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       - স্বা ী দিব্য্বথ

জয়তু নবত্জা

সেটা ১৯৪৫ োলের ৫ই নলেম্বর। দিল্লীর োে সেল্ায় 
োমদরে আিােলে আজাি দিন্দ স�ৌলজর দিচার শুরু 
িলয়লে।  োরা সিশ েখন উত্াে, জায়গায় জায়গায় 
দমদটং- দমদেে। দবিেলীয় দিশ্বযুলধের েময় দরিদটশ েরোর 

আজাি দিন্দ িাদিনলীর েথা সগাপন সরলখদেে, দেন্তু এই োমদরে আিােে 
শুরু িিার োলথ োলথ সিলশর মানুষ োলির েথা শুনে, জানে। দিল্ালে 
স�লট পড়ে সিশ, েমগ্র োরেিলষষের মানুষ এে েুলর িািলী জানাে, আজাি 
দিন্দ স�ৌলজর সেদনেলির দিনা শলেষে মুদতি সিওয়া সিাে। শুধু োই নয়, 
রয়াে ইদডিয়ান সনেলীলেও দিল্াি সিখা দিে। দরিদটশ েরোর প্রথলম এই 
েমস্ত দিল্ালি েরষেপাে না েরলেও, পলর েমগ্র সিশি্াপলী দিল্ালের �লে 
এই দিচার িন্ধ েরলে িাধ্ িয়, ও আজাি দিন্দ সেদনেলির মুতি েরা িয়।

এই প্রিলন্ধর মাধ্লম আমরা আজাি দিন্দ স�ৌলজর েিষোদধনায়ে 
সনোজলী েুোষচন্দ্র িেুর অমর জলীিলনর দেেু দিে উল্াদচে েরি ও 
আজাি দিন্দ স�ৌলজর গলড় ওঠার োদিদনও িেি।

শ্রীরামেৃষ্ণ ও স্ামলী দিলিোনলন্দর প্রোি
েটলে থাোোেলীন েুোলষর িয়ে যখন সেলরা-সচাদ্দ েখন োঁলির 

এে আত্লীলয়র িাদড়লে েুোষচলন্দ্রর প্রথলম স্ামলী দিলিোনলন্দর দেেু িই 
সচালখ পলড়। িইগুদে পড়লে শুরু েরলেন দেদন। এেটু উেলট পােলটই 
িুঝলেন, এমন এেটা দজদনে দেদন সপলয়লেন, যা অলনে দিন ধলরই দেদন 
খুঁজদেলেন।োঁর দনলজর োষায় “েলয়ে পাো উেলটই িুঝলে পারোম, এই 
দজদনেই আদম এেদিন ধলর চাইদেোম। িইগুলো িাদড় দনলয় এলে সগাগ্রালে 
দগেলে োগোম। পড়লে পড়লে হৃিয়-মন আচ্ছন্ন িলয় সযলে োগে, দিলনর 
পর দিন সেলট সযলে োগে, আদম োঁর িই দনলয় ে্য় িলয় রইোম। 
দিলিোনলন্দর প্রোি আমার জলীিলন আমূে পদরিেষেন এলন দিে। োঁর মলধ্ 
আমার জলীিলনর অেংখ্ দজজ্াোর েিজ েমাধান খুঁলজ সপলয়দেোম।” 
দিলিোনন্দ রচনািেলী পড়ার পর োঁর জলীিন এেদট নেুন খালে িইলে 
শুরু েলর। স্ামলীজলী প্রচাদরে ‘আত্লনা সমা্াথষেং জগদধেোয় চ’ মল্রে দেদন 
োঁর োিলী জলীিলনর ইদগিে খুঁলজ সপলেন। শুরু িে োঁর আধ্াদত্ে জলীিন। 
খুি সোলর উলঠ দনয়দমে ধ্ান অে্াে েরলেন, েলগি েলগি িনু্ধলির দনলয় 
িদর্ নারায়লরর সেিায় দনলজলে দনলয়াদজে েরলেন। পড়াশুনায় এেটু 
অমলনালযাগলী িলয় পড়লেন েুোষ। আত্লীয়স্জনরা োিধান েরলে চাইলেন, 
দেন্তু স্ামলীজলীর োলি দেদন েখন রলীদেমে সমলে দগলয়লেন। সেই সজায়ালর 
িড়লির দিদধদনলষধ সেলে সগে। দেন্তু েিাইলে অিাে েলর, প্রলিদশো 
পরলী্ায় েমগ্র দিশ্বদিি্ােলয় দবিেলীয় স্ান অদধোর েরলেন দেদন। 

প্রলিদশো পরলী্ায় উত্লীরষে িিার পর েুোষচন্দ্র েেোোয় আলেন 
পড়াশুনার জন্, োরপর উচ্চ দশ্ার জন্ েুিূর ইংে্ালডি পাদড় সিন, 
সেখালন আই দে এে পরলী্ায় উত্লীরষে িওয়া েল্বেও দরিদটশ গেলমষেলটের 
চােদর েরলিন না িলে আই দে এে প্রে্াখ্ান েরলেন। এেদিলন দস্র 
েলর স�লেদেলেন, োরলের স্াধলীনো েংগ্রালম অংশ সনলিন ও েদরিয় 
রাজনলীদেলে সযাগ সিলিন। োই দিলেে সথলে দ�লরই সিখা েরলেন 
গান্ধলীজলীর েলগি। গান্ধলীজলী োঁলে পাঠালেন সিশিনু্ধ দচত্রঞ্জন িালের োলে। 
েুোষচলন্দ্রর রাজনলীদের িালেখদড় সিশিনু্ধর োলেই। দেন্তু সিশ েলয়ে 
িের েংলগ্রলের েলগি োজ েলর িুঝলেন, েশস্ত্র েংগ্রাম োড়া োরলের 
েমূ্রষে স্াধলীনো অেম্ভি, অথচ সিলশর েৎোেলীন েংলগ্রে সনোরা 
গান্ধলীজলীর অদিংোর পলথই চোর প্পােলী দেলেন। োই দেদন েুলযাগ 
খুঁজদেলেন, সিলশর িাইলর দগলয় এেদট োমদরে িাদিনলী গঠন েলর, িাইলর 
সথলে দরিদটলশর উপর আঘাে েরার জন্।

আজাি দিন্দ স�ৌজ 

িদ্র-পূিষে এদশয়ার সিশ েলয়েদট সোট সোট সিশ, সযমন- মােয়, 
দেগিাপুর, িামষো, দেলয়েনাম ইে্াদিলে িহু োরেলীয়লির িাে দেে। এ 
েি সিশ দরিদটশ ও অন্ান্ ইলয়ালরাপলীয় সিলশর শােলন থাোর �লে, 
োঁলির সেনািাদিনলীলে িহু োরেলীয় সেদনেও দেলেন। ধলীলর ধলীলর জাপান 
এেমস্ত সিশলে দরিদটশ ও অন্ান্ ইয়ুলরাপলীয়লির িখে সথলে মুতি েলর। 
েলনষেে সমািন দেং, ও রােদিিারলী সিাে োরেলীয় যুধেপরাধলীলির দনলয়, 

জাপানলীলির োিালয্ সেদর েলরন Indian National Army িা আজাি 
দিন্দ স�ৌজ। যদিও জাপানলীলির েলগি নানা মেলেলির োরলর, আজাি 
দিন্দ স�ৌজ োমদয়ে োলি সেলগি যায়, পলর সনোজলীর সনেৃলবে ো আিার 
পুনরুজ্লীদিে িয়।

রােদিিারলী িেু দরিদটলশর সচালখ ধুলো দিলয় িহু িাধা অদেরিম েলর 
জাপালন এলে সপঁোন। োরেিষষে সথলে সয েমস্ত দিপ্লিলীরা জাপানলীলির 
োলে আশ্রয় পান, োঁরা রােদিিারলী িেুলে োঁর ি্দতিবে, গেলীর সিশলপ্রম, 
অেলীম োিে ইে্াদি গুলর দনলজলির সনো িলে গ্রির েলরন। োোড়া 
জাপান ইদম্দরয়ে আদমষে ও জাপানলী েরোলরর উপরও োঁর যলথষ্ট প্রোি 
দেে। োই, ১৯৪১এ এদশয়া অঞ্চলে দরিদটশলির দিরুলধে যুধে শুরু িিার 
আলগ রােদিিারলী িেু জাপালনর োমদরে িাদিনলী সথলে প্রদেশ্রুদে আিায় 
েলরন সয, সয েমস্ত োরেলীয়রা এদশয়ার দিদেন্ন সিলশ িেিাে েরলেন 
োলিরলে শত্রুপ্ িলে গর্ েরা িলি না এিং োঁরা দনলজলির সিশ 
োরেিলষষের মুদতির উলদ্দলশ্ দনলজলির েংগদঠে েরলে পারলিন। 

১৯৪২ এ দেগিাপুলরর পেলনর পর, যখন দরিদটশরা জাপানলীলির োলে 
পরাদজে িে, দরিদটশলির প্ সথলে েলনষেে িাটে দরিদটশ সেনািাদিনলীলে 
অন্তেুষেতি োরেলীয়লির, সমজর �ুদজয়ারার িালে েুলে সিন, দযদন আিার 
েলনষেে সমািন দেং-এর িালে োঁলির িস্তান্তর েলরন। 

এখন এেদট নেুন েমে্া সিখা দিে। এই েমস্ত োরেলীয়  
সেদনেলির অলনলেই িলীঘষেদিন ধলর  দরিদটশলির সেনািাদিনলীলে দনষ্ার 
েলগি োজ েরদেলেন। োঁরা অলনলেই িংশ পরম্রায় সেই োলজ িিাে 
থাোর িরুন, দরিদটশলির প্রদে আনুগে্ প্রিশষেন েরলেন। োোড়া োঁরা 
সমািন দেং ও রােদিিারলী িেুর নালমর েলগি সেমন পদরদচে দেলেন না। 
রাজননদেে েলচেনো যাঁলির দেে, োঁরা জাপানলীলির সেমন দিশ্বাে েরলে 
পারদেলেন না। যাইলিাে, সমািন দেং, রােদিিারলী িেু ও অন্ান্ সনোরা 
দমলে িদ্র-পূিষে এদশয়ার েমস্ত োরেলীয়লির েংগদঠে েলর এেদট স্ে্রে 
সেনািাদিনলী গড়ার পদরেল্পনা েরলে থালেন। ি্াংেলে োরেলীয়লির এেদট 
দিশাে েলমেেলন আজাি দিন্দ স�ৌলজর জ্ িে। যদিও ো জাপানলীলির 
েিলযাদগোয় সেদর িলয়দেে, োঁরা আশা েলরদেলেন সয আজাি দিন্দ 
স�ৌজ এেদট স্ে্রে সেনািাদিনলীর স্লীেৃদে পালি, দেন্তু জাপানলীলির োে 
সথলে োঁরা সেমন স্লীেৃদে সপলেন না, এইেি োরলর জাপানলীলির েলগি 
আজাি দিন্দ স�ৌলজর েেষোলির মেদিলরাধ শুরু িলে থালে। দিলশষ েলর 
সমািন দেং িুঝলেন, জাপানলীরা আজাি দিন্দ স�ৌজলে দনলজলির স্ালথষেই 
ি্িিার েরলে চাইলে। সমািন দেং দেধোন্ত দনলেন, আজাি দিন্দ স�ৌজ 
সেলগি সিওয়া সিাে। োঁর এই দেধোন্ত আজাি দিন্দ স�ৌলজর োধারর 
সেদনেরা সমলন দনলে পারলেন না। োঁলির িতিি্, আজাি দিন্দ স�ৌজ 
সোন ি্দতির স্াথষেপূরলরর উলদ্দলশ্ সেদর িয়দন। এদিলে োরেলীয় সেনালির 
মলধ্ স্ালের আঁচ সপলয় জাপানলীরা িুঝে, আজাি দিন্দ স�ৌজ এেদট 
োমান্ দজদনে নয়। যদি েদে্ োঁলির উলদ্দশ্ িয় আজাি দিন্দ স�ৌলজর 
সেনারা জাপানলী সেনালির পাশাপাদশ েড়ুে, োিলে োঁলির স্ে্রে স্লীেৃদে 
দিলেই িলি। আলগই দঠে িলয়দেে এই উলদ্দলশ্ েুোষ চন্দ্র িেুলে জামষোনলী 
সথলে জাপালন দনলয় আোর। এখন জাপানলীরা ো োযষেেরলী েরলে উলঠ 
পলড় োগলেন।

সনোজলী েুোষ চন্দ্র িেু োরলে সথলে িুলঝদেলেন, েশস্ত্র দিপ্লি োড়া 
দরিদটশলির োরে সথলে উলচ্ছি েরার আর সোনও উপায় সনই। গান্ধলীজলীর 
অদিংোর নলীদে োই দেদন সমলন দনলে পালরন দন। দেদন েুলযাগ খুঁজদেলেন, 
োরলের িাইলর দগলয় এেদট োমদরে িাদিনলী গঠন েলর, দরিদটশলির 
দিরুলধে আঘাে িানার। োঁর প্রথম নজর দেে জামষোনলীর েিষোদধনায়ে এিং 
দরিদটশ শত্রু দিটোলরর দিলে। োঁর যুদতি দেে, আমালির সিলশর শত্রুর 
শত্রু আমালির সিলশর িনু্ধ। জামষোনলীলে অলনে োরেলীয় যুধোপরাধলী দেলেন 
যারা উত্র আদরিোয় দরিদটশ সেনািাদিনলীলে দনযুতি। দরিলটন অ্শদতি বিারা 
পরাদজে িলে সেইেি োরেলীয়রা যুধোপরাধলী িলয় জামষোনলীলে িন্দলী অিস্ায় 
দেলেন। োলির েংগদঠে েলর েুোষচন্দ্র দরি ইদডিয়া সেটোর গলড় সোলেন। 
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জয়েু সনোজলী

দেন্তু দিটোলরর েলগি ো্াৎোলরর অল্প দেেুদিলনর মলধ্ই দেদন িুঝলেন, 
োরলের স্াধলীনো েংগ্রালম দিটোলরর সেরেম আগ্রি সনই। এদিলে, 
দেগিাপুলর জাপানলীলির যুলধে জয়োলের খির সপলয় দেদন সযন আশার আলো 
সিখলে সপলেন। অন্দিলে, রােদিিারলী িেু প্রমুখ আজাি দিন্দ স�ৌলজর 
েেষোরা েুোষচন্দ্র সিাে েম্বলন্ধ আলগই শুলনদেলেন, োঁরা আহ্ান জানালেন 
েুোষচন্দ্রলে আজাি দিন্দ স�ৌলজর িাদয়বে োর গ্রির েরার জন্। 

২রা জুোই, ১৯৪৩ এ দেগিাপুলর এলে সপঁোন েুোষ, আর দঠে 
িু দিন পর, ৪ঠা জুোই, রােদিিারলী িেু সেখালন োরেলীয় নাগদরেলির 
দিশাে জনেমালিলশ আজাি দিন্দ স�ৌলজর োযষে োর েুোষ চলন্দ্রর িালে 
েুলে সিন। 

আজাি দিন্দ স�ৌলজর েিষোদধনায়ে েুোষ চন্দ্র িেু

সনোজলী েুোষ চন্দ্র িেু আজাি দিন্দ স�ৌলজর সেনাধ্্ িিার 
পরই সিশ দেেু গুরুবেপূরষে দেধোন্ত গ্রিন েলরন। সে িেরই দেদন এেদট 
অস্ায়লী েরোর গঠন েলরন যার নামেরর েরা িয় আদজষে হুেুমে-এ 
আজাি দিন্দ Provisional Government of Free India, অথিা 
আজাি দিন্দ েরোর। এই আজাি দিন্দ েরোর অ্শদতির েমস্ত সিলশর 
স্লীেৃদে সপলয়দেে। সনোজলীর গেলীর সিশলপ্রম, ওজদস্নলী োষর, ি্দতিবে 
ও অনেে পদরশ্রম আজাি দিন্দ স�ৌলজর সেনা ও এদশয়ায় িেিােোরলী 
োরেলীয়লির মলন নেুন িে এলন দিলয়দেে। সনোজলী োঁর জ্াোময়লী োষলর 
িার িার িেদেলেন সয েশস্ত্র দিপ্ললির বিারা অিশ্ই োঁরা োরেিলষষের মাদট 
সথলে দরিদটশলির মূলোলচ্ছি েরলে পারলিন। িহু োরেলীয়রা দিপুে োলি 
সনোজলীর ‘দিল্লী চলো’ ‘সোমরা আমালে রতি িাও, আদম সোমালির স্াধলীনো 
সিি’, এই ডালে োড়া দিলয়দেলেন। আজাি দিন্দ স�ৌলজর সেনািাদিনলীলে 
স্ান পাওয়া োঁলির োলে এেদট গলিষের ি্াপার িলয় িাঁদড়লয়দেে। অলনে 
োরেলীয়লির িাদড়লে ঠােুর-সিিোর েদির েলগি সনোজলীর েদিও সিওয়ালে 
সশাো সপে। োঁর চাদরদরিে িৃঢ়ো, অমানুদষে োিে ও মােৃেূদমর প্রদে 
প্রগাঢ় োেিাোর জন্ দেদন িদ্র পূিষে এদশয়ার েমস্ত োরেলীয়লির গেলীর 
োেিাো ও শ্রধো অজষেন েলরদেলেন। োঁর োেিাোর গুলরই দেদন সেই েি 
োরেলীয়লির এেদট েরিোয়ার দনলচ আনলে সপলরদেলেন। োঁর ওজদস্নলী 
োষলরর মলধ্ দিলয় োরলের স্াধলীনোই সয োঁর এেমারি জলীিনরিে 
ো সিাঝালে ে্ম িলয়দেলেন এিং শুধু োই নয়, এদশয়ািােলী েমস্ত 
োরেলীয়লির অন্তলরও মােৃেূদমর প্রদে গেলীর োেিাো পুনরুজ্লীদিে 
েরলে ে্ম িলয়দেলেন। �লে, আজাি দিন্দ স�ৌলজ িলে িলে সোলেরা 
সযাগ দিলে থালে। অলনলে োঁলির েদঞ্চে অথষে িান েলরদেলেন আজাি 
দিন্দ স�ৌলজর �ালডে। এমন িহু মানুষ দেলেন, যারা অথষে িান েলর েমূ্রষে 
দনঃস্ িলয় আজাি দিন্দ স�ৌলজ েপদরিালর আশ্রয় দনলয়দেলেন।

সনোজলী দিলেলি দেদন েিষোদধনায়ে িলেও ি্দতি দিলেলি দেদন 
োধারর জলীিন-যাপন েরলেন। োঁর জলীিলন দিোদেোর সোন স্ান দেে 
না। সেনালির েলগি এেই রেম খািার সখলেন এিং অলনে েময় োলজর 
অিেলর সটদনে সখলে অন্লির আনন্দ দিলেন। মদিোলির জন্ আজাি 
দিন্দ স�ৌলজ দেদন আোিা সরদজলমটে গঠন েলর নাম সিন ‘রানলী ে্লীিাই 
সরদজলমটে’ এিং ে্লী স্ামলীনাথন সে োর সনরিলী েলরন। মদিো সেদনেলির 
োলে দেদন দপোর মলো দেলেন এিং িুঃখেলষ্ট োলির োর োঘি েরার 
জন্ েিা েলচষ্ট থােলেন। এেিার েক্ষলীিাই সরদজলমলটের সোন নারলী 
স্ামলীিারা িলে, েি্ েরলে না সপলর দেদন দিষ গ্রির েলরন। োড়াোদড় 
েিাই ো জানলে সপলর োঁলে িােপাোলে দনলয় সগলে, দেদন প্রালর র্া 
পান। সনোজলীরই দনলিষেলশ আর এেজন নারলী েিষে্র োর পালশ পালশ 
সথলে োর পদরচযষো েরলে থালেন।

যদিও জাপানলীরা সনোজলীলে েিরেম েিলযাদগোর িাে িাদড়লয় 
দিলয়দেে, দেন্তু দেদন েখনই মলন েরলেন না জাপানলীরা আজাি দিন্দ 
স�ৌলজর উপর েেৃষেবে েরলি। োঁর োি দেে, উেয় উেয়লে এেই েল্্ 
েিায়ো েরলে। এেিার জাপানলী সোন অদ�োর িলে পাঠান, আজাি দিন্দ 
স�ৌলজর সোন সেদনে জাপানলী সেনার এেই পলির সেদনলের েলগি সিখা 
েরলে এলে, আলগ আজাি দিন্দ সেদনে ে্ােুট েরলি জাপানলী সেদনেলে। 
দেন্তু সনোজলী েলঠার োলি এর দিলরাদধো েলর িলে পাঠালেন, জাপানলীরা 
আমালির প্রেু নয়। আমরা স্াধলীন সেনািাদিনলী। জাপানলীরা োঁলির েুে 
িুঝলে সপলর সেই দনয়ম েুলে সনয়। সনোজলী দমদটং-এ স্পষ্ট েলর িেলেন, 
আজাি দিন্দ স�ৌজ সে দনলজলির পালয় িাঁড়ালেই িলি ও োঁরা সযন খুি 
সিদশ জাপানলীলির উপর দনেষেরশলীে না িন। দরিদটশলির পরাদজে েরার পর 

যদি জাপানলীরা োরেলীয়লির পিিদেে েরার সচষ্টা েলর েলি দরিদটশলির 
পরাদজে েলর জাপানলীলির দিরুলধে েড়াই েরলে োঁরা সযন দপেপা না িন।

সনোজলীর সয সোনও ি্দতিস্াথষে দেে না এিং োঁর দনলজর িৃদষ্টলে 
দেদন মােৃেূদমর এেজন সেদনে মারি দেলেন ো প্রোশ েরলে েুদঠিে 
িলেন না। এেিার এেদট দমদটং-এ সজনালরে সোলজা মন্তি্ েলর িেলেন, 
োরে স্াধলীন িলে সনোজলীই িলিন েিষেময় েেষো। সনোজলী উলঠ িাঁদড়লয় 
প্রদেিাি েলর িেলেন, সোলজার এরেম মন্তি্ েরিার সোনও অদধোর 
সনই, সেননা োরে স্াধলীন িলে োরলের জনগরই দঠে েরলি সে েিষেময় 
েেষো িলিন। আর এেদট দিলশষ গুর যার জন্ দেদন েিার মন জয় েরলে 
সপলরদেলেন, ো িে, দেদন জাদে-ধলমষের উপলর উঠলে ে্ম িলয়দেলেন। 
দিনু্দ-মুেদেম-দশখ েমস্ত ধলমষের মানুষ আজাি দিন্দ স�ৌলজ স্ান সপলয়দেে 
এিং েমান মযষোিা সপলয়দেে। 

দনলনে উদল্দখে ঘটনাদট এই োলির পদরচয় প্রিান েলর -
দরিজোে জয়লোয়াে নালম এেিার এে ধনলী গুজরাটলী ি্িোয়লী 

আজাি দিন্দ স�ৌলজর জন্ দেেু অথষে িান েরলে আলেন। দেগিাপুলরর 
সচদটিয়ার মদন্দলরর প্ সথলে দেদন এলেদেলেন। সনোজলী োঁলে আপ্াদয়ে 
েরার পর জানলে চাইলেন, অলথষের িান দিোলি সচে দেদন ি্দতিগে 
োলি সিলিন, না সচদটিয়ার মদন্দলরর প্ সথলে সিলিন। জয়লোয়ােজলী 
জানান, সচদটিয়ার মদন্দলরর প্ সথলেই সিলিন, দেন্তু োঁলির অনুলরাধ, 
এেিার মদন্দলর সনোজলীলে আেলে িলি। সনোজলী সে প্রস্তালি রাদজ িলে 
পারলেন না। িেলেন, েুোষ সিাে দিোলি দেদন সযলে পালরন, দেন্তু 
সনোজলী দিলেলি সযলে পারলিন না। আর সোনও অথষেও দেদন িান দিোলি 
গ্রির েরলে পারলিন না। জয়লোয়ােজলী মাথা নে েলর চলে সগলেন। 
পালশ থাো সনোজলীর এে েিোরলী িলে উঠলেন, মলন িলচ্ছ েলয়ে ে্ 
টাোর এেদট অনুিান �লকে সগে। েলগি েলগি িলে উঠলেন সনোজলী, মলন 
রাখলি, সোমালির সনোজলীর দিলিলের িাম েলয়ে ে্ টাোর সচলয়ও 
অলনে সিশলী।

পর দিন আিার সচদটিয়ার মদন্দলরর েলয়েজন দিদশষ্ট ি্দতি 
সনোজলীলে সেখালন যািার জন্ দনম্রের েরলে আলেন। সনোজলী দেন্তু 
িেলেন, উদন এো যালিন না, েলগি েলয়েজন েিোরলীও যালিন, যারা 
খ্লীস্ান ও মুেদেম। সেই মদন্দলরর পুলরাদিেরা োলে অিশ্ রাজলী 
িলয়দেলেন এিং সনোজলী সেখালন েিোরলীলির দনলয় দগলয়দেলেন।

আমরা আলগই আলোচনা েলরদেোম, সনোজলী িাে্োলেই স্ামলী 
দিলিোনলন্দর রচনািেলী পলড় োঁর বিারা েলীষরোলি প্রোদিে িলয়, োঁরই 
আিলশষে দনজ জলীিন গঠন েলরন। দেগিাপুলর রামেৃষ্ণ মঠ ও দমশলনর এেদট 
শাখা-সেন্দ্র আলে, সনোজলী সেখালন মালঝ মলধ্ সযলেন, েখলনা সেখানোর 
অধ্্ স্ামলী োস্রানন্দ মিারাজলে দনজ িােেিলন দনম্রের েরলেন। 
প্রথম সযদিন মিারাজ োঁর েলগি সিখা েরলে যান, সনোজলী েূদমষ্ িলয় 
প্ররাম েলরন ও োঁলে িদেলয় আশ্রলমর োজ েলমষের েথা জানলে চাইলে 
োস্রানন্দজলী েংল্লপ দেগিাপুর রামেৃষ্ণ দমশলনর সেিামূেে োলযষের 
দিিরর সিন। সনোজলী োঁলে দনলজর প্ সথলে েিরেম েিলযাদগোর 
প্রদেশ্রুদে সিন। যখনই মিারাজ সনোজলীর োলে সযলেন, দেদন উপযুতি 
শ্রধো ও েমোন প্রিশষেন েরলেন ও রালের খািার না খাইলয় আেলে দিলেন 
না।

এেিার োস্রানন্দ মিারাজ সনোজলীলে মা োরিা সিিলীর জ্দিলন 
আশ্রলম আোর দনম্রের জানান। সনোজলী যথােমলয় এলে মদন্দলর প্রায় 
এেঘণ্া ধ্ান েলর, প্রোি সপলয় দ�লর যান। আেিার আলগ শ্রীশ্রী চডেলী 
িইদট সেনার আগ্রি প্রোশ েরলে, নেুন সোন েদপ না থাোর জন্ 
মিারাজ োঁর দনলজর িইদট সনোজলীলে উপিার সিন। 

সনোজলী দেগিাপুলর থাোোেলীন দেগিাপুর রামেৃষ্ণ দমশলনর এেজন 
পৃষ্লপাষে দেলেন। আশ্রলমর সেিামূেে োলজর জন্ প্রায় পঞ্চাশ িাজার 
ডোর দেদন দনজ েিদিে সথলে িান েলরন, ও আরও পঞ্চাশ িাজার 
েংগ্রি েরার প্রদেশ্রুদে দিলয় আলেন। আশ্রলমর োরিািাে োঁর বিারাই 
উলবিাধন িয়।

আমরা আলগই িলেদে, এই প্রিলন্ধর উলদ্দশ্ োঁর জলীিনলী সেখা 
নয়। আমরা োঁর গেলীর সিশলপ্রম, অোধারর চদররি ও িলীযষেিত্া, জাদে-
ধমষে-দনদিষেলশলষ েেে োরেলীয়লির দনজ মােৃেূদমর স্াধলীনো োলের েল্্ 
এদগলয় সিওয়ার েথা েুলে ধরোম।  িুেষোগ্িশেঃ জাপানলীরা দবিেলীয় 
দিশ্বযুলধে আত্েমপষের েরার �লে, পাশাপাদশ আজাি দিন্দ স�ৌজও সয 
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জয়েু সনোজলী

েড়াই চাদেলয় যাদচ্ছে, োঁরাও দপেু িটলে িাধ্ িয়। �লে, োঁরা দরিদটশলির 
িালে িন্দলী িলয় যুধোপরাধলী িন। দেন্তু পলর যখন দিল্লীর োে সেল্ায় 
োমদরে আিােলে োলির দিচার শুরু িে, েখন েমস্ত সিশ োলির েথা 
জানলে পারে ও সিশি্াপলী দিল্াি সিখা দিে।  

দিল্ালের �লে দরিদটশ েরোর িুঝে, োরেলে আর শৃঙ্খোিধে 
েলর রাখা যালি না। োরপর যা ঘলটদেে, ো ইদেিাে। ১৫ই আগস্ 

িৃদটশ শােন মুতি িলয় োরে স্াধলীন িে, দিল্লীর োে সেল্ার মাথা সথলে 
জােলীয় পোো উলত্াদেে িলয় োরলের স্াধলীনো সঘাদষে িে। আজাি 
দিন্দ স�ৌলজর েিষোদধনায়ে সনোজলী েুোষ চন্দ্র িেু, দযদন স্প্ন সিলখদেলেন, 
সিলশর িাইলর দগলয় োমদরে িাদিনলী গঠন েলর দরিদটশলির দিরুলধে আঘাে 
িানার, ো িহু িাধা অদেরিম েলর সশষপযষেন্ত ো�ে্ োে েলরদেে যা 
োরলের স্াধলীনোলে বেরাদবিে েলরদেে। 
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একট কীদত্া  তদ্ীর্কা 

       - শক্ী ান্্ ্টি্য়

‘দিল্ািলী’ েদিো ও েদি - পটেূদমো  
“িে িলীর -
িে উন্নে মম দশর,
দশর সনিাদর আমাদর নে-দশর ওই দশখর দিমাদ্র!”

এেদট োেজয়লী িাংো েদিোর শুরু এইোলি। 
োদিে্ানুরাগলী িাগিােলীমারিই জানলিন েদিোদটর নাম ‘দিল্ািলী’, 
রচদয়ো োজলী নজরুে ইেোম। এদট রদচে িলয়দেে ১৯২১ োলের 
সশলষর দিলে, োই এই িের েদিোদটর িয়ে ি’ে এে শ’ িের। 

িাইশ িের িয়লের অজ্াে-পদরচয় এে িদর্ িাগিােলী যুিে 
েেোো শিলরর োড়ািাদড়র িাদেন্দা। নাম োজলী নজরুে ইেোম। 
এে-োমরার িােস্ানদটও োঁর এোর নয়, েগিলী আর এে িাউডুিলে, 
সে আিার েমু্দনস্ পাদটষে েলর। নাম মুজফ্ �র আিলমি, যার েলগি 
নজরুলের পদরচয় িলয়দেে েরাদচ সথলে সেখা দচদঠপলরির মাধ্লম। 
োে ইংলরদজর ১৯২১, দরিদটশ েরোর োরলের রাজধানলী যদিও েদরলয় 
দিল্লী দনলয় সগলে িের িলশে আলগই, েেোো দেন্তু রলয় সগলে 
শােে-দিলরাধলী োযষে্েোলপর সেন্দ্র দিলেলি। স্াদধোর অজষেলনর 
চেমান েংগ্রালমর এে োিেলী সেদনে নজরুে ইেোম, যদিও োঁর 
অস্ত্র সেখনলী। ‘রতি ঝরালে পাদর সন ে এো/ োই দেলখ যাই এ 
রতি সেখা’, োঁর  দনলজরই স্লীেৃদে। স্ল্প পদরেলর েদির পদরদচদে ও 
‘দিল্ািলী’ েদিোদটর েলয়েদট দিলশষ দিে দনলয় আলোচনা েরা এই 
প্রিন্ধদটর মূে উলদ্দশ্।

নজরুে ইেোলমর জ্ িধষেমান সজোর চুরুদেয়া গ্রালম ১৮৯৯ 
োলের ২৪ সশ সম (১১ই সজ্ষ্, ১৩০৬)। পাদরিাদরে িাদরল্্র োরলর 
নজরুলের দনয়মমাদ�ে প্রাদেষ্াদনে পড়াশুনার েুলযাগ িয় দন। পাড়ার 
মতিলি এিং আশপালশর িু-এেদট কুেলে দেদন েলয়ে িের পলড়দেলেন, 
দেন্তু োর মলধ্ও মেদজলি িা রূদটর সিাোলন োজ েলর সরাজগালরর 
সচষ্টা োঁলে দনয়দমে েরলে িে। দেদন দেলেন ঝাঁেড়া চুলের িদেষ্ 
েুিশষেন দেলশার। অোলির োড়নায় ১৭ িেলরর নজরুে ৪৯ নম্বর 
িাগিােলী সরদজলমলটে সযাগ দিলয় ‘িাদিেিার’ দিলেলি েরাদচ চলে যান 
প্রথম দিশ্বযুধে চোোেলীন, ১৯১৭ োলে।

 দিশ্বযুধে সশষ িয় ১৯১৮ োলের সশলষর দিলে। পলরর িুদট 
িের োরলের রাজনলীদে জগলের জন্ দেে গুরুবেপূরষে। ১৯১৯ এর 
১৩ই এদপ্রে ঘলট জাদেয়ানওয়াোিালগর িে্াোডি। েলয়ে শ’ দনরস্ত্র 
প্রদেিািলী মানুষ জননে সজনালরে ডায়ালরর হুেুলম, পুদেলের গুদেলে, 
প্রার িারান িা জখম িন। এই স্পদধষেে িিষেরোর দিরূলধে এেে 
প্রদেিাি জানান রিলীন্দ্রনাথ। মাদজষেে দেন্তু জ্াোময়লী োষায় সেখা এেদট 
দচদঠলে েদি দিলিশলী শােেলে দধক্ার জাদনলয় োঁর নাইটহুড পিিলীদট 
দ�দরলয় সিন। ১৯২০ োলে গান্ধলীজলী ডাে সিন সিশি্াপলী দরিদটশ 
দিলরাধলী অেিলযাগ আলন্দােলনর। আিার আন্তজষোদেে স্লরিও ১৯১৭ 
োলে রাদশয়ায় েমু্দনষ্ট দিপ্ললির ো�ে্ নজরুে, মুজফ্ �রলির মে 
েরুর িামপন্লীলির িুলে আশা েঞ্চার েলর।  নজরুে ে�ে দিপ্লিলে 
স্াগে জাদনলয় দেলখদেলেন োঁর ‘প্রেলয়াল্াে’ েদিোদট।  

িাদিেিার সথলে েদি - ‘দিল্ািলী’ েদিোর জ্েথা ও যলশাগাথা

১৯১৯ োলের মাচষে-এদপ্রে নাগাি নজরুে েরাদচ সথলে 
িাংোয় দ�লর আলেন। মালয়র েলগি েলয়েদিন োদটলয় নজরুে 
এলেন েেোোয় োঁর গ্রালমর েিপাঠলী িনু্ধ সশেজানন্দ মুলখাপাধ্ায়, 
ওরল� সশলের সমলে থােলিন িলে। সমলের অন্ িাদেন্দালির েলগি 
এে পংদতিলে দিলনর আিারাদি োরার পর আদিকোর িে নিাগেদট 
মুেেমান। সশে েি নজরুে সমে সথলে পরিপাঠ দিোদড়ে িলেন। 
সশে সগলেন মামার িাদড় আর নজরুলের মাথার ওপর োি জুটে 
‘সপন-সরিডি’ মুজফ্ �লরর সডরায়। এইোলি শুরু িে িুই ি্দেরিমলী 
িাগিােলী মুেেমান যুিলের আিশষেদেদত্ে ঘটনািহুে িলীঘষে েংগ্রামলী 
জলীিন। এেজন োরলের েমু্দনষ্ট আলন্দােলনর অগ্রপদথে, অন্জন 
এে দিলে দিল্ািলী, আর অন্দিলে েদি, োদিদে্ে, েুরোর, গাইলয় 
এিং সপ্রদমেও।

 আরও িু-এেদট িাো পালটে নজরুে ও মুজফ্ �র এলেন 
৩/৪ দে োেেো সেলনর সোট এেদট ঘলর। ১৯২১ োলের সশলষর 
দিলে, এে শলীলের রাদত্লর, মুজফ্ �র শুলয় পলড়লেন আর োঁর িনু্ধদট 
সটদিলে িলে এে মলন দেলখ চলেলেন। েোলে ঘুম োঙলে নজরুে 
জানালেন দেদন এেদট েদিো দেলখলেন। এলোলমলো োলি েড়ালনা 
সিশ েলয়েদট োগজ এেেলগি েলর দেদন সপদসিলে সেখা েম্বা েদিোদট 
পড়লে শুরু েরলেন। মন দিলয় সশানার পর স্ল্পোষলী মুজফ্ �র শুধু 
িেলেন  ‘োগলজ োপ’। নজরুে িয়ে খাদনেটা িোশ িলেন।  

‘দিজেলী’ নালমর সমাটামুদট নামেরা এেদট োদিে্ পদরিোর 
পদরচােে অদিনাশচন্দ্র েটিাচাযষে্, নজরুলের পদরদচে ‘অদিিা’। দেদন 
নজরুলের োলে সেখা সচলয় সরলখলেন। েদিোদট দনলয় নজরুে সগলেন 
োঁলে সশানালে। িাদজর িলয় ‘অদিিা সশান’ িলে, িাে-পা সনলড়, 
নজরুে পলড় সগলেন। েযলনে েদিোদটলে র্া েরার প্রলয়াজন িুলঝ 
অদিিা প্রথলমই চাইলেন োদেলে এিং োে োগলজ এদটলে দেলখ 
দনলে। নজরুে পলড় সগলেন আর োঁর অদিিা টুলে দনলেন। সশষ 
িলে নামিলীন এই েদিোদটর নাম সিওয়া িে ‘দিল্ািলী’। নজরুে 
দেলেন ‘সমােলেম োরে’ নালমর অন্ এেদট োদিে্ পদরিোর দনয়দমে 
সেখে। দেদন চাইলেন েদিোদট সেখালন োপালে, অথচ অদিিাও 
এ রনেদটলে িােোড়া েরলে নারাজ। দেদন নজরুেলে সিাঝালেন 
‘সমােলেম োরে’ সরিমাদেে পদরিো আর ‘দিজেলী’ োপ্াদিে, োই 
েদিোদট পলরর েংখ্ায়, পলরর দিনই,  প্রোশ েরলে পারলি। োঁরই 
জয় িে। পলরর দিন ২২সশ সপৌষ ১৩২৮ (৬ জানুয়ারলী ১৯২২) ‘দিজেলী’ 
পদরিোয় ‘দিল্ািলী’ প্রথম জনেমল্ এে এিং পাঠেমিলে রলীদেমে 
আলোড়ন েৃদষ্ট েরে। এেই েপ্ালি ‘দিজেলী’ দবিেলীয়িার োপলে ি’ে 

 - ‘ীদন্্হা’ কীদত্ ও কীদ ক্জা বজরুল ইসল্ব
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একটি কটিতার শতিাট্ষকক 

এিং িু’িালর সমাট ঊনদরিশ িাজার েদপ োপা িে। এর পলরর েলয়ে 
মালে ‘সমােলেম োরে’ েি েেোোর আরও চারদট োদিে্ িা 
েংিাি পদরিো েদিোদট োলপ এিং প্রলে্েদটই, পাঠলের চাদিিায় , 
দবিেলীয়িার োপা িয়। োদিলে্র ইদেিালে এেদট েদিোর এই ধরলরর 
দিপুে জনদপ্রয়ো সিাধিয় নদজরিলীন। রাোরাদে এই ২২ িের িয়লের 
েদি িলয় উঠলেন িাগিােলীর পদরদচে নাম।

েদিোদটলে ‘আদম’ শব্দদট ি্িিার িলয়লে ১৪৩ িার, ‘দিল্ািলী’ 
োেিার। এ েদিোর শব্দচয়ন ও েলন্দর সিাো িাংো োলি্ রিলীন্দ্র-
উদ্াদেে যুলগও এেদট নেুন ধারার েূচনা েলরদেে িো যায়। 
েদিোদটর অলনেগুদে দিলশষলবের মলধ্ এেদট ি’ে দিনু্দ ও মুেেমান 
ধমষেলীয় ও সপৌরাদরে চদররি, োদিনলী, উপমা িা দচরিেলল্পর ি্াপে 
ি্িিার। সযমন -

“আদম িজ্র, আদম ঈশান-দিষালর ওঙ্ার 
আদম ইস্াদ�লের দশগিার মিা হুঙ্ার।”
অথিা
“আদম রুলষ উদঠ যলি েুদট মিাোশ োদপয়া 
েলয় েপ্নরে, িাদিয়া সিাজখ দনলে দনলে যায় োঁদপয়া।” 

“আদম দেন্নমস্তা চডিলী, আদম ররিা েিষেনাশলী 
আদম জািানালমের আগুলন িদেয়া িাদে পুলপের িাদে।”

েদিোদট দিল্াি সঘাষরা েরলে অে্াচার, অদিচার, স্াথষেপরোর 
দিরূলধে। মানিাদধোর িদঞ্চে নেদশর মূে মানুলষর িলয় িািলী েলরলে 
মনুষলবের মযষে্ািা। এমন দে েৃদষ্টেেষো দিশ্বদিধাোও সরিাই পান দন 
দিল্ািলীর সরাষানে সথলে - 

“আদম দিল্ািলী েৃগু, েগিান িুলে এঁলে দিি পিদচহ্ন 
আদম স্ষ্টােূিন সশােোপিানা সখয়াদে দিদধর ি্ েদরি দেন্ন।”

দিল্ািলী েদি জানালেন – 
“আদম সেই দিন িি শান্ত, 
যলি উৎপলীদড়লের রিন্দন সরাে আোলশ িাোলে ধ্বদনলি না, 
অে্াচারলীর খড়্গ-েৃপার েলীম ররেূলম  রদরলি না।”    

েদি দেন্তু ইদন্দ্রয়ানুেুদে-দিমুখ োধে ন’ন, িা মায়া-মমো-দিিলীন 
দিল্ািলী ন’ন। োঁর মন ইদন্দ্রয়গ্রাি্ সেৌন্দলযষে্র পূজারলী। দেদন সপ্রম, 
োেিাোয় দেতি সপ্রয়েলী-েলগির জন্ উিগ্রলীি। দেদন জানালচ্ছন -     

“আদম অদেমানলী দচর ্ুব্ধদিয়ার োেরো, ি্াথা-েুদনদিড়,
দচে-চুম্বন-সচার-েম্ন, আদম থর-থর-থর প্রথম পরশ েুমারলীর।  
আদম সগাপন-দপ্রয়ার চদেে চািদন, েে েলর সিখা অনুখন 
আদম চপে সমলয়র োেিাো, োর োঁেন চুদড়র েনেন।” 

পাঠে মিলে  প্রদেদরিয়া
দিদেন্ন পরি-পদরিোয় িলীঘষে েময় ধলর েদির এিং োঁর 

োদিে্প্রদেোর মূে্ায়ন ও উচ্ছ্বদেে প্রশংো েূচে রচনাদি প্রোদশে 
িয়। েদি িুধেলিি িেু িেলেন ‘এমন েদিো আলগ েখনও পদড়দন।’ 
অদচন্ত্ সেনগুপ্ ‘এ সে নেুন েদি? দনজষেলীি সিলশ এ োর িলীযষেিারলী?’

দেন্তু িাগিােলী চদরলরির স্াোদিে ঈষষো-েঞ্জাে দনন্দা-প্রিৃদত্, যা 
রিলীন্দ্রনাথলে পদররে িয়লেও োড়া েলর সিদড়লয়দেে, ো নজরুে িা 
োঁর েদিোলেও সরিাই দিে না। ‘শদনিালরর দচদঠ’ োদিে্ পদরিোর 
েজনলীোন্ত িাে দেখলেন োদচ্ছলে্ েরা প্ারদড, নাম ’আদম ি্াঙ’।

‘আদম ি্াঙ
েম্বা আমার ঠ্াং
 আদম োপ, আদম ি্ালঙলর দগদেয়া খাই 
আদম িুে দিয়া িাঁদট, ইঁিুর েুঁলচার গলেষে ঢুদেয়া যাই।’ 

োজলী নজরুলের নাম দিেৃে েলর েরা ি’ে গাজলী আব্াে 
দিটলেে। নজরুেও সেলড় েথা িোর মানুষ ন’ন। দেদন  েজনলীোন্ত 
িালের নাম দিলেন ‘েজলন ঘণ্ ঘাে’।  

েদি সগাোম সমাস্তা�া ‘দনয়্রের’ নালম েদিোয় দেখলেন -
‘ওলগা দিল্ািলী িলীর! েংযে ের, েংিে ের উন্নে েি দশর’ 

ইে্াদি

আর নজরুলের গুরুেুে্ এেিা এোন্ত েতি োদিদে্ে ও 
োদিে্-েমালোচে সমাদিেোে মজুমিালরর েলগি িচোর সজলর  
িাে্াোপই িন্ধ িলয় সগে। অলচনা েরুলরর সেখা এেদট েদিো 
পাঠে মিলে দে পদরমার আলিলগর সিপরলীবে েৃদষ্ট েরলে পালর এ গুদে 
োর পদরচয় িিন েরলে।

   

দনন্দা-প্রশংোর েদষ্টপাথলর যাচাই যখন এইোলি চেলে 
েখন নজরুলের পল্ রায় এে, িো যায় অপ্রে্াদশেোলিই, স্য়ং 
রিলীন্দ্রনালথর োে সথলে। রাজল্ালির অপরালধ নজরুে সজলে সগলেন 
১৯২২ োলে। সজেখানায় রাজননদেে িন্দলীলির জন্ দনে্ িরাদ্দ 
থােে নানা োঞ্ছনা ও অে্াচার। এর প্রদেিালি নজরুে আদেপুর 
সজলে অনশন শুরু েলরন। উদবিগ্ন রিলীন্দ্রনাথ োঁলে সটদেগ্রাম পাঠালেন 
“give up your hunger strike, our literature claims you”। 
োঁর েি্-রদচে ‘িেন্ত’ নাদটোদট নজরুেলে উৎেগষে েরলেন “শ্রীমান 
েদি নজরুে ইেোম সনেিোজলনষু” এই মলমষে। িাংো োষার মিােদির 
োলে পাওয়া এই েদি-স্লীেৃদে নজরুেলে দনশ্চয়ই স্দস্ত দিলয়দেে।  

এ েথা িেলে সিাধিয় অেু্দতি িলি না সয শুধু ‘দিল্ািলী’ 
েদিোদটর জন্ই নজরুে িাংো োদিলে্ েম্ভিে অমর িলয় থােলেন, 
ইংলরদজ োদিলে্ টমাে সগ্র সযমন োঁর ‘এদেদজ’ েদিো িা সোেদরজ 
সযমন োঁর ‘এলসিটে সমদরনার’ েদিোর জন্ই দিলশষোলি পদরদচে। 

এই সগে েদি নজরুলের েথা। ি্দতি নজরুে েম্লেষে অল্প 
দেেু িলে আমার িতিি্ সশষ েরি। রিলীন্দ্রনাথ, নজরুে িু’জলনই 
দেলেন কুেে-েুট, স্-দশদ্ে। সশক্সপলীয়লরর মে োঁরাও দেলেন ম্াথু 
আনষেলডের োষায় “self-schooled, self-scanned, self-honored, 
self-secure”। দেন্তু রিলীন্দ্রনাথ-েদল্পে ‘সেই েুমধুর স্তব্ধ িুপুর 
পাঠশাো পোয়ন’ দেে সরামাদটেেোর, আর রুদটর সিাোলনর িােে-
েমষেচারলী নজরুলের কুেে-োমাই িাধ্িাধেোর।

োঁর সেখায় এিং োঁর ি্দতিলবে দিনু্দ, মুেেমান উেয় েংকৃেদের 
েলগি োঁর গেলীর ও েশ্রধে পদরদচদের সয েন্ধান পাওয়া যায় ো রলীদেমে 
দিস্ময়ের। োঁর রদচে ও েুরালরাদপে প্রায় চার শ’ েদতিমূেে গালনর 
মলধ্ এে শ’র ওপর দিনু্দ ধলমষের  োদিনলী িা সিি-সিিলী দনলয়, যার মলধ্ 
শ্মা-েংগলীলের পদরদচদে ি্াপে। এই শ্রধোলিাধ নজরুেলে েঙ্লীরষে 
ধমষে-দিশ্বালের ঊলধষে এে মানিেত্ায় উন্নলীে িলে োিায্ েলরদেে। 
োঁর েংকৃেদে দেে খাঁদট িাগিােলীর, শুধুমারি দিনু্দরও নয় িা শুধুমারি 
মুেেমালনরও নয়। আজলের সিলশ দিলিলশ ধমষে-দেদত্ে দিোজলনর 
আিিাওয়ায় নজরুলের ি্দেরিমলী ি্দতিবে োই িৃষ্টান্তি্ঞ্জে, দিলশষে 
আমালির মে িাংো োষাোষলী মানুলষর োলে। 

১৯৪৭ এ ধমষেদেদত্ে িগিেলগির েময় নজরুে-েুহৃৎ অন্নিাশঙ্র 
রায় েলখলি দেলখদেলেন – 

“েুে িলয় সগলে দিেেুে
আর েি দেেু োগ িলয় সগলে
োগ িয় দন সো নজরুে। 
এই েুেটুেু সিঁলচ থাে
িাগিােলী আলেন এেজন,
িুগষেদে োর ঘুলচ যাে।” 

নজরুে েখন সরাগজলীরষে, রুধেিাে, পগুি। সযন ধলমষের নালম েি্-
দবিখদডেে িাংোর অলচ্ছি্ োংকেদেে েত্ার প্রেলীেলী সমৌন রূপ।  
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স্ন্্না্ দ্স 

       - ক্জুীহনা্ ওয়্ত্ব্নদ

িাদড় সথলে সিঁলট ২০ দমদনলট সপঁোলনা যায় মারুয়ামা পািালড়র পািলিলশ। পািালড়র উচ্চো েমু্পৃষ্ সথলে মারি ২২৫ 
দমটার। আিােিৃধেিদনো, সয সেউ অনায়ালে চলড় সযলে পালর পািাড়দটর মাথায়। এমন দে ক্াে ওয়ালনর দশশুরাও নাদে 
সিড়ালে যায় সেখালন দপেদনে েরলে। জলীিলন েখলনা পিষেে আলরািলরর েখ িয় দন। েলি এমনটা শুলন সেৌেূিে িে। 
োিোম, িাদড়র োলে যখন, এেিার ঘুলর এলে মন্দ িলি না। োই জুন মালে এেদিন গায় োধারর জামা ও পায় োধারর 

জুলো পলর রওনা িোম। 

পািালড় উঠলে আরম্ভ েরার পরপরই জানলে পারোম, যেটা শুলনদেোম, েেটা  েিজ নয় এই অদেযান। খাড়া ও দপেে 
পািাদড় রাস্তা সিলয় উঠলে রলীদেমে েষ্ট িদচ্ছে। মলন মলন অদেশাপ দিলয় িেোম সয ‘আিােিৃধেিদনো’ েথাটা সথলে িৃলধের অংশ িাি 
সিওয়া উদচে দেে। েলি পািাদড় পথ দিলয় িাঁটলে শুরু েলর প্রায় এে ঘণ্ার মাথায় সোলনা রেলম যখন চূড়ায় সপঁোই, েখন দিলোর 
িলয় দগলয়দেোম। সচালখর োমলন োল্ালরা শিলরর প্ালনারাদমে দেউ-এর দিস্তার! িারুর িৃশ্! অে্ন্ত মলনারম িৃলশ্র পাশাপাদশ 

ঢােু পথ সযলে সযলে সিখা দিদেন্ন রেলমর 
গােপাো ও িন্ প্রারলীরাই দেে অন্ আেষষের। 
পুলরা মারুয়ামা পািাড়দট ঘন অরলর্ আচ্ছাদিে, 
সযন েিুজ রলঙর আঁচে দিদেলয় আলে পািালড়র 
গায়। প্রাচলীনোে সথলে এই িলনর অিস্ান 
সযখালন, সেখালন মানুলষর িাে েিাদচৎ পলড়লে। 
যুগ যুগ ধলর জাপান েরোলরর উলি্ালগ জােলীয় 
প্রােৃদেে েম্ি দিোলি এই িলনর েংর্র েরা 
িলচ্ছ। এই িলন োঠদিড়ােলীলির গালের ডালে 
ডালে েুটলে এিং েুমালগরা োঠলঠােরা (black 
woodpecker) সে িড় আওয়াজ েলর গাে 
ঠুেরালে সিখা সগলে। উলল্খ্, এই পাদখ নাদে 
জাপালন সিাক্াইলিােি উত্রাঞ্চলে শুধু সিখলে 
পাওয়া যায়। আর সিাক্াইলিা োড়া জাপালনর 
অন্ অংলশর িলন োঠদিড়ােলীলির েচরাচর সিখা 
সমলে না। এই িলন িদরর ও খ্াঁেদশয়ােও িাে 
েলর। অন্ দিলন মারুয়ামা পািালড়র োোোদে 
মদনষেং ওয়াে েরলে দগলয় োলির সিখার েুলযাগ 
িলয়দেে। 

োল্ালরা সিাক্াইলিার প্রধান শির। এখালন প্রায় ২০ োখ সোলের িাে। জনেংখ্ার দিে দিলয় জাপালনর পঞ্চম িৃিত্ম শির 
এদট। শিরদটর উত্র ও িদ্র োগলে দিেতি েলর সিড় দেলোদমটালরর মে েম্বা ওওলিাদর উি্ান, সযখালন প্রদে িের োল্ালরার 
দিখ্াে েুষার উৎেি ঘটা েলর আলয়াজন েরা িলয় থালে ( যদি না েলরানার িাপট থালে আরদে)। এর নাম ওওলিাদর িা মিা 
েড়ে। নাম সথলে সযমন ইদগিে পাওয়া যায়, এদট মূেে রাস্তা দিোলি দনমষোলরর পদরেল্পনা েরা িলেও পলর পালেষে পদররে েরার 
দেধোন্ত সনওয়া িয়। এই োরলর এেদট ‘েম্বা’ পােষে সেদর েরা িলয়লে। এই উি্ালনর িুই পালশ োদরিধে িলয় িাঁদড়লয় রলয়লে উঁচু 
উঁচু অে্াধুদনে েিন এিং সশৌদখন সরলস্তারাঁ ও োল�েমূি। 

এই ওওলিাদর উি্ান সথলে আমালির নেুন িাদড় সযলে োলগ ৪০ দমদনট। গাদড়লে নয়, সিঁলট। এর মালন, োল্ালরার সেন্দ্র োগ 
সথলে সমাটামুদট ৩ দেলোদমটালরর পদরদধর মলধ্ আমার িাদড়র অিস্ান। সটাদেওলে দশন্ জুেু সরেওলয় সস্শন সথলে ইলয়াৎেুইয়া 
সিঁলট সযলে োলগ এেই রেম েময়। িড় পাথষেে্ িে, ইলয়াৎেুইয়ালে পািাড় না থােলেও আমার োল্ালরার িাদড়র োলে আলে 
মারুয়ামা ও অন্ান্ পািাড়।   

সটাদেওর পালশ োনাগাওয়া সজোর এে শিলর ৪০ িেলররও সিদশ েময় ধলর িেিাে েলরদেোম। জলীিলনর সেই পিষে চুদেলয় 
োল্ালরালে চলে এলেদে এিের সম মালের সশলষ। োর আলগ সিাক্াইলিালে চলে যাওয়ার আমার দেধোলন্তর েথা সজলন আমার িনু্ধ 
ও পদরদচে জলনর অলনলেই অিাে িলয় এর োরর জানলে সচলয়লেন।  



www.batj.org 37Durga Puja 2021

োল্ালরা িাে 

প্রথম োরর দেে আমার সেলের আম্রের। সেলের িিদের োজ। ৩ িের আলগ ওর সপাদস্ং িলয়দেে সোম্াদনর োল্ালরা 
অদ�লে। এলে জায়গাটা ওর েলীষর োে সেলগ দগলয়লে। িলেদেে, “োল্ালরা অলনে েুন্দর শির। এোড়া সটাদেওর েুেনায় 
োল্ালরার গ্রলীষ্ম অে্ন্ত আরামিায়ে। এয়ার েদডিশনালরর প্রলয়াজন িয় না। িািা, েুদম মালয়র েলগি োল্ালরালে চলে আোর েথা 
সেলি সিখলে পালরা”।  সেলে দেন্তু েুে িলে দন। িের িুলয়ে আলগ সেলের পদরিালরর েলগি সিখা েরলে গরমোলে োল্ালরালে 
সিড়ালে দগলয় এখানোর আিিাওয়াগে গুর ে্্ েলরদে। এদিলে জেিায়ু পদরিেষেলনর োরলর দেনা জাদন না, গে েলয়ে িেলর 
জুোই-আগস্ মালে সটাদেওলে গরলমর মারিা আলগর েুেনায় অলনে সিলড় দগলয় আমার োলে অেি্ োগদেে। মলন আলে 
সোটলিোয় কুেলের গরলমর েুদট শুরু িওয়ার আলগ ক্ালে দশ্েরা এই িলে আমালির পরামশষে দিলেন সয, েোলে গরম অলপ্ােৃে 
েম থালে, োই সোমরা িুপুর িওয়ার আলগ িাদড়লে িলে পড়ালশানায় মলনাদনলিশ েলরা, আর দিলেলে িাইলর দগলয় সিেিে সখলো, 
সপাো ধলরা, োঁোর োটলে যাও এিং এইেি েলর স্াস্্িান িিার সচষ্টা েলরা। এখন দেন্তু এই ধরলনর উপলিলশর সোলনা মালন 
সনই। গরমোলে েোে সথলে এে গরম যার মলধ্ িাইলর সগলে স্াস্্িান সো িূলরর েথা, িরং স্াস্্িাদনর োরর িলে পালর। 
এমন দে মৃেু্ পযষেন্ত সডলে আনলে পালর।  

িাদড় িিদের দেধোলন্তর দপেলন দবিেলীয় োরর দেে িাংোর দশ্ে দিোলি চুদতির সময়ালির েমাদপ্। দিগে েলয়ে িের ধলর 
সটাওদেওর এে দিশ্বদিি্ােলয় িাংো পদড়লয়দে, দেন্তু সেই দিশ্বদিি্ােলয়র দনয়ম অনুযায়লী ৬৮ িের িয়ে িিার পর আর চুদতি 
নিায়ন েরা যায় না। োই এিের মাচষে মালে সেই চােদরলে ইস্ত�া দিলে িে। সেই েলগি সরদডওর োজও সেলড় সিি িলে মনদস্র 
েলরদে। ২০১২ োলে েমষেস্ে সথলে অিের গ্রিলরর েময়েলীমায় সপঁোিার পরও চুদতির দেদত্লে সিোর অনুষ্ালনর প্রলযাজে দিোলি 
োজ েলর এলেদে। সরদডওর োজ েরলে দগলয় েিেময় সটনশলন থােলে িয়। দনেুষেে ও েিষেলশষ েথ্ উপস্াপন েরলে পারদে 
দেনা, অনুষ্ালনর ঐ অংশ অন্োলি িেলে সশ্রাোলির িুঝলে আরও েুদিধা সিাে দেনা, এইেি দচন্তা েি েময় আমার মাথার মলধ্ 
ঘুরপাে খাদচ্ছে। এমন দে ঘুলমর মলধ্ও োলজর চাপ সথলে মুতি িলে পাদর দন। প্রায় এরেম স্প্ন সিদখ যালে আদম সু্দডওর পালশ 
েলট্াে রুলম িলে আদে। োইে অনুষ্ালনর েময় িলয় সগে। আদম সু্দডওর দেেলর থাো এেজন সঘাদষোলে ( যাঁর নাম এখালন 
উলল্খ েরা যায় না) ইশারা-ইদগিলে দ্রিপ্ট পড়লে শুরু েরলে িদে, দেন্তু দেদন সখয়াে েলরন না। েময় দমদেদমদে চলে যায়। আমার 
োরা শরলীর ঘালম দেলজ যালচ্ছ…। ঘুম সেলগি দগলয় েেিার স্দস্তর দনঃশ্বাে স�লেদে, োর সোলনা ইয়ত্া সনই। সশলষ োিোম, আর 
নয়। যলথষ্ট েময় উৎেগষে েলরদে চােদরর জন্। এই িয়লে এলে শান্ত মলন জলীিন উপলোগ েরলে চাইলে ্দে েলী? োই সরদডওর 
চােদরলেও ইস্ত�া দিোম।  

অলনে দিন ধলর মলনর মলধ্ এেটা োিনা উঁদে মারদেে। োরে িশষেলনর জলীিনশালস্ত্র সয চার অিস্ার েথা উলল্খ েরা িয়, 
সেদট আমার জলীিলন প্রলযাজ্ িলি না? রিহ্মচযষে ও গািষেলস্্র পলিষের দনঃেলন্দলি অিোন ঘলট সগে। এেদিন জাপালনর এে দিলশষলজ্র 
সেখা িইলে পলড়দে, িারপ্রলস্র পযষোলয় সোে িলন িেিাে েরলেও সোেেমাজ সথলে পুলরাপুদর দিদচ্ছন্ন িলয় যায় এমন নয়। 
মালঝমালঝ োর পদরিার-পদরজন োর েলগি সিখা েরলে আলে, োলির েলগি পাদথষেি দিষয় দনলয় েথাও িয়। এই ি্াখ্া েদঠে দেনা 
জাদন না, েলি আমার খুি োে সেলগলে। ২০১২ োলে সরদডও সথলে আনুষ্াদনেোলি অিের সনওয়ার পর সযোলি জলীিনযারিা েলর 
এলেদে, সেদট িয়ে িারপ্রলস্র জলীিলনর মে দেে িলে আমার মলন িলয়লে। োই েিলশষ দেধোলন্ত উপনলীে িলয়দে; এেদিনোর 
জলীিন ে্াগ েলর েন্ন্াে জলীিন আরম্ভ েরি। 

েন্ন্াে জলীিন িেলে সিাঝায় নাদে, মন যা চায়, সেই অনুযায়লী দনরুলদ্দশ ঘুলর সিড়ালনা। োল্ালরালে আোর পর োই-ই েরদে। 
সরাজ মদনষেং ওয়াে েলর মারুয়ামা পািালড়র পািলিশ সথলে ঘুলর আদে। এোড়া োল্ালরার িাইলর দেেু জায়গায় সিড়ালেও দগলয়দে। 
সেগুলোর মলধ্ আলে সিাক্াইলিার পূিষোঞ্চলে দিসৃ্তে জোেূদম, যা সজিপদরলিশ র্ার উলদ্দলশ্ প্ররলীে দিশ্বি্াপলী চুদতি রামোর 
েনলেনশলন দনিদন্ধে। সেখালন দগলয় সিখলে সপোম নানা রেলমর উদদ্ি ও প্রারলী সযগুলো সটাদেওর জলীিলন েখলনা সিখা সমলে না। 
আলরে দিন ৪ ঘণ্া গাদড় চাদেলয় দিখ্াে �ুে িাগান সিখলে দগলয়দেোম। োল্ালরা শির সথলে সির িলে িঠাৎ রাস্তায় গাদড়র দেড় 
েলম যায় আর অলনে িূর পযষেন্ত সোজা রাস্তালে চলে সযলে সিখা যায়। ট্াদ�ে দেগনােও েম িওয়ালে আরালম গাদড় চাোলনা যায়। 

এই সেখা যখন দেখদে সেই আগস্ মালের সশলষ জাপালনর অন্ান্ জায়গার মে সিাক্াইলিালেও েলরানার েয়ানে প্রলোপ 
চেলে। োই মলনর মে ঘুরলে দগলয় দেেুটা েংলোচ সিাধ েরদে। এোড়া পাদরিাদরে অথষেনলীদের েথাও োিলে িয়। িেষেমান 
যুলগর েন্ন্াে জলীিলন অলথষের প্রলয়াজনলীয়ো সথলে সরিাই পাওয়া যায় না। এোড়া সিাক্াইলিার শলীেোেটা সয সেমন িলি, োর 
এখলনা সোলনা ধাররা সনই। েদে্োলরর েন্ন্ােলীর পল্ িয়লো দিমােলয় থােলে সোলনা অেুদিধা িা আপদত্ থােলি না, েিু এই 
িুিষেে দচলত্র সমদে জাপানলী েন্ন্ােলীর পল্ এখানোর দিলমর সিলশ সথলে যাওয়া আলিৌ েম্ভি দেনা, সে জালন। েলি যেটুেু পাদর, 
োল্ালরালে নেুন জলীিন উপলোগ েরি, সেটাই ইচ্ছা।  
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       - অবু ব গু

কু্দ্  ্ এদং দ্দুই াড়্ইনয়া দ্স্তদ   ্ব

আদশ্বন মাে পড়লে না পড়লেই চাদরদিলে সযন 
অ্াম্ দিলয়লসির আমূে পদরিেষেন ে্্ েরা যায়। 
এেটানা ক্াদন্তের অিোিগ্রস্ িষষোোলের পলর 
শরলের আগমন মলনর মলধ্ আনলন্দর দিলল্াদেে 

দশিরর এলন সিয়। এই উ্ািনা েমগ্র দিনু্দ িাগিােলী জাদেরই 
িয়। ্ুদ্ িা িা রমো সিৌদিও এর ি্দেরিম নন। ্ুদ্ িা োর 
েলীদমে েগিলীে প্রদেোর ওপর দনেষের েলর সগলয় উঠলেন,

সিঁলধদে োলশর গুচ্ছ আমরা 
সগঁলথদে সশ�ােলী মাো
নিলীন ধালনর মঞ্জদর দিলয় 
োজালয় এলনদে ডাো।। 

্ুদ্ িার মন উিাে, চলে সগলে েুিূর অেলীলের দিলন। 
সশশলির েপ্মলীলে নেুন জুলোর িিান্োয় পিযুগলে 
স�াস্ োর আদিেষোলি অষ্টমলী, নিমলীলে ি্াডিএইলডর োিালয্ 
পুরােন পদরে্তি পািুোর েেজ্ োিায্ গ্রির। নেুন জামার 
গলন্ধর েলগি �ুচো, আেুোিেলী, িজমলীগুদের গন্ধ এোোর। 
িেুেিাগালনর েিেদট সিাোলনর খাি্িস্তু সটস্ েরার পলর 
িাদড়র খািালরর ইচ্ছা দেন দিলনর জন্ মুেেদি থােে। দশশু 
রমোর সশশি িৃত্ান্ত জানা না থােলেও সশশলি িুগষোপুলজার 
ি্ােরর এেই িওয়ার েথা। নেুন জুলোর উধেে আচরর, নেুন 
সপাশালের েহৃিয়ো, �ুচো ে্র এিং প্রদেমা িশষেন, িনু্ধলির 
েলগি অনগষেে েথা িো, অোরর িাদের অ�ুরান সযাগান ইে্াদি 
েি এেই রেম।

সেলশার পার িলয় সযৌিলনর প্রারলম্ভ েলেলজ অধ্য়নোলে 
েংলযাদজে িে এে নেুন অধ্ায়। েুেুমার রালয়র ‘োেলর োে’ 
েদিোটার েন্দটা দনলয় এেটু অন্রেম েলর যদি সেখা সযে 
োিলে িয়লো এই রেম িে ---

টলীনএজারলির েিই োে 
োরিোরিলীরা     সিখলে োে 
দরিলেট �ুটিে    সখেলে োে 
সপ্রলমর িই     পড়লে োে 
িেলিঁলধ গল্প      েরলে োে
সেলে িুজলন      িেলে োে
সরামাদটেে দেলনমা  সিখলে োে 
উত্ম, সগ্রগরলীলপে  পালটষে োে 
দেন্তু েিলচলয় োে দনলজলির সরামাসি
সপ্রলম ডুিলে সয পায় চাসি।। 

িেুেিাগান সথলে আদিড়লীলটাোয় দগলয় রমো নামে এে 
টলীনএজারলে সপ্রলমর  িঁড়দশলে গাঁথা চাদটিখাদন েথা নয়। অলনে 
পদরশ্রম েলর, অদেোিেলির গুেগাদ্ সমলর গগিা ও সেেলে 
ো্লী সরলখ (েখন সপ্রলমর পলীঠস্ান নন্দন সেদর িয়দন) রমো 
চােোিারলে গৃদিরলী েরলে িলয়লে। 

িু িাজার ঊদনশ োলের সম মালে ্ ু দ্ িা ও রমো সিৌদিলে 
জাপালন সযলে িলয়দেে পদরিালরর েিে্ েংখ্া পদরিধষেলন নেুন 
অদেদথর আগমনলে শুলেচ্ছা জানালে। সিৌদি িায়না েরলেন 
জাপালনর িুগষোপুলজায় যাওয়ার জন্ এেটা িামলী শাদড় চাই। 
্ুদ্ িা োিলেন রমোর সো অলনে োে িামলী শাদড় আলে, 
আিার এেটা সেনার দে িরোর! যাইলিাে পুরলনা শাদড় দিলয়ই 
পুলজাটা সেলটলে।

িু িাজার এেুশ োলে নাদে পুলজার আলগ জাপালন যাওয়ার 

েথা িলচ্ছ, যদি দিমান পদরলষিা েদঠে োলি চােু িয়। সিৌদির 
িদেষ্ িতিি্ পুরলনা শাদড় পলর জাপালনর পুলজার অনুষ্ানস্লে 
নাদে যাওয়ার দনয়ম সনই। িািা সিৌদিলে সিাঝালেন জাপালনর 
িুগষোপুলজায় প্ালডিলে প্ালডিলে ঘুলর ঠােুর সিখার সোন ি্াপার 
সনই। অেএি নেুন শাদড় সেনার সোন িরোর আলে দে? 
সিৌদি িেলেন, “সোমালির শ্ামেিা, রঞ্জনিারা দে িারমুডা 
পলর পুলজার িে’এ িলে থালেন? রলীোদি িা রুমাদিরা দনশ্চয়ই 
িাদড়র ম্াদক্স পলর অনুষ্ান স্লে আলেন না”। 

রমো সিৌদি ্ুদ্ িালে িািুই পাখলী আর চড়াই পাখলীর 
েদিোর োষায় েলথাপেথন সশানালেন ---

িািুই পাখলীলর ডাদে েদিলে চড়াই
এই পুলজালে রমোর গালিায়াে চাই।
্ুদ্ িা েলগি েলগি িেলেন, “আলর পলরর োইন যখন িািুই 

িেদেে েখন েুদম িয়লো রান্নাঘলর দেলে, োই শুনলে পাওদন---
শুদনয়া িািুই েলি েলন্দি দে োলে 
েলরানার েরুরায় ম্াদক্স সিয় গালয়লে”।।
সিৌদি িেলেন, “সোমালে সিলখই িয়লো আশা সোঁেলে 

সগলয়লেন ---
এলন সি সরশমলী চুদড়
নইলে যাি িালপর িাদড়
দিদি িলে োে োটাদে
জাদন সোর জাদরজুদর।। 

্ুদ্ িা েি নামলীিামলী শাদড়লির িুে�াটা োন্নার েদমেদেে 
আওয়ালজর েথা সিৌদিলে সশানালেন। েলরানার এই প্ালডিদমলে 
শাদড়লির দে েরুর অিস্া! দিদরি সনই, খলদ্দর সনই, সোন 
োংকৃেদেে িা োমাদজে অনুষ্ান সনই সযখালন আেমাদর সথলে 
শাদড় সির েলর পদরধান েলর িু িের ধলর শাদড়লে সেঁলট থাো 
ন্াপথদেলনর উগ্র গন্ধ োড়ালনা সযলে পালর। দেন্তু সোন উপায় 
সনই। ওলির োন্নার োষা িুঝলে িয়লো এইরেম িে ---

সিনারেলী শাদড় িলে জামিাদন সিানদট 
েে োে ঠাঁই েি আেমাদরর সোনদট 
গালিায়াে চালন্দরলীর আঁদখ েলর েে েে
সেলিদেনু এিের পুলজালে সয পাি িে।
রদি েদি নজরুে িুিেলরও িে না
োে পাড় োিা শাদড় অলগিলে ওলঠ না। 
েলরানার সঢউ িলে আরও নাদে আেলে 
নামলী িামলী শাদড় েি আেমাদরলে জমলে।
দখে দখে সিলে িলে ম্াদক্স ও ো�োন 
পুলজালে সিাোনলী োজায়, আমরাই মাস্তান।। 

িামলী শাদড়লির োন্নার েদিো শুলন রমো সিৌদিরও মজা 
সেলগলে, দেন্তু দেদন দেেুলেই সমলন সনলিন না। ্ুদ্ িালেও 
সো অদ�লে সযলে িলচ্ছ না। িাদড়লে িলেই ওয়ােষে রিম সিাম 
েরলে িলচ্ছ। সোথাও যাোয়াে সনই। অদ�লের পাদটষে, োমাদজে 
অনুষ্ান েিই িন্ধ। নেুন দট োটষে আর দজনলের প্াটে সেনা 
মালনই সো েলগি সিগিে সেদমে্ালের এে িাক্স ন্াপথাদেন 
সেনা। আর নেুন প্াটে োটষে সেনার প্রলয়াজনটাই িা দে?

সিৌদি ্ুদ্ িালে িেলেন িািুই পাখলী আর চড়াই পাখলী 
নাদে েদিোয় আিার দেেু িেলে ---
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্ুদ্দা এিং িািুই চড়াইলয়র িাস্তি িশষেন

ওয়ােষে রিম সিালম োলগ শুধুই পাজামা
ঘর যদি ঠাডো থালে, োলগ সগদঞ্জ ও সমাটা জামা
িুদট পাখলী িলে সশলষ এেথাটাই েদে্ 
শাদড় শাটষে দেনলেও ট্াঙ্ দেন্তু েরদে।  
িািুই পাখলী িলে, 
সেন ের েেি
চড়াই িলে শাদড় জামা 
েিই রাহু িা সেেু গ্রি।।       

্ু্ িিা িেলেন রূপেথার গলল্পর ি্াগিমা আর ি্াগিমলীর 
মেন পাখলী িুলটা িেষেমান িাস্তি েথাই িেলে। এই প্ালডিদমলে 
শাদড় দজনলের সপেলন েুলট সোলনা োে সনই। শুনদে এরপলর 
এলের পর এে সঢউ আেলি। এগুলো নাদে পুরলীর েমুল্র মেন 
সঢউলয়র অদিরাম আগমন। 

চড়াই েলি সশালনা আদেলেলে সডটো
আদেলি, েলি িািুই, আে�া, গামা এিং দিটা।।

সিৌদি িািালে িেলেন, “সিখ, পাখলী িুলটার েথাই দঠে। 
গালিায়াে, েদরয়াে েলর সোন োে সনই। োর সথলে জাপালনর 
দিমান পদরলষিা আিার চােু িলে জাপালন যাওয়াই োে। পুলজার 
দিন িুপুলর সি্ামলেশিার সেরলী েরা োঞ্চ পাওয়া যালি। েন্ধ্ায় 
অনুষ্ানস্ে পদরকোর েরার পর োন েলর এেটু সথলে সযলে 
পারলে সোেনলীয় দডনার প্ালেট পাওয়া যালি। শ্ামেিা িা 
রঞ্জনিা িয়লো িাধা সিলি না। দেন্তু িু িাজার এেুশ োলে 
জাপালন যাওয়ার দিমালনর দটদেট পাওয়াই এে েমে্া। ফ্াইট 
অপ্রেুে িলেও শাদড় দজনস্  দেন্তু প্রেুে। িািুই এিং চড়াই 
পাখলীর িাস্তি দচন্তার েথা মাথায় সরলখ িুই পাখলীলে োধুিাি 
জাদনলয় শাদড় দজনে সেনা সথলে দিরে থাোর েথা দচন্তা েরা 
িে। 

েলি িু িাজার এেুশ োলের প্ালডিদমে, গালিায়াে, 
চালন্দরলী, দজনস্ , দট োটষে, ন্াপথদেন, আেমাদর, ট্াঙ্ দনলয় িািুই 
এিং চড়াই পাখলীর েলথাপেথন খুিই উপলোগ েরার মেন। 

এেটা দজদনে সিাঝা সগে। সোে সিখালনা েেলির মলধ্ 
�ুলট উঠলে িািা সিৌদির গেলীর সরামালসির দনদিড় আেষষের।

িািুই পাখলীলর ডাদে েদিলে চড়াই 
্ুদিরাম রমোর সপ্রলম সশষ নাই 
শুদনয়া িািুই েলি চালন্দরলী সেন দেদনলি
টাো থাে িাংলে, সেনই িা দিোলি?
িািুই এিং চড়াই অলনে দচন্তা েলর, আলোচনা েলর 

এেটা দেধোলন্ত এে ---
চড়াই েলি সশান িািুই মশাই
পুলজায় নেুন শাদড় রমোর চাই
শুদনয়া িািুই েলি এেটাই সো িউ
্ুদিরাম দেলন দিে, যে আলে সঢউ।। 

্ুদ্ িা অলনে েেষে দিেলেষের পলর রমো সিৌদির জন্ 
এেটা িামলী শাদড় দেলন আনলেন, জাপালন যাওয়া সিাে আর 
নাই সিাে। এইোলিই িয়লো জগলের েি সিৌদিরা দজলে যান। 
শ্ামেিা, রঞ্জনিা িয়লো সশষ পযষেন্ত রলীোদি রুমাদির োলে 
সিলর যান। এই সগৌরিময় পরাজলয়র আনন্দই আোিা, যদিও 
অলনলেই এই আনন্দ উপলোগ েরা সথলে িদঞ্চে। সিচারা 
িেষেমান প্রধানম্রেলীলে চালন্দরলী, গালিায়াে দেনলে িয় না এিং 
রালজ্র িেষেমান মুখ্ম্রেলীলে চালন্দরলী গালিায়াে সেউ দেলনও 
সিন না। অিশ্ রালজ্র প্রথম, দবিেলীয় এিং েৃেলীয় মুখ্ম্রেলীলেও 
চালন্দরলী, গালিায়াে দেনলে িয়দন। 

রমো সিৌদি োর িজ্রমুদষ্ট আোলশ েুলে িেলেন, 

েং দেে িািুই চড়াই!!  



40 www.batj.orgAnjali

উব্ 

       - শু্ নক্কনদ্ াকদতব

সোটলিোয় গরলমর েুদট িা পূলজার েুদটর পর কুেলে দগলয় িনু্ধলির মলধ্ প্রথম গল্প সিাে েুদটলে সে সোথায় সিড়ালে 
দগলয়দেে। অলনলেই িেলো েলয়েদিলনর জন্ মামািাদড় সিড়ালে দগলয়দেোম। আমার খুি অদু্ে োগলো আমার 
মামািাদড় সেন রাস্তার উলটোদিলে? মালন এপালড় চরিিেষেলীলির িাদড় আর ওপালড় চ্াটাজষেলীলির িাদড়। েি িনু্ধলির 
মামািাদড় এে িূলরিূলর আর আমার মামািাদড় সেন রাস্তার উলটোদিলে? িাদড়র সগট সথলে সিদড়লয় ডান িাঁ সিলখ 

এে েুলট রাস্তা সপলরালেই আমার মামািাদড়। আর োই আমালির মামািাদড় সিড়ালে যাওয়া মালন েোলে দগলয় রালে স�রা। 
মালঝমলধ্ ২/১ দিন থাো িয়দন এমনও নয়, েলি সেটা খুিই েম। 

সোট সথলেই মা িািুর েমোমদয়ে মাদে, োেু, োদেমা, সজঠু, সজদঠমার োলে শুলনদে আমার মালয়র েথা। ‘উমা’এই 
এেটা নালমই েিাই মালে সচলন। দেন্তু মা’র নাম সো অন্। োিলে? উমা সেন? িাদড়র সোট সমলয় আমার মা। িািু আির েলর 
নাচ দশদখলয়দেলেন। আমরা এখন সযমন সপ্রাগ্রাম িদে, েখন িো সিাে �াংশন দেংিা জেো। এোোর এে �াংশলন আমার মা 
েুমারেম্ভলি উমার সরালে দেলেন। আদম িড় িলয় পযষেন্ত শুলনদে সেই নালচর েথা। েখনও েিার মুলখ মুলখ দ�রলো সেই �াংশলনর 
েথা, সেদিন ‘উমা’র েূদমোয় মালয়র েথা। 

চ্াটাজষেলী পদরিালরর সোট সমলয় আমার মা চরিিেষেলী পদরিালরর িড় সিৌমা িলয় এলেন এ িাদড়লে। দেেুদিলনর মলধ্ই আমার 
িািু অে ইদডিয়া সরদডওর োজ দনলয় দিল্লীলে চলে সগলেন। সিালস্লে পড়াশুলনা েলরলেন িািু। োই দনলজরটা েলর দনলে অেুদিলধ 
সিােনা। েলয়েমাে পর মা দগলয়দেলেন িািুর োলে দিদি আর আমালে েলগি েলর। রান্নািানা দেেুই জানলেননা মা। িািু নাদে 
আলস্ত আলস্ত েি দশদখলয়দেলেন। িড় িলয় িুলঝদে নেুন েংোলর এলে মালয়র দনলজর ইলচ্ছগুলোলে দিেজষেন দিলে িলয়দেে। েখনও 
ঘলর ঘলর Zee িাংো দেেনা। দটদের পিষোয় “দিদি নম্বর 1 ” দেেনা।

েখনও “জালগা শদতি, জালগা স্প্ন, জালগা স্পধষো, জালগা ইলচ্ছ, জালগা জালগা উমা…..” ধরলনর গান সেখা সিােনা। োই দনলজর 
ইলচ্ছ, দনলজর প্াশন, দনলজর স্প্নগুলোলে িাস্তিাদয়ে েরার গল্প দেে খুি েম।  োলে অিশ্ মা’সে েখনও অখুদশ সিদখদন। িরং 
আমালির িুইলিালনর পড়াশুলনার েলগি েলগি দিদির গান আর আমার নাচ সশখা এিং োর সরওয়ালজর প্রদেদনয়ে আপলডট ইে্াদির 
উপর েড়া নজর দেে।  

িািুলে সিলখদে নাটে েরলে, আিৃদত্ েরলে। দিল্লীর দচত্রঞ্জন পালেষের িগিলীয় পদরষলির অনুদষ্ে নাটলের পদরচােনা 
েরলেন। সোেোোয় দ�লর আোর পলরও অলনলেই আেলো িাদড়লে আিৃদত্ দশখলে। দিদেন্ন ক্ালির নাটলের পদরচােনা েরলেন। 
নাট্ালোে নালমর এে নাট্েংস্ার েলগি যুতি দেলেন িািু। িািুর অদেনলীে অলনেগুলো নাটলের মলধ্ খুি মলন পলড় “সরালশনারা” 
নাটলে দমস্ার আেলীর চদররিটা। মলন পলড় “স্লগষে দমদেে” নাটলে েৃদগির চদরলরির অদেনয়। িািু দনলজর চােরলীর েলগি েলগি এেদেেু 
চাদেলয় সযলে সপলরদেলেন োরর িাদড়লে এেজন “উমা” (আমার মা) দেলেন। েিদেেুর িায়িাদয়্বে োর েুলে দনলয়দেলেন দনলজর 
োঁলধ িাদেমুলখ।   

িািু খুি োে িাঁদশ িাজালেন। আড় িাঁদশ। আমালির িাদড়লে গ্ালে রান্না সিাে দঠেই, দেন্তু অেমলয় িরোলর োগলে পালর 
িলে েয়োর উনুনও দেে এেটা। সচালখ োলে এেটা দিলনর েথা। সেদিন িাদড়লে গ্াে সনই। মালন িুপুলরর রান্না অিদধ গ্াে 
দেে দেন্তু রালে গ্ালের নব্ সঘারালে সিাঝা সগে আর সনই,�ুদরলয় সগলে। অগে্া সেই উনুন। সোডলশদডংলয় মা রান্না েরলেন, 
িািু িারান্দায় িাঁদড়লয় িাঁদশ িাজালচ্ছন। আগুলনর োলপ মালয়র মুখলচাখ েি োে। আজ এেিের পলরও যখন রাহুে সিিিমষেলনর 
“ও…আদম যখন রানলে িদে,ও…েুদম েখন িাজাও িাঁদশ,সধাঁয়ার েলে োনলে িদে, প্রারলো মালন না সর” গানটা শুদন িুেটা মুচলড় 
ওলঠ, মলন পলড় সেই েলন্ধ্টার েথা। েখনলো �োও েলর স্ামলী স্ত্রলীর সেদমদ্রির েথা িো সিােনা, সেউ িেলেও সেটা সিমানান 
সশানালো।    

উমার সমলয়রা সয যার মে িড় সিাে, মালন িয়লে আরদে। োরপর যা িয়, সয যার মে চলেও সগে পলরর িাদড়। পলরর িাদড় 
িেলে সেমন পর পর সঠলে। োলো িলটই ো না িলে ঘটা েলর িালপর িাদড় দেংিা িািার িাদড় আর শ্বশুড়িাদড় িো িলি সেন? 
োই দিলয়র পলরর িাদড়টা পলরর িাদড়ই িলট। যদিও আলস্ত আলস্ত পলরর িাদড়টা সেমন েলর সযন দনলজর িাদড় িলয় যায়। উমার 
সমলয়লির আর রাস্তার উলটো�ুলট পারি সজালটদন। 

আলশপালশ িাঁশ িাধা িলয় সগলে। েুলমারটুেলীলেও অেম্ভি ি্াস্তো, খলড়র োঠালমালে মাদট পলড়লে, ঠােুর সেরলী িলচ্ছ। 
দিশ্বেমষো পূলজাও সশষ সিাে। শরলের আোলশ নলীে সমলঘর সখো। সোলরর দিলে িাল্া ঠাডিা। দশউদে �ুে �ুটলে এদিে ওদিে। 
সয উমা শুধু েংোলরই দনলিদিে প্রার দেে িঠাৎ েলরই সেই েরা েংোর শূর্ েলর চলে সগে আজলের দিলন। ৯ই অল্াির। 
সেদিন দেে মিােয়া। আত্লীয়স্জন িেলেন মিােয়ার দিলন যারিা, শুে দিন আজ। মালয়র চলে যাওয়ার দিন দে আর শুে িয়?....
উত্র খঁুলজদে। অলনে িােলড়ও োর উত্র পাইদন। জলীিলন দেেু দেেু উত্র িড় সিদিোিলী িয়। োরাজলীিলনও সমলেনা। দেংিা িো 
োে দমেলে চায়না। 

শুধু সটর সপলয়দেোম িুদিন আলগর শরলের ঝেমলে আোশটা সেমন সমঘো িলয়দেে…….েুদম সেমন আলো মা?  
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নহবনীা রনল্ 

মানুষটার দিলে এেিার সচাখ পড়ায় দিিু্লের চমে সখলে যায় প্রেলয়র শরলীলর। হুইেলচয়ালর িো রুগ্ন, ক্ান্ত সচিারার 
আিোয়ায় উজ্জ্বে িুলটা সচাখ, সয সচালখ িাদরলয় যাওয়া দশশুর শদঙ্ে উলত্জনা। মুিূলেষে োিনার জগলে িাদরলয়ই সগদেে 
প্রেয়, এে ঝটোয় দনলজলে প্রস্তুে েলর ধলীর পিল্লপ এদগলয় সগে মানুষটার দিলে। “নমকোর সিলিনিািু, আপদন 
আমালে দচনলিন না…”- প্রেলয়র েথা সশষ িওয়ার মুিূলেষে মানুষটার মুলখ এেমুলঠা আেগা আলো েদড়লয় পড়ে, মৃিু 

িাদের সরশ। “যাে, োিলে দচনলে েুে িয়দন মানুষটালে- িািাঃ, প্রায় দেন িশলের েথা” প্রেয় মলন মলন িলে উঠলো।

সিলিন্দ্র মুখাজষেলী, েুলরর জগলের দিস্ময়েৃদষ্ট, আোশিারলীর ঈশ্বর। উচ্চাগি েগিলীলের সেরলী েন্ঠ, েিু আধুদনে িাংো গালনর 
অদিেংিাদিে েম্াট। গালনর জেোয় সেন্দ্রলীয় আেষষের, েলেজ সোশ্ালের সেলসিশন। চদল্শিের আলগর েময়টা এমনই দেে, 
প্রেলয়র স্পষ্ট মলন পলড়। সেই কুেলে পড়ার েময়- যখন িুগষোপুলজা েদে্ই এেটা রদগিন স্প্ন যার জন্ োরা িের িা-দপলে্শ েলর 
অলপ্া। মলন পলড় েপ্মলীর েন্ধ্ায় প্ালডিলে সেলে আো িরাজ গোর পুলজার নেুন গান, েুলরর মায়াজাে। মানুষটার অলমাঘ 
আেষষের েেিার োলে সপঁলে দিলয়লে গালনর জেোয়, েলেজ সোশ্ালে, দেন্তু িদেষ্ের েতিেুলের েলীমানা অদেরিম েরা িুিো 
পােো প্রেলয়র পল্ েম্ভি িয়দন। সেই িূরবে আর সোলনাদিন সঘালচদন। উপরন্তু পড়ালশানার পাঠ সশষ েলর শির েেোোর োলথ 
িূরবে আলরা িাদড়লয়লে প্রেয়- এে যুলগর ওপর সে িাদেন্দা পদশ্চলমর মলনারম এই সশেশিলরর। এিং এই জলীিন আপােোলি সিশ 
েুলখর।

“সিলিনিািুর ি্াপারটা সিশ িুঃলখর”- রারািা েথাটা িলেদেে জাস্ ম্াটার অ� �্া্ দিলেলি। অদ�লের এেটা পাটষেলীলে, 
পুরলনা িাংো গালনর আলোচনার মাঝখালন। রারা, মালন ররদিে্, েগিলীলের প্রেৃে েমঝিার- এে েমলয় দশল্পলীমিলে যলথষ্ট 
আনালগানা দেে। প্রেলয়র দজজ্ােু সচালখ আর েংশয় না িাদড়লয় আউলড় সগদেে… “অ্ােমার োরলর গালনর চচষো আর ধলর রাখলে 
পালরনদন মানুষটা, শুলনদে পাদরিাদরে দে এেটা িুঘষেটনার দশোরও িলয়দেলেন। সমাদ্দা েথা পািদেলের সচালখ সিলিন মুখুলজ্ এখন 
নন-এদটেদট”। ি্াপারটা িাল্াোলি আলোদচে িলেও প্রেয় সিশ িুঃখ সপলয়দেে, সেলশালরর সিিোর এমন েরুর পদররদে স্পষ্টেই 
মনোর েলরদেে। সেও িলয় সগে িের খালনে। 

এয়ারলপালটষের অ্ারাইোে োউলঞ্জ হুইেলচয়ালর িো অশলীদেপর েগিলীেোধেলে আদিকোর েলর প্রেয় সিশ সৃ্মদেোের িলয় 
পলড়দেে। সিলিনিািুর হুইেলচয়ালরর সপেলন িাঁদড়লয় আলে এে যুিে, আত্লীয়ই িলি দনশ্চয়। এদগলয় আো প্রেলয়র দিলে সোজােুদজ 
সচাখ সমলে োোলো সেই যুিে। খাদনেটা দিস্ময় সেই সচালখ, “আপদন িািুলে সচলনন?” এেটা িলীঘষেশ্বাে সিদরলয় এে প্রেলয়র। 
“অলনেদিলনর েম্েষে আমালির” – নলীচু িলয় িৃলধের পালয় িাে দিলয় প্ররাম সশষ েলর িেে প্রেয়- “এেটু ওঁর েলগি এদক্সট সগট 
পযষেন্ত সযলে পাদর? অিশ্ যদি অনুমদে সিন…”। খাদনেটা অপ্রদেে িে যুিে, “আলর না না, দেেু মলন েরলিন না, আেলে িািু 
োউলে দচনলে পালরন না আর ওঁলেও অলনেদিন সেউ সচলনন না। োই সিশ অিাে িলয়দেোম। সিশ সো, আপদন আেুন না 
আমালির েলগি”।

েলপষোলরট িে প্রেয় রায়লচৌধুরলী পরম মমোয় িৃলধের িালে িাে সরলখ স্গলোদতি েরে “অিলশলষ েুঁোম সোমায়…”।
সিমলন্তর আলোয় গানেলগির েদি আঁো সশষ িে।  
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োেটা ১৯৮৬ জুন মাে, োদরখটা দঠে মলন সনই !  দেেুদিন িলো ইদডিয়ান অদক্সলজন দেদমলটড-এ চােদরলে ঢুলেদে। 
সগ্রড-৫ অদ�োর, সডদেগন্াশন এোউলটেটে, সপাদস্ং েেোো রিালঞ্চ, মালন সমাদমনপুর। আমালির সিড অদ�ে 
োরােোলে। দেন্তু আমরা সেখানোর ডাে সপলে এেটু েলয় থােোম, দে না জাদন গডিলগাে আিার িাধলো।

এেটা জাদেয়াদের ঘটনা ঘটে েেোো রিালঞ্চ এিং ঘটনাদট সগাচলর আোর প্রায় েলগি েলগি সিড অদ�ে সথলে ডাে। 
আেলে ডাে এলেদেলো আমার িে দরদজওনাে দ�নাসি ম্ালনজালরর, দেন্তু দেদন োয়িা েলর টু্লরর অজুিাে সিদখলয় সেলট পলড় 
আমালে িালঘর মুলখ পাঠালেন। সিখা েরলে িলি দচ� এলক্সদেউদটে-দ�নাসি, সশখর রায় োলিলির েলগি। োঞ্চ এর পর প্রলয়াজনলীয় 
োগজপরি দনোম এিং ঠােুলরর নাম দনলয় সিদরলয় পড়োম সমাদমনপুর সথলে োরােোর উলদ্দলশ্। সিশ েয় েয় েরদেলো ! এলে 
ওনার েলগি আমার পদরচয় সেই জলয়দনং এর েময়, োর উপর শুলনদে খুি েড়া ধাঁলচর সোে। মলন মলন সিশ রাগ িদচ্ছলো আমার 
িলের  উপর আমালে এই এো সেলড় সিওয়ার জন্। এই  োিলে োিলে েখন সয পলনলরা দমদনট সেলট সগলে আর ট্াদক্স এলে 
িাঁড়ালো োরােোর সিড অদ�লে। সশখর রায় োলিলির সেলরিটাদর দমলেে োংরানার োলথ সিখা েরোম। দনলজর পদরচয় দিলয় 
জানাোম সয রায় োলিি আমালে সডলেলেন। িারুন মদিো এই দমলেে োংরানা। অ্াগিলো ইদডিয়ান, িয়ে িের পঞ্চালশর দেেু 
সিশলী িলি, দেন্তু খুি সনেিপ্রিন মলন িলো। ওনার দেট-এর উলটো দিলে িেলে দিলয় িেলেন “িে ইজ ইন এ দমদটং,  ইউ উইে দি 
েেড”। ইটোরেম’এ চা-এর অডষোর দিলেন। দেেু্লনর মলধ্ চা এলো। আমরা চা সখোম এিং সেৌজন্ দিদনময় েরোম। ওনার 
সেলেলমলয়লির গল্প েরলেন। আমালে িয়লো সিলখ আন্দাজ েরদেলেন সয আদম খুি সটনশলন আদে। িেলেন েয় িা সটনশলনর 
দেেু সনই। োলিি োলজ েড়া, দেন্তু খুি োলো মানুষ। দেেটা স্দস্ত সপোম, দেন্তু েয় পুলরাপুদর দে আর িূর িয়। আমালির েথার 
মালঝ দমলেে োংরানা উলঠ দগলয় িলের িরজা �াঁে েলর দ�লর এলে িেলেন সয মলন িয় সিশ দেেু েময় এই দমদটং চেলি। েুদম 
িরং দনলচর েোয় দ�নাসি দডপাটষেলমটে এর অদ�লে দগলয় িেলে পালরা। ওখালন সোমালির োইলনর সেলে পালি, োলির েলগি আোপ 
েলর োলো োগলি। এই িলে উদন ইটোর েলম োলে সযন স�ান েলর িেলেন আমার েথা। আমায় িেলেন চলে যাও দনলচ, আদম 
িলে দিলয়দে।

আদম দনলচর েোয় দ�নাসি দডপাটষেলমলটে এলে সপঁলে সগোম দচ� এলক্সদেউদটে-এর অদ�লে। এে ে্লোে দে এেটা োজ 
েরদেলেন, পদরচয় দিলেই আমালে োর উলটো দিলের দেলট িেলে অনুলরাধ েরলেন। পদরচয় দিলয় িেলেন সয উদন এলক্সদেউদটে 
অ্াদেস্্াটে টু দচ� এলক্সদেউদটে-দ�নাসি, নাম েুশলীে সিাড়। জানালেন সয উদন ইউ.সে সথলে এ.দে.এম.এ েলর দিলেলে চােদর 
েরলেন। পাদরিাদরে প্রলয়াজলন দিলেে সেলড় ইদডিয়ালে এলেলেন। আমালে িেলেন েুদম আমালে সিাড়িা িলে ডােলে পালরা। 
িেলেন োলজর খুি চাপ োই উদন িয়লো েিেময় আমার োলথ েথা চাদেলয় সযলে পারলিন না। আদম িেোম োলো দঠে। এই 
িলে মলন এেরাশ েয় দনলয় সয েখন রায় োলিলির ডাে আলে, আদম সিাড়িার োজ সিখলে থােোম। সিখোম সয ে্লোে প্রায় 
েি োগলজর �লটা েদপ েরলেন। িয়লো দেেুটা েজ্ায় জানালেন সয রায় োলিি িলেলেন সয েি োগলজর েদপ সিড অদ�লে 
থাো চাই, ো সে িরোদর  অিরোদর সয নদথ সিাে। আরও এেটা দিষয় ে্্ েরোম সয প্রদেিার �লটােদপ েরার পর সিাড়িা 
েদপটা অদরদজনাে-এর োলথ দমদেলয় দনলচ্ছন। সিশ দেেু্র এই িৃশ্ সিখার পর আর না সপলর সিাড়িালে দজজ্াো েলর িেোম 
সয আপদন িার িার এই েদপ অদরদজনাে-এর োলথ সমোলচ্ছন সেন ? এটা েমলয়র অপচয় নয় দে? সিাড়িা সিশ গম্ভলীর োলি 
িেলো, োই সি, সোমরা সো রিালঞ্চ োজ েলরা, সিড অদ�লে োজ েরার জ্াো জালনানা। িুঝলে োই, এেিার রায় োলিিলে 
�লটােদপ েলর দিলয়দে। আর েখনই সমদশলন োদের দেেু েমে্া দেে। রায় োলিি সো সেই েদপ দনলয় দমদটং-এ ঢুলেলেন, োরপর 
দেেু দ�গার স্পষ্ট দেলোনা িলে রায় োলিলির দমদটং-এ খুি অেুদিধা িলয়দেে। দমদটং সথলে সিদরলয়ই আমার সখাঁজ। োর মুখ সিলখ 
সেদিন সয উলঠদেোম োই, রায় োলিলির সে ঝাড় আমার আজও মলন আলে। আমালে সো এও িলেদেলেন সয আপনালে দে োজ 
সিি িেুনলো ? আপদন সো এেটা �লটােদপও দঠেমলো েরলে পালরন না। সেই সথলে িুঝলে োই, আদম েি েময় �লটােদপ  
অদরদজনাে-এর োলথ দমদেলয় সিলখ সনই সয েি দঠে আলে দে না। এে্লন সিাড়িার েলগি সিশ িনু্ধবে িলয় সগলে। সিখোম োজ 
যাই েরুে না সেন সিশ দিেলখাো সোে। মলন মলন োিোম সয যেই সিাে অলনেদিন ইউ.সে সে দেলেন িলে িয়লো এলো 
উিার। সিাড়িা আমালে এিার আস্স্ত েলর জানালো সয রায় োলিি িাইলর খুি েড়া িলেও, খুি োলো মলনর এেজন মানুষ, োলরা 
্দে েলরন না। েলি উদন দমথ্া েথা িা িাদনলয় গল্প িো সমালট েি্ েলরন না। আমালে  সিাড়িা উপলিশ দিলেন সয আদম সযন 
ঘটনা দিেৃে না েলর আমার যা জানা োই সযন জানাই এিং সেল্লরি আমার েয় পাওয়ার দেেু সনই।

দেেু্লনর মলধ্ আমার ডাে পড়লো। েলয় েলয় ঢুেোম রায় োলিলির ঘলর ! সিখোম েু্ট - টাই পরা এে দিদশষ্ট ে্লোে। 
আমালে িেলে িেলেন এিং ডােলে সিদর িওয়ার জন্ িুঃখ প্রোশ েরলেন। োরপর েম্ভিে পদরলিশটা িােো েরার জন্ 
আমার নানা রেম খিরাখির দনলেন, িাদড়র এিং োলজর ি্াপালর। এরপর জাদেয়াদের ঘটনাদট আদম সযমন জাদন জানাোম। রায় 
োলিি আমালে পরিেষেলী পিল্লপ দে েরা উদচে িুদঝলয় দিলেন। সয েয় দনলয় সগদেোম সেলট সগলো। আমালির দমদটং আধ ঘটো 
মে চোর পর োড়া সপোম। দমলেে োংরানালেও দিিায় জানািার পর, োিোম সয সিড অদ�ে োড়ার আলগ এেিার সিাড়িার 
োলথ সিখা েলর যাই। ঘলর ঢুলে সিদখ সয সিাড়িা �লটােদপ েলর যালচ্ছন আর সেই েদপ অদরদজনাে এর েলগি দমদেলয় যালচ্ছন। 
প্রলয়াজন দেলোনা, োও দে জাদন সেন সিাড়িালে দমদটংলয়র ি্াপারটা েংদ্প্ আোলর জানাোম। মলন িে আমার  রায় োলিলির 
োলথ দমদটং োলোয় োলোয় সেলটলে শুলন সিাড়িা খুি আস্স্ত িলয়লেন। এরপর সেদিলনর মে সিড অদ�ে সেলড় আিার আমার 
সমাদমনপুলরর রিাঞ্চ অদ�লে দ�লর এোম।

এরপর সিাড়িার োলথ িহুিার নানা োলজ সিখা িলয়লে, দেন্তু সেই প্রথম ো্ালের েথা আজও আমার সচালখর োমলন 
োলে। 



ॐसह नाववतु।
सह नौ भुनकु्।

सह वीर्यं करवावह।ै
तेजस्व नावधीतम्तु मा सवसविषावह।ै

ॐ शास्त:शास्त:शास्त:।।

ॐसह नाववतु।
सह नौ भुनकु्।

सह वीर्यं करवावह।ै
तेजस्व नावधीतम्तु मा सवसविषावह।ै

ॐ शास्त:शास्त:शास्त:।।

Durga Puja 2021www.batj.org 43

       -  র ্  ্স

 ী ক্্ 

দশ্া িেলে দিলশষ সোন প্রদরিয়া সিাঝায় না। সিাঝায় শুধু এেদট রিম পদররদে সিাধ ও অনুেূদে, যা িলো দশ্ার পরম 
োমগ্রলী। যা দেেুই জলীিলন আেুে না সেন োলে দনদিড় েলর অনুেি েরার মলধ্ সয োধনা আলে সেটাই িলো দশ্ার 
এেদট দিলশষ পদররদে। েি দেেুলে েুদড়লয় দনলে িলি জলীিলনর পলথ চেলে চেলে।

নানান রলঙর �ুলে োদজ েরলে িলি। সোন �ুে েূলযষের দেরলর নোে আিার সেও িা অশ্রু দশদশলর দেতি, যা দিলয়ই োদজ 
সোলর উঠুে না সেন েিইলো োঁরই পূজায় োলগ। োই দশ্া মানুষ সে জলীিন নিলীর েলীলর িশষেলের েূদমোয় িলীদ্ে েরলে পালর।

সেখালন সনই আেদতি, সনই সোলনা চাওয়া পাওয়ার দিোি দনোশ, আলে জলীিলনর পদররদের পলথ অদেযান।
দশ্ার ে্্ সেিে োমাদজে, অথষেননদেে ও োংকৃেদেে উৎেষষে দিধান নয়, োর অন্েম ে্্ িলো আধ্াদবেে জলীিলনর পলথ 

উত্রর। জলীিলনর দরতিোলে েুচ্ছ েলর পূরষেোর প্রেলী্ায় প্রির সগানা যদি মানুলষর ে্্ িয়, োিলে সেই প্রেলী্া সোলনা দিনই 
ি্থষে িয় না, প্রেলী্ার মলধ্ই আলে োধনার ইদগিে।

জলীিলনর সনরাশ্, দিশাি ও িুঃলখর অন্ধেূপ সথলে উধোর সপলে িলে োমনা িােনার সিড়াজাে সথলে মুদতির প্রলয়াজন। 
অেএি দশ্া আমালির অন্ধোর সথলে আলোর পথ প্রিশষেে।  
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দনড়্ হওয়্ 

       - রগববা  ্ঠক

ঘসরর সোলন সোটি সচয়ারটার িােলে নলীিাদরো িলে এেমলন িাইলরর টগর�ুলের গালের দিলে সচলয় আলে। ওগুলো সিখলে 
ওর েলীষর োলো োলগ। ওলির সিােোর ঘলরর িুই জানাো সথলেই দনলচর োলো িািুলির উলঠালনর গােটা সিখা যায়। 
ঘুম োঙলেই সখাো জানাো দিলয় ওই গাে ও োলথ ওর সোটি সোটি োিা �ুেগুলো সিখলে পায়। মা খুি সোলর ওলঠ, নলীিা 
উঠলে পালর না অে সোলর েলি েোলের প্রথম সরাদু্দরটা ওর মুলখ োগলেই ঘুম সথলে উলঠ পলড়। োরপর নলীিাদরো 

মুখ িাে ধুলয় সচৌলো দটলনর িাক্স সথলে দনলজর িই খাো সির েলর পড়লে িলে। ও এখন গ্রালমর প্রাথদমে দিি্ােলয়র প্রথম 
সশ্রনলীর োরিলী। আজোে পড়ালশানায় মন দিলয়লে সিলখ ওর মা এলে িেে, “দেলর, ে্ার িলেলেন িুদঝ?” 

“না, িলেদন। আদম সো েি পাদর, দেন্তু আমার নেুন িনু্ধলির মে এত্ এত্ েড়া পাদর না। আর মা ওরা েি অন্ অন্ সিখলে 
অ্রগুলোও িলে সিয়। আদম পাদর না” 

“িেদে, আলগ িুধ টুেু সখলয় সন” এই িলে নলীিার মা, নলীরা েোলের ি্স্ত েমলয়ও সমলয়র মাথায় গালয় এেটু সনেলির পরশ 
েুঁইলয় দিলেন। 

“ওই অন্ অন্ সিখলে অ্রগুলো আজ রালে সোলে দশদখলয় সিি। আর েড়া োলো োগলে মুখস্ িেদি, না োগলে পড়লেই 
িলি। অন্লির অে সিখলে সনই মা।”

সমলয় দেেু েথা শুনে, দেেু েথা আর োর োলন সগে না। 
“মা, সিখ আমার োিা সগাঁ�!” ঘন িুলধর স�না সঠাঁলটর উপলর োদগলয় দনলয় সগাঁ� িানালনায় এেটা আোিা আনন্দ পায় নলীিা। 
“পাগদে এেটা। এিার কুেলের েি পড়া সশষ েলর স�ে।” 
“এখন োেটা িশ। োই সো!” 
“িাি!” 
নলীরা খুি দ্রুে পালয় সিদরলয় সগে। েোলের েমস্ োজ গুদেলয় েরা, োরপর খামার িাদড়লে দগলয় নানান েদজির চারাগােগুলোলে 

জে সিওয়া, েি েোে েটার মলধ্ দমদটলয় স�েলে েলিই নলীরা ওর এেটুেলরা মুতি িাোেলে ঘলর সঢাোলে পারলি। এমনটাই 
ওর শাশুদড়মার হুেুম। োঁর হুেুলমর নড়চলড়র সোন উপায় সনই ওর এই েংোলর। 

নলীরা দনচেোর িোর ঘলর যখন সনলম এে েখন সেই ঘর েদেষে েলর িলে আলে এে িে োরি োরিলী। এটাই নলীরার এেটুেলরা 
মুতি িাোে। শাড়লীর আঁচলে দনলজর িােটুেু মুলে দনলয় ওলির পড়ালে েেলের মধ্মদন িলয় িেে। নলীরা ও ওর স্ামলী িুজলনই 
প্রাইলেট দশ্ে। েলি মাে খালনে িে নলীরার স্ামলী সিশ দেেু িূলরর এেটা েরোদর অদ�লে ক্ালেষের চােদর সপলয়লে। 

চােদর পাওয়ার এে পল্র মলধ্ই শাশুদড়মার হুেুম এলেদেে, েংোলর এখন আর যখন খাওয়া পরার অোি িলি না, িউমার 
ওই সেলে পড়ালনার সোন প্রলয়াজন সনই। 

সেইদিন নলীরা দেেু িেলে যাওয়ার আলগই ওর স্ামলী িলেদেে, “ো িয়না মা। এই পড়ালনা আমালির শুধু সপশা নয়, শখ!” 
এটুেুলেই িাদড়র েরিষেলীর আগুন রঙা সচাখ নলীরা সিলখদেে, এেটু দেেু নলীরা সেন জালন না সেদিন আর েয় পায়দন ওই িৃদষ্টলে 

িরং খুদশ িলয়দেে স্ামলী েথা িনু্ধর অিৃশ্ েরোর িালে িাে সরলখ। দেন্তু সেদিলনর পর সথলে নলীরার োলজর োদেো আরও িলীঘষে 
িে। এখন নলীরালে সোর োলড় চারলটর পদরিলেষে সপৌলন চারলটর েময় উঠলে িয়। েংোলরর অশাদন্ত ওর এলেিালরই নাপেন্দ োই 
েিই সমলন সনয়। 

নলীিাদরো িয়লে অলনেটা সোট, েংোলরর এইেি ি্াপার ও সিালঝ না। েলি োরলর অোরলর ঠােুমার ওর মার প্রদে ঝাঁঝালো 
িাে্গুলো ওর মলন দিশাে এে প্রাচলীর সেদর েরলে থালে। সেই প্রাচলীর ঠােুমা নােদনর দচরাচদরে স্াোদিে দমদষ্ট েম্লেষের মালঝই 
দনদমষেে িলয় চলে। নলীরা সচষ্টা েলর অলনে এই খুঁদটনাদটর প্রোি যালে ওই সোটি সমলয়র উপর না পলড়, দেন্তু িাদড়র অলন্রা সেটা 
দঠে সিালঝ না। 

** 
“দে সর আজ এে োড়াোদড় দ�লর এদে সেন?” 
“না, োলো োগলে না আর সখেলে” 
নলীরা িালের োজ স�লে সমলয়লে এেটু আির েলর আিার িেে, “েলী িলয়লে মা?” 
এিার সঠাঁট �ুদেলয় নলীিা িেে, “ওরা আমায় সখেলে সনয় না মা, আমালে খাদে এলেলিলে েলর সিয়” 
“ওি ! এই ি্াপার? এলে োঁলি না মা। যা, উপলর দগলয় সখো ের!” 
মন খারাপ েলর উপলর উলঠ জানাোর পালশ িলে টগর�ুে সিখলে। মলন মলন খুি চাইলে, এেটু িড় িলে। োিলে অলনে 

এমনদেেুই ও েরলে পারলি, এই সযমন অলনে সজালর সিৌড়ালে পারলি, েম্বা েম্বা োলো চুে িলি। আর ওড়না মাথায় োদগলয় 
নেে চুে েরলে িলি না। ি্াগ দনলয় ঘদড় পলর িাইলর সযলে পারলি এোই! েত্ মজা িলি েখন। 

“নলীিা। এই নলীিা সোথায় আদেে?” 
এই ডােটা নলীিার খুি সচনা, সমলোমশাই এলেলে। নলীিার মাদের িাদড় ওলির িাদড়র খুি োলেই, োই প্রায়ই মাদে সমলো আলে 

িা ওরা যায়। নলীিালে মাদে সমলো খুিই োেিালে। প্রায়ই সমলোর িাে ধলর ও সিড়ালে যায়, আর শাঁখ েলন্দশ খায়! েখনও েখনও 
পান্তুয়াও খায়। এগুলো খুি দপ্রয়। স�রার পলথ মাদের োলে েলন্ধ্র জেখািারটা উপদর পাওনা। 

আজ উপর সথলে নামলে নামলে মাদের গো সপলো। 
“দিদি, েুইও সরদড িলয় সন। আজ ডাতিার সিদখলয় দনদি আর আমালির োলথ এেটু ঘুলরও আেদি!” 
“মাদে, সে ডাতিালরর োলে যালি? মা? েলী িলয়লে?” 
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িলড়া িওয়া 

“দেেু না সোনা। সোমার সো েিষে্লরর িনু্ধ আেলি, োই ডাতিার োেু সিখলি ওরা দঠে আলে দেনা।”
 নলীিা দঠে িুঝে না। ভ্রু েুঁচলে িেে, “সে আেলি?” 
“সোর োই িা সিান িলি সর! েিেময় সখেলি সোর োলথ! সে এখন মালয়র সপলট অলপ্া েরলে। োই ডাতিালরর োলে 

যাি। িুঝদে?” 
“েদে্! আমালে আর সেউ এলেলিলে েরলে আদম সো িুলড়া আগুিে সিদখলয় চলে আেি! িাদড়লেই অলনে সখো েরি ওলির 

োলথ!” িােোদের মে েলর িুই োেু এলে অপলরর োলথ সঠদেলয় িেে। 
“িউমা!” 
ঠােুমার আওয়াজ শুনে নলীিা। আর ওর মা, নলীরা োলথ োলথই ঘর সথলে সিদরলয় সগে। 
“আজ আমার িালের ি্াথাটা সিলড়লে। েন্ধ্াপ্রিলীপ দিলে পারি না।” 
“আমার সো ডাতিার সিদখলয় দ�রলে োেটা িলয় যালি! আচ্ছা আদম সিওরোইলে িলে দিদচ্ছ ওই এেটু েন্ধ্া িাদে সজ্লে 

সিলি।” 
“দে! িাদড়র িউ থােলে িাদড়র সেলেরা! এমন অমগিলের েথা িে দে েলর েুদম! ঠােুর ঠােুর, অপরাধ দনও না” 
এলিন িাে্িালন নলীরা সেমন সযন চুপ িলয় সগে। িুলঝ উঠলে পারে না, এেটা োধারন আচার সেমন েলর আর এেজলনর 

স্াস্্ িলে িড় িলে পালর! 
েিুও নলীরা িেে, “আপদনই এেটু িাদে সজ্লে সিলিন, নয়ে আদম এলেই সিি। দেন্তু আজ না সগলে িলি না। এেমালের 

সচষ্টায় ওরা অ্াপলয়নটলমটেটা সপলয়লে” 
নলীরা এরপর আর ওই ঘলর িাঁড়ায়দন। েলি গুজগুজাদন দঠেই েনষেেুহুলর প্রলিশ েরে। 
** 
িুই দিন পর
“সিলখ যাও, িাদড়র িউ সেমন েলর েেলের েিানুেূদে দনলচ্ছ। েি সোে সিখালনা। আমরা সযন সপলট ধদরদন। মিারানলী এই 

প্রথম” 
ঠােুমার উচ্চ স্র োলন সগে নলীিার। নলীরালির িাদড়র জলের েে খারাপ িলয় দগলয়লে। োই আজ ও দনলজই জে েরলে 

দগলয়দেে েরোদর দটউিওলয়ে সথলে। িােদে েদেষে জে আনায় যদিও ডাতিালরর মানা আলে েিুও এমন অলনে োজই নলীিার িািা 
অদ�ে চলে সগলে ওর ঠােুমা ওর মালে দিলয় েরায়। নলীরাও অশাদন্ত আর দনন্দার েলয় েলর। আজ পযষেন্ত দেেু না িলেও আজ 
অোিধালন েদেষে িােদে দনলয় আোড় সখলয় পলরলে। সেটা সিলখ এলেই উপলরাতি িাে্িালর িাদড় মুখদরে েলর েুলেলে ওর ঠােুমা… 

ও মালয়র োলে যালি িলে িাইলর সিলরালচ্ছ, সিখে ওর োলো িািু আর োলথ আরও িু এেজন িউরা দমলে ওর মালে ধলর 
দনলয় আেলে। সয মালে ও সোনদিন োঁিলে সিলখদন আজ োর িুই সচাখ ি্াথায় জলে েরা … 

োলো িািু নলীিাদরোলির প্রদেলিশলী। েম্লেষে ওর িািার সজঠু িন উদন। উদনই ডাতিার ডােলেন, ওর িািালে খিরও দিলেন। 
যদিও নলীরা িা োর গলেষের েন্তালনর দেেু দিলশষ ্দে িয়দন, দেন্তু নলীিাদরোর মলধ্ এেটা পদরিেষেন ে্্ েরা সগে। 
ও আর সখোর েলেও িড় িলে চায় না। মাথায় ওড়না োদগলয় েম্বা চুেও িানায় না। 
এখন ও এেটা সোটি খাোয় অলনে দেেু দেলখ রালখ। 
োরই এেটা পাোয় সেখা, “আদম েখনও িড় িলে চাইনা। িড় িলে অলনে োজ েরলে িয়, ঠােুমার িো সখলে িয়। আদম 

েিেময় মালয়র সোটি সমলয় িলয় থােি। িড়রা েিেময় িলে দিংো ের না, ঝগড়া ের না, দেন্তু এগুলো িড়রা সেন মালন না? োই 
আদম িড় িি না েখনও। সরাজ মালয়র আির খাি। আর শাঁখ েলন্দশ খাি” 

সঝাড় িাওয়ায় উলটে যাওয়া খাোর পাোয় অ্র গুলো নলীরা পড়ে। িাইলর িাওয়া িইলে, এেটা দনঃশব্দ ঝড় ওর জলীিলনও 
আেলে, অেমলয় িড় িলয় যাওয়া সোটি নলীিালে ওর েদঠে সশশি দিলে িলি। 

েিেময় চুপ সথলে ও সয সেটা েরলে পারলি না … 
েুেটা েুে, েজ্া, অশাদন্ত িা দনন্দার েলয়ও অন্ায়টাও সোনোলি ন্ায় িলে পালর না।  
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দ্ীড় 

       - দীহত্ নসবগু

সযেি িাদড়র দিলে মাথা েুলে োোলে িয়, সযেি িাদড়লে অন্ধোলর এেটা জানো জুলড় থালে নলীে মায়ািলী আলো। 
সযেি িাদড়র িরজা সেলপ্ট আগলে থালে সিালগনলেদেয়ার িে। সয েি িাদড়র েির িরজার �াঁলে �াঁলে গজষেন দেলখ 
যায়, িালরা িেলরর জলীি। সয েি িাদড়র অিের থালেনা, শুধু ঝুে িারান্দায় অিেলরর ঝুেন গাঁথা থালে। সয েি 
িাদড়র োলির িাগান, মাদের শলখর। সযেি িাদড়র ইলট ইলট োঠা আর সকোয়ার দ�ট এর দিলেি সেখা। সযেি িাদড়, 

এে িা এোদধে মানুষ ধলর, সযেি িাদড়র দঠোনা থালে।
এ সেই সগালরির নয়। 

সে এে ঘলরর িাদড়। িূর সথলে সিলখ োলগ নলীে পলেস্তারা ঢাো, গাঢ় নলীে। এে শতি ও েুঠাম োলি ঢাো সয িাদড়র আোর 
িাইলর সথলেও স্পষ্ট। েলি জানো, িরজা সোথায় দে দঠে ঠাির েরা যায়না। সিাঝা যায় এেেো। আজোেোর সিদশর োগ 
েন্রিাশনগুলোর মলো, সেৌন্দলযষের খাদেলর অোরর আোর দিেৃদে চড়াই উেরাই সচালখ পলড়না। শুরু সথলে খাদনে আোর পলর 
এেিার প্রলস্র েংলোচন, োরপর িাদেটা প্রায় এে প্রলস্র আয়েল্রি। সিলঘষে্ সিশ খাদনে। পলেস্তারা িঠাৎ েলর যায়। েরালেই 
সচালখ পলড়, ঘলর এোদধে জানো িরজা, দচমদন ও দডটদক্সদ�লেশন এর জন্ প্রলয়াজনলীয় গােগাোদে িেষেমান। 

সোটলিো সযমন িাদড় আঁেোম, নূ্নেম প্রলয়াজনলীয় দেেু উপািান সমাড়া এেটা িাদড়। িুলটা জানো, এেটা িরজা, োি, 
োলির সথলে রান্নাঘলরর সধাঁয়া িদিগষেমন পথ, পালশ এেটা েোগাে ও োর দেনলট পাো। িরজার দঠে োমলন সথলে এেটা রাস্তা 
এঁলে সিঁলে আঁোর খাো োদড়লয় সিদরলয় সগলে, সোথায় সগলে সেউ জালননা। 

এ িাদড় ও দঠে সেই নূ্নেম প্রলয়াজলনর উপািান দনলয়ই। িাইলর সথলে সেেলর এোদধে িাওয়া িাোে চোচলের পথ, 
িরজা ও িরজা েংেগ্ন িাগান। োি, িাদড়র েংর্র এর মূে োরখানা, োই োরও েদঠে যনেমাদ�ে, শলীে গ্রলীলষ্মর েরােদর প্রলোপ 
এড়ালে, প্রলয়াজন মলো গাে গাোদে িা আগাোয় সমাড়া।

এ িাদড় সথলে ও িাদড় সযাগালযাগ রালখ িরজা- জানোরা। িাইলর ও সেেলর োর প্রদের্ার এোদধে প্রদরিয়া িেষেমান। 
িুলটা জানোর ওপর যলনে োগালনা োলো ঘালের সিড়া, জানোর pane ধলর োজালনা sacculent।
িন্ধ েরলেও ওই জানো সিখা যায় সযন আমার জানো দিলয়।
প্রলে্ে িাদড় এেটা েলর মানুষ ধলর,
আর প্রলে্ে মানুষ, দনলজলির সে িাদড় সেলি িলে।

এেটা িািাদম রলঙর এেেো িাদড়। �ুটপালথর সরদেং সঘঁলষ এেটা িাদেশ আর এেটা মািুলরর ওপর শুলয় থালে, প্রদে রালে 
আপািমস্তে নলীে চাির সঢলে।

ওরা দঠেই িলে, এ শিলর মাথা সগাঁজার জায়গার অোি িয়না।  
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       -  ূী্্ব্ নঘ্র

অদয়দহাব  দ তি 

েুদম অিয়িিলীন, এ ধরালে  েলরলো  অদধোর 
েুদম িহুরূপলী রং িিোও, সোমায়  সিাঝা  োর। 
িাড়ালচ্ছা সোমার  শদতি  যে  পালচ্ছা  নানান নাম 
আে�া- দিটা- গামা- সডটো, এ  দে  আলগ  জানোম ?

িাদপলয়  েুদম  সিড়ালচ্ছা, েলয় োঁপলে  েি  সিশ 
োড়লো  জলীিন, িদন্দ েিাই, েি  দেেু  দে  িলি  সশষ?
মা িািা  িারা েে দশশু, রুদজ  িারা  েে  শে 
দে  সয  িলি ? িাঁচলি  দেলে ? সেলি  পায়  না  প্রদে দনয়ে।

িাে  সধায় েলি ে্াদনটাইজালর, েি থালন  ো  দিরাজমান 
মাকে  মুলখ আজ েিাই সঘালর, এ ও  সোমারই  অিিান। 
িাোলে  অদক্সলজন, েিু  রুগলী  সোলগ  প্রশ্বালে 
ডাতিার  নােষে  পায়  না  সেলি েষ্ট  েমালি  দেলে ?

িন্ধ  কুেে, িন্ধ  িাজার, িন্ধ  েি  েে ডাউলন ,
সখোর  মালঠ সখেলে  মানা, সেলে সমলয়র  েষ্ট  মলন। 
দনদিষেিালি  ঘুরলো  েুদম, িদন্দ েিাই সয যার  ঘলর
সোমার েলীোয়  অদ�ে িন্ধ, এ  েলীো  সে  িুঝলে  পালর ?

সোমার  জ্ -ইদে  সেউ  দে  জালন ? মলর  েলি  সোমার  রিালে ;
সিশলো  িলো, যাও  না  দ�লর, যাও  েুদম  সোমার সিলশ।
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       - সবাক নঘ্র

শুে েোে োই 
েোে েোে সোর সমলেজটা পাই 
আজ রথ, সেই সেলেলিোর রথ।

পুরলনা সেই দিলনর েথা
এখলনা সযন সৃ্মদে সে গাঁথা,
আজ  আিার সেই রথ টানার দিন।
ঘলরর সোলনা এে সোলর 
খিলরর োগলজ িা প্লাদস্লে জড়ালনা,
দেন োে এর সেই রথ আজ সিলরালি রাস্তায়।
োে নলীে োগজ, �ুে, সমামিাদে িা 
চাইদনজ টুদন িাল্ব দিলয় োজালনা রলথ 
জগন্নাথ সিি সিলরালিন সিোদেে ভ্রমলর  
িেলর এে দিন েেোো সিড়ালনার েুলযাগ, 
এরেম দে পাওয়া যায় সরাজ সরাজ?  

ইকেন না মালিশ   
িলি আজ েে রলথর সরে 
িাঁ েলর িাদড়লয় আদে সিশ 
রথ সিখার অলপ্ায় গদড়য়ািাট সমাড় 
নাি এেিম িদচ্ছ না সয bore !
েেোোর যে গদে পথ 
দিলেে িলেই োলে নামলি 
অগদরে রদঙন রথ।
যদি িৃদষ্ট না িাধ োলধ !

এখলনা যদি িৃদষ্ট আলে রলথ 
মনটা সযলনা োঁলি।
সচাখ িন্ধ েরলে সিখলে পাই  
োদর োদর সগাোপলী, িেুি মঠ, �ুট েরাই

আজ calorie control, িালে ি্াথা
এগুলো খাওয়া সযন আপি িাোই।
েময় িিলেলে, অে্াে িিলেলে 
িিলেলে দচন্তা ধারা 
দেন্তু অনুেূদে গুলো 
মালঝ মালঝ জালগ োরা  
েুপ্ আলগ্নয়দগদরর মে
গালয় োঁটা সিওয়া সৃ্মদে যে।

চে আজ মলন মলন রথ টাদন োই। 
সেই েংেলীরষে গদে গুলো আজ ঘুলর সিরাই। 
সেলে োজা আর মুদড় খাই।
অলনে সপলে পাদর ওই রাস্তায়।
আলর না না চাঁিা নয় সর িািা
সিখলে চাই দেেু পুরলনা মুখ
সরামন্ন েরার সে সয দে েুখ

রলথর দিলনর অেলীে েল্পনা 
েলর মলনর মলধ্ আনালগানা।
যাই সে সযলনা ডাে দিে 
Perhaps Duty calls এলো! 
আমালির জলীিলনর রথ সঠো সশষ িলে  
চে টানলিা আর এেিার সেই সেলেলিোর রথ।

নেনলনদল্া ায 
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       - সুবত দী্ক

দ্দ্ 

    িািার িাে ধলরই আমার
    প্রথম চেলে সশখা,
    িািার িালের আগুিে ধলরই
         প্রথম সলেলট সেখা।
    প্রথম সযদিন িািার মে
    সলেলট “অ” দেদখ,
    িািার সচালখ দেে জে
         অিাে সচালখ সিদখ।
    িািার োলেই প্রদেদিন
    সিাে আমার নাওয়া,
    অদ�ে যািার আলগ িািার
         আমায় খাইলয় যাওয়া।
    অদ�ে স�রে েন্ধ্ালিো
    আমার জলন্ দেেু
    আনলো িািা, আদম েখন
          দনোম িািার দপেু।
    আির েলর িািা যখন
    দনে আমায় সোলে,
    মা েখন অলনে দেেু
         িািালে দিে িলে।
    আদম যখন িলেম িড়
    সপলেম রদঙন িই,
    িািার োলেই প্রথম েড়া
         মুলখ আলধা স�াঁটা খই।
    িািার সোলে চলড়ই আমার
    প্রথম যাওয়া কুেে,
    সেদিন টলি �ুলটদেে
          প্রথম সিে �ুে।

    “দিলনর সশলষ ঘুলমর সিলশ”
     িািার মুলখ গান
     শুলন শুলন িািার সোলে
           ঘুদমলয় পড়ার োন।
     িািার চওড়া িুলের মালঝই
     আমার রালের ঘুম,
     িািার োলেই দেে আমার
          িায়নার যে ধুম।
     িািার োলেই সেখাপড়া
     িািার োলথই সখো,
     সিখলে সিখলে সিলড় চলে
           আমার সেলেলিো।
     আদম যখন রাে সজলগ পদড়
      িািা রয় সজলগ পালশ,

     আমার পড়া সিলখ িািা
            মুখ দটলপ শুধু িালে।
     এখনও সো িািা আমার
      থালে েিাই পালশ,
     েুেগুদে েি শুধলর সিয়
             িুে েলর দিশ্বালে।
     িািালেই সয িেলে পাদর
      মলনর যে েথা,
     িািাই সযন িুঝলে পালর      
              মলনর যে ি্থা।
     িািাই আমার িনু্ধ দপ্রয়
      আমার মলনর মানুষ,
     িািাই এঁলে দিলয়লে মলন
            স্লপ্নর রদঙন �ানুে।
     িািার েথা - “ঘুদমলয় েুদম
             স্প্ন সিলখা না,
    স্প্ন সিলখা দজদনে এমন
              যা ঘুলমালে সিয় না।
     আজ েুদম িলয়লো যা
     োই গেোলের জন্,
     আজ যা েরলি েুদম
         আগামলীলে পালি ো মান্।”
     িািা সযন এমদন েলরই
     আগলে আমায় রালখ,
     োরা জলীিন িািা সযন
     পালশ আমার থালে।
     িািা আলে িলেই আমার
     দনদশ্চলন্ত পথ চো,
     োরা জলীিন জদড়লয় সযন
           থাদে িািার গো।
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- ীদশ্বব্য  ্ল

দই  ্ীযদা

সোমার পৃদথিলী রদঙন আলোয় সমাড়া
আমার পৃদথিলী আজও অন্ধোলর,

সোমার পৃদথিলীলে মদিরার স�ায়ারা 
আমার পৃদথিলী….. ধুঁেলে অধষোিালর।

সোমার পৃদথিলী �্াশন দটদের চ্ালনে 
আমার পৃদথিলী ন্াশানাে দজওগ্রাদ�, 

সোমার পৃদথিলী সমদে মুলখালশর সখে 
আমার পৃদথিলী সখাো আোলশর পাদখ।

সোমার পৃদথিলী িাওয়াই জািালজ চদড়
েুদটলে চলেলে েমু্ সেেলে, 

আমার পৃদথিলী……দরেশা সঠোগাদড়
ঘমষে শরলীলর িইলে সিাঝা দপলঠ।

সোমার পৃদথিলী পাঁচ োরা সরলস্তারা
আমার পৃদথিলী পলথর েস্তা ধািা, 

সোমার পৃদথিলী স্ালি-গলন্ধ েরা
আমার পৃদথিলী েয় সশাষলরর থািা। 

সোমার পৃদথিলী ে্াসিালরলে সোলগ
আমার পৃদথিলী মরলে সডগুি জ্লর, 

সোমার আলে ওষুধ পথ্ সরালগ
আমার পৃদথিলী দনঃস্ পলথর সমালড়।

সোমার পৃদথিলী গুদচ্চ আরমানলী
আমার পৃদথিলী েস্তা েুদের সিশ,

প্রথম পৃদথিলী সোমার দনিাে জাদন 
েৃেলীয় দিশ্ব….. আজও আমার সিশ। 

       - নকশী ক ু্্া্া্ি

নক্নব্ এক করূ ্নক

োলোিাোর িাম জালনা দে েে?

অলনে দেেু পাও দন এ জলীিলন। 

আজ িুলঝদে এেো সেন অে 

োলোিাোর িাম জালনা দে েে?

এখলনা ঘাে ঘুঘু-িুলের মে 

িুেলে িাওয়া দমদষ্ট সোঁয়া মলন

োলোিাোর িাম জালনা দে েে?

অলনে দেেু পাও দন এ জলীিলন।

(Frances Cornford-এর To a Fat Lady Seen from 
the Train অিেম্বলন)
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-  ্ীবু াকদতব

বতুব নু্া

সোলরর আলো ধূের সয আজ, সিেুর মলনািলীরা,
শূন্ো আজ েরলে সয গ্রাে, োয়া উদ্দ্মিলীনা!
শূন্ সয আজ সচনা সেই খাট, শূন্ হৃিয় খাঁচা,
এে মৃেু্ েরলে প্রমার, িুঃেি েে িাঁচা।

সৃ্মদের পাোও নড়লে নারাজ, িুঃখ েিষেগ্রােলী,
েিািাে্ অিয়ি িলে মুলে সগলে আজ িাদে! 
িজ্রেদঠন েংেলল্প েেষেলি্র আহ্ান,
িাস্তলির জদমলে সনই সোমেোর স্ান।

োন্ত্বনা সে েরলে না োজ, মন নাগালের িাইলর,
দেলড়র মালঝও এোদেলবের আগুন জ্লে োই সর!
েথা গুলো োলন সেঁলধায়, হৃিয় বিালর োো,
েথার িাহুলে্ সে সয োই োন িয় ঝাো পাো।

এমন েময় আলোর দঝদেে, অন্তলররই মালঝ,
অনন্ত আশলীলষর পািাড়, মাথা সোলে োঁলঝ!
জাদগলয় সোলে েুপ্ দিয়া, সোমে পরশ দিলয়,
োঁলঝর আোশ ঝেমে, দিষালিরই মালঝ।

েেষেি্ সো চদরলরিরই উজ্জ্বে এে িরষে,
েুখসৃ্মদে’র োজ রাখলে েরলিা ো েমূ্রষে !
জলীিন খাো’র নেুন পৃলষ্, িদেষ্ এই িালে,
দেখি নেুন দেদপ, যখন আশলীষ আলে োলথ !!

- অরু্ গু

ীবীদ্ক্া

      সরাজ িু’সিো দনয়ম ে’সর
        জদপ সর ইষ্ট নাম
      সোগাদন্তর সনই সয সশষ
   দিলচ্ছ না োই োম।
      আিার আেলে িুগষো পূলজা
        ডােলিা মালে দনষ্া েলর
      িুঃখ েষ্ট সোগাদন্তলে
        আর সযন সেউ না ডলর।
      িেলে পালরন এমন সেউ
        ঈশ্বর সেন দনদিষেোর
      আর েেদিন চেলি এমন
        িাঁচার জন্ িািাোর?

আগমনলীর িােষো শুলন
েৃষ্ণ সমঘ সিয় চম্ট
আোশ িলে মাখি গালয়
শুভ্র সমঘ চটপট।
সমলঘর এমন রেমল�র
িড়ই উপলোগ্
োর েলগি আগমনলীর
েগিেটাও সযাগ্।
খুদশর েদি জলীিনজুলড়
সনই েুেনা যার
েিাই োলি মা িুগষো 
শুধুই িলি আমার।
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ব্য়্া্ 

       - সুবব্ কা

আজ ে প্রথম নয়,
সিলখদে সোমায় আদম সেই েে যুগ ধলর।
েে ি্থা, েে োন্না, েেশে আনন্দধারা

ঝলরলে ওই ি্�ুলড়ঁ।

িালরা িাজার িেলরর েৃদষ্ট েুখ িলে
দনরন্তর িলয় চো সেই েুদম

দেলে অনুেলি।
এ-িই, সে-িই

খিলর-োগলজ, পাোয়-পাোয় 
সোমালে েুঁলে চাওয়া আদম,

যুগ যুগ ধলর সিলখদে ওই রূপ।
েুলটদে আদম।

আজ মলন পলড়,
সেই সয দশশু মালয়র সোে োড়া,

দনপোপ সে সচালখ মুলখ
নায়াগ্রা িলয় িলয় সগে েেিার

সিলখদে আদম।

কুেে সেলড় েলেলজর পলথ
উদ্দাম, উচ্ছে োরুলর্র 

গা-সজায়ালর সেলে সযলে সযলে, 

দেলড় দমলশ যাওয়া 
অষ্টািশলী সপ্রদমলের েরুন সচালখ সে োয়া 

সিলখদে আদম।

প্রিালের পলথ সযলে সযলে
েখলনা সে সস্াে উথলে উলঠলে

জননলীর িুলে
সিলখদে আদম।

অদেমালন অদেোলর
সনেলির পরশ পালর

এলেে েুদম িালর িালর
নায়াগ্রা িলয় সনলমে েুদম

িু সচাখ জুলড়,
সিলখদে আদম।

আজ এই দমেন ্লর
দমদেলয় দনলেম
সে েিটুেু

পাওয়া না পাওয়ার 
দিলেলির সস্াে।।


