্দ, গ্াষসর েুংোং, র্ের্লোড্শ েল মারার 
রব্দ, শসাডা র্লমষনড শোতষলর র্ের্প শখালার আওোজ । র্কন্তু এই সমস্ত 
কলরেষক োর্পষে র্েষের্েল একর্ে আনদিমাখা কণ্ঠস্র । শলাকর্ের কষণ্ঠর 
শজারাষলা আওোজ জানলার রার্স্শষক পয্শন্ কাঁর্পষে র্দর্চ্ছল :

সুদিরী মারষোতঁ
সূয্শ ওোর সষগে সষগেই
র্নষেষে র্নষজর তামার কলর্সর্ে
জল ভরার জন্য শের্রষে পষড়ষে । 

রাস্তার উলষোর্দষকর সরাইখানার ের্ে প্রেমর্ের র্েক উলষো । 
শসর্ে এষকোষর চুপচাপ,পর্রত্যতি । োর্ড়র্ের প্রষেরপষের নীষচই ঘাস 
জষম আষে,কপােগুষলা শেষে শভষঙ । জং ধরা দরজার উপষর র্ররস্ত্রাষণর 
উপষর ে্যেহৃত পার্খর পালষকর মষতা ঝুলষে সেুজ রষঙর গুল্মজাতীে 
োষের ডাল । রাস্তা শেষক পাের র্নষে এষস ঘষরর শচৌকােষক শেস র্দষে 
রাখা েষেষে । সের্কেুর মষধ্যই এমন দীনতা ও কারুষণ্যর ভাে শয শসখাষন 
েষস এক চুমুক পানীে শনওোই শযন একরকষমর েদান্যতা । 

সরাইখানার্েষত ঢুষকই আর্ম শদখষত শপলাম একর্ে র্েরাল ঘর । 
ঘরর্ে এষকোষর জনরূন্য এেং র্েেণ্ন । এই আষলা-ঝলসাষনা র্দষন 
পদ্শার্েেীন র্তনর্ে েষড়া েষড়া জানলা র্দষে সূষয্শর আষলা ঢুষক ঘরর্েষক 
আরও পর্রত্যতি, জনেীন ও র্েেণ্ন কষর তুষলষে । ঘষরর মষধ্য রষেষে 
নড়েষড় শের্েষলর উপর ধুষলাে ঢাকা কষেকর্ে অে্যেহৃত গ্াস, একর্ে 
ভাঙাষচারা র্ের্লোড্শ শের্েল যার চারর্ে পষকে র্ভষিাপাষত্র মষতা ঝুলষে । 
এ োড়াও আষে একর্ে সেুজ পালকি, মদ্যপাষনর জন্য একর্ে পুষরাষনা 
োর । এই সমস্ত র্কেুই শযন শসই প্রেল অস্াস্্যকর েরষম এষকোষর 
ঘুর্মষে রষেষে । োকার মষধ্য আর আষে শকেল মার্ে আর মার্ে । 
এত মার্ে জীেষন আর্ম শকাোও শদর্খর্ন । ঘষরর োদ শেষক শুরু কষর 
জানলার কাঁষচষত ো গ্াষসর মষধ্য--সে্শত্ই এষকোষর গুচ্ছ গুচ্ছ মার্ে 
ঝাঁক শেঁষধ রষেষে । জানলা শখালামাত্ই আর্ম শুনষত শপলাম মার্ের গুণ 
গুণ আওোজ,তাষদর ডানা কাঁপাষনার রব্দ । মষন েল ঘর নে, আর্ম শযন 
একো শমৌচাষকর শভতর ঢুষকর্ে । 

ঘষরর এষকোষর র্পেষনর র্দষক,জানলার রার্স্শর র্দষক মুখ কষর 

শেসান র্দষে দাঁর্ড়ষে আষেন একজন মর্েলা । োইষরর পৃর্েেীর র্দষক 
এষকোষর র্নমনি দৃর্ষ্টষত র্তর্ন তার্কষে । আর্ম তাঁষক দু-োর ডাকলাম :

  ‘‘শুনষেন!’’

েলার রব্দ শুষন র্তর্ন ধীষর-সুষস্ আমার র্দষক র্েষর তাকাষলন । 
শদখষত শপলাম তাঁর কুঁকষড় যাওো শদষের চামড়ার ভাষজর দাে আর 
মুষখর মষধ্য েুষে ওো ের্লষরখার র্চনি । ভদ্রমর্েলার োষের রং এষকোষর 
মার্ের মষতা । লাল রষঙর একর্ে জর্রর শপারাক পষর র্েষলন র্তর্ন । তাঁর 
মুষখর েেন এষকোষর কৃেষকর মষতা । শপারাক-আরাক আমাষদর োর্ড়র 
েৃধি মর্েলাষদর মষতা । র্তর্ন র্কন্তু শমাষেও েেস্ নন । শচাষখর জল 
শুর্কষে র্েষে তাঁষক আরও ম্ান, আরও র্েেণ্শ কষর র্দষেষে । 

  ‘‘তুর্ম এখাষন কী চাও?’’--শচাষখর জল মুেষত মুেষত ভদ্রমর্েলা 
আমার কাষে জানষত চাইষলন । 

   --খার্ল একেু েসষত চাই আর র্কেু একো পান করষত চাই...
 উত্র শুষন ভদ্রমর্েলা এষকোষর র্েস্মোর্ভভূত েষে শেষলন । 

এমনভাষে আমার র্দষক তাকাষলন শযন র্তর্ন র্কেুই েুষঝ উেষত পারষেন 
না । র্নষজর জােো শেষড় এক পা-ও না সষর র্তর্ন শসখাষনই দাঁর্ড়ষে 
রইষলন । 

     ‘‘ এো র্ক একর্ে সরাইখানা নে?’’
আমার এই প্রশ্ন শুষন ভদ্রমর্েলা এোর একেু দীঘ্শশ্বাস শেষল 

জানাষলন :

     ‘‘র্নশ্চেই...আপর্ন যর্দ মষন কষরন তােষল এো র্নশ্চেই একর্ে 
সরাইখানা...র্কন্তু সোর মষতা আপর্নও শকন উলষোর্দষকর সরাইখানার্েষত 
শেষলন না? ওো শতা অষনক শের্র প্রাণেন্,অষনক শের্র জীেন্...’’ । 

     --আমার কাষে ওই সরাইখানাো প্রষোজষনর শচষেও শের্র 
প্রাণেন্...তাই আপনার এখাষন োকষতই আমার শের্র ভাষলা লােষে । 

এই কো েলার পর,তাঁর উত্ষরর জন্য আর র্েদুিমাত্ অষপষিা না 
কষর,আর্ম একো শের্েষলর সামষন েষস পড়লাম । 

ভদ্রমর্েলা যখন র্নর্শ্চত েষলন শয সর্ত্য সর্ত্যই আর্ম তাঁর 
সরাইখানাষত োকষত চাই,তারপর তাঁর কম্শে্যস্ততা শুরু েল । ঘষরর মষধ্য 
এর্দক-ওর্দক যাওো-আসা শুরু করষলন । কখনও রেোর খুলষলন,কখনও 
শোতলগুষলা নাড়াচাড়া করষলন,গ্াসগুষলাষক মুেষলন,আোর কখনও-
ো মার্ে তাড়াষনার কাষজ ে্যস্ত োকষলন...স্পষ্ট েুঝষত পারলাম আমার 
মষতা ভ্মণকারীর এখাষন এষস পড়াো শের একো উষলেখষযাে্য ঘেনা । 
র্কেুষিষণর জন্য শসই দুঃখী ভদ্রমর্েলা র্নষজর মাোে োত র্দষে এমনভাষে 
দাঁড়াষলন শয র্তর্ন শযন পুষরা ঘেনার্ের পর্রণাম শদষখ র্নষত চান । 

এরপর শসই ভদ্রমর্েলা র্পেষনর র্দষকর ঘষর চষল শেষলন । 
শের্েষলর সামষন েষস শেষকই আর্ম েষড়া েষড়া চার্ে নাড়াষনার আওোজ 
শুনষত শপলাম । তালা ঝাঁকাষনার আওোজও কাষন এল । েুঝলাম 
পাউরুর্ে রাখার োসের্েষক র্তর্ন শের খুঁর্েষে খুঁর্েষে পয্শষেষিণ করষেন । 
এরপর তাঁর ঘন ঘন র্নশ্বাস শেলার রব্দ পাওো শেল । তারপর র্তর্ন ধুষলা 
ঝাড়ষলন,শপ্েগুষলাষক ধুষলন । মাষঝ-মষধ্য শরানা শেল েভীর দীঘ্শশ্বাস, 
সষগে েলার মষধ্য আেষক োকা শোঁপার্ন । 

চারপাষরর এইসে কাজ করষত তাঁর র্মর্নে পষনষরা সমে লােষলা । 
এরপর র্তর্ন আমার জন্য শপ্ষে কষর র্নষে এষলন র্কেু শুকষনা র্কসর্মস, 
শেষলপােষরর মষতা একর্ে পুষরাষনা রতি পাউরুর্ে এেং অত্যন্ মাঝার্র 
মাষনর এক শোতল ওোইন । 

      ‘‘এগুর্ল সে আপনার জন্য’’--এই কো েষল শসই অদু্ত 
স্ভাষের মর্েলার্ে আোর অত্যন্ দ্রুত আষের মষতা শসই জানলার কাষে 
র্েষে দাঁর্ড়ষে রইষলন । 

        পান করষত করষত আর্ম তাঁর সষগে েল্প জমাষত চাইলাম । 
চাইলাম তাঁষক র্দষেও র্কেু কো েলাষত । 

      ‘‘আপনার এখাষন শোধেে সেসমে শের্র শলাক আষস না, 
তাই না ম্যাডাম?’’

(আলেঁস শদাষদ-র েরার্সষত শলখা ‘Les deux auberges’ েল্প শেষক সরাসর্র োংলাে অনূর্দত)
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দুটি পান্াশা 

     --ওে!! কখষনাই শকাষনা শলাক আষস না...এই অঞ্চষল আমরা 
যখন একমাত্ পাথেরালা র্েলাম,তখন অের্য অেস্াো সমূ্ণ্শ আলাদা র্েল । 
শস্াোর পার্খ র্রকাষরর মরশুষম আমরা দুপুরষেলার খাোর ততর্র করতাম, 
এ োড়াও সারা েেষরর জন্য োকত োর্ড়র ে্যেস্া...র্কন্তু শযর্দন শেষক 
এখাষন আরও কষেকর্ে সরাইখানা ততর্র েল, শসইর্দন শেষক আমরা সে 
র্কেু োর্রষে শেললাম । সমস্ত শলাকই সামষনর সরাইখানাষত শযষত পেদি 
করষলা । আর আমাষদরো েভীর দুঃষখ শেষে শেল...আমাষদর সরাইখানার্ে 
কাষরার কাষেই আর আরাষমর মষন েল না । তা োড়া আর্ম সুদিরীও নই । 
প্রােই জ্র-জ্ালা শলষে োকত । আমার দুর্ে শোষো শমষেও মারা শেষে 
ইর্তমষধ্য...অেচ উলষোর্দষকর সরাইখানার্ের ের্ে এষকোষর এর উলষো । 
শসখাষন সোই সারাষিণ খার্ল শেষসই চষলষে । একজন আষল্শসীে সুদিরী 
শমষে ওই সরাইখানার প্রাণষভ্ামরা । র্তর্ন জর্র শদওো শপারাক পষরন । 
েলাে রষেষে র্তনর্ে শসানার শচন । তাঁর কন্াকের শপ্রর্মকর্ে তাঁর জন্য 
োর্ড়র মষধ্য অষনক খর্রদোর র্নষে আষস । এ োড়াও তাঁর আষে অষনক 
সুদিরী পর্রচার্রকা,যারা র্মর্ষ্ট কোে মানুেষক ভুর্লষে প্রলুব্ধ করষত পাষর । 
এইজন্যই তাঁর ে্যােসা প্রর্তর্দন শেষড় চষলষে । শোজুস, শরাষদসঁ, জঁর্কষে-
-এইসে জােোর যুেকরা উলষোর্দষকর সরাইখানাষতই তাই র্ভড় জমাে । 
শঘাড়ার োর্ড়র চালষকরাও ওই পাথেরালার চারপাষরই শকেল োর্ড় র্নষে 
ঘুর ঘুর কষর...আর আর্ম,আর্ম এখাষন প্রষত্যকর্দন একা েষস োর্ক, শকাষনা 
পর্েক এখাষন আষস না,রূন্যতার মষধ্য একেু একেু কষর ডুষে যার্চ্ছ । 

এই সমস্ত কোই র্তর্ন েষলর্েষলন জানলার কাষচ কপাল শের্কষে 
অত্যন্ উদাসীনভাষে । তাঁর েলার স্ষর র্েল এক রার শক্র । শসই 
সমে উলষোর্দষকর সরাইখানাে এমন র্কেু একো ঘেষলা শযো তাঁর দৃর্ষ্ট 
আকে্শণ করষলা...

েোৎ কষর,রাস্তার র্েক উলষো র্দষক শের েষড়াসষড়া একো কম্শকাণ্ড 
শুরু েল । একর্ে শঘাড়ার োর্ড় ধুষলার মষধ্য র্দষে এষোষত শুরু করষলা । 
শঘাড়ার র্পষে করাঘাষতর রব্দও শরানা শেল, শরানা শেল শঘাড়ার োর্ড়র 
চালষকর র্রঙা োজাষনার আওোজও । শসই সমে একদল শমষে তাড়াতার্ড় 
কষর দরজার কাষে এষস শের শজার েলাে র্চৎকার কষর েষল উেল :

        ‘‘র্েদাে!...র্েদাে!...’’ । 
র্কন্তু এই সের্কেু োর্পষে শেল একর্ে সুদির কষণ্ঠর োন :
                         র্নষজর সুদির তামার কলর্সর্ে র্নষে

                         নদীষত শেষে শস জল ভরষত :
                         র্কন্তু শসখাষন শস শদখষত পাের্ন
                         র্তনজন নাইে শসনা আসষে...

এই সুর্মষ্ট কণ্ঠস্র শরানার পষরই ভদ্রমর্েলার সমস্ত ররীষর একো 
র্রেরণ শখষল শেল । আমার র্দষক র্েষর র্তর্ন েলষলন :

        ‘‘তুর্ম র্ক এই কণ্ঠস্রর্ে শুনষত শপষল । যাঁর েলা তুর্ম 
শুনষল, র্তর্ন েষচ্ছন আমার স্ামী...তাঁর েলার স্র সর্ত্যই র্ক সুদির নে?’’

এই শুষন আর্ম অোক ও স্তর্ভেত েষে তাঁর র্দষক তাকালাম । 
         ‘‘কী!! শতামার স্ামী? এমনর্ক র্তর্নও ওই উলষোর্দষকর 

সরাইখানাষতই শেষেন?’’
এরপর শসই অর্তর্েষসর্েকা ভদ্রমর্েলা অত্যন্ শকামল স্ষর ভনি 

হৃদষে েলষলন :

         ‘‘আপর্ন আর কী করষেন েলুন? সে শেষল এইরকমই েে । 
কাউষক কাঁদষত শদখষত তারা শমাষেই পেদি কষর না । আর আর্ম,আর্ম 
আমার দুই শমষের মৃতু্যর পর শেষক শকেল শকঁষদই চষলর্ে । েষল আমার 
এই ঘরর্ে সেসমে এত দুঃষখ পর্রপূণ্শ শয শকউ এখাষন শখষতই আষস 
না । আর আমার শেচারা স্ামীও যখন যষেষ্ট র্েরতি েষে যান,তখনই 
র্তর্ন সামষনর সরাইখানাে র্েষে মদ্যপান কষর আষসন । আর ওঁর েলার 
স্র শযষেতু অত্যন্ সুদির,তাই ওই আষল্শসীে শমষেরা তাঁষক র্দষে োন 
োওোে । চুপ!...শদষখা আোর উর্ন োন শুরু করষলন । ’’

আোর র্তর্ন র্রের্রত েষলন । েষড়া েষড়া অশ্রুষোোে তখন তাঁষক 
আরও কুৎর্সত শদখাষচ্ছ । জানলার সামষন শকমন শযন এক ভাোষেষর 
আচ্ছন্ন েষে, োত োর্ড়ষে স্ামীর প্রর্ত ইর্গেত কষর, র্তর্ন আষল্শসীে 
শমষেষদর উষদেষর োওো তাঁর স্ামী শজাষসর োন শুনর্েষলন :

প্রেম শমষের্েষক উষদের কষর তাঁর স্ামী েলষলন :
        ‘‘সুপ্রভাত,শে সুদির্র!’’ 

আলেঁস শদাষদ
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অিী দপম 

       - শুা  শ ্

োইওষে শেষক শনষম,  প্রেম ডান র্দষক ঘুষরই শচাষখ পষড় 
সুদৃর্য সাদা োর্ড়ো, আকাষরর  পষে শভষস োকা র্েরাল 
একো শমষঘর মষতা I োসপাতাল শতা নে, শযন  পাঁচ  তারা 
শোষেলI যান েহুল রাস্তার side walk  শপর্রষে, সেুজ 

লষনর মাঝখাষন, দুপাষর েুষলর পাড় শদওো, লাল োইষলর পাষে চলার 
সরু পেI অের্য ওো শুধুই সাজাষনা পে,  এখাষন সোই োর্ড়ষত এষস 
োসপাতাষলর র্পেষন েহুতল পার্ক্শং লে এর শভতর  র্দষেই োসপাতাষল 
প্রষের কষরI একতলাে  ঢুষকই র্েরাল অধ্শ চন্দ্রাকৃর্ত লর্েI পাষের 
র্নষচ মসৃন শমাষজষকর ওপর কাষলা মাষে্শষলর শমাো োম গুষলার 
আষরপাষর, শোল শের্েষলর চারপাষর সাজাষনা শমরুন চামড়ার শসাো, 
আর শচোরI এক র্দষকর শদওোল জুষড়  রর্ঙন মাে  ভর্ত্শ aquarium 
আর অন্য র্দষক এক ঝকঝষক কাষলা, শের্ে গ্রান্ র্পোষনা I ওো 
োজাোর জষন্য এক স্ানীে র্রল্পীষোর্ষ্টর ভলার্ন্টোররা পালা কষর 
আষসন তাই সে সমষেই  মষনারম সুষরর মৃদু ঝকিাষর লর্ের্ে পর্রপূন্শ 
েষে োষকI এই মষনােরণ পর্রষেষরর আড়াষল শয সারাষিন জীেন 
মৃতু্য, র্নষে যুধি চষলষে অর্েরাম তার খের আষে শুধু এখাষন শসই সে 
মানুে গুর্লর কাষে, যারা র্নষজরা অেো শকাষনা র্প্রেজষনর জন্য এই 
োসপাতাষলর ররণ র্নষেষেন, নানা কারষণI 

Lobby র এষকোষর র্পেন  র্দষক  চারর্ে elevator র্নঃরষব্দ 
ওো নামা করষেI Elevator  গুষলার পাষর একর্ে Reception desk 
ও  শচক-ইন কাউন্টার I ওপষর শযষত শেষল ইষলকরির্নক কাড্শ লাষে,  
অোর্ঞ্ছত অর্তর্েষদর ের্তর্ের্ধর ওপর নজর রাখার উষদেষর্যI  এইমাত্  
চার নম্বর elevator র্ে  কষেকর্ে শফ্ার অর্তক্রম কষর, এষস, োমষলা 
Oncology Floor এর সামষনI েুং েুং রষব্দ দরজা খুষল শেষল,  
Elevator শেষক সাদা শকাে পরা দু’জন ডাতিার ও একদল  নীল 
সার্জ্শক্যাল scrub পরা ইন্টান্শ ে্যস্ত সমস্ত পাষে শের্রষে শেষল, তাষদর 
র্পেষন শের্রষে এষলন এক েৃধি মানুেI পরষন খার্ক রিাউজার, সাদা 
রাষে্শর ওপর োঢ় নীল শলেজার , োষত একর্ে শোে শোে সাদা েুষলর 
গুচ্ছI েত দু’র্দন র্তর্ন অন্য এক floor এ এষসর্েষলন, তাই আজষকর 
এই স্ান েদষল, একেু, র্চর্ন্তI এ  ে্যাপাষর র্নষচর র্রষসপরষনর 
শমষের্ে র্কেু েলষত পাষরর্ন, শুধু নতুন ঘষরর নম্বর জার্নষের্েলI এখন 
তাঁর েন্ে্য, ১৮ নম্বর ঘরI শসখাষন আষেন তাঁর স্ত্রী, র্মষসস শডানা 
ওোেসনI র্তর্ন র্দন দুষেক আষে র্পষের  ও শপষের অসভেে যন্ত্রনা 
র্নষে োসপাতাষল ভর্ত্শ েষে র্েষলন ও তাঁর ইমাষজ্শর্সি সাজ্শার্র, করষত 
েষের্েলI েল লোডার এর সাজ্শার্র সেল েষের্েল েষলই শুষনর্েষলন, 
তােষল র্ডসচাজ্শ করোর জােোে ঘর েদল শকন?  

১৮ নম্বর ঘষর শোকা র্দষত উত্র এষলা,-- র্ভতষর এষসাI েৃধিষক 
শদষখ  র্েোনাে েসা শডানা োর্সমুষখ আহ্ান করষলন --এষসা,  এষসা, 
এখনই শতামার কোই নীনা শক েলর্েলামI আমাষদর ৬০ েেষরর 
র্েষের anniversary আর কো র্দন পষরই শুষন ও শতা ভারী অোক! 
Richard meet Dr. Nina Roy. She has been taking good care 
of me. নীনার র্দষক র্েষর েলষলন,   Nina, this is my husband, 
Richard. নীনা র্স্মত শেষস েৃধিষক েলষলা, --Congratulations! 60 
years together!  আজকালকার র্দষন এ শতা র্েরল ঘেনাI র্রচাড্শ 
শডানার োষত েুলগুর্ল র্দষে,  আলষতা োষত তাঁর কপাষল োত েুর্লষে 
েলষলন, -- আর্ম আর শডানা শয কখষনা আলাদা র্েলাম মষনই পষড়না, 
আর  করষতও চাইনা ! তাঁর শরষের কোগুষলা শুষন নীনার  মুষখ শয 

উর্দ্নি একর্ে োো পড়ষলা শসো ওঁরা দু’জষনই শখোল করষলন না I 
নীনা, অল্প র্দনই এই ক্যাসিার শফ্ার এ internship এর  rotation 
শুরু কষরষে I এই দুরাষরাে্য শরাষের ভোেেতাষক  ভাষলা কষর শমষন 
র্নষত পাষরর্ন এখষনাI ও শডানার চাে্শ পষড়  শজষনষে, র্ক  র্নদারুন 
সংোদ আজ অষপষিা কষর আষে এই অরর্তপর মানুে দুর্ের জন্য I 
মন অর্স্র  েষলও, যতষিণ না Oncology Department এর  ডঃ 
শরমন্ র্নষজর মুষখ শপষরন্ট ও পর্রোষরর সষগে কো েষলন তার 
করার র্কেুই শনইI নীনা, শডানার সার্জ্শকাল অপাষররন এর ষিতস্ান 
পরীষিা কষর, মুষখ োর্স শেষন এষন েলষলা, র্েক আষে, ভাষলা ভাষেই 
সারষেI আরও র্জষজ্স করষলা শকাোও শকাষনা ে্যো ো অসুর্েষধ  
আষে র্কনা I শডানা ও র্রচাড্শ দু’জষনর মুষখই স্র্স্তর স্াষিরI র্রচাড্শ 
েষল উেষলন-- ও োর্ড় শেষলই সে র্কেু র্েক েষে যাষেI আর্ম শতা 
শভষের্েলাম আজষকই ওষক র্নষে যাষোI By the way, --তুর্ম র্কেু 
জাষনা, এই floor এ ওর transfer েওোর কারণ? নীনা মষন মষন 
র্নষজর অসোেতার সমুষদ্র ডুষে যাোর মুেূষত্শই, ঘষরর দরজাে শোকা 
পড়ষলাI  Xray department এর  শলাক I শডানাষক শযষত েষে I 
শডানা wheel chair এ েষস যাোর আষে র্রচাড্শ শক েষল শেষলন,--
-Guess we have to deal with these hospital formalities. 
--Well, stay put, ---will be back in a flash! ---That’s my 
girl,--- সোষস্য উত্র র্দষলন  র্রচাড্শ I

র্রচাড্শ শক ঘষর শরষখ ওোষড্শর মাঝখাষনর staff area শত 
েষস অর্স্র র্চন্াে ডুষে শেষলা নীনা I র্রচাড্শ আর শডানা শয আধুর্নক 
োসপাতাষলর সষগে পর্রর্চত নে তা শোঝা কর্েন নে I Surgery  
floor শেষক Oncology floor এ রিাসিোর েওোর তাৎপয্শ শয র্ক 
েষত পাষর তাও তাঁরা েুঝষত পাষরনর্ন I এরপর যখন Oncologist 
ডঃ শরমন্ ওঁষদর সাজ্শার্র শত পাওো diagnosis শরানাষেন,----আর 
ভােষত পাষরনা নীনা I ওর েোৎ একো অসভেে unscientific কো 
মষন েষলা I ও যর্দ শকাষনা তদেেষল েত র্তনচার  র্দষনর ঘেনা র্রচাড্শ 
আর শডানার জীেন শেষক মুষে র্দষত পারষতা, পারষতা ওঁষদর ৬০ 
েেষরর র্েোে োর্ে্শকীষক শুধুই আনষদির একর্ে ঘেনাে েদষল র্দষত, 
তােষল পৃর্েেীষত কার শকান ষির্ত েষতা?--- নীনা চমষক ওষে , নাস্শ 
রর্েন এর প্রষশ্ন ---you okay? র্ক  করষে  শস? শপষরন্ট এর সষগে 
প্রষেরনাল দূরবে রাখার প্রষোজনীেতা শকান ডাতিার না জাষন, শস 
এমন কষর ভাষের শস্রাষত শভষস শেষলা শকমন কষর?  র্নষজষক ঝর্ের্ত 
সামষল র্নষলা নীনা, র্নষে রর্েনষক  েলল,--Oh yes, I am good, 
just waiting for the rounds to start.  

একেুষিণ পষর  দূর শেষক কর্রষডাষরর শরে প্রাষন্  ডঃ শরমন্ 
আর তাঁর সষগে আষরা দুজন ডাতিারষক এর্দষক আসষত শদষখ নীনা 
দ্রুত রওনা েষলা শডানার ঘষরর র্দষক I র্রচাড্শ েষস একর্ে ম্যাোর্জন 
শদখর্েষলন | ডঃ শরমন্ ও র্পেষন নীনা ও আষরা কষেকজন শক শদষখ 
উষে দাঁড়াষলনI র্রচাড্শ শক র্নষজর পর্রচে র্দষে, ডঃ শরমন্ নীনাষক 
র্জষজ্স করষলন,-- শতামার শপষরন্ট শকাোে ? Xray শত শেষেন শুষন 
র্রচাড্শ শক েলষলন, শভষের্েলাম আপনাষদর দু’ জষনর সষগে আোমী 
প্্যান র্নষে আষলাচনা করষো র্কন্তু,-- োক,  আর্ম নােে আোর র্েষর 
আসর্েI র্রচাড্শ  সামান্য উর্দ্নিতা প্রকার কষর েলষলন, র্কন্তু আমার 
স্ত্রীর surgery শতা র্েকমষতাই েষেষে, তার শতা এোর discharge 
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েওোর কো, তােষল আর আষলাচনা করোর র্ক আষে?---  আপর্ন, 
আমাষক েলুন, আর্ম জানষত চাই I দুঃসংোদ শরানার মষতা মষনর 
শজার শয সোর োষকনা তা নীনা এই ক্যাসিার শফ্ার এ অল্পর্দন কাজ 
কষরই শজষনষে র্কন্তু তার শেষকও শের্র কষর শস উপলর্ব্ধ কষরষে শয 
দুঃসংোদ শদোর ষিমতাও  সোর োষকনাI Oncology র্ডপাে্শষমন্ট 
এর প্রধান, ডঃ শরমষন্র bed side manners র্েখ্যাত I তাঁর শসৌম্য 
রান্ ে্যর্তিবে, দুরূে পর্রষেরষক, প্রত্যষি র্কন্তু সেজ কষর ে্যাখ্যা করোর 
স্াভার্েক প্রর্তভার তুলনা র্েরল I যর্দও ডঃ শরমন্ এর মুখ শদষখ র্কেু 
শোঝা শেষলানা, তেু র্তর্ন শয এোর এক অর্ত কর্েন situation এর 
মুষখামুর্খ দাঁড়াষেন শসো, সভেেত র্রচাড্শ োড়া ঘষর উপর্স্ত সকষলই 
অনুমান করষত পারষলাI 

ডঃ শরমন্, র্রচাড্শ শক েসষত েষল তার পাষরর শচোরর্েষত 
েসষলনI তারপর র্রচাড্শ এর শচাষখর র্দষক েভীর সোনুভূর্তর সষগে 
তার্কষে নরম েলাে েলষলন,--Mrs. Watson,এর  gall bladder 
surgery successful েষেষে শস কো র্েক, র্কন্তু তার পষরর শয 
test গুর্ল করা েে তাষত আমরা শজষনর্ে Mrs. Watson এর gall 
bladderএ ক্যাসিার পাওো শেষে, আর খুেই advanced শস্জ 
েওোর জন্য েেষতা ররীষরর অন্য জােোষতও ের্ড়ষে শেষেI ডঃ শরমন্ 
োমষলনI নীনা তার্কষে শদখষলা, র্রচাড্শ এর মুখ  এষকোষর রতিরূন্য 
েষে শেষেI শচোষরর োতষল রাখা রীণ্শ োতদুর্ে একেু একেু কাঁপষে I 
১৮ নম্বর ঘষরর স্তব্ধতা যখন প্রাে অসেনীে েষে উষেষে, তখন র্রচাড্শ 
খুে আষস্ত আষস্ত েষল উেষলন,-- how long does she have? ডঃ 
শরমন্ একেু ঝঁুষক র্রচাড্শ এর োত ধষর েলষলন,--there is no easy 
way of saying this Mr. Watson.  Looking at the things 
that we know now, ----from 4 to 6 months! I am really 
sorry! 

---- র্রচাড্শ তখনও খার্নকো েতভম্ব েষে তার্কষে আষেন শদষখ 
ডঃ শরমন্, নরম েলাে েলষলন, --We will do everything to 
keep her comfortable.   ডঃ শরমন্ নীনাষক উষদের কষর েলষলন,-
--নীনা,আর্ম জার্ন তুর্ম শতামার শপষরন্ট ও ে্যার্মলীর শকোর এ শকাষনা 
ত্রূর্ে েষত শদষেনাI এই েষল উষে দাঁর্ড়ষে, যাওোর সমষে র্রচাড্শ এর 
োষত একেু চাপ র্দষে শের্রষে শেষলনI 

ডঃ শরমন্ ও অন্যান্যরা শের্রষে শেষল নীনা একরার অসোেতা 
র্নষে স্ানুর মষতা দাঁর্ড়ষে রইষলা I র্রচাড্শ এর র্দষক শস শযন শচাখ তুষল 
তাকাষতও পারর্েল না I এইষতা ক’ো র্মর্নেই ো েষে, র্কন্তু ওই দুর্ে 
মানুষের জীেষন র্ক মো প্রলে র্নষে এষলা, শতালপাড় কষর,  ভার্সষে 
র্নষে শেষলা সের্কেুI র্রচাড্শ মাো নার্মষে, র্নষ্পাণ মূর্ত্শর মষতা েষস 
র্েষলন, মষন ের্চ্ছষলা শযন  একেু শোঁোষতই শভষঙ চুরমার েষে পষড় 
যাষেনI নীনার মাোর মষধ্য ভােনাগুষলা তালষোল পার্কষে যার্চ্ছলI শস 
ডাতিারI তার এখন অষনক কাজI র্রচাড্শ ও শডানা শক যতো সভেে সেজ 
কষর শডানার ক্যাসিার এর diagnosis ও  prognosis শোঝাোর প্রোস 
করষত েষে । তাঁষদর মানর্সক অেস্া পর্রমাপ কষর psychiatry 
র্ডপাে্শষমন্ট এর সষগে consulting এর ে্যেস্া করষত েষে । শডানার 
েত্শমান অেস্া ও আোমী র্দনগুষলার disease progression এর 
ে্যাপাষর Palliative care department এর সষগে শডানার শকস র্নষে 
আষলাচনার সূচনা করষত েষে । Palliative care department এর 
কাজ, ে্যার্ধর আষরাে্য যখন সভেে নে তখন শরােীষক,  Pain control, 
Supportive  therapy ও Counseling এর  মাধ্যষম যতদূর  সভেে,  
জীেষনর শরে র্দন পয্শন্, যন্ত্রণা মুতি রারীর্রক স্াচ্ছদি্য ও মানর্সক 
সান্না শদওোর ।  

“নীনা”---র্রচাড্শ এর ডাষক নীনা চমষক উেষলা । র্ক করর্েল 
শস? র্ক কষর ভুষল র্েষের্েষলা,--compassionate , competent 
professional care, তার সে্শ প্রেম দার্েবে ! মুেূষত্শ তৎপর েষে 
উেষলা শস । র্রচাষড্শর কাষে র্েষে তাঁর রীণ্শ দুর্ে োত র্নষজর োষতর 
মষধ্য র্নষে েলল, েলুন র্রচাড্শ, আর্ম শকমন কষর আপনার সাোয্য 
করষত পার্র । র্রচাড্শ তাঁর সজল শচাখ দুর্ে তুষল, অশ্রুতপ্রাে কষণ্ঠ 
েলষলন, শতামার কাষে আমার একর্ে অনুষরাধ আষে । ---তুর্ম শতা 
শদষখষো, আমার শডানা  কত happy, আজ োর্ড় যাষে েষল । শস 
আষরা খুর্র, কারণ আোমী মাষস আমরা Paris  যাষো আমাষদর 
anniversary  উদযাপন করষত । আমাষদর সমস্ত জীেষনর স্নে, 
আমরা একোর যাষো শসখাষন,---to the eternal city of love!  
তুর্ম তার কাে শেষক শস স্নে শকষড় র্নষোনা ! তাষক েষলানা, আজ 
ডঃ শরমন্ যা েষল শেষলন । শডানার নরম মন এ সংোদ র্নষত পারষে 
না । শভষঙ যাষে । Please , please  তুর্ম আমার এ কো শরষখা । 
এরপর র্তর্ন স্র্লত পাষে ঘর শেষক শের্রষে শেষলন, নীনা র্কেু েলোর 
আষেই । 

নীনার সামষন এক অসভেে পর্রর্স্র্ত! Medical ethics ও 
োসপাতাষলর র্নেম অনুযােী শপষরন্ট শক তার অসুস্তার diagnosis, 
prognosis ও আোমী প্্যান খুষল েলষত েষেই । শস শতা একজন 
intern মাত্ । ডঃ শরমন্ শয decision র্নষেষেন তার ওপর অন্য 
শকাষনা decision  শনওো শতা দূষরর কো, শস শনোর permission 
ও তার শনই । দুর্শ্চন্ার ভার নীনা একমাত্ তার সােী intern শদর  
কাষেই ে্যতি করষত পাষর, র্কন্তু তারাই ো র্ক পরামর্শ শদষে? 

নীনার এই ন যষযৌ ন তস্ষেৌ অেস্ার মষধ্যই শডানার েলা 
শরানা শেল দরজার ওর্দষক, ও প্রাে সষগে সষগেই wheel chair শেষল 
ঘষর ঢুকষলা রিাসিষপাে্শ র্ডপাে্শষমন্ট এর শলাকর্ে । শডানা শক র্েোনাে 
যত্ কষর ের্সষে র্দষে শলাকর্ে চষল যাওো মাত্ নীনা শক কাষে শডষক 
প্রশ্ন করষলন শডানা, --- েষলাষতা  নীনা, Oncology floor মাষন শতা 
ক্যাসিার floor, তাই না? নীনা উত্র শদওোর  আষেই শডানা েলষলন, 
শদষখা আর্ম একেু সষদিে কষরর্েলাম আমার সাষজ্শরীষত র্কেু ধরা 
পষড়ষে, নােষল এই শফ্াষর আসষত েষে শকন? র্রচাড্শ র্েল েষল র্কেু 
ের্লর্ন । নীনা, এই অত্যন্ েুর্ধিমতী মর্েলার রান্ আষেেেীন ভাষে 
েত্শমান পর্রর্স্র্তর interpretation করার ষিমতা শদষখ একাধাষর 
র্ের্স্মত ও  চমৎকৃত না েষে পারষলানা । েলষলা, একেু আষে ডঃ 
শরমন্ এষসর্েষলন , র্তর্ন আপনার সষগে কো েলার জন্য আোর 
আসষেন, আর্ম র্ক তাঁষক ডাকোর ---, শডানা এই অের্ধ শুষন েলষলন, 
তার শচষে তুর্মই আমাষক েষলা না শকন? ক্যাসিার শতা েুঝষতই পারর্ে, 
র্কন্তু র্রিেষমন্ট করোর অেকার আষে? নীনা মষনর সমস্ত রর্তি একত্ 
কষর েলষলা, আপনাষক palliative treatment শদওোর ে্যেস্া 
আষে আমাষদর োসপাতাষল, যাষত ---নীনাষক োর্মষে শডানা েষলন, 
আর্ম জার্ন শস র্রিেষমন্ট এর কো । আমার এক র্নকে েনু্ধষক আর্ম 
recently োর্রষের্ে, এই অসুষখই । তারপর শযাে করষলন, শরাষনা 
নীনা, আমার একান্ অনুষরাধ শতামার কাষে, র্রচাড্শ শক এখন এ কো 
জানোর প্রষোজন শনই । তুর্ম শতা শদষখষো ও কত খুর্র আমাষক 
আজ োর্ড় র্নষে যাষে! আর আমাষদর Paris  যাওোর প্াষনর কো শতা 
ের্লর্ন শতামাষক । আমরা র্নশ্চেই যাষো শসই অনন্য City  of  love  
এ, দাঁড়াষো Eiffel  tower এর র্নষচ । এ আমাষদর েহু র্দষনর স্নে । 
আমাষদর শস স্নে সেল করষত শতামার মষতা র্মর্ষ্ট শমষে সাোয্য করষে 
না, তা শতা েেনা, র্ক েষলা ? 

র্েক এই সমষে র্রচাড্শ ঘষর এষলন, োষত একগুচ্ছ েুকেুষক 
লাল শোলাপ । শডানা সোষস্য েষল ওষেন, র্রচাড্শ এষসা এষসা । 
সুদির েুলগুষলা আমাষক দাও আর র্নষচ র্েষে, এষদর র্েষসে  চুর্কষে 
র্দষে  অষপষিা কষরা, আর্ম ততরী েষে আসর্ে । র্রচাড্শ একোর নীনার 
র্দষক অোক েষে তাকাষত, র্তর্ন তাড়া  র্দষলন, যাও  ডারর্লং, আর্ম 
এলাম েষল । র্রচাড্শ চষল শেষল, একেু র্েেণ্ণ োর্স শেষস েলষলন, 
acting  খারাপ কর্রর্ন মষন েে, র্রচাড্শ আমাষক র্েশ্বাস কষরষে, 
তাই না? ওষক আর্ম দুঃখ শদোর কো ভােষতও পার্রনা!  এোর যাও 
শতা শতামাষদর  র্ডসচাজ্শ শপপার-শেপার  র্নষে এষসা, আর যর্দ আর 
কাষরা পারর্মরন র্নষত েে তােষল শোষলা আর্ম discharge  চাইর্ে , 
against  medical advice, তােষল ে্যাপারো সেষজ েষে । 

নীনা, শডানা শক র্রচাড্শ এর অষপষিারত োর্ড়ষত শপঁষে র্দষের্েষলা 
শসর্দন । রাষত র্নষজর র্দনপর্ঞ্কাে র্লষখর্েষলা, --অষনক শরখার মাষঝ 
আজষকর এই র্দনর্ে আমার কাষে অর্েস্মরণীে েষে োকষে । আজ 
আর্ম প্রত্যষি কষরর্ে এক অপরূপ কার্েনী । শজষনর্ে, শপ্রম, দুর্ে 
মানুেষক শুধু কাষেই আষননা, তাষদর নতুন কষর সৃর্ষ্ট কষর, শসখাষন 
দু’জন এক েষে যাে, একই আনষদি, একই সুষখ, একই দুঃষখ আর 
শেদনাে । শপ্রম তাষদর র্নষে যাে এক অনন্য জেষত, আষলা োো, 
োর্স কান্না, সত্য র্মে্যা,  সে র্কেুষক অর্তক্রম কষর । শস অনন্ 
শপ্রষমর স্ষে্শ শুধু তাষদরই অর্ধকার ।।  

শসষটেম্বর ১৪, ২০১৭
নীনা, মা শক শোন কষর েষল,---- মা, আমাষক শতামার favorite 

poem, ----Eternal  Love শরানাও, র্প্জ !  ,--
মা েষল চষলন ------
শতামাষরই শযন ভাষলাোর্সোর্ে রত রূষপ রতোর 
জনষম জনষম যুষে যুষে অর্নোর । 
র্চরকাল ধষর মুগ্ধ  হৃদে োঁর্েোষে েীতোর--
কত রূপ ধষর পষরে েলাে , র্নষেষো শস উপোর 
জনষম জনষম যুষে যুষে অর্নোর ।।  ----

নীনা রান্ েষে ঘুষমাষত োষক ।।  
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একই সাষে কান ধষর শেষঞ্চর উপর দাঁড়াষনা, ো ক্াররুষমর 
োইষর র্নল-ডাউন েোর পর সু্ষলর েনু্ধরা যখন েে 
ভােরাভাই ধ্রুের সাষে আলাপ শসই ৭০-এর দরষকর শরোধ্শ 
শেষক, যখন আমরা একই সাষে োর্লেঞ্ েভন্শষমন্ট োই 

সু্ষলর ক্াস ওোষন ভর্ত্শ েলাম । সু্ষল যাতাোত করতাম সু্ষলর োষস । 
োর্লেষঞ্র োর্ড় শেষক কষেক পা োঁেষলই শোলপাক্শ, আর শসখান শেষকই 
সু্ষলর োষস ওো-নামা । শভারষেলা শতা মা ভাষলাে ভাষলাে োষস উর্েষে 
র্দষতন । র্কন্তু শেরার সমে? োস শেষক যর্দ র্েকোক না নার্ম, ো অন্য 
শকাোও ভুলভাল শনষম পর্ড়, তােষল? তাষতই মাষের র্চন্ার শরে র্েল 
না । মা শমাষেই রাজী র্েষলন না শয আর্ম এত দূষর সু্ষল যাই (আসষল 
র্কন্তু শেঁষেই যাওো যাে!) । োর্ড়র কাষেই শতা জেেনু্ধ (জেদ্নু্ধ), আর তা 
না শোষল আর দু পা এষোষলই পােভেন ো সাউে-পষেন্ট, তা শোষল? র্কন্তু 
োো-কাকারা নাষোড়োদিা । এই সু্ল শেষক নার্ক প্রর্ত েেরই সু্ল-
োইনাষল ‘স্্যান্’ কষর, শকাষনা শকাষনা েের নার্ক োস্্শ-শসষকন্-োড্শ সে 
একই সাষে! অেত্যা মাষের োরণ শধাষপ র্েকল না । 

মা তাই শরাজই পাখী পড়াষনার মষতা কষর আমাষক েষল র্দষতন 
শয “সু্ল শেরত ঐ যখন শোলপাষক্শর র্েষেকানষদির মাো শদখষত পাষে, 
জানষে তখনই োস শেষক নামষত েষে” । আমার র্ক োই আর অত 
মষন োষক, শয কখন র্েষেকানষদির মাো শদখষত েষে? র্কন্তু হুষসইনদার 
(রোইভার) োষস আরও একজন োকষতন, যার কাজই র্েল আমাষদর 
র্েকোক নার্মষে শদওো । েেষস েেত র্তর্ন আমার োোর শচষেও েড়, 
র্কন্তু সোই তাঁষক েলত ‘ধ্রুেদা’ । শভারষেলা মাষের কো তাই আর শতমন 
োষে মাখতাম না, জানতাম শয আর্ম ভুষল শেষলও ধ্রুেদা র্েক নার্মষে 
শদষেন! পর্রত্াতা ধ্রুেদা! এরই সাষে আর একো র্জর্নস নজষর এল, 
আমাষদর ক্াষসর ঐ কাষলা কষর শেষলো; শয ঐ পাক্শ সাক্শাষসর মাষের 
র্দকোে সু্লোস শেষক নাষম, ওর নামও শতা ধ্রুে!

তারপর শকাো র্দষে সমে চষল শেল । মর্ন্শং-শসকরন, ‘মুনমুন 
শসন’ পার্ড় র্দষে আমরা পার্ড় জমালাম শড-শসকরষন । শের েনু্ধবে েষেষে 
তত র্দষন ধ্রুের সাষে! একোর একো কো শুষন শকমন শযন অদু্ত মষন 
শোল শেষলোষক; ও নার্ক েড় েষে ইর্ন্োন র্ক্রষকে র্েষমর ক্যাষটেন েষত 
চাে! এ আোর শকমন কো? আর্ম শতা জানতাম েড় েষে ডাতিার ো 
ইর্ঞ্র্নোর েষত েে!

এরই মষধ্য মা পার্ড় র্দষলন এক অন্য জেষত । সে র্কেুই শকমন 
শযন ওলে-পালে েষে শেল, পৃর্েেীোই শকমন শযন ে্যাকাষস, র্েস্াদ আর 
পানষস েষে শেল । এইসষের 
মষধ্যও ধ্রুের উপর্স্র্ত র্েল 
র্েষরে ভাষে । 

ক্াস শসষভন শেষক আর 
সু্ষলর োষস যাতাোত করা যাে 
না । অেত্যা পাের্লক োস । 
র্কন্তু র্কেুর্দষনর মষধ্যই ডানা 
েজাষলা আমাষদর । সু্ল শেরত 
পাের্লক োষসর েদষল যর্দ 
শেঁষে যাওো যাে খার্নকো পে, 
ো পুষরাোই; তােষল? তােষল শতা 
ক্াষসর আড্াো আরও একেু 
োড়াষনা যাে, নে র্ক? শতমনই 
শোল । সু্ল শেষক োর্লেঞ্ 
সাকু্শলার শরাড ধষর শেঁষে, 
সুর্চত্া শসন-মুনমুন শসনষদর 
োর্ড় শপর্ড়ষে, োর্লেঞ্ সাষেসি 
কষলজ োর্ড়ষে শসাজা োর্লেঞ্ 
োঁড়ী । শসখান শেষক ধ্রুে োষস 
শযত পাক্শ সাক্শাষসর র্দষক, আর 
আর্ম আর একেু শেঁষে উষটিামুষখ 
ের্ড়োোে-শোলপাষক্শর র্দষক! 
সাষে আরও কষেকজন োকত, 
সুমন্ (চক্রেত্শী), চন্দ্র (চন্দ্রনাে 

রােষচৌধুরী), শোষজা (শজ্যার্তম্শে দত্), ইন্দ্র (ইন্দ্রনীল চ্যাোর্জ্শ), কষলোল 
(রাে) - এরা । মাষঝ-সাষঝ শযাে র্দত প্রর্মত (মুখার্জ্শ), ো শেৌরাগেরা 
(চ্যাোর্জ্শ) । মাঝপষে সপ্তপণ্শীষত সুমন্র োর্ড়ষত আড্া শোষতা অষনক 
সমে । এই সমেই োড়ল ধ্রুের সাষে েনু্ধবে! এখন শেষক আর শুধু 
সু্ল, ো সু্ল শেরত রাস্তাে নে, এষক অপষরর োর্ড়ষতও যাতাোত শুরু 
শোল; আড্াও োড়ল! ধ্রুের োর্ড়ষত শেষল কাকু-কার্কমা (ধ্রুের োো-মা) 
খুরী েষতন, র্েষরেত কার্কমা । মষন শোষতা শয র্কেুষিষণর জন্য েষলও, 
উর্ন আমার মাষের অভােো শকান না শকান ভাষে পুর্েষে র্দষত চান । 
একই সাষে জুর্ে শেঁষধ আর্ম আর ধ্রুে র্জষতর্েলাম আমাষদর সু্ষলর 
োৎসর্রক ক্যারাম-চার্ম্োর্সিপ, আমাষদর ক্াস নাইষন; এমনর্ক সু্ষলর 
ক্াস শেন,ইষলষভন ো েুষেলষভর েড় েড় দাদাষদরও োর্রষে র্দষে!

মাধ্যর্মক এল, শেল । শতমন র্কেুই শের শপলাম না । শুষনর্েলাম 
আমাষদর সু্ষলর শেল করা শেষলও নার্ক মাধ্যর্মষক োস্্শ র্ডর্ভরন পাে, 
স্ার পাে; র্েক শতমনোই শোল, শসোই শদখলাম । উচ্চমাধ্যর্মক এল । 
সোর মষধ্যই আই.আই.র্ে আর জষেন্ট-এন্টাসি পর্রীষিার র্ের্রক পষড় 
শেল; ডাতিার, ইর্ঞ্র্নোর েোর োসনাে । ধ্রুের মষধ্য এই ে্যাপাষর শতমন 
শকানও শেলষদাল শদখলাম না, ও শোধেে শেরী ে্যস্ত র্েল ইর্ন্োন র্ক্রষকে 
র্েষমর সােল্য কামনাে!

ঐ সমে নাোদ ধ্রুে মাষঝসাষঝই নে্শ-শেগেষল ওর কাকাষদর োর্ড়ষত 
শেড়াষত শযত সু্ষলর েুর্েষত, র্েষর এষস আমাষক ওর্দককার েল্প শরানাত; 
ওর্দককার মানুেরা নার্ক অন্য রকম, এর্দককার শেষক ভাষলা । ওখাষন 
নার্ক অমুক োর্ড়র অমুক কার্কমা তমুক োর্ড়র তমুক মার্মমার োর্ড় 
শেড়াষত র্েষে র্নর্ে্শকার ভাষে কুেষনা শকষে ো োেনা শেঁষে েল্পগুজে শসষর 
র্দর্ে্য র্নষজর োর্ড় শেরত আষসন! আমারও আর শকালকাতাে মন র্েকর্েল 
না । োইষর শকাোও যাে শসোই মষন মষন র্েক করলাম । র্কন্তু আমার 
মষন তখন নে্শ-শেগেল নে, শুধুই অ্যাষমর্রকা!

র্কন্তু মুখ েুষে োর্ড়র কাউষক শস কো েলার সােস শপলাম না; 
শোে মুষখ েড় কো, োমুন েষে চাঁদ ধরা – এইসে শরানার ভষে । োর্ড়ষত 
লুর্কষেই শুরু করলাম অ্যাষমর্রকান ইউর্নভার্স্শর্েগুষলাষত অ্যাপ্াই করা, 
আর SAT-TOEFL পরীষিার প্রস্তুর্ত । র্কন্তু এইসে করষত োকা লাষে 
শয! তা পাে শকাোে? কষেকো প্রাইষভে র্েউের্রং শুরু করলাম । র্কন্তু 
তা যষেষ্ট নে । এত কো শপষে শচষপও রাখষত পারর্েলাম না । েষলই 
শেললাম দুই-একজনষক । ধ্রুে তাষদরই একজন । শুষন ও অোক শোল 
না খুরী শোল তা র্েক েুঝলাম না । ও শুধু র্জষজ্্যস করষলা শয কত োকা 
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লােষে আমার, ঐ পরীষিা দুষোে েসষত?
র্দন কষেক োষদ শদর্খ ও সকাল সকাল এষস োর্জর আমার কাষে । 

এই সমে সাধারণত ও আষস না । েললাম র্ক শর, র্ক ে্যাপার, এই সাত-
সকাষল? শদর্খ ও ওর পষকে শেষক োকা োর করষে । েলল শয “শন এই 
োকা কো রাখ, শদখর্ে আর র্ক করা যাে শতার ঐ SAT-TOEFL–এর 
জন্য”! এোষরও ‘পর্রত্াতা ধ্রুে’, শুধু ‘দা’-ো োদ র্দষে । 

৩০০ োকা! ঐ সমে আমার কাষে অষনক । র্েসাে কষর শদখলাম 
শয এষত আমার TOEFL-এর fee েষে যাষে । আর আমার র্েউের্রং শেষক 
SAT-এর fee! শকলো েষত! েনু্ধর োর্ড় পড়ষত যার্চ্ছ – এই র্মে্যা শেঁষদ 
োর্ড় শেষক পার্লষে পরীষিা দুষো র্দলাম, পালো র্দষে চালালাম অ্যার্প্ষকরান 
করা । ক্রষম োর্ড়ষত জানাষত োধ্য েলাম । অ্যাষমর্রকা শেষক এত র্চর্ে-
পত্ আসষত লােল োর্ড়ষত, শয না জার্নষে আর উপাে র্েল না । তারপর 
একর্দন এল শসই েহু আকার্ঙ্খত র্চর্েো – অ্যাষসেপষেসি শলোর, উইে 
স্লারর্রপ!

ধ্রুে এমর্নই একর্দন শদখা করষত এষসর্েষলা । ওষক জানালাম । 
শুষন আমাষদর শরাোর ঘরোর মষধ্যই ও োর কষেক লাোল, তারপর 
জর্ড়ষে ধষর, চুমু শখষে, এষকোষর একাকার কাণ্ড! আমার শদর োড়ার 
র্দনও ও এষসর্েল, এোরষপাে্শ পয্শন্ । শসর্দন আর শকান লম্ফ-ঝম্ র্েল 
না । র্েদাে জানাষনার সমে শুধু শদখলাম শয ওর শচাষখর শকাণ শেষক 
ঝষড় পড়ল কষেক দানা মুতি । আর্মও মুখ লুর্কষে োঁো র্দলাম এর্মষগ্রসান 
অর্েষসর র্দষক । 

এরপর অ্যােল্যার্ন্টক আর প্যার্সর্েক োড়াও আমাষদর আলাদা কষর 
র্দষলা প্রাে োষরা ঘণ্ার ‘োইম-র্ডোষরষসি’ আমাষদর তদনর্দিন জীেষনর 
রুর্েন আর আমাষদর সামর্গ্রক জীেন ধারার তোৎ, প্রাে েের ২৫ যােত । 
তারই মাষঝ যতোর ভারষত এষসর্ে, ওর সার্ন্নধ্য শপষের্ে খুে কাে শেষক; 
শকালকাতাে, মুর্র্শদাোষদ, র্রর্লগুর্ড়ষত । ও র্েক মষন রাষখ শয আর্ম 
শকান ধরষনর েষল্পর েই পড়ষত ো োন শুনষত ভাষলাোর্স, তাই আোম 
র্কষন ো শজাোড় কষর রাষখ শসগুষলা আমার জন্য! এগুষলার অষনক 
র্কেুই অ্যাষমর্রকাষতও পাওো যাে, র্কন্তু ওর কাে শেষক শপষতই আমার 
শেরী ভাষলা লাষে; েষল্পর স্াদ শেষড় যাে, োনগুষলাও শযন আরও শেরী 
শ্রুর্তমধুর লাষে! ওর ধারণা শয ওর দীঘ্শর্দন যােত অ্যাষমর্রকা-োসী েনু্ধ 
শোধেে আর ভারতীে র্ের্ধ-ে্যােস্াে ততো সষড়ােষড়া নে, তাই শদখা 
করার সমেও আেষল রাষখ আমাষক (অষনকো আমার দাদার মষতা, দাদার 

কো পষর র্লখে) । আমাষক ওর কাষে শযষত েে না, ওই আষস আমার 
সাষে শদখা করষত; যখন, শযখাষন, শযমন ভাষে সভেে । একসাষে শকাোও 
যাওোর োকষল ওই এষস আমাষক র্নষে যাে; রিাম, োস, ে্যার্সে ো শরিন-
ভাড়া র্দষে । এমনও েষেষে শয আর্ম ওর োর্ড় শেষক সরাসর্র শের্ে 
আমার মুর্র্শদাোষদর ‘শদষরর’ োড়ীষত, র্কন্তু শরিষনর র্ের্কেো পেসা খরচ 
কষর শকষে আমাষক শরিষন উর্েষে র্দষেষে ওই, শরিন োড়া পয্শন্ আমার 
জানলার পাষর প্্যােেষম্শ োে দাঁর্ড়ষে শেষক!

এই সুষত্ই সম্প্রর্ত সভেে শোল ওর রালীর সাষে আমার র্েষে; 
কারণ অ্যাষমর্রকা শেষক আর্ম যখন শকালকাতাে এষসর্েলাম, তখন েোৎ 
শকাষর ধ্রুে ওর কম্শস্ল র্রর্লগুর্ড়ষত আমাষক ওর কাষে শেড়াষত না র্নষে 
এষল েেষতা এমনো েওোর শকানও সভোেনাই র্েল না! এই প্রসষগে 
একো মজার ে্যাপার মষন পষড় । আমরা যখন ক্াস শসষভন ো এইষে 
পর্ড়, ধ্রুে তখন একাই একর্দন এক অদু্ত সমীষিা চার্লষের্েল, আমাষদর 
কুর্ড় র্মর্নষের র্ের্েন-শব্রকোর মষধ্যই । শসইর্দন ও আমাষদর ঘর্নষ্ট েনু্ধ 
োন্ধেষদর এক এক জনষক আলাদা ভাষে র্জষে্যস কষরর্েল শয সুষযাে 
শোষল আমরা অন্য শকান ক্াসষমষের সাষে একসাষে োকষত চাইে র্কনা, 
রুমষমে ো একই পর্রোষরর সদস্য র্েসাষে । শয শকান দুই েনু্ধর ইচ্ছা 
আর উত্র র্মষলর্মষর এক শোষে যাে র্কনা শসো শজষন শনওোই র্েল 
ওর উষদের্য! এমনো শয োস্তষে সভেে, তা র্কন্তু শভষের্েল ঐ শো্ ধ্রুেই! 
এই প্রসষগে জার্নষে রাখা ভাষলা শয শসর্দন আমার সাষে যার উত্র র্মষল 
র্েষের্েষলা, শস ধ্রুে নে, তপষদে (চক্রেত্শী) । 

েনু্ধষতা ও র্েলই, েরােরই । ধ্রুে এখন আমার ভােরাভাইও েষে । 
আর্ম ভাে্যোন, এ োড়া আর কী ো েলষত পার্র? আমরা একই পর্রোষরর 
সদস্য, শসোই ো আর আশ্চয্শ র্ক?

র্েষে উপলষষি ধ্রুেষক শের কষেকর্দন একসাষে খুে কাষে 
শপলাম । ওর রালীর সাষে ওর েনু্ধর র্েষেষত ওর েুষো-েুর্ে, শদৌড়-
ঝাঁষপর শকান অন্ র্েল না । র্েষে করষত শকালকাতা শেষক আর্ম যখন 
সপর্রোষর র্রর্লগুর্ড় এষস শপঁোলাম, তখন র্নউ জলপাইগুর্ড় শস্রষন 
আমাষদর র্নষত এষসর্েল ধ্রুে । র্েষের লষনি েুল র্দষে সাজাষনা োর্ড়ষতও 
আমাষক র্নষে শযষত এষসর্েষলা ওই । ওর শরাওোর ঘষর, ওর র্েোনাে 
োসর-রাত কাোলাম – শেৌ সাষে োকষলও মষনর অষনকো জােো জুষর 
র্েল শুধুই ধ্রুে । মষন শোল শয র্েেত ২৫ েের কখন শযন তর্লষে শেষে 
ঐ অ্যােল্যার্ন্টক ো প্যার্সর্েষকর শকান অতল েহ্ষর! 
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অেুনরর অ্,ানে

       -  াীিু চকবরব

মাষের আসার সমে েষলা, উৎসষের োত ধষর 
র্সর্ধিদাতা, েীণাপার্ন, কার্ত্শক সভোষর 
তৎসে লষিী শদেী, প্যাঁচা আষে সষগে  
রাজেংস, মেূর, ইঁদুর সোর আদর েষগে 

র্সংেী মামা দাঁত র্খর্চষে, অসুর ভেভীত
এমন ের্ে শদষখ শমারা অভ্যস্ত র্নের্মত 
ভষে ভষে অসুর আষস, মুচর্ক শেষস যাে
তাোর প্রতাপ আজও কাষেম, শসো েুঝষত পাে 

প্রর্ত েের অসুর র্নধন, েষে শেষে োর্স 
মনমাঝাষর সুপ্ত অসুর, শজাষর অ্োর্স 
প্রােরঃই জাষেন র্তর্ন, ভাষঙন শয আড়ষমাড়া 
অরার্ন্’র েুনষত েসল, তাোর ভারী বেরা 

ধম্শ, জার্ত, র্রষিা, েণ্শ, র্কেুই শয নাই োদ 
এসে অস্ত্র অষমাঘ শযন, েড়াে অেসাদ 
শুভ রর্তি’র প্রাণ োঁসোঁস, সগে োষড় সষে 
মাষের শুভ আরীে কী আজ তাোর সাষেই রষে? 

অষপষিা শত োকষো মা শো, শসই র্দনর্ের  তষর
শযর্দন তুর্ম অসুর শক আর আনষে না শমার দ্াষর 
মষনর অসুর ষুিধাে মরুক, শুভ শক দাও শ্বাস 
আেমনী আনুক োর্স, এোই আমার আর ।
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       - েুবর বনবক

বটবৃক 

আর্ম এক প্রেৃধি েেেৃষি,
আর্জ অর্তক্রান্ দুষরা েের,
ঘেনার ঘনঘোর সাষিী আর্ম,
শমার সুদীঘ্শ জীেন ভর । 

পষড় নাষতা শমার মষন,শকমষন
জষন্মর্েলাম আর্ম,
জড়াষে েুষকষত শরষখর্েল শমাষর,
আোর র্দষের্েষল ভূর্ম । 

জন্ম র্নষের্েষলম ধরণীর একষকাষণ,
উষের্ে একাকী শেষড়,
কত মানুে শয আর্জ কষর আনাষোনা
শমার চার্রপার র্ঘষর । 

কত র্েেগে শয শেঁষধষে তার্র নীড়
শমার এই অগে জুষড়,
শোধূর্লষত তারা সকষল আর্স র্েষর,
প্রতু্যষে যাে শয উষড় । 

প্রেল গ্রীষমে কতজষন শনে আরিে
শমার োো সুর্নর্েড় তষল,
োর্র েে্শষণও র্দই তাষদষর োঁই
যাষত তারা না শভষজ জষল । 

কত অত্যাচাষরর সাষিী আর্ম,
কত স্ষদরীর তষর
কষরর্েল ইংষরজ, কত মানুেষক
অকারষণ তারা শমষর । 

স্াধীনতার পষরও আজও কষমর্নষতা
শসই ে্যোতুর োনাোর্ন,
ষিমতার লার্ে চষল আজও
শসই শরোষরর্ে খুষনাখুর্ন । 

শমার জনম ে’শত কত সুখ-দুঃষখর
ঘেনা শদষখর্ে আর্ম,
মষনর আরর্রষত শভষস ওষে ‘নারীমুখ”,
শপষেষে, োরাষেষে তার স্ামী । 

কত খুনী আর্স কষরষে শয খুন শমার তষল
র্নশুর্ত আঁধার রাষত,
তারাই শয আোর শঘাষর উন্নত র্রষর,
যখন আঁধার কাষে প্রাষত । 

তস্ষররা সকষল কষর শয োোোর্ে
শমার আড়াষলষত আর্স,
শকমষন শয তারা কষরষে লুেপাে,
েষল ক’শর োসাোর্স । 

যর্দও শমার শনই তাষত সাে,
তেুও পার্রষন কর্রষত শয প্রর্তোদ,
র্েধাতা শতা শমাষর শদের্ন ‘েুর্ল’,
ভষর আষে মষন তাই অেসাদ । 

আর্ম কর্র তাষদর প্রাণ ভষর ঘৃণা
যারা কষর শমার অগেোর্ন,
যর্দ শমাষর র্দত র্েধাতা ষিমতা,
করষতম শরাধ, এ োনাোর্ন । 
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-  ঙ্কর বেু

-াঁচাজীর -্

নরম েলুদ আষলাে মুখ শঢষকষে র্েস্তীণ্শ রের
শেমষন্র শমঘষমলা আকাষর জন্ম র্নষচ্ছ
আসন্ন েরষের চাদর
স্নেযাত্ীর শচাখ খুঁষজ শেষর পাঁচালীর শসই পে । 

অ্যাসোটি আর উন্নেষনর আস্তরষন
শঢষক শেষে পষের র্েকানা
অসষলার প্রত্যন্ গ্রাষম শমাষমর আষলাে
োওোই দ্ীষপর এষলাষমষলা সন্ধ্যাে
আর্রিকার েুষক সদ্য পাতা শরললাইষন
ব্রুকর্লষনর রাষত ো শভাষরর আগ্রাে
েুকষরা েষে পষড় আষে পে
ধুষলার রার্রর মত র্েন্নর্ভন্ন । 

র্নর্শ্চন্পুষরর মােী েুঁষে োর্রষে র্েল শয পে
র্দকরূন্য র্দেন্ষরখা েলুদ মাষের সীঁর্ে
রত েেষরর আেষত্শ পাক শখষে
পাষে পাষে র্মষর শেষে পুরাতন শখোঘাষে
র্েরূরাষের েেতলাে
আরও র্কেু কল্পনাে । 

“শয র্ের্রষে ের্লো যাের্ন
শুধুই চর্লো র্েোষে
অষচনার শমাে মুগ্ধতাে ...
পাঁচালীর পে তাোষক খঁুর্জো লইোষে
রাজপষের জনঅরষণ্য
র্েরাইো র্দোষে অর্নে্শাণ শকৌতূেলী চষুিদুর্ে
োস্তষের কষোর র্নষম্শাষক র্নেধি
কল্পনার কুেুর্রষত” । 

- দকয়ন ক ু্াচাচদ ্

দনিোা

দুর্নোোষক র্নষজর মত কষর পাষটি র্দষত শচষের্েল শস । 
েড়-শোষোর ে্যেধান ঘুর্চষে 
মানুষের জন্য েষড় তুলষত শচষের্েষলা 
এক আদর্শ পৃর্েেী । 

তারপর 
অজস্র অত্যাচার 
গুরুতর েঞ্না 
আর 
কান্নাভরা দীঘ্শশ্বাষসর শকাষনা এক োঁষক 
তার 
অর্স্ষত 
মজিাষত 
র্ররাষত 
র্ররাষত 
ঢুষক পড়ষলা 
র্নষজষক 
েুর্লষে
োঁর্পষে 
শোষো শেষক েড় করার শনরা । 

দুর্নো তাষক পাষটি র্দষলা র্নষজর মত কষর । 


