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       - স্বা ী দিব্য্বথ

গ্নবর ীিতর ী নে দ ীি িুদব ি্ীব

সঙ্গীত আমাদের মদের ভাব প্রকাদের একটি অে্যতম মাধ্যম। ভটতিমাদ্গের অদেক সাধক সঙ্গীতদক ভ্বাদের প্রটত ভাব প্রকাদের 
অে্যতম পন্া টিসাদব গ্রিণ কদরটিদেে। মগীরাবাঈ, োেক, সুরোস, রামপ্রসাে, কমোকান্ত প্রভৃটত উচ্চমাদ্গের সাধক-সাটধকা ্াদের 
মদধ্য টেদে তাঁদের অন্তদরর আটতগে ও ব্যাকুেতা প্রকাে করদতে। 

রবগীন্দ্রোদের ্াে, টবদেষ কদর পূজা পরগোদের ্ােও বাংো সাটিত্য তো বাংোদেদের ভটতির ধারাদক সমৃদ্ধ কদরদি। সস সব ্াে ভাষার 
্ভগীরতাে ও সুদরর মাধুদরগের গুদণ আমাদের মেদক সিদজ ঈশ্বরাটভমুখগী কদর সতাদে। আমরা অেুমাে করদত পাটর, কত সাধক এ সব ্ াদের মদধ্য 
প্রােগেোর ভাষা খুঁদজ সপদেদিে।  তাই, টিক সরমে শ্রবদেটন্দ্রে পটরতৃটতির উপাে টিসাদব সঙ্গীতদক ব্যবিার করা সরদত পাদর, সতমটে, ভাদবাদ্গীপক 
সঙ্গীত আমাদের মেদক উচ্চ ভাদব রাটঙ্দে জন্ম মরদণর বন্ধে টেটেে করদত সািার্য কদর। কটবগুরুর ভাষাে

্াদে ্াদে তব বন্ধে রাক িুদি
রুদ্ধবাণগীর অন্ধকাদর কাঁেে সজদ্ উদি ॥
টবশ্বকটবর টিত্তমাদে ভুবেবগীণা সরোে বাদজ
জগীবে সতামার সুদরর ধারাে পড়ুক সসোে েুদি ॥
িন্দ সতামার সভদে ট্দে দ্বন্দ্ব বাধাে প্রাদণ,
অন্তদর আর বাটিদর তাই তাে সমদে ো তাদে।
সুরিারা প্রাণ টবষম বাধা-- সসই সতা আঁটধ, সসই সতা ধাঁধা--
্াে-সভাো তুই ্াে টিদর সে, রাক সস আপে িুদি ॥

আমাদের এই জগীবদের িোর পদে োো মােুষ োো অটভজ্ঞতা টেদে এট্দে রাে। সুখ-েুঃখ রটেও কম সবটে সকদের জগীবদেই আদস, তবু 
কাদরার জগীবদে েুঃখকষ্ট সরে জন্ম সেদকই িাোর মত টেত্যসঙ্গী। কাদরার োরগীটরক অক্ষমতা, সকউ োটরদর্্য টলিষ্ট, সকউ বা পাপ-সবাদধ জজগেটরত। 
আবার সুদখর অভাব ো োকদেও মােটসক অোটন্ত ও অতৃটতি সপদে বদস অদেকদক। অটধকাংে মােুষই এর বাইদর সকােও আোর আদো সেখদত 
পাে ো, তাই জগীবদের একমাত্র সম্বে িে, েগীরগে টেঃশ্বাস। টকন্তু সকাে সকাে ভা্্যবাে, অোেেরণ ভ্বােদক ডাদকে আকুে িদে, টরটে ভতিদক 
এই সুখ-েুঃখ পূণগে সংসাদরর পাদর টেদে সরদত পাদরে।

তাদরা তাদরা, িটর, েগীেজদে।
ডাদকা সতামার পদে, করুণামে, পূজেসাধেিগীে জদে॥
অকূে সা্দর ো সিটর ত্রাণ, পাদপ তাদপ জগীণগে এ প্রাণ–
মরণমাোদর েরণ োও সি, রাদখা এ েুবগেে ক্ষগীণজদে॥

আমাদের িার পাদের সর সব টজটেষ সক অবেম্বে কদর সাধারেতঃ আমরা িটে, সরমে আত্গীে পটরজে, বনু্ধ-বান্ধব, টেদজদের সংসার, 
িাকাপেসা, সমাজ, ইত্যাটে, রটেও সসসব আমাদের জগীবদের অঙ্ িদে োঁড়াে, তবু অদেদকর জগীবদেই পটরণত বেদস একটি অতৃটতি সরে সপদে 
বদস। এসদব তারা পটরপূণগে আেন্দ পাে ো। তখে তারা টেজ অন্তদর সখাঁদজে তৃটতি। োস্ত্র ও মিাপুরুদষরা বদেে, ইটন্দ্রে সুদখ মােুষ রখে আর 
তৃটতি পাে ো, রখে মােুষ ইটন্দ্রোতগীত টকিুর অদবেষে কদর, ধমগে জগীবে তখে শুরু িে। ধগীদর ধগীদর এই সত্যটি তাদের কাদি উদন্মাটিত িে, সর 
টতটেই একমাত্র সপ্রমাস্পে, এই ক্ষণভঙু্র অটেত্য সংসাদর টেত্য বস্তু একমাত্র টতটে। তাঁর সিদে টপ্রে, আপোর আর সকউ সেই। সুখ-োটন্ত-সম্পে-
ঐশ্বরগে ও টতটে। এই অেুভব িদে টতটে ভ্বাদের টেদক তাটকদে বেদত পাদরেঃ 

প্রভু আমার, টপ্রে আমার পরম ধে সি।
টিরপদের সঙ্গী আমার টিরজগীবে সি ॥
তৃটতি আমার, অতৃটতি সমার, মুটতি আমার, বন্ধেদডার,
েুঃখসুদখর িরম আমার জগীবে মরণ সি॥

আমাদের োস্ত্র বদেে, আমরা প্রদত্যদকই সটচ্চোেন্দ-স্বরূপ। অেন্ত জ্ঞাে, অসগীম আেদন্দর খটে রদেদি আমাদের অন্তদর। তািদে বাইদরর 
জ্দত আমরা আেন্দ খঁুটজ সকে? সকেো আমাদের ইটন্দ্রেগুটে এমে ভাদব ততটর, সর তারা বাইদরর েব্দ-স্পেগে-রূপ-রস-্ন্ধ এই পাঁিটি টবষদের 
টেদক ক্রমা্ত িুিদি। সকাে সকাে ভা্্যবাে, অমৃতত্ব োভ করার জে্য মেদক অন্তমুগেখগী করার জে্য সদিষ্ট িে। আমাদের অন্তদরর সভতর সেদক 
টতটে আমাদের ডাকদিে, টকন্তু তা বুেদত ো সপদর আমরা বাইদরর টেদক তাটকদে োটক, বাইদরর আপাত মদোির সুদখর অদবেষদণ। টকন্তু তৃটতি 
পাই টক? টকদসর টেদক িুদি িটে, বুেদত পাটর ো।

টিটর আটম উোস প্রাদণ, তাকাই সবার মুদখর পাদে,
সতামার মদতা এমে িাদে সকউ সতা িাদে ো॥
আকাদে কার ব্যাকুেতা, বাতাস বদি কার বারতা,
এ পদে সসই স্াপে কো সকউ সতা আদে ো॥

ভ্বাে আমাদের একমাত্র সপ্রমাস্পে। টতটে আমাদের সবদিদে ভােবাসার ধে। টকন্তু আমাদের মে স্বভাবতঃ বটিমুগেখ বদে তাঁর টেদক 
আকষগেণ িে ো। আমাদের এই সেি-মে-টিত্ত-অিঙ্ার সক টরদর সর সিাি ‘আটম’ সসই ‘আটম’ সক টরদর কত আকাঙ্া, কত িাটিো। আমরা সেি 
ও মদের োো সুখ িাই, মাে িাই, ভােবাসা িাই, তাই কখেও অন্তদরর ্ভগীদর সসই অসগীদমর আহ্াে এদেও, এই সিাি ‘আটম’সক সিদড়, তাঁর 
ডাদক সাড়া টেদত পাটর ো। আমরা অদেদকই ভ্বাে টবশ্বাস কটর, মটন্দদর-তগীদেগে রাই, পুজািগেো কটর, টকন্তু টেদজর সুখ-েুঃদখর এই জ্ত সিদড় 
টকিুদতই সবটরদে আসদত পাটর ো। 
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গানের ভিতর ভিনে দিভি িুবে িাভে

                    জাটে সি তুটম মম জগীবদে সশ্রেতম,
                     এমে ধে আর োটি সর সতামা-সম,
                    তবু রা ভাোদিারা রদরদত আদি সপারা
                           সিটেো টেদত পাটর ো সর।

       সতামাদর আবটরো ধুোদত ঢাদক টিো
              মরণ আদে রাটে রাটে,
       আটম সর প্রাণ ভটর তাদের রৃণা কটর
              তবুও তাই ভাদোবাটস।

আমাদের তেে্য, অক্ষমতা, েুবগেেতার সদঙ্ েড়াই কদর আমরা রখে টরিেমাে িদে পটড়, তখে আমাদের টভতর সজদ্ ওদি প্রােগেোর আকাঙ্কা। 
সসজে্য রু্ রু্ ধদর সাধদকরা প্রােগেো কদর আসদিে -  অসদতা মা সাদ্গমে, তমদসা মা সজ্যাটত্গেমে, মৃদত্যামগো আমৃতম্ ্মে। রবগীন্দ্রোদের 
্াদেও আমরা একই ভাব পাই।

ভে িদত তব অভেমাদে েূতে জেম োও সি ।।
েগীেতা িদত অক্ষে ধদে, সংেে িদত সত্যসেদে,
জড়তা িদত েবগীে জগীবদে েূতে জেম োও সি ।।
আমার ইচ্া িইদত, প্রভু, সতামার ইচ্ামাদে-
আমার স্বােগে িইদত, প্রভু, তব মঙ্েকাদজ-
অদেক িইদত এদকর সডাদর, সুখেুখ িদত োটন্তদক্রাদড়-
আমা িদত, োে, সতামাদত সমাদর েূতে জেম োও সি ।।

সাধক রত সাধোর উচ্চ টেখদর আদরািে কদর িদেে, তাঁর আরাটধত ভ্বাদের সদঙ্ ভাব রত ্াঢ় িদত োদক, তত টেদজদক আরও সবেগী 
সমপগেণ করদত িাে তাঁর িরদণ। তখে েুঃদখর টেবৃটত্তর জে্য বা কষ্ট োরব করার জে্য টতটে তাঁর কাদি প্রােগেো জাোে ো, তাঁরই ইচ্াে টেদজর 
কু্ষর্ জগীবেদক িাটেদে টেদে সরদত িাে। সাধদকর েৃঢ় ধারো িদত োদক, টরটে মঙ্েমে, তাঁর দ্বারা কখেও অমঙ্ে িদত পাদর ো। তখে তাঁর 
ঈশ্বর আরাধোে আত্সমপগেদণর ভাব জাদ্

আমাদর তুটম কটরদব ত্রাণ এ েদি সমার প্রােগেো--
তটরদত পাটর েকটত সরে রে।
আমার ভার োরব কটর োই-বা টেদে সান্ত্বো,
বটিদত পাটর এমটে সরে িে।।
েরিটেদর সুদখর টেদে সতামাটর মুখ েইব টিদে--
েুদখর রাদত টেটখে ধরা সর টেে কদর বঞ্চো
সতামাদর সরে ো কটর সংেে।।

সাধকদের জগীবদে ভ্বাদের রখে কৃপা আদস, তখে তাঁদের টেজ সত্তার টবেুটতি রদি, প্রটত ক্ষদণ, প্রটত মুিূদতগে, প্রটত রিোে ভ্বাদের 
ইচ্া অেুভব কদরে, তখে তাঁর অেুভুটতদত ধরা পদড়, টতটে রাঁদক কৃপা কদরে, তাঁর কাি সেদক সুখ সকদড় সেে তাদক অেন্ত সুখগী করদত িাে 
বদে। অদেক সমে আত্গীে স্বজেদক সকদড় সেে, টতটেই সর পরমাত্গীে, তা সবাধ করাবার জে্য। তাঁর ভদতির জগীবেদক টতটে সভদঙ্ েতুে িাঁদি 
্দড় সতাদেে। সাধক তখে আেদন্দর সদঙ্ বেদত পাদরেঃ

সুখ সুখ কদর দ্বাদর দ্বাদর সমাদর কত টেদক কত সখাঁজাদে,
তুটম সর আমার কত আপোর এবার সস কো সবাোদে–
করুণা সতামার সকান্ পে টেদে সকাো টেদে রাে কািাদর–
সিসা সেটখেু েেে সমটেদে,
এদেি সতামাটর েুোদর॥

ওঁ    তত্   সৎ
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       - শ্্ী ান্্ ্টি্ে

অ র্নেে দ্ঙ্গা ীদ ি্্্গর -

ভূটমকা এবং পিভূটমকা
ঊেটবংে েতাব্দগীর বাংোর েবজা্রদণর অে্যতম প্রাণপুরুষ পটডিত 

ঈশ্বরিন্দ্র টবে্যাসা্দরর টদ্বেততম জন্মবাটষগেকগী উদ্ রাপে শুরু িদেদি ্ত 
বির অেগোৎ ২০১৯ খ্গীষ্টাদব্দ। তৎকােগীে বঙ্গীে এবং ভারতগীে সমাজ জগীবদের 
সপ্রক্ষাপদি টবে্যাসা্দরর জগীবে এবং কাজকমগে টেদে সংটক্ষতি আদোিোর 
মাধ্যদম তাঁদক শ্রদ্ধাঞ্জটে টেদবেে করা এই প্রবদন্ধর মূে উদদ্ে্য।    

মােব ইটতিাস পরগোদোিোে সেখা রাে সর টবটভন্ন সমদে টবটভন্ন 
জাটতর সরমে উত্াে রদিদি, সতমটে তাদের অদেদকর অবক্ষে বা পতেও 
িদেদি। আবার তাদের কাদরা কাদরা পুেরুত্ােও রদিদি। সর ভূখডি এখে 
ভারতগীে উপমিাদেে োদম পটরটিত, সসখাদে সর সভ্যতা টবকটেত িদেদি 
সসটিও এই উত্াে-পতদের িদক্র আবটতগেত িদেদি। পুেঃপুেঃ তবদেটেক 
আক্রমণ এবং অেুপ্রদবদে সসই সভ্যতার অবক্ষে এবং পটরবতগেে রদিদি 
এবং তা বাধ্য িদেদি টবদেেগী েটতির বেগীভূত িদত এবং টবদেেগী সভ্যতা 
দ্বারা প্রভাটবত িদত। পরগোেক্রদম েতুে েতুে অটভবাসগীদের আ্মে 
এখােকার অটধবাসগীদের জগীবেধারাদক োোভাদব প্রভাটবত কদরদি।   

ষষ্ঠ েতাব্দগীদত গুতিসারিাদজ্যর পতদের পর কদেক ে’ বির বাংো 
(তখেকার োম স্ৌড়) সি উত্তর ভারত অদেকগুটে কু্ষর্  কু্ষর্ রাদজ্য 
টবভতি িদে রাে। এই রাজ্যগুটে প্রােেই টেদজদের মদধ্য রুদ্ধ-টবগ্রদি টেতি 
োকত। সসজে্য তারা সটমিটেতভাদব টবদেেগী আক্রমণ প্রটতিত করদত 
অক্ষম িদে পদড়। ত্রদোেে েতাব্দগীদত মধ্য এটেোর আক্রমণকারগীরা উত্তর-
পটচিম ভারত  েখে কদর। তারপর েখে কদর রাজনেটতক ভাদব গুরুত্বপূণগে 
এবং ক্ষমতার সকন্দ্র টেল্গী। এর পর পাঁিদো বির ধদর টবদেেগী োসককুে 
ভারদতর উত্তর অঞ্চে োসে কদর। এই োসকদের একটি সাধারণ তবটেষ্ট্য 
টিে এই সর তারা সকদেই টিে মুসেমাে। এদের মদধ্য সবগোটধক পটরটিত 
ি’ে মুরেরা। তারা েুদো বিদররও সবেগী সমে ধদর োসেক্ষমতাে 
টিে। প্রাে সমগ্র উত্তর ভারত এবং েটক্ষণ ভারদতর টকেেংদে মুরে 
সারিাজ্য টবসৃ্ত িে। ভারদতর জে্দণর বৃিেংেই টিনু্দ ধমগোবেম্বগী। প্রবে 
পরাক্রমোেগী টবদেেগী োসকদের প্রটতিত করদত ো সপদর তারা বাধ্য 
িে টেজভূদম প্রাে-পরবাসগী িদে জগীবেরাপে করদত। তাদের সভ্যতা 
িেচ্টতিিগীে, অবক্ষেগী সভ্যতাে পটরণত িে।

বৃটিদের ভারত েখে – রাজনেটতক প্রভূত্ব এবং সাংসৃ্টতক পটরবতগেে
ইটতমদধ্য ইউদরাদপ সরদেসাঁ বা েবজা্রদণর সূিো িদেদি। 

সরদেসাঁ-সমৃদ্ধ ইউদরাপগীে জাটতগুটে মােব-প্রদিষ্টার টবটভন্ন সক্ষদত্র উন্নটত 
করদি। রাট্রিক এবং সামটরক েটতিদত বেগীোে িদে তারা েূরবতগেগী ভূখদডি 
ভ্রমণ এবং সসগুটে েখে কদর সেবার ক্ষমতা অজগেে করদি। এইভাদব 
অষ্টােে েতাব্দগীর টদ্বতগীোদধগে বৃটিেরা ভারত েখে শুরু কদর এবং এই 

েখেোটর সমূ্পণগে িে ঊেটবংে েতাব্দগীর সেষ টেদক। োসক টিদসদব 
এই েতুে টবদেেগী োসদকরা তাদের পূবগেসূরগীদের সেদক পৃেক টিে ো। 
োটসদতর কে্যাণ েে, েটতি এবং প্রভাব খাটিদে টেদজদের প্রভূত্ব টবস্ার 
এবং সমৃটদ্ধ সাধেই টিে তাদের মুে েক্ষ্য। তদব পূবগেসূরগীদের সেদক এক 
জাে্াে তাদের েক্ষণগীে পােগেক্য টিে। েবজা্রদণ আদোকপ্রাতি ইউদরাপ 
সেদক তারা এদেটিে রুটতিবােগী টিন্তা-ভাবো এবং অেুসটন্ধৎসা রা টিে 
তৎকােগীে রুদ্ধ এবং পচিাদু্খগী ভারতগীে সমাদজ টেতান্তই     অেুপটথিত।

রাজা রামদমািে রাে এবং বাংোর েবজা্রদণর শুরু  
ভারদত সকাে ইউদরাপগীে েটতির সাদে প্রেম উদল্খদরা্্য আোে-

প্রোে িে বাংোর মাটিদত, সরখাদে বৃটিে োসদের পত্তে িে। সাংসৃ্টতক 
পটরদবদের সক্ষদত্র এই আোে-প্রোে মােদবটতিাদস এক উদল্খদরা্্য 
রিো। এর িদে একটি থিটবর,  অবক্ষেগী প্রািগীে সভ্যতা টেদজদক পুেরাে 
আটবষ্ার করদত শুরু করে। প্রািগীে সভ্যতাটি েতুেদক বরণ কদর টেদে 
তার সদঙ্ সামঞ্জস্য টবধাে কদর পুেরাে সামদের টেদক রাত্রা শুরু করে। 
ইউদরাদপর েতুে টিন্তা-ভাবো, ধ্যাে-ধারণা টবেগ্ধ বাঙ্ােগীদের আকৃষ্ট 
করে এবং তাঁদের মাধ্যদমই ‘ভারদতর েবজা্রণ’এরও সূত্রপাত ি’ে। 
এই েবজা্রদণর জেক বো িে রাজা রামদমািে রােদক, টরটে টিদেে 
একাধাদর পটডিত, সমাজ-সংস্ারক, টেক্ষাটবে এবং ভূ-পরগেিক। তৎকােগীে 
অদেক ্টিগেত এবং টেষু্ঠর সামাটজক প্রো (রো সতগীোি) টবদোপ করার 
জে্য টতটে অেেস সিষ্টা কদর স্দিে এবং    অদেকাংদে সিেও িদেদিে।  

রামদমািে রাদের প্রভাদব বাোেগী মধ্যটবত্ত সমাদজর অদেক ্ ণ্যমাে্য 
ব্যটতি তাঁর ধ্যাে-ধারণা এবং কমগেকাদডি আকৃষ্ট িদেে। পরবতগেগী একদো 
বিদর প্রেদম তাঁর ভাবধারাে উদু্বদ্ধ অদেক টবেগ্ধ বাোেগী এবং পরবতগেগীকাদে 
অদেক টবেগ্ধ ভারতগীদের আটবভগোব িে। টবজ্ঞাে, সাটিত্য, ধমগেতত্ত্ব, ভাষা, 
রাজেগীটত, সমাজটবে্যা সি টবটভন্ন সক্ষদত্র এই টবেগ্ধ ব্যটতিদের অবোে  
সাধারণ মােুদষর জগীবেদক স্পেগে কদর এবং এর িদে ভারতগীে জগীবদে 
পটরবতগেে ও আধুটেকগীকরণ সূটিত িে।   

ঈশ্বরিন্দ্র টবে্যাসা্ র – অসাধারণ পটডিত এবং সমাজ-সংস্ারক
এবার আসা রাক ঈশ্বরিন্দ্র টবে্যাসা্দরর কোে, রাঁর জগীবোেদেগে 

এবং টবপুে অবোদে বাংো তো সমগ্র ভারত আদোটকত  ও উপকৃত 
িদেদি।  আটম আো কটর এই সংটক্ষতি প্রবন্ধটি বতগেমাে প্রজদন্মর 
টকদোর-টকদোরগী, তরুণ-তরুণগী, রারা তাদের   পূবগেপুরুদষর সাংসৃ্টতক 
পটরদবদের সিদে টভন্নতর পটরদবদে বড় িদচ্, তাদের মদে অেুসটন্ধৎসা 
জা্াদব। িেদতা তাদের সকউ সকউ আদরা পড়াদোো, আদরা অেুসন্ধাে 
কদর এই প্রািগীে ভূখদডির পূবগেপুরুষদের ইটতিাস এবং টবশ্বসভ্যতাে তাঁদের  
অবোদের সপ্রটক্ষদত টেদজদের বহুটবধ সংসৃ্টতদবাধদক সমৃদ্ধ করদত 
পারদব। েবজা্রদণর এই অে্যতম পটেকৃদতর অবোেদক সম্যক উপেটধি 
করদত  প্রবদন্ধর পিভূটমকাে টববৃত টব্ত কমদবেগী িাজার বিদরর ভারত-
ইটতিাসদক অেুধাবে করা প্রদোজে। 

একজে বাোেগী ব্াহ্মণ সন্তাে ঈশ্বরিন্দ্র টবে্যাসা্দরর জগীবেকাে 
১৮২০ – ১৮৯১ খ্গীষ্টাব্দ। ‘টবে্যাসা্র’ িে তাঁর সামিাটেক উপাটধ রার অেগে 
ি’ে টবে্যার সা্র, বা পরম টবদ্বাে। টেক্ষােগীক্ষাে টতটে প্রকৃতই টিদেে 
টবে্যার সা্র। একাধাদর টতটে টিদেে সুপটডিত, বাংো ্ ে্য রিোর পটেকৃত, 
সমাজ-সংস্ারক, টেক্ষাব্তগী এবং েটরর্ ও টেপগীটড়ত মােুদষর সিমমগেগী। েো 
এবং মমত্বদবাদধর জে্য তাঁর আর একটি উপাটধ ি’ে ‘করুণাটসনু্ধ’, রার 
অেগে ‘েোর সা্র’। পাটেগেব ধেদেৌেত বা  বংে্ত আটভজাত্য বেদত 
তাঁর সতমে টকিু টিে ো, টতটে টিদেে সাধারণ মােুদষরই একজে। সর 
বাধা এবং প্রটতবন্ধকতা অটতক্রম করা অদেক সংগ্রামগীর পদক্ষও সম্ভব িে 
ো, টবে্যাসা্র সসগুটে অটতক্রম কদর অসম্ভবদক সম্ভব কদরটিদেে। তাঁর 
িটরত্র বণগেো করদত ট্দে বাঙ্ােগী কটব সদত্যন্দ্রোে েত্ত রোেগেই বদেদিে - 
“অেৃদষ্টদর ব্যেগে তুটম করদে বারংবার”।  

টবে্যাসা্ দরর পাটরবাটরক পটরিে, বাে্যকাে, টেক্ষা এবং কমগেজগীবে
‘ঈশ্বর’ (তাঁর বাবা-মা তাঁদক এই োদমই ডাকদতে)-এর জন্ম 

তৎকােগীে বাংোর হু্েগী সজোর অন্ত্গেত বগীরটসংি গ্রাদম এক টেষ্ঠাবাে 
ব্াহ্মণ পটরবাদর। তাঁর বাবা-মা েটরর্ টিদেে। টকন্তু তাঁরা টিদেে সমসামটেক 

ীবিশততব েন্মদ্ী ষ্ি্ার আনগ্ন্
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অপরাজেয় বাঙ্ালী ববদ্াসাগর

সামাটজক এবং ধমগেগীে স্াঁড়াটম সেদক মুতি। সসই সমে অদেদকই টকন্তু তা 
টিদেে ো। ঈশ্বদরর জগীবদে মা ভ্বতগীদেবগীর প্রভাব টিে অপটরসগীম। 
এক সিজ সরে গ্রাম্য মটিো টিদেে টতটে। সু্ে-কদেদজর প্রাটতষ্ঠাটেক 
টেক্ষা তাঁর টিে ো, টকন্তু টিনু্দ ধমগেোস্ত্র এবং মিাকাব্যগুটে  টতটে হৃেেঙ্ম 
কদরটিদেে। ভাষা ও সাটিদত্য বােক ঈশ্বদরর আগ্রি ও অেুরা্ এবং 
েটরর্ ও অসিােদের প্রটত মমত্ব ও কতগেব্যদবাধ অদেকাংদে তাঁর মাদের 
কাি  সেদক পাওো।  

 ভ্বতগীদেবগীর তবষটেক সঙ্টত টবদেষ টিে ো, টকন্তু তাঁর হৃেেটি 
টিে টবোে। রাদের সেই বা কম আদি, তাদের সাদে টেদজর সগীটমত 
সম্পেই ভা্ কদর টেদতে। ঈশ্বর মাদের এই গুণগুটে খুবই পিন্দ করদতে 
এবং টেদজও সসগুটে আেত্ব কদরে। স্বণগোেঙ্ার মটিোদের খুবই টপ্রে, 
টকন্তু তাঁর েটরর্ মাদের সকাে অেঙ্ার টিে ো। কটেত আদি, ঈশ্বর 
রখে প্রটতটষ্ঠত েব্যরুবক, তখে টতটে মাদক টকিু স্বণগোেঙ্ার টকদে টেদত 
সিদেটিদেে। মাদের স্বগে উত্তর টিে ঈশ্বদরর মত হৃেেবাে, েটরর্-েরেগী 
পুত্রই তাঁর সবগেদশ্রষ্ঠ অেঙ্ার! আর এক বার গ্রাদমর সকাে একটি ধমগেগীে 
উৎসদব টবে্যাসা্দরর কাদি উপদরাধ আদস একটি বড় অদঙ্র আটেগেক 
সািাদর্যর। উত্তদর মাদের কাদি ঈশ্বর প্রস্াব করদেে উৎসদবর পটরবদতগে 
েটরর্োরােদণর সসবাদতই বরং অদেগের সদ্ব্যবিার করা রাক। মাদের 
টদ্বধািগীে উত্তর টিে রটে টবটভন্ন উৎসদবর জে্য সং্ৃিগীত অদেগে সারাবির 
েটরর্দের সািার্য করা রাে, তদব পূজা করার, উৎসব পােদের সকাে 
প্রদোজে িদব ো।    

পুত্রটিদসদব টবে্যাসা্র টিদেে টপতামাতার প্রটত অেু্ত ও 
শ্রদ্ধােগীে এবং টতটে টিদেে টেভগেগীক স্পষ্টবতিা। একবার টবে্যাসা্র রখে 
তাঁর টপতামাতার সদঙ্ কােগীদত রদেদিে, একেে কােগীবাসগী ব্াহ্মণ তাঁর 
কাদি আটেগেক সািার্য িাইদত   আদসে। তাঁরা টেচিেই োতা টিদসদব 
টবে্যাসা্দরর খ্যাটতর কো জােদতে এবং িেত আো কদরটিদেে পুণ্যভূটম 
কােগীদত টতটে আরও মুতিিস্ িদবে। টকন্তু তাঁদের অবথিা ও স্বভাব েক্ষ্য 
কদর টবে্যাসা্র তাঁদের েো বা ভটতির পাত্র বদে মদে করদেে ো এবং 
তাঁদের স্পষ্ট বদে টেদেে - “এখাদে আদিে বটেো আপোদের রটে 
আটম ভটতি বা শ্রদ্ধা কটরো টবদশ্বশ্বর বটেো মাে্য কটর, তা ি’সে আমার 
মত েরাধম আর োই।” এই অপ্রত্যাটেত প্রত্যাখ্যাদে কু্ষধি ব্াহ্মণকুে 
তাটচ্দে্যর স্বদর তাঁদক ইটঙ্ত করদেে সর টতটে তা িদে িেত টকিুই 
মাদেে ো। টপতা-মাতার টেদক তাটকদে টবে্যাসা্র উত্তর টেদেে সর টপতা-
মাতাই তাঁর টবদশ্বশ্বর ও অন্নপূণগো।  

আবার টবে্যাসা্দরর ইচ্ার টবরুদদ্ধ এই টপতাই রখে টবে্যাসা্দরর 
পুত্র োরােণদক টেক্ষার জে্য কেকাতাে পািাদত অেুমটত টেদেে ো, 
টবে্যাসা্র টবরতি িদে টপতাদক বেদেে – “আপটে টেদজদক টেরাটমষােগী 
বদেে অেি সনেিবদে আমার পুদত্রর মস্কটি িবগেণ কটরদতদিে!” 

ঈশ্বদরর তেেবকাদে বাবা িাকুরোস বদন্দ্যাপাধ্যাে কেকাতাে 
কমগেরত টিদেে। তখে কেকাতা টিে বৃটিে ভারদতর রাজধােগী। িাকুরোস 
উচ্চটেটক্ষত টিদেে ো, টকন্তু টতটে পুদত্রর টেক্ষার জে্য টবদেষ রত্নবাে 
টিদেে। ে’বির বেদসর ঈশ্বরদক কেকাতাে এদে ভাে সু্দে তার পড়ার 
ব্যবথিা কদরে। সংসৃ্ত কদেদজ তখে সংসৃ্ত এবং ইংরাজগী েুদিাই সেখাদো 
িত। ঈশ্বর সসখাদে ইংরাজগী টেখদেে। তার সাদে টেখদেে সংসৃ্ত ভাষা 
এবং সাটিত্য িাড়াও ব্যাকরণ, তকগেোস্ত্র এবং েেগেে। েে বির ধদর সংসৃ্্ত 
কদেদজ পড়ার সমে টতটে অদেকগুটে বৃটত্তও সপদেটিদেে, সরগুটে আটেগেক 
টেক সেদক তাঁর এবং তাঁর পটরবাদরর  সিােক িদেটিে। কমগেজ্দত তাঁর 
প্রেম প্রদবে সিািগে উইটেেম কদেদজর সিড পটডিত বা সংসৃ্ত টেক্ষক 
টিসাদব। কদেক বির পদর টতটে সংসৃ্ত কদেদজ সরা্োে কদরে প্রেদম 
অ্যাটসস্্যান্ট সসদক্রিাটর টিদসদব। ক্রমে টতটে এই কদেজটির অধ্যদক্ষর 
পে পাে এবং সদঙ্ সরকাদরর টেক্ষা টবভাদ্র একটি গুরুত্বপূণগে পে, 
বাংোর কদেকটি সজোর অ্যাটসস্্যান্ট ইন্সদপক্টর অি সু্েস, টিদসদবও 
তাঁদক োটেত্ব সেওো িে। তাঁর আদ্ এই পদে সকাে ভারতগীে টেরুতি িে 
টে। এই পদের সুবাদে টতটে বাংোর প্রত্যন্ত অঞ্চেগুটেদত টেক্ষাটবস্াদরর, 
টবদেষতঃ স্ত্রগী-টেক্ষা প্রসাদরর উদে্যা্ টেদত সমেগে িদেটিদেে। 

টবে্যাসা্ দরর স্মরণগীে সািে্য
টবে্যাসা্দরর সৃজেেগীে এবং ব্যস্ কমগেজগীবদের কো টবেেভাদব 

টেখদত স্দে কদেকদো পাতার একিা বই িদে রাদব। আটম তাই তাঁর 
গুরুত্বপূণগে টতেটি সািে্য টেদে এখাদে সংদক্ষদপ আদোিো করটি। তাঁর 
এই সািে্যগুটের জে্য প্রদত্যক বাোেগী এবং বাংোর বাইদরর ভারতগীেরাও 
উপকৃত িদেদি। এই সািদে্যর সক্ষত্রগুটে ি’ে – (১) বাংো ভাষা এবং 
সাটিত্য, (২) সমাজ-সংস্ার, টবদেষতঃ টবধবা-টববাি আইে প্রণেদের জে্য 
তাঁর প্রদিষ্টা এবং (৩) স্ত্রগী-টেক্ষার প্রসার – টবদেষতঃ গ্রাম বাংোে। 

(১) বাংো ভাষা এবং সাটিত্য – ঊেটবংে েতাব্দগীদত বাংো ভাষার এক 
অসাধারণ টবকাে ও উন্নটত িে। এরই প্রভাদব    উটেে ও টবে েতদকর 
অল্প সমদের মদধ্যই বাংো সাটিদত্যরও উদল্খদরা্্য সমৃ্বটদ্ধ রদি এবং 
বটঙ্মিন্দ্র িদ্াপাধ্যাে,  েরৎিন্দ্র িদ্াপাধ্যাে, কাজগী েজরুে ইসোম ও  
সোদবে পুরস্ার টবজেগী রবগীন্দ্রোে িাকুর প্রমুদখর সাটিত্যসৃটষ্ট জ্ৎদজাড়া 
খ্যাটত ও সমাের োভ কদর। টবে্যাসা্র-কৃত বাংো ভাষার সংস্ার টিে এই 
টবস্মেকর উন্নটতর প্রধাে সসাপাে। বাংোভাষার খ্যাটতমাে সাটিত্যস্রষ্টারা 
প্রদত্যদকই এজে্য টবে্যসা্দরর কাদি ্ভগীরভাদব ঋণগী। রবগীন্দ্রোে বাংো 
ভাষার টববতগেে ও উন্নটতদত টবে্যাসা্দরর অসাধারণ অবোে টবটভন্ন প্রসদঙ্ 
বারবার শ্রদ্ধার সদঙ্ উদল্খ কদরদিে। রবগীন্দ্রোদের টবিাদর টবে্যাসা্দরর 
সবদিদে বড় সািে্য টিে বাংো ভাষার আধুটেকগীকরণ।     

টবে্যাসা্দরর আমদেও বাংো সেখার একিা ভঙ্গী বা স্াইে 
টিে। টকন্তু তা টিে সংসৃ্দতর উপর টেভগেরেগীে বা সংসৃ্ত- সরঁসা, 
কে্য বাংোর সাদে তার টমে টিে সগীটমত। টেটখত বাংো সংসৃ্তদকই 
অেুসরণ করত এবং তার িদে সসই ভাষাে  স্বচ্ন্দ প্রবাদির অভাব 
টিে। সংসৃ্ত ব্যাকরদণর জটিেতার আবদতগে বাংো ভাষার ্টত-প্রকৃটত 
টিে শ্লে। টবে্যাসা্র টেদজ টিদেে সংসৃ্ত ভাষা এবং সাটিদত্য সুপটডিত। 
টতটে ব্যাকরদণর জটিে টেেম-কােুেদক সরে কদর বাংো ভাষাদক আরও 
টবকটেত কদর সতাদেে। ধ্রুপেগী সংসৃ্ত ব্যাকরণদক সরেতর কদর বাংো 
ভাষাে টতটে েুটি বই প্রকাে কদরে রাদত সংসৃ্ত ভাষা-টেক্ষােগেগীদের সুটবধা 
িে এবং সংসৃ্ত ও বাংো ভাষার পারস্পটরক সম্পকগে ও স্বাত্রি্য সিদজ 
সবাো রাে। এই রু্ান্তকারগী বইেুটির োম “ব্যাকরণ-সকৌমুেগী” ও “সংসৃ্ত 
ব্যাকরদণর উপক্রমটণকা”, রা আজও সংসৃ্ত-অেুরা্গী  বাঙ্ােগী পািদকর 
টেত্যসঙ্গী।    

টবে্যাসা্র ১৮৫৫ খ্গীষ্টাদব্দ বণগেপটরিে প্রেম এবং টদ্বতগীে ভা্ 
োদম বাংো অক্ষর পটরিদের এবং ব্যবিারটবটধর েুটি সুসংিত টভটত্তপুস্ক 
প্রকাে কদরে। েতুে টেক্ষােগেগীদের প্রদোজে এবং েক্ষতা মাোে সরদখ ধাদপ 
ধাদপ তাদের বাংো ভাষা টেক্ষার জে্য এ েুটি টিে প্রেম সসাপাে এবং 
টবে্যাসা্দরর অসামাে্য সািদে্যর সােগেক িসে। ব্যাকরদণর সিজ-সরে 
টেেম প্রদো্ কদর এগুটে সরে বাংো ্ে্য টেখদত সেখাে এবং তারপর 
সসই ্দে্যর মাধ্যদম ্ল্প বদে েগীটতটেক্ষা সেে। এইভাদব সুকুমারমটত 
বােক বাটেকাদের জে্য ভাষাটেক্ষার সাদে েগীটতটেক্ষার েক্ষ্যটি পূরদণর 
সিষ্টা িে। টবে্যাসা্দরর এই উদে্যাদ্ সংসৃ্ত ব্যাকরদণর জটিেতা িাড়াই 
সরে বাংোে ্ে্য সেখার প্রিেে ি’ে। পরবতগেগীকাদে সমৃদ্ধ বাংো ্দে্যর 
সর টবকাে িদেদি তা টবে্যাসা্দরর এই উদে্যাদ্রই িে এ কো আদ্ই 
বো িদেদি। 

এত বির পদর আজদকর টেদেও সবেগীরভা্ বাোেগী িাত্রিাত্রগী 
তাদের প্রো্ত টেক্ষা শুরু কদর টবে্যাসা্দরর বণগেপটরিে প্রেম ভাদ্র 
মাধ্যদম। পরবতগেগীকাদে টবে্যারদম্ভর জে্য েতুে েতুে পুস্ক টেটখত িদেও 
তারা প্রদত্যদকই টবে্যাসা্দরর রু্ান্তকারগী সৃটষ্টর ঋণ স্বগীকার কদর। এগুটে 
িাড়া টবে্যাসা্র তাঁর টেজস্ব ভঙ্গীদত এবং আটঙ্দক সবে টকিু বহুে প্রিটেত 
সংসৃ্ত সাটিদত্যর অেুবাে কদরে। এর িদে বৃিত্তর সমাদজর কাদি এই 
বাতগো সপঁিাে সর বাংো ভাষা তার টেজস্ব েটতিদতই ভাব প্রকাে করদত 
এবং সরা্াদরাদ্র মাধ্যম িদে উিদত সক্ষম। এ বাপাদর অে্য ভাষাগুটের 
সাদে বাংো ভাষার েক্ষতার সকাে পােগেক্য সেই। টবে্যাসা্র বাংোে সবে 
টকিু প্রবন্ধ এবং সিাি্ল্প সেদখে এবং তাঁর সমাজ-সংস্াদরর প্রদিষ্টাগুটের 
সপদক্ষ সজারাদো রুটতি টেদে সিাি সিাি প্রিারপত্র প্রকাে কদরে। বাংো, 
ইংদরটজ এবং সংসৃ্দত স্বল্প তেদরগে্যর সেখা িাড়াও  টতটে বাংো, টিন্দগী 
এবং সংসৃ্দত কমদবেগী এক ডজে বই প্রকাে বা সম্পােো কদরে। এই 
ভাষা এবং সাটিত্য-সািে্যগুটে  তাঁর প্রজ্ঞা, পাটডিত্য এবং অধ্যবসাদের 
পটরিােক। 

টেক্ষাটবে, সমাজসংস্ারক টবে্যাসা্দরর টকন্তু ব্যবসােগী বুটদ্ধরও 
অভাব টিে ো। টতটে তাঁর টেদজর রটিত বইগুটের মুর্ণ এবং টবক্রদের 
োটেত্ব অে্য সকাে প্রটতষ্ঠােদক ো টেদে Sanskrit Press Depository 
োদম একটি পুস্ক প্রকােো প্রটতষ্ঠাে থিাপে কদরে এবং তাঁর বইগুটে 
সরাসটর এখাে সেদকই টবক্রদের ব্যবথিা কদরে। তাঁর রটিত পাি্যপুস্কগুটের 
বাজার এতই ভাে টিে সর টবে্যাসা্দরর আে এক সমে সবে উচ্চ স্দর 
সপঁদি রাে রার িদে টতটে তাঁর সংস্ার-মূেক  কাজকদমগের রাবতগীে 
ব্যেভার টেদজই বিে করদত সক্ষম িে। তাঁর জগীবদ্োে তাঁর রটিত 
বণগেপটরিদের টবক্রে-সংখ্যা োঁটড়দেটিে টতে োদখরও সবেগী। তাঁর এই 
টবপুে আে টকন্তু তাঁর টেদজর সিজ-সরে জগীবেরাত্রাে সকাে পটরবতগেে 
আদে টে। বরং অকাতদর োে এবং সংস্ারমূেক কাদজ খরি করদত ট্দে 
টতটে প্রােেই ঋণগ্রস্ িদে পড়দতে। 
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(২) সমাজ-সংস্ার – টিনু্দ সমাদজ প্রিটেত োরগী টেপগীড়ে ও 
টেরগোতদের টবরুদদ্ধ টবে্যাসা্ দরর একক েড়াই – টবে্যাসা্দরর 
সািে্য বহুমুখগী, টকন্তু টতটে টেদজ মদে করদতে সমাজ-সংস্ার, টবদেষতঃ 
টিনু্দ টবধবা-টববাি আইেসমিত করাই টিে তাঁর সবদিদে বড় সািে্য। 
এই টবষেটির গুরুত্ব সম্যকভাদব উপেটধি করদত ি’সে তৎকােগীে টিনু্দ 
সমাদজর প্রিটেত রগীটতেগীটত সম্পদকগে অবটিত িওো প্রদোজে। টিনু্দ 
সমাদজ মটিোদের থিাে টিে রু্পৎ সমিাটেতার এবং টেপগীটড়তার। 
টেদজদের পটরবাদরর মদধ্য পাটরবাটরক খরিপত্র সামোদোর োটেত্ব টিে 
মটিোদের। পটরবাদরর সেস্য/সেস্যাদের টববাি এবং বেস্/বেস্াদের 
রত্ন, সসবা-শুশ্রুষার ব্যাপাদরও তাঁদের মতামত গুরুত্বসিকাদর টবদবটিত 
ি’ত। টিনু্দ সমাদজ মটিোদের সাদে সমিােজেকভাদব আিার-ব্যবিাদরর 
রগীটত তখেও টিে, এখেও আদি। সরমে মটিোদের ‘মা’ বা ‘ভট্েগী’ 
বদে সদম্বাধে করা। এসব সদত্ত্বও সমাজ মটিোদের পুরুদষর সমকক্ষ 
বদে সমদে টেত ো। পুরুষদের তুেোে তাঁদের সম্পটত্তর অটধকার এবং 
টেক্ষােগীক্ষার সুদরা্ টিে সগীটমত। টববাটিতা মটিোদের পটরিে টিে স্বামগীর 
পটরিদে, আর অটববাটিতাদের টপতৃপটরিদে। এই সব সামাটজক টবটধ-
টেদষদধর ্টডির মদধ্য মটিোরা অেগেনেটতক স্বাধগীেতা বা সামাটজক মাে্যতা 
প্রত্যাো করদত পারদতে ো। এিাড়া বােক-বাটেকাদের বাে্যটববাি এবং 
সকাে সকাে বদণগের পুরুষদের মদধ্য বহুটববাদির মত কুপ্রো এবং পটরটথিটত-
টবদেদষ সদে্যাজাত কে্যাসন্তাে িত্যার মত টেষু্ঠর প্রোও টিনু্দ সমাদজ 
প্রিটেত টিে। উপদরাতি প্রোগুটে িাড়াও সম্ভবত আরও অমােটবক এবং 
টেষু্ঠর েুটি প্রো িােু টিে। টিনু্দ টবধবাদের পুেটবগেবাদির অটধকার টিে ো 
এবং তাঁদের অদেদকই স্বামগীর টিতাে সিমরদণ সরদত বাধ্য িদে কুখ্যাত 
সতগীোি প্রোর টেকার িদতে।

বাংোর সমাজ সংস্াদরর পুদরাধা রামদমািে রােই টেষু্ঠর সতগীোি 
প্রোর টবরুদদ্ধ েড়াই কদরে এবং এটির অবেুটতির জে্য তৎকােগীে 
ইংদরজ ্ভণগের উইটেেম সবটন্টদঙ্র সিােতাে প্রদোজেগীে আইে প্রণেে 
করাদত সমেগে ি’ে। তাঁর প্রদিষ্টাে অদপক্ষাকৃত অল্পসমদের মদধ্যই বাংোর 
সমাজ সেদক টিরতদর সতগীোি প্রোর টবদোপ রদি। এর পর বাটক োদক 
মটিোদের  টেপগীড়দের অে্যাে্য সক্ষত্রগুটেদত সংস্ার। টবে্যাসা্র সসই 
কাদজ ব্তগী িদেে।

কটেত আদি একবার টবে্যাসা্র গ্রগীদমের িুটিদত কেকাতা সেদক 
গ্রাদমর বাটড়দত স্দে একটি পটরবাদরর টববাে মগীমাংসার জে্য অেুরুদ্ধ 
ি’ে। ব্যাপারিা টিে এই সর এ্াদরা বিদরর এক বােটবধবা প্রিডি ্রদম 
এক উপবাদসর টেদে েুটকদে জেপাে কদরটিে। তৎকােগীে সামাটজক টবটধ 
অেুসাদর টেরমু্ব উপবাদসর টেদে টবধবাদের জে্য সামাে্য জেপােও টেটষদ্ধ 
টিে। টবে্যাসা্র পটরবারটিদক এবং গ্রাম্য মাতব্বরদের সবাোদোর সিষ্টা 
কদরে সর একটি বাটেকার জে্য এরকম কদিার টেেম টেটেে করাই সঙ্ত। 
টকন্তু স্াঁড়া মাতব্বররা রুটতি সেখাে সর এই সামাটজক টেেম েগীরগেটেে ধদর 
িদে আসদি এবং এদত োদস্ত্ররও সমিটত আদি।

এই রিোর পর টবে্যাসা্র অেুসন্ধাে করদত শুরু করদেে সর 
টিনু্দোদস্ত্র সকাোও টবধবা মটিোদের পুেটবগেবাদির টবধাে আদি টকো। রখে 
টতটে ঋটষ পরােদরর ‘পরাের সংটিতা’ে টিনু্দ টবধবাদের পুেটবগেবাদির 
সপদক্ষ রুটতি খুঁদজ সপদেে, তখে টতটে রারপরোই আেটন্দত িদেে। 
সংটিতার টবধােটি এই রকম “েদষ্ট মৃদত প্রব্টজ্যদত লিগীদব ি পটতদত পদতৌ। 
পঞ্চস্বাপৎসু োরগীণাং পটতরদে্যা টবধগীেদত।” অেগোৎ সর পাঁিটি পটরটথিটতদত 
স্ত্রগী পুেটবগেবাি করদত পারদবে তা িে - স্বামগী েুচিটরত্র িদে, মারা স্দে, 
সন্ন্যাস গ্রিণ কদর সংসার ত্যা্ কদর স্দে, েপুংসক িদে অেবা জাটতিু্যত 
(পটতত) িদে।

এই োস্ত্রগীে টবধােদক বৃিত্তর সমাদজ গ্রিণদরা্্য কদর তুেদত 
টবে্যাসা্দরর সংগ্রাম শুরু িে। টতটে ১৮৫৫ খ্গীষ্টাদব্দর  জােুোরগী মাদস 
টবধবা-টববাদির সপদক্ষ একটি প্রিারপত্র প্রকাে করদেে রাদত পরাের 
সংটিতার টবধােগুটের উদল্খ টিে। ে্য টিনু্দ প্যাটরিেি পটত্রকাে এই 
প্রিারপত্র সম্পদকগে সেখা িদেটিে সর প্রিারপত্রটি রুটতিগ্রাি্য, ব্যবসাটেক 
েক্ষতাে, পটরস্ার সিজদবাধ্য ভাষাে সেখা িদেদি এবং প্রকাদের সদঙ্ 
সদঙ্ এটি সমাদজ আদোড়ে তুদেদি। ে্য টিনু্দ প্যাটরিেি আরও টেদখটিে সর 
প্রিারপদত্রর তবপ্লটবক বাণগী সেদের প্রত্যন্ত অঞ্চেগুটেদত সপঁদিটিে এবং 
বাোেগী সমাজদক তা ্ভগীরভাদব োড়া টেদেটিে।

সমাদজর অদেদকই তখে মদে কদরটিদেে সর টবে্যাসা্র সর 
পটরবতগেেগুটে করদত িাইটিদেে সসগুটে টিনু্দ সমাদজর প্রটতটষ্ঠত 
রগীটতেগীটতদক েডিভডি কদর সেদব এবং তা সামাটজকভাদব ক্ষটতকর িদব। 
তাঁরা টবে্যাসা্দরর এই প্রদিষ্টার টবরুদদ্ধ প্রবে প্রটতদরাধ ্দড় তুেদেে। 
কেরগে ভাষাে এবং অদেক সমে টবে্যাসা্রদক ব্যটতি্তভাদব আক্রমণ 
কদর প্রিারপত্র প্রকাে করা িে। প্রিটেত রগীটতদক সমেগেে ো কদর তার 

টবদরাটধতা করার জে্য টবে্যাসা্দরর পাটডিত্যদক ব্যঙ্ করা ি’ে। এমেটক 
তাঁর প্রাণোদের এবং সম্পটত্তিাটের ভগীটত প্রেেগেে করা িদত োকে। টকন্তু 
টবে্যাসা্র টিদেে সেৌিকটিে মােটসকতার মােুষ। তাঁর এক বড়ভাইও 
তাঁদক এই তবপ্লটবক প্রদিষ্টা সেদক টেরস্ করার সিষ্টা কদরটিদেে। 
টবে্যাসা্র  তাঁদক স্পষ্ট বদেটিদেে, “আটম রখে আমার উদদ্দে্যর রোেগেতা 
বুেদত পাটর, তখে সকাে টকিুই আমাদক সস উদদ্ে্য সাধদের সংগ্রাম সেদক 
টেরস্ করদত পাদর ো। সর সামাটজক অোিার টবধবাদের জগীবেদক েুটবগেষি 
কদর সতাদে তা টিরতদর েূর করদত প্রদোজদে আটম সব টকিু, এমেটক 
আমার জগীবেও উৎস্গে করদত প্রস্তুত।“

প্রসঙ্ত উদল্খদরা্্য সর ২০১১ সাে সেদক সটমিটেত জাটতপুঞ্জ 
‘আন্তজগোটতক টবধবা টেবস’ িােু কদরদি। এটি প্রটতবির  ২৩সে জুে পাটেত 
িে। এটি সরে সুেগীরগে কাদের ব্যবধাদে এক বাঙ্ােগী সমাজসংস্ারদকর 
রু্ান্তকারগী সুকগীটতগেরই আন্তজগোটতক  স্বগীকৃটত। 

টবে্যাসা্ র অসম্ভবদক সম্ভব করদেে - 
টবে্যাসা্দরর প্রস্াব ১৮৫৫ সাদের েদভম্বর মাদস আইেসভাে সপে 

করা ি’ে। প্রােটমক টবদবিোর পর আইেসভা সসটিদক টসদেক্ট কটমটিদত 
পািাে। ১৮৫৬ সাদের মািগে মাদস এই প্রস্াদবর টবদরাটধতা কদর ৩৩,০০০ 
স্বাক্ষর সম্বটেত একটি েরখাস্ কটমটিদত সপে ি’ে। ভারদতর টবটভন্ন থিাে 
সেদক অদেক েরখাস্ - সকােটি প্রস্াবদক সমেগেে কদর, আবার সকােটি এর 
টবদরাটধতা কদর - টসদেক্ট কটমটিদত সপঁিাে। ইটতমদধ্য টবে্যাসা্র তাঁর 
প্রস্াদবর সদপদক্ষ আরও সজারাদো রুটতি টেদে আর একটি প্রিারপত্র প্রকাে 
করদেে। েগীরগে তকগে-টবতদকগের পর আইেসভা অবদেদষ টিনু্দ টবধবাদের 
পুেটবগেবাদির সকে বাধা েূর কদর ১৮৫৬ সাদের পঞ্চেে আইেটি পাে 
করে। টবে্যাসা্র তাঁর টেষু্ঠর এবং সংকগীণগেমো টবদরাধগীদের টবরুদদ্ধ 
টবপুেভাদব জেোভ করদেে। তদব টতটে এই েতুে আইে টেদে সকাে 
উচ্ছাস প্রকাে কদরে টে। টেরগোটততা টবধবাদের মুটতির একিা উপাে খুঁদজ 
পাওোদতই টতটে খুেগী িদেটিদেে। এমেই আত্প্রিার-টবমুখ মােুষ টিদেে 
টবে্যাসা্র।  

শুধু আইে পাে কটরদেই টকন্তু টবে্যাসা্র সেদম রাে টে। ১৮৫৬ 
সাদের েদভম্বর মাস সেদক ১৮৬৭’র মদধ্য টেজ উৎসাদি  এবং প্রদিষ্টাে এবং 
প্রােে টেদজর খরদি টতটে প্রাে ৬০টি টবধবা টববাদির ব্যবথিা কদরটিদেে। 
অদেক ব্াহ্ম রুবক এই  কাদজ তাঁর সিােক িদেটিদেে, টকন্তু স্াঁড়া 
টিনু্দ সমাদজর অদেদক তাঁর শুধু টবদরাটধতাই কদরে টে, তাঁর োরগীটরক 
বা তবষটেক ক্ষটত করার, এমে টক প্রাণোদেরও ভে সেটখদেটিদেে। এই 
ধরদণর টবদরাটধতা এবং ভগীটত-প্রেেগেে টবে্যাসা্দরর  উদে্যা্দক অবে্যই 
টস্টমত করদত পাদর টে। টকন্তু টকিু টকিু অবথিাপন্ন মােুষ রাঁরা তাঁদক 
সংস্ারমূেক কাজকদমগে আটেগেক  সািাদর্যর প্রটতশ্রুটত টেদেটিদেে তাঁরা 
তাঁর সংস্গে পটরত্যা্ কদরে। িদে সমস্ খরদির ভার টবে্যাসা্রদক 
বিে করদত িে। টবে্যাসা্র টকন্তু ঋণগ্রস্ িদেও তাঁর উদে্যা্ সেদক সদর 
আদসে টে। 

এ কো বো অপ্রাসটঙ্ক িদব ো সর টবে্যাসা্দরর সমাজসংস্াদরর 
টেন্দা শুধু সাধারণ বাঙ্ােগীর মদধ্যই সগীমাবদ্ধ টিে ো। সাটিত্য-সরিাি 
বটঙ্মিন্দ্রও টকিু টকিু ব্যাপাদর তাঁর টবরূপ সমাদোিকদের অে্যতম টিদেে।

আবার, অে্যটেদক, টবে্যাসা্দরর িটরদত্রর বহুমুখগী টবটেষ্টতার 
প্রেংসাও সর আদস টে তা েে। প্রটতভাবাে কটব-সাটিটত্যক মাইদকে 
মধুসূেে েত্ত টিদেে টবে্যসা্দরর সমসামটেক এবং কাদির মােুষ। মধু-
কটবর ভাষাে টবে্যাসা্দরর টিে “wisdom of an ancient Indian 
sage, energy of an Englishman and the heart of a Bengali 
mother.”

টেটপবদ্ধ েটে সেদক জাো রাে সর কেকাতাে প্রেম টবধবা-টববাি 
অেুটষ্ঠত িদেটিে টবে্যাসা্দরর উপটথিটতদত ১৮৫৬ সাদের ৭ই টডদসম্বর। 
পাত্রগীর বেস টিে এ্াদরা বির। আর পাত্র সংসৃ্ত টেক্ষাে টেটক্ষত আিাদরা 
বিদরর েবরুবক। এর পর ভারদতর অে্যাে্য অঞ্চে সেদকও টবধবা-
টববাদির সংবাে আসদত শুরু করে, রাদত সবাো স্ে ব্যবথিাটি ধগীদর 
ধগীদর বৃিত্তর সমাদজ গ্রিণদরা্্য িদচ্। টকিু সমাদোিক প্রিার করদেে 
সর টবে্যাসা্দরর সািে্য টেতান্তই ‘পরনস্মপেগী’, অেগোৎ অোত্গীদের মদধ্য 
টবধবা টববাদি তাঁর সমিটত োকদেও টতটে টেদজর সকাে আত্গীদের এভাদব 
টববাি টেচিেই সেদবে ো।  েগীঘ্রই সসই পরগীক্ষাও উপটথিত িে, রখে তাঁর 
পুত্র এক টবধবাদক টববাদির ইচ্া প্রকাে করে। এই টববাি সংরটিত ি’সে 
টবে্যাসা্র এবং তাঁর পটরবারদক পটরত্যা্ করদবে বদে টকিু আত্গীে 
হুমটক টেদেে। টবে্যাসা্র তাঁদের েৃঢ়ভাদব জাটেদে টেদেে সর সকােটকিুই 
পুদত্রর টববািথিদে তাঁর উপটথিটত আিকাদত পারদব ো। বস্তুত, তাঁর পুত্র 
সস্বচ্াে টবধবা-টববাি করদি – এদত টবে্যাসা্দরর মদোবে সবদড় স্ে 
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এবং তাঁর অবথিাে আরও েৃঢ় ি’ে। উৎিুল্ টবে্যাসা্র এবং আরও 
অদেদকর উপটথিটতদত টবে্যাসা্র-পুত্র োরােণ টবধবা ভবসুন্দরগীদক টববাি 
করদেে। অবে্য এই অেুষ্ঠাদে টবে্যাসা্দরর টপতা-মাতা এবং স্ত্রগী সরা্োে 
কদরে টে।  

(৩) স্ত্রগী-টেক্ষার প্রসার – টবে্যাসা্ দরর আর একটি প্রদিষ্টা - টবধবা-
টববাি প্রিেদের মত আর একটি সমাে েুরূি কাদজ টবে্যাসা্র তাঁর 
উে্যম এবং পটরশ্রম টেদো্ কদরটিদেে। তা ি’ে বাংোে স্ত্রগী-টেক্ষার 
প্রসার। জে টরিঙ্ ওোিার সবেুে োদম সকট্রিদজ টেটক্ষত এক ইংদরজ 
সাদিব ১৮৪৮ সাদে কেকাতাে আদসে এডুদকেে কাউটন্সদের সসদক্রিারগী 
টিসাদব। সবেুেসাদিব খাঁটি-বাঙ্ােগী টবে্যাসা্দরর সাদে ব্যটতি্তভাদব 
পটরটিত িদেে। অবে্য তার আদ্ই টতটে টবে্যাসা্দরর পাটডিদত্যর কো 
শুদেটিদেে। টবে্যাসা্র সবেুেসাদিবদক জাোদেে সর স্াঁড়া টিনু্দদের 
(টমে্যা) টবশ্বাস সর স্ত্রগী-টেক্ষা সমাদজর পদক্ষ ক্ষটতকর এবং সসজে্য স্ত্রগী-
টেক্ষাে োদস্ত্রর সমেগেে সেই, রটেও ‘স্ত্রগী-টেক্ষাে ধমগেোদস্ত্রর সমেগেে সেই’ 
এই  মত টতটে টেদজ সপাষণ কদরে ো। সুতরাং সংেেগী টবে্যাসা্র আবার 
োস্ত্রােুসন্ধাে শুরু করদেে টিনু্দদের সামাটজক  রগীটতেগীটতদত তাঁর টেদজর 
টবশ্বাদসর সমেগেদে প্রমাণ সংগ্রদির জে্য। একটি প্রািগীে পঁুটেদত সেখদেে 
সর সসখাদে পটরস্ারভাদব উদল্খ রদেদি ‘পুদত্রর মত কে্যাদকও একইভাদব 
োেে-পােে করদব এবং তার টেক্ষােগীক্ষার ব্যবথিা করদব।’

সরকারগী অেুোদে এবং বাংোর টকিু টকিু সম্ভান্ত ধেগী ব্যটতির 
আটেগেক সািাদর্য েদভম্বর  ১৮৫৭ সেদক সম ১৮৫৮-র মদধ্য বাংোর 
িারটি সজোর গ্রামাঞ্চদে টবে্যাসা্দরর উদে্যাদ্ ৪০টি বাটেকা টবে্যােে 
থিাটপত িে। টবে্যাসা্র এমে উৎসাদির সদঙ্ টেক্ষাটবস্াদরর ব্যাপারটি 
িােো করটিদেে সর জে্দণর কাদি সরকাদরর সিােতার  ভূটমকাটি 
সতমেভাদব পটরসু্ি িটচ্ে ো। এদত কদর টব্টিে অটিসাররা অখুেগী 
টিদেে। তাঁরা এই মদমগে হুকুম জারগী করদেে  সর টবে্যাসা্র সরে েতুে 
কমগেসূিগী সেবার আদ্ সরকাদরর অেুমটত সেে। তািাড়া সরকারগী সািাদর্যর 
প্রত্যাোে সর সু্েগুটে টতটে ইটতমদধ্য িােু কদরটিদেে সসগুটের জে্য 
প্রদোজেগীে আটেগেক অেুোেও সেওো িে ো। এর িদে টেক্ষকদের প্রাপ্য 
সবতেও বন্ধ িদে স্ে। টবে্যাসা্রই এই টেক্ষদের টেদো্ কদরটিদেে। 
সুতরাং েগীটত্তভাদব সবতে সেবার োেটি টবে্যাসা্দরর উপরই বত্তগোে। 
প্রদোজেগীে িাকার অঙ্িা টিে টতে িাজার। তখেকার টেদে এিা একিা 
টবরাি অদঙ্র িাকা। টবে্যাসা্র তাঁর টেদজর সামেগে্য সেদক বদকো সবতে 
টমটিদে সেে। টকন্তু েতুে সু্ে সখাো তাঁদক বন্ধ করদত  ি’ে।

 এদত টতটে অপমাটেত সবাধ করদেে এবং িদতাে্যম িদে পড়দেে। 
টিক করদেে সর সরকারগী সবতেদভা্গী টতটে আর  োকদবে ো। সংসৃ্ত 
কদেদজর অধ্যদক্ষর মত মরগে্যাোসম্পন্ন উচ্চপে সদমত অে্যাে্য রাবতগীে 
সরকারগী পে সেদক টতটে ইস্িা টেদেে। তাঁর সরকারগী সবতদের বাইদরর 
আটেগেক স্বাচ্দন্দর কো আদ্ বো িদেদি, তাই উচ্চ সবতদের সমাি তাঁদক 
আিদক রাখদত পাদর টে। এিা টিে ১৮৫৮ সাদের সসদটেম্বর মাস। রাই 
সিাক, একবির পদর সরকার টপিু িদি টবে্যাসা্র প্রটতটষ্ঠত সু্েগুটের 
আটেগেক অেুোে পুেরাে িােু করে। এর মাধ্যদম টবে্যাসা্দরর প্রদিষ্টা 
রা এতটেে অস্বগীকৃত টিে তা সরকারগী স্বগীকৃটত সপে। স্ত্রগী-টেক্ষার কারগেক্রম 
িেদত োকে। সারা বাংোদতই টবে্যসা্র-প্রটতটষ্ঠত সু্েগুটে িটড়দে 
টিটিদে আদি, রা আজদকর টেদেও টেক্ষাটবস্াদর, টবদেষত স্ত্রগী-টেক্ষাটবস্াদর, 
টবে্যাসা্দরর অবোদের সাক্ষ্য বিে কদর।

এ কোিাও মদে রাখা েরকার সর প্রিটেত সমাজব্যবথিার পটরবতগেে 
শুধু েতুে আইে প্রণেদের মাধ্যদম অজগেে করা রাে ো। সাধারণ মােুদষর 
মােটসকতার পটরবতগেে িদত সমে এবং টেক্ষার প্রদোজে িে। তাই টবধবা-
টববাি আইেসমিত কদর বা স্ত্রগী-টেক্ষার টবস্াদর গ্রাদম-্দঞ্জ সু্ে খুদে 
টবে্যাসা্র সর তাৎক্ষটণক সািে্য অজগেে কদরটিদেে তার িে সুেূরপ্রসারগী 
কতিা িদেটিে তা টেদে তদকগের অবকাে এখেও আদি। রাবতগীে সামাটজক 
ও অেগেনেটতক মাপকাটিদত টিনু্দসমাদজ স্ত্রগী- পুরুষ তবষম্য আজও বতগেমাে। 

েিদর বগীতশ্রদ্ধ টবে্যাসা্ দরর সাঁওতাে পল্গীদত সস্বচ্াটেবগোসে
বেস বাড়ার সাদে সাদে ধগীদর ধগীদর টবে্যাসা্দরর স্বাদথি্যর অবেটত 

িদত োদক। বহু বির ধদর টেদজর েরগীদরর এবং সুখ-স্বাচ্দন্দ্যর প্রটত 
েজর ো টেদে টতটে অলিান্ত পটরশ্রম কদর স্দিে। কেকাতার মত বড় 
এবং ব্যস্ েিদর তাঁর স্বাদথি্যর উপর ব্যস্ জগীবদের িাটেকর প্রভাব পদড়দি। 
টবে্যাসা্র প্রাে িুটপসাদড় কেকাতা ত্যা্ কদর সাঁওতাে পর্ণার 
কারমািাড় োদম এক সিাি পল্গীদত বাটড় কদর সস্বচ্াটেবগোসদের জগীবে 
শুরু কদরে। কারমািাড় বতগেমাদে োড়খডি রাদজ্যর অন্ত্গেত। এখােকার 
সাঁওতাে অটধবাসগীরা টবে্যাসা্রদক হৃেে টেদে গ্রিণ করে। তাদের কাদি 
টতটে টিদেে ‘েরদেদি ঈশ্বর’ এবং তারা তাঁদক ‘ঈশ্বর’ (ভ্বাে) বদেই 

ডাকত। টবে্যাসা্দরর োম ‘ঈশ্বর’ কোটির অেগেও ি’ে ভ্বাে। টবে্যাসা্র 
এই পটরশ্রমগী, সিজ-সরে সাঁওতােদের খুব ভােবাসদতে। সাঁওতাে 
সিদেদমদেদের জে্য টতটে একটি টবে্যােে এবং বড়দের জে্য একটি তেে 
টবে্যােে থিাপে কদরে। েুদিাদতই টতটে পড়াদতে। অসুখ-টবসুদখ টতটে 
তাদের সিাটমওপ্যাটেক টিটকৎসাও করদতে।

সেদষর কো
১৮৭৫ সাদে টেজ িস্াক্ষদর একটি উইে টেদখ টবে্যাসা্র তাঁর 

সম্পটত্তর সেদক ৪৫ জে প্রাপদকর জে্য টেেটমত মাদসািারার  টেদেগেে 
সেে। এখাদে উদল্খদরা্্য সর এঁদের মদধ্য ২৬ জেই টিদেে তাঁর আত্গীে 
পটরমডিদের বাইদরর। উইদে টতটে একটি োতব্য টিটকৎসােে এবং তাঁর 
মাদের োদম থিাটপত একটি বাটেকা টবে্যােদের জে্য টেেটমত অেগেসংথিাে 
রাদখে। টকন্তু টতটে টেদজর একমাত্র পুত্রদক অনেটতক এবং পটরবাদরর 
পদক্ষ মরগোোিাটেকর কাজকদমগের জে্য উইদের সুটবধাদভা্গীদের তাটেকাে 
অন্তভূগেতি কদরে টে। এই উইেটি সেখার পর টবে্যাসা্র আরও ১৬ বির 
জগীটবত টিদেে, টকন্তু উইেটির সকাে পটরবতগেে কদরে টে।  

এত টকিু সািে্য সদত্ত্বও টবে্যাসা্র টিদেে প্রখর মরগোোদবাধসম্পন্ন 
একজে সাোটসদধ মােুষ। তাঁর সপাষাক টিে একটি স্বল্প তেদরগে্যর ধুটত, 
একটি িাের এবং পাদে একদজাড়া িামড়ার িটি, রা ‘টবে্যাসা্রগী িটি’ 
োদম টবখ্যাত িে। টতটে ্াটড়ভাড়া বাঁিাদত েগীরগে পে সিঁদি সরদতে। আবার 
সকউ সািার্য িাইদে টতটে টিদেে মুতিিস্। তাঁর েো এবং মমত্বদবাদধর 
অদেক কাটিেগী আদি। ভারতগীে টিসাদব সমিােিাটেকর সকাে টকিুর সদঙ্ 
টতটে সকােটেে আপস কদরেটে। টতটে টিদেে একজে ্টবগেত বাোেগী, তদব 
েবজা্রদণর পটেকৃত টিসাদব তাঁর খ্যাটত টিে ভারতদজাড়া। টবে্যাসা্র 
সম্পদকগে ভারদতর পুেরুত্াদের আর এক মিাোেক মিাত্া ্ান্ধগীর উটতি – 
“পৃটেবগীদত টবে্যাসা্দরর মত মােুষ খুব কমই জন্মগ্রিণ কদরদিে। বো িে 
সর ঈশ্বরিন্দ্র রটে ইউদরাদপর সকাে সেদে জন্মাদতে, তদব টব্টিেরা সরমে 
সেেসদের োদম সৃ্মটতস্ম্ভ ্দড়দি, সতমটে তাঁর োদমও ্ড়া ি’ত। তদব 
ঈশ্বরিন্দ্র কু্ষর্-বৃিৎ, ধেগী-েটরর্ টেটবগেদেদষ বাোেগী হৃেদে উচ্চ সমিাদের 
আসদে প্রটতটষ্ঠত।”

তাঁর সমসামটেক বাোেগী সমাজ টবে্যাসা্দরর প্রটত সর েুবগে্যবিার 
কদরদি তাদক ইটঙ্ত কদর ১৮৯৫ সাদের এক স্মরণসভাে   রবগীন্দ্রোে 
বদেটিদেে, টবে্যাসা্দরর মিত্ব তাঁর েোে েে, তাঁর টবে্যাদতও েে, তা 
টিে সর টবদেষ মােটবক েৃটষ্টভঙ্গীদত টতটে োরগীদের সেদখটিদেে সসই 
েৃটষ্টভঙ্গীদত। ... । টেজদেদে টতটে টিদেে টেতান্ত একাকগী, এখাদে তাঁর 
সরে টেদজর মােুষ বেদত সকউ টিে ো। এই সমাদজ তাঁর জগীবে সুদখর 
টিে ো। আর এই েুবগেে, কু্ষর্, হৃেেিগীে, কমগেিগীে, োটম্ভক, তাটকগেক  জাটতর 
প্রটত টবে্যাসা্দরর এক সু্ভগীর টধক্ার টিে কারণ টতটে টিদেে সবগে 
টবষদেই ইিার টবপরগীত।  

১৮৯১ সাদের ২৯সে জুোই টবে্যাসা্র, রতেূর জাো রাে,  রকৃদতর 
ক্যান্সার সরাদ্ ভুদ্ তাঁর উত্তর কেকাতার বাসভবদে  সেষ টেঃশ্বাস ত্যা্ 
কদরে। ‘বগীরটসংদির টসংিটেশুর’ টেভগেগীক বটেষ্ঠ িটরত্র টিে অপরাদজে, তাঁর 
টের টিে টির-উন্নত ও সকে তুচ্তার ঊদধগে। ে্যার্য সংগ্রাদমর পে, তা 
রতই কন্টকাকগীণগে সিাক, টতটে কখেও ত্যা্ কদরে টে।  

তাঁর িটরদত্র পাটডিত্য ও মমত্বদবাদধর এই টবরে সমাদবে তাঁর বনু্ধ 
কটব মাইদকে মধুসূেে েত্ত মমগেস্পেগেগী ভাষাে প্রকাে কদরটিদেে - টবে্যার 
সা্র তুটম টবখ্যাত ভারদত/ করুণার টসনু্ধ তুটম সসই জাদে মদে েগীে সর, 
েগীদের বনু্ধ। মধুসূেে টেদজও টিদেে টবটভন্নভাদব টবে্যাসা্দরর কৃপাধে্য, 
তাই তাঁর এই প্রেটস্ টবদেষভাদব অেগেবািগী।  

্ল্প আদি সর টবে্যাসা্দরর একজে একটেষ্ঠ ভতি শ্রী টবজেকৃষ্ণ 
স্াস্বামগী সে্য-প্রোত টবে্যাসা্দরর ‘েেগেে’ োভ কদরে।  শ্রী স্াস্বামগী টিদেে 
একজে সাধুপুরুষ এবং সসই সমে টতটে ঢাকাদত টিদেে। িিাৎ একটেে 
সন্ধ্যাে পটচিম আকাদের টেদক তাটকদে তাঁদক বেদত সোো ট্দেটিে, 
“আিা, টক মদোরম েৃে্য! সেবেূদতরা টবে্যাসা্রদক টরদর রদেদি এবং তাঁর 
রেটি োোরদের উজ্জ্বে আদোদক আদোটকত। টবে্যাসা্র আর আমাদের 
মদধ্য সেই। টতটে পরদমশ্বদরর উদদ্দে্য রাত্রা কদরদিে।” পরটেে ঢাকাে 
খবর এে সর আদ্র টেে টবে্যাসা্র কেকাতাে সেিরক্ষা কদরদিে। তাঁর 
প্রোণটেবস ২৯সে জুোই ১৮৯১।  

্ল্পটি টেঃসদন্দদি এই টিনু্দ টবশ্বাদসর উপর প্রটতটষ্ঠত সর একজে 
পদরাপকারগী ভােমােুষ তাঁর সুকদমগের জে্য সুন্দর পারদেৌটকক জগীবে সভা্ 
কদরে। এটি সকাে সকাে অেুরা্গীর িদক্ষ টবে্যাসা্দরর সুউচ্চ ভাবমূটতগের 
প্রটতিেে।       
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বেরনগর দাতব্ে ব্

েু্গোপূদজা বাোেগীর মাতৃেটতি আরাধোর অঙ্। এ আরাধোে পুদরাভাদ্ রদেদিে কাজগী েজরুে ইসোম। তাঁর অজস্র ্াদে ও ্াঁোে, তাঁর 
েটতিরূটপণগী মাতৃসাধোর প্রটতিেে। এ বির আমাদের সিাটকও বাঙ্ােগী (Tokyo Bengali ) র পুদজাে  সসই পরম প্রটতভাদক শ্রদ্ধার সদঙ্ স্মরণ 
কটর। তাঁর সৃষ্ট বাট্িার টকিু িুদে এবাদরর পুদজাে অঞ্জেগীর ডাটে সাজাই। েজরুে ্গীটতদত মাদক খুঁটজ। সেটখ সকমে কদর েু্গেটতোটেেগী 
েেভুজা মা ধরা টেদেদিে কটব েজরুদের সিতোে।

েজরুে টবশ্বাস করদতে মাতৃেটতির আরাধোে জাটত ধমগে টেটবগেদেদষ সবার অটধকার, কারণ মা জ্ৎ জেেগী। মাদের পুদজা বস্তুতঃ পদক্ষ অদমে 
মাতৃেটতিদক সকদন্দ্র সরদখ  উৎসব; মিাজা্টতক োশ্বত মাতৃদত্ত্বর উৎরাপে। তাই টতটে ইসোম ধমগোেম্ববগী িদেও সকেদক মাদের পুদজাে সমদবত িদত 
আহ্াে জাটেদেদিে; দ্বােগেিগীে ভাষাে স্দেদিে,

“আে অশুটি আে সর পটতত, এবার মাদের পূজা িদব। 
(সরো) সকে জাটতর সকে মােুষ টেভগেদে মা-র িরণ সিাঁদব।“ 

টিনু্দ ও মুসেমাদের সাম্প্রোটেকতা েজরুেদক ব্যাটেত কদরদি বারংবার । টতটে অেুভব কদরটিদেে জ্ৎজেেগীর  সটত্যকার স্বরূপ অেুধাবদের 
ব্যেগেতার জদে্য মােুদষ মােুদষ  টবদভে। তাই  জাটেদেদিে সবাই এক মাদের সন্তাে। টতটে সিদেদিে মােুদষর মদধ্য  ভ্রাতৃত্বদবাদধর জা্রণ; সকে টবদভে 
ও ধমগেগীে অটবশ্বাদসর অবসাে। 

“জেেগীদক সেদখটে, তাই ভাইদক আরাত সিদেদি ভাই, (আজ) 
মাদক সেদখ বুেটব সমারা এক মা-র সন্তাে সদব। (এবার) 
টত্রদোক জুদড় পড়দব সাড়া মাতৃমদ্রির মানভঃ-রদব॥“

েজরুে তাঁর ভটতি মূেক ্াদে  টবদেষ কদর আ্মেগী ও টবজো ্াদে বাোেগী মদের সমস্ সংদবেেেগীে  অেুভূটতর দ্বারগুদো এক এক কদর খুদে 
টেদেদিে।  আদবদ্ আর বাৎসে্য রদস ভদর আদি তাঁর সৃটষ্ট। টতটে  সসই  আেন্দমেগী জ্ৎ জেেগী মাদক সেদখদিে োো ভাদব। টতটে সেদখদিে  মাদক 
কখেও বা টেব সসািা্গী পাবগেতগী, কােগী ও েূ্গো রূদপ, কখেও বা  বাোেগী রদরর সাধারণ সমদে উমা রূদপ।

টেব ও পাবগেতগীর সপ্রদমর মদধ্য প্রত্যক্ষ কদরদিে রাধা ও কৃদষ্ণর অেন্ত েগীো তাঁর িরটপ্রো ্গীটত গ্রদন্। তসন্ধবগীর মুদখ  মিাদেদবর  সত্য ও সুন্দর 
রূদপর  বণগেোে  ে্যাম সুন্দর সকই সেদখদিে েজরুে । 

“মিাদেবগী! সসই কো এদসটি জাোদত– সর েগীো কদরে তব টেব সুন্দর  
ে্যামসুন্দর সাদজ, রস-বৃন্দাবদে।  
েওে টকদোর রূপ েব রেে্যাম– সমর-অেুটেতি সরে তুষার তকোস। 
্দে িণগী-িার োই সোদে বেমাো জিাজূি িইোদি িাঁির টিকুর,  
েেগীদেখা িইোদি বাঁকা টেখগী-পাখা টবষাণ িদেদি বাঁটে, বারিাে তাঁর 
িইোদি পগীতধরা, মুটে-মদোির।  
শুটে সসই িপদের ররিাড়া সুর  স্াটপেগীরা সধদে আদস পা্টেটে িদে।"

টিক একই ভাদব তাঁর আধ্যাটত্ক  সিতোে  মা েু্গোর স্ৌরগী রূপ ে্যামা মাদের মদধ্য টমদে ট্দেদি। টতটে স্দে উদিদিে,

“আটম সাধ কদর সমার স্ৌরগী সমদের   োম সরদখটি কােগী।  
পাদি সোদকর েৃটষ্ট োদ্    মাটখদে টেোম কাটে
 তার, সসাোর আদঙ্ মাটখদে টেোম কাটে॥  
িাদড়র মাো ্োে টেদে  টেদেটি তার সকে এটেদে,
তবু, আেটন্দেগী েটন্দেগী সমার সেে সর করতাটে। 

আ্মেগী ্াদে, েরৎ কাদে  শ্বশুর বাটড় তকোে সেদক উমার  রদর আসদত সেটর সেদখ মাদের মদের অটথিরতার কো  েজরুে সরভাদব প্রকাে  
কদরদিে তা সরে  সর সকাদো বাোেগী মাদের মদের কো। তাই এ ্াে িদে উদিদি  হৃেে স্পেগেগী-আদবদ্, বাৎসে্য রদস, আর ভটতিদত ভরপুর।

“আমার) আেটন্দেগী উমা আজও এে ো তার মাদের কাদি। 
সি ট্টররাজ সেদখ এদসা তকোদস মা সকমে আদি॥“

পুদজা পদবগে, বাদপর রদর  েেভুজা মটিষমটেগেেগী  েু্গো মূটতগেদত সাধারণ  উমার িিাৎ উত্তরণ মাদের মদে স্বাভাটবকভাদবই  টবস্মে জা্াে। মা 
সমদেদক আেদরর উমা টিসাদবই সেখদত অভ্যস্। তাই সমদেদক সেদখ  মাদের মে  খুঁদজ সিদর রণরটঙ্ণগী েূ্গো মূটতগের মদধ্য   েুোটে সমদে উমাদক, রাদক 
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সিদজ কাদি িাো রাে ; সনেি করা রাে। েজরুে মা ও সমদের এ মধুর অেুভূটতর ও সম্পদকগের টেকিা  তুদে ধদরদিে তাঁর সাবেগীে অেবে্য ভাষাে।

“আমার উমা কই, ট্টররাজ, সকাোে আমার েটন্দেগী? 
এ সর সেটখ েেভুজা এ সকাে রণরটঙ্ণগী॥ 
সমার েগীোমেগী িঞ্চোদর সিদে, এ সকাে সেবগীমূটতগে টেদে এদে। 
এ সর মিগীেসগী মিামাো বামা মটিষমটেগেেগী॥“

অে্যাে্য ্গীটতকারদের মদতা কটব েজরুেও তাঁর রিোে টবদেষ কদর আ্মেগী ও টবজো ্াদে মােুদষর সুখ ও েুঃদখর কো বণগেো কদরদিে উমার 
সদঙ্ কদোপকেদের টভতর টেদে আপে মদের মাধুরগী টমটেদে। স্যাম্যবােগী কটব েজরুে   ধেগী েটরর্ ব্যবধাে মুতি , সকে রকম   সভোদভেিগীে টবদশ্বর 
জদে্য মাদের কাদি প্রােেগো জাটেদে মাদক তকোদে ো টিদর রাওোর জদে্য টমেটত কদরদিে  তাঁর সেখা  টবজো ্াদে।

“এবার েবগীে মদ্রি িদব   জেেগী সতার উদ্ সবাধে।
  টেত্যা িদে রইটব রদর,  িদব ো সতার টবসজগেে॥
সকে জাটতর পুরুষ োরগীর প্রাণ সসই িদব সতার পূজা-সবটে
       মা সতার পগীিথিাে।
(সসো) েটতি টেদে ভটতি টেদে  পাতব মা সতার টসংিাসে॥
(সসো)        রইদব োদকা সিাঁোিুঁটে   উচ্চ-েগীদির সভে,
         সবাই টমদে উচ্চাটরদব  মাতৃোদমর সবে।
(সমার) এক জেেগীর সন্তাে সব, জাটে  ভােব সেোে, ভুেব িাোিাটে,
        েগীে েটরর্ রইদব ো সকউ, সমাে িদব সবগেজে।
        টবশ্ব িদব মিাভারত   টেত্য-সপ্রদমর বৃন্দাবে॥"

এমটে কদরই  টতটে  তুদে ধদরদিে তাঁর অদেক ্াদে তোেগীন্তে সামাটজক সমস্যার কো। টতটে মা েু্গোটতোটেেগী েু্গোদক জাটেদেদিে অসিাে 
েগীে েটরর্ মােুদষর কদষ্টর কো; জাটেদেদিে  অসুর ও োেদবর অত্যািার সেদক  মুতি িেটে এ ধরা। 

“(আজও) মদরটে অসুর, মদরটে োেব, ধরটণর বুদক োদি তাডিব,
 সংিার োটি কটর    সস-অসুদর  সকে রাস্  টবজোে॥“

মাদের প্রটত েজরুদের শ্রদ্ধা ও ভটতি অপটরসগীম। েজরুে তাঁর অদেক ভটতি্গীটতদত মাদের কাদি সমূ্পণগে আত্সমপগেে কদর অন্তদরর ভটতি টেদবেে 
কদরদিে; মাদের সাটবেধ্য পাওোর জদে্য আকুটত জাটেদেদিে।

“((আমার) মুটতি টেদে কগী িদব মা, আটম সতাদর িাই।
 স্ব্গে আটম িাই ো মা স্া সকাে রটে সতার পাই।“

মাদের কাদি তাঁর আত্ টেদবেে  মাদের প্রটত তাঁর ্ভগীর আথিা ও টবশ্বাসদক প্রমাণ কদর।

েজরুদের ভটতি্গীটত বাংো সাটিদত্য এক অেবে্য সৃটষ্ট; তাঁর মাতৃ সাধোর িসে; তাঁর উোর ধমগেগীে সিতোর প্রটতিেে। আসদে েজরুে ভারতগীে 
সোতেগী সংসৃ্টতর   মূে  সুরদক অেুভব কদরদিে তার আধ্যাটত্ক ভাবোর টভতর টেদে। টতটে সেদখদিে  সসই োশ্বত টেরাকার সদত্যর প্রকােদক  
সাকাররূদপ  টবটভন্ন সেব ও সেবগীর মদধ্য।  এ সিতোই েজরুদের মাতৃেটতি আরাধোে  েতুে মাত্রা এদেদি। তাই তাঁর সৃষ্ট ভটতি্গীটত িদে উদিদি  
টবশ্বজেগীে আধ্যাটত্ক  সাধোর সসাপাে।

এবাদর সিাটকও বাোেগী (Tokyo Bengali)র োরেউৎসদব েজরুদের আধ্যাটত্ক সিতোর আদোে আজ এ শুভ ক্ষদণ মাদের আরটত কটর; োশ্বত 
জা্টতক মাতৃস্বত্বার প্রটতমূটতগে মা েু্গোর উদে্যদে আন্তটরক শ্রদ্ধা  জাোই; মাদক প্রণাম কটর।      
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দ্ততু্ীরে রদানব্য

কটবগুরুর সেখা বই অেবা কটবগুরুর প্রসদঙ্ সেখা গুেগীজদের বই আমাদক টেটবষ্ট কদর রাদখ। রতবারই পটড় সসইসব বই –িাড়দত ইদচ্ 
কদরো, িাড়দত কষ্ট িে। বতগেমাে প্রাক্ৃটতক, সামাটজক, রাজনেটতক ও অেগেনেটতক সংকিমে পটরটথিটতদত, রখে সমস্ পৃটেবগীর মােুষ 
টবপরগেস্; তখে এই প্রাত্যটিক উদদ্ব্, েুটচিন্তা ও সঙ্দির উদধ্গে মেদক টকিুক্ষদের জে্য িদেও ভারমুতি করা ও আেন্দ সেওো –এই সেখার 
সপ্ররো। আমার মত অসংখ্য রবগীন্দ্র অেুরা্গী ও বাংো পািক-পাটিকা,সাটিত্যদপ্রমগী টেচিেই এটি অেুধাবে করদত পারদবে। কটবগুরুর 

সকৌতুক টপ্রেতা সম্বদন্ধ সব রিো এখাদে সেখা অসম্ভব, তাই সংদক্ষদপ কদেকটি রিোর উদল্খ করটি ও আো রাটখ এই সেখা পািকদের আমারই মত 
আেন্দ সেদব।

“(অটভটজৎ) সস গুরুদেব-োেুদক বাইদর সেদখই িুদি এে, এদসই োেুর ্া সরঁদষ ট্দে োঁড়াে, বেদে, জাদো োেু, সতামার সব কটবতা আটম 
মুখথি কদর সিদেটি, আর একিাও বাটক সেই।

গুরুদেব বেদেে, সটত্য োটক? সব টেদখ সিদেি?
- ি্যাঁ োেু। স---ব। 
–তা িদে সতা সতামার জে্য আবার আমার েতুে কদর কটবতা টেখদত িদব সেখটি। গুরুদেব ও অটভটজদতর কো জদম উিে। উচ্াদসর ধাক্াে 

অটভটজৎ ডাে িাঁিুিা গুরুদেদবর সকাদের উপর তুদে টেদে বেে, জাদো োেু, আজ সকাে কটবতািা টেদখটি? সোদো –
“পািাদেরা রদব বাঁটধো আটেে বন্দগী টেদখর েে- সুটিদ্ ্দঞ্জ রতিবরে িইে ধরণগীতে। 
কটবতার মদধ্য ‘পািা’ আর ‘রতি’ এই েুদিাই বুদেটিে সস। তাই বেদে, এর মাদে টক জাদো োেু? গুরুদেব মাো োড়দেে। অটভটজৎ গুরুদেদবর 

মুদখর কাদি িাত সেদড় সেদড় সবাোদত শুরু কদর টেে, এর মাদে িে –পাঁিাগুটেদক সবঁদধ টেদে এে-কািে, আর রতি-রতি- বোর সদঙ্ সদঙ্ তার িাতখাটে 
রতিা পারে সামদে বাটড়দে টেে। েু-সিাখ বদড়া বদড়া িদে উিে। ভাবখাো- সরে অটত টবস্মেকর একিা ব্যাপার সেখাদচ্ সস তার গুরুদেব োেুদক। 
গুরুদেব প্রাে খুদে সিদস উিদেে ।বেদেে, তাই সতা স্া, এমে মাদে সতা স্বেং রবগীন্দ্রোেও জাদে ো স্া।

(গুরুদেব—শ্রীমটত রােগী িন্দ, পৃষ্ঠা—১৪০, ১৪১)

সুদরন্দ্রোদের েুই সমদে মঞু্জশ্রী ও জেশ্রী। জেশ্রী টেবগোিে কদরটিদেে কুেপ্রসাে সসেদক। অসবণগে টববাি বদে পাটরবাটরক প্রো অেুরােগী আপটত্ত 
উদিটিে, ব্াক্ষদণ-অব্াক্ষদণ টবদেদত মিটষগের প্রবে আপটত্ত টিে। এই টববাদি সপৌদরাটিত্য কদরে স্বেং রবগীন্দ্রোে। অসবণগে টবদে িদেও সরটজট্রি করা 
িেটে। আিাদরগের কাজ করদেও কটব তখে এই টবদে উপেদক্ষ সকােও কটবতা সেদখেটে। এোিাবাদে জেশ্রী কটবদক অেুদরাধ জাোদেে একটি কটবতা 
টেদখ টেদত। কটবও টেখদেে –

‘সতামাদের টবদে িে িাগুদের সিৌিা,
 অক্ষে িদে োক টসঁেুদরর সকৌিা।

সাত িদড় তবু সরে কো মুদখ ো সিাদি, 
োটসকার ড্া সিদড় সরামিাও ো ওদি । 

োশুটড় ো বদে সরে,’কগী সবিাো সবৌিা’……।
                                              (িাকুরবাটড়র অন্দরমিে- শ্রীমতগী টিত্রা সেব, পৃষ্ঠা- ১৬৩ )

এবার আটস অে্য রিোে। কটবগুরু সর মংপু খুব ভােবাসদতে ও তমদত্রেগী সেবগীর আটতে্য গ্রিে কদরদিে সসিা সবগেজেটবটেত। মংপুর কমোবদের 
উৎকৃষ্ট মধু ও েগীতকাদে কমোদেবু কটবর টপ্রে টিে। সেবুগুটে পািভবদের সিদেদের সডদক খাওোদতে।

১৩ িাল্গুে ১৩৪৬                                  উত্তরােে োটন্তটেদকতে 
          
পাড়াে সকাোও রটে সকাদো মউিাদক              খাটে সবাতদের পাদে সিদে সিদে টিত্ত

একিুকু মধু বাটক োদক,                  টেঃশ্বাস সিদে বদে সকটে অটেত্য।
রটে তা পািাদত পাদরা ডাদক                সম্ভব িে রটে এ সবাতেিাদর
টবোতগী  শু্ার িদত পাব টেস্ার,            পূণগেতা এদে টেদত পাদর 

প্রাতরাদে মধুটরমা িদব টবস্ার।             েূর িদত সতামার আটতে্য 
মধুর অভাব রদব অন্তদর বাদজ              স্ৌড়গী ্ে্য িদত পে্যমে পে্য  

গুড়ং েোৎ বােগী বদে কটবরাদজ।               েেগেে টেদত পাদর সে্য ।।
োদে পদড় তাই                                           ইটত - 
েুটি পাঁউরুটিগুদো গুড় টেদে খাই,--                                  রবগীন্দ্রোে 

টবমষগে মুদখ বটে গুড়ং েোৎ
সস সরে ্দে্যর সেদে আটস পোৎ।

তমদত্রেগী সেবগীর কে্যাদক সেখা টিটি…
 টমিুো-( তমদত্রেগী সেবগীর রত্নাধগীদে )    োটন্তটেদকতে ১৭/৩/৪০
           টমিুো 
          োেুদর সর মদে কদর টেদখি এ টিটি 
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         তাই ভাটব োেুদতও আদি টকিু টমটি ।
         সসিা টক অনিতুকগী প্রগীটত অেবা িদকাদেদির সৃ্মটত ?
         এ কোিা সংসাদর েে খুব সসাজা 
         িেদতা বির কে রাদব োদকা সবাো 
         তবু রটে টেদখ রাটখ তাদত ক্ষটত সেই 
         সংদক্ষদপ  এই
         টভতদর এদেি তুটম টবধাতার টিটে 
         আটম সস বাটির িদত বাজাদরদত টকটে –
                               োেু ( শ্রী রবগীন্দ্রোে িাকুর )
  (স্বদ্গের কািাকাটি – শ্রীমতগী তমদত্রেগী সেবগী -- পৃষ্ঠা ২৬১,২৬২,২৬৩)

আবার আটস শ্রীমতগী রােগী িদন্দ্র কোে……
“সিজ তি তি তাঁদক (গুরুদেবদক) বদড়া আেন্দ টেত। এক বষগোে বষগোমঙ্দের টরিাদসগেে িদি উেেদের পটচিম-বারান্দাে। োি্াদে প্রটত সন্ধ্যা 

জদম ওদি সসখাদে……
গুরুদেব বেদেে, বষগোমঙ্েিা িদে রাক, তারপদরই আমরা করব ভরসামঙ্ে। পরটেেই ‘ভরসামঙ্দে’র টরিাদসগেে শুরু িদে স্্ে। ……আমরাও 

জদড়া িই জেকদেক টমদে মজা সেখদত। গুরুদেবদক এদস পদর বণগেো টেই। শুদে গুরুদেবও িাদসে। বদেে, আটমও একিা ্ াে টেদখ সেব ওদের জে্য –
 পরটেে আদরা েুদিা ্াে টেখদেে –
        ‘ও ভাই কাোই, কাদর জাোই েুঃসি সমার েুঃখ,
         টতেদি-িারদি পাস কদরটি, েই টেতান্ত মুকখ।।
         তুচ্ সা-সর-্া-মা’ে আমাে ্েেরমগে রামাে,
         বুটদ্ধ আমার সরমটে সিাক কাে েুদিা েে সূক্ষ্ম – 
         এই বদড়া সমার েুঃখ কাোই সর, এই বদড়া সমার েুঃখ।। 
আর……
       পাদে পটড় সোদো ভাই ্াইদে,
       সমাদের পাড়ার সোড়া েূর টেদে রাইদে।
( গুরুদেব – শ্রীমতগী রােগী িন্দ -– পৃষিা ৬২, ৬৩)
তখেকার  টেদে োটজগেটেং রাওো আজদকর মদতা সিজ টিেো। সসইরাত্রার এক িেমাে িটব ইটন্দরা সেবগীদক টেদখ পাটিদেটিদেে রবগীন্দ্রোে। 

সসই টিটির টকিু অংে এখাদে উদৃ্ধত করটি……

োটজগেটেং , সসদটেম্বর ১৮৮৭
“সারা-রাদি টস্মাদর ওিবার সমে মিা িাঙ্াঁম। রাটত্র েেিা- টজটেষপত্র সিস্র, কুটে স্ািাকদেক, সমদেমােুষ পাঁিিা এবং পুরুষমােুষ একটিমাত্র, 

েেগী সপটরদে একটি সিাদিা সরে্াড়গীদত ওিা স্ে—তাদত িারদি কদর ের্যা, আমরা ( মাখে-সুদ্ধ ) িিা মটেটষ্য। সমদেদের এবং অে্যাে্য টজটেষপত্র 
Ladies Compartment এ সতাো স্ে—কোিা শুেদত রত সংদক্ষপ িে কাদজ টিক সতমেিা িেটে। ডাকাডাটক িাঁকািাঁটক িুদিািুটি টেতান্ত অল্প িেটে- 
তবু েটেটে বেদেে আটম টকিুই কটরটে। অেগোৎ, আমার মদতা ডা্র পুরুষমােুদষর পদক্ষ পাঁিজে সমদে টেদে এর সিদে সঢর সবটে ডাকাডাটক িাঁকািাঁটক 
এবং িুদিািুটি করা উটিত টিে, মাদে মাদে সরখাদে সসখাদে সেদব টিনু্দথিাটে বুটেদত প্ল্যািিমগে –মে োটপদে সবড়াদো উটিত টিে। অেগোৎ, একখাো 
আস্মােুষ এদকবাদর আস্ রকম সক্ষপদে সর রকমিা িে সসই প্রকার মূটতগে ধারে করদে টিক পুরুষমােুদষর উপরুতি িত। আমার িাডিা ভাব সেদখ েটেটে 
টেতান্ত disappointed । টকন্তু এই েু টেদে আটম এত বাক্স খুদেটি এবং বন্ধ কদরটি এবং সবটঞ্চর েগীদি সিদে গুঁদজটি এবং উতি থিাে সেদক সিদে সবর 
কদরটি, এত বাক্স এবং পুঁিুটের টপিদে আটম টিদরটি এবং এত বাক্স এবং পুঁিুটে আমার টপিদে অটভোদপর মদতা টিদরদি, এত িাটরদেদি এবং এত 
সির পাওো স্দি এবং এত পাওো রােটে এবং পাবার জে্য এত সিষ্টা করা স্দি এবং রাদচ্ সর, সকাদো িাটব্বে বৎসর বেদসর ভর্ সস্াদের অেৃদষ্ট 
এমেিা রদিটে। আমার টিক বাক্স-phobia িদেদি, সকবেই বাক্স, সিাদিা বদড়া মাোটর, িাল্া এবং ভাটর, কাদির এবং টিদের এবং পশুিদমগের এবং 
কাপদড়র—েগীদি একিা, উপদর একিা, পাদে একিা, টপিদে একিা—তখে আমার েূে্যেৃটষ্ট শুষ্মুখ এবং টেেভাব সেখদে টেতান্ত কাপুরুদষর মদতা সবাধ 
িে—অতএব আমার সম্বদন্ধ েটেটের রা মত োঁটড়দেদি তা টিক—আটম টবটবধ-টবটিত্র-মুটতগে বাদক্সর মদধ্য পদড় কগী এক রকম িদে ট্দেটিোম। সুদরেদক 
বটেস আমার এই অবথিার একটি িটব আঁকদত । রাক। তার পদর আটম আর-একিা ্াটড়দত ট্দে শুেুম।”

                                                                                                                                     
……সসদটেম্বর ১৮৮৭, টিন্নপত্রাবেগী
টেদজদক টেদে সরস িা্া –সমাদিও সিজ েে।স্বেং রবগীন্দ্রোে কগী অবেগীোে তা করদত পাদরে, এিা তারই একিা উোিরণ। িাকুরবাটড়র এক 

োঁক মটিোর সদঙ্ এসকিগে রুদপ িদেদিে িাটব্বে বিদরর রুবক, রবগীন্দ্রোে। ভাদর্র পিা ্রম সেদক টকিুকাদের জে্য টেষৃ্টত পাওোর আোে োটজগেটেং 
রাওোর পটরকল্পো িদেটিে। 

কটবগুরুদক টেদে সারা পৃটেবগীদত ্দবষো ও প্রকােো িে এবং িদে িেদব কারে উটে টেদজই এক প্রটতষ্ঠাে। বাংোে কটবগুরুর মতই বহু মটেষগী 
ও মিামােব জন্মগ্রিে কদরদিে এবং রুদ্র পর রু্ তাঁরা মােুষদক অেুপ্রাটণত কদর িদেদিে, বাংো তো ভারত তাই ্টবগেত ও ধে্য। কটবগুরুদক ও 
সকে মিামােবদক আমার আন্তটরক শ্রদ্ধা ও প্রোম জাোই।   

গ্রন্ ঋণ…… গুরুদেব – শ্রীমতগী রােগী িন্দ 
         স্বদ্গের কািাকাটি –শ্রীমতগী তমদত্রেগী সেবগী 
         টিন্নপত্র – শ্রী রবগীন্দ্রোে িাকুর 
         ধ্রুবপে – বাটষগেক সংকেে –শ্রী সুধগীর িক্রবতগেগী া         
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দ্ংগ্ ্্ীিনতি ্তিীেজ র্ে

সর ক’জে বাোটেদক টেদে 
আমাদের ্বগে টিরকােগীে, 
তাঁদের অে্যতম সত্যটজৎ 
রাদের জন্মেতবাটষগেকগী টিে 

এই বির । সত্যটজৎ রাে  টিত্রপটরিােক 
টিসাদব সমােৃত িদেও আমাদের অদেদকর 
কাদি ওোর প্রেম পটরিে সেখক টিসাদব। 
রটেও িেটচ্চত্র পটরিােক টিসাদব টতটে 
স্াদডেে োেে, স্াদডেে টবোর, টসেভার 
টবোর, অ্যাকাদডটম অ্যাওোডগেস বা অস্ার, 
জাতগীে ও আন্তজগোটতক সমিাে সপদেদিে, 
ওোর অদেক বড় অবোে বাংো টকদোর 
সাটিদত্য। শুধুমাত্র সেখক টিদসদবই টক 
টতটে বাংো সাটিদত্যর ইটতিাদস অেে্য 
থিাে অটধকার কদরে ো? স্াদেন্দা সিেুো 
সেদক তবজ্ঞাটেক প্রদিসর েঙু্ টকংবা 
মজটেটে তাটরেগীখুদড়া, প্রটতটি িটরদত্রর  
মদধ্য অটভরাে টপ্রে বাোটের  অেুসটন্ধৎসু 
মেদের েেক সেখা রাে। সত্যটজদতর 
সেখার িদত্র িদত্র সাধারণ জ্ঞাে, ইটতিাস 
আর  টবজ্ঞাদের সিজপাি। খুব সিজ সরে 
ভাষাে টরটে টকদোর পািকদের  অজাোদক 
জাোর সকৌতূিে জাট্দেদিে ওোর 
রিোে ।

সিেুো বইদের প্রেম সংস্রদণর প্রচ্েপি

বাোটে সেখকরা ২০০ বিদররও সবটে সমৃদ্ধ সাটিত্য ইটতিাদস বহু স্াদেন্দা িটরত্র উপিার টেদেদিে । টকন্তু, রাদের সৃটষ্ট "সিেুো" সকােও সদন্দি 
িাড়াই তাদের সবার মদধ্য সসরা বো সরদত পাদর। সবটেরভা্ ভারদতর পিভূটমদত রটিত এই উপে্যাসগুটে টকদোর পড়ুোদের সাদে  প্রবগীণ পািক্ণ 

দ্বারাও সমােৃত। ১৯৬৫ সাদে সিেুোর প্রেম ্ল্প পটত্রকাে প্রকাে িদতই তা পািক মিদে সমােৃত িে। ১৯৯৭ সাে পরগেন্ত সিেুো টসটরদজর সমাি 
৩৫ টি সমূ্পণগে ও িারটি অসমূ্পণগে ্ল্প ও উপে্যাস প্রকাটেত িে। টসটরদজর সমস্ ্দল্প সিেুোদক সেখা রাে ম্জাদস্ত্রর উপর ভর কদর জটিে সেদক 
জটিেতর রিদস্যর জি খুদে টেদত। 

কেকাতার  ২১ েম্বর রজেগী সসে সরাডএর  বাটসন্দা েদখর স্াদেন্দা প্রদোষিন্দ্র টমত্র ওরদি সিেুোর টবিরণদক্ষত্র বাংো, টবিার ও উটড়ষ্যার 
সগীমা সপটরদে মিারাষ্ট্র, উত্তর ও েটক্ষণ ভারদত এবং সেদষর টেদক সেপাে, িংকং ও েডিে এ সপঁিে।   তাঁর েুই সঙ্গী ভাইদপা সতাপদস ও ্রপাড় সরাড 
বাটস োেদমািে ্াঙু্টে বা জিােুদক টেদে রাবতগীে রিস্য সমাধাে কদর রাে।  সিেুোর কো বেদে আর েুই িটরদত্রর োম ো করদে সেখা অসমাতি 
সেদক রাে। তাদের মদধ্য একজে িদচ্ে সেগোর েঙ্র সরাডএর বাটসন্দা টসধু জ্যািা বা টসদদ্ধশ্বর সবাস। টতটে একজে বেস্ িটরত্র, টরটে টেদজদক োেগেক 
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সিামদসর ভাই মাইক্রদটের মদতা বদে বণগেো কদরদিে। টতটে একজে িেন্ত এেসাইদলিাটপটডো, িদিাগ্রাটিক সৃ্মটতর অটধকারগী  সিেুোর বাবার রটেষ্ঠ 
বনু্ধ। তাঁর টবসৃ্ত জ্ঞাে সিেুোর  অেুসন্ধাদের কাদজ প্রােেই সেষ অবেম্বে। আর একজে িদচ্ে ম্েোে সমররাজ। সবোরসবাটস ম্েোে িদেে 
এক খেোেক িটরত্র টরটে সিেুোর টতেটি ্দল্প আদিে। টতটে একজে সুদের কারবাটর তদব তার আসে ব্যবসা েুষ্পাপ্য টেল্পকমগে সিারািাোে, মােক 
ব্যবসা আরও অদেক অনবধ ব্যবসা। 

সসই িারটমোর িাদত টিন্তােগীে সিেুো’সত আজও মদজ বাোটে। সিািদবোে পড়া আেগোর সকাোে ডদেদের োেগেক সিামদস প্রভাটবত িদেই সিেুো 
িটরদত্রর সৃটষ্ট সত্যটজদতর। তাই সিেুো টসটরদজর টবটভন্ন িটরদত্রর সাদে অদেক জাে্াে োেগেক সিাম টসটরদজর টকিু িটরদত্রর টমে সেখদত পাই। সৃটষ্টর 
এতবির সকদি ট্দেদি, সিেুো আজও পািদকর কাদি সমাে সমােৃত।

রটেও সিেুো ওোর সৃটষ্টত িটরত্রগুটের মদধ্য প্রেমথিাে পাে , কল্পটবজ্ঞাে সাটিটত্যক টিসাদব তাঁর সৃটষ্ট সপ্রাদিসর েঙু্ বাংো এবং  ভারতগীে 
সাটিদত্যও এক অেে্য িটরত্র।  টতটে টবজ্ঞাদের আগ্রিগী পািক টিদেে এবং আেগোর টস লিাদকগের সাদে তাঁর রটেষ্ঠ সম্পকগে টিে। 

প্রদিসদরর সৃটষ্ট খাটেকিা জুেুস ভােগে, 
এইিটজ ওদেেস, আইজ্যাক আটসমভ এবং 
আেগোর টস লিাদকগের মদতা অগ্রণগীদের কাজ সেদক 
অেুপ্রাটণত বদে মদে করা িে । সত্যটজৎ 
রাদের বহু-মুখগী ব্যটতিদত্বর তুেোমূেকভাদব কম 
পটরটিত টেকটি সপ্রাদিসর েঙু্দক টেদে সেখা 
সমাি ৩৮ টি সমূ্পণগে ও ২ টি অসমূ্পণগে ্দল্প 
োশ্বত িদে আদি। 

জগীবদের সকােও পরগীক্ষাে টদ্বতগীে িেটে 
সসই সপ্রাদিসর েঙু্ িটরদত্রর মাধ্যদম টতটে 
পািদকর সামদে খুদে সেে কল্পটবজ্ঞাদের এক 
অবাধ জ্ৎ। ট্টরটডর বাটসন্দা ও স্টিেিািগে 
কদেদজর প্রাতিে িাত্র েঙু্ পোেগে টবজ্ঞােগী িদেও 
টবজ্ঞাদের সকে োখাে তাঁর অবাধ টবিরণ। 
টতটে ৬৯ টি ভাষা জাদেে, িাোদরাটলিটিক 
টেটপ অবটধ পড়দত পাদরে। টবদশ্বর প্রাে সব 
সেদের সভৌদ্াটেক অবথিাে, ধমগে, সামাটজক 
রগীটতেগীটত ও টবশ্বসাটিত্য সম্পদকগে রাঁর অদঢে 
জ্ঞাে। আবার ভারদতর সোতে ঐটতদি্যর প্রটত 
শ্রদ্ধােগীে েঙু্ একইসদঙ্ শ্রদ্ধা কদরে সমগ্র 
টবদশ্বর প্রািগীে সাটিত্য ও টেল্পকমগেদক। সপ্রাদিসর 
েঙু্ ক্রমা্ত েতুে উদ্াবেএর মাধ্যদম পটচিদমর 
উদ্াবেগুটেদক সিদজই তার স্বল্প খরদি এবং 
সেটে পদ্ধটতদত ততরগী রদ্রির কাদি িার মাোে। 
পুদরা টসটরজ জুদড় সপ্রাদিসদরর সমাি ৭২ টি 
আটবষ্ার সম্পদকগে জাো রাে। এই আটবষ্াদরর 
োমকরদণর সক্ষদত্রও সত্যটজৎ রাদের 
সকৌতুকদবাদধর পটরিে পাওো রাে। সরমে, েঙু্ 
আটবষৃ্ত সরাবি টবধুদেখর সাধু ও িটেত বাংোে 
কো বেদত পাদর; আবার তৃষ্ণাোেক বটড়র োম 
‘তৃষ্ণােক বটড়’। েঙু্র কদেকটি উদল্খদরা্্য 
আটবষ্ার িে বটিকা ইটডিকা, এোরকটডিোটেং 
টপে, টেঙু্োগ্রাি, েুটমটেম্যাক্স, সমুেটেে, 
টরদমদ্রিে, টমরাটকউরে,ে্যাদঙ্াদপ্লে এবং ব্মিাস্ত্র 
অ্যাোইটিটেে টপস্ে, রার উদল্খ অদেকগুটে 
্দল্প আদি। 

প্রদিসর েঙু্ ্দল্পরও পিভূটম ভারতসি 
টবদশ্বর টবটভন্ন সেে। তাঁর অটভরাে কেকাতার 
টবটভন্ন থিাে সেদক শুরু কদর মাটকগেে রুতিরাষ্ট্র, 
ইংে্যাডি, টমের, জামগোটে, জাপাে, সস্পে, েরওদে, 
সুইদডে, টতব্বত, সািারা মরুভূটম সেদক সমুদর্র 

প্রদিসর েঙু্র  বইদের প্রেম সংস্রদণর প্রচ্েপি
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তেদেে, অজাো দ্বগীপ িঁুদে রাে। অটভরাদে তার সঙ্গী অটবোেবাবু অেবা জামগোে তবজ্ঞাটেক ক্রে এবং ইংদরজ ্দবষক স্যাডিাসগে।  আবার কখদো জাপাটে 
তবজ্ঞাটেক িামাকুরা ও তাোকার সদঙ্ েঙু্ টভে গ্রদির প্রাণগীর সন্ধাদে সমুদর্র তেদেদে, কখদো মাটকগেে তবজ্ঞাটেক ডাম্ বািগেদের সদঙ্ একটি সে্য-আটবষৃ্ত 
প্রান্টতিাটসক গুিা টেদে ্দবষণা করদত ট্দে পঞ্চাে িাজার বির বেসগী গুিামােদবর মুদখামুটখ, কখদো ইংদরজ প্রাণগীতত্ত্বটবে ম্যাটসংি্যাম ও তার স্টরো 
বাটিেগীর কব্াে। 

এই ্ল্প গুদো ১৯৬১ সেদক ১৯৯২ পরগেন্ত সদন্দে , আেন্দদমো পটত্রকাে প্রকাটেত িে।  পূজাবাটষগেকগী আেন্দদমো আর সদন্দদের অে্যতম আকষগেণ 
টিে প্রদিসর েঙু্র েতুে উপে্যাস। পরবতগেগীকাদে বাংোে কল্পটবজ্ঞাদের অদেক সেখক এদেও মধ্যটবত্ত বাোটের এডদভঞ্চার এর সেো আর অেুসটন্ধৎসু 
মে পটরপূণগেতা পাে তাঁর সৃটষ্ট প্রদিসর েঙু্র মাধ্যদম। 

সত্যটজৎ রাে অদেকগুটে সিাি্ল্প টেদখদিে সরগুদো বারটির সংকেদে প্রকাে করা িে। সমাি সাতটি বই প্রকাে করা িে ১৯৭০ সেদক ১৯৯১ 
এর মদধ্য। এই সংকেে গুটেদত এদতা মটণমুদতিা আদি রা স্বল্প সমদের মদধ্য বণগেো করা সম্ভব েে ।  এই  সিাি্ল্পগুদোদত অটেটচিত উৎকণ্া, ভে সতা 
আদিই আর আদি কল্পটবজ্ঞাে, অদেৌটকক রিো আর কটিে বাস্ব। সিাি ্ল্পগুটের সবদিদে িমকপ্রে টেকটি ি’ে এগুদো তুচ্ রিো টেদে শুরু কদর 
টবস্মেকর সেষ।  একটেদক মধ্যটবত্ত আো, সকৌতুক এবং কল্পো, অে্যটেদক, তেেটন্দে বাস্বতার টেখুঁত সামঞ্জদস্যর সিাবথিাে।  তাঁর সমস্ সাটিত্যকদমগের 
মদধ্য রাে টিদেে উদপটক্ষত মােুদষর  সমেগেক। একটি সাক্ষাৎকাদর তাঁর সাটিত্যকমগে সম্পদকগে মন্তব্য কদর সত্যটজৎ রাে বদেটিদেে, “আসদে, আটম সব 
ধরদণর ্ল্প টেদখটি, তদব আটম সাধারণত টেঃসঙ্ মােুষ এবং তাদের সাদে রদি রাওো রিোগুটে সম্পদকগে টেখদত পিন্দ কটর।” এই ্ল্পগুটের টকিু 
টকিু িেটিত্র বা টিটভ টসটরোে িে পরবতগেগী কাদে।

ওোর অে্যাে্য রিোর মদধ্য তাটরণগী খুদড়া আর এক অমর িটরত্র। ষাি সপদরাদো তাটরণগী খুদড়া রুবক বেস সেদক োো ধরদের িাকটর করদত 
ভারদতর টবটভন্ন জাে্াে রুদর সবড়াদোর টবটিত্র সব অটভজ্ঞতার ্ল্প সোোে বাচ্চাদের। সসখাদে আবার সেখক পািদকর কাদি উজাড় কদর সেে ভূদতর 
ও িাটসর ্দল্পর েুটে। রার অটধকাংে ্দল্প সেখা রাে উপটথিত বুটদ্ধ কাদজ োট্দে কগীভাদব এদকর পর আসন্ন টবপেদক পাে কাটিদে সবটরদে রাদচ্ে 
তাটরণগী খুদড়া। 

সমাল্া োটসরুটদ্ে মধ্যপ্রাদি্যর ্ল্প  িদেও টবদশ্বর সবে কদেকটি সেদে সবে জেটপ্রে। তাদক বাংো পািকমিদের কাদি পটরটিটত সেওোর ভার 
টেদেটিদেে সত্যটজৎ রাে। িাস্যরসাত্ক িটরত্র টিদসদব পটরটিত সমাল্া োটসরুটদ্েদক সেখা রাে একটেদক একজে প্রাজ্ঞ মােুষ ও োেগেটেক টিদসদব, 
আবার সকােও ্দল্প টতটে িদ্ সবাকা। সত্যটজৎ রাদের আরও অদেক রিোর মদধ্য িটিকিাঁে, রখে সিাি টিোম আর এদকই বদে শুটিং উদল্খদরা্্য ।   

সত্যটজৎ রাদের টেদজর সরৌবদের কল্পোর প্রভাবগুটে তাঁর ্ল্পগুটেদত প্রকাে সপদেদি। উোিরণস্বরূপ রােুর প্রটত তাঁর মুগ্ধতা, েুেগোন্ত এবং 
অটতপ্রাকৃদতর প্রটত তাঁর সোঁক স্পষ্ট। িেদতা টতটে িেটচ্চদত্র রা করা সম্ভব েে, সসই টেকগুটে তাঁর সেখাে উপদভা্ কদরটিদেে। তদব তাঁর সাটিত্য 
আরও ্ভগীরভাদব অেুভব করদে সবাো রাে সর এর সামাে্য পিভূটমর েগীদি একিা ্ভগীর েেগী বদে িদেদি সরটি  তাঁর মােবতাবােগী জ্ঞাে এবং 
সংদবেেেগীে মদের প্রটতটবম্ব। জগীবদের ্ভগীর পরগেদবক্ষদণর সাদে আদবদ্র েৃঢ় ো্াম, সাদে বাস্ববােগী, মােটবক মূে্যদবাদধর জেজেকাদর উজ্জ্বে, 
সরেতা, তেটতকতা এবং সদবগোপটর ে্যােটবিাদরর  টেক্ষা তাঁর সাটিত্যসৃটষ্ট।

সত্যটজদতর সেখার মূে েক্ষ্য টিে টকদোর তরুণ পািক ব্গে, রটেও টতটে আবােবৃদ্ধবটেতার কাদি বড্ড টপ্রে। সাটিটত্যক টিদসদব এরদিদে বড় 
সািে্য আর কগী িদত পাদর! আমাদের তেেদবর েগীরগে গ্রগীদমের িুটির েুপুরগুটেদত  তাঁর বই ো োকদে জগীবে িেদতা অে্যরকম িত। তাঁর সাটিটত্যক 
প্রটতভার  জে্য সকবে আমারা অজাোদক খঁুজদত সবদরাইটে , সত্যদক অেুসন্ধাে করদতও টতটে আমাদের অেুপ্রাটণত কদরদিে । সত্যটজদতর অটধকাংে 
রিোই ইংদরটজদত অেূটেত িদেদি এবং বতগেমাদে তাঁর বইগুদোর টদ্বতগীে প্রজদন্মর পািকসমাজ ্দড় উদিদি। আো কটর আ্ামগী প্রজদন্মর পািদকরা 
ওোর রিোদক  সমােভাদব সমােৃত করদবে।        

তে্যসূত্র:
1. Satyajit Ray: The Inner Eye: The Biography of a Master Film-Maker : Andrew Robinson
2. Satyajit Ray: Interviews (Conversations With Filmmakers Series) : Bert Cardullo
3. সত্যটজৎ রাে সরটডও ইন্টারটভউ - অটমত িক্রবতগেগী    https://www.youtube.com/watch?v=GicoRyqcY9c
4. Satyajit Ray interviewed | Pierre Andre Boutang |  https://www.youtube.com/watch?v=9H_lX2FRhxw
5. South Bank Show- Satyajit Ray Interview |  https://www.youtube.com/watch?v=-aIvizeAHm0&t=1079s
6. Conversation with Satyajit Ray | Gideon Bachmann | https://www.youtube.com/watch?v=sTOpURHaZUg
7. Celebrating 100 years of Satyajit Ray: Satyajit Ray’s best-kept secret: by Gulzar  https://www.hindustantimes.com/brunch/

celebrating-100-years-of-satyajit-ray-satyajit-ray-s-best-kept-secret-by-gulzar-part-3/story-reald58fVE8KeOXlGaeLML.html
8. Inventions of Professor Shonku - https://visual.ly/community/Infographics/entertainment/inventions-professor-shonku

এক ডজে ্দ্া ও অে্যাে্য বইদের প্রেম সংস্রদণর প্রচ্েপি

https://www.youtube.com/watch?v=GicoRyqcY9c
https://www.youtube.com/watch?v=-aIvizeAHm0&t=1079s
https://visual.ly/community/Infographics/entertainment/inventions-professor-shonku
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       - শি্ দ্্ নদ্ াকদতব

দে িী্ দত্ব্নর গনে  টেষি  ব্ীি ব্নবন

পরদে ্রদের োড়গী, ্োে সিাি রুর্াদক্ষর মাো, কপাদে একিু 
েম্বা সাো টিপ। এমে এক ব্যটতিদত্বর অটধকাটরণগী, মদে িে সরে 
সবগেো সজ্যাটত টবকগীণগে িদচ্। 

টতটেই প্রবােপ্রটতম েৃত্যগুরু শ্রদদ্ধো শ্রীমটত অমো েঙ্র, আমাদের 
টপ্রে মাটসমা। 

পৃটেবগী সজাড়া খ্যাটত তাঁর। আজকাে google, wikipedia খঁুজদে 
আমরা অদেকিাই জােদত পাটর। তাঁর অবথিাে, তাঁর কগীটতগে, তাঁর সৃটষ্ট 
ইত্যাটে ইত্যাটে প্রাে সবিাই। আজ টেখদত ইদচ্ করদি আমার ব্যটতি্ত 
টকিু অটভজ্ঞতা। সৃ্মটতিারে করদত বদস সখই িাটরদে সিেটি। কত সর 
অটভজ্ঞতা। আমার পরম সসৌভা্্য আটম মাটসমার সনেিােগীবগোে সপদেটি।

সিািদবোে োেু টেো, বাবা মাদের কাদি তাঁদের সেখা েঙ্র 
সস্াপ'সের ্ল্প অদেক শুদেটি। তারপর মমতােঙ্র ব্যাদে রুিদপ অংে 
সেবার পর মাটসমাদক কাি সেদক সেদখটি। টবটভন্ন ওোকগেেদপ অংে টেদে 
আদস্ আদস্ বুদেটি বা বো সরদত পাদর সবাোর সিষ্টা কদরটি উেেেঙ্র 
েৃত্যররাণার ্ভগীরতা। 

সকােকাতাে, টেল্গীদত একই মদঞ্চ মাটসমার তত্ত্বাবধাদে 'উেেেঙ্র 
ইটডিো কােিার সসন্টার'সের কোকুেেগীরা আর মমটের (শ্রীমটত 
মমতােঙ্র) তত্ত্বাবধাদে আমরা অেগোৎ মমতােঙ্র ব্যাদে রুিপ। গ্রগীেরুদম 
কত ্ল্প শুটেদেদিে স্বামগী েৃত্যগুরু উেেেঙ্দরর। মুগ্ধ িদে শুদেটি, সকবে 
শুদেটি। আজ এতটেে পর ভাবদেও ্াদে কাঁিা সেে এমে সব অটভজ্ঞতা। 

একটি মজার রিো মদে পরদি। আমরা কখেও কখেও সকােকাতার 
বাইদর অেুষ্ঠাে করদত সরতাম বাদস কদর। অেুষ্ঠাদের টেে সকাদে বাস 
োঁড়াদতা অটিদসর সামদে। আমরা টেধগোটরত সমদে সপঁদি বাদস উিতাম। 
মমটে আদ্রটেে টরিাসগোে সেষ কদর মাদের কাদি টিদেে। তাই আমাদের 
বাস মাটসমার জেজেন্তগী ফ্্যাদির েগীদি োমদে, মমটে উদি আসদতে বাদস। 
আমরা সবাই বাদসর জােো টেদে িাত সজাড় করতাম মাটসমার ১০তোর 
সোোদো বারান্দার টেদক তাটকদে। ওখাদে োঁটড়দে টক সুন্দর সব মুভদমন্ট 
করদতে আর তারপর আেগীবগোে করদতে আমাদের।

টবদের পর প্রেম জুে সকােকাতাে স্দে মাটসমা সরদত বেদেে। 
সকাদে ্াটড় পাটিদে টেদেটিদেে। সসটেে রাটেো সেদক আ্ত কদেকজে 
সাংবাটেদকর সদঙ্ ইন্টারটভউ টিে। তারমদধ্যই সমে বার কদরটিদেে 
আমাদের জে্য। এই ভা্্য ক'জদের িে! অদেকক্ষে ্ল্প িদেটিে সসটেে, 
মদে আদি। জাপাদের েতুে পটরদবদে আমার টেে টকভাদব কািদি, আটম 
োি শুরু কদরটি টকো ইত্যাটে সব খুঁটিোটি টজজ্ঞাসা কদরটিদেে। জুদের 
সদঙ্ও অদেক কোবাতগো িদেটিে। আটম টিোম সোভাষগীর ভুটমকাে। 
তখেদতা সমাবাইদের রু্ েে, আর এসব জাে্াে ক্যাদমরা বার করদতও 
ইতস্ত সবাধ িে। মাটসমার সমিটতদতই ২/৩সি িটব তুদেটিে জুে।

রতবার গ্রুপ 
টেদে সকােকাতাে 
উেেেঙ্র েৃত্য 
উৎসদব অেুষ্ঠাে 
কদরটি, মাটসমা 
র ব গী ন্দ্র স ে দ ে র 
প্রেম সাটড়দত বদস 
অেুষ্ঠাে সেদখদিে। 
অেুষ্ঠাদের পর 
সেখা কদরটি 
ব্যাকদস্দজ রুিপ 
টেদে। একিা 
একিা োি ধদর ধদর খুঁটিোটি বদেদিে। সমদেদের োদির প্রেংসা করদতে 
সবসমে। প্রাণভদর আেগীবগোে কদরদিে।

বেদসর সদঙ্ সদঙ্ মাটসমার টেদজর ফ্্যাদি একা োকািা মমটের 
জে্য সবে টিন্তার কারণ িে। মমটে টেদে এদেে মাদক টেদজর কাদি। বেস 
৯০ ক্রস কদরদি। তখে মাটসমা আর োিদতে ো। টকন্তু অবদিতে মদে 
টেদজর গ্রুপ, টেদজর সু্ে, োি টেদে এত ভাবদতে, শুদেটি মাদেমদধ্যই রুম 
সেদক উদি বেদতে ্াটড় এদস স্দি? সোদের রিাঙ্ টিকমত উদিদিদতা? 
আবার তখে সবাোদো সিাত...এইভাদবই িেটিে। একেম স্পষ্ট কোবাতগো 
বেদতে। সকােকাতাে মমটের বাটড় স্দে পাদে বটসদে সব টজজ্ঞাসাবাে 
করদতে। 

্তবির (২০১৯) ১০০বির পূণগে সিাে। ২০২০র জুে মাদস 
১০১বির। আর তারপর ২৪সে জুোই সারা টবশ্ব রখে অসম্ভব অটথিরতার 
মদধ্য ধুকদত ধুকদত িেদি সসই সমে রুদমর মদধ্যই েগীরদব িদে স্দেে 
অেন্তধাদম। মিাশ্মোদণ ্ােস্যােুদির মাধ্যদম শ্রদ্ধা জাোদো সিাে টবদেিগী 
আত্ার প্রটত। সোকস্ধি সিাে পৃটেবগী। সরদখ স্দেে কােজেগী সব সৃটষ্ট। 
সৃটষ্টর মধ্য টেদেই টিরজগীবে সবঁদি োকদবে েৃত্যগুরু শ্রদদ্ধো শ্রীমটত 
অমোেঙ্র। 

মাটসমার সদঙ্ সতাো আমার একটি িটব পাটিদেটিোম আমার এক 
বনু্ধদক। বনু্ধর মামা সাংবাটেক 
শ্রী সুমে গুতি। তেটেক বতগেমাে 
পটত্রকার রটববাদরর পাতাে 
মাটসমার বণগেমে জগীবে টেদে 
েগীরগে ধারাবাটিক টেদখটিদেে। 
আমার পািাদো িটবটি সেখামাত্র 
টতটে তাঁর ব্যটতি্ত সংগ্রি সেদক 
একটি টিটি কটপ কদর আমার বনু্ধ 
মারিত আমাদক পড়দত পাটিদে 
টেদেে। মাটসমার টেদজর িাদত 
সেখা টিটি পড়োম বারবার। 
টিটির েগীদি মাটসমার টেদজর 
োম সই করা। ভাবটিোম খুব 
কাি সেদক রাঁদক এতিা সমে 
সেদখটি। মুখ িুদি কখেও 
বেদত পাটরটে অদিাগ্রাদির কো। 
সেষদবোে মাটসমা'ই সবাধিে 
আমাে আেগীবগোদ্স্বরূপ টেদে 
স্দেে তাঁর অদিাগ্রাদির কটপ।  

আমার সাষ্টাঙ্ প্রণাম মাটসমা।        

বুিূনতষি  ীদহ্বগ িে বৃতিগাতগ্নব
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এককাদে সকােকাতার খুব সরু ্টেদক বো িত ্টেস্য ্টে 
তস্য ্টে। এদত ্টে েদব্দর সদঙ্ সংসৃ্ত ব্যাকরণ মদত েু 
েুবার ষষ্ঠগী তৎপুরুষ ব্যবহৃত িদেও টবে্যাসা্র মোদের 
ব্যাকরণ সকৌমুেগীদত এর সকাে িটেস পাওো রাদব ো। বাংোে 

সর সব সরু রাস্া েুধাদর বাড়গীর মােখাে টেদে রাে তাদক ্টে বো িে। 
ইংটরটজদত এর প্রটতেব্দ িে সেে। আর সর সব ্টে আরও সরু িদে 
আদরকিা ্টের সেদক সবর িে তাদক বো িে বাই-সেে রাদক রটসকতা 
কদর িেটত বাংোে বো িদেদি তস্য ্ টে। ্ টে ট্দে টমদেদি অদপক্ষাকৃত 
একিু িওড়া রাস্াে আবার সসই রাস্া ট্দে টমদেদি তার সেদকও িওড়া 
আদরকিা রাস্াে। এই ভাদব ্টে সেদক রাজপে টেদে সকােকাতা েির রা 
একসমে পরাক্রান্ত টব্টিে সারিাদজ্য ভারদতর রাজধােগী টিে। পৃটেবগীর সমস্ 
েিদরর মত কেকাতাও টেজস্ব টকিু তবটেষ্ট্য ততটর কদর টেে তার থিাপত্য, 
সাটিত্য, টেল্প ও সংসৃ্টত টেদে। এর সদঙ্ আদরকিা ব্যাপার টেদে 
সকােকাতার সাংসৃ্টতক পিভূটম টিটনিত করা রাে তা িে েিরিার টবটভন্ন 
অঞ্চে আর রাস্া ও রাদির োম টেদে। 

এ প্রসদঙ্ সকােকাতা পত্তদের ইটতিাস একিু োটেদে টেদে বুেদত 
সুটবদধ িদব। সসই সতিেে েতাব্দগীর মাোমাটে ্ঙ্ার পূবপাদড় বা্বাজার 
আর বরাে্র টরদর সর জেপে আদস্ আদস্ ্দড় ওদি তা সকাে পটরকল্পো 
মাটিক িে টে। অবথিাে্ত টিদসদব সকােকাতা িে টবষুবদরখার উত্তদর 
২২-১৩ অক্ষাংদে আর টগ্রেুইদির পূদবগে ৮৮-২৩ র্াটরমাংদে। বদঙ্াপসা্র 
সেদক প্রাে একে মাইে টভতদর ্ঙ্া েেগীর পটচিম পাদড় সমুর্পৃষ্ঠ সেদক 
্দড় প্রাে সষাে সেদক আিাদরা িুি উঁিু এই েির সকােকাতার অবথিাে। 
এই ্ঙ্াদক টব্টিেরা বেত হু্েগী েেগী। থিােগীে টিনু্দ বাটসন্দারা এই েেগীদক 
পটবত্র জ্ঞাদে মা ্ঙ্া বা ভা্গীরেগী বেত ্দড় রার প্রথি টিে প্রাে সেড় 
মাইে। পত্তেকাদে এই েির ্দড় ওদি ্ঙ্ার ধার ধদর টিতপুর সেদক 
টখটেরপুর পরগেন্ত প্রাে সাদড় িার মাইে জাে্া টেদে। জটমর স্বাভাটবক ঢাে 
টিে পটচিম সেদক পূদব েবণ হ্রদের টেদক। িদে পরবতগেগী সমদে W. C. 
Clarke সকােকাতার সখাো অেবা মাটির তোর টেকাটে ব্যবথিা ততটরর 
সমে স্বাভাটবক ঢাদের কো সখোে সরদখই কদর টিদেে। 

 
টবটভন্ন অঞ্চদের মােুষ মূেত ব্যবসাটেক কারদণ এখাদে বসত্ শুরু 

কদর। িদে রত্রতত্র বাটড় ররদোদরর সদঙ্ সডাবা- পুকুর ইত্যাটে কািা 
িদত োদক। ্দড় ওিা এই জেপদে ো টিে সকাে পটরকটল্পত পােগীে জে 
সরবরাদির পটরদষবা বা টেকাটে ব্যবথিা, ো টিে রাতাোত আর মােপত্র 
এক জাে্া সেদক আদরক জাে্াে টেদে রাওোর জে্য উপরুতি সকাে 
রাস্া। এ সমে েতুে ্দড় ওিা এই জেপদে বসবাসকারগী মােুষজদের 
জগীবেরাত্রা সকমে টিে অেুমাে করা সিজ। এর িদে সস সমে একিা 
কদেরা মিামারগীদত কদেকে মােুষ প্রাণ িারাে রার মদধ্য একিা বড় অংে 
টিে ইংদরজ ও অে্যাে্য ইউদরাপগীে মােুষ রারা ব্যবসা বাটেদজ্যর কারদণ 
এই অঞ্চদে সডরা সবঁদধ টিে। ইংদরজ, ওেন্দাজ, ইত্যাটে ইউদরাপগীেরা 
িাড়াও পূদব ি্গ্রাম সেদক পটচিদমর বটে্যোে ধাদমর সব রকম মােুষও 
েদে েদে এখাদে সডরা বাঁধদত শুরু কদরে। ব্যবসা বাটেজ্য বা রাতাোত 
মূেত েেগী মাটত্রক িওোে ্ঙ্া েেগীর ধার টরদরই শুরু িে েিদরর পত্তে 
উত্তর সেদক েটক্ষদণ। ক্রমে তা পূব টেদক টবস্ার োভ কদর টেোেো সেদক 
সবদেরািা পরগেন্ত। সকােকাতা পত্তদের কাটিেগী টেদে অদেক ঐটতিাটসক 
এবং ইটতিাসটবে টেদস্ টেদস্ টেদখদিে টক ভাদব কদেকিা গ্রাম টরদর ততটর 
একিা জেপে ক্রমে একিা মিাে্রগীর রূপ পাে। 

এর পদর অষ্টােে েতাব্দগীর মাোমাটে শুরু িে ইস্ ইটডিো 
সকাম্পাটের রাজত্ব। ব্যবসা বাটণজ্য বৃটদ্ধর সদঙ্ সদঙ্ বসটত বাড়দত োকাে 
পুর পটরদষবার প্রদোজে িদে করপদরোে অি ক্যােকািা প্রটতটষ্ঠত িে 
সকাম্পাটের আমদে (রার আধুটেক োম িে সকােকাতা টমউটেটসপাে 
করপদরোে)। রাস্া ততটরর এবং অে্যাে্য ো্টরক পটরদষবা সেওোর 
জে্য প্রদোজে িে সম্পটত্তর উপর কর টেধগোরণ। প্রবাসগী ইটতিাসটবে 
সসৌদম্যন্দ্রোে মূখাজগেগীর Calcutta: Myths and History (সুবণগেদরখা - 
১৯৭৭) সেদক জাো রাে ১৭৮১ সাে ো্াে রাস্া ধদর ধদর সম্পটত্ত টিটনিত 
করার জে্য সজো, গ্রাম, সমৌজা ও ো্ েম্বদরর বেদে প্রটতটি রাস্ার োম 
আর তার সদঙ্ সিাটডেং েম্বর সেওো শুরু িে। এই জে্য করপদরোদে ততটর 

করা িে রাস্ার োমকরণ করার জে্য একটি কটমটি। সিাটডেং েম্বর সেবার 
জে্য একিা টবদেষ পদ্ধটত অেুসরণ করা িত অদেকিা েডিে েিদরর 
অেুকরদণ। পূব-পটচিম রাস্ার উত্তর টেদকর সম্পটত্ত গুদোর েম্বর শুরু িত 
পূব টেক সেদক টবদজাড় েম্বর টেদে আর পটচিম সেদক সজাড় সংখ্যা টেদে 
টিটনিত িত েটক্ষদণর সম্পটত্ত গুদো। আবার উত্তর সেদক েটক্ষণমুদখা রাস্ার 
সবো পূব টেদকর সম্পটত্তর েম্বর টবদজাড় সংখ্যা টেদে শুরু িত উত্তর টেক 
সেদক আর পটচিদমর সম্পটত্তগুদো সপত সজাড় সংখ্যা রা শুরু িত েটক্ষণ 
টেক সেদক। রাস্া সসাজাসুটজ ো স্দে এই প্রো অবে্য সব সমে প্রদো্ 
করা সম্ভব িত ো। এর িদে েতুে ্দড় ওিা এই েিদরর সম্পটত্ত টিটনিত 
িদত শুরু করে একটি েম্বর ও রাস্ার োম ধদর। িাটরদে স্ে তাদের 
গ্রাম, সমৌজা ো্ েম্বর সেওো পটরটিটত। তদব জটম বাটড় সকো-সবিার সমে 
েটেদে েতুে টিকাো োকদেও সদঙ্ উদল্টখত োকত তাঁদের পূবগে পটরটিটত 
টিদসদব গ্রাম ইত্যাটের উদল্খ।   

এর আদ্ পরগেন্ত এই ্দড় ওিা জেপদে টবটভন্ন এোকা টবটভন্ন োদম 
টিটনিত িত, সরমে সপাস্া, বড়বাজার, েরটজপাড়া, কুদমারিুটে, কামারপাড়া, 
সজদেপাড়া, ভবােগীপুর, কােগীরাি, আটেপুর, টখটেরপুর, সমটিোবুরুজ 
ইত্যাটে। রাস্ার োমকরণ আর সিাটডেং েম্বর সেওোর পদর প্রটতটি সম্পটত্ত 
সপে টেজস্ব এক একিা ‘টিকাো’। এই টিকাো টেদে সম্পটত্তর মাটেদকর 
আটেগেক বা সামাটজক অবথিারও একিা আন্দাজ করা সরত। সসই কারদণ 
স্বেং রটব িাকুর তাঁর টবখ্যাত ‘বাঁটে’ কটবতার োেক িটরপে সকরােগীর ভাড়া 
করা বাড়গীর সর কাল্পটেক টিকাো টেদেটিদেে তা টিে একিা ্টেদত রার 
োমাঙ্ণ কদরটিদেে টকেু োমধারগী একজে স্াোোর োদম। প্রেম টেদক 
সর মােুদষর োদম রাস্ার োমকরণ করা িত তাঁর োদমর পাদে িতুেগেগী 
টবভটতির প্রদো্ করা িত রা পরবতগেগী সমদে সোপ পাে। সরমে মুতিারাম 
বাবু-র ্রিগীি বা রামতেু বসু-র সেে ইত্যাটে। রটব িাকুর এই সমদের মােুষ 
ো িদে টকেু স্াোোর ্টে ো টেদখ িেত টেখদতে টকেু স্াোো ্টে। 

সকাম্পাটের োসেকাদে বা তার পরবতগেগী সমদে রােগীর আদেেোমার 
পদর রখে সকােকাতা টিে ভারদতর রাজধােগী, বড় বড় রাস্ার োম সাধারণ 
ভাদব বড়োি বা সিািোিদের োদম সেওো িত। সিটস্ংস সেদক শুরু কদর 
কেগেওোটেস, ওদেদেসটে, টমন্ সিা, আমিারস্, ক্যাটেং, ি্যাটরসে, অকে্যাডি 
ইত্যাটে প্রাে প্রদত্যদকর োদম েিদরর টবটভন্ন রাস্ার োমাঙ্ে করা িদেটিে। 
এ প্রসদঙ্ একিা ব্যাপার েক্ষণগীে সর ইংদরজ োসকরা টকন্তু সেক্সটপোর বা 
টেউিদের োদম সকাে রাস্ার োমকরণ কদরে টে।(এর সেদক সস সমেকার 
ইংদরজ োসক স্াষ্ঠগীর টেক্ষা্ত সরা্্যতা টেদে একিা মন্তব্য করা সরদতই 
পাদর)। এ িাড়া অদেক রাস্ার োম সেওো িদেটিে টভেদেেগীে পাটেগে, 
আদমগেটেোে, ইহুেগী মােুষদের োদম। সরমে িগীরাভাই মাদেকটজ রুস্মটজ, 
োউে এজরা ইত্যাটে। টকিু সেেগীে ধেগী মােুষদের োদম সরমে অদেক 
রাস্ার োমকরণ করা িদে টিে সতমটে িমরু, কটরমবক্স, পাঁিু খােসামা, 
পাঁটি সধাপােগী, ির ওস্া্র বা িকু খােসামার মত অেবা বুদু্ধ ওস্া্দরর 
মত অত্যন্ত সাধারণ মােুষদের োদমও টবটভন্ন ্টের োমকরণ করা িত। 
আবার অদু্ত োদমর টকিু রাস্া আদি সরমে রুরুডাঙ্া সরাড, কু্রদকড সেে, 
গুটড়পাড়া সরাড, ধুকুটরো বা্াে সেে ইত্যাটে। সমদের সদঙ্ এক একটি 
রাস্া অদেকবার োম পাদটেদি। সরমে তােতো অঞ্চদের ডক্টরস সেে 
রা প্রেদম টিে Taltola Bazar-ka-Rasta, তারপর িে িাটড়পাড়া সেে 
আর ১৮৮২ সাদে বতগেমাে োমটি পাে। সতমটে সিেুো অঞ্চদের ডাি 
্রিগীদির প্রেম োম টিে Duff Sahab-ka-Rasta ১৮৩০ সাদে রা পােিাে 
িদেটিে। (এর সেদক আদরকিা তে্য উদি আদস সর োসক স্াষ্ঠগী থিােগীে 
ভাষার সেদক শ্রটমক সশ্রণগীর টিটন্দ ভাষাে সবেগী সড়্ড় টিে।) 

মজার ব্যাপার িে মােুদষর োম বাে টেদে সপো্ত োম টেদেও 
সবে টকিু রাস্ার োম রাখা িদেটিে। সরমে, মুটিপাড়া সেে, পিুোদিাো 
সেে, খাোটসদিাো সেে, সকরােগীবা্াে সেে, কুমারিুটে ্রিগীি, সজটেোপাড়া 
সেে, কামারডাঙ্া সরাড, স্াোোপাড়া সেে ইত্যাটে। আবার জাটত্ত ভাদব 
উটড়োপাড়া সেে, ব্াম্ভেপাড়া সেে, সবটেোদিাো সেে, সবটেোপুকুর সরাড 
ইত্যাটে। ব্যবসা্ত টেক সেদক রাস্ার োম রাখা িে িাউেপট্ সরাড, 
িাতাওোো ্টে, িুোপট্ সেে, কসাইপাড়া সেে ইত্যাটে। এর সেদক 
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আন্দাজ করা রাে সর সস সমে েিদরর মােুষজে জাটত, ধমগে বা সপো্ত 
সম্পদকগের সুত্র ধদর এক একটি অঞ্চদে সংরবদ্ধ জগীবে রাপে করত। ্াি, 
িুে, িে, পুকুর, োো, সাঁদকা ইত্যাটের োদমও অদেক রাস্ার োমকরণ 
করা িদেটিে। সরমে, বকুেবা্াে সরাড, োউতো সরাড, সকোতো সরাড, 
কাঁিােবা্াে সরাড, কটপবা্াে সেে, িােতাবা্াে সেে, কামরাঙ্াতো 
্রিগীি, বাঁেতো ্রিগীি, ইত্যাটে। পুকুদরর োদম োমাপুকুর সেে, পদ্পুকুর 
সরাড, মদোিরপুকুর সরাড, আটিরগীপুকুর সরাড, ইত্যাটে। পুরদো েটে রাঁিদে 
সেখা রাদব ১৯০৯ সাদে বা্বাজার অঞ্চদে একিা অোটম রাস্ার োম রাখা 
িে কাঁিাপুকুর বাইদেে সসই রাস্ার োম ১৯১৫ সাদের মািগে মাদস বেদে 
করা িে টবশ্বদকাষ সেে। এই রাস্াে ৯ েম্বর বাটড়দত েদ্ন্দ্রোে বসু 
সাতাে বিদরর পটরশ্রদমর পর বাংো ভাষাে সকাষগ্রন্ বা টবশ্বদকাষ রিো 
কদরে। সসই প্রেম সকাে ভারতগীে ভাষাে ‘এেসাইদলিাটপটডো’ সেখা িে। 
সকাে বইদের োদম রাস্ার োমকরদণর উোিরণ অে্য সকাে েিদর আদি 
টকো সদন্দি। 

এই ভাদব উেটবংে েতাব্দগীর মাোমাটে সমদে সুতােুটি, স্াটবন্দপুর 
কােগীরাি গ্রামগুদো টেজস্ব সত্ত্বা িারাে আর সকােকাতা োদম একিা েতুে 
েির মােটিদত্র টেদজর জাে্া ততটর কদর টেে। সখোে রাখদত িদব সর সস 
সমে রাস্া ততটরর জে্য প্রদোজেগীে অদেগের সংথিাে িত েিাটর বা র ্রাদিে 
টবটক্রর সেদক িাকা তুদে। অদেক রাস্া আবার টবটভন্ন মােুদষর োে সেদকও 
ততটর িদেটিে সরগুদোর োমকরণ করা িত সসই সব োতাদের োদম। 
উোিরণ স্বরূপ উদল্খ করা রাে মাটেকতো অঞ্চদের সুটকো ্রিগীদির োম 
রা একজে পাটেগে মটিোর োে সেদক ততটর িদেটিে। 

রাস্ার তেরগে্য, প্রথি এবং অবথিাে সমাতাদবক এগুদো বাই-সেে, 
সেে সেদক ্রিগীি, সরাড ইত্যাটেদত সশ্রণগী টবভা্ করা িে। প্রেস্ এবং 
েুধাদর বড়বড় ্াি ো্াদো এটভটেউ ততটর িে অদেক পদর প্রাে টবংে 
েতাব্দগীর টদ্বতগীে েেদক প্রেম টবশ্ব রুদদ্ধর পর সরকারগী উদে্যাদ্ থিােগীে 
জটম অটধগ্রিণ কদর। েডিে েিদর োটক প্রাে টবরােব্বই রকদমর রাস্ার 
োমকরণ করা িে তাদের সশ্রণগী-িটরত্র টিটনিত করার জদে্য। কেকাতাে 
অত রকম োম ো োকদেও অদেক রাস্া আদি সরগুদো টিটনিত িদে টিে 
সেে, ্রিগীি বা সরাড বাে টেদেও সপ্লস, সিরাস, পাকগে, সরা, সরঞ্জ, ্াদডগেে 
ইত্যাটে টেদে। কারণ থিােগীে ভাষাে ্টে েব্দটি বাে টেদে ‘রাস্া’ কোিার 
অদেক প্রটতেব্দ, সরমে সড়ক, পে ইত্যাটে োকদেও তাদত রাস্ার সশ্রণগী 
বা িটরদত্রর সকাে টবটেষ্টতা প্রকাে পাে ো।  

প্রেম টবশ্ব রুদদ্ধর টকিু পদর Calcutta Improvement Trust 
(CIT) কেকাতাে পটরকল্পো মাটিক সবে টকিু  রাস্া, পাকগে, সেক ইত্যাটে 
ততটর করদত শুরু কদর। উত্তর সেদক েটক্ষদণ ততটর িে সবে টকিু রাস্া 
আর তার েুপাদে সার টেদে বাসদরা্্য জটম রাখা িে তেরগে্য প্রদথির একিা 
সমদকৌটণক সামঞ্জস্য সরদখ। এর িদে আটে বাটসন্দাদের অদেকদকই 
বাস্তুিু্যত িদত িে। এভাদব েিদর এে সসন্টাে এটভটেউ, ে্যান্সডাউে 
সরাড, রাসটবিারগী এটভটেউ ও টবটভন্ন এোকার োমাঙ্দের আদ্র পরগোদের 
টসআইটি সরাড। িদে আটে সকােকাতার পাড়াগুদো তাদের িটরত্র 
িারাদত শুরু করে। পাড়াে পাড়াে পুদজা-জেসা ও অে্যাে্য সামাটজক 
অেুষ্ঠাদের সভতর টেদে প্রটতদবেগীদের মদধ্য সর বন্ধে ্দড় উদিটিে তা 
ক্রমে িাটরদে সরদত ো্ে। সকােকাতার টবটভন্ন অঞ্চে িারাদত ো্ে 

তাঁদের টেজস্ব তবটেষ্ট্য। পাকগে সেে-পাকগে ্রিগীি, সিৌরটঙ্-ধমগেতো, ভবােগীপুর-
কােগীরাি, পাকগেসাকগোস-সবকবা্াে ইত্যাটে অঞ্চে িারাে তাদের সামাটজক 
ও অেগেনেটতক তবটেষ্ট্য। 

 
রারা ধরমতো ্রিগীদির োম সেটেে সরটণ িওোর আদ্ এই 

েিদর তাদের বাে্য, তকদোর বা সরৌবে কাটিদেদিে তাদের কাদি একিা 
আিদসাদসর কারণ িে সরমে সতমে ভাদব রাস্ার োম বেে করা। সিৌরঙ্গী, 
ধমগেতো, পাকগে ্রিগীি টেদে রাতাোত কদর রারা বড় িদেদি অেবা কদেজ 
্রিগীি, বউবাজার ্রিগীদির টবটভন্ন জাে্াে আড্ডা সমদরদি, ভবােগীপুর 
অঞ্চদে মামার বাটড়দত রার সমে সকদিদি তাদের কাদি সসসব অঞ্চেদক 
েতুে োদম সিো সটত্যই কষ্টকর। আর তার সদঙ্ মুটড় টমিটরর মত রাস্ার 
সশ্রণগী টবভা্ তুদে টেদে সেে, সরাড, ্রিগীি বা এটভটেউ এর মত সব 
রাস্াদক সরটণ-কৃত করা িে আদরকিা ্টিগেত অপরাধ। ঢাকুটরো সেদকর 
্া টেদে সর সাোণগে ‘এটভটেউ’ টিে, এই রাস্াদক সমরোে সািা ‘সরটণ’ 
োমকরণ করদত ট্দে রাস্ার িাটরটত্রক তবটেষ্ট্য েষ্ট করা িদেদি। একই 
ভাদব বকুে বা্াে সরাড তার োম ও স্াত্র িারাে রাজদেখর বসু সরটণ 
িদে। ঢাকুটরো সেদকর আদে পাদের সেক সরাড, সেক টভউ সরাড, সেক 
সিরাস, সেক সপ্লস, সেক সিম্পে সরাড সাম্প্রটতক সমদে টবটভন্ন ্ােক-
্াটেকার োদম সরটণ রূপ ধারণ কদরদি। পঞ্চাে বা ষাদির েেদক টবদেেগী 
োসকদের োমাটঙ্ত অদেক রাস্ার োম পাদটে সেেগীে মেগীষগীদের োদম 
োমাটঙ্ত করা িে রাস্ার সশ্রণগী িটরত্র েষ্ট ো কদর। টকন্তু আটের েেক 
সেদক সস টেেদমর আর সতাোক্া করা িদচ্ ো। সংসৃ্ত অটভধাে সেদক 
‘সরটণ’ েব্দটি িেে কদর রাস্ার োমকরণ কদর েিদরর রাস্ারাদির িটরত্র 
বেদে সেওো এদকবাদরই সমগীিগীে িে টে। টিক একই ভাদব সস্াোর, পাকগে 
বা ্াদডগেদের েতুে োমকরণ করার সমে বা্ বা উে্যাে করা িে ওগুদোর 
িাটরটত্রক তবটেষ্ট্য েষ্ট কদর টেদে। সস্াোর-সক আদরকটি টবদেেগী েব্দ 
‘বা্’ টেদে অেবা মেুদমন্ট কোিা পাদটে আদরকটি টবদেেগী েব্দ ‘টমোর’ 
ব্যবিার করা কতিা বুটদ্ধমত্তার পটরিে সেে সদন্দদির অবকাে সেদকই 
রাে। ইংদরজ োসক স্াষ্ঠগীর সদঙ্ মতদভে রাই োকুক ওদের ভাষািা টক 
সোষ করে সবাো মুেটকে। 

‘সকপোর-্্যাটেটেও বা টেউিদের বহুপূদবগেই প্রস্র রুদ্ বা 
তারও আদ্ মাধ্যাকষগেণ তত্ত্ব আটবষ্ার কদরটিদেে সকাে টিনু্দ, টগ্রক বা 
আরটব পটডিত’ সসই টেদে ইটতিাসটবেদের িিগো িেদত োকুক। অেবা 
সাম্প্রটতক ইটতিাদস ির্া সভ্যতার সমে ে্র পটরকল্পোর প্রমাণ টেদে 
পরগীক্ষার খাতাে উত্তর সেখা িেদত োকুক। তদব সাম্প্রটতক কাদে ্দড় 
ওিা আমাদের এই েির সকােকাতার রাস্ার োম করদণর জে্য অে্যাে্য 
ইদোদরাপগীেদের মদধ্য ইংদরজ জাতিার কাদি কৃতজ্ঞতা প্রকাে করদত 
অসুটবদধ সকাোে? টসপািগী টবদর্াদির পদর মধ্য সকােকাতার বড়োদির 
খাবার জদের জে্য সর জোেে খেে করা িে তার োম ি্যাঙ্ সস্াোর 
সেদক ডােদিৌটস সস্াোর করা িে। সসটিদক পরবতগেগী সমদে টবেে-বােে-
টেদেে সের োমাটঙ্ত করার সমে িারটস বা্ েব্দটির ব্যবিার টক একান্ত 
প্রদোজেগীে টিে? এটির ইংরাটজ বাোদে BAG সেখা িদচ্ সরকারগী েটেে 
সেদক বাস-টমটেবাদসর ্াদে। আর থিাোভাদব টতে টবপ্লবগী এখে সবাধিে 
আধুটেক সকােকাতার বাটসন্দাদের রুটি সেদখ টেদজদের মদধ্য টববাে 
বাটধদে তাঁদের টেজস্ব পটরিে িাটরদে ‘টববােগী’ রূপ সপদেদি। আধুটেক 
প্রজন্ম রটে প্রশ্ন রাদখ সামাে্য সকাে BAG টেদে সক টববাে কদরটিে তার 
উত্তদর েজ্াে মুখ েুদকাদো িাড়া সকাে উপাে আদি টকো জাটে ো।      

১৫ই জুোই, ২০১৯

গ্রন্ঋণঃ 
Calcutta Old and New H.E.A. Cotton 
কটেকাতা ্রিগীি ডাইদরক্টরগী ১৯১৫ টপ এম বা্টি
Calcutta Myths and History Dr Soumyendra Nath Mukherjee   
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       - শঙর দ্ু

এবব তরণা দ্ওে্

সিািদবোর অদেকিা জুদড় টিে টবেুটে। োদমােদরর ্া 
সরঁদষ আমাদের এোদো জেপে। টবেুটে সারাটেে ব্যাস্- 
্রু মাদি টেদে রাওো, রুঁদি সবিা, রদর িাে সিািাদো, 
সবই দ্রুত িাদত সামোে। ওর সিািভাই েুেু আমার 

বনু্ধ। ওদের বাপ-মা সেই। সকােটেে টিে টকো েুেু জাদেো, বড়রা জাদে। 
টবেুটেই ওর সব। েেগীর ধাদর মাটির রর ওদের। সসবার বাে এদসটিে, 
সসই রর সভদস স্ে। ওরা ইসু্েবাটড়দত ট্দে উদিটিে । বাদের জে 
োমদত টবটপেমাস্ার টকিু িাকা টেদে ওদের রর বাটেদে টেদেটিে। 
টবটপেবাবু েুেুদক ভােবাসদতে, ওর অদঙ্র মাো টিে পাকা। ইসু্দের 
পরগীক্ষাে আটম বরাবর িাস্গে িদেও অদঙ্ েুেুদক িারাদত পাটরটে 
সকাদোটেে । তদব েুেুর সদঙ্ আমার ভাব টিে সবে। ও আমাদের বাটড় 
আসদত িাইদতা- মাদের িাদতর োরদকে োড়ু আর িােভাজা ভারগী পিন্দ 
টিে ওর। টবেুটে েজ্জ্বা সপত, েুেু আসা কটমদে টেদেটিে। টবেুটে সুন্দরগী 
টিেো, টকন্তু সকমে ্ভগীর টিে, আমাদের গ্রাদমর সেদষ সর তােটেটর, 
সসরকম ্ভগীর । টবেুটের টবদে িদবো? মা বেত- তািদে েুেুদক সক 
সেখদব? আটমও সরে বুদে ট্দেটিোম টবেুটের টকিু িবার সেই। 
অদেদকরইত টকিু িেো, তদব টবেুটের ভাদো িদে সবে িত।

েুেু ভাে সরসাটে কদর এটঞ্জেগীোর িে- ভাে িাকরগীর ডাক এক 
কোে েুদি টেে। ওদের িাটের রর সেদক েুেু রখে টবেুটের সদঙ্ প্রবাদসর 
পদে, আটম তখে েিদরর িদস্দে – আধুটেক পৃটেবগীর আধুটেক মােুদষর 
অটধকার টেদে ব্যাস্। টিটি মারিৎ জােোম, সস কমগেদক্ষদত্র প্রটতটষ্ঠত । 
েুেুর টবদের খবরিাও সিােএ জােোম। িটকদত িমক ভাদঙ্ আমার, 
সিদেদবোর িাোসঙ্গী েুেু। িুি ো্াোম রাঁটির পদে, েুেুর টেল্পে্রগীদত । 
েুেুর স্ত্রগী সুরমা ভাটর টমশুদক, টেদমদষই আপে কদর সেে। টবেুটের িাটের 
রর সেদক আজ এই টতে কামরার সুসটজ্ত সকাোিগোর । খাটে সিদস বদে 
এদসটিস বদে খুব ভাে ো্দি । আমার কো অসু্ি োকদতই ওর সিাখ 
সভদস রাে।

বির খাদেক ্ টড়দে টিটি পাই েুেুর- টবেুটের টবদে, েুেুরই উদে্যাদ্। 
পাত্র থিােগীে ডাতিার- টবপত্নগীক । একিু বাধবাধ ো্দেও েুেুদক জাোোম 
ো । একিু সংেেও সিাে – েুেুদের সংসাদর টক মাটেদে টেদত অসুটবদধ 
িদচ্ ওর। ব্যাস্ আটি বদে কাটিদে টেোম, রটেও এমে টকিু কাজ টিেো। 
িেত েতুে জগীবদের জাঁদক পুরদো মুখগুদো অস্পষ্ট িদে রাে । স্বভাবতই 
েুেুর সদঙ্ সম্পকগেিা ক্ষগীণ িদে এদো, টিটিপত্র অটেেটমত। টবশ্বটবে্যােদের 
িাকটর টেদে আটমও সেোন্তরগী । 

টতটরেিা বির িদে স্দি । পৃটেবগী পােদি সেবার স্বপ্ন আমার এখে 
অস্টমত, টবশ্বটবে্যােদের িাকটরই আমার গ্রাসাচ্ােদের মূেম্রি – অে্যদের 

মত আটমও আদপাষই কদরটি। েডিদের কাদি একিা কেিাদরদন্স এদসটি, 
টেে সাদতদকর জদে্য । আদ্ও একবার এটেদক এদসটিোম, তখে পেসার 
অভাদব খুব একিা এটেকওটেক রাইটে । এবার সমে ও পেসা েুদিাই 
টকিুিা বাহুে্য । রিািাে্ার সস্ারাদর একিা বইদের সোকাদে উঁটকেুঁটক 
মারটি, এমে সমদে কাঁদধ িাল্া একিা সিাঁো। সকমে আটিস? টবেুটেদক 
সেদখ টবশ্বাস িটচ্ে ো, এখাদে, এভাদব?? টতটরেিা বির তােটেটরর জদে 
অদেক সঢউ উদিদি, এক েেদকই সবাো রাে, টকন্তু জে এখদো িেিদে, 
সু্ভগীর । আমার অপ্রটতভ সিিারা সবাধিে টবেুটের সিাখ এড়াে ো । অল্প 
টকিু কো িে। টবেুটের পুত্র ডাতিার, এখাদেই কমগেরত, বাবার অবতগেমাদে 
মাদক টেদেই সংসার । একিা ভাদোো্ার অেুভুটত মেদক িুঁদে স্ে, 
আসব একটেে বদে কো টেোম। েুটেে পর টিকাো খঁুদজ টবেুটের বাসাে 
সপঁদিাদত টবদেষ অসুটবদধ িেো। অ্যাপািগেদমন্টিা িটবর মত সুন্দর, 
সাজাদো- সামদে একিাটে েে আর িুদের বা্াে। পাটরপাদি্যর গুদণ 
ভারগী কমেগীে পটরদবে – টবেুটের সিদে আসা মাি, েেগী আর ্াি্ািাটে 
এখাদে সুন্দর জাে্া কদর টেদেদি। বা্াদে বদস ভাটর একিা আড্ডা 
িে, টবেুটের িাদত ্ড়া টেমটক, টমটষ্ট খাটেকিা সবটেই িদে স্ে । উিদবা 
উিদবা করটি, এমে সমদে ভাদনের প্রদবে, শ্রীমাে সুটমত- ভাটর সপ্রটতভ 
িদে প্রণাম করদো এদস । আেগীবগোে করদত মুদখর টেদক তাকাদতই একিু 
েমদক স্োম। টবেুটের মুদখর টেদক সিদে আর বো িেো । সুটমত 
আধরণ্া কাটিদে রটড় সেখদত ো্দো, বুেোম ব্যাস্ মােুষ সস। আরও 
একটেে আসদত িদব মামু, কো টেদে সস িাসপাতাদে িুিে । আমার 
আত্থি িদত একিু সমে ো্দো । টমটেি খাদেক িুপিাপ। টবেুটেই প্রেম 
কো বেে । জাটে সুেগীে, তুই টিকই বুেটিস, সুরমার মুখ ওর েরগীদর 
বসাদো । আটম সবে অপ্রস্তুত । েুেুদের টবদেিা সবটেটেে টিকদোো সর, 
সুটমর রখে েুবির সুরমা আর েুেুর িাড়ািাটড় িদে স্ে । একরটত্য ওই 
সিদেদক টেদে সসটক িাোিাটে । সুরমার সপ্রটমক বাচ্ার োটেত্ব সেবার 
সিদে েে, আর েুেুও সকমে একদরাখা সজটে বাপ, সসটক টেে স্দি। 
আমার কতগো উপাে বাতোদেে, ওদক আমরাই মােুষ করোম । ও সবাধিে 
মােুষই োকদব, অন্তত আমরা সসভাদবই ওদক বড় কদরটি । তদব ভে িে, 
টবদের বদেস সিাে ... টবেুটে সকমে আেমো িদে রাে। 

টবেুটের সিাদখ টেটেরটবনু্দর টিকটিক, সদন্ধর টেস্ধিতাে শ্বাদসর 
ওিাোমার েব্দ শুেদত পাটচ্। টতটরে বির ধদর েেগীর সস্রাদত সভদস 
এখেও টকোরার সেখা সমদেো... শুধু োঁদড়র িপিপ।

টতেটেে পর েডিে িাড়োম । েতুে সকাে টবস্মে সেওোর তধরগে 
আর সেই।      
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সাধ কদর সবড়াদো প্রাে অদেকটেেই িদে ওদি ো। টকন্তু, 
সসবার আমরা সবড়াদত বদ্ধপটরকর। িদে, মাসেুদেদকর 
মদধ্য সবরকম প্রস্তুটত সসদর এক জুোইদের সেদষ ্াঁিটর 
সবঁদধ সবটড়দে পড়োম। প্রেম ্ন্তব্য সরাম তারপদর 

সফ্াদরন্স। আমাদের উড়াে টিে টিদরাটেমা সেদক টসঙ্াপুর িদে সরাম।
রাতভর আরাদমর রুদমর পদর সরাদমর মাটিদত পা টেোম, বাইদর 

তখে মে ভাে কদর সেওো েকেদক সকাে। এোরদপািগে সেদকই িদে 
আসা িে সংেনে সরেদস্েদে, সরদত িদব সরামেিদরর এদকবাদর সকদন্দ্র, 
টেধগোটরত সিাদিদে। েিদরর সবে জমজমাি জাে্াে আমাদের সিাদিে। 
িাটরটেদকর িাদবভাদব পুদরাদো আর িাে আমদের আদমজ। সিক-ইদের 
সমে টবদকে িদেও টজটেসপত্র রাখা এবং নোোটে সসদর টেদত অসুটবদধ িে 
ো। এখে রাব ভ্যাটিকাে টসটি। সিাদিে সেদক সবটরদেই সামদের িারমাোর 
সমাদড় এক বড় স্াে িত্বদর সসটেে টবরাি জেসভা, সসই টভড় িাটড়দে 
এট্দে িেোম িওড়া সরু োো ধরদের পােুদর রাস্া ধদর। রটড়দত মাত্র 
সবো এ্ারিা, অেি েির সতদত উিদি। টমটেি কুটড় পদর রখে ভ্যাটিক্যাে 
টসটির সামদে এদস োঁড়াোম তখে আর তর সইদি ো-- িুম্বদকর আকষগেদণ 
সপাপ টদ্বতগীে জুটেোদসর টমউটজোম সরে িােদি আমাদের! োড়া টতেরন্টা 
আমরা টবদভার িদে রইোম মাইদকে অ্যাদঞ্জদো, বটত্তদিটল্, সপরুটজদোর 
জ্দত। টসটস্ে ি্যাদপদের িাদের সসই টবখ্যাত “Birth of Adam” আর 
“Birth of Eve” িটব সেদখ বহুবিদরর মদের োটেত সাধ সমিাোম আর 
মদে মদে ধে্যবাে টেোম সপাপ টদ্বতগীে জুটেোসদক, টরটে তাঁর টেজস্ব 
টেল্পসংগ্রি টেদে এই টমউটজোদমর সূিো কদরে। টমউটজোম সেদক সবটরদে 
এবার রুদর রুদর সেখদত োটক, সসন্ট টপিাসগে ব্যাটসটেকা, িাইবার েেগীর 
ধাদরর ক্যাদসে সসন্ট অ্যাদঞ্জদো, স্প্যাটেস সস্পস-- লিাটন্তিগীে ভাদব। 
ততক্ষদণ সবো সবদড়দি, টত্রটভ সিাোরার কাদি ভগীড় জমদত শুরু কদরদি। 
সজোদত্তার স্বাে টেদত টেদত আমরাও োঁড়াই টত্রটভর সামদে। পদররটেে 
সকাে সকাে িাটজর িোম প্যােটেেদে। পুদরাদো সরামাে এই মটন্দর পদর 
“সান্টা মাটরো সরাদিান্দা” ট্জগো টিদসদবই পটরটিত। আচিরগে ্ড়দের জে্য 
এই থিাপত্য সরাদমর অে্যতম আকষগেণ। ট্জগোর টভতদরও আদি োো সুন্দর 

সেওোেটিত্র আর ভাস্রগে। এরপর টপোজা োদভাোে টকিুক্ষদণর অেস 
টবিরদণর পদর রওো িওো স্ে সসরা আকষগেণ কদোটসোদমর পদে। এর 
টভতদর িেদত িেদত সকবেই মদে উটক সেে লি্যাটডদেিরদের কাটিটে। 
েম্বা সমদের সেদষ কদোটসোম সিদড় এট্দে রাই টবস্গীণগে সরামাে সিারাম 
আর প্যাদেিাইে টিেস অঞ্চদে। মেও িাটরদে রাে  টব্ত েতকগুদোর 
অটে্টেদত। সবো পদড় আদস-- সিারাদমর িত্বর সিদড় সিরার পাো। 
িমৎকার টকিু সু্যদভটের টকদে টেোম, সিরার সমে। রাদতর খাওো সসদর 
টজটেসপত্র গুটিদে টেই। কদে্য ব্যস্ তার প্রদোজেগীে সিাদিাগ্রাি আর 
সোিস গুটিদে টেদত। কারণ, এই সবড়াদোর অটভজ্ঞতার সািাদর্য সস 
ইউদরাপগীে সরদেসাঁস পদবগের টেল্পকগীটতগের টবষদে তার সু্দের জে্য সিা্ 
একিা প্রদজক্ট করদত িাে। পরটেে আদো সিািার আদ্ই রওো টেোম 
সফ্াদরদন্সর পদে এবং সবো সাদড় েেিার মদধ্যই সপঁদি স্োম সফ্াদরন্স। 

এখাদে ‘টপোজা ডুওদমা’র (Piazza Duomo) িত্বর সেদক টঢে 
সিাঁড়া েূরদত্ব আমাদের সিাদিে।  টজটেষপত্র সরদখ একিু সবোর টেদকই 
িাটজর িোম ডুওদমা িত্বদর। এবার মুগ্ধ কদর টেল্পগী ট্ওদত্তার কাজ। 
টবখ্যাত Santa Croce ট্জগো সেদখ সেদখ সরে আে সমদি ো। এরপর 
রাত্রা োদন্ত টমউটজোদম। “Inferno” পািরতা কদে্যর সবদেদক প্রািগীে 
পাডুিটেটপটি সেখা িাই। এই টমউটজোম সেখা সরে এক অমূে্য অটভজ্ঞতা। 
পদরর সকাে শুরু িে উটিটজ প্রাসাে ও টমউটজোদমর অতুেেগীে টেল্পকোর 
স্পেগে টেদে, সদঙ্ োদক Logia dei Lanzi র থিাপত্যসম্ভার। আদেস কদর 
সেটখ উটিটজ িত্বদরর সমস্ র্ষ্টব্য। মাত্র কদেক িাদতর ব্যবধাদে এত 
টেল্পকগীটতগের অবথিাে!!! টবটস্মত ো িদে পাটর টক? মধ্যানিদভাদজর পদর িদে 
রাই অ্যাকাদডটমো ্্যাোটরদত। টবশ্বখ্যাত সডটভদডর মূটতগে আরও অসংখ্য 
টেল্পকগীটতগের সমাদরাি এখাদে। টেেদেদষ মধ্যরু্গীে সসতু Ponte Vechhio 
র ওপাদর সূরগোস্ িে। মদে কদর সংগ্রি কটর সুেৃে মুরাদো লিাদসর সুদভ্যটের 
আর তেেদভাজ সাটর থিােগীে তাসকােগী খাবার টেদে। রাত সপািাদেই এবার 
সবটরদে পড়ব প্যাটরদসর টেদক-- সস এক েতুে সির।      
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্টের সমাদড় িিাৎ েমদক োঁড়াদো ও। ্টের মুদখ একিা বকুে 
িুদের ্াি। গ্রগীদমের ততি েুপুদরর টেোরগীদবোে পেিারগীদক 
টকিুক্ষদণর জে্য োঁড়াদতই িে। ভূটমদত সিা্ সিা্ িুেগুটে 
েজদর ো এদেও এ িুদের টততিমধুর সুবাস সমস্ থিােটিদক 

মটের কদর রাদখ। এখে বসন্তকাে, িুে সিাদিটে, তদব তবোখ সমা্ত, 
কুঁটড়দের সবাধিে স্বপ্ন সেখা শুরু সিাদে ট্দেদি। মােুষ সতা টেদে রাদত 
কত স্বপ্নই ে্যাদখ। স্বপ্ন-ভঙ্ িবার কো সকই বা মদে রাদখ! ও’ই বা মদে 
রাখদত রাদব সকে?

সবো তখেও পদড় আদসটে। সেষ বসদন্তর সরাদের োঁে 
তবোদখর ইটঙ্তবািগী। খুব সবটেটেে িেটে রখে এ ্টে পে ধদর 
সসাজা উপে্রগীর প্রধাে সড়ক সিদড় ওরা েুজদে পাোপাটে সিঁদি 
প্রাে প্রদত্যক টেে েেগীর ধাদর সপঁদি সরত। জদের সঢউ ওদের মদেও 
ভাবোর তরঙ্ তুদে সজাোর ভািাে টমদে সরত। পড়াশুদোর পবগে টমিদে 
কত ভটবষ্যদতর টিন্তা ওদের মুখর কদর রাখদতা। কো সরে সেষ সিাত 
ো অটভদষদকর, েগীরব সশ্রাতা টিে ও। কখেও সিমদন্তর টিম, কখেও 
েগীত সেদষর তেঃেব্দ ওদের মদের কো বুেদত সািার্য করদতা।

এই সসই ্টের সেষ প্রান্ত। ও প্রাদন্ত েেগীর পাড়, মাদে সিঁদি 
িদে স্দি ওরা কত টেে, কত সন্ধ্যা, কত সবো-বাড়ার বকুে-েরা 
পদে। অদিো সেদক সিো সিাে মে, সিো পে সিাে অদিো। সিো-
অদিোর রু্েবন্দগী। োটতেগীরগে পদে রবটেকা পতে। সকে মদে আদসো 
এ সতা সেষ েে, সদব শুরু। ্টের সমাদড় আিমকা েমদক োঁড়াদতই 
সক সরে তাড়া টেদে বদে, 

---“কগী িদো আবার? িদো, সেরগী সিাদে রাদব। এখেও সমে 
িেটে, পদর আসা রাদব অে্য সকােও টেে”।

---“কদব আসদব বেদত পাদরা? সরাজই সতা কাদজর তাড়াে 
োটক েুজদেই”।

---“সরটেে তুটম আমাে ভুে টিদেটিদে বদে মদে িদব”!
---“সকবে বাদজ কো বদে তুটম আমাে সভাোদত িাও”। মৃেু 

অেুদরা্।
---“টিক বদেদিা। ্ত বির কদেক ধদর সতামার টক মদে িেটে 

আমার সদঙ্ সতামার অদেক অটমে? আটম সতামাে সকবেই ভুটেদে 
টেদে িদেটি অে্য পদে”? 

---“কগী বটে বদো সতা! তুটম সবাধিে সব বুদে বদস আদিা”।
্টের মুদখ একিা েমকা িাওোে ওর সখাোিুে উটড়দে টেে 

আকাদের টেদক। কার কো ভাবদত ভাবদত টকদসর কো মদে পড়টিে। 
---“আবার োঁড়াদে সকে? কগী িদো সতামার আজ? মাটির টেদক 

সিদে কগী খুঁজদিা”?
---“বকুে িুদের ্ন্ধ পাদচ্া ো? িুে সেই সকে তদব”? 
---“তবোখ আসুক, তদব সতা সতামার সিো ্ন্ধ সসই মটের করা 

বকুে িুে কুদড়াদো ্টের এপার সেদক িদে রাদব আকাে বাতাস িুঁদে 
িুঁদে অদেক েূদরর সেদে মরু বােুকণার সমুর্ তসকদত”। 

্টের সমাদড় বকুে ্াদির িাো ্াঢ় িে, িাো আর সরাদে 
েুদকািুটর সখো িদে। কাদে কাদে টিস্  টিস্  কদর সক কো বদে রাে! 
বাতাস ততি, িাওোরা রুদর টিদর িদে রাে। 

---“আবার কগী িদো? কগী িাও বেদব সতা মে খুদে”।
---“কগী বেদবা তাই সভদব সভদব সতা টেে রাত একাকার। তুটম 

বদেটিদে এইখাদে এই ্াদির িাোে সারাজগীবে োঁটড়দে সতামার সমে 
সকদি রাদব”।

---“বদেটিোম, সতামাে পাদবা বদে”।
---“আমাদক টিেদত সিদেটিদে কগী ো বদো”!

---“বো বড় কটিে। তুটম সিদে আদিা আকাদের ্াদে, বকুে 
সু্দন্ধ সররা এই সংকগীণগে ্টেপদে। সতামাে কগী পাওো রাে স্বপ্নিারা 
সকােও সিো সুদখ অদিো সাদধর আটেোে”?

টরং টরং সমাবাইে সিাে সবদজ ওদি। ওপাে সেদক অটভদষদকর 
কণ্স্বর,

---“সপপারস্  সব সপদেদিা সতা? িরম্যাটেটিগুদো সসদর সিদো, 
স্পাউজ টভসা সপদে রাদব খুব তাড়াতাটড়। তাদিাদে সামদের মাদসর 
প্রেদমই সপঁদি রাদব আমার কাদি”। 

---“সামদের মাস মাদে তবোদখর প্রেদমই”!
---“িিাৎ বাংো মাদসর টিদসদব িেদি সকে সিট্ অে্যার 

ইটঞ্জটেোদরর েবপটরণগীতা সবৌ”?
ও টিস্  টিস্  কদর বদে,
---“বকুে িুে সিািার আদ্ই”!
---“কগী বেদিা শুেদত পাটচ্ ো। এটমদরিদসর ই-টিটকি বুক 

কদর টেদেটি, সমদসজ সপদেদিা সতা”?
---“হুঁ”।
---“টপ্রন্ট আউি সবর কদর টেও, েক্ষ্মগীটি। সতামাদক িাড়া 

সকাোও সবড়াদত রাইটে এখেও। সতদের িাকার েিদরর িিক সতামার 
সকমে ো্দব জাটে ো। তুটম এদে আটম স্বটস্ পাদবা। বাইদরর খাবার 
সখদত আর ভাে ো্দি ো”।

---“আমাদের ্টের সমাদড়র বকুে ্াদির িুে সিািার সমদে 
আটম োকদবা ো এখাদে”!

---“োইেিা টডস্াবগে করদি, টকিু শুেদত পাটচ্ ো। পদর কো 
িদব সকমে? এখে অটিদস রদেটি। আটম ভাে আটি, তুটম সভদবা ো। 
আর ক’টেে বাদেই সতা উদড় এদস আমাে জুদড় বসদব। ভাে সেদকা”।

এতক্ষণ ্টের সমাদড় বকুে ্াদির তোে কার সদঙ্ কো 
বেটিে ও? আর এইমাত্র সমাবাইদে সতা অটভদষক কো বেদো েুবাই 
সেদক।

্টের সমাড়, বকুে ্ াদির িাোে অটভদষক প্রেম রাদক টিদেটিে, 
তার োম অদবেষা, সর শুধু িুদের মদতা একা কো বদে।         

This story has been reproduced as a stand-alone article for independent publication. The story appeared in the 
self-published book ‘সিো সুখ, অদিো সবেো’ (Chena Sukh Ochena Bedona) by the same author.      
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কেকাতা বাসগীদের কাদি রবগীন্দ্র সদরাবর এক বহু শ্রুত একটি 
জেটপ্রে জাে্া। ওখাদে সকাে টবদকে আেপাদের কেকাতা বাসগীরা প্রাণ 
খুদে িাদসে, টবশুদ্ধ িাওো সসবে কদরে, সাঁতার সকদি বা েম্বা পা সিদে 
সিঁদি  েরগীদরর কেকব্া গুদো টিক রাদখে।

আটম েটক্ষণ কেকাতাে োটক। টপতৃ ্ৃি ও শ্বশুড়ােে েুই ই  
স্ােপাকগে ঢাকুটরো  টরদর। বাটড় র কাদি ই ঢাকুটরো সেক।  ঢাকুটরো 
সেদকর বতগেমাে োম রবগীন্দ্র সদরাবর।  োদমর সাদে সারুজ্য সরদখই  অধুো 
রবগীন্দ্রোে িাকুদরর একটি পূণগোবেব মুটতগে রাখা িদেদি। একসমদে িাটে্ঞ্জ 
সেদক সাোেগে এটভটেউ বা সকওড়াতো মিাশ্মোদে রাবার একমাত্র সিগেকাি  
রাস্া টিে সেদকর মধ্য টেদেই। সেক তখে পেিারগী ও ্াড়গী িোিদের 
জে্য উনু্মতি টিে।

আটম এই সেদকর উজ্জ্বে সূরগোদোটকত সকাে সরমে  সেদখটি , 
সতমটে সেদখটি পূটণগেমা রাদত সেদকর সমািমেগী রূপ । আবার উমু্পদের 
সমে তার  অদেখা উত্তাে রূপ TV সত  সেখোম।

আমার জদন্মর অদেক পূবগে সেদকই এই সেক টি কেকাতা েিদরর 
িুসিুস টিদসদব রদেদি।১৯২০ সাদে এটি খেে করা িে ।১৯২ একর 
জটমর ওপর েুটি সিাি ও বড় দ্বগীপ  , পটচিম প্রাদন্ত একটি প্রািগীে মসটজে, 
টতেটি কামাে, অদেক গুদো লিাব ও সাঁতার প্রটেক্ষণ সকন্দ্র  টেদে সদরাবর 
টি স্ব মটিমাে  কেকাতা সক টতদোত্তমা কদরদি।

ঢাকুটরো সেদক শ্রীনিতে্য মিাপ্রভু টব্দজর মােখাদে র টসঁটড় টেদে 
েগীদি সেদম ডােটেদক সবঙ্ে টমউটজক কদেদজর পাদে টেদে সেকমুখগী িাঁিা 
পদে িেদে এখে  প্রেদম সেখা রাে ভারদতর প্রাতিে রাষ্ট্রপটত সে্য প্রোত 
শ্রী প্রণব মুখাটজগে র কেকাতার বাসথিাে। তারপদর কেকাতার একমাত্র 
জাপাটে বুদ্ধ মটন্দর।  

জাপাটে বুদ্ধ মটন্দর---একিু বড় িবার পর সজদেটি ১৯৩৫ সাদে 
মটন্দর টি জনেক টেটিোতসু িুটস, ওোর গুরুর আদেদে বুদদ্ধর বাণগী প্রিার 
ও সেরক্ষদের জে্য  ততটর কদরে। মটন্দর টেমগোদণর জে্য জটম টি োে 
কদরে রু্ে টকদোর টবড়ো। আমরা টবদকে সবোে সেক সবটড়দে সিরার 
সমে সকাে সকাে টেে সসখাদে একিু প্রােগেোে বসতাম ও েকুে োো প্রসাে 
টেদে টিরতাম। এখাদে সকাে-সন্ধ্যা টবোে এক  রিাম বাটজদে প্রােগেো িে। 
সশ্বত পােদরর বুদ্ধ মূটতগে টি খুব সুন্দর।

বুদ্ধ মটন্দর সেদক ৫ টমটেি িাঁিদেই সপঁদি রাওো রাে সেদকর 
একেম েটক্ষদণ। ওখাদে ডােটেদক টবোে একটি public swimming 
pool আজ ও আদি। আমাদের প্রেম ্ন্তব্য টিে একোর টেশু উে্যাে। 
ওখাদে সোেো িড়দত সরতাম। Children's Park এর কাদিই টিে টদ্বতগীে 
টবশ্বরুদদ্ধ র সমদের একটি military barrack িাসপাতাে। পাদকগে একিা 
সিাোরা টিে।জে প্রাে োকদত ো।  এই পদে িেদত িেদত সজদেটি 
কত ্াি ্ািাটের োম। সরমে টপিাটে,পাকুড়,টিজে,করনজ, Spanish 
Mahogany, জংেগী বাোম আদরা কত অজাো োম।খবদরর কা্দজ 
পড়োম উমু্পদের তাডিদব সসখাদে একটি ১০০ বিদরর পুদরাদো ্াি পদড় 
ট্দেদি।

সেদকর মদধ্য সর বড়  সবুজ দ্বগীপ টি আদি সসখাদে    পােদকৌটড় 
আর পটররােগী পাটখদের ভগীড় সেখা রাে। এই সেদকই  সেদখটি  rowing 
competition. েম্বা বড় সেৌদকা , িে / িার জদে  োঁড় বাইদতে ও 
একজে guide করদতে। সসগুদো আজ ও সেখা রাে। সসই সমে বাইি 
সখোর টেে একজে টবদেটে  ভর্দোক সাইদকদে িদড় মুদখ সিাো মাইক 
টেদে competetors সের navigate করদত সািার্য করদতে। আমরা 
উৎসাি টেদে সেখতাম। Calcutta Rowing Club সতা এই সেদকই  
National Rowing Championships আদোজে কদর। আমরা এট্দে 
িেতাম Hanging Bridge এর পদে। ওখাদে একবার সরদতই সিাদতা। 
তখে সেক ্াদডগেন্স ্দড় ওদিটে।

েুেন্ত টব্জ---এই টব্জটিদক Hanging Bridge োদমই জােতাম। 
আদ্ এটি কাদির ততটর টিে পদর মাটিগেে বােগে সকাম্পাটে সোিার সপাতি টব্জ 
বাটেদে সেে। আমরা অদেকবার ঐ টব্দজ উদিটি।এটি সোদে। সরটেে ধদর 

োঁটড়দে োকদত িে। েগীদির টেদক তাকাদে   টবোে সব মাি সেখা রাে।   
এখে বােো TV serial এর পটরটিত outdoor shooting  location. 
এক সমদে কাদিই একটি Lily Pool  টিে। একিা সাজাদো বা্াদের 
মাদে টিে সিাি জোেে।তার  ওপর একিা সিাি সাঁদকা। আটম পান্পােপ 
ও িেগীমেো ্াি প্রেম এখাদে সেটখ। সকো ্াি ও টিে। সেদক সকো 
্াদির গুচ্  টবটক্র িদতা।

সেক মসটজে----  অদেদকই িেদতা জাদেে ো বা সেদখে টে 
সেদকর পটচিম প্রাদন্ত ই একটি সিাি দ্বগীদপর ওপর এক পুদরাদো মসটজে 
আদি। েুেন্ত টব্জ সপটরদে সসখাদে সরদত িে।  সিাি সবোে কখদো রাইটে 
ওখাদে। কদেক বির আদ্ এই মসটজেটি সেখদত ট্দেটিোম। মটিোদের 
সভতদর রাবার টকিু টবটধটেদষধ আদি। সরিুকু জােদত সপদরটিোম তা িদচ্ 
এটি একটি private mosque.১৮২৪ সেদক ১৮২৫ এর সকাে সমদে ততটর 
িে।জনেক তসিুটদ্ে আিদমে এখে এই মসটজেটি র সেখাদোোর োটেদত্ব 
আদিে। ওোর পূবগে পুরুষ  জনেক  সেখ জাোে উটদ্ে আিদমে এটির 
প্রটতষ্ঠাতা।অল্প টকিু থিােগীে সোদকরা এখাদে োমাজ পাি কদরে।পটচিম 
সেোদে  একটি বড় মক্ামুখগী Mihrab আদি । রমজাে মাদস রদেষ্ঠ ভগীড় 
িে। Rowing club এর বাড়গীটি একসমদে ঐ পটরবাদরর বাসথিাে টিে।

মসটজে সেদক সবটরদে পটচিম সেদক েটক্ষদণ বজবজ সরে োইদের 
পাে টেদে সিরার পদে আজ ও সেখা রাে সসই টতেটি কামাে। েুটি বড় 
ও একটি সিাি।

কটেত আদি এগুদো েবাব টসরাজউদদ্ৌো র আমদের।সেকটি 
খেে করার সমে পাওো রাে। মদে করা িে ১৭৫৬-৫৭  ইষ্ট ইটডিো 
সকাম্পােগী কেকাতা পুেরাে উদ্ধার করদে ,টসরাজদেৌল্ার তসে্যরা এগুদো 
সিদে রাে। আটম এদের টবস্াটরত ইটতিাস জাটেো। িাঁিদত িাঁিদত সপঁদি 
সরতাম Anderson Club- এ। 

অধুো এটি Indian Life Saving Society োদম পটরটিত।এই 
লিাবটি ভারদত অদেক োমকরা সাঁতারু সের উপিার টেদেদি। এখেও 
এখাদে  সাঁতার প্রটেক্ষণ িাড়াও অদেক সমাজ সসবা মূেক কাজ িে। 
একজে সভ্য টিদসদব আটম এদের োোে cultural function সেখদত 
রাই। তািাড়া খাওো োওোর উৎসব সতা সেদ্ই োদক। 

একসমে এই লিাব জে- োটিকা ' অেগোৎ Water Ballet সেটখদে 
খুব োম কদরটিে। 

সরিা ো বেদেই েে তা িদচ্ টবদকদে সেদকর মুদখাদরািক খাবাদরর 
কো। মদে পড়দতই  িুদি িদে স্োম আমার সিদে আসা সিািদবোে।

মদে পড়দি টেশু উে্যাদের উদটো টেদক টিে টবোদসর 
টবখ্যাত  িুিকা,্রম টিদে বাোম শুকদো ধদেপাতা বািা েুে 
সাদে,োেমুটড়,রটি্রম,(এক গুজরাটি  টবদক্রতা সাো কুতগো পাজামা ও 
িুটপ পদর টবটক্র করদতে। কুেটি(ভাদের ও পাওো সরত) এবংআইসক্রগীম 
সতা টিেই। টকিু ো টকিু  অদেক সমে সখদেটি। 

বতগেমাদে টকিু  েতুে সংদরাজে িদেদি। Children's park 
এর জাে্াে Safari park, েজরুে মঞ্চ, পদ্ সেক , েতুে সাঁতার 
লিাব ,িাইেস্  বাঁধাদো িোর পে আদরা কত টকিু।এদতা িদত োকদবই। 

তদব ইোটেং কাদে িট্ পূদজা উপেদক্ষ সেদকর জেদক সর ভাদব 
ব্যবিার করা িে তা অত্যন্ত টেন্দা জেক ও টিন্তার কারে।।২০১৯ সাদে 
পটরদবে আোেদতর টেদেগেে উদপক্ষা কদর , সদরাবদরর স্দির তাো সভদে 
কারগেত সরকাটর আদেে অমাে্য কদর সেদকর জে ও পটরদবে েূটষত করা 
িদেদি।  আোকটর ভটবষ্যদত  এরকম আর সেখদত িদব ো।

এখে আর সেদক টেেটমত সবড়াদত রাবার খুব উৎসাি সবাধ কটর 
ো। রা সেখা আদি তাই  "ভরা োক সৃ্মটত সুধাে।" ।এই সেখার উৎসাদি  
ঢাকুটরো সেক সক টরদর আমার সিাি সবোর টকিু সৃ্মটত  সরামন্ে িদো। 
েটক্ষণ কেকাতা সবড়াদত এদে অবে্যই রবগীন্দ্র সদরাবদর সবড়াদত রাদবে। 
িটব তুেদবে,প্রাণ ভদর অটক্সদজে সেদবে,brisk walking করদবে আর 
সুন্দর সৃ্মটতগুদো মদের মটেদকািাে সরদখ সেদবে।     

       - ীবত্ বুি্ীেষি

শতদন ষ্ি রদান ্নর্দর
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দ্্ব্ীগ ্ৃীত

সমেিা ১৯৮৫ সাদের এটপ্রে মাদসর স্াড়ার টেদক। আমরা 
সটেদেদক এদসটি টকিু মাস িদব, িাকটর করটি এক টসএ 
িাদমগে। টেেিা েটেবার, স্পষ্ট মদে আদি কারণ আমার িুটি 
টিে। আমার সু্দের বনু্ধ মণু্ িিাৎ বাটড় এদস িাটজর। 

বেদো ও সটেদেদক একিা অটডি এসাইেদমদন্ট এদসদি। এ ব্যাপাদর বদে 
রাটখ সর বির খাদেক িদো মনু্ট টসএটজ অটিদস অটডির টিসাদব িাকটর 
সপদেদি। তা সকাে অটিদস অটডি করদত রাটব, টজজ্ঞাসা করদত বেদো 
সকাম্পাটের োম ওদেদবে সসে কাপাটসিাসগে টেটমদিড (ওদেদবে), টিকাো 
ব্লক টব এে, সসক্টর িাইদভ । পদর সজদেটিোম এটি পটচিমবঙ্ সরকার ও 
সসের ্রাদে স্াষ্ঠগীর একটি সরৌে উদে্যা্। তা টিকাো টিেদত অসুটবধা িদব 
বদে মনু্ট আমাে অেুদরাধ করদো ওর সদঙ্ রটে আটম রাই ঐ সকাম্পাটেদত 
কারণ ও সটেদেক খুব একিা ভাদো সিদে ো। 

১৯৮৫ সাদে সটেদেক সিোই সবে কটিে আর সসক্টর িাইভ িদে 
সতা কোই সেই। েুদিা সকাম্পাটে, সমাদি েুদিা সকাম্পাটে তখে টিে এই 
সসক্টর িাইদভ। এক টিটেপ্স আর েুই এই ওদেদবে। তখে ্াড়গী আর 
কজদের টিে । আর ি্যাটক্স সসদতা সটেদেদকই আসদত িাইত ো, সসক্টর 
িাইভ সতা অদেক েুদরর কো । তাই রাতাোদতর উপাে করুণামেগী অবটধ 
এে ১৪ টব বা ৪৬এ সত ট্দে কপাে ভাদো োকদে অদিা আর োিদে 
আধা রন্টার িাঁিা পে । এে ১৪ টসর এক গুমটি টিে সসক্টর িাইদভ 
করুণামেগী সেদক একিু এট্দে , টকন্তু সসখাে সেদকও টমটেি েদেক িাঁিা 
পে। 

আমাদের কপাে ভাদো টিে, বাটড় সেদক সবটরদে একিা এে ১৪টস 
বাস সপদে রাই, িাটমগেোদস সেদম েে টমটেি িাঁিার পর সপঁদি স্োম 
ওদেদবে এর স্দি । িারটেদক িাঁকা জটম, বড় বড় রাস, জেমােবেূে্য। 
টেদেরদবো একা  সরদতও ভে করদব। স্দি এটন্ট কদর আমরা িদে 
স্োম সমে অটিদস। সসখাদে সেখোম মনু্টর এক সিকমগেগী অসগীম বদস 
আদি। আমরা স্োম টিোন্স ম্যাদেজার সুদোভে মুদখাপাধ্যাদের কাদি। 
মনু্ট ও অসগীম টেদজদের পটরিে টেদো এবং আমাে সেটখদে বেদো সর 
আটম ওদের বনু্ধ, টসএ পাস এবং এক অটডি িাদমগে িাকটর করটি । 
অটিস টিেদত অসুটবধা িদব বদে মণু্র সাদে এদসটি। কোিা সেষ িদতই 
সুদোভে বাবু জাোদেে সর তারা একজে েু টতে বিদরর অটভজ্ঞতা সম্পন্ন 
সকাোটেিাদেড টসএ খঁুজদিে । আটম রটে জদেে করদত িাই তািদে 
উটে ব্যাপারিা সেখদবে। সুদোভে বাবু জাোদেে সর উটে টেদজ কস্ 
একাউদন্টন্ট, মাস টতদেক িদো জদেে কদরদিে এবং এর আদ্ মধ্যপ্রাদি্য 
টিদেে িাকুটরসুদত্র । এও বেদেে সর আমাদক সর সপাদস্র জে্য টবদবিো 
করা িদচ্ সসই সপাদস্ এর আদ্ েুজে জদেে কদরটিে টকন্তু েুজদেই 
সবটেটেে এই পাডিববটজগেত সেদে কাজ করদত িােটে । টকন্তু আটম সরদিতু 
সটেদেদক োটক, আমার সমস্যা িওোর কো েে, তািাড়া পুে কার এর 
ব্যবথিা োকদব। মনু্ট ও অসগীদমর সমিটত টেোম, আর আমার ইডিাট্রির 
অটভজ্ঞতা প্রদোজে এবং এই কেকাতাদতই, এই সভদব রাটজ িোম।

ইন্টারটভউ িদো, টসদেদক্টড িোম । সডটস্দেেে একাউন্টস 
অটিসার। সরখাদে কাজ করটিোম, সসই টসএ িামগে সেদক কাজ ি্যাডিওভার 
কদর িাড়া সপদত প্রাে টেে কুটড় সেদ্ স্দো। ১৯৮৫ সাদে সম মাদসর 
প্রেম সতিাদি জদেে করোম ওদেদবে সকাম্পাটেদত। প্রেম টেদকর িাকটর 
বদে টকো জাটেো,  আমার প্রেম প্রেম োরুে ো্ে  সকাম্পাটে, তার 
সোকজে এবং পটরদবে। তািাড়া বাটড়র খুব কাদি বদে আমার বাড়টত 
সুটবধা। অটিদসর সমে টিে সকাে ৮.৩০ সেদক টবদকে ৫িা পরগেন্ত। 
একান্ত সকাে টবদেষ কাজ ো োকদে অটিস িুটির পর োকার প্রদোজে 
টিে ো । সকাম্পাটের পুে কার এর ব্যবথিা টিে, তাই আটম সকাদে ৮-১৫ 
সত বাটড় িাড়তাম পুে কাদর আর টবদকদে িুটির পর ৫-১৫ এর মদধ্য 
বাটড় সপঁিতাম।

ওদেদবদে প্রেদম সর টজটেসিা ভাদো সেদ্টিদো সর এখাদে 
প্রাধাে্যপরম্পরা বা hierarchy বদে প্রকাদে্য টকিু টিদোো। বেদস বদড়া 
িদে োো বা টেটে আর সিাি িদে োম ধদর ডাকা তা সস সর সপাদস্র 
সিাক ো সকে। সরমে সুদোভে বাবু আমার সিদে বেদস বদড়া, তাই আটম 
ওোদক সুদোভেো বদে ডাকদবা আর উটে আমাদক োম ধদর ডাকদবে । 
আবার আমার টডপািগেদমদন্টর সবাসো সেজার টকপার টিদেে, টকন্তু সবাসো 
সুদোভেো সক সুদোভে বদে সদম্বাধে করদতে । hierarchy িগীে এই 
প্রো আমার খুব ভাদো সেদ্টিদো। 

সকাম্পাটের কমগেগী সংখ্যা প্রাে ২০০ - ৮০ জে সিদে ও ১২০ জে 
সমদে । সবটের ভা্ সিদে সমদের এটি টিে প্রেম িাকটর। সমদেদের সংখ্যা 
সবটে িওোর কারণ তাদের সকামে িাত টিটভ পািগেস ততটরর উপদরা্গী বদে 
ম্যাদেজদমন্ট এর ধারণা। 

আমাদের টিোন্স টডপািগেদমন্ট আমাদক টেদে পাঁিজে। সুদোভেো 
ও সবাসোর কো আদ্ বদেটি, এিাড়া টিে কস্ একাউদন্টন্ট স্ৌতমো 
ও ক্যাটেোর কাম সব টবটবধ কাদজর জে্য টবখ্যাত তাপস োস। খুব অল্প 
টেদের মদধ্য আমার ও তাপদসর মদধ্য এক োরুে বনু্ধত্ব ্দড় উিদো। 
তাপস আমার সাদে একই বিদর িাোর সসদকডিাটর পাে কদরটিে আর 
তাই েুজদে েুজেদক োম ধদর আর তুটম বদে সদম্বাধে করতাম। তাপদসর 
বাটড় রাটে্দঞ্জ এবং ও কেকাতাে বাসা ভাড়া কদর োকদতা। সতিািাদন্ত 
বাটড় সরত বদে েটেবার একিু আদ্ অটিস সেদক সবর িদতা ও সসামবাদর 
একিু সেটরদত আসদতা টকন্তু এ টেদে সকউ কখদো সকাদো আপটত্ত কদরটে। 
সকাদো েটেবাদর সেটর িদে স্দে তাপস আমাদের বাটড়দত সেদক সরত 
এবং রটববার টেে সভাদর ব্ল্যাক ডােমডি ধরদতা। সভারদবোে আটম ওদক 
এস১৮ বাস ধটরদে  টেতাম িাওড়া রাওোর জে্য ।

এত অল্প বেসগী সিদেদমদে একসদঙ্ োকা তাই তাদের মদধ্য আোপ 
পটরিদের সিষ্টা িওোিা স্বাভাটবক। তখে স্যাোটর সপদমন্ট িদতা ক্যাে 
িাকা খাদম ভদর। অেোইে সপদমন্ট সতা েেই, এমেটক সিকও টসটেোর 
ম্যাদেজার িাড়া সবার সক্ষদত্র টিেো। তা তাপস একটেে আমাে বেদো 
কদেকটি সমদের োম সরমে িাদমেগী, ে্যামেগী, শুভ্রা ইত্যাটে, মাদে তাপদসর 
সিাদখ রারা সুন্দরগী সসই ক্রমােুরােগী । তাপদসর েুঃখ সর ও এই টকিু  
সমদেদের ভাদো কড়কদড় সোি সেে সপ প্যাদকদি, টকন্তু এরা ধে্যবাে 
সতা েূদর োক, তাপস সক পাত্তাও সেে ো । তাপদসর েুঃদখর কারণ 
সজদে ওদক ওষুধ বাৎোোম। বেোম সর ভাদো সোি টেদে রখে কাজ 
িদচ্ ো, তািদে এদের সিড়া িািা সোি টেদে সেখদত পাদরা সর টক িে। 
বাস সরমে কো সতমে কাজ। তাপস সবাধিে অদপক্ষা কদরটিে স্যাোটর 
সপদমন্ট এর জে্য । ব্যাঙ্ এ সাধারণত টপেে িাকা তুেদত সরত, টকন্তু সস 
মাদস টক এক টবদেষ কাজ আদি বদে তাপস ব্যাংদক স্দো । টকিুক্ষে 
বাদে ব্যাঙ্ সেদক ম্যাদেজার এর সিাে, বেদিে সর টক ব্যাপার বেুে সতা,  
তাপস বাবু  বেদিে এক বাটডিে সিড়া সোি টেদত, তা  এত  সিড়া সোি 
সতা সেই । আর সিড়া সোি সর সকউ সরদি সেে তাও জাো সেই। আটম 
ম্যাদেজারদক টরদকাদেস্ করোম সর তাপস রা বদে টেদে টেে, আটম বরং 
পদর আপোদক সিড়া সোিগুদো সিরত পাটিদে সেব। সটেদেদক  তখে 
খুব কম ব্যবসা আর আমাদের একিু িদেও বদড়া একাউন্ট এবং সসই সিতু  
ব্যাঙ্ স্ািদের সদঙ্ আমাদের খুব মধুর সম্পকগে টিে। 

মাদসর সাত তাটরদখ স্যাোটর সপদমন্ট িদে স্দো। রটেও তাপস 
আমাে টকিু বদেটে, আমার বুেদত বাটক রইদো ো সর ও টকিু সমদের 
স্যাোটর প্যাদকদি সিড়া সোি টেদেদি। আি তাটরদখ সকাদে িা সখদে 
একিু কাদজ বসব সেটখ জো পাঁদিক সমদে তাপদসর সখাঁদজ িাটজর। 
বুেদত পারোম তাপদসর সিড়া সোদির পরবতগেগী অধ্যাে । তাপদসর সিটবে 
আমার খুব কাদি টিে । আমার  সিাখ খাতাে োকদেও কাে টিে তাপস 
ও সমদেদের কো বাতগোে। কদেকজেদক অল্প কোে  সটরদে টেদো িাকা 
সিঞ্জ কদর, টকন্তু ওর সসই িাদমেগী, ে্যামেগী ও শুভ্রার জে্য সবটে সমে 
টেদো। সবে ভাদো আোপ জমাদো এবং িা খাইদে তাদের রা্ ভাটেদে 
বনু্ধদত্বর এক মধুর সূত্রপাত ্ড়ে। আটম একসমে এক কৃটত্রম ্াটম্ভরগে 
টেদে তাপসদক টজজ্ঞাসা করোম সমস্যার কো। তাপস  জাোদো সর 
ব্যাঙ্ সেদক টকিু সিড়া সোি টেদেদি সরগুদো এই সমদেদের স্যাোটর খাদম 
ভুেক্রদম িদে স্দি এবং ও সিড়া সোি বেটেদে টেদচ্। আটম অটভেে  
কদর তাপসদক বেোম ব্যাপারিা টেদে ব্যাংদকর ম্যাদেজার এর সাদে কো 
বেদত। রাক এর পর তাপস এবং ওই সমদেদের সবে বনু্ধত্ব ও িাটসিা্ার 
সম্পকগে িেটিে। তারপর একটেে  সবাসো টেদো টকিুিা সরঁদি। টেেিা 
টিে সসামবার , অেগোৎ তাপস রাটে্ঞ্জ  সেদক আদস বদে অটিদস আসদত 
একিু সেটর  িে। িাদমেগী এদস স্ৌতমোদক তাপদসর কো টজজ্ঞাসা  
করদত স্ৌতমো বেদো সর তাপস একিু সেটরদত আসদব । িাদমেগী িদেই 
রাটচ্দো, িিাৎ সুদোভেোর রর সেদক সবাসো সবটরদে এদস একিু েূদর 
োড়াদো িাদমেগীদক  বদেটিদো মাটসমা একিু টেদি ট্দে কাউদক টেদে 
্তকাদের সপ্রাডাকেে টেিিা পাটিদে সেদবে। বাস, সবে সবাো স্দো সর 
িাদমেগী মাটসমা সদম্বাধদে টবরতি িদে সকাে কো ো বদে িে িে কদর 
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টেদি িদে রাে । তাপস অদেক কদষ্ট ব্যাপারিা ম্যাদেজ কদরটিে টকন্তু সবে 
টকিুটেে সবাসো ও তাপদসর মদধ্য কো বন্ধ টিে।

আচ্া একিা সোদকর েুপুদরর ভাত সখদত কতক্ষে ো্দত পাদর। 
পদেদরা টমটেি, েে টমটেি, আি টমটেি। টকন্তু এক সেদক সেড় টমটেদির 
মদধ্য েুপুদরর খাওোর কো সকউ শুদেদিে? আটম সেদখটি। একটেে োঞ্চ 
সখদত বসব , আমার উদটো টেদক টডদরক্টর পােগেবাবু বসদেে। আটম খাবার 
আেদত রাদবা কাউন্টার সেদক সতা সুদোভেো ক্যাটন্টদের েরজাে সডদক 
বেদো একিা টবদেষ কাদজ সবটরদে রাদচ্ এবং একিা টরদপািগে আমাদক 
পাটিদে টেদত বেদো। বড়দজার সেড় টমটেি কো বদে সিটবদে টিদর সেটখ 
পােগেবাবু সখদে সবটরদে স্দিে। আটম সতা অবাক। পরবতগেগী সমদে সেদখটি 
ভর্দোক ভাত , ডাে ,  তরকাটর, মাি, িািটে ইত্যাটে একসদঙ্ সরদি টেদে 
পাঁি িামদি োঞ্চ সেষ, সমে এক সেদক সেড় টমটেি।

টকিু সোক োদকো , রারা কারদণ অকারদণ র্যাে র্যাে কদরই রাে, 
সকাদো সমদে িাটসমুদখ সেখা রাে ো। আমাদের সমইেদিদেন্স কন্টাক্টর 
মেেবাবু টিে এইরকম এক ব্যটতি। মাদসর কুটড় তাটরখ সেদক তা্াো 
টেদত োকদতা, রটেও সপদমন্ট মাস সেষ িদেই িদব তা টতটে ভাদো কদরই 
জােদতে। তা এদিে মেেবাবুর সকাম্পাটের সপদমন্ট সিক তাপস আমার 
কাদি টেদে এদো। সিদক সকাদো সডি সেই। তাপস সক একো বেদত, 
তাপস আমাে টকিু কো বেদো এ ব্যাপাদর রা একিু পদর বেটি। রাক 
সস মাদস সবাধিে একিু তাড়াতাটড় তাপস মেেবাবুদক সিক টেদে টেদো। 
এর টেে পাঁদিক পর মেেবাবুদক অটিদস সেখা স্দো। তাপস মেেবাবুদক 
কুেে টজজ্ঞাসা কদর একিাদে টজজ্ঞাসা করদো সর সিদকর িাকা সপদেদি 
টক ো। মেেবাবু জাোদেে সর ব্যাঙ্ সিক টরিােগে কদরদি আর ওোদক 

বদেদি েে বির বাদে সিক জমা টেদত। আগ্রিবেতঃ সিকিা সেখদত 
িাইোম। সেটখ টেে মাস এক সরদখ তাপস বিরিাদক ১৯৮৫ এর জাে্াে 
১৯৯৫ কদর টেদেদি আর ব্যাংদকর স্াি মেেবাবুদক রটসকতা কদর েে 
বির বাদে সিক সপ্রদসন্ট করদত বদেদি। রাক এবার তাপস ওই সিদকর 
বেদে একিা কাদরন্ট তাটরদখর সিক সই কটরদে টেদে টেদো রাদত প্রদব্লম 
আর সবটে েূর ো ্ড়াে।

আদ্ও বদেটি, আবারও বেটি সর সস সমে সসক্টর িাইভ একিা 
েু্গেম জাে্া টিে। রাতাোদতর অসুটবধার জে্য সসেস ি্যাক্স, টপএি, 
ইত্যাটের ইন্সদপক্টররা আসদতাই ো, ইন্সদপকেে সতা েূদরর কো। তদব 
একবার পুদজার টকিুটেে আদ্ এক ই এস আই ইন্সদপক্টর এদস িাটজর। 
সবে বুেদত পারোম ভর্দোক পুদজার আদ্ টকিু উপটরর  আোে 
এদসদি । তাপস এদস জাোদো সর ওর সরকডগে টকটপং এ অদেক ব্যাকে্। 
আটম ওদক বেোম সরভাদব সিাক ম্যাদেজ করদত। তা তাপস ভর্দোকদক 
িা টবসু্ি খাইদে ্ল্প শুরু করদো  আমাদের টপেে বািােুরদক আদ্ই 
টেটখদে সরদখটিদো জােোগুদো একিু বাদে খুদে টেদত। ১৯৮৫ সাদে সসক্টর 
িাইদভর টবদকে, টকিুক্ষদের মদধ্য রর ভটতগে মো, সপাকা টমদে একসার। 
ইন্সদপক্টর ভর্দোক পাোদত পারদে বাঁদি।  তাপস তাদক তাড়াতাটড় 
টমটষ্ট খাওোর টকিু িাকা টেদে , সকাম্পাটের ্াটড় কদর করুণামেগী অবটধ 
সপঁদিাবার ব্যবথিা কদর সেে। ভর্দোক বদে রাে আবার আসদবে, টকন্তু 
আর সকােটেে তার সেখা পাওো রােটে।

এরকম আরও োো মজার রিো িাকটরজগীবদে রদিদি। আজ 
এখাদেই রাখটি, পদর ো িে আরও টকিু রিো জাোদবা ।     

       - দগততব ্র্্র

গঙ্ ্্ক

ই
উদরাপ, অ্যাদমটরকা, বা অদ্রিটেো, আটরিকা সরারার পর 
রাজথিাদের পুস্দর এদস মদে সিাদো সর এর মদতা জাে্া 
পাওো েুষ্র! ‘রাজথিাে’ োমিা শুেদে (মাে ‘ভারতবষগে’ 
োমিাও!), আটম আমার মােসিদক্ষ রা সেখদত পাই তা সিাে 

একিা ‘রত্ন-ভাডিার’ বা প্রকারান্তদর একিা ‘জুদেোটর-বক্স’; তদব সবে 
সোংরা, এই রা! তা জুদেোটর-বদক্সও ধুদো পদড় তব টক!

রাজথিাদের আোি-কাোি বা সবগেত্রই সরে মটে-মুতি খটিত। এই 
প্রাসাে, সতা সসই সকল্া; এই মটন্দর, সতা সসই সমাটধ; এই হ্রে, সতা 
সসই েগীটর – সবগেত্র িড়াদো। আর আদি িদরক রকম সংসৃ্টত, রা বেদে 
রাে সেদক সেদকই, কদেক টকদোটমিার অন্তর অন্তর। আর এইসদবর 
টকিুই রটে পিন্দ ো িে, তািদে শুধু সরদত িদব পুব সেদক পটচিদম, 
আর সেখা রাদব সবুদজর সমারি সকমে ধগীদর ধগীদর বেদে রাদচ্ রুক্ষ 
মরুভূটমদত। এ সিে রাজথিাদেই আবার পাওো রাে আর একিা টজটেস 
- ‘েংকার-তরকাটর’।

েংকা সতা আমরা ভারতগীে-উপমিাদেদের সোদকরা কম-সবেগী 
সকদেই খাই; এই সিাড়দে বা সসই তরকাটরদত, এই সোদে ো িে 
সসই োদে। টকন্তু তাই বদে তরকাটরর পুদরািাই শুধুই েংকা? সতমেিা 
আদ্ কখদো শুটেটে। তদব তা খাওোর সুদরা্ িদেটিদো আমার এক 
বনু্ধর সাদে। সটত্য কো বেদত টক বনু্ধর সাদে বনু্ধত্বিাই িদেদি এই 
েংকার-তরকাটরদক সকন্দ্র কদর!

টবকাটের সেদক টিরটিোম সরিদে। উদদ্ে্য টেল্গী, আর সসখাে 
সেদক উত্তর ভারত। সরিদে রাটত্তর িবার সবে আদ্ই ক্যািারারদের 
একজে রাদতর খাবাদরর অডগোর টেদত এে। আটম রোরগীটত এটড়দে 
স্োম, খাবাদরর ‘িাইটজে’সক প্রশ্ন কদর। আমার উদটোটেদক বসা 
একজে টজদ্্যস করদেে সর টক ব্যাপার, খাব টক? ওর সাদে পটরিে 
সিাে, জাোোম সর ও টবকাটেদরর সিদে, টেল্গী আই.আই.টি সত পদড়, 
িুটি কাটিদে বাটড় সেদক সিরত রাদচ্। জাোোম সর আমার টক িাে! 
সবে কদেকবার টেদজর সেদে এদস টেদজর পিদন্দর খাবার সখদেই 

উদটেটি, তাই মদে ভে! একা একা রুটর, সকাোও উদটে স্দে? তাই 
এটেক-ওটেক খাওো বাে।

ও প্রস্াব টেে সর আটম টেভগেদে ওর সাদে আো খাবার সখদত 
পাটর। খাবার স্বেং ওর টেদজর মাদের িাদতর ততটর, ওদের টবকাটেদরর 
বাটড়দত; তদব খাবাদর সর মাটি বদসটে তার একদো ভা্ টেচিেতা ও 
টেদত পারদব ো! সািস কদর রাজগী িদে স্োম। বেদে ওর আবোর 
এই সর ওদক আমার পাসদপািগেিা একবার সেখদত টেদত িদব, ও একিু 
সেখদত িাে সর টবটভন্ন সেদের টভসা-স্্যাম্পগুদো সকমে সেখদত িে!

ও সর টেরাটমষােগী তা আদ্ই জাটেদেটিে, তদব সপাঁিো সেদক 
সর খাবার ও বার করদো তার জে্য আটম আদেৌ প্রস্তুত টিোম ো। 
রুটিিা সেদখ টিকিাকই মদে সিাে, তদব তা সখদত িদব রা টেদে তা 
সেদখই অবাক িদে স্োম – এক খাবো কাঁিা েংকা, তদব তা রগীটতমত 
রান্না করা! রান্নার সমে তাদত সবাধিে শুধুমাত্র সেওো িদেদি েুে আর 
টজদরর গুদড়া!

অপ্রস্তুত িদে পড়োম। ভাবোম সর এ টক টবড়ম্বো, এদত মাটি 
ো বদস োকদেও এত েংকা সখদে সতা টেরগোত উদটে রাব; আজ রাটত্তদর 
ো সিাক, কাে সকাদে সতা বদিই! সেখোম সর ও টেটব্য সিদি-পুদি 
খাদচ্। টজদ্্যস করোম সর ওর োে োদ্ ো? ও বেে সর সখদেই 
সেখ ো। সািস কদর একিু মুদখ টেদতই আমার ্ো-বুক এদকবাদর 
জ্বদে স্দো। আর সখদত পারোম ো।

আমাদের বনু্ধত্ব আজও অিুি, সিসবুদক কো িে মাদে-সাদেই। 
ওর সেদক আটম টেটখ টিটন্দ, আর ও আমার সেদক ইংটরটজ। পদর 
একবার টেল্গী ট্দে ওর সাদে সেখাও কদর এদসটি, সাদে টেল্গী 
আই.আই.টির ক্যাম্পাসও। আজ ওর সাদে সিসবুদক কো িবার পদরই 
ভাবোম সর ঐ েংকার তরকাটর বাোদে সকমে িে? একিু রদে-সদে 
েংকার বেদে ব্যাবিার করোম ক্যাটপ্সকাম (সবে-সপপার), আর েুে-
টজদরর সাদে অে্য টকিু মেোও। মন্দ িেটে।     
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এবাদর িাল্গুদে একটিই মাত্র টববাদির েনে, তদব িাল্গুদের প্রটত 
স্াধূটেই িার িাত এক করার উত্তম সমে। আজ সতমটে এক 
স্াধূটে, সেবাটঙ্ আর অংশু’র শুভেৃটষ্ট, মাোবেে সম্পন্ন িদব। 
তদব িাকুরমোই বার বার বদে টেদেদিে সন্ধ্যা ৫ িা ১০ এর 

স্াধূটে েনে অবে্যই ধরদত, সুখগী োম্পদত্যর িাটবকাটিগুটের মদধ্য সটিক 
সমে োটক অে্যতম। তাই সভার সেদকই সেবাটঙ্র বাটড়দত ভগীষণ তৎপরতা। 
সেবাটঙ্ এই বিরই ইটতিাদস মাস্াসগে কমটপ্লি কদরদি। সেবাটঙ্ আর অংশুর 
সপ্রদমর টবদে। স্বভাবতই সেবাটঙ্ ভগীষণ খুটে। আদ্র টেে রাত সেদক ওর 
সকে ভাইদবাে, ওর বনু্ধরা টমদে খুব মজা, খুব িইিই কদরদি। সেবাটঙ্ 
আজ মদের মত কদর সাজদব, ওদক সাজাদত ওর মধ্যটবত্ত বাবা সকােও 
কাপগেণ্য কদরটে। ওর েু িাত ভটতগে সমদিটন্দ, সমদিটন্দর মদধ্য সেখা িদেদি 
অংশুর োম, আর ওর মদে বাসা সবঁদধদি এক সুখগী ্ৃিদকাদণর স্বপ্ন। সসই 
্ৃিদকাদণ বুদেদি এক স্বদপ্নর রাজ্য, সর রাদজ্য শুধুই ভােবাসা আর 
ভােবাসা, ো বর সসািাদ্র কো বেটি ো, সস সতা আদিই, তার পাোপাটে 
মা এর ভােবাসা, বাবার সনেি, সবাদের খুেসুটি সব আদি। অংশুর বাটড়দত 
ওর মা বাবা আর একটি সবাে আদি। সবাে টমটে প্রাে সেবাটঙ্র বেসগী। 
সেবাটঙ্ মা বাবার একমাত্র সমদে , ওর সকােও ভাই সবাে সেই। সেবাটঙ্র 
েুটেদত বাবা মার ভােবাসার সকােও কমটত টিে ো, মা মাদেই সনেিমেগী, 
আর বাবা মাদেই টেচুিপ এক ভােবাসার খটে। এই টিে সেবাটঙ্র ধারো!  
অংশুর বাবা মাদকও টিক এমটে কদর ভােবাসার সম্পদকগে বাঁধার সটেচ্া 
ওর মদে আ্দে সরদখদি। ভাই সবাে সেই বদে সর একিু েুঃখ আদি 
সসইিা পূরণ করদব ও ওর েতুে সংসাদর। সেবাটঙ্র মদে এখে এরমই 
সাতরো স্বপ্নরা জাে বুদেদি। 

অংশুও বাটেজ্য টবভাদ্ সকাদোরকদম গ্রাজুদেেেিা সেষ কদরই 
বাবার ব্যবসা সেখাদোোর কাদজ মে টেদেটিে। ওর োটেদত্ব ব্যবসার সবে 
বাড়বাড়ন্ত িটচ্ে। সেবাটঙ্র বা অংশু কারুর বাটড়দতই বদড়া সবটে আপটত্ত 
সকউ কদরটে। ওদের সপ্রদমর রে িারটি বসন্ত অটতক্রম করার পর, পঞ্চম 
বসদন্ত ওরা এক িদে সংসারগী িওোর টসদ্ধান্ত টেদেদি।

সকাদে টেদের প্রেম সূরগে টকরদণর মদতা টনেগ্ধ কমো রদের োড়গী 
পদর ্াদেিেুে, তারপর স্াধূটেদত োে সবোরটসদত রােগীর সাদজ টববাি 
মডিদপর পাদে আরও কদেক মুিূদতগের অদপক্ষা। 

ওটেদক রো সমদে রাজার সবদে সিাপর মাোে টেদে িুে সাজাদো 
্াটড়দত অংশুও িাটজর িে। 

এরপর আর টক! “রটেেং হৃেেং তব, তেস্তু হৃেেং মম”। তবটেক 
ম্রি সতা টেতান্তই সামাটজক টেেম পােদের জে্য, ওই মদ্রির বহুটেে 
আদ্ই ঋটষ প্রজাপটতর ইচ্াে ওদের এদক অপদরর হৃেে টবটেমে িদে 
ট্দেটিে। 

সব রূপকোর ্ল্প এখাদেই সেষ, “তারপর তারা সুদখ োটন্তদত 
বসবাস করে” সমািামুটি এই রকমই িে রূপকো (বা সপ্রদমর ) ্ল্প। তাই 
আজদকর ্ল্প ওই সেদষর পদরর অংে টেদে।

োে িুকিুদক োড়গী পদর আেতারাো পাদের িাপ সিদে সেবাটঙ্ 
তার েতুে সংসাদর প্রদবে করে। বধূ বরদের সমেই সকদের উৎসুক েৃটষ্ট 
সর সেবাটঙ্র টেদক, তদব তা সেবাটঙ্র সসৌন্দদরগের জে্য োটক তার অেঙ্ার 
পরদখর জে্য তা তারাই জাদেে! 

স্ত্রগী আিার পােদের সমেই ওর খুড়তদতা েেে বেে , “িাত িা 
িাঁকা িাঁকা ো্দি, বটে টকিু সসাোর জদে ট্েটি করা িুটড় বা একিা 
মােতাসাও সতা পরদত পারদত”। ও কোর টবদেষ অেগে রটেও সেবাটঙ্ বুেে 
ো, ও সরে ভাদবই বেে, “সকে টেটে , িাদত সতা িুর , োঁখা বাধাদো আর 
পো বাধাদো আদি, খাটে সেই সতা”। 

সেবাটঙ্র উত্তদর েেে রটেও মুখ বাঁটকদে বদেটিে, “উমি, কই , িাত 
এখেও খাটে, আর ভাই টক আমার সিেো ওর িারিাও বদড়া সরু”। আর 
একিু মুখ আড়াে কদর বদেটিে, “সমদের মুখ খুব স্া, মুদখ মুদখ এখে 
োকদতই খুব কো িুদিদি সেখটি”। 

এই অবটধ শুদে িেত ভাবদিে এবার শ্বাশুড়গী সবৌমার সসই টিরািটরত 
্দ্া। আপোরা খুব খারাপ সর টকিু সভদবদিে তা েে তদব এই টিরািটরত 
্দ্া গুদো সকােও সেবাটঙ্র জগীবদেই পুরাদো িেো। তাই এই সেবাটঙ্র 
টকিু কো োিে আর একবার শুেদেে।

টবদের পদরর ঐটেদের ব্যবিার সংসার অেটভজ্ঞ সেবাটঙ্ বুেদত ো 

পারদেও আজ সবাদে সেবাটঙ্। ওিা ওদক তাটচ্ে্য করার প্রদিষ্টা িদেও 
ওিা আসদেই সমাদজর টবষ রা প্রটতিা সমদের মদধ্য আদি আর সসই 
টবদষর জ্বাোে রু্ রু্ ধদর জ্বেদি। তদব টেক্ষার আদো ধদর আধুটেক 
সমাদজ সসই টবদষর র্রিণা আদ্র তুেোে একিু টরিেমাে িদেদি বইটক। 
তদব র্রিণা সর সে তার কাদি টক সসিা টরিেমাে িে? তার কাদি সসিাই 
তখে িরম সত্য!  

সেবাটঙ্র সপ্রদমর টববাি তাই ওর স্বামগীর ভােবাসার প্রটত বদড়া সবটে 
অটভদরা্ টিে ো, টকন্তু সংসাদরর জটিে পাদক পদড় ভােবাসার সাতপাক 
মাদে মাদে অল্প টবস্র আে্াও িত। 

ওর েেেদক সবে আধুটেকা কদরই মােুষ কদরদি টিক সেবাটঙ্দক 
সরমে ওর বাবা মা কদরদি । টবদের সতিাি েুদেক পর সেবগী মাদে সেবাটঙ্ 
রখে োড়গী সিদড় একিু টঢদেঢাো সাদোোর কাটমজ পরদত ট্দেটিে, 
ওর শ্বাশুড়গী মা ওদক টেদষধ কদর িাদত োে পাড় সুটতর কাপড়িা টেদে 
ট্দেটিে। সুটতর কাপড়টিদক রটেও ধুদে শুটকদে টেদে মাড় েষ্ট কদর 
েরম কদরই িাদত তুদে টেদেটিে সেবাটঙ্র শ্বাশুড়গী মা, টকন্তু সস োড়গী পদর 
সেবগী রখে সবটরদে সেদখটিে ওর সেদক মাত্র েু বিদরর সিাি টমটেদক ওই 
একই মটিো োড়গী ো পটড়দে টজন্স আর িপ পটরদে কদেদজর অেুষ্ঠাদে 
পািাদেে, তখে সেবগী মে সেদক টেদজর মাদক খুব টমস কদরটিে। ওই 
মেখারাদপর টভদড় একিুখােগী সর ভােবাসা টিে সসিা আর সেখা িে ো 
সেবগীর। বাটড়র সমদে রা করদত পাদর বাটড়র বউ সসগুদো করদত পাদর ো, 
সসগুদো করদত স্দেই োদ্ অদেদকর পারটমেে! ব্যাপারিা সসই বদের 
পাটখদক খাঁিাে বন্দগী কদর সরদখ বাটড়র সোভা বাড়াদো িে তারপর আবার 
তাদক খুব রত্ন কদর খাইদে বদ্ধ রদরর মদধ্য উড়দত টেদে পশুদপ্রমগী সাজার 
মতই পুেক োেক। 

রাইদিাক এই ভাদবই এদ্াটচ্ে সেবাটঙ্র টেে। সেবগী সবটকিুদক 
এরমই িে সভদব সমদে সেওোর বা বাটেদে সেওোর সিষ্টা িাটেদে রাদচ্। 
এরকম সিষ্টা আটম আপোরা এমেটক সেবাটঙ্র মা বা শ্বাশুড়গী মা সবাই 
িাটেদেদি টেদজর জগীবদে আর সভদবদি, এ কষ্ট সস তার আপে সমদেদক 
সপদত সেদব ো, টকন্তু সসই ভাবোর টভদড় একবারও ভাবা িেটে সর এ কষ্ট 
আপে বউমাদক আর সপদত সেব ো। 

সেবাটঙ্র মেিা কটেে ধদরই একিু খারাপ রটেও মাস খাদেক আদ্ 
সেবগী একবার ট্দেটিে ওর মাদের কাদি তবুও মাদের েরগীরিা টিক ভাে 
সেই শুদে মে বদড়া উতো িদেদি। বাটড়দত ওর আজন্ম পটরটিত জন্মটভদি 
সত রাওোর পারটমেে িাইে টকন্তু সসটি ো মঞু্জর িে। সেবগী অংশুর কাদি 
আটজগে জাোে, টকন্তু সামদেই পুদজা তাই সসই পুদজার জামা কাপড় টেদে 
একবাদর কদেকটেে পরই সরদত বেে অংশু। আজ সেবাটঙ্র টেদজদক 
বদড়া অসিাে ো্দো, জন্মোত্রগী মাদকও সেখদত সরদত পারদি ো! অেি 
ও অংশুদক সব সমে খুব উতো িদত সেদখ রখেই ওর শ্বাশুড়গী মার টকিু 
সমস্যা িে, টকন্তু সেবগীর কষ্টিা, ওর উটদ্বনেতািা সকউই বুেে ো। এসদবর 
মাদে পদড় সেবগী মাদে মাদেই টেদজর তধরগে িারাে, তখেই এক মুিূতগেও 
অদপক্ষা ো কদর সেবগীর ্াদে ‘মুখরা বউ’ এর তকমািা সেদ্ রাে। 

সেখদত সেখদত মিােো এদস স্ে, আজ সেবগী খুব খুটে,  আজ ও 
ওর মাদক সেখদত সরদত পারদব সর! সবাই সভাদর উদি পদড়দি, মিােোও 
সোো িদে স্দি, শ্বাশুড়গী মার সাদে িাদত িাত োট্দে সেবগী সমািামুটি 
সংসাদরর সব কাজ সেষ কদর আেমাটর সেদক ঢাকাই োড়গীিা সবর কদর 
সরদখ নোদে স্ে। নোে সসদর এদস োড়গীিা পরদত পরদত অংশু রদর ঢুকে , 
ঢুদক অংশু বেে, “আজ খুব ইম্পরি্যান্ট একিা কাজ এদস স্দি আজই 
আমাদের সডটেভাটর টেদত িদব, েক্ষ্মগীটি আজ সরদত পারব ো, এদকবাদর 
সতিমগীর টেে রাদবা সকমে”। এই বদে সেবগীর একিু কাদি এদস সেবগীর 
কপাদে একিা সনেি িুম্বে এঁদকটেদে সেবগীর উত্তদরর অদপক্ষা ো কদরই রর 
সেদকই সবটরদে স্ে।

সেবগী িুপ কদর, টবিাোর উপদর েপ কদর বদস পড়ে। সমাবাইেিা 
িাদত টেে মা সক সিাে কদর জাোদব সর, আজ রাদব ো ওরা। িাদত টেদতই 
একিু আদ্ আসা সিাোিস্যাপ সমদসদজর উপর সিাখ স্ে, তাদত সেখা 
আদি, “আজ সেবগীপদক্ষর সূিো, সাদে সূিো সিাক োরগীেটতির ও”। ওই 
েব্দ গুদো সরে সেবগীর মদধ্য টকিু একিা পটরবতগেে আেে। সেবগী আবারও 
ওর ঢাকাইিা ভাে ভাদব পদর টেে, সব সকো েতুে জামা কাপড় গুদোও 
ব্যাদ্র মদধ্য টেে আর অংশুদক একবার সডদক টেদে এে রদরর মদধ্য।



Durga Puja 2020www.batj.org 43

“টবদের আদ্ সতামার সাদে সেখা করদত আটম একাই সরতাম , 
একাই ্ঙ্া সপটরদে টপ্রদন্সপ রাদিও সপঁদিটিোম। আজ সতামাদের বাটড়র 
বউ িদেও টবশ্বাস কদরা আমার জন্মটভদির রাস্া আটম ভুদে রাইটে। তাই 
একাই আটম সরদত পারব। িাইদে তুটম আমাদক বাস স্প পরগেন্ত সপঁদি 
টেদে আসদত পাদরা। আর জােদতা মা েু্গো একাই আদসে মিাদেবদক 
সদঙ্ সেেো টকন্তু!” এই বদে ব্যা্ টেদে সেবগী সবটরদে এদস ওর শ্বাশুড়গী 
মা সক প্রোম কদর বেে, “মা কটেে আটম একিু আমার মাদের কাদি 
সেদক আটস”। 

সেবগী সবে খাটেকিা সিঁদি এট্দে স্দি তখে সেবগীর সামদে অংশু 
বাইক টেদে এদস োঁড়াে, বেে “উদি এদসা, আজ সতামার মিাদেব েে 
বািে টিসাদবই সতামার আর এক বাটড়দত টেদে আটস িদো” 

সেবগীও সিাদখর সকাদের িােকা জদের সরখাদক আর বইদত ো টেদে 
প্রসন্ন টিদত্ত অংশুর বািদের িদড় বসে। 

“মা েু্গো টকন্তু আবার মিাদেদবর কাদি টিদর আদস, সেদখা তুটমও 
টিদর এদসা টকন্তু”

“ধ্যাত, শুধু ইোরটক ো! তা আমার এই বািেটি স্দেই আবার 
তাদত িদড় টিদর আসব”

এই কো বদেই ওরা েুজে িাঁসদত ো্ে, আর অংশুর বাইক িওো 
টিদর এট্দে স্ে। 

এইভাদব মদের মাদে কষ্ট জটমদে রাখদে সসই কষ্ট গুদো সক্রাধাটনে 
রূদপ রটে সবটরদে সামদের সম্পকগেগুদোদক জ্বাটেদে সেে, তার সেদক ভাে, 
সসগুদোদক বাড়দত ো সেওো, টেদজর অটধকার অদে্যর িাদত তুদে টেদে 
েে অে্যদক শ্রদ্ধা জাটেদে টেদজর অটধকার সম্বদন্ধ সদিতে োকার মাধদম্যই 
ভােবাসার বটিঃপ্রকাে সিাক। সেবগীপদক্ষর সূিোদত বৃিৎ টকিুো, এইরকম 
টেদজর সিাি সিাি ইদচ্ গুদো পূরদণর অটধকার সব সেবগীরাই সরে টেদজর 
কাদি রাখদত পাদর! 

সেবগীপদক্ষ েে শুধু,  সব পদক্ষ সেবগীরা ভাে োকুক আর ভাে রাখুক 
সকেদক, সকেো ভাে রাখার োটেত্বদতা সেবগীদেরই টেদেদিে পরম সপ্রমমে 
ঈশ্বর ।     

       - দিবী  ব্র ্র্্র

ঈশরন দত্ব্র  কদনব

ঈশ্বর, সতামার কুঞ্জবদে 

সবাই রাজা,        সবাই প্রজা ।

ঈশ্বর, সতামার কুঞ্জবদে 

পাখগী আদি       ্াে আদি 

আদো আদি            বাতাস আদি 

েতা আদি              িুে আদি

েেগী আদি             আকাে আদি

বসন্ত আদি       েরৎ আদি

গ্রগীমে আদি     েগীতও আদি

তবু ঈশ্বর, সতামার কুঞ্জবদে 

প্রশ্ন সকে করদত িে ?

ভােবাসা সকে খঁুজদত িে ?

ভুখা সকে মরদত িে ?

সাো কাদোে সভে সকে ?

ঈশ্বর, সতামার কুঞ্জবদে

খুঁজদে কগী -

োটন্ত পাওো রাে োটক ?
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       - দীিত্ দ্বেন

ীদীববে

সামাে্য টকিু টেদখ মুদি সিেদেও অদেক খাটে টেখদত িাওো উধাও িদে রাে।
ভাবো আদস আর টক িদব,
সক কখে সকাোে কদব 

সেখদব এসব?
কার সমদে সমে আদি?

িাত বেদব,- 'আমার কাদি 
কেম টিে'

সিাখ বেদব,- 'আদসটে রুম, 
টের্ািগীদে মে সভাোবার 

সুদরা্ টেে।' 
মে বেদব - 'আটম সতা সরাজ 
ভুদে রাওোর সেোে ভরা, 

রটে আজ টকিুক্ষণ এর মদে পড়া -
'মুদিাে আদি'-র আশ্বাদস সির েূদরর করা -

টিদর আসদত িাে-।' ..
রটে তার ইদচ্ কদর,

ভাবো গুদোে েব্দ েদর,
ো বোরা জদের েদর,

সিাদখর িদে রাে।
এমটে সকাদো েুপুর সেদষ,
অে্য সকাদো িদ্দবদে,

িেদতা ভুে কদরই এদস,
সিাখ পড়ে কাদরা। 

বুেদো সস এক স্াপে রা্ -এ 
বােগীর অভাব ভগীষণ ভাদব,

বুেদো সস ওই আে্া তার -এ 
িাে -এর বড় িাে। 

বুদেও সস ওই পাতার ভাঁদজ,
িাজার ধুদোর সুক্ষ কাদজ,

িাত সরদখ এক আেদতা খাঁদজ,
ঢাকদো অটভমাে। 

মে জােদো, এিাই পাওোর,
উদদ্ধগে রাওো অদেক িাওোর,
অে্য মদের, অে্য িাওোর,
খাটেক পাওো স্বাে। ..

তাই সতা আঙু্ে কেম রাদখ,
তাই জাটেো টকদসর ডাদক ,
টেখদত স্দেই সকবে ঢাদক 

আমার অবসাে....
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       - ্ুবত দীব্

শরজ ও ব্তিেব

েরৎ িাদস েগীে আকাদে
সরে িগীদর-িুেগী-পান্না।

মা েুগ্া আদসে জদড়াো সাদজ,
আড়াদে োদক সর কান্না।

আ্মেগীর ্াদে ধরার বুদক
টেউটে িড়াে ঘ্রাণ,

কাদের বুদক োদ্ সর সোো,
আেদন্দ সর মাদত প্রাণ।
পুত্র-কে্যা সি আদসে মা
খুেগী েরাে রটব-েেগী,

শুধু েুদখ ভদর ওদি ওদের মে,
রাে টমোদে মুদখর িাটস।

রতটেে টিে েধুই বাধা বাঁে
সোে সখদে সরত ওরা,
সরটেে মা এদেে ধরাে,

শুধুই ওরা পাটেদে সবড়াে,
আর পাইদে তাদের সাড়া।
িাটরটেদক আদো েেমে

শুধুই খুেগীর টেে,
শুধু ওদের মুখ আজ রদেদি সর মটেে

কদরদি েুদখর কাদি ঋণ।
সকউদতা সেে ো বাড়াদে িাত েুটি

রাদের আদি সতা অদেক,
মা সক টেদে মাদতাোরা সকদে,

িাদি োদতা টিদর বাদরক।
মা সকমদে োদকে খুেগী

জদড়াোরই সাদজ,
রখে অভুতি েরগীর েুকাে মুখ

মটেে বসে োদজ।
ধেগীর রদর েরৎ িাদস

্টরব সকঁদে মদর,
মা সকে আদসে বির বির
রখে ওদের অশ্রু েদর।
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- দ্তীশ্ ি্্া্েষি ি

 ৃীযদার রীতনশ্ট

       - ীদশব্য  ্গ

আত্ম্য্

পৃটেবগীর টেষু্ঠরতা সমদে টেদত পাদর টে সস।

তাই টেদজর জে্য বাটেদে টেদেটিদো 

অে্য এক বাসদরা্্য পৃটেবগী।

প্রটতদ্বটন্দতার স্পধগো 

সি্য করদো ো পুদরাদো পৃটেবগী।

তার জাে্া টেটেগেষ্ট িদো 

েেিুি বাই েেিুি 

ে্যাওোভরা স্যাঁতস্যাঁদত এক রদর।

উঁিু পাঁটিে-অো সর বাটড়দত ররিা 

তার বাইদর বড় বড় কদর সাইেদবাদডগে সেখা 

পা্ো ্ারে।

্োে রদেদি সজার   িাদত বা একিু কম 

বুটদ্ধ েে প্রখর       তবু বুদকদত আদি েম  

িেদত িাইটি সসাজা   েক্ষ্যদত সিাখ সরদখ 

িাজাদরা কাদজর সবাো  েৃটষ্ট রাদচ্ সঢদক 

েক্ষ্য িাটরদে রাে   এিা ? োটক ওিা ?

জগীবেরুদদ্ধ িাে     েক্ষ্যটবিগীে সিািা

বাঁকা পদের কো  অদেদকই সতা বদে

খািাদত িদব মাো  টকভাদব সকৌেদে 

তবু সিষ্টা অটবরত  মেদক রাখদত সাো

মধ্যবেসিা সতা    বরই স্াদোক ধাঁধা 
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       - ্ুরাীত েীগে্ য়িূ( ভে্ই

র্ৃীত ও রগে

সি প্রকৃটত,
তুটম সতা ইশ্বর, তুটম সতা োরগী,
সতামার অসগীম ক্ষমতার োদে

এ ধটরত্রগী িদে উদিদি েস্যে্যামো,
এ বসুন্ধরাদক এদতা সমািমে কদর

বাসদরা্্য কদরি সসই তুটম,
সতামার ঐ মাোটবেগী সকাদে
টবশুদ্ধ প্রাণবােুর আঘ্রাদণই

এ ধরা সপদেদি সবঁদি োকার রসে,

তবুও……

আে সমদিটে এ ধরার প্রাণগীকুদের,
বারবার আরাত কদরদি সতামাে,
েগীণগেটবেগীণগে কদরদি সতামার হৃেে,

টিন্ন টভন্ন কদরদি সতামাে কুিারারাদত
তুটম টেটবগেকার সেদকদিা, ক্ষমা কদরদিা,

সতামার অদবাধ সন্তােদের…
তাই তারা িদেদি সবপদরাো

োমদত সেদখটে তারা
তারা শুধু সপদতই সিদেদি সতামার কাদি,

েুিাত ভদর শুধুই টেদেদি
অকাতদর সেওো সতামার োে…
টকিুই সেদখটে টিটরদে টেদত,
তুটম সর মা, জেেগী, োরগী-

সি্য সতা সতামাে করদতই িদব!
তুটম সবগেংসিা।।

টকন্তু,

জাটে, আজ সতামার সদি্যর সগীমা অটতক্রান্ত,
আজ তুটম সবগেংসিা োরগী েে,

আজ তুটম টেক্ষটেত্রগী,
সতামার টেদবগোধ সন্তােরা তাই আজ সেখদি

সতামার প্রেেঙ্রগী রূপ।
আজ তুটম অবতগীণগে িদেি

মােুষরূপগী অসুর টবোেগী মাতৃ রূদপ –
ক্ষমাোত্রগী রূদপ েে।।


