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ইন্সটিটিউশন
ডক্টরস ডে ও বিধান
আমের খাদ্যগুণ
কর�োনার তৃ তীয়
ঢেউতেও শিশু সুরক্ষা
চেরাপুঞ্জিতে সেদিন

কর�োনা ও হার্ট নিয়ে
হেলথ Talk
গল্প ও কবিতা
এছাড়া নিয়মিত
বিভাগ
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সম্পাদকের বৈঠক

আমাদের ‘সন্তান
যেন থাকে দুধে ভাতে

বাংলার কবি ও
শিল্পীরা মায়ের অম্লান
ছবি অঙ্কন করেছেন
আস্থা, নির্ভরশীলতা
ও আশ্রয় হিসাবে।
মায়ের কণ্ঠ দিয়ে
উচ্চারণ করিয়েছেন
অমর ধ্বনিমালা,
যা সন্তানের সার্বিক
নিরাপত্তা, ভবিষ্যৎ,
মঙ্গল ও কল্যাণের
বার্তাবহ। বাংলার
মাতৃকুল সন্তানের জন্য
বরাভয়ের অপর নাম।
About Us
Click here
https://studio.youtube.com/video/MVz01BeMPJY/edit
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বাঙালির চেতনায় চিরায়ত কাল থেকেই সন্তানের কল্যাণ কামনার বার্তা স্পষ্ট। বাংলার মায়েরা
সন্তানের মঙ্গলের জন্য নিবেদিতপ্রাণ সত্ত্বা। বাড়িতে, পথে, স্কুলে, পেশায়, সঙ্কটে ও সমস্যায় সন্তানের
বিপদ দেখলে সবচেয়ে আগে এগিয়ে যান যিনি, তিনি আর কেউ নন, মা জননী।
বাংলার মায়েদের তুলনা করা হয় ছায়াদায়িনী মহাবৃ ক্ষের সঙ্গে। পাখির নিরাপদ ডানায় অসহায় শাবককে
আগলে রাখার প্রতীক হলেন মা। মা বাংলার শিশু-কিশ�োরদের প্রথম শিক্ষক, পথ-নির্দেশক, জীবনের
নির্মাতা ও নিরাপত্তার সংরক্ষক।
বাংলার কবি ও শিল্পীরা মায়ের অম্লান ছবি অঙ্কন করেছেন আস্থা, নির্ভরশীলতা ও আশ্রয় হিসাবে।
মায়ের কণ্ঠ দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছেন অমর ধ্বনিমালা, যা সন্তানের সার্বিক নিরাপত্তা, ভবিষ্যৎ, মঙ্গল ও
কল্যাণের বার্তাবহ। বাংলার মাতৃকুল সন্তানের জন্য বরাভয়ের অপর নাম।
‘আমার সন্তান যেন থাকে দু ধে ভাতে’, হল�ো সন্তানের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মায়ের এক
চিরন্তনী ভাষ্য। মধ্যযু গের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের এই রচনার পেছনের
পটভূ মিকাও প্রায় অনেকেরই জানা।
সেপ্টেম্বর মাস থেকেই এই দেশে কর�োনাভাইরাসের টিকা পেতে পারে শিশুরাও এমনটা জানা যাচ্ছে।
এই আশার বাণী শ�োনালেন ন্যাশানাল ভ্যাকসিন অ্যাডমিনিস্ট্রারের গ্রুপের প্রধান ডক্টর এনএকে আর�োরা।
তিনি আরও বলেছেন জাইডাসের টিকা দিয়েই এদেশের শিশুদের ক�োভিড ১৯ টিকাকরণ করা হবে।
জাইডাসের টিকাকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জরুরি ব্যবহারের জন্য অনু ম�োদন দেওয়া হবে।
জাতীয় স্তরের একটি সংবাদ চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় চিকিৎসক এনকে আর�োরা জানিয়েছেন,
স্কুল খ�োলা আর পঠনপাঠনের বিষয়গুলি রীতিমত গুরুত্বপূ র্ণ। সেইকারণে সেপ্টেম্বরের শেষ দিক থেকে
এই টিকা দেওয়া উচিৎ। জাইডাস ক্যাডিলার তৈরি টিকা ১২-১৮ বছর বয়সীদের দেওয়া যাবে বলে
সংস্থার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। খুব তাড়াতাড়ি যাবতীয়
তথ্য হাতে পাওয়া যাবে বলেও মনে করছেন তিনি।
কর�োনাভাইরাসের তৃতীয় তরঙ্গ অগাস্ট-সেপ্টেম্বরের মধ্য এদেশে ভয়াবহ আকার নিতে পারে বলেও
আশঙ্কা করছেন অনেকেই। তৃতীয় তরঙ্গ শিশুদের কাছে একটি চ্যালেজ্ঞ বলেও দাবি করছেন একদল
বিশেষজ্ঞ। সেই কারণে এই দেশের শিশুদের টিকাকরণের দিকে বিশেষ মন�োনিবেশ করা হয়েছে। যদিও
দেশের পেডিয়াট্রিক অ্যাস�োসিয়েশনসহ একাধিক বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন প্রথম ও দ্বিতীয় তরঙ্গের মত
তৃতীয় তরঙ্গেও নিরাপদ থাকবে শিশুরা। কিন্তু তারপরেও কর�োনাযু দ্ধে ক�োনওরকম গাফিলতি করতে
নারাজ সরকার। কর�োনা থেকে শিশুদের সবরকম নিরাপত্তা দিতে গ্রহণ করা হয়েছে একধিক পদক্ষেপ।
বিশেষজ্ঞ এনএকে আর�োরা আরও জানিয়েছেন, জাইডাস ক্যাডিলা টিকা ক�োভ্যাক্সিনকে অনু সরণ করবে।
ক�োভ্যাক্সিনের তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল শুরু হয়েছে। এটি সেপ্টেম্বর শেষ হবে। সেই সময় থেকেই টিকা
দেওয়া যাবে বলেও তিনি মনে করেন বলে। তিনি আরও জানিয়েছেন আগামী বছর জানু য়ারি থেকে
ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই দেশে ২-১৮ বছর বয়সীদের টিকা দেওয়া যাবে।
সব শিশুরা মঙ্গলে থাক। ভাল�ো থাক। কর�োনার ক�োনও ছ�োঁয়াই যেন ওদের স্পর্শ না করতে পারে।
কারণ ওরাই যে আমাদের চালিকা শক্তি। আমাদের বেঁচে থাকার রসদ। সবশেষে বলি, আপনি সচেতন
হন। আপনি সাবধানে থাকুন। মাস্ক ব্যবহার করুন। আপনার সন্তানকে আগলে রাখুন।
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আর�োগ্য সু স্থ থাকতে স�োডিয়াম ও পটাশিয়াম চেক করুন 
কর�োনার তৃতীয় তরঙ্গে সাবধানতা 

ছ�োট্ট স�োনা

লাইফ স্টাইল ভ্যাকসিন
হেলথ টক



কার্ডিওলজিস্টদের আড্ডা, বিষয় কর�োনা

রুপ নগর
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টাচ আপ হাতের যত্ন
স্টাইলিশ



বর্ষার ছাতা

ঘর কথা বইয়ের যত্ন



ফুট পাত 
ফুট কার্ট
ডায়েট
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উত্তমকুমারের প্রিয় রেসিপি



কর�োনা পরবতী ডায়েট



পুরন�ো কাসু ন্দি প্রায় ৪০০০ বছরের পুরন�ো রেসিপি 
সৃজনী
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দ্বিতীয় কথা ডক্টরস ডে ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
কথা ও কাহিনি ২৫ শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ
ভিক্টরিয়ায় রবীন চক্রবতী
ছন্দের বারান্দায় তমাল লাহা ও অমিত কুমার রায়
পথের কথা চেরাপুঞ্জি মাওলিং নারটিয়াং
ধারাবাহিকভাবে ‘প্রতিবিম্ব’ ডাঃ রবীন চক্রবর্তীর
আত্মজীবনীমূ লক রচনা
এডুকেশন

বাচ্চার অন লাইন ক্লাস

দৃ ষ্টিপাত কলকাতার প্রেক্ষিতে সত্যজিৎ ভাস্কর মুখ�োপাধ্যায়
সারস্বত

৭৬

তৃতীয় কথা উত্তমকুমারের মন ভাল�ো করা কিছু ভাল�ো ছবি
রবির আল�োয় সু জিত কাহালীর অনু ভবে
সিলভার স্ক্রিন র�োজিঃ দ্য স্যাফ্রন চ্যাপ্টার
সেরার সেরা সু ভাষিণী মিশ্র
সম্পাদকের বৈঠক

০৪

টিম ম্যানেজমেন্ট

৮৪

সম্পাদকঃ সমীর চট্টোপাধ্যায়
ডিজাইন ও অলঙ্করনঃ স�ৌরভ ঘ�োষ
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চেনা ইলিশের
অচেনা রেসিপি

শ্রাবণের ধারার মত�ো যখন বৃ ষ্টির ধারা ঝরে পড়ে, তখনই মনটা কেমন ইলিশ ইলিশ করে।
ভাল�ো, ঝাঁ চকচকে রেস্তরাঁতে ত�ো যেতেই পারেন! কিন্তু ভাবুন ত�ো, বৃ ষ্টি ভেজা ইলিশ-দুপুরে
পাত পেড়ে ইলিশি গল্পে মেতে ইলিশের ভিন্ন ভিন্ন পদ দিয়ে মধ্যাহ্ন আহার সারা—আহা কী
তৃপ্তি! অনেক ভাল�ো ভাল�ো রেসিপি আছে, যা হয়ত�ো কখনওই চেখেও দেখেননি একটি বারের
জন্যও। দেখুন না একবার, কেমন লাগে! আজকের দিন, ইলিশকে দিন।
ইলিশ রেসিপি সংকলনে শুভলক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়
ইলিশ বৃত্তান্তে সমীর চট্টোপাধ্যায়

জুলাই, ২০২১
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মেঘ-ঘন অন্ধকার; দু রন্ত উচ্ছল
আবর্তে কুটিল নদী; তীর-তীব্র বেগে দেয় পাড়ি
ছ�োটে ন�ৌকাগুলি; প্রাণপণে ফেলে জাল, টানে দড়ি
অর্ধনগ্ন যারা, তারা খাদ্যহীন, খাদ্যের সম্বল।
রাত্রি শেষে গ�োয়ালন্দে অন্ধ কাল�ো মালগাড়ি ভরে জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি-রাশি ইলিশের শব,
নদীর নিবিড়তম উল্লাসে মৃ ত্যুর পাহাড়।
তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে ঘরে
ইলিশ ভাজার গন্ধ; কেরানীর গিন্নির ভাঁড়ার
সরস শর্ষের ঝাঁজে। এল�ো বর্ষা, ইলিশ-উৎসব।

ইলিশ মাছ আর বাঙালি যেন একসূ ত্রে গাঁথা। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আমাদের গঙ্গা, আর ওদের পদ্মা। না

এখানে আমরা ওরার ক�োনও ব্যবধান নেই। এখানে আমরা ওরার ব্যবহার এপার বাংলা ও ওপার বাংলা ব�োঝাতে।
সাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদারের একটা কথা খুব মনে পড়ছে, ‘গঙ্গার ইলিশ একশ�ো দেড়শ�ো বছর ধরে

ইলিশ মাছের অন্যরকম রেসিপি
লাউ পাতায় মুড়ে, ইলিশ দিন পুরে
উপকরণ

ইলিশ মাছ ৫০০ গ্রাম (মাঝারি টুকর�ো ৬ টি), সাদা সরষে ৩ টেবিল চামচ, কাল�ো সরষে ১ টেবিল চামচ, প�োস্ত ২ টেবিল চামচ, নারকেল
ক�োরা ৪ টেবিল চামচ, কাঁচা লঙ্কা ৪ টি (বাটার জন্য) মাছের সংখ্যার অর্ধেক পরিমান (লম্বালম্বি ২ টুকর�ো করে রাখুন), নু ন স্বাদ মত�ো,
হলু দ গুঁড়�ো ১ টেবিল চামচ, বেসন ৫ টেবিল চামচ, লাউপাতা (বড় মাপের) মাছের সংখ্যা অনু যায়ী, সরষের তেল পরিমান মত�ো

প্রণালী

লাউ পাতা ভাল�ো করে ধু য়ে নিন। মাছও ভাল�ো করে ধু য়ে নিন। গ�োটা সাদা সরষে ও কাল�ো সরষে ৩টি কাঁচা লঙ্কা সমেত মিহি করে
বেটে নিন। এবার তাতে প�োস্ত বাটা, নারকেল বাটা বা মিহি ক�োরা, হলু দ গুঁড়�ো, নু ন ও কাঁচা সর্ষের তেল মিশিয়ে ভাল�ো করে একটা
মিশ্রণ তৈরি করুন। ইলিশ মাছের টুকর�োগুল�োকে ওই মিশ্রণে মাখিয়ে ১৫ মিনিট মত�ো ম্যারিনেট করে নিন। এবার গ্যাসে গরম জল
করে নিন। ধু য়ে রাখা লাউয়ের পাতাগুল�ো গরম জলে ডুবিয়েই তুলে নিন। একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে লাউ পাতার ওপরে ম্যারিনেড করা
মশলা-সহ মাছ টুকর�ো রাখুন। এবার মাছের ওপরে অল্প কাঁচা সরষের তেল এবং একটা চেরা কাঁচা লঙ্কা রাখুন।
এবার বেসনের ব্যাটার বানিয়ে নিন। বেসনে ১ টি কাঁচা লঙ্কা বাটা, নু ন আর হলু দ গুঁড়�ো এবং পরিমাণমত�ো জল মিশিয়ে ভাল�ো করে
ফেটিয়ে নিন। এই ব্যাটার কিন্তু একটু ম�োটা ধরনের হবে। এবার লাউপাতার ওপরে যে মাছগুল�ো সাজিয়ে রেখেছেন, সেগুল�ো মুড়ে নিয়ে
সু ত�ো পেচিয়ে দিন। পাতা যেন না খ�োলে। কড়াইতে তেল গরম করুন। মাছ সমেত লাউপাতা ভাল�ো করে মুড়ে নিয়ে বেসনের ব্যাটারে
ডুবিয়ে তেলে ছাড়ুন। মিডিয়াম ফ্লেমে ডিপ ফ্রাই করুন ইলিশ ম�োড়া লাউপাতায়। বেসনের ক�োটিং ব্রাউন হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। গরম
গরম খাওয়া ও খাওয়ান�োর চেষ্টা করুন।
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ক�োম্পানির তেল খেয়েছে, পদ্মার ইলিশ তার সঙ্গে পাল্লা দেবে কেমন করে?’ ইলিশ নিয়ে গঙ্গা-পদ্মার এই দ্বন্দ্ব
থেকেই যাবে মানু ষের মনে। এর নিষ্পত্তি বাঙালি চায়ও না।
ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ আমার খুব প্রিয় উপন্যাস। যেখানে মূ লত ফুঠে উঠেছে
ইলিশ জেলেদের বিচিত্র জীবন-জীবিকার করুণ ছবি। বাংলাদেশের বৃ হৎ পদ্মা নদীর সঙ্গে ইলিশ আর পদ্মার
আশপাশের হাজার হাজার জেলের জীবন যে একসূ ত্রে গাঁথা তারই সার্থক চিত্ররূপ ‘পদ্মা নদীর মাঝি’। কুবেরের
মত�ো অসংখ্য ইলিশ জেলেদের জীবনের অজানা কাহিনীর মালা এই উপন্যাস। ইলিশ প্রীতি মানু ষের মজ্জাগত।
ইলিশ দেখে প্রীত হন না এমন বাঙালি খুব কমই আছেন।
স্বামী বিবেকানন্দও ইলিশপ্রীতি থেকে নিজেকে দূ রে সরিয়ে রাখতে পারেননি। এতটাই ইলিশ ভক্ত ছিলেন যে মৃ ত্যুর
কয়েক ঘণ্টা আগে অর্থাৎ দু পুরের ভ�োজনে খেয়েছিলেন ইলিশ মাছ ভাজা সঙ্গে ইলিশের তেল, ভাত, ইলিশ ঝ�োল ও
অম্বল। শিষ্য ব্রজেন আবার পদ্মার ইলিশের সাইজ বড় বলাতে স্বামীজি মজা করে বলেছিলেন গঙ্গার ইলিশের মতন
স্বাদ ওই ইলিশের হয় না। যতীন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্য ,” পূ র্ববঙ্গের ইলিশে তেল বেশি, আর কলকাতার ইলিশের
সু গন্ধ বেশি।” ইস্টবেঙ্গল যেদিন ম�োহনবাগানকে হারিয়ে দিত, সেদিন ইলিশের নাকি স্বাদ বেড়ে যেত বহুগুণ।
পকেটের চিন্তা ঝেড়ে হাতে করে ঝুলিয়ে নিয়ে আসা হত�ো গ�োটা ইলিশ। উদ্দেশ্য একটাই –ম�োহনবাগান সাপ�োর্টার
পড়শীকে কাটা ঘায়ে নু ন ছেটান�ো। আবার সেটার শ�োধব�োধ হত ঠিক উল্টোটা ঘটলে। তখন ইলিশ থিম পাল্টে চলে
আসত চিংড়ি। ইলিশ নিয়ে নানা মতামত, বিবাদের ঝড় আজ ওঠে চায়ের টেবিলে, ম�োড়ের আড্ডায়। তবে মজার
কথা হল, বাঙাল ঘটি, এখন দু পক্ষই গলা জড়িয়ে ইলিশ চিংড়ি খায় চুটিয়ে। নর্থ কলকাতার বনেদি বাড়িতে তৈরি

অসাধারণ, লেগে যাবে তাক, থাকবে না ক�োনও শঙ্কা,
পুর ভরা ইলিশ লংকা
উপকরণ

আচারের লঙ্কা (খুব বড় আকারে) ৫-৬টি, ইলিশ মাছ ৩০০ গ্রাম, বড় পেঁয়াজ ১ টা, রসু ন ক�োয়া ৪ থেকে ৫ টি, আদা বাটা ১ টেবিল
চামচ, জিরে গুঁড়�ো (ভাজা) ১ চা চামচ; গরম মশলা ১ চা চামচ, লঙ্কা গুঁড়�ো ১ চা চামচ, হলু দ গুঁড়�ো ১/২ চা চামচ; পাঁচফ�োড়ন ১ চা
চামচ; কাঁচালঙ্কা কুচ�োন�ো ১ চা চামচ, সরষের তেল ২ থেকে ৩ টেবিল চামচ, ধনেপাতা ১ আঁটি, নু ন ও চিনি প্রয়�োজন মত�ো।

প্রণালী

পুরের জন্য প্রথমে মাছ ভেজে নিন। তারপর মাছ থেকে সব কাঁটা বের করে নিন। কড়ায় তেল দিন। তাতে পাঁচফ�োড়ন দিন। এবার
এতে পেঁয়াজবাটা, আদা ও রসু নবাটা দিন। এবার হলু দ ও লঙ্কা গুঁড়�ো,জিরে গুঁড়�ো দিন। নাড়তে থাকুন।
এবার মাছটা দিয়ে দিন। ভাল�ো করে নাড়তে থাকুন। মাছের টুকর�ো ভেঙে দিন। একটু নেড়ে নিয়ে কাঁচালঙ্কা, গরমমশলা, নু ন ও চিনি
দিন। এগুল�ো দিয়ে আরেকটু নেড়ে নিন। তারপর ধনেপাতা কুচি দিন। পাতিলেবু র রস দিয়ে নামিয়ে নিন। পুর রেডি। লঙ্কা কিনে
একপাশ চিড়ে ভেতর থেকে বীজগুল�ো ফেলে দিন। ওই বানান�ো পুর এবার লঙ্কায় পুরে দিন। পুর ভরা লংকা প্যানে তেল ব্রাশ করে ঢাকা
দিয়ে এপাশ-ওপাশ করে উলট�োতে থাকুন। একটু ভাজা ভাজা হলে, নামিয়ে নিন। ব্যাস রেডি। গরম গরম পরিবেশন করুন।
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হয় নানা স্বাদের ইলিশ। অনেকের বাড়িতে আবার রথের দিন জ�োড়া ইলিশ আনার রেওয়াজ রয়েছে। আবার কেউ
কেউ বিজয়া দশমীর দিন বছরের শেষ ইলিশ খেয়ে থাকেন। বনেদিবাড়ি, যেমন রামকৃষ্ণ মিত্র বাড়িতে ভাদ্রমাসের
সংক্রান্তিতে রান্না পুজ�োয় ইলিশ মাছ ভাজা দিয়ে খেয়ে ইতি টানা হয় বছরকার মত। এই রূপ�োলী শস্য নিয়ে কত
আদিখ্যেতা, রূপকথা ও নিয়ম। বাংলা সাহিত্যেও ইলিশের ছড়াছড়ি। সৈয়দ মুজতবা আলির সম্রাট মুহম্মদ-বিন
তুঘলক সম্পর্কে গল্পটা মনে আছে ত�ো! সেই যে, মুহম্মদ তুঘলক গেছেন গুজরাটে বিদ্রোহীদের দমন করার উদ্দেশ্য
নিয়ে। জলাভূ মিতে ন�ৌকায় চেপে তাদের তাড়া করতেও সম্রাটের খুব উৎসাহ। তারই মধ্যে এক বিকেলে হঠাৎ
একটা মাছ লাফিয়ে উঠে পড়ল ন�ৌকার উপর। ঝকঝকে সাদা রং, তার গড়নটিও চমৎকার। মাছটি দেখে সম্রাট
খুবই ক�ৌতূ হলী হয়ে পড়লেন। এটা কী মাছ, কেউ জানে না। তুঘলক বললেন, এটাকে এক্ষুনি কেটেকুটে রান্না
করে দাও। আমি খেয়ে দেখব। তা শুনে তাঁর মন্ত্রী ও পারিষদরা আঁতকে উঠলেন। তাঁরা সম্রাটকে অনেক করে
ব�োঝাবার চেষ্টা করলেন যে, এই মাছ বিষাক্ত কি না তা তাঁর জানা নেই, তা ছাড়া এখন র�োজার মাস চলছে, সু তরাং
এখন এই মাছ সম্রাটের মুখে ছ�োঁয়ান�োই উচিত নয়। জেদি সম্রাট কারও উপদেশ গ্রাহ্য করলেন না। তাঁর আদেশে
তিনি সেই মাছ রান্না করালেন এবং খেলেন। খুব সম্ভবত অনেকটাই খেয়ে ফেললেন। পরে সম্রাট পেটের সমস্যায়
ভুগেওছিলেন বলে জানা যায়। সেদিনের সেই ঝকঝকে সাদা মাছটি ছিল ইলিশ মাছ-ই।
ইলিশের মরশুম এল�ো বলে-বৈশাখের আবাহনের মত�ো ইলিশকে আবাহন করেছেন ছন্দের জাদু কর সত্যেন্দ্রনাথ
দত্ত। হাল্কা হাওয়ার/মেঘের ছাওয়ায়/ইলশে গুড়ির নাচ/ইলশে গুড়ির নাচন দেখে/নাচছে ইলিশ মাছ/কেউ বা
নাচে জলের তলায়/ল্যাজ তুলে কেউ ডিগবাজী খায়/নদীতে ভাই, জাল নিয়ে আয়...। ইলিশের মরশুম এলে মাঝি

কাজু লেবু কাল�োজিরেতে রান্না জমবে সই
আহারে বাহারে, লা জবাব,ইলিশ প�োস্তদই
উপকরণ

ইলিশ মাছের টুকর�ো ৪ টি, জল ঝরান�ো টকদই এককাপ, দু ধ ১ টেবিল চামচ, প�োস্তবাটা ২ টেবিল চামচ, কাজু বাদাম ২৫ গ্রাম,
পাতিলেবু র রস ২ টেবিল চামচ, ক্রিম ২ চামচ, নু ন-চিনি পরিমাণমত�ো, কাঁচালঙ্কা চেরা ৬টা, কাল�োজিরে সামান্য পরিমাণ, সরষের তেল
পরিমাণ মত�ো।

প্রণালী

ইলিশ মাছ ভাল�োভাবে ধু য়ে তাতে পাতিলেবু র রস, হলু দ আর নু ন দিয়ে দু ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখুন। এবার প�োস্ত, কাজুবাদাম একসঙ্গে
বেটে নিন। ওর সঙ্গে ক্রিম আর এক চামচ দু ধ মিশিয়ে ভাল�ো করে ফেটিয়ে নিন। টকদইও ভাল�ো করে নু ন-চিনি দিয়ে ফেটিয়ে রাখুন।
ইলিশ মাছ একটু ভাল�ো করেই ভেজে নিন। এবার কড়াইতে কাল�োজিরে ও কাঁচালঙ্কা ফ�োড়ন দিয়ে প�োস্ত পেস্টটা ঢেলে দিন। একটু কষা
হয়ে এলে দইয়ের মিশ্রণ দিন। খুব ভাল�োভাবে মিশে তেল ছাড়তে শুরু করলে অল্প জল দিন। জল একটু গরম হলে মাছ দিয়ে ফুটতে
দিন। বেশ মাখা মাখা হয়ে এলে উপর থেকে কাঁচালঙ্কা চেরা দিয়ে নামিয়ে দিন। নামান�োর আগে একবার নু ন- মিষ্টি ঠিক আছে কিনা তা
দেখে নেবেন। গরম ভাতের সঙ্গে জমবে ভাল�ো।
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জেলেরা সারারাত ধরে জলে ভিজে কঠ�োর পরিশ্রম করে মাছ ধরেন। তা না হলে সারা বছর দারিদ্র্যের সংগে পেরে
উঠবেন কি করে! দারিদ্র্যের সংগে আবহমান কাল ধরে চলে আসা এই সংগ্রামও ত�ো বাংলার ইলিশ সংস্কৃতিরই
অঙ্গ।
স্বামীজীর কথা বলছিলাম না! ওই রকম একজন মানু ষ, তাঁর ইলিশ প্রীতির কথা পড়তে পড়তে অদ্ভু ত একটা
শিহরণ জাগে। তখন স্বামীজির শরীর বেশ খারাপ। একটা যাই যাই রব উঠে গেছে। তখন প্রায়ই তিনি বলেন,
তাঁকে শিগগিরই চলে যেতে হবে। চল্লিশ বছরের বেশি বাঁচবেন না। ভক্তরা কেউ মজা ভেবে ধরে নেন। কেউবা
তেমন গুরুত্ব দেন না। একদিন তিনি উপ�োস করেছেন, পরদিন পরমহংসদেবের ঘরে বসে ধ্যান করলেন প্রায়
তিন ঘণ্টা। তারপরই তাঁর খুব খিদে পেয়ে গেল। তিনি ঠিক করলেন, আজ তিনি ভাত, মাছ, তরকারি সব খাবেন।
পুর�োপুরি ঝাল ও মশলা দিয়ে। তখন গঙ্গায় ইলিশ মাছ ধরা চলছে। প্রেমানন্দ স্বামী সেই মাছ কিনছেন খবর পেয়ে
বিবেকানন্দ সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন। কিনলেন সেই টাটকা ইলিশ। সে দিন বেলু ড় মঠে ল�োকজন বেশি ছিল
না। তাই তিনি প্রেমানন্দকে বললেন, শুধু ঝ�োল নয়, গ�োটাকতক মাছ ভাজা করতে বল�ো, ভাজা ইলিশের স্বাদই
অপূ র্ব। আর একটু মাছের টক করতেও বলে দিও।
সে দিন তিনি খেলেন ইলিশ মাছের তেল দিয়ে ভাত, ডাল দিয়ে ভাজা মাছ, ঝ�োলে তেমন ঝাল হয়নি বলে কাঁচালঙ্কা
ডলে নিলেন। শেষ পাতে মাছের অম্বল। সেই সব খেয়ে তাঁর শরীরে এমনই শক্তি এল যে, লাইব্রেরি ঘরে এসে
কয়েকটি ছাত্রকে পড়াতে লাগলেন। অনেক ব্যাপারেই তাঁর প্রবল উৎসাহ। অনেক গল্প করলেন অন্যদের সঙ্গে। সেই
রাত্রেই তাঁর মৃ ত্যু হল। ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, তিনি পুণ্যাত্মা মানু ষ, ওই রাতেই তাঁর চলে যাওয়ার কথা

রিমিঝিমি বৃষ্টির রাতে ইলিশের টক, থাকবে পাতে
উপকরণ

ইলিশ মাছ ৪ পিস, ফ�োড়নের জন্য শুকন�ো লঙ্কা, গ�োটা সরষে আর পাঁচফ�োড়ন, হলু দগুঁড়ো সামান্য, লবণ-চিনি স্বাদমত�ো, তেঁতুলের মাড়
২ টেবিল-চামচ, চেরা কাঁচা লঙ্কা ৩-৪টি, চাইলে অল্প সরষে বাটার জল।

প্রণালী

কড়াইতে সরষের তেল দিয়ে ইলিশ মাছের পিসগুল�ো দিয়ে হালকা ভেজে তুলে নিন। বাকি তেলে শুকন�ো লঙ্কা, গ�োটা জিরে, গ�োটা
সরষে, পাঁচফ�োড়ন দিন। এবার এতে হলু দ দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। তেল ছাড়লে আন্দাজমত�ো জল দিন। ফুটতে দিন মিশ্রণটা।
জল ফুটে উঠলে স্বাদমত�ো লবণ-চিনি মেলান। তেঁতুলের মাড়ও দিয়ে দিন। এই ঝ�োলেই এবার ভাজা ইলিশের পিসগুল�ো ঢেলে দিতে
হবে। রান্না হয়ে গেলে নামান�োর আগে স্বাদ বাড়াতে এই ঝ�োলে অল্প সরষে বাটার জল দিন। এবার নামিয়ে পরিবেশনের পালা।
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ছিল, যাওয়ার আগে বেশ তৃপ্তি করে ইলিশের সব রকম স্বাদ নিয়ে গেলেন।
স্বাদ-গন্ধে এই ইলিশ নিয়ে আজকের কবি আর সাহিত্যিকেরাও মেতেছেন আড্ডার আসরে। মেতেছেন উঁচুতলার
মানু ষ থেকে নিচু তলার মানু ষও। এত গল্প, কবিতা, সাহিত্য, রূপকথা; এত সংবাদ, সংগ্রাম, বিড়ম্বনা! এ শুধু ইলিশ
নিয়েই সম্ভব। এই মাছকে নিয়ে গ�োষ্ঠী থেকে জাতিতে গড়ে উঠেছে ইলিশ সংস্কৃতি। রয়েছে বিশাল অর্থনৈতিক সূ ত্র।
এসবের মধ্যেই খাবার পাতে ইলিশের উপস্থিতি। মন যেন বলে উঠে, আহ্ রে ইলিশ! বাহা রে ইলিশ।
বুদ্ধদেব বসু দিয়ে শুরু করেছিলাম, বুদ্ধদেব বসু তেই শেষ করি।
“আর সেই রজতবর্ণ মন�োহরদর্শন মৎস্যকূলরাজ মহান ইলিশ- সে এক দেহে এতটা প্রতিভা ধারণ করে যে, শুধু
তাকে দিয়েই তৈরি হ’তে পারে একটি পঞ্চপদী নানা স্বাদযু ক্ত ভ�োজনের মত�ো ভ�োজন- যদি অবশ্য ভাগ্যে জ�োটে
যথায�োগ্য রন্ধনকারী বা কারিণী”।

সেবার গেলাম, জমিয়ে খেলাম। ইস
মিস করলাম, খাওয়া হলনা, ঢাকাই ভুনা ইলিশ!
উপকরণ

ইলিশ মাছ ১টা (মাঝারি সাইজের), পেঁয়াজ ১০-১২ টা (ছ�োট), রসু ন বাটা ১ চা চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, কাঁচালঙ্কা ৪টে, হলু দ গুঁড়ো
১ চা চামচ, লেবু র রস ১ চা চামচ, সরষের তেল পরিমাণ মত�ো।

প্রণালী

ইলিশ মাছ ভাল�ো করে ধু য়ে ছ�োট টুকর�োয় কেটে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি দিয়ে ভাজতে থাকুন। বাদামি করে ভেজে
নিয়ে আদাবাটা, রসু ন বাটা দিয়ে নু ন দিয়ে নাড়তে থাকুন, যতক্ষণ না পেঁয়াজ, আদা, রসু ন সব ভাল�ো করে মিশে যায়।
এরপর হলু দ গুঁড়ো দিয়ে সামান্য নেড়ে নিয়ে অল্প জল দিয়ে কষাতে থাকুন। কিছু ক্ষণ কষিয়ে পরিমাণ জল ও মাছ দিয়ে চাপা দিয়ে
রাখুন।
জল টেনে গিয়ে মাছ সেদ্ধ হয়ে গেলে আঁচ একেবারে কমিয়ে কিছু ক্ষণ রাখুন। লেবু র রস দিয়ে নামিয়ে নিন।

জুলাই, ২০২১

n

19

প্রথম কথা

জাকিরের তবলায় উঠু ক ব�োল
জল খাবারে থাক, কাঁচা আম-ইলিশের র�োল
উপকরণ

ইলিশ মাছ ৪ টুকর�ো (সেদ্ধ করে কাঁটা ছাড়ান�ো), পেঁয়াজ কুচি ১/২ কাপ, কাঁচা আম কুচি ১/২ কাপ, সরষের তেল ১/৪ কাপ, চেরা
কাঁচালঙ্কা ৮-১০টা, আস্ত কাঁচালঙ্কা ৩-৪ টি, হলু দ সামান্য, নু ন স্বাদমত�ো, চিনি অল্প পরিমাণে,
র�োল বানাতে ময়দা ৪ কাপ, জল পরিমাণ মত�ো, সাদাতেল ভাজার জন্য, সু জি ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালী

কাঁটা ছাড়ান�ো, সেদ্ধ ইলিশ মাছ অল্প নু ন আর হলু দ মাখিয়ে হাতে চটকে রেখে দিন।
এবার অন্য একটি বাটিতে পেঁয়াজ কুচি, চেরা কাঁচালঙ্কা, স্বাদমত�ো নু ন, চিনি আর অল্প হলু দ নিয়ে হাত বা চামচ দিয়ে ভাল�োমত�ো মাখিয়ে
চটকান�ো ইলিশ দিয়ে একটু মেখে ১০-১৫ ম্যারিনেট করে রাখুন। এরপর প্যানে তেল গরম করে মাখা ইলিশ মাছ ঢেলে দিয়ে অল্প আঁচে
সামান্য জল দিয়ে কিছু ক্ষণ রান্না করে আমের কুচি দিয়ে দিতে হবে। র�োলে ভরার পুর ম�োটামুটি রেডি। এবার ময়দা মেখে গ�োল গ�োল
পর�োটা তৈরি করতে হবে। ময়দা যত ভাল�ো মাখা হবে, ততই নরম, মুচমুচে হবে র�োল। তাওয়ায় পর�োটা ইলিশের পুর ভরে র�োল করে
নিন। পিস পিস করে পেঁয়াজ কুচি, শসা কুচি দিয়ে পরিবেশন করুন।
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শ্রাবণ গহনে, ডাহুকী ডাকিছে, মত্ত পাগল দাদুরী
রবিবাসরীয় হেঁ শেল বসবে জুড়ে, ম�োচা ইলিশের পাতু রি
উপকরণ

ইলিশ মাছ ৪ টুকর�ো, ম�োচা সেদ্ধ করে মেখে রাখা ২ কাপ, আলু ভাপিয়ে টুকর�ো করা ১/২ কাপ, সরষের তেল ৫০ গ্রাম, আদা ও জিরে
বাটা ১/২ চামচ করে, কাঁচালঙ্কা কুচি ২ চামচ, কাঁচালঙ্কা চেরা ২টি, কলাপাতা, ইলিশের স্টক এক কাপ; লবণ, চিনি স্বাদ অনু যায়ী, হলু দ
সামান্য।

প্রণালী

মাছে লবণ, তেল ও হলু দ মাখিয়ে অল্প ভেজে তুলে রাখুন। বাকি তেলে জিরে ফ�োড়ন দিয়ে আদা ও জিরে বাটা দিয়ে কষে নিয়ে আলু র
টুকর�ো ও ম�োচা দিয়ে নেড়েচেড়ে স্টক এবং নু ্ন, মিষ্টি, কাঁচালঙ্কা কুচি দিয়ে নামিয়ে রাখুন।
কলাপাতা সেঁকে তেল মাখিয়ে ম�োচার বেড বানিয়ে তার ওপর মাছ রেখে মুড়ে নিন। ভাপে সেদ্ধ করে কলাপাতা খুলে চেরা কাঁচালঙ্কা
সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

জুলাই, ২০২১

n
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কাঁচকলা, এঁচড়, ছানার ক�োপ্তা!
খাই ত�ো প্রতি ফি হপ্তা
খান না এবার রকমারি,
জমিয়ে ইলিশ ক�োপ্তা কারি
উপকরণ
ধাপ- ১
ইলিশ মাছের সেদ্ধ কিমা ২ কাপ, ডিম ফেটান�ো ১টি, পেঁয়াজ বেরেস্তা ১/২ কাপ, কাঁচালঙ্কা কুচি ১ টেবিল-চামচ, লবণ পরিমাণমত�ো,
লেবু র রস ১ টেবিল-চামচ, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল-চামচ, টম্যাট�ো সস ১ টেবিল-চামচ, পাউরুটির গুঁড়ো ১/২ কাপ; পাউরুটির (সাদা
অংশ) ১ পিস, ভাজার জন্য তেল পরিমাণমত�ো।
ধাপ- ২
পেঁয়াজবাটা প�ৌনে এক কাপ, টকদই ২ টেবিল-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ; আদাবাটা আধা চা-চামচ, টম্যাট�ো
সস ১ টেবিল-চামচ, লবণ পরিমাণমত�ো; চিনি ১ চিমটে; তেল ক�োয়ার্টার কাপ।

প্রণালী
ধাপ -১
একটি পাত্রে সব উপকরণ ভাল�োভাবে মাখিয়ে নিন। মাখান�ো উপকরণ ৮-১০ ভাগ করে গ�োল গ�োল ক�োফ্তা বানিয়ে নিন। কড়াইতে
তেল গরম করে ক�োফ্তা বাদামি করে ভেজে নিন।
ধাপ -২
কড়াইতে তেল গরম করে সব মসলা কষিয়ে নেওয়ার পর দই, সস সামান্য দিয়ে নেড়ে দিন।
এবারে ক�োফ্তাগুল�ো দিয়ে হালকা আঁচে ঢেকে দিন। ঝ�োল মাখা মাখা হলে চিনি দিয়ে নেড়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

জুলাই, ২০২১
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কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই
তু লতু লে এমন সুস্বাদু, আবার যদি পাই
উফ! কী যে খাওয়ালে ভাই, বন্ধু সতীশ
এ যে দুর্দান্ত! এই আস্ত বেকড ইলিশ
উপকরণ
ইলিশ মাছ ১টা (মাঝারি সাইজের), লাল লঙ্কাগুঁড়ো ১ টেবিল-চামচ, পেঁয়াজবাটা ২ টেবিল চামচ, টকদই ২ টেবিল-চামচ, লেবু র রস ১
টেবিল-চামচ, ভিনেগার ১ টেবিল-চামচ, সরষের তেল ৩-৪ টেবিল-চামচ, লবণ পরিমাণমত�ো, কাঁচালঙ্কা (কুচন�ো) ৩-৪টি, আদার রস ১
টেবিল-চামচ, তন্দুরি মসলা ১ চা-চামচ, অ্যালু মিনিয়াম ফয়েল পরিমাণ মত�ো।

প্রণালী
আস্ত মাছকে ছু রি দিয়ে চিরে দিন, যাতে মশলা ভেতরে যেতে পারে। এবার লবণ মাখিয়ে এক ঘণ্টা রেখে দিন।
বাটিতে সব মশলা মাখিয়ে নিন। মাখান�ো মশলা মাছের দু ই পাশে ভাল�োভাবে লাগিয়ে ফয়েলের উপর রেখে ফয়েলটি মুড়িয়ে নিন।
ওভেন প্রি হিট করে ১৮০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ৩০-৪০ মিনিট বেক করে নামিয়ে নিন। লেবু চাক চাক করে কেটে, মাছের চিড়ে নেওয়া
জায়গাগুল�োতে ঢুকিয়ে পরিবেশন করুন।
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রুপালি রানি, সে যে বিজয়িনী
রূপের গুম�োর দেখিস
কমলা সাজে সেজে জলপরী
আজ যে বাহারি অরেঞ্জ ইলিশ
উপকরণ

ইলিশ মাছ ৮ টুকরা, কমলা লেবু র রস ৩ কাপ, পেঁয়াজবাটা ২ টেবিল-চামচ, সরষের তেল ১/৪ কাপ, লবণ পরিমাণমত�ো, চিনি ১/২
চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, হলু দগুঁড়ো সামান্য, কমলার খ�োসা (গ্রেট করা) ১ টেবিল-চামচ।

প্রণালী

বাটিতে পরিমাণমত�ো লবণ ও সামান্য হলু দ, লঙ্কাগুঁড়া মাখিয়ে মাছের টুকর�োগুল�ো ১৫ মিনিট রেখে দিন। কড়াইতে তেল গরম করে
মাছগুল�ো হালকা ভেজে তুলে নিন। এবার ভাজা তেলে একে একে সব মসলা দিয়ে একটু ভেজে নিন। এবারে কমলার রস ও কমলার
খ�োসা দিয়ে ভাল�োভাবে ফুটিয়ে মাছ দিয়ে অল্প আঁচে ঢেকে দিন। ১৫-২০ মিনিট পর নামিয়ে নিন।

জুলাই, ২০২১
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শাওন গগনে, ঘ�োর ঘনঘটায়
দুপুর-রাতে পাতে
জমবে মজা, জমবে মজা
ইলিশ ভাপা ভাতে
উপকরণ

বড় ইলিশ মাছের ৬ টুকরা, কাঁচা লঙ্কাকুচি ৫-৬টি, সরষের তেল ৩ টেবিল-চামচ, লবণ পরিমাণমত�ো, হলু দগুঁড়ো সামান্য, পেঁয়াজ কুচি
করে কাটা ১/২ কাপ, লেবু র রস ১ টেবিল-চামচ, লাউপাতা ৬টি

প্রণালী

সব উপকরণ মাখিয়ে মাছের টুকর�োগুল�ো ৩০ মিনিট রেখে দিন। লাউপাতায় মধ্যে মাখান�ো মাছের একটি টুকর�ো রেখে পাতাটি ভাঁজ
করে উল্টিয়ে রাখুন, যাতে খুলে না যায়। এভাবে সবগুল�ো তৈরি করে নিন। এবারে মাড় গলান�ো গরম ভাতের হাঁড়ি মৃ দু আঁচে চুলায়
বসিয়ে রাখুন। হাঁড়ির মাঝখান থেকে কিছু ভাত সরিয়ে, লাউপাতায় ম�োড়ান�ো মাছগুল�ো বিছিয়ে রাখুন। উপরে তুলে নেওয়া ভাতগুল�ো
দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ২০ মিনিট রেখে দিন। ভাত সরিয়ে মাছগুল�ো সাবধানে তুলে পাতাসহ পরিবেশন করুন।
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খেতে ভাল�ো বাসতেন বিবেকানন্দ
সমর, সুনীল, দেবু
রবীন্দ্রনাথেরও পছন্দ ছিল
খেতেন ইলিশ লেবু
উপকরণ

ইলিশ মাছ ৬ টুকরা, পেঁয়াজবাটা ১ কাপ, সরষের তেল ১/২ কাপ, হলু দ সামান্য, আস্ত কাঁচা লঙ্কা ফালি ৪-৫টি, লবণ পরিমাণমত�ো,
লেবু র রস ১/৪ ক�োয়ার্টার কাপ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, লেবু র খ�োসা (গ্রেট করা) ১/২ চা-চামচ।

প্রণালী

লেবু র খ�োসা বাদে সব উপকরণ মাখিয়ে মাছের টুকর�োগুল�ো ৩০ মিনিট রেখে দিন। ম্যারিনেট করা মাছ মৃ দু আঁচে বসিয়ে ঢেকে দিন।
৭-৮ মিনিট পর মাছগুল�ো উল্টে দিয়ে আবার ঢেকে দিন। মাখা মাখা হলে লেবু র খ�োসা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

জুলাই, ২০২১
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এত ভাল�ো খেতে বুঝিনি কখনও
রিফিউজ করেছি, ইশ!
বলছি ত�োমায় মিস কর�োনা
ময়ানে ভাজা ইলিশ
উপকরণ

ইলিশ মাছের টুকর�ো ৬ টি, ময়দা ২ টেবিল-চামচ, লঙ্কারগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, কাঁচা লঙ্কাবাটা ১/২ চা-চামচ, লবণ পরিমাণমত�ো, লেবু র
রস ১ চা-চামচ, হলু দগুঁড়ো সামান্য, ডিম ১টি, ব্রেড ক্রাম ১/২ কাপ, ভাজার জন্য তেল পরিমাণমত�ো

প্রণালী

ব্রেড ক্র্যাম ও ডিম বাদে সব মাখিয়ে মাছের টুকর�োগুল�ো ১ ঘণ্টা রেখে দিন। কড়াইতে তেল গরম করুন। ডিম ফাটিয়ে নিয়ে, মাছের
টুকর�োগুল�ো ডিমে ডুবিয়ে, ব্রেড ক্রাম গড়িয়ে ডুব�ো তেলে স�োনালি রঙ করে ভেজে নিন।
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কত না রূপের বাহার যে তার
রসনায় পাতায় সন্ধি
সরষে মুড়ে ত�ো অনেকই খেলে
খাও না ইলিশ কাসুন্দি
উপকরণ

ইলিশ মাছ ৬ টুকরা, কাসু ন্দি ১/২ কাপ, হলু দগুঁড়ো ১/৪ চা-চামট, লঙ্কাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, লবণ পরিমাণমত�ো, কাঁচা লঙ্কা ৪-৫টি,
সরষের তেল ১/৪ কাপ।

প্রণালী

কড়াইতে সব উপকরণ দিয়ে মাখিয়ে মাছ টুকর�োগুল�ো ১৫-২০ মিনিট রেখে দিন। এবার উনু ন জ্বালিয়ে উপরে মাখান�ো মাছের কড়াইটি
দিয়ে মৃ দু আঁচে ঢেকে দিন। ১৫ মিনিট পর মাছ সেদ্ধ হলে নামিয়ে নিন।
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কাঁটাই যে তার রূপের বাহার
কাঁটা ভাল�ো বাসে কৃষ
তাই, জামাইরাজা কৃষকে খাওয়াব
কাঁটা গলান�ো ইলিশ
উপকরণ

ইলিশ মাছের টুকরা ৮টি, হলু দগুঁড়ো সামান্য, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, লবণ পরিমাণমত�ো, টকদই ২ টেবিল-চামচ, আদাবাটা ১/৪ চাচামচ, কাঁচা লঙ্কা ৬-৭টি, তেল ১/৪ কাপ, জল ১ কাপ।

প্রণালী

বাটিতে মাছের সঙ্গে সব উপকরণ মাখিয়ে ২-৩ ঘণ্টা রেখে দিন (জল বাদ দিয়ে)। গ্যাস বা উনু নের উপর প্রেশারকুকার বসিয়ে মেরিনেট
করা মাছ ও জল দিয়ে মৃ দু আঁচে কুকারের ঢাকনা লাগিয়ে ২৫ মিনিট রেখে দিন। ২৫ মিনিট পর মাছের কাঁটাগুল�ো নরম হয়ে যাবে।
কুকার থেকে মাছের টুকর�োগুল�ো না ভেঙে সাবধানে তুলে নিয়ে পরিবেশন করুন। সাধারণ হাঁড়িতে ১ ঘণ্টা রান্না করতে হবে।
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জীবশ্রেষ্ঠ খাবেন বলে
ভগবানের সৃষ্টি,
জমে মজা, জমবে মজা
ইলিশ টক মিষ্টি
উপকরণ

ইলিশ মাছ ৬ টুকরা, পেঁয়াজবাটা ১/২ কাপ, পেঁয়াজকুচি ১/৪ কাপ, সরষের তেল ১/৩ কাপ, হলু দগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো
১ টেবিল-চামচ, গ�োটা কাঁচা লঙ্কা ফালি ৪-৫টি, লবণ পরিমাণমত�ো, তেঁতুলের মাড় ১/৪ কাপ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, চিনি ১/৪ কাপ,
পাঁচফ�োড়ন (ভাজা গুঁড়ো করা) ১/৪ চা-চামচ, কাল�োজিরা ১/৪ চা-চামচ।

প্রণালী

মাছের টুকর�োগুল�ো সামান্য হলু দ, লঙ্কা গুঁড়ো ও লবণ, মাখিয়ে হালকা করে ভেজে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি বাদামি
করে ভেজে নিন। তেঁতুলের মাড় কাঁচা লঙ্কা ও চিনি বাদে একে একে সব উপকরণ দিয়ে কষিয়ে মাছের টুকর�োগুল�ো দিয়ে ভেজে নিন।
এবার বাকি উপকরণ দিয়ে অল্প আঁচে ঢেকে রাখুন ১৫-২০ মিনিট। নামিয়ে পরিবেশন করুন।

জুলাই, ২০২১
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স্মোকড ইলিশ খাননি অনেকেই
খাবারটা কিন্তু বেশ
ধ�োঁয়া ওঠা ইলিশ ঘিরে
মজার নাই ক�ো শেষ
উপকরণ

ইলিশ মাছের টুকরা ৬-৮টি, হলু দগুঁড়া সামান্য, লঙ্কাগুঁড়া ১/২ চা-চামচ, লবণ পরিমাণমত�ো, টম্যাট�ো সস ১ চা-চামচ, ভিনেগার ১ চাচামচ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, পেঁয়াজবাটা ২ টেবিল-চামচ, সরষের তেল ১/৪ কাপ, কাঠকয়লা ও ফয়েল।

প্রণালী

একটি কড়াইতে মাছের সঙ্গে সব উপকরণ মাখিয়ে ২-৩ ঘণ্টা রেখে দিন। কড়াইটি উ্নুনের উপর বসিয়ে মৃ দু আঁচে ঢেকে দিন ১ ঘণ্টা।
ঝ�োল শুকিয়ে একটু প�োড়া ভাব হলে নামিয়ে নিন। মাছের টুকর�োগুল�ো আলত�ো করে তুলে (ঝ�োলসহ) কাচের ঢাকনাসহ বাটিতে রাখুন।
এবার ফয়েলের বাটি বানিয়ে কাচের বাটিতে (মাছের উপর) রেখে, কয়লা উনু নের উপর দিয়ে লাল করে ফয়েলের বাটির উপর রাখুন।
এবারে সামান্য ঘি, লাল করা কয়লার উপর দিয়ে স্মোক করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। কয়েক মিনিট রেখে ঢাকনা খুলে কাঠকয়লা ও
ফয়েল ফেলে পরিবেশন করুন।।

32

n

জুলাই, ২০২১

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

নুনে ভরা ন�োনা ইলিশ
বানায় ভাল�ো রুনা
না খেলে খান, লাগবেই ভাল�ো
ন�োনা ইলিশ ভুনা
উপকরণ

ন�োনা ইলিশ ১টি, পেঁয়াজকুচি ১/২ কাপ, কাঁচা লঙ্কা ৫-৬টি, হলু দের গুঁড়া ১ চা-চামচ, শুকন�ো লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা-চামচ, আদাবাটা ১/২
চা-চামচ, জিরাবাটা ১ চা-চামচ, পেঁয়াজবাটা ১ টেবিল-চামচ, মেথি ৫-৬টি, লেবু র রস ১ টেবিল-চামচ

প্রণালী

ন�োনা ইলিশের টুকর�োগুল�ো প্রথমে জলে ধু য়ে লবণ সরিয়ে নিন। এবার কুসু ম গরম জলে ভিজিয়ে রাখুন ১ ঘণ্টা। কড়াইতে তেল গরম
করে তাতে মেথি দিয়ে নেড়েচেড়ে মেথিগুল�ো ছেঁকে তুলে নিন। এতে মেথির ফ্লেভার আসবে। এবারে পেঁয়াজকুচি হালকা ভেজে, একে
একে সব উপকরণ দিয়ে (লেবু র রস বাদে) কষিয়ে নিন। মাছের টুকর�োগুল�ো ভাল�োভাবে জল ঝরিয়ে কড়াইতে দিয়ে নাড়তে থাকুন।
প্রয়োজনে সামান্য জল দিন, যাতে কড়াইতে লেগে না যায়। তেল ভেসে উঠলে লেবু র রস দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

জুলাই, ২০২১
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চিংড়ি মাছের চালু রেসিপি
চিকেনেও কারবারি
এবার ধরণ ভিন্ন, নাম?
ইলিশ মালাইকারি
উপকরণ

ইলিশ ৮ টুকর�ো , পেঁয়াজবাটা ১ কাপ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, প�োস্তবাটা ১ টেবিল-চামচ, শুকন�ো লঙ্কা গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, কাঁচা লঙ্কা
৩-৪টি, লবণ পরিমাণমত�ো, তেল ১ কাপ, নারকেলের দু ধ ২ কাপ, চিনি স্বাদমত�ো, মালাই ৪ টেবিল-চামচ

প্রণালী

মাছ ধু য়ে, মাছে সামান্য লবণ মাখিয়ে রাখুন। এবার কড়াইয়ে তেল গরম করে একে একে পেঁয়াজবাটা, আদাবাটা, প�োস্ত, লঙ্কাগুঁড়ো ও
পরিমাণমত�ো লবণ দিয়ে কষিয়ে নারকেল দু ধ ফুটিয়ে নিন। এবার মাছের টুকর�ো দিয়ে কাঁচা লঙ্কা ও চিনি ছড়িয়ে ঢেকে দিন। ৫-৭
মিনিট পর মাছের টুকর�োগুল�ো উলটিয়ে দিয়ে আবারও ঢেকে দিন। ঝ�োল মাখা মাখা হলে উপরে মালাই দিয়ে নামিয়ে ফেলু ন।
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বেপর�োয়া, ব�োহেমিয়ান থাকেনা কর�োর বশ
পাতে পরলে সবার সেরা ইলিশ আনারস
উপকরণ

ইলিশ মাছ ১ টা (৮ টুকরা), আনারস ১১/২ কাপ (গ্রেট করা), পেঁয়াজকুচি ১/৪ কাপ, কাঁচা লঙ্কা ফালি ৪-৫টা, হলু দগুঁড়া আধা
চা-চামচ, শুকন�ো লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা-চামচ, আদাবাটা ১ চা-চামচ , চিনি ১/২ চা-চামচ (বা প্রয়োজনমত�ো), তেল ১/২ কাপ, লবণ
পরিমাণমত�ো

প্রণালী

মাছের টুকর�োগুল�ো লবণ ও লেবু র রস দিয়ে মাখিয়ে ১০-১৫ মিনিট রেখে দিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি নরম করে
ভাজুন। এবার হলু দগুঁড়া, আদাবাটা, লবণ ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে কষান। গ্রেট করা আনারস দিয়ে নেড়ে ভাল�ো করে কষিয়ে সামান্য জল
দিন। ফুটে উঠলে মাছগুল�ো দিয়ে মৃ দু আঁচে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। জল শুকিয়ে মাখা মাখা হলে চিনি দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন।

জুলাই, ২০২১

n

35

প্রথম কথা

রুই কাতলা মৃগেল আছে
সে নয়ত�ো মাছের রাজা
মানুষের মনে কিন্তু সে-ই সেরা
চলুন বানাই সেই ইলিশ মাছেরই দ�োপেয়াজা
উপকরণ

ইলিশ মাছ ১২ টুকর�ো, পেঁয়াজ বাটা ২৫০ গ্রাম, আদা বাটা ১ চা চামচ , রসু ন বাটা ১ চা চামচ, টম্যাট�ো টুকর�ো করা ৫০০ গ্রাম, কাঁচা
লঙ্কা ৪ টি, সয়াবিন তেল পরিমাণ মত�ো, লঙ্কা গুঁড়�ো পরিমানমত�ো, ধনে বাটা ১ টেবিল চামচ, জিরে বাটা ১ টেবিল চামচ, হলু দের গুঁড়�ো
১ চা চামচ, লবণ স্বাদমত�ো।

প্রণালী

প্রথমে ১২ টুকর�ো ইলিশ মাছ অল্প লবণ ও হলু দ দিয়ে মাখিয়ে তেলে লাল করে ভেজে নিন। মাছগুল�ো তুলে আলাদা করে রাখুন।
কড়াইয়ে তেল দিয়ে তাতে পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসু ন বাটা, ধনে বাটা, জিরা বাটা, শুকন�ো লঙ্কার গুঁড়�ো, হলু দের গুঁড়�ো ও লবণ দিন।
জল দিয়ে ভাল�োমত�ো মশলা কষান। মশলা কষান�ো হলে তাতে ২টি টম্যাট�ো কেটে দিয়ে দিন। আবার�ো ভাল�োমত�ো মশলা কষান। মশলা
কষান�ো হয়ে গেলে এতে ভাজা মাছগুল�ো দিয়ে দিন। হালকা হাতে মেশান। এরপর ১ কাপ জল ওপরে ছিটিয়ে দিন। এরপর কাঁচা লঙ্কা
ও বাকি টম্যাট�ো কেটে দিয়ে দিন। এবার হালকা আঁচে বসিয়ে রাখুন। তেল উপরে উঠে এলে নামিয়ে গরম পরিবেশন করুন।
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রুপে গুণে লক্ষ্মীমন্ত
সে-ই জলের পরমা
জমবে ডিনারে রাইস
এবং? ইলিশ ক�োরমা
উপকরণ

ইলিশ মাছ ৬ টুকরা, পেঁয়াজকুচি ১/২ কাপ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, চিনি স্বাদমত�ো, বাদামবাটা ১ টেবিল-চামচ, কাঁচা লঙ্কা ৪-৫টি, লবণ
স্বাদমত�ো, সরষের তেল ১/৪ কাপ, লেবু র রস ১ টেবিল-চামচ, গুঁড়ো দু ধ ১ টেবিল-চামচ

প্রণালী

কড়াইয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ হালকা ভেজে নিন। সামান্য জল দিয়ে কিছু ক্ষণ কষিয়ে নিন। লবণ, চিনি, বাদামবাটা, গুঁড়ো দু ধ দিয়ে
একটু নেড়ে, কাঁচা লঙ্কা ও ইলিশ মাছ দিয়ে মৃ দু আঁচে ঢেকে দিন। ১০-১৫ মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিন।
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বাঙালির প্রিয়, আটপ�ৌরে নয়,
মুসলিম-ই ঘরানায় লা জবাব
হয় সে বাহারি, স্বাদে রকমারি
রেসিপিতে আজ ইলিশে কাবাব
উপকরণ

ইলিশ মাছ গ�োটা ১টি, গ�োলমরিচ গুঁড়ো ১ টেবিল-চামচ, পেঁয়াজকুচি ১/২ কাপ, কাঁচা লঙ্কা কুচি ১ টেবিল-চামচ, টম্যাট�ো সস ২ টেবিলচামচ, আলু ম্যাশড্ ১ কাপ, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল-চামচ, রসু ন ২ ক�োয়া (কুচি), লেবু র রস ১ টেবিল-চামচ, লবণ স্বাদমত�ো, সরষের
তেল ১/২ কাপ, পেঁয়াজ বেরেস্তা ১/২ কাপ, লেবু র খ�োসা (গ্রেট করা) ১/৪ চা-চামচ,
ট�োস্ট বিস্কুটের গুঁড়ো ১ কাপ।

প্রণালী

মাছের মাথা ও লেজ কেটে আলাদা করুন। সামান্য হলু দ, লংকারগুঁড়ো ও পরিমাণমত�ো লবণ মাখিয়ে মাথা ও লেজ হালকা ভেজে নিন।
এবার বাকি মাছ লবণ, লেবু র রস ও সামান্য জল দিয়ে সেদ্ধ করে কাঁটা বেছে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে রসু ন ও পেঁয়াজকুচি
হালকা ভেজে মাছের কিমা দিয়ে নাড়তে থাকুন। দু -এক মিনিট পর সেদ্ধ আলু দিয়ে কিছু ক্ষণ রান্না করে, একে একে গ�োলমরিচগুঁড়ো,
কাঁচা লঙ্কা কুচি, স্বাদমত�ো লবণ, টম্যাট�ো সস দিয়ে রান্না করে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিন। অন্য একটি প্যানে সামান্য তেল দিয়ে বিস্কুটের
গুঁড়া বাদামী করে ভেজে নিন। এবারে রান্না করা কিমার সঙ্গে ধনেপাতাকুচি, লেবু র খ�োসা ও বেরেস্তা ভেঙে আলত�ো করে মাখিয়ে নিন।
সার্ভিং ডিশে দু ই পাশে ভাজা লেজ ও মাথা রেখে, মাঝখানে মাখান�ো কিমা সাজিয়ে আস্ত মাছের মত�ো বানিয়ে নিন। সাজান�ো কিমার
ওপর ভাজা বিস্কুটের গুঁড়া ছড়িয়ে চেপে দিন। কিমার উপর চা-চামচ দিয়ে মাছের আঁশের মত�ো বানিয়ে পরিবেশন করুন।
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বাদশাহী নবাব চাইলেন খেতে
খানসামা দিল আনি
দিলখুশ করে লাঞ্চে খেলেন
ইলিশের বিরিয়ানি
উপকরণ

বাসমতি চাল ৩০০ গ্রাম, ইলিশ মাছ ৬ পিস; জায়ফল ও জয়িত্রী গুঁড়ো ১/২ চা চামচ করে; ৫০ গ্রাম ঘি, আলু (বিরিয়ানির মত�ো করে
কাটা), পেঁয়াজ বড় ২ টি, এক গ্লাস দু ধে পনের�ো মিনিট আগে ভিজিয়ে রাখা এক চামচ কেসর; গরম মশলা (দারচিনি ছ�োট ৩ টুকর�ো,
এলাচ ১২ টি, লবঙ্গ ১২ টি)।

প্রণালী

প্রথমে একটু বেশি তেলে মাছ ভেজে তুলে রাখতে হবে। তেলটিও তুলে রাখতে হবে আলাদা করে। বাসমতি চালের ভাত প্রায় সেদ্ধ
করে জল ঝরিয়ে রাখতে হবে। আলু ও পেঁয়াজ ভেজে নিতে হবে আলাদা করে। এবার একটি ডেকচি বা হাঁড়িতে ৫০ গ্রাম ঘিয়ের
বেশির ভাগটাই নিয়ে ভাল�ো করে ভিতরে মাখিয়ে দিতে হবে। তারপর সেদ্ধ ভাতের একটি লেয়ার তৈরি করে তার উপরে ভাজা দু ’পিস
মাছ ভাজা, আলু ও পেঁয়াজের তিনভাগের একভাগ দিতে হবে। এরকম ম�োট তিনটি লেয়ার হবে এবং প্রত্যেক লেয়ারেই গরম মশলার
তিনভাগের একভাগ, জায়ফল-জয়িত্রী গুঁড়োর তিনভাগের একভাগ ছড়িয়ে দিতে হবে। মাছভাজার তেল ও বাকি ঘি মিশিয়ে নিয়ে সেটিও
ছড়িয়ে দিতে হবে তিনটি লেয়ারে। ভাত সেদ্ধ করার সময় লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে নেওয়াই ভাল�ো। তবে তার পরেও হাঁড়িতে লেয়ার
তৈরি করার সময়ে অল্প একটু লবণ ছড়িয়ে দিতে হবে প্রয়�োজন হলে। এবার সবচেয়ে উপরের লেয়ারটি উপরে সমান দূ রত্বে তিনটি গর্ত
করতে হবে আঙু ল দিয়ে। ওই গর্তের মধ্যে দিয়ে ঢেলে দিতে হবে কেসর-ভেজান�ো দু ধ। এরপরে হাঁড়ির মুখটি আটা দিয়ে ভাল�ো করে
বন্ধ করে মৃ দু আঁচে রান্না করতে হবে ৫ থেকে ৭ মিনিট মত�ো। রান্না হয়ে গেলে পরিবেশন করার আগে প্রথমে মাছগুলি তুলে নিয়ে
একবার ভাল�ো করে পুর�ো ভাতটা হাতা দিয়ে নেড়ে নিতে হবে। তারপর পরিবেশন।
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সাদা ভাত নয়, নয় বিরিয়ানি
সবজি দিও না দিও না ক�ো লাউ
খেতে ভাল�ো হবে, অন্য রকম
প�োলাউ তারে কয়, ইলিশ প�োলাও
উপকরণ

প�োলাওয়ের চাল ২ কাপ, ইলিশের টুকরা ৬-৭টি (বড়
ইলিশ), টকদই ১/২ কাপ, আদাবাটা ১ টেবিলচামচ, কাঁচা লঙ্কা ৬-৭টি, সরষের তেল ২ টেবিলচামচ, ঘি ১/২ কাপ , পেঁয়াজ বেরেস্তা ১ কাপ, লবণ
পরিমাণমত�ো, পেঁয়াজকুচি ১/৪ কাপ, পেঁয়াজবাটা
১/৪ কাপ, দু ধ ১/২ কাপ, লেবু র রস ২ টেবিলচামচ।

প্রণালী

কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি হালকা ভেজে
নিন। এবারে আদা, দই, পেঁয়াজবাটা ও পরিমাণমত�ো
লবণ দিয়ে কষিয়ে ইলিশ মাছ ও লেবু র রস দিয়ে মৃ দু
আঁচে ঢেকে, দিন। ১০ মিনিট পর মাছের টুকরাগুল�ো
ঝ�োল থেকে তুলে নিন। ঝ�োলের কড়াইতে ঘি এবং
অর্ধেক বেরেস্তা দিয়ে একটু রান্না করে চাল দিয়ে
কষিয়ে গরম জল (৪ কাপ) ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ঢেকে
দিন। জল শুকিয়ে এলে কিছু প�োলাও উঠিয়ে নিন।
মাছের টুকর�োগুল�ো প�োলাওয়ের উপর বিছিয়ে দিন।
এবার তুলে নেওয়া প�োলাও, মাছের উপর দিয়ে বাকি
বেরেস্তা ও দু ধ দিয়ে ঢেকে দমে দিন। ১৫-২০ পর
হয়ে গেলে নামিয়ে পরিবেশন করুন।
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আর�োগ্য কথা

আর�োগ্য কথা

কর�োনার তৃ তীয় তরঙ্গের
ভয়াবহতা ও সুরক্ষার পথ
n
n
n
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কর�োনা ও হার্ট নিয়ে হেলথ Talk-এ শহরের বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্টরা
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পটাশিয়ামস�োডিয়ামের
ঘাটতি?
বিপদ আসন্ন...

না,

ঘুমের ক�োনও ব্যঘাত হয়নি। তবু ক্লান্তি পিছু
ছাড়ছে না। ব্লাড প্রেসারটাও বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। এ
ধরনের সমস্যা পটাশিয়াম-স�োডিয়ামের ভারসাম্যহীনতার
লক্ষণও হতে পারে। বিশেষজ্ঞের কথায়, ‘পটাশিয়াম,
স�োডিয়াম, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম মিলেই তৈরি
হয় মানবদেহের ইলেকট্রোলাইটস পরিবার। এ
সব উপাদানের পরিমাণ কম-বেশি হলেই সৃ ষ্টি হয়
ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতা। স�োডিয়াম বা
পটাশিয়ামের যেক�োনও একটি বা একসঙ্গে দু ’টির
অত্যধিক অসামঞ্জস্য হলে জীবনহানির মত�ো ঘটনাও
ঘটতে পারে।’ স্নায়ু , মাংসপেশি ও হৃৎপিণ্ডের চালনা
থেকে দেহের নানা জটিল প্রক্রিয়ার পরিচালনাই
এদের কাজ। পটাশিয়াম ও স�োডিয়ামের পরিমাণ নানা
কারণে কম-বেশি হতে পারে। রক্তে স�োডিয়াম থাকে
প্রতি লিটারে ১৩৬-১৪৫ মিলিমোল। এই পরিমাণটি
বিভিন্ন কারণে কম বা বেশি হতে পারে। শরীরে বিভিন্ন
ইলেকট্রোলাইটের পরিমাণ সামান্য কম বা বেশি হওয়া
স্বাভাবিক। যখন সেটি খুব কম বা খুব বেশি হয়ে যায়,
তখন ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতা সৃ ষ্টি হয়। এটি
যেক�োন�ো একটি বা কয়েকটি ইলেকট্রোলাইটের ক্ষেত্রে
একসঙ্গেও হতে পারে।

কেন হয়?
n

ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা হলে

জুলাই, ২০২১

n

43

আর�োগ্য কথা

বেশি পরিমানে বমি হলে
অত্যধিক ঘামের ফলে শরীর থেকে প্রচুর তরল
বেরিয়ে গেলে
n অপর্যাপ্ত খাদ্য, ভিটামিনের অভাবে
n বেশি ডায়েট কন্ট্রোল করলে
n 
পরিপাকতন্ত্রের সমস্যার জন্য। যার কারণে গৃ হীত
খাদ্য থেকে ইলেকট্রোলাইট শ�োষিত হতে পারে না
n একধরনের ইলেকট্রোলাইট যু ক্ত খাবার বেশি গ্রহণ
করলে
n 
হরম�োন-সংক্রান্ত র�োগ, যেমন ডায়াবেটিস,
অ্যাডিসন’স ডিজিজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে
n কিডনি র�োগে
n খাদ্যে লবণের মাত্রা প্রয়�োজনের তুলনায় বেশি বা
কম হলে
n
n

n

n

লক্ষ্য রাখুন
n

n

n

n
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রক্তে স�োডিয়ামের মাত্রা কম বা হাইপ�োনেট্রিমিয়া
হলে শরীরে তরলের ভারসাম্য নষ্ট হয়। কিন্ত
কতটা পরিমাণে এবং কত তাড়াতাড়ি এই মাত্রা
কমছে, সেই অনু যায়ী চিকিৎসা করাতে হবে।
স�োডিয়ামের মাত্রা অনেকটা পরিমাণে না কমলে
ব�োঝা যায় না।
মাইল্ড হাইপ�োনেট্রিমিয়া হলে হজমশক্তির সমস্যা,
মাথা ধরা, বমি বমি ভাব, ঝিমিয়ে পড়া বা ক�োনও
কাজ করার উৎসাহ হারিয়ে যায়।
আবার ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন দেখা দিতে পারে
মডারেট হাইপ�োনেট্রিমিয়ায়। এর সঙ্গে পেশিতে
টান, পেশির অসাড়তা, অতিরিক্ত দু র্বলতা, এমনকি
খিঁচুনিও হতে পারে। তন্দ্রাচ্ছন্ন, চেতনা কমে
যাওয়া, উল্টোপাল্টা আচরণের মত�ো উপসর্গ তীব্র
হাইপ�োনেট্রিমিয়ার লক্ষণ।
রক্তে স�োডিয়ামের মাত্রা বাড়লেও বিপদ। আলস্য
ও দু র্বলতার মত�ো লক্ষণ দেখা যায় স�োডিয়াম
বেড়ে গেলে বা হাইপারনেট্রিমিয়ায়। অতিরিক্ত
মাত্রা বৃ দ্ধির ফলে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে
মানসিক স্বাস্থ্যে। ব্রেন সেল কাজ করে না। ভুলে

যাওয়ার সমস্যা, ভাবাচ্ছন্নতা, এমনকি খিঁচুনিও
হয়। অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি হলে ক�োমাতে চলে
যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে।
পটাশিয়ামের অভাব বা হাইপ�োক্যালিমিয়ায় হজমে
সমস্যা ও ক�োষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেওয়ার সম্ভাবনাই
বেশি। পর্যাপ্ত ঘুম ও খাওয়ার পরেও ক্লান্তি অনু ভূত
হলে পটাশিয়ামের ঘাটতি হওয়ার সমূ হ সম্ভাবনা
রয়েছে।
দীর্ঘদিন ধরে পটাশিয়ামের মাত্রা কম থাকলে
শরীরে ইনসু লিন কম উৎপাদিত হয় এবং রক্তে
শর্করার পরিমাণ বাড়ে। এতে মাংসপেশির দু র্বলতা
এবং মাংসপেশিতে ঘন ঘন টান লাগার মত�ো
সমস্যাও তৈরি হয়। চিকিৎসক গন জানালেন,
‘যদি রক্তে পটাশিয়ামের মাত্রা ২.৫ মিলিম�োলের
নিচে চলে যায় এবং ঠিক সময়ে চিকিৎসা না হয়,
জীবনহানিও হতে পারে। এই পর্যায়ে প্যারালিসিস,
মাংসপেশির টিসু ছিঁড়ে যাওয়ার মত�ো ঘটনাও
ঘটতে পারে।’ অন্যদিকে পটাশিয়ামের মাত্রা
বাড়লে বা হাইপারক্যালিমিয়ার কারণে হৃদযন্ত্রের
সমস্যা থেকে জীবনহানির আশঙ্কাও থাকে।

সাবধানতা জরুরি
n

n

n

n

স�োডিয়াম, পটাশিয়ামের ভারসাম্যের অভাব
যেক�োনও বয়সেই হতে পারে। তবে শিশু, বয়স্ক
ও অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের এর ক�োপে পড়ার সম্ভাবনা
বেশি।
ওষু ধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে র�োগটি প্রকট হলে
অবিলম্বে ওই ওষু ধ বন্ধ করতে হবে।
শরীরে জল ও নু নের মাত্রা যাতে ঠিক থাকে,
সে দিকেও নজর দিন। সারা দিনে কতটা জল
খাচ্ছেন, তার উপরেই নির্ভর করে স�োডিয়ামপটাশিয়ামের ঠিক মাত্রা।
যদি ঘন ঘন মূ ত্রত্যাগ করেন, তা হলে পরিমাণ
মত�ো জলও খাওয়া উচিত। স্বল্প মাত্রায়
এই ভারসাম্যহীনতা সাধারণত খাদ্যাভ্যাসের
পরিবর্তনের মাধ্যমেই ঠিক করে ফেলা যায়।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

 াটতি পূ রণে বিভিন্ন ইলেকট্রোলাইটস সমৃ দ্ধ খাদ্য
ঘ
গ্রহণের পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে ভারসাম্য ফিরিয়ে
আনার চেষ্টা করা হয়। যেমন কলা, আলু , ড্রায়েড
অ্যাপ্রিকট, আমন্ড, ডাবের জল, সয়াবিন, ফল,
আনাজপাতি, মাছ, মাংস খাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন
চিকিৎসক। তার সঙ্গে কিছু ওষু ধও দিয়ে থাকেন
বিশেষজ্ঞ ডাক্তার।
n সমস্যা জটিল হলে শিরার মাধ্যমে স্যালাইন বা অন্য
ক�োনও ধরনের ইলেকট্রোলাইট সমৃ দ্ধ তরল প্রয়�োগ
করা হয়। কখনও কখনও ওষু ধের মাধ্যমে মূ ত্রের
পরিমাণ কমিয়ে বা বাড়িয়েও ভারসাম্য ফেরান�োর চেষ্টা
করা হয়।
n সু স্থ হওয়ার পরেও লক্ষ রাখতে হবে, স�োডিয়ামপটাশিয়ামের মাত্রা যেন হঠাৎ করে বেড়ে না যায়।
এমনকি চিকিৎসা চলাকালীনও খেয়াল রাখতে হবে,
কারণ তখন তা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেই
সময়ে বাড়তি সতর্কতা আবশ্যক।
পটাশিয়াম, স�োডিয়ামের মাত্রা বারবার ওঠানামা করতে
পারে, তাই নির্দিষ্ট সময় অন্তর একবার করে রক্ত পরীক্ষা
করিয়ে নেওয়া জরুরি। তবে ঠিক সময়ে ধরা পড়লে ও
চিকিৎসা শুরু করলে এই র�োগ জটিল আকার ধারণ করে
না।
n

চিকিৎসা সম্পৃক্ত কারণ
n

n
n
n

 ্যাসিকস জাতীয় ওষু ধ খেলে। এই জাতীয় ওষু ধ শরীর
ল
থেকে জল বের করে দেয়
কিছু অ্যান্টিবায়োটিক
স্টেরয়েড জাতীয় ওষু ধ
এ ছাড়া মারাত্মক জলশূ ন্যতা এবং শক্-এ চলে যাওয়া
র�োগীদেরও ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতা হতে
পারে

কীভাবে বুঝবেন?

ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতার উপসর্গ নির্ভর করে
ক�োন ধরনের ইলেকট্রোলাইট কম বা বেশি হয়েছে তার
ওপর। স�োডিয়ামের অভাব এবং সালফারের অভাব একই
লক্ষণ দিয়ে বোঝা যাবে না। তবে কিছু সাধারণ লক্ষণ
দেখা যায়। যেমন:
n 
মাংসপেশি কামড়ান�ো, পেশিতে টান পড়া, পেশির
অসাড়তা
n খিঁচুনি
n 
মাথা ঘ�োরা, শারীরিক দু র্বলতা
n 
অনিয়মিত হৃদ্স্পন্দন, রক্তচাপের পরিবর্তন
n 
স্নায়ু তন্ত্রের ও হাড়ের সমস্যা ইত্যাদি।

র�োগনির্ণয়

সাধারণত রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা যায়
ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতা হয়েছে কি না বা হলেও
ক�োন ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতা হয়েছে।

কারা আক্রান্ত বেশি হন
n
n
n

 রের ভেতরে বা বাইরে যাঁরা বেশি গরমে কাজ করেন
ঘ
বয়স্ক ব্যক্তি
গর্ভবতী

n
n

শিশু-কিশ�োর
ক্যানসার রোগী

প্রতির�োধ

র�োগের প্রতিকারের চেয়ে প্রতির�োধ সব সময়ই উত্তম।
ফলে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতা হয়ে হাসপাতালে
ছু ট�োছু টি করার থেকে আগে এ-সংক্রান্ত সতর্কতা অবলম্বন
করা ভাল�ো।
শরীরে জল ও লবণের অভাব যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ
রাখতে হবে। বিশেষ করে গরমে। জল ও লবণের ঘাটতি
পূ রণে প্রচুর পরিমাণে জল, স্যালাইন, লেবুর শরবত,
ফলের রস ইত্যাদি উপকারি। গরমে খুব বেশি চা বা কফি
না খেয়ে স্বাভাবিক বা ঠান্ডা পানীয় বেশি খাওয়া উচিত।
ক�োনও র�োগ বা কিছু র অভাবে ভারসাম্যহীনতা হলে দ্রুত
চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

পটাশিয়ামের খাতিরে স�োডিয়াম

সু ষম খাবার খেলে শরীরে পটাশিয়ামের ঘাটতি হয়
না বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা৷ কিন্তু তা করতে গিয়ে
এক–আধটু বেশি স�োডিয়াম শরীরে এসে যেতে পারে৷
তাতে তত ক্ষতি নেই৷ কারণ তাকে ঝড়িয়ে ফেলতে
দিনে ৪০–৪৫ মিনিট ঘাম ঝড়ান�ো ব্যায়াম করাই যথেষ্ট৷
আমাদের মত�ো গরমের দেশে এমনিও ঘামের কমতি
নেই৷ ফলে কখনও আবার পরিস্থিতি এমন হয় যে আলাদা
করে নু ন খাওয়ার প্রয়�োজন হয়৷ বিশেষ করে যাঁরা নানা
রকম ওষু ধপত্র খেয়ে হাইপ্রেশারকে বশে রাখেন, তাঁরা
যদি প্রচুর ঘেমেনেয়ে যান, প্রেশার অনেক কমে যেতে
পারে৷ তখন অতিরিক্ত নু ন খেয়ে তাকে স্বাভাবিক পর্যায়ে
না নিয়ে এলে যথেষ্ট বিপদ৷ ডায়েরিয়া হলেও এক ব্যাপার৷
অতিরিক্ত নু ন তখন প্রাণ বাঁচাতে কাজে আসে৷ কাজেই
নু নের ক্ষেত্রে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত৷ কিন্তু
সু স্থ স্বাভাবিক মানু ষের ক্ষেত্রে পটাশিয়ামের জন্য ক�োনও
দু ’রকম নিয়ম নেই৷ কারণ সার্বিক সু স্থতার জন্য, বেশ
কিছু অসু খবিসু খকে বশে রাখতে শরীরে এর পরিমাণ ঠিক
রাখা একান্ত দরকার৷

পটাশিয়ামের কাজ

রক্তচাপ বশে রাখতে ওষু ধ খাওয়া ও অন্যান্য নিয়ম
মানার পাশাপাশি পটাশিয়ামসমৃ দ্ধ খাবার খেলে ভাল
কাজ হয়৷ রক্তে খারাপ ক�োলেস্টেরলের পরিমাণ কমাতে
সরাসরি পটাশিয়ামসমৃ দ্ধ খাবারের ক�োনও ভূ মিকা না
পাওয়া গেলেও দেখা গিয়েছে, যে সব খাবার খেলে
ক�োলেস্টেরল কমে তাতে পটাশিয়াম বেশি থাকে৷ অর্থাৎ
এই জাতীয় খাবার খেলে ক�োলেস্টেরলকে বশে রাখা
সহজ হয়৷ হার্টও ভাল থাকে৷ অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের
সমস্যা বা অ্যারিদমিয়া র�োগ থাকলে চিকিৎসার পাশাপাশি
পটাশিয়ামসমৃ দ্ধ খাবার খান৷ হৃদপেশির কার্যকারিতা বেড়ে
চটপট র�োগের উন্নতি হবে৷ হাড় ও পেশির স্বাস্থের জন্যও
পর্যাপ্ত পটাশিয়াম খাওয়া দরকার৷ কারণ দেখা গিয়েছে
প্রক্রিয়াজাত খাবার, মাংস ইত্যাদি বেশি খেলে মেটাবলিক
অ্যাসিড�োসিস নামে এমন এক পরিস্থিতির সৃ ষ্টি হয়,
যার পরিণতিতে প্রয়�োজনের তুলনায় বেশি নাইট্রোজেন
তৈরি হয় শরীরে৷ মাংসপেশির ক্ষয়–ক্ষতির মূ লেও এর
হাত থাকে৷ পটাশিয়ামসমৃ দ্ধ খাবার খেলে এই ব্যাপারটা
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অনেকটাই ঠেকান�ো যায়৷

পটাশিয়ামের উৎস

স�োডিয়াম-পটাশিয়ামের পর্যাপ্ত উৎস ডাবের জল। এ
ছাড়াও কিছু টা মেলে পালং শাক, আলু , মিষ্টি আলু ,
টমেট�ো, মাশরুম, স্কোয়াশ, বিট, মুল�ো, স�োয়াবিন,
ক্যান্ড সাদা বিন, মুগ ডাল, দু ধ, দই, ন্যাসপাতি,
কলা, আম, জাম, কমলা, পেঁপে, অ্যাভ�োক্যাড�ো,
পেস্তা, কিসমিস, অ্যাপ্রিকট, প্রন, মাছ, চিকেন, রেড
মিট ইত্যাদিতে৷ অন্য শাকসবজি–ফলেও আছে
যথেষ্ট৷ কাজেই সু ষম খাবার খাওয়ার অভ্যাস থাকলে
শরীরে এর অভাব হবে না।

চিকিৎসা

অল্প পরিমাণ ভারসাম্যহীনতা সাধারণত খাদ্যাভ্যাসের
পরিবর্তনের মাধ্যমেই ঠিক করে নেওয়া যায়। যেমন
রক্তে যদি পটাশিয়ামের মাত্রা সামান্য কমে যায়, তবে
পটাশিয়ামযু ক্ত খাবার খেয়ে (যেমন কলা বা ডাবের
জল) সেটা সহজেই পূ রণ করা সম্ভব।
যদি ক�োনও র�োগের কারণে বেশি ভারসাম্যহীনতা
হয়, তবে সেই র�োগের চিকিৎসা করার আগে
র�োগীকে অবশ্যই দ্রুত ইলেকট্রোলাইটের
ভারসাম্যহীনতা শ�োধরাতে হবে। এক্ষেত্রে
র�োগীকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া
উচিত। রক্তে স্যালাইনের মাধ্যমে দ্রুত শরীরে
ইলেকট্রোলাইট দিতে হবে। এরপর মূ ল কারণের
চিকিৎসা করতে হবে।

জেনে নিন স�োডিয়াম-পটাশিয়াম,
ক�োন ক�োন খাবারে আছে?

যে ক�োনও সু স্থ স্বাভাবিক মানু ষের দিনে এক চা
চামচের কম নু ন খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা।
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কারণ নু নের মূ ল উপাদান স�োডিয়ামের উর্ধ্বসীমা
দিনে ২ গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারলে উচ্চ
রক্তচাপ, হার্টের অসু খ, স্ট্রোকের চান্স অনেক কমে
যায়৷ আবার এই সব অসু খের হাত থেকে মুক্তি
পেতে দিনে কম করে ৩৫১০ মিলিগ্রা পটাশিয়াম
খাওয়া দরকার৷ কিন্তু সমস্যা হল, স�োডিয়াম যে
কেবল নু নেই আছে এমন ত�ো নয়, প্রায় সব
পটাশিয়ামসমৃ দ্ধ খাবারেই আছে বেশ ভাল মাত্রায়৷
দু ধ বা আলু তে আছে৷ অন্য সাধারণ খাবারের সঙ্গে
৪–৫টি মাঝারি মাপের আলু বা ৫–৬ গ্লাস দু ধ খেলে
পটাশিয়ামের এই বিপুল চাহিদা পূ রণ হওয়া সম্ভব৷
আবার স�োডিয়াম কম খেতে চাইলে এত আলু বা
দু ধ খাওয়া একেবারে চলবে না৷ নু ন বাদ দিয়ে
অন্যান্য প্রায় সব খাবারের ক্ষেত্রেই এই একই
কথা সত্যি৷ ফলে একটি উপাদানকে কমিয়ে আর
একটিকে এতখানি বাড়ান�ো কতটা সম্ভব তা নিয়ে
সন্দেহ দেখা দিয়েছে৷ ‘ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল’-এ
প্রকাশিত ‘ডায়াটারি ন্যাশনাল সার্ভে’-তে দেখা যাচ্ছে
আমেরিকাতে ১ হাজার জন মানু ষের মধ্যে ৩ জন
এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছ�োতে পারছেন৷ ফ্রান্সে পারছেন
হাজারে ৫ জন, মেক্সিক�োতে দু ’হাজারে তিন জন ও
ইংল্যান্ডে হাজারে এক জন৷ অর্থাৎ এক ঢিলে দু ’পাখি
মারতে পারছেন না অধিকাংশ মানু ষই৷ বিশেষজ্ঞদের
মতে প্রয়�োজন মত�ো পটাশিয়াম পেতে গেলে নু ন ও
ন�োনতা খাবার খাওয়া কমিয়ে কম ক্যাল�োরির সু ষম
খাবার খেতে শুরু করুন৷ এতেই সব দিক বজায়
থাকবে৷
তন্ময় রায়
উপদেষ্টা
ডাঃ অনির্বাণ দেব
কনসালট্যান্ট পালম�োন�োলজিস্ট
ডাঃ তানভীর আহমেদ
কনসালট্যান্ট মেডিসিন

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

চিকিৎসক দি’ বস

কর�োনা তৃ তীয় ঢেউ। কী বলছেন
শহরের নামি দামী হৃদর�োগ
বিশেষজ্ঞরা

সম্প্রতি বিশ্ব চিকিৎসক দিবসে, আজকের পরিপূ র্ণা ও মেডিকা সু পার স্পেশিয়ালিটি হসপিটালএর য�ৌথ উদ্যোগ, এক বিশেষ বৈঠকের আয়�োজন। আল�োচনার বিষয় ছিল এখনকার একমাত্র
চর্চিত র�োগ ‘ক�োভিড-১৯’। অজানা অনেক তথ্যে মানু ষকে সমৃদ্ধ করতে এবং সাধারণ কিছু ভুল
ও ভিত্তিহিন ধারণাগুল�োকে মুছে ফেলতে হাজির ছিলেন শহরের স্বনামধন্য চারজন চিকিৎসকআন্তর্জাতিক মানের হৃদর�োগ বিশেষজ্ঞ, মেডিকা সু পার স্পেশিয়ালিটি হসপিটাল-এর কার্ডিওলজি
বিভাগের ভাইস চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ডাঃ রবিন চক্রবর্ত্তী, ইন্টারভেনশানাল কার্ডিয়�োলজিস্ট
ও ইলেকট্রোফিজিওলজিস্ট ডাঃ দিলিপ কুমার, কার্ডিয়�োলজিস্ট ডাঃ অরিন্দম পান্ডে এবং
পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়�োলজিস্ট ডাঃ স�ৌম্য পাত্র। শুনলেন শুভলক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়
জুলাই, ২০২১
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ডাঃ কুমার ও ডাঃ চক্রবর্ত্তীর মতে ক�োভিডের প্রথম ও
দ্বিতীয় ওয়েভের পর তৃতীয় ঢেউ আসা ক�োনও আশ্চর্যের
বিষয় নয়। তবে তার ইনটেনসিটি থাকবে আগের চেয়ে
অনেকটাই কম। তা বলে প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ের
ব্যবধানের মত�ো গাফিলতি করলে বা অতি উৎসাহে
লাগামছাড়া হয়ে পড়লেই বিপদ! সেটি ক�োনও মতেই
করা চলবে না। সচেতনতা ও সাবধানতার ক�োনও বিকল্প
হয়ে না। ডাঃ পান্ডে আক্ষেপের সু রে সহমত প্রকাশ
করেন। তাঁর কথায়, প্রথম ঢেউ চলে যাওয়ার পর এবং
দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার আগে ক�োভিড চিরবিদায়
জানিয়েছে ভেবে মানু ষ এত�োটাই উশৃ ঙ্খল হয়ে পড়ে যে
পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। চেনা-অচেনা মানু ষের
মৃ ত্যু সংবাদে জীবন জেরবার দু র্বিসহ হয়ে ওঠে। সমস্ত
পরিকাঠাম�ো প্রায় ধসে পড়ে। টীকাকরণই বাঁচার একমাত্র
পথ বলে দাবি করেন ডাঃ স�ৌম্য। তিনি মনে করেন
তৃতীয় ঢেউ আসু ক বা না আসু ক, প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত
থাকা চাই। সবাই না হলেও দেশের অন্তত ৬০-৭০
শতাংশ মানু ষও যদি তৃতীয় ওয়েভের আগে ভ্যাকসিন না
পায়ে, তা হলে ইমিয়ু নিটির অভাবে সংক্রমণ হার আর
মৃ ত্যু মিছিল ঠেকান�ো অসম্ভব হয়ে পড়বে।
আসন্ন ঢেউ নাকি ছ�োটদের জন্য বিপজ্জনক! এই ভয়
এখন বেশির ভাগ বাবা-মায়ের ঘুম কেড়েছে। কিন্তু সত্যি
কি তাই হতে চলেছে? এইখানে একটা সহজ ও সরল
ব্যাখ্যা দিয়ে আশ্বস্ত করলেন ডাঃ পান্ডে। তাঁর কথামত�ো
ক�োভিডের দ্বিতীয় ঢেউতে সবথেকে বেশি আক্রান্ত
হয়েছেন মধ্য বয়স্করা। এর কারণ হল টীকাকরণের প্রধম
পর্যায়ে এই এজ-গ্রুপকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ফলে
তাদের মধ্যে যথেষ্ট ইমিয়ু নিটি তৈরি হতে পারেনি। এখন
শিশুদের বাদ দিয়ে সব বয়সের মানু ষই ভ্যাক্সিনের সু বিধা
নিতে পারছেন। তা ছাড়া এযাবৎ শিশুদের মধ্যে খুব কমই
আক্রান্ত হতে দেখা গেছে কারণ তারা প্রায়সই ঘরের চার
দেওয়ালের মধ্যে থেকেছে। তাই এক্সপ�োজারের অভাবে
তাদের মধ্যে র�োগ প্রতির�োধের ক্ষমতা তেমন করে তৈরি
হতে পারেনি। অতএব, সহজ সমীকরণে ধরে নেওয়া
হচ্ছে যে তৃতীয় ঢেউ শিশুদের আক্রমণ করবে বেশি। তাঁর
কথার রাশ টেনেই ডাঃ স�ৌম্য পাঠকদের অভয় দেন।
তিনি বলেন যে বাড়ির বাদবাকি সদস্যরা যদি ভ্যাক্সিন

নিয়ে ফেলেন, তা হলে বাড়িতে থাকা শিশুরা অনেকটাই
নিরাপদ। কারণ শিশুদের সংক্রমণের একমাত্র পথ বাড়ির
বড়রা, যারা বাইরে বের হন। ভ্যাক্সিনের ফলে তাঁরা
নিজেরাও আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি যেমন কমবে তেমনই
ভয় থাকবে না তাঁদের অ্যাসিম্পট�োমেটিক বাহক হিসেবে
শিশুদের বিপদ ডেকে আনার।
এরই মাঝে একটি গুরুত্বপূ র্ণ বিষয়ের উপর দৃ ষ্টি আকর্ষণ
করলেন ডাঃ পান্ডে। তাঁর চিন্তা আরেক বিপদ নিয়ে।
ক�োভড নিয়ে মাতামাতিতে মানু ষ সাধারণ ফ্লুয়ের কথা
প্রায় ভুলেই গেছে। অথছ ফ্লু কিন্তু মৃ ত্যু হারে ক�োভিডের
থেকে অনেক বেশি এগিয়ে। ক�োভিড যু দ্ধের মাঝে
ফ্লুয়ের ভ্যাক্সিনেশন যেমন বিঘ্নিত হয়েছে, তামনই মানু ষ
ঘরবন্দি থাকার ফলে ফ্লুতে ভুগেছেও কম। তাই পাশ্চাত্য
দেশগুল�োতে সাধারণভাবেই ফ্লুয়ের প্রভাব থাকায় সামনের
শীতে ক�োভিডের তুলনায় ফ্লুতে কয়েক গুণ বেশি মানু ষের
মৃ ত্যু ঘটবে বলে সেখানকার বিষেশজ্ঞদের আশঙ্কা।
ইদানিং ভ্যাক্সিন নিয়ে নতুন এক আতঙ্ক মানু ষকে টিকা
বিমুখ করে তুলছে, যার ফলে দেশের ভ্যাক্সিনেশন ড্রাইভ
মারাত্মক ভাবে ধাক্কা খাচ্ছে। কয়েকটি দেশে কিছু পৃ থক
ঘটনার ফলে ভ্যাকসিন থেকে হৃদর�োগ এবং থ্রম্বোসিসএর মত�ো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হওয়ার দাবি উঠছে। এই
বিষয়ে চারজন চিকিৎসকই একমত যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
যেক�োনও ওষু ধ বা টীকার হতেই পারে। তবে দেখতে
হবে তার হার কত। এই ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত কম। ফলে
অহেতুক ভয়ে প�োষণ না করে আসল বিপদের ম�োকাবিলা
করতে ভ্যাক্সিন নিয়ে ফেলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ
ভ্যাকসিনের দু ট�ো ড�োজ নিয়ে ফেললে আমরা শুধু
নিজেদের নয়, কাছের মানু ষগুল�োকেও বিপদসীমার বাইরে
রাখতে পারব।
সবশেষে ডাঃ চক্রবর্ত্তী আরেকবার মনে করিয়ে দেন, নিজে
সচেতন থাকলে ভয়ের ক�োনও কারণ নেই। শুধু বারে
বারে সাবান দিয়ে হাত ধু তে হবে, ঠিক-ঠিকভাবে ঠিকঠিক মাস্ক পরতে হবে, সামাজিক দূ রত্ব বজায় রাখতে হবে
এবং অবশ্যই ভ্যাক্সিন নিতে হবে। তা হলেই আমরা করব
জয়!

ক্লিক করুন https://www.youtube.com/watch?v=hIOQNqcqDUs
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ফ�োট�োঃ র�োমান চক্রবর্তী

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

ছ�োট্ট স�োনা

কর�োনার তৃ তীয় ঢেউ,
ঝুঁকিতেই বাচ্চারাই

কর�োনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে
সবচেয়ে বেশি কাবু
হয়েছেন তরুণরা।
বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা,
তৃতীয় ঢেউ শিশু এবং
কিশ�োরদের জন্য ঝুঁকিপূ র্ণ
হতে পারে।
কর�োনার তৃতীয় ঢেউ কেন
শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূ র্ণ
হতে পারে এবং এটি
ম�োকাবেলায় কী প্রস্তুতি
নিতে হবে- এ প্রসঙ্গে
টাইমস অব ইন্ডিয়াকে
দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে
নিজের মতামত
জানিয়েছেন মুম্বাইয়ের
ওয়াদিয়া হসপিটাল অব
চিলড্রেন-এর হেড অব
ডিপার্টমেন্ট ডা. সু ধা রাও

তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা কর�োনার তৃতীয় ঢেউ আরও বেশি শিশুকে

আক্রান্ত করবে। প্রথম ঢেউয়ের প্রভাব পড়েছিল ১-২ শতাংশ শিশুর মধ্যে, দ্বিতীয় ঢেউয়ে তা
দাঁড়ায় ৪-৬ শতাংশে, তৃতীয় ঢেউয়ে আশঙ্কা করা হচ্ছে প্রায় ১২-১৫ শতাংশ শিশুর ওপর
কর�োনার প্রভাব পড়তে পারে। তবে এই অনু মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে আর�ো সময়ের
প্রয়�োজন পড়বে।
তিনি জানান, তৃতীয় ঢেউয়ে যে শিশু এবং কিশ�োরদের ঝুঁকি বেশি তার যু ক্তিপূ র্ণ কারণও
রয়েছে। সবচেয়ে সাধারণ এবং স্পষ্ট কারণ হল�ো, ১৮ বছরের কম বয়সীদের টিকা দেওয়া
হচ্ছে না। কর�োনা আক্রান্ত হয়ে শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হলে সেক্ষেত্রে টিকার প্রয়�োজন নেই।
কিন্তু শিশুদের মধ্যে কত শতাংশের অ্যান্টিবডি রয়েছে, সে সম্পর্কে ক�োন�ো তথ্য নেই। তাই
ইমিউন�োলজির দিক থেকে বলা যায় শিশুরা দু র্বল। এছাড়া কর�োনা ভাইরাসের নতুন প্রজাতি
শিশুদের বেশি সংক্রামিত করতে পারে। পাশাপাশি স্কুল, কলেজ খুলে যাওয়ায় শিশুদের
ভাইরাসের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে।
তৃতীয় ঢেউ ম�োকাবেলার প্রস্তুতি সম্পর্কে ডা. সু ধা রাও বলেন, হাসপাতালগুল�োতে বড়দের জন্য
ক�োভিড কেয়ার রয়েছে। কিন্তু এখন থেকেই পেডিয়াট্রিক কেয়ার বিষয়ে ফ�োকাস করতে হবে।
বয়স্ক মানু ষ ক�োভিড আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে সমস্যা কম। কেউ যদি অক্সিজেন
বেড বা আইসিইউ বেডে থাকেন তা হলে চব্বিশ ঘণ্টা অ্যাটেন্ডেন্ট লাগে না। কিন্তু ক�োন�ো
ক�োভিড আক্রান্ত শিশু অক্সিজেন বেডে বা আইসিইউতে থাকলে সে সব সময়ে তার বাবা-বা
মাকে পাশে চাইবে। সু তরাং বাবা-মায়েদের টিকা গ্রহণ নিশ্চিত করতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ
করতে হবে। বর্তমানে টিকার ঘাটতি রয়েছে। তাই ধরা যাক, যেসব শিশুর পিতা-মাতার টিকা
নেওয়া হয়নি, পেডিয়াট্রিক কেয়ারে শিশুদের পাশাপাশি তাদেরও সমান খেয়াল রাখা গুরুত্বপর্ণ।
জুলাই, ২০২১
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তাদেরও নজরদারি করতে হবে এবং দেখাশ�োনায়
একজন চিকিৎসক থাকতে হবে।
শিশুদের ওষু ধ ব্যবস্থাপনা, মাঝারি অসু স্থ শিশুদের
প্রয়�োজনীয় চিকিৎসা, গুরুতর অসু স্থ হওয়া থেকে
তাদের রক্ষা করা, গুরুতর অবস্থা চিহ্নিত করাএসব বিষয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের এখন থেকেই প্রশিক্ষণ
দেওয়া জরুরি বলে জানান তিনি বিশ্বজ�োড়া
পরিসংখ্যানে সামনে উঠে আসছে শিউরে দেওয়ার
মত�ো তথ্য। জানা যাচ্ছে, কর�োনা ভাইরাসের তৃতীয়
ঢেউ সবথেকে বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে শিশুদের
ক্ষেত্রে। সদ্যজাত ও একেবারে ছ�োট বাচ্চাদের
অনেকেই শুধু আক্রান্তই হচ্ছে না, তাদের শরীরে
তৈরি হচ্ছে একাধিক জটিল উপসর্গ। এমন অবস্থায়
এখন থেকেই আশু পরিস্থিতি সামলাতে ক�োমর বেঁধে
প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিল বৃ হ্নমুম্বই মিউনিসিপ্যাল
কর্পোরেশন (বিএমসি)।
এমনিতেই মারণ ভাইরাসের থাবায় ক�োনও শিশু
আক্রান্ত হলে তাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ র�োগ
প্রতির�োধ শক্তি প্রবলভাবে ব্যাহত হয় বলেই জানান
চিকিৎসকরা। ক�োনও শিশু কর�োনা আক্রান্ত হয়েছিল
কি না তার ওপর বিচার করে অনেকক্ষেত্রেই
পরবর্তীতে ওষু ধের ড�োজ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়তি
সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় চিকিৎসকদের। এই
অবস্থায় যদিও একেবারে খুদে অবস্থায় কর�োনা
আক্রান্ত হয় ক�োনও শিশু তাহলে বিভিন্ন উপসর্গ
খুব ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। যা কার্যত প্রাণঘাতী
চেহারা নিতে পারে বলেও আশঙ্কা। এই অবস্থায়
বিভিন্ন হাসপাতালে খুদেদের জন্য বাড়তি ক�োভিড
বেড সংয�োজনের নির্দেশিকা দিয়েছে তারা।
এই মুহূর্তে মহারাষ্ট্র সহ গ�োটা ভারতবর্ষ লড়ছে
কর�োনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সঙ্গে। কার্যত প্রত্যেকদিনই
লাখ�ো ভারতীয় সংক্রমিত হচ্ছেন। প্রাণও হারাচ্ছেন
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অনেকেই। এর মাঝেই আশঙ্কা পরের ঢেউ
নিয়েও। কারণ জার্মানি সহ বিশ্বের বেশ কিছু দেশে
ক�োভিডের তৃতীয় ঢেউয়ে শিশুদের ওপর প্রবল
নেতিবাচক প্রভাব ফেলার খবর জানা গিয়েছে।
পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টের দেওয়া তথ্য জানাচ্ছে,
মহারাষ্ট্রে ক�োভিডের দ্বিতীয় ডেউয়ে আক্রান্তের দু ইতৃতীয়াংশেরই বয়স ৫০-এর নীচে। ৩১ থেকে ৪০
বয়সীদের মধ্যে সংখ্যাটা সর্বোচ্চ। ২২.০৯ শতাংশ।
৪১ থেকে ৫০ ও ২১ থেকে ৩০ বছর বয়সীদের
মধ্যে যা যথাক্রমে ১৮.১৫ ও ১৭.৫১ শতাশ। আর
সদ্যজাত থেকে ১০ বচৎ বয়সূ ও ১০ থেকে ২০
বছর বয়সীদের মধ্যে সংক্রমণের হার যথাক্রমে
৩.০৪ ও ৬.৮০ শতাংশ।

Covid 19: অক্টোবরে কর�োনার
তৃ তীয় ঢেউ, ৪০ জন বিশেষজ্ঞের
মতামতে উঠে এল শিশুদের
বিপদের কথাও

দ্বিতীয় ঢেউয়ের তুলনায় কম শক্তিশালী হলেও চলতি
বছরের অক্টোবর মাসেই দেশে আছড়ে পড়তে পারে
কর�োনা সংক্রমণের তৃতীয় ঢেউ। সম্প্রতি সংবাদ
সংস্থা রয়টার্স ৪০ জন চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, বিজ্ঞানী,
ভাইর�োলজিস্টদের মতামত নিতে একটি সমীক্ষা
চালায়। সকলের মতামত নেওয়ার পর দেখা যায়,
বেশির ভাগই বলছেন, দেশে অক্টোবরেই আছড়ে
পড়তে চলেছে কর�োনার তৃতীয় ঢেউ। তার রেশ
চলতে পারে আরও এক বছর। তবে দ্বিতীয় ঢেউয়ের
মত�ো তীব্রতা থাকবে না তৃতীয় ঢেউয়ের।
বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ক্রমে টিকাকরণের গতি
বৃ দ্ধি ও প্রাকৃতিক র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা তৈরি

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

হওয়ার ফলে দ্বিতীয় ঢেউয়ের মত�ো তীব্র আকার
হয়ত ধারণ করবে না তৃতীয় ঢেউ, কিন্তু সংক্রমণ
ফের বাড়বে। হাসপাতাল ও চিকিৎসা পরিকাঠাম�ো
সামান্য সময়ের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে, তার দ�ৌলতে
পরিস্থিতি ম�োকাবিলা করা যাবে বলেও জানিয়েছেন
তাঁরা। এমসের ডিরেক্টর রণদীপ গুলেরিয়া আগেই
বলেছিলেন, টিকাকরণ ও প্রাকৃতিক ভাবে শরীরে র�োগ
প্রতির�োধ ক্ষমতা বৃ দ্ধি পাওয়ার ফলেই তৃতীয় ঢেউয়ের
তীব্রতা কিছু টা কমবে। বিশেষজ্ঞরাও সেই দিকেই
ইঙ্গিত করছেন।
যদিও অনেকেই শিশুদের বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ
করেছেন। তৃতীয় ঢেউয়ের শিশুদের বিপদই সবচেয়ে
বেশি বলে মনে করছেন তাঁরা। কারণ, শিশুরাই
একমাত্র, যাঁদের টিকাকরণ এখনও শুরু হয়নি।
বিশেষজ্ঞদের এক তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ৪০ জনের মধ্যে
২৬ জন বলেছেন, তৃতীয় ঢেউ এলে তাতে সমস্যায়
পড়তে হবে শিশুদের। প্রখ্যাত চিকিৎসক দেবী শেঠি
জানিয়েছেন, ‘‘বিপুল সংখ্যায় শিশুরা আক্রান্ত হলে
স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�োর দিক থেকে সত্যিই আমরা প্রস্তুত
নই। শেষ মুহূর্তে এসে আমাদের সত্যিই আর কিছু
করার নেই। দেশে শিশু চিকিৎসার জন্য আইসিইউ
বেডের সংখ্যা খুবই কম। এর ফলে ভয়ঙ্কর পরিণতি
হতে পারে।’’ অবশ্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ১৪ জন
জানিয়েছেন, তৃতীয় ঢেউয়ের কারণে শিশুদের বিশেষ
ক�োনও ঝুঁকি নেই।

ভয় নেই! শিশুরা বেশি আক্রান্ত
হবে না কর�োনার তৃ তীয় ঢেউয়ে,
সের�ো-সার্ভেতে উঠে এল গুরুত্বপূর্ণ
তথ্য

কর�োনার দ্বিতীয় ঢেউ খানিকটা দমে আসার পরই
শুরু হয়েছে তৃতীয় ঢেউ নিয়ে আশঙ্কা। আগে থেকেই
শ�োনা যাচ্ছিল যে তৃতীয় ঢেউয়ে বেশি আক্রান্ত
হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে শিশুদের। যা স্বভাবতই
ভাবিয়ে ত�োলে গ�োটা দেশের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও
চিকিৎসকদের। এই ঘটনা সত্যি কী না, তা নিয়ে
পরীক্ষানিরীক্ষাও চালান�ো হয়েছে অনেক।
অবশেষে, গতকাল, বৃ হস্পতিবার দিল্লির অল ইন্ডিয়া
ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স অর্থাৎ এইমসএর তরফে একটি রিপ�োর্ট পেশ করা হয়েছে এবং
তাতে দেখা গিয়েছে, কর�োনার তৃতীয় ঢেউয়ে শিশু ও
কমবয়সীদের সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কম।
সের�ো-সার্ভে রিপ�োর্টে এমনটাই জানা গিয়েছে। আর
এই একই দাবী করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও।
সের�ো-সার্ভে হল এক ধরণের পরীক্ষা যা থেকে রক্তে
অ্যান্টিবডির উপস্থিতি ও পরিমাণের ধারণা পাওয়া
যায়। এইমস জানাচ্ছে, দেশের ৫ রাজ্যের শিশুদের
উপর এই অ্যান্টিবডির পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে
হাজার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ১৫ই মার্চ থেকে
১০ই জুন পর্যন্ত চলেছে এই পরীক্ষা। এখনও পর্যন্ত
৪৫০৯ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এর মধ্যে ৭০০
জনের বয়স ১৮ বছরের নীচে ও বাকী জনের বয়স
১৮।

এই দুই মাস কর�োনার তৃ তীয় ঢেউ
ভয়ানক আকার নেবে, জানিয়ে
দিলেন সরকারি প্যানেলের গবেষক
কর�োনার দ্বিতীয় ঢেউ এখনও পুর�োপুরি স্বাভাবিক
হয়নি। এরপর সঠিকভাবে কর�োনা বিধি না মানলে
ফের অক্টোবর-নভেম্বর মাসেই দেশে আছড়ে পড়বে
কর�োনার তৃতীয় ঢেউ। তবে এমন এক সংকটময়
পরিস্থিতিতে একটু আশার আল�ো দেখালেন সরকারি
প্যানেলের গবেষকরা।
আসলে, কর�োনা গ্রাফের উপর ঠিকঠাক নজর
রাখার জন্য গত বছরই ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স
টেকন�োল�োজি-র তরফে বিশেষজ্ঞদের একটি
দল তৈরি করা হয়। মণীন্দ্র আগরওয়ালও এই
প্যানেলের সদস্য। এই প্যানেলে রয়েছেন আইআইটি
হায়দ্রাবাদের গবেষক এম বিদ্যাসাগর।
এই বিজ্ঞানীরা ভারতে কর�োনার সংক্রমণ কীরকম,
তার একটি রূপরেখা তৈরি করেন। মণীন্দ্র
আগরওয়ালের মতে, কর�োনার তৃতীয় ঢেউয়ে আরও
ভয়াবহ ভ্যারিয়েন্ট প্রভাব বিস্তার করবে।
একাধিক টুইটেও তিনি জানান, “আমরা মনে করছি
অগাস্টে জীবন স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসবে। আরও
একটি সম্ভাবনা রয়েছে। অগাস্ট মাসে ২৫ শতাংশ
অধিক সংক্রামক ভ্যারিয়্যান্ট থাবা বসাতে পারে। এই
ভ্যারিয়্যান্টটি ডেল্টা প্লাস নয়”।
উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনু যায়ী,
গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে কর�োনা আক্রান্ত হয়েছেন
৪৩ হাজার ৭১ জন। এদিন সু স্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন
৫২ হাজার ২৯৯ জন। এখনও পর্যন্ত দেশে ম�োট
কর�োনা আক্রান্তের সংখ্যা তিন ক�োটি পাঁচ লাখ ৪৫
হাজার ৪৩৩। এখনও পর্যন্ত সু স্থ হয়েছেন ম�োট ২
ক�োটি ৯৬ লাখ ৫৮ হাজার ৭৮ জন। দেশে ম�োট
মৃ ত্যুর সংখ্যা চার লাখ দু হাজার পাঁচ জন।

শিশুদের নিয়ে অযথা ভয়, বলছেন
ডাক্তাররা
অক্টোবর-নভেম্বর নাগাদ দেশে কর�োনা সংক্রমণের
তৃতীয় ঢেউ একপ্রকার অনিবার্য বলেই ধরে
নেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এখন সবথেকে

আর�োগ্য কথা
তাৎপর্যপূ র্ণ প্রশ্নটি হল�ো, তৃতীয় ঢেউ এলে কি
সবথেকে ঝুঁকিপূ র্ণ অবস্থায় রয়েছে শিশুরাই?
সংবাদমাধ্যমের একাংশ এ নিয়ে যতই প্রচার করুক,
চিকিৎসক থেকে শুরু করে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলেই একবাক্যে এই তত্ত্ব খারিজই করছেন।
তাঁদের বক্তব্য, তৃতীয় ঢেউয়ে কর�োনা এসে বেছে
বেছে শিশুদের আক্রমণ করবে, এমন ভাবনার ক�োনও
বিজ্ঞান-ভিত্তি নেই। মঙ্গলবার এ নিয়ে মুখ খুলেছেন
AIIMS -এর ডিরেক্টর রণদীপ গুলেরিয়া, শহরের
শিশুর�োগ বিশেষজ্ঞ অপূ র্ব ঘ�োষও। তবে সতর্কতায়
যাতে একচুল খামতি না-থাকে, সে কথাও পইপই
করে মনে করিয়ে দিচ্ছেন তাঁরা।
চিকিৎসকদের বক্তব্য, মিউটেশনের ফলে তৃতীয়
ঢেউয়ে কর�োনা কী রূপ নেবে, সে সম্পর্কে এখনও
তেমন ধারণা নেই কারও। অতএব, শিশুদের উপরে
তা কতটা কামড় বসাবে, তা নিয়ে আগাম কিছু বলা

অসম্ভব। একটি যু ক্তিতে বলা হচ্ছে, শিশুদের এখনও
টিকাকরণ হয়নি। তাই বড়দের তুলনায় তাদের
ঝুঁকি বেশি। কিন্তু এর উল্টো দিকের যু ক্তি হল�ো,
শিশুরা এখন বাইরে বের�োচ্ছে না বললেই চলে।
বাইরে বের�োচ্ছেন বড়রা। তাঁরা ভাইরাসের সংস্পর্শে
আসছেন। সে ক্ষেত্রে তাঁদের যদি টিকাকরণ হয়ে
গিয়ে থাকে এবং তাঁরা যদি ক�োভিড-বিধি পুঙ্খানপুঙ্খ
মেনে চলেন, তাহলে তৃতীয় ঢেউয়ে শিশুরা নিরাপদেই
থাকবে।
মঙ্গলবার AIIMS-র ডিরেক্টর রণদীপ গুলেরিয়া
বলেছেন, ‘আমার মনে হয় না, ভবিষ্যতে শিশুরা
সঙ্কটজনক ভাবে সংক্রামিত হবে। এখনও পর্যন্ত এমন
ক�োনও নির্দিষ্ট তথ্য নেই যেখানে বলা হচ্ছে শিশুরা
বেশি সংক্রামিত হবে। এমনকি, দ্বিতীয় ঢেউয়ের
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ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে, শিশুরা সংক্রামিত হলেও
তারা খুব একটা অসু স্থ হয়ে পড়েনি। পৃ থিবীর যে সব
প্রান্তে নতুন করে কর�োনার ঢেউ আছড়ে পড়তে শুরু
করেছে, সেখানেও কিন্তু এমন কিছু দেখা যায়নি।’
তবে শিশুদের যদি ক�ো-মর্বিডিটি থাকে, তা হলে
কর�োনা সংক্রমণের ক্ষেত্রে চিন্তার কিছু টা কারণ
থাকতে পারে। গুলেরিয়া জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত
যে শিশুরা ক�োভিড-আক্রান্ত হয়েছে, তাদের ৬০-৭০
শতাংশেরই ক�ো-মর্বিডিটি রয়েছে। শিশু চিকিৎসক
ল�োকেশ পান্ডের অভিজ্ঞতা, ‘অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি,
শিশুর হাঁপানি রয়েছে, নিয়মিত ওষু ধ খেতে হয়।
কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল ধারণার শিকার হয়ে শিশুর সেই
চালু ওষু ধ অনেক মা-বাবাকেই বন্ধ করতে দেখেছি।
এ সব করলেই কিন্তু বিপদ। শিশুর যদি ক�োনও
নিয়মিত ওষু ধ চলে, তা বন্ধ করবেন না। দরকারে
চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলু ন।’
তৃতীয় ঢেউয়ে শিশুদের সংক্রমণ-সম্ভাবনা নিয়ে
শিশুর�োগ বিশেষজ্ঞ অপূ র্ব ঘ�োষের বক্তব্য, ‘কর�োনা কি
ছেলেধরা নাকি যে বেছে বেছে বাচ্চাদের এসে ধরবে!
শিশুরা প্রবল ভাবে সংক্রামিত হবে, এমন আশঙ্কা
অন্তত এখনও পর্যন্ত ভিত্তিহীন। ক�োথাও ক�োথাও
এ নিয়ে লেখালিখি হয়েছে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা
বলছে, শিশুরা প্রবল অসু স্থ হয়ে পড়ছে, এমনটা
কিন্তু নয়। তাই অকারণে ভয় পাওয়ার ক�োনও কারণ
নেই।’ এর সঙ্গেই তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘শিশুদের টিকা
হয়নি, এটা অবশ্যই একটি বিষয়। সেক্ষেত্রে বারবার
বলছি, বাড়ির ল�োকেরা সতর্ক থাকুন।’ চিকিৎসক
ল�োকেশ পান্ডের বক্তব্য, ‘শিশুরা কিন্তু অধিকাংশ
ক্ষেত্রে সংক্রামিত হয়েছে বড়দের থেকে। তাই বড়রা
সাবধানে থাকলে, শিশুরাও সু রক্ষিত থাকবে।’
জনস্বাস্থ্য বিশেষক্ষ অনির্বাণ দলু ইয়ের ব্যাখ্যা, ‘তৃতীয়
ঢেউ কবে আসবে, তা নির্দিষ্ট ভাবে বলা কঠিন। তবে
দ্বিতীয় আর তৃতীয় ঢেউয়ের মধ্যে ত�ো কিছু টা সময়ের
ফারাক থাকবেই। সেই সময়ে দেশে টিকাকরণ বেশ
খানিকটা এগিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। এই
পরিস্থিতিতে কর�োনাভাইরাস বাসা বাঁধার জন্য নতুন
ক�োনও হ�োস্ট বা শরীর খুঁজতে পারে। শিশুদের
টিকাকরণ হয়নি। সে দিক থেকে ওরা একটু ঝুঁকির
দিকে রয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। কিন্তু এ-ও
ঠিক, এ শুধু মাত্রই ধারণা। কেননা আমরা এখনও
জানি না কর�োনা বায়ু বাহিত কিনা। বায়ু বাহিত হলে
ঝুঁকি একরকম। না-হলে বিপদ অবশ্যই কম।’
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অরিন্দম বিশ্বাসের কথায়, ‘তৃতীয়
ঢেউ সম্পর্কে কিছু ই জানি না আমরা এখন। যাঁরা
বলছেন শিশুরা বেশি সংক্রামিত হবে, তাঁরা কীসের
ভিত্তিতে বলছেন জানি না।’
এই অবস্থায় বিশেষজ্ঞরা বারবারই বলছেন, যেহেতু
মূ লত বাড়ির বড়দের থেকে শিশুরা বেশি সংক্রামিত
হচ্ছে, তাই এক্ষেত্রে সবথেকে বড় দায়িত্ব বড়দেরই।
প্রথম এবং দ্বিতীয় ঢেউয়ের মাঝের সময়ে যাঁদের
অনেকের বেপর�োয়া মন�োভাব কর�োনা সংক্রমণকে
বেলাগাম করে তুলেছিল। যার ফল ভুগতে হয়েছে
শিশুদের। তাই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ঢেউয়ের মাঝের
সময়ে ফের এক ভুল করলে, শিশুরা অনিবার্য ভাবেই
ঝুঁকির মুখে পড়ে যাবে।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

লাইফ স্টাইল

কর�োনা ভ্যাকসিন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
কি কম বয়সিদের মধ্যে বেশি?

ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা

দিচ্ছে। তবে তা ব্যক্তি বিশেষে হচ্ছে এক-এক ধরনের।
একই টিকা নিয়ে হয়ত�ো বা পঞ্চাশের মহিলা জ্বরে কাবু
হচ্ছেন, আবার সত্তর পের�োন�ো মহিলার হাতে হালকা
ব্যথা। কেন এমন হচ্ছে? গবেষকরা বলছেন, বয়স এবং
লিঙ্গ ভেদে পার্থক্য যথেষ্ট নজরে পড়ছে। বেশিরভাগ
ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বয়স্কদের তুলনায় কম বয়সিদের বেশি
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকছে। জ্বর, গায়ে ব্যথা, মাথা ব্যথা, হাত
ব্যথার মত�ো সমস্যা বেশি দেখা দিচ্ছে কম বয়সিদের
মধ্যেই। তার মধ্যে ৪৫ বছর বয়সের নিচের মহিলাদের
ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, মাথা
ব্যথায় ভ�োগান্তির মত�ো পরিস্থিতিও।
কেন এমন হচ্ছে?
বয়সের সঙ্গে শরীরের প্রতির�োধশক্তি কমে বলে বক্তব্য
বিজ্ঞানীদের। ফলে প্রতিষেধক নেওয়ার পরে কম বয়সিদের
শরীর যত তাড়াতাড়ি তাতে সাড়া দেয়, বয়স্কদের ক্ষেত্রে
তা দেয় না। খানিক সময় নেয়। তাই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কম
দেখা যাচ্ছে।
৫০-এর নীচের বয়সের মানু ষদের শরীরের প্রতির�োধশক্তি
সব থেকে বেশি থাকে। তাই টিকাকরণ পরবর্তী সমস্যাও

বেশি দেখা দিচ্ছে এই বয়সের মানু ষদের মধ্যে।
৬৫-এর উপরের মানু ষদের ক�োনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকছে
না, তেমনটা নয় কিন্তু। তবে কম বয়সে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার
তীব্রতা দেখা যাচ্ছে অনেক প্রবলভাবে। ক�োনও ক�োনও
ক্ষেত্রে ক্লান্তি, হাঁটু ও হাতে ব্যথা, জ্বর থাকছে বেশ কয়েক
দিন।
তবে এটা কিন্তু সব মহলই বলছে, ভ্যাকসিনের বিকল্প
নেই। ভ্যাকসিন দিতেই হবে। সে যে ভ্যাকসিনই দিন না
কেন!
হ্যাঁ, টিকাকরণের আগে বা পরে কয়েকটি বিষয়ের উপর
জুলাই, ২০২১
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ডেল্টা প্রজাতিঃ ঝুঁকিতে কারা
ভারতে কর�োনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের এই ভয়াবহতার জন্য ডেল্টা প্রজাতিকেই দায়ি করছেন অনেকেই। এই প্রজাতি দাপিয়ে
বেড়াচ্ছে বিশ্বের ৯৬ টি দেশে। ডেল্টা সংক্রমণের হার এতটাই বেড়ে যায় ব্রিটেনে লকডাউন বাড়িয়ে দিতে হয়। সম্প্রতি
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে ভবিষ্যতে ডেল্টাই সবচেয়ে মারাত্মক প্রজাতি হয়ে দাঁড়াবে। ব্রিটেনের কেন্টে প্রথম পাওয়া
গিয়েছিল আলফা প্রজাতির খ�োঁজ। সেই প্রজাতির তুলনায় ৬০ শতাংশ বেশি সংক্রমক ডেল্টা প্লাস, যা ইতিমধ্যেই ডেল্টা
প্রজাতি থেকে রূপ বদলে ভারতের কিছু রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ডেল্টা সংক্রমণের দ্বিগুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ার হারও
অনেকটাই বেশি। ৪ থেকে ১১ দিনের মধ্যে এই সংক্রমণ দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। জুন মাসে এই প্রজাতি নিয়ে
এক দীর্ঘ গবেষণা চালায় স্কটল্যান্ডের এক দল গবেষক। তাঁরা দেখেছেন আলফা প্রজাতির তুলনায় ডেল্টার সংক্রমণ
হাসপাতালে ভর্তি করার মত�ো পরিস্থিতি অনেক বেশি বাড়িয়ে দিচ্ছে।
ল্যানসেট পত্রিকায় প্রকাশিত এই গবেষণা অনু যায়ী যাঁদের ক�োনওরকম ক�োমর্বিডিটি রয়েছে বা যাঁদের বয়স বেশি, তাঁদের
ডেল্টা সংক্রমণের ঝুঁকিও বাকিদের তুলনায় বেশি। ‘পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ড’ জানিয়েছে, যে কমবয়সিদের টিকাকরণ
হয়নি, তাঁদেরও যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। এই গবেষণায় স্কটল্যান্ডের ১৯,৫৪৩ জন সংক্রমিত এবং ৩৭৭ হাসপাতালে ভর্তি
কর�োনার�োগীদের নেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে ৭৭২৩ র�োগীই ডেল্টা প্রজাতি দ্বারা সংক্রমিত। ১৩৪ জনকে হাসপাতালেও
ভর্তি করতে হয়েছিল একই কারণে। যাঁদের দু ’টি টিকাই নেওয়া হয়ে গিয়েছে, তাঁদের ডেল্টা সংক্রমণের ঝুঁকি কম, জানাল
এই গবেষণা। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার মত�ো পরিস্থিতি তাঁর ৯০ শতাংশ পর্যন্ত আটকাতে সক্ষম। তবে টিকাকরণ হয়ে
গেলেও যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডেল্ট সংক্রমণ হওয়া সম্ভব, তাও জানিয়েছে এই গবেষণা।
অবশ্যই নজর রাখতে হবে। যেমন ধরুন, ভ্যাকসিন
দেওয়ার আগে ব্যথার ওষু ধ খাওয়া একেবারেই ঠিক নয়।
বলছে ‘হু’ মানেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এই প্রসঙ্গে ‘হু’ বলছে,
এ ক্ষেত্রে টিকার কাজ করার ক্ষমতা খানিক কমতে পারে।
তবে প্রতিষেধক নেওয়ার পরে জ্বর, মাথাব্যথা থাকলে
প্যারাসিটামল বা অন্য হালকা ধরনের ব্যথার ওষু ধ খাওয়া
যেতে পারে।
‘হু’-এর তরফে য�োগ করা হয়, প্রতিষেধকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
বেশি তীব্র নয়। সামান্য জ্বর, ব্যথা, হাতে ফ�োলা ভাব দেখা
দিচ্ছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। আগে থেকে সাবধানতার জন্য
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এই ধরনের ওষু ধ খাওয়ার প্রয়�োজন নেই। অ্যান্টিহিস্টামিন
জাতীয় ওষু ধ এ সব ক্ষেত্রে বেশি খেতে থাকেন বেশিরভাগ
মানু ষ। সে সব সম্পর্কে ‘হু’-এ বক্তব্য, এই জাতীয় ওষু ধ
কিছু অ্যালার্জি হলে সারাতে পারে, তবে তা প্রতির�োধ
করতে পারে বলেও প্রমাণ নেই। ফলে তা আগে থেকে
খেয়েও লাভ হয় না। বিনা অসু স্থতায় ওষু ধ শুরু করে
লাভ হবে না। এমনই বক্তব্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার। ভ্যাকসিন
নেওয়ার আগে কেউ পেনকিলার খেয়ে ফেললে অবশ্যই
চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।
বিশেষ সংবাদদাতা

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

রূপনগর

রূপনগরে
ছাতার মেলা
n
n

ত্বকের ইনফেকশন ও হাতের যত্ন
ঘর কথায় এই বর্ষায় বইয়ের যত্ন
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টাচ আপ

কর�োনা সময়ে
হাতের যত্ন

কর�োনা মহামারিতে বিশ্ব আজ স্তব্ধ। কর�োনা
ম�োকাবেলায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিভিন্ন দেশের
সরকার, ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা কাজ করে যাচ্ছে।
ব্যক্তি পর্যায়ে কর�োনা ম�োকাবেলায় অনেক পরামর্শ
ও দিকনির্দেশনা মেনে চলার জন্য বলা হয়েছে।
সবাই সামাজিক দুরত্ব মেনে চলার পাশাপাশি
নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছে ও হ্যান্ড গ্লাভস
ব্যবহার করছে। এসব কারনে আমাদের হাতের
ত্বকের অনেক ক্ষতি হয়। তাই কর�োনা কালে
হাতের যত্নে কিছু পরামর্শ

ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা:

প্রতিদিন সাবান বা অন্য কিছু দিয়ে হাত
ধ�োয়ার ফলে ত্বকে সমস্যা দেখা দিতে পারে।
তাই প্রতিবার হাত ধ�োয়ার পর ময়েশ্চারাইজার
ব্যবহার করলে হাতের ত্বক ভাল�ো থাকবে।

সাবান ব্যবহারে সচেতনতা:

অনেক সাবানে কৃত্রিম রং ব্যবহার করা হয় যা
হাতের ত্বকের ক্ষতি করে। হাতের যত্নে কৃত্রিম
রং আছে এমন সাবান ব্যবহার থেকে বিরত
থাকুন।

হাত শুকান�ো :

হাতের ত্বকের যত্নে, হাত ধ�োয়ার সাথে সাথেই
হাত শুকিয়ে নিতে হবে। প্রয়োজনে টিস্যু
ব্যবহার করুন বা সফট শুকন�ো কাপড় দিয়ে
হাত মুছে নিন।

গ্লাভস ব্যবহার কমান�ো:

কর�োনা ম�োকাবেলা ও কর্ম জীবনের প্রয়োজনে
আমাদের অনেকেরই গ্লাভস ব্যবহার করতে
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হয়। হাতের যত্নে দীর্ঘসময় গ্লাস ব্যবহার না
করাই ভাল�ো। গ্লাভস ব্যবহার করলে, গ্লাভস
ব্যবহার শেষে হাত ধু য়ে শুকিয়ে নিন।

জল জাতীয় খাবার বেশি গ্রহণ:

হাত ও হাতের ত্বকের যত্নে বেশি বেশি জল
জাতীয় খাবার খান। উপর�োক্ত পরামর্শ মেনে
হাতের যত্ন নিন, কর�োনা ম�োকাবেলা করুন,
সু স্থ থাকুন।
অ্যালার্জির সমস্যায় চিকিৎসা করান�ো
বারবার সাবান-জল দিয়ে হাত ধ�োয়ার ফলে
দেখা দিতে পারে হাতের চামড়ার রুক্ষতা,
হাত জ্বালাপ�োড়া এবং নখ ফেটে যাওয়ার মত�ো
সমস্যা। অনেকের ত�ো আবার হাতে অ্যালার্জির
সমস্যা দেখা দেয়। ফলে সমস্যা বেড়ে হতে
পারে নানা রকম সংক্রমণ।
ত্বকের রুক্ষতায় ট্যালকম পাউডার লাগিয়ে নিন
দীর্ঘক্ষণ হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করলেও হাতের
চামড়া কুঁচকে যায়, রুক্ষ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে
হ্যান্ড গ্লাভস পরার আগে হাতে বেশি করে
ট্যালকম পাউডার লাগিয়ে নিন। তবে ঘরে
ফিরে হ্যান্ড গ্লাভস খ�োলার পর হাত কিছু ক্ষণ

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

বরফ জলে ভিজিয়ে রাখুন। এরপর হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত
ধু য়ে ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে নিন।

চামড়া উঠলে বেশি ঘষাঘষি নয়

হাতের চামড়া উঠলে বেশি ঘষাঘষি করবেন না। সমস্যার
সমাধানে বারবার ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে পারেন।
হাতের খসখসে ভাব দূ র করতে সমপরিমাণ নারকেল
তেল ও অলিভ অয়েল মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন।
১৫ থেকে ২০ মিনিট পর সামান্য চিনি মিশিয়ে স্ক্যাবিং
করতে পারেন। এরপর গরম জল দিয়ে হাত ধু য়ে ফেলু ন।

নেল কন্ডিশনার ব্যবহার করতে
পারেন

নখ বেশি শুষ্ক হয়ে গেলে নেল কন্ডিশনার ব্যবহার করতে
হবে। রাতে ঘুম�োতে যাওয়ার সময় হাত এবং নখে অলিভ
অয়েল ব্যবহার করতে পারেন। ভাল�ো ফল পাওয়ার জন্য
অলিভ অয়েলের সঙ্গে রসু ন ছেঁচে মিশিয়ে গরম করে নখে
ব্যবহার করতে পারেন।

পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান

ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান
করতে হবে। এছাড়াও জল জাতীয় খাবার যেমন- স্যুপ,
ফলের রস, সবজির রস, ডাবের জল ইত্যাদি খেতে হবে।
আর স্নান শেষে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে।
ছু টির দিনে পুর�ো শরীরে অলিভ অয়েল মেখে হালকা গরম
জল দিয়ে স্নান করে নিতে পারেন।
ঘুম�োতে যাওয়ার আগে গ্লিসারিন ও গ�োলাপজল
রাতে ঘুম�োতে যাওয়ার আগে গ্লিসারিন ও গ�োলাপজল
একসঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। এটি হাতের
ত্বক নরম রাখতে সাহায্য করবে।
লেবু অর্ধেক করে কেটে চিনির সঙ্গে মিশিয়ে লাগান
অনেক সময় অতিরিক্ত ক্ষারযু ক্ত সাবান-জল ব্যবহারে

হাত কালচে দেখায়। সেক্ষেত্রে লেবু অর্ধেক করে কেটে
চিনির সঙ্গে মিশিয়ে হাতে বেশ কয়েকবার ব্যবহার করতে
পারেন। চিনি যতক্ষণ না গলে যাচ্ছে ততক্ষণ ঘষু ন।
নিয়মিত ব্যবহারে কালচে ভাব অনেকটা কমে আসবে।
এ ছাড়া বেসন, সামান্য দই ও হলু দ গুঁড়�ো মিশিয়ে পেস্ট
করেও ব্যবহার করতে পারেন।

ব্লিচ পরিহার করাই উত্তম

কর�োনা নিরাময়ের জন্য কার্যকরী এবং অপেক্ষাকৃত কম
খরচে কাজ করা যায় এমন ব্লিচ ব্যবহার ত্বকের জন্য
ক্ষতিকর। তাই কর�োনাকালে ব্লিচ পরিহার করাই উত্তম।
এ ছাড়া স্যাভলন বা ডেটলের স্পিরিটও সরাসরি ত্বকের
জন্য ক্ষতিকর। তাই এসব জীবাণুনাশক ব্যবহার করার
আগে অবশ্যই জল মিশিয়ে হালকা করে নিতে হবে।

প্রাকৃতিক জীবাণুনাশক

কর�োনার পিএইচকে মেরে ফেলে এমন প্রাকৃতিক
জিনিসগুল�োর মধ্যে আমরা লেবু বেছে নিতে পারি। কিন্তু
লেবু বারবার ব্যবহার ব্যয়বহুল হতে পারে। কিন্তু আপনি
যদি চান তাহলে লেবুর রস ব�োতলে ভরে ব্যবহার করতে
পারেন। এটি ন্যাচারাল ময়েশ্চারাইজার হিসেবেও দারুণ।
তবে স্বাস্থ্যবিদরা এখন�ো কিন্তু প্রাকৃতিক জীবাণুনাশক
ব্যবহারের বিষয়ে কিছু বলেননি।
এছাড়া আপনি চাইলে প্রাকৃতিক জীবাণুনাশক স্প্রে বানিয়ে
নিতে পারেন। পুদিনাপাতা, নিমপাতা এবং তুলসীপাতা
বেটে চার কাপ জল মিশিয়ে ভাল�োভাবে জাল দিয়ে নির্যাস
বের করে নিন।
সঙ্গে সামান্য বেকিং স�োডা এবং কর্পুর মিশিয়ে রেখে দিন।
এটি খুব ভাল�ো ট�োনার ও জীবাণুনাশক (অ্যান্টিসেপটিক)
প্যাক হিসেবে কাজ করবে। হাত ধ�োয়ার পর এটি স্প্রে
করে লাগিয়ে নিলে হাত জ্বালা করবে না আর জীবাণুও
থাকবে না।
বাবলি চ্যাটার্জি
জুলাই, ২০২১
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এ ভরা বাদর, মাহ ভাদরে
কাটুক দিবস ছত্রপতির সনে...
বর্ষায় ফ্যাশনে বাহারি ছাতা

মুষলধারে বৃ ষ্টি মনে করিয়ে দেয় তার
আগমনের বার্তা আর ছাতার প্রয়�োজনীয়তা।
এ সময় রুচিশীল মানু ষেরা যেমন প�োশাক ও
খাবারে আনে আলাদা রকমফের তেমনি বাইরে
যেতে ব্যবহার করে ফ্যাশনেবল ছাতা। বর্ষার
ফ্যাশনে তাই প্রয়�োজনীয় এই ছাতা হয়ে দাঁড়ায়
অপরিহার্য।
প�োশাকের ধরণ ও মান ঠিক রাখতে ব্যবহারের
ছাতাটাকেও হতে হবে মানানসই। সু ন্দর একটি
ছাতা নিয়ে বাইরে বের�োতে পারাটাও স্বস্তির।
নিউমার্কেট কিংবা গড়িয়াহাটে খুঁজে পেতেই
পারেন বাহারি ও দৃ ষ্টিনন্দন ছাতা। সাধ আর
সাধ্যের মিলনক্ষেত্র। বাচ্চাদের জন্য ব্যবহার
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করুন উজ্জল রঙের মন ভাল�ো করা ছাতা। ঠিক
ওদের মত�ো করে।
‘শেষের কবিতা’ মনে করে দেখুন। ঘুম
থেকে উঠে অমিত দেখে, ‘ডান হাতে ছাতা
দ�োলাতে দ�োলাতে উপরের রাস্তা দিয়ে আসছে
লাবণ্য।’ এই একটা উপন্যাসই বুঝিয়ে দেয়,
প্রৌঢ়ত্বেও মেয়েদের অ্যাকসেসরিজের দিকে
কী তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন রবীন্দ্রনাথ! লাবণ্যের
হাতে যে ছাতা চলবে, আধু নিকা সিসিলিসির হাতে মানাবে না। অতএব অমিত
যখন শিলঙে, ‘বাঁ হাতে হাল কায়দার বেঁটে
ছাতা, ডান হাতে টেনিস ব্যাট’ নিয়ে সিসিলিসিরা গেল দার্জিলিঙে। ছ�োটবেলায় অঘ�োর

n

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

মাস্টারমশাইয়ের কাল�ো ছাতার অত্যাচার সইতে হত বলেই
কি প্রৌঢ়ত্বেও রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের স্টাইলিস্ট ছাতার দিকে
তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন?
n শুধু কি বৃ ষ্টি! র�োদ থেকে বাঁচতেও ত�ো ছাতা।
মহাভারতে তা-ই বলে না কি!। পরশুরামের বাবা জমদগ্নি
র�োজ তির ছু ঁড়ে সূ র্যকে আড়াল করতেন। তাঁর স্ত্রী রেণুকা
ঘাটে জল আনতে যান। একদিন দেরি দেখে জমদগ্নি রেগে
আগুন। রেণুকা বললেন, র�োদের তাতে-ই দেরি। জমদগ্নি
রেগে সূ র্যের দিকে বাণ ছু ঁড়তে যাবেন, বিবস্বান সহসা নেমে
এসে জমদগ্নির হাতে ধরিয়ে দিলেন ছাতা।
n উনিশ শতকে নবনাটকের সংলাপেও সেই ছাতা। ‘যে
দিগে পড়ে জল সেই দিগে ধরি ছাতি/ তা নৈলে ল�োকে
কেন বলবে ম�োরে রসবতী।’ ছাতির মধ্যেই এত অন্তর্গূঢ়,
শরীরী অর্থ!
n ‘পথের পাঁচালী’ সিনেমায় অপুর বড় হয়ে যাওয়াটা মনে
আছে? দু র্গা মারা গিয়েছে, অপু পাঠশালায় যাবে। আকাশে
মেঘ। বের�োতে গিয়ে অপু ফের ঘরে ঢুকে আসে, হরিহরের
ঢাউস কাল�ো ছাতাটা নিয়ে রওনা হয়। যে বালকের পিছনে
এত দিন মাকে ঘুরে বেড়াতে হত, দিদির মৃ ত্যু তাকে বড়
করে দিয়েছে।
n চমৎকার এক সিক�োয়েন্স আছে গাব্রিয়েল গার্সিয়া
মার্কেসের ‘কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না’ উপন্যাসে।
বুড়ো কর্নেলের নজরে পড়ে ট্রাঙ্কের নীচে রাখা ভাঙাচ�োরা,
পুরন�ো কাল�ো ছাতা। মনে পড়ল, বহু বছর আগে ছেলেকে
নিয়ে ওই ছাতার নীচে বসে একটা শ�ো দেখতে গিয়েছিল
কর্নেল। কয়েক বছর আগে খুন হয়ে গিয়েছে সেই পুত্র।
ওদের দলের আর এক বন্ধু গত রাতে খুন হয়েছে, মরদেহ
দেখতে বৃ ষ্টির মধ্যে ছাতা ছাড়াই রওনা হয় কর্নেল।
রাস্তায় এ ডাকে, সে ডাকে। কর্নেল কারও ছাতার নীচে
যায় না। শেষে সাবাস নামে এক বন্ধুর ডাকে সাড়া দেয়
সে। ততক্ষণে খবর আসে, পুলিশ ব্যারাকের সামনে দিয়ে
শ�োকমিছিল যাবে না। ছাতায় অঝ�োরে বৃ ষ্টি পড়ে, কর্নেল
বিড়বিড় করে সাবাসকে বলে, ‘আমরা যে একনায়কতন্ত্রে
বাস করি, মাঝে মাঝেই খেয়াল থাকে না।’

ছাতা’র তথ্য

শ্রাবণ মাস। ভরা বর্ষাকাল চলছে। এই র�োদ। এই বৃ ষ্টি,
ঝমঝমিয়ে। বর্ষাকালের আসল ‘প্রোটেকশন’ কিন্তু ছাতাই!
n জানেন কি, ছাতার আবিষ্কারের কথা! বর্ষা মানেই
ছাতা। এটাই ত�ো সবাই জানে। অথচ, ছাতার আবিষ্কার
কিন্তু একেবারেই বৃ ষ্টি থেকে বাঁচার জন্য তৈরি হয়নি। বরং,
ছাতার আবিষ্কার হয়েছে র�ৌদ্র থেকে বাঁচার জন্য! আমব্রেলা
শব্দটি এসেছে ল্যাটিন ‘আমব্রা’ শব্দ থেকে। এই ‘আমব্রা’
শব্দের অর্থ হল, ছায়া। সূ র্য থেকে রক্ষা পেতে কৃত্রিম
ছায়ার জন্যই আবিষ্কার ছাতা বা আমব্রেলার!
n ছাতা ক�োথায় বা ক�োন দেশে আবিষ্কার হয়েছে জানেন
ত�ো? আসলে ছাতার আবিষ্কার চিনে। এবং সেটাও প্রায়
তিন হাজার বছর আগে! আবিষ্কার করার পর, ছাতার
ব্যবহার শুরু করেন, ক�োরিয়ানরা। তারপর এশিয়ার
আরও কিছু দেশ। এরপরই ছাতা পাড়ি দেয় ইউর�োপে।
র�োমানদের কাছে ত�ো ছাতা খুবই পছন্দের এবং প্রিয়
হয়ে উঠেছিল। ইউর�োপের নবজাগরণের সময়েও ছাতার
ব্যবহারের কথা জানা যায়।
n চিনে যখন ছাতা আবিষ্কার শুরু হয়, তখন ছাতার
ব্যবহার ছিল শুধু মাত্র মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পুরুষ

কিন্তু ছাতার ব্যবহার শুরু করেছে, অনেক পরে। আর
মেয়েদের ব্যবহারের জিনিস হলেও, সব মেয়েরা শুরুর
দিকে ছাতার ব্যবহার করতে পারত না। শুধু মাত্র সমাজের
সম্ভ্রান্ত এবং আর্থিকভাবে শক্তিশালী পরিবারের মহিলারাই
ছাতার ব্যবহার করতেন। ছাতা ছিল সামাজিক প্রভাব,
প্রতিপত্তির প্রতীক।
n জানেন কি আজকের দিনেও সবথেকে বেশি ছাতা
ক�োন শহরে তৈরি হয়? অবশ্যই চিনে। সে দেশের সংজিয়া
শহরে পৃ থিবীর সবথেকে বেশি ছাতা তৈরি হয়। সেইজন্যই
সংজিয়াকে ‘পৃ থিবীর ছাতা’-ও বলা হয়ে থাকে।
n যেহেতু ছাতা ছিল মেয়েদের ব্যবহারের জিনিস, তাই
ছেলেদের এটা ব্যবহার করা হত না। জানেন প্রথম
প্রকাশ্যে ছাতা ব্যবহার করেছিলেন ক�োন পুরুষ? এক
ইংরেজ। নাম, জ�োনাস হানওয়ে। তাঁকে দেখার পর থেকেই
ইউর�োপে পুরুষরা ছাতা ব্যবহার করা শুরু করেন।
n পুরুষরা ছাতা ব্যবহার করার পর থেকে, এটা আর শুধু
র�োদ্র থেকে বাঁচার জিনিস রইল না। বরং, ছাতাই হয়ে
গেল, আত্মরক্ষার অন্যতম অস্ত্র! বুলগেরিয়ার প্রেসিডেন্ট
জিওর্জি মারক�োভ ত�ো নিজের নিরাপত্তার জন্য ছাতার মধ্যে
সরু তর�োয়াল লু কিয়ে রাখতেন!

বর্ষাসুখ : হরেক ছাতা ছত্রাখ্যান

বর্ষা প্রায় দ�োরগ�োড়ায়৷ গরমের সময়ে র�োদের চ�োখ
রাঙানির হাত থেকে রেহাই পেতে যেমন , তেমনই বর্ষায়
বৃ ষ্টির হাত থেকে বাঁচতেও আমাদের সঙ্গী ছাতা৷ তবে ছাতা
যে শুধু মাত্র আমাদের প্রয়�োজনীয় সামগ্রী তা কিন্ত্ত নয়৷
এই প্রয়�োজনীয় বস্ত্তটিও ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে আমাদের
স্টাইল স্টেটমেন্ট৷ এখন একটু খে াঁজ করলেই আপনি
পেয়ে যাবেন আপনার মনপসন্দ নানান অভিনব স্টাইলের
ছাতা যা প্রয়�োজন মেটান�োর সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে করে
তুলবে যথেষ্ট স্টাইলিসও৷ চিরাচরিত একরঙা ছাতার বদলে
বিভিন্ন শেপের ডিজাইনার ছাতা এখন চাইলেই আপনি
পেতে পারেন৷
লেস লাগান�ো , ফিল দেওয়া ছাতার পাশাপাশি কিছু
ইউনিক শেপের ছাতা যেমন হার্ট শেপ ,বাটারফ্লাই শেপ
অথবা ফুলের আকৃতির ছাতাও আপনি চাইলেই পেয়ে
যাবেন৷ আবার রঙ আর ডিজাইনের বাহুল্য না চাইলে
পুর�ো ট্রান্সপারেন্ট ছাতাও হতে পারে আপনার বর্ষার সঙ্গী৷
বাচ্চাদের জন্য কিনতেই পারেন একটা পশুপাখির ছবি
দেওয়া কালারফুল ছাতা৷ নানা ধরনের ছবি দেওয়া , রঙিন
ছাতা বাচ্চাদেরও আর্কষণ করবে৷ ব্যাগ এবং জুত�োর
মত�োই ছাতাও কিন্ত্ত আপনি ক�োথায় যাচ্ছেন সেটা মাথায়
রেখে ব্যবহার করাই ভাল৷ অফিসে যাওয়ার সময়ে সিম্পল
একরঙা বা লেস লাগান�ো ছাতা নিলেও বন্ধুদের সঙ্গে
আউটিং এ যাওয়ার সময়ে বেছে নিতেই পারেন একটা
বাটারফ্লাই বা ফ্লোরাল শেপের ছাতা৷
বা ডেটিং এ যেতে হলে একটা ইউনিক হার্ট শেপের ছাতা
আপনার সঙ্গী হতেই পারে৷ কাউকে একটু অন্যরকম কিছু
উপহার দিতে চাইলেও এই ধরনের অভিনব ডিজাইনার
ছাতা দেওয়ার কথা ভাবতেই পারেন৷ অনেক জায়গায়
আবার আপনি আপনার পছন্দমত�ো ছবি দিলে সেটাও
ছাতায় প্রিন্ট করে ছাতা বানিয়ে দেওয়া হয়৷ টি -শার্ট, কফি
মগ এ নিজের পছন্দমত�ো ছবি প্রিন্ট করান�োর পাশাপাশি
আপনি এখন চাইলে প্রায় নিত্য -ব্যবহার্য ছাতাতেও
আপনার পছন্দের ছবি প্রিন্ট করাতে পারেন৷ প্রিয়জনকে
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উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রেও এটা ভাল�ো৷ ঋতুপর্ণা রায়
বৃ ষ্টির দিনে গ্রামের রাস্তার সদ্য বৃ ষ্টিস্নাত মাটির স�োঁদা
গন্ধ, প্রকৃতির লীলায় ধু য়ে পরিস্কার হয়ে যায় প্রকৃতি,
গাছের পাতাগুল�োর দিকে তাকালে চ�োখ ফেরান�ো
যায় না। মনটা ভরে যায়। আকাশ জুড়ে দিনভর
নানান ভঙ্গিমায় মেঘের আনাগ�োনা। প্রকৃতির বিচিত্র
রঙের খেলা দেখার আশায় অনেকেই সারা বছর
মুখিয়ে থাকেন টানা বর্ষণ কখন শুরু হবে। বৃ ষ্টির
অবসরে এক ফালি মিষ্টি র�োদ জানালার ফাকঁ গলে
এসে মনটাকে উচ্ছ্বসিত করে দিবে।
কিন্তু এই ইটপাথরের শহরে বর্ষার সঙ্গটা যেন অন্য
রকম মনে হয়। নগরে বর্ষায় প্রকৃতি খুব একটা
উপভ�োগ করা যায় না। অনেকেই ঝুম বৃ ষ্টিতে
বারান্দায় বসে গরম চা-কফি খেতে পছন্দ করেন।
কেউবা জানালার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে হাত বের করে
বৃ ষ্টির স্পর্শ নেন। কেউবা অপেক্ষায় থাকেন সেই
ছ�োট্টবেলার মত�ো বৃ ষ্টিতে ভিজে আম কুড়াতে না
পারলেও দেহটা ভেজাবেন কবে।
আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন, বাতাসটাও স্যাঁতসেতে, রাস্তাটা
কর্দমাক্ত হলেও কি থেমে থাকবে আমাদের দৈনন্দিন
কাজকর্ম, জীবনের প্রয়�োজনেই যে যার কর্মস্থলে
যাব�ো। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় যেতে হবে পারিবারিক
অনু ষ্ঠানেও। এইসব দৈনিক কাজকর্মের জন্য হলেও
প�োশাকের মান ও স�ৌন্দর্য নিয়ে আমরা ভাবি।
আবহাওয়ারর ভয়ে ভীত না হয়ে আনু ষাঙ্গিক বিষয়ের
উপর গুরুত্ব দিয়ে এই একঘেয়ে দিনগুল�োতে ও
আমরা সতেজ থাকতে পারি। তার জন্য অবশ্যই
প�োশাক সচেতন হতে হবে। প্রস্ফু টিত করতে পারব�ো
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নিজের ফ্যাশন সচেতনার ভাবমূ র্তি।
বিরুপ আবহাওয়া মনে বিরুপ প্রভাব ফেলতেই পারে
তাই প�োশাক এমন হওয়া উচিত যা দেহ মনকে
চাঙ্গা রাখতে সহায়ক হয়। আর তাই উজ্জল রঙ্গের
প�োশাক রাখুন বর্ষার দিনে তালিকায় যা আপনার
মনকে করবে উচ্ছ্বসিত। বর্ষায় যা-ই ব্যবহার করেন
না কেন সব হতে হবে আপনার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে
মানানসই। এই সময়ে আগাম জানান না দিয়েই বৃ ষ্টি
শুরু হবে। প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে ফ্যাশন
হাউজগুল�োতের দেখা দেয় পরিবর্তনের হাওয়া।
বর্ষার রং, ডিজাইন, এমনকি কাপড়ও থাকে বর্ষার
সঙ্গে মানানসই। কাপড়ে ফুটে ওঠে মেঘলা আকাশ,
বৃ ষ্টি এবং বর্ষার ফুল, বর্ষার লতাপাতা। অনেক
ফ্যাশন হাউজ আকাশি রং, সবুজ রং, ছাই রং ও
নীল রং কে-ই বেশি ব্যবহার করে থাকে।
গ্রামের বর্ষা মনে রিমঝিম বৃ ষ্টি আর শহুরে বর্ষা মানে
কাদামাটির মাখামাখি, যে যেভাবেই দেখি না কেন।
ক�োন সমস্যায়ই আমাদের ফ্যশনে বাধা নয়। সব
পরিস্থিতিতেই ফ্যাশন করা যায়। আমাদের দেশ ষড়
ঋতু দেশ। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই কাপড়ের
ধরণ ও রং-এ পরিবর্তন এসে যায়। অনেকে ত�ো
বৃ ষ্টি শুরু হওয়ার আগেই বৃ ষ্টির দিনের প�োশাক নিয়ে
ভাবতে বসে যান। এই সময়ে কখনও আকাশটা
মেঘাচ্ছন্ন আবার কখনও বৃ ষ্টি পড়ছে ত�ো পড়ছেই।
বাইরে ত�ো যেতেই হবে, একটু চিন্তা ভাবনা করলেই
বাড়তি ঝামেলা এড়িয়ে চলা সম্ভব। একটু সচেতন
হলেই বৃ ষ্টিকে উপভ�োগ করা যায়।
বৃ ষ্টির দিনের আকাশের অবস্থা বুঝতে পারাটাই যেন

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

বড় দায়, কখনও মিষ্টি র�োদ হেসে উঠবে, কখনওবা
ঝুম বৃ ষ্টি। একটু অসচেতন হলেই আপনার কাছে
থাকা সব কিছু ভিজিয়ে দিয়ে যাবে বৃ ষ্টি, সাথে থাকা
জিনিস নষ্টও হতে পারে। বৃ ষ্টি সবার পছন্দ হতে
হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু বৃ ষ্টিকে ফেরান�ো
কিংবা থামান�োর উপায়ও আমাদের নেই। তাই বৃ ষ্টিকে
উপভ�োগ করতে না পারলেও বৃ ষ্টি থেকে বাঁচার জন্য
সাবধানতা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে। বৃ ষ্টির দিনে
মনটা যেন আরও ভাল�ো থাকে সেদিকেও খেয়াল
রাখতে হবে।

ছাতা:

হঠাৎ বৃ ষ্টির হাত থেকে বাঁচতে ছাতাই নিত্য সঙ্গী। আর
সে জন্য ফ�োল্ডিং ছাতা সঙ্গে রাখলে প্রয়�োজন মত�ো
ব্যবহার করে আবারও তা গুটিয়ে রাখা যায়। ছাতা
শুধু যে বৃ ষ্টি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে তা নয়,
ছাতা আপনাকে আরও ফ্যাশনেবল করে তুলতে পারে।
আজকাল বিভিন্ন রঙ এবং ধরণের ছাতা পাওয়া যায়।
যা দেশি এবং বিদেশিও হতে পারে। বৃ ষ্টি শুরু হলেই
ফুটপাত থেকে শুরু করে নামী দামী মার্কেটেও দেখা
যায় বিভিন্ন রঙ বেরঙের ছাতা। কারণ ছাতাটা এই
সময়ের জন্য অপরিহার্য। আমরা নিয়মিত ছাতা ব্যবহার
করে অভ্যস্ত নই, তাই ছাতা হারান�োর সম্ভাবনা প্রকট।
একাধিক ছাতা কিনে রাখাই শ্রেয়, কাল�ো ছাতা ব্যতিত
অন্য রঙ, কিংবা বিভিন্ন রঙের মিশ্রনের ছাতা কিনলে
ব্যবহার করে ভাল�ো লাগবে। আকার আকৃতি দেখে
এমন ছাতা কেনা উচিত যা সহজে বহন করা যায়।

বর্ষায় ফ্যাশনে বাহারি ছাতা

মুষলধারে বৃ ষ্টি মনে করিয়ে দেয় তার আগমনের বার্তা
আর ছাতার প্রয়�োজনীয়তা। এ সময় রুচিশীল মানু ষেরা
যেমন প�োশাক ও খাবারে আনে আলাদা রকমফের
তেমনি বাইরে যেতে ব্যবহার করে ফ্যাশনেবল ছাতা।
বর্ষার ফ্যাশনে তাই প্রয়�োজনীয় এই ছাতা হয়ে দাঁড়ায়
বেশ উল্লেখয�োগ্য।
প�োশাকের ধরণ ও মান ঠিক রাখতে ব্যবহারের
ছাতাটাকেও হতে হয় বেশ মানানসই। সু ন্দর একটি
ছাতা নিয়ে বাইরে বের�োতে পারাটাও স্বস্তির।
রাজধানীর নিউমার্কেটে খুবই কম দামে পাওয়া যায়
রঙিন এবং দৃ ষ্টিনন্দন ছাতা। একঘেয়েমি এড়াতে কিনে
নিতে পারেন এক জ�োড়া বা তার বেশি। বাচ্চাদের জন্য
ব্যবহার করুন উজ্জল রঙের বাহারি ছাতা, তবে খেয়াল
রাখবেন তা যেন তাদের বহন উপয�োগী হয়। অর্থাৎ
আকারে খানিকটা ছ�োট হয়।
বর্ষা মওসু ম আসলে ছাতা অন্য সময়ের চেয়ে সহজলভ্য
হয়ে যায়। ফ�োল্ডিং সংখ্যার উপর নির্ভর করে ছাতার
দাম উঠা-নামা করে। এক ফ�োল্ডেড ছাতা ১৫০-৩০০
টাকা, দু ই ফ�োল্ডেড ছাতা ২০০-৪০০ টাকা এবং পার্স
ছাতা ৩০০-৫০০ টাকাতেই পাওয়া যায় নিউমার্কেট
কিংবা গাউছিয়া এলাকায়। নিকটবর্তী ডিপার্টমেন্টাল
স্টোরেও ঢু মারতে পারেন, পেয়ে যাবেন নামি-দামি
ব্রান্ডের ছাতা।
বর্তমান সময়ে অনলাইনে কেনা কাটা বেশ জনপ্রিয়
হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে ছাতার ফ্যাশন পেতে পারে
নতুন মাত্রা। অনলাইনেই কিনে নিতে পারেন নানান
স্টাইলের ছাতা। সেক্ষেত্রে ফ্যাশনে ছাড় দেয়ার সু য�োগ
থাকছে না। সহজেই পেয়ে যাচ্ছেন পছন্দের ছাতাটি।
তাহলে আজই দৃ ষ্টি দিন আপনার ব্যবহৃত ছাতাটির
স�ৌন্দর্যের দিকে।
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বর্ষায় বইয়ের যত্ন

অপরিচ্ছন্ন

হাতে বই ধরবেন না, এক্ষেত্রে
ধু ল�ো লেগে বইয়ের পাতা যেমন ময়লা হবে, তেমনই
প�োকামাকড়ও আসবে বইয়ের কাছে। কাগজ বর্ষাকালে
একটু স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকে। তাই এই মরশুমে বিশেষ
করে হলেও সারা বছরেই আবার পড়া শুরু করার জন্য
বইয়ের পাতা ভাঁজ করে রাখার অভ্যাস ছাড়তে হবে,
বদলে বুকমার্ক ব্যবহার করা যায়। না হলে বই সহজেই
ছিঁড়ে যাবে। শিশু এবং প�োষ্যদের কাছ থেকে প্রিয় বই
দূ রে রাখাই ভাল�ো, ওরা যে কখন কী করে ফেলবে তা
ভাবারও বাইরে। কঠিন হ�োক বা তরল, খাবার খাওয়ার
মাঝে বই নিয়ে না বসাই ভাল�ো- আচমকা পাতায় খাবার
পড়ে গেলে বইটা ত�ো ন�োংরা হবেই, আবার ওই সূ ত্রে
জীবাণু আর প�োকার উপদ্রব বাড়বে। এর জন্য বইয়ের
তাকে ন্যাপথলিনের গ�োলা বা ওড�োনিল দিয়ে রাখতে
পারেন, তা বইয়ের পাতায় একটা হালকা সু গন্ধও য�োগ
করবে। স্যাঁতসেঁতে জায়গায় বই রাখবেন না, তাতে
বইয়ের মলাট আলগা হয়ে আসবে, পাতাগুল�োও খুলতে
শুরু করবে। ঠিক তেমনই আবার কড়া সূ র্যের আল�ো
পড়ছে, এমন জায়গাতেও বই না রাখাই উচিত হবে, তাতে
মলাট বিবর্ণ হয়ে যাবে। ইচ্ছে হলে বইয়ে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের
মলাট পরিয়ে নিতে পারেন, তাতে বইটা ঢাকাও থাকবে,
আবার মলাট দেখাও যাবে। সব চেয়ে জরুরি বিষয় সপ্তাহে
অন্তত একদিন সময় করে বইয়ের তাক এবং তাকে থাকা
বইয়ের ধু ল�ো ঝাড়তেই হবে! প�োকা তাড়াতে নু ন ব্যবহার
করতে পারেন। যেখানে প�োকা লেগেছে, সেখানে নু ন
ছিটিয়ে দিন। ব্যবহার করতে পারেন কর্পুর গুঁড়ো। এই
কর্পুর গুঁড়�ো করে প্যারাফিনের সঙ্গে মিশিয়ে ঘরের দেয়ালে
ও আসবাবের গায়ে দিতে পারেন। এর গন্ধও উইপ�োকা
সহ্য করতে পারে না।
আর যেগুল�ো করবেন,
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র�োদে দিন

বর্ষা মানেই ড্যাম্পের সমস্যা। তাই বইকে এই সমস্যার
হাত থেকে বাঁচাতে হলে যখনই র�োদ উঠবে, র�োদে দিন।
অনেক বই থাকলে আলাদা আলাদা দিন করে করতে
হবে। র�োদে দিলে বইয়ে ঘুণ ধরার আশঙ্কাও থাকবে না।

নিম পাতা বা শুকন�ো লঙ্কা রাখুন

বর্ষাকালে নানারকম প�োকামাকড়ের উৎপাত। তাই
প�োকামাকড় থেকে বাঁচতে বইয়ের মধ্যে নিম পাতা কিংবা
শুকন�ো লঙ্কা দিতে পারেন। এগুল�ো বইয়ে প�োকা হওয়া
থেকে বাঁচাবে।

বৃষ্টির জল যাতে বইয়ে না লাগে

বইয়ে জল লাগলে, সমস্যার একশেষ! তাই বৃ ষ্টির জল
যাতে বইয়ে না লাগে, সেটা খেয়াল রাখুন।

হাওয়া লাগাতে দিন

বইয়ের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে বইয়ে হাওয়া লাগা দরকার।
তাই মাঝে মাঝে তাক থেকে বই নামিয়ে খ�োলা হাওয়ায়
রাখুন। বইয়ের জায়গা বদলে দিন। কাচের মধ্যে বই
রাখলে মাঝে মাঝে পাল্লা খুলে রেখে দিন।

মলাট দিয়ে রাখুন

অনেকেই বই পড়ার আগে মলাট দেন। বই ভাল রাখতে
বই আলমারিতে রাখার আগে ভাল করে মলাট দিয়ে
রাখুন। এতে দীর্ঘদিন বই ভাল থাকবে।
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ফুড পাত

আ-এ আমটি আমি
খেয়েছি পেড়ে
n
n
n

উত্তম কুমারের পছন্দের সেরা রেসিপি
৩৭০০ বছরের পুরন�ো খাবার ২০২১-এ
কর�োনা পরবর্তী ডায়েট
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ফুড পাত

ফুড ক�োর্ট

মহানায়কের
প্রিয় ডিমের
রসা ও চিংড়ি

স্বল্পাহারী ও খুব সতর্ক ছিলেন তিনি। কত ভাল�ো
ভাল�ো খাবার দাঁতেই কাটতেন না। আবার তাঁর
চিংড়ির পাতুরির সামনে তিনি কত অসহায়। ডিমের
রসাও খুব প্রিয় ছিল তাঁর। সু প্রিয়াদেবীর কাছ থেকে
জানা দুটি রেসিপি মহানায়ক উত্তম কুমারের ৪১ তম
প্রয়াণ বার্ষিকীতে আমাদের উপহার দিলেন
শুভলক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

বাঙালির আবেগ উত্তমকুমার। বাঙালির নস্টালজিয়া মহানায়ক উত্তমকুমার। তাঁকে নিয়ে মানু ষের জানার

শেষ নেই। মৃ ত্যুর ৪১ বছর পরও ক�োন ফিল্মি হির�োকে নিয়ে এত মাতামাতি, এত জনপ্রিয়তা, এত উন্মাদনা--সত্যি আমার জানা নেই। এখনও মানু ষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন তিনি। তাঁর দীর্ঘ দিনের জীবনসঙ্গী,
নায়িকা সু প্রিয়াদেবীর কাছ থেকে শ�োনা, বেশ ভ�োজন রসিক মানু ষ ছিলেন তিনি। তাঁর প্রিয় খাবারের মধ্যে
অন্যতম ছিল রসগ�োল্লা। তবে তিনি রসগ�োল্লার উপর কিছু টা নু ন মিশিয়ে খেতেন বলেও জানা যায়। সরাসরি চিনি
এড়িয়ে যেতেই নাকি তিনি এমন কাণ্ড করতেন।
মহানায়কের বাড়ির থেকেও জানা গিয়েছে প�োস্তর উপর তাঁর বিশেষ দু র্বলতা ছিল। সেই সঙ্গে খুব পছন্দ
করতেন চিংড়ি মাছ, ভেটকি মাছ, পাঁঠার মাংস। যখন সু প্রিয়া দেবীর সঙ্গে ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে থাকছেন, সেই
সময়ও প্রায়ই চলে আসতেন ভবানীপুরের বাড়িতে। শুধু মাত্র মায়ের হাতের রান্না খাওয়ার জন্য। মা চপলাদেবীর
হাতের ভেটকি মাছের কাঁটাচচ্চড়ির যে তাঁর বড় প্রিয় ছিল। অমৃ ত সমান। উত্তম-ভাই তরুণ কুমারও খেতে
খুব ভাল�োবাসতেন। একবার উত্তম মঞ্চের গ্রীনরুমে বসে উত্তম প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলছিলেন, দাদা
মায়ের হাতের রান্না খাওয়ার টানে শনি-রবিবার হলেই চলে আসতেন বাড়িতে। সু প্রিয়া দেবী নিজেও খুব
ভাল�ো রান্না করতেন। উত্তম কুমার যা যা খেতে ভাল�োবাসতেন, তাই-ই। খাওয়ার সময় নিজে বসে খাওয়াতেন।
সু প্রিয়াদেবীর করা, মহানায়ক উত্তমকুমারের অন্যতম পছন্দের খাবার এই ডিমের রসা। সঙ্গে চিংড়ি পাতুরি।
যেভাবে উনি খেতে ভাল�ো বাসতেন, রইল সেই রেসিপি-ই।

64

n

জুলাই, ২০২১

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

ডিমের রসা
উপকরণ

ডিম সেদ্ধ ৪টি, অল্প করে সেদ্ধ করা মাঝারি আকারের আলু ২টি,
সাদা জিরে ১/৪ চা চামচ, শুকন�ো লঙ্কা ৩টি, তেজপাতা ১টি,
পেঁয়াজ বাটা ১ টেবিল চামচ, রসু ন বাটা ১/২ চা চামচ, টম্যাট�ো
বাটা ১ চা চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, পাকা লঙ্কা বাটা ১/২ চা
চামচ, নু ন স্বাদমত, হলু দ ১/২ চা চামচ, চিনি ১/২ চা চামচ, গরম
মশলা ১/৪ চা চামচ, সাদা তেল ৭৫ মি লি।

প্রণালী

প্রথমে সেদ্ধ করা ডিমগুল�োকে কাটা চামচ দিয়ে ফুট�ো করে
পরিমানমত নু ন ও হলু দ দিয়ে মাখিয়ে নিন। কড়াতে তেল গরম
করে হালকা করে ভেজে নামিয়ে নিন। সেদ্ধ করা আলু গুল�োকেও
পিস করে নু ন ও হলু দ দিয়ে ভেজে নামিয়ে নিন। এবার ওই
তেলে জিরে, শুকন�ো লঙ্কা, তেজপাতা ফ�োড়ন দিয়ে পেঁয়াজ বাটা
ও রসু ন বাটা দিয়ে ভাল�ো করে কষিয়ে টম্যাট�ো বাটা দিন। ভাল�ো
করে মশলা কষতে থাকুন। এরপর আদা বাটা, জিরে বাটা,
লঙ্কা বাটা দিন। মশলা ভাজা হয়ে তেল বের হতে শুরু করলে
পরিমানমত জল দিয়ে ফুটে উঠতে দিন। স্বাদমত নু ন ও হলু দ
দিন। এবার ভেজে রাখা ডিম ও আলু দিয়ে মাঝারি আঁচে ঢেকে
দিন। গ্রেভি ঘন হয়ে এলে চিনি ও গরম মশলা দিয়ে মিলিয়ে
আভেন বন্ধ করে দিন। কিছু ক্ষণ দমে রেখে দিলেই তৈরি হয়ে
যাবে ডিমের রসা।
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ফুড পাত

চিংড়ি পাতু রি
উপকরণ

চিংড়ি ৫০০ গ্রাম (মাঝারি), প�োস্ত ১/২ কাপ, সরষে ১/২ কাপ, নারকেল ক�োড়া ১/২ কাপ, কাঁচা লঙ্কা ৪টি, নু ন স্বাদ অনু যায়ী,
সরষের তেল ৩ চামচ, লেবু র রস ১ চা চামচ, কলাপাতা বড় আকারের।

প্রণালী

চিংড়ি ভাল�ো করে ধু য়ে নিন। সরষে, কাঁচালঙ্কা ও নারকেল একসঙ্গে পেস্ট করে ফেলু ন। আন্দাজ মত�ো নু ন ও সরষের তেল
মিশিয়ে মেখে নিন। একটা কড়াইয়ে ২ কাপ জল নিন। কয়েক ফোঁটা লেবু র রস ও ১ চিমটি নু ন দিয়ে জল ফুটান। ফুটন্ত
জলে চিংড়ি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আভেন বন্ধ করে দিন। কয়েক মিনিট পর জল ফেলে চিংড়িগুল�ো একটা বাটিতে তুলে রাখুন।
কড়াইয়ে পরিমাণ মতো সরষের তেল গরম করে চিংড়ি ভেজে নিন। কয়েক মিনিট ভাজার পর চিংড়িগুল�োকে চার ভাগে ভাগ
করে নিন। বড় কলাপাতা চার টুকরো করে প্রতিটি অংশের দু ই দিক হালকা গরম করুন। গরম হয়ে গেলে তাতে আগে
বানিয়ে রাখা পেস্ট ও ভেজে রাখা চিংড়ি দিন। পেস্ট যেন ভাল�ো করে চিংড়ির গায়ে মাখান�ো হয়। দু ই ধাপে চিংড়ির গায়ে
পেস্ট লাগান। উপরে অল্প করে সরষের তেল ছড়িয়ে দিন।
কলাপাতা সবদিক থেকে ভাঁজ করে নেওয়ার পর সেটি সরু সু তা দিয়ে বেঁধে দিন যাতে রান্নার সময় খুলে না যায়। একটা
ননস্টিক প্যানে অল্প করে সরষের তেল নিয়ে তার উপরে কলাপাতাগুল�ো দিয়ে দিন। ১০ মিনিট মাছগুল�ো ভাপে রান্না করুন।
পাতার রং ধীরে ধীরে পরিবর্তন হলে উল্টে দিন। ১৫-২০ মিনিট পর আভেন বন্ধ করে দিন। কলাপাতাগুল�ো ধীরে ধীরে পাত্র
থেকে তুলে প্লেটে রাখুন। গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন মজাদার চিংড়ি পাতুরি।

66

n

জুলাই, ২০২১

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

পুরন�ো কাসুন্দি

প্রায় ৪০০০ বছর পুরন�ো ফলক
থেকে উদ্ধারকৃত রেসিপি রেঁধে
চমকে দিলেন

সুস্বাদু খাবার খেতে কে না চায় বলু ন। অনায়াসেই জিভে জল এনে দেয়। দেশি হ�োক কিংবা বিদেশি।

একেক দেশের একেক রকম রান্নার ধরন। ক�োথাও মশলাজাতীয় খাবারের চাহিদা বেশি ত�ো ক�োথাও সাদাসিদে
খাবারই পছন্দ। যু গ যু গ ধরেই রান্নার রেসিপিতে আসছে নিত্যনতুন পরিবর্তন। আশ্চর্যের বিষয়ের মুখ�োমুখি
আমরা। নতুন নতুন খাবারের রেসিপি আমরা চেখে দেখলেও ৩ হাজার ৭০০ বছর পুরন�ো রেসিপির স্বাদ এখন
পর্যন্ত আমরা ব�োধহয় কেউ-ই পাইনি। তবে এই অসম্ভব কাজটিকেই সম্ভব করে দেখালেন একজন শিক্ষাবিদ!
লকডাউনে একটানা ঘরবন্দি হাঁসফাঁস করছেন সবাই। ঠিক এই সময়টি কাজে লাগিয়ে ইতিহাস খুঁড়ে এনে থালায়
সাজিয়ে দিলেন এক ব্যক্তি। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে মেস�োপটেমিয়া সভ্যতায় ব্যাবিলনে যে
রান্নার প্রচলন ছিল, সেই রেসিপি উদ্ধার করলেন এক ব্যক্তি। আর সেই রেসিপি অনু যায়ী খাবার বানিয়ে সবাইকে
তাকও লাগিয়ে দিলেন তিনি।
ইউনিভার্সিটি অব কেমব্রিজে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের অধ্যাপক বিল সাদারল্যান্ড। লকডাউনের জেরে সমস্ত
গবেষণাই এখন থেমে আছে। তাই রান্নাঘরেই বিভিন্ন রকম রেসিপি রেঁধে বেশি সময় কাটাতে পছন্দ করছিলেন
তিনি। তবে মজার বিষয় হচ্ছে, ক�োনও ইটালিয়ান বা চাইনিজ রেসিপি নয়, তিনি ব্যাবিলনীয় খাবার রাঁধবেন
জুলাই, ২০২১
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বলেই মনঃস্থির করেন। আর সেই মত�ো ৩ হাজার ৭৭০ বছর পুরন�ো রেসিপি নিয়ে কাজে লেগে পড়েন।
না, তার এই অক্লান্ত পরিশ্রম বিফলে যায়নি। বরং ঐতিহাসিক রেসিপি দেখে বানান�ো খাবার এত সু স্বাদু হয়
যে, বিল নিজেই অবাক হয়ে যান। খ্রিস্টপূ র্ব ১৭৫০ সালের একটি ফলক থেকে উদ্ধারকৃত এক রেসিপি ও
তার সঙ্গে নিজের বানান�ো খাবারের ছবি টুইটারে প�োস্ট করেন তিনি। তাতে লেখেন, ‘‘আমার ব্যাবিলনীয়
রান্নায় হাত পাকান�োর সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী লকডাউন। ডান দিকে যে ফলকে রেসিপি খ�োদাই করা রয়েছে,
সেটি খ্রিস্টপূ র্ব ১৭৫০ সালের। এটি প্রাচীনতম রেসিপি।
তবে শুধু মাত্র একটি মাত্র পদেই থেমে থাকেননি তিনি। ম�োট পাঁচ রকমের খাবার তৈরি করেন, যার
মধ্যে ছিল ল্যাম্ব স্টু , টুহু নামে বিটের তৈরি একটি পদ, সাওয়ার ড�ো রুটি, এবং মাংসের চর্বি দিয়ে তৈরি
একরকমের ব্রথ। ধাপে ধাপে কীভাবে ওই পদগুল�ো তিনি বানিয়েছেন, আলাদা করে তাও সবিস্তারে ব্যাখ্যা
করেন বিল। তার সেই খাবারের ছবি সারাবিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।
বিল জানান, তার রান্না করা পদ যে এভাবে ভাইরাল হয়ে যাবে তা তিনি বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারেননি।
যদি জানতেন তবে আরও ভাল�ো করে সাজিয়ে-গুছিয়ে ছবি প�োস্ট করতেন।
তবে তার এসব প�োস্ট করা ছবির প্রশংসাই করেছেন সবাই। প্রশংসা করেছেন তার রান্নারও। প্রাচীন
রান্নাবান্নার ক�োনও রেস্তরাঁ থাকলে ভাল�ো হত বলে মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ। কেউ কেউ আবার বলেন,
ছবি দেখেই ব�োঝা যাচ্ছে, খাবারগুল�ো সু স্বাদু ।
পরের সংখ্যায় খাবারগুল�ো নিয়ে কথা বলা যাবে।
পেটুক ঠাকুর
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ডায়েট

কর�োনা
থেকে সেরে
উঠছেন?
ভাল থাকতে
কী কী খেতেই
হবে
অভিজ্ঞতা শেয়ার করে
নিচ্ছেন বলিউডের নায়িকা
সমীরা রেড্ডি
জুলাই, ২০২১

n
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নভেল কর�োনা ভাইরাস আর কতদিন একই

ভাবে আমাদের সংক্রমণ সৃ ষ্টি করবে, সে বিষয়ে বিশ্বের
তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীরাও কিছু আন্দাজ করতে পারছেন
না। সব থেকে মুশকিল হল কর�োনা সেরে যাওয়ার
পরেও বেশিরভাগ মানু ষের দু র্বলতা থেকে যাচ্ছে।
এমনকি যাঁদের অত্যন্ত কম উপসর্গ ছিল, বাড়িতে
থেকেই চিকিৎসা করে সেরে উঠেছেন তাঁদেরও
দু র্বলতা নেহাতই কম নয়। সামান্য পরিশ্রমেই হাঁফ
ধরছে। সঙ্গে আছে মাথা ঝিমঝিম আর শ্বাসকষ্ট।
ম�োকাবিলা করার একমাত্র উপায় র�োজকার ডায়েটে
পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন। একই সঙ্গে প্রয়�োজন
যথেষ্ট বিশ্রাম। ক�োভিড পজিটিভ রিপ�োর্ট জানতে
পারলেই বেশিরভাগ পরিবারের মাথায় আকাশ ভেঙে
পড়ে। কিন্তু বিপদের ম�োকাবিলা ত�ো করতেই হবে।
চিকিৎসকের পরামর্শে ওষু ধ খাবার পাশাপাশি সঠিক
ডায়েট করতে হবে। ক�োভিড নেগেটিভ হওয়ার পরেও
পুষ্টিকর খাবার খাওয়া দরকার। র�োগ প্রতির�োধ শক্তি
বাড়ান�ো দরকার।
ক�োভিড-সহ যে ক�োনও ভাইরাল জ্বর হলে শরীরে
জলের পরিমাণ কমে যায়। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণে জল
ও জলীয় খাবার খেতে পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।
আবারও বলছি, স্যুপ, টাটকা ফলের রস, ডাবের জল,
লেবুর সরবত, দইয়ের ঘ�োল, পাতলা ডালের সঙ্গে
দিনে ৮ – ১০ গ্লাস জলপান করা দরকার। তবে এই
নিয়ম স্বাভাবিক মানু ষের জন্যে। কিডনির সমস্যা বা
অন্য কারণে জলপানে নিয়ন্ত্রণ থাকলে তা মেনে চলা
উচিত।
সকালের জলখাবার, মধ্যাহ্ন ভ�োজন ও রাতের খাবার
তিন বারের পথ্য প্রোটিন সমৃ দ্ধ হওয়া উচিত। কষা
মাটন প্রতিদিন খাওয়ার দরকার নেই। বিভিন্ন ডাল,
রাজমা, ডিম, চিকেন, মাছ, ছানা প্রোটিনের ভাল উৎস।
বাড়িতে অল্প তেলে রান্না করা চিকেন, মাছ, ডিম সহ
অন্য প্রোটিন খেতে হবে। নভেল কর�োনা ভাইরাসের
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সংক্রমণের কারণে শরীরের অভ্যন্তরে যে ক্ষয় ক্ষতি
হয়, তা পূ রণ করতে প্রোটিন উল্লেখয�োগ্য ভূ মিকা
নেয়। তবে চিংড়ি, কাঁকড়া জাতীয় সামুদ্রিক মাছ খাওয়া
যাবে না। এই সময় হজম শক্তি কিছু টা দু র্বল হয়ে
যায়।
সামুদ্রিক মাছ ও চিংড়ি খেলে পেটের গ�োলমাল ফিরে
আসতে পারে। চিকেন স্ট্যু, মাছের ঝ�োল বা মাছ
ভাজা, ডাল সেদ্ধ, অল্প তেলে সাঁতলে রান্না ডাল ইত্যাদি
বাড়িতে হালকা করে রান্না খাবার খাওয়া দরকার।
বাইরের খাবার ও বেশি তেল মশলা দিয়ে রান্না করা
খাবার একেবারেই বাদ দিন। ডায়াটিশিয়ান ইন্দ্রাণী
জানালেন, সকালের জলখাবারে ডিমের প�োচ বা ডিম,
চিজ ওমলেট সঙ্গে চিকেন স্যুপ বা স্ট্যু খাওয়া যেতে
পারে।
গ�োটা মুগ, কলাই ডাল দিয়ে তৈরি তড়কা বা গ�োটা
সেদ্ধ খাওয়া যায় বদলে বদলে। আবার ছানা, চিজ
ট�োস্ট, রুটি ডালও খাওয়া যায়। মাছের টুকর�োতে
নু ন লেবুর রস দিয়ে অল্প তেলে সেঁকে খাওয়া যায়।
ভাইরাল সংক্রমণের পর খাবার খেতে ইচ্ছে করে
না। অরুচি কাটাতে তেত�ো অত্যন্ত উপয�োগী। করলা,
উচ্ছে, নিমপাতা র�োজকার মধ্যাহ্ন ভ�োজনে থাকলে
ভাল। তেত�ো ও নানা সবজি দিয়ে বানান�ো শুক্তো
খাওয়া যেতে পারে। এছাড়া তেত�ো সবজিতে থাকা
বিভিন্ন ভিটামিন ও মিনারেলস একদিকে হজম শক্তি
বাড়ায়, অন্যদিকে র�োগ প্রতির�োধ ব্যবস্থাকে জ�োরদার
করে। এর সঙ্গে পালং শাক (কিডনি স্টোন বা
অন্যান্য সমস্যা না থাকলে), মেথি শাক, গাজর, বিনস,
ক্যাপসিকাম, কুমড়�ো, লাউ ইত্যাদি সবজি বদলে বদলে
খেলে ভাল।
রাতের খাবার সাড়ে আটটার মধ্যে খেয়ে নিতে
হবে। ঘুম�োতে যাওয়ার আগে হালকা মাশরুম, ভুট্টা
বা ভেজিটেবল স্যুপ খেলে, একদিকে ঘুম ভাল হবে
অন্যদিকে পুষ্টির ঘাটতি মিটবে। নভেল কর�োনা
ভাইরাসের সংক্রমণে শরীরের র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা
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কমে যায়। তাকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে
আনতে উল্লেখয�োগ্য ভূ মিকা নেয়।
ভাইরাসের সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে
শরীরে বিভিন্ন ভিটামিন মিনারেলসের অভাব হয়।
ডাবের জলে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পটাসিয়াম,
ইলেকট্রোলাইটস, এনজাইম, সাইট�োকাইন ও
ফাইট�ো-হরম�োন। এর সবগুলিই সংক্রমণ পরবর্তী
দু র্বলতা-সহ বিভিন্ন ঘাটতি পূ রণে সাহায্য করে।
তাই এই সময়ে সপ্তাহে ৩–৪ দিন ডাব খেলে ভাল।
তবে ভাইরাল অসু খের পর শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি
পূ রণে প্রোটিন খাওয়া অত্যন্ত দরকার।
যাঁরা নিরামিষাশী তাঁদের র�োজকার ডায়েটে সয়াবিন,
ডাল, রাজমা, ছ�োলা, দু ধ, ছানার মত�ো উদ্ভিজ্জ
প্রোটিন থাকা আবশ্যক। তবে শরীর বুঝে খেতে
হবে, উপকারি বলে গাদাখানেক মাছ মাংস খেয়ে
হজমের গ�োলমাল ডেকে আনলে মুশকিল। পুষ্টিকর
খাবার খেয়ে মন ভাল রেখে দ্রুত সেরে উঠু ন।

ডায়েট চার্ট দিল কেন্দ্র

সম্প্রতি ক�োভিড র�োগীদের জন্য একটি ডায়েট
চার্ট বানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ক�োভিডের সময়ে
পেশির পুনর্গঠন, র�োগপ্রতির�োধ ক্ষমতা বাড়াতে,
শরীরের শক্তি ক্ষমতা ও এনার্জির মাত্রা ঠিক রাখতে
র�োজকার ডায়েট প্যাটার্নের বদল আনা জরুরি। তা
হলেই ক�োভিডের বিরুদ্ধে লড়াই সহজ হবে।
n 
র�োজ সকালে দু -তিনতে করে আমন্ড খান।
রাতে শুতে যাওয়ার সময় জলে ভিজিয়ে রাখুন
আমন্ডগুল�োকে। সকালে উঠে খালি পেটেই খেয়ে
নিন সেগুলি।
n 
এরপর শরীরে সঠিক পরিমাণ পুষ্টির জ�োগান
দিতে ব্রেকফাস্টে হ�োল গ্রেন জাতীয় খাবার,
যেমন রাগী বা ওটস রাখুন।
n 
এই সময়ে শরীরে প্রয়�োজন প্রচুর পরিমাণ
প্রোটিনও। দু পুরের খাবারের পাতে তাই মাছ,
মাংস, ডিম, সয়াবিন, বাদাম জাতীয় খাবার রাখার
পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।
n 
এ সময়ে ডাল জাতীয় খাবারও জরুরি। ৭০%
শতাংশ ক�োক�োযু ক্ত ডার্ক চক�োলেট এবং
হলু দ দেওয়া দু ধও প্রয়�োজনীয়। দরকার প্রচুর
পরিমাণে ফল-মূ ল।
n রাতে খিচুরি খেতে পারেন। বেশকিছু সবজি
সহয�োগে খিচুরি রান্না করে নিন এতে শরীরে
প্রয়�োজনীয় পুষ্টি পৌঁছবে।
n 
এই সময়ে প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়ার পরামর্শ
দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। বাড়িতে তৈরি লেবুর
সরবত বা যেক�োনও ফলের সরবতও খেতে
পারেন।
মনে রাখতে হবে, ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করতে
শারীরিকভাবে সু স্থ থাকা প্রয়�োজন। কর�োনায়
আক্রান্ত হয়েছে এমন বেশিরভাগ র�োগীর ক্ষেত্রেই
দেখা গিয়েছে সেরে ওঠার পরেই দীর্ঘদিন দু র্বলতা
কাটেনি। এই সময় তাই শারীরিক সক্ষমতা বাড়াতে
সু ষম খাদ্য অত্যন্ত প্রয়�োজনীয়। র�োজ সকালে
ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করতে পারেন। সারাদিন
তরতাজা থাকবেন।

অভিজ্ঞতা

সদ্য কর�োনা সারিয়ে উঠেছেন বলিউড অভিনেত্রী
সমীরা রেড্ডি। বলিউডে একের পর এক তারকা
কর�োনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। অন্যদিকে ক্রমশ ভয়াবহ
হচ্ছে কর�োনার দ্বিতীয় ঢেউ। কর�োনা নেগেটিভ
রিপ�োর্ট আসার পরেও অনেককেই কাবু করে
ফেলছে দু র্বলতা ও বিভিন্ন সমস্যা। কর্মক্ষমতা
হারাচ্ছেন অনেকেই। কর�োনা থেকে সেরে উঠে
নিজের দু র্বলতা কাটাতে কী করেছেন অভিনেত্রী
সমীরা রেড্ডি? কী ছিল তাঁর ডায়েট চার্ট। স�োশ্যাল
মিডিয়ায় অনু রাগীদের সঙ্গে তা ভাগ করে নিলেন
অভিনেত্রী।
স�োশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন
তিনি। সেখানে তিনি বলছেন, ‘ক�োভিড পরবর্তী
সময়ে দু র্বল হয়ে পড়েছেন?’ এরপরেই একটি
পুষ্টিকর খাবার তালিকার কথা বলেছেন তিনি।
সেখানে রয়েছে সারা রাত ভিজিয়ে রাখা কাঠবাদাম
ও কিসমিস, খেজুর, কাল�ো জাম, আমলকি, লেবুর
রস, তাজা ফল, নারকেলের জল। এছাড়াও খিচুড়ি,
ডাল ও খ�োসা আছে এমন খাবার। ক�োনও প্রসেসড
খাবার থেকে দূ রে থাকুন। বেশি করে খান ঘি ও
মাখন। দিনে অন্তত ১৫ মিনিট র�োদে দাঁড়ান।
এছাড়াও সমীরা বলছেন, র�োজ প্রাণায়ম ও নিশ্বাস
প্রশ্বাসের চর্চা করা জরুরী। আস্তে আস্তে হাঁটুন।
এখনই খুব ভারি শরীরচর্চা করবেন না। এছাড়াও
প্রচুর পরিমাণে ঘুমের ওপর জ�োর দিয়েছেন সমীরা।
এভাবেই নিজেকে সারিয়ে তুলেছেন সমীরা।
ক�োভিড আক্রান্তদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, কিছু টা
সময় লাগবে, কিন্তু আপনি ঠিক হয়ে যাবেন।

অনু লিখনঃ নু পুর দে
পরামর্শ
ডাঃ পুস্পিতা মণ্ডল
মেডিসিন, ক্রিটিক্যাল কেয়ার
ও
ইন্দ্রাণী ঘ�োষ
ডায়েটিশিয়ান
এবং
সু স্মিতা ঠাকুর
নিউট্রিশনের শিক্ষিকা
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সজ
ৃ নী

ডক্টরস ডে ও
বিধান চন্দ্র রায়

গল্প
n ২৫ শে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ ভিক্টোরিয়ায়
কবিতা
n ডাঃ তমাল লাহা ও ডাঃ অমিত ক
ু মার রায়ের কবিতা
চেরাপুঞ্জিতে একদিন নবারুণ সান্যাল এবং তারপর...
ধারাবাহিক ভাবে
n হৃদর�োগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ রবীন চক্রবর্তীর
আত্মজীবনীমূ লক ধারাবাহিক প্রতিবিম্ব
n দৃ ষ্টিপাতঃ সত্যজিতের দৃ ষ্টিক�োণে কলকাতা এবং
মধ্যবিত্ত বাঙালি
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একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

দ্বিতীয় কথা
তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু দুই-ই একই
দিনে। তিনি ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়।
চিকিৎসক হিসাবে তাঁর অবদান
অনস্বীকার্য। সেই কিংবদন্তী
চিকিৎসক ও পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয়
মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম
এবং মৃত্যুদিনটি পালিত হয় জাতীয়
চিকিৎসক দিবস হিসাবে। স্মরণে
ও বরণে বাবলি চ্যাটার্জি

তাঁর জন্ম এবং মৃত্যুদিন ১ জুলাই।

সেই
দিনকেই প্রথম চিকিৎসক দিবস হিসাবে স্বীকৃতি
দেওয়া হয় সরকারের তরফে, ১৯৯১ সালে। বলা
বাহুল্য, একজন চিকিৎসকের পেশা কেবলমাত্র অর্থ
উপার্জনের তাগিদেই নয়। তাঁর ওপর নির্ভরশীল
হাজার হাজার মানু ষের প্রাণ। কাজেই এ এক
দায়বদ্ধতাও বটে। এমনটাই মনে করতেন, ডাঃ
বিধান চন্দ্র রায়। বর্তমানে আমূ ল পরিবর্তন হয়েছে
চিকিৎসা বিজ্ঞানের। অত্যাধু নিক পদ্ধতির চিকিৎসায়
উপকৃত প্রত্যেকেই। আর এর পিছনে অবদান
যাঁদের সেই চিকিৎসকদের শ্রদ্ধা জানাতেই মূ লত
পালিত হয় দিনটি।
দিনটির তাৎপর্য এখানেই শেষ নয়। কিছু কিছু
দেশে চিকিৎসক দিবস অন্যতম ছু টির দিনও।
পাশাপাশি দিনটিকে রেড কার্নেশন ফুলের দ্বারাও
চিহ্নিত করা হয়। কারণ এই ফুলের লাল রঙটি
প্রেম, চ্যারিটি, আত্মত্যাগ, সাহসেরও প্রতীক। যা
এই পেশায় থাকা সমস্ত ব্যক্তির সঙ্গে ওত�োপ্রত
ভাবে জড়িত।
তবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দিনে পালিত হয় এই
ডক্টরস ডে। যেমন ধরুন না, মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রে
দিনটি পালিত হয় ৩০ মার্চ, ইরানে এই একই দিন
পালিত হয় ২৩ অগাস্টে। ব্রাজিলে চিকিৎসক দিবস
পালিত হয় ১৮ অক্টোবর। কিউবাতে ডিসেম্বরের
৩ তারিখটি তাঁদের জন্য Carlos Juan Finlay। ১৯৩৩ সালের ৩০ মার্চ, মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রে
জর্জিয়ায় প্রথম পালিত হয় ডক্টরস ডে। এদিন মৃ ত
চিকিতসকদের স্ত্রীরা তাঁদের স্বামীর কবরের উপর
ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। জাতীয় চিকিৎসক দিবস
চিকিৎসা, সেবা এবং স্বাস্থ্য সু রক্ষার ক্ষেত্রে ডাক্তার
র�োগীর সম্পর্কই হচ্ছে অন্যতম প্রধান বিষয়।
আমাদের সমাজে, চিকিৎসকরা ঈশ্বরের একটি রূপ
হিসেবে বিবেচিত হন। কারণ তাঁরা র�োগ নিরাময়
করে মানু ষকে নবজীবন দান করেন। যখন আমরা
জুলাই, ২০২১
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জীবন-মৃ ত্যুর লড়াইয়ে হেরে যেতে শুরু করি, তখন
আমাদের জয়ী করার জন্য চিকিৎসকরাই পাশে এসে
দাঁড়ান। প্রকৃত অর্থে ওঁরাই আমাদের জন্য লড়াইটা
চালিয়ে যান। বর্তমানে অতিমারি কর�োনা ভাইরাসের
কারণে সবাই যখন আতঙ্কে জর্জরিত, তখন সমস্ত
র�োগীর সেবা করতে এগিয়ে এসেছেন এই ডাক্তাররাই।
এই নার্সরাই। নিজেদের জীবনের প্রতি মায়া ত্যাগ করে
তাঁরা লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। পৃ থিবীতে ডাক্তারদের
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত ঠিকই,
তবে এই কর�োনা ভাইরাস মহামারীর সময় তাদের
ভূ মিকা আবারও প্রমাণ করে দিল যে, তাঁরা ছাড়া সমগ্র
মানবজাতি অচল এবং তাঁরা আছেন বলেই আমরা
সু স্থভাবে বেঁচে আছি।
সমাজে তাঁদের ভূ মিকা ও অবদানকে স্বীকৃতি জানাতে,
ভারতে প্রতি বছর পয়লা জুলাই ‘জাতীয় চিকিৎসক
দিবস’ পালন করা হয়। এছাড়াও, এই দিনটিতে
কিংবদন্তী চিকিৎসক ও পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম এবং মৃ ত্যুদিন উপলক্ষ্যে
দেশজুড়ে পালিত হয় জাতীয় চিকিৎসক দিবস। ডাঃ
বিধান চন্দ্র রায়, খুব কম ল�োকের মধ্যে একজন, যিনি
এমআরসিপি এবং এফআরসিএস উভয় ডিগ্রি অর্জনে
যথেষ্ট দক্ষ। তিনি একজন বিশিষ্ট চিকিত্সক। ভারতের
অন্যতম গুরুত্বপূ র্ণ মুক্তিয�োদ্ধা এবং পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয়
মুখ্যমন্ত্রী। বিধান চন্দ্র রায় অত্যন্ত ঘটনাবহুল জীবন
যাপন করেছিলেন এবং তিনি নিজের প্রতিটি পেশায়
দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এছাড়াও, তিনি পশ্চিমবঙ্গের
বিধাননগর ও কল্যাণী শহরগুলির ভিত্তি প্রস্তর
স্থাপন করেছিলেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজের
প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অংশ হিসাবে এবং কলকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে তাঁর বিকাশের মেয়াদ
শেষে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং
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পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন, যা
তিনি মৃ ত্যুর আগে অবধি অধিষ্ঠিত ছিলেন।
বিহারের পাটনার বঙ্কিপুর অঞ্চলে তাঁর জন্ম। তিনি তাঁর
পিতামাতার পাঁচ সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন। বিধান
চন্দ্র রায়ের মাকে হারান ১৪ বছর বয়সে। তাঁর বাবাকে
এক্সাইজ ইন্সপেক্টর হিসাবে কাজের জন্য বাইরে থাকতে
হত, তাই পাঁচ ভাইব�োনকে পরিবারের সমস্ত কাজের
দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হয়েছিল। খুব অল্প বয়স
থেকেই বিধান চন্দ্র রায় ঘর�োয়া কাজ শিখতে এবং
তাদের সাথে সরাসরি সম্পর্কযু ক্ত নয় এমন ল�োকদেরও
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার গুরুত্ব অনু ধাবন
করেছিলেন, যা তাঁর বাবা তাঁর হৃদয়ে চালিত করেন।
তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আইএ এবং
বিহারের পাটনা কলেজ থেকে বিএ পাস করেন।
গণিতে স্নাতক শেষ করার পরে বিধান চন্দ্র রায়
বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং কলকাতা মেডিকেল
কলেজ দু টিতেই ভর্তির জন্য আবেদন করেছিলেন।
একাডেমিকভাবে দক্ষ, ফলে দু ট�োতেই তিনি সফল।
উনি বেছে নিয়েছিলেন মেডিকেলকেই। ১৯০১ সালের
জুনে কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়াশ�োনা শুরু। এই
সময়ই তাঁর জীবনে নেমে এল যত রকমের বিপর্যয়।
বাবার চাকরিতে নেই। পড়াশ�োনার প্রবল চাপের সঙ্গে
তাঁকে যথেষ্ট অর্থোপার্জনও করতে হচ্ছে।
মেডিকেল কলেজের পড়াশ�োনা শেষ করার পর
প্রাদেশিক স্বাস্থ্যসেবাতে য�োগ দিলেন। ১৯০৯ সালের
ফেব্রুয়ারিতে বিধানচন্দ্র লন্ডনের সেন্ট বার্থল�োমিউ
হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে যান।
সেখানেও বিপত্তি। হাসপাতালের ডিন ক�োনও এশীয়ের
আবেদন গ্রহণ করতে চাননি। পরাজিত বিধান ফিরে
এলেন না। শ�োনা যায়, বিধান চন্দ্র রায় একই আবেদন
ত্রিশবার জমা দিয়েছিলেন। অবশেষে সেন্ট বার্থল�োমিউ
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হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ ভর্তির অনু মতি দিলেন। সেখান
থেকে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় এমআরসিপি এবং
এফআরসিএস ডিগ্রি অর্জন করলেন।
তারপরের পথ দীর্ঘ।
সমাজে তাঁর অপরিসীম সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ, ১৯৬১
সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ভারত সরকার সর্বোচ্চ
বেসামরিক পুরষ্কার, ভারতরত্ন দিয়ে ভূ ষিত করে। ডঃ
বিসি রায়ের আবাস তাঁর মা আঘ�োরকামিনী দেবীর
নামে নার্সিংহ�োমে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৪ সালে ডক্টরেট
অফ সায়েন্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন ডাঃ বিধান চন্দ্র
রায়। ১৯৪৮ সালে ২৩ শে জানু য়ারি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী
হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভারত সরকার ১৯৬৭
সালে নয়াদিল্লিতে শিশুদের বুক ট্রাস্টের জন্য শিশুদের
জন্য ডাঃ বিসি রায় মেম�োরিয়াল লাইব্রেরি এবং রিডিং
রুম স্থাপন করেছিলেন। বিসি রায় জাতীয় পুরষ্কারটিও
১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চিকিত্সা, রাজনীতি,
বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষ
অবদানের জন্য এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়।
ফি বছর ১ জুলাই বিধানচন্দ্র রায়কে সম্মান জানাতে
দেশজুড়ে পালিত হয় চিকিৎসক দিবস। চিকিৎসকদের
সম্মান জানান�োই এ দিনের উদ্দেশ্য।

চিকিৎসককে সম্মান করুন

ডাক্তার-র�োগীর সু সম্পর্কের মূ ল ভিত্তি আস্থা, বিশ্বাস,

পরস্পরের প্রতি সম্মান। র�োগ আর জীবন সম্পর্কে
মূ ল্যব�োধের ভিত্তি। র�োগের জন্য যেমন ওষু ধ, তেমনি
র�োগীর জন্য চিকিৎসক। একজন মিষ্টভাষী ও সহনশীল
মনের চিকিৎসক কেবল র�োগীর মন জয় করেন না,
অতি সহজে র�োগের চিকিৎসাও করে ফেলেন। হাসি
দিয়ে যদি বিশ্বজয় করা যায়, তবে অসু স্থ, অসহায়
মানু ষকে কেন করা যাবে না! প্রবাদ আছে, স্রষ্টার পর
একজন চিকিৎসকই র�োগীর সবচেয়ে বড় ভরসাস্থল।
তাই কেবল চিকিৎসাই নয়, তাঁর আচরণ, সহমর্মিতা,
সু ন্দর ব্যবহারও র�োগীর জন্য গুরুত্বপূ র্ণ। আর এ কথা
ত�ো ভুলে গেলে চলবে না যে চিকিৎসা ব্যবসা নয়, বরং
এটি একটি সেবামূ লক পেশা।
চিকিৎসকরা যখন ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার পর এক
বছর ইন্টার্ন করেন তখন থেকে তাঁদের শেখান�ো হয়
র�োগীকে সম্মান করা, সর্বদা হাসি মুখে থাকা, পরীক্ষা
করার আগে অনু মতি প্রার্থনা করা, র�োগীর প্রাইভেসি
( গ�োপনীয়তা) বজায় রাখা ইত্যাদি। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে
অনেকেই যেন সব ভুলে যান। সময়ের অভাব বা
আন্তরিকতার অভাব তখন প্রকট হয়ে ওঠে।
চিকিৎসকদের জন্য র�োগী যতটা গুরুত্বপূ র্ণ, তেমনি
জরুরি তার র�োগের সঠিক ইতিহাস জানা, পরীক্ষা
করা, সম্পূর্ণ কথা মন�োয�োগ দিয়ে শ�োনা। আবার
র�োগীদেরও কিছু কর্তব্য আছে, যেমন সব অসু বিধার
কথা পরিষ্কার করে খুলে বলা, আগে ক�োন ক�োন ওষু ধ
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সৃজনী
ব্যবহার করেছেন তা জানান�ো। আগে ক�োনও বড়
র�োগ ছিল কি না তা জানান�ো। অর্থাৎ ঠিক ঠিক
তথ্য দিয়ে চিকিৎসককে সাহায্য করা। র�োগীকে
বিশ্বাস রাখতে হবে চিকিৎসকের প্রতি, আবার
চিকিৎসককেও র�োগীর প্রতি আন্তরিক ও দায়িত্বশীল
হতে হবে।
প্রায়ই দেখা যায় র�োগীকে ফল�োআপের জন্য আসতে
বলা হলেও তারা সময়মত�ো আসেন না, সামান্য সু স্থ
ব�োধ করলেই পরবর্তী সময়ে চিকিৎসকের সঙ্গে
ক�োনও য�োগায�োগ রাখেন না। এতে র�োগীর খারাপই
হয়। পরে এটা বাড়াবাড়ি রকমে পৌঁছে যায়। তাই
চিকিৎসক প্রথমবার দেখার পর পরবর্তী যেদিন
ফল�োআপে আসতে বলেন, তখন আসা দরকার।
তাহলে পরবর্তী অনেক জটিলতা র�োধ করা যায়।
অন্যদিকে চিকিৎসকের কর্তব্য হল�ো যেক�োনও
পরীক্ষা বা অস্ত্রপচারের আগে র�োগী বা তার
পরিবারকে সঠিকভাবে সম্পূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে
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অবহিত করা। এর সব সু বিধা-অসু বিধা, পরবর্তী
জটিলতা, সব ধরনের ঝুঁকি সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলা
এবং পূ র্ণ সম্মতি নেওয়া।
জয়েন্ট কমিশন ইন্টারন্যাশনাল ( জেসিআই) র�োগীর
নিরাপত্তা নিয়ে সারা বিশ্বে কাজ করে। এ কমিশনে
র�োগীর অধিকার ও পরামর্শের (কাউন্সিলের)
বিষয়টিও প্রাধান্য পায়। জেসিআই মন�োনীত
হাসপাতালগুল�োকে তাদের কথা মেনে চলতে হয়।
এতে চিকিৎসক-র�োগীর সু সম্পর্ক হয়। তাই র�োগের
সঠিক চিকিৎসার জন্য ওষু ধ ও পরীক্ষার পাশাপাশি
পারস্পরিক সু সম্পর্ক, আস্থা, বিশ্বাস ও খ�োলামেলা
সম্পর্ক অতি জরুরি। তাহলেই আমাদের সঠিক লক্ষ্য
অর্জিত হবে। আর জাতীয় চিকিৎসা দিবসের প্রকৃত
অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে। না হলে সেটা নিছক ছু টির
দিনই হয়ে থাকবে।
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কথা ও কাহিনি

২৫ শে বৈশাখে
রবীন্দ্রনাথ ভিক্টোরিয়ায়

রবীন চক্রবর্তী

৮-ই মে, বিকেল চারটা। রবীন্দ্রসদন থেকে ফাংশন শেষ করে রাজর্ষি

বেরিয়েছে। পরের অনু ষ্ঠান উত্তরে, গিরীশ মঞ্চে, সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। হাতে প্রায়
আড়াই ঘন্টা। ভাবল, “অনেকদিন ত�ো যাইনি, একবার ভিক্টোরিয়ায় গেলে কেমন
হয়!” গেট দিয়ে ঢুকে সবে মাত্র দাঁড়িয়েছে। চ�োখ গেল সামনের দিকে। তাকিয়ে
আছে অপলক দৃ ষ্টিতে! কলকাতার এক অপূ র্ব নিদর্শন, এক চ�োখ জুড়ান�ো
মনু মেন্ট, মহারানী ভিক্টোরিয়ার মেম�োরিয়াল স�ৌধ।
হঠাৎ দমকা হাওয়া। প্রথমে বেশ গরম। ক্রমশ উষ্ণতা কমতে থাকে। বাতাস
যেন ভেজা, ভেজা। মনে হল�ো যেন জল মেশান�ো ঝড়। একেই কি বলে
কালবৈশাখী!
রাজর্ষি আর কি করে। ক�োন�ো গাছের নীচে দাঁড়ালে হয়ত�ো গাছটাই ভেঙে
পড়বে। কেউ ক�োথাও নেই। একটু আগেই অনেক মানু ষ ছিল, নিমেষের মধ্যে
সব উধাওI ক�োন�োক্রমে চাতালে উঠে মেম�োরিয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। শুরু হল�ো
বৃ ষ্টি, মানে শিলাবৃ ষ্টিI এমন সময়ে হালকা গ�োলাপি শাড়ী পড়া বছর চব্বিশের
একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল�ো পাথরের গা ঘেঁষে। হঠাৎ রাজর্ষিকে দেখে একটু
কেমন যেন অবাক চ�োখে তাকিয়ে, মনে হল�ো যেন একটু লজ্জা পেল�ো। বৃ ষ্টি
চলছে, সঙ্গে ঝড়। দু জনেই চুপচাপ।
মেয়েটাকে দেখে রাজর্ষির মনে পড়ল�ো, ওকে একটু আগেই দেখেছে। ফাংশনের
শ্রোতা হয়ে রবীন্দ্র সদনের প্রথম সারিতে। রাজর্ষি জিজ্ঞেস করে, “সদনে
গিয়েছিলেন, ফাংশনে?” মেয়েটি সলজ্জ ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে জবাব দেয় “হ্যাঁ’’।
তারপর আবার চুপচাপ।
খানিকক্ষণ পর রাজর্ষি কথা চালিয়ে যাওয়ার জন্যই জিজ্ঞেস করে, “অনু ষ্ঠান
কেমন লাগল�ো?”
“বেশ ভাল�ো” মেয়েটি জানায়।
“আর আমার গান?” রাজর্ষির প্রশ্ন।
“ভীষণ ভীষণ ভাল�ো! আর এই জন্যেই ত�ো আসা।” “মানে?” রাজর্ষি খানিকটা
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সৃজনী
রাজর্ষি মনে মনে
বলে “হে মহারানী
ভিক্টোরিয়া-আপনি
কি জানেন যে
আজ আপনার
মহাস�ৌধে এক
অতিবিখ্যাত
মহাপুরুষের
আগমন। আপনি
কি একটু
আতিথেয়তায়ে
এই স্বনামধন্য
ব্যক্তিটিকে বরণ
করবেন না?”
মুখে বলল
“রবীন্দ্র সঙ্গীত
শিল্পী তার আবার
খ্যাতি; দিন
ফুর�োলে তের�ো
আনা, যার ছ
আনা চ�োখে দেখা
যায় না।
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ক�ৌতূ হল নিয়ে জিজ্ঞেস করে।
“না, মানে এখনকার দিনে উঠতি রবীন্দ্র সংগীত
শিল্পীদের মধ্যে রাজর্ষি ব�োস ত�ো একদম টপে।”
মেয়েটি বলে।
“তাই নাকি?” রাজর্ষির বেশ উপভ�োগ করে
জিজ্ঞেস করে। মেয়েটি উত্তর দেয়, “সে ত�ো
সবাই জানে, আপনিও জানেন এবং নিশ্চয়ই
বুঝতে পারেন, তবে ...”
“তবে কি?” রাজর্ষির ক�ৌতুহল বাড়ে।
মেয়েটির সাবলীল উত্তর, “না মানে আপনার
মত�ো একজন বিখ্যাত ল�োক ঝড় বৃ ষ্টি মাথায়
নিয়ে ভিক্টোরিয়ায় বেড়াতে এসেছেন, এটা একটু
আশ্চর্যের না?”
রাজর্ষি মনে মনে বলে “হে মহারানী ভিক্টোরিয়াআপনি কি জানেন যে আজ আপনার মহাস�ৌধে
এক অতিবিখ্যাত মহাপুরুষের আগমন। আপনি
কি একটু আতিথেয়তায়ে এই স্বনামধন্য
ব্যক্তিটিকে বরণ করবেন না?” মুখে বলল
“রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী তার আবার খ্যাতি; দিন
ফুর�োলে তের�ো আনা, যার ছ আনা চ�োখে দেখা
যায় না।” ততক্ষনে ঝড়-বৃ ষ্টি থেমেছে, বাইরে
বেশ অন্ধকার। রাজর্ষি জানায় “পরের অনু ষ্ঠান
বাগবাজারে, গিরীশ মঞ্চে। আপনি ক�োথায়
থাকেন?”
মেয়েটির উত্তর “বিডন স্ট্রিটে”।
রাজর্ষি বলে “চলু ন যাওয়ার পথে ড্রপ করে দেব;
অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে। চাইলে
আপনিও আসতে পারেন আমার সাথে, ফাংশনে।
টিকিট লাগবে না, যদি সময় এবং ইচ্ছে থাকে,
তবেই।”
“চলু ন”— মেয়েটি বলল�ো।
“ক�োথায়”? রাজর্ষি জানতে চায়।
“আগে ত�ো বিডন স্ট্রিট অব্দি যাই, তারপর দেখা
যাবে।”
এতক্ষনে মেয়েটি বেশ স্বাভাবিক। রাজর্ষি বলল�ো
“একটা গাড়ি আছে। রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে ওই
একটা ছ�োট গাড়ি কিনতে পেরেছি।”
গাড়িতে উঠে রাজর্ষি ড্রাইভার এনামুলকে বলল�ো,
“বাগবাজার। তবে সেন্ট্রাল আ্যভিনিউ দিয়ে স�োজা
না গিয়ে বিডন স্ট্রিট হয়ে চল�ো।”
“বিডন স্ট্রিটে ক�োথায়?” রাজর্ষি মেয়েটার কাছে
জানতে চায়I
“ওই ত�ো হেদু য়ার পরেই”! মেয়েটির চটজলদি
উত্তর। গাড়ি চলতে শুরু করে। ভিক্টোরিয়া থেকে
ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের পাশে ফ্লাইওভার পেরিয়ে
গ্র্যান্ডের পরে সিগনালে দাঁড়িয়ে। রাস্তায় ট্রাফিক
বেশ স্লো।
“আচ্ছা আপনি ত�ো বললেন না, আপনার কি নাম,
কি করেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।” যদিও ভিক্টোরিয়াতে
বেশ ঝড় ঝাপটা সামলাতে হয়েছে; কিন্তু সেই
অনু পাতে জামা কাপড় খুব সামান্যই ভেজা। গাড়ি
সেন্ট্রাল আ্যভিনিউতে ঢুকে স্টেসম্যান অফিস
ক্রস করেছে, ঘড়িতে তখন সাড়ে ছটা। রাজর্ষির

ম�োবাইলে একটা ফ�োন। জানাল�ো “চিন্তা করবেন
না, আমি ঠিক পৌঁছে যাব�ো; আমার ত�ো সাড়ে
সাতটায় স্টেজ।”
ফাংশন শুরু সাড়ে ছটায়। একটু এগিয়ে ট্রপিকাল
পের�োলে মহাত্মা গান্ধী র�োড, ডান দিকে টার্ন
নিয়ে স�োজা কলেজ স্ট্রিট চ�ৌমাথা, চ�ৌমাথা থেকে
বাঁ দিকে পাতিরাম, স�োজা বিডন স্ট্রিট। স্টেজে
উঠতে হবে ওই সাতটা চল্লিশ নাগাদ। কাজেই
হাতে সময় আছে। “কি হল�ো আমার প্রশ্নের
উত্তরগুল�ো কে দেবে?” মেয়েটিকে খানিকটা জ�োর
দিয়েই জিজ্ঞেস করে রাজর্ষি।
“আমার নাম ঋতাভরী, ঋতাভরী দাশগুপ্ত।
এম এ, পড়ি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে,
সেকেন্ড ইয়ার কমপ্লিট করে থার্ড ইয়ার। যদিও
আমাদের শহর কলকাতা, কিন্তু ইউনিভার্সিটি
এখন�ো ক্যালকাটা। জানিনা কেন! ক�োনটা ঠিক
আর ক�োনটা বেঠিক।” রাজর্ষি হেসে বলে, “হ্যাঁ
ওইটুকু জ্ঞানগম্মি আমার আছে। ক্যালকাটা আর
কলকাতার ডিবেট এখন থাক। সাবজেক্ট কি?
মিউজিক?”
ঋতাভরী একটু মাথা ঝাঁকিয়ে পন্ডিতের সু রে
বলে ওঠে, “ও মা! এটাও জানেন না। ক্যালকাটা
ইউনিভার্সিটিতে মিউজিকে এম এ নেই।সেটা
রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটিতে বা বিশ্বভারতীতে।
তবে বাইরে, যেমন এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, চন্ডীগড় ও
সমস্ত জায়গায় নানারকম মিউজিকে এম এ, করা
যায়। তবে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে মিউজিকের
উপর নানারকম গবেষণামূ লক কাজকর্ম হয়;
অনেকে
পি এইচ ডি ও করে; তবে বাজারে
তার কদর অনেক কম।”
ঋতাভরীকে বেশ সাবলীল মনে হয়। ঘাড় নাড়লে,
মাথা ঝাঁকালে মাথার চুলগুল�ো কাঁধের পাশ দিয়ে
কান দিয়ে বুকের দু দিকে ঝুলে পড়ে, গাড়ির
ভেতরে আবছা আল�োয় রাজর্ষির এ দৃ শ্য নজর
এড়ায় না। ঋতাভরী বলে চলে “আমার সাবজেক্ট
ফিল�োজফি…।” কথা বলতে গাড়ি ঠনঠনিয়ার
কাছাকাছি।ঘড়িতে সাতটা বাজতে পাঁচ। এনামুল
বলে উঠল�ো “স্যার, রাস্তা ত�ো জলে ভাসছে। প্রায়
এক হাঁটু জল।”
আবার বৃ ষ্টি শুরু হয়েছে। যদিও ঝড় নেই।
“স্যার ভীষণ জ্যাম, গাড়ী এগ�োবে না।কি
করব�ো?” এনামুল জিজ্ঞেস করে। রাজর্ষি বলে
“কি আর করবে, না পারবে এগ�োতে, না পারবে
পেছ�োতে।”
“অগত্যা উপায়?” ঋতাভরী জানতে চায়।
রাজর্ষি বলে “আর উপায় কি? মারুতি ওয়াগ্নারে
বসে ঠনঠনিয়া নদীতে ভেসে থাকি। এক মিনিট”!
বলে ম�োবাইল তুলে একটা ফ�োন করে।এর
আগেও বার পাঁচেক ফ�োন এসেছে বাগবাজার
থেকে। লাস্ট বার রাজর্ষি বলেছিল, “চিন্তা
করবেন না, সাতটার মধ্যে ঢুকে যাব�ো। তবলচি
আর তানপুরা শিল্পী ত�ো এসেছেন, একটু অপেক্ষা
করতে বলু ন, আমি ঠিক সময় মত�োই চলে
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আসব�ো।”
কিন্তু এখন ত�ো অবস্থা, যাকে বলে শ�োচনীয়! ফ�োন
তুলে যথেষ্ট কুন্ঠা নিয়ে রাজর্ষি জানায়, “ইয়ে,
ভাস্করদা? না মানে, বলছিলাম কি; আমি না এই বৃ ষ্টির
মধ্যে একটু আটকে পড়েছি। এখন ঠনঠনিয়ায়, এখানে
এত�ো জল জমেছে যে গাড়ী আর এগ�োচ্ছে না। কি যে
করি!”
“তা আপনাকে ঠনঠনিয়া দিয়ে কে আসতে বলল�ো?
সেন্ট্রাল আ্যভিনিউ দিয়ে ডাইরেক্ট আসতে হয় ত�ো!”
ভাস্করদার গলায় যথেষ্ট উদ্বেগ।
“কি করব�ো বলু ন ভাস্করদা...”! রাজর্ষি অপরাধীর
মত�ো জানায় “ভেবেছিলাম একজনকে বিডন স্ট্রিটে
ছেড়ে দিয়ে ওখানে আসব। ল�োকজন কি রকম
হয়েছে?”
“কি যে করেন” ভাস্করদা যথেষ্ট বিরক্ত। ল�োক হবে
না! পঁচিশে বৈশাখ বলে কথা। হল ভর্তি ল�োক।
বসার জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না। সাড়ে সাতটা ত�ো
প্রায় বাজে। প্রথম দু জনের হয়ে গেছে। ওরা রবীন্দ্র
ভারতীর, এখন শ্রাবনীদি উঠেছেন, আর পনের�ো
মিনিট। তারপরেই আপনারI এখন কি করি বলু ন
ত�ো?”
“আচ্ছা প্রকৃতির উপর আমার কি ক�োন�ো হাত আছে?
আমিই বা কি করতে পারি? কি আর বলব�ো বলু ন।
আই অ্যাম্রিয়্যালি সরি। শ্রাবনীদিকে দিয়ে আর�ো
চারটে এক্সট্রা গান গাইয়ে নিন, উনি কিছু মনে
করবেন না।পরের শিল্পীকে দিয়েও। পরের শিল্পী
ত�ো, রাহুলদা! মানে রাহুল মিত্র। ওঃ, মেক আপ হয়ে
যাবে। আমার হয়ে দর্শকদের কাছে একটু ক্ষমা চেয়ে
নেবেন। আর কদিন বাদে কাউকে বাড়িতে পাঠিয়ে
দিলে আমি অ্যাডভান্সটা রিটার্ন করে দেব।”
“ব্যাপারটা কি বিচ্ছিরি হল�ো বলু ন ত�ো? কি দরকার
ছিল আমাকে বিডন স্ট্রিটে নামান�োর। আর আমারও
ব�োঝা উচিত ছিল যে, একটু বৃ ষ্টি হলেই ঠনঠনিয়া
পুকুর হয়ে যায়। আমরা ত�ো এদিকেই থাকি।
এখানকার ল�োকজন ত�ো প্রায়ই বলে, ওহ ঠনঠনিয়া;
ও ত�ো বেড়াল হিসি করলেই ডুবে যায়। আমি সত্যিই
খুব লজ্জিত।” ঋতাভরী অনু য�োগের সু রে বলে।
“ছাড়ুন ত�ো ওসব; এর মধ্যে আপনি আবার লজ্জা
পাবার কি দেখলেন। সত্যিই আপনারা মেয়েরা না
অদ্ভূ ত!” রাজর্ষির একদম স�োজাসাপ্টা বক্তব্য। “আমার
আজকে গান গাইতে আর ভাল�ো লাগছে না। অল
প্রোগ্রামস্ক্যানসেল্ড।” “ও মা সে কি! ২৫ শে বৈশাখ,
রবীন্দ্র জয়ন্তী; বছরের এই ত একটা দিন; আর
রাজর্ষি ব�োস আধু নিক কালের নব্যধারার রবীন্দ্রসংগীত
শিল্পীদের অধীশ্বর, বলছেন তিনি গান গাইবেন না।”
ঋতাভরী অবাক, প্রতিবাদী স্বরে প্রশ্ন করে। রাজর্ষি
যথেষ্ট ক্ষিপ্ত। বলে “কেন? গান গাইতে হবে কেন!
রবীন্দ্র জয়ন্তী ব’লে! আমি এখন রবীন্দ্রসংগীত গাইব
না। আজ আমি রবীন্দ্রনাথ হব�ো।”
ঋতাভরী হ�ো হ�ো করে হেসে ওঠে। “সত্যি আপনি
পারেনও!”
ড্রাইভার এনামুল বলে, “আমার স্যার ভীষণ মুডি।”
রাস্তার জল অনেকটা সরে গেছে, গাড়ি আবার চলতে

“ও মা সে কি! ২৫ শে বৈশাখ, রবীন্দ্র জয়ন্তী;
বছরের এই ত একটা দিন; আর রাজর্ষি ব�োস
আধুনিক কালের নব্যধারার রবীন্দ্রসংগীত
শিল্পীদের অধীশ্বর, বলছেন তিনি গান
গাইবেন না।” ঋতাভরী অবাক, প্রতিবাদী
স্বরে প্রশ্ন করে। রাজর্ষি যথেষ্ট ক্ষিপ্ত
জুলাই, ২০২১
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সৃজনী
ঋতাভরীর এই
প্রশ্নের উত্তরে
রাজর্ষি জানায়,
“ক�োথাও যাব�ো
না।” তারপর
অনেকক্ষন যেন
থম্মেরে বসে
থাকে। হঠাৎ যেন
নিজেই নিজের
সঙ্গে কথা বলতে
শুরু করে; জ�োরে
এবং দৃ প্ত ভঙ্গিতে,
‘আজ ২৫ শে
বৈশাখ, তাই না!

শুরু করেছে। জ্যাম কাটাতে যতটা সময়। দেখতে
দেখতে মিনিট সাতেকের মধ্যে বিডন স্ট্রিট,
যেখানে ঋতাভরীর নামার কথা।
এনামুল গাড়ি থামাল�ো। রাজর্ষি বলল�ো, “থ্যাঙ্ক
ইউ, আমাকে এতক্ষন কম্পানি দেওয়ার জন্য।
ঋতাভরী জিজ্ঞেস করল “এরপরে ক�োথায়
যাবেন? বাগবাজার ত�ো হল�ো না; আর ক�োথাও
ফাংশন আছে নাকি?” রাজর্ষি খানিকটা উষ্মা
নিয়েই উত্তর দেয়, “আরে না। বললাম না, আজ
আর গান গাইব না।
“তবে কি বাড়ি?” ঋতাভরীর প্রশ্ন।
“না! বাড়িও যাব�ো না।” রাজর্ষির তাৎক্ষণিক
জবাব। “তাহলে ক�োথায় যাবেন?”
ঋতাভরীর এই প্রশ্নের উত্তরে রাজর্ষি জানায়,
“ক�োথাও যাব�ো না।” তারপর অনেকক্ষন যেন
থম্মেরে বসে থাকে। হঠাৎ যেন নিজেই নিজের
সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে; জ�োরে এবং দৃ প্ত
ভঙ্গিতে, ‘আজ ২৫ শে বৈশাখ, তাই না! ২৫ শে
বৈশাখে সকাল থেকে সন্ধ্যা পৰ্যন্ত প্রত্যেক বছর
শুধু রবীন্দ্রজয়ন্তী হয়েছে। আর আমি স্টেজের পর
স্টেজে বসে, একটার পর একটা রবীন্দ্রসংগীত
গেয়েছি। সামনে বসে থাকা শ্রোতারা হাততালির
পর তালি বাজিয়ে গেছেন। কখন�ো নিজিকে প্রশ্ন
করিনি কেন, এই একের পর এক গান আর
কিসের এত বাহবার পর বাহবা? কি লাভ, কি
আছে এতে? কখন�ো জানতে চাইনি; বুঝতেও
চাইনি রবীন্দ্রনাথ নিজেও কি তাঁর জন্মদিনে এত�ো
গান এত�ো হাততালি শুনতে চেয়েছিলেন। সত্যি
কি ভাল�োবাসতেন এত�ো শব্দ, এত�ো ভীড়! আজ
এনামুলকে নিয়ে ২৫ শে বৈশাখে, এই ঝড় বৃ ষ্টির
পরে - সন্ধ্যায়, সন্ধ্যা থেকে রাত, রাত থেকে
সারারাত আমি রবীন্দ্রনাথের শহর কলকাতাকে
দেখব। আমি জ�োড়াসাঁক�ো যাব�ো, ঠাকুরবাড়ি
যাব�ো, উত্তরে যাব�ো, দক্ষিণে যাব�ো, পূ বে যাব�ো,

Click Here https://youtu.be/jMYOvPC-ryc
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পশ্চিমে যাব�ো। এই পঁচিশে বৈশাখে, আমি
একটুক্ষনের জন্য রবীন্দ্রনাথ হব�ো।’
ঋতাভরী বলল�ো “আমাকে সঙ্গে নেবে রাজর্ষি!
আজ এই সন্ধ্যায় দু জনে একসাথে অন্য রবীন্দ্রনাথ
হয়ে শহর কলকাতায় রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করব�ো।
রবীন্দ্রনাথের মত�ো অনু ভব করব�ো শহরকে।”
এনামুল গাড়ি ঘুরিয়ে নেয়। মারুতি ওয়াগ্নার
দাপটের সাথে ছু টে চলে শহরের রাজপথে।
রাত বার�োটায় ভিক্টোরিয়া মেম�োরিয়ালের প্রধান
ফটকের সামনে এসে দাঁড়ায়। দু ’দিকে দু ’জন
পশুরাজ সিংহ প্রহরীর মত�ো জেগে আছে।
মেম�োরিয়ালে একটা প্রদীপ জ্বলে আছে। প্রদীপের
শিখায় ভিক্টোরিয়া মনু মেন্ট, সঙ্গে ঘিরে থাকা
প্রশস্ত প্রাঙ্গন ঝলমল করছে। মহারানী ভিক্টোরিয়া
তাঁর স�ৌধ ছেড়ে নেমে এসেছেন প্রধান ফটকে।
দু ই সিংহের মাঝখানে। জাগ্রত দেবী যেন! সামনে
রাজর্ষি আর ঋতাভরী।
মহারানী প্রশ্ন করলেন “পঁচিশে বৈশাখে শহর
কলকাতায় অলিতে, গলিতে, রবীন্দ্র সদনে,
অ্যাকাডেমীতে, অডিট�োরিয়ামে, ব্যাঙ্কোয়েটে,
রাজপথে সারাদিন, সারাসন্ধ্যা, রবীন্দ্রজয়ন্তী হয়।
কেন রবীন্দ্রনাথ নিজে কখন�ো আসেন না আমাকে
দেখতে! আমি প্রত্যেক পঁচিশে বৈশাখের শেষ
সন্ধ্যায় তাঁর প্রতীক্ষায় থাকি।
ঋতাভরী আর রাজর্ষি নতজানু হয়ে বসে পড়ে
ভিক্টোরিয়ায়। সামনে ময়দান।
রাতের আকাশ। ভিক্টোরিয়ার সেই প্রদীপ শিখায়
প্রজ্বলিত প্রাসাদের শিখরে যেন আবক্ষ রবীন্দ্রনাথ
ভেসে ওঠেন। ময়দানে বেজে ওঠে ‘ভাল�োবেসে
সখী, নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখ�ো, ত�োমার
মনের মন্দিরে...’।
* লেখক হৃদর�োগ বিশেষজ্ঞ

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

ছন্দের বারান্দা

সমিধদূরত্ব

তমাল লাহা

সমার�োহ
এবং তু মি

অমিত রায়

আমাকে শুধু ই অরণিটুকু, সমিধ থেকে দূ রে
একলা পাগল দিনানু দিন যে যাচ্ছে বেঁকে-চুরে
দেখেও কেমন নিস্পৃহতায় চুপটি করে ছিলে,
আজকে হঠাৎ সপাট এসে আগুন জ্বেলে দিলে !!
অগ্নি মানে ভিন্ন রংয়ের সাতটি তাপের শিখা
নরক থেকে কুড়িয়ে আনা সেই লু ক�োন�ো পেটিকা
খুলব কি না ভাবতে ভাবতে অনেক দ্বিধার পর
নিজের মধ্যে শুনতে পেলাম, নিজেরই কন্ঠস্বর,
একক তুমি একাই একটি বৃ হৎ সমবায়
সে ত�ো শুধু ই ভরসা করে, ভাল�োবাসতেই চায়,
ভাল�োবাসা মানে মনের গ�োপন রংয়ের সু ত�ো,
রাঙিয়ে দিয়ে যাবার তার হাজার একটা ছু ঁত�ো,

বসন্ত এসে গেছে, তুমিও
খাস তালু কের জ্যোৎস্না আঁচলে নিট�োলে পরিপ্লাবী,
শেষ প্রান্তিক করবী, উল্লাসে বু নেছ�ো
হেমাঙ্গ রক্ততিল, অম�োঘ আতসে,
পশ্চিম নৈঋতে ফিরেছ�ো, দাহ্য বারুদে, অনামিকা ডুবিয়ে
নির্জন নিপাখি হলু দ চাদরে ভ্রূণ আকুল
বেতস পত্রের মত�ো দিয়েছ�ো, একরাশ হাত, স্তবকে
ম�োড়া বীতশব্দ ম�ৌড়ী স্নাত—
চিবু ক রেখেছি, অপভ্রংশে, অর্জুনে, নতশির ত�োমার জানু তে,
এই ত�ো ঘ�োষণা ছিল, বসন্ত সমার�োহে,
কল্লোলে আর্দ্র তবকে বনস্থলী শিল্পভেদী বর্ষাঃ
* কবি সু চিকিৎসক, হৃদর�োগ বিশেষজ্ঞ

জানি, জানি তারও আছে লক্ষ রকমফের,
তবু ও বু কের চ�োরকুঠু রি একটি শঙ্খের
ডাকের আশায় কান পেতেছে,বন্ধ চ�োখ তার,
এই বু ঝি আজ বাজল হঠাৎ মৃ দঙ্গ ঝংকার,
আর যেন এক পাগল এল, আগল গেল টুটে,
চন্দন ঠ�োঁট কানের কাছে ফুটল অস্ফুটে,
তারপর এক প্রশ্নহীন দীর্ঘ দহনকাল,
ত্বক ফুরল�ো, পথ কুড়ল�ো শখের কঙ্কাল।
* কবি সু চিকিৎসক, শিশুর�োগ বিশেষজ্ঞ
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পথের কথা

চেরাপুঞ্জি-মাওলিনং-নারটিয়াং

কর�োনা কালে বাইরে বেরন�ো বন্ধ। দেখতে দেখতে বছর দেড় ত�ো কেটে গেল। স্বাভাবিক
ত�ো নয়। আতঙ্ক, আতঙ্ক আর আতঙ্ক। পথের কথা মনেই রয়ে গেছে। আপাতত মনে মনে
ভ্রমণ। লিখছেন নবারুণ সান্যাল
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ছ�োটবেলায় পড়েছিলাম, চেরাপুঞ্জি থেকে

খানিকটা মেঘ দিতে পার, গ�োবি সাহারার বুকে। স্কুল
জীবনে ভাবসম্প্রসারণ করেছি। তখন থেকে এই চেরাপুঞ্জি
আমাকে টেনেছে। আজও টানে।
‘বিশ্বের সর্বাধিক বৃ ষ্টিপাতের স্থান চেরাপুঞ্জি’— ভূ গ�োল বই
থেকে এই বাক্যটা মুছে গেলেও বাঙালির ভ্রমণ মানচিত্রে
কিন্তু চেরাপুঞ্জি আজও আকর্ষণীয় নাম। ১৩০০ মিটার
উচ্চতায় এর অবস্থান। স্থানীয় নাম ‘স�োহরা’। শিলং
থেকে ৫৬ কিল�োমিটার দীর্ঘ এই যাত্রাপথ। অনু পম পাহাড়ি
শ�োভায় ঘেরা। অনু চ্চ পাহাড়ের বুক চিরে মসৃ ণ রাস্তা।
চলার পথের সঙ্গী ছ�োট ছ�োট গ্রাম। সবুজের সমার�োহ।
কৃষিজমি, পাইন গাছের ছায়া, ন্যাসপাতি ও কমলালেবুর
বন। আছে কয়লার খাদান। রাস্তাতেই পড়বে ঝুলন্ত
ল�োহার ব্রিজ মওকডং। এখান থেকেই সিঁড়ি নেমে গেছে
দু য়ানসিং সিয়েম ভিউ পয়েন্টে। দেখা যায়, ঘন সবুজ
উপত্যকার মন�োরম শ�োভা। র�োদ, বৃ ষ্টি ও মেঘের সঙ্গে
মিশে যাওয়ার অনন্য সু য�োগ। আকাশের ঘন নীলের ফাঁকে
উড়ে বেড়ায় সাদা মেঘের ভেলা।
শহরে ঢ�োকার মুখেই ওয়াকাবা ফলস। পাহাড়ের গা বেয়ে
নেমে আসা বিনু নির মত�ো সরু জলধারা হারিয়ে গেছে নিচে,
অনেক নিচে । চারদিক উন্মুক্ত। দূ রে... শুধু ই পাহাড়ের
সারি। নিচের দিকে তাকালেও দেখা মেলে না ঝর্নার
প্রবাহপথের।
চেরাপুঞ্জি পৌঁছে প্রথম গন্তব্য রামকৃষ্ণ মিশন। ১৯৫২র ২০ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু
চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

খাসি উপজাতিদের জীবনে উন্নতির আল�ো জ্বালতে এই
মিশন অনেকটাই সাহায্য করেছে। শিক্ষার প্রসার, দাতব্য
চিকিৎসালয় এবং সমাজসেবামূ লক কাজে মিশনের অবদান
অনস্বীকার্য। স্কুল ভবনের ঠিক পিছনেই দিগন্ত বিস্তৃ ত ঢেউ
খেলান�ো পাহাড়ের মিছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের নৃ তাত্বিক
সংগ্রহশালাটি অসাধারণ। উত্তর-পূ র্ব ভারতের উপজাতীয়
মানু ষদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা সম্যক
ধারণা পাওয়া যায়।
পরবর্তী গন্তব্য নহকালিকাই ফলস। প্রায় ১০০০ ফুট উঁচু
পাহাড়ের মাথা থেকে অনেক নিচে সটান আছড়ে পড়ছে
ঝর্নার জল। উন্মুক্ত অঞ্চল। বিশালতায় বিস্তার। বিস্তীর্ণ
স্থান জুড়ে পাহাড়ের পাথু রে শরীরটার মাথাটা সবুজ চাদরে
ঢাকা। নীচে জমাট বাঁধা সাদা মেঘ। অনেক নিচে সৃ ষ্টি
হয়েছে ছ�োট জলাশয়। স্নিগ্ধ নীল তার রং। হাজার সিঁড়ি
বেয়ে নেমে যাওয়া যায় জলাশয়ের কাছে। বর্ষায় ঝর্নার
উছলে পরা য�ৌবনের উষ্ণতায় মাতাল হয়ে যেতে হয়।
নহকালিকাই ফলসের কাছেই আছে বাংলাদেশ ভিউ পয়েন্ট।
পরিষ্কার আবহাওয়ায় দেখা যায় বাংলাদেশকে। শহরের
মাঝখানে আছে ১৫৭ বছরের পুরন�ো প্রেসবিটারিয়ান চার্চ।
বহু ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে এই চার্চ।
শহরের মধ্যেই ফুলের বাগান, অর্কিড দিয়ে সাজান�ো
মন�োরম ইক�ো পার্ক। এখান থেকেও দেখা যায় বাংলাদেশ।
পাশেই আছে সেভেন সিস্টার ফলস। পাহাড়ের গা বেয়ে
সাতটি ধারায় নেমে এসেছে, তনু ভরি য�ৌবন তাপসী
অপর্ণা, ঝর্না।
সবচেয়ে আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য, ম�োসামাই কেভ। আরণ্যক
জুলাই, ২০২১
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পরিবেশে এই প্রাকৃতিক গুহায় প্রবেশের অভিজ্ঞতা
নিঃসন্দেহে র�োমাঞ্চকর। গুহার ভিতরে বৈদ্যুতিন
আল�োর ব্যবস্থা আছে। আগে পর্যটকেরা টর্চ ও
গাইডের সাহায্যে এই গুহায় প্রবেশ করতেন। কখনও
বসে, কখনও সরু ফাঁকের মধ্যে দিয়ে শরীরকে
গলিয়ে এগিয়ে যেতে হয়।
চেরাপুঞ্জির অন্যান্য দেখার জায়গা হল কেইনরেম
ফলস, খ�ো-রামা, সাংকারাংগ পার্ক, ম�োসামাই ফলস,
ডাইনথলেন ফলস, নংগিথিয়াং ফলস প্রভৃতি।
চেরাপুঞ্জির বিস্ময়কর আকর্ষণ ডবল ডেকার লিভিং
রুট ব্রিজ। জৈবপ্রযু ক্তির এই সেতু বহু প্রাচীন।
ত্যারণা গ্রাম থেকে ৩ কিল�োমিটার দূ রে সিঁড়িপথে
হেঁটে ২,৪০০ ফুট নিচে নেমে পৌঁছতে হবে উমশিয়াং

নদীর ওপর তৈরি এই বিস্ময়কর সেতুর কাছে। রবার
গাছের শিকড় পেঁচিয়ে এই সেতুর সৃ ষ্টি। মেঘালয় ছাড়া
পৃ থিবীতে ক�োথাও আর এই অসামান্য প্রাকৃতিক শৈলী
দেখা যায় না। কষ্টকর পথের জন্যই পর্যটক সমাগম
খুব কম। এটি দেখতে হলে চেরাপুঞ্জিতে রাত্রিবাস
আবশ্যিক।

মাওলিনং

‘ক্লিনলিনেস ইজ গডলিনেস’ কথাটি বইয়ের পাতাতেই
থেকে যায়। আমাদের দেশে তার বাস্তব প্রয়�োগ খুব
একটা দেখা যায় না। ভারতের উত্তর-পূ র্বাঞ্চলের
ছ�োট্ট গ্রাম মাওলিনং। এশিয়ার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন
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গ্রামের শির�োপা অর্জন করেছে এই গ্রাম। শিলং থেকে
৯০ কিল�োমিটার দূ রে। শিলং থেকে মাওলিনং-এর
যাত্রাপথে উমতিয়াংশি নদীর কিছু পরেই পথবিভাজন।
একটি পথ গেছে চেরাপুঞ্জির দিকে, অন্যটি দাউকি।
পাহাড়ের রুক্ষতা, সবুজ উপত্যকা, পাইন বনের
র�োম্যান্টিকতা পথের সঙ্গী। দাউকির পথ ধরে এগিয়ে
পাংতুম থেকে আবার পথের ভাগ। বাঁ পথটি স�োজা
চলে গেছে দাউকির দিকে। ডান দিকের বাকি ১৮
কিল�োমিটার পথ পৌঁছে গেছে মাওলিনং-এ। পথের
দু ’পাশে লম্বা লম্বা ঘাসের বন দেখা যায় যা থেকে
ফুলঝাড়ু তৈরি হয়।

নারটিয়াং

নারটিয়াং জয়ন্তিয়া পাহাড়ের এক বিউটি স্পট। শিলং
থেকে জ�োয়াইয়ের পথে এর অবস্থান, দূ রত্ব ৬৫
কিল�োমিটার। পথের শ�োভা মন�োমুগ্ধকর। পাইনবনের
ঘনত্ব খুব বেশি। এখানে প্রাচীন দু র্গামন্দির ও
শিবমন্দির আছে। শরৎকালে এক অসাধারণ পদ্ধতিতে
পুজ�ো হয়। বাংলার সংস্কৃতি ও খাসি-জয়ন্তিয়া সংস্কৃতি
মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। মন্দিরের ভিতরে আছে
ছ�োট অষ্টধাতুর মূ র্তি। সতীর বাঁ ঊরু এখানে পড়েছে
বলে কথিত আছে। ১৯৮৭ সালে চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ
মিশন এই মন্দিরটি সংস্কার করে এবং বর্তমানে
তারাই এটি দেখাশ�োনার দায়িত্বে আছে। রামকৃষ্ণ
মিশনের উদ্যোগেই এখানে বাঙালি প্রথায় পুজ�ো হয়।
দু র্গামন্দিরের কাছেই শিবমন্দির। মন্দিরের ভিতরে
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আছে কাল�ো কষ্টিপাথরের শিবমূ র্তি। জয়ন্তিয়া রাজাদের
সময়কালে ব্যবহৃত কামানের কিছু অংশবিশেষ ও
যু দ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রও আছে। জয়ন্তিয়ারা নিজেদের
মঙ্গোলিয়ানদের বংশধর বলে মনে করত�ো। শিবমন্দির
চত্বরটি বেশ সু ন্দর। এখান থেকে পাহাড় ঘেরা
নারটিয়াংয়ের মন�োরম শ�োভা দেখা যায়। নারটিয়াংয়ের
মূ ল আকর্ষণ মন�োলিথ পার্ক।
পৃ থিবীর সবচেয়ে লম্বা মন�োলিথটি এই পার্কেই
আছে। জয়ন্তিয়া উপকথা অনু যায়ী, বীর য�োদ্ধা ‘মার
ফালিঙ্কি’ এক হাতে খাড়া করে বসিয়েছিলেন এই
মন�োলিথটি। এটি ৮ মিটার লম্বা, ২ মিটার চওড়া এবং
৪৬ সেন্টিমিটার ম�োটা। এই মন�োলিথ পার্কে জয়ন্তিয়া
রাজাদের সভা বসত। প্রতি একজ�োড়া পাথর একটা
চেয়ারের আকারে আছে।
মুখলার কাছে হাইওয়ের ধারে পাইনবনে ঘেরা
থাডলেস্কেইন লেক। লেকের চারপাশে নরম সবুজ
ঘাসের গালিচা। তিন দিকে পাইনবনের সারি আর
একপাশে আছে পাহাড়ি ধাপে ব�োনা ধানের ক্ষেত।
লেকের নীল জলে ব�োটিংয়ের ব্যবস্থা আছে।

কেনাকাটা

চেরাপুঞ্জি থেকে কমলালেবুর মধু , দারচিনি, চেরি,
তেজপাতা কেনা যায়।

যাত্রাপথ

যে যেখানে আছেন, সেখান থেকে ট্রেনে, বাসে বা
প্লেনে শিলং আসতে হবে। শিলং থেকে ভাড়া
গাড়িতে অথবা মেঘালয় ট্যুরিজমের কন্ডাক্টেড ট্যুরের
বাসে দিনে দিনে চেরাপুঞ্জি ও মাওলিনং দেখে নেওয়া
যায়। চেরাপুঞ্জি ভ্রমণের জন্য শিলং থেকে মেঘালয়
ট্যুরিজমের কন্ডাক্টেড ট্যুরের সময় সকাল ৮টা থেকে
বিকাল ৫টা। ভাড়া জনপ্রতি ৩৫০ টাকা (যাওয়ার
আগে খ�োঁজ নেওয়া দরকার। কারণ মুল্য বৃ দ্ধির আঁচ
এখানে পরাও স্বাভাবিক)। মাওলিনং ভ্রমণের জন্য শিলং

থেকে মেঘালয় ট্যুরিজমের কন্ডাক্টেড ট্যুরের সময়সীমা
সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা। ভাড়া জনপ্রতি ৫০০
টাকা (যাওয়ার আগে খ�োঁজ নেওয়া দরকার। কারণ
মুল্য বৃ দ্ধির আঁচ এখানেও পরা স্বাভাবিক)। চেরাপুঞ্জি ও
মাওলিনংয়ে রাত্রিবাস করলে টানা গাড়িও সঙ্গে রাখতে
পারেন। সে ক্ষেত্রে ছ�োট গাড়ি ২৫০০-৩০০০ টাকা,
সু ম�ো ২৮০০-৩৩০০ টাকা, ইন�োভা ৩৫০০-৪০০০ টাকা
(ভাড়া পরিবর্তিত)। নারটিয়াংয়ে বেড়ান�োর জন্য ভাড়া
গাড়িই ভরসা।
ভাড়া গাড়ির জন্য য�োগায�োগ করতে পারেন ইয়ামু রানার সঙ্গে। ফ�োন: ০৯৪৩৬১-০৪৭৬৬, ০৭০০৫৪-৭৬৩৬২
মেঘালয় ট্যুরিজমের কন্ডাক্টেড ট্যুরের জন্য য�োগায�োগ:
ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশন সেন্টার। ফ�োন: ০৩৬৪-২২২৬২২০

থাকার জায়গা

চেরাপুঞ্জিতে রাত্রিবাসের জন্য আছে মেঘালয় পর্যটনের
হ�োটেল। চেরাপুঞ্জি হলিডে রিসর্ট (ফ�োন: ০৯৬১৫৩৩৮৫০০, ০৯৪৩৬১-১৫৯২৫)। ডবল বেডের স্ট্যান্ডার্ড
ভাড়া ৩৭০০ টাকা। ডবল বেড রুমের ভাড়া ৩৯৪০
টাকা। দ্বিশয্যা এগজিকিউটিভ ঘরের ভাড়া ৪৪২৫ টাকা
(ট্যাক্স, ব্রেকফাস্ট ও ডিনারের খরচ ধরা আছে) যাওয়ার
আগে অবশ্যই যাচাই করার প্রয়�োজন। এ ছাড়া কিছু
সাধারণ মানের হ�োটেল আছে। মাওলিনংয়ে থাকার
জন্য আছে মাওলিনং গেস্ট হাউস (বুকিং: ০৩৬৪২৫০২৪২০, ০৯৪৩৬১-০৪৮৪৪, ০৯৮৬৩০-২১০৬৯)
ভাড়া ৩০০০ টাকা।
এ ছাড়া কিছু হ�োম-স্টে। নারটিয়াংয়ে রাত্রিবাসের জন্য
আছে মেঘালয় পর্যটনের হ�োটেল অর্কিড ইন (ফ�োন:
৯৮৫৬০-০৩৬৬২, ৯৮৬৩০-৭৭৩৪০)। ভাড়া ১৬৮০২৮২০ টাকা সঙ্গে ট্যাক্স ও ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা
আছে।
বিশদ তথ্যের জন্য য�োগায�োগ: মেঘালয় পর্যটন। ১২০
শান্তিপল্লি, ইস্টার্ন বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭, ফ�োন:
০৩৩-২৪৪১৩১১৬
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প্রতিবিম্ব
রবীন চক্রবর্তী

প্রতিদিন রাতে ফুরিয়ে যাওয়া দিনের আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখা
লক্ষীকান্তের দিদি প্রফুল্লবালার বিয়ে হয়েছিল,
অধু না বাংলাদেশ, তখনকার পূ র্ববাংলার বরিশাল
জেলার বাবুগঞ্জ থানার ব্রাহ্মণদিয়ার অবস্থাপন্ন ভট্টাচার্য
পরিবারের মেজ ছেলে জীতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সাথে।
জীতেন্দ্রনাথ ছিলেন এল, এম, এফ ডাক্তার। ওনার
বড় ভাই তারকেশ্বর ভট্টাচার্য ছিলেন বরিশাল ক�োর্টের
পেশকার, তখনকার দিনে যাদের বলা হত�ো ম�োক্তার।
ছ�োট ভাই মুকুন্দলাল ম্যাট্রিক পাশ করে পি, ডব্লিউ,
ডি অফিসে চাকরি করতেন। একমাত্র ব�োন অল্প
বয়সেই বিবাহিত। এনাদের বাবা রামকুমার ভট্টাচার্য
ব্রাহ্মণদিয়ার সম্পন্ন পরিবারের কর্তা। তিন মহলা
বাড়ি, প্রচুর জমিজমা, বাড়ীর সামনে প্রায় বিঘে
তিনেক জমি জুড়ে উঠ�োন। হেমন্তের দু পুরে সেখানে
আমন ধান বিছান�ো থাকে, তিন মহলার বাড়ির
চারদিক অঘ্রায়নের নবান্ন উৎসবের গন্ধে ম ম করে
ওঠে।
রামকুমারের একান্নবর্তী পরিবার এলাকার এক সু খী
সমৃ দ্ধ পরিবার। সবাই প্রতিষ্ঠিত, যথেষ্ট নাম ডাক।
রামকুমারের স্ত্রী সরলা দেবীর মৃ ত্যুর পর তাঁর বড়
ছেলে তারকেশ্বরের বিয়ে হয় পাশের গ্রামের এক
অভিজাত ব্রাহ্মণ বংশের মেয়ের সাথে। মেজ ছেলে
জীতেন্দ্রনাথ ডাক্তারি পাশ করে কিছু দিন গ্রামে
প্র্যাকটিস করে পরে শহরে চলে যান। কিছু দিনের
মধ্যে জীতেন্দ্রনাথের বিয়ে হয় বাবুগঞ্জ থানার খাঁপুরা
গ্রামের প্রফুল্লবালার সাথে। লক্ষীকান্ত তার ডাক্তার
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জামাইবাবুর সান্নিধ্যে আসে। ছ�োট ভাই মুকুন্দলাল
বাবার মৃ ত্যুর পর পি, ডব্লিউ, ডিতে জয়েন করেন
এবং কিছু দিন বাদে তারও বিয়ে হয়ে যায়। এই য�ৌথ
পরিবারের বয়�োজ্যাষ্ঠ্যো তখন তারকেশ্বর। পারিবারিক
প্রথা অনু যায়ী তিনিই সেই বাড়ীর কর্তা।
ততদিনে ১৯৪২ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযু দ্ধের সাথে বাংলায়
শুরু হয়েছে মন্বন্তর। পৃ থিবীর ইতিহাসে এত অল্প
সময়ের মধ্যে ব�োধ হয় আর কখন�ো ক�োথাও এত
ভিখারি সৃ ষ্টি হয়নি। শুধু মাত্র না খেতে পেয়ে প্রায় ২৫
থেকে ৩০ লক্ষ মানু ষ মৃ তদেহতে পরিণত হয়েছিল।
সঙ্গে ছিল বিশ্বযু দ্ধের কারনে অর্থনৈতিক দু রবস্থা।
বেঁচে থাকের নু ন্যতম জিনিষপত্র হয়ে গিয়েছিল
অগ্নিমূ ল্য। ওদিকে বার্মা থেকে কাতারে কাতারে
শরণার্থী অবিভক্ত বাংলায় এসে পড়ছে। এক করুণ
পরিস্থিতি।
বিপদে পড়লে অনেক সময়ে মানু ষ মানু ষের পাশে
এসে দাঁড়ায়; কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিপদের ম�োকাবিলা
করে। আবার কখনও কেউ কেউ ভীষণ স্বার্থপর হয়ে
যায়। যেমন হয়ে ছিলেন ব্রাহ্মণদিয়ার তারকেশ্বর
ভট্টাচার্য। য�ৌথ পরিবারের কর্তা হওয়ার সু বাদে আস্তে
আস্তে তিনি ছ�োট ভাইদের বিষয় সম্পত্তি কাউকে
না জানিয়ে নিজের নামে ট্র্যান্সফার করে নিলেন।
বাড়ীর বড় দিঘি, অনেক জমি, বেনামে বিক্রী করে
টাকা পয়সা আত্মসাৎ করলেন, হয়ত�ো এই ভয়ে,
যে মন্বন্তরে তার পরিবারের বউ, বাচ্চারা যেন ঠিক

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

থাকে। দু ই ভাইয়ের বউদের বিয়ের প্রায় ৫০ থেকে
৬০ ভরি গয়না, বাসনপত্র নিজের দখলে নিয়ে
একদিন সরাসরি দু ভাই, ভাইয়ের বউ, তাদের
পরিবারকে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে তিন মহলা বাড়ী
থেকে তাড়িয়ে দিলেন।
রাতারাতি বে-ঘর হওয়া ছ�োট দু ভাই তাদের পরিবার
নিয়ে অসহায়। পথে বসে গেল�ো। কিছু দিন আত্মীয়
স্বজনের বাড়ীতে দিন কাটিয়ে, তাদেরই সাহায্যে
ওই জমির পাশে একটা মাটির বাড়ি বানিয়ে থাকতে
শুরু করলেন। জীতেন্দ্রনাথ ডাক্তার হওয়ার কারনে
অল্পদিনের মধ্যেই মাটির বাড়ি দালান বাড়ি হয়ে গেল।
১৯৪৩-৪৪ সালে মন্বন্ততরের প্রক�োপ একটু কমের
দিকে আস্তে আস্তেই ব্রিটিশ সরকারের মদতে বেড়ে
ওঠা হিন্দু মুসলমানের বর্ণ বিদ্বেষ আবার বেশ বড়�ো
আকারে দানা বাঁধতে লাগল�ো। পূ র্ববাংলা ছিল মূ লতঃ
মুসলমান প্রধান এলাকা। তাদের মধ্যে একটা ধারণা
প�োষণ করা হল যে, হিন্দুদের জন্যই মুসলমানরা
সব রকম সু য�োগ সু বিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা
সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ছে কারণ, হিন্দুদের
প্রাধান্য। মুসলমান সঙ্খ্যালঘু সম্প্রদায়।
সু তরাং হিন্দুদেরকে আক্রমন করতে হবে। হয়
তাড়াতে হবে, নয় মারতে হবে। পূ র্ববাংলা কে
মুসলমান প্রধান অঞ্চল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
ধু র্ত ব্রিটিশের এই ক�ৌশলে, এই বিভেদের রাজনীতি,
বর্ণ বৈষম্যের রাজনীতির ফাঁদে পড়ে বাংলায় শুরু হল
হিন্দু মুসলমানের হিংসার বিভাজন, অন্ধ বিশ্বাসের
উপর ভিত্তি করে ধর্মের নামে দাঙ্গা। হিন্দু মুসলমানের
রায়ট।
ততদিনে তারকেশ্বর ভট্টাচার্য তিন মহলা বাড়ি,
জমিজমা, পুকুর অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রি করে পশ্চিমবঙ্গে
চলে গেছে। প্রফুল্লবালা জীতেন্দ্রনাথের মন ভাল�ো
নেই। জীতেন্দ্রনাথ ঠিক করল�ো পরিবারের সবাইকে
নিয়ে শিবরাত্রির পরে কলকাতায় চলে যাবে। সেখানেই
ক�োথাও ডাক্তারী শুরু করবে; তা না হলে নবাবগঞ্জে
যেখানে লক্ষীকান্তের বড়দা জনার্দন চক্রবর্তী থাকেন
সেখানে একটা ব্যবস্থা ঠিকই হয়ে যাবে। বরিশালে
আর থাকার মত অবস্থা নেই। কিন্তু “বিধির লিখন, না
যায় খণ্ডন”।
ফাল্গুন মাস। শুক্লপক্ষ পেরিয়ে কৃষ্ণপক্ষ। কদিন বাদে
শিবরাত্রি। এরই মধ্যে দাউ দাউ করে হিংসা ছড়িয়ে
পড়ল ব্রাহ্মণদিয়ায়। মুসলমানরা দলে দলে জড়�ো হয়ে
হিন্দুদের উপর নানারকম অত্যাচার শুরু করল। ভয়
দেখান�ো, শাসানি, শারীরিক নিগ্রহ, প্রানে মারার হুমকি
ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্রাহ্মণদিয়ার পঁচিশ তিরিশ ঘর হিন্দু
পরিবার তাদের ছেলেপুলে নিয়ে সেখানকারই এক
অভিজাত হিন্দুর বড় বাড়িতে আশ্রয় নিল। মহিলা আর
শিশুরা থাকল�ো নিচের তলায়, পুরুষেরা সব লু কিয়ে
রইল�ো বাড়ির ছাদে। হঠাৎ একদিন বেলা দশটা নাগাদ
একদল স্থানীয় মুসলমান সঙ্গে কিছু বাইরে থেকে আসা
দলবল নিয়ে ধারাল�ো অস্ত্রশস্ত্র, ভ�োজালি, তর�োয়াল,
নিয়ে ‘আল্লা হ�ো আকবর’ করতে করতে হানা দিল�ো
সেই বাড়ীতে। হুঙ্কার দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল�ো। “শালা
হিন্দুর প�োলা পুরুষগুলারে ক�োথায় লু কাইছ”? নিচের
তলায় তখন অকথ্য নারী নির্যাতন আর শিশুদের

উপর অত্যাচার চলছে। ছাদের ওপরে ভয়ের চ�োটে
ল�োকজন তখন দ�ৌড়াদ�ৌড়ি শুরু করেছে। যেভাবে
হ�োক ওখান থেকে পালাতে হবে। খ�োলা ছাদ। দু পুরের
র�োদে মানু ষের ছায়া এসে পড়েছে মাটিতে। কয়েকজন
আবার নিচে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করল। মুহুর্তে
হামলাকারীর দল বুঝে গেল ছাদে অনেক ল�োক
লু কিয়ে আছে। ওরা দশ বার�ো জন চার লাফে মই
বেয়ে বাড়ির ছাদে। কেউ কেউ পালিয়ে বাঁচার জন্য
ছাদ থেকে লাফ দিল, কেউ হাতে পায়ে ধরল�ো, কেউ
কেউ জ�োর করে পালাবার চেষ্টা করল�ো। কিন্তু কে
শ�োনে কার কথা। ধারাল�ো তর�োয়াল, ভ�োজালী, রামদাঁ,
বর্শার আঘাতে একটার পর একটা হিন্দুর শরীর
হিংসার রক্তে রাঙ্গা হয়ে মাটিতে লু টিয়ে পড়ল। ডাক্তার
জীতেন্দ্রনাথ তাদের হাত পা ধরে অনেক ব�োঝালেন।
বললেন “ত�োমাদের আমি কত অসু খ থেকে বাঁচিয়েছি
, বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেছি। ত�োমাদের বাড়ির
মেয়েদের যত্ন দিয়ে সেবা করেছি। এ ত�োমরা কি
করছ�ো? একটুও কি দয়া মায়া নেই ত�োমাদের
শরীরে?” কিন্ত সব কথা বিফলে। তারা একসাথে
বলে উঠল “ডাক্তার তুমি হইলা গিয়া হিন্দু; ত�োমারে
বাঁচাইয়া রাখলে আর�ো দশটা হিন্দু বাইচ্চা থাকবে।
সেইডা সম্ভব না” বলতে বলতে ভ�োজালীর নির্মম
আঘাতে ডাক্তার জীতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের দেহ দু টুকর�ো
হয়ে গেল�ো। ছাদের দেয়াল বেয়ে সেই রক্তের স্রোত
নেমে এল�ো নিচের তলায়। সেখানে তখন কেউ নেই।
নারী শিশু সবাই পালিয়ে ক�োথায় যেন চলে গেছে।
অত�ো বড় একটা বাড়ি অবাঞ্ছিত হত্যালীলার নীরব
নিথর সাক্ষী হয়ে নিমেষের মধ্যে জনশূ ন্য মৃ ত্যুধামে
পরিণত হয়ে গেল�ো। ইতিহাসে লেখা হল�ো এক
কলঙ্কিত অধ্যায়। জীতেন্দ্রনাথের বড় ছেলে ১২ বছরের
দিলীপ ভট্টাচার্য দূ রে ঝ�োপের আড়াল থেকে দেখল�ো
তার বাবার নৃ শংস ভাবে টুকর�ো হয়ে যাওয়া মৃ তদেহ।
তার মা, ভাই ব�োনেদের খবর সে জানে না। আতঙ্কে
বাক্যহারা; কিংকর্তব্যবিমূ ঢ়! বাঁচার তাগিদে পালিয়ে
গেল অজানার উদ্দেশে।
ক্রমশ
জুলাই, ২০২১
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সৃজনী

এডুকেশন

অনলাইন ক্লাস

চাপে শিশুরা

সেই কর�োনা কাল থেকে শুরু হয়েছে। বেশির ভাগ স্কুলে শুরু হয়েছে অনলাইন ক্লাস।
কিছু কলেজ ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও অনলাইন ক্লাস চলছে। একাকী, দীর্ঘসময়
ধরে অনলাইনে ক্লাস বাধ্য হয়েই
করতে হচ্ছে এক প্রকার। এছাড়া
উপায়-ই বা কী! কিন্তু এতে তাদের
ওপর বাড়ছে মানসিক চাপ। বলছেন
শিক্ষাবিদ হীরক ভট্টাচার্য

সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়ে যায় অর্চিষ্মানের

ক্লাস। টানা একটা পর্যন্ত চলছে ক্লাস। এর মাঝে
২০ মিনিটের বিরতি পায় তারা। ক�োনও ক�োনও
ক্লাসের গ্যাপ আরও কম হয়। পুর�ো সময়টাই
ম�োবাইলের স্ক্রিনে, নয়ত�ো কম্পিউটারের সামনে।
এখানেই শেষ নয়। ক্লাস শেষে স্কুল থেকে দেওয়া
হ�োম ওয়ার্কও করতে হচ্ছে। অনলাইনে পরীক্ষাও
নেওয়া হচ্ছে। ফলে একটা শিশু সপ্তাহের টানা
পাঁচ দিন সাত থেকে আট ঘণ্টা কম্পিউটার বা
ফ�োনের সামনে একা সময় কাটাচ্ছে। স্কুলে থাকলে
বন্ধুদের সঙ্গে গল্প, খেলাধু লার মধ্যে সময়ে কাটে।
কিন্তু এখানে একা, নিঃসঙ্গ, ফলে অনলাইনে পড়ার
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চাপে দিশেহারা অবস্থা শিশুদের। তার উপর
টেনশন ত�ো একটা কাজ করেই। নেট সমস্যা
থাকতে পারে। স্কুলের কড়া শাসন ত�ো থাকছেই
নিয়মানু বর্তিতায়। এদিকে অনলাইন ক্লাসের প্রভাবে
আবার অনেক শিশু গ্যাজেটের প্রতি আসক্ত হয়ে
পড়ছে। সময়ের বাস্তবতায় তাও মেনে নিতে হচ্ছে।
সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনিসেফ এ বিষয়ে
একটি সতর্কতা জারি করেছে। ইউনিসেফ বলেছে,
বাচ্চারা যখনই গ্যাজেট ব্যবহার করে, তখন মাবাবার একজনের উচিত তাদের সঙ্গে থাকা। দেখা
গেছে, অনলাইন ক্লাসে শিক্ষকরা একটানা ক্লাস
করান�োর পরে হ�োম ওয়ার্ক দেন। সেসব হ�োম

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

ওয়ার্ক মা-বাবাদের প্রিন্ট করিয়ে এনে শিশুদের দিয়ে
করিয়ে তা আবার স্ক্যান করে শিক্ষকের মেলে পাঠাতে
হয়। লকডাউনের সময় অভিভাবকদের এসব করা
সম্ভব হলেও এখন অনেক ক্ষেত্রেই অফিস-আদালত
খুলে যাওয়ায় তারা অফিসে চলে যান। ফলে পুর�ো
চাপটাই পড়ছে শিশুদের ওপরে। এই ছবিটাই বাস্তবিক।
কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ত�ো থাকবেই।
শুধু তাই নয়, অনলাইন ক্লাসে একটি শিশু পড়া বুঝল�ো
কি বুঝল�ো না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। ফলে
শিক্ষক যা ব�োঝালেন সেটা শিক্ষার্থী কতটুকু বুঝল�ো সে
বিষয়টিও ব�োঝার ক�োনও উপায় নেই। তাই বেশি ক্লাসের
চাপ না দিয়ে ভাল�োভাবে বুঝিয়ে পড়ান�োর ওপর গুরুত্ব
দিচ্ছেন অভিভাবকরা। তারা বলছেন, বেশি পড়ার চাপ,
হ�োমওয়ার্ক না দিয়ে শিশুদের অল্প পড়ান�ো হ�োক কিন্তু
সেই পড়া যেন আনন্দময় হয়—সেটাই বেশি জরুরি। শুধু
শুধু নামমাত্র ক�োর্স কমপ্লিট করে ক�োন�ো লাভ নেই, যদি
আমার শিশুটি পড়া না-ই ব�োঝে। বাচ্চাদের একটানা
ক্লাস তাদের ওপর মানসিক চাপ বাড়াচ্ছে। আসল
সমস্যাটা হল, শিশুদের ওপর পড়াশ�োনার চাপ বেড়েছে
ঠিকই। কিন্তু তাদের ক�োর্সও শেষ করার একটা চাপ
থাকছে টিচারদের উপর। ফলে তাদের চাকরি বাঁচান�োর
তাগিদে এই চাপ দিতে হচ্ছে। আবার স্কুল যেহেতু
ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে পুর�ো মাইনেটাই নিচ্ছে, তাই
তাদেরও ক�োথাও প্রমাণ করার দায় থাকছে, এই মাইনে
নেওয়ার। অন্য আরেকদিক। কর�োনাকালে বাচ্চাদের
মধ্যে ডিজিটাল গ্যাজেটের ব্যবহার বেড়েছে। এতে
মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিশুদের চ�োখ ও মস্তিষ্কের। এটি
শিশুদের কথা বলার প্রক্রিয়াগুল�োর বিকাশকে বাধা দিতে
পারে। এক সমীক্ষায় জানা গেছে, স্মার্টফ�োন, ট্যাবলেট,
আইপ্যাড এবং ল্যাপটপের কারণে শিশুদের মানসিক
বিকাশ প্রভাবিত হচ্ছে। তাই গ্যাজেটের স্ক্রিনটি চ�োখের

খুব সামনে ব্যবহার করতে দেওয়া যাবে না। এর ফলে
বাচ্চার চ�োখের দৃ ষ্টি দু র্বল হয়ে যেতে পারে।
এ প্রসঙ্গে মন�োবিজ্ঞানীরা বলেন, শিশুরা যত এই
ডিজিটাল দু নিয়ায় বেশি সময় ব্যয় করবে, তাদের
সৃ জনশীলতা ততই হ্রাস পাবে। এটি তাদের মানসিক
বিকাশের পক্ষে ভাল�ো নয়। এমন পরিস্থিতিতে যদি
একটি শিশু প্রতিদিন একটি অনলাইন ক্লাস করে, তার
সঙ্গে কিছু টা সময় গ্যাজেটবিহীন সৃ জনশীল খেলা খেলে
বা ঘরের কাজ করে তাহলে তার মস্তিষ্কের অনু শীলনও
হয়। পাশাপাশি বাচ্চাদের ডিজিটাল ডিভাইসের খারাপ
প্রভাবগুল�ো বুঝিয়ে বলতে হবে। তাদের বকা বা মারা
থেকে বিরত থাকতে হবে। এছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে
ডিজিট্যাল স্ক্রিনের সামনে বসে থাকলে শিশুকে পর্যাপ্ত
ঘুম�োতে দিতে হবে। তবে অনলাইনে শিশু-কিশ�োরদের
অবাধ পদচারণায় তারা সাইবার ক্রাইমের শিকার হয় কি
না বা অন্য ক�োনও দু র্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে
দেওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া ইন্টারনেট আসক্তিও একটি
বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জন্য বাচ্চাদের কম্পিউটার
বা ডিভাইসটি ঘরের এমন জায়গায় রাখতে হবে, যাতে
সহজেই দেখা যায় আপনার সন্তান কম্পিউটারে কী
করছে।

শিশুদের অনলাইন ক্লাসের সময় যা
যা করনীয়

ছ�োট্ট শরীরে একটানা এমন বসে থাকার ফলে প্রায়ই পিঠ
ও ক�োমর ব্যথা হয়ে যাচ্ছে শিশুদের। ফলে মানা দরকার।
n নির্দিষ্ট বসার জায়গা
ক্লাস করার জন্য একটি নির্দিষ্ট বসার চেয়ার ও টেবিল
ঠিক করে দিন। বিছানায় শুয়ে বা বসে ক্লাস করাটা
এড়িয়ে চললেই ভাল। ক্লাস করার নির্দিষ্ট জায়গাটি চাইলে
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সৃজনী
সু ন্দর করে সাজাতে পারেন। রজ্ঞিন কাগজ কেটে আসে
পাশে লাগিয়ে দিলেই বেশ সু ন্দর দেখাবে।
n বসার ধরন ঠিক রাখতে হবে
ঠিক মতন মেরুদণ্ড স�োজা করে না বসলে বাচ্চাদের
পিঠ ব্যাথা করবে। তাই খেয়াল রাখুন শিশুরা ক্লাস
করতে বসার সময় মেরুদন্ড যেন স�োজা করে বসে।
চেয়ার বেশি উঁচু দেবেন না। এতে পা ঝুলে থাকবে আর
পরবর্তীতে পা ব্যাথা করবে।
n ক্লাসের মাঝে হালকা ব্যায়াম করা উচিত
ক্লাস করার ফাঁকে ফাঁকে শিশুকে হালকা হাত পা
টানটান করতে বলবেন। এ ধরনের ব্যায়ামকে “স্ট্রেচিং”
বলে। এতে করে একটানা বসে থাকা হবে না ও মাংশ
পেশিগুল�ো সচল থাকবে।
n নরম চেয়ার দিন
চেয়ারের পিছনে একটা বালিশ দিতে পারেন। এতে
পিঠে ব্যাথা হবেনা।
n ম�োবাইল ফ�োনের বদলে ল্যাপটপ বা কম্পিউটার দিন
ম�োবাইলের পর্দা অনেক ছ�োট হওয়ায় চ�োখে চাপ পড়ে
বেশি। এ জন্য ক্লাস করতে ম�োবাইল ফ�োন না দিয়ে
ল্যাপটপ বা কম্পিউটার দিন।
n পুষ্টিকর খাবার দিন
ক্লাস করার মাঝে মাঝে হালকা খাবার দিন। যেমনফলমুল বা ব্রেড। ফলের রস বা জল দিন একটু পর
পর। এতে করে ঘুম ঘুম ভাবটা থাকবেনা এবং ক্লাস
করতে শিশু শক্তি পাবে।
n শিশুকে উৎসাহ দিন
ক্লাস শেষ হলে জানতে চান তার কেমন লেগেছে কাজ
করতে। এতে করে ক্লাস করার ব্যাপারে সে আরও
আগ্রহী হবে এবং মানসিকভাবে ভাল থাকবে।

অনলাইনে ক্লাসে বেড়েছে স্ক্রিন টাইম,
বাড়ছে খুদে পড়ুয়াদের চ�োখের
সমস্যা

স্কুলের ক্লাস অনলাইনে, তারপর এক্সট্রা কারিকুলার
অ্যাক্টিভিটিজের ক্লাসও অনলাইনে। তারপর বিন�োদনের
যেটুকু ব্যবস্থা, তাই স্ক্রিনের সামনে বসে। তাই এই
লকডাউনের কারণে স্ক্রিনটাইম এখন অনেক বেড়ে
গিয়েছে ছেলেমেয়েদের। এর ফলে ক্রমশ সমস্যা বাড়ছে
চ�োখের। লকডাউনের পর থেকেই বাচ্চাদের মধ্যে
চ�োখের সমস্যা আগের থেকে অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে
বলে জানিয়েছেন চক্ষু বিশেষজ্ঞরা।
চক্ষু বিশেষজ্ঞ জানাচ্ছেন, ‘বাচ্চা এবং বড়দের মধ্যেও
চ�োখ দিয়ে জল পড়া, চ�োখ লাল হয়ে যাওয়া, চ�োখের
ভেতর চুলকানির মত�ো সমস্যা আগের থেকে অনেকটাই
বেড়েছে। ডাক্তারি পরিভাষায় এই সমস্যাগুল�োকে বলা
হয় মায়�োপিয়া। স্ক্রিন টাইম বেড়ে যাওয়ার কারণেই এই
সমস্যা দেখা দিয়েছে। যে সব ছেলেমেয়েরা অনলাইন
ক্লাস করছে তাদের এই সমস্যা থাকবেই। স্ক্রিন যত
ছ�োট হবে এবং যত উজ্জ্বল হবে, চ�োখের পক্ষে তা
ততই ক্ষতিকর। তাই ম�োবাইলের বদলে ক্লাস করান
ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে। আর ঘরে যেন যথেষ্ট আল�োর
ব্যবস্থা থাকে।’ দু বছরের নিচের শিশুদের স্ক্রিন টাইম
জির�ো হওয়া উচিত বলে জানাচ্ছেন চক্ষু বিশেষজ্ঞরা। দু
বছরের আগেই স্ক্রিন টাইম শুরু হয়ে গেলে বাচ্চাদের
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বাড়ন্ত ব্যাহত হতে পারে এবং কথা বলতে শেখাও দেরি
হতে পারে। মনিটরের আল�ো বেশি উজ্জ্বল না রাখতেও
বলছেন তাঁরা। মনিটরে ব্লুলাইট ফিলটার থাকলে
ভাল�ো। এতে চ�োখের ওপর চাপ কম পড়বে। এছাড়া
বড় ফন্ট ব্যবহার করার কথাও বলা হয়েছে।
আরও একটি গুরুত্বপূ র্ণ বিষয় হল ২০-২০-২০ নিয়ম
ফল�ো করা। এটি হল প্রতি ২০ মিনিট অন্তত ২০
সেকেন্ডের জন্য ২০ ফুট দূ রে তাকান�ো। বড় বাচ্চারাও
যেন টানা আড়াই ঘণ্টার বেশি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে না
থাকে সেই বিষয়ে বাবা মা-দের সতর্ক হওয়া জরুরি।
এছাড়া এই সময় চ�োখ ভাল�ো রাখতে ওমেগা ৩ ফ্যাটি
অ্যাসিড সমৃ দ্ধ খাবার বেশি খাওয়া জরুরি। পারলে র�োজ
দু -চামচ করে ফ্ল্যাক্সসিড খাওয়ান বাচ্চাকে। র�োজের
ডায়েটে ভিটামিন এ, ডি এবং বি ১২ থাকা দরকার।
বেশি করে শাকপাতা, সয়াবিন, ডাল খাওয়ান।
চিকিৎসকের মতে, কয়েক ঘণ্টা টানা ল্যাপটপ, ম�োবাইল
ব্যবহারের কারণে ক্লান্তি, শুকন�ো চ�োখ, অস্পষ্ট দৃ ষ্টি,
কখনও বা মাথা ব্যথা এবং ঘাড়ে ব্যথা অনু ভব করে
মানু ষ। কম্পিউটার ভিশন সিন্ড্রোম হিসেবে পরিচিত
ডিজিটাল আই স্ট্রেন কেবলমাত্র কম্পিউটার নয়, টিভি,
স্মার্টফ�োন, ট্যাবলেট, গেমিং সিস্টেম ব্যবহারকারীদের
উপরেও প্রভাব ফেলে। মায়োপিয়া অগ্রগতির ঝুঁকি
বাড়ায় স্ট্রেস, উদ্বেগ, সামাজিক দক্ষতা হ্রাস এবং অন্যান্য
আচরণগত সমস্যার। এ ক্ষেত্রে যা মানা উচিত
n যেসব শিশুরা চশমা ব্যবহার করে তাদের নিয়মিত তা
পরা উচিত। তাদের সরাসরি ক�োনও এসি / ফ্যানের
সামনে বসতে দেওয়া উচিত নয়। এতে তাদের চ�োখ
শুকিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে লু ব্রিকেটিং আই ড্রপ ব্যবহার
করা যেতে পারে।
n দেখবেন বাচ্চারা যাতে প্রতি ২০ মিনিটে ২০
সেকেন্ডের জন্য বিরতি দেয়।
n ক্লাস চলাকালীন শারীরিক ক্রিয়াকলাপ এবং
চলাফেরার জন্য উৎসাহিত করুন বাচ্চাকে। অগ্রাধিকার
হিসাবে তাদেরকে টিভি, ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের মত�ো
বড় স্ক্রিনের সঙ্গে সংয�োগ রাখতে বলু ন।

স্বাস্থ্য-সমস্যা

অনলাইনের ক্লাসের সু বিধে আছে। ঘরবন্দি সময়ে
পড়াশ�োনাটা অন্তত চালু রাখা যায়। কিন্তু অসু বিধেও
রয়েছে বেশ কয়েকটি। সেই অসু বিধেগুল�ো দু ’ট�ো ভাগে
ভাগ করা যায়। শিক্ষাগত এবং স্বাস্থ্যগত। শিক্ষাগত
সমস্যা হল, স্কুল ছু টের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা। অনেক
ছাত্র ছাত্রীর বাড়িতেই ম�োবাইল নেই। স্কুল খ�োলা থাকা
মানে সময়ের বিষয়ে সচেতন থাকে পড়ুয়ারা। আর
স্বাস্থ্যগত দিক? যে বয়সে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে
মানসিক বিকাশ হয় সেই সময়ে ঘরে বসে থাকায়
অবসাদগ্রস্ত হতে পারে পড়ুয়ারা। চিকিৎসকেরা আগেই
সাবধান করেছিলেন, স্মার্টফ�োনের আল�োয় চ�োখের ক্ষতি
করে। সেই সঙ্গে মানসিক ক্লান্তি আনে। অনলাইন ক্লাসে
ম�োবাইল ব্যবহার করতেই হয়। ফলে চ�োখের সঙ্গে অন্য
সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে বাচ্চাদের।
অনলাইন ক্লাসের জন্য দীর্ঘ সময় ম�োবাইল হাতে বসে
থাকছে পড়ুয়ারা। অনেকেই বিভিন্ন ধরনের হেডফ�োন
ব্যবহার করছে। এর ফলে নানা ধরনের শ্রবণ সংক্রান্ত
সমস্যার শিকার হচ্ছে খুদেরা। মত চিকিৎসকদের

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

একাংশের। হলদিয়ার নাক-কান-গলার র�োগের চিকিৎসক
বিধান রায় জানান, প্রতিদিনই কানের সমস্যা নিয়ে ছ�োটরা
আসছে। অনেক সময়েই সমস্যার উৎস খুঁজে পাওয়া
যাচ্ছে না। তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝেছেন, অনলাইন
ক্লাস চলাকালীন হেডফ�োন ব্যবহারের ফলেই ছ�োটদের
কানে নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে। চিকিৎসক
জানান, প্রতিদিনই প্রায় তিন থেকে চারজন অভিভাবক
জানাচ্ছেন তাঁদের ছেলে মেয়েদের কানে শুনতে অসু বিধা
হচ্ছে। চিকিৎসক বলেন, ‘‘অভিভাবকদের বলছি লাউড
স্পিকার ব্যবহার করতে। অনলাইন ক্লাসে যদি দেখার
ফ্রেম বড় করা যায় তাহলেও সু বিধে। তাছাড়া ক্লাসগুলিকে
ছ�োট ছ�োট পর্বে করে নিলেও ছেলে মেয়েদের মানসিক
চাপ কমবে।’’ চিকিৎসকদের একাংশের মত, একটানা
হেডফ�োন কানে থাকার জন্য ছেলে মেয়েদের চাঞ্চল্য দেখা
দিচ্ছে। একটুতেই বিরক্তি-সহ নানা ব্যবহারিক পরিবর্তনও
ঘটছে। খুদেরা অনলাইন ক্লাসে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। ছেলে
মেয়েদের মধ্যে ব্যবহারের যে পরিবর্তন এসেছে তা বেশ
ব�োঝা যাচ্ছে। ব্যবহারে পরিবর্তনের নিদর্শন হল, ওরা ঘরে
ঘনঘন ফ্রিজ খুলে নানা ধরনের খাবার খাচ্ছে। শারীরিক
পরিশ্রম কম হয়ে যাওয়ার জন্য মেদ বাড়ছে। ছেলে
ঘরবন্দি থাকার জন্য একটু জেদি হয়েছে। নানা ধরনের
কাজে ছেলেমেয়েকে যু ক্ত করা দরকার। চিকিৎসক থেকে
অভিভাবক সকলেই স্বীকার করছেন, অনলাইন ক্লাস
করতেই হবে। না হলে হয়ত�ো পড়াশুনা থেকে পিছিয়ে
পড়তে হবে। কিন্তু সব মিলিয়ে ছেলে মেয়েদের মনে চাপ
বাড়ছে। এখন ত�ো টিউশন, নাচ, গান এমনকি ক্যারাটের
অনলাইন ক্লাসও শুরু হয়েছে। অনেকটা সময় ম�োবাইল
ব্যবহার করতে হচ্ছে। শিশুর�োগ বিশেষজ্ঞ প্রবীর ভ�ৌমিক
জানান, ছেলে মেয়েরা মাঠে যেতে পারছে না। র�োদ না
লাগায় ভিটামিন তৈরি হচ্ছে না। ভিটামিন-ডি শরীর মন
চনমনে রাখতেও সাহায্য করে। অভিভাবকদেরও এ
বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে বলে জানান তিনি। অনু পম
পালধি (মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করেন) জানান, পড়ার
সঙ্গেই ছ�োটদের ক্লাসিক সিনেমা দেখিয়েও মন ভাল
রাখা যায়। দাবা, ক্যারমের মত�ো খেলাতেও সঙ্গ দেওয়া
যেতে পারে। অনলাইনে নাচ, গান শেখান�োয় ধীরে ধীরে
ম�োবাইলে আসক্ত হয়ে পড়ছে নব প্রজন্ম। তাঁর বক্তব্য,
‘‘সম্ভব হলে ভাল হেডফ�োন ব্যবহার করে অনলাইন ক্লাস
করুক ছ�োটরা।’’

ঘাড় ও পিঠের সমস্যার সমাধানে

ক�োমলমতি শিশুরা দীর্ঘ সময় ধরে ডিভাইসের সামনে
বসে ক্লাস করায় তাদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক
নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। মানসিক সমস্যা দূ র করার
জন্য শিশুদেরকে বেশি বেশি সময় দিতে অভিভাবকদের
পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে বেশি সময়
অনলাইনে ক্লাস করার কারণে অনেক শিশুর পিঠ, ক�োমর
ও ঘাড়ে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। অনেকের আবার চ�োখ ও
মেরুদণ্ডের সমস্যায়ও ভুগছে। এতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন
অভিভাবকরা। তবে কিছু বিষয়ে অভিভাবকরা সচেতন
থাকলে এই শারীরিক সমস্যাগুল�ো এড়ান�ো সম্ভব।

শিশুকে প্রস্তুত করুন

অনলাইন ক্লাস যেক�োনও স্থান থেকেই করা যায়। তাই

অনেক অভিভাবক শিশুকে ঘুম থেকে উঠিয়ে সঙ্গে সঙ্গে
ক্লাসে বসিয়ে দেন। এটি শিশুদের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে
করেন শিশু বিশেষজ্ঞরা। শিশুকে ঘুম থেকে উঠান�োর পর
স্কুলের জন্য যেভাবে প্রস্তুত হয়, সেভাবে স্কুলের প�োশাক
পরে অনলাইন ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার পরামর্শ তাদের।
এতে করে শিশুরা মানসিকভাবে অনেকটা প্রস্তুত হয় ক্লাস
করার জন্য।

নিরিবিলি বসার জায়গা

শিশুর অনলাইন ক্লাসের জন্য ঘরের ক�োলাহলমুক্ত
জায়গাটি নির্ধারণ করুন যেখানে পরিবারের সদস্যদের
যাওয়া-আসা কম। ঘরের ভেতরের ও বাইরের ক�োনও
শব্দ যেনও সেখানে প্রবেশ না করে সেদিকে খেয়াল
রাখুন। শিশুর ক্লাসের জন্য সবচেয়ে উপয�োগী হল�ো
চেয়ার-টেবিল। বিছানা বা স�োফায় বসে ক্লাস করলে শিশুর
শারীরিক অনেক সমস্যা হতে পারে।

শিশুকে সঠিকভাবে বসান

বাচ্চারা কখনও এক জায়গায় বসে থাকতে চায় না। তাই
সে কীভাবে বসবে সেটা খুব জরুরী। শিশুর চেয়ার এমন
হতে হবে যেন�ো তার পা ঝুলে না থাকে। পা ঝুলে থাকলে
তার পায়ে ও মেরুদন্ডে সমস্যা হতে পারে। শিশুর পিঠকে
আরাম দিতে পেছনের দিকে বালিশ রাখুন। কম্পিউটার
বা ম�োবাইলের স্ক্রিন এমনভাবে রাখুন যাতে শিশুকে
সঠিকভাবে ক্যামেরায় দেখা যায়। শিশুও যাতে তা বসে
আরামদায়কভাবে দেখতে পারে।

বিরতির সময় শিশুকে ব্যায়াম করান

সাধারনত প্রতিটি অনলাইন ক্লাসের ফাঁকে কিছু সময়
বিরতি থাকে। সেসময় শিশুকে হালকা ব্যায়াম করান।
হাঁটাচলা, বাটারফ্লাই স্ট্রেচসহ কিছু ব্যায়াম শিশুর কাঁধ ও
পিঠের সমস্যা থেকে দূ রে রাখবে অথবা কমিয়ে দিবে।
বড় স্ক্রিনে শিশুকে ক্লাস করান
ম�োবাইল, ট্যাব বা ছ�োট ডিভাইসে ক্লাস করলে শিশুর
চ�োখের সমস্যা হতে পারে। তাই শিশুকে সবসময়
ল্যাবটপে বা বড় স্ক্রিনে ক্লাস করান�োর চেষ্টা করুন।
অনলাইন ক্লাসের পড়াশুনা শিশু ঠিকমত�ো বুঝতে পারছে
কি না তা মাঝেমধ্যে খেয়াল রাখুন। শিশু না বুঝতে
পারলে ক্লাসের প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে পারে।
এছাড়া শিশুকে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন সমৃ দ্ধ
খাবার দিন। এসব খাবার তার হাঁড় ও পেশীকে শক্তিশালী
করবে।
উপদেষ্টা
ডাঃ প্রবীর ভ�ৌমিক
শিশুর�োগ বিশেষজ্ঞ
ডাঃ র�োহিনী
সিনিয়র ক্যাটারাক্ট (ছানি), লাসিক এবং আইসিএল সার্জন,
ম্যাক্সিভিশন গ্রুপ অফ চক্ষু হাসপাতাল, হায়দরাবাদ।
ডাঃ বিধান রায়
নাক-কান-গলার র�োগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
অনু পম পালধি
মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করেন
জুলাই, ২০২১
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ধারাবাহিকভাবে ২
সত্যজিৎ ১০০।
ওঁকে স্মরি বারবার...
সত্যজিতের দৃ ষ্টিকোণে কলকাতা এবং মধ্যবিত্ত বাঙালি

ভাস্কর মুখ�োপাধ্যায়

পর্ব ৫

সত্যজিতের পরেশ দত্ত তাকেই চরিতার্থ করার প্রয়াস পেয়েছেন।
কোলকাতা শহরের পটভূ মিতেই সত্যজিৎ যেভাবে তাঁর চলচ্চিত্রকে
গড়ে তুলেছেন, ঠিক সেই সু স্পষ্ট চিত্র পরশুরামের গল্পে অনু পস্থিত।
আর্থিক -অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে পরেশ দত্তের ঠাঁই-বদলও হয়ে

কার্যক্রমের যে বিবরণ দিয়েছে-‘‘গত তিন মাসের মধ্যে আপনি ন’টা
বোর্ড মিটিং ও তেরোটা চাযের নেমতন্ন অ্যাটেন্ড করেছেন, ছাব্বিশটা
ফাংশানে চিফ গ্রেস্ট হয়েছেন ও তিনটে ফাউন্ডেশন স্টোন লে
করেছেন। এত করা কি...?’’-এই তালিকা থেকে যে সংবাদটি সু স্পষ্ট
হয়ে ওঠে তা হল পরেশ দত্ত এখন সমাজে গণ্যমান্য। তিনি এখন
খ্যাতনামা, কেষ্টবিষ্টু । পরেশ দত্তের সহাস্য পুলকিত আত্মশ্লাঘা-‘‘কি
করব প্রিয়তোষ? এরা যে আমাকে চায়। অতঃপর তাঁর অনু দানের
বিষয়-‘‘নিখিল বঙ্গ মাংসপেশী আন্দোলন সমিতি’’ (এই নামকরণ

পড়েছে অত্যাবশ্যক। পরবর্তী পর্বেই আমরা দেখি পরেশ দত্ত
নূ তন ব্যক্তিত্বে প্রবেশ করছেন একটি পুরোনো গাড়িতে করে।
(পরবর্তীকালে থানায় বসে তাঁর জীবনের সারসত্য কবুল করার সময়
আমরা জানতে পারি এটি দ্বিতীয় -হাতবদলের গাড়ি)–এই অপোতসামান্য, কিন্তু সু স্পষ্ট একটি বার্তা পরিচালক আমাদের দেন-যার
গুরুত্ব সামান্য নয়। পরেশবাবুর চরিত্রের সেই বিশেষ দিকটি নূ তন
করে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তিনি আমিত্যচারী নন। পরেশ দত্তের সঙ্গে
সঙ্গে তার পরিচারক ভজহরিরও পদোন্নতি হয়েছে। সে এখন আর্দা;
তাকে ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকতে হয়, চায়ের কাপের বদলে গড়গড়ার
নল তাকে এগিয়ে দিতে হয়, গৃ হকর্তাকে।
বাড়ির সঙ্গে অফিস লাগোয়া। পরেশ দত্ত এসে ঢোকেন অফিস-ঘরে।
একটি মাত্র দৃ শ্যায়নে অফিসঘর, সেখানে পরিচালক অত্যাবশ্যক
তিনটি সূ ত্র গ্রন্থন করেছেন, পরেশ দত্তের অনিদ্রাজনিত উপসর্গের
কারণ হিসেবে তার আপ্ত-সহায়ক প্রিয়তোষ হেনরি বিশ্বাস তার বহুল

সত্যজিৎ-কৃত)-কে প্রতিশ্রুত অনু দান পঞ্চাশ টাকা থকে পাঁচ টাকায়
অবনমন প্রিয়তোষের সৎ-পরামর্শে।
ওই সূ ত্রেই আমরা অবগত হই আগামী নির্বাচনে পরেশ দত্ত প্রার্থী
হতে চলেছেন। ক্ষমতায়নের আর এক ধাপ উত্তরণের প্রয়াসী।
জনজিও আলোড়ন জাগানোর অভীপ্সার পূ র্বসূত্র অত্যন্ত সু পরু
দক্ষতায় পরিচালক ইতিমধ্যেই সংযু ক্ত করেছেন প্রিয়তোষকে।
পরেশ দত্ত তার অভিনয়-প্রীতির কথা অভিনীত চরিত্রের কথা
সোৎসাহে ব্যক্ত করেন। পরেশ দত্তের চরিত্রের কথা সোৎসাহে ব্যক্ত
করেন। পরেশ দত্তের চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি কিন্তু সত্যজিৎ
রায়ের স্বকপোল-কল্পিত, পরশুরামের পরেশ দত্তের এমনতর কোন
বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ নেই। সত্যজিতের পরেশ দত্তের এই প্রবণতাই
কিন্তু তার পরিণামের দিকে অনিবার্যভাবে তাড়িত করেছে।
অবশেষে কৃপারাম কাচালু র ককটেল পার্টির নিমন্ত্রণ প্রসঙ্গ-এটিও
সত্যজিতের অভিনব সংযোজন। পরেশ দত্ত পুলকিত -‘‘ককটেল!

পরশ পাথর
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যাব বইকি-আলবৎ যাব-যাব বইকি -হা-হা-হা-হা।
কিন্তু পার্টির উত্তর-পূ র্বে, পরিচালক আলোকপাত করেন পরেশ
দত্তের গার্হস্থ্য-জীবনে। পরেশ বাবু তার স্ত্রীকে একটি নেকলেশ
উপহার দেন, এবং সেইসঙ্গে তার জন্য একজোড়া ঝাঁকমলের
অর্ডার দিযেছেন- সে কথাও স্ত্রীকে জানান। এরই মধ্যে অন্তর্নিহিত
যে বার্তাটি দিলেন পরিচালক তার মূ ল্য অপরিসীম। তিনি বাজার
থেকে বাজার দরে সোনার গহনা কিনে এনেছেন, পরশ-পাথরের
ভেলকি দিয়ে বানানো সোনাতে নয়। শেষ-পর্যায়ে পুলিশের কাছে
তার যে স্বীকারোক্তি (‘‘সোনা আগে যা করেছিলাম, তারপর থেকে
এতটুকু সোনা আমি করিনি স্যার), তারই অকাট্য প্রমাণ এটি নয়
কি? পরেশবাবুর মধ্যবিত্ত মানসিকতায় যে সংযম-বোধটি ছিল-স্বচ্ছল
জীবন-যাপন, দান-খরাত আর খ্যাতনামা হওয়ার বাসনা চরিতার্থ
করা ছাড়া তিনি যে মূ লকাহিনির পরেশ দত্তের মতন যথেচ্চারী
হননি, সেখানে তার মূ ল্যবোধই কি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না?
গৃ হিনীর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কথোপকথনে কিছু বক্তব্যের অবতারণা
হয়েছে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূ র্ণ, অত্যাবশ্যক।
গহনার বাড়-বাড়ন্ত নিয়ে গৃ হিনীর শঙ্কা, কিন্তু পরেশ দত্ত বেপরোয়া,
কেননা-‘‘পরেশ দত্ত আর সে পরেশ দত্ত নেই! যু গান্তরে আমার ছবি
বেরিয়েছে দেখেছ?...এবার আমি ইলেকশানে দাঁড়াচ্ছি। গিরিবালা
তার পুরোনো জীবনের প্রতিবেশীদের কথা পাড়তেই পরেশ দত্ত
বলে ওঠে ‘‘সর্বনাশ-তুমি কি এখনও সেই ছত্রিশ নম্বর ছাতু ময়রার
লেনে পড়ে আছ নাকি?... ভুলে যাও তো গিন্নি’’। বিগত জীবনের
সকল প্রেক্ষাপটকে বিস্তৃ ত হতে চান পরেশবাবু, অর্থাৎ বর্তমানে
জীবনে প্রাচুর্য, যশ তাকে এমন এক পরিতৃপ্তি এনে দিয়েছে যে
তিনি পূ র্ব জীবনের বা জীবনাচারের প্রতি সম্পূর্ণতই বিমুখ।
এখানেই একটি প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রীর এই বিপরীত
মনোবৃ ত্তির মূ ল কোথায়? পরশ-পাথরের দ�ৌলতে এই যে তাদের
আমূ ল অবস্থান্তর, সেখানে পরেশ দত্তের একটা বহির্জগৎ আছে,
যা বিপুল বিচিত্র জমজমাট। পরেশ দত্তের লোক সমাজে একটা
মর্যাদা বৃ দ্ধি পেয়েছে, যা তাঁর কাছে খুবই উপভোগ্য। পূ র্বতর জীবনে

বাস্তবিক তার প্রাপ্তির ঘর শূ ন্য। বরং সেখানে ছিল শুধু ই দিনগত
পাপক্ষয়। কিন্তু বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে গিরিবালার মতন গৃ হবধূ র
পক্ষে বহিঃজগতের সঙ্গে কোনও প্রত্যক্ষ সংযোগ সম্ভব ছিল না।
উপরন্তু তিনি নিঃসন্তান হওয়ায় এবং আর্থিক প্রাচুর্যের কারণে
সংসারের প্রতি মানসিক-সংস্রবও শিথিল। ফলতঃ এই বৈভবে
একটা অবসাদ অবশ্যম্ভাবী; ফলতঃ তিনি স্বভাবতই স্মৃতিমেদু র।
এদিকে পরেশ দত্ত রাজনীতিতে যোগদান করতে চলেছেন একদা
অভিনয়ের সু বাদে তিনি বিপুল জনসমাবেশে স্বচ্ছন্দ, সপ্রতিভ।
পরশুরামের পরেশ দত্তের মধ্যে খ্যাতির লিপ্সা অথবা রাজনীতিতে
যোগদানের আকাঙ্ক্ষা অথবা ক্ষমতায়নের অভিলাষ-কোনও কিছু ই
ছিল না। প্রকৃত পক্ষে তিনি লক্ষ্যশূ ন্য অথবা উদ্দেশ্য-বিহীন, উপরন্তু
শেষ পর্যন্ত পরেশবাবুর ‘‘ঐশ্বর্যে অরুচি ধরে গিয়েছিল।’’ গিরিবালাও
ধনদ�ৌলত-এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সত্যজিতের
পরেশ দত্তের ধন-দ�ৌলতের প্রতি বিগত স্পৃহা হওয়ার অবকাশ
মেলেনি।
কেননা তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও প্রাথমিক পর্বেই এই
অযথা ঐশ্বর্য বৃ দ্ধির লাগাম টেনে ধরেছিলেন, ফলে কোনও অবসাদ
পুঞ্জিভূ ত হওয়ার সু যোগ ঘটেনি।
অতঃপর আবার অফিসঘর। কিন্তু সেকানে এখন শুধু ই প্রিয়তোষ, সে
এখন তার ভবিতব্য হিন্দোলার সঙ্গে প্রেমালাপে মশগুল। প্রিয়তোষ
খ্রিস্টান, কিন্তু হিন্দোলা হিন্দু, প্রিয়তোষ প্রেমের বিষয়ে এতই
একাগ্রচিত্ত যে প্রয়োজনে সে ধর্মান্তরিত হতেও প্রস্তুত। প্রিয়তোষের
ব্যক্তিগত জীবনের এই ছোট অথচ গুরুত্বপূ র্ণ সংবাদ উপস্থাপন
ভীষণভাবেই জরুরি, কেননা এই প্রিয়তোষই শেষ পর্যন্ত ‘‘পরশপথর’’-এর সদ্গতি করে এবং সেই সূ ত্রই এখানে আলোকিত।
অবশেষে মিঃ কৃপারাম কাজলু র ককটেল পার্টি। এতদিন তিনি
জনসাধারণের মধ্যে কেষ্ট-বিষ্টু হয়েও কাটিয়েছেন, এখন কেষ্টবিষ্টুদের মধ্যে তিনি তার মহিমা বিস্তার করতে আগ্রহী এবং এখানেই
তার যশোকাঙ্ক্ষার উত্তরণ সবিশেষ উত্তরণ সবিশেষ উল্লেখ্য।
লক্ষ্যণীয় পরেশ দত্ত এবং কৃপারাম ব্যতীত ঐ পার্টিতে উপস্থিত
সকলেই (ব্যতিক্রম মিঃ গাঙ্গুলী) খ্যাতনামা, বিনোদন জগতের
লোক। অর্থাৎ প্রত্যেকেই গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যু ক্ত; শুধু মাত্র এরা
দু জনেই ‘হংস মধ্যে বক যথা; অর্থ ক�ৌলিন্যেই এরা এই জগতে
প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। যদিও কৃপারাম ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত;
কৃপারাম এই পার্টির Host, কিন্তু পরেশ দত্ত নবাগত, সেখানে
অন্যান্য আর সকলের মতন পরেশ দত্তও অভ্যাগত। পরেশ দত্তের
বিলম্বাগমনে কাজলু র সাধনায় সম্ভাষণ-‘‘কোই বাত নেই (২)
বেটার নেভার দ্যান লেট’’। এই বিভ্রান্তি একই সঙ্গে হাস্যরস আর
সামাজিক বেণীবন্ধন গড়ে তোলে।
ক্রমশ

সারস্বত

সারস্বত

‘মহানায়ক’ হে
উত্তমকুমার
রবির আল�োয়
n রবীন্দ্রনাথ~ আপনাকে এই জানা
আমার ফুরাবে না...
সিলভার স্ক্রিন
n উয়�ো ক�ৌন থী!
সেরার সেরা
n বুড়িমার হাসপাতাল খ্যাত
সু ভাষিণী মিস্ত্রী
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ভাল�োবাসার ভাল�ো ছবি

সর্বোত্তম সপ্তস্বর

উত্তম কুমার ম�োট ছবি করেছিলেন ২১২ টি। বাংলা হিন্দি মিলিয়ে। বেশিরভাগটাই প্রেমের
ছবি হলেও বিষয় বৈচিত্রে ছিল ভরপুর। কত ধরণের চরিত্র যে উনি করেছেন, তার ইয়ত্তা
নেই। আমি উত্তম কুমারের বেশিরভাগ ছবিই দেখেছি। প্রায় সব বললেও বলা যায়।
বেশিরভাগ ছবিই বেশ ভাল�ো। তার মধ্যে থেকে আমাকে যদি বলা হয়, আমার পছন্দের
সাতটি ছবি বেছে নিতে, তাহলে খুব সমস্যাতেই পরতে হয়। ভাল�ো ছবির সংখ্যা এত বেশি,
ক�োনটা ছেড়ে ক�োনটা বলি। তথাপি আমি বেছে নিলাম আমার ভাল�ো লাগা কিছু ছবিকে।
দেখুন আপনাদের পছন্দ হয় কিনা! আমি সমীর চট্টোপাধ্যায়

আমার পছন্দের তালিকাকে নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন

মনে হচ্ছে। তবু আমি রাখব উত্তম সু চিত্রার সেরা কয়েকটি
ছবি। তা বাদেও আরও কয়েকটি ছবির নাম উল্লেখ না করে
ব�োধ হয় পারব না। প্রথমেই আসি, উত্তম সু চিত্রার সেরা
ছবির তালিকায়।
সাড়ে চুয়াত্তর থেকে প্রিয় বান্ধবী। এর মধ্যে আছে আর�ো
২৮ টা ছবি। ২২ বছরে সিনেমার সংখ্যা মাত্র ৩০ টি!
এরমধ্যে অনেকগুল�োই মহাকালের কষ্টিপাথরে খাঁটি স�োনা!
আপামর বাঙালি মানসে তারা আজও অবিস্মরণীয়! আমি
আজ উত্তম সু চিত্রারই সাতটি ছবির কথা বলছি, যেগুল�ো
আমার খুব ভাল�ো লাগে। বাকি দু একটি ছবির উল্লেখ
থাকবে, যেগুল�ো মাঝে মাঝেই দেখতে আমার ইচ্ছে করে।

১। সাগরিকা
(১৯৫৬)

অগ্রগামীর পরিচালনায়
সাগরিকা মুক্তি পেল ১
ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ সালে।
এস.সি. প্রোডাকশনস
ব্যানারে মুক্তি পেয়েছিল
ছবিটি। সু ন্দর প্রেমের গল্প।
তার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি গান।
শ্যামল মিত্র গাইলেন সেই
অসামান্য গান, ‘আমার
স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা
থাকে / সাত সাগর আর
তের�ো নদীর পারে।’
রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সু রে গ�ৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের আবেশ
সঞ্চারী কথাগুল�ো মনে আঁচড় কাটে বইকি! তখন ত�ো

আমিও কলেজে পড়ি। ফলে কলেজে একটা পারস্পরিক
টান ত�ো থাকেই। আর থাকে দৃ ষ্টি আকর্ষণের পালা। ফলে
তখন এ হেন গান যে হালকা হৃদয় দ�োলাবে, এ বিষয়ে
ক�োনও সন্দেহ নেই। শুধু এই গানটিই নয়, সু চিত্রা সেনের
লিপে ওই অসাধারণ গান ‘তব বিজয় মুকুট আজকে দেখি,
সূ র্য রাগে ঝলমল’ অথবা ‘হৃদয় আমার সু ন্দর তব পায়,
বকুলের মত�ো ঝরিয়া মরিতে চায়’, বা ‘সেই ত�ো আমার
প্রথম ফাগুন বেলা’... প্রত্যেকটি গানই কালজয়ী। প্রত্যেকটি
গানই সমান আবেদনময়ী। বুঝতেই পারছেন, প্রথম গানটির
মানে শ্যামল মিত্রের গাওয়া গানটির লিপ দিয়েছেন ছবিতে
মহানায়ক উত্তম কুমার। গানগুল�ো লিখেছিলেন, গ�ৌরীপ্রসন্ন
মজুমদারের পাশাপাশি প্রণব রায় ও নিতাই ভট্টাচার্য। সঙ্গীত
বিষয়ক নির্দেশনা দিয়েছেন তথাকথিত রবীন ভট্টাচার্য।
এই কাহিনির জ�োর ত�ো আছেই, গানের কারনেও ছবিটি
সু পার হিট করেছিল। আর অভিনয়ে? কে ছিলেন না,
ডাঃ অরুনাংশ মৈত্রের চরিত্রে উত্তম কুমার। তখন উত্তম
কুমারের বয়স কত হবে? ৩০ বছর। ইয়াং ম্যান। ফলে
আমরা যারা ওই বয়সে তারুণ্যের পালে হাওয়ার ঝাপটা
খাচ্ছি, তাঁদের ত�ো একটা অন্য মাদকতা কাজ করবেই।
সাগরিকা নিশ্চিতভাবে সু চিত্রা সেন। মেডিকেল কলেজের
প্রিন্সিপল কমল মিত্র, অরুণের জ্যাঠা মশাই পাহাড়ি সান্যাল,
যমুনা সিনহা বাসন্তী, নমিতা সিনহা শিপ্রা, বাসন্তীর বাবা
জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কেদারদা জীবেন বসু , অনু প কুমার,
নীতিশ মুখ�োপাধ্যায়ের মত শিল্পীদের কল্যাণেই ‘সাগরিকা’
হয়ে উঠেছে পরিপূ র্ণ আর অতুলনীয়। কাহিনীকার হিসেবেও
নিতাই ভট্টাচার্য অদ্বিতীয় তার প্রমাণ ছবির প্রত্যেক মূ হুর্তে
সু স্পষ্ট। তার লেখা সু তীক্ষ্ণ সংলাপে ‘সাগরিকা’ আজও
ভাস্বর অনন্য মহিমায়। সাগরিকার সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার পর
অরুণের অবস্থা দেখে কেদার দা অরুণকে বলে, ভাল�োবাসা
হল, হামের মত, কিংবা এক জায়গায় কেদার দা বলছে
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সারস্বত
ভাল�োবাসা হল বিয়ের সূ র্যোদয়, আর বিয়ে ভাল�োবাসার
সূ র্যাস্ত।
অস্বচ্ছল মেডিক্যাল ছাত্র অরুণ (উত্তম কুমার), শিপ্রাদের (নমিতা সিনহা) আশ্রয়ে থেকে, শিপ্রা আর তার
ভাইকে পড়িয়ে, তাদের মন যু গিয়ে বহু কষ্টে ডাক্তারি
পাশ করে অরুণ মেডিকেল কলেজ থেকে। স্বপ্ন দেখে
স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত যাওয়ার। এমন সময়
একদিন কলেজের করিড�োরে তার ধাক্কা লাগে নবাগতা
ছাত্রী সাগরিকার (সু চিত্রা সেন) সঙ্গে। ব্যস, তাতেই অরুণ
সাগরের রঙে ভুবন রঙিন! এই কাহিনী ক্যাম্পাসময় চাউর
হতে সময় লাগে না। শুরু হয় কানাঘুষ�ো, হাসি-তামাশা।
যা একেবারেই মেনে নিতে পারে না, নিজেকে নিহারিকার
মত�ো দূ রে সরিয়ে রাখা, ব্যক্তিত্বসম্পন্না সাগরিকা। অন্য
দিকে ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে শিপ্রা অরুণের নাম করে চিঠি
লেখে সাগরিকাকে। আর সাগরিকাও দু ’বার না ভেবে
অভিয�োগ করে বসে তাদের তীব্র রক্ষণশীল প্রফেসরের
(কমল মিত্র) কাছে। অরুণের প্রতি সে শিক্ষকের ছিল
অগাধ আস্থা। স্টেট স্কলারশিপের কলকাঠিও ছিল তারই
হাতে। সু তরাং স্বাভাবিক নিয়মেই অরুণকে কলেজ
ছাড়তে হয়, বঞ্চিত হতে হয় স্কলারশিপ থেকে। কিন্তু
তারপর? অরুণ বিলেতে যায়। কিন্তু অদ্ভু ত হল সেখানে
গিয়ে সে অন্ধ হয়ে যায়। এদিকে অরুণের বাগদত্তা,
সাগরিকার জেঠতুত�ো ব�োন গ্রামের বাসন্তীকে অরুণের
উপযু ক্ত করে তলার ভার পড়ে সাগরিকারই উপর। সু ন্দর
গল্পের বুনট। মিষ্টি প্রেমের ছবি ‘সাগরিকা’। একবার নয়
অনেকবার দেখা যায় এই ছবি। ওই দু ই জুটি ছাড়াও
ছবিটা দেখতে ইচ্ছে করে জিবেন ব�োসের প্রাণখ�োলা,
রসিক কেদার দা’র ভূ মিকায় অভিনয়ের জন্য।

২। শাপম�োচন (১৯৫৫)

ঔপন্যাসিক ফাল্গুনী মুখ�োপাধ্যায়কে বাংলা সাহিত্যের
পাঠক মূ লত চেনে দু ট�ো বইয়ের জন্য। ‘শাপম�োচন’ আর
‘চিতা বহ্নিমান’। এদের ভেতর প্রথমটার কদর দ্বিতীয়টার
চেয়ে খানিকটা বেশি। এই জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে
একই নামে সু ধীর মুখার্জী নির্মাণ করেন এক র�োমান্টিক
ছবি। যে ছবির আবেদন বাঙালি দর্শকের কাছে আজও
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অম্লান। উক্ত উপন্যাসের গ্রামের একটি পরিবার আর
শহরেরে একটি পরিবারকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা
হয়েছে।
গ্রামের পরিবারের সদস্য সংখ্যা চারজন। কিন্তু ঠিকমত
খাবার তারা খেতে পারে না।
এঁদের পরিবারের পুরন�ো শাপ আছে, কেউ গান গাইলে
বা সু র ধরলে গলায় রক্ত উঠে মরে যায়। তাই গান
একমাত্র জীবিকার উৎস হলেও খেতেনা পেলেও গানকে
ছাড়তে হবেই।
তাই মহীন খ�োকনের বিভিন্ন আবদার পূ রণের জন্য
তার বাবার বন্ধুর বাড়িতে যায়। সেখানে সবাই তাকে
নিজেদের ছেলের মত মেনে নিলেও মহীনের তা দয়ার
মত লাগে, যার কারণে সে একটি চাকরীতে য�োগ দিয়ে
তাদের ঘর ত্যাগ করে। কিন্তু তাদের বাড়ির ছ�োট মেয়ে
তার প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু মহীন তা বুঝেও না ব�োঝার
ভান করত। এমন কি সে তাকে প্রেম নিবেদন করলে
মহীন তা প্রত্যাখান করে চাকরী থেকে বদলি হয়ে
মাদ্রাজে পা রাখে। এদিকে বাড়ির ছ�োট মেয়েও তার
থেকে প্রত্যাখান পেয়ে আর বিয়ে না করার সিন্ধান্ত নিয়ে
গ�োপনে মহীনের ছবিতে পূ জ�ো করে আর বিভিন্ন সমাজ
সেবা কাজে জড়িয়ে পড়ে। ওই দিকে মহীন অসু স্থ হয়ে
তার বাড়িতে ফিরে যায়। একসময় সে মারা যায়। কিন্তু
তা মাধু রী জানতে পারে না আর সে প্রতি বছর বিজয়া
দশমিতে তাকে চিঠি লিখে। সে মনে করত মহীন সংসার
নিয়ে সু খেই আছে। এইভাবে দশ বছর পর খ�োকন যখন
বড় হল সে মাধু রী কে খুঁজতে বেড়�োয় এবং পেয়েও যায়।
কিন্তু মহীনের প্রতি মাধু রীর এত�ো ভাল�োবাসা দেখে
সে এটা আর বলতে পারে না যে তার কাকা দশ বছর
আগেই মারা গেছেন। খুব কষ্টের সাথে সমাপ্তি ঘটে
উপন্যাসটির
সিনেমার শুরুতে দেখা যায় পারিবারিক দৈন্য ঘ�োচান�োর
আশায় গ্রামের সরল এবং স্বল্প শিক্ষিত মহেন্দ্র (উত্তম
কুমার) হাজির হয় কলকাতায়, কড়া নাড়ে পিতৃবন্ধু
উমেশ বাবুর (কমল মিত্র) দরজায়। মহৎপ্রাণ উমেশ
বাবুও তাকে স্বাগত জানায় পিতৃস্নেহে। তার মেয়ে মাধু রী
(সু চিত্রা সেন) পরম উৎসাহ আর আন্তরিকতায় গ্রাম্য
মহিনকে নিখাদ শহুরে করার ভার নেয়। কিন্তু এই সরল
কাহিনী খণ্ডের আগে-পরে-অভ্যন্তরে ঘটে এমন কিছু
ঘটনা, শ�োনা যায় এমন কিছু সংলাপ যার রেশে বুঁদ হয়ে
পুর�ো সিনেমাটাই দেখে নেবে যেক�োন�ো সংবেদনশীল
দর্শক। জেনে নেবে মহিনের নতুন জীবনের অপেক্ষমাণ
আগামী। বুঝে নেবে ক�োন শাপের ইঙ্গিত আছে ছবির
নামে, আর কী-ই বা তার পরিণতি? সিনেমাটিতে
জাদু করী মহিমায় মিশে আছে যু বা বয়সী উত্তম-সু চিত্রার
মনস্তাত্ত্বিক রসায়ন, অনবদ্য আর চিরন্তন কিছু উক্তি।
তাছাড়া পাহাড়ি সান্যাল (মহিনের অন্ধ দাদা) থেকে শুরু
করে কমল মিত্র, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভূ মিকায় দারুণ
অভিনয় করেছেন। কিংবদন্তি চরিত্রাভিনেতা বিকাশ রায়
(মাধু রীর পাণিপ্রার্থী) তার দু র্দান্ত এবং সহজাত অভিনয়
প্রতিভায় জয় করেছেন রসগ্রাহী দর্শকের হৃদয়। এই
সিনেমাটিও সু সজ্জিত অবিস্মরণীয় সব গানে। বিমল
ঘ�োষের যাদু করী কথার গুণে আর হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়ের
মন�োমুগ্ধকর সু রে সে সকল গানের কদর কাল থেকে
কালান্তরে।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

৩। হারান�ো সুর (১৯৫৭)

মারাত্মক দু র্ঘটনায় স্মৃতিভ্রষ্ট শিল্পপতি অল�োক মুখার্জির
(উত্তম কুমার) ঠাঁই হয় মানসিক হাসপাতালে। সেখানে
ডা. মজুমদারের (উৎপল দত্ত) অহংবাদী বর্বরতায়
র�োগীর অবস্থা ক্রমশ আরও খারাপের দিকে যেতে
থাকে। এবং সে ব্যাপারে কথা বলার অপরাধে চাকরিতে
ইস্তফা দিতে হয় ডা. রমা ব্যানার্জীকে (সু চিত্রা সেন)।
রমা চড়ে বসে ঘরমুখী ট্রেনে, তবে একা নয়- সঙ্গে
থাকে পলাতক র�োগী, অল�োক মুখার্জী। নিজের বাড়িতে
রেখেই অল�োকের চিকিৎসা চালিয়ে যায় রমা। তাদের
ভেতর গড়ে ওঠে অন্তরঙ্গ সখ্যতা। চিকিৎসার খাতিরে
আর বন্ধুত্বের বুনিয়াদে সেই ভুল�োমনা মানু ষটির গলায়ই
একদিন মালা পরিয়ে দেয় নিবেদিতপ্রাণ ডা. রমা
ব্যানার্জী। কিন্তু নিয়তি তার অম�োঘ অভিসন্ধি ঠিকই সিদ্ধ
করে, সড়ক দু র্ঘটনায় স্মৃতি ফিরে পেয়ে অল�োক রমার
অগ�োচরেই কলকাতার ট্রেন ধরে। আর রমার জন্য ছেড়ে
যায় সীমাহীন শূ ন্যতা। কিন্তু সিনেমার পরবর্তী সময়গুল�ো
কীভাবে কাটে? রমা কি খুঁজে পায় তার হারান�ো
সম্পদকে? নাকি অল�োক ফিরে পায় তার ‘স্মৃতিহারা
মুহূর্তের’ স্বর্ণালী স্মৃতি?
১৯৪২ সালের হলিউড সিনেমা ‘র্যান্ডম হার্ভেস্ট’
এর ছায়াবলম্বী এই ক্লাসিকটির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন
নৃ পেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। আর অনন্য কুশলী অজয় কর
ছিলেন পরিচালনায়। ‘হারান�ো সু র’কে স্বর্ণযুগের সিনেমার
এক অনবদ্য প্রতিনিধি হিসেবে দেখা হয়। কেননা
কাহিনী, অভিনয় আর পরিচালনায় এই সিনেমা দর্শক
থেকে সমাল�োচক, সবার মনেই বিস্ময় জাগায়।
ভুল�োমনা অল�োক আর সেরে ওঠা অল�োকের চারিত্রিক
ব্যবধান সকলের নজর কাড়বে। আর মমতাময়ী
ডাক্তার ও প্রেমময়ী প্রণয়িনীর সংমিশ্রণে রমা চরিত্রটি
দর্শকমানসে সৃ ষ্টি করবে এক বিচিত্র অনু ভূতি। তাছাড়া
নেতিবাচক চরিত্রে আর থিয়েটারি ভঙ্গিমায় দীপক মুখার্জী
আপনাকে মঞ্চাভিনয়ের আমেজ দেবে মিহির ভট্টাচার্যের
ভূ মিকায়।
বাঙালি শ্রোতাদের মনে গেঁথে থাকা গানের তালিকা
যদি করা হয় তবে এই ছবির, “তুমি যে আমার, ওগ�ো
তুমি যে আমার” আর “আজ দু জনার দু টি পথ” এই
গান দু টি প্রথম সারিতে থাকবে। হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়ের
মুন্সিয়ানায় আর গ�ৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় সাজান�ো
এই গানগুল�োতে কণ্ঠ দিয়েছেন গীতা দত্ত ও হেমন্ত বাবু
স্বয়ং। ছবিটি বারবার দেখতে ইচ্ছে করবে।

৪। সপ্তপদী (১৯৬১)

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত
‘সপ্তপদী’ মু্ক্তি পায় ১৯৬১ সালে। ছবির পরিচালক
ছিলেন অজয় কর। প্রয�োজক ছিলেন উত্তম কুমার।
সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়। ছবির নায়ক
কৃষ্ণেন্দুর ভূ মিকায় উত্তম কুমার এবং নায়িকা রিনা
ব্রাউনের ভূ মিকায় সু চিত্রা সেন ছিলেন অনবদ্য। অ্যাংল�ো
ইন্ডিয়ান রিনা ব্রাউনকে বিয়ে করার জন্য নিজের ধর্ম
ত্যাগ করে খ্রিস্টান হন ডা. কৃষ্ণেন্দু। কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর
বাবার অনু র�োধে রিনা তাকে প্রত্যাখ্যান করে এই যু ক্তিতে
যে, সাধারণ এক নারীর জন্য যে নিজের ধর্ম ত্যাগ
করতে পারে সে অন্য ক�োনও নারীর জন্য যে রিনাকে
ত্যাগ করবে না তার নিশ্চয়তা ক�োথায়।

প্রত্যাখ্যাত কৃষ্ণেন্দু
ধর্মযাজক হয়ে
মানব সেবায়
আত্মনিয়�োগ করে।
অনেক বছর পর
দ্বিতীয় বিশ্বযু দ্ধের
সময় আবার
দু জনের দেখা
হয়। রিনা তখন
নিজেই ধর্মের
উপর বীতশ্রদ্ধ।
আত্মজিজ্ঞাসা,
মানসিক দ্বন্দ্ব,
সমাজের ঘাতপ্রতিঘাত সবকিছু
মিলিযে ছবিটি
ক্ল্যাসিকের মর্যাদা
পেয়েছে। এই
ছবিতে অভিনয়ের
জন্য উত্তম কুমার
শেক্সপিয়রের
‘ওথেল�ো’ নাটকটি
রীতিমত�ো শিক্ষক
রেখে পড়েন। ‘এই পথ যদি না শেষ হয়’ গানটিতে
উত্তম-সু চিত্রার র�োমান্টিক আবেদন অনবদ্য। এ ছবিতে
অভিনয়ের জন্য মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে
সিলভার প্রাইজ পান সু চিত্রা সেন। ১৯৬১ সালে ছবিটি
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পায়।
সপ্তপদী সত্যানু সন্ধানের সীমাবদ্ধতায় ঘূ র্ণনরত। ‘সপ্তপদী’
নিঃসন্দেহে একটি র�োম্যান্টিক ঘরানার ছবি। যেখানে
আপনি একজ�োড়া স্ত্রী-পুরুষের কাছে আসার ছবি দেখতে
পাবেন। দেখতে পাবেন দূ রে সরে যাবার দৃ শ্যও। আর
হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারবেন তাদের মন�োজগতের
টানাপ�োড়েন। শুধু উত্তম-সু চিত্রা কেন? ছ�োট-বড় প্রায়
সবগুল�ো চরিত্রই আপনার মস্তিষ্কের আনাচে-কানাচে
ছড়িয়ে দেবে চিন্তার বীজ, গড়ে তুলবে তাদের স্বতন্ত্র
বলয়। তবে কি শুধু ই প্রেম, নিছকই মিলন-বিরহের
ঘনঘটা? না! কেবল প্রেম নয়, বরং প্রেমের খ�োলসে
মানবতার বাণী, ঈশ্বর বিশ্বাসের স্বস্তি আর সত্যনিষ্ঠার
অপূ র্ব আখ্যান! এই সবকিছু ই উপস্থাপিত হয়েছে দু র্দান্ত,
অথচ সরল সিনেমাটিক স্টাইলে।
ছবিটির শুরুতে আমরা পৌঁছে যাব ১৯৪৩ সালে।
একেবারে দ্বিতীয় বিশ্বযু দ্ধের পটভূ মিকায়। গ�োটা
বাংলাদেশে তখন পড়েছে মহাযু দ্ধের করাল ছায়া।
অনাহারে, অচিকিৎসায় জনজীবন হয়ে উঠেছে অতিষ্ঠ।
ইঙ্গ-মার্কিন সেনাদের তাণ্ডবে নিরীহ-অনগ্রসর জনগ�োষ্ঠী
তখন তটস্থ। সেই বিভীষিকার মাঝে দেখা স�ৌম্যদর্শন
রেভারেন্ড কৃষ্ণস্বামীর (উত্তম কুমার)। সাইকেলে সমস্ত
দিন সে দু ঃস্থ-অবহেলিত মানু ষের সেবা করছে। তার
আশ্রমে বিনামূ ল্যে চিকিৎসা পায় হতভাগ্য কুষ্ঠরোগীরা।
এই অসহায় মানু ষগুল�োই তার ঈশ্বর। এদের সেবার
মাঝেই সে খুঁজে পায় জীবনের গূ ঢ়তম আনন্দ। এলাকার
ল�োকেরাও তাকে যারপরনাই সম্মান করে, সম্বোধন করে
‘বাবাসাহেব’ বলে।
সেই সন্ধ্যায় কৃষ্ণস্বামীর আশ্রমে আনা হয় একজন নারী
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সারস্বত
মিলিটারি অফিসারকে। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে সে
অচেতন। তাকে চিকিৎসা করতে গিয়ে চমকে ওঠেন
রেভারেন্ড। তার সমস্ত চেতনা পিছিয়ে যায় সু দূর অতীতে,
যখন সে মেডিকেল কলেজের মেধাবী ছাত্র, যখন তার
নাম ছিল কৃষ্ণেন্দু। রিনা ব্রাউনের (সু চিত্রা সেন) সাথে
সেই কলেজ জীবনেই তার প্রথম পরিচয়। স্পষ্ট মনে
করতে পারছে কৃষ্ণস্বামী, সেদিনের সেই ফুটবল ম্যাচ।
বাঙালি ছেলেরা খেলছে খালি পায়ে আর অ্যাংল�োইন্ডিয়ানদের পায়ে দামি বুট। সেই বুটের লাথি আর
কনু ইয়ের গুঁত�োয় নেটিভ খেল�োয়াড়দের নাজেহাল অবস্থা।
সবচেয়ে বেশি মারমুখী ছিল জন ক্লেটন, রিনার বন্ধু ।
ওকে সেদিন উচিত শিক্ষাই দিয়েছিল কৃষ্ণেন্দু। সেজন্যই
ত�ো তেড়ে এসেছিল রিনা, গাল পেড়েছিল ‘হিদেন’ বলে,
বলেছিল, গড উইল পানিশ ইউ! ভগবান, ভগবান ত�োমায়
শাস্তি দেবেন!”
তারপর কত স্মৃতি, কত ঘটনা! ক্লেটন সেজে রিনাকে
ব�োকা বানান�ো, মিক্সড্ টেনিসে নিজে হেরে ওকে জেতান�ো
আর কলেজ ফাংশনে রিনার সাথে অভিনয় করা- ওথেল�ো
কৃষ্ণেন্দু, আর রিনা ডেসডিম�োনা। তারপর মায়ের মৃ ত্যু,
রিনার সাথে ঘনিষ্ঠতা, ওর বাবার শর্তে রাজি হয়ে ধর্ম
পরিবর্তন করা। অবশেষে, বজ্রপাতের মত�ো আকস্মিক ও
নিদারুণ আঘাত, রিনারই তরফ থেকে! হ্যাঁ, রিনা তাকে
প্রত্যাখ্যান করে, ক�োন�ো এক অজ্ঞাত কারণে। তারপর
পেরিয়ে গেছে অনেকগুল�ো বছর। সেদিনের সেই ধর্মনিষ্ঠ
খ্রিস্টান রিনা ব্রাউন আজ উচ্ছৃ ঙ্খল, মদ্যপ আর চরম
নাস্তিক মিলিটারি অফিসার।
রিনার এই পরিবর্তনের কথা কৃষ্ণস্বামীর কাছেও ছিল
অজ্ঞাত। কিন্তু কেন? কেন রিনা কৃষ্ণেন্দুকে ফিরিয়ে
দিল�ো? ক�োন বাস্তবতাই বা তাকে ঠেলে দিল মাদক,
অবিশ্বাস আর উদ্দামতার অন্ধকারে? আর ভবিষ্যতেই
বা ক�োন চমক অপেক্ষা করছে রিনা ব্রাউনের জন্যে?
এই সকল প্রশ্নের উত্তর মিলবে ১৯৬১-তে মুক্তি পাওয়া
‘সপ্তপদী’ সিনেমাটি দেখলে।
পরিচালক অজয় কর। তারাশঙ্কর বন্দ্যপাধ্যায়ের সপ্তপদী
উপন্যাস নিয়ে। চিত্রনাট্যকার বিনয় চট্টোপাধ্যায়। সিনেমার
খাতিরে কিছু পরিবর্তন, আনতেই হয়েছে। মূ ল গল্প
থেকে বিচ্যুত না হয়ে। অভিনয়ের কথা না হয় ছেড়েই
দিলাম। হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখ�োপাধ্যায় আর সু জি
মিলারের কণ্ঠের গান উপভ�োগ্য, কালজয়ী। গ�ৌরীপ্রসন্ন
মজুমদারের কলমে গানের কথা।
সু চিত্রা সেনের দৃ ঢ় আর দৃ প্ত পদক্ষেপ, আবেদনময়ী
অভিব্যক্তির সঙ্গে উত্তম কুমারের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস
আর মানানসই গাম্ভীর্য, এক অপূ র্ব মিশেল। কৃষ্ণেন্দুর
বাবার চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের অভিনয় আলাদা মাত্রা
য�োগ করেছে। ছায়াদেবী, পদ্মাদেবী, তরুণ কুমার
প্রত্যেকেই নিজ নিজ চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছেন স্বীয়
মহিমায়। আর ওথেলো নাট্যাংশে উত্তম সু চিত্রার নেপথ্যে
কণ্ঠ দিয়েছেন উৎপল দত্ত ও জেনিফার। অসাধারণ।
‘সপ্তপদী’-তে মানবতাব�োধ ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকেই
সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, রিনা ও কৃষ্ণেন্দুর
চারিত্রিক পরিবর্তন। তাদের রূপান্তরিত জীবনদর্শন।
একজন ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান থেকে হয়ে ওঠে কট্টর নাস্তিক।
অন্যজন সংশয়বাদী থেকে ধর্মনিষ্ঠ ঋষি। তাদের এই
পরিবর্তিত ব্যক্তিত্বের সংঘাত নিজেকে আরও একবার
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নিজের বিশ্বাসের দৃ ঢ়তা যাচাই করতে বাধ্য করবে।
তা আপনি যে ধর্ম বা মতের অনু সারীই হ�োন না কেন।
এখানেই ‘সপ্তপদী’র সার্বজনীনতা ও সবথেকে বড়
স্বার্থকতা। এই সিনেমায় প্রেমকে দেখা যায় অত্যন্ত
বাস্তবসম্মত রূপে। আর বাস্তবসম্মত বলেই হয়ত�ো
এতটা আকর্ষণীয়। প্রথম দেখাতেই প্রেম নয়, বরং ধীরে
ধীরে গড়ে ওঠা সখ্যতা, তার থেকে মুগ্ধতা- অবশেষে
প্রেম। নিখাদ, খাঁটি প্রেম! যে প্রেমের মাধু র্য প্রজন্মের
পর প্রজন্ম বাঙালিকে সমানে সম্মোহিত করে চলেছে।
ছবিকে ঘিরে যেসব ঘটনার ঘনঘটা, তা এখানে বলার
প্রয়�োজন ব�োধ করলাম না। কারণ এখানে এই ছবিটি
প্রয�োজনা গত কতটা উৎকর্ষ, কেন আমার বিচারে অন্য
ছবি থেকে আলাদা, তাই আল�োচনার বিষয়। ‘সপ্তপদী’-তে
অসামান্য অভিনয়ের জন্য উত্তম কুমার ১৯৬২ সালে শ্রেষ্ঠ
অভিনেতা হিসেবে বি এফ জে পুরস্কারে মন�োনীত হন।
তার পরের বছর মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান সু চিত্রা সেন, রিনা ব্রাউনের
চরিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য। তিনি ভারতীয় অভিনেত্রীদের
মধ্যে প্রথম এই সম্মানে ভূ ষিতা হন। সত্যি একবার নয়,
বারবার দেখার ছবি সপ্তপদী।

৫। হার মানা হার (১৯৭২)

টালিপাড়ার স্বর্ণযুগের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল�ো, সে
আমলের বেশিরভাগ ছবিই নির্মিত হত সাহিত্য নির্ভর।
সলিল সেনের চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় তৈরি হল ‘হার
মানা হার’। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
‘মহাশ্বেতা’ উপন্যাসের এই অনবদ্য সিনেমাটিক
উপস্থাপন। উত্তম-সু চিত্রা জুটির সর্বশেষ প্রশংসনীয়
সিনেমা বললেও অত্যুক্তি হবে না। নীরা (সু চিত্রা সেন)
এক অনাথিনী। তার বিড়ম্বিত আর সংগ্রামমুখর জীবনের
কথা তুলে ধরা হয়েছে এই সিনেমায়।
ছবির শুরুতে দেখা যায়, দৃ ঢ় প্রত্যয়ী নীরা তার অর্থপিশাচ
খুড়তুত�ো দাদাদের চ�োখে ধু ল�ো দিয়ে বিয়ের মণ্ডপ থেকে
পালিয়ে যায়। আশ্রয় নেয় শিবনাথ ব্যানার্জী (পাহাড়ি
সান্যাল) নামে এক চিত্র শিল্পীর বাড়িতে। সেখানে থেকে,
তার খরচেই লেখাপড়া চালিয়ে যায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী নীরা। সে
বাড়িতেই পরিচয় আর্টিস্ট বিন�োদ সেনের (উত্তম কুমার)
সঙ্গে। তারই প্রতিষ্ঠিত অনাথ আশ্রমে শিক্ষয়িত্রী হিসেবে
য�োগদানও করে সে। বিন�োদ সেনের নীরার প্রতি এই
আকর্ষণ, স্কুলের অন্যরা ভাল�ো চ�োখে দেখে না। ক্রমশ
দু জন দু জনের মনের কাছাকাছি আসতে থাকে। কিন্তু
সেখানেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় আশ্রমের অসু স্থ মামনি, যাকে
ভাল�ো করার জন্য বিনদা মিথ্যে ভাল�োবাসার প্রতিশ্রুতি
দেয়। এই ঘটনাটাই নীরার জীবনকে অন্যভাবে চালিত
করে। কিন্তু তার পরে ঠিক কী কী ঘটে নীরার জীবনে?
আর্টিস্ট বিন�োদ সেনই বা কী ভূ মিকা রাখে গল্পের
অগ্রগতিতে?
ছবিতে বিন�োদ সেনের চরিত্রটিকে উত্তম কুমার ফুটিয়ে
তুলেছেন শিশুসু লভ সরলতায়। আর নীরার চরিত্রে দর্শক
খুঁজে পায় এক তীব্র ব্যক্তিত্ব ও লক্ষণীয় আত্মপ্রত্যয়।
নেতিবাচক চরিত্র চারু বাবুর ভূ মিকায় বিশিষ্ট অভিনেতা
বিকাশ রায় অপূ র্ব অভিনয়ে মাতিয়ে রেখেছেন। হারাধন
বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখা মিলবে মাত্র দু টি দৃ শ্যে, তাতেই
নজর কাড়বেন তিনি।
সঙ্গীত পরিচালক সু ধীন দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে তার

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

নিজের এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ছবির সব গান
অসাধারণ। উত্তম কুমারের লিপে মান্না দে আর সু চিত্রা
সেনের লিপে আরতি মুখ�োপাধ্যায় অনবদ্য। অভিনয় ত�ো
আছেই, গানগুল�োর জন্যই বারবার দেখতে ইচ্ছে করবে
সিনেমাটি।

৬। পথে হল দেরি (১৯৫৭)

প্রতিভা বসু র
কাহিনী অবলম্বনে
তৈরি এই ছবি।
কাহিনির বিন্যাস,
চিত্রনাট্য, সংলাপ
ছবির অহংকার।
সেই সঙ্গে ছবির
গান। প্রধানত এর
মন�োমুগ্ধকর দু টি
গান, বিপুলভাবে
সমাদৃ ত। সঙ্গীত
পরিচালক রবীন
চট্টোপাধ্যায়ের
সাথে জুটি
বেঁধেছেন
কিংবদন্তি গীতিকার
গ�ৌরীপ্রসন্ন
মজুমদার। রচনা করেছেন ‘এ শুধু গানের দিন, এ লগন
গান শ�োনাবার’। গেয়েছেন সন্ধ্যা মুখ�োপাধ্যায়। বারবার
শুনেও তেষ্টা মেটে না।
সিনেমাটির কাহিনীতেও আছে ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য। মস্ত ধনী
শ্রীপতি বাবুর (ছবি বিশ্বাস) বাপ-মা মরা নাতনি মল্লিকার
(সু চিত্রা সেন) সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে ডক্টর জয়ন্ত মুখার্জীর
(উত্তম কুমার)। দাদু যে নাতনির এহেন স্পর্ধায় বিশেষ
সন্তুষ্ট ছিলেন না, তা বলাই বাহুল্য। তিনি জয়ন্তকে অপমান
করে মল্লিকার সঙ্গ ত্যাগ করার ইঙ্গিত দেন। কিন্তু ফল হয়
উল্টো। মল্লিকা তার মায়ের গয়না বেচে জয়ন্তকে বিলেতে
পাঠায় উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য। আর এর পরপরই
গল্প নেয় অভাবনীয় ম�োড়। দর্শকের মনে একসঙ্গে জটলা
পাকাতে শুরু করে সাসপেন্স আর ট্রাজেডি। আভিজাত্য ও
দম্ভের কাছে, দু টি তাজা প্রাণের ভাল�োবাসা ও সম্ভাবনাময়
ভবিষ্যতের অকাল মৃ ত্যু ঘটে।
অভিনয় প্রসঙ্গে বলতে গেলে প্রধান চরিত্র উত্তম কুমার
ও সু চিত্রা সেন—এই দু য়ের পরেই যার নাম আসে, তিনি
হলেন ছবি বিশ্বাস। খুব বেশি সময় পর্দায় দেখা যায় না,
কিন্তু যতক্ষণ দেখা যায়, দর্শকদের চ�ৌম্বকাকৃষ্ট করে রাখেন
তিনি। বিশেষ করে জয়ন্তর সঙ্গে তার প্রথম আলাপের
প্রত্যেকটি কথা ভাবাবেই ভাবাবে। এছাড়া চরিত্রাভিনেতা
অনু প কুমারের অভিনয় কুশলতাও নজর কাড়বে।
সিনেমাটি অন্য প্রবাহে বয়ে যায়। কারণ, মল্লিকাকে
অন্যভাবে দেখান�ো যেতেই পারত�ো। কিন্তু না, মল্লিকার
আত্মত্যাগই মল্লিকাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখানেও ক�োথায়
যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি মল্লিকাদের জেহাদ।
এবং সেখানেও জয়ের মুকুট সেই মল্লিকারই মাথায়।
আসলে লেখক প্রতিভা বসু র লেখায় চরিত্র হিসেবে মেয়েরা
অনেক বেশি শক্তিশালী৷ এই সব কাহিনি যখন তিনি
লিখছেন, তখন এখানে ‘মানবীবিদ্যা চর্চা’ বলে ক�োনও শাখা
আসেনি৷ এ কথা সত্যি যে, প্রতিভা বসু যে সময় লেখা

শুরু করেছেন, তখন পড়াশ�োনার বিষয় হিসেবে আলাদা
করে ‘ফেমিনিজম’ বা ‘উওমেন স্টাডিজ’ আন্তর্জাতিক
ক্ষেত্রেও সে ভাবে আসেনি৷ কখনও কখনও প্রতিভা বসু কে
আমাদের ‘নারীবাদী’ বলে মনে হয়েছে৷ জীবনটাও ত�ো
একটা আয়না৷ প্রতিভা বসু র লেখা পড়লে দেখা যায়, তিনি
নারীদের সব সময় জিতিয়ে দিয়েছেন৷ তার মানে কিন্তু
পুরুষকে তিনি হেয় করেননি৷ তাঁর মেয়ে চরিত্ররা উদ্ধত
নয়৷ ‘ফেমিনিজম’ বা ‘নারীবাদ’ কথাটার মধ্যে যে ‘ঔদ্ধত্য’
রয়েছে, সেই বিষয়টা ওঁর লেখা বা স্বভাবের মধ্যে ছিল না
কখনও৷ ব্যক্তি জীবনে ছিলেন খুবই স্নেহশীল৷ সংসারের
সব দায়িত্ব তাঁর৷ সে গয়না বিক্রি করে মেয়েদের স্কুলে
ভর্তি করাই হ�োক বা দ�োকানের দেনা মেটান�ো৷ প্রতিভা
বসু র প্রথম দিকের উপন্যাস, ছ�োটগল্প খুব উচ্চতারে বাঁধা৷
প্রতিভা বসু নারীবাদী কি না, তার থেকেও বড় কথা, তাঁর
গল্প বলার ক্ষমতা। সংলাপ লেখার দক্ষতা এবং থিম্যাটিক
ভ্যারিয়েশন৷ যা পরতে পরেতে উপলব্ধি করতে পারি, ‘পথে
হল দেরি’ ছবিতে। ছবিটা এই কারণেও ক�োথায় যেন
আলাদা।

৭। গৃহদাহ (১৯৬৭)

শরৎচন্দ্রের একমাত্র উপন্যাস,
যেখানে হৃদয়াবেগের সঙ্গে
মননের সীমিত সমন্বয়
ঘটেছে। এ কারণেই গৃ হদাহ
শরৎ-সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী
সংয�োজনা। শরৎচন্দ্রের লেখার
ধারা থেকে ক�োথায় যেন
আলাদা এই উপন্যাস।
গৃ হদাহ’র কাহিনী কাঠাম�োর
নির্মিতি ত্রিভুজ প্রণয়ে ব্যক্তিক
সংকটে ভুগতে থাকা তিনজন
নর-নারীর অবস্থানে। পরকীয়া
প্রণয়ের তীব্র ঝাঁঝাল�ো আবেগ
পাঠককে আকর্ষণ করে।
শরৎ উপন্যাসের ক্ষেত্রে এটি
একটি বিশেষ তাৎপর্যও
বহন করে। শরৎচন্দ্রের অন্য
উপন্যাসের সঙ্গে গৃ হদাহ-র
মূ ল পার্থক্য এই যে, এখানেই
তিনি প্রেমকেন্দ্রিক প্লটের মাধ্যমে প্রথমবারের মত�ো ধরতে
চেয়েছেন আধু নিক নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের বহুমাত্রিক
সংকটকে। আধু নিক মানু ষের জটিলতা ও সিদ্ধান্তহীনতা,
দাম্পত্য বিষয়ে পুরুষের আত্মজিজ্ঞাসা, নারীর আত্মস্বরূপ
উন্মোচন ইত্যাদি বিষয় এ উপন্যাসে পরতে পরতে পাওয়া
যায়। এ কারণে অনেক সমাল�োচক গৃ হদাহ-কেই শরৎচন্দ্রের
সবচেয়ে আধু নিক উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন।
বস্তুত, এ উপন্যাসের পরিণতির প্রধান উপাদান লু কিয়ে
আছে অচলার মন�োজগতের কেন্দ্রমূ লে। অচলার
চিত্তজাগতিক দ�োলাচলবৃ ত্তি ও সিদ্ধান্তহীনতা নষ্ট করেছে
তার মন�োভারসাম্য, দগ্ধ করেছে তার অন্তরালয়। অচলা
কাকে চায়, মহিমকে না সু রেশকে—সে সম্পর্কে সে নিজেই
নিশ্চিত নয়। উপন্যাসটা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন,
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সু রেশের কাছে অচলার সংলাপে ধরা
পড়েছে সিদ্ধান্তহীনতাজাত তার এই চিত্তদাহ। ‘সু রেশবাবু,
আমাকে ত�োমরা নিয়ে যাও-যাকে ভাল�োবাসিনে, তার ঘর
জুলাই, ২০২১
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সারস্বত
করবার জন্যে আমাকে ত�োমরা ফেলে রেখে দিয়ো না।’
অচলার এই আহ্বান সু রেশকে প্রর�োচিত করেছে, মনে
করেছে মহিমের কাছ থেকে চিরতরে ছিনিয়ে আনা যাবে
অচলাকে। তার এই উচ্ছ্বাস আর অসঙ্গত বাসনাই অচলার
অন্তর গৃ হদাহে ঘৃ তাহুতি দিয়েছে।
চমৎকার চিত্রনাট্যের তেমনই ধরা পড়েছে অচলা চরিত্রের
এক দ্যোতনা। সু ব�োধ মিত্র একজন দক্ষ পরিচালকও বুঝিয়ে
দিয়েছিলেন ছবির নির্মাণেই।
অচলা বিয়ের পর স্বামীকে ভাল�োবেসেছে আর দশটি
নারীর মত�োই। কিন্তু একই সঙ্গে প্রাণচঞ্চল সু রেশের জন্য
তার হৃদয়ের প্রধান অংশ থেকেছে সদা তৃষিত। মহিমের
প্রতি তার দায়িত্ব ও ভাল�োবাসা ছিল বলেই সু রেশের জন্য
তার আকর্ষণের তীব্রতা ও গভীরতা পরিমাপ করে একদা
বিকট ভয়ে তার সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। সু রেশের
প্রতি অনু রক্ততা তার নিজের কাছেই ধরা পড়ে যায়। তাই
সে স্বামী মহিমকে বিপত্তারণ রক্ষাকবচ হিসেবে সর্বমুহূর্তে
চ�োখের সামনে রাখার চেষ্টা করে। দ�োলাচলে থাকা অচলা
ব্যক্তিক সংকট সু রেশ-মহিমের দ্বৈরথ আকর্ষণে নিজেকে
উদ্ধারের চেষ্টা করে।
স্বামীকে নিয়ে হাওয়া বদলে যাওয়ার সময় মহিমের
অগ�োচরে অচলাই সু রেশকে সঙ্গী হতে আহ্বান করেছিল।
সে কি কেবল ভদ্রতাবশত? সু রেশের আকাঙ্ক্ষা চিরকালের
মত�ো ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই সু রেশের
প্রেম অন্য ক�োথাও আশ্রয় খুঁজছে এ চিন্তা তার কাছে
বেদনাদায়ক ও দু র্বিষহ মনে হয়েছে। সু রেশ সান্নিধ্যের
দু র্বার আকর্ষণী শক্তি ভেদ করে সে বেরিয়ে আসেনি।
সু রেশের স্ত্রী পরিচয়ের মিথ্যাচার ও গ্লানি বহন করেও সে
সু রেশের কাছেই থেকে গেছে। ট্রেনে সদ্য পরিচিত মেয়েটির
কথার উত্তরে সু রেশকেই তার স্বামী বলে অন্যমনস্কভাবে
পরিচয় দিয়েছে এবং সর্বশেষে সু রেশের কাছে প্রতারিত
হয়ে ডিহরিতে এসে পৌঁছেছে। অচলা ইচ্ছে করলেই এই
প্রবঞ্চনার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারত�ো। কিন্তু না;
তা সে করেনি। বরং পরিবেশ প্রতিবেশের প্রবাহে নিজেকে
নিঃশর্তে ছেড়ে দিয়েছে। নিজেকে সু রেশের গ্রাস থেকে
বাঁচাবার ক�োনও কার্যকর চেষ্টা সে করেনি। তাই নির্জন
বাড়িতে রাতে সু রেশের আবেগী আহ্বানের প্রত্যুত্তরে অচলার
প্রণয়মাখা নির্লিপ্ত-উত্তর ‘না আজ নয়’। অর্থাৎ সু রেশের
শয্যায় অচলার আত্মাহুতি শুধু পরিবেশের চাপে নয়।
তাই যদি হত�ো তবে সু রেশের আহ্বানে তীব্র ঘৃ ণায় তাকে
প্রত্যাখ্যান করত�ো; আশার বাণী থাকত�ো না। তার চেয়েও
বড় কথা সু রেশ তাকে প্রতারণা করেছে, ট্রেনে একথা জানা
মাত্র সে স্টেশন থেকেই ফিরতি ট্রেন ধরে কলকাতা ফিরে
আসতে পারত�ো। তার মত�ো শিক্ষিত নাগরিক তরুণীর
এতটা বিহ্বল হওয়ার ক�োনও কারণ ছিল না। সু রেশকে
একান্তে করে পাওয়ার পরেই মহিমের জন্য তার দু র্নিবার
অতৃপ্তি আবার তাকে অন্তরগ্লানির চূ ড়ায় নিয়ে গেছে।
শেষ পর্যন্ত অচলা আবার স্বামী মহিমের কাছেই তার শেষ
আশ্রয়ের সন্ধান করেছে। অচলার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের
ঘটনা দিয়ে শরৎচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে দাম্পত্য জীবনের
পবিত্রতার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।
গৃ হদাহ’র কাহিনী-বৃ ত্তে জটিলতা সৃ ষ্টি এবং পরিণতি
সাধনে মৃ ণালের মত�োই গুরুত্বপূ র্ণ ভূ মিকা পালন করেছেন
কেদারবাবু। উপন্যাসে এদের অবস্থান স্বল্প-পরিসর হলেও,
প্রধান চরিত্রসমূ হের বিকাশ ও পরিণতি, কাহিনীর নতুননতুন বাঁক পবির্তন এবং অন্তিম মীমাংসার ক্ষেত্রে এরা
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পালন করেছে গুরুত্বপূ র্ণ ভূ মিকা।
অচলার বিপরীতে সু রেশ কিংবা মহিমের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা
তেমন তীব্রভাবে উপন্যাসে প্রতিভাত হয়নি। সু রেশের কাছে
প্রেমের ক্ষেত্রে হৃদয়ের চেয়ে শরীরই হয়ে উঠেছে প্রধান,
এক্ষেত্রে মহিমের অবস্থান বিপরীত। প্রেম ও শরীরকে
কিভাবে একাত্ম করতে হয়, তা জানা ছিল না সু রেশের।
ফলে অচলার দেহ পেয়েও দেহের প্রাণসত্তার স্পর্শ পায়নি
সু রেশ। মহিমের মাঝেও তেমন ক�োনও মনস্তাত্ত্বিক বাতাবরণ
নির্মাণ করেননি ঔপন্যাসিক। সমর্পিত মৃ ণাল ছাড়া মহিমের
মনের সন্ধান কেউ-ই পায়নি। তার মন আছে কিনা,
কখনও কখনও তা নিয়েই সন্দেহ দেখা দেয়। অতএব
ব�োঝা যায় মহিম বা সু রেশ নয় অচলার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণই
ছিল শরৎচন্দ্রের মূ ল উদ্দেশ্য। মহিম ও সু রেশের প্রণয়ের
দ�োলাচলে থাকা অচলার প্রত্যাবর্তন প্রথাগত সমাজকে রক্ষা
করার তাগিদে। কেননা বঙ্কিমের মত�ো শরৎচন্দ্রও সামাজিক
দায়বদ্ধতার বেড়াজাল মাড়াতে পারেননি। তাই অচলা-সু রেশ
পরকীয়া প্রণয়ের পরিণতি বিচ্ছেদে; মিলনে নয়। কিন্তু
ঘটনার বৈপরীত্য অনেক বেশি চমকপ্রদ; কেননা অচলা
কেন্দ্রে অবস্থান করলেও বৃ ত্তের গণ্ডির বাইরে সু রেশ-মহিম
কেউই যেতে পারেনি। পরকীয়া প্রণয়ের ঝাঁঝাল�ো আবেগে
সু রেশ-মহিম নায়ক-প্রতিনায়ক; আবার অচলার প্রত্যাবর্তনে
তাদের বৈপরীত্য অবস্থান। দ�োলাচলে অচলার আঁচলেই
নির্মিত হয় সংসারের গৃ হদাহ; একথা অনস্বীকার্য।
‘গৃ হদাহ’ প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। এর প্রায় অর্ধশতক
পরে ১৯৬৭ সালে, এ উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন করেন উত্তম
কুমার। সু ব�োধ মিত্রের পরিচালনায় ‘উত্তম কুমার ফিল্মস
প্রাইভেট লিমিটেড’-এর ব্যানারে চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায়।
উত্তম কুমার প্রয�োজিত এ চলচ্চিত্রে অচলা চরিত্রে অনবদ্য
অভিনয় করেন সু চিত্রা সেন। মহিমের ভূ মিকায় অভিনয়
উত্তম কুমার নিজে এবং সু রেশ প্রদীপ কুমার।
বইয়ের পাতা এবং সেলু লয়েডের র�োলে ‘গৃ হদাহ’ বাংলার
সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক অপূ র্ব সৃ ষ্টি। যা মানু ষের প্রেমভাল�োবাসা, সমাজ, সংস্কৃতি এবং জটিল সামাজিক রসায়নের
চিরায়ত উপাখ্যান। সব মিলিয়ে কালজয়ী এ উপন্যাসের
প্রাসঙ্গিকতা সব যু গেই বিদ্যমান, তেমনটাই ত�ো মনে হয়।
তাই ছবিটি আপাত জনপ্রিয়তার তালিকায় না থাকলেও
আমার যেন একটু অন্যরকমই মনে হয়।
##
এ ত�ো গেল�ো সেরা সাতের সাদামাটা বর্ণনা। কিন্তু এই
বিশেষ সিনেমার বাইরেও থাকছে উত্তম কুমার অভিনীত
বেশ কয়েকটি যার উল্লেখ থাকাটা জরুরি মনে করি। যেমন
আমার মনে হয়,
নায়ক উত্তম কুমার অভিনীত সেরা ছবিটির নাম নিঃসন্দেহে
‘নায়ক’। এ ছবির পরিচালক সত্যজিৎ রায়। এর কাহিনি,
চিত্রনাট্য, সংগীত পরিচালনাতেও ছিলেন সত্যজিৎ রায়।
‘নায়ক’ ছবিতে উত্তম অভিনীত চরিত্রের নাম অরিন্দম
চ্যাটার্জি। তিনি একজন জনপ্রিয় চিত্রনায়ক। তার মানসিক
টানাপড়েন, উচ্চাশা, কখনও স্বার্থপরতা, কখনও নীতির সঙ্গে
আপ�োষ, শিল্পব�োধ ও অর্থচিন্তার দ্বন্দ্ব এসব নিয়েই গড়ে
উঠেছে সিনেমার কাহিনি।
একজন নায়ককে কেবল সু অভিনেতা হলে চলে না। রূপ,
ব্যক্তিত্ব এবং চটক্ও থাকা চাই। সেই সঙ্গে নায়কসু লভ
ম্যানারিজমও থাকা প্রয়�োজন। সেদিক থেকে বাংলা চলচ্চিত্রে
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উত্তম কুমারের বিকল্প কাউকে ভাবতে পারেননি সত্যজিৎ
রায়। ছবির প্রয�োজক ছিলেন আর ডি বনশল। অভিনয়
করেছিলেন শর্মিলা ঠাকুর, বীরেশ্বর সেন, স�োমেন ব�োস
প্রমুখ। ১৯৬৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘নায়ক’ ১৯৬৭ সালে সেরা
বাংলা চলচ্চিত্র হিসেবে ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার
পায়। ১৯৬৭ সালে আন্তর্জাতিক বডিল অ্যাওয়ার্ড পায়
বেস্ট নন ইউর�োপিয়ান ফিল্ম হিসেবে। ১৯৬৬ সালে বার্লিন
চলচ্চিত্র উৎসবে স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড পায়। ওই উৎসবে
ক্রিটিক অ্যাওয়ার্ডও পায় ছবিটি। বেঙ্গলি ফিল্ম জার্নালিস্ট
অ্যাস�োসিয়েশন সেরা পরিচালক হিসেবে সত্যজিৎ রায় এবং
সেরা অভিনেতা হিসেবে উত্তম কুমারকে পুরস্কৃ ত করে এ
ছবির সু বাদে।

অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি

উনবিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে বাংলা ভাষার ফিরিঙ্গি কবি
অ্যান্টনির জীবনভিত্তিক এ চলচ্চিত্রটিতে নাম ভূ মিকায়
অসামান্য অভিনয় করেন উত্তম কুমার। বাংলায় পিরিয়ডিকাল
বায়�োপিকের অন্যতম সেরা উদাহরণ এই ছবি। ১৯৬৭ সালে
মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটির পরিচালক ছিলেন সু নীল ব্যানার্জি। সংগীত
পরিচালনা করেন অনিল বাগচী। পর্তুগিজ বাবা ও বাঙালি
মায়ের সন্তান হেনসমান অ্যান্থনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দির
প্রথমদিকের একজন ল�োককবি যিনি অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি নামে
পরিচিত ছিলেন। অ্যান্টনি এবং পেশাদার বাইজি শাকিলার
প্রেমকাহিনি ও বিয়�োগান্তক পরিণতি এ ছবির মূ ল উপজীব্য
হলেও কবি হিসেবে অ্যান্টনির অন্তর্দ্বন্দ্ব, সামাজিক সংঘাত,
হিন্দু সমাজের তৎকালীন সংকীর্ণতা সবই উঠে এসেছে এ
ছবিতে। শাকিলার ভূ মিকায় ছিলেন তনু জা এবং সমসাময়িক
কবি ভ�োলা ময়রার ভূ মিকায় অসিত বরণ অভিনয় করেন।
উত্তম কুমারের অভিনয়ের পাশাপাশি ছবির অন্যতম আকর্ষণ
এর সংগীত। গ�ৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও প্রণব রায়ের লেখা

গানের সঙ্গে হেনসমান অ্যান্থনি, ভ�োলা ময়রা, ঠাকুর দাস
সিংয়ের লেখা গান ব্যবহার করা হয়েছে এতে। মান্না দে, সন্ধ্যা
মুখ�োপাধ্যায় ও মানবেন্দ্র মুখ�োপাধ্যায়ের কণ্ঠে গানগুল�ো একই
সঙ্গে সমাল�োচকদের প্রশংসা এবং বিপুল জনপ্রিয়তা পায়|।
‘আমি যামিনী তুমি শশী হে’, ‘আমি যে জলসা ঘরের’সহ
বিভিন্ন বিখ্যাত গান আছে ছবিতে। এ ছবিতে অভিনয়ের
জন্য উত্তম কুমার ১৯৬৮ সালে বাংলা ভাষায় সেরা অভিনেতা
হিসেবে ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান। আমার
অন্যতম ভাললাগা একটি ছবি।

খ�োকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত ছ�োট গল্প অবলম্বনে খ�োকাবাবুর
প্রত্যাবর্তন ছবিটি নির্মিত। অগ্রদূ ত পরিচালিত ছবিটি মুক্তি
পায় ১৯৬০ সালে। এতে অভিনয় করেন দীপ্তি রায়, সু মিতা
স্যান্যাল এবং অসিত বরণ। ছবিতে সম্পূর্ণ নন-গ্ল্যামারাস
একটি ভূ মিকায় অভিনয় করেন উত্তম কুমার। অভিজাত
পরিবারের বিশ্বস্ত গৃ হভৃত্য রাইচরণ। প্রভুর শিশুপু্ত্রের অকাল
মৃ ত্যুতে নিজেকে দ�োষী ভাবে রাইচরণ। নিজের পুত্র জন্মালে
তার ধারণা হয় প্রভুপুত্র ‘খ�োকাবাবু’ তার ঘরে পুনর্জন্ম গ্রহণ
করেছে। সেই বিশ্বাস থেকে নিজের ছেলেকে সে প্রভুর
ছেলে হিসেবে বড় করে এবং এক সময় তাকে দিয়ে আসে
প্রভুর বাড়িতে। পরিবারের সবাই এবং কিশ�োর ছেলেটিও
রাইচরণকে মনে করে ‘শিশুচ�োর’। নিজের ছেলেকে প্রভুর
হাতে সমর্পণ করে দু ঃখী রাইচরণ হারিয়ে যায় জনারণ্যে। এ
ছবিতে উত্তম কুমারের অভিনয় ছিল মর্মস্পর্শী। র�োমান্টিক
হির�ো উত্তম একেবারে ভিন্ন ধারার চরিত্রে অভিনয় করে
চমক সৃ ষ্টি করেন। ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন হেমন্ত
মুখ�োপাধ্যায়। বেশ ভাল�ো ছবি।
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সারস্বত
ঘটনা দেখান�ো হয় এতে। অভিজাত ধনী জমিদার মাধব
দত্ত সরলমনা, মেজাজী, মাতাল, লম্পট এবং উদার। তার
পারিষদ সীতাপতি। সীতাপতিকে আশ্রয় দেন মাধব দত্ত।
সীতাপতি জড়িয়ে পড়ে জমিদারপত্নীর সঙ্গে ভাল�োবাসায়।
সীতাপতির সন্তান জমিদারের সন্তান হিসেবেই পরিচিত
হয়। স্ত্রীর মৃ ত্যুর অনেক বছর পর পুত্রের বিয়ের
আয�োজনের সময় সত্য উদঘাটিত হয জমিদারের
চ�োখে। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তিনি হত্যা করতে চান বৃ দ্ধ
সীতাপতিকে। সীতাপতিই এই ছবির নায়ক। কিন্তু মাধব
দত্ত খলনায়ক নন। তিনি ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের প্রতীক।
জমিদার মাধব দত্তর জটিল চরিত্রে অসামান্য অভিনয়
করেন উত্তম কুমার। এই ছবিতে ‘হাজার টাকার ঝাড়
বাতিটা’সহ আরও্র কয়েকটি গানের প্লেব্যাকে দ্বৈতভাবে
কণ্ঠ দেন মান্না দে ও হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়। ‘খিড়কি থেকে
সিংহদু য়ার’ সহ হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়ের কণ্ঠে অসাধারণ
আরও কয়েকটি গান আছে এতে। ছবিটি দেখতে বেশ
ভাল�ো লাগে।

রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাস থেকে অংশ
বিশেষ নিয়ে ১৯৫৮ সালে তৈরি হয় সিনেমা ‘রাজলক্ষ্মী
ও শ্রীকান্ত’। ছবির পরিচালক ছিলেন হরিদাস ভট্টাচার্য।
শ্রীকান্তর ভূ মিকায় উত্তম কুমার এবং রাজলক্ষ্মীর ভূ মিকায়
ছিলেন সু চিত্রা সেন। পিরিয়ডিকাল ছবি হিসেবে এটি
ছিল সু নির্মিত। শ্রীকান্তর উদাসীনতা, পরিহাসপ্রিয়তা
এবং রাজলক্ষ্মীর প্রতি প্রেমকে সার্থকভাবে রূপালি পর্দায়
ফুটিয়ে ত�োলেন উত্তম কুমার।

শেষ অংক

সন্ন্যাসী রাজা:

ভাওয়ালের বর�ৌদি স্টেটের রাজা সূ র্যকিশ�োর নাগচ�ৌধু রী
এবং তার রানি ইন্দুমতির জীবনের ঘটনা অবলম্বনে
নির্মিত হয় ‘সন্ন্যাসী রাজা’। ১৯৭৪ সালে মুক্তি পায়
ছবিটি। পরিচালক ছিলেন পীযু ষ বসু । সংগীত পরিচালক
ছিলেন নচিকেতা ঘ�োষ। এখানে উত্তমের বিপরীতে
ছিলেন সু প্রিয়া দেবী। পুরীতে অবকাশ যাপনের সময়
ভাওয়ালের রাজা সূ র্যকিশ�োরকে বিষ প্রয়�োগে হত্যা
করেন তার গৃ হ চিকিৎসক। ঘটনাচক্রে রাজার মৃ ত্যু হয়
না। একদল সন্ন্যাসী তাকে উদ্ধার করে। কিন্তু তার স্মৃতি
ল�োপ পায়। পরবর্তীতে স্মৃতি ফিরে এলে সন্ন্যাসীবেশে
রাজা ফিরে আসেন তার এলাকায়। রাজার জমিদারির
মালিকানা নিয়ে শুরু হয় মামলা। ব্রিটিশ আমলে এটি
ছিল একটি চাঞ্চল্যকর মামলা। এখানে বিলাসী ও উদার
হৃদয় রাজা এবং পরবর্তীতে সন্ন্যাসীর ভূ মিকায় অসাধারণ
অভিনয় করেন উত্তম কুমার। মান্না দের গাওয়া প্রতিটি
গানে মন ভরে যায়।

উত্তম কুমার যে গুটিকয় চলচ্চিত্রে নেতিবাচক ভূ মিকায়
অভিনয় করেছেন তার মধ্যে একটি হল ‘শেষ অংক’।
ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৬২ সালে। পরিচালক ছিলেন
হরিদাস ভট্টাচার্য। ছবিতে আরও অভিনয় করেছিলেন
শর্মিলা ঠাকুর, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, উৎপল
দত্ত ও তরুণ কুমার। সাসপেন্সধর্মী ছবিটিতে দেখা যায়
বিপত্নিক উত্তম ভাল�োবাসেন ও বিয়ে করতে চান তরুণী
শর্মিলা ঠাকুরকে। কিন্তু তার স্ত্রী পরিচয়ে আবির্ভুত হন
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু উত্তম তাকে নিজের স্ত্রী
হিসেবে ক�োনওভাবেই স্বীকার করেন না। ছবির শেষ
অংকে উদঘাটিত হয় প্রকৃত সত্য। ছবিটিতে উত্তমের
অভিনয় ছিল অসামান্য।

স্ত্রী

ভ্রান্তিবিলাস

বিমল মিত্রের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত ‘স্ত্রী’তে বিলাসী
ও লম্পট জমিদার, মাধব দত্তের চরিত্রে অভিনয় করেন
উত্তম কুমার। তার স্ত্রীর প্রেমিকের চরিত্রে ছিলেন স�ৌমিত্র
চট্টোপাধ্যায়। উত্তম-স�ৌমিত্র অভিনীত মুষ্টিমেয় ছবির
মধ্যে ‘স্ত্রী’ অন্যতম। ১৯৭১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটির
পরিচালক ছিলেন সলিল দত্ত। সংগীত পরিচালনা করেন
নচিকেতা ঘ�োষ। জমিদারের স্ত্রীর ভূ মিকায় ছিলেন আরতি
ভট্টাচার্য। এটিও পিরিওডিকাল ফিল্ম। ১৯৩০ সালের
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কমেডি ছবিতেও উত্তম কুমার ছিলেন সেরা। আর তার
অভিনীত কমেডি সিনেমাগুল�োর মধ্যে সেরা বলা যায়
‘ভ্রান্তিবিলাস’কে। শেক্সপিয়রের ক্ল্যাসিক নাটক ‘কমেডি
অফ এররস’ অবলম্বনে নির্মিত হয় ‘ভ্রান্তিবিলাস’।
১৯৬৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটির পরিচালক ছিলেন মানু
সেন। উত্তম কুমারের বিপরীতে ছিলেন সাবিত্রী চ্যাটার্জি
এবং সন্ধ্যা রায়। অন্যতম প্রধান ভূ মিকায় ছিলেন ভানু
বন্দ্যোপাধ্যায়। ছ�োটবেলায় হারিয়ে যাওয়া যমজ দু ই

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

ভাই এবং তাদের দু ই যমজ অনু চরকে নিয়ে দম ফাটান�ো
হাসির ছবি ‘ভ্রান্তি বিলাস’। উত্তম কুমারের অসামান্য
অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর হয়ে আছে ছবিটি। ছবির সংগীত
পরিচালক ছিলেন শ্যামল মিত্র। ছবিটির প্রয�োজক ছিলেন
উত্তম কুমার।

অমানুষ

উত্তম কুমার হিন্দি ছবিতে তেমন সাফল্য পান নি।
তেমনভাবে চেষ্টাও করেন নি। বাংলা ছবির জগতকে
ভাল�োবেসে বাংলাতেই থেকে গেলেন তিনি। উত্তম
কুমারের সফল ছবিগুল�োর মধ্যে খুব জনপ্রিয়তা পায়
‘অমানু ষ’। এটি দ্বিভাষিক ছবি। পরিচালক ও প্রয�োজক
ছিলেন শক্তি সামন্ত। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৭৫ সালে।
উত্তম কুমারের বিপরীতে ছিলেন শর্মিলা ঠাকুর।
খলনায়কের ভূ মিকায় উৎপল দত্ত। শ্যামল মিত্রের সংগীত
পরিচালনায় কিশ�োর ক
 ু মারের কণ্ঠে দু টি বিখ্যাত গান
রয়েছে।‘কি আশায় বাঁধি খেলাঘর (দিল অ্যায়সা কিসি নে
মেরা ত�োড়া’) এবং ‘যদি হই চ�োরকাঁটা (তেরি গাল�ো ক�ো)
গানদু টিও জনপ্রিয়তা পায় দারুণভাবে। এছাড়াও আছে
বেশ কয়েকটি ভাল�ো গান। সু ন্দরবনের পটভূ মিতে গড়ে
ওঠে ছবির কাহিনি। ষড়যন্ত্র করে জমিদারের ভাতুষ্পুত্র
মধু চ�ৌধু রি (উত্তম কুমার)কে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে
নায়েব মহিম ঘ�োষাল (উৎপল দত্ত)। প্রেমিকা লেখার
(শর্মিলা ঠাকুর) সঙ্গেও সৃ ষ্টি করে ভুল ব�োঝাবুঝির।
‘অমানু ষ’ ও বখাটে হিসেবে পরিচিতি পায় মধু । তার
জীবনে হতাশা ছাড়া আর কিছু থাকে না। পরে বিভিন্ন
ঘটনার মধ্য দিযে পুলিশ অফিসার ভুবন রায়ের ( অনিল
চ্যাটার্জির) সহায়তায় সব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে
সক্ষম হয় মধু । ফিরে পায় সম্পত্তি ও প্রেমিকা লেখাকে।

বাণিজ্যিক ফর্মুলার ছবি হলেও উত্তম কুমার ও উৎপল
দত্তর দু র্দান্ত অভিনয়, শর্মিলা ঠাকুরের লালিত্য আর
পরিচালকের মুন্সিয়ানায় ছবিটি দারুণ বাণিজ্যিক সাফল্য
এবং সমাল�োচকদের প্রশংসা পায়। ছবিটি মূ ল কাহিনি
সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরুর। মূ ল উপন্যাস ‘নয়া বসত’।
ছবিটির সংলাপের দায়িত্বে ছিলেন প্রভাত রায়। ১৯৭৬
সালে ফিল্মফেয়ারের আসরে ৯ টি বিভাগে নমিনেশন পায়
এবং দু টি পুরস্কার জয় করে ‘অমানু ষ’।

দেয়া নেয়া

১৯৬৩ সালে মুক্তি প্রাপ্ত ‘দেয়া নেয়া’ ছবিটি উত্তম কুমারের
কেরিয়ারে অন্যতম হিট ছবি। এই ছবিতে উত্তম-তনু জা
জুটি সকলের মন কেড়েছিল। এই ছবির প্রয�োজনা
করেছিলেন গায়ক তথা সু রকার শ্যামল মিত্র। প্রয�োজক
হিসাবে এটাই ছিল তাঁর প্রথম ছবি। এই ছবির সু রকারও
ছিলেন শ্যামল মিত্র। ছবির পরিচালক ছিলেন সু নীল
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প্রথম কথা

বন্দ্যোপাধ্যায়। কী অনবদ্য অভিনয়। বারবার দেখেও
আশ মেটে না। নিপাট মজার ও মন ভাল�ো করা ছবি।

ছবি- অগ্নিপরীক্ষা

১৯৫৪ সালে মুক্তিপ্রাক্ত উত্তম-সু চিত্রা জুটির অগ্নিপরীক্ষা
সেসময় সু পার হিট। তবে সেসময় প্রকাশ্যে আসা
‘অগ্নিপরীক্ষা’ ছবির প�োস্টারের ক্যাপশনে বিতর্ক তৈরি
করেছিল। ক্যাপশনে লেখা ছিল, ‘’অগ্নিপরীক্ষা: চিরন্তন
ভাল�োবাসার সাক্ষী’’। শ�োনা যায়, এই প�োস্টারের
ক্যাপশনটি উত্তম কুমারের স্ত্রী গ�ৌরীদেবী এবং সু চিত্রা
সেনের স্বামী দিবানাথ সেন ম�োটেও ভাল�ো চ�োখে
নেননি। এমনকি এই প�োস্টারটি উত্তম-সু চিত্রার প্রেম
নিয়ে ছড়িয়ে থাকা নানান গুজবে আরও অগ্নিসংয�োগ
করেছিল। তবে ছবিটা দেখতে বেশ লেগেছিল কিন্তু।
ভাল�ো ছবি আর ভাললাগা ছবির কি আর শেষ
আছে? বলতেই ত�ো পারলাম না সবার উপরে, শিল্পী,
ছদ্মবেশী, সারে চুয়াত্তর, আনন্দ আশ্রম, অগ্নীশ্বরের
মত�ো অনেক অনেক ভাল�ো ছবির কথা। কিন্তু তার
মধ্যে থাকা বেছে যে ছবিগুল�োর কথা বললাম, এই
লক ডাউন পর্বে বাড়িতে বসে কর�োনায় কি হবে,
এমন নেতিবাচক চিন্তা থেকে মুক্ত হতে এই ছবিগুল�ো
নিশ্চিত আপনাকে আনন্দ দেবে। ভাল�ো লাগবে। মন
একটা সদর্থক ভাবনায় চালিত হবে। আপাতত আজ
এইটুকু। পরেরবার আবার কয়েকটি ভাল�ো ছবির কথা
বলতে নিশ্চিত আসব, উত্তম কুমারকে নিয়ে, উত্তম
কুমারের সাথে।
তিনি উত্তম, আজও উত্তম এবং উত্তম...
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রবির আল�োয়

রবীন্দ্রনাথ,

আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না...

সু জিত কাহালী

যত

বয়স বাড়ছে রবি ঠাকুরকে নিয়ে আমার জানা
ফুর�োচ্ছে না। ধন্দ বাড়ছে আসলে রবি ঠাকুর কে? উনি
কি বাল্মীকির মত অক্ষর শিল্পী না দ্রোণাচার্যের মত
ঋষিপ্রতিম শিক্ষাচার্য ? পরিবেশবিদ না মানব সম্পদ
বিজ্ঞানী ? ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা দার্শনিক না নব্য উপনিষদ
রচয়িতা? বিশ্বের শ্রেষ্ট সু রকার না কলা শিল্পী? আধু নিক
বাংলা ভাষার জনক? ইত্যাদি ইত্যাদি....
যদিও রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখে গেছেন, “শিক্ষা সংস্কার
এবং পল্লীজীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ।’’
অবশ্য পৃ থিবীর প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবানদের সম্বন্ধেই একই কথা খাটে
যে ওনাদের প্রতিভার আল�ো একটি বিষয়কে বিশেষভাবে সমুজ্জ্বল করলেও
অপরাপর অনেক বিষয়কেও তা অল্প বিস্তর উদ্ভাসিত করে ত�োলে। রবীন্দ্রনাথের
প্রতিভাও সাহিত্যের সীমা অতিক্রম করে আরও নানা ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়ে
তাদের উদ্ভাসিত করেছে। এখনও রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ জীবনবীক্ষার অনু সন্ধান
করতে পারিনি অসীমতার জন্য।
এই রবীন্দ্রবিশ্বে যে বিন্দু থেকেই যাত্রা শুরু করি না কেন,অন্তহীন পথ পেরিয়ে
এসেও ফিরে আসি একই বিন্দুতে। ষাট বছর আগে প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী হেনরি
মিলার মন্তব্য করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববাসী বুঝে উঠতে পারেনি।
ভবিষ্যতের মানু ষের কবিকে সম্যক বুঝে উঠতে আরও পঞ্চাশ বছর লাগবে।
তাঁর কিছু গান, কবিতা, নৃ ত্যনাট্য নিয়ে যে রবীন্দ্রনাথের আদল খুব প্রচলিত,
এর বাইরে অর্থাৎ কর্ম জগতের চিন্তা, সত্য দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের ছবি,তাঁর জীবন
দর্শনের প্রসঙ্গ আমাদের বেশির ভাগ মানু ষেরই জানা নেই। অধিকাংশ মানু ষ তাঁর
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অধিকাংশ লেখা পাঠই করেনি। কি অদ্ভু তভাবে ওনার
নিজের কথা নিজের গানেই যেন পাই :
‘‘ আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে ত�োমায় চেনা।।’’
কতজনম-মরণেতে ত�োমারি ওই চরণেতে আপনা
কে যে দেব, তবু বাড়বে দেনা ॥
আমারে যে নামতে হবে ঘাটে ঘাটে, বারে বারে এই
ভুবনের প্রাণের হাটে...’’
এবার কবির উৎস মূ লে সু লুক সন্ধান করা যাক।
সকলেরই জানা আছে যে বিশ্বের নব নব সু উচ্চ
চিন্তাধারার জগতের প্রতি ঠাকুর পরিবারের
বহিঃজানালাগুলি ছিল উন্মুক্ত রবি জন্মের বহু পূ র্ব
থেকেই। সরস্বতী ও লক্ষী এই দু ই সাঁক�োর জ�োড়
ছিল জ�োড়াসাঁক�ো ঠাকুরবাড়ি। এ বাড়ি গড়েছিলেন
নীলমণি ঠাকুর, যাঁর নাতি হলেন লক্ষীর বরপুত্র প্রিন্স
দ্বারকানাথ। আবার দ্বারকানাথের নাতি, সরস্বতীর
বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ। লক্ষী ও সরস্বতীর কৃপাধন্য এই
বাড়ির উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর ভিড়ে এঁদের সঙ্গেই
রয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ,
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গগণেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ,
স্বর্ণকুমারী, ইন্দিরাদেবী, আরও কতজন। এক ডাকে
যাঁদের চেনেন দেশের তামাম শিক্ষিত মানু ষ। বাংলা
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দেশের সমাজ সংস্কারে, সংষ্কৃতি চর্চায় একেবারে
সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে ঠাকুরবাড়ির ল�োকেরা।
নতুন বার্তা নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজের গ�োড়া পত্তন হল
এই বাড়ির আঙিনায়। জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার বাহন
তত্ত্বব�োধিনী পত্রিকা ও তত্ত্বব�োধিনী সভার আসল
ঠিকানাও এই বাড়ি। বিদেশি নাটকের বাংলা
রূপান্তর এবং দেশী নাটকের পালাবদলও এই
বাড়ির নাট্যকারদের হাত ধরে। আঁকা ছবির জগতে
দেশিয়করণ—এই বাড়ির শিল্পীর তুলির টানে। রবীন্দ্র
সংগীতের কথা ত�ো ছেড়েই দিলাম। ম�োট প্রায়
আড়াই হাজার গান সমৃ দ্ধ রবীন্দ্রসংগীত স্বদেশ ও
প্রবাসের আপামর বাঙালীদের সু খ দু ঃখের শান্তির
বাণী। এ ঠাকুর বাড়ি থেকে বের�োন�ো মিছিলেই
শুরু হয়েছিল হিন্দু মুসলমান দু ই সম্প্রদায়ের মধ্যে
রাখিবন্ধন, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অভিনব প্রতিবাদ।
কাজেই শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ এক উদার
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার মধ্যে মানু ষ।
এর উপরে কিশ�োর বয়স থেকেই তাঁর বিদেশ
ভ্রমণের (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ম�োট বার�ো বার
বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছিলেন) মধ্য দিয়ে তিনি সাহিত্য,
দর্শন, বিজ্ঞান এবং সঙ্গীতের বিভিন্ন শাখায় উন্নত
দেশগুল�োর মননশীল মানু ষদের সাথে পরিচয়ের
সু য�োগ পেয়েছিলেন। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ
থেকে তিনি পেয়েছিলেন উপনিষদের ভাবনাকে
জীবনের ভিত্তি রূপে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে
ঘটেছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ও সমম্বয়।
জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ক�ৌতুহল ছিল রবীন্দ্র চরিত্রের
অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ক�ৌতুহল নিবৃ ত্তির জন্য তিনি
য�ৌবনকাল থেকেই যখন যে দেশে যেতেন, তখনই
সেখানকার বিভিন্ন জ্ঞান শাখার পারদর্শী ও পণ্ডিত
ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করে নানা বিষয়ে আল�োচনা
করা তাঁর ভ্রমন নির্ঘন্টের অন্যতম বিষয় ছিল।
বিদেশে ওনার সমসাময়িক বিভিন্ন শাখার বিখ্যাত
মানু ষদের সাথে সাক্ষাৎকারের তালিকা নেহাৎ কম
নয় যেমন অরিঁ বের্গসঁ, আলবার্ট আইনস্টাইন, রবার্ট
ফ্রস্ট, টমাস মান, জর্জ বার্নার্ড শ, এইচ জি ওয়েলস,
র�োম্যাঁ র�োলাঁ প্রমুখ। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে
বিশ্বের সমস্ত স�ৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতার মহা সম্মিলন
ঘটেছিল। তিনি আশ্চর্য রকমের চলমান ছিলেন।
তাঁর নিজের ভাষাতেই— ‘সারাজীবন একটা মতের
অনু বর্তন করে চলাটা স্বধর্মের পরিচায়ক নয়।’
আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার উত্তরকালে
রবীন্দ্রনাথের চিন্তার জগতে ব্যাপক পরিবর্তন
ঘটেছিল। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের
স্বীয় স্বীয় দর্শনে ছিল সমুদ্র আসমানের ব্যবধান—
রবীন্দ্রনাথের দর্শন ছিল বিশ্ব- মানবিক ধারণায়
সম্পৃক্ত আর আইনস্টাইনের আস্থা ছিল বস্তুবাদী তথা
কার্যকারণবাদী দর্শনে।
আসলে এই চলমান মানু ষটিকে, কবিকে, সৃ জন
শিল্পীকে, পিতৃদেবকে যেমন জানতেন, কবি পুত্র
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছিলেন, ‘সবচেয়ে আমার
আশ্চর্য লেগেছিল তাঁর অদ্ভু ত প্রাণশক্তি। তিনি যেন
প্রতিদিনই বেড়ে উঠেছেন, পরিণত হয়েছেন। সাহিত্য
প্রকরণের কয়েকটি দূ রূহ নিরীক্ষা শেষ জীবনেই
সম্পন্ন করেন—যখন নতুন পথ চলার সাহস মানু ষ
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হারিয়ে ফেলে।’
যদিও শেষ প্রহরের আল�োয় রবীন্দ্রনাথকে বিচার
করা সহজ নয়। তবে পূ র্ণ রবিকে পেতেই তাঁর
অন্তপর্ব গবেষণা জরুরি। শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রগবেষক এবং
এই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ট কবি শঙ্খ ঘ�োষ লেখেন,
‘‘নিস্তব্ধ নিরুত্তর সন্ধ্যায় দিবসের শেষ সূ র্য ডুবে
যাচ্ছে, সে কি তাহলে শেষ পর্যন্ত এক সংশয় বুকে
নিয়ে গেল? তার মানে রবীন্দ্রনাথের উপান্ত্য উচ্চারণ
কি সংশয়ে ছিল? এ কি নিছক অজ্ঞাতবাদী পরিণাম?
রবি কথায়, ‘‘এবার আমার জীবনে নূ তন পর্যায়
আরম্ভ হল। একে বলা যেতে পারে শেষ অধ্যায়।
এই পরিশিষ্ট ভাগে সমস্ত জীবনের তাৎপর্যকে যদি
সংহত করে সু স্পষ্ট করে না তুলতে পারি, তা হলে
অসম্পূর্ণতার ভিতর দিয়ে বিদায় নিতে হবে। আমার
বীণায় অনেক বেশি তার—সব তারে নিখুঁত সু র
মেলান�ো বড় কঠিন। আমার জীবনে সব চেয়ে কঠিন
সমস্যা আমার কবিপ্রকৃতি। হৃদয়ের সব অনু ভূতির
দাবিই আমাকে মানতে হল—ক�োনটাকে ক্ষীণ করলে
আমার এই হাজার সু রের গানের আসর সম্পূর্ণ জমে
না। অথচ নানা অনু ভূতিকে নিয়ে যাদের ব্যবহার,
জীবনের পথে স�োজা রণ হাঁকিয়ে চলা তাদের পক্ষে
একটুও সহজ নয়—এ যেন এক্কাগাড়িতে দশটা
বাহন জুতে চালান�ো। তার সবগুল�োই যদি ঘ�োড়া
হত তা হলেও একরকম করে সারথ্য করা যেতে
পারত। মুশকিল এই, এর ক�োনটা উট, ক�োনটা
হাতি, ক�োনটা ঘ�োড়া, আবার ক�োন�োটা ধ�োবার বাড়ির
গাধা—ময়লা কাপড়ের বাহক। এদের সকলকে এক

রাশে বাগিয়ে এক চালে চালাতে এমন মল্ল কজন
আছে। কিন্তু আমি যদি নিছক কবি হতুম তা হলে
এজন্যে মনে ভাবনাও থাকত না, এমন—কি, যখন
ঘাড়ভাঙা গর্তর অভিমুখে বাহনগুল�ো চার পা তুলে
ছু টত তখনও অট্টহাস্য করতে পারতুম—এমন সকল
মরিয়া কবি সংসারে মাঝে মাঝে দেখা যায় তারা
স্পর্ধার সঙ্গে বলতে পারে, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়:।
কিন্তু আমার স্বধর্ম কি তা নিয়ে বিতর্ক আর ঘুচল
না। এটুকু প্রতিদিনই বুঝতে পারি কবিধর্ম আমার
একমাত্র ধর্ম নয়—রসব�োধ এবং সেই রসকে
রসাত্মক বাক্যে প্রকাশ করেই আমার খালাস নয়।
অস্তিত্বের নানা বিভাগেই আমার জবাবদিহি—সব
হিসাবকে একটা চরম অঙ্কে মেলাব কী করে। যদি
না মেলাতে পারি তা হলে সমস্যা অত্যন্ত কঠিন
বলে তা পরীক্ষক আমাকে পার করে দেবেন না—
জীবনের পরীক্ষায় ত�ো হাল আমলের বিশ্ববিদ্যালয়ের
সাহায্য পাওয়া যায় না। আমার আপনার মধ্যে এই
নানা বিরুদ্ধতার বিষম দ�ৌরাত্ম্য আছে বলেই আমার
ভিতরে মুক্তির জন্যে এমন নিরন্তর এবং এমন প্রবল
কান্না।’’
(১ বৈশাখ ১৩৩৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
এই আমার রবীন্দ্রনাথ। আমার নিজের মত�ো করে,
নিজের অনু ভবে ধরা দেন যিনি, তিনি-ই আমার
রবীন্দ্রনাথ। যিনি আমার সকল কাজের কাজি। যিনি
আমার চালিকাশক্তি।
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র�োজ।

তারই নাম র�োজ। কল সেন্টারে কর্মরত
২৬-২৭ বছরের একটি সাধারণ মেয়ে। যেমন চেহারা
তেমনই পারফর্মেন্স! মাত্র বছর খানেকের চাকরি
জীবনেই পর-পর কয়েক মাসের ‘এমপ্লয়ই অফ দ্য
মান্থ’-এর শির�োপা তার মাথায়। দিব্য চলছিল ঘরপরিবার ফেলে আসা মেয়েটির জীবন। আচমকাই এক
দু পুরে পালটে গেল পুর�ো ছবি। একটি অস্বাভাবিক
দীর্ঘ কল অ্যাটেন্ড করার পর হঠাৎই হাসি-খুসি মেয়েটি
আতঙ্ক আর ক্ষোভে কেমন উদভ্রান্ত হয়ে অফিস থেকে
বেরিয়ে চলে যায়। আর ফেরে না। খ�োঁজ খ�োঁজ! সবাই
চমকে যায় যখন তার বাড়িওয়ালা তার অস্তিত্বকে
অস্বীকার করেন। এরপর আসে সব থেকে বড় ধাক্কা।
র�োজের বাড়ি পৌঁছে তার বাবা-মায়ের মুখে জানা যায়
র�োজ নাকি আজ শুধু অতীত! ৮ বছর আগেই সে মারা
গেছে। অথচ তার বাড়ির দেওয়ালে টাঙান�ো ছবি ও

অফিসের আই কার্ডের ছবি যে হুবহু এক। তা হলে?
বেস্ট পারফর্মার, সু ন্দরী, মিশুকে মায়াটি কি শুধু ই
সবার হ্যালু সিনেশন? নাকি লু কিয়ে আছে ক�োনও গভীর
রহস্য? আজও এর উত্তর পাওয়া যায়নি। ২০০৫ সালে
ঘটা গুরগাঁও-এর স্যাফ্রন বিপিও-র এই চাঞ্চল্যকর
ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ বছর মুক্তি পেতে চলেছে
হিন্দি ছবি ‘র�োজিঃ দ্য স্যাফ্রন চ্যাপ্টার’। কেন্দ্র চরিত্রে
অভিনয় করে বলিউডে পা রাখতে চলেছেন টেলিভিশন
জগতের পরিচিত অভিনেত্রী শ্বেতা তেওয়ারির সু কন্যা
পলক তেওয়ারি। অন্যান্য চরিত্রে দেখা যাবে মল্লিকা
শেরাওয়াত, বিবেক ওবেরয় ও আরবাজ খানকে।
ছবিটির পরিচালনা করেছেন বিশাল রঞ্জন মিশ্রা এবং
প্রয�োজনায় য�ৌথভাবে আছে বিবেক ওবেরয়ের ওবেরয়
মেগা এন্টারটেনমেন্ট এবং মন্দিরা এন্টারটেনমেন্ট।
এখন শুধু ই অপেক্ষা, এক রহস্য উন্মোচনের।
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সেরার সেরা

বুড়িমা’র হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা, বুড়িমা,

সুভাসিনী মিস্ত্রী

সবজি বিক্রির টাকায় গড়া মানবতার হাসপাতাল। যেখানে গরীবের ফ্রি চিকিৎসা হয়

১৯ কাঠা

জায়গা নিয়ে গড়ে ত�োলা হয়েছে ৪৫
শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল। ২০ জন চিকিৎসক। এর মধ্যে
৪ জন বেতনভুগি। বাকিরা বিনে পয়সায় কাজ করেন।
রয়েছে ৩২ জন নার্স। এই হাসপাতাল থেকে চিকিৎসায়
গরীব র�োগীদের এক টাকাও লাগে না। বিনা পয়সায়
দেওয়া হয় ওষু ধও।
১০ শয্যার আইসিসিইউ, ভেন্টিলেশন। আউটড�োর
ছাড়াও মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, আই, ইএনটি,
ইউর�োলজি, পেডিয়াট্রিক, ইউর�োলজি-সহ একাধিক
বিভাগ চলে এখানে। অস্ত্রোপচার হয়, রয়েছে সব রকম
পরীক্ষা ব্যবস্থা। এই হাসপাতালের নাম ‘হিউম্যানিটি
হসপিটাল। তবে ল�োকমুখে পরিচিতি ‘বুড়িমার
হাসপাতাল’ নামেই।
কিন্তু কে এই বুড়িমা? যিনি কলকাতার নামি-দামি
হাসপাতালগুল�োর দিকে প্রশ্নটা ছু ঁড়ে দিতে পারেন,
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‘আমি পারলে আপনারা পারবেন না কেন?’
৭৩ বছরের বৃ দ্ধা। সু ভাসিনী মিস্ত্রি। তাঁর দিনমজুর
স্বামী সাধনের চিকিৎসা করাতে পারেননি। সরকারি
হাসপাতালে শয্যা মেলেনি। বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি
করান�োর সামর্থ্য ছিল না।
বিনা চিকিৎসায় সাধন মিস্ত্রি যখন মারা যান, ছিল না
ক�োন টাকা-পয়সাও। ছিল চারটি ছ�োট ছেলেমেয়ে।
সু ভাসিনী অক্ষর জ্ঞানহীন। ল�োকের বাড়ি কাজ করা
দিয়ে ওঁর যু দ্ধ শুরু। বাদ দেওয়া খাবার খেয়ে জীবন
চালাতেন। বাচ্চাদের নিয়ে ধাপার মাঠে ময়লা ঘেঁটে
কয়লা তুলে বিক্রি করতেন। সবশেষে চ�ৌভাগা থেকে
ভ�োর তিনটায় ঠেলাগাড়িতে কয়লা তুলে বাচ্চা ক�োলে
নিয়ে বাজারে বিক্রি করতেন। বাকি ছেলেমেয়েদের
রেখেছিলেন অনাথ আশ্রমে। বিশ বছর আগেও সু ভাসিনী
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মিস্ত্রীকে এলাকার মানু ষ চিনতেন ‘সবজি মাসি’ বলে। তিনি
এখন হাসপুকুরের ‘হাসপাতাল দিদিমা’! কী ভাবে হল�ো?
অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চিকিৎসক, সরশুনার বাসিন্দা ডাঃ
রঘুপতি চট্টোপাধ্যায় বলছিলেন, ‘প্রথম সেদিন এলাকার
ল�োকদের ডেকে বললেন, হাসপাতাল করবেন। আমরা কেউ
বিশ্বাস করিনি। কিন্তু যে দিন দেখলাম, ওঁর ধানি জমিতে
ক�োমর জল ঠেলে মাথায় করে মাটি নিয়ে ফেলছেন। নিজে
নিজেই, তখন আমরা ভাবতে শুরু করলাম কিছু একটা
করবেন উনি। সবার কাছে গেলেন সবজি মাসি। তখন
আশপাশের মানু ষ, গ্রাম প্রধান সবাই একসঙ্গে তৈরি করলেন
ট্রাস্ট। সেচ্ছাসেবী বাহিনী তৈরি হল�ো। সবাই সাহায্য করতে
শুরু করল। যার যার মত�ো করে টাকা দিল। সেটা নব্বই
দশকের শুরুর দিকের কথা। প্রথমে তৈরি করা হয় আটচালা
ঘর। পরে এই ভবন-বাড়ি। এখন আটপ�ৌরে শাড়ির
ঘ�োমটাটা মাথায় টেনে বুড়িমা ঘুরে বেড়ান হাসপাতালের
প্রতি কক্ষে, র�োগীদের কাছে। ফ�োকলা দাঁতে হেসে বলেন,
সবাই বলেছিল, মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু যে কাছের
ল�োকটাকে হারিয়েছে সে-ই জ্বালাটা জানে। জিদ ছিল, যেন
আমার স্বামীর মত�ো কাউকে মরতে না-হয়। ভাল কাজে
ঠিক ল�োক আর টাকা জুটে যায়।
কী ভাবে কম খরচে মানু ষের কাছে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে
দেওয়া যায় তা পরীক্ষা করে দেখতে কলকাতা আধু নিককর্পোরেট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন
এই বৃ দ্ধা। তাঁর দাবী, ‘ইচ্ছে থাকলে উপায় যে হয় তা
আমি ওদের দেখাতে চাই। মানু ষের পাশে দাঁড়ালে আশীর্বাদ
পাবেন।
ঠাকুরপুকুর বাজার লাগ�োয়া হাসপুকুরে হাসপাতাল, বুড়িমার
হাসপাতালে না-গেলে ব�োঝাই যেত না কীসের জ�োরে তিনি
এইভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন কর্পোরেট হাসপাতালকে!
হ্যাঁ। সবজি বিক্রি করেই গড়েছেন ‘হিউম্যানিটি হসপিটাল’,
বাংলার দরিদ্রের মা পদ্মশ্রী সু ভাষিণী
পার্ক সার্কাস সেতুর নিচে একদিন সবজি বিক্রি করতেন।
চার শিশু সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিতে এই ব্যবসায়
নেমেছিলেন সু ভাষিণী। অসহায় অবস্থায় চ�োখের সামনে
সেই স্বামীকে মারা যেতে দেখেছেন। মাত্র ২৩ বছর বয়সে
চারটি শিশু সন্তানের ভার এসে পড়েছিল। কিন্তু প্রতিকূলতা
তাকে থামাতে পারেনি। অভাব ও অনটনে কেটেছে
জীবনের বেশিরভাগ সময়। কিন্তু যে দারিদ্র্য তাঁর স্বামীর
জীবন কেড়ে নিয়েছিল সেই দারিদ্রের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই
থামেনি ক�োনওদিন। ছ�োট খাট�ো টুকিটাকি কাজ করে সন্তান
প্রতিপালনের সঙ্গে যা পেরেছেন সঞ্চয় করেছেন। পরে
নেমেছেন সবজি ব্যবসায়। কিছু টা স্বচ্ছন্দের মুখ দেখেছেন
সবজি ব্যবসা করে। কিন্তু বিলাসিতা করেননি কখনও।
সন্তানদের মানু ষ করেছেন বড় করার স্বপ্ন দেখে। অন্যদিকে
নিজের স্বপ্ন সফল করতে আরও কঠ�োর সংগ্ৰাম করছেন।
সন্তানদের মধ্যে একজন ডাক্তারি পাস করতেই নিজের
এতদিনের সঞ্চয়ের ওপর ভর করে ঝাঁপ দিয়েছেন
হাসপাতাল গড়তে। একদিন চিকিত্সার অভাবে তাঁর
সবচেয়ে আপনজনকে হারিয়েছিলেন। তাই হাসপাতাল শুরু
হতেই দরিদ্রের জন্য বিনা পয়সার চিকিত্সা ব্যবস্থা খুলে
দিয়েছেন। তাঁর এই অনন্য কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত
সরকার তাঁকে দিয়েছে পদ্মশ্রী সম্মান।
তিনি জানান, ‘‘আমার কাজ শেষ হয়েছে। এবার আরও
বেশি কর্মী নিয়ে হাসপাতালে ২৪ ঘন্টা পরিষেবা দিতে হবে।

ক�োনও একদিন সেই কাজ শেষ হবে। আশা করি সরকার
সেই কাজ শেষ করবে।’’
১৯৯৩ সালের সেই ছ�োট্ট কুঁড়ে ঘরটি আজ আয়তন ও
খ্যাতিতে অনেক বড়। তিন একর জমির উপর গড়ে উঠেছে
সু ভাষিণীর স্বপ্নের সেই হাসপাতাল। অজয়ের ডাক্তার বন্ধুরাও
য�োগ দিয়েছেন বিনা পারিশ্রমিকে গরিবদের চিকিত্সা সেবা
দেওয়ার কাজে। প্রথম দিনে বিনা খরচে তারা চিকিত্সা
সেবা দেন ২৫২ জন মানু ষকে। বাংলায় এখন আজকের
পরিপূ র্ণা সু ভাষিণী দেবী সকলের কাছে পরিচিত গরিবের মা।
Humanity Hospital
Hanspukur-Kalagachia Road, Hanspukur,
Thakurpukur, Bardhanpalli, Joka, Kolkata, West
Bengal 700104, India.
Hours: Open 24 hours
Phone: 033 2467 0639
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৮ থেকে ৮০ সবার মুখে হাসি

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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