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জাপানের ট্াাক সা ডার

- সাবা ীবমোো 

প্রায় দু দশক আগে যখন জরাপরাগন প্থম আসি তখন 
এখরানকরার অগনক সকছুই আমরাগক চমক লরাসেগয়সছল, 
সিগশষতঃ ভরারগতর িগগে তুলনরা কগর, যযমন এখরানকরার 
ট্রাসসি ও তরার ড্রাইভরার ।  ট্রাসসিগুসল যযমন িড় যতমসন 

ঝক্ ঝগক – তরাগদর চরালকও সিট্ িরাট িরািু ।   যকতরাদুরস্ত তরাগদর 
যপরাষরাক ।  মরাথরায় ক্রাপ, েলরায় যনকটরাই, েরাগয় দরামী শরাট্ট, আর 
হরাগত গ্রাভ্ স্  ।  ধীগর ধীগর তরাগদর যি যপরাষরাগক অিশ্ সিিত্টন 
এগিগছ ।  এখন তরাগদর যপরাষরাক-আষরাক অগনকটরাই িরাধরারণ, 
মরাথরায় ক্রাপও যনই, হরাগত গ্রাভ্ স্ ও যনই ।  সকন্তু তরাগদর আচরণ, 
আদি-করায়দরা একইরকম যরা জরাপরাগনর বিসশষ্্ ।  যিখরাগন যকরান 
পসরিত্টন যনই ।  

প্ধরানত দূগর যকরাথরাও যরাওয়রার িময় যখন িগগে িুটগকি 
থরাগক তখন আশ্রম যথগক স্রানীয় জুসি যটেশন পয্টন্ত যরাওয়রা ও 
আিরার িময় আসম ট্রাসসি চগড় থরাসক ।  একিময় অিশ্ আশ্রগমর 
েরাসড়ও সছল নরা ।  িরার িরার ট্রাসসি চরাপরার এিং আমরার যেরুয়রা 
যপরাষরাগকর িুিরাদ – যরা এখরাগন এগকিরাগরই সিরল, অগনক ট্রাসসি 
ড্রাইভরারই আমরাগক তথরা যিদরান্ত সকগয়রাকরাইগক যচগনন ।  জুসি 
যটেশন যথগক যিররার িময় ট্রাসসিগত চরাপগল অগনক ড্রাইভরার 
আমরাগক সকছু সজজ্রািরা নরা কগরই যিরাজরা আশ্রগম সনগয় আগিন ।  
যকউ যকউ জরানগলও একটু যরাচরাই কগর যনন, ‘যিদরান্ত যতরা”! ‘সনপ্পন 
যিদরান্ত সকগয়রাকরাই’ তরাগদর করাগছ শুধুই ‘যিদরান্ত’ ।  আসম তরাই মজরা 
কগর িসল আমরাগদর ভক্তররা কতখরাসন যিদরান্ত জরাগনন জরাসন নরা, সকন্তু 
এখরানকরার ট্রাসসি ড্রাইভরারররা অগনগকই ‘যিদরান্ত’ জরাগনন ।   

এখরানকরার ট্রাসসিগত চড়রা ছরাড়রাও ‘যতরাসকগয়রা’ িরা জরাপরাগনর দূর 
অঞ্চগল ট্রাসসিগত চরাপরার অসভজ্তরা আমরার যিশ ভরালমতই আগছ ।  
যিই অসভজ্তরার সভসতিগত এই যলখরা ।  

যখন প্থগম এ যদগশ এগি জরাপরানী প্রায় সকছুই জরানতরাম 
নরা, অথচ িগগে যকরান জরাপরানী ভক্তও থরাকগতন নরা তখন ট্রাসসি 
ড্রাইভরারগক েন্তি্স্ল যিরাঝরাগত সহমসিম যখগত হত ।  করারণ 
ড্রাইভরারররা প্রায় যকউই ইংররাজী িলগত পরাগরন নরা ।  যি িমি্রার 
িমরাধরান কররা সেগয়সছল সিকরানরা জরাপরানী ভরাষরায় সলসখগয় যরা যদখরাগনরা 
হত ড্রাইভরারগক ।  স্বভরািতঃই আমরার তখনকরার ট্রাসসি ভ্রমণ সছল 
সনি্টরাক । 

তরারপর যখন একটু একটু জরাপরানী িলগত সশখলরাম তখন 
তরা চচ্টরা কররার জন্ও িগট এিং তরাগদর িম্বগধে যকৌতূহল যমটরাগনরার 
জন্ও িগট তরাগদর িগগে সনগজই আলরাপ করতরাম ।  িলরা িরাহুল্ 
আমরার যিই জরাপরানী িংলরাগপর মগধ্ ভুল শব্দ, ভুল উচ্রারণ থরাকগলও 
তরাররা যতরা যদরাষ ধরগতরাই নরা, িরং জরাপরানী িলরার যচষ্রাটরাগকই প্শংিরা 
করগতরা ।  ধীগর ধীগর জরাপরানী িলরাটরা যখন আরও একটু িড়েড় হগলরা 
তখন তরাগদর তথরা জরাপরানীগদর িম্বগধে আমরার ধরারণরারও পসরিতি্টন 
হগত থরাকগলরা ।  একিময় আমরারও মগন হগতরা – যযমন স্বল্পকরাগলর 
জন্ যিড়রাগত এগি সিগদশীররা যভগি থরাগকন – যয জরাপরানীররা কথরা 
িগল কম, হরাগিও কম ।  এখন আমরার ধরারণরা জরাপরানীররা, ও তরাগদর 
ট্রাসসি ড্রাইভরারররাও  কথরািরাতি্টরা, আলরাপ করগত যগথষ্ই ভরাগলরািরাগি ।  

আর তরাগদর িততরা যতরা প্শ্রাতীত – সিরল ি্সতক্রম ছরাড়রা ।  
আমরার মগন পগড় নরা এগদগশ যকরান যদরাকরানদরার আমরাগক িসকগয় 
যিসশ দরাম সনগয়গছ, িরা ট্রাসসি ড্রাইভরার ঘুরপগথ সনগয় সেগয় যিসশ 
ভরাড়রা আদরায় কগরগছ ।  িরং সিপরীতটরাই যদগখসছ ।  একটরা 
উদরাহরণ সদই ।  একিরার ররাগত ট্রাসসি কগর আশ্রগম সিরসছ ।  
ট্রাসসি ড্রাইভরার আমরার িগগে েল্প করগত করগত এমন একসট ররাস্তরায় 

হরাসজর হগলন যযটরা আমরার অপসরসচত ।  আসম তখন আমতরা আমতরা 
কগর সজগজ্ি করলরাম, ‘এই ররাস্তরাটরা সক আমরাগদর সিকরানরায় যরাওয়রার 
ররাস্তরা’ ? তখন ড্রাইভরার িরাহর কগর যদগখ িুঝগত পরারগলন ‘যিটরা ভুল 
ররাস্তরা’ ।  প্থগমই সতসন যরা করগলন তরা যহরাল ট্রাসসির সমটরারটরাগক 
িধে কররা এিং ভুল ররাস্তরায় ঢুগক পড়রার জন্ িরার িরার ক্ষমরা প্রাথ্টনরা 
কররা । তরারপর সিক ররাস্তরা ধগর আশ্রগম সনগয় এগলন ।  সমটরার 
িধে কররার িময় যয ভরাড়রা উগিসছল তরার যথগক যখন যিসশ ভরাড়রা 
সদগত যেলরাম, যযগহতু তরাগক আরও অগনক ররাস্তরা আিগত হগয়গছ 
সতসন সকছুগতই তরা সনগলন নরা, িরং িলগত লরােগলন, ‘নরা, এটরা যতরা 
আমরারই ভুল আর যিজন্ আসম খুি দুঃসখত’ । 

আমরার পগকগট িরাধরারণত প্িরাদী চগকরাগলট থরাগক ।  যক্ষত্র 
সিগশগষ এগক ওগক, সিগশষতঃ িরাচ্রাগদর সদগয় থরাসক ।  ট্রাসসি 
ড্রাইভরারগদরও প্রায় সদগয় থরাসক, আর তরাররা তরাগত এত খুশী হয় ! 
একিরার হল সক আসম যখন আশ্রগমর সনগচর সনজ্টন ররাস্তরা সদগয় 
যহঁগট আশ্রগম সিরসছ হিরাৎ সিপরীত সদক যথগক একটরা ট্রাসসি 
আমরার সিক িরামগন এগি যথগম যেল ।  তরাগত অিশ্ তখন যকরান 
আগররাহীও সছল নরা ।  ট্রাসসির ড্রাইভরার পরাগশর করাঁগচর জরানরালরা 
নরাসমগয় আমরাগক ইসগেগত ডরাকগলন ।  আসম একটু অিরাক হগয় 
করাগছ যযগতই আমরাগক একমুগিরা চগকরাগলট সদগয় িলগলন, ‘এই 
চগকরাগলটগুগলরা ওসকনরাওয়রার ।  আপসন খরাগিন’ ।  তরারপর িগগে 
িগগে ট্রাসসি চরাসলগয় সদগলন ।  আসম অিরাক হগয় ভরািসছ, ‘ি্রাপরার 
সক’ ! হিরাৎ মগন পড়গলরা, ‘ঐ ড্রাইভরারগক সকছুসদন আগে আসম 
চগকরাগলট সদগয়সছলরাম ।  এটরা তরার প্সতদরান’। 

আর একিরার ট্রাসসি কগর যতরাসকগয়রাগত যকরাথরায় একটরা 
যরাসছিলরাম ।  িময়টরা েরমকরাল ।  যি িছর ঐ িময় যিশ কগয়কিরার 
িৃসষ্ হওয়রাগত েরম যতমন মরালুম হসছিল নরা িরং একটু িরাণ্রা িরাণ্রা 
ভরাি ।  িরাধরারণতঃ একটু যিশী েরম পড়গলই জরাপরানীররা করাসহল 
হগয় পগড়ন ।  তরাই ট্রাসসিগত যচগপ অন্তরগেতরার িুগর ড্রাইভরারগক 
িগলসছলরাম, ‘এ িছর েরমকরাগলও িৃসষ্ হওয়রায় আিহরাওয়রা যিশ 
মগনরারম’ ।  ড্রাইভরার সকন্তু তরাগত িরায় নরা সদগয় িলগলন, ‘আিহরাওয়রা 
মগনরারম সিকই, সকন্তু ি্িিরা মগনরারম নয়’ ।  ‘যকন ?’ ‘করারণ 
যয িি করাপগড়র যদরাকরান এখন েরমকরাগলর যপরাষরাক সিসক্র কগর 
পয়িরা যররাজেরার কগর তরাগদর সিসক্র প্রায় িধে ।  তরাছরাড়রা আমরাগদর 
যররাজেরারও কম’ ।  ‘তরার করারণ’? ‘তরার করারণ খুি েরম পড়গল 
অগনগক িমুদ্র িরা নদীর ধরাগর অগনক ররাত পয্টন্ত করাটরায় আর িরাগক 
খরায় ।  যিররার িময় তরাররা ট্রাসসি কগর যিগর ।  সকন্তু িৃসষ্ হগল, 
আিহরাওয়রায় িরাণ্রা ভরাি থরাকগল তরাররা আর িরাইগর যিগররায় নরা, আর 
িরাগক যখগয় অগনক ররাত কগরও যিগর নরা ।  িগল আমরাগদর 
যররাজেরারও কম’। 

ট্রাসসি ড্রাইভরাগরর কথরা শুগন মগন হল, িসত্ই যতরা ! আমরাগদর 
দৃসষ্ভসগে িরা সিচরারধরাররা সকরকম একগপগশ ।  করারণ যি সিচরাগরর 
মরাপকরাসি যকিল আমরাগদর ভরাল লরােরা – মন্দ লরােরা, িুসিধরা-অিুসিধরা ।  
তরার ঊগধ্্ট উগি আমররা কয়জনই িরা পসরসস্সতর িরা মরানুগষর িম্বগধে 
িসিক সিচরার কসর ।  

যসদও ট্রাসসি ড্রাইভরারগদর িম্বগধে আমরার আরও অগনক সিসচত্র 
অসভজ্তরা আগছ ।  তরার মগধ্ যথগক আর একসট িগল এ যলখরার 
উপিংহরার টরানগিরা ।  যিিরারও জুসি যষ্শন যথগক ট্রাসসি কগর 
আশ্রগম সিরসছলরাম ।  ড্রাইভরাগরর িগগে কথরায় কথরায় আমরাগদর 
যদগশর কথরা উিগলরা ।  ড্রাইভরার িলগলন, ‘জরাগনন, আপনরাগদর 
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জরাপরাগনর ট্রাসসি ড্রাইভরার

যদগশ আমরার যিরান যয কতিরার যেগছ তরার ইয়তিরা যনই’। 
‘কতিরার’? 
‘অন্তত ২০/২৫ িরার যতরা িগটই’। 
‘িগলন সক’ ! 
“হ্রাঁ, প্রায় প্সত িছরই তরার ভরারগত যরাওয়রা চরাই ।  অথচ 

যিখরাগন সেগয় মরাগঝ মরাগঝ ঝরাগমলরাগতও পগড়’ । 
‘সক রকম’? 
ড্রাইভরার যিশ রসিক যলরাক ।  মজরা কগর তখন তরাঁর িণ্টনরা 

শুরু হল, ‘এই ধরুন যিরান যসদ কম পয়িরার যকরান যহরাগটগল ওগি 
তরাহগল যদখগত পরাগি ঘগর ইঁদুর যদৌড়গদৌসড় করগছ’ । 

‘তরারপর’? 
‘তরারপর যরেগন যসদ িরাধরারণ করামররায় ওগি আর িগগে মরালপত্র 

থরাগক তরাহগল সিকমত যখয়রাল নরা ররাখগল হিরাৎ  যদখগি তরার দু 
একসট মরাল উধরাও’। 

‘আরও আগছ নরাসক’? 
‘িলসছ ।  যিরান একিরার সদল্ীগত মহরাত্রা েরাধেীর িমরাসধস্ল 

যদখগত সেগয়সছল ।  সনয়ম আগছ িিরাইগক িরাইগর জুগতরা যরগখ 
যিখরাগন যযগত হগি ।  যিরানও জুগতরা খুগল যরগখ েরাধেীিরাগনর 
িমরাসধস্ল যদখগত যেল ।  সকছুক্ষণ পগর সিগর এগি যদগখ তরার 
জুগতরা যজরাড়রা হরাওয়রা ! এসদক ওসদক যিশ সকছুক্ষণ খঁুগজও জুগতরা নরা 
যপগয় অেত্রা খরাসল পরাগয়ই হরাঁটরা শুরু করগলরা ।  একটুখরাসন যহঁগট 
যদগখ ররাস্তরার ধরাগর একসট যলরাক সকছু নতুন-পুররাগনরা জুগতরা সিসক্র 
করগছ ।  যকৌতূহলী হগয় যিখরাগন যযগতই যদগখ অগনক জুগতরার 
মগধ্ তরার জুগতরাগজরাড়রাও যিখরাগন সিসক্র হগছি ।  যি তখন যদরাকরাগনর 
যলরাকসটগক িলল, ‘ এ জুগতরা যজরাড়রা যতরা আমরার’! যলরাকসটর উতির, 
‘আসম তরার সক জরাসন ! একসট যলরাক আমরাগক ওটরা সিসক্র কগরগছ’। 
যিরান আর সক করগি ! জুগতরা ছরাড়রা চলরাও মুশসকল্  ।  অেত্রা তরার 
জরাপরাগন যকনরা জুগতরা যজরাড়রাসটগক ভরারগত এগি তরাগক আর একিরার 
সকনগত হল’! 

ড্রাইভরার যিশ রসিগয় রসিগয় এিি েল্প করগছন, আর আসমও 
খুি হরািসছ ।  এরপর হরাসি থরাসমগয় আসম সজজ্রািরা করলরাম, ‘আছিরা 
িলগত পরাগরন ভরারগত এত ঝরাগমলরায় পগড়ও যকন আপনরার যিরান 
যিগদগশ িরার িরার যরান’? 

‘সিক ! আসমও তরাই ভরাসি ।  অথচ তরাগক সজগজ্ি করগল যি 
যকরান উতিরও যদয় নরা’। 

যয উতির ড্রাইভরার জরাগনন নরা, তরার যিরানও িগলন সন, আমররা 
তরা খরাসনকটরা অনুমরান করগত পরাসর ।  

ড্রাইভরাগরর যিই যিরানই একমরাত্র নন, এমন যিশ সকছু সিগদশী 
আগছন যরাঁররা ভরারতগক ভরাগলরািরাগিন এিং ঐ যদগশ িরারংিরার যরান িরা 

যযগত চরান ।  উন্নত যদগশর িরাগথ তুলনরা করগল ভরারগত পসরষ্রার 
পসরছিন্নতরার অভরাি, শৃঙ্খলরা ও িময়রানুিত্টীতরার অভরাি, চরাসরসদগক 
বহ হট্টগেরাল, দরাসরদ্র ও অসশক্ষরা – এ ধরগণর যিশ সকছু যনসতিরাচক 
সজসনষ থরাকগলও ভরারগতর এমন সকছু বিসশষ্্ আগছ যরার আকষ্টণ 
সিপুল ।  তরাররা যখন ভরারতিগষ্ট যরান, তখন এমন একটরা অতীস্রিয় 
সকছু পরান, এমন একটরা প্শরাসন্ত পরান, যরা তরাররা ভরাষরায় িণ্টনরা 
করগত পরাগরন নরা ।  ভরারত ভ্রমগণ সেগয় যয িি সিগদশী ভরারগতর 
তথরাকসথত ‘করালচরাররাল শক্ ’ মরাসনগয় সনগত পরাগরন এিং যরাঁগদর 
পয্টগিক্ষণ ক্ষমতরাও সকছুটরা আগছ তরাঁররা ভরারগতর যিই অনন্িরাধরারণ 
বিসশগষ্্র িধেরান পরান ।  

কু্ষদ্রতরা িগ্বেও মহ্বে, যকরালরাহল িগ্বেও সনজ্টনতরা, অশরাসন্তর 
অগনক করারণ থরাকরা িগ্বেও শরাসন্ত, অমরাসজ্টত ি্িহরার িগ্বেও 
দয়রালুতরা, দরাসরদ্র্ িগ্বেও অন্তগরর ঐশ্বয্ট্ ভরারতিরািীর বিসশষ্্ ।  
েতরানুেসতক জীিনযরাত্ররার মগধ্ ভূমরার এমন সনসিড় উপসস্সত, এমন 
আর কসট যদগশ আগছ ? নদীর তীর, িমুদ্র বিকত, পরাহরাড়-পি্টত 
যদগশ যদগশ কতই নরা আগছ, সকন্তু করাশীর েগেরার ঘরাট, যমুনরার 
েগেরাতীর ?, প্য়রাগের েগেরা-যমুনরা িগেম, হৃষীগকশ যথগক যদখরা 
সহমরালগয়র অনন্ত সিস্তরার, যকরানরারগকর িূয্টমসন্দর, পুরীর িমুদ্রতগট 
যিই ভূমরার অল্পসিস্তর পসরচয় পরাওয়রা যরায় – যরা সিশ্বরািী-অসিশ্বরািী, 
যদশী-সিগদশী িকগলর যচরাগখই সকছুটরা হগলও ধররা পগড় ।  

ভরারগতর প্রাকৃসতক ও িরাংসৃ্সতক বিসচত্র্ এত যিশী যয 
এগদগশ িরারিরার যেগলও তরা কখনও পুররাগনরা হয় নরা ।  তরার মগধ্ 
িিিময়ই নূতন সকছু যদখরার মত সজসনষ থরাগক ।  অথচ ভরারগতর 
এত বিসচগত্র্র মগধ্ একত্বও আগছ ।  আর এই িি বিসশগষ্্র 
িসমিসলত রূপ ‘Indiaর Indianness’ ।  অনুভিী সিগদশী ভ্রমণরাথ্টী 
ভরারগত সেগয় তরাই এমন সকছুর িধেরান পরান যরা তরাঁররা ভরাষরায় হয়গতরা 
িণ্টনরা করগত পরাগরন নরা, সকন্তু অন্তগর তরার মহ্বে উপলসধি কগরন 
আর তরারই টরাগন তরাঁররা িরারিরার এখরাগন সিগর আগিন ।  যকউ যকউ 
দীঘ্টকরাল যথগকও যরায় ।  

ররামকৃষ্ণ সমশগনর আন্তজ্টরাসতক খ্রাসতিম্পন্ন িক্তরা ও যলখক 
পূজনীয় স্বরামী রগেনরাথরানন্দজীর িগগে, সযসন পগর মি সমশগনর 
যপ্সিগডন্টও হগয়সছগলন, করাশীগত এক পরাশ্রাগতি্র মসহলরার িগগে 
যদখরা হয় ।  যিই মসহলরা তরাঁগক িগলন সতসন যিখরাগন েগেরার ধরাগর 
একসট ফ্্রাট-এ প্রায় সিশ িছর আগছন ও িরাধন-ভজন করগছন ।  
পূজনীয় মহরাররাজ তরাঁগক সজগজ্ি কগরন সতসন সক কগর করাশীর 
মত সঘসজি ও অপসরছিন্ন শহগর এতসদন আগছন ? মসহলরাসট উতির 
সদগয়সছগলন, ‘I do not see those things. I only experience 
the great spiritual atmosphere of this city.’

আমরার সিশ্বরাি পূি্টকসথত জরাপরানী ট্রাসসি ড্রাইভরাগরর ভরারত-
যপ্সমক যিরান ঐ পরাশ্রাগতি্র মসহলরার দগলই পগড়ন !                                          



Anjali10

Acknowledgements

 

অঞাজ জ  ীবার ডাঙনগ

-  শডা ীকাকনবা চকবগব শডা ীকাকনবা চকবগব

অঞাজ জ  ীবার ডাঙনগ

২৩যশ জুন, ২০১২ ।  Indian Classical Dance Troupe, 
Japan-এর ১৫ িছর পূসত্ট উপলগক্ষ অনুষ্রান ।  মরাথরার ঘরাম 
পরাগয় যিলরা পসরশ্রম ।  যযন পুগজরা আিগছ ।  আর আমররা 
যকরান িরাি্টজনীন দুে্টরাপূজরা কসমসটর উগদ্রাক্তরা, কতৃ্টপক্ষ ।  

প্রাগডেল যকমন হগি (এখরাগন যটেজ), বনগিদ্গত সক সক 
থরাকগি (এখরাগন নরাগচর আইগটম), তরাই সনগয় নরানরান জল্পনরা-কল্পনরা ।  
নতুন নতুন যপরাষরাক বতরী হগছি ।  যকরানটরাগত চুমসক লরােরাগনরা 
হগছি ।  যকরান শরাড়ীগত পুরগনরা পরাড় খুগল নতুন পরাড় লরােরাগনরা 
হগছি ।  িি্টরাগেীন িুন্দর িধে্রা উপহরার যদিরার জন্ উগিপগড় লরােরা ।  

ওগয়িিরাইগটর মরাধ্গম সটসকট সিসক্র হগছি ।  যররাজই সকছু 
নরা সকছু যমল আিগছ সটসকগটর যখরাঁগজ ।  তরারই মগধ্ হিরাৎ একটরা 
যমইল পরাই ১১ই আেষ্ িরাঁকরা আসছ সকনরা তরা জরানগত ।  একটরা 
অনুষ্রাগনর ি্রাপরাগর কথরা িলগত চরান, আর যকরান সিশদ যলখরা যনই ।  
তরাড়রাতরাসড় schedule book যচক কগর জরাসনগয় সদই আসম িরাঁকরা 
ওই সদন ।  তরারপর সদনই আিরার যমইল আগি সিশদ জরাসনগয় ।  
জরায়েরার নরাম যদগখ সনগজর যচরাখগক সিশ্বরাি হয়নরা সকছুগতই ।  িরার 
িরার কগর পসড় যমইলটরা ।  কমু্প্টরাগরর িরামগন থ হগয় িগি থরাসক 
সকছুক্ষণ ।  নরাররার যতরা-দরাইসজগত অনুষ্রান ।  জরাপরান তথরা পৃসথিীর 
ঐসতহ্ যতরা-দরাইসজ, যিখরাগন নৃত্রানুষ্রাগনর ডরাক ।  ভরািরা যরায় ? 
মগনর আনগন্দ যকিলমরাত্র জুগনর িগগেই যশ্য়রার কসর আপরাতত ।  
উগিপগড় লরাসে পুগজরার করাগজ, মরাগন আমরাগদর ১৫ িছর পূসত্ট 
অনুষ্রাগনর প্স্তুসতগত ।  

২২যশ জুগনর ঝড়িৃসষ্র পর ২৩ তরাসরখ আকরাশ ঝল্ মল্  
কগর ।  হল ভসত্ট দশ্টক ।  Troupe-এর প্সতসট যমগয়র সনষ্রাভগর 
নৃত্সনগিদগন পূজরা হল িমরাপন ---- ।  

এরই মগধ্ মগন মগন যিগছ সনই ৬জন যমগয়গক যতরা-দরাইসজর 
জন্ ।  যিসদন হল যথগক িরাসড় সিগরই যমইল পরািরাই পর পর 
৬জনগক ।  আমরারই মত অিস্রা প্গত্গকর ।  করারুর েরাগয় করাঁটরা, 
করারুর যচরাগখ জল ।   

দুগটরা অনুষ্রান একই সদগন ।  প্থমটরা যতরা-দরাইসজ সমউসজয়রাগম 
দুপুগর ।  পগররটরা যতরা-দরাইসজ মসন্দগরর যিন্টরাল যেগট Toudaiji 
light-up promenade concert, ররাগত ।  

দুপুগরর অনুষ্রান যশষ হগত ি্রাে ইত্রাসদ গুসছগয় নরাররা পরাগক্টর 
হসরণগদর িগগে যখলগত যখলগত যপঁগছ যরাই মূল মসন্দগরর িরামগন ।  
আমররা ছুটগল হসরণররাও যছরাগট ।  আিরার আমররা থরামগল ওররাও 

দরাঁসড়গয় পগড় ।  সক মজরা !!! নরাররা-িরকরার ওগদর রক্ষণরাগিক্ষণ 
কগর ।  িরাররাসদন ছরাড়রা থরাগক ।  মগনর িুগখ যিড়রায় এসদক-
ওসদক ।  ওগদর জন্ খরািরার সিসক্র হয় ।  অগনগকই খরািরার সকগন 
ওগদর খরাওয়রায় ।  ওররা যখগয়ই একিরার কগর মরাথরা নুইগয় ধন্িরাদ 
জরাসনগয় যদয় ।  Training ! িগধে্ হগতই এক এক কগর সিগর 
যরায় সনগজগদর আস্তরানরায় ।  যিসদন ররাগত েরাসড়গত সিরগত সেগয় প্রায় 
১০ সমসনট দরাঁড়রাগত হল সিগ্ ন্রাগলর আগলরা িিুজ থরাকরা িগত্বও ।  
সতন হসরণ-শরািক আর তরাগদর মরা ধীগর-িুগস্ ররাস্তরা পরার হল ।  এত 
আমরার পসরসচত দৃশ্ ! িরাঘরাযতীন যমরাগড় এগকেিরাগর ররাস্তরার মরাঝখরাগন 
মস্তিড় এক ষরাগড়র সনসল্টগতে িগি জরািরকরাটরা, আর ৪৫ নম্বর িরাগির 
করান িরাটরাগনরা হণ্ট ...। 

“যতরা-দরাইসজ”

যি ইসতহরাি ১২৬০ িছর আগের ।  জরাপরানী িছর যতম্ -
যপরা-যশরা-যহরা ৪ ।  ৭৫২ িন ।  ভরারত যথগক আগিন যিৌদ্ধগুরু 
যিরাদরাইগিন্নরা যিৌদ্ধধম্ট প্চরাগরর করাগজ তরারও প্রায় ১০ িছর আগে ।  
সতসনই এই যতরা-দরাইসজ মসন্দগরর প্সতষ্রাকরাগল ভেিরান িুগদ্ধর যচরাখ 
এঁগক যদন ।  সকভরাগি যিই যচরাখ আঁকরা হগয়সছল তরা সনগয় সিসভন্ন 
মত প্চসলত আগছ ।  যকউ িগলন ওই ৫০ সমটরার উঁচু িুগদ্ধর যচরাখ 
আঁকরার জন্ পরাশ সদগয় সিঁসড় বতসর কররা হগয়সছল ।  আিরার যকউ 
িগলন ছরাদ যথগক যিৌদ্ধগুরু যিরাদরাইগিন্নরাগক ঝুসলগয় যদওয়রা হগয়সছল 
আর উসন ঝুলন্ত অিস্রায় যচরাখ এঁগকসছগলন ।  যশরানরা যরায় যচরাখ 
আঁকরার যিই তুসলর িগগে এক লম্বরা দসড় লরাসেগয় যদওয়রা হগয়সছল ।  
যিসদগনর যিই যিসরগমরাসনগত উপসস্ত ১০০০০ জন অসতসথর মগধ্ 
অগনগকই যিই দসড়  স্পশ্ট কগরন ।  

রথযরাত্ররার সদন রগথর রসশ স্পশ্ট করগত পরারগল আমররা 
ভরারতীয়ররা যযমন ভরাসি পুণ্ হয়, যিসদন ও হয়ত যতমসন সছল ।  

১১৮০ িগন একিরার, ১৫৬৭ িগন একিরার, দু-দুিরার আগুন 
যলগে ধ্ংি হগয় যরায় যতরা-দরাইসজ ।  আিরার নতুন কগর বতসর হয় 
জরাপরানী এগদরা সপসরওগড ১৭০৯ িগন ।  

সক সদগয় অজিসল যদি ভেিরান িুগদ্ধর পরাগয় ভরািগত থরাসক ।  
অসহংিরািরাগদর জনক মহরাত্রা েরাধেীর িরাণী “বিষ্ণি জনগতরা” সদগয় 
শুরু হয় আমরাগদর পূজরা ।  মরাথরার ওপর যজরাড় হরাত কগর যখন 
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আগলরায় ঝলমগল যতরা-দরাইসজর িরামগন দরাঁড়রাই সিদু্ৎ যখগল যরায় িরাররা 
শরীগর ।  যশষ হয় মগেলম সদগয় ।  

“ভূসম মগেলম্ , িরায়ু মগেলম্ , জীি মগেলম্ , িূয্ট মগেলম্ , চ্রি মগেলম্ , যদহ মগেলম্ , মন মগেলম্ , জেত মগেলম্ , আত্রা মগেলম্ , িিরার 
মগেল করামনরা কগর িরাষ্রাগগে প্ণরাম কসর ।  

যশষ হগয়ও হয়নরা যশষ, যঘরাগরর মগধ্ যকগট যরায় আরও কগয়কটরা সদন ... 

[ Indian Classical Dance Troupe, Japan is an Institution of Bharatnatyam and Udayshankar Style of Creative Dance. 
Artistic Director: Subha Kokubo Chakraborty
Email:  gharebaire@gmail.com, Website: http://www2u.biglobe.ne.jp/~india/home10.htm ]
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-  েুপডা কবার

ভরা      ইজরাে িরা সিশরাখরাপতনম অন্ধ্রপ্গদগশর সবিতীয় এিং 
ভরারগতর পূি্ট উপকূগলর তৃতীয় িৃহতিম শহর ।  
করমণ্ল এসিগপ্ি কলকরাতরা যথগক দুগটরা পঞ্চরাগশ 
যছগড় পরসদন যভরার চরারগট পঁসচগশ আটগশরাষরাট 

সকগলরাসমটরার দূরত্ব অসতক্রম কগর ভরাইজরাে যপঁগছ যরায় ।  ভরাইজরাে 
যটেশন িুন্দর িরাজরাগনরা-যেরাছরাগনরা ।  অন্ধ্রপ্গদশ টুসরটে যডগভলপগমন্ট 
কগপ্টরাগরশগনর একসট যহরাগটল িুক কররা সছল এিং তরাররা একসট 
েরাসড়ও যটেশগন পরাসিগয় সদগয়সছগলন ।  যহরাগটল যটেশন যথগক যিশ 
দূগর িমুদ্রতীগর ।  যপঁছরাগত যপঁছরাগত প্রায় িকরাল হগয় যেল ।  

যহরাগটগল যপঁগছ একটু সিশ্ররাম কগর যিলরার সদগক যিরলরাম 
যদখগত িীমরাচরালম মসন্দর ।  মসন্দরসট পরাহরাগড়র উপগর ।  উপগর 
ওিরার পগথ েরাসড় যথগক প্কৃসতর যিৌন্দয্ট যদগখ যচরাখ জুসড়গয় যরায় ।  
পরাথগরর বতসর মসন্দরসটগত দসক্ষণ ভরারতীয় স্রাপত্সশগল্পর সচহ্ন 
িি্টত্র ।  মসন্দরসটগত সভড় খুি একটরা যনই, সভতগর এয়রারকসণ্শন 
থরাকরা িগ্বেও যিশ েরম ।  সটসকট যকগট পুগজরা সদগত হয় । 

িীমরাচরালম যথগক নরামরার িময় পগড় বকলরাশসেসর পরাহরাড়, যরার 
উপগর একসট পরাক্ট আগছ ।  েরাসড় যররাপওগয় যটেশগনর িরামগন 
থরামল ।  যটেশন যথগক যররাপওগয়র সটসকট যকগট পরাহরাগড়র উপগর 
উিগত লরাগে দুই সতন সমসনট ।  পরাহরাগড়র উপর যথগক ভরাইজরাে 
শহর আর নীল িমুগদ্রর রূপ আরও ভরাগলরাভরাগি উপগভরাে কররা 
যরায় ।  পরাহরাড় যথগক যনগম েরাসড় চলল িরািগমসরন সমউসজয়রাগমর 
সদগক ।  এখরাগন একসট পুররাগনরা িরািগমসরনগক সমউসজয়রাগম পসরিত্টন 
কররা হগয়গছ ।  সমউসজয়রাগমর সভতগর ঢুকগল িমুগদ্রর সনগচ থরাকরা যয 
কত কসিন, তরা অনুভি কররা যরায় ।  িরািগমসরন সমউসজয়রাগমর পরাগশ 
একসট যমসরন সমউসজয়রাম থরাকগলও,  যিখরাগন যরািরার িময় সছল নরা ।  
ডলসিন যনরাজ আর যপরাতরাশ্রয় যদগখ সিগর আিরা হল যহরাগটগল ।  

পরসদন িকরাল িরাতটরার যরেগন ভরাইজরাে যটেশন যথগক িিরাই 
রওনরা সদলরাম আররাকু ভ্রাসল ।  প্রাতঃররাশ িরাররা হল যরেগনগতই ।  
আররাকু ভ্রাসল যরেগন যরাওয়রার অন্তম করারণ যরেগনর টরাগনল ।  
প্রায় একচসল্শটরা টরাগনল আর অগুন্ সত সরিজ পগড় আররাকু ভ্রাসল 
যরাওয়রার পগথ ।  এই যরেন লরাইন বতসর হগয়সছল যলরাহরার আকসরক 
ছসতিশেড় যথগক ভরাইজরাগের ইস্পরাত করারখরানরা পয্টন্ত আনরার জন্ ।  
কগয়কসট যছরাট যটেশন পরার হগয় যরেন পরাহরাগড় চড়গত শুরু করল ।  
আররাকু ভ্রাসল যরাওয়রার পগথ উপত্করা পগড় ডরানসদগক আর িরামসদগক 

যদখরা যরায় ঝণ্টরা ।  দরাসজ্টসলং-এর পরাহরাড়ী যরেন ন্রাগররা যেজ লরাইন 
হগলও এই যরেন সকন্তু রিড যেজ লরাইন ।  যরেগন যরািরার িময় পগড় 
সশসমসলগুড়রা যটেশন, যযসট রিড যেজ লরাইগন যদগশর উচ্তম যটেশন 
(যসদও দরাসজ্টসলং-এর ঘুম যটেশন এখনও িি রকম লরাইগনর মগধ্ 
যদগশর উচ্তম যটেশন)। যরেন যথগক যদখরা যরায় কসির িরােরান, িিুজ 
উপত্করা, ঝণ্টরা আর নদীর িগেম যদগখ মগন হয় ভরারতিগষ্ট কী যনই 
যরা অন্ যদগশ আগছ ! যরেন অগনকগুসল টরাগনল পরার হয় ।  যিগুগলরার 
মগধ্ িিগথগক লম্বরা টরাগনলসট প্রায় পরাঁচগশরা সমটরার ।  আঁকরািরাঁকরা 
পগথ যযগত যযগত মরাগঝ মরাগঝ যরেগনর বিদু্সতক ইসজিনসটগক যদখরা 
যরায় টরাগনগলর মগধ্ ঢুকগত আর যিরগত ।  সচমীসদপল্ী যটেশন 
পরার হিরার পর ঝণ্টরা আগি িরামসদগক ।  যরেগন যযগত যযগত মরাগঝ 
মরাগঝ যদখরা যরায় ভরারতীয় যরগলর কম্টচরারীর পতরাকরা হরাগত যরেনগক 

িংগকত যদখরাগত ।  
যরেন আররাকু ভ্রাসল যপঁছরায় প্রায় এেরারটরার িময় ।  প্থগম 

যেলরাম একসট উপজরাসত সমউসজয়রাগম ।  এই সমউসজয়রাগম পসশ্মঘরাট 
পি্টতমরালরার উপজরাসতগদর জীিনযরাত্ররার প্চুর িরামগ্ী দ্রষ্ি্ ।  এর 
পগর যেলরাম আসদিরািীগদর নরাগচর অনুষ্রাগন ।  নরাগচর যশগষর 
সদগক প্রায় িকলগকই যদখলরাম উগি অনুষ্রাগন যযরাে সদগত ।  তরার 
পগর িরাগি কগর যেলরাম যিৌড়রা যকভস্ -এ ।  টেরালরাকটরাইট আর 
টেরালরােমরাইট-এর কথরা অগনক শুগনসছ, সকন্তু এই প্থম যদখলরাম 
প্কৃসতর অপূি্ট কীসত্ট ।  

এর পগর িরাগি কগর যিররা হল ভরাইজরাগে ।  যসদও আরও 
সকছু সদন থরাকরা হগয়সছল ভরাইজরাগে, তিু সৃ্সত যররামন্থন করগল এই 
কগয়কসট সদনই যভগি আগি িরাগর িরাগর ।         
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কথরায় িগল িুগখ থরাকগত ভূগত সকগলরায় ।  হিরাৎ সিক 
করলরাম আকির িরাদশরার এক িমগয়র যডররা িগতপুর 
সিক্রী যদখগত যরাি ।  ক’সদন আগে এক যিলসজয়রান 
িরাংিরাসদক Dirk  Collierএর যলখরা An Emperor’s 

Writing পগড় যকমন যযন আকির িরাদশরার ি্রান হগয় যেলরাম ।  
িরাদশরা সনগজ সনরক্ষর সছগলন ।  যলখক িরাদশরার যলখরা যেরাটরা 
চসল্গশক করাল্পসনক সচসি সদগয় একটরা fiction সলগখগছন ।  এর মগধ্ 
প্রায় িিই যজ্ষ্ পুত্র যিসলমগক যলখরা, দুসট ওঁর প্থমরা যিেম 
মরাসরয়রাম-উজ-জরামরাসনগক ।  যছরাটগিলরায় যিই ইসতহরাি পড়রার িময় 
যথগকই আকির িরাদশরার ওপর যকমন যযন একটরা ভয় সমসশ্রত শ্রদ্ধরা 
সছল ।  মগন হয় রসি িরাকুগররও সনশ্য়ই যিরকম সকছু সছল ।  
নইগল হসরপদ যকররাণীর চসরত্র িৃসষ্ হত সকনরা িগন্দহ আগছ ।  

আমরাগদর ইগছি হল এিরার আগ্রাটরা ঘুগর আিরা যরাক ।  
কসম্পউটরার খুগল অন্তজ্টরাগল সটসকট করগত সেগয় যদসখ িরাধরারণ সবিতীয় 
যশ্রণীর সত্রতসলকরা ছরাড়রা আর িিই অসমল ।  সেন্নীর িরায় সমলল ।  
যশয়রালদরা যথগক আজমীর শরীি এসিগপ্ি একুগশ জরানুয়রারী ররাত 
এেরারটরা কুসড়গত ছরাড়গি ।  শীগতর িগধে্ ।  িরাসি প্রাঁটররা গুসছগয় 
দুজগন যটেশগন যপঁগছ যদসখ দুজন কুসল হরািগত হরািগত িলগছ 
‘যকরাহররা সক করারণ যি সটগরন যদরা ঘন্টরা যদর যি ছুগটসে’ ।  তরাররা 
আগররা জরানরাল যয আমররা নরাসক ভরাে্িরান করারণ েত এক িতেরাগহ 
যকরান সদনই যভরাগরর আগে ছরাগড়সন ।  অথ্টরাৎ যরা দরাঁড়রাল আমরাগদর 
ঘন্টরা সতগনক যটেশগন অগপক্ষরা কররা ছরাড়রা েসত যনই ।  প্্রাটিগম্ট 
যপঁগছ যদসখ যিসঞ্চগুগলরা িি ভসত্ট ।  অতএি দুসট ররাস্তরা, দরাঁসড়গয় 
থরাকরা নতুিরা শুগয় পড়রা ।  সবিতীয়টরা যিগছ সনগত মন চরাইল ।  টেল 
যথগক একটরা িরাসি করােজ সকগন যমগঝগত পরাতিরার যতরাড়গজরাড় 
করগত যদগখ একসট হকরার স্বতঃপ্গণরাসদত হগয় আমরাগদর জন্ দুগটরা 
যিরালরাগনরা িরাসলশ আড়রাইগশরা টরাকরার সিসনমগয় সদগত চরাইল ।  দরদরাম 
কগর সনগয়ই যিললরাম ।  িুসলগয় টুসলগয় ও যরসড কগর সদল ।  
প্্রাটিগম্টর যমগঝর ওপর িুন্দর কগর গুসছগয় েরাসছগয় যশরায়রার 
ি্িস্রা জীিগন এই প্থম ।  আন্তজ্টরাসতক সনয়মরানুিরাগর প্করাশ্ 
স্রাগন ধূমপরান সনগষধ হওয়রায় আসম যগথষ্ অিুসিগধয় পড়লরাম ।  
িরাররা সদগনর ক্রাসন্ত আমরাগদর যচরাখ যিশীক্ষণ খুগল ররাখগত সদল নরা ।  
জীিগন প্থম একটরা িরাস্তি অসভজ্তরা হল, ঘুম যপগয় যেগল পসরগিশ 
যকরান ি্রাপরারই নয় ।  তগি প্্রাটিগম্টর িরাণ্রা যমগঝয় সশরদরাঁড়রা 
যমরাটরামুসট অিশ হগয় যেল ।  আমরাগদর যরাগদর যছগলগমগয়ররা যদগশর 
িরা শহগরর িরাইগর থরাগক, মৃতু্র পর তরাগদর সনগদনপগক্ষ এক ররাসত্র 
মে্টিরাি সনসশ্ত ।  জীসিত অিস্রায় যি অসভজ্তরা আমরার হগয় যেল ।  
হিরাত্  িমগিত কগঠে আওয়রাজ উিল, ‘আ েসয়... আ েসয়...’ ।  যচরাখ 
খুগল যদসখ একটরা যিশ পুগররান ইসজিন যপছগন এক িরার করামররা যটগন 
সনগয় প্্রাটিগম্ট ঢুকগছ ।  যঝগড় উগি আমরাগদর করামররা খুঁগজ জরায়েরা 
দখল কগর আিরার একটরা ঘুগমর ি্িস্রা কগর যিললরাম ।  

পরসদন যরেন িধে্রা িরাতটরার জরায়েরায় আগ্রা যিরাট্ট যপঁছরাল ররাত 
দশটরার সকছু পগর ।  যরাত্রীর তুলনরায় যরান একিরাগরই অপ্তুল ।  
তরার মগধ্ সতন চরাকরার প্রাধরান্ই যিশী ।  যথরারীসত আমরাগদর যদগশর 
সনয়ম অনুযরায়ী মধ্ি্বেগভরােীর অভরাি হয় সন ।  যি আমরাগদর মরাল 
দুগটরা একসট কুসলর হরাগত সদগয় একটরা অগটরাওয়রালরার িগগে কথরা িগল 
তরার চলমরান যিরাগনর িরাহরাগয্ আমরাগদর যহরাগটল পয্টন্ত সিক কগর 
সদল এিং এর জন্ যকরান পরাসরশ্রসমগকর আশরা কগর নরা যিটরাও 
জরাসনগয় সদল ।  

অত ররাগত্র প্চণ্ িরাণ্রার মগধ্ আমরাগদর নরানরা রকম অধেকরার 

ররাস্তরা সদগয় সনগয় সেগয় একটরা ভূশণ্ীর মরাগি সতন তলরা িরাড়ী যদসখগয় 
িলল এটরাই আমরাগদর যহরাগটল ।  তরাগক িগগে সনগয় যভতগর ঢুগক 
যদসখ যকরাট-টরাই পসরসহত একসট যুিরা আমন্ত্রণ যডগস্র উল্ যটরা সদগক 
চগল যেল এিং আমরার সপতৃপসরচয় ছরাড়রা আর িমস্ত িৃতিরান্ত তরার 
খরাতরায় সলখগত িলল ।  একসট িরালসখল্ ওর আগদশ অনুযরায়ী 
আমরাগদর সতন তলরার একসট করামররায় হরাঁসটগয় সনগয় যেল ।  যি এও 
জরানরাল যয িরাথরুগম েরম জল যনই, তরার করারণ ওগদর জল েরম 
কররার একমরাত্র উপরায় হল রসি-সকরণ যরা যিসদন িূয্টগদি নরা ওিরার 
জন্ িম্ভি হয় সন ।  যদখগত যদখগত প্রায় মরাঝররাত হগয় এল িগল 
আর কথরা নরা িরাসড়গয় আমররা যটেশগন যকনরা সিসু্ট আর সমনরাগরল 
ওয়রাটরার পরান কগর কম্বগলর তলরায় যরািরার িগন্দরািস্ত করলরাম ।  তখন 
িরাইগরর তরাপমরান যিরাধহয় শূগন্র করাছরাকরাসছ সছল ।  

িকরাল হগত সকছু অগথ্টর সিসনমগয় যিই িরালসখল্ আমরাগদর 
জন্ দু িরালসত েরম জগলর িগন্দরািস্ত কগর উদ্ধরার করল ।  ঘসড়গত 
তখন যদসখ িকরাল িরাতটরা ।  যদরী নরা কগর তরাড়রাতরাসড় িরাইগর সেগয় 
আমরাগদর অক্ষরাংশ ও দ্ররাসঘমরাংশ নজর কররার যচষ্রা করলরাম, করারণ 
অত ররাগত সকছুই িরাহর কররা একরকম অিম্ভি সছল ।  িরাইগর তখন 
সমসষ্ যররাদু্গর যভগি যরাগছি ।  আর তরার যচগয়ও সমসষ্ লরােল কগয়কটরা 
চরার চরাকরার েরাড়ী যদগখ ।  একজন িয়স্ ড্রাইভরার েরাড়ীর িরাইগর 
পরায়চরারী কগর যররাদ যপরাহরাসছিল ।  তরাগক আমরাগদর অিহরায়তরার কথরা 
জরানরাগনরাগত যি আমরাগদর শহগরর মগধ্ একটরা মধ্সিতি যহরাগটগলর 
ি্িস্রা কগর যদিরার শগত্ট তরার িগগে িগতপুর সনগয় যরািরার িমস্ত 
ি্িস্রা পরাকরা কগর যিললরাম ।  যদৌগড় ওপগর সেগয় সেন্নীগক িমস্ত 
তথ্ সদগয় তরাড়রাতরাসড় প্রাক কগর সনগচ এগি যচক আউট করলরাম ।  

নতুন যহরাগটগল সেগয় প্রাতঃররাশ যিগর যিগররাগত প্রায় দশটরা 
যিগজ যেল ।  েরাড়ী দু নম্বর হরাইওগয় ধগর জয়পুগরর ররাস্তরা সদগয় 
আমরাগদর েন্তগি্ সনগয় চলল ।  জয়পুর যথগক প্রায় আড়রাইগশরা 
সকগলরাসমটরার আগে িগতপুর সিক্রী ।  একজন েরাইড িগগে সনলরাম ।  
নহিত্  খরানরা, সিসভন্ন যেট, তরানগিন রিরাদসর, খরাজরানরা িরা টরাঁকশরাল 
যপসরগয় আিল প্রাগলি ।  যদওয়রানী আম, যদওয়রানী খরাি, আকিগরর 
প্রাসভসলয়ন যযখরান যথগক উসন আম জনতরাগক দশ্টন সদগতন, িি 
জরায়েরা েরাইগডর িগগে ঘুগর ঘুগর যদখলরাম ।  পরাথর যকগট ওরকম 
জরাসল এখনও সক িুন্দর রগয়গছ । যদওয়রানী খরাগির িরাড়ীটরা িরাইগর 
যথগক যদগখ প্থগম মগন হয় যদরাতলরা স্টরাকচরার ।  আিগল একটরা 
যিন্টরাল কলরাগমর ওপর চরার সদগক িীম ছসড়গয় যেগছ আর তরার মরাগঝ 
সিররাট উঁচু একটরা সিসলগের তলরায় একটরা সিশরাল হলঘর ।  এসট 
চরার ভরাগে ভরাে কররা ।  চরারসট সিসভন্ন ধগম্টর মরানুগষর কথরা উসন 
মরাগঝ িগি শুনগতন ।  যকরাসলয়রার িরাগহগির মগত এই জরায়েরার নরাম 
ইিরাদৎ ।  এখরাগন িগিই ওনরার দীন-ই-ইলরাহী ধগম্টর প্সতষ্রা কররার 
সচন্তরা মরাথরায় আগি ।  এই ধগম্টর স্তম্ভ সছল সহনু্দ িরা খৃষ্রান ধগম্টর 
মত সরেসনটী ।  

িরাইগর যিসরগয় এগি সিররাট চতির পরার হওয়রার িময় যদওয়রানী 
আগমর মরাঝখরাগন যয জরায়েরাটরা রগয়গছ, যিখরাগন একটরা যেরাল পরাথর 
যদসখগয় আমরাগদর েরাইড িলল ওটরায় মৃতু্দণ্ প্রাতে আিরামীগদর মরাথরা 
যরগখ হরাতীর পরাগয়র তলরায় যপষরা হত ।  ি্িস্রাটরা খুি ভরাল সছল নরা 
তরা এক কথরায় িলরা যরায় ।  তগি এই িি েরাইডগদর তথ্ যকরাগথেগক 
যজরােরাড় হগয়গছ, যিও অজরানরা ।  

যযরাধরািরাঈ প্রাগলগির মূল ি্রািরাড যচরাখ জুড়রাগনরা সশল্প ।  
আকির তরার ররাজপুত ররানীর িমিরানরাগথ্ট যভতগর একটরা কৃষ্ণ মসন্দর 
স্রাপন কগরসছগলন ।  এই ররানী তরাঁর প্থম িন্তরান যিসলগমর জন্ম 
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সদগয়সছগলন ।  যকরাসলয়রার িরাগহি অিশ্ এনরাগক যযরাধরািরাঈ িলগত 
অসনছুিক ।  করারণ এনরার যযরাধপুগরর িগগে যকরান িম্পক্ট সছল নরা ।  
এনরার প্রাক্  সিিরাহ নরাম জরানরা যরায় নরা ।  সিিরাগহরাতির নরাম সছল 
মরাসরয়রাম-উজ-জরামরাসন অথ্টরাৎ িি্টকরাগলর যমরী ।  এই নরাম ররাখরার 
যপছগন সক আকিগরর বশশগি খৃষ্রান ধগম্টর যকরান প্ভরাি করাজ 
কগরসছল ? ওনরার িরািরা হুমরায়ুন প্থম পরাসনপথ যুগদ্ধ পররাসজত হিরার 
পর সকছু সদন িম্ভিত ইউগররাগপ করাসটগয়সছগলন ।  এই প্রািরাগদর 
একধরাগর ররান্নরাঘর, যিেগমর হরামরাম ইত্রাসদ ।  এই প্রাগলগির িরাইগর 
িি কটরা যদয়রাল দুসট পরাথগরর, যরার মগধ্ িরাঁক আগছ ।  এগত 
েরগমর যথগক একটরা স্বরাভরাসিক ইন্ িুগলশন থরাগক ।  যিশী েরম 
হগল নরাসক মরাঝখরাগন জল ঢরালরা হত ।  যরাইগহরাক, িি সকছু যদখগত 
যেগল অন্তত মরািখরাগনক িইপতির সনগয় থরাকগত হগি ।  যি িরাধ্ 
আর িময় আমরাগদর মত িরাধরারণ মরানুগষর যকরাথরায় ! 

এর পর যেলরাম যিসলম সচসস্তর দরেরায় ।  আকির িন্তরানহীন 
সছগলন সিগয়র পর যিশ সকছুসদন ।  উতিররাসধকরার সনগয় সতসন যখন 
যগথষ্ সচসন্তত, যি িময় যিসলম সচসস্ত ভসিষ্ত িরাণী কগরন যয উসন 
সতন িন্তরাগনর জনক হগিন ।  সকছুসদগনর মগধ্ যিসলগমর জন্ম হগল 

িরাদশরা সচসস্তর ভক্ত হগয় পগড়ন । 
 এই দরেরা এিং স্রাপত্ বশলী আকিগরর প্থম জীিগনর 

প্থরােত ধগম্টর চরাইগত িুসি ধগম্টর ওপর সিশ্বরাগির প্করাশ ।  
এখরাগন অন্রান্ িি লরাল পরাথগরর সশল্প হগলও এই দরেরা সক কগর 
িরাদরা মরাগি্টগলর হল সজজ্রািরা কররায় উতির যপলরাম এটরা নরাসক পগর 
শরাহজরাহরান পসরিত্টন কগরসছগলন ।  ওনরার মরাগি্টগলর প্ীসতর কথরা 

যতরা িি্টজনসিসদত ! যশখ যিসলগমর দরেরায় চরাদর চড়রালরাম ।  
ওখরানকরার যিিকররা আমরাগদর যিই ছসিও তুগল সনগলন ।  

একটরা িুগতরা সদগয় িলগলন ধরাগরর একটরা জরানলরার জরাসলগত যিঁগধ 
আিগত এিং যিই িময় জীিগনর যকরান মনষ্রামনরা থরাকগল মগন মগন 
িলগত ।  যিটরা নরাসক পূরণ হগত িরাধ্ ।  ভরািলরাম সক চরাইি ... 
টরাইম যমসশগন চগড় একিরারসট আকির িরাদশরার দরিরাগর তরানগিগনর 

েরান, িীরিগলর রসিকতরা আর হরাগরগমর যিৌন্দয্ট যদখগত পরাই যতরা 
যিশ হয় ।  িগগে অিশ্ সু্গলর িধুেগদর মগধ্ শ্রামল, িমীর, 
অিমজি এররা থরাকগল আগররা ভরাল হয় ।  

িরাইগরর সিশরাল িুলরান্দ দরওয়রাজরা, জরামী মিসজদ, িরাদশরাহী 

দরওয়রাজরা ।  িিই লরাল পরাথগরর ওপর অপূি্ট সশল্পকলরা ।  পরাথগরর 
স্তম্ভ যথগক সিসলগের ওপর সিসচত্র করারুকরায্ট, ঘন্টরার পর ঘন্টরা 
তরাসকগয় যথগকও আশ যমগট নরা ।  

যদখগত যদখগত কখন চরার ঘন্টরা যকগট যেগছ যখয়রালই হয় 
সন ।  েরাইডগক তরার পরাসরশ্রসমক সমসটগয় িরাইগর যিসরগয় এলরাম ।  
আমরাগদর িরারসথ কুশল প্শ্ করল এিং আমরাগদর িি সিকিরাক যদখরা 
হগয়গছ সক নরা খির সনল ।  ও িলল, ‘চসলগয় আপগকরা এক আছিরা 
জরােরাহ যল চলগত হ্রায় দুপহরকরা খরানরা যক সলগয়’ ।  

খরাওয়রা দরাওয়রা যিগর পগরর সদগনর যপ্রাগ্রাম সিক কগর 
ড্রাইভরারগক সিদরায় জরানরালরাম ।  যহরাগটগল এগি িরাররাসদগনর যনরাট 
সলগখ সিশ্ররাম ।  

পগরর সদন িকরাল আটটরার মগধ্ িরারসথ এগি হরাসজর ।  
আমরাগদর েন্তি্ সছল সিকরা্রিরা, িরাদশরার কিরখরানরা ।  আগ্রা যছগড় দু 
নম্বর জরাতীয় পথ ধগর মথুররার সদগক ।  সিশরাল জরায়েরা জুগড় িুন্দর 
িরােরান যঘররা একটরা অপূি্ট স্রাপত্ হল এই সিকরা্রিরা ।  িরােরাগনর 
মরাগঝ মস্ত এক যেট ।  যিটরা যপসরগয় মূল স্টরাকচরার ।  িরােরাগনর 
মরাগি প্চুর হসরণ ঘুগর যিড়রাসছিল ।  এত িড় জরায়েরাটরা সক পসরষ্রার-
পসরছিন্ন যরগখগছ ।  করােজ-প্রাসটেক দূরস্রান, একটরা শুকগনরা পরাতরা 
পয্টন্ত পগড় যনই ।  যেট যপসরগয় মূল িরাড়ীসটগত প্গিগশর জন্ 
একটরা লম্বরা কসরডর ।  যিটরা যপসরগয় মস্ত উঁচু সিসলংগয়র সনগচ 
িরাদশরার কির উতির-দসক্ষণ অিস্রায় ।  ওপগর উঁচুগত একসট সিশরাল 
যডরাম ।  িগগের যিিক পসরষ্রার েলরায় আজরাগনর িুগর ‘আল্রাহ 
যহরা আকির...’ িলল ।  িুরসট অগনকক্ষণ ধগর েম্ েম্  কগর ঘুগর 
সিগর আিগত লরােল ।  এ এক অিরাধরারণ অসভজ্তরা ।  শরান্ত 
পসরগিগশ মগন হল সিক যযন যিই যুগে সিগর সেগয়সছ ।  যি িময় 
ওখরাগন যিশ সকছু যলরাক সছল ।  অিরাক লরােল যকউ একটরা শব্দ 
কগর সন পরাগছ জরায়েরাটরার পসিত্রতরা নষ্ হয় ।  পসরগিশটরাই এমন 
যয এর জন্ যকরান িরকরাসর যনরাসটি জরাসর কররার প্গয়রাজন হয় 
সন ।  মূল জরায়েরাসটর দু’পরাগশ দুসট ঘগর ওনরার যিেমগদর কির ।  
অিরাক লরােল যিখরাগন করাগররা নরাম যলখরা যনই ।  একিরার মগন হল 
জরাহরাগেীর আকিগরর মৃতু্র পর ওনরার িরাগধর আগ্রা যিরাট্ট যথগক 
এত দূগর যকন কির সদগয়সছগলন ।  ইসতহরািসিদ্ ররা িরাদশরার মৃতু্ 
সনগয়ও অগনক জল্পনরা কগরন ।  অত যদরাদ্টডেপ্তরাপ িরাদশরার মরাত্র 
কগয়ক সদগনর মগধ্ যপগটর অিুগখ মৃতু্ অগনগকই অস্বরাভরাসিক মগন 
কগরন ।  

যিসরগয় এগি িরারসথ িলল হরাগত যগথষ্ িময় থরাকরায় যি 
আমরাগদর আগ্রা যিরাট্ট যদখরার আগে মথুররা ঘুসরগয় আনগত পরাগর ।  
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শ্রীকৃগষ্ণর জন্মস্রান যদখরার যলরাভ িরামলরাগত পরারলরাম নরা ।  ঘন্টরা 
খরাগনগকর মগধ্ যপঁগছ যেলরাম ।  ড্রাইভরার িলল ওখরাগন ক্রাগমররা, 
যমরািরাইল ঢুকগত যদগি নরা ।  যিগুগলরা েরাসড়গত ওনরার সজমিরায় যরগখ 
আমররা মসন্দগরর মূল যেগটর িরামগন লরাইগন দরাঁড়রালরাম ।  নরারী এিং 
পুরুগষর আলরাদরা লরাইন যকন যয কগর ভেিরান জরাগনন ।  দু দিরা 
যচসকং কগর পরার পরািরার পর যভতগরর এক নরপুগেি আমরার ি্রাে 
আগরক দিরা যদখগত চরাইগলন ।  টরাকরা-পয়িরা সটসকট ছরাড়রা আগরকসট 
সজসনষ িম্বগধে ওনরার আপসতি জরানরাগলন ।  সজসনষসট হল একসট যপন-
ড্রাইভ ।  ক্রাগমররার সডস্ ভসত্ট হগয় যেগল ওগত রেরান্সিরার কররার 
ি্িস্রা ।  যিই নররাধম আগে সজসনষসট যদখরার অসভজ্তরা নরা থরাকরার 
দরুণ আমরাগক নরানরারকম প্শ্ করগত লরােগলন ।  আসম িললরাম 
‘যছগড় যদ মরা যকঁগদ িরাঁসচ’ ।  যক যিরাঝরাগি যয যন্ত্রসটর ি্িহরার ছরাড়রা 
আসম ওর িম্বগধে সিনু্দসিিে্ট জরাসন নরা ।  আমরার অিস্রাটরা অগনকটরা 
মরাসক্টন মুলুগক িরাগিগলরা এয়রারগপরাগট্ট যহরাসমওপ্রাসথ ওষুধ সনগয় প্রাঁগচ 
পড়রার মত ।  ওটরা যয সনরীহ ওষুধ, যিটরা যিরাঝরাগত েলদঘম্ট হগত 
হগয়সছল ।  এিরার শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আমরার পরীক্ষরা সনগছিন ।  যশষ 
করাগল যপয়রাদরা যছগড় এক হরাসিলদরার আমরাগক িরাঁচরাল ।  তরার যছগল 
নরাসক ‘কমু্প্টরারকরা এস্পরাট্ট’ ।  যরাই যহরাক, যতক্ষগণ আমরাক আিরার 
একটরা জরায়েরায় সনগয় সেগয় যটরাগকন সদগয় যপন ড্রাইভ ছরাড়রা ঢুকগত 
সদগত ররাজী হল ততক্ষগণ মূল মসন্দর ছরাড়রা আর িি দুপুগরর জন্ 
িধে ।  করাররােরাগর যযখরাগন ভেিরাগনর জন্ম, যিখরাগন সেগয় প্রাথ্টনরা 
করলরাম যদিসক এগি আগরক দিরা যযন ওনরাগক কংগির করাররােরার 
যথগক উদ্ধরার কগরন ।  সযসন মহরাভরারগত যনই যনই কগর আিরাগররাটরা 
অধ্রায় কপগচ কুরুগক্ষত্র কগর সদগয়সছগলন, তরাগক িরামলরািরার জন্ 
এই ি্িস্রা ? মসন্দরসট আকরাগর সিররাট ।  সকন্তু এর স্রাপগত্ যকরান 
সিগশষত্ব এগকিরাগরই যচরাগখ পড়ল নরা ।  এগত ইসতহরাগির যকরান 
সচহ্ন যনই ।  কগয়কটরা িড় িড় পরাথর সনগয় এগি একটরা মসন্দর যযন 
করগত হয় িগল কররা ।  গুসট গুসট িরাইগর যিসরগয় যিই যপন ড্রাইভসট 
যিরৎ সনগয় েরাসড়গত যচগপ িিরা ।  আমরাগদর িরারসথ ‘সকগিনজী’র 
মসন্দর আমরাগদর ভরাল লরাগেসন শুগন একটু হতরাশ হল িগল মগন 
হল ।  যরাইগহরাক, ওখরাগন একটরা খরািরার যদরাকরাগন মধ্রাহ্ন যভরাজ যিগর 
আমররা িললরাম, ‘সিধরা আগ্রা যিরাট্ট চসলগয়’ ।  

প্রায় সিগকল হল আগ্রা যিরাট্ট যপঁছগত ।  মরানুষ এিং ক্রাগমররার 

সটসকট কগর যভতগর ঢুকলরাম ।  িরাদশরার প্থম প্গজক্ট সছল এটরাই 
(১৫৬৫ যথগক ১৫৭৫)। এর পর জরাহরাগেীর আর তরার পর শরাহজরাহরান 
আগররা সকছু যযরাে কগরন ।  

আকিরী মহল, জরাহরাগেীর মহল, সদওয়রানী খরাি, সদওয়রানী আম, 
মুিমিরান িুজ্ট, শীষ মহল, যমরাসত মহল, সদল্ী দগররায়রাজরা, মীনরা িরাজরার 
ইত্রাসদ যমরােল আমগলর স্রাপত্ সশগল্পর এক অিরাধরারণ ঐসতহ্ ।                                          

এর যভতগর হরাঁটগত হরাঁটগত একিময় সনগজগক ইসতহরাগির 
অংশ মগন হয় ।  মুিমিরান িুগজ্ট শরাহজরাহরান ১৬৬৬ িরাগল যশষ 
সনঃশ্বরাি ত্রাে কগরন ।  জীিগনর যশষ আট িছর েৃহিন্দী ।  
িগেী একমরাত্র কন্রা জরাহরানরাররা ।  আপনজন িলগত আর যকউই 
যনই ।  উল্ যটরা সদগক যমুনরা পরাগড় সনগজর িৃসষ্ তরাজমহল ।  ওনরার 
ইগছির সিরুগদ্ধ মৃতু্র পর ওনরার যদহ যনৌকরা কগর যমুনরা পরার 
কগর তরাজমহগল মুমতরাগজর পরাগশ শরাসয়ত কররা হয় ।  তরাজমহগলর 
িিসকছু সিগমসরেকরাল একমরাত্র ওনরার সনগজর কির ছরাড়রা ।  ইসতহরাি 
করাউগক ক্ষমরা কগর নরা ।  ঔরগেগজগির মরগদহ অধুনরা মহরাররাগ্রের 
ঔরগেরািরাগদ এক যকরাগণ ।  িরাির–হুমরায়ুগনর পর আকির যরা 
শুরু কগরসছগলন, শরাহজরাহরান তরাগক চূড়রান্ত উচ্তরায় সনগয় যরান ।  
িসকিমিরািু ররাজকরাসহনীগত যমরােল িরাম্রাগজ্র যশষ অধ্রায় সনগয় ভরারী 
িুন্দর একটরা উপন্রাি সলগখসছগলন ।  

আকিগরর নরাম সনগয় যকরাসলয়রার িরাগহগির একসট িুন্দর 
ি্রাখ্রা – Observe the letters of this august name, how 
equitably proportioned and distributed are the four 
elements of the Universe –

alif  is  fire, kaf the water
ba is air and ra is earth . 
এই চরারসট শগব্দর িংসমশ্রগণ আকির শব্দসট বতসর । এর অথ্ট 

হল িি্টগশ্রষ্ । এই নরাগমর মরানুষগক পৃসথিীর যকরান শসক্ত পররাসজত 
করগত পরারগি নরা । আমরাগদর সহনু্দধগম্টর পঞ্চভূগতর মত ইিলরাগমর 
ি্রাখ্রা অনুযরায়ী শরীগরর চরারসট প্ধরান উপরাদরান ।  

দু সদন হগয় যেল ।  যহরাগটগল সিগর আমরার একমরাত্র করাজ 
দরাঁড়রাল একটরা রে্রাগভল এগজন্ট ধগর করালগকর মগধ্ যিনরারগির 
সটসকট কররা ।  আগ্রায় আকির িরাদশরার যডররা যদগখ মনটরা যিশ 
ভরাল হগয় যেল ।     

One day Emperor Akbar was inspecting the law and order situation in the kingdom. 
One of his ministers, who was jealous of Raja Birbal, complained that the Emperor gave 
importance only to Birbal's suggestions and all the otherministers were ignored. 

Akbar wanted the minister to know how wise Birbal was. 
There was a marriage procession going on. 
The Emperor ordered the minister to enquire whose marriage it was. The minister found 

out and walked towards the Emperor wearing a proud expression on his face. 
Then the king called Birbal and asked him too to enquire whose marriage was going on. 

When Birbal returned, Akbar asked the minister "Where are the couple going?" The minister 
said that the king had only asked him to enquire whose marriage was going on. 

Then Akbar asked Birbal the same question. "O My Majesty! They are going to the city 
of Allahabad," replied Raja Birbal. Now the King turned towards the minister and said, "Now 
do you understand why Birbal is more important to me? It is not enough if you complete a 
task. You have to use your intelligence to do a little more work.” The minister’s face fell. He 
had learnt the importance of being Birbal, the hard way.
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শ্রীমতী প্সমতরা মসল্গকর পসরচয় নতুন কগর যদিরার প্গয়রাজন 
মগন হয় যনই ।  িমস্ত পৃসথিী জুগড় িরাংলরাগপ্মী, িংসৃ্সতগপ্মী 
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কসিপুত্র রথী্রিনরাথ িরাকুগরর ি্সক্তেত িসচি ও পরিত্টীকরাগল 
সিশ্বভরারতীর প্করাশনরা সিভরাগের িগি্টরাচ্ আসধকরাসরক ।  পূি্টপল্ীগত 
িরাড়ী, তরাই িরাল্করাল যকগটগছ শরাসন্তসনগকতগনর পসরগিগশই ।  কথরা 
িলগত শুরু কররার িরাগথ িরাগথই প্রায় েরাগন হরাগতখসড় ।  মরাত্র দু 
আড়রাই িছর িয়গি করাকরা শ্রীযুক্ত সিশ্বসজৎ ররাগয়র  যকরাগল িগি 
েরান যশখরা শুরু ।  করাকরা ইটরাসলয়রান অে্টরান িরাসজগয় রিী্রিিগেীত 
ও রিহ্মিগেীত েরাইগতন ।  কসিগুরুর মৃতু্র দশ িছগরর মগধ্ই 
শরাসন্তসনগকতগন আনন্দ পরািশরালরায় পড়রাগশরানরা শুরু ।  মগন পগড় 
উপরািনরার িময় “তুসম আমরাগদর সপতরা” েরানসট যশখরা ।  েরাগনর 
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একরান্নিত্টী পসরিরাগর িমস্ত িংসৃ্তমনস্ সশসক্ষত মরানুষজনগক যপগয় 
অত্ন্ত খুশী ।  েরাগন কখগনরা অিুসিধরা হয় সন ।  িংসৃ্সত চচ্টরায় 
আরও উৎিরাহ যপগয়গছন ।  দুই কন্রা এখন সনগজগদর িংিরাগর 
ি্স্ত ।  তরারই মগধ্ তরাঁররা িংসৃ্সত চচ্টরা কগর ।  প্সমতরাসদ যিশীর ভরাে 
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িগলগছন, “Rabindra sangeet  is my way of life , এসটগক 
আলরাদরাভরাগি ভরািগত পরাসর নরা” ।  িসত্ই রিী্রিনরাথ ওনরার জীিগনর 
ধ্রুিতরাররা ।  কসিগুরুর ি্রাসতে, সিশরালত্ব, দুি্টলতরা, িংঘরাত, ি্সক্ত 
রিী্রিনরাথ ও মরানুষ রিী্রিনরাথ িি সমসলগয় যেগছ এক সিররাটগত্ব ।  
রিী্রিনরাথ সযসন িমস্ত ি্সক্তেত যশরাক, দুঃখ ও আনগন্দর উগদ্ধ্ট উিগত 
পরারগতন, তরাঁগক িুঝগত যেগল একটরা refinement  দরকরার ।  
তরাছরাড়রা রিী্রিিগেীগতর একটরা everlasting quality আগছ এিং 
একটু সশসক্ষত নরা হগল তরা যিরাঝরা কসিন ।  এই যহরাল প্সমতরাসদর 
দৃসষ্ভসগে ।  প্সমতরাসদর মগত িংসৃ্সতগপ্মীগদর করাগছ রিী্রিিগেীত 
যিঁগচ থরাকগি ।  রিী্রিনরাথ আমরাগদর িকগলর যথগক অগনক 
যিশী আধুসনক ও দূরদশ্টী সছগলন, তরাই এই েরান শরাস্তীয়িগেীগতর 
স্রাগন চগল যেগছ ।  কথরা একই থরাকগি, সকন্তু হয়ত িরা েরাওয়রার 
টেরাইল যন্ত্রিগেীগতর ি্িহরাগর িদল আিগি ।  জরাপরান প্িগগে এগি 
প্সমতরাসদর প্থগমই মগন যহরাল শ্রীমতী যতরাগমরাগকরা খরাগম্বর কথরা ।  
সতসন িতীথ্ট ।  জরানরাগলন শরাসন্ত যজিুর করাগছ ওনরার নরাম প্রায়ই 
শুগনগছন ।  জরাপরান িলগলই মগন হয় যচরী িুল, িুসজয়রামরা, সকগমরাগনরা 

পখ্াগ রবান্দ্রেঙাগ া শল্া শ্রীবগা পাবগা বালিনকর েনঙ াকছু কথাবাগ্া



We are not human beings on a spiritual journey. We are spiritual beings on a 
human journey. 

- Stephen Covey
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আসম যকিল েরান যেগয় যিড়রাই

পররা যমগয়ররা, অথিরা মগন হয় সিনয়, নম্তরা ও চরা উৎিি ।  জরাপরানী 
অক্ষর ছসির মত, ওনরাগক আকৃষ্ কগর ।  যভরাজনসিলরািী প্সমতরাসদ 
একিরার জরাপরাগন িগি িুসশ খরাওয়রার ইছিরা আগছ জরানরাগলন ।  

ঘুগর সিগর যযিি রিী্রিিগেীত িরার িরার মনগক টরাগন, তরা 
যহরাল ‘ঐ আিনতগল মরাসটর ‘পগর’, ‘আসম যহথরায় থরাসক শুধু েরাইগত 
যতরামরার েরান’, ‘কৃষ্ণকসল আসম তরাগরই িসল’, ‘সিপুল তরগে যর’, ‘যসদ 
যতরার ডরাক শুগন যকউ’, ‘যমরার হৃদগয়র যেরাপন সিজন ঘগর’, ‘আসম 
রূগপ যতরামরায় যভরালরাি নরা’ ।  

েরাগনর সু্ল চরাসলগয় যরাগছিন েত ২০ িছগররও যিশী ।  
সনগজর সু্ল বিতরাসলগক ২০০র ওপর ছরাত্রছরাত্রী আগছ ।  এছরাড়রা িহু 
িংস্রার িরাগথ জসড়ত ।  রিী্রিিগেীত ও ভরারতীয় িংসৃ্সতর করাগজ 
সনগজগক সিসলগয় সদগয়গছন িমূ্পণ্টভরাগি ।  যয িমস্ত িংস্রার িরাগথ 
প্সতসনয়ত কম্টরত যিগুসল যহরাল – Indian Council of Cultural 

Research, Ministry of External Affairsএর empanelled 
artist, Ministry of Cultureএর রিী্রিিগেীত সিগশষজ্, 
State Music Academyর Advisory Board Member ।  
রিী্রিভরারতী সিশ্বসিদ্রালগয়র িরাগথ যুক্ত, ররানীকুিী অরসিন্দ আশ্রগমর 
িরাগথ যুক্ত ।   সিসভন্ন জরায়েরায় যিৌদ্ধধম্ট ও রিী্রিিগেীগতর ওপর 
lecture demonstration কগরন ।  পৃসথিীর সিসভন্ন প্রান্ত যথগক 
ডরাক আগি ।  ভরারতীয় িংসৃ্সতর প্চরাগর আত্সনগয়রাে করগত 
যপগরগছন িগল আনসন্দত ।  শরাসন্তসনগকতগন পড়রাগশরানরার িময় ও 
পগর িহুিরার জরাপরাগনর কথরা শুগনগছন ও যিশ সকছু জরাপরানী মরানুগষর 
িংস্পগশ্টও এগিগছন। অথচ এখনও জরাপরাগন যযগত পরাগরন সন, 
জরাপরান যথগক কখনও আমন্ত্রণ পরান সন ।  তগি আশরা ররাগখন যয 
যকরানও সদন সনশ্য়ই জরাপরাগন যরাওয়রা হগি ।  

প্সমতরাসদর িরাগথ ঘগর িগি কথরা িলগত িলগত যচরাগখ 
পড়ল িহু িংখ্ক পুরস্রার, িমিরানপত্র ও ছসি ।  ঘগরর যকরাণরায় 
রিী্রিনরাগথর এক সিররাট প্সতছিসি ।  এই ঘরসটগতই উসন েরাগনর 

ক্রাি যনন ।  িহু যদশ যথগক িংগ্হ হগয়গছ নরানরারকগমর পরাথর, করাঁচ,  
করাি, সঝনুক অথিরা করােগজর কছিপ ।  এসট প্সমতরা সদর শগখর 
িংগ্হ ।  দুসট আলমরাসর যিরাঝরাই শুধু কছিপ ।  পরাগশর যদয়রাগল 
পসণ্ত জওহরলরাল যনগহরুর িরাগথ প্সমতরাসদর ছসি িরাল্করাগলর ।  
ঘগরর আিিরািপত্র িরা িরাজিজ্রায় িি্টত্রই ছরাপ রগয়গছ এক প্কৃত 
সশল্পীর ।  প্রায় এক ঘন্টরা িময় েল্প কগর যকরাথরা সদগয় যকগট যেল 
জরাসন নরা ।  িরাড়ী যিররার িময় আসম সিসমিত, আপু্ত ও অসভভূত 
এই অকল্পনীয় আশরাতীত িরাক্ষরাগত ।  মগন পগড় যেল যিই সচর 
পসরসচত েলরা ও িুর –  

 
“মহরাররাজ এসক িরাগজ, এগল হৃদয়পুরমরাগঝ 
 চরণতগল যকরাসট শশী িূয্ট মগর লরাগজ” ----                             
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রিহ্মচয্ট জীিন যশগষ অথ্টরাৎ ইউসনভরাসি্টসটগত পড়রাগশরানরার পি্ট 
চুসকগয় যখন চরাকসরগত ঢুকলরাম, যিই ১৯৭৭ িরাগল করারও 
হরাগত যমরািরাইল যিরান সছল নরা । ইন্টরারগনটও সছল নরা । 
যকরানও যকরানও যটসলসভশরাগনর পদ্টরায় িরাদরা ও করাগলরা ছরাড়রা 

আর যকরানও রে সছল নরা তখনও ।

তগি আমরার মগধ্ তখনও রগয় সেগয়সছল তরারুগণ্র সকছু 
আভরাি । িরাসড় যথগক যটেশন পয্টন্ত যদৌগড় যেগলও যতমন হরাঁপরাগত 
হত নরা । িরাররা ররাত যজগে মরাহজং যখলগত যকরানও আপসতি থরাকত 
নরা । একটরানরা ১০ ঘন্টরা অনরায়রাগি ঘুমরাগত পরারতরাম এিং সভন 
যদগশর ভরাষরা সশখগত সেগয় নতুন শব্দ মগন ররাখগত িড় একটরা কষ্ 
করগত হত নরা । 

তরারপর যদখগত যদখগত যকগট যেল ৩৫ িছর । অগক্টরািরার 
২০১২-যত হগি আমরার জীিগনর ৬০ িছর পূসত্ট । জরাপরান 
রিডকরাসটেং কগপ্টরাগরশন এনএইচগক-র সনয়ম অনুযরায়ী যি মরাগি 
হগত চগলগছ আমরার চরাকসরর অিিরান অথ্টরাৎ ঘগট যরাওয়রার কথরা 
সছল েৃহস্ জীিন যশগষ িন্ন্রািী জীিগন প্গিগশর । সকন্তু যিসট 
কথরার কথরা । জরাতীয় অিির ভরাতরা প্কগল্প অিুসিধরা যদখরা যদওয়রায় 
িরকরার যকরাম্পরানীগুগলরাগক িুপরাসরশ নরামক ধমক সদগত শুরু কগরগছ 
যয যতরামররা যতরামরাগদর কম্টীগদর ৬৫ িছর পয্টন্ত চরাকসরগত িহরাল 
ররাখ । তরাহগল যপনশগনর জরাতীয় তহসিগল ভরাগেন ধরগি নরা, িুগড়রা 
কম্টীগদর কম যিতন সদগয় যতরামরাগদর খরচরাও যরাগি কগম । িুতররাং 
আরও ৫ িছর যিগড় যেল আমরার চরাকসরর যময়রাদ । 

তগি অিির যতরা অিিরই । আমরার চরাকসর জীিগনর িণ্টনরা 
সদগয় ৩৫ িছর ধগর চগল আিরা িুদীঘ্ট িরাগক্ একিরার যয দরাঁসড় 
িসিগয় যদওয়রা হগি, তরাগত যকরানও ভুল যনই । যলরাগক িগল,  িময় 
চগল যরায় তীরগিগে । তগি যত যিশী ক্ষণ উগড় যরায়, ততই তীর 
যিে হরাররাগত িরাধ্ । মরানুগষর জীিগনর যক্ষগত্র যত িয়ি িরাগড়, 
ততই েসত িঞ্চরার কগর িমগয়র য্রাত । ৩৫ িছর চগল যেল দ্রুত, 
সিগশষ কগর যশগষর সদগক সদনগুসল যকগট যরায় যচরাগখর সনগমগষ । 
অন্ সদগক অিশ্ িুখ-দুঃখ সিসভন্ন সৃ্সতগত ভররা এই িছরগুসল । 
আজ যরসডও জরাপরাগনর িরাংলরা সিভরাগে যকগট যরাওয়রা সদনগুসলর সৃ্সত 
যররামন্থন করি ।    

হিরাৎ চরাকসর যজরাটরাগনরা –
আসম সিশ্বসিদ্রালগয় সহসন্দ পগড়সছলরাম । তগি সিশ্বসিদ্রালগয়র 

তৃতীয় িছগর িরাংলরা যশখরার িুগযরাে হয় এিং তরার পর যথগক সহসন্দর 
যচগয় িরাংলরার প্সত যিশী যঝরাঁক অনুভি করগত লরােলরাম । স্বপ্ন 
যদখগত শুরু করলরাম িরাংলরা ি্িহরার কররা যরায়, এমন চরাকসরগত 
যঢরাকরার । সকন্তু যিই আশরা মগন হগয়সছল এগকিরাগর অিরাস্তি, 
করারণ তখনকরার জরাপরানী িমরাগজ িরাংলরার যতমন চরাসহদরা সছল নরা 
(যসদও এখনও পসরসস্সতর যতমন পসরিত্টন হয় সন )। তগি এক 
অপ্ত্রাসশত ঘটনরা ঘগট যেল । একসদন সিশ্বসিদ্রালগয়র অসিগি 
সেগয়সছলরাম যকরানও একটরা করাগজ । হিরাৎ যদসখ একটরা যনরাসটি 
যদয়রাগল যিঁগট যদওয়রা আগছ আর যিখরাগন যলখরা আগছ এনএইচগক 
বিগদসশক যিতরার িম্প্রচরার যরসডও জরাপরাগনর িরাংলরা সিভরাগে কম্টী 
সনগয়রাগের কথরা । এটরাগক িরাংলরায় সক িগল ? যমঘ নরা চরাইগতই 

জল ? িসত্ িলগত সক, তখন যমঘও চরাওয়রা হয় সন । যরা যহরাক, 
এনএইচগক-যত যটসলগিরান কগর জরানগত পরারলরাম , িরাংলরা সিভরাগের 
এক প্গযরাজকগক পরাসরিরাসরক করারগণ চরাকসর ছরাড়গত হওয়রায়, তরার 
পদসট খরাসল হগয় যেগছ । সনসবি্টধরায় দরখরাস্ত করলরাম যিই পগদর 
জন্ । সলসখত পরীক্ষরা এিং যমৌসখক পরীক্ষরার পর যপগয় যেলরাম 
িরাংলরা সনগয় “স্বগপ্নর” চরাকসর ।

যরসডও জরাপরাগনর িহকম্টীররা ---

আসম যখন এনএইচগক-যত করাজ শুরু কসর, তখন িরাংলরা 
সিভরাগে দুজন জরাপরানী প্গযরাজক ছরাড়রা কগয়কজন িরাগেরালী করাজ 
করসছগলন অনুিরাদক ও যঘরাষক সহিরাগি । তরাঁগদর মগধ্ সছগলন 
কল্রাণ দরাশগুতে ও জয়শ্রী চগট্টরাপরাধ্রায়, যরাঁগদর আসম আগে যথগক 
সচসন । ১৯৭৫ িরাগলর গ্ীমিকরাগল যটরাসকও সিগদশী ভরাষরা সিশ্বসিদ্রালগয় 
আগয়রাসজত যয সিগশষ প্সশক্ষণ কম্টিূসচগত আমরার িরাংলরায় হরাগতখসড় 
হগয়সছল, তরাগত তরাঁররা দুজন সশক্ষক সহগিগি অংশ সনগয়সছগলন । 
কম্টিূসচসট যশষ হওয়রার পগরও কল্রাণদরা যস্বছিরায় আমরাগদর িরাংলরা 
চচ্টরায় িরাহরায্ কগরসছগলন । যচনরা মুখ থরাকরাগত নতুন পসরগিগশ 
সনগজগক মরাসনগয় সনগত আমরার যকরানও অিুসিধরা হয় সন । 

িরাংলরায় অ-আ-ক-খ পড়গত পরারগলও সিস্তরাসরত সকছুই জরানতরাম 
নরা । তরাই অনুিরাদকররা যয ইংগরজী স্রিপ্ট িরাংলরায় সলখগতন, যিগুসল 
সনগয় সনগজর মত কগর চচ্টরা শুরু করলরাম । অগচনরা শগব্দর মরাগন 
ও তরার ি্িহরার খরাতরায় টুগক ররাখগত শুরু করলরাম । অন্ সদগক 
করাগজর িরাঁগক খিগরর অনুিরাগদর অনুশীলনও করগত থরাকলরাম । 
আমরাগক যরসমংটন যকরাম্পরানীর পুরগনরা িরাংলরা টরাইপররাইটরার যদওয়রা 
হয় । তরা সদগয় অনুিরাগদর অনুশীলন করগত থরাকলরাম । অনুিরাগদর 
অনুশীলগন সনউজ িুগলসটন ি্িহরার করতরাম । িংিরাগদ ি্িহৃত শব্দ 
যমরাটরামুসট সনধ্টরাসরত িরা অগপক্ষরাকৃত িীসমত । তরার জন্ অনুিরাগদর 
চচ্টরায় িুসিধরা হগয়সছল । 

তগি ভরাষরার দক্ষতরা িরাড়রাগনরায় িি যথগক যিশী িহরায়ক 
হগয়সছল িরাগেরালী িহকম্টীগদর িগগে কগথরাপকথগনর িুগযরাে । জরাপরানী 
ভরাষরার সিগশষজ্ কল্রাণদরা যতরা িগটই, অন্রান্ িহকম্টীররাও চমৎকরার 
জরাপরানী ভরাষরা জরানগতন , সকন্তু তরাঁররা আমরার িগগে িরাংলরাগতই কথরা 
িলগতন । অগনক িময় তরাঁগদর কথরা িুঝগত আমরার অিুসিধরা হত, 
সকন্তু তরাঁররা বধয্ট হরাররান সন । এভরাগি আগস্ত আগস্ত িরাংলরাটরা সশগখ 
যিললরাম । 

শরাসন্তসনগকতগন ---
১৯৮২ িরাগল শরাসন্তসনগকতগন সেগয় িরাংলরা যশখরার িুগযরাে 

পরাই । যরসডও জরাপরাগন কম্টরত জরাপরানী প্গযরাজকগদর সিগদগশ সেগয় 
ভরাষরা সশগখ আিরার অনুমসত যদওয়রা হগয় থরাগক । আমরার দুজন 
সিসনয়র প্গযরাজক কলকরাতরায় সেগয়সছগলন ভরাষরা সশখগত । আসম 
অিশ্ শরাসন্তসনগকতগন যযগত যচগয়সছলরাম । তখনও রিী্রিনরাগথর 
যলখরা যতমন পড়তরাম নরা । পড়গত পরাররার মত যযরাে্তরাও সছল 
নরা । সকন্তু যলরাগকর মুগখ যশরানরা শরাসন্তসনগকতগনর পসরগিশ আমরাগক 
আকৃষ্ কগর । সিশ্বভরারতী কতৃ্টপগক্ষর অনুগমরাদন সনগয় যকরানও 
রকগম সভিরা যযরােরাড় কগর শরাসন্তসনগকতগনর উগদ্গশ্ রওনরা হগয় 
যেলরাম ১৯৮২ িরাগলর যিগপ্টম্বর মরাগি । শরাসন্তসনগকতগন সেগয় 
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যরসডও জরাপরাগনর িরাংলরা সিভরাগে ৩৫ িছর

যদসখ, যিখরাগন সিগদশীগদর জন্ যয িরাংলরার ক্রাশ চরালু আগছ, তরার 
যররাল খরাতরায় আমরার নরাম যনই । আিগল যিই ক্রাগির যময়রাদ ১ 
িছর হগলও আমরাগক যরসডও জরাপরান পরাসিগয়গছ মরাত্র ৬ মরাগির 
জন্ । তরাই তরাররা আমরাগক সিগদশীগদর ক্রাগি ভসত্ট হিরার অনুমসত 
সদগত পরাগরসন, যসদও সভিরা পরাওয়রার িুসিধরার জন্ কতৃ্টপক্ষ আমরাগক 
শরাসন্তসনগকতগন আিরার অনুমসত সদগয়সছল । সিপগদ পগড় যেলরাম । 
সনরুপরায় হগয় সিশ্বভরারতীর জরাপরানী ভরাষরার অধ্রাপক িরাইসজ 
মরাসকগনরার করাগছ সেগয়সছলরাম তরাঁর পররামশ্ট সনগত । আমরার কথরা শুগন 
সতসন সিশ্বসিদ্রালয় কতৃ্টপগক্ষর িগগে কথরা িগলন এিং তরাররা িরাংলরার 
অধ্রাপক যিরাগম্রিনরাথ িগন্দ্রাপরাধ্রাগয়র িগগে আমরার পসরচয় কসরগয় 
সদগলন । যিরাগমন দরার িগগে যদখরা করগত যেগল সতসন িলগলন, সতসন 
আমরাগক যদগখসছগলন যযসদন সিগদশীগদর ক্রাগশ যঢরাকরার অনুমসত নরা 
যপগয় হতরাশ হগয় যিসরগয় এগি অসিি ভিগনর িরামগনর সিঁসড়গত 
মরাথরায় হরাত সদগয় িগিসছলরাম । তরাঁর করাগছ ি্সক্তেতভরাগি িরাংলরা 
যশখরার কথরা সিক যহরাল । িতেরাগহ ৩ সদন িধে্রার পর তরাঁর িরাসড়গত 
আমরার জন্ ক্রাশ িিগতরা । ইগতরামগধ্ ৫ িছর িরাংলরা চচ্টরার অসভজ্তরা 
সছল আমরার । তিুও আমরার িরাংলরায় যিশ সকছু ত্রুসট সছল । যিগুগলরা 
িংগশরাধন কগর সদগলন যিরাগমন দরা । প্থম সদন আমরার িরাংলরা শুগন 
সতসন সজজ্রািরা কগরগছন, “যকরাথরায় িরাংলরা সশগখছ তুসম” ? যরসডও 
জরাপরাগনর িরাংলরা সিভরাগে যয কগয়ক জন যঘরাষক সছগলন, তরাঁগদর 
মগধ্ এক জগনর জন্ম চট্টগ্রাগম । তরাঁর কথরা শুগন ও তরাঁর িগগে কথরা 
িগল আমরার উচ্রারণ খরাসনকটরা তরাঁর মগতরা হগয় সেগয়সছল । যিই 
ভরাষরার টরান যিরাগমন দরার করাগন যলগেসছল । 

সতসন আমরার পরাি্িই সহিরাগি যিগছ সনগলন রিী্রিনরাগথর 
“যছগলগিলরা” । সকন্তু সতসন িি িময় মূল রচনরা আঁকগড় ধগরন সন, 
িরং যলখরার মগধ্ যসদ যকরানও বিসশষ্্পূণ্ট প্করাশ ভসগে পরাওয়রা যযত, 
অথিরা সিসভন্ন ভরাগি ি্িহৃত গুরুত্বপূণ্ট শব্দ আিত, তরাহগল যিগুগলরার 
মরাগন, অন্তসন্টসহত অনুভূসত ও প্গয়রাে-বশলী সনগয় সিস্তরাসরত িুসঝগয় 
সদগতন । এই ভরাগি যশখরাগনরার পদ্ধসতগক সতসন সনগজই িলগতন 
“এগলরাগমগলরা যশখরাগনরা” । প্থম সদগক আসম ধগর সনগয়সছলরাম 
এগলরাগমগলরাভরাগি যশখরাগনরা মরাগন সিস্তরাসরত ও ি্রাপকভরাগি যশখরাগনরা । 
পগর একসদন কলকরাতরায় আমরার পসরসচত এক জন িরাগেরালীগক 
িললরাম যয মরাষ্রারমশরাই আমরাগক এগলরাগমগলরাভরাগি যশখরাগছিন । 
কথরাটরা শুগন সতসন যকন ভ্রু কুঁচগকসছগলন তখন িুঝগত পরাসর সন । 
সকন্তু পগর যখন িুঝগত পরারলরাম কথরাটরা যিরাগমন দরা সিনয় কগর 
িগলসছগলন, তখন অত্ন্ত লসজ্ত হগয় পসড় । যিরাগমন দরার করাগছ 
সশখগত যপগরসছ িরাংলরা ভরাষরা কত িমৃদ্ধ, বিসচত্র্ময় ও আকষ্টণীয় । 
শরাসন্তসনগকতগন সছলরাম মরাত্র ৬ মরাি, সকন্তু এই অল্প সদগনর অসভজ্তরা 
িরাংলরাগক আরও আমরার করাগছ সনগয় আিগত, ভরাষরাটরাগক আরও 
আপন কগর সনগত িহরায়ক হগয়সছল । 

অধ্রাপক আজুমরা --- 
শরাসন্তসনগকতন যথগক জরাপরাগন সিগর আসি ১৯৮৩ িরাগলর 

মরাচ্ট মরাগি । সিগর এগি প্থম প্থম ভরাল লরােত নরা । আমরাগদর 
িরাগেরালী যশ্ররাতরাররা যরসডও জরাপরাগনর করাগছ কী রকম অনুষ্রান, কী 
ধরগণর পসরগিশনরা আশরা করগছন, ৬ মরাগির অসভজ্তরার আগলরাগক 
যি কথরা ভরািগল মগন হত যশ্ররাতরাগদর যিই আশরা যমটরাগত আমররা 
অপরারে । িিরার িরামগন যখরালরাখুসল যিই অনুভূসতর কথরা িলগত 
সেগয় সিসনয়রগদর িকুসন যখগত হগয়সছল । তগি তরাঁররা যরাই িলুন নরা 
যকন, যরসডও জরাপরাগন চরাকসর চরাসলগয় যরাওয়রার জন্ আমরার এমন 
সজসনি অিশ্ই খঁুগজ যির কররা প্গয়রাজন সছল যরা আমরার মগধ্ 
করাগজর সৃ্পহরা ও সূ্সত্ট যজরােরাগি এিং করাজ যথগক আনন্দ যপগত 
িরাহরায্ করগি । 

এমনই এক সদন অধ্রাপক করাজুও আজুমরা এনএইচগক-যত 
এগলন যকরানও করাগজ । তখন জরাপরাগনর এই স্বনরামধন্ রিী্রি 
েগিষগকর িগগে প্থম পসরচয় । প্থগম সতসন আমরার কথরায় যতমন 
আগ্হ যদখরান সন । সকন্তু আসম শরাসন্তসনগকতগন সছলরাম যজগন হিরাৎ 
তরাঁর মগনরাভরাি িদগল যেল । সতসন জরাপরানী িমরাগজ খুি সমশুগক 
সছগলন নরা । সকন্তু যয যকরানও িরাগেরালীগক ভরালিরািগতন এিং িরাংলরার 
িগগে িম্পসক্টত িি সকছুগক আদর করগতন । আসম তরাঁর পুগররাগনরা 
িধুে যিরাগমন দরার করাগছ িরাংলরা সশগখসছ যজগন আরও খুশী হগয়গছন । 
তরার পর তরাঁর িগগে আমরার ঘসনষ্ যযরােরাগযরাে শুরু হয় । অধ্রাপক 
আজুমরা প্রায় প্গত্ক িছর যটরাসকওগত রিী্রি জয়ন্তী করগতন তরাঁর 
সনগজর উগদ্রাগে এিং সিশ্বভরারতী যথগক সিসশষ্ সশল্পী ও পসণ্ত 
ি্সক্তররা তরাগত আমসন্ত্রত হগয় জরাপরাগন আিগতন । এক িময় সতসন 
ভরারত ও িরাংলরাগদশ যথগক নরামকররা যলখক ও িুসদ্ধজীসিগদর আমন্ত্রণ 
কগর জরাপরান-িরাংলরা িরাসহত্ িগমিলগনর আগয়রাজন কগরন । তরাগত 
যলখক িুনীল েগগেরাপরাধ্রায় এিং হরায়রাত্  মরাহমুদররা অংশ সনগয় জরাপরানী 
িরাসহসত্ক ও েগিষকগদর িগগে িরাংলরা ভরাষরা ও জরাপরানী িরাসহত্ 
সনগয় তুলনরামূলক আগলরাচনরা কগরন । আসম এই িি অনুষ্রাগন সেগয় 
আমরাগদর যরসডওর জন্ প্সতগিদন বতসর কগরসছলরাম । কখনও 
কখনও তরাঁর িহকরারী সহিরাগি করাজ কগরসছ । এই িগির মরাধ্গম 
রিী্রিনরাথ, িরাগেরালী ও িরাংলরা ভরাষরার প্সত আজুমরা যিনগিইগয়র 
েভীর ভরালিরািরা এিং যিই ভরালিরািরার িসহপ্্টকরাশ খুি করাছ যথগক 
যদখরার িুগযরাে হগয়সছল আমরার । সতসন িরাংলরাগক যয এত আপন 
কগর সনগত যপগরগছন, যিটরা আমরাগক অসভভূত কগর এিং তরাঁর 
একসনষ্তরা একসট আদশ্ট সহিরাগি আমরার মগন স্রান পরায় । িুগযরাে 
যপগয় অধ্রাপক আজুমরাগক যক্রি কগর জরাপরাগন রিী্রি চচ্টরার সিষগয় 
আমরাগদর অনুষ্রাগন তুগল ধসর এিং তরাগত যশ্ররাতরাগদর করাছ যথগক 
অনুকূল িরাড়রা পরাওয়রা যরায় । তখন মগন হল, যরসডও জরাপরাগন করাজ 
কররার মরাগন খুঁগজ যপলরাম ।

রিী্রিনরাগথর ৫০ তম মৃতু্ িরাসষ্টকী ---
১৯৯১ িরাল সছল কসিগুরুর ৫০ তম মৃতু্ িরাসষ্টকী । এই 

সিগশষ িছর উপলগক্ষ রিী্রিনরাথ ও জরাপরাগনর িম্পক্ট সনগয় 
ধরাররািরাসহক অনুষ্রান প্চরাগরর উগদ্রাে সনই । রিী্রিনরাথ যমরাট ৫ 
িরার জরাপরান এগিসছগলন । িিরকরাগল সতসন যযখরাগন সেগয়সছগলন, 
যিই িি জরায়েরা ঘুগর তরাঁর পদসচহ্ন খুঁজলরাম । অনুষ্রান-পসরকল্পনরার 
জন্ যয আজুমরা যিনগিই-এর িরাহরায্ ও পররামশ্ট সনগয়সছলরাম, যি 
কথরা িলরাইিরাহুল্ । এই সনগয় মরাগি যমরাটরামুসট একটরা কগর অনুষ্রান 
বতসর করতরাম । প্থম অনুষ্রানসট সছল অধ্রাপক আজুমরার িগগে 
িরাক্ষরাতকরার, যযখরাগন সতসন কসিগুরুর িগগে জরাপরাগনর িম্পগক্টর 
সিষগয় সিস্তরাসরত িগলসছগলন । তরার পগরর অনুষ্রাগনর জন্ আসম 
ইগয়রাগকরাহরামরার িরানগকই-এন উদ্রাগন সেগয়সছলরাম । ১৯১৬ িরাগল 
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প্থম জরাপরান িিগরর িময় রিী্রিনরাথ যমইসজ আমগলর িড় যরশম 
ি্িিরায়ী িরানগকই হরাররার সনম্টরাণ কররা জরাপরানী ধরাঁগচর এই িুন্দর 
িরােরাগনর একসট িরাসড়গত কগয়ক মরাি অিস্রান কগরন । সতসন যযখরাগন 
থরাকগতন, যিই িরাসড় আর যনই । তিু যিই িরাসড়সট যযখরাগন সছল, 
যিই সটলরার চূড়রায় দরাঁসড়গয় আমরার মগন হগয়সছল যযন রিী্রিনরাগথর 
িরাসন্নগধ্ আিগত যপগরসছ । 

যিই ১ িছগরর মগধ্ ঘুগরসছ আরও নরানরা জরায়েরা, নরানরান 
যলরাগকর িগগে যদখরা কগর তরাঁগদর িরাক্ষরাতকরার সনগয়সছ । একিরার 
আজুমরা যিনগিই-এর িগগে ইগয়রাগকরাহরামরাগত যরভরাগরণ্ ৎিুগশরা 
সিগয়রাগদরার িগগে যদখরা করগত সেগয়সছলরাম । তখন তরাঁর িয়ি ৯০-
এর করাছরাকরাসছ । এই জরাপরানী যিৌদ্ধ পুগররাসহত ১৯৩০এর দশগক 
শরাসন্তসনগকতগন সেগয়সছগলন িংসৃ্ত ভরাষরা সশখগত । সতসন রিী্রিনরাথগক 
শুধু যয করাছ যথগকই যদগখসছগলন, তরাই নয়, সিশ্বভরারতীগত জরাপরান 
ভিন প্সতষ্রা কররার যয অনুগররাধ কসি তরাঁগক জরাসনগয়সছগলন, সিগয়রাগদরা 
জরাপরাগন সিগর আিরার পরও তরা কখনও যভরাগলন সন । তগি যুগদ্ধর 
ডরামরাগডরাল, যুদ্ধ পরিত্টী সিশৃঙ্খলরা ও সনগজর জীিন িংগ্রাগমর জন্ 
গুরুগদগির ইছিরা িরাস্তিরাসয়ত কররা তরাঁর পগক্ষ দুরূহ ি্রাপরার হগয় 
ওগি । আসম যখন যরভরাগরণ্ সিগয়রাগদরার িগগে যদখরা কসর, তত সদগন 
সতসন শরাসন্তসনগকতগন সনপ্পন ভিন েগড় যতরালরার জন্ শুভরাকরাঙ্খীগদর 
আহ্রান কগর প্গয়রাজনীয় তহসিল িংগ্হ অসভযরান হরাগত সনগয়গছন । 
১৯৯৪ িরাগল শরাসন্তসনগকতগনর এক যকরাণরায় সনপ্পন ভিন প্সতসষ্ত 
হয় । অিশ্ সিগয়রাগদরা রিী্রিনরাথগক যদওয়রা প্সতশ্রুসতর িরাস্তিরায়ন 
যদগখ যযগত পরাগরন সন । সনপ্পন ভিন প্সতসষ্ত হওয়রার আগের িছর 
সতসন পরগলরাকেমন কগরন । 

রিী্রিনরাগথর পদরাকি অনুিরগণর জন্ যয কসট জরায়েরা ঘুগরসছ, 
যিগুগলরার মগধ্ ইিরাররাসক যজলরার ইযুররার কথরা সিগশষভরাগি মগন 
আগছ । আধুসনক যুগে িরাংলরার িগগে জরাপরাগনর িম্পগক্টর িূত্রপরাত ঘগট 
রিী্রিনরাগথর িগগে সচন্তরাসিদ্  ও সশল্প িমরাগলরাচক যতন্ সশন ওকরাকুররার 
িধুেগত্বর মধ্ সদগয় । যতন্ সশন তরাঁর যিৌন্দয্ট্ যিরাধগক িরাস্তি আকরার 
যদওয়রার প্গচষ্রায় সশষ্স্রানীয় সচত্রকরগদর সনগয় ইযুররাগত সনহন  
সিজুৎিুইন িরা জরাপরান চরারুকলরা িংস্রা প্সতষ্রা কগরন । রিী্রিনরাথ 
তরাঁর প্থম জরাপরান িিরকরাগল ইযুররাগতও যরান । যতন্ সশন তরার ৩ 
িছর আগে ১৯১৩-যত পরগলরাকেমন কররায় রিী্রিনরাথ তরাঁগক আর 
যদখগত নরা যপগলও, যতন্ সশগনর সনম্টরাণ কররা ভিনগুসল পসরদশ্টগনর 
িুগযরাে হগয়সছল কসির । িরাসড়গুসলর একসটর নরাম যররাকেরাকুগদরা । 
এই যছরাট্ট এিং িুন্দর ৬ যকরাণরার ভিনসট সনম্টরাণ কররা হয় এগকিরাগর 
িমুদ্র যঘঁগষ । জীসিতকরাগল এখরাগন িগি ধ্রান করগতন ও চরা যখগতন 
যতন্ সশন ওকরাকুররা । রিী্রিনরাথও িরাসড়র সভতগর সেগয় িগি সকছুক্ষণ 
তরাঁর শ্রগদ্ধয় িধুের সৃ্সত যররামন্থন কগরসছগলন । 

ইযুররাগত রিী্রিনরাগথর আরও সৃ্সত রগয় যেগছ । তরার একসট 
রিী্রিনরাথ যযখরাগন ররাসত্র যরাপন কগরসছগলন, যিই িরাসড় । জরাপরান 
সশল্পকলরা িংস্রার চতিগরর মগধ্ থরাকরা এই িরাসড়সটর মরাসলকরানরা পগর 
যতন্ সশগনর এক যনৌকরা-মরাসঝ (যতন্ সশগনর িখ সছল িমুগদ্র মরাছ 
ধররা)-যক যদওয়রা হয় । আসম যিখরাগন সেগয় যদসখ, যিই মরাসঝর 
উতিররাসধকরারীর ত্বেরািধরাগন িরাসড়সট রগয় যেগছ এিং তরাগদর গুদরাম 
ঘর সহিরাগি ি্িহৃত হগছি । রিী্রিনরাগথর যকরানও প্সতকৃসত যদখগত 
পরাইসন ঐ িরাসড়গত । 

আসম যখন সেগয়সছলরাম, তরার পর চগল যেগছ ২০ িছগররও 
যিশী িময় । েত িছর উতিরপূি্ট জরাপরাগন আঘরাত হরানরা মহরাভূসমকম্প 
জসনত ৎিুনরাসমর যঢউ ইযুররাগতও আক্রমণ কগর এিং মুহূগত্টর মগধ্ 
যররাকেরাকুগদরা ভিনসট ভরাসিগয় সনগয় যরায় । স্রানীয় যলরাকজগনর যচষ্রায় 
ভিনসট এ-িছর পুনসন্টমরাণ কররা হয় । অন্ সদগক, রিী্রিনরাথ যয 

ঘরসটগত সছগলন, যিটরার কী হগয়গছ, জরাসন নরা । অিিগর যরাওয়রার 
আগে সকছু সদন ছুসট পরাওনরা আগছ, ভরািসছ তরার িবি্িহরার কগর এক 
সদন ইযুররা যথগক ঘুগর আিি । 

িরাগেরালীগদর মরাগঝ ---
৩৫ িছগরর চরাকসর জীিগন অগনক যলরাগকর িগগে পসরচয় 

হগয়গছ । নরামী-অনরামী িহু যলরাগকর িরাগথ যচনরাগশরানরা হগয়গছ । 
অসিগির যডগস্র ড্য়রাগর জগম ওিরা যনম-করাগড্টর িংখ্রা হয়ত ১ 
হরাজরার ছরাসড়গয় যেগছ । েণমরাধ্গম করাজ কররার অন্তম িুসিধরা 
যহরাল সিসশষ্ যলরাকগদর িগগে যদখরা-িরাক্ষরাগতর িুগযরাে পরাওয়রা । 
যরাঁগদর িগগে িররািসর কথরা িগলসছ, তরাঁগদর মগধ্ আগছন িরাংলরাগদগশর 
প্ধরানমন্ত্রী যশখ হরাসিনরা, িরাগিক প্ধরানমন্ত্রী খরাগলদরা সজয়রা,  পসশ্ম 
িরাংলরার প্রাক্তন মুখ্মন্ত্রী িুদ্ধগদি ভট্টরাচরায্ট প্মুখ । িরাসহসত্কগদর 

মগধ্ িুনীল েগগেরাপরাধ্রায়, শরামিুর ররাহমরান, নিনীতরা যদিগিন এিং 

হুমরায়ুন আহগমদ, সযসন সকছু সদন আগে পরগলরাকেমন কগরগছন । 
িগেীত ও অন্রান্ সশল্পীগদর মগধ্ প্য়রাত ভূগপন হরাজরাসরকরা, িসরদরা 
পরারভীন, রুনরা লরায়লরা, িরাসিনরা ইয়রািসমন, পরগলরাকেত উৎপল 
দতি, মমতরাশংকর ও আরও অগনগক । এই িি প্খ্রাত যলরাকগদর 
পরাশরাপরাসশ িরাধরারণ যশ্ররাতরাগদর িরাগথ পসরসচত হওয়রার আনন্দও 
যকরানও মগতই কম নয় । সকছু সদন আগে িরাংলরাগদগশ যিড়রাগত 
সেগয়সছলরাম । যযখরাগন সেগয়সছ িি জরায়েরায় যরসডও জরাপরান িরাংলরা 
সিভরাগের যশ্ররাতরাগদর িগগে যদখরা হগয়গছ । আসম আিসছ যজগন তরাঁররা 
আমরার জন্ অগপক্ষরা করসছগলন । যিকথরা যজগন খুি ভরাল লরােল । 

আমরার িরাগেরালী িধুেগদর কথরা িলগত যেগল িরাগেরালী িহকম্টীগদর 
কথরা ভুলগল চলগি নরা । অসিগি িি িময় িহকম্টীগদর িরাগথ যদখরা 
করসছ, তরাঁগদর িগগে িরাংলরায় কথরা িলসছ । এটরা শুধু িরাংলরা ভরাষরা 
আয়তি কররায় িহরায়ক হগছি তরাই নয়, িরাগেরালীগদর মনুষ্ত্বগিরাধ ও 
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যরসডও জরাপরাগনর িরাংলরা সিভরাগে ৩৫ িছর

িরাগেরালী িংসৃ্সত জরানরার িুগযরােও হগছি । জরাপরাগন অন্ যকরাথরাও 
এরকম পসরগিশ পরাওয়রা যরাগি িগল মগন হয় নরা । সনগজ যকরানও 
যচষ্রা নরা করগলও যররাজ িরাংলরা ভরাষরার শব্দ-তরগগের মরাগঝ যভগি 
যযগত পরারসছ ... যিটরাই আমরার পগক্ষ পরম আনগন্দর ি্রাপরার । 

যযসদন িরাংলরাগক আমরার জীিনিগেী কগরসছলরাম, তখন যথগক 
৩৫ িছর অসতিরাসহত হল । এনএইচগক-র কম্টী সহিরাগি হয়ত 

সিগশষভরাগি উগল্খগযরাে্ সকছুই অজ্টন করগত পরাসরসন । েৃহস্থ্ 
সহিরাগি দরাসয়ত্ব যথরাযথ পরালন করগত যপগরসছ সকনরা জরাসননরা । তিুও 
আসম এখন সনগজগক ধন্ মগন করসছ ... িরাংলরাগক যিগছ সনগয় মন্দ 
কসরসন,  যিকথরা যভগি । 

       

“A street-hawker had on his head a basket full of empty bottles, as he walked along to 
the bazaar. 

“He hoped to sell the lot at a profit of ten rupees and, in ten days, he calculated his earnings 
could accumulate to a hundred rupees. With that as capital, he planned to switch on to more 
profitable deals and imagined to make a pile of a lakh of rupees in a few months and then 
build a bungalow with a lovely garden tended by a regiment of servants, beaming all round 
the house. There, he saw himself on a sofa in the greenery playing with his grandchildren.

"As he was engrossed in that charming scene, suddenly he saw among his grandchildren, 
the children of one of the servants; he got angry at this unwanted intrusion. Believing his 
fantasy to be a reality, he suddenly grabbed the child and gave it a swift hefty push, only to 
find that the basket of bottles had fallen on the road and all hopes of even the ten rupees lost!”

- Heart to Heart, Volume 8 Issue 08, Aug 2010
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আাবষার

-  গপে চকবগবগপে চকবগব

আাবষার

“আ
ছিরা িলগতরা, আমররা যখন যকরানও সজসনি 
সচসিগয় খরাই, তখন দরাঁগতর ওপগরর পরাসটটরা 
নগড় নরা সনগচর পরাসটটরা” ? তরারপর একটরা 
আগুেল তুগল িলগলরা, “নরা, নরা, মুগখ হরাত যদওয়রা 

চলগি নরা”। আসম িললরাম, “যকন, ওপগররটরা” ? ও িলগলরা, “হরাঃ 
হরাঃ, এই যতরা, সনগজর মুখ যকমন কগর নগড় তরাও যভগি যদসখি সন ?  
যন, এিরার হরাত সদগয় দ্রাখ” । 

এই আমরার যছগলগিলরার িধুে, িরামু । যছগলগিলরা যথগকই 
যিশ যমধরািী । িি ি্রাপরাগরই খুি উৎিরাহী, আর িি সকছু জরানরার 
খুি আগ্হ । তগি ওর িিগথগক সিগশষত্ব সছল নতুন সকছু একটরা 
আসিষ্রার কররার প্িল ইছিরা । 

যিই িয়ি যথগকই কতরকগমর পরাসপ্টচুয়রাল ইসজিন, মরাগন যরা 
সকনরা যকরানও ইধেন ছরাড়রাই সনরিসধ চলগত পরাগর, এমন একটরা সকছু 
িরানরাগনরার হরাজরার ি্থ্ট যচষ্রা কগরও, এই িয়গিও যি হরাল ছরাগড় 
সন । িরাসড় ভসত্ট নরানরান আধ-যশষ কররা মগডল, তরাগরর টুকগররা, ভরােরা 
সপসিসি আর যিরালরার প্রাগনল । সচগলগকরািরার ঘরটরাই ওর প্ধরান 
েগিষণরােরার । ওখরাগন যয কতরকগমর ভরােরা যমসশন যি জগড়রা কগরগছ 
তরার সহগিি যনই । তগি আজকরাল ওর সচন্তরা অগনকটরা প্্রাকসটকরাল 
এিং িরাসণসজ্ক । িিগথগক যিশী দুসশ্ন্তরা ওর সচগনগদর সনগয় । ও 
কষ্ কগর আসিষ্রার করগি আর সচগনররা এক িছগরর মগধ্ তরার কসপ 
কগর যনগি ? এটরা ও যমরাগটও মরানগত পরাগর নরা । তরাই আর িি 
যটকসনকরাল সজসনিপগত্রর মরাগঝ ইন্টরারন্রাশনরাল যপগটন্ট কররার িি 
িই আর িড় িড় যপগটন্ট ি্রাসরটেরারগদর নরাম-সিকরানরাও িি বতসর 
আগছ । 

যছরাটখরাট নতুন সকছু আসিষ্রার যি যয এগকিরাগর কগরসন তরা 
অিশ্ নয় । এই যতরা িছর কগয়ক আগে একটরা মশরা তরাড়রাগনরার 
যরসডও িরাসনগয়সছল । তরা যথগক েরান যতরা হগিই, এছরাড়রাও একটরা 
সিগশষ আল্টরািরাউণ্ শব্দ যিগররাগি যরা মরানুষ শুনগত পরাগি নরা, সকন্তু 
মশরাররা শুনগত পরাগি । আর ওই শগব্দ নরাসক যকরানও মশরাই ঘগর ঢুকগি 
নরা । অসভনি আইসডয়রা ! ওর প্্রান সছল ওই যরসডওর যপগটন্ট সনগয় 
যরসডও যকরাম্পরানী আর যরসডও যটেশনগুগলরাগক সিসক্র করগি । যরাররা 
ওই যরসডও সকনগি, তরাররা েরান যতরা শুনগিই, তরাছরাড়রা মশরার করামড় 
যথগকও সনসৃ্সত পরাগি । িললরাম, “সক যর, এমন যরসডও িরানরাসল, তরার 
যডগমরা সদসি নরা” ? িলগলরা, “হ্রাঁ চগল আয়, িরামগনর রসিিরার । মগডল 
লঞ্চ করগিরা আর িগগে চরা আর সিগেরাড়রা” ।

ওর নরানরান আসিষ্রাগরর িরাক্ষী আসম এই প্থম নয় । তিুও ওই 
চরা-সিগেরাড়রার যলরাগভ চগল যেলরাম রসিিরার িগধে্গিলরা । ওর িরাসড় সেগয় 
যদসখ আরও সকছু যলরাক জগড়রা কগরগছ । যচনরাগশরানরা িগটরাগ্রািরার, 
সটসভ-র যলরাক, িি হরাসজর । প্্রান অনুযরায়ী আধ ঘন্টরা যডগমরা, তরারপর 
হরাততরাসল, তরারপর চরা । িিগশগষ যপ্গির ইন্টরারসভয়ু্ । 

যরসডওটরা একটরা যটসিগল ররাখরা, খরািরা েরান চলগছ । ঘগরর িি 
জরানরালরা িধে । িগধে্গিলরা এই িময় জরানলরা খুলগলই মশরাররা নরাসক 
ঝরাঁগক ঝরাঁগক ঘগর যঢরাগক । ক্রাগমররা যরসড, লরাইট যরসড, িময় যদগখ 
জরানরালরা খুগল যদওয়রা যহরাল । আর দু সমসনগটর মগধ্ই দু দুগটরা মশরা 
ঘগর ঢুগক সিক ওই যরসডওটরার ওপগরই সেগয় িিগলরা পরম িুগখ । 
যিরাধহয় ভরািসছল করাগক আগে করামড়রাগি । সকম্বরা আমরাগদর করাগছ 

শ্রিণরাতীত হগলও ওই আওয়রাজই হয়ত ওগদর করাগন িুমধুর েরান 
হগয় িরাজসছল । যরাই যহরাক, অিস্রা িুগঝ জরানরালরা আর ক্রাগমররা, দুইই 
িধে কগর যদওয়রা যহরাল । িরামু িলগলরা, “ওটরা একটু সটউসনং করগত 
হগি । তগি আজ সকন্তু অন্ সদগনর যথগক মশরা কম ঢুগকসছল িল”। 
যক জরাগন, আমররা যতরা আর গুগণ যদসখ সন । চরা-সিগেরাড়রা যদগখ যকউ 
আর যকরানও সবিমত করলরাম নরা । তগি ওই যপগটন্টও আর হয় সন । 

তগি এিরার যয আইসডয়রাটরা মরাথরায় এগিগছ, যিটরা এগকিরাগর 
িরাঙ্রাসতক । এ যতরা করাজ করগিই ! একটরা প্গটরাটরাইপ িরানরাগত 
এমন সকছু খরচরা িরা িময় লরােগি িগল মগন হয় নরা । এই যতরা 
দুগটরা মরাইগক্ররা যমরাটর , কগয়কটরা যিনির আর কগয়কটরা িসলনগয়ড 
পরাক্টসস্টগটর হসি শপ্  যথগক, আর একটরা কগন্টরাল যিরাড্ট যরা সক নরা যি 
অগনকিরার িরাসনগয়গছ, তরাছরাড়রা তরার আসিষ্রার কররা আিল সজসনিটরা, 
যযটরার যকরানও যটকসনকরাল নরাম এখনও যদওয়রা হয় সন । এই 
সজসনিটরাই হগি তরার িি্টগশ্রষ্ আসিষ্রার, মরানি-জরাসতর িিগথগক িড় 
িড় আসিষ্রাগরর মগধ্ একটরা । ওই আসিষ্রাগরর একটরা রি্রাণ্ নরামও 
ও সিক কগর সনগয়গছ, “িরামু-এল”, সনগজর নরামও রইল আর একটু 
িরাগহিী টেরাইলও । একটু িরাগহিী নরাম নরা হগল ইন্টরারন্রাশনরাল মরাগক্টগট 
চলগি যকমন কগর ? মগন মগন একটরা সডজরাইনও িরাসনগয় সনগয়গছ 
িরামু, িি যন্ত্রগুগলরার ওপর যলখরা থরাকগি “িরামু-এল ইনিরাইড” । 

নরামকররা যপগটন্ট ি্রাসরটেরার, যরাগদর নরাম তরার অগনক সদন 
যথগকই যজরােরাড় কররা আগছ, তরাগদর ক’িরার যিরানও কররা হগয় যেগছ । 
এররা িিরাই খুি পসজসটভ, িগলগছ িি সিক হগয় যরাগি । ড্সয়ং, 
যস্পসিসিগকশন িি যরসড । িরামু ভরািগছ এই আসিষ্রার যখন পৃসথিীর 
যকরানরায় যকরানরায় ঘগর ঘগর ছসড়গয় পড়গি, “িরামু-এল”- ভরািরাই যরায় 
নরা ! এমন িহজ ি্রাপরার, সকন্তু যকউ ভরািগতও পরাগর সন, এগকেিরাগর 
অসরসজনরাল । হয়গতরা যনরাগিল প্রাইগজর নসমগনশন িরা সনগদনপগক্ষ 
যকরানও পদ্মভূষণ টুষণ যতরা হগয় যযগতই পরাগর । উগতিজনরায় থর্ থর্  
কগর করাঁপগছ িরামু । 

তগি সচগন ? সচগনররা যতরা কসপ করগিই ! তরাই তরার আগেই 
মরাগক্টট ক্রাপচরার কগর যিলগত হগি । 

সচগনগদর কথরাগতই মগন পড়গলরা সতগয়নরাগমিন যস্রায়রাগরর 
কথরা । পুসলগশর গুসল চলগছ, ধুম্  কগর একটরা আওয়রাজ ! আর ওই 
আওয়রাগজ অমন মূল্িরান ঘুমটরা যেল যভগগে ! 

এটরা সক তগি স্বপ্ন সছল ? সকন্তু আইসডয়রাটরা ? যিটরা যতরা 
সনভু্টল । িরামু তড়রাক্  কগর যনরাটিই আর যপসন্সল সনগয় িিগলরা 
আইসডয়রাটরা সলগখ যিলগত, পগর যসদ ভুগল যরায় । সক যযন সছল যিই 
আসিষ্রারটরা ? িরামু অগনক যচষ্রা করগলরা মগন কররার । যডরািরার জল 
যথগক বিদু্সতক শসক্ত, নরা যিই টরারগিরা চরাজ্ট জুগতরা যরা পগর মরাইগলর 
পর মরাইল যদৌগড় যরাওয়রা যরায়, নরা পগকট এয়রারকসণ্শনরার ? নরা, নরা, 
এগুগলরা যতরা িি পুরগনরা আইসডয়রা । এটরা সছল এগকেিরাগর আলরাদরা, 
এগকেিরাগর অসরসজনরাল । 

আর কগয়ক মুহূগত্টর মগধ্ই িরাসক স্বগপ্নর যরশটরা দূর যথগক 
আরও দূগর সমসলগয় যেল , সকছুগতই মগন পড়গলরা নরা ।                                               
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তরারপর দু হরাগত মুখ যঢগক ঝর্  ঝর্  কগর যকঁগদ 
যিলগলরা যেৌতম । 

যমরাগরসিও এখন ঘগর যনই ।  তরাহগল করার করাগছ মুখ লুকরাগলরা 
ও ? সনগজর করাগছই ? করান দুগটরা সক জগম যেল ? নরাকটরাও যকমন 
যযন ... ।  তরারপর ধপরাস্  কগর িগি পড়গলরা ও, ওর ডম্ট রুম-এর 
িরাকি যিগডর সনগচর তলরাটরায় ।  নরাঃ পশ্রাগদ্শটরা অনুভি কররা যেল ।  

যিসদনকরার কথরা মগন পগড় যেল ওর, যযসদন িটরান চগল 
সেগয়সছল সিজন যিতুর পরাগশ ভরারত যিিরাশ্রম িংগঘ, শুধুমরাত্র 
িরাসলেগজির িরাসড়টরা ছরাড়রার ইছিরায় ।  তরারপর কগয়কটরা মরাি যকমন 
যযন যঘরাগরর মগধ্ সদগয় যকগট যেল ।  আজ আইওয়রায় িগি হিরাৎ 
এিি মগন পড়গলরা যকন ওর ? 

‘Morning buddy’.  জ্রািগনর েলরার আওয়রাজ যপগয় মুখ 
যিররাগলরা যেৌতম ।  যদখগলরা ও এসদগকই আিগছ প্রাতঃররাগশর যরে-
টরা হরাগত সনগয় ।  

‘ও Hi Jason.  একটু িগর িিগলরা যেৌতম ক্রাম্পরাি 
ক্রাগিগটসরয়রার যটসিলটরায় । 

‘Hummm, I see, you started eating some of our 
foods now’.  যেৌতগমর পরাগশর যচয়রারটরা যটগন সনগত সনগত িলগলরা 
জ্রািন ।  ‘Have you got any test or quiz today’ ?  

‘yup, P.Chem in the morning and Calc-II after 
lunch. I am not ready for either one’ 

‘Why man ?  Usually you are so prepared’!  
্রি্রামগিল্ড এগ্ -এ িক্ট চরালরাগত চরালরাগত িলগলরা জ্রািন ।             

‘Not today’, একটু আনমনরা যশরানরাগলরা যেৌতমগক । 
‘Hummm, home sick’ ? 
‘No. Actually … , actually I would not know 

anything about being home sick. I sort of wanted to 
run away from my home. And here I am, exactly on 
the opposite side of the globe’ একটরা দীঘ্টশ্বরাি যছগড় িলগলরা 
যেৌতম ।  

‘Well, that makes two of us then’ িগল ডরান হরাতটরা 
িরাসড়গয় সদল জ্রািন, হ্রাণ্গশগকর জন্ ।  ‘My parents divorced 
when I was two and I grew up watching them fight 
all my life, over me and by using me. I just wanted to 
get away from BOTH of them, as far as I could.  That 
is why I chose Iowa for college, although they wanted 
me to stay close to them in California’. 

‘My parents are not divorced. They would not 
know anything about ‘divorce’. My mom died when 
I was in 6th grade. I just wanted to run away ever 
since’.

‘I am sorry to hear that. By the way, are you 
ready for tonight?  It’s Halloween Friday today, you 
know. You must put on a costume. And who knows, 
you may get ‘lucky’ tonight, INSTEAD of getting 
candy’, িগল দুিরার ভুরু নরাসচগয় যটসিল যছগড় উগি পড়গলরা 

জ্রািন ।  ‘I know that you like Diana’, িরাঁ যচরাখটরা যমগর 
িলগলরা ও, ‘Have you asked her out yet’? Tonight is 
your chance! Okay, I better go. I will catch you later, 
at lunch perhaps’.

‘See you Jason’, যেৌতম cerealটরা যশষ করগত করগত 
িলগলরা ।  

হ্রাগলরাইন ? ET সিগনমরা-য় এর সক একটরা দৃশ্ সছল নরা ? 
ঐ যয, িরাচ্রাররা িি অদু্ত রকগমর, আর নরানরান রকগমর যপরাশরাক-
আশরাক পগর িরাসড় িরাসড় যরায় চগকরাগলট-লগজিি পরািরার জন্ ।  সনউ 
এম্পরায়রাগর যদখগত সেগয়সছল নরা ও সিগনমরাটরা ? তরারপর যরটুেররাগন্ট 
যখগত সেগয় ... 

‘িড় সডগরক্টর নরা যঘরাড়রায় সডম’! যিশ যরগেই িগল উিগলরা 
তগপরাগদি ।  

‘আঃ, তপরা; একটু আগস্ত িল’। আসমসনয়রার যমনুগত যমরােলরাই 
পগররাটরার দরামটরায় যচরাখ যিরালরাগত যিরালরাগত িলগলরা িুগকরামল । 

‘নরা যর িুকু, ও সিকই িগলগছ’। িুমন্তও যিশ উগতিসজত ।  
‘িসত্ কথরাটরা িলরার িৎিরাহি নরা থরাকগল যকরানও সকছুগতই ‘িড়’ 
হওয়রা যরায় নরা, িুঝসল’ ? যিশ কনসিগডগন্সর িরাগথ কথরাগুগলরা িগল 
সদল িুমন্ত ।      

‘শরালরা িড় সডগরক্টর হগি যতরা হও নরা, সকন্তু েল্পটরার যিলরায় 
ধরাপ্পরািরাসজ যকন িরািরা’। তপরা তখনও উগতিসজত ।  

দু হরাগতর তরালুর মরাগঝ লিণ আর যেরালমসরগচর যশকরার দুগটরা 
যঘরাররাগত যঘরাররাগত, ঘরাড় গুঁগজ একটু আনমনরা ভরাগি এিি শুগন 
যরাসছিল যেৌতম ।  ভরািসছল যমরােলরাই পগররাটরার দরাম যদগি যকরাগথেগক 
ও ।  ওর যতরা পগকগট অত পয়িরাই যনই ।  ভরািগত ভরািগত িগলই 
যিলগলরা ও কথরাটরা ।  

‘সচন্তরা কসরস্  নরা, আমরার করাগছ সকছু এসিরেরা আগছ ।  যরা খরাসি 
অড্টরার যদ’। আশ্বরাি সদল িুমন্ত ।  

‘সস্পলিরাে্ট যয িত্সজত্  ররাগয়র ‘িকুি িরািুর িধুে’ েল্পটরা যঝগড়গছ, 
এটরা পসরস্রার ।  একিরার যমনশন করগলই যতরা পরারগতরা ।  ি্রাি, 
সমগট যযত’ ।  একটু স্বেগতরাসক্তর িুগর িলগলরা যেৌতম ।  ‘তরাগত 
ET ছসিটরার মরাহরাত্্ সকছু কমগতরা িগল যতরা আমরার মগন হয় নরা’ ।  
ক্রাি যিগভগনর যছরাকররা যেৌতম এগকিরাগর পরাকরা সিল্ম-সক্রসটগকর 
মগতরা যকরাগর মত সদল ।  

‘শরালরা আমরাগদর িরাসলেজি েভন্টগমন্ট-এর নরামটরাও যতরা একটু 
িরাড়গতরা ! নরা সক ? ি্রাটরা ওই ‘Temple of Doom’ করগত এগিই 
মরালটরা হরাসতগয়গছ, িুঝসল’ ।  খুি সনসশ্ত হগয়ই যযন কথরাগুগলরা 
িলগলরা তপরা ।  যমরােলরাই পগররাটরা এগি যরাওয়রায় আর কথরা িরাড়রাগত 
পরারগলরা নরা ও ।  

‘We will be closing our breakfast soon, sir’;  
পরাগশর যটসিলটরা সভগজ করাপড় সদগয় মুছগত মুছগত িলগলরা ক্রাম্পরাি 
ক্রাগিগটসরয়রার করাগজর যমগয়টরা ।  শুগন একটু নগড়চগড় িিগলরা 
যেৌতম ।  P.Chem-এর যনরাটস্ গুগলরাগত আর যচরাখ যিরালরাগনরা যহরাল 
নরা ওর ।  

নরাঃ, পরীক্ষরা দুগটরার যকরাগনরাটরাই ভরাল যহরাল নরা আজ যেৌতগমর ।  
প্িগলমস্ গুগলরা সিকিরাক হগয়গছ হয়গতরা, thermodynamics-এর 
যডসিসনশরান সকছুগতই মগন করগত পরারগলরা নরা ও ।  পুগজরাটরাও 
এিরার সমস্  হগয় যেল তিুও এই যশষ অগক্টরািগরর পড়ন্ত সিগকগল 
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মনটরা আজ যকমন যযন িুর্ িুগর লরােগলরা ওর ।  আজ যস্রাইং হিরার 
কথরা যিই জগন্ই সক ? জীিগন প্থম যস্রা যদখরার িুগযরাে হগি ।  
চরারসদকটরা যকমন িরাদরা হগয় যরাগি, তরাই নরা ? যকমন যযন একটরা 
উগতিজনরা যহরাল ওর ।  আছিরা, যস্রাইংগয়র িময় তরার মরাঝখরাগন 
বচতগন্র মগতরা দু হরাত তুগল দরাঁসড়গয় থরাকগল যকমন হগি ? ঐ 
কলকরাতরায় সু্ল যথগক িরাসড় যিররার িময় িৃসষ্গত সভজগত যযরকম 
ভরাল লরােগতরা যিরকম ? যস্রা-টরা যখন পড়গি, যিটরা সক পরাউডরাগরর 
মগতরা হগি ? হিরাৎ ডরায়রানরার কথরা মগন পগড় যেল যেৌতগমর ।  ওর 
েরাগয়র চরামড়রাটরা সক মিৃণ, তরাই নরা ? যিসদন হ্রাণ্গশক কররার িময় 
যকমন যযন তুগলরার মগতরা নরম মগন হগয়সছল ওর হরাতটরাগক ।  
আছিরা, ওর যচরাখ দুগটরা সক নীল ? নরা িিুজ ? নীল-িিুগজর মরাঝরামরাসঝ 
সকছু একটরা হগি যিরাধহয় ।  সকরকম একটরা অনরাসিল আনগন্দ মনটরা 
ভগর যেল যেৌতগমর ।  নরাঃ, আজ িরাহি যকরাগর কথরাটরা িলগতই 
হগি ডরায়রানরাগক ।  সনঃশ্বরািটরা যকমন যযন ভরারী হগয় আিগছ, হন্ হন্  
যকরাগর ডগম্টর সদগক হরাঁটগত হরাঁটগত অনুভি করগলরা যেৌতম ।                 

সক যযন একটরা পরাসট্ট চলগছ ডগম্টর কমন রুমটরায় ।  চরার 
সদগক িি রেগিরগের যিলুন আর নরানরান িরাইগজর পরামসকন সদগয় 
নরানরা রকম িরাজিজ্রা ।  এই পরামসকন নরাসক আিরার খরাওয়রাও যরায় ।  
আছিরা, এটরা সক ফু্ট্ , নরা যভসজগটিল্  ? এটরা সক আমরাগদর যদগশর 
কুমগড়রার মগতরা, নরাসক তরাগলর মগতরা ? যকরাগনরাটরাই নরা যিরাধহয় ।  
তরা হগল এটরা সক আমরাগদর যদগশর লরাউ-এর মগতরা ? নরা হগল 
পরামসকনগক সনগয় এগতরা বহ বহ কররার সক আগছ ? পরামসকন সদগয় সক 
তরাহগল ডুেডুসে িরানরাগনরা যযগত পরাগর ? ধুর্ , এ যদগশ আিরার িরাউল 
আগছ নরাসক, যয ডুেডুসে হগি ? যিসদন আিরার সটসভ-যত যদখলরাম এক 
িরািরা তরার পুচসক যমগয়টরাগক ডরাকগছ পরামসকন িগল ! সিক ি্রাপরারটরা 
সক ? পরামসকনগক সনগয় এগতরা মরাতরামরাসত যকন ? এখরাগন নরাসক একটু 
পগর এয়রাগর ক্রাসণ্ য্রা কররা হগি ! যিটরা সকরকম হগি ? আমরাগদর 
যদগশর হসরর লুগট িরাতরািরা যছরাঁড়রার মগতরা ? ভরািগত ভরািগত সভগড়র 
মগধ্ সনগজর অজরাগন্তই ডরায়রানরাগক যযন খঁুজগত লরােগলরা যেৌতম ।  
খুি যজরাগর সমউসজক চলগছ এখরাগন, িিরাই তরার িরাগথ সকরকম তরাগল 
তরাগল নরাচগছ ।  সমউসজকটরা যকমন যযন কক্টশ ধরগণর, তরাই নরা ? 
ও মগন মগন িুর ভরাঁজগত লরােগলরা ... ‘লরাউ-এর আেরা খরাইলরাম, 
ডেরাগেরা খরাইলরাম, লরাউ সদ িরানরাইলরাম ডুেডুসে, িরাগধর ...” ।  নরাঃ, 
সিক জমগছ নরা ।  খুি একরা একরা লরােগলরা যেৌতগমর ।  একটু 
ডরায়রানরার যদখরা যসদ পরাওয়রা যযত ..., ওর ঐ পরােল যকরাগর যদওয়রা 
নীল যচরাখদুগটরার হরাতছরাসন যযন উন্মতি যকরাগর তুলগলরা যেৌতমগক ।  
তিু, এই সভগড়র মগধ্ও, একরাকীগত্বর ভরািটরা যযন হগতরাদ্ম যকরাগর 
সদগত লরােগলরা ওগক ।  িরাইগর এগতরা িরাণ্রা হওয়রা িগ্বেও জরামরার 
যভতর ঘরাম অনুভি করগলরা যেৌতম ।  

যিশ সকছুক্ষণ এর ওর িরাগথ নরাচরানরাসচ কররার যচষ্রা করগলরা 
যেৌতম, সকন্তু সিগশষ িুসিগধ করগত পরারগলরা নরা। সক রকম যযন 
খরাপছরাড়রা মগন হগত লরােগলরা ওর ।  

সপগি দুগটরা আলগতরা যটরাকরা সিল্  করগলরা যেৌতম ।  সপছন 
সিগর তরাকরাগতই নীল যচরাখ দুগটরা সচনগত পরারগলরা ও ।  সকন্তু এসক ! 
ডরায়রানরা এরকম যিগজগছ যকন ? জরামরা-করাপড় িি করাগলরা, টুসপটরাও ।  
হরাগত আিরার ওটরা সক ? লরাসি ? মুগখ সক করাগলরা রে যমগখগছ ও ? 

‘How do I look ‘গুটরাম’ ? দু হরাত ছসড়গয়, পরা দুগটরাগক 
ক্রি যকরাগর সজগজ্ি করগলরা ডরায়রানরা ।  ‘I am a witch tonight.’  
হিরাৎ এক পরাগয় একটরা চর্ সক-পরাক যখগয় িলগলরা ও ।  

ও সক সমসট সমসট হরািগছ ? মুগখ করাগলরা রে মরাখরায় ভরাল যকরাগর 
যিরাঝরা যরাগছি নরা ।  ও সক আমরায় করাগছ ডরাকগছ ? ভরািগত ভরািগত 
ডরায়রানরার একদম করাগছ চগল এগলরা যেৌতম ।  

‘Do you have anything like this in India’?  
‘Not really’  লরাল যচরাখ, করাগলরা করালী িরাকুগরর মুখ, আর 

যদরাগলর সদগনর রেমরাখরা মুগখর কথরা মগন পড়গলরা যেৌতগমর, সকন্তু 
সিক যিরাঝরাগত পরারগি নরা যিরাগল সকছু িলগলরা নরা ও ।  

সভড়টরা যিরাধহয় একটু পরাত্ লরা হগয় আিগছ ।  ররাত কত 
যহরাল ? একটরা-যদড়টরা হগি যিরাধহয় ।  যভরার চরারগটয় আিরার করাজ 
আগছ ।  যস্রা শগভল করগত হগি অন-ক্রাম্পরাি জগির জন্ ।  
যহরামওয়রাক্ট নরা হয় পগর কররা যরাগি এখন ... 

‘গুটরাম্ , would you like to come to my room 
upstairs’?

‘May be some other time’, িগকিরাগচর িরাগথ িলগলরা 
যেৌতম । 

‘Come on. It’s Friday night. Let’s enjoy’
‘No, I mean… actually… I have to work in a 

couple of hours. I have to shovel snow at 4’ যকমন যযন 
ভয় ভয় করগত লরােগলরা যেৌতগমর ।  

‘Come on গুটরাম, I really mean it’. িগল ওর ডরান 
হরাতটরা িরাসড়গয় সদল ডরায়রানরা ।  ‘Let’s have a couple of beer 
before you need to go to work . Besides, I have a 
surprise for you, I think’ 

সদক্ সিসদক জ্রান শূন্ হগয় ডরায়রানরার িরাসড়গয় যদওয়রা হরাতটরা 
ধরগলরা যেৌতম ।  আহ্ , সক নরম ! 

‘Shhhh, carfew hours is in effect’! যিরাঁগট িরাঁ হরাগতর 
তজ্টনীটরা যিসকগয় িলগলরা ডরায়রানরা ।  তরার পর খুি িরািধরাগন 
সিঁসড় যিগয় ডগম্টর যদরাতলরার উইগমনস্  যফ্রাগর উগি এগলরা ওররা ।  
হলওগয়গত যঢরাকরার ডরািল যডরারটরা যিলগত যিলগত কপরাগলর ঘরামটরা 
চট্  যকরাগর রুমরাগল ব্লট যকরাগর সনগলরা যেৌতম ।  এগতরা েরম লরােগছ 
হিরাৎ ... 

সকগির আওয়রাজ আিগছ ডরায়রানরার ঘর যথগক ? সটসভ-র ? 
হলওগয়গত ডরায়রানরার রুগমর সদগক এগেরাগত এগেরাগত মগন যহরাল 
যেৌতগমর ।  সক আশ্য্ট ! চরাসি সদগয় নরা খুগল ও যটরাকরা মরারগছ যকন 
দরজরায় ? 

‘Baby please open the door, it’s me’, হুইিপরার 
যকরাগর দরজরার করাগছ মুখ যরগখ িলগলরা ডরায়রানরা ।  করাগলরা জরামরার 
িরাগথ করাগলরা টরাই পররা একটরা যছগল দরজরা খুলগতই ডরায়রানরা ঝরাঁসপগয় 
পড়গলরা ওর িুগকর ওপর ।  

‘Baby, remember, I told you?  Please meet my 
Indian friend গুটরাম ।  He is such a sweet heart. He 
said that he would make me chicken curry some 
time. I absolutely adore him. Can you imagine they 
gave him a job to shovel snow?  Poor thing just came 
from tropical part of India’! 

‘Oh! I am so sorry, গু—গুটরাম’? দরজরার মুগখ দরাঁসড়গয়ই 
ডরান হরাতটরা িরাসড়গয় িলগলরা যছগলটরা হ্রাডেগশগকর জন্ ।  

‘গুটরাম, Please meet my boyfriend Ken’, সখল সখল 
যকরাগর যহগি িলগলরা ডরায়রানরা ।  ‘He came all the way from 
Nebraska, to spend the Halloween weekend with me. 
Isn’t that sweet’? 

লজ্রায়, ররাগে, দুঃগখ চরম অপ্স্তুত আর অপমরাসনত সিল্  
করগলরা যেৌতম ।  এগতরা যিরাকরা লরােগলরা সনগজগক ।  যকরাগনরারকগম 
যকন-এর িরাগথ একটরা হ্রাডেগশক যকরাগর যিসরগয় এগলরা ডরায়রানরার 
ঘর যথগক ।  তরারপর যিরাজরা চগল যেল যস্রা শগভল করগত ।  এই 
িরাণ্রায় যস্রা শগভল কররার জন্ ওর জরামরা-করাপড় আর জুগতরাগজরাড়রা 
যয এগকিরাগরই যগথষ্ নয়, যি কথরা মগনই এগলরা নরা যেৌতগমর ।  
যটর যপল যখন খরাসনকক্ষণ যস্রা শগভল কররার পর িুঝগলরা যয করান 
দুগটরাগক আর সিল্  করগত পরারগছ নরা ও ।  নরাগকর ডেরাটরাও নরা ।  
আগুেগলর ডেরাওগুগলরাও যকমন যযন আড়ষ্ ... 



There is no way to happiness, happiness is the way. 

The secret of health for both mind and body is not to mourn for the past, not 
to worry about the future, or not to anticipate troubles, but to live in the present 
moment wisely and earnestly. 

- Buddha
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একরা-যিরাকরা

‘েরাউটুম, you better go home’, একটু ইতস্ততঃ যকরাগর 
িলগলরা মরাইলস্ , যমইগন্টনরান্স টীগমর িুপরারভরাইজরার যলরাকটরা ।  ‘I 
don’t feel safe for you to work here right now. You 
are freezing. Do you have snow-coat and snow-boot? 
You will need them to work here. Let me know if 
you need any help. I may have some extra pairs that 
may fit you’. 

যকরাগনরারকগম টলগত টলগত ক্রাম্পরাগির ররাস্তরাটরা ধগর যিরাজরা 
ডগম্ট যিরত্  এগলরা যেৌতম ।  যদরাতলরার উইগমনস্  যফ্রারটরা ক্রি 
যকরাগর সতন তলরার যমনস্  যফ্রাগর যরািরার পগথ যকমন যযন সিরক্ত 
লরােগলরা ওর ।  প্থম যস্রাইংটরা যকমন যযন সমস্  হগয় যেল ... ররাে 
যহরাল সনগজর ওপগরই ।  তরার পর যকরাগনরারকগম ঘগর ঢুগক দু হরাগত 
মুখ যচগপ ও িগি পড়গলরা ওর িরাকি যিগডর সিছরানরায় ।  সনগজর 
নরাক-করান সিল্  কররার যচষ্রা করগলরা খরাসনকক্ষণ, তরার পর আর সকছু 
ভরািগত পরারগলরা নরা ও ...

দরজরায় হিরাৎ চরাসির শগব্দ উগি িিরার যচষ্রা করগলরা যেৌতম, 
সকন্তু আিরার শুগয় পড়গলরা ।  

‘Hey man’, উঁচু স্বগর ওর যপরাতু্টেীজ উচ্রারগণ 
িলগত িলগত ঘগর ঢুকগলরা যমরাগরসিও ।  ‘Are you 

okay?  You have been sleeping all day ! 
I was in earlier, and you were snoring like a 

pig’! 
‘Really’?  নরাকটরা আগছ তরাহগল ! করান দুগটরাগকও একিরার 

টরাচ্  যকরাগর যদগখ সনল যেৌতম ।  ‘I am so sorry. Hope I did 
not bother you. What time is it’? 

‘It’s about 8 in the EVENING that is’ ঘরাড়টরা কগয়কিরার 
ওপর সনগচ নরাসচগয়, একটু মজরা যকরাগর িলগলরা যমরাগরসিও ।  ‘you 
missed both brunch and supper’ 

‘it’s okay. I am not hungry’ কম্বলটরা িরামলরাগত 
িরামলরাগত িলগলরা যেৌতম ।  

‘I got to go now. Help yourself with some snack 
on my desk that my mom sent from Brazil. After all, 
what are room-mates for, ha’?  মজরা যকরাগর হরািগত হরািগত 
দরজরা িধে যকরাগর যিসরগয় যেগলরা যমরাগরসিও ।  রিরাসজল কথরাটরা 
শুগন যেৌতম মগন কররার যচষ্রা করগলরা কলকরাতরায় এখন সিক কটরা 
িরাগজ ।  রসিিরার িকরাল ৮টরা মগতরা হগি নরা ? িময়টরা যকমন যযন 

তরালগেরাল পরাসকগয় যরাগছি ।  একটু পয়িরা থরাকগল একটরা 
যিরান কররা যযত ।  সক ভরালই যয যহরাত তরা হগল ! িড্ড 

একরা লরােগছ ওর এখন ।  যিরাকরাও ।  

Maya Sarkar
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জাপানে ছুটর াবড়ড়োা াু  দা

-   অেুপব নগ

কু্ষদ্ দরা দুঃগখর িগগে আমরাগদর িগলসছগলন যয এতসদগনও 
রমলরা যিৌসদগক সকছুগতই সতসন up to date কররাগত 
পরারগলন নরা ।  কলকরাতরার ছুসটর সদন আর জরাপরাগনর 
ছুসটর সদন যয এক হগত পরাগর নরা, এই িহজ িরল িত্ 

কথরাসট সকছুগতই যিৌসদগক যিরাঝরাগনরা যরাগছি নরা ।  
যনতরাজী িুভরাষ যিরাগির জন্মসদন ২৩যশ জরানুয়রারী জরাপরাগন 

নরাসক ছুসট থরাগক নরা ।  রমলরা যিৌসদ শুগনগছন েত সিশ্বযুগদ্ধর িময় 
যনতরাজী জরাপরাগন সেগয়সছগলন এিং ওখরানকরার যনতরা যতরাগজরার 
িগগে যদখরা কগর ওখরান যথগক ইংগরজগদর সিরুগদ্ধ যুদ্ধ পসরচরালনরা 
কররার ইছিরাও প্করাশ কগরসছগলন ।  যরংগকরাসজ মসন্দগর যনতরাজীর 
সচতরাভমিও নরাসক রসক্ষত আগছ ।  তরা িগ্বেও ২৩যশ জরানুয়রারী 
জরাপরাগন ছুসট যদয় নরা ।  ২৬যশ জরানুয়রারী প্জরাতন্ত্র সদিগিও জরাপরাগন 
ছুসট যনই ।  অদু্ত কথরা ! জরাপরাগন যতরা ররাজরা প্জরা দুইই আগছ, 
তরাহগল যকন ছুসট যদগি নরা ? প্জরাগদর যকরান দরাম যনই ? 

রমলরা যিৌসদর উগবিে জরাপরানীররা িরস্বতী পুগজরা এিং যদরাল 
উৎিি পরালন কগর নরা ।  যিৌসদ কু্ষদ্ দরার করাগছ confess কগরগছন 
যয যছরাটগিলরায় িরস্বতী পুগজরার আগে যলরাভ িরামলরাগত নরা যপগর দু 
রকম কুলই যখগয় যিগলসছগলন িগল তরাঁর brainএর সিংহভরােটরাই 
মরা িরস্বতী িরাঁকরা যরগখ সদগয়গছন ।  অথচ জরাপরানীররা অত্ন্ত 
যমধরািী, যসদও তরাররা িরস্বতী পুগজরাও কগর নরা, এিং পুগজরার আগে 
কুল যখগয় যিলরায় যকরান পরাপও হয় নরা ।  জরাপরাগন িরাগেরালীগদর 
প্ধরান পূজরারী িুগদিদরাও িলগত পরাগরন সন জরাপরাগন কুল পরাওয়রা 
যরায় সক নরা ।  সিক আগছ, িরস্বতী পুগজরা নরা হয় নরাই িরা হল, সকন্তু 
যদরাল উৎিি ? কু্ষদ্ দরা যিৌসদগক িুসঝগয়গছন যয শ্রীকৃগষ্ণর মরাহরাত্্ 
অপসরিীম, িহুমুখী তরাঁর প্সতভরা, িুদূর প্িরাসরত তরাঁর লীলরাগক্ষত্র; 
সকন্তু শ্রীকৃষ্ণ জরাপরাগন swimming poolএর ধরাগর েরাগছ িরা উঁচু 
পরাঁসচগল উগি স্রানরতরা জরাপরানী মসহলরাগদর যপরাশরাক চুসর কগর, পরা 
ঝুসলগয় িগি িরাঁসশ িরাসজগয় উক্ত রমনীগদর িগমিরাহন কগরগছন, এমন 
কথরা বিষ্ণি ধম্টরািলম্বী িরা Research Scholarররাও িলগত পরারগিন 
নরা ।  সক জরাসন, যদিতরা হগলও সভিরার িমি্রা হয়গতরা তখনও সছল ।  
যসদও কু্ষদ্ দরা ভরাগিন যদরাল উৎিগি জরাপরাগন ছুসট যঘরাসষত যহরাক 
এিং তরাঁর যযৌিনকরাগল পরাড়রার সকগশরারী তরুণীগদর েরাগল কপরাগল 
মুগিরা মুগিরা আসির মরাখরাগনরার sensational সৃ্সতর আিরার action 
replay যহরাক ।  

যকরালকরাতরায় যিরানরার যদরাকরাগন রমলরা যিৌসদর িরাররা িছগর 
যতই ধরার থরাকুক নরা যকন, ১লরা বিশরাগখর আগে তরাঁগক িি ধরার 
যশরাধ কগর সদগত হয়, যরাগত ঐ সদন যথগক নতুন িছর শুরু এিং 
যিই িগগে নতুন ধরার ।  জরাপরাগন  ২৩যশ সডগিম্বর িম্রাগটর জন্মসদন, 
তরার পর কগয়কসদগনর মগধ্ই নতুন িছর শুরু ।  তরাহগল সক 
জরাপরাগন তরার আগেই িি যিরানরার যদরাকরাগন িি ধরার যশরাধ কগর 
সদগত হয় ? দরাদরা অগনক িুসঝগয়গছন জরাপরাগন যকরালকরাতরার মত 
অসলগত েসলগত যিরানরার যদরাকরান যনই ।  যিখরানকরার মসহলরাররা দুপুগর 
যিরানরার যদরাকরাগন নরা সেগয় সক কগর ?       

সকন্তু িমি্রা হগছি May Day অথ্টরাৎ শ্রসমক সদিি সনগয় ।  
জরাপরাগন শ্রসমক সদিি যনই ।  যকন যর িরািরা, ওখরাগন সক শ্রসমক 
যনই ? যদরাকরাগনর কম্টচরারী, bus driver, plumber, িরািরাই 
কম্টী – িিরাই সক মরাসলক ? অিশ্ শ্রসমক সদিি কথরাসটর উৎপসতি, 
িু্ৎপসতি যিৌসদগক যিরাঝরান কু্ষদ্ দরা যকন , কু্ষদ্ দরার প্সপতরামগহরও 
কমি নয় ।  এর যচগয় িরং তরাঁগদর স্বগে্ট িগি অন্রান্ সপ্য়জনগদর 
িগগে আড্ডরা যদওয়রা অগনক ভরাল । 

জরাপরানীগদর রথযরাত্ররা উৎিি যনই ।  এই সদগন দুে্টরা 
প্সতমরার করািরাগমরা বতসর কররা এিং পুগজরা কররা হয় ।  কু্ষদ্ দরা 
অগনক িুসঝগয়গছন যকরালকরাতরার মত জরাপরাগন যত্র তত্র িরাগররায়রাসর 
দুে্টরা পুগজরা হয় নরা ।  রমলরা যিৌসদ ভরািগতই পরাগরন নরা জরাপরাগনর 
যছগলগমগয়ররা ক্রািঘগর িগি কী সনগয় আগলরাচনরা কগর ।  চলসত 
সনয়ম অনুযরায়ী দশমীর পগরর সদন যথগক পগরর িছগরর পুগজরার 
theme, plan, decoration সনগয় আগলরাচনরা কররা হয় ।  যিৌসদর 
প্সত কু্ষদ্ দরার সনরীহ উপগদশ ওখরানকরার পুগজরার সনঘ্টন্ট ও অথ্টনীসত 
যথগক দূগর থরাকরার ।  Empty brain-এ ওগুগলরা সিক ঢুকগি নরা, 
হজম কররার প্শ্ই যনই ।  যি যরাক্ যে, কথরা হসছিল রথ উৎিি 
সনগয় ।  রথযরাত্ররায় রগথর চরাকরার সনগচ মসহলরাররা চুল যকগট সদগয় 
যদন ।  জরাপরানীগদর রথ উৎিি যনই, ছুসট যতরা যনই-ই ।  যিই 
জগন্ই হয়গতরা ওখরানকরার যমগয়গদর চুলগুগলরা ঝরাঁটরার করাসির মত 
িরু ।  যদখগল যিৌসদর েরা সপসতি জ্বগল যরায় ।  যছগলগদর চুগলর 
টেরাইল অিশ্ সিগদশ যথগক আমদরাসন কররা ।  মরাথরার চুল multi 
coloured and perpendicular to the skull. David 
Beckham , Virat Kohli – যক করাগক follow করগছ জরানরা 
যনই ।  তগি কু্ষদ্ দরা যিৌসদগক িগলগছন, জীিগন যতরা িহুিরার রগথর 
চরাকরার সনগচ সনগজর চুল যকগট যদওয়রা হগয়সছল, সকন্তু তরাগত চুগলর 
শ্রীিৃসদ্ধ সকছু হগয়গছ সক ? দরাদরা ভরাগিন, ভরাসে্ি িরাগেরালী িধূগদর 
যঘরামটরা যদওয়রার চল আগছ, তরা নরা হগল হয়গতরা যিৌসদগক যদগখ মগন 
হত মরায়রাপুগরর স্বল্পগকশী কীত্টসনয়রা – কপরাল ও মস্তগকর যকশররাসশর 
িীমরানরা অন্তসহ্টত।

কু্ষদ্ দরার িক্তি্ জরাপরান িরকরার যিৌসদর পছন্দ মত ছুসটর সদন 
সিক করগি নরা ।  ওগদগশ ছুসটর সদন সনধ্টরাসরত হয় িতেরাগহর শুরুগত 
অথিরা যশগষ যরাগত টরানরা সতন সদন িকগল ছুসট উপগভরাে করগত 
পরাগর ।  কু্ষদ্ দরা জরাগনন পসশ্ম িরাংলরায় যসদও ঐভরাগি ছুসট সনসদ্্টষ্ 
কররা যরায় নরা, তগি িরাড়সত ছুসটগুগলরা ইদরাসনং Monday অথিরা 
Fridayযত যিলরার যচষ্রা কররা হয়, মরাগন িরাংলরা িগধের কথরা কু্ষদ্ দরা 
িলগত চরাইগছন ।  যকরান এক ররাজননসতক দল এই theory-যত 
িরাংলরা িধে ডরাকরার জন্ িমূ্পণ্ট িিল হগয় ওগি, ররাজননসতক কম্টীর 
িংখ্রা যিগড় যরায় এিং দীঘরা, িক্ খরাসলর resortগুগলরাগত সভগড় পরা 
যিলরা যরায় নরা ।  

জরাপরাগন ছুসটর করায্টকরারণ খুি অদু্ত রকগমর ।  মরাচ্ট মরাি িরা 
যিগপ্টম্বর মরাগি এমন সদন আগছ যযখরাগন সদন ররাসত্র িমরান – অতএি 
ছুসট ।  এই রকম অগনক আগছ, তরার মগধ্ আগছ ‘আজ যথগক ২০ 
িছগরর যছগলগমগয়ররা প্রাতেিয়স্ হল এিং তরাররা মদ্পরান করগত 
পরারগি’ অতএি ছুসট ।  এর পগর সক তরাহগল adult যছগলগমগয়গদর 
free mixing  ও ভসিষ্ত জীিগন প্গিগশর অনুমসত প্দরান ও ছুসট 
যঘরাষণরা ? যিৌসদ প্চণ্ যরগে যেগলন, যসদও দরাদরা িরকরাগরর প্সত 
িরািধরান িরাণী একটু িুর কগর েরাইগলন, 

‘আর এসেগয়রা নরা 
       সিপগদ যপরাগড়রা নরা’।  
ওখরাগন যকরান ররাজননসতক আগন্দরালন যনই, যনই যকরান সমসছল, 

পথ অিগররাধ ।  এগুগলরা নরা থরাকরার জন্ ওখরানকরার যলরাগকররা যয সক 
কগর যিঁগচ আগছ দরাদরা যিৌসদ ভরািগতই পরাগরন নরা ।  তগি কগয়ক 
িছর আগে যকরান এক জরায়েরায় যছগলগিৌমরার িগগে দরাদরা যিৌসদ 
যিড়রাগত সেগয়সছগলন ।  িগধে্গিলরায় এক সিশরাল candle সমসছল 
আিগত যদখরা যেল ।  দরাদরা ভরািগলন জরাপরাগনও তরাহগল আগন্দরালনরত 
সমসছল যদখরা যরায় ! খুি ভদ্র যদশ যতরা, তরাই যথরাযথ ভদ্রতরা িজরায় 



যরগখ সমসছল এসেগয় আিসছল ।  উপসস্ত জনিরাধরারণগক তরাররা 
একটরা কগর ি্রােও সদসছিল ।  যকরালকরাতরাগতও এমন যরওয়রাজ 
আগছ ।  দরাদরা ি্রােটরা যদখরার যচষ্রা করগতই যিৌসদ সক্ষতে হগয় পুগররা 
ি্রােটরাই যিগল সদগত িলগলন ।  আিগল সমসছলটরা সছল AIDS 
িত্টকীকরণ সমসছল ।  

জরাপরাগন ছুসটর যঘরাসষত নীসতর logic কু্ষদ্ দরা রমলরা যিৌসদগক 
সকছুগতই যিরাঝরাগত পরাগরন নরা ।  দরাদরার আগক্ষপ িরস্বতী পুগজরার 
আগে কুল যখগয় যিলরাই একমরাত্র করারণ নয় – হয়গতরা যিৌসদর 
হরাগতখসড়র িময় িরাকুগরর ঘগট ভুলিশতঃ জলই যদওয়রা হয় সন ।  
শুকগনরা ঘট আর dry brain একই ি্রাপরার ।  

সকন্তু এই যিৌসদগক সনগয়ই যতরা দরাদরাগক থরাকগত হগি ।  
অতএি জরাপরাগনর যঘরাসষত ছুসট সনগয় যিৌসদর যতই উমিরা থরাকুক 

নরা যকন, দরাদরা যিৌসদর দরাম্পত্ জীিন সিসনিত নরা হওয়রাই ভরাল ।  
যিৌসদগক সনশ্য়ই জরাপরাগনর Prime Minister কররা হগি নরা – 
এটরাই স্বসস্তর ।  যিৌসদগক জরাপরাগনর প্ধরানমন্ত্রী কররা হগল জরাপরাগনর 
scheduled national holiday-র িগগে যিৌসদর যদরাল দুগে্টরাৎিগির 
ছুসট সমগলসমগশ একরাকরার হগয় যযত ।  জরাপরাগনর িম্রাট হয়গতরা তরাঁর 
প্রািরাগদর balcony-যত িগি িরা দরাঁসড়গয় েলরায় spanish guiter 
ঝুসলগয়, অন্রান্ মন্ত্রীগদর drum, keyboard-এ িসিগয়, অত্ন্ত 
আগক্ষগপর িুগর ও স্বগর রিী্রি rock েরান েরাইগতন,

‘এ ছুসট তুসম থরামরাও িধুে, থরামরাও, 
ছুসটর টরাগনগত যদশটরা ডুিগি 
রমলরাগক তুসম থরামরাও, 
িধুে, জরাপরানগক তুসম িরাঁচরাও’ । ।             
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জুলরাই মরাগির যশষ ।  এরই মগধ্ যররাগদর যতগজ 
িরাইগরর সদগক তরাকরাগনরা যরায় নরা ।  এ িছর েরমটরা িড় 
অস্বরাভরাসিক ।  মগন হয় যযন িি আেল যভগগে ররাগজ্র 
আগক্ররাশ সনগয় গ্ীমি যতগড়িঁুগড় ঝরাঁসপগয় পগড়গছ ।  

িকরাল যশষ হগয় দুপুরও অগনকটরা েসড়গয় সেগয়গছ ।  শ্ররান্ত-ক্রান্ত 
শরীরটরাগক যকরানরকগম যটগন এগন ঘগর যঢরাগক সমকরা ।  এসিটরা 
চরাসলগয় খরাগটর উপর এসলগয় পগড় যচরাখ যিরাগজ যি ।  প্চুর খরাটুসন 
যেগছ আজ ।  অগনক সদন যথগকই অগনক করাজ করসছ করগিরা িগল 
যিগল যরগখ আর কররাই হগয় ওগিসন ।  অসিগির করাজ আর িংিরার 
িরামগল যিরকম ভরাগি িময় পরাওয়রা মুসস্ল ।  আজ একরকম যজদ 
কগরই িি সনগয় িগিসছল িকরাল যথগক ।  িি নরা হগলও যমরাটরামুসট 
গুসছগয় তুলগত যপগরগছ ।  িরাকীটরা পগর আিরার যদখরা যরাগি যভগি 
ঘগর এগিগছ ।  আজ যথগক তরার অসিগি েরগমর ছুসট শুরু ।  শসন 
রসি সনগয় প্রায় িতেরাহ দুই-এর মতন ।  ওগদর অসিিটরা পুগররাপুসর 
মসহলরাগদর ।  অসিগির মরাসলক যথগক নীচু স্তগরর কম্টীররা পয্টন্ত িি 
মসহলরা ।  তরাই যমগয়গদর নরানরান িমি্রা, অিুসিধরাগুসল যখরালরাখুসলভরাগি 
আগলরাচনরা করগত পরাগর িকগল সমগল ।  তরাছরাড়রা ছুসটছরাটরার িুসিধরাও 
অন্রান্ অসিিগুসলর যথগক যিশী ।  েরগমর এই ছুসটটরা িকগল 
সমগল ওসকনরাওয়রাগত সমকরার িরাগপর িরাড়ীগত করাটরায় ।  যছগল-যমগয়র 
েরগমর ছুসট অগনক সদন আগেই শুরু হগয় যেগছ ।  তরাররা তরাই 
আগেই চগল যেগছ ।  সমকরাও আেরামী করাল রওনরা হগি ।  শুধু তরার 
স্বরামী জয় আপরাতত সিগদগশ অসিগির করাগজ ।  সিরগত এখনও 
মরািখরাগনক যদরী ।  এ িছর যি িগগে থরাকগত পরারগছ নরা ।  সমকরার 
মনটরা খরাররাপ হগয় যরায় ।  শীগতর ছুসটগত ওররা জগয়র িরািরা-মরার 
করাগছ আগমসরকরাগত যরায় ।  নরানরান কথরা সচন্তরা করগত করগত যকরান্  
িময় ঘুসমগয় পগড়গছ সমকরা ।  ঘসড়র িরাজনরার সমসষ্ আওয়রাগজ ঘুম 
যভগগে ধড়মড় কগর উগি িগি যদগখ চরারগট িরাগজ ।  উগি িগিই 
িুঝগলরা ভীষণ সখগদ যপগয়গছ ।  পরাগি নরাই িরা যকন ? যিই যকরান 
িকরাগল যখগয় করাগজ যলগেসছল ।  তরারপর ক্রাসন্তর যচরাগট দুপুগরর 
খরাওয়রাটরা আর হয় সন ।  একটু সচন্তরা কগর এক গ্রাশ িরাণ্রা কসি 
আর এক স্রাইি যটরাষ্ সনগয় এগি িিগলরা খরািরার যটসিগল ।  যখগত 
যখগত সটসভটরা চরাসলগয়ই যদখগলরা জুসনয়র হরাইসু্গলর ১৪ িছগরর 
একসট যছগলর raggingএর জন্ আত্হত্রার খির যরা আজ ক’সদন 
ধগর িমরাগন যদসখগয় চগলগছ ।  তরাড়রাতরাসড় সটসভটরা িধে কগর যি ।  
ভরাল লরাগে নরা এিি খির ।  করারই িরা ভরাল লরাগে ? সকন্তু যি সনগজ 
একজন ভুক্তগভরােী যয ।  তরাই তরার স্পশ্টকরাতরতরা অগনক যিশী 
অন্রান্গদর তুলনরায় ।  এ ধরগণর খির তরার সৃ্সতর িরাঁধ যভগগে 
যিগল ।  হুড়মুসড়গয় যিসরগয় আগি মগনর েভীগর অগনক কগষ্ 
ঢরাকরা সদগয় ররাখরা ভুলগত চরাওয়রা দুঃগখর সদনগুসল ।  পরারগল রিরার 
সদগয় মুগছ যিগল যিই িি সৃ্সত ।  মগন প্রাগণ যি অনুভি কগর 
এই িি হতভরাে্গদর ি্থরা-যিদনরা-অিহরায়তরা ।  এই যছগলসটর 
অিস্রা িড়ই করুণ ।  তরাগক সদগয় আত্হত্রার সরহরাি্টরাল কসরগয়গছ 
তরার অত্রাচরারীররা ।  শুধু তরাই-ই নয়, স্রণ িভরাও কগরগছ তরার 
ছসি িরাসজগয় ।  আর িি যথগক দুঃগখর ি্রাপরার যিই িভরার 
জন্ সু্গলরই কগয়কজন সশক্ষক সিদরায়িরাণী সলগখ পরাসিগয়গছন ।  
সনষু্রতরার িীমরাহীনতরায় িরার িরার সশউগর ওগি সমকরা ।  মগন মগন 
ভরাগি যছগলসটর সক যকরানও িধুে সছলনরা, যয িরা যরাররা তরাগক একটু 
িরান্ত্বনরা সদগত পরারগতরা, একটু িরাহরাগয্র হরাত িরাসড়গয় সদগত পরারগতরা ? 
হয়গতরা সছল, সকন্তু ভগয় যকরান রকম িরাহরায্ করগত পরাগর সন ।  
শুগনগছ অন্রান্ ক্রাগশর সকছু ছরাত্র ছরাত্রী ragging-এর ি্রাপরারটরা 

সশক্ষকগদর জরাসনগয়সছল, সকন্তু যকউ পরাতিরা যদন সন ।  যজগনগছ 
আত্হত্রা কররার আগে একটরা সচসিগত যছগলসট তরার অত্রাচরারীগদর 
নরাম সলগখ যেগছ ।  যিই দগলর পরাণ্রা যয যছগলসট তরার মরা সপসটএ-র 
একজন প্ভরািশরালী মসহলরা ।  সতসন নরাসক িগলগছন তরার যছগলগক 
সমথ্রাই যদরাষ যদওয়রা হগছি ।  যি আর তরার কগয়কজন িধুে সমগল 
একটু দুষু্সম কগরসছল যছগলসটর িগগে ।  এই  িয়গির যছগল যতরা 
দুষু্সম কগরই থরাগক ।  যক যভগিসছল যয যিরাকরার মতন িসত্ িসত্ই 
আত্হত্রা করগি যি ।  সমকরা অিরাক হগয় ভরাগি এ যকমন মরা ? এই 
সক মরাগয়র রূপ ? যছগলর এত িড় অন্রাগয়র পগরও প্শ্রয়, আর িি 
যদরাষ সেগয় পড়গলরা সনরীহ মৃত যছগলটরার উপর ? এই িি মরাগয়গদর 
জগন্ই সদন সদন যছগল যমগয়ররা এমন সনষু্র, এমন অমরানুষ হগয় 
উিগছ ।  প্রাগণর গুরুত্ব িম্বগধে এগদর যকরান যিরাধ, যকরান ধরারণরাই 
যনই ।  এইিি মরাগয়গদরও সক আগছ ? যছরাটগিলরা যথগক িরাড়ীগত, 
সু্গল িি িময় িহমম্টীতরা িহৃদয়তরার সশক্ষরাই যপগয়গছ সমকরাররা ।  
শুধু মরানুগষরই নয়, িিরকম প্রাণীরই প্রাগণর মূল্ িম্বগধে তরাগদর 
িি িময় িগচতন কগরগছন িড়ররা ।  এই মরাগয়ররা তরারই িমিয়িী 
সনশ্য়ই ।  এররা যকন এমন ? সক ধরগণর সশক্ষরা এররা যপগয়গছ যভগি 
কূলসকনরাররা পরায় নরা সমকরা ।  এিি কথরা সচন্তরা করগত করগত মগন 
পগড় যরায় সনগজর অসভজ্তরার কথরা ।  যি সকছু কম যন্ত্রণরাময় সছল 
নরা ।  তগি তরাগক যকরানরকম শরারীসরক যন্ত্রণরা িহ্ করগত হয় সন ।  
তরার অগনক িধুে সছল যরাররা িি িময় তরাগক িগে সদগয়গছ, আড়রাল 
কগরগছ ।  তরাররা নরা থরাকগল যক জরাগন তরার জীিন যকরান্  পগথ িরাঁক 
সনত ! যি-ও সক যশষ পয্টন্ত ঐ যছগলসটর মতন আত্হত্রার পথ 
যিগছ সনত ? তরার িধুেভরাে্ িড় ভরাল ।  তরার আজগকর এই িিল 
জীিগনর সপছগন িধুেগদর যয অিদরান তরা যি যকরানসদন ভুলগি নরা ।  
কৃতজ্তরার সচহ্ন সহিরাগি তরাই যি তরাগদর নরাম সদগয়গছ ‘সভটরাসমন 
এি’ ।  সমকরাররা আিগল ওসকনরাওয়রার ।  িরািরার করাগজর িুিরাগদ 
যতরাওসকগয়রা আিরা ।  িয়ি তখন ছয় িছর আর ভরাইগয়র দুই ।  ওর 
িি যথগক যছরাট ভরাইগয়র জন্ম সকছু িছর পগর ।  যতরাওসকগয়রাগত 
এগি সমকরা ভসত্ট হয় ওগদর অঞ্চগলর জন্ সনসদ্্টষ্ িরকরারী  প্রাথসমক 
সু্গল ।  সু্গলর যগথষ্ িুনরাম ।  মগডল সু্ল সহিরাগি িরাররা জরাপরাগন 
পসরসচত ।  যদগশর নরানরা জরায়েরার সু্ল যথগক সশক্ষক সশসক্ষকরাররা 
আগিন এই সু্গলর সশক্ষরা পদ্ধসত যদখগত ।  সিগশষ সিগশষ অনুষ্রাগন 
ররাজ পসরিরাগরর যকউ নরা যকউ উপসস্ত থরাগকন ।   সমকরার সু্ল খুি 
পছন্দ হয় ।  এমসনগত তরার স্বভরাি হরাসিখুশী সমশুগক ।  তরাই িধুে 
জুগট যরায় িহগজই ।  পছগন্দর সু্ল , িধুে িি সমসলগয় সমকরার যিশ 
আনগন্দই সদন করাগট ।  সকন্তু সবিতীয় িছর যথগকই তরার দুভ্টরাগে্র 
শুরু ।  

প্থম িছগরর মরাঝরামরাসঝ ওগদর ক্রাগশর দরাসয়গত্ব থরাকরা সশক্ষক 
হিরাৎ করাজ যছগড় চগল যেগলন ।  িগল যকরানরকগম যজরাড়রাতরাসল সদগয় 
প্থম িছরটরা করাসটগয় ওররা যখন সবিতীয় যশ্রণীগত উিগলরা ততসদগন 
ওগদর ক্রাশ অন্রান্ ক্রাগশর যথগক অগনক সপসছগয় পগড়গছ ।  এই 
িময় সযসন ওগদর ক্রাগশর ভরার যনন সতসন সছগলন কড়রা ধরাগতর 
মসহলরা ।  প্থম ঝরাপ্ টরাটরা আগি তরাঁর করাছ যথগকই ।  সপসছগয় পড়রা 
ক্রাশ হরাগত যপগয় সতসন যযন প্সতগশরাধ সনগত উগিপগড় লরােগলন ।  
সকছুটরা হয়গতরা ক্ষসত িরামগল অন্রান্ ক্রাগশর িগগে িমরান কররার 
জন্ ।  সকন্তু তরার যচরাট এগি পড়গলরা ছরাত্রছরাত্রীগদর উপর ।  তরাররা 
শরাসস্ত পরায় সক করারগণ তরা জরাগন নরা ।  সজজ্রািরা কররার িরাহি 
যনই ।  সনয়ম কগর সমকরার িরাড়ী সিরগত যদরী ।  করারণ সজজ্রািরা 
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করগল যি িলগত পরাগর নরা ।  শুধু এইটুকু জরাগন যয দুপুগরর খরািরার 
িমগয়র পগর তরার আর আরও কগয়কসট যছগল যমগয়র পড়রার যটসিল 
যচয়রার ক্রাগশর দরজরার িরাইগর ররাখরা থরাগক ।  সমকরার মরা সচসন্তত 
হগয় উিগলন ।  সমকরা পড়রাগশরানরায় যিশ ভরাল ।  অথচ সদন সদন 
যমগয় িদগল যরাগছি ।  অকরারগণ করাঁগদ ।  অত সপ্য় সু্গল যযগত 
ভয় পরায় ।  অন্রান্ মরাগয়গদর িগগে পররামশ্ট কগর িুসিধরা যহরাল 
নরা ।  িকগলই মসহলরাগক ভয় পরায় ।  এ-ও জরানগলন অগনক যছগল 
যমগয়ই ওর জগন্ সু্ল ছরাড়গত িরাধ্ হগয়গছ ।  অসিগির করাগজ িদরা 
ি্স্ত িরািরাগক সমকরার মরা িহগজ িরাংিরাসরক ি্রাপরাগর সিরিত করগত 
চরান নরা ।  সকন্তু যশষ পয্টন্ত সনরুপরায় হগয় তরাঁগক িি কথরা খুগল 
িলগলন ।  যসদও সমকরার ি্রাপরারটরা একটু আধটু ওর করাগন আগেই 
তুগলসছগলন ।  িি শুগন উসন সিক করগলন সপসটএ-র সমসটংএ যরাগিন 
আর এই সনগয় কথরা িলগিন যিখরাগন ।  সমকরার িরািরা মরানুষটরা শরান্ত, 
সকন্তু অন্রায় এগকিরাগরই িহ্ করগত পরাগরন নরা ।  সমকরার মরা ভয় 
যপগলন সমসটংএ সক িলগত সক িগল িিগিন মরানুষটরা যক জরাগন ।  
আিগল ভগয়র আগরকটরা করারণও সছল ।  ওসকনরাওয়রা তখন িগি 
আগমসরকরার হরাত িদল হগয় জরাপরাগনর হরাগত এগিগছ ।  তরাগত 
জরাপরানীররা খুি খুশী ।  তিু তখনও তরাররা ওসকনরাওয়রার মরানুষজনগদর 
সিগদশী িগল ভরািগতই অভ্স্ত ।  যরাইগহরাক, সমকরার িরািরা যিশ দক্ষতরার 
িগগে ঝরাগমলরা সমসটগয় এগলন ।  সকন্তু ততসদগন ক্ষসত যরা হিরার হগয় 
যেগছ ।  যমগয় এগকিরাগরই পরাগটে যেগছ স্বভরাগি ।  যিই হরাসিখুশী 
প্রাণচঞ্চল সমকরা আর যনই ।  তগি ওগদর ভরাে্ ভরাল, তৃতীয় িছগর 
সযসন ওগদর ক্রাগশর দরাসয়ত্ব সনগলন তরাঁর সশসক্ষকরা সহিরাগি খুি িুনরাম 
সছল ।  সু্গলর সনয়ম অনুিরাগর নতুন ক্রাশ শুরু হিরার আগে সমকরার 
মরা ওঁর িগগে যদখরা করগত সেগয় খুিই অিরাক আর খুশী ।  যমগয়র 
কথরা সকছু িলরার আগেই উসন যযন মগনর কথরা পগড় যিগলগছন ।  
মরাগক িি সিক হগয় যরািরার আশ্বরাি সদগয় সনসশ্ন্ত হগত িগলন সতসন ।  
মরাগয়র যচরাগখ যিসদন জল এগি সেগয়সছল ।  িসত্ িলগত সক, 
সমকরাগক স্বরাভরাসিক কগর তুগলসছগলন সতসন তরাঁর অিীম বধয্ট আর 
মমতরা সদগয় ।  সমকরা তরাঁগক আজও যভরাগল সন ।  যিই উগমগমরাগতরা 
যিনগিই-এর িগগে তরার যযরােরাগযরাে সছল তরাঁর মৃতু্ পয্টন্ত ।  প্চুর 
ভরালিরািরা যপগয়গছ তরাঁর করাগছ ।  যছরাট িড় িি ি্রাপরাগরই ছুগট ছুগট 
যেগছ ওর করাগছ ।  যদখরা করগত যেগল খুি খুশী হগতন ।  সমকরা 
আর তরার কগয়কজন িধুে পরালরা কগর যযত এই িৃদ্ধরা অসিিরাসহতরা 
সশসক্ষকরার করাগছ ।  ওঁর করাগছ এররা িন্তরাগনর মতনই সছল ।  

প্রাথসমক সু্গলর িরাকী সতনগট িছর সনসি্টগনি করাটগলরা সমকরার ।  
সকন্তু ঝরাগমলরার শুরু আিরার জুসনয়র হরাইসু্ল যথগক ।  ওর ক্রাগশর 
সকছু যছগল যমগয় ওর সপছগন লরােগত শুরু করগলরা ।  সমকরার যযটরা 
কগষ্র করারণ সছল তরার মগধ্ িধুে িগল জরানগতরা এমন কগয়কজনও 
সছল ।  নরানরা ভরাগি তরাগক যহনস্রা কররা, িি ি্রাপরাগর িরাদ যদিরার 
যচষ্রা, আরও কত সক ।  করারণ যি নরাসক সিগদশী, যনরাংররা ইত্রাসদ ।  
যি িি করাসটগয় উিগত যপগরগছ তরার সকছু সিশ্বস্ত িধুের িরাহরাগয্ ।  

সকন্তু সমকরার দুভ্টরাগে্র যশষ তখনও হয় সন ।  হরাইসু্গল যঢরাকরার িময় 
সপ্য় িধুেগদর িগগে ছরাড়রাছরাসড় হগয় যরায় ।  িকগলই প্রায় আলরাদরা 
আলরাদরা সু্গল ।  তগি িকগলর িগগে যযরােরাগযরাে রগয়ই যেগছ ।  
সমকরা যয সু্গল যেল যিটরা একটরা প্রাইগভট যমগয়গদর সু্ল ।  সনয়ম 
করানুনও তরাই অন্রান্ সু্গলর যথগক একটু আলরাদরা ।  প্রাথসমক 
সু্গলর মতন এখরাগনও প্থম ঝরাপ্ টরাটরা এগলরা একজন সশক্ষগকর করাছ 
যথগক ।  সু্গলর সনয়ম অনুযরায়ী চুগল রং কররা, করাল্ট িরা পরাম কররা 
সকছুই চলগি নরা ।  অথ্টরাৎ  চুল স্বরাভরাসিক থরাকগি ।  সমকরার চুল 
িরামরান্ যকরাঁকড়রাগনরা ।  যিটরা যয স্বরাভরাসিক যি িম্বগধে সু্গলর সনগদ্্টশ 
অনুিরাগর িরাড়ী যথগক আগেই সু্গল সচসি সদগয় জরানরাগনরা হগয়সছল ।  
সকন্তু যয করারগণই যহরাক যিটরা ঐ সশক্ষগকর পছন্দ হসছিল নরা ।  
নরানরাভরাগি ওগক জ্বরালরাতন করগত শুরু কগরন সতসন ।  একসদন সু্ল 
যথগক সিগর যকঁগদগকগট সমকরা জরানরাগলরা যয সবিতীয়িরার আর ঐ সু্গল 
যরাগি নরা ।  করারণটরা িরািরা মরা যমরাটরামুসট িুঝগলন, সকন্তু আিগল সক 
হগয়সছল, ঐ সশক্ষক সক িগলগছন তরা সকছুগতই যমগয়র মুখ যথগক িরার 
করগত পরাগরন সন তরাঁররা ।  যমগয়র যশষ কথরা তরাগক যজরার কগর সু্গল 
পরািরাগল যি িরাররাসদন ররাস্তরায় ররাস্তরায় ঘুগর যিড়রাগি, তিু সু্গল যরাগি 
নরা ।  যমগয়গক তরাঁররা সচনগতন ।  যকরান রকম অন্রায় যজদ যি কগর 
নরা, তরা-ও জরানগতন ।  িরাধ্ হগয় তরাগক সু্ল ছরাড়রাগলন ।  এিরার 
িমি্রা তরাগক সনগয় সক কররা যরায় ? অন্ সু্গল যযগত হগল একটরা 
িছর নষ্ করগত হগি ।  যশষ পয্টন্ত িরািরার এক িধুে আগমসরকরাগত 
একসট পসরসচত পসরিরাগর যথগক যিখরাগনই পড়রাগশরানরার ি্িস্রা কগর 
যদন ।  তরার পর সমকরাগক আর সপছন সিগর তরাকরাগত হয় সন ।  
পড়রাগশরানরায় যি সচরকরালই ভরাল ।  ভরাল পসরগিগশ এগি আরওই 
িিল যি ।  যয পসরিরাগর যি থরাকগত এগিসছল, যিই ওগয়ন পসরিরাগর 
দুই যছগল যমগয় – জয় আর এসমসল ।  এসমসল সমকরার িমিয়িী ।  
জয় ওগদর যথগক একটু িড় ।  প্থম সদগক সবিধরার ভরাি সকছুটরা 
সমকরার থরাকগলও, িকগলর আপন কররা ি্িহরাগর তরা করাসটগয় উিগত 
িময় লরাগে সন ।  এসমসল আর সমকরা হগয় ওগি অসভন্ন হৃদয় িধুে ।  
জগয়র িগগে হৃদ্তরা যশগষ সিগয়গত এগি যিগক ।  দুই পসরিরারই খুি 
খুশী তরাগত ।  সমকরার দুসট যছগল যমগয় – ১৪ িছগরর যকন্  আর ১০ 
িছগরর এসম ।  সনগজর সু্ল জীিগনর অসভজ্তরার কথরা যভগি প্থম 
যথগকই তরাগদর ইন্টরারন্রাশনরাল সু্গল ভসত্ট কগরগছ ।  আর তরার এই 
সিদ্ধরাগন্তর জন্ যি খুশী ।  

আনমগন নরানরা কথরা সচন্তরা করগত করগত তরার সনগজর ভুলগত 
চরাওয়রা অতীতটরাও ঘুগর এগলরা ।  সমকরার মনটরা িড় যিশী ভরার হগয় 
উগিগছ ।  হুঁশ সিগর আিগতই আিরার ঐ যছগলসটর কথরা মন জুগড় 
িগি তরাগক অসস্র কগর তুলগলরা ।  সকছুই িদলরায় সন েত সতসরশ 
চসল্শ িছগরও ।  সু্লগুসলই িরা যকমন ! তরাগদর সক যকরানই দরাসয়ত্ব 
যনই ? সকছুই কররার যনই সনগজগদর নরাম িরাঁচরাগনরা ছরাড়রা ? যকন এমন 
হয় ? সকছুগতই যমগন সনগত পরারগছ নরা যি ।  প্গশ্র পর প্গশ্ 
সনগজগকই ি্সতি্স্ত কগর যতরাগল ।                                                           

I shall tell you a great secret, my friend. Do not wait for the last judgment, it 
takes place every day. 

- Albert Camus
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জজ্ গানাে

-   শংকর বেু

িময় তখন িরাদরায়-করাগলরায় লুগকরাচুসর
যচতনরার যভরার কুিুম রগে যছরাঁয়রা 
ররাজরারও যনই ররাজপরাট, 

তিু ছুঁগড় যিলরা হল খরাতরাখরানরা নদ্টমরার যঘরালরা করাদরায় পরাঁগক 
িতেিুগরর করান্নরা ঢরাকরা হল বিয়রাকরগণর করাঁসচর ক্রাঁচ-ক্রাঁচ শগব্দ 

সনঃিগে েরায়গকর িরামগন যতরালরা হল পরাকরা যদয়রাল 
যরাগত ভূগতর ররাজরারও যমগল নরা িগেত ।  
যলরাকচকু্ষর আড়রাগল তখন একরাকী েরাগয়ন 
আগলরার সিনু্দর মত মৃদু 
তরার অনন্ত সনভৃগতর েরান মরাসটর েভীর যথগক গুমগুসমগয় 
যধরাঁয়রার মত ছসড়গয় যেল যিিরাক যিরািরার যদগশ 
মন্ত্রীমশরাইগদর মুখ ঢরাকরা পড়ল করাগলরা করাপগড়র অধেকরাগর
নরা িুগঝ করাগর তুসম …. ।  

হরাল্রা ররাজরার দল এখন যখরালরা হরাওয়রায় খুশ 
িময় ভুগল যেগছ যিিি সদন, একরাতির, আটরাতির, যলরাডগশসডং

িদল-হরাওয়রা করালচরাররাসল শক্ত িমরাজ 
যখলরার মরাগি যমলরার মরাগি ররাইটরারস্  সিসল্ডং-এ 
ঘুর পরাকরাগনরা েসল হগয় যজরিরা ক্রসিং 
জজ্ট েরাগয়গনর েরাগন করাগট িরাররাটরা সদন
শত িছগরর পথ যপসরগয় আরও কত 

বদসনক যুদ্ধ থরাসমগয় যদগি –
পৃসথিীর যমঘস্রান িরাররা হগল 

গুনগুন ঘুমেরান 
যতরামরাগর যিলরাম । । 

(রিী্রি িগেীগতর স্বনরামধন্ সশল্পী যদিরিত সিশ্বরাগির জন্মশতিরাসষ্টকীগত শ্রদ্ধরাজিসল ) 

It is thought which is the propelling force in us.  Fill the mind with the highest 
thoughts, hear them day after day, think them month and after month.

- Swami Vivekananda
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এতক্ষগণ তুসম সনশ্য়ই দ্রুতেরাসমনী হগয়গছরা,
আসম শুধু সস্র এই খরাগটর ওপর 
অসস্র মন সনগয় স্সির রগয়সছ ।  
যকমন আগলরার আঁচল দুলগি করাল যভরাগর, 
সশউসল আর সশসশরগক জরাসনগয়, 
কত সটগয় উগড় যরাগি উতির আকরাগশ ।  
ঘরাি আর কুয়রাশরা জসড়গয়
মগন হগি ধুমরাসয়ত চরাগয়র যপয়রালরা ।  
যতরামরার সচিুক িুক মগন পগড় 
ঘন চুল, করাগলরা যচরাখ, জরানরালরার অধেকরার ঘগর 
কখন যয যনগি আগি । 
করাল যভরাগর আিরার যতরামরাগক পরাি ।  
তুসমও সক তরাই ভরাি
একটু ওপরাশ সিগর, করাত্  হগয় যদগখ সনগয় ? 
তগি শুধুই সক িিুজ সটগয় উগড় যেল ডরানরা ঝরাপসটগয় 
যমগঘর পরাহরাগড়র পরাগন 
িূয্ট স্রাগন । ।
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াবা্র বাবুর বাজার করা

-   োবগা চা

িরাত িকরাগল সমসতির িরািু
ি্রােসট সনগয় হরাগত, 
িরাজরার করগত নরাড়ু যেরাপরালগক 
সনগয় যেগলন িরাগথ ।  

িরাজরার যিথরা নয়গতরা করাগছ 
মরাইল চরাগরক দূর, 
চলগত চলগত েরান যেগয় যেগয় 
সমলরাগত লরােগলন িুর ।  

হগরক রকম শরাক িসজি 
িরাজরাগরগত যদগখ
যকরান্  সজসনষটরা সকনগিন সতসন 
িরাররা হগলন যভগি ।  

নরাড়ু িগল, ‘এিরার চগলরা, অগনক যহরাল যিলরা 
িরাসড় যেগল মরা যয ভীষণ যরগে হগিন িরাররা’ ।  

সমসতির িরািু িগলন তখন, ‘সিক িগলসছি নরাড়ু 
যদসর কগর সিরগল ঘগর হগি ভীষণ জ্বরালরা’।    
সকনগলন যশগষ সমসতির িরািু 
এক ছড়রা করাঁচরা কলরা । ।   
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কথরা খুঁগজ শব্দ গুঁগজ 

 ররাতপরাসখ িময় যরাপন

 ঘুগমরািরার িময় যতরা যনই

 আঁধরাগর চরাঁগদর আগলরা 

 চরাঁগদর ও আগধক ঢরাকরা 

 যঢগক ররাখরা অধে েসল 

 অগধের মগতরাই িরাঁচরা 

 শরীগর যপরাড়রার দরাে ।  

িময়ও ক্রান্ত নরাসক !

 যপসন্সগল কসিতরা যলখরা

 এখনই যতরা িধুে তুসম 

 হরাগত হরাত – দু’জন একরা

 একরা একরা যরাই যভগি যরাই 

 ছুঁগয় ছুঁগয় স্বপ্ন নদী

 নদীও করান্নরা ঢরাগক 

 ভুগল যরায় যশরাগকর ছরাপ ।  

আসম যতরা যজগেই আসছ 

 যভরার ররাত যদখগিরা িগল 

 তুসমও সক যদখগি িরাগথ 

 আমরার এই ঘর-দুগয়রাগর

 যচৌকরাি মরাসড়গয় হরাগি 

 িূগয্টর দীতে িিন ? 

 আগলরা ভরাগি শরীর মগন –

 আগলরা ঢরাগক যপরাড়রার দরাে । 

। 
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ও িরািরা ও িরািরা রসিিরাকুর সক
দুে্টরারই এক ভরাই ? 
চুপ কর্ , যতরার এটুকু যিরাঝরার 
Common sense-ও নরাই ? 
Common sense লরাসেগয়ই যতরা 
িললরাম যিশ যভগি, 
দুজগনরই যতরা surname same
সমলগছ যতরা সহগিগি ... 
তরাছরাড়রা, যদগখরা অকরাগল যকমন 
দুে্টরাপূজরার িরাজ, 
Weekdayযতও মরানুগষর সভড় 
যিগল সদগয় িি করাজ ।  
হরায় যর, আমরার যপরাড়রা কপরাল ! 
Class VII –এ পসড়ি 
এখনও ওনরাগক িরাকুর যভগি 
নগমরা নগমরা কসরি ? 

িিরাই কগর, আসমও কসর, তগি 
িগলরা, সক চরাওয়রার আগছ ? 
কসিতরা, েরান, নরাটগকর আজ 
যকরানও career আগছ ? 

এই যতরা একটরা জরায়েরা যপগয়সছ
িরািরা যিগল সনঃশ্বরাি ... 
যছগলর ভুরু কুঁচগক ওগি
যচরাগখ আষরাঢ় মরাি 
এইখরাগন শুধু েরান শুনগিরা ? 
কল্পনরা িরানচরাল 
শরীর নগড়নরা, মরাথরা নগড়নরা
শুধু ডরানহরাত যদয় তরাল ... 
সচন্তরা সকগির ? এগনসছ যতরা যিই 
মুসস্ল আিরান িরাগথ 
পগকট যথগক যছরাট পৃসথিী 
সনগমগষই আগি হরাগত ...
Unlock-menu-games-race 
পটরাপট যরায় খুগল 
যকরাথরায় রসি, যকরাথরায় েরান 
িিসকছু যরায় ভুগল 
হিরাৎ িরামগন যচরাগখ পগড় এক
সিশরাল মূসত্ট করাগলরা 
যমরামিরাসত আর মরালরার ভরাগর 
চরাসরসদক কগর আগলরা 
িিরাই যরাগছি মরালরা হরাগত, তগি
মরালরাটরা প্ধরান নয় 
করাগলরা শরীরগক জসড়গয় ধগর

ছসি নরা তুলগল হয় 
যিশ িুন্দর এক pose-এর িরাগথ 
Cameraman-এর সক্ক 
পগরর সদনই facebook-এ যিটরা 
হগি profile pic
Wall-এ wall-এ status যদখগি 
“VISITED  JORASANKO”
Like, unlike, comment িরােগর 
রসিগক সক যকউ ডরাক ? 
যরাইগহরাক, তগি যছগলসট িরা যকন 
ছসি যতরালরা যথগক িরাদ 
িরািরাগক িগল তরার যয িড় 
মরালরা পররাগনরার িরাধ 
মরালরা পররাগনরা হগয় যেগল পগর 
এিরার প্ণরাম তগি 
যছগল করগছ রসিপ্ণরাম
ছসি নরা তুলগল হগি ? 
মরাথরা িুগক িুগক মূসত্টর পরাগয় 
Pose যদয় যছগল নরানরা 
যদরাষ আিগল মূসত্টটরারই 
দরাসড়টরা িড্ড টরানরা 
দুগটরা েরান শুগন যছগলটরার করান 
হগয় যেগছ নরাসক ভরারী 
এিরার তরার ইছিরা তগি 
ঘুরগি িরাকুরিরাড়ী 
িি যদখরা িি যিরাঝরার যশগষ 
মত সদগয় যিগল যছগল 
এ যতরা প্রায় িি আমরাগদরই মগতরা 
Difference সকছু যপগল ? 
ররান্নরাঘগর ররান্নরা যহরাত, 
িিরার ঘগর chair 
এর জন্ এগতরা মরানুষ
যকন কগর care ? 
িরািরা িগল িরােরালীর যছগল 
ওিি িলগত আগছ ? 
এখরাগন িিরাই রসি অনুররােী 
যকউ যসদ যশরাগন পরাগছ 
িরং তরাঁগক িরার িরার 
ধন্িরাদ জরানরা 
নতুন এক পৃসথিীর সতসন 
সদগয়গছন সিকরানরা 
শুধু সক তরাই, যছগল িগল 
আগছ যমরাগদরও উপহরার 
আনগকরাররা দু সদন ছুসটর আগমজ 
এমসনগত যমলরা ভরার ...।।              

 রবান্দ্রজান্ার ীজাড়াোঁনকাু 



ও পরাড়রার শ্রাম নরাসক আধুসনক কসি, 
আধুসনক ছড়রা যলখরা শুসন তরার Hobby । 
যয ছড়রায় সমল যনই, যনই যকরাগনরা ছন্দ, 
তরাগত নরাসক ভররা থরাগক আধুসনক েধে ।।

আধুসনক ছড়রা যলখরা নয় যমরাগট যিরাজরা, 
তরার যচগয় শক্ত মরাগন তরার যিরাঝরা ।  
তরাগত ভররা থরাকরা চরাই ভরারী ভরারী শব্দ। 
যরার মরাগন উদ্ধরাগর অসভধরানও জব্দ ।।

যত যিশী হগি যিটরা পরািগকর অগিরাধ্, 
তত নরাসক উন্নত মরাগনর যি পদ্ ।।

এমনই কসিন ছড়রা সলখগলই তগি,  
আধুসনক কসি িগল িুখ্রাসত হগি ।।

আধুসনক ছড়রা যলখরা নয় যমরার কম্ট, 
যি কথরাটরা যিরাঝরাগনরাই কসিতরার মম্ট ।।
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One needs a power of vision and sympathy in order to discover the truth which 
is the innermost creative force of a people
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