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একটি পরিপূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা

ু
কর�োনা
বিশ্বয
দ্ধ
তৃতীয় তরঙ্গকে আটকাবেন কী করে
রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ
রায়ের সম্পর্ক
বই পাড়ায় নববর্ষ
শঙ্খ ঘ�োষ স্মরণ
মহুয়া মল্লিকের গল্প
এক ফাগুনের গানে
রাহুল মিত্র
ধারাবাহিক প্রতিবিম্ব এবং
কলকাতার প্রেক্ষিতে
সত্যজিত
এছাড়া নিয়মিত বিভাগ
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সম্পাদকের বৈঠক

এ মৃত্যু শ�োক, কাঁধ থেকে
নামান�ো যাবে না ক�োন�োদিন...

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

মন

কর�োনার দ্বিতীয় তরঙ্গে
দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে
সংক্রমণ।সাম্প্রতিক
যে রূপ নিয়েছে, তাতে
স্পষ্ট কর�োনা মহামারী
সবাইকে পিছনে
ফেলে বিপুল গতিতে
এগিয়ে চলেছে। সময়
দিচ্ছে না একেবারেই।
প্রতিদিনের সংক্রমণ
হাজার পেরিয়ে লক্ষ
ছাড়াচ্ছে। আমাদের
দেশের ক�োথাও
ক�োথাও পূ র্ণ লক
ডাউনে যেতে হয়েছে।
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ভাল�ো নেই। মন ভাল�ো নেই।
চারদিকে মৃ ত্যুর মিছিল। স্বজনের মৃ ত্যু। কর�োনার ছ�োবলে মৃ ত্যু।
বিনা ন�োটিসে চলে যাওয়া।
মানু ষ জন্মালে ত�ো মরতেই হবে, কিন্তু এভাবে চলে যাওয়া! এ বড় দু ঃসহ আঘাত।
না, ভয় দেখাচ্ছি না। ভয় পেলে চলবে না। তবে, আরও বেশি সচেতন হওয়ার প্রয়�োজন
আছে বৈকি।
কর�োনার দ্বিতীয় তরঙ্গে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে সংক্রমণ।সাম্প্রতিক যে রূপ নিয়েছে, তাতে স্পষ্ট কর�োনা
মহামারী সবাইকে পিছনে ফেলে বিপুল গতিতে এগিয়ে চলেছে। সময় দিচ্ছে না একেবারেই। প্রতিদিনের
সংক্রমণ হাজার পেরিয়ে লক্ষ ছাড়াচ্ছে। আমাদের দেশের ক�োথাও ক�োথাও পূ র্ণ লক ডাউনে যেতে
হয়েছে। রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও বেশ সঙ্কটজনক। এই কর�োনাকালে আমরা ধর্মীয় ও নির্বাচনী
উৎসবে মেতেছি এই কর�োনাকেই উপেক্ষা করে। প্রশাসন ও প্রশাসক উদাসিন ছিলেন। যখন কর�োনা
নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন, ততক্ষনে মানু ষের খুব ক্ষতি হয়ে গেছে। অপ্রতির�োধ্য গতিতে এই ভাইরাস
অবাধে দাপিয়ে বেড়াবার সু য�োগ পেয়েছে। এখন এমন পরিস্থিতি হয়েছে যে, রাজ্যে বেশ ঝাঁকিয়ে বসছে
কর�োনার কাল�ো মেঘ। কখনও খানিক কমছে, আবার কখনও বেড়েও যাচ্ছে। প্রশাসন অনেক বেশি
তৎপর।
কর�োনার নতুন ভ্যারিয়েন্টে (Indian Covid Variant) ছাড় পাচ্ছেনা সদ্যজাত থেকে শুরু করে ৫
বছরের ঊর্ধ্বের শিশুরাও। ভয়ে কাঁটা হয়ে রয়েছেন মা বাবারা, অভিভাবক মহল। এই চিন্তাতেই রাতের
ঘুম উড়েছে একাংশের। কর�োনা আমাদের জীবনে কেবল প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলছে না। ফেলছে পর�োক্ষ
প্রভাবও। দু র্ভিক্ষের কাল�ো ছায়াও নেমে আসছে ক্রমশ। সংখ্যায় কম হলেও, যারা অর্থনীতির নিশ্চিত
নিরাপদে আছেন, তাঁদের গায়ে হয়ত আঁচ পড়ছে না, কিন্তু যারা সহায় সম্বলহীন, দিন এনে দিন খাচ্ছেন,
তাঁদের অবস্থা খারাপ হয়ে পরেছে ইতিমধ্যেই।
গত বছর অতিমারির প্রথম ঝাপটায় পরিযায়ী শ্রমিকদের যে দু র্দশা হয়েছিল, তার স্মৃতি এখনও হয়ত
ভুলতে পারেননি অনেকেই। কাজ হারিয়ে সঙ্কটে পড়েছিলেন দেশের দিন আনা দিন খাওয়া মানু ষ। বছর
ঘুরতে না-ঘুরতেই অর্থনীতি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ফের ধাক্কা দিয়েছে কর�োনার দ্বিতীয় ঢেউ। ফলে দেশ
সম্ভবত জীবিকার গভীর সঙ্কটের দিকেই এগ�োচ্ছে। সেইসব দিন আনা দিন খাওয়া মানু ষগুল�োর কাছে
এ বারের সঙ্কট আরও মারাত্মক। এই প্রসঙ্গে আপনাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে, দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলা
সীতারামন-সহ সু প্রশাসকরা বলেছিলেন, কর�োনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে অর্থনীতি কিছু টা ধাক্কা খাবে ঠিকই, কিন্তু
তার অভিঘাত প্রথমবারের মত�ো হবে না।
অতিমারির সংক্রমণ রুখতে গত বছর অর্থনীতির দরজা কার্যত বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। এ দফায় অবশ্য
স্থানীয় লকডাউন ও বিধিনিষেধের মাধ্যমে আর্থিক কার্যকলাপ কিছু টা অন্তত চালু রাখার চেষ্টা চলছে।
় মনে করেন, এ বারের সমস্যা আরও গভীর।
কিন্তু বেলজিয়ামে জন্মান�ো ভারতীয় অর্থনীতিবিদ, জঁ দ্রেজ
সাক্ষাৎকারে তাঁর বক্তব্য, এ বার সংক্রমণ যেভাবে ছড়াচ্ছে তাতে ভয় আরও জাঁকিয়ে বসেছে মানু ষের
মনে। তার উপর পূ র্ণ লকডাউন না-হলেও একের পর এক রাজ্য যে ভাবে স্থানীয় লকডাউনের পথে
যেতে বাধ্য হচ্ছে, বাস্তবে তার প্রভাব দেশব্যাপী লকডাউনের কাছাকাছি। সব মিলিয়ে এ দফার বিরূপ
প্রভাব আরও দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে। দ্রেজ়ের কথায়, ‘‘অর্থনীতির উপরে স্থানীয় স্তরের লকডাউনের
প্রভাব হয়ত�ো পূ র্ণ লকডাউনের মত�ো হবে না, কিন্তু ক�োনও ক�োনও দিক থেকে শ্রমিক শ্রেণির পক্ষে এ
বারের পরিস্থিতি আরও খারাপ।’’ তাঁর বক্তব্য, ‘‘গণ টিকাকরণ সত্ত্বেও সমস্যা সম্ভবত দীর্ঘস্থায়ী হবে।

গত বছরের সঙ্গে তুলনা টানলে দেখা যাবে,
এই সময়ের মধ্যে বহু মানু ষের সঞ্চয় কমেছে।
বেড়েছে ঋণের ব�োঝা। গত বারের সঙ্কটের
সময়ে যাঁরা ধারকর্য করে চালাচ্ছিলেন, তাঁদের
সামনে এ বার সেই পথও বন্ধ।... সব মিলিয়ে
জীবিকার গুরুতর সঙ্কটের পথে এগিয়ে চলেছি
আমরা।’’
এর থেকে মুক্তির উপায় কি? সরাসরিই বলি।
যেক�োনওভাবে এই র�োগটাকে আটকে দেওয়া
প্রয়�োজন। যু দ্ধকালীন তৎপরতায় কর�োনা
ভাইরাসকে প্রতিহত করুন। ডবল মাস্ক পরুন।
সু তির মাস্কের উপর সার্জিকাল মাস্ক, ভাল�ো করে
নাক, মুখ ঢেকে। ক�োনও অবস্থাতেই গলায় বা
থু তনিতে নয়। দু ট�ো সার্জিকাল মাস্ক নয়। এন
৯৫ বা কে এন ৯৫ নিরাপদ মাস্ক বলে স্বীকৃতি
পেয়েছে। ধূ মপায়ীরা রাস্তায় মাস্ক খুলে ধু মপান
করবেন না। এক্ষেত্রে কারও ক�োনওরকম
গাফিলতি মেনে নেবেন না। রাস্তাঘাটে,
বাজারে যতটা পারবেন ভিড় এড়িয়ে
চলু ন। বাস, অট�ো, মেট্রোর ভিড়ে
আপনাকে চিরে চ্যাপ্টা হতেই হবে।
সেখানেও নাক-মুখ-চ�োখ ভাল�ো করে
ঢেকে রাখুন। বারবার হাত স্যনিটাইজ
করুন। মুখে নাকে হাত না দেওয়ার
চেষ্টা করুন না!বাড়িতে এসে কিছু না
ছু ঁয়ে মাস্ক ও বাইরের প�োশাক ছেড়ে,
হাত সাবান দিয়ে ভাল করে ফেনা
করে ২০ সেকেন্ড পর্যন্ত ধু য়ে তারপর
চ�োখে মুখে হাত দিন। ভাল�ো হয়,
বাইরের প�োশাক ও মাস্ক দু টি ফেনা
করা সাবান জল দিয়ে ধু য়ে একেবারে
স্নান সেরে ঘরে ঢুকুন। মনে রাখবেন,
আপনার এই সাবধানতা যেমন বাঁচাবে
আপনাকে, তেমনই বাঁচাবে আপনার
বাড়ির অন্য আপনজন, যারা অতি
সাবধানে থাকেন, বাড়ির বাইরে
বের হন না, তাঁদের। বাঁচাবে বৃ হত্তর
সমাজকে।
একদিন বেরিয়ে পাঁচ দিনের কাজ
করুন। বাকি দিনগুল�ো তেমন প্রয়�োজন না
পড়লে বেরবেন না।
এসব পড়ে ভাবছেন, এ আর নতুন কি? এ
গুল�ো ত�ো আমরা জানি। প্রতিদিন কেউ না
কেউ বলছেন, আর আমরা শুনছি। হ্যাঁ, ঠিক।
আমরা পড়ছি। আমরা শুনছি। কিন্তু আমরা
বেশিরভাগ মানু ষই তা মানছি না। মানলে আজ
আমাদের দেশে বা রাজ্যে এই পরিস্থিতি হয় না।
তাই বারবার বলা প্রয়�োজন। এখনও মানু ষের
বেপর�োয়া মন�োভাব আজকে মৃ ত্যুর উপত্যকায়
এনে দাঁড় করিয়েছে আমাদের প্রায় সকলকে।
না, আতঙ্কিত হবেন না। আবারও বলছি,
প্যানিক করবেন না। কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন
করতেই হবে। আর একটা কথা। মনে রাখবেন,
কর�োনা আক্রান্ত মানে কিন্তু সমাজের অচ্ছু ৎ
বা অস্পৃশ্য নয়। ‘কর�োনা পজিটিভ’— এই
শব্দ দু ট�ো শুনলেই বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতি
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মুহূর্তে ভিড় করে আসে আশঙ্কার মেঘ। কর�োনা
আক্রান্ত হওয়ার পর হাসপাতাল, নয় ত�ো নিজের
বাড়িতেই গৃ হবন্দি দশা। নিজের বাড়িতেই
বিচ্ছিন্ন অবস্থান। একদিকে শারীরিক সমস্যা,
অন্যদিকে ক্রমেই ভাঙতে থাকে মন�োবল। কিন্তু
এই আইস�োলেশনে কাটান�ো সময়ই হয়ে উঠতে
পারে নিজের সঙ্গে কাটান�োর একান্ত মুহূর্ত।
কেউ কর�োনা আক্রান্ত হওয়া মানেই সেটা তাঁর
অপরাধ নয়, আক্রান্তের পরিবার বা পরিচিতদের
এটা ব�োঝাও খুব গুরুত্বপূ র্ণ। বাইরের জগতের
সঙ্গে য�োগায�োগ রাখুন। আজকাল স�োশ্যাল
মিডিয়াতে প্রচুর মানু ষ হাসপাতাল, বেড,
অক্সিজেন, চিকিৎসক সহ নানা সাহায্যের জন্য
হাত বাড়িয়ে আছেন। তাঁদের হাত ধরতে হবে।
কর�োনা আক্রান্তরা আইস�োলেশনে থাকলে
নিজের পছন্দের কাজগুল�ো করে ফেললে মন
থাকবে ভাল। তাতে মানসিক উদ্বেগও কমবে।

কর�োনা আক্রান্ত হওয়া মানেই জীবন শেষ
নয়। কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও একেবারেই
দৈনন্দিন অভ্যাসের সঙ্গে বিচ্ছেদ না করাই
ভাল�ো। মন�োবিদ ডাঃ সব্যসাচী মিত্রের পরামর্শ,
যে ঘরে ক�োয়ারেন্টিন হয়ে থাকছেন, সেখানেই
বসে টিভি দেখা, গান শ�োনা বা পছন্দের গল্পের
বই পড়ে ফেলু ন। মহিলা হলে মেক আপ কিট,
পুরুষ হলে শেভিং কিট সঙ্গে রাখুন। নিজেকে
সু ন্দর রাখার চেষ্টা করুন এই পর্বে। ইতিবাচক
খবর দেখুন বা শুনু ন। তাতে নেতিবাচক ভাবনা
দূ রে থাকবে। পাশাপাশি কমেডি সংক্রান্ত ক�োনও
সিনেমা, মজার ওয়েবসিরিজ, কার্টুন দেখলে মন
ভাল থাকবে। মন ভাল রাখার তালিকায় অবশ্যই
থাকতে পারে পছন্দের খাবার। যাঁরা শরীরচর্চায়
অভ্যস্থ তাঁরা ঘরের মধ্যে ১০ থেকে ১৫ মিনিট
হাঁটতে পারেন। কারণ এই সময় রক্ত চলাচল
স্বাভাবিক রাখা প্রয়�োজন। সব সময় শুয়ে থাকলে

রক্ত চলাচলে সমস্যা হবে।
কর�োনা একইসঙ্গে শরীরের উপর এবং মনের
উপর প্রভাব ফেলে। দু র্বলতা, শ্বাসকষ্ট হাঁটাচলা
বা দৈনন্দিন কাজে বাধা দিয়ে থাকে। নেতিবাচক
ভাবনা, মানসিক উদ্বেগ, ভয়, একইসঙ্গে শরীর
এবং মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। জন
হপকিনস মেডিসিন রিহ্যাবিলিটেশন নেটওয়ার্ক
কর�োনা আক্রান্তদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায়
রেখে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার কিছু
উপায় বলেছে। তারা বলছে, আইস�োলেশনে
থাকাকালীন সাধারণ শরীরচর্চার মাধ্যমে কর�োনা
আক্রান্তের ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার
চেষ্টা করতে হবে। এরমধ্যে গভীর প্রশ্বাস, ধীরে
ধীরে চলা, সাধারণ হাঁটাচলার কথা বলছে তারা।
আর এই যু দ্ধে জয়ী হতে সবাইকে ভ্যাকসিন
নিতেই হবে। ক�োভিশিল্ডের প্রথম ও দ্বিতীয়
ড�োজের মধ্যের সময়সীমা বাড়ান�োর প্রস্তাব
দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারি প্যানেল।
ওই প্যানেল প্রস্তাব দেয়, ১২ থেকে
১৬ সপ্তাহ ব্যবধান বাড়ান�ো যেতে
পারে। ক�োভিশিল্ড নিয়ে বিশেষজ্ঞ
কমিটির প্রস্তাবে সম্মতি দিল কেন্দ্রীয়
সরকার। তবে কেন্দ্রীয় সরকারি
প্যানেল জানিয়েছে, ক�োভ্যাক্সিনের
ক্ষেত্রে দু ই ড�োজের সময়সীমা বাড়ান�ো
নিষ্প্রয়�োজন। সেটা ২৮ দিনই থাকছে।
কর�োনা আক্রান্ত হলে ভ্যাকসিন পরে
নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ওই
প্যানেলের তরফে। কেন্দ্রীয় সরকারি
প্যানেল পরামর্শ দিয়েছে, সু স্থ হয়ে
ওঠার ৬ মাস পর টিকা নেওয়া যাবে।
এই প্রসঙ্গে চিকিৎসক দীপ্তেন্দ্র সরকার
বলেন, “এর মধ্যে নিশ্চয় ক�োনও
যু ক্তি রয়েছে। ল্যানসেটের প্রতিবেদন
অনু যায়ী কিন্তু ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত এর
ইমিউনিটি থাকে কিন্তু তারপর কী হয়
সেই ব্যাপারে ক�োম্পানির তরফে কিছু
বলা হয়নি। তবে যারা এটা বলছেন,
তাঁরা নিশ্চয় পরিসংখ্যান দেখেই
বলছেন।” ডাঃ শিবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন,
“ইংল্যান্ড ১১ সপ্তাহের মাথাতেই দ্বিতীয় ড�োজ
নেওয়াকে সমর্থন জানাচ্ছে। এদিকে কর�োনা
আক্রান্ত হওয়ার পর যদি কারও শরীরে
অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ৬ মাস পর
ভ্যাকসিন নিলেও চলে।”
যাহ�োক এই অমানিশাকে কাটাতেই হবে।
সকলকে জ�োট বাঁধতে হবে। তৈরি হতে হবে।
এ বছর বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ
রায়ের জন্মশতবর্ষ। তাঁকে স্মরণ করার আয়�োজন
থেকেছে। এরই মধ্যে চলে গেলেন কবিশ্রী
শঙ্খ ঘ�োষ। তাঁর প্রতি থাকছে শ্রদ্ধা। শুরুতেই
বলছিলাম না, আমাদের কার�োর মন ভাল�ো নেই।
তাই বৈশাখকে অভিবাদন জানান�ো হয়নি। এই
য�ৌথ সংখ্যায় জানান�ো হবে তাও। আর মে মাস
মানেই ত�ো গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মাস। তাঁর
জন্মদিনে রইল প্রণাম।
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আটকাবেন কী করে
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রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ রায়ের
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ছন্দের বারান্দায়
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চক্রবর্তী, সুব্রত রায়চ�ৌধুরী ও
স�োমনাথ সরকার

৫৩

স্মরণ

৪৮

তিনিই ত�ো লিখতে পারেন,
‘‘মানু ষেরই কাছে ক্ষমা চেয়েছিল মানু ষ
সে কথা শ�োনেনি কেউ ----’
কাবেরী রায়চ�ৌধু রী
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বই পাড়ায় নববর্ষ
কমলেন্দু সরকার

৬২

দৃষ্টিপাত

কলকাতার প্রেক্ষিতে সত্যজিত
চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

রবির আল�োয়



শিল্পী রাহুল মিত্রের অনুভবে

সম্পাদকের বৈঠক
সম্পাদকঃ সমীর চট্টোপাধ্যায়
ডিজাইন ও অলঙ্করনঃ স�ৌরভ ঘ�োষ

৬৪

০৩

প্রথম কথা

কর�োনা বিশ্বযুদ্ধ
তৃ তীয় তরঙ্গকে আটকাবেন কী করে

প্রথম তরঙ্গ গ�োটা পৃথিবীকে
বদলে দিল। মানু ষ আতঙ্কিত।
শুরু হল মৃত্যুর অভিসার। দ্বিতীয়
তরঙ্গ আরও ভয়াবহ। দীর্ঘ
হল মৃত্যুর মিছিল। আমরা তবু
সচেতন হলাম না। বিশেষজ্ঞরা
বলছেন তৃতীয় তরঙ্গ আসবেই।
আর তাতে মৃত্যুর সু নামি ঘটারই
সম্ভাবনা বেশি। পরিস্থিতি
সামলান�োর উপায়, তৃতীয় ঢেউএর স্পর্শ বাঁচাতে ঠিক কী করা
উচিত, বিশেষজ্ঞ ও
বৈজ্ঞানিক অভিমতকে
বিশ্লেষণ করছেন
সমীর চট্টোপাধ্যায়
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কথা ছিল, যা হয়েছে হ�োক, নতুন করে আর

বিপর্যয়কে ডেকে আনব না। কথা রাখতে আমরা
পারিনি। প্রথম তরঙ্গের পর দ্বিতীয় তরঙ্গ। আরও
সাঙ্ঘাতিক আকার নিয়ে আমাদের মুখ�োমুখি
হল। আমরা বিধ্বস্ত হয়ে পড়লাম। মৃ ত্যুর
মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতম হল। আমরা নির্বাক
শ্রোতা হয়ে তা দেখে গেলাম। কত কত মানু ষ
নিরাপত্তার শেষ সম্বলটুকু হারাল�ো। চারবেলার
একবেলাও প্রয়�োজনের খাবার জ�োটাতে ব্যর্থ
হওয়া মানু ষের দলেরও সংখ্যা বাড়ল। জীবন
জীবিকার প্রয়�োজনে সামান্য টিকে থাকার নিশ্চিত
পথ অনিশ্চয়তার চ�োরাবালিতে হারিয়ে যেতে
থাকল�ো। মানু ষ দিশে হারা। কিছু সরকারি ও
বেসরকারের নিশ্চিত নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে
থাকা মানু ষ আর ছ�োট ব্যবসায়ীদের কিছু অংশ,
সেই সঙ্গে মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রি ছাড়া দেশ তথা
বিশ্বের বৃ হত্তর জনগণ এখন অসহায়। তাঁরা
জানেন না, কাল তাঁদের কি হবে? কিভাবে
চলবে? কিভাবে চালাবে? প্রতি মুহূর্তে আতংক,
আজটাত�ো কেটে গেল, কাল সূ র্যের ভ�োর আসবে
ত�ো জীবনে?

হ্যাঁ, আমাদের দেশে এই মুহূর্তে কর�োনার
প্রভাব খানিকটা কম। তার মানে এই নয় যে,
কর�োনা একেবারে চলে গেল। এর তৃতীয় তরঙ্গ
কিন্তু দু য়ারে ধাক্কা মারতে প্রস্তুত হচ্ছে। ফলে
আপনাকে অতি সাবধানে চলতেই হবে। জীবন
জীবিকার জন্য আপনাকে আপনার মত�ো করে
প্রস্তুতি নিতেই হবে। আবারও বলছি, আপনি
ভাবতেই পারেন, হ্যাঁ, এ সব আমরা জানি।
এতসব ভয় পাইয়ে ক�োনও লাভ নেই। যা
হওয়ার তাই হবে। না স্যর, ভয় দেখাচ্ছি না।
তাছাড়া আমি জানি, আপনি এগুল�ো জানেন।
দেশের সব মানু ষই জানেন, কিন্তু কি অদ্ভু ত
দেখুন, আমরা এত সবের পরেও এই কর�োনার
দ্বিতীয় তরঙ্গকে আটকাতে পারিনি। আমাদের
বেপর�োয়া মন�োভাবই আমাদের কর�োনার
নদী থেকে সাগরে নিয়ে গেছে। গাফিলতিতে
মহাসাগরে পৌঁছতে খুব সময় লাগবে না। তাই
আমরা একই কথা যতই শুনিনা কেন, আমাদের
বিরক্ত হলে চলবে না। বরং তা পালন করতে
হবে। সেই সঙ্গে কর�োনা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান
সঞ্চয় করাটা জরুরি। তাহলে ভুল ব্যাখ্যা ও অপ
ব্যাখ্যা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন।

কর�োনার তৃ তীয়
ঢেউ আটকান�ো
যাবে?
দেশে সংক্রমণের তৃতীয় ঢেউ আসছেই।
এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয়
বিশেষজ্ঞদের মত, কর�োনাভাইরাসের নতুন
প্রকারভেদ যে হারে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে, তাতে
তৃতীয় ঢেউ ক�োনও মতেই আটকান�ো যাবে
না। সরকারকে এ বিষয়ে পরামর্শ দেয় যে
উপদেষ্টা কমিটি, কর�োনার এই তৃতীয়
ঢেউ অপ্রতির�োধ্য। টিকায় বদল ঘটিয়ে,
তাকে আরও উন্নত করে কর�োনার নতুন
প্রকারভেদকে সামলান�ো যেতে পারে। তবে
সংক্রমণের তৃতীয় ঢেউকে আটকান�ো যাবে না
ক�োনও মতেই।
চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানী কে বিজয়রাঘবন
এ সংক্রান্ত একটি সরকারি বিবৃ তি প্রকাশ
করেছেন। সেই বিবৃ তিতে তিনি জানিয়েছেন,
‘এই মুহূর্তে ভাইরাস যে হারে ছড়াচ্ছে, তাতে
স্পষ্ট সংক্রমণের তৃতীয় ঢেউ আসতে আর

বেশি দেরি নেই। তবে কবে এবং কীভাবে
এই ঢেউ আছড়ে পড়বে— তা এখনও স্পষ্ট
নয়। ভাইরাসের যে নতুন প্রকারভেদ দ্রুত
সংক্রমণ ছড়াচ্ছে, তাকে আটকাতে হলে টিকা
আরও উন্নত করতে হবে।’ যদিও তাতে
তৃতীয় ঢেউ ঠেকান�ো যাবে কি না সে বিষয়ে
কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞেরা নিশ্চিত নন।
কর�োনা সংক্রমণের প্রথম ঢেউয়ের পর
দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কাই এখনও সেভাবে
সামলে উঠতে পারেনি দেশ। শুরুতে যেভাবে
অক্সিজেনের অভাব, হাসপাতালে শয্যা না
পেয়ে বা চিকিৎসার অভাবে প্রতিদিন কয়েক
হাজার মৃ ত্যু হয়েছে দেশে, তাই নিয়ে যথেষ্ট
উদ্বেগ ছিল। যদিও পরিস্থিতি খানিক সামাল
দেওয়া গেছে। তথাপি এই পরিস্থিতিতেই
সংক্রমণের তৃতীয় ঢেউয়ের খবর উদ্বেগ
বাড়াচ্ছে বটে চিকিৎসকদের।

ভাইরাসের যে নতু ন
প্রকারভেদ দ্রুত সংক্রমণ
ছড়াচ্ছে, তাকে আটকাতে
হলে টিকা আরও উন্নত
করতে হবে।’ যদিও তাতে
তৃ তীয় ঢেউ ঠেকান�ো যাবে
কি না সে বিষয়ে কেন্দ্রীয়
বিশেষজ্ঞেরা নিশ্চিত নন।
জুন, ২০২১
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কড়া পদক্ষেপ করে রুখে
দেওয়া যেতে পারে কর�োনার
তৃ তীয় ঢেউ

আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিজ্ঞান বিষয়ক
উপদেষ্টা কে বিজয়রাঘবন জানিয়েছিলেন,
“দেশে কর�োনার তৃতীয় তরঙ্গ অবধারিত।
তা ক�োনওভাবেই র�োখা যাবে না।” আবার
তিনি বললেন, “যদি আমরা কড়া পদক্ষেপ
গ্রহণ করি, তাহলে সব জায়গাতে বলা ভাল
কোথাও করোনার তৃতীয় ঢেউ আসবে না।
স্থানীয় স্তর থেকে শুরু করে রাজ্য, জেলা
এবং শহরের ক্ষেত্রে নির্দেশিকা কতটা গুরুত্ব
সহকারে মানা হচ্ছে তার উপরেই এটা নির্ভর
করছে।”
IIT কানপুরের গবেষকরা একটি প্রাথমিক
হিসেব কষেছেন। তাঁদের গাণিতিক মডেল
জানাচ্ছে, অক্টোবরেই ভারতে আছড়ে পড়বে
কর�োনার তৃতীয় ঢেউ। যদিও এর প্রভাব
ঠিক কতটা ভয়াবহ হতে পারে, তার ক�োনও
পূ র্বাভাস দেননি গবেষকরা।
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জুন, ২০২১

এখন প্রশ্ন, এই পর্বে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি
কাদের?

প্রথম দফার ক�োভিড সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত
হয়েছিলেন প্রবীন নাগরিকরা। একইসঙ্গে
সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছিল ক�োমর্বিডিটি থাকা
ব্যক্তিদের মধ্যে। তবে বিগত একবছরে
নিজের চরিত্র বদলেছে ভাইরাস। এই মুহূর্তে
সদ্যজাতের মধ্যেও সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে।
তৃতীয় ঢেউয়ে শিশুদের মধ্যে সংক্রমণ বাড়ার
সম্ভাবনা প্রবল বলে জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।
ফলে আর কেবল সু পার স্প্রেডার নয়, এবার
শিশুরাও ক�োভিডের শিকার হচ্ছে। পাশাপাশি,
মিউকরমিক�োসিস এবং ব্ল্যাক ফাঙ্গাসেও
আক্রান্ত হতে পারে শিশুরা।

জানেন কি, ভাইরাসের ক�োন স্ট্রেন হয়ে
উঠতে পারে সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর?

এই মুহূর্তে ক�োভিডের একাধিক স্ট্রেন রয়েছে
দেশে। ডবল মিউট্যান্ট ভাইরাস এর মধ্যে
সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর। এই স্ট্রেনের নাম
রাখা হয়েছে B.1.617। এখনও পর্যন্ত ব্রিটেন,
ব্রাজিল, সাউথ আফ্রিকা এবং আমেরিকার

বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী,
‘কর�োনার তৃ তীয় ঢেউয়ের
ধাক্কা প্রভাব ফেলবে
অল্পবয়সীদের উপর। তাই
যতদ্রুত সম্ভব অল্পবয়সীদের
টিকাকরণ প্রক্রিয়া সেরে
ফেলতে হবে।’

ভ্যারিয়েন্ট ছড়িয়ে পড়েছে ভারতে।
সবচেয়ে বেশি চর্চায় রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশে
মেলা ভাইরাস। গবেষকরা জানাচ্ছেন, এই
ভ্যারিয়েন্টের জন্যই চরিত্র বদল করতে
পারছে কর�োনাভাইরাস। আর এর জন্যই
ভারতে কর�োনার তৃতীয় ঢেউ অনিবার্য।

তৃ তীয় ঢেউয়ে ফুসফুস কতটা ক্ষতিগ্রস্থ
হতে পারে?
প্রথম পর্বের ক�োভিডে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা
নষ্ট হতে সময় লাগত ১০ দিন। দ্বিতীয়
ঢেউয়ে সেই সময়টা লাগছে পাঁচ থেকে
সাতদিন। তবে তৃতীয় ঢেউয়ের ক্ষেত্রে সেই
সময় কমে দাঁড়াবে দু ই থেকে তিনদিন।
অন্ধ্রপ্রদেশে হদিশ মেলা স্ট্রেনে আক্রান্তদের
ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটাই ঘটছে। গবেষনা
জানাচ্ছে এই স্ট্রেন ১৫ গুন বেশি সংক্রমিত
করতে পারে।

শিশুদের রক্ষা করার জন্য কী পরামর্শ
গবেষকদের
ভারতে দ্রুত ২ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে
ভ্যাকসিনেশন শুরু করা উচিত। মূ লত
এই ঢেউয়ে ৬ থেকে ১৮ বছরের মধ্যেই
আক্রান্তের সংখ্যা বাড়বে। তাই টিকাকরণ
অত্যন্ত প্রয়�োজনীয় বলে মনে করছেন
চিকিৎসকরা। শিশুদের সু রক্ষিত রাখলে
তৃতীয় ঢেউয়ের ভয়াবহতা খানিকটা হলেও
নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বলে তাঁদের অনু মান।
তৃতীয় ঢেউয়ের প্রভাবে যাতে পর্যাপ্ত
ম�োকাবিলা ব্যবস্থা মজুত থাকে সেই কারণেই
কেন্দ্রকে এদিন সতর্ক করে দেশের শীর্ষ
আদালত। এদিন দেশে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের
য�োগান মজুত রাখার জন্যেও আদালতের

তরফে জানান�ো হয়।
এছাড়াও বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচুড়
এবং এমআর শাহের য�ৌথ বেঞ্চে দেশের
ক্রমবর্ধমান কর�োনা পরিস্থিতির উপর নজর
রেখে প্রয়�োজনীয়তা অনু যায়ী অল্পবয়সীদেরও
টিকাকরণের আওতায় আনার উপর জ�োর
দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।
বিশেষজ্ঞদের মতানু যায়ী, ‘কর�োনার তৃতীয়
ঢেউয়ের ধাক্কা প্রভাব ফেলবে অল্পবয়সীদের
উপর। তাই যতদ্রুত সম্ভব অল্পবয়সীদের
টিকাকরণ প্রক্রিয়া সেরে ফেলতে হবে।’
আদালতের তরফে এই সম্ভাবনাময়
পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে জানান�ো হয়,
‘আমাদের এই পরিস্থিতি ম�োকাবিলার জন্য
বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিকল্পনা করে ব্যবস্থাপনা
গ্রহণ করা উচিত।’ পাশাপাশি এও বলা হয়,
‘আমরা যদি এখন থেকেই এটির জন্য প্রস্তুত
থাকি, একমাত্র তাহলেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ
করা সম্ভব হবে।’
এছাড়াও, সু প্রিম ক�োর্ট দেশের বর্তমান এবং
ভবিষ্যতের কর�োনা পরিস্থিতি ম�োকাবিলায়
স্বাস্থ্য কর্মীদের সংখ্যা বাড়ান�োর জন্য কেন্দ্রকে
নির্দেশ দিয়েছে। এমবিবিএস সম্পন্ন করা
এবং পিজি ক�োর্স ভর্তির অপেক্ষা করা
চিকিৎসকদেরও কর�োনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের
ময়দানে নামান�োর পরামর্শ দিয়েছে।
বিচারপতি চন্দ্রচুড় আরও জানান, ‘আজ
আমাদের দেড় লাখ চিকিৎসক রয়েছেন
যারা মেডিকেল ক�োর্স শেষ করেছেন কিন্তু
এনইইটি পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছেন।
সেই দেড় লক্ষ চিকিৎসক এবং আড়াই লক্ষ
নার্স যারা ঘরে বসে আছেন। তারা কর�োনার
তৃতীয় তরঙ্গ ম�োকাবেলায় অত্যন্ত জরুরি।’

কর�োনার তৃ তীয় ওয়েভে শিশুরা কি বেশি
সংক্রমিত হবে? কি বললেন এইমস ডিরেক্টর
এইমস-এর ডিরেক্টর ডাক্তার গুলেরিয়া সাংবাদিক
সম্মেলনে অন্য কথা জানান। কর�োনা তৃতীয় ঢেউ
শিশুদের মধ্যে বেশি সংক্রমণ হবে এমন ক�োনও
তথ্য-প্রমাণ এই মুহূর্তে কার�ো কাছে নেই। তিনি
নিজেও বিশ্বাস করেন যে, কর�োনার তৃতীয় ঢেউ
গভীরভাবে শিশুদের ওপর প্রভাব ফেলবে না। তাই
তিনি দেশের সমস্ত মাতাপিতা সহ অভিভাবকদের
অযথা চিন্তা করতে বারণ করেছেন। কর�োনার
প্রথম এবং দ্বিতীয় ধরে দেখা গেছে শিশুরা
সংক্রামিত হয়েছেন বটে কিন্তু তাদের পরিমান খুব
একটা বেশি নয়। এর কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা
জানাচ্ছেন যে শিশুদের র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা
বয়স্কদের থেকে বেশ খানিকটা বেশি ফলে তৃতীয়
ঢেউ যে খুব বেশি করে শিশুরা আক্রান্ত হবেন
এমন ক�োন বাস্তবতা কিন্তু নেই।
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ক�োভিড তৃ তীয় ঢেউ আটকাতে শুধু স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নয়, বদলাতে হবে কিছু আর্থিক নীতিও

দ্বিতীয় ঢেউয়ের মারাত্মক
হয়ে ওঠার কারণ অনেক।
একসঙ্গে সব কিছু ‘আনলক’
করে দেওয়া হয়েছিল। বিয়ে,
নির্বাচন, জনমিছিল, ধর্মীয়
সমাবেশ— ক�োনওটাই ত�ো
বাদ পড়েনি। পাশাপাশি
দায়ী ছিল ভারতীয় ডেল্টা
প্রজাতি (বি১.৬১৭.২)
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কর�োনার সম্ভাব্য তৃতীয় তরঙ্গ নিয়ে ভীত
সরকার থেকে সাধারণ মানু ষ। কিন্তু এই
তৃতীয় তরঙ্গ কেন আসবে বলে ধরে নিচ্ছেন
সকলে। কী করেই বা এই তৃতীয় তরঙ্গের
আসার সময় নির্ধারণ করা হচ্ছে? কী করে
নিজেদের সু রক্ষিত রাখা সম্ভব? এই ধরনের
নানা প্রশ্ন ঘুরছে মানু ষের মনে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত
এক অলাভজনক থিঙ্কট্যাঙ্কের সর্বভারতীয়
প্রধান চিকিৎসক কৃষ্ণ নল্লামল্লা জানান, একটা
দেশের ম�োট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশেরও
যখন র�োগ প্রতির�োধক ক্ষমতা ঠিক করে
তৈরি হয় না, তখন একের পর এক ঢেউ
আসতে বাধ্য। যাঁদের এই র�োগ আগে হয়নি
বা যাঁদের টিকাকরণ সম্পূ র্ণ হয়নি, তাঁদের
সকলেরই ঝুঁকি বেশি। প্রতিষেধক নেওয়ার
পর বা একবার সংক্রমিত হওয়ার কতদিন
পর অবধি একজনের র�োগ প্রতির�োধক
ক্ষমতা বহাল থাকবে, তা এখনই বলার সময়
আসেনি। তাই এমনও হতে পারে সময়ের
সঙ্গে ক�োনও ক�োনও মানু ষের এই র�োগের
সঙ্গে লড়ার ক্ষমতা কমে গিয়েছে। নতুন ঢেউ
আসার আরেক কারণ একটি ভাইরাসের
বারবার রূপ পরিবর্তন করা। সে ক্ষেত্রেও

মানু ষের আগের র�োগ প্রতির�োধক ক্ষমতা
আর কাজ করবে না। তাই কখন নতুন ঢেউ
আসবে, তা সঠিক ভাবে বলা অসম্ভব। সবই
নির্ভর করে একটি দেশের মানু ষ কতটা
সচেতন। কতটা ক�োভিডবিধি মানা হচ্ছে
বা কত সংখ্যক মানু ষের টিকাকরণ হয়ে
গিয়েছে। আমরা দেখেছি, প্রথমবারের তুলনায়
দ্বিতীয় ঢেউ অনেক বেশি ক্ষতি করেছে
মানু ষের।
দ্বিতীয় ঢেউয়ের মারাত্মক হয়ে ওঠার কারণ
অনেক। একসঙ্গে সব কিছু ‘আনলক’ করে
দেওয়া হয়েছিল। বিয়ে, নির্বাচন, জনমিছিল,
ধর্মীয় সমাবেশ— ক�োনওটাই ত�ো বাদ
পড়েনি। পাশাপাশি দায়ী ছিল ভারতীয়
ডেল্টা প্রজাতি (বি১.৬১৭.২)। গত বছরের
তুলনায় এই রূপান্তরিত ভাইরাস অনেক দ্রুত
ছড়িয়েছিল। তৃতীয় ঢেউ কতটা মারাত্মক
হবে তা নির্ভর করছে, দেশের মানু ষ এবারে
সঙ্কট থেকে কী ধরনের শিক্ষা নিচ্ছেন। সঙ্গে
ভাইরাসের নতুন প্রজাতি কত তাড়াতাড়ি রূপ
পরিবর্তন করছে।

এখন প্রশ্ন হল, এর থেকে বাঁচার উপায়

কী?

সব রাজ্যের প্রত্যেকটা জেলায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য
ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে হবে। সতর্কতা
আরও বাড়াতে হবে। প্রয়�োজনে আঞ্চলিক
ছ�োট ছ�োট লকডাউন করতে হবে যাতে
ক�োনও ভাবেই সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে।
কর�োনা পজিটিভিটি’র হার ৫ শতাংশের নীচে
রাখতে হলে এটাই একমাত্র উপায়। তাছা়ড়া
ক�োভিড বিধি নিয়ে সারাক্ষণ সচেতনতা
বাড়ান�োর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।
জেলা স্তর থেকেই এমনভাবে স্বাস্থ্যব্যবস্থা
তৈরি করতে হবে, যাতে যেক�োনওরকম
সঙ্কট সামলান�োর জন্য প্রস্তুত থাকা যায়।
পরিকাঠাম�ো গড়ার পাশাপাশি আর্থিক দু রবস্থা
সামাল দেওয়ার জন্য যথাযথ নীতি নেওয়াও
প্রয়�োজন।

অনেকেরই প্রশ্ন, বাচ্চাদের ঝুঁকি কি
সত্যিই বেশি?

তার সম্ভাবনা রয়েছে। দীর্ঘ সময়ে স্কুলে বা
বাইরে যায়নি তারা। এতদিন অনেকটাই
সু রক্ষিত ছিল। কিন্তু প্রতিষেধক পেতে
তাদের এখনও অনেক দেরি। টিকার সঙ্কট
কাটলেও ছ�োটদের ক্ষেত্রে টিকাকরণ কতটা
নিরাপদ, সেই গবেষণা এখনও চলছে।
ফলে তাদের আরও দেরি হবে। তবে ভয়ের
কতটা কারণ আছে, তার ক�োনও বৈজ্ঞানিক
প্রমাণ নেই। এখনও পর্যন্ত দেখা গিয়েছে
ক�োভিড মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি
ছ�োটদের ক্ষেত্রে। তাদের মধ্যে গুরুতর
ক�োভিড হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম।
ভবিষ্যতেও তাই থাকবে আশা করা যায়।
দ্বিতীয় ঢেউয়ের পর আমরা অনেক শিক্ষা
নিতে পারি। গ�োটা দেশের পরিকাঠাম�ো
আরও উন্নত করা প্রয়�োজন।গ্রামীণ এলাকায়
শুধু ক�োভিড নয়, অন্য সংক্রামক র�োগও
আটকাতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মীদের সংখ্যা আরও
বাড়ান�ো প্রয়�োজন। সাধারণ মানু ষের কাছে
আরও স্বচ্ছভাবে সচেতনতা বাড়ান�োর বার্তা
পৌঁছে দিতে হবে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আরও
গবেষক, এপিডেম�োলজিস্ট, বিশেষজ্ঞদের
সাহায্য দরকার। প্রয়�োজনে বেসরকারি

ক্ষেত্রের সাহায্য চাইতে হবে যাতে নতুন
ঢেউয়ের জন্য আরও ভালভাবে তৈরি
থাকা যায়। তবে শুধু স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেই নয়,
কিছু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও কিছু বদল আনা
প্রয়�োজন। যাঁরা স্বাস্থ্যবীমা দিচ্ছেন, তাঁদের
আরও বেশি দায়বদ্ধ হতে বাধ্য করতে হবে।
হঠাৎ ক�োনও বড় চিকিৎসার খরচ টানার
জন্য ছ�োটখাট�ো ঋণের ব্যবস্থা করা প্রয়�োজন।
সকলের জন্য খাবার, পানীয় জল বা থাকার
জায়গার মত�ো সামাজিক নিরাপত্তার দায়িত্ব
নিতে হবে সরকারকে। দ্রুত টিকাকরণ
ব্যবস্থাও করতে হবে পাশাপাশি।

কেউ কেউ জানতে চাইছেন,
টিকাকরণের উপর জ�োর দেওয়া হচ্ছে।
কিন্তু নিত্য নতু ন রূপান্তরিত প্রজাতির
ক্ষেত্রে সেগুল�ো কতটা কার্যকরী হবে?

নতুন প্রজাতির ক্ষেত্রে প্রতিষেধক কতটা
কার্যকরী, তার গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে।
একদমই যে কাজ করবে না, সেই সম্ভবনা
অনেকটাই কমছে। নিত্য নতুন প্রজাতির
ক্ষেত্রে এখনকার প্রতিষেধকগুল�ো কতটা
কার্যকরী সেও গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে।
পাশাপাশি জেন�োমিক পর্যবেক্ষণও করে যেতে
হবে। যাতে আমরা বুঝতে পারি কীভাবে রূপ
বদলাচ্ছে ভাইরাস এবং ভবিষ্যতে তা নিয়ে
আরও ভালভাবে প্রস্তুত হতে পারি।

নতু ন প্রজাতির ক্ষেত্রে
প্রতিষেধক কতটা কার্যকরী,
তার গবেষণা চালিয়ে যেতে
হবে। একদমই যে কাজ
করবে না, সেই সম্ভবনা
অনেকটাই কমছে। নিত্য
নতু ন প্রজাতির ক্ষেত্রে
এখনকার প্রতিষেধকগুল�ো
কতটা কার্যকরী সেও
গবেষণা চালিয়ে যেতে
হবে। পাশাপাশি জেন�োমিক
পর্যবেক্ষণও করে যেতে হবে।

Covid এর প্রথম ঢেউ
এ কেবল ছু টি কাটান�ো
থেকে শুরু করে দ্বিতীয়
ঢেউয়ে বিভিন্ন ভাবে
মানু ষের পাশে দাঁড়ান�োর
অভিঙ্গতার কথা লিখছেন

এলিজা ভ�ৌমিক

কস্টিউম ডিজাইনার
টলিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রি

কিছু সাধারণ মানুষের
অসাধারণ প্রচেষ্টার গল্প
সালটা ২০১৯, নভেম্বরের শেষে একটা নতুন অসু খের নাম কানে এল, কভিড ১৯। আমার মত�ো
অনেকেরই এই নামটার সাথে পরিচয় তখন থেকে। এর আগে SARS, H1 N1 জাতীয় প্রচুর অসু খ
এসেছে, গেছে গুরুত্ব দিইনি কখনওই। আরে আমরা মশাই ডেঙ্গু ম্যালেরিয়াকেই কখনও গুরুত্ব
দিইনি! এক্ষেত্রেও গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়�োজন মনে করলাম না। যে কয়েকটা ঘটনা শুনেছি সবকটাই
দেশের বাইরে। তাই আরও কম গুরুত্ব এবং আরও কম ভয়। পরের বছর ফেব্রুয়ারি নাগাধ গেলাম
মন্দারমনি। নিজের বিয়ের পরিকল্পনা শুরু করেছি তখন থেকেই। বলাই বাহুল্য এদেশের অবস্থা
তখন স্বাভাবিক বা তাঁর কাছাকাছি, তাই বিয়ে অন্নপ্রাশন বেড়াতে যাওয়া সব কিছু ই চলছিল পুর
দমে।
মন্দারমনি থেকে ফিরে তেমনি এক বিয়ের অনু ষ্ঠানে গেলাম এবং সত্যি বলতে সাজগ�োজ থেকে
শুরু করে, একে ওপরের গায়ে উঠে সেলফি আর খাওয়াদাওয়া সব কিছু ই হল পুর মাত্রায়। ধীরে
ধীরে দেশে ঢুকে পরল কভিড ১৯। ততদিনে মারন র�োগ বলে বেশ খ্যাতি অর্জন করে ফেলেছে
আর মেডিয়াতে শুরু হয়ছে লেখালেখি। কিন্তু ওই পর্যন্তই, নিজের বাড়িতে কড়া না নাড়লে কে বা
এইসব নিয়ে চিন্তা করে বলু ন? তবে হ্যাঁ, সাবধানের মার নেই। আমি আবার ভীতু বাঙালি। ক�োভিড
আসার আগেই স্যানিটাইজার বস্তুটির আগমন ঘটে গেছিল আমার বাড়িতে। এবার এল সার্ফেস
স্যানিটাইজার আর মাস্ক, কিন্তু মাস্ক তখনও ওয়াশ্যাবেল হয়েনি, তাঁর মানে হল কিনু ন, ব্যবহার
করুন, ফেলে দিন আবার কিনু ন। ভাল�ো ব্যবসা, তাইনা? না না ব্যবসার কথা আর কি করে বলি,
এই সময় কি মানু ষ এইসব ভাবে? হ্যাঁ ভাবে। ২৫০ টাকাতে একটি মাস্ক কিনে আনলাম, বাড়ি এসে
জানতে পারলাম ভুল করেছি। এটা এন ৯৫ মাস্ক নয়। এবার প্রশ্ন হল এন ৯৫ টা আবার কি বস্তু?
মাস্ক কুলের কুলিন বলতে পারেন এই এন ৯৫ মাস্ক। এই মাস্ক পরলে নাকি ৯৫% চান্স, আপনার
ক�োভিড হবে না। তবে এটা ভাবার ক�োনও কারন নেই যে এই মাস্ক পরলে ক�োভিড ক�োনও মতেই
হবে না।
মাস্কটি কয়েকদিন ব্যবহার করার পর বিসর্জন দিয়ে আবার একটি নতুন মাস্ক এল। তবে এন
৯৫ কিনিনি, কারন সেটা কেনার মত�ো ক্ষমতা আমার নেই। পরিবারের বাকিরা তখনও বলছে
মাস্ক পরলে দম বন্ধ লাগে। মাস্ক বাজারে ক্রমশ দু র্লভ হতে শুরু করল। সঙ্গে বাড়তে শুরু করল
তাঁর দাম। গত বছর ওই বিশেষ মাস্কটি যেটি আমি কিনেছিলাম তাঁর দাম হয়েছিল প্রায়ে ৪০০
টাকা। প্রছু র মানু ষ একটাই মাস্ক পরেছে দিনের পর দিন। মানে যাকে বলে একদম ছিঁড়ে পরে
যাওয়া অবধি। তবে আমার মত�ো কিছু ভীতু প্রকৃতির মানু ষ প্রতি ৫ বারের পর নতুন মাস্ক কিনতে
ছু টেছে। মানু ষ কথাটা বারবার বলছি কারন, মুখ�োস তখন মানু ষের নিত্য প্রয়�োজনীয় দ্রব্য। সমস্যা
হল সবার পক্ষে ৪০০-৯০০ টাকা দিয়ে এই অমূ ল্য রক্ষা কবচটি কেনা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। সেই
সব মানু ষের কষ্টের কথা ভেবে আর তা লাঘব করতে এগিয়ে এল সার্জিকাল মাস্ক। এর আগে এই
মাস্কের ব্যবহার শুধু মাত্র হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্সদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই মাস্কের দাম
যেহেতু কম ছিল, তাই স্বস্তির নিঃশ্বাস পরল অনেকেরই। এই মাস্কের সঙ্গে হাত ধরে বাজারে এল
ফেস শিল্ড, পি পি ই কিটের মত�ো আরও নতুন কিছু দ্রব্য। এই সব দেখে যখন মানু ষ বেশ ঘাবড়ে
গেছে তখন শুরু হল দেশ জুড়ে লকডাউন। এই শব্দটির সাথেও এই প্রথম আমার পরিচয়।
এতক্ষণ ধরে যে গল্পটা বললাম তাঁর সবটাই সবার জানা। বা কিঞ্চিত এদিক ওদিক সবার জীবনেই
একি ঘটনা ঘটেছে। কিছু মানু ষের ওয়ার্ক ফ্রম হ�োম শুরু হল। ক�োম্পানিগুল�ো পারলে ২৪ ঘণ্টার
মধ্যে ৪৮ ঘন্টাই কাজের জন্য ধার্জ করে। এদিকে সংসারের কাজও কম নয়। কারন কাজের
ল�োক আসছে না। আর তাদের কাজটা ত�ো ঠিক বাড়ি থেকে হয়েনা না! আর আমার মত�ো কিছু
মানু ষ, যাদের কাজ করতে গেলে বাইরে যেতেই হবে, তাদের জন্য বরাদ্দ হল লম্বা ছু টি। ছু টিটা
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ছ�োট�োরাও জেনে গেছে কভিড নিয়ম

তা আমার এই প্রতিবেশীটির
ষাঠ বছর বয়স হওয়া
তখনও বাকি। সুতরাং ধরেই
নেওয়া যায়, অসুখে কাবু
হওয়ার সম্ভাবনাও কম। কিন্তু
আমাদের সকলকে অবাক
করে অসুস্থতার এক সপ্তাহের
ভেতর এই প্রতিবেশীর প্রাণ
নিয়ে ক�োভিড প্রমাণ করল
এটা বাকি র�োগের মত
সাধারণ নয়।

কিন্তু “without Pay”। Bank balance কমতে শুরু করল। আর বিয়ে
postponed হয়ে গেল। প্রচুর মানু ষ depression-এ চলে গেল। স্মার্ট
ফ�োন এল প্রতিকার করতে। আমরা কজন বন্ধুরা মিলে গ্রুপ ভিডিও কলে
নিজেদের ভাল�ো রাখার চেষ্টা করতে শুরু করলাম। কথা, গল্প, হাসাহাসি।
এদিকে লকডাউনে দ�োকান পাঠ বন্ধ। তাই মাস্কের সমস্যা ক্রমশ বাড়ছিল।
বাড়ির বাইরে পা রাখতে হলে মাস্ক ত�ো লাগবেই, ততদিনে বাড়িতে মাস্ক
বানান�োর tutorial -এ youtube ছেয়ে গেছে। একটু পড়াশুন�ো করে শুরু
হল মাস্ক বানান�ো ঘরে ঘরে। এগুল�ো washable এবং reuseable. হাতের
কাছে থাকা জিনিস দিয়ে বানান�ো যায়।
ক�োভিড ১৯ ততদিনে জাতে উঠে Pandemic হয়েছে। এই ভাবেই কেটে
গেল গত বছরটা। ওদিকে ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়েছে। লকডাউন উঠেছে।
জীবন যে খুব স্বাভাবিক হয়েছে তেমনটা নয়। হয়েছে নিউ নর্মাল। অর্থাৎ
মাস্ক, সানিটাইজার, ফেস শিল্ড নিয়ে এক নতুন জীবন। একটু একটু করে
আমরাও মেনে আর মানিয়ে নিতে থাকলাম। ল�োকে ইতিউতি মাস্ক ছাড়া
ঘ�োরাফেরা শুরু করেছে। প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে যেমন হয়ে আর কি!
আমার মত কিছু ভীতু মানু ষ একটু ফাঁকা যায়গা দেখে ভরসা করে মাস্ক
খুলে ফেলছে এবং খ�োলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে শুরু করেছে। ক�োভিড
19 এর জাত প্রায় যায় যায়। ওদিকে গত বছর যারা নিজামুদ্দিনের ধর্মীয়
জমায়েত নিয়ে গলায় রক্ত তুলেছিলেন তারা এবার কুম্ভ স্নানের কথা শুনেও
নির্লিপ্ত। এরকমই একটা সময়ে দ�োল উৎসবের কাছাকাছি এক প্রতিবেশীর
ক�োভিড ধরা পড়ল, এবং তাকে হসপিটালেও অ্যাডমিট করা হল। ততদিনে
ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কার দের ভ্যাকসিন পর্ব শেষ। ষাঠ�োর্ধ নাগরিকদের
সকলের দ্বিতীয় না হলেও প্রথম ড�োজ ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ষাঠ�োর্ধ
নাগরিকদের প্রথমে দেওয়ার কারণ, এদের নাকি রিস্ক বেশি। তা আমার
এই প্রতিবেশীটির ষাঠ বছর বয়স হওয়া তখনও বাকি। সু তরাং ধরেই
নেওয়া যায়, অসু খে কাবু হওয়ার সম্ভাবনাও কম। কিন্তু আমাদের সকলকে
অবাক করে অসু স্থতার এক সপ্তাহের ভেতর এই প্রতিবেশীর প্রাণ নিয়ে ক�োভিড প্রমাণ করল
এটা বাকি র�োগের মত সাধারণ নয়। যথেষ্ট আধু নিক এবং উন্নত এই অসু খ নিজের মধ্যে প্রচুর
পরিবর্তন এনে, যাকে বলে রীতিমত রং বদলে আর�ো ভয়ংকর ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছে।
সেকেন্ড ওয়েভ হয়ে আছড়ে পড়েছে আমাদের দেশে। আমাদের দেশ ছাড়াও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন
চেহারায় আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে এই অসু খ। আমাদের এখানে তখনও দ�োলের উৎসব বাকি এবং
ভ্যাকসিনের আগমনে অনেকেই তখন মনে করছে দেশটা ব�োধয় ক�োভিড মুক্ত হল বলে। অনেকের
কাছে ব্যাপারটা এরকম যেন ক�োভিড বলে কিছু নেই, আর অনেকের কাছে ‘আরে, ক�োভিড হলেই
ভ্যাকসিন নিয়ে নেব। ব্যাস, ক�োভিড বাবু কুপ�োকাত।’ কিন্তু ঘটনা ঠিক উল্টো। চারপাশ থেকে খবর
আসতে লাগল�ো ক�োন�োভাবে ক�োন�ো মানু ষের শরীরে ক�োভিড এর জীবাণু থাকা অবস্থায় যদি তিনি
ভ্যাকসিন এর যে ক�োন একটি ড�োজ - এই অসু খে এদেশে আজ অবধি ব্যবহৃত সব ক�োম্পানির
তৈরী ভ্যাকসিনেরই দু টি করে ড�োজ - তেমন যদি নিয়ে ফেলেন, তাহলে তার মৃ ত্যু প্রায় অনিবার্য।
এরই মধ্যে এক পরিচিত একই কারণে হসপিটালাইজড হলেন এবং প্রায় একমাস লড়াই এর পর
জীবনের ওপারে চলে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিলেন।দ্বিতীয় ঢেউয়ে আমাদের দেশে ক�োভিড এর চেহারা
আরও ভয়াবহ রূপ নিল। প্রায় তছনছ করে দিচ্ছিল এই ঢেউ গ�োটা দেশটাকে। এই ঢেউয়ে ভাসিয়ে
নিল প্রচুর প্রাণ। যদিও সরকারি ও বেসরকারি পরিসংখ্যান অনু যায়ী এদেশে ক�োভিডে মৃ ত্যুর
হার এখন�ো টিউবারকিউল�োসিস, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গির তুলনায় অনেক অনেক কম, কিন্তু একশ�ো
পয়ঁতিরিশ ক�োটির দেশে এরকম একটা ছ�োঁয়াচে অসু খ ছড়াতে এত কম সময় নেয় যে অসু স্থ এবং
মৃ ত্যুর সংখ্যাটা দেখে প্রমাদ গণতে হয়। অথচ সকলকে অবাক করে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের
প্রস্তুতি নেওয়া ছ�োটদেরকে পাশ কাটিয়ে বড়দের পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু হল। সু তরাং দ্বিতীয় ঢেউয়ের
ক�োন পর�োয়া না করেই প্রস্তুতি, পরীক্ষা এবং ফলাফল সবই বের�োল বু ড়ো খ�োকাদের। কিন্তু সারা
দেশ জুড়ে এই আউটড�োর প্রস্তুতির কারণে পরীক্ষা কেন্দ্রে সবরকম ক�োভিড নিয়ম নীতি প্রয়োগ
করেও এই অসু খের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল না। পরীক্ষা পাশের উৎসব ও উল্লাসের কথা
ত�ো বাদই দিলাম। আমাদের আশংকাকে সত্যি করে এর ফল হল মারাত্মক। হসপিটালে বেড নেই,
দ�োকানে ওষু ধ নেই কার�ো কাছে অক্সিজেন নেই অ্যাম্বুল্যান্স অ্যাভেলেভল নয়। তারপর রয়েছে
প্লাজমা থেরাপির জন্য প্লাজমার খ�োঁজ, রক্তের খ�োঁজ ইত্যাদি ইত্যাদি। সু তরাং বেড, ব্লাড, অক্সিজেন,
মেডিসিন, প্লাজমা ড�োনারের হাহাকার পড়ে গেল। কাজকর্ম বন্ধ করে
বাড়িতেই বসে ছিলাম আমি। তাই এসবের খ�োঁজে প্রচুর মানু ষের সঙ্গে
আমিও লেগে পড়লাম। কাজটা শুরু করতে না করতেই বু ঝলাম আমরা
যে কজন এই কাজটা করছি তার তুলনায় প্রয়োজন অনেক অনেক বেশী।
ওদিকে অনেক মানু ষের তখনও বিশ্বাস, ক�োভিড বলে কিছু নেই। তাই
আমাদের ওপর চাপটা আরও বেশি। এটা ঠিকই যে আমাদেরকে কেউ
মাথার দিব্যি দেয়নি এই কাজটা করতে। বাড়ির আরামে খাওয়া দাওয়া
করে দিব্যি কেটে যেতে পারত এইবারের দিনগুল�োও, মানে এবারের
লক ডাউনও। তাও জুটে গেলাম এই কাজে। খাওয়া ঘুম শিকেয় তুলে
সারাদিন ফ�োন করা, আর ফ�োন ধরায় কাটতে থাকল। ততদিনে বড়
খ�োকাদের রেজাল্টের পর আমদের এখানেও লক ডাউন। হয়েছে। ফলে
আমাদের কাজটা হয়ে উঠল আরও কঠিন। কিন্তু তাও নিজেরা যেটা
পারছি না সেটা স�োশ্যাল মিডিয়ায় প�োস্ট করে আমার মত অন্যদের কাছ
থেকে সাহায্য নিয়েও মানু ষের প্রাণ বাঁচান�োর লড়াইটা চলছিল। জানি,

Someone to someone এর চারবন্ধু
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কভিড নিয়ম মেনে কাজ চলছে

চার বন্ধু মিলে - আমি,
উপল, বিক্রম, রুকমা শুরু করলাম আমাদের
প্রচেষ্টা। নাম ‘সামওয়ান
টু সামওয়ান’ (SOMEONE TO SOMEONE)
. ফান্ডিং, কিচেন সেটাপ,
কুক অ্যারেন্জিং, গ্রসারি একে একে সব জ�োগাড় হয়ে
গেল। এটা আপাতত একটা
কম্যুনিটি কিচেন হলেও
ভবিষ্যতে আর�ো অনেক স্বপ্ন
আমাদের। গল্পটা অনেক
লম্বা জানি। আর�ো বিশদে
বললে আর�ো আর�ো বলার
আছে। তাও অনেকটাই ত�ো
বললাম।
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একটা অসম লড়াই। তবু । অভিজ্ঞতাও হচ্ছিল নানারকম। অনেক বার এমনও হয়েছে বেড জ�োগাড়
করে র�োগীর বাড়ির ল�োককে ফ�োন করতে করতে সেই র�োগী আর বেঁচেই নেই। আবার অনেক
ক্ষেত্রে অ্যাম্বুল্যান্স র�োগীর বাড়ির সামনে পৌঁছে গেলেও র�োগীর পরিবার তাকে হসপিটালে দিতে
নারাজ। কিছু মানু ষ আবার অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবহারের জন্য নিয়ে ফেরত দেওয়ার নাম করেন
না। কতবার ব�োঝান�োর চেষ্টা হয়েছে যে অক্সিজেন সিলিন্ডার শ�ো পিস হিসেবে খুব একটা ভাল�ো
নয়। তবু মানু ষ বদলান�োর নয়। কিছু মানু ষ এই সু য�োগে নিজেকে ধনকুবের বানিয়ে ফেলার চেষ্টায়
ওষু ধ কাল�োবাজারি করেছেন। শুধু ওষু ধ কেন? ওষু ধ থেকে, অক্সিজেন থেকে হসপিটালের বেড কাল�োবাজারি চলেছে সর্বত্র। আমার একটা প্রশ্ন মনে ঘুরপাক খায় জানেন, এই সু য�োগ সন্ধানী মানু ষ
গুল�োর ওপর কি ভাগ্যদেবী খুব বেশী প্রসন্ন? এবং চিরকালই কি এমনটাই থাকবে? কাল এদের বা
এদের পরিবারের কারও এই অসু খ হলে তখন মেডিসিন, হসপিটাল বেড, অক্সিজেন বা অ্যাম্বুল্যান্স
পাবেন ত�ো? নাকি ভাবছেন ঐ কাল�োবাজারির টাকায় ব্ল্যাক মার্কেট থেকে আপনজনের জন্য এসব
কিনে প্রাণ বাঁচিয়ে ফেলবে। সেটা কিন্তু আসলে হাওয়ার নয়। ক�োভিড 19 র�োগটা কিন্তু একটা
দারুণ নীতিশিক্ষা দিল। এই অসু খের সামনে গরীব বড়ল�োক সবাই - সব্বাই এক। এবং টাকা
দিয়ে আর যাই হ�োক জীবন কেনা যায় না। পৃ থিবীতে খারাপ আর ভাল�ো পাশাপাশি অবস্থান করে।
প্রচুর র�োগীকে অনেক চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারিনি ঠিকই, তেমনি প্রচুর মানু ষ সু স্থ হয়ে ফ�োন
করে কুশল খবর দিয়েছেন। প্রচুর হসপিটালকে ফ�োন করলে খারাপ ব্যবহার পেয়েছি,ফ�োন রিসিভ
করেনি - এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে। আবার অনেক হসপিটাল অনেক সহয�োগিতা করেছে। বন্ধুর
মত পাশে পেয়েছি অনেক নামী ডাক্তার ও সরকারি আধিকারিকদের। প্রচুর নতুন মানু ষের সাথে
পরিচয়, বন্ধু ত্ব এসব সবই চলেছে রাত জাগা এবং মাস্ক বানান�োর পাশাপাশি। এই সবকিছু র সাথে
আরেকটা জিনিস ঢুকে পড়ল - অর্থাভাব। লক ডাউনে র�োজগার কম অথবা নেই। এমতাবস্থায়
হসপিটালের বিল অনেক সময় অনেক র�োগীর পরিবারের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। আবার
শুরু হল নতুন লড়াই। এদিকে নিজের ব্যাঙ্কের অবস্থাও তথৈবচ। দু ’বছরের ক�োভিড এবং লক
ডাউনের প্রভাব। জনতার কাছে আপিল করা ছাড়া উপায় নেই। স�োশ্যাল মিডিয়ার শরণাপন্ন হলাম
আবার। প্রচুর মানু ষ এগিয়ে এল। সেসব মানু ষ এবং তাদের দেওয়া অর্থের ওপর ভর করে এবং
ভরসা করে প্রচুর মানু ষ ওষু ধ কিনলেন, বেঁচে গেলেন, বাড়ি ফিরলেন। কিন্তু প্রয়োজন ত�ো শুধু
এটুকু নয়, কাজের অভাবে, অর্থাভাবে কিংবা বাড়িতে সবার অসু স্থতার কারণে মানু ষের র�োজ
দু বেলার খাবারের সমস্যা শুরু হয়েছে ।এই অবস্থায় কিছু একটা করতেই হয় ।কতজনের জন্য,
কিভাবে - এসব ভাবছি, ভাবতে ভাবতেই আমার এক বন্ধু (এই কাজের সু ত্রেই তার সাথে পরিচয়
এবং ক্রমে বন্ধু ত্ব ) এরকমই একটা আইডিয়া নিয়ে এল আমার কাছে। না বলার ক�োন কারণই ছিল
না। চার বন্ধু মিলে - আমি, উপল, বিক্রম, রুকমা - শুরু করলাম আমাদের প্রচেষ্টা। নাম ‘সামওয়ান
টু সামওয়ান’ (SOMEONE TO SOMEONE) . ফান্ডিং, কিচেন সেটাপ, কুক অ্যারেন্জিং, গ্রসারি
- একে একে সব জ�োগাড় হয়ে গেল। এটা আপাতত একটা কম্যুনিটি কিচেন হলেও ভবিষ্যতে
আর�ো অনেক স্বপ্ন আমাদের। গল্পটা অনেক লম্বা জানি। আর�ো বিশদে বললে আর�ো আর�ো বলার
আছে। তাও অনেকটাই ত�ো বললাম। বাকিটা একটু এদিক ওদিক খ�োঁজ নিলেই জানতে পারবেন।
আপনার চারপাশেও এরকম অনেক গল্প আছে জানতে পারবেন। এখন প্রশ্ন হল এত কিছু লিখলাম
কেন? জানেন, অনেক মানু ষ ভেবেছেন বেড বা অক্সিজেন কাউকে পাইয়ে দিলে বা পাইয়ে দিয়ে
আমরা তার পরিবর্তে র�োজগার করেছি। অনেকে ভাবছেন ড�োনেশনের টাকায় মানু ষকে খাওয়াতে
গিয়ে আমরা হয়ত�ো প্রফিট মার্জিন রাখছি। আবার এরকমও মানু ষ আছে যারা বললেন ‘ইতিহাস
ত�োমাদের মনে রাখবে। ত�োমরা নতুন ইতিহাস গড়েছ। এই পৃ থিবী যখন হিংসা দ্বেষে ভরে যাচ্ছিল
আর মনে হচ্ছিল পৃ থিবীটা ব�োধহয় বসবাসের অয�োগ্য হয়ে উঠছে, তখন ত�োমরা আরেকবার মনে
করালে মানু ষ মানু ষের জন্য। যতদিন এরকমটা থাকবে,পৃ থিবী তার স�ৌন্দর্য এবং বাসয�োগ্যতা
হারাবে না।’এত মানু ষের এত ভালবাসা এত আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে, তাই আমার মনে হয় আগামী
দিনের পৃ থিবী নিশ্চয়ই আর�ো সু ন্দর হবে।

হাত ধুয়ে জীবাণু মুক্ত করুন
কপরিবেশে অবস্থিত বিভিন্ন বস্তুতে
কর�োনাভাইরাস লেগে থাকতে পারে, তাই
এগুলি কেউ হাত দিয়ে স্পর্শ করলে তার
হাতেও কর�োনাভাইরাস লেগে যেতে পারে।
কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে কর�োনাভাইরাস
কাঠ, প্লাস্টিক বা ধাতুর তৈরী বস্তুতে গড়ে
চার থেকে পাঁচ দিন লেগে থাকতে পারে।
মানু ষকে জীবনযাপনের প্রয়োজনে এগুলিকে
প্রতিনিয়তই হাত দিয়ে স্পর্শ করতে হয়।
তাই এগুলি স্পর্শ করার পরে হাত ভাল করে
ধু য়ে জীবাণুমুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। হাত
স্পর্শ করার ঝুঁকিপূ র্ণ ক্ষেত্রগুলির ব্যাপারে
বিশেষ নজর দিতেই হবে।
n অন্যক�োনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত বস্তু যা হাত
দিয়ে ঘনঘন স্পর্শ করা হয়, যেমন ম�োবাইল
ফ�োন (মুঠ�োফ�োন), ল্যাপটপ ইত্যাদি। এই
সময় সম্ভব হলে অন্য কার�োর ব্যবহার করা
বস্তু নিজের কাজে না লাগান�ো। বা নিজের
ক�োনও জিনিস অন্যকে ব্যবহার করতে না
দেওয়া। অর্থাৎ নিজের জিনিস নিজের হাত
দিয়েই স্পর্শ করা।
n বহুসংখ্যক ব্যক্তি স্পর্শ করে এমন যন্ত্র,
যেমন এটিএম যন্ত্র (নগদ টাকা প্রদানকারী
যন্ত্র) ও অন্যক�োনও যন্ত্রের (যেমন
দ�োকানের বা অন্য ক�োনও স্থানের ল্যাপটপ,
কম্পিউটারের মনিটর) ব�োতাম, চাবি, কিব�োর্ড
ও হাতল হাত দিয়ে স্পর্শ করা।

নিজ বাড়ির বাইরের যেক�োনও আসবাবপত্র
(চেয়ার, টেবিল, ইত্যাদি) হাত দিয়ে স্পর্শ
করা।
n নিজ বাড়ির বাইরের যেক�োনও কামরা বা
যানবাহনের দরজার হাতল হাত দিয়ে স্পর্শ
করা।
n কাগজের টাকা, ব্যাংকের ডেবিট বা ক্রেডিট
কার্ড, ইত্যাদি এবং এগুলি যেখানে রাখা হয়,
যেমন ওয়ালেট বা পার্স ইত্যাদির অভ্যন্তরভাগ
হাত দিয়ে স্পর্শ করা।
n রেস্তোরাঁ বা অন্য যেক�োনও খাবার
বিক্রয়কারী দ�োকানের থালা-বাসন-বাটিপাত্র বা ব�োতল-গেলাস হাত দিয়ে স্পর্শ
করা। এইসব জিনিস পত্র বহু ব্যক্তি স্পর্শ
করেন এবং এগুলিকে সবসময় সঠিকভাবে
জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে কি না, তা সম্পূ র্ণ
নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়।
n ঘরের বাইরে যেক�োনও স্থানের হাত ম�োছার
ত�োয়ালে বা রুমাল যা একাধিক ব্যক্তি স্পর্শ
করে, সেগুলিকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা।
n ঘরের বাইরে রাস্তায় বা অন্যত্র কারও সঙ্গে
করমর্দন করা (হাত মেলান�ো) বা ক�োলাকুলি
করা বা ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা।
উপর�োক্ত ক্ষেত্রগুলিতে হাত দিয়ে স্পর্শের
পরে সতর্কতা অবলম্বন করতেই হবে। সেই
সঙ্গে যত ঘনঘন সম্ভব হাত ধু য়ে জীবাণুমুক্ত
করতে হবে। সচেতন হয়ে হাত ধু তেই
n

রেস্তোরাঁ বা অন্য যেক�োনও
খাবার বিক্রয়কারী
দ�োকানের থালা-বাসনবাটি-পাত্র বা ব�োতল-গেলাস
হাত দিয়ে স্পর্শ করা। এইসব
জিনিস পত্র বহু ব্যক্তি স্পর্শ
করেন এবং এগুলিকে
সবসময় সঠিকভাবে
জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে কি
না, তা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া
সম্ভব নয়।
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n
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সাবান-জলের ব্যবস্থা না
থাকলে কমপক্ষে ৬০%
অ্যালক�োহলযুক্ত বিশেষ
হাত জীবাণুমুক্তকারক
দ্রবণ (হ্যান্ড স্যানিটাইজার)
দিয়ে হাত কচলে ধুতে হবে।
তবে সুয�োগ পেলেই ন�োংরা
হাত সাবান-জল দিয়ে ধুয়ে
নেওয়া সবচেয়ে বেশী উত্তম।
আপনার মনে হতে পারে
এগুল�ো ত�ো আমরা জানি।
এ আর নতু ন কি? না, এর
মধ্যে হয়ত নতু নত্ব কিছু
নেই। কিন্তু এগুল�োই আমরা
ঠিক করে ব্যবহার করে
উঠতে পারি না।
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হবে। সে যতই আপনার অসহ্য মনে হ�োক।
আপনার জন্য এবং আপনার পরিবার ও
পারিপার্শিক মানু ষগুল�োর জন্য।
n প্রথমে হাত পরিষ্কার জলে ভাল করে
ভিজিয়ে নিতে হবে।
n এরপর হাতে বিশেষ জীবাণুমুক্তকারক
সাবান (সম্ভব না হলে সাধারণ সাবান) প্রয়োগ
করতে হবে ও ফেনা তুলে পুর�ো হাত ঘষতে
হবে।
n হাতের প্রতিটি আঙু লে যেন সাবান লাগে,
তা নিশ্চিত করতে হবে, এজন্য এক হাতের
আঙু লের ফাঁকে আরেক হাতের আঙু ল ঢুকিয়ে
ঘষে কচলাতে হবে।
n দু ই হাতের বুড়ো আঙু ল সাবান দিয়ে ঘষা
নিশ্চিত করতে হবে।
n এক হাতের তালু র সঙ্গে আরেক হাতুর
তালু ঘষতে হবে এবং এক হাতের তালু দিয়ে
আরেক হাতের পিঠও সম্পূ র্ণ ঘষতে হবে।
n প্রতিটি নখের নিচেও ভাল�ো করে পরিষ্কার
করতে হবে।
n ঘড়ি, আংটি বা অন্য যেক�োন হাতে পরিধেয়
বস্তু খুলে সেগুলির নিচে অবস্থিত পৃ ষ্ঠও
পরিষ্কার করতে হবে।
n কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে ফেনা তুলে ভাল
করে হাত ঘষতে হবে।
n পাত্রে রাখা স্থির জলেতে নয়, বরং পড়ন্ত
পরিষ্কার জলের ধারাতে হাত রেখে ভাল করে
হাত ধু য়ে সম্পূ র্ণ সাবানমুক্ত করতে হবে।
n হাত ধ�োয়ার পরে ত�োয়ালে কিংবা রুমাল
নয়, বরং একবার ব্যবহার্য কাগজের রুমাল
দিয়ে সম্পূ র্ণরূপে হাত শুকিয়ে নিতে হবে,
কেননা গবেষণায় দেখা গেছে যে ভেজা হাতে
জীবাণু ১০০ গুণ বেশী বংশবিস্তার করে।
একাধিক ব্যক্তির ব্যবহৃত ত�োয়ালে দিয়ে
হাত শুকান�ো যাবে না এবং একই ত�োয়ালে

দিয়ে বারবার হাত শুকান�ো যাবে না। তাই
একবার-ব্যবহার্য কাগজের রুমাল ব্যতীত অন্য
যেক�োনও ধরনের ত�োয়ালে বা রুমাল ব্যবহার
করা উচিত নয়।
n হাত শুকান�োর কাগজের রুমালটি দিয়ে
ধরেই জলের কল বন্ধ করতে হবে এবং
ওয়াশরুমের দরজার হাতল খুলতে হবে।
জলের কল ও ওয়াশরুমের দরজার হাতলে
ভাইরাস লেগে থাকতে পারে। এরপর
কাগজের রুমালটি ঢাকনাযু ক্ত বর্জ্যপাত্রে ফেলে
দিতে হবে।
n যেহেতু দিনে বহুবার হাত ধু তে হবে, তাই
ত্বকের জন্য ক�োমল সাবান ব্যবহার করা
শ্রেয়।
n সাবান-জলের ব্যবস্থা না থাকলে কমপক্ষে
৬০% অ্যালক�োহলযু ক্ত বিশেষ হাত
জীবাণুমুক্তকারক দ্রবণ (হ্যান্ড স্যানিটাইজার)
দিয়ে হাত কচলে ধু তে হবে। তবে সু য�োগ
পেলেই ন�োংরা হাত সাবান-জল দিয়ে ধু য়ে
নেওয়া সবচেয়ে বেশী উত্তম।
আপনার মনে হতে পারে এগুল�ো ত�ো আমরা
জানি। এ আর নতুন কি? না, এর মধ্যে হয়ত
নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু এগুল�োই আমরা
ঠিক করে ব্যবহার করে উঠতে পারি না।
একদল মনে করেন, এত ঝামেলা করা যায়
না। আরেক দল মনে করেন, আমার হাতে
কর�োনা লেগে আছে? না, এটা সত্যি নিশ্চিত
নয়, এটা যেমন সত্যি, আবার আপনি যে
সত্যি ক�োনওভাবে কর�োনা ভাইরাসকে বহন
করে নিয়ে এলেন না, এটা কি নিশ্চিতভাবে
বলতে পারছেন ত�ো? যদি সামান্যও লেগে
থাকে, তাহলেই কিন্তু মারাত্মক হয়ে যেতে
পারে। আর কার শরীরে প্রতির�োধ ক্ষমতা
কতটুকু তার ওপর নির্ভর করবে আপনি
কত তাড়াতাড়ি সু স্থ হবেন। আজ প্রত্যেকেই

যদি আমরা এইটুকু সচেতন হতাম, তাহলে
আমাদের দেশ তথা সাড়া পৃ থিবীতে কর�োনা
ভাইরাস দাদাগিরি দেখাতে পারত�ো না।
আর আমরাও এত মানু ষকে হারাতাম না।
আমাদের এই জন জীবনও এইভাবে থমকে
যেত না। তাই বলি, বেপর�োয়া মন�োভাব
করলে কী হয়, আমরা ত�ো দেখলাম স্যার,
ম্যাডাম! আর কেন? ইচ্ছে করে না, আবার
আগের জীবন ফিরে পেতে! চলু ন না, সবাই
মিলে সচেতন হই। ক�োভিড স্বাস্থ্য বিধি
নিজেও মানি, অন্যকেও মানতে বাধ্য করি।
জানা জিনিসই বারবার বলি।

কখন হাত ধুতে হবে, তা জানা জরুরি

নাক ঝাড়ার পরে, কাশি বা হাঁচি দেওয়ার
পরে হাত ধ�োবেন।
n যেক�োনও জনসমাগমস্থল যার মধ্যে
গণপরিবহন, বাজারের মত�ো জায়গা কিংবা
ক�োনও ধর্মীয় স্থান পরিদর্শন করার পরেই
হাত ধ�োবেন।
n বাড়ি থেকে কর্মস্থলে পৌঁছবার পর হাত
ধু তে হবে। আবার কর্মস্থল থেকে বাড়িতে
পৌঁছবার পরও একইভাবে হাত ধু তে হবে।
n ঘরের বাইরের যেক�োনও বস্তুর পৃ ষ্ঠতল হাত
দিয়ে স্পর্শ করার পরে হাত ধ�োবেন।
n

যেক�োনও র�োগীর সেবা করার আগে, সেবা
করার সময়ে বা তারপরে হাত ধ�োবেন।
n খাবার আগে ও পরে হাত ধ�োবেন।
n ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে হাত ধ�োবেন।
n বর্জ্যপদার্থ ধরার পরে অবশ্যই হাত
ধ�োবেন।
n প�োষা প্রাণি বা অন্য যেক�োনও প্রাণীকে
স্পর্শ করার পরে হাত ধ�োবেন।
n বাচ্চাদের ডায়পার ধরার পরে বা বাচ্চাদের
শ�ৌচকার্যে সাহায্য করার পরে হাত ধ�োবেন।
n হাত যদি দেখতে ন�োংরা মনে হয়, তাহলে
সঙ্গে সঙ্গে হাত ধ�োবেন।
n

হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেন এক র�োগী
থেকে আরেক র�োগী বা অন্য যেক�োনও
ব্যক্তির দেহে যেন কর�োনাভাইরাস সংক্রমিত
হতে না পারে, সেজন্য সেখানে কর্মরত সমস্ত
স্বাস্থ্যকর্মীকে অবশ্যই হাত ধু য়ে জীবাণুমুক্ত
করতে হবে। যেমন র�োগীকে স্পর্শ করার
আগে, পরিষ্কার বা জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি
প্রয়োগের আগে, র�োগীর দেহজ রস বা
তরল গায়ে লাগার সম্ভাবনা থাকলে ঠিক
তার পরপর, র�োগীকে স্পর্শ করার পর এবং
র�োগীর আশেপাশের পরিবেশ স্পর্শ করার
পর।

হাসপাতাল বা
স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেন এক
র�োগী থেকে আরেক
র�োগী বা অন্য
যেক�োনও ব্যক্তির দেহে
যেন কর�োনাভাইরাস
সংক্রমিত হতে না পারে,
সেজন্য সেখানে কর্মরত
সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীকে
অবশ্যই হাত ধুয়ে
জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

সুব্যবস্থা নিশ্চিত
করা উচিত
১। রেস্তোরাঁ, চা ও কফি হাউস,
দ�োকানপাট, বাজার, শপিং মল
ইত্যাদি সমস্ত স্থানে হাঁচি-কাশিতে
মুখ ঢাকার জন্য ও ভেজা হাত
শুকান�োর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে
কাগজের রুমাল বা টিস্যু পেপারের
ব্যবস্থা করা। হাত জীবাণুমুক্ত করতে
স্যানিটাইজার বা সাবান-জলে হাত
ধ�োওয়ার ব্যবস্থা করা। ব্যবহারের
পর কাগজের রুমাল ফেলে দেওয়ার
জন্য (খ�োলা নয়) ঢাকনাযু ক্ত
বর্জ্যপাত্র বা বিনের ব্যবস্থা করতে
হবে।
২। সম্ভব হলে ঘরের বাইরে
যাতায়াত বা ভ্রমণের সময় সর্বদা
হাত জীবাণুমুক্তকারকের ব�োতল ও
কাগজের রুমাল (টিস্যু পেপার) সঙ্গে
নিয়ে ঘুরতে হবে।
জুন, ২০২১
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নাক, মুখ ও চ�োখ হাত দিয়ে স্পর্শ না করা

এজন্য সবসময় হাতের
কাছে সাবান-জল বা
অ্যালক�োহলভিত্তিক হাত
জীবাণুমুক্তকারক কিংবা
কাগজের রুমালের উপস্থিতি
নিশ্চিত করতে হবে।

কর�োনাভাইরাস কেবলমাত্র নাক, মুখ, চ�োখের
উন্মু ক্ত শ্লেষ্মাঝিল্লী দিয়ে দেহে প্রবেশ করতে
পারে। পরিবেশে উপস্থিত কর�োনাভাইরাস
স্পর্শের মাধ্যমে হাতে লেগে থাকতে পারে।
তাই আধ�োয়া জীবাণুযুক্ত হাতে কখনওই
নাক, মুখ, চ�োখ স্পর্শ করা যাবে না। যদি
একান্তই নাকে মুখে চ�োখে হাত দিতে হয়,
তাহলে অবশ্যই হাত ধু য়ে জীবাণুমুক্ত করে তা
করতে হবে, কিংবা কাগজের রুমাল ব্যবহার
করে নাক, মুখ ও চ�োখ স্পর্শ করতে হবে।
এজন্য সবসময় হাতের কাছে সাবান-জল বা
অ্যালক�োহলভিত্তিক হাত জীবাণুমুক্তকারক
কিংবা কাগজের রুমালের উপস্থিতি নিশ্চিত
করতে হবে। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূ র্ণ নিয়মটি
মেনে চলা অনেকের জন্য কঠিন হতে পারে।
নাক, মুখ ও চ�োখে হাত দেওয়া খুবই সাধারণ
ও স্বাভাবিক একটি ঘটনা এবং বহুদিনের
অভ্যাসের বশে প্রায় সবাই কারণে-অকারণে

এ কাজটি করে থাকে। কিছু গবেষণায় দেখা
গেছে যে মানু ষ ঘণ্টায় ২০ বারেরও বেশি
মুখের বিভিন্ন অংশে হাত দিয়ে স্পর্শ করে।
কিন্তু নিজদেহে কর�োনাভাইরাস সংক্রমণ
প্রতির�োধ করতে হলে এই অভ্যাসের ব্যাপারে
অনেক বেশী সচেতন হতে হবে। অনেকে
মানসিক চাপের কারণে, গভীর চিন্তা করার
সময়, অন্যক�োনও অজ্ঞাত মানসিক কারণে
কিংবা চুলকানির জন্য নাকে, মুখে, চ�োখে হাত
দিয়ে থাকেন। তাই প্রথমে প্রতিটি ব্যক্তিকে
নিজেকে বেশ কিছু সময় ধরে নিয়মিত আত্মপর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে ক�োন্ক�োন্
সময়ে বা কারণে সে নিজের নাক, চ�োখ বা
মুখে হাত দিচ্ছে। কারণগুলি চিহ্নিত করার
পর এবং এগুলি সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার পরে
একে একে এগুলিকে দূ র করার চেষ্টা করতে
হবে এবং নাকে, মুখে, চ�োখে হাত দেওয়ার
মাত্রা যথাসর্বোচ্চ সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে।

পরিবেশ পরিষ্কার করে
কর�োনাভাইরাস মুক্তকরণ
১। গৃ হ ও কার্যালয়ে যেসব বস্তু অনেক বহিরাগত
মানু ষ হাত দিয়ে স্পর্শ করে, যেমন দরজার হাতল,
কম্পিউটারের কিব�োর্ড ও মনিটরের পর্দা, ল্যাপটপ
কম্পিউটার, ম�োবাইল ফ�োন, বা অন্য ক�োনও বহুল
ব্যবহৃত আসবাব, ইত্যাদি নিয়মিতভাবে কিছু সময়
পরপর জীবাণুনির�োধক স্প্রে বা দ্রবণ দিয়ে পরিষ্কার
করতে হবে।
২। বাইরে থেকে আসার পর পরিধেয় প�োষাক ও
অন্যান্য বহুল ব্যবহৃত কাপড় যেমন-বিছানার চাদর,
ইত্যাদি নিয়মিত ধু তে হবে।

কর�োনাভাইরাস-বহনকারী সম্ভাব্য
ব্যক্তিদের সম্পর্কে করণীয়
কাগজের রুমাল না থাকলে
কনুইয়ের ভা ঁজে বা কাপড়ের
হাতার উপরের অংশে মুখ
ঢেকে হা ঁচি-কাশি দিতে হবে।
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যে ব্যক্তির জ্বর, সর্দি, কাশি ও হাঁচি হচ্ছে,
তার থেকে ন্যূনতম ৬ ফুট দূ রত্ব বজায়
রাখতে হবে, যাতে বাতাসে ভাসমান ভাইরাস
কণা শ্বাসগ্রহণের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ না
করে।
n রাস্তায় ও যত্রতত্র থু তু ফেলা যাবে না,
কেননা থু তু থেকে ভাইরাস ছড়াতে পারে।
n হাঁচি-কাশি দেওয়া ব্যক্তিকে অবশ্যই কাশি
বা হাঁচি দেওয়ার সময় অস্থায়ী কাগজের
n

রুমাল বা টিস্যুপেপার দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে
রাখতে হবে এবং সেই কাগজের রুমাল সঙ্গে
সঙ্গে বর্জ্যে ফেলে দিতে হবে। খালি হাত দিয়ে
কাশি-হাঁচি ঢাকা যাবে না, কেন না এর ফলে
হাতে জীবাণু লেগে যায় (হাত দিয়ে হাঁচিকাশি ঢাকলে সঙ্গে সঙ্গে হাত ধু য়ে ফেলতে
হবে)। কাগজের রুমাল না থাকলে কনু ইয়ের
ভাঁজে বা কাপড়ের হাতার উপরের অংশে মুখ
ঢেকে হাঁচি-কাশি দিতে হবে।

পরিচিত কারও কর�োনাভাইরাসের লক্ষণউপসর্গ দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা
জরুরী ফ�োনে য�োগায�োগ করতে হবে যাতে
তাকে দ্রুত পরীক্ষা করা যায় এবং প্রয়োজনে
ক�োয়ারেন্টাইন করে রাখা যায়।
n রাস্তায় বা অন্যত্র অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে
প্রস্তুতকৃত ও পরিবেশনকৃত খাবার খাওয়া
পরিহার করতে হবে। কারণে অস্বাস্থ্যকর
পরিবেশে প্রস্তুতকৃত ও অস্বাস্থ্যকর থালা-বাসনবাটি-পাত্র বা গ্লাসে পরিবেশনকৃত খাবার ও
পানীয়ের মাধ্যমেও ভাইরাস ছড়াতে পারে।
n রাস্তায় চলাফেরার পথের ধারে উপস্থিত
উন্মু ক্ত বর্জ্য কিংবা হাসপাতাল ও অন্যত্র
উপস্থিত চিকিৎসা বর্জ্যের সংস্পর্শ এড়িয়ে
চলতে হবে।
n হাসপাতালে ও অন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত
স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে অবশ্যই বিশেষ মাস্ক ও
গ্লাভস পরতে হবে। যাতে ভাইরাস এক র�োগী
থেকে আরেক র�োগীতে না ছড়ায়।
n

জ�োড়া মাস্ক অবশ্যই পরতে হবে

মাস্ক পরার জন্য বারবার করে বার্তা দিচ্ছে
সরকার। কর�োনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণ
থেকে বাঁচতে ডবল মাস্ক ব্যবহারের কথা
বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

মাস্ক পরার ক্ষেত্রে কী কী

মনে রাখতে হবে?

ডবল মাস্ক পরলে, একটা অবশ্যই
সার্জিক্যাল মাস্ক পরতে হবে। সঙ্গে দু ই বা
ত্রিস্তরীয় কাপড়ের মাস্ক পরুন।
n নাক মুখ যেন অবশ্যই ঢাকা থাকে।
n তবে খেয়াল রাখতে হবে মাস্ক পরার পর
শ্বাস প্রশ্বাসে যেন ক�োনও সমস্যা না হয়।
n কাপড়ের মাস্ক নিয়মিত পরিষ্কার করুন।
n একই মাস্ক দু ট�ো পরবেন না। নাক এবং
মুখের সঙ্গে লেগে থাকা মাস্কটি সু তির হলেই
ভাল�ো।
n একই মাস্ক না পরিষ্কার করে পরবেন না।
সার্জিক্যাল মাস্ক একবারের বেশি ব্যবহার করা
উচিত নয়।
বিশেষজ্ঞদের মতে, কর�োনা যেভাবে রূপ
বদলেছে, তাতে মারণ ভাইরাসকে রুখতে
জ�োড়া মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি। তবে মাস্ক
খ�োলা পরার সময় সতর্ক হতে হবে। মাস্ক
হাত থেকে সরিয়ে রাখার পর হাত ভাল করে
স্যানিটাইজ করে নেওয়ার প্রয়�োজনীয়তা
রয়েছে।
কেন ডবল মাস্ক পরার কথা বলা হচ্ছে?
রূপ বদলেছে কর�োনার।কিন্তু রূপটা যে কত
ভয়ঙ্কর তা ব�োঝা যাচ্ছে না। বায়ু তে ভেসে
থাকা সূ ক্ষ্মাতিসূ ক্ষ্ম কণার মাধ্যমেও ছড়াতে
পারে কর�োনা সংক্রমণ। তাই একমাত্র মাস্কই
আপনাকে বাঁচাতে পারে।
n

বিশেষজ্ঞদের মতে,
কর�োনা যেভাবে রূপ
বদলেছে, তাতে মারণ
ভাইরাসকে রুখতে
জ�োড়া মাস্ক পরা
অত্যন্ত জরুরি। তবে
মাস্ক খ�োলা পরার
সময় সতর্ক হতে হবে।
মাস্ক হাত থেকে সরিয়ে
রাখার পর হাত ভাল
করে স্যানিটাইজ করে
নেওয়ার প্রয়�োজনীয়তা
রয়েছে।

প্রেগনেন্সিতে ক�োভিড
গর্ভবতীর কর�োনা পরীক্ষার রিপ�োর্ট যদি
পজিটিভ আসে, তাহলে ভয় পেয়ে যাওয়া
খুবই স্বাভাবিক। যেভাবে কর�োনাভাইরাসের
দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে গ�োটা দেশে,
তাতে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে সর্বত্র। এরকম
পরিস্থিতিতে কী করতে হবে?
অক্সফ�োর্ড ইউনিভার্সিটির একটি সমীক্ষায়
দাবি করা হয়েছে যে গর্ভবতী মহিলা ক�োভিড
পজিটিভ হলে তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের নানা
জটিলতা দেখা দিতে পারে। তবে সব হবু

মায়ের ক্ষেত্রেই এটা সত্যি, তা কিন্তু নয়।
অক্সফ�োর্ড ইউনিভার্সিটির ওই সমীক্ষা অল্প
কয়েকজন গর্ভবতী মহিলার ওপর চালান�ো
হয়। আরও ব্যাপক হারে এই গবেষণা না
করে এখনই এই বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু
বলা সম্ভব নয়। তবে যেহেতু গর্ভাবস্থায় দু টি
প্রাণ একসঙ্গে জড়িয়ে থাকে, তাই এই সময়
অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি।
উপসর্গহীন ক�োভিড বা মৃ দু উপসর্গের
ক�োভিডের ক্ষেত্রে গর্ভবতী মহিলাদের ভয়
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তাই আপনি গর্ভবতী হলে
এই কর�োনা-কালে রুটিন
চেকআপের জন্য যতটা
কম হাসপাতাল যাওয়া
যায় তার চেষ্টা করুন। গত
বছর কর�োনায় খুব একটা
বেশি সংখ্যক গর্ভবতী
মহিলা আক্রান্ত হননি। তবে
কর�োনার এই দ্বিতীয় ঢেউয়ে
আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলার
সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে।

পাওয়ার বিশেষ ক�োনও কারণ নেই। পুষ্টিকর
খাওয়া দাওয়া, যথেষ্ট বিশ্রাম ও সাধারণ কিছু
নিয়ম মেনে চললে ঘরেই সম্পূ র্ণ ভাবে সু স্থ
হওয়া সম্ভব। তবে প্রেগনেন্সির অ্যাডভান্সড
স্টেজে কর�োনায় আক্রান্ত হলে পরিস্থিতি
জটিল হয়ে উঠতে পারে। কারণ এই সময়
হবু মায়ের র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা অনেকটাই
কমে যায়।
তাই আপনি গর্ভবতী হলে এই কর�োনাকালে রুটিন চেকআপের জন্য যতটা কম
হাসপাতাল যাওয়া যায় তার চেষ্টা করুন।
গত বছর কর�োনায় খুব একটা বেশি সংখ্যক
গর্ভবতী মহিলা আক্রান্ত হননি। তবে কর�োনার
এই দ্বিতীয় ঢেউয়ে আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলার
সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। বিশেষ করে যাঁদের
ক�োমর্বিডিটি বা অন্য অসু খ আছে, তাঁদের
ক্ষেত্রে ঝুঁকিটা আরও বেশি। অনেক ক্ষেত্রে
ক�োভিডের কারণে গর্ভস্থ শিশুর অ্যামনিওটিক
ফ্লুইড কমে যাচ্ছে।
আপনি গর্ভবতী হলে এই সময় সমস্ত
রকম ক�োভিড প্রোট�োকল মেনে চলু ন।

অত্যন্ত জরুরি প্রয়�োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে
বের�োবেন না। পুষ্টিকর খাওয়া দাওয়া, সঙ্গে
জরুরি ভিটামিন ও জিংক ট্যাবলেট খান।
সঙ্গে হালকা ব্যায়াম করা দরকার। কর�োনা
পরীক্ষার রিপ�োর্ট পজিটিভ এলে সঙ্গে সঙ্গে
আতঙ্কিত হয়ে হাসপাতালে ছু টবেন না।
বেশিরভাগ ক�োভিড র�োগী বাড়িতেই ঠিক
হচ্ছেন। নিজে নিজে ওষু ধ খাবেন না। ক�োনও
সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার আগেও ডাক্তারের সঙ্গে
কথা বলু ন। হ�োম আইস�োলেশনে থাকুন, প্রতি
ছয় ঘণ্টা অন্তর গায়ের তাপমাত্রা ও অক্সিজেন
লেভেল মাপুন।
প্যারাসিটামল খেয়েও জ্বর না কমলে,
অক্সিজেন লেভেন ৯৪-এর নীচে নেমে এলে
সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলু ন। বুকে
ব্যাথা হলে বা নখের রং নীলচে হয়ে গেলে
আপনার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়�োজন
হতে পারে। সাধারণত মায়ের থেকে গর্ভস্থ
শিশুর শরীরে কর�োনা সংক্রমণ ছড়ায় না।
তবে এটা যে একেবারে অসম্ভব, তাও নয়।
তাই সাবধানে থাকুন, সচেতন থাকুন।

সাবধান সাবধান এবং সাবধান...

সংক্রমণ শেষ হয়ে গেছে।

জনসমাগম বাড়লে সংক্রমণ বাড়বে। যত
হালকা করা হবে, মানু ষ সাবধানতা অবলম্বন
না করলে, এর থেকেই আবার এই র�োগ
ছড়াবে। এটি দ্বিতীয় ঢেউ। সংক্রমণের হার
কমে গিয়ে বা স্তিমিত হয়ে পুনরায় ঊর্ধ্বমুখী
হয়েছে। আমাদের সংক্রমণের হার কি আদ�ৌ
কমেছে?

সামাজিক–অর্থনৈতিক

কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন?

সবকিছু স্বাভাবিকভাবে
আগের মত�ো চলছে, তার
মানে এই নয় যে কর�োনা

কারণে, জীবন–জীবিকার
কারণে সব খুলে দেওয়া
হয়েছে।
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সময়ের সঙ্গে ভাইরাসের মিউটেশন
(পরিবর্তন) ঘটে। স্প্যানিশ ফ্লুর বেলায় দ্বিতীয়
সংক্রমণ ঢেউয়ে মিউটেটেড বা পরিবর্তিত
ভাইরাসের শক্তি ছিল বেশি। আবার ক�োনও
ক�োনও সময় ভাইরাস পরিবর্তন হয়ে দু র্বল
হয়ে পড়ে। কর�োনার ক্ষেত্রে কী হবে, তা

এখনই বলা যাচ্ছে না। আসন্ন তথাকথিত
সংক্রমণ ঢেউ ম�োকাবিলা করতে কিছু বিষয়
এখনই পরিষ্কার হওয়া দরকার।
n সবকিছু স্বাভাবিকভাবে আগের মত�ো চলছে,
তার মানে এই নয় যে কর�োনা সংক্রমণ শেষ
হয়ে গেছে। সামাজিক–অর্থনৈতিক কারণে,
জীবন–জীবিকার কারণে সব খুলে দেওয়া
হয়েছে। মহামারি শেষ হয়ে গেছে বলে নয়।
এই কথা মনে রাখা দরকার।
n এখনও বেড়ান�ো, উৎসব, সামাজিকতা,
জনসমাগম করার মত�ো স্বাভাবিকতা আসেনি।
n অনেকেই বলবেন, মৃ ত্যুহার ত�ো কমে
গেছে। কিন্তু ঝুঁকিপূ র্ণ ব্যক্তিদের ঝুঁকি কমেনি
ম�োটেও। পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিটি বা এমন
কেউ যাঁর ডায়াবেটিস, হৃদ্র�োগ, কিডনি র�োগ

বা জটিল সমস্যা আছে তাঁদের হেলাফেলা
করবেন না।

যা অবশ্যই মানতে হবে

অপ্রয়�োজনে বাইরে যাবেন না। কাজ শেষে
দ্রুত বাড়ি ফিরে আসু ন। আপনার পরিবারের
কাছে আপনি সবচেয়ে মূ ল্যবান ব্যক্তি। তাই
অকারণে ঝুঁকি নেবেন না।
n বাইরে গেলে সর্বোচ্চ সতর্কতা মেনে চলু ন।
যথাসম্ভব দূ রত্ব মেনে চলু ন। ঘরের বাইরে
অবশ্যই মুখে মাস্ক পরবেন। মাস্ক খুলবেন
না।
n বারবার হাত ধ�োয়ার অভ্যাস অব্যাহত
রাখুন। হাঁচি–কাশির আদবকেতা মেনে চলু ন।
n অসু স্থব�োধ করলে, জ্বর, কাশি বা গলাব্যথা,
স্বাদহীনতা দেখা দিলে উপসর্গ যত মৃ দুই
হ�োক, নিজেকে সবার কাছ থেকে আলাদা
করে ফেলু ন। পরীক্ষা না করা বা চিকিৎসকের
পরামর্শ না নেওয়া পর্যন্ত বের হবেন না।
n বাড়ির সবার কাছ থেকেও দূ রে থাক
ু ন।
এখন অনেকেরই মৃ দু উপসর্গ হচ্ছে, আর তা
নিয়েই সবাই বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এটা
অন্যায়।
n শীতে আমাদের ঘোরাঘুরি, উৎসব, অনু ষ্ঠান
n

বেড়ে যায়। কিন্তু এবার শীতে যেক�োন�ো রকম
জনসমাগম, উৎসব, অনু ষ্ঠান, ভিড়ে যাবেন
না। সেই সময় কিন্তু তৃতীয় তরঙ্গ ঢ�োকার
কথা। উৎসব অনু ষ্ঠান করতেই হলে সীমিত
পরিসরে অল্পসংখ্যক মানু ষ নিয়ে স্বাস্থ্যবিধি
মেনে করুন।
n শিশুদের নিয়ে অকারণে বাইরে যাবেন
না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখন�ো বন্ধ। সেটা শিশুকিশ�োরদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই করা। তাই
বলে তাদের নিয়ে সমুদ্রসৈকতে, রিস�োর্টে বা
আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে ঘুরে বেড়ান�ো যাবে
না। শিশুরা নীরব বাহক হিসেবে সবচেয়ে
বেশি সংক্রমণ ছড়াতে পারে।
n পরিবারে যিনি বয়স্ক, অন্তঃসত্ত্বা,
ডায়াবেটিসের র�োগী, হৃদ্র�োগ, কিডনি র�োগে
বা ফুসফুসের জটিলতায় ভুগছেন, তাঁকে
আলাদা রাখুন। তিনি বাইরে ত�ো যাবেনই
না, যাঁরা বাইরে থেকে আসেন, তাঁরাও তাঁর
কাছে যাবেন না। দরকার হলে শীতের আগে
অগস্ট সেপ্টেম্বরে ফ্লু বা নিউম�োনিয়ার
টিকা ঝুঁকিপূ র্ণদের দিয়ে নিতে পারেন।
এতে কর�োনার ঝুঁকি না কমুক, অন্য র�োগে
হাসপাতালে ভর্তির হার কমবে।

শিশুদের নিয়ে
অকারণে বাইরে যাবেন
না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
এখন�ো বন্ধ। সেটা
শিশু-কিশ�োরদের
স্বাস্থ্যের কথা
ভেবেই করা। তাই
বলে তাদের নিয়ে
সমুদ্রসৈকতে, রিস�োর্টে
বা আত্মীয়স্বজনের
বাড়িতে ঘুরে বেড়ান�ো
যাবে না।

সন্তানের Corona হলে কী করবেন? রইল
গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের তালিকা
কর�োনার নতুন ভ্যারিয়েন্টে (Indian Covid
Variant) ছাড় পাচ্ছে না সদ্যজাত থেকে
শুরু করে ৫ বছরের ঊর্ধ্বের শিশুরা। ভয়ে
কাঁটা হয়ে রয়েছেন মা বাবারা। যেমন
তেমনভাবে নিজেরা সামলে উঠলেও বাচ্চাদের
পক্ষে ত�ো কখনই সম্ভব নয়! এই চিন্তাতেই
রাতের ঘুম উড়েছে একাংশের। কীভাবে
বুঝবেন আপনার সন্তান কর�োনা আক্রান্ত?
হাসপাতালে ভর্তি না করে নিজেই কীভাবে
যত্ন নিতে পারবেন?
কর�োনায় আক্রান্ত আপনার সন্তান, কিন্তু সেটি
ক�োন পর্যায়ে, সেটা আগে জানতে হবে। মৃ দু
(Mild), মাঝারি সহনীয় অবস্থা (Moderate), গুরুতর (Severe) নাকি সংকটপূ র্ণ
(Critical)?

মৃদু (Mild)

১) কফ, গলা ধরে থাকা, সর্দি
২) ডায়েরিয়া, বমি (তবে ডিহাইড্রেশন নয়,
খাওয়া এবং প্রস্রাব একই রয়েছে)
৩) জ্বর জ্বর ভাব
৫) স্বাদের একটু গ�োলমাল

মাঝারি সহনীয় অবস্থা (Moderate)
১) ৪ দিনের বেশি সময় ধরে ধূ ম জ্বর

২) শ্বাস-প্রশ্বাস বেড়ে যাওয়া
৩) অক্সিজেন লেভেল ৯৪
৪) ডায়েরিয়া, বমি সঙ্গে ডিহাইড্রেশন।
৫) খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, খেতে ইচ্ছে
করছে না।

গুরুতর (Severe)

১) অক্সিজেন লেভেল ৯০, শ্বাস কষ্ট শুরু হয়ে
যাওয়া
২) একবারেই খেতে না চাওয়া, ক্লান্তিভাব
চূ ড়ান্ত
৩) ধূ ম জ্বর
৪) বুক ধরফর করা

সংকটপূর্ণ (Critical)

এই অবস্থায় ক�োমায় চলে যাওয়ার সম্ভাবনা
থাকে। কিডনি বিকল হতে থাকে। হৃদযন্ত্র
বিকল হতে থাকে। তবে এই অবস্থায়
পৌঁছান�োর আগেই দ্রুত চিকিৎসা শুরু করে
দিতে হবে, লাইফ সাপ�োর্ট দেওয়ার জন্য
হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে।

ক�োন স্তরে কীভাবে চিকিৎসা করবেন
আপনার সন্তানকে

এই অবস্থায় ক�োমায়
চলে যাওয়ার সম্ভাবনা
থাকে। কিডনি বিকল
হতে থাকে। হৃদযন্ত্র
বিকল হতে থাকে। তবে
এই অবস্থায় প�ৌঁছান�োর
আগেই দ্রুত চিকিৎসা
শুরু করে দিতে হবে,
লাইফ সাপ�োর্ট দেওয়ার
জন্য হাসপাতালে ভর্তি
হতে হবে।

যদি উপসর্গ দেখে বুঝতে পারেন কর�োনায়
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যদি আপনার সন্তান গুরুতর
(Severe) ও সংকটপূর্ণ
(Critical) স্তরে কর�োনা
আক্রান্ত হয়, তবে অবশ্যই
হাসপাতালে ভর্তি করা
উচিত। এরপর থেকেই
ডাক্তরি পরামর্শে এগিয়ে
যাওয়াই যথাযথ।

আপনার সন্তান আক্রান্ত হলেও তা মৃ দু
(Mild), তবে প্রথমেই তাকে ১৭ দিনের জন্য
হ�োম আইস�োলেশনে রাখুন।
n তরল জাতীয় খাবারের সঙ্গে অন্যান্য খাবার
সময় করে নিয়মিত খাওয়াতে থাকুন।
n দিনে বেশ কিছু বার ORS খাওয়ান।
n লক্ষ্য রাখুন তাঁর কাজকর্মে।
n ভিটামিন সি, ডি এবং জিঙ্ক দিতে পারেন,
ওষু ধ বা খাবার মারফত। (ওষু ধের ক্ষেত্রে
ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্যই নেবেন)
n প্যারাসিটামল দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রেও
চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে।
n ডায়েরিয়ার জন্য Zinc+/- Probiotics
খাওয়াতে পারেন।

যদি মাঝারি সহনীয় অবস্থা (Moderate) স্তরে থাকে তাহলে হাসপাতালেও দিতে
পারেন, অথবা বাড়িতেও রাখতে পারেন তবে
অবশ্যই ডাক্তারি পরামর্শে।

হাসপাতালে ভর্তি আগে বা ক�োনও কারণে
অপেক্ষা করার মুহূর্তে যে সাপ�োর্টিভ কেয়ার
দেবেন আপনার সন্তানকে
n পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল জাতীয় খাবার।
n ORS খাওয়াতে পারেন।
n Zinc+/- Probiotics খাওয়ান�ো যেতে
পারে ডায়েরিয়ার জন্য।
n প্যারাসিটামল দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রেও
চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে।
n শরীরে অক্সিজেন বাড়ান�োর জন্য যা যা
থেরাপি হয়ে থাকে শরীর চর্চার মাধ্যমে তা
করাতে থাকুন।
যদি আপনার সন্তান গুরুতর (Severe) ও
সংকটপূ র্ণ (Critical) স্তরে কর�োনা আক্রান্ত
হয়, তবে অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি করা
উচিত। এরপর থেকেই ডাক্তরি পরামর্শে
এগিয়ে যাওয়াই যথাযথ।

কর�োনা র�োগীর ডায়েট
বাড়িতেই চিকিৎসা চলছে কর�োনার? জেনে
নিন খাদ্যতালিকায় কী কী রাখবেন?
র�োগমুক্ত হতে গেলে যেমন ওযু ধ প্রয়�োজন,
তেমনই জরুরি যথাযথ ডায়েট। বিশেষ করে
কর�োনাভাইরাসের সঙ্গে লড়াইয়ে শরীরকে
সারিয়ে তুলতে পুষ্টিকর খাবারের ক�োনও
বিকল্প নেই। কর�োনা র�োগীর খাদ্যতালিকায়
কী কী রাখবেন ও কেন, জেনে নিন...

প্রোটিন-প্রধান
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আমাদের শরীরে ক�োষের গঠনে সবচেয়ে
গুরুত্বপূ র্ণ উপাদান প্রোটিন। আর দু র্বল

শরীরে শক্তির জ�োগান দিতেও প্রোটিনের
চাহিদা এ সময়ে বেশি। তাই র�োজ কিছু টা
পরিমাণ প্রোটিন রাখতেই হবে খাদ্যতালিকায়।
ডিম, মাংস, মাছ, ডাল, পনির, সয়াবিন...
ঘুরিয়েফিরিয়ে খেতে পারেন সবক’টিই। ছ�োলা
জলে ভিজিয়েও খেতে পারেন। ছাতু থাকতে
পারে প্রাতরাশে। ক�োলেস্টেরলের মাত্রা
বেশি হলে ডাল, মাছ জাতীয় প্রোটিন বাছতে
পারেন।
n ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড: এটি ইমিউন
সেলের কার্যকারিতা বৃ দ্ধিতে সহায়ক। তাই
এর জ�োগান বজায় রাখতে খেতে পারেন

বিভিন্ন রকম বীজ ও মাছ। পাম্পকিন,
সানফ্লাওয়ার সিডস রাখতে পারেন স্ন্যাকসে।
টুনা, স্যামনেও এই ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড
পাওয়া যায় বেশি পরিমাণে। তবে স্থানীয়
বাজারে এই ধরনের মাছ না পেলে কাতলা,
রুই মাছও খেতে পারেন।
n ভিটামিন: এ সময়ে বিশেষ প্রয়�োজন
ভিটামিন সি-র। কারণ ভিটামিন সি অ্যান্টিবডি
ফর্মেশন ও ক�োষের কার্যক্ষমতা বাড়াতে
সহায়ক। কমলালেবু, পাতিলেবু, আমলকি,
কাঁচা আম, কাঁচা লঙ্কা ভিটামিন সি-র ভাল
উৎস। এক গ্লাস জলে একটি পাতিলেবুর
রস মিশিয়ে খেয়ে নিতে পারেন। অনেকে
ঈষদু ষ্ণ বা গরম জলে খান, সেটার দরকার
নেই। আমলকিতে ভিটামিন সি সবচেয়ে
বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। অবশ্যই তা
কাঁচা খাওয়ার চেষ্টা করবেন। উচ্চ তাপমাত্রায়
ভিটামিন সি-র কার্যকারিতা অনেকটাই নষ্ট
হয়ে যায়। ভিটামিন ই প্রয়�োজন, কারণ এটি
অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট হিসেবে কাজ করে। বাদাম,
সবুজ শাক, আনাজে ভিটামিন ই পাওয়া
যায়। ইনফেকশন কমাতে সহায়ক ভিটামিন
বি-ও এ সময়ে জরুরি। এর জন্য শস্যজাতীয়
খাবার, দু ধ ও মাংসে ভরসা রাখতে পারেন।
n খনিজ: মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস হিসেবে এটি
কাজ করে। ম্যাগনেশিয়াম, সেলেনিয়াম
এ সময়ে খুব জরুরি। কারণ এরা শরীরে
অনাক্রম্যতা তৈরি করে। দরকার জ়ি ঙ্কও।
সেলেনিয়ামের জন্য চিকেন, দু ধ ও ডিমে এবং
ম্যাগনেশিয়ামের জন্য সবুজ আনাজপাতি ও
ডালে ভরসা রাখতে পারেন।
n প্রিবায়�োটিক, প্রোবায়�োটিক: শরীরের
় মের
বন্ধু ব্যাকটিরিয়া ও মাইক্রোঅরগ্যানিজ
ভারসাম্য বজায় রাখতে এই দু ’টি উপাদানই
খুব জরুরি। রসু ন, পেঁয়াজ, কলা, বার্লি,
ওটস, আপেলে পাবেন প্রিবায়�োটিক। আর
প্রোবায়�োটিকের জন্য ভরসা রাখতে পারেন
ফারমেন্টেড দু ধ এবং টক দইয়ে।
n মশলাপাতি সমান জরুরি:
অ্যান্টিব্যাকটিরিয়াল, অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি
উপাদানের জন্য মশলাপাতিও সমান
গুরুত্বপূ র্ণ। কখনও তা সর্দিকাশি সারাতে
কার্যকর। কখনও ক�োলেস্টেরল কমাতেও
সহায়ক। তাই র�োজকার খাবারেও লবঙ্গ,
দারুচিনি, আদা, গ�োলমরিচ, কাঁচা হলু দ
রাখতে হবে।

মনে রাখতে হবে

সু ষম আহারই এ সময়ে সবচেয়ে প্রয়�োজন।
কার্বসও দরকার শক্তির জ�োগান দেওয়ার
জন্য। তাই ভাত, রুটি পরিমাণ মত�ো খান।
n অন্য দিকে ফ্যাটের জন্য ভরসা রাখুন
ভাল স্নেহে। আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট অর্থাৎ
অলিভ অয়েল, সয়া অয়েলে ভরসা রাখতে
পারেন। মাখন, নারকেল তেল, ক্রিম জাতীয়
স্যাচুরেটেড ফ্যাট বাদ দিতে হবে।
n র�োজ ৮ থেকে ১০ গ্লাস জল খেতে হবে।
এতে ডিহাইড্রেটেড হওয়ার ভয়ও থাকবে না।
সু প, ফলের রস সব মিলিয়ে যেন ৩-৪ লিটার
n

জল গ্রহণ করা হয়, খেয়াল রাখুন। এ সময়ে
ডাবের জলও খেতে পারেন। ডাবে প্রচুর
পরিমাণে খনিজ পাওয়া যায়, তা কাজে দেয়
ইনস্ট্যান্ট এনার্জি বুস্টার হিসেবেও।
n মার্জারিন, চিজ
় স্প্রেড, কুকিজ
় , বিস্কুট,
ফ্রায়েড ফুড, প্রসেসড ফুড এ সময়ে এড়িয়ে
চলতে হবে।
n ফল অবশ্যই খাবেন। সকাল ও বিকেল
দু ’বেলা অন্তত এক বাটি করে ফল খেতে
হবে।

খাবারের প্ল্যান

সকালে আদা, গ�োলমরিচ, লবঙ্গ, দারচিনি ও
তেজপাতা দিয়ে ফুটিয়ে ১ কাপ চা ও বিস্কুট
খান। প্রাতরাশে দু ’টি ট�োস্ট বা হাতে গড়া
রুটি বা সু জি, সঙ্গে ১ কাপ সিদ্ধ আনাজ
ও ১টি ডিম। সকালে ফলের মধ্যে মুসম্বি
ও পেয়ারা রাখতে পারেন। দু পুরে ভাত ৩
কাপ, ডাল ১ কাপ, সব আনাজ দিয়ে একটা
তরকারি ২ কাপ, ৭৫ গ্রাম মাছ বা ৭৫ গ্রাম
চিকেন বা ৫০ গ্রাম পনির। সঙ্গে ১ কাপ টক
দই। সন্ধেবেলা সকালের মত�ো ১ কাপ চা,
সঙ্গে মুড়ি বা সু জি, অল্প ছানা (২৫০ মিলি
দু ধের)। শসা, পেঁয়াজ দিয়ে কলওঠা ছ�োলাও
খেতে পারেন। রাতে ৩ কাপ ভাত বা ২টি
রুটি, ডাল আধ কাপ, মিক্সড ভেজ ১ কাপ ও
৭৫ গ্রাম মাছ বা ৭৫ গ্রাম চিকেন বা ৫০ গ্রাম
পনির। আদা, রসু ন, হলু দ, লবঙ্গ, দারুচিনি,
পাতিলেবু, গ�োলমরিচ, তেজপাতাও রাখতে
হবে র�োজকার রান্না বা খাদ্যতালিকায়। তবে
শারীরিক সমস্যা অনু যায়ী ডায়েটে বদল হবে।
খুব কড়া ডায়েট তৈরি না করে, নিজের
ডায়েট অল্প অদলবদল করে নিতে পারেন।
যেগুল�ো প্রয়�োজন সে রকম খাবার জুড়ে,
প্রসেসড ফুড বাদ দিন। অনেকের ডায়াবিটিস,
উচ্চ রক্তচাপ, ক�োলেস্টেরল বা কিডনির
সমস্যা থাকতে পারে। গর্ভবতীও হতে
পারেন। তাই খাদ্যতালিকা তৈরি করার আগে
পুষ্টিবিদের পরামর্শ নেবেন অবশ্যই।

সকালে আদা,
গ�োলমরিচ, লবঙ্গ,
দারচিনি ও তেজপাতা
দিয়ে ফুটিয়ে ১ কাপ
চা ও বিস্কু ট খান।
প্রাতরাশে দু’টি ট�োস্ট
বা হাতে গড়া রুটি বা
সুজি, সঙ্গে ১ কাপ সিদ্ধ
আনাজ ও ১টি ডিম।
সকালে ফলের মধ্যে
মুসম্বি ও পেয়ারা রাখতে
পারেন। দুপুরে ভাত ৩
কাপ, ডাল ১ কাপ, সব
আনাজ দিয়ে একটা
তরকারি ২ কাপ, ৭৫
গ্রাম মাছ বা ৭৫ গ্রাম
চিকেন বা ৫০ গ্রাম
পনির। সঙ্গে ১ কাপ টক
দই।

জুন, ২০২১
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কর�োনা র�োগীর খ�োঁজ নিতে ফ�োন করলে
কয়েকটি কথা না বলাই ভাল, জেনে নিন
সেগুল�ো কী

তার উপরে অসুস্থতার গ�োটা
সময়টা মানসিক লড়াই
চালাতে হয় একাই। র�োগীর
খ�োঁজ নিতে বারবার ফ�োন
করা হয়েই যায়। কথা বলার
অবস্থায় থাকলে গল্পও
হয়। পরিজনেদের সঙ্গে
য�োগায�োগ থাকলে অবশ্যই
মন ভাল হতে পারে র�োগীর।
তবে কর�োনা আক্রান্তের
সঙ্গে আড্ডায় কী কথা বলা
যাবে আর যাবে না, নিজে
তা ভাল ভাবে ভেবে নেওয়া
দরকার।
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কর�োনা আক্রান্তের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল
দূ রত্ব। প্রিয়জনেদের কাছে থাকতে পারবেন
না র�োগী। একেই এই র�োগ নিয়ে ভয়,
আতঙ্ক। তার উপরে অসু স্থতার গ�োটা সময়টা
মানসিক লড়াই চালাতে হয় একাই। র�োগীর
খ�োঁজ নিতে বারবার ফ�োন করা হয়েই যায়।
কথা বলার অবস্থায় থাকলে গল্পও হয়।
পরিজনেদের সঙ্গে য�োগায�োগ থাকলে অবশ্যই
মন ভাল হতে পারে র�োগীর। তবে কর�োনা
আক্রান্তের সঙ্গে আড্ডায় কী কথা বলা যাবে
আর যাবে না, নিজে তা ভাল ভাবে ভেবে
নেওয়া দরকার। আপনার একটি কথায় যেন
আরও অসু স্থ ব�োধ না করেন সংক্রমিত বন্ধু আত্মীয়, সে দিকে খেয়াল ত�ো রাখতেই হবে।
কী বলবেন না

১) কী ভাবে সংক্রমিত হলেন?

কেউ অসু স্থ হয়ে পড়লে আর এ প্রশ্নের
় জ্ঞেস
ক�োনও মানে নেই। বারবার তাঁকে জি
করলে আতঙ্ক বাড়তে পারে।

২) এই সব ওষুধ খেলে কাজে দেবে।

নিজের মত�ো ওষু ধ বললে ক্ষতি হতে পারে
র�োগীর। চিকিৎসকের উপরে ভরসা রাখুন।

৩) হাসপাতালে বেড নেই, অক্সিজেন
পাওয়া যাচ্ছে না।
সচেতন মানু ষ হলে তিনি অবশ্যই সে তথ্য
জানবেন। র�োগীকে সে কথা মনে করিয়ে
উদ্বেগ বাড়ান�োর মানে নেই।

৪) ত�োমাকে নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলাম,
অথবা বাড়ির সকলের জন্য চিন্তা
করছি।

কর�োনা নিয়ে আতঙ্ক যথেষ্ট তৈরি হয়েছে।
র�োগী নিজেকে এবং পরিজনেদের নিয়ে
চিন্তিতই রয়েছেন। তাঁর মানসিক চাপ বাড়াতে
পারে আপনার উদ্বেগ।

তা হলে কী বলবেন?

১) কেমন আছেন তিনি, জানতে চাইবেন।
২) চিন্তা না করে বিশ্রাম নিলে কর�োনা
র�োগীদের জন্য ভাল। এ কথা মনে করাবেন।
৩) হাসপাতালে না গিয়ে, বাড়িতেই সু স্থ হয়ে

উঠছেন বেশির ভাগ র�োগী। এমন তথ্য ভাগ
করে নেবেন।
৪) যেক�োনও প্রয়�োজনে যে আপনাকে পাশে
পেতে পারেন সংক্রমিত মানু ষটি, সে কথা
জানান�ো জরুরি।

শরীরে অক্সিজেন কমতে থাকলে

কর�োনাকালে যে নতুন শব্দগুল�োর সঙ্গে মানু ষ
এবার বেশি করে পরিচিত হল, তার একটি
‘হাইপ�োক্সিয়া’। শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা
কমে যাওয়াকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায়
হাইপ�োক্সিয়া বলা হয়। শরীরের প্রতিটি
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সু ষ্ঠু কার্যক্রমের জন্য দরকার
অক্সিজেন। ফুসফুসের শ্বসনপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে
রক্তের ল�োহিত রক্তকণিকা এই অক্সিজেন
বহন করে সারা শরীরে ছড়িয়ে দেয়। আর
শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গেলে বিভিন্ন
গুরুত্বপূ র্ণ অঙ্গ বিকল হতে শুরু করে। তাই
কর�োনাভাইরাস সংক্রমণ শুরুর পর থেকেই
ঘরে ঘরে পালস অক্সিমিটার রাখার প্রবণতা
দেখা গেছে। ক�োভিড-১৯–এর অন্যতম
উপসর্গ শরীরে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে
যাওয়া। তবে শুধু ক�োভিড-১৯ নয়, অন্যান্য
অসু খেও হাইপ�োক্সিয়া হতে পারে। এটি কিন্তু
ক�োনও র�োগ নয়, র�োগের উপসর্গ।
কেন হয়
একজন সু স্থ মানু ষের শরীরে অক্সিজেনের
মাত্রা ৯৭ থেকে ১০০ শতাংশ থাকা
উচিত। ফুসফুসে সংক্রমণ বা নিউম�োনিয়া
হাইপ�োক্সিয়ার অন্যতম কারণ। দীর্ঘস্থায়ী
র�োগের কারণেও অনেকের হাইপ�োক্সিয়া
হতে পারে, আবার আচমকাও দেখা দিতে
পারে। সিওপিডি (ক্রনিক অবস্ট্র্যাকটিভ
পালম�োনারি ডিজিজ) ও হাঁপানি র�োগীদের
ক্ষেত্রে হাইপ�োক্সিয়া একটি পরিচিত সমস্যা।
ফুসফুসের কার্যক্ষমতায় ঘাটতির কারণে
তাঁদের শরীরে এমনিতেই অক্সিজেন কম
থাকে। তাই হাঁপানি বা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের
র�োগীর সমস্যা বেড়ে গেলে শরীরে
অক্সিজেনের মাত্রা দ্রুত কমে যায়। তীব্র
মাত্রার রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়ার র�োগীদের
মধ্যেও এই উপসর্গ দেখা যায়। হৃদ্যন্ত্রে বা
কিডনিতে সমস্যা থাকলেও এই সমস্যা হতে
পারে।
দু র্ঘটনার কারণেও এটি হতে পারে। যেমন,
শ্বাসনালিতে ক�োনও খাবার আটকে গিয়ে
বা ক�োনও স্থানে আটকা পড়ে শ্বাসরুদ্ধকর
পরিস্থিতি তৈরি হলে, অনেক উঁচু পর্বতের
ওপর বা অগ্নিকাণ্ডের স্থানে অক্সিজেন কমে
যেতে পারে।
অক্সিজেনের ঘাটতি ব�োঝার উপায়
কর�োনাভাইরাসের মত�ো র�োগে আক্রান্ত হয়ে
হঠাৎ বেশি ক্লান্ত ব�োধ করলে, মাথা ঘুরতে
শুরু করলে, শরীর অতিরিক্ত অবসন্ন লাগলে,
ঝিমুনি ব�োধ হলে, সবকিছু এল�োমেল�ো মনে
হলে দ্রুত সতর্ক হওয়া উচিত। এছাড়া যাঁরা
হাইপ�োক্সিয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন, তাঁদের
নিয়মিত অক্সিজেন মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা
উচিত। পালস অক্সিমিটার নামের ছ�োট্ট যন্ত্রটি

এখন প্রায় বাড়িতেই আছে, যা আঙু লের মধ্যে
লাগিয়ে শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা ও পালস
রেট মাপা যায়। যদি অক্সিজেন মাত্রা ৯২
শতাংশের নিচে নেমে যায় তবে মস্তিষ্কে ও
অন্যান্য অঙ্গে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়।
অক্সিজেনের মাত্রা ক্রমাগত কমতে থাকলে
হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, কিডনি ইত্যাদি বিকল হতে
শুরু করে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে কথাবার্তা
অসংলগ্ন হতে শুরু করা গুরুত্বপূ র্ণ লক্ষণ।
আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ‘সাইলেন্ট
হাইপ�োক্সিয়া’ হয়। অর্থাৎ, অক্সিজেনের মাত্রা
কম, কিন্তু শ্বাসকষ্ট না হওয়ায় তিনি তা
উপলব্ধি করতে পারেন না। ফলে চিকিৎসা
পেতে অনেক দেরি হয়ে যায়। ক�োভিড-১৯–এ
আক্রান্ত কিছু র�োগীর ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটেছে।
একে বলে ‘হ্যাপি হাইপ�োক্সিয়া’। সে ক্ষেত্রে
বড় ভরসা হল�ো পালস অক্সিমিটারের সাহায্যে
বাড়িতে অক্সিজেন সেচুরেশন দেখা।
তাই দিনে অন্তত দু বার অক্সিমিটারে শরীরে
অক্সিজেনের মাত্রা মেপে দেখা উচিত।
অক্সিমিটারের রিডিং যদি ৯৪ শতাংশের নিচে
নেমে যায়, তখনই হাসপাতালে ভর্তি হতে
হবে। তবে অনেক হাঁপানি ও সিওপিডির
র�োগীদের শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা স্বাভাবিক
অবস্থাতেই ৯৪ থাকে, তাই তাদের ক্ষেত্রে
৯০–এর নিচে নামলে বিপজ্জনক।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে

প্রতিকারের উপায়

অনেক দেরি হয়ে

বাইরে থেকে অক্সিজেন দিয়ে র�োগীর শরীরের
অক্সিজেনের অস্বাভাবিক ঘাটতি পূ রণ
করাই হচ্ছে চিকিৎসার প্রথম ধাপ। দ্রুত
চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া এবং নিরবচ্ছিন্ন
অক্সিজেন চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক। অক্সিজেন
সিলিন্ডার বা অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটরের
সাহায্যে র�োগীকে অক্সিজেন সরবরাহ করা
যায়। একই সঙ্গে আক্রান্ত ব্যক্তির কর�োনা
সংক্রমণ বা অন্য যে কারণে হাইপ�োক্সিয়া
হচ্ছে, তার চিকিৎসা শুরু করা জরুরি।
র�োগীকে অক্সিজেন দেওয়ার ক্ষেত্রেও কিছু
ধাপ রয়েছে। প্রথমে নাজাল ক্যানু লা বা ফেস
মাস্কের সাহায্যে র�োগীকে অক্সিজেন দেওয়া
হয়। এ ক্ষেত্রে কাজ না হলে উচ্চ প্রবাহযু ক্ত
মাস্কের সাহায্যে র�োগীর শরীরে অক্সিজেনের
ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। এতে
র�োগীর শারীরিক পরিস্থিতির উন্নতি না হলে
তখন নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে ভেন্টিলেটরের
মাধ্যমে অক্সিজেন দেওয়া হয়। এ ছাড়া
শ�োয়ার ধরন পরিবর্তন করেও অক্সিজেনের
মাত্রা কিছু টা বাড়ান�ো যায়।
ক�োভিডে আক্রান্তরা হাসপাতালে না গিয়ে
বাড়িতেই চিকিৎসকের পরামর্শে থাকলে
তাঁদের শরীরের অক্সিজেন লেভেল বাড়িয়ে
রাখার জন্য যথাযথ শরীরচর্চা করা উচিত।
কারণ মনে রাখা দরকার, এই সময় শরীরে
অক্সিজেনের স্তর কমে যাওয়ার সম্ভাবনা
থাকে। আর তাতেই ঘটে বিপত্তি। অক্সিজেন
নিয়ে সারা দেশে হাহাকার পড়ে মাঝে মাঝে।
যদিও এই মুহূর্তে সরকারি, বেসরকারি বহু
সংস্থা অক্সিজেন পার্লার তৈরি করেছেন।

কথাবার্ তা অসংলগ্ন
হতে শুরু করা
গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।
আবার কিছু কিছু
ক্ষেত্রে ‘সাইলেন্ট
হাইপ�োক্সিয়া’ হয়।
অর্থাৎ, অক্সিজেনের
মাত্রা কম, কিন্তু
শ্বাসকষ্ট না হওয়ায়
তিনি তা উপলব্ধি
করতে পারেন না।
ফলে চিকিৎসা পেতে
যায়। ক�োভিড-১৯–এ
আক্রান্ত কিছু র�োগীর
ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটেছে।
একে বলে ‘হ্যাপি
হাইপ�োক্সিয়া’। সে
ক্ষেত্রে বড় ভরসা হল�ো
পালস অক্সিমিটারের
সাহায্যে বাড়িতে
অক্সিজেন সেচুরেশন
দেখা।
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বুক ভরে শ্বাস নিয়ে যতক্ষণ
সম্ভব ধরে রাখা। এরপরে
আস্তে আস্তে শ্বাস ছাড়তে
হবে। এরফলে ফুসফুসের
ক�োষগুল�োর ব্যায়াম হয়,
ফলে সেটির স্থায়ী ক্ষতি
হতে পারে না। এজন্য
চিকিৎসকরা পরামর্শ
দিচ্ছেন, পিঠ স�োজা করে
আরাম করে বসতে হবে।
এরপর প্রথমে মুখ দিয়ে
নিঃশ্বাস দিয়ে ফুসফুসের সব
বাতাস বের করে দিতে হবে।
এরপর আবার গভীর শ্বাস
নিয়ে যতটা সম্ভব ফুসফুসে
বাতাস ভরে নিতে হবে।

তাছাড়া এই মুহূর্তে দেশে অক্সিজেনের তেমন
ক্রাইসিসও নেই। তথাপি আপনি নিজেই
যদি প্রাকৃতিকভাবে অক্সিজেন লেবেলটা
বাড়িয়ে ফেলতে পারেন, তাহলে অক্সিজেন
সিলিন্ডার বা অন্য কিছু র প্রয়�োজন পড়ে না।
তাই বাড়িতে থাকাকালীন অক্সিজেন লেভেল
বাড়ান�োর জন্য চেষ্টা করুন।

ক�োন ব্যায়ামটি করবেন?

পেটের উপর চাপ দিয়ে শুয়ে জ�োড়ে জ�োড়ে
নিঃশ্বাস নিন। এর জন্য, বুকের সামনে একটি
বালিস। পায়ের নিচে একটি বালিস রাখুন।
এবার জ�োরে জ�োরে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিন
এবং ছাড়ু ন। এই পদ্ধতিতে শরীরচর্চা করার
পর অক্সিজেনের স্তর বাড়ছে। প্রসঙ্গত, এই
পদ্ধতি খুবই পুর�োন�ো। বিশেষজ্ঞদের মতে,
বুকে এবং পেটে চাপ পড়ায় এবং পিঠ
সমতলে থাকায় ফুসফুসের সমস্ত অঞ্চলকে
বায়ু পেতে সহায়তা করে। শ্বাসযন্ত্রের
চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই ক�ৌশলটি কার্যকর বলে
প্রমাণিত হয়েছে। ২০০২ সালে ইউর�োপের
Respiratory Journal-এ প্রকাশিত একটি
সমীক্ষা অনু সারে এটি “অক্সিজেন স্তরের
উন্নতির জন্য একটি সহজ এবং নিরাপদ
পদ্ধতি” হিসাবে বিবেচিত হয়। এই বিশেষ
ভঙ্গিটিকে প্রোনিং বলা হয়। অক্সিজেনের মাত্রা
৯৪-এর নিচে নামলেই প্রোনিং করার পরামর্শ
দিয়েছে কেন্দ্রও। চিকিৎসকদের মতে, প্রোনিং
শ্বাস নেওয়া এবং শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা
বাড়াতে সাহায্য করে।
নির্দেশাবলী অনু যায়ী, শুরুতে ৩০ মিনিট
থেকে ২ ঘণ্টা উবুর হয়ে শুতে হবে৷
এরপরের ৩০ মিনিট থেকে ২ ঘণ্টা বাঁ দিকে
কাত হয়ে শুতে হবে৷ এরপর ডান দিকে কাত
হয়ে শুতে হবে ৩০ মিনিট থেকে ২ ঘণ্টা৷
তবে গর্ভবতী, গভীর শিরাযু ক্ত থ্রোম্বোসিসে
আক্রান্ত, হৃদর�োগে আক্রান্ত এবং যাদের
মেরুদণ্ড, ফেমুর বা পেলভিকে ফ্র্যাকচার
রয়েছে, সেই কর�োনা র�োগীদের প্রোনিং করা
থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। তাছাড়া
নির্দেশিকায় বলা হয়, খাওয়ার পর এক ঘণ্টা
প্রোনিং করা উচিত না।
n

যেভাবে কর�োনাভাইরাসে শনাক্ত
ব্যক্তিরা ফুসফুসের ব্যায়াম করতে
পারেন
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আপনারা ফুসফুসের ব্যায়াম বা শ্বাসযন্ত্রের
ব্যায়ামটা নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাবেন। কারণ,
অনেক সময়ই কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট হতে
পারে। শ্বাসযন্ত্রের ব্যায়ামটা যেন নিয়মিতভাবে
চালিয়ে যান।’’
‘’গভীরভাবে শ্বাস নেওয়া এবং গভীরভাবে
শ্বাস ছাড়া-এই প্রক্রিয়ায় ফুসফুসের ব্যায়াম
করতে পারি। এভাবে ফুসফুসের ব্যায়াম করে
ফুসফুসকে অনেক বেশি সক্রিয় রাখা যায়।

ক�োভিড-১৯ নামের এই র�োগে প্রধানত
ফুসফুস আক্রান্ত হয়। এ কারণে ক�োভিড১৯ থেকে সু স্থ
হয়ে উঠতে
চিকিৎসার
পাশাপাশি
ফুসফুসের
ব্যায়াম করার
ওপর জ�োর
দিচ্ছেন
বিশেষজ্ঞরা।
ওঁরা বলছেন,
‘’এসময়ে

ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজ

বুক ভরে শ্বাস নিয়ে যতক্ষণ সম্ভব ধরে
রাখা। এরপরে আস্তে আস্তে শ্বাস ছাড়তে
হবে। এরফলে ফুসফুসের ক�োষগুল�োর ব্যায়াম
হয়, ফলে সেটির স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে না।
এজন্য চিকিৎসকরা পরামর্শ দিচ্ছেন, পিঠ
স�োজা করে আরাম করে বসতে হবে। এরপর
প্রথমে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস দিয়ে ফুসফুসের সব
বাতাস বের করে দিতে হবে। এরপর আবার
গভীর শ্বাস নিয়ে যতটা সম্ভব ফুসফুসে বাতাস
ভরে নিতে হবে।
যতক্ষণ সম্ভব হয়, শ্বাস আটকে রাখুন।
এরপর আবার একসাথে সব বাতাস বের
করে দিন। এভাবে দিনে অন্তত দু ’বার
এইরকম ব্যায়াম করা যেতে পারে। এতে
ফুসফুসের কার্যক্ষমতা বৃ দ্ধি পাবে।
ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ বলছেন, লম্বা শ্বাস
নিয়ে বুক ফুলিয়ে কমপক্ষে ১০ সেকেন্ড ধরে
রাখার চেষ্টা করতে হবে। ১০ সেকেন্ড ব�োঝার
জন্য একহাজার এক, এক হাজার দু ই,
একহাজার তিন...এভাবে দশ পর্যন্ত গ�োনা
যেতে পারে।
প্রথমদিনে হয়ত�ো এতটা করা যাবে না। কিন্তু
আস্তে আস্তে একসেকেন্ড, দু ই সেকেন্ড করে
বাড়াতে হবে।

শ্বাস নেওয়ার সময় হাত ত�োলা

ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ‘’আমরা
অনেক সময় র�োগীদের পরামর্শ দিই যে,
যখন শ্বাস নেব�ো তখন হাত ওপরে তুলতে
হবে, আবার যখন শ্বাস ছেড়ে দেব�ো, তখন
হাত নীচে নামিয়ে আনা হবে।’’ এর ফলে
শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে শরীরের অঙ্গের একটি
ব্যায়াম হবে। আবার লম্বা শ্বাস নেওয়ার সময়
বুকের পাঁজরের নীচে হাত রেখে অনু ভব
করতে হবে যে, বুকটা বেলু নের মত�ো ফুলে
উঠছে। এরপর সেটা আবার চাপ দিয়ে বাতাস
বের করে দিতে হবে। এভাবে দিনে অন্তত
কয়েকবার করতে হবে।

নাক বন্ধ করে শ্বাস নেওয়া

হাত দিয়ে প্রথমে নাকের বাম পাশ বন্ধ
করে ডান পাশ দিয়ে লম্বা শ্বাস নিন। ৫/১০
সেকেন্ড শ্বাস ধরে রাখুন। এরপর শ্বাস ছেড়ে
দিন। এরপর নাকের ডান পাশ চেপে ধরে
একইভাবে শ্বাস নিন। একইভাবে ৫/১০
সেকেন্ড ধরে রেখে শ্বাস ছেড়ে দিন। এভাবে
প্রতিদিন কয়েকবার করে অভ্যাস করুন।

ভেপার নেওয়া

বাড়িতে থেকে যারা চিকিৎসা নিচ্ছেন, তারা
গরম জলের ভাপ নিতে পারেন। সেটাও
ফুসফুসের জন্য ভাল�ো।
ব্রিটিশ লাং ফাউন্ডেশনের পরামর্শ হল�ো,
গভীর শ্বাসের ব্যায়াম ফুসফুস থেকে শ্লেষ্মা
দূ র করে অধিক বায়ু সঞ্চালনে সাহায্য করতে
পারে। এ ব্যায়াম করতে ৫-১০ বার গভীর
শ্বাস নিতে হবে। তারপর কয়েক বার জ�োরে
কাশি দিয়ে রিপিট করতে হবে। এতে ফুসফুস
আরও শক্তিশালী হবে। ফুসফুসের সক্ষমতা
বাড়াতে কর�োনাভাইরাসের আক্রান্ত হওয়ার
পর খানিকটা সু স্থ হয়ে উঠলে হাঁটা শুরু করে
শারীরিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে। পরবর্তীতে
হাঁটার গতি আরও বাড়াতে হবে। এসব

ব্যায়াম স্বল্পমেয়াদী ক�োন ব্যায়াম নয়। দীর্ঘদিন
ধরে এই ব্যায়ামের চর্চা অব্যাহত রাখতে
হবে।

যেসব ক্ষেত্রে এসব ব্যায়াম করা যাবে
না

যদিও ফুসফুসের সক্ষমতা বাড়াতে
চিকিৎসকরা ব্যায়ামের পরামর্শ দিচ্ছেন,
কিন্তু কার�ো যদি শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা বা
কাশি থাকে, তখন এই ধরণের ব্যায়াম না
করাই ভাল�ো। যাদের হৃদর�োগ বা ফুসফুসের
দীর্ঘমেয়াদী র�োগ আছে, তারা ব্যায়ামের আগে
অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। ব্যায়াম
করার সময় অসু স্থ ব�োধ হলে বা শ্বাসকষ্ট
হলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম বন্ধ করে বিশ্রাম নিন।
কষ্ট বেশি হলে চিকিৎসকের সঙ্গে য�োগায�োগ
করতে হবে।

কর�োনা
ভ্যাকসিন

কর�োনাকে আটকান�োর একমাত্র উপায়
ভ্যাকসিন নেওয়া। এই ভ্যাকসিন সবাইকেই
নিতে হবে। এক প্রকার বাধ্যতা মুলক। এই
ভ্যাকসিন নিয়ে অনেকেরই অনেক রকম
দ্বন্দ্ব থাকে। আগে তা নিরসন প্রয়�োজন।
অনেকেই জানতে চান, ভ্যাকসিন নিলে কী কী
পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে? অন্যান্য টিকার
মত�োই ইঞ্জেকশন নেওয়ার জায়গাটি লাল
হয়ে ফুলে যেতে পারে। ব্যথা, চুলকানি হতে
পারে। গা-হাত-পায়ে ব্যথা, সামান্য জ্বর আসা
বা জ্বর-জ্বর ভাব, ক্লান্তি, মাথা ধরতে পারে।
টিকাকেন্দ্রে পর্যবেক্ষণে থাকাকালীন সমস্যা
দেখা দিলে উপস্থিত চিকিৎসকই ব্যবস্থা
নেবেন। পরে সমস্যা দেখা দিলে ওই
টিকাকেন্দ্রেই য�োগায�োগ করতে হবে।
সমস্যা তেমন গুরুতর না-হলে ক�োভিশিল্ড
প্রাপকরা +৯১-১৮০০১২০০১২৪ ট�োল-ফ্রি
নম্বরে ফ�োন কিংবা pharmacovigilance@
seruminstitute.com-এ ইমেল করতে
পারেন। ক�োভ্যাক্সিন প্রাপকদের এ ব্যাপারে
রিপ�োর্ট করার জন্য একটি ডেলি হেলথ
ডায়েরি দেওয়া হয়। ভারত বায়�োটেক অথবা
আইসিএমআর-ও প্রাপকের সঙ্গে য�োগায�োগ

রাখেন। অনেকে মনে করেন, মাস কয়েক
আগে ম্যালেরিয়ার মত�ো র�োগ হলে টিকা
নিতে ক�োনও অসু বিধা আছে কি না? এ
ক্ষেত্রেও ক�োনও ক�োনও অসু বিধা নেই।
সকলকেই টিকার দু ’টি ড�োজ নিতে হবে।
কেউ কেউ জানতে চান, হাঁপানির জন্য
ইনহেলার নেওয়ার অভ্যাস থাকলে কি টিকা
নেওয়ায় ক�োনও বিধিনিষেধ আছে?
না। নেই। বিশেষজ্ঞরা বলেন, বরং এঁদের
আরও বেশি দরকার টিকা নেওয়ার।
ক�োন ভ্যাকসিন বাছা ভাল�ো? এর উত্তরে বলা
যায়, ভ্যাকসিন বেছে নেওয়ার বিকল্প এখন
নেই। তবে ক�োভিশিল্ড ও ক�োভ্যাক্সিন, দু ’টি
টিকার ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, পার্শ্ব ও বিরূপ
প্রতিক্রিয়া খুবই নগণ্য এবং কার্যকারিতা
একই রকম। দীর্ঘ দিন ধরে থাইরয়েডের
ওষু ধ খেলে কিংবা ডায়াবিটিসের সমস্যা
থাকলেও ভ্যাকসিন নেওয়া যায়।
তবে অ্যালার্জির ব্যাপারটা ভাল�ো করে ব�োঝা
দরকার। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ
নিয়েই করা উচিত। কেননা, অ্যালার্জি
কথাটা আমরা অনেক সময়েই যথাযথ অর্থ
বুঝে ব্যবহার করি না। অধিকাংশেরই কিছু

তবে ক�োভিশিল্ড ও
ক�োভ্যাক্সিন, দু’টি
টিকার ক্ষেত্রেই দেখা
গিয়েছে, পার্শ্ব ও বিরূপ
প্রতিক্রিয়া খুবই নগণ্য
এবং কার্যকারিতা
একই রকম। দীর্ঘ দিন
ধরে থাইরয়েডের
ওষুধ খেলে কিংবা
ডায়াবিটিসের সমস্যা
থাকলেও ভ্যাকসিন
নেওয়া যায়।
জুন, ২০২১
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ক�োভিশিল্ড আর
ক�োভ্যাক্সিন নিয়ে মানুষের
অনেক রকম জিজ্ঞাসা।
এরা কি একই ভাবে কাজ
করে না কি...! মূল কাজটা
একই। শরীরকে কর�োনা
প্রতির�োধের উপয�োগী
করে ত�োলা। তবে দু’টি
ভ্যাকসিনের কার্যপদ্ধতি,
মানে ইমিউনিটি গড়ে
ত�োলার প্রক্রিয়া আলাদা।
ক�োভিশিল্ডে মডিফায়েড
অ্যাডিন�োভাইরাসের
স্পাইক-প্রোটিনটি শুধুমাত্র
ব্যবহার করা হয়। আর
ক�োভ্যাক্সিনে ব্যবহার করা
হয় মৃত কর�োনাভাইরাস।
দু’টি ভ্যাকসিনই শরীরে
সংক্রমণ ঘটায় না। তবে
কর�োনার অনুরূপ স্পাইকপ্রোটিনটি কিংবা মৃত
কর�োনাভাইরাসকে চিনে
নিয়ে তার প্রতিক্রিয়ায়
শরীরে কর�োনার ইমিউনিটি
তৈরি হয়। সেই ইমিউনিটি
কাজে লাগে আসল
সংক্রমণের সময়ে। কর�োনা
হয়ে সেরে গেলেও কিন্তু
ভ্যাকসিন নেওয়ার দরকার।
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জুন, ২০২১

না কিছু তে কমবেশি অ্যালার্জি থাকে। খুব
সাংঘাতিক অ্যালার্জির (অ্যানাফাইল্যাক্সিস
রিঅ্যাকশন) ইতিহাস থাকলে কিংবা সেই
কারণে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার নজির
থাকলে, টিকাকেন্দ্রের চিকিৎসকের সঙ্গে
বিষয়টি ভাল�ো করে আল�োচনা না-করে
টিকা না নেওয়াই উচিত। এটাও জেনে
রাখা প্রয়�োজন, হার্টের অসু খ থাকলে এবং
অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি কিংবা বাইপাস সার্জারি হয়ে
গেলেও কর�োনার টিকা নেওয়া যায়। নিশ্চিন্তে
নিতে পারেন। ইপাস বা অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির
পরে অ্যান্টিপ্লেটলেট ওষু ধ চললেও টিকা
নিতে সমস্যা নেই। ওষু ধগুল�ো বন্ধ করারও
প্রয়�োজন নেই।
ক�োভিশিল্ড আর ক�োভ্যাক্সিন নিয়ে মানু ষের
অনেক রকম জিজ্ঞাসা। এরা কি একই ভাবে
কাজ করে না কি...! মূ ল কাজটা একই।
শরীরকে কর�োনা প্রতির�োধের উপয�োগী
করে ত�োলা। তবে দু ’টি ভ্যাকসিনের
কার্যপদ্ধতি, মানে ইমিউনিটি গড়ে ত�োলার
প্রক্রিয়া আলাদা। ক�োভিশিল্ডে মডিফায়েড
অ্যাডিন�োভাইরাসের স্পাইক-প্রোটিনটি
শুধু মাত্র ব্যবহার করা হয়। আর ক�োভ্যাক্সিনে
ব্যবহার করা হয় মৃ ত কর�োনাভাইরাস।
দু ’টি ভ্যাকসিনই শরীরে সংক্রমণ ঘটায় না।
তবে কর�োনার অনু রূপ স্পাইক-প্রোটিনটি
কিংবা মৃ ত কর�োনাভাইরাসকে চিনে নিয়ে
তার প্রতিক্রিয়ায় শরীরে কর�োনার ইমিউনিটি
তৈরি হয়। সেই ইমিউনিটি কাজে লাগে
আসল সংক্রমণের সময়ে। কর�োনা হয়ে
সেরে গেলেও কিন্তু ভ্যাকসিন নেওয়ার
দরকার। কর�োনার অন্য স্ট্রেন হামলা চালালে
ফের ক�োভিড হতেই পারে। টিকা যেহেতু
অনেকগুলি স্ট্রেন থেকে সু রক্ষা দেয়, তাই
ভ্যাকসিন নিলে নিরাপত্তা কঠিন হয়। অনেকে
জানতে চান, কর�োনার টিকা য�ৌন জীবনে
প্রভাব ফেলে কিনা! না। ক�োভিড আক্রান্তের
য�ৌন জীবনে প্রভাব পড়ার অনেক নজির
প্রকাশ্যে এসেছে বিশ্বজুড়ে। তবে নভেল
কর�োনাভাইরাসই লিঙ্গশৈথিল্যের নেপথ্যে কি
না, স্পষ্ট নয়। কিন্তু কর�োনার টিকার জেরে
এমন নজিরের ক�োনও প্রমাণ মেলেনি।
নেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি।
যদিও এখন সরকারি স্তরে নানাভাবে চেষ্টা
চলছে সবার জন্য ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করার,
তথাপি চাহিদা অনু যায়ী জ�োগান না থাকায়
একটু অসু বিধায় পরতে হচ্ছে ক�োথাও
ক�োথাও। বেসরকারি হাসপাতাল গুলিও
দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ক�োনও ক�োনও
হাসপাতাল ত�ো ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেছে।
তবে ভ্যাকসিন পেতে নিশ্চিত করতে
রেজিস্ট্রেশন করান�োটা জরুরি।
প্রথমেই জেনে রাখা প্রয়�োজন, ক�ো-উইন
অ্যাপ নয়, ক�ো-উইন প�োর্টাল ব্যবহার
করতে হবে। অ্যাপটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবহারের
জন্য। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ক�ো-উইন
ওয়েবসাইট বা প�োর্টাল (cowin.gov.in)
কিংবা আর�োগ্য সেতু অ্যাপের ক�ো-উইন
বিভাগটি ব্যবহার করে টিকাকরণের জন্য

নাম রেজিস্টার করাতে হবে। শুরুতেই
একটি ম�োবাইল নম্বর ‘ভেরিফাই’ করতে
হবে ওটিপি-র সাহায্যে। তার পর এগ�োবে
নাম নথিভুক্তিকরণ, নথি আপল�োড ও টিকার
বুকিং অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার প্রক্রিয়া।
একটি নম্বরের সাহায্যে পরিবারের সর্বোচ্চ
চার জনের নাম রেজিস্টার করান�ো যায়।
অনেকেই সরাসরি চলে যাচ্ছেন টিকা নিতে।
সেক্ষেত্রে অসু বিধে কিছু নেই। তবে ক�ো-উইন
এড়িয়ে নয়। সরকারি কেন্দ্রে এবং বেশ
কিছু বেসরকারি কেন্দ্রে গেলে ক�ো-উইনে
নাম ত�োলার কাজ হয়ে যায় স্বচ্ছন্দে। বস্তুত
সচিত্র পরিচয়ত্রের প্রতিলিপি সঙ্গে করে নিয়ে
এলে, ক�ো-উইনে নাম তুলতে ওঁরাই সাহায্য
করে। ওই দিনই যদি স্লট খালি থাকে, তা
হলে আর অন্যদিন আসতে হয় না। টিকার
প্রথম ড�োজ ওই দিনেই পড়ে যাবে। অন্যথায়
যেদিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিলবে, সেদিন আসতে
হবে।দ্বিতীয় ড�োজের ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন অনু যায়ী
যে দিন ডেট পরবে, সেদিন নিতে হবে।
পাশাপাশি আপনাদের জেনে রাখা প্রয়�োজন,
পৃ থিবীর ক�োনও প্রতিষেধকই ১০০% সাফল্য
দাবি করে না। কারণ ষ�োল�ো আনা সু রক্ষা
ক�োনও টিকাই দেয় না। ক�োভিড ভ্যাকসিনও
ক�োনও ব্যতিক্রম নয়। একটি প্রতিষেধক
তৈরি করতে বছরের পর বছর সময় লাগে।
এত তাড়াতাড়ি তৈরি ভ্যাকসিনের ৭০-৮০%
কার্যকারিতা মানে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের চ�োখে
তা অভাবনীয় সাফল্য। তাই ভ্যাকসিনগুলিকে
খাট�ো করে দেখা অর্থহীন। সংশয় প্রকাশ
করারও ক�োনও কারণ নেই। টিকা নেওয়ার
পরও শতকরা ১৯-৩০ জনের কর�োনা হতে
পারে, এ কথা যেমন ঠিক, উল্টো দিকে
টিকাটি না নিলে কিন্তু কর�োনা আক্রান্ত
হওয়ার আশঙ্কা ১০০% থাকে। এর পরেও
টিকার সু য�োগ পাওয়ার পরও তা না-নেওয়াটা
বিচক্ষণতার পরিচয় নয়। একটা কথা মনে
রাখার প্রয়�োজন, প্রথম ড�োজে যে ভ্যাকসিন
দেবেন, দ্বিতীয় ড�োজও সেই ভ্যাকসিনই
দেবেন। অন্যথায় লাভ হওয়ার সম্ভাবনাও
ক্ষীণ। এই মুহূর্তে ভারতের হাতে এসেছে
আরও এক টিকা। রাশিয়ার এই টিকা ঘিরে
দেশবাসীর একাংশের মধ্যে আগ্রহ দেখা
গিয়েছে। ক�োভ্যাক্সিন ও ক�োভিশিল্ডের পর
তৃতীয় ভ্যাকসিন হিসেবে ভারতে আপৎকালীন
ব্যবহারের ছাড়পত্র পেয়েছে মস্কোর গ্যামেলিয়া
ইন্সস্টিটিউটের তৈরি স্পুটিনিক ভি। বিশ্বের
প্রথম কর�োনা ভ্যাকসিন হিসেবে দাবি করা
হয় এই ভ্যাকসিনকে। দেওয়াও শুরু হয়ে
গেছে।স্পুটনিক ভি দু টি ০.৫ এমএলের দু টি
ড�োজে ২১ দিনের ব্যবধানে দেওয়া হবে। এই
ভ্যাকসিনের কার্যক্ষমতা ৯০ শতাংশের বেশি
বলে দাবি করা হয়েছে। ২০২১ ফেব্রুয়ারিতে
প্রকাশিত দ্য ল্যানসেট সমীক্ষায় দেখা গেছে,
স্পুটনিক ভি-এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলিও
অন্যান্য ড�োজগুলির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলির
সঙ্গে সাদৃ শ্যপূ র্ণ। যদিও ট্রায়াল পর্যায় এখনও
চলছে। সূ ত্রের খবর ম�োট ৪০ হাজার জন
অংশগ্রহণকারীকে এবার তালিকাভুক্ত করা

হবে টিকাকরণ কর্মসূ চীর জন্য। ভ্যাকসিন
ট্রায়ালের গতিবিধি বিশ্লেষণের ফলাফলগুল�ো
পর্যাল�োচনা করে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন
যে ক�োভিড-১৯ এর মাঝারি বা গুরুতর
উপসর্গের ক্ষেত্রে এটি সম্পূ র্ণ সু রক্ষা দিতে
পারছে। কিছু ক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম দেখা গেছে।
যেমন ভ্যাকসিন নেওয়ার পর কেউ কেউ
হালকা জ্বরের মত�ো উপসর্গ বা দু র্বলতা ব�োধ
করেছিলেন। সেই অর্থে কারও মধ্যে গুরুতর
দেখা যায়নি। লন্ডন স্কুল অফ হাইজিন অ্যান্ড
ট্রপিকাল মেডিসিনের ভাইর�োলজির প্রফেসর
ইয়ান জ�োনস বলেন, স্পুটনিক-৫ ভ্যাকসিন
নিয়ে রাশিয়ার কাছে এখন বৈজ্ঞানিক তথ্যও
রয়েছে। সু তরাং ধরে নেওয়াই যায় এখন
ক�োভিড-১৯ এর অতিমারি ঠেকাতে কার্যকরী
ভূ মিকা নিতে পারে আরও একটি ভ্যাকসিন।
উল্লেখ্য, চলতি বছরের জানু য়ারি মাসে
দেশে টিকাকরণ শুরু হয়েছে। এই
মুহূর্তে অক্সফ�োর্ডের ক�োভিশিল্ড ও ভারত
বায়�োটেকের ক�ো-ভ্যাক্সিন দেওয়া হচ্ছে। যে
হারে কর�োনা বাড়ছে তাতে দেশের ক�োথাও
ক�োথাও ভ্যাকসিনের ঘাটতি হওয়ার আশঙ্কা
করা হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে রুশ ভ্যাকসিন
স্পুটনিক ভি-কে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।
পাশাপাশি আরও এক দেশ তৈরি টিকার
যে খবর মিলল, তাতে কর�োনা দূ রীকরণে
উল্লেখয�োগ্য পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

কর�োনা হয়ে থাকলে একটাই ড�োজ!

কর�োনা আক্রান্ত হয়ে আর�োগ্যলাভ করা
ব্যক্তিদের ভ্যাকসিনের একটা ড�োজই
যথেষ্ট। এমন তথ্যই উঠে এসেছে এক
নতুন গবেষণায়। হায়দরাবাদের এআইজি
হাসপাতালের তরফে এদিন জানান�ো হয়,
২৬০ স্বাস্থ্যকর্মীর ওপর একটি সমীক্ষা চালান�ো
হয়। ওই কর্মীরা সকলেই ১৬ জানু য়ারি থেকে
৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ক�োভিশিল্ড ভ্যাকসিন
নিয়েছেন। ওই কর্মীদের শরীরে ভ্যাকসিন
কতটা প্রতির�োধ ক্ষমতা গড়ে তুলেছে,
তা জানার জন্য ওই সমীক্ষা চালান�ো হয়।
সম্প্রতি, ওই গবেষণার ফল ইন্টারন্যাশনাল
জার্নাল ফর ইনফেকশাস ডিজিজেস -এ
প্রকাশিত হয়। গবেষকদের দাবি, গবেষণা
থেকে দু টি গুরুত্বপূ র্ণ পর্যবেক্ষণ বেরিয়ে
এসেছে। ভ্যাকসিন নেওয়ার আগে, যাঁরা
এই সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছিলেন, প্রথম
ড�োজ নেওয়ার পর তাঁদের শরীরে বেশি
পরিমাণ অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে সেই
সকল মানু ষের তুলনায় যাঁরা টিকা নেওয়ার
আগে সংক্রমিত হননি। গবেষণায় আরও
উঠে আসে, অ্যান্টিবডির পাশাপাশি, আগে
সংক্রমিত ব্যক্তিদের শরীরে ভ্যাকসিনের প্রথম
ড�োজের পরই বেশি পরিমাণ মেমরি টি-সেল
উৎপন্ন হয়েছে। গবেষকদের দাবি, ক�োভিড
থেকে সেরে ওঠার ৩-৬ মাস পর ভ্যাকসিনের
সিঙ্গল ড�োজের কার্যকারিতার সঙ্গে ডবল
ড�োজের কার্যকারিতার ক�োনও তফাৎ নেই।
গবেষকদের দাবি, যাঁরা আগে ক�োভিড-১৯
সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে

ভ্যাকসিনের সিঙ্গল ড�োজই যথেষ্ট। কারণ,
একটা ড�োজেই তাঁদের শরীরে যথেষ্ট পরিমাণ
অ্যান্টিবডি ও মেমরি সেল উৎপন্ন হবে, যা
দু টি ড�োজের সমান। গবেষকদের দাবি, এই
বিষয়টি গুরুত্বপূ র্ণ, কারণ দেশে ভ্যাকসিনের
অভাব রয়েছে। সেক্ষেত্রে এই গবেষণার ফল
স্বীকৃতি পেলে অনেক ভ্যাকসিন বেঁচে যাবে
এবং বেশি মানু ষকে ভ্যাকসিন দিয়ে বাঁচান�ো
সম্ভব হবে।
এদিকে, ক�োভ্যাক্সিনের তুলনায় ক�োভিশিল্ডেই
তৈরি হয় বেশি অ্যান্টিবডি। গবেষণায় উঠে
এসেছে এমনই তথ্য। একদল গবেষক দাবি
করেছেন। প্রাথমিকভাবে এই গবেষণায়
অংশগ্রহণ করেছিলেন চিকিৎসক এবং
স্বাস্থ্যকর্মীরা, দু ই দলে ভাগ করে দেওয়া হয়
টিকা। তাঁদের শরীরে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডির
ভিত্তিতে এই পরীক্ষা করা হয়।

সময়ের মূল্য

আমরা কিন্তু দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার
প্রয়োজনীয়তা প্রথম থেকেই বলে আসছি।
কারণ এতে বহু প্রাণ বাঁচবে। প্রতিটি দিন,
প্রতিটি ঘণ্টা আমরা যত অপেক্ষা করব ততই
মৃ ত্যুর পরিমাণ বাড়তে থাকবে, আক্রান্ত
র�োগীর সংখ্যা চক্রবৃ দ্ধি হারে বাড়তে থাকবে।
আমরা এটাও বলেছি যে ক�োন�ো ক�োন�ো
দেশের ক্ষেত্রে কেবল একদিনের বিলম্ব,
শতকরা ৪০ ভাগ মৃ ত্যুর হার বাড়িয়ে দিয়েছে।
কিন্তু সময়ের মূ ল্যের আরও একটা দিক
আছে। আমরা আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার
উপরে স্মরণকালের সর্বোচ্চ পরিমাণে চাপ
অনু ভব করতে যাচ্ছি। আমরা এই পরিস্থিতির
জন্য একেবারেই প্রস্তুত নই, এমনকি আমরা
যে শত্রুর ম�োকাবেলা করতে চাচ্ছি এই
শত্রুকেও ঠিকমত�ো চিনতে পারিনি। যেক�োন�ো
যু দ্ধ পরিস্থিতির জন্য এটা খুব ভাল�ো অবস্থান
নয়। ঠিক এই কাজটি আমাদের আজ করা
দরকার। গ�োটা বিশ্ব আজ জেগে উঠেছে।
প্রতিটা দিন আমরা এই কর�োনাভাইরাসকে
প্রতিহত করতে পারব, যদি আমরা সচেতন
হই। আমাদের প্রস্তুতির কাজ আমরা ঠিক
ঠিক মত�ো করি। তৃতীয় তরঙ্গকে আটকাতেই
হবে। যে যেভাবে পারুন। আমরা করব জয়
নিশ্চয়।

কিছু ক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম
দেখা গেছে। যেমন
ভ্যাকসিন নেওয়ার
পর কেউ কেউ
হালকা জ্বরের মত�ো
উপসর্গ বা দুর্বলতা
ব�োধ করেছিলেন।
সেই অর্থে কারও
মধ্যে গুরুতর দেখা
যায়নি। লন্ডন স্কুল
অফ হাইজিন অ্যান্ড
ট্রপিকাল মেডিসিনের
ভাইর�োলজির প্রফেসর
ইয়ান জ�োনস বলেন,
স্পুটনিক-৫ ভ্যাকসিন
নিয়ে রাশিয়ার কাছে
এখন বৈজ্ঞানিক তথ্যও
রয়েছে। সুতরাং ধরে
নেওয়াই যায় এখন
ক�োভিড-১৯ এর
অতিমারি ঠেকাতে
কার্যকরী ভূমিকা নিতে
পারে আরও একটি
ভ্যাকসিন।
জুন, ২০২১
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দ্বিতীয় কথা

রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ রায়

মধুর ত�োমার শেষ যে না পাই...

অসম বয়সী। অথচ দুজনের প্রতি দুজনের ছিল হৃদয়ের গভীর টান।
শ্রদ্ধা মিশ্রিত সস্নেহ ভাল�োবাসা। বলছেন অভ্রান্ত রায়

সত্যজিতের
পিতামহ
উপেন্দ্রকিশ�োর
রায়চ�ৌধুরী
ছিলেন
রবীন্দ্রনাথের
ঘনিষ্ঠতম
বন্ধুদের
একজন। আর
পিতা সুকুমার
রায় ছিলেন
বিশ্বকবির পরম
স্নেহভাজন।
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জুন, ২০২১

জগতে অনেক সম্পর্কই ইতিহাস হয়ে আছে।

বাংলার দু ই রত্ন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সত্যজিৎ
রায়ের তেমনই মধু র সম্পর্ক ছিল। এক অবিচ্ছেদ্য
বন্ধনে বাঁধা। দু জনের বয়সের পার্থক্য ছিল ষাট
বছর। বিশ্বকবির সান্নিধ্য বিশ্বপরিচালককে সমৃ দ্ধ
করেছিল। দু জনেই জন্মেছিলেন মে মাসে। কবিগুরু
৭ তারিখ আর সত্যজিত ২ তারিখ। বিশ্বজয়ী এই দু ই
বাঙালির পরিবারের মধ্যেও ছিল দীর্ঘদিনের সু ন্দর
সম্পর্ক।
সত্যজিতের পিতামহ উপেন্দ্রকিশ�োর রায়চ�ৌধু রী ছিলেন
রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের একজন। আর পিতা
সু কুমার রায় ছিলেন বিশ্বকবির পরম স্নেহভাজন।
সেই সূ ত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের দেখা
হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যপার ছিল�ো। তবে দু জনের
দেখাটা বিখ্যাত হয়ে রইল�ো কবিগুরুর জন্যই। তখন
সত্যজিতের ৭ বছর। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার প্রথম
দেখা হবে শান্তিনিকেতনের প�ৌষমেলায়। সত্যজিৎ
মাতা সু প্রভা রায় পুত্র সত্যজিৎকে নিয়ে এসেছেন
গুরুর আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য। দু জনের দেখা
হল। সেই কি প্রথম দেখা? না, এর আগে একবার
বাবা সু কুমার রায়ের সঙ্গে এসেছিলেন সত্যজিৎ
রবীন্দ্রনাথের কাছে। তখন ওঁর বয়স ২ বছর। সে
ঘটনা বালক সত্যজিতের মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু
এই সাক্ষাৎ মুহূর্ত তাঁর স্মৃতিতে স্পষ্ট। তিনি নিজেই
স্মৃতিচারণা করছেন, “রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রথম কখন

কাছ থেকে দেখি তা আমার মনে নেই। যখনকার
কথা মনে আছে তখন আমার বয়স সাত বছর। মাএর সঙ্গে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম প�ৌষের মেলায়।
সঙ্গে হ�োয়াইটআওয়ে লেডল-র দ�োকান থেকে কেনা
নতুন অট�োগ্রাফের খাতা। রবিবাবু নাকি খাতা দিলেই
তখন তখন কবিতা লিখে দেন, তাই ভারি শখ আমার
খাতার প্রথম পাতায় তাঁকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে
নেব।”
সেই মত�ো সেবার উত্তরায়ণে সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথের
সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কবি জানালার দিকে
পিঠ করে চেয়ারে বসে আছেন। সামনে টেবিলের
উপর অনেক বই আর খাতা। ছিল আরও চিঠিপত্রের
অগ�োছাল�ো স্তুপ! এক মনে কিছু পড়ছেন। ধীর পায়ে
সত্যজিৎ তাঁর কাছে গেল। পিছনে মা সু প্রভা। সামনে
দাঁড়িয়ে। গুরুদেব মুখ তুললেন। বালক সত্যজিৎ মুখে
কিছু বলতে পারলেন না। কেবল অট�োগ্রাফের খাতাটা
বাড়িয়ে দিলেন। সু প্রভাদেবী কবিকে সেই খাতায়
একটা কবিতা লিখে দেবার অনু র�োধ করলেন। পরে
সত্যজিৎ বলছেন, “আমি ছিলাম বেজায় মুখচ�োরা,
বিশেষ করে রবিবাবুর সামনে ত�ো বটেই।” তিনি
সেদিন আশ্চর্য হয়ে দেখছিলেন। খানিক নিরাশ
হয়েছিলেন। কবি কিন্তু তখনই ক�োনও কবিতা লিখে
দিলেন না। শুধু বলেছিলেন, ‘কাল সকালে এসে নিয়ে
যেও।’ যথারীতি পরের দিন সকালে খুব সংক�োচ
নিয়েই কবির সামনে গেলেন সত্যজিৎ। যদিও মনে

মনে ভেবেছিলেন এত কাজের মধ্যে তাঁর খাতায়
কবিতা লেখার কথা কি আর কবির মনে থাকবে!
কিন্তু না! কবির মনে ছিল। তবে খাতাটা ত�ো খুঁজে
পাওয়া যাচ্ছে না। কিছু ক্ষণ খ�োঁজাখুঁজির পর ছ�োট্ট
বেগুনি খাতাটা অনেক বই খাতার নিচ থেকে বের
হল। সত্যজিৎ লিখছেন, “সেই খাতার প্রথম পাতা
খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ‘এর মানে
আরেকটু বড় হলে বুঝবে।”
সেদিন রবীন্দ্রনাথ সাত বছরের সত্যজিতের
অট�োগ্রাফের খাতায় একটি আট লাইনের
কবিতা লিখে উপহার দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে
রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীতে সে কবিতা সত্যজিতের
ব্যক্তিগত মহল থেকে বেরিয়ে জনগণের দরবারে
প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বিখ্যাত কবিতা, তা প্রায়
সকলেরই জানা। এই ঘটনাটাও খুব অজানা ঘটনা
নয়। আমি শুধু বলতে কত বড় ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন
কবি। কী দূ রদৃষ্টি!
লিখে দিলেন সেই কবিতা,
‘বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূ রে/ বহু ব্যয় করি বহু দেশ
ঘুরে/ দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা/ দেখিতে গিয়াছি
সিন্ধু ।/ দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া/ ঘর হতে শুধু দু ই
পা ফেলিয়া/ একটি ধানের শিষের উপরে/ একটি
শিশির বিন্দু।।’
রবীন্দ্রনাথ-সত্যজিতের সম্পর্কের শুরু এখান থেকেই।
এরপর সারাটা জীবন কবিগুরুর জীবনব�োধ, সাহিত্য,
ভাবনা-দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন সত্যজিৎ রায়।
১৯৩৭ সালে সত্যজিতের মা রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে
পুত্রকে ভর্তি করলেন শান্তিনিকেতনে। সত্যজিতের
বয়স তখন ১৬।
রবীন্দ্রনাথের মৃ ত্যু অবধি তিনি শান্তিনিকেতনেই
কবিগুরুর স্ব-স্নেহে বেড়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর
দর্শন ক�োথায় সেদিনের কিশ�োর সত্যজিৎকে প্রভাবিত
করেছিল। গুরুদেব চলে গেলেন। সত্যজিৎ রায়েরও
কেমন মন উঠে গেল শান্তিনিকেতন থেকে।

এরপর সত্যজিৎ বড় হচ্ছেন। কর্মজীবনে প্রবেশ
করছেন সত্যজিৎ রায়। এরমধ্যে অনেক পথ
উনি পেরলেন। ‘পথের পাঁচালী’ পরিচালনা করে
ফেলেছিলেন। বেশ নাম হয়েছে পরিচালক হিসেবে
সত্যজিৎ রায়ের। এখানেও তাঁর ভাবনায় এসে বসলেন

রবীন্দ্রনাথ। সিনেমা তৈরির জন্য তিনি একে একে
বেছে নিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথকে। ওঁর গল্প, ওঁর উপন্যাস।
এই য�োগসু ত্রটা কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের অনেক আগের
থেকে তৈরি হয়েছিল। সত্যজিৎ রারের ঠাকুরদাদা,
উপেন্দ্রকিশ�োর রায় চ�ৌধু রী সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিল
সহজ সম্পর্ক। উপেন কিশ�োরও রবীন্দ্র প্রভাবে
প্রভাবিত ছিলেন। ১৮৮৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
‘রাজর্ষি’ উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। রবীন্দ্র
উপন্যাসটি যাঁরাই পড়েছেন, তাঁদেরই মনে থাকবে

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

ছবির একটি
দৃশ্যে সংলাপের
ব্যবহার এড়িয়ে
‘আমি চিনি গ�ো
চিনি ত�োমারে’
গানটির সফল
প্রয়�োগ পুর�ো
দৃশ্যটিকে
অনেক বেশি
অর্থপূর্ণ করে
তু লেছে।
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হাসি আর তাতার কথা। সে সময় উপেন কিশ�োর
কলকাতায় দু টি শিশুর ডাকনাম রাখলেন হাসি এবং
তাতা। কন্যা শিশু, ‘হাসি’ ছিলেন সত্যজিৎ রায়ের
পিসি সু খলতা এবং পুত্রশিশু, ‘তাতা’ই হল সত্যজিৎ
পিতা সু কুমার রায়।
সম্প্রতি ‘ঘরে বাইরে’ সিনেমার নায়িকা স্বাতীলেখা
সেনগুপ্ত চলে গেলেন পৃ থিবীর সীমানা ছাড়িয়ে,
সেই ছবির পরিচালক ছিলেন সত্যজিৎ রায়। আর
মুল কাহিনিকার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ১৯৪৫ সালে
রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের চলচ্চিত্র-রূপ
লিখলেন সত্যজিৎ। কিন্তু তখন ছবিটি তৈরি হয়নি।
এর প্রায় ৩৯ বছর পর তিনি নতুন করে চিত্রনাট্য
লিখে ছবিটি তৈরি করলেন। তার আগে, রবীন্দ্রনাথের
জন্মশতবর্ষের বছর ১৯৬১ সালে মহান পরিচালক
কবিগুরুর তিনটি ছ�োটগল্প অবলম্বনে তৈরি করেন
চলচ্চিত্র ‘তিন কন্যা’।
একই বছর তিনি নির্মাণ করলেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে
তথ্যচিত্র ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’। তার ঠিক তিন বছর পর
১৯৬৪ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের ছ�োটগল্প ‘নষ্টনীড়’
অবলম্বনে তৈরি করলেন ‘চারুলতা’। ছবিটি রাষ্ট্রপতি
পদক, বার্লিন ও মেক্সিক�ো চলচ্চিত্র উত্সবে শ্রেষ্ঠ ছবি
হিসেবে পুরস্কৃ ত হয়। ‘ঘরে বাইরে’র জন্যও, ১৯৮৪তে ভারতীয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও দামাস্কাস
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উত্সবে পুরস্কার পায়।
সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে কবিগুরুর বেশ কিছু
গানও ব্যবহার করা হয়েছিল। তার মধ্যে ‘কথাচিত্রে
রবীন্দ্রনাথ’, ‘প�োস্টমাস্টার’, ‘মণিহারা’, ‘অরণ্যের

দিনরাত্রি’, ‘ঘরে-বাইরে’,‘দেবী’, ‘কাঞ্চনজংঘা’,
‘মহানগর’, ‘অপুর সংসার’, ‘চারুলতা’, ‘কাপুরুষ’,
‘অশনি সংকেত’, ‘শাখা প্রশাখা’, ‘জন-অরণ্য’,
‘আগন্তুক’ ছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে
ব�োঝা যায়, রবি ঠাকুর কীভাবে সত্যজিৎ রায়কে
প্রভাবিত করেছিলেন। সংগীতের ক্ষেত্রে নিজের
ম�ৌলিকতা সত্ত্বেও, বারবার তিনি প্রভাবিত হয়েছেন
রবীন্দ্র সঙ্গীতের মায়াময় মূ র্ছনায়। ‘প�োস্টমাস্টার’
ছবিও এই রবীন্দ্র প্রভাবের ব্যতিক্রম নয়। ছবির
কেন্দ্রীয় চরিত্র রতনকে তুলে ধরতে ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডে
সারিন্দা এবং দ�োতারার মত�ো আটপ�ৌরে বাদ্যযন্ত্রের
ব্যবহার করেছেন সত্যজিৎ। রবীন্দ্রনাথের গ্রামীণ
আবহের গানকে বেহালায় তুলে সেই অনাড়ম্বর
সু রবিহার দিয়েই বালিকা রতনের ছবি এঁকেছেন
তিনি। অন্যদিকে, ‘চারুলতা’ ছবিতে চারুর
একাকীত্বকে স�োচ্চার করে তুলতে সংলাপের চেয়ে
গানের সু রকেই আশ্রয় করে নিয়েছিলেন সত্যজিৎ।
‘মম চিত্তে নিতি নৃ ত্যে’ গানটির সু রের আদলকে
যন্ত্রসঙ্গীতে প্রয়�োগ করে চারুর মানসিকতাকে
দর্শকদের কাছে আরও ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছেন
তিনি। ছবির একটি দৃ শ্যে সংলাপের ব্যবহার এড়িয়ে
‘আমি চিনি গ�ো চিনি ত�োমারে’ গানটির সফল প্রয়�োগ
পুর�ো দৃ শ্যটিকে অনেক বেশি অর্থপূ র্ণ করে তুলেছে।
আবার এই রায়চ�ৌধু রী পরিবারের প্রতি রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুরেরও অদ্ভু ত টান ছিল।
এটা আমরা সকলেই জানি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্ল্যানচেট করতেন। এক সময় এ বিষয়ে ওঁর খুব শখ

হয়েছিল। তাঁর সেই পরল�োকচর্চার আসরে এসেছিলেন
অকালপ্রয়াত সু কুমার রায়। পিতৃহৃদয়ে সন্তানের জন্য
যে কী গভীর উদ্বেগ থাকে, তা পিতা রবীন্দ্রনাথের
অজানা নয়।
সেই আসরে এসে সু কুমার রায় বলেছিলেন, ‘আচ্ছা,
আমার ছেলেকে আপনার আশ্রমে নিতে পারেন?’
কবিগুরুর উত্তর, ‘ত�োমার স্ত্রী যদি সম্মত হন।’
পরল�োক থেকে আসা সু কুমারের অনু র�োধ ‘তাঁকেও
বলু ন না।’
এই প্ল্যানচেট কি আসলে নিজের ভাবনার বা নিজের
কথারই প্রতিধ্বনি? কিংবা উনি যা শুনতে চাইতেন,
তাই কি? ‘রবীন্দ্রনাথের পরল�োকচর্চা’-র সূ ত্রে অমিতাভ
চ�ৌধু রীকে লেখা অমিয় চক্রবর্তীর একটি চিঠিতে
দেখতে পারছি, অমিয় বাবু বলেছেন, ‘কবি যা শুনতে
চান, তাই শুনেছিলেন, নিজের কথারই প্রতিধ্বনি
তাঁকে মুগ্ধ করেছে।’ তাই যদি হবে, তাহলে সু কুমার
পুত্র সত্যজিতের কথা তিনি ভাবলেন কেন? হয়ত�ো
পিতৃহারা সত্যজিৎ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগই
পরল�োকচর্চার আসরে সু কুমারের মুখের কথা হয়ে
উঠেছিল। সত্যজিত রায়ের আত্মকথন থেকে জানা
যাচ্ছে, ‘মা’র কাছে শুনেছিলাম রবীন্দ্রনাথের অনেক
দিনের ইচ্ছে আমি কিছু দিন গিয়ে শান্তিনিকেতনে
থাকি।’ সত্যজিৎ নিজে অবশ্য কলকাতাপ্রেমী, কবির
বিদ্যাপ্রাঙ্গণে থাকার তেমন আকুলতা তাঁর ছিল
না। শান্তিনিকেতনে ভাল না লাগলে চলে আসবেন,
স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিলেন। পুর�োপুরি ভাল লাগেওনি
সত্যজিতের।
কেন পছন্দ হয়নি শান্তিনিকেতন? সত্যজিত
বলেছিলেন, ‘শান্তিনিকেতনে থাকার একটা খারাপ
দিকও ছিল। ...১৯৪১ সাল, বিশ্বযু দ্ধ একেবারে
আমাদের দ�োরগ�োড়ায় এসে হাজির হয়েছে। অথচ
শান্তিনিকেতনে চলছে সেই একইরকম নিস্তরঙ্গ
জীবনযাত্রা।... চতুর্দিকের বাস্তব ঘটনাস্রোতের
সঙ্গে এর ক�োন সংগতি আমি খুঁজে পেতাম না।’
শান্তিনিকেতনে এসে সত্যজিৎ ‘গ্রাম-বাংলার রূপ
বৈচিত্র্যের সঙ্গে’ পরিচিত হলেন, ‘প্রাচ্য পৃ থিবীর
শিল্পকলার ঐশ্বর্যময়’ জগতের দরজা তাঁর চ�োখের
সামনে খুলে গেল। খুব কাছ থেকে দেখলেন
নন্দলালের আচার্য, অবনীন্দ্রনাথকে। মাকে লিখেছেন
চিঠিতে, ‘আজকাল উত্তরায়ণে র�োজ সন্ধ্যাবেলা বাল্মীকি
প্রতিভার rehearsal হচ্ছে— অবনীবাবু direct
করছেন— আমি দেখ্তে যাই। অবনীবাবু acting আর
music-এর দিক দিয়েও যে কত বড় genius সে
ওর direction এই ব�োঝা যায়।’ সন্ধেগুল�ো কাটত
শান্তিনিকেতনের জার্মান-ইহুদি অধ্যাপক অ্যালেক্স
অ্যারনসনের বাড়িতে ধ্রুপদী পাশ্চাত্য সঙ্গীত শুনে।
রবীন্দ্রনাথ যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন অবশ্য
সত্যজিৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করার খুব একটা চেষ্টা
করতেন না। তাঁর সামনে গিয়ে কী যে বলবেন,
খুব একটা ভেবে পেতেন না। রবীন্দ্রনাথের মৃ ত্যুর
এক বছর বাদে যেদিন জাপানিরা কলকাতায় ব�োমা
ফেলছিল, সে দিন সত্যজিৎ শান্তিনিকেতন ছাড়লেন।
ব�োমা পড়লেও কলকাতা কলকাতাই। সিনেমাহলবিহীন শান্তিনিকেতনে সত্যজিতের ‘অস্থির অস্থির’
লাগত। যে কলকাতা সত্যজিতের সিনেমার বিষয়,
যে কলকাতার রাজনীতি-সমাজ-অর্থনীতি তার সমস্ত
পাপপুণ্য নিয়ে সত্যজিতের সিনেমায় ধরা দেবে, সে
কলকাতার বিরহ আর কতদিন শান্তিনিকেতনের
রবীন্দ্রনাথশূ ন্য আশ্রমে বসে যাপন করা যায়!

কয়েক বছর কলাভবনের ছাত্র হিসেবে তাঁর যে
শান্তিনিকেতন-যাপন— কী ভাবে সেই পর্বের বিচার
করব আমরা? রবীন্দ্র নাথের লেখা ছ�োট্ট সত্যজিতের
ডায়রির পাতার সেই কবিতা উপহার, যা বড় হয়ে
ব�োঝার কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই কবিতার
মানে আজ সত্যজিৎ বুঝেছেন নিশ্চয়।
বহু দেশ ঘুরে বহু ব্যয় করে বিশ্বভ্রমণের পর, কেন
ঘরের কাছেই দু -পা ফেলে শান্তিনিকেতনে আসতে হল
‘আগন্তক’-এর মন�োম�োহনকে? এ কি মন�োম�োহনের

আসা, নাকি সত্যজিতেরই শান্তিনিকেতনের কাছে
শেষবেলায় ফিরে আসা।
এই যে জীবনের শেষ ছবি আগন্তুক-এ এক ভাবে,
ভাবনায় শান্তিনিকেতনে ফেরা, এর এক রকম প্রস্তুতি
কি আগে থেকেই নিচ্ছিলেন না? শান্তিনিকেতন আর
রবীন্দ্রনাথ সত্যজিৎকে প্রত্যক্ষ ভাবে বা পর�োক্ষ ভাবে
শিখিয়েছিল, প্রকৃতির সঙ্গে আধু নিক সভ্যতার সম্পর্ক
প্রতিয�োগিতার, প্রকৃতিকে জয় করাতেই সভ্যতার
গর্ব। এই গর্ব আর অহমিকার বির�োধিতা যেমন
রবীন্দ্রনাথের লেখায় আছে, তেমন মিলবে রবীন্দ্রনাথের
শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রায়। সত্যজিৎ এই ভাবনা
গ্রহণ করেছিলেন। ‘হীরক রাজার দেশে’ ছবির কথা
মনে আছে? সেখানে সত্যজিৎ আনলেন স্বৈরাচারী
শাসকের মগজধ�োলাইয়ের দৃ শ্য। এই মগজধ�োলাই
কাণ্ডের সঙ্গে, বা হীরকরাজ্যের নজরদারি ব্যবস্থার
সঙ্গে কি ক�োনও মিলই খুঁজে পান না রবীন্দ্রনাথের
‘রক্তকরবী’ নাটকের সঙ্গে? হীরক রাজার শেষ
পরিণতির সঙ্গে কি যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়
না ‘রক্তকরবী’-র ভয় দেখান�ো জুজু-সাজা রাজার
সঙ্গে? ‘রক্তকরবী’র শেষে নন্দিনীর প্রভাবে মনবদল
করে জালের বাইরে এল যে মানু ষ, তিনি অন্য
মানু ষ। আড়াই বছর পাওয়া আর না-পাওয়া মিলে
যে শান্তিনিকেতন, তার উপরেই সত্যজিৎ রায় গড়ে
তুললেন আর একরকম শান্তিনিকেতন, সভ্যতা-অন্ধ
ল�োকজনকে সে আল�ো দিতে পারে।
ময়মনসিংহ থেকে কলকাতায় এসে উপেন্দ্রকিশ�োর
উঠেছিলেন ৫০ নম্বর সীতারাম ঘ�োষ স্ট্রিটে ব্রাহ্মদের
নিজস্ব ডেরা, ব্রাহ্ম কেল্লায়। বিএ পাশ করে ব্রাহ্ম ধর্মে
দীক্ষিত হলেন উপেন্দ্রকিশ�োর। তিনি ব্রাহ্মসমাজের
দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রবীন্দ্রপিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে
য�োগায�োগ করেন। য�োগায�োগ হয়। ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হন।
বলা যেতে পারে ঠাকুরবাড়িতে তাঁর প্রবেশ অবাধের

আড়াই বছর
পাওয়া আর নাপাওয়া মিলে যে
শান্তিনিকেতন,
তার উপরেই
সত্যজিৎ রায়
গড়ে তু ললেন
আর একরকম
শান্তিনিকেতন,
সভ্যতা-অন্ধ
ল�োকজনকে
সে আল�ো দিতে
পারে।
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প্রাচীন দণ্ডমাত্রিক
পদ্ধতিতে
কবির ১২টি
গানের স্বরলিপি
লিখেছিলেন।
উপেন্দ্রকিশ�োরের
সূত্র ধরেই
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে
ভাব জমেছিল
তা ঁর পুত্র তাতা
অর্থাৎ সুকুমার
রায়ের। এই বিশেষ
স্নেহভাজনকে
‘আমার যুবক বন্ধু ’
বলে অভিহিতও
করেছেন কবি
নানা অবসরে।
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ছাড়পত্র মঞ্জুর হয়। সে বাড়িতে যাবার সু বাদে খুব
স্বাভাবিকভাবেই প্রায় সমবয়সী দু ই মননশীল যু বকের
মধ্যে অল্পদিনের মধ্যেই সম্পর্ক সু দৃঢ় হয়। দু জনেরই
সাহিত্য, সংগীত এবং চিত্রকলা চর্চায় ছিল গভীর
মন�োয�োগ। এই দু জন হলেন, রবীন্দ্রনাথ এবং
উপেন্দ্রকিশ�োর। সেই মুহূর্তে দু ’জনই চেয়েছিলেন,
ছ�োটদের জন্য লিখতে। ছবি গড়তে। সে সময়েই
রবীন্দ্রনাথ শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে ‘নদী’ নামে
একটি দীর্ঘ কবিতা লিখলেন। ‘নদী’র গ্রন্থাকার রূপে
প্রকাশ করার ভাবনা মুহূর্তেই উপেন্দ্রকিশ�োর সাতটি
সাদা কাল�ো ছবি আঁকলেন। রবীন্দ্রনাথই আঁকিয়ে
নিয়েছিলেন বলতে পারেন। প্রকাশ পেল বই।
রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে উপেন্দ্রকিশ�োরের আঁকা
ছবি—এ এক অভূ তপূ র্ব যু গলবন্দি।
আপনারা নিশ্চয় জানেন, উপেন্দ্রকিশ�োর অসাধারণ
বেহালা বাজাতেন। রবীন্দ্রনাথের অসম্ভব পছন্দ ছিল
সে বাজনা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উপেন্দ্রকিশ�োরের
থেকে বয়সে দু ’বছরের বড়। উপেন্দ্রকন্যা পূ ণ্যলতা
চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণে পাওয়া যায়, “প্রতি বছর
জ�োড়াসাঁক�ো ঠাকুরবাড়িতে উৎসবের সময় বাবাকে
রবীন্দ্রনাথের নতুন গানের সঙ্গে বেহালা বাজাতে
হত।” পরবর্তীকালে উপেন্দ্রকিশ�োর রবীন্দ্রনাথের ন’টি
গানের স্টাফ ন�োটেশন করেছিলেন। প্রাচীন দণ্ডমাত্রিক
পদ্ধতিতে কবির ১২টি গানের স্বরলিপি লিখেছিলেন।
উপেন্দ্রকিশ�োরের সূ ত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভাব
জমেছিল তাঁর পুত্র তাতা অর্থাৎ সু কুমার রায়ের।
এই বিশেষ স্নেহভাজনকে ‘আমার যু বক বন্ধু ’ বলে
অভিহিতও করেছেন কবি নানা অবসরে। ১৯১২
সালে নাগাদ রবীন্দ্রনাথের ইংল্যান্ড যাত্রার সঙ্গী ছিলেন
সু কুমার রায়। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের বেশ
কিছু কবিতা তিনি ইংরেজিতে অনু বাদ করেছিলেন,
সু কুমার রায়ের চিঠি থেকেই আমরা তা জানতে
পারি। সত্যজিৎ-পিতা সু কুমার জানাচ্ছেন, “মঙ্গলবার

রবিবাবুর ওখানে রাত্রে খাবার নেমন্তন্ন ছিল। Rothenstein সেখানে এসেছিলেন। দু জনেই বল্লেন, আমি
রবিবাবুর কয়েকটা poetry-র যা translation
করেছি তা তাদের খুব ভাল�ো লেগেছে–সেইগুল�ো এবং
আর�ো কয়েকটি translate করে publish করার
জন্য বিশেষ করে বল্লেন।… এখন অবসর আছেকাজেই অনেকগুলি poetry translate করেছি।যদি
সু বিধা হয় publish করব।” (১২ জুলাই, ১৯১২-তে
বাবা উপেন্দ্রকিশ�োরকে লেখা চিঠি)
না, প্রকাশ হয়ে বের হয়নি, সে অনু বাদ কবিতা।
সু কুমারের করা রবীন্দ্রকবিতার ইংরেজি অনু বাদগুলি
পরে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। কালের অতলে
হারিয়ে গেল সব। ১৯১৩ সালের শেষ দিকে
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইতালির নেপলস থেকে একই
জাহাজে ব�োম্বাই ফিরে এলেন সু কুমার রায়।
১৯১৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর সু কুমার এবং সু প্রভার
বিয়েতে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলেন। সু প্রভাও
রবীন্দ্রনাথের পূ র্বপরিচিত ছিলেন। সু প্রভা এবং কনক
দাশ, এই দু ই সহ�োদরা রবীন্দ্রসংগীতের দক্ষ শিল্পী
ছিলেন। ন�োবেল প্রাপ্তির পর, ১৯১৪ সালের ৩১
শে জানু য়ারি কলকাতার রামম�োহন লাইব্রেরিতে
রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর
প�ৌর�োহিত্য করেন। সেই সভায় সু প্রভা রায় গান
করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ ছাড়া সু কুমারের সঙ্গে
রবীন্দ্রনাথের য�োগায�োগ ছিল ‘মন্ডে ক্লাব’ বা
‘খামখেয়ালি সভা’র মাধ্যমেও। শান্তিনিকেতনে
কবিগুরুর কাছে প্রায়ই যেতেন তিনি কবি। আশ্রমিকরা
একবার সু কুমারের স�ৌজন্যে ‘বাঙাল সভা’র আয়োজন
করলে, রবীন্দ্রনাথের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে সু কুমার সেই
সভার সভাপতি হন। যে বছর সু কুমার রায় দূ রার�োগ্য
কালাজ্বরে আক্রান্ত হন, সেই বছরই, অর্থাৎ ১৯২১
সালে পুজ�োর সময় শিশুপুত্র মানিককে নিয়ে তিনি
শান্তিনিকেতনে কবির সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

পালে লেগেছে মন্দ মধু র হাওয়া’র একটি চিত্ররূপ
তিনি করেছিলেন। খুব ভাল�ো হয়েছিল। স্কুল থেকে
তাঁকে পুরস্কৃ তও করা হয়েছিল।
সত্যজিৎ রায় লিখচ্ছেন, “যে কবার রবীন্দ্রনাথের
সঙ্গে আমার মুখ�োমুখি দেখা হয়েছে তাকে কি সত্যিই
দেখা হওয়া বলে? তাঁর কাছে ভয় সম্ভ্রমে জড়োসড়ো
হয়ে ক�োনক্রমে এগিয়ে গিয়ে তার পা ছু ঁয়েছি। কিন্তু
যতবারই এটা ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ আমার মায়ের দিকে
মুখ তুলে বলেছেন ‘ত�োমার ছেলেকে আমার আশ্রমে
পাঠাচ্ছ না কেন? সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর আশ্রমে
যাবার ক�োন বাসনা আমার ছিল না।”
সত্যজিৎ রায় প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতিতে অনার্স
নিয়ে পড়ছেন পিতৃবন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের
ইচ্ছানু সারে। যদিও অর্থনীতিও তাঁর একেবারেই
পছন্দের বিষয় ছিল না। ফলে মাঝপথে ছেড়ে দিলেন
প্রেসিডেন্সি কলেজ। চলে গেলেন শান্তিনিকেতন।
কলাভবনের ছাত্র হয়ে ছবি আঁকা শিখতে শুরু
করলেন। এখন যু বক সত্যজিৎ। রবীন্দ্রনাথ তখন
বৃ দ্ধ। সেই সময় শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর সঙ্গে
দেখা করার সু য�োগ পেয়েছিলেন সত্যজিৎ। কিন্তু
করেননি। কারণ “তার সামনে গিয়ে কী যে বলব

১৯২৩ সালের ২৯ আগস্ট সু কুমার রায়ের শেষ শয্যায়
কবিগুরু দেখা করতে এলেন। কবির কাছে সু কুমার
চেয়েছিলেন পূ র্ণতা ও আনন্দের গান শুনতে। সু শ�োভন
সরকারের লেখা থেকে পাচ্ছি, “এরপর তাতাদা
রবীন্দ্রনাথকে অনু র�োধ করলেন তাকে একটা গান
শ�োনাতে। গানটাও নির্দেশ করে দিলেন। গীতালির
‘দু ঃখ এ নয়, সু খ নহে গ�ো— গভীর শান্তি এ যে!’
বেশ মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে
রইলেন। তারপর গানটা শ�োনালেন। পরে জানলাম
যে ওই কবিতাটির নাকি তখন সু র দেওয়া ছিল না,
রবীন্দ্রনাথ সেখানে বসে বসেই সু র দিয়েছিলেন।”
এইভাবেই তিন প্রজন্মের সঙ্গে সম্পর্কের গাঁট ছড়া
বাঁধা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। উপেন্দ্রকিশ�োর এবং
সু কুমারের পর রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি এসেছিলেন
উপেন্দ্র-প�ৌত্র, সু কুমার-পুত্র সত্যজিৎ। কৈশ�োর
পেরিয়ে য�ৌবনেই যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি খুব আকৃষ্ট
হয়েছিলেন, এমনটা বলা যায় না একেবারেই। হ্যাঁ,
পছন্দ ত�ো খানিক ছিলই। কিন্তু চ�ৌম্বকীয় আকর্ষণ
বলতে যা ব�োঝায়, তেমনটা তৈরি হয়নি তখনও। স্কুল
জীবনে একবার রবীন্দ্রনাথের একটি গান ‘অমল ধবল

সেটা ক�োন�োসময়ই ভেবে স্থির করতে পারিনি।”—
এমনটাই বলেছিলেন সত্যজিৎ রায়। রবীন্দ্র-প্রয়াণের
ঠিক পরের বছর ডিসেম্বর মাসেই কুড়ি বছরের যু বক
সত্যজিৎ রায় শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় ফিরে
এলেন। ঝুলিতে কলাভবনের নানা অভিজ্ঞতা। নন্দলাল
থেকে বিন�োদবিহারীর ছায়া। এর প্রভাব থেকে
বেরিয়ে তিনি কমার্শিয়াল আর্টের জগতে ঢুকে পড়েন।
কলকাতায় গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে কাজ শুরু
করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার এ সম্পর্ক ছিন্ন হল না
ক�োনওভাবেই। সু ধীরচন্দ্র করের ‘জনগণের রবীন্দ্রনাথ’
বই, এবং অমল হ�োমের ‘পুরুষ�োত্তম রবীন্দ্রনাথ’
ও সু শ�োভন সরকারের ‘প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ’ বইটির
প্রচ্ছদ আঁকলেন। এ যেন রবীন্দ্র-সাগরে সত্যজিতের
অবগাহন। এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যেন সত্যজিৎ
অন্তরের আত্মীয়তা অটুট থাকল।
আজ ওঁরা কেউই নেই। তবু ওঁরা আছেন। ওঁরা
আছেন সৃ ষ্টিতে। ওঁরা আছেন কৃষ্টিতে। ওঁদের স্মরি
বারংবার।
কাছে রবে, কাছে রবে।
জানি ক�োন�োদিন হবে না সু দূর...

ফলে মাঝপথে
ছেড়ে দিলেন
প্রেসিডেন্সি
কলেজ।
চলে গেলেন
শান্তিনিকেতন।
কলাভবনের
ছাত্র হয়ে ছবি
আঁকা শিখতে
শুরু করলেন।
এখন যুবক

সত্যজিৎ।
রবীন্দ্রনাথ তখন
বৃদ্ধ। সেই সময়
শান্তিনিকেতনে
কবিগুরুর
সঙ্গে দেখা
করার সুয�োগ
পেয়েছিলেন
সত্যজিৎ।
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নাগপাশ
মহুয়া মল্লিক
(এক)
চিংড়ির দাম শুনে পিছিয়ে আসছিল অমল, আর পিছতে পিছতেই ধাক্কা। ক�োন আহাম্মক না
দেখে চলছে এমন করে? ঘুরে দেখতে গিয়েই অবাক। ওদিকে যার সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে, সে
বাজারের থলিটা শক্ত করে ধরে গুছিয়ে একটা খিস্তি দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। অমলকে দেখেই
সে ইচ্ছা মুলতুবি রেখে দ্রুত এগিয়ে এসে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল, ‘আরে তুই আমাদের মুন্সী
হাটে কী করছিস?’ অমল মুচকি মুচকি হাসে, দেখতেই ত�ো পাচ্ছিস বাজার করছি। তারপর
একটা চায়ের দ�োকান দেখে অমল এগিয়ে যাচ্ছিল, ‘চল ওখানে বসেই সু খ দু খের গল্প করি’।
অপু হা হা করে ওঠে, ‘ আরে কাছেই আমার বাড়ি, চা সেখানে খাবি। বাজারটা করে ফেল চট
করে’। অমল এসেছে দিদির বাড়িতে। ভাগ্নীকে আজ গলদা চিংড়ি খাওয়াবে প্রমিস করে স্কুলে
পাঠিয়েছে। এদিকে চিংড়ির যা দাম, ছু ঁলেই হাত পুড়ে যাবে। অপুর সাহায্যে ওর চেনা মাছ
ওয়ালার কাছে দরদাম করে কিছু টা গলদা চিংড়ি নিয়ে নিল। অপু কথায় কথায় জানাল, এখানেই
এক কামরায় ফ্ল্যাট কিনেছে। মাসে মাসে ই এম আই দিতে হয়, তবু অফিসটা কাছে হয় বলে
যাতায়াতের আলাদা খরচ লাগেনা। অমল ভাল�ো করে অপুকে দেখল, কেরানির চাকরি করে
বেশ কষ্টে সৃ ষ্টে দিন যাপন করে ব�োঝাই যাচ্ছে। ব্যাগের নিচে আলু আর শাকপাতাও বলে দিচ্ছে
অপুর দীনতার কথা। অপু কিন্তু দিব্যি ফুরফুরে মেজাজে অমলকে নিয়ে এগিয়ে চলল। ‘তারপর
, ত�োর খবর কী? দিল্লিতেই আছিস? বিয়েটা এমন হুড়মুড় করে হয়েছিল, ত�োকে বলতেই
পারিনি’।
অমল পিঠ চাপড়ে বলল সে ঠিক আছে, দিদির বাড়িতে আছি কদিন, এর মধ্যেই একদিন ত�োর
বাড়িতে কব্জী ডুবিয়ে খেয়ে যাব। অপু খুব খুশি হল, ‘সত্যিরে অমল ত�োর সঙ্গে দেখা হয়ে খুব
ভাল�ো লাগল, বন্ধুরা সব এত উঁচুতে উঠে গেছে যে মুখ�োমুখি পড়ে গেলেও চিনতে চায়না।
সেখানে তুই একইরকম রয়ে গেলি। আয় এদিকে আয়, লিফট নেই, তিনতলায় আমার ফ্ল্যাট।
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অন্ধকার সিঁড়ি, একটু সাবধানে উঠিস।
অমল হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, ‘অপু তুই এখনও কবিতা
লিখিস?’ অপু ঘাড় ঘুরিয়ে মুচকি হাসল। তারপর
বলল সাবধানে আয়। অমল ভাবছিল, অপুর হাসির
জন্য কলেজ লাইফে মেয়েরা পাগল ছিল, শুধু ই
কি হাসি? অপুর কবিতার খাতা যে মেয়ের দখলে
থাকত তার হাঁটা চলাই পাল্টে যেত। রেক্সিনে ম�োড়া
অপুর কবিতার খাতাটা বুকে জড়িয়ে মেয়েরা গর্বিত
রাজহংসীর মত মরাল গ্রীবা উঁচিয়ে হেঁটে যেত।
‘আয় ভিতরে আয়, আমি বাজারের ব্যাগটা রান্নাঘরে
দিয়ে আসি’। অমলকে স�োফায় বসিয়ে অপু সটান
রান্নাঘরে ঢুকে যায়। তারপর নিচু গলায় কিছু বলে
অমলের কাছে ফিরে আসে। ‘এই দেখছিস, ফ্যানটা
চালাতে ভুলে গেছি’। ছ�োট্ট ফ্ল্যাট। আল�ো হাওয়া কম।
ফ্যানটা চলতে গুম�োট ভাবটা একটু কমল। অপু
মুখ�োমুখি বসে জিজ্ঞেস করল, ‘বিয়ে থা করেছিস?
নাকি ব্যাচেলার লাইফ কাটাচ্ছিস?’
অমল মনে মনে ভাবে, বিয়ে করেনি ঠিকই তবে
নিরামিষ লাইফ সে ম�োটেই কাটাচ্ছেনা। একটি
গুজরাটি মেয়ের সঙ্গে লিভ ইন করে। রিলেশানটা
বেশ অদ্ভূ ত। মেয়েটার সঙ্গে মেট্রোতে আলাপ
হয়েছিল। পরপর তিন দিন দু জনেই রাত করে
ফিরছিল। নেহা জানিয়েছিল কাছেই এক বন্ধুর সঙ্গে
হস্টেলে বেড শেয়ার করে আছে। নতুন এসেছে এই
শহরে। একটা থাকার জায়গা তার খুব দরকার। বন্ধু
বলেই দিয়েছে, এই উইকেন্ডেই নিজের জায়গা খুঁজে
নিতে হবে।
অমল কথা বলতে বলতেই নেহাকে গভীর ভাবে
দেখে নিচ্ছিল। মেদ বর্জিত হিলহিলে চেহারে। গায়ের
রঙ একটু চাপার দিকে। চ�োখ, মুখ বেশ শার্প।
একমাথা ক�োঁকড়ান�ো চুল অশান্ত ঢেউয়ের মত ফুসে
উঠছে। সেই অর্থে সু ন্দরী নাহলেও বেশ আকর্ষক
চেহারা। ফস করে অমল বলে উঠল, ‘ ইফ ইউ ড�োন্ট
মাইন্ড, ইউ ক্যান স্টে এট মাই ফ্ল্যাট’। নেহা চ�োখ বড়
বড় করে তাকাল, ‘ আর ইউ শিওর?’ অমল বুঝতে
পারছিল না, মেয়েটা কথাটা কীভাবে নিল। অমলকে
অবাক করে দিয়ে নেহা ফ�োন নাম্বারটা চেয়ে নিয়ে
জানিয়ে দিল, এই উইকেন্ডেই সে আসছে।
রবিবার সকাল দশটায় ঢাউস দু ট�ো ট্রলি ব্যাগ নিয়ে
নেহা চলে এল�ো। নিজের বেডরুমে জিনিসপত্র
গ�োছাতে গ�োছাতে বলল, ‘প্রথমেই টাকাপয়সার
ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে নিই? অ্যাডভান্স কিছু নেবেন?
আর মাসে মাসে কত দিতে হবে যদি বলেন...’
অমল দেখছিল এরমধ্যেই ঘরটার ভ�োল পাল্টে
দিয়েছে মেয়েটা। ‘ ম্যাডাম, আমি কিন্তু সাবলিজ
দিচ্ছিনা। ক�োম্পানি থেকে এত বড় ফ্ল্যাট দিয়েছে।
একা মানু ষ। আপনি থাকার জায়গা পাচ্ছেন না তাই
আরকি...
নেহা বুদ্ধিমতী মেয়ে, কদিনের মধ্যেই ব্রেকফাস্ট আর
ডিনারের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিল। লাঞ্চটা

যে যার অফিসে সেরে নেয়। অমল মধ্যরাত্রে যেদিন
ট�োকা দিয়েছিল দরজা খুলে দিয়েছিল হেসেছিল
নেহা। এভাবেই নিজের জায়গাটা পাকা করে নিল।
তবে অমল বললেই চলে যাবে। অমল বলবেই বা
কেন? দিব্যি ত�ো আছে, নেহা তাকে ভরিয়ে রেখেছে।
‘কী রে বিয়ে করিসনি না’? অপু দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা
করতে অমল নড়েচড়ে বসল। ভাগ্যিস সেইসময়ে
অপুর বউ চায়ের কাপ নিয়ে দাঁড়াল। ট্রের বদলে
স্টিলের থালায় দু কাপ চা আর বিস্কুট। অপু আলাপ
করিয়ে দিল। অমল জ�োড় হাত করে তাকাতেই
অবাক হল। সাদামাটা শাড়িতে অসামান্য সু ন্দরী অপুর
বউ। চ�োখ, নাক, ঠ�োঁট নিখুঁত। পাকা গমের মত
গায়ের রঙ। যেন ছেনী হাতুড়ি দিয়ে যত্ন করে তাকে
গড়া হয়েছে। ক�োনও মন্দিরের গাত্র থেকে এইমাত্র
অপুর সংসারে নেমে এল�ো! অমল নমস্কার করতেও
ভুলে গেল। অপুর বউ একটু পরেই, ফাইবারের ফুল
ত�োলা প্লেটে ঝাল সু জি নিয়ে এসে ধরিয়ে দিল, ‘
ওঁর টিফিনের জন্য বানিয়েছিলাম, একটু মুখে দিন’।
অমল আপত্তি করেনি। অপু স্নান করে খেয়ে ওর
সঙ্গেই বেরিয়ে এল�ো। অপুর বউ রঞ্জা, আবার আসার
আমন্ত্রণ জানাল। অমল একটা ঘ�োরের মধ্যে ছিল,
বেরন�োর মুহূর্তে জিজ্ঞেস করে ফেলল, ‘আপনার
সঙ্গে আগে কি দেখা হয়েছিল?’ অপু আর রঞ্জা একে
অপরের দিকে তাকাল। রঞ্জা মৃ দু কন্ঠে বলল, ‘নাহ,
এই প্রথম দেখা হল আমাদের’।
অমল সারাদিন অস্বস্তিতে কাটাল। অপুর বউ এর
মুখটা বারবার চ�োখের সামনে ভেসে উঠছে। একটা
মানু ষ এত সু ন্দর হতে পারে? অপুর ভাগ্যটা সত্যি
বেশ ভাল�ো। অমলের শুধু মনে হচ্ছিল রঞ্জা বা অপু
খুশি নেই একে অপরের সঙ্গে। রঞ্জা কর্তব্য করে
যাচ্ছে যেন দম দেওয়া পুতুলের মত। মুখে হাসি
নেই। হ্যাঁ রঞ্জাকে সে এক মিনিটের জন্যও হাসতে
দেখেনি। অসময়ে বন্ধুকে নিয়ে অপু উপস্থিত হয়েছিল
বলেই কী! তাহলে আবার যেতে বললই বা কেন?
নিছকই ভদ্রতা?
পরের দিন সন্ধেবেলায় অপুর ফ�োন এল, ‘ দেখ রঞ্জা
কী বলবে ত�োকে’। ‘সেদিন এক মুঠ�ো ভাতও খেয়ে
যেতে বলতে পারলাম না, কাল সন্ধেতে চলে আসু ন,
বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দেবেন। রাতের খাবার খেয়ে বাড়ি
যাবেন’।
কথা কটা বলেই ফ�োনটা অপুকে ধরিয়ে দিয়েছে
রঞ্জা। অপু জানতে চাইল সে কথায় আছে, বাইরে
শুনেই ডেকে নিল ম�োড়ের মাথার চা দ�োকানটায়।
এটা সেটা নিয়ে দু ই বন্ধুর আড্ডা জমে উঠল। ‘অপু
কতদিন ত�োর কবিতা শুনিনি, শ�োনা না দু একটা’।
‘মাথা খারাপ এই হট্টগ�োলের মধ্যে! কাল চল শ�োনাব
, তবে সবই পুরন�ো লেখা, কবিতা আমাকে ছেড়ে
গেছেরে অমল’। কথাটার মধ্যে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস
মিশে ছিল। অমল অন্যদের কান বাঁচিয়ে জিজ্ঞেস
করল, ‘ তুই ভাল�ো আছিস ত�ো অপু?’
অপু উত্তর দেয় না, কিছু ক্ষণ মাথা নিচু করে বসে
থাকার পর বলে, ‘চল এবার ফেরা যাক। কাল সন্ধে
সন্ধে চলে আসিস। রঞ্জা রান্নাটা খুব ভাল�ো করে।
জুন, ২০২১
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রঞ্জার রান্না খেলে জীবনেও ভুলতে
পারবিনা। এমনিতেই রঞ্জাকে ভ�োলা বেশ
কঠিন, তাইন!”
শেষের কথাটা খুব নিচু স্বরে বললেও
অমল শুনতে পেল। অমলকে এগিয়ে দিয়ে
অপু ফিরে যাচ্ছিল। দূ র থেকে ওকে দেখে
মনে হচ্ছিল এক আত্মবিশ্বাসী, গর্বিত
মানু ষ দৃ ঢ় পদক্ষেপে হেঁটে যাচ্ছে। দু ঃখের
কণামাত্র লেগে নেই সেই অবয়বে। অমল
ভাবে, ক�োনটা আসল অপু? ভাঙাচ�োরা
চেহারাটা নাকি এই চেহারাটা?

ক�োথায় যে দেখেছে অপুর বউকে

(দু ই)
চায়ের সঙ্গে এক প্লেট মুচমুচে স্ন্যাক্স দিয়ে
গেল রঞ্জা। আজ একটু সেজেছে, খ�োঁপায়
একটা জুঁইয়ের মালা। শাড়িটাও আগের
দিনের থেকে একটু ভদ্রস্থ। অপু প্লেটের
দিকে ইশারা করে বলল, ‘ হাত লাগা,
ঠান্ডা হয়ে গেলে এ জিনিসের আসল স্বাদ
পাবিনা’। চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা আকারের কিছু
একটা বানিয়েছে, উপরে ধনেপাতা আর
লঙ্কা কুঁচি ছড়িয়ে দিয়েছে। অপু হাসতে
হাসতে বলে, ত�োর ঝাল খাবার গল্প
রঞ্জার কাছে করেছিলাম। বাব্বা তাকে
নিয়ে ওদের এত কথা হয়? অমল দু বাক্স
মিষ্টি আর কিছু ফল নিয়ে এসেছে। রঞ্জা
একবার বলার চেষ্টা করল, ‘এত এনেছেন
কেন?’ অমল পক�োরায় কামড় বসাতে
রঞ্জাকে আড়চ�োখে দেখে।
ক�োথায় যে দেখেছে অপুর বউকে
কিছু তেই মনে করতে পারছেনা। কিন্তু

রঞ্জার চ�োখে বিদ্যুৎ খেলে গেল,
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কিছু তেই মনে করতে পারছেনা।
কিন্তু দেখেছে এটা নিশ্চিত। রঞ্জা
এবার এক প্লেট ডিমের ডেভিল
দিয়ে গেল। সর্বনাশ এত খেলে
আর বাড়ি ফিরতে পারব না যে।
বেশ ত�ো থেকে যাবেন। নিন
এখন খান ত�ো।
দেখেছে এটা নিশ্চিত। রঞ্জা এবার এক
প্লেট ডিমের ডেভিল দিয়ে গেল। সর্বনাশ
এত খেলে আর বাড়ি ফিরতে পারব না
যে। রঞ্জার চ�োখে বিদ্যুৎ খেলে গেল, বেশ
ত�ো থেকে যাবেন। নিন এখন খান ত�ো।
রঞ্জাকে প্রথম দেখায় অমল ভেবেছিল,
চুপচাপ বিষণ্ণ এক নারী, ক্রমে ভুল ভেঙে
যাচ্ছে। রঞ্জা আর পাঁচটা মেয়ের মতই শুধু
এতকিছু র মাঝেও ওর মুখে হাসি নেই।
ওকি হাসতে জানেনা?
‘অপু কবিতা শ�োনাবি বলেছিলে!’ অপু

অসহায় ভাবে রঞ্জার দিকে তাকাল।
রঞ্জার মুখ আরও কঠিন হল। শ�োবার
ঘরে ঢুকে গিয়ে ঘটাং করে আলমারিটা
খুলে ফেলল, তারপর লাল কাপড়ে ম�োড়া
কবিতার খাতাটা অপুর ক�োলের উপর
ফেলে দিয়ে চলে গেল। অমল অবাক হয়ে
রঞ্জার যাওয়া টুকু দেখছিল। অপু শুকন�ো
মুখে বলল, ‘ ও এমনই, এক একসময়
ওকে আমার খুব অচেনা লাগে। নে
কবিতা শ�োন। একটু পরেই ও ঠিক হয়ে
যাবে’। কবিতা শুনতে শুনতে অমল সেই
কলেজের দিনগুল�োতে ফিরে যাচ্ছিল।
অপুর কণ্ঠস্বরের মাদকতা এখনও একই
আছে, কত মেয়ে যে এই কন্ঠের জাদু তে
ছু টে আসত! পতঙ্গ যেমন আগুনের কাছে
আসে। অপু অবশ্য মেয়েদের দিকে
তাকাত না, তাদের খুব একটা পছন্দ
করত বলেও মনে হয়না। মেয়েদের এই
উন্মাদনা সে কি উপভ�োগ করে? একথাও
অপু বলেনি ক�োনদিন স্পষ্ট করে। প্রশ্ন
করলে হেসে কাটিয়ে দিত। অপু সবার
খুব প্রিয় ছিল। অমলও খুব ভাল�ো বাসত
বন্ধুকে, সেই জন্য এই অবস্থায় অপুকে
দেখে বুকের মধ্যে একটা তিরতিরে ব্যথা
টের পাচ্ছে। খাতাটা মুড়ে রেখে সামনের
দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে অপু।
ক�োন ও প্রত্যাশা নেই, আশ্চর্য নির্লিপ্ত এক
মানু ষ। একসময় মুখটা অমলের দিকে
ঘুরিয়ে বলে ওঠে, ‘ ওকে ডেকে আনি,
খাবার গরম করতে বলি’।
শ�োবার ঘরের দরজাটা খুলে অপু ভিতরে

গেল। ঘর থেকে স�োজা ব্যাল্কনিতে।
বসার ঘরে বসেও অমল এক চিলতে
ব্যল্কনিটা দেখতে পাচ্ছিল। অন্ধকারের
মধ্যে রঞ্জা বসে আছে মুখ নিচু করে।
অপু তার পাশে কয়েক মিনিট চুপ করে
দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর রঞ্জার মাথায়
হাত রেখে বলল, ‘ অমল অপেক্ষা করছে,
খেতে দেবে চল�ো’। পলকে রঞ্জা দু ’হাত
দিয়ে অপুকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে
ফেলল’। তাহলে রঞ্জা কাঁদতেও জানে?
শুধু হাসতেই জানেনা ব�োধহয়।
সেই রাত্রেই রঞ্জাকে স্বপ্নে দেখল অমল।
ফুলে ফুলে হেসে উঠছে। হাসতে হাসতেই
পরনের নীল জর্জেটের শাড়িটা দিয়ে গা
ঢাকছে। তবে এই রঞ্জার বয়সটা অনেক
কম। রঞ্জা হাসতে হাসতেই পাশের
পুরুষটার গায়ে ঢলে পড়ছে। কী আশ্চর্য
পাশের পুরুষটা কিন্তু অপু না, অপুর
মাসতুত�ো দাদা অখিল। ঘুমটা ভেঙে গেল
অমলের। এমন কিছু গরম নেই তবু
ঘেমে নেয়ে গেছে অমল। একটা সিগারেট
ধরিয়ে ব্যাল্কনিতে বসল।
কলকাতা অফিসের কাজ শেষের দিকে,
আর চার পাঁচ দিন পরেই সে দিল্লী ফিরে
যাবে। এর মধ্যে রঞ্জা মনের ক�োণে
বারেবারে উঁকি দিয়ে গেছে। অনেকবার
ইচ্ছা করছিল সন্ধের দিকে একবার চলে
যায়। কিন্তু সেদিন পরিবেশ এতটাই
থমথমে হয়ে গিয়েছিল যে অমলকে
কেউ আসার কথা বলেনি। অপুটাও
গম্ভীর মুখে একটু এগিয়ে দিয়ে বলেছিল,
‘সাবধানে যাস’। অমলের ইচ্ছা করছিল
ওদের দু জনকে নিয়ে একদিন বাইরে
খেতে যায়, একবার অপুকে ফ�োন করতে
হবে। এইসব ভাবতে ভাবতেই অফিসের
ফুড জ�োনে বসে অমল লাঞ্চ সারছিল।
সেইসময়ে ফ�োনটা এল�ো। ‘ আমি
অপূ র্বর বউ বলছি’। প্রথমে অমল বুঝতে
পারেনি। আসলে অপু আবার ওদের
কাছে কবে অপূ র্ব ছিল? খেয়াল হতেই
বলে উঠল, ‘রঞ্জা আপনি? সব খবর ভাল�ো
ত�ো?’
‘আপনি সেই যে গেলেন আর এলেন না,
ফেরার দিন ত�ো এসে গেল!’
‘সে দিন কয়েক দেরী আছে। ভয়
নেই ম্যাডাম, বলেকয়েই বিদায়
নেব। ভাবছিলাম এর মধ্যেই একদিন
আপনাদের দিয়ে বাইরে ডিনারে যাব’।
‘সে সব পরে হবে, একদিন ত�ো
আসতেও পারেন’।
‘যেতে ত�ো সবসময় ইচ্ছা করে রঞ্জা,
কিন্তু…’
‘কিন্তু কী! চলে আসু ন যে ক�োনও সময়’।
‘ভেবে বলছেন ত�ো? অমলের গলা খাদে
নেমে এল�ো, এই মুহূর্তেই যদি চলে যাই?
রঞ্জা যেন একটু থমকে গেল। অমল
দু ’বার হ্যাল�ো হ্যাল�ো করা স্বত্বেও উত্তর

‘আপনি সেই যে গেলেন আর
এলেন না, ফেরার দিন ত�ো এসে
গেল!’
‘সে দিন কয়েক দেরী আছে। ভয়
নেই ম্যাডাম, বলেকয়েই বিদায়
নেব। ভাবছিলাম এর মধ্যেই
একদিন আপনাদের দিয়ে বাইরে
ডিনারে যাব’।
‘সে সব পরে হবে, একদিন ত�ো
আসতেও পারেন’।
দিলনা, তারপর একসময় ফ�োনটা কেটে
দেয়। অমল বুঝতে পারেনা, এটা আহ্বান
ছিল নাকি প্রত্যাখ্যান? একটু দ্বিধায় পড়ে
গেল সে। তবে সময় নষ্ট করল না, ঘড়ির
কাঁটা আড়াইটা ছু ঁই ছু ঁই। রঞ্জার জন্য
কিছু একটা কিনে পৌঁছ�োতে পৌঁছ�োতে
সাড়ে তিনটে। অপু ফিরতে পাঁচটা,
সাড়ে পাঁচটা। এখুনি বেরিয়ে গেলে পাক্কা
দু ’ঘন্টা ওর সঙ্গে কাটান�োর সময় পাবে।
অপু মনে হয় একটু অসময়েই ফিরে
এসেছে। অমলকে চায়ের কাপ হাতে
রঞ্জার সঙ্গে আড্ডা দিতে দেখে অবাক
হল। তবে রঞ্জা ত�ো বিশেষ কথা বলেনা,
অমলই বলে যাচ্ছে, সে কাছেই বেতের
ম�োড়াতে বসে চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল।
দরজা খ�োলাই ছিল, অপু ভিতরে এসে
অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অমল থেমে
যেতে রঞ্জা চ�োখ তুলে তাকাতেই অপুকে
দেখতে পেল। ‘আজ একটু আগে ছাড়া
পেয়েছ দেখছি! হাত মুখ ধ�োও, চায়ের
জল বসাচ্ছি’। অপুকে দেখে অমল একটু
ব�োকা ব�োকা হাসল, ‘ এই চলে এলাম
আর কি! আমিও আজ তাড়াতাড়ি ছাড়া
পেয়েছি’।
অপু দেখে স�োফার এক ক�োণে দামী
কাপড়ের দ�োকানের একটা প্যাকেট।
নিশ্চয় রঞ্জার জন্য অমল এনেছে। চা
আর ফ্রুট কেকের একটা টুকর�ো নিয়ে
রঞ্জা এল�ো, ‘ হাতমুখটা এখন�ো ধু য়ে
আসনি, ত�োমাকে নিয়ে না আমি পারিনা”!
নামী ক�োম্পানির কেকটাও নির্ঘাত
অমল এনেছে! অপু ঘরের ভিতরে গিয়ে
আরেকটা জিনিস আবিস্কার করল,
খাটের পাশের ছ�োট্ট তেক�োনা টেবিলের
উপর কাচের গ্লাসে সাজান এক গ�োছা
লাল গ�োলাপ, সেই সঙ্গে চ�োখের ক�োণ

দিয়ে দেখল, বিছানার চাদরটা আজ
অস্বাভাবিক রকমের টানটান। এর দু ট�ো
কারণ হতে পারে, ১) রঞ্জা আজ বিছানায়
গড়াবার সময়ই পায়নি। তারমানে অমল
অনেকক্ষণ এসেছে।
২)অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করার
জন্যই চাদরটা টানটান করে পাতা
হয়েছে।
অপু মুচকে হাসে। তারপর দেখে রঞ্জা
দিব্যি আড্ডাতে অংশ নিয়েছে। দেশের
অর্থনীতি, আইটি সেক্টরে আউট স�োর্সিং
এ কাজ ইত্যাদি নিয়ে চমৎকার বক্তব্য
রাখছে। অনেকদিন পর ওকে চনমনে
লাগছে, তবে ঐ পর্যন্তই, মুখে হাসি
নেই। রঞ্জা কিন্তু দারুণ ভাবে না হাসার
এই কায়দাটা রপ্ত করে নিয়েছে। অমল
মাঝেমাঝেই রঞ্জার মুখের দিকে তাকাচ্ছে,
যদি রঞ্জা একবার হেসে ফেল! সে গুড়ে
বালি। অপু কেকের টুকর�োতে কামড়
দিয়ে বলে, ‘ফ্লুরিজের কেক আমি ভীষণ
ভালবাসতাম, ত�োর সেটা মনে আছে
দেখছি!’ অমল বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে, এই
শরীরেই ত�ো রঞ্জা মিশে আছে, অপুকে
ছু ঁলেই রঞ্জার গন্ধ উঠে আসবে।
রঞ্জা মুখ বেঁকিয়ে বলে, ‘ত�োমার বন্ধু
কিছু ই ভ�োলেন না’।
ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল�োমেল�ো
হাঁটল কিছু ক্ষণ অমল। সে বুঝতে পারেনি
রঞ্জার কাছে এভাবে ধরা পড়ে যাবে। সে
ঘরে যাওয়া মাত্র, রঞ্জা বলে উঠেছিল,
‘হ্যাঁ আপনি আমায় ঠিক চিনেছেন,
আমি অখিলেশ সামন্ত’র বউ ছিলাম।
সেবার সিনেমা হলে , নীল শাড়ি ওটা
আমিই ছিলাম। সদ্য বিয়ে হয়েছে তখন
আমাদের, আপনার বন্ধু অখিলেশের
মাসতুত�ো ভাই। হাউসফুল সিনেমা,
অনেক কষ্টে ব্ল্যাকে টিকিট পেয়েছিলেন
আপনারা, আমাদের দেখে সে টিকিট দু টি
দিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন”।
এক নাগাড়ে কথাগুল�ো বলে রঞ্জা
হাফাচ্ছিল। তারপর একসময় ছু টে চলে
গিয়েছিল ভিতরের ঘরে। বিছানায় উপুড়
হয়ে কাঁদছিল। অমল বুঝতে পারেনা তার
কী করা উচিৎ! একটু পরেই সেও পর্দা
সরিয়ে ভিতরে গিয়েছিল। রঞ্জার খ�োলা
পিঠে হাত রেখে বলেছিল, ‘ অপু আপনার
বর্তমান, বাকি সব ভুলে যান’। অমলের
হাত শিরশির করছিল, রঞ্জার পিঠের
অনাবৃ ত জায়গাটা ঘামে ভিজে গেছে।
লাল ব্লাউজটাও একটু একটু ভিজে গেছে।
হাত সরাতে গিয়েও অমল যেন শক্তিশালী
চুম্বকে আটকে গেছে এক ল�ৌহখন্ড হয়ে।
রঞ্জা এক ঝটকায় উঠে বসে। অমলকে
বলে বাইরে গিয়ে বসু ন, আমি ফুলগুল�ো
সাজিয়ে রেখে আসছি’।
অমল যাবার আগে শুধু প্রশ্ন করে, ‘
সেদিন আপনি খুব হাসছিলেন, আপনার
জুন, ২০২১
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হাসি মুখের সেই ছবিটাই আমার মনে রয়ে গেছে। আপনি আর
হাসেন না কেন রঞ্জা?’
রঞ্জার চ�োখমুখ শক্ত হয়ে ওঠে। আদেশের সু রে বলে ওঠে,
‘আপনি বাইরের ঘরে যান’।
এল�োমেল�ো কতক্ষণ হেঁটেছিল মনে নেই, বাইকের হেডলাইটের
তীব্র ঝলকানিতে হুঁশ ফিরে আসে। জামাইবাবুর বাইক।
আরেকটু হলেই…জামাইবাবু বাইক স্ট্যান্ড করিয়ে পিঠে হাত
রেখে বলেন, ‘কী হয়েছে অমল, ইউ লু ক ভেরী টায়ার্ড!’ অমল
উত্তর দেয়না, চুপচাপ বাইকের পিছনের সীটে চেপে বসে।
(তিন)
ু
‘ভল জানতেন, অখিলেশ আমাকে ক�োনদিন বিয়েই করেনি,
আমি ক�োনদিন অখিলেশের বউ ছিলাম না’। রঞ্জা মুখ ঢেকে
বলে উঠল। ভূ মিকম্প হলেও এতটা চমকে উঠত না অমল।
সামনে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। বাঁধান�ো সিঁড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে
আছে ক’জন। কিছু দামাল ছেলে নিজেদের মধ্যে হুট�োপুটি
করে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে কিছু টা চলে গিয়ে আবার ফিরে
আসছে। অমল সেইসব দৃ শ্যের দিকে তাকিয়ে মনটা বশে আনার
চিন্তা করছিল। রঞ্জা এবার মুখ তুলে তার দিকে তাকাল। সূ র্য
একটু একটু করে অস্ত যাচ্ছে। আল�ো আঁধারী পরিবেশে রঞ্জার
দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অমল শিউরে উঠল। পাথু রে
দৃ ষ্টিতে তাকে দেখছে রঞ্জা। তারপর একসময় দৃ ষ্টি সরিয়ে নিয়ে
গঙ্গার উপর স্থির করল।
ল�োকটা এক প্যাকেট সিঁদুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল, পরে

কথা ছিল, বাবা মা বুঝিয়ে বাড়িতে তু লবে, তখন
অনুষ্ঠান করে বিয়ে হবে। মাঝেমাঝেই না বলে উধাও
হয়ে যেত। সাত দিন, দশ দিন ফিরত না। আপনার
বন্ধু প্রথম থেকেই আসাযাওয়া করত। হ্যারিকেনের
আল�োয় তিনজনে এক বাটি থেকে মুড়ি খেতে খেতে
কবিতা শুনতাম।
ফেল। তারপর সাত ভাড়াটের এক ঘরে নিয়ে তুলেছিল। সবাই
জানত বিয়ে করা বউ। কথা ছিল, বাবা মা বুঝিয়ে বাড়িতে
তুলবে, তখন অনু ষ্ঠান করে বিয়ে হবে। মাঝেমাঝেই না বলে
উধাও হয়ে যেত। সাত দিন, দশ দিন ফিরত না। আপনার বন্ধু
প্রথম থেকেই আসাযাওয়া করত। হ্যারিকেনের আল�োয় তিনজনে
এক বাটি থেকে মুড়ি খেতে খেতে কবিতা শুনতাম। অখিলেশ
না ফিরলে আপনার বন্ধু ই বাজার করে দিয়ে যেত, তবে হ্যাঁ
ক�োনদিন আমি একা থাকলে বাড়ির মধ্যে ঢুকত না। অখিলেশ
বাড়ির সু খ স্বাচ্ছন্দ্যে কটা দিন কাটিয়ে ফিরে আসত। এ টান
কাটান�ো ত�ো সহজ না। অখিলেশ নিজেই বলত, ‘ত�োমার শরীরে
মায়া চুম্বক লু কিয়ে আছে’।
অমলের থেকে সেটা বেশী কে জানে! রঞ্জা বলে উঠল, ‘ আমি
হাসতে ভুলে গেছিলাম। স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করতাম কিন্তু
হাসতে ভুলে গেলাম সেই থেকে। অখিলেশ প্রচুর চেষ্টা করেছে,
আমার মুখের একটু হাসি দেখার জন্য অনেক কিছু করেছে।
শেষে মারতে শুরু করল। মারতে মারতে বলত, যতক্ষণ না
হাসবে এভাবেই মেরে যাব’। অমল তাড়াতাড়ি রঞ্জার হাতদু ট�ো
ধরে বলল, ‘ আর কিছু শুনতে চাইনা আমি, চুপ করুন রঞ্জা’।
‘তা বললে হয় ! আপনার মনের মধ্যে আমাকে দেখার দিন
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থেকে ক�ৌতূ হলের জন্ম হয়েছে, সেটা
মেটাবেন না? এত সহজে হাল ছেড়ে
দিচ্ছেন?’ রঞ্জা নিজের হাতদু টি ধীরে
ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।
আপনার বন্ধু একদিন সারা গায়ে
কালশিটে দেখে মুখ নামিয়ে নিয়েছিল।
তারপর বলেছিল, ‘ ত�োমার হাসি আমি
ফেরত দিতে চাই, ল�োকটার সরলতাকে
বিশ্বাস করে মিথ্যা সংসারের হাঁড়িকুঁড়ি,
দেওয়ালে ঝ�োলান আয়নার গায়ে সাঁটা
টিপ, কাপড় শুকতে দেবার দড়ি সব
ছেড়ে চলে এসেছিলাম’। দীর্ঘনিঃশ্বাস
ফেলে একটি একটি করে সিঁড়ি বেয়ে
রঞ্জা উঠতে লাগল। অমলও উঠে
দাঁড়াল।
অমলের যাবার দিন এগিয়ে আসে,
মাঝে মাত্র একটা দিন। এই রঞ্জা তাকে
এক মুহূর্ত স্থির থাকতে দিচ্ছেনা। এত
অস্থিরতা ক�োনদিন টের পায়নি অমল।
দিল্লীতে ফিরে মন বসবে ত�ো? অপুর
সঙ্গে রঞ্জার সম্পর্কের রসায়নটা ঠিক
ধরতে পারছেনা অমল। তাই কতটা
এগবে বুঝতে পারছেনা। অপুকে সে
খুব ভালবাসে, ওকে কষ্ট দিতে চায় না।
‘জানেন অমল আমি হাসতে চাই, আবার
আগের মত হাসতে চাই’। অমলের
সাহস বেড়ে গেল, ঝপ করে রঞ্জার
হাত ধরে বলে ফেলল, ‘আমার সঙ্গে
দিল্লী যাবেন রঞ্জা? আমি আপনার হাসি
ফিরিয়ে দেব কথা দিলাম’। রঞ্জা হেসে
ওঠে, ‘ ঘুরতে নিয়ে যাবেন নাকি…?’
‘সারাজীবন ত�োমায় পাশে চাই রঞ্জা,
কিন্তু অপু…’ রঞ্জার কাছে ঘেঁষে আসে
অমল। রঞ্জা উত্তর দেয়না, অমলের বুকে
মাথা রাখে। অমল ফিসফিস করে বলে,
‘ত�োমার টিকিট করি তবে?’
সারারাত দু চ�োখের পাতা এক করতে
পারল না রঞ্জা। অপু নিঃশব্দে শুয়ে ছিল,
তারও ঘুম আসছিল না। রঞ্জা সেই যে
থমথমে মুখে বাড়ি ঢুকেছে, সেই থেকে
একটি কথাও বলেনি। ক�োথায় গিয়েছিল
রঞ্জা? এই ক’বছরে এত অস্থির ওকে
ক�োনদিন দেখেনি। খুব ইচ্ছা করছে
ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে। অনেক
কষ্টে সেই ইচ্ছাটা দমন করল অপু।
রঞ্জা ক�োথায় গিয়েছিল আজ? বাপের
বাড়ির সঙ্গে য�োগায�োগ নেই, সেখানে
যাবার প্রশ্ন নেই। এই ক’বছরে সামনের
দ�োকান বাজার ছাড়া ক�োথাও যেতেও
দেখেনি। আজ পাঁচটার মধ্যে ফিরে
এসেছিল অপু, নিজেই চা বানিয়ে খেয়ে
রঞ্জার অপেক্ষা করছিল। রঞ্জা ফিরেছে
নটা নাগাদ। ক�োথায় ছিল এতক্ষণ?
অখিলদার কাছে গিয়েছিল? নাকি অমল?
দ্বিতীয় সম্ভাবনার কথাটা মাথায় আসতেই
বাকি রাত আর ঘুমতে পারেনি।

‘আপনি সেই যে গেলেন আর
এলেন না, ফেরার দিন ত�ো এসে
গেল!’
‘সে দিন কয়েক দেরী আছে। ভয়
নেই ম্যাডাম, বলেকয়েই বিদায়
নেব। ভাবছিলাম এর মধ্যেই
একদিন আপনাদের দিয়ে বাইরে
ডিনারে যাব’।
‘সে সব পরে হবে, একদিন ত�ো
আসতেও পারেন’।

সকালে কাজ করতে করতে রঞ্জা আড়
চ�োখে অপুকে দেখছিল। এক রাত্রেই
চ�োখ মুখ বসে গেছে। ল�োকটা এত
সেন্সেটিভ, কথাটা আজকেই বলবে
ভেবেছিল। বেসিনের আয়না দিয়ে
রঞ্জাকে দেখতে দেখতে অপু জিজ্ঞেস
করল, ‘তুমি কি আমায় কিছু বলতে
চাও?’ রঞ্জা চমকে ওঠে, ল�োকটার
মারাত্মক ক্ষমতা। মনের ভিতর পর্যন্ত
যেন দেখতে পায়। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে
সরে যায়। টিফিনের জন্য ময়দা মাখতে
বসে। অপু লু চি খেতে খুব ভালবাসে।
আজ খুব নির্ভার লাগছে, বলে ফেলতেই
হবে কথাটা।
অপু অফিস বের�োবার আগে র�োজ
দিনের মত জানতে চাইল, ‘কিছু আনতে
হবে?’
‘একটা কথা ছিল’, রঞ্জার কথায় অপু
দাঁড়িয়ে পড়ল। ‘বলছিলাম কী এবার
ন�োটিশটা দাও বিয়েটা করেই ফেলি’।
রঞ্জা হাসছেনা কিন্তু ওর চ�োখ দু ট�ো
হাসছে। অপু অফিসের ব্যাগ নামিয়ে
রেখে এগিয়ে আসে, ‘আমি ভাবতেই
পারছিনা, শেষে তুমি রাজী হলে!”অপুকে

জ�োর করে অফিস পাঠিয়ে রঞ্জা ঘর
পরিস্কার করছিল। পর্দার রঙটা জ্বলে
গেছে, এক সেট নতুন পর্দা বানাতে
দিতে হবে। সেই ছ’বছর ধরে এক
পর্দা ঝুলছে। অপুর হাত ধরে বেরিয়ে
এসেছিল ঠিকই, সেও কিন্তু নিজের
বাড়িতে ত�োলেনি, অখিলেশের ব্যাপারটা
তার বাড়ির ল�োকও জানত, কিছু তেই
রঞ্জাকে মেনে নিত না। প্রথমে ভাড়া
বাড়ি, তারপর এই ছ�োট ফ্ল্যাটা।
তারমানে অপুও ত�ো মেয়েমানু ষ করেই
রেখেছে। তীব্র অভিমানে রঞ্জা বলেছিল,
‘ বিয়ের বন্ধনে আমাকে জড়িও না, মুক্ত
থাকব আমি, যেদিন দম আটকে আসবে
উড়ে যাব’। অপু আহত হয়েছিল। রঞ্জা
তাকে ভুল বুঝল! অপু অসম্মানের জীবন
দেবে বলে তার হাত ধরেনি। তীব্র শুব্দে
ফ�োনটা বাজছে, নিশ্চয় অমল। অস্থির
হয়ে উঠেছে অমল, নিষিদ্ধ জিনিসের যে
স্বাদ বেশি।
‘আপনি অপূ র্ব সাহার মিসেস বলছেন?
আমি থানা থেকে আই সি … রঞ্জা
পাথরের পুতুল হয়ে বাকী কথা শুনতে
থাকে।
রঞ্জা এখন দিল্লীর পশ এলাকার বহুতল
ফ্ল্যাটে থাকে। কাজের ল�োকরাই সব
কাজ করে যায়, তার বিশেষ কিছু করার
থাকেনা। একটু আধটু জিম, কুকিং
ক্লাস, ইকেবানা, সপ্তাহে একদিন পিয়ান�ো
লেসন। অমল তাকে সবরকম ভাবে
ভাল�ো রেখেছে। রঞ্জা ডিজার্ভড ইট। রঞ্জা
দিনে দিনে আরও গ্ল্যামারাস হয়ে উঠছে।
অমলের সঙ্গে অফিস পার্টিতে গেলে
সবার চ�োখদু ট�ো ওর উপর স্থির থাকে।
রঞ্জা একা একা ঘুরে বেড়ায় চব্বিশ
শ�ো স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে। ছু টির দিনে
অমল থাকলেও ঘুরে বেড়ায় নিঃশব্দে।
অমলের অস্বস্তি হয়, সে এক জ�োড়া
নূ পুর পরিয়ে দিয়েছে। হাঁটলেই ঝুম ঝুম
করে আওয়াজ হয় এখন। রঞ্জা হিসেব
মেলাতে পারে না, অপু মৃ ত্যুটা এক্সিডেন্ট
নাকি সু ইসাইড? পায়ের নূ পুর দু টি
দেখে, মনে হয় যেন দু টি সাপ পায়ের
পাতা জড়িয়ে আছে। সাপ নূ পুরের চুনি
বসান�ো চ�োখ থেকে ধিকধিক করে
আগুন জ্বলে। রঞ্জা দেখতে দেখতেই
একদিন শব্দ করে হেসে ওঠে।
আগেকার দিনে ধনসম্পত্তি মাটির তলায়
গ�োপন কুঠু রিতে লু কিয়ে রেখে প্রহরায়
বিষাক্ত সাপ ছেড়ে দেওয়া হত। অমল
বেশ বুদ্ধিমান, রঞ্জা চাইলেও এই খাঁচা
ছেড়ে বেরতে পারবে না, সাপ দু ট�ো ফণা
তুলে পথ আটকাবে। রঞ্জা সারা শরীর
কাঁপিয়ে হাসতেই থাকে। অমল দু ’কান
চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার ফ্রেমে
ছবির মত।
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তিনিই ত�ো লিখতে
পারেন, ‘‘মানুষেরই
কাছে ক্ষমা
চেয়েছিল মানুষ
সে কথা শ�োনেনি
কেউ ----’

আমরা যারা ক্ষমা করতে শিখেছি, শিখেছি

আমার মত�ো নবীন এক কবির
প্রথম কাব্যগ্রন্থ তিনি আমার
সামনে বসে পড়েছিলেন।
বলেছিলেন, গল্প উপন্যাস খুব
ভাল�ো লিখছ কিন্তু কবিতা ছেড়�ো
না। ত�োমার কবিতায় নিজস্ব
স্বতঃস্ফূর্ত একটা ভাষা আছে।
একজন নবীন কবির জন্য সে যে
কী অফুরান শক্তি!
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প্রতিবাদের ভাষা তারা কখন�ো কেউ না কেউ ক�োন�ো
ক�োন�ো সময়ে শঙ্খ বাবুর সংস্পর্শে এসেছি। প্রতিবাদ
কন্ঠে থাকে। ধমনিতে থাকে। কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশের
জন্য অনমনীয় এক শক্তি প্রয়�োজন, সেই শক্তির নাম
কবি শঙ্খ ঘ�োষ।
আমার কাছে তিনি শুধু কবি নন তাঁর ব্যাপ্তি
সু দূরপ্রসারী। তিনি সৎ নির্ভীক এক সমাজ সচেতন
নাগরিক। তিনি পাইয়ে ও পেয়ে থাকার নিয়ম নীতিতে
বিশ্বাসী ছিলেননা ক�োন�োদিনই। তাই তিনি অকুত�োভয়
এক প্রতিবাদী শক্তি। যিনি প্রেমের কবিতা লিখেছেন
তিনিই লিখেছেন প্রতিবাদে ঝলসে ওঠা এক তরবারির
মত�ো কবিতা যা ফালাফালা করে বিদ্ধ করতে পারে
অন্যায়কারী অসাধু মানু ষটিকে।
আমার মত�ো নবীন এক কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ তিনি
আমার সামনে বসে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, গল্প
কবি ও সাহিত্যিক উপন্যাস খুব ভাল�ো লিখছ কিন্তু কবিতা ছেড়�ো না।
ত�োমার কবিতায় নিজস্ব স্বতঃস্ফূর্ত একটা ভাষা আছে।
একজন নবীন কবির জন্য সে যে কী অফুরান শক্তি!
তাঁর কাছ থেকে যেমন কবিতা শিখেছি, শিখেছি প্রতিবাদ
করার অদম্য অনমনীয় ভাষা। তাই চির ঋনী আমি।
কারণ কবিতা অনেকেই লিখতে পারেন কিন্তু মেরুদণ্ড
স�োজা রেখে প্রতিবাদ করার সাহস সকলের থাকেনা।
আজ সামাজিক সঙ্কটে আছি আমরা। আমাদের
চারপাশে মানু ষের ছায়া শুধু । তিনি এই সঙ্কটের সময়
চলে গেলেন। আমরা ছাতা হারালাম। অপূ রনীয় ক্ষতি
আক্ষরিক অর্থেই।
শঙ্খ ঘ�োষেরা কমই আসেন পৃ থিবীতে। আমাদের
স�ৌভাগ্য আমরা তাঁকে পেয়েছিলাম।
আমার বিনম্র প্রণাম শ্রদ্ধা জানবেন আপনি। যেখানেই
থাকুন শান্তি বর্ষিত হ�োক আর আপনার কলম চলু ক।

কাবেরী রায়চ�ৌধুরী

এখন আর কেউ
নেই মাঝে মাঝে
আর কাছে যাব

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

সুব্রত রায়চ�ৌধুরী
অধ্যাপক, কবি ও
সম্পাদক (‘তথ্যসূ ত্র’
পত্রিকা)

কিছু

কি বলার কথা ছিল কখন�ো? কিছু বলা মানে তো
শ�োনার দু র্লভ মুহূর্তগুল�ো হারিয়ে ফেলা। তাই মানু ষটার
পাশে দাঁড়িয়ে নীরব থেকেছি প্রতিবার। প্রতিবার! মানে
একদিন দু ’দিন নয় অসংখ্যবার। প্রায় চল্লিশ বছর আগে
গত শতাব্দীর ৮0-র দশকে তাঁকে প্রথম দেখি। যাদবপুর
বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠের সাঁকো পেরিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি।
আমার সহপাঠী বন্ধু দূ র থেকে চিনিয়ে দিয়ে বলেছিল ‘ঐ
দ্যাখ শঙ্খ ঘ�োষ’। শঙ্খ ঘ�োষ! সদ্য পড়ে আসা ‘বাবরের
প্রার্থনা’র কবি শঙ্খ ঘ�োষ! অবাক বিস্ময়ে দেখলাম সাদা
ধু তি-পাঞ্জাবী পরে হেঁটে চলেছেন ‘মেঘের মতো এত
মানু ষ’। তারপর থেকে র�োজই দেখেছি তাঁকে। এমনকী
ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে বা পড়ন্ত বিকেলে পশ্চিমের জানলার
পাশের ঘরটাকে বহুবার নীরব শ্রোতা হয়ে বসে থেকেছি
অনন্ত সময়। তেমন যেন একটা ঘ�োর লাগা অনু ভবের
মধ্যে হারিয়ে যেতাম তখন। তবু একদিন বাচালতা করেই

বসলাম। ক্লাসে তিনি তখন নিয়মিত বিষ্ণু দে পড়াচ্ছেন।
পড়াচ্ছেন এলিয়টের কাব্যতত্ত্ব। ওঁর কাছে সে দিনই
ক্লাসে বসে শুনেছি Traditin and the Individual
Talent-এর কথা। সেদিনের সেই সান্ধ্য আড্ডায় জিজ্ঞেস
করে বসলাম-আপনার লেখা, মানে ঐ ‘তামার কোনো ধর্ম
নেই, শুধু শিকড় দিয়ে আঁকড়ে ধরা ছাড়া’-লাইনগুলোতেও
কি তবে এলিয়টের ছায়া রয়েছে। বালখিল্যসু লভ ধৃ ষ্টতা
দেখাবার সময় একবারও খেয়াল হয়নি মানু ষটা শঙ্খ
ঘোষ। দেশ-বিদেশের স্বীকৃতি তাঁর ঝুলিতে তখন উপচে
পড়ছে। প্রশ্নটা করতেই ঘরজুড়ে নীরবতা নামল। বন্ধুদের
উচ্ছ্বাস কমে এল। নীরবতারও যে একটা অর্থ আছে তা
সেদিন প্রথম বুঝেছিলাম। নীরবতা ভাঙলেন স্যার নিজেই।
‘কবিতাটা পড়েছো?’ আমার মুখ দিয়ে তখন কথা সরছে
না। মাথা নীচু করে ভাবছি, এ কী কথা বলে বসলাম,
সঙ্কোচে ত্রাসে ঘর ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচি। উত্তরের
অপেক্ষায় না থেকে মুখে মেঘভাঙা রোদের ঝলকের মতো
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একফালি হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বললেন-‘কবিতাও লিখব
আবার তার মানেও বলতে হবে!’ তারপর একটু থেমে
আবারও বললেন-‘ক্লাসটা তোমার কাজে দিয়েছে এটা
ভেবে ভালো লাগছে’। ব্যাস এটুকুতেই সন্ধ্যার ঘনিয়ে আসা
অন্ধকারে আলো ফুটল, বন্ধুরা চঞ্চল হয়ে উঠল আর আমি?
সেই হঠাৎ আলোর ঝলকানিটুকু বুকে নিয়ে আজো বসে
আছি।
এই সান্ধ্য আড্ডা বা প্রথম বেলা ক্লাসের শরুতে সিঁড়িতে
করিডরে চোখে চোখে প্রভাতী সম্ভাষণের মধ্য দিয়ে
অনেকটাই নৈকট্যে পৌঁছেছিলাম। তাঁর অহেতুক নীরব
প্রশ্রয়ে সে নৈকট্য গাঢ় হয়েছিল দার্জিলিং থেকে মিরিখের
শৈলভূ মিতে পৌঁছে। সে বছর আমাদের বাৎসরিক ভ্রমণে
সাথী হয়েছিলেন সত্যবতীদি (ড. সত্যবতী গিরি) আর
সে সময়ের তরুণ চলমান চলন্তিকা ড. তপোব্রত ঘোষ।
মিরিখে যখন পৌঁছেছু লাম তখন পাহাড়ে খাঁজে খাঁজে সন্ধ্যা
নেমেছে। সারাদিনের বাসযাত্রার ধকলে আমরা ক্লান্ত।
ছেলেরা বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে দিনের ক্লান্তি মুছে
ফেলতে চাইছে। এমনসময় হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন শঙ্খ
বাবু। খুবই জরুরি প্রয়োজন। কোথাও যেতে হবে। সমস্ত
মুখে চিন্তার ছাপ। বললেন-‘তোমরা কি কেউ যেতে পারবে
আমার সঙ্গে? স্যারের আহ্বান। সে তো নির্দেশ-ঈশ্বরের
ডাক। সঙ্গে সঙ্গেই বিছানার উষ্ণতা ছেড়ে শঙ্খবাবুর সঙ্গে
বেরিয়ে গেল তপন আর তিমির। এটা শুধু একটা ঘটনামাত্র
নয়। এ ঘটনার আড়ালে যে সত্যটা লু কিয়ে রয়েছে তা
হল , তিনি কিন্তু সেই সন্ধ্যায় অনায়াসেই আমাদের বিশেষ
কাউকে বলতে পারতেন ‘তুমি চল’ বা ‘তুমি যাও’। কিন্তু
তাতে যে আদেশের সু র বাজত সেই সু রে তিনি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কখনো কথা বলেন নি। বরং ছাত্র-শিক্ষকের
প্রথাগত দূ রত্ব ঘোচাতে আমাদের সময় দিয়েছেন অনেক
বেশি। গল্পে হাসিতে ভরিয়ে দিয়েছেন আমাদের অবকাশ বা
অসহায়তার মুহূর্তগুলিকে। বহুবার মন খারাপ নিয়ে গিয়ে
চুপচাপ বসে থেকেছি। কিন্তু আশ্চর্য ছোঁয়ায় ফিরে এসেছি
বুকভর্তি ফুরফুরে বাতাস নিয়ে। নেপথ্যচারী ছাত্রটিও যেন
অভিমান নিয়ে দূ রে সরে না যায় সে বিষয়ে নজর ছিল
বরাবর। একালের মতো সেখালে ছাত্রশিক্ষকের সম্পর্কের
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মধ্যে একটা ড্যাশচিহ্ন তৈরি করে দিত। শিক্ষক হিসাবে
কবি শঙ্খ ঘোষ চাইতেন সেই ড্যাশচিহ্নটুকু মুছে দিয়ে
রাবীন্দ্রিক খোলা হাওয়ায় ছু ঁয়ে দিতে ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্কুচিত
মন। প্রশ্রয়ে-ভালোবাসায়-নৈকট্যের নিবিড়তায় প্রত্যেককে
আলাদা করে চিনতেন, কাছে টেনে নিতেন। বলা যায় শঙ্খ
ঘোষের হাত ধরেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ছাত্রশিক্ষক সম্পর্কের এক নতুন বিন্যাস রচিত হয়েছিল। তবু
কখনো সখনো চিঠিপত্র বা আলাপচারিতায় আমার কুণ্ঠার
কথা জেনে গিয়েছিলেন কবি। একবার তাই সেই কুণ্ঠার
আবরণ সরিযে দিতে নিজেই লিখে জানিয়েছিলেন আমাকে
‘‘এই খবর জেনে খানিকটা আত্মধিক্কার জন্মাল। ছাত্রছাত্রীদের এই ভয়টাও যদি দূ র করতে না পারলাম তাহলে
সেতো আমারই চরিত্র বা আচরণের একটা অসঙ্গতি।
এটাকে একটা পরাভবও বলা যায়।’’ (২৫ মে, ১৯৮৪)
আসলে সঙ্কোচ কি শুধু আমার বা আমাদের মধ্যে ছিল?
তা নয় প্রতিমুহূর্তে সঙ্কুচিত থাকতেন নিজেও। তাঁর কাছে
নৈশঃব্দের মানে বুঝে নিয়েছি দিনের পর দিন।
ধবধবে সাদা ধু তি পাঞ্জাবী পরে ক্লাসে ঢুকতেন, হাতে
নামডাকার খাতা, সঙ্গে থাকত ‘রক্তকরবী’ বা ‘বিসর্জন’
কিংবা ‘চতুরঙ্গে’র মতো দু টো একটা বই। ক্লাসে ঢুকতেই
য�ৌবনের উচ্ছ্বাস নৈঃশব্দের স্নিগ্ধতায় স্নান সেরে যেন তর্পণে
বসত। ঘরে ঢুকে নিজের হাতেই প্রায় নিঃশব্দে দরজা বন্ধ
করে ডায়াসে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াতেন। গোটা
ক্লাসটায় চোখ বুলিযে দেখে নিতেন আমাদের। প্রত্যেকেরই
একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসবার ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই
করে নিয়েছিলাম। যে কোনো ছাত্রের অনু পস্থিতিতেই তিনি
কষ্ট পেতেন, কখনো ক্ষুব্ধও হতেন। একদিন ‘বিসর্জন’
পড়াচ্ছেন কবি। পড়াতে পড়াতে হঠাৎ থেমে গেলেন ।
কয়েক মিনিটের স্তব্ধতা। তারপর বললেন, আসলে পড়াতে
পড়াতে হঠা১ থেমে গেলেন। কয়েক মিনিটের স্তব্ধতা।
তারপর আমাকেই উদ্দেশ্য করে বললেন ‘গতকাল এলে না
কেন?’ বেশ মনে আছে সে সময় খুব ট্রেন অবরোধ হ’ত।
ডবল লাইন তখনো হয় নি, তাতে অবরোধ। কাজেই আমার
অসহায়তার কথা জানালে উনি খুব মন দিয়ে শুনলেন।
তারপর বললেন, আসলে পড়াতে পড়াতে হঠাৎ যখন

মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় সে আগের ক্লাসটি করে
নি তখনই বারবারই মনে হয় এই ক্লাসটির যতাযথ অর্থও
কি সে আজ বুঝতে পারছে? এরপর একটু থেমে আবারো
শুরু করেছিলেন পড়ানো, সেই যেকানে ছাগলছালানা
অন্বিত করে রবীন্দ্রনাথ অপর্ণার যন্ত্রণাকে সঞ্চারিত করে
দিয়েছিলেন আমাদের মধ্যে। এই অন্ব করে দেখাটা খুব
জরুরি। তা না হলে আমার অনপস্থিতির সঠিক ব্যাখ্যাটুকু
তো আমি বোঝাতে পারতাম না কবিকে। হয়তো বোঝাতে
সমর্থ হয়েছিলাম। তাই সেদিন কথাগুলোকে ভর্ৎসনা বলে
মনে হয়নি একবাররও। অনেক পরে অধ্যাপনাজীবনের
নানা মুহূর্তে কবির সেই কথাগুলোর অর্থ অনু ভব করেছি।
আজও কোনো প্রিয়মুখ ক্লাসে না থাকলে পরের ক্লাসে
সেই অন্বয়বোধই আমাকে কোনোদিন ক্ষুব্ধ হতে দেয়নি।
এই রাবীন্দ্রিক শিক্ষা অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষই আমাদের মধ্যে
সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন।
ক্লাসে শঙ্খ ঘোষ এক অন্য মানু ষ। কোনোদিন চেয়ারে
বসতে দেখিনি। একটি বিশেষ মুদ্রায় দাঁড়িয়ে ক্লাস
নেওয়া শুরু করতেন। নামডাকার খাতাটা টেবিলের
উপর লম্বালম্বিভাবে দাঁড় করিযে তার উপরে হাত দু টি
প্রায ক্রসচিহ্নের মতো রেখে কথা বলতেন। কথা তো
নয়, মেঘমন্দ্রের মতো কণ্ঠ থেকে বেরিযে আসত এক
একটা সত্যবোধজাত উচ্চারম। কখনো রাজা, কখনো বিসু
পাগল, কখনো রঘুপতি কখনো বা বিষ্ণ দের কবিতা। শুধু
উচ্চারণে নয় অসাধারণ শিল্প ক�ৌশল সঞ্চারিত হযে যেত
আমাদের মনে। বিশ্বসাহিত্য সংস্কৃতি সমাজের মুক্ত অঙ্গন
অনায়াসেই হয়ে উঠত আমাদের বিচরণভূ মি, জেমসজয়েস
থেকে টলস্টয়, মার্কস থেকে গান্ধী পৃ থিবীর প্রতিটি কোণিক
বিন্দুতে আমাদের হাত ধরে পৌঁছে দিয়েছেন। অদ্ভু ত এক
তৃপ্তিতে আবিস্কারের আনন্দের আমাদের মনকে ভাসিয়ে
দিয়ে তিনি যে সম্রাটের মতো ক্লাস ছাড়তেন। প্রতিটি
ক্লাসের শুরুতেই পূ র্ববর্তী ক্লাসের কথা মনে করিয়ে দিয়ে
তবেই নতুন বিষয়ে পৌঁছতেন। আবার ক্লাস শেষের আগে
পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর প্রস্তাবনাুকুও করে যেতেন। ফলে
সমস্ত ক্লাসটি যেন একটা বৃ ত্তাকার চেহারা পেত। উত্তরপের্ব
অধ্যাপনাজীবনের প্রতিটি ক্লাসের শুরুতে আজো ভেসে
ওঠে সেইসব মুহুর্তকথাগুলি। শঙ্খ ঘোষ পড়াচ্ছেন রাজনন্দিনীর কথা, পড়াচ্ছেন শচীশ-দামিনীর কথা। গুরুদেবের
আশীর্বাদী হাত যেন আজও আমার মাথা ছু ঁয়ে যায়। লেখার
শুরুতে বলেছিলাম নৈঃশব্দ কখনো কখনো অর্থময় হয়ে
ওঠে। এ আমরা কথা নয় গুরুদেবের কথা। তিনি বলেন,
‘এত বেশি কথা বলো কেন? চুপ করো / শব্দহীন হও’।
যেন বলেন ‘অনেক কথাও যাও যে বলে কোনো কথা না
বলে।’-এই অনু ভূতিটুকু সত্য হয়ে উঠেছিল বিশ্ববিদ্যালয়
জীবনের শেষ দিনটিতে। সেকালে বিভাগে রি-ইউনিয়নের
রীতি ছিল না, আজকের ‘পুনশ্চে’র জন্ম হয় নি তখনো,
শেষ দিনটি কি তবে আর পাঁচদিনের মতই গুরুত্বহীন
নিষ্প্রভ থেকে যাবে! অথচ প্রত্যেকেই চাইছে ক্লাসের শেষে
একটু বসে যেতে। একটু মাস্টারমশাইদের ডেকে নিতে
মন চাইছিল সবার। যেমন হয় সবার, ছেড়ে যাবার আগে
জড়িয়ে থরার চেষ্টা। সেদিন শঙ্খ ঘোষ থেকে পিনাকেশ
সরকার, অভ্র রায় থেকে তপোব্রত ঘোষ সবাই ছিলেন সেই
বৈকালিক আড্ডায়। কিন্তু শেষ মুহূর্তটা বিষাদে আচ্ছন্ন হযে
এল। সভা ভেঙে গেলে এখানে সেখানে সহপাঠী বন্ধুরা
হাতে হাত রেখে নিজেদের খুঁজে চলেছে। বলরামদা এসে
বারবার সান্ত্বনা দিযে যাচ্ছেন-এভাবে কি শেষ হয় কিছু ।
অন্ধকার হয়ে গেছে। করিরে আলো জ্বেলে দিয়ে গেছে
কেউ। আমরা হস্টেলে ফিরব। কিন্তু ফিরতে মন চাইছে না।
স্যার-ম্যাডামদের ঘরগুলো শুনশান। শুধু পশ্চিমের কোনার
ঘরটায় তখনও আলো জ্বলচে। তবে কি স্যার আছেন

এখনো। আমি দরজা দিয়ে উঁকি দিতেই স্যার বেরিযে
এলেন বাইরে। আবছা আলোয় বেশ লক্ষ্য করলাম স্যারের
চোখে মুখেও ছড়িযে পড়েছে সন্ধ্যানদীর বিষাদ আবীর।
আমি পাযে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই স্যার দু -হাতে বুকের
মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। কয়েক মুহূর্ত যেন অনন্ত
সময়। আমি ভেসে যাচ্ছি ঐ বিরাট মানু ষটার ভালোবাসার
অজস্র ধারায়। যেন পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসছে
জলপ্রপাত। আর আমি কাগজের ন�ৌকার মতো সেই
অজস্র নির্ঝর ধারায় হারিযে ফেলছি নিজেকে। বাইরে
আলোকস্তম্ভের নীচে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার। বন্ধুরা সিঁড়িতে
করিডরের কোণে তখনও খুঁজে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে
কাটিয়ে যাওয়া নানা মুহূর্তকে, আর আমি তখন নিঃশব্দে
পাহাএনর কোলে মুখ গুঁজে সঞ্চয় করে চলেছি আজীবনের
স্নেহসু ধা। সেদিনের পর কেটে গেছে বহুদিন, বহুবছর।
পুনর্মিলন উৎসবে ডাক পেয়ে পৌঁছেছি যাদবপুরের
গান্ধীভবনে। সামনের সারিতে বসে আছেন জ্যোতির্ময়বাবু,
আর শঙ্খ ঘোষ। আমাকে দেকে ডেকে নিলেন কাছে।
নানা কথাবার্তায় ফঁাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি আমার
‘এখন সব অলীক’ বইটি দেখেছো?’ হঠাৎ স্যার একথা
বলবেন ভাবিনি। তবে একাট অনু ষহ্ঘ মনে মনে এঁকে
ফেললাম। এই বইয়ের এক জায়গায় কবি সেদিনের
সেই বিদায় মুহূর্তটি ধরে রেখেছেন-সে কথাই কি বলতে
চাইছেন, যেখানে তিনি লিখছেন-‘এক একটা দল কলেজ
ছেড়ে চলে যায় যখন, ভারী হযে ওঠে প্রায সকলের
মন। কোনো-কোনোবার সেটা পৌঁছে যায় ছেলেমেয়েদের
অপ্রতিরোধ্য কান্নার গমকে। এখানে দেয়ালে মুখ ঢেকে,
ওখনে দরজায় পাল্লায পাল্লায় লু টিয়ে পড়ে ফুলে ফলে
উঠছে কেউ’-শুধু লেখাই নয়, সে কথাই সেই পুনির্মলনের
উৎসবের মুহূর্তে মনে করিযে দেয় বুঝিয়ে দিলেন। আমার
এই সঙ্কুচিত ছাত্রজীবনকে তিনি তার অকৃপণ স্নেহ দিয়ে
সাজিয়ে রেখেছেন তার সৃ জনভূ মিতেও।একে গৃ হস্থের
গৃ হসজ্জা বলবো না, বরং বলা ভাল এ হল বার্গানিয়া
বন্ধুর উদ্যানচর্চা। কারণ ঘটনাটিকে তিনি শুধু স্মৃতির
ডালিতে সাজিয়েই রাখেন নি সারাজীবন মনে রেখেছেন
প্রিয় ছাত্রছাত্রীর বিচ্ছেদ মুহূর্ত হিসাবেও। কথাটা বলবার
একটি প্রেক্ষিত রয়েছে। সম্ভবত ২০১৯-এর শেষের
দিক। কবি অসু স্থ। তবু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নিয়ে তাঁর
ভাবনাচিন্তা বা উৎসাহের শেষ নেই। পরিষদের এক.
কাজে এক সন্ধ্যায় আমরা পৌঁছলাম কবির বাসভবনে
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। সঙ্গে ছিলেন পরিষদ সভাপতি ড.
বেশ’।-এটুকুই, সেদিন কিন্তু মঞ্চে উঠে
স্যারকে
ককনও
সু কান্ত চ�ৌধু রী, সপিষদ সম্পাদক ড.
কবি শুধু দু টো কথাই বললেন, না,
রতনকুমরা নন্দী, ড. স�ৌরীন ভট্টাচার্য,
আরো কিছু বললেন, সকলের মুকে
বিনীতভাবে কখনও বা
ড. রমেন সর। প্রয়োজনীয় কাজের
হাসি ফুটল। পরিষদের অর্থনৈতিক
কতা শে, হরে কবিপত্নী প্রতিমাদেবীও
সঙ্কট তখন তীব্র। সরকারি সাহায্য
একটু উঁচুস্বরে বোঝাতে
এলেন আমাদের সেই সান্ধ্যসভায়।
যথেষ্ট নয়, পরিষদের কর্মীদের বেতন
চাইছলাম আমাদের
প্রতিমাদি যেন দেবীর মতোই বেরিয়ে
দেবার টাকায় টান পড়েছে। কোষাধ্যক্ষ
এলেন অন্দরমহল থেকে সেই সান্ধ্য
আর্থিক অসহায়তার কথা। হিসেবে ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় সে কথা
আড্ডায়। মিতভাষী, মুখে স্নিগ্ধ হাসির
জানালেও নিয়ম মেনে বোর্ডের সদস্যরা
ু
ছটা, বয়সের ভারে কানে একট কম
কেউই রাজি নন, শঙ্খবাবুও নিয়মনিষ্ঠ
শুনছেন। অন্যদিকে শঙ্খবাবু কথা
মানু ষ। একেবারে বেঁকে বসেছেন। প্রায়
বলেন কম এবং স্বরযন্ত্রের সমস্যার
আড়াই ঘণ্টা মিনিটং শেষ হয়ে এল।
কারণে তার অনেকটাই শ্রুতিপথে
খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে আমাদের।
পৌঁছত�ো না। ফলে দু জনার ভাবনার
কোষাধ্যক্ষ হিসাবে আগামী দিনগুলির
সূ ত্র এক হল্যে সঠিক সংযোগে
চিন্তা তখন চেপে বসেছে মাথায়।
কখনও-সখনও একটু বিল্মব হত।
সবাই উঠে গেছেন আসন ছেড়ে। ঠিক
তা নিযে কবিকে রসিকতাও করতে
সেই মুহূর্তে স্যার ডেকে নিলেন তাঁর
দেখেছি। বিদু ষিনী অধ্যাপিকা প্রতিমাদি
পাশের আসনটিতে। স্যারকে ককনও
স্যারের প্রবল ব্যক্তিত্বের পাশে বসে
বিনীতভাবে কখনও বা একটু উঁচুস্বরে
চাঁদের আলোর মতো জ্যোৎস্না ছড়িয়ে
বোঝাতে চাইছলাম আমাদের আর্থিক
দিতেন সেইসব আড্ডায়। প্রতিমাদিকে
অসহায়তার কথা। ট্রাস্টের পক্ষ
আগেও দেখেছি আলাপও হয়েছে।
থেকে কিছু টা সাহায্য তাই প্রয়োজন।
তবু কবি আরও একবার মনে করিয়ে
শুনতে শুনতে একসময় উঠে দাঁড়ালেন
দিলেন ‘তথ্যসূ ত্র’ নামক একটি
তিনি। মুখে সেই পরিচিত চিরাচরিত
পত্রিকা দীর্ঘদিন ধরে আমি চালাচ্ছি
হাসির বিদ্যুৎরেখা। সে হাসি দেখে
ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সঙ্গে মনে
বোর্ডের একজন সম্মানিত সদস্য বলে
করিয়ে দিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমাদের সেই
উঠলেন স্যার রাজী হলে আমিও রাজী। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে
বিদায়মুহূর্তটির কথাও। কান্নাকাটির প্রসঙ্গটিও তুললেন।
মেনে নিলেন প্রিয়বন্ধু স�ৌরীন ভট্টাচার্য। ছাত্রে আন্তরিকতা,
নেহাত. ছেলেমানু ষী ভেবে উপস্থিত অনেকেই একটু মুচকি
আকুলতা হয়তো নতুন করে ভাবিয়েছিল কবিকে। সেই
ু
ূ
হেসেছিলেন সেদিন। এই আগেঘন মহর্তগুলি আমাদের
আর্থিক সাহায্যটুকু এরপর থেকে বরাবরই পেযে এসেছে
জীবন থেকে আজ একেবারে হারিয়ে গেছে-এসব মন্তব্যও
এবং পাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। তার চলার পথে এই
এলো। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছিলাম কী অসাধারণ স্নেহ আর সাহায্যটুকু আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল হয়তো ছাত্র-শিক্ষকের
ভালোবাসা মিশিযে কবি সেদিন তাঁর সেই অনু ভবরে কথা
সম্পর্কের সূ ত্র ধরেই। অবশ্য এ একান্তই আমার ব্যক্তিগত
শোনাচ্ছিলেন কবিপত্নীকে। আর তকনই মনে হল বই-এর
বাবনার কথা। জানি না কেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের
পাতায় সেই মুহূর্তকথাটি অমর হয়ে থাকলেও একজন
কোষাধ্যক্ষ হিসাবে আমাকে দেখে তিনি খুশিও হয়েছিলেন।
ছাত্র হিসেবে গুরুর কাছ থেকে এর চেযে বড় আর কীই
কোনো এক অনু ষ্ঠানে এক ঝাঁক তারকার মাঝে তিনি
বা পাওয়ার থাকতে পারে। তিন দশক জুড়ে ছোট্ট অর্বাচীন
জানিয়েছিলেনও তাঁর সেই খুশির কথা। ফুসফুস এবং
এক ছাত্রের কথা কবি মনে রেখেছেন। তাঁকে দেবার মতো স্বরযন্ত্রের সমসম্যা ছিল অনেকদিন। আমাদের ছাত্রজীবনেই
গুরুদক্ষিণা আজও আমি সঞ্চয় করে উঠতে পারি নি।
দেখেছি প্রতিটি ক্লাসের শুরতেই ছেলে মেয়েরা ছু টছে
শুধু ছাত্রজীবনেই নয় উত্তরপর্বে ছাত্রে দাবি নিয়ে বহুবার
কবির আগে আগে যন্ত্র আর জল নিয়ে। তবু তখনও কাছে
পৌঁছেছি তার দরজায়। না কোনোদিনই কবিতা নিয়ে
বসে তাঁর নিজের কথা শুনতাম। ছোট্ট আড্ডার সংক্ষিপ্ত
পৌঁছায় নি। এমনকী তাঁকে উৎসর্গ করা বইটিও সঙ্কোচে
পরিসরে নিজেকে মেলে ধরতেন তিনিও। গল্পে হাসিতে
তুলে দিতে পারি নি তাঁর হাতে। তবে বঙ্গীয় সাহিত্য
তরজায় বন্ধুরা সবাই স্যারের স্নেহচ্ছায়ায় মেতে উঠতাম।
পরিষদের নানা অভাব অনটনে, তাঁর প্রশ্রয় পাবার দাবি
আর এরই ফাঁকে ফাঁকে তিনি আমারে সবুজ মনে সঞ্চারিত
নিয়ে বারবার পৌঁছেছি তাঁর কাছে। হয়তো ছাত্র বলেই
করে দিয়েছিলেন, ‘সত্য যে কঠিন, কঠিনের ভালেবাসালাম,
তিনি কোনোদিন ফিরিযে দেন নি খালি হাতে। পরিষদের
‘তোমর কোনো ধর্ম নেই, শুধু শিকড় দিয়ে আঁকড়ে ধরা
প্রতিষ্ঠা দিবস। সভাপতি পরিষদের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি ছাড়া’, কিংবা ‘ভালো মন্দ যাহাই আসু ক সত্যরে লহ
শ্রীশঙ্খ ঘোষ। কিন্তু কণ্ঠস্বরের সমস্যাজনিত কারণে তিনি
সহজে’র মতো নানা পংক্তিমালা। আমরা রবীন্দ্রনাথকে
জানিয়ে দিয়েছেন একটি বাক্যও উচ্চারণ করবেন না।
দেখিনি, রবীন্দ্রনাথের বই পড়ে তাঁর অর্থ বোঝবার চেষ্টা
পরিষদের সকলেরই মন খারাপ। উপস্থিত শ্রোতারাও
করেছি। আর তখন অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে
বিমর্ষ। শঙ্খ ঘোষ আসছেন জেনেই তাঁর কতা শোনবার
রবীন্দ্রভাবনা রবীন্দ্রদর্শন, সর্বোপরি একটা সমপ্রবোধে
জন্যই তাঁরা এসেছেন। কিন্তু শ্ঙক ধ্বনি বাজবে না। সবাই আমাদের সঞ্জীবিত করে তুলেছেন। আজ শঙ্খ ঘোষ নেই,
ভারাতুর। শেষে ছাত্রের দাবি নিয়েই কবির পাসে গিয়ে
প্রতিমাদিও চলে গেলেন তাঁর হাত ধরে। কিন্তু অধ্যাপক
বসলাম। ‘স্যার অন্তত অনু ষ্ঠানটি উদ্বোধন করছেন এই
শঙ্ঘ ঘোষ মেরুদণ্ড সোজা করে, চোখে চোখ রেখে কথা
কথাটুক বলু ন’। আর কিছু চাইছি না, জানি না কেন যেন
বলার সামর্থ্যটুকু আমাদের দিয়ে গেলেন। তাই সে শঙ্খ
এই আমি স্যারের অকুণ্ঠ
কখনও নীরব হবে না। এই ভ্রষ্টভূ মিতে শঙ্খনিনাদ শোনা
ভালোবাসা পেয়েছি চিরকাল, অকুণ্ঠ প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন
যাবে আরও বহুদিন। কারণ শঙ্খ ঘোষ শুধু কবি নন, শঙ্খ
ু
প্রায় চারদশক জনে। এবার্য তাই ফিরিযে দিলেন না খালি ঘোষ শুধু অধ্যাপক নন, তিনি আসলে এক সমাজরক্ষকহাতে। মুখে সেই হাসি নিয়ে বললেন, ‘শুধু দু টো কথা?...
আমাদের জাগ্রত বিবেক।

n

জুন, ২০২১

ছন্দের বারান্দা
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

পুনর্দর্শন

শঙ্খ ঘ�োষ

ভিটের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে টিনের চালাখানা।
আঙু ল তুলে একজন বলছে
‘এইখানে উনি থাকতেন’।
জিজ্ঞাসু চ�োখে সন্দেহের চ�োখে সম্ভ্রমের চ�োখে ঘিরে আসে চারদিক
আপন বলতে একমাত্র জীর্ণ আমগাছটা
দাঁড়িয়ে আছে স্থির।
রক্তিমায় নয়, আপ্যায়নের পাশ কাটিয়ে
সূ র্য আজ নেমে যাচ্ছে কপ�োতকাতরতার রঙে
স্কুলবাড়িটাও একইসঙ্গে নিচু হয়ে আসছে ছায়ায়—
সবকিছু পিছনে রেখে
জলহীন পদ্মার ধু ধু চরের ওপর আবার হেঁটে চলেছি আমরা
চিরপশ্চিমের দিকে।

ম�োহ

শ্রীজাত

মাটি নিজের ধর্ম রাখে ক্ষমায়।
আমরা দেখি দূ রের পরিক্রমায়
যেমন ছবি পাঠায় উপগ্রহ,
এই যে বাঁচা সন্ধানে সন্ধানে
শব্দ ছাড়া কী ছিল, তার মানে?
কাব্য ছাড়া কী হত�ো, তার দ্রোহ?
আজ একজন নিজের জীবন লিখে
রাখল পালন অক্ষরে, সবদিকে।
তার প্রতি তাই সমস্ত সম্মোহ।
এবার যেন অন্ত হলেই ভাল।
শরীরে বাঁধ, আরুণি উদ্দালক
বরণ করুক জলের অবর�োহ...
গ্রন্থ থেকে গ্রন্থি এনে শিরায়
ভাসল�ো মাটি গহনে, গম্ভীরায়
এখন আমার একটি কেবল ম�োহ –
যাব যখন শেষ আগুনের বাঁকে,
তখন যেন বু কের ওপর থাকে
শঙ্খ ঘ�োষের কবিতাসংগ্রহ।
(ফেসবু ক থেকে সংগ্রহ)
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তুমিই আমার রবীন্দ্রনাথ

সু ব্রত রায়চ�ৌধুরী

শব নয়, সব চলে যায় ...তবু
নত যদি হতে হয় তবে আমি
জানু পেতে দেব
দেবদারু মূ লে ...
রবীন্দ্রনাথকে দেখি নি আমি,
তুমিই আমার রবীন্দ্রনাথ।
দেবদারু বৃ ক্ষ , শঙ্খ বাজাও তুমি
ত�োমাকে প্রণাম।

শঙ্খ ঘ�োষের প্রতি

রবীন চক্রবর্তী

১
মেঘের গভীর থেকে
দু ফ�োঁটা বৃ ষ্টি নেমেছিল
বৈশাখে গুম�োট দু পুরে।
তুমি নেই।
চলে গেছ মেঘে। পরবাসে।
স্বল্পভাষী, সমৃ দ্ধ চিন্তন দিয়ে
শব্দ চয়নে তুমি
অর্জুনের গান্ডীব টংকার।
যেদিকে তাকাই চ�োখে
অশ্রুসিক্ত মেঘ।
তুমি আছ, বেঁচে আছ
শঙ্খ সাদা কলম রেখায়।
নীলাকাশে ভরা জ�োৎস্নায়।
তুমি জানু পেতে বসেছিলে পশ্চিমে;
বসন্তে, শুন্য হাতে।
মধ্যান্হে বৈশাখী বেলায়
দু ফ�োঁটা বৃ ষ্টির জলে
ভাসালে আমাকে।

২
পঞ্চ পান্ডবের শেষ পান্ডব আজ
চলে গেছে নিভৃত নিরালায়।
মধ্যাহ্নে বৈশাখ বেলায়
দু চ�োখে অশ্রু ঢেলে
চুপিসারে স্নিগ্ধ একেলায়!
শঙ্খ ধ্বনি আজ নিয়েছে বিদায়।
ভুল সব, ভুল চলে যাওয়া
তুমি আছ চেতনা গভীরে;
একা একা এসেছ গঙ্গায়
কার সাধ্য আগুন জ্বালাবে।
জন্ম নিয়েছ একবার
ক�োন মৃ ত্যু ত�োমাকে ঠকাবে!
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শ্রীচরণকমলেষু

বীথি চট্টোপাধ্যায়

হৃদকমলে লেগেছে আজ চরাচরের ধু ম
বন্ধ হ�োল শঙ্খ ঘ�োষের রঙিন ক্লাসরুম।
চলে গেলেন পড়ান�ো থেকে হঠাৎ ছু টি নিয়ে
গলির ম�োড় দাঁড়িয়ে আছে একলা হয়ে গিয়ে।
ক্লাসরুমটা ফাঁকা সেখানে হাজার মুখ ছাওয়া
শূ ন্য চেয়ার; অজস্র বই, যাওয়া ত�ো নয় যাওয়া।

শঙ্খ ঘোষ

সোমনাথ সরকার

হৃদকমলে লেগেছে আজ চরাচরের ধু ম
বন্ধ হ�োল শঙ্খ ঘ�োষের রঙিন ক্লাসরুম।
চলে গেলেন পড়ান�ো থেকে হঠাৎ ছু টি নিয়ে
গলির ম�োড় দাঁড়িয়েচিচিং ফাঁক। এমন কোনো মন্ত্র বলে পেলে না, যাবার আগে। আমরা কি ক’রে খুঁজে পাবো তোমার ভাবনার রত্নভাণ্ডার!
আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঔদ্দেশিক (খোঁজ) ১৯৭৫ এর ৮ জুলাই হাতে নিয়ে তোমায় খুঁজতে উল্টোডাঙ্গার আবাসনে। একটা বইয়ের
কয়েকপাতা পড়ে তুমি স্বাক্ষর করে দিলে। আমার কবিতার ঈশ্বরের হাতে উদ্বোধন।
তুমি তখন আপোষহীন সলেমানের তরবারি। কলমের নাম শঙ্খ ঘোষ। মিতবাক, নিরহংকারী। পর্বত শৃ ঙ্গে বসে আমাদের মতো
বর্ণপরিচয়দের তুমি সম্মান আর ভালোবাসা দিয়ে গেলে আজীবন। বাজারের কেনা রক্তের সম্পর্ক নয়। কবিতার সম্পর্ক। বলেছিলে,
রবিবারের আসরে এসো। গিয়েছিলাম। আমার কবিতার ঈশ্বরের সাধনা ঘরে। মৌ���ন ছিলাম। কারণ, সেই ছিল আমার দীর্ঘ
জীবনের সবথেকে সম্মানীয় আমন্ত্রণ। যেটুকু পেরেছি। আঁজলা ভরে নিয়েছি। আর শেষ সম্বল। গ্রামের পথে আঁধার নামছে। বাংলা
সাহিত্য জগতের ইন্দ্রপতন। তোমাকে আভূ মি প্রণাম করে আমার এখন বেরোবার পালা। গ্রাম জুড়ে মায়েরা শঙ্খধ্বনি দিচ্ছে। সাদা ধু তি
পাঞ্জাবীর আলোর বিচ্ছুরণে আমার পথচলা। দেখা হবে, হবেই, ওপারে, কবিতার আসরে।
আছে একলা হয়ে গিয়ে।
ক্লাসরুমটা ফাঁকা সেখানে হাজার মুখ ছাওয়া
শূ ন্য চেয়ার; অজস্র বই, যাওয়া ত�ো নয় যাওয়া।
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ধারাবাহিকভাবে ১

প্রতিবিম্ব
রবীন চক্রবর্তী

প্রতিদিন রাতে ফুরিয়ে যাওয়া দিনের আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখা
লক্ষ্মীকান্তর চাকরি হল ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্ক,

পূ র্ণিয়ায় (অধু না বিহারে) পোস্টিং। এ প্রসঙ্গে আর
একটু বিশদে বলা প্রয়োজন। যদিও আগের সংখ্যায়
লিখেছিলাম, কাকা জীবনেশ্বর চক্রবর্তীর চেষ্টায়
চাকরির ব্যবস্থা হয়েছিল। এটা পুরোপুরি ঠিক নয়।
জীবনেশ্বর সত্যিই চাইতেন যে, ভ্রাতুষ্পুত্র লক্ষ্মীকান্তের
একটা চাকরির প্রয়োজন। কিন্তু পাশাপাশি লক্ষ্মীকান্তও
সেই সময় প্রতিদিন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে
দরখাস্ত করত।
একদিন চিঠি এল ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্কের হেড অফিস
থেকে। সংক্ষিপ্ত চিঠি। দিন, তারিখ এবং সময় উল্লেখ
করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে চিফ অ্যাকাউন্টেটের
সঙ্গে দেখা করতে বলা।
আরও একটা প্রয়োজনীয় সংশোধন যে, ততদিনে
লক্ষ্মীকান্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই-কম্পাশ
করেছে।
নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্মীকান্ত প্রয়োজনীয়
কাগজপত্র নিয়ে ‘হেড অফিস’ ১, স্ট্যান্ড রোডে চিফ
অ্যাকাউন্টেটের সঙ্গে দেখা করল।
ইন্টারভিউ বেশ ভালোই হয়েছিল। লক্ষ্মীকান্তের
ঝরঝরে ইংরাজি বলার ধরণ পাশাপাশি হিন্দিতে
বাক পটুতা বুঝে ইন্টারভিউ বোর্ডের কর্তারা বললেন,
‘আপনার ইন্টারভিউ পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো।
আমাদের পুর্নিয়া ব্রাঞ্চে একটা প�োষ্ট খালি আছে।
আমরা আপনাকে সিনিয়র ক্লার্কের পজিশন দেব।
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একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

কিন্তু কাজটা প্রায় হেড ক্লার্কের মত�ো। আপনি সরাসরি
এজেন্টের আন্ডারে থাকবেন। গ্র্যাজুয়েট হলে এখনি হেড
ক্লার্কের পোষ্ট অফার করতাম। যদি রাজি থাকেন তো
বলু ন চার দিনের মধ্যে পূ র্ণিয়ায় জয়েন করতে হবে।’
অগত্যা। লক্ষ্মীকান্ত রাজি। চিফ অ্যাকাউন্টেটের চিঠি
নিয়ে কাকার বাড়িতে। কাকা খুব খুশি। সঙ্গে সঙ্গে হাতে
৩০ টাকা দিয়ে বললেন, ‘যা রেডি হয়ে নে। রবিবারের
ট্রেনে হাওড়া থেকে পূ র্ণিয়া।’ পূ র্ণিয়া তদানীন্তন কালের
এক বর্ধিষ্ণু শহর। পশ্চিমবঙ্গ, পূ র্ববঙ্গ এবং বিহারের
সংযোগস্থলের কাছাকাছি।
সোমবার সকাল ৯ টায় পূ র্ণিয়া স্টেশন। স্টেশন থেকে
রিক্সা করে অফিস আধ ঘণ্টার পথ।
ব্যাঙ্কের বড় সাহেব এজেন্ট (এখনকার ম্যানেজার) চিঠি
দেখে বাবাকে পাঠিয়ে দিলেন ডিসট্রিক্ট চিফ মেডিকেল
অফিসারের কাছে মেডিকেল করাতে। পরদিন সকাল
দশটায় ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রথম চাকরিতে জয়েন
করল লক্ষ্মীকান্ত। মাসিক বেতন ৫৫ টাকা। সেখানে
শরদিন্দু বোস নামে এক সিনিয়র স্টাফের বাড়িতে
সাময়িক আশ্রয়।
ততদিন একটা সেই অর্থে দেশি ব্যাঙ্ক গিরীশ ব্যাঙ্ক
অর্থনৈতিক দৈন্যদশায় ভুগছে। গিরীশ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার
একদিন বাবার সাথে আলাপ আলোচনার জন্য ডিনারে
নিমন্ত্রণ করলেন বাড়িতে। অনেক কথার পরে বেশ খুশি
হয়েই বললেন, ‘দেখ, আমার ছেলে ক্লাস নাইনে পড়ে।
তুমি যদি একটু পড়িয়ে টড়িয়ে দাও তো ভালো হয়।
ব্রেকফাস্ট এখানে করে নিও। কখনও কখনও ডিনারও।

যদি কিছু মনে না কর।’ লক্ষ্মীকান্ত রাজি।
তিনমাস বাদে গিরীশ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ফ্যামিলি নিয়ে
কলকাতায় চলে যান। ওনারই বাড়িতে ব্যাঙ্কের আরও
চারজন স্টাফ নিয়ে এখানেই একটা মেস বাড়ি শুরু
করা হল। ভাড়া মাসে ২৫ টাকা। একজন মধ্যবয়স্ক
রান্নার লোক বেতন মাসে ৩০ টাকা। পূ র্ণিয়ায় তখনও
ইলেকট্রিক আসেনি।
একদিন মেসের ২-৩ জন মিলে ঘরে পরার চটি কিনতে
মেসের কাছে ভাট্টাবাজারে (শহরের প্রধান কেনাকেটার
জায়গা) লক্ষ্মীকান্ত যায়। দোকানদার ইমপিরিয়াল
ব্যাঙ্কের লোক জেনে চা-এর অর্ডার দিলেন। দোকানে
বসে খবরের কাগজ হাতে এলে হঠাৎ লক্ষ্মীকান্তের
নজরে পড়ল হেডলাইন, ‘বরিশালে দাঙ্গা’। লেখা ছিল
বরিশালের বিভিন্ন গ্রাম সহ খাঁপুরা গ্রামও দাঙ্গা কবলিত।
সেই দাঙ্গায় অনেকেই মারা গেছে এবং যারা বেঁচে ;
তারা বহুকষ্টে বরিশাল শহরে এসে স্টিমার ঘাটে ভিড়
করেছে কলকাতায় আসার জন্য। খবরটা পড়ে পরের
দিন অফিসে গিয়ে বড় সাহেবকে সব বুঝিয়ে ৭ দিনের
ছু টিতে বাবা কলকাতা ফিরল। ততদিনে বাবার দাদা
মানে জ্যাঠামশাই নবাবগঞ্জে চাকরি নিয়েছেন রানওয়ে
ডিপার্টমেন্টের, মেনটেন্সের সু পারভাইজার।
কলকাতায় কাকার সঙ্গে দেখা করে বাবা গেলো
নবাবগঞ্জে। নবাবগঞ্জে গিয়ে দেখল দাদার বাসায় আমার
ঠাকুর্দা মানে কেদারেশ্বর চক্রবর্তী অর্ধচৈতন্য হয়ে শুয়ে
আছেন। দাঙ্গাবাজেরা যদিও প্রাণে মারেনি কিন্তু সারা
গায়ে এত আঘাতের চিহ্ন যে একদম আধমরা হয়ে পড়ে
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আছেন। কাউকে চিনতে পারছেন না। বাবাকেও না।
বাবা এবং জ্যাঠামশাই দু জনে তখন কেদারেশ্বরকে
নিয়ে কলকাতায় জীবনেশ্বরের বাগবাজারের বাড়িতে
চলে এল। শুরু হলো চিকিৎসা। একে শারীরিক
অত্যাচার। তার উপর মানসিক যন্ত্রনা, সঙ্গে বহুদিন
খাওয়া-দাওয়ার অভাবে শরীর সাংঘাতিকভাবে কাহিল।
কলকাতার ডাক্তার জানালেন, মাস খানেক সময়
লাগবে। ওষু ধ, পথ্য, ভালো খাওয়া-দাওয়া হলে আস্তে
আস্তে ভালো হয়ে উঠবেন। লক্ষ্মীকান্ত একটু আশার
আলো দেখল।
ঠাকুর্দাকে দাঙ্গাবাজদের শারীরিক নিগ্রহের ঘটনাটা
আরও সাংঘাতিক। সাধারণত বাবার কাকা জীবনেশ্বর
দাদা কেদারেশ্বরকে বছরে একবার কলকাতায় নিয়ে
আসতেন। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি ৮-১০ দিন করে
ঘুরে বেড়িয়ে মাস দু -তিনের মধ্যে কেদারেশ্বর আবার
দেশের বাড়ি ফিরে যেতেন। সে বার নভেম্বর মাসের
মাঝামাঝি কলকাতায় এলেন। ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর
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দাদা, বীশ্বেশ্বরের ছ�োট ছেলে কালীদাস চক্রবর্তী ও
তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে দেশের বাড়ি ফেরৎ যাবার কথা।
সেবার নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি কলকাতায় এলেন।
ফেব্রুয়ারি মাসে ফিরে গেলেন দেশের বাড়িতে। সেই
সময় কালীদাস চক্রবর্তী ও তার স্ত্রী, অর্থাৎ বাবার
ছোড়দা এবং ছোটো বউদি কিছু জিনিষপত্র নেবার
জন্য বাড়ি এসেছিলেন। কালীদাস চক্রবর্তী পেশায়
ডাক্তার। তখনকার দিনের এল.এম.এফ। দেশের
বাড়িতে এবং কলকাতা শহরে যথেষ্ট পশার। সব
রকমের রুগি দেখতেন। ছোটো খাটো অপারেশনেও
সিদ্ধহস্ত। দেশের বাড়িতে এসে, জিনিষপত্র গুছিয়ে
নিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন। এরমধ্যে
শিবরাত্রি এসে গেল। ২ দিন পরে শিবরাত্রি,
কেদারেশ্বরের ইচ্ছে শিবরাত্রি পূ জা শেষ করে, উনি,
সঙ্গে কালীদাস এবং তাঁর স্ত্রী একসঙ্গে কলকাতা
আসবেন! বাবার ছোড়দা রাজি হলেন। কেদারেশ্বরের
কথায় না করতে পারলেন না। একজন পণ্ডিত

হিসেবেও কালীদাস কেদারেশ্বরকে অসাধারণ শ্রদ্ধা
করতেন। কিন্তু ‘‘বিধির লিখন না যায় খণ্ডন’’।
শিবরাত্রির আগের রাতে পূ র্ববঙ্গে খাঁপুড়া গ্রামে ‘‘আল্লা
হো আকবর’’ ধ্বনি দিয়ে দলে দলে পাড়ায় পাড়ায়
বেপরোয়া আক্রমণ, লু টপাট, খুন জখম শুরু হয়ে
গেল। আওয়াজ শুনে অনেকেই বিশেষ করে বাড়ির
বউ, মেয়েরা অন্ধকারে, কেউ জঙ্গলে, কেউ কুঁড়ে ঘরে,
কেউ বা খড়ের গাদায় আশ্রয় নিল। ছেলেরাও গাছের
মাথায় গভীর জঙ্গলে, পুকুরে লু কিয়ে ছিল।
কেদারেশ্বর বৃ দ্ধ এবং গ্রামের বিশেষ সম্মানিত মানু ষ।
গ্রামের অনেক বউ, মেয়ে তাঁর কাছে এল আশ্রয় প্রার্থী
হিসেবে। ঠাকুর্দা যতই তাদের আগলে রাখার চেষ্টা
করলেন ততই নিগৃ হীত হলেন দাঙ্গাবাজদের হাতে।
অনেক নারী লাঞ্ছিতা হলো, অনেকে ধর্ষিতা। বৃ দ্ধ
কেদারেশ্বর শারীরিক অত্যাচারে রাস্তার এক পাশে
পড়ে রইল। ভোরবেলায় গ্রামের কিছু সহৃদয় লোক
তাঁকে পাঁজাকোলা করে তুলে ঘরে নিয়ে এল।
কেদারেশ্বর নিশ্চিত ছিলেন যে কালীদাসের ওষু ধ
পেটে পড়লেই তিনি সম্পূ র্ণ সু স্থ হয়ে উঠবেন। বার
বার খোঁজ নিলেন। কালীদাস কোথায়? কিন্তু কে
শোনে কার কথা। সবাই আতঙ্কিত। প্রায় সব হিন্দুরাই
সিদ্ধান্ত নিল গ্রাম ছাড়তে হবে। এবং যত শীঘ্র সম্ভব!
সেই অনু যায়ী প্রস্তুতি এগিয়ে চলল।
ওদিকে কেদারেশ্বরের সারা শরীর ফুলে গেছে। অসহ্য
যন্ত্রণা। কাতর গলায় ডাকছেন, ‘ওরে আমার কালীদাস
কোথায়? ওকে একটু ডেকে দে। ওর ওষু ধ খেলেই
আমি ঠিক হয়ে যাব।’
আগের রাত্রের ঘটনায় সকলেই খুব সন্ত্রস্থ। অনেকেই
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কেউ কারো খবর জানে না।
একদিন পরে অনেক মানু ষজন বরিশাল স্টিমার ঘাটে
জড়ো হয়েছে। কিন্তু ডাক্তার কালীদাসের কোনো খোঁজ
নেই।
লোকমুখে খবর পাওয়া গেল শিবরাত্রির রাতে
কালীদাস পালিয়ে গিয়ে লু কিয়ে ছিল কোনও এক
পুকুর পাড়ে। দাঙ্গাবাজরা সেখানে জড়ো হলে উনি
পুকুরের জলের তলায় আশ্রয় নেন। মাঝে মাঝে মাথা
তুলে শ্বাস নিচ্ছিলেন আর বোধ হয় বুঝতে চাইছিলেন
জঙ্গীদের গতি-প্রকৃতি।
হঠাৎ কয়েকজন জঙ্গির সন্দেহ হয় যে পুকুরের মধ্যে
বোধ হয় কেউ লু কিয়ে আছে। মুহূর্তে কালীদাসের
মাথার চুল ধরে পুকুরের জল থেকে টেনে হিঁচড়ে বার
করে আনে। কয়েকজন সোল্লাসে বলে ওঠে ‘‘আরে
আমাদের ডাক্তার ব্যাটা না! দে শালাকে এইখানে চার
টুকর�ো করে দে। দেখি কোন ডাক্তার বাঁচায়।’’ বলেই
ডাঃ কালীদাস চক্রবর্তীকে নৃ শংস ভাবে খুন করে।
পুকুরের জল দাঙ্গার রক্তে লাল হয়ে যায়। কেদারেশ্বর
জানতে পারে না।
ক্রমশ

অন্য কথা
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

বইপাড়ায় নববর্ষ

আদপে বই পাড়ায় বৈশাখ। এবারও এক প্রকার বিষণ্ণতার মধ্যেই কাটল
বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। কিন্তু এমন হওয়ার ত�ো কথা ছিল না।
নববর্ষের প্রথমদিন বইপাড়া মানে আমাদের চিরচেনা কলেজস্ট্রিটের
ছবিটা ঠিক কেমন ছিল ও কেমন হল, তার-ই মজলিশি গল্পে মশগুল
বরিষ্ঠ সাংবাদিক কমলেন্দু সরকার
নয়ের দশকের কথা। ক�োনও সম্পাদক-ঔপন্যাসিক

বলেছিলেন, “কলকাতা বইমেলা হল আঁতেলদের
কুম্ভমেলা।” পাল্টা প্রশ্ন রেখেছিলাম, তাহলে বাংলা নববর্ষ
কি বইপাড়া কি আঁতেলদের সাগরমেলা? দ্বিধাহীন উত্তর
এল, “বলতে পারিস।” কথা আর বাড়াইনি। বড় কাগজের
অফিসে কাজ করার সু বাদে নামীদামি কবি, সাহিত্যিক,
শিল্পীদের দূ র থেকে দেখা বা যেচে আলাপ করা ইত্যাদিতে
ক�োনওরকম হ্যাংলামি ছিল না। ক�োনও কালেই যে ছিল না,
একথা বললে মিথ্যাচরণ হবে।
তখন ছিলাম কলেজ-ইউনিভার্সিটির পড়ুয়া। একবার
ক�োনও কারণে বাগবাজারের আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের
‘যু গান্তর’ অফিসে গেছিলাম কবি কৃষ্ণ ধর-এর কাছে লেখা
নিতে। দেখেছিলাম প্রফুল্ল রায়কে। উনি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন
অফিস থেকে। তাই আর চেষ্টা করিনি। পরে একবার
বাংলা নববর্ষে প্রফুল্ল রায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সেই

আলাপের সূ ত্র ধরে পরবর্তী সময়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক
আরও গভীর হয়, এখনও যা বর্তমান। যাইহ�োক, প্রফুল্ল
রায়ের মত�ো অত বড় লেখকের মধ্যে ক�োনওদিন গুম�োর
দেখিনি। কী সু ন্দর কথা বলেন, নিজের মনে করে টেনে
নিয়েছেন। এমন সু ন্দর সাবলীল ব্যবহার পেয়েছিলাম
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেও। তাঁর সঙ্গেও আলাপ
নববর্ষের বইপাড়ায়। আসলে একশ্রেণির মানু ষের মধ্যে
যেমন সিনেমা-অভিনেতা, অভিনেত্রী দেখার টান থাকে,
ঠিক তেমনই আমার বা আমাদের মত�ো একশ্রেণির কাছে
লেখক-শিল্পীদের দেখার এক অম�োঘ আকর্ষণ ছিল। ছিল
কেন বলব, এখনও আছে।
এসব কথা থাক গে। কলেজ স্ট্রিট পাড়া বাংলা নতুন
বছরে নতুন বইয়ের গন্ধে ম ম করত, এখনও করে। তবে
গতবছর ক�োভিডের জন্য সে গন্ধ উবে গেছিল। এ-বছর
ক�োভিড১৯ নতুন করে চ�োখ রাঙালেও, নতুন বইয়ের গন্ধ
জুন, ২০২১
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যাইহ�োক, কলেজ
স্ট্রিট বইপাড়ায়
ভিড়ের রেকর্ড
সম্ভবত অম্লান
এখনও মিত্র
ও ঘ�োষ-এর।
ঘটনাটি ৪৩ বছর
আগের। গল্পটা
শুনেছিলাম
মিত্র ও ঘ�োষের
কর্ণধার ভানুদা
(সবিতেন্দ্রনাথ
রায়)-র
কাছে। ভানুদা
বলেছিলেন,
“সালটা বাংলার
১৩৮৫, পয়লা
বৈশাখ।
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জুন, ২০২১

পাঠকদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম নাসায় সু খ দেওয়ার
জন্য তৈরি। শ�োনা যাচ্ছে, বহু প্রকাশক নাকি কাঁড়ি
কাঁড়ি বই ছেপেছেন। কারওর কারওর বাঁধাই পর্যন্ত
শেষ। এবার এত বইয়ের সম্ভার রয়েছে যে, মুখ-বন্ধনি
বা মাস্ক ভেদ করে নাকি প্রবেশ করবে নতুন বইয়ের
সু বাস।
একটা সময় ছিল পাঠকদের লাইন লেগে বইপাড়ায়।
কবি, সাহিত্যিকদের চাক্ষু ষ করার সঙ্গেসঙ্গেই তাঁদের
বইটি সংগ্রহ করে তাঁকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিতেন।
লেখকদের হয়ত�ো দিনশেষে হাতে ব্যথাও হত। সই
দিতে দিতে লেখকদের হাতে ব্যথার কথা ক�োনওদিন
শুনিনি অবশ্য। যাইহ�োক, কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায়
ভিড়ের রেকর্ড সম্ভবত অম্লান এখনও মিত্র ও ঘ�োষএর। ঘটনাটি ৪৩ বছর আগের। গল্পটা শুনেছিলাম
মিত্র ও ঘ�োষের কর্ণধার ভানু দা (সবিতেন্দ্রনাথ রায়)-র
কাছে। ভানু দা বলেছিলেন, “সালটা বাংলার ১৩৮৫,
পয়লা বৈশাখ। ইংরেজির ১৯৭৮, ১৪ এপ্রিল। সেদিন
প্রচণ্ড গরম পড়েছিল কলকাতায়। ভ�োরবেলা কালীঘাটে
পুজ�ো দ�োকানে ফুল রাখতে এসে দেখি বিশাল লাইন।
সকাল সাতটার সময়ই দেখি দাঁড়িয়ে শ’খানেক ল�োক।
ওঁদের বললাম, দ�োকান ত�ো খুলতে হবে সাড়ে দশটা।
সঙ্গেসঙ্গে সকলে বললেন, “ আমরা অপেক্ষা করছি।”
আসলে, আমরা বুঝতে পারিনি একটা বিজ্ঞাপনে এতটা
কাজ হবে। মিত্র ও ঘ�োষের একটি বিজ্ঞাপন ছিল-যাঁরা ‘পরমপুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ’ কিনবেন তাঁদের কুড়ি
পার্সেন্ট কমিশন দেওয়া হবে। এই বইটি ছিল চার
খণ্ডে সিগনেট-এর। প্রতি খণ্ড সাড়ে ছ’টাকা করে ম�োট
২৬ টাকা। আমরা করেছিলাম অখণ্ড, দাম ২০ টাকা।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সম্মতি নিয়েই করা হয়েছিল।
সাড়ে দশটায় যখন দ�োকান খ�োলা হল, তখন লাইন
গিয়ে দাঁড়িয়েছে কলেজ স্কোয়্যারের কাছে বিশ্বভারতী

সামনে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে অন্য দ�োকানের
চাবি খুলতে পারছিলেন না মালিক, কর্মচারীরা। বেলা
যত বাড়ে, পাঠক তত বাড়ে। ঠা ঠা র�োদে সবাই
দাঁড়িয়ে। আমাদের ত�ো ফুরসত মেলে না। পলকের
মধ্যে পাঁচহাজার কপি শেষ। তবুও মানু ষ লাইনে
দাঁড়িয়ে। তাঁরা বই না-নিয়ে যাবেন না। ভিড়ের চাপে
দ�োকানের ক�োলাপসিবল গেট গেল ভেঙে। পুলিশের
কাছে খবর যেতেই আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা থেকে ফ�োর্স
এসে সামাল দিল।
তবুও মিত্র ও ঘ�োষের সামনে ল�োকজন দাঁড়িয়ে। যদি
এককপি পাওয়া যায়। সেইসময় সকলকে আশ্বাস
দেওয়া হল আবার বই ছাপা হবে, তখন পাবেন।
আমাদের তরফ থেকে বলা হল, আপনাদের নাম,
ঠিকানা, য�োগায�োগের নাম্বার লিখে দিন কাউন্টারের
ওপর রাখা খাতায়। পুলিশ প্রহরায় তাই হল।”
ভানু দার কাছে শ�োনা আর এক কাহিনি, “হালখাতার
সময় রঘুনাথ দত্ত, ভ�োলানাথ দত্তর বাড়িতে ভিয়েন
বসত। ঠাকুর রেখে রান্নার আয়�োজন করা হত। যাঁরা
কাগজের দেনাদার তারা এদিন ম�োটা টাকা শ�োধ
করতেন। এইরকম এক হালখাতার দিনে ভ�োলানাথ
দত্তের দ�োকানে গিয়ে দেখি দাদাঠাকুর (শরৎচন্দ্র
পণ্ডিত)। সেখান থেকে ছাঁদা বেঁধে মিত্র ও ঘ�োষ-এ
এলেন। তখনও বাংলা সাহিত্যের দিকপালেরা আসতেন,
এখনও আসেন।
কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায় বাংলা নববর্ষ পালন শুরুর
কথা নির্দিষ্টভাবে কিছু পাওয়া যায় না। তবে জানা
যায়, বইপাড়ার সূ চনা হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরএর হাতে। তাঁর সহকর্মী ছিলেন সংস্কৃ ত কলেজের
সহকর্মী মদনম�োহন তর্কালঙ্কার। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
এবং মদনম�োহন তর্কালঙ্কার দু ’জনে য�ৌথভাবে তৈরি
করলেন সংস্কৃ ত প্রেস। বইছাপার প্রেস। সময় ১৮৪৭।

ওই প্রেসের বই বিক্রির দ�োকান হল সংস্কৃ ত কলেজের
কাছে৷ বিদ্যাসাগরের উৎসাহে রামতনু লাহিড়ির পুত্র
শরৎকুমার লাহিড়ী ১৮৮৩-তে একটি বইয়ের দ�োকান
খ�োলেন। নাম ‘এস কে লাহিড়ি অ্যান্ড ক�োম্পানি’।
প্রায় একইসময়ে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় খুললেন ‘বেঙ্গল
মেডিক্যাল লাইব্রেরি’। সেটি ছিল ডাক্তারি বইপত্র
বিক্রির দ�োকান৷ কাছাকাছি সময়ে খুলেছিল ‘দাশগুপ্ত
অ্যান্ড ক�োম্পানি’ বইয়ের দ�োকান৷ আজও সেটি
বিদ্যমান। যতদূ র জানা যায়, কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায়
প্রথম বইয়ের দ�োকান ‘ক্যালকাটা স্কুল বুক স�োসাইটি ’৷
উনিশ শতকের শেষদিক থেকে কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায়
দ�োকানের সংখ্যা বাড়তে থাকে ক্রমশ।
জানা যাচ্ছে, উনিশ শতকের মধ্যভাগে প্রথম বাংলা
নববর্ষ পালন করতে কবি-সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত
মহাশয়কে। যে-ঈশ্বর গুপ্তকে আজও বাঙালি মনে

যে-বাংলা নববর্ষের সূ চনা করে গেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত
তারই পরম্পরা আজও চলে আসছে। বাংলা নতুন বছরে
বইপাড়ায় যেন উৎসব লেগে যায়। ‘যেন’ কেন বলছি,
সত্যিসত্যিই উৎসবের রেশ থাকে বইপাড়ায়। যেমন
থাকে কলকাতা বইমেলায়। নতুন বাংলা বছরে মেলা
বই বইপাড়ায়। একটা সময় ছিল বটতলায়। নতুন বই
প্রকাশিত হলেই ঝাঁকামুটের মাথায় বই চাপিয়ে বাড়ি
বাড়ি বিক্রি করতেন বই বিক্রেতারা। বাড়ির বাবু থেকে
গিন্নি সবাই ছিলেন ক্রেতা। কতরকম বিষয়ের বই ছাপা
হত বটতলায়। বাবুদের নজর থাকত অন্যরকম বইয়ের
প্রতি। গিন্নিরা নিতেন ব্রতকথা থেকে রান্নার বই। তবে
বটতলায় নববর্ষ পালন হত বলে জানা যায় না।
ঈশ্বর গুপ্তের দেখান�ো পথে কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায়
বাংলা নববর্ষে মেলা লেগে যেত মেলা বইয়ের মাঝে৷
‘লেগে যেত’ শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে আছে অতীত

রেখেছেন একটি ছড়ায়-- রেতে মশা দিনে মাছি/এই
তাড়য়ে কলকেতায় আছি। প্রসঙ্গে ফেরা যাক, বাংলা
১২৫৭ (ইংরেজি ১৮৫০)-র পয়লা বৈশাখ। নববর্ষে
নতুন একটি অনু ষ্ঠান শুরু করলেন ঈশ্বর গুপ্ত। নিজের
‘যন্ত্রালয়’-এ ওই দিন ব্যবস্থা করলেন একটি নববর্ষের
বৈঠকের। সেই বৈঠকী অনু ষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান�ো
হয়েছিল কলকাতা এবং জেলার সম্ভ্রান্ত মানু ষ, বিদ্বজ্জন
এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের। ওই বৈঠকে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর
লেখা পড়তেন। পাশাপাশি যাঁরা ভাল লিখতেন তাঁরাও
লেখা পাঠ করতেন। যাঁর লেখা ভাল বলে মনে করা
হত তাঁকে দেওয়া হত নগদ পুরস্কার। দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুরও এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছিলেন। সভাশেষে
আমন্ত্রিতদের জন্য ব্যবস্থা থাকত ভূ রিভ�োজের। জানা
যায়, ঈশ্বর গুপ্ত ‘সংবাদ প্রভাকর’-এর বিশেষ সংখ্যা
প্রকাশ করেছিলেন বাংলা নববর্ষের৷

কাল। কেন অতীত? প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। গত এবং
চালু বছরে ক�োভিড১৯ গিলে খেয়েছে। এবারে দ্বিতীয়
দফার কর�োনা আক্রমণে সকলেই তটস্থ। প্রকাশকেরা
সাহস পাননি আড্ডা বসাতে। যাকে বলা হত নববর্ষের
আড্ডা। অনেকেই ত�ো বন্ধই রেখেছিলেন। কেউ কেউ
সেরেছেন সাদামাটাভাবেই। অনেক প্রকাশকই লেখকদের
বলে রেখেছিলেন, আসতে পারলে আসবেন নইলে
নয়। অনেকেই ছিলেন অনু পস্থিত বইপাড়ায় নববর্ষে।
সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায় কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার নববর্ষে
আসছেন বহু বছর ধরে। এবার আর যাননি। তিনি
বললেন, “আমি সকলকে ফ�োনে নতুন বছরের শুভেচ্ছা
জানিয়েছি।” হয়ত�ো বহু লেখকই ফ�োনেই জানাবেন
নববর্ষের শুভেচ্ছা। তবে কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায়
বাতাসে নতুন বইয়ের গন্ধ।
জুন, ২০২১
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সত্যজিৎ ১০০।
ওঁকে স্মরি বারবার...
সত্যজিতের দৃ ষ্টিকোণে কলকাতা এবং মধ্যবিত্ত বাঙালি

ভাস্কর মুখ�োপাধ্যায়

পর্ব ৩

(গত সংখ্যার পর)
একটি ভিখারিনী সেই মুহূর্তে এসে পরেশ দত্তের কাছে দু ’টি পয়সা
ভিক্ষা চায়; কিন্তু তিনি ভিক্ষা দিতে অপারগ, কেননা তার কাছে
এখন খুচরো পয়সা নেই, সবই টাকা। পঞ্চাশের দশকে একটি
টাকার যে মূ ল্য তা একটা ভিখারীকে দান করা যায় না। অথবা
যায়, কিন্তু সেই মুহূর্তে পরেশ দত্ত বোধ করি ততখানি উদার হয়ে
উঠতে পারেননি। কিন্তু খুচরো পয়সা তার কাছে নেই, কেন না তিনি

ট্যাক্সি সেই ভীষনাকার ল�ৌহ পিঞ্জর পিছনে ফেলে একবার পিছু
ফিরে দেখে পরমুহূর্তে তিনি দৃ ষ্টি ফিরিয়ে নেন। চরিত্রকে যেভাবে
পরিচালক প্রতিস্থাপন করেছেন তা বোধ করি এ -দেশে একমাত্র
সত্যজিৎ রায়ের পক্ষেই সম্ভব।
অফিস-ফেরৎ যে দীর্ঘ পথ তাকে বাধ্য হয়ে ড্যাং ড্যাং ড্যাং করে
হাঁটতে-হাঁটতে, হাঁটতে-হাঁটতে পার হতে হত, বিশেষ করে বৃ ষ্টিবাদলের দিনে ট্রাম বন্ধ হয়ে গেলে যেমনটা আমরা তাকে দেখেছি,
সেই রাজভবন-সংলগ্ন পথেই তিনি আজ ট্যাক্সিতে চড়ে যাচ্ছেন এক
নিরাপদ নিশ্চিন্ত সু খে।
এই রাজভবনই তাকে উজ্জীবিত করে এক নূ তন পরিকল্পনায়।
মানসচক্ষে তিনি নিজেকে দেখেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের

তো আর এই মুহূর্ত থেকে মধ্যবিত্ত নন, খুচরো পয়সার ব্যবহার তো
তার কাছে নিষ্প্রয়োজন।
ট্যাক্সি ড্রাইভারকে তিনি নির্দেশ দেন গঙ্গার ধারে নিয়ে যেতে। একটু
বিশুদ্ধ-বায়ু সেবন করবেন তিনি। যে উদ্বেগের মধ্যে এতক্ষণ তিনি
ছিলেন, রূপান্তরিত সোনার যথার্থ যাচাই না-হওয়া পর্যন্ত উৎকণ্ঠায়
যে শ্বাসরোধকারী অবস্থার উপক্রম হয়েছিল, তাঁর থেকে মুক্তি
পাওয়ার উল্লাসে নির্ভার চিত্তে কোলাহল-বর্জিত উন্মু ক্ত বাতাবরণে
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলাটাই প্রত্যাশিত। ট্যাক্সিতে যেতে যেতেই তার
দৃ ষ্টি আকর্ষণ করে একটা বিপুলাকার লোহার কাঠামো (সম্ভবতঃ
কোনও কারখানার); পরেশবাবু তাঁর হস্তধৃ ত পরশপাথরটির দিকে
এক লহমায় আক্ষরিক অর্থে অগাধ সম্পত্তির মালিক হতে পারেন।
কিছু না, তিনি বৈভবের দিক থেকে দৃ ষ্টি প্রত্যাহার করে নেন, তার

ভূ মিকায়। সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজের সামনে রাজ্যপালরূপী পরেশ
দত্ত দণ্ডায়মান।
অতঃপর যাত্রাপথে তার একটি মূ র্তি দেখে আবার নতুন এক কল্পিত
দৃ শ্যে চলে যান। তাঁর স্মৃতিচারণা হস্তে তারই পূ র্ণাবয়ব মূ র্তির
সামনে–মূ র্তির নীচে একটি প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ।
In Memory of
Sri Paresh Chandra Dutta
The Great Son of India
একটি খর্বাকৃতি লোক ভাষণ দিয়ে চলেছেন
আজ আমরা যাঁর পবিত্র স্মৃতি চারণের উদ্দেশ্যে এখানে এই প্রাঙ্গণে
সমবেত হয়েছি সেই কীর্তিমান বাংলা তথা ভারতের তথা এশিয়ার
কৃতী সন্তান পরেশ চন্দ্র দত্ত, যাঁর আত্মত্যাগ, যাঁর বদান্যতা, যাঁর

পরশ পাথর
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দেশপ্রেম
পরেশচন্দ্রের সর্বাঙ্গ প্রস্তর নির্মিত হলেও তার পরিতৃপ্ত
মুখাবয়ব কিন্তু জীবন্ত।
পরিশেষে মিউটিনির গোটা দু ই লোহার গোলার নিয়ে
প্রত্যাবর্তন। এই পরিক্রমায় নির্ধারিত হয়ে যায় পরেশ
দত্তের অনাগত ভবিষ্যতের রূপরেখা। তিনি যশোপ্রার্থী,
অর্থের আনু কূল্যে তার চরিতার্থ সম্ভব, কিন্তু অর্থের
আস্ফালন তার কাঙ্ক্ষিত নয়। তিনি খ্যাতনামা হবেন,
এমনকী অমরত্ব প্রাপ্তিও তার কাম্য। সবই বাস্তবায়িত হবে
আর্থিক সহযোগিতায় অর্থাৎ দানে-অনু দানে-পৃ ষ্ঠপোষকতায়।
অর্থাৎ বৈভবে বৈভবে দৃ ষ্টি আকর্ষণ করে নয়, বরং আর্থিক
আনু কূল্যে চিত্তজয় করেই তার সিদ্ধিলাভ-এমনই একটা
মনোবাঞ্ছা তার।
অবশেষে তাকে আমরা আবিষ্কার করি এক বঙ্গীয় সংস্কৃতির
মঞ্চে, সেই অনু ষ্ঠানে গান্ধী-টুপি পরে উনি সভাপতি।
বাহাত্তর ঘণ্টা, রিপোর্ট এলো, মেরুদণ্ডের ছাব্বিশটা হাড়ের
জেলি শুকিয়ে বিষজল জমছে। বোর্ডের রায় দান।
জো হুজুর, সামনে ঝুঁকে চলি, ফুটপাথে একটা কিশোর
থালা বাজাচ্ছে, কিশোরী মাদারী খেলা দেখাচ্ছে। দেখছি,
খেলা নয়, সৎ, পরিশ্রমী, বেঁচে থাকার আপ্রাণ লড়াই।
সততা বেচেছি আগেই, লোভ, চুরি, বিদ্বেষ, ধর্ম নিয়ে
অহংকারী। মানবিকতা বিলু প্ত প্রায়। তবুও কেউ কিছু ই
করতে পারবে না। আমরাই দলে ভারী।
নতুন বছরের দোরগোড়ায়, আজ আমি কবিতার কাছে
নতজানু , আগামী দিগুলো আমরা যেন মাথা উঁচু করে
মেরুদণ্ড সোজা করে, বাঁচতে পারি।
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রবির আল�োয়

এক ফাগুনের গান
শিল্পী রাহুল মিত্রের
একক গান

অনুষ্ঠানে শুরুতে,
সংক্ষিপ্ত সূত্রপাঠের
মাধ্যমে শ্রোতা/
দর্শককে এই
কিশ�োরের সঙ্গে
সে দিনের বসন্তগানের উৎসবের
সাথে সংয�োগ
করিয়ে দেন সন্তানকে
সমীর চট্টোপাধ্যায়।
জানান, শ্যামনগরের
একটি বিলের পাড়
থেকে এই কিশ�োরকে
লেন্সবন্দি করেন
চিত্রগ্রাহক সিদ্ধার্থ
কুণ্ডু ।
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‘এক ফাগুনের গান সে আমার, আর ফাগুনের কূলে কূলে,
কার খ�োঁজে আজ পথ হারাল�ো,নতু ন কালের ফুলে ফুলে।’
প্রতিবারই বিস্মিত হতে হয়, সু নির্বাচিত রবীন্দ্রগানের সাথে , সম্পূ র্ণ স্বতন্ত্র নিজের ভাবনা
নিয়ে যখন বিশিষ্ট ও বরেণ্য শিল্পী রাহুল মিত্র ফিরে ফিরে আসেন শ্রোতার কাছে। এবার মঞ্চে
অনবদ্য চিত্রপটের সামনে রবীন্দ্রনাথের ছবির পাশে এক কিশ�োরের ছবি। সেই ছবি এবারের
ভাবনার উৎস। এই কিশ�োরের দু ই আয়ত চ�োখের সরল চাওয়া, হৃদয়কে গভীর ভাবে ছু ঁয়ে যায়!
এ চাওয়ার নাম শিল্পী দিয়েছেন ‘ বসন্ত’। এই গভীর চাওয়ায় ডুবে আছে কত না বলা ‘পাওয়া’,
‘ না পাওয়া’ কি ‘ হারিয়ে যাওয়া’। শিল্পীর এই ভাবনা ও তার প্রয়�োগের মুন্সীয়ানা মূ হুর্তে মনকে
ভরিয়ে ও ভাবিয়ে ত�োলে।
এই কিশ�োরই কি ‘আম আঁটির ভেপু’র অপু! নাকি ‘ছু টি’র ফটিক! সে যেই হ�োক, সে নিজেই
বসন্ত। তা-ই বলেন ‘মর্মরিত মর্ম’ অনু ষ্ঠানটি যাঁর কল্পনায় ও বিন্যাসে ঋদ্ধ, সেই বিশিষ্ট রবীন্দ্র
সঙ্গীত শিল্পী রাহুল মিত্র। লেখাটি শেষ হয় অনবদ্য ভাবে। যেখানে শুরু হয় বসন্তী উৎসব।
সম্প্রতি উৎসাহ উদ্ভাসের নির্মাণে, আকাদেমি অব ফাইন আর্টস-এ হয়ে গেল রবীন্দ্র গানের বসন্ত
উৎসব।
অনু ষ্ঠানে শুরুতে, সংক্ষিপ্ত সূ ত্রপাঠের মাধ্যমে শ্রোতা/দর্শককে এই কিশ�োরের সঙ্গে সে দিনের
বসন্ত-গানের উৎসবের সাথে সংয�োগ করিয়ে দেন সন্তানকে সমীর চট্টোপাধ্যায়। জানান,
শ্যামনগরের একটি বিলের পাড় থেকে এই কিশ�োরকে লেন্সবন্দি করেন চিত্রগ্রাহক সিদ্ধার্থ
কুণ্ডু।এই অজানা কিশ�োরই হয়ে যেন এই অনু ষ্ঠানের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এ এক অভিনব ও
সু গভীর ভাবনা। শিল্পী রাহুলের প্রতিবারের ভাবনা ও তাঁর গায়কির মত�োই অনন্য। যেমন লেখা,
তেমনই তার উপস্থাপনা। সেই কিশ�োর, জনৈক এবং সূ ত্রধরের সংলাপধর্মী ভাবনা সূ ত্রের নিখুঁত
পাঠাভিনয়ে সকলকে অবাক করে দেন রাহুল। তিনটি চরিত্র যেন আলাদা আলাদা স্বরক্ষেপণে

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

একেবারে জীবন্ত হয়ে ওঠে।
অনু ষ্ঠানের দু টি পর্বে গান ছিল ১৬টা করে ৩২ টা।
প্রথম পর্বে ‘য�ৌবন’ ,’ফাগুন’ ও ‘বসন্তের আবাহন’
অণুপর্ব।আর, দ্বিতীয় পর্বে, ‘বেদন’, ‘বসন্ত শেষ’,
‘চাওয়া’ আর শেষে ‘বিদায়’। রবীন্দ্রনাথের গানে ‘
প্রেম’, ‘প্রেম ও প্রকৃতি’ ও ‘প্রকৃতি’ পর্যায়ের নির্বাচিত
গান গাইলেন শিল্পী।
ওঁর গান নির্বাচন, অনু ষ্ঠানের শির�োনাম সত্যিই
গভীরতম অনু ভব ও দর্শনে জারিত। কেবল গ�োটা
কতক গানে সীমাবদ্ধ থাকেনা, রাহুলের নিবেদন।
শ্রোতার নিবিড় হ’ন রবীন্দ্রগানের একের পর এক
ছবিতে। যা রাহুলের পক্ষেই সম্ভব। প্রতিটি গান
আলাদা হয়ে দেখা দেয়। অনু ষ্ঠানকে ঘিরে ওঁর সমস্ত
পরিকল্পনা ও প্রয়�োগ একই সু রে বাঁধা থাকে।
নিখুঁত, নান্দনিকতায় ঋদ্ধ, গভীর অনু শীলন ও চর্চার
ফসল। আর,রাহুল মিত্রের একক অনু ষ্ঠান মানেই ত�ো,
রবীন্দ্রনাথের চির-চেনা, সহজ, সরল গানকে সম্পূ র্ণ
নতুন ভাবে আবিষ্কার করা। সাথে, রবীন্দ্রনাথের স্বল্প
চর্চিত, স্বল্প শ্রুত বেশ কঠিন গানের এক সংকলন।
‘একলা বসে হের�ো’, ‘কে আমারে যেন’, ‘আজি এ
নিরালাকুন্জে’, ‘নব নব পল্লবরাজি’ এ কী হরষ, হেরি
কাননে (তালে) খুব কম শিল্পী গেয়ে থাকেন।প্রায়
শ�োনাই যায় না। কিন্তু রাহুল মিত্রের অনু ষ্ঠানে
দর্শকশ্রোতাদের এটাই সেরা প্রাপ্তি। ওঁর আত্মপ্রত্যয়ী
গায়কি, স্পষ্ট উচ্চারণ, গানের সু র ও ভাবের অসামান্য
মিশেল, গানের সঙ্গে এ রকম সম্পূ র্ণ ভাবে একাত্ম
হয়ে যাওয়া দৃ ষ্টান্ত মূ লক ও শিক্ষণীয়। ওঁর নিবেদনের
মধ্যে যেন ঈশ্বরকে নিবেদনের একটা রুপ থাকে।
রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্রোতাদের মধ্যে কতজনই বা শুনেছেন,
‘ও আমার ধ্যানেরই ধন’, ‘আজি যে রজনী যায়’ এবং
‘ বড�ো বিস্ময় লাগে’ র অনবদ্য তালবদ্ধ রূপ। নিশ্চিত
ভাবে অশ্রুতপূ র্ব বলা যায়। খুব ভাল�ো লাগে, ‘আজ
যেমন করে গাইছে আকাশ’, ‘ও যে মানে না মানা’,
ফাগুনের পূ র্ণিমা’, ‘কেন রে এত যাওয়ার ত্বরা কেন’, ‘

ঝরাপাতা গ�ো, গানগুল�ো। সব গানই একটা অন্যমাত্রা
পেয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু বহুদিন মানু ষ মনে রাখবেন
যে দু টি গান, যা এই অনু ষ্ঠানের অলংকার, ‘বাসন্তী, হে
ভুবনম�োহিনী’ এবং ‘চরণরেখা তব’।এই দু ’টি গান দু ই
পর্বের শেষের গান ছিল। সবমিলে সেই বাসন্তী সন্ধ্যা
রঙিন হয়ে উঠেছিল শিল্পী ও সহ শিল্পীদের প্রসাদগুণে।
অনু ষ্ঠানের পরিচালনা ও বেহালা বাদনে ছিলেন অম্লান
হালদার প্রতিবারের মত�ো এক অসামান্য উচ্চতায়।তাল
বাদ্যে গ�ৌতম দত্ত, হারম�োনিয়ামে স�ৌরভ চট্টোপাধ্যায়
অনবদ্য। তানপুরায় সু তনু সিনহা ও সু পর্ণ ভ�ৌমিক।
এই কর�োনা আবহে প্রেক্ষাগৃ হে এত মানু ষ গান শুনতে
এসেছেন, তা সত্যি প্রশংসনীয়।
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