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একটি পরিপূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা

রাগ
করবেন না, প্লিজ

জানেন কি

ক্রোধ বা রাগ কি জিনিস? রাগ বা ক্রোধ
তীব্র অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ; যা যেক�োনও
মানু ষের বাস্তবিক অস্তিত্বকে ধ্বংস করে
দেয়। রাগ কম করার একমাত্র উপায়?
আমাদের প্রত্যেকের রাগ বা ক্রোধের উপর
সচেতন হওয়া দরকার।

কীভাবে?

পড়ুন, ‘রাগ’ নিয়ে ‘আজকের পরিপূ র্ণা’র
পরিপূ র্ণ প্রতিবেদন।
বিজ্ঞান শিখিয়েছেন বিদ্যাসাগর
মহাত্মা গান্ধির পরিবেশ
ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা
ক�োভিড ১৯ পরবর্তী অসুখ
বুদ্ধদেব গুহ’র গল্প সাঁঝবেলাতে
রাহুল মিত্রের অনুভবে
অতনু ঘ�োষের ‘বিনি সুত�োয়’
ধারাবাহিক প্রতিবিম্ব এবং কলকাতার
প্রেক্ষিতে সত্যজিৎ রায়
এছাড়া নিয়মিত বিভাগ
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সম্পাদকের বৈঠক

একজীবনে এইটুকু সময়
আর কতটুকু!
ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবেন না।

ওমিক্রন উঁকি দিচ্ছে

৩ ডিসেম্বর থেকে
১০ ডিসেম্বরের
মধ্যে কর�োনার
ওমিক্রন স্ট্রেনে
আক্রান্তদের ক্ষেত্রে
যে চারটি উপসর্গ
দেখা গেছে, তা
হল- সর্দি, মাথা
ব্যাথা বা যন্ত্রণা,
ক্লান্তিভাব, কাশি,
গলা ব্যাথা। এদিকে
সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য
সংস্থা (WHO)
জানিয়েছে, ডেল্টার
থেকেও অধিক
সংক্রামক ওমিক্রন।
About Us
Click here
https://studio.youtube.com/video/MVz01BeMPJY/edit
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জয় করে তবু ভয় কিছু তেই যায় না। কিসের জয়? কর�োনাকে জয়। কর�োনাকে জয় করেছে মানু ষ? হ্যাঁ, এই মুহূর্তে
প্রক�োপ খানিক কম বটে। কিন্তু নিশ্চিহ্ন কি? হচ্ছে ত�ো! ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের ছবিটা কি? সারা পৃ থিবীর কথা ছেড়েই
দিলাম। দেশও বাদ যাক। কেবল কলকাতা সহ রাজ্যের হিসেবটা দেখলেই ব�োঝা যাবে, আমরা এখন ক�োথায় দাঁড়িয়ে! বড়
দিনের ঠিক আগে আগে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর প্রকাশিত বু লেটিন অনু যায়ী, ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন
৫১৬ জন। কলকাতা নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭৮ জন। জেলাভিত্তিক তালিকায় মহানগরীর পরই রয়েছে উত্তর ২৪
পরগনা। ওই জেলায় নতুন সংক্রমিত বেড়ে হল ৮৮। বাড়ল দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও। হাওড়া ও হুগলিতে নতুন করে
সংক্রমিত যথাক্রমে ৩২ জন ও ৪০ জন। ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে ক�োভিডে মৃ ত্যু হয়েছে ছয় জনের। তার মধ্যে কলকাতায় মারা
গিয়েছেন দু ’জন। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ক�োভিডে মৃ ত্যু হয়েছে ১৯ হাজার ৭০২ জনের। সংক্রমণমুক্ত হয়েছেন ৫১৯ জন।
রাজ্যে সংক্রমণের হার সামান্য কমে হল ১.৪২ শতাংশ। ক�োভিড পরীক্ষা হয়েছে ৩৬ হাজার ২৩১ জনের। বাংলায় সক্রিয়
র�োগীর সংখ্যা সামান্য কমে হল ৭৪৩৩। তবে কলকাতায় বাড়ল সক্রিয় র�োগী। বেড়ে হল ২৩৭৩।
এত কিছু পরেও কিন্তু আমরা কর�োনা বিধিকে বু ড়�ো আঙ্গু ল দেখিয়ে নিজেদের জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পরেছি। ভ্রমণের
নেশা রক্তে উন্মাদনা জাগাচ্ছে। গ�োছগাছ করে বেরিয়ে পড়েছি। না, মনের ক�োণে ক�োনও ভয় নেই ত�ো! তাছাড়া, সরকারি
বেসরকারির দিক থেকে ক�োনও বাঁধাও ত�ো নেই। কর�োনার রেশ যেটুকু আছে, তাকে নিঃশেষ করার চেষ্টাটাই বা ক�োথায়?
তার উপর শুরু হয়েছে, ওমিক্রনের আক্রমণ। কর�োনাভাইরাসের ওমিক্রন ভ্যারিয়্যান্টে আক্রান্তদের অধিকাংশই উপসর্গহীন।
স্বাদ-গন্ধও থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে পজিটিভ হচ্ছেন তাঁরা। সেক্ষেত্রে ওমিক্রনের উপসর্গ ঠিক কী? দীর্ঘদিন ধরেই এই
প্রশ্নের জবাব খুঁজছিলেন বিশেষজ্ঞরা। এবার পাওয়া গেল সেই উত্তর! জানা গিয়েছে, ওমিক্রন আক্রান্তদের বেশিরভাগেরই
একটি উপসর্গ দেখা যাচ্ছে, তা হল গলা ব্যাথা।
আমাদের দেশে ইতিমধ্যেই ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়েছে। সংক্রমণ চেন না ভাঙলে আরও দাপট দেখাতে
পারে কর�োনাভাইরাসের এই ভ্যারিয়্যান্ট, মনে করা হচ্ছে এমনটাই। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার চিকিৎসক ডা: রায়ান ন�োয়াচ
জানিয়েছেন, ওমিক্রন আক্রান্তদের মধ্যে যে দু ই ‘কমন’ উপসর্গ দেখা যাচ্ছে তা হল গলা ব্যাথা এবং সর্দি। শুধু দক্ষিণ
আফ্রিকার এই চিকিৎসক নয়, কিছু টা একই কথা জানাচ্ছেন ব্রিটেনের চিকিৎসকরাও। তাঁরা জানাচ্ছেন, ওমিক্রন আক্রান্তদের
মধ্যে যে উপসর্গ দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখয�োগ্য হল মাথাব্যাথা এবং গলাব্যাথা।
৩ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে কর�োনার ওমিক্রন স্ট্রেনে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে যে চারটি উপসর্গ দেখা গেছে, তা
হল- সর্দি, মাথা ব্যাথা বা যন্ত্রণা, ক্লান্তিভাব, কাশি, গলা ব্যাথা। এদিকে সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) জানিয়েছে, ডেল্টার
থেকেও অধিক সংক্রামক ওমিক্রন। WHO প্রধান সম্প্রতি সাংবাদিক বৈঠকে বলেছিলেন, ‘অন্যান্য স্ট্রেনের তুলনায় ওমিক্রনে
উপসর্গ অনেক কম। তাই বিষয়টি গুরুত্ব দিচ্ছেন না অনেকেই। কিন্তু, এই স্ট্রেন অনেক বেশি সংক্রামক। সেক্ষেত্রে
একসঙ্গে বহু মানু ষ অসু স্থ হলে স্বাস্থ্য পরিষেবা ধাক্কা খেতে পারে। এই ভ্যারিয়্যান্টের সংক্রমণ বিশ্বজুড়ে বাড়ছে। সেক্ষেত্রে
অসু স্থ র�োগীর সংখ্যা বাড়তে পারে। এমনকী, এই ভ্যারিয়্যান্ট কাড়তে পারে বেশ কিছু প্রাণ।’ একই কথা বলছেন কলকাতার
কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ রবীন চক্রবর্তী। এদিকে ভারতে এখনও পর্যন্ত ২১৩ জনের দেহে থাবা বসিয়েছে কর�োনাভাইরাসের এই
ওমিক্রন স্ট্রেন। এই সংক্রামক ভ্যারিয়্যান্টের হাত থেকে রেহাই পাওয়ায় জন্য কর�োনা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ কঠ�োরভাবে মেনে
চলা উচিত বলে জানাচ্ছে অভিজ্ঞ মহল।
কর�োনার ডেল্টা প্রজাতির তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশি সংক্রামক ওমিক্রন (Omicron)। ফলে কঠ�োর সতর্কতা জারি
করেছেন বিশেষজ্ঞরা। সামনেই উৎসবের মরসু ম। তার আগে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব রাজেশ ভূ ষণ ওমিক্রন (Omicron)
নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, তার সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে এলাকাভিত্তিক ও জেলাস্তরে সংক্রমণ প্রতির�োধের জন্য দ্রুত
প্রয়�োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলেছেন। স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ, কলকাতা বিমানবন্দরে আসা আন্তর্জাতিক যাত্রীর ক�োভিড
পজিটিভ হলে, তাঁকে রাজ্যের ঠিক করে দেওয়া হেলথ ফেসিলিটিতে থাকতেই হবে। বিদেশ ফেরত ক�োভিড পজিটিভ
র�োগীর ক্ষেত্রে ক�োনও হ�োম আইস�োলেশন চলবে না। সরকারের তরফে বলা হয়েছে, বিদেশ থেকে ফেরার ১৪ দিনের
মধ্যে যদি ক�োনও ‘হাই রিস্ক’ দেশ থেকে আসা যাত্রীদের কেউ ক�োভিড পজিটিভ হন, তাহলে তাঁদেরকেও হাসপাতালের
আইস�োলেশনেই থাকতে হবে। জেন�োম সিক�োয়েন্সিংয়ের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত তাঁদের হাসাপাতালের আইস�োলেশনে
থাকা বাধ্যতামূ লক। এমনকি, হাসপাতালের আইস�োলেশনেও এদের অন্য ক�োভিড র�োগীদের থেকে আলাদা জায়গায় রাখতে
হবে। এরপর জেন�োম সিক�োয়েন্সিং রিপ�োর্টে যদি কারও ওমিক্রন (Omicron) পজিটিভ ধরা পড়ে, তাহলে ৪৮ ঘণ্টার
ব্যবধানে তাঁদের ২ বার RT-PCR টেস্ট করতে হবে। সেই রিপ�োর্ট নেগেটিভ না আসা পর্যন্ত তাঁদেরকে হাসপাতাল থেকে
ছাড়া যাবে না। রিপ�োর্ট নেগেটিভ আসার পরই তাঁদের হাসপাতাল থেকে ছাড়া হবে। পদক্ষেপ ত�ো মন্দ নয়! এমন ভাবনা
সরকার যখন ভাবছেন, ঠিক তখনই সেই সরকারই বড়দিন ও নিউ ইয়ারে জমায়েত হওয়ার পাসপ�োর্ট তুলে দিচ্ছেন হুজুগে,
বেপর�োয়া জনগনের হাতে। নৈশ কার্ফু বলবৎ করা, বড় জমায়েত এড়ান�ো, অফিস এবং গণ-পরিবহণে ভিড় নিয়ন্ত্রণ, বাড়ি
ি টিভদের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁদের খুঁজে বার
বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা, ওমিক্রন রুখতে ‘ক্লাস্টার’ ধরে পরীক্ষা, ক�োভিড পজ়
করা—এটাই ত�ো শ্রেয় পথ। কিন্তু জনগণকে উৎসবমুখর জীবনের স্বাদ দিতে উৎসবের আয়�োজন করা বা লাগাম ছাড়া অংশ
নেওয়ার ছাড়পত্র তুলে দেওয়ায় অশনি সংকেত মিলছে না কি! আসন্ন বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষের উৎসবে রাশ টানার কথা
ঘ�োষণা করেছে কর্নাটক সরকার। ওই সময়ে নৈশ কার্ফু জারি করা হয়েছে। তবে রেস্তরাঁ ও ক্লাবগুলি শুধু মাত্র টিকাকরণ
সম্পূ র্ণ হওয়া ব্যক্তিদের ৫০% উপস্থিতিতে বড়দিন-নববর্ষের অনু ষ্ঠানের আয়�োজন করতে পারবে। ডিজে বাজান�ো যাবে না।
আমাদেরও কি তেমন পথে হাঁটা দরকার ছিল? তবে নিজের ভাল�ো যদি পাগলেও ব�োঝে, তবে আমরা সু স্থ, শিক্ষিত,
সচেতন মানু ষেরা ত�ো বেশি করে বু ঝব�ো, এটাই যা আশার কথা! এই একবছর আট মাস আমাদের ক্ষতি হয়েছে অনেক।
আমরা গৃ হহীন হয়েছি। আমরা কর্মহীন হয়েছি। আমরা না খেয়ে মরতে শিখেছি। জীবনকে অন্যভাবে দেখতে শিখেছি।
তারমধ্যেও বাঁচার মন্ত্র উচ্চারণ করতে শিখেছি। আজকের পরিপূ র্ণা পত্রিকা সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর প্রকাশ করা যায়নি।
এই সংখ্যাটি তাই সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর হিসেবেই প্রকাশিত হল। পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে ক্ষমা প্রাথী। পরবর্তী
সংখ্যা নিয়মিত। যেমন প্রকাশিত হত, তেমনই। আপনারা সঙ্গে থাকবেন।
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যে যেখানে দাঁড়িয়ে

রাগ

প্রথম কথা

০৮

করবেন না, প্লিজ

এ বিষয়ে সচেতন হন। নিজেকে সু স্থ রাখুন
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তৃ তীয় বর্ষ * তৃ তীয় সংখ্যা

আর�োগ্য কথা

১৩

আর�োগ্য ক�োভিড ১৯ পরবর্তী অসুখের
নিয়ন্ত্রণ
সৃজনী

১৭

কথা ও কাহিনি সাঁঝবেলাতে বুদ্ধদেব গুহ
ছন্দের বারান্দায় অমিতাভ সরকার ও
হীরক বন্দ্যোপাধ্যায়
নাট্যকথা লকডাউন প্রেম অমিতাভ
ভট্টাচার্য
ধারাবাহিকভাবে ‘প্রতিবিম্ব’ ডাঃ রবীন
চক্রবর্তীর আত্মজীবনীমূলক রচনা
দৃষ্টিপাত কলকাতার প্রেক্ষিতে সত্যজিৎ
ভাস্কর মুখ�োপাধ্যায়
সারস্বত

৩৩

দ্বিতীয় কথা বিজ্ঞান শিখিয়েছেন
বিদ্যাসাগর ড মানস প্রতিম দাস
তৃ তীয় কথা গান্ধীর পরিবেশ ভাবনার
প্রাসঙ্গিকতা ড। প্রতীক ঘ�োষ
সিলভার স্ক্রিন অতনু ঘ�োষের ‘বিনি
সুত�োয়’ আল�োচনায় রাহুল মিত্র
রবির আল�োয় প্রাক্তন অধ্যাপক রমা
মিত্রর অনুভবে রবীন্দ্রনাথ
সেরার সেরা বুড়িমা অন্নপূর্ণা দেবী
আগামী সংখ্যায় 

৬৩

সম্পাদকের বৈঠক

০৪

টিম ম্যানেজমেন্ট

৫৯

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

জানেন
n

ক্রোধ বা রাগ কি জিনিস?
রাগ বা ক্রোধ তীব্র

n 

অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ; যা
যেক�োনও মানু ষের বাস্তবিক
অস্তিত্বকে ধ্বংস করে দেয়।
রাগ কমে যাওয়ার পর,

n 

মানু ষের অনু তাপ করা ছাড়া
আর কিছু করার থাকে না।
রাগ কম করার একমাত্র

n 

উপায় কি?
রাগ মরণের পাড়ে পৌঁছে

n 

দেয়!

আমাদের প্রত্যেকের রাগ
বা ক্রোধের উপর সচেতন
হওয়া দরকার।

কীভাবে?

পড়ুন, ‘রাগ’ নিয়ে ‘আজকের
পরিপূ র্ণা’র পরিপূ র্ণ
প্রতিবেদন।
তথ্য, গবেষণা ও লেখা

সমীর চট্টোপাধ্যায়
08

n
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রাগ
করবেন না, প্লিজ
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রাগ কী

আজকাল যত নারী কিংবা শিশু নির্যাতনের ঘটনা
আমরা দেখতে পাই, তার অধিকাংশের মূ লেই রয়েছে
ক্রোধ কিংবা রাগ।
রাগ আবেগের অংশবিশেষ!
অন্যান্য আবেগের মত�ো রাগ একটি স্বাভাবিক মানবিক
আবেগ। মানবল�োকের বাইরে দেবল�োকের দিকে যদি
তাকাই, তাহলে দেখব, দেবতারাও কিন্তু কথায় কথায়
রেগে যেতেন। গ্রিক দেবতাদের মধ্যে অ্যারিস রাগ বা
ক্রোধের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।
হিন্দুদের দু র্বাশা মুনিও রাগের জন্য যথেষ্ট পরিচিত।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানু ষ কেন রেগে যায়?
এককথায় এর উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। ক্রোধান্বিত
হওয়ার প্রত্যক্ষ ও পর�োক্ষ নানাবিধ কারণ থাকে।
আমরা যেমন আনন্দ-বেদনা-হতাশার মত নিত্যনৈমিত্তিক আবেগের কথা বলি, ক্রোধ বা রাগও
তেমনই একটি আবেগ।
ক�োনও ঘটনায় আমরা যেমন খুশি কিংবা মনঃক্ষু ণ্ন
হই, তেমনি ক�োনও ক�োনও ঘটনায় রাগান্বিতও হই।
একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত রাগ মেনে নেওয়া গেলেও,
মাত্রাবিহীন রাগারাগি কারও কাম্য নয়। এছাড়া
অতিরিক্ত ক্রোধ স্বাস্থ্যহানিকর।
এক্ষেত্রে আবার প্রশ্ন উঠে আসে, কীভাবে বুঝব যে,
রাগের মাত্রা সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে কিংবা তা
অস্বাস্থ্যকর?
এ প্রশ্নের উত্তর সহজ। ক্রোধের কারণে বন্ধু -বান্ধব
যদি আপনাকে এড়িয়ে চলে, চাকরিবাকরি বিপন্ন হয়
কিংবা আশপাশের মানু ষ যদি আপনাকে রাগি হিসেবে
ভয় পেতে শুরু করে, তাহলে বু ঝতে হবে, আপনার
ক্রোধের আগুন বশে আনা দরকার।
কারণ, অতিমাত্রার ক্রোধ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
রাগারাগি করা কি শুধু ই স্নায়ুবিক প্রতিক্রিয়া? নাকি
এর পেছনে বংশগত ক�োনও কারণ আছে?
বিজ্ঞানীরা এখনও ক্রোধের জন্য দায়ি ক�োনও জিন
শনাক্ত কিংবা চিহ্নিত করেননি। তবে অনেকের মধ্যে
হঠাৎ হঠাৎ প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ার প্রবণতা দেখা
যায়। একে অনেকে ‘অকস্মাৎ ক্রোধ বিস্ফোরণ’ নামে
উল্লেখ করে থাকেন।
এ ধরনের প্রচণ্ড রাগের প্রকাশ হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি
আশপাশের মূ ল্যবান জিনিসপত্র ভাঙচুর করেন।
এমনকি অন্যদের ওপর শারীরিক আক্রমণও করতে
পারেন। একে র�োগ হিসেবে গণ্য করলেও এর ক�োনও
কারণ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
একই ধরনের পরিস্থিতির মুখ�োমুখি দুজন ব্যক্তির
মধ্যে একজন রেগে যান অথচ অপরজন কেন
ক্রোধান্বিত হন না?
অন্যান্য সাধারণ অনু ভূতির মত এখানে একই ঘটনা
ঘটে। একটি ঘটনা কার মনে কী রকম প্রতিক্রিয়া
সৃ ষ্টি করেছে, সেটাই রেগে যাওয়া কিংবা না যাওয়ার
কারণ। কেবল প্রশ্নের পর প্রশ্ন মনে জাগছে।
ক্রোধান্বিত ব্যক্তি কি অন্যদের জন্য বিপজ্জনক?
কিংবা এটা কি পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে?
হ্যাঁ। বিপজ্জনক হতেই পারেন। ক্রোধান্বিত ব্যক্তির
সঙ্গে অন্যদের সম্পর্কের টানা-প�োড়েন হয় বইকি।

সব সময় ক্রোধে ফুঁসতে থাকা ব্যক্তির সঙ্গে অন্যদের
সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কারণ রাগি ব্যক্তির সামনে
কেউ মুখ খ�োলে না। কিংবা যু ক্তিতর্কে যেতে চায় না।
এটা পারস্পরিক সম্পর্কের জন্যও ইতিবাচক নয়।
রাগ ও ক্রোধ মাত্রাভেদে অনেকের শারীরিক অসু স্থতা
সৃ ষ্টি করতে পারে। অল্প অল্প রাগারাগিতে হয়ত ক�োন
ক্ষতি হয় না। কিন্তু অতিরিক্ত রেগে গেলে রক্তচাপ
বেড়ে যায়।
যাদের হৃদযন্ত্র দু র্বল, তাঁদের হার্ট অ্যাটাক কিংবা
অনেক সময় মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ হয়ে স্ট্রোক হয়ে
যায়। এর ফলে মৃ ত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়।
এখন আমাদের জানতে হবে, রেগে গেলে কীভাবে
আমরা তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি?
এর ক�োনও সহজ সমাধান নেই। আপনাকে রাগের
মাথায় উত্তেজনাবশত কিছু না করে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা
করতে হবে। রাগের যথার্থ কারণ আছে কি না তা
ভাবতে হবে এবং বিষয়টির ঠিক-বেঠিক দিক নিয়ে
বিশ্লেষণ করতে হবে।
এটা ঠিক যে, ক্রোধান্বিত মস্তিষ্কে এত কিছু ভাবা
যায় না। অতএব সমাধান?
সময় নেওয়া।
মনে রাখতে হবে, আজকে আপনি রাগ করছেন,
আগামীকাল আপনার রাগ থাকবে না। কিন্তু রাগের
মাথায় যে মানসিক কিংবা শারীরিক আঘাত অপরকে
করা হয়, সেটি কিন্তু আক্রান্তের পক্ষে ভুলে যাওয়া
কঠিন। এ জন্য রাগের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করার
পরিবর্তে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে, নিরিবিলি ক�োথাও
ঘটনার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই সর্বোত্তম।
আমাদের রেগে যাওয়া স্বাভাবিক আবেগ। রাগার
অধিকার সবারই আছে। কিন্তু রাগের বশে কাউকে
আঘাত করার অধিকার কার�োরই নেই। তবে এটা
ঠিক, নিয়ন্ত্রণহীন রাগ, বা হঠাৎ রেগে যাওয়ায় কিন্তু
যে রাগে, তাঁর খুব একটা হাত থাকে না। অনেক
সময় না রাগার জন্য কত রকম চেষ্টা করেও আমরা
ক্রোধ সংবরণ করতে পারি না। এমন পরিস্থিতির
উদ্ভব হয় যে, আমরা রেগে যেতে বাধ্য হই এবং
হতাশ হয়ে পড়ি।
এ রকম পরিস্থিতিতে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন
আত্মবিশ্লেষণ। রাগের কারণে হতাশা এলে ক্রোধ
আরও বেড়ে যায়। অতএব হতাশা গ্রাস করার আগেই
রাগের কারণ বিশ্লেষণ করে পদক্ষেপ নিতে হবে।
অনেকের রেগে যাওয়া একটি অভ্যাসে পরিণত হয়।
বলা যায় রেগে যাওয়া একটি নেশা হয়ে যায়। রাগলে
তাদের মস্তিষ্কে স্বস্তিদায়ক অ্যান্ডোর্ফিনের নিঃসরণ
ঘটে। এ জন্য তারা রেগে যাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ
করতে পারেন না।
কিন্তু আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, রাগের
মাথায় কিছু করলে তার ফল কখনওই ভাল�ো হয় না।
অতএব রাগের আগুন বশে রাখুন।

মানুষের দ্রুত রাগের পেছনে
রহস্য কী?

বর্তমান পৃ থিবীতে বসবাসকারী মানু ষের বেশিরভাগই
অতীতের যেক�োনও সময়ের চেয়ে অপেক্ষাকৃত
ডিসেম্বর ২০২১
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প্রথম কথা

ক�োনও বিশেষ
একটি অবিচার
বা অন্যায়ের
বিষয়ে চিন্তা
করা বা
তার বিরুদ্ধে
প্রতিক্রিয়া
প্রকাশ করার
সময় অন্য
ক�োনও বিষয়
নিয়ে মানুষের
মস্তিষ্ক চিন্তা
করতে চায়
না। এটিও
অভিয�োজনেরই
অংশ।
তবে রাগকে
নিয়ন্ত্রণ করা
প্রয়�োজন। তা
কিন্তু শরীরী
ধ্বংসের কারণ।
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শান্তিপূ র্ণ জীবনযাপন করে থাকে।

থেকে?

জাতিসংঘ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং বিভিন্ন দেশের
সরকারি পরিসংখ্যান অনু যায়ী, অনেক দেশেই
দারিদ্রের হার কমছে এবং মানু ষের সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল
বাড়ছে।
মানব জাতির ইতিহাস পর্যাল�োচনা করলে দেখা যায়,
উন্নত বিশ্বে বসবাসকারী মানু ষের অধিকাংশই অন্যান্য
যেক�োনও সময়ের চেয়ে বেশি নিরাপদ।
এটা শ�োনার পর নিশ্চয়ই আপনার মনে হতে পারে,
যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের আশেপাশের
এত মানু ষকে কেন সবসময় ক্রুদ্ধ, রাগান্বিত মনে হয়?
রাস্তায় চলাচল করার সময়, সামাজিক মাধ্যমে বা
ক�োনও রাজনীতিবিদের সমাল�োচনা করার সময়
মানু ষের ক্ষোভ যেভাবে প্রকাশ পায়, তা দেখে কেউ
যদি ধারণা প�োষণ করেন যে পৃ থিবীর মানু ষ আসলে
চিরস্থায়ী ক্রোধের মধ্যে ডুবে আছে, তাহলে তাকে
খুব একটা দ�োষ দেওয়া যায় না। আসলে মানু ষের
অসফলতা, ব্যর্থতা, হতাশা, ইচ্ছে অনু যায়ী চলতে
না পারা বা অক্ষমতা, স্বকীয় ভাবনার অবমাননা বা
উপেক্ষা, অন্যের দ্বারা অপমান, ঈর্ষা এবং অস্তিত্ব
সংকট-এর যেক�োনও একটি-ই উপলব্ধি মানু ষের দ্রুত
রেগে যাওয়ার নেপথ্য রহস্য।

যু ক্তরাষ্ট্রের ওহাইয়োর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের
মন�োবিজ্ঞান ও অপরাধ বিজ্ঞানের অধ্যাপক অ্যারন
সেল রাগের বিষয়ে খুব সু ন্দর বিশ্লেষণ করেছেন।
ডঃ সেল বলেন, ‘ক্রোধ খুবই জটিল একটি বিষয়।
নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করলে বলা যায়, এটি মানু ষের
মন নিয়ন্ত্রিত একটি যন্ত্র। আরেকজন ব্যক্তির মাথার
ভেতরে ঢুকে নিজেকে ওই ব্যক্তির কাছে আরও
গুরুত্বপূ র্ণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার একটি পদ্ধতি।
তাদের মন পরিবর্তন করে তাদের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে
জয়ী হওয়ার একটি প্রক্রিয়া। ‘মন নিয়ন্ত্রণের’ ক্ষেত্রে
গুরুত্বপূ র্ণ একটি ভূ মিকা রাখে মানু ষের ‘রাগান্বিত
চেহারা।’
বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, ক্রুদ্ধ
হলে মানু ষের ভ্রু বিস্তৃ ত হয়ে যাওয়া, নাসারন্ধ্র
প্রসারিত হওয়া এবং চ�োয়ালের পুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার
মত পরিবর্তনগুল�ো মানু ষ উত্তরাধিকারসূ ত্রে পেয়েছে।
রাগ হলে মানু ষের মুখের অভিব্যক্তিতে যেসব
পরিবর্তন হয়, তার প্রত্যেকটির ফলেই মানু ষকে
শারীরিকভাবে শক্তিশালী দেখায়। অদ্ভু ত বিষয় হল,
‘রাগ’, মানু ষ শেখে না। এটি অনু করণ বা অনু সরণের
ফসল নয়। এটা জন্মসু ত্রে প্রাপ্ত একটা অভ্যেস। কারণ
একজন শিশু যখন রেগে যায়, তার পিছনে কার�োর
ক�োনও প্রভাব বা শিক্ষা থাকেনা। অন্ধ শিশুরাও কিন্তু
একই ধরণের ক্রুদ্ধ অভিব্যক্তি প্রকাশ করে।

রাগান্বিত হতে আমরা অভ্যস্ত
হলাম কেন?
প্রকৃতির
সাথে মানু ষের
অভিয�োজনের
শুরুর দিকে,
একজন ব্যক্তির
আরেকজনের
ওপর ক্রুদ্ধ
হওয়ার ইচ্ছা
আসত�ো কীসের

রাগ হলে আমাদের শরীরে কী
হয়?

‘রাগ হলে আপনার হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাস
ঘন হয়ে যায়, আপনি ঘামতে শুরু করবেন এবং
পরিপাক ক্রিয়া ধীরগতিতে চলতে শুরু করে।’
রাগ বা ক্রোধকে ব�োঝার জন্য আমাদের ভাবতে
হবে যে, এটি আমাদের মধ্যে কী ধরণের শারীরিক

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

পরিবর্তন ঘটায়, এর ফলে আমাদের আচরণে কী
পরিবর্তন আসে, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আমরা কী
চিন্তা করি এবং কী চিন্তা করতে পারি না।
যু ক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মন�োবিজ্ঞান
বিভাগের প্রধান, রাগ বিষয়ক গবেষক, প্রফেসর
রায়ান মার্টিন বলেন, রাগ হলে মানু ষের সহানু ভূতিশীল
স্নায়ুবিক কার্যক্রম শুরু হয়।
মানু ষ যখন মনে করে যে তার সাথে অবিচার করা
হচ্ছে, তখন শরীরের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে এ
ধরণের উপসর্গ প্রকাশ পায়। একই সাথে মস্তিষ্কও
ভিন্ন আচরণ করা শুরু করে।
মন�োবিজ্ঞানীরা বলেন, মানু ষ যখন তীব্রভাবে কিছু
অনু ভব করে, তখন চিন্তা ভাবনার অধিকাংশই ওই
একটি বিষয় কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। তখন তারা ‘টিকে
থাকা’ বা ‘প্রতিশ�োধ নেওয়ার’ বিষয়টিকেই বেশী
প্রাধান্য দেয়।
ক�োনও বিশেষ একটি অবিচার বা অন্যায়ের বিষয়ে
চিন্তা করা বা তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার
সময় অন্য ক�োনও বিষয় নিয়ে মানু ষের মস্তিষ্ক চিন্তা
করতে চায় না। এটিও অভিয�োজনেরই অংশ।
তবে রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়�োজন। তা কিন্তু শরীরী
ধ্বংসের কারণ।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের রাগের কতটুকু আমরা
নিয়ন্ত্রণ করতে পারি?
স্বাভাবিকভাবেই, যে ব্যক্তির ওপর আমরা রেগে থাকি,
তাকে আরও বেশি আঘাত দিতে চেষ্টা করি। কখনও
কখনও এমন কিছু শব্দ প্রয়�োগ করি, যা সংযম ও
সংস্কৃতির পরিপন্থী নয়! এতে সাময়িকভাবে রাগের
উপশম হয় ঠিকই, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। ফলে
যার কারণে রাগ হয়েছে, তাকে আঘাত দিয়ে ক�োনও
লাভ হবে না। কাজেই রাগ কমাতে আমাদের অন্য
পন্থা অবলম্বন করতে হবে।
আমরা চেষ্টা করলেই কিন্তু রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।
তারজন্য ধারাবাহিক অনু শীলনের মধ্যে দিয়ে যেতে
হবে। মন�োবিদরা বলছেন, রাগ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে
আমাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে বলে মনে করি, রাগ
নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে আমাদের তার চেয়ে অনেক
বেশি ক্ষমতা আছে।

আধুনিক জীবন কীভাবে রাগকে তরান্বিত করতে
পারে?

স্ট্রেস, অসু স্থ প্রতিয�োগিতা, বেঁচে থাকার প্রয়�োজনীয় লড়াই, অসফলতা, সামাজিক ও
অর্থনৈতিক অসম বন্টন, মাত্রাতিরিক্ত ল�োভ এবং স্বার্থপরতাই আধু নিক জীবনে রাগকে
তরান্বিত করে।
আপাতদৃ ষ্টিতে দেখলে দেখব, বর্তমান সময়ে উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ মানু ষেরই তাদের
পূ র্বসূরিদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম সংগ্রাম করে জীবনযাপন করতে হয়।
তাহলে আধু নিক জীবনকে কেন এত ক্রোধ উদ্রেককারী বলে মনে হয়?
এই প্রসঙ্গে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মন�োবিজ্ঞানী, রাগ বিষয়ক গবেষক, প্রফেসর
রায়ান মার্টিন বলছেন, ‘মানু ষ আগের চেয়ে ব্যস্ত এবং তাদের জীবনে চাহিদা অনেক
বেশি। কাজেই জীবনের উদ্যম কমে যাওয়ার পরিণাম চিন্তা করলে মানু ষ এখন আগের
থেকে অনেক বেশী হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।’ সু পারমার্কেটে লাইনে দাঁড়ালে অথবা
ক�োনও জরুরি সেবা নিতে গিয়ে অহেতুক অপেক্ষা করতে হলে আমরা অনেক দ্রুত
রেগে যাই - কারণ আমাদের কাছে নষ্ট করার মত সময় নেই। আবার চাহিদা পূ রণের
লক্ষে নিজের সাধ্যের বাইরে বেশি কর্মক্ষমতা দেখান�োর চাপ মানু ষকে রাগান্বিত করে
ত�োলে। যেখান থেকে জন্ম নেয় খিটখিটে স্বভাব। আর স্ট্রেস ত�ো আধু নিক জীবনের
অঙ্গ। এই স্ট্রেস আটকে আছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ঘেরাট�োপে। আসলে এই
আধু নিক জীবনে চাওয়ার ত�ো শেষ নেই। যার নেই, সে ত�ো স্ট্রেসের শিকার বটেই।
কিন্তু যার প্রয়�োজনের বেশি আছে, সেও ক�োনও না ক�োনওভাবে সেই স্ট্রেসের শিকার
হচ্ছে। ‘এ জগতে হায়, সেই বেশি চায়, যার আছে ভুরি ভুরি...’! খুব কম মানু ষই
আছেন, যিনি ‘স্ট্রেস ফ্রি’ জীবনযাপন করতে পারেন। পাশাপাশি আধু নিক জীবন
মানু ষকে ডমিনেট করার মানসিকতায় গড়ে তুলেছে। সঙ্গে সর্ব ক্ষমতার অধিকারী বলে
ভাবতে শিখিয়েছে। কার�োর কার�োর ক্ষেত্রে খানিক অহংব�োধ ত�ো থাকছেই। বাস্তবে
এই মানসিক গড়ন, ভাবনার ব্যতিক্রম ঘটলেই সে রাগি হয়ে উঠছে। এই রাগের ঘনত্ব
ও গভীরতা অনু যায়ী তার প্রকাশ ঘটে।

রাগ এবং মানসিক স্বাস্থ্য

রাগ আমাদের শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও
মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হতে পারে।
‘রাগ’ আমাদের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে খুব পরিচিত
শব্দ। এই শব্দটির সঙ্গে আমরা কম বেশি সবাই
পরিচিত। সবসময় রেগে আছেন এমন মানু ষের সংখ্যা
যেমন বিরল নয়, তেমনি হুটহাট রেগে যান এমন
মানু ষের সংখ্যাও অসংখ্য। তবে রাগের ধরনটা যেমনই
হ�োক না কেন, তার পেছনে নিশ্চয়ই ক�োনও না
ক�োনও কারণ থাকে। রেগে যাওয়া বেশিরভাগ সময়ই
সামাজিকভাবে আমাদের বিব্রতকর পরিস্থিতিতে
ফেলে। আবার এই রেগে যাওয়াই আমাদের শারীরিকমানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হতে
পারে।
দৈনন্দিন জীবনে আমরা বহুরকমের পরিস্থিতির
মুখ�োমুখি হই। সামাজিক-রাষ্ট্রীয় পরিবেশের প্রভাব,
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প্রথম কথা

ঘটনাটা এমন
না হলেওত�ো
পারত�ো।
সমস্যার
অন্যরকম
সমাধান করা
যেত না কি?
আপনি কিন্তু
অন্যরকম
আচরণও
করতে পারতেন।
দৃঢ় স্বরে
বেয়ারাকে ভুল
আইটেমটি
পরিবর্তন
করে আপনার
অর্ডার দেওয়া
আইটেমটা
আনতে বলতে
পারতেন
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সেই সঙ্গে ব্যক্তিত্বের গঠন অনু যায়ী আমরা এক এক
জন এক একভাবে সেই পরিস্থিতিগুল�ো ম�োকাবেলা
করি, আচরণ করি। অতিরিক্ত নেতিবাচক দৃ ষ্টিভঙ্গি,
অসহয�োগিতামূ লক মন�োভাব যেক�োনও পরিস্থিতিতে
ক�োনও চিন্তা না করে হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য
করে। আর তারই তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আমরা
নিজের মধ্যে রাগের প্রকাশ ঘটাই। যা শরীর আর মনে
প্রচণ্ড খারাপ প্রভাব ফেলে। সেই সঙ্গে পরিপার্শ্বিকেরও
ক্ষতি করি। অথচ একটু ইতিবাচক মন�োভাব নিয়ে
পরিস্থিতি যাচাই করে কাজ করলে আমরা এসব খারাপ
প্রভাবগুল�ো এড়াতে পারি।
রাগের মাথায় আমরা কত কিছু ই না করি বলু ন। পরে
এই করার জন্যই হয়ত পস্তাই। এগুল�ো আমরা সবাই
জানি, তবু , সময় মত�ো কাজে লাগাতে পারি না। কিন্তু
কেউ যখন চ�োখে আঙু ল দিয়ে বু ঝিয়ে দেন, তখন
আমাদের ব�োধ�োদয় হয়।
ধরা যাক, আপনি সপরিবারে মাল্টিকুইজিন রেস্তোরাঁতে
খেতে গেছেন। সেখানে বেশ ভিড়। অনেকক্ষণ পর
টেবিল পেলেন। আপনার পছন্দ মত�ো চাইনিজ খাবার
অর্ডার দিলেন। খাবার আসতে দেরি হল�ো। যখন
খাবার এল, তখন দেখলেন আপনার অর্ডারের মধ্যে
একটি আইটেম ইন্ডিয়ানের সঙ্গে বদলে গেছে। ব্যস,
আপনার মত�ো বেশিরভাগ মানু ষই রেগে অগ্নিশর্মা
হয়ে যাবেন। ম্যানেজারকে ডেকে বেশ ভাল করে
বেশ উচ্চগ্রামে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন। যদি
ম্যানেজার বেচারা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিলেন ত�ো
ভাল�ো, যদি তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলতে
গেছেন, ত�ো বেঁধে যেতে পারে কুরুক্ষেত্র। ফলস্বরূপ
এমনও হতে পারে, আপনার সঙ্গীরা আপসেট হয়ে
যেতে পারেন। আপনার খাওয়াটাই আর হল না।
উপরিপাওনা মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। সপরিবারে
মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হলেন।
ঘটনাটা এমন না হলেওত�ো পারত�ো। সমস্যার
অন্যরকম সমাধান করা যেত না কি? আপনি কিন্তু
অন্যরকম আচরণও করতে পারতেন। দৃ ঢ় স্বরে
বেয়ারাকে ভুল আইটেমটি পরিবর্তন করে আপনার
অর্ডার দেওয়া আইটেমটা আনতে বলতে পারতেন।
সেক্ষেত্রে আপনার খাওয়া-দাওয়াও ঠিকমত�ো হত�ো।
সপরিবারে সু খ আনন্দে সময়টা কাটাতে পারতেন।
অন্যের কারণে আপনার মানসিক, শারীরিক
অসু স্থতাকে এড়িয়ে যেতে পারতেন। এরকম বিভিন্ন
পরিস্থিতিতে আমরা সহিংস আর নেতিবাচক আচরণ
করে নিজেদেরই ক্ষতি করি।
নেতিবাচক-আগ্রাসী মন�োভাব দিয়ে আমরা যে
ক্ষতি করি
১। তাত্ক্ষণিকভাবে আমাদের শরীরে ‘Sympathetic’
সিস্টেম কার্যকর হয়ে শরীরে হরম�োন নিঃসরণ বাড়ে।
তাতে রক্তচাপ অনেক মাত্রায় বেড়ে যায়। হৃদপিণ্ডের
গতি হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় রক্ত সঞ্চালনে গ�োলমাল
হয়। পাকস্থলিতে বেড়ে যায় অম্ল নিঃসরণ। দীর্ঘদিন
ধরে নেতিবাচক মন�োভাব নিয়ে থাকলে কিংবা সব
কিছু তে খিটখিটে আচরণ করলে এ প্রভাবগুল�ো শরীরে
স্থায়ীভাবে কাজ করে।

২। রাগের ফলে সহিংস আচরণ আমাদের
পারিপার্শ্বিকতাকে বিরূপ করে ত�োলে। নিজেদের
প্রতিও আমরা অন্যদের দৃ ষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক করে
তুলি।
৩। অন্যদেরও আমরা সহিংস আচরণ শিক্ষা দিয়ে
ফেলি। বাড়ির শিশুটি আপনাকে দেখে যেক�োনও
পরিস্থিতিতে সহিংস আচরণ করতে শুরু করে।
বাড়িতে, স্কুলে বা খেলার মাঠে তার খেলার বন্ধুকে
ঝগড়া বা মারধ�োর করে বসে।
৪। অন্যের সঙ্গে সহিংস আচরণ করলে নিজেরাও
সহিংস আচরণের শিকার হতে পারি প্রতি-উত্তরে।
৫। রাগ বা সহিংস আচরণের পরবর্তীতে আমরা হতাশ
হয়ে পড়ি। নিজের প্রতিও নিজের নেতিবাচক মন�োভাব
তৈরি হয়। যেক�োনও পরিস্থিতিকে তাই ইতিবাচকতার
সঙ্গে, অপরের প্রতি সহমর্মিতার সঙ্গে বিবেচনা করলে
এ ক্ষতিকর প্রভাব এড়ান�ো যায়। পাশাপাশি নিজের
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভাল�ো রাখা যায়। বন্ধু ত্বপূ র্ণ
পরিবেশ তৈরি করায় অগ্রসর হওয়া যায়। এর ফলে
সকলের কর্মোদ্যমও বাড়ান�ো যায়।
কেন এমন হয়
কিছু মানসিক র�োগের লক্ষণ হিসেবে অতিরিক্ত রাগ,
সহিংস আচরণকে চিহ্নিত করেছেন চিকিৎসকমহল।
বিষন্নতা,অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার, মাদকাসক্তি,
বাইপ�োলার মুড ডিজঅর্ডার, সিজ�োফ্রেনিয়া,পার্সোনালিটি
ডিজঅর্ডার ইত্যাদি মানসিক র�োগগুল�োর সঙ্গে খিটখিটে
মেজাজ, সহিংস আচরণ দেখা যায়।
এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় চিকিত্সা নেওয়া প্রয়োজন।
এছাড়াও শৈশবে বিরূপ পরিবেশ, সহিংস আচরণ
প্রত্যক্ষ করা, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিকূল পরিস্থিতি,
সাংস্কৃতিক শিক্ষা আমাদের পরিস্থিতি অনু যায়ী সহিংস
আচরণে সহায়তা করে।
এ ক্ষেত্রে করনীয়
এরকম ক্ষেত্রে আমরা করতে পারি,
১। যদি দেখি যে আমাদের মধ্যে নেতিবাচক মন�োভাব
এবং আচরণ খুব বেশি হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে একটা
তালিকা তৈরি করা।
২। কখন, কেন আমরা রাগ করছি, কি আচরণ করছি,
কি ফলাফল পাচ্ছি, এর ফলে আমাদের জীবনে কি
প্রভাব পড়ছে ইত্যাদির তালিকা তৈরি করে কিছু দিন
পর খেয়াল করে দেখতে পারি, কার জন্য কতটুকু
ক্ষতি হচ্ছে আমাদের! আর এর পরিবর্তে পরিস্থিতিকে
ইতিবাচকভাবে নিয়ে আচরণ করলে কি প্রভাব পড়ছে
নিজের আর পরিপার্শ্বের ওপর।
৩। ‘বিন্দুতে সিন্ধু ’। যদি আমি, আপনি, নেতিবাচকতা
পরিহার করে চলতে পারি, তবে গ�োটা সমাজেই
ইতিবাচক মন�োভাব সবার মধ্যে আনার চেষ্টা করতে
পারব�ো নিশ্চিত। যা মানসিকভাবে সু স্থ, কর্মোদ্যম
সমাজের পাথেয় হবে।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

আর�োগ্য কথা

যেসব শারীরিক ও মানসিক
জটিলতা থেকে যায়
ক�োভিড সেরে ওঠার পরও

কর�োনাভাইরাসের আক্রান্ত এমন অনেকেই সেরে ওঠার পরও অন্যান্য নানা শারীরিক
ও মানসিক জটিলতায় ভুগেছেন বলে জানা গেছে। কারও কারও ক্ষেত্রে তেমন ক�োনও
জটিলতা দেখা যায় না। আবার কারও কারও ওপর কর�োনাভাইরাস দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব
ফেলতে পারে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এইসব জটিলতা কাটিয়ে উঠতে কয়েক মাস
সময় লাগতে পারে। জানাচ্ছেন শুভাশিস রায়
ডিসেম্বর ২০২১
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আর�োগ্য কথা

ক�োভিড -১৯ থেকে সেরে ওঠার পরও

প্রায় এক তৃতীয়াংশ র�োগী শারীরিক নাহলে
মানসিক জটিলতায় ভুগছেন বলে জানিয়েছেন
মেডিসিন বিশেষজ্ঞরা। চিকিৎসা পরিভাষায় একে
বলে প�োস্ট ক�োভিড সিনড্রোম।

কারণ:

কর�োনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর শরীরের
র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা ওই ভাইরাসের বিরুদ্ধে
লড়াই করতে থাকে। এই প্রতির�োধ ক্ষমতা এক
পর্যায়ে অনিয়ন্ত্রিতভাবে সক্রিয় হয়ে শরীরের
অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রদাহের সৃ ষ্টি করে। যার
ফলে নানা শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়।
ভাইরাস যতটা না ক্ষতি করতে পারে, তার চেয়ে
বড় ধরণের ক্ষতি হতে পারে যদি শরীরের র�োগ
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প্রতির�োধ ক্ষমতা অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাজ করে।
যা ফুসফুসসহ শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আঘাত
হানে। একে মাল্টি সিস্টেম ডিসঅর্ডার হিসেবে
উল্লেখ করা হয়।
সাধারণত দু র্বলতা ও অল্পতেই হাঁপিয়ে ওঠার মত�ো
সমস্যাগুল�ো থেকে যায়। শরীর ম্যাজ ম্যাজ করা,
অস্থিসন্ধি ও মাংসপেশিতে ব্যথা, অবসাদ এবং
ক্লান্তি ভাব হয়।
র�োগীর স্বাস্থ্য পরিস্থিতি, লিঙ্গ ও বয়স ভেদে
একেকজনের লক্ষণ একেক মাত্রার হতে পারে।
তবে আগে থেকেই যারা বিভিন্ন জটিল র�োগে
আক্রান্ত তাদের বিভিন্ন অঙ্গ ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

ফুসফুস

কর�োনাভাইরাস সবচেয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে
ফুসফুসে। অনেকে কর�োনাভাইরাস নেগেটিভ
হওয়ার পরও তার কাশি, শ্বাসকষ্ট দীর্ঘদিন ধরে
থেকে যেতে পারে।
কেউ কেউ টানা তিন মাস শ্বাসকষ্ট বা ঘন ঘন
কাশির সমস্যায় ভুগেছেন।
ফুসফুসের এই দু র্বলতার কারণে দেখা যায়
র�োগীরা অল্পতেই খুব হাঁপিয়ে ওঠেন। ভীষণ
দু র্বলতা ও ক্লান্তিব�োধ কাজ করে।
অনেকের শ্বাসকষ্ট ও কাশির সমস্যা দীর্ঘসময়
থেকে যায়। আবার যারা আগে থেকে হাঁপানি,
শ্বাসকষ্ট বা ফুসফুসে প্রদাহজনিত সমস্যায়
ভুগছেন তাদের কর�োনাভাইরাস হলে ফুসফুস
দ্রুত আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।
যেসব র�োগীদের আইসিইউ বা জরুরি অক্সিজেন
নিতে হয়েছে তাদের অনেকের ফুসফুসে
পালম�োনারি ফাইব্রোসিস সমস্যা দেখা দিতে
পারে।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা অনিয়ন্ত্রিতভাবে সক্রিয়
হয়ে উঠলে এটি ফুসফুসের দেওয়ালে প্রদাহের
সৃ ষ্টি করে, ফুসফুসে জল জমে যায়।
যার ফলে র�োগীর স্বাভাবিকভাবে শ্বাস প্রশ্বাস
নিতে ভীষণ কষ্ট হয়। বুকে চাপ দিয়ে ব্যথা
করে। ভারী ভারী লাগে।
ফাইব্রোসিস একবার হলে সেটা পুর�োপুরি
ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে বলে জানান
বিশেষজ্ঞমহল।

হৃদপিণ্ড

ক�োভিড ১৯ ফুসফুসের র�োগ বলা হলেও এটি
হৃদপিণ্ডের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে থাকে।
সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, ক�োভিড
র�োগীদের ৭৮% পরবর্তীতে হৃদপিণ্ডের নানা
জটিলতায় আক্রান্ত হয়েছেন।
অনেকেরই বুকে ব্যথা, বুক ধড়ফড় করা কিংবা
হৃদপিণ্ডের প্রদাহজনিত সমস্যা মায়োকার্ডাইটিস
দেখা দিয়েছে।
কর�োনাভাইরাসের কারণে র�োগীর রক্ত জমাট
বাঁধার আশঙ্কা থাকায় হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও
বেড়ে যায় কয়েক গুণ।
এ কারণে যেসব র�োগী হাসপাতালে ভর্তি হন
চিকিৎসকরা তাদের ব্লাড থিনার দিয়ে থাকেন যেন
রক্ত পাতলা থাকে।

কিডনি

যারা দীর্ঘদিন ধরে কিডনির জটিলতায় ভুগছেন
এবং নিয়মিত ডায়ালিসিস করতে হয় তারা
কর�োনাভাইরাস থেকে সেরে ওঠার পরও বড়
ধরণের ঝুঁকিতে থাকেন।
কর�োনাভাইরাসের কারণে কিডনিতে সমস্যা না
হলেও ডায়ালিসিস ও হাই পাওয়ারফুল ওষু ধ
খাওয়ার কারণে র�োগীর র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা
স্বাভাবিকভাবেই দু র্বল হয়ে পরে।
ফলে রক্তে স�োডিয়াম পটাশিয়ামের ভারসাম্যহীনতা
বা ইলেক্ট্রোলাইট ইমব্যালেন্স, অ্যাসিড-বেসড
ডিসঅর্ডার ইত্যাদি জটিলতা দেখা দিতে পারে যা
জটিলতা আরও বাড়িয়ে দেয়।
তবে যাদের কিডনি জটিলতা নেই, তাদের
দু শ্চিন্তার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

লিভার

ভাইরাসজনিত র�োগে আক্রান্ত হলে লিভার
স্বাভাবিক সময়ের চাইতে বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে।
কর�োনাভাইরাসে আক্রান্ত র�োগীর পরিস্থিতি যদি
জটিল পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তাহলে পরবর্তীতে
তাদের জন্ডিস, লিভার ফেলিওর হওয়ার আশঙ্কা
থাকতে পারে বলে তিনি জানান।

প্যানক্রিয়াস

যাদের আগে থেকেই হাই প্রেশার, ল�ো প্রেশার,
ক�োলেস্টেরল বা ডায়বেটিসজনিত সমস্যা আছে
তারা ক�োভিড পরবর্তী সময়েও ঝুঁকিতে থাকেন।
ক�োভিড ১৯ থেকে সেরে ওঠার পরেও অনেকের

খাওয়ার প্রতি অনীহা দেখা দেয়, ওজন খুব দ্রুত
কমে যায়। ফলে প্রেশার ল�ো হয়ে আসে।
আবার যারা হাইপার টেনশনে ভ�োগেন, তাদেরও
প্রেশার হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।
যারা ডায়াবেটিসের ভুগছেন তাদের রক্তে চিনি
পরিমাণ খুব দ্রুত ওঠা নামা করে।
যেসব র�োগীদের অক্সিজেনের মাত্রা ৯০ এর
নীচে নেমে যায় তাদেরকে দ্রুত হাসপাতালে
ভর্তি করে অক্সিজেন দিতে হয়। পরিস্থিতি জটিল
হলে চিকিৎসকরা র�োগীকে স্টেরয়েড দিয়ে
থাকেন। স্টেরয়েড তাৎক্ষণিক জীবন বাঁচাতে
ভূ মিকা রাখলেও এর ফলে ডায়াবেটিস ও প্রেশার
অনিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

মানসিক সমস্যা

কর�োনাভাইরাস থেকে সু স্থ হওয়ার পরও দেখা

আর�োগ্য কথা
গেছে অনেক র�োগী দীর্ঘদিন ধরে মানসিক উদ্বেগ,
বিষণ্ণতায় ভুগেছেন। অনেকেই কাজে মন�োয�োগ
দিতে পারছেন না।
ছ�োটখাট�ো বিষয় ভুলে যাচ্ছেন, ধৈর্য হারিয়ে
ফেলছেন।
বিশেষ করে যারা দীর্ঘসময় হাসপাতালে ভর্তি
থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন তারা সু স্থ হয়ে বাড়ি
ফেরার পর প�োস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার
বা পিটিএসডি র�োগে আক্রান্ত হন। হসপিটাল
বা আইসিইউতে থাকার ভীতিকর স্মৃতি থেকে
অনেকে বের হতে পারেন না। এক্ষেত্রে
মেডিটেশনের পাশাপাশি মানসিক বিশেষজ্ঞের
পরামর্শ নেওয়া জরুরি বলে তিনি মনে করেন।
এদিকে অনেকের ক�োভিডের পর অস্বাভাবিক
হারে চুল পড়তে থাকে। এছাড়া চ�োখের প্রেশার
বা চ�োখের নানা প্রদাহজনিত সমস্যায় আক্রান্ত
হওয়ার অভিয�োগও এসেছে।

করণীয়

লাইফস্টাইল

ডায়েট

খাবারের দিকে খুব নজর রাখতে হবে।
প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় সু ষম খাবার রাখা
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শরীর চর্চা ও অন্যান্য

ক�োভিড-১৯-এ আক্রান্ত থাকার সময় হাসপাতাল
বা বাড়িতে দিন রাত বিছানায় শুয়ে বিশ্রামের
কারণে পেশি দু র্বল হয়ে যেতে পারে।
পেশির গঠন ভাল�ো করতে তাই নিয়মিত অল্প
অল্প করে ব্যায়াম করুন। হাঁটুন। আসতে আসতে
সময় বাড়ান। পেশিতে খুব ব্যথা হলে ফিজিও
থেরাপিস্টের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন।

কর�োনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সেরে ওঠার পরও
তার নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান�ো উচিত।
ক�োভিড থেকে সেরে ওঠার ৪৮ ঘণ্টা পর, এরপর
১ মাস, ৩ মাস ও ৬ মাস পর চিকিৎসকের
পরামর্শে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া জরুরি।
সেইসঙ্গে দিনে রাতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া বেশ
জরুরি।
যারা আগে থেকেই হাইপার টেনশন, হার্টের
জটিলতা, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, কিডনি জটিলতায়
ভুগছেন তাদেরকে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে
বলেছেন বিশেষজ্ঞরা।
চিকিৎসকের পরামর্শে ইনসু লিন বা ওষু ধের মাত্রা
ঠিক করে নেওয়া যেতে পারে।

16

জরুরি। শাক সবজির পাশাপাশি ডিম খাওয়ার
পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞমহল।
সেইসঙ্গে প্রচুর পরিমাণ জল, ফলের রস খেতে
পারেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ‘যেক�োন�ো ভাইরাল
র�োগের দু র্বলতা কাটাতে সবচেয়ে ভাল�ো কাজ
করে পানীয়। কিডনি বা হার্টের সমস্যা না থাকলে
দিনে দু ই থেকে তিন লিটার জল খেতে হবে।‘
প্রয়োজনে পুষ্টিবিদের পরামর্শে ডায়েট চার্ট করে
নেওয়া যায়।

র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা বাড়াতে ভূ মিকা রাখে
ভিটামিন ডি এবং এই ভিটামিন ডি-এর উৎস হল
সূ র্য।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সকাল ৯টা থেকে ১১টা,
এই সময়ে শরীরের সরাসরি র�োদ লাগান�ো বেশ
প্রয়োজন। ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট থাকলেও সূ র্য
রশ্মি কাজ করে বেশি।
পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের
সাথে দেখা করা সম্ভব না হলেও তাদের সাথে
য�োগায�োগ রেখে, বই পড়ে, গান শুনে বা নিজের
সখের চর্চা করে মনকে উৎফুল্ল রাখা জরুরি।
এরপরও যদি আপনার মানসিক স্বাস্থ্যে এর
ভয়াবহ প্রভাব পড়েছে তাহলে বিশেষজ্ঞের
পরামর্শে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
টেলি মেডিসিন সেবা সরকারি হটলাইনে ফ�োন
দিয়ে পরামর্শ নেয়া যেতে পারে।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

সজ
ৃ নী
কথা ও কাহিনি
সাঁঝবেলাতে বুদ্ধদেব গুহ
নাটক
অমিতাভ ভট্টাচার্য’র লকডাউন প্রেম
কবিতা
অমিতাভ সরকার ও হীরক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা
ধারাবাহিক ভাবে
n 
হৃদর�োগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ রবীন চক্রবর্তীর আত্মজীবনীমূ লক ধারাবাহিক প্রতিবিম্ব
n

দৃ ষ্টিপাতঃ সত্যজিতের দৃ ষ্টিক�োণে কলকাতা এবং মধ্যবিত্ত বাঙালি
ডিসেম্বর ২০২১
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সৃজনী

কথা ও কাহিনি
প্রিয় সাহিত্যিক, প্রেমিকপ্রবর, আমাদের ভাল�োবাসার মানু ষ বুদ্ধদেব গুহ চলে গেলেন না
ফেরার দেশে। এই প্রেমহীন পৃথিবীতে ভাল�োবাসার মানু ষেরা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। তাই
সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহর চলে যাওয়া আমাদের একটা বড় শূ ন্যতার মুখ�োমুখি দাঁড় করিয়ে
দেন। বছর কয়েক আগে দুটি গল্প ওঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম। তার একটি তখন একটা
বানিজ্যিক পত্রিকায় ছাপা হয়। এই গল্পটি ছিল। আজ ওঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানতে ওঁরই লেখা
প্রেমের গল্প ‘সাঁঝবেলাতে’ মুদ্রিত হল।

সাঁঝবেলাতে
বুদ্ধদেব গুহ

18

n

ডিসেম্বর ২০২১

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

তোমার হাসিটি কিন্তু ঠিক সেরকমই

আছে।
তাই?
হুবহু।
রুবী বলল, বাজে কথা। মুখের পেশীর সঞ্চালন
আর দাঁতের সারি হয়তো একই রকম আছে।
হাসি মরে গেছে কবে।
কী জানি! আমি তো দেখছি তুমি দাঁড়িয়ে আছ
দোতলার বারান্দাতে। মুখ ঝুঁকিয়ে দেখছ পথের
দিকে। মুখের দু পাশে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তোমার
কোমর-ছাপানো চুল। আর তুমি হাসছ।
কত বছর আগের কথা?
ত্রিশ বছর আগের কথা?
ত্রিশ বছর তো হল।
ত্রিশ বছর ?
তাই তো। এবং তোমার হাসিটি বদলায়নি
একটুও। তুমি আগের থেকে আরও সু ন্দরী হয়েছ।
ছাই।
বলেই, রুবী আবারও হাসল। সেই হাসি।
তোমার ছেলেমেয়ে কী?
আমার এক ছেলে, এক মেয়ে।
কত বড় হল।
বড় ছেলে চাকরিতে ঢুকেছে।
কোথায়?
টেলকোতে।
ইঞ্জিনিয়ার?
হ্যাঁ।
আর মেয়ে?
মেয়ে ক্লাস নাইনে পড়ে।
কোথায়?
গোখেল-এ।
আর আপনার?
আমারও এক ছেলে, এক মেয়ে।
কত বড় হল?
বড়, মেয়ে। একটি স্কুলে পড়াচ্ছে বাংলায় এম এ
করে।
আর ছেলে?
সে বকে গেছে। ড্রাগ-অ্যাডিক্ট। কিছু ই করে না।
আপনার তো কোনো নেশা ছিল না। সে সব ছিল
সু প্রতীপের। নেশাতেই তো সর্বস্বান্ত হল।
কী?
কী না, তাই বলু ন।
মদ, সিগারেট, ড্রাগ। নইলে কেউ এত অল্প বয়সে
চলে যায়?
চলে যাওয়ার কোনো বয়স নেই রুবী।
তা ঠিক।
যে যায় সে বেঁচে যায়। এই পৃ থিবীতে বাঁচা বড়
কঠিন কাজ। বিশেষ করে সু প্রতীপের মতো
ছেলের পক্ষে। ও বড় সোজা সরল ছেলে ছিল।
জানি।
তবু, নেশা করে মরার কোনো মানে নেই। ছেলেও
তখন পায়ে দাঁড়ায়নি। মেয়ের কথা তো ছেড়েই
দিলাম।
অনেক নেশা আছে, তাতে মানু ষ প্রাণে মরে না।
মনে মরে।
সে কী নেশা?
আছে।
যেমন?
যেমন তুমি।
রুবী আবার হাসল। ওর চোয়ালটি চওড়া। এবং

সু ন্দর দু পাটির ঝকঝকে দাঁত। এখনও তেমন
সু ন্দর দেখায় হাসলে।
বলল, বাজে কথা। আপনিও এখনও সেরকমই
আছেন।
বললে তো আর হল না। জুলপী আর মাথার
দু পাশ সাদা। রিটায়ার করব আর চার বছর বাদে।
সে তো বাইরেটা। ভেতরে একই মানু ষ। সেই
কলেজে পড়ার দিনের মতো।
সেইটাই তো অসু খ। মনের বয়স এখনও
সতেরোই রয়ে গেছে। আয়নার সামনে দাঁড়াই না,
তাই। আমার বহিরঙ্গ-রূপের সঙ্গে কোনো মিলই
নেই। এর চেয়ে বেশি কষ্টর কোনো অসু খ নেই।
তারপর বললাম, তোমার একটা লাইলাক
রঙের শাড়ি ছিল। মনে আছে? তোমার স্কু ল
ফাইন্যাল পাশের পর মেসোমশাই খুব বড় পার্টি
দিয়েছিলেন। সেদিন তুমি সেই শাড়িটা পরেছিলে,
চুলে দিয়েছিলে লাইলাক-রঙা ফুল।
আশ্চর্য । মনে আছে আজও আপনার?
আছে। তোমার ঐ লাইলাক -রঙা শাড়ি-পরা মূ র্তি
সেদিনও স্বপ্নে দেখেছি। ছেলেরা তো শুনেছি স্বপ্নে
শাড়ি-পরা অবস্থায় কাউকেই দেখে না।
তা ঠিক। কিন্তু তোমাকে তাই দেখেছি আমি। যে
বয়সে এসে পৌঁছেছি, তাতে শাড়ি না-পরার চেয়ে
শাড়ি-পরা চেহারাই বেশি ভাল লাগে।
আপনি যে আমাকে...। কোনো দিনও তো
বলেননি। অবশ্য একটা চিঠি। একটাই অবশ্য।
আমাদের সময়টা তো অন্যরকম ছিল। তুমিও তো
বলনি কখনও। অথচ আজ সু প্রতীপ নেই, ত্রিশটা
বছর চলে গেছে মাঝে, অথচ এই বিয়েবাড়িতে
এসে তোমাকে হঠাৎ দেখে মনে হচ্ছে, সেদিন
কিছু না বলেই বোধহয় ভাল করেছিলাম। মানে,
বলতে যে পারিনি...
কেন?
আমাদের সময়ে মোহটাকেই প্রেম বলে জানতাম
আমরা।
প্রেমের সঙ্গে মোহর কি ঝগড়া?
আবার হাসল রুবী।
আমার বড় শালী এসে বললেন, খাওয়া হয়েছে
সু প্রকাশ? খেয়ে নাও। বিয়ে শুরু হয়ে যাবে।
না দিদি।
তুমি রুবীকে চিনলে কী করে?
বলতে পারেন, বিনা চেষ্টাতেই। আমাদের
উল্টোদিকের বাড়িতে থাকত ওরা।
রুবীর বাবার মস্ত ব্যবসা ছিল ওষু ধের।
তাই?
হ্যাঁ। আমার সঙ্গে রুবীর বিয়ে হলেও হতে পারত।
অ্যাই। বলে রুবী আবার হাসল।
দিদি হেসে বললেন, বিয়ে হলে আর এমন ‘ভাব
ভাব কদমের ফুল’ থাকত না। চামেলি কি এ কথা
জানে?
আমি বললাম, না। দয়া করে আপনার
ছোটবোনটিকে আজ আর ওসব বলবেন না।
কাল থেকে মেয়ের স্কুলের পরীক্ষা আরম্ভ। অত্যন্ত
টেনশানে আছে।
তোমার মেয়ের কিসের পরীক্ষা?
আহা মিলির নয়। মিলি যে স্কুলে পড়ায় সেই
স্কুলের মেয়েদের পরীক্ষা শুরু।
দিদি হেসে উঠলেন।
রুবী আবার হাসল।
ব�ৌদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন না?

কোনো দিনও
তো বলেননি।
অবশ্য একটা
চিঠি। একটাই
অবশ্য।
আমাদের
সময়টা তো
অন্যরকম
ছিল। তু মিও
তো বলনি
কখনও। অথচ
আজ সুপ্রতীপ
নেই, ত্রিশটা
বছর চলে
গেছে মাঝে,
অথচ এই
বিয়েবাড়িতে
এসে তোমাকে
হঠাৎ দেখে
মনে হচ্ছে,
সেদিন কিছু না
বলেই বোধহয়
ভাল
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n

19

সৃজনী

সানাই-এর
শব্দ, গাড়ির
শব্দ, হাজার
লোকের হাসি
শুনছিলাম
শুয়ে শুয়ে।
কেঁদে কেঁদে
বালিশ ভিজে
গেছিল। প্রেম
যে একধরনের
অসুখ, বড়
মারাত্মক
অসুখ, তা
জেনেছিলাম
সেই রাতে।
অসুখটা
সেরে গেছিল
রুবী পরদিন
বহরমপুরে চলে
যাওয়াতে।
কিন্তু আসল
বসন্তর মতো
অসুখ চলে

20

n
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থাক না। তুমিও তো কখনও সু প্রতীপের সঙ্গে
আমাকে আলাপ করিয়ে দাওনি। কিছু সম্পর্ক
সংসারে থাকা উচিত যা শুধু মাত্র দু ’জনের। আর
কোনো দাবিদার না থাকাই ভাল সে সম্পর্কে।
রুবী হাসল।
বলল, সত্যি; এই বয়সেও আপনার মতো এত
রোমান্টিক মানু ষ দেখা যায় না।
ভুল। বয়স আমার হয়েছে। তোমারও হয়েছে।
যদিও তুমি আমার চেয়ে অনেকই ছোট। কিন্তু
আমার সতেরো বছরের প্রথম প্রেম, তার গায়ে
তো আঁচড়টি পড়েনি। সে তো এই তিরিশটি
বছরেও আরও চিকন, আরও সবুজ, আরও নবীন
হয়েছে। কোনো প্রেমেরই বয়স হয় না রুবী, যদি
সে প্রেম আসলে প্রেম হয়।
নকল প্রেমও আছে বুঝি?
রুবী হাসল।
নেই?
জানি না।
জান। স্বীকার করছ না। যে প্রেম ব্যবহারে,
প্রয়োজনে, গ্যাস সিলিন্ডারের চিন্তায় ছেলে
মেয়েদের ভবিষ্যতের ভাবনায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়,
তা আর প্রেম থাকে না।
তবে তা কী?
অভ্যেস?
অভ্যেস?
আবার হাসল রুবী।
বলল সত্যিই, তেমন পাগলই আছেন আপনি।
প্রার্থনা কোরো, যেন থাকি। এই তো একমাসে
গোপালকাকু আর বাঘাকে ইলেকট্রিক ফারনেসে
ঢুকিয়ে দিয়ে এলাম। সেই লাল আভাটা চোখে
লেগে আছে এখনও। আঁচ লেগে আছে কপালে।
এই তো পরিণতি আমাদের। আমার তোমার
সকলের। প্রার্থনা কোরো, যেন যে কটা দিন আর
আছি এমন পাগলের মতোই বাঁচি।
গম্ভীর হয়ে গেল রুবী।
বলল, মেয়ে বিয়ে দেবেন না?
আমি? আমি কে? মেয়ের বিয়ে মেয়েই দেবে।
পছন্দ তো তাদেরই। আমাদের দিন তো আর
নেই। বোকা বোকা দিন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে
থাকতে তুমি আমার আসা-যাওয়ার সময়ে।
বাথরুমের জানালাটা একটুখানি ফাঁক করে রেখে
জোরে গান গাইতাম, যাতে তোমার শোওয়ার ঘর
অবধি সে গান পৌঁছোয়। আমাদের প্রেমের প্রকাশ
তো ওরকমই ছিল। বাছু রের প্রেম ছিল আমাদের।
পৃ থিবী আর নাবালক নেই রুবী। সাবালকদের
দিন এখন। আমাদের ছেলেমেয়েরা যে কতবড়
দায় থেকে বাঁচিয়েছে আমাদের তা কী বলব।
হালকা লাগে না তোমার।
তা লাগে।
রুবী বলল।
চামেলির দিদি টগরদি এসে বললেন অ্যাই।
সু প্রকাশ তোমরা বসে পড়ো। লাস্টব্যাজ এখনও...
চল, রুবী।
আমার তো খাওয়া হয়ে গেছে সু দা।
সত্যি?
সত্যি।
বহরমপুরের কোন পাড়ায় থাকো তোমরা? চলে
যাব এক উইক এন্ডে।
গ্রান্ট হল রোডে। লালগোলার হাইওয়ে দিয়ে
ঢুকতে যে রাস্তা, সে রাস্তাতে। আসবেন সত্যি?
খুব খুশি হব। ব�ৌদি ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে

আসবেন।
না। গেলে একাই যাব। একা গেলে ভয়?
ভয়, রুবী আবারও হাসল।
তারপর হাসি থামিয়ে বলল, না। ভয় নয়। ভয়
কিসের? সব ভয়কেই মাড়িয়ে এসেছি। ঠিক
আছে। তাই আসবেন।
বহরমপুর শহরটা অনেক বদলে গেছে। রাস্তাঘাট
বিরাট চওড়া হয়েছে। চেনা যায় না। আগে গাড়ি
ছিল কটা, হাতে গুণে বলা যেত। এখন ট্রাক বাস
গাড়ির জন্যে পথচলাই দায়।
রুবীর -স্বামী সু প্রতীপকে সকলেই চেনে। তবে
সেই চেনাটা শ্রদ্ধার চেনা নয়। মাতাল, দেনায়ডোবা, সর্বস্বান্ত সু প্রতীপকে লোকে কিছু টা
তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই মনে করে।
বহরমপুরে একবার ফুটবল খেলতে এসেছিলাম
বছর পঁচিশেক আগে। তখন সু প্রতীপের বাবা
বেঁচে। জমজমাট পসার ছিল। বিরাট উকিল। উনি
আমার জন্যে বাইক গাড়ি পাঠিয়েছেন ওঁর বাড়িতে
নেমতন্ন খেতে। রুবীর চিঠি নিয়ে এসেছিল
ড্রাইবার আর চাপরাশী।
আমি যাইনি।
রুবীকে অন্য কারো স্ত্রী হিসেবে দেখতে আমার
ইচ্ছা করেনি।
খুব রাগ হয়েছিল আমার। জ্বর হয়েছে বলে, মিথ্যা
বলে, তাদের বিদায় করেছিলাম।
রুবীর বিয়েতেও আমি যাইনি।
একবার ভেবেছিলাম পিঁড়ি ঘোরাতে গিয়ে ফেলে
দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেব বড়লোকের মেয়ের।
তারপর ঘর অন্ধকার করে শুয়েছিলাম। সানাইএর শব্দ, গাড়ির শব্দ, হাজার লোকের হাসি
শুনছিলাম শুয়ে শুয়ে। কেঁদে কেঁদে বালিশ ভিজে
গেছিল। প্রেম যে একধরনের অসু খ, বড় মারাত্মক
অসু খ, তা জেনেছিলাম সেই রাতে। অসু খটা সেরে
গেছিল রুবী পরদিন বহরমপুরে চলে যাওয়াতে।
কিন্তু আসল বসন্তর মতো অসু খ চলে গেলেও
তার দাগ রয়ে গেছিল গভীর হয়ে মনময়।
এতগুলো বছর।
সাইকেল রিক্সাটা যখন ভাঙা-পাঁচিলের পাশের,
মরচে-পড়া গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল দীন বাড়িটায়
তখন মনটা খারাপ হয়ে গেল।
যাকে ভালবাসে মানু ষ, তাকে খুশি না দেখলে
যে বড় কষ্ট হয়, এই কথা পঞ্চাশ বছরের আমি
আগে জানিনি।
একটি ছাগল চরছিল ন্যাড়া মাঠে। আগে বোধহয়
এইখানেই সবুজ লন ছিল। অনেক ফুল।
যারা চিরদিনই দরিদ্র তাদের কাছে দারিদ্র যে কী
বোধহয় প্রতীয়মান হয় না যারা একদিন ধনী ছিল
তাদের কাছে যেমন হয়। সেই ন্যাড়া মাঠে খাকিরঙা ছেঁড়া হাফ-প্যান্ট পরা বছর দশেকের একটি
ছেলে, একটি সাদা ছাগলছানার কানের মধ্যে মুখ
ঠেকিয়ে ফুঁ দিচ্ছিল।
ছেলেটি নৈর্ব্যক্তিক ও অভদ্র গলায় বলল, কাকে
চাই?
রুবী আছেন?
কে রুবী?
সু প্রতীপবাবুর স্ত্রী?
ও বড় কাকিমা? দাঁড়া্ও। ডেকে দিচ্ছি।
বলেই বলল, তুমি হাবলাকে একটু ধরো তো।
কে হাবলা?
ধ্যেত্! ধরো না।
বলেই ছাগলছানার জিম্মা আমায় দিয়ে ভিতরে

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

চলে গেল।
রুবী ছেলেটির সঙ্গে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে।
একটু পরেই।
অন্দরমহলটা অন্ধকার। রুবী সেই মহল আলো
করে এলো।
আমাকে দেখেই, ভূ ত দেখার মতো চমকে উঠল।
এক মুহূর্তে মুখ কালো করেই রুবী হাসল। সেই
হাসি।
বলল, সু দা! একটা পোস্টকার্ড ফেলে আসতে
পারলেন না?
চলে যাই তবে?
না, না।
বলেই, এগিয়ে এসে আমার হাত ধরল। সারা
শরীরে আমার শিহরণ খেলে গেল। কোনোদিনই
আমরা দু জনে দু জনকে স্পর্শ করিনি।
বলল, আসু ন। ভিতরে আসু ন।
আমার মন বলল, ভিতরেই তো আসতে
চেয়েছিলাম। সেই উনিশশো পঞ্চাশ থেকে। তখন
তুমি বিকেলবেলার আলোয় রাঙা একটি স্থলপদ্মর
মতো ছিলে।
যে সালঙ্করা রুবীকে সেদিন চুমকির বিয়েতে
দেখছিলাম, এ রুবী সে রুবী নয়। আজ তার
পরনে একটি ফলসা-রঙা শাড়ি। অর্জুনগাছের
ছালের মতো রঙের পাড়। অফ-হোয়াইট একটি
ব্লাউজ। বাঁদিকের বগলের কাছে ছিঁড়ে গেছে
সেটা।পদ্মফুলের মতো দেখাচ্ছে বগতলির সেই
জায়গাটি।
ভাঙা ও মলিন সোফা সেটএ এনে বসাল আমাকে
রুবী।
বলল, এক মিনিট আসছি।
দু মিনিট পরে শাড়ি জামা বদলে, হাতের
রেকাবিতে একটি দেশ ও এক গ্লাস লেবু
চিনির শরবৎ এনে দাঁড়াল রুবী। আমাকে
ঘরের চারদিকে তাকাতে দেখে বলল, এজমালী
সম্পত্তি। ভাগের মা গঙ্গা পায় না। শ্বশুরমশাই তো
শয্যাশায়ী। কিন্তু উইল করেছেন। আমার নিজের
সামর্থ্য নেই। দেওরের উইলে কী লেখা আছে
জানতে না পারায় কেউই আর গাঁটের কড়ি খরচ
করে না। আমার জন্যে বরাদ্দ হয়েছে একতলার
একটি ঘর। চলু ন, সেখানে গিয়ে বসি।
দেওরদের কাউকে তো দেখছি না।
তারা চলে গেছে। লালদীঘিতে বাড়ি করেছে
একজন। অন্যজন ধু লিয়ানে। ভাল ব্যবসা তাদের।
শ্বশুরমশাইকে দেখে কে?
আমি। আর ঐ ভ্যাবলা।
ভ্যাবলা কে?
যে ছেলেটি খবর দিল। ওর বাবা ছিল
শ্বশুরমশায়ের খাস চাকর। সেও মারা গেছে পাঁচ
বছর হল। তার স্ত্রী আগেই মারা গেছিল। বাড়ি
ছিল জলঙ্গীতে। সেই থেকে ভ্যাবলা এখানেই
থাকে।
একা থাকো, তোমার ভয় করে না?
ভয়? নাঃ।
চলু ন।
রুবীর ঘরটি বেশ বড়। ঐ ঘরেরই এক
কোণায় রান্না করে জনতা-স্টোভে। অন্য কোণে
কালিমায়ের মূ র্তি। জবাফুল দেওয়া আছে, টাটকা।
খাটটি বিরাট। লেজারাস কোম্পানির। রাজা
মহারাজারা যেমন খাটে পত্নী-উপপত্নীদের আদর
করতেন।

ইলেকট্রিসিটি নেই। হাওয়াও নেই। গুমোট গরম।
রুবী বলল, হাত পা ধু য়ে এসে খাটেই বসু ন।
তাই করলাম। ঘরের সঙ্গেই লাগোয়া বিরাট
বাথরুম। মার্বেলের। নোংরা হয়ে, কালো হয়ে
গেছে।
একটি তালপাতা নিয়ে রুবী হাঁটু মুড়ে বসল
খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে। হাওয়া করতে লাগল
আমাকে।
কিছু ক্ষণ আগেই চান করেচে। আমলা তেলের গন্ধ
বেরুচ্ছে ভিজে চুল থেকে। রুবী ঠিক তেমনই
সু ন্দরী আছে। সরু কোমর, সু ন্দর বুক, মরালী
গ্রীবা, বিলিতি ডল-এর মতো দু টি নীলাভ চোখ।
ঝাঁপানো চুল। আর হাসি।
স্বগতোক্তির মতো বলল, আপনি আসতে চাইলেন,
না করতে পারলাম না। কিন্তু...
না করতে কেন? আমি তো তোমার বৈভব দেখতে
আসিনি। তোমাকে দেখতে এসেছি।
তাই?
রুবী বলল।
সত্যি বলু ন তো কেন এসেছেন এই গরমে? এত
কষ্ট করে?
সত্যি কথাটা বলতে পারলাম না। বলতে পারলাম
না যে, গত ত্রিশ বছরে তোমার জন্যে অনেকই
কষ্ট পেয়েছি অথচ এ কথা জেনেই যে, সেই
কষ্টের কোনো পরিণতি ছিল না। আজকের কষ্ট
সে কষ্টর তুলনায় কিছু মাত্রই নয়।
রুবীর একটি ফোটো আছে আমার কাছে।
ও জানে না সে কথা। চামেলি বা আমার
ছেলেমেয়েরাও কেউই তা জানে না। রুবী আমারই
একার। ওদের কোনো দাবি বা অধিকার নেই
রুবীর উপরে।
মুখে বললাম, তুমি জান না?
রুবী বলল, জানি, আবার জানিও না।
একদৃ ষ্টে ওর দু চোখে চেয়ে থাকাতে ও বলল, কী
দেখছেন অমন করে?
তোমাকে ।
অস্বস্তি পেল রুবী। ঐ গরমেও বুকের কাপন
টানল ভাল করে।
আমি বললাম, কী খাওয়াবে আমাকে?
আমি যা খাব। আমি যে গরিব সে কথা আপনার
কাছে লু কোতে চাই না। লাভও নেই।
কে বলে, তুমি গরিব।
আমি জানি। হাওয়া পাচ্ছেন? ইসস গরমে মুখটা
লাল হয়ে গেছে।
আমি কিছু বললাম না।
আমরা অনেক কথা বললাম দু জনে। ছেলেবেলার
কথা। এমন সব কথা, যা শুধু দু জনেই বলা যায়।
ও বলল, বাবাকে দেখে আসি একটু। দীর্ঘজীবন
বড় অভিশাপের। জানেন সু দা!
জানছি।
ঘরে ফিরে এসে রুবী বলল, এবার আপনাকে
খেতে দিই? তার আগে ভ্যাবলাকে দিয়েই দিই।
আমরা গল্প করতে করতে খেতে পারব তাহলে।
ভ্যাবলাকে ডেকে, এনামেলের থালায়, অনেকখানি
ভাত ডাল আর তরকারি দিল।
শাড়ির পাড় দিয়ে বানানো আসন পেতে পেতলের
মস্ত থালা গেলাস দেরাজ থেকে বের করে পেতে
দিয়ে ডাকল, আসু ন।
ভাত বেড়েই বলল, দাঁড়ান। ভাল ঘি আছে একটু।
আপনাকে দি। ঘি বের করল। দেরাজ থেকেই।

ঘরে ফিরে
এসে রুবী
বলল, এবার
আপনাকে
খেতে দিই?
তার আগে
ভ্যাবলাকে
দিয়েই দিই।
আমরা গল্প
করতে করতে
খেতে পারব
তাহলে।
ভ্যাবলাকে
ডেকে,
এনামেলের
থালায়,
অনেকখানি
ভাত
ডাল আর
তরকারি
দিল।
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শালিক
ডাকছিল
কিচির-মিচির।
বড় রাস্তা দিয়ে
চলে-যাওয়া
ট্রাক, গাড়ি
আর সাইকেলরিক্সার
সম্মিলিত
আওয়াজ
মাথার মধ্যে
ধাক্কা দিচ্ছিল।
আমার
চোখ জলে
ভিজে এল।
বড়লোকের
মেয়ে,
বড়লোকের
ব�ৌ, রুবীর
অবস্থা দেখে।
আমি বললাম,
তু মি না খেলে
আমি খাব না
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কাঁচকলাই-এর ডাল, আলু পোস্ত আর চালতার
টক। তার আগে ঘি।
আমি বললাম, তুমি কী খাবে? সব ভাতই দিয়ে
দিলে।
আজ আমার উপোস।
কিসের উপোস?
দেব দর্শনের।
আমার বুকের মধ্যে যেন মুচড়ে উঠল।
বাইরের মাঠে ছাগল-মা কাঁদছিল। শালিক
ডাকছিল কিচির-মিচির। বড় রাস্তা দিয়ে
চলে-যাওয়া ট্রাক, গাড়ি আর সাইকেল-রিক্সার
সম্মিলিত আওয়াজ মাথার মধ্যে ধাক্কা দিচ্ছিল।
আমার চোখ জলে ভিজে এল। বড়লোকের
মেয়ে, বড়লোকের ব�ৌ, রুবীর অবস্থা দেখে।
আমি বললাম, তুমি না খেলে আমি খাব না।
আমি এক্ষুনি চলে যাব।
ও বলল, আপনার পায়ে পড়ি। অমন করবেন
না।
আমি ভাত মাখছি। তুমি আমার সঙ্গে খাবে।
বলে, ঘি দিয়ে ভাত মেখে আমি এক গ্রাস রুবীর
মুখে দিলাম। সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেল
আমার। হয়তো রুবীরও।
রুবীর গাল বেয়ে টপ টপ করে জল পড়তে
লাগল।
নিজেকে সামলে নিয়ে ও বলল, আমার মা ছাড়া,
কেউ আমাকে...
দু জনে মিলে খেতে খেতে বললাম, তোমার বড়
কষ্ট, না রুবী। অনেকরকম কষ্ট।
কষ্ট? না তো! কিসের কষ্ট? একেকজন মানু ষ
একেরকম কপাল করে আসে। কী করা যাবে?
আমার চেয়ে অনেক বেশি কষ্টেও তো আছে
অনেক মানু ষ।
তা আছে। তুমি ছেলের কাছে গিয়ে থাকো না
কেন?
রুবী উত্তর দিল না।
কী
ও যে-বাড়িতে পেয়িং-গেস্ট ছিল সেই বাড়ির
মেয়ের সঙ্গেই ওর ভালোবাসা হয়েছে।
তাকেই বিয়ে করবে। সেখানে, মানে ছেলের
শ্বশুরবাড়িতে থাকি কী করে? তাছাড়া আমার
শ্বশুরমশাইকে তো এ অবস্থায় ফেলে যেতে পারি
না। উনি যতদিন আছেন, আমার এখানে না
থেকে উপায় নেই।
ছেলে তোমাকে টাকা পয়সা পাঠায় না? জিগ্যেস
করছি বলে কিছু মনে কোরো না।
রুবী চুপ করে থেকে বলল, পুজোয় আর পয়লা
বৈশাখে শাড়ি দেয়। আর কী দেবে। সকলেরই
খরচ আছে তো। তাছাড়া, চাকরি তো বিরাট
কিছু করে না...।
ও।
খাওয়া দাওয়ার পর আবার অনেক গল্প হল।
আমরা একবার হাড়োয়াতে পিকনিক-এ
গেছিলাম। সমুদ্রর মতো ঝিল। কত পাখি।
জলজ আঁশটে গন্ধ। রুবী সেদিন অনেকক্ষণ
আমার পাশে বসেছিল। সূ র্য ডুবেছিল আমাদের
চোখের সামনে। সেই লালিমা এখনও যেন ওর
মুখে মাখানো আছে।
সে কথা বলতে, ও হেসে উঠল।
উঠে, চা করল ট্রেনের সময় হাওয়ার আগে।
কুচো নিমকি দিল দেরাজ খুলে, কাচের বয়াম

থেকে।
তারপর বলল পান খাবেন।
ভ্যাবলাকে দিয়ে পান আনল।
তুমি।
নেশা করার জন্যে সারা পৃ থিবীর কাছে বড় ঘৃ ণা
পেয়ে গেছে ও। অথচ মানু ষটা চমৎকার ছিল।
নেশা বড় খারাপ জিনিস সু দা। আমি আর কী
করতে পারি? পান খেতাম, তাই ছেড়ে দিলাম
ওর কথা মনে করে।
পান খেতে খুব ভালবাসতাম কিন্তু ও চলে
যাবার পর খাইনি। তবে এখন খাই আপনার
সঙ্গে একটা। একটু জর্দা দিন আমায়।
রুবীর মেয়ে, কলকাতায় তার দাদার বাড়িতে
থেকে পড়ে। কিন্তু এখানে রাখতেও সাহস পাই
না।
বলল, কাছে রাখতে পারলে খুশি হতাম।
ভ্যাবলা, সাইকেল-রিক্সা ডেকে দিল।
রুবী ওদের ভাঙা ফটক অবধি এল এগিয়ে
দিতে।
বেলা পড়ে এসেছিল। আমি রিক্সায় ওঠার আগে
বললাম, আমি কি তোমার জন্যে কিছু ই করতে
পারি না রুবী?
রুবী দু দিকে মাথা হেলাল। পানে ওর ঠোঁট রাঙা
হয়ে উঠেছিল। ও হেসে বলল, না কিছু না।
তোমার জন্যে কিছু করতে পারলে আমার যে
ভাল লাগাটা, তা কি কিছু ই নয়?
নিশ্চয়ই! এই যে এলেন কত ভাল লাগল। এই
তো মস্ত পাওয়া। কোনোদিন কি ভেবেছিলাম
এমন হবে? পঁচিশ তিরিশ বছর পরে?
ভালোলাগায় মরে যাচ্ছি আমি।
রাতে আমার ঘুম হবে না আজ। স্বপ্ন বলে মনে
হবে। আপনারও তো...
তোমাকে আমি কিছু ই কী দিতে পারি না রুবী?
অনেকই তো দিয়েছেন। আপনি জানেন না?
তবু, কিছু চাও তুমি আমার কাছ থেকে। তখন
আমরা গরিব ছিলাম, তোমারা বড়লোক। এখন
আমি বড়লোক। নেবে না কিছু ই আমার কাছ
থেকে।
রুবী হাসল।
বলল, নেব। সেই যে একটি চিঠি দিয়েছিলেন
আমাকে হাড়োয়া থেকে ফিরে, মমতা ঝি-এর
হাত দিয়ে লু কিয়ে পাঠিয়েছিলেন, মনে আছে? তা
আজও আছে আমার কাছে। চিঠিই দেবেন মাঝে
মাঝে আমায়। যখনি মনে পড়বে। তার চেয়ে
বড় পাওয়া তো আর কিছু ই হতে পারে না।
অন্তত আমার কাছে।
আমি রিক্সাতে উঠলাম।
বললাম, যাই রুবী।
যাওয়া নেই। আসু ন। ভাল থাকবেন।
তুমি ভাল থেকো।
আমি সবসময়ই ভাল থাকি।
বলেই, রুবী হাসল।
সাইকেল রিক্সা এগিয়ে চলল। সামনে আলো,
ভিড়, আওয়াজ, পেছনে অন্ধকার, নির্জনতা,
থমথমে নিস্তব্ধতা।
একবার মুখ ঘুরিয়ে পেছনে চাইলাম। দেখলাম,
মরা আলোয় বিকেলের স্থলপদ্মর মতো জ্বলজ্বল
করছে রুবী, মরচে-পড়া গেটটি ধরে দাঁড়িয়ে;
হাসছে।
আমার হারিয়ে-যাওয়া, কুড়িয়ে-পাওয়া রুবী।
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নাট্যকথা

লকডাউন প্রেম
অমিতাভ ভট্টাচার্য
চরিত্র
সু কুমার, লবঙ্গ, রজত, স্বাতী
[নাটক শুরুর আবহসংগীত। সু কুমারের মোবাইল বেজে ওঠে।]
সু কুমার
রজত
সু কুমার
রজত
সু কুমার

:
:
:
:
:

হ্যালো কে রজত বলছিস?
কিরে, কাটছে কেমন?
খুব বাজে।
কেন?
কতদিন হয়ে গেল ফ্ল্যাটে বন্দি। একদিন বাজারে গিয়েছিলাম। পুলিশের হুড়কো
খেতে খেতে বেঁচে গেছি। খুব বোরিং লাগছে। পেপারও পাচ্ছি না।
রজত : আরে ধ্যুর! পরকীয়া কর।
সু কুমার : লকডাউন চলছে। তুই পরকীয়া করতে বলছিস!
রজত : আরে ধু র, পরকীয়ার জন্য বাড়ির বাইরে বেরোতে হয় নাকি। তুই মোবাইলে কর।
সু কুমার : মোবাইলে!
রজত : হ্যাঁ। তোর লিস্টে গার্লফ্রেন্ড নেই।
সু কুমার : গার্ল আছে। ফ্রেন্ড কিনা জানি না। কথা তো হয় না। আই টি সেক্টরে কাজের চাপ
কেমন তো জানিস। শুধু
টার্গেট রিচ করার জন্য র্যাট রেস। এমন
অখণ্ড অবসর তো
আগে পাইনি। তাইরজত :
তাই গার্লফ্রেন্ড বানাতে
পারিসনি কাউকে। আমাকে দেখে শেখ।
হসপিটাল ডিউটি
করছি আট থেকে দশ
ঘণ্টা। করোনার বাজারে রোগীর চাপ
কেমন বুঝতে. তো
পারছিস। ফাঁক পেলেই
ু
খচরো পরকীয়া। ফুল এনার্জি নিয়ে
আবার কাজে ঝাঁপাই।
সু কুমার :
ওগুলোকে পরকীয়া বলছিস
কেন, বল ফ্লার্ট করছিস।
রজত :
বলতে পারিস। তবে
তোকে তো আমি চিনি সু কুমার। তুই
জীবনের সব স্টেপেই
রিসিয়াস। ফ্লার্ট দিয়ে শুরু
কর। পরকীয়া ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা
তোর বউয়ের বয়
ফ্রেন্ড নেই।
সু কুমার :
নেই মানে। নিজের মুখে
স্বীকার করেছে, আছে।

ডিসেম্বর ২০২১

n

23

সৃজনী
রজত

:

তাহলে! তোর বউয়ের আছে, তোর না থাকলে চলে! বউয়ের ফুল সাপোর্ট পাবি।
লেগে যা। কাল মোবাইলে নেট অন করে ফেসবুকে গিয়ে মনের মতো গার্লফ্রেন্ড
খুঁজে নিস। গুড নাইট। কাল সকাল আটটা থেকে ডিউটি। শুয়ে পড়ব। বাই।

[ আবহসংগীতে দৃ শ্যান্তর হবে ]
প্ল্যানটা মন্দ দেয়নি রজত। দেখি-মোবাইলটা ঘেঁটে। (একটু নীরবতা) বাহ্! দেখতে
মন্দ নয় তো। নাম হল স্বাতী মুখোপাধ্যায়। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দেখি কপালে
কি আছে!
লবঙ্গ : দিনরাত শুধু মোবাইল ঘাঁটা। অন্য কোনও কাজও তো করতে পারো।
সু কুমার : একটু আগে তুমিও তো তাই করছিলে।
লবঙ্গ : তাই করছিলাম মানে! রমেনদা-র বউ বাপের বাড়িতে গিয়ে লকডাউনে আটকে
পড়েছে। রমেনদাকে হাত পুড়িয়ে রান্না করতে হচ্ছে। রমেনদা ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে।
সু কুমার : তুমি তো সাইক্রিয়াট্রিস্ট ডাক্তার! যাও তোমার রমেনদাকে সারিয়ে তোলো—
লবঙ্গ : (চোখ পাকিয়ে ) কি বললে-

সু কুমার :

[আবহসংগীতে দৃ শ্যান্তর হবে। সু কুমার ফোনে কথা বলছে রজতের সাথে ]
সু কুমার : তোর কথাতে কাজ হয়েছে রে রজত। স্বাতী মুখোপাধ্যায় নামে এক মহিলাকে ফ্রেন্ড
রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলাম। একসেপ্ট করেছে। মেসেঞ্জারে জানতে চেয়েছে আমার
ডিটেলস-এ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ—বায়ডাটা। ফ�োন নাম্বার দিয়ে ফ�োন করতে বলেছে—কী করব
বল ত�ো-- এ্যাঁ, -- স...সরাসরি ফোন করব--কেস খাব না তো? আচ্ছা আচ্ছা,
তোকে ফোন করে ডেভলপমেন্ট জানাচ্ছি। চাড়ছি।
লবঙ্গ :
এতক্ষণে রান্না শেষ হল। এবার রমেনদার খোঁজটা নি।
সু কুমার :
অফিসের ফোন এসেছিল। ঘরে বসে ল্যাপটপ আর ফোনে দু ’-বেলাই কাজ করতে
হবে। বসের নির্দেশ।
লবঙ্গ : উপরতলায় চলে যাও। শুধু দু ’বেলা খাবার সময় নেমে এসো।
সু কুমার : আমিও তাই ভাবছিলাম। যাই তাহলে।
লবঙ্গ
: ( ফোনে ) রমেনদা কি করছ— এই তো রান্না শেষ হল—
[ কথার উপর মিউজিক ওভারল্যাপ করে। দৃ শ্যান্তর। ]
স্বাতী
সু কুমার
স্বাতী
সু কুমার
স্বাতী

:
:
:
:
:

হ্যালো-কে বলছেন?
আমি সু কুমার রায়।
মানিকদার বাবা?
মানিকদা কে! আমি তার বাবা হতে যাব কেন? আমি মধু জা-র বাবা।
রসিকতাও বুঝলেন না। আবার ফ্রেন্ডশিপ করতে চাইছেন! মানিকদা মানে
সত্যজিৎ রায়-ওনার বাবার নাম-ই তো সু কুমার রায়। হ-য-ব-র-ল, পাগলা দাশু।
সু কুমার : ওমা তাই তো—কী কালচার্ড আপনি!
স্বাতী
: স্কু ল চিটার তো। আমারও এক মেয়ে মাম্পা। স্বামীর কনস্ট্রাকশনের ব্যবসা। বয়স
সাঁইত্রিশ। আর কিছু জানতে চান!
সু কুমার : আমি আই টি সেক্টরে কাজ করি। ইঞ্জিনিয়ার। বেলঘরিয়ায় থাকি।
স্বাতী : আমি তেঘরিয়ায়।
সু কুমার : তাহলে তো আমরা কাছাকাছি থাকি।
লবঙ্গ : ( দূ র থেকে চেঁচিয়ে ) লাঞ্চটা কি উপরেই পাঠিয়ে দেব? নাকি আপনি দয়া করে
নিচে নামবেন।
সু কুমার :
এখন ছাড়ছি। রাতে কথা বলব ঠিক আটটায়।
[ আবহসংগীতে দৃ শ্যান্তর হবে। ফোনালাপ চলছে। ]
সু কুমার :
স্বাতী :
সু কুমার :

24

n

ডিসেম্বর ২০২১

আসলে গানটা শুনলাম তো হোয়াটসঅ্যাপে, এতো মিষ্টি গলা-তাই ফোন করলাম।
ধ্যুর কী যে বলেন। মনের খেয়ালে গাই আর কী !
কিছু মনে করছেন না তো, বারবার ফোন করছি বলে?
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স্বাতী
সু কুমার
স্বাতী
সু কুমার
স্বাতী

সু কুমার
স্বাতী
সু কুমার
স্বাতী
সু কুমার
স্বাতী
সু কুমার
স্বাতী
সু কুমার
স্বাতী
সু কুমার
স্বাতী
সু কুমার
স্বাতী
সু কুমার
স্বাতী
লবঙ্গ
সু কুমার
স্বাতী
সু কুমার

:

আরে না না, মনে করব কেন ! যাকে বন্ধু বলে ভেবেছি, তার সাথে কথা বলায়
আপত্তি কোথায়? তাছাড়া আমারই এখন আপনার গলাটা শুনতে ইচ্ছে করছিল।
: রিয়েলি! ইটস আ প্লেজার ফর মি। আচ্ছা এই যে আমরা ফোনে কথা বলছি,
আপনার হাজব্যান্ড কিছু মনে করবেন না তো ?
: থাকলে তো মনে করবে।
: থাকলে মানে ! উনি কী নেই?
: না-না আছে। কিন্তু বাড়িতে নেই। বললাম না, ওর কনস্ট্রাকশনের বিরাট ব্যবসা।
চাকদহ গিয়েছিল লাস্ট শনিবার একটা প্রজেক্ট মিটিংয়ে। রবিবার জনতা কার্ফু
ছিল। ভেবেছিল সোমবার ব্যাক করবে। রবিবার রাত থেকেই তো ট্রেন লকডাউন।
আটকে আছে ওখানেই। ওখানে অবশ্য আমাদের একটা ছোট বাড়ি আছে।
: ভেরি স্যাড। কী যে হচ্ছে সারা পৃ থিবী জুড়ে।
: কি বোর হচ্ছিলাম জানেন। হঠাৎ আপনি এলেন। তাই একটু অক্সিজেন নিতে
পারছি।
: আমিও তো। বাড়িতে বসে ল্যাপটপে অফিসের কাজ কাঁহাতক ভালো লাগে।
: কেন ! ঘরে তো বউ আছে।
: হ্যাঁ, সে তো আছে। তবে কি জানেন, যে যার মতো থাকি আমরা। কারোর
প্রাইভেসিতে কেউ হাত দেই না। আমি জানি, ওর স্টেডি বয়-ফ্রেন্ড আছে। সো
হোয়াট! আমি খুব ব্রড মাইন্ডেড।
: সে তো আমি প্রথম পরিচয়েই বুঝেছি। তাছাড়া প্রোফাইল তো দেখলাম, কি
হ্যান্ডসাম আপনি। হাসিমুখের একটা ফোটোতে দেখলাম, গালে টোলও পড়ে
আপনার।
: ওমা! তাও দেখা হয়ে গেছে। আপনার মুখও তো খুব ফোটোজেনিক। কে বলবে
সাঁইত্রিশ। আমার চোখে তো ত্রিশ।
: ধ্যাৎ, কি যে বলেন! বড় চিন্তায় আছি বুঝলেন।
:
কেন! কীসের চিন্তা?
: ওই যু ধাজিৎ কে নিয়ে। মেয়েটা বড় বাপ ন্যাওটা তো। বড় কান্নাকাটি করছে।
কবে যে দেখা হবে বাপ বেটির।
:
উনি ফেরার চেষ্টা করেননি ?
:
করেননি মানে? প্রাইভেট গাড়ি ছেড়ে দিন। অ্যাম্বুলেন্সকেও পাঁচ হাজার টাকা
অফার করেছিল। কেউ রাজি হচ্ছে না। পুলিশ খুব ঝামেলা করছে তো।
:
শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল।
: ওমা তা কেন, মন ভালো করার জন্য তো আপনি আছেন। আচ্ছা একাট কথা
বলব?
: বলু ন না।
: আপনি কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন ? এই বিপদে আপনি ছাড়া কারও উপর যে
ভরসা করতে পারছি না সু কুমারদা। যদি কোনওভাবে আমাকে আর মেয়েকে
চাকদহ পৌঁছে দেন তাহলে ( স্বাতীর গলা বুজে আসে )
: (দূ র থেকে চেঁচিয়ে) ফোনে অফিসের কাজ করছ, না প্রেম করছ। ডিনারটা কী
উপরেই পাঠাব?
: তুমি চিন্তা কোরো না-স্যরি, তুমি বলে ফেললাম।
: ইটস ওকে।
: মন খারাপ কোরো না। আমি কিছু একটা ব্যবস্থা করবই। কাল সকালে ফোন
করছি। গুড নাইট।

[ আবহসংগীতে দৃ শ্যান্তরহবে। ফোন আলাপ চলছে রজত আর সু কুমারের মধ্যে ]
রজত
সু কুমার
রজত
সু কুমার
রজত

:
:
:
:
:

কেস তো পুরো জন্ডিস রে। হেপাটাইটিস বি। একটু ঝুঁকি তো নিতেই হবে। তুই
তো গাড়ি চালাতে পারিস।
হ্যাঁ। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সও আছে। শুধু গাড়িটাই যা নেই।
আমার গাড়িটা নিয়ে চাকদহ চলে যায়। পরশু সোমবার আমার অফ ডে।
যদি পুলিশ ধরে?
ডাক্তারের ক্রশ দেওয়া গাড়ি। ধরলে বলবি মায়ের অসু স্থতার খবর পেয়ে
যাচ্ছিস। ( একটু ভেবে ) আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি লোকাল থানা থেকে
ডিসেম্বর ২০২১
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সু কুমার
রজত

:
:

পারমিশন করিয়ে দিচ্ছি। নিশ্চিন্তে প্রেম সাগরে ডুব দে।
তুই যে আমার কত বড় উপকার করলি রে।
ন্যাকামি করতে হবে না। লবঙ্গকে বলবি, পরশু, তুই সারাদিন আমার সাথে
থাকবি। আমি গাড়ি পাঠিয়ে তোকে নিয়ে আসব।

[ আবহসংগীতে দৃ শ্যান্তর। সু কুমার ফোন করছে স্বাতীকে]
স্বাতী
সু কুমার

:
:

স্বাতী

:

সু কুমার

:

স্বাতী

:

সু কুমার
স্বাতী

:
:

বলছ কি ! সব ব্যবস্থা করে ফেলেছ !
একদম। আমার ডাক্তার বন্ধু রজত, যার কথা সেদিন বললাম তোমায়-ও ওর
গাড়িটা আমায় দিচ্ছে—এই সোমবার। আমি ড্রাইভ করে তোমাদের চাকদহ
পৌঁছে দেবো।
তুমি ড্রাইভ করে নিয়ে যাবে! ও সু কুদা, আমি তো ভাবতেই পারছি না। সো
সু ইট মাই ডার্লিং! আজীবন তুমি এভাবেই আমার পাশে থেকো। লাভ ইউ
ডার্লিং।
না না ঠিক আছে। এ তো আমার ডিউটির মধ্যেই পড়ে। তাহলে পরশু সকাল
আটটায় গাড়ি নিয়ে তোমার আবাসনে যাব। ফ্ল্যাট নম্বরটা হোয়াটসঅ্যাপে
পাঠিও।
না-না আবাসনে আসার দরকার নেই। আমি বরং মেয়েকে নিয়ে তেঘরিয়া
লোকনাথ বাবার মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকব।
বেশ-তাই হবে।
আমি কিন্তু তোমার পাশে বসব সু কুদা মেয়ে পিছনে। আমি তোমায় গান গেয়ে
শোনাব— জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে মনের ভুলে। তাই হোক তবে তাই
হোক।

[ এই রবীন্দ্রসংগীতের সু রেই দৃ শ্যান্তর হবে। গাড়ি এসে থামার এবং দরজার বন্ধ করার সাউন্ড এফেক্ট ]
স্বাতী

:

সু কুমার
স্বাতী

:
:

সু কুমার
স্বাতী

:
:

সু কুমার
:
স্বাতী
:
সু কুমার

:

এসো। (একটু নীরবতা) কি হল দাঁড়িয়ে পড়লে কেন! নো হেজিটেশন! আমার
হাবি তোমার মতোই ব্রড মাইন্ডেড। মাম্পি তুমি এগোও, আমি আংকেলকে
নিয়ে আসছি। আজ আমাদের সাথে লাঞ্চ করে বিকেলে ফিরবেন।
এসবের কোনও দরকার ছিল না।
ও কথা বলো না সু কুদা। তুমি আজ আমার জন্য যা করলে— আর শোনো
বাড়ি পৌঁছেই আমাকে ফোন করে জানাবে।
নিশ্চয়ই।
আর একটা কথা। এখন তো হাবি সবসময় পাশে থাকবে— তাই আর
ফোনাফুনি নয়।
বেশ বেশ। হোয়াটসঅ্যাপ তো আছেই।
তা তো আছেই। তবে আমি করলে, তখন তুমি রেসপন্স করবে। আসলে আমার
হাবি আমার ফোনটা মাঝে মাঝে ঘাঁটে তো—
বেশ তাই হবে।

[ আবহসংগীতে দৃ শ্যান্তর হবে। ]
[ নেপথ্যে ভাষ্য ]
এরপর কেটে গেছে একদিন দু দিন করে অনেক দিন। করোনার প্রকোপ অনেকটাই কমে গেছে। পৃ থিবী আবার
ফিরেছে তার নিজের ছন্দে। সু কমার এর মধ্যে হাজরবার ফোন আর মেসেজ করেছে স্বাতীকে। উত্তর মেলেনি।
রিংটোনে বেজে গেছে করোনা পাঁচালি। দু -মাস ধরে সেটাও বন্ধ। এখন শোনাচ্ছে, নেটওয়ার্ক পরিষেবার
বাইরে। মন খারাপ কাটিয়ে সু কুমার ফিরে গেছে তার কর্মজগতে। তবুও মোবাইলের অ্যালবামে স্বাতীর ছবি
দেখতে দেখতে কখনও তার কানের সামনে কে যেন গুনগুনিয়ে ওঠে, জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে মনের
ভুলে— তাই হোক তবে তাই হোক।
[নাটক শেষের আবহসংগীতে রবীন্দ্রসংগীতের সু র]
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একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

ছন্দের বারান্দা

পরপারে
অমিতাভ সরকার
জীবন ভাবনা বেলা এ নদী
মুহূর্ত ঠিক সেই রয়ে যায়
চেহারা পূ র্বরাগ আভাসে
নদী মাখে শব্দের জ্যোৎস্না।
আতর গন্ধ রাঙা সবু জে
বনবীথি আল�ো ছায়া পৃ থিবী
শরীরটা র�োজ ছ�োটে অসহায়
এ মনের ভাঙাগড়া সেতারে।
আকাশে মেঘের দাবী আঘাতে
রামধনু মন ছবি ছু টে চায়
ফাগুন আগুন চ�োখ সৃ জনে
কখন ক�োথায় যায় কে জানে।
তবু ও চলার পালা বিষম আজ
আসা-যাওয়া ভীড় সে ত�ো দু র্বার
যারা যায় সত্যিই চলে যায়;
চাওয়া-পাওয়া সব শেষ এখানে।
সাঁঝের তারায় ভরা এ মাসে
কর্মের ক�োন�োদিন ছু টি নেই
একা নদী জল ভার গ�োপনে
মনটার দ�োষ আর কি আছে!

উন্মোচন
হীরক বন্দ্যোপাধ্যায়
জলের আয়নায় রেখেছি ধ্বনিময় বৃ ষ্টিপাত
হলু দ ঘাঘরা থেকে লেসকাটা ঝালর
চেনা অচেনা অনেক সহজ কামিনী ফুলের গন্ধ
স্তব্ধতা থেকে উঠে আসা মাকড়সার জাল
ধীরে ধীরে সরে যায় লেজবিহীন টিকটিকি
আজ চিনতে পেরূছ�ো কি এমন নিপুণ উপহার
এখন বু ঝি নি:স্বতা ত�োমার ও সম্বল
মনে আছে নিশ্চয় একদিন তুমি ই
স্তব্ধতার কথা বলতে আর আমি ক�োলাহল
জুই গাছগুলির কেপে ওঠার কথা বলতে
আমি কাঠটগরের চুইয়ে পড়া কান্নার
ঝগড়াঝাঁটি ,মতানৈক্য গুলি কথা শুরু করেছে আবার, এখন�ো কৃপণতা মহিয়সী?
কেন এত ধ্বংসের দিকে যাওয়া
জেন�ো,একদিন ঠিক পাতাঝরান�োর শেষ হবে
বাথটবে জলপরীরা নাচবে
এই শবরীর অপেক্ষাও শেষ হবে
ঠাকুরভাসান কুয়াশা জন্ম শেষ হবে
রাতের আকাশে উঠবে ক�োজাগরী চাদ
এই পরাভব এই গ্লানি মুছে ফুটে উঠবে
পার্থিব বিজ্ঞাপন...
তত�োদিন তুমি অপেক্ষা কর�ো আর আমার আধপ�োড়া শরীর ভেসে চলু ক নদীর পর নদীতে
অশক্ত শরীর নিয়েও আমি ঠিক তাক করে থাকব ধনু র্বাণ যতক্ষণ না গহনতম সঙ্গীত জন্মায় ...
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ধারাবাহিকভাবে ১

প্রতিবিম্ব
রবীন চক্রবর্তী

প্রতিদিন রাতে ফুরিয়ে যাওয়া দিনের আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখা
পর্ব ৭
আমার মামার বাড়ী ছিল পূ র্ববঙ্গের (অধু না বাংলাদেশ)
বরিশাল জেলার ঝাল�োকাঠি থানার সিদ্ধকাঠি গ্রামে।
এখন ঝাল�োকাঠি সম্ভবত সদর হয়েছে। সিদ্ধকাঠি
বরিশাল জেলার এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। প্রচুর আবাদি
জমি, পুকুর, গাছ গাছালি, সবুজের সমার�োহ। গ্রাম
হিসেবে মুসলমান প্রধান হলেও বেশির ভাগ জমির
মালিক ছিল হিন্দু পরিবার। আমার দাদু রাজেন্দ্রনাথ
চক্রবর্তী সিদ্ধকাঠির চক্রবর্তী পরিবারের তৃতীয় পুত্র।
সেই সময়ে সিদ্ধকাঠি গ্রামে চক্রবর্তী পরিবারের যথেষ্ট
আধিপত্য। সেই অর্থে চক্রবর্তী পরিবারকেই গ্রামের
ল�োকজন জমিদার হিসাবে মান্য গন্য করত�ো। গ্রামের
জমিদারকে তখনকার দিনে তালু কদার বলা হত�ো।
নিজেদের বাড়ীও ছিল দেখার মত�ো। ঐ এলাকায়
সাত মহলা রাজপ্রাসাদ। মস্ত উঠ�োন, প্রকান্ড জ�োড়া
দিঘী, খান পাঁচেক বাগান, আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু,
নারকেল, সু পুরি, তাল গাছের ছড়াছড়ি। পঁচিশ একর
জুড়ে সবুজের বর্ণময় শ�োভা। প্রকৃতি যেন সমৃ দ্ধ
সমার�োহে প্রাসাদকে সাজিয়ে দিয়েছে।
রাজেন্দ্রনাথের বড় ভাই অল্প বয়সে ক�োন�ো অজানা
ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মেজ ভাই বরিশাল
মেডিক্যাল থেকে এল, এম, এফ পাশ করে পশ্চিমবঙ্গে
দার্জিলিংয়ে সরকারি চাকরি করতে চলে যান। বছরে
একবার বা দু বার দেশের বাড়ীতে আসতেন। ছ�োট
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ভাইও যথেষ্ট শিক্ষিত ছিল। কিন্তু তিনিও বিয়ের
কিছু দিন বাদে সম্ভবত টি বি, বা ঐ ধরনের ক�োন
অসু খে মারা যান। রাজেন্দ্রনাথের ছ�োট ভাইয়ের স্ত্রী
খুব অল্প বয়েসেই বিধবা হয়ে যান।
রাজেন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন খুব আরামপ্রিয় আর আয়েসি
মানু ষ। একদম জমিদারি মেজাজ। ধ�োপদু রস্ত প�োশাক
আশাক; লেখাপড়া অন্য ভাইদের তুলনায় হয়ত কম,
কিন্তু বৈষয়িক বুদ্ধি অনেক বেশী। জমিদারী চালান�োর
ক্ষমতায় ছিল�ো ভীষন দক্ষতা। প্রজাদের শাসন, সময়
মত�ো খাজনা আদায়, আইন কানু ন ব�োঝা, জমিজমা
সামলান�ো ইত্যাদিতে রাজেন্দ্রনাথ ছিল সিদ্ধহস্ত। তার
কাছে লেখাপড়ার গুরত্ব ছিল অনেকাংশেই কম।
বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে।
রাজেন্দ্রনাথের ছিল দু ই বিয়ে। প্রথম পুত্র শান্তিরঞ্জন
জন্মান�োর পর তার প্রথম স্ত্রী মারা যান। অগত্যা
জমিদারি শাসনের প্রথা অনু যায়ী রাজেন্দ্রনাথ বিয়ে
করেন বরিশাল জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের
দক্ষিণাসু ন্দরীকে। তখনকার দিনে সন্তান সম্ভবা
মহিলাদের ডেলিভারি সাধারনত বাড়ীতেই হত�ো।
হাসপাতালে ভর্তি করার খুব একটা চল ছিল না।
ফলে অনেক বাচ্চাই ডেলিভারির পরে বাঁচত না।
দক্ষিণাসু ন্দরী ছয় সন্তানের জননী হয়ে ছিলেন। তাদের
মধ্যে পরবর্তী কালে বেঁচে ছিল চারজন। প্রথম বিনয়
ভূ ষণ চক্রবর্তী, দ্বিতীয় কমলা চক্রবর্তী, তৃতীয় এবং
চতুর্থ সু নীল এবং সু শীল চক্রবর্তী। কমলা চক্রবর্তী
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রাজেন্দ্রনাথের পরিবারের একমাত্র কন্যা সন্তান এবং
সকলের ভীষন আদরের। ইনিই হলেন আমার মা।
শান্তিরঞ্জন যদিও সেই অর্থে সৎ মায়ের ছেলে, কিন্তু
পারিবারিক ভাবে কেউ বুঝত�োই না যে দক্ষিণাসু ন্দরী
তার নিজের মা নন।
রাজেন্দ্রানাথ অন্যান ভাইদের থেকে নিজের ব্যক্তিগত
বিষয় আশয়ের প্রতি নজর রাখতেন বেশী। নিজের
জমিজমার ভাগ আগে থেকেই বেশ গুছিয়ে নিয়ে
ছিলেন। তার বাবার থেকে পাওয়া ভাগের জমি জায়গা,
পুকুর, অন্যান্য সম্পত্তি ছাড়াও তিনি পেয়েছিলেন
অন্য এক পরিবারের প্রচুর ধন সম্পত্তি। সেই
পরিবারের গৃ হিণী ছিলেন রাজেন্দ্রনাথের পালিত মা।
সন্তান সন্ততিহীন সেই পরিবারের সমস্ত জমিজমা,
সম্পত্তির দেখা শ�োনা রাজেন্দ্রানাথ করতেন। সেই
অর্থে তিনি ছিলেন তাঁদের নিজের ছেলের মত�ো।
এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাজেন্দ্রনাথের সম্পত্তির
পরিমাণ অনেকের থেকেই বেশী হয়ে গেল। আর
ছিল দাপুটে মেজাজ। বস্তুতপক্ষে রাজেন্দ্রনাথই ছিলেন
সিদ্ধকাঠি গ্রামের জমিদার বা খাস তালু কদার। তাঁর
তালু কের সমস্ত প্রজারা তাঁকে যেমন সম্মান করত�ো
তেমনি ভয়ও পেত�ো। বেশীর ভাগ প্রজারা ছিল
মুসলমান। তালু কদারির সু বাদে রাজেন্দ্রনাথের প্রতাপ
প্রতিপত্তি ছিল রাজার মত। বেশ কিছু পার্শ্বদ বা খুব
কাছের মানু ষ সবসময়ই তার আশে পাশে ঘ�োরাঘুরি
করত। প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়, বন্দকি
গয়নার হিসেব, প্রয়�োজনে প্রজাদের জমি দখল,
অন্যায় অত্যাচার এসবে ঐ ত�োষামদের দল বিন্দুমাত্র

কার্পণ্য করত�ো না। তাদের মধ্যেও অনেকেই ছিল
মুসলমান। এছাড়াও এই পারিষদ বর্গের দল সু দের,
মহাজনী কারবারেও ছিল পারদর্শী। এসমস্ত কাজকর্মে
প্রকারান্তরে যে রাজেন্দ্রনাথের প্রচ্ছন্ন মদত ছিল,
সে বলাই বাহুল্য। নিজে যদিও একজন তালু কদার,
কিন্তু ভাব সাব এমন ছিল; যেন সে তল্লাটের রাজা
উনি। প্রজাদের ত�ো মানু ষ বলেই মনে করতেন না।
মুসলমান মানু ষেরা ত�ো বাড়ীর চ�ৌকাঠ ডিঙ্গান�োর সাহস
করত�ো না। তাদের খাবার জল, জলের গ্লাস, খাবার
থালা, এমন কি তামাক, তামাকের হুঁক�ো সব ছিল�ো
আলাদা। জমিদারের হুকুম। কার�ো সাধ্য ছিল�ো না,
চ�োখে চ�োখ রেখে কথা বলে।
ক্রমশ
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সৃজনী

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

ভাস্কর মুখ�োপাধ্যায়

পর্ব ৭

কিন্তু পরশপাথরটি প্রিয়ত�োষ চেয়ে নেয় , বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ায়
সে পাথরটিকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চায় এর উপাদান গুলি এবং
তার বিন্যাস। প্রিয়ত�োষের ভরসা ‘‘স�োনার ব্যাপারে আমি সম্পূ র্ণ
নির্লোভ—আপাতত এনগেজমেন্ট রিং-এর মত একটু স�োনা পেলে

করছে, এই সংবাদ প্রচার করতে করতে ‘‘ল�োহা স�োনা হয়ে গেল’’।
এদিকে অফিসঘরে তখন প্রিয়ত�োষ একা দাড়ি কামান�োর জন্য
সাবান লাগাচ্ছে মুখে ; এমন সময় টেলিফ�োন-এর আওয়াজ।
প্রিয়ত�োষ রিসিভার ত�োলে, অপরপ্রান্তে হিন্দোলা, প্রিয়ত�োষ
ভবিতব্য। তাদের কথ�োপকথনে, সঠিকভাবে বললে প্রিয়ত�োষের
কথায় জানা যায় সংবাদ পত্র মারফত হিন্দোলা এবং তার বাবা
পরেশ দত্তের প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরেছে এবং তাদের সিদ্ধান্ত
প্রিয়ত�োষের সঙ্গে হিন্দোলার সম্পর্কের এই কারণেই এইখানেই

আমার চলে যাবে’’। পরেশ দত্তের আপত্তি না থাকলেও তার
সতর্কীকরণ ‘‘কিন্তু দেখ�ো বাপু , পুলিশে চাইলেই দিয়ে দিও , নইলে
কেলেঙ্কারী হবে।
অপরদিকে কাচালু তার কার্যক্রম অব্যাহত রাখে, পরেশ বাবুর
ফর্মুলা নিয়ে তিনি জনৈক সংস্কৃ তজ্ঞ জ্যোতিষীর কাছে হাজির।
জ্যোতিষী সেই ফর্মূলা অর্থাৎ ‘হলদে সবুজ ওরাং ওটাং’ পাঠ
করেন এবং সেটি সংস্কৃ ত ভাষার শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন;
আর প্রবঞ্চিত কাচালু তৎক্ষণাৎ মনস্থির করে নেন তার পরবর্তী
কার্যবিধি।
পরবর্তী দৃ শ্যায়নে র�োটারি মেশিন কাগজ শিল্পে বের�োচ্ছে হিন্দুস্তান
স্ট্যান্ডার্ড। তাতে বড় বড় হরফে লেখা ~ ‘Iron Turns Into Gold’
, আর পাশে পরেশ বাবুর ছবি।
পরেশ বাবু আর তার স্ত্রী গিরিবালা রওনা দিয়েছেন লিলু য়ারর
উদ্দেশ্যে , যাত্রাপথেই তারা দেখতে পান হকার সংবাদপত্র বিক্রি

ইতি। ইতিমধ্যে পরেশ বাবু সস্ত্রীক গাড়ি করে চলেছেন লিলু য়ামুখী,
স্বভাবতই তিনি সন্ত্রস্ত, ভিক্টোরিয়া মেম�োরিয়াল এর কাছে এসে গাড়ি
বিকল। অপরদিকে পুলিশ হাজির পরেশ বাবু বাড়িতে। সেখানে
এসে তারা দেখেন প্রিয়ত�োষ পরশ পাথরটি গলাধঃকরণ করেছে
এবং তজ্জনিত কারণে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত ।
পরেশবাবুর গাড়ির মেরামত চলছে ; ইতিমধ্যে পুলিশের গাড়ি গিয়ে
সেখানে উপস্থিত, অতঃপর থানায়। সেখানে পরেশ দত্ত কবুল করেন
তার প্রতিপত্তির মূ লে আছে একটি পরশ পাথর ।
এই স্বীকার�োক্তি ভীষণই মূ ল্যবান, কেননা এখানে শুধু পরেশ দত্তই
নন, বিগত শতাব্দীর চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের
নির্যাসটুকু উঠে এসেছে অত্যন্ত সহজ সাবলীল কিন্তু গভীর এবং
তাৎপর্যপূ র্ণ ভাবে ।
পরশ পাথরের প্রাপ্তিয�োগ, প্রাথমিক পর্বে তার দ্বিধা, অতঃপর ল�োভ
সংবরণে ব্যর্থতা, ল�োভের অনিবার্য পরিণামের কথা স্মরণে রেখেও

পরশ পাথর

30

n

ডিসেম্বর ২০২১

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

চিরলাঞ্ছিত জীবনে সু খ-স্বাচ্ছন্দ্যের হাতছানিকে উপেক্ষা করতে না
পারার অক্ষমতা, একটি বাড়ি (বাগান সমেত-গিন্নির সখের কথা
মাথায় রেখে) একটি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি (সেখানেও সাচ্ছন্দের
প্রয়োজনে, বৈভব প্রদর্শনের জন্য নয়) আর তার সাধ্যানু যায়ী
খয়রাতি—এই তার বৃ ত্তান্ত।
পরবর্তী পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক সূ ত্রে অভিনয়ের কথা এসে পড়ে, তিনি
যে একসময় থিয়েটারযাত্রায় অনেক অভিনয় করেছেন, অভিনয় যে
তার প্যাশান, যে কারণে তার যশ�োকাঙ্ক্ষা, যার পরিণামে আজকের
এই হেনস্থা। পরেশ দত্তের এই বিশেষ সত্ত্বাটি (অভিনয়ের প্রতি
আত্যন্তিক অনু রাগ) সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব সংয�োজন। অভিনয়প্রতিভার গুণে জনচিত্তে আল�োড়ন তুলবেন, খ্যাতনামা হবেন—
এমনই একটা সু প্ত কিন্তু তীব্র বাসনা পরেশবাবু অবচেতন মনে
লালন করতেন। ‘‘পরশ পাথর’’ সেই সু বর্ণ সু য�োগ তাকে এনে
দিয়েছিল, আর সেই পরশ পাথরই শেষাবধি তাকে কাঠগড়ায় এনে
দাঁড় করিয়েছে।
পরেশবাবু বুঝে উঠতে পারছেন না—কীভাবে তিনি এই বিপর্যয়
থেকে মুক্তি পাবেন? কিছু ক্ষণের মধ্যেই টেলিফ�োন মারফত
প্রিয়ত�োষের পরশ পাথর গলাধঃকরণের খবরটি আসে, পরেশবাবুও
সেটি শ�োনেন, পাথরটি প্রিয়ত�োষর অ্যাসেন্ডিং ক�োল�োনে এসে
আটকে আছে, সেখান থেকে ক�োলনে না যাওয়া পর্যন্ত অপারেশন
সম্ভব নয়
অতঃপর
৪ঠা অগ্রহায়ন ১৩৬৬ , ক�োলকাতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন।
মূ ল কাহিনীতে যেখানে পরেশ দত্তের যথেচ্ছাচারে গ�োটা বিশ্বজুড়ে
অর্থনৈতিক বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছিল, সেখানে সত্যজিৎ রায় শুধু মাত্র
ক�োলকাতার পটভূ মিকায় সেই বিধ্বংসকে যে সু পরিমিত পরিসরে,
বিভিন্ন খন্ডচিত্রের সমাহারে এক সর্বব্যাপী সর্বগ্রাসী পরিস্থিতিকে
মূ র্ত করে তুলেছেন সেক্ষেত্রে সেই চির-পুরাতন সত্যেরই পুনরাবৃ ত্তি
করতে হয়—এ দেশে এখনও পর্যন্ত একমাত্র সত্যজিৎ রায়ের পক্ষে
এমনটি সম্ভব।
ক�োলকাতার, আরও সঠিক অর্থে ক�োলকাতাবাসীদের সেই বিস্রস্ত
চিত্রগুলির দিকে আল�োক প্রক্ষেপণ করা যাক।
নেপথ্য ভাষণের সেই অমূ ল্য বক্তব্যকে স্মরণ করি, —‘‘স�োনা দু র্লভ,
স�োনা দু র্মূল্য, স�োনা অক্ষয়— এই আস্থার মূ লে প্রচন্ড আঘাত
করেছিল�ো সংবাদপত্রে প্রকাশিত পরেশ চন্দ্র দত্তের কীর্তিকলাপ”
অতঃপর নেপথ্য-ভাষণ সহ চব্বিশটি খন্ড দৃ শ্য সেদিনের সেই
সংকটকে শুধু চিত্রিতই নয়, যেন এক তথ্যচিত্র প্রদর্শন করেছেন।
(১) এক গলিতে বাড়ির রকে আর রাস্তায় কিছু ল�োকের ভিড় , তারা
উত্তেজিত হয়ে কাগজ পড়ছে ।
(২) একটি তক্তপ�োশের উপর কিছু বৃ দ্ধের জটলা এবং তারা
নিজেদের মধ্যে তুমুল তর্কে মত্ত
(৩) একটি চায়ের দ�োকানে সংবাদপত্র হাতে কিছু মানু ষ নিজেদের
মধ্যে তর্কে ব্যস্ত
(৪) একটি চলন্ত ট্রেনের কম্পার্টমেন্টের ভিতরে কয়েকজন যাত্রীও
ওই একই ভূ মিকায়
(৫) এক ভদ্রমহিলা আলমারীর ভিতরে থেকে গয়নার বাক্স বের
করে অলংকারগুলির দিকে তাকিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন নেপথ্যে
ভাষণ—‘‘স�োনা অপর্যাপ্ত হবে, অতএব স�োনার মূ ল্য আর থাকবে
না—এই বিভীষিকা জনসাধারণকে উদভ্রান্ত করে তুলেছিল’’
(৬) একটা ভাঙ্গা ট্রাকের ভেতর থেকে একজন সাধু গ�োছের ল�োক
একটা টিনের ক�ৌটা বের করে সেটা খুলে একটা হার বের করে
দেয়।
(৭) একজন ভুল মাটি খুঁড়ে একটা মাটির হাঁড়ি বের করে— সেটা
খুলতে যায়।
(৮) একজন বুড়ো ল�োক মাচা বেয়ে ঘরের কড়িকাঠ থেকে একটা

টিনের ক�ৌটা বের করে খুলতে যায়।
(৯) একজন বৃ দ্ধা বালিশ ছিঁড়ে একটা হার বের করে। বৃ দ্ধার
চ�োখের জল।
(১০) একটা সাইনব�োর্ড থেকে স্বর্ণকারের দ�োকান বহু ল�োকের ভিড়
পর্যন্ত চ�োখে পড়ে। সকলেই স�োনা বিক্রি করতে চাই।
নেপথ্যে ভাষণ—‘‘সঞ্চিত স�োনা বিক্রি করার মরশুম লেগে গিয়েছিল
স্বর্ণকারের দ�োকানে দ�োকানে’’
(১১) কতকগুল�ো ল�োক হাতে স�োনা নিয়ে বিক্রি করার জন্য মরিয়া
হয়ে উঠেছে।
(১২) দ�োকানের শিক দিয়ে দেখা যায় বাইরে বিরাট জটলা।
সকলেরই হাতে স�োনার গয়না। আর ভীষণ হইচই করছে তা
দেখবার জন্য।
নেপথ্যে ভাষণ— ‘‘ যারা অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী তাদের উত্তেজনার
কারণ ছিল শেয়ার বাজারের অবস্থা। স�োনার মূ ল্যের সঙ্গে শেয়ার
মূ ল্যের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য’’।
(১৩) শেয়ারবাজারে মহা হইচই পড়ে গেছে। একজন মাড়োয়ারি
ভদ্রল�োক টেলিফ�োন করছেন। তাকেও উত্তেজিত দেখা যায়। তাঁর
হাতে খবরের কাগজ।
(১৪) শেয়ারবাজারে কয়েকজন ল�োক খুব উত্তেজিত হয়ে শেয়ারের
দর হাঁকছে। প্রচণ্ড উত্তেজনা সকলের মধ্যে। খুব গ�োলমাল চলছে।
(১৫) শেয়ার বাজার। বহু ল�োকের ভিড়।
সকলেই উত্তেজিত। খুব হইচই করছে। কয়েকজন ল�োক বেঞ্চের
উপর দাঁড়িয়ে আছে।
(১৬) শেয়ার বাজারের বাইরে কয়েকজন ল�োকের ভিড়।
(১৭) একজন মাড়োয়ারি ভদ্রল�োক ডাব হাতে করে একেবারে
ফুটপাতের উপরেই বসা।
(১৮) শেয়ার বাজারের মধ্যে ল�োকের ভিড়। পাগলের মত�ো তারা
এদিক-ওদিক ছু টছে।
অপরদিকে প্রিয়ত�োষকে নিয়ে ডাক্তার নন্দীর তখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা
চলছে, কেননা মূ ল রহস্য তখন প্রিয়ত�োষের উদরে—‘অ্যামেজিং
কেস’।
(১৯) শেয়ার বাজারের ভিতর। বিশৃ ঙ্খলভাবে ভিতরের ভিড়টা
এদিকে-ওদিকে ছ�োটাছু টি করছে। সকলেই খুব উত্তেজিত। একজন
মাড়োয়ারি কানে টেলিফ�োন লাগিয়ে হাত ছু ঁড়ে শেয়ারের দর হাঁকছে।
সামনে ভিড়ের ভিতর উত্তেজনা। একজন টুপি-পরা মাড়োয়ারি খুব
উত্তেজিতভাবে হাত নেড়ে শেয়ারের দর হাঁকছে। তার সামনে দিয়ে
ল�োক যাতায়াত করছে।
(২০) আগেকার সেই মাড়োয়ারি ভদ্রল�োক এখনও টেলিফ�োনে কথা
বলছেন। তারপর তিনি হতভম্বের মত�ো টেলিফ�োনের রিসিভার
নামিয়ে রাখেন।
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সৃজনী
(২১) স্বর্ণকারের
দ�োকানের ভিতর থেকে
বিরাট জটলাকে এখনও
দেখা যাচ্ছে। সবাই
স�োনা বিক্রির জন্য
মরিয়া হয়ে উঠেছে।
শেয়ার বাজারের
ভিতর এখনও দারুন
উত্তেজনা।
(২২) ভিড় ঠেলে
একজন বুড়ি এসে
ফুটপাথের উপর পড়ে
যায়। তার হাতে একটি
হার।
(২৩) ডাব হাতে
মাড়োয়ারি ভদ্রল�োক
হতভম্বের মত�ো ডাবের
জল তাঁর মাথায় ঢালতে
আরম্ভ করেন।
(২৪) আগেকার সেই
মাড়োয়ারি ভদ্রল�োক
মূ র্ছিত হয়ে মেঝেতে
পড়ে যান।
দৃ শ্য থেকে দৃ শ্যান্তরে
এই পট-পরিবর্তন
সংখ্যাধিক্যে গুরু হলেও
তার পরিসর কিন্তু
সীমিত, পরিমিত অথচ
সু গভীর বার্তাবহ। মূ ল কাহিনীতে যে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের
বর্ণনা আমরা পাই, সত্যজিৎ তাকে উপস্থাপন করেছেন সম্পূ র্ণতই
নিজস্ব শৈলীতে, যদিও মূ লগত বক্তব্য অভিন্ন।
দৃ শ্যান্তর: পুনরায় ডাঃ নন্দী আর মিঃ চ্যাটার্জী- ‘অ্যামেজিং কেস’;
ডাঃ নন্দী পুলিশ অফিসারকে পর পর দু টি প্লেট দেখান; পূ র্ববর্তী
প্লেটে দেখান�ো পাথরটি পরবর্তী প্লেটে ক্ষুদ্রতর হয়ে গেছে, অর্থাৎ
‘he is digesting it’, আশ্চর্য ‘metabolism’, এদিকে পুলিশ
অফিসার ক্ষিপ্ত।
দৃ শ্যান্তরে থানা—টেলিফ�োন বেজে ওঠে; অপরপ্রান্ত থেকে ক�োন
নির্দেশিকা আসে। অফিসার তদনু যায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে
উদ্যোগী হন, অর্থাৎ পরেশবাবুকে শ্রীঘরে চালান দেওয়ার প্রস্তুতি
নিতে থাকেন, পরেশ দত্তের আবেদন-নিবেদনে কিছু মাত্র কর্ণপাত
না করে। কিন্তু গিরিবালাকে তলব করতে গিয়ে লক্ষ্য করেন তার
দৃ ষ্টি অন্যত্র। সেই দৃ ষ্টি-পথকে অনু সরণ করতে গিয়ে তিনি যা
দেখতে পান তাতে তার বাক্যস্ফূর্তি হয় না। টেবিলের উপরে রাখা
স্বর্ণগ�োলকগুলি দেখতে দেখতে ল�োহার বলে রূপান্তরিত হয়ে যায়।
ওদিকে ডক্টর নন্দীর হাতে ধরা সু বর্ণ-মন্ডিত পেপার-ওয়েটাও দেখতে
দেখতে ল�ৌহময় হয়ে ওঠে, অর্থাৎ সকল অল�ৌকিকতার অবসান।
পরবর্তী দৃ শ্য সবিশেষ লক্ষ্যণীয়।
প্রিয়ত�োষ অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এসেই অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ,
স্বাভাবিক, নির্ভার, সংকটমুক্ত ভঙ্গিতে মিস্টার দত্তের (পরেশবাবুর)
খ�োঁজ করে পুলিশ অফিসার মিস্টার চ্যাটার্জির কাছে। তার একজন
ম্যানেজারের প্রয়োজন; একটা ল�োহার কারখানা খ�োলার পরিকল্পনা
রয়েছে তার। স�োনার কারবারে যবনিকাপাত ; এখন ল�োহার ব্যবসার
দিকে তার দৃ ষ্টিক্ষেপ, স্বর্ণের প্রতি আর ক�োনও ম�োহ নেই।
স্মরণ করা যাক তার সেই সংলাপ—‘স�োনার ব্যাপারে আমি সম্পূ র্ণ
নির্লোভ—আপাতত এনগেজমেন্ট রিং এর মত একটু স�োনা পেলেই
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আমার চলে যাবে’প্রিয়ত�োষের এই
স্বর্ণ-বিমুখতা যে শুধু
কথার কথা নয়, সে যে
বাস্তবিক ল�োলু প নয়,
তার প্রতি পরেশবাবুর
নির্ভরতা অথবা আস্থা
যে অমূ লক নয়,
প্রিয়ত�োষের এই উবাচ
এবং তার আচরণ সেই
সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে।
মূ ল কাহিনীতেও আমরা
দেখি পরেশ দত্ত তাঁর
পরশপাথরের রহস্য
প্রিয়ত�োষের কাছে
উন্মোচনের পরেও
সে নির্বিকার। কিন্তু
সত্যজিৎ প্রিয়ত�োষের
চরিত্রে অন্য একটা
মাত্রা যু ক্ত করেছেন। সে
বিজ্ঞান-বিভাগের ছাত্র;
তাই সে পরশপাথরকে
বিশ্লেষণ করে তার
মধ্যকার উপাদানের
বিন্যাস দেখার আগ্রহ
প্রকাশ করেছিল।
এনগেজমেন্ট রিং-এর
মত একটু স�োনার
প্রয়োজনীয় কি এখনও আর আছে? এরপর হিন্দোলার সঙ্গে তার
সম্পর্কের পরিণতি ক�োথায় গিয়ে দাঁড়াবে? –মূ ল কাহিনীতে সেই
আখ্যান বিস্তারিত হলেও সত্যজিৎ কিন্তু এখানেই ইতি টেনেছেন
বাহুল্য ব�োধে। প্রিয়ত�োষের মৃ ত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা এবং
নবজীবন লাভ—এই রূপান্তর এবং তার জীবনের এই নব অধ্যায়ে
সে পরেশবাবুকে তার নতুন ব্যবসায় ম্যানেজার হিসাবে বহাল
রাখতে চায়।এই পরিকল্পনার অন্তরালে যে বার্তাটি উদ্ভাসিত হয়ে
ওঠে তা হল—পরেশ দত্ত এবং প্রিয়ত�োষ হেনরি বিশ্বাস এখন
থেকে আজীবন পারস্পরিক বিশ্বাস এবং নির্ভরতায় যাপন করবে।
তাদের নৈকট্য ঘনিষ্ঠতা হৃদ্যতা ব�োঝাতে একটিমাত্র বিভঙ্গে সত্যজিৎ
মূ র্ত করছেন যা সহজ সরল এবং একই সঙ্গে অব্যর্থ। পরেশ দত্ত
প্রিয়ত�োষকে একটি বিড়ি এগিয়ে দেন, প্রিয়ত�োষ লজ্জিত হলেও
পরেশ বাবুর অনু র�োধ উপেক্ষা করতে পারে না। এই বিড়ির
ব্যবহারের মধ্যে পরিচালক যে অন্তর্নিহিত বার্তাটি প্রতিষ্ঠা করতে
প্রয়াস পান তা হল�ো পরেশ দত্ত আবার সেই মধ্যবিত্ত জীবনের
অন্তর্বৃত্তে ফিরে যেতে উন্মু খ। মাঝের এই পর্বটুকু বিস্মরণ ঘটার
ক�োনও কারণ নেই, কিন্তু সেই স্মৃতির মধ্যে ক�োনও গ্লানি নেই,
বরং স্বস্তি আছে। তিনি আইনের সীমা লঙ্ঘন করেছেন, যদিও
সেই কৃতকর্ম ক�োনও অর্থৈই কারও পক্ষেই হানিকর হয়নি। তাই
তিনি নিশ্চিন্ত, নিরাপদ, নির্ভার। যেটুকু স্খলন ঘটেছে, সেই অসম্বৃত
অবস্থার পুনরাবৃ ত্তি আর কখনও হবে না, সেই আত্মবিশ্বাস তার পূ র্ণ
মাত্রায় আছে।
অতঃপর নবীন যাত্রা, কিন্তু পুরাতন বলয়কে সম্পূ র্ণ পরিহার করে
নয়; তাইত�ো তাদের এই নব-অভিযানে সেই চিরপুরাতন মজাও
সামিল।
ক্রমশ

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

সারস্বত
দ্বিতীয় কথা
বিজ্ঞান শিখিয়েছেন বিদ্যাসাগর
ডঃ মানস প্রতিম দাস
তৃ তীয় কথা
গান্ধির পরিবেশ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা
ড: প্রতীক ঘোষ
রবির আল�োয়
রবীন্দ্রনাথের গান মানে ত�ো আধ্যাত্মিক
জীবনে উত্তরণের দিক নির্দেশ
সিলভার স্ক্রিন
অতনু ঘ�োষের ছবি
‘বিনি সু ত�োয়’ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী
রাহুল মিত্রের অনু ভবে
সেরার সেরা
বুড়িমার চকলেট খ্যাত অন্নপূ র্ণা দেবী।
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সারস্বত

দ্বিতীয় কথা

বিজ্ঞান শিখিয়েছেন
বিদ্যাসাগর
ডঃ মানস প্রতিম দাস

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রয়াত হন ১৮৯১

সালের জুলাই মাসে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তাঁর
মৃ ত্যুর পর বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁকে স্মরণ করে
শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। এই সব প্রতিবেদনের দু ’
একটা থেকে উদ্ধৃ ত করা যেতে পারে। যেমন
বামাব�োধিনী পত্রিকায় লেখা হয়, ‘…তাঁহার
ঋষিতুল্য চরিত্র, অল�োকসামান্য মনীষা, গভীর
শাস্ত্রজ্ঞান, তাঁহার অশ্রুতপূ র্ব্ব পরদু ঃখকাতরতা,
তাঁহার আশ্চর্য্য দানশীলতা, তাঁহার স্থিরপ্রতিজ্ঞা
এবং তাঁহার নির্ভীকতা – আর কত গুণের
কথা বলিব? …’ গুণের কথা আল�োচনা করতে
গিয়ে ক�োন�োভাবেই বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞানপ্রীতি
এবং বিজ্ঞানের শিক্ষাদানে আগ্রহের কথা ফুটে
উঠল না। সু ব�োধিনী পত্রিকায় লেখা হয়, ‘…এই
সময়ে তাঁহার ”বাঙ্গালার ইতিহাস”, “জীবনচরিত” ও “ব�োধ�োদয়” প্রকাশিত হয় এবং
তৎপর বৎসর ৯০ টাকা বেতনে তিনি একজন
সংস্কৃ ত-কলেজের অধ্যাপকের কার্য্যে নিযু ক্ত হন।
দু ই বৎসরের মধ্যেই তিনি ১৫০ টাকা বেতনে
উক্ত কলেজের প্রিন্সিপাল হন। এই সময়ে
তিনি সংস্কৃ ত কলেজের শিক্ষা-প্রণালী-সংস্কারে
হস্তক্ষেপ করেন। …’ এখানে সংস্কৃ ত কলেজের
কথা উল্লিখিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেখানকার
পাঠ্যক্রমের সংস্কার করতে গিয়ে তিনি বিজ্ঞানের
অংশে যে আমূ ল সংস্কার আনেন তা আল�োচিত
নয়। বিজ্ঞানের দৃ ষ্টিভঙ্গী যাতে ছাত্রদের মধ্যে
ছড়িয়ে পড়ে তা নিশ্চিত করতে তিনি কাশীর
সংস্কৃ ত কলেজের প্রিন্সিপালের সু পারিশের বিরুদ্ধে
জেহাদ ঘ�োষণা করেছিলেন। তারও ক�োনও
উল্লেখ নেই। ব�োধ�োদয় যেভাবে বস্তুবাদী দৃ ষ্টিভঙ্গী
তুলে ধরেছিল তার ক�োনও বিশ্লেষণ ঠাঁই পায়
নি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সময়। আরও একটা পত্রিকা
থেকে উদ্ধৃ ত করা যাক। অনু সন্ধান পত্রিকায়
লেখা হয়, ‘…বাঙ্গালা ভাষার সংগঠনই বিদ্যাসাগর
মহাশয়ের প্রধান কীর্ত্তি। তাঁহার ‘প্রথমভাগ’
‘দ্বিতীয়ভাগ’ হইতে ‘সীতার বনবাস’ প্রভৃতি
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পুস্তকগুলিতে তাঁহার নাম চিরদিন স্বররণাক্ষরে
খ�োদিত থাকিবে। বিদ্যা-প্রচারের সহায়তার জন্য
বিদ্যাসাগর মহাশয় যে পরিশ্রম ও ব্য্যস্বীকার
করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর বলিবার নহে। তাঁহার
‘মেট্রপলিটান ইন্ষ্টিটিউসান’ নামক বিদ্যালয়টী
তাঁহার এক অক্ষয় কীর্ত্তি। বাঙ্গালীর তত্ত্বাবধানে
সু শৃঙ্খলায় ও বিশেষ গ�ৌরবের সহিত পরিচালিত
ইংরাজী স্কু ল এদেশে উহাই প্রথম। প্রথমে উহার
নামই ‘ট্রেনিং একাডেমি’ ছিল। …’ এখানেও
বিদ্যাসাগরের নানা কীর্তির কথা আল�োচিত
হলেও বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই তাঁর বিজ্ঞানের
প্রতি আগ্রহের। এভাবে বাংলা তথা ইংরেজিতে
প্রকাশিত অন্যান্য পত্রপত্রিকাতেও বিদ্যাসাগরের
দয়া, তেজ, কর্মোদ্যম, মাতৃপ্রীতি ইত্যাদি বিষয়ের
উল্লেখ পাওয়া যাবে। কিন্তু ক�োথাও বিজ্ঞানের
প্রসঙ্গে একটা কথাও উল্লেখ করা হয় নি। যেন
বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বিজ্ঞানের ক�োনও সম্পর্কই
ছিল না। এটা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রমাণিত
যে মানু ষ সংখ্যার আধিক্য দেখে প্রভাবিত হয়।
এত পত্রিকায় যদি বিদ্যাসাগরকে বিজ্ঞানের
সঙ্গে যু ক্ত না-করা-হয়ে-থাকে তাহলে ত�ো মহান
এই ব্যক্তির সঙ্গে বিজ্ঞানের ক�োনও য�োগ ছিল
না বলেই ধরে নিতে হবে! মেনে নিতেই হবে
যে এদেশে বিজ্ঞানভিত্তিক, বস্তুমুখী ভাবনাচিন্তা
প্রচলনের ক�োনও ইচ্ছে ছিল না বিদ্যাসাগরের!
আসল সত্যিটা কি তাই? নাকি ভারতের
ভাববাদী, ধর্মশাস্ত্রমুখী শিক্ষিত জনেরা বিজ্ঞানের
ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের আগ্রহ ও উদ্যোগ সহ্য
করতে পারেন নি? এমন নয় ত�ো যে নিজেদের
অধ্যাত্মবাদী সংস্কৃতির জন্য বিদ্যাসাগরের যাবতীয়
গুণাবলীকে চুরি করেছেন এই সব পত্রিকার
কলমচি বা তাঁদের পৃ ষ্ঠপ�োষকরা? আমরা জানার
চেষ্টা করি পরের কয়েকটা অনু চ্ছেদে।

নির্মাণের কাল

উনবিংশ শতকের তিরিশের দশকের ক�োন�ো এক
সময়। জায়গাটা কলকাতার সংস্কৃ ত কলেজ।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

শ্রেণীকক্ষে ন্যায়শাস্ত্র পড়াচ্ছেন জয়নারায়ণ
তর্কপঞ্চানন। আল�োচনার সময় তিনি ছাত্রদের
জানালেন যে এই শাস্ত্র অনু যায়ী বায়ু র ক�োন�ো
ওজন নেই। শুনেই হইহই করে উঠল কয়েকজন
ছাত্র, শিক্ষকের এই বর্ণনা তারা মেনে নিতে
নারাজ। দু ’ একজন উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করল
যে পশ্চিমের উন্নত দেশের বিজ্ঞানে আজ স্বীকার
করা হয়েছে যে বায়ু র ওজন আছে। একজন
উল্লেখ করল ইতালির বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলির
নাম, বলল বায়ু র ওজন নির্ণয় সম্পর্কে তাঁর
পরীক্ষার কথা। পড়াতে এসে ছাত্রদের কাছ থেকে
শেখার ইচ্ছে সাধারণভাবে থাকে না শিক্ষকদের।
কিন্তু এখানে ব্যতিক্রম হল, জয়নারায়ণ ছাত্রদের
বক্তব্য শুনে বিস্মিত হলেন এবং উৎসাহ দেখালেন
এ সম্পর্কে জানতে। পশ্চিমের দেশে বিজ্ঞানের
এই অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ চ�োখে পড়ল
সবার। এই ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে একজনের নাম
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, পরে তিনি বিদ্যাসাগর।
ব্রিটিশ আমলে কলকাতায় যেটুকু লেখাপড়ার
ব্যবস্থা ছিল তাতে দেশীয়দের পক্ষে সরাসরি
চিকিৎসক হওয়ার পথ ছিল না। ক�োম্পানির
কর্তারা দু ’ রকম পড়াশ�োনার বন্দোবস্ত
করেছিলেন। সংস্কৃ ত কলেজে পড়ান�ো হত
আয়ু র্বেদ আর ক্যালকাটা মাদ্রাসায় শেখান�ো হত
ইউনানি। সেনাবাহিনীতে আধা-চিকিৎসক বা
প্যারা-মেডিকেল পেশাদারদের সরবরাহ বাড়াতে
ইস্ট ইণ্ডিয়া ক�োম্পানি ১৮২২ সালে শুরু করলেন
‘স্কু ল অফ নেটিভ ডক্টরস’ নামে এক প্রতিষ্ঠান।
কিন্তু এখানে পড়াশ�োনা যা হল তা একেবারেই
সন্তোষজনক হয়ে দেখা দিল না কাজের ক্ষেত্রে।
১৮৩৩ সালে ক�োম্পানির নিয়�োগ করা এক কমিটি
খতিয়ে দেখল সব কিছু । তাদের সু পারিশ মেনে
১৮৩৪ সালের জানু য়ারি মাসে লর্ড উইলিয়াম
বেন্টিঙ্ক চিকিৎসা সংক্রান্ত পড়াশ�োনার সব

পাঠ্যক্রম বাতিলের নির্দেশ দিলেন। নতুন যে
সিদ্ধান্ত হল তাতে কলকাতা শহরে প্রতিষ্ঠিত
হবে এক স্বয়ংসম্পূ র্ণ মেডিকেল কলেজ। পরের
বছরের পয়লা জুন উনপঞ্চাশ জন ছাত্র নিয়ে শুরু
হল মেডিকেল কলেজের ক্লাস, আজ যেখানে কফি
হাউস সেখানে অবস্থিত এক বাড়িতে। কিছু দিন
পরেই অবশ্য বর্তমান মেডিকেল কলেজের
জায়গায় উঠে যায় এই প্রতিষ্ঠান। এই অবধি
ঠিকঠাক চলছিল সব কিছু কিন্তু সমস্যা দেখা দিল
শবদেহ ব্যবচ্ছেদ নিয়ে। নানারকম ছবি, চার্ট
নিয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিখছিল ছাত্ররা, হাড়গ�োড়
নিয়ে নাড়াচাড়া করার অভিজ্ঞতাও হচ্ছিল
তাদের। কিন্তু যতক্ষণ না নিজে হাতে একটা দেহ
ব্যবচ্ছেদ করছে ছাত্ররা ততক্ষণ সম্পূ র্ণ হবে না
তাদের জ্ঞান। এমনিতে এ কাজে ক�োন�ো সমস্যা
নেই কিন্তু হিন্দুধর্মের অনু শাসনের ভয়ে কেউই
এগ�োচ্ছেন না এই কাজ করতে। যে কেউ এগিয়ে
এলে অবশ্য প্রয়�োজন মিটবে না কারণ উচ্চ বর্ণের
হিন্দুর হাতে এই কাজ সমাধা হলে তবেই পাওয়া
যাবে মান্যতা। এর সঙ্গে আরও একটা প্রয়�োজন
মেটান�ো দরকার, শাস্ত্র ঘেঁটে ব্যবচ্ছেদের পক্ষে
যু ক্তি বের করে আনতে হবে। এই দু ট�ো কাজেই
পরিত্রাতা হয়ে এগিয়ে এলেন বৈদ্যবাটীর এক
ব্রাহ্মণ, সংস্কৃ ত কলেজে আয়ু র্বেদ শিখেছিলেন
যিনি, মধু সূদন গুপ্ত। মেডিকেল কলেজের দায়িত্বে
থাকা ডাক্তার গুডিভের তত্ত্বাবধানে ১৮৩৬ সালের
১০ই জানু য়ারি শব ব্যবচ্ছেদ করলেন মধু সূদন।
নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক এক পদক্ষেপ। এর পরে
ব্যবচ্ছেদের কাজ হাতেকলমে করার জন্য আর
ক�োন�ো মানসিক বাধা রইল না ছাত্রদের কাছে।
মধু সূদনের কাজকর্ম খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন
ঈশ্বরচন্দ্র কারণ নিজের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রাম
থেকে এসে ১৮২৯ সালে তিনি ভর্তি হন সংস্কৃ ত
কলেজে, লেখাপড়া শেষ করে বের�োন ১৮৪১

যে কেউ এগিয়ে
এলে অবশ্য
প্রয়�োজন
মিটবে না
কারণ উচ্চ
বর্ণের হিন্দুর
হাতে এই কাজ
সমাধা হলে
তবেই পাওয়া
যাবে মান্যতা
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সারস্বত

অন্যদিকে
অনতিদূরে
হিন্দু কলেজের
অধিকাংশ
ছাত্র ছিল ধনী
পরিবারের,
শ�ৌখিন
প�োশাকে
গাড়িঘ�োড়া
চড়ে তাদের
আগমন ঘটত
কলেজে।
ইংরেজি ভাষায়
শিক্ষা দেওয়ার
উপরে যেমন
জ�োর ছিল
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সালে।
‘বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ’ গ্রন্থে বিনয়
ঘ�োষ লিখেছেন, ‘১৮২৯ থেকে ১৮৪১ সাল
পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনকে নিঃসন্দেহে
আধু নিক বাংলার ঐতিহাসিক যু গসন্ধিক্ষণ বলা
যায়। …’ বিদ্যাসাগর সংস্কৃ ত কলেজে ভর্তি হন
১৮২৯ সালের জুন মাসে আর সেই বছরের
ডিসেম্বর মাসে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ
ও সহমরণের প্রথাকে অবৈধ বলে ঘ�োষণা
করেন। এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান
হিন্দুদের প্রভাবশালী অংশ। রাজা রাধাকান্ত
দেব, মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদু র, ভাবানীচরণ
মিত্র প্রমুখের উদ্যোগে ১৮৩০ সালের জানু য়ারি
মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘ধর্মসভা’। এই সভার প্রথম
সম্মেলনে বিদ্যাসাগরের অনেক শিক্ষক অংশগ্রহণ
করেন। এদিকে ১৮২৮ সালে রাজা রামম�োহন
রায়ের উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছে ‘ব্রাহ্মসমাজ’।
সেখানে সনাতন হিন্দু ধর্মের প�ৌত্তলিকতা আর
গ�োঁড়ামির বিরুদ্ধে আল�োচনা চলে, উপাসনা হয়
নিরাকার ব্রহ্মের। ফলে শহরের বুকে রক্ষণশীল
ও প্রগতিবাদী হিন্দুদের যু যুধান দু ট�ো শিবির হয়ে
দেখা দিল ধর্মসভা এবং ব্রাহ্মসমাজ। এমন যখন
পরিস্থিতি তখন, ১৮৩০ সালে, সস্ত্রীক কলকাতায়
এসে পৌঁছলেন পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ।
উদ্দেশ্য খ্রীষ্টধর্ম প্রচার। রামম�োহনের সাহায্যে
দু ট�ো ঘর ভাড়া নিয়ে তিনি স্থাপন করলেন
জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন। পরিস্থিতি
বিচার করে ঠিক করলেন যে দূ র ক�োন�ো গ্রামে
না গিয়ে কলকাতায় ধর্ম প্রচার করাই সঠিক
কাজ হবে। সেই অনু যায়ী হেদু য়ায় প্রথম বক্তৃ তা
দিলেন পাদ্রী হিল। প্রত্যাশা অনু যায়ী শ্রোতাদের
মধ্যে দেখা গেল হিন্দু কলেজের ছাত্রদের। সেই
দলে হেনরি ডির�োজিওর শিষ্যের দল অর্থাৎ ‘ইয়ং
বেঙ্গল’ উপস্থিত ছিল। এই নিয়ে আরেকটা ঝড়
উঠল সমাজে। অনেক অভিভাবক ধর্মান্তরের এই
চেষ্টা নিয়ে উদ্বিগ্ন হলেন, অন্য ক�োথাও না গিয়ে
অভিয�োগ জানালেন হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষের
কাছে। বাধ্য হয়ে এমন সভায় ছাত্রদের অংশগ্রহণ
নিষিদ্ধ করলেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। তার নিন্দায়
আবার সরব হল ইংরেজি ভাষার সংবাদপত্রগুল�ো।
সংস্কৃ ত কলেজে থেকে এসব দেখলেন বালক
ঈশ্বরচন্দ্র। এমনিতে হিন্দু কলেজের সঙ্গে তাঁর
প্রতিষ্ঠানের ফারাক ছিল বড় মাপের। সংস্কৃ ত
কলেজে পড়ার সু য�োগ পেতেন কেবল ব্রাহ্মণ ও
বৈশ্যরা কিন্তু যারা পড়তে আসত এখানে তাদের
মধ্যে অল্প কয়েকজন ছাড়া অবস্থাপন্ন পরিবারের
সদস্য ছিল না কেউ। এখানে পড়ান�োর বিষয় ছিল
মূ লতঃ সংস্কৃ ত, ইংরেজি ছিল ঐচ্ছিক এবং তা
আবার ঈশ্বরচন্দ্রের অধ্যয়নের সময়ই পুর�োপুরি
উঠিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে অনতিদূ রে হিন্দু
কলেজের অধিকাংশ ছাত্র ছিল ধনী পরিবারের,
শ�ৌখিন প�োশাকে গাড়িঘ�োড়া চড়ে তাদের আগমন
ঘটত কলেজে। ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার
উপরে যেমন জ�োর ছিল তেমনি পাশ্চাত্যের
জ্ঞানবিজ্ঞান শেখান�োর ঢালাও আয়�োজন ছিল

সেখানে। ছাত্রদের মধ্যে নিয়ম ভাঙ্গার আগ্রহ কিছু
কম ছিল না, ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যে সেটা একটা
প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছিল। জ্ঞানের দীপ্তি এবং
উচ্ছৃ ঙ্খলতার এই যু গপৎ প্রদর্শনী নিঃসন্দেহে দৃ ষ্টি
কেড়েছিল গ্রামের ছেলে ঈশ্বরচন্দ্রের।

শিক্ষকতার শুরু

ইতিহাস গড়ে দেয় মানু ষকে কিন্তু একই
ইতিহাসের প্রভাবে সব মানু ষের চারিত্রিক
পরিণতি কখনই এক রকমের হয় না। এমনকি
একই পরিবারেও সে প্রভাবের ফল হয় ভিন্ন
ভিন্ন। ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায়ের সন্তানদের মধ্যে
একজনই হলেন বিদ্যাসাগর, বাংলা তথা ভারতের
অনন্য সংস্কারক। কলেজের লেখাপড়ায় কৃতিত্বের
স্বাক্ষর রেখে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সংস্কৃ তজ্ঞ
পণ্ডিত, নিজের উদ্যোগে হিন্দি এবং ইংরেজি শিখে
পূ র্ণতা দিয়েছিলেন নিজের পাণ্ডিত্যে। ইউর�োপীয়
গণিত শেখার চেষ্টাও করেছিলেন তিনি।
শ�োভাবাজার রাজবাড়িতে বিদ্যাসাগর যেতেন
রাধাকান্ত দেবের নাতি আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং
দু ই জামাই অমৃ ত লাল মিত্র ও শ্রীনাথ ঘ�োষের
কাছে অঙ্ক শিখতে। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার
সু বল মিত্রের মতে গণিতে বিশেষ আগ্রহ পান নি
বিদ্যাসাগর আর তাই এক সময় ছেড়ে দিলেন
এর চর্চা। এর পরে অবশ্য ওই শ�োভাবাজার
রাজবাড়িতেই হিন্দু কলেজের ছাত্র আনন্দকৃষ্ণ
বসু র কাছে শেক্সপীয়ার চর্চা শুরু করেন তিনি।
এখানেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় অক্ষয়কুমার
দত্তের। আনন্দকৃষ্ণ বসু তত্ত্বব�োধিনী পত্রিকার
জন্য আসা লেখাপত্রের দেখভাল করতেন, তিনিই
একদিন অক্ষয়কুমারের একখানা লেখা পড়ে
শ�োনান বিদ্যাসাগরকে। সে লেখার কিছু পরিমার্জন
করেন বিদ্যাসাগর। এই সূ ত্রেই আলাপ হয়ে যায়
লেখকের সঙ্গে। আধু নিক বাংলা ভাষার ভিত্তি
রচনা করেছিলেন যে দু ’জন মহাশক্তিধর পুরুষ
তাঁদের আলাপ সম্পন্ন হয়েছিল এভাবেই।
বিদ্যাসাগরের প্রথম চাকরি ফ�োর্ট উইলিয়াম
কলেজে। ১৮৪১ সালের ডিসেম্বরে তিনি হেড
পণ্ডিত হিসাবে নিযু ক্ত হলেন মাসিক পঞ্চাশ
টাকা বেতনে। ১৮৪৬ সালে সংস্কৃ ত কলেজের
অ্যাসিস্ট্যন্ট সেক্রেটারির পদ খালি হল। সেই
সময়ের সেক্রেটারি রসময় দত্তের ইচ্ছায় এবং
এডুকেশন কাউন্সিলের সেক্রেটারি এফ জে
ম�োয়াটের অনু ম�োদনে বিদ্যাসাগর নিযু ক্ত হলেন
সংস্কৃ ত কলেজে। সংস্কৃ ত কলেজ তখন বিশৃ ঙ্খল,
নিজেদের ইচ্ছে অনু যায়ী কলেজে আসেন
অধিকাংশ শিক্ষক, অনেকে কলেজের মধ্যেই
ঘুম�োন এবং ছাত্ররাও এসবের পূ র্ণ সু য�োগ নিয়ে
ক্লাস থেকে পালায়। বিদ্যাসাগরের প্রথম কাজ হল
নিয়মের বাঁধনে সবাইকে বেঁধে ফেলা। নিজের দৃ ঢ়
চরিত্র অনু যায়ী সব রকম কটূ ক্তি অগ্রাহ্য করে এ
কাজে সফল হলেন তিনি। এর পর কিছু সংস্কার
আনলেন পড়াশ�োনার ক্ষেত্রে, সংস্কৃ ত ব্যাকরণের
পাঠ যাতে সহজ হয় ছাত্রদের কাছে তার ব্যবস্থা
করলেন, পরীক্ষার ব্যবস্থায় আনলেন রদবদল।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

এতে সু ফল পাওয়া গেল অবিলম্বে। কিন্তু তাঁর
জেদের কারণে নানা বিষয় নিয়ে রসময় দত্ত এবং
ম�োয়াটের সঙ্গে সঙ্ঘাত হল কিছু দিনের মধ্যে।
ফলে ইস্তফা দিলেন বিদ্যাসাগর। শ�োত চেষ্টাতেও
ফিরিয়ে আনা গেল না তাঁকে। এই পর্বে ছেদ
পড়ল এখানেই। বস্তুতপক্ষে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা
সংস্কারের ক্ষেত্রে এই পর্ব ততটা গুরুত্বপূ র্ণ নয়
যতটা অর্থপূ র্ণ এর পরের পর্ব।
১৮৪৯ অবধি তিনি আর ক�োন�ো চাকরি নেন
নি। সে বছরের মার্চে দু র্গাচরণ ব্যানার্জি ফ�োর্ট
উইলিয়াম কলেজের হেড রাইটারের চাকরি
ছাড়লে সে পদ খালি হয়। এ পদে দু র্গাচরণের
নিয়�োগ ঘটেছিল বিদ্যাসাগরের সহায়তার ফলেই।
যাই হ�োক, খালি পদে বিদ্যাসাগরকে নিযু ক্ত করল
কলেজ কর্তৃপক্ষ। এই সময়েই বিদ্যাসাগরের
সু য�োগ হয় জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথু নের সান্নিধ্যে
আসার। মেয়েদের জন্য স্কু ল খুলেছিলেন এই
ব্রিটিশ প্রশাসক। পঁচিশ জন দেশীয় ছাত্রী
নিয়ে শুরু করা এই স্কুলের নাম প্রথমে ছিল
‘হিন্দু গার্লস স্কু ল’, পরে সেটাই পরিণত হয়
বেথু ন স্কুলে। পরবর্তীকালে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে
বিদ্যাসাগরের যে উদ্যোগ সেক্ষেত্রে এই পরিচয়
এবং বন্ধু ত্ব এক বড় সহায়ক উপাদান হয়ে ওঠে।
তবে ফ�োর্ট উইলিয়ামের এই পর্ব ছিল নেহাৎই
সীমিত।

সঙ্ঘাত ও সংস্কার

১৯৫০ সালের ৯ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর মাসিক
নব্বই টাকা মাস মাইনেতে সংস্কৃ ত কলেজে য�োগ
দিলেন সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে (Professor
of Belles-lettres). সেটা এমন একটা সময়
যখন কলেজ বন্ধ করে দিতে হবে এমন আশঙ্কায়
ভুগছেন কর্তৃপক্ষ। ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহ বাড়ছে
চারদিকে, সংস্কৃ ত শেখা ছাত্রদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল
নয় একেবারেই। তাই ধু ঁকছে সংস্কৃ ত কলেজ।
বিদ্যাসাগরকে দায়িত্ব দেওয়া হল সব দিক
সমীক্ষা করে উপযু ক্ত সু পারিশ তৈরি করার।
এরই ফলশ্রুতিতে মাত্র সাত দিনে বিদ্যাসাগর
যে প্রতিবেদন তৈরি করেন তা যেমন ছিল দীর্ঘ
তেমনি প্রয়�োজনীয় খুঁটিনাটিতে পূ র্ণ। ব্যাকরণের
আল�োচনা করতে গিয়ে তিনি লেখেন, ব্যোপদেবের
লেখা মুগ্ধব�োধ বাড়াবাড়ি রকমের সংক্ষিপ্ত এবং
ছাত্রদের ব�োঝার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। বিদ্যাসাগর
অসঙ্কোচে লেখেন যে সংস্কৃ ত এমনিতেই কঠিন
একটা বিষয়, তার ওপর এমন একটা বই থেকে
সে ভাষার খুঁটিনাটি আয়ত্ত করতে গেলে অসফল
হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সাহিত্যের পাঠ ক�োন
ক�োন বই থেকে নেওয়া হবে তার সু পারিশ করতে
গিয়ে তখনকার সময়ে পাঠ্য সব বইয়ের বিস্তারিত
বিশ্লেষণ করেন যা সত্যিই দু র্লভ। সম্ভবতঃ
ইংরেজ প্রশাসকদের ব�োঝার খাতিরেই এতটা
পরিশ্রম করেছিলেন বিদ্যাসাগর। এই আল�োচনার
এক জায়গায় যেমন তিনি আনেন বাণভট্ট রচিত
কাদম্বরী বইটি। লেখেন, একে উপন্যাস বা
একটা মহাকাব্য বলা যেতে পারে। সংস্কৃ ত ভাষার

মহামূ ল্যবান সম্পদ এই গ্রন্থ। এর দু ট�ো খণ্ডের
প্রথমটা রচনা করে যেতে পেরেছিলেন বাণভট্ট,
তার পরে জীবিত ছিলেন না তিনি। দ্বিতীয়
খণ্ড রচিত হয় তাঁর পুত্রের হাতে, মানের দিক
থেকে এই খণ্ড অনেক খাট�ো। তবে সাহিত্যের
প্টহক্রমে খুব বেশি রদবদলের সু পারিশ করেন
নি বিদ্যাসাগর, কয়েকটা বইয়ের পাঠের শ্রেণী
অদলবদল করার সু পারিশ করেন তিনি।
গণিতের ক্ষেত্রে আমূ ল বদলের সু পারিশ ছিল
তাঁর। ভাস্করাচার্যের রচিত লীলাবতী ও বীজগণিত
এই বই দু ট�ো পড়তে হত ছাত্রদের। দু ট�ো
বইয়েরই তুমুল সমাল�োচনা করলেন বিদ্যাসাগর।
লিখলেন, সমস্তরের ইংরেজি পাঠ্যবইতে যা থাকে
তার খুব সামান্য অংশ পাওয়া যায় এই দু ট�ো
বইতে। উদাহরণের সংখ্যা অত্যন্ত কম, সূ ত্রগুল�ো
অহেতুক কঠিন করে পদ্যে লেখা। ফলে চার বছর
পড়েও ঠিকমত এর মর্মার্থ উদ্ধার করে উঠতে
পারে না ছাত্ররা। এর বদলে বাংলায় পাটীগণিত,
বীজগণিত এবং জ্যামিতি বিস্তারিতভাবে পড়ান�োর
সু পারিশ করেন বিদ্যাসাগর। এর পরে ছাত্রদের
পক্ষে ভাস্করাচার্যের বই দু ট�ো ব�োঝা সম্ভব হবে
বলে জানান তিনি। একইসঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের
কিছু পাঠও ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট করার কথা
বলেন। উইলিয়াম হার্শেলের লেখা জ্যোতির্বিদ্যার
বই সরাসরি ইংরেজি থেকে পড়লে সবথেকে
ভাল�ো হত, একথা মেনে নিয়েও ছাত্রদের সু বিধের
জন্য তিনি এই বইয়ের বাংলা অনু বাদের উপর
জ�োর দেন। খেয়াল রাখা দরকার যে এইভাবে
বিদ্যাসাগর তাঁর প্রত্যেক সু পারিশের সঙ্গে বাংলায়
নতুন বই তৈরি করার উপর জ�োর দিচ্ছিলেন।
সাহিত্য এবং অলঙ্কার শ্রেণীর ছাত্ররাই শুধু
গণিতের পাঠ নিচ্ছিল। বিদ্যসাগর বলেন বাকি
ছাত্রদের অর্থাৎ স্মৃতি ও ন্যায় শ্রেণীর ছাত্রদেরও
গণিত শিখতে হবে। এই অবধি ছিল জুনিয়র
বিভাগের আল�োচনা। সিনিয়র বিভাগের জন্যও
তিনি বাংলা ভাষায় লেখাপড়া করার উপর জ�োর
দেন। এতে ব�োঝা এবং আত্মীকরণের ব্যাপারটা
অনেক সহজ হবে বলে জানান তিনি। সিনিয়র
বিভাগের জন্যও গণিতের বিভিন্ন শাখার উপয�োগী
বাংলা বই তৈরির আবেদন জানান বিদ্যাসাগর।
সিনিয়র বিভাগে ন্যায়শাস্ত্র পড়ান�োর ক্ষেত্রে
খুব বড় একটা পরিবর্তনের সু পারিশ করেন
বিদ্যাসাগর। এই অংশটা ভাল�ো করে না বুঝলে
বিদ্যাসাগরের বহুমুখী ভাবনা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে
ভারসাম্য রক্ষার প্রয়াসকে ব�োঝা সম্ভব হবে না।
তিনি এই বিভাগের নাম ‘ন্যায়’ থেকে বদলে
দর্শন বা Philosophy করার সু পারিশ করেন।
যে সব বই পড়ান�ো হচ্ছিল এখানে সেগুল�োর
সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা করে তিনি জানান যে বেশ কিছু
বই বাদ দেওয়া উচিত, বিশেষ করে যেগুল�োর
মধ্যে ধর্মীয় আচারের খুঁটিনাটি বিবৃ ত রয়েছে।
এর বদলে আরও চারটে বই য�োগ করার কথা
বলেন তিনি – সাংখ্যপ্রবচন, পতঞ্জলসূ ত্র, পঞ্চদশী
ও সর্বসারসংগ্রহ। পনের�ো বছর ধরে একজন
ছাত্রকে অধ্যয়ন করতে হত সংস্কৃ ত কলেজে।

সিনিয়র
বিভাগের
জন্যও তিনি
বাংলা ভাষায়
লেখাপড়া
করার
উপর জ�োর
দেন। এতে
ব�োঝা এবং
আত্মীকরণের
ব্যাপারটা
অনেক সহজ
হবে বলে
জানান তিনি
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সংস্কৃত কলেজকে
গড়ে ত�োলার জন্য
যখন আপ্রাণ
চেষ্টা করে যাচ্ছেন
বিদ্যাসাগর তখন,
১৮৫৩ সালের
মাঝামাঝি, কাশীর
সংস্কৃত কলেজের
অধ্যক্ষ ডক্টর
জেমস রবার্ট
ব্যালান্টাইন এলেন
কলকাতায়
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বিদ্যাসাগর জ�োর দিয়ে বলেন যে এই দীর্ঘ
সময়ের মধ্যে ভারতে প্রচলিত সব ধরণের
দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ছাত্রদের জন্য
আবশ্যিক।
এডুকেশন কাউন্সিল অত্যন্ত আনন্দের
সঙ্গে এই প্রতিবেদন গ্রহণ করেন। সংস্কৃ ত
কলেজ সম্পর্কে একটা নতুন আশার
সঞ্চার হয় কর্তৃপক্ষের মনে। বিদ্যাসাগর
চেয়েছিলেন যে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা
প্রত্যেকটা বই তিনি নিজে তৈরি করে
প্রকাশ করবেন। অপেক্ষা ছিল কর্তৃপক্ষের
অনু মতির, সেটা আসতেই তিনি একটার
পর একটা বই প্রকাশ শুরু করলেন।
এর পরই কয়েকটা উল্লেখয�োগ্য পরিবর্তন
ঘটল কলেজে। বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্তের
উপর কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত আস্থা দেখে
সেক্রেটারি রসময় দত্ত পদত্যাগ করলেন।
এর পর সেক্রেটারি ও অ্যাসিস্ট্যান্ট
সেক্রেটারি, এই দু ট�ো পদ তুলে দিয়ে সৃ ষ্টি
করা হল প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষের পদ।
সেখানে মাসিক ১৫০ টাকা মাইনেতে নিযু ক্ত
হলেন বিদ্যাসাগর। কলেজ পরিচালনার
সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে বিদ্যাসাগর মন
দিলেন শিক্ষা সংস্কারে। শৃ ঙ্খলা আনলেন
উপস্থিতিতে, হাত দিয়ে বা বেত দিয়ে
ছাত্রদের মারার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি
করলেন। তাঁর কাছে ক�োন�ো ছাত্র বিশেষ
ক�োন�ো আর্জি নিয়ে এলে তিনি অত্যন্ত
স্নেহের সঙ্গে তা বিচার করে দেখতেন।

কলেজ শেষ হওয়ার পরে প্রয়�োজনে তাদের পড়া
দেখিয়ে দিতেন, প্রয়�োজনে খালি পেটে থাকা
ছাত্রের জন্য খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতেন।
কিন্তু পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের বাইরে যে বড় সংস্কার
তিনি করেছিলেন তা হল সব বর্ণের ছাত্রদের জন্য
কলেজের দরজা খুলে দেওয়া।

ব্যালান্টাইন বিতর্ক

সংস্কৃ ত কলেজকে গড়ে ত�োলার জন্য যখন আপ্রাণ
চেষ্টা করে যাচ্ছেন বিদ্যাসাগর তখন, ১৮৫৩
সালের মাঝামাঝি, কাশীর সংস্কৃ ত কলেজের
অধ্যক্ষ ডক্টর জেমস রবার্ট ব্যালান্টাইন এলেন
কলকাতায়। এডুকেশন কাউন্সিলের আমন্ত্রণে তিনি
কলকাতার সংস্কৃ ত কলেজ পরিদর্শন করলেন,
তাঁর সঙ্গে আলাপ হল বিদ্যাসাগরের। স্কটল্যাণ্ডের
এই সাহেব সংস্কৃতে সু পণ্ডিত, প্রাচ্যের ভাববাদী
দর্শনকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন এবং এভাবেই
প্রাচ্যবাদী বা Orientalist বলে পরিচিত। ১৮৪৫
সাল থেকে তিনি কাশীর সংস্কৃ ত কলেজের
অধ্যক্ষের পদ পদে রয়েছেন। তিনি কলকাতার
সংস্কৃ ত কলেজ ঘুরে দেখে একটা প্রতিবেদন
রচনা করলেন, এডুকেশন কাউন্সিল সেটা পাঠিয়ে
দিলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। ব্যালান্টাইনের
প্রতিবেদন দেখে বিদ্যাসাগর বুঝতে পারলেন যে
স্কটল্যাণ্ডের সাহেব তাঁর কলেজকে ফের অন্ধকার
যু গে নিমজ্জিত করাতে যাচ্ছেন। ব্যালান্টাইন তাঁর
কাজের মধ্যে দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন যে প্রাচ্য
এবং পাশ্চাত্যের অনু মানভিত্তিক দর্শন-চিন্তায়
প্রচুর সাদৃ শ্য রয়েছে। নিজের প্রতিবেদনে তিনি

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

লেখেন যে এতটা ভ�ৌগ�োলিক দূ রত্বে থেকেও বিশপ বার্কলের অনু মানের সঙ্গে
ভারতের দার্শনিকদের চিন্তার মিল বুঝিয়ে দেয় যে দু ট�ো ধারার দর্শন আসলে
সত্যের অভিমুখে নিয়ে যায়। এই ভাবনা থেকেই তিনি কলকাতার কলেজে
বার্কলের Inquiry পড়ান�োর সু পারিশ করেন। এর উত্তরে বিদ্যাসাগর যেটা
লেখেন তা ইংরেজিতেই উদ্ধৃ ত করা যেতে পারেঃ
‘With regard to Bishop Berkeley’s Inquiry, I beg to remark
that the introduction of it as a class-book would beget more
mischief than advantage. For certain reasons, which it is
needless to state here, we are obliged to continue the teaching of the Vedanta and Sankhya in the Sanscrit College. That
the Vedanta and Sankhya are false systems of philosophy are
no more is no more a matter of dispute. …’
স্পষ্ট ভাষায় বিদ্যাসাগর বলেন যে এই ভ্রান্ত দর্শনগুল�ো গ�োঁড়া হিন্দুদের কাছে
সম্ভ্রমের বস্তু। তাই কলকাতার সংস্কৃ ত কলেজে দর্শন পড়ান�োর সময় উপযু ক্ত
ব্যবস্থা নিয়ে এগুল�োকে খণ্ডন করার পথ দেখাতে হয় ছাত্রদের। বার্কলে এই
ভ্রান্ত দর্শনের সিদ্ধান্তের অনু রূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন আর তাই সে বই
পড়ান�োর ক�োন�ো কারণ থাকতে পারে না। ব্যালান্টাইন নিজের লেখা কিছু
বই পাঠ্যক্রমে ঢ�োকাতে চেয়েছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ন্যায়শাস্ত্রের
কাঠাম�ো মেনে লেখা Synopsis of Sciences. ক�োন�ো দ্বিধা না রেখে সেগুল�ো
বাতিল করেন বিদ্যাসাগর। কাশীর কলেজের অধ্যক্ষ তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্রের
ধারা এখানে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ইংরেজি ভাষায় ইউর�োপীয় ভাষায়
জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। প্রতিবেদনে তিনি লিখেছিলেন
যে সংস্কৃ ত আর ইংরেজি, এই দু ট�ো ভাষার মাধ্যমে যথাক্রমে প্রাচ্য আর
পাশ্চাত্যের দর্শন পড়লে ছাত্রদের মনে হবে সত্য ব�োধহয় দু ’ রকম।
বিদ্যাসাগর লেখেনঃ
‘To believe that ‘truth is double’ is but the effect of an imperfect perception of truth itself – an effect which I am sure
to see removed by the improved courses of studies we have
adopted at this institution. …’
এভাবে ব্যালান্টাইনের প্রত্যেকটা প্রস্তাবের জবাবে কড়া বিবৃ তি দেন
বিদ্যাসাগর। তথাকথিত শিক্ষিত ভারতীয়দের গ�োঁড়ামি সম্পর্কে মন্তব্য করতে
গিয়ে বিদ্যাসাগর এক ঐতিহাসিক কাহিনীর উল্লেখ করেন। মুসলমানরা
আলেকজান্দ্রিয়া দখল করার পর সেখানকার বিখ্যাত গ্রন্থাগার নিয়ে কী করা
হবে তা নিয়ে চিন্তায় পড়েন সেনাধ্যক্ষ আমরু। খলিফা ওমরকে জিজ্ঞাসা
করায় তিনি এক অদ্ভূ ত উত্তর দেন। বলেন, আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারে রাখা
বইগুল�ো হয় ক�োরাণের সঙ্গে সঙ্গতিপূ র্ণ আর নয়ত ক�োরাণের বিপক্ষে। যদি
সঙ্গতিপূ র্ণ হয় তবে সেগুল�োর বিশেষ প্রয়�োজন নেই। ওই সব বই ছাড়াই
ক�োরাণ স্বয়ংসম্পূ র্ণ। আর যদি ক�োরাণের বিপক্ষে যায় এই সব বই তবে
সেগুল�ো ক্ষতিকারক। সু তরাং দু ’ দিক থেকে ভেবে দেখলে বইগুল�ো নষ্ট
করে ফেলা দরকার। এই কাহিনী বর্ণনা করে বিদ্যাসাগর বলেন যে এদেশের
শিক্ষিত হিন্দুদের গ�োঁড়ামি আরব মুসলমানদের গ�োঁড়ামি থেকে ক�োন�ো অংশে
কম নয়। তাঁরা মনে করেন যে সর্বজ্ঞানী ঋষিরা তাঁদের শাস্ত্র নির্মাণ করেছেন
আর তাই সেগুল�ো অভ্রান্ত। ইউর�োপীয় বিজ্ঞানে্র চর্চায় ক�োন�ো নতুন সত্য
আবিষ্কৃ ত হয়েছে বলে জানালে তাঁরা হেসে উঠে সেগুল�োকে বিদ্রূপ করেন।
ভারতে বিশেষ করে কলকাতার অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর বলেন, যদি
বিজ্ঞানে আবিষ্কৃ ত নতুন ক�োন�ো সত্যের ক�োন�ো ক্ষীণ আভাস তাঁদের শাস্ত্রে
থেকে থাকে তবে সেটাকেই বড় করে তুলে শাস্ত্রে বিশ্বাসকে জ�োরদার করেন
তাঁরা, বাতিল করেন নতুন বৈজ্ঞানিক সত্যকে।
তাঁর এই জবাব আমাদের শিক্ষার ইতিহাসে কতটা গুরুত্বপূ র্ণ তা ব�োঝাতে
বিদ্যাসাগরের অন্যতম জীবনীকার ইন্দ্র মিত্র উদ্ধৃ ত করেছেন প্রমথনাথ
বিশীকে। সে উদ্ধৃতির সামান্য অংশ আমরা ব্যবহার করতে পারি এখানেঃ
‘… আমার ত�ো মনে হয়, প্রকাশ্যে বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন ঘ�োষণা করাই
দু ঃসাহসী বিদ্যাসাগরের দু ঃসাহসিকতম কার্য, তুলনায় বিধবাবিবাহ-সমর্থন
বা বহুবিবাহ-প্রতিকূলতা নিতান্ত ছেলেখেলা; ঐ এক উক্তির দ্বারা ভারতের
বহুযু গসঞ্চিত সংস্কার ও অহম্মন্যতার মূ লে আঘাত করিয়াছেন।’
ডিসেম্বর ২০২১
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সারস্বত

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত
কলেজে পড়ার
সময় জ্যোতির্বিদ্যার
সাধারণ পাঠ
নিয়েছিলেন। তিনি
বুঝেছিলেন যে
নিরয়ন বর্ষের রীতি
ত্যাগ করা উচিত
আমাদের। এর ফলে
বছরের দিনের সঙ্গে
ঋতু র মিল থাকে
না। আগে দেশের
অন্যান্য অনেক
অংশের সঙ্গে মিল
রেখে বাংলাতে চৈত্র
ও বৈশাখ মাসকে
বসন্ত ঋতু বলে
ধরা হত। আসলে
জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক
নিয়ম অনুযায়ী
সূর্যের দক্ষিণায়ন
শেষ হয় ২২শে
ডিসেম্বর
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এর পরেও অবশ্য কাউন্সিল কিছু টা কড়া
সু রে বিদ্যাসাগরকে জানিয়েছিল যে তাঁর
সঙ্গে ব্যালান্টাইনের সহয�োগিতা তাদের
কাছে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আবারও বিদ্যাসাগর
স্বমূ র্তি ধারণ করে জানান যে তিনি নিজের
স্বাধীন সিদ্ধান্ত অনু যায়ী কাজ করতে
চান। এর ফলে আপ�োষ করতে বাধ্য হয়
কাউন্সিল, বিদ্যাসাগর সংস্কৃ ত কলেজের
জন্য আরও বিস্তৃ ত নিয়মাবলী রচনা করলেন
১৮৫৩ সালের নভেম্বরে। ইংরেজি হয়ে
উঠল অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়, অঙ্কও শেখান�ো
হতে লাগল ইংরেজিতে। ছাত্রসংখ্যা বাড়তে
লাগল কলেজে, বিদ্যাসাগরের মর্যাদা গেল
বেড়ে, মাইনে বেড়ে হল তিনশ�ো টাকা।

বই লিখেছেন বিদ্যাসাগর

সংস্কৃ ত কলেজের শিক্ষা সংস্কারের জন্য
যে প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর
তাতে ছিল বাংলায় নতুন বই লেখা।
সেগুল�ো নিজেই লেখার অনু মতি চেয়েছিলেন
তিনি, পেয়েওছিলেন। বই সঙ্কলনের সময়
বিদ্যাসাগরের প্রধান লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের
জন্য সহজব�োধ্য ভাষায় বিষয়বস্তু পরিবেশন
করা। একইসঙ্গে খেয়াল রাখা দরকার যে
মলাটের মধ্যে থাকা বিষয় যেন ছাত্রদের
কাছে আকর্ষণীয় হয়। আমাদের আল�োচনার
পক্ষে প্রাসঙ্গিক দু ’ একটা বইয়ের আল�োচনা
করা যেতে পারে এখানে।
নানা কারণে বিদ্যাসাগরের লেখা
‘জীবনচরিত’ অত্যন্ত গুরুত্বপূ র্ণ একটা বই।
‘Chamber’s Exemplary Biography’
থেকে অনু বাদ করেন বিদ্যাসাগর। সময়ের
অভাবে মাত্র ন’জন মহাপুরুষের জীবনকথা
সঙ্কলন করা সম্ভব হয় তাঁর পক্ষে। এই
ন’জন হলেন ক�োপার্নিকাস,গ্যালিলিও,
নিউটন, হার্শেল, গ্রোশস, ডুবাল, জেনকিন্স
এবং জ�োন্স। এঁরা প্রত্যেকেই বিদেশী এবং
প্রত্যেকেই বিজ্ঞানী, ফলে তাঁদের কথা
বলতে গেলে ইংরেজিতে লেখা বৈজ্ঞানিক
পরিভাষার বাংলা তর্জমা করতে হবে।
ভূ মিকায় বা ‘প্রথম বারের বিজ্ঞাপন’-এ
বিদ্যাসাগর লিখলেনঃ
‘ইউর�োপীয় পদার্থবিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা
সংক্রান্ত অনেক কথার বাংলা ভাষায়
অসঙ্গতি আছে; ঐ অসঙ্গতি পূ রণার্থে ক�োন
ক�োন স্থানে দু রূহ সংস্কৃ ত শব্দ প্রয়�োগ ও
স্থল বিশেষে তত্তৎ কথার অর্থ ও তাৎপর্য
পর্য্যাল�োচনা করিয়া তৎপ্রতিরূপ নূ তন শব্দ
সঙ্কলন করিতে হইয়াছে; …’
বইয়ের শেষে চুয়াত্তরটা বাংলা বৈজ্ঞানিক
পরিভাষা সঙ্কলন করেন বিদ্যাসাগর।
এ নিঃসন্দেহে এক সম্পদ। প্রকৃতি,
পাটীগণিত, পর্যবেক্ষণ, পরিপ্রেক্ষিত,
ধাতুবিদ্যা, আবিষ্ক্রিয়া, ছায়াপথ, দূ রবীক্ষণ
ইত্যাদি পরিভাষা এখানেই সঙ্কলন

করেছিলেন তিনি। আজও এই পরিভাষা ব্যবহার
করে চলেছি আমরা। পরিভাষা প্রচলনের
পাশাপাশি এই বইয়ের আর একটা সম্পদ তার
নির্মোহ, সংস্কারমুক্ত বিবরণ। এই বইতে ক�োথাও
ক�োন�ো অল�ৌকিক শক্তির জয়গান নেই, রয়েছে
বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে ধাপে-ধাপে মানু ষের বলীয়ান
হয়ে ওঠার কাহিনী।
এমন বিজ্ঞানমুখী মন�োভাব, সমাজের মন�োবৃ ত্তি
সংস্কারের এমন ভঙ্গী নিজের প্রত্যেকটা বইয়ের
মধ্যে ধরে রেখেছিলেন বিদ্যাসাগর। এ ব্যাপারে
একটা ব্যতিক্রমী উদাহরণ আমাদের জানিয়ে
গিয়েছেন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। পৃ থিবীর গতি
তিন ধরণের। প্রথমটা হল পৃ থিবীর নিজের
অক্ষের চারপাশে আহ্নিক গতি যার ফলে দিনরাত হয়। দ্বিতীয়টা হল সূ র্যের চারদিকে বার্ষিক
গতি যার ফলে ঋতুবদল হয়, বছর সম্পূ র্ণ হয়।
তৃতীয় একটা গতির কথা কমই জানি আমরা,
এটা লাট্টুর গতির মত, এখানে পৃ থিবীর অক্ষ
একটা পাক সম্পূ র্ণ করে ২৫,৮০০ বছরে। এর
ফলে বছরের যে মাপ তা সামান্য কমে যায়
কারণ ঘূ র্ণায়মান অক্ষের কারণে ক�োন�ো একটা
অবস্থানে ফের পৃ থিবী হাজির হয় ঐ ২৫,৮০০
ভাগের এক ভাগ কম সময়ে। এটাই সঠিক মাপ।
এই তৃতীয় গতিকে বলে অয়ন গতি। একে ধরে
নিয়ে বছরের দৈর্ঘ্য গণনা করলে সে বছরকে
বলা হয় সায়ন বর্ষ। এটাই সঠিক গণনা। অয়ন
গতিকে হিসাবের মধ্যে না এনে গণনা করলে
সে বছরকে বলা হবে নিরয়ন বর্ষ। ভুল হলেও
আমাদের হিন্দু জ্যোতির্বিদরা নিরয়ন বর্ষের মান
ধরেই চলতেন কিন্তু দেশের বেশ কিছু পণ্ডিত
এই ভুলটা সরাতে আগ্রহী ছিলেন। বিদ্যাসাগর
সংস্কৃ ত কলেজে পড়ার সময় জ্যোতির্বিদ্যার
সাধারণ পাঠ নিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে
নিরয়ন বর্ষের রীতি ত্যাগ করা উচিত আমাদের।
এর ফলে বছরের দিনের সঙ্গে ঋতুর মিল থাকে
না। আগে দেশের অন্যান্য অনেক অংশের সঙ্গে
মিল রেখে বাংলাতে চৈত্র ও বৈশাখ মাসকে বসন্ত
ঋতু বলে ধরা হত। আসলে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক
নিয়ম অনু যায়ী সূ র্যের দক্ষিণায়ন শেষ হয় ২২শে
ডিসেম্বর। সূ র্য সেদিন মকর রাশিতে প্রবেশ করে
বলে একে মকর সংক্রান্তিও বলা হয়। সেদিনই
উত্তর গ�োলার্ধে শীত ঋতুর শুরু বলে ধরা হয়।
কিন্তু এদেশে নিরয়ন রীতি মেনে পঞ্জিকাকারেরা
মার্চের ১৪ তারিখকে মকর সংক্রান্তির দিন বলে
ধরেন। তাই শীত ঋতুর আরম্ভ পিছিয়ে যায়
তেইশ দিন। ফলে বসন্ত আসে আরও পরে, চৈত্র
ও বৈশাখে। কিন্তু ১৮৫০ থেকে বিদ্যাসাগর যে
সব পাঠ্যপুস্তকের প্রচলন করেন তাতে তিনি বসন্ত
ঋতুর সময়কে এক মাস এগিয়ে এনে ফাল্গুন আর
চৈত্রকে বসন্ত ঋতুর অধীন বলে লিপিবদ্ধ করেন।
এতে তিনি সাত দিন বেশি এগিয়ে এলেও ভুলের
পরিমাণ অনেকটাই কমে যায়। আমরা এখনও
বিদ্যাসাগরের প্রচলন করা সেই রীতি মেনে
চলছি।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

তৃতীয় কথা

গান্ধির পরিবেশ
ভাবনার
প্রাসঙ্গিকতা
ড: প্রতীক ঘোষ

সমগ্র বিশ্বের কাছে আমাদের জাতির

জনক মহাত্মা গান্ধী যেমন একজন অসাধারণ
রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং ভাবতবর্ষের স্বাধীনতা
আন্দোলনের একজন অন্যতম কান্ডারী হিসেবে
সু পরিচিত, আবার তেমনই একটি সর্বমঙ্গলময়
সমাজ গঠনে তাঁর আদর্শ ও দর্শনের সু পরিকল্পিত
চিন্তা-ভাবনাও তাঁকে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে
মহামানবে পরিণত করেছে। অর্থাৎ তিনি ছিলেন
সর্বজনবিদিত একজন মানবতাবাদী ও মানু ষের
সার্বিক কল্যাণে সমগ্র বিশ্বময় এক শান্তি ও

হিংসা-বিদ্বেষহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নিয়োজিত
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাচে এক পথ প্রদর্শক। তবে
খুম কম মানু ষই জানেন যে এই মানু ষটিই ছিলেন
একজন পরিবেশবাদী। এর কারণ হিসেবে
বলা যেতে পারে গান্ধীজির জীবদ্দশায় হয়তো
পরিবেশগত অবক্ষয় বর্তমান সময়ের মতো তেটা
প্রকটতার আকার ধারণ করেনি। অধিকাংশ
ক্ষেত্রেই গান্ধী পরবর্তী যু গে পরিবেশগত নানান
সমস্যা ক্রশ জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ
করেছে এবং সাম্প্রতিক কালে মনু ষ্য জাতির
ডিসেম্বর ২০২১
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নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষাতেই পরিবেশের ক্রমাগত
স্বাস্থ্যহানিকর ঘটনাগুলির প্রতি আমাদের উদ্বেগ
অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমরা গ্রহণ করতে বাধ্য
হয়েছি। তবে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা
কিন্তু এমন মানু ষদেরও সন্ধান পাই, যাঁরা কিন্তু
নানাভাবে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে পাশ্চাত্যের
শিল্প বিপ্লব অনু সরম করার জন্য মনু ষ্য জাতি
যে ধরনের বিকাশের পথ অনু সরণ করে করছে
তা ক্রমান্বয়ে মানু ষের আশ্রয়স্থল প্রকৃতি ও
পরিবেশের অবক্ষয়ের চরম বিপদের বার্তাকেই
সু দৃঢ় করছে।পরিবেশের এমনই অবক্ষয়ের প্রতি
সন্ধিহান ও সচেতন এরকমই একটি পরিচয়
প্রকাশকারী মানু ষ ছিলেন গান্ধীজি।
শিল্প বিপ্লবের কালকে অতিক্রম করে বতর্মান
মানব সভ্যতা বিপ্লব সংগঠনের মুখে এসে
দাঁড়িয়েছে। উন্নত দেশগুলির দাবী তারা
ইতিমধ্যেই এটি সাধন করেছে এবং উন্নতিশীল
দেশগুলি এটিকে তাদের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার অন্যতম
লক্ষ্য বলে ধার্য করেছে। জীবন-যাত্রার চরম ও
সকল রকম স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা আনাই এর মূ ল
উদ্দেশ্য বলে মনে হয়, যদিও অর্থনৈতিকভাবে

42

n

ডিসেম্বর ২০২১

অনু ন্নত দেশগুলি দারিদ্র্য-দূ রীকরণে এটিকে
অন্যতম বিকল্প হিসাবেও মেনে নিয়েছে। কিন্তু
এটি সাধন করতে গিয়ে যে বিপজ্জনক দু টি
সমস্যা সারা পৃ থিবী জুড়ে আমরা স্পষ্টি করে
ফেলেছি তা আমরা অনেকেই বুঝতে পারিনি।
এই সমস্যা দু টির একটি হল প্রাকৃতিক সম্পদের
ক্রমান্বয়ে হ্রাসপ্রাপ্তি ও দ্বিতীয়টি প্রাকৃতিক
ভারসাম্যহীনতা ও দূ ষণ। আর পরিবেশ দূ ষণের
মাত্রা এমন বেড়েছে যে মাত্র সামান্য একটি
উদাহরণই আমাদের যথেষ্ট আতঙ্কিত করবে।
‘শিউডোরূপ’ (Pseudorupp) নামে একটি
রোগ শিল্পোন্নত দেশে খুবই দেখে গেছে যাতে
শ্বাসরোধের ফলে কমবয়সী ছেলেমেয়েরা মৃ ত্যু
মুখে পতিত হচ্চে।
বর্তমান পরিবেশের ক্রমাগত অবক্ষয়ের দিকে
আমরা যদি দৃ ষ্টিনিক্ষেপ করি, তাহলে আমরা
দেখতে পাই ওজোন স্তরের হ্রাসকরণ, অ্যাসিড
বৃ ষ্টিপাতের পুনরাবৃ ত্তি এবং গ্রীন হাউস গ্যাসের
প্রভাবের ফলে পৃ থিবীতে উষ্ণায়নের ক্রমবর্ধমান
পরিস্থিতি প্রকৃতি ও পরিবেশের সমস্যার অস্তিত্বের
গুরুতর নির্দেশক। ইতিমধ্যেই অসংখ্য প্রজাতির
প্রাণী, পাখি ও গাছপালা আমাদের এই পৃ থিবী
থেকে বিলু প্ত হয়ে গেছে। মরুভূ মি অঞ্চলের
গঠন দ্রুত গতিতে বাড়ছে। বনাঞ্চলের হ্রাসপ্রাপ্তি,
ধূ মপান ও ক্ষতিকারক গ্যাসের বর্ধমান নির্গমন
কেবল বায়ু মণ্ডলকেই দূ ষিত করে তুলছে না,
তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ দেশগুলিতেই প্রতিকূল
পরিবেশের বিরূপ জলবায়ু পরিস্থিতিকেও প্রভাবি
করছে। শিল্পের অপরিশোধিত বর্জ্য এবং ব্যবহৃত
প্লাস্টিক বা সিন্থেটিক পরিবেশে নিষ্ক্রামণ উন্নত
ও অনু ন্নত দেশগুলি সহ সমগ্র বিশ্বের প্রকৃতি
ও পরিবেশের উপর এক ভয়াবহ সমস্যা হয়ে
দাঁড়িয়েছে। ফলস্বরূপ মানু ষের স্বাস্থ্য এবং জীবনযাপনের উপর এই সমস্ত কারণগুলির সংশ্লেষিত
প্রভাব সমগ্র মনু ষ্য জাতির মধ্যে এক বিশেষ
উদ্বেগজনক উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
প্রকৃতির প্রতি একটি বিশেষ দৃ ষ্টিভঙ্গী, যাকে
বাস্তুতান্ত্রিক বলা যেতে পারে তারই বহিঃপ্রকাশ
এই ছবিটি। এই দৃ ষ্টিভঙ্গী অনু যায়ী প্রকৃতির ওপর
কতৃত্বই মানু ষের স্বাভাবিক অধিকার এবং একে
সর্বতোভাবে জয় করাতেই তার আনন্দ। যত ভাবে
কাজে লাগানো যাবে, যত সু যোগ তার থেকে
গ্রহণ করা যাবে ততখানি স্বাচ্ছন্দ্য ও মুক্তি মানু ষ
লাভ করবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধীর এই
কথাটি গভীর তাৎপর্যপূ র্ণ বলে মনে হতে পারে‘‘...এই আধু নিক সভ্যতা আজ এমন পর্যায়ে এসে
পৌঁছেছে যে একজনকে কেবল ধৈর্য ধরতে হবে
ও এটি আত্মধ্বংসকারী হবে।’’ এই প্রসঙ্গে তাঁর
আরও একটি সাবধানবাণী আমরা স্মরণ করতে
পারি-‘‘সম্পদের দ্রুত বৃ দ্ধি ও প্রকৃতির ওপর
আমাদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য আমাদের সভ্যতার
ওপরে গভীরভাবে চাপ সৃ ষ্টি করেছে ও নানা
ধরনের সামাজিক অনৈতিকতাও সৃ ষ্টি হয়েছে, যা
বিস্ময়কর ও অভূ তপূ র্ব।’’
এরই প্রায় বিপরীত ও অন্য একটি দৃ ষ্টিভঙ্গী, যার

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

পূ র্ণ সমর্থক ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, তা হল প্রকৃতি
সৃ ষ্টিরই অঙ্গ, সহযোগের ভিত্তিতেই, আত্মীয়তার
বন্ধনেই মানু ষ ও প্রকৃতি সভ্যতার পথে এগিয়ে
চলেছে অর্থাৎ একে অপরের পরিপূ রকও, এবং
মুক্তির অর্থ প্রকৃতির ওপর আধিপত্য নয়, তাকে
শোষণও নয়, বরং আমাদেরই প্রয়োজনে তাকে
সংরক্ষিত করতে হবে। প্রয়োজনে তাকে সংরক্ষিত
করতে হবে। উপনিষদের বাণী-‘যস্মিণ্সর্বাণি
ভুতানি আত্মৈভবৎ বিজাণত’-গান্ধীজি গভীরভাবে
বিশ্বাস করতেন ও সেইজন্য তিনি মনে করতেন
যে এই জগতের উৎপত্তি কেবল বস্তুগত নয়।
ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি-‘‘ঈশাবাস্যমিদং
সর্বং’-ইত্যাদি, অর্থাৎ এই জগৎ, যার মধ্যে

তাঁর শিক্ষক, কোন সময়ে আবার তাঁর প্রস্তাবিত
শিক্ষা-ব্যবস্থারও অনু শীলিত চিকিৎসা-পদ্ধতির
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অংশ। তিনি লিখছেন‘‘অহিংসা ও প্রেমের পাঠ আমি প্রকৃতির কাছ
থেকেই নিয়েছি।’’ বিবাদ-বিসম্বাদ মেটানোয়
গান্ধীজি স্পষ্ট পদ্ধতি সত্যাগ্রহের মূ ল ভিত্তি ছিল
এই মানবিক গুণ দু টি। ১৯৪৬ সালের ১৮ই মে
সন্ধ্যাবেলা এক প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজি বললেন,
‘‘গাছ সারাদিন প্রখর সূ র্যের তাপ সহ্য করে, কিন্তু
শ্রান্ত পথিক, যে তার আশ্রয় গ্রহণ করেচে, তাকে
শীতল ছায়া দান করে আর যারা তার দিকে
পাথর ছোঁড়ে তাদের ফল দান করে সে উত্তর
দেয়।’’ সহজীবন ও সমজীবনের তত্ত্বে আস্থাবান

সব কিছু ই রয়েছে, তা একই বস্তুর অঙ্গ, তাকে
সংযমের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত, লোভ করা
উচিত নয়-এর অন্তর্নিহিত বাণী ছিল গান্ধীজির
আদর্শ ও জীবন-যাত্রার মূ লভিত্তি এবং এরই
প্রসারণ হিসাবে ১৯০৮ সালে লিখিত তাঁর
‘হিন্দ্স্বরাজ’ গ্রন্থে লিখলেন-‘‘পৃ থিবী প্রত্যেক
মানু ষের প্রয়োজনকে তৃপ্ত করার জন্যে যথেষ্ট
ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু তার লোভের জন্যে কোন
ব্যবস্থা. রাখেনি।’’ এই উপলব্ধির গভীরতম যে
তাৎপর্য প্রকৃতিকে সেইভাবেই দেখতে চেয়েছেন
তিনিও সেভাবেই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক
গড়ে উঠেছিল। সেই জন্যই প্রকৃতি কোন সময়ে

সর্বোদয় সমাজের রূপ প্রকৃতির রাজত্বে, তার
সু শৃঙ্খল জীবন-ছন্দের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন
গান্ধীজি, সংঘাতহীন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার সমর্থনও
পেয়েছিলেন প্রকৃতির আচরণের মধ্যে থেকে।
গান্ধীজি স্পষ্টতই ভবিষ্যতের এই ভয়াবহ সমস্যার
সমাধানগুলি অনু ধাবন করতে পেরেছিলেন।
তাঁর রচিত হিন্দ্স্বরাজ গ্রন্থে আধু নিক সভ্যতায়
বিকাশিত হবে যে ভারতবষ গঠনের বার্তা প্রকাশ
করেছিলেন, সেখানে কিন্তু তিনি মানব জাতির
এই ভবিষ্যৎ দু র্যোগের বিরুদ্ধেও সতর্ক করার
প্রয়াস করেছিলেন। তিনি সেখানে স্বাধীনতার
পরে একজন ভারতীয় সমাজ ও রাজনৈতিক
ডিসেম্বর ২০২১
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ব্যবস্থার স্বপ্নদ্রষ্টা ও পরিকল্পনাকারী হিসেবে একটি
সু পরিকল্পিত মডেল এবং যার মাধ্যমে প্রকৃতি
ও পরিবেশের সঙ্গে মনু ষ্যজাতির পারস্পরিক
সাহচার্যে গঠিত হওয়া সমাজের সর্বস্তরের
মানু ষের সার্বিক কল্যাণে গড়ে ওঠা একটি আদর্শ
সমাজের প্রকৃত মডেল হিসেবে পরিগণিত হতে
পারে। প্রকৃতির নিয়মের এই পাঠকে বিভিন্ন
সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সমযে খুব সু ন্দরভাবে
ব্যবহার করেছেন মহাত্মা গান্ধী। ১৯১০ সালের ৫
ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন
যখন পূ র্ণমাত্রায় চলছে তখন তাঁর সম্পাদিত
‘ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন’ পত্রিকায় ‘প্রকৃতি সভ্যতা’
এই শিরনামে একটি প্রবন্ধের মারফৎ প্রকৃতির
আচরণের উদাহরণ দিয়ে তাঁর সহযোদ্ধা ভারতীয়
সত্যাগ্রহীদের সম্পদের প্রতি মোহ, ভোগবিলাস,
মিথ্যা আচার-আচরণ ত্যাগ করে আন্দোলনে আর্য
গভীরভাবে নিয়জিত হতে। সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবান
হতে আহ্বান জানলেন গান্ধীজি। তিনি লিখলেন‘‘প্রকৃতি অবিরামভাবে তার কাজ করে চলে, মানু ষ
সব সময় তা লঙ্ঘন করে। প্রকৃতি নানাভাবে
মানু ষকে জানায় পৃ থিবীতে এমন কিছু নেই যার
পরিবর্তন হয় না, যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।’’
গান্ধীজি মানব প্রকৃতি সম্পর্কের আদিমতর রূপ
পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাঁর জীবন,
সমাজ ও রাজনীতির তত্ত্ব ও দর্শন এর সাথে
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একত্রিত করতে চেয়েছিলেন। মানব অস্তিত্ব
রক্ষার জন্য প্রকৃতির লাবণ্য ও সবেদনশীলতার
এই উপলব্ধি তাঁকে পরিবেশবাদী হিসেবে
নিজে কর্মকাণ্ডকে নিয়োজিত করবার জন্য
সমানভাবে উৎসাহিত করেছিল। অথচ তিনি
এমন কোন পরিবেশবিদ নন যিনি ওজোন স্তরের
হ্রাসের কারণ ও পরিণতি বিশ্লেষণ করবেন বা
পরিবেশগত বিপদের বিরুদ্দে সু রক্ষার সু পারিশ
করতে সক্ষম কোন ব্যক্তিও ন ন। অথচ প্রাকৃতিক
উপাদানের অনু শীলনের পক্ষাপতি ছিলেন, যা
কোনভাবেই পরিবেশের সমস্যার কারণ না হতে
পারে।
পূ র্বেই উল্লেখ করেছি যে প্রকৃতির নিয়মকে লঙ্ঘন
করা গান্ধীজি পছন্দ করতেন না, তার ব্যতিক্রমও
তিনি চাননি। তাই বারতীয় মৃ ত্তিকার প্রকৃতি, তার
পরম্পরা ভবিষ্যৎ সমাজ কল্পনায় গান্ধীচিন্তাকে
প্রভাবিত করেছে-যা হবে সব বিষয়ে স্বয়ং সম্পূ র্ণ,
স্বশাসিত ক্ষুদ্র জনপদ, বিকেন্দ্রিত হবে যার
সর্বপ্রকার কাযর্ক্রম। যেখানে উচ্চ-নীচ থাকবে
না। শোষণের সু যোগ থাকবে না, এমনকী অন্যের
প্রয়োজনে আত্মত্যাগেও যেখানে কেউ পিছপা হবে
না।
প্রকৃতির যে অনাবিল স�ৌন্দর্য তা কেবল গুরুদেব
রবীন্দ্রনাথ নয়, গান্ধীজিকেও গভীরভাবে আকৃষ্ট
করেছিল। প্রকৃতির ক্রোড়ে, সবুজের সমারোহে,

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

স্নিগ্ধ মালিনীর তীরে সহজতম জীবন-যাপন
অথচ উচ্চ চিন্তায় মগ্ন প্রাচীন ভারতীয় তপোবনসমাজ হয়তো আমেদাবাদের সবরমতী আশ্রম,
ওয়ার্ধার সেবাগ্রাম আশ্রম বা গান্ধী-স্থাপিত অন্য
আশ্রমগুলির অন্যতম অনু প্রেরণা হয়েছিল।
গান্ধীজি পরিকল্পিত যে শিক্ষা-ব্যবস্থা (নঈতালিম) তার মধ্যে প্রকৃতির সাহচর্যের কথা বলা
হয়েছে, শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যেই এর
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে।
প্রকৃতির উপাদানকে আরও একভাবে কাজে
লাগিয়েছেন গান্ধীজি তাঁর অনু শীলিত চিকিৎসা
পদ্ধতিতে যা ‘প্রাকতিক চিকিৎসা’ নামে প্রসিদ্ধি
লাভ করেছে। তিনি বলতেন এ হল প্রকৃতিগত
উপায়ে স্বাস্থ্য ও আনন্দকে সু রক্ষিত করা।
প্রকৃতির নিযম মেনে চলা ও অতিরিক্ত কিছু না
করাই হল প্রকৃতিগত উপায়। আর যে পাঁচটি
(৫টি) উপাদান দিয়ে তৈরি আমাদের দেহ
মন -জল, বায়ু , মাটি আকাশ ও আগুন-এদের
যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা রোগ নিরাময় করাই হল
প্রাকৃতিক চিকিৎসার মূ ল কথা। পুণা শহরে একটি
প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেন তিনি যেখানে ১৯৩২
সালে ‘‘সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা’’-র বিরুদ্ধে আমরণ
অনশনে ব্রতী হয়েছিলেন তিনি, আর কবিগুরু
রবীন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত হয়ে স্বকণ্ঠে ‘জীবন
যখন শুকায়ে যায়...’ গানটি গান্ধীজিকে শুনিয়ে
ছিলেন।
মহাবিশ্ব সর্বদাই কতগুলি নির্দিষ্ট নীতি ও
নিয়ম-কানু রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই পদ্ধতির
মধ্যে অয�ৌক্তক হস্তক্ষেপ সবর্দাই বিপজ্জনক
পরিণতির সাথে পরিপূ র্ণ। প্রতিটি সৃ ষ্ট জিনিসেরই
সু নির্দিষ্ট অর্থ ও উদ্দেশ্য রয়েছে। তাই এর
স্বায়ত্তশাসনটিকেও আমাদের মনু ষ্যজাতির উচিত
সম্মান করা ও সু রক্ষিত করা। সৃ ষ্ট জিনিসগুলির
পারস্পরিক সহাবস্থান প্রক্রিয়াটিতেই গান্ধীজি
বিশ্বাসী ছিলেন। এই বিশ্বাসেই তাঁর অহিংসা নীতি
নির্ভর জীবনের সার্বজনীন নীতিগুলি সকলের
কল্যাণ সাধনেই উদ্ভাসিত হয়েছিল । এবং
বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগুলির প্রয়োগের সু ফলের জন্যই
তিনি অনু ধাবন করেছিলেন কোন ব্যক্তি বিশেষ
বা সমষ্টিগতভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা
রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এর বিরুদ্ধাচারণ করা
অনু চিত এবং আমৃ ত্যু তিনি সে. কাজেই নিজেকে
নিয়োজিত করেছিলেন।
একজন পরিবেশবাদী হিসেবে গান্ধীজির বর্তমান
প্রাসঙ্গিকতা শুধু মাত্র তাঁর দৃ ষ্টিভঙ্গী বা মানবপ্রকৃতি সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়,
তিনি জীবনের সব পর্যায়েই প্রকৃতির প্রতি তাঁর
উপলব্ধিগুলিকে অনু শীলনের মাধ্যমে প্রয়োগ করার
প্রচেষ্ট করেছিলেন। এমনকী মহাত্মায় আখ্যাদিত
হবার বহু পূ র্বেই এই আদর্শ তিনি ছোট ছোট
সম্প্রদায় গঠন করে তাদের মধ্যেও পরীক্ষাস্বরূপ
প্রয়োগ করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। দক্ষিণ
আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনার সময়
গঠি ফিনিক্স আশ্রম ও টলস্টয় ফার্ম সেই স্বাক্ষই
বহন করে। পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষেও তিনি

সে. আদলেই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি
ভারতবর্ষের গ্রামীন অধ্যুষিত অঞ্চলের দারিদ্র্য,
নিরক্ষতা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি দেখে ব্যথিত
হয়েছিলেন। তাই রাজনৈতিক আন্দোলনের
পাশাপাশি স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশন
সম্পির্কত বিষয়ে বিভিন্ন গঠনমূ লক কর্মসূ চিও
প্রবর্তন করেন।
সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ মানু ষ হিসেবে খ্যাত একমাত্র
মহাত্মা গান্ধীই হয়তো এমন একজন ব্যক্তি
যিনি এতটা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে এই
সমস্যাগুলির প্রতি এত বেশি সময় ও শক্তি ব্যয়
করেছিলেন। তবে তাঁর উদ্বেগুলি কেবলমাত্র
মানু ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, কারণ তিনি
সর্বপ্রকার জীবের ঐক্যের মধ্যেই সমন্বয সাধন
করতে চেয়েছিলেন এবং সে কারণেই তিনি
বিশ্বাস করতেন যে মানু ষের তার চারপাশের সাথে
তাল মিলিয়েই জীবন-যাপন করা উচিত, তাকে
ধ্বংস করে নয়।
আজ সমগ্র বিশ্ব যখন এই মহামানবের ১৫০তম
জন্মবারষিকীর সমাপ্তি লগ্নে তাঁর প্রতি নানা ভাবে
শ্রদ্ধা নিবেদন করছে, সেই কর্মকাম্ডের সাথে
যদি আমরা প্রত্যেকই একজন সু নাগরিক হিসেবে
আমাদের পরিবেশের অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্বে যদি
নিজেদেরকে আরো একটু সচেতন করতে পারি,
তবে হয়তো পরিবেশবিদ গান্ধী ভাবনায় সত্ত্বাকে
নতুন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে পুনরায় নিবেদন
করতে সমর্থ হব। আর সেখানেই সার্থক হবে
মহাত্মা গান্ধীর কাঙ্ক্ষিত ধ্যানের ভারত গঠনের
স্বপ্ন, যেখানে সকলের হবে সমান অধিকার, আর
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যই সু কণ্ঠে আমরা উচ্চারণ
করতে পারবো‘এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে
যাব আমি,
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃ ঢ় অঙ্গীকার।
লেখক
অধিকর্তা-সম্পাদক
গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়, ব্যারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ডিসেম্বর ২০২১
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সিলভার স্ক্রিন

‘ এ গ�ো দরদী,
আমার মন কেন
উদাসী হতে চায়’

ভাল�ো সিনেমা এখনও হয়। সম্প্রতি পরিচালক অতনু ঘ�োষের ছবি ‘বিনি সু ত�োয়’ আবার
তা প্রমাণ করল। পাঁচটি পুরস্কারও জিতে নিল এই ছবি। ছবি দেখে অনু ভব ভাগ করে
নিলেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রাহুল মিত্র

সমাজে কি সংসারে ঠিক দু ই ধরণের মানু ষকে আমরা খুঁজে পাই।
এদের আমরা পথিক বলি? কারণ, এরা সময়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য
প্রান্তে চলে। যেমন বললাম, এরা দু ই ভিন্ন প্রকৃতির মানু ষ।
এক : যারা শুধু পথ চলার বিশ্বাসেই পথে এগিয়ে চলে। ক�োন�ো তরঙ্গ
বা চ্যুতি তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে না। এদের আমরা ‘উদয়কামী’
বলি?
দু ই: অন্য ধরণের পথিক বড় হিসেবি। কিছু দূ র পথ চলার পর পরই
সে হিসেব করতে বসে। শুরু থেকে তার কত দূ র পথ চলা হল, সেটাই
তার মূ ল বিচার্য। যতটুকু পথ চলেছে, সে তার প্রমাণ কি নিদর্শন
প্রতি মুহূর্তে রাখতে চায়। নিজের কাছে। সমাজের কাছে। এই ধরণের
পথিক ‘আবর্তকামী’। শুধু এক আবর্তে পথ চলে।
খুব সম্প্রতি এক সিনেমা দর্শকের কাছে একটি বড় প্রশ্ন রেখেছে।
ধাঁধার মত�ো এক গল্প বুনে।
সিনেমা: ‘ বিনিসু ত�োয়’
পরিচালনা, গল্প-চিত্রনাট্য: অতনু ঘ�োষ
অভিনয়: ঋত্বিক চক্রবর্তী, জয়া এহসান, চান্দ্রেয়ী ঘ�োষ, ক�ৌশিক সেন
প্রমুখ
(প্রথমেই বলি, আগের ও পরের অনু চ্ছেদ সমষ্টি কিন্তু ক�োনওভাবেই
সিনেমার সমাল�োচনা নয়। একটি আন্তরিক প্রতিবেদন মাত্র। চিত্র
সমাল�োচনার সম্যক য�োগ্যতা প্রতিবেদকের নেই। থাকার কথাও নয়।
শিশু বয়স থেকে সিনেমা প্রেমী হিসেবে এক নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা
পাঠকের কাছে একান্তে বলা)।
///////////////////////////////////////////////////
//////////////////
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আমরা জানি, যে ক�োনও উন্নত শিল্প ক্রিয়ার কাজ
হল মানু ষকে ঋদ্ধ করে চলা। সেই শর্তে এই
সিনেমাটি ইতিহাস জয় করে নিয়েছে। শুধু বিষয়
ভাবনা, প্রয়�োগ ও অভিনয়ের গুণে।
সিনেমার গল্পটি ‘গল্প হলেও’ ভীষণভাবে ‘সত্যি’।
অত্যাধু নিক কি ক্রম আধু নিক পণ্যবাদ কি
ভ�োগবাদের সম্ভাব্য পরিণতি নির্দেশ করে। এ
গল্পটি যেন এক চলমান আয়না। যে আয়না এক
স্বচ্ছ্ব ঝরনার জল। নিরন্তর ভ�োগানু বৃত্তি মানু ষকে,
আমাদের মত�ো সাধারণ মানু ষকে, ক�োন অতলে
নিয়ে ভাসছে, তা এ ছবির গল্পে বড় স্পষ্ট। এ
সংকট নিজের মনের ঘরের সংকট। যা বৃ হত্তর
সংকটের প্রতিফলন মাত্র। এ গল্প বলছে, উর্দ্ধমুখী
মধ্যবিত্ততার এক বিশেষ সংশয়ের কথা। এখানে
এককের অস্তিত্ব যে বিপন্ন!
সব থেকে লক্ষ্য করার দিক হল, এ গল্পের বুন�োট
কি টানা-প�োড়েন হল বহুমাত্রিক এবং উৎসু ক
মনকে, বহু কল্পনা কি তার পরিশেষ নিয়ে ভাবাতে
পারে। মনে হতে পারে ইতিহাসে এ সংকট ত�ো
অন্য শরণ-পথে হেঁটেছে। এই সংকট কি যু গের
পরে যু গের! তাহলে এ সংকটকে অতি আধু নিক
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শব্দটিতে বিশেষিত করা কেন?
উপরটি নানা প্রশ্নের এক নমুনা মাত্র।
গল্পে, দু ই মধ্য বয়সী নারী ও পুরুষ— শ্রাবণী ও
কাজল। নিজ নিজ বৃ ত্তে চুড়ান্ত সফল। সম্পৃ ক্ত।
ক্রমাগত সাফল্য এবং তত�োধিক একাকিত্ব,
নি:স্তরঙ্গ জীবন তাদের অদ্ভু ত এক সমস্যা-পথে
নিয়ে এসেছে। যেখানে তারা উদ্দেশ্যহীন। এইখানে
পৌঁছে শ্রাবণী ও কাজল নিজেদের জীবনের এক
ক্রমাঙ্কণ করে নিতে চলেছে।
কী ভাবে?
তারা যে আবর্তে বাঁচে কি এতদিন বেঁচে এসে এই
প্রতিয�োগিতাময় সমাজে এক অবস্থানে পৌঁছেছে
সেইখানে তাদের বাঁচা নিরর্থক হয়ে ওঠে হয়ত�ো!
কিন্তু, সেই
ক্ষণ-বিন্দু থেকে এরা সরে আসতে চায়।
‘আনন্দবসন্ত সমাগম’-এর আশায়! একটু অর্থবহ
করে তুলতে চায় য�ৌথ বাঁচাকে। নিজ নিজ
জীবনে। নিজেদের সু রক্ষিত বাঁচাকে কিছু সময়ের
জন্য উহ্য রেখে ফিরে যেতে চায় শূ ন্যতার কাছে।
ন্যূনতম বেঁচে থাকায়। শূ ন্যতার গভীরতা তাদের
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যদি নতুন আশ্রয়ের খ�োঁজ দেয়! সেই সাধারণ,
অতি সাধারণ দিনমানে তারা নিজেরা সশরীরে
পৃ থক পৃ থকভাবে পৌঁছে যায়। একই জনারণ্যের
ছায়াতলে। সেই খেলার মাঠে দু ’জনের আকস্মিক
আলাপ, শ্রাবণীর আকস্মিক দু র্ঘটনায় পড়া,
কাজলের আকস্মিক সেবা শুশ্রূষা, দু ’জনের কাছে
আসা- সব ‘আকস্মিকের খেলা’ পেরিয়ে, এই
সম্পর্ক প্রেমে পরিণতি পাবে কি না তার জন্য
শেষ গানটির দৃ শ্যের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।
যার উত্তর আগেই দেওয়া আছে। গল্পটির নামে।
সব সম্পর্কের নাম হয় না, তা আমরা জীবন দিয়ে
জানি। এ গল্পটি তার ব্যতিক্রম নয়।
তাদের প্রথম দেখার পর তারা তাদের প্রার্থিত
ভূ মিকা পালন করে চলে। গল্প এগিয়ে চলে।
ধীরে গল্পের আড়াল সরে সরে যেতে থাকে।
আর নানা প্রশ্ন দর্শকের মনে ক্রমে ভিড় করতে
থাকে। শেষে গল্পে, শ্রাবণী ও কাজলের পরিচয়ের
আড়াল সরে যায়। একে অপরকে কুর্নিশ করে।
অভিনয়ের চুড়ান্ত উৎকর্ষে পৌঁছে।
দ্বিতীয়ার্ধে, অতি সাধারণ যাপনের আপাত শূ ন্যতার
মধ্যেও যে উষ্ণতা তারা অনু ভব করে তা তাদের
ব্যক্তি জীবনের মূ ল শিকড়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।
মাঝ বয়সে পৌঁছে তাদের নিজেদের জীবনের
ক্রমাঙ্কণ এভাবেই চলতে থাকে। নিজেদের সামান্য
শুরুর অসামান্যতা দু ই চরিত্রকেই বড় আকুল
করে।
শ্রাবণী ও কাজল একে অপরকে নিপুণ অভিনেতা
হিসেবে চিহ্নিত করে। প্রশ্ন নামে, দু ই চুড়ান্ত
অভিনয় ক্ষমতা কি একে অপরের কাছে আসতে
পারে? হয়ত�ো না। পারে না। কারণ, সেই
ক্ষমতা ব্যক্তিস্তরে এসে দু ই চরিত্র হয়ে ওঠে যারা
পারস্পরিক দূ রত্ব বজায় রাখতে পছন্দ করে।
এছাড়াও, তাদের জীবনে সফলতার তারতম্য
কি এক দূ রত্বের সৃ ষ্টি করতে পারে? শ্রাবণী ও
কাজলের ক্ষেত্রেও কি তাই হবে? গল্পের এক

বিন্দুতে এসে এ প্রশ্নটিও উঠতে পারে।
এ ভাবে, সিনেমার গল্প চলে আসে শেষ
পর্যায়ে। সেখানে এক গন্ধ ভাসে। শিউলিফুলের
বিনিসু ত�োর মালার গন্ধ! ক�োন্ অনিবার্যতায় একে
অপরের দিকে ধেয়ে আসা। পারস্পরিক বিপর্যয়ে
পাশে এসে দাঁড়ান�ো। সেই প্রথম দিনটির মত�ো।
শ্রাবণীর বিপর্যয়ে অকাতরে কাজলের পাশে
আসা, চিকিৎসা করান�ো আর গল্পের শেষে সদ্য
মা কে হারান�ো কাজলের পাশে শ্রাবনীর পৌঁছে
যাওয়া। (এখানে কাজলের মায়ের সাথে শ্রাবণীর
সাম্প্রতিক সম্পর্কের ‘বিনিসু ত�ো’র মালা বুনে
চলার কাছে দর্শক কি সব উত্তর পাবে?)
তাহলে সম্পর্ক এগ�োবে অদৃ শ্য এক পরিপূ র্ণতায়।
গল্পের শেষ দু টি লাইনে রবীন্দ্রনাথের গানের
বাণীতে এরা দু ই জন এসে থামে।
‘সু খের মাঝে ত�োমায় দেখেছি,
দু :খে ত�োমায় পেয়েছি প্রাণ
ভ’রে’…
গল্পটি গানকে অন্যরকম অর্থবহতায় বইয়ে দেয়।
গানের এই অর্থ তাদের জীবনকে পরিপূ র্ণ করে
তুলবে? হয়ত�ো। গল্প বলবেনা এই কথা। মুখ
টিপে হাসবে। সে যে দরদী দু ই উদাসীর কথা
বলতে এসেছে।
অনেক কিছু উহ্য রাখলাম। বহু দর্শক হল ভর্তি
করে এ গল্পটিকে উৎসাহ দিচ্ছেন। আরও আরও
দেবেন। ‘বিনিসু ত�োয়’ দেখতে গিয়ে বহু বছর
বাদে সিনেমা হল থেকে টিকিট না পেয়ে ফিরে
আসতে হয়েছে। অন লাইনে টিকিট কাটা ছিল
না। কারণ, ভেবেছিলাম, টিকিট পাওয়া নিশ্চিত।
তবে আরও অনেক দর্শক যদি এ লেখাটি পড়ে
ছবিটি দেখেন, তাহলে আমার এ লেখা সার্থক
হবে। এ লেখা চাইবে আরও কিছু মানু ষের জীবনে
‘বিনিসু ত�োয়’ কিছু যু ক্ত করুক। সু ধী দর্শক ও
শ্রোতার নিজ নিজ পথ চলা অর্থবহ হ�োক।
ডিসেম্বর ২০২১
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আমি অনু র�োধ রাখতে পারি, আপাতত এই
ছবিটিকে ওটিটিতে না আনতে। কারণ, আমি
নিশ্চিত যে এইরকম সিনেমা হলে গিয়ে একটি
গল্পের সামনে আসা, ও বাড়ি ফেরাও এক যাত্রা।
এক অনন্য অভিজ্ঞতা। এই গল্পের জন্য এটুকু
পরিশ্রম দর্শক করতেই পারেন।
লেখার শুরুতে যেমন বলা হল, ছবির এ গল্পের
শেষে দু ই চরিত্র ‘আবর্তকামী’ পথিকের পরিবর্তে ‘
উদয়কামী’ পথিকের চরিত্রে উত্তীর্ণ হল না কি?
শ্রাবণী ও কাজলের ক�োথাও এক অদৃ শ্য বন্ধন এক
পূ র্ণতার ইঙ্গিত হানে না?
তা না হলে, এ ছবির নাম ‘ খেলা ২’ হতে পারত।
নিজে যা বুঝেছি তা দিয়ে অন্যকে, বিশেষ করে,
এই ছবির নিপুণ পরিচালকের অনু ভবী মনকে ছু ঁতে
চাওয়া অকারণ। শিল্পকর্মের বহু মাত্রিক দ্যুতির
কারণে দর্শক/ শ্রোতার কল্পনার অভিয�োজনের স্থান
সর্বাগ্রে। এখানেই এই শিল্পকর্মটি নিত্য-প্রাসঙ্গিক
কি কালজয়ী হয়ে উঠতে পারে। অনায়াসে। নিজ
গুণে।
মূ ল চরিত্রের অভিনেতা জয়া এহসান ও ঋত্বিক
চক্রবর্তীর জন্য ক�োনও প্রশংসাই অপ্রতুল মাত্র। এ
গল্পে চরিত্র দু টিতে যেভাবে এঁরা নিজেদের সমর্পণ
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করেছেন তা ক�োনও প্রত্যাশা না রেখেই। এই
ছবিতে ওঁদের অভিনয় আগামী বহু যু গের কাছে
শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। চিহ্ন রেখে যাবে চিরতরে।
দু ’জনেই প্রতিবারের মতই শীর্ষার�োহী। সংস্কৃতি
জগতের বিশেষ সম্পদ। জয়া এহসান অতি
উচ্চমানের রবীন্দ্রগানের শিল্পী। এ লেখাটি ওঁর
কন্ঠে আরও গানের পথ চেয়ে থাকে।
অল্প পরিসরে, ক�ৌশিক সেন দৃ ষ্টান্ত রেখে গেলেন।
কি অনায়াস, কি সু গভীর তাঁর অভিনয়।
চান্দ্রেয়ী ঘ�োষ বড় মাপের অভিনেত্রী। তিনি
আবারও তার প্রমাণ দিলেন।
যেমন বললাম, এ গল্পটি শেষ হয় দু জনেরই
জীবনে সাফল্যের অভিযানের শেষে অন্তর্লোকন কি
অন্তর্দৃষ্টির অভিযানের শুরু দিয়ে। যার পরিণতি কি
এক অদৃ শ্য সম্পর্কের লালনে যা বিনিসু ত�োর মালায়
গাঁথা?
এ লেখা শেষ হ�োক পরিচালক ও গল্পকারের প্রতি
অশেষ শ্রদ্ধায় ও ভাল�োলাগায়।
রুপকথা নয়, এক ফালি র�োদ ইত্যাদি তাঁর পূ র্বের
শিল্প কর্মের পরম্পরা ধরে রাখা বিশেশভাবে
প্রশংসার্হ।
গল্পে, ওই দু ই দরদীর উদাস হবার ইচ্ছায় এ লেখা
থামুক এক এক নতুন সম্পর্কের
‘বিনিসু ত�োয়’।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা
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সংস্কৃতি

ত্রিবেণী যাত্রা পথে ‘নান্দনিক’
গাহিল গান

নন্দনের সঙ্গে ইক যু ক্ত হয়ে নান্দনিক হয়েছে।

যার আভিধানিক অর্থ স�ৌন্দর্যতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্বসম্বন্ধীয়।
নান্দনিক উত্কর্ষতায় সমৃ দ্ধ ‘নান্দনিক’ সঙ্গীত
মহাবিদ্যালয় দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে সঙ্গীত চর্যায় নিয়ত।
নিয়ম, নিষ্ঠা ও স�ৌন্দর্যের অবয়বে ম�োড়া ‘নান্দনিক’-এর
মূ লত রবি ঠাকুরের গান নিয়েই ঘর সংসার। তার ফাঁকে
কাজী নজরুল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল
রায়েরাও অতিথি বেশে আনাগ�োনা করেন। সারা বছরই
নানা ধরনের অনু ষ্ঠানে মেতে থাকেন নান্দনিকের
শিল্পীরা। কর�োনার প্রক�োপে প্রায় দেড় বছরের উপর
ক�োনও অনু ষ্ঠান মঞ্চরূপ পায়নি। কিন্তু তাতে নান্দনিক
থেমে থাকেনি। তারা অন লাইনে ফেসবুক মঞ্চে প্রতিদিন
অনু ষ্ঠানের আয়�োজন করেছে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বাদ
দিয়েও ভারতীয় সঙ্গীত ধারায় প্রোথিত যশা শিল্পীদের
স্মরণ করেছে। কলকাতার মঞ্চে অনু ষ্ঠান করার অনু মতি
পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নান্দনিক করে ফেলেছে পরপর
তিনটি অনু ষ্ঠান। দু টি রবীন্দ্রনাথকে ভর করে, অন্যটি
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পঞ্চ কবির গানে। তিনটি অনু ষ্ঠানের দু টি উপস্থাপন
হয়েছে শিশির মঞ্চে, একটি জ�োড়াসাঁক�োর রথীন্দ্র মঞ্চে।
নান্দনিক শিল্পীরা ত�ো ছিলেনই। সঙ্গে ছিলেন অতিথি
শিল্পীরাও। তিনদিনের অনু ষ্ঠানই অত্যন্ত মন�োগ্রাহী।
নান্দনিক প্রধান তপন দে’র নির্দেশনায় ও পরিকল্পনায়
সপ্তসু রে ভেলা ভাসিয়ে ছিলেন যে গুনী শিল্পীরা, তাঁরা
প্রত্যেকেই ছিলেন আন্তরিক তাঁদের শৈল্পিক নিবেদনে।
তার মধ্যেও যাঁদের গান খুব ভাল�ো লেগেছে, তাঁরা,
অনিন্দিতা মুখ�োপাধ্যায়, তৃপ্তি লাহিড়ী, বন্দনা সিংহ,
অর্পিতা দে, রণিতা মজুমদার, সু প্রীতি চট্টোপাধ্যায়, স�ৌমি
দাস হ�োড়, দেবযানী চক্রবর্তী, গ�ৌরী রায়, অপর্ণা ভট্টাচার্য,
শম্পা গুহ রায় চ�ৌধু রী, মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপশ্রী
ওয়াদ্দেদার, মানসী বন্দ্যোপাধ্যায়, শাঁওলী বসু , অমৃ তা
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়াঙ্কা সরকার, সিদ্ধার্থ প্রামানিক, ভাস্বতী
দত্ত, জয়িতা দে, সঞ্চিতা রায়, অরিন্দম মুখ�োপাধ্যায়,
ভীষ্মপ্রভ সিনহা, উৎপল সাহা, নিখিল মন্ডল, মিত্রাতিথি
দে এবং নান্দনিক অধ্যক্ষ তপন দে প্রমুখ।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা
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রিদমের “অন লাইন গুরু
পূর্ণিমা” অনুষ্ঠান
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কয়েকদিন

আগেই দক্ষিণ ক�োলকাতার
ঐতিহ্যবাহী ৪০ বছরের পুরন�ো
সংস্থা “রিদম” আয়�োজন
করেছিল অন লাইনে “গুরু
পূ র্ণিমা” অনু ষ্ঠান। সংস্থার পড়া
পুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত
তবলা শিল্পী পন্ডিত সু জিত
সাহা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে
অনু ষ্ঠানের শুভ সূ চনা করেন।
এরপর ছ�োট ছ�োট ছাত্র
ছাত্রীদের পরিবেশিত তবলা
লহরা খুব আকর্ষণীয় হয়।
এরপর সংগীত,নৃ ত্য,বেহালা
বাদন গিটার ও শাস্ত্রীয়
সংগীত পরিবেশন করে।
এদের মধ্যে ম�োহনা,
অরুশি,রিতজিত,সারাসিজ,
রিতাম, আলেখ্য, শ�োনক,
পরমেস্বর, সপ্তর্ষি, প্রাঞ্জল,
রুদ্রজিত উল্লেখ্য। এছাড়া
পুণ্যব্রত দাশগুপ্ত, নু পুর
চক্রবর্তী, মালিনী সরকার,
রিয়া সাহা, মানসী সাহা,
সু নেত্রা কর্মকার, নয়নিকা
রায়, অস্মিতা বসাক, অদিতি
মুখার্জি ও দেবল মুখার্জীর
অনু ষ্ঠান ভাল�ো লেগেছে।
তবলা সংগতে- সু রজিৎ
সাহা, জয়দেব চক্রবর্তী,
দ�োলগ�োবিন্দ দাস, সতীর্থ
চক্রবর্তী, সর্বাসিস কর্মকার
এসরাজে তনু শ্রী চ্যাটার্জি
বিশেষ প্রশংসা পাবেন।
অনু ষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ
ছিল পন্ডিত সু জিত সাহার
তবলা লহরা। ত্রিতালে
তাঁর রচিত রেলা, টুকরা,
মানজেদার গৎ, পরণ,
চকরধার সীমিত সময়ের মধ্যে
ও হাতের মিষ্টতা, সাবলীল
বৈচিত্রময় বাজনা সকলকে
আনন্দ দিয়েছে।
এই কঠিন পরিস্থিতিতে
সবাইকে নিয়ে, উৎসাহিত
করে রিদমের এই আয়�োজন
সত্যি অভিনন্দন য�োগ্য।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

রবির আল�োয়

রবীন্দ্রনাথের গান মানে
ত�ো আধ্যাত্মিক জীবনে
উত্তরণের দিক নির্দে শ
রমা মিত্র
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত ও
সু রারোপিত গানগুলির মর্মার্থ যদি আমাদের
হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অনু ধাবন করতে চেষ্টা
করি তাহলে আমাদের মনু ষ্যদ্যোমের চলার
পথ এবং আধ্যাত্মিক জীবনে উত্তরণের একটি
দিক নির্দেশ পাওয়া যায়।
‘মেঘ বলেছে যাব যাব’ গানটি আমাকে
বেশ টানে। অন্য অনেক গানের মত�ো। এই
গানটির মর্মার্থ সাদরে ক্ষুদ্র জ্ঞান ও বিচার
বুদ্ধিতে যতটুকু অনু ভব করেছি, তাই বলছি।
একান্ত ব্যক্তিগত এ অনু ভব।
এই ব্রহ্মাণ্ডের সকল দৃ ষ্টির একটি নির্দিষ্ট গতি
আছে। গ্রহ তারা নক্ষত্র হতে সব জীবন্ত
মানু ষ— প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট গতি আছে।
সেই গতিই হচ্ছে পরমগতি। এই পরমগতি
আসলে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টার সঙ্গে মিলিত হওয়ার
উদ্দেশে অভিসার যাত্রা। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের
সৃ ষ্টি যিনি করেছেন, তাঁর দিকে ধাবিত
হওয়ার শক্তি-ই এই পরম গতি। আর সব
শেষে ওই মিলিত হওয়া।
এইখানে বলা হয়েছে মেঘ তার নির্দিষ্ট
জায়গায় বর্ষণ সমাপ্ত করে অন্যস্থানে যাওয়ার
চেষ্টা করে এবং তার মধ্যস্থিত জল ভার শূ ন্য
হলে সে চরম শূ ন্যে মিলিয়ে যায়। তারও
একটা নির্দিষ্ট গতি আছে, সেই গতি শূ ্ন্যে
মিলাবার জন্য।
রাতও ধীরে ধীরে অপ্রতিভ হতে থাকে
প্রভাত সূ র্য দেখবে বলে। সাগর যখন কূল
পায় তখন সে তার নিজস্বতা ভুলে যায়। তার
এই নিজস্বতা ভুলে গিয়ে কূলের সঙ্গে মিলিয়ে
গিয়ে ধন্য বোধ করে।
আমাদের ল�ৌকিক জীবন ছোটখাটো সু খ
ডিসেম্বর ২০২১
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ঐশ্বর্যে ভরা। আমাদের আকর্ষণতার সেখানেও
কিন্তু একসময় কি এক অতৃপ্তি তাড়া করে ফেরে।
কিন্তু হৃদয় যখন পরম পাওয়ার জন্য উদ্বেলিত
হয়ে তার দিকে ধাবিত হয় তখন হৃদয়ও বুঝতে
পারে। উপলব্ধি করে, এক চরম আনন্দ আছে ওই
গতিপথের শেষে। পথের শেষে পূ র্ণ আনন্দ বিরাজ
করছে। এই যাত্রাটা তখন দিশা পায়।
কিন্তু একটা কথা আছে। যেকোনও গতির লক্ষ্যে
প�ৌছাবার জন্য একটা নির্দিষ্ট মূ ল্যই আছে। পথের
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শেষ প্রান্তে হেঁটে পৌঁছতে গেলে কায়িক পরিশ্রম
হয়। গাড়িতে গেলেও ন্যায্য মূ ল্য দিতে হয়। সেই
রকম পরম আশ্রয় পেতে গেলে পরমগতির মূ ল্য
আছে। সেই শূ ন্য হচ্ছে প্রেম। একে একমাত্র
প্রেমই আমাদের চরম লক্ষ্যে প�ৌছাবার পাথেয়।
আমাদের জীবনতরী পার করার জন্য প্রেমের
সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যই মরণই পারাপার
করার দায়িত্ব নেয়। তাই মরণই আমাদের শ্রেয় যা
আমাদের প্রেমের সঙ্গে মিলন ঘটায়।
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সেরার সেরা

প্রথম বাঙালি সফল মহিলা ব্যবসায়ী

সবার ‘বুড়িমা’, অন্নপূর্ণা দেবী

১৯৪৮। দেশভাগ, দাঙ্গায় বিধ্বস্ত পূ র্ব

পাকিস্তান। সেখানকার জনজীবনও স্বভাবতই
বিধ্বস্ত। নানাভাবে মানু ষ তখন অসহায়।
ওখানকার অসু স্থ মানু ষের চিকিৎসা হয় না। মানু ষ
পরিস্থিতির শিকার। ডাক্তার র�োগ ধরতে পারেনি,
বাঁচান�ো গেল না স্বামীকে। দু ই ছেলেমেয়ে নিয়ে
দেশভাগে ভিটেছাড়া করে নিয়ে আসে পূ র্বতন
পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ধলদিঘি সরকারি
ক্যাম্পে। বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়
জন্ম নেওয়া অন্নপূ র্ণা দাসের ঠিকানা হল এই
ক্যাম্প। এক সময় কাঁচা মালের ব্যবসা করতেন।
মানে ওই আলু পটল, শাক-সবজি ওই আর কি!

সেখান থেকে অন্নপূ র্ণা পাড়ি দিলেন গঙ্গারামপুর।
কত আর বয়স তখন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে
জীবন চালাতে হবে। পাশে দাঁড়ান�োর মত�ো কেউ
নেই যে! গঙ্গারামপুর বাজারে এক জনের কাছ
থেকে শিখে নিলেন বিড়ি বাঁধা। ছেলেমেয়েকে
সঙ্গে নিয়ে বিড়ি বাঁধতে লাগলেন। একটু একটু
করে, জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে গেলেন। বিড়ি
বাঁধতে বাঁধতে বিড়ির কারখানার মালিক হলেন।
ছেলে মেয়েদের পড়াশ�োনা শিখিয়ে বড় করলেন।
আসতে আসতে গঙ্গারামপুরের পাট চুকল। চলে
এলেন শহরের কাছাকাছি। বেলু ড়ে। মেয়ের
বিয়ে দিলেন। বরানগরে। বেলু ড়ের প্যারিম�োহন
ডিসেম্বর ২০২১
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মুখার্জি স্ট্রিটে একটা দ�োকান-সহ বাড়িও
কিনলেন। বেলু ড়ে ন’শ�ো টাকায় একটা দ�োকান
কিনলেন।
এবার ব্যবসাও বাড়ল। যু ক্ত হল আলতা,
সিঁদু রের ব্যবসা। শুধু কি তাই! বিশ্বকর্মা পুজ�োয়
ঘুড়ি, দ�োলের রং, কালীপুজ�োর বাজি এমন
ছ�োটখাট�ো নানা ব্যবসাই শুরু করেন। তবে তখন
নিজে তৈরি করতেন না, অন্যের থেকে কিনে
এনে বিক্রি করতেন।
দশটা একশ�ো টাকার ন�োট। তাই দিয়ে নানা
রকম বাজি কিনে দ�োকান সাজিয়ে বসলেন।
জমল বিক্রিবাটা। তিন দিনের মাথায় পুলিশ এসে
হাজির। বাজি বিক্রির লাইসেন্স আছে? বাজি
বিক্রি করতে লাইসেন্স লাগে, জানা ছিল না।
বললেন, “এ বারের মত�ো ছেড়ে দিন।” কাজ
হল না। বাজি বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ, গুঁড়িয়ে
দিল দ�োকান। জেদ চেপে গেল। বাজির ব্যবসাই
করবেন তিনি। করলেনও। ধীরে ধীরে বাংলার
বাজি ব্যবসায় এক নম্বর জায়গাটি পাকা করে
ফেললেন অন্নপূ র্ণা দেবী। সবার ‘বুড়িমা’।
ছেলেকে দ�োকানে বসিয়ে চষে ফেলেন উত্তরপাড়া,
সালকিয়া, বড়বাজার। কী ব্যবসা করবেন? কিসে
লাভ? সরস্বতীপুজ�োর আগে পিলখানার য�োগেন্দ্র
পালের কারখানা থেকে ঠেলাভর্তি করে প্রতিমা
নিয়ে এলেন। বেলু ড়ে ক�োথাও ঠাকুর তৈরি হত
না, ছু টতে হত দূ রে। হাতের কাছে প্রতিমা পেয়ে
সবাই হামলে পড়ল। দ�োলের আগে রঙের পসরা
নিয়ে বসলেন। সেটাও জমল।
এক দিন দ�োকানে এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে হাজির।
“বুড়িমা, লজেন্স দাও!” কী বলল ওরা? দ�োকানে
রাখা আয়নাটা সামনে ধরলেন। চুলে পাক,
শরীরে বয়সের ছাপ। আশ্চর্য, বুড়িমা নামটাও কী
ভাবে ছড়িয়ে পড়ল। অন্নপূ র্ণা দেবী হয়ে গেলেন
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‘বুড়িমা’।
কালীপুজ�ো। বুড়িমার ইচ্ছে দ�োকানে বাজি
তুলবেন। হাতে পয়সা নেই। ধারের টাকায় বাজি
কিনলেন, তার পরই সেই ঘটনা। দ�োকান ভাঙল
পুলিশ। এর ক’দিন পরেই এক দু পুরে ছেলেকে
চমকে দিলেন, “এই দেখ বাজি বিক্রির লাইসেন্স।
আর বাজি তৈরির অনু মতিপত্রও!”
লাইসেন্স ত�ো হল। কিন্তু কে শেখাবে বাজি
বানান�ো? বাঁকড়ায় দেখা আকবর আলির সঙ্গে।
হাতে ধরে শেখালেন— কাকে বলে স�োরা,
ব্যাটরা, গন্ধক কী রকম দেখতে। প্রথম মরশুমেই
বাজিমাত। সব বিক্রি হয়ে গেল। আকবরের
ফর্মুলাতেই তৈরি হল ‘বুড়ীমার চকলেট ব�োম’।
বুড়িমার সারা বছরই চাপের মধ্যে কাটত�ো। এক
পুজ�ো থেকে আর এক পুজ�ো বার�ো মাসই চাপ
আর চাপ। তবে লক্ষ্মীপুজ�োর পরে চাঁদ যত ছ�োট
হয়ে আসত তত দম ফেলার ফুরসৎ থাকত না
তাঁর। ডজন, ডজন বাজি চাই। শুধু ই কালীপুজ�ো
নাকি! ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচেও ত�ো
‘বুড়িমা’-ই গর্জে উঠত। নতুন বছরকে স্বাগত
জানাতেও ভরসা সেই বুড়িমা।
বাজি-কারখানার জন্য তালবান্দা, ডানকুনি,
শিবকালীতে জায়গা কিনলেন। ডানকুনিতে মাটি
খুঁড়তে বেরল বিশাল শিবলিঙ্গ। চকলেট ব�োমের
ল�োগ�ো হল তা। কারখানার জন্য কিনলেও
তালবান্দার জমি বিলিয়ে দিলেন গরিবদের। এক
সময় যাঁর মাথা গ�োঁজার ঠাঁই ছিল না, তিনিই
পঞ্চাশটি পরিবারকে বাড়ি বানিয়ে দিলেন।
বলতেন, “ব্যবসাটা তুচ্ছ! এসেছি মানু ষকে
ভালবাসতে।”
১৬/১ পিয়ারীম�োহন মুখার্জি স্ট্রিটের বিরাট বাড়ির
সর্বত্রই বুড়িমা। প্রথম বাঙালি সফল মহিলা
ব্যবসায়ী।
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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.

Administrative Panel
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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.

Administrative Panel

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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আগামী সংখ্যায়
রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তরমহলে অবগাহন
অনেক না বলা কথার উচ্চারণ...
যেভাবে রবিবাবুর গান ধরা দেয় তাঁর অনুভবে,
তিনিই আজকের পরিপূর্ণার মুখ�োমখিতে
ু

মুখ�োমুখিতে
বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী

রাহুল মিত্র
সঙ্গে বসেছেন
রবীন্দ্রগবেষক
স�ৌরভ গাঙ্গুলি

For More Informaton Click here
https://youtu.be/OlaOBS_bFoY

জানু য়ারি ২০২২ থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত
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