
Durga Puja 2019www.batj.org 23

       � িপন কোে োয়

জিজেশ চন ম্া 

‘তগতিশ থঘপাি? থস আবপাি 
থক? ওঃ েবীে সিকপাি মহপাশনয়ি 
জপামপাই? থস ি থকিপােীতগতি 
কনি। থশক্সপীয়পাি আওড়পানব 
তক কনি? কেপাপপািপাি প্কপাণ্ড 
থঠপাঙ্পায় মুনড় সপাজপা পপাে তেনয় 
িপানক থিপাজ আতপনস থযনি 
থদতখ.... থশক্সপীয়পানিি থস তক 
থবপানঝ?’ প্শ্নতট কনিতছনেে বঙ্ 

িঙ্মনঞ্চিই অে্িম থশ্রষ্ েট, েপাট্কপাি ও পতিিপােক িসিপাজ অমৃিেপাে 
বসু। কপােক্নম থসই ‘থনেনহি অেুজতশি্’ অমৃিেপােই ‘েপাট্-িতব-কতব তবনবে’ 
বনে তগতিশনক শ্রদ্ধপা তেনবদে কনিনছে। এই তগতিশ থঘপািই “Father of 
the Native Stage” েপানম পিবি্ী সমনয় পতিতিি হে। থয েপাট্ তশল্প 
অতিিপাবকহীে অবস্পায় পনড়তছে িপাি মজ্পায় িসসঞ্চপাি কনি, িপানক তযতে 
আেন্পূণ্ কনি িুনে তছনেে তিতে হনেে এই তগতিশ িন্দ্র থঘপাি। 

তগতিনশি সপািপা জীবেটপাই তছে ববতিরি্ময়। উত্ি থকপােকপািপাি 
বপাগবপাজপানি ১৮৪৪ সপানেি ২৮থশ থেব্রুয়পাতি অি্ন্ত সপাধপািণ এক মধ্তবত্ 
পতিবপানি েীেকমে ও িপাইমতেি একপাদশ সন্তপানেি মনধ্ অটিম সন্তপাে 
তগতিনশি জন্ম। বপাবপা েীেকমে তছনেে ববিতয়ক ও সওদপাগতি আতপনস 
একজে দষি এ্পাকপাউন্পান্। মপা িপাইমতে তছনেে আি পপাঁিজে গৃতহণীি মি 
ধম্িীরু ও শপান্ত বেিপানবি। দপাদপা তদতদনদি সনঙ্ তগতিশ বড় হনয় উঠতছে। 
তশশুকপানে স্পােীয় এক পপাঠশপােপায় তগতিনশি হপানিখতড়। মপারি এগপানিপা বছি 
বয়নস তগতিশ ওঁি মপানক হপািপানে মপািৃননেহ বতঞ্চি তকনশপাি তগতিনশি মপানয়ি 
অিপাব অনেকটপাই দূি কনিে ওি বপাবপা। অতিতিক্ত আদি তদনয় হয়নিপা 
িপাি িতবি্নিি ‘অনধপাগতি’ি পে সুমসৃণ কনিতছনেে তিতেই। তকন্তু 
তপিৃননেনহি সনঙ্ থযটুকু বপাঁধে তছে থসটুকুও ঘুনি থগে িপাি থিপাদে বছি 
বয়নস যখে বপাবপানকও হপািপানেে। তগতিনশি িয় কিপাি আি থকউ িইে েপা। 
তবদ্পােনয়ি তশষিপা এ-অবস্পায় খুব থবশী দূি এনগপায়তে। প্েম পপাঠশপােপায় 
পপাঠ থশি কনি ওতিনয়ন্পাে থসতমেপাতিনি দু’বছি। এি পি থহয়পাি সু্নে 
পড়নি পড়নি তপিৃতবনয়পাগ হনে ওখপােকপাি পব্ থশি হয়। হপােিপাে থদনখ 
অতিিপাতবকপা থজ্ষ্পা িতগেী ওি পনেনিপা বছি বয়নসই েবীে সিকপানিি 
থমনয় প্নমপাতদেীি সনঙ্ তবনয় তদনয় তদনেে। তবনয়ি পি ১৮৬০ সপানে 
আবপাি ওতিনয়ন্পাে থসতমেপাতিনি িতি্ হনেে তকন্তু পিীষিপা থদওয়পা হে েপা। 
১৮৬১ সপানে পপাইকপপাড়পা গিে্নমন্ এনিি সু্ে থেনক প্নবতশকপা পিীষিপা 
তদনয় অকৃিকপায্ হনয় জনন্মি মি সু্নেি পপাট িুতকনয় তদনেে। অে্পাৎ 
তগতিনশি জীবনে প্েপাগি থকপাে তশষিপােপাি হে েপা। কেকপািপায় থস সময় 
েব্ যুবনকিপা ইংনিতজ তশষিপাি বেপাদ থপনয়নছ। আি সমপানজ ইংনিতজ িপািপা 
েপা জপােপা মপােুিনদি খপাতেকটপা েীিু থিপানখ থদখপা হি। ব্পাপপাি স্পাপপাি থদনখ 
তগতিশ িখে তবনয়ি থযৌিুক পপাওয়পা গয়েপা তবতক্ কনি ইংনিতজ ক্পাতসক 
সপাতহনি্ি বই তকনে তেনয় তদেিপাি পড়নি েপানকে। থশক্সতপয়পাি থেনক 
বপায়িে আি মপাইনকে থেনক বতঙ্কম ও েবীেিনন্দ্রি থেখপা ওনক থকমে থযে 
ম্রেমুগ্ধ কনি তদে। িপাি সনঙ্ িেনি েপাগে থহপাতমওপ্পাতে ও তবজ্পানেি েপােপা 
তবিনয় িি্পা। তঠক এই সমনয় তগতিনশি তদ্িীয় সন্তপাে সুনিন্দ্রেপানেি জন্ম হয় 
তযতে পিবি্ী কপানে দপােীবপাবু েপানম তবখ্পাি েটতশল্পী তহনসনব পতিতিি। এি 
পনিি তিে বছনি তগতিনশি িবঘুনি জীবে থদনখ প্নমপাতদেীি বপাবপা েবীে 
সিকপাি তগতিশনক তেনজি আতপস Atkinson Tilton Company-থি 
১৮৬৪ সপানে book keeping-এি কপানজ ঢুতকনয় থদে যপানি ওি সংসপাি 
খিনিি খপাতেকটপা সুিপাহপা হয়। এই সময় থখয়পানেি বনশ কপানজি েপাঁনক 
আতপনস বনস উতে ম্পাকনবনেি বপাংেপা অেুবপাদ কনিতছনেে। পপাড়পায় যপারিপা-
তেনয়টপাি থদখপাি থেশপা তগতিনশি থছপাটনবেপা থেনকই তছে। সুনযপাগ আসনিই 
বপাগবপাজপাি এ্পানমিপাি তেনয়টপানি ১৮৬৭ সপানেি দুগ্পাপুনজপাি সময় প্পাণকৃষ্ণ 
হপােদপানিি বপাগবপাজপানিি বপাতড়নি দীেবনু্ধ তমনরিি ‘সধবপাি একপাদশী’ েপাটনক 
তেমিপানদি িুতমকপায় অতিেয় কনি তগতিশ দশ্ক মহনে আনেপাড়ে িুনে তদনয় 
স্পােীয় তেনয়টপাি-থপ্মী মপােুনিি কপানছ অতিনেিপা তহনসনব বেীকৃতি আদপায় 
কনি তেনেে। িতিনরিি মুনখ থবশ খপাতেকটপা ইংিপাতজ সংেপাপ তছে। ওি 
উচ্পািণ-বপািেিতঙ্ এবং অতিেয় থদনখ েপাটনকি িিতয়িপা বেয়ং দীেবনু্ধ এক 
কেপায় অতিিূি হনয়তছনেে। ১৮৭১ সপানে এই শনখি তেনয়টপাি থগপাষ্ীি 
েিুে েপাম হয় National Theatre যপানদি প্েম েপাট্ প্য়পাস তছে দীেবনু্ধ 

তমনরিি েীেপাবিী। দশ্ক তহনসনব েপাট্ িিতয়িপা দীেবনু্ধ ছপাড়পাও উপতস্ি 
তছনেে িপাঃ মনহন্দ্রেপাে সিকপাি এবং অনেক তবতশটি ব্তক্ত। তগতিনশি জীবনে 
শুরু হে েিুে এক অধ্পায়। তেনয়টপানিি থশনি দীেবনু্ধ তগতিশনক বনেে 
থিপামপাি মুনখ আমপাি থেখপা কতবিপাি আবৃতত্ শুনে মনে হে আমপাি িিেপা 
সপাে্ক হনয়নছ। ইসু্ে থেে কিপা তগতিনশনক এই কটপা কেপা তবিপাট িপানব 
অেুনপ্িণপা থদয়। আবপাি এই সমনয়ই তগতিশ ইয়পািবক্সী তেনয় তেি্ েিুে 
আেনন্ি থগপােক ধপাঁধপায় ঘুনি থবতড়নয়নছে যখে প্ণয়সুখ বতঞ্চিপা তেঃসঙ্ 
প্নমপাতদেীনক বহু িপাতরি জপাগিনণি থবদেপা সহ্ কিনি হনয়নছ। ১৮৭২ সপানে 
Atkinson-এি ব্বসপা েপানট ওঠপাি অবস্পা হনে সপানহব আতপসতট তেেপানম 
িুনে তেনজি বেনদশিুতম আনমতিকপায় তেনি থগনেে। তগতিশ আবপাি থবকপাি 
হনেে আি িপাি সনঙ্ হপািপানেে আতপনসি থদিপানজ েপাকপা ম্পাকনবনেি বপাংেপা 
অেুবপানদি পপাণু্ডতেতপ কপািণ থযতদে তেেপাম হনয় আতপনসি আসবপাব ইি্পাতদ 
তবতক্ হয় থসতদে তিতে ্রেীি অসুস্িপাি কপািনণ কপানজ আসনি পপানিে 
তে। িপাকিীি সনঙ্ তিতে হপািপানেে িপাি থবশ তকছুতদনেি পতিশ্রনমি েে। 
এি তকছুতদে পি তগতিশ Fribarga & Company-থি েিুে িপাকিীনি 
থযপাগ থদে। ১৮৭৪ সপানেি ২৪থশ তিনসম্বি তগতিনশি জীবনে থেনম আনস 
েিুে এক তবপয্য় থযতদে তগতিনশি দুই সন্তপানেি জেেী প্নমপাতদেী ওনক 
তিিতদনেি জে্ ইহজগি থছনড় িনে যপাে। তগতিশ জীবনে এই প্েম 
অবসপানদি বেীকপাি হনেে। মুতক্তি পে তহনসনব থবনছ তেনেে কতবিপা ও 
গপাে িিেপা যপাি থবতশি িপাগই তছে করুণ িনসি। িনিবেপাস্্ তগতিনশি িখে 
িিুতদ্নক অশপাতন্ত। মনেপাবে থিনঙ থগনছ, অে্পািপাব প্বে আি বনু্ধি দে 
হনয়নছ শত্রু। তগতিশ থস সময় ঈবেনি তববেপাস হপাতিনয় থেেনেে এবং হনয় 
উঠনেে পুনিপাপুতি েপাতস্তক।  

তকন্তু সৃতটিশীে মপােুনিি তিন্তপা কখেও থেনম েপানক েপা। কতবিপা িিেপা 
িেনি েপাকে। েিুে আতপনসি কপানজ ওনক প্পায়ই থকপােকপািপাি বপাইনি 
থযনি হি। একবপাি িপাগেপুনি কপানজি জে্ প্পায় পপাঁি মপাস েপাকনি 
হনে উতে কেকপািপায় তেনিই ইস্তেপা তদনয় থদে আি ১৮৭৬ সপানে India 
League েপানম এক সংস্পায় থহি ক্পাতশয়পাি তহনসনব এক বছি কপাজ কিপাি 
পি Parker Company-থি এ্পাকপাউন্পান্ তহনসনব থযপাগ থদে। ১৮৭৬ 
সপানে তগতিশ তদ্িীয় বপাি তববপাহ সুনরি আবদ্ধ হে তবহপাতিেপাে তমনরিি কে্পা 
সুিিকুমপািীি সনঙ্। অতেনসি কপানজি পনি অনেক িপাি পয্ন্ত িেনি 
েপাকে েিুে েিুে েপাটনকি পতিকল্পেপা আি মহেপা। 

িখে েবীেিন্দ্র, বতঙ্কমিন্দ্র আি মপাইনকে মধুসুদনেি েপাম থেপানকি 
মুনখ মুনখ তেিি িপানদি িিেপা উপে্পানসি েপাটক থদনখ। কপািণ ক’জনেি 
আি ষিমিপা তছে থসগুনেপা পড়পাি মি তবদ্পাতশষিপা? সপানহবনদি বিতি দু’একটপা 
তেনয়টপাি এখপানে ওখপানে হনেও িপানি েপা তছে থদশীয় মপােুনিি প্নবশপাতধকপাি 
েপা তছে িপানদি ঐ ইংতিতজ েপাটক থবপাঝবপাি মি ষিমিপা। তবনেপাদনেি জে্ 
সপাধপািণ মপােুিনক থখপােপা আকপানশি িেপায় যপারিপাপপােপা থদনখ, আি কতবগপাে 
আি পপাঁিপাতে শুনেই সন্তুটি েপাকনি হি। ১৮৭২ সপানেি ১০ই তিনসম্বি শিি 
িন্দ্র থঘপানিি প্তিষ্পা কিপা ে্পাশেপাে তেনয়টপানিি প্েম অতিেয় হয় দীেবনু্ধ 
তমনরিি েীেদপ্ণ েপাটনকি অতিেয় তদনয়। এি পনিি েপাটক হয় ২২থশ 
থেব্রুয়পাতি ১৮৭৩ সপানে মপাইনকনেি ঐতিহপাতসক েপাটক কৃষ্ণকুমপািী তদনয় যপা 
তছে এক িপাজপুি িপাজকে্পাি জীবেী তেনয়। ১০ই থম ১৮৭৩ সপানে িপাজপা 
িপাধপাকপান্ত থদনবি থশপািপাবপাজপানিি িপাজবপাতড়নি বতঙ্কমিনন্দ্রি কপপােকুণ্ডেপা 
অতিেীি হয় বেয়ং বতঙ্কনমি উপতস্তিনি। ে্পাশেপাে তেনয়টপানি এই সময় 
শিি থঘপাি মশপায় েপাটক তেব্পািনেি জে্ একতট কতমতট বিতি কনিে যপানি 
বতঙ্কম, মপাইনকে, তবদ্পাসপাগনিি মি মপােুনিিপা তছনেে। তবধবপা তববপাহ, েব-
েপাটক ইি্পাতদ কনয়কতট মঞ্চ সেে েপাটনকি পনি এঁিপা মনে কনিে থয 
এনি তবনেপাদনেি মপাধ্নম মপােুনিি তশষিপা েপাি হনে সমপাজ উপকৃি হনব। 
এই সময় মপাইনকে িপাঁি শতম্ষ্পা েপাটকতট কতমতটনি তদনে তগতিশ এক কেপায় 
এতট মঞ্চস্ কিনি িপাে। মপাইনকে তকন্তু মহপািপািনিি থপ্ম কপাতহেী তেনয় 
িিেপা কিপা েপাটকতটনি পুরুিনদি েপািী িতিনরি অতিেয় কিপানি আপতত্ 
জপােপাে। তকন্তু থস কপানে ‘িদ্র’-বপাড়ীি থমনয়নদি েপাটনক অংশগ্রহণ কিপানক 
অসপামপাতজক মনে কিপা হি। অগি্পা তগতিশ কনয়কজে বপািপাঙ্েপানক তশতখনয় 
পতড়নয় অতিেয় জগনি তেনয় আসপায় প্তিবপাদ-বেরূপ তবদ্পাসপাগি মশপায় 
এই কতমতট থেনক ইস্তেপা থদে। মপাইনকেও থস সময় খুবই অসুস্ হনে 
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তগতিশ িন্দ্র থঘপাি

পপাঁি’শ টপাকপাি তবতেমনয় েপাটনকি বেত্ব শিি থঘপাি মশপায়নক তবতক্ কনি 
থদে এবং িপাঁি কনয়ক তদে পনি ২৯থশ জুে, ১৮৭৩ সপানে মপাইনকনেি 
জীবেপাবসপাে হয়। েপাটকতট প্েম মঞ্চস্ হয় ১৬ই অগপাস্ট ১৮৭৩ সপানে। 
ে্পাশেপাে তেনয়টপানিি পনিি েপাটকতট তছে বতঙ্কনমি দুনগ্শেতন্েী থযতট থসই 
বছনিি ২০থশ তিনসম্বি প্েম মঞ্চস্ হয়। এি পি বছি পপাঁনিক তগতিশিন্দ্র 
তবতিন্ন েপাটক মঞ্চস্ কনিে যপাি মনধ্ সবনিনয় উনলিখনযপাগ্ হে মপাইনকনেি 
থমঘেপাদবধ কপাব্। সপাধপািণ দশ্নকি থবপাঝপাি সুতবধপাি জে্ মপাইনকনেি এই 
মহপাকপানব্ি িিুদ্শপদী অতমরিপাষিি থিনঙ েিুে এক থখপােপা ছনন্ তগতিশ 
এি েপাট্রূপ তদনয়তছনেে যপা পিবি্ী সমনয় ‘বগতিশ ছন্’ েপানম পতিতিি 
হয়। এই েপাটনক তগতিশ তেনজ বদ্ি িুতমকপায় অতিেয় কনিে- িপাম এবং 
থমঘেপাদ। মধুসূদে তছনেে তগতিশিনন্দ্রি তপ্য় কতব। মধুসূদনেি এই কপাব্তট 
ওঁি জপািীয়িপাবপানদি মূে প্নশ্ন এক তবস্য়। তিতে তরিস্টপাে, িপােিেনে 
পুনিপাদস্তুি ইংনিজ, ইংনিনজি থিনয় থবশী ইংনিজ অেি িপািনিি পুিপানণ 
তেমনি। িপাঁি িিেপাি তবিয় িপাম-িপাবণ-থমঘেপাদ-িপাধপাকৃষ্ণ-জেপা। িপািনিি 
পুিপাণনক তক িপানব আধুতেক দৃতটিনি থদখনি হনব মধুসুদনেি কপানছ এই 
তশষিপাই থপনয়তছনেে তগতিশ। তগতিশ মপাইনকনেি িিেপাি মনধ্ কপাব্িস 
ছপাড়পাও থপনয়তছনেে জপািীয়িপাবপাদ এবং সমপাজ সংস্পানিি িপাবেপা। ‘এনকই 
তক বনে সি্িপা’ থবেগপাতছয়পায় অতিেীি হনি পপানিতে ‘বপাবু’-থদি সমনবি 
প্তিনিপানধ। তকন্তু এই েপাটনকি বক্তব্ দপাবপােনেি মি থেপাকগীতিি মপাধ্নম 
ছতড়নয় পনড়। 

তগতিনশি পনষি আতপনসি কপাজ আি েপাটক একসনঙ্ িপােপানেপা এি 
পনি কতঠে হনয় দপাঁড়পানে ১৮৭৯ সপানে পপাক্পাি থকপাম্পাতে থেনক পপাক্পাি 
সপানহনবি একপান্ত অেুনিপাধ ও আপতত্ উনপষিপা কনি ইস্তেপা তদনয় পুনিপা 
সমনয়ি জে্ েপাট্ জগনিি সনঙ্ যুক্ত হনেে। ১৮৮০ সপানে যখে তগতিনশি 
বয়স মপারি ৩৬ িখে থেনক তগতিনশি জীবনে শুরু হয় এক েিুে অধ্পায় 
– ম্পানেজপাি, েপাট্কপাি, পতিিপােেপা ও অতিনেিপা তহনসনব দ্ থগ্রট ে্পাশেপাে 
তেনয়টপানি। েিুে মপাতেক প্িপাপ িপাঁদ জহুিী ওঁনক ম্পানেজপাি তহনসনব মপাতসক 
এক’শ টপাকপাি থবিনেি িপাকিীনি বহপাে কনিে। আনগই উনলিখ কনিতছ থয 
এি আনগ পয্ন্ত েপাট্ জগনি েবীেিন্দ্র, মপাইনকে ও বতঙ্কনমি মূে িিেপাি 
েপাট্রূপই তছে েপাটনকি প্ধপাে তবিয়। 

তগতিনশি েপাট্ িিেপা, অতিেয় বপা পতিিপােেপাি আনেপািেপা কিনি 
থগনে থস সমনয়ি বপাঙেপাি সপামপাতজক ও িপাজনেতিক থপ্ষিপাপট জপােপা 
দিকপাি। থকপাম্পাতেি িপাজনত্বি থশি িপানগ সপািপা িপািনি এক অতস্ি অবস্পাি 
সৃতটি হয় তসপপাতহ তবনদ্রপানহি সময়। তবনদ্রপাহ দমে কিপাি পনি িপােীি শপাসে 
কপানয়ম হনে ইংনিতজ-জপােপা ও ইংিপাজ-িক্ত শহুনি মধ্তবত্ সমপাজ ১৮৫৭ 
সপানেি এই থগৌিবময় তবনদ্রপানহি মি সৃ্তিনক এক কেপায় ধম্ীয় উন্মপাদেপা 
বনে উপহপাস কিনিে। এই তবশৃঙ্ে সমনয় একজে ‘অতশতষিি’ মপােুি 
‘িদ্রনেপাকনদি’ িপািপায় ‘মূখ্’, যপাি িপািপা ‘অলেীে’, গ্রপাম্ িীব্র কেপায় থবপাঝপায়- 
তঠক থযমে কতবয়পাে ও যপারিপাওয়পােপািপা- এই মপােুিতট তবেনয়ি হপাতস মুনখ তেনয় 
এনস দপাঁড়পানেে সমপানজি মুনখপামুতখ। ইংনিজ-িক্তিপা যখে কপািনণ অকপািনণ 
তহনু্ শপান্রেি শ্রপাদ্ধ কিনছে প্কপানশ্, তব্রতটশ সপাম্পাজ্ যখে িপাঁি তহংস্রিম 
স্তনি থপঁনছনছ, খৃস্টধম্ যখে সপাম্পাজ্বপানদি অ্রে তহনসনব আত্প্কপাশ 
কিনছ িখে িপামকৃষ্ণ পিমহংনসি উদয়। 

সপামপাতজক ও িপাজনেতিক এই পতিতস্তিনি তগতিনশি কেপায় তেিনি 
হনে প্েনমই আনস ওঁি ব্তক্তগি জীবে সম্বনন্ধ দু’একতট কেপা। বদেতন্ে 
জীবনে উতে তকন্তু কখেই প্েপাগি সপামপাতজক থকপাে তেয়ম কপােুনেি ধপাি 
ধপানিে তে। েপাট্ জগনি মেপ্পাণ তদনয় কপাজ কিপাি মনধ্ িেনি েপাকে 
অপতিতমি মদ্পপাে ও িূড়পান্ত তবশৃঙ্ে যপাপে। এইিকম টপােমপাটপানেি সময় 
১৮৮৪ সপানেি ২৪থশ থসনটেম্বি তগতিনশি জীবনে ঘনট থগে তবিপাট এক 
পতিবি্নেি ঘটেপা। িখে তগতিনশি প্নযপাজেপায় স্টপাি তেনয়টপানি অতিেীি 
হনচ্ ওঁি তেনজি িিেপা বিিে্েীেপা যপানি বিিনে্ি িুতমকপায় অতিেয় 
কিনছে তবনেপাতদেী। েষিণীয় থয থস সময়কপাি িষিণশীে সমপানজ উেটপুিপাণ 
তহসপানব পুরুি িতিনরি থমনয়নদি তদনয় অতিেয় কিপাে তছে তগতিনশি এক 
ববপ্লতবক তসদ্ধপান্ত। এই েপাটনক ওেপাি তেনজি থকপাে িতিরি তছে েপা। েপাটকতট 
সপাধপািণ মপােুনিি কপানছ খুবই জেতপ্য় হনয়তছে এবং থেপাকমুনখ িপাি প্িপাি 
হনয়তছে। দতষিনণবেনিি িক্ত-তশি্িপা পিমহংস িপামকৃষ্ণনদবনক থসতদে 
সন্ধ্পায় েপাটকতট থদখপানি তেনয় আসপাি প্স্তপাব কিনে তগতিশ ঠপাকুনিি জে্ 
বনক্স একটপা আসে তবেপামূনে্ তদনি িপাজী হনেও অে্পাে্ সতঙ্সপােীনদি 
থেনক প্নবশ মুে্ তেনয় তছনেে। ঠপাকুিনক সম্পানেি সনঙ্ আপ্পায়ে কনি 
ওঁনদি সবপাি জে্ বসপাি ব্বস্পা কনি তদনয় সনন্ধ্ি মুনখ তগতিশ তকন্তু 
তেনয়টপাি থছনড় বপাতড় িনে যপাে। েপাটকতট থদনখ িপামকৃষ্ণনদব এক কেপায় 
অতিিূি হনয় তছনেে যপা আমিপা পিবি্ী সমনয় তবতিন্ন থেখপাি মনধ্ পপাই। 
বিিে্েীেপাি থসতদনেি ‘থশপা’ তগতিনশি জীবনে আি িপাি সনঙ্ বপাংেপা িেপা 

থকপােকপািপাি েপাটনকি জগনি একটপা ববপ্লতবক পতিবি্ে এনে তদে। ঠপাকুি 
িপামকৃষ্ণনদব বিিনে্ি অতিেয় থদনখ অতিিূি হনয় মন্তব্ কনি তছনেে 
‘এঁিপা আসে েকে সব একপাকপাি কনি তদে’। কেপাকতট থেপাকমুনখ তগতিশ 
পনি শুেনি পপাে। এি পনি তবতিন্ন সমনয় িপাসমতণি বপাগপাে দতষিনণবেি 
থেনক তবতিন্ন জপায়গপায় তগতিনশি ঠপাকুনিি সঙ্েপাি কিপাি সুনযপাগ হয় আি 
এই সময়টপাই তগতিনশি জীবনে তদ্িীয় ‘পপাতেপে’ তহনসনব উপতস্ি হয়। 
প্েম দশ্নে তগতিশ ঠপাকুনিি কপানছ তেনজি পতিিয় তদনয়তছনেে একজে 
পপাপী তহনসনব। ঠপাকুি ওঁি এই ‘পপাপ’ থঘপািপাবপাি জে্ ৺মপা-িবিপাতিণীি 
কপানছ প্পাে্েপা কিনি বনেে এবং তগতিশ িপানি সময়পািপানবি অজুহপাি তদনয় 
প্পাে্েপা কিনি িপাজী েপা হনে তগতিনশি কপানছ ঠপাকুি ‘বকেমপা’ তেনয় থেে 
ওঁি হনয় পপাপ মকুনবি জনে্ আতজ্ জপােপাবপাি। ঠপাকুনিি কপানছ এই দপায়িপাি 
তদনয় তগতিশ থযে হপাঁপ থছনড় বপাঁিনেে আি িপাি সনঙ্ ক্মশ িপাঁি হপাতিনয় 
যপাওয়পা ধম্-তববেপাস েিুে এক ব্পাখ্পা তেনয় তেনি আসনি শুরু কনি। উপতি 
তহনসনব ঠপাকুনিি কপানছ থপনেে ‘পপাপ’ এবং ‘পপাপী’ি সম্বনন্ধ েিুে এক 
ব্পাখ্পা। ঠপাকুি িপাঁনক থবপাঝপানি সষিম হনেে থয সব সপাধু-সনন্তি থযমে 
অিীি আনছ থিমতে সব পপাপীিও িতবি্ৎ আনছ। থবদপান্তবপানদি ব্পাখ্পাও 
থযে েিুে কনি থপনেে এক গ্রপাম্ মপােুনিি থেনক একপান্ত গ্রপাম্ ও িতেি 
িপািপায়। ওঁি বদেতন্ে জীবনেও এে এক অদু্ভি পতিবি্ে। উতে িখে 
সংসপাি ও কম্জীবনেি বদনে সব্ি্পাগী সন্ন্পাস জীবে িপাইনে ঠপাকুি আনদশ 
কিনেে কনম্ি মনধ্ থেনক সপাধপািণ তেিষিি মপােুনিি জে্ ‘ে্পাটপাি থেনক 
থেপাকতশনষি’ তদনয় যপাবপাি জে্। তগতিশ এক কেপায় আনদশ তশনিপাধপায্ কনি 
জীবনেি থশি তদে পয্ন্ত গুরুি আনদশ পপােে কনি থগনেে। েষি্ কিপাি 
তবিয় হে ১৮৮৪ সপানেি ২৪থশ থসনটেম্বি থেনক ঠপাকুনিি প্য়পাণ ১৬ই 
অগপাস্ট ১৮৮৬ সপাে পয্ন্ত সময়টপা তকন্তু খুব থবশী েয়। প্েম দশ্নেি 
অল্প সময় পনিই ঠপাকুনিি গে-থিপাগ হবপাি পি তগতিশ শ্পামপুকুনিি বপাতড় 
থেনক কপাশীপুি উদ্পােবপাটীনি থশি মুহূি্ পয্ন্ত ঠপাকুনিি থসবপায় তেনজনক 
তেনয়পাতজি কনি তছনেে। তগতিনশি জীবনে এে এক েিুে অধ্পায়। মদ এবং 
তবেপাস তবহীে েিুে এই সিে জীবেযপারিপাি সম্বনন্ধ থেপানক তজনগ্স কিনি 
েপাকনে উতে বেনিে ‘পপাপ িপাখপাি এি বড় একটপা জপায়গপা আনছ আনগ 
জপােনে িুতটনয় আিও একটু পপাপ কনি তেিপাম’। ঠপাকুনিি ম্রেতশি্নদি 
মনধ্ প্পায় সকনেই তগতিনশি থিনয় বয়নস অনেক কম হনেও ওঁনদি মনধ্ 
তগতিনশি প্তি একটপা শ্রদ্ধপা তমতশ্রি সম্ক্ বিপাবিই তছে। থবেুড় মঠ 
থেনক এঁিপা অনেকবপাি স্টপাি ও অে্পাে্ মনঞ্চ তগতিনশি েপাটক থদখনি 
এনসনছে। মপাগ্পানিট থেপাবে িতগেী তেনবতদিপা েপানম পতিিয় পপাবপাি আনগ 
১৮৯৮ সপানে স্টপাি তেনয়টপানিই বেপামীজী ওঁনক জেসপাধপািনণি সনঙ্ পতিিয় 
কতিনয় থদে। বেপামীজীি ও অে্পাে্ গুরুিপাইনদি সনঙ্ তগতিনশি কনেপাপকেে 
এবং পরিপােপাপ আজ ইতিহপানসি দতেে। 

তগতিনশি অতিেয় জীবে শুরু হয় ১৮৬৭ সপানে যখে ওঁি বয়স 
তছে থিইশ। আি েপাট্কপাি তহনসনব িিেপা শুরু কনিে থিতরিশ বছি 
বয়নস ১৮৭৭ সপানে। এই বদ্ি িূতমকপা উতে তেষ্পাি সনঙ্ আমৃিু্ পপােে 
কনিে ১৯১২ সপাে পয্ন্ত। ওেপাি তেনজি িিেপা থমপাট আতশতট েপাটক যপাি 
মনধ্ আটতট অসমপাপ্ত। অনে্ি িিেপাি েপাট্রূপ থদে প্পায় এক িজে যপাি 
মনধ্ বতঙ্কনমিই সপািতট। ঐতিহপাতসক, সপামপাতজক, থপৌিপাতণক, বেপানদতশকিপা 
ও হপাস্িনসি তবিয়বস্তুই তছে তগতিনশি েপাট্ িিেপাি প্ধপাে তবিয়। এ 
ছপাড়পা অে্পাে্ িিেপাি মনধ্ উনলিখনযপাগ্ হে থছপাটগল্প ২৫তট, কপাব্ ১তট, 
জীবেী ১তট, িপামকৃষ্ণ ও তবনবকপােন্ আি তহনু্ ধনম্ি ওপি প্বন্ধ ১৮তট, 
েপাটক সম্বন্ধীয় প্বন্ধ ১৪তট, সপামপাতজক থপ্ষিপাপনটি ওপি প্বন্ধ ২তট, গপাে 
১৩৭০তট, তবজ্পাে তবিয়ক প্বন্ধ ২তট। তগতিনশি থমৌতেক িিেপা অে্ িপািপায় 
অেূতদি হয় যপাি মনধ্ উনলিখনযপাগ্ হে, বুদ্ধনদব-িতিি ইংিপাতজনি (যপা 
েন্নেি Court Theater-এ অতিেীি হয়), েে-দময়ন্তী েিপাসী িপািপায়, 
তবল্বমঙ্ে ইংিপাতজনি (িতগেী তেনবতদিপা সম্পাতদি) ও তিত্-িমকপ্দ েপাটক 
‘তবপদ’ তহতন্নি ‘দুতখয়পা’ েপানম, যপা এেপাহপাবপানদ বহু িজেী অতিেীি হয়। 
তগতিনশি সমূ্ণ্ িিেপা পপাঁিতট খনণ্ড প্কপাতশি থমপাট ৩৭১৭ পৃষ্পায়।   

তগতিনশি তেনজি হপানি বিতি েটতশল্পীনদি মনধ্ তবখ্পাি তছনেে 
অমৃিেপাে তমরি, অমৃিেপাে বসু, েীেমপাধব িক্বি্ী, অনঘপািেপাে পপাঠক, 
প্নবপাধ থঘপাি এবং তেনজি সন্তপাে সুনিন্দ্রেপাে থঘপাি, তযতে দপােীবপাবু েপানম 
েপাট্জগনি তবখ্পাি। েতটনদি অনেনকি মনধ্ তবনেপাতদেী, িপািপাসুন্িী ও 
তিেকতড় তবখ্পাি হনয়তছনেে। এঁনদি অতিেয় সম্বনন্ধ বহু তবদগ্ধ েপাট্ 
ব্তক্তনত্বি অনেক থেখপা আনছ।  

তগতিনশি দুি্পাগ্ হে িেপাকতেি তশতষিি সমপাজ তগতিশনক খণ্ড 
খণ্ড কনি তছন্ন তবতচ্ন্ন কনি তবিপাি ও মন্ত্ব্ কনিনছ। থযমে ‘এইখপানে 
িপামকৃনষ্ণি প্িপাব’, ‘এইনট তবনবকপােনন্ি কপানছ থশখপা’, ‘এইনট িখেকপাি 
দশ্কনদি খুশী কিপাি প্পাঁি’ ইি্পাতদ। িপািপা থকউই তগতিনশি সৃজেী 
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প্তিিপাি পতিিয় থখপাঁজপাি থিটিপা কনিতে। অবশ্ই তগতিশ িপামকৃনষ্ণি তশি্, 
তবনবকপােনন্ি অন্তিঙ্ গুরু-ভ্পািপা। তকন্তু িপাঁি থিনয়ও গুরুত্বপূণ্ তবিয় 
হে- থকপাে সমপানজ িপামকৃষ্ণ-তবনবকপােন্-তগতিশিনন্দ্রি জন্ম, পুতটি, তবকপাশ 
ও কম্কপাণ্ড, সমপাজ তববি্নেি থকপাে সতন্ধষিনণ িপাঁনদি আতবি্পাব এবং থস 
তববি্নে িপাঁনদি িূতমকপা তক- িপাি তবিপাি কিপা। তগতিশ বপাবুিপা েপাট্তশল্পনক 
বড়নেপানকি জেসপাঘি থেনক থবি কনি এনে অি্ন্ত সেে িপানব সপাধপািণ 
মপােুনিি অনে্ি ওপি দপাঁড় কিপানেে। বহু দতিদ্র ও সপাধপািণ মপােুি একনরি 
বনস থযমে েপাটক থদখনিে থিমতে িপানদি িপাতহদপাি প্তিেেেও েপাটনক 
ঘটপানিে। কপািণ তগতিশ মনেপ্পানণ তববেপাস কিনিে বপাস্তব জীবে থেনকই 
েপাটনকি সৃতটি। এইখপানেই তগতিনশি সনঙ্ সমসপামতয়ক িেপাকতেি ‘তশতষিি 
বপাঙ্পােীি’ একটপা িেপাি গনড় উঠে। িপানদি তবিপানি তগতিশ হে পপাঠশপােপায় 
তশতষিি ইসু্ে থেে কিপা থছনে। িপাঁি আেুষ্পাতেক তশষিপা পপাঠশপােপায় আি 
বপাতকটপা ঘনি বনস। ইংনিনজি িপাকুতি যপানদি কপানছ তছে বেগ্েপানিি সুখ 
িপানদি সনঙ্ থগপাড়পানিই তগতিনশি ছপাড়পাছপাতড়। উপিন্তু তিতে ‘থসনকনে’, 
‘কুসংস্পািপাচ্ন্ন’, আি তছনেে ‘থেতটি’ কতব ঈবেি গুনপ্তি গুণমুগ্ধ আি 
তদগম্বি কেনকি প্পায়-তশি্, তেনজ হপাে আখড়পাইনি গপাে বপাঁধনিে। সুিিপাং 
তগতিশ প্েম থেনকই তেজনশ্রেী থেনক তবতচ্ন্ন। তগতিনশি তিন্তপািপাবেপা গনড় 
উনঠনছ িপাঁি ‘থছপাটনেপাক’ দশ্কনদি তেনয়, বপািপাঙ্েপা-অতিনেরিীনদি তঘনি, 
িপাঁি সমপাজিু্ি অতিনেিপানদি তেনয়। তিতে তেনয়টপািওয়পােপা শুধু েে, 
মধ্তবনত্ি ষুিদ্র প্পাঙ্নে তিতে তছনেে ‘মপািপাে’ যপারিপাওয়পােপা। িেপাকতেি 
‘িদ্র’-সমপাজ থেনক তগতিশিপা থপনয়তছনেে শুধু তধক্পাি, উপহপাস আি 
কপাপুরুনিপাতিি তটটতকতি আি কুরুতিপূণ্ ব্ঙ্। েনেই েপা দীঘ্বেপানসি মি 
তগতিনশি উতক্ত “অতিনেিপাি শবনদনহি সংস্পাি-স্পাে পপাওয়পা কটিকি হয়”। 
প্পানণি ঝঁুতক তেনয় েীেদপ্নণি অতিেয় কিপাি পি সিকপািী তেনদ্নশ 
েপাটনকি অতিেয় বন্ধ কিনি হয়। ১৯০৫ সপানে বঙ্িঙ্ আনন্পােনেি থসই 
উত্পাে সমনয় তগতিনশি তসিপাজুনদেৌেপা েপাটকতট জেমপােনস িীব্র প্তিতক্য়পা 
জপাগপানে িৎকপােীে শপাসক থগপাষ্ী আইে প্নয়পাগ কনি এই েপাটনকি 
অতিেয় তেতিদ্ধ থঘপািণপা কনিে। পনি তবপ্লবী তবতপে িন্দ্র পপাে বনেতছনেে 
থকপােকপািপাি েপাটক জেমপােনস জপািীয়িপানবপাধ ও থদশনপ্ম জপাগপানি প্িূি 
সপাহপায্ কনিনছ।িপািনি আবহমপােকপাে ধনি জ্পাে মপানগ্ি সু-উচ্ তশখনি 
থবদ, থবদপান্ত, উপতেিনদি তবমূি্ তিন্তপায় সপাধপািণ মপােুি থকপানেপাতদেই উঠনি 
পপানিতে। েীনিকপাি অসংখ্ মপােুনিি জে্ িতক্তমপাগ্, সপাকপাি থদবিপা, প্তিমপাই 
হে ধনম্ি রূপ। থকপােকপািপাি ‘িদ্র’ সমপানজি শপাসনে এই গপাে-যপারিপাি 
থষিনরি অন্তি এই বপাধপা িপাঙে। যপারিপা ও শনখি তেনয়টপাি সৃতটি কিে বড় এক 
দশ্ক থগপাষ্ী। িপািই েনে সম্ভব হে গণ-তেি্ি থপশপাদপাি েপাট্শপােপাি সৃতটি। 
তগতিশিন্দ্র এই গণ ঐতিনহ্ি েে, েপাট্শপােপায় কতবগপাে-পপাঁিপােীি প্তিতেতধ। 

১৯১২ সপানেি ৯ই থেব্রুয়পাতি এক বি্ণমুখি িপানি ১টপা থবনজ কুতড় 

তমতেনট (বপাংেপা মনি ৮ই থেব্রুয়পাতি) থকপােকপািপায় তেনজি বপাতড়নি তগতিশ 
িন্দ্র থঘপানিি অতন্তমবেপাস শ্রীিপামকৃষ্ণ িিনণ তবেীে হে গুণমুগ্ধ িক্ত, বনু্ধ, 
আত্ীয় বেজনেি সনঙ্ অসংখ্ েপাট্কম্ীি উপতস্তিনি। পনিি তদে সকপাে 
হনে থকপােকপািপাি তবখ্পাি গুণীজনেি উপতস্তিনি প্পায় সহস্র মপােুনিি 
উপতস্তিনি কপাশী তমনরিি ঘপানট িপামকৃষ্ণ-হতিনবপাে র্তেনি িন্েকপাঠ, ধুেপা 
ও কপূ্নি বপাগনদতবি বিপুনরিি থদহ িনস্ পতিণি হে। 

তগতিনশি জীবেী ও েপাট্তশনল্পি উপি ওঁনক তেনয় বহু মপােুি 
তেনখনছে ও মন্তব্ কনিনছে। এঁনদি মনধ্ উনলিখনযপাগ্ কনয়কজনেি েপাম 
উনলিখ কিনি হনে প্েনমই বেনি হয় কেপামৃি-কপাি শ্রী ‘ম’-এি েপাম। 
এি পনিই আনস অতবেপাশ িন্দ্র গনঙ্পাপপাধ্পায়, থহনমন্দ্রেপাে দপাশগুপ্ত, কুমুদবনু্ধ 
থসে, িতগেী তেনবতদিপা, সপািদপােন্ মহপািপাজ, অনিদপােন্ মহপািপাজ, বেপামী 
তবনবকপােন্, তদেীপ কুমপাি িপায়, শ্রীশ িন্দ্র মতিেপাে, তক্নস্টপােপাি ঈশপািউি, 
তকিণ িন্দ্র দত্, তবনেপাতদেী দপাসী, প্পািীনমপাহে মুনখপাপপাধ্পায়, মতিেপাে থঘপাি, 
িপানমন্দ্রসুন্ি তরিনবদী, িূনপন্দ্রেপাে বসু, সুনিশ সমপাজপতি, ষিীনিপাদপ্সপাদ 
তবদ্পাতবনেপাদ, অহীন্দ্রেপাে থিৌধুিী, িপাসতবহপািী সিকপাি, তশতশি কুমপাি িপাদুড়ী, 
বীনিন্দ্রকৃষ্ণ িদ্র, তবধপায়ক ি্পািপায্, িপােু বনন্্পাপপাধ্পায়, অতেে িন্পাপপাধ্পায়, 
পপাহপাড়ী সপাে্পাে, উৎপে দত্, থসৌতমরি িন্পাপপাধ্পায়, অতজনিশ বনন্্পাপপাধ্পায় 
ও েপাট্ জগনিি সনঙ্ যুক্ত আিও অনেক গুণী মপােুি। 

বড় পদ্পায় মহপাকতব তগতিচিন্দ্র িেতচ্নরি েপাম িুতমকপায় পপাহপাতড় 
সপাে্পানেি সেে অতিেনয়ি পি তববেরুপপাি কণ্ধপাি িপাসতবহপািী সিকপানিি 
অেুনিপানধ উতে এতটি েপাট্রূনপ থবশ তকছুতদে অতিেয় কনি তছনেে। 
আধুতেক তেনয়টপানিি যুনগ েপান্ীকপাি থগপাষ্ীি প্নযপাজেপায় ১৯৭২ সপানে ৫ই 
তিনসম্বি তেনয়টপাি থিপানিি কেপামতন্ি থপ্ষিপাগৃনহ ‘েটী তবনেপাতদেী’ েপাটকতট 
মঞ্চস্ হয়। তবংশ-শিপাব্ী পতরিকপাি ১৯৬৫ শপানেি শপািদীয়পা সংখ্পায় 
তিত্িঞ্জে থঘপানিি থেখপা ঐ অতিনেরিীি জীবেী তেি্ি একতট গল্প থেনক 
এতটি েপাট্রূপ থদে ‘থশি আেগপাে’, তিে পয়সপাি পপােপা’ বপা ‘েপাট্কপানিি 
সন্ধপানে ছ’তট িতিরি’ খ্পাি েপাট্নগপাষ্ী। উৎপে দত্ সত্নিি দশনক তমেপাি্পা 
তেনয়টপানি ‘কনলিপাে’ ও ‘অঙ্পাি’ প্নযপাজেপাি পি থবপানম্ব শহনি একটপা কপানজ 
েপাকপা কপােীে থগ্রেিপাি হনয় আে্পাি থজনে ও িপািপনি থকপােকপািপায় দমদম 
থসন্টপাে থজনে তকছুতদে কপািপাবপানসি পি মুতক্ত থপনে প্েম প্নযপাজেপা কনিে 
‘তটনেি িনেপায়পাি’ যপা তছে ওঁি তগিীশ থঘপানিি প্তি এক শ্রদ্ধপাঘ্। ওঁি 
সমসপামতয়ক অতিনেিপা িপােু বনন্্পাপপাধ্পানয়ি থেনক অেুনপ্িণপা থপনয় তগতিশ 
থঘপানিি েপাট্ তশল্প তেনয় িি্পা কনি েটগুরুনক আতবষ্পাি কনিে ও তগতিনশি 
েপাট্ জীবে তেনয় ‘তগতিশ মপােস’ েপানম একটপা সমূ্ণ্ বই থেনখে যপা উতে 
ওেপাি েপাট্ জীবনেি সহকম্ী িপােু বনন্্পাপপাধ্পায়নক উৎসগ্ কনিে।  

 
গ্রন্থঋণঃ 
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২) শ্রী িপামকৃষ্ণ ও বঙ্ িঙ্মঞ্চ- েতেেীিঞ্জে িন্পাপপাধ্পায়। 
৩) তগতিশ মপােস – উৎপে দত্
৪) Towards A Revolutionary Theatre By Utpal Dutta 
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সপাংবপাতদক িরুণ কুমপাি থগপাবেপামী, েপাট্ তবশপািদ তবপ্লব দপাশগুপ্ত ও থনেনহি পুরি থকৌস্তি িপায় 
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ষুিতদিপাম িপাকেপাদপাি িমেপা থবৌতদনক তেনয় পঞ্চমবপাি জপাপপানে 
থগনেে পুরি, পুরিবধূ এবং েপািেী েুিপা বপা খুকুি টপানে। দপাদপা 
থবৌতদ েপািেী খুকুনক খুবই িপােবপানসে। িপােবপাসপািই থিপা কেপা। 
তবনদনশ েপাকপাি জে্ েপািেী বপাংেপা কতবিপা খুব একটপা জপানে 

েপা। থবৌতদ থকপানেপা এক ছুতটি তদে সকপানে েপািেীনক অন্নদপাশংকি িপানয়ি 
“থিনেি তশতশ িপাঙ্নেপা বনে খুকুি পনি িপাগ কি” কতবিতট থশখপানচ্ে। 
খুকু যখে একটপা থব্রক থেওয়পাি জে্ অে্ ঘনি থগে, িখে ষুিদ্ দপা 
থবৌতদনক তজনজ্স কিনেে যতদ থকপানেপা তশশু-দিদী ব্তক্ত এনস প্শ্ন কনি 
খুকুি েপাগপানে তশতশটপা এনেপা তক কনি? খুকু তেচিয়ই উঁিু িপাক থেনক িপাি 
েপাগপানেি বপাইনি থেনক থিনেি তশতশ েপাতমনয় আনেতে। জপাপপানে িপান্নপাি 
সিঞ্জপাম, েপােপা িকম মশেপা, থিনেি তশতশ উঁিু িপানকই েপানক। খুকুি মপা-ই 
হয়নিপা থিনেি তশতশ েপাতমনয় থিনখনছ খুকুি বপাবপানক থদনব। বপাবপা হয়নিপা 
িপাি বস্ থক থিে থদনব যপানি পনিি প্নমপাশেটপা বপাবপানকই থদওয়পা হয়। 
তশতশটপা থয খুকুি কপাকপা েপাতমনয় িপানখতে এটপাও থজপাি তদনয় বেপা যপানচ্ েপা, 
কপািণ কপাকপানক েপাতক থদনশ থেিৎ পপাঠপানেপাি কেপা হনচ্। জপাপপানেি মি 
উন্নি থদশ থছনড় ব্পাঙ্পানেপাি বপা সল্টনেনকি থসকটি েপাইনি ট্পান্সেপানিি 
থকপানেপা মপানে হয়? বস্ থক থিে তদনয় এই ট্পান্সেপািটপা আটকপানিই হনব।

থবৌতদ বেনেে, িপাি মপানে থগপাপনে থিে অনেনকই থদয়। থবিপািপা 
খুকু অি তকছু েপা থজনে থিনেি তশতশটপা থিনঙ্ থেেনেপা বনে থিপামিপা 
সবপাই ধিপা পনড় থগনে। দপাদপা বেনেে, িপা যিই বনেপা, থিপামপাি তেনজি 
থছপাট তপনসমশপাই সিকপাতি অতেনসি অি বড় একজে জপাঁদনিে অতেসপাি, 
যপাঁি আনয়ি সনঙ্ গতচ্ি সম্তত্ি তমে তকছুনিই কিপা যপাতচ্ে েপা বনে 
উঁিু মহনে কি থিে খিি কিনি হনয়তছে মনে আনছ? থবৌতদি সনঙ্ সনঙ্ 
ঝপাঁঝপানেপা উত্ি, আহপা হপা, থিপামপাি তেনজি থছপাট িপাই প্েুলি িপাকেপাদপাি, 
মপাতল্টে্পাশেপাে থকপাম্পাতেি উঁিু পনদি অতেসপাি। মুম্বপাইনয়ি পপােশপােপাি এক 
বপাি-ি্পান্সপানিি সনঙ্ অনবধ সম্নক্ তেনজি েপাম জতড়নয় যপাওয়পাি জে্ 
থেপাক জপােপাজপাতে হওয়পাি হপাি থেনক এবং গৃহশপাতন্ত বজপায় িপাখপাি জে্ 
তবতিন্ন জপায়গপায় কি তেটপাি থিে খিি কনিতছে িুনে থগছ তক?

থব্রনকি পনি েপািেী ঠপাকুমপাি কপানছ িনে এনসনছ। এনস থদখনছ 
িপাি থিনেি তশতশি কতবিপা তেনয় ঝগড়পা িেনছ। িনব ঝগড়পাি তবিয়বস্তু 
থস তকছুই বুঝনি পপািনছ েপা। থিনেি তশতশটপা অ্পাতক্সনিন্পাতে থিনঙ্ থগনছ, 
িপাই তেনয় এি কেপা বেপাি তক েপাকনি পপানি?

ষুিদ্ দপা িমেপা থবৌতদনক থবপাঝপানচ্ে, থিে থদওয়পাি িীতি আনগও 
তছে, এখনেপা আনছ, িতবি্নিও হয়নিপা েপাকনব। এই থদনখপা েপা, িূনিি 
িপাজপা গ্রপাম বপাংেপাি ক্পাবেপা িবঘুনি দুনটপা থছনেনক তক িকম থিে তদে! 

থবৌতদ বেনেে, িুতম এি মনধ্ থিে থদওয়পাি তক থদখনে? দপাদপা 
বেনেে, বপানঘি িনয় িীি দপাঁিকপপাতট েপাগপা দুনটপা থছনেনক িূনিি িপাজপা 
তিে তিেনট বি তদনেে থকে? কপািণ তেিীহ দুনটপা থছনে িূনিি িপাজপাি 
মপাহপাত্্ থদশ তবনদনশ প্িপাি কিনব এবং “দুনটিি দমে আি তশনটিি পপােে” 
আপ্ত বপাক্তট কপানজ েপাগপানব। শুতন্ি িপাজপা এবং হপালিপাি িপাজপা দুজনেই 
এি প্মপাণ থপনয়নছে। হীিক িপাজপাও এমে প্মপাণ থপনেে থয জেগনণি 
থ্পাগপানে িপাজপা তেনজই গেপা থমেপানেে “দতড় ধনি মপাি টপাে, িপাজপা হনব খপাে 
খপাে”। এখপানেও পপাঁি বছি অন্তি দতড় ধনি টপাে মপািপা হনচ্, তকন্তু িপাজপা 
খপাে খপাে হনচ্, েপাতক দতড়টপাই তছঁনড় যপানচ্ থসটপা তেি্ি কিনছ তমতিয়পা, 
পুতেশ ও স্পােীয় প্শপাসনে কিটপা থিে থদওয়পা হনয়নছ িপাি ওপি।

ষুিদ্ দপা িমেপা থবৌতদনক সি্তজৎ িপানয়ি পনেি পপাঁিপােী তসনেমপা 
কিপাি সময় িপাঁি আতে্ক সংকনটি কেপা মনে কতিনয় তদনেে। সি্তজৎ 
িপায় পতচিম বপাংেপাি িৎকপােীে মুখ্ম্রেী তবধপাে িন্দ্র িপানয়ি সনঙ্ থদখপা 
কনিে এবং গ্রপাম উন্নয়ে দপ্তনিি তমঃ মপােুনিি কপানছ িপাঁনক থযনি হে এবং 
িেতচ্নরিি সপািপাংশটপা থবপাঝপানি হে। ওেপানদি আপতত্ হতিহি গ্রপাম থছনড় 
শহনি িনে যপানব থকে? আি িপা ছপাড়পা গ্রপানমি অি কপাশেুে থদতখনয় েপাি 
তক? কপাশেুে তদনয় তক গ্রপানমি ব্বসপা বপাতণজ্ িপাে হনব? এগুনেপা পপাল্টপানি 
হনব। সি্তজৎ িপায় অতিকনটি হপাতস থিনপ বেনেে, এগুনেপা পপাল্টপানে 
সদ্প্য়পাি তবিূতিিূিণ বনন্্পাপপাধ্পানয়ি ্রেী আপতত্ কিনবে। িমেপা থবৌতদ 
মনে কতিনয় তদনেে তবজয়পা িপানয়ি থেখপা “আমপানদি কেপা” বইটপানি তিতে 

পনড়নছে। ষুিদ্ দপা বেনেে এটপা থবপাধহয় তিেপাইেি অনয়ে। দপাদপা বেনেে, 
এই ধি িুতম িপাগ কনি আতহিীনটপােপায় বপানপি বপাড়ীনি িনে যপাও এবং 
প্পাতসি িনয়নস বে থয এক মপানসি আনগ আি আসছ েপা। তকন্তু দু এক 
তদে পনিই আেমপািীি িপাতবগুনেপা তঠকমি িপাখপা হনয়নছ তক েপা এই অজুহপানি 
িনে আস েপা? থবৌতদি ঝপাঁঝপানেপা উত্ি, থস থিপা িুতম পনিি তদেই বপাবপা 
মপানক থিে তদনয় আস, িপাই থিপা িনে আতস।

থমপাদেপা কেপা থিে সবপাইনক তদনি হয়। থছপাট িপাজ্ বড় িপাজ্নক থিে 
থদয়। থগপায়পাতেয়নিি িপাজপা, পপাতিয়পােপাি িপাজপা, কুিতবহপানিি িপাজপা বেপাধীে 
হনেও বৃতটশ িপাজশতক্তনক থিে তদনয়নছ। বপােী এবং সুগ্রীব িপামনক থিে 
তদনয়নছ। সুগ্রীব িপামনক তঠক থিেই বিপাবি তদনয় যপানচ্। বপােী একবপাি 
িপামনক িুে কনি অে্ থিে তদনয় থেনেনছ, েনে বপােীনক থবনঘপানি প্পাণ 
হপািপানি হে। আনি বপাবপা থমতশে অনয়ে তদনয় তক আি মপাছ িপাজপা যপায়? সব 
থিে তেচিয়ই এক েয়।

সীিপানক িপাবণ তকিে্পাপ কনি তেনজি থদনশ তেনয় থগনছ। সুন্িী 
্রেী সীিপাি জে্ িপাক্ কমনপ্লকশপানেি িপাম তিতন্তি। েংকপা িপানজ্ি থকপানেপা 
খবি ইন্পািনেনট পপাওয়পা যপানচ্ েপা। সীিপা থকমে আনছ, তক কিনছ, কিটপা 
কপাঁদনছ, িপানমি জে্ আনদৌ কপাঁদনছ তকেপা, তকংবপা েংকপাি অে্পাে্ সুদশ্ে 
বীয্বপাে িপাজপুরুিনদি তদনক েজি িনে যপানচ্, তক খপানচ্, সনঙ্ থিপা 
টপাকপাপয়সপা থেই থয তকনে খপানব। যতদও বেবপানস টপাকপা েপাকপাি কেপাও 
েয়, িনব সীিপা তবপদ আপনদি জে্ তকছু টপাকপা েুতকনয় িপাখনেও িপাখনি 
পপানি (থযমে িমেপা থবৌতদ তকছু টপাকপা েুতকনয় িপানখে)। তকন্তু মুশ্ তকে হনচ্ 
অনযপাধ্পাি কপানিতন্স থেপাট থিপা েংকপায় অিে। থসপােপাি গয়েপাও িপামনক পে 
থবপাঝপানেপাি জে্ জঙ্নে থেেনি থেেনি থগনছ। যতদও সীিপাি বেবপানস 
গপানয় অি গয়েপা েপাকপাি কেপা েয়। যপাইনহপাক, সীিপাি থকপানেপা খবিই পপাওয়পা 
যপানচ্ েপা। থকপানেপা তসনক্ট এনজতন্স, স্পাই, প্পাইনিট থগপানয়ন্পা, থব্পামনকশ, 
থেেুদপাি মি কপাউনকই পপাওয়পা যপানচ্ েপা। িখে তবিীিণনক থিে তদনয়ই 
িপানমি কপায্ তসতদ্ধ হে। িনব এি জে্ তবিীিনণি িতিনরি তিিতদনেি মি 
একটপা কেঙ্ক থেনক থগে। ঘনিি শত্রু ---েপাঃ েপাক, িপামিক্ত হেুমপানেি 
সংখ্পা কম েয়। িপাি মপানে থিনেি তবতেমনয় কেঙ্ক? ষিতি তক?

েুিপা বপা খুকু অনেকষিণ ধনি ওনদি কেপা শুেতছে। থবপাঝপাি থিটিপাও 
কিতছে। সবপাই থিেপা িতিরি। তকন্তু আনেপাি্ তবিয়বস্তু মপােপায় ঢুকনছ েপা। 
থিনেি তশতশটপা হয়নিপা হপাি েস্ থক পনড় তগনয় থিনঙ্ থগনছ। এি মনধ্ 
িপাি বপাবপা, কপাকপা, বপােী, সুগ্রীব, িপাম, সীিপা, তবিীিণনদি থটনে আেপাি 
থকপানেপা মপানে হয়? ওি মপােপায় ট্পােনজন্ হনয় থবতিনয় যপানচ্, থিিনি ঢুকনছ 
েপা। থঢপাকপাি কেপাও েয়। সীিপাি থিপা িপানমি জে্ কপাঁদপাই উতিি। িপানমিও 
উতিি কপাঁদপা।

িমেপা থবৌতদ দপাদপানক বেনেে, “হ্পাঁ থগপা আমপানক থকউ যতদ তকিে্পাপ 
কনি িুতম আমপাি জে্ কপাঁদনব”? দপাদপা বেনেে, থস তক! আতম থিপা হপাউ 
হপাউ কনি কপাঁদনবপা। আি মনে মনে থগনয় উঠনেে “এমে তদে তক হনব 
মপা িপািপা”?

থিনেি ব্বহপানিি কেপা জপােপা থগে। জপাপপানেি প্ধপােম্রেী তশেনযপা 
আনব থিপাটপািনদি তক িকম থিে থদে থসটপা অবশ্ জপােপা থগে েপা। 
আমপানদি থদনশ থিনেি ব্বহপাি ওয়পাে ইজ টু েপাইি, মপানে থিপাটপ্পাে্ী 
একবপাি থিপাটপািনদি থিে থদনবে, আি তজিনে থিপাটপািিপা পপাঁি বছি ধনি 
ওেপানক থিে তদনয় যপানবে। যপাই থহপাক, থিে ব্বহপানিি কেপা েপােপািপানব বেপা 
হে, থসটপা সতঠক তক থবতঠক পপাঠকনদি তবিপায্।

অন্নদপাশংকনিি “থিনেি তশতশ” কতবিপাটপা খুকু বপা েুিপাি আি মুখস্ত 
কিপা হে েপা। ও থদখনেপা থয ঠপাকুদ্পা আি ঠপাকুমপাি মনধ্ যিই ঝগড়পা থহপাক 
েপা থকে, ওিপা দুজনেই খুব হপাসনছ। এ থকমে ঝগড়পা? 

িনব েুিপা আজকপাে খুব দুতচিন্তপা তেনয় ঘুনমপানি যপায় এবং সকপানে 
ঘুম িপাঙনে থদৌনড় িপান্নপাি জপায়গপায় তগনয় তকছু একটপা থদনখ খুব তেতচিন্ত হনয় 
ওখপাে থেনক থবতিনয় যপায়। ষুিদ্ দপা বেনেে, হয়নিপা থিনেি তশতশটপা তঠক 
আনছ তক েপা থদনখ থেয়।।  
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থছপাটনবেপাি সু্নেি বনু্ধ শুিপাতশস আমপাি মপানক স্িণ কিপায়, 
ওনকই থেখপা তিতঠ -

থসই থকপাে থছপাটনবেপাি কেপা, মপােুিটপানক িুনে যপাওয়পািই কেপা! িবুও 
িুই মনে থিনখতছস। এটপা থজনে তবতস্িও হেপাম, আবপাি থিপাি সৃ্তি-শতক্তি 
ওপি আমপাি শ্রদ্ধপাও বপাড়ে।

আমপানদি থবনড় ওঠপাি সময়নিপা আি ‘মপাদপািস থি’ বনে তকছু 
তছে েপা, পনি বড় হনয় তবনদনশ এনস এটপা তশতখ। এখে থদখতছ িপািনিও 
এটপা হয়! িনব িুই, আতম যখে বপাতেগঞ্জ গিে্নমনন্ি ক্পাস ওয়পানে পতড়, 
িখেকপাি একতদনেি কেপা আমপাি এখেও থবশ মনে পনড়। িখে থিপা 
মপাদপািস থি েপাকপাি কেপা েয়, িনব থকপাে তবনশি তদে তছে তেচিয়। কপািণ 
থসতদে আমপানদি ক্পাস-তটিপাি ইতন্িপা-তদ ব্্পাক থবপানি্ি ওপি থকে জপাতে 
েপা তেনখতছনেে -

মপানক আমপাি পনড় েপা মনে
শুধু যখে থখেনি তগনয় হঠপাৎ অকপািনণ
একটপা তক সুি গুে গুতেনয় কপানে আমপাি বপানজ
মপানয়ি কেপা তমেপায় িখে আমপাি থখেপাি মপানঝ।

থেখপাি পি ইতন্িপা-তদ যখে ব্্পাকনবপাি্ থেনক আমপানদি তদনক মুখ 
থেিপানেে, আমপাি পতিষ্পাি মনে পনড়, থদতখ উতে অনঝপানি কপাঁদনছে! থক 
থযে একজে তজনগ্স কনিতছনেপা থয ওেপাি থিপানখ জে থকে? িখে উতে 
বনেতছনেে - "বড় থহপানে বুঝনব, এখে েয়"।

থসই তদে আতম সতি্ই বুঝনি পপাতিতে থয ঐ ঠপাকুমপা-তদতদমপাি বয়সী 
ইতন্িপা-তদ থকে থকঁনদ তছনেে। যখে বুঝেপাম, িখনেপা তকন্তু আতম থছপানটপাই! 
শুধু মনে হনয়তছনেপা এই থয, ইতন্িপা-তদ িুে বনেতছনেে, িপা েপা থহপানে 
আমপাি বড় হওয়পা পয্ন্ত থিপা অন্তি মপানয়ি থবঁনি েপাকপাি কেপা!

খুব থছপাটনবেপায় মপানক তমস কিিপাম; জুনিপাি তেনি থবঁনধ থদওয়পাি 
জে্, জপামপাি থবপািপাম থসেপাই কিপাি জে্, নেপাে কিপাি সময় মপােপায় জে 
ঢপােপাি জে্, েপািনকপাে-েপাড়ু, তেমতক বপা িসবড়পা খপাওয়পাি জে্, শীিকপানে 
হপানি থবপােপা থসপানয়টপাি পড়পাি জে্, এইসব। িপািপি মপােুিটপানক আতম 
প্পায় িুনেই থযনি বনসতছেপাম, যতদও বপাবপা যিতদে থবঁনি তছনেে িি 

তদে আমপানদি তিে িপাইনক তকছুনিই মপােুিটপানক পুনিপাপুতি িুনে থযনি 
থদেতে। বপাৎসতিক পিীষিপাি েে থবনড়পানেপাি তদে, বপা িপানেপা তকছু কিপাি পি 
বপাবপানক প্েপাম কিনি থগনেই বপাবপা পপা সতিনয় তেনিে; থদওয়পানে টপাঙপানেপা 
মপানয়ি ছতবটপা থদতখনয় বেনিে "উঁহু, আনগ মপা-থক"! এছপাড়পা মপানয়ি আি 
থিমে থকপাে অতস্তত্বই েপাকনেপা েপা িখে আমপাি জীবনে। আি েপাকনবই 
বপা তক থকপানি? বনু্ধ-বপান্ধব, তক্নকট, ব্পািতমন্ে, থটতেস, েুটবে, তসনেমপা, 
পড়পানশপােপা - এইসনবি মপানঝ মপানয়ি আি জপায়গপা থহপাে েপা।

মপানক আবপাি মনে পড়নেপা থসই উতেনশি থশনি - যখে থদশ থছনড় 
তবনদনশ পপাতড় প্পায় আসন্ন। বপাবপা থবপাধ হয় প্েনম তঠকঠপাক তববেপাস কনি 
উঠনি পপানিেতে থয আমপাি পনষি এই ‘তবনদনশ-পপাতড়’ ব্পাপপািটপা আনদৌ 
ঘটপানেপা সম্ভব! তকন্তু থযতদে বুঝনেে থয আমপানক আি আটকপানেপা সম্ভব 
েয়, থসতদে কপানছ থিনক থবশ তকছু গম্ভীি কেপা বনেতছনেে, যপা শুনে 
আতম এনকবপানি আচিয্ হনয় তগনয়তছেপাম। কপািণ এি আনগ বপাবপা থকপােতদে 
আমপানক থকপাে গম্ভীি কেপা বনেেতে। বপাবপা থসতদে কেপা থশি কনিতছনেে 
এই বনে থয "্নকপােও িয় থেই, থিপামপাি মপানয়ি আশীব্পাদ সনঙ্ েপাকনব”। 
থদশ ছপাড়পাি তদে মনে হনয়তছনেপা থয বপাবপাি আশীব্পাদটপা থপেপাম তক থপেপাম 
েপা িপা তঠক থবপাঝপা থগনেপা েপা, তকন্তু বপাবপা মপািেৎ মপানয়ি আশীব্পাদটপা তঠকই 
থপেপাম! এিপি আবপাি থসই একই ঘটেপা - মপানক আবপাি িুনে থগেপাম। 
িখে তবনদনশ তেিু হওয়পাি সংগ্রপাম, পপানয়ি তেনি জতম থখপাঁজপাি সংগ্রপাম; িপাি 
ওপি মজেপাম থমনম! মপানয়ি কেপা িপাবপাি সময় থকপােপায়?

মপানক আবপাি মনে পড়নেপা যখে শুরু থহপাে আমপাি ‘তসঙ্ে-েপাদপািহুি’ 
– আমপাি তিে কে্পানক তেনয়, যখে ওনদি বনয়স মপারি ১, ৩ আি ৪! 
কপািণ থসই একই - ওনদি জুনিপাি তেনি বপাঁধপা, নেপানেি সময় ওনদি 
মপােপায় জে ঢপােপা, ওনদি জপামপাি থবপািপাম থসেপাই কিপা, এমেতক ক্নম ওনদি 
সপানেই েপািনকপাে-েপাড়ু আি িসবড়পা বপােপানেপা! থসপানয়টপািটপা এখেও ওনদি 
জে্ বপা ওনদি সপানে বুনে উঠনি পপাতিতে, পপািনে গতব্িই হিপাম! িনব 
হ্পাঁ, থমনয়নদি মপােেপাি থবপােপা তশতখনয়তছ – এই আমপাি ‘মপানয়ি থছনে’ 
আতমই! আমপাি মধ্ম কে্পা মপায়পাি বপােপানেপা মপােেপাি সযননে িপাখপা আনছ 
আমপাি কপানছ। এ ব্পাপপানি সপাহপায্ কনিনছ আমপাি বছি দুই িপাক্তপাতি পড়পাি 
অতিজ্িপা, যখে তশনখতছেপাম সপাজ্পাতিনি মপােুনিি িপামড়পা থসেপাই!

িনব এইসনবি থকপােটপাই আমপাি কপানছ থিমে তবনশি তকছু েয়। 
তবনশি যপা, িপা থহপাে আমপাি মপানক আমপাি তিেনি পপািপা। যপা আতম থপনিতছ 
তবগি ১৫ বছনি, আমপাি তিে কে্পানক ‘তসঙ্ে-েপাদপাি’ তহসপানব বড় কিনি 
তগনয়। থেনে আসপা সৃ্তি বপা টুকনিপা ঘটেপা মনে পড়পায় প্পায়ই মনে হনয়নছ 
থয তক অসপাধপািণ তছনেে এই মতহেপা! সহপায়-সম্বেহীে (থদশ তবিপানগি 
পি মপানয়ি বপানপি বপাতড় হনয়তছনেপা তবহপানিি গয়পায়, যপা িখেকপাি তদনে 
থকপােকপািপাি িুেেপায় তছে তবনদশ), আত্ীয়-পতিজেহীে (মপানয়ি একমপারি 
িিসপা তছে আমপাি বপাবপা, তযতে কম্সূনরি প্পায়ই েপাকনিে অে্রি, আি আমিপা 
তিে িপাই তছেপাম খুবই থছপাট), প্পায়ই কপদ্ক-শূে্ অবস্পায় এক িীিণ 
প্তিকূে পতিনবনশ আমপানদি তিে িপাইনয়ি মুখ থিনয় মপানয়ি থবঁনি েপাকপাি 
সংগ্রপাম তবগি ১৫ বছনি অনেক িসদ জুতগনয়নছ আমপানক – অনেকটপা প্পায় 
একই িকম অবস্পায় আমপাি তিে থমনয়নক বড় কিপাি সংগ্রপানম। প্পায়ই 
আমপাি মনে হনয়নছ (তবনশিি বপাচ্পানদি অসুখ-তবসুনখি তদেগুনেপায়, যখে 
থকপােটপা আনগ সপামেপানবপা থস ব্পাপপানি হপানে পপাতে থপিপাম েপা) থয আমপাি মপা 
থপনিতছনেে, আমপানকও পপািনি হনব, পপািনিই হনব!

আমপাি থমনয়িপা বড় হনয় থগনেপা, আমপাি এই সংগ্রপাম প্পায় থশি। 
মপানয়ি ছতবনি েুনেি মপােপা থদওয়পা ছপাড়পা মপানক আি তকছু থদওয়পাি সুনযপাগ 
হয়তে থকপাে তদে। িনব প্তিকূে পতিনবনশ আমপাি তসতঙ্ে-েপাদপািহুনিি 
সংগ্রপাম হনয় েপাকনেপা আমপাি মপানয়ি প্তি আমপাি শ্রদ্ধপাঘ্্।  
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আতম অেু, অেুতমিপা। আজ িপাবেপাম আপেপানদি কপানছ 
আমপাি জীবনেি টক তমতটি থিনিপা েপােপাে বেপানদি কেপা 
িপাগ কনি তেই। আতম একজে প্বপাসী গৃহবধূ। হ্পাঁ, 
প্বপানস েপাকপা আমপাি গৃহবধূ কপানজি জে্ই। তক বেনেে? 

এটপা থকপানেপা কপাজ েয়? এটপা আপেপানদি থিপানখ িেপাকতেি কপানজি তেনস্ট 
েপা েপাকনেও এই কপানজই আতম ২৪x৭ ঘন্পা ব্পাস্ত েপাতক। আতম আমপাি 
জীবনেি গল্প থশপােপাতচ্ বনে আবপাি িপাবনি বসনবে েপা থযে থয আতম 
আমপাি জীবনেি থকপানেপা কটি থশপােপানি বনসতছ, আতম শুধু আমপাি থিপাজ 
েপামিপাই একটু বণ্েপা কিনি িপাই। আমপাি বেপামী এখপানে এক েপাতম 
সেটওয়্পাি থকপাম্পাতেি আই তট ইতঞ্জতেয়পাি। আমপানদি থপ্নমি তবনয়, থপ্ম 
পব্ তমনট যপাওয়পাি পি দুই বপাতড়ি মনি খুব ধুমধপাম কনি তবনয় আমপানদি। 
আমপানদি তবনয়ি পনি পনিই ওেপাি পনদপান্নতি, আি তবনদনশ বদতেি 
সুখবিতট থপনয়তছেপাম। িপািপি আি তক আমপাি থিপাজকপাি জীবেযপারিপা থছনড় 
তিনপনন্ন্ তিসপানি িনে  এেপাম এখপানে সুখী গৃহনকপাণ বপাঁধনবপা বনে। 
তবনয়ি পি বপাতড়ি অে্পাে্ সদস্নদি থছনড় শুধু মপারি বনিি সনঙ্ েপাকপাটপা, 
প্েম কনয়ক মপাস থেনগতছনেপা এক দীঘ্ মধু িতন্দ্রমপাি মনিপা। প্েম প্েম 
বেেপাম িপাি কপািণ সময় কখনেপা থেনম েপানক েপা, সবতকছুিই থশি হয়, 
িপাই এটপাও থশি হনেপা। সকপাে সকপাে উনঠ থব্রকেপাস্ট থিতি কিপা িপািপি 
দুপুনিি খপাবপাি বিতি কনি প্পাক কনি তদই, আি আমপািটপা ঢপাকপা তদনয় 
িপাতখ।” উতে িনব প্তিতদে আতেঙ্ে েপা কনি যপাে েপা আমপানক,,”--- তঠকই 
ধনিনছে কেপা গুনেপা বেপাি সময় সতি্ই একটু িতক্তম হেপাম েজ্পায়। 
এিপিই শুরু হয় আমপাি অখণ্ড অবসি। এখপানে প্েম আসপাি পি একপা 
একপাই থবতড়নয় পড়িপাম েিুে থদশ থদখনি, িখে সব তকছুই খুবই েিুে, 
কখে থয সমনয়ি কপাঁটপা ঘুনি থযি বুঝনিই পপািিপাম েপা। িপািপি তেনি 
এনস থসপাশ্পাে তমতিয়পানি কপাতটনয় তদিপাম সমস্ত প্পাণবন্ত সময়টুকু। তকন্তু 
েিুে পুিপানেপা হনি থিপা শুধু সমনয়ি অনপষিপা। এিপি অখণ্ড অবসনিি 
সময়গুনেপা ও আমপানক তজজ্পাসপা কিনিপা কখে যপানব ! িখে শুরু হনেপা আি 
এক েিুে জীবে, প্তিতদেই সময় কপাটপানেপাি েতন্ তেতকি খুঁজনি শুরু 
কতি, কখনেপা অেসিপাি পে থবনছ তেই, বপা কখনেপা থকপানেপা সৃজেপাত্ক 
কপাজ। অেসিপাি মনধ্ থবনছতছেপাম মুতি থদখপা, ইউ তটউব এ েপােপাে িকম 
তিতিও থদখপা আি বই তবনশি সপানে থেই, তকছু আমপাি সপাবনজক্ট এি বই 
আনছ িপানেপা েপাগনে থেনড়নিনড় থদতখ। অতিতিক্ত ব্পাস্তিপা থযমে আমপানদি 
শপািীতিক বেপাস্্ থিনঙ্ থদয় থিমতে অতিতিক্ত অবসি মপােতসক বেপানস্্ি ষিতি 
কনি থদয়, আমপাি ও িপাই হনেপা। থয সমস্ত পিীষিপাি প্স্তুতি একসমনয়ি 
ব্পাস্তিপাি কপািনণ তেনয় উঠনি পপাতিতে, আজ এই অেুরুন্ত সমনয়ও থসই 
প্স্তুতি থেওয়পাি উদ্ম আনসেপা আি। 

অতিতিক্ত অবসি থব্রে বুতদ্ধনকও অবসনি পপাতঠনয় তদনয়নছ। কপাজ 
েপা কিনে তক আি ছুতটি মজপা আনস? তকন্তু তেনজি ইচ্পাশতক্তনক মিনি 
তদইতে। িপাই েিুে েিুে কপানজি সন্ধপাে িেনিই েপানক। 

প্বপানস েপাকপা ব্পাপপািটপা ে্পান্পাতস িখে পয্ন্তই েপানক যিষিণ 
েপা প্বপানস বসবপাস শুরু হনচ্। প্বপাসী গৃহবধূনদি জগৎ ওই একজে 
থেপাকনক তঘনিই েপানক, িপাি হপাঁতস কপান্নপা সব তকছুই ওই একজে থক তঘনি 
আবতি্ি হনি শুরু কনি, িপাি অে্িম কপািণ আপে মপােুি জনেি অিপাব। 
এখপানে সবনেনক দুি্পাগ্জেক ব্পাপপািটপা আনস, যপানক তঘনি আমপানদি জগৎ 
আবতি্ি হয় িপাি জগনিি সব তকছু তকন্তু আমিপা েয়। থসকপািনণই িপানদি 
ব্বহপানিি ত্রূতট তবিু্তি অনেক বড় আকপানি থদখপা যপায় আমপানদি জীবনে। 
তশকড় থছঁড়পা গপানছি মনিপা অবস্পা আমপানদি, জঙ্ে থেনক উতঠনয় ইট 
কপাঠ পপােনিি মপানঝ সপাজপানেপা বপাগপানে েপাকপা পপাতখতটি মনিপা বেনি পপানিে, 
যপানদি পুিপানেপা কেপা মনে কনি মে খপািপানপি অতধকপাি েপাকনেও তেনি 
যপাওয়পাি উপপায় থেই। পুিপানেপা সব বনু্ধবপান্ধবিপাও আি মে খপািপানপি কেপা 
শুেনি িপায় েপা িপাই আতম সীমপা বেনগ্ি ইন্দ্রপােী হনয়ই খুতশ। 

যপাকনগ ওই সময় কপাটপানেপাি সব থেনক অসপাধপািণ উপপায় িন্ধে। 
তেনজনক েিুে িপানব আতবষ্পাি কিেপাম িখে। পপানশি জে ও ধীনি ধীনি 
উপেতধি কিনেপা, িপািই পিপামনশ্ শুরু হনেপা আমপাি তেনজি ইউ তটউব 
ি্পানেে। এই কপানজ সতি্ই েিুে আমপানক খুঁনজ থপেপাম। আমপানদি থদনশ 
ইংতেশ থশখপা আি বেপা দুইই খুব আতিজপানি্ি ব্পাপপাি, তকন্তু থয থদনশ 
আতম আতছ ওখপানে তকন্তু ইংতেনশ সকনে এি পটু েয়, এনদি সমস্ত 
কপাজ এিপা এনদি মপািৃিপািপানিই কিনি পপানি। তক িপানেপা েপা ব্পাপপাি টপা 
বেুে ! িনব এনদি ইংতেনশি অপটুিপা আমপানক আমপাি েিুে কপাজ তদনেপা। 
স্পাউস তিসপা থি পপাট্ টপাইম জব এি অেুমতি আনছ থদনখ তেনয়ই তেেপাম 
ইংতেশ তটতিং এি পপাট্ টপাইম জব। এবপাি সতি্কপানিি েিুে এক গতি 
থপনেপা আমপাি জীবে। িনব আজ সকপাে এ আনিপা একটপা সুখবি থপেপাম, 
কনয়কতদে আনগ কিপা প্নজক্ট অ্পাতসস্ট্পান্ এি এতপ্লনকশে এি পতসতটি 
তিপ্লপাই থপেপাম। কনয়কতদনেি মনধ্ই থযপাগদপাে কিনি পপািনবপা। িপাই  
গৃহবধূি কপানজি সপানে এই েিুে েুে টপাইম কপানজি পপািতমশে থেওয়পাি 
প্তসজপাি থদখনি বনস িপাবেপাম আপেপানদি ও জপােপাই একটু। 

এবপাি আতস, আবপাি পনি কেপা হনব আপেপানদি সপানে, িপানেপা 
েপাকনবে।  



Durga Puja 2019www.batj.org 29

       � দজ�িা ম�নগু

মে েো েয় পাকাে জভিে অকিাচকে

“আেনস্ি সপানে েড়পাইনয় যতদ জয়ী হনি পপানিপা মপা, এ জীবে 
থিপামপাি" - এই শব্গুনেপা থক িূড়পান্ত অবনহেপায় মপাতড়নয়-যপাওয়পা তদে যপাপনেি 
পনিও প্তি ১৫ই থম, প্তি ৬ই থসনটেম্বি েিুে কনি ঘুম িপানঙ্। মে 
তপছনে যপায় একতদে থেনক আনিকতদনেি গনল্প। মনে পনড় িখে আতম 
ক্পাস রিী-থি, প্তিতদে তবকপাে ৩:৩০ থেনক ৫টপা অবতধ দপাদুি পপাঠশপােপায় পপাঠ 
িেি। থস পড়পায় থকপানেপা syllabus-এ tick পিি েপা। থকপানেপা weekly, 
yearly, monthly থিপাখিপাঙপাতেনদি আস্পািপা থদওয়পা হিেপা। প্তিতদেই 
শুরু হি থযনকপানেপা বইনয়ি প্েম পপািপাি অতেবপায্ ওই stanza তদনয়, 
"The Constitution of India", একবপাি বপাংেপায়, একবপাি ইংতেশ-এ। 
িপািপি প্তি শনব্ি মপানে ও িপা প্তিতেয়ি মনে িপাখপাি অঙ্ীকপাি। িখে, 
বপািবপািই বনেতছ, ''দপাদু, িুতম জপােেপা, এটপা সু্নে পড়পায় েপা, পিীষিপায় 
আনসেপা'', শুধু হপাসনিপা। িপািপি তছে দুই থেনক কুতড় অবতধ েপামিপা মুখস্ 
বেপাি পপােপা। িখে মে, মুগ্ধিপা, তবস্য়, অেুিূতি-- সবতকছুিই বয়স এি 
কম, থয একটপা ৭৮ বছি বনয়সী আওয়পানজ ঝনড়ি গতিনি ১৯ এি েপামিপা 
শুনে অবপাক েপাগি েপা। িপাবিপাম এ এমে তক বড় ব্পাপপাি, গুেটপা িপানে 
তশখেপাম তক কিনি। এখে বুতঝ, মপােপা থয ক্পােকুনেশে এ অি্পাস গনড়, 
িপানক digitize কনি কপাি সপাধ্ ! একতদে মনে আনছ, ৩:৩০ ি বদনে 
৩:৪০ এ ঢুনকতছেপাম, বই তেনয় আসনিই দপাদু বেে, থিপামপাি আি থেখপাপড়পা 
হনবেপা। থকে জপাতে মনে হি দপাদু একটপা ঘতড় আি ঠপাম্পা িপাি কপাঁটপা। দপাদু 
breakfast কিনছ মপানে সকপাে ৯টপা, থিে মপাখনি উঠনছ মপানে তঠক ১০:৩০টপা, 
তবনকনে িপা এি জে্ েষিী িপাকটপা আমপানদি কপানছ ৪থট বপাজপাি ঘন্পা।  
মপানসি আনিপা একটপা তদে এি অনপষিপায় আতম আি তহয়পা বনস েপাকিপাম, 
থসতদে তছে দপাদুি থপেশে পপাওয়পাি তদে, আমিপা সু্ে থেনক তেিিপাম ১১টপা 

েপাগপাদ, িপািপি তিকশপা কনি, দপাদু মপানঝ, আতম একধপানি, আনিকধপানি 
তহয়পা। থপছনে েপাকি আশীি কপাকু সপাইনকে তেনয়। পুরুতেয়পায় এ তিকশপা 
থবশ আিপানমি, বড় আি েীিু। যপািপা তেনজনক এবং যপানদিনক সবপাই, থিপাগপা 
বনে মনে কনি, থসিকম তিেজনেি একটপা তিক্সপায়, পনেি কুতড় তমতেনটি 
এি যপারিপা তবনশি তবড়ম্বেপা েয়। তকন্তু আমপানদি সপানে আনিকজে ও থযি, 
থস তছে দপাদুি েপাতঠ, থস আি ওই তিক্সপায় জপায়গপা কনি উঠনি পপািিেপা, 
িপানক আড়পা আতড় িপানব ধিনি থগনে প্নি্ক গপাতড়ি সপানে একবপাি কনি 
ধপাক্পা খপায়, আি েম্বপা কনি ধিনে বপািবপাি িপাস্তপায় পনড় যপায়, ওটপা তিক্সপাওেপাি 
একটপা extra দপাতয়ত্ব তছে, প্তি দুবপাি প্পানিে অন্তি েপাতঠটপানক তপছে 
থেনক কুতড়নয় আেপা… থয িপাস্তপা তদনয় থযিপাম, িপাি থমপাটপামুতট থেপাকজে 
থদপাকপােদপাি থেনক শুরু কনি সকনেই দপাদুি ‘’জয় মপা’’ িনব থকঁনপ উনঠ 
ওই মহপাযপারিপায় সপাতমে হি… আমপানদি মজপা তছে অে্ জপায়গপায়, থেিপাি 
পনে সপািপামপানসি বপায়েপাি তেস্ট এ তটক থমনি দীঘ্তদে এি ইচ্পাপূিণ, 
গতেনি ঢুকনি েপা ঢুকনি সক্নে থজনে থযনিপা, আজ দপাদু থপেশে থপনয়নছ, 
আি ঠপাম্পানক থকউ কখনেপা থিপানখ েপা থদখনেও এটুকু প্নি্নকই জপােি থয 
দপাদুি বউ এি েপাম েষিী। এি পনিি দৃনশ্ েষিীিপােী থসেগুপ্ত দিজপাি মুনখ 
দপাঁতড়নয়, দপাদু প্েনমই তমতটিি হপাঁতড়টপা িপাি হপানি তদি। আমিপা একপ্কপাি 
যুদ্ধজনয়ি িতঙ্নি ঘনি ঢুকিপাম।

আসনে সময় েপাকনে, বপা অসময় েপা েপাকনে মপােপা েপাঁকপা েপাকনে, বপা 
অতপ্য় িপাবেপায় িতি্ েপাকনে, সব থষিনরিই থবপানিপােীে হনয় ওনঠ এই তদে 
গুনেপা। আজ ও হনেপা, িপাবেপাম কপানেপা হিে িড়পাই এনদি ওপি।   
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থদশ েপানমি িুম্বনকি থমরুকিণ আমপাি হপানি তছেেপা
যপািপা হপাি তদনেে িপানদি সনিিে বেনি বপানধ
েুেিন্নেি আবিপানে ঢপাকপা পনড় থদশ আমপাি
ক্মশ অবস্পাে স্টি কনি গ্রপাম-শহি-সড়ক
আকপানশি েীে, িনক্তি েপাে আি সব িঙ হে
তবিপাজনেি িীক্ষ্ণ ছুতি
েপােপােপােপা ছতব মপাক্স্, গপান্ধী, িবীন্দ্র, েজরুে;
আমপাি থদশনপ্নমি আগুে তেনয় ছুটে
িন্দ্রপাহীে অনেৌতকক িন্দ্রযপাে
অন্তিীনষি িতক্পপানক িপাঁনদি বুনক ঝড় েপাতমনয় েপানম থস।

এই সমনয়ি কেপা তক থিনবতছনে সুিপাি?
থিপামপাি িক্ত তক ধুনেপায় তমনশতছে
এই বেনপ্নি তবহ্বেিপায়?
আনিপা যপািপা থহঁনটতছে শৃঙ্েপপানয়
দ্ীপপান্তনি...
িপানদি বেনপ্নও তক সবুজ সপাদপা আি থগরুয়পা িঙ
এমতে িীক্ষ্ণধপাি তছে?
বড় কতঠে এই থদশ থপ্ম এি থখেপা
বড় অবপান্তি।

িপাি থিনয় এনসপা আমিপা কেপা সপাতজনয় যপাই
িপাে েপাকপাি কেপা, িপাে তকছু িপাবেপাি কেপা
কেপাি তেনম্পানক িপাপপা পনড় যপাক শিপাব্ীি ইতিহপাস
তশষিপাি আনেপা, থিিেপাি বপািপাস
িনে্ি িপাদনি মুনড় থেতে যুতক্তি উষ্ণিপা
আি থকপাে িয় থেই, সব শপাতন্ত, ওম শপাতন্ত...
শুধু তসঙু্ি-েতন্গ্রপাম আজও অনপষিপায়
তশনল্পি ওম থমনখ িপানিি অন্ধকপানি।



Durga Puja 2019www.batj.org 31
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শ�ে ম�াজেও� শািোে

পপাঁিিেপাি কপাঁনিি জপান্ েপা তদনয় 
যিদূি থদখপা যপায়

শুধুই বসতি, তদগন্ত তেঁনখপাঁজ।
ব্স্ত জেপদ, মপােুনিি সদপ্ থগৌিব।

সপাতি সপাতি বপাড়ী; হেুদ সবুজ কপানেপা
েীে সব ছপাদ, আি থেপাহপাি থিতেং। 

িপাস্তপায় গপাড়ীি সপাতি, আি তবজেীবপাতিি স্তম্ভ, 
ব্বসপায়ী মপােুনিি অতবিপাম আেপানগপােপা।

গপাছ কই? আি পপাতখ?
পপাতখ বেনি শুধুই সিব কপাক?

থেপানিি িপাতগনদ তেতব্িপাি সব্িূক।
সি্িপাি অজস্র সম্ভপাি সপাতজনয়
শহি থটপাতকও থঘপািণপা কিনছ

আধুতেক, ধতেক জপাপপানেি জয় জয়কপাি।
  

থবৌদ্ধ, তশনন্তপা মতন্ি? পুিপািে, তিিন্তে সম্দ?
িপািপাও আনছ এখপানে-থসখপানে – প্পায় েুতকনয়,

থযে মুখনিপািপা, তপতছনয়-পড়পা, বয়স্ সহযপারিীি মি। 
থনেহ পপায় সি্িপাি, হয়নিপা বপা শ্রদ্ধপাও।

তবনশিি বৎসিপানন্তি এই ছুতটি মিসূনম।

আবপাি িপাকপাই বপাইনি, প্কৃতিি, সবুনজি, প্ি্পাশপায়। 
আত্-সমতপ্ি গপাছগুনেপা শীনি পরিহীে, থযে মৃি।

ঘপানসিপাও বিনেি েীনি, থযে মনি থবঁনিনছ। 
তক হনব হংস-মনধ্-বনকি মি তবসদৃশ হনয়!

হঠপাৎ থিপাখ পনড় েনড়-ওঠপা মিপা গপানছি িপানে।
অবপাক কপান্ – একটপা থছপাট পপাতখ – েীে আি সবুনজ থমশপানেপা।

দুনটপা িপাে থযখপানে তমনশনছ থসখপানে থছপা্ গনত্্
জনড়পা কিনছ মুনখ কনি বনয়-আেপা খড়কুনটপা

বপাঁধনছ বপাসপা সযনে বেপুনণ্, তেঃশনব্ একটু একটু কনি।
িপাি মনে তক বসনন্তি বেপ্ন? আি অজপােপা থপ্য়সীি?

থস তক গ্রপাহ্ কনি েপা মপােুনিি এি কীতি্, এি দম্ভনক?
থযমে কনিে তে বুদ্ধ, থযমে কনি েপা প্কৃতি।
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তবনদ্রপাহী কতব েজরুে িুতম
      সপাম্বপানদি কতব
িঙ, িুতেি বদনে থেখতে হপানি
      এঁনকতছনে এ সপানম্ি ছতব। 
থিপামপাি থিপানখি িপািপায় িপািপায়
    থমপাি এ বেপ্ন থদখপা,
‘থিপামপাি বেপ্ন’ থমপানি থদয় থপ্িণপা-
    িপাই েবরূনপ বপাঁিনি থশখপা।
বপাঁিনবপা হয়ি আতম আনিপা
    কনয়কতট বছি ধনি,
‘িতঙে’ গপানছি েুেগুতে থযে
   অকপানে েপা যপায় ঝনি।
থিপানখি সপামনে গনড় উঠুক
   সুন্ি পতবরি এ পৃতেবী,
থযে থদনখ িপানি মনে হয়
    কতবিপায় আঁকপা এক ছতব।
আমপাি থসই পৃতেবীনি েপা থযে
    থকউ মনি অেপাহপানি,
থকউ থযে েপা জপােপায় িপাতি
    ষুিধপা, ‘ষুিধপাি কপািি বেনি’।
অতশষিপাি আঁধপাি থযে যপায় থকনট,
    আনস ‘তশষিপাি েব প্িপাি’,
তিতকৎসপাহীেিপায় েপা থযে মনি থকউ
     সংসপাি েপা হয় হপািপাি।
সকনে থযে বপাঁনি এ সংসপানি 
    মপােপা উঁিু কনি,
বপাঁিনি থযে েপা হয় কপাহপানিও
    কপাহপানিপা দয়পাি িনি।
বন্ধ থহপাক থসই সুন্ি পৃতেবীনি 
    যি ধি্ণ, খুে ও হপােপাহপাতে,
থিিেপাি উনন্মনি থস সব একতদে
    হনবই তেচিয় িপা জপাতে।
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মদশ 

থবপাকপাবপানক্স থিঁিপানমতি, পনেি থমপানড় গেপাবপাতজ !
িপানয়ি কপানপ উঠনছ িুেপাে, থসেপাই শুধু কপানজি কপাজী |

থদশ বপাঁিপানি থকপামি থবঁনধ, থেসবুনকনি বতম কিপা,
টুইটপািই বপা ব্রপাি্ থকে, বেল্প কেপায়  গপােতট পপািপা !

গেপা এবং থেপাট এি থজপানি, জেপানদশ আজ যপায় থয থকেপাl
“সতহষু্ণিপা থদশতবনিপাধী”, এমে কেপাও বড়ই থিেপা !
অপি থদনশি সব্েপানশ, তেজ থদনশি থপপায়পা বপানিপা,
থমনে তেনি কটি হনে, মপানে মপানে থকনট পনড়পা !

থদনশি সংজ্পা বুঝনি হনে, তেনজি তশষিপা িুেনি হনব !
আতদকপানব্ি তবনলেিনণ, থদনশি কেপা জুড়নি হনব !
পছন্সই তেয্পানস থয থদনশি মপানে যপানব থবপাঝপা, 
জবিদতস্ত থকে আবপাি সব্ধম্ শপাতন্ত থখপাঁজপা!

অে্েীতি, তবনদশেীতি, গপােিিপা সব েীতি’ি কপাহে, 
সবপাি উপি ধম্েীতি, বপাতক সবপাই িপািই বপাহে 

তবনিপাতধিপা, থদশনদ্রপানহ থেই থয থিমে থকপাে েপািপাক 
থজনে যপাওয়পাি হনে মতি, তবনিপাধীনদি েপাইনে দপাঁড়পাক !

িপামিপাজ্ গড়পাি  পনে, প্নয়পাজে থয বপােিনসেপা,
থগপা-িনক্তি িতক্তনস্রপানি, সংখ্পাতধক্ িীিণ থিেপা !

সংখ্পােঘু সমুদপানয়ি, বপাতক্ থযে েপানক মপাপপা, 
বুকতেপ্বণ হনেই, সংখ্পাগুরু’ি িপানি পিনব িপাপপা !

অিএব িপাবতছ বনস, থদশ তক? আতম আনদৌ জপাতে?
প্েপাগি পুঁতে পড়পা, অিীনিি সব থকনিস্তপাতে !

থদশিতক্ত’ি প্িপাি সিপায়, আমপাি থকপাে থেই প্নয়পাজে,
থদশতট আমপাি েপাকুক বুনক, িন্রে বহুক িপািই িণে !
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মৃি সন্তপানেি থদনহি টুকনিপা কুতড়নয় 
থশিকৃি্ কনি আনস থয তপিপা 

িপাি সন্তপানেি িক্ত 
িক্তবীজ হনয় ছতড়নয় পনড় মধ্িপানি।

বীজমন্রে 
হপাজপাি হপাজপাি তপিপা

থসই িপানি 
বেপ্ন থদনখ মৃিু্ি।

জপােু থপনি 
কিনজপানড় বনস 

িপািপা প্পাে্েপা কনি 
থহ করুণপাময় পিমতপিপা 

ষিমপানঘন্নপা কনি 
থযে আমপানক আনগ র্ংস কনি তদও দপাঙ্পায়।



িূমধ্সপাগি িীনি তেেি তেষ্পাপ তশশুতট 
মনে পনড়?

িপাি েপাে টুকটুনক জপামপা 
তেশনব্ তধক্পাি জপােপায় পৃতেবীনক  

সি্িপা..... থিপামপাি দুহপাি আজও িনক্ত িপাঙপা 

অনেকটপা পে এতগনয় এনসতছ আমিপা 
প্স্তি যুগ... মধ্ যুগ থপতিনয় 

আজ এই আধুতেক আন্তিজপাে এি দুতেয়পায় 
প্যুতক্ত আজ হপানিি মুনঠপায় 

িবু স্তবি মে থকে এক পপাও এনগপায়েপা?
থবপািপানমি হপােকপা িপানপ সবতকছুই থদপািনগপাড়পায় 

িবু িুখপা মপােুনিি তমতছে থকে েুিয়েপা? 

গগেিুম্বী অ্পাতেকপায় থসনজ ওনঠ পৃতেবী 
তবেপাস ববিনবি অেুিন্ত আনয়পাজে 

িবু এক টুকনিপা আস্তপােপাি থখপাঁনজ সপাগনি ঝপাঁপ থদওয়পা 
শতঙ্কি িীতিতবহ্বে অগতেি মপােুনিি ছতব 

একটুও তক েপাড়পা থদয় েপা?
শীিে ঘনি বনস েপাকপা শীিে কতঠে মেটপানক 

িপাঁদ ছপাতড়নয় আজ আমিপা মঙ্ে এি পনে 
েপাে গ্রনহ ঘি বপাধপাি বেপ্ন 

হপায়....েপাে আমপানদি বড় তপ্য় িঙ 
িপাই এই সবুজ পৃতেবী থকমে িতক্তম কনি িুনেতছ 

অসহপায় মপােুনিি অতবিি িক্তষিিনণ 

তেনি থদখপা বড়ই প্নয়পাজে 
মুনখপানশি আড়পাে আি েয়

থকপােপায় সি্িপাি সতঠক প্তিচ্তব?
েপাে গ্রনহ উনড় িেপা মহপাকপাশযপাে 

েপা ওই েপাে টুকটুনক জপামপায় মৃি তশশু।
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       � জ�শনাে পাে

জিকে মদ্া জিকে মদ্া 


