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স্বাধীনতা ৭৫

নেপথ্যে
যাঁরা

সীমান্তে যে প্রহরীরা আছেন তাঁরা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে
দেশ মাতাকে স্বমহিমায় রাখতে নিজেরা আত্মাহুতি দিয়েছেন।
তেমন ৮ বীর প্রহরীর অমর গাঁথা সঙ্গে স্বাধীনতার কথা
তখন আমি ছ�োট ছিলেম
আনন্দবাজার পত্রিকা ১০০
ও স্বাধীনতা আন্দোলন
হিম�োগ্লোবিন কমে যাওয়ায় বিপত্তি
শিশুর ইমিউনিটি বাড়াতে
এছাড়া নিয়মিত বিভাগ
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সম্পাদকের বৈঠক

কিন্তু

স্বাধীনতার কয়েক
মাসের মধ্যেই
ব�োঝা গিয়েছিল,
ক�োন দিকে
এগ�োচ্ছে ভারতপাকিস্তান সম্পর্ক৷
কাশ্মীর কার? এ
নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়াল
দুই দেশ৷ হিন্দু
মহারাজার অধীন
থেকে ‘মুক্ত’ করতে
ম�োহাম্মদ আলী
জিন্নাহর সহয�োগীরা
স্থানীয় য�োদ্ধাদের
পাঠালেন কাশ্মীরে৷
About Us
Click here
https://studio.youtube.com/video/MVz01BeMPJY/edit
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হ্যাঁ। আমরা স্বাধীন।
স্বাদ হীন... স্বাধীন।

এ ক�োন স্বাধীনতা! যে স্বাধীনতার অলিন্দে ঘ�োরা ফেরা করে রক্ত চক্ষু লাল করা কাপালিক। ভদ্রবেশি
মুখ�োশ ধারী দস্যু বাহিনী। অ-নিরাপত্তার ঘেরাট�োপে থাকা আতঙ্ক, যে বারবার বলে, হাঁটে-মাঠে-বাটে তর্জনী তুলে
বলে, ‘মাষ্টারমশাই, আপনি কিচ্ছু দেখেন নি!’ এ সেই স্বাধীনতা? যেখানে আমার মা-ব�োন, বউ-মেয়ের ক�োনও আব্রু
থাকে না! আর আমরা পুরুষেরা শামুখের খ�োলায় শরীর ঢেকে যতটু কু না দেখলে নয়, ততটু কু দেখে নিয়ে আপনি
বাঁচলে বাপের নাম উচ্চারণ করে নিজের সু খ সমৃ দ্ধির নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে জয় মা বলে ঝাঁপিয়ে পরি।
পরের ঘরে আগুন লেগেছে লাগুক, আমার ঘরে ত�ো লাগেনি। আমার ত�ো তাপ তেমন লাগছে না। ফলে আমার আর
এত ভেবে কি লাভ! আমি ততক্ষণে প্রতিয�োগীর প্রস্তুতি নিই, অ-সু স্থ প্রতিয�োগিতায় অংশ নিতে হবে ত�ো! নিজের
সম্মান, প্রতিপত্তিটা বাড়াতে হবে ত�ো! নিশ্চিত। আলবাত বাড়াবেন। আমরা সবাই ভাল�ো থাকতে চাই, সুখে থাকতে
চাই। কিন্তু ঝগড়াঝাঁটি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারির মাধ্যমে, আত্মকেন্দ্রিকতার উপর ভর করে?
এই স্বাধীনতাই আমরা চেয়েছিলাম কি? যেখানে শ্রেণি বৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য মাথা চারা দিয়ে উঠবে! আমরা
এই স্বাধীনতাই চেয়েছিলাম কি? যেখানে সাকিনা বিবির কপাল ভাঙে, কৃষাণী হরিদাসী অন্ধগলিতে চড়া মেক আপের
যাপনে অভ্যস্ত হয়! আর মনসুর মিয়াঁ একশ দিনের কাজের আশায় রাত থাকতে লাইন দিয়ে, জীবনসঞ্চয়ের নৈবেদ্য
সাজিয়েও দেবতাকে তুষ্ট করতে পারে না। দেবতার পুজ�োর যে আমরাই পুর�োহিত। পাটভাঙা প�োশাকে ইংরিজি,
হিন্দি ও সংস্কৃতির বানী উচ্চারণ করে সেই দেবতার মন�োতুষ্টি ঘটাই। ব্যস্ত দেবতা ছুটে বেড়ান হেথা হ�োথা, উড়�োরথে, কিম্বা কাল�ো কাঁচে ঢাকা সড়ক পথে! দেখার সময় কই। পঁচাত্তরের স্বাধীনতার এটা সুফল বটেই। দুশ�ো বছরের
স্ব-অধীনতা পেতে যে লড়াই করতে হল, পঁচাত্তর বছরে সে স্ব-অধীনতাকে রাখতে যে লড়াই করতে হচ্ছে, তা কি
ক�োনও অংশে কম! অবশ্য যদি আপনি ইতিমধ্যে পর-অধীনস্ত হয়ে গিয়ে থাকেন, বা আদ�ৌ এ লড়ায়ের প্রয়�োজন না
পরে, তাহলে তা বলা মুশকিল। কিন্তু যাঁদের প্রতিনিয়ত এই লড়াইটা করে যেতে হচ্ছে... তাঁরা?
আমরা কি এই স্বাধীনতাই চেয়েছিলাম, যেখানে ন্যূনতম বাঁচার অধিকার থাকবে না সাধারণ মানুষের। যাঁদের জন্য
বিচারের বানী নীরবে নিভৃতে কাঁদবে! আমরা কি এই স্বাধীনতা চেয়েছিলাম, যেখানে সাধারণ দেশবাসীকে বাঁচার জন্য
অন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে! স্বাধীনতা মানে কি, আমার সম্পদ ব্যবহার করতে দশ গুণ মাশুল
দিতে হবে। তাও নিয়ন্ত্রণ করবে বিদেশি শক্তি!
১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করল ভারত ও পাকিস্তান৷ কিন্তু এখনও দুই প্রতিবেশী দেশের
মধ্যে রয়েছে, রয়ে গেছে সীমানা বির�োধ ও পারস্পরিক অবিশ্বাস৷ এখনও শুকায়নি ৭৫ বছর আগের দেশভাগের
ক্ষত৷
সে ছিল সহিংস এক দেশভাগ৷ ১০ লাখের মত�ো মানুষ মারা গিয়েছিল তাতে। আরও কয়েক লাখ মানুষ ছাড়তে
বাধ্য হয়েছিল নিজের জন্মস্থান৷ নানা মত ও সংস্কৃতির ভারত উপমহাদেশকে ভাগ করে পঙ্গু করে দেওয়া হল৷ ধর্মের
ভিত্তিতে, অবিশ্বাস ও অনৈক্যের যুক্তি দিয়ে জ�োর করে সৃ ষ্টি করা হল একটি দেশ – পাকিস্তান৷
এই জন্ম যন্ত্রণা, দাঙ্গা এবং শারীরিক ও মানসিক কষ্ট কখনও লাঘব হয়নি৷ ৭৫ তম স্বাধীনতাদিবস উদযাপন
করছি আমরা, ভারত ও করছে ওরা। ওরা মানে পাকিস্তান। কিন্তু ঘা রয়ে গেছে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্টের
মধ্যরাতের মত�োই দগদগে৷
স্বাধীনতার কয়েক মাসের মধ্যেই ব�োঝা গিয়েছিল, ক�োন দিকে এগ�োচ্ছে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক৷ কাশ্মীর কার?
এ নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়াল দুই দেশ৷ হিন্দু মহারাজার অধীন থেকে ‘মুক্ত’ করতে ম�োহাম্মদ আলী জিন্নাহর সহয�োগীরা
স্থানীয় য�োদ্ধাদের পাঠালেন কাশ্মীরে৷ ফলশ্রুতিতে সৈন্য পাঠিয়ে কাশ্মীরের বেশিরভাগ দখলে নিল ভারত, বাকিটা
দখল করল পাকিস্তান৷ দুই দেশের মধ্যে কাশ্মীর নিয়ে এখন পর্যন্ত তিনটি যুদ্ধ হয়েছে এবং দুই দেশের সম্পর্ক
উন্নয়নের প্রধান বাধা এই কাশ্মীর বির�োধ৷ ইসলামি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দিয়ে একসময়কার সেক্যুলার এবং
জাতিগত বির�োধকে ধর্মীয় বির�োধে রূপ দিয়েছে পাকিস্তান৷
১৯৪৮ সাল থেকেই আফগানিস্তান নিয়েও দ্বন্দ্বে জড়িয়েছে ভারত-পাকিস্তান৷ ব্রিটিশরাজ দেশটিতে তেমন প্রভাব
বিস্তার করতে না পারলেও প্রতিবেশীর দিকে নজর ছিল নব্য স্বাধীন দুই দেশেরই৷ দুই দেশই চাচ্ছিল অন্য দেশকে
চাপে রাখতে আফগান সরকারকে প্রভাবিত করতে৷
পাকিস্তানের পশতুনরা জিন্নাহর কর্তৃত্বে বেশ নাখ�োশ ছিল, অন্যদিকে আফগানিস্তান ছিল পশতুন-শাসিত৷ এ
কারণেই পাকিস্তানের ভয় ছিল, আফগানিস্তানে ভারতপন্থি সরকার এলে তা তার অস্তিত্বের জন্য হুমকির কারণ হয়ে
দাঁড়াতে পারে৷ আফগান দ্বন্দ্বের শুরু সেখান থেকেই৷ স�োভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান দখলের পর থেকে সে
দ্বন্দ্ব চূ ড়ান্ত রূপ ধারণ করল৷
শুরুর বছরগুলিতে দুই দেশের পররাষ্ট্রনীতি তাদের অভ্যন্তরীণ নীতিতেও প্রভাব ফেলেছে৷ আনুষ্ঠানিক প্রচার,
ইতিহাস, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা এমনকি মন�োজগতেও অবিশ্বাস ধীরে ধীরে আসন গেঁড়ে বসে৷
ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার সমস্যাগুল�োর মূ ল নিহিত ১৯৪৭ সালের দেশভাগে৷ উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের যে
ক�োন�ো গবেষণাতেই মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ আমেরিকা বা আফ্রিকাসহ বিশ্বের অন্য অঞ্চলেও একই ধরনের সমস্যার কথা
উঠে আসবে৷ কিন্তু পাকিস্তানে এ নিয়ে নিস্তব্ধ নীরবতা, যদিও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শাসনকাঠাম�োর উন্নয়নে
দেশভাগের আল�োচনা এক অপরিহার্য অংশ৷
স্বাধীনতার ৭৫ বছর নয় বরং একে বলা উচিত শত্রুতার ৭৫ বছর৷ দেশভাগের ইতিহাস পালটাবেনই বা কি
করে? পালটান�ো যাবে না। স�ৌভ্রাতৃত্বের বদলে জমেছে একরাশ ঘৃ ণা। যেদিন কব্জি শক্তির প্রদর্শন নয়, মনের দূ রত্ব
কমিয়ে গালাগালিকে ক�োলাক�োলিতে পরিণতি করতে পারবে, সেদিনই হবে প্রকৃত স্বাধীনতা দিবস পালন।
যেদিন মন খুলে দেশের মানুষ বলবে, এ দেশ অমুক দলের তমুক রঙের নয়! এ দেশ আমার। এ মাটি আমার।
এই আল�ো আমার। এই হাওয়া আমার। এ স্বাধীনতাও আমার।
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ছ�োট্ট স�োনা শিশুদের র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা
বাড়াতে
বয়ঃজ্যেষ্ঠ

পারকিনসন্স

লাইফ স্টাইল চা আর পাতার কাজ
সৃজনী 

৩২

দ্বিতীয় কথা তখন আমি ছ�োট ছিলাম
কথা ও কাহিনি রবীন্দ্রনাথ ও স্প্যানিশ ফ্লু সুব্রত
রায়চ�ৌধুরী
ছন্দের বারান্দায় মন্দানিল, অর্ক মুখ�োপাধ্যায়,
ইন্দ্রদত্তা বসু ও পাখি মা
তৃতীয় কথা অনুভবে স্বাধীনতা
ধারাবাহিকভাবে ‘প্রতিবিম্ব’ ডাঃ রবীন চক্রবর্তীর
আত্মজীবনীমূ লক রচনা
দৃ ষ্টিপাত কলকাতার প্রেক্ষিতে সত্যজিৎ ভাস্কর
মুখ�োপাধ্যায়
সারস্বত 

৬০

অন্য কথা আনন্দবাজার পত্রিকা ১০০ ও

স্বাধীনতা ৭৫
দেশের অতন্দ্র
প্রহরীরা
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স্বাধীনতা আন্দোলন
রাখিনু প্রণাম স্বাধীনতা সংগ্রামী অধ্যাপক
মতিলাল মুখ�োপাধ্যায়
সিলভার স্ক্রিন ১ দেশ ভাগ ও স্বাধীনতা
আন্দোলন সিনেমায়
সিলভার স্ক্রিন ২ ‘শেরশাহ’ সিনেমার আল�োচনা
রবির আল�োয় মানস বিশ্বাসের অনুভবে রবীন্দ্র
নাথ
সেরার সেরা মেজর জেনারেল ইয়ান কারদ�োস�ো
সম্পাদকের বৈঠক

০৪

টিম ম্যানেজমেন্ট

৮৪

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

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

প্রথম কথা

স্বাধীনতা ৭৫ দেশের

অতন্দ্র প্রহরীরা
ইতিহাসের পাতা বড়ই ছ�োট! আর ততটাই
বড় ভারতবর্ষের বুকে জন্মান�ো বীর সন্তানদের
সংখ্যা। তাই ত�ো তাঁদের কথা শেষ হয় না অথচ
ইতিহাসের পাতা ফুরিয়ে যায়। আসুন এমন
কিছু স্বল্পপরিচিত নক্ষত্রের আল�োয় আল�োকিত
হওয়া যাক, যাঁদের এই অন্ধকার ইতিহাস
প্রায় ভুলেই গেছে। রইল ল�োক আড়ালে
থেকে যাওয়া আত্মত্যাগ ও সাহসের
অচেনা কিছু চেহারা। লিখছেন
শুভলক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়
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একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

দেশ

দেখাচ্ছ অন্ধকারে: / এই যে নদী, ওই অরণ্য,
ওইটে পাহাড়, / এবং ওইটে মরুভূ মি। শীত-গ্রীষ্ম
কিম্বা বর্ষায় তাঁরা তাঁদের কাজ করে চলেছেন। প্রবল
শীতে, যেখানে সাধারণ মানুষের পক্ষে অসহনীয় হয়,
সেই পাহাড়ের চুড়ায় উঠে শত্রু আক্রমণকে ম�োকাবিলা
করছেন বন্দুক ও গুলি গ�োলার সামনে। মৃ ত্যু তাঁদের
প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী। এটা তাঁরা জানেন। তবু মৃ ত্যুকে
উপেক্ষা করে দেশকে রক্ষা করতে এগিয়ে যান।
স্বদেশপ্রেমের চেতনা ও দেশাত্মবোধের প্রতি তাঁদের
কমিটমেন্ট আমাদের নিশ্চিত নিরাপত্তা এনে দিয়েছে।
বিদেশি শত্রুরা আমাদের আক্রমণ করছে, অথচ আমরা
বুঝতেও পারছি না। আমাদের নিত্য আম�োদ বিন�োদনের
ক�োনও ঘাটতি নেই। আমাদের সামলান�োর জন্য তাঁরাই
ত�ো প্রস্তুত! অনেক ‘দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর
পারাবার’কে লঙ্ঘন করে যে পথ তাঁরা তৈরি করে, সে
পথ ধরেই স্বাধীনতা আসে। সার্বভ�ৌমত্ব অর্জন এবং
দেশমাতৃকার সুরক্ষায় জীবনদানকে সম্মানজনক মর্যাদা
দেয়। স্বদেশ ও মাতৃভূ মিকে রক্ষার জন্য যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে
অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের মর্যাদা
সু মহান, অতি উচ্চে। তাঁরাই শহীদ। চির অমর। তাঁরা
দেশের মানুষের মণিকোঠায় চিরকাল স্মরণীয় ও বরণীয়
হয়ে থাকার কথা। এঁদের কথা, এঁদের কর্মকাণ্ড, দেশের
স্বাধীনতা সুরক্ষায় এঁদের ত্যাগ স্বীকার দেশের অন্যান্য
যু ব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে এবং দেশের জনগণের
কল্যাণ ও আর্তমানবতার সেবায় ওদের উৎসাহী করে
তোলে। দেশহিতৈষিতার ফলে মানুষের মন উদার ও
মহৎপ্রাণ হয়। তার ভেতর অন্যের জন্য কল্যাণবোধ জন্ম
নেয়। দেশের স্বার্থবিরোধীদের সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত
করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভ�ৌমত্ব রক্ষার জন্য
জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা
চালানো উচিত। দেশপ্রেমের চেতনা ও দেশাত্মবোধের
অভাব মনুষ্যত্বের মৃ ত্যু ঘটায়। আর মনুষ্যত্বহীন মানুষকে
ইতিহাস কখনও মনে রাখে না। না তারা অন্যের শ্রদ্ধার
পাত্র হয়ে থাকতে পারে। দেশকে যারা ভালোবাসে না,
তারা চরম অকৃতজ্ঞ, তাদের দ্বারা কখনও দেশের মঙ্গল
সাধন হয় না। আর যারা অকৃতজ্ঞ, তারা প্রকৃতপক্ষে
ধার্মিক নয়, তারা দেশদ্রোহী ও ভাল�ো চরিত্রের লোক
হতে পারে না। দেশের প্রতি একান্ত ভালোবাসা না
থাকলে খাঁটি দেশপ্রেমিক বলা যায় না। দেশের স্বাধীনতা
ও সার্বভ�ৌমত্ব রক্ষণাবেক্ষণে দেশপ্রেমিক নিজের জীবন
উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। দেশাত্মবোধ ও
জাতীয়তাবোধ ছাড়া কোনও দেশের স্বাধীনতা স্থায়িত্ব
লাভ করতে পারে না।
দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা মানুষকে জাতীয় ঐক্য
ও সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত করে পারস্পরিক
সদাচরণ করতে শেখায়। স্বদেশের সু খ-শান্তি, উন্নয়নঅগ্রগতি, সমৃ দ্ধি ও কল্যাণ কামনার জন্য জনগণকে
ভাবতে অনুপ্রাণিত করে। দেশপ্রিয় মানুষের বিভিন্ন
দলমত, সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, পরস্পরের
মতপার্থক্য, বিরোধিতা, সংঘর্ষ ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার
পরিবর্তে একে অন্যের সহযোগিতা, সহানুভূ তি ও
পৃ ষ্ঠপোষকতার ভাবধারা গড়ে তোলার জন্য দেশহিতকর
পরমতসহিষ্ণুতার শিষ্টাচার গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।
দেশাত্মবোধ ও স্বদেশের প্রতি মমতা অনেক অন্যায় ও

অপরাধপ্রবণতা থেকে মানুষকে বিরত রাখতে পারে।
তাই দেশের প্রকৃত উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধন করতে
হলে অবশ্যই স্বদেশপ্রেমের চেতনা জাগ্রত এই সব মহা
মানবদের স্মরণ করা প্রয়�োজন। স্বদেশের প্রতি অনুগত
থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দল-মতনির্বিশেষে দেশমাতৃকাকে
প্রাণাধিক ভালোবাসা সবার দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে
পরা উচিত। এই পর্বে রইল তেমনই কিছু মানুষকে
স্মরণ।

...আমি ত�োমায় ছাড়ব�ো না মা’

ঘুম�োও, ত�োমরা সবাই ঘুম�োও। আমরা জেগে আছি।
দিনের পর রাত, রাতের পর দিন—আমরা জেগে আছি।
ঠিক এইভাবে যারা জীবনের সব কিছুকে উপেক্ষা করে
কেবলই দেশকে ভাল�োবেসে শহীদ হয়েছেন এই সীমান্ত
রক্ষীরা। তাঁদের কথা কে বলে! এরা পরাধীনতার দাসত্ব
শৃ ঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করে। বিদেশী আক্রমণের
ছ�োঁয়া যাতে আমাদের স্পর্শ না করে, তারজন্য এরা
জীবনকে পণ রাখেন। এমনই কিছু বীর পরাক্রমশালীর
কথা বলব আজ স্বাধীনতার ৭৫ বছরের মুহূর্তে। তাঁদের
জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন।

একা এবং একা,
বীর রাইফেলম্যান যশওয়ান্ত সিংহ
রাওয়াত

অনেক সংগ্রাম অনেক আত্মবলিদানের মধ্যদিয়ে যে
স্বাধীনতা এল, তাকে ধরে রাখাটা খুব সহজ নয়। এই
যে আমরা নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করছি, রাতে বালিশে
মাথা দিয়ে যে ঘুম�োচ্ছি, তা কিন্তু এই বীর সেনানীদের
অনিশ্চিত জীবনযাপন, দিনরাত না ঘুমিয়ে পাখির
চ�োখ নিয়ে পাহারা দিচ্ছেন বলেই। এমনই একজন
ভারতমাতার বীর সন্তান যশওয়ান্ত সিং রাওয়াত। কী
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প্রথম কথা
করেছিলেন, এই বীর সন্তান?
একাই ৩০০ চীন সেনাকে হত্যা করে অরুণাচল
প্রদেশকে রক্ষা করেছেন।
১৭ই নভেম্বর, ১৯৬২। ঘন্টা ৭২-এর যুদ্ধ। চাইনিজ
আর্মি আক্রমণ করল। যশওয়ান্ত সিং রাওয়াত ওই
প�োস্টে সেদিন নামমাত্র সেনার সঙ্গে ছিলেন। অকস্মাৎ
আক্রমনের পর সেনাদের একে একে মৃ ত্যু হলে তিনি
একা হয়ে পরেন। একাই যশওয়ান্ত ৭২ ঘন্টার যুদ্ধে
চিনের সেনাকে আটকে রেখেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন বাঙ্কার
থেকে ক্রমাগত চিনাদের দিকে গুলি বর্ষণ করছিল।
সেদিন যশওয়ান্ত একা হাতে ৩০০ চাইনিজ হানাদারদের
শেষ করে দিয়েছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। গভীর
আহত অবস্থায় যশওয়ান্ত সিং রাওয়াতকে গ্রেপ্তার করল
চাইনিজ আর্মি। আর তারপর? তাঁর মৃ ত্যু ত�ো হয়েইছিল।
কিন্তু ঠিক কীভাবে, তা নিয়ে দ্বন্দ্ব থেকে যায় বইকি!
ভারতীয় ক�োনও সেনা উপস্থিত না থাকায় সঠিক মৃ ত্যু
সম্পর্কে জানা যায় না। তবে পরবর্তীতে খ�োঁজ খবরের
ভিত্তিতে কেউ কেউ বলেন, চিনা সৈন্যরা নির্মমভাবে
তাকে মারে। তাঁর মাথা চিনে নিয়ে যাওয়া হয়। ওঁর স্কন্দ
কাটা শরীরটা ঝুলিয়ে দেয়। আরেকটা মত সে নিজেই
শেষ বুলেটটি নিজের দিকে মেরে আত্মাহুতি দেয়। কারণ
চিনা সেনাদের কাছে সে ধরা দিতে চায়না। ওদের হাতে
মৃ ত্যু বরণ করতে চায় না। এ’পক্ষরা বলেন, যশওয়ান্ত
সিং রাওয়াত নিজের গুলিতে মারা যায়।
যেখানে তাঁর সহয�োদ্ধারা কেউই টিকে থাকতে পারেনি।
সেখানে কিন্তু সে একা অতন্দ্র প্রহরীর মত�ো দাঁড়িয়ে
ছিল। অন্য এক সূ ত্রে জানা যায়, ভারতের সেনাবাহিনীর
বাকি ফ�ৌজরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছ�োন, তখন ১০,০০০
ফুট উচ্চতায় ঠান্ডায় জমে গিয়েছে যশওয়ান্তের রক্তাক্ত
দেহ। যশওয়ান্তের এই বিরল আত্মত্যাগ সবাইকেই মুগ্ধ
করেছিল। সরকারের কাছ থেকে সম্মান পেয়েছেন।
মৃ ত্যুর পর পেয়েছিলেন মহাবীরচক্র সম্মান। যশওয়ান্তের
কাজের জন্য তাঁর পরমবীর চক্র পাওয়া উচিত ছিল
না কি! পাহাড়ের উপর যে জায়গাটাতে তিনি মারা
গিয়েছিলেন, সেখানে এখনও তাঁর নামাঙ্কিত কুটির
সাজান�ো আছে। নিয়ম করে পরিষ্কার করা হয় তাঁর
প�োশাক, তাঁর জুত�োও। এখনও তাঁর জুত�োতে কাদা
লেগে থাকতে দেখা যায়। বিছানার চাদর কুঁচকন�ো
অবস্থায় দেখা যায় প্রত্যহ সকালে। এখনও জওয়ান
হিসেবে চাকরি বহাল আছে। স্বাভাবিকভাবে তাঁর
প্রোম�োশন হয়। ছুটিতে তাঁর জামাকাপড় ট্রাঙ্কে ভর্তি
করে বারিতে দিয়ে আসা হয়। আবার ছুটি শেষে নিয়ে
আশা হয়। কিন্তু এসবের মধ্যে সাধারণ মানুষ আর
তাঁকে কতটু কুই বা মনে রেখেছে? তাঁর স্মরণে একটা
সিনেমাও তৈরি করেছে বলিউড। কিন্তু তাও যে সবার
কাছে পৌঁছেছে, এমনটা বলা যাবে না। আমাদের কি
মনের মধ্যে ক�োনও প্রশ্ন জেগেছে তাঁর সম্বন্ধে? নাকি
আমাদের সুরক্ষার জন্য এই মানুষরা নিজেদের জীবন
দিয়ে যাবেন, অথচ আমরা সেদিকে ফিরেও তাকাব�ো না!
আহা! মিষ্টি চেহারার গাড়�োয়ালি যু বক যশওয়ান্ত সিং
রাওয়াত। স্বভাবেও অতুলনীয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর
জওয়ান (নম্বর ৪০৩৯০০৯)। বয়স মাত্র ২১ বছর।
যশওয়ান্ত সিং রাওয়াত অরুণাচলের তাওয়াং সীমান্ত
প্রহরায় আছে। তার ৪ নং গাড়�োয়াল রেজিমেন্টের
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সঙ্গে। হাসি, ঠাট্টা, গানে, গল্পে তিনি জমিয়ে রাখেন তাঁর
ইউনিটকে। তিনি সবার প্রিয়। সকালে তার মুখ দেখলে
নাকি দিন ভাল�ো যায়।
ডিউটি চেঞ্জের সময় প�োস্ট থেকে ক্যাম্পে যাওয়া আসার
পথে র�োজ তাঁর দেখা হয় দুই মনপা উপজাতীয় সুন্দরী
যু বতীর সঙ্গে। সুন্দরী যু বতী দুটির গাল গ�োলাপের মত�ো
লাল, একজনের নাম সেলা, অন্যজন তার ছ�োট ব�োন
নুরা। সুঠাম চেহারা আর মিষ্টি স্বভাবের যশবন্তকে তারা
অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ভাল�োবেসে ফেলে।
ভারতের পূ র্বাঞ্চলের পাহাড়গুলিতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ
ব্যবস্থা। সে সমাজে নারীরাই সর্বেসর্বা। মেয়েরা এগিয়ে
এসে অক্লেশে ছেলেদেরকে প্রেম নিবেদন করতে পারে।
তাই একদিন দুজনে একসাথে যশওয়ান্তকে প্রেম
নিবেদন করে বসল�ো। চমকে উঠলেন যশওয়ান্ত। ফর্সা
মুখ মুহূর্তে লাল হয়ে গেল�ো, “শুনুন, এসব কী বলছেন ?
আমি বিবাহিত, বাড়িতে আমার স্ত্রী আছে”।
কিন্তু প্রেমে অন্ধ দুই পাহাড়ি তরুণী নাছ�োড়বান্দা। সেলা
আর নুরা বলল, “চিন্তা নেই, আমরা দুজন ত�োমার
দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্ত্রী হতেও রাজি। ত�োমার প্রথম স্ত্রীকে
আমরা আমাদের বড় দিদি হিসেবে সেবা করব�ো”।
তাতেও রাজি নন যশওয়ান্ত সিং রাওয়াত। এইভাবে
দিনের পর দিন চলল যশওয়ান্তের মন পাওয়ার চেষ্টা।
শেষমেশ দুই ব�োনে একটা ফন্দি আঁটল�ো। পুরুষের মন
জয় করতে হলে পুরুষকে খাইয়ে খুশি করতে হবে।
তারা র�োজ ভাল�ো রান্না করে নিয়ে আসতে লাগল�ো।
যশওয়ান্ত সিং রাওয়াত মেয়ে দুটিকে ভাল�োবেসে
ফেলেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু এ ভাল�োবাসা প্রেম নয়।
পিঠ�োপিঠি বয়সের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে যে ভাল�োবাসা
থাকে, এটা কিন্তু সেই অকৃত্রিম ভাল�োবাসা।
অন্যদিক থেকে সেলা আর নুরার যশওয়ান্তের প্রতি
অনুরাগ ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল।
র�োজ বিকেলে দুই ব�োন নদীর ধারে যশওয়ান্তের সঙ্গে
দেখা করত�ো। যশওয়ান্ত তাদেরকে কখনও হাত জড়�ো
করে, কখনও ধমক দিয়ে ব�োঝাবার চেষ্টা করতেন।
কিন্তু সেলা আর নুরা শুধু হাসে। উল্টে যশওয়ান্ত সিং
রাওয়াতকে ব�োঝাবার চেষ্টা করে।
দেশ স্বাধীন হয়েছে মাত্র ১৫ বছর। কিন্তু শত্রুপক্ষের
আক্রমণের কি আর শেষ হল। ব্রিটিশদের হাত থেকে
ছিনিয়ে নিলেও অন্য অন্য দেশ, জাতি— তারা ত�ো প্রতি
মুহূর্তে চেষ্টা করছে ঝাঁপিয়ে পরতে। স্ব-অধীনতাকে
পর-অধীনতায় পরিণত করতে। তাই প্রতি মুহূর্তে তাকে
রক্ষা করার দায় এই সামরিক বাহিনীর উপর ন্যস্ত করে
আমরা দিব্য থাকি। আর ওই দেশরক্ষার দায়িত্ব যাঁরা
স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিজেদের পরাধীন করে দেশের
স্বাধীনতাকে আগলে রাখার চেষ্টায় ব্রত, তাঁদের কথা
আমরা স্মরণে রাখি! সু খ ও বৈভবে কাটাতে কাটাতে
একবারও কি মনে আসে তাঁদের কথা!
সালটা ১৯৬২, মাসটা নভেম্বর, পূ র্ব সীমান্তের বিভিন্ন
সেক্টরে ইতিমধ্যে ভারত ও চিনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু
হয়েছে। সীমান্তে গ�োলাগুলির আওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে।
রাইফেলম্যান যশওয়ান্ত সিং রাওয়াতর রাইফেল আগুন
ঝরায় অমিতবিক্রমে। কাছেই, গ্রামের বাড়িতে দুই
ব�োন রাতে দুচ�োখের পাতা এক করতে পারে না।
প্রতিটা গুলির শব্দের সঙ্গে চলে তাদের প্রার্থনা।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

একটা প্রাণ বাঁচুক, সে প্রাণ যে তাদেরও প্রাণ। সে প্রাণ
যশওয়ান্তের।
একদিন বিকেলে, নদীর ধারে তিনজন গল্প করছে। হঠাৎ
তারা দেখল, ভারতীয় সৈন্যরা সীমান্তের দিকে ছুটছে।
জানতে পারে চিনা সৈন্যরা আবার আক্রমণ করেছে।
কালবিলম্ব না করে যশওয়ান্ত সিং রাওয়াত হাতে তুলে
নেন রাইফেল। হরিণের গতিতে দ�ৌড়ল সীমান্তের দিকে।
পিছন পিছন যায়, সেলা আর নুরা। দ�ৌড়তে দ�ৌড়তে
পিছন ফিরে বার বার বারণ করেন যশওয়ান্ত, কিন্তু দুই
ব�োন কথা শ�োনে না।
এর আগেও চিনা সৈন্যরা স্থানীয় মনপা উপজাতীর
ছদ্মবেশে ভারতীয় সেনার ওপরে হামলা চালিয়ে
বড়মাপের ক্ষতি করে দিয়ে গেছে। তারপর চিনারা
আরও দুটি ভয়ঙ্কর আক্রমণ শানিয়েছিল আর্টিলারি,
মর্টার আর এমএমজি (মিডিয়াম মেশিনগান) নিয়ে।
বহু জওয়ান শহিদ হলেও ভারতীয় সেনা মাটি কামড়ে
পড়ে থাকায় চিনা সেনারা ভারতীয় এলাকা দখল করতে
পারেনি।
এ বার শুরু হল�ো চিনা সৈন্যদলের চতুর্থ আক্রমণ।
চিনের সৈন্যরা ক্রমশ মিডিয়াম মেশিনগান নিয়ে
এগ�োতে থাকে। তিনদিক থেকে অতর্কিত ও বিধ্বংসী
আক্রমণের মুখে পড়ে ৪ নং গাড়�োয়াল রাইফেল। চিনা
সেনার মিডিয়াম মেশিনগানের দাপটে, ৪ নং গাড়�োয়াল
রেজিমেন্টের লাইট মেশিনগানগুলি চালাবার সুয�োগ মেলে
না। চিনা সেনার ভয়ঙ্কর আক্রমণের মুখে পড়ে ভারতীয়
সেনাবাহিনীর ১৬২ জন জওয়ান ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।
বেশ কয়েকজন সেনা শহিদ হওয়ার পর, যুদ্ধরত
ভারতীয় সেনাদের কাছে নির্দেশ যায়, সাময়িকভাবে
পিছিয়ে আসার জন্য। পিছিয়ে আসে ভারতীয় সেনা।
কিন্তু পিছিয়ে আসেন না যশওয়ান্ত। তিনটি বাঙ্কার
থেকে একাই ঘুরে ঘুরে ফায়ারিং করতে থাকেন চিনের
পিপলস আর্মির ওপর। চিনা সেনারা ধ�োঁকা খায়। ভাবে,
তিনটি বাঙ্কারে প্রচুর ভারতীয় সেনা মজুদ আছে। তাই
তারা আর এগিয়ে আসতে সাহস করে না। ইতিমধ্যেই
যশওয়ান্তের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দুই ব�োন। বাঁচলে
যশওয়ান্তের সঙ্গে বাঁচবে, মরলে তাঁর সঙ্গেই মরবে।
অমর হবে তাদের প্রেম। যশওয়ান্ত এক বাঙ্কার থেকে
অন্য বাঙ্কারে গিয়ে গুলি চালান। রাইফেলের ম্যাগাজিন
খালি হলেই ল�োড করে দেয় দুই ব�োন।
যশওয়ান্ত সিং রাওয়াত বুঝতে পারছেন, গ�োলা বারুদ
ফুরিয়ে আসছে। আর ধুরন্ধর চিনা সেনারা তার ক�ৌশল
শীঘ্রই ধরে ফেলবে। তাই তিনি আবার সেলা আর
নুরাকে মিনতি করেন, কিন্তু দুই ব�োন কিছুতেই তাদের
প্রিয়তমকে ছেড়ে যাবে না। ইতিমধ্যে কেটে গেছে প্রায়
৭২ ঘন্টা। যশওয়ান্ত একা চিনের রেড আর্মির হাজারের
বেশি জওয়ানকে ঠেকিয়ে রেখেছেন তাঁর রাইফেলের
ঝাঁঝে। এই ৭২ ঘন্টায় যশওয়ান্তর গুলিতে প্রতিহত
করেছে চিনের প্রায় ৩০০ সেনা।
কিন্তু, যশওয়ান্ত যেটা আশঙ্কা করেছিলেন, সেটাই ঘটল।
যশওয়ান্ত সিং রাওয়াত ও সেলা আর নুরাকে খাবার
জ�োগান দিতেন যে মনপা ব্যক্তি, তাঁকে চিনের সেনারা
ধরে ফেলল। চিনের বাহিনী জানতে পারল�ো, ভারতীয়
সীমান্তের বাঙ্কারগুলিতে সেনার মাত্র একজন ভারতীয়
জওয়ান। সেই ঘুরে ঘুরে নিপুণ নিশানায় গুলি করে

মারছে চিনা সেনাদের।
বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন চিনা জেনারেল। মাত্র
একজন মানুষ ৭২ ঘন্টা ঠেকিয়ে রেখেছে অমিত
শক্তিশালী রেড আর্মিকে! মাত্র একজন মানুষের
জন্য চিনের হাজারের বেশি সেনা তিনদিন ধরে এক
জায়গায় বসে আছে! মাত্র একজন মানুষের জন্য নেফা
(অরুণাচল) হাতের মুঠ�ো থেকে বেরিয়ে যেতে বসেছে!
মাত্র একজন মানুষ তাঁদের ৩০০ সেনার প্রাণ নিয়েছে!
কালবিলম্ব না করে, চিন ১২ জন বাছাই করা চিনা
কম্যান্ডোকে পাঠাল�ো যশওয়ান্তকে মারার জন্য। রাতের
অন্ধকারে তারা এগিয়ে এল�ো চুপিসারে। দিনটা ছিল, ১৭
নভেম্বর।
নতুন সূ র্যের আভা পূ র্ব হিমালয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে
অতর্কিতে আক্রমণ চালাল�ো চিনা কম্যান্ডো বাহিনী।
খ�োলা আকাশের নিচে ৭২ ঘন্টা ধরে প্রবল শীতে প্রায়
জমতে থাকা, পরিশ্রমে ও অনাহারে থাকা তিন যু বক
যু বতী কিছু ব�োঝার আগেই গ্রেনেড ছুঁড়ল চিনারা।
যশওয়ান্তের চ�োখের সামনে গড়িয়ে পড়ল�ো প্রাণ�োচ্ছল
তরুণী সেলা। গ্রেনেডের স্প্লিন্টার লেগেছে সেলার
মাথায়। ভারতের ইতিহাসের ম�োড় ঘ�োরান�ো দিনের
প্রথম শহিদ হল�ো ১৯ বছরের মনপা যু বতী সেলা।
গ্রেনেডের স্প্লিন্টার আহত হয়েও বীরবিক্রমে লড়াই শুরু
করলেন যশওয়ান্ত সিং। ইতিমধ্যে গায়ে এসে বিঁধেছে
শত্রুপক্ষের গ�োটা পাঁচেক বুলেট। এই অবস্থাতেও
উঠে দাঁড়িয়ে একহাতে রাইফেল ধরে গুঁড়িয়ে দিলেন
কয়েকজন চিনা সৈনের মাথা। একসময় শেষ হয়ে
গেল�ো যশওয়ান্তর রাইফেলের গুলি। রইল�ো একটি মাত্র
বুলেট। রক্তাক্ত দেহে যশওয়ান্ত নুরাকে দ্রুত সেখান
থেকে চলে যেতে বলল�ো। মৃ ত্যুপথযাত্রী যশবন্তের শেষ
কথাটু কু সজল চ�োখে মেনে নিল�ো নুরা। একবার সেলা
দিদির রক্তাক্ত মৃ তদেহের দিকে, আরেক বার প্রিয়তম
যশওয়ান্তের দিকে শেষবারের মত�ো তাকিয়ে নিচে
নামতে লাগল�ো নুরা।
দূ রে পাহাড়ে শ�োনা যাচ্ছে চিনের সৈন্যদলের উল্লাস।
হাজারে হাজারে এগিয়ে আসছে তারা। ভারতের সীমানায়
একা পড়ে রইল, ভারতের পূ র্ব সীমান্তের অতন্দ্রপ্রহরী,
২১ বছরের যশওয়ান্ত সিং রাওয়াত। রক্তস্নাত দেহের
পাশে পড়ে আছে সারা গায়ে গুলির ক্ষত। ক্রমশ কাছে
এগিয়ে আসছে চিনা মিলিটারির বুটের আওয়াজ। আর
মাত্র পনের�ো কুড়ি ফুট দূ রে।
শেষবারের মত�ো পিছন ঘুরে ভারত মা’কে দেখল
যশওয়ান্ত। নাকি ঘ�োলাটে চ�োখে খুঁজলেন গাড়�োয়ালের
পাহাড়ি গ্রামে তার পথ চেয়ে বসে থাকা মা’কে। নাকি
দেখলেন তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গ করতে বসা, দিদিকে
হারান�ো পাহাড়ি যু বতী নুরা নিরাপদ আছে কিনা।
তারপর, ঠান্ডায় জমতে থাকা সেলার দেহের দিকে
একবার তাকিয়ে, রাইফেলের নলটা গলার নিচে ঠেকিয়ে
ট্রিগারে চাপ দিলেন যশওয়ান্ত সিং রাওয়াত।
দিদি সেলা গুলিতে নিহত, শত্রুপক্ষ কয়েকশ�ো ফুট
সামনে। যশওয়ান্ত মৃ ত্যুর আগে নুরাকে পালাতে বলা
সত্ত্বেও মৃ ত দিদির দেহ ও প্রিয়তম যশওয়ান্ত সিং
রাওয়াতকে ছেড়ে পালায়নি নুরা। পাথরের আড়াল থেকে
চ�োখের সামনে দেখেছে প্রিয়তমের মৃ ত্যু। নাকি নুরাও
মরতে চেয়েছিল। মরে গিয়ে মিলতে চেয়েছিল সেলা
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দিদি আর যশওয়ান্তের সঙ্গে। চিনা সৈন্যের হাতে ধরা
পড়ে গেল�ো ১৭ বছরের নুরা।
অকথ্য অত্যাচারের পর টেলিফ�োনের তার দিয়ে নুরাকে
ফাঁসিতে লটকে দিল�ো চিনা সেনা। এক গাড়�োয়ালি
যু বকের প্রেমে পাগল হয়ে, চিনের হাত থেকে অরুণাচল
ছিনিয়ে নিতে, দেশকে নিজেদের প্রাণ অর্ঘ্য দিয়ে গেল�ো
দুই মনপা সুন্দরী সেলা আর নুরা।
শহিদ যশওয়ান্ত সিং রাওয়াত, চিনের সেনাদের ৭২
ঘন্টা আটকে রাখায়, প্রচুর সময় পেয়ে গেছিল�ো ভারতীয়
সেনারা। প্রচুর গ�োলাবারুদ ও সৈন্য নিয়ে আক্রমণ
শানাল�ো চিনের অগ্রবর্তী বাহিনীর ওপর। ভারতীয় সেনার
রুদ্রমূ র্তিতে পিছু হটল চিনা সৈন্যদল। যুদ্ধবিরতির
ঘ�োষণা করতে বাধ্য হল�ো।
একেবারে ঠিক ক�োনটা বলা না গেলেও কথিত আছে,
ভারতীয় সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে যশওয়ান্তকে খুঁজে পায়নি।
কারণ তিনি সেনাকর্তাদের নির্দেশ মেনে পিছিয়ে
আসেনি। ৭২ ঘন্টা ধরে তাঁর অবিশ্বাস্য মরণপণ
লড়াইয়ের খবরও ভারতীয় সেনার কাছে ছিল না।
ভারতীয় সেনা যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক ভেবে
যশওয়ান্ত সিং রাওয়াত-এর বিরুদ্ধে ক�োর্ট মার্শাল করার
কথা ভাবছে, সেই সময়, একদিন রাত্রে যুদ্ধক্ষেত্রের
দায়িত্বে থাকা জেনারেল একটা স্বপ্ন দেখলেন।
স্বপ্নে তিনি দেখলেন সম্পূর্ণ রণসাজে সজ্জিত হয়ে
রাইফেলম্যান যশওয়ান্ত সিং তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি
জেনারেলকে বলছেন, তিনি কাপুরুষের মত�ো রণাঙ্গন
থেকে পালাননি, তিনি ক�োথায় তা চিনা সৈন্যদলের কাছ
থেকে জেনে নিতে।
ভারতীয় বাহিনী ও চিনা বাহিনীর মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিংয়ে
শত্রুপক্ষের কাছ থেকে মৃ ত্যুঞ্জয়ী বীর শহিদ যশওয়ান্ত
সিংহের অবিস্মরণীয় বীরত্বের কাহিনী শুনল ভারতীয়
সেনা। শ্রদ্ধায় উঠে দাঁড়াল�ো দুই বাহিনী। এক ভারতীয়
সেনার আমরণ লড়াইকে কুর্ণিশ জানাল�ো চিনা সৈন্যদল।
এই পৃ থিবী দেখেছে বহু বিখ্যাত ও অমর প্রেমের
বিয়�োগান্তক পরিণতি। মানুষ মনে রেখেছে রাধাকৃষ্ণকে, লায়লা-মজনুকে, হীর-রন্ঝা সহ আরও কতশত
প্রেমগাথাকে। কিন্তু যশওয়ান্তের প্রতি সেলা আর নুরার
প্রেম বুঝি সব প্রেমকে ছাপিয়ে গেছে।
অব�োধ পাহাড়ি যু বতী দুটি কিছুই পেল না, শুধু মাত্র
প্রেমের আশায়, অক্লেশে, হাসতে হাসতে জীবন দিয়ে
দিল। ঠিক যে ভাবে দেশপ্রেমে পাগল যু বক যশওয়ান্ত,
চিনের থাবা থেকে অরুণাচল ছিনিয়ে নিয়ে, ভারত
মায়ের আঁচলে বেঁধে রেখে হাসতে হাসতে শহিদ হয়ে
গেলেন।

সীমান্তের প্রহরী হরভজন সিংহ

দেশের প্রতি নিঃস্বার্থ ভাল�োবাসার এতটাই ছিল যে,
মৃ ত্যুর বছর পরও আজও সীমান্ত পাহারা দিয়ে যাচ্ছেন
হরভজন সিংহ
ভারতীয় সেনা জওয়ানদের কাছে তিনি এখনও অমর।
আবার তিনি নাকি দেশের সীমান্তে এখনও পর্যন্ত পাহারা
দিয়ে চলেছেন। তাদের কাছে হরভজন সিং একজন
দেবতা। প্রয়াত এই সেনা জওয়ান মৃ ত্যুর আগে সমস্ত
রকমভাবে নিজের দেশকে রক্ষা করেছেন।
১৯৪৬ সালের ৩০ অগস্ট এই প্রয়াত সেনা জওয়ান
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হরভজন সিং-এর জন্ম হয়। প্রাথমিক পড়াশ�োনা তিনি
তার গ্রামের স্কুলে সেরে ফেলেন। এরপর পাঞ্জাবের
ডিএভি হাই স্কুল থেকে পড়াশ�োনা করেন তিনি। ১৯৬৫
সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাঞ্জাব রেজিমেন্টে য�োগ
দেন হরভজন সিং। সেনাবাহিনীতে য�োগ দেওয়ার পর
১৯৬৮ সালে নাথু গিরিপথে কর্মরত ছিলেন তিনি।
সেই সময় তার বয়স ছিল মাত্র ২২ বছর। সমুদ্রপৃ ষ্ঠ
থেকে প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার উচ্চতায় দুর্গম এবং
সঙ্কীর্ণ গিরিপথ। অঞ্চলটিতে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি না
হলেও, সিকিম এবং তিব্বতের মাঝে অবস্থিত হওয়ায়
জায়গাটিকে বরাবরই স্পর্শকাতর স্থান হিসেবে ধরা
হত�ো। এর আউটপ�োস্টে ভারতীয় জওয়ান হরভজনের
যাত্রা পথ।
অত্যন্ত দুর্গম এবং সংকীর্ণ এই পথ। সেখানে রসদের
অপেক্ষায় ছিলেন অন্যান্য সেনা জওয়ানরা। যখন তিনি
রওনা দেন তখন অক্টোবর মাস ছিল। সীমান্তে প্রবল ধস
এবং বৃ ষ্টির কারণে পরিস্থিতি একেবারে প্রতিকূল ছিল।
সেই অবস্থাতেই রওনা দেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত
গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারেননি। তিনি যে মালবাহী
পশুগুলিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকটি
পশু ফিরে আসে সেই আউটপ�োস্টে যেখান থেকে
জওয়ান হরভজন সিং রওনা দিয়েছিলেন। এ দেখে তার
সহকর্মীরা টের পেয়ে যান যে হরভজন সিং নিশ্চয়ই
ক�োনও বড় বিপদের মধ্যে রয়েছে।
এরপর হরভজন সিংকে খ�োঁজার জন্য শুরু হয় চিরুনি
তল্লাশি। তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাওয়া যায়নি তাকে।
এরপর নাকি শ�োনা গিয়েছিল যে, প্রয়াত হারভজন
সিং নিজেই বলে দেন তার নিথর দেহ ক�োথায় আছে।
শুনতে আশ্চর্য লাগলেও ঘটনাটি কিন্তু সত্যি হয়ে ওঠে।
আরেক সেনা জওয়ান প্রীতম সিংকে হরভজন সিং স্বপ্নে
দেখা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তার নিথর দেহটি
ক�োথায় রয়েছে। এরপর সেই জায়গাতে যখন খ�োঁজা হয়
তখন তার দেহটি পাওয়া যায়।
তিব্বত এবং সিকিমের মাঝে এই নাথুলা পাসে ১৯৬৫-র
ভারত-চীন যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। তাঁর সাহসিকতার
জন্য তাঁকে মরণ�োত্তর মহাবীর চক্র দেওয়া হয়।
তিনি মৃ ত্যুর পরও নাকি দেশরক্ষার কাজ করছেন
এখনও পর্যন্ত। তিনি নাকি শত্রু পক্ষ থেকে আসা আগাম
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বিপদের সতর্কবার্তা দিয়ে দেন সেনা জওয়ানদের। শুধু
এটাই নয়, ক�োন ভারতীয় সেনার যদি প�োশাক সামান্য
একটু অগ�োছাল�ো থাকে তাহলে শূ ন্য থেকে উড়ে এসে
হঠাৎ সপাটে থাপ্পড় পড়ে। প্রয়াত এই সেনা জওয়ান
হরভজন সিংহের প�োশাক সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে।
তার ব্যবহৃত বিছানাও যত্নে সংরক্ষিত করে রাখা
হয়েছে। এক সেনা জওয়ান এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন,
মাঝে মাঝে নাকি তার বিছানায় থাকা জিনিসপত্র গুলি
এল�োমেল�ো হয়ে যায়। তাদের দাবি যে কাজের ফাঁকে
তিনি এখানে এসে বিশ্রাম নেন।
তার উপস্থিতি অনুভব করার জন্য অভিনব এক উদ্যোগ
নেওয়া হয়। সেই অঞ্চলের তরফ থেকে ঠিক করা
হয়েছে একটি মন্দির তৈরি করে তার স্মৃতিকে রক্ষা
করা হবে। অবশ্য এর আগেই তিনি ভারতীয় সেনা
জওয়ানদের কাছে দেবতার রূপ পেয়ে গেছেন। ভারতীয়
সেনা জওয়ানদের কাছে তিনি এখন বাবা হরভজন সিং।
তার এই মন্দিরটি গ্যাংটক থেকে প্রায় ৫২ কিল�োমিটার
দূ রে নাথু এবং জেলেপ গিরিপথ, এর মাঝখানে
অবস্থিত। সমুদ্রপৃ ষ্ঠ থেকে প্রায় ১৩, ১২৩ ফিট উচ্চতায়
অবস্থিত এই মন্দির। বহু পর্যটক যান এই মন্দির
দেখতে।
রীতি অনুযায়ী, মন্দির দর্শনের পর সকলেই এক ব�োতল
করে জল রেখে দিয়ে আসে। এই জল পান করলে নাকি
দর্শনার্থীদের মনের ইচ্ছা পূ রণ হয়। শুধু মাত্র পর্যটকরাই
নয় বহু সেনা জওয়ানেরা পুজ�ো দেন এখানে। এমনকি
১২ বছর আগে পর্যন্ত তিনি প্রতি বছর ছুটি পেতেন।
একটি জিপে করে তার জিনিসপত্র নিয়ে জলপাইগুড়ি
স্টেশনে পৌঁছান�ো হত�ো। এরপর ট্রেনে করে সেই
জিনিসপত্র যেত তার গ্রামের বাড়ি পাঞ্জাবের কপূ রথালা
জেলার ক�োকে গ্রামে। সেখানেই থাকেন তার পরিবারপরিজন সকলেই। হরভজন সিংহের নামে রিজার্ভেশনও
করা হত�ো। তবে গত ১২ বছর ধরে এই রীতি বন্ধ
হয়ে গেছে। হরভজন সিংয়ের অবসরে যাওয়ার আগ
পর্যন্ত তার বাড়িতে বেতনের চেক পৌঁছে দিত ভারতীয়
সেনাবাহিনী। মৃ ত্যুর পর তাকে ক্যাপ্টেন পদেও উন্নীত
করা হয়। প্রতি মাসে ভারত-চীন সীমান্তে পতাকা বৈঠকে
একটি চেয়ার ফাঁকা রাখা হয়। তাদের বিশ্বাস, ওই
চেয়ারে বসেন প্রয়াত ক্যাপ্টেন হরভজন সিং।
তার স্মৃতি আবার ফিরিয়ে আনার জন্য একটি শর্টফিল্ম
তৈরি করা হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে ‘প্লাস মাইনাস’।
নিজের গ্রামে তিনি শহীদের মর্যাদা পান। হরভজন সিং
এক লড়াকু মানুষের প্রতীক। যে লড়াকু মানসিকতা
যেমন সীমান্তের প্রহরীদের সাহস য�োগায়, ঠিক তেমনই
সাহস য�োগায় পৃ থিবীর সব লড়াকু মানুষকে।

একবার বিদায় দে মা’...

আমরা স্বাধীন। আমরা আত্মনির্ভর। কে না জানে এই
স্বাধীনতা যখন জবরদখল হয়েছিল ইংরাজদের হাতে,
কত শত আত্মআহুতিই না দিতে হয়েছে। দু’শ�ো বছরের
অক্লান্ত সংগ্রামের ফলেই ত�ো আজকের এই স্বাধীনতা,
এই আত্মনির্ভরতা। এই ঐতিহাসিক লড়াইয়ের প্রাক্ষাপটে
থাকা অসংখ্য স্বল্পপরিচিত ও স্বল্পচর্চ্চিত চরিত্রগুল�োর
মধ্যে থেকে তিনজনকে তুলে ধরল আজকের পরিপূ র্ণা।

পীর আলি খান

এক সাধারণ বই বিক্রেতার অসাধারণ পরাক্রমের
কাহিনি। পীর আলির জন্ম ১৮২০ সালে উত্তর প্রদেশের
ম�োহাম্মদপুরে হলেও তিনি বেড়ে ওঠেন বিহারের পাটনায়
এক জমিদার নওয়াব মীর আবদুল্লার আশ্রিত হিসেবে।
তবে ঠিক তথাকথিত আশ্রিত নয়, বাড়ির ছেলের মত�োই
তিনি পান যথেষ্ট আদর-যত্ন ও পড়াশুনা করার পূ র্ণ
সুয�োগ। ছাত্র জীবনের শেষে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে,
আলি পাটনাতেই একটি বইয়ের দ�োকান খ�োলেন। ক্রমে
এই দ�োকানই হয়ে ওঠে বিপ্লবী ও সংগ্রামীদের আখড়া।
তাঁদের য�োগায�োগ, বৈপ্লবিক পরিকল্পনা, খবর ও তথ্য
আদান-প্রদান এবং ব্রিটিশ সেনার ভারতীয় সৈন্যদের
সঙ্গে মেলামেশা- সবই চলে পীর আলির এই দ�োকান
থেকেই। আলির মনই বা দেশপ্রেমের এমন হাতছানিকে
কী করে এড়িয়ে যেত? ফলে শুরু হল তাঁর জীবনের
নতুন অধ্যায়।
আলি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযান
চালান। ঘুরে ঘুরে দেশবাসীদের মধ্যে দেশাত্মব�োধের
সঞ্চার করেন। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের সঙ্গে তিনি
ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। দেশের নানা প্রান্তের
বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর য�োগায�োগ হয়। দিল্লীর আজিমুল্লাহ
খান তাঁর আদর্শ ও পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেন। ক্রমশ
ইংরেজদের জন্য আতঙ্কের আরেক নাম হয়ে দাঁড়ান পীর
আলি। তাঁর চর্চা ছড়াল ইংল্যান্ড পর্যন্ত। তবে তাঁকে ধরা
সহজ ছিল না।
এক সময় দানাপুর ক্যান্টনমেন্টের সৈনিকদের সঙ্গে
তাঁর কিছু চিঠিপত্র ইংরেজদের হাতে চলে আসায় তাঁরা
আলির সন্ধান পেয়ে যায়। আলি তাঁদের নজরে পড়ে
যান। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আলিও তা বুঝতে পারেন এবং
ততক্ষনাৎ হামলার সিদ্ধান্ত নেন। সমমনস্ক ৩৩ জন
বিপ্লবীদের এক দল তৈরি ক’রে তাঁদের মধ্যে সহকর্মী
ম�ৌলবী মেহদির সহয�োগে পাওয়া ৫০টি বন্দুক বিতরণ
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করেন আলি। ৩ জুলাই ১৮৫৭, পাটনার গুলযার
বাগ এলাকায় অবস্থিত এক ব্রিটিশ কার্যালয়কে তাঁরা
ঘিরে ফেলে। তৎকালীন কমিশনার উইলিয়াম টেলার
তাঁদের উপর অন্ধবৎ গুলিবর্ষণ করান। কয়েকজন
বিপ্লবী সেখানেই প্রাণ হারান। পীর আলি ও তাঁর ১৪
জন সহয�োগী সেই মুহূর্তে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও
পরদিন ধরা পড়ে যান।
শুনানির সুয�োগ জ�োটেনি কারওরই। ৫ জুলাই তাঁর
অধিকাংশ সহয�োগীর গলায় দড়ি পরিয়ে দেওয়া
হয়। পীর আলিকে অবশ্য অত সহজে নিস্তার দেয়নি
ইংরেজরা। গ�োটা দু দিন ধরে তাঁকে ব্রিটিশ হেফাজতে
নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়। কিন্তু না! দেশপ্রেমে
বিভ�োর পীর আলির অটুট মন�োবল আর কঠিন প্রতীজ্ঞা
তাঁদের জন্য ছিল দুর্ভেদ্য। ক�োনও মতে মুখ খ�োলান�ো
সম্ভব হয়নি তাঁর। জানা যায়নি তাঁর অন্য সহবিপ্লবীদের
নাম-ঠিকানা বা তাঁদের আগামী পরিকল্পনা। রাগ ও
গ্লানিতে ভরে উঠে সাহেবরা। না! আর অপেক্ষা নয়, আর
ছাড় নয়। পরদিনই, ৭ জুলাই সর্বসম্মুখে ফাসি দেওয়া
হয় অদম্য পীর আলি খানকে। মৃ ত্যুর আগে তাঁর নির্ভিক
মন গর্জে উঠল ‘ত�োমরা আমাকে মারতে পার�ো, আমার
সহয�োগীদের মারতে পার�ো...আমাদের মত�ো এমন
অসংখ্য দেশভক্তকে মারতে পার�ো...কিন্তু মনে রেখ�ো...
রক্ত ঝরিয়ে ত�োমরা আমাদের দমন করতে পারবে না।
আমরা আবার আসব�ো আর ত�োমাদের ভস্ম করে নিশ্চিহ্ন
করে দেব’। আজ পাটনা শহরের বুকে এই শহীদের
নামে পীর আলি খান পার্ক বিদ্যমান থাকলেও সেখানকার
বেশিরভাগ ল�োকই তাঁর বিষয়ে প্রায় কিছুই জানেন না
বললে অত্যুক্তি হবে না।

কুইলি

জেন্ডার ইকুয়ালিটি, ফেমিনিজম আর ওইমেন পাওয়ার
নিয়ে শ�োরগ�োল করে আমরা নারীশক্তিকে আজ নতুন
কী পরিচয় দেব? প্রাসাদ থেকে কুঁড়েঘর- এই দেশের
মাটি যু গ যু গ ধরেই ত�ো জন্ম দিয়ে এসেছে নজিরবিহীন
এক এক বীরাঙ্গনাকে। রাজবাড়ির রানি লক্ষ্মীবাই হ�োক
বা দুস্থ বৃ দ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা, উচ্চশিক্ষিত লক্ষ্মী সেহগাল
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হ�োক বা স্বল্পশিক্ষিত রানি গাইদিনলু,-- দেশপ্রেমের
তাড়নাকে কখনওই এড়াতে পারেননি ভারতকন্যারা।
এই দেশের এমনই এক স্বল্পপরিচিত নায়িকা হলেন
তামিলনাড়ুর কুইলি। ব্রিটিশদের খেলাফ রুখে দাঁড়ান�ো
প্রথম এবং সফল ভারতীয় শাসক, যিনি ক্রান্তির স্ফুলিঙ্গ
জালিয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুরও প্রায় ৭৭
বছর আগে, সিভাগাঙ্গাইয়ের সেই রানি ভেলু নাচিয়ারের
দলিত সেনানেত্রী- কুইলি। ভারতের ইতিহাসে অবহেলিত
এই মহিয়সীই মানব-ব�োমার প্রথম নিদর্শন।
আরক�োট নওয়াবের পুত্র ও ইংরেজদের য�ৌথ আক্রমণে
স্বামীহারা হয়ে যখন রানি কন্যা সহ ডিন্ডিগুলে গা
ঢাকা দেন, তখনই তাঁর পরিচয় হয় অসামান্য সাহসী
কুইলির সঙ্গে। ছ�োট্ট বয়স থেকে মা’হারা কুইলি তাঁর
চাষী বাবার কাছে নিজের মায়ের অদম্য সাহসের কথা
শুনতে শুনতে বড় হন। তাঁর বাবা রানির চর হিসেবে
কাজ করার সু বাদে কুইলির সঙ্গে রানি ভেলুর সু সম্পর্ক
তৈরি হয়। কুইলির সাহসী স্বভাব ও গুণে মুগ্ধ হয়ে
তাঁকে নিজের মেয়ের মত�োই ভালবাসতে শুরু করেন
রানি ভেলু। রানির প্রাণ একাধিকবার রক্ষা করেন কুইলি
এবং ক্রমেই তাঁর খুব কাছের একজন হয়ে ওঠেন।
তাঁকে নিজের দেহরক্ষী হিসেবে নিযু ক্ত করেন রানি।
পরে মহিশুরের সুলতান হাইদার আলির সাহচার্যে রানি
তাঁর প্রাসাদে সসম্মান ঠাই পান এবং নতুন করে গড়ে
ত�োলেন এক অতিশক্তিশালী সৈন্যদল। তাঁর সেনাপতি
হন কুইলি। তাঁরই উপদেশ ও পরিকল্পনায় ১৭৮০ সালে
ব্রিটিশদের উপর আক্রমণ করতে প্রস্তুত হন রানি ভেলু।
কুইলি জানান যে নবরাত্রি উপলক্ষে সিভাগাঙ্গাইয়ের দুর্গে
মেয়েদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকছে না। ছদ্মবেশে রানির
সেনা ফল ও ফুলের ঝুড়িতে অস্ত্র লুকিয়ে নিয়ে দুর্গে
ঢুকে পড়ে। তাঁদের আচমকা আক্রমণে হতভম্ব হয়ে যায়
ইংরেজরা। কুইলি জানতেন ব্রিটিশদের সংগ্রহ করা অস্ত্র
ক�োথায় লুকন�ো ছিল। সুয�োগ বুঝে জ্বলন্ত প্রদীপ থেকে
ঘি নিয়ে সারা গায়ে মেখে ফেলেন তিনি। স�োজা ঢুকে
যান অস্ত্রকক্ষে। নিজের শরীরে আগুন লাগিয়ে তছনছ
করে দেন সবকিছু। নিরস্ত্র সাহেবদের কুপ�োকাত
করতে আর বেগ পেতে হয় না রানিকে। কুইলির প্রাণ
ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে রানি ভেলু নাচিয়ার ফিরে পান
তাঁর হারান�ো সম্মান ও রাজত্ব। এটাই কিন্তু স্বাধীনতা
পেতে তরান্বিত করে।
তামিল নাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জয়ললিতা কয়েক
বছর আগে শিভাগাঙ্গাইয়ে এই বিদুষীর সম্মানে এক
স্মারক স্থাপন করলেও আজ খুব কম মানুষই জানেন
কুইলির নাম। তবে যারা জানেন, তাঁরা কুইলি নয়,
বীরথালাপথী বা বীরামাঙ্গাই বলেই সম্বোধন করেন।
কারণ কুইলির মত�ো অসামান্য বীর নারীর ত�ো
একটিমাত্র পরিচয়ই হতে পারে- বীরত্ব।

মদনলাল ঢিংরা

পরিবারের এক উপেক্ষিত ও অস্বীকৃত সন্তান যাকে
কাছের মানুষরা দূ রে ঠেলে দিলেও মাতৃভূ মী সাগ্রহে
নিজের বুকে টেনে নিয়েছে। ১৮৮৩ সালে অমৃ তসরের
এক উচ্চবৃ ত্ত পাঞ্জাবী পরিবারের ষষ্ঠ পুত্র হিসেবে তাঁর
জন্ম। অমৃ তসরে পড়ার পর তিনি লাহ�োর গিয়ে পড়াশুনা
শুরু করেন। সেখানেই তাঁর দেশভক্তির হাতেখড়ি।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

স্বাধীনতার চেয়েও স্বরাজ ও স্বদেশীর ভাবনাই তখন মনে
মনে বিদ্রোহের আগুন জালাচ্ছে। দেশের দারিদ্র নিয়ে
চিন্তিত এই যু বক বুঝতে পারেন যে সব কিছুর মূ লেই
রয়েছে উড়ে এসে জুড়ে বসা এই সাহেবরা।
১৯০৬ সালে বাকি ভাইদের মত�োই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে
তিনিও পাড়ি দেন লন্ডন। সেখানকার ইন্ডিয়া হাউসে
নিয়মিত ম�ৌলবাদী বৈঠক বসত। অচিরেই মদনলাল
তাতে য�োগ দিয়ে ফেলেন। সেখানে বিনায়ক দাম�োদর
সাভরকরের দ্বারা বেশ প্রভাবিত হন। পরে ইন্ডিয়া হাউস
থেকে সরে এসে তিনি য�োগ দেন ট�োটেনহ্যাম ক�োর্ট
র�োডের শুটিং রেঞ্জে। তাঁর মনে হত্যা প্রবন চিন্তাধারা
বাসা বাঁধতে শুরু করে। তিনি সাভরকর ও তাঁর ভাই
গণেশ দ্বারা পরিচালিত অভিনব ভারত মন্ডল নামের এক
গ�োপন সঙ্ঘের সদস্যপদ গ্রহন করেন। গত বছর বঙ্গ
বিভাজনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় ইতিমধ্যেই ভিতর ভিতর
ফু সছিলেন তাঁরা। তিনি ভারতের ভাইসরয় জর্জ কার্জন
ও বাংলার প্রাক্তন গভার্নর বাম্পফিল্ড ফুলারের হত্যার
পরিকল্পনা করেন। তবে সময়ের বিচ্যুতির কারণে তা
বিফল হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই, তাঁর রাজনৈতিক মন�োভাব
ও কার্যকলাপের ঘ�োর বিপক্ষে থাকায় তাঁকে প্রকাশ্যে
আইনত ত্যাজ্য করেন সেই সময়ে অমৃ তসরের চিফ
মেডিক্যাল অফিসার ও তাঁর বাবা ডাঃ গিত্তা মল।
১ জুলাই ১৯০১, মদনলাল হাজির হন ইম্পেরিয়াল
ইনস্টিট্যুটে। উপলক্ষ্য, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল
অ্যাস�োসিয়েশনের বার্ষিক অনুষ্ঠান। গিজ গিজ করছে
ভারতীয় ও ইংরেজরা। মদনলালের টার্গেট তাঁর বাবার
খুব কাছের মানুষ, কার্জন উইলি। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির
একজন প্রভাবশালী কূটনীতিজ্ঞ, লেফটন্যান্ট কর্নেল
উইলি দুই সাভরকর ভাই ও তাঁদের সহয�োগীদের বিষয়ে
গ�োপনে খ�োঁজ খবর নিচ্ছিলেন। সস্ত্রীক হল থেকে বের
হওয়ার সময় সরাসরি স্যার উইলির মুখে ৫টি গুলি
ছ�োড়েন মদনলাল। চারটি লক্ষভেদ করে এবং অন্য
গুলিতে উইলির রক্ষা করতে চাওয়া এক পারসি ডাক্তার
কাওয়াস লালকাকার প্রাণ কেড়ে নেয়।
এই ঘটনার পর মদনলাল অবিলম্বে অ্যাত্মহত্যা করার
চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা
হয়। তাঁকে আদালতে পেশ করা হলে তিনি নিজের জন্য
ক�োনও উকিল নেন না। তাঁর কথা, তিনি যা করেছেন

দেশের জন্য এবং ব্রিটিশ সরকারের হাতে খুন হওয়া
তাঁর অসংখ্য দেশবাসীর জন্যই করেছেন। তাঁর না ছিল
ক�োনও অ্যাক্ষেপ, না ছিল ক�োনও ভয়। ১৭ অগস্ট
১৯০৯, মাত্র ২৫ বছর বয়সে, তাঁর ফাঁসি হয়ে যায়।
পরিবার বহিষ্কৃ ত এই বীর ভারত সন্তানকে সাভরকরের
হাতে তুলে না দিয়ে তাকে হিন্দু ধর্মের সৎকার থকে
বঞ্চিত করে ব্রিটিশ সরকার। তাঁকে তাঁরা কবর দেন।
মৃ ত্যুর ৬৭ বছর পর, ততকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা
গান্ধীর তত্বাবধান, মদনলাল ঢিংরার ছাই তাঁর কবরের
মাটি ভারতে এসে পৌঁছ�োয়। অথচ এবারও পরিবারের
উপেক্ষাই জ�োটে এই বীর শহিদের কপালে। তাঁর
শেষকৃত্য সারে ভারত প্রশাসন। তাঁকে সম্মান জানাতে
১৯৯২ সালে ভারত সরকার একটি প�োস্টাল স্ট্যাম্পও
প্রকাশ করে। অথচ বংশানুক্রমে এত বছর অতিক্রম
করেও এই মহান ও হতভাগা সু পুত্রকে আজও উপেক্ষা
ও অস্বীকার করে আসছে পাঞ্জাবের সেই ঢিংরা
পরিবার।
আমি ভয় করব না ভয় করব না...
অকুত�োভয়। জীবন প্রতি মুহূর্তে মরণের হাত ধরে চলে।
কিন্তু তাঁকে রুখবে সাধ্য কার? এ বিপ্লবী যে ব্রিটিশের
ত্রাস।

বিপ্লবী চন্দ্র শেখর আজাদের ভয়ে কেন
কাঁপত ব্রিটিশ বাহিনী, জেনে নিন

২৩শে জুলাই এমন একজন বিপ্লবীর জন্মদিন; যাকে
শুধু জীবিত অবস্থায় নয়; মৃ ত অবস্থাতেও ভয় পেত
ব্রিটিশ বাহিনী। কদিন আগেই গেল চন্দ্রশেখর আজাদের
অগস্ট, ২০২১
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প্রথম কথা
১১৫ তম জন্মবার্ষিকী। বলা হয় ব্রিটিশরা চন্দ্র শেখর
আজাদকে এতটাই ভয় পেতেন যে; যে গাছের তলায়
উনি আত্মহত্যা করেন সেই গাছটিও কেটে ফেলা হয়।
আজাদ হিসাবে পরিচিত; চন্দ্রশেখর আজাদ একজন
ভারতীয় বিপ্লবী। যিনি; রাম প্রসাদ বিসমিলের মৃ ত্যুর
পর ‘হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাস�োসিয়েশন’কে পুনরায়
গঠিত করেছিলেন ‘হিন্দুস্তান স�োশ্যালিস্ট রিপাবলিকান
আর্মি’ নামে।
ভারতে সর্বাধিক সু পরিচিত মুক্তিয�োদ্ধাদের মধ্যে
একজন হলেন চন্দ্রশেখর আজাদ। মধ্যপ্রদেশের
আলিরাজপুর জেলার ভাওরা গ্রামে ১৯০৬ সালের ২৩
জুলাই আজাদের জন্ম হয়। মাত্র ১৫ বছর বয়েসে য�োগ
দেন অসহয�োগ আন্দোলনে। সেই প্রথম গ্রেপ্তার হওয়া
দেশের কাজে।
আজাদ তরুণ বিপ্লবী মনম�োহননাথ গুপ্তের মাধ্যমে
রাম প্রসাদ বিসমিলের সংস্পর্শে আসেন। বিপ্লবী
জীবন শুরু সেই সময় থেকেই। হিন্দুস্তান রিপাবলিকান
অ্যাস�োসিয়েশনের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে শুরু
করেন।
বেশিরভাগ তহবিল সংগ্রহ করা হত�ো; সরকারি সম্পত্তি
ডাকাতির মাধ্যমে। কংগ্রেসের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও
মতিলাল নেহরু নিয়মিত আজাদকে সমর্থন করতেন ও
অর্থ প্রদান করতেন। জানা যায়, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে
হাজির হওয়ার পরে তিনি তার নাম “আজাদ”; তার
পিতার নাম “স্বাধীনতা” এবং তার বাসস্থান “জেল”
বলেছিলেন। সেই দিন থেকে তিনি মানুষের মধ্যে
চন্দ্রশেখর আজাদ নামে পরিচিত হন।
উর্দুতে ‘মুক্ত’ অর্থ হিসাবে; তিনি শেষ নাম আজাদ
গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশ পুলিশকে প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন যে, তারা তাঁকে জীবিত ধরতে পারবে
না। তাই ধরা পরে গেলে তিনি আত্মহত্যা করেন।
১৯২৫ সালে কাক�োরি ট্রেন ডাকাতির পর তিনি খুব
জনপ্রিয় হন। ১৯২৮ সালে সহকারী সু পারেনটেনডেন্ট
সান্ডারসকে হত্যা করেন তিনি।
১৯৩১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদে আলফ্রেড
পার্কে চন্দ্রশেখর আজাদ মারা যান। সেই পার্কে তিনি
নিজেকে এবং সু খদেব রাজকে রক্ষা করার জন্য আহত
হন। সেইদিন সু খদেব রাজা পালিয়ে যেতে পারলেও
তিনি পারেননি। শেষ বুলেট দিয়ে নিজেকে হত্যা
করেছিলেন তিনি। স্বাধীনতার পর আলফ্রেড পার্কের
নাম বদল করে চন্দ্র শেখর আজাদ পার্ক রাখা হয়। তাই
চিরকাল ব্রিটিশ প্রশাসন ওঁকে ভয় পেয়ে এসেছে। মৃ ত্যুর
পরেও ওঁর নামেই তাঁদের ভয়।

নাহি ভয় নাহি ভয়...

তাঁরা জীবন সর্বস্ব দিয়ে দেশকে দেশে ফিরিয়ে দিয়ে
গেছেন। সেইসব মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশ রক্ষার
দায়ভার তুলে দিয়ে গেছেন পরের প্রজন্মের বলিষ্ঠ
হাতে। তাই ত�ো আজ স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও নানা
ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে, মাথা উঁচু করে উড়ছে তিরঙ্গা।
বছরের পর বছর ভারতের অর্জিত স্বাধীনতার রক্ষা
করে আমাদের অভয় দিয়ে চলেছেন এই দেশের অদম্য
ও অকুত�োভয় সন্তানরা। আসুন শ্রদ্ধা জানাই প্রচারের
আড়ালে থাকা এমনই দুই য�োদ্ধাকে।
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ক্যাপটেন জিন্টু গ�োগ�োই

বহুদিন পর ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল বাড়ির ছেলে। সদ্য
১২ দিন আগেই দীর্ঘ সময়ের বান্ধবী অঞ্জু পরাশরের
সঙ্গে হয়েছিল এঙ্গেজমেন্টও, সামনেই তাঁদের বিয়ে।
সবার সঙ্গে ভাল করে মেলামেশা করে ওঠার আগেই
ডাক এল ফিরে যাওয়ার। পরিবার নয়, প্রেম নয়, এখন
শুধু ই দেশ। আজ তাঁর জন্মভূ মির তাঁকে প্রয়�োজন।
কারগিলে ভীষণ যুদ্ধ বেঁধেছে। ভারত ও পাকিস্তানের
যুদ্ধ। এই ডাকে সারা না দিয়ে থাকা যায় নাকি? অগত্যা,
সু খ-আহ্লাদের হাতছানি এড়িয়ে, উর্দি গায়ে বাড়ি থেকে
বিদায় নিল ২৯ বছরের অহমিয়া জওয়ান, ক্যাপটেন
জিন্টু গ�োগ�োই। কেই বা জানত এই তাঁর শেষ বিদায়?
ইন্ডিয়ান এয়ার ফ�োর্সের প্রাক্তন অফিসারের সু পুত্র জিন্টু
গ�োগ�োই-এর জন্ম হয় আসামের গ�োলাঘাট জেলায়। ছ�োট
থেকেই তাঁর লক্ষ স্থির, ইন্ডিয়ান আর্মি। হলও তাই।
গাঢ়�োয়াল রাইফেলস রেজিমেন্ট হয়ে উঠল তাঁর স্বপ্নের
চাবিকাঠি। কিন্তু স্বপ্নপূ রণ তখনও বাকি। সকাল-সন্ধ্যে
চারিদিকে শুধু ই গুলি ও ব�োমার কান ফাটান�ো শব্দ, চ�োখ
অন্ধ আর দম বন্ধ করা চাক চাক ধ�োঁয়া। তারই মধ্যে
মনের ভিতর টগবগ করে ফুটতে থাকা দেশপ্রেম ও
র�োমাঞ্চ নিয়ে অধীর অপেক্ষায় তাকিয়ে এক দল যু বক।
এক হাতে বন্দুক আরেক হাতে প্রাণ নিয়ে তাঁরা প্রমাদ
গুনছে সেই সু বর্ণ সুয�োগের। শত্রুকে ধূ লিসাৎ করে যা
নিজের তা কেড়ে আনার।
২৯ জুন ১৯৯৯-এর রাত। শেষ পর্যন্ত ক্যাপটেন জিন্টু ্র
নেতৃত্বে কয়েকজনের একটি ছ�োট্ট দল দায়িত্ব পেল
এগিয়ে যাওয়ার। লাইন অফ কন্ট্রোলের কাছে, ন্যাশনাল
হাইওয়ে সংলগ্ন বাটালিক এলাকার কালা পাথরকে পাক
সেনার হাত থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার গুরুদায়িত্ব। রাতের
অন্ধকার, খাড়াই পাহাড়ের চড়াই-উতরাই, তুষারপাত,
হাড় হিম করা ঠান্ডা আর অক্সিজেনের অভাব। ক�োনও
কিছুই দমাতে পারেনি সেই বীর বিক্রমদের। সমস্ত
প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে তাঁরা অনেকটাই উঠে যেতে
সক্ষম হলেও অচিরেই পাক সেনার নজরে পড়ে যান।
তাঁদের চার দিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়। ক্যাপটেন
গ�োগ�োইকে আত্মসমর্পণের সুয�োগ দেয় শত্রুরা। আসলে
তারা তখনও ঠিক চিনে উঠতে পারেনি মুখ�োমুখি দাঁড়িয়ে
থাকা ভারতবর্ষের এই ল�ৌহমানবদের। শত্রুদের কাছে
মাথা নত করে প্রাণরক্ষা করার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁরা
বীর, শেষ নিঃশ্বাস অবধি হাড্ডাহাড্ডি লড়ে শহিদ

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

হওয়াই ছিল জিন্টু গ�োগ�োই ও তাঁর দলের সিদ্ধান্ত।
‘বদরি বিশাল লাল কি জয়’-এর হুঙ্কার দিয়ে জিন্টু
সরাসরি এগিয়ে গেলেন পাক সেনার সামনে। একা
হাতে দুই পাক সৈনিককে মারলেন। কিন্তু ঠিক তখনই
অন্যদিক থেকে আসা মেশিন গানের অসংখ্য গুলি
ঝাঝরা করে দিল জিন্টুর শরীর। বুকে-পেটে একাধিক
গুলির আঘাত নিয়ে রক্তাক্ত শরীরে মরণাপন্ন জিন্টুকে
তাও দমান�ো সম্ভব হয়নি। সম্বিৎ হারান�ো পর্যন্ত লড়ে
গেলেন অদম্য এক ভারতীয় জওয়ান। ৩০ জুন ১৯৯৯,
মৃ ত্যুর ক�োলে ঢলে পড়লেন ২৯ বছরের এই কারগিল
নায়ক। হ্যাঁ, নায়কই ত�ো। কালা পাথর জয়ের মুহূর্তটি
তিনি চ�োখে দেখে যেতে পারেননি ঠিকই, তবে এই
মুহূর্তটি নিশ্চিত করে গেলেন। তাঁর আক্রমণের ফলেই
পরবর্তীতে কালা পাথরের পয়েন্ট ৫২৮৫ জয় করা সম্ভব
হয়েছিল।
বাড়ি ফেরা হল না বাড়ির ছেলের। হল না তাঁর বিয়ে।
বাড়ি এল স্বজন হারান�ো বুক ফাটা কান্না আর তিরঙ্গায়
ম�োড়া এক রাশ গ�ৌরব। ১৫ অগস্ট ১৯৯৯, অপারেশন
বিজয়ের সাফল্যের অন্যতম নায়ক হিসেবে মরণ�োপরান্ত
বীর চক্রে সম্মানিত করা হয় ক্যাপটেন জিন্টু
গ�োগ�োইকে। তাঁর ব্যাটেলিয়ানকে দেওয়া হয় ‘বাটালিক’
সম্মান। আজ প্রতি বছর আসামের গ�োলাঘাটে, ক্যাপটেন
গ�োগ�োইয়ের পরিবার ও কিছু সহৃদয় মানুষের উদ্যোগে,
তাঁর স্মারকে ফুল দিয়ে, তাঁকে সম্মান জানান�ো হয় তাঁর
জন্মদিন, মৃ ত্যুদিন ও কার্গিল দিবসে।

কারণ এই অঞ্চলটি দখল করতে পারলে তাঁদের পক্ষে
শ্রীনগর বিমানঘাঁটিকে অধিকারে নেওয়া খুবই সহজ হয়।
১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮- ভারতের ৫০ টি প্যারা ব্রিগেড
ন�ৌশেরার উপর আক্রমণ করে দখল জমিয়ে নেওয়ায়
পাক সেনাকে হতাহতের ফলে তখনকার মত�ো পিছু
হটে যেতে হয়। কিন্তু ঠিক ৬ ফেব্রুয়ারি তারা ঘুরে এসে
তৈনধার ও আশে পাশের পাহাড়গুল�োর পিকেটগুলির
উপর নির্মমভাবে গুলি ও ব�োমার বৃ ষ্টি শুরু করে দেয়।

নায়েক জদু নাথ সিংহ

এক গরীব চাষীর আট সন্তানের একজন। এই ছিল
তাঁর প্রথম পরিচয়। মাঠে চাষ করতে করতে গ্রামের
স্কুলে পেয়েছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা। সেটাই ছিল তাঁর
পুঁজি। আর তাঁর অহঙ্কার- সুঠাম শরীর ও কুস্তি বিদ্যা।
গ্রামের অসৎ মানুষগুল�োকে সায়েস্তা করতে তাই যথেষ্ট
ছিল। ১৯১৬ সালের ২১ নভেম্বর, উত্তর প্রদেশের
শাহজাহানপুর জেলায় জন্মান�ো জদু নাথ সিংহের শেষ
পরিচয় হল পরম বীরচক্র বিজেতা নায়েক জদু নাথ
সিংহ!
মনের ভিতর দেশ সেবার অদম্য ইচ্ছে নিয়ে ২১
নভেম্বর ১৯৪১-এ তাঁর ২৫ তম জন্মদিনেই ভর্তি হলেন
ফতেহগড়ের রেজিমান্টাল সেন্টার-এ। চলল হাড় ভাঙা
মিলিটারি ট্রেনিং। প্রশিক্ষণ শেষে যু ক্ত হলেন ১ রাজপুত
বা রাজপুত রেজিমেন্টের সঙ্গে। ৬ বছরের মধ্যে নিজের
অসামান্য সাহস ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে হয়ে উঠলেন
ল্যান্স নায়েক। ইতিমধ্যেই তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও
সফলভাবে অংশগ্রহণ করেন। পদ�োন্নতির হাত ধরেই
চলে এল তাঁর দেশভক্তি ও বীরত্ব পরীক্ষার চরম
সুয�োগ। তৈনধারের যুদ্ধ। বিপক্ষে সদ্য আবির্ভূত দেশ ও
ভারতের পরম শত্রু- পাকিস্তান।
১৯৪৭ সাল, অনধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরকে দখল করার
উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে পাকিস্তান। যুদ্ধে সাহায্য চেয়ে
ভারতের অধিনস্ত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন জম্মু ও
কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিংহ। ২৮ অক্টোবর, ১৯৪৭পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘ�োষণা করে ভারত। পাকিস্তান
সব দিক থেকেই হামলা চালায়। তবে তাঁদের বিশেষ
দৃ ষ্টি ছিল ন�ৌশেরা এলাকার তৈনধার সেতুবন্ধের উপর।

২ নম্বর পিকেটের দায়িত্বে ছিলেন নায়েক জদু নাথ
সিংহ। শত্রুর তুলনায় তাঁদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম।
অথচ তাঁরা শত্রুকে এমন ম�োকাবিলা ও বিভ্রান্ত করেন
যে পাক সেনা পিছু সরতে বাধ্য হয়। জদু নাথের চার
জন সহয�োদ্ধা ইতিমধ্যেই প্রাণ হারালেও দলের বাকি
আহত সৈনিকরা পূ র্ণ শক্তি দিয়ে প�োস্ট রক্ষা করতে
থাকেন। শত্রু সেনা দ্বিতীয় বার হানা দেয়। জদু নাথের
দল এবারও একই পরাক্রমের পরিচয় দিতে থাকে।
আবারও জয় হয় তাঁদেরই। তবে একে একে সবাই
শহীদ হন, বেঁচে থাকেন একা এবং একা নায়েক জদু
নাথ সিংহ। তাতে কী? তিনি ত�ো একাই একশ�ো! তাই
তৃতীয় আক্রমণ হলে স্থান বদলে বদলে মৃ ত সৈনিকদের
হয়ে কখনও স্টেন গান ত�ো কখনও ব্রেন গান চালিয়ে
পাক সেনাকে ব�োকা বানাতে থাকেন তিনি। তাঁর দল
বলতে যে এখন তিনি একাই, তা জানতে পারলে
শত্রুর চ�োখে ভারতের সেনা দুর্বল বলে মনে হবে। তা
হতে দিতে নারাজ জদু নাথ আহত অবস্থায় একাই
শত্রু বাহিনীর সঙ্গে লড়ে গেলেন শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত।
ডাকাবুক�ো জদু নাথের এহেন পরাক্রম দেখে স্তম্বিত পাক
সেনা এবারও পিছু হটতে বাধ্য হয়। তবে যেতে যেতে
তাঁদের দুটি বুলেট এই বীরের মাথা ও বুক ভেদ করে
যায়। নিভে যায় ভারতের এক উজ্জ্বল প্রদীপ। মৃ ত্যুর পর
দেশের সর্বোচ্চ বীরত্ব সম্মান-পরম বীর চক্রে শ্রদ্ধাঞ্জলি
জানান�ো হয় তাঁকে। ভারত ইতিহাসে এই সম্মান অর্জন
করা দ্বিতীয় ভারতীয় হলেন শহীদ জদু নাথ সিংহ
নায়েক।
অগস্ট, ২০২১
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সুস্থ
থাকতে
সুস্থ
রাখতে
18 অগস্ট, ২০২১
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হিম�োগ্লোবিন কমে
যাওয়া ভাল�ো নয়
ছ�োটবেলা থেকেই ইউমিনিটি
তৈরি করা দরকার
পারকিন্সনস নিয়ে
ভাবার সময় এসেছে এখন
জমিয়ে চা খান। পাতাটা ফেলবেন
না। অনেক কাজে লাগবে

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

আর�োগ্য

হিম�োগ্লোবিন
কম?
বেশ চিন্তার
ব্যাপার...
রক্তের

প্রধান দুটি উপাদান। রক্তক�োষ ও
রক্তরস। ল�োহিত রক্তকণিকায় থাকে হিম�োগ্লোবিন
নামের রঞ্জক পদার্থ, যা দেহের বিভিন্ন ক�োষে
অক্সিজেন সরবরাহ করে। তাই হিম�োগ্লোবিন কমে
গেলে সারা শরীরে দেখা দেয় বিরূপ প্রতিক্রিয়া।
আর রক্তে হিম�োগ্লোবিন কমে যাওয়ার নাম হল�ো
অ্যানিমিয়া বা রক্তশূ ন্যতা। সারা দেশে মহিলাদের
মধ্যে উদ্বেগজনক ভাবে বাড়ছে রক্তাল্পতার সমস্যা।
পুরুষেরাও কম-বেশি এই র�োগের শিকার হন।
ডাক্তারি পরিভাষায় একে অ্যানিমিয়া বলে। আমাদের
দেহের সঠিক অনুপাতে সমস্ত ভিটামিন, খনিজ
এবং পুষ্টি প্রয়োজন। এই সমস্ত পুষ্টিদায়ক পদার্থ
যা খাদ্যের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। রক্তের মধ্যে
হিম�োগ্লোবিনের পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে নীচে
নেমে গেলে সেটাই রক্তাল্পতা। ব্যক্তি বিশেষে আলাদা
হলেও শরীরে স্বাভাবিকভাবে রক্তে ল�োহিত কণিকার
পরিমাণ হল— পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৩.৮ থেকে ১৭.২
গ্রাম/ ডেসিলিটার। মহিলাদের ১২.১ থেকে ১৫.১ গ্রাম/
ডেসিলিটার।

হিম�োগ্লোবিন কী?

রক্তের মাধ্যমে পুর�ো দেহে অক্সিজেন ও বিভিন্ন
পুষ্টি উপাদান পরিবাহিত হয়ে থাকে। রক্তের তিনটি
কণিকার মধ্যে ল�োহিত কণিকায় থাকে বিশেষ

রক্তক�োষে ল�ৌহসমৃদ্ধ
একধরনের প্রোটিন,
যার প�োশাকি নাম
হিম�োগ্লোবিন। এটি
শরীরে অক্সিজেন
পরিবহনে সাহায্য করে।
সু স্থ জীবনযাপনে রক্তে
হিম�োগ্লোবিনের মাত্রা
সঠিক থাকা প্রয়�োজন।
কিছু খাবার খেয়ে রক্তে
হিম�োগ্লোবিনের মান
ঠিক রাখা যায়। এছাড়া
ত�ো আছেই চিকিৎসা,
ওষুধ...! লিখছেন
শুভলক্ষ্মী চ্যাটার্জি

ধরনের আয়রন, যাকে বলা হয় হিম�োগ্লোবিন। এই
হিম�োগ্লোবিনের প্রধান কাজ হল�ো ধমনী থেকে দেহের
সব স্থানে অক্সিজেন সরবরাহ করা।

হিম�োগ্লোবিনের ঘাটতি কেন হয়?

হিম�োগ্লোবিনের অভাব শরীরের একটি সাধারণ
সমস্যা। শরীরের চাহিদা অনুযায়ী ভিটামিন এবং
খনিজের অভাব হলেই দেখা দেয় হিম�োগ্লোবিনের
ঘাটতি। ছ�োট-বড় সবার শরীরেই হিম�োগ্লোবিনের
ঘাটতি দেখা দিতে পারে
যদি গর্ভবতীরা অপুষ্টির শিকার হন এবং
হিম�োগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়; তাহলে পরিস্থিতি
আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। হিম�োগ্লোবিনের অভাবে রক্ত
প্রবাহে রক্তের ক্ষয় হয়। শরীরে অতিরিক্ত অক্সিজেনের
অভাবে শরীরে শক্তির অভাব হয়। ফলে ব্যক্তি অজ্ঞান
হয়ে পড়েন।
এ ছাড়াও শ্বাসকষ্টের ঝুঁকি থাকে। শরীরে
হিম�োগ্লোবিনের অভাবে ত্বক হলুদ হয়ে যেতে পারে।
অনেক ক্ষেত্রে, ডাক্তার আয়রনের ঘাটতির জন্য নির্দিষ্ট
ওষুধের ড�োজ লেখেন। হিম�োগ্লোবিনের ঘাটতি ক�োনও
র�োগের লক্ষণ নয়।
হিম�োগ্লোবিনের অভাব শুরু হয়; যখন শরীর সঠিক
পরিমাণে প্রোটিন পায় না। সাধারণত গর্ভবতী,
তাদের শরীরের হিম�োগ্লোবিনের মাত্রা কমে যায়।
অনেক ক্ষেত্রে নিন্মোক্ত শারীরিক সমস্যার কারণে
অগস্ট, ২০২১
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হিম�োগ্লোবিনের ঘাটতি হতে পারে।
ক্যান্সার, আয়রনের অভাব, লিউকোমিয়া, সির�োসিস,
এইডস, একাধিক মেল�োমা, লিম্ফোমা, জিনগত
অস্বাভাবিকতা, ক্ষত থেকে রক্তপাত, মহামারিতে
অতিরিক্ত রক্তপাত, নিয়মিত রক্তদাতা, পেটের
আলসার, পেটের ক্যান্সার, অর্শ্বর�োগ, বক্র ক�োষ
রক্তাল্পতা, ভিটামিনের অভাব, হাইপ�োথাইরয়েডিজম,
হেম�োলাইটিস, মূ ত্রাশয় থেকে রক্তপাত।

হিম�োগ্লোবিনের ঘাটতিতে শরীরে যেসব
লক্ষণ দেখা দেয়

মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট, মাথা ঘ�োরা, ব্যায়াম করতে
অক্ষমতা, খিটখিটে মেজাজ, ক্লান্ত ব�োধ করা,
মনঃসংয�োগের অভাব, দুর্বল লাগা, হাত পা ঠান্ডা
হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। চ�োখ-মুখ ফ্যাকাশে মনে হওয়া,
অবসাদ, চ�োখে ঝাপসা দেখা, মুখে-ঠ�োঁটে ঘা ইত্যাদি
রক্তশূ ন্যতার সাধারণ লক্ষণ। রক্তশূ ন্যতার মাত্রা তীব্র
হলে শ্বাসকষ্ট, বুকে চাপ লাগা এমনকি হার্ট ফেলিউরও
হতে পারে। রক্তশূ ন্যতা সন্দেহ করা হলে রক্তের
একটি কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করা জরুরি। এটি দেখে
হিম�োগ্লোবিনের মাত্রা ও ল�োহিত কণিকার পরিমাণ,
আকার, রঞ্জক পদার্থের ঘনত্ব ও মান সম্পর্কে ধারণা
পাওয়া যায়। একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক আরবিসি
ইনডেক্স দেখে রক্তশূ ন্যতার কারণ অনুমান করতে
পারেন। তবে প্রকৃত কারণ শনাক্ত করার জন্য পরে
অন্যান্য পরীক্ষারও প্রয়�োজন হয়।

হিম�োগ্লোবিনের অভাব নির্ণয় করার উপায়
হিম�োগ্লোবিনের অভাব নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসকরা
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বিভিন্ন পরীক্ষা করার পরামর্শ দেন। নিন্মোক্ত কয়েকটি
পরীক্ষার মাধ্যমে রক্তে হিম�োগ্লোবিনের পরিমাপ
সম্পর্কে জানা যায়।
রক্ত গণনা, ভিটামিন বি-১২ এবং ভিটামিন বি-৯
পরীক্ষা করা হয়।
রক্তে আয়রনের ঘাটতির জন্য পরীক্ষা করা ও প্রস্রাব
পরীক্ষা হয়।

হিম�োগ্লোবিনের ঘাটতি চিকিৎসা?

যদি ব্যক্তির শরীরে হিম�োগ্লোবিনের ঘাটতি থাকে
তাহলে মাসে একবার তাদের ভিটামিনের ইনজেকশন
নেওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসক। এছাড়াও ওষুধ দিয়ে
থাকেন চিকিৎসকরা। ভিটামিন বি-১২ এর অভাব
হলেও হিম�োগ্লোবিনের পরিমাণ কমতে থাকে। এমনটি
হলে চিকিৎসক ভিটামিন বি-১২ এর ঘাটতি মেটাতে
ইনজেকশন দেওয়ার পরামর্শ দেন। যদি কারও
আয়রনের ঘাটতি থাকে; তাহলে এর ঘাটতি পূ রণের
পরামর্শ দেওয়া হয়। গর্ভাবস্থায় আয়রনের সঙ্গে পুষ্টির
আরও ঘাটতি হয়। এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকরা
সাপ্লিমেন্ট গ্রহণের পরামর্শ দেন। যদি খাদ্যে পুষ্টির
অভাব হয় এবং এই কারণেই হিম�োগ্লোবিনের অভাব
হয়; তাহলে খাদ্যতালিকায় পরিবর্তন আনতে হবে।
প্রয়�োজনে চিকিৎসকের পরামর্শে ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট
গ্রহণ করুন।

হিম�োগ্লোবিনের অভাব র�োধ করার উপায়
n

n

n

 ায়েটে স্বাস্থ্যকর এবং সুষম খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করা
ড
উচিত।
খাবারে আয়রন সমৃ দ্ধ খাবার বেশি গ্রহণ করা
উচিত।
যতটা সম্ভব কম চা এবং কফি পান করার চেষ্টা
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করুন। কারণ ক্যাফেইন হিম�োগ্লোবিনের স্তরকে
প্রভাবিত করে।
ভিটামিন সি যু ক্ত ফল খাওয়া উচিত। এটি শরীরের
র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে এবং
র�োগ থেকে রক্ষা করে। পেঁপে, কমলা, লেবু,
স্ট্রবেরি, গ�োলমরিচ, ব্রক�োলি, আঙুর, টমেট�ো
ইত্যাদিতে প্রচুর ভিটামিন সি থাকে।
খাদ্য তালিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন বি ১২
এবং ভিটামিন বি ৯ অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন।
ফলিক অ্যাসিড একপ্রকার ভিটামিন বি কমপ্লেক্স।
এটি লাল রক্তকণিকা তৈরিতে প্রয়�োজনীয় উপাদান।
সবুজ পাতাযু ক্ত সবজি, ভাত, শিমের বিচি, বাদাম,
কলা, ব্রক�োলিতে অনেক ফলিক অ্যাসিড পাওয়া
যায়।
আয়রনের অভাব হিম�োগ্লোবিন কমে যাওয়ার
অন্যতম কারণ। হিম�োগ্লোবিন উৎপাদনে ল�োহা
গুরুত্বপূ র্ণ একটি উপাদান। ল�ৌহসমৃ দ্ধ খাবারের
মধ্যে রয়েছে ডিম, আপেল, বেদানা, ডালিম, তরমুজ,
কুমড়ার বিচি, খেজুর, জলপাই, কিশমিশ ইত্যাদি।
হিম�োগ্লোবিন বাড়াতে বিটের রস খাওয়ার পরামর্শ
দেন বিশেষজ্ঞরা। এতে রয়েছে প্রচুর আয়রন,
ফলিক অ্যাসিড, ফাইবার ও পটাশিয়াম। এর
পুষ্টিমান শরীরের লাল রক্তকণিকা বাড়ায়। দিনে
একটি করে আপেল খেয়ে রক্তে হিম�োগ্লোবিনের
মাত্রা ঠিক রাখতে পারেন। আয়রনের উৎস আপেলে
আরও নানা প্রকার পুষ্টি উপাদান রয়েছে। প্রতিদিন
খ�োসাসহ একটি আপেল খান। অথবা সমানুপাতে
আপেল ও বিটের রস মেশাতে পারেন।

কেন হয় অ্যানিমিয়া?

নানা কারণে রক্তশূ ন্যতা হতে পারে। রক্তে হিম�োগ্লোবিন
তৈরির কাঁচামাল আয়রন কমে গেলে আয়রন
ঘাটতিজনিত রক্তশূ ন্যতা হতে পারে। এ ছাড়া ভিটামিন
বি ও ফলিক অ্যাসিডের ঘাটতি, দীর্ঘমেয়াদি র�োগ
(যেমন কিডনি বিকল), দীর্ঘমেয়াদি সংক্রমণ (যেমন
যক্ষ্মা), ক্যানসার, থাইরয়েডের সমস্যা, অস্থিমজ্জায়
সমস্যা, সময়ের আগে রক্তকণিকা ভেঙে যাওয়া,
রক্তক্ষরণ ইত্যাদি হতে পারে রক্তশূ ন্যতার কারণ।
তবে সব ধরনের কারণের মধ্যে আয়রন ঘাটতিজনিত
রক্তশূ ন্যতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। পুরুষদের
তুলনায় নারীদের মধ্যে এর হার বেশি। এতে বিরূপ
প্রভাব পড়ে শিশুর ওপর, মাতৃমৃ ত্যুর হারও যায় বেড়ে।

আর�োগ্য কথা

ছ�োট্ট স�োনা

শিশুদের র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা
বাড়াতে কী খাওয়াবেন জেনে নিন
র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আলাদা আলাদা। সবার র�োগ প্রতির�োধ
ক্ষমতা একরকম হয় না। কিন্তু প্রশ্নটা যদি শিশুদের নিয়ে হয়, তাহলে মায়েরা সারাক্ষণ শিশুদের
সু স্থ রাখতে, তাদের র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা বাড়াতে তত্পর থাকেন। এমন কিছু খাবার আছে,
যা শিশুদের র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা খুব তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে দেয়। জানাচ্ছেন তনুশ্রী দাশ
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বাচ্চাকে

মানুষ করা খুব সহজ নয়। কথায় বলে না, ওই হাতে হাতে মানুষ
হয়ে যায়। না, তা হয় না। শিশুকে লালন করতে করতেই মা-বাবা উপলব্ধি করতে
পারেন কাজটা ততটা সহজ নয়। পৃ থিবীতে নতুন আসা ছ�োট্ট শিশুটিকে প্রথমেই
পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। মায়ের সুরক্ষা বেষ্টিত গর্ভ ছেড়ে
র�োগজীবাণু ভরা পৃ থিবীর বাতাসে শ্বাস নিতে শিখতে হয়। তাই শিশুকে লড়াই করতে
হয় নানা শারীরিক সমস্যার সঙ্গে। শিশুর নাক দিয়ে সমানে জল পড়া, জ্বর, কাশি,
পেটের সমস্যা, কান ব্যথা ইত্যাদি শারীরিক সমস্যা শিশুর মা-বাবাকেও চিন্তিত এবং
উদ্বেগব্যাকুল করে ত�োলে। সু তরাং সন্তানের জন্যে, মা-বাবার দেওয়া সবথেকে মূ ল্যবান
উপহার হতে পারে, শিশুর র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে ত�োলার শক্তি।
বড়�ো, ছ�োট�ো উভয়ের মধ্যেই ইমিউনিটি অর্থাৎ র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা স্বাভাবিক ভাবেই
থাকে। শরীরে প্রতিটি ক�োষ, টিস্যু এবং শরীরের অভ্যন্তরীণ যন্ত্র শরীরে ইমিউনিটি
তৈরি করে বাইরের জীবাণুর সঙ্গে শরীরকে লড়াই করার ক্ষমতার জ�োগান দেয়। ফলে
শরীরও সু স্থ থাকে। জন্মের সময় শিশু অল্প হলেও, নিজস্ব ইমিউন ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়।
মায়ের গর্ভে থাকার সময়েই, শিশুর শরীরে মায়ের থেকে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় যা
ভবিষ্যতে শিশুর জন্মাবার পরেই তাকে পারিপার্শ্বিক র�োগ-জীবাণু থেকে লড়বার শক্তি
জ�োগায়। এই ক্ষমতা আরও শক্তিশালী হয় মায়ের দুধে। মায়ের দুধ ছাড়াও গরুর দুধও
শিশুর শরীরের সার্বিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখে।
শিশুর জন্মের এক বছর পর্যন্ত তার শরীরের নিজস্ব অ্যান্টিবডিগুলি তাকে অনেকটা
সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলির ক্ষমতা কমতে শুরু
করে। শিশুর শরীর এরপর ধীরে-ধীরে নিজস্ব অ্যান্টিবডি তৈরি করে ইমিউন ক্ষমতাকে
বাড়িয়ে তুলতে থাকে কিন্তু এটা অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। অ্যান্টিবডি তৈরি হতে
যতটা সময় লাগতে থাকে, ওই সময়ের মধ্যে শিশুর বারবার বিভিন্ন অসুখে আক্রান্ত
হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। একটু চেষ্টা করলে এই সমস্যা অনেকটা কমিয়ে ফেলা
সম্ভব।
মাতৃদুগ্ধ শিশুর ইমিউনিটি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। সাধারণত ৬ মাস থেকে ১
বছর পর্যন্ত শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে। তখন অনেক রকম অসু স্থতার হাত থেকেই সে
সুরক্ষিত থাকে এবং জীবনের পরের দিকেও নানারকম সংক্রমণ এবং অ্যালার্জির হাত

বড়�ো, ছ�োট�ো উভয়ের
মধ্যেই ইমিউনিটি অর্থাৎ
র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা
স্বাভাবিক ভাবেই থাকে।
শরীরে প্রতিটি ক�োষ,
টিস্যু এবং শরীরের
অভ্যন্তরীণ যন্ত্র শরীরে
ইমিউনিটি তৈরি করে
বাইরের জীবাণুর সঙ্গে
শরীরকে লড়াই করার
ক্ষমতার জ�োগান দেয়।
ফলে শরীরও সু স্থ থাকে।
অগস্ট, ২০২১
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ব্যালেন্সড ডায়েট
শিশুর ইমিউন
প্রক্রিয়াকে
সঠিকভাবে সক্রিয়
রাখতে সক্ষম। জিংক
এবং আয়রনের মত�ো
খনিজদ্রব্যের সঙ্গে
অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসএর মত�ো
জিনিসেরও প্রয়�োজন
শিশুর শরীরের
ইমিউন সিস্টেম-কে
সক্রিয় রাখতে।

থেকেও সে বাঁচতে সক্ষম হয়। শিশুর জন্মের পরেই ৪-৫ দিন যে হলুদ রঙের মাতৃদুগ্ধ শিশু
পান করে, তাকে ক�োল�োসট্রাম বলা হয়। এটি অ্যান্টিবডিতে পরিপূ র্ণ
এবং প্রত্যেক শিশুর জন্যেই এটি অত্যন্ত প্রয়�োজনীয়। শিশুর ডায়েটে সমতা বজায় রাখতে
হবে। ডায়েটের মাধ্যমে সবরকম পুষ্টিকর তত্ত্ব যাতে শিশুর শরীরে প্রবেশ করে সে বিষয়ে
খেয়াল রাখা প্রয়�োজন। ব্যালেন্সড ডায়েট শিশুর ইমিউন প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে সক্রিয়
রাখতে সক্ষম। জিংক এবং আয়রনের মত�ো খনিজদ্রব্যের সঙ্গে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস-এর মত�ো
জিনিসেরও প্রয়�োজন শিশুর শরীরের ইমিউন সিস্টেম-কে সক্রিয় রাখতে। কার্বোহাইড্রেটস,
প্রোটিন, ডাল, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটস, টাটকা ফল, সবুজ শাকসবজি, বাদাম, দই ইত্যাদি
শিশুর ডায়েটে থাকা আবশ্যক। প্রসেস করা প্যাকেটের খাবার শিশুকে না-খাওয়াবারই চেষ্টা
করবেন। এছাড়া বিশেষ করে খাওয়ান,
১) বাদাম- প্রত্যেক বাচ্চা বাদাম খেতে ভাল�োবাসে না। কিন্তু বাদাম তাদের শরীরের জন্য
খুবই উপকারী। বাদামে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যা শরীরের অনেক চাহিদা পূ রণ
করে। র�োজকার ডায়েটে আখর�োট, পেস্তা, খেজুর, কিশমিশ রাখলে এগুলি শিশুদের র�োগ
প্রতির�োধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। তাই শিশুদের র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা বাড়াতে অবশ্যই
প্রত্যেকদিন বাদাম এবং ড্রাই ফ্রুট খাওয়ান।
২) ডিম- ব্রেকফাস্ট হ�োক কিংবা লাঞ্চ বা ডিনার, ডিম খেতে সব বাচ্চাই খুব ভাল�োবাসে।
ডিমে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন. মিনারেল এবং প্রোটিন আছে, যা শরীরের অনেক প্রয়�োজনীয়
চাহিদা পূ রণ করে। তাই বাচ্চাদের নিয়মিত ডিম খাওয়ান। সিদ্ধ ডিম, অমলেট, ডিম ভুজিয়া
কিংবা বিভিন্ন পদে ডিম খাওয়াতে পারেন।
৩) সবুজ শাক-সবজি খেতে ক�োনও বাচ্চাই পছন্দ করে না। কিন্তু সবুজ শাক সবজি শিশুদের
শরীরের জন্য খুবই প্রয়�োজনীয় এবং উপকারী। সবুজ শাক সবজি বাচ্চাদের শরীরের র�োগ
প্রতির�োধ ক্ষমতা বাড়ায়। তাই প্রত্যেক দিনের খাবারের তালিকায় সবুজ শাক-সবজি, পালং
শাক, মেথি শাক অবশ্যই রাখবেন।
৪) দই- দইতে একধরণের উপকারী ব্যাকটেরিয়া থাকে, যা শিশুদের শরীরে র�োগ প্রতির�োধ
ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। শুধু শিশুদেরই নয়, প্রত্যেকের প্রত্যেকদিন দই খাওয়া দরকার।
বাচ্চাদের দইয়ের বিভিন্ন রেসিপি খাওয়ান, তাতে ওদের একঘেয়ে লাগবে না।
৫) ফল- প্রত্যেকদিন ফল খাওয়া দরকার। কেবল বাচ্চা নয়, প্রতিটি মানুষেরই দরকার। শুধু
আপেল, কলা কিংবা লেবু নয়, বাচ্চাদের তরমুজ, ডালিম, পিচ, আঙুর প্রভৃতি ফল খাওয়ান�োরও
অভ্যাস করুন।
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একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

বয়ঃজ্যেষ্ঠ

পারকিনসন্স
এই র�োগ
স্বাভাবিক
চলাফেরার গতি
কমিয়ে দেয়।
অগস্ট, ২০২১
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মস্তিষ্কের

এক বিশেষ র�োগ। মারণ ব্যাধিগুলির মধ্যে বর্তমানে
এটি একটি ভয়াবহ র�োগ। এই র�োগটি মূ লত নিউর�ো ডিজেনারেটিভ
বা স্নায়ুর অধঃপতনজনিত র�োগ। অ্যালজাইমার র�োগের পরে এই
পারকিনসন্স দ্বিতীয় সর্বাধিক নিউর�ো ডিজেনারেটিভ র�োগ। একটি
সমীক্ষা অনুযায়ী, সমগ্র বিশ্বে ম�োট জনসংখ্যার ১০ মিলিয়ন মানুষ
আক্রান্ত হয়েছেন এই র�োগে। মারা গেছেন কয়েক হাজার মানুষ।
আগেই বলেছি, পারকিনসন্স কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্রের সঙ্গে জড়িত
একটা দীর্ঘমেয়াদি র�োগ। যা প্রধানত শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনার
পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। ফলে ডেপ�োমাইন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই
ডেপ�োমাইন মস্তিষ্কের ক�োষ তৈরি করে। পারকিনসন্স স্নায়ু তন্ত্রের
ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা একধরনের সমস্যা যা শরীরের নিয়মিত
চলাফেরা-গতিবিধিকে প্রভাবিত করে। যা ক�োনও সময়ে ক�োনও
একটা হাতের নামমাত্র কাঁপুনি বা শিহরণ থেকে শুরু হয়। কাঁপুনি
বা শিহরণ পারকিনসন্স র�োগের পরিচিত লক্ষণ হলেও, এই সমস্যা
ছাড়াও পারকিনসন্স র�োগের জন্য শরীর শক্ত হয়ে যায় কিংবা
স্বাভাবিক চলাফেরার গতি কমে যায়। অল্প বা মধ্যবয়স্কদের তুলনায়
৬০ বছরের বেশি বয়স্ক মানুষদের মধ্যে এই র�োগের প্রভাব বেশি।
মেয়েরা কম, বরং পুরুষরাই এই র�োগে প্রভাবিত হয় বেশি।

লক্ষণ

পারসিনসন্স র�োগের লক্ষণ মানুষ বিশেষে বদলায়। সাধারণভাবে যে
সব লক্ষণ দেখা যায়,
কম্পন বা শিহরণঃ শরীরের ক�োনও একটা অঙ্গের কাঁপুনি বা
ঝাঁকুনি হয় সাধারণত হাত-পায়ে, অনেক সময়ে হাত বা আঙুলে।
চুপ করে বসে থাকার সময়ে আচমকা হাতে কাঁপুনি বা শিহরণ
ধরাই হল পারকিনসন্স র�োগের মুখ্য লক্ষণ।
চলাফেরা-গতিবিধি আস্তে হয়ে যাওয়াঃ সময়ের সাথে সাথে
এই র�োগ হাঁটাচলার ক্ষমতা এবং তার গতি কমিয়ে দেয়। ফলে
র�োজকার সাধারণ কাজ করতে সমস্যা হয়। প্রয়�োজনের তুলনায়
অনেক বেশি সময় লাগে। হাঁটবার সময়ে পায়ের স্টেপ ছ�োট হয়ে
যায় কিংবা অনেক সময়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে সমস্যা হয়।
অনেক সময়ে হয়তবা হাঁটবার সময়েই পা ঘষটে ঘষটে হাঁটতে হয়
বলে কষ্ট হয়।
পেশী অনমনীয় হয়ে যায়ঃ শরীরের যেক�োনও স্থানের পেশী শক্তঅনমনীয় হয়ে যেতে পারে। যা হাঁটাচলা বা চলাফেরা আটকে দেয়
এবং অসহ্য যন্ত্রণা হয়।
দুর্বল অঙ্গভঙ্গিমা এবং ভারসাম্যঃ পারকিনসন্স র�োগে আক্রান্ত
ল�োকেদের অঙ্গভঙ্গি বা চালচলন প্রভাবিত হতে পারে কিংবা
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ভারসাম্যে সমস্যার সম্মু খীন হতে পারে।
স্বয়ংক্রিয় গতিবিধি হারিয়ে যাওয়াঃ পারকিনসন্স র�োগে আক্রান্তদের
অবচেতন গতিবিধির ক্ষমতা কমে যায়, উদাহরণস্বরূপ, চ�োখের
পলক পড়া, হাসি বা হাঁটবার সময়ে হাতের সঞ্চালন ইত্যাদি।
কথাবার্তায় বদলঃ পারকিনসন্স র�োগিদের কথা বলতে সমস্যা হতে
পারে, যেমন ধীরে ধীরে বা তাড়াতাড়ি কথা বলা, দ�োষার�োপ করা বা
কথা বলার আগে দ�োনাম�োনা করা।
লেখার ধরনে বদলঃ আক্রান্তরা লিখতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারে
এবং অক্ষর ছ�োট হয়ে যায়।

কারণ

পারকিনসন্স র�োগের কারণ অজানা হলেও যেসব বিষয় গুরুত্বপূ র্ন
ভূ মিকা পালন করতে পারে, তা হল—
জিনঃ জিনগত কয়েকটি পরিবর্তন থেকে পারকিনসন্স র�োগ হতে
পারে। কিন্তু ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্র ছাড়া এগুল�ো বেশ লক্ষণীয়,
যেখানে পরিবারের অধিকাংশ সদস্য পারকিনসন্স র�োগ দ্বারা
আক্রান্ত।
পরিবেশগত ট্রিগারঃ নির্দিষ্ট কিছু টক্সিন বা পরিবেশগত বস্তুর
সংস্পর্শ পরবর্তীতে এই র�োগের ঝুঁকি খানিক বাড়ে।
র�োগ নির্নয়
পারকিনসন্স র�োগ নির্নয়ের জন্য বিশেষ পরীক্ষা না থাকলেও ক�োন
পরিস্থিতিতে এই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে সেটা দেখবার জন্য, কয়েক
ধরণের রক্ত পরীক্ষার পাশাপাশি বেশকিছু স্নায়বিক এবং শারীরিক
পরীক্ষাও করা যেতে পারে।
চিকিৎসা
ওষুধ পারকিনসন্স র�োগের নিরাময় করতে না পারলেও র�োগের
সমস্যার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ডাক্তারবাবু জীবনযাপনের সামান্য
কিছু পরিবর্তনের পরামর্শ দিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ প্রতিদিন
অ্যার�োবিক ব্যায়ামের অভ্যাস। ফিজিক্যাল থেরাপি, যা কিছু ক্ষেত্রে
শরীরের ভারসাম্য বাজায় রাখতে সাহায্য করে। কথা বলায়
সমস্যার সমাধানে স্পিচ-ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথ�োলজিস্টের সাহায্য নেওয়া
যেতে পারে।
ওষুধঃ ওষুধের সাহায্যে হাঁটা, চলাফেরা-নড়াচড়া এবং কাঁপুনির
সমস্যার সমাধান করা যায়। এই ওষুধগুল�ো ড�োপামাইনের বিকল্প
হতে পারে, যা আমাদের মস্তিষ্কের সঙ্কেত পাঠাবার বিশেষ ধরণের
নির্দিষ্ট রসায়নিকের (নিউর�োট্রান্সমিটার) ভূ মিকা নেয়।
এ ক্ষেত্রে চিকিৎসকের সিদ্ধান্তই চূ ড়ান্ত। অনেক ক্ষেত্রে সার্জারিরও
প্রয়�োজন হয়।
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লাইফ স্টাইল

চা-ই চা

পাতা দিয়ে আরও ২৮ কাজ
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আর�োগ্য কথা

ক্লান্তি

দূ র করতে এক কাপ চায়ের তুলনা হয়
না। তাছাড়া সেই এক কাপ চায়ে আপনি আপনার
‘ত�োমাকে’ চাইতে পারেন-ই। বিজ্ঞানীরা বলছেন,
ক্যানসার র�োধেও চায়ের উপকারিতা পাওয়া যায়।
অবশ্য এ বিষয়ে সুনিশ্চিত কিছু বলার সময় এখনও
আসেনি। তবে চায়ের কিছু উপাদান প্রাণিক�োষের
ডিএনএ সুরক্ষায় কাজ করে। এর ফলে ক্যানসারের
ঝুঁকি অনেক কমে।
চায়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডান্ট মজুত
থাকে। অ্যান্টিঅক্সিডান্ট কমায় ফ্রি-র্যাডিকালসের
বাড়বাড়ন্ত। ফলে আপনি ভিতর থেকে সু স্থ হয়ে উঠতে
আরম্ভ করেন ক্রমশ। গ্রিন টি ভাল�ো। কিন্তু যাঁরা তা
পছন্দ করেন না, বা হাতের কাছে না থাকলে খাওয়াই
যায় দুধ ছাড়া লাল চা। আছে নানা উপকার।
লিকার চায়ে উপস্থিত থাকে পলিফেনলের নানা
গ্রুপ, তার মধ্যেই পড়ে ক্যাটেচিনস, থিয়াফ্লাভিন,
থিয়ারুবিজিনস। এ সবের প্রভাবে ভাল�ো থাকে হার্টের
স্বাস্থ্য। কমে এলডিএল ক�োলেস্টেরলের পরিমাণ।
পলিফেনল ভাল�ো রাখে আপনার পেটে উপস্থিত
উপকারি ব্যাকটেরিয়ার স্বাস্থ্য। ফলে শরীর অনেক
আক্রমণের সঙ্গে লড়াই করতে পারে সহজে।
তবে চা খাওয়ার সময়েও কিছু নিয়ম অবশ্যই মেনে
চলা উচিত। প্রথমেই চেষ্টা করুন ভাল�ো মানের চা
পাতা কিনতে। সারা দিন কাপের পর কাপ চা খেলেই
কিন্তু হবে না, দিনে বড়�োজ�োর চার থেকে পাঁচ কাপ চা
খেতে পারেন। চা খেতে হবে চিনি ছাড়া, বা তা একান্ত
সম্ভব না হলে সামান্য চিনি মেশাতে পারেন। তবে
পরিমাণ যেন দিনে দু’চামচের বেশি না হয়। চায়ের
সঙ্গে যদি বিস্কিট বা ভাজাভুজি খেয়ে ফেলেন একগাদা,
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তা হলেও হবে না। অনেক সময় চিনি এবং দুধ দেওয়া
চা কিন্তু অম্বলের সমস্যা করতে পারে।
চা পানের কিছু টিপস:
১. চায়ে আছে এপিগ্যাল�োক্যাটেচিন-গ্যালেট (ইজিসিজি)
নামের একধরনের রাসায়নিক পদার্থ, যা খুব কার্যকর
অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট। ভিটামিন ‘সি’-এর চেয়ে ১০০ গুণ
বেশি ফলদায়ক। এটা ডিএনএ সেলকে এমনভাবে
সুরক্ষা দেয়, যেন ক্যানসারের প্রভাবে এর রূপান্তর না
ঘটে।
২. গ্রিন টি তুলনামূ লক ভাল�ো, কারণ এটা চা-পাতা শুধু
ভাপে সেদ্ধ করে শুকিয়ে তৈরি করা হয়।
৩. গ্রিন টির ইজিসিজি ইউর�োকিনেজ নামের এনজাইম
তৈরিতে বাধা দেয়। এই এনজাইম ক্যানসার ক�োষের
সংখ্যা বৃ দ্ধিতে সহায়তা করে।
৪. শুধু চা বেশি উপকারি। দুধ-চিনি মেশান�ো চায়ের
স্বাদ অবশ্য বেশি ভাল�ো। তবে বিজ্ঞানীরা হালকা লাল
চায়ের কথাই বেশি বলেন।
৫. চা বানান�োর সবচেয়ে ভাল�ো উপায় হল�ো, প্রথমে
জল কিছুক্ষণ ফুটতে দিন। এরপর গ্যাস থেকে নামিয়ে
গরম জলে প্রতি কাপের জন্য এক চা-চামচ করে পাতা
দিয়ে কেটলি ঢেকে রাখুন। চার থেকে পাঁচ মিনিট পর
কাপে ঢেলে নিন।
চা পান নয়, চায়ের পাতার কাজ
চা অপছন্দ করেন এমন মানুষ খুব কমই আছে। সময়
বাঁচাতে আজকাল আমরা অনেকেই টি-ব্যাগ দিয়ে চা
বানিয়ে খাই। আর চা শেষ করে ফেলে দেই ব্যবহৃত চা
পাতা বা টি-ব্যাগটি। কিন্তু আমরা জানিনা এই ব্যবহৃত
চা পাতা বা টি-ব্যাগ অনেক কাজে আসতে পারে।
যেমন চ�োখের নিচের ডার্ক সার্কেল কমাতে‚ চ�োখের
ফ�োলা কমাতে‚ ছ�োট-খাট�ো প�োড়া সারাতে এবং
মুখের দুর্গন্ধ দূ র করতে আপনি ব্যবহার করতে পারেন
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ব্যবহৃত চা পাতা বা টি-ব্যাগ। খ�োলা চা পাতা হলে
পাতলা কাপড়ে বা টিস্যুতে মুড়ে চা পাতা বেঁধে পুঁটলি
করেও ব্যবহার করতে পারেন।
বিউটি ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি আরও বহু কাজে আসতে
পারে এটি। তাই জেনে রাখা ভাল ব্যবহৃত চা পাতার
নানা ব্যবহার।
১। ক্লান্ত চ�োখকে আরাম দিতে : কাজের চাপে হ�োক বা
কম ঘুমের কারণে হ�োক, চ�োখের নিচে ফ�োলা ভাব বা
চ�োখ লাল হয়ে যাওয়া আমাদের অনেকেরই সমস্যা।
সেই সাথে কাল�ো দাগের সমস্যা ত�ো আছেই। এই
সমস্ত সমস্যা থেকে আরাম পেতে টি ব্যাগ নিন। ঠাণ্ডা
জলে ভিজিয়ে নিয়ে চ�োখের ওপর রেখে শুয়ে থাকুন
২০ মিনিট। দেখবেন চ�োখের ফ�োলা বা লাল ভাব কমে
গিয়ে কান্তি দূ র হয়েছে অনেকটাই। নিয়মিত ব্যবহার
করলে কাল�ো দাগও চলে যাবে।
২। ত্বকের প�োড়া দাগ দূ র করা : ত্বকের প�োড়া দাগ

প�োকামাকড়ের সমস্যা? ব্যবহৃত চা পাতা ধুয়ে গাছের
গ�োঁড়ায় দিয়ে রাখুন। প�োকামাকড় দূ রে থাকবে, আবার
গাছের সার হিসাবেও কাজ করবে।
৫। দুর্গন্ধ র�োধে: হাতে পিঁয়াজ বা রসুনের গন্ধ হলে
টি-ব্যাগ ঘষুন। জুত�োর বাজে গন্ধ দূ র করার জন্য টিব্যাগ জুতার ভিতরে রাখুন। এতে দুর্গন্ধ নিমিষেই চলে
যাবে।
৬। তৈলাক্তভাব দূ র করতে: গ্লাস, প্লেট বা হাঁড়ি-পাতিল
থেকে তেল চিটচিটে ভাব দূ র করতে, গরম জলে
টি-ব্যাগ দিয়ে সারারাত ভিজিয়ে রাখুন। সকালে উঠে
দেখবেন তৈলাক্তভাব কেটে গেছে।
৭। মাংস নরম করতে: চা পাতায় ট্যানিন থাকে যা
মাংস নরম করে। কাল�ো চা পাতায় কিছুক্ষণ যদি মাংস
ম্যারিনেট করে রাখা হয় তা সহজেই সেদ্ধ হয়ে যায়।
এছাড়াও সুন্দর ফ্লেভার ও য�োগ করে। চারটি টি ব্যাগ
থেকে চা পাতা বের করে নিয়ে তা জল দিয়ে ফু টিয়ে

দূ র করার জন্য অনেকগুল�ো ব্যবহৃত টি-ব্যাগ বাথটাব
কিংবা বালতির স্নানের জলে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন।
সেই জল নিয়মিত স্নানের পর গায়ে ঢাললে প�োড়া দাগ
দূ র হয়ে যাবে।
৩। চুলের যত্নে : চুলের কন্ডিশনার হিসেবেও ব্যবহার
করা যায় টি-ব্যাগ। সামান্য গরম জলে টি-ব্যাগ
ভিজিয়ে, শ্যাম্পু করার পর মাথায় দিন। এতে চুল
থাকবে ঝলমলে ও উজ্জ্বল। অথবা চুলের উজ্জ্বলতা
বাড়াতে শ্যাম্পুর মত�ো করে গ্রিন টি লাগাতে পারেন
চুলে। অথবা ব্ল্যাক টি। গ্রিন টি চুলের বৃ দ্ধি ঘটাবে আর
ব্ল্যাক টি চুল পড়ে যাওয়া ঠেকাবে। চা মাখান�োর ১৫
মিনিট পর শ্যাম্পু দিয়ে চুল ভাল�োমত�ো ধুয়ে ফেলুন।
৪। সার হিসেবে: টি-ব্যাগের চা পাতা ফুলের টবে
কিংবা গাছের গ�োড়ায় দিন। জৈবিক সার হিসেবে
দারুণ কাজ করবে এটি। গাছপালায় অনেক

ছেঁকে নিন। এরপর মাংস ম্যারিনেট করুন এবং দু
ঘন্টা রেখে রান্না করুন।
৮। ফ্রিজের দুর্গন্ধ দূ র করে: লেফট ওভার খাবার বা
শাকসবজি বহু দিন থাকলে ফ্রিজ থেকে দুর্গন্ধ বের
হয়। এই গন্ধ দূ র করতে কয়েকটা ব্যবহৃত টি -ব্যাগ
ফিজে রেখে দিন। দেখবেন নিমেষেই গন্ধ চলে যাবে।
চা-পাতা হলে টিস্যুতে মুড়ে রাখুন। ফ্রিজ থাকবে
সতেজ ও পরিষ্কার, ক�োন রকম ফ্রেশনার ছাড়াই।
এছাড়াও কয়েক ফ�োঁটা এসেনশিয়াল অয়েল ছিটিয়ে
বাথরুমে, আলমারিতে রাখতে পারেন চা-পাতা বা টি
ব্যাগ। রাখতে পারেন স্কুল কলেজে যাওয়ার কাপড়ের
ব্যাগেও।
৯। গাছে সার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন: চায়ের
মধ্যে বহু রকমের নিউট্রিয়েন্টস এবং ট্যানিক অ্যাসিড
থাকে যা মাটির ক�োয়ালিটি বৃ দ্ধি করে। এছাড়াও
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অক্সিডাইজেশনে সাহায্য করে। এর ফলে গাছের বৃ দ্ধি
ভাল�ো হয়।
১০। ওটস আর শষ্য দানায় ফ্লেভার যু ক্ত করে:
আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা দুধ দিয়ে ফু টিয়ে
ওটস বা শষ্য দানা খেতে ভাল�োবাসেন। দুধ দিয়ে
ফ�োটান�োর সময় একটা ব্যবহৃত টি ব্যাগ দুধে ফেলে
দিন। এতে সুন্দর গন্ধ বের�োবে এবং একই সঙ্গে এই
নতুন য�োগ শরীরের উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করবে।
১১। থালা বাসনের তেলতেলে ভাব দূ র করে: ন�োংরা
বাসন থেকে তেলতেলে ভাব দূ র করতে টি ব্যাগের
জুড়ি নেই। এর জন্য ন�োংরা বাসনের সঙ্গে কয়েকটা টি
ব্যাগ জলে ভিজিয়ে রাখুন। এছাড়াও বাসন থেকে সব
রকমের গন্ধও চলে যাবে।
১২। বাতাসকে শুদ্ধ করে: চায়ের মধ্যে অ্যান্টি
ব্যাকটেরিয়াল উপাদান আছে। তাই বাতাস শুদ্ধ রাখতে
টি ব্যাগ ব্যবহার করুন। কয়েকটা টি ব্যাগ ভাল�ো
করে র�োদে শুকিয়ে নিন। এর মধ্যে আপনার প্রিয়
এসেনসিয়াল অয়েল কয়েক ফ�োঁটা মিশিয়ে বাথরুমে‚
রান্নাঘরে বা যেখানে আপনার ইচ্ছা রাখতে পারেন।
১৩। মশা বা প�োকা দূ র করে: ব্যবহৃত টি ব্যাগ‚
বিশেষত তা যদি মিন্ট টি হয় তাহলে এটা প্রাকৃতিক
রেপেল্যান্টের কাজ করে। মশা‚ আরশ�োলা‚ পিঁপড়ে‚
মাকড়সা বাড়ি থেকে তাড়াতে ব্যবহৃত টি ব্যাগের
সাহায্য নিন।
১৪। লেদারের জুত�ো পরিষ্কার করতে: দামি লেদারের
জুত�ো পরিষ্কার আর দুর্গন্ধ মুক্ত রাখতে টি ব্যাগের
সাহায্য নিতে পারেন। একটা ভিজে টি ব্যাগ জুত�োর
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ওপর ভাল�ো করে ঘষতে হবে। এরপর পরিষ্কার শুকন�ো
কাপড় দিয়ে জুত�ো মুছে নিন। তারপর শু পলিশ
লাগান।
১৫। আয়না‚ কাচ ও কাঠের জিনিস চকচকে করে:
আয়না থেকে গ্রিজ বা কাঠের ফার্নিচার চকচকে করা
সবই নিমেষের মধ্যে হয়ে যায় টি ব্যাগ দিয়ে। একটা
ব্যবহৃত ভিজে টি ব্যাগ আয়না বা কাঠের ফার্চিচারের
ওপর ঘষুন। দেখবেন নিমেষে চকচকে হয়ে উঠবে।
১৬। বাসনকে রাস্ট ফ্রি করে: অনেক সময় কাঁচি‚
ছুরি বা বাসনে জং ধরে যায়। এই সমস্যা দূ র করতে
বেশ কয়েকটা ব্যবহৃত টি ব্যাগ একটা বড় পাত্রে জল
দিয়ে ফ�োটান। ফুটন্ত জলে এবার মরচে ধরা সমগ্রী
দিয়ে বেশ খানিক্ষণ ফু টিয়ে নিন। দেখবেন একদম
নতুনের মত চক চক করছে।
১৭। দাঁতের যত্নে: দাঁতের অসহ্য যন্ত্রণা কিংবা মাড়ির
রক্তপাত কমাতে ব্যবহার করতে পারেন টি-ব্যাগ। ব্যথা
বেশি হলে অবশ্যই ডেনটিস্টের কাছে যাবেন। তবে
সাময়িক যন্ত্রণা উপশমে সাহায্য করবে ঠাণ্ডা টি-ব্যাগ।
১৮। প�োকা-মাকড় ও প�োড়ার জ্বালা: প�োকা কামড়
দিয়েছে বা পুড়ে গিয়েছে ক�োথাও? একটা ব্যবহৃত
টি ব্যাগ ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে আক্রান্ত স্থানে লাগিয়ে
রাখুন। প�োকা কামড় ও প�োড়ার জ্বালা সব যন্ত্রণা
নিমিষেই শেষ হয়ে যাবে। শেভ করতে গিয়ে মুখ
কেটে গেছে? একটা ব্যবহৃত টি ব্যাগ ঠাণ্ডা জল দিয়ে
ধুয়ে কাটা স্থানে লাগিয়ে রাখুন। আরাম ত�ো পাবেনই,
রক্তপাতও বন্ধ হবে।
১৯। পায়ের দুর্গন্ধ দূ র করতে: অনেকের পায়ে দুর্গন্ধ
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হয়ে থাকে, যা খুবই অস্বস্তিকর। এই সমস্যা দূ র করতে
ব্যবহার করা টি ব্যাগ জলে ফু টিয়ে নিন, সেটি ঠান্ডা
করে তাতে পা ভিজিয়ে রাখুন ২০ মিনিট। দেখবেন
পায়ের দুর্গন্ধের সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে।
২০। স্বাদ বৃ দ্ধি করতে:
রান্না খাবারের স্বাদ বৃ দ্ধি করতে চা পাতা একটা
চমৎকার উপাদান। ওভেনে মুরগী বা মাটন র�োস্ট
করতে চাইলে মেরিনেশনে দিন চমৎকার সু গন্ধ যু ক্ত
ক�োনও চায়ের লিকার। আপনার পছন্দ মতন যেক�োনও
চায়ের ব্যবহার চলতে পারে। মাংসের স্বাদ বাড়াতে চা
খুব চমৎকার একটা উপাদান।
২১। কার্পেট পরিষ্কার করতে: বেশির ভাগ কার্পেটেই
ময়লা আটকে থাকে তাই তৈরি হয় বাজে গন্ধ। আধা
ভেজা ব্যবহৃত চা পাতা কার্পেটে ছড়িয়ে দিন। সম্পূর্ণ
শুকিয়ে গেলে ঝাড়ু দিয়ে ফেলুন বা ভ্যাকুয়াম ক্লিন করে
নিন। বাজে গন্ধ ও ময়লা সব গায়েব।
২২। মাউথ ওয়াশ: মুখের দুর্গন্ধ দূ র করতে এবং
দীর্ঘসময় মুখ ফ্রেশ রাখতে কে না চায়। দাঁত মাজার

করতে ব্যবহার করুন ছ�োট্টও একটা উপায়। পছন্দসই
যে ক�োনও চা পাতা গরম করে হাল্কা লিকার করে
নিন। তারপর ফ্রিজে রেখে ঠাণ্ডা করে অল্প লেবুর রস
মিশিয়ে রাখুন। আপনার পানীয়ের গ্লাসে অর্ধেক নিন
ক�োমল পানীয়, আর অর্ধেক নিন এই ঠাণ্ডা চা। স্বাদ ত�ো
কমবেই না, বরং বাড়বে। সাথে ক্যাল�োরিও কমে যাবে
অনেকটাই।
২৪। ঘামের গন্ধ দূ র করতে: শরীর ও পা থেকে ঘামের
দুর্গন্ধ দূ র করতে গরম জলের মাঝে ফেলনা চা-পাতা
দিয়ে স্নান ও পা ভিজিয়ে রাখুন ঘামের গন্ধ দূ র হবে।
২৫। ঘরদ�োর পরিষ্কার করতে: পরিষ্কার করতে চান
ঘ�োলাটে বা ময়লা আয়না? একটা ব্যবহার হয়ে যাওয়া
টি ব্যাগ ভাল�ো করে ঘষুন আয়নায়। তারপর ভেজা
কাপড় দিয়ে মুছে নিন। কাঠের আসবাব থেকে ফাঙ্গাসের
আক্রমণ কমাতে চায়ের লিকারের সাথে ভিনেগার
মিশিয়ে আক্রান্ত স্থান মুছুন। মেঝে, গ্যাস ওভেন বা সিঙ্ক
থেকে চটচটে ভাব কমাতেও ব্যবহার করুন ভেজা টি
ব্যাগ বা চায়ের লিকার। দাগ ত�োলা হয়ে গেলে পরিষ্কার

পরও দাঁতের ক�োণায় জমে থাকা ময়লা সহজে বের
হতে চায় না। তাই অনেকে মাউথ ওয়াশ ব্যবহার
করেন। বাজার থেকে না কিনে ঘরেই তৈরি করে
নিতে পারেন ফেলে দেওয়া অর্থাৎ ব্যবহৃত চা-পাতার
মাউথওয়াশ। ব্যবহৃত চা-পাতার সঙ্গে একটু পুদিনা
পাতা ও সামান্য নুন দিয়ে গরম করে ঘন লিকার তৈরির
করুন। এই মিশ্রণ ব্যবহার করুন কুলি করতে, অনেক
ভাল�ো কাজ করবে মাউথ ওয়াশ হিসেবে।
মুখে ঘা হয়েছে? চায়ের ঠাণ্ডা লিকার মাউথ ওয়াশের
মতন ব্যবহার করুন কুলি করতে। নিরাময় হবেই এই
সমস্যা। দাঁত ত�োলার পর বেশি রক্তপাত ও ব্যথা
হচ্ছে? ঠাণ্ডা জলে ভেজান�ো টি ব্যাগ আক্রান্ত স্থানে দিয়ে
রাখুন। রক্তপাত কমবে ও ব্যথাও কম হবে।
২৩। ক�োমল পানীয়ের ক্যাল�োরি কমাতে: ভীষণ শরীর
সচেতন আপনি, কিন্তু অন্যদিকে ক�োমল পানীয় খেতেও
ভাল�োবাসেন? এই ধরনের পানীয়ের ক্যাল�োরি নিয়ন্ত্রণ

কাপড় দিয়ে মুছে নিন।
২৬। ভাল�ো রাখতে কাপড়: আলমারি বা ওয়ারড্রবে
সব সময় কয়েকটি শুকন�ো টি ব্যাগ রেখে দিন। এতে
কাপড়ে স্যাঁতসেঁতে ভাব যেমন হবে না তেমনই হবে না
বাজে গন্ধও।
২৭। ভাত রান্নায়: যেক�োনও ফ্লেভারের টি ব্যাগ ভাত
রান্নার শেষ দিকে হাড়িতে দিয়ে দিতে পারেন। ভাতের
দানায় দানায় মিষ্টি একটা গন্ধ হবে যা খাবারে আনবে
তৃপ্তি।
২৮। বাথরুম সতেজ রাখতে: বাথরুম প্রতিদিন ব্যবহার
করতেই হয় আর ব্যবহারের পরে বাথরুমে তৈরি হয়
বাজে গন্ধ। আর ক�োনও অতিথি যদি এসে দেখেন
বাথরুমের এরকম অবস্থা তাদের সামনে ভীষণ লজ্জায়
পরতে হয়। চা পাতা ও কয়েক ফ�োঁটা এসেনশিয়াল
অয়েল ছিটিয়ে বাথরুমে রাখুন এবার দেখুন বাথরুম গন্ধ
নিমিষেই দূ র হয়ে গেছে।
অগস্ট, ২০২১

31

n

সৃজনী

সৃজনী

দ্বিতীয় কথাঃ
যখন আমি ছ�োট ছিলাম

(যাঁরা স্বাধীনতাকে কাছ থেকে দেখেছেন)

কথা ও কাহিনিঃ
রবীন্দ্রনাথ ও স্প্যানিশ
ফ্লু-সুব্রত রায়চ�ৌধুরী
ছন্দের বারান্দায়ঃ
মন্দানিল, অর্ক মুখ�োপাধ্যায়,
ইন্দ্রদত্তা বসু, পাখি মা
তৃ তীয় কথাঃ
অনুভবে স্বাধীনতা

(আজকের পরিপূর্ণা যাঁদের আদেশ উপদেশে
পরিপূর্ণ)

ধারাবাহিকভাবেঃ
রবীন চক্রবর্তীর প্রতিবিম্ব
দৃষ্টিপাতঃ
সত্যজিৎ রায়ের
ছবিতে কলকাতার আল�োচনায়
ভাস্কর মুখ�োপাধ্যায়
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একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

দ্বিতীয় কথা

তখন
আমি
ছ�োট
ছিলাম

এ বছর স্বাধীনতার বয়স হল ৭৫। এই দীর্ঘ সময়টা স্বাধীনতাকে খুব কাছ থেকে দেখলেন
যাঁরা, যাঁরা স�োহাগে আদরে বুকের মধ্যে লালন করলেন তাকে, যাঁরা পরাধীনতার জ্বালা ততটা
বুঝলেন না হয়ত কিন্তু স্বাধীনতার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তিকে অনুধাবন করতে পারলেন পরতে পরতে,
এমন কিছু ব্যক্তিত্ব তাঁদের অনুভবের কথা জানালেন স্বাধীনতা ৭৫-এর মুহূর্তে।

শৃঙ্খলতাই না
থাকে,
তা হলে কিসের
স্বাধীনতা?
রণধীর কুমার দে
অ্যাডভ�োকেট ও কবি
দেশ যখন স্বাধীন হয়,
তখন আমি নিতান্ত শিশু। খুব বেশি হলে ৬ বা ৭ বছর
বয়স। তাই স্বাধীনতা সংগ্রাম বা পরাধীন দেশে বাস
করার প্রকৃত অনুভূ তিটা আমার সেভাবে হয়নি বললেই
চলে। বাবার অভাবে মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতেই

থাকতাম। তাই দেশের বাকি নাগরিকরা পরাধীনতার
শিকল ছিঁড়ে যেই স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলেন, আমি
ঠিক তেমনটা পাইনি। পরের সংসারে জীবন ত�ো সেই
পরাধীনই থেকে যায়। শুধু জানতাম, স্বাধীনতা দিবসে
ভারতের পতাকা, মানে তিরাঙ্গা উত্তোলনের রীতি আছে।
বেশ মজাও লাগত�ো হাতে পতাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে।
ধীরে ধীরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, বড়দের মুখে শুনে
বা পড়াশ�োনার মাধ্যমে পরাধীন ভারতের ২০০ বছরের
ইতিহাস ও সংগ্রামের কথা জানতে পারি। পরিণত মনে
বুঝতে শিখি দেশের স্বাধীনতার আক্ষরিক অর্থ কী?
নীতিগতভাবে আমি মনে করি পূ র্ণ স্বাধীনতা বলে কিছু
হয়না। আমরা সামাজিক জীব। আর সমাজে নিয়ম
মেনে ও তাল মিলিয়ে এক সঙ্গে থাকতে গেলে কিছুটা
পরাধীনতা চলেই আসে। অনেক ক্ষেত্রেই অপারগ
হয়ে নিজের অনেক ইচ্ছে-অভিলাষাকে বিসর্জন দিতে
অগস্ট, ২০২১

33

n

সৃজনী
হয়। তখন স্বাধীনতা কী বজায় থাকতে পারে? আমার
মতে একটি দেশ সঠিকভাবে নিজেকে তখনই স্বাধীন
বলে দাবি করতে পারে যখন তাঁর প্রতিটি নাগরিক
ভালভাবে জীবন যাপন করতে পারে। আমাদের দেশের
অধিকাংশ মানুষই যেখানে দু’ বেলা দু’ মুঠ�ো খেতে
পায়না, ঠিকভাবে শরীর ঢেকে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা
করতে পারেনা, সেখানে তারা নিজেদের স্বাধীন বলে
কী সু খটাই পাবে? তাই, যাঁরা আমাদের দেশ চালনা
করেন তাঁদের দায়িত্ব প্রত্যেকটি দেশবাসীকে ভালভাবে
আর নিরাপদে রাখার। সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার
আনন্দ তখনই পেতে পারে যখন তার জীবন নিরাপদ
ও নিশ্চিন্ত হয়।
তা বলে আজকাল স্বাধীনতার নামে জীবন যাপন ও
মানসিকতার যে অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে, তাকে আমি
স্বাধীনতা বলে মনে করতে পারিনা। সমাজে যদি
একটা শৃ ঙ্খলতাই না থাকে, তা হলে কিসের স্বাধীনতা?
আধুনিকতা ও করাপশানের যা প্রভাব ইতিমধ্যে
সর্বস্তরে পড়তে শুরু করেছে, তাতে কি আমরা বুক
ফুলিয়ে সগর্বে নিজেদের স্বাধীন দেশের নাগরিক বলে
দাবি করতে পারি? সুখে থাকতে পারি? এহেন অবস্থায়,
বছরে একটি দিন দেশের জয়গান করে, পতাকা
উড়িয়ে আর গাল ভরা দু-চারটে দেশভক্তির কথা বলে
দেওয়া আমার চ�োখে প্রহসন আর আডম্বর বলেই মনে
হয়। ব্যক্তিগতভাবে, মানসিকভাবে, সামাজিকভাবে ও
রাজনৈতিকভাবে যতক্ষণ না আমরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি,
ততক্ষণ স্বাধীনতা শব্দটি এ দেশের নাগরিকত্বের
অলঙ্কার হিসেবেই থেকে যাবে।

৭৫ বছরে হয়নি বুড়ো
অসিত রায়চ�ৌধুরী
অবসর ব্যবসায়ী
আগস্ট মাসের ১৫ তারিখ আমার জীবনের
তাৎপর্য পূ র্ণ ও আনন্দের দুটি কারন। ঐ
তারিখে আমার বিবাহ বন্ধন। আর আমার
ভারতমাতার শৃ ঙ্খলম�োচন। দুটির আনন্দ
ভাষায় বর্ননা অসম্ভব। নিজের কথা বাদ
দিয়ে ভারতমাতার কথা বলতে ইচ্ছা
করছে। ৭৫ বছর আগে বয়স ছিল ৮ বছর। পড়াশুনা!
খেলাধুলা। বারন না শ�োনার বয়স। ব কলমে স্বাধীন
জীবন চাওয়া। কিন্তু বড়দের শাষনে নীরব কান্না।
তেমন পরাধীন ভারত মার কান্না ঘুচাবার জন্য কিছু
সন্তান করেছে প্রান দান। সার্থক সেই বীর সন্তানদের
বলিদান।
১৯৪৭ সাল ১৫ই আগষ্ট শুক্রবার আকাঙ্খিত তেরঙ্গা
পতাকা সর্বোচ্চ শিখরে
উঠে ঘ�োষনা করল�ো “ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ”। সার্থক
সেই দৃ ঢ় কন্ঠের ঘ�োষনা।
“ত�োমরা আমায় রক্ত দাও। আমি দেব�ো স্বাধীনতা”
অনেক বীর রক্ত দিল�ো
বিনিময়ে স্বাধীনতা এল�ো। পরাধীন দেশে দেখেছি “লাল
পাগড়ী ও লাল মুখ�ো সৈন্য। তাদের কুচকাওয়াজ।
যুদ্ধের ট্যাংক। বুটের আওয়াজ শুনলে মা দিদিদের
ভয়। আমিও পেতাম। কার্ফু, ব্ল্যাকআউট। সাইরেনের
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আওয়াজ।
১৫ আগষ্ট গাইল�ো। ম�োরা স্বাধীন। নিজেরাই চালাব�ো
দেশ। ৭৫ বছরে হয়নি বুড়ো।
৭৫ বছরে হয়েছে বড়ো। হতে চায় আর�ো বড়ো। স�োনা
রুপ�ো ব্রোঞ্জ করছে জড়ো একটি চাওয়া পাওয়া হবে
নিশ্চয়, ভারত আবার শ্রেষ্ট হবে জগৎ সভায়।
৮৩ পেড়িয়েও স্মৃতিতে এটকু ছিল�ো সঞ্চয়।

স্বাধীনতা মানে বৈসাম্য নয়, সাম্যের
জয়গান...
রমা মিত্র
প্রাক্তন অধ্যাপক,
বেথুন কলেজ
আজ আমরা স্বাধীন।
স্বাধীনতা প্রাপ্তি, সে ত�ো কম কথা নয়। তা ত�ো
আনন্দেরই। কিন্তু দেখতে হবে সেই প্রাপ্তি কতটা
সম্মানের। এবং যা পেলাম, তাকে ঠিক করে রাখতে
পারলাম কি! পাচ্ছি কি! প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সমতা
কি খানিকটা হলেও থাকল, নাকি পুর�োটাই বৈষম্য।
রাহুলের বাবা বলতেন, ভিক্ষে করে পাওয়া স্বাধীনতা
লজ্জার। তার ক�োনও মূ ল্য থাকে না। স্বাধীনতাকে
অর্জন করতে হয়। ভিয়েতনামে স্বাধীনতা পেতে কত
কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তাই তাঁরা সেই স্বাধীনতার
মূ ল্য দিতে জানে। আর আমাদের দেশের স্বাধীনতা
যেহেতু ভিক্ষে করে পাওয়া, তাই স্বাধীনতার এত বছর
পরেও তার মূ ল্য জনগন দিচ্ছে না। অনেক লড়াই,
অনেক সংগ্রাম যাঁরা করলেন, যাঁরা আত্মবলিদান
দিলেন, যার বিনিময়ে স্বাধীনতা পাবার কথা ছিল, তা
কি পেয়েছি? রাতারাতি সমঝ�োতার ভিত্তিতে স্বাধীনতা
এল। তাই দেশের নাবিক থেকে যাত্রী—কেউ-ই এর
মূ ল্য দিতে পারল না। ওরা ত�ো ডিভাইড অ্যান্ড রুল
পলিসি করে চলেছিল। চারজন মুসলিম এল�ো, দুজন
হিন্দু...! ব্রিটিশদের মন�োভাবই ছিল, ছাড়ব কিন্ত শেষ
করে দিয়ে যাব�ো। হলও তাই। জিন্না আর নেহেরু
সমঝ�োতা শুরু হল। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করবার
লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে ব্রিটিশদের সঙ্গে
সমঝ�োতায় এল। এই আখের গ�োছান�ো রাজনীতি
বরাবরই ছিল। আজ নির্বাচন হলে দেশের ভাল�ো
ভাবার আগে, জনমুখী পলিসি ঠিক করার আগে কে
প্রধানের চেয়ারে বসবে, তা নিয়ে শুরু হয়ে যায়
নিজেদের মধ্যে অসু স্থ প্রতিয�োগিতা। একটা ল�োভ
বেশি কাজ করে। এই ল�োভেই ত�ো জহরলাল নেহেরু
সর্বনাশ করলেন, আর জিন্না ত�ো বটেই। এটা আমার
শ�োনা কথা, আমাকে বলেছিলেন অ্যাস্ট্রোলজার সজল
ভট্টাচার্য। ক�োনও এক বিখ্যাত মানুষ প্ল্যানচেট করে
জহরলাল নেহেরুকে এনেছিলেন। জহরলাল নেহেরুকে
প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি দেশটা ভাগ করলেন কেন?
জহরলাল নেহেরু তিনবার বলেছিলেন, আই উইল নট
আনসার। ক�োথাও একটা দুর্বলতা ছিল, নাহলে কারণ
নিশ্চয় বলতেন, এইজন্য করেছি, ওই জন্য করেছি।
তিনি তা বললেন না।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

যখন দেশ স্বাধীন হল, তখন আমার দশ বছর
বয়স। তখন ত�ো আমার ব�োঝার ক�োনও উপায় ছিল
না। ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে তা বুঝতে পারলাম যে
স্বাধীনতার সুফলটা কিন্তু আমরা ভ�োগ করতে পারলাম
না। জিনিসপত্রর দাম বেড়েছে। একটা বিষয় কিন্তু
পরিষ্কার ইংরেজরা আর যাই করুক, খাবার থেকে
মানুষকে বঞ্চিত করেনি। স্বাধীনতা পরবর্তীতে কিন্তু
বহু সময়ে দেশের অনেক অনেক মানুষ দুবেলা পেট
ভরে খেতে পায়নি। আমি দেশের দুর্ভিক্ষকে চ�োখে
দেখেছি। ম্যানমেড দুর্ভিক্ষ। তৎকালীন দেশ নায়করা
কিন্তু একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। দুর্ভিক্ষের সে
ছবি দেখা যায় না। ‘আকালের সন্ধানে’ ছবিতে খানিক
দেখান�ো হয়েছে। আসলে সব দেখে শুনে আজ এটা
বুঝতে পারছি, স্বাধীনতা মানে ক্ষমতা। সেই ক্ষমতার
ডানা মেলে যেথা খুশি, সেথা যেতে পারি। যা খুশি
তাই করতে পারি। স্বাধীনতা সব মানুষের কাছে সুন্দর
হয়ে আসু ক, স্বাধীনতা শ্রেণি বৈষম্যকে প্রাধান্য না দিয়ে
সাম্যের জয়গান গাক। সবাই মানুষ হ�োক।

স্বাধীনতার চেহারা
অনেকটাই বদলে
গেছে
রঞ্জন কুমার রায়চ�ৌধুরি
চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট
আমি সাবর্ণ রায়চ�ৌধুরি
পরিবারের এক প্রবীন
সদস্য। বেশিরভাগ মানুষ যেমনটা মনে করেন, আসলে
তেমনটা নয়। আমাদের পরিবারের এই নাম কিন্তু
ক�োনও ব্যক্তির নামে নয়। এটা উপাধি মাত্র। যখন
দেশে ব�ৌধ ধর্মের জ�োরাল�ো প্রভাব চলছে, তখন বঙ্গ
দেশের রাজা আদিসুর তাঁর রাজ্যে হিন্দুত্বের প্রভাব
বাড়াতে কান�ৌজ থেকে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে নিয়ে
এসে পাঁচটি আলাদা আলাদা গ্রাম উপহার দেন। এই
গ্রামগুল�োর মধ্যে একটির নাম ছিল গঙ্গগ্রাম যেখান
থেকে গাঙ্গুলি পদবির উত্থাপন হয়। আমরা তাঁদেরই
উত্তরসুরি। নানা ঘটণাচক্র ও বিবর্তনের মাধ্যমে শেষ
পর্যন্ত গাঙ্গুলি পদবি থেকে রায়চ�ৌধুরি পদবিতে পরিণত
হল আমাদের পরিবার।
স্বাধীনতা পাওয়ার বা ব্রিটিশদের ক�োনও কথা আমার
আজ তেমন স্পষ্ট মনে পড়েনা। আসলে তখন আমি
বেশ ছ�োটই ছিলাম। তবে যা শুনেহি আর বুঝেছি,
সেই নিরিখে আজকের ভারতকে দেখলে আমার বেশ
অবাক লাগে- আমার দেখা স্বাধীনতা থেকে এখনকার
স্বাধীনতার চেহারা অনেকটাই বদলে গেছে। মানুষ
কতটা স্বার্থন্বেষী এখন! মানসিকতা, কূটনৈতিক
অবস্থা, যে দিক থেকেই বিচার করি না কেন। তাই
এই স্বাধীনতা কিন্তু অস্তগামী বা নিম্নমুখী। এক কথায়,
আমাদের স্বাধীনতা তলিয়ে যেতে শুরু করেছে।
আক্ষরিক অর্থে আমরা এখন স্বাধীন দেশ হলেও,
খতিয়ে দেখলে, আমরা এখনও সেই পরাধীন হয়েই
রয়ে গেছি। ব্যবসাগত ভাবে কিছুটা চীনের কাছে ত�ো
প্রযুক্তিগত ভাবে কিছুটা আমেরিকার কাছে, অন্য কিছুর

জন্য আবার অন্য ক�োনও দেশের কাছে আমরা আজও
পরাধীন। তা হলে? সেই ত�ো ক�োনও না ক�োনও ভাবে
আমরা অনেকের কাছেই একটু একটু করে পরাধীন
হয়ে রয়ে গেলাম। আমরা মানসিক ভাবে এখন আর
স্বাধীন ক�োথায়? ১৫ অগাস্টের সঠিক গুরুত্ব আর
মর্যাদা আজকের দিনে কত জন ব�োঝে? দিনটা ত�ো
আজ শুধু ই ‘আরও একটা ছুটির দিন’ হয়েই রয়ে
গেছে। স্বাধীনতার যথাযথ মানেটাও ত�ো আজকের
প্রজন্ম ভাল করে বুঝল না। স্বাধীনতা পেয়েছি বটে
কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে তা আমরা বহন করে চলেছি
কি? স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম আর উদ্দিপনা আজ আর
বাকি রয়েছে কি?

সীমার মাঝে অসীম তিনি...
মানিকলাল মিত্র
নাট্য নির্দেশক
স্বাধীনতা দিবসের পঁচাত্তর বছর।
তার মানে ত�ো আমরা এই পঁচাত্তর
বছর ধরেই স্বাধীন। কিন্তু অদ্ভু ত
হচ্ছে, স্বাধীনতা ও পরাধীনতার
মানেটাই আমি ঠিক করে বুঝে উঠতে
পারিনি। যখন দেশ কাগজে কলমে
স্বাধীন হল, তখন আমি বছর চারেক বয়সের। আমি
জন্মেছি ১৯৪৩-এ। ফলে ওই বয়সে পরাধীনতা থেকে
স্বাধীনতার উত্তরণ, তার উন্মাদনা, গভীর অনুভবের
স্তরে পৌঁছন�ো সঙ্গে তার উপলব্ধির উন্মেষ ঘটান�ো
ক�োনওভাবেই সম্ভবপর ছিল না। স্বাধীনতা আমার
জীবনে কখনওই বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি হয়ে
দেখা দেয়নি। আনেনি ক�োনও মুক্ত হাওয়া। বলেনি,
চল যাব ত�োকে নিয়ে। আমার বেশ মনে পড়ে, বছর
৬ তখন আমি। স্কুলে ভর্তি হয়েছি। ১৫ অগস্ট, প্রথম
পতাকা ত�োলা হচ্ছে। কি পতাকা, কেন ইত্যাদি ইত্যাদি
কত প্রশ্ন ভিড় করেছে। এর ক�োনও গুরুত্বই বুঝিনি
তখন। শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছি দাঁড়ায়ে কেবল। তারপর
দিনের নিয়মে দিন গেছে। একটু একটু করে আমার
চেতনার চৈতন্যে আমার ব�োধ একটা একটা পাপড়ি
খুলছে। চ�োখের সামনের ছবি স্পষ্ট। বুঝলাম, পরাধীন
দেশে জন্মেছি বলেই স্ব-অধীনে থাকার জায়গায়
পর-অধীনেই থাকাটাকে নিশ্চিত করেছে আমার ভাগ্য
বিধাতা। বাবার আদরের পরশ পেতে না পেতে তিনি
আমাদের জীবনের অনিশ্চয়তাকে সুনিশ্চিত করে পাড়ি
দিলেন অন্যল�োকে। পৃ থিবীর সীমা ছাড়িয়ে। আর
এই পৃ থিবীর সীমার মধ্যে রয়ে গেলাম আমি, আমার
মা। চলল লড়াই, জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার লড়াই।
আমাদের মা ছেলের এই স্বাদহীন জীবনে একটু
স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়ার লড়াই। এ লড়াইয়ের কথা
ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে না।
আমার স্বাধীনতাকে আমি বুঝতে শিখলাম অনেক
পরে। তখন আমি বড় হয়েছি। নিজের মত নিজে নিতে
সক্ষম, আমার আমি আমাকে চালিত করতে পারে
এখন! বুঝলাম একেই বলে ব�োধহয় স্বাধীনতা। বেশ,
তাহলে আমি, আমার দেশ, আমার মা আমরা স্বাধীন
হলাম। কিন্তু এও বুঝলাম, আমার স্বাধীনতায় আমার
অগস্ট, ২০২১
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জীবনের গতি ক�োথাও থমকে যেতে পারে, যখন
তখন। অতএব পর অধীনে থেকে স্বাধীনতা পালন।
আর পরাধীনতার ব্জ্র আস্টুনিতে যত নিজেকে বেধে
ফেলা যাবে, তত স্বাধীনতার স্বাদ ফিকে থেকে মিষ্টি
হবে। সাংসারিক জীবন, কর্মজীবন, সামাজিক জীবন,
অর্থনৈতিক জীবন, পারিপার্শ্বিক জীবন, মা-ছেলের
অস্তিত্ব রক্ষার জীবনে স্বাধীনতার খ�োলা হাওয়া ঢু কবে।
হ্যাঁ, আমার জীবনে সেই খ�োলা হাওয়া ঢুকেছে। কিন্তু
সে হাওয়ায় সব সময় বিশুদ্ধ অক্সিজেন ছিল না। বরং
বলা যায় বেশিরভাগটাই কার্বন মন�োক্সাইডে পুর্ন ছিল।
তাই বুকভরা নিশ্বাস নিতে গিয়ে প্রতিহত হতে হয়েছে
বারবার। থামিনি, তবু চলেছি। কারণ আমি যে স্বাধীন
দেশের স্বাধীন নাগরিক!
স্বাধীনতা মানে ত�ো একটু বাঁচার আশা। স্বাধীনতা
মানে ত�ো, না থাকে অন্ধকার, না থাকে ম�োহপাপ, না
থাকে শ�োকপরিতাপ। আমরা কি এর সবটা পেলাম!
কেউ কেউ হয়ত পেলেন। বেশিরভাগটাই ত�ো না
পাওয়ার দলে থেকে গেলেন। বিমল হৃদয়ের প্রাণ
সবল হল না। জীবনের গ্লানি, অপূ র্ণতাকে অপসরণ
করবে কে?
তাই ত�ো আজ স্বাধীনতা জীবনের হয়নি, ‘দিবস’এর হয়েছে। আটকে থেকেছে পালনের নিয়মে।
প্রতিদিনের নয়! সে একদিনের। সেখানেই তার
বিকাশ। তার বেড়ে ওঠা। এগিয়ে চলা এবং
সমাপতন। আজ এই বয়সে দাঁড়িয়ে আমার খুব মনে
হয়, এবং এর থেকেই আমার যে প্রশ্নের মুখ�োমুখিতে
আমি দাঁড়িয়ে থাকি, কেন এ হিংসাদ্বেষ, কেন এ
ছদ্মবেশ, কেন এ মান-অভিমান? উত্তর পাইনা। কেবল
মন বলে ওঠে, ‘বন্দে মা তরম’, ‘বন্দে মা তরম’,
‘বন্দে মা তরম’। জয়, জয় হ�োক ত�োমারি।

স্বাধীনতা মানে জীবনের
কথা বলা
দিলীপ দাশ
বাচিক শিল্পী
তখন আমার বয়স ৫ কি ৬ বছর।
কদিন ধরে শুনছি, পাড়াতে বেশ
উন্মাদনা। একটা হইহই ব্যাপার। কিছুটা
একটা ঘটছে। সাঙ্ঘাতিক রকমের
কিছু, কিন্তু বুঝতে পারছি না। আমাদের বাড়ি থেকে
কয়েকটা বাড়ি পর থাকতেন এক ভদ্রমহিলা ছিলেন,
তাঁকে আমরা কবিতা মাসিমা বলতাম। তিনি খুব
উত্তেজিত। তিনি বলছেন হিন্দুস্থান যদি স্বাধীন হয়,
আমি তাহলে মা কালীকে বুকের রক্ত দেব। আমার
এটা স্পষ্ট মনে আছে। আমি একটু ভয়ও পেয়ে
গিয়েছিলাম। আমি দিদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, কবিতা
মাসিমা যে বুকের রক্ত দেবে বলছে তাতে উনি মারা
জাবেন না। দিদি আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন তেমন
কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই। আমার গা থেকে যেন
আতঙ্কের জ্বর নামল। আমি সেদিন কবিতা মাসিমার
এ হেন উন্মাদনার কারণ বুঝিনি। বুঝেছি অনেক
পরে। আমাদের পাড়াটা খুব বিখ্যাত পাড়া ছিল।

36 অগস্ট, ২০২১
n

যশ�োরের তেজ পাড়া খুব নাম করা জায়গা। আমাদের
বাড়ির উল্টো দিকে দুট�ো বাড়ি পরেই ছিল কিরণ
দত্তের বাড়ি। ওটা ছিল কিরণ দত্ত লেন। উনি খুব
বিখ্যাত ল�োক ছিলেন। প্রচুর মানুষ চিনত�ো ওনাকে।
চিরনির ব্যবসা করতেন। এক সময় বিখ্যাত ছিল
যশ�োরের চিরনি। ফলে কিরণ দত্তকে সবাই চিনত।
যাহ�োক আমাদের বাড়িতে এই জাতপাত ব্যাপারটা
একেবারেই ছুৎ মার্গ ছিল। বাবার অনেক মুসলমান
বন্ধু ছিলেন। আলা সাহেব, জমিন কাকা—এরা সবাই
আমাদের বাড়িতে আসত। মা মাঝে মাঝে খানিক
বিরক্তি প্রকাশ করলেও বাবা সেটা শুনতেন না।
ওঁদের নানারকম আল�োচনা হত। তারপর শুনলাম
সবাই পতাকা তুলবে হবে। কিন্তু পতাকা ব্যাপারটা
সম্পর্কে আমার তেমন ক�োনও ধারনা ছিল না। এ
ক্ষেত্রেও সেই স্মরণাপন্ন দিদিদের কাছে। সেই সময়
যশ�োর ইউনিয়ন ব�োর্ডের অধীনে ছিল। বাবারও ওঁদের
সঙ্গে য�োগায�োগ ছিল। আমরা অনেক কিছু জানতে
পারতাম। আমাদের যে অঞ্চলে বাড়ি ছিল, সেখানে
বেশিরভাগ মানুষই শিক্ষিত, একটু অবস্থাপন্ন পরিবার।
আমার বাবাকে পাড়াতে সবাই খুব মান্য করত। বাবা
ত�ো খুব পন্ডিত মানুষ ছিলেন। বাবা চাকরি করতেন
না। ব্যবসা দিকেই নজর বেশি। আমার ছ�োট মামার
সহয�োগিতায় বাবা ব্যবসা করতে শুরু করলেন। দুট�ো
লরি, তখন আমাদের। আমাদের মরিস ক�োম্পানীর
একটা গাড়ি ছিল। আমরা ঘুরতাম। একদিন শুনলাম
এই গাড়ি, বাড়ি এখানেই রেখে যেতে হবে। আর
আমাদের এ সব ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু ক�োথায়
যাব? বাবার কথায় বুঝলাম এদেশে হিন্দুদের আর
থাকা যাবে না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। স্কুল,
পড়াশ�োনা, বন্ধুদের ছেড়ে চলে যেতে হবে? বনগাঁ
আসা হবে ঠিক হল। সেদিন রাতে উঠাৎ শুনলাম
একদল মানুষ আল্লা হুয়াক বর ধ্বনি দিতে দিতে
চলে গেল। সঙ্গে কেউ কেউ বলছিল লড়কে লেঙ্গে
পাকিস্তান। মা পরের দিন বললেন, ওরা আমাদের
ও কয়েকটা বাড়িকে টার্গেট করে একটা হাঙ্গামা
বাঁধান�োর চেষ্টা করছে। এটা কিন্তু স্বাধীনতার আগে
থেকে চলছে। যা হ�োক মা স্বভাবত ভয় পেয়ে গেল।
ফলে একদিন আমরা আমাদের বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে
এলাম এদেশে। কিন্তু আমাদের সব কিছু ওখানেই
রয়ে গেল। আমাদের নতুন নাম হল উদ্বাস্তু। এদেশে
এসে আবার নতুন করে শুরু করা। আসতে আসতে
বাবার ব্যবসাও খারাপ হতে শুরু করল। আমরা
তারই মধ্যে বড় হলাম। কত কত পরিবর্তন দেখলাম।
রাজনৈতিক পরিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন। চ�োখের
সামনে দেখলাম কত স্বার্থান্বেষীকে। যারা কেবল
নিজের আখের গ�োছাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সাধারণ
মানুষের জীবনে নেমে এল, অবক্ষয়, কষ্ট, দুর্ভিক্ষ।
এটা স্বাধীনতার একটা দিক। আবার অন্যদিকে শিল্প,
সাহিত্য, বিজ্ঞানের কত কত উন্নতি ঘটল। যাহ�োক
অনেক কথা ভিড় করে আসছে। অনেক কিছু বলতে
ইচ্ছে করছে। কিন্তু আজ সব ত�ো আর বলতে
পারব�ো না। অন্য ক�োনও একদিন আবার হবে। তবে
এখন এই বয়সে এসে আমার বারবার মনে হয়, কী
চেয়েছি, আর কী যে পেলাম! ছ�োটবেলার অনেক
স্মৃতি মুছে গেছে। কেবল মনে আছে, শুধু মনে আছে
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বললেই হবে না, জ্বলজ্বল করে কানে বাজে, ‘লড়কে
লেঙ্গে পাকিস্তান’... ‘লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান’...।
ভারতে ক�োনও উপখন্ডে সে লড়াই ব�োধহয় আজও
অব্যহত। তবু স্বাধীনতার ৭৫ বছরের উদযাপনকে
স্বাগত জানাই। স্বাধীনতা মানে জীবনের কথা বলা।

স্বাধীনতা
দিবসে নয়,
ব্যপ্তিতে থাক
দীপক বিশ্বাস
সমাজসচেতক ব্যক্তিত্ব
আমার জন্ম স্বাধীনতার
এক বছর পরে।
সেই উন্মাদনা আমার
মনে থাকার ক�োথাও নয়, পরে বড়দের মুখ থেকে
শুনেছি, যে পরাধীনতার শেখল ছিঁড়ে স্বাধীনতাকে
অর্জন করল ভারতবাসী, তাঁকে ঠিক মত�ো করে
রক্ষনাবেক্ষন করতে পারলাম না। ইতিহাস ও
নানা বইপত্র পড়ে যা জেনেছি, যে স্বাধীনতা
সংগ্রামীদের চিনেছি, তাঁদের ঠিক সম্মাণ জানাতে
পারেনি ভারতবাসী। তাঁদের সঠিক মূ ল্যায়নই হয়নি,
এখনও। সেই দিনটা দিনের নিয়মেই আসে। আর
আমরা নিয়মের গণ্ডিতে বাঁধা পড়ে স্বাধীনতার
পতাকা তুলি। এ সম্পর্কে দুএকটা কথা বলি। ব্যস।
ওই পর্যন্ত। আমার মতে, আমরা জাতীয় পতাকারই
যথায�োগ্য সম্মান দিতে পারিনি। কাগজের জাতীয়
পতাকা নিয়ে যে প্রবল উন্মাদনা, উৎসবের দুদিন
পর সেই পতাকাই যত্র তত্র পড়ে থাকছে। পা দিয়ে
দলে মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে সেই ভারতবাসীই। এই
কি দেশপ্রেম? যে দেশের মানুষ জাতীয় পতাকাকেই
মর্যাদা দিতে পারেন না, সেই দেশে স্বাধীনতার কি
তাৎপর্য থাকতে পারে? এটা আমার তীব্র প্রতিবাদ।
আজকে যে মানুষগুল�োর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা
এল, সেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র, বিনয় বাদল দীনেশ,
ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনী হাজরাদের এই দেশের নাগরিক
কতটাই বা মনে রেখেছেন। কী মূ ল্য পেয়েছেন
তাঁরা? আদ�ৌ কি সেই মূ ল্য পাবেন ক�োনওদিন।
আজকে আমার বাবা হরিপদ বিশ্বাস, যিনি নব
বারাকপুরকে তৈরি করলেন, এই নব বারাক পুর
বাসীর জন্য রাষ্ট্রপতির কাছ পর্যন্ত দরবার করছেন,
কখনও ব্যক্তিগত কাজে ওনাকে সময় ব্যয় করতেও
দেখিনি। ফিরতেন অনেক রাতে। সেই মানুষকে
নব বারাক পুরের মানুষ কতটা সম্মান জানাতে
পেরেছেন! সেই তাগিদ-ই অনুভব করেন নি
কখনও। আসলে যে দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে করাপশন,
ঘুষের বিনিময়ে অসাধ্যকেও সাধন করতে পারে,
সেখানে স্বাধীনতা বা দেশপ্রেমের কী মূ ল্য! আমি
এটু কু বুঝি, স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধার চ�োখে দেখতে
গেলে আগে নিঃস্বার্থ ভাবে দেশকে ভালবাসতে
হবে। দেশের মানুষকে ভালবাসতে হবে। নিজেকে
ভাল�োবাসতে হবে। তাহলেই স্বাধীনতার আসল অর্থ
খুঁজে পাবে মানুষ। আর প্রকৃত অর্থেই যেদিন মানুষ

মনে রাখবেন, সত্যদ্রষ্টা কবির অম�োঘ সেই লাইন,
‘আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ
অবনী পরে। সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে
আমরা পরের তরে।’ আমার কাছে দেশের স্বাধীনতা
সব সময় শ্রদ্ধার। কিন্তু তাকে সে শ্রদ্ধা জানাবার
মত ল�োকের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। এখন প্রায় নেই।
এই প্রজন্মের সে তাগিদ আছে বলেও ত�ো মনে হয়
না। একটা গল্প বলে শেষ করি আমার অনুভবের
কথা। আমি তখন ছ�োট। ইডেন গার্ডেনস-এ ইন্ডিয়া
ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এর খেলা হচ্ছে। খেলা হতে হতে
গণ্ডগ�োল বেঁধে যায়। এবং আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়
মাঠে। চ�োখের সামনে আগুন জ্বলছে, সবাই সবার
মত�ো প্রাণ বাঁচাতে দ�ৌড়চ্ছে, আমরাও বের�োচ্ছি,
তখন দেখলাম, যেখানে আমাদের ইন্ডিয়া ও ওয়েস্ট
ইন্ডিজের জাতীয় পতাকা উড়ছিল, সেই স্ট্যান্ডটা
ধরে তরতর করে উঠে যাচ্ছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের
ক্লাইভ হুবার্ট লয়েড । ওপরে উঠে দুই দেশের দুটি
জাতীয় পতাকে সাবধানে জরিয়ে নিচে নামলেন।
আমাদের দেশের প্লেয়াররা কিন্তু ততক্ষনে মাঠ ছেড়ে
বেরিয়ে গেছেন। সেদিন বুঝলাম জাতীয়তা বিকাশে
আমার দেশের কতটা ভাল�োবাসা, শ্রদ্ধা আছে। ফলে
আমাদের দেশ নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। দেশের কথা
ভাবার মত�ো তাঁদের সময় নেই। তাই স্বাধীনতা
সদর্থক অর্থে ব্যপ্তিতে থাক। দিবসে নয়।

আমরা অনেক সুখে আছি
শ�োভা বন্দ্যোপাধ্যায়
গৃ হী
যখন দেশ স্বাধীন হয়, তখন আমি খুব
ছ�োট। খুব যে একটা কিছু মনে আছে,
তেমনটা নয়। তবে একটা হইহই
ব্যাপার হয়েছিল। বাড়ির বড়দের মধ্যেও
একটা খুশি খুশি ভাব ছিল, যতটু কু
মনে পরে। আসলে এতদিন ইংরেজদের
শাসনে থেকে সেদিনের মুক্তির আনন্দ মানুষকে
খুশির জ�োয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে
বুঝেছি, এই আনন্দের মানে। স্বাধীন দেশের স্বাধীন
নাগরিক হিসেবে বুঝেছি আমরা কিন্তু ভাল�ো আছি।
আর যাইহ�োক, ভারী বুটের শব্দ শ�োনার আতঙ্কে
দিন কাটাতে হবে না। যখন বড় হলাম, বুদ্ধি
হল, তখন বুঝেছি, বড়দের কাছ থেকে শুনেওছি,
পরাধীনতার জ্বালা কত ভয়ানক। বিদেশি শক্তি কী
বিষম বস্তু! সেই তুলনায় ত�ো আমরা অনেক সুখে
আছি। হ্যাঁ, সমস্যা ত�ো কিছু থাকবেই। সমাজ বড়
হচ্ছে, সংসার বড় হচ্ছে! জনসংখ্যা বাড়ছে—একদম
ক�োনও সমস্যা থাকবে না, তা কি হয়!
এখন নানা কারণে আমরা বিধ্বস্ত হয়ে পরেছি।
অনেকরকম সমস্যার মুখ�োমুখি আমরা কিন্তু
সমাধানেরও পথ নিশ্চয়ই ক�োথাও না ক�োথাও
খ�োলা থাকে। ইতিহাস বলে বিভিন্ন সময়ে দেশে
ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা হয়েছে। আবার কেটেও গেছে।
এমন অন্ধকার থাকবে না। থাকতে পারে না।
সকাল ত�ো হবেই। হতেই হবে। বিপর্যয় আসবে।
অগস্ট, ২০২১

37

n

সৃজনী
সেই মত�ো করে মানুষকে বাঁচার পথ খুঁজে নিতে হবে।
হা পিত্যেশ করে নয়। তাই যে স্বাধীনতা এত প্রাণের
বিনিময়ে এল, তাকে উপেক্ষা করে সাধ্য কার। ক�োনও
মানুষের বা কার�োর কার�োর ভুলের জন্য ত�ো দেশের
জাতীয়তাকে, জাতীয় পতাকাকে, ‘স্বাধীনতা’ বিষয়টাকে
সবার উপরে সেইসব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অসম্মান
করার অধিকার আমাদের নেই। তাই স্বাধীনতা ৭৫ কে
সব সময় স্বাগত।

স্বাধীনতার আলাদা অর্থ নেই
আমার কাছে
সবিতা ঘ�োষ
গৃ হী
আমি স্বাধীনতার আগে জন্মেছি। কিন্ত
তখন এতটা ছ�োট যে সেভাবে ব�োঝার
অবস্থা আমার ছিল না। তাছাড়া আমি
থাকতাম ফরিদপুরের একেবারে অজ
পাড়াগাঁয়ে। সেখানে কিচ্ছু পাওয়া যেত না। ছিল না
ক�োনও গাড়ি ঘ�োড়া, রিকশা, ভ্যান কিচ্ছু না। ক�োনও
দ�োকানপাট কিচ্ছু না। খুব কাছাকাছি তিন মাইল অন্তত
যেতে হবে, তারপর যদি কিছু পাওয়া যায়। সপ্তাহে
দু’দিন হাটে যেতে হত। ত�ো সেখানে ক�োনও খবরই
পৌঁছত না। আমার মনে আছে, সেখানে একটা স্কুল
ছিল। আমি যখন ক্লাস ফ�োর, বৃ ত্তি পরীক্ষার জন্য তৈরি
হচ্ছি, তখনই আমাকে নিয়ে এল এদেশে। আমার
স্কুলের হেড মাষ্টার মশাই বলেছিলেন, ওকে নিয়ে
যাচ্ছেন, ও ত�ো বৃ ত্তি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়েছে,
ও কিন্তু বৃ ত্তিটা পেয়ে যেত। কিন্তু সে কথা কেউ
শুনলেন না। আমাকে এ দেশে নিয়ে আসা হল। আমার
মামা এখানে চাকরি করতেন, সেখানে। তখন এদেশ
স্বাধীন। এলাম ডমহানি জলপাইগুড়ি জেলায় এলাম।
দাদাদের অবস্থা তখন খুব ভাল�ো না। যাহ�োক সেভাবে
চলছিল। বড় মামার কল্যাণে অবস্থার একটু উন্নতি
হচ্ছিল। এমন সময় সবাই আবার বাংলাদেশে গেল।
আমাকেও নিয়ে গেল। কিছুদিন ওখানে থাকার পর
আবার এদেশে এলাম। ওই মামার কাছেই থাকতাম।
সেখানেই আমার বিয়ে হল। আমি ছ�োটবেলাতেই বাবা
মা কে হারাই। ফলে মামাই সব। আমরা ত�ো তখন
রিফিউজি। আমি দেখেছি আলিপুর দুয়ার স্টেশন থেকে
মাল গাড়িতে করে রিফিউজিদেও নিয়ে যাওয়া হত।
অবশ্য সরকার থেকে রিফিউজি কার্ড করে দিয়ে ছিল।
আমার মনে আছে সেখান থেকে একটা ক�োয়ার্টার
দেওয়া হচ্ছিল। অ্যাডবেস্টারের চাল, দুট�ো ঘর আর
বারান্দা। আমি তখন ত�ো আলিপুর দুয়ার জংশন থেকে
আলিপুর দুয়ার স্টেশন অনেকটা দূ র। সেখানেই একটা
স্কুল ছিল। গাড়ি দিত। ওরা সবাই পড়তে যেত। আর
আমি খুব আক্ষেপ করতাম, আমার পড়াশ�োনা হল
না। এরমধ্যে বিয়ে হল। তারপর ত�ো ঘর সংসার।
ওনার বদলির চাকরি। ফলে আমাকেও নানা জায়গায়
ঘুরতে হত। অনেক মানুষকে দেখেছি, বুঝেছি। আর
স্বাধীন দেশের সুফল ও কুফল খুব কাছ থেকে দেখতে
পেয়েছি। স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য কতটা লড়াই হয়েছে
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তা খুব একটা বুঝিনি। পড়ে, শুনে যা জেনেছি। কিন্তু
এই স্বাধীনতাকে রাখার জন্য যে লড়াই, দুর্ভিক্ষ তা ত�ো
কিছুটা হলেও দেখেছি। আজ কেমন যেন সব বদলে
যাচ্ছে। আজ আর বাইরে যাই না। ক�োনও খবরই
পাই না। কিন্তু এটা বুঝি এখন সবাই অস্থিরতায় দিন
কাটাচ্ছে। স্বাধীনতার আর আলাদা ক�োনও অর্থ দেখা
দেয় না আমার কাছে।

আমি খুশি
জীবনকৃষ্ণ চ�ৌধুরি
অবসরপ্রাপ্ত
দেশ যখন স্বাধীন হয়,
তখন আমার বয়স
মাত্র ১০ বছর। তবে
স্বাধীনতার দীর্ঘ ৭৫ বছর
পেরিয়ে আসার পর আমি
বলতে পাড়ি যে পরাধীন
দেশের দুস্বপ্ন কাটিয়ে স্বাধীনতার আল�োয় যে নতুন
ভারতবর্ষকে আমি (বা আমরা) সেদিন পেয়েছিলাম,
আজ এত বছর অতিক্রম করে বলতে পারি ম�োটের
উপর আমি খুশি।
আমরা আজও সেই স্বাধীনতাকে ধরে রাখতে পেরেছি।
আজও আমরা মুক্ত আকাশের নিচে মুক্ত বাতাসে
নিশ্বাস নিতে পারছি। সব থেকে আনন্দের বিষয় হল,
পরাধীন থাকাকালীন যে সমস্ত সুয�োগ সুবিধা থেকে
আমরা বঞ্চিত থাকতাম, আজ তার বেশির ভাগটাই
আমরা উপভ�োগ করতে পারছি। নানা দিক থেকে
দেশ বেশ উন্নতি করছে। প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের
দিক থেকে ভারত যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে বা বিশ্বমঞ্চে
প্রতিয�োগীদের পিছনে ফেলে এগিয়ে আসছে, তা গর্বের
বিষয় বটে। বিশ্ব দরবাড়ে সাহিত্য, অর্থনীতি, শিল্প- সব
ক্ষেত্রেই ভারত নজর কাড়ছে এবং নিজের একটা ছাপ
ফেলছে। এটা খুবই বড় কথা যা একমাত্র একটি স্বাধীন
দেশেই সম্ভব ছিল। তা সেদিক থেকে বললে ভারতে
স্বাধীনতার সদুপয�োগই হয়েছে বলে বলতে পারি।
তবে কিছু কিছু বিষয়ে যে মনে একেবারে ক্ষোভ
নেই, তা বললে অবশ্য মিথ্যেই বলা হবে। আমাদের
দেশে বেশ কিছু ব্যপারে সামাজিক বৈষম্য রয়েই
গেছে। বিশেষ ভাবে অর্থ-সামাজিক দৃ ষ্টি থেকে ভারত
ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে। সমাজের বেশ কিছু স্তরেই
দুর্নীতির ঘুণ ধরেছে। এই বৈষম্যগুল�োই কিন্তু ভারতকে
সাফল্যের শিখরে পৌঁছন�োর পথে বাধা দিচ্ছে। এটাকে
অয়ারেস্ট না করা গেলে, পরিণাম যে কতটা ভয়াবহ
ও মর্মান্তিক হতে চলেছে তা ব�োধয় বলে ব�োঝান�োর
প্রয়�োজন নেই। যথাশীঘ্র এই পরিস্থিতীর বদল না
ঘটলে, হাজার হাজার প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া এই
সু বর্ণ স্বাধীনতা আমরা হেলায় হারিয়ে ফেলব। এই
সামাজিক অবক্ষয়কে কাটিয়ে উঠতে পারলে আর
ক�োনও কথা নেই। এই দেশ আবারও সেই পুর�োন�ো
এবং অভাবনীয় গ�ৌরব ফিরে পেতে সক্ষম হবে বলে
আমার দৃ ঢ় বিশ্বাস।
সাক্ষাৎকারঃ টিম ‘আজকের পরিপূ র্ণা’
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কথা ও কাহিনি

শান্তিনিকেতনে
স্প্যানিশ ফ্লু
সুব্রত রায়চ�ৌধুরী
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সৃজনী

পুজোর

আগে আগে এরকম হয়। কেমন
ুশি
যেন একটা খ খুশি ভাব। আকাশের রঙ একটু
অন্যরকম। লাল-সাদা-নীলে একেবারে একাকার।
যেন পেঁয়াজখসি শাড়ি পরে ভোর এসে দরজায়
কড়া নাড়ছে। আশ্রম বালকেরা উঠে পড়েছে।
শিউলি ফ�োঁটা ভোরের আলোয় চঞ্চলতা জাগছে
একটু একটু করে। সাইকেল ঘন্টিতে হতচকিত
পথচারীরা পিছন ফিরে দেখে নেয়, তারপর
আবার হাঁটতে শুরু করে। সকালের বৈতালিকের
পর ঘণ্টাঘর থেকে ঢঙ্ঢঙ্করে কে যেন জানিয়ে
দেয়–ওরে বেলা যায়। আশ্রমিকদের কাজের
গতিও পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। তিন পাহাড়ের
চূ ড়ো, আম্রকুঞ্জ, সু রুলের কুঠিবাড়ি, খোয়াই-এর
দিগন্ত থেকে ভেসে আসে প্রতিধ্বনি-বেলা যায়–
বেলা যায়।
ইদানিং আশ্রমিকদের ব্যস্ততা একটু বেড়েছে।
সামনের বুধবার মহালয়া। ঐ দিন পূ জাবকাশের
শুরু। তার আগেই রামমোহনের স্মরণসভা।
গুরুদেব ভাষণ দেবেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও
থাকবেন। বহুদিন আগে সেই দেবেন্দ্রনাথের
সময় থেকেই এ দিনটাকে শান্তিনিকেতনের
আশ্রমিকেরা গভীরভাবে মনে রাখে। এ সপ্তাহটা
রামমোহন চর্চা। পরের সপ্তাহে আছে সাহিত্যসভা।
পুজোর ছুটির আগের সন্ধ্যায় দেহলির পুবদিক
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খোলা ছাদে সভা বসল। তবে এবারে সভা তেমন
জমল না। গুরুদেব সেদিন বড় চুপচাপ। কথা
ছিল ‘শারদোৎসব’-এ অভিনয় করবেন দিনু ঠাকুর
মানে দিনেন্দ্রনাথ। কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়ায় তিনি
ঘরবন্দি। মামুলি জ্বর হলে চিন্তা ছিল না। এ বড়
ভয়ানক জ্বর। কানাঘুষো শুনেছেন রবীন্দ্রনাথ।
তাই তাঁর কপালে ভাজ পড়েছে। চিন্তার ভাজ।
তবে এখানেও এল!
সাধারণত পূ জাবকাশ শুরু হলে রবীন্দ্রনাথ চলে
আসেন জোড়াসাঁকোয়। এবারে এখানে তাঁর
অনেক কাজ। জমিদারির কাজ তো আছেই,
চিঠিপত্রও লেখা হয়নি অনেকদিন, বহু চিঠি
জমেছে এতদিনে। রবীন্দ্রনাথ নিয়ম করে প্রতিটি
চিঠি পড়ে নিজে হাতে উত্তর লেখেন। সেসব
কাজ তো করতেই হবে, তাছাড়া পুজোর ছুটির
পরেই ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়কে বিশ্বভারতী হিসাবে
গড়ে তুলবেন--এ ভাবনাটিও ভীষণভাবে চেপে
বসেছে মাথায়। ঘনঘন তা নিয়ে এন্ড্রুজরথীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা পরামর্শও করতে হচ্ছে।
সময় যখন ব্যস্ততার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রায় হার
মেনেছে তখন চিন্তার এক নতুন উপসর্গ দেখা
দিল। নাম না জানা এক জ্বরে গোটা শহরটা কাবু
হয়ে পড়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করতে যারা
বিদেশে গিয়েছিল তারা অনেকেই যুদ্ধ জয় করে
ফিরলেও সঙ্গে নিয়ে এল স্প্যানিশ ফ্লু। কবি এর
নাম দিয়েছেন যুদ্ধজ্বর। সারা পৃ থিবীতে বহু মানুষ
মারা যাচ্ছে। ভারতে বিশেষত কলকাতায় বেশি
না ছড়ালেও এবারের পুজোটা খুব একটা ভালো
কাটলো না। ঘরে ঘরে জ্বর, ভীষণ ছোঁয়াচে।
ওষুধও নেই। ভুগে মরা ছাড়া উপায় নেই।
মনে মনে অস্থির হয়ে উঠছেন কবি।
শান্তিনিকেতনে ছুটি পড়লেও বেশ কিছু ছেলে
তখনও রয়ে গেছে। পুজোতে ওরা আশ্রমেই
থাকবে বলে ঠিক করেছে। সামনেই আষাঢ় মাস।
বৃ ক্ষরোপণ উৎসবের জন্য বেশ কিছু চারা তৈরি
করেছে আশ্রমিকেরা। এখন চলে গেলে চারাগুলো
পরিচর্যা হবে না। কাজেই গুরুদেবের কাছে এ
বছর থেকে যাবার আবেদন করেছিল। আশ্রমের
প্রতি তাদের এই ভালোবাসায় কবি সেদিন মুগ্ধই
হয়েছিলেন। কিন্তু আজ চিন্তা হচ্ছে, ওরা ভালো
আছে তো? ভাবাচ্ছে, খুব ভাবাচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে।
এদিকে কলকাতার অবস্থা রোজই খারাপ হচ্ছে।
প্রতিদিন মানুষ মরছে। মরার সংখ্যা লাফিয়ে
লাফিয়ে বাড়ছে। সব সংবাদ কবি ঠিকমত পানও
না। তবে শুধু কলকাতা তো নয়, সারা পৃ থিবীই
ক্রমে শ্মশান হয়ে যাচ্ছে। খবর রটেছে বিদেশে
নাকি দাহ করবার লোকও মিলছে না। পথে ঘাটে
লোকপ্রায় নেই। সবাই ঘরবন্দি। এটাই নাকি
বাঁচবার একমাত্র উপায়।
কবি খুব ভোরেই উঠেছেন। বাইরে আসতেই
মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। পৃ থিবীর গভীর
অসু খ। উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কবি দেখেন
দু-চারজন দেহাতী মানুষ চোখে আতঙ্ক নিয়ে
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হেঁটে যায় সামনের রাস্তা দিয়ে। প্রায় প্রত্যেকেই
মুখে বেঁধে রেখেছে গামছা বা কাপড়ের টু করো।
ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহলে এসবের কোনও
হেলদোল নেই। গগন-অবন-সমর-তিনভাই
পশ্চিমের বারান্দায় বসে ছবি আঁকেন, গল্প গুজব
করেন। কিন্তু রবি ঠাকুরের তাতে মন নেই।
এর মধ্যেই একদিন বিকেলের দিকে বর্ষা এল
ঝমঝমিয়ে। ভরা পুজোর মরশুমে ডমরু বাজিয়ে
যেন রথে চড়ে এল সে। ভারী হয়ে বইতে
শুরু করল বাতাস। কবি এসে দাঁড়ালেন ঝুল
বারান্দায়। বৃ ষ্টির ছাঁট এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে কবির
আলখাল্লা। এমন দিনে জোড়াসাঁকোয় এলে নতুন
ব�ৌঠানের কথা খুব মনে পড়ে কবির। ঐ তো
সেই তেতলার খোলা ছাদ-ঝুল বারান্দা! কত
খুনসু টি! কত গান! গল্পগুজব! বর্ষার জল পেয়ে
বিষাদে আর আনন্দে গাছেদের মতোই তখন
সবে সবুজ হতে শুরু করেছে কবির মন। এমন
সময় বিকেলের ডাকে চিঠি এল শান্তিনিকেতন
থেকে। এন্ড্রুজ লিখেচে চারজন ছাত্র খুবই অসু স্থ।
ইনফ্লুয়েঞ্জা। এলম্হার্স্ট আর মীরাদেবী খুব
করছেন। কিন্তু সামলাতে পারছেন না। চিঠিটা
পড়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেন কবি।
তিনি শুধু কবি নন, তিনি গুরুদেব। অতগুলো
ছেলের সব ভার তাঁর উপর। মারণ রোগ
তবে কি সেখানে ছোবল মারতে ফণা তুলেছে!
অস্থির হয়ে উঠলেন কবি। দক্ষিণের বারান্দা
জুড়ে পায়চারি করতে থাকেন। রাতটু কু কাটলে
সকালের ট্রেনেই রওনা দেবেন শান্তিনিকেতন।
জোড়াসাঁকোয় পৌঁছুবার পর থেকেই কবির শরীর
ভালো যাচ্ছিল না। ক’দিন ধরেই জ্বর। মাথাটা
ছিঁড়ে যাচ্ছে। সে সব কিছুই বললেন না কাউকে।
বৃ ষ্টিটা ঝরলে জ্বর গায়েই গেলেন রামানন্দ
চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে। ওঁর ছেলে মনু
এখন শান্তিনিকেতনেই রয়েছে। ওখানকার ছাত্র।
ফিরে এসে দেখেন ‘সন্দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক
সু কুমার রায় আর কালিদাস নাগ বসে রয়েছেন।
অনেকদিন পর কবিকে পেয়েছেন। নতুন গান
শুনবেন তাঁরা। গানের জলসা চলল বেশ রাত
অবধি। কবির অসু স্থতার সংবাদ কেউই জানতে
পারল না। তবে গলাটা খুসখুস করছে। হাঁচিও
আছে। তবু ছটফট করছেন কবি, সকালে রওনা
দেবেন, গোছগাছ হয়নি।
একটু বেলায় ঘুম ভাঙল কবির। চা দিতে এসে
প্রতিমাদেবী দেখেন জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। ভয়ে
মুখ শুকিয়ে গেল সবার। তবে কি...ব্যস্ত হয়ে
উঠল রথী। ডাক্তার বিধান রায় এই কলকাতাতেই
থাকেন। তরুণ ডাক্তার হিসেবে বেশ নাম করেন।
রথী ডেকে আনলেন তাঁকে। ভিজিট ষোল টাকা।
একটাই ওষুধ, শুধু ই বিশ্রাম। সুযোগ বুঝে নতুন
এই জ্বরের উপদ্রব নিয়ে দু-চার কথা শুনে
নিলেন কবি ডাক্তার রায়ের কাছ থেকে। সাধারণ
স্বাস্থ্যবিধিটু কু জানা থাকলে শান্তিনিকেতনে কাজে
লাগবে। চিকিৎসা শাস্ত্রে ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে

ক�ৌতূ হল থাকায় কবির সঙ্গে কথা বলতে ডাক্তার
রায়েরও বেশ ভালো লাগছিল। কিন্তু কড়া নির্দেশ
ঘর থেকে বেরুনো যাবে না। ডাক্তারের পরামর্শে
আর প্রতিমাদেবীর কড়া শাসনে জোড়াসাঁকোতেই
বাঁধা পড়লেন কবি। কিন্তু মন টানছে
শান্তিনিকেতন। চার চার জন ছাত্র অসু স্থ। আর
এখানে কবি বিশ্রামে। এটা খুব অন্যায়, খু-উ-ব
অন্যায়। সপ্তাহখানেক অপেক্ষা করেই একদিন
সকালে কিছু ওষুধপত্র নিয়ে শান্তিনিকেতন যাবার
ট্রেনে চেপে বসলেন কবি।
রাতভোর বৃ ষ্টি হয়েছে এখানে। এখনও ঝিরঝিরে
বৃ ষ্টি পড়েই চলেছে। বোলপুর স্টেশন জলকাদায়
মাখামাখি। রথীরা কবির শরীর নিয়ে বেশ
চিন্তিত। তারপর আবার এই বৃ ষ্টি লাগাচ্ছেন।
তবে গায়ে এখন আর জ্বর নেই। কিন্তু শরীরটা
বেশ কাহিল। অবশ্য প্রকাশ নেই। প্রতিমাদেবীর
অনুসন্ধানী চোখ ঠিক বুঝে নেয়। কবির একবার
বৃ ষ্টিতে ভিজে নিতে সাধ হল। একটা গানও এসে
গেল মনে মনে-‘আকাশে কী গোপন বাণী বাতাসে
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করে কানাকানি, বনের অঞ্চলখানি পুলকে ওঠে
দুলে দুলে’। কথাগুলি এল, কিন্তু সুরটা ঠিকঠাক
দেওয়া গেল না। এমন সময় দীনু থাকলে বেশ
হ’ত। অনেক খুঁজে, মেহনত করে রথী একটা
গোরুর গাড়ি জোগাড় করেছে। আবার জোরে বৃ ষ্টি
নামবে। গাড়োয়ান হাঁকডাক করে তাড়া দিচ্ছে
কবিকে। কাজেই বৃ ষ্টিতে ভেজবার সখ ঝোলায়
পুরে কবিকে উঠে পড়তে হ’ল গোরুর গাড়িতে।
ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করতে করতে হেলে দুলে,
এঁকেবেঁকে গোরুর গাড়ি কবিকে নিয়ে চলল
শান্তিনিকেতনের দিকে।
দুপুরে একটু বিশ্রাম নেবার পরেই প্রথমে এলেন
দীনবন্ধু এন্ড্রুজ। এই এন্ড্রুজ সাহেবের উপর
কবির সবথেকে বেশি ভরসা। শান্তিনিকেতন
ছেড়ে গেলেই কবি তাঁকেই দেখাশোনার
ভার দিয়ে যান। আশ্রমবালকদের অসু স্থতার
সংবাদ সে-ই দিয়েছিল কবিকে। দেখা করতে
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এলেন দ্বিপেন্দ্রনাথ ও তার স্ত্রী হেমলতা দেবী,
সীতাদেবী, কৃতীন্দ্রনাথের স্ত্রী সুকেশী, ক্ষিতিমোহন
সেন, সতীশচন্দ্র রায়। দুপুর একটু গড়াতেই
এলম্হার্স্টও চলে এলেন সু রুল থেকে সাইকেল
চেপে। সবার মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। শেষবেলার
দোলন চাঁপার মত ম্রিয়মান। হেমলতা কবির
পায়ের কাছে বসে পড়ল। গভীর উদ্বেগ তাঁর
সারা মুখে।
-কী হবে গুরুদেব? আশ্রমের পাঁচটি ছেলে অসু স্থ
হয়ে পড়েছে। সাঁওতাল পল্লিরও তিনজনের শরীর
খারাপের খবর পেলাম। সবার জ্বর।
-পাঁচটি! এন্ড্রুজ তো চারটি ছেলের কথা লিখেছে!গুরুদেব বিস্ময় আর উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস
করলেন।
-কাল রাত থেকে সত্যেনেরও জ্বর এসেছে। ভয়ে
তো আমার বুক কাঁপছে। জড়িয়ে ধরা গলায়
বলতে বলতে সুকেশীও ফু ঁপিয়ে উঠল।
চিন্তিত কবিও। এই মারণ রোগের হাত থেকে
ছেলেগুলোকে বাঁচানো যাবে তো? তবু রক্ষে।
পূ জাবকাশের ছুটি বলে প্রায় সব ছাত্রই বাড়ি
ফিরে গেছে। কথা বলতে বলতে কবি উঠে
দাঁড়ালেন। সবাইকে বসতে বলে ভেতরে ঢুকে
গেলেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বাইরের
পোশাক গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে এলেন হাসপাতালে
যাবেন বলে।
দেহলির খুব কাছেই তিন পাহাড়ের পাশে
হাসপাতাল। একটা নামও আছে-গৈরিক।
হাসপাতাল বলতে একটা টালির ঘর। জরুরি
প্রয়োজনে রুগীদের থাকবার জায়গা। এটু কুই,
না আছে ডাক্তার, না আছে শুশ্রুষা পাবার কোনো
সুযোগ। তাছাড়া এই দুঃসময়ে বোলপুর থেকে
চিকিৎসকরা আসতেও চাইবেন না। এ সব
নানা কথা ভাবতে ভাবতে রবীন্দ্রনাথ গৈরিক
হাসপাতালের দরজায় এসে থমকে দাঁড়ালেন।
অনেকদিন আসেননি এদিকে। বলা যায়
আসবার দরকারও হয়নি। বছর ১২ আগে
১৯০৬-এ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু স্থায়ী চিকিৎসক
কোনোদিনই ছিল না।
তখন বিকেল পড়তে শুরু করেছে। পশ্চিমের
আলো তেরচাভাবে হাসপাতালের বারান্দায়
এসে পড়েছে। ঘরের মধ্যে অস্ত বিকেলের
ম্লান আলোয় পাঁচটি শয্যায় পাঁচটি শিশু। ঘরটা
বেশ বড়। ৮ টি শয্যার ব্যবস্থা আছে। একটা
টেবিল-চেয়ারও আছে চিকিৎসক বা সেবিকাদের
বসবার জন্য। আছে একটা ছোট কাঠের তাক।
তাতে প্রয়োজনীয় নানা জিনিসপত্র রাখা।
গুরুদেব ঘরের মধ্যে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন।
গভীর বিপর্যয়ের মধ্যেও কবির মনে পড়ল
পাঁচটি শয্যায় যেন শুষ্ক-পাণ্ডুর মুখে শুয়ে আছে
পাঁচটি অমল। একটি শয্যার পাশে বসে গভীর
মমতায় একজনের কপালে জলপটি দিচ্ছেন
প্রতিমা দেবী। ঘুরে ঘুরে তাপমাত্রা দেখছেন।
হাত-পা টিপে দিয়ে বেদনা উপশমের চেষ্টা
করে চলেছেন। গুরুদেব কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই
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উঠে দাঁড়ালেন প্রতিমাদেবী। কপালে হাত দিয়ে
তাপমাত্রা বোঝার চেষ্টা করলেন গুরুদেব। শীর্ণ
হাতটি তুলে নিয়ে নাড়ি দেখলেন ঘড়ি ধরে।
হালকা সুরে জিজ্ঞাসা করলেন-কেমন বোধ হচ্ছে সু বলবাবু? তুমি কি জানো
সু রুলের রাস্তার দুধারে এবার অনেক কাশফুল
ফুটেছে? এবারে ভালো হয়ে গেলে সেখান থেকে
একগুচ্ছ কাশফুল এনে দিতে হবে, পারবে না?
তোমাদের বাগানবাড়িতে এবার ভাবছি বিজয়া
উৎসব করব। কাশফুলে উৎসবের মেজাজ
আসবে, -কী বলো?
সু বল মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় মাত্র। গলায়
হাত দিয়ে কী যেন বলার চেষ্টা করে। পারে না।
চোখের কোল দুটি চিকচিক করে ওঠে। গুরুদেব
মুখ ফিরিয়ে নেন। প্রতিমাদেবী বললেন ওদের
সবার গলাতেই ব্যথা। গুরুদেব মাথায় হাত
বুলাতে বুলাতে- দেখেন চোখের তলায় গাঢ় বাদামী
রঙের দাগ। কারো বা সে দাগ কান পর্যন্ত স্পষ্ট
হয়ে উঠেছে। প্রতিমাদেবী ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা
করলেন,
-কী হবে বাবামশাই? তারপর নীচুগলায় বলতে
থাকেন
ওষুধপত্রও তেমন নেই...
গুরুদেব সে কথার উত্তর না দিয়ে বাইরে এসে
দাঁড়ালেন। তখন প্রায় অন্ধকার। ঝোপে ঝাড়ে
পাখিদের ঘরে ফেরার ডাক। শালবীথির মাথায়
পশ্চিমের শেষ রোদটু কু রাঙা কামারাঙার মতো
জেগে আছে। অন্যসময় হলে কবি গান বাঁধতেন।
কিন্তু এখন মনের সে অবসর নেই। কলকাতা
থেকে আসবার আগেই কবি শুনে এসেছিলেন
এই যুদ্ধজ্বরের মারণমুখী অভিশাপের কথা। আজ
সেই জ্বর কবির স্বপ্নভূ মির দরজায় এসে কড়া
নাড়ছে। শিউরে উঠলেন কবি। সময় নেই। হাতে
একদম সময় নেই। আজই-এখনই কাজে নেমে
পড়তে হবে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলে বড় ভুল
হয়ে যাবে। কবি আজ রাতেই সভা ডাকলেন
দেহলীতে। যারা আশ্রমে আছেন তাদের সবাইকে
খবর দিতে বললেন। এলম্হার্স্ট শুনেই সাইকেল
নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সবাইকে খবর দিতে হবে।
রবীন্দ্রনাথ এখন ঘরে ফিরবেন। ভোরবেলা
জোড়াসাঁকো ছেড়েছেন। শান্তিনিকেতনে ফিরে
বিশ্রামও প্রায় হয়নি। শরীরটাও ঠিক বশে নেই।
সেই সঙ্গে মনটাও অস্থির। শালবীথির ভেতর দিয়ে
দেহলির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন কবি। দ্রুত
পিছন থেকে সুকেশী বলে গেল
-আমি বরং এখানেই এখন থেকে গেলাম।
সন্ধ্যা ৭টায় সভা বসল দেহলিতে। পুবদিকের
এই খোলা ছাদে মাঝে মাঝেই সভা বসান কবি।
‘খেয়া’ কাব্যের অনেক কবিতাই এই ছাদের
মজলিশেই কবি পাঠ করেছেন একসময়। কিন্তু
আজ বড় অসময়। এ জগৎ যেন এক মৃ ত্যুপুরীতে
পরিণত হয়ে চলেছে। যু ক্তরাজ্য ব্রিটেন, স্পেন,
জার্মানি, রাশিয়া, চিন, জাপান-সব-সবদেশে
ছড়িয়ে পড়ছে এই যুদ্ধজ্বর বা স্প্যানিশ ফ্লু।

ইতিমধ্যেই এককোটির উপর মানুষ মারা গেছে।
ভাসাভাসা খবর আসে। বিদেশের বন্ধুরা জানায়,
খোঁজ নেয়, কেমন আছেন কবি আর তাঁর সাধের
শান্তিনিকেতন।
আজ শুধু কবি বলবেন। শুনতে এসেছেন সবাই।
সবাই কবির মতই চিন্তিত, সবাই কিছু করতে
চায়, কিন্তু কী করবে? কবির কাছে কাজ চায়
তারা। আত্মনিবেদনের থালা তারা সাজিয়েই
এনেছেন। এখন শুধু ডাকের অপেক্ষা।
-আত্মরক্ষা আর সেবা এটাই হল আজকের দিনের
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মূ লকথা। গুরুদেব বলতে শুরু করলেন।
-এ অসু খ অত্যন্ত ছোঁয়াচে, সংক্রমণ দ্রুত ছড়ায়।
কাজেই প্রথমেই লক্ষণরেখায় বন্দি করতে হবে
নিজেকে। অন্যদিনের মতো আজ আর গুরুদেব
মুক্তির কথা, লাগামছাড়া বাঁধনহারা জীবনের কথা
বললেন না। আজ তিনি আর কবি মাত্র নন, আজ
তিনি নির্দেশক-জীবন নির্দেশক। একেবারে অন্য
মানুষ তিনি। গৃ হবন্ধনের কথা বললেন। বললেন
পারস্পরিক দূ রত্ব বজায় রেখে সামাজিকতার
কথা। হাঁচি, কাশি, জ্বর, গলাব্যথা, গা-হাত-পা
ব্যথা-এসব উপসর্গের কথা বলে রোগের লক্ষণ
চিনিয়ে দিলেন। নাকে মুখে কাপড়ের বা গামছার
পট্টি লাগিয়ে চলার নির্দেশ দিলেন। এ রোগ
সম্পর্কে কলকাতা থেকে ভালোভাবে জেনে শুনেই
এসেছেন কবি। ডাঃ বিধান রায় অনেক বিষয়ে
পরামর্শ দিয়েছিলেন তাকে। প্রায় চিকিৎসকহীন
শান্তিনিকেতনকে বাঁচাতে এই লোকশিক্ষাই
সব থেকে বড় অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে তা তিনি
আগেই ভেবেছিলেন।
অনেকক্ষণ বলার পর কবি থামলেন। গলাটা
উসখুশ করচে। তারপর যখন একটু গরমজল
খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিচ্ছেন তখন সুকেশী দেবী

44 অগস্ট, ২০২১
n

জিজ্ঞাসা করলেন-গুরুদেব অসু স্থ আশ্রমিকদের শুশ্রূষার কী হবে?
তারা থাকবেনই বা কোথায়? তাদের দেখবেনই
বা কে?
বিষয়টা রবীন্দ্রনাথ যে ভাবেন নি তা নয়, তবু
সুকেশী দেবীর প্রশ্ন উপস্থিত শ্রোতাদেরও একটা
প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিল। সভায় একটা মৃ দু গুঞ্জন
উঠল। সেই গুঞ্জনের মধ্যেই সুকেশী দেবী একটি
সেবিকা দল গড়ার প্রস্তাব দিল। এমনকি সে
নিজেও এই দলে নাম লেখাতে চায়। কবির
অনুমতিও চাইল সে। সুকেশী কবির বড়দা
দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের স্ত্রী। আশ্রমিক
হলেও খুব উজ্জ্বল কৃতীন্দ্রনাথ বা সুকেশী কেউই
নন। খুব বেশি সম্ভ্রমও কেউ করে নি কখনো।
যাকে বলে পিছনের দলের লোক। সেই সুকেশী
আজ মৃ ত্যুর মুখে নিজেকে সঁপে দিতে চাইছে।
তার কথা শুনে থমকে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। চোখ
দুটো এই বিপর্যয়েও আরো একবার জ্বলে উঠল।
প্রাণের খুশি তাঁর স�ৌম্য শান্ত মুখে ছড়িয়ে গেল।
‘সাধু ! সাধু !’-বলে কবি বললেন-বেশ তো, আর কে কে এ কাজ করতে চাও।
কিন্তু মনে রাখবে বেশ বিপজ্জনক এ কাজ।
সামনেই বসেছিলেন পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী,
হেমলতা দেবী, সীতা দেবী। ওঁরাও সেবিকা দলে
নাম লেখালেন। প্রতিমাদেবীর একটু সঙ্কোচ ছিল।
সঙ্কোচ তাঁর কবির জন্য। ঐ মানুষটাকে দেখবে
কে? কবি বোধহয় বুঝেছিলেন সেকথা। নিজেই
বললেন-আমার জন্য ভেবো না, ভু বনের ভার নেবার
সময় এসেছে তোমার। তুমি যাও, এই বেলা
নিজেকে প্রমাণ করো।
সভা তখনও শেষ হয়নি। মীরা দেবী প্রায়
হাঁপাতে হাঁপাতে উপরে উঠে এলেন। সঙ্গে
নিয়ে এলেন আরো একটা দুঃসংবাদ। গত
প�ৌষমেলায় শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ডেনিস
মহিলা মিস ফেরিং। কিন্তু মেলা শেষ হলেও
তার ফেরা হয়নি। কিছু কাজের জন্য থেকে
গেছিলেন শান্তিনিকেতনের নূ তন বাড়িতে।
একটু আগেই খবর এসেছে তারও হয়েছে এই
যুদ্ধজ্বর। শুনে রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল মুখ আবারও
পাণ্ডুর হয়ে এল। ক্রমশই বাড়ছে। আজকেই
দু-জন নতুন আক্রান্তের খবর এল। বুঝতে
পারছেন কবি, সংখ্যাটা প্রতিদিন বাড়বে। গৈরিক
হাসপাতালের ছোট্ট টালির ঘরটাতে পরে আর
জায়গা হবে না। তাছাড়া মেয়েদের জন্য আলাদা
ব্যবস্থাও করা দরকার। হাসপাতালের কাছাকাছি
কোথাও এককোণে বসেছিলেন সতীশচন্দ্র রায়শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ও বর্তমান
শিক্ষক। সতীশচন্দ্র সঙ্কোচে কবিকে বললেন-এখন তো ছুটি চলছে। আশ্রমিকেরা প্রায় কেউ
নেই। কাছেই নূ তনবাড়ি ছাত্রাবাসটিকে ব্যবহার
করা যেতে পারে। তাহলে গৈরিক হাসপাতাল,
নূ তনবাড়ি আর কবির বাসা দেহলি খুব কাছাকাছি
হবে। কবির পক্ষেও খ�োঁজখবর রাখতে সুবিধা

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

হবে।
রবীন্দ্রনাথও একটি নতুন দিশা পেলেন। ভাবলেন
ডেনিস মহিলা বা শুধু মাত্র মহিলাদের জন্যই এই
নূ তনবাড়িটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ প্রস্তাবও
সাধু ! সাধু ! ধ্বনিতে সবাই মেনে নিল।
রাত হয়ে গেছে। তবু এই রাতেই সুকেশীদেবী
চললেন হাসপাতালে। ছেলেদের রাতের খাওয়া
দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সবাই চলে গেলে
অবসন্ন কবি পশ্চিমের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন।
একটা ঠান্ডা বাতাস ভেসে আসছে কাছের আম্রকুঞ্জ
থেকে। আজ ছুটির কথা খুব মনে পড়ছে।
শান্তিনিকেতনের সমস্ত ঝড় ঝাপটা একসময় একা
হাতে সামলেছেন চিরকালের রুগ্ন এই মানুষটি।
এই নূ তন বাড়িতেই প্রথম ছুটিকে নিয়ে উঠেছিলেন
তিনি। এখানে তার প্রথম সংসার। সেই চালা ঘরটি
আজ নেই, মানুষটিও নেই শুধু স্মৃতির গুঞ্জনটু কু রয়ে
গেছে। বেশ বুঝতে পারেন কয়েকটা শব্দ তৈরি হচ্ছে
ভেতরে ভেতরে। শব্দের সঙ্গে শব্দের বুননে কথা বলে
উঠছে মন। টেবিলটাকে টেনে নিয়ে চেয়ারে গিয়ে
বসলেন কবি। গুনগুন করে বেরিয়ে আসতে থাকেমনের কোণে তুফান তোলে চারদিকেবুঝিস নে মন, ফিরবি কখন কার দিকে।
দিন সাতেক কেটে গেছে। শান্তিনিকেতনের
আশ্রমিকরা এখন অনেক বেশি সতর্ক। সহজে ঘরের
বাইরে কেউ যায় না। গেলেও পারস্পরিক দূ রত্ব
বজায় রেখে নাকে মুখে কাপড় বেঁধে প্রয়োজনীয়
কাজ সারেন। কবি সকালে উপাসনা সেরেই বেরিয়ে
পড়লেন। আশ্রমিকদের বাড়ি বাড়ি যান। খোঁজ খবর
নেন, শরীরের তাপমাত্রা বোঝার চেষ্টা করেন। সঙ্গে
থাকে হোমিওপ্যাথির বাক্স। কবি বুঝেছিলেন এই
প্রত্যন্ত অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার সুবিধা পেতে বহুদিন
কেটে যাবে। কাজেই এই গরীবগুর্বো মানুষগুলোর
জন্য হোমিওপ্যাথিই ভাল। এই বিদ্যার চর্চাও
করেছেন। স্ত্রী মৃ ণালিনী দেবীর চিকিৎসাও করেছিলেন
তিনি নিজে, হোমিওপ্যাথি বাক্সের মত আজকাল
তাঁর নিত্যদিনের সঙ্গী সতীশচন্দ্র রায়। যথার্থ অর্থে
গুরু বলেই মানেন কবিকে। গুরুদেব নামটি তাঁরই
দেওয়া। এই দুর্দিনে তাঁকে একা ছেড়ে দেওয়া
যায় না। তাই গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে সতীশচন্দ্রও
আশ্রমিকদের বাড়ি ঘুরে হাসপাতালে যান। সেখান
থেকে নূ তনবাড়িতে। সেখানে আরো তিনজন নতুন
রুগী এসেছে। তবে আশার কথা দুইজন ভালো হবার
পথে। কবির ওষুধে সাড়া দিচ্ছে তাদের অচেতন
শরীর। কিন্তু আরো কিছু নতুন ওষুধ আনা দরকার
কলকাতা থেকে। শুনে রথীন্দ্রনাথ চলে গেলেন
কলকাতায়। ডাক্তার বিধান রায়ের সঙ্গেও দেখা করে
তার পরামর্শ নিয়ে আসতে বললেন কবি। তিনি
বুঝতে পারছিলেন এ ওষুধে কিছুটা আরাম দিলেও
রোগমুক্তি হয়তো সম্ভব নয়। তার থেকেও বেশি
প্রয়োজন বিকল্প প্রতিষেধক। এমন ওষুধ দরকার যা
মানুষের শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবে।
ফলে ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবানু মানুষকে কাবু করতে
পারবে না। ভাবলেন শান্তিনিকেতনের পথের ধারে,
ঝোপে জঙ্গলে যে অসংখ্য গাছপালা ছড়িয়ে রয়েছে

তা থেকে কি কোন প্রতিষেধক তৈরি করা যায় না?
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রটাই তো তৈরি হয়েছে এই প্রাকৃতিক
ভেষজ উপাদানের সাহায্য নিয়ে। প্রাচীনকালে
ভারতীয় মুনি ঋষিরা তো শল্য চিকিৎসাও করেছেন
এইসব গাছ গাছালির সাহায্য নিয়ে। কৃষিবিজ্ঞানী
এলম্হার্স্ট আর রথীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে কাজে নেমে
পড়লেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর হঠাৎ একদিন তৈরি
করে ফেললেন পঞ্চতিক্ত পাঁচন। পরীক্ষায় সফলও
হলেন। এই পাঁচন খাইয়েই কবি বহু মানুষকে
বাঁচালেন। এমনকি যে সমস্ত পরিবারে কেউ ইতিপূ র্বে
রোগগ্রস্ত হয়েছে তাদেরও এই পাঁচন খাইয়েই রক্ষা
করলেন কবি। সেরে উঠতে লাগলেন সেই ডেনিস
মহিলা মিস ফেরিং ও।
দিন রাত এক করে সেবা করে চলেছেন
প্রতিমাদেবীরা। সুকেশি তো দেহলিতে যাতায়াত বন্ধই
করেছেন। মিস ফেরিং-এর সর্বক্ষণের সাথী সে।
অন্যদিকে হেমলতা, প্রতিমা দেবী, সীতা দেবী আশ্রম
বালকদের জন্য হাসপাতালেই পড়ে রইলেন দু-সপ্তাহ।
ওঁরাও আজকাল বাসায় ফেরেন না। বাবা-মা নেই,
ওরা একা একা থাকলেও ছটফট করতে থাকে।
ভয় পায়। কাজেই প্রতিমাদেবীরা এখানেই থাকে।
দেহলি থেকে কবি ওদের জন্য খাবার পাঠান। কখনো
এন্ড্রুজ, কখনো এলম্হার্স্ট, কিংবা রথী এসে খাবার ও
টুকিটাকি জিনিস পৌঁছে দিয়ে যায়।
কবির ওষুধে ভালো কাজ দিল। নতুন করে আর
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কেউ এল না হাসপাতালে। যারা ভর্তি ছিল তারাও
ধীরে ধীরে সু স্থ হয়ে উঠল। কবিও অনেকটা নিশ্চিন্ত।
বিশ্বজোড়া মহামারীকে তিনি শান্তিনিকেতনে ঢু কতে
দেননি। গর্ব করে ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লিখলেন
ছাত্র স�ৌভাগ্যক্রমে সকলেই ভাল আছে-তাদের
সকলকেই রোজ পঞ্চতিক্ত পাঁচন খাওয়াই-আমার বিশ্বাস
সেইজন্য তাদের মধ্যে একটি কেসও হয়নি, অথচ তারা
অধিকাংশই সংক্রামকের কেন্দ্র থেকে এবং রোগগ্রস্ত
পরিবার থেকে এসেছে। গর্ব করার মতো বিষয় বটে।
তবে ভরসা নেই। যেকোনো সময় আবার দেখা দিতে
পারে। বিশেষ করে পূ জাবকাশ শেষ হয়ে এলে। বাইরে
থেকে যারা আসবে তারাও তো এই মারণ রোগ নিয়েই
আশ্রমে ঢু কতে পারে। বিপদের সম্ভাবনা বুঝে পুজোর
ছুটি একমাস বাড়িয়ে দিলেন কবি।
গুরুপল্লি থেকে সু রুলের কুঠিবাড়ি-সর্বত্রই এখন
ঝলমলে রোদ। ভয় আর আতঙ্ক এখন আর অনেকটাই
নেই। শীতের হাওয়া বইতে শুরু করেচে। পাকা
ফসলের সংবাদ ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসে বাতাসে।
আশ্রমবাসীরা আবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে পথে।
ছাতিমতলার আশেপাশে, শালবীথির রাঙাপথ ধরে কেউ
কেউ চলে যায় গুনগুনিয়ে। গান গাইতে গাইতে।
অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে কবে কখন একটু খানি
পাওয়া
সেইটু কুতেই জাগায় দখিন হাওয়া
যুক্তি যেন আশ্রমিকদের দরজায় দরজায় কড়া নেড়ে
বলে গেল দুয়ার খোল দুয়ার খোল কবি....
দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন কবি। কিন্তু চোখে মুখে
নিশিজাগরণের ছাপ। এত কষ্ট কেন? কী হয়েছে? সবাই
তো ফিরে এসেছে ঘরে, তবে কেন? কেন? অসু স্থ হয়ে
পড়েছেন প্রতিমা দেবী, হেমলতা, সুকেশী-তিনজনই।
প্রায় একসঙ্গেই জ্বরে পড়লেন তিনজনই। হেমলতা
দ্বিপুবাবুকে বললেন-
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-আমাকে তোমরা নূ তন বাড়িতেই রেখে এসো। এ
অসু খ ভালো নয়, ছেলেমেয়েরা ঘরে আছে। ওদের
থেকে দূ রে থাকাই ভালো। একথা শুনে সুকেশী আর
প্রতিমা দেবীও বললেন নূ তন বাড়িতে থাকাই ভালো।
এখানে এত লোক। রোগটা তো ছোঁয়াচে। দূ রে থাকাই
ভালো।
তৃতীয় দিন থেকেই রোগের প্রকোপ বাড়ল। মীরা এবং
সীতাদেবী এখন ওদের দেখাশুনো করেন। গুরুদেব
মাথার কাছে বসে ওষুধ দিচ্ছেন ঘণ্টায় ঘণ্টায়।
কখনো কখনো আশার আলো জ্বেলে জ্বরটা কমে
এলেও আবারও হু হু করে তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে।
গলার ব্যথায় জলটু কু মুখে নিলেও গিলতে পারছে
না কেউই। দূ রে দূ রে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন
রথী, কৃতীন্দ্রনাথ, দ্বিপেন্দ্রনাথ। ওদের এই নিরুপায়
ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকার ছবি কবি সহ্য করতে পারেন
না। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে চায় বুক চিরে। প্রতিটি
মুহূর্তকে কবি জানেন, কী হতে চলেছে তাও জানেন।
কিন্তু কবির কাছে শোক বা দুঃখ প্রকাশের জন্যে নয়,
তাতে দুঃখের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই কবির সব
দুঃখ চাপা থাকে তার বুকের গভীরে। নির্জনে সেই দুঃখ
মুক্তি পায় কখনো শব্দে, কখনো বা সুরে সুরে। কবি
বাইরে এসে দাঁড়ালেন। মাথার উপর দ্বিপ্রহরের সূ র্য
বল্লমের মত�ো নেমে আসছে। আলোয় আলোয় ভরে
যাচ্ছে দিগন্ত। অথচ ঘরের ভেতর চাপ চাপ অন্ধকার।
বিকেলের দিকে হেমলতা আর প্রতিমাদেবীর অবস্থার
একটু উন্নতি হল। মীরাদেবীর ডাকে সাড়া দিচ্ছেন
তারা। একটু একটু ডাবের জলও খেতে পারছেন।
জ্বরটাও নামতে শুরু করেছে। শরীরের ছটফটানি
আগের মতো ততটা আর নেই। কখনো কখনো জ্ঞান
ফিরলে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাকে যেন খুঁজছে? বাইরে
অপেক্ষমান আশ্রমিকদের মুখ এই সংবাদে উজ্জ্বল হয়ে
উঠেছে। কিন্তু সুকেশী? কৃতীন্দ্রনাথ দরজার কাছে গিয়ে
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বারবার উঁকি দিচ্ছেন। মীরা বা সীতাদেবী কেউই
তাকাতে পারছেন না কৃতীন্দ্রনাথের দিকে। একবার
চোখাচোখি হয়েছিল। ঝাপসা হয়ে এসেছিল দুজনের
চোখ। কিন্তু কেউই বলতে পারল না।
একটু রাতের দিকে হেমলতা আর প্রতিমাদেবী
দুজনেরই জ্ঞান এল। খুব দুর্বল, গলা দিয়ে শব্দ
বেরুচ্ছে না। তবে অনেকটাই সু স্থ বোধ করছেন
দুজনেই। কবির কাছে সংবাদ পাঠানো হল। কবি
কিছুক্ষণের জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন
অপলক চোখে। কিন্তু সুকেশী? সেই চুপচাপ শান্ত
মেয়েটি? কবি ছুটে এলেন সেই রাতেই। নাড়ী দেখে
বুঝলেন সময় বেশি নেই। এ ঘরে আর রাখাটা ঠিক
হবে না। প্রতিমা, হেমলতা সহ্য করতে পারবে না
এই দুর্বল শরীরে। কবির নির্দেশে সতীশচন্দ্র আর
এলম্হার্স্ট সুকেশীর খাটটাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন
পাশের ঘরে। সঙ্গে গেলেন মীরা দেবী। দরজার পাশে
দাঁড়িয়ে কে যেন ডুকরে উঠল। কে কৃতীন্দ্র? কবি
আবারো বাইরে এসে কৃতীন্দ্রের কাঁধে হাত রাখলেন।

কিন্তু কি বলছে, বলতে চাইছে? শুকনো ঠোঁটদুটো জলে
ভিজিয়ে দিলেন মীরা। শেষ মুহুর্তের উপাসনায় বসতে
চাইছে কবির মন। কিন্তু বড্ড চঞ্চল মন কিছুতেই
গুছিয়ে আনতে পারছেন না। ভুলে যাচ্ছেন ঈশ্বরকে,
পরম পিতাকে ডাকতে। বারবারই মনে হচ্ছে এ সেই
সুকেশী, যে সারাজীবন নিঃশব্দে পা ফেলে সবার
পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সবার কাছে যে চিরকালই
উপেক্ষিত এক উপসংহারের মতো থেকে গেছে। যাকে
কোনোদিন কেউ আসন পেতে দেয়নি। সেই সুকেশী
নিঃশব্দ অভিমানে মৃ ত্যুকে বরণ করে নেবার জন্য
তৈরি হচ্ছে একটু একটু করে। আর সেই জীবনের
সঙ্গে মৃ ত্যুর সেই মিলন মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা
করছেন গুরুদেব। জীবনের মৃ ত্যুমিছিলে তিনি একা।
বারান্দায় তখন ছটফট করতে করতে পায়চারি করছেন
কৃতীন্দ্রনাথ। ভাবছেন ‘খেলার পুতুল ভেঙে গেছে প্রলয়
ঝড়েতে’।
ভোর চারটে। বাইরে তখন আলো ফুটতে শুরু
করেছে, পিউ কাঁহা পাখির ডাকে সকাল হচ্ছে।

বললেন ঈশ্বরকে ডাকো।
বিছানার সঙ্গে লেগে আছে মেয়েটা। নিঃশ্বাসের কষ্টে
সারা শরীর মাঝে মাঝে থর থর করে কেঁপে উঠছে।
বেঁকে যাচ্ছে সমস্ত দেহটা। শক্ত মুঠিতে সুকেশী ধরে
রেখেছেন বিছানার চাদর, মীরার আঁচল। গুরুদেব
ভেতরে ঢু কলেন। চমকে উঠলেন সুকেশীর মুখ দেখে।
এখন আর বাদামী নয়, গ�ৌরবর্ণ উজ্জ্বল মুখটা ব্যথায়
কালো হয়ে যাচ্ছে। অসহায়ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে
তাকিয়ে আছে মীরা। বেদনায় অশ্রুতে ভরে যাচ্ছে তার
দুই চোখ। শুধু নীলকণ্ঠের মতো মৃ ত্যুর সমস্ত বিষ পান
করেও একান্ত উদাসীন একটি মানুষ নিঃশব্দে সুকেশীর
শয্যার পাশে বসে। ঠোঁটটা থর থর করে কাঁপছে।

দূ র থেকে দ্রুতপদে হেঁটে আসছেন আশ্রমিকেরা।
রাতের খবরটু কুর জন্য তারা ব্যস্ত। বাইরে এসে
দাঁড়ালেন গুরুদেব। ভেতর থেকে তখন ভেসে আসছে
কৃতীন্দ্রনাথের বোবা কান্নার ভাঙা সুর। মীরা এক গুচ্ছ
চাপা ফুল এনে সুকেশীর পায়ের কাছে রেখে গেল।
হেঁটে চলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি দুঃখের কেউ নন,
তিনি মৃ ত্যুরও কেউ নন। আজ আর বৈতালিকে যাবেন
না। উপাসনায় বসবেন। তার আগে একবার দেহলিতে
যাওয়া দরকার। কয়েকটা শব্দ বুকের গভীরে বেজে
চলেছে তানপুরার মতো। লিখে ফেলতে হবে। না হলে
পালিয়ে যাবে-‘অশ্রুনদীর সুদূ রপারে ঘাট দেখা যায়
তোমার দ্বারে।’

গল্প শুনতে ক্লিক করুন এখানে

https://youtu.
be/1DQ1meSfDsM
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ছন্দের বারান্দা

স্বাধীনতা

মন্দানিল

স্বাধীনতা মানে ছ�োট্ট মেয়ের গতর খাটান�ো দুঃখ চালের ভাত,
স্বাধীনতা তুমি উপত্যকায় শিশুর দুচ�োখে পেলেট বৃ ষ্টি রাত।
স্বাধীনতা মানে চিল, শকুনের ডানায় নামান�ো উল্লাস উপবন,
স্বাধীনতা তুমি অনটন ঘেরা দলিত উঠ�োনে ঠ�োকরান�ো য�ৌবন।
স্বাধীনতা মানে স্বপ্ন প্রাসাদে ফেরিওয়ালা ভিড়, ধূ র্ত আড়তদার,
স্বাধীনতা তুমি ক�োল খালি হওয়া নিঃস্ব মায়ের বু কফাটা চিৎকার।
স্বাধীনতা মানে ম�ৌলবাদের নগ্ন নৃ ত্য, ধর্মের জয়গান,
স্বাধীনতা তুমি কলম কেড়েছ�ো, এ মাটির দেহ করেছে রক্ত স্নান।
স্বাধীনতা মানে ঠা টা র�োদ্দুরে খিদে, তৃষ্ণায় পায়ে হাঁটা দূ র পথ,
স্বাধীনতা তুমি মেটাতে পার�ো নি শ্রমিকের ঋণ, ভেঙেছ�ো পণ, শপথ।
স্বাধীনতা মানে অভাবী চাষীর কপালে লেপ্টে রাষ্ট্র দ্রোহের ছাপ,
স্বাধীনতা তুমি কুঠারে কেটেছ�ো খাবার জ�োগান�ো দুই হাত নিষ্পাপ।
স্বাধীনতা মানে বাপ, চাচাদের স্নেহের ছায়ায় বেড়ে ওঠা সংসার,
স্বাধীনতা তুমি প্রমাণ চাইছ�ো একটা কাগজে নাগরিক অধিকার !
স্বাধীনতা মানে ভেসে আসা স্রোতে লাশের পাহাড়, কুকুরের আহ্লাদ,
স্বাধীনতা তুমি ঠিক শুনেছিলে দাঙ্গার রাতে বাপের আর্তনাদ।
স্বাধীনতা মানে র�োহিত ভেমুলা, চুনি ক�োটালের জ�োরাল�ো কণ্ঠ স্বর,
স্বাধীনতা তুমি ধ্বংস করেছ�ো পাদ্রী স্ট্যানের ছড়ান�ো সুখের ঘর।
স্বাধীনতা মানে সুবিধাবাদের গ�োপন আঁতাত, ব�োঝাপড়া সংঘাত,
স্বাধীনতা তুমি পর্দা আড়ালে প্রতিষ্ঠানের নির্মম বিষ দাঁত।
স্বাধীনতা মানে ভিক্ষের থালা ফুটপাথে, ভীড়ে, পথেঘাটে, বস্তিতে,
স্বাধীনতা তুমি মেহনতি যত সর্বহারাকে রাখ�ো নি ত�ো স্বস্তিতে !
স্বাধীনতা তুমি লাঞ্ছিত প্রেম স্বৈরাচারীর , ধর্ষিত কারাগারে,
স্বাধীনতা তুমি সেই কবে থেকে হাঁটছ�ো এ পথে অনিদ্রা, অনাহারে।

বিষন্নতা,
বিষন্নতা...
অর্ক মুখ�োপাধ্যায়

বিষন্নতা আস�ো, বস�ো।
ত�োমার সাঁঝবেলার খ�োঁজ এনেছি আজ।
আমার এ শহরে আজ ঘ�োর লেগেছে,
পিঁপড়েগুল�ো শান্ত, বাদবাকি সন্ত্রস্ত।
একদেশ মানুষ, নিঃস্ব, বিক্ষত,
সারাদেহে শুধু ক্লান্ত বালির ঢেউ,
সময় সমরে নতমুখ আজ তার,
হায়!
বিষন্নতা, ঘর বাঁধবে? দূ রে ক�োথাও..
শ�োন�ো, জীর্ণ বস্ত্রে ধূ সর পুরন�ো বাঁচে, অস্ফুটে,
যে হতাশাকে স্বর্গের ঝুল বারান্দায়
রেলিং ধরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিলাম,
যে আফস�োসের কাছে পরাজিত হয়েছিলাম চুম্বক গভীরে,
কাল তাদের সাথে দেখা হল, হঠাৎই,
আমায় দেখে হাসল�ো, দাঁত বার করে।
পৃ থিবীর দুইপ্রান্ত আল�োয় মুড়ে
সূ র্য অস্ত গেল,
আহা! ভাল�োবাসা,
এবার আঁধার হবে।
আহা!
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অন্য
ক�োন ভ�োরে
পাখি মা

ঈশ্বরের মত�ো আমাকে,
একটা নতুন জন্ম দিতে চেয়েছিলে তুমি।
একাধিক পুরুষের পরিত্যক্ত,
খুবলে খাওয়া দেহটাকে,
শৃ ঙ্গারের শৃ ঙ্গারে সেধে,
তাতে বাজিয়েছিলে, কামনার দীপক রাগ।
আবার সে রাগের তীব্রতা কমাতে,
ঐ একই দেহ থেকে পূ র্ণাঙ্গ সঙ্গমের পরম তৃপ্তিতে,
ঝরিয়েছিলে মেঘমল্লার।
সেদিনের সেই সুরে আকাশ থেকে,
বৃ ষ্টি ঝরেনি ঠিকই,
কিন্তু স্নিগ্ধ হয়েছিল মন উপবন,
প্লাবিত হয়েছিল পদ্মপুকুর।
ব�োকামি!!! না দীর্ঘ অতৃপ্তির পর,
পরম প্রাপ্তির জন্য জানি না,
আমার মনের একতারাটা সেদিন বলে উঠেছিলঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।
আর অমনি সারা শরীর জুড়ে বেজে উঠল,
রাগ বসন্ত বাহার।
বসন্ত বাহারের সুরে আমাকে ভাসিয়ে,
তুমি ত�ো ফিরে গেলে নিজের কাজে,
হয়ত�ো ভুলেই গেছ�ো,
আমাকে দেওয়া কথা রাখার কথা।
কিন্তু আমি ত�ো পারি নি।
আসলে একই জন্মে,
পরজন্মের সাধ নেওয়ার ল�োভ,
সামলাতে পারেনি ল�োভী মনটা।
রক্ত মাংসের মানুষের মধ্যে দেখা,
ঈশ্বরের ছবি,তার দেওয়া সুর,মনের মধ্যে নিয়ে,
অতীতের পচাগলা অভিশপ্ত জীবনটাকে,
বাম পায়ের তলায় রেখে,
নতুন করে গড়তে লাগলাম নিজেকে।
বসন্ত বাহারের সুর সরে গিয়ে,
কখনও এ দেহে লেগেছে পুরিয়ার,
অতি ক�োমল ঋষবের সুর,
কখনও বা একি দেহে মনে,
করুণ সুরে বেজেছে মালক�োষ।

তারপর একদিন তারাও মিলিয়ে গেছে
সময়ের কালস্রোতে,
যেমনটা ঈশ্বর রূপী তুমি।
নিজেই নিজেকে ঈশ্বরের মত�ো নতুন জন্ম দিয়েছি,
বারবার নিজেকে ভেঙেছি,আর গড়েছি,
মালক�োষ থেকে জয়জয়ন্তী হয়ে ক�ৌশিকি কানাড়া।
আজও সেই ভাঙাগড়ার তীব্র যন্ত্রণা ভুলে,
অপেক্ষা করে আছি।
ঈশ্বর না হয়ে একবার যদি আস�ো
মানুষ রূপী প্রিয় হয়ে,
নতুন জন্মের দীর্ঘ কাল�ো রাত্রি পেরিয়ে,
যদি দেখা হয় আহির ভৈরব বা ভাটিয়ারের সুরে,
অন্য ক�োন ভ�োরে!!!

সম্পর্কে র
বিনি সুত�ো
ইন্দ্রদত্তা বসু

মানুষের সাথে মানুষের য�োগায�োগ চলে যাওয়া কত সহজ।
স্থায়িত্ব, চিরকাল- এসবের চেয়ে অর্থহীন কিছু হয়না।
নিরুদ্বেল দুপুরের মতন সাধারণ দিনের আস্তরণ
ঘটনাহীন প্রবাহ হয়ে বয়ে গিয়েছে যত,
তত বুঝেছি ধীরে ধীরেক্ষণজন্মা সব স্বর্গের কাছাকাছি মুহূর্তের পরেও
নীরবতা, দূ রত্ব, কথাহীনতার চেয়ে সহজ,
মানুষের সাথে মানুষের য�োগায�োগ ঝরে যাওয়ার চেয়ে সহজ,
বিচ্ছিন্নতার চেয়ে সহজাত সত্যি কিছু হয়না।
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তৃ তীয় কথা

অনুভবে স্বাধীনতা

স্বাধীনতা মানে ত�ো স্ব অধীনতা। অর্থাৎ নিজের নিয়ন্ত্রণে নিজেকে চালনা করা। পর অধীনতা
থেকে মুক্তি। এই পঁচাত্তুরে স্বাধীনতার লগ্নে দাঁড়িয়ে দর্পণে কী দেখছেন? ক�োন শরৎ শশীকে! না
কি সেটাই আপনি! ভাল�ো করে চেয়ে দেখে চিনতে পারলেন কি নিজেকে? সমাজের ভিন্ন স্তরে
থাকা স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এই ব্যক্তিত্ত্বরা জানালেন নিজেদের অনুভবের কথা। এই ব্যক্তিত্বরাই
নানা সময়ে নানাভাবে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে থাকেন ‘আজকের পরিপূ র্ণা’কে।
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১৫ অগাস্ট
২০২১

‘সকল-কলুষতামসহর’:
স্বাধীনতার ৭৫ বছর

রবীন চক্রবর্তী

অধ্যাপক চিকিৎসক, হৃদর�োগ বিশেষজ্ঞ এবং কবি
স্বাধীন ভারতবর্ষ।
৭৪ বছর পেরিয়ে আজ ৭৫তম জন্মদিন।
আজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস।
আমি ১৯৪৭ সালের ১৫-ই অগাষ্ট দেখিনি
আমি পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন হতে দেখিনি।
আমি স্বাধীনতা দেখেছি।
দেখেছি পূ র্ণিমায় জ�োছনার স্বাধীনতা,
ইছামতী নদীতে স্রোতের স্বাধীনতা,
ঋষ্যমূ ক পর্বতে ঝর্নার স্বাধীনতা,
শ্রাবণের আকাশ থেকে ঝরে পড়া বৃ ষ্টির স্বাধীনতা,
শরতের গ�োধূ লিতে পাখীদের ঘরে ফেরার স্বাধীনতা,
প�ৌষের কনকনে শীতে মাঝরাতে শীর্ণ সারমেয়দের চিৎকারের
স্বাধীনতা।
স্বাধীন ভারতবর্ষ।
৭৪ বছর পেরিয়ে ত�োমার ৭৫-তম স্বাধীনতার দিন পর্য্যন্ত
আমি ক�োন�ো মানুষের স্বাধীনতা দেখিনি।
মানুষের স্বাধীনতার অর্থ বুঝিনি।
আমি ১৯৪৭ সালের ১৫-ই অগাষ্ট দেখিনি।
আজ পর্য্যন্ত ক�োথাও, কখন�ো, ক�োন�ো
পরাধীন মানুষকে সম্পুর্ণ স্বাধীন হতে দেখিনি।

রাহুল মিত্র

রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও গবেষক
নিজের অধীন হয়ে ওঠার মধ্যে অন্তহীন আনন্দ ভাসে।
তেমনি স্বাধীন হয়ে ওঠার মধ্যে ক�োন্ এক বেদনার মরু স্রোত বয়ে যায়।
আপন-নির্ভর হয়ে ওঠা, নির্ভার এক মনের অবস্থা বিশেষ।
আবার, স্বাধীন হয়ে ওঠার বেদনা, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার দু:খব�োধে উত্তীর্ণ হয়।
সে কি নিজের মনের বা দেহের শৈশব বা কৈশ�োর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার বেদনা?
না কি নিজের পরিচিত জন, আত্মীয়-বন্ধু থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দু:খ?
নিজের দেশ, মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার?
নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দু:খ?
সঠিক ভাবে বলা যাবে না।
স্বাধীনতা বৃ হদর্থে রক্তদায়ী এক সংগ্রামের ধারাপাত।
অধিকাংশ ক্ষেত্রে, তা হলেও, ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম আছে।
সংগ্রাম, প্রতিদিনের জীবন যুদ্ধের বৃ হত্তর রূপ। যেখানে রাষ্ট্র ও তার মানুষের
নিরাপত্তাহীনতাকে চিহ্নিত করে।
এমত স্বাধীনতার ভার হল, যে ক�োন�ো মূ ল্যে দেশের সার্বভ�ৌম ও মানবতার সংস্কৃতি রক্ষা
করা।
ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এ কথা একই ভাবে প্রয�োজ্য হতে পারে।
দেশ কি ব্যক্তিকে প্রতিদিন এই স্ব- অধীনতার য�োগ্য হয়ে উঠতে হয়।
ভারতবর্ষ - আমাদের দেশ। কত ঝড়, জল, তুফান পার করে স্ব-অধীনতার ৭৫ বছর পার
করে এল।তারমধ্যে স্তরে স্তরে, তার জেগে ওঠার সুর বাজে।স্বাধীন হবার সুর। ‘দেশ’ রাগে!
ব্যক্তিগত পরিসরে মানুষ সামাজিক অবস্থানের দিক দিয়ে স্বনির্ভরতার পথে। কিন্তু ক�োথাও
যেন বিচ্ছিন্ন। নিজের থেকে? পরিবার কি বৃ হত্তর সমাজ থেকে? সমাজের ছায়া ও ছবি তা-ই
বলে।
দেশের সার্বভ�ৌমত্ব রক্ষার জন্য যে রক্তক্ষরণ চলে সীমায়, সীমায়, ব্যক্তি জীবনে সেই ক্ষরণ
কি সম্পর্কের মাঝে নীরবে বয়ে চলে না? প্রতি মানুষ কি এখন নিজ নিজ সার্বভ�ৌমে একা?
যদি তাই হয়, তা প্রকৃতির নিয়মের সাথে তার বির�োধ থাকবে। যূ থবদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকার
সংকল্প, এ সভ্যতা বহু সহস্র, অযু ত বছর আগে করেছে। তবে কেন এর অন্যথা? এর
পরিণতির পরিমাপ এখন নির্দিষ্ট করা যাবে না। সম্ভব নয় বলে। তবে এই নিজেকে মাত্র
কেন্দ্র করে বেঁচে থাকা ,সভ্যতাকে সংকট, প্রবল এক সংকট,কি বিনাশের দিকে নিয়ে যেতে
পারে।
শুধু বলা যাবে, মানুষ সম্পর্ক-রহিত হতে পারে না।তার পরিচয় তার গ�োষ্ঠীবদ্ধতায়। সারা
ব্রহ্মান্ডের আকাশে আকাশে ফুটে ওঠা জুঁই ফুলের মত�ো নক্ষত্রল�োক। তার সু বাস ভাসে
মহাকালের ক�োলে। আল�ো আসে, আল�ো ভেসে চলে যায়,এক তীর হতে অন্য তীরে।
পৃ থিবী সীমাহীন সার্বভ�ৌম হয়।
স্বপ্ন সফল হয়, জানি। এ স্বপ্ন ও সফল হবে, মানি। সে দিন ‘স্বাধীনতা’র অর্থ
হবে ‘বিশ্বময়তা’।
অগস্ট, ২০২১
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সৃজনী

৭৫ বছরের বদ্ধ
ৃ
স্বাধীনতা

কাবেরী রায়চ�ৌধুরী
সাহিত্যিক

স্বাধীনতা কথাটা প্রকৃতপক্ষে গায়ে না মাথায় মাখে ক�োটি টাকার
প্রশ্ন। ব্যক্তি স্বাধীনতা আর দেশের স্বাধীনতা ; এই দুটি বিষয়কে
নিয়ে আল�োচনা করলেই এর ভেতরের ফাঁকফ�োকর গুল�ো বেরিয়ে
আসবে।
খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে আল�োচনা করছি।
একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা ও পরিবার ও সমাজের সঙ্গে
ওত�োপ্রোত�োভাবে জড়িত। কিছু নিয়ম বিধিনিষেধের জালে লাট
খাওয়া ঘুড়ির মত�ো স্বাধীনতা ঝুলতে থাকে।
যে-দিন থেকে মানুষ সভ্য হল�ো, নিজেদের সুবিধার্থে নিয়ম নীতি
সৃ ষ্টি করল�ো সেইদিন থেকে সে নিজেই নিজের অজান্তে স্বাধীনতা
বিসর্জন দিয়েছে।
সমাজ গঠিত হয় ছ�োট�ো ছ�োট�ো পরিবার নিয়ে। আর বৃ হত্তর
সমাজ নিয়ে দেশ! একটি দেশ তার অঙ্গ রাজ্য, প্রতিটি অঙ্গ
রাজ্যের মধ্যে ছ�োট�ো ছ�োট�ো শহর গ্রাম জেলা প্রভৃতি।
একটি পরিবারের মধ্যেও তার ক�োন�ো সদদ্যই সম্পূর্ণ স্বাধীন
নয়। সেখানেও পারিবারিক অনুশাসন মেনে তাদের চলতে হয়।
অতএব তার ইচ্ছেমত�ো জীবন যাপন সম্ভব নয় বৃ হত্তর স্বার্থে।
পরিবারে যে ব্যক্তি স্বৈরাচারী তার বিরুদ্ধেও কিন্তু একদিন না
একদিন বিদ্রোহ হয় পরিবারের ভেতর থেকেই।
এইবার স্বাধীনতার বৃ হত্তর পটভূ মি নিয়ে কিছু বলতে চাই।
ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যার ভ�ৌগ�োলিক অবস্থান এবং তার
প্রাকৃতিক সম্পদ বারবার আকর্ষণ করেছে বিদেশি শক্তিকে।
বারবার আক্রান্ত হয়েছে ভারতবর্ষ। বারবার বিভিন্ন সময়ে
বিভিন্ন বিদেশি শাসকের হাতে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। শক পাঠান হুন
ম�োঙ্গল মুঘল শাসকের হাতে পড়ে তার নিজস্ব ক�োন�ো চারিত্রিক
বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠতে পারেনি। বিভিন্ন পর্ব অধ্যায় পেরিয়ে বাংলার
শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত করে ইংরেজ বনিক
শাসকের রাজদন্ড তুলে নেয় হাতে। ভারতের স্বাধীনতার সূ র্যটির
আবার পূ র্ব দিগন্তে উঠে আসতে দুশ�ো বছর সময় লেগে যায়।
স্বাধীনতার যুদ্ধ সংগ্রাম সে বিষয়ের আল�োচনা এ প্রসঙ্গে
অপ্রয়�োজনীয়।
যাইহ�োক, যে রক্তক্ষয়, যে আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ তার
হারান�ো স্বাধীনতা পূ ণরায় ফিরে পায় তার ৭৫ তম বছর এইটি।
এইবার প্রশ্ন, ভারতবর্ষ হয়ত বিদেশি শক্তির হাতে পরাধীন নয়
দেশ হিসাবে কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ? স্বাধীন? বিপ্লবীদের চ�োখে
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যে স্বপ্ন ছিল তা পূ র্ন হল�ো? এককথায়, না।
স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষে আজও ভারতের জনগনের বিরাট
অংশের কাছে শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান খাদ্য পৌঁছায়নি! আজও
ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস স্বাধীনতার প্রশ্নে আঙুল তুলবে।
কিন্তু কেন?
মানুষের ইতিহাস ঘাটলে দেখতে পাই মানুষের থেকে ল�োভী
হিংসুটে প্রতারক প্রাণী আর দুটি নেই। সেই মানুষেরই একাংশ
তার বিপরীত চরিত্রের। ফলে স্বাধীন ভারতে ক্ষমতা ভারপ্রাপ্ত
শাসকের মধ্যে এই উভয় শ্রেণির মানুষই বিদ্যমান। একশ্রেণী
ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়েছে জনগনকে
শ�োষণ করে। ভারতের মত�ো যু ক্ত রাষ্ট্রিয় গনতান্ত্রিক কাঠাম�োতে
এটি হওয়া কঠিন ছিল কিন্তু তারপরেও হয়েছে। ফলে অঙ্গ
রাজ্যগুল�োর সঙ্গে কেন্দ্রের বির�োধ। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে শ�োষণ
করে নিজেদের ক্ষমতাবান করে ত�োলায় যতটা আগ্রহী তত�োটা
আগ্রহী নয় জনগনের উন্নয়নে।
ফলে কার্যত, ব্রিটিশ শাসকের শ�োষণের সঙ্গে খুব একটা বিভেদ
পাইনা। বলা যায় নিজভূ মে পরবাসী আজ আদিবাসীরা। তারাই
ভূ মিপুত্র অথচ ভূ মিতে তাদের অধিকার নেই! তাদের ব�োবা করে
রাখা হয়েছে যেমনটা ছিল ব্রিটিশ আমলে। বির�োধিতা করলেই
অত্যাচার কারাদণ্ড।
স্বাধীন ভারতে আজ অনুন্নত শ্রেনির হয়ে কথা বললে কারাদণ্ড
হয়। শাসকের বিরুদ্ধে কথা বললে আমৃ ত্যু কারাবাস। তাহলে
দেশ স্বাধীন হয়েছে ভ�ৌগ�োলিক সীমানায় কিন্তু ভারতবাসী স্বাধীনতা
পায়নি, এ কথাই বলতে পারি। শাসকের মুখের পরিবর্তন
এসেছে মাত্র! শ�োষণ বঞ্চনার বিন্দুমাত্র ফারাক হয়নি।
স্বাধীনতার ৭৫ বছরে বৃ দ্ধ স্বাধীনতাকে প্রশ্ন, কেন ভারতবাসীর
এক বৃ হদাংশ আজও অশিক্ষার অন্ধকারে? কেন স্বাস্থ্যের অধিকার
নেই? মাথার ওপরে ছাদ নেই কেন? কেন চাকরি নেই? খাদ্য
নেই কেন? সর্বোপরি, এই দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুললে আজ স্বাধীন
ভারতের স্বাধীন নাগরিকদের জেলে যেতে হয়!
স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বর্তমান
সরকার। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিকদের নাগরিকত্ব নিয়ে
প্রশ্ন তুলছে সরকার। তাহলে হে স্বাধীনতা ত�োমার ৭৫ বছরের
জন্মদিনে প্রশ্ন তুমি কি আদ�ৌ স্বাধীনতা অর্জন করেছ? নাকি
সবটাই ভ্রম?

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

স্বাধীনতার
প্রকৃত অর্থ কি

স্বাধীনতা
আমার ১৫
বছরের বড়দা

মধুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়
ফ্যাশন ডিজাইনার

স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন। চারদিকে
সাজ�ো সাজ�ো রব। অতিমারির কঠিন সময়
অতিক্রম করে নেটে দেশাত্মব�োধক গানের
রিলিজ, ওয়েব সিরিজে দেশাত্মব�োধক ছবির
সমাহার, চারদিকে স্বাধীনতার ৭৫ তম
বর্ষপূ র্তিকে কেন্দ্র করে মডেলিং, নাটক,
প্রদর্শনী, গান বাজনা, ভাষণ, পতাকা উত্তোলন
আরও ভিন্নধর্মী নানা অনুষ্ঠানের হাতছানি।
প্রশ্ন থেকে যায় একটাই—এই আড়ম্বরে
আমাদের আবেগ মিশে আছে কতখানি?
স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ সত্যি কি আমরা বুঝি?
বন্ধনের বেড়ি যার পায়ে পরে, সেই ত�ো
জানে মুক্তির কী আনন্দ! ভারতীয়দের ওপর
ব্রিটিশদের ২০০ বছরের সীমাহীন শ�োষণ,
অকথ্য অত্যাচার আর তার বিরুদ্ধে ভারতীয়
বিপ্লবীদের সংগ্রাম, আন্দোলন, ত্যাগের কিছুই
ত�ো দেখিনি আমরা। শুধু ইতিহাসের পাতাতেই
তাঁদের কথা জেনেছি। তাঁদের চিনেছি।
তাতে কি আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে এই
দিনটির সু গভীর ক�োনও মাহাত্ম, ক�োনও বার্তা
রেখে যায়? মনে হয় না। স্বাধীনতা প্রাপ্তির
৭৫ বছরের দ�োর গ�োড়ায় দাঁড়িয়ে একজন
ভারতীয় নারী হিসেবে আমার প্রশ্ন—কতজন
ভারতীয় নারী প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতার আনন্দ
উপলব্ধি করে আজও! পুরুষ শাসনের বেড়া
জাল টপকে কতজন আধুনিক নারী স্বাধীনতার
আকাশটু কু ছুঁতে পারে? আড়ম্বরের ম�োড়কে
ঢাকা এই দিনটার অতল গভীরে তাই আজও
কান্নার র�োলই শ�োনা যায়। ‘ক�োলাহল ত�ো
বারণ হল, এবার কথা কানে কানে’—সেই
কানাকানিতে আমাদের নারীদের অপূ র্ণ স্বপ্নের
জাল ব�োনা হ�োক অবিরাম, অ-নিরত—পূ র্ণতার
প্রত্যাশায়।
সমাজের কাছে তাই বিনম্র আবেদন—একদিন
যেন আমরা নতুন সূ র্যোদয়ের ভ�োর দেখতে
পাই। মাথা উঁচু করে নির্ভয়ে বাঁচার রসদ
খুঁজে পাই—সেদিনই স্বাধীনতার সার্বিক উৎসব
যাপন হবে ভারতের বুকে।

অতনু পাল

আল�োক চিত্রী, শিক্ষক এবং থার্ড আই প্রধান
স্বাধীনতা আমার থেকে ১৫ বছরের বড়। আমাদের শিক্ষা শিখিয়েছে বড়দের
সব দ�োষ ক্ষমা সুন্দর চক্ষে দেখতে হয়। সব কিছু মেনে নিতে হয়। যেহেতু
স্বাধীনতা বয়সের দিক থেকে আমার বড়দা হয়ে গেল, তাই আমি ওর
ক�োনও সমাল�োচনায় যাব না। কিন্তু কখনও সখনও আমার মনে হয়, আমরা
কি সত্যি স্বাধীন? কিন্তু ক�োন অর্থে আমরা স্বাধীন! যদি একেবারে জীবনের
শুরু থেকে ধরি, তাহলেও দেখব, সব ক্ষেত্রেই আমরা পরাধীন। ক�োনও
বিষয়েই কখনও ক�োনও স্বাধীনতা পাই না আমরা। পড়াশ�োনার ক্ষেত্রে আমি
আমার মত�ো করে ক�োনও সিদ্ধান্ত কি নিতে পারি? তারপর পেশা —মানে
আমরা যা করতে চাই, তাই কি করতে পারি? মানে ধর আমি ছবি তুলি।
আমি কি একজন এডিটর বা ফ�োট�ো এডিটরের কাছে সে অর্থে স্বাধীন?
আমি যখন ক�োনও জাজমেন্টে যাই, তখন কি আমি স্বাধীন? যেহেতু আমি
পরাধীন দেশে জন্মাইনি, তাই স্বাধীনতার আসল অর্থ বা মাহাত্ম্য বুঝেই
উঠতে পারলাম না। সেভাবে বলতে গেলে ত�ো মনে হয়, সব কাজেই
আমি পরাধীন থেকে গেলাম। জীবনের মধ্যে, চলার মধ্যে, মূ ল্যব�োধে সব
ক্ষেত্রেই পরাধীন। ছ�োট থেকে বাড়ির সংস্কৃতি অনুযায়ী একটা অনুশাসনে
বড় হতে হয়েছে। আমার একটা একটা সময় কি মনে হয় জান�ো, বাড়ির
অন্তর্মুখী সংস্কৃতি শিখিয়েছে, বড়রা মানে গুরুজনদের মেনে চলতে। সে অর্থে
স্বাধীনতা আমার পনের�ো বছরের বড় বড়দা। সেও আমার কাছে বড়ই থেকে
গেল। তাই অনেক অপছন্দকে না মানতে পারলাম না, না প্রতিবাদ করতে
পারলাম। এই মুহূর্তে আমার উপলব্ধি, আমার বাবা কাকারা পরাধীনতা
দেখেছে বলে একে হারান�োর একটা ভয় আছে। যেহেতু আমরা দেখিনি,
তাই আমরা এর মর্মও বু ঝতে পারি নি। তাই নানারকম অন্যায়, অত্যাচার,
ঘুষ লেনদেনও করছি, আবার গলা তুলে স্বাধীনতার জয়গানও গাইছি। ফলে
আমি সত্যি এখন বু ঝতে পারি না আজকের এই স্বাধীনতার মানে।
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সৃজনী

স্বাধীনতা ৭৫
দিয়েছে অনেক,
হয়েছে ভাল�ো

সরকার পক্ষের
মানসিকতা ও দষ্ৃ টিভঙ্গির
পরিবর্তন দরকার

অশ�োক ত্রিপাঠী
সঙ্গীত শিল্পী

ডাঃ অরুন্ধতী চক্রবর্তী
ক্যান্সার র�োগ বিশেষজ্ঞ

আমি সেই ছ�োটবেলা থেকে জেনে এসেছি আমার
দেশের স্বাধীনতার জন্য আমরা গর্বব�োধ করব।
আমার বাবা যেহেতু এয়ারফ�োর্সে ছিলেন, ফলে
দেশের স্বাধীনতার প্রতি আমার একটা অন্য অনুভুতি
তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কারণ আমরা পড়াশ�োনা
করতাম ওই রকম সেন্ট্রাল স্কুলে, যেখানে আর্মি,
এয়ারফ�োর্সের পরিবারের ছেলে মেয়েরা পড়ত।
ফলে আমরা দেশাত্মব�োধক চেতনায় উদ্ভূ ত হতাম।
জাতি-ধর্ম-বর্ন আমাদের কাছে বড় হয়ে দেখা
দেয়নি, কখনও। আমরা জেনে এসেছি, সবাই
আমরা ভারতবাসী। আমার বাবা ইন্দো-চায়না যুদ্ধে
লড়াই করেছেন। আমি তখন অনেক ছ�োট। কিন্তু
এটা ব�োধহয় উপলব্ধিতে ছিল, আমার বাবা ফিরেও
আসতে পারে, আবার নাও আসতে পারেন। মাকে
দেখতাম, মা খুব টেনশনে থাকতেন। ভায়েরাও
ছ�োট ছ�োট। তারপর আমরা যখন একটু বড়
তখন হল, ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধ। বাবাকে যেতে
হল। কিন্তু আমরা জানলাম না, বাবা ওই যুদ্ধেরই
একজন সৈনিক। যখন বাবা ফিরে এলেন, তখন
সব শুনলাম। শুনলাম যুদ্ধের কথাও। ফলে দেশকে
বাঁচাতে, দেশের প্রতি শ্রদ্ধা, ভাল�োবাসার বাইরে
আমরা কিছু ভাবতে পারিনি। এরপর স্যারের সঙ্গে
বিদেশে গেলাম। ইংল্যান্ডে। সেখানে গিয়ে দেখলাম,
ওরা আমাদের দেশকে একটু ছ�োট করে দেখে।
আমরা কিন্তু চেষ্টা করতাম, বা স্যারও চেষ্টা করতেন,
ব�োঝাতে যে আমাদের দেশ বা আমাদের সংস্কৃতি
ক�োনও অংশে কম নয়। তার একটা ঐতিহ্য আছে।
এটা আমার মেয়ের মধ্যেও তৈরি হয়ে গেল। ও
এখন আমেরিকাতে একই কাজ করছে। কিন্তু
আজ এই ছবিটা বদলেছে। এখন আর বিদেশিরা
সেরকমভাবে দেখে না। তাছাড়া এই ৭৫ বছরের
স্বাধীনতা দিয়েছে অনেক। অনেক বড় বড় ডাক্তার
হয়েছে, অনেক বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। প্রযুক্তির
অনেক উন্নতি হয়েছে। হ্যাঁ কিছু সমস্যা নিশ্চয় আছে,
কিন্তু ভাল�ো আছে অনেক বেশি।
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স্বাধীনতার ৭৫ বছর হল, এ ত�ো সত্যি আনন্দের কথা। আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন
নাগরিক হিসেবে বেশ গর্ব ব�োধ করি। পরাধীনতার জ্বালা যে কী ভয়ানক, তা ত�ো আর
কাউকেই ব�োঝান�োর দরকার নেই। কিন্তু এত সংগ্রাম, এত রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা না
হয় অর্জন করলাম, কিন্তু আমরা স্বাধীন হলাম কি? স্বাধীনতা পেয়ে স্বাধীনতা হারান�োটা
অনেক কষ্টের। এক্ষেত্রে যাঁরা এই স্বাধীনতাকে আমাদের উপহার দিলেন, সেই সব বীর
নেতা থেকে সংগ্রামী মানুষদের অবমাননা করা হবে। অশ্রদ্ধা করা হবে। আমার কতগুল�ো
অবজারবেশন আছে। হ্যাঁ, এটা ঠিক, ৭৫ বছরে আমরা পেয়েছি ত�ো অনেক-ই। আমাদের
যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে খাদ্যের দিকে। আমরা উন্নত হয়েছি শিক্ষার দিক থেকে। দেশে
শিক্ষা নেওয়া ও দেওয়ার অনেক মাধ্যম বেড়েছে। অশিক্ষার অন্ধকার ঘ�োচান�োর একটা
চেষ্টা ত�ো ডেফিনেটলি হয়েছে। কিন্তু এটাই সব নয়। তথ্য ও প্রযুক্তিতে আমরা অনেক
এগিয়েছি। আমরা এগিয়েছি টেক্সটাইলে। ওষুধপত্রে এবং কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
বটে। আমরা এইসব দিকে আত্মনির্ভর হয়েছি। বড় সর পরিবর্তন দেখা গেছে শিল্পগত
পরিকাঠাম�োতে। স্পেস রিসার্চেও আমাদের বড় রকমের পরিবর্তন এসেছে। তেমনভাবে
যদি দেখি, দেশের ক�োনায় ক�োনায় গঠনগত পরিকাঠাম�োর বদল ত�ো ঘটেইছে। জীবিকা
নির্বাহের বা সেই সংক্রান্ত শিক্ষা গ্রহণের কিছু ভাল�ো ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে। ভাল�োটা ত�ো
নিশ্চিত ভাল�ো। কিন্তু সমস্যার কিছু দিক এমনও থেকে গেছে যে গুল�োর দিকে দৃ ষ্টিপাত
না পরলে, দেশের উন্নয়নের রথের চাকা থেমে যাবে। সবার প্রথমেই আমার মনে হয়,
দেশের যারা কান্ডারী, নাবিক— বলা ভাল�ো, পরিচালকের দূ রদৃষ্টির অভাব ছিল। আছে।
কাকে ক�োথায় গুরুত্ব দিতে হবে, এটা দেশের রাজার জানা প্রয়�োজন। মানুষের জীবনের
প্রধান প্রয়�োজন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে আরও ক্ষুরধার করতে হবে। আরও গুরত্ব দিতে হবে
বইকি! আরও বেশি করে, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি খুলতে হবে। সঙ্গে কারিগরি শিক্ষার
ব্যবস্থাকে জ�োরদার করতে হবে। নাগরিক অধিকার দমনের যে আঞ্চলিক আইন বলবৎ
আছে, সেই আইনের পরিবর্তন আনতেই হবে। করতে হবে কৃষি আইনেরও পরিবর্তন।
এখন যেখানে আমাদের কৃষি ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রভু ত উন্নতি সাধন করতে
হবে। প্রতিভার মুল্য আগে দেওয়া প্রয়�োজন। ক�োরাপশন ও নেপ�োটিজম থেকে না বেরতে
পারলে আমরা কিন্তু ধ্বংসের মুখ�োমুখি হতে খুব বেশি সময় লাগবে না। পাইয়ে দেওয়া
রাজনীতি ও ত�োষামুদি আইনের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আমার মনে হয় প্রশাসনিক
ব্যবস্থা যে ক্ষমতায়নের উপর ভিত্তি করে চলছে, তার আশু পরিবর্তন প্রয়�োজনীয়। একে
জনমুখী করে গড়ে তুলতে হবে। সরকার বাহাদুরের উচিত এইদিকে সজাগ দৃ ষ্টি দেওয়া।
মুদ্রাস্ফীতিকে চেক করার ব্যবস্থা করতেই হবে। ডিভাইড আন্ড রুল পলিসি থেকে বেরিয়ে
আসতে হবে। প্রতিবেশি দেশের মধ্যে যে শত্রুতা চলছে, তা দেশের উন্নয়নের প্রতিবন্ধক।
সেদিকে সঠিক দৃ ষ্টির প্রয়�োজন। তার থেকেও বড় প্রয়�োজন সরকার ও সরকারি কর্মীদের
মানসিকতার বদল ঘটান�ো। ওঁদের চারিত্রিক বদল ঘটান�ো। সরকার জনগণের পরিসেবা
দিয়ে মহান কিছু করছেন না। ওঁদের বু ঝতে হবে, এই কাজগুল�ো করার জন্যই সরকার।
গণতন্ত্রের পরিকাঠাম�োয় তাঁরা জনগণের প্রতিনিধি। জনগণের সেবক। অতএব সরকারের
আচরণ এবং মানসিকতার বদল না ঘটালে এই স্বাধীনতা পালন খুব বেশিদিন লাগবে না
পরাধীনতায় পর্যবসিত হতে। তখন কপাল চাপড়ে ক�োনও লাভ হবে না।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

ধারাবাহিকভাবে ১

প্রতিবিম্ব
রবীন চক্রবর্তী

প্রতিদিন রাতে ফুরিয়ে যাওয়া দিনের আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখা
পর্ব ৬

ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টে

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম
প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহারলাল নেহেরু ঘ�োষণা
করেছেন “আজ ১৫-ই আগষ্ট। মধ্য রাতের ঘন্টা
বাজলে যখন সমস্ত পৃ থিবী ঘুমের দেশে চলে যায়,
তখন ভারতবর্ষে প্রাণের সঞ্চার হয়। আজ ভারতবর্ষ
স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ভারতবসীর এক গ�ৌরবময়
সময় এখন।’’ ওদিকে লক্ষীকান্ত পারিবারিক ঝঞ্ঝাট
খানিকটা সামলে নিয়ে পূ র্ণিয়ায় ফিরে এসেছে। বাবা
কেদারেশ্বর খানিকটা সু স্থ। দিদি প্রফুল্লবালা কিছুদিন
ইছাপুরের নবাবগঞ্জে দাদার কাছে থেকে, টিটাগড়ে
এক সরকারি ক্যাম্পে ছয় ছেলেমেয়ে নিয়ে আশ্রয়
নিয়েছে।
এরমধ্যে একটা কথা বলা প্রয়�োজন। গতবারের
সংখ্যায় লেখা হয়েছিল, প্রফুল্লবালার শ্বশুরবাড়ী
ব্রাহ্মণদিয়ায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার কথা। আসলে
এই দাঙ্গা হয়েছিল ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে।
দেশভাগের পর বরিশাল তখন পুর্ব পাকিস্থানে। অর্থাৎ
মুসলমান প্রধান এলাকা। তাই জীতেন্দ্রনাথের নৃ শংস
হত্যার পর প্রফুল্লবালার মত অনেক একইরকম
অসহায় পরিবার বরিশাল থেকে লঞ্চে, পরে ট্রেনে
গেদে বা বনগাঁ হয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছয়।
শিয়ালদহ স্টেশন তখন ল�োকে ল�োকারণ্য। লক্ষ

ল�োকের ভিড়ে কেউ হারিয়ে যাচ্ছে, কেউ মারা যাচ্ছে,
কেউ কেউ আবার নানারকম অসু খ বিসুখে আক্রান্ত
হয়ে অর্ধমৃ ত। সমস্ত স্টেশন চত্বর এক শরণার্থী
শিবির।
বড়দা জনার্দন চক্রবর্তী, ব�োন এবং ব�োনের পরিবারের
সন্ধানে শিয়ালদহ পৌঁছায়। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ
তখন রীতিমত দারিদ্রের সাথে লড়াই করছে। গড়
আয় যথেষ্ট কম। তার উপরে পূ র্ববঙ্গ থেকে ভিড় এসে
জমা হয়েছে, ওদিকে পাঞ্জাবে পশ্চিম পাকিস্থান লাহ�োর
থেকে, মহারাষ্ট্রে করাচি থেকে শরণার্থী। জওহরলাল
নেহেরুর নির্দেশে ভারত সরকার শরণার্থীদের
ভারতের বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত করার চেষ্টা
করছেন। ক�োনও পরিবার কলকাতা এবং আশেপাশের
মফস্বলে। বেশ কিছু দিল্লীতে। একটা বিরাট অংশকে
পাঠান�ো হচ্ছে দণ্ডকারণ্যে।
প্রফুল্লবালাকে দণ্ডকারণ্য যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া
হল�ো। কিন্তু দণ্ডকারণ্যে গেলে ত�ো আরও অসহায়
হয়ে যাবে। সাত পাঁচ ভেবে প্রফুল্লবালা সরকারি
আধিকারিকদের জানায় যে তার আপাতত শরণার্থী
শিবিরের প্রয়�োজন নেই। কারন, সে চায় ছেলেমেয়ে
নিয়ে তার দাদা জনার্দন চক্রবর্তীর কাছে যেতে।
দাদার আশ্রয়ে থাকলে নিশ্চিত একটা ব্যবস্থা হয়ে
যাবে। কিন্তু দাদার ঠিকানা বলতে ইছাপুরে নবাবগঞ্জ।
এর বেশি ত�ো আর কিছুই সে জানে না।
অনেক অভাব অনটনের মধ্যেও সেই সময়ের
অগস্ট, ২০২১
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সৃজনী

মানুষেরা অনেক সহৃদয় এবং পর�োপকারী ছিলেন।
ওঁদেরই মধ্যে প্রণবেশ মজুমদার নামে একজন এগিয়ে
এলেন। অত্যন্ত সহানুভূ তির সাথে জিজ্ঞেস করলেন
“আপনি ক�োথায় যাবেন?” “নবাবগঞ্জে” প্রফুল্লবালা
জানায়। তাঁকে দেখে, আর নাবালক ছয় ছেলেমেয়ের
মুখের দিকে তাকিয়ে প্রণবেশের কষ্ট হয়। বলে
”আসুন আমার সঙ্গে।’’ প্রণবেশ তার সঙ্গী সাথীদের
নিয়ে প্রফুল্লবালাকে সাহায্য করে। শিয়ালদহ ষ্টেশন
থেকে পরের ট্রেনে বেরিয়ে পড়ে। টিটাগড়, ব্যারাকপুর
ছাড়িয়ে ইছাপুর। সেখান থেকে নবাবগঞ্জ। ততক্ষণে
রাত আটটা।
এদিকে জনার্দন শিয়ালদহ ষ্টেশনের জনঅরণ্যে
প্রফুল্লবালাকে খুঁজে না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত! সেখানে
কিছু ল�োককে জিজ্ঞসাবাদ করার পর জানা গেল যে,
বিকেলের শেষ দিকে একজন বিধবা মহিলা তাঁর
ছেলেপুলে নিয়ে এক ভদ্রল�োকের সঙ্গে দাদার বাড়ী
ইছাপুরের নবাবগঞ্জে চলে গেছেন। তার বুঝতে
অসুবিধে হল�ো না। ফিরতি ট্রেনে জনার্দন চক্রবর্তী
যাত্রা করে বাড়ীর উদ্দেশে। সে নিশ্চিত, যে তার
ব�োনকে সে ফিরে পাবে। অদ্ভু তভাবে প্রণবেশবাবু
যখন প্রফুল্লবালার কাছে জানতে চায় যে, তার
দাদা নবাবগঞ্জের ঠিক ক�োথায় থাকেন; তখন
আন্দাজমত�ো একটা পাড়া বললেও বাড়ীর সঠিক
ঠিকানা সে জানাতে পারে নি। কারণ এর আগে সে
কখনও সেখানে আসেনি আর জানতই না। কথা
প্রসঙ্গে প্রণবেশ জানতে পারে প্রফুল্লবালার স্বামী
জীতেন্দ্রনাথের মর্মান্তিক মৃ ত্যুর কথা। এও জানতে
পারে যে তাদের অশীতিপর বৃ দ্ধ বাবা কেদারেশ্বর
জীবিত কিন্তু অসু স্থ এবং নবাবগঞ্জে বড় ছেলের সাথে
আছেন। বাবা জানেন না যে, তার একমাত্র মেয়ে
প্রফুল্লবালা সদ্য বিধবা হয়েছেন, তাও ওই নৃ শংস
দাঙ্গায়। সবকিছু ভেবে চিন্তে, প্রণবেশ ঠিক করলেন
নবাবগঞ্জেই এই অসহায় ভদ্রমহিলাকে ওনারই
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পরিচিত এক আত্মীয়র বাড়ীতে সাময়িক আশ্রয়ের
ব্যবস্থা করবেন। তারপর জনার্দন চক্রবর্তীর খ�োঁজ
করে পরে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করা যাবে।
ততক্ষণে রাত নটা। প্রণবেশবাবু প্রফুল্লবালাকে
তাঁর আত্মীয়র বাড়ীতে রেখে ফিরে যাচ্ছেন, হঠাৎ
রাস্তার মধ্যে আধ�ো অন্ধকারে লক্ষ্য করলেন, একজন
ছিপছিপে কাল�ো লম্বা ভদ্রল�োক ভীষণ দুশ্চিন্তা নিয়ে
হন্তদন্ত হয়ে তারই দিকে এগিয়ে আসছেন। ভাবলেন
“ইনি জনার্দন চক্রবর্তী নয়ত�ো? প্রফুল্লবালার দাদা!”
ক�ৌতূ হল এবং উৎকণ্ঠায় ওনাকে থামালেন। জিজ্ঞেস
করলেন “আপনি কি জনার্দন চক্রবর্তী?” “হ্যাঁ, কেন
বলুন ত�ো।’’ জনার্দন জানতে চায়। “আচ্ছা আপনি কি
শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়েছিলেন আপনার ব�োনের খ�োঁজ
করতে?” প্রণবেশ জিজ্ঞেস করে। সমস্ত ঘটনা জানতে
পেরে জনার্দন আশ্বস্ত হয়। প্রণবেশ মজুমদারের
আত্মীয়র বাড়ীতে গিয়ে ব�োনের সঙ্গে দেখা করে। অত
রাত্রে দাদাকে দেখে প্রফুল্লবালা হাউ হাউ করে কেঁদে
ওঠে। বুঝতে পারে সে এবং তার পরিবার আপাতত
নিরাপদ। ঠিক হয়, প্রফুল্লবালা কিছুদিন ওখানেই
থাকবে। বাবাকে আস্তে আস্তে সব ঘটনা বুঝিয়ে বলা
হবে। তারপর সবাই দাদার বাড়ীতে চলে যাবে।
বাড়ীতে ফিরে জনার্দন চক্রবর্তী, ভাই লক্ষীকান্তকে চিঠি
লেখে। চিঠিতে সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে জানান�ো হয়।
লেখা হয়, দিদি তার ছেলেমেয়ে নিয়ে নিরাপদে আছে।
সু তরাং দুশ্চিন্তার ক�োনও কারণ নেই; তবে কিছু অর্থ
পাঠান�ো প্রয়�োজন। উদ্বিগ্ন বাবা কেদারেশ্বর জানতে
পারেন যে, তার কন্যা নিরাপদে ভারতে ফিরেছে।
তবে এইটু কুই। তাঁকে আর বিশদ কিছু জানান�ো হয়
না। লক্ষীকান্ত চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে
পঞ্চাশ টাকা মানি ওর্ডার করে দাদাকে পাঠিয়ে দেয়।
সেটা ১৯৫০ সাল। সম্ভবত মার্চের শেষ দিক। ভারতে
প্রজাতন্ত্র সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ...
ক্রমশ

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

ধারাবাহিকভাবে ২
সত্যজিৎ ১০০।
ওঁকে স্মরি বারবার...
সত্যজিতের দৃ ষ্টিকোণে কলকাতা এবং মধ্যবিত্ত বাঙালি

ভাস্কর মুখ�োপাধ্যায়

কাচালু স�ৌজন্যবশত একে একে প্র কুশল বিনিময়। পরেশ দত্ত
স্বতঃপ্রবৃ ত্ত হয়ে মিসেস মুখার্জির সঙ্গে আলাপ করেন, তারপর
এগিয়ে চলেন।মিঃ মল্লিক এবং এক বেনিয়া-টাইপ মার�োয়ারির
বাক্যালাপের মধ্যে পড়েন, কিন্তু আমল পান না। মিঃ এন মুখার্জি

এইভাবে এক নিখুঁত পরিমিত পদক্ষেপে পরেশ দত্ত জীবনের প্রথম
মদ্যপান করেন, আর এইখান থেকেই তার প্রকৃত বিপর্যয় এর
সূ ত্রপাত। মধ্যবিত্ত মানসিকতার অচরিতার্থ অবদমিত এক বাসনা
এবং তাঁর অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতার এক অসামান্য চিত্ররূপ। সুরা ব্যতীত
পরেশ দত্তের জীবনে এই স্খলন-পতন কখন�োই সম্ভব হত�ো না।
তিনি সকলের কাছে হাস্যস্পদ হয়ে উঠেছেন—এই অবমাননা তাকে
কুণ্ঠিত ও সংকুচিত করে তুলেছিল। এমতাবস্থায় মদিরার আবেশে
তার অসঙ্কোচ তলিয়ে যেতে থাকে। তুরীয় অবস্থায় তিনি গীতিমুখর

এগিয়ে আসেন পরেশ বাবুর কাছে; তিনি ইতিপূ র্বে পরেশবাবুকে
ক�োথাও দেখেছেন— ডালহ�ৌসি-অফিসপাড়ায়। বেগতিক দেখে
পরেশবাবু বলতে থাকেন ‘মানে ডালহ�ৌসি পাহাড়ে’, এমন সময়ে
মিঃ সান্যাল ‘এক্সকিউজ মি’ বলে মিঃ মুখার্জীকে টেনে নিয়ে যান।
পরেশ বাবুও স্বস্তি পান।
ইতিমধ্যে পরেশ বাবুর হাতে এসেছে শ্যাম্পেনের গেলাস। তিনি
প্রথমে শ্যামপেনটা শুঁকে দেখেন, নাক সিঁটকান। ডাঃ মুখার্জি আর
মিসেস মুখার্জীর মুখে ক�ৌতুক মিশ্রিত হাসি ফুটে ওঠে। পরেশ বাবু
ভ্যাবাচাকা খেয়ে যান। পাত্র হাতে তিনি উল্টো দিকে যাত্রা করেন।
সেখানেও কিছু ভিড়, পরেশ বাবুর বিব্রত অবস্থা দেখে সকলেই
হাসাহাসি করেন। পরেশ বাবু দ্রুত সেখান থেকে সরে যান।
অতঃপর একটা দীর্ঘাকৃতি আয়নার সামনে এসে পড়েন। নিজের
প্রতিফলন দেখে নিজেই হেসে ফেলেন। অতঃপর শ্যাম্পেনে চুমুক
দেন।

হয়ে ওঠেন। মিসেস মিত্রকে তিনি শ�োনাতে থাকেন এক ঠু মরী,
‘মুরলী কা ধুন সুনি সখিয়া’। মিঃ গাঙ্গুলী তারিফ করতে থাকেন।
সভাস্থ সকলেই কমবেশি মত্ত।
গান গাইতে গাইতে পরেশ বাবুর দৃ ষ্টি আকর্ষণ করে দেওয়ালে
টাঙান�ো এক রাধাকৃষ্ণের যু গল মূ র্তির বিশাল এক তৈলচিত্রের
দিকে। ঠু মরী ছেড়ে তার গলায় কীর্তনের সুরে গুনগুনিয়ে ওঠে।
‘আমি দেখে এলাম তারে’— ধ্রুপদী থেকে একেবারে বৈষ্ণবগীতিতে। সভাস্ত কেবলমাত্র একটি ল�োক যিনি মদ্যপান করেননি,
সেই কারণেই তিনি আত্মস্থ ছিলেন, তিনি হলেন গাঙ্গুলী। তিনি ছাড়া
সকলেই আত্মসম্বিৎ হারিয়েছেন। তাকে সুস্থির রেখেই পরিচালক
গ�োটা দৃ শ্যায়নকে বেঁধে রেখেছেন। সেই কারণে পরেশ বাবুর
মাতলামি তিনি প্রথমবধিই সুনজরে দেখেননি।
এদিকে পরেশবাবু দুটি পাত্রকে খঞ্জনিরমত�ো বাজিয়ে চলেছেন,
আর তাকে ঘিরে আর সবাইও সেই গানের রেশে ঢুলুঢুলু। পরেশবাবু
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সৃজনী
সকলকে আল�োড়িত করেছেন বা করতে পেরেছেন, ফলতঃ তিনি
পরিতৃপ্ত। ইতিপূ র্বে তাকে যে সকলে কার্যত উপেক্ষা করছিলেন,
এমনকি তার প্রতি যে ক�ৌতুক-মিশ্রিত কটাক্ষ করেছিলেন, তারাও
ম�োহাবিষ্ট হয়ে পরেশবাবুর গানে তাল মেলাতে উৎসাহী হলেন। এই
সাফল্যে তখন পরেশবাবু আত্মহারা।
এই ম�োচ্ছব যখন চূ ড়ান্ত পর্যায়ে, ঠিক সেই মুহূর্তে মিঃ গাঙ্গুলী
এগিয়ে এসে পরেশ বাবুর কলার চেপে ধরে স�োচ্চার ফেটে
পড়েন— ‘স্কাউন্ড্রেল! গেট আউট, অসভ্যতার চূ ড়ান্ত। গাঙ্গুলী নিরস্ত
হলে মিঃ মিত্র এসে আবার পরেশ দত্তের কলার চেপে ধরেন এবং
সজ�োরে ধাক্কা দেন। পরেশবাবুর মদিরাবেশ তখন অপগত। লাঞ্ছনায়
অপমানে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। তিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে ক�োট খুলে,
প্যান্টের ভিতর থেকে ফতুয়ার পকেটের সেফটিপিন খুলে ‘পরশ
পাথর’টি বের করে আনেন— ‘‘এই দেখ�ো ! কি জিনিস জান�ো ?’’
সকলে নানারকম মন্তব্য করতে থাকেন। পরেশ দত্ত তখন স�োল্লাসে
আত্মহারা। ‘‘তামাম দুনিয়া ভরকে ধাতু স�োনা বন যাতা’’।
এযাবৎকাল তিনি যে সংযত ছিলেন তার অন্যতম কারন নিশ্চয়ই,

প্রথমতঃ তিনি যশাকাঙ্খী হলেও ধন-দ�ৌলতে তার সবিশেষ
ক�োনও আসক্তি ছিল না—এই সত্য ইতিমধ্যেই সু প্রতিষ্ঠিত।
দ্বিতীয়তঃ মধ্যবিত্ত-সুলভ আদর্শ-ব�োধ জনিত সংযম।
কিন্তু কৃপালুর ককটেল পার্টিতে তার যে অবমাননা হল�ো, তাকে
শির�োধার্য করা তার পক্ষে সর্বত�োভাবে অসম্ভব। যে অল�ৌকিক
শক্তির অধিকারী তিনি, তাতে চাইলে এক লহমায় তিনি এদেরকে
নস্যাৎ করে দিতে পারেন, যা এদের কাছে অভাবনীয় এবং সেই
কারণেই তারা তাদের অজ্ঞাতে তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন।
কিন্তু কার্যত তিনি সেই অল�ৌকিক কান্ডটিই সর্বসমক্ষে প্রদর্শন
করলেন। একটি টেবিলের উপর স্থাপিত ব্রোঞ্জের ভেনাসের মুর্তিতে
বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে সু ইচ টিপে বাতি নিভিয়ে সভাস্থ সকলকে
বিমূ ঢ় করে দিয়ে পরশপাথর সংশ্লিষ্ট করেন আর মুহূর্তকালের মধ্যেই
তা সু বর্ণমন্ডিত হয়ে ওঠে। পরেশ দত্ত আত্মগ�ৌরব অট্টহাস্য করে
ওঠেন; অভ্যাগত জনেরা হতভম্ব। মিসেস বিশ্বাস সংজ্ঞাহীন হয়ে
পড়েন, কৃপারাম কাচালু অবাক বিস্ময়ে একটা অস্ফুট শব্দ করে
দুই হাতে মুখ ঢাকেন । যে পরশ পাথরের দ�ৌলতে তার আজ
প্রতিষ্ঠা, সেই সত্য এতকাল সঙ্গোপনে রেখেছিলেন। কিন্তু আজ
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আত্মসম্মান রক্ষার অন্তিম অস্ত্র হিসাবে সেই সত্যকে প্রদর্শন ব্যতিত
তার গত্যন্তর রইল না, আর এর ফলেই ঘটে গেল সেই অবশ্যম্ভাবী
অনিবার্য পরিণতি। অর্থাৎ গ�োপন কথাটি আর গ�োপন রইল�োনা।
পার্টি ছেড়ে সেই মুহূর্তে তিনি ফিরে গেলেন, কিন্তু আইন প্রশাসন
পুলিশ সকলেই লক্ষ্য করলেন, পরেশ বাবুর কিন্তু সর্বপ্রথম সম্মু খীন
হতে হল�ো কৃপারামের ( লক্ষণীয় কৃপারামের চরিত্রটি সত্যজিতের
সৃ ষ্টি )।
কিন্তু যে বিপর্যয় তিনি ঘটিয়ে ফেলেছেন তার থেকে রেহাই পাবেন
কি করে ? পরেশ বাবু বিমূ ঢ়, বাকরুদ্ধ। গিরিবালা সর্বস্ব ত্যাগ করে
অনতিবিলম্বে লিলুয়ায় তার ভাইয়ের কাছে চলে যেতে বদ্ধপরিকর।
কিন্তু পরেশ বাবুর করনীয় কি? একটু স্থিতধী হওয়ার পর
মনস্থির করে ফেলেন—এই মুহূর্তে প্রিয়ত�োষ তার কাছে একমাত্র
বিশ্বাসয�োগ্য, নির্ভরয�োগ্য। প্রিয়ত�োষ কে ‘‘হেনরি দি নাইনথ’’ বলে
সম্বোধন এবং বিড়ি পান অর্থাৎ আবার তিনি পূ র্ব জীবনে ফিরে
আসতে উন্মুখ। দুটি অপগন্ড ভাইপ�োকে তিনি কিছুমাত্র রেয়াৎ করেন
না।
তাই প্রিয়ত�োষের কাছে সকল কথা কবুল
করেন। বিস্মিত প্রিয়ত�োষের স্বত�োস্ফূর্ত
কাব্যোচ্ছ্বাস—
‘সেই সমুদ্রের তীরে শীর্ণ দেহে জীর্ণ চিরে
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর”
--কি অসামান্য রবীন্দ্রায়ণ। রবীন্দ্রকাব্যে
আমরা দেখি— একদা যে পরশ পাথর
হস্তগত হয়েছিল, খ্যাপা নিজ মূ ঢ়তায় সেটি
খুইয়ে অর্ধোন্মাদ হয়েছিলেন। যে পরশ
পাথরের সন্ধানে খ্যাপা হয়রান হয়েছিল,
অজান্তে সেটির প্রাপ্তি ঘটেছিল, অজান্তেই
সেটি ত্যাগ করেছিলেন। অতঃপর সম্বিৎ
ফিরে পেয়ে তিনি অনুতাপে আবারও
আত্মসম্বিৎ হারান। কিন্তু পরশুরামের
এবং অবশ্যই সত্যজিতের পরেশ বাবুর
ভাগ্যে পরশ পাথর প্রাপ্তি ছিল আকষ্মিক,
অপ্রত্যাশিত, আভাবিত-পূ র্ব। প্রাপ্ত পাথরটি
তিনি হারাননি, বরং পরিণতিতে স্বেচ্ছায়
ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়েছেন। অর্থাৎ
এই পরশপাথরের জন্য যে আকুলতা
রবীন্দ্রকাব্যে চিত্রিত, তার পরিণতি
সত্যজিৎ-চলচ্চিত্রে উৎকীর্ণ।
প্রিয়ত�োষকে তিনি প্রশ্ন করেন যে অল�ৌকিক জিনিসে তার বিশ্বাস
আছে কি না, অতঃপর তিনি নিজেই সেই অল�ৌকিক জিনিসের
প্রদর্শন করেন।
ইতিমধ্যে ভজা এসে জানাল�ো একটি বাবু (কৃপারাম) এসেছেন।
পরেশ বাবু বুঝলেন ‘‘দিন ঘনিয়ে এসেছে’’।
পরেশ বাবুর জীবনে এই অর্থগধ্নু মানুষটির সঙ্গে সংঘাত
অত্যাবশ্যক ছিল, নতুবা পরেশ দত্ত শেষাবধি ক�োনও ইতিবাচক
পরিণতিতে এসে পৌঁছাতে পারেন না। কৃপালুর মতন মুনাফাখ�োর
সওদাগরের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে লাভালাভ জড়িত। (এই
মার�োয়ারী ব্যবসাদারেরাও কিন্তু ক�োলকাতা-সংস্কৃতির একটি অঙ্গ)।
তাই কথ�োপকথনের প্রারম্ভেই তার মন্তব্য—‘‘কালকে ত�ো বড় জ�োর
খেল দেখলাইয়াছেন’’। উপস্থিত অতিথিরা পরেশ বাবুকে জাদুকর
জ্ঞান করলেও তিনি সেই রূপান্তরিত স�োনা পরীক্ষা করে দেখেছেন
একেবারে খাঁটি, ‘ট�োয়েন্টিফ�োর ক্যারট’। পরবর্তী ক�ৌশল— ‘ও
আছে ? আপনার পাশে ? ... রামজি কিরিয়া ! আমি লিব নাই
, স্রেফ একবার হাতে লিয়ে দেখব’। কাচালু পরশপাথরটি হাতে
নেন, সামনের টেবিলে রাখা টেবিল-ল্যাম্পে স্পর্শ করে সেটি পরখ

করেন। অতঃপর সিধা কথা— ‘আপনার যে ফরমূ লা আছে না, ও
হামাকে দিয়ে দেন।’ অতঃপর পরেশ দত্তকে মুষ্ঠিবদ্ধ করার অব্যর্থ
শর-নিক্ষেপ— ‘কালকের যে ব্যাপার উ ত�ো আমি একদম চাপিয়ে
রেখেছি। দেখেন--- কম্ সে কম্ ত্রিশ আদমি ত�ো ও খেল দেখল।
বাকি ক�োই জানল না উয়ো গ�োল্ড হ্যায় -- ট�োয়েন্টিফ�োর ক্যরাটস্।
ভাবিয়ে দেখেন। জেরা মন মে ত�ো বিচার করেন।”
পরেশবাবু আতান্তরে পড়লেন। স্পষ্টতই উপলব্ধি করলেন,
কৃপারামের কাছ থেকে তার সহজে মুক্তি নেই, অথচ কৃপারামের
কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তার আন্তরিক অনীহা।
অতএব একটা পন্থা যেনতেনপ্রকারে নিষ্কাশন করতেই হবে। সেই
ভাবনার পথ ধরেই বেড়িয়ে এল�ো এক সুরাহা । সেই সূ ত্র ধরেই
পরেশ বাবু তথা সত্যজিৎ রায় তৃতীয়বারের মতন আউরালেন
“দ্রীঘাংচু”।
সংশয় অর্থাৎ যে উদ্ভট-অল�ৌকিক পর্বের মধ্য দিয়ে এতদিন পরেশ
বাবুর যাপন তার সমাপ্তি ঘ�োষিত হল�ো অর্থাৎ ‘‘দিন ঘনিয়ে এল�ো’’।
এখন সংক�োচনের পালা। যে অল�ৌকিক শক্তি বলে পরেশ দত্তর
এই অবস্থান্তর সেই জাদু পাথরের জাদু ফাঁস হয়ে গিয়েছে; তার
ল�ৌকিক পরিচিতি ঘটে গেছে তাই “দ্রীঘাংচু”-র শরণাপন্ন। পলায়ন
ছাড়া তাঁর এই মুহূর্তে তার গতি নেই । কিন্তু তিনি পরশপাথর
কাচালুকে দেবেন না, নৈব নৈব চ। অতিপ্রাচীন রাসায়নিক ফর্মুলা
বিশুদ্ধ সংস্কৃ ত ভাষায় সেই ফর্মুলা বলেছিলেন, যে নেই তা চালু কে
সেই ব্যক্তি তার ন�োটবুকে লিখে নিলেন যাওয়ার সময় সেই স্মরণে
রূপান্তরিত সঙ্গে নিলেন কিন্তু সংশয় থেকেই গেল ----‘হামার পায়ের
ত�ো না খিচলেন পরেশবাবু?’ শেষ মুহূর্তে হুমকি দিয়ে গেলেন—ক
‘লেকিন ও ফরমুলামে কুচ গড়বড় হবে ত�ো বহুৎ মুশকিল হয়ে যাবে
পরেশ বাবু। ’
পরেশবাবু প্রমাদ গুনলেন— ‘বিপদ ঘন্টা বেজে গেল’। তৎক্ষণাৎ
অফিস ঘরে এসে প্রিয়ত�োষকে জানায় তার আসন্ন বিপদের
কথা। তার প্রাইভেট প্রপার্টি আর প্রাইভেট রইল না। পুলিশ,
সিআইডি, চারশ বিশ, পাঁচশ ছাপ্পান্ন, ‘ক�োন যুগে বাস করছ জান�ো?
কামচটকায় ব�োমা ফাটল�ো আর শ্যামবাজারে হল�ো যক্ষ্মা। কীসে
থেকে যে কী হয় কেউ জানে না।’ এই একটি সংশয়োক্তিতেই ফুটে
ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে অর্থনীতির জটিলতা, সেইসঙ্গে
পরশপাথরের রহস্য।
এখন তার পরিকল্পনা পরদিনই গিন্নীকে নিয়ে লিলুয়ায় তার
শ্যালকের বাড়িতে আত্মগ�োপন করা। তার বাড়ি, গাড়ি, শেয়ার সব
প্রিয়ত�োষের জন্য। প্রিয়ত�োষ বিস্মিত। পরেশ দত্ত বলেই ফেলেন
তিনি স্বজনশূ ন্য, দুই অপগন্ড ভাইপ�ো আছে, তিনি তাদের কিছু
দিতে চান না, অর্থাৎ তিনি স্বজন-প�োষণের বিরুদ্ধে, (এখানেও তার
আদর্শগত দিকটি উল্লেখ্য)।
প্রিয়ত�োষের জিজ্ঞাসা ‘স�োনা--- আরও আছে না কি স্যার?’
-- ‘বেশি নেই , আর লাখ চারেক টাকা। ভাবছি সেটা ত�োমার
কাছে রেখে যাওয়া নিরাপদ হবে কি না, সঙ্গে করে নিয়ে যাব, পথে
ক�োথাও ফেলে দেব।”
‘‘আর পাথরটা ?’’
‘‘পাথরটা ভাবছি প্রিয়ত�োষ, ফেলেই দেব’’-পরেশ দত্তের এই মর্মোপলব্ধি এইভাবেই অনিবার্য করে ত�োলেন
সত্যজিৎ রায়। বৈভবের প্রতি তার ক�োনওদিনই তেমন ক�োনও
আকর্ষণ ছিল না। যে কারণে ক�োনওদিনই তিনি তা প্রদর্শনে
কিছুমাত্র ব্যগ্ৰ ছিলেন না। কিন্তু খ্যাতির লিপ্সা ত�ো তার অবশ্যই ছিল,
কিন্তু সেই বাসনাও তার অবগত। বিশেষতঃ বিগত-রাত্রে কৃপারামের
পার্টিতে গিয়ে যে কেলেঙ্কারি ঘটে গেছে তার অনুপ্রবাহে কৃপারাম
কিছু পূ র্বেই নিজে এসে হাজির হয়েছেন পরেশ বাবুর বাড়িতে এবং
তার এই প্রাদুর্ভাবের জের যে কত সুদূ রপ্রসারী তা অনায়াসেই
অনুমান করতে পারেন তিনি।

সারস্বত

সারস্বত

অন্যকথাঃ আনন্দবাজার
পত্রিকার ১০০ বছর ও
স্বাধীনতা আন্দোলনে ভূমিকা
রাখিনু প্রণামঃ স্বাধীনতা
সংগ্রামী অধ্যাপক মতিলাল
মুখ�োপাধ্যায়
রবির আল�োয়ঃ মানস বিশ্বাস
সিলভার স্ক্রিনঃ দেশভাগের
ছায়া বলিউড ও টলিউডে
এবং সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া
সিনেমা ‘শেরশাহ’-এর
আল�োচনা
সেরার সেরাঃ মেজর
জেনারেল ইয়ান কারদ�োস�ো
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একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

অন্যকথা

আনন্দবাজার পত্রিকার ১০০
বছর ও স্বাধীনতা আন্দোলন
অশ�োক সেনগুপ্ত

১০০ বছর আগে আনন্দবাজার পত্রিকার জন্মই হয়েছিল স্বাধীনতা
সংগ্রামের আবহে। এর পর প্রায় প্রতিদিন এই পত্রিকার ভাবনাচিন্তার
মূ লে ছিল ব্রিটিশ-বির�োধী আন্দোলন। ইন্দ্র মিত্রর ‘ইতিহাসে
আন্দবাজার’-এ রয়েছে তার বিশদ আখ্যান।
“স্বরাজলাভের পথে ঘরে বাইরে অনেক বিঘ্ণ আছে। বাহিরের যে
প্রতিকুল শক্তি—যে ঈর্ষা, ল�োভ ও ক্ষমতালিপ্সা আমাদের রাজলাভের
পরিপন্থী, তাহার ম�োড় আমাদিগকে ফিরাইতে হইবে—ল�োভ ও
ক্ষমতালিপ্সার গতিকে—বিশ্বমানবিকতার উচ্চ আদর্শের দিকে চালিত
করিতে হইবে।” পত্রিকার এই উদ্ধৃতি দিয়ে ঐতিহাসিক রমেশ
চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, “আনন্দবাজার এইভাবে দিনের পর দিন
পথনির্দেশ করেছে জনমত গঠনে সাহায্য করেছে। ১৯২৪ সালের
২৩শে নভেম্বর কংগ্রেস অসহয�োগ প্রত্যাহার করে কাউন্সিলে প্রবেশ
নীতিকেই সরকারী নীতি বলে গ্রহণ করে। এই নিয়ে ‘আনন্দবাজার
পত্রিকা’ কয়েকটি অগ্নিগর্ভ সম্পাদকীয় লিখেছিল। প্রসঙ্গত একটি
সম্পাদকীয় নিবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃ ত করিঃ
“জীবন্মৃত হইয়া, দুর্বহ অস্তিত্ব পলে পলে বহনের অভিশাপ মাথায়
লইয়া আমরা ক�োথায় চলিয়াছি? ত্যাগ, আত্মোৎসর্গ দেশের সেবাবীরধর্ম ও শক্তির স্বতঃস্ফুর্ত বিকাশ! বরষার বিপুল সলিল সম্ভার নদী
যেমন কৃপণের মত বন্ধনে ধরিয়া রাখে না, দুই কুল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া
উভয় পার্শ্বের ধরিত্রীকে প্লাবিত করিয়া শস্যশ্যামলা করিয়া ত�োলে,
তেমনি , ত�োমাদের মাতৃভূ মি বীর সন্তান চাহিতেছেন, ত�োমরা বীর
হও” নব্যভারতের মন্ত্র গরুর এই অম�োঘ দীক্ষা কি বাঙ্গালী যু বক
ভলিতে বসিয়াছে?”
রমেশবাবুর লিখেছেন, মহাত্মা গান্ধী ও অসহয�োগ আন্দোলন
চলার সময় আনন্দবাজার পত্রিকা নির্ভীক সাহসিকতার সঙ্গে
জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করেছে। বাঙলাদেশের জাতীয়তাবাদী
নেতৃবৃ ন্দের প্রয়াসের পেছনেও আনন্দবাজার দ্ব্যর্থহীন সমর্থন
জানিয়েছে। ভারতবর্ষের নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতিটি কাজে
আনন্দবাজার ছিল সহয�োগী। ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্রের অপ্রত্যাশিত
গৃ হত্যাগের সংবাদটি শুধু মাত্র আনন্দবাজার পত্রিকায়ই প্রকাশিত
হয়। ২৬শে জানুয়ারী গভীর রাতে শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার খবরটি
আনন্দবাজারকে দেন। এই খবরটি প্রকাশের পরেই জনসাধারণ
এবং ব্রিটিশ সরকার জানতে পারে সুভাষচন্দ্র আর গৃ হবন্দী নন।
পরে ১৯৪২ সালের ৩০শে মার্চ আনন্দবাজারে একটি সম্পাদকীয়
প্রকাশিত হয়। সেই সম্পাদকীয়টি প্রমাণ করে সুভাষচন্দ্রের প্রতি
আনন্দবাজারের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের।
“শ্রীযু ক্ত সুভাষচন্দ্র বসু
‘রয়টার’ পরকীয় সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া সভাষচন্দ্রের
মৃ ত্যুসংবাদ ঘ�োষণা করিয়াছেন। আমরা

১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্রের
অপ্রত্যাশিত গৃহত্যাগের সংবাদটি
শুধুমাত্র আনন্দবাজার পত্রিকায়ই
প্রকাশিত হয়। ২৬শে জানুয়ারী
গভীর রাতে শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার
খবরটি আনন্দবাজারকে দেন। এই
খবরটি প্রকাশের পরেই জনসাধারণ
এবং ব্রিটিশ সরকার জানতে পারে
সুভাষচন্দ্র আর গৃহবন্দী নন।
অগস্ট, ২০২১
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সারস্বত
শ�োক-লিখন লিখিব না। সভাষচন্দ্র দীর্ঘজীবাী হউন!”
নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে প্রফুল্লবাবু ও সুরেশবাবুর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ছিল।
সুভাষচন্দ্রকে আনন্দবাজার নিজের একান্ত আত্মীয় মনে করে।“
‘ইতিহাসে আনন্দবাজার’-এর ভূ মিকায় রমেশ চন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন,
স্বাভাবিকভাবে ‘বন্দেমাতরম” দীর্ঘকাল জাতীয় সঙ্গীতরূপে পরিণত হয়েছে।
আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯৩৭ সালের ৩০শে অক্টোবর লিখেছে: ‘বন্দেমাতরম
সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের অর্থ — “যতক্ষণ না জাতীয় সঙ্গীত হইবার
উপয�োগী ক�োন হিন্দুস্থানী গান পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ ‘বন্দেমাতরম” গান
চলিতে পারে কিন্তু তাহাও প্রথম দুইটি পদ্যাংশ মাত্র।” “বন্দেমাতরম’-এর এই
খণ্ডিত অংশ এখন হইতে ‘জাতীয় সঙ্গীত’ বলিয়া বিবেচিত ও সম্মানিত হইবে,
এই আশ্বাসটাও ওয়াকিং কমিটির সদ�ৗ�র্ঘ বিবৃ তি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান
করিয়া ক�োথাও পাওয়া গেল না, বরং ইহার বিপরীত এই কথাই আছে যে,
জাতীয় অনুষ্ঠান সমমূ হে ‘বন্দেমাতরম’-এর পরিবর্তে অন্য যে ক�োন আপত্তিশূ ন্য
গানও গাওয়া যাইতে পারে।”
আনন্দবাজার পত্রিকা এই সিদ্ধান্তের তীব্র বির�োধিতা করেন। ১৯৩৯ সালের
গ�োড়ায় আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ ‘বন্দেমাতরম সঙ্গীতের নতুন রেকর্ড জন
সাধারণের হাতে তুলে দেন। সুভাষচন্দ্র বন্দেমাতরম সম্পাতি ভারতবর্ষের সর্বত্র
যাতে প্রচারিত হয় তাহাই চেয়েছিলেন। তাঁর আশার স্বার্থক রূপ দিয়েছিল
আনন্দবাজার পত্রিকা।
আনন্দবাজার পত্রিকার জন্ম পরাধীন ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর অসহয�োগ
আন্দোলন তখন সবেমাত্র দানা বেঁধে উঠেছে।
জন্মদিন থেকে (১৯২২) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি
পর্যন্ত (১৯৪৭) বহুবার আনন্দবাজারকে সংবাদ ও
সম্পাদকীয় ছাপার জন্য রাজর�োষে পড়তে হয়েছে।
ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা
দুঃখ, কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তেমনি
আনন্দবাজার পত্রিকাকে ও তার কর্মকর্তাদের বহবার
কারাবরণ করতে হয়েছে এবং হাজার হাজার টাকা
জরিমানা দিতে হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি ঘটনার
উল্লেখ করছি।
১৯২৩ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর ‘বাঙ্গালী বীর যতীন্দ্রনাথ’
শীৰ্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির
১২৪ (ক) ধারা অনুসারে পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিয�োগ
আনা হয়। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার
ও মুদ্রাকর শ্রীঅধরচন্দ্র দাসকে রাজদ্রোহের অপরাধে
গ্রেপ্তার করা হয়। জামিন দেওয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য
করে সম্পাদক ও মুদ্রাকরকে জেল হেফাজতে রাখা
হয়। পরে তাঁরা মুক্তি পান। ১৯২৬ সালে আবার
ফ�ৌজদারী দণ্ডবিধির ১৫৩(ক) ধারা অনুসারে ইংরেজ
সরকার পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। ১৯২৭ সালের ২৫শে জুলাই
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩, ১৪৭, ১৪৮ ধারা অনুসারে
অভিযু ক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯২১ সালে বিশেষ কংগ্রেস সংখ্যায় বাংলার
বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ
মজুমদারকে রাজদ্রোহের অভিয�োগে গ্রেফতার করা হয়। সম্পাদকের এক
হাজার টাকা জরিমানা হয়, ইহা না দেওয়ায় একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়।
এই বছরের ৩১শে ডিসেম্বর পুলিশ আনন্দবাজার অফিস খানাতল্লাসী করে
পত্রিকার কংগ্রেস সংখ্যার অবিক্রীত সংখ্যাগুল�ো বাজেয়াপ্ত করে।
১৯৩০ সালে বিশেষ কংগ্রেস সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য সম্পাদক
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ড হয়। ওই বছরের ১৪
নভেম্বর আনন্দবাজার অফিসে পুলিশ হানা দেয় এবং পরদিন শ্রীমাখনলাল
সেনকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে শ্রীমাখনলাল সেনের ছয়মাস কারাদণ্ড হয়।
১৯৩১ সালে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের ৯ মাসের জন্য কারাদণ্ড হয়। ১৯৩২
সালে সরকার আনন্দবাজার পত্রিকার কাছ থেকে দুই হাজার টাকা জামানত
দাবী করে। ১৯৩৩ সালে এক হাজার টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করে; তারপর
নতুন করে ৩ হাজার টাকা জামানত দাবী করে। এইখানেই শেষ নয় ওই
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একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

বছরেই আবার দুই হাজার টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত
করে নতুন করে ৮ হাজার টাকা জামানত দাবী করে।
আনন্দবাজার পত্রিকা সরকারের টাকা মিটিয়ে দেয়।
এছাড়াও ওই বছরের ১লা এপ্রিল থেকে পত্রিকার
সুরেশবাবু ও সত্যেনবাবুকে ছয়দিনের জন্য বিনা
কারণে আটক করে রাখে ইংরেজ সরকার। ১৯৩৪
সালে এক হাজার টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করে এবং
নতুন করে ১০ হাজার টাকা জামানত দাবী করে।
১৯৩৬ সালে ‘সাহিত্যে সরকারী দ�ৌরাত্ম্য’ সম্পাদকীয়
নিবন্ধ প্রকাশের জন্য সরকার ২ হাজার টাকা জামানত
বাজেয়াপ্ত করে এবং আবার ১০ হাজার টাকা জামানত
চায়।
১৯৩৮ সালে সত্যেনবাবুর ৬ মাসের জন্য বিনাশ্রম
কারাবাস ও মুদ্রাকর সুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যে’র ৩ মাস
কারাবাসের আদেশ হয়। ১৯৪০ সালে ‘জাতীয় সপ্তাহ’
সম্পর্কে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আনন্দবাজার
পত্রিকা সংবাদ প্রকাশ করলে রাজশক্তি পত্রিকাকে
‘সাবধান’ করে অভিয�োগ থেকে রেহাই দেন। ওই
বছর ভারতরক্ষা আইন অনুসারে পত্রিকার বিরুদ্ধে
একটি মামলাও হয়। ১৯৪১ সালে সরকারী নির্দেশ
অমান্য করবার অভিয�োগে মামলা হয়। এই মামলায়
সম্পাদকের ১৫০ টাকা এবং মুদ্রাকরের ৫০ টাকা
জরিমানা হয়। ১৯৪২ সালে শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদারকে
ভারতরক্ষা আইনের বলে ২৭শে আগস্ট গ্রেপ্তার করা
হয়। ওই সময় বেশ কয়েকদিনের কাগজের প্রচারও
বন্ধ থাকে। ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে ইংরেজ সরকার
পত্রিকাটির বিরুদ্ধে কয়েকটি শাস্তিমূ লক ব্যবস্থা গ্রহণ
করে।
ইংরেজ সরকারের দমননীতি আনন্দবাজারকে তার
কর্তব্য থেকে বিরত রাখতে পারেনি। আনন্দবাজার
স্বাধীনতা সংগ্রামীর কর্তব্য পালন করেছে। ১৯ বার
শাস্তি দিয়ে রাজশক্তি সেদিনকার আনন্দবাজারকে
দাবিয়ে রাখতে পারেনি।
ইন্দ্র মিত্র জানিয়েছেন, ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য়
প্রকাশিত হয়েছে যতীন্দ্রনাথের বিস্তৃ ত জীবনী।
পুলিশের বিষদৃ ষ্টি পড়ল। ১৯২৩ সালের ২১
সেপ্টেম্বর পত্রিকার আপিসে পুলিশ এসে খানাতল্লাসী
করল এবং সম্পাদক ও মুদ্রাকরকে গ্রেপ্তার করে
লালবাজারে নিয়ে গেল। ১৯২৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর
আনন্দবাজার পত্রিকা’ লিখেছে: “রাজদ্রোহের অভিয�োগে
“আনন্দবাজার” সম্পাদক ও মুদ্রাকর গ্রেপ্তার কার্য্যালয়ে
খানাতল্লাশ।“
গতকলা বেলা ৪টার সময় কলিকাতা পুলিশের
গ�োয়েন্দা বিভাগের দুইজন কর্ম্মচারী আমাদের কার্যালয়ে
খানাতল্লাসি করল এবং সম্পাদক এবং প্রকাশক ও
মুদ্রাকরকে গ্রেপ্তার করিবার পর�োয়ানাসহ উপস্থিত হন।
গত ৯ই সেপ্টেম্বর রবিবারের আনন্দবাজার পত্রিকায়
বিপ্লববাদী যতীন্দ্রনাথ মুখ�োপাধ্যায়ের ‘চরিত-কথা’
প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার জন্যই ১২৪ (ক) ধারা বা
রাজদ্রোহের অভিয�োগ আনয়ন করা হইয়াছে। পুলিশ
কর্মচারীদ্বয় ঐ ‘চরিতকথা’র পাণ্ডুলিপি ‘প্রুফসিট’
এবং হিসাবের খাতা এবং ঐ তারিখের কয়েকখানি
‘আনন্দবাজার’ লইয়া গিয়াছেন: তৎসঙ্গে সহকারী
সম্পাদগণের নাম-ঠিকানা লইয়া গিয়াছেন (পৃ ৩২)।
ইন্দ্র মিত্র জানিয়েছেন, “১৯২৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর

‘আনন্দবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হল, গত বৎসর
আনন্দবাজারে কংগ্রেস সংখ্যা বাহির হইবার পর
এক ঘণ্টা মধ্যে নিঃশেষে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল।
পরে অনেকে আমাদের আফিসে আসিয়াও কাগজ
পান নাই। এ বৎসর পূ ৰ্ব্ব হইতেই মূ ল্য জমা লওয়া
হইতেছে। যাঁহারা মূ ল্য জমা রাখিবেন তাঁহারা নিশ্চিত
কাগজ পাইবেন। মূ ল্য আট আনা মাত্র, মফঃস্বলে
ডাকমাশুলসহ দশ আনা।“
১৯২৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকা’র
‘কংগ্রেস—বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হল। ১৯২৯
সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সত্যেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হলেন।
পরদিন ‘আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছে: “গতকল্য
রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় কলিকাতার সি-আই-ডি পুলিশ
‘আনন্দবাজার পত্রিকা‘ অফিসে খানাতল্লাস করে এবং
১২৪ (ক) ধারা অনুসারে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র
সম্পাদক শ্রীযু ত সত্যেন্দ্রনাথ মজমদারকে গ্রেপতার
করে। আনন্দবাজারে’র কংগ্রেস সংখ্যার ‘বাঙ্গলায়
স্বাধীনতার চেষ্টা—বিপ্লবের পথে‘ শীর্ষক প্রবন্ধের জন্যই

এই অভিয�োগ। সম্পাদক জামিনে খালাস আছেন।...”
১৯২৯ সালের ২০ মার্চ’ পুলিশ ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’
অফিসে খানাতল্লাস করল, কতিপয় পুঁথিপুস্তক
চিঠিপত্র নিয়ে গেল। অথচ ওয়ারেন্টে ‘আনন্দবাজার
পত্রিকা’ অফিসে খানাতল্লাসীর ক�োন নির্দেশ ছিল
না। ‘আনন্দবাজার পত্রিকা‘ ১৯২৯ সালের ২১ মার্চ,
লিখেছে: “আমরা জানিতে চাই, ওয়ারেস্টে নির্দ্দেশ না
থাকিলেও, ক�োন অধিকারবলে পুলিশ ‘আনন্দবাজার
পত্রিকা’ অফিস খানাতল্লাশী করিল এবং সেখান হইতে
কাগজপত্র লইয়া গেল?
‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র কংগ্রেস বিশেষ সংখ্যায়
প্রকাশিত ‘বাংলায় স্বাধীনতার চেষ্টা-বিপ্লবের পথে’
শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সম্পর্কে পত্রিকার সম্পাদক
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের নামে রাজদ্রোহের মামলা
দায়ের হল। চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট রক্সবার্গের
আদালতে।“ (পৃ ৭৩)।
এ ছাড়াও, স্বাধীনতা আন্দোলনে আনন্দবাজার পত্রিকা’র
প্রত্যক্ষ সমর্থনের অজস্র নিদর্শন রয়েছে। বিভিন্ন
সময়ে রাজর�োষের শিকার হয়েছে জাতীয়তাবাদী এই
পত্রিকা। আজ তা ইতিহাসমাত্র।
অগস্ট, ২০২১
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মুখ�োপাধ্যায় আমার বাবা। আমার শ্রদ্ধার পুরুষ।
টু কটুকে ফর্সা, শান্ত স্বভাবের বইমুখ�ো একজন মানুষ। আমি বাবা
হিসেবেই তাঁকে সবসময় দেখেছি। কলেজে পড়ান�ো, একজন আদর্শ
পিতা। তখন কত হবে, ১৯৫৫ সাল, দেশ স্বাধীন হয়েছে। সবাই থিতু
হয়ে বসেছেন। সেই ‘ইংরেজ ভারত ছাড়�ো’ স্লোগান দেওয়ার প্রয়�োজন
ফুরিয়েছে। আমার বয়স ১০। আমার জ্ঞান হতে যে ভারতবর্ষকে আমি
দেখেছি, সেই প্রায় শান্ত ভারতবর্ষ ছিল না ১৯২৬-এ। তখন উত্তাল
ভারতবর্ষ। স্বদেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন তখন প্রতি যু বকের চ�োখে।
আমার বাবা সেই সময় কৈশ�োর পের�োচ্ছেন। উঠ�ো, জাগ�োর মন্ত্রে
দীক্ষিত হলেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার সেই লাইনগুল�ো
ব�োধহয় বাবার মাথায় গেঁথে গিয়েছিল। ‘স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে
চায় হে, কে বাঁচিতে চায়!’ তাই ছাত্রাবস্থা থেকেই বাবা স্বদেশ-মন্ত্রে
উদ্বুদ্ধ হয়ে ছিলেন। ভাল�ো ছাত্র ছিলেন। ঠাকুমার কাছে শুনেছি,
মাষ্টারমশাইরা বাবাকে খুব ভাল�ো বাসতেন। দেশকে স্বাধীন করতে
হবে, এবং এর জন্য সংঘবদ্ধ লড়াই চাই, এই মন্ত্র ব�োধহয় সেই সময়
এঁদের কাছে পেয়ে থাকবেন। পড়ুয়া ছাত্র হওয়াতে বাবা পরাধীন
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা জানতে খুব অসুবিধা হয়নি।
সসস্ত্র বিপ্লবের কথাও জেনেছেন। কিন্তু ওঁর সংগ্রামের পথ নরম ও
প্রশস্ত। অর্থাৎ নরমপন্থীতেই বিশ্বাসী ছিলেন। জাতিরজনক মহাত্মা
গান্ধীর পথের অনুগামী ছিলেন। আমার বাবারা চার ভাই। বাবা ছিলেন
মেজ�ো। তার পরের ভাই, মানে সেজ কাকা চুনিলালকেও একই
মন্ত্রে দীক্ষিত করল। পিঠ�োপিঠি দুই ভাইয়ের চ�োখে তখন দেশকে
মুক্ত করার স্বপ্ন। কিন্তু দু’জনের পথটা আলাদা। আমার এই কাকা
ছিলেন চরমপন্থী। বিপ্লবের পথকেই মুক্তির পথ ঠাওরেছিলেন। আমার
ঠাকুরমা শৈলজাদেবীকে আশেপাশের সবাই বলত রত্নগর্ভা। আমার
জ্যাঠামশাই সেই সময়ে ইলেকট্রিকাল ও মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার
ছিলেন। বিলিতি ডিগ্রি ছিল। আর ছ�োট কাকা জার্মানির সঙ্গে আত্মিক
য�োগ থাকলেও ভাষাবিদ হিসেবে ছটি বিদেশি ভাষা মাতৃভাষার মতই
জানতেন। এই ভাষার প্রতি ততটাই উৎকর্ষতা ছিল। বাবার স্বাধীনতা
সংগ্রামের কথা অনেক কমই জানি। কারণ সেই সময়কার ঘটনা বা
কথা বাবা খুব একটা বলতে চাইতেন না। বাবা অন্তর্মুখী ছিলেন।
বলতেন দেশের কাজ দেশকে ভাল�োবেসে করতে হয়। তাকে এত
জানার বা জানান�োর কি প্রয়�োজন! আমি যতটা এবং যা শুনেছি, সবই
আমার ঠাকুমার কাছে। আর খানিক বাবার সংগ্রামী সতীর্থদের কাছে।
বাবার জন্ম ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ১২ই আশ্বিন, ইংরেজির ২৮ সেপ্টেম্বর
১৯১২ সালে, শনিবার। কুমিল্লাতে। বাবা খুব ছ�োট থাকতেই আমার
ঠাকুরদাদা হীরালাল মুখ�োপাধ্যায়, আমার ঠাকুমা, বাবা, পিসিমা,
জ্যাঠামশাই এবং কাকাদের নিয়ে এ পাড় বাংলায় চলে আসেন। তখন
অবশ্য অভিক্ত বাংলা ছিল।
আমার বাবা মতিলাল এবং সেজকাকা চুনীলাল মুখ�োপাধ্যায়
ভবানীপুরের মিত্র ইন্সটিটিউশনে পড়তেন।
বাবা তখন ক্লাস এইটে এবং কাকা ক্লাস সেভেনে পড়েন। খুব সম্ভব
১৯২৬-২৭ সাল। শুনেছি, সেই সময় বাবা সদ্য প্রকাশিত শরৎচন্দ্র
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চট্টোপাধ্যায়ের ‘পথের দাবী’ পড়ে ফেলেছেন। ঠিক সেই সময় একদিন স্কুল থেকে
ফিরে দুজনে খেতে বসেছেন। তখনই পুলিস এসে তাঁদের অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায়।
স্বদেশী করার অপরাধে বাবা দীর্ঘ ১৬ বছর বিভিন্ন জেলে ছিলেন। তবে কাকাকে
চুনারের দুর্গে রাখা হয়েছিল বলে শুনেছি। বাবাকে ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে ১৫
দিনের জন্য ছাড়া হয়েছিল। সেই সময় আমার ঠাকুরদাদা মারা যান। অবশ্য সেই ১৫
দিন আমাদের রাসবিহারি ম�োড়ের বাড়ি পুর�োটাই ব্রিটিশ পুলিসে ঘেরা ছিল।
বাবাকে পুর�োপুরি ছেড়ে দেওয়া হয় ১৯৪২-৪৩ সালে। তখন মেদিনীপুরে মাতঙ্গিনী
হাজরা ভারত ছাড়�ো আন্দোলনে নেমেছেন। ক্লাস ৮-এ পড়ার সময় অ্যারেস্ট
হলেন বাবা। তিনি ফিরলেন এম এ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে। ভারত সরকার সম্মান
জানিয়েছিল গ�োল্ড মেডেল নিয়ে। প্রায় পুর�ো পড়াশ�োনাটাই জেলের মধ্যে করলেন
বাবা। জেলে থাকাকালীন বাবার আচরণ, স্বভাবে এতটাই প্রীত ছিলেন জেল প্রশাসক,
যে ওরা বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বাবার পড়াশ�োনার ক্ষেত্রে ক�োনও বাঁধা
দেয়নি। বরং সহয�োগিতাই করেছে। বাবার জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় ইংরেজরা
সিলভার মেডেল দিয়েছিল। বাবার সঙ্গে যাঁরা জেল খেটেছিলেন তাঁদের কার�োর
কার�োর কাছ থেকে পরে জানতে পারি, নিয়মানুযায়ী ক�োনও স্বদেশী করা ভারতীয়কে
গ�োল্ড মেডেল দেওয়া যায় না বলে ব্রিটিশ সরকার সিলভার মেডেল দিল বাবাকে।
বাবা ছিলেন গান্ধীবাদি। জ্ঞানত তাঁকে আমি কখনওই খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি ছাড়া কিছু
পরতে দেখিনি। আমাদের বাড়িতে দুট�ো চরকা ছিল, যাতে বাবা নিজের হাতে সুত�ো
বুনতেন। সেই সুত�ো থেকেই বাবার ধুতি-পাঞ্জাবি তৈরি হত। কে বা কারা তা বানাত
তা আমি জানিনা। তবে পরবর্ত্তীতে তিনি জগুবাবুর বাজারের খাদী গ্রাম�োদ্যোগ ভবন
থেকে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি আনতেন।
বাবার ছিলেন সাহেবদের মত�ো ফর্সা। খুবই ধীরে কথা বলতেন। আমরা ভুল করলে
কখনই বকতেন না, বরং সুন্দরভাবে বূ ঝিয়ে দিতেন। অসম্ভব গুরুভক্ত ছিলেন
এবং বড়দের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ে। আমার
জ্যাঠামশাই বাবার চেয়ে ৫ বছরের বড় ছিলেন। বাবা তাঁকে তুমি করেই সম্বোধন
করতেন। অথচ দাদার বিষয়ে কাউকে কিছু বলতে হলে ‘দাদা বলেছেন’ বা ‘দাদা
করেছেন’ করেই বলতেন। আমি একদিন আমার মায়ের কাছে এর কারণ জানতে
চাইলাম। তিনি যা বললেন, তাতে বাবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। মা
বললেন, ‘দেখ�ো ত�োমার জ্যাঠামশাইকে বাবা যতটা ভালবাসেন, ততটাই শ্রদ্ধা করেন।
তাই ওভাবে বলেন’।
জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বাবা কলকাতার য�োগমায়া দেবী কলেজে পড়াতেন।
ক্রমে সেখানকার ফিল�োজফি বিভাগের প্রধান হলেন। দর্শন বিষয়ে বেশ কিছু পাঠ্য
বইও তিনি লেখেন যা নানা কলেজে পড়ান�ো হয়। একবার আমি বাবাকে জিজ্ঞেস
করেছিলাম, ‘বাবা তুমি সরকারি চাকরি করলে না কেন?” বাবা তখন বলেন, কারণ
যাই হ�োক, একবার গায়ে জেলে থাকার তকমা লেগে গেলে সরকারি চাকরি পাওয়া
যায় না। পাওয়া কঠিনই হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনশন নেওয়ার বিষয়ে বাবার
ছিল ঘ�োর আপত্তি। তাঁর মতে, দেশের জন্য কিছু করার বিনিময় আবার টাকা নেওয়া
যায় নাকি! এ হতেই পারে না। সেই সময়ে আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতেন
মুখার্জি বাবু, আমাদের মুখার্জি কাকু। তিনি বাবাকে ব�োঝান, ‘এ ত�ো ত�োমাকে ক�োনও
পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে না। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী
বিপ্লবীদের সম্মান জানাচ্ছেন। ত�োমার বিপ্লবী নম্বরটা আমাকে
দাও, আমি সব ব্যবস্থা করব। বাবা তাও প্রথমে ইতস্তত করেন।
শেষাবধি কিন্তু পারিপার্শ্বিক চাপেই বাধ্য হয়ে রাজি হলেন।
তারপর বাবার থেকে নম্বরটা জেনে মুখার্জি কাকুই সব ব্যবস্থা
করেন। প্রসঙ্গত জানাই আমার মাও এক সময় স্বদেশী করতেন।
মুর্শিদাবাদের হাজার দুয়ারিতে কস্তুবা গান্ধীর সঙ্গে দীর্ঘদিন
ছিলেন। আমার মায়ের নাম রমা মুখ�োপাধ্যায়।
১৯৯২ সালের ২১ জুন, বাংলার ৬ আষাঢ় ১৩৯৯ রবিবার বাবা
আমাদের ছেড়ে চলে যান। ২০১২ সালে বাবার জন্মশতবর্ষ পালন
করা হয়। বাবার এখন ১০৯ বছর বয়স।
“এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গ-মর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন, যেতে নাহি দিব হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।”

আমার মা

কাকা জ্যাঠাদের সঙ্গে বাঁদিক থেকে
তৃ তীয় আমার বাবা

সারস্বত

রবির আল�োয়

আমার রবি
অনুরাগের অঞ্জনে রামধনু রং
ছেলেবেলায়
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ইস্কুলে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করেছি। সেই দিনগুল�োতে
সকাল এগার�োটা নাগাদ স্কুলের পরিচালন সমিতির সম্পাদক ভূ পেনবাবু রবিঠাকুরের
ছবিতে মালা দিতেন। যশ�োহর র�োডের উপর সেই পাইকপাড়া রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়টি
ছিল তিনতলা। পাশের ছ�োট গেট দিয়ে ঢুকে সরু গলি পেরিয়ে বাঁদিকের কাঠের
দরজা দিয়ে ঢু কলেই, ছ�োট্ট অপরিসর উঠ�োন। ডানদিকে অপ্রশস্ত সিঁড়ি উঠে গেছে,
দ�োতলা হয়ে তিনতলায়। উঠ�োন বললে অবশ্য ভুল হবে। চ�ৌক�োণা একটা ড্রইং কাম
ডাইনিং প্যাটার্নের জায়গা। একটু অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে। দিনের বেলাতেও একটা বড়
ডুম জ্বালিয়ে রাখা হত। চ�োখের আন্দাজে কমবেশি ৩০-৩৫ স্কোয়্যার ফুট জায়গা।
সেখানেই র�োজ ১০: ৪০ মিনিটে প্রার্থনা হত। আবার মনীষীদের জন্মদিন পালন হত।
সামনের দেওয়ালে ছাদের একটু নিচে দেওয়ালের গায়ে জড়ান�ো ছিল ঠাকুর
শ্রীরামকৃষ্ণের ফ্রেমওয়ালা একটা বড় ছবি। তারপরেই রবীন্দ্রনাথ। ২৫ শে বৈশাখ
আর বাইশে শ্রাবণ সেই ছবিতে জুঁই ফুলের মালা দেওয়া হত। তারপর প্রথমে
সম্পাদকমশাই, তারপর হেডস্যার এবং এরপর দু’একজন শিক্ষকের দু-চার লাইন
শ্রদ্ধা-সংলাপ। সবমিলিয়ে, উত্তর কলকাতার সাবেকি বনেদিয়ানা যেন ম ম করত,
ছেলেবেলায় স্কুলে পালন করা সেই রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে।
হ্যাঁ, বিপুল রবীন্দ্রভাণ্ডার সম্পর্কে নুন্যতম জ্ঞান না-থাকা আমবাঙালির মধ্যে, যে
নিষ্পাপ রবীন্দ্রপ্রীতি দেখে বড় হয়েছি, তার মধ্যে ক�োনও পরিকল্পিত প্যাকেজ এর
‘প’-ও যে তখন ছিল না, সেটা দাবি করে বলতে পারি।
কিন্তু এহেন রবিঠাকুরের বাৎসরিক শ্রদ্ধাস্মরণেই যেন আমূ ল একটা পরিবর্তন
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এল, ২০০১ সালের পর থেকে। রবীন্দ্র সৃ ষ্টির উপর
থেকে কপিরাইট উঠে যাওয়ার পর, রাজ্যজুড়ে যেন
একটা স্বস্তির শ্বাস পড়ল। স্বস্তি--- কারণ কেবলমাত্র
বিশ্বভারতীর একচ্ছত্র আধিপত্যে কেন প্রাণের ঠাকুর রুদ্ধ
হয়ে থাকবে? কেন তাঁর ভাবনা বিশ্বভারতীর গুটিকয়
নির্বাচিত সদস্যের কমিটিগত ভাবনার ছাঁকনিতে ছেঁকে,
বাকি জগতের সামনে পরিবেশন করা হবে?--- এটাই
ছিল মুক্তচিন্তকদের সর্বজনীন প্রশ্ন।
কিন্তু গ�োলটা বাঁধল�ো অন্য জায়গায়। প্রত্যেক ক্রিয়ার
সমান এবং বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ার সূ ত্র মেনেই যেন,
সেই কপিরাইট-মুক্তির পথ ধরেই শুরু হল--- গ�ো অ্যাজ
ইউ লাইক-এর নয়া রবিস্মরণের উদ্যোগপর্ব। অর্থাৎ,
নতুন এই রবি-যুগে যে যা খুশি করতে শুরু করল।
বঙ্গনারীর রন্ধন ভাবনায় রবীন্দ্রচিন্তার প্রভাব (অবশ্যই
কাল্পনিক নাম) গ�োছের নিত্যনতুন য�ৌগিক সৃ ষ্টি, সংগীত
আর সংলাপের অনুষ্ঠান, যেন ফু সফু স করে এখানে
ওখানে মঞ্চ থেকে মলাটে, মাথাচাড়া দিতে শুরু করল।
এখানে বলে রাখা প্রয়োজন--- পাইকপাড়া আর সেই
স্কুলের উল্টোদিকের রাস্তায় এক বহু পুরন�ো জিমনাস্টিক
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। সেখানে প্রতি বছরের মত�োই
একবার দূ র্গাপূ জ�োর পর বিচিত্রানুষ্ঠানে গান গাইতে
এলেন, কিশ�োরকন্ঠী গ�ৌতম ঘ�োষ। সঙ্গে লতাকণ্ঠী
সঙ্গীতা বল। সে প্রায় চার দশক আগের কথা। সেই
সময় এই ধরণের অনুষ্ঠানে (বিশেষত) কিশ�োরকন্ঠীরা,
সাধারণত রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমী ভাবনার গান গেয়েই
আসর শুরু করতেন। কারণও ছিল। সেটা হল--- তখন
সদ্য কিশ�োরকুমারের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীতের অ্যালবাম
বাজার মাত করতে শুরু করেছে। তা ড্রাম, স্প্যানিশ আর
অর্গ্যান সহয�োগে এই কিশ�োর কন্ঠে রবীন্দ্রসংগীত শুনে,
একদিন এক ভদ্রল�োক বলেছিলেন--- “এ ত�ো রবীন্দ্রডিস্কো শুনলাম!”
হ্যাঁ, এভাবেই কালে কালে আমার রবি অনুরাগের অঞ্জনে
রামধনু রং এর ছিটে লেগে, সেই অনুরাগ ধীরে ধীরে
কখন যেন বর্ণময় হয়ে উঠেছে।
সেই সময়ের আরও একটা কথা মনকে খুব নাড়িয়ে
দিচ্ছে। ছেলেবেলায় যে স্কুলের কথা দিয়ে এই লেখা
শুরু করেছিলাম, তার দেওয়াল ঘেঁষেই ছিল, পাঁচিল
ঘেরা বিরাট এক ক�োয়ার্টার কমপ্লেক্স। যার প�োশাকি
নাম ছিল এলআইজি (ল�োহার ইনকাম গ্রুপ) ক�োয়ার্টার্স।
কম পয়সায় নিম্নমধ্যবিত্তদের কেনা দু’কামরার সরকারি
পায়রার খুপড়ি গ�োছের আস্তানা। কিন্তু তার ক�োথাও
ক�োনও মলিনতা ছিল না। বরং এই মহল্লার ঘরে ঘরে
দেখেছি, নিরিবিলি আর পরিপাটি আভিজাত্যের ছাপ।
এই ক�োয়ার্টারের অনেক ছেলে আমার স্কুল আর ক্লাসের
সহপাঠী ছিল।
তা এমনই একটা ছ�োট্ট ফ্ল্যাটে বাংলা গানের স্বর্ণযুগ�োত্তর
সময়ের বিশাল এক প্রতিভা যে লালিত হয়ে উঠছে, সেটা
ব�োঝার মত�ো ব�োধ, ব�োধহয় গ�োটা বঙ্গের সেদিন হয়নি।
হল, নয়ের দশকের শুরুতে। এই ক�োয়ার্টার্সের নিতান্ত
নিম্নবিত্ত পরিবারের এক আটপ�ৌরে ছাত্রই একদিন
কার্যত ধামাকা লাগিয়ে দিল, নিজের লেখা সুর আর
গাওয়া গানে।
এবং বছরছয়েক আগে, ম�োবাইল বাহিত হয়ে একদিন
ডুবে গেলাম, এই খর্বাকৃতি সংগীতশিল্পীর বিরাট
অনুভবের সাগরে। শুনলাম, গিটার আর ইংলিশ টুট এর

ব্যাকগ্রাউন্ডকে সঙ্গে নিয়ে তার গাওয়া সেই রবীন্দ্রগান--‘আমার পরাণ যাহা চায়...’। রবীন্দ্রনাথের গান নিজের
মত�ো করে গাওয়ার আস্পর্ধা করা যায়! শিল্পী বুঝিয়ে
দিলেন--- যায় বইকি! কারণ তার তাদের আমাদের
সবার অনুভবকে যে আত্মস্থ করে রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ,
তাঁর কলমে আর সুরে। তাও আবার সেই ক�োন একশ�ো
বছর আগে। তা রবি ঠাকুরের লেখা, সুর করা ‘আমাদের
সেই একান্ত অনুভবগুল�ো’যদি আমরা নিজের মত�ো
করে বলি, গাই--- ক্ষতি কী? এ ত�ো আর ভ�োট মুখী
রাজনীতির চ�োখে ‘রবীন্দ্রজয়ন্তী’ নামক ক�োনও ইভেন্টকে
দেখার পরিকল্পিত চেষ্টা নয়!
কেন বললাম? তাহলে একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাখ্যাটা
করেই ফেলি। গতবছর ২৫ শে বৈশাখ দিল্লিবাসী
এক সিমলার রাজনৈতিক সমাজসেবককে দেখলাম-- রবীন্দ্রনাথের ছেঁড়াকাটা ক�োট উগড়ে ভার্চুয়াল ভাষণ
দিয়ে যেন ব�োঝাতে চাইলেন, বঙ্গ প্রেমের পরাকাষ্ঠা
হওয়ার তাড়ণায়, তিনি আস্ত রবীন্দ্রনাথকেই হৃদয়ে ধারণ
করে বসে আছেন। আর এবঙ্গে ভ�োটের আগে ত�ো,
দেশের সর্বোচ্চ ভিভিআইপি নিরাপত্তাধারী নিজেই স্বয়ং
রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার চেষ্টা করে নজর কেড়ে নিলেন।
সেই সঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতি সংসদে পাস করান�োর
যুক্তি দিতে গিয়ে, পারতপক্ষে রবিঠাকুরের গেরুয়া
জাতীয়তাবাদী করে তুলার জ�োগাড় করলেন। যা নিয়ে
সমাজমাধ্যমে নিন্দেচর্চা, টীকাটিপ্পনী আর ব্যঙ্গবিদ্রূপও
কিছু কম দেখলাম না।
কিন্তু কী আশ্চর্য! ভ�োটের ঠিক পরপরই আসা এই
২০২১-এর রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীতে কিন্তু তার মুখে
রবীন্দ্রনাথের ‘র’-ও শ�োনা গেল না। ধন্যি রবিভক্তি!
নাহ্, আমার স্কুল কিন্তু আমাকে এমনটা শেখায়নি!
অগস্ট, ২০২১
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সিলভার স্ক্রিন ১

দেশভাগের সিনেমা
পঁচাত্তর বছর পুর্ণ হবার দ্বারপ্রান্তে আমরা। এই উপমহাদেশের দু’টি দেশ
ভারত ও পাকিস্তান। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের বন্ধন ছিঁড়ে জন্ম হয়েছে নতুন
রাষ্ট্র বাংলাদেশের। তাও দেখতে দেখতে আটচল্লিশ বছর হয়ে গেল। ১৫
অগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। কিন্তু ব্রিটিশরা ভারতের স্বাধীনতা দেশভাগের
মধ্যে দিয়ে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। ১৪ অগস্ট ভারত ও পাকিস্তান দু’ভাগে
বিভক্ত হয়ে যায়...
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ট্যুইটে বিভাজনের দিনটির স্মরণে লেখেন, ১৪
অগস্ট দিনটিকে ‘দেশভাগের স্মৃতি দিবস’ হিসেবে পালন করা হবে।
লিখছেন সমীর চট্টোপাধ্যায়
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ব্রিটিশ

শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার উল্লাসের মধ্যে মেশান�ো কান্নাভেজা এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা— দেশভাগ।
স্বাধীনতার প্রাক্কালেই ঘটে গিয়েছিল এই মর্মন্তুদ ঘটনা। বাংলা ও পাঞ্জাবে নেমে এল অতলান্ত বিষাদ।
অশ�োক মিত্র তার ‘আপিলা-চাপিলা’ বইতে লিখছেন, “কলকাতা ন�োয়াখালী দাঙ্গা জের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ল�ো। ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের পাঠচর্চা বিঘ্নিত। এরই মধ্যে উত্তর থেকে নির্দিষ্ট অম�োঘ বিধানের মত�ো, সিদ্ধান্ত অনুশাসন।
কংগ্রেসের কর্তাব্যক্তিরা আর অপেক্ষা করতে রাজি নন, কিছুদিন আগেও বিদেশী শাসক-প্রস্তাবিত ঈষৎ নিখিল ভারতীয়
যু ক্তরাষ্ট্রের যে খসড়া দাখিল করা হয়েছিল তা পেরিয়ে এবার তাদের অসহিষ্ণু উৎসাহের পরিক্রমা। মুসলিম লীগের
পাকিস্তান দাবি পুর�োপুরি মেনে নিতেও তারা সম্মত। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, আমাদের বাঙালির সত্তা চরম সংকটের
সম্মু খীন; দেশ ভাগ হয়ে গেলে আমাদের কী অবস্থা দাঁড়াবে, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শ থেকে, বেপথুমান
ক�োথায় গিয়ে অনিশ্চিত অবস্থান করব�ো?”
তারপরে লিখেছেন, “কিন্তু দেশভাগ ও বঙ্গভাগের এই উৎসাহতরঙ্গ র�োধিবে কে? ‘৪৭ সালের মধ্য-আগস্ট, রাতারাতি
পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে গেলাম।’’
১৯৪৭ সালের দেশভাগ ভারত জুড়ে এক অমানবিক পরিস্থিতির সৃ ষ্টি করল। হিন্দুদের জন্য ভারত আর মুসলিমদের
জন্য পাকিস্তান, এমন ধারণা ও সিদ্ধান্ত কয়েক ক�োটি মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছিল। দাঙ্গা ও হানাহানিতে নিহত হতে
হয়েছিল হাজার হাজার অসহায় মানুষকে। এরমধ্যে ছিল কত নারী ও শিশু। ভারত ভাগে সবচেয়ে বেশি দাম দিতে
হয়েছে পাঞ্জাব, বাংলাকে। কারণ এ দুইটি প্রদেশও বিভক্ত অর্থাৎ ভাগ হয়ে পড়েছিল দুই দেশে। বাপ-দাদার ভিটেমাটি
ছেড়ে এপার থেকে ওপারে, ওপার থেকে এপারে পাড়ি জমাতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে। এদের অনেকেই হয়ে
পড়েছিলেন ঠিকানাহীন। এক ক�োটিরও বেশি মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়েছিল। মানুষের জীবনযাত্রা পাল্টে গিয়েছিল।
অনেকে রাতারাতি রাজা থেকে ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে ভূ লুণ্ঠিত হয়েছিল মানবতা।
সে লাঞ্ছনা, অত্যাচার আর ভয়াবহ নির্যাতনের ক্ষত এখন�ো শুকায়নি পাঞ্জাব ও বাংলার জনগণের মন থেকে। সেই
অসভ্যতা, বন্যতা চিরস্থায়ী ক্ষত রেখে গেছে এ দুই জনপদে। এ নির্মমতা, নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিলেন
উপমহাদেশের কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা। এসব ঘটনা নিয়ে রচিত হয় অনেক কবিতা, গল্প ও উপন্যাস।
এসব অমানবিক, নির্মম, নিষ্ঠুর ঘটনাকাল গত হয়েছে ৭৪ বছর। এ ৭৪ বছরে পৃ থিবীর মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে কতইনা
অগ্রসর হয়েছে। অনেক কিছু আবিষ্কৃ ত হয়েছে। এ উপমহাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার কত উন্নতি ঘটেছে। সেই দুটি
রাষ্ট্রের একটি পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ, আরেকটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। এর মধ্যে দুই পরাশক্তির একটি
স�োভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছে। শেষ হয়েছে স্নায়ু যুদ্ধের। কত আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্ম হয়েছে। কত মানবাধিকার
সংগঠনের জন্ম হয়েছে। রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে কত শান্তি চুক্তি হয়েছে। কত আঞ্চলিক সংস্থা গঠিত হয়েছে। তারপরও কি
এই উপমহাদেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা দাঙ্গা, হানাহানি দূ র হয়েছে? হয়নি। বরং এখন তা আরও দ্রুত ও
হিংসাত্মকভাবে সমগ্র ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে।
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সারস্বত
সাম্প্রদায়িকতার এমন অনেক বীভৎস, কুৎসিত, নির্মম চিত্র আছে। এই চিত্র যারা
দেখেছেন তাঁরা তা কখন�ো ভুলবেন না। শুধু ধর্মীয় পরিচয় ভিন্ন হওয়ার কারণে মানুষকে
মানুষ কত ঘৃ ণা করতে পারে, কত নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে তা ভু ক্তভ�োগীরাই বলতে
পারেন শুধু ।
খুবই সঙ্গত ভাবে তার প্রভাব পড়ল শিল্পসাহিত্যে।
এ নির্মম, নিষ্ঠুর পরিস্থিতি নিয়ে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। এরমধ্যে
‘পার্টিশান ১৯৪৭’ উল্লেখয�োগ্য একটি ছবি। ১৯৪৯ সালে মুম্বইয়ে পরিচালক এম এন
আনন্দ তৈরি করেন ‘লাহ�োর’ ছবিটি। এরপর বিজয় রায়ের পরিচালনায় মুক্তি পায় ‘ক্যায়া
দিল্লি ক্যায়া লাহ�োর’। সলিল সেনের ‘নতুন ইহুদি’ (১৯৫৩), শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়ের
‘রিফিউজি’ (১৯৫৪) বিশেষ উল্লেখয�োগ্য। ঋত্বিক ঘটক এই বিষয়টাকে তার তিন-তিনটি
ছবিতে অত্যন্ত শিল্পসম্মতভাবে ফু টিয়ে তুললেন। ‘ক�োমল গান্ধার’, ‘মেঘে ঢাকা তারা’
এবং ‘সু বর্ণরেখা’ যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই কেবল জানেন। ঋত্বিক ঘটকের পরে বেশ
কিছু ছবি তৈরি হয়েছে দেশভাগকে কেন্দ্র করে। ‘বিপাশা’ (উত্তম কুমার ও সুচিত্রা সেন
অভিনীত), ‘আল�ো আমার আল�ো’ (ওই একই অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ছবি) ইত্যাদি
ছবিতে দেশভাগ প্রসঙ্গ এসেছে। রাজেন তরফদার তার ‘পালঙ্ক’ ছবিতে দেশভাগের
প্রসঙ্গটিকে চমৎকারভাবে নিয়ে আসেন। ইদানিংকালে গ�ৌতম ঘ�োষের ‘শঙ্খচিল’, বাপ্পাদিত্য
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কাঁটাতার’, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের ‘তাহাদের কথা’, সৃ জিত মুখ�োপাধ্যায়ের
‘রাজকাহিনি’ ক�ৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বিসর্জন’, ‘বিজয়া’ দেশভাগেরই ত�ো ছবি। লীনা
গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘মাটি’ ছবিটিরও সুর দেশভাগ রাগে বাঁধা। নবীন চলচ্চিত্রকার সব্যসাচী দে
‘রেড রিবন’ নামে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি করেছেন যার কেন্দ্রমূ লে আছে সীমান্ত
এবং তার কাঁটাতার। স�ৌমিত্র দস্তিদারের মত প্রামাণ্য চিত্রনির্মাতা দেশভাগ নিয়ে ছবি
করেছেন।
এই উপমহাদেশ, অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে নির্মিত সিনেমায় দেশভাগের
প্রভাব বেশ অনেকখানিই পড়ল।
মুম্বই দিয়েই শুরু করা যাক। ১৯৪৭ থেকে ’৬২, এই পনের�ো বছরে তৈরি ছবিতে
দেশভাগের ছায়া তেমনটা নেই। আগেই বলেছি এম এল আনন্দ পরিচালিত বম্বে টকিজের
‘লাহ�োর’ ছবিটির কথা। ১৯৪৯-এ নির্মিত এই ছবিতেই চড়া সুরের মেল�োড্রামার ম�োড়কে
বার বার ফিরে এসেছে ফেলে আসা পশ্চিম পাকিস্তানের স্মৃতি। নিমাই ঘ�োষের ‘ছিন্নমূ ল’
(১৯৫১)–এর আগেই নির্মিত হয়েছে এই ছবি। শুধু ‘লাহ�োর’ই নয়, ‘নাস্তিক’, ‘ছলিয়া’,
‘ধরমপুত্র’, ‘ধুল কা ফুল’ থেকে হাল আমলের ‘বজরঙ্গি ভাইজান’ বা ‘বীর জারা’ ছবির
মূ ল বিষয় দেশভাগ নির্ভর হলেও সস্তা বিন�োদনের উৎকট পরিবেশনায় এই ছবিগুল�ো
দেশভাগের শিল্পসম্মত ক�োনও বার্তাই তেমন বহন করে না। তবে পরবর্তীকালে মুম্বইতে
দেশভাগ নিয়ে বেশ কিছু অন্য রকম ছবি তৈরি হয়েছে। বিজয় রাজ পরিচালিত ‘ক্যায়া
দিল্লি ক্যায়া লাহ�ৌর’ তেমন একটি ছবি।
বাণিজ্যের ঘেরাট�োপের মাঝেও তৈরি হয়েছে ‘গরম হাওয়া’, ‘তমস’, ‘ট্রেন টু পাকিস্তান’,
‘পিঞ্জর’, ‘ভাগ মিলখা ভাগ’, ‘দি আর্থ ১৯৪৭’, ‘গদ্দর এক প্রেমকথা’ সহ অনেক ছবি।
তৈরি হয়েছে পঞ্জাবি ভাষায় ‘জ�োইসা’, ‘সূ ত্রনাগ’, ‘নুরান’-এর মত�ো ছবি। এস এম
সথ্যুরের ‘গরম হাওয়া’ অসাধারণ এক শিল্পসম্মত ছবি। অন্য দিকে শ্যাম বেনেগালের
‘মাম্মো’ আমাদের নিয়ে যায় শিল্পের এক অনন্য নান্দনিক জগতে। গ�োবিন্দ নিহালনির
‘তমস’ এক অসামান্য নির্মাণ। মুম্বইয়ে নির্মিত প্রায় এই সব ছবির বিষয় পঞ্জাবের
দেশভাগ। তবে দক্ষিণী পরিচালক জি অরবিন্দন তাঁর ‘বাস্তুহারা’ ছবিটির বিষয় হিসেবে
নিয়েছেন বঙ্গব্যবচ্ছেদের উদ্বাস্তুদের। ভারতীয় প্রয�োজনা নয়, কিন্তু গুরিন্ডর চাড্ডা নামে
এক অনাবাসী ভারতীয় ‘ভাইসরয় হাউস’ নামে একটি ফিচার ছবি করে রীতিমত�ো
বিতর্কের মুখে পড়েন। তাঁর ছবির বিষয়ও দেশভাগ, দেশভাগের প্রাক সময়। ছবিতে
নেহরু ও জিন্না, দু’জনেই ছবির চরিত্র হিসেবে এসেছেন। দেশভাগ নিয়ে দু’জনের মতভেদ
এই ছবিতে স্পষ্ট, আর সেখানেই এই ছবিটা হয়ে উঠেছে বিতর্কিত। পাকিস্তান সরকার সে
দেশে ছবিটা নিষিদ্ধ ঘ�োষণা করে। এরই অভিঘাতে তিনি বিবিসি-র হয়ে একটি প্রামাণ্য
ছবি নির্মাণ করেছেন ‘ইন্ডিয়া’জ পার্টিশন– আ ফরগটন স্টোরি’ এই নামে। করেছেন
বিভিন্ন মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে। নন্দিতা দাসের ‘মান্টো’ কিন্তু আমাদের আবার নতুন
করে দেশভাগ নিয়ে নানা প্রশ্নের সামনে নিয়ে এসেছে। মান্টোর মত�ো একজন প্রকৃত
অসাম্প্রদায়িক মানুষকে তার য�োগ্য নিরাপত্তা দিতে পারেনি স্বাধীন ভারতবর্ষ। ব্রিটিশ
প্রয�োজনায় নির্মিত রিচার্ড অ্যাটেনবর�ো আশির দশকে ‘গান্ধী’ ছবিটি তুলে নতুন করে
আমাদের নানা প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়। পর�োক্ষ ভাবে হলেও এই ছবিতে দেশভাগের
প্রসঙ্গ এসেছে।
স্বাধীনতার আন্দোলন ও দেশভাগ এবং দেশভক্তি নিয়ে অসংখ্য ছবির মধ্যে আমরা সেরা
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একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

কয়েকটি ছবির নামই বলব। সবকটি ছবি যদিও সরাসরি দেশের আন্দোলন বা ক�োনও
নেতার সঙ্গে জড়িত নয়। কিছু ছবি আছে যা নিজের দেশের প্রতি দেশপ্রেম-ই দেখান�ো
হয়েছে। যেমন,
‘প্রহার’। ভারতীয় সেনাদের নিয়ে আজ পর্যন্ত যা যা ছবি তৈরি হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম
নিখুঁত ছবি প্রহার। অসামান্য অভিনয় করেছিলেন নানা পাটেকর। ছ�োট্ট ভূ মিকায় মাধুরীও
খুব সুন্দর অভিনয় করেন। চাকরি ছেড়ে দিলেও একজন সেনা অফিসারের দায়িত্ব যে
ফুরিয়ে যায়না সেটাই দেখান�ো হয়েছে এই ছবিতে।
‘বর্ডার’। জেপি দত্তর এই ছবি
তৈরি হয়েছিল ভারতের সীমান্তে সৈনিকদের জীবন নিয়ে। কীভাবে তাঁরা নিজেদের জীবন
বিপন্ন করে দেশকে রক্ষা করে সেটাই ছিল ছবির মূ ল বিষয়। ছবিতে ১৯৭১ সালের ঘটনা
দেখান�ো হয়েছিল। মূ ল ভূ মিকায় ছিলেন সানি দেওল, জ্যাকি শ্রফ, সুনীল শেট্টি প্রমুখ।
‘সাত হিন্দুস্থানি’। গ�োয়া ছিল পর্তুগিজদের অধীনে। সেই শাসন থেকে মুক্তি পেতে মারিয়া
নামক একজন সত্যাগ্রহী সঙ্গে নেয় আরও ছয়জনকে। যারা ভিন্ন ধর্মের এবং ভিন্ন অঞ্চল
থেকে এসেছে। এই ছয় জনের মধ্যে একজন পরে হয়ে ওঠেন হিন্দি ছবির সু পারস্টার
অমিতাভ বচ্চন। এছাড়াও ছিলেন উৎপল দত্ত।
‘শহিদ’। ভগত সিংহ শুধু একজন দেশবরেণ্য নেতা ছিলেন না, তাঁর বলিদানের কাহিনি
আজও যু ব সমাজকে প্রাণিত করে। অভিনেতা মন�োজ কুমার বেশিরভাগই দেশপ্রেমের ছবি
করতেন। যে কারণে তাঁকে বলা হত মিস্টার ভারত। এখানে তিনি ভগত সিংহের ভূ মিকায়।
শুকদেবের চরিত্রে ছিলেন প্রেম চ�োপড়া।
‘লক্ষ্য’। সিনেমা হিসেবে অতটা জনপ্রিয় না হলেও লক্ষ্য ছবিটি বসে দেখার মত�ো। অন্যান্য
ছবির মত�ো শুধু সৈন্যদের কষ্ট আর দুঃখ দেখিয়ে এই ছবি থামে না। বরং কেরিয়ার হিসেবে
ভারতের যু ব সমাজের আর্মিতে য�োগদানের কথাও ভাবা উচিৎ, সেটাই এখানে বলা হয়েছে।
‘রং দে বসন্তী’। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্র তাঁদের প্রিয় বন্ধুর মিগ বিমানে মৃ ত্যুর
বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। এই সমকালীন ঘটনার সঙ্গে ফ্ল্যাশব্যাকে দেখান�ো হয়েছে ভগত
সিং, রাজগুরু ও সু খদেবের আন্দোলনের কথা। মূ ল ভূ মিকায় অভিনয় করেছেন আমির খান,
আর মাধবন, স�োহা আলি খান প্রমুখ। বিশেষ চরিত্রে ছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী ওয়াহিদা
রেহমান। ভগত সিংহর মুখে প্রচলিত বিখ্যাত গান মেরা রং দে বসন্তী চ�োলা থেকে ছবির
নাম নেওয়া হয়েছে।
‘দ্যা ঘাজি অ্যাটাক’। জলের তলায় মূ লত এই ছবির শুটিং হয়েছে। কারণ ছবির বিষয় বস্তুই
হল সাবমেরিন যুদ্ধ। ভারতের সাবমেরিন আইএনএস বিক্রান্ত এবং পাকিস্তানের সাবমেরিন
ঘাজির মুখ�োমুখি সংগ্রাম এই ছবির বিষয়। বিভিন্ন বাধা পার করে কীভাবে বিক্রান্ত ঘাজিকে
ক�োণঠাসা করে সেটাই দেখার।
‘উরিঃ দ্যা সার্জিকাল স্ট্রাইক’। অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছে এই ছবিটি। বক্স অফিসেও ভাল
ব্যবসা করেছে। মূ লত এই ছবির হাত ধরেই ভিকি ক�ৌশলের উত্থান। মায়ের অসু স্থতার
কারণে ডেস্ক জব করতে বাধ্য হয় এক অফিসার। কিন্তু পরে পাকিস্তানে সার্জিকাল স্ট্রাইক
করতে যান তিনি।
‘দ্যা লেজেন্ড অফ ভগত সিং’। রাজকুমার সন্তোষী পরিচালিত এই ছবির নাম ভূ মিকায়
ছিলেন অজয় দেবগণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভগত সিংকে নিয়ে একই সময় অন্য একটি ছবি
মুক্তি পায়। সেখানে ভগত সিংহর চরিত্রে অভিনয় করেন ববি দেওল। তবে অজয়ের
অভিনীত ছবিটি অভিনয় আর চিত্রনাট্যের গুণে বেশি জনপ্রিয় ও সফল হয়।
‘চক দে ইন্ডিয়া’। সম্ভবত শাহরুখ খানের জীবনে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয়। হকি ক�োচ
কবীর খানের চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছিলেন। এগার�োটি ভিন্ন ভাষার মেয়েকে কীভাবে
তিনি হকির প্রশিক্ষণ দেন এবং স�োনা জিতে আসেন সেটাই ছবির মূ ল বিষয়। ছবিতে
অভিনেত্রীদের সঙ্গে কয়েকজন প্রকৃত হকি খেল�োয়াড়ও অভিনয় করেন।
‘লগান’। আশুত�োষ গ�োয়ারিকরের বহুচর্চিত এবং জনপ্রিয় ছবি লগান। এটি দেশপ্রেমের
ছবির ক্ষেত্রে রীতিমত�ো একটি মাইলফলক তৈরি করেছে। ভারত থেকে অস্কারের জন্য
অফিশিয়াল নমিনেশনও পায় ছবিটি। গুজরাতের একটি ছ�োট্ট গ্রাম চম্পানের কীভাবে
ব্রিটিশদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলে নিজেদের কর বা লগান মকুব করে সেটাই দেখার। ছবিতে
নায়কের চরিত্রে ছিলেন আমির খান।
‘১৯৭১’। ১৯৭১- এর যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি এই ছবিতে তুলে ধরা হয়েছিল। দুর্দান্ত অভিনয়
করেছেন মন�োজ বাজপেয়ী। আর্মির কয়েকজন সৈন্য শত্রুদের হাত থেকে বেঁচে লুকিয়ে
থাকে। পরে তাঁরা নিজেরা প্ল্যান করে শত্রু দমনের। সেটাই দেখান�ো হয়েছে।
‘মঙ্গল পাণ্ডে দ্যা রাইজিং’। ব্যারাকপুরের সেনা ছাউনিতে এক সাধারণ সৈন্য মঙ্গল পাণ্ডে
বিদ্রোহ করে। দাঁত দিয়ে এনফিল্ড রাইফেলের ট�োটা ছিঁড়তে সে অস্বীকার করে। কারণ
তাতে মেশান�ো হত গরুর চর্বি। তার সামান্য বয়কট ১৮৫৭ সালে সারা ভারতে আগুনের
মত�ো ছড়িয়ে পড়ে। ইতিহাসে এটিই সিপাই বিদ্রোহ নামে খ্যাত। মঙ্গল পাণ্ডের চরিত্রে
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অভিনয় করেন আমির খান।
‘নেতাজী সুভাষচন্দ্র ব�োস দ্যা ফরগটেন হির�ো’। শ্যাম বেনেগালের স্বপ্নের ছবি ছিল এই
নেতাজী সুভাষ ব�োস। নামচরিত্রে অভিনয় করেন শচিন খেরেকর। অনেক ডিটেল গবেষণা
করা হয়েছিল এই ছবিটি (Patrioctic Movies) নিয়ে। নেতাজী কীভাবে ছদ্মবেশে
পালিয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে কীভাবে তিনি দেশের স্বাধীনতা আনার চেষ্টা করলেন
সেটাই ছবির বিষয়।
‘জুনুন’। রাস্কিন বন্ডের ছ�োট গল্প ‘আ ফ্লাইট অফ পিজিয়ন’ থেকে অনুপ্রাণিত এই ছবি।
১৮৫৭ তে মঙ্গল পাণ্ডের হাত ধরে শুরু হয় সিপাই বিদ্রোহ। তবে ইংরেজরা সহজে সেই
বিদ্রোহ দমন করে এবং মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হয়। তারপরে কী হয়েছিল? সেটাই এই ছবির
বিষয়।
‘র�োড টু সঙ্গম’। অসাধারণ একটি ছবি। আর তেমনি অসাধারণ অভিনয় পরেশ
রাওয়ালের। ছবিতে তিনি হসমত নামে এক মুসলমানের ভূ মিকায়। যার উপর দায়িত্ব
বর্তায় একটি গাড়ি সারান�োর। এই গাড়িতে করে মহাত্মা গান্ধীর চিতাভস্ম নিয়ে যাওয়া
হয়েছিল। হসমতের সমাজ এটা মেনে নিতে পারে না। শুরু হয় দাঙ্গা। কীভাবে সবাইকে
এক করে হসমত এই গাড়ি সারায় সেটাই দেখার।
‘মণিকর্ণিকা দ্যা কুইন অফ ঝাঁসি’। দেশপ্রেমের ছবির তালিকায় নবতম নাম এই ছবি।
নাম ভূ মিকায় কঙ্গনা রানাউত। ছ�োট্ট রাজ্য ঝাঁসিকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন রানি লক্ষ্মীবাই
আকা মণিকর্ণিকা। সঙ্গে ছিল তাঁর শিশুপুত্রও। যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃ ত্যু হয় রানির। তবে তাঁর
বীরগাঁথা আজও ল�োকের মুখে মুখে ফেরে।
‘এলওসি কার্গিল’। কার্গিলের লাইন অফ কন্ট্রোলে ভারত বনাম পাকিস্তানের যুদ্ধ হল
ছবির বিষয়। ছবির পরিচালক হলেন জেপি দত্ত। এটি ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে তৃতীয়
দীর্ঘতম ছবি। সঞ্জয় দত্ত, সুনীল শেট্টি, অভিষেক বচ্চন প্রমুখ একই ছবিতে অভিনয়
করেন।
‘রাজি’। ভারত থেকে পাকিস্তানে বিয়ে করে যায় এখানকার গুপ্তচর সেহমত। মেঘনা
গুলজারের এই ছবি সেহমতের জীবনী থেকেই অনুপ্রাণিত নাম ভূ মিকায় অভিনয় করেন
আলিয়া ভট্ট। কীভাবে একজন মহিলা দেশের জন্য স্বামী, সংসার সব কিছু বিসর্জন দেয়
সেটাই দেখার আছে এই ছবিতে।
‘চিটাগং’। বেদব্রত পাইনের পরিচালিত দারুণ একটি ছবি। মূ লত মাস্টারদা সূ র্য সেনের
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন নিয়েই এই ছবি নির্মিত। মাস্টারদার চরিত্রে অভিনয় করেছেন
মন�োজ বাজপেয়ী।
‘খেলে হাম জি জান সে’। চিটাগংয়ের মত�ো একই ঘটনা নিয়ে তৈরি ছবি খেলে হাম জি
জান সে। মাস্টারদা সূ র্য সেনের ভূ মিকায় অভিনয় করেছেন অভিষেক বচ্চন। ছবির মূ ল
চমক ছিল বিপ্লবী কল্পনা দত্তের ভূ মিকায় দীপিকা পাদুক�োন।
‘স্বদেশ’। আমেরিকায় নাসায় চাকরি করে ম�োহন ভার্গব বলে একজন বিজ্ঞানী। ছুটিতে
সে নিজের গ্রামে ফেরে। সেখানে বিদ্যুতের সমস্যা আছে। ম�োহন বুঝতে পারে সে নিজে
বিদেশে থাকলেও তাঁর নিজের দেশে অনেক সমস্যা আছে। শেষমেশ দেশেই থেকে যায়
সে। ম�োহনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাহরুখ খান।
‘সরফর�োশ’। বেআইনি অস্ত্রপাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এক তরুণ পুলিশ অফিসার।
মানুষের হাতে কীভাবে এত অস্ত্র আসছে তার তদন্ত শুরু করে সে একদম শিকড়ে পৌঁছে
যায়। অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল ছবিটি। পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন
আমির খান।
‘গ�োল্ড’। স্বাধীনতার পর একজন বাঙালি ক�োচ যার নাম তপন দাস, মূ লত তার জীবনের
লড়াইয়ের কাহিনি এটি (Bollywood Patriotic Movies)। অনেক বাধা বিপত্তি স্বত্তেও
তপন কীভাবে তাঁর দলকে আসন্ন অলিম্পিক্সের জন্য তৈরি করে এবং স�োনা জিতে নিয়ে
আসে সেটিই মূ ল গল্প। তপন দাসের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অক্ষয়কুমার।
‘কেশরী’। মন�োজকুমারের পর কেউ যদি এই মুহূর্তে মিস্টার ভারত টাইটেল পেতে পারেন
তিনি হলেন অক্ষয়কুমার। খুব চড়া দাগের দেশপ্রেম না হলেও অক্ষয় এখন প্রত্যেক
ছবিতে দেশের প্রতি কিছু না কিছু বার্তা দিচ্ছেন। কেশরী তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম ভাল
ছবি। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মাত্র ২১ জন শিখ সৈন্য ব্যাটল অব সারগারাহি লড়েছিল। এটি
তারই গল্প। ইশার সিংহের চরিত্রে অভিনয় করেন অক্ষয়।
দেশাত্মব�োধক এই সিনেমাগুলি আজও অনুপ্রাণিত করে আট থেকে আশিকে
আজ পঁচাত্তর বছরের দেশভাগ ও স্বাধীনতা দিবসের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মনে হছে, শুধু
স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য নয়, তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য নানাধরনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে
দেশবাসীকে যেতে হয়েছে। তারই প্রতিফলন দেখা যায় আরও কিছু ভাল�ো বলিউড
সিনেমায়। দেখলে শুধু ভাল�ো লাগা নয়, দেশের প্রতি, দেশের এই মানুষগুল�োর প্রতি

72 অগস্ট, ২০২১
n

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসবে। যেমন, ‘পূ রব অউর পশ্চিম’, ‘দ্য অ্যাটাকস অব ২৬/১১’,
‘দ্য লেজেন্ড অব ভগত সিং’, ‘আ ওয়েডনেসডে’, ‘মিশন কাশ্মীর’, নীরজা ইত্যাদি।

টলিউড কী বলে?

আমরা জানি, ছায়াছবির নির্বাক যু গ থেকেই কলকাতার স্টুডিয়�োপাড়া বেশ জমজমাট।
পঞ্চাশের দশক থেকেই উত্তম-সুচিত্রা জুটির জয়জয়কার শুরু। সেই আপাত ম�োহিনী
মায়ার ভুলভুলাইয়ার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম নিমাই ঘ�োষের ‘ছিন্নমূ ল’ ছবিটি। পিতৃপুরুষের
ভিটেমাটি ছেড়ে চিরকালের মত�ো নিরাশ্রয় হয়ে বাস্তুহারার দল কীভাবে শিয়ালদহ স্টেশনে
মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে, খিদের তাড়নায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, ‘ছিন্নমূ ল’ হল সেই
অতলান্ত দুঃখের জীবন্ত দলিল। দেশভাগের চার বছরের মধ্যে এই ধরনের ছবির নির্মাণ
ছিল প্রকৃতপক্ষে এক দুঃসাহসিক প্রয়াস। আসলে তখনও উদবাস্তু মানুষের ঢল আসছে
গ�োটা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জুড়ে। তাই ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়া এই ছবি থেকে আর
তেমন কিছু পাওয়ার ছিল না। সলিল সেনের ‘নতুন ইহুদি’ (১৯৫৩) কিংবা শান্তিপ্রিয়
চট্টোপাধ্যায়ের ‘রিফিউজি’ (১৯৫৪) ছবির বিষয় দেশভাগ হলেও শেষ পর্যন্ত তা এক
স্মৃতিমেদুর হতাশা।
এখানেও মনে রাখার মত�ো কয়েকটি দেশপ্রেমের ছবির কথা বলি।
‘চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন’। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা নিয়ে ১৯৮০ সালে কলকাতার
নির্মল চ�ৌধুরী নির্মাণ করেন ‘চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন’ চলচ্চিত্রটি। ‘আনন্দমঠ’। সাহিত্যসম্রাট
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় ও বিতর্কিত উপন্যাসকেই পর্দায় তুলে ধরার চেষ্টা করা
হয়েছিল। ১৮ শতকে সন্ন্যাসীদের বিপ্লব নিয়ে এই উপন্যাস রচিত হয় (দেশাত্বব�োধক
সিনেমা)। এখানেই ছিল সেই বিখ্যাত ‘বন্দেমাতরম’ যেটি পরে ভারতের জাতীয় গান
হিসেবে সম্মানিত হয়।
‘বিয়াল্লিশ’। বাংলায় নির্মিত সর্বাধিক জনপ্রিয় স্বদেশ পর্যায়ের ছবির মধ্যে একটি হল
বিয়াল্লিশ। ১৯৪২ সালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এই ছবিতে তুলে ধরা হয়েছিল।
বিয়াল্লিশের আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূ র্ণ কারণ এর কিছু বছর পরেই স্বাধীনতা আসে। এই
ছবিতে অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন বিকাশ রায়। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল অগস্ট ১৯৫১
সালে। ছবির পরিচালক ছিলেন হেমেন গুপ্ত, যিনি নিজে ছিলেন জেল-খাটা স্বাধীনতা
সংগ্রামী।
‘সুভাষচন্দ্র’। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান
নিয়ে এই ছবি (বাংলা সিনেমা) তৈরি হয়েছিল। সিনেমা বিশেষজ্ঞরা বলেন আজ পর্যন্ত
যে যে ভাষায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র ব�োসকে নিয়ে যেকটি ছবি তৈরি হয়েছে তার মধ্যে এটি
সবচেয়ে নিখুঁতভাবে নির্মিত। নেতাজীর ছ�োটবেলার দিনগুলি থেকে তাঁর অন্তর্ধান পর্যন্ত
এখানে দেখান�ো হয়েছে।
‘মহাবিপ্লবী অরবিন্দ’। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘ�োষ যিনি পরে সন্ন্যাস নিয়ে পরিচিত হন ঋষি
অরবিন্দ নামে, তাঁকে নিয়েই এই ছবি। বিদেশে উচ্চশিক্ষিত অরবিন্দ ঘ�োষ জড়িয়ে পড়েন
বিখ্যাত আলিপুর ব�োমার মামলায়। দীর্ঘদিন তাঁর ট্রায়াল চলে। মুক্তি পেয়ে সশস্ত্র আন্দোলন
থেকে সরে যান অরবিন্দ। সন্ন্যাস নিয়ে পন্ডিচেরি চলে যান তিনি।
‘দেবী চ�ৌধুরানী’। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস অবলম্বনে
এই ছবিটি নির্মিত হয়েছিল। তবে দেবী চ�ৌধুরানী এবং তাঁর গুরু ভবানী পাঠক সত্যিই
ছিলেন। ব্রিটিশদের চ�োখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল দেবী চ�ৌধুরানী। বড়ল�োক অর্থবান
জমিদার এবং ব্রিটিশদের লুঠ করে সেই অর্থ দেবী বিলিয়ে দিতেন গরীবদের মধ্যে।
সাধারণ গৃ হবধূ প্রফুল্ল থেকে দেবী চ�ৌধুরানী হয়ে ওঠার এই চরিত্রে প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন
সুচিত্রা সেন।
‘সব্যসাচী’। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে নিয়ে এই কাহিনি। মূ ল অংশটি নেওয়া হয়েছিল
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পথের দাবী’ উপন্যাস থেকে। পীযূ ষ বসু এই ছবিটি
পরিচালনা করেছিলেন। ‘সব্যসাচী’র চরিত্রকে অমর করে দিয়ে গেছেন, এই ছবির সঙ্গীত
পরিচালক মহানায়ক উত্তম কুমার।
‘ফেরারি ফ�ৌজ’। উৎপল দত্তের বিখ্যাত নাটক অবলম্বনে এই ছবিটি নির্মাণ করেন প্রশান্ত
বল। মূ ল ভূ মিকায় অভিনয় করেন মিঠুন চক্রবর্তী, দেবশ্রী রায়, স�ৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।
একদল বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ এবং স্বাধীনতার জন্য তাঁদের প্রাণ বিসর্জনের অশ্রুসজল
কাহিনি তুলে ধরা হয় এখানে।
‘আবার আসব ফিরে’। পরিচালক রবি ওঝা খুব সুন্দর করে দেখিয়েছিলেন স্বাধীনতার যুদ্ধ
এই ছবিতে। একটি র�োম্যান্টিক গল্পের ম�োড়কে তিনি সেই যুগের ইতিহাস তুলে ধরার
চেষ্টা করেছিলেন। গল্পে পুনর্জন্মেরও একটি ইন্টারেস্টিং টু ইস্ট রাখা হয়েছিল। ছবিটি খুব
জনপ্রিয় হয়। অভিনয় করেছিলেন শ্বাশ্বত চট্টোপাধ্যায় ও কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।
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সারস্বত
‘রাজকাহিনি’। সৃ জিত মুখ�োপাধ্যায়ের জনপ্রিয়
ছবি। মূ ল ভূ মিকায় অভিনয় করেন ঋতুপর্ণা
সেনগুপ্ত। এছাড়াও জয়া আহসান, রুদ্রনীল
ঘ�োষ, স�োহিনী সরকারও ছিলেন। ১৯৪৭ সালে
ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভারত ও পাকিস্তান
আলাদা করার জন্য র্যাডক্লিফ লাইন টানতে
হয়েছিল। ছবিতে দেখান�ো হয়েছিল সেই লাইন
একটি পতিতাপল্লীর মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে।
নিজেদের ঘর বাঁচাতে বিদ্রোহ করেন তাঁরা।
ছবিটির হিন্দি তর্জমা ‘বেগমজান’ও তৈরি করেন
সৃ জিত। নাম ভূ মিকায় অভিনয় করেন বিদ্যা
বালন।
নানা প্রতিকূলতার মধ্যে বাংলাদেশে চলচ্চিত্র
শিল্প মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আলমগীর কবির,
শেখ নিয়ামত আলি ও মহিউদ্দীন শাকের মিলে
তৈরি ‘সূ র্য দীঘল বাড়ি’ ছিল ব্যতিক্রমী প্রয়াস।
এই ছবিতে ’৪৭-এর প্রেক্ষাপটে সাধারণ গ্রাম্য
হতদরিদ্র মুসলমান সমাজের অবস্থানের ছবি
ধরা পড়েছে। দেশভাগ এই ছবিতে এসেছে
পটভূ মি হিসেবে। নব্বইয়ের মাঝামাঝি সময়ে
আমরা পাই তনভীর ম�োকাম্মেলের ‘চিত্রা
নদীর পারে’। বেশ কয়েকটি জাতীয় পুরস্কার
পেল ছবিটি। ছবিটি কেবল দর্শকনন্দিতই
হয়নি, শিল্পের মানদণ্ডে ছবিটি বাংলাদেশকে
এনে দিয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি। পূ র্ববঙ্গের
হিন্দু পরিবারের দেশত্যাগের এক করুণ
কাহিনি পরিচালক অত্যন্ত সংবেদনশীলতার
সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তনভীর ম�োকাম্মেলই
অতি সম্প্রতি নির্মাণ করেছেন ‘সীমান্তরেখা’
নামে সুদীর্ঘ প্রামাণ্যচিত্র। দেশভাগের সত্তর
বছর পরেও মানুষের মনে এর স্মৃতি কতখানি
জুড়ে আছে, সীমান্তের ব্যবধান দুই বাংলার
মানুষের মাঝে কতখানি প্রভাব ফেলেছে তারই
শ্রমসাধ্য অনুসন্ধান করেছেন পরিচালক। দুই
বাংলার সীমান্তের মানুষ কেবল নয়, সুদূ র
আন্দামান থেকে নৈনিতাল, মানা ক্যাম্প থেকে
অসম ও ত্রিপুরার প্রত্যন্ত প্রদেশের দেশত্যাগী
মানুষের মুখের কথা উঠে এসেছে এই ছবিতে।
বাংলাদেশে নির্মিত ‘খাঁচা’ নামের দেশভাগনির্ভর
এই অসামান্য ছবিটি এই সময়েই করা। হাসান
আজিজুল হকের দুটি গল্প ‘খাঁচা’ এবং ‘আত্মজা
ও একটি করবী গাছ’ অবলম্বনে এই ছবিটির
নির্মাতা আকরাম খান। অন্যদিকে ১৯৫৯
সালে অখণ্ড পাকিস্তানে তৈরি হয়েছিল ‘কর্তার
সিং’-এর মত�ো ছবি। তার পর দীর্ঘ অপেক্ষা।
অনেক পরে তৈরি হয় ‘তেরি ইয়াদ’, ‘লাখ�ো মে
এক’ এবং ‘খাম�োশ পানি’র মত�ো ছবি। এর
মধ্যে শেষ�োক্ত ছবিটিই বিশেষ ভাবে উল্লেখ
করার মত�ো। ২০০৩ সালে নির্মিত এই ছবির
পরিচালক সাবিহা সু মার এতে দেশভাগ সৃ ষ্ট
ক্ষতিকর ম�ৌলবাদের দিকে আমাদের চ�োখ
ফেরান। ‘মান্টো’ নামে পাকিস্তানেও একটি
ছবি তৈরি হয়েছিল কয়েক বছর আগে। স্বয়ং
পরিচালক (সারমদ খুশাদ) মান্টোর ভূ মিকায়
অভিনয় করেছিলেন।

74 অগস্ট, ২০২১
n
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সিলভার স্ক্রিন ২

সাহস ও আত্মবিশ্বাসের আরেক
নাম ‘শেরশাহ’

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে শেরশাহ। গুণমানে উৎকৃষ্ট। সিদ্ধার্থ মালহ�োত্রা অভিনয়ে অনন্য। ছবি
দেখে তৃপ্ত বাবলি চট্টোপাধ্যায়
অগস্ট, ২০২১

75

n

সারস্বত

ক�োনওরকম
অতিরঞ্জিত
না করেই
ঘটনাগুল�োকে প্রায়
হুবহু তু লে ধরা
হয়েছে। অতিরিক্ত
খুন�োখুনি বা
বিভৎসতা ছাড়াই
যে একটা গ�োটা
যুদ্ধ দেখিয়ে দেওয়া
যায়, তার প্রমাণ
এই ছবি।

76 অগস্ট, ২০২১
n

‘ইয়া ত�ো তিরঙ্গা লেহরাকে আউঙ্গা, ইয়া ফির উসমে লিপট কে আউঙ্গা’...২৪ বছর বয়সে
কী অসাধারণ দৃ ঢ় অভিব্যক্তি! এমনই অবিশ্বাস্য মন�োবল, সাহস ও আত্মবিশ্বাসে ট�োইটুম্বর ছিলেন
শহীদ ক্যাপটেন বিক্রম বাত্রা। বিপদের মুখেও হাসি-খুসি অথচ কমিটমেন্টের প্রতি সিরিয়াস।
সহয�োদ্ধাদের মনে তাঁর নাম শুনতেই একই সঙ্গে খেলে যেত আনন্দ ও বীরত্বের ভাব। ১৯৯৯
সালের কারগিল যুদ্ধে ভারতের জয়ের অনেকাংশ কৃতিত্ব একা এই দ্রাস-সিংহের। ছুটি, বিশ্রাম,
জ্বর ও আঘাতকে উপেক্ষা করেই সিনিয়ারদের উপর একরকমভাবে জেদ খাটিয়েই যিনি স্বেচ্ছায়
এগিয়ে গেছিলেন মৃ ত্যুর মুখে। ঘরে ঘরে হির�ো হয়ে ওঠা সেই অকুত�োভয় জওয়ান বিক্রম বাত্রা!
দেশাত্মোব�োধক ছবি ও বায়�োপিক বলিউডের হট কেক। তা এমন এক চরিত্র অধরা কী করেই
বা থেকে যেত? প্রায় দু’ বছর ধরেই বিক্রম বাত্রার বায়�োপিকের উপর কাজ চলছিল। মুক্তি
পাওয়ার দিনও স্থির ছিল গত বছর জুলাই মাসে। অথচ ক�োভিডের চাপে সবই ধামা চাপা
পড়ে যায়। শেষমেশ অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওর হাত ধরে ছবিটি মুক্তি পায় স্বাধীনতার ৭৫ তম
বর্ষপূ র্তির ঠিক তিন দিন আগে, ১২ অগাস্ট ২০২১। বহু অপেক্ষিত বায়�োপিক ‘শেরশাহ’। কেন
এমন নাম? কারণ যুদ্ধভূমিতে এটাই ছিল তাঁর ক�োডনেম। ভারতীয় সেনার পাশাপাশি যাকে এই
নামে চিনেছিল আর মেনেছিল পাক সেনাও।
বেশ পরিচ্ছন্ন স্ক্রিপ্ট। ক�োনওরকম অতিরঞ্জিত না করেই ঘটনাগুল�োকে প্রায় হুবহু তুলে ধরা
হয়েছে। অতিরিক্ত খুন�োখুনি বা বিভৎসতা ছাড়াই যে একটা গ�োটা যুদ্ধ দেখিয়ে দেওয়া যায়, তার
প্রমাণ এই ছবি। নাটকীয়ভাবে দেশভক্তির সুরসুরি না দিয়েও কীভাবে দর্শকের মনে আবেগ আর
দেশপ্রেম চাগিয়ে দেওয়া যায়, তাও দেখিয়ে দিয়েছে এই ছবি। এরজন্য পরিচালক বিষ্ণু বর্ধন ও
লেখক সন্দীপ শ্রীবাস্তবকে সাধু বাদ না জানালেই নয়। তবে বিক্রম বাত্রাকে স্ক্রিনে জীবন্ত করে
ত�োলার জন্য বাহবা দিতে হয় অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহ�োত্রাকে। তাঁকে এই চরিত্রে ক্যাপটেন
বাত্রার পরিবারই চেয়েছিল বলে জানা যায়। ভুল করেননি তাঁরা। এক এক সময় দর্শকের
মন থেকেই বেরিয়ে যাবে যে তাঁরা সিদ্ধার্থকে দেখছেন না বিক্রম বাত্রাকে। চরিত্রটার মধ্যে
তিনি এমনভাবেই মিশে গেছেন। সিদ্ধার্থের পাশাপাশি বেশ নজরকাড়া পারফরমেন্স দিয়েছেন
প্রায় প্রত্যেকেই। শাতাফ ফিগার, শিব পণ্ডিত, কিয়ারা অ্যাডওয়ানি ও নিকিতিন ধীরের কাজ
বিশেষভাবে প্রশংসায�োগ্য।
কাশ্মীরের প্রকৃতিক স�ৌন্দর্য থেকে খাড়া পাহাড়ের যুদ্ধ, এই ছবির প্রতিটা ভিজুয়্যাল অসামান্য
বললে বারাবারি হবে না। গানগুল�ো বেশ ভাল এবং গল্পের সঙ্গে খাপ খায়। তবে ব্যাকগ্রাউন্ড
স্কোর গায়ে কাটা দেওয়ার মত�ো। এক কথায় বললে, প্রত্যেক ভারতবাসীর একবার অবশ্যই
দেখা উচিত ‘শেরশাহ’। এ কথা নিশ্চিত যে এই ছবি মানুষের মনে রেখে যাবে গর্ব, ব্যথা ও
র�োমাঞ্চের এক অদ্ভু ত মিশ্র অনুভূ তি। প্রেম ও দেশভক্তির মধ্যে দিয়ে হাঁটা এক সৈনিকের
অভাবনীয় বাহাদুরি ও আত্মত্যাগের ছবি ‘শেরশাহ’। সত্যি মনে রাখার মত�োই!
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সেরার সেরা

মেজর জেনারেল ইয়ান
কারদ�োস�ো
১৯৭১

সাল। ভারত ইতিহাসের জ্বলন্ত এক
অধ্যায়। পরাক্রম, বুদ্ধিমত্তা, সহমর্মিতা ও সাহচর্যের
নজির গড়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল এই দেশ।
পশ্চিম পাকিস্তানের অকথ্য অত্যাচারের শিকার হয়ে পূ র্ব
পাকিস্তান (আজকের বাংলাদেশ) যখন ভারতের দারস্থ
হয়, তখন হাত গুটিয়ে বসে থাকা এ দেশের পক্ষে স্বভাব
বিরুদ্ধ ছিল। শুরু হল ওপার বাংলার ভাই-ব�োনদের
রক্ষার্থে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রাম। চলল
ভারত ইতিহাসের সব থেকে সল্প মেয়াদী যুদ্ধ। দীর্ঘ সময়
ধরে চলে আসা বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের নিষ্পত্তি হয়ে গেল
মাত্র ১৩ দিনে আর পৃ থিবীর মানচিত্রে জন্ম নিল এক
নতুন দেশ।

এই স্মরণীয় যুদ্ধে আত্মবলিদান ও শ�ৌর্যের অসামান্য
পরিচয় দিয়েছেন ভারতের অসংখ্য বীর জওয়ান। তাঁদের
মধ্যে অন্যতম নাম- ইয়ান কারদ�োস�ো। ১৯৩৭ সালে
ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার বম্বে প্রেসিডেন্সিতে তাঁর জন্ম হয়।
পড়াশুনা ও মিলিটারি ট্রেনিং-এর পর তিনি ৫ গ�োরখা
রাইফেলস রেজিমেন্টের সঙ্গে যু ক্ত হন। তাঁর রেজিমেন্টে
‘কারতুস সাহিব’ নামে পরিচিত ইয়ান স�োনা ও রুপ�ো
মেডেল একসঙ্গে পাওয়া প্রথম এন ডি এ (ন্যাশনাল
ডিফেন্স অ্যাকাডেমি) ক্যাডেট।
পাকিস্তানি সৈন্যদের মুখ�োমুখি আগেও হয়েছেন ইয়ান
(১৯৬৫ ইন্দো-পাক যুদ্ধ)। তবে এইবার পাক সেনার
ম�োকাবিলায় তিনি ইতিহাসের পাতায় নক্ষত্র হয়ে
ঝলমলিয়ে উঠবেন তা নিজেই ব�োঝেননি। ১৯৭১-এর যুদ্ধ
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তখন শেষের দিকে। অকস্মাৎই তাঁর পা পড়ে যায় এক ল্যান্ড মাইনের
উপর। তীব্র যন্ত্রণায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ইয়ান কারদ�োস�ো। পায়ের
ছিন্ন-বিছিন্ন অবস্থা দেখে সবার মত�োই তিনি নিজেও বুঝেছিলেন,
পা কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া আর ক�োনও উপায় নেই। অথচ তাঁদের
রেজিমেন্ট এড প�োস্ট তছনছ হয়ে যাওয়ায় ক�োনও রকম চিকিৎসা
ব্যবস্থা উপলব্ধ ছিল না। ছিল না অবশ বা আচ্ছন্ন করার ক�োনও
ওষুধ। হাত থেকে সময় বালির কণার মত�ো খসে পড়ছিল। ইয়ান
বিস্তর বুঝতে পারছিলেন যে অচিরেই কিছু না করা গেলে তিনি
আর বাঁচবেন না। ভয় মৃ ত্যুর নয়, ভয় যুদ্ধ না জিতে মরে যাওয়ার,
দেশের হয়ে আরও আরও যুদ্ধ না করতে পারার। তিনি আর এক
লহমা নষ্ট না করে পাশে সু শ্রুষা করা গ�োরখা সহকর্মীকে তাঁর খুখরি
(অর্ধ চন্দ্রাকার দা) দিয়ে নিজের পা কাটার অনুর�োধ করেন। এমন
অমানবিক এবং বিভৎস অনুর�োধে সহকর্মীটি হতবাক হয়ে যান।
ফ্যাল ফ্যাল করে একবার ইয়ানের মুখের দিকে ত�ো একবার পায়ের
দিকে দেখতে থাকেন। তাঁর অবস্থা বুঝতে পেরে ইয়ান মুহূর্তের মধ্যে
গ�োরখা সহকর্মীর কাছে থাকা খুখরিটি নিয়ে এক ক�োপে নিজের
পা কেটে ফেলেন। পরে এক পাকিস্তানি বন্দি ডাক্তারকে দিয়ে তাঁর
অস্ত্রপচার করান�ো হয়। ইয়ান আবারও দেখতে পেরেছিলেন তাঁর
দেশের অভাবনীয় জয়।
না এখানেই শেষ হয় না তাঁর স�ৌর্য্য কাহিনি। পা হারিয়ে থেমে
থাকেননি ইয়ান। পাহাড়ে চড়া, বরফে হাঁটা বা ফিটনেস টেস্ট-এ শক্ত
সামর্থ অফিসারদের মত দেওয়া- সবকিছুতেই কাঠের পা নিয়ে ইয়ান
কারদ�োস�ো সফল! ফলেই বার বার তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ব্রিগেড
কমান্ড করার। তাঁর এহেন মন�োবল ও কৃতিত্বকে একাধিক পুরস্কারে
সম্মানিত করেছে ভারত সরকার। তিনি পেয়েছেন সেনা পদক, অতি
বিশিষ্ট সেনা পদক, জেনারেল সেবা পদক, সমর সেবা পদক, সৈন্য
সেবা পদক, সংগ্রাম পদক, রক্ষা পদক, পূ র্বী তারা এবং আরও
অনেক কিছু। ২০০৫ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত চেয়ারম্যান হিসেবে
নিযু ক্ত থেকেছেন রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে। আজ
৮৪ বছর বয়সেও নিয়মতভাবে ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করেন রিটায়ার্ড
মেজর জেনারেল ইয়ান কারদ�োস�ো। বন্দুকের পাশাপাশি তাঁর কলমের
ধারও উল্লেখনীয়। ইতিমধ্যেই লিখে ফেলেছেন একাধিক র�োমাঞ্চকর
বই। এই বছরের শেষেই মুক্তি পেতে চলেছে তাঁর আত্মজীবনী যা
তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গেই পরিপূ র্ণ থাকবে তাঁর চ�োখে দেখা
যুদ্ধভূমির র�োহর্ষক সব ঘটনায়ও। অপেক্ষা রইল পেঙ্গুইন প্রকাশনার
‘১৯৭১- স্টোরিজ অফ গ্লিট অ্যান্ড গ্লোরি ফ্রম দ ইন্দো-পাক ওয়্যার’
এই দুর্মূল্য বইটির জন্য।
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৮ থেকে ৮০ সবার মুখে হাসি

Advisors
Dr. Rabin Chakraborty
Senior Vice Chairman, Medica Group of Hospitals
A renowned personality in India and South Asia. He is a certified
Physician Cardiologist, Interventional Cardiologist and Electro
Physiologist. Dr. Chakraborty is one of the few leading Indian
heart specialists specializing in angiography, simple and complex
angioplasty as well as heart rhythm disorders like recurrent
palpitations, repeated unconsciousness and heart failure.

Kaberi Roychowdhury
Poet & writer
A bright face of modern literature. Her solicitude for the society
has surfaced through her fierce efforts and powerful words. A
few of her remarkable literary creations are Maa, Bhaat Shikaar,
Jhorer Pakhi, Saat Putuler Saat Katha, etc.

Dr. Arundhuti Chakraborty
Radiation Oncologist
A member of the Indian Medical Council with more than 26
years of experience. She is the Vice President of the Andhra
Pradesh Association of Palliative Care with both national and
international publications under her credit. She is a notable guest
speaker in scientific sessions, meetings, CDE’s, international
conferences and seminars.
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A celebrated artist with a unique style. Trained in Hindustani
Classical, his voice and rendition are conventional yet
contemporary. In his musical career spanning over thirty years,
he has been joined by exponents and legends like Soumitra
Chatterjee, Joy Goswami and Bijaylakshmi Burman as integral
parts of his recital. He has 135 songs in 3 double albums and
2 single CDs to his credit which were released by HMV and
SAREGAMA.

Rongon Neogi
Celebrity Chef
The pioneer of Continental Catering Services and an alumnus
of Institute of Hotel Management & Catering Technology &
Applied Nutrition, Kolkata. Trained from Chaines des Rotisseurs
(Germany), he has had a vast experience working with star hotels
like The Oberoi Grand (Kolkata), The Kenilworth (Kolkata) and
The Soaltee (Kathmandu).

Madhuparna Chattopadhyay
Fashion Designer
An ardent fashion connoisseur since her early days. Her designs
and concepts have already set a class apart in styles and trends.
She is also an executive member of the internationally acclaimed
photography institute Third Eye.

Ashok Tripathy
Singer
A singer by passion. He has loved music since childhood and
trained himself with age. He has gained immense popularity for
his voice and style of singing that was much influenced by the
legendary singer Md. Rafi.
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Rahul Mitra
Rabindra Sangeet Singer
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Internationally celebrated master photo artist. He owns the
famous Photography Institute Third Eye. Students trained by him
have already created magic with their lenses around the globe.
He has edited magazines based on film and culture besides being
a part of the National Geographic calendar. He has also been
engaged in various social activities.

Ayan Ghosh
IT Profrssional
Currently working as a CTO of a national startup Nanighar and
owner of two popular magazines Rojkar Ananya and
Debi Pranam.

Executors
Samir Chattopadhyay
Editor
A well recognized name in the field of literature and publications
with thirty long years spent in editing and publishing. His
journey began as the editor of little magazines. In a short span
he was editing and publishing tabloids as well as fortnightly
magazines. He has been a part of the editorial team in the
esteemed ABP Group, followed by a few other prestigious
corporate organizations. He is a noted recitor, anchor and
participant of AIR & Doordarshan. His stories, articles and
documentaries are mostly intended to focus on the reality and
well being of the society and individuals.
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Atanu Pal
Photographer
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Skilled in Communicative English and Mass Communications,
she has been in media for more than 15 years. Her tryst with
journalism began as the editorial member of the prestigious
ABP Group. In the later years, she has served a few more
popular magazines. She has also contributed in publications like
Ananda Bazaar Patrika, The Telegraph and Times of India. She is
presently involved in a number of research works.
Sourabh Ghosh
Art Director
A well known Art Director in the media circuit with a diploma
in design from Federation University Australia. He has been
associated with Calcutta Times, MidDay Bombay, DNA Mumbai,
India Today Bangla, Bengal Post, Sakalbela, Paroma, Prathama,
Ajker Sampurna and Hangla Magazine since 2000. Presently he
is involved with magazines like Rojkar Ananya, Ajker Paripurna
& Debi Pranam, besides conceptualizing events organised by
The Bengal Chambers of Commerce and Industries. He has
also contributed in the development and concept of an awardwinning short film- The Last Order.

Archishmaan Chattopadhyay
Video Editor
A young student of Don Bosco School, Park Circus. He is a selftrained and passionate music composer and keyboard player.
Besides enjoying and experimenting with a wide range of music,
he has already gained proficiency in video editing and creating
audio-visual illusions.

Photography: Third Eye
Publisher: S
 amir Chattopadhyay on behalf of
Archishmaan Publications
Developer: Simpact Digital and Debi Pranam
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Subhalakshmi Chatterjee
Associate Editor

