
 

শ্রদ্ধাঞ্জলি
(অন্তরে েরে লিেলিন)

স্বর্গীয়া করবগী মুখ�াপাধ্ায়
প্রয়াণ ৭ই এপ্প্রল , ২০১৮

প্রয়াত করবগী মুখ�াপাধ্ায় (সকখলর প্প্রয় করবগীপ্ি বা ফুইফুই) উপ্িশখশা ষাখের িশখক জাপাখি আখসি । প্রায় অধ্শতক 
জাপাখি বসবাস কখরি । অিুবাি, প্শক্ষকতা, এবং দিাভাষগীর কাজ প্িল তাঁর মূ�্ দপশা । 

প্তপ্ি Tokyo University of Foreign Studies এ চাকুরগী কখরখিি । এিাড়া জাপাখির প্বখিশ মন্ত্রণালখয় এবং আখরা প্কিু 
প্রপ্তষ্াখি িগীর্প্িি ধখর বাংলা ভাষার প্শক্ষকতা কখরি । জাপাি পুপ্লস কত্্পখক্ষর দিাভাষগী প্িসাখবও কাজ কখর প্রচুর অপ্ভজ্ঞতা 
সঞ্চয় কখরপ্িখলি । প্তপ্ি দ�ৌথ প্রখচষ্ায় প্র�্াত সাপ্িপ্ত্ক দকিপ্জ প্ময়া�াওয়ার প্কিু রখপের বাংলা অিুবাি কখরি । 

Late Karabi Mukhopadhyaya (fondly referred to as Karabi-di or Fui Fui) came to Japan in 1960’s. She lived in 
Japan for nearly five decades. She was mainly engaged in translation, teaching, and interpretation. She worked 
for Tokyo University of Foreign Studies. She was also an empanelled teacher in Ministry of Foreign Affairs, Japan., 
and few other language teaching organizations. Besides these she had vast experiences of judicial interpretation 
for the police department of Japan. Few years back she coauthored a compilation of Bengali translation of Kenji 
Miyazawa’s short stories.   

 



Durga Puja 2018www.batj.org 9

       - রুধা  গ

শিেরচরণ  ষেেকলি

স্্প্তপ্বজপ্ড়ত প্জপ্িস জপ্মখয় রা�ার একো বাক্স আখি আমার, �ার 
মখধ্ আমাখক দল�া দতামার প্চপ্িও আখি । দসগুখলার মখধ্ প্কিু প্চপ্ির 
িয়খতা উত্তর দিওয়া িয় প্ি । তখব আজ বখসপ্ি প্ল�খত, �প্িও জাপ্ি এ 
প্চপ্ির উত্তর আসখব িা দকাখিাপ্িি । 

দতামার সাখথ প্রথম চাকু্ষষ দি�া িওয়ার প্িিপ্ের কথা পপ্রষ্ার মখি 
আখি আমার । ১৯৮৩ সাখলর ৯ই আরস্ট জাপাখি আমাখির প্রবাস জগীবি 
শুরু িয়  প্িপ্িভাই (প্শউলগী িাশগুপ্ত), বাবলুিা (কল্াণ িাশগুপ্ত) এবং পান্তু 
ও প্ককুর সাখথ একই বাপ্ড়খত । ১০ই আরস্ট প্বখকখলর প্িখক শুপ্ি বাপ্ড়র 
বাইখরর প্সঁপ্ড়খত পা�গীর প্কপ্চরপ্মপ্চর আওয়াজ । প্িপ্িভাই বখল উিখলি, 
“ওই ি্া�, করবগী আসখি” । িরজা দ�ালাই প্িল, তুপ্ম এখস ঢুকখল, বয় 
কাে চুল, পরখণ শাপ্ড় সামখি আঁচল দেখি দকামখড় দরাঁজা । ত�ি শাপ্ড়ই 
প্িল দতামার দপাষাক । বুঝলাম পা�গীর ডাকো দকাথা দথখক আসপ্িল । 
প্রথম দি�া, তখব দতামার সাবলগীল রখরায়া আন্তপ্রকতায় মুিূখত্র মখধ্ 
আপি ক’দর প্িখয়প্িখল । ত�ি তুপ্ম প্রায় প্রপ্তপ্িি আসখত আমাখির 
বাপ্ড়খত । অপ্তপ্থ অভ্ারতখত ভরা থাকখতা দস বাপ্ড়, রভগীর রাখতর আখর 
সির িরজা লক্  করা দিাত িা । রান্াবান্া দশষ করার জি্ ��ি সমখয়র 
সাখথ পাল্া প্িতাম আপ্ম আর প্িপ্িভাই, ত�ি তুপ্ম চখল আসখত মুশপ্কল 
আসাি িখয় । চপ রড়াখিায় িাত লারাখত । দলেখে সুন্দর ক’দর স্ালাড 
দকখে সাপ্জখয় দিওয়ার ভারো তুপ্ম প্িখজর কাঁখধই তুখল প্িখত প্রপ্তবার । 
অবাক িখয় দি�তাম ভাজার জি্ দমপ্শখি কাোর মত প্ি�ুঁত ভাখব প্ঝপ্র 
প্ঝপ্র ক’দর আলু কােখত । তুপ্ম িুপ্র প্িখয় শসা দকখে তরকাপ্র বািাখত 
এমি দ� দলাখক পেখলর ডালিা বখল ভুল করখতা । দতামার পপ্রপাপ্ে কাজ 
আর নিপুখণ্র এমি আরও অখিক ি্ষ্াখন্তর গুণমুগ্ধ প্িলাম আপ্ম, দ�মিপ্ে 
ভাল লারখতা দতামার সুন্দর িাখতর দল�া আর শ্রদ্া কখরপ্ি দতামার বাংলা 
বািাখির জ্ঞািখক । “অঞ্জপ্ল” পপ্রিকার প্রুফপ্রপ্ডং-এ �ার পপ্রচয় দপখয়প্ি 
বারবার । 

কথা িপ্ছিল অপ্তপ্থ অভ্ারত আর রান্াবান্া প্িখয় । করবগীপ্ি, আপ্ম 
লক্ষ্ কখরপ্ি, তুপ্ম দ� অখিক রপে ক’দর আসর জমাখত তা িয়, প্কন্তু িাপ্সর 
দফায়ারা িুেখতা দতামার েুক্ োক্  মন্তখব্ । জাপাি িয়, কলকাতার একো 
রেিা মখি পড়খি । সু্ল পড়ুয়া রপ্ি’র দসবার কলকাতায় নপখত দিওয়া 
দিাল । তুপ্মও িুপ্েখত ত�ি কলকাতায় । পুখজা, নপখত ইত্াপ্ি দশষ 
িওয়ার দবশ প্কিুক্ষণ পখর তুপ্ম আমাখক দডখক বলখল, “দিখলোখক দ�খত 
প্িস্  প্ি? ও প্ক্ষখধর দচাখে দমৌপ্র �াখছি” । রপ্ি সপ্ত্ই ক্াখেরাখরর গুপ্িখয় 
রা�া বাপ্ে দথখক দমৌপ্র তুখল �াপ্ছিল । প্ক্ষখধর তগীব্রতা দবাঝাখত দতামার 
ওই ি্ষ্াখন্তর কথা ভাবখল এ�খিা �ুব িাপ্স পায় । করবগীপ্ি, তুপ্ম আড্ার 
আসখর এক দকাণায় বসখত চা প্সরাখরে ও প্কিু পিন্দসই স্্াক্স প্িখয়, 
পরবত্গীকাখল এর সাখথ �ুক্ত িখয়প্িল প্বয়ার । �াওয়ার মখধ্ চা-প্সরাখরেই 
প্রধাি, আর �া দ�খত তা সামাি্ । সামাি্ রুম । অথচ প্ক অসম্ভব কম্ি 
প্িখল তুপ্ম ত�ি, সারাপ্িি প্রচন্ড পপ্রশ্রখমর পরও চন্ মখি েগ্ বখর । এই 
প্রাণশপ্ক্তর উৎস কগী প্িল করবগীপ্ি? িয়খতা বা উৎস প্িল দতামার ত�িকার 
িারুণ ইপ্তবাচক মি, সি্শপ্ক্ত আর সখবর মখধ্ দথখক প্কিু িা প্কিু 
আিন্দ �ুঁখজ দিওয়ার অখভ্স । মখি পখড় দতামার সবসময় �ুব প্প্রয় 
প্িল একাখন্ত বখস দিােখবলার রপে করা । কত রকম রপে । দতামার 
আর ভাইয়ািার একসাখথ প্মখল িুষু্প্ম করার রপে । ি’প্ির বনু্ প্বভাপ্িখক 
দতা রপে শুখি শুখিই প্চখি দফখলপ্িলাম । দতামার সাখথ প্িপ্রপ্বপ্ল আড্া 

দিওয়ার একো সুন্দর সুখ�ার িখয়প্িল বির কখয়ক আখর ২রা জািুয়ারগী 
দতামারই বাপ্ড়র কাখি এক দরসু্টরাখটে �া প্চরকাল আমার সু�স্্প্ত িখয় 
থাকখব । দতামার রখপের ঝুপ্লখত পখর �ুক্ত িখয়প্িল জাপাখির অপ্ভবাসি 
িপ্তর ও পুপ্লখশ দতামার দিাভাষগী প্িখসখব কাখজর অপ্ভজ্ঞতার কথা । আপ্ম 
বলতাম, “করবগীপ্ি প্লখ� ফ্াখলা । কখয়ক �খন্ডর বই িখয় �াখব” । তুপ্ম 
বলখত, “ইখছি দতা কখর, প্কন্তু আঙুখলর প্ক িশা দিখ�প্িস, দবঁখক দরখি” । 

তা প্িক । শুধু আঙুল িয়, শরগীখর আরও কত �ন্ত্রণা প্িখয় কাপ্েখয়ি 
তুপ্ম । সি্ কখরখিা পর পর অপাখরশখির কষ্ । প্রমাণ প্িখয়ি অপপ্রসগীম 
সি্শপ্ক্ত আর মখিাবখলর । কখয়ক বিখরর মখধ্ দতামার প্রচন্ড প্রাণশপ্ক্ত 
আর পপ্রশ্রম করার ক্ষমতা কখম আসখত দি�লাম দচাখ�র সামখি । দ� 
তুপ্ম এক সময় িাঁেখত এমি রপ্তখত দ� অি্খির প্রায় দিৌখড় পাল্া প্িখত 
দিাত, দসই দতামাখক িু এক পা চলার জি্ পখর প্রাণান্তকর কষ্ সি্ করখত 
দিাত । আমাখির িুর্াপূজায় বহু বির প�্ন্ত প্িমন্ত্রণ জাপ্িখয় প্রখত্ক 
পপ্রবাখরর িাখম িাখম প্িখজ িাখত কাড্ প্লখ� দপাস্ট করখত তুপ্ম । পুখজার 
প্িি সকাখল িল’এর িরজা দ�ালার অখিক আখরই দপঁখি দ�খত, সারা প্িি 
কত কাজ করখত । দসই দতামাখক দ� বির লক্ষ্ করলাম িল’এর এক 
দকাণায় দচয়াখর বখস আি চুপচাপ, মিো �ারাপ িখয় প্রখয়প্িল । অবস্া 
এতো �ারাপ িখয় পড়ার আখরও তুপ্ম সবকো প্রিাস্াখল উপপ্স্ত থাকখত, 
হুইপ্সল্  বাপ্জখয় উৎসাপ্িত করখত । �ত প্িি সম্ভব িখয়খি বাঙাপ্লখির সব 
অিুষ্াি ও সমাখবখশ তুপ্ম অপ্ভভাবখকর মত উপপ্স্ত দথখকি । সমাজ ও 
সম্প্রিাখয়র প্রপ্ত এমি কত্ব্খবাধ ক’জখির থাখক?

এই কত্ব্খবাধই দতামাখক চাপ্লত করখতা সবার সাখথ দ�ারাখ�ার 
রা�খত, সবার দ�াঁজ�বর প্িখত তা দস জাপাখিই দিাক বা অি্ দকাখিা 
জায়রায় । এবির মাচ্ মাখস কলকাতায় দতামার সাখথ দি�া ক’দর 
��ি প্ফরপ্ি, তুপ্ম বখলপ্িখল, “েুপ্িয়া, মাখঝ মাখঝ দফাি কপ্রস্ ” । কথা 
প্িখয়প্িলাম করখবা, প্কন্তু দসই কথা আর রা�খত িা দপখর অপরাধখবাখধ 
প্বদ্ িপ্ছি । করবগীপ্ি, তুপ্ম আত্গীয় আর অিাত্গীখয়র মখধ্ পাথ্ক্ কখরাপ্ি । 
প্কন্তু দতামার ঔিাখ�্র প্রপ্তিাি প্িখত পারলাম কই । 

সম্প্রপ্ত কাওয়াসাপ্ক দথখক দিাখিারাইয়া চখল এখসপ্ি আমরা । 
প্জপ্িসপরি দরািাখত প্রখয় দবপ্রখয় এখসখি দতামার ব্বিার করা একো 
অ্াশখরে । ‘এো দরখ� আর কগী িখব’ মখি ক’দর দফখলই প্িপ্ছিলাম । 
তারপর প্ক দভখব সখগে প্িখয় এখসপ্ি । বাপ্ড়র উখ্া প্িখক পর পর 
কখয়কো দিাকাি । একপ্িি লক্ষ্ করলাম দসগুখলার মখধ্ একপ্ে িখছি 
প্সরাখরে প্বপ্রির পুরখিা ধাঁখচর দিাে দিাকাি । অ্াশ্ দরেোও সখগে এখসখি, 
আখি �াওয়ার রখরর সাখথ এক প্চলখত িাি । তুপ্মও �প্ি এ�াখি থাকখত 
এই িািই দিাত দতামার প্সরাখরে �াওয়ার জায়রা । 

উপকরণ সবই আখি, দিই শুধু তুপ্ম । আখি িগীর্ ৩৫ বির 
ধ’দর রখড় ওিা সম্পখক্র অজস্র স্্প্ত । প্প্রয়জখির ম্তু্ প্রসখগে তুপ্ম 
বলখত, “দকাথাও চখল �ায় িা ওরা, আমাখির মখির মখধ্ই দবঁখচ থাখক 
প্চরকাল” । এই কথারই পুিরাব্প্ত্ত কখরপ্িখল দভালা’র (দভালািাথ পাল) 
ম্তু্ প্রসখগেও । 

করবগীপ্ি, দতামাখকও সাখয়ািারা বলখবা িা, কারণ তুপ্মও আমাখির 
মখির মখধ্ দবঁখচ থাকখব প্চরকাল । প্রণাম প্িও । 

                       ইপ্ত রুমা । 
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��ধাুধাে �ে� �র��������ষ�ন �ষ �ধারন 

       - ুঞ্জণ লিষধা াধানধালে (িধা� গ)

করবগীর কথা ভাবখত বখস কখব দকাথায় ওর সখগে প্রথম পপ্রচয় 
িখয়প্িল প্চন্তা করখত করখত মখি পখড় দরল ১৯৭০ সাখলর কথা । দসো 
িুর্াপুজার সময় । এ�াখিও শরখতর আকাখশ দমখরর দভলা । সািা 
কাশফুখলর দমলা এপ্িকওপ্িক । প্শউপ্লফুখলর রন্ দভখস আখস সাত-
সমুখরের ওপার দথখক । চারপ্িখক পূখজার পপ্রখবশ মিোখক উিাস কখর 
দিয় । উন্মিা মি দিখশর আপিজিখির কাখি প্ফখর দ�খত চায় । 

ত�ি দোপ্কখয়াখত িাখতখরািা বাঙালগী তাই  পূখজার দকািও পােও 
দিই । পূখজার সময়োখক প্রখর দসই িাখতখরািা ক'জি বাঙালগীখির বাপ্ড়খত 
বাপ্ড়খত একসখগে জখড়া িখয় �াওয়া-িাওয়া আর রপেগুজব করা অখিকো 
দরওয়াখজর মত প্িল ত�ি । িইচই কখর দিশমুখ�া মিোখক একেু ভুপ্লখয় 
রা�া আরপ্ক!

দসপ্িিও এক বাপ্ড়খত আমরা সবাই জুখেপ্ি । দস বাপ্ড়খত ত�ি 
এক পাপ্রবাপ্রক বনু্  করবগী িুপ্ে কাোখত জাপাখি দবড়াখত এখসখি । 
এ�াখিই পপ্রচয় িয় ওর সাখথ । এ�িকার দোপ্কখয়ার বাঙালগীরা করবগীর 
দ� দচিারা দিখ� অভ্স্ত, তার দথখক অখিকোই আলািা প্িল ত�ি ও । 
প্িপপ্িখপ সাধারণ বাঙালগী দচিারা । সািা শাড়গী পরা । দচাখ� িাপ্ম দরেখমর 
চশমা, কাঁধ অবপ্ধ কাল্ করা চুল । দবশ আধুপ্িকা আর স্াে্ । কথাবাত্ায় 
দকাি আড়ষ্তা দিই । প্রথম আলাখপই মখি দিাল কতপ্িখির পপ্রচয় 
আমাখির । দসই পপ্রচয় দথখক আখস্ত আখস্ত বনু্ত্ব । আমাখির িুজখির 
বয়সো কািাকাপ্ি িওয়াখত স্বভাবতই বনু্ত্বো রভগীর িখত দবপ্শ সময় 
লাখরপ্ি । 

আমার ত�ি প্পখিাপ্পপ্ি দিখলখমখয়- ২বিখরর দিখল, দমখয়র বয়স 
কখয়ক মাস । তাখির দরখ� বাইখর দবখরাবার উপায় দিই । করবগী বাচ্া 
ভগীষি ভালবাসখতা দসকথা দোপ্কখয়ার সবারই জািা । দসকারখণ প্রায়ই 
আমাখির বাপ্ড়খত আসখতা আর বাচ্াখির সখগে িইিই কখর দ�ত । আমার 
দিখল বাপ্ড়খত অপপ্রপ্চত দকউ এখল সিখজ কাখি দরঁষখতা িা- একো 
আঙুল মুখ� প্িখয় িূর দথখক তার রপ্তপ্বপ্ধ লক্ষ কখর তারপখর প্িক করখতা 
কাখি �াখব প্ক �াখবিা । প্কন্তু করবগীর ডাখক প্বিাপ্বিধায় একবাখরই ওর 
কাখি দরল অথ্াৎ ওখক �ুব পিন্দ িখয়খি । 

দোপ্কখয়ার বাচ্াখির কাখি করবগী 'ফুইফুই' িাখমই দবপ্শ পপ্রপ্চত । 
এই িাম আসখল আমার দিখলর দিওয়া । আমার স্বামগী প্সরাখরে 
দ�খতিিা । আমার দিখল দিােখবলায় প্সরাখরে প্চিখতা িা । একপ্িি 
করবগীখক প্সরাখরে দ�খত দিখ�প্িল । পখর একপ্িি করবগী আমাখির 
বাপ্ড়খত এখসখি, আপ্ম ত�ি অি্ রখর প্ক একো কাখজ ব্স্ত । দিখল 
এখস আমার শাড়গীো দেখি ধখর প্ক দ�ি বলখত চায় । ও ত�ি অত কথাও 
বলখত পাখরিা সবো ইশারা ইপ্গেখত সাখর ।।  আপ্ম প্জজ্ঞাসা কপ্র প্ক? 
মুখ�র কাখি আঙুল এখি ইশারাখত আখস্ত আখস্ত বখল 'ফুইফুই' । 'ফুইফুই' 

শুখি আপ্ম একেু অবাক িখয় ব্াপারো জািার জি্ বাইখরর রখর এখস 
দিপ্� করবগী । আপ্ম করবগীখক এই কথা বলাখত ও �ুব িাসখলা । �ুব পিন্দ 
িয় িামো । তারপর দথখক সব বাচ্াখির কাখি 'ফুইফুই' িাখমই পপ্রচয় 
প্িখত ভালবাসখতা । 

ও জাপাখি দবড়াখত এখস দথখক �াবার প্সদ্ান্ত দিয় । তাই আখস্ত 
আখস্ত কাজ �ুঁজখত শুরু কখর । ত�ি সকখলই দ� দ�মিভাখব দপখরখি 
সািাখ�্র িাত বাপ্ড়খয়খি । আমার স্বামগীর বনু্খির প্বপ্ভন্ গ্রুপ প্িল । 
দকাি গ্রুপ ইংপ্রপ্জ পড়খত চায়, আমাখক এখস বখল । প্কন্তু ত�ি দিাে 
বাচ্াখির দরখ� প্িয়প্মত দকাি কাজ করা  আমার পখক্ষ সম্ভব প্িলিা । 
ত�ি করবগীর সখগে আলাপ কপ্রখয় প্িখয়প্ি । আবার দকাি গ্রুপ প্িল �ারা 
ভারতগীয় সংস্্প্ত, রগীপ্ত, প্রথা ইত্াপ্ি জািখত আগ্রিগী । ত�ি ভারতবষ্ 
বলখত এখির ধারণা প্িল  '�ুব ররম' আর 'কারাই (ঝাল)কাপ্র'র দিশ । 
তাই ভারতবষ্ প্িখয় প্কিু বলার ব্াপাখর আমারও �ুব উৎসাি প্িল । 
প্কন্তু সবসময় �াওয়া সম্ভব দিাতিা । দস'সব সময় করবগীর শরণাপন্ 
িখয়প্ি । তখব এখিখশ এখস আমরা সবাই দ� সমস্ার সমু্�গীি িই, দসই 
ভাষা সমস্ার মখধ্ পড়খত িখয়খি ওখকও । প্কন্তু তার দমাকাপ্বলা করখত 
প্িখজর দচষ্ায় ইউপ্িভাপ্স্প্ে দথখক জাপািগী ভাষা প্শখ� পখর প্বপ্ভন্ কাখজ 
দ�ার প্িখয়খি । 

ইপ্তমখধ্ দোপ্কখয়াখত িুর্াপুজাও শুরু িয় । রান্ারখরর িাপ্য়ত্ব 
প্িখজ দথখকই রাখড় তুখল প্িখয় ও�াখিই থাকখতা । �প্ি কারুর ওখক 
িরকার দিাত তখব রান্ারখরই ওখক দপখতা । পুখজার প্িখি বাচ্াখির 
সামলাখিাোও ওর একো কাজ প্িল । �ত িুষু্ বাচ্াই দিাক ওর কথা 
শুিখতা । এসব করখতই ভালবাসখতা । 

অসম্ভব মখির দজার প্িল করবগীর । শরগীখরর প্বপ্ভন্ প্রপ্তকূলতার 
মখধ্ও একমারি মখির দজাখর কাজ কখর দরখি �তপ্িি জাপাখি প্িল । 
তারপর প্ফখর দরল দিখশ প্িখজর বাপ্ড়খত । আর দস�াি দথখক এমি এক 
দিখশ দ��াখি দরখল দফরার প্িকািা কারুর কাখি থাখকিা । 

আজ এমিভাখব পূখজার ম্ারাপ্জখি ওর কথা প্ল�খত িখব মাখি 
স্্প্তচারণ করখত িখব দকািপ্িি ভাবখতও পাপ্রপ্ি । এ�িও দ�ি দমখি 
প্িখত পাপ্রিা । আসখল আমরাখতা কািাকাপ্ি বয়খসর প্িলাম ওর এই 
িিাৎ কখর চখল �াওয়াো বড় ধাক্া প্িখয়খি মখি । এ�িও দকমি অবাক 
লাখর । 

...দস চখল দরল, বখল দরলিা । দস দকাথায় দরল প্ফখর এলিা...
দ��াখিই আখিা, ভাল দথখকা করবগী । দসই ১৯৭০ দথখক এতগুখলা 

বির কত সু� িু:দ�র সাথগী আমরা দসকথা ভুলখবািা দকািপ্িি । তুপ্ম 
আি, থাকখব আমাখির মখি, সবসময় ।   
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       - ল�উিক িধা� গ

ভেধা থধাষ স্ল��ণসধাধ 

করবগীর কথা বলখত দরখল মখি িয়, এই দতা আসখব এক ব্ার ভপ্ত্ 
ওয়াৎসু (snacks) প্িখয় পান্তু, প্ককু, আর রপ্ণর জি্ । ও জািত দক প্ক 
পিন্দ কখর । মিাত্ারা এবং শাখ্রে বখলখি – এ জগীবি একো িােখকর 
মঞ্চ, ভরবািপ্রিত্ত এই শরগীর, অপ্ভিয়ও করখত িখব তাঁরই পপ্রচালিায় । 
এই জগীবিমখঞ্চ করবগীর সখগে অপ্ভিয় কখর এখসপ্ি প্রায় ৪৫ বির । 

১৯৭৩ সাখল আমরা িুজি, বড় দমখয় এপ্ণকা (পান্তু)দক প্িখয় 
দতাওপ্কখয়াখত এলাম । পান্তুর বয়স ত�ি ৫ বির । িতুি জায়রা, বাবা-
মা িাড়া ওর পপ্রপ্চত দকউ দিই, ভাষাও জাখি িা, আত্গীয়, বনু্বান্ব 
�াঁখির আিখর ওর প্রথম ৫ বির দকখেখি তারা কাখি দকউ দিই । তার 
উপর জাপািগী বাচ্াখির সখগে সু্খল �াখছি অথচ দসই ভাষা এক প্বনু্দও 
জািা দিই । বাপ্ড়খত কল্াণ িাশগুপ্ত, আমার স্বামগী �ুব ভাল জাপািগী 
জাখিি, তাঁর কাখি জাপািগী বনু্বান্বরা প্রায়ই আসখতি, আমরা চুপ কখর 

বখস অখপক্ষা করতাম ক�ি আমার স্বামগী বখল দিখবি প্ক কথা িখছি । 
রাস্তারাখে, দিাকাি বাজাখর বাঙালগীর দি�া পাওয়া দতা িূরস্াি, ভারতগীয়ও 
দি�া প্মলত িা । �াবাখরর অবস্া তথথবচ – সবই আমাখির অজািা । 
এ�ি ভাবখল অবাক লাখর এই জাপািগী �াবার প্ক ভাখলা লাখর দ�খত! 
 মখি আখি ফুখলর দিাকাি দথখক লঙ্ার সন্াি দপলাম – ওরা ইখকবািা 
কখর আর আপ্ম প্কিতাম �াবার জি্ । 

একপ্িি প্বখকখল আমার স্বামগী কাখজর দথখক প্ফখর বলখলি, প্মঃ 
চ্াোজ্গী দফাি কখর এই রপ্ববার দিমন্তন্ কখরখিি প্বজয়া সপ্ম্লিগী িখব 
ওিাখির বাপ্ড়খত । আমরা দমখয়খক প্িখয় দরলাম । পাঁচ ি’প্ে বাঙালগী 
পপ্রবার এবং কখয়কজি একাও এখসখিি । প্মখসস চ্াোজ্গী (জয়শ্রী) 
আমাখির দমখয়র সখগে ওর দমখয় ও দিখলর আলাপ কপ্রখয় প্িখলি । 
বাচ্াখির রখরই করবগীর সাখথ প্রথম আলাপ । বয়কাে চুল, শাড়গী জড়াখিা 
মপ্িলা প্সরাখরে �াখছিি – প্রথমোখত অদু্ত লারখলা, প্কন্তু অপে সমখয়র 
মখধ্ই ও পান্তু আর তার মা’দয়র মি জয় কখর প্িল । বাপ্ড় দফরার পখথ 
ও বলল এই সপ্তাখিই ও আমাখির বাপ্ড় আসখব । দমখয় দতা বখেই আমরা 
িুজখি ততক্ষখণ ‘তুই’ িখয় প্রখয়প্ি ওর কাখি । এরপর ও �ুব তাড়াতাপ্ড়ই 
আমাখির পপ্রবাখরর সিস্ িখয় দরল । করবগী পান্তুর কাখি মাপ্স ও প্পপ্স 
িুই-ই । এর মখধ্ পান্তুর বখয়স ��ি সাত, ত�ি প্ককু জন্মাল । করবগীর 
পুতুল দ�লা শুরু িল । প্ককুখক ডাকখতা প্ককলু বখল, আবার ক�িও 
ডাকখতা প্ককচাি বখল । বাচ্াখির পড়াখশািাখত দতা সািা�্ করখতাই –
ওখির, প্বখশষ কখর পান্তুর গুপ্চ (দরাপিকথা)ও শুিত । ও আসখল বাচ্ারা 
�ুব আিন্দ করখতা । এইভাখবই ও আমাখির পপ্রবাখরর একজি িখয় 
দরল । দতাওপ্কওখত বাঙালগী পপ্রবার কম প্িল, আখস্ত আখস্ত কখয়কজি 
িারি এবং দরেপ্িং প্িখত বা চাকপ্রর সূখরি এখস পরল । করবগী মাখঝ মাখঝই 
আমাখির সাখথ রাপ্রি থাকত । একপ্িি রাখরি রপে করখত করখত আপ্ম 
ও’দক বললাম সরস্বতগী পুখজা করখল দকমি িয়?  পুখজা দক করখব, এবং 
দকাথায় িখব ��ি ভাবপ্ি ত�ি মখি িল সুখিব এখসখি, ওখক প্জজ্ঞাসা 
করখত িখব । সুখিব ত�ি িারি িখয় এখসখি, এবং আমাখির বাপ্ড়খত 
শপ্িবাখরর আড্াখত আখস । ওখক বলখত ও জািাখলা ওর বাবার কাি 
দথখক অিুমপ্ত প্িখয় জািাখব । বলা বাহুল্ অিুমপ্ত প্িখয় ও রাজগী িখয় 

দরল । পখরর বির দথখক আমাখির সরস্বতগী পূজা শুরু িখয় দরল । 
িল ভাড়া করা, বাজার করা, সখবখতই করবগী থাকত আমাখির 

সাখথ । বাঙালগী এবং জাপািগীরা আসত পুখজাখত । দিাে�াে অিুষ্ািও 
িত । পুখজার আখরর প্িি সুখিব চখল আসত আমাখির বাপ্ড়খত । 
আমাখির দভাখরর রান্া দশষ িখল রান্ারর পপ্রষ্ার কখর প্িখল সকাল 
দবলায় সুখিব িাকুখরর দভার প্িখজ িাখত রান্া করত, প্মপ্ষ্ও বািাত । এর 
মখধ্ দরৌতম, রুমা রপ্ণখক প্িখয় দতাওপ্কখয়াখত এখস দরল । দসই বির 

সরস্বতগী পুখজায় করবগী, রুমা আর আপ্ম প্মখল পুখরা প্�চুপ্র আর তরকাপ্র 
বাপ্িখয় প্িলাম । পুখজার আখর চখল দ�ত সবার আখর । পুখজার প্িসাব, 
চাঁিা দতালা সবকাজই একা করত । আখর ও পখর দরািাখিার কাজ প্ি�ুঁত 
ভাখব করত । 

করবগীখক দিখ� ভাবতাম এভাখব একা একা জগীবি ওর ভাল লাখর 
প্কিা । মুখ� ক�িও বখলপ্ি ও একা, সবার বাপ্ড় দ�ত, বাচ্ারা ওখক �ুব 
ভাখলাবাসত । মখি িয়, প্িখজর সংসার িা থাকখলও আমাখির সকখলর 
সংসার ওর সংসার িখয় উখিপ্িল । দতাওপ্কখয়া-র বাঙাপ্ল ও জাপাপ্িরাই 
ওর সংসার । 

আমাখির বাপ্ড়খত আসখল রান্ারখর �ুব সািা�্ করত, প্কন্তু প্িখজ 
দ�ত অপ্ত সামাি্ । প্িরাপ্মষ দতা দ�তই তার মখধ্ও বািাবাপ্ি প্িল । 
চা, প্বসু্ে, বািাম দ�খয় প্িখির দবলা চালাত । রাখরি একেু ভাত, তার 
উপর লঙ্াগুঁখড়া, সাখথ ডাল আর ভাজা আর একেু পিন্দমত তরকাপ্র । 
দমাোমুপ্ে জগীবিগীশপ্ক্ত দপত প্সরাখরে আর লঙ্া দথখকই । আমার মখি িত 
প্সরাখরে দকাম্পাপ্িখক বখল প্িখল ওর উপর ভাল একো প্বজ্ঞাপি নতপ্র 
করখত পাখর । 

এর মখধ্ আমরা চারবনু্ প্মখল একো ক্াোপ্রং এর ব্বসা শুরু 
করলাম, িাম প্িল আমার স্বামগী –রান্াগ্রুপ । দমিুকাড্ও নতপ্র িল । 
আমাখির প্তিজখির বাপ্ড়খতই রান্া িত । দ� পাড়ার কািাকাপ্ি অড্ার 
আসত, দস বাপ্ড়খত রান্া িত । আমাখির বাপ্ড়খত রান্ার মশলা, দরে, 
ফখয়ল, ইত্াপ্ি প্রখয়াজিগীয় প্জপ্িষ করবগী গুপ্িখয় রা�ত । আমার দিােখমখয় 
প্ককু িওয়ার পর দথখকই আপ্ম রাপ্ড় চালাতাম । তাই রাপ্ড় কখর �াবার 
দপঁখি দিওয়াখত দকািও অসুপ্বধা িত িা । আমাখির গ্রুখপ প্িল করবগী, 
মঞু্জপ্লকা, ইভু দবৌপ্ি (শপ্িিিার ্রেগী) আর আপ্ম । দবৌপ্ি দমারলাই রান্া 
িারুণ করখতি । দমিুখত প্সগোরাও প্িল এবং জাপাপ্িরা ভাখলাওবাসত । 
করবগীর কাজ প্িল রড়াবার । সব মাপমখতা িত এবং উপর প্িখয় একেু 
দলবুও প্িত । আমাখির �খদেররা প্িল জাপািগী এবং এর মখধ্ দেপ্লপ্ভশখির 
তারকারা এবং TV চ্াখিখলর সু্টপ্ডও দথখকও অড্ার আসত । দবা-দিি-
কাই এবং Christmas এর সময় আমরা �ুব ব্স্ত থাকতাম – দেপ্লপ্ভশাখি 
কখয়কবার আমাখির রান্াগ্রুখপর ইটোরপ্ভউ িখয়খি । জাপািগী ম্ারাপ্জিও 
আমাখির কথা িপ্বসি িাপ্পখয়খি । করবগীর আখরকো কাজ প্িল, মাখঝ 
মাখঝই চা বাপ্িখয় বলত ইপু্কু (একেু প্বশ্রাম) দি তারপর রান্া কপ্রস । 
রান্ার ফাঁখক ফাঁখক আড্া আর করবগীর চুেপ্ক আমাখির কাখজ উৎসাি 
প্িত । ব্বসার প্িসাব ও রা�খতা । অড্ার দপঁখি োকার প্িসাব কখর প্লখ� 
সবাইখক প্রাপ্ োকা প্িখয় প্িত । 

করবগী মু�াজ্গী – সকখল তাখক প্কভাখব ডাকত, দসই কথায় আপ্স । 
দবপ্শর ভার বাগোপ্লরা ডাকত করবগী বা করবগীপ্ি, কারাপ্ব সাি, মুকারজগী 
সাি প্িল জাপািগীখির জি্ । সব বাচ্ারা এবং বড়রাও দকউ দকউ ওখক 
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ভরা থাক স্মৃতিসাধ 
ডাকত ফুই ফুই বখল । এ িামো প্িখয়প্িল মঞু্জপ্লকার বড় দিখল প্িখতাপ্শ 
চাি । কারণ প্িল, ও কারও বাপ্ড়খত দঢাকার সময় একো প্শষ প্িত 
এবং প্সরাখরে দ�ত – তাই বাচ্াপ্ে মখির মখতা ঐ িামপ্ে প্িখয়প্িল । 
দতাওপ্কখয়াখত বড় িওয়া বাচ্াখির কাখি ফুই ফুই �ুব প্প্রয় িাম । 

দতাওপ্কখয়াখত ইপ্তমখধ্ বাঙাপ্ল আসখত শুরু কখরখি – ভারতগীয় 
ব্াংক, ভারতগীয় িূতাবাস এবং আখমপ্রকার প্বপ্ভন্ দকাম্পািগী দথখক কাখজ 
প্কিু বাঙাপ্ল আসল । করবগী আর আপ্ম দ�াঁজ প্িখত লারলাম দক প্ক 
জাখি- উখদেশ্ প্িল সাংস্্প্তক অিুষ্াি করার । দতাওপ্কখয়াখত ি্ত্িাে্, 
রবগীন্দ্রজয়ন্তগীর অিুষ্াি করা িল । করবগী �ুব ভাল রাি করত – আমার 
স্বামগী কল্াণ িাশগুপ্তর সখগে অখিকবার রাি কখরখি । প্রথম প্িি দথখকই 
আমাখির িুজিখক তুই বখল সখ্াধি কখরপ্িল, তাই ও প্িল আমার প্িপ্ি 
আর কল্াণ ভাই । 

করবগীখক প্রথম দথখক 
শাপ্ড় পরখত দি�তাম আচলো 
জপ্ড়খয় । িাঁেখতও প্রচুর কষ্ 
িত মখি িয় । আপ্ম অখিকবার 
বখলপ্ি শাড়গীর বিখল অি্ প্কিু 
পরখত । দজি প্িল অসম্ভব – 
রাজগী িয়প্ি । একপ্িি রাখরি 
আমাখির বাপ্ড়খত বলল দতার 
একো কাপ্মজ দি দতা, পখর 
দি�খত চাই দকমি লাখর – 
ও পরখতই িপ্ব দতালা িল । 
িপ্ব দিখ� ও বলল বািাখবাো 
দকাথায়?  সখগে সখগে আপ্ম 
বললাম আজাখির ্রেগী দরণুই 
বাপ্িখয় দিখব । 

আমরা অথ্াৎ 
দরণু, করবগী আর আপ্ম 
রাইখরািাইখত (দতাওপ্কখয়া 
প্বখিপ্শ ভাষা প্বশ্বপ্বি্ালয়) 
একসখগে কাজ করতাম । 
অপ্ফস দফরত কাপড় দকিা 
িল আর দরণু ওর কখয়কো 
কাপ্মজ বাপ্িখয় প্িল । ওর 
দপাষাক তারপর ওোই 
দথখক দরল । 

আমাখির বাপ্ড়খত 
পাপ্ে্ িখব – রুমা আর আপ্ম 
রান্াখত দলখর প্রখয়প্ি আর 
দশখষর প্িখক প্তিখে চারখে 
িারাি করবগী এখস দ�ত । 
এখসই িাত ধুখয় চা বাপ্িখয় 
একসখগে �াওয়া িত তারপর বলত মা’রা �া দসখজগুখজ আয় । আমরাও 
নতরগী িতাম এবং এখস দি�তাম দেপ্বল সাজাখিা িখয় প্রখয়খি, আর সুন্দর 
কখর স্ালাডও দকখে রা�া িখয়খি । 

িুর্াপুখজাও এবার শুরু িল – সুখিব অিুমপ্ত পাওয়ার পর দথখক । 
িাকুখরর মূপ্ত্ পাওয়া দরল িা, আমাখির বাপ্ড় দথখক িুর্ার িপ্ব প্িখয় তাখক 
সাজাখিা িল । রগীতারাও ত�ি এখসখি, সবাই প্মখল সাপ্জখয় দফললাম । 
প্ক আিন্দ দতাওপ্কখয়াখত িুর্াপুখজা িখব । িল’ও ভাড়া িল, আখরর প্িি 
প্রখয় সব ব্বস্া কখর আসা িল । �থারগীপ্ত ও আখরই চখল দরল পুখজার 
জায়রায় । করবগী থাকখল িল দ�ালা এবং প্রাথপ্মক কাখজর কথা ভাবখত 
িত িা । 

করবগী আমাখির বাপ্ড়খত একসময় দরাজ আসত এবং �াওয়া িাওয়া 
কখর ওখক দপঁখি প্িতাম । ও ত�ি থাকত প্শিজুকুখত । সাধারণতঃ 
ওর রপ্লর মুখ� িাপ্মখয় প্িতাম – একপ্িি দকািও কারখণ রপ্লর প্ভতখর 
ঢুকখত িল – দিপ্� সাঙ্াপ্তক জায়রা – পুখরা পাতালপুরগী, দকউ দকউ 
রাস্তাখতই শুখয় আখি । প্জখরস করলাম “দতামার ভয় কখর িা” উত্তর প্িখলা 
“প্িকুপ্চ কখরখি, ওরা প্ক করখব, বড়খজার একো প্সরাখরে চাইখব” । 
বাঙাপ্ল দমখয়র সািস দিখ� অবাক িলাম । পরবত্গী জগীবখি ওর কাজ প্িল 
পুপ্লশখির সাখথ – তারও সব মজার মজার রপে বলত, শুিতাম । 

১৯৯২ সাখল আমরা অথ্াৎ আমরা িুজখি দমখয়খির প্িখয় চখল 
এলাম আখমপ্রকায় । িিাৎ-ই প্িক িখলা – ও আমাখির বাপ্ড়খত প্িল 
ত�ি, ওখক বলখত ও দবশ প্কিুক্ষণ চুপ কখর থাকল, তারপর বলল 
এবার আখমপ্রকায় দবড়াব । সপ্ত্ই ও আমাখির কাখি অখিকবার এখসখি 
– দমখয়খির প্বখয়খত, বড় িাপ্তর অন্প্রাশখিও এখসখি এবং একই ভাখব 
পাখশ দথখক সািা�্ কখরখি । 

আপি কখর দিওয়ার ক্ষমতা প্িল অসগীম – ওর দফাখি প্বখশ্বর সব 
প্রাখন্তর বনু্খির �বর দপতাম । আখরকো গুণ প্িল অসাধারণ তা িল ক্ষমা 
করার । কাখরার উপর িুঃ� বা রার িখল অপ্চখর প্িখজই প্মপ্েখয় প্িত । 
অখিক অপমাি এইভাখব প্মপ্েখয় প্িখয় শাপ্ন্ত দপত । 

ওর সখগে অপ্ভিখয়র দশষ পব্ প্িল িগীয়ার (শ্ামল, রগীতার দমখয়) 
প্বখয়খত । একসখগে অখিক রপেগুজব, �াওয়া িাওয়া িল । একবারও ভাপ্ব 

প্ি দসই আমাখির দশষ অপ্ভিয় । ভরবাি ওখক ওর সম্াি দথখক বপ্ঞ্চত 
কখরি প্ি । কারও সািা�্ িাড়াই ও মুপ্ক্ত দপখয়খি । 

ও আমাখির মখির মখধ্ প্বখশষ জায়রা কখর প্রখয়খি, �া ওর 
ভাখলাবাসা আর রপ্সকতায় পপ্রপূণ্ । 

“ভরা থাক স্্প্তসুধায় হৃিখয়র পারি�াপ্ি...... ।।  “
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- 神戸　朋子

「コロビ・ムカルジーさん」に捧ぐ

またお会い出来る日がくると信じて過ごしていた日
々の中に、突然の悲報が届き、信じられない思いだっ
た。

二年前にインドに帰られてからは、近況を伝える長
文のお手紙も頂き、「日本に行きたい」とのお元気そ
うな文章がしたためられていたので。

帰国されるその月まで、月に一回、タゴール歌曲の訳
詩と「 প্শশু দভালািাথ 」の訳を見て頂いていた。姪御さん
の結婚式に出席のため帰られ、「日本に戻ってきたら連
絡致します」ということになっていたので、お待ちして
いたのである。

「日本での滞在が長かったので、インドでの親族の
方々とは疎遠になってしまった」と申され、日本での
暮らしに愛着を抱いておられた。これからは、「日本

でこのようなことをしたい」という抱負も語られていた。

一度（ひとたび）、タゴールの歌詞に触れられると、（日本での不安や悩み等）は一瞬のうちに消え失
せ、タゴールの大きな世界の中へ吸い寄せられてゆかれるのを感じさせられた。

確かに、タゴールの歌は、人間の魂の言葉であり永遠なるものへの祈りの賛歌にあふれている。そして、
インドの古代からの伝説や叙事詩や哲学や文化が根底にあり、永遠につづくロマンの世界や叙事詩の世界へ
誘う魔力が秘められている。そしてコロビさんは幼少時代より、タゴールの思想や哲学に馴染み、一生を通
して通奏低音のように流れ続け、血と肉となっておられた。それらが、コロビさんの心に力と希望を与え、
障碍や束縛から自由にし、人生の目標なり道標となっていたことを、ひしひしと感じさせられた。

タゴールの詩は、言葉の意味だけは分かっても、その背景にあるインドの長い歴史に培われた哲学や文化
を汲み取ることは難しい。それらがコロビさんには知識となって蓄えられており、生きた力となっていた。
時折心に浮かぶ詩を朗読されては、目は空にはるか遠くへ思いを馳せるかのように、懐かしんでおられた。
コロビさんにとって、尊敬し愛して止まぬタゴールの存在が、生涯を通して共に在るということが、羨まし
く思われる瞬間であった。

　又、コロビさんとは、「タゴール歌曲の夕べ」のコンサートの第５回に当る１９８９年から第２８回の
２０１１年まで、ずっと日印交流の場を取り持って頂き、おかげで長きに渡って共に歩むことができた。在
日ベンガル協会の皆様との交流も、掛替えのない宝となっている。

  　　　「　今や　私の時になった

      旅立ちの　扉を開けてください

    　私は眺め、出会い、光と影とで過ごしました

      それは　夢だと忘れさせてください

    　空は　はるかな歌で満ち、

      こころは　目に見えない国へ惹かれる

    　はるかさよ、麗しさよ、心の恋人への道を教えてください

      すべての覆いを取り去ってください　」

このタゴールの詩のように、この世とは比べようもない聖なる御方の住まうはるかな世界へ、旅立って行
かれたように思う。

  　　　「　一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。

    　しかし、もし死んだなら、豊かな実を結ぶようになる。　」

という聖句の言葉のように、コロビさんは、日本の地に、タゴールの世界とベンガルの文化の種蒔いて下さ
った。その実が日本で結ばれるのを、現世を超えた、果てしなく広い世界から、見守っておられることと思
う。 

                  ２０１８年８月１３日
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- 奥田　由香

フイフイコロビディ

お元気ですか

そちらでは、コルセットも要らなくなって、随分、体が楽になったことでしょう。

軽やかに、ほらスキップだってできるのよと、童心にかえって笑うあなたの横顔が見えます。

最後に別れたのは、四ツ谷の駅の橋の上だったのを覚えていますか？

DILAの新年会を、あなたは途中で抜け出してしまい、私は急いで降りて追いかけました、あなたに渡したかった靴下
を握りしめて。それは、ひと足遅れのクリスマスプレゼントで、もう遅れるわけにはいかなかったのです。何で靴下かっ
て、それは、私なりに色々考えたのです。だって、コロビディ、あなたは人にプレゼントするのは楽しげなのに、プレゼン
トを受け取るのがとっても下手でしたから。ゴムの柔らかな靴下なら、渋々でも受け取ってくれるだろうと思ったのです。
案の定、あなたはいつもの口癖で、「なんで、バカだね」と言うので、私は無理やり、あなたの黒い小さなカートの中に押
し込みました。橋の上で、そんなやり取りが、あなたとの最後になってしまうなんて。コロビディ、あの靴下は、少しは役に
たったのかしら。

それから、私たちは、ほら、紙の辞書を一緒に作ろうと燃えていた時期もありました。ベンガル語と日本語の、CDでな
く、紙媒体にこだわって。そうです、あなたは、何でも拘りというものがあって、正しくないものはダメ！正義と尊厳を重ん
じて、そのボーダーラインから少しでも外れると、コテンパでした。今だから言えますが、あなたは、とっても頑固なディデ
ィでしたよ。わかっています、私がこんな生意気なことを言っても、今ならあなたは許してくれるって。でも、私は今、あな
たのその頑固さを思い出すだけで、涙が溢れてくるのですよ。それが、丸ごとのあなただったから。頑固な奥に、深い愛
があったから。いつも、みんなのことを先に考えて、裏から支えてくれていました。あなたの優しさに触れなかった人はい
ません。私には、歌うことを、いつも励ましてくれましたね。「いいよ、どんどんやりなさい、ガンバレ、がんばれ」と。あなた
の声が聞こえます。あの辞書を完成できなかったのは残念だったけれど、それは、失礼ですがあなたにも一つ原因が
あって、作業に入るまでの序章が長く、長く、いざ取り掛かる頃には、終わりの時間がきてしまっていたのですから。で
もね、コロビディ、その序章こそ、私だけにくださった宝の時間でした。お転婆さんだった頃の思い出や、尊敬するお父
様のお話や、特に愛するベンガル語や文学の話には花が咲きましたね。はたまたお世話になっているケアマネジャー
さんには、厳しいお言葉も飛び出し、色々。あなたのストーリーは溢れ出したら、「jai hok、ところで」に辿り着くまで、まる
で、絵解き歌、Potuaの物語りのようでした。私たちの紙の辞書は、幻となりましたが、あなたとそうして笑い、過ごした時
間は、掛け替えがありません。

コロビディ、ところで、そちらでは、懐かしい皆さまと再会を果たされ、お忙しいことでしょう。奈良先生と笑顔で談笑さ
れるお二人が光に包まれて、とても眩しいです。コロビディ、でも、あなたがいなくなったとは思っていません。迷った時
には、あなたの笑顔か、あなたの雷か、いつもあなたを仰いでいます。どうか、諦めずに、ずっと今まで通り、私の、私た
ちのフイフイコロビディでいてください。

大丈夫、あなたの返信は、いつも心に届きます。ベンガル語のクラスもあなたの願いどおり、皆さんと頑張っていま
す。

そうそう、いただいた朱色のペンのインクが切れてしまい、昨日、入れ直したところです。このペンを持つと、何かパワ
ーを貰えるような気がするのです。

長くなりましたが、今日は、『オンジョリ』編集部の皆さんのお陰で、こうしてあなたと通信できて幸せでした。

大好きなコロビディ、アバル デカホベ。

感謝をこめて、由香より

追伸：宙に浮いた辞書をどうするか、あなたのメッセージを待ちたいと思います。  

শ্ররদ্ধ
～敬愛なるコロビ先生へ～



করবগীপ্ি, দতামাখক প্িখয় একেু স্্প্তচারণা করলাম, রার দকার িা, ভাল দথখকা ও প্রণাম প্িও । 
                                                                                               - ভাস্বতগী
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       - ভধাস�ক � ধার (��ন গ)

�ষ যধাধ অু্�সধাুযধাতক 

আমরা ২০০১ সাখল জাপাখি �াই ও ২০১৭ সাল প�্ন্ত প্িলাম । এই 
১৫/১৬ বিখর করবগীপ্ির সাখথ পপ্রচয় রপ্িষ্তায় পপ্রণত িয় । করবগীপ্ির 
স্খন্ প্ল�খত বখস এ�ি অসং�্ স্্প্ত মখি প্ভড় কখর আসখি । প্রথম 
দি�া িয় ২০০১ সাখলর ১৮ই আরষ্ দরংখকাপ্জ মপ্ন্দখর --- দিতাজগীর 
ভষ্মকলখসর পুখজাখত । আমাখির দিখ� এপ্রখয় এখস প্িখজই আলাপ 
করখলি এবং শ্ামলিা রগীতাপ্ি, দরৌতমিা রুমাপ্ি, দজ্াপ্তম্য়িা সগীতাপ্ি 
ও আরও অখিখকর সাখথ পপ্রচয় কপ্রখয় প্িখলি । তার প্কিু প্িখির 
মখধ্ই প্িল িমখস্ত ইপ্ন্ডয়ার অিুষ্াি । দস�াখি আবার দি�া । মা (আমার 
শ্বাশুরগী মা) এখসখিি শুখিই বলখলি বাপ্ড় আসখবি সুখ�ার ক’দর । মা 
মঞু্জপ্লকাপ্ির সাখথ দফাখি প্রায়ই রপে করখতি । দিশ দিখড় এখসখিি, 
জাপািগী ভাষা জািা দিই, তাই কথা বলার দলাক �ুঁজখতি, করবগীপ্িখক দপখয় 
দতা �ুব �ুশগী । দ��াখি �াই অিুষ্াি দিাত বা প্রিাস্াল দিাত, করবগীপ্ি 
অপ্ত অবশ্ই উপপ্স্ত থাকখতি এবং দবশগীর ভার সময়ই সব্প্রথম উপপ্স্ত 
িখতি । সময়ািুবত্গীতা করবগীপ্ির এক প্বখশষ গুণ প্িল । 

তার পর দথখক করবগীপ্ি প্রায়ই বাড়গীখত আসখতি ও মা �ুব �ুশগী 
িখতি । িুর্াপুখজাখত করবগীপ্ি রান্ার কাখজ বা চা বািাখিার কাখজ সািা�্ 
করখিি এোই প্রথম প্রথম দি�তাম, তািাড়া আপ্ায়িও করখতি । দসই 
বিরই প্ডখস্র মাখস সগীতাপ্ি দজ্াপ্তম্য়িা প্িল্গী প্ফখর দরখলি । তাই 
তাখির প্বিায় সম্ভাষণ জািাখিা দিাল । দস�াখিও করবগীপ্ির সাখথ দি�া । 
এরকম দিাে�াে রখরায়া জমাখয়ত অথবা অিুষ্াি থাকখলই অপ্ত অবশ্ই 
করবগীপ্ি থাকখতি । সকখলর সাখথ দ�ারাখ�ার রা�খত �ুব ভালবাসখতি, 
দফাি করখতি অথবা দি�া করখত দ�খতি । সমস্ত বাঙালগীখির কাখিই তাই 
করবগীপ্ির এক প্বখশষ স্াি আখি । 

করবগীপ্ির চপ্রখরির এক প্বখশষ প্িক প্িল চূড়ান্ত মখির দজার । 
শত শারগীপ্রক অসুপ্বধা ও বাধা সখ্বেও উপ্ি প্িখজর কত্খব্র অবখিলা 
কখরিপ্ি । দমরুিখডের অপাখরশখির পর দথখক করবগীপ্ির িাঁো চলা, বসা 
দশাওয়াখত অসুপ্বধা শুরু িখয়প্িল । প্কন্তু করবগীপ্ি দসসব অগ্রাি্ কখর সব 
জায়রাখতই দ�খতি । এই রকম মখির দজার �ুবই প্বরল । করবগীপ্ির 
সুপ্মষ্ রলা, আমরা মাখঝমখধ্ রাি রাইখত শুখিপ্ি । আমাখির আখর �ারা 
জাপাখি দথখকখিি তারা দতা প্িশ্চয়ই করবগীপ্ির রাি শুখিখিি । 

বাঙালগীরা িাড়াও করবগীপ্ির দবশ প্কিু অবাঙালগী এবং জাপাপ্ি বনু্ 
প্িখলি । শ্রীমতগী দতাখমাখকা �াখ্ সাি, আ�ুমা দসিখসই, িারা দসিখসই, 
ইউকা, দসৎসু ও আরও দবশ প্কিু শ্রখদ্য় মািুষখির সখগে করবগীপ্ির 
রপ্িষ্তা প্িল । তাঁখির সকখলর কথা বার বারই করবগীপ্ির কাখি শুিতাম । 
ভারতগীয় িূতাবাখস ��ি বাঙলা পড়াখত দ�খতি ত�ি িারিগীখির বাঙলা 
রািও প্শপ্�খয়খিি । বাঙালা ভাষাখক প্কভাখব আকষ্ণগীয় ও মখিাগ্রািগী করা 
�ায় দসসব প্িখয় িািারকম ভাবিাপ্চন্তা করখতি । 

করবগীপ্ি আকাসাকার বাড়গীখত ��ি প্িখলি ত�ি আমরা প্রায়ই 
একসাখথ দবড়াখত দ�তাম । এই রকম একপ্ে দবড়াখিার কথা মখি 
পড়খি । প্ব�্াত প্শপেগী ওকাকুরা দতিপ্শখির সংগ্রিশালা ইবারাপ্ক দকি’এ 
দরপ্িলাম, মা ও করবগীপ্ি সাখথ প্িখলি । এিাড়া প্পকাখসা’র প্মউপ্জয়াম 
দি�খত দরলাম । দস�াখিও করবগীপ্ি সাখথ । আমরা প্রায় প্রখত্ক শপ্ি 
রপ্ববার দবপ্রখয় পড়তাম ও অপ্ধকাংশ সময়ই করবগীপ্ি সাখথ থাকখতি । 
সারা রাস্তা রপে শুিখত শুিখত বা রাি শুিখত শুিখত �াওয়া দিাত । ২০০৮ 
সাখল আপ্ম বায়িা ধরলাম দ� রথ�ারিা দি�খত �াব । ত�ি কাওয়াসাপ্কখত 
রথ�ারিা দিাতিা, প্িপ্শকাসাইখয় দিাত । দসবির আবার আমার পা 
দভখঙপ্িল, তাই ত�ি রিাচ প্িখয় িাঁেপ্ি, প্বশ্ব �ুব একো রাজগী প্িলিা, 
করবগীপ্ি বলখলি, “চল্ , আমরা দিখ� আপ্স দকমি িয় এ�াখি” । অতএব 
আমাখির �াওয়া দিাল । প্িয়া আমার সাখথ সাখথ থাকখলা �াখত রিাচ প্িখয় 
পখড় িা �াই । দফরার পখথ করবগীপ্ি পুরগীর রপে, রখথর রপে, কলকাতার 

প্জপ্লপ্প-পাঁপড় ভাজার রপে আর উখড় িাকুরখির রপে দশািাখলি । করবগীপ্ি 
��িই আসখতি ত�িই িািাি রপে দশািাখতি । আমরা আসার আখর 
জাপাখি দকাথায় প্ক দিাত, কারা কারা প্িখলি, পুখজা প্কভাখব শুরু দিাল 
ইত্াপ্ি িািা প্রসগে । এই ভাখবই অখিখকর কথা শুখিপ্ি । �াখির িাম 
�ুব দবশগী শুখিপ্ি তারা িখলি প্শউলগীপ্ি ও কল্াণিা । ওিারা ত�ি 
আখমপ্রকায় । ওিাখির দমখয়র প্বখয়খত করবগীপ্ি দরখলি । ওিাখির সাখথ 
দ� �ুবই রপ্িষ্তা প্িল দসো দবাঝা দ�ত । করবগীপ্ি সকখলর বাড়গী দ�খতি 
ও দ�ারাখ�ার রা�খত ভালবাসখতি । সুপণ্ারা থাকত প্িখরা’দত, করবগীপ্ির 
বাড়গীর সবখচখয় কাখি । তাই ও�াখি প্রায়ই দ�খতি, আর আপ্মও ওখির 
বাড়গী প্রায়ই দ�তাম । তাই ও�াখিও করবগীপ্ির সাখথ দি�া দিাত । অপ্খির 
(সুপণ্ার দিখল) সাখথ আমাখির �ুব ভাল সময় কােত । 

আমাখির বাড়গী ��ি আসখতি ত�ি আপ্ম �প্ি রান্ারখর থাকতাম 
তািখল করবগীপ্ি বলখতি, “দি, সপ্জি দকখে প্িই” । দেপ্বখল বখস সপ্জি 
কােখত কােখত রপে দশািাখতি । আবার অখিক সময় একসাখথ বখস 
দেপ্লপ্ভশাখি প্সখিমাও দি�তাম । একবার কথা প্রসখগে জািখত পারলাম 
দ� নসয়ি মুজতবা আলগীর সাখথ করবগীখির রপ্িষ্তা আখি, করবগীপ্ি চাচা 
বখল ডাকখতি । আপ্ম দসই শুখি বললাম দ� আপ্ম ওিার দল�া �ুব 
ভালবাপ্স, অপূব্ দলখ�ি । ‘শবিম’ বইো �ুব পড়খত ইছিা করখি, প্কন্তু 
আমার কাখি দিই । দসই শুখি কলকাতা দথখক করবগীপ্ি আমার জি্ 
‘শবিম’ প্কখি এখি উপিার প্িখলি । বইপ্ে আমার কাখি স�খনে রখয়খি । 
করবগীপ্ির কাখি এত রপে শুখিপ্ি দ� দসসব প্লপ্পবদ্ করখল একো রপে-
সংকলি িখত পারত । প্কন্তু িুভ্ার্বশত তা আর িয়প্ি । আপ্ম দসলাই 
কপ্র দজখি প্িখজর দসলাই দমপ্শিো আমাখক প্িখয়প্িখলি, কারণ ত�ি 
করবগীপ্ি আর দসলাই করখত পারখিি িা িাখতর জি্ । দসলাই, প্চপ্িখল�া 
এসখব �ুব উৎসাি প্িখতি ও �ুশগী িখতি । 

প্িপ্ি দবিান্ত দসাসাইপ্ে’র (রামক্ষ্ণ প্মশি) প্রখত্কপ্ে প্মপ্েংখয় 
দ�খতি, দশখষর প্িখক �ুব সম্ভব আর পারখতি িা । এিাড়া ‘অঞ্জপ্ল’র প্রুফ 
প্রপ্ডংখয়র কাখজও আসখতি । আকাসাকার বাড়গী দিখড় দশখষর প্িখক দ� 
বাড়গীখত দরখলি দসপ্ে আমাখসর বাড়গী দথখক বহু িূখর প্িল, তাই �াতায়াত 
সিজ প্িলিা । তািাড়া অপাখরশখির পর দথখকই িাঁোচলাখতও অসুপ্বধা 
িপ্ছিল �প্িও করবগীপ্ি অগ্রাি্ করখতই চাইখতি । অত্ন্ত ি্ঢ়প্রপ্তজ্ঞ, 
স্বাধগীিখচতা ও দস্িশগীলা প্িখলি । জাপাখি প্রায় ৪৭/৪৮ বির প্িখলি, তাই 
এোই ওিার দিশ িখয় প্রখয়প্িল । শুখিপ্ি কলকাতায় প্রখয় ভাল লারত 
িা বখল বলখতি, “আপ্ম জাপাখি প্ফখর �াব, দতাখির দিশো ভাল িয়” । 
তা আর দিালিা, করবগীপ্ি ৭ই এপ্প্রল ২০১৮ সকলখক দিখড় পাপ্ড় প্িখলি 
অম্তধাখমর পখথ । �প্িও শারগীপ্রক ভাখব ওিার সাখথ আর দি�া িখবিা, 
প্কন্তু উপ্ি দথখক দরখলি আমাখির সকখলর অন্তখর প্চরপ্িখির জি্ । 



16 www.batj.orgAnjali

カラビさんとネイバリーの仲間たち

- ネイバリー

1999年12月31日深夜。私たちはインド・ジャイプルで新年を迎かえようとしていた。20世紀から21世紀への世紀の変
わり目を悠久の大地インドで見ようと集まったメンバーであった。「私たち」とは、ムカルジ・カラビさんと日本人（男性２
人、女性３人）の計６名のメンバーである。12月24日に日本を発ち、ムンバイ・アジャンタ・エローラを経てこの日ジャイプ
ルに辿り着いた。砂漠の入り口の町でのカウントダウンは花火も上がり大いに盛り上がった。年明けてニューデリーでコ
ルカタの実家に戻られるカラビさんと別れ帰国した、思いで深い旅であった。この旅の縁がカラビさんと私たちを繋ぎ、
以降、今回の訃報に接するまで続いた。

ハードな旅であったが当時のカラビさんはまだお元気で、アジャンタの石窟寺院の崖の道も颯爽と歩かれていた姿が
今でも思い出される。旅の途中では、インドの歴史や文化、人、シキタリなど丁寧に、時に厳しく教えてくださった。最初
の到着地ムンバイではドービー・ガート（巨大な洗濯場）にも連れ行かれて、後に「日本人を最初にそういう所を案内す
るとは」と、知人に言われたと聞くが、何でも見せようという彼女らしいセレクトであったのではないだろうか。

帰国後、私たちはインド人と日本人は隣人＝ネイバーという意味を込め「ネイバリー」というグループを結成し、バウル
の日本公演を計画した。インド本国や旅行会社との許可申請のやり取り、シャンティニケタンのバウルへの手紙のやり
取り等、日本語、ベンガル語、英語全てを分かるカラビさんの助言なくしては公演まで辿りつけなかったであろう。なか
でも、バウルの歌詞の意味を一つ一つ教えてくれ、日本人のバウル研究者を紹介してくれたのも彼女である。これらは
単にtranslateでなく、異文化を同時に理解する彼女の立場、存在が大きく、今さらながら感謝の念が湧いてくる。

2002年の公演は無事成功を収め、特に沖縄公演が印象深い。私たちもカラビさんも当時は仕事で日々忙しかったの
で旅行気分でのこの沖縄行きは、ことのほか楽しく、バウルと共にグラスボートに乗ったり、摩文仁の丘を訪れたりした。
カラビさんは若い頃一度、沖縄を訪れたことがあり、二度目の訪問であった。インドと似た南国のせいか、いつになくリラ
ックスされ、偏食の彼女が「ゴーヤは好き」とのことも初めて聞いた。

この公演の企画、実践を共にし、カラビさんという方は、自ら前面に出て多くを主張することはあまりしないが、一歩引
いた所から、物事を俯瞰して見られる方、という印象を深くした。終始、凛とした姿勢は崩れることはないが、それが堅苦
しいのではなく、お茶目な面も持ち、ユーモアも解する多彩な方であった。

以降も「英語教室」の講師をお願いし、グループでカラビさんから英語を教えてい頂いた。インドで教員免許を持つカ
ラビさんは教えることにはたけ、ある種の情熱を持っていらした。ただ、私たちの英語があまり上達せず、教室はいつも、
日印文化交流会の場と化し、そちらのほうの話は尽きなかった。この頃、ヒンドゥー教、インドの冠婚葬祭の事、法廷通
訳の仕事など随分多くのことを聞かせて頂いた。また、日本の時事、歴史にも強い興味を持たれていて、鋭い質問を受
けたりもした。

2009年の入院・脊椎管狭窄症手術の後から日常行動も仕事も制限され、随分辛い思いもされたことと思うが、律儀に
耐えていらしたようだ。我慢強い方であったのだと今思う。

　　　　　　　　　　　　　　　　＊

1970年に33歳で単身、日本に来日され以降46年間、休暇の里帰りを除いては日本を生きる場として選択してきたカ
ラビさん。70年代の日本といえば、まだ外国人の数も少なく、ご苦労も多々あったと思う。早期に日本の大学で日本語
をマスターされベンガル語講師、法廷通訳等を務めながら、インドと日本の文化的・人的架け橋として尽力されたと聞
く。

2016年、突然帰国の意思を聞いたときは衝撃だったが、いずれこういう時も来るのかと、心のどこかで予感もあったよ
うな気もする。でも、「また、必ず帰ってくるから」という言葉を信じ、願った。46数年間過ごした日本を発ち、インドへ帰ら
ざるを得なかったカラビさんの無念と、「インドに訪ねて行きますよ」と言って果たせなかった私たちの思いは交錯したま
まだ。

長きに渡る日本での生活の整理も、あの時のカラビさんの身体には大変なことであったと思う。それを支えたのが須
藤育子さんである。また育子さんはその後、コル
カタのカラビさん邸を訪ね、その報告を私たちに
送ってきてくれた。その一報が元気なカラビさんを
知る、最後となった。

心よりご冥福をお祈りします。

　　　　　　　ネイバリー

       （佐藤加代、永井雅子、黒瀬富志夫ほか）

2002年　バウルと築地本願寺にて

向かって左側
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         - Moon Panda

In Memoriam: Fui Fui 

I moved from Kolkata to Tokyo when I was three years 
old. Barely old enough to realize I was in a new country, what 
I missed most was having my extended family around. I was 
accustomed to having aunts and uncles, cousins, and various 
grandparents be a part of my daily life. Now, it was simply 
mom, dad, and me. 

I don’t recall exactly when I had first met Fui Fui, but every 
time I saw her, I felt nostalgic for home. To me, she was a friend, 
an honorary grandparent, and aside from my mom, one of the 
first female role models I had growing up. She was a smart, 
independent, and an extremely sociable lady. Fui Fui had this 
charm about her that drew both children and adults to gravitate 
towards her. When she would come to my house, she would 
strike up a conversation about the latest episode of Doraemon 
with me, while at the next second be seen discussing political 
differences between the Indian and Japanese governments 
with my parents.  

However, I think everyone enjoyed Fui Fui’s company 
most because she was a caring person. She knew that, like 
my family, many of us were lonely being away from home. 
Regardless of where we had come from, there was a part of 
us that was anxious about being in a new environment. She 

always took initiative to get to know new members of our 
community, making sure to connect with us not only during 
our many celebrations but also regularly throughout the year. 
She made that extra effort to make us feel comfortable in a 
new country, and she never asked for anything in return. Fui Fui 
has been an integral part of our life in Tokyo. She will be dearly 
missed but never forgotten.  

- Sneha Kundu, Grade X

My Memories of Fui Fui

I have known Karabi Aunty since I became part of the 
BATJ community, which was when I was born. But I never knew 
her as Karabi Aunty: I, along with most of the other kids in the 
community, knew her as ‘Fui Fui’. Most of my fondest memories 
at Durga Puja, Saraswati Puja, or any BATJ meeting in general 
involved Fui Fui. From a very young age she fascinated me. She 
might have been older than most of the adults around, but she 
was still very playful, and really did seem like she had the heart 
of a child. One of my most memorable impressions of her was 
when my friends and I would be playing and we would be called 
for lunch or dinner, Fui Fui would lure us into the dining hall by 
purring like a cat. The way she knew what would attract kids 
made her stand out amongst all the adults. 

 Another one of Fui Fui’s traits which I noticed and 
liked a lot was her knack for gift-giving. Every time my parents 
invited her over to our house she would bring the best presents 
for me, which I didn’t know I needed until I had received them. 
She was also one of the only guests I liked having over at my 
house. Usually I disliked when my parents invited people that 
were not my friends to our house, but Fui Fui was an exception. 
Something about her made me eager to see her whenever I 
went to BATJ gatherings. 

 As I grew older, I started asking my mom why Fui 
Fui was in Japan alone. She had apparently come here for a 
vacation in her thirties and liked this country enough to stay, 
learn the language and culture, and get a job here. She was 
studying Japanese and working jobs simultaneously. Because 

of her hard work, she had been living an independent life in 
Tokyo since then. This inspired me to want to be like her when 
I grow up. Maybe in the future I would like to move out of Japan 
or India and live alone without having to rely on anyone else, 
but still have people around me that love me, like what Fui Fui 
had.

 Though Fui Fui’s body is gone now, her presence will 
always be remembered for all of the right reasons. I will always 
remember her as the kind, playful woman who has inspired 
me to be hardworking and independent. And we, the BATJ 
community, will never be able to forget a glorious person like 
her, especially after how much she has contributed to us.    
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Fui Fui in my life 

       - Ashmita Paul (Tias) 10yrs

Do you know the girl name Rupsha? That’s me! I got that beautiful gift from Fui Fui when I was only 1 day old. She was 
the only one who called me by that name.

 She became a part of our family from the very beginning. She used to come to stay in our house for many occasions. 
Whenever we had some programmes in our house, she was the first to come and help us in all possible things. Whenever my 
father had to go for business trip, she used to stay in our house for a long time to give us comfort. Those are very precious times 
we spent with her.

 When I joined kindergarten, Fui Fui gifted me so many coloured pencils, pens and papers. Noticing my interest in toy 
cameras, she gifted me her own Polaroid camera, which I still have. 

Fui Fui always encouraged me for my dance and piano performances. She always tried to attend in our programmes, and 
when she cannot, she always called us and inquired about the programme. I remember that 2 years back, in the Rabindra Jayanti 
programme when I was playing Rabindra Sangeet in my piano, she became overjoyed that she started singing with the tune. It 
was an amazing experience, and I must say that she was a very good singer, which few people know about that.

It was the biggest surprise in my 10th birthday (last year) to receive a beautiful birthday card from Fui Fui. Though she was 
so far from Tokyo, sitting in Kolkata, she never forget my birthday. Last year in December, I visited her place with Hiya, Rocket 
Dada and Tinni Didi, and when she saw us, she was overwhelmed with smiles. Though she had lots of physical difficulties, she 
put all her effort to make us cheerful. It was a memorable day for all of us, though unfortunately was the last get-together with her.

Fui Fui was always helpful to others, cheering the kids with smiles, and she will be with us forever.  



Most of my friends were from school, family friends, or people from BATJ during my younger years. My vivid memories from 
childhood include, Durga Pujas, apple picking, a trip to Disneyland, many dinners, etc. and I remember seeing Fuifui in most, if 
not all these events. She was an embodiment of the BATJ spirit.

Although it’s quite cliche, Fuifui was there from the time I was born. She’s seen me through my infancy, adolescence, and 
into my teenage years. Although I have no memory of this, she visited me after my mother gave birth to me. I never had the 
opportunity to thank her for passing by, but I really appreciate the time she devoted towards me, for that day, and every other 
time she met me.

One seemingly random day, a decade before today, my family and Fuifui went to watch Madagascar, the movie. Although 
I don’t remember the movie too well, I remember her saying funny things about the characters and calling me Alex from that 
day onwards.

Along with these occasional meetings outside the house, she came over many times. For a few months, she attempted to 
teach my naughty self written Bengali. She would have the lessons in such a way that I would look forward to her visiting again. 
One of these days, we came across Disney’s Pedro. From then on my name changed from Alex to Pedro. For those unfamiliar, 
Pedro is a plane, who has a “Mama” and “Papa” as well. 

The Bengali lessons died out after a while, and she would come over once every few months for tea. The stories she 
would say at the table were always very intriguing. Mostly, she would talk about happenings related to the Japanese police, as 
she worked there as an interpreter.

It would never feel like I hadn’t seen her for a long time. Fuifui came to every Puja rehearsal, meeting, or get together. She 
would be there with her whistle overseeing the kids when the parents would say “baccha ra khete esho”. She truly embodied 
the quote, “...people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them 
feel.” Being around Fuifui was always an enjoyable experience full of laughter and I will miss that.   
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Fuifui

       - Nishant Chanda, Grade XII

Anjali
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       - লেশনধাথ �ধাি

ষেেকলি 

একাই �ুদ্ কখর দরখল 
সারা জগীবি ভর,
সবাই দতামার কাখির মািুষ 
দিইখতা আপি পর । 
তবু... মখির মািুষ দকউ িখলািা 
একলা প্িখল পাপ্র,
প্ক অপ্ভমাি বুখকর মাখঝ 
লুপ্কখয়প্িখল ভারগী । 

আমরা সবাই দতামার কাখি 
তুই দতাকাপ্রর িখল,
দস্ি ভাখলাবাসার পরশ 
দপখয়প্ি প্রপ্ত পখল । 
��ি দ�থায় ডাক পখড়খি
 সবার আখর তুপ্ম,
দপঁখি দরখিা...িায় প্িখয়ি
  িখয়খিা উি্মগী । 

দতামার কাখি রপেিখল
 শুখিপ্ি কত কথা,
িগীর্ প্রবাস জগীবি দতামার
  কতই িা অপ্ভজ্ঞতা । 
িখরক রকম মজার কথায়
 ভরা দতামার ঝুপ্ল,
তবু িয়প্ি দশািা দকমি কখর 
  দকখেখি সখন্্গুপ্ল । 
��ি তুপ্ম কাখজর দশখষ 
 প্ফখরি একলা রখর
দকউপ্ক দকাথাও রয়প্ি বখস
  দতামায় মখি কখর?

এমি আখরা অখিক কথাই
 িখব িা আর জািা,
তুপ্ম এ�ি িগীল আকাখশ 
  দমখল প্িখয়ি ডািা । 
পাপ্র প্িখল দতপান্তখরর
 দকাি দস প্িরুখদেখশ,
জাপ্ি প্িক দপঁখি দরখিা
  সব দপখয়প্ির দিখশ ।।  
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       - �ণিকগধা েধাধরিচসণ েক

����ধা (ষেেকলি ��ধাুধাধ ভধারিধারের�)

স�্তার দকাখিা বয়স িয়িা-
চশমার কাঁচ, বগীয়াখরর ক্াি,
প্সরাখরখের দধাঁয়া দমাড়া স্্প্ত

বার বার এঁখক দিয় দসই মু� দসই িাপ্স
ধগীর পাখয় চখল �াওয়া রপ্ত । 

স�্তার দকাখিা বয়স িয়িা-
কত কথা কত রাি,

সি্ দিওয়া অপরাধগীর বয়াি
প্ক্া ি্ত্িােক শ্ামা-
আড্ামু�প্রত সখন্্রা-

আর তাপ্র ডািা ভর কখর
প্স্গ্ধ রাপ্রির িামা-

আজ দসই প্িিগুখলা রুখর দফখর
 আখলা-আঁধাপ্রর ওপাখর

এপাখর স্্প্তর জে, প্বষন্তার অিুভব
স�্তাই �ঁুখজ শুধু দফখর । 

স�্তার দকাখিা বয়স িয়িা-
তবু বয়স দকখড় দিয় স�্তা

প্িখয় �ায় দকাি িুখর 
অজািার িায়াপথ ধখর

জগীবখির আবত্ি প্িখজর প্িয়খম । 
তার সাখথ প্মখশ �াওয়া 

দসই রাি দসই স্বর দ�ি �ুব দচিা-
“ওখরা দডখকািা দমাখর দডখকািা” । 
স্্প্তর দরামনিি স�্তার অিুরণি

একবুক জল থই থই
শুধু তুপ্ম ভাখলা দথখকা
সব ব্াথা পার িখয় 

আমাখির প্প্রয় ফুইফুই । 



শ্রদ্ধাঞ্জলি
(স্ল�টণ কু থধাষ)

স্বর্গীয় দভালািাথ পাল
প্রয়াণ  ১৫ই দফব্রুয়ারগী, ২০১৮

প্রয়াত দভালািাথ পাখলর (দভালা, দভালািা, বা পাল সাি িাখম দবপ্শ পপ্রপ্চত) জন্ম ভারখতর পপ্শ্চমবগে রাখজ্র বিরাঁখত । 
প্তপ্ি আই আই প্ে �ররপুর দথখক ইখলক্ট্রপ্িক্স এন্ড কমু্প্িখকশন্স এ স্াতখকাত্তর প্ডগ্রগী লাভ কখরি । কম্জগীবখি প্তপ্ি প্বশ্বপ্ব�্াত 
দকাম্পািগী Motorola-র জাপাখির সফেওয়্ার প্বভার প্রপ্তষ্া কখরি এবং তার ম্াখিপ্জং প্ডখরক্টর পখি বিাল িি । এর কখয়ক 
বির পর ভারখত প্ফখর প্রখয় প্তপ্ি Srishti ESDM িাখম একপ্ে স্টাে্ আপ দকাম্পািগী প্রপ্তষ্া কখরি । এই প্রপ্তষ্ািপ্ে Digital 
India িামক সরকারগী কম্সূচগীর সংপ্লিষ্ এক সম্াপ্িত উখি্ার বিারা প্িব্াপ্চত প্রথম িশপ্ে দশ্রষ্ উখি্াখরর তাপ্লকায় অন্তভ্ুক্ত িয় । 
এই কারখণ ভারখতর সাখবক দপ্রপ্সখডটে শ্রী�ুক্ত প্রণব মুখ�াপাধ্াখয়র কাি দথখক প্রশংসা পরিও লাভ কখরি । IEEE র ব্াগোখলার 
শা�ার প্শপেসঙ্কান্ত প্বভাখরর সভাপপ্ত, এবং কমু্প্িখকশন্স দসাসাইেগীর ভাইস দচয়ারম্াি পখি প্ি�ুক্ত িি । এিাড়াও , আই আই প্ে 
�ররপুর, AA Bangalore, IITACB, , এবং Indo-Japan Chamber of Commerce এর সাখথ সপ্রিয়ভাখব জপ্ড়ত প্িখলি । 

Late Bholanath Pal (fondly called as Bhola, Bholada or Pal San) was born in Bongaon, West Bengal, India. 
He was an M.Tech in Electronics & Communication from IIT Kharagpur. He was the founding Managing Director of 
Motorola’s software unit in Japan. After returning to India he founded Srishti ESDM, which was selected in top 10 
startup for the prestigious Intel’s Innovate for Digital India program. For this initiative, he also gained accolades from 
the then President of India Mr. Pranab Mukherjee. He held industry chair in IEEE Bangalore section and vice-chairman 
of communications society chapter, executive positions – IIT Kharagpur AA Bangalore, IITACB, and Indo-Japan 
Chamber of Commerce.  
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At a Temple
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Bholanath Pal (B.N. PAL) 

       - Sushmita Pal

Over the last 4 decades, BN Pal donned many hats: extraordinary pioneer, energetic entrepreneur, loving husband, 
inspirational father, and warm hearted friend. His sad demise will be regretted but his impact will remain long in the memory.

He was born in Bongaon, an unassuming village in West Bengal just a stone’s throw away from the Bangladesh border. 
Many kids in the village idolize him, as he was the first person from his village to go to any IIT, namely IIT-Kharagpur for an M.Tech 
in Electronics & Communication. 

During the pre-smartphone era, his leadership in developing India’s own smartcard-payphones led to the famous STD/ISD 
booth concept that revolutionized the communication scenario of rural and semi-urban areas. Then, realizing the pain of accessing 
one’s own money at the time, his next attempt was to bring 24x7 Banking to India by developing India’s first Indigenous ATM 
through the concept of ‘Swadhan’. After successfully setting up Motorola’s software unit in Tokyo as the Founding MD, he came 
full circle after returning to India with a mission to serve the vast population of underprivileged India using emerging technology 
platforms like AADHAAR for direct benefit transfers that ensure subsidies reach to those that are entitled to it with zero leakage. 
Srishti ESDM, the name of the endeavor, was a top 10 startup for the prestigious Intel’s Innovate for Digital India program, which 
culminated in him gaining accolades from President of India (at the time) Mr. Pranab Mukherjee.

BN Pal also consolidated himself as an industry thought leader by holding positions such as industry chair in IEEE Bangalore 
section and vice-chairman of communications society chapter , executive positions – IIT Kharagpur AA Bangalore, IITACB, , 
Indo-Japan Chamber of Commerce and Industries – to name a few. 

From relative financial modesty to traversing countries like Japan, he truly lived up to his potential. His story should be seen 
as benchmark for other dreamers – nothing is beyond reach if you have the energy to apply yourself.

A true family man full of positive energy, he was friendly, gentle, kind, ethical and disciplined while maintaining an impeccable 
sense of humor.

His hobbies were gardening, golf, yoga, taking guests for trips long and short (especially on a short tour covering all the 
temples in near proximity to his Bangalore home). 

While he is greatly missed by family members, relatives, friends and professionals, what cannot be denied is that he lived 
a full life.  
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A Meditation on Legacy 

       - Shoubhik Pal

Anjali

When I think about 2018 so far as a whole, two specific 
days jump out. The first was February 2nd, which marked the 
midway point of my 20s (my 25th birthday, if that wasn’t clear). 
If you round up (which most people do), I was closer to 30 than 
20. Along with this came constant internal questioning about 
where I am and where I see myself going. This is around the 
age where you not only look at the future but start to look at the 
past with surgical analysis on what you could’ve done better. 
(No coincidence that I’ve started losing some hair recently - 
presumably over all this deliberation.)

Then came February 15th, when my dad, Bholanath Pal, 
suddenly passed away. Even today, a small part of me believes 
I’m living in a Kafkaesque nightmare, waiting for someone to 
wake me up to normality. People constantly speak about 
freezing time and retaining that elusive ‘fountain of youth’. For 
me, the best part about 2018 is that it’s going by really fast. 
After superficially getting over the shock and what his death 
entailed for me and my mother, I started to muse more and 
more about the vague concept of ‘legacy’.

My father was born in Bongaon, a stone’s throw away 
from West Bengal’s border with Bangladesh. Within this 
inconspicuous hamlet, he established himself in its folklore by 
being the first person to go to IIT-Kharagpur. What stunned 
me when I went back there for his last rites was the amount 
of kids (mainly interested in engineering) who looked up to 
him as a barometer for their success. He achieved it all in his 
professional career, working for trendsetting organizations and 
gaining admirers from Mumbai to Tokyo.

All throughout my life, I’ve had to deal with comments 
from uncles and aunties who saw me merely at face value and 
claimed ‘he’s going to be as big as his dad’ one day. I’ll admit, 
in some instances, I got mildly annoyed at the sentiment only 
because it came from an intangible place. My father was a 
pioneer in electronics; I’m at a nascent stage in my advertising 
career. By logic, my aim should be to parallel the likes of David 
Ogilvy, Dale Carnegie and Steve Jobs. Comparing my present 
and future achievements to those of my father would’ve only 
made sense if I’d decided to pursue my fleeting flings with 
physics and computer science. Those relationships came to 
an end in 12th grade for the former, 10th for the latter.

In terms of trajectory too, there was no parallel for me 
to link. My father rose from rural settings to become a titan 
in his industry. I was born in privilege, able to experience the 
best in lifestyle and education because of how well-off he 
was. If his trajectory was to uplift himself from obscurity to 
supreme financial stability, is it my prerogative to elevate that 
to becoming uber rich, a .1%er? Do these questions even have 
a clear answer?

I slowly realized that such comparisons based on 
accomplishment have the ability to cripple my life if I let it. 
Instead, I delved into how he was as a person for inspiration. 
As most of you will allude to, he was an extremely vibrant 
personality and the epitome of pure energy. This quality was 
there even in his last days – he insisted on going to yoga 
everyday even when he was primarily breathing from an oxygen 
tank. He lit up every room he was in through his humorous 
personality and conviction of thought. What still astounds me, 
since I was privy to it at a personal level, was his discipline. 
He woke up daily to perfectly maintain our garden for years, 
delighting our guests by giving them fruits grown in it. And even 
though he had a tough exterior, he was infinitely kind, always 

willing to help out family and friends in any means necessary.
I then realized that legacy is easily misconstrued as merely 

an accumulation of one’s professional achievements and the 
expectation of kin to match or one-up that. There’s a reason 
Kevin Spacey won’t be looked at in history well even though 
he is objectively a once-in-a-generation thespian. What made 
my father unforgettable was how he matched his achievements 
with his unique personality. The old adage of ‘greatness comes 
from goodness’ now has a lot more heft for me.

And so, every day, I try my best to imbibe his greatest 
qualities as person, in all the little things (going to the gym every 
day to develop discipline, attempting to make every interaction 
with others positive). His death, while truly tragic, has given me 
a marker to eliminate any complacency. It’s the sad truth that he 
didn’t see me at my professional and personal peak before he 
passed away, but that shouldn’t hinder me from achieving the 
most I can. My dad wanted me to make something of myself, 
settle down and give him grandchildren one day; the sadness 
of that never coming to fruition makes it that much important 
to me that my mother sees it one day.

Will kids one day look up to me with the same reverence 
they looked at my dad? The jury’s still out, but I intend to put all 
my efforts into it. RIP Dad; I hope I live up to your indomitable 
spirit.   
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       - েঞ্জন  গ

�কেরন য� �ূ�ধা াি নধা �ধােধা, �ধালন �া �ধালন �ধাও াধ লন াধােধা 

�ার কাখি জগীবি একো স্বপ্ন, এবং দস স্বপ্নখক বাস্তবাপ্য়ত করার জি্ �ার প্রখচষ্া প্ি�াি ও প্িরলস, অি্খষ্র প্ল�খি দসই জগীবি �প্ি অকাখল 
ঝখর পখড় �ায় তখব তা বড়ই দবিিািায়ক । সবপ্কিুই দকমি দ�ি অথ্িগীি বখল মখি িয় । ফুল ��ি এক এক কখর তার পাপপ্ড় দমখল ধখর, রূখপ, 
রখন্ ��ি তার মাধুরগী পূণ্ প্বকপ্শত িয়, ত�ি দসই লাবখণ্ পূণ্ প্রাখণর প্ভতর অিায়াখস অিুভূত িয় ঈশ্বখরর ইছিার প্রকাশ । প্কন্তু দসই ফুল �প্ি 
পূণ্তা প্রাপ্প্তর আখরই ঝখর পখড় ধরণগীখত ত�ি িুখব্াধ্ িখয় ওখি ঈশ্বখরর লগীলা । বারবার মখি িয় দসই জগীবখির পপ্রপূণ্তার মধ্ প্িখয় প্িশ্চয় স্প্ষ্ 
িত দপ্ররণার আর এক িতুি ইপ্তিাস । 

দভালািাথ পাল, আমাখির সকখলর প্প্রয় দভালা ১৫ই দফব্রুয়ারগী, ২০১৮ প্প্থবগীর মায়া ত্ার কখর চখল দরল প্চরশাপ্ন্তর অম্তধাখম । প্র�র বুপ্দ্মাি, 
উৎসাখি ভরপুর, প্িম্ল আিন্দরখস সিাই উৎফুল্, এবং বনু্বৎসল দভালা এমিই একপ্ে চাপ্রপ্রিক রিখির মািুষ প্িল �ার প্রপ্ত �ুরপৎ ভাখলাবাসা, মমতা 
ও প্িভ্রশগীলতার জন্ম দিওয়াোই অত্ন্ত স্বাভাপ্বক । তাই দভালার সাখথ অপ্ত সিখজই সকখলর রখড় উখিপ্িল প্রগীপ্ত, দসৌিাি্্, ও প্িভ্রশগীল বনু্খত্বর 
সম্পক্ । দভালা কম্সূখরি সপপ্রবার জাপাখি আখস ২০০০ সাখল এবং ২০০৭ এ ভারখত প্ফখর �ায় । দভালা জাপাখি আসার অপে প্িখির মখধ্ই ওর 
সাখথ পপ্রচয় এবং দসই পপ্রচয় রিমশঃ ি্ঢ় দথখক ি্ঢ়তর িখত থাখক প্বখশষত দভালারই গুখণ । অপ্ত অিায়াখস দভালা জয় কখর প্িখয়প্িল জাপাি প্রবাসগী 
বাগোলগীখির মি । একোিা কখয়ক বির অঞ্জপ্ল পপ্রিকার সম্পািিা িাড়াও, সাংস্্প্তক অিুষ্াখি সপ্রিয় ভূপ্মকা পালি কখর বাঙালগী সমাখজর দকন্দ্রপ্বনু্দখত 
প্িখজর স্াি কখর প্িখয়প্িল । জাপাি দিখড় চখল �াওয়ার পখরও বনু্খির সাখথ দসই দ�ারাখ�ার অকু্ষণ্ণ থাখক । 

দভালা আমার ভ্াত্প্রপ্তম প্িল এবং ওর সাখথ আমার বন্খির সূরি প্িল একাপ্ধক । আমরা িুজখি প্মখল িতুি ব্বসার স্বপ্ন দিখ�প্ি । এখক 
অপরখক সািা�্ করার দচষ্া কখরপ্ি । দভালা জাপাখি এখস আমাখির বাপ্ড়খত রাত কাপ্েখয়খি, আপ্মও ব্াগোখলাখর প্রখয় ওর বাপ্ড়খত উখিপ্ি । দভালার 
আপ্তখথয়তা দভালবার িয় । ব্াগোখলার শিখর ��ি প্রখয়প্ি ত�ি প্ক অপপ্রসগীম উৎসাি প্িখয় আমাখক সািা�্ করার দচষ্া কখরখি । বাগোখলাখর একো 
ফ্্াে দকিার ব্াপাখর ওর কাি দথখক দ� সািা�্ দপখয়প্ি তার জি্ আপ্ম ওর কাখি প্বখশষভাখব ক্তজ্ঞ । 

দভালার সারল্ আমাখক সবখচখয় দবপ্শ মুগ্ধ করত । একো দিাে রপে বপ্ল । আমরা অখিখক প্মখল একবার সপ্তািাখন্ত িুপ্ে কাোখত মঞু্জপ্লকাপ্ির 
(মঞু্জপ্লকা িািাপ্র) িাসুর বাপ্ড়খত প্রখয়প্িলাম । দভালাও সপপ্রবার প্রখয়প্িল । সখন্্খবলায় ওর ইখছি িল কাখির ওিখসখি �াখব স্াি করখত । ও 
প্জজ্ঞাসা করখত লারল সখগে দক দক �াখব । আর দকউ ইখছি প্রকাশ িা করাখত ও আমাখক �াওয়ার জি্ অিুখরাধ করখত লারল । আপ্ম রাজগী িখয় 
দরলাম । ও রাড়গী চাপ্লখয় প্িখয় দরল । সমস্াো দিাল ও�াখি দপৌিাখিার পর । িিাৎ কখর আমার সামখি প্বব্রে িওয়ার লজ্াো ত�ি অিুভব করখত 
শুরু করল । দশষ প�্ন্ত এই রফা দিাল আমরা একসাখথ এক দচৌবাচ্ায় ঢুকখবা িা �াখত কখর আমরা অস্বপ্স্তকর পপ্রপ্স্প্তর সমু্�গীি িা িই । 

আর একো রপে মখি পড়খি । একবার আমরা জাপাখির একো এরপ্জপ্বশখি দ�ারিাি কপ্র । Indian Pavillion এ আমাখির বুথ । প্তিপ্িি 
ধখর চলল দসই এরপ্জপ্বশি । এই অিুিাখি ভারত দথখক আসা অি্ সব বুখথখির দলাকজিখির সাখথ দভালা এমি আলাপ জপ্মখয় দফলল দ� ওখকই 
সবাই দিতা বখল দমখি প্িল । ও ত�ি আর শুধু প্িখজর বুখথর জি্ই দ� দলাক ডাকাডাপ্ক করখি তাই িয় আশপাখশর অি্াি্ ভারতগীয় বুখথর জখি্ও 
একই কাজ করখত লারল । সবাই �ুব �ুপ্শ । এমি উিার দলাক প্ক সিখজ পাওয়া �ায়?  

দভালার ব্প্ক্তরত এবং কম্জগীবখি অখিক সাফল্ এখসখি । দসইসব সাফল্ ক�িও দভালাখক প্িজস্ব দমৌপ্লক গুখণর দথখক প্বচু্ত করখত পাখর 
প্ি । আবার ক�িও িতাশাব্ঞ্জক পপ্রপ্স্প্তর সমু্�গীি িখলও প্রবল আত্প্বশ্বাখসর দজাখর রুখর িাঁপ্ড়খয়খি । সখব্াপপ্র দভালা প্িল প্শশুসুলভ সারখল্র 
প্রপ্তমূপ্ত্ �া দভালাখক সকখলর দথখক স্বতন্ত্র কখরখি । 

ঈশ্বর দভালার ্রেগী সুপ্স্তা এবং একমারি সন্তাি দশৌপ্ভকখক এই অপূরণগীয় দশাক সি্ করবার ক্ষমতা প্িি, কায়মখিাবাখক্ এই প্রাথ্িা কপ্র । 
দশৌপ্ভক, দভালা ও সুপ্স্তার সুখ�ার্ সন্তাি । তাই আমার ি্ঢ় প্বশ্বাস দভালার পরম্পরা দশৌপ্ভখকর মখধ্ স�খনে রপ্ক্ষত িখব এবং পুরণ িখব সকল স্বপ্ন । 

দভালার আত্ার প্চরশাপ্ন্ত কামিা কপ্র ।।  



28 www.batj.orgAnjali

নধা- �ভধািধা ষথধা 

       - �ধন্ত ল�নাধা

এক একজি মািুষ মখির প্ভতখর এমি এক  িাপ দফখল �ায় দ� 
তার কথা আমরা প্কিুখতই ভুলখত পাপ্র িা । আমাখির দভালা প্িল এমিই 
এক চপ্ররি ।

2001 সাখলর জুলাই মাস । আমার ্রেগী, পাপ্পয়া ও আমাখির িুই 
দমখয়খক প্িখয় আপ্ম ত�ি চাকুপ্র সূখরি সি্ কলকাতা দথখক দোপ্কও 
এখসপ্ি । িতুি দিশ, িতুি পপ্রখবশ, তার ওপর অজািা ভাষার ব্বধাি । 
আখস্ত আখস্ত সবার সখগে পপ্রচয় িখছি ভারতগীয় িূতাবাখসর আপ্ধকাপ্রক 
ও শিখরর অি্াি্ বাপ্সন্দাখির সখগে । ওখির মুখ� জািখত পারলাম 
দ� দোপ্কওখত  বাংলাভাষগী দির একপ্ে সপ্রিয় সপ্মপ্ত রখয়খি, দবগেপ্ল 
এখসাপ্সখয়শি অফ দোপ্কও জাপাি (BATJ), �ার সিস্রা প্বখশ্বর ও 
বপ্িব্খগের অি্াি্ জায়রার মখতা জাপাখির রাজধািগীখতও প্রপ্ত বির 
িুর্াপূখজা ও অি্াি্ সাংস্্প্তক অিুষ্াি কখর থাখকি । আলাপ িল  BATJ 
এর উখি্াক্তাব্ন্দ, শ্ামলিা ও রগীতা কর, রনজি ও রুমা গুপ্ত, করবগীপ্ি, 
সুখিবখির সখগে, �াখির উৎসাখি ও পপ্রশ্রখম দসই আপ্শর িশক দথখক 
এই সপ্মপ্তর পথ চলার শুরু । ওখির সখস্ি আহ্াখি ক�ি দ� আমরাও 
BATJ এর সখগে রভগীর ভাখব জপ্ড়খয় পড়লাম তা আর এ�ি মখি দিই ।  

এ রকমই এক অিুষ্াখি দভালার সখগে আমার আলাপ । ওর সিজ 
সুন্দর ব্বিার, সিা িাস্ময় মু� ও প্রাখণাছিল  স্বভাব, ভাখলা িা দলখর 
উপায় দিই । দভালার  একো সিজাত প্রপ্তভা প্িল, মািুষজিখির ও 
�ুব তাড়াতাপ্ড় আপি কখর প্িখত পারখতা । িতুি আলাখপও মখি িখতা 
কতপ্িখির পপ্রচয় । অতোই  ভাখলা দলখরপ্িল ওর ্রেগী, সুপ্স্তা আর 
ওখির দিখল প্চনকুর সাখথ কথা বখল ।   ওরা প্িল একো িাপ্স�ুপ্শ 
পপ্রবাখরর  জলজ্ান্ত উিািরণ । স্বামগী-্রেগীর  অপ্তপ্থবৎসলতার পপ্রচয় 
পাওয়া দ�ত ওখির আজাবু জুবাখির বাপ্ড়খত আড্ার আসখর । দভালা 
িাপ্স-মস্রা আর দশারখরাল করখত �ুব ভাখলা বাসত । প্কন্তু কাখজর সময় 
এখকবাখর উখ্া, প্িঃশখদে কাজ করত ।   BATJ এর দ� দকাি কাখজই 
দভালা এপ্রখয় আসত । স্বামগী দমধসািন্দ মিারাখজর জুপ্শর আশ্রখমর 
কালগীপুখজার অিুষ্াখিও দভালার একো গুরুত্বপূণ্ ভূপ্মকা থাকত । 

উপখর BATJ সখগে জপ্ড়ত �াখির িাম কখরপ্ি, এিাড়াও  আমাখির 
সমকালগীি দোপ্কওখত আর �াখির দপখয়প্িলাম, -দশৌপ্ভক, শতরূপা, 
দিবাপ্শস, প্িখবপ্িতা, পুলক, পাপ্পয়া, সমুরে, দমৌসুমগী, প্বশ্ব, ভাস্বতগী, 
তথারত, দসৌরতা, রনজি িাস দিব, অবপ্ন্তকা, অলক্, বাবপ্ল (প্বশ্বাস 
করখত কষ্ িয় দ� ও আর আমাখির মখধ্ দিই), শ্াম, সুলতা, সনজগীব, 

প্মতা, অপ্িব্াণ, শ্রাবণগী, সুিগীপ্তা, ইন্দ্রিগীল, মনজুপ্লকাপ্ি, সমখরশ ধর, ও 
আখরা অখিখক (�াখির আলািা ভাখব িাম করখত পারলাম িা) - তাখির 
কথাও দভালার প্রসখগে মখি আসখি । সবার সখগে আড্ায়, রাখি, রখপে, 
অত্ন্ত আিখন্দ চারবির কাপ্েখয় 2005 সাখলর দশখষর প্িখক আমরা 
ভারখত প্ফখর এলাম ।   দভালারাও দবাধিয় ঐরকম সমখয়ই জাপাখির 
পাে গুপ্েখয় ব্াগোখলাখর প্ফখর এল ।  

তারপর দবশ প্কিু প্িি দভালার সখগে দকাি দ�ারাখ�ার প্িল িা ।   
আমরা িুজিাই প্িখজখির জগীবি প্িখয় ব্স্ত িখয় পখড়প্িলাম । ক্বপ্চত্ 
কিাপ্চত্ দফাখি কথা িত ।   2010 সাখল আপ্ম মু্াই চখল আসার পখর 
দভালার সখগে আবার িতুি কখর দ�ারাখ�ার রখড় ওখি । দভালা ত�ি 
প্িক কখরখি আর চাকপ্র িয়, প্িখজ প্কিু করখত িখব । এ প্বষখয় প্রায়ই 
আমাখির কথা িত ।    ইপ্তমখধ্  দভালা ‘স্প্ষ্’ িাখম তার প্িখজর প্রপ্তষ্াি 
নতপ্র কখর দফখলখি �ার প্িকািা প্িল  বাগোখলাখরর Indian Institute 
of Information Technology (IIIT)র Innovation Centre. দভালা 
��িই মু্াই আসত আমার সখগে দি�া করার দচষ্া করত আর ওর 
কাখজর প্বষখয় িািাি আলাপ আখলাচিা করত । আপ্মও কাখজর সুবাখি 
ব্াগোখলার দরখল দভালার বাপ্ড় ও অপ্ফস প্রখয়প্ি । ওর সাখথ রামক্ষ্ণ 
মি, লালবার আর প্েপুর সামার প্াখলস রুখর দবড়াবার স্্প্ত মখি দরঁখথ 
আখি । এ�াখি জাপ্িখয় রাপ্� দভালার প্রপ্তষ্াি 2015 সাখল one of the 
top 10 innovative company for Digital India  প্িখসব ভারখতর 
রাষ্ট্রপপ্তর স্বগীক্প্ত লাভ কখরপ্িল । ওর কাজকম্ ভাখলাই এখরাপ্ছিল । 
স্প্ষ্র নতপ্র �ন্ত্রপ্ে - �ার িাম প্িখয়প্িল PayHind- 2017 সাখলর দশখষর 
প্িখক বাজাখর আসার অখপক্ষায় প্িল ।  

এ বিখরর দরাড়ার প্িখক দভালা ওর িিাৎ অসুস্ িবার  কথা 
জািাল । িাসপাতাল দথখক সুস্ িখয় িাড়া দপখয় বাপ্ড়  দথখকই কাজকম্ 
করপ্িল ত�ি । ওর কাি দথখক   দশষ বাখরর মখতা 26দশ জািুয়াপ্র 
একো দমখসজ দপখয়প্িলাম । তার প্কিু প্িি পখরই দভালা আকপ্স্ক ভাখব 
আবার অসুস্ িখয় প্কিু বুখঝ উিবার আখরই  সবাইখক দিখড় চখল দরল ।  

BATJএর সখগে �ারা জপ্ড়ত তাখির কাখি এ বিরো সপ্ত্ই �ুব 
িুঃ�জিক । দভালার চখল �াওয়ার প্কিু  পখরই আমরা আমাখির সবার 
প্প্রয় করবগীপ্িখক িাপ্রখয়প্ি । তখব িুঃ� করব িা; দকিিা দচা� বন্ 
করখলই ওখির িাপ্স মুখ�র কথাই মখি পখড় । আমরা দস ভাখবই ওখির 
মখি রা�ব ।   “ .... ও দসই দচাখ�র দি�া, প্রাখণর কথা, দস প্ক দভালা 
�ায়!" 
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Rememberance 

       - Ranjan Dasdeb

Back in the year 2000 summer I met Bhola at the Vivekananda Birth Anniversary and instantly became family friends. To 
be honest, I have never met a guy so humble, honest, gentle, humorous and a charming personality who was also one of the 
the Director of the then Motorola, Japan.

Afterward, during his five years of tenure in Tokyo, he was also a dedicated member of BATJ, rendering his apartment at 
Moto Azabu for numerous meetings and parties and was active in various capacities. Most surprisingly, he was also shown his 
prowess as a drama actor by performing in a drama during the BATJ Durga Puja. Bhola was liked by our senior as well as junior 
members of BATJ by his modest and charming behavior.

One instance I should share as I have personally involved was, after he left for India, I happened to have a business trip to 
Bangalore. I was seeking his advice for a hotel nearby to his residence but he was adamant and rather forced me to stay in his 
residence instead. Such was his personality.    

Finally, we will never forget the presents he brought for all the contemporary members and their family members of BATJ 
each time he visited Japan afterwards. 

No words to console Sushmita, Shoubhik and other bereaved family members for the early demise of our true friend.    

May his soul rest in peace.          
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My Memory and Friendship with Pal-san 

       - Yukio Takeyari

Anjali

I met Mr. BN Pal (I call him Pal san in Japanese way) in Bangalore about 10 years back and became a very good friend 
since then.

In 2008, I was transferred to Bangalore as Managing Director of Sony India Software Centre. At that time, Pal san was a 
senior executive management of Indian IT company and responsible for Sony project. It was the beginning of our relationship. 
He was very much respected and appreciated by Sony team because he knows how to work with Japanese and Japanese 
company from his past experience to work in Japan as Managing Director of Motorola Software.

Apart from business relationship, I and Pal san was actively supporting IJCCI (Indo Japanese Chamber of Commerce and 
Industry-Karnataka) activities to promote India-Japan partnership. We participated various events together. 

Later, Pal-san started his own company, so called “Technology Startup” at the incubation center of IIIT Bangalore. I was 
invited to visit there and discussed about his idea. He was very much excited about his business.

At the end of 2015 after staying in Bangalore for 7 years, I came back to Japan and retired from Sony. But, our relationship 
continued.

In 2016, Pal san’s company was selected by Japanese government and invited to Japan for the presentation at CEATEC 
2016 event. He asked me to support his presentation, so that Japanese audience can understand easier. We exchanged various 
ideas by Skype and e-mail. Actually, he did a very good presentation. During his stay in Japan, Pal san invited me to Druga Puja 
Festival which was held in Tokyo. I joined, and I enjoyed a lot because I remember various exciting festival I participated in India.

Even after coming back to Japan, I’m visiting Bangalore a few times a year.
I always meet him with prior appointment or without any appointment. In October last year, I visited Bangalore to participate 

some IT event. I could not inform Pal san about my visit in advance. But, I met him at the event really by chance. When he found 
me, he was very friendly and cheerful as usual. It was my last interaction with him.

I’m very shocked and very sorry to know Pal san passed away quite suddenly. I believe that my memory and friendship 
with Pal san will be forever. I pray that his soul may rest in peace. My condolences go to the whole family.

Pal san, thank you so much.


