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ভগিনী গনবেগিতা 

       - তপন কুাা াাা 

উ
ত্তর আয়ারল্ান্ডের টাইন্রান কাউন্টির ডানগান নান্ের 
একটা ছ�াট্ট শহন্র ২৮ছশ অন্্াবর ১৮৬৭ সান্ল োগ্ান্রট 
এন্লজান্বথ ছনাব্ ল নান্ে ছে ছ�াট্ট ন্শশু কন্া জন্মগ্রহণ 
করন্লন ন্িন্নই উত্তরকান্ল আোন্ের সবার শ্রন্ধেয় ভন্গনী 

ন্নন্বন্েিা। ন্িিা স্ােুন্য়ল ন্রচাৱড ছনাব্ ল ও োিা ছেন্র ছনাব্ ল। িার 
ধে্োজক ন্িিােহ জন ছনাব্ ল ও ছেশসাধক োিােহ আয়ারল্ান্ডে ন্রিন্টশ 
ন্বন্রাধী আন্্ালন্ন সন্রিয় ভান্ব অংশ গ্রহণ করন্িন। অি্ন্ত অল্প বয়ন্স 
োগ্ান্রট ন্িিৃহীন হন্ল িার েন্ধ্ও িান্রবান্রক রাজননন্িক আবহাওয়া 
প্রভাব ছেন্ল। 

ইংল্ান্ডে হ্ান্লোক্স কন্লন্জর �াত্ী ন্হন্সন্ব িরীক্ায় উত্তীণ্ 
হন্ল িন্রর েশ ব�র োগ্ান্রট ছকশউইক, ছরক্সাে ও ছচষ্ান্র সন্গৌরন্ব 
ন্শক্কিা কন্রন। ১৮৯২ খৃষ্ান্দে ন্নন্জর আেশ্ েুক্ত-ন্শক্া িধেন্ি প্রন্য়াগ 
করন্লন ন্নন্জর প্রন্িন্ঠিি ‘রান্কিন কুিন্ল’। উইম্বলডন্ন ন্িন্ন িিন্েন্ন 
একজন জনন্প্রয় ন্শক্ন্য়ত্ী। এ �াড়া ন্সন্সে ক্ান্বর সম্ান্েকা ন্হন্সন্ব 
িাঁর নাে ন্শন্ক্ি েহন্ল �ন্ড়ন্য় িন্ড়ন্�ল। ন্সন্সে ক্ান্বর সভায় োরা 
বকৃ্তিা ন্েন্ি এন্সন্�ন িাঁন্ের েন্ধ্ উন্লেখন্োগ্ নাে হল, বান্ারড শ, 
বারট্াডে রান্সল, এইচ ন্জ ওন্য়লস, ন্সডন্ন ওন্য়ব এবং ন্বয়ান্ট্স ওন্য়ন্বর 
েি ন্বখ্াি োনুষ। নারী আন্্ালন ন্নন্য়ও উন্ন ছসই সেন্য় ইংল্ান্ডের বহু 
িত্ িন্ত্কায় ন্লন্খন্�ন্লন। 

  
স্বভাবগি ভান্ব োরগান্রন্টর েন্ধ্ ন্শক্া ন্বস্ার �াড়াও জনন্সবা 

েূলক কাজ করার জন্ একটা ছচষ্া সব্ো কাজ করি। ন্কন্তু শি কান্জর 
েন্ধ্ও ওঁর েন্ধ্ একটা অন্নশ্চয়িা, ন্নঃসঙ্গিা ও সংশন্য়র ছবেনা রন্য় 
ন্গন্য়ন্�ল। এই সেয় ১৮৯৭ সান্ল লডেন সেররি বীর সন্্াসী স্বােী 
ন্বন্বকানন্্র কন্য়কন্ট বকৃ্তিা ও আন্লাচনা শুন্ন ন্িন্ন ছেন নিুন ছকান 
আন্লাকবন্ি্কার সন্ান ছিন্লন। আর ছিন্লন আত্মন্বশ্াস ও ন্নন্জন্ক 
নিুন ভান্ব উিলন্ধি করার ক্েিা। ন্বন্বকানন্্র োনবন্প্রে, উোত্ত বাণী 
ও েুজ্য় কে্শন্ক্ত োগ্ান্রটন্ক উদু্ধে করল। স্বােীন্জর আহ্ান্ন সাড়া 
ন্েন্লন এবং প্রন্িশ্রুন্ি ন্েন্লন ছে আেৃিু্ উন্ন স্বােীন্জর কে্েন্ঞে শান্েল 
থাকন্বন 

কথােি উন্ন ১৮৯৮ সান্লর ২৮ছশ জানুয়ান্র ছকালকািার োন্টন্ি 
িা রাখন্লন এবং বাকী জীবন ভারন্ির উন্ন্ি কন্ল্প ন্নন্জর জীবন উৎসগ্ 
কন্রন। স্বােীজী বলন্িন, ন্নন্বন্েিা এখান্ন গুরু ন্গন্র কন্রন্ি আন্সন্ন। 
ও এন্সন্� ন্নন্জর জীবন ভারন্ির োনুন্ষর জন্ োন করন্ি। স্বােীন্জ 
ছকালকািার স্ার ন্থন্য়টান্র একন্ট জনসভা আন্য়াজন কন্র ছকালকািার 
োনুন্ষর কান্� োগ্ান্রটন্ক িন্রন্চি করান। িারির োগ্ান্রট ১৮৯৮ 
সান্লর ২৫ছশ োচ্ ন্বন্বকানন্্র েন্ত্রন্শষ্ হন্য় সন্্াস গ্রহণ করন্লন। 
জন্মসূন্ত্ িাওয়া িূব্নাে ি্াগ কন্র জগি সংসান্র িন্রন্চি হন্লন 

ন্নন্বন্েিা (The Dedicated) নান্ে। আিাের োনুষ িাঁন্ক ন্চনল ভন্গনী 
ন্নন্বন্েিা নান্ে।  

আজ ভারিবন্ষ্র অন্নক জায়গান্িই ভন্গনী ন্নন্বন্েিার জন্ন্মর 
সাধ্শিবষ্ িালন করা হন্ছে। ছচষ্া চলন্� ওনার জীবনী ও কে্কান্ডের 
চুলন্চরা ন্বন্লেষণ করার। ধে্ীয় ছচিনা, নারীন্শক্ার ন্বস্ার, সোজন্সবা, 
জািীয়িাবাে ও স্বাধীনিা আন্্ালন, সান্হি্-ন্শল্প-ন্বঞোন্ন অনুরাগ, 
ইন্িহাস সন্চিনিা ইি্ান্ে নানা ন্বষন্য় ওনার বহুেুখী আগ্রহ ন্েন্য় উন্ন 
ন্শন্ক্ি-অন্শন্ক্ি, ধনী-েন্রদ্র ইি্ান্ে সোন্জর সেস্ োনুন্ষর কান্� 
িাঁন্ের ন্প্রয় ভন্গনী হন্য় উঠন্ি ছিন্রন্�ন্লন। েন্ল ওনান্ক এক একজন 
োনুষ এক একভান্ব শ্রধো জানায়। 

উত্তর ছকালকািার বাগবাজান্রর অন্তগ্ি ১৭ নম্বর ছবাসিাড়া ছলন 
হন্য় ছগল ওনার িাকািান্ক ন্ঠকানা ো িরবি্ী সেন্য় একন্ট িীথ্স্ান হন্য় 
ওন্ঠ। এই বান্ড় ছথন্কই শুরু হয় ওনার প্রন্িন্ঠিি কুিল ছেন্য়ন্ের ন্শক্া 
ন্বস্ার করার জন্। কালীিূন্জার ন্েন শ্রী শ্রী সারো ো স্বয়ং উিন্স্ি ছথন্ক 
কুিন্লর উন্দ্াধন অনুঠিান সম্ন্ কন্রন। সংঘ োিা শ্রীো ন্নন্বন্েিান্ক 
আের কন্র খুন্ক নান্ে সন্ম্বাধন করন্িন। লক্্ করার ন্বষয় ছে এই েুই 
েহীয়সী নারীর ভাব আোনপ্রোন করার জন্ ভাষা ন্কন্তু ছকান বাধার সৃন্ষ্ 
করন্ি িান্র ন্ন। কারণ প্রথেন্েন্ক ভারন্ি এন্স ন্নন্বন্েিার িখনও িে্ন্ত 
বাংলা ভাষায় িুন্রািুন্র রপ্ত হওয়া হন্য় ওন্ঠ ন্ন। 

স্বােীন্জর সন্ঙ্গ এর িন্র উন্ন ভারন্ির ন্বন্ভন্ জায়গায় ভ্রেণ কন্রন 
ও রিেশ এখানকার োনুষজন্নর সন্ঙ্গ িন্রন্চি হন্লন। িন্রন্চি হন্লন 
ভারন্ির ন্বন্ভন্ জায়গার সংকৃিন্ি ও জীবন ধারন্ণর সন্ঙ্গ। িন্রন্চি হন্লন 
ভারন্ির োনুন্ষর ধে্ ন্বশ্ান্সর প্রকৃন্ি ও ধারার সন্ঙ্গ। এ সেয় ওনার 
নজর এড়ায়ন্ন কুসংকিারগ্রস্ ভারিীয় সোন্জ সাধারণ োনুন্ষর োন্রদ্র্ 
ও ববষে্। ওনার ছচান্খ িন্ড় িৎকালীন ন্রিন্টশ শাসন্কর অি্াচান্রর 
এবং ন্বন্ভে েূলক আচরণ। ওনার নজর এড়ায়ন্ন ন্বন্বকানন্্র বজ্র 
ন্নন্ঘ্াষ উোত্ত আহ্ান ছেন্শর িরুণ সোজন্ক কিটা উদু্ধে কন্রন্�ল। 
উন্ন ছচন্য়ন্�ন্লন ছেন্শর িরুণন্ের েন্ধ্ ছহাক muscles of iron, 
nerves of steel and gigantic wills. স্বােীন্জ ছচন্য়ন্�ন্লন ছেন্শর 
নারীশন্ক্তন্ক জান্গন্য় িুলন্ি ো ভন্গনী ন্নন্বন্েিার অন্তর স্পশ্ কন্রন্�ল। 
ন্নন্বন্েিার রিি হন্য় োঁড়ান্লা নারীসোজন্ক স্বাস্্ ও ন্শক্ার অন্ধকান্রণী 
করন্ি কারণ উন্ন েন্ন প্রান্ন ন্বশ্াস করন্িন ছে অন্শন্ক্ি ও রুগ্ন ো 
কখনও প্রকৃি ভান্ব সন্তান িালন্ন সক্ে হন্ি িান্র না। এরই েন্ধ্ উন্ন 
আন্বষ্ার করন্লন ভারন্ির ঐন্িহ্িূণ্ ইন্িহাস ও সংকৃিন্ি। িণ করন্লন 
েীঘ্ ন্েন্নর জন্ে ওঠা কুসংকিান্রর জঞ্াল সন্রন্য় ভারন্ির োনুন্ষর কান্� 
আবার নিুন কন্র িুন্ল ধরন্বন িান্ের গন্ব্র ইন্িহাস ও ঐন্িহ্।   

স্বােীজী ছস সেয় রােকৃষ্ণ েঠ ও ন্েশন্নর ন্বরাট কে্কান্ডের 

 ভন্গনী ন্নন্বন্েিা

 স্বােী ন্বন্বকান্ ও ভন্গনী ন্নন্বন্েিা
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আন্য়াজন্ন ব্স্। ন্নন্বন্েিা স্ানীয় োনুষন্ের কান্� ছেখন্ি ছেখন্ি ঘন্রর 
োনুষ হন্য় উঠন্লন। ওরা ওন্ের রক্ণশীলিা ও প্রাথন্েক জড়িা শীগন্গর 
কান্টন্য় উঠল। আেরা শুন্নন্� ছকালকািায় ছলেন্গর েহাোরীর সেয় উন্ন 
একা হান্ি ছকেন ভান্ব ছোকান্বলা কন্রন্�ন্লন েখন িথাকন্থি েধ্ন্বত্ত 
বান্স্ারা েহাোরীর ভন্য় শহর �াড়ন্ি ব্স্ হন্য় উন্ঠন্�ন্লন। একজন 
ন্বন্েন্শনীন্ক এ ভান্ব সোজন্সবা ও ন্শক্া ন্বস্ান্র জন্ড়ন্য় িড়ন্ি ছেন্খ 
স্ানীয় কুসংকিান্র ডুন্ব থাকা োনুষ স্ন্ভিি হন্য় ন্গন্য়ন্�ল। িারা বুঝল ছে 
উন্ন এন্সন্�ন িান্ের েন্ধ্ একজন হন্য় ভারিবষ্ন্ক ভাল বাসন্ি। 

এই সেয় উন্ন লক্্ করন্লন ছে িলায় িলায় এক ছশ্রণীর োনুন্ষর 
েন্ধ্ শাসক ন্রিন্টশ রান্জর ন্বরুন্ধে ছক্াভ ও ন্বন্দ্ষ োনা বাঁধন্ি শুরু 
কন্রন্�। ছেশীয় োনুন্ষর সন্ঙ্গ ন্রিন্টশন্ের ববষে্েূলক আচরণ এরা ছখালা 
েন্ন ছেন্ন ন্নন্ি িারন্�ল না। ন্বন্ভন্ জায়গা ছথন্ক ন্বন্ভন্ েন্ির ছনিৃত্ব 
উন্ঠ আসন্�ল। এন্ের েন্ধ্ এক ছশ্রণীর েি ন্�ল শাসকন্শ্রণীর সশস্ত্র 
ন্বরুধেিা করার।  

ন্ঠক এরকে ছকান সেন্য় অরন্ব্ ছঘান্ষর সন্ঙ্গ ওনার িন্রন্চন্ি 
হন্ল উন্ন ন্নন্জর অজান্ন্তই সশস্ত্র ন্বলেন্বর সন্ঙ্গ ন্নন্জন্ক জন্ড়ন্য় ছেন্লন। 
অরন্ব্ ছঘান্ষর কে্ন্োগীন িন্ত্কার সন্ঙ্গও উন্ন সরাসন্র জন্ড়ন্য় িন্ড়ন. 
ওনার এই সব কে্কাডে স্বােীন্জর অন্গাচন্র না থাকন্লও এ ন্বষন্য় উন্ন 
ন্নন্জ ছথন্ক ন্নন্বন্েিার এই নীন্ির ন্বন্রান্ধিা কখনই কন্রন ন্ন। 

১৯০২ সান্লর ৪ঠা জুলাই স্বােীন্জর অকালপ্রয়াণ হন্ল ভারন্ির 
আকান্শ একটা েহাশুন্িার সৃন্ষ্ হয়। িরবি্ী কে্িধেন্ি ন্নন্য় রােকৃষ্ণ 
সংঘ স্বােীন্জর ন্নন্ে্ন্শি িথ অনুসরণ করার ন্সধোন্ত ন্নন্লও ন্নন্বন্েিান্ক 
ন্নন্য় িাঁন্ের েন্ন একটা ছোলাচন্লর সৃন্ষ্ হয়। ঘটনাপ্রবান্হর গন্ি ছেন্খ 
ন্ক�ুন্েন্নর েন্ধ্ই ন্নন্বন্েিা রােকৃষ্ণ ন্েশন ও েঠ ছথন্ক ন্নন্জন্ক 
সমূ্ণ্ভান্ব সন্রন্য় ন্নন্লন োন্ি ওনার আচাে্ স্বােী ন্বন্বকানন্্র ন্নন্জর 
হান্ি গড়া প্রন্িঠিান্নর কে্কান্ডে ছকানরকে ক্ন্ি না হয়। েলি স্বােীজীর 
সিীথ্ ও ন্শষ্ন্ের সন্ঙ্গ ওনার ব্ন্ক্তগি সম্ক্ অটুট থাকল এবং 
বাগবাজান্রর উন্দ্াধন বান্ড়ন্ি শ্রী োন্য়র ছনেহধন্ খুকুর োিায়ান্ি একটুও 
খােন্ি িন্ড়ন্ন। রােকৃষ্ণ ন্েশন্নর সন্ঙ্গ সম্ক্ন্ছেন্ের ির আত্মিন্রচয় 
রূন্ি ন্িন্ন ন্লখন্িন Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda. 
সন্্হ ছনই এই িন্রচয়ই ন্�ল িাঁর সবন্চন্য় বড় িন্রচয়।   

ন্রিন্টশ িুন্লন্শর ছগান্য়্া ন্বভান্গর নজর ন্কন্তু ন্নন্বন্েিার 
কে্কান্ডের ওির সব্োই সজাগ ন্�ল। স্বােীজীর প্রয়ান্ণর িরবি্ী সেন্য় 
েখন বঙ্গভঙ্গ আন্্ালন্নর শুরু হয় ন্রিন্টশ িুন্লন্শর েন্ি এই বাগবাজার 
অঞ্চলই ন্�ল ছস আন্্ালন্নর আঁিুড় ঘর। িখনকার ছকালকািা িুন্লন্শর 
ছগান্য়্া ন্বভান্গর একন্ট প্রন্িন্বেন্ন ন্নন্বন্েিার সম্বন্ন্ ন্লন্খন্�ন, “She 
settled down in Calcutta and lives a secluded life at 17 
Bose Para Lane where she started a Bengali Girls’ School on 
the model of a Kindergarten. She dresses in a semi native 
fashion and goes bear-headed without shoes”. এই প্রন্িন্বেনন্ট 
ছথন্ক ছসসেন্য়র ইংন্রজ িুরুষ সোন্জ রক্ণশীলিা ও  েন্হলান্ের প্রন্ি 
ছসৌজন্ন্বান্ধর নেুনা খান্নকটা হন্লও িাওয়া োয়। 

িোনীন্তন ছস্টসে্ান িন্ত্কার সম্ােক স্ােুন্য়ল র ্োটন্ক্ে 
ন্�ন্লন ন্নন্বন্েিার একজন গুণেুগ্ধ বনু্। ওই িন্ত্কা সম্ােন্কর উন্দেন্শ্ 
ন্নন্বন্েিার স্বনান্ে ও �দ্মনান্ে ছলখা প্রচুর ন্চন্ঠ ছ�ন্ি ন্�ল। সম্ােক 
েশায় এর েলস্বরূি শাসক ছগাঠিীর কুনজর এড়ান্ি িান্রন ন্ন। েন্ল ছশষ 
িে্ন্ত িাঁন্ক এই কাগন্জর চাকরী �াড়ন্ি বাধ্ করা হয়। উন্ন ন্নন্বন্েিার 
ছেহান্তন্রর িন্র ১৯১১ সান্লর ন্ডন্সম্বন্র েডান্ ন্রন্ভউ িন্ত্কায় SISTER 
NIVEDITA: AN ENGLISH TRIBUTE নান্ে একন্ট প্রবন্ ছলন্খন।    

ন্নন্বন্েিার এই ন্বশাল কে্কান্ডের েন্ধ্ ন্কন্তু সান্হি্, কলা, সঙ্গীি, 
নাট্, ন্বঞোন, ইন্িহাস ইি্ান্ে ন্বন্ভন্ ন্বষন্য় িাঁর অনুসন্ন্ৎসার ন্ক�ু 
োত্ খােন্ি িন্ড় ন্ন। এর সন্ঙ্গ চলন্ি থান্ক িাঁর ছলখা ন্চন্ঠ ও প্রবন্ন্র 
সভিার। ওনার ছলখা কন্য়কন্ট বইন্য়র উন্লেখ করন্লই এই বহুেুখী প্রন্িভার 

খান্নকটা িন্রচয় িাওয়া োন্ব।
ব্ন্ক্তগি ভান্ব ন্িন্ন আচাে্ জগেীশ চন্দ্র বসু ও অবলা বসুর সন্ঙ্গ 

ঘন্নঠি ন্�ন্লন। এ �াড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ওনার ন্বন্শষ গুণগ্রাহী ন্�ন্লন। 
আেরা জান্ন ওনার অনূন্েি রবীন্দ্রনান্থর কাবুন্লওয়ালা নান্ের ছ�াট গল্পন্ট 
ন্ক ভান্ব িাশ্চান্ি্র সান্হি্ জগন্ি আন্লাড়ন িুন্ল ন্বন্শ্র োনুন্ষর 
কান্� বাংলা ভাষার কের বান্ড়ন্য় ছেয়। ন্লাল বসুন্ক ছকালকািার সে্ 
প্রন্িন্ঠিি আট্ কন্লজ ছ�ন্ড় ভারিীয় কলা ন্শক্ার জন্ একরকে ছজার 
কন্র অজন্তা-ইন্লারায় িাঠান্না ন্নন্শ্চিভান্ব একটা নিুন ইন্িহাস রচনা 
কন্রন্�ল। ঠাকুন্রর িরে ভক্ত নাট্কার ন্গরীশ চন্দ্র ছঘাষ অন্নক সেন্য় 
ভন্গনী ন্নন্বন্েিার কান্� অনুন্প্ররণা ছিন্য় থাকন্িন। ন্বখ্াি সান্হন্ি্ক 
েীন্নশ চন্দ্র ছসন ওনার কান্� প্রায়ই আসন্িন িাঁর ছলখার িাডুেন্লন্ি 
ছেখান্ি। ন্রিস্ ধন্ে্ ন্বশ্াসী িন্রবান্র জন্ন্ম এবং িরবি্ী কান্ল রিহ্মচন্ে্ 
েীন্ক্ি হন্য়ও ন্নন্বন্েিার অন্ ছকান ধে্ ন্বশ্ান্স �ুৎোগ্ ন্�ল না। সেস্ 
ধন্ে্র োনুষন্ের ন্�ল ওনার কান্� অবান্রি দ্ার। 

ওনার ছলখা বইগুন্ল হল -

Kali the Mother Sonnenchein & Co 1900 
The Web of Indian Life W. Heineman 1904
Crude Tales of Hinduism  Longmans 1907
An Indian Book of Love and Death Longmans 1908
The Master as I Saw Him (Being pages from the Life 

of Swami Vivekananda, London, Longmans. Udbodhon 
Office, Calcutta

Civic and National Ideas  Udbodhon, Calcutta 1911

ওনার ওির োরা ন্লন্খন্�ন ছসই িান্লকায় রন্য়ন্�ন স্র 
েেুনাথ সরকার, আচাে্ জগেীশ চন্দ্র বসু, ছলডী অবলা বসু, এে ছজ 
আন্লকজাডোর, ন্ট ছক ছচইনই, এস ছক র ্োটন্ক্ে, রাোন্ চ্াটারজী, ডঃ 
সব্িলেী রাধাকৃষ্ণণ, ডঃ ভুন্িন্দ্র নাথ েত্ত, ন্স এে এন্ড্রুজ, ছগািাল কৃষ্ণ 
ছগাখন্ল, ছোন্হি লাল েজুেোর, ন্ট ন্ভ আইয়ার, ও ন্স গাঙু্গন্ল, ছক এস 
রাোস্বােী শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রন্েশ চন্দ্র েজুেোর, রাধা ছগান্ব্ কর, 
ন্লন্জল ছরেঁ, এন্রক হ্ােডে, ন্ব ন্জ ছখর, েহাত্মা গান্ী, সুন্েন্িারা ছনাো, 
শঙ্করী প্রসাে বসু �াড়াও রােকৃষ্ণ েঠ ও ন্েশন্নর সন্্াসী ও ভক্তরা আর  
আধুন্নক েুন্গর অজস্র ঐন্িহান্সক, ইন্িহাসন্বে ও গন্বষকরা। 

ন্নন্বন্েিার প্রন্িভা ও চন্রত্ ন্বন্চত্ধে্ী হওয়ার জন্ সেসােন্য়ক 
অন্নন্ক িাঁন্ক নানাভান্ব ছেন্খন্�ন। ছকউ ন্�ন্লন বনু্র েি অন্তরঙ্গ, ছকউ 
গুরুজন্নর েি শ্রধোহ্, ছকউ বা বালন্কর েি ছনেন্হর িাত্ – ভৎস্নার 
িাত্ও বন্ট। আেরা ছবন্শরভাগ োনুষ ওঁর ছশ্িশুভ্র গাউন িরা ছিাশাক আর 
গলায় রুদ্রান্ক্র োলা ছেন্খ অভ্স্। ওঁর ব্ন্ক্তন্ত্বর েন্ধ্ িাই ন্হোলন্য়র 
শান্ত ভাব আর ওঁর কে্কাডে ছেন্খ জানন্ি িান্র উন্ন ন্�ন্লন বন্জ্রর ছচন্য়ও 
কন্ঠন চন্রন্ত্র োনুষ। আজ ওনার জন্ন্মর সাধ্শিবষ্ িালন্নর সেয় একটু 
ছভন্ব ছেন্খ আেরা ন্ক ওনার সন্ঠক েূল্ায়ন করন্ি ছিন্রন্�? 

োত্ ৪৪ ব�র বয়ন্স ১৯১১ সান্লর ১৩ই অন্্াবর োন্জ্ন্লং-এ এক 
ন্নন্শন্ভান্র রায়-ন্ভলায় স্বল্প অসুস্িার িন্র উন্ন নশ্র ছেহ ছ�ন্ড় রােকৃষ্ণ 
ছলান্ক ন্বলীন হন্য় োন। উিন্নষন্ের রুদ্রেন্ত্র জন্ির েন্ধ্ িাঁর ছশষ বাণী 
ন্�ল The boat is sinking, but I shall see the Sun Rise. েৃিু্র 
সেয় ওনার িান্শ ন্�ন্লন আচাে্ জগেীশ চন্দ্র ও িাঁর সহধন্ে্ণী ছলডী অবলা 
বসু। ওই বশল শহন্র ওনার ছশষকৃি্ সম্ন্ কন্র ওনার ন্চিা ভস্ম অেূন্র 
একন্ট জায়গায় সোন্ধস্ করা হয়। সোন্ধর ওির ছশ্িিাথন্রর েলন্ক 
ছলখা Here repose the Ashes of Sister Nivedita (Margaret E. 
Noble of the Ramakrishna, Vivekananda) who gave her all 
to India.  

িথ্িঞ্ী

১) ধ্রুিেী-এষণা – ভন্গনী ন্নন্বন্েিা জন্মসাধ্শিবান্ষ্কী সংখ্া 

২) Nivedita, Ratcliffe and The Statesman. The Statesman Festival number 2012 Tarun Goswami 
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কগেতা ও িাবনা গভতা গিবা যখন দিগখ ভুেনখাগন 

       - চনন ন আ

প্রেীি জ্ালাবার আন্গ ছেেন সলন্ি িাকান্ি হয়, ছিেন্ন ছলখার গভীন্র প্রন্বন্শর িূন্ব্ ন্ক�ু ন্নরুিায় বাগ্ ন্বস্ার আোর এই ন্নবন্ন্ আজ 
করন্ি হন্ছে। প্রথন্েই স্পষ্ কন্র ছেওয়া োক ছলখার ন্বষয়। এই ছলখায় আোন্ের লক্্ হল কন্বিা ও গান্নর ন্ভির ন্েন্য় রবীন্দ্রনান্থর 
জীবন্নর একন্ট ন্শন্ল্পি খডেন্চত্ িাঠন্কর সােন্ন উিন্স্ি করা। আর এন্ক্ন্ত্ প্রধান সাক্ী ন্হন্সন্ব হান্জর করান্না হন্ব একন্ট কন্র গান 
ও কন্বিান্ক। গানন্ট বহুশ্রি, ‘আকাশ হন্ি খসল িারা’, সুন্চত্া ন্েন্ত্র কন্ঠে ো প্রায় অেরিা লাভ কন্রন্�; আর কন্বিান্ট হল ‘হায় 

গগন নন্হন্ল ছিাোন্র ধন্রন্ব ছকবা’। এন্ট রবীন্দ্রনান্থর ‘উৎসগ্’ কাব্গ্রন্থের অন্তগ্ি।
গান ছথন্ক জীবন্ন ছিঁন্�ান্না, অথ্াৎ সৃন্ষ্ ছথন্ক স্রষ্ার জীবনন্ক ন্নে্াণ করার প্রয়াস ছে খুব একটা অেূলক নয়, িার জন্ আেরা ন্িনজন ন্বখ্াি 

সান্হন্ি্ন্কর েিােি ছিশ করব। প্রথন্েই ছেখা োক এই ন্বষন্য় বন্ঙ্কেচন্ন্দ্রর েি ন্ঠক কী ন্�ল। ‘ঈশ্রচন্দ্র গুন্প্তর কন্বিাসংগ্রহ--ভূন্েকা’ শীষ্ক প্রবন্ন্ 
বন্ঙ্কেচন্দ্র স্পষ্ কন্রই জান্নন্য়ন্�ন, ‘কন্বত্ব বুন্ঝয়া লাভ আন্�,সন্্হ নাই, ন্কন্তু কন্বত্ব অন্িক্া কন্বন্ক বুন্ঝন্ি িান্রন্ল আরও গুরুির লাভ। কন্বিা 
েি্ণ োত্--িাহার ন্ভির কন্বর অন্বকল �ায়া আন্�’। লক্ করবার ন্বষয়, কন্বিা এখান্ন েি্ণ হওয়ায় ছসখান্ন সরাসন্র কন্বর োনস-প্রন্িন্বম্ব েুন্ট 
উঠন্ব, ছকান্না প্রন্িসন্রি �ন্ব নয়। প্রান্চ্র ঔিন্ান্সন্কর েি ছ�ন্ড় এবার িাশ্চান্ি্র ন্েন্ক িাকান্না োক। অকিার ওয়াইন্ডের উিন্াস ‘The Picture 
of Dorian Gray’-ছি Basil Hallward বন্লন্�ল –- ‘We live in an age when men treat art as if it were meant to be a form of 
biography’। ন্চত্ন্বষয়ক এই েন্তব্ন্ক েন্ে, ব্াপ্তান্থ্, ছে-ছকান্না সান্হি্ন্শন্ল্পর ছক্ন্ত্ প্রন্য়াগ করা োয় িা হন্ল স্পষ্ হন্ব ছে, সান্হন্ি্র েন্ধ্ই 
সু্রভান্ব আত্মন্গািন কন্র আন্�ন সান্হন্ি্ন্করা। সৃষ্ রচনাকন্ে্র েধ্ ছথন্কই িাই গন্ড় ছিালা সভিব সান্হন্ি্কন্ের জীবনী। কারণ সাোন্জকিার 
খান্িন্র প্রন্ি্ক োনুন্ষর েন্িা সান্হন্ি্ন্করাও ছক্ত্ন্বন্শন্ষ ন্েথ্াচারণ করন্ি িান্রন, ন্কন্তু সৃজনন্শন্ল্প িাঁরা সবসেয়ই ন্নন্জন্ের প্রকাশ করন্ি ব্াকুল 
থান্কন। এই ন্বষন্য় আোন্ের িৃিীয় সাক্ী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ন্িন্নও ছিা বন্লন্�ন ছে বাইন্র ছথন্ক জন্ড়া করা উিাোন্নর সূ্ি ন্ক�ুন্িই প্রকাশ করন্ি 
সক্ে হয় না কন্বর অন্তরঙ্গ জীবন্নন্িহাসন্ক। ন্িন্ন ন্নন্জই জান্নন্য়ন্�ন—

                                বান্হর হইন্ি ছেন্খা না এেন কন্র,
                                                আোয় ছেন্খা না বান্হন্র।
                                আোয় িান্ব না আোর েুন্খ ও সুন্খ,
                                আোর ছবেনা খুঁন্জা না আোর বুন্ক,
                                আোয় ছেন্খন্ি িান্ব না আোর েুন্খ,
                                         কন্বন্র খুঁন্জ� ছেথায় ছসথা ছস নান্হ ছর। (উৎসগ্-৬)
ছেন্হিু ‘কন্বন্র িান্ব না িাহার জীবনচন্রন্ি’, িাই িাঁন্ক সন্ান করন্ি হন্ব িাঁর সৃন্ষ্র েন্ধ্, কারণ ছসখান্নই ‘ছগািন বারিা লুকান্য় রান্খন্ি/

িান্র ন্ন আিন প্রান্ণ’। বন্ল রাখা প্রন্য়াজন, আোন্ের উিন্রউক্ত এই ন্সধোন্তন্ক অবশ্ উসন্ক ন্েন্য়ন্� ইন্্রা ছেবীন্ক ছলখা স্বয়ং রবীন্দ্রনান্থরই একন্ট 
ন্চন্ঠ, ছেখান্ন কন্ব বন্লন্�ন--‘জীবন্ন ঞোি ও অঞোিসান্র অন্নক ন্েথ্াচারণ করা োয়, ন্কন্তু কন্বিায় কখনও ন্েথ্া কথা বন্লন্ন--ছসই আোর জীবন্নর 
সেস্ গভীর সন্ি্র একোত্ আশ্রয়স্ল’। িাঞ্চন্ভৌন্িক সভার ডায়ান্র-ছলখক ভূিনাথবাবুও ছিা ছসইরকেই জান্নন্য়ন্�ন্লন--‘ছকবল িাঠন্কর এজলান্স 
ছলখন্কর একটা এই ধে্শিথ আন্� ছে,সি্ বন্লব’।অথ্াৎ সৃজনন্শন্ল্প ছলখকরা ন্চরকালই সি্ কথা প্রকাশ কন্র থান্কন। অবশ্ ছস সি্ সি্রক্ািূব্ক 
বান্নন্য়-ছিালা-সি্। রবীন্দ্রনান্থর ছক্ন্ত্ও এই ন্নয়ন্ের ছকান্না ব্ি্য় লক্ করা োয় না। িাই সৃষ্ সান্হি্  ছথন্ক সংগৃহীি উিাোনই রবীন্দ্রনান্থর 
জীবন গন্ড় ছিালার একোত্ ন্নভ্রন্োগ্ উিাোন। আোন্ের ভূন্েকা এখান্নই ছশষ। এবার সরাসন্র গান্নর েন্ধ্ প্রন্বশ করব।

 প্রথন্ে গানন্টন্ক উধৃেি করা োক।
                                    আকাশ হন্ি খসল িারা     আঁধার রান্ি িথহারা।
                           প্রভাি িান্র খুঁজন্ি োন্ব--ধরার ধূলায় খুঁন্জ িান্ব 
                                         িৃন্ণ িৃন্ণ ন্শন্শরধারা।
                       েুন্খর িন্থ ছগল চন্ল--ন্নবল আন্লা, েরন্লা জ্ন্ল।
                           রন্বর আন্লা ছনন্ে এন্স   ন্েন্লন্য় ছনন্ব ভান্লান্বন্স,
                                          েুঃখ িখন হন্ব সারা।
অি্ন্ত আিাি-ন্নরীহ এই গানন্ট প্রকৃন্ি-িে্ান্য়র েন্ধ্ শরৎ-ঋিুর অন্তগ্ি। ন্কন্তু এই গান্ন অসাোন্ভান্ব সংহি হন্য় রন্য়ন্� রবীন্দ্রনান্থর 

জীবন্নর একন্ট অন্ি-সি্ ন্েক। এবার ন্বন্লেষন্ণ প্রবৃত্ত হওয়া োক। গানন্টর বাচ্াথ্ অন্ি সহজ। িাই ছসন্টর ব্াখ্া অনাবশ্ক। ব্ঙ্গ্াথ্ অনুধাবন্নর 
জন্ প্রথন্েই লক্ করন্ি বলব ‘িারা’ শদেন্টন্ক। িারা হল এেন একন্ট ন্জন্নস োর সারা ছেহ আন্লা ন্েন্য় ছঘরা। িাই ‘িারা’ছক ‘আন্লাকবসনা’ বলা 
ছেন্িই িান্র। আন্লার বেন্ল আেরা েন্ে ‘ছজ্ান্ি’ শদেন্ট ব্বহার কন্র, িাহন্ল ‘িারা’ শদেন্টর একন্ট প্রন্িশদে হন্িই িান্র ‘ছজ্ান্িে্য়ী’। এখন এই 
ছজ্ান্িে্য়ী শদেন্টর ন্নন্ে্াক ছোচন করন্ল স্পষ্িই প্রিীন্ি হয় ছে, ছজ্ান্িে্য়ী হন্ছেন কন্বর নিুনো ছজ্ান্িন্রন্দ্রনান্থর স্ত্রী কােম্বরী ছেবী। গানন্টন্ি 
আকাশ ছথন্ক িারা খন্স িড়ার খবন্রর েধ্ ন্েন্য় িারার আকন্স্মক েৃিু্র �ন্বন্ট চন্কি আভান্স িাঠন্কর সােন্ন িুন্ল ধন্রন কন্ব। আর ছক-না জান্ন 
ছে কন্বর নিুন বউঠান্নরও েৃিু্ হয় আকন্স্মকভান্ব, কারণ ন্িন্ন আত্মহি্া কন্রন্�ন্লন। এই প্রসন্ঙ্গ রবীন্দ্রনান্থরই একন্ট কন্বিা উন্লেখ কন্র :

                           ছজ্ান্িে্য় িীর হন্ি আঁধার সাগন্র
                                   ঝাঁিান্য় িন্ড়ল এক িারা,
                                   এন্কবান্র উন্মান্ের িারা।
প্রসঙ্গি একন্ট িথ্ এখান্ন অি্ন্ত গুরুত্বিূণ্। ‘িারকার আত্মহি্া’ শীষ্ক উিন্রউক্ত কন্বিান্ট ন্কন্তু কােম্বরী ছেবীর েৃিু্র িূন্ব্ই রন্চি। িাই 

রবীন্দ্রজীবনী-কান্রর ন্সধোন্ত, কােম্বরী ছেবী িাঁর জীবনাহুন্ির িূন্ব্ অন্তিিন্ক্ আর-একবার আত্মহি্ার ছচষ্া কন্রন্�ন্লন। ‘েন্নােুঃন্খ আত্মঘািী’ হন্য় 
িারকার ঝাঁন্িন্য় িন্ড় আত্মহি্া করার ইছোর সন্ঙ্গ আকাশ ছথন্ক িারকার খন্স িড়ার ন্বষয়ন্ট এন্কবান্র ন্নন্ব্ন্রান্ধ ন্েন্শ োয়। ন্নন্জর ন্প্রয়িে 
িন্রজন্নর এই প্রস্তুন্িন্বহীন আকন্স্মক েৃিু্ন্ি ছপ্রন্েক কন্বর িখন ন্েন্শহারা অবস্া। ‘জীবনসৃ্মন্ি’র ‘েৃিু্ন্শাক’ অধ্ান্য় এই ন্বষন্য়র ন্বসৃ্ি প্রোণ 
আন্�। অন্কার রান্ি �ান্ে ঘুন্র ছবড়ান্ি ছবড়ান্ি ছপ্রন্েক কন্ব িখন প্রায়ই গাইন্িন ‘আোর প্রান্ণর ’িন্র চন্ল ছগল ছক’ গানন্ট। ন্প্রয়জন্নর আকন্স্মক 
েৃিু্ন্ি িখন ‘েনটার েন্ধ্ ছস কী ধাঁধাই লান্গয়া ছগল’। এবার ছবাধহয় স্পষ্ হল ‘আঁধার রান্ি িথহারা’-র প্রসঙ্গন্ট। এখন প্রশ্ন হল, ছকন ছসই িারকা 
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কবিতা ও গানের বিতর বিনে যখে দিবখ িুিেখাবে 

আকাশ ছথন্ক খন্স িড়ল? গান্নর েন্ধ্ এর ো উত্তর িাওয়া োয় িা হল : ‘েুন্খর িন্থ ছগল চন্ল--ন্নবল আন্লা, েরল জ্ন্ল’। আকাশ ছথন্ক িারকার 
স্খন্লি হন্য় িড়া একন্ট অন্নবাে্ ববঞোন্নক সি্। এর সন্ঙ্গ েুঃন্খর ছিা ছকান্না সম্ক্ থাকন্ি িান্র না। অথ্াৎ িারকার উির কন্ব োনন্বকভাব 
আন্রাি কন্র িান্ক োনবীেূন্ি্ োন কন্রন্�ন। ঠাকুরবান্ড়র বাজার-সরকার শ্ােলাল গাঙু্গন্লর ছেন্য় কােম্বরী ছেবী ছে বান্ড়র সকন্লর খুব ন্প্রয়িাত্ী 
ন্�ন্লন এেনটা েন্ন করার ছকান্না কারণ ছনই। বরং প্রন্ি েুহূন্ি্ িাঁন্ক এই ছখাঁটা শুনন্ি হি ছে, ন্িন্ন ছজ্ান্ির স্ত্রী হওয়ার ছোন্টই উিেুক্ত নন। এর 
সন্ঙ্গ েুক্ত হন্য়ন্�ল অনাসক্ত স্বােীর অনাের। িাই িাঁর জীবন ন্�ল েুঃন্খর।েলি, িাঁন্ক জ্ন্ল-িুন্ড়ই েরন্ি হন্য়ন্�ল, বা বলা ভান্লা ‘শ্ােসোন’ েৃিু্ন্ক 
বরণ কন্র ন্নন্ি হন্য়ন্�ল। কােম্বরী ছেবীর সহেে্ী ছেওর িাঁর ন্প্রয়িে বউঠান্নর েন্নােুঃন্খর কথা অি্ন্ত ন্শন্ল্পিভান্ব ‘িারকার আত্মহি্া’ কন্বিায় 
প্রকাশ কন্র ন্েন্য়ন্�ন। একটু েীঘ্ উধৃেন্িসহ ছেন্খ ছনওয়া োক, ছকন ছজ্ান্িে্য়ী কােম্বরীন্ক আত্মহি্ার িথ ছবন্� ন্নন্ি হন্য়ন্�ল—

                                             ছকন ছগা,কী হন্য়ন্�ল িার।
                                             একবার শুধান্ল না ছকহ--
                                             কী লান্গ ছস ছিয়ান্গল ছেহ।
                                                    েন্ে ছকহ শুধাইি
                                              আন্ে জান্ন কী ছে ছস কন্হি।
                                                     েিন্েন ছবঁন্চ ন্�ল
                                              আন্ে জান্ন কী িান্র েন্হি।
                                              ছস ছকবল হান্সর েন্ত্রণা,
                                                   আর ন্ক�ু না!
                                       জ্লন্ত অঙ্গারখডে ঢান্কন্ি আঁধার হৃন্ে
                                             অন্নবার হান্সন্িই রন্হ,
                                             েি হান্স িিই ছস েন্হ।
                                       ছিেন্ন,ছিেন্ন িান্র হান্সর অনল
                                               োরুণ উজ্জ্বল—
                                       েন্হি,েন্হি িান্র,েন্হি ছকবল।
                                       ছজ্ান্িে্য় িারািূণ্ ন্বজন ছিয়ান্গ
                                       িাই আজ �ুন্টন্� ছস ন্নিান্ত েন্নর ছক্ন্শ
                                       আঁধান্রর িারাহীন ন্বজন্নর লান্গ।
িারা ছেেন েি জ্ন্ল িি আন্লা ছেয়, কােম্বরী ছেবীও ছিেন্ন িাঁর েন্নােুঃখ ছগািন্নর জন্ হান্সর অনন্ল ন্নন্জন্ক েগ্ধ কন্র িুলন্িন। 

ছশষিে্ন্ত ছজ্ান্িে্য় গৃহ ছ�ন্ড় িাঁন্ক ছবন্� ন্নন্ি হয় ‘আঁধান্রর িারাহীন ন্বজন্নর’ প্রন্েশ। গান্নর ব্াখ্া এিেূর ছেওয়ার িরও ন্কন্তু স্পষ্ হল না 
খন্স-িড়া িারা ছকন ন্শন্শর হন্য় িৃন্ণ িৃন্ণ �ন্ড়ন্য় িড়ল? আসন্ল,ন্শন্শর শন্দের উচ্ারণোন্ত্ই কন্বর েন্ন ঘন্নন্য় ওন্ঠ একন্ট ছপ্রন্ের অনুষঙ্গ। এই 
প্রসন্ঙ্গ ‘ছলখন’-এর একন্ট ছ�ান্টা কন্বিার উন্লেখ কন্র : ‘ন্শন্শর-ন্সক্ত বন-েে্র/ব্াকুল কন্রল ছকন। ছভান্রর স্বিন্ন অনাো ন্প্রয়ার/কান্ন কান্ন কথা 
ছেন’। অথ্াৎ ন্শন্শর-ছভজা বন্নর িািা কন্বর েন্ন অনাো-ন্প্রয়ার সৃ্মন্ি জান্গন্য় ছিান্ল। আোর েন্ি,কন্বর এই ‘অনাো-ন্প্রয়া’ ন্কন্তু ছোন্টও কন্বর 
কান্� অিন্রন্চিা নন, বরং ন্বন্শষ িন্রচন্য়র আড়ান্ল ন্িন্ন ন্চর-অিন্রন্চি। আসন্ল িখনকার সাোন্জক অবস্ান্ন প্রায়-সেবয়সী ছেওর-বউঠান্নর সখ্ 
সম্ক্ন্ক ছলান্কর িন্ক্ হজে করা েুরূহ ব্ািার ন্�ল। িাই কন্ব বাধ্ থাকন্িন িাঁন্ক প্রকৃি নান্ে না-ছডন্ক অন্ ছকান্না নান্ে ডাকন্ি--‘ছোর েুন্খ 
ছিন্ল ছিাোর আভাস/কি জন্ন কি কন্র িন্রহাস,/িান্� ছস না িান্র সন্হন্ি/নানা �ন্ল িাই ডান্ক ছে ছিাোয়,/ছকহ ন্ক�ু নান্র কন্হন্ি’। সাোন্জক 
োনুষ রবীন্দ্রনাথন্ক সারাজীবনই এই �ল কন্র ছেন্ি হন্য়ন্�ল বন্ল িাঁর নিুন বউঠান কখনও আন্লাকবসনা, কখনও িারা বা িারকা, আবার কখনও 
ছজ্ান্িে্য়ী েূন্ি্ন্ি িাঁর ছলখায় হান্জর হন। এ �াড়াও ছখয়াল কন্র ছেখুন ‘বহেন্তী’ গল্পন্ট। এই গন্ল্পর কথক অিুর স্ত্রীর প্রকৃি নাে বহেন্তী হন্লও প্রথন্ে 
অিু িাঠন্কর কান্� িাঁর স্ত্রীর নাে জান্নন্য়ন্�ন্লন ‘ন্শন্শর’। েন্ন কন্র ছেখুন, এই ন্শন্শরন্কও ন্কন্তু শ্শুরবান্ড়ন্ি িীরি গঞ্নার েন্ধ্ িড়ন্ি হন্য়ন্�ল এবং 
োর েন্ল িান্ক আত্মহি্া িে্ন্ত করন্ি হন্য়ন্�ল বন্ল সংগি অনুোন কন্র ছনওয়া চন্ল। কারণ অিু জান্নন্য়ন্�ন, ‘বুন্কর রক্ত ন্েয়া আোন্ক ছে ন্দ্িীয় 
সীিান্বসজ্ন্নর কান্হন্ন ন্লন্খন্ি হইন্ব, ছস কথা ছক জান্নি’। সীিা-ন্বসজ্ন্নর কান্হন্ন উন্লেন্খর েধ্ ন্েন্য় সীিার ন্ায় আত্মাহুন্ির ন্বষয়ন্ট ব্ঞ্নার েধ্ 
ন্েন্য় স্পষ্ হন্য় ওন্ঠ। শ্শুর-বান্ড়র অনােরও ন্শন্শরন্ক আত্মহি্ার ন্সধোন্ত ন্নন্ি অন্ি িন্রাক্ভান্ব হন্লও প্রন্রান্চি কন্র থাকন্ি িান্র। ছকন ন্নন্জর 
স্ত্রীর নাে অিু ‘ন্শন্শর’ ন্েন্য়ন্�ন্লন প্রথন্ে? এর উত্তন্র অিুর বকন্েয়ি এইরকে : ‘ন্শন্শন্র ছভারন্বলাটুকুর কথা সকালন্বলায় আন্সয়া েুরাইয়া োয়’। 
কােম্বরী ছেবীর জীবনও ছিা অন্ি-সংন্ক্প্ত, োত্ িঁন্চশ ব�ন্রর। জীবন্নর সকালন্বলান্িই েুন্রন্য় ন্গন্য়ন্�ল িাঁর সব চাওয়া-িাওয়া। ন্প্রয়িে-বউঠান্নর 
েৃিু্ন্ি ন্েন্শহারা, ‘আঁধার রান্ি িথহারা’ কন্ব িাই প্রাথন্েকভান্ব ছচন্য়ন্�ন্লন ন্শন্শন্রর সন্ঙ্গ ন্শন্শর হন্য় ন্েন্শ ছেন্ি, ন্শন্শন্রর সন্ঙ্গ একসন্ঙ্গ েরণন্ক 
বরণ কন্র ন্নন্ি : ‘ ‘‘আন্ে ছকন হই ন্ন ন্শন্শর?’’/কন্হ কন্ব ন্নশ্াস ছেন্লয়া।/ ‘‘প্রভান্িই ছেন্িে শুকান্য়/প্রভান্িই নয়ন ছেন্লয়া।/ছহ ন্বধািা,ন্শন্শন্রর 
েন্িা/গন্ড়� আোর এই প্রাণ,/ন্শন্শন্রর েরণন্ট ছকন/আোন্র কর ন্ন িন্ব োন?’’ ’। ন্বধািার কান্� কন্বর এই প্রাথ্না িূন্রি হয়ন্ন বন্লই ১৩২৬-
এর োঘ োন্স িন্রণি-েনকি কন্ব চাইন্লন ন্নন্জর জীবন্নর সন্ঙ্গ ছসই ন্শন্শরন্ব্ু ন্েন্শন্য় ন্নন্ি। আন্লাচ্ গান্নর ‘রন্বর আন্লা ছনন্ে এন্স’ অংন্শর 
‘রন্ব’ শদেন্টন্ি ছলেষ অলংকার হন্য়ন্�। ‘রন্ব’ শন্দের একন্ট অথ্ সূে্--সূন্ে্র আন্লান্িই ন্শন্শর বাষ্ীভূি হন্য় সূে্ান্লান্কর অংশ হন্য় িন্ড়। আর ‘রন্ব’ 
শন্দের ন্দ্িীয় গুরুত্বিূণ্ অথ্ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। অথ্াৎ,োোর উন্িক্া আর অবন্হলায় োঁন্ক আত্মহি্া করন্ি হয়, ছসই ‘োনসসু্রী’ েখন রবীন্দ্রনান্থর 
ভান্লাবাসার অংশ ন্হন্সন্ব ন্নন্জন্ক িাঁর সন্ঙ্গ ন্েন্শন্য় ছেন্বন, িখন িাঁর অথ্াৎ ন্শন্শন্রর ‘েুঃখ িখন হন্ব সারা’। বউঠানন্ক োো ছে-েুন্ক্ত োন করন্ি 
িান্রনন্ন, ন্িন্ন ন্নন্জ িা িারন্বন বন্লই কন্বর ন্স্র প্রি্য়। িাই ‘ছলখন’-এই ন্িন্ন জানান, ‘আোর ছপ্রে রন্ব-ন্করণ ছহন/ছজ্ান্িে্য় েুন্ক্ত ন্েন্য় ছিাোন্র 
ছঘন্র ছেন’। কী অসাোন্ প্রন্িভা থাকন্ল িন্বই োত্ েুন্ট িঙ্ ন্ক্তর এই ধরন্নর স্বাক্র-কন্বিান্ি সংহি করা োয় ন্নন্জর হৃেন্য়র কথান্ক!

এই ন্শন্শন্রর সূত্ ধন্রই আেরা ছিশ করান্বা আোন্ের ন্দ্িীয় সাক্ীন্ক।এন্ট একন্ট কন্বিা। আন্গ কন্বিান্ট একবার িন্ড় ছনওয়া োক।

‘হায়      গগন নন্হন্ল ছিাোন্র ধন্রন্ব ছক বা।
ওন্গা     িিন ছিাোর স্বিন ছেন্খ ছে কন্রন্ি িান্র ছন ছসবা।’
ন্শন্শর কন্হল কাঁন্েয়া,
‘ছিাোন্র রান্খ ছে বাঁন্ধয়া
ছহ রন্ব,এেন নান্হন্কা আোর বল।
ছিাো ন্বনা িাই কু্দ্র জীবন ছকবন্ল অশ্রুজল।’

‘আন্ে     ন্বিুল ন্করন্ণ ভুবন কন্র ছে আন্লা,
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কবিতা ও গানের বিতর বিনে যখে দিবখ িুিেখাবে 

িবু       ন্শন্শরটুকুন্র ধরা ন্েন্ি িান্র,
বান্সন্ি িান্র ছে ভান্লা।’
ন্শন্শন্রর বুন্ক আন্সয়া
কন্হল িিন হান্সয়া,
‘ছ�ান্টা হন্য় আন্ে রন্হব ছিাোন্র ভন্র,
ছিাোর কু্দ্র জীবন গন্ড়ব
হান্সর েিন কন্র।’
এইবার এই কন্বিান্টর সন্ঙ্গ িূন্ব্াক্ত গানন্টন্ক ন্েন্লন্য় িড়া োক। খন্স-িড়া িারার িৃন্ণ-িৃন্ণ ন্শন্শরধারায় রূিান্তন্রি হন্য় োওয়া ন্শন্শরন্ক 

ছেওয়া রন্বর আন্লার আশ্াসবাণীর সন্ঙ্গ আন্লাচ্ কন্বিার ‘ন্বিুল ন্করন্ণ ভুবন’ আন্লা-করা রন্বপ্রেত্ত আশ্াসবাণীর বস্তুিিন্ক্ ছকান্না িাথ্ক্ ছনই। 
কন্বিান্টর ন্দ্িীয় স্বন্ক সূে্ন্কও বলন্ি ছশানা োয়, ছ�ান্টা হন্য় ন্িন্ন ন্শন্শরন্ক ভান্লাবাসায় ভন্রন্য় িুন্ল িার কু্দ্র জীবনন্ক হান্সর েিন কন্র গন্ড় 
িুলন্বন। এখান্ন েুন্ট ন্বষয় আলাো কন্র লক্ করার েন্িা। প্রথেি, জীবন্নর ছভারন্বলায় োঁন্ক আত্মহি্া করন্ি হন্য়ন্�, িাঁর জীবন্নর আয়িন অবশ্ই 
‘কু্দ্র’। আর ন্দ্িীয়ি, রন্বর ইছো ন্শন্শন্রর কু্দ্র জীবনন্ক হান্সর েিন কন্র গন্ড় িুলন্বন। অথ্াৎ েিটুকু িাঁর জীবন ন্�ল, ছসই জীবন ন্নশ্চয় হান্সেয় 
ন্�ল না। জীবন ছকন হান্সোখা ন্�ল না, ছসই প্রসন্ঙ্গ িূন্ব্ই আন্লান্চি বন্ল িার িুনরাবৃন্ত্ত ন্নষ্প্রন্য়াজন। খান্ল রন্বর এই ইছোর েধ্ ন্েন্য়ই িাঁর েৃি 
বউঠান্নর জীবন্নর অশ্রুন্সক্ত ছবেনার কান্হন্নন্ট অি্ন্ত িন্রশীন্লিভান্ব উন্ন্মান্চি হন্য় োয়। কন্বিান্টর ন্দ্িীয় স্বক েন্ে হয় রবীন্দ্রনান্থর ন্নন্জর 
ভাষ্,িন্ব প্রথে স্বকন্ট অবশ্ই বউঠান্নর ন্নন্জর বয়ান্ন ছলখা। ১৩০৯ বঙ্গান্দে েখন এই কন্বিান্ট ন্লন্খি হন্ছে িখন বাংলা সান্হন্ি্ রবীন্দ্রনাথ এক 
উজ্জ্বল ছজ্ান্িষ্। িাঁর আন্লায় বাংলা কাব্ভূন্ে উদ্ ভান্সি। রিেশ আসন্ি শুরু কন্রন্� খ্ান্ি। িাই ন্নজ-প্রন্িভা সম্ন্ক্ সন্চিন কন্বর স্পন্ষ্ান্ক্ত 
‘আন্ে ন্বিুল ন্করন্ণ ভুবন কন্র ছে আন্লা’। এই ন্বরাট ছজ্ান্িষ্স্বরূি প্রন্িভান্ক িন্রোি বা অনুধাবন করার ক্েিা ন্বহারীলান্লর ভক্ত িাঠক নিুন 
বউঠান্নর থাকা ছবশ শক্ত। িাই বউঠানন্ক ন্েন্য় ন্নন্জর প্রন্িভার স্বীকৃন্ি আোয় কন্র ন্নন্ছেন কন্ব। বউঠানন্ক ন্েন্য় বলান্ছেন ‘হায় গগন নন্হন্ল 
ছিাোন্র ধন্রন্ব ছক বা’। ছে-বউঠান িাঁর জীবদেশায় ন্প্রয় ছেওরন্ক ন্ক�ুন্িই ন্বহারীলান্লর উিন্র স্ান ন্েন্ি চানন্ন, ন্বহারীলালন্ক নকল কন্র রবীন্দ্রনাথ 
ন্লখন্িন বন্ল কিট-অনুন্োগ জানান্িন, ছসই বউঠান্নর েুখ ন্েন্য়ই রবীন্দ্রনাথ এবার বন্লন্য় ন্নন্লন ন্নন্জর ছশ্রঠিন্ত্বর কথা। ন্ঠক ছেেনভান্ব রিোগি 
রবীন্দ্রনান্থর ন্বন্রান্ধিা কন্র চলা অন্েি রায়ন্কও িাঁর েন্নর ছশষ কথান্ট বলার ভার ন্েন্ি হন্য়ন্�ল বুন্ড়া-হন্য়-োওয়া রবীন্দ্রনাথন্ক। অথ্াৎ,জীবন ন্েন্য় 
ো িান্রনন্ন, কান্ব্র েধ্ ন্েন্য় িার েধুর প্রন্িন্শাধ ন্নন্লন। প্রন্িন্শাধ শন্দের েধ্ ন্েন্য় ন্কন্তু ন্হংসার আভাস ন্েন্ি চাইন্� না, বলন্ি চাইন্� েন ন্েন্য় 
ন্জন্ি ছনওয়ার আন্ন্ক এবং অহং-িৃন্প্তর ন্বষয়ন্ক। রবীন্দ্রনান্থর েন্িা ন্বরাট প্রন্িভান্ক ছবঁন্ধ রাখা সভিব নয় বন্লই বউঠান্নর বক্তব্ ‘ছিাো ন্বনা 
িাই কু্দ্র জীবন ছকবন্ল অশ্রুজল’।

এখন একন্ট প্রশ্ন সংগি কারন্ণই এখান্ন োনা বাঁন্ধ। এ-িে্ন্ত প্রাপ্ত িন্থ্র ন্ভন্ত্তন্ি এ-কথা ছোন্টও প্রোণ করা োন্ব না ছে,রবীন্দ্রনাথন্ক লাভ 
করার জন্ কােম্বরী অি্ন্ত ব্াকুল হন্য় িন্ড়ন্�ন্লন। বরং রবীন্দ্রনান্থর ন্াওটা-িনায় ন্িন্ন ছবাধহয় ন্কন্ঞ্চৎ ন্বরিিই ছবাধ করন্িন। রবীন্দ্রনাথ িাই 
ন্নন্জই জান্নন্য়ন্�ন, ‘বুন্ঝন্� ছগা বুন্ঝন্� সজন্ন,/কী ভাব ছিাোর েন্ন জান্গ--/বুক োটা প্রাণ-োটা ছোর ভান্লাবাসা/এি বুন্ঝ ভান্লা নান্হ লান্গ।/
এি ভান্লাবাসা বুন্ঝ িার না সন্হন্ি,/এি বুন্ঝ িার না বন্হন্ি’। রবীন্দ্রনান্থর এই ‘রাহুর ছপ্রে’ ন্নশ্চয় কােম্বরীর কান্� অস্বন্স্র কারণ হন্য় উন্ঠন্�ল : 
‘শুন্নন্� আোন্র ভান্লা লান্গ না,/নাই-বা লান্গল ছিার,’। হাি-ছেখার সেন্য় বউঠান্নর হান্ির স্পশ্ ছিন্য়ই রবীন্দ্রনাথন্ক িাই খুন্শ থাকন্ি হন্য়ন্�ল—

                                  একন্েন বন্লন্�ল, ‘জান্ন হাি ছেখা’,
                             হান্ি িুন্ল ন্নন্য় হাি নিন্শন্র গন্ণন্�ল ছরখা—
                                      বন্লন্�ল, ‘ছিাোর স্বভাব—
                              ছপ্রন্ের লক্ন্ণ েীন।’ ন্েই নাই ছকান্নাই জবাব।
                                      িরন্শর সি্ িুরকিার
                              খন্ডেয়া ন্েন্য়ন্� ছোষ ন্েথ্া ছস ন্ন্ার।
হস্ন্রখা ন্বচান্রর সেয়টুকুন্ি ন্ক�ুক্ন্ণর জন্ বউঠান্নর হান্ির স্পশ্ ছিন্য় ছে-কন্বন্ক খুন্শ থাকন্ি হন্য়ন্�ল, ন্িন্ন িাহন্ল ছকন বউঠান্নর েুখ 

ন্েন্য় উচ্ারণ করান্লন রন্বন্ক ‘বাঁন্ধয়া’ রাখার আকুন্ি? এরও উত্তর খুঁজন্ি হন্ব রবীন্দ্রনান্থর ছলখা ছথন্কই। ছে-ছলখক ন্বশ্াস কন্রন ছে-জীবন আেরা 
োিন করন্� িা ছেেন আোর জীবন, ন্ঠক ছে-জীবন আেরা োিন করন্ি চাই ছসই জীবনও আোর জীবন, ছসই ছলখক বা কন্ব ছিা ন্নঃসন্্ন্হ ছে-কথা 
সারাজীবন ধন্র শুনন্ি ছচন্য়ও হয়ন্িা-বা শুনন্ি িান্রনন্ন, ছসই কথান্ক সি্ বন্লই স্বীকার করন্ি চাইন্বন। আসন্ল বাস্ন্বর অিৃন্প্ত ন্নন্য় ন্িন্ন আর 
চলন্ি চান না বন্লই কল্পনা, স্বপ্ন বা কন্বিার েধ্ ন্েন্য় িার িূরণ ঘটান্ি চান। ন্নন্জর এই োনন্সকিার কথা কন্ব ন্কন্তু একবান্রর জন্ও ছগািন 
করন্ি চানন্ন। িাই ন্নন্জই ন্িন্ন জান্নন্য়ন্�ন : 

                                   ছোর ন্ক�ু ধন আন্� সংসান্র,
                                         বান্ক সব ধন স্বিন্ন
                                             ন্নভৃি স্বিন্ন।
এই ‘ন্নভৃি স্বিন্ন’র ধনই বাণীরূি লাভ কন্রন্� আোন্ের আন্লাচ্ কন্বিার প্রথে স্বন্ক। এইভান্ব একটু ন্ভন্ েৃন্ষ্ভন্ঙ্গ ন্নন্য় রবীন্দ্র-সান্হি্ 

িড়ন্ল ছেখা োয়, ‘হৃেন্য়র কথা বন্লন্ি ব্াকুল’ কন্ব কী আশ্চে্ োনন্সক আন্ভজাি্ ন্নন্য় িাঁর েন্নর কথান্ক িাঁরই সান্হন্ি্ ন্চরায়ি বাণীেূন্ি্ োন 
কন্র ছগন্�ন।  

...........................................................................................................................
আোর এই ছলখার জন্ োঁর কান্� আন্ে একোত্ ঋণী, ন্িন্ন হন্লন আোর ন্চরায়ি োস্ারেশাই িন্িারিি ছঘাষ। ন্িন্ন রবীন্দ্রনাথ না িড়ান্ল 

এই ছলখা বিন্রই হি না। এ �াড়া বনু্ ন্শন্ঞ্নীর সন্ঙ্গ প্রন্িন্নয়ি িক্-ন্বিক্ও আোর এই ছলখার েুন্ক্তন্ক আরও ন্নন্ছিদ্র করন্ি সাহাে্ কন্রন্�। এই 
প্রবন্ন্র সকল উধৃেন্িই রবীন্দ্রনান্থর জন্ন্মর ১২৫ ব�র উদ্ োিন্নর সেয় িন্শ্চেবঙ্গ সরকার প্রকান্শি রচনাবলী ছথন্ক সংগৃহীি। 
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       - দি�তু �াকাা

ুাগকক ন খাুাা 

আন্ে ছেখান্ন থান্ক ছসই েন্ক্ণ ন্েন্নন্সাটায় শহরগুন্লার 
বাইন্র ছগন্লই ছেখা োয় ছক্ি, খাোরবান্ড়, চাষী এইসব। 
অ্ান্েন্রকার ছ�াট-বড় সব শহন্রর ছক্ন্ত্ই এই একই 
কথা প্রন্োজ্। এখান্ন চাষবাস করা োয় শুধুই গ্রীষ্মকান্ল। 

এন্প্রল োন্স বরে গলার ির, ছে োন্স বীজ বিন, আর ছসন্টেম্বন্রর 
ছশন্ষর ন্েন্কই েসল ছগালায় ছিালা; কারণ অন্্াবন্রর ছশন্ষই ছিা আবার 
শুরু হয় ছনোন্য়ং আর নইন্ল িার শুরুর জন্ ন্েন ছগানা।

এন্েকটায় চাষ হয় েূলি ভুট্টার। ছসই ভুট্টার ছবন্শরভাগটাই আবার 
চাষ করা হয় ছগারুন্ক খাওয়ান্নার জন্, কারণ োনুষই ছিা খায় আবার 
ছসই ছগারুন্ক। ভুট্টা �াড়াও েূলি চাষ হয় আলু, নানান ধরন্ণর ন্বন, আর 
সূে্েুখী েুন্লর (োর বীন্চ ছথন্ক িাওয়া োয় ছিল)।

এখানকার ছবন্শরভাগ চাষীন্ের (হয়ন্িা সব চাষীরই) ছ�ান্টাখান্টা 
ছলেন ওড়ান্নার লাইন্সন্স থান্ক, কারণ ওরা ছলেন উন্ড়ন্য়ই ছিন্স্সাইড 
�ড়ায় ওন্ের ছক্ন্ি। চাষীরা ছবশ ধনী। বান্ড়, গান্ড় (একান্ধক) এইসব 
ছিা থান্কই, সান্থ থান্ক চাষাবান্ের প্রচুর জন্েজো, সরঞ্াে আর এেনন্ক 
ছিন্স্সাইড �ড়ান্নার ঐ ছলেন িে্ন্ত! সব ন্েন্লন্য় শহুন্র েধ্ন্বত্তন্ের ছথন্ক 
এরা ছবশী ন্বত্তবান।

িন্ব এন্ের ধন নয়, ব�র ন্িন্রশ আন্গ এন্েন্শ আসার ির প্রথে 
প্রথে আোন্ক ো অবাক কন্রন্�ন্লা (এখন্না কন্র) িা ছহাল এই চাষীন্ের 
ঞোন্নর গভীরিা। চাষীরা ছোটােুন্ট সকন্লই ন্নন্েনিন্ক্ হাইকুিল-গ্র্াজুন্য়ট, 
আবার অন্নন্কর কন্লজ ন্ডগ্রীও থান্ক; চাষাবাে সংরিান্ত ন্বষন্য়ই, এেনন্ক 
ইন্ঞ্ন্নয়ান্রং বা ছজন্নন্টক-ইন্ঞ্ন্নয়ান্রং িে্ন্ত। আোর ধারণা এই চাষীরা 
আোন্ের ছকালকািা ইউন্নভান্স্ন্টর সাধারণ বটান্ন, জুওলন্জ বা ঐ ব্ান্ের 
�ািার েন্িা গন্জন্য় ওঠা ন্বন্ভন্ ইন্ঞ্ন্নয়ান্রং কন্লন্জর নোিকন্ের ছথন্ক 
গা�িালা, ছিাকাোকড় বা েন্ত্রিান্ি সম্ন্ক্ ছবশী জান্ন। আর শুধু জান্নই 
না, ছসই ঞোন বেনন্্ন জীবন্ন ছরাজ কান্জও লাগায়, চান্ষর কান্জ। 
ছেন্শ �াত্াবস্ায় ‘সবুজ ন্বলেব’ সম্ন্ক্ িন্ড়ন্�, ন্কন্তু ‘সবুজ ন্বলেব’ ছে 
ন্ঠক কিটা ‘সবুজ’ হন্ি িান্র িা এন্েন্শর ছক্ি-খাোর না ছেখন্ল ন্ঠক 
জানন্িই িারিাে না। িাঞ্ান্বর সন্ষ্র ছক্ি, বাংলার ধান্নর ছক্ি, 
ছকরালার নারন্কান্লর ‘ছক্ি’, কন্লান্ম্বয়ার কলার ছক্ি, ইটান্লর টন্েন্টার 
ছক্ি বা জাে্ান্নর আঙু্গন্রর ছক্ি; এইরকে অন্নক ছক্িই ছেখার ছসৌভাগ্ 
হন্য়ন্� আোর - িন্ব অ্ান্েন্রকার ছক্িগুন্লা আলাো। ন্বঞোন, ন্বলেব 
আর ব্বসা ন্েন্লন্েন্শ একাকার। ছেন্খ োলুে হয় ছে চাঁে-েঙ্গলগ্রহ 
িান্ড় ছেওয়ায় বা ন্ে-ব�র সান্য়ন্স-ছটকন্নালন্জর ন্বন্ভন্ শাখায় একান্ধক 
ছনান্বল িুরকিার িাওয়ায় নয়, অ্ান্েন্রকার আসল কৃন্িত্ব ছহাল ‘ছসই 
ছটকন্নালন্জন্ক’ োনুন্ষর সবন্চন্য় প্রাথন্েক প্রন্য়াজন্নর স্ন্র, এেনন্ক 
এই চাষাবান্ের প্রাথন্েক স্ন্রও এইভান্ব কান্জ লাগান্নায়। আবার এইসব 
ছেখার ির এও েন্ন হন্য়ন্� ছে এর জন্ আবার ‘ন্বলেন্বর’ েরকার ছকন? 
এই চাষীগুন্লান্িা ছেখন্� ছকানওরকে ‘ন্বলেব’ না কন্রই ন্েন্ব্ চান্রন্েক 
সব সবুন্জ-সবুজ কন্র ন্েন্য়ন্�! এইসন্বর ছকান্না ন্ক�ুর জন্ই ছে ছকান্না 
রকে ন্বলেন্বর েরকার হন্ি িান্র িা ন্নশ্চয় এন্ের ধারণার বাইন্র। এই 
চাষীন্ের অন্নন্কই েন্হলা।

ছক্ন্ির েসল �াড়াও এন্ের থান্ক ‘লাইভ-স্ক’ -  ছগারু, ছভড়া, 
শূন্য়ার, েুরগী এইসব। েসল েলান্নার কাজ গ্রীষ্মকান্লর েন্ধ্ ছশষ হন্লও 

এই ‘লাইভ-স্ক’ সংরিান্ত কাজ চন্ল সারা ব�র। িন্ব এইসন্বর অন্নক 
ন্ক�ুই করা হয় কৃন্ত্ে উিান্য়। ছেেন ষাঁন্ড়র সান্থ গাভীর ‘ন্েলন’ চাষীন্ের 
না-িস্ (গাভীন্ের রাখা হয় আলাো ছখাঁয়ান্ড়)। অথচ গাভীরা সারা ব�রই 
অন্তসত্তা! ছবশ বড়সড় ন্সন্রঞ্, োন্ি ছকান্র চাষীরা ষাঁন্ড়র ছথন্ক বার 
করা স্পাে্ (ছোকান্ন ন্কনন্ি িাওয়া োয়) ঢুন্কন্য় ছেয় গাভীর শরীন্র। 
এই গাভীন্ের কথা ছভন্ব আোর খারাি লান্গ। ন্েলন-সুখ ছে ন্ক ন্জন্নস 
িা এরা জানন্িও িান্র না, শুধু জান্ন প্রসব-েন্ত্রণা। আর েখন প্রসন্ব 
আন্স অক্েিা, িখন এন্ের ন্নয়ন্ি কান্রার রান্া-ঘন্রর িন্থ। শূন্য়ার, 
ছভড়ার ছক্ন্ত্ও একই ব্বস্া। িুরুষ আর েন্হলা ভুট্টা, ন্বন বা সূে্েুখী 
েুন্লর ‘ন্েলনও’ বনব বনব চ; এন্ের েলন্নর ন্ি�ন্ন থান্ক ছজন্নন্টক-
ইন্ঞ্ন্নয়ান্রং! ছগারুর েুধ ছোয়ান্না হয় ছেন্সন্নর সাহান্ে্, িান্ম্র োধ্ন্ে 
ো ছসাজা চন্ল োয় ‘ঠাডো’-ঘন্র। েুন্ধ ছে জল ছেশান্না ছেন্ি িান্র িা 
শুনন্ল এরা হয় হাসন্ব, নইন্ল োন-হান্নর োেলা করন্ব (কারন্ণ-অকারন্ণ 
োেলা রুজু করন্ি এরা আবার ওস্াে)। লাইভ-স্ক ছেখান্শানা করার 
চাষীন্ের সাধারণি বলা হয় ‘ছডয়ান্র-োে্ার’ বা ‘ছিান্্রি-োে্ার’; োন্ের 
েুল কাজ হয় েুধ, ন্ডে বা োংস সংরিান্ত - শস্ ন্নন্য় নয়।

চাষীন্ের খাোরগুন্লা সাধারণি হয় িন্রবার ন্ভন্ত্তক, বংশ িরম্রায় 
িা হস্ান্তন্রি হয় িুরুষানুরিন্ে। একই চাষী িন্রবান্র এেনটা ছেখন্ি 
িাওয়া এন্কবান্রই ন্বন্চত্ নয় ছেখান্ন িন্রবান্রর সকন্লই চাষাবান্ের 
ছকানও না ছকানও ন্বষন্য় ইউন্নভান্স্ন্টর নোিক - হয়ন্িা বাবা ভুট্টা সংরিান্ত 
ছজন্নন্টক-ইন্ঞ্ন্নয়ান্রেন্য়, ো ছডয়ান্র-সান্য়ন্ন্স আর ছ�ন্ল ছেকান্নকাল-
ইন্ঞ্ন্নয়ান্রেন্য়। স্বভাবিই বাবার কাজ শস্ েলান্না, োন্য়র কাজ েুধ 
ছোয়ান্না (ছেন্সন্নর সাহান্ে্), আর ছ�ন্লর কাজ বাবা-োন্য়র কান্জর কল-
কব্াগুন্লান্ক চলনসই রাখা। খাোন্রর সােন্গ্রক ধারণা ছহাল ছে খাোন্র 
ছবন্ড় না উঠন্ল খাোর ধন্র রাখন্ি িারা বা খাোন্রর কাজ করা প্রায় 
অসভিব। অথ্াৎ, ডাক্তার বাবা-োর বান্ড়ন্ি বড় হওয়া ছকউ হঠাৎ ছকান্র 
এই ন্সধোন্ন্ত আসন্ি িান্র না ছে ছস চাষী হন্ব (অ্ান্েন্রকান সোন্জ চাষী 
হওয়া বা ডাক্তার হওয়ার েন্ধ্ খুব একটা োরাক ছনই, েুন্টাই প্রায় সোন 
সন্মানজনক জীন্বকা)। এর আবার একটা েে্ান্ন্তক ন্েকও আন্�, ছেেন 
‘ন্ডন্ভাস্’ - েখন ‘ওলসন’ িন্রবান্রর ছেন্য় ‘ন্স্মথ’ িন্রবান্রর খাোন্র ছবৌ 
হন্য় আসার ির ন্ডন্ভাস্ চায়! িুরুষানুরিন্ে ন্িল-ন্িল ছকান্র গান্য়র রক্ত 
জল ছকান্র গন্ড় ছিালা ন্স্মথ-খাোন্রর একাংশ িখন চন্ল োয় ‘ওলসন’ 
িন্রবান্রর ছেন্য়র ন্জম্ায়, ছে হয়ন্িা চাষাবান্ের ন্ক�ুই জান্ন না। িন্ব 
এই েে্ান্ন্তক িন্রণন্িন্িও ছকান্না রকে োরাোন্র বা খুন্নাখুন্নর কথা 
ছকানওন্েন শুন্নন্ন; এরা সভ্, ছডন্োন্রিন্সন্ি এরা ন্বশ্াস কন্র - ছকান্ট্র 
রায়ন্ক এরা ছেন্ন ছনয়, িা ছস এেন্নই ছহাক বা অ্ানটাই-ন্ডন্প্রন্সটি বা 
েে ছখন্য় ছহাক।

িন্ব অবশ্ই আন্� ‘ননীন্ি ছচানা’ - একটু ছখাঁজ ন্নন্লই জানা োয় 
ছে এন্ের এই খাোরগুন্লান্ি এই চাষীর ছবৌন্য়র সান্থ ঐ খাোন্রর ঐ 
চাষীর ভাইন্য়র, ঐ খাোন্রর ঐ চাষীর বাবার সান্থ ছসই খাোন্রর ছসই 
চাষীর োন্য়র এেন সব জন্টল সম্ক্ আন্� ো আবার আেরা ছকালকািায় 
বন্স ভাবন্িও িারন্বা না। বলা ছেন্ি িান্র ছে এন্ের প্রায় প্রন্ি্ন্কই 
প্রন্ি্কন্ক ছচন্ন ‘ছবশ গভীর’ ভান্ব। ঐ ছগারু-ছভড়ান্ের ‘না-ন্েলন’ 
সুন্ে-আসন্ল িুন্ষন্য় ছেয় খাোরগুন্লার চাষী িন্রবান্রর সেস্রা। ছক্ন্ি 
শস্ উৎিােন্নর সান্থ িান্ল িাল ন্েন্লন্য় চন্ল ছখাঁয়ান্ড় ছগারু-ছভড়া-
শুন্য়ান্রর উৎিােন আর খাোর িন্রবান্র ন্শশু উৎিােন। বলা বাহুল্ ছে 
এই ন্শশুন্ের ন্জন-িুন্লর রকে-ছের ঐ শূন্য়ার-সূে্েুখী বা ছভড়া-ভুট্টান্ের 
িুলনায় ছবশ কে।

ভরা ছক্ন্ির সবুজ আর হলুন্ের সোন্রাহ ছেখন্ি আোর ছবশ লান্গ, 
ছেখন্লই েন্ন হয় ছেন রং-িুন্ল ন্নন্য় বন্স িন্ড়, আর এর খান্নকটান্ক 
কাগন্জর ‘ছরেন্ে’ ব্ী কন্র ছরন্খ ন্েই ন্নন্জর কান্�। অগাস্-ছসন্টেম্বন্রর 
�ুন্টর ন্েন্নর েুিুরগুন্লায় েন্ে কখন্না ‘একা’ লান্গ, িখন একাই ছবন্ড়ন্য় 
িন্ড়; ‘লং’ নয়, ‘শট্-ড্াইন্ভ’ - শহর �ান্ড়ন্য়। ভরা ছক্িগুন্লা ছেখন্ল 
েনটা ভান্লা হন্য় োয়, িখন আবার বান্ড় ন্েন্র আন্স, সান্থ ন্নন্য় আন্স 
ওন্ের খান্নকটান্ক ‘ব্ী’ কন্রই – ন্ক�ুটা আোর ক্ান্েরার ছরেন্ে আর 
বাকীটা আোর েন্নর ছরেন্ে।  
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স্গত গেস্গত 

       - ুঞুগুকা াানাগা িিাদাশগ

জী
বন্নর িন্ট অন্তহীন ঘটনার ছস্রাি নানা রন্ের �ন্ব এঁন্ক 
চন্ল অন্বরাে আর সেয় িার আিন ছখয়ান্ল ছস রন্েন 
িটন্রখা েুন্� ছেন্ল বারবার। শুধু েন্নর গহন্ন স্ধি হন্য় 
থান্ক সেন্ষ্র জীবন্নর নীরব উিন্স্ন্ি। আজ অবসরক্ন্ণ 

ছথন্ক ছথন্ক েন হান্রন্য় ছেন্ি চায় সৃ্মন্ির ছনশায়। ছেন্ল আসা ন্েনগুন্লর 
আন্বশ-ভরা ন্ি�ু ডান্কর টান্ন এক লহোয় ছিঁন্� োয় ছসই স্বপ্নেধুর 
ন্েনগুন্লন্ি। েন্নর িে্ায় ছভন্স ওন্ঠ কি ছচনা েুখ, ভুন্ল োওয়া কি 
আন্ েুহূি্। েন্ন িন্ড় োয় কি কথা, কি ঘটনা। জািান্ন এন্স ছেখন্ি 
ছেখন্ি ছকন্টও ছিা ছগল চার চারন্ট েুন্গর ছবশী। ছেখলাে কি ববন্চত্েয় 
চন্রত্। আলাি-িন্রচয় হল কি োনুন্ষর সন্ঙ্গ। িান্ের ন্ক�ু ন্বখ্াি, 
আবার ছবশীত্ ভাগই অখ্াি। িারই েন্ধ্ ছকানও ছকানও োনুন্ষর সন্ঙ্গ 
শুধুই ছেখা, ছেৌন্খক আলাি। কারও সন্ঙ্গ সাোন্ িন্রচন্য় প্রান্ণর সখ্িা। 
আবার ন্ক�ু োনুন্ষর অোন্চি ছনেহ-ভান্লাবাসায় আলুেি েন-প্রাণ বাঁধা 
িন্ড়ন্� ন্চরঋন্ণ। আজ কুয়াশাছেন্ সৃ্মন্ির অন্লন্ি গন্লন্ি ছহাঁচট ছখন্ি 
ছখন্ি ছেন্খ ছসখান্ন কি আকন্স্মক আর চেকপ্রে ঘটনার ভীড়। আর 
িারই একন্ট হল ন্বয়ান্লেন্শর অন্গ্নকন্া অরুণা আসে আলীর সন্ঙ্গ আলাি 
হওয়া। ভাবন্ি অবাক লান্গ ন্ক অদু্িভান্ব হঠাৎই ছেখা হন্য় ন্গন্য়ন্�ল 
ওঁর সন্ঙ্গ এই ছটান্কন্য়ার রাস্ায় – এন্কবান্র আোন্ের িাড়ান্ি। ছস ন্ক 
আজন্কর কথা? িবু আজও ভুলন্ি িান্রনা ছসই ন্েনটান্ক। 

১৯৬৪ সান্লর কথা। আেরা িখন থান্ক ছকাওন্জোন্চন্ি িুরন্না 
আেন্লর কান্ঠর ছোিলা বাড়ীর একিলান্ি। ছস সেয় জািান্ন এ ধরন্ণর 
বান্ড়ই ছবশী ন্�ল। ছকাওন্জোন্চ ছটান্কন্য়ার এক প্রাচীন আর অন্ভজাি 
িাড়া – িখন ছিা ন্নশ্চই, এখনও। আোন্ের বান্ড়টাও ন্�ল িার সন্ঙ্গ িালো 
ন্েন্য় িাড়ার েন্ধ্ সব ছথন্ক িুরন্না। আর িা এিই িুরন্না ছে টুকটাক 
সারান্নার কাজ সব সেয়ই ছলন্গ থাকন্িা।  আোন্ের বাড়ীওয়ালার আবার 
এ বাড়ীর ন্ি�ন্ন একটা িয়সা খরচ করন্িও প্রচডে আিন্ত্ত ন্�ল। অগি্া 
আেরা �ুন্ট�াটার ন্েনগুন্লন্ি ছস কাজটা েিটা সভিব ন্নন্জরাই কন্র ন্নন্ি 
ছচষ্া করিাে। ছনহাৎ না িারন্ল ছলাক ডান্কন্য় ন্নন্জন্ের খরন্চই িা 
করা ছহাি। 

োন্হাক ছস ন্েনটাও ছিেনই একটা রন্ববার ন্�ল। সকাল ছথন্ক 
প্রচুর কাজ ন্নন্য় িার শুরু। সেয়টা অগাষ্ োস – গরেকাল। েন্ন আন্� 
প্রচডে গরে ন্�ল ন্েনটা। িন্ব িখন এখনকার েি গরে িড়ি না। িাই 
আজন্কর েিন ঘন্র ঘন্র এ.ন্স ছিা েূন্রর কথা, িাখাও সব বাড়ীন্ি 
ন্�ল না।  ভাবটা ন্�ল- োত্ একটা োন্সর জন্ খরচ বান্ড়ন্য় লাভ ন্ক?  
হাি িাখাই ছিা েন্থষ্। আোন্ের বান্ড়ও িার ব্ন্িরিে ন্�ল না। কান্জই 
ছসন্েন্নর গরন্ে শরীন্রর আনচান অবস্া। নিুন ছেন্শ প্রথে গরেকাল। 
সারান্েন ঘন্র বন্স কাজ করার ির একটু ছখালা জায়গায় ছবন্রাবার 
জন্ েন িখন �টেট করন্�। ন্কন্তু হাজার সাধ্সাধনা কন্রও ক্ান্ত 
‘কত্তােশাই’ছক রাজী করান্ি িারলাে না। ওন্েন্ক আোর জািানী ভাষাটা 
িখনও ছিেন রপ্ত হয়ন্ন ছে একা একা একটু এন্েক ওন্েক ঘুন্র আসন্বা। 
আর একা একা ঘুন্র ছবড়ান্ি কারই বা ভান্লা লান্গ?  িার উির  নিুন 
অন্চনা োয়গায়।  আোর ছ�াট ননে ন্েন্য়া িখন থান্ক আোন্ের কান্�। 
আোর অবস্া ছেন্খ ছশষ িে্ন্ত ছস রাজী ছহাল আোর সান্থ ছবরন্ি। েন্ে 
োওয়া েনটা েুহূন্ি্ খুশীন্ি ভন্র উঠন্লা। সন্ঙ্গ সন্ঙ্গ িান্ক ন্নন্য় ছবন্ড়ন্য় 
িড়লাে। 

ছকাওন্জোন্চ – ইন্য়াৎসুইয়া অঞ্চল িখনও অন্নক োঁকা। বাড়ীর 
সােন্নর বড় রাস্া ন্েন্য় বান্সর সন্ঙ্গ ট্াে চন্ল বহাল িন্বয়ন্ি। সন্্া 
হন্য় এন্সন্�। িাড়ার হান্ি ছগানা ছোকানগুন্ল রন্ববার বন্ল বন্। ছবশ 
ন্নঝুেভাব। শুধু োন্ঝ েন্ধ্ বাস বা ট্াে, কখনও বা গাড়ী সশন্দে �ুন্ট 
োন্ছে ন্নস্ধিিান্ক খান খান কন্র। িথ ঘাট প্রায় জনশূন্। আেরা কথা 
বলন্ি বলন্ি বাড়ীর কান্�র ইন্য়াৎসুইয়া ছস্শন্নর কা�াকান্� এন্সন্�। 
ন্েন্য়া হঠাৎ বন্ল উঠন্লা “ঐ ে্ান্খা ছিাোর ছেন্শর ছলাক”। িান্কন্য় ছেন্খ 
শাড়ীিরা একজন ভদ্রেন্হলা চার িাঁচজন ভদ্রন্লান্কর সান্থ ছস্শন ছথন্ক 
ছবন্ড়ন্য় আসন্�ন। ছেশী োনুষ ছেন্খ েনটা খুশীন্ি ছনন্চ উঠন্লা। ছস 
সেয় ভারিীয় োনুষন্িা েূন্রর কথা িন্থ ঘান্ট ন্বন্েশীও খুব একটা ছেখা 
ছেি না।  আন্ে িখন সন্ব ছেশ ছ�ন্ড় এন্সন্�। বাড়ীর জন্ েন ছকেন 
কন্র সব সেয়ই। িার উির িাড়ায় একোত্ ন্বন্েন্শনী হবার ছেৌলন্ি 
সকন্লর অন্তহীন ছকৌিূহন্লর িাত্- ছেন অন্ ছকান গ্রন্হর জীব। ছসই 
সন্ঙ্গ ঘন্র বাইন্র ন্বন্েশী ভাষা বলন্ি বলন্ি আন্ে ক্ান্ত। সব ন্েন্লন্য় 

এখানকার জীবন্নর সন্ঙ্গ োন্নন্য় ন্নন্ি রীন্িেিন েুধে করন্�।  িাই ছেশী 
োনুষ ছেখন্লই েন্ন হি কি আিনজন। কথা বলার জন্ অন্স্র হন্য় 
উঠিাে। �ুন্ট ছেিাে আলাি করন্ি। সকন্ল ছে িা ি�্ করন্িন িা 
নয়।  িবু ন্নন্জন্ক ধন্র রাখন্ি িারিাে না। এন্ের ছেন্খও আোর একই 
অবস্া। ন্ক করন্বা ছভন্ব িান্ছে না।  নানান ন্চন্তা েন্নর েন্ধ্ ঘুরিাক 
খান্ছে আর আন্ে ‘ভাবলা’ হন্য় োঁন্ড়ন্য় আন্�। ইন্িেন্ধ্ ওঁরাও আোন্ের 
ছেন্খন্�ন বুঝলাে। অবাক হন্য় আোন্ের ন্েন্ক িান্কন্য় সকন্ল।  ন্নন্জন্ক 
সােলাবার আন্গই ছেন্খ েন্লর একজন আোন্ের কান্� নেকিার কন্র 
ন্নন্জর িন্রচয় ন্েন্য় জানান্লন ওঁরা ন্েন্লে ছথন্ক এন্সন্�ন।  প্রন্ি নেকিার 
জানান্িই ন্জঞোসা করন্লন “আিন্ন ন্ক বাোলী?”  হ্াঁ বলন্িই বলন্লন, 
--“আিন্ন অরুণা আসে আলীর নাে শুন্নন্�ন ন্নশ্চই।  উন্ন ছসই অরুণা 

আসে আলী। আিনান্ক ডাকন্�ন।”
নােটা শুন্নই চেন্ক উঠলাে।  ন্ঠক শুনলাে ছিা? ন্নন্জর কানন্ক 

ন্বশ্াস করন্ি িারন্�না ছেন।  ছেন্শ থাকন্ি োন্ক ছেখার জন্ উনু্মখ 
হন্য় ন্�লাে ন্কন্তু ছেখা িাইন্ন বা সুন্োগ হয়ন্ন ন্েলেী থাকন্িন বন্ল, আজ 
ন্িন্নই ন্কনা সািসেুদুের িান্রর ন্বন্েশী এই শহন্র আোর ছচান্খর সােন্ন 
োঁন্ড়ন্য় ! আর শুধু িাইই নয় কথা বলার জন্ ডাকন্�ন। ন্বহ্ল আনন্্ 
আন্ে আত্মহারা। কন্য়ক েুহূন্ি্র জন্ন্ সবন্ক�ু িালন্গাল িান্কন্য় আন্ে 
ছকেন ছেন অনুভূন্িহীন হন্য় িড়লাে। চেক ভাঙ্গন্লা ভদ্রন্লান্কর কথায়। 
সন্ঙ্গ সন্ঙ্গ একটা সন্ঙ্কাচ েনটান্ক ন্ঘন্র ধরন্লা। স্বন্প্নর োনুন্ষর সন্ঙ্গ 
ন্ক কথা বলন্বা? একটু ন্দ্ধা, িারিন্রই ছোহান্বন্ষ্র েিন ওর সােন্ন 
ন্গন্য় োঁড়ালাে। প্রণাে করন্িই সন্নেন্হ জন্ড়ন্য় ধন্র ন্েন্ষ্ ছহন্স বলন্লন, 
“ছেন্খই বুন্ঝন্� বাোলী। নাে ন্ক?” বললাে নাে। আোর ননে ন্েন্য়ার 
সন্ঙ্গও আলাি কন্রন্য় ন্েলাে। খুব খুশী হন্লন। ন্জঞোসা করন্লন অন্নক 
কথা – শ্শুরবাড়ীর ছলান্করা ছকেন, আোন্ক ছেন্ন ন্নন্য়ন্�ন ন্কনা, আন্ে 
খুশী ন্কনা ইি্ান্ে ইি্ান্ে আরও কি ন্ক! প্রন্শ্নর উত্তর ন্েন্ি না ন্েন্িই 
বন্ল উঠন্লন, “ছেন্য় ছিাোর সাহস ছিা কে না? সব ছ�ন্ড় �ুন্ড় এই েূর 
ন্বন্েন্শ একা একা চন্ল এন্ল, ভয় করন্লা না ?” 

বন্লই হাসন্ি লাগন্লন। লজ্া ছিলাে ওঁর কথায়। আোর কি 
আন্গ উন্ন ছিা অন্নক ছবশী সাহন্সর কাজ কন্রন্�ন। ছস কথা আর েুখ 
ন্েন্য় ছবন্রাল না। আন্ে শুধু অবাক ন্বস্মন্য় ছেখন্� িাঁন্ক। ন্নেগ্ধ, ব্ন্ক্তত্বিূণ্ 
ছ�াটখান্টা ছচহারা, অথচ ন্ক সহজ আিন-করা ব্বহার। কল্পনার োনুষন্টর 
সন্ঙ্গ এিটুকু অন্েল ছনই ছকাথাও। রাস্ায় োঁন্ড়ন্য়ই কথা ছহাল ন্ক�ুক্ণ। 
খুব ইছো থাকন্লও ছ�াট অন্গা�ান্লা ঘন্রর কথা ন্চন্তা কন্র বান্ড়ন্ি 
ডাকন্ি আর সাহস ছিলাে না। কথায় কথায় জানলাে ওঁরা ন্হন্রান্শোন্ি 
শান্ন্ত সন্ম্লন্ন এন্সন্�ন্লন। ছেরার িন্থ ছটান্কন্য়ান্ি কন্য়কটা ন্েন্টং-
এ ছোগ ছেবার জন্ ন্েন কন্য়ক থাকন্বন। উন্ঠন্�ন কান্�ই ছেয়ারেটি 
ছহান্টন্ল। ন্বোয় ছনবার আন্গ বলন্লন, “কাল সকান্ল িারন্ল ছহান্টন্ল 
চন্ল এন্সা। কালন্কর ন্েনটা সারান্েন খান্ল আন্�। এরা সব সকালন্বলা 
বাজান্র ছবন্রন্য় োন্ব। শরীরটা খুব একটা ভান্লা ছনই, িাই আর ছবন্রাবনা 
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সৃ্মন্ি ন্বসৃ্মন্ি 

– ঘন্র থাকন্বা। একা একা সেয় কাটান্না বড় েুশন্কল। িুন্ে এন্ল গল্প 
করা োন্ব। আসন্ব ছিা?” 

আন্ে িখন ঝাড়া হাি-িা। কান্জই অসুন্বধা ন্ক�ু ন্�লনা। িার 
উির স্বন্প্নর োনুন্ষর ডাক এড়াই ন্ক কন্র?  কথা ন্েন্য় ঘন্র ন্েরলাে 
একটা ছঘান্রর েন্ধ্। এই ক’ঘণ্ায় আোর জীবন্নর সব বুন্ঝ ওন্লাটিালট 
হন্য় ছগল। ছসন্েন রান্ি ছচান্খ ঘুে ছনই। সৃ্মন্ির �ায়ািথ ধন্র েনটা চন্ল 
ছগন্� ছসই সেয়টান্ি েখন সব না হন্লও একটু একটু ছবাঝার েিন 
ন্ক�ুটা বড় হন্য়ন্�। ছসন্েন সাধারণ োনুন্ষর েন জুন্ড় শ্রধোর আসন 
ন্নন্য়ন্�ন স্বাধীনিা সংগ্রান্ের ন্বলেবীরা। ন্বন্শষ কন্র “অন্গ্নকন্া”ছের 
ছবলায় ছসই শ্রধোর সন্ঙ্গ ন্েন্শন্�ল অিার ন্বস্ময়। এরা ছে িথ ধন্রন্�ন্লন 
িা ন্ঠক ন্ক ভুল, িা ন্নন্য় েিন্ভে ন্নশ্চই আন্�, িন্ব একথাও ন্ঠক ছে 
অন্নন্কর ছচান্খ এঁরা ন্�ন্লন অন্ি োনবী, ন্বন্শষ শন্ক্তর অন্ধকান্রণী। িাই 
িাঁন্ের প্রন্ি শ্রধো বা ভয় হন্য় উন্ঠন্� আকাশন্�াঁয়া। 

এই সব “অন্গ্নকন্া”ছের অন্নকন্কই খুব কা� ছথন্ক ছেখার 
ছসৌভাগ্ হন্য়ন্� নানাভান্ব বার বার। িাঁন্ের আিােেস্ক অন্ি সাধারণ 
ঘন্রায়া ছচহারা ছেন্খ অবাক ন্বস্মন্য় খুঁজন্ি ছচষ্া কন্রন্� িাঁন্ের ছসই 
অসীে সাহসী রূি। ছেলান্ি ছচন্য়ন্� ছশানা গন্ল্পর সন্ঙ্গ। ছসই অবাক 
ন্বস্ময়ই রিেশ শ্রধো ভান্লাবাসার ন্বন্শষ একটা রূি ন্নন্য় েন্নর েন্ধ্ 
ন্নন্জর একটা োয়গা কন্র ন্নন্য়ন্� ন্চরকান্লর েিন। অন্নকন্ক ছেখন্লও 
একজনন্ক ছেখার জন্ আন্ে উৎসুক ন্�লাে সব সেয়ই। নাে িাঁর অরুণা 
আসে আলী। ন্কন্তু িাঁর নােটাই ছশানা ন্�ল শুধু, ছচান্খ ছেখার ছসৌভাগ্ 
আর হয়ন্ন। ওঁর সম্বন্ন্ আোর ছকৌিূহন্লর ছশষ ন্�লনা ছকানও। নােটা 
ছ�াটন্বলা ছথন্কই টানন্িা। এই নান্ের েন্ধ্ ছকাথায় ছেন একটা অন্ 
সুর – আর সকন্লর েিন নয়। হয়ন্িা ছচনা নান্ের সন্ঙ্গ একটা অন্চনা 
িেবীটান্ি এেন ন্ক�ু ন্�ল ো আকৃষ্ কন্রন্�ল আোন্ক। বান্লকা েন্ন 
অন্নক কল্পনা-জল্পনার ছখারাক জুন্টন্য়ন্�ও। অন্নক িন্র সব ছবাঝার 
েিন বয়স হন্ল বুন্ঝন্� ছে ওঁর ন্বলেবী রূন্ির ছথন্কও ন্বন্দ্রান্হনী রূিটার 
প্রভাব আোর েন্নর েন্ধ্ ছবশী কাজ কন্রন্�। 

ভাবন্িও ছরাোঞ্চ লান্গ োত্ ১৯ ব�র বয়ন্স অরুণা গাঙু্গলী ন্বন্য় 
কন্র ছেলন্লন আসেআলীন্ক। ওঁন্ের িন্রবার রিাহ্ম ন্�ন্লন একথা 
ন্ঠক।  আর ছে কারন্ণ সাধারণ ন্হ্ু সোন্জর িুলনায় অন্নক ছবশী 
উোরেনা, আধুন্নকাও। িবু ছসই েুন্গ একজন েুসলোনন্ক ন্বন্য় করন্ি 
কিখান্ন সাহস আর েন্নর ছজান্রর প্রন্য়াজন িা আজন্কর অন্িক্াকৃি 
উোর সাোন্জক িন্রন্বন্শ োঁন্ড়ন্য়ও অনুোন করাটা কন্ঠন নয়। ওঁর এই 
ছবিন্রায়া সাহস আোর েন্ন ন্চরকাল সম্ভ্রে জান্গন্য়ন্�, ভান্বন্য়ন্�, অবাক 

কন্রন্�। হয়ন্িা বা ন্নন্জর িথ ছবন্� ন্নন্ি িন্রান্ক্ ছপ্ররণাও ন্েন্য়ন্�। 
ছসই োনুষন্ক ছচান্খর সােন্ন ছেন্খ, কথা বন্ল আন্ে আনন্্, উন্ত্তজনায় 
রান্ির ঘুে ভুন্ল ছসই ভাল লাগাটা িান্রন্য় িান্রন্য় অনুভব কন্র চন্লন্� 
ন্নন্জর েন্ধ্। রািটা প্রায় ছজন্গই কাটন্লা বলন্ি ছগন্ল। 

সকাল হন্িই ঘন্রর কাজ ছকানরকন্ে ছসন্র �ুটলাে ছহান্টন্ল। 
ন্গন্য় ছেন্খ একা একা চুি কন্র বন্স আন্�ন লন্বন্ি। সারা েুন্খ ক্ান্ন্তর 
�াি স্পষ্। সঙ্গীরা সব ছবন্রন্য় ছগন্�ন ছকনাকাটা করন্ি। জািান িখন 
সস্ার ছেশ। অন্নকন্কই িখন ছেন্খন্� শুধু বাজার করন্ি জািান �ুঁন্য় 
ছেি। 

সােন্ন ন্গন্য় োঁড়ান্িই িাড়ািান্ড় উন্ঠ আোর হািটা এেন 
েেিাভন্র জন্ড়ন্য় ধরন্লন ছেন  কিন্েন্নর িন্রন্চিজনন্ক কান্� 
ছিন্য়ন্�ন। ছহন্স বলন্লন – “এন্সন্�া? ছিাোর কথাই ভাবন্�লাে বন্স 
বন্স। এন্স বন্সা আোর িান্শ।“ িান্শ ন্গন্য় বসলাে। অন্নক কথা; 
অন্নক গন্ল্পর েন্ধ্ ছবরন্লা উন্ন আোন্ের বাড়ীর অন্নকন্কই ছচন্নন। 
এর িন্র ছিা কথা বলা আন্রাই সহজ হন্য় ছগল। কথার োঁন্ক োঁন্ক কি 
ছলান্কর সন্ঙ্গ আলাি কন্রন্য় ন্েন্লন। ওঁর ক্ান্ন্তর কথা ছভন্ব েখনই বাড়ী 
ন্েরন্বা বন্ল উঠন্ি ন্গন্য়ন্� িখনই হাি ধন্র বন্সন্য় ন্েন্য়ন্�ন”আর একটু 
ছবান্সা” বন্ল। ছশষিে্ন্ত সারান্েন কান্টন্য় ভরা েন্ন ঘন্র ন্েন্রন্�। ছে কটা 
ন্েন ন্�ন্লন ছরাজ ন্গন্য়ন্� ওঁর কান্� ওঁর অনুন্রান্ধ। কি কথা বন্লন্�ন।  
আজ আর সব কথা েন্ন িন্ড়না বন্ল ছক্াভ হয়। ওঁন্ক েি ছেন্খন্�, েি 
কথা বন্লন্�, িিই েুগ্ধ হন্য়ন্�। ওঁর শান্ত ন্নেগ্ধ অথচ ব্ন্ক্তত্বিূণ্ ছচহারা 
ওঁন্ক সকন্লর ছথন্ক আলাো কন্রও েূন্র সন্রন্য় ছেয়ন্ন। আোর েিন 
সমূ্ণ্ অজানা অন্চনান্কও কি সহন্জ কান্� ছটন্ন ন্নন্য়ন্�ন। উজার কন্র 
ন্েন্য়ন্�ন ছনেহ ভান্লাবাসা। ছকান োঁন্ক ছে সম্ক্টা োত্ কন্েন্নই সহজ 
হন্য় উন্ঠন্�ল বুঝন্ি িান্রন্ন। 

অপ্রি্ান্শিভান্ব এি ছিন্য়ও েন্নর েন্ধ্ আজও একটা অিৃন্প্ত 
রন্য় ছগন্� আোর। কারণ ো জানার আগ্রহ আোন্ক িাঁর প্রন্ি ন্চরন্েন 
আকৃষ্ কন্রন্� িা আর জানা হয়ন্ন। সুন্োগ েখন এন্লা িখন সন্ঙ্কান্চ 
েুন্খ কথা ছোন্টন্ন। েন্ল েন্নর প্রশ্ন েন্নই রন্য় ছগল ন্চরন্েন্নর েিন। 
িন্ব একথাও ন্ঠক ছে উন্ন ন্নন্জ ছডন্ক ছডন্ক আলাি না করন্ল, এি 
কান্� ছটন্ন না ন্নন্ল ছকান ন্েনই আর ওঁন্ক এেনভান্ব জানন্ি িারিােনা 
– স্বন্প্নর োনুষ স্বন্প্নই ছথন্ক ছেন্িন। িাই ওঁর সৃ্মন্ি আরও অন্নক সুখ 
সৃ্মন্ির সন্ঙ্গ আোর অবসরক্ন্ণর সঙ্গী হন্য় থাকন্ব আজীবন।।  
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�াাবুা কথা 

গিকাল ন্ট,এে,এইচ (টাটা ছেইন হসন্িটাল) ছথন্ক ছরকী ছসন্র 
বান্ড় ছেরার িন্থ এক অিরূি েৃন্শ্ েন ভন্র ছগল। ইন্িিূন্ব্ 
এই েৃশ্ অন্তি আন্ে কখনও ছেন্খন্ন । এক সন্ঙ্গ ১৮/১৯টা 
কুকুর ছেন্খন্�, ন্কন্তু ২৯টা কুকুর সন্ঠকভান্ব সান্রবধে হন্য় হাঁটন্� 

--- এ আন্ে কখনও ছেন্খন্ন। ছেন্খ েন্ন ছহাল আেরা ছেেন ন্েন্�ন্ল োই, 
ন্ঠক ছসই রকে, িন্ব আেরা ছবাধহয় এি সুশৃঙ্খলভন্ব োই না। 
সারন্েয়ন্ের শৃঙ্খলা ছশখাবার ছকানও ন্শক্ালয় ছখালা হন্য়ন্� ছবাধহয়! 
আন্ে ছবশ ন্ক�ুক্ণ গান্ড় থান্েন্য় এই েৃশ্ ছেন্খ এবং অবশ্ই িুলন্কি 
হই। 

বান্ড় ন্েরন্ি ন্েরন্ি অন্নক িুন্রান্না কথা েন্ন িড়ল । িশু-
ছপ্রেীরা আোর ছলখান্ট িন্ড় অসন্তুষ্ হন্বন না। আোন্ের বান্ড়র গান্য় 
লাগান্না রাও বাবুন্ের বান্ড়। ওনার ছ�াট ছেন্য় ন্নে্লা বান্ড়ন্ি ন্বউন্ট 
িাল্ার খুন্লন্�। ছেন্য়ন্ট চারন্ট কুকুর িুন্ষন্�। ন্নে্লা ওর কুকুরগুন্লান্ক 
খুবই েত্ন করন্িা। একন্েন আন্ে আোর ন্টউশন ক্ান্সর �াত্ন্ের িড়ান্ছে, 
এেন সেয় ন্নে্লা ভয়ঙ্কর ন্চৎকার কন্র আোন্ক ডাকন্ি লাগন্লা। 
ওর বাবা ো বৃধে হন্য়ন্�ন, ওর ডাকাডান্কন্ি ভয় ছিন্য় আন্ে বারা্ায় 
ছবন্রন্য় এন্স হিভভি হন্য় ছগন্� । আোন্ক ছেখা োত্ ওর সােন্ন োঁড়ান্না 
ভদ্রন্লাকন্ক ছেন্খন্য় বন্ল উঠন্লা, ‘ছেন্খন্য় না ন্েন্ে, ইন্ ছহান্ন ছেন্র সুজী 
ছকা কুন্ত্ত ছবান্ল বহঁ, গান্ল ন্েন্য় বহঁ’। আন্ে ছবাকার েি বন্ল, ‘উনন্কা 
ছিন্র সুজী কা নাে োলুে ছনন্হ বহঁ, ইস ন্লন্য় কুন্ত্ত ছবান্ল ছহান্ঙ্গ’। ব্াস, 
ওর কান্া ন্দ্গুণ ছহাল, ‘আিন্নও সুজী ছক কুন্ত্ত বলন্�ন? ওন্ক এইভান্ব 
অিোন করন্বন না, ও একটা োনুষ, একথা ভুন্ল োন্বন না’। আন্ে চম্ ছক 
উন্ঠ সুজীর েনুষ্ত্ব প্রান্প্তন্ি। চম্ কান্লও ন্নে্লান্ক ঞোন ছেওয়ার ছলাভ 
সােলান্ি িারলুে না। বন্ল, ‘ে্াখ, আোন্ক ছকউ কুন্ত্ত বলন্ল আোর 
েিটা খারাি লাগন্ব, সুজীন্ক োনুষ বলায় ওর হয়ন্িা িিটাই ে্ লাগন্ব 
--- এজন্ রাগ ছকন করন্�স্ ? িুই ন্নন্জই বন্লস কুকুর োনুন্ষর ছথন্ক 
ভাল, আোর সন্ঙ্গ কি িক্ কন্রস, আর ছসই িুই বলন্�স ছিার সুজী 
োনুষ’। এই কথায় ন্নে্লা একটু শান্ত ছহাল। ছবাকা আন্ে ঞোনী সাজার 
আকাঙ্খায় বন্ল ছেন্ল, ‘সুজী কথা বলন্ি িান্র না, িাই ছকানও প্রন্িবাে 
জানায় না’। েুহূি্ োত্ ছেরী কন্র না ন্নে্লা, ‘ন্েন্ে, সুজী আোন্ের সব 
কথা বুঝন্ি িান্র’। আন্ে স্বীকার কন্র কুকুরও আোন্ের ভাষা ছবান্ঝ। 
আোন্ের ন্সন্কিও রাি ৯টা বাজাোত্ ন্সন্রয়াল ছেখার জন্ ন্টন্ভ’র সােন্ন 
লাোন্িা। োইন্হাক, েুজন্ন সুজী এবং ন্সন্কির গুণিনার কান্হনী বণ্নায় 
েত্ত হন্য় উন্ঠ। অবন্শন্ষ সুজী ছবশী বুন্ধেেিী, এই কথা স্বীকার কন্র ক্ান্স 
ঢুন্ক প্রায় িন্নন্রা ন্েন্নট িন্র।

এবান্র আন্রক িন্রবান্রর কুকুর প্রীন্ির কথা ন্নন্বেন করন্ি চাই। 
আোন্ের ন্বন্য়র িন্র আেরা আসানন্সান্ল থাকিুে। আোর িখন বয়স 
কে, িাড়ািুি েুই োসীো অন্নক খবরোন্র করন্িন আোর ওির। এনারা 
িরস্পন্রর সন্ঙ্গ কথা বলন্িন না, একটা ঠাডো লড়াই চলন্িা েুজন্নর --- 
কুকুর সংরিান্ত ন্কনা জান্ননা। েুই োসীোর একজন ন্�ন্লন রায় োসীো। 
এনার চারন্ট ছনন্ড় কুকুর ন্�ল। িান্ের নাে টন্ে, ন্জন্জা, ন্ভন্্া ও ে্ান্ন্স 
ন্�ল। ওনারা কুকুরন্ের সন্ঙ্গ ইংন্রন্জন্ি কথা বলন্িন। এই িন্রবান্র 
েুন্টা অ্ালন্সন্শয়ান কুকুরও ন্�ল। কুকুর েুন্টান্ক ওনারা জগা, েগা বন্ল 
ডাকন্িন। িাঠক, ন্বশ্াস করুন, জগা আর েগা ডাল, ভাি, ডাঁটা চচ্ন্র 
ছখি, োন্ঝ েন্ধ্ বে এবং �ানার িরকান্র। আোর ছেওর একন্েন আোন্ক 
বলন্লা, ‘ছিাোর রায় োসীোন্ক ন্জঞোসা করন্ব ছিা ওনার ছনন্ড়ন্ের নাে 

টন্ে, ন্জন্জা আর অ্ালন্সন্শয়ান েুন্টার নাে জগা েগা ছকন? রায় োসীো 
িার কুকুর প্রসঙ্গ ছিন্ল েুন্নয়া ভুন্ল ছেন্িন। আন্ে িাই ছস্বছোয় কুকুর 
প্রসন্ঙ্গ ছেিুে না। িবু একন্েন ‘জয় ো’ বন্ল প্রশ্নন্ট করলুে। োসীো 
জানান্লন, ‘ছনন্ড় কুকুরগুন্লা ইংন্রজ জান্িভুক্ত, িাই ওইরকে নাে ন্েন্য়ন্� 
এবং হাড়োংস খায়, ন্েন্�ন্েন্� ছেজাজ হান্রন্য় ছচঁচায়, োনুষ এবং অন্ান্ 
জীবন্ক আরিেণ কন্র’। ওনার কথা শুন্ন বাক্ রুধে আন্ে। আন্ে অন্ ন্ক�ু 
বলার আন্গই উন্ন বলন্লন, অ্ালন্সন্শয়ানন্ের সাহস ছিজ আোন্ের েি, 
িাই ওন্ের জগা েগা বন্লন। এই কথা শুন্ন হিবাক হন্য় আোর শরীর 
খারাি লাগন্ি লাগন্লা। েু-েুন্টা জান্িন্ক কুকুন্রর সন্ঙ্গ ছকউ িুলনা 
করন্ি িান্র, কল্পনার অিীি ন্�ল, স্বজান্িন্ক কুকুর ন্শন্রািা ছেওয়ার েি 
কুকুর-ছপ্রেী ছকউ ন্ক কখনও ছেন্খন্�ন?   

এবার আন্রক োসীোর কুকুর-প্রীন্ি িন্রন্বশন করন্ি চাই। এই 
োসীোর কান্হনীন্ট অন্ি করুণ এবং অবাক হওয়ার েি। ওনার নাে ন্�ল 
োনা (অবশ্ই আসল নাে নয়)। অন্ি অসেন্য় ওনার একোত্ কন্া োত্ 
১৬ ব�র বয়ন্স ব্াড ক্ানসান্র োরা ছগন্�ল। এই সন্তান-ছশাক ভুলন্ি 
উন্ন একন্ট অ্ালন্সন্শয়ান লালন-িালন করন্�ন্লন। কুকুরন্টর নাে ন্নন্জর 
ছেন্য়র নান্ে ছরন্খন্�ন্লন। কথাবাি্ায় এই োসীো খুব স্বাভান্বক ন্�ন্লন, 
ন্কন্তু উন্ন কুকুরন্টন্ক িড়ান্িন। হারন্োন্নয়াে বান্জন্য় গান ছশখান্িন। 
আোন্ক ডাকন্িন ছসই গান ছশখান্না ছেখার জন্। বলন্িন, ‘রত্না ছেন্খা 
আোর টুন্ন ন্ক ভাল গান বুঝন্ি িান্র, ছকেন োথা নাড়ন্ি থান্ক’। সন্ি 
বলন্� আন্ে ছকানও ন্েন কুকুরন্টর োথা নাড়ান্না বুঝন্ি িান্রন্ন। উন্ন 
সভিবি ন্হজ োস্ টারস্  ভন্য়স’এর কুকুরন্টর দ্ারা প্রভান্বি ন্�ন্লন। ওনার 
কুকুর প্রসন্ঙ্গ আোর বলার ন্ক�ু ন্�ল না, শুধু ভাবিুে ডাক্তাররা এই কুকুর 
ছিাষায় ছকন বাধা ছেননা, ১০-১২ ব�র িন্র কুকুরন্ট োরা ছগন্ল োসীো 
ছিা িাগল হন্য় োন্বন। আেরা জােন্শেিুন্র চন্ল এলুে, ছশষ িে্ন্ত ওনার 
ন্ক হন্য়ন্�ল জান্ননা। 

আোর ন্িত্ালন্য় কুকুর ন্�ল, আন্ে ন্নন্জও ছরন্খন্�। আোন্ের 
ন্সন্কিন্ক োনুষজন এন্ল ‘নেকিার’ বলন্ি, থুন্ড় নেকিার করন্ি 
ন্শন্খন্য়ন্�লুে। আোন্ের এক আত্মীন্য়র বাড়ীন্ি ৯টা কুকুর ন্�ল। েখনই 
ওই বাড়ীন্ি ছেিুে, ৯টা কুকুর (িান্োন্রয়ান ন্�ল) ছভৌ ছভৌ ন্কম্বা ছকৌ ছকৌ 
করন্ি করন্ি আোন্ের ন্েন্ক েুখ ছরন্খ ন্নন্জরা ছভিন্র চন্ল ছেি এবং 
আেরা েখন ন্বোয় ন্নিুে, ৯টা কুকুরই আোন্ের আন্গ সের েরজায় 
ছিঁন্� ছেি এবং টা টা করন্িা। গৃহকত্্ী জানান্িন ওরা অন্িন্থ এন্ল ছভৌ 
ছভৌ কন্র সাের সভিাষণ জানায় এবং ন্বোয়কান্ল টা টা কন্র । ন্বোয়-
ছবলায় টা টা আোর ন্সন্কিও করন্িা, ন্কন্তু ওইরকে অিরূিভান্ব সাের 
সভিাষণ জানান্নার ব্ািার অন্ ছকাথাও ছেন্খন্ন। 

কুকুর সকালন্বলায় চা-ন্বকুিট অন্নক বাড়ীন্িই খায়। আোন্ের 
ন্সন্কিও ছখি। আোর স্বােীর িান-জে্া খাওয়ার অভ্াস ন্�ল। ওনার েুখ 
ছথন্ক িান ছকন্ড় ন্নন্য় ছখি। 

আোর কলে বন্ করার আন্গ আন্রকন্ট ঘটনা বন্ল। আোন্ের 
আন্রক আত্মীয় প্রন্ি সন্্ায় েে্িান করন্িন। ওনার ছিাষা কুকুরন্টও 
(ছডাভারে্ান) ওনার সঙ্গী ছহাি। কুকুরন্ট বাড়ী কী িাহাড়া ন্েি ছক জান্ন 
--- ন্কন্তু ছনশার ির ওর রাজকীয় ভন্ঙ্গন্ট ছেখার েি ন্�ল।।     
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(Anjali 2010 সংখ্ায় প্রকান্শি ছলখান্ট িূনেু্ন্দ্রি করা হন্য়ন্�)



ছিাোর কান্� এ প্রাথ্না –
িরে েয়ােয়
এক ন্নন্েন্ষও আোর ছেন 
  না হয় অিচয়।
সাগর জন্ল েুক্ত ছেেন গন্ড় গন্ড় চন্ল,
ছিেন্ন ছেন ছিাোর কান্�
  জীবন কন্র ক্য়;
এক ন্নন্েন্ষও আোর ছেন
  না হয় অিচয়।
ছেৌোন্� েধুর স্বান্ে ছেেন ডুন্ব থান্ক
ছিেন্ন ছেন ছিাোর ধ্ান্ন 
  ডুন্বাই ছহ আোন্ক।
ছিাোর আোর আন্� ছে ছভে 
না হয় ছেন কখনও ছ�ে
খুঁন্জ ছেন িাই ছহ ছিাোর িরে িন্রচয়,
এক ন্নন্েন্ষও আোর ছেন
  না হয় অিচয়।। 

 

ও িাড়ার শ্াে নান্ক আধুন্নক কন্ব, 

আধুন্নক �ড়া ছলখা শুন্ন িার Hobby । 

ছে �ড়ায় ন্েল ছনই, ছনই ছকান্না �্, 

িান্ি নান্ক ভরা থান্ক আধুন্নক গন্ ।।

আধুন্নক �ড়া ছলখা নয় ছোন্ট ছসাজা, 

িার ছচন্য় শক্ত োন্ন িার ছবাঝা ।  

িান্ি ভরা থাকা চাই ভারী ভারী শদে। 

োর োন্ন উধোন্র অন্ভধানও জদে ।।

েি ছবশী হন্ব ছসটা িাঠন্কর অন্বাধ্, 

িি নান্ক উন্ি োন্নর ছস িে্ ।।

এেনই কন্ঠন �ড়া ন্লখন্লই িন্ব,  

আধুন্নক কন্ব বন্ল সুখ্ান্ি হন্ব ।।

আধুন্নক �ড়া ছলখা নয় ছোর কে্, 

ছস কথাটা ছবাঝান্নাই কন্বিার েে্ ।।

(Anjali 2012 সংখ্ায় প্রকান্শি ছলখান্ট িূনেু্ন্দ্রি করা হন্য়ন্�)
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- গেশ্বনাথ পাু

নধুগনক কগে

- নগুতা চন

পাথকনা



আোয় ‘নব জীবন’ ন্েন্য়ন্� ছে রক্ত
 ছস ন্ক ন্েন্য়� িুন্ে?
ছ�াট্ট েুন্ট হান্ি জানাই ছিাোন্র প্রণাে,
 িব িেন্রণু চুন্ে।
ছিাোরই েন্িা আরও অন্নন্ক োরা 
 কন্রন্� ‘রক্তোন’,
িান্ের োন্নর রন্ক্তই ছবঁন্চ ছগন্�
 কি শি োনুন্ষর প্রাণ।
রক্ত োয় না ছে গড়া ছকানও 
রাসায়ন্নক এর গুন্ণ,
অন্নক েুেুষু্ প্রাণ ছবঁন্চ ছেন্ি িান্র
ছিাোন্েরই রন্ক্তর োন্ন।
এক ছবািল রন্ক্তর অভান্ব েখন
 অকান্ল ঝন্র োয় ‘িাজা প্রাণ’
োনুন্ষ োনুন্ষ িখন 
 ন্কবা োন ন্কবা অন্ভোন।
রক্তোন্নর েহৎ েন্ঞে আজ 
হন্য়ন্� োরা সান্েল,
প্রণাে জানাই িান্ের, 
োঁন্ের ছনই ছিা জাি্ান্ভোন,
রক্ত ছে শুধুই লাল, হয় না কভু নীল।  
আন্েও ছেন্েন হন্বা ছিাোর েি বন্ড়া
 করন্বা ছে রক্ত োন
এভান্বই ছসন্েন জানান্বা ছিাোন্র প্রণাে
ছেব িব োন্নর প্রন্িোন।। 

 

বসুনধব কুটুম্বকে, বড়ই সহজ কথা
িরোত্মা সবার উির, ন্দ্েি ছে ছনই ছসথা 
িন্ব ছকন আত্মা ন্বন্শষ, ন্বন্শষ্ িে িায়
ে্ এবং ভান্লা আত্মার েুধে বান্ধ হায়! 

আত্মা েখন অনাত্মীয়, ন্বচার বুন্ধে রিাি্ 
অরাজকিা ন্বশ্ জুন্ড়, প্রাচ্ বা িাশ্চাি্ 
ছকাথাও রিাি্ খাে্ ন্বন্শষ, ছকাথাও বা ছবশভূষা
ন্নজ স্বাথ্ সবার উির, রিাি্ অোন্নষা।

ছট্ন্ন ন্সন্টর েখল ন্নন্ি, প্রাণ এর েখল �াড়া 
ছগাোিান্ক করন্ি ছসবা, সহজ ছে প্রাণ হরা
ধে্ েখন আন্� সহায়, বাঁচান্ব রাজনীন্ি
ছেন্শর আইন ও প্রশাসন্ন ছনই ছকান্না আজ ভীন্ি। 

ধে্ ভাব এর ন্জন্গর িুন্ল, অধন্ে্র রেরো 
রােরান্জ্র স্বপ্ন ছে আজ ভান্বর ঘন্র জো 
এেন হাহাকান্রর োন্ঝ, চড়ন্� ছেন্শ ঘুঘু 
অোনুন্ষর ন্ভন্ড় ছে আজ, োনুষ সংখ্ালঘু।।
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- �ুব্রত েগিক

নে জীেন

- দান্তনু চক্রেততী

�ংখআাুঘু 
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Mejo Jethu

- Tapan Das

Anjali

 My uncle Amar Babu, who happens to be my father’s 
second elder brother, was a mining engineer by profession 
and remained a bachelor by choice till the end. We used to 
call him ‘Mejo Jethu’. He loved two things with a passion: 
travelling to well-known and little-known places within the 
country and reading books on supernatural phenomena 
from around the world. He strongly believed in ‘life after 
death’ and the transfer of souls. He was our go-to person 
for advice on trips and vacations and entertainment—
particularly in rainy evenings when, almost exclusively, ghost 
stories had to be heard. He worked at different government 
undertakings and departments throughout his career and 
retired from Barsua Iron Mines, at a non-descript hill town 
in remote Orissa.

Mejo Jethu lived in a posh quarter within the mining 
area surrounded by jungles and hills. Elephants, snakes and 
wild boars were some of the frequent visitors followed by 
deer and sambar at times. Sometimes, even leopards. The 
hill station was a calm, serene place to stay, conspicuously 
in contrast to the chaos and boisterousness of cities. On a 
cloudy day, if the windows were left open, clouds would just 
float indoors silently, without any invitation and would spray 
a heavenly shower on items and occupants inside a room. 

Mejo Jethu was a brave and fiercely independent 
person. After retirement, he came to stay with us in our 
village but lived separately. On our insistence, he reluctantly 
agreed to have his meals with us whenever in town. I was 
always his favourite nephew. He would tell us tales of souls 
and life after death. He used to read a lot about ‘planchette,’ 
the  transformation of souls, the power of ‘tantra, mantra,’ 
and similar things. He even told me how people like 
Rabindranath Tagore and many illustrious Bengalees of the 
time were attracted to planchette. He would often refer to an 
interview by Satyajit Ray to recount how it was only because 
of wishes of the departed soul of Sukumar Roy revealed 
through a planchette with Tagore that Tagore insisted that 
Satyajit Ray get enrolled in Shantiniketan, despite Ray’s 
disinterest. His references to Tagore and other eminent 
Bengali personalities did have an effect of normalizing the 
idea, but still, we were far from convinced. Mejo Jethu’s 
theory was simple. Addressing me affectionately as Tapu 
he said, ‘Tapu, the soul never dies; it moves around until 
it finds a compatible and suitable body in a nearby womb 
possibly. Some researchers are of the opinion that first it 
looks forward to enter as a newborn within the close family if 
anyone was expecting. Otherwise, it tries to find its way into 
any expecting relative within the group of blood relatives. 
Otherwise, it prefers a womb based on a compatible body 
within the parameters of the makeup of genes.’ He also 
thought it was not just genes that have a role to play on 
the behaviour, mannerisms, eccentricities and the mental 
makeup of a person, but soul as well. ‘Mejo Jethu !! I do not 
believe in such theories of yours,’ I would tell him, laughing. 
‘These are not my theories, child; these are some of the 
opinions of researchers and scientists,’ Mejo Jethu would 
always reply patiently, as if tolerating my ignorance only out of 
affection and kindness of his heart. From what he theorized, 
I understood the soul to be following the FIFO rule. Like the 

Ola Uber cabs, the soul too reaches the nearest customer, 
maybe directed on the basis of geographical proximity. 

‘Jethu,’ I said to him, ‘I also fail to believe the story 
of a black snake standing a metre high on its tail. How is 
it possible, Jethu? I questioned him. And he would repeat 
his story and I would willingly listen to it with the thrills and 
anticipation of a first time listener, though I knew it by heart 
by now. ‘Believe me, Tapu, I was returning on my Rajdoot 
motorcycle one late night and my friend was behind me .We 
just crossed the jungle area and at the bend, as we slowed 
down we saw something which sent shockwaves through 
our marrow. A black snake of around one-and-a-half metres 
long was standing straight on its tail and the headlight fell 
on its face. It looked similar to a black mamba. We parked 
the motorbike with the light still focussed on the reptile’s 
face. I took a stick from the nearby bushes and struck a 
deadly blow on the waist and the reptile fell down. Two more 
blows and the snake lay lifeless. I burned the reptile and left 
the place.’ Regardless of the degree of credibility that his 
stories offered, I used to yearn for more stories that defied 
common logic or science. ‘Mejo Jethu, remember you told 
us about the lady you saw wearing a red saree in the dead 
of night with jewellery on and waiting on the road that you 
crossed? The next morning we heard that the dead body of 
the girl’s father-in-law lay at that spot. It was rumoured that 
the girl had committed suicide a few days earlier owing to 
dowry harassment by the father-in-law and the soul of the 
girl took revenge on him.

Whatever it may be, what excited me was Mejo 
Jethu’s animated style of delivering the stories. His actions, 
mannerisms, pitch and diction were just right and we 
enjoyed every bit of it. He only said what he himself believed 
in or about his inferences based on his own experiences. 
He always said that belief would come out of one’s personal 
experience, and one only had to be open to receiving all 
kinds of experiences. His logic was simple: just because 
most people have not experienced it, the existence of 
supernatural was not disproved. He was very fond of 
me and whenever I had holidays or once every month I 
would go to visit him and he would come on his Rajdoot 
motorbike to get me home from the other side of the river. 
Our village was around 50 to 60 kms from the school hostel 
at Dasagram. Satishchandra Sarbarthasadhak Sikshasadan 
was my school by the way. There was just one motorable 
road running between, crossing some wooded area and 
some inhabited ones. Between the two places there was 
a big river known as Keleghai. This big river used to be in 
a foul mood at frequent intervals. Crossing the Keleghai 
was a horrifying experience each time. Most times, my 
uncle would wait for me on the other side of the river with 
his ever-dependable companion, the Rajdoot motorcycle, 
to pick me up or drop me off at that point. Keleghai was 
frequently in spate and was subject to raging high tides. 
The bamboo bridge built by the villagers was not reliable 
and often washed away by the strong current. The boats 
of the local fishermen were the only hope at times but even 
those were very uncertain at odd hours. Mejo Jethu would 
write letters to me frequently when I was in the hostel, using 
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inland letters and I sometimes replied using postcards.
One December, a particularly chilly one, the annual 

exams in my college had to be deferred twice due to bad 
weather. We were stuck between suspended exam and 
deferred break and therefore could not go home. We had 
to stay put at the hostel, waiting for the exams to begin. 
And anyway, going home was not a calming idea when 
you were panicking about exams. Anyway, finally the exams 
began and eventually I was left with only another week of 
exams. I had to let Jethu know that I was about to be done 
and coming home right after. My problem was: How do I let 
Jethu know about it? With not many options at hand, I just 
posted a postcard to him stating that he could come and 
pick me up  the following  Friday evening  and wait on the  
other side of the river after 5. 

On that Friday, it was raining since morning as usual 
and the examination went on well till 5 pm. As the bell rang, 
I rushed to the hostel to pack my bag while other hostel 
inmates were celebrating the end of the examinations and 
preparing to go to their respective places the next morning. 
I took permission from the warden and left. I began walking 
towards the Keleghai river. I couldn’t wait to see my parents 
and Mejo Jethu and also my friends in the village after such 
a long gap. An umbrella saved me from the drizzle that did 
not let up and the feeble pencil torch was just sufficient to 
lead me in the growing darkness. Stories that I had heard 
from Mejo Jethu came back to me in a rush, putting my 
stomach in a knot. I tried to brush off any trickle of irrational 
fear telling myself that they were just stories and could never 
happen in real life. Only a handful of people were seen on 
the road in this inclement weather. There were no vehicles 
to be seen at all. The entire place seemed deserted. After 
walking for an hour I somehow reached the banks of the 
river Keleghai. The river was in spate and the bamboo bridge 
and the fishermen’s boats were not to be seen. ‘What do I 
do?’ I thought to myself. The span of the river was so large 
that it would be difficult for me even to swim and that too 
at night. I began to panic but there was no one to help. I 
desperately hoped that Jethu would have received my letter 
and would be waiting for me.

 In my despair, I tried to shout with all my might, in 
an effort to make my voice heard on the other side of the 
river: ‘Mejo Jethu, are you there, there is no boat this side. 
. . are you there?’ There was no reply for some time. Then 
suddenly I could hear the sound of a motorcycle and saw 
a beam of light pointed toward me. I instantly knew that 
this must be Mejo Jethu. The rain had become unbearable 
by now. I heard a voice suggesting that I wait. This too, I 
assumed, to be Mejo Jethu’s. I followed the advice. I saw a 
small boat with a dim light approaching the bank. . . I was 
overjoyed. Once the boat reached, the boatman called out 

in a feeble voice, ‘Come, Tapu babu, just step in. Mejobabu 
has sent me to take you across.’ I crossed the river and 
thanked the boatman profusely. After walking for another five 
to seven minutes I reached the spot where the motorcycle 
was parked. Mejo Jethu was there wearing a raincoat. ‘Tapu, 
come,’ he said, ‘let us get started. The weather seems to be 
getting uglier.’ Indeed, the skies seemed to have burst and 
the sound of the rain almost deafened me. But now that I 
had crossed the river and would soon get home, I couldn’t 
care less. I got onto the bike, held the umbrella and we 
started toward our destination. ‘How were your exams?’ 
he asked, his voice sounding distant. But I was too happy 
to care. I excitedly babbled my exam story.

The rain was really nasty. After an hour’s drive we 
reached our village and it was pretty late. As we reached the 
main entrance of our house, I got down. Mejo Jethu handed 
over my bag to me and asked me to go inside so that he 
could park the vehicle and come. I happily ran towards the 
door and could see the rays of the lanterns burning inside. 
Knock, knock!! ‘Ma, open the door. Tapu here.’ ‘Who is 
there at this odd hour?’ I could hear Ma’s voice. . .  ‘Tapu 
here, Ma’. ‘Tapu!!’ ‘The door opened and I tightly hugged my 
mother. Tears rolled from my mother’s eyes. She asked me 
to sit. The house seemed full. As I sat down, I saw relatives 
coming out of the rooms. I was surprised. Was there a get 
together or any event planned that I was not aware of?

‘Ma, all our relatives are here. Why? Where is Baba?’ 
‘Your Baba is fine. .  . he has gone to the town this 

morning.’ 
‘But why is everyone weeping and crying?’ After 

sometime Ma broke the news to me: ‘As your final exams 
were on we did not inform you, but ten days back your Mejo 
Jethu had expired and today was the tenth day ceremony 
. . .’

 ‘What!! It cannot be true Ma . . .’ I screamed and I 
rushed out of my house to find Mejo Jethu who drove me 
home. . . but no one was around. I rushed to the shed 
where the bike was kept and felt the engine. . . it was still 
very hot. In an instant I understood what had happened, 
and there were shivers down my spine. I could feel my heart 
racing up my throat and my knees wobbling! After all my 
refusals to believe in his claims of supernatural existence, a 
matter like this had to happen to me! I experienced proof in 
such a personal way that now there was no room to doubt 
anymore. Fear left me. Now it was awe. And calm. I knelt 
to the ground and bowed to Mejo Jethu. I cried to myself, 
‘Yes, Mejo Jethu, I believe your stories. By bringing me back 
home safely you proved your theory of life after death. May 
your soul find peace, Jethu. Come back to us when you 
are ready.’   
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- Sougata Mallik

Sail Set Sail

I have yet to turn towards the morning light,
Where the sorrows can no longer hide me.

I stand transfixed like a photo in black and white,
Where unknown voices are deep as the somber sea.

These wasteful tears have poisoned all my days,
And tortured my heart that’s so afraid and frail.

I close my eyes to imagine all the peaceful ways,
That you and I can board our ship and set sail.

These living memories I know I cannot escape,
For they continue to hide my startled worried face.

I am clothed tightly in this gloomy dented cape,
That wraps my body with no breathing space.

Please set me free or else I may only steam,
Please set me free now - to dream the dreams I dream.

Clear night sky! What a brilliant full moon!
Standing in the balcony, I’m enjoying the beauty alone.
See the lovely view of the calm and gentle moon. 
See the harbor where endless waves dance on their own.

I can see the rooftops , the trees, and the wide sky,
I smell the aroma of Jasmine in the breeze.
It seems , environ  is dressed up for the moon to satisfy;
Every one stands up for the moon to make her please.

Wherever I look, I see her majestic presence;
Billions of stars in her court, twinkle surrounding her.
Everything is blissful in nature, in peaceful ambience. 
All odds become even by her magical touch whatever.
 
I ‘m lost and breathless in the shower of moonlight, 
I ‘m reincarnated with moon’s whisper in my ear  
“Take a deep breath, Replace all sorrows with delight;
Enjoy life with nature, Love all, Let you cheer.”

- Purnima Ghosh

In the Moonlight
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- सुनील शर्मा

“प्रक्श रंत्र”

जीवन तम में प्रकाश मंत्र फंूक गया है कोई।
जाग्रत हो ज्ान ततममर में आतमा है सोई।।

ओढ़ मिए हैं कयों अकारण
मोह माया के बाहयावरण

है पिस रही वो कनक भांतत
सुपत व िुपत हो गई है कांतत 
न धकेि सवयं को अग्नकंुड में
जाग्रत हो ...... जाग्रत हो .......

जीवन तम में प्रकाश मंत्र फंूक गया है कोई।
जाग्रत हो ज्ान ततममर में आतमा है सोई।।

आई थी तू पवशव में िेकर नया संदेश 

क्यों कि्या धूमिल स्व्यं िो देख न्या परि्ेवश
स्व्यं न बदल देख िि व्वश्व िी ्यह धािा

स्वननिामाण िा दृढ़ बल लाएगा परि्वरमान सािा
न धिेल स्व्यं िो दौबमाल्य िें
जाग्रर हो ...... जाग्रर हो .......

जी्वन रि िें प्रिाश िंत्र फंूि ग्या है िोई।
जाग्रर हो ज्ान नरमिि िें आतिा है सोई।।

िंत्र है ्वशीभूर िि ले िन ्यह चंचल 
ज्ान िागमा पि अडिग ननभभीि बढ़े चल 
सत्य िागमा िी िठिनाइ्यों से न िि रू
पाएगी इि ठदन अपना लक््य ननिट रू

न धिेल स्व्यं िो अससिरा िें
जाग्रर हो ...... जाग्रर हो .......

जी्वन रि िें प्रिाश िंत्र फंूि ग्या है िोई।
जाग्रर हो ज्ान नरमिि िें आतिा है सोई।।

(पूर्व प्रकाशित Anjali 2014)
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वो

- नीलर रलक्ननय्
यह्ँ ज्प्न रें कहीँ भी चले ज्ओ लगभग हर एक 

ककलोरीटर पर कोई न् कोई नदी आ ही ज्ती है।  रुझ े
नदी ककन्रे टहलन् पसंद है ऐस् लगत् है कक बहत् प्नी 
चुपच्प आपसे कुछ कहन् च्हत् हो।  कई ब्र रन करत् 
है कक नदी से पूछ् ज्ए कक आज तुरने कय्-कय् देख्? 
कय् अचछ् लग्? जजस ददन रैं बहती हँू खुद को नदी र्न 
लेती हँू और अपने प्रव्ह रें बहुत कुछ जोड़ने की कोशशश 
करती हँू जो आने व्ले कुछ सरय तक ड्रॉईंगरूर रें की गई 
नई सज्वट जसै् रन पर दरकत् रहत् है और ऊज्मा देत् 
है। नदी से पूछन् च्हती हँू कक कय् बहत-ेबहत ेतुर कहीँ 
ठहरन् च्हती हो? कय् देखन् च्हती हो पल भर रुककर? 
कय् तुमह्री सहज प्रवतृ्ति से उलट ककय् गय् कोई क्र 
तुर रें भी कुछ जोड़ सकत् है? बस ऐसे ही कुछ बेतुके से 
त्वच्रों रें खोई घर के प्स व्ली नदी के ककन्रे टहल रही 
थी तभी वो शरली रुझ।े वो, एक छोट् स् हलके पीले रंग 
क् कढ्ई व्ल् फ्रॉक पहने और लगभग प्ँच इंच की हील 
व्ले रैचचगं सैंडल, बबलली के डडज्ईन व्ल् पसमा ह्थ रें 
झूल रह् थ् और उसके खूबसूरत चेहरे पर कुछ तरै रह् थ्। 
अब नदी लड़की बन गई थी और रेर् धय्न उस पर चल् 
गय्। अब बहत ेप्नी को नहीं बजलक उसे देख रही थी। वो 
भी बह रही थी, अपने त्वच्रों रें।  खोई सी चली ज् रही 
थी।  चेहरे पर रेकअप सज्ए, बड़ी-बड़ी क्ली घनी पलकें  
लग्ए और ग्लों के ब्हरी दहससों पर ल्ल बलशर लग्ए 
त्कक जब वो हँसे तो उसके चेहरे के दोनों तरफ़ उभरी ननहीं 
गुल्बी उठ्न से वो सुंदर ही नहीं बजलक तंदरुुसत भी लगे। 
जैसे भ्रत रें बड़ ेबुजुगमा कहत ेहैं कक बचच् हँसत् है तो 
शरीर रें लगत् है। य्नी अगर बचच् खुश है तो तंदरुुसत भी 
रहेग् और ख्य् त्पय् शरीर रें लगत् रहेग्। ग्ल गुल्बी 
हो ज्एँ तो सरझो कक शरीर रें खून क् दौर् अचछ् हो रह् 
है। ये सोच कर पल भर को रैं 
रुसकुर् दी कक खून और सेहत 
क् ये ररशत्, गुल्बी ग्ल और 
देह्ती बुजुगगों क् ये सरीकरण 
कैसे रेकअप की एक छोटी सी 
गोल डडबबय् और एक ब्रश रें 
सर् गय् है। दहरोगलोबबन च्हे 
जजतन् भी हो, ब्रश चल्ओ और 
ग्ल गुल्बी बन्ओ। ये सब सोच 
ही रही थी कक वो रेरे प्स से 
गुजरी और उसी पल रेकअप से 
बड़ी बन्ई गई उसकी आखँों से 
छलकत ेआसँ ूरैंने देख शलए। एक 
नय् देश, अजनबी लोग, आस-
प्स कोई तीसर् वयजकत नहीं 
और किर भ्ष्ई ब्ध्। सहज 
बुदचध ने कह् कक रैं बस ख्रोश 
रहँु और उसे ऐसे ही ज्ने दूँ। किर 
अदंर जो एक क़लर रहती है वो 
सहस् ज्ग उठी।  ... कय् है 
इन आँसुओ ंकी कह्नी ... कयों 
रो रही है ये ... ज्दहर है कक सब 
ठीक तो नहीं है .... सहज बुदचध 
--- पय्र वय्र और कय्। तोकयो 
जसैी अतय्धुननक जगह रें तो ये 
र्रूली ब्त है। लोग अकेलेपन 
क् शशक्र हैं। कोई भी सरसय् 

हो सकती है। क़लर—- किर भी कय् ये इंस्ननयत है कक वो 
ल्च्र सी, रोती हुई चली ज्ए और उसे ये भी अहस्स न् 
करव्य् ज्ए कक इस पल ये नदी और रैं उसके आसँुओ ंसे 
पसीज रहे हैं। बुदचध--- हो सकत् है उसे अचछ् न् लगे। 
उसकी रजज़ी है, जब च्हे रो सकती है।  क़लर --- जब च्हे 
हँस भी तो सकती है। रोने से कय् होग् ? कय् परीकथ् 
हरेश् परी से ही बनती है ? कय् ककसी अंज्न के चेहरे 
पर रुसकुर्हट ल् देन् य् उसे ये अहस्स करव् देन् कक 
उसक् होन् भी इस ब्रहर्णड रें ककसी कोने क् आरक्षित 
होन् है , परीकथ् नहीं है ? ..... कुछ सोच कर उसे आव्ज 
लग्ई....“सुशरर्सेन...”। ज्प्नी रें excuse me य् sorry 
को सुशरर्सेन कह् ज्त् है। वो रुकी। पीछे रुड़कर देख्। रैं 
बबन् बोले चेहरे पर हलकी रुसक्न और एक पररचचत ऊज्मा 
शलए उसकी ओर बढी। उसक् इस तरह रुक ज्न् और किर 
पीछे देखन्। ठीक रेरी आँखों रें देखन् और अपने आँसू 
नछप्ने की कोई कोशशश न् करन् इस ब्त क् सकेंत थ् कक 
रैं इस शरीर से पहले ही अपने त्वच्रों से उस तक पहँुच गई 
थी और अब हर अजनबी नहीं रहे थे। “सुशरर्सेन... वह्ई 
आर यू क््ईंग.. वह्ट हैपेनड... इफ़ यू िील कमिटटेबल  , यू 
कैन शयेर इट त्वद री” । ... रैंने धीरे-धीरे अपने शबदों 94

और इश्रों से उसे ये बत् ददय् कक वो जो कहन् 
च्हती है, कह सकती है कयोंकक कोई है जो इस पल उसे 
सुनन् च्हत् है। उसने कुछ पल रुझे देख् किर कह् 
... “सो क्इंड ऑफ़ यू, आरीग्तो”। ... आरीग्तो य्नी 
धनयव्द। रुझ ेलग् थ् कक वो कुछ और बोले बबन् बस 
यही शबद रेरे हव्ले करके चली ज्एगी। ज्प्नी सर्ज 
रें लोग शरज़ीले और स्थ ही थोड़ ेऔपच्ररकत् पसंद होत े
हैं। संकोची सवभ्व भी कई ब्र आड़ ेआत् है। उसने रुझ े
चौंक्त ेहुए पूछ् “कैन वी शसट देयर, देयर ऑन द बैंच”?  
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वो

“ओह यस, कर... वुड यू ल्ईक टू हैव वरॉटर”? रैंने पूछ्। 
... उसने गदमान दहल् कर रन् ककय् और किर रुसकुर्ने की 
कोशशश करने लगी। किर से वही शबद धीरे से दोहर्य् , 
“आरीग्तो”। वो दहनदी नहीं बोल सकती थी और रैं ज्प्नी 
नहीं ज्नती थी। तो बची अगें्जी। उसी भ्ष् रें दखु-ददमा और 
ददल्से क् आद्न-प्रद्न हुआ। बैंच पर बठैत ेही रैंने उसक् 
न्र पूछन् च्ह् तो उसने किर से आसँू लुढक्त ेहुए न्र 
बत्य् ‘ बैड गलमा’। किर एक दो ब्र यही शबद दोहर्य्। 
रैं सरझ गई कक ये उप्चध ककसी ख्स की दी हुई है और 
संभव है कक ज्प्नी भ्ष् रें वो शबद कुछ जय्द् ही “बैड” 
रह् हो इसीशलए ये इतनी दखुी हुई। ये रुल्क़्त न्टकीय तो 
बन ही गई थी तो रैंने भी किर बबन् ककसी ल्ग लपेट के 
पूछ ही शलय् ... “बे्रकअप”?  वो िीकी रुसकुर्हट के स्थ 
बोली.. “नो, पचैअप”। ... पचैअप... य्नी कक बबछड़ ेस्थी 
से किर से शरलन्। तो इसरें रोने की कय् ब्त?...  बबन् 
कुछ पूछे शसफ़मा  उसके बोलने क् इंतज्र करती रही और इस 
उधेड़बुन रें रही कक उससे कय् ककतन् पूछ् ज्ए त्कक वो 
असहज रहसूस न् करे। ये बबलकुल अलग अनुभव थ् और 
थोड़् स् अत्वशवसनीय भी कयोंकक यह्ँ ज्प्न रें अकसर 
इस तरह ककसी क् भी बनतय्ने लगन् बहुत अनोखी ब्त 
है। पर रेरे स्थ भी अनोख् तो घटत् ही रहत् है तो ये 
एक कड़ी भी जुड़ गई। उसने रुझसे पूछ् कक रैं कह्ँ से हँू 
और किर खुद ही कह्, इंडडय् ? किर थोड़ी सी औपच्ररकत् 
के ब्द नरसत ेऔर स्री ( स्ड़ी ) शबद से अपन् पररचय 
बत्ने के ब्द जो कह्नी सुन्ई वो कुछ इस तरह थी।  ..वो 
तोरेय्र् य् त्र्य्र् जगह से थी श्यद और यह्ँ तोकयो 
रें ककसी कंपनी रें क्र करती है। इलकैट्ोननकस की कंपनी 
है इसशलए उसने अगें्जी सीखी त्की ब्हरी लोगों से ब्तचीत 
की ज् सके। उसक् दो स्ल पहले बे्रकअप हुआ थ् कयोंकक 
जजतन् सरय वो दोनों एक स्थ बबत्न् च्हत ेथे उतन् 
सरय उनके प्स थ् ही नहीं और किर इसी के स्थ कुछ 
और ब्तों पर भी रनरुट्व शुरु हुआ। एक ददन लड़की को 
अहस्स हुआ कक इस तरह हर सरय न्र्ज रहन् और एक 
दसूरे को शसफ़मा  ढोत ेरहने से अचछ् है कक अलग हो ज्एँ। 
दोनों ने स्थ बठैकर ये फै़सल् ककय्, किर वो अलग हो गए 
और अपने-अपने र्सत ेअपन्-अपन् ददल थ्रे चल ददए। 
कफ़लरी कह्नी की तरह किर एक दसूरे की य्द आने लगी। 
लड़की ने अपने शौक़ से जी बहल्न् च्ह् और ककसी ड्ँस 
कल्स रें ज्न् शुरु कर ददय्। खुश रहने लगी। कुछ अलग 
कर रही थी और कंपनी के एक स्थी को थोड़् पसदं भी करने 
लगी थी। कंपनी के ही क्र से अररीक् ज्ने क् सपन् भी 
प्लन् शुरु कर ददय् थ् और उसके शलए रेहनत भी कर रही 
थी। यू टनमा लेकर लड़क् किर उसके जीवन रें आन् च्हत् 
थ् और परेश्न रहत ेहुए कभी-कभी अपन् र्नशसक संतुलन 
खो बठैत् थ् । लड़के के ऑकफ़स रे लोग उससे न्र्ज रहने 
लगे और उसके क्र पर भी असर पड़ने लग् जो कक ज्प्न 
रें एक खतरन्क ब्त है कयोंकक बहुत सी जगह ऐसी हैं जह्ँ 
आप अपने क्र को च्हे पूरी ननषठ् से करें य् रजबूरी रें 

करें, पर आपके क्र क् सतर जर् खर्ब हुआ कक आपको 
दसूर् रौक़् कभी नहीं शरलत्। अपने ह्ल्त को सुध्रने की 
कोशशश रें लड़क् किर से लौट आय् उसके जीवन रें और 
वो जो उड़न् च्हती थी, किर से एक ऐसे ररशत ेरें कै़द हो 
रही थी जजसक् आध्र ड्ँव्डोल थ्। अब श्यद ड्ँस कल्स 
और अररीक् कुछ भी नहीं। श्यद कुछ सरय ब्द किर से 
वही वयसतत् और वही र्नशसक दब्व। उसने सधे हुए और 
गररर्रय शबदों रें ये कह्नी बत्ई और जो नहीं बत्य् वो 
उसके आसँू बत् ही चुके थे। श्यद वो रन से इस ररशत ेके 
शलए तयै्र नहीं थी और इसे बस एक दब्व य् ह्ल्त कह् 
ज्न् ही सही थ्। उसने अपन् न्र बत्य् थ् और रैंने दो 
ब्र दोहर्य् भी पर अब भूल चुकी हँू। वो कह्ँ से आ रही 
है, कय् उसी से शरलकर, कय् वो स्थ रहत ेहैं, आगे कय् 
च्हती है, कय् किर कोई झगड़् हुआ थ्, कय् इस ब्र कुछ 
बदल् है उन दोनों के बीच, गुडड़य् सी लगने व्ली लड़की 
बडै गलमा कयों हैं ? ऐसे अनचगनत सव्ल रन रें पदै् होत े
रहे और रैं उसे ज्त ेहुए देखती रही। उसे एक अजनबी की 
जरूरत थी श्यद उस सरय। ऐस् अजनबी जजससे वो ब्तें 
कर सकें  कुछ देर। जजसके स्रने कुछ भी कह सके और ये 
डर न् हो कक करॉरन फ्ैं ड ब्तों को पंख लग्कर उड़् देंगे। 
उसके चले ज्ने के ब्द किर से बहुत देर तक रैं अपने ही 
रन रें गोत ेलग्ती रही। बबन् कोई तथय्तरक ज्नक्री 
ददए उसक् यूँ अपनी ब्तें कह ज्न् ददल को छू गय्। 
वो बस बोलन् च्हती थी, रेरे बह्ने श्यद अपने आप से 
ब्त कर रही थी। दोहर् रही थी बहुत कुछ। श्यद कई ब्र 
घुटन के घेरे से ननकलने क् बस यही सबसे आस्न तरीक् 
होत् है, अपनी ब्त बोल देन्। किर च्हे कुछ सर्ध्न 
ननकले आपकी सरसय् क् य् नहीं। वसेै जय्द्तर तो हर 
खुद ही सुलझ्ते हैं अपनी उलझनें, सल्ह देने व्ले बस 
कुछ त्वकलप हर्री झोली रें ड्ल देत ेहैं। कौन सी परेश्नी 
जीवन के ककतने ददन ननगल ज्एगी ये भी कुछ हद तक 
हर ही तय करत ेहैं। इसीशलए श्यद वो सर्ध्न तो खुद 
तल्शन् च्हती थी लोककन उस त्वशषे पल की जरूरत बस 
ब्त करन् थी , तो उसने एक अजनबी से ब्त कर ली। 
यह्ँ कुछ दोसत ऐसे ही शरले हैं रुझ,े अच्नक। अब उनक् 
िोन नंबर है रेरे प्स और जब तब ब्तें भी होती रहती हैं। 
पर उनके ब्रे रें कुछ शलख् नहीं। ये लड़की इतनी जलदी 
क्ग़ज पर उतर ज्एगी पत् नहीं थ्। अगर िोन नंबसमा य् 
नेर क्डमा की अदल्-बदली हुई होती तो श्यद एक प्रकक्य् 
शुरु हो ज्ती और इसके ब्रे रें भी कुछ न् शलख प्ती। पर 
इससे तो दोब्र् शरलने की कोई उमरीद नहीं, कोई अत्-पत् 
नहीं। वो चुपच्प चली ज् रही थी, किर से अपन् झूलत् 
पसमा संभ्ले और खुद को सरेटत ेहुए। वो थोड़ी सी रुझ रें 
बच गई थी और थोड़ी सी उस नदी रें। नदी और रैं दोनों 
ठहर गए थे और बस बहे ज् रही थी ‘वो’। च्हती हँू कक वो 
खुश रहे, कय् पत् कल किर से हर कहीँ ऐसे ही अच्नक 
शरल ज्एँ। तब तक बस रैं उसे ऐसे ही य्द रखन् च्हती 
हँू, इसी शबद से `वो’।   

(पूवमा प्रक्शशत Anjali 2014)
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कुछ कहन् च्हत् है रन...

- स्ररक् अग्व्ल

ख्वाब
 

वो कदम बढ़त ेरहे उन 
ऊँची ऊँची ददवारों की तरफ,  

कहीं खिड़की से एक रोशनी की
ककरण पर हम बढ़ चले....
ववशालकाय उस कक्ष को
देिकर कुछ ससमटे,

कफर नज़र पड़ी उन नौजवानों पर, 
हुए तललीन थे जो िेल में 

बढ़ी लगन से....
नतमसतक हो गया सर 

उनका यह पररश्रम देिकर,  
कयों ना हो इस देश का गौरव 

यह बचचे...
कफर उठे कदम और बढ़ने लगे 

अपने ही खयालों में....
छोड़ आये थे अपना देश पीछे,
पर आज भी थथड़कती हैं यादें, 
एक नया खवाब सजा सलया उन

कुछ पलों में.... 
मात्रभूमी के उन नौजवानों के सलये, 

जो हमारे देश को भी 
गौरवानववत करेंगे कभी... 

कुछ ऐसे ही िेल पररक्षण मैदान होंगे,
हर िेल की सशक्षा जहाँ समभव होगी,
मेहनत की हर ददल को तमनना होगी,

कयों ना होगा मेरा देश भी उस सशिर पर....
जहाँ नतमसतक हर देश होगा!!

बढ़त ेरहो 
कुछ िराब लमहों को अपने

ददल से लगा कर कया करोगे.....
जो कुछ अचछा हुआ उसे कया 

भूल जाओगे....
ज़ज़ंदगी में बढ़त ेरहोगे तो
मंज़ज़ल पा जाओगे....

रुक गया कदम अगर तो
बहुत पीछे रह जाओगे।

आसँू
तुमसे कया बोलूँ सिी....
और तुमहें कया समझाऊँ

बस कुछ आसँू पलकोँ पर ले आऊँ....
यह आप बीती गहरी इतनी....
कुछ क्षण मौन हो जाऊँ....
यह  सोचूँ इन बेबस टपकते
हुए आसँूओ ंको कैसे रोकँू...
तूमहें पूछँू या िुद को पूछँू....

रिश्ते 
वो टूटत,े वो सड़त,े वो रोंदे हुए ररशत,े

वो घिसटत ेहुए ज़मीन पर 
लहूलुहान हुए ररशत े
वो ददलों को चीरत,े

वो बिलखत,े वो सससकते
वो हैवान से यह ररशत े

वो समाज की िंददशों में घिरे हुए 
वो डरत,े ससमटत ेवो हारे हुए से ररशत,े

फिर भी ररशत ेकैसे 
कैसे हैं यह ररशत।े

वो यादें 
िहुत कुछ सलखना चाहता था मन

उन कोरे कागज़ों पर,
पर समझ नहीं आया अपने 
जज़िातों को कैसे शबद दें....
िहुत ससमटे थे उन यादों में,
पर समझ नहीं आया उनहें

कैसे वत्तमान देँ....
ददल िहुत उदास था,

फक अपनी आवाज़ को पहचान
पाना भी मुशशकल था.... 

एक आवरन इतना गहरा था जीवन पर,
फक अपना जीवन भी िोझ था शज़ंदगी पर। 

(पूव्त प्रकासशत Anjali 2014)
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リシケシ滞在記---スワミ・チダーナンダ 

- 新田　裕子

生誕100周年に寄せて

「思いが形になる」

       
	 	 新田ゆう子

『大きな行為ができないのであれば、せめて１ルピーを乞うて 
　 素 焼 き の 水 差 し を 買 い 、 道 端 に 座 っ て 喉 の
渇 い た 通 行 人 に 飲 み 水 を 差 し 上 げ な さ い 。 
　喉の渇いた人に飲み水を差し出すことも偉大な行為だよ』

スワミ・ヴィヴェーカーナンダは、弟子のニスチャヤ―ナ
ンダに、施しだけを受け続けることは、サードゥの堕落につ
ながると、こう言ったのです。このようにして始まる、スワミ・
ニスチャヤ―ナンダの生涯の話を、昨年の夏、日本ヴェー
ダーンタ協会発行の雑誌「不滅の言葉・特別号」で読みま
した。ニスチャヤ―ナンダが、師のこの言葉を受け、兄弟弟
子のスワミ・カリヤ―ナーナンダと共に活動をし、発展して
いったというハリドワール	 カンカルにあるラーマクリシュナミ
ッション・セバアシュラムを訪れてみたい、と思うようになりま
した。その願いは案外早く、４か月後には実現したのです。 
　最初、『ラーマクリシュナ奉仕の家』としてスタートした時
は、３つの小屋だったというこのアシュラマは、スワミ・ヴィヴ
ェーカーナンダの「リシケシやハリドワールで修行す僧た
ちが病気になった時に何かしたい」という願いを、弟子の
カリヤ―ナーナンダに託し開設されたのだということです。 
　わたしがそこを訪れたのは、インドで一番気候のいいとさ
れる１１月中旬の朝。一刻も時間を無駄にしたくなかったの
で、早朝ではなかったけれど、朝食もそこそこリシケシを発っ
たのです。車がアシュラムのゲートを入って、びっくりしたの
は、張り巡らされた塀の外側からは想像もつかないほど広大
な敷地が広がっていたからです。早かったため、宿泊手続
きを取るためのオフィスには、担当のスワミジはまだ出てきて
いませんでした。外のベンチで待つこと数分。ほどなくスワミ
ジが現れ、アシュラムで働くヒンディー語しか話せない女性
が、部屋に案内してくれました。宿泊手続きもない、あまりに
あっさりした応対に、ちょっと拍子抜け。自分の部屋となった
室内も広かったのですが、敷地内が広くて、その建物まで
道に迷わないように目印を見つけておく必要がありました。 
　「まずホットシャワーを浴びてゆっくりしなさい」と言わ
れ、また、朝食を食べていないわたしのために、部屋に
はチャイの入ったポットと、ケーキやチョコレートを載せた
お皿が運ばれてきました。シャワーはすぐお湯が出るよ
うに、電熱スイッチが入っていました。なんだか至れり尽
くせりで、あっさりした応対とは反対の温かい心遣いに、
ラーマクリシュナの家に来た、という実感が湧きました。 
　ほどなく、ここのアシュラムの長のお坊様にご挨拶に行きまし
た。まるで子供のような眼を持っていらしゃるのに、周囲を圧倒
してしまうような存在感に、一歩後ろに引いてしまったほどです。

　「何か聞きたいことはありますか？」と言われ、「今は特に
ありません」としか返す言葉が出ませんでした。その後、この
方と会話をする機会はなかったのですが、敷地内でお姿を
見かけるたびに、遠くからでも自然に合掌をしていました。 
　それから、昼食までの時間、ここで仕事をしている若い男性
に、アシュラム内を案内してもらいました。ラーマクリシュナ、スワ
ミ・ヴィヴェーカーナンダ、カリヤーナ―ナンダとニスチャヤ―ナ
ンダの名を冠したプレートを掲げた、６階建ての大病院。救急セ
ンターに薬局、売店。病院の医師や看護婦、職員が住まう何棟
ものアパートメント。食堂とキッチン。すべて自給なのか、野菜畑
と牛を飼う牧場。そして、沢山の花を植えた花畑と芝生。僧侶の
住まう建物。車寄せの前には、ヴィヴェーカーナンダの胸像が花
に囲まれて建っています。勿論、敷地の中央には、シュリー・ラ
ーマクリシュナをお祀りする寺院が建っていて、朝晩にはアラテ
ィが行われています。牧場を抜けてさらに行くと、スワミジー（ヴ

ィヴェーカーナンダのこと）が沐浴し瞑想したという、ガンガーの
ガートに行き当たります。その水のきれいなこと！！コルカタの
方では澱んでいる河の水が、太陽の光を反射して輝いているほ
ど、透明なのです。病院内もすべて案内してもらうと、もう昼食の
時間でした。流石に疲れた・・・。

院 内 に は 、 サ ド ゥ が 入 院 す る 部 屋 も あ り ま し
た し 、 ミ ッ シ ョ ン の お 坊 様 の 医 師 も 何 人 か い て 、
普 通 の 病 院 と は そ こ が 違 う と こ ろ で し ょ う か 。 
　昼食には、牧場の牛から採れたミルクで作ったと思われ
るヨーグルトが出ました。今まで行った、ミッションの食堂と
違って、アシュラムや病院で働く人と一緒の食事です。お
坊様たちは壁を隔てた隣の部屋で摂っておられました。 
　午後、寺院と病院が昼休みになって、わたしも部屋で休みまし
たが、雑誌で読んだ『奉仕の家』から、この巨大なアシュラムにど
うやって発展していったのか・・・。考えるものの、想像もつきませ
ん。ラーマクリシュナの力が背後に働いていなければ、到底あり
得ないのではないだろうか・・・。

　 多 く の 人 々 を 動 か し 働 か せ る 、 神 の 力 。 
　 ま た 、 自 分 は 一 体 、 雑 誌 の あ の 話 の ど こ に 惹
か れ た の か ？ こ こ に 来 る ま で 、 何 度 も 読 み 返 し 、
読 む た び に 感 動 で 涙 が 溢 れ て し ま う の で し た 。 
　 西 洋 で の ヴ ェ ー ダ ー ン タ の 講 演 か ら 帰 国 し た ス
ワ ミ ジ ー に 一 目 会 い た い が た め 、 南 イ ン ド の 村 か ら
マ ド ラ ス （ チ ェ ン ナ イ ） ま で 、 何 日 も 歩 い て 行 っ た （
汽 車 賃 が な い た め に ） と い う ニ ス チ ャ ヤ ― ナ ン ダ 。 
（当時はまだ出家していなかった）初めて会ったスワミジ
ーの弟子になりたいと願い、叶ってからは、スワミジーの
肉体がこの世を去るまで、そばでお仕えした。その後、
ベルルマトを離れ、遊行の途中に『奉仕の家』とスワミ・
カリヤーナ―ナンダに遭遇し、そこで生涯を終えるまで、 
　 『 人 間 の 中 に 神 を 見 て 、 そ の 神 に 奉 仕 を す る 』 
という、スワミジーの教えを実践することになったのです。この一
途な思いを持続できる純粋さは、スワミジーの力なのか、ニスチ
ャヤ―ナンダの並外れた霊性の力なのか。或いはその両方な
のかもしれません。『奉仕の家』で働く間、リシケシまで、街道の
僧たちのために物資や薬を運び、治療を施し、２８Ｋｍの道を毎
日往復したというニスチャヤーナンダ。その、強靭な愛と信仰心
は肉体を忘れさせてしまうのだろうかと、感嘆するばかりです。 
　 翌 日 も 、 そ の 翌 日 も 、 こ の 大 病 院 に は 、 や っ て 来
る 患 者 さ ん が 後 を 絶 ち ま せ ん で し た 。 コ ー ヒ ー や
チ ャ イ を 飲 み に 行 っ て い た 入 り 口 に あ る 小 さ な 売
店 の お じ さ ん は 、 い つ も ニ コ ニ コ し て 親 切 で し た 。 
　帰る朝、ご挨拶に行くと、オフィスのスワミジは「またおいで！」
と、笑って一言。来た時と同じ、やっぱりあっさりとした応対でし
たが、思わず「はい、また来ます！」と応えるほど、優しい笑顔で
した。

　リシケシまで行く車の
中で、「自分は到底、この
道を歩いてリシケシまで行
けない」と、またすぐ、ニス
チャヤ―ナンダのことを思
い返していました。	

コルカタの街中に建つ、スワミ・ヴィヴェーカーナンダの像


