একটি
জুলাই, ২০২০

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

একটি পরিপূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা

কর�োনা ভাইরাস

Heart
র�োগীদের জরুরি সতর্কতা

চল�ো যাই, যাই চল�ো যুদ্ধে, কর�োনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে...
থাকছে বাঁচার মহামন্ত্র।
সঠিক ঘুম, আয়ু বাড়ায়

n

‘চিনি’কে চিনু ন

n

শত বসন্তে হেমন্ত

n

গায়ক ও সংগীত পরিচালক উত্তমকুমার
জুলাই, ২০২০

n

০১

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

জাতীয় চিকিৎসক দিবসে

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র,
পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, জগদ্বিখ্যাত চিকিৎসক, ভারতরত্ন

বিধানচন্দ্র রায়-এর
১৩৮ জন্মবার্ষিকী ও ৫২ মৃত্যুবার্ষিকীতে
সশ্রদ্ধ প্রণাম...

জুলাই, ২০২০

n

০১
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সম্পাদকের বৈঠক

আর কিছু কর�োনা ভাই,
কর�োনাভাইরাস...

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

চীনের উহান দিয়ে শুরু, সেই গত ডিসেম্বর ২০১৯-এ। তারপর জল গড়িয়ে গেছে কত!

ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃ থিবীতে। শুধু ছড়িয়ে পরাই নয়, আতঙ্কের পারদও চরচর করে বাড়ছে।
নতুন এক কর�োনাভাইরাসের (novel coronavirus) দাপট। দিন দিন আক্রান্তের সংখ্যা
বেড়েই চলেছে। এক দশক আগে সার্স (severe acute respiratory syndrome)-এর
কারণে পৃ থিবীতে ৮০০ ল�োকের মৃ ত্যু, আক্রান্ত হয়েছিল ৮ হাজারের বেশি। আর একটি
ভাইরাসজনিত র�োগ মার্স (Middle East respiratory syndrome)-এ মৃ ত্যু হার অনেক
বেশি ছিল, কিন্তু এত ভয় আমাদের ছিল না। এই ভাইরাসের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে, এই
ভাইরাসের ইনফেকশনে ৫০ শতাংশ মানু ষের ক�োনও সিম্পটমই প্রকাশ পায় না।
অপরিচিত এই নতুন ভাইরাসটি দিয়ে সৃ ষ্ট নিউম�োনিয়া দু নিয়াজ�োড়া মহামারীর দিকে ঠেলে
দিয়েছে। কর�োনাভাইরাস সংক্রমণের প্রধান লক্ষণ হল জ্বর, কাশি এবং শ্বাসকষ্ট। কিন্তু এর
পরিণামে নিউম�োনিয়া, অরগ্যান ফেলিওর (organ failure) বা দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ বিকল
হয়ে যাওয়া এবং মৃ ত্যু হতে পারে। এখন সবাইকে সচেতন থাকতেই হবে। নির্বোধের মত
ছেলে মানু ষী করার অর্থ শুধু নিজেকেই নয়, সবাইকে মৃ ত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া।

ক�োভিড-১৯, এই কর�োনাভাইরাসটি ভয়াবহ গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। ক�োনও ভ�ৌগলিক
সীমায় এ আঁটকে থাকছে না। এটি প্রতির�োধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা
অত্যন্ত জরুরি। শিশুদের উপর এই ভাইরাসের প্রভাব বা এতে কতজন আক্রান্ত হতে পারে,
সে সম্পর্কে আমরা বেশ কিছু জেনেছি। সারা পৃ থিবীতে এই মুহূর্তে ১ ক�োটি ২০ লক্ষ মানু ষ
আক্রান্ত। আমাদের দেশও খুব একটা পিছিয়ে নেই। যদিও সু স্থ হয়েছেন প্রচুর মানু ষ। মৃ ত্যু
হারও যে বেশি, তা বলা যাবে না। নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও প্রতির�োধই এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূ র্ণ
বলে মনে হয়।
ব্যক্তিগত উদ্যোগেই নিজেকে প্রতির�োধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করুন। সার্জিক্যাল বা N95 গ্রেডের বা 3M মাস্ক
ব্যবহার করতে পারলেই ভাল�ো।
n বাইরের থেকে এসে বাড়ির কিছু ধরার আগে ভাল�ো করে হ্যান্ডওয়াশ কিংবা স্যানিটাইজার
দিয়ে ২০ সেকেন্ড হাত ধু য়ে ফেলু ন। বাড়িতে থাকলেও কিছু ক্ষণ পর পর, কিছু কাজ করার
পর এবং খাবারের আগে অবশ্যই হাত ধু য়ে নেবেন।
n ঠাণ্ডা লাগলে, কাশি হলে, ক্রমাগত হাঁচি এলে, প্রচণ্ড জ্বর, মাথাব্যথা করলে দেরি না করে
হাসপাতালে ডাক্তারের কাছে চলে যান।
n শ্বাসকষ্ট, কাশি ও হাঁচি হচ্ছে এমন ব্যক্তির সঙ্গে দূ রত্ব বজায় রাখুন।
n মাংস ও ডিম রান্না করার সময়ে অনেকক্ষণ ধরে ফুটিয়ে নিয়ে তারপর খান।
n আপনার শরীরে যদি জ্বর জ্বর ভাব দেখা দেয় বা নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়, তাহলে নিজের হাঁচি ও
কাশি পেলে মুখ ঢেকে নিন। এতে আপনার পাশের ব্যক্তিও সু রক্ষিত থাকবে।
n যেক�োনও প্রকার ঠাণ্ডা পানীয়, আইস ক্রিম, ক
ু লফি, মিল্কশেক, দু ধের মিষ্টি খাওয়ার আগে
দেখে নেবেন তা ৪৮ ঘণ্টা আগের কিনা। ৪৮ ঘণ্টা বা তার বেশি সময়ের আগে বানান�ো হলে
তা খাবেন না।
এগুল�ো মানলে আপনি খানিক নিশ্চিন্ত হতে পারবেন। আর যাই-ই হ�োক, ক�োভিড ১৯
আপনাকে গ্রাস করতে পারবে না।
এবার পত্রিকা নিয়ে দু চার কথা।
গত বছর ১ জুলাই পত্রিকার প্রথম প্রস্তুতি সংখ্যা প্রকাশ হয়। ডাক্তারবাবু উত্তমকুমার
চট্টোপাধ্যায়। তারপর আপনাদের প্রশ্রয়ে, ভাল�োবাসায় পর পর সংখ্যা প্রকাশ পাচ্ছিল। বাধ
সাধল ক�োভিড ১৯। আমরা দু একটি সংখ্যা প্রকাশ করতে পারলাম না। তাই আবার সেই ১
জুলাই ফিরে এলাম। তুলনায় একটু ছ�োট করে আবার প্রকাশ পাচ্ছে আজকের পরিপূ র্ণা।
এবার থেকে প্রতি মাসের ১ তারিখেই প্রকাশ পাবে আজকের পরিপূ র্ণা। আপনারা পড়ুন। ভাল�ো
লাগলে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিন। ‘আজকের পরিপূ র্ণা’র ফেসবুক পেজে গিয়ে লাইক ও শেয়ার
করুন। পত্রিকায় ছাপা বিষয়ের উপর মতামত দিন। ভাল�ো লাগলে জানান। খারাপ লাগলে
সমাল�োচনা করুন।
n

ক�োভিড-১৯, এই
কর�োনাভাইরাসটি ভয়াবহ
গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।
ক�োনও ভ�ৌগলিক সীমায়
এ আঁটকে থাকছে না।
এটি প্রতির�োধ করার
জন্য প্রয়োজনীয় সকল
ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত
জরুরি। শিশুদের উপর
এই ভাইরাসের প্রভাব বা
এতে কতজন আক্রান্ত
হতে পারে, সে সম্পর্কে
আমরা বেশ কিছু
জেনেছি। সারা পৃথিবীতে
এই মুহূর্তে ১ ক�োটি ২০
লক্ষ মানু ষ আক্রান্ত।

জুলাই, ২০২০

n

০৩

যে যেখানে দাঁড়িয়ে
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

প্রথম কথা

জুলাই, ২০২০

কর�োনাভাইরাস

Heart
র�োগীদের জরুরি সতর্কতা

ফুড ক�োর্ট

ভিটামিন

C

১২

সমৃদ্ধ খাবার

০৬
১৬

লাইফ স্টাইল

জুলাই, ২০২০

n

০৪

যে যেখানে দাঁড়িয়ে
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

অন্যকথা

১৮

বিশেষ রচনা

১৮

‘চিনি’কে
চিনুন
গায়ক ও সু রকার উত্তমকুমার
মন নিয়ে

৩০

অবসাদই
কি কেড়ে
নিল
সু শান্তকে

সম্পাদকের বৈঠক
গেরস্থালি

কর�োনা থেকে বাঁচতে কী কী উপায়ে ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখবেন? ২০
বই পাড়া

শক্তি রুপেণ সংস্থিতা
টাচ আপ

বর্ষায় ত্বকের যত্ন
আর�োগ্য

কর�োনা ভাইরাস
রবির আল�োয়

যু দ্ধজ্বর কর�োনায় আক্রান্ত মানু ষ ও রবীন্দ্রনাথ
কথা ও কাহিনি

শেষ চুম্বন -- অরুণ কুমার দাস

নস্টালজিয়া

৩৫

ছন্দের বারান্দায়

কমলেন্দু সরকার ও রবীন চক্রবর্তী
আয়ু র্বেদা

২১

২৭

২৮

৩৯

৪০

৪৩

কর�োনা প্রতির�োধী ওষু ধ 

৪৪

জানেন কী

৪৬

ভাগ্য নিয়ে

শতবসন্তে হেমন্ত
মুখ�োপাধ্যায় ও আমার
ভাল�ো লাগা গান

৩

ডঃ মিথু ন শাস্ত্রী

৪৮

সংস্কৃতি

৪৯

সিলভার স্ক্রিন

তাপস পালের ছবি ভাস্কর মুখ�োপাধ্যায়
সেরার সেরা

পণ্ডিত সু জিত সাহা
সমীর চট্টোপাধ্যায়
ডিজাইন: স�ৌরভ ঘ�োষ
সম্পাদক:

৫০

৫২

প্রথম কথা

কর�োনাভাইরাস

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

Heart

র�োগীদের জরুরি সতর্কতা

ডিসেম্বর মাসের শেষ থেকে মার্চ মাসের শেষ। এই তিনমাসে কত কিছু র বদল ঘটল
বিশ্বজুড়ে, কর�োনার স�ৌজন্যে। এখন ত�ো মহামারি। একে প্রতিহত করতে না পারলে
গ�োটা পৃথিবীটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। অনেক বেশি ঝুঁকিতে আছে হৃদর�োগীরা। এই বিষয়
নিয়ে সরাসরি হাজির শহরের বিশিষ্ট হৃদর�োগ চিকিৎসক, অধ্যাপক, বেঙ্গল চেম্বার অফ
কমার্সের স্বাস্থ্য বিভাগের চেয়ারপার্সন ডাঃ রবীন চক্রবর্তী’র কাছে। তিনি বুঝিয়ে দিলেন
সব। পরামর্শ দিলেন ভাল�ো থাকার। প্রতিবেদক, আমি সমীর চট্টোপাধ্যায়
জুলাই, ২০২০

n

০৬

প্রথম কথা
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

সময়ের

সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিশ্বব্যাপী
ছড়িয়ে পড়েছে কর�োনা ভাইরাস। চীন থেকে
বিশ্বের প্রায় ২০২টি দেশ আক্রান্ত। ইতিমধ্যে
আমাদের দেশ, ভারত ত�ো বটেই পৃ থিবীর
প্রায় সব দেশের সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক
মিডিয়া সকলেই স্পেস ভরাচ্ছেন কর�োনা
দিয়েই। স�োশ্যাল মিডিয়ায় এখন কেবল
কর�োনা চর্চা। মাঝে মাঝে দু ’একটা গান, গল্প
ও কবিতা পাঠ, নিজেদের সামাজিক গ্রহণ
য�োগ্যতার অস্তিত্ব প্রমান, সঙ্গে শাড়ির বিজ্ঞাপন
ও মেকওভার। কিন্তু সবটাই কর�োনা খবর।
কিছু ক্ষেত্রে থাকছে কয়েকটি সাধারণ টিপস।

ভাইরাসটি হৃদর�োগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের
আক্রমণাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে
পারে।গবেষণায় এও উঠে এসেছে যে, বয়স্ক
ব্যক্তিরা দ্রুত এই ভাইরাসের কবলে পড়েন।
এরই ধারাবাহিকতায় যারা হার্টের সমস্যায়
ভুগছেন তাদের অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন
করতেই হবে।

হার্টের র�োগীদের অতিরিক্ত যত্ন

এখনও অবধি, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকরা
বলছেন যে, ক�োভিড-১৯-এর সময় হার্টের
র�োগীদের অতিরিক্ত যত্ন নেওয়া উচিত।

হার্টের অসুখ এবং
কর�োনা ভাইরাস
সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল
অ্যান্ড প্রিভেনশন (CDC)-এর
মতে, যাদের অসু স্থ হওয়ার ঝুঁকি
বেশি থাকে, যেমন, ৬০ বছর
বয়সের চেয়ে বেশি বয়স্ক অর্থাৎ
৮০ বছর বয়স বা তারও বেশি
বয়সী ব্যক্তিদের এবং হৃদর�োগ
ও ফুসফুসের র�োগ রয়েছে এমন
ব্যক্তিদের এই ভাইরাসে আক্রান্ত
হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।
গবেষকরা উল্লেখ করেছেন,
কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ, উচ্চ
রক্তচাপ, ডায়াবেটিস বা ক্যান্সারের
র�োগীদেরও ক�োভিড-১৯ এর
কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি।
কিন্তু যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী এই
ভাইরাস, যেভাবে ছড়াচ্ছে পৃ থিবীর জুড়ে
আতঙ্ক, নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকার আর ক�োনও
অবকাশ থাকছে না। দিন দিন বেড়ে চলেছে
আক্রান্তের সংখ্যা। বাড়ছে মৃ তের সংখ্যাও।বিশ্ব
স্বাস্থ্য সংস্থা একে মহামারি বলেছে। এই
ভাইরাস নিয়ে ইত�োমধ্যেই চলছে নানা
গবেষণা।
গবেষণা থেকে উঠে আসা তথ্য অনু সারে
এটা বলতে পারি, যে ব্যক্তি হার্টের
সমস্যায় ভুগছেন তাকে অতিরিক্ত সতর্ক
হতেই হবে। কারণ যাদের হার্টের ক�োনও
সমস্যা নেই সেইসব মানু ষের তুলনায় এই

সেই সঙ্গে ডাঃ চক্রবর্তী জানিয়েছেন যে,
ওই ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে
হবে, প্রচুর ফল এবং শাকসবজি খেতে হবে,
নিয়মিত শরীরচর্চা (বাড়ির অভ্যন্তরে) করতে
হবে এবং ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম�োতে হবে। এর
ফলে আপনার প্রতির�োধ ক্ষমতা উন্নত হবে
এবং যেক�োনও সংক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেকে
রক্ষা করতে পারবেন। আমেরিকান কলেজ
অফ কার্ডিওলজির মতে, হাসপাতালে ভর্তি
COVID-19 র�োগীদের ৪০ শতাংশের মধ্যেই
কার্ডিওভাসকুলার বা সেরিব্রোভাসকুলার র�োগ
পাওয়া গেছে।
জুলাই, ২০২০

n

০৭

প্রথম কথা
ঝঁু কি এড়াতে

ডাঃ রবীন চক্রবর্তী আমেরিকান কলেজ
অফ কার্ডিওলজির তথ্য উল্লেখ করে বলেন,
হাসপাতালে ভর্তি ক�োভিড-১৯ র�োগীদের
৪০ শতাংশের মধ্যেই কার্ডিওভাসকুলার
বা সেরিব্রোভাসকুলার র�োগ পাওয়া গেছে।
কাজেই হৃদর�োগীদের সংক্রমণ র�োধে প্রত্যেক
হৃদর�োগীকে মেনে চলতে বলছেন, আপনি
n যারা অসু স্থ রয়েছেন তাদের এড়িয়ে চলু ন।
n 
অতি প্রয়�োজন ছাড়া চ�োখ, নাক এবং মুখ
স্পর্শ করা এড়িয়ে চলু ন।
n অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান ও জল
দিয়ে ভাল�োভাবে কচলে কচলে, হাত,
আঙু লের ফাঁক, উভয় হাতের তালু ধ�োবেন।
n হাঁচি দেওয়ার সময় নাক ঢেকে রাখুন।
n কাশির সময় মুখ ঢেকে রাখুন।
n থ্রি লেয়ার মাক্স ও গ্লাভস এবং ফেস গার্ড
ব্যবহার করুন।
n যেসব জায়গায় প্রায় স্পর্শ করা হয়
সেগুল�ো থেকে ভাইরাস অপসারণের জন্য
জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করুন।
n 
হার্টের র�োগীদের সমাবেশ এবং ভ্রমণ
এড়িয়ে চলা প্রয়�োজন। পাশাপাশি হার্টের
র�োগীদের টিকা বা ভ্যাকসিন (যেমন -

n

n

নিউম�োনিয়া এবং ফ্লু) নেওয়ার ক্ষেত্রে আপ
টু ডেট থাকতে হবে।
নিয়ম মেনে দু পুর ও রাতের খাবার খেতে
হবে।
বাইরের থেকে ঘরে ঢুকে ক�োনও কিছু
স্পর্শ না করে সাবান জলে ফেনা করে
জামা কাপড় কেচে নিন। নিজেও স্নান করে
নিন।
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সতর্কবার্তা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মানে হু কর্তৃক প্রকাশিত
একটি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, যে সমস্ত
মানু ষের কার্ডিওভাস্কুলার র�োগ বা হৃদর�োগ
(CVD’s) আছে , তাদের প্রায় ১৩.২% মানু ষই
এই র�োগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন।
হৃদর�োগীরা কি সংকটে আছেন?
প্রতিবেদন অনু যায়ী ভারতে ৫৪.৫
মিলিয়ন মানু ষের CVD-এর প্রাদু র্ভাব দেখা
গিয়েছে, তাই আমাদের ঝুঁকির মাত্রা অনেক
বেশী।চিকিৎসকদেরও একটি বিষয়ে ঐক্যমত
হতে দেখা গেছে যে, ইনফ্লুয়েঞ্জা আপনার
হৃদপিণ্ডের ভীষণ ক্ষতি করে। মানবদেহ
এই সংক্রমণ দ্বারা সৃ ষ্ট প্রদাহে সাড়া দেয়।
ফলস্বরূপ, আপনার হৃদস্পন্দন অনিয়মিত হয়ে
যায়। চীনের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে

হৃদর�োগীদের যিনি
পরিচর্চা কারবেন
n

আপনি যদি হৃদর�োগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে
পরিচর্যা করেন, তাহলে নিশ্চিত করুন যে
আপনার কাছে র�োগীর চিকিৎসার জন্য
যথেষ্ট পরিমাণ ওষু ধ আছে। সেদিকে
আপনাকে বিশেষ নজর দিতে হবে। প্রায়শই
হৃদর�োগ হলে আরও বেশ কিছু র�োগের
প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। ভীষণ গুরুত্বপূ র্ণ
যে তাকে কী কী ওষু ধ দেওয়া হয়েছে, সে
সম্পর্কে আপনি অবগত থাকুন।

n

তার খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণের বিষয়টিও
নজরে রাখুন।

n

আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য একটি অন্য
পরিকল্পনা অবশ্যই রাখুন।
জুলাই, ২০২০

n

০৮

প্রথম কথা
দেখা যায় যে, CVD রুগীদের সঙ্গে র�োগঘটিত
অসু স্থতার প্রাবল্যের একটি সম্পর্ক আছে।
হৃদর�োগ আপনার শরীরের প্রতির�োধ ব্যবস্থার
(ইমিউনিটির) কার্যক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কযু ক্ত।
যেহেতু COVID-19 নিয়ন্ত্রণ করতে পারে
এমন ওষু ধের গবেষণা এখনও চলছে, তাই
এই সময় সবচেয়ে ভাল ওষু ধ, সতর্কতা
অবলম্বন করা।

হৃদর�োগ প্রতির�োধে ডাঃ রবীন
চক্রবর্তী’র স্পেশাল টিপস

বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে মানু ষের জীবনযাত্রারও
পরিবর্তন ঘটেছে। ব্যস্ততা বেড়েছে। কিন্তু

অধিকাংশ মানু ষের নিত্যনৈমিত্তিক কায়িক
পরিশ্রমের পরিমাণও কমেছে। পরিবর্তন
হয়েছে দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসের। অন্যদিকে
প্রতিনিয়ত বিন্দু বিন্দু অস্বাস্থ্যকর জীবনাচারণ
ধীরে ধীরে আমাদের দেহঘড়িতে হৃদর�োগ,
উচ্চ-রক্তচাপ, ডায়াবেটিসসহ অন্যান্য
অসংক্রামক র�োগের ঘাঁটি বাঁধতে শুরু করে।
এসব অসংক্রামক র�োগের মধ্যে হৃদর�োগ
অন্যতম। যা বিশ্বের উল্লেখয�োগ্য মরণব্যাধি
হিসাবে চিহ্নিত। হৃদর�োগ যেমন দীর্ঘদিনের
অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের ফল, তেমনভাবে
তা প্রতির�োধ ও নিয়ন্ত্রণে দরকার সু ন্দর ও
সু শৃঙ্খল জীবনযাপনের। প্রয়�োজন দিনযাপনের
কিছু ভাল�ো অভ্যাস রপ্ত করার। যেমন ধরুন,
১। ধূ মপান একেবারে পরিহার করুন।

ধূ মপান শুধু ধূ মপায়ীর নয়, ধূ মপানের সময়
আশেপাশের ল�োকজনের বিশেষ করে
বাচ্চাদের জন্যও শারীরিক ক্ষতি বয়ে আনে।
ধূ মপান এবং তামাকজাত দ্রব্য যেমন জর্দা,
গুটখা মানবদেহে উচ্চরক্তচাপসহ নানা
ধরনের ধমনী ও নার্ভের র�োগ তৈরির মাধ্যমে
হৃদর�োগের ঝুঁকি বাড়ায়। সু তরাং ধূ মপান
ত্যাগ করুন, পরিবারে তামাকমুক্ত পরিবেশ
নিশ্চিত করুন।
২। নিয়মিত ব্যায়াম করুন। হৃদযন্ত্রকে
সু স্থ রাখার জন্য ব্যায়ামের ক�োনও বিকল্প
নেই।ব্যায়াম করা মানেই যে জিমে গিয়ে
ঘাম ঝরাতেই হবে এমন নয়, ঘরেই ব্যায়াম
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করা যায়। সকাল-সন্ধ্যা হাঁটাচলা, সম্ভব হলে
দ�ৌড়ান�ো, ফ্রি-হ্যান্ড বা হালকা ব্যায়াম, লিফটে
না চড়ে সিঁড়ি ব্যবহার, অল্প দূ রত্ব রিকশা বা
যানবাহন ব্যবহার না করে হেঁটে চলা, সম্ভব
হলে সাঁতার কাটা ইত্যাদি সহজেই করা
সম্ভব। এভাবে প্রতিদিন সম্ভব না হলেও
সপ্তাহে অন্তত ৩/৪ দিন গড়ে ৩০ মিনিট
ব্যায়াম করলে উচ্চ-রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও
ক�োলেস্টরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়ে হৃদর�োগের
ঝুঁকি কমে।
৩। স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলু ন।
হৃদর�োগের ঝুঁকি কমাতে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার
গ্রহণ করতে হবে। রক্তে উচ্চ চর্বি (সম্পৃক্ত
ফ্যাট), রক্তে অতিরিক্ত ক�োলেস্টেরল হলে
রক্তনালির দেওয়াল ম�োটা ও শক্ত হয়ে যায়।
জুলাই, ২০২০
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এর ফলে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে এবং
হৃদর�োগ দেখা দিতে পারে। অধিক শর্করা
যু ক্ত খাবার এবং অধিক চর্বি জাতীয় খাবার
কম খেতে হবে। বেশি আঁশযু ক্ত খাবার, প্রচুর
শাকসবজি ও টাটকা ফলমূ ল বেশি করে
খান। তাজা ফলে প্রচুর আঁশ এবং ভিটামিন
ও খনিজ সমৃ দ্ধ, এতে ক্যাল�োরি কম থাকে
ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান বেশি থাকে-যা
সতেজ ও সব হৃদযন্ত্রের জন্য সহায়ক।মিষ্টান্ন
জাতীয় খাবার, ফাস্টফুড, ভাজাপ�োড়া এড়িয়ে
চলায় ভাল�ো। যে ক�োনও মাছ এমনকি
সামুদ্রিক মাছ খাওয়া ভাল�ো। চিকেন খেতে
পারেন। প্রতিদিন ডিম খান। মাছের তেলে
ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, যা হার্টের
সু স্থতায় সহায়ক।
৪। শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। খাওয়াদাওয়া নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মিত ব্যায়াম করার
মাধ্যমে ভারসাম্যপূ র্ণ ও সঠিক ওজন বজায়
রাখতে সচেষ্ট হতে হবে। অধিক ওজন
সম্পন্ন ল�োকদের উচ্চ-রক্তচাপসহ ধমনী,
শিরার নানারকম র�োগ ও হৃদর�োগ দেখা
দিতে পারে। ওজনের পাশাপাশি অধিক
ক�োমরের পরিমাপ (পেটে জমা অতিরিক্ত
চর্বি) হৃদর�োগের জন্য দায়ী। ক�োমরের আদর্শ
পরিমাপ পুরুষের ক্ষেত্রে ৪০ ইঞ্চি এবং
মহিলাদের ৩৫ ইঞ্চির নিচে হওয়া উচিত। এর
বেশি থাকলে পরিশ্রম করে পেটের অতিরিক্ত

মেদ ঝরাতে হবে।
৫। উচ্চ-রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ
করুন। উচ্চ-রক্তচাপে ভ�োগা র�োগীদের
হৃদর�োগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে
বেশি। অন্যদিকে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত
র�োগীদের শরীরের ছ�োট-বড় শিরার ভিতরের
চর্বি জমার (অ্যাথার�োসক্লের�োসিস) আশঙ্কা
বেশি থাকে এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে
এসব র�োগীরাও উচ্চ-রক্তচাপে আক্রান্ত হন।
৬। মনের প্রফুল্লতা বজায় রাখুন। শুধু দেহের
সু স্থতা বজায় রাখলেই হবে না, দেহমাঝে যে
‘মন’ তারও যত্ন-আত্তির প্রয়�োজন আছে বৈকি!
অতিরিক্ত রাগ, উত্তেজনা, ভীতি এবং মানসিক
চাপের কারণেও উচ্চ-রক্তচাপ ও হৃদর�োগ
দেখা দিতে পারে। তাই মনকে সতেজ রাখতে
বিশ্রাম এবং পরিমিত ঘুম প্রয়�োজন। সঙ্গে
মনকে ভাল রাখার উপকরণ। যেমন যিনি
কবিতা লিখতে পারেন, তিনি কবিতা লিখুন,
গল্প লিখতে পারলে গল্প, অনেক পড়ুন, গান
শুনু ন, গান গান, ভাল সিনেমা দেখুন, ইনড�োর
গেমে ডুবে থাকুন। দেখবেন, মন ভাল
থাকবে।
৭। আরেকটা জরুরি কথা বলি, পেসমেকার
বা ভাল্ভ রিপ্লেসমেন্ট হওয়া মানু ষেরা খুব
সাবধানে থাকবেন। বাড়িতে ছ�োট বড়, যতই
প্রিয়পাত্র হ�োক না কেন, কার�োর যদি জ্বরসর্দি-কাশি হয়, তার কাছে একদম ঘেঁষা
জুলাই, ২০২০
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চলবে না। তবে বাড়িতে থাকতে হবে। যদি
ক�োনওরকম শ্বাসকষ্টজনিত অসু বিধা হয় সঙ্গে
সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতেই হবেই।
জেনে রাখুন, হার্টের র�োগীদের কর�োনা মানে
স�োহাগি নাম ক�োভিড–১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ
হলে শরীরে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গিয়ে
অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিসট্রেস সিনড্রোম বা
‘এআরডিএস’-এর ঝুঁকি অত্যন্ত বেড়ে যায়।
এ ক্ষেত্রে র�োগীর জীবন সংশয়ের সম্ভাবনা
বাড়ে।

কর�োনা ভাইরাসের কারনে সারা দেশে
লকডাউন। এই লকডাউন শুরুর আগেই
প্রধানমন্ত্রী ২৩ মার্চ রবিবার জনতা কারফিউ
ডাকলেন। আমরা পেলাম এক অন্য রবিবার।
এতক্ষণ ডাক্তারি অনেক কথা বলেছি। এখন
অন্য কথা। এখন আর ডাঃ রবীন চক্রবর্তী
নয়, এখন বলছি কবি রবীন চক্রবর্তী। সেই
রবিবারের অনু ভুতি।

এক অনন্য রবিবার

আজ হল�ো এক ছু টির রবিবার;
সব রবিবারে ছু টি হয়ত�ো বা মেলে না।
আজকের দিন এক, অনন্য রবিবার;
বাড়িতে বন্দি বাড়িই ছু টির ঠিকানা।
ছু টির গন্ধ মাখা আছে রাজপথে
নির্জন গলি শহরের পথঘাট।
আজ রবিবার সবাই বন্ধ ঘরে
ঘরের বাইরে নেই ক�োনও ভিরভাট।
বাতাসে ছড়ান�ো ভাইরাস ভয় বড়�ো
কর�োনা থাবায় পৃথিবীটা ছারখার।
আজ রবিবারে কেউ হবে নাক�ো জড়�ো
আজকের ছু টি ভাইরাস তাড়াবার।
পৃথিবী এখন মরণ বীজানু বাড়ি;
সব দেশ সব জাতি আজ একসাথে
ক�োন�ো দেশে আজ মৃত মানু ষের সারি,
তবুও বাঁচব আমরা মানু ষ, জয় লেখা আছে হাতে।
চিকিৎসক

(Prof.) Dr. Rabin Chakraborty
Senior Vice Chairman
Cardiology Services (Medica Group)
MBBS, MD (Internal Medicine),
DNB (Internal Medicine), MRCP,
FRCP (London), FRCP(Glasgow), FRCP
(Ireland) FACC (USA), FICC, FICP,
DM(Cardiology).
Medica Superspecialty Hospital,
Mukundapur, Kolkata 700099.
Ph. 9836370453.
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সমৃদ্ধ খাবার

ক�োভিড ১৯-এর মত ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচতে অনেক বেশি প্রয়�োজন শরীরে
প্রতির�োধ ক্ষমতার বৃদ্ধি। আর এই ইমিউনিটি বাড়াতে পারে ভিটামিন সি। তাই এই
সংখ্যায় রইল ভিটামিন সি আছে এমন কিছু রেসিপি। যা খেতে ভাল�ো। খাওয়াতেও
ভাল�ো। রেসিপি সংকলনঃ শুভলক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

রসুন আর টম্যাট�ো
য�োগে চিকেন কারি
রসু ন আর টম্যাট�ো য�োগে চিকেন কারি বানাতে
যে যে উপকরণ দরকার হয়
n মুরগি ৭০০ গ্রাম
n টম্যাট�ো মাঝারি মাপের ১০-১২ টা
n ২ ট�ো বড় পেঁয়াজ কুচি
n রসু ন ৫-৬ ক�োয়া (বড়)
n এলাচ বাটা পাঁচ ছ’টা
n রান্নার জন্য সরসের তেল ৮০ গ্রাম
n তেজপাতা তিন-চারটা
n দারুচিনি ছ�োট দু ’তিন টুকর�ো
n শুকন�ো লংকা ৪- ৫ টা
রসু ন আর টম্যাট�ো য�োগে চিকেন কারি যে
পদ্ধতিতে বানাব�ো
১ ম ধা প
প্রথমে টম্যাট�োগুল�োকে সিদ্ধ করে নেব।
সিদ্ধ টম্যাট�ো ব্লেন্ডারে ৪ টা রসু ন ক�োয়া দিয়ে
সঙ্গে ১ কাপ জল দিয়ে ভাল�োভাবে ব্লেন্ড করে
নেব।

২ য় ধা প
প্যানে তেল দিয়ে তাতে ২ ক�োয়া রসু ন কুচি
দেব। তাতে এলাচ, দারুচিনি ও তেজপাতা
দেব। নাড়াচাড়া করে পেঁয়াজ কুচি দেব।
পেঁয়াজটা লাল লাল করে ভাজব। নু ন স্বাদমত
দিয়ে মুরগিরপিসগুলা দেব।
৩ য় ধা প
কিছু ক্ষণ ভাজার পর এবার ব্লেন্ড করা টম্যাট�োটা
দিয়ে দেব। এবার ভাল�ো করে নাড়াচাড়া করে
কাঁচা লঙ্কা দিয়ে রান্না করব ২৫ মিনিট। ঝ�োলটা
বেশি শুকবো না। তরকারীটা রুটির সঙ্গে দারুন
লাগে। ভাতের সঙ্গেও মজা। স্যালাড, নান
রুটির সঙ্গে পরিবেশনের জন্য পারফেক্ট।
উজ্জ্বল লাল টম্যাট�োর মধ্যে বেশী মাত্রায়
ভিটামিন-সি থাকে। সান-ফ্রায়েড টম্যাট�ো খেতে
পারেন কিংবা স্যালাডর মধ্যেও দিতে পারেন।
একটা টম্যাট�ো র�োজকার ভিটামিন সি-র চাহিদা
পূ রণ করে।
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পাকা পেপের হালুয়া
পাকা পেপের হালু য়া বানাতে যে যে উপকরণ দরকার হয়
n গ্রেট করা পাকা পেপে ১ কাপ
n চালের গুড়া ১ চা চামচ
n চিনি ৪ টেবিল চামচ
n আস্ত এলাচ ১টি থেকে ২টি
n ঘি ২ টেবিল চামচ
n আস্ত কাজু বাদাম ৪ থেকে ৫টি
n আস্ত পেস্তা বাদাম ৪ থেকে ৫টি
n আস্ত চিনা বাদাম ৪ থেকে ৫টি
n আস্ত কাঠ বাদাম ৪ থেকে ৫টি
n আস্ত কিশমিশ ৪ থেকে ৫টি
n গ�োলাপ জল ১ চা চামচ
n কেশর ৪ থেকে ৫ দানা
পাকা পেপের হালু য়া যে পদ্ধতিতে বানাব�ো
১ ম ধা প
প্রথমে পাকা পেপে ছিলে নিয়ে গ্রেট করে নিতে হবে।
আপনি চাইলে এটি ছ�োট ছ�োট করে কেটে নিয়ে ব্লেন্ডারে
ব্লেন্ড করেও নিতে পারেন। ম�োটামুটি এক কাপ মত গ্রেট
করা কিংবা ব্লেন্ড করা পাকা পেপে আমাদের দরকার
হবে।
২ য় ধা প
একটা পাত্রে গ�োলাপ জল নিয়ে এরমধ্যে কেশর ভিজিয়ে
রাখব�ো। এতে করে কেশর থেকে এর রঙ ও ফ্লেভার
আস্তে আস্তে গ�োলাপ জলের সঙ্গে মিশে যেতে থাকবে।
৩ য় ধা প
একটা ছ�োট পাত্রে কিশমিশগুল�ো নিয়ে ২০ মিনিটের জন্য
জলে ভিজিয়ে রাখব�ো। ২০ মিনিট পর কিশমিশগুল�ো
ফুলে উঠবে। তখন ওগুল�ো থেকে জল ঝরিয়ে নেবো।
৪ র্থ ধা প
একটা ফ্রাইং প্যানে অল্প একটু ঘি নেব। এর মধ্যে কাজু
বাদাম, পেস্তা বাদাম, চিনা বাদাম ও কাঠ বাদাম দিয়ে
দেবো। একই সঙ্গে ফুলে ওঠা কিশমিশগুল�োও দিয়ে
দেবো। সু ন্দর করে এই বাদাম ও কিশমিশ গুল�ো
ভেজে নেব। বাদাম ও কিশমিশ ভাজার সময়
একটা ব্যাপার খুব খেয়াল রাখতে হবে। এই
সময় ক�োনওমতেই উননের আঁচ বাড়ান�ো যাবে
না। একদম কম আঁচে অনবরত খুনতি দিয়ে
বাদাম ও কিশমিশ গুল�ো নেরে যাব, ভাজা না
হওয়া পর্যন্ত। তা না হলে বাদাম পুড়ে যাবে
কিংবা বেশি করা করে ভাজা হয়ে যাবে। এবার
ছ�োট ছ�োট বাদামের টুকর�ো করে রাখব।

করব ৩ থেকে ৪ মিনিট। দেখবেন এই সময়ের মধ্যে
পাকা পেপে থেকে কিছু টা জল বেরিয়ে আসছে। এতেই
পাকা পেপে সিদ্ধ হয়ে যাবে।
কিছু ক্ষণ পর এই পাকা পেপের মধ্যে চালের গুড়�ো দেব।
এই সময়ে পরিমাণ মত চিনিও দেব। চিনি দেবার সময়
খেয়াল রাখব, পেপে যদি বেশি পাকা ও মিষ্টি হয় তাহলে
চিনি একটু কম লাগবে।
৬ ষ্ঠ ধা প
এইভাবে বেশ খানিক্ষণ রান্না করব। এই সময়ে আগে
থেকে ভেজে রাখা বাদাম ও কিশমিশ গুল�ো য�োগ করে
দিতে হবে। ম�োটামুটি ১৫ মিনিট থেকে ২০ মিনিট সময়
লাগে এই হালু য়াটা তৈরি হতে। পাকা পেপের হালু য়া
হয়ে গেলে এরমধ্য থেকে ঘি আলাদা হতে শুরু করে।
সেই সঙ্গে পাকা পেপের হালু য়ার পরিমাণও বেশ কিছু টা
কমে আসে।
৭ ম ধা প
হালু য়ার মধ্য থেকে ঘি ছেড়ে দিচ্ছে, এমন সময় এর
মধ্যে কেশর ভেজান�ো গ�োলাপ জলটা দিয়ে দিতে হবে।
এরপর আরও দু ই মিনিট থেকে তিন মিনিট নাড়া চাড়া
করে রান্না করব। তারপর ক�োন পছন্দমত সার্ভিং ব�োলে
ঢেলে উপর থেকে বাদাম আর কিশমিশ ছড়িয়ে সার্ভ
করে দিতে হবে। এই পাকা পেপের হালু য়া ঠান্দা কিংবা
গরম দু ইভাবেই ভাল লাগে।
পেঁপে একাধারে পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং
ভিটামিন-এ সহ ভিটামিন-সি সমৃ দ্ধ। এর মধ্যে বিটাক্যার�োটিন, ফাইবার এবং ম্যাগনেসিয়ামের পাশাপাশি কম
পরিমাণ ক্যাল�োরি থাকে। স্যালাডের সাথে দিয়ে অথবা
জুস হিসেবে খেলেও সার্বিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।

n

৫ ম ধা প
এইবার একটা বড় কড়াইতে বাকি ঘি টুকু দেব। ঘি
গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে গ্রেট করা কিংবা ব্লেন্ড করা
পাকা পেপে দিয়ে হবে। মিডিয়াম আঁচে নেরে চেড়ে রান্না

জুলাই, ২০২০

n

১৩

ফুড ক�োর্ট
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

বেল পিপার এবং
ব্রক�োলি সুপ

বেল পিপার ও ব্রকলির এই পিপারেশন বানাতে যে যে উপকরণ
দরকার হয়উপকরণ দরকার হয়
n রেড বেল পিপার ২৫০ গ্রাম
n টম্যাট�ো ২৫০ গ্রাম
n ব্রক�োলি ৩০০ গ্রাম
n পেঁয়াজ ৫০ গ্রাম
n সেলারি ৫০ গ্রাম
n রসু ন ৫০ গ্রাম
n গ�োল মরিচ ২ গ্রাম
n নু ন স্বাদ মত
n অলিভ অয়েল ৩০ মিলি লিটার
n চিস: ৫০ গ্রাম
n ফ্রেস ক্রিম ২ গ্রাম
বেল পিপার ও ব্রকলির এই পিপারেশন
যে পদ্ধতিতে বানাব�ো
১ ম ধা প
গ্যাসে একটি প্যান বসিয়ে পরিমান মত�ো জল দিয়ে তাতে টুকর�ো
করে কাটা ব্রকলি, বেল পিপার, টম্যাট�ো হালকা সিদ্ধ করব।
তারপর জল ঝরিয়ে সবজি গুল�ো আলাদা রাখব। সবজি ষ্টকটা
আলাদা রাখব।
২ য় ধা প
গ্যাসে একটি প্যান বসিয়ে তাতে অলিভ অয়েল দেব। তা যথেষ্ট
গরম করব।
এরপরে গরম প্যানে আস্তে আস্তে রসু ন, পেঁয়াজ, টম্যাট�ো,
সেলারি, রেড পেপার, ব্রকলি দিয়ে নেড়ে চেড়ে তারমধ্যে
সবজির ষ্টক দেব। পুর�ো মিশ্রণটিকে ১০ মিনিট ধরে ফ�োটাব
থাকুন। মিশ্রণটি ভাল ভাবে ফুটে গেলে, তার মধ্যে স্বাদ মত নু ন,
গ�োল মরিচ দেব। ব্যাস সু প তৈরি।
৩ য় ধা প
গরম অবস্থায় ওই সু পে ফ্রেস ক্রিম দেব। সঙ্গে চিস উপরে দিয়ে
দেব। এবার পরিবেশন করব।
বেলপিপার ভিটামিন-সি সমৃ দ্ধ হবার পাশাপাশি অন্যান্য
ভিটামিন এবং ফাইবার ও ক্যার�োটিনয়েড সমৃ দ্ধ। স্যালাড, স্যুপ
এবং তরকারিতে খেতে পারেন। এতে উন্নত মেটাব�োলিজম ও
দৃ ষ্টিশক্তি পেতে পারেন।
n ভিটামিন সি-র অন্য একটা প্রাকৃতিক উৎস হল ব্রক�োলি।
ব্রক�োলির মধ্যে ভিটামিন-এ ও গুরুত্বপূ র্ণ মিনারেল থাকে।
স্যালাড, ঝ�োল এবং স্যুপের সাথে খেতে পারেন এবং এর ফলে
ক্যান্সারের ঝুঁকি কমার সাথে সাথে রক্তচাপ কমে এবং ওজন
কমাতে ও হৃৎপিণ্ড ও চ�োখের স্বাস্থ্যর উন্নতি ঘটায়। সর্বোপরি
শরীরে প্রতির�োধ বাড়ায়।
n

জুলাই, ২০২০

n

১৪

ফুড ক�োর্ট
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

আমলকির আচার
আমলকির আচার বানাতে যে যে
উপকরণ দরকার হয়
n বড় আকারের আমলকি আধ কেজি
n সরসের তেল দেড় কাপ
n নু ন স্বাদমত�ো
n চিনি ২ টেবিল চামচ
n পাঁচফ�োড়ন ১ চা চামচ
n জিরে গুঁড়�ো ১ চা চামচ
n ধনে গুঁড়�ো ১ চা চামচ
n শুকনা লঙ্কা বাটা ১ চা চামচ
n হলু দ গুঁড়�ো আধ চা চামচ
n পাঁচফ�োড়ন গুঁড়া ১ চা চামচ
n সরসে বাটা ১ চা চামচ
আমলকির আচার যে পদ্ধতিতে বানাব�ো
১ ম ধা প
আমলকি ধু য়ে মুছে নেব।
২ য় ধা প
আমলকির চার টুকর�ো করে কেটে নেব।
৩ য় ধা প
হলু দ ও নু ন মেখে র�োদে হালকা শুকিয়ে নেব।
৪ র্থ ধা প
প্যানে তেল দিয়ে তাতে পাঁচফ�োড়ন দিতে হবে। তার
ভেতর আমলকি দিয়ে কিছু ক্ষণ নাড়তে হবে। এরপর
নু ন, চিনি ও সব মসলা দিয়ে কিছু ক্ষণ নেড়ে আমলকি
নরম হলে নামিয়ে নেব। দু ’ তিনদিন র�োদে দিয়ে
বয়ামে ভরে সংরক্ষণ করতে পারেন দীর্ঘদিন।
আমলা হল বিদেশী ফল যা তুলে, শুকিয়ে স্বাস্থ্যের
উন্নতির জন্য ব্যবহার করা হয়। আমলার মধ্যের
ভিটামিন সি-র ঘনত্ব র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা বাড়ান�োর
সঙ্গে র�োগের ম�োকাবিলা করে। ত্বক ও চুলের যত্নেও
সমান কার্যকর।

n

জুলাই, ২০২০

n

১৫

লাইফ স্টাইল
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

ওকে ডেক�ো না,
ওকে ঘুম�োতে দাও

ঘুমের
প্রয়�োজনীয়তা
অনেক...

ঘুম ভাল�ো হলে দুর্ঘটনার প্রবণতাও কমে। ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্র্যাফিক সেফটি
অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের রিপ�োর্ট বলছে, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালান�োর থেকেও মারাত্মক,
দুর্ঘটনা বেশি হয় ক্লান্ত থাকার জন্য। এক রাত না ঘুম�োলেই গাড়ি চালান�োর সময়
আপনার চ�োখ বুজে আসবে। মনে হবে, মদ্যপান করেছেন। অভ্রান্ত রায়
মার্চ

মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুক্রবার। বিশ্ব
ুঘম দিবস। এ বছর হয়ে গেল দু দিন আগেই। ১৩
মার্চ। ২০০৮ সাল থেকে ঘুম দিবস হিসেবে পালিত
হচ্ছে। সু স্বাস্থ্যের জন্য ঘুম যে কতটা জরুরি, সে
ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে তুলতেই এই আয়�োজন।
বর্তমান এই টেকন�ো যু গে মানু ষের চরম ব্যস্ততা
বেড়েছে। বিশেষ করে এই প্রজন্মের। ততটাই
কমেছে ঘুম। যার থেকে বাসা বাঁধছে নানা র�োগ।
সু স্থতার সঙ্গে ঠিক কী সম্পর্ক রয়েছে ঘুমের? বয়স
অনু যায়ী কার, কতটা ঘুম প্রয়�োজন! ঘুমের পরিমাণ
ও পদ্ধতি কি আলাদা হয়? এই নিয়েই বসেছেন
বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলছেন,
১.পর্যাপ্ত ঘুম সু স্থ রাখে আপনার হৃত্পিণ্ড, নিয়ন্ত্রণে
রাখে ওজন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঘুমের প্রয়�োজন
শুধু চ�োখের নীচে ডার্ক সার্কেল মুছতে বা মন ভাল�ো
রাখতেই নয়, শরীর সু স্থ রাখতেও প্রয়�োজন।
২. চিকিৎসকেরা বলছেন, ভাল�ো করে ঘুম�োন,
আপনার ভুলে যাওয়ার প্রবণতা কমবে। অর্থাৎ
ঘুম�োলে আপনার স্মৃতিশক্তি বাড়বে।
৩. অতিরিক্ত অথবা খুব কম ঘুম�োলে তার প্রভাব
পড়বে আপনার আয়ু ষ্কালের উপর। ২০১০-এর
একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ৫০-৭৯ বছর
বয়সে মৃ ত মহিলাদের মধ্যে বেশির ভাগেরই
মৃ ত্যু হয়েছে কম বা বেশি ঘুমন�োর জন্য। তাই

ডাক্তারদের পরামর্শ, If you sleep better,
yoy can certainly live better. অর্থাৎ পর্যাপ্ত
ঘুম�োন, ভাল�োভাবে বাঁচুন।
৪. হার্টের অসু খ, স্ট্রোক, ডায়াবিটিস, অকাল
বার্ধক্যের থেকে শরীরে জ্বলু নি অনু ভূত হয়। সব
সময় মনে হয়, শরীরের সর্বত্রই অসম্ভব ব্যথা ব্যথা
লাগছে। গবেষণা বলছে, যাঁরা রাতে ৬ ঘণ্টা বা
তার কম ঘুম�োন, তাঁরাই বেশিরভাগ এ ধরনের
সমস্যায় ভ�োগেন। কারণ তাঁদের রক্তে ইনফ্লামেটরি
প্রোটিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। ২০১০-এর
গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা কম ঘুম�োন, তাঁদের
শরীরে বেশি পরিমাণে দেখা দেয় সি-রিঅ্যাকটিভ
প্রোটিন, যার ফলে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও বাড়ে।
৫. গবেষণা বলছে, কলেজে যেসব ছাত্রছাত্রীরা
পরীক্ষায় খুব ভাল�ো ফল করেন, তাঁরা অন্যদের
থেকে বেশি ঘুম�োন। অর্থাৎ অত্যধিক নয়,
প্রয়�োজনীয় ঘুমটাই সারেন। যাঁরা কম ঘুম�োন,
তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল হয় খারাপের দিকে।
৬. খেল�োয়াড়দের সাফল্যের অন্যতম অস্ত্র
নিঃসন্দেহে ঘুম। স্ট্যান্ডফ�োর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের
গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কলেজের ফুটবল
খেল�োয়াড়রা, যাঁরা রাতে ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা ঘুমান,
৬-৮ সপ্তাহ পর তাঁদের স্ট্যামিনা বেড়ে যায় কয়েক
গুণ। দূ রে চলে যায় যাবতীয় ক্লান্তি।
জুলাই, ২০২০
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৭. ঘুম কম হলে শিশুরা অমন�োয�োগী হয়ে
পড়ে। ২০০৯ সালের একটি গবেষণায়
দেখা গিয়েছে, ৭-৮ বছরের শিশুরা রাতে ৮
ঘণ্টার কম ঘুম�োলে বদরাগী ও অমন�োয�োগী
হয়ে পড়ে।
৮. ঘুম�োলে বাড়বে সৃ জনশীলতা। হার্ভার্ড ও
ব�োস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বলছেন,
ঘুমান�োর সময় স্মৃতি ও নানা কাল্পনিক বিষয়
মাথায় ঘ�োরাফেরা করে। এজন্য ভাল�ো ঘুম
হলে তা সৃ ষ্টির কাজে বিশেষ সহায়ক হয়।
বিশেষত ছবি আঁকার ক্ষেত্রে এটা বিশেষ
প্রয�োজ্য।
৯. পর্যাপ্ত ঘুম�োন, সঙ্গে স্বাস্থ্যকর ওজন
পান। আপনি যদি সু স্বাস্থের জন্য ডায়েট চার্ট
মেন্টেন করেন, তবে ঘুমন�োর ব্যাপারটিও
মাথায় রাখুন। গবেষণা বলছে, ডায়েটের
পাশাপাশি যাঁরা যথ�োপযু ক্ত ঘুম�োন তাঁদের
ওজন অন্যদের থেকে ৫৬% বেশি কমে।
১০. স্ট্রেস কমাতে বিশেষ সহয�োগী ঘুম।
রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও ঘুমের জুড়ি মেলা
ভার।
১১. পর্যাপ্ত ঘুম�োলে হতাশা কমে। ঘুমে
ঘাটতি থেকে আসে হতাশা ও উদ্বেগ।
গবেষণায় দেখা গিয়েছে ভারতে প্রায় ১৩.৭
শতাংশ মানু ষ স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভ�োগেন।
শ্বাস নেওয়ার সমস্যা, হাইপারটেনশনের
ফলেই মূ লত স্লিপ অ্যাপনিয়া হয়। যা
আপনার হার্টের অসু খও ঘটাতে পারে। শুধু
তাই-ই নয়, এরফলে স্ট্রোক, ডায়াবিটিসও
হওয়া অসম্ভব নয়। শিশুদেরও এই র�োগের
প্রবণতা রয়েছে। স্লিপ ক্লিনিকগুল�োর
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা ভাল�ো ঘুমের জন্য
টিপস দিয়েছেন।
জেনে রাখুন, ঘুমের প্রয়�োজনীয়তা অনেক...

টিপসঃ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
১। একটা নির্দিষ্ট সময় তৈরি করুন ঘুমতে যাওয়ার ও ওঠার।
২। দিনে ঘুমন�োর অভ্যেস থাকলে তা ৪৫ মিনিটের বেশি যেন না হয়।
৩। ঘুমের অন্তত ৪ ঘণ্টা আগেই মদ্যপান শেষ করুন। ঘুমন�োর আগে কিছু তেই
ধূ মপান করবেন না।
৪। বিছানাকে কেবল ঘুমের উপকরণই করে তুলু ন। অন্য কাজে ব্যবহার করবেন
না। বিশেষকরে খাওয়াদাওয়া বা পড়াশ�োনা ত�ো নয়ই।
৫। শুতে যাওয়ার অন্তত আধ ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা আগে ডিজিটাল ব্যবহার
থেকে বিরত থাকুন। অর্থাৎ ক�োনও ডেক্সটপ, ল্যাপটপ, ট্যাব, ম�োবাইল করবেন
না শুতে যাওয়ার আগে আগে।
৬। কখনওই শুতে যাওয়ার সময় ম�োবাইল ফ�োন মাথার কাছে চালু অবস্থায়
রেখে ঘুমবেন না। ভাবতে পারছেন না, এতে কি অপরিসীম ক্ষতি হতে পারে।
৭। শুয়ে শুয়ে ম�োবাইল করবেন না। আপনার মস্তিষ্কের সু স্থতার আয়ু কমে
যাবেই অনেকটা। ঘুম�োতে যাওয়ার সময় ত�ো নয়ই।
৮। সারাদিনে খুব প্রয়�োজন না পরলে বিছানায় গা এলাবেন না। তাহলে আপনার
শরীর, বয়স ও আপনার প্রকৃতি অনু যায়ী পর্যাপ্ত ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে না।
মনে রাখবেন, কম ঘুম যেমন শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক, তেমনই বেশি ঘুমও
আপনার শরীরকে অসু স্থ করে তুলবে। কিছু তেই আপনাকে সু স্থ হতে দেবে না।
৯। যখন তখন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া নিজের ইচ্ছে মত�ো ওষু ধের দ�োকান
থেকে ঘুমের ওষু ধ খাবেন না। ভবিষ্যতে ক�োনও অবস্থাতেই এর ক্ষতিপূ রণ
করতে পারবেন না।
১০। ঘুমন�োর আগে ব্যায়াম করবেন না। প্রয়�োজনে ধ্যান করতে পারেন।
১১। অত্যধিক মশলাদার খাবার খেয়েই ঘুম�োতে যাবেন না।
১২। আরামদায়ক ও পরিচ্ছন্ন বিছানায় ঘুম�োন।

টিপসঃ শিশুদের জন্য
১। রাতে প্রতিদিন একই সময় ঘুম�োতে যেতে হবে। রাত ১০ টা এক্ষেত্রে
সবচেয়ে ভাল�ো।
২। দিনে মাঝে মাঝে অল্প বিশ্রাম নেওয়ার অভ্যেস তৈরি করতে হবে। স্কুল
থাকলে, স্কুল থেকে ফিরে বা ছু টির দিন অন্তত আধ থেকে সব থেকে বেশি
এক ঘন্টা ঘুমিয়ে নিতে পারলে ভাল�ো।
৩। শিশুর ঘুমন�োর জায়গাটি প্রস্তুত করতে হবে। অন্ধকার, ঠিকঠাক তাপমাত্রা
এবং পরিচ্ছন্ন হতে হবে।
৪। শিশুকে একা ঘুমন�োর অভ্যেস এবং একা একা ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যেস
করান।
৫। ঘুমন�োর আগে ক�োনওভাবেই ফ�োন, কম্পিউটার গেম, টিভি দেখা যাবে না।
অন্তত ২ ঘণ্টা আগেই বন্ধ করতে হবে।
৬। যদি বাচ্চার রাতে ঘুম না আসে, ওকে মেডিটেশন করাতে পারেন।
প্রয়�োজনে ওর পাশে শুয়ে গল্প বলতে পারেন।
৭। সকাল সকাল ঘুম থেকে ডেকে দিন। বেশি ঘুম শরীরের পক্ষে ভাল�ো নয়।
ঘুমের পরিমাপ ঠিক রাখুন।
দেখুন আপনার জীবন আপনার। মানা না মানাও আপনার। এগুল�ো মানলে
আপনি এবং আপনারা ভাল�ো থাকবেন। শান্তিতে থাকবেন। বিত্তশালী হবেন।
অন্যদিকে অহেতুক খরচ কমবে। পৃ থিবী সু ন্দর হ�োক, সবাই ভাল�ো থাক এই
লক্ষে এই প্রতিবেদন।
জুলাই, ২০২০
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‘চিনি’কে চিনুন
আমি চিনি গ�ো ‘চিনি’

ত�োমারে, ওগ�ো সর্বনাশিনী।
শুধু ডায়াবিটিসের সঙ্গেই এর
সখ্যতা নেই। সখ্যতা শরীরি
সব আতঙ্কবাদীদের সঙ্গে।
চিনি প্রকৃত অর্থেই আপনার
জীবনের শত্রুশিবিরের ভিলেন।
চিনিকে না চেনাই আপনার
জীবনের আশীর্বাদ।
লিখছেন সু কান্ত রায়
চিনির

মাঅপকারিতা আমরা কমবেশি
সকলেই জানি। চিনি খেলে দাঁত নষ্ট হয়,
বাড়তি ক্যালরির কারণে ওজন বাড়ে,
ব্লাড প্রেসার বাড়ে, এগুল�ো ত�ো আমরা
জানি। কিন্ত এর বাইরেও আছে চিনির
আসল রূপ। যাকে আমরা অনেকেই চিনি
না। জানিনা। এখন জানব। নতুন এক
গবেষণায় দেখা গেছে, চিনি দিয়ে তৈরি
পানীয় অকাল মৃ ত্যুর ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে
দিচ্ছে। এসব খাবারের কারণে হৃদর�োগ
ও কয়েক ধরনের ক্যান্সারের সম্ভাবনাও
তৈরি হচ্ছে। আমরা প্রায়ই অনেকাংশে
চা বা কফি খাই। চা বা কফিতে সমস্যা
নেই। সমস্যা হল�ো এতে মেশান�ো চিনি
নিয়ে। মেডিকেল হাইপ�োথিসিস জার্নালে
প্রকাশিত এক গবেষণার তথ্য জানাচ্ছে,
চিনি শুধু ওজন কিংবা পেটের মেদই নয়,
ডেকে আনে বিষণ্ণতাকেও। ইউনিভার্সিটি
অব ক্যানসাসের গবেষকেরা চিনি গ্রহণের
পরে মানু ষের শারীরবৃ ত্তীয় ও মনস্তাত্ত্বিক
পরিবর্তনের তথ্য পর্যবেক্ষণ করে এই
তথ্য জানিয়েছেন।চকচকে সাদা চিনি।
দেখলে মনে হয় কত পরিষ্কার। প্রত্যেকটি
দানা এতই স্বচ্ছ যে এর ক্ষতির দিকটা
মাথা থেকে চলে যায়। বাজার থেকে
চকচকে যে সাদা চিনি কিনি, তার ভেতরে
আসলে ক�োনও প্রাকৃতিক উপাদানই নেই।
সারফার ডাইঅক্সাইড, ফসফরিক অ্যাসিড,

ক্যালসিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড ও অ্যাক্টিভেডেট
কার্বন দিয়ে রাসায়নিকভাবে তৈরি করা হয়
এই চিনি। ফলে শরীরের ক্ষতি অনিবার্য।
এরকম দাবি করেছে চিকিৎসকেরা। ব্রিটিশ
পুষ্টিবিদ প্রফেসর জন ইয়াদকিন ১৯৭২
সালে তাঁর ‘পিওর, হ�োয়াইট অ্যান্ড ডেডলি’
বইয়ে চিনি সম্পর্কে প্রথম ‘লাল পতাকা’
ওড়ান। তিনি বলেন, চিনির ক্ষতি করার
যে ক্ষমতা তার সামান্য অংশ যদি খাদ্যে
ব্যবহৃত অন্য ক�োন�ো উপাদানে থাকত,
তবে সেই উপাদান নিষিদ্ধ হয়ে যেত।
ইয়াদকিনের চিনি-বিষয়ক এই উপাত্তটি
আল�োর মুখ দেখার সু য�োগ পায়নি। চিনি
শিল্পের সঙ্গে যু ক্ত ফুড ক�োম্পানিগুল�োর
সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চিনির পক্ষে সাফাই
গাওয়া পুষ্টিবিদদের সহয�োগিতায় প্রফেসর
ইয়াদকিন আর তাঁর গবেষণাকর্ম হারিয়ে
যায় বিস্মৃতির আড়ালে।
ফলে চিনি সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত
একান্তই আমাদের। আমরা জানব বুঝব।
সেই সঙ্গে যা যা করার করব। শরীর সু স্থ
রাখার জন্য।

চিনির না চেনা রূপ

১) চিনি খিদে বাড়ায়। বেশি চিনি বা মিষ্টি
খাবার খেলে কী হয় জানেন? খিদে
সহজে মেটে না। কারণ অতিরিক্ত চিনি
লেপটিন প্রতির�োধক হিসাবে কাজ করে

আর এই লেপটিনই আমাদের খিদে
নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বেশি চিনি খেলে
খিদে বাড়তেই থাকে।
২) ইনসু লিন হরম�োনের কার্যকারিতা নষ্ট
করে। খাবারকে দেহের ব্যবহারয�োগ্য
এনার্জিতে রূপান্তর করতে সহায়তা
করে ইনসু লিন হরম�োন। অতিরিক্ত চিনি
খাওয়া দেহে এই হরম�োনের ভারসাম্য
নষ্ট করে। দেহে ইনসু লিনের মাত্রা কমে
বা বেড়ে গেলে মারাত্মক সব শারীরিক
সমস্যা দেখা দিতে পারে।
৩) লিভারের সর্বনাশ করে।মাত্রাতিরিক্ত
চিনি খাওয়া অভ্যাস লিভারকে অতিরিক্ত
কাজ করতে বাধ্য করে। বলাই বাহুল্য
যে, অতিরিক্ত কাজের ফলে লিভারের
ফাংশনে জটিলতা তৈরি হয়। এতে
লিভারের কার্যক্ষমতা নষ্ট পর্যন্ত হয়ে
যেতে পারে।
৪) কিডনির র�োগ বাড়ায়।অতিরিক্ত চিনি,
বিশেষ করে ক�োমল পানীয়ের সঙ্গে গ্রহণ
করা বাড়তি চিনি কিন্তু কিডনির র�োগের
জন্য দায়ী।
৫) তৈরি করে মিষ্টি আসক্তি ও পুষ্টির
ভারসাম্যহীনতা।অতিরিক্ত চিনির খাওয়ার
প্রবণতা থেকে চিনির প্রতি আসক্তি
জন্মে যায়। এই আসক্তি অন্যান্য পুষ্টিকর
খাবার গ্রহনে বাঁধা দেয়। বাড়তি চিনি
দেহের পুষ্টি আহরণেও বাঁধা প্রদান
জুলাই, ২০২০
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১৮

অন্যকথা
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

করে।
৬) ব
 াতের ব্যথা বাড়ায়।চিনিতে আছে
ইউরিক অ্যাসিড, যা যেক�োনও ধরণের
বাতের ব্যথার সমস্যা বাড়াতে যথেষ্ট
সাহায্য করে। বিশেষ করে গেটে বাতের
জন্য চিনি এক সর্বনাশের নাম।
৭) প্যানক্রিয়েটিক ক্যান্সারের জন্য দায়ী।
মাত্রাতিরিক্ত চিনি খেলে প্যানক্রিয়েটিক
ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
৮) দিনে অতিরিক্ত চিনি যারা খান, তারা
এখন থেকেই চিনির পরিমাণ কমাতে
শুরু করুন। অতিরিক্ত চিনি হৃদযন্ত্রের
উপর চাপ ফেলে। চিনির পরিমান
কমালে বিভিন্ন ধরনের হৃদর�োগ থেকে
রেহাই পাবেন আপনি।
৯) চিনি যারা বেশি খান, তাদের
ডায়াবেটিসের সমস্যা দেখা দেয় বলা
হয়। তাই চিনি খাওয়া কমালে আপনার
ডায়াবেটিস র�োগ হওয়ার ঝুঁকিও কমে
যাবে। পাশাপাশি ডায়বেটিকদের কাছে
চিনি ত�ো মৃ ত্যুর উপত্যকায় পৌঁছন�োর
প্রশস্ত পথ।
১০) চিনি ও চিনিজাত খাবার দিনে যত�ো
কম খাবেন তত�োই মঙ্গল। এতে মন
মেজাজ ভাল�ো থাকবে। অতিরিক্ত
চিনি খেলে অল্পতেই রেগে যাওয়া
বা হতাশায় ভ�োগার সমস্যায় পড়তে
পারেন।
১১) যাঁরা চিনি ও চিনি মেশান�ো খাবার বেশি
খান, তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় বেশি।
তাই চিনি খাওয়া বন্ধ করলে রাতে
আপনার ঘুম ভাল�ো হবে।
১২) প্রতিদিন যাঁরা বেশি পরিমাণে চিনি
খান, তাঁদের মাঝে ভুলে যাওয়ার
প্রবণতা দেখা দেয়। এমনকি মস্তিষ্কের
বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কাও থাকে।
তাই চিনি খাওয়া ছেড়ে দিলে আপনার
স্মৃতিশক্তি উন্নত হবে। সব কিছু ভাল�ো

মনে রাখতে পারবেন।
১৩) প্রতিদিন যদি খাবারের তালিকা থেকে
চিনি বাদ দেন, তাহলে ওজন কমার
লক্ষ্যে খুব ভাল�ো ফল পাবেন।
১৪) চিনি খাওয়া বন্ধ করলে আগের থেকে
বেশি তারুণ্যদীপ্ত হয়ে উঠবেন আপনি।
আপনার চ�োখের নিচে কাল�ো দাগ,
ফ�োলা এসব দূ র হয়ে যাবে। শরীর
সতেজ হয়ে উঠবে।
১৫) কয়েক দশক আগে এক গবেষণায়
দেখা গেছে চিনি খেলে শরীরের সাদা
রক্ত কণিকা ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে
পারে না। এতে র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা
কমে যায়। তাই চিনি খাওয়া বন্ধ
করলে শরীরের র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা
শক্তিশালী হয়।
১৬) চিনি খেলে প্রথমে শরীরে একটু
চনমনে ভাব আসতে পারে। তবে
ক্ষতিকর দিক হল�ো, এরপরই শরীরে
বাজে প্রভাব ফেলে এই চিনি। তাই
চিনি খাওয়া বন্ধ করলে আরও প্রাণবন্ত
ব�োধ করবেন আপনি।
১৭) শরীরের জয়েন্টে ব্যথা বা শরীর ফ�োলা
থেকে রক্ষা পাবেন চিনি খাওয়া বন্ধ
করলে।
১৮) চিনি বা চিনিজাত খাবার ও পানীয়
দাঁতের ক্ষতি করে। এদের কারণে
ব্যাকটেরিয়া বাসা বেঁধে দন্তক্ষয়, মুখের
দু র্গন্ধ তৈরি করে। তাই এসব খাবার
না খেলে আপনার দাঁত ও মুখের স্বাস্থ্য
ভাল�ো থাকবে।
১৯) চিনি না খেলে শরীরে উপকারী
ক�োলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়ে।
২০) কয়েক ধরনের ক্যানসার থেকে
নিরাপদে থাকবেন চিনি না খেলে।
২১) রিফাইন্ড সু গার খেলে, গুড
ক�োলেস্টেরল কমে যায়, যা ‘ব্যাড’
ক�োলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

পাশাপাশি ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়িয়ে দেয়,
যার ফলে বেড়ে যায় হার্ট অ্যাটাকের
সম্ভাবনা।
২২) চিনি খলে ব্রেনের ‘ফিল গুড’
সের�োট�োনিন-এর মাত্রা বেড়ে যায়।
এবং শরীর থেকে চিনি বেরিয়ে গেলে
অবসাদগ্রস্থ হয়ে যায় মানু ষ।
২৩) রিফাইন্ড সু গার খেলে, ত্বকের
‘ইলাস্টিসিটি’র ক্ষতি হয়। যে কারণে
বয়সের আগেই চামড়া কুঁচকে যায়।
২৪) শরীরে বেশি চিনির পরিমাণ ইনসু লিন
ক�োষের ক্ষতি করে। ফলে ওজন বেড়ে
যায়।
২৫) রিফাইন্ড সু গারে ফ্রু কট�োজ থাকে, যা
হজম করাতে সাহায্য করে। কিন্তু বেশি
পরিমাণে ফ্রু কট�োজ ফ্যাটে পরিণত হয়।
যা লিভারের জন্য ক্ষতিকারক।
২৬) রিফাইন্ড সু গার খেলে ব্রেস্ট, ক�োল�োন,
অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা
থাকে।
২৭) রিফাইন্ড সু গার শরীরের স�োডিয়াম,
পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও
ক্যালসিয়াম বের করে দেয়। এর ফলে,
হাড় ও দাঁতের বিশেষভাবে ক্ষতি হয়।
২৮) ব্রেনের ড�োপামাইন নিঃসরণ হয় এই
চিনির জন্য, যা ড্রাগের নেশার মত�ো।
যে কারণে, এই চিনির প্রতি আকর্ষণ
বেড়ে যায়।
২৯) চিনিই কিনা তামাকের মত�ো ক্ষতিকর!
এমন অবিশ্বাস্য তথ্যই দিয়েছেন যু ক্তরাজ্যের
ইউনির্ভাসিটি অব লিভারপুলের গবেষক
সায়মন ক্যাপওয়েল। চিনিকে ‘নতুন তামাক’
হিসেবেও আখ্যা দিয়েছেন তিনি।
তার এ গবেষণার ফলাফল জানার পর
বিশ্বের বিভিন্ন খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকারক
প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্যে চিনির পরিমাণ
কমিয়ে আনবে বলে আশা করছেন সায়মন।

গ�োটো গেশে এই সমশে ঘশট যোওেো
জলন্ত ছবি
নোরী বনয্োতশনর িবলষ্ঠ প্রবতিোে
কবির কলমই েীপ্তবেখো, িোঁচোর মন্ত্র

রিীন চক্রিত্ী-এর
কোবিযিক স্ফু বলঙ্গ

েবতি রূশেন সংবথিতো
নোরী েবতির উজ্ীিশনর কবিতো

বপ্রেো িফু ক হোউস

৬৪ কশলজ ব্রিট, কলকোতো-৭০০০৭৩
গ�োনঃ ৯৪৩৩৩২৪৪৬৩
ইশমলঃ priyabookhouse64@
gmail.com
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গেরস্থালি

কর�োনা থেকে বাঁচতে কী কী
উপায়ে ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখবেন?
কর�োনা ম�োকাবিলায় শুধু

নিজেকেই
নয়, সু রক্ষা কবচে মুড়ে ফেলতে হবে
নিজের ঘরবাড়িকেও। অসাবধানতা ও
অসতর্কতার হাত ধরে ঘরবাড়িকে যদি
জীবাণুমুক্ত না করা যায়, তা হলে কিন্তু
বিপদ ঘনাতে পারে। ঘরবাড়ির দিকে নজর
দিতে এই ক’দিন মেনে চলু ন একটু বাড়তি
পরিচ্ছন্নতা।
n ঘর ত�ো র�োজই ম�োছেন, সু গন্ধী ফ্লোর
ক্লিনারের জায়গায় এই ক’দিন য�োগ করুন
ফিনাইল বা অন্য ক�োনও জীবানু নাশক
ল�োশন। দিনে এক বারের বদলে এই
ক’দিন বার দু য়েক মুছে নিন ঘর।
n এক সপ্তাহে এক বার বদলান বিছানার
চাদর? এ বার এই রুটিনে একটু পরিবর্তন
আনু ন। দিন দু ই অন্তর পাল্টে ফেলু ন
বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়। স�োফা,
ফ্রিজ ও টিভির কভারের ক্ষেত্রেও একই
কথা প্রয�োজ্য। গরম জলে কেচে নিন
যাবতীয় কভার।
n দিন কয়েক বালিশ-বিছানা কড়া র�োদে
দিন। জামাকাপড় বদ্ধ বারান্দায় না মেলে
ছাদে বা সূ র্যের আল�ো আসে, এমন জায়গায়
মেলু ন। বাজারের ব্যাগ, থলে ইত্যাদিও কেচে
র�োদে শুক�োতে দিন।
n জানলা-দরজার গ্রিল ভাল করে পরিষ্কার
করে নিন। গ্লাভস পরে করুন এ সব কাজ
n প্রতি দিন যে থালা-বাসনে খান, তা গরম
জলে ধু য়ে নিন। রান্নাঘরে ব্যবহৃত বাসন ও
জামাকাপড়ও নিয়মিত পরিষ্কার করুন।
n বাড়িতে বাগান পরিষ্কার বা নর্দমা

পরিষ্কারের মত�ো কাজ করাতে হলে বা
নিজে করলেও খুব সতর্ক ভাবে করুন।
কাজ সেরেই ভাল করে স্নান করুন ও
কাজের সময় ব্যবহৃত প�োশাক জীবানু নাশক
দিয়ে কেচে নিন।
n বাড়িতে কেউ শ্লেষ্মাজনিত অসু খে আক্রান্ত
হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
তাঁর কথা মত�ো র�োগীকে অ্যান্টিবায়�োটিক
দিয়ে কয়েক দিন নজরদারিতে রাখুন। এই
সময় তাঁর ব্যবহৃত প�োশাক, থালাবাসন সব
আলাদা করুন। কাচার পর ডেটল জলে
ধু য়ে আলাদা করে মেলে দিন।
n ধ�োয়া-কাচা করার সময় বা ঘরবাড়ি
পরিষ্কারের সময় নিজের হাত-পা-মুখমাথা খুব ভাল করে ঢেকে নিন। মুখে মাস্ক
পরুন। হাতে থাকুক গ্লাভস।
n নিয়মিত ঘর বাড়ি পরিষ্কার করার
সময় নিজের মুখ, হাত, মাথা ঢেকে নিন।
ক�োনওভাবেই নিজের চ�োখে মুখে হাত
দেবেন না।
n ঘর পরিষ্কারের পর নিজের হাত খুব
ভাল করে সাবান বা অ্যালক�োহল মেশান�ো
হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে ধু য়ে নিন।
n বাড়িকে ভালভাবে ভেন্টিলেটেড রাখতে
হবে। সূ র্যের আল�ো ও তাজা বাতাস
আপনার প্রফুল্লতা তুলবে এবং প্রতির�োধ
ক্ষমতা তৈরি করবে, যা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা
বজায় রাখার ক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূ র্ণ।
n আপনার ফ�োন জীবাণুমুক্ত করুন। আমরা
প্রায়শই ভুলে যাই যে আমরা আমাদের
ফ�োনটি এত বেশি ব্যবহার করি যে এগুলি
আমাদের হাতের মত�ো একই জীবাণু বহন

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

করতে পারে। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে এই
ফ�োন জীবানু মুক্ত করতে হবে। আপনি
অ্যালক�োহল ওয়াইপ ব্যবহার করতে পারেন
বা অ্যালক�োহল-ভিত্তিক স্যানিটাইজারে
একটি টিস্যু বা তুল�ো ডুবিয়ে আপনার
ফ�োনটি মুছে ফেলবেন। হ্যাঁ, সামনে ও
পিছনে এবং ক�োন কভার থাকলে সেটিও
মুছুন।
n ত�োয়ালে কার�ো সাথে ভাগ করবেন না।
পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্য আলাদা
ত�োয়ালে বরাদ্দ করুন, যাতে জীবাণুর
ক�োনও বিনিময় না হয়। ত�োয়ালে নিয়মিত
ধু য়ে নিন এবং শুকিয়ে নেবেন। লিনেন এবং
জামাকাপড়গুলির ক্ষেত্রেও এটি একই রকম,
বিশেষত যদি পরিবারের ক�োনও সদস্যকে
এখন কাজের জন্য বাইরে যেতে হয়। দারুণ
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য আরেকটি পরামর্শ
হল প্রতিটি সদস্যের প�োশাক আলাদাভাবে
পরিষ্কার করা।
n একটি হিউমিডিফায়ার বিনিয়োগ করুন।
আপনার ঘরের আর্দ্রতার মাত্রা ৪০% এবং
৬০% রাখা র�োগ-সৃ ষ্টিকারী জীবাণুগুলির
প্রসারণকে ধীর করতে সহায়তা করতে
পারে। আর্দ্রতার এই স্তরটি আপনার দেহকে
প্যাথ�োজেনগুলির থেকে আর ভালভাবে
প্রতিরক্ষা করতে সহায়তা করে, কারণ
বাড়ির ভিতরের বায়ু শ্লেষ্মা ঝিল্লি শুকিয়ে
দিতে পারে এবং আপনার শরীরকে
ভাইরাসের প্রতি আরও সংবেদনশীল করে
তুলতে পারে, যা আর্দ্রতা র�োধ করে।
নিজস্ব প্রতিনিধি

জুলাই, ২০২০

n
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বই পাড়া
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

“আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া,
বুকের মাঝে বিশ্বল�োকের পাবি সাড়া।”
শক্তি রুপেন সংস্থিতা
রবীন চক্রবর্তী
প্রিয়া বুক হাউস * ৬০ টাকা
প্রাপ্তিস্থানঃ বুক ফ্রেন্ড (কলেজস্ট্রিট, কলকাতা),
পাতিরাম বুক স্টল (কলেজস্ট্রিট, কলকাতা),
মলয় প্রকাশনী (কলেজস্ট্রিট, কলকাতা), প্রিয়া
বুক হাউস (কলেজস্ট্রিট, কলকাতা), গ্যালেরিয়া
(বাঁশদ্রোনী, কলকাতা), সল্টলেক (BE-407, BE
Block, Sector 1, Bidhannagar, Kolkata,
West Bengal 700064)। শহর ও মফস্বলের
বইয়ের দ�োকানে।
য�োগায�োগ ৯০৭৩৩৪০৮৯০

নারী মানে মা, নারী মানে ব�োন, নারীই স্ত্রী এবং

নারীই কন্যা। এর বাইরের নারী সাধারণ নন। তিনি
পরনারী। আর পরনারী মানেই নষ্টা, ভ্রষ্টা, অপয়া
অস্তিত্ব। নারী যেন সবকিছু র ঊর্ধ্বে গিয়ে নিজের
পরিচয়ে নারী হতেই পারেন না। নারীর নারীত্বের লক্ষ্য
ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন বই-পুস্তক ও সাহিত্যে বিভিন্নভাবে
বর্ণিত হয়েছে। নারীকে আমরা মাতৃরূপে পুজ�োও
করি, আবার সেই নারীকে ভূ লু ণ্ঠিত করি, নারী ধর্ম
লু ঠ করে।
তসলিমা নাসরিনের একটি কবিতা পড়েছিলাম।
‘আর ধর্ষিতা হয়�ো না, আর না
আর যেন ক�োনও দু ঃসংবাদ ক�োথাও না শুনি যে
ত�োমাকে ধর্ষণ করেছে
ক�োনও এক হারামজাদা বা ক�োনও হারামজাদার দল।
আমি আর দেখতে চাই না একটি ধর্ষিতারও কাতর
করুণ মুখ...
হে নারী, পুরুষ ত�োমাকে উলঙ্গ করে, পুরুষ ত�োমাকে
অবগুণ্ঠনে আবৃ ত করে, পুরুষ ত�োমাকে অনু গ্রহ করে।
দিল্লীতে ত�োমাকে নগ্ন করে। হায়দরাবাদে ত�োমাকে
উলঙ্গ করে লালসার চরিতার্থতার পর আগুনে ছু ঁড়ে
ফেলে দেওয়া হল। তুমি কি করতে পারলে? পারলে
না কিছু ই। অথচ একজন পুরুষের অন্তরাত্মা জ্বলে
খাক হয়ে গেল। তিনি প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, তিনি
চিকিৎসকদের অধ্যাপক। তিনি বেঙ্গল চেম্বার অফ
কমার্সের স্বাস্থ্য কমিটির চেয়ারপার্সন। তিনি দু ই
কবিতা বইয়ের প্রনেতা। তিনিই রবীন চক্রবর্তী।
তিনি শতাব্দীর এই বর্বর�োচিত ঘটনায় বিচলিত হয়ে
উঠলেন। তাঁর কলম প্রতিবাদে মুখর হল। তাঁর
কবিসত্তা সেইসব নারীদের, চারপাশের মানু ষদের
সাহস য�োগাল। তিনি নারীদের জাগ্রত হতে বললেন।
তিনি প্রশ্ন তুললেন ‘কেন�ো তুমি নিজের রক্ষা নিজে
করতে পারলে না? নারী তুমি এত দু র্বল কেন�ো?’
প্রিয়া বু ক হাউস থেকে প্রকাশিত ‘শক্তি রুপেন
সংস্থিতা’ পেপারব্যাক ৪০ পাতার কাব্যগ্রন্থ। প্রতিটি

কবিতা স্ফুলিঙ্গ যেন। নিবেদক জানাচ্ছেন ১৫টি
কবিতা মাত্র তিনদিনে লিখে ফেলেছেন কবি।
এই কবিতাগুলি সত্যি চেতনার তন্ত্রীতে ঘা দেয়।
নির্যাতিতার প্রতি তাঁর নির্দেশ, যদি মানু ষ হয়ে বেঁচে
থাকার জন্য হও, তাহলে জেগে উঠ�ো। সীমাবদ্ধ
মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এস�ো, নির্যাতনকারী
পুরুষের সঙ্গে যেক�োনও অবস্থায় লড়াই করার শক্তি
সঞ্চয় কর�ো, অন্য নারীকে সহয�োগিতা কর�ো। যারা
নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলে তাদের সমর্থন কর�ো।
সংগঠিত হও। নেতৃত্ব দাও। ‘আমার কাছে দু র্গা আছে,
আমার আছে দশ হাত,/ চ�োখে আগুন, হাতে ত্রিশূ ল,
হানব বজ্রাঘাত।’ নারীর প্রত্যয়, ‘মা—তুমি সু নিশ্চিত
জেন�ো/ মানু ষ মর্যাদা নিয়ে বাঁচবে সঠিক।’ কবি
এখানে আজকের দ্রৌপদীদের উপস্থিত করেছেন।
প্রতি পাতায় পাতায় ছবির
ব্যবহার দৃ ষ্টি নন্দন হয়েছে।
প্রচ্ছদটিও চমৎকার। ঝকঝকে
ছাপা বইটি সংগ্রহয�োগ্য।
বিশেষ উল্লেখয�োগ্য, বইতে
একটা ঘ�োষণা করা হয়েছে,
এই বইয়ের সংগৃ হীত অর্থের
লভ্যাংশ অনাথ আশ্রমের নারী
সন্তানের লালন, পালন, শিক্ষা
এবং সংস্কারের জন্য ব্যবহৃত
হবে। এহেন উদ্যোগ সত্যি
সাধু বাদের য�োগ্য।
আদ্যাশক্তি মহামায়াকে বলা
হয় ব্রহ্মস্বরূপিণী। সু তরাং দেবী
দু র্গার আরাধনা করলে ব্রহ্মেরই
আরাধনা করা হয়। দেবী দু র্গা
ঈশ্বরের শক্তির প্রতিভূ । তাই
ব�োধহয় তিনি কাব্যগ্রন্থের
নামকরণ করলেন, শক্তি
রুপেন সংস্থিতা। জগৎ-প্রপঞ্চ

আদ্যাশক্তি মহামায়ার মায়ায় নিবদ্ধ আমরা। আমাদের
সব সম্পর্ক। আবার আদ্যাশক্তি মহামায়া দয়াময়ী।
যখনই ভক্ত বিপদে পড়েন, তখন তাকে ডাকেন। তিনি
শক্তি দেন। ভক্ত ত্রাণ পায় বিপদ থেকে। দেবতাদের
সম্মিলিত শক্তি থেকে আবির্ভূতা দেবী দু র্গা। স্বর্গরাজ্য
অসু রদের হাতে চলে গেলে দেবী দু র্গাই প্রতিপক্ষ
অসু রদের বিনাশ করেন। দেবতারা ফিরে পান তাদের
স্বর্গরাজ্য। স্বর্গরাজ্য ফিরে পেয়ে দেবতারা সকৃতজ্ঞচিত্তে
দেবীর স্তব করেন‘যা দেবী সর্বভূ তেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নম�ো নমঃ ॥’
কবি রবীন চক্রবর্তীও সেই শক্তির আরাধনায় ব্রতী
হয়ে অসু র নিধন করে সু ন্দর সমাজ গড়তে চান। তাই
সর্বভূ তে বিশ্বচরাচরের শক্তিকেই আহ্বান জানান,
‘আমার দেশে দস্যু হানা আমার চ�োখে ভয়।
ত�োমার হাতে অসু র নিধন আমার তখন জয়।’
আকাশনীল চট্টোপাধ্যায়
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২৪ জুলাই, মহাপ্রস্থানের ৪০ বছর

গায়ক ও সু রকার উত্তমকুমার
সমীর চট্টোপাধ্যায়

গা য় ক
গান

গাইতে ভাল�ো বাসতেন। গলাটিও মন্দ ছিল
না। নিজের মনে গান গাইতেন। অভিনয়ের আগেই
গানের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছিল উত্তমকুমারের৷গিরিশ
মুখার্জি র�োডে তাদের বাড়িতে নিয়মিত গানের আসর
বসত�ো৷পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জির বাবা শীতল
মুখার্জি আসতেন। সেখানে টপ্পা গাইতেন৷ভারি
চমৎকার। গানে মন বসল�ো অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের
(উত্তম কুমারের)৷এরপর প�োর্ট কমিশনার্সে চাকরি।
একটু একটু করে অভিনয়ে প্রবেশ। বু ঝলেন, গানকে
ভাল�ো করে জানা প্রয়�োজন। অতএব শিখতে হবে।
চাকরির পাশাপাশি তিনি তালিম নিতে শুরু করলেন
প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী নিদানবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কাছে৷ কখনও সখনও বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞদের কাছে গিয়ে
কড়াও নাড়িয়েছেন। পরে কিছু দিন চক্রবেড়িয়া স্কুলের
সংগীত শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন অরুণ। নানান
ঘর�োয়া আসরে এবং মঞ্চে গাইলেও চলচ্চিত্রে গায়কের

ভূ মিকায় একবারই পাওয়া গেছে তাঁকে৷উত্তমকুমার
অভিনীত চরিত্রের কন্ঠে হেমম্ত মুখ�োপাধ্যায়, মান্না
দে, শ্যামল মিত্র, কিশ�োর কুমারের গাওয়া গানগুল�ো
আজও হিট৷নিজের গাওয়া গানে তিনি অভিনয় করেন
৪৭তম ছবিতে, ১৯৫৬ সালে৷সে বছর মুক্তি পায়
তাঁর ১১টি ছবি৷এরমধ্যে চারটির অভিনেত্রী সু চিত্রা
সেনের৷ওই বছরের প্রথম ছবি ‘সাগরিকা’৷শেষ ছবি
ছিল দেবকীকুমার বসু পরিচালিত ‘নবজন্ম’৷১৯৫৬
সালের ২৮ ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়া ‘নবজন্ম’ ছবিতেই
পর্দায় শ�োনা গেল�ো প্রথম এবং শেষবারের মত�ো গায়ক
উত্তমকুমারের গান৷‘গ�ৌরাঙ্গ’র ভূ মিকায় অবতীর্ণ।
নচিকেতা ঘ�োষের সু রে মহানায়ক গেয়েছিলেন ম�োট
৬টি গান৷তার মধ্যে ছিল ‘কানু কহে রাই, কহিতে
ডরাই’, ‘আমি আঙু ল কাটিয়া’ ইত্যাদি৷এই ছবিতে
উত্তমকুমারের নায়িকা ছিলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
(বাসন্তী) এবং অরুন্ধতী দেবী (সু ধামুখী)৷
এ ত�ো গেল, নায়কের গায়কেরভুমিকার কথা। কিন্তু
নায়কের বাইরে! বাস্তব জীবনে?
উত্তমকুমার যখন যু বক হয়নি, তেমন একটা সময়ের
গল্প করি আপনাদের সঙ্গে। উত্তমকুমার শেষ জীবনে
জুলাই, ২০২০
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অমিতাভ বচ্চন অভিনীত এস এস মুভিট�োনের
প্রোডাকশন, সু ভাষ দেশায়ের প্রয�োজনা, মনম�োহন
দেশাই-এর পরিচালনায় ২৩ এপ্রিল ১৯৮২-তে মুক্তি
পেয়েছিল, দেশপ্রেমী ছবি। তাতে অতিথি শিল্পী
হিসেবে অতি ছ�োট্ট একটা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন
উত্তমকুমার। ছবিতে অনেক বড় বড় অভিনেতারা কাজ
করেছিলেন, যেমন, হেমা মালিনী, শাম্মী কাপুর, শর্মিলা
ঠাকুর, পরভিন ববি, নবীন নিশ্চল, আমজাদ খান,
পরীক্ষিত সাহানি, কাদের খান প্রমুখরা। সেই ছবিতে
নামমাত্র চরিত্রে অভিনয় করছেন বাংলার সেই সময়ের
এক নম্বর, ব্যস্ততম নায়ক, মহানায়ক উত্তমকুমার। কেন
যে তিনি রাজি হয়েছিলেন, তা স্পষ্ট নয়। তবে একটা
অনু মান করা যায়। ছবির নাম দেশপ্রেমি, এই নামের
ম�োহই উত্তমকুমারকে এই ছবির ক্যামেরার সামনে দাড়
করিয়েছে। ছ�োটবেলা থেকেই দেশপ্রেমের উন্মাদনা ওঁর
রক্তে খেলা করত। দেশপ্রেমিক উত্তমকুমারকে আপনারা
চেনেন? কেমন ছিলেন তিনি? তাঁর কৈশ�োরে, ভারত
যখন পরাধীন, তখন উত্তম কী করেছিলেন, জানেন?
১৯৪২। উত্তমকুমার তখন ১৬ বছরের কিশ�োর। তখন
তিনি অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। ছাত্র। দেশে তখন
রাজনৈতিক ডামাড�োল। মহাত্মা গান্ধী ডাক দিয়েছেন
ভারত ছাড়ো আন্দোলনের। মেদিনীপুরে পুলিশের
গুলিতে প্রাণ হারালেন মাতঙ্গিনী হাজরা। ভবানীপুরে
বসে কিশ�োর অরুণ খবর রাখছেন সবেরই।ভিতরেভিতরে ফুঁসছেন।নিজের মত�ো করে প্রতিবাদ ও
দেশপ্রেমের পথও খুঁজে নিচ্ছেন তিনি।বন্ধুদের জুটিয়ে
ভবানীপুরে প্রভাতফেরি করতেন মাঝেমধ্যেই। হাতে
থাকত ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা। আর দেশাত্বব�োধক
গান লিখে সু র দিতেন অরুণ ওরফে উত্তম নিজেই।
পথে-পথে ঘুরে সবাই মিলে গাইতেন সেই গান।
খুব বড়, সংঘবদ্ধ প্রভাতফেরি বের করেছিলেন উত্তম
ও তাঁর বন্ধুরা ১৯৪৫-এর ২৩ জানু য়ারিতে। নেতাজির
আজাদ হিন্দ ফ�ৌজ তখন লড়ছে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে।
সে-বছর সু ভাষের জন্মদিনে উত্তমকুমার লিখলেন একটি

গান। সু রও দিলেন তাতে। প্রভাতফেরীতে দল গাইলেন
সেই গান।
‘‘সু ভাষেরই জন্মদিনে গাইব নতুন গান।
সেই সু রেতে জাগবে মানু ষ
জাগবে নতুন প্রাণ...’’।
কিছু দিন পরে, একে একে ধরা পড়ল আইএনএ-র
সৈন্যরা। লালকেল্লায় হল তাঁদের বিচার। উকিল ও
অন্যান্য খরচ বাবদ প্রয়োজন প্রচুর টাকার। দেশের
বিভিন্ন জায়গা থেকে ফান্ড ত�োলা হতে লাগল
আইএনএ-র জন্য। পিছিয়ে থাকেননি উত্তমও।সে-সময়
উত্তম ‘লু নার ক্লাব’ করছেন। সেই ক্লাবের পক্ষ থেকে
একটি চ্যারিটি শ�ো-এর আয়োজন করলেন তাঁরা। মঞ্চস্থ
হল বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’। নাটক থেকে আয় হল
প্রায় ১৭০০ টাকা। সেই টাকা তুলে দেওয়া হয়েছিল
সতীশচন্দ্র বসু র হাতে।
পরবর্তীকালে, ১৯৭৭ সালে
অসীম সরকারের প্রয�োজনায়,
পীযূ ষ বসু র পরিচালনায়
মহানায়ক উত্তমকুমার অভিনয়
করলেন ‘সব্যসাচী’ ছবিতে,
পাঠ করলেন একজন বিপ্লবীর
ভূ মিকায়। তখন কি তাঁর রক্তে
সেই উন্মাদনা খেলা করেছিল?
মনে পড়েছিল কি কিশ�োরবেলার
সেই দিনগুল�োর কথা? জানি না
তা।উত্তমকুমারও এ-ব্যাপারে
জানাননি কিছু । তবে স্মৃতিচারণে
কৈশ�োরের দিনগুল�ো সম্পর্কে
লিখেছিলেন, ‘আমাদের একমাত্র
সহায় তখন নেতাজী। আমরা
তখন নতুন আশার বাণীতে
নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছি।’
তাই ব�োধহয় অমন দৃ প্ত অভিনয়
করতে পেরেছিলেন।
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হেমন্ত-উত্তম: তু লনাহীন জুটি

এক সময় ছিল, উত্তমকুমার লিপে হেমন্ত
মুখ�োপাধ্যায় ছাড়া অন্য কার�োর গান তেমন করে
ভাল�ো লাগত না। শ্রোতা-দর্শক থেকে ছবির
নির্মাতা—সকলেই এ বিষয়ে এক মত।
উত্তমকুমারের সঙ্গে হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়ের প্রথম
আলাপ ১৯৫৫-য়, ‘শাপম�োচন’ ছবিতে কাজ
করতে গিয়ে। গবেষক সু শান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
অবশ্য জানাচ্ছেন, ১৯৫১ সালে ‘সহযাত্রী’ নামক
ছবিতে নাকি হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায় উত্তমকুমারের
জন্য একটি গান গেয়েছিলেন। ছবির সমস্ত
প্রিন্ট বিলুপ্ত হওয়ায় এই তথ্যের সত্যতা যাচাই
করা সম্ভব হয়নি। তাই আমরা ধরেই নিয়েছি
যে, ‘শাপম�োচন’-ই ওঁদের দুজনের রসায়নের
প্রথম উৎস। ১৯৫৫-তেই দুজনের সম্পর্কের
সূ ত্রপাত হয়। ততদিনে তাঁদের কর্মজীবনের
গ্রাফ প্রবলভাবে ঊর্ধ্বমুখী। উত্তমকুমার তখন
বাংলা চলচ্চিত্রের সবথেকে জনপ্রিয় উদীয়মান
তারকাদের মধ্যে একজন। অন্যদিকে রবীন্দ্রসঙ্গীত
মহলে হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়কে পঙ্কজকুমার মল্লিকের
উত্তরসূ রি হিসেবে দেখা হচ্ছে। ১৯৫১ সালে
পরিচালক হেমেন গুপ্তর আহ্বানেই হেমন্তবাবুর
বাসস্থানের ঠিকানা হয়েছে বম্বেতে। ‘আনন্দমঠ’
(১৯৫২), ‘জাল’ (১৯৫৪),‘নাগিন’ (১৯৫৪)
হিন্দী চলচ্চিত্রে সু রকার হিসেবে তাঁর খুব নামও
হয়েছে। হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায় থেকে হয়ে গেছেন,

হেমনত কুমার।
১৯৫৫ তে মুক্তি পাওয়া ‘শাপম�োচন’-এর জন্য
পরিচালক সু ধীর মুখ�োপাধ্যায় সঙ্গীত পরিচালক
হিসেবে চেয়েছিলেন শচীন দেববর্মণকে। তাঁর
সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে, তাঁর সম্মতি
চাইতে সু ধীরবাবু বম্বে যান। পরিস্থিতি নিশ্চয়ই
আশাপ্রদ ছিল। নাহলে তিনি অতদূ র চলে যেতেন
না। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। অন্যান্য ব্যস্ততার
কারণে রাজি হলেন না শচীন দেববর্মণ। ইতিমধ্যে
হেমন্তবাবু জানতে পেরেছেন যে সু ধীরবাবুর
প্রস্তাবে মত দেননি শচীনকর্তা। কলকাতায় ফিরে
যাওয়ার মত�ো একটা কাজের সন্ধানে ছিলেন
হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়। সেই ছু ত�োয় সু ধীরবাবুর সঙ্গে
দেখা করে ফেললেন তিনি। পরের দিন সু ধীরবাবু
হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়কে পাকাপাকিভাবে নিযু ক্ত
করলেন এবং হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়ও ফিরে এলেন
কলকাতায়।
সু ধীরবাবু কী ছিলেন আর তা পেয়েছেন কিনা
জানি না। তবে ছবিতে উত্তমকুমারের স্বতঃস্ফূর্ততা
ও গাম্ভীর্যের মিশ্রণ হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়ের ম�োহন
সু রে খুঁজে পেয়েছিল অনবদ্য প্রতিফলন। হয়ত
পরিচালক সু ধীর মুখ�োপাধ্যায়ের প্রত্যাশা থেকে
প্রাপ্তিটাই অনেক বড় হয়ে উঠেছিল। পাশাপাশি
চির জুটি হয়ে গেল। ‘সু রের আকাশে তুমি যে
গ�ো শুকতারা’ বা ‘ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস’-এর
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মত�ো গান আজও শ্রোতার মনে কালবৈশাখী ঝড়
তুলতে পারে। যেমন তুলেছিল তৎকালীন শ্রোতাদর্শকের মনে।
হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায় এবং উত্তমকুমার
চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরের অল�ৌকিক মিল ছিল।
কি কথা বলার সময়, কি গানের সময়! এটাত�ো
আপনারা জানেন, ১৯৫৭-র ‘হারান�ো সু র’ ছবির
একটি দৃ শ্যে উত্তমকুমার চরিত্র অলক নায়িকা
সু চিত্রা সেনের চরিত্র ‘রমা’র নাম ধরে ডাকছে।
এই সিদ্ধান্ত পরে নেওয়া হয়েছে। দৃ শ্যতে ছিল
উত্তমকুমার ক�োনও শব্দ না করে ছু টে যাবেন

ব্যবহার। সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে উত্তম কুমারের
ছবিতে কাজ করতে থাকেন হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়।
আবার উত্তমকুমারের সু রে গানও গান হেমন্ত
মুখ�োপাধ্যায়। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবধানটা বাড়তেই
থাকে। এই সময়ে উত্তম কুমারের চরিত্রের
নেপথ্যকণ্ঠী হিসেবে শ�োনা যায় শ্যামল মিত্র এবং
মান্না দে’র মত�ো সু প্রতিষ্ঠিত গায়কদের গান। এই
দ্বন্দ্ব, দূ রত্ব কী কারণে শুরু হয়, তা নিশ্চিতভাবে
বলা যাবে না। সবটাই অনু মান-জল্পনার জালে
জড়িয়ে। বলা হয়, একটা বড়সড় বিবাদ সৃ ষ্টি হয়
উত্তম এবং গ�ৌরী দেবীর বিবাহবার্ষিকীর আসরে।

সু চিত্রা সেনের কাছে। কিন্তু ডাবিংয়ের সময়
পরিচালকের মনে হল দীর্ঘ পথে নায়কের মুখে
নায়িকার নাম ধরে ডাকলে দৃ শ্যটা যথ�োপযু ক্ত
হয়।
ডাবিংয়ের সময়ে ক�োনও কারণে
অনু পস্থিত ছিলেন উত্তমকুমার। সু তরাং ছবিতে
সেই ডাক দিলেন হেমন্তবাবু। যা বাকি সংলাপের
সঙ্গে অবলীলায় মিশে গেল।
বলাই বাহুল্য, দীর্ঘদিনের রুপ�োলি পর্দার এই
অবিচ্ছেদ্য জুটি ব্যক্তিগত জীবনেও ঘনিষ্ঠ সহচর
হয়ে উঠেছিলেন। একটা সময়ে তাঁদের বৃ ত্তিগত
এবং ব্যক্তিগত জীবনও মিশে একাকার হয়ে
গেছিল, এমন বলাই যায়।
এই সম্পর্ক বেশিদিন একই স্রোতে প্রবাহিত
হয়নি। সু ধীরবাবুরই ১৯৬১ সালে মুক্তি পাওয়া
ছবি ‘দুই ভাই’-এ ‘তারে বলে দিও’-র মত�ো
উপহার শ্রোতাদের দেওয়ার পর থেকেই কমতে
থাকে উত্তমবাবুর প্লেব্যাকে হেমন্তবাবুর কণ্ঠস্বরের

হেমন্ত নাকি গ�ৌরী দেবীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছলে
এমন কিছু কথা বলেন যা উত্তমের অপমানজনক
এবং কুরুচিকর বলে মনে হয়। এটাও শ�োনা
যায় যে কিছু বছর পর অভিনেত্রী ম�ৌসু মী
চট্টোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে আরেক গুরুতর
কলহ শুরু হয়। হেমন্ত এবং উত্তম, দুজনেই
নাকি নিজেদের পুত্রদের সঙ্গে ম�ৌসু মীর বিয়ে
দিতে চেয়েছিলেন। ম�ৌসু মী উত্তম-পুত্র গ�ৌতম
চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাব নাকচ করে হেমন্ত-পুত্র
জয়ন্তকে বেছে নেন শেষমেশ। গ�ৌতম এবং
উত্তমের পক্ষে এই ‘পরাজয়’ মেনে নেওয়া সহজ
হয়নি। তাই হয়ত।
উত্তমকুমার ১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই চলে
গেলেন। হেমন্তকুমার চলে গেলেন ১৯৮৯ সালের
২৬ সেপ্টেম্বর। সঙ্গীতের কিংবদন্তী নক্ষত্র নিশ্চয়ই
সু রের আকাশে শুকতারা হয়ে আছেন। আর পাশে
জড়িয়ে আছেন উত্তমকুমার।
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স্বাধীনতা-আন্দোলনের পটভূমির ছবিতে উত্তমবাবু ব্যবহার করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী
নজরুল ইসলাম এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দেশাত্মব�োধক গান৷কবিগুরুর ‘যদি ত�োর ডাক
শুনে কেউ না আসে’, বিদ্রোহী কবির ‘কারার ওই ল�ৌহ কপাট’ এবং ‘দুর্গম গিরি কান্তার
মরু’ আর ডিএল রায়ের ‘বঙ্গ আমার জননী আমার’ ব্যবহার চমৎকার, অতিউত্তম৷

সু র কা র
‘গায়ক’ উত্তমকুমারের পর্দায় আসার ঠিক এক

দশক পর ১৯৬৬ সালে টালিগঞ্জের সিনেমাপাড়ায়
সু রকার হিসেবে কাজ করতে শুরু করলেন তিনি৷
ওই বছরের ৩০ ডিসেম্বর শ্রীল�োকনাথ চিত্রমের
ব্যানারে মুক্তি পেল শচীন মুখার্জি পরিচালিত ‘কাল
তুমি আলেয়া’৷আশুত�োষ মুখ�োপাধ্যায়ের উপন্যাস
‘কাল তুমি আলেয়া’র চিত্রনাট্য লেখেন লেখক নিজেই৷
এতে ধীরাপদ চক্রবর্তীর ভূ মিকায় অভিনয় করেন
উত্তমকুমার৷সঙ্গে ছিলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (স�োনা
ব�ৌদি) এবং সু প্রিয়া চ�ৌধু রী (ড. লাবণ্য সরকার)৷
উত্তমকুমার অভিনীত ১১২তম ছবি এটা। এই ছবিতেই
গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম জুটি গড়েন
সু রকার উত্তমকুমার৷তাঁর সু রে সেই সময়কার সু রকার,
ব্যস্ত নামজাদা গায়ক হেমম্ত মুখ�োপাধ্যায় গাইলেন ‘যাই,
চলে যাই’ গানটি৷আশা ভ�োঁসলে গাইলেন দু টি গান,
‘আমার মনের মানু ষ ফিরল ঘরে একটু বেশি রাতে’
এবং ‘পাতা কেটে চুল বেঁধে সে টায়রা পড়েছে’৷নিশ্চয়
আপনাদের মনে আছে, ছবিটি সু পারহিট হয়েছিল৷
প্রেক্ষাগৃ হে চলেছিল টানা ১৪ সপ্তাহ৷গানগুল�োও হিট
করল। বিশেষ করে হেমন্তবাবু র গাওয়া, ‘যাই, চলে
যাই’ আজও জনপ্রিয়। ঠিক তেমনই মাদকতা ছড়ায়।
এত নাম হলে কি হবে! উত্তমকুমারের পরিমিতি ব�োধ
ছিল সাংঘাতিক। উনি নিজেকে অ্যানালিসিস করতে
পারতেন। যদিও বৈষয়িক কিছু সিদ্ধান্তের ব্যাপারে,
আবেগ-মত্থিত এরিয়াতে একটু কানপাতলা ছিলেন।
কিন্তু নিজের কাজের ব্যাপারে নন। তাই নিয়মিত সু রের
আকাশে পাকাপাকি বাস করতে চাননি। অতিথি হয়েই
থাকতে চেয়েছেন। তাই ‘কাল তুমি আলেয়া’র ঠিক
বছর দশেক পর ফিরে এলেন সু রকার উত্তমকুমার৷
এই শেষবার৷ অবশ্য পুনরায় ফিরে আসার সু য�োগই
দিলেন না ঈশ্বর। এর তিন বছরের মধ্যেই ত�ো নিয়ে
চলে গেলেন স্বর্গরাজ্যে। যাওয়ার সময় একবারও বলে
গেলেন না ত�ো, আমি যাচ্ছি। অগনিত ভক্তরা তাঁদের
‘গুরু’কে আচমকাই চ�োখের জলে বিদায় দিলেন। হয়ত
মনে মনে গাইছিলেন, ‘যাই, চলে যাই...।/ আমায়
খুঁজ�ো না তুমি, বন্ধু বু ঝ�ো না ভুল!/ কাল সে আলেয়া
শুধু , আমি সে আল�োর ঝরা ফুল।/ যেটুকু সু রভি ছিল,
হৃদয় সবই ত�ো দিল/ এবার খুঁজবে কাঁটা, তাই ছেড়ে
যাই কুল।/ বিধাতার কাছে আমি, জানি না ত�ো কি
চেয়েছি!/ হিসাব রাখিনি কিছু , কতটুকু কী পেয়েছি!/
শেষের লগনে তাই, কিছু ক্ষমা আমি চাই/ প্রদীপের
পেছনে যে, ছিল ছায়া সমুতুল।/ যাই, চলে যাই... যাই
চলে যাই...’।
১৯৬৬-এর পর ১৯৭৭। ১৯৭৭ সালের ২১ জানু য়ারি
মুক্তি পায় অসীম সরকার প্রয�োজিত এবং পীযূ ষ বসু
পরিচালিত উত্তম কুমারের ১৭৭ তম ছবি ‘সব্যসাচী’৷
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পথের দাবী’ অবলম্বনে নির্মিত

এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় ছাড়াও সু রকারের
দায়িত্বও পালন করেন উত্তমকুমার৷ছবিতে তাঁর
সহশিল্পী ছিলেন সু প্রিয়া দেবী৷
স্বাধীনতা-আন্দোলনের পটভূ মির ছবিতে উত্তমবাবু
ব্যবহার করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল
ইসলাম এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দেশাত্মব�োধক গান৷
কবিগুরুর ‘যদি ত�োর ডাক শুনে কেউ না আসে’,
বিদ্রোহী কবির ‘কারার ওই ল�ৌহ কপাট’ এবং ‘দু র্গম
গিরি কান্তার মরু’ আর ডিএল রায়ের ‘বঙ্গ আমার
জননী আমার’ ব্যবহার চমৎকার, অতিউত্তম৷ছবির
টাইটেলে দু টি গানের সু র ব্যবহার করেন উত্তমকুমার।
একটি কাজির গান, দু র্গম গিরি কান্তার মরু’, অন্যটি
বাঁকুড়ার ল�োককবি পীতম্বর দাসের লেখা ও সু র করা
‘একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি’ মতান্তরে মুকুন্দ
দাসের রচনার সু র। সু ন্দর প্রয়�োগ। এই ছবিতে
সঙ্গীত পরিচালক উত্তমকুমারকে সহায়তা করেন তার
সঙ্গীত শিক্ষক নিদানবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়৷তিনি পুলক
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় এই ছবির ম�ৌলিক গানের সু রও
করেন। করমুক্ত ছবিটি দর্শক ও সমাল�োচক মহলে
প্রশংসিত হয়৷

গা নে র রে ক র্ড
রবীন্দ্রনাথের

‘আমার স�োনার হরিণ চাই’,
‘অনেক কথা বলেছিলেম’, ‘তুমি ধন্য ধন্য হে’ এবং
‘তুমি কেমন করে গান কর�ো হে গুণী’ গানগুল�ো উত্তম
কুমার রেকর্ড করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষে
মেগাফ�োন থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীতের চার সিডির
অ্যালবাম ‘আমাদের যাত্রা হল�ো শুরু’র শেষ দু টি
গানের শিল্পী স্বয়ং উত্তমকুমার। প্রয�োজনা সংস্থাটির
‘অপ্রকাশিত রেকর্ডিং’ থেকে প্রকাশিত হয়েছে উত্তম
কুমারের কণ্ঠে ‘আমার স�োনার হরিণ চাই’ ও ‘অনেক
কথা বলেছিলেম’ গান দু টি। অন্যদিকে ‘পেরিনিয়াল
রেকর্ডস’ থেকে প্রকাশিত হয়েছে উত্তমকুমারের গাওয়া
আরও দু টি রবীন্দ্রসংগীত ‘তুমি ধন্য ধন্য হে’ এবং ‘তুমি
কেমন করে গান কর�ো হে গুণী’। এছাড়া উত্তমকুমারের
জন্য গ�ৌরীপ্রসন্ন মজুমদার একবার লিখলেন ‘এই ম�োম
জ�োছনায় অঙ্গ ভিজিয়ে এস�ো না গল্প করি’। যদিও
দু জন দু জনকে খুব পছন্দ করতেন। উত্তমকুমারের
যেক�োনও অনু ষ্ঠানে গ�ৌরীপ্রসন্নর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী
ছিল। দু জনে গল্প করতে খুব ভাল�োবাসতেন। অন্যদিকে
সু রকার নচিকেতা ঘ�োষও উত্তমবাবু র প্রিয় পাত্র ছিলেন।
নচিকেতা পুত্র সু পর্ণকান্তি ঘ�োষ, উত্তমবাবু র নচিনন্দনের
ডাক পড়ত ক�োনও ক�োনও সান্ধ্যকালীন বাসরে
উত্তমকুমারকে গান শ�োনাতে। সেই প্রিয় নচিকেতা
ঘ�োষ ওই গানের সু র করলেন উত্তমকুমারের জন্য।
উত্তমকুমার রেকর্ড করলেন। পরে এই গানটি ক�োনও
এক পুজ�োতে আরতি মুখ�োপাধ্যায়কে দিয়ে রেকর্ড
করান নচিকেতা ঘ�োষ। সম্প্রতি শ্রেয়া ঘ�োষালও গানটির
রি-রেকর্ড করেন।
জুলাই, ২০২০
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টাচ আপ

বর্ষায় ত্বকের যত্ন

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

সময়টা

বর্ষাকাল হলেও র�োদের চড়া ভাবটা
এখনও কেটে যায়নি। তাই র�োদে ত্বক পুড়ে যাওয়ার
সমস্যায় এখনও ভুগছেন। চেহারার তরতাজা ভাব
চলে যাচ্ছে, তার সঙ্গে চামড়া হয়ে যাচ্ছে কাল�ো
ও খসখসে। কিন্তু ব্যস্ত জীবনে এইসমস্ত দিকে
তাকান�োর সময় নেই। অনেকেরই খুব দ্রুত ত্বকের
উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নেওয়ার ক�ৌশল একেবারেই জানা
নেই। কিন্তু আপনি খুব সহজেই তাৎক্ষণিকভাবে
ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে পারেন, সেই সাথে
কাটিয়ে ফেলতে পারেন ত্বকের মলিনতাও। ভাবছেন
কীভাবে? চলু ন তাহলে শিখে নেওয়া যাক খুব সহজ
উপায়গুল�ো।
চালের গুঁড়�ো-দু ধের মাস্ক
২-৩ টেবিল চামচ চালের গুঁড়�ো নিন। এতে পরিমাণ
মত�ো দু ধ মিশিয়ে ঘন পেস্টের মত�ো তৈরি করে
নিন। যদি গুঁড়�ো দু ধ ব্যবহার করতে চান তাহলে
সমপরিমাণ গুড়�ো দু ধ নিয়ে পরিমাণ মত�ো জল
মিশিয়ে পেস্টের মত�ো তৈরি করে ফেলু ন। এই
মিশ্রন ত্বকে লাগিয়ে নিন। ১৫-২০ মিনিট রেখে
হাতের আঙু ল দিয়ে ত্বক ঘষে নিন ভাল�ো করে।
মাস্কটি ঘষে নেওয়ার ফলে আপনা আপনিই ঝড়ে
যাবে। এতে করে ত্বকের উপরিভাগে জমে থাকা
ময়লা ও মরা ক�োষ দূ র হয়ে ত্বকের উজ্জ্বলতা
তাৎক্ষণিকভাবেই বৃ দ্ধি পাবে।

দই-হলুদের মাস্ক

এক বাটি ঠান্ডা দইয়ের মধ্যে এক চিমটে গুঁড়া হলু দ
দিন। ভাল করে মিশিয়ে নিন। ঘন পেস্ট মুখ, গলা,
হাত ও অন্যান্য কাল�ো হয়ে যাওয়া জায়গায় লাগান।
২০ মিনিট পর ঠান্ডা জলে মুখ ধু য়ে নিয়ে ত�োয়ালে
দিয়ে আলত�ো করে মুছে নিন।

দুধ-শশার মাস্ক

একটা শশা নিয়ে দু ট�ো টুকর�ো করে নিন। অর্ধেক
শশার গ্রেট একটা বাটিতে রেখে দিন। শশার মধ্যে
২ টেবিল চামচ দু ধ বা গুঁড়ো দু ধ ও কয়েক ফ�োঁটা
লেবু র রস মেশান। ভাল করে মিশিয়ে সারা মুখে,
গলায়, হাতে লাগান। শুকিয়ে গেলে ঠান্ডা জলে মুখ
ধু য়ে নরম ত�োয়ালে দিয়ে শুকন�ো করে মুছে নিন।

টম্যাট�োর মাস্ক

একটা টম্যাট�ো দু ট�ো টুকর�োয় কেটে নিন। টম্যাট�োর
টুকর�ো ভাল করে মুখে, গলায়, হাতে ঘষে নিন।
প্যাকটি শুকিয়ে গেলে ঠান্ডা জলে ধু য়ে নরম ত�োয়ালে
দিয়ে আলত�ো করে মুছে নিন। টম্যাট�োর ব্লিচিং
উপাদান ত্বকে তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা এনে দেবে।
সেই সঙ্গে মলিনতাও দূ র হয়ে যাবে।
লিপি চট্টোপাধ্যায়
জুলাই, ২০২০
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কর�োনা ভাইরাস
আজকের দিনে সব থেকে ভয়াবহ

শব্দটি হল ‘ক�োর�োনা ভাইরাস’। ঠিক
যেন জুজুর থাবা! কখন ক�োথায় খপ
করে চেপে ধরে কে জানে! অথচ
পালাবার পথ কিন্তু তেমন কঠিন নয়।
আশ্বাস দিচ্ছেন ইন্টারনাল মেডিসিনের
চিকিৎসক ডাঃ এস কে দাস। লেখা
শুভলক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

কর�োনা ভাইরাস নির্দিষ্ট ক�োনও একটি

ভাইরাসের নাম নয়, বরং মানু ষ ও পশুর শরীরে
পাওয়া এবং MERS ও SARS-এর মত�ো বিপজ্জনক
র�োগ ঘটান�ো একাধিক ভাইরাসের এক বিশাল
সমূ হ। সম্প্রতি চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া
আতঙ্কটি এই ভাইরাস পরিবারের নবতম সদস্য বা
স্টেন ‘ন�োভেল ক�োর�োনা ভাইরাস’। তাই যখন তাঁকে
জানতে-বু ঝতে মানু ষ হিমশিম খাচ্ছে, তখন সে কিন্তু
অনায়াসে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে।
থাইল্যান্ডের বিজ্ঞানিরা গবেষণায় কিঞ্চিৎ আশার
আল�ো দেখলেও এই নতুন প্রজাতির ভাইরাসটি
এখনও মানু ষের কাছে অধরাই বলা যেতে পারে।
তাঁর যেমন ক�োনও প্রতিষেধক পাওয়া যায়নি,
তেমনই মেলেনি ক�োনও ওষু ধও। অথচ হু-হু করে
বেড়ে চলেছে তাঁর শিকার সংখ্যা। দেশ-বিদেশে
বিস্তার ঘটিয়ে সে এখন প্যান্ডেমিক ডিজিজের আখ্যা
পেয়েছে। যেকেউ যে ক�োনও সময়ে এর কবলে
পরার সম্ভাবনা থাকলেও বয়স্করা এবং ডায়াবিটিস
ও হৃদর�োগের মত�ো শারীরিক সমস্যায় ভুগতে থাকা
র�োগীরা বিপদের মুখে অনেকটাই এগিয়ে। তেমনই
এই ভাইরাসে আক্রান্তদের শুশ্রূষা করা মানু ষদের
ক্ষেত্রেও ঝুঁকি বেশি।
প্রধানত আক্রান্ত র�োগীর সংস্পর্শে এলেই র�োগ
ছড়িয়ে থাকে। মুখের লালা, সর্দি, হাঁচি বা কাশির
মাধ্যমেই এক জনের শরীর থেকে আরেক জনের
শরীরে এই জীবাণু প্রবেশ করে থাকে। শরীরে
ভাইরাস প্রবেশ করা ও উপসর্গ ফুটে ওঠার মধ্যে
সময়ের ব্যবধান ২-১৪ দিন পর্যন্ত হতে পারে।
সাধারণ সর্দি-কাশি-জ্বরের মত�ো তাঁর আবির্ভাব
ঘটলেও ফল কিন্তু মারাত্মক। উপসর্গ দেখে ব�োঝা
দায়। নাক থেকে জল পড়া, গলা ধরা, কাশি, জ্বর,
শ্বাসকষ্ট- ঠিক যেমনটা সাধারণ ফ্লু-তে হয়ে থাকে।

অনেক সময় শ্বাসকষ্ট ও নিউম�োনিয়া হতেও দেখা
যাছে। কিছু -কিছু ক্ষেত্রে প্রাণহানি হওয়ার সম্ভাবনাও
থেকে যায়। তাই সন্দেহ হলে বা তেমন ক�োনও
উপসর্গ দেখলে অবিলম্বে ডাক্তার দেখিয়ে প্রয়�োজনীয়
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে নিন। একদম অবহেলা
করবেন না। দেখছেন ত�ো, টানা তিন মাস লক
ডাউনে থাকার পরও সারা পৃ থিবীর ছবিটা! নিজেরা
সচেতন না হলে পৃ থিবীতে এই ক�োভিড ১৯-এ
আক্রান্তের সংখ্যা দেড় ক�োটি ছাড়াতে খুব বেশি
সময় লাগবে না।
পরিস্থিতি গম্ভীর ঠিকই, কারণ এর ক�োনও চিকিৎসা
নেই। তবে কয়েকটি সহজ নিয়ম মেনে চললে
কিন্তু অনায়াসেই র�োগের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া
যায়। প্রথমেই মাথায় রাখবেন, ভিটামিন সি খান।
প্রয়�োজনে সাপ্লিমেন্ট। ভেষজ চা বা লিকার চা
বারবার খান। নিজের থেকে ক�োনও ওষু ধ খেয়ে

পরিস্থিতি গম্ভীর ঠিকই, কারণ
এর ক�োনও চিকিৎসা নেই।
তবে কয়েকটি সহজ নিয়ম
মেনে চললে কিন্তু অনায়াসেই
র�োগের কবল থেকে রক্ষা
পাওয়া যায়।
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n

n

n

n

n

n

n

n

হাঁচলে বা কাশলে মুখ ঢেকে নিন এবং টিস্যু পেপার ব্যবহার

করুন এবং তা ক�োনও ঢাকা দেওয়া ডাস্টবিনে ফেলে দিন
বাইরে বেরলে মুখে মাস্ক পড়ুন। তবে সাধারণ মাস্ক নয়, থ্রিলেয়ার বিশেষ মাস্কই এক্ষেত্রে প্রয�োজ্য
জন সমাগমে এখন যাবেন না। ক�োনও মল, সিনেমা ও থিয়েটার
হল, ক�োনও মেলা এমনকি ক�োনও অনু ষ্ঠান বাড়ি পারলে না
যাওয়া উচিত।
কাউকে অভিনন্দন জানাতে করমর্দন নয়। অর্থাৎ হ্যান্ডসেকের
পরিবর্তে হাতজ�োড় করে প্রণাম করুন।
সাধারণ ক্ষেত্রেও বিশেষ করে সর্দি, কাশিতে ভুগছেন কিংবা
ক�োনও বিদেশি কার�োর সঙ্গে মুখ�োমুখি হলে একটা দূ রত্ব বজায়
রাখুন।
তবে এটা মনে রাখতে হবে, এই ভাইরাস সংক্রামক। আক্রান্ত
ব্যক্তির সংস্পর্শে এই ভাইরাস সহজেই প্রবেশ করতে পারে।
এর নিশ্চিত ক�োনও ওষু ধ নেই, ফলে আপনার সচেতনতাই
আপনাকে এই র�োগ থেকে দূ রে রাখবে।
সর্বোপরি বিশিষ্ট চিকিৎসকরা বলছেন, আমিও বলছি, প্যানিক
করবেন না। প্যানিক ছড়াবেনও না। বরং সচেতন থাকুন। এটা
গ্লোবাল সমস্যা। আমাদের দেশে এর প্রক�োপ তত নয়, তবে
সাবধানের মার নেই। কেবল নিজে সচেতন থাকুন, স্বাভাবিক
জীবনযাপন করুন।

কিন্তু খুব একটা লাভ পাবেন না বরং হিতে বিপরীত
হতে পারে। তাই হু-এর নির্ধারিত এবং আপনার
চিকিৎসকের বলে দেওয়া গাইডলাইন ফল�ো করুন।
n বাইরে থেকে এলে কিম্বা অসু স্থ মানু ষের
সংস্পর্শে এলে সাধারণ সাবান নয়, অ্যালক�োহল
যু ক্ত সাবান দিয়ে ভাল করে হাত ধু য়ে নিন। সারা
দিন বারে বারে এইভাবে হাত ধ�োয়ার অভ্যাস
করে ফেলু ন। অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধু তে
হবে।
n 
যেক�োনও সু স্থ মানু ষের থেকে অন্তত ২ মিটার বা
৬ ফিট দূ রত্ব বজায় রাখুন
n 
বাড়ির বাইরে ভুলেও নাক-কান-চ�োখে হাত
দেবেন না। বাড়ি ফিরে হাত ধু য়ে তবেই স্পর্শ
করবেন
n পশুদের থেকে দূ রে থাকুন
n 
মাংশ, ডিম, মাছ প্রভৃতি আমিষ খাদ্য খুব ভাল
করে রেঁধে খাবেন। কাঁচা বা আধ কাঁচা খাবেন
না

চিকিৎসক
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অবসাদই কি
কেড়ে নিল
সু শান্ত সিং
রাজপুতের
জীবন
বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

অবিশ্বাস্য! মাত্র ৩৪ বছর বয়সে আত্মহত্যা

করলেন সু শান্ত সিং রাজপুত। এম এস ধ�োনি দ্য
আনট�োল্ড স্টোরি খ্যাত অভিনেতার আত্মহত্যার খবর
হিন্দুস্তান টাইমসকে নিশ্চিত করেছেন তাঁর পিআর।
কেরিয়ারের শীর্ষে থেকেও আত্মহননের পথ বেছে
নিলেন কেন সু শান্ত তা নিয়ে গ�োটা ইন্ডাস্ট্রি ভেবে
উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না।
বান্দ্রার ফ্ল্যাটে গলায় ফাঁস লাগান�ো অবস্থায় উদ্ধার
হয়েছিল সু শান্তের দেহ। সু শান্তের প্রাক্তন ম্যানেজার
দিশা সালিয়ানও আত্মহত্যায় করেছে বলে জানিয়েছিল
পুলিশ। দিশার মৃ ত্যুর খবরে শুনে মঙ্গলবার সু শান্ত সিং
রাজপুত ইনস্টাগ্রামে লেখেছিলেন ‘অত্যন্ত দু র্ভাগ্যজনক
একটা খবর। দিশার পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি জানাই
গভীর সমবেদনা। ত�োমার আত্মার শান্তি কামনা করি’।
এসব আমরা সবাই জানি। কিন্তু আমরা জানতে পারছি
না, এর চারদিনের মাথায় নিজেই আত্মহনেনে পথ
কেন বাছলেন সু শান্ত? উত্তর মিলছে না আজও। অর্থ
নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছ্বলতার অভাব নয়, তাহলে ক�োন
বিপন্ন বিস্ময় সু শান্তের অন্তর্গত রক্তের মধ্যে খেলা
করেছিল!

এই মৃ ত্যুর অন্যতম একটা কারণ। যেখানে কবি
বলছেন, ‘কেউ কি তেমন বাসতে জানে ভাল�ো!’ কিম্বা
‘মনের ভিতর গুমরে মরার ব্যাথা;’র কথা।
হ্যাঁ, এটা ঠিক, ডিপ্রেশন একটা মৃ ত্যুর উৎস। শুধু
সু শান্ত নয়, এমন কত সু শান্তর অকাল জীবন ঝরে
গেল এই ডিপ্রেশনের কারণে।
এখন আমদের চিনে নিতে হবে, ডিপ্রেশনের প্রধান
লক্ষণগুল�ো।

ডিপ্রেশনের প্রধান লক্ষণ

মন খারাপ, স্ট্রেস, কাজের চাপ এ সব আজকাল

আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। চাইলেও আপনি তার
থেকে পালাতে পারবেন না। কিন্তু তার মধ্যেও কিছু
ভাল�ো মুহূর্ত রয়েই যায়। কেউ বেড়াতে গিয়ে আনন্দ
পান, কেউ ছবি তুলে, কেউ বা গান শুনে। এই ছ�োট
ছ�োট আনন্দের মুহূর্তগুলির সাহায্যেই আমরা জীবনের
কঠিন সময়টা এড়িয়ে যাই। কিন্তু যাঁরা ডিপ্রেশনে
ভ�োগেন, তাঁদের ক্ষেত্রে অঙ্কটা এত সহজ হয় না।
মন খারাপের অন্ধকারে তাঁরা ক্রমশ তলিয়ে যেতে
আরম্ভ করেন, অধিকাংশ সময়েই খুব নিজের ল�োকের
সঙ্গেও ভাগ করে নিতে পারেন না সে মলিনতা। ফলে
আপনার, আমার চেনা পরিসরেও এই ধরনের র�োগীর
সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। নিস্তার নেই শিশু বা কিশ�োর-

‘বেশ ত�ো ছিল আরাম কেদারায়,
হঠাৎ ক�োথায় হারিয়ে চলে যায়।
নিন্দুকেরা কষ্ট দিল বড়;
মনের ভিতর শংকা শুধু আর�ো।
কেউ কি তেমন বাসতে জানে ভাল�ো!
বাসল�ো যদি পালিয়ে কেন গেল�ো?
মনের ভিতর গুমরে মরার ব্যাথা;
ব্যাথায় ব্যাথায় চলেই গেল একা।’
কবি চিকিৎসক রবীন চক্রবর্তীর এই কবিতা থেকে কি
আমাদের বু ঝতে খানিক সু বিধা হচ্ছে না, যে ডিপ্রেশন
জুলাই, ২০২০
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৩০

মন নিয়ে
কিশ�োরীদেরও। ডিপ্রেশন চেপে রাখতে রাখতে
র�োগ ক্রমশ পেকে ওঠে, বিশেষ পরিস্থিতিতে মানু ষ
আত্মহত্যাপ্রবণও হয়ে উঠতে পারে। এমন কিছু লক্ষণ
আছে যেগুল�ো দেখলে ব�োঝা যাবে যে, সতর্ক হওয়ার
সময় এসে গেছে। অতএব, এক্ষুনি দ্বারস্থ হওয়ার
প্রয়�োজন চিকিৎসকের।

n

কি সেই উপসর্গ
 ারাদিন ক্লান্ত লাগবে, কিন্তু ঘুম হবে না ঠিকমত�ো
স
কখনও এমন হবে যে দিনভর হাড়ভাঙা খাটুনির
পরেও ঘুম আসবে না, কখনও আবার এত ঘুম�োবেন
যে দৈনিক রুটিন তাতে ব্যাহত হবে। ডিপ্রেশন
প্রথমেই আপনার এনার্জির ভাঁড়ারে থাবা বসাবে, যে
যে কাজগুল�ো করতে একটা সময়ে ভাল�ো লাগত,

n

সেগুল�ো আর উপভ�োগ করবেন না এবং সারাদিন
ক্লান্তিতে ভুগবেন।
n আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে না
কান্না, রাগ, বিরক্তি– ক�োনওটার উপরই নিয়ন্ত্রণ
রাখতে পারবেন না। এই রাগ হবে, পরক্ষণেই কান্না
পাবে। স�োজা কথায়, সাঙ্ঘাতিক মুড সু ইং হতে
থাকবে।
n

নিরাশ লাগবে সারাক্ষণ
যে ক�োনও পরিস্থিতিতেই আগে নেগেটিভ
চিন্তাভাবনা মাথায় আসবে। নিজেকে অসহায় মনে
হবে, ক�োনও কাজই করতে ইচ্ছে হবে না, কারণ
আপনার মাথায় সারাক্ষণ ব্যর্থতার চিন্তাভাবনাটাই

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

ঘুরবে।

n

 গে যে সব অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে যু ক্ত থাকতেন,
আ
সেগুলি আর আপনাকে আকর্ষণ করবে না
খেলাধু ল�ো, গান শ�োনা, বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা
বা নাটক দেখতে যাওয়ার নাম শুনলেই ক্লান্তি
আসবে। উৎসাহ পাবেন না কিছু তেই। ক�োনও হবি
বা বিন�োদনই আপনাকে আর আকর্ষণ করবে না।
 রীরে অস্বস্তি বা ব্যথা-বেদনা বাড়বে
শ
ক�োনও চ�োট-আঘাত বা অসু স্থতা ছাড়াই অদ্ভু ত
ব্যথা টের পাবেন শরীরে। কখনও মনে হবে
শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, বা গাঁটে-গাঁটে প্রচন্ড যন্ত্রণা হচ্ছে।
পিঠে ব্যথা, ঘাড়ে-মাথায় ক�োনও কারণ ছাড়াই
ব্যথা-বেদনার কমপ্লেনও ডিপ্রেশনের লক্ষণ হতে

পারে।
n

নিজেকে ভাল�ো লাগবে না
নিজের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাবে। মনে হবে আপনি
ক�োনও কর্মের নয়, ছ�োট ছ�োট ভুলের জন্যও
নিজেকে ক্ষমা করতে পারবেন না।

n

 াওয়াদাওয়ার প্যাটার্নে ফারাক
খ
কেউ কেউ ডিপ্রেশনের কবলে পড়ে প্রচুর
খাওয়াদাওয়া আরম্ভ করেন, কেউ আবার
একেবারেই ছেড়ে দেন। ফলে ওজনেও বিরাট
পরিবর্তন আসতে আরম্ভ করে।

n

মনঃসংয�োগে সমস্যা

মন দিয়ে ক�োনও কাজই করতে পারবেন না। ছ�োট
ছ�োট বিষয় ভুলে যাবেন, ফলে কাজে ভুল-ভ্রান্তি
বাড়বে। তেমন হলে আবার আরও দ্রুত বেগে
অন্ধকূপে তলিয়ে যাবেন।
n

 ু ঁকি নেওয়ার প্রবণতা বাড়বে: অত্যন্ত দ্রুতবেগে
ঝ
গাড়ি চালান�ো, জুয়া খেলা, নেশা বা বিপজ্জনক
খেলাধু ল�োর প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। নিজের ক্ষতির
চিন্তা তুচ্ছ করেও খানিকক্ষণের উত্তেজনার জন্য
এই ধরনের কাজের সঙ্গে আপনি যু ক্ত হবেন।

‘ডিপ্রেশন’ শব্দটির সাথে বর্তমান যু গে পরিচয় থাকাটা
খুবই স্বাভাবিক। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বহুল প্রচলিত
একটি শব্দ- ‘ডিপ্রেশন’। কিছু বু ঝে কিংবা না বু ঝেই
এই শব্দটি ব্যবহারের উদাহরণও কম নয়! ছ�োটখাট�ো
মন খারাপকেও “আমি ডিপ্রেশনে আছি” বলে চালিয়ে

দেওয়াটা এখন হরহামেশাই ঘটে হয়ত�ো আমাদের
বন্ধুমহলেও! ডিপ্রেশন মানে কি শুধু ই মন খারাপ?
নাকি তার চেয়েও অনেক বড় কিছু ব�োঝায় এই শব্দটি
দ্বারা? মানবমনের একটি জটিল স্তরে গিয়ে মানু ষ এই
ডিপ্রেশনের শিকার হয়। রিডার্স ডাইজেস্ট একটা
তথ্য দিয়েছে। তা থেকে আমরা জানতে পারি, কেউ
ডিপ্রেশনে ভুগছে কিনা! কারা এই ডিপ্রেশনে ভুগছেন
এবং কাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এই লক্ষণগুল�ো?
১. অনু ভূতিগুল�ো বেশিরভাগ লু কিয়ে রাখা
অন্য কার�োর সঙ্গে, প্রিয়জনদের সঙ্গে, এমনকি কখনও
কখনও নিজেদের সঙ্গেও তারা তাদের সমস্যাগুল�ো
নিয়ে কথা বলতে চায় না, সেগুল�ো লু কিয়েই রাখে।
সমস্যাগুল�ো নিয়ে কথা বলতে তাদের ভাল�ো লাগে
না, তাই কখনও কার�োর সঙ্গে ভাগ করে নিলে সেটি
জুলাই, ২০২০
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৩১

মন নিয়ে
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

আরও স্পষ্টতা পাবে, এ ভয়ে সেগুল�োকে সামনেই
আসতে দেয় না। কিন্তু তাতে কি সমস্যা চলে যায়?
চেপে রাখার কারণে তা আরও বাড়ে। কিন্তু সমস্যা
নিয়ে ভাবাটাও তারা ভয় পায়। যতদিন পারা যায়
পালিয়ে বেড়ায় এবং সমস্যাগুল�োকে এর চূ ড়ান্ত পর্যায়
পর্যন্ত বাড়তে দেয়। ক�োনও মন খারাপ বা কষ্টের
অনু ভূতিকে প্রকাশ করে না, কারণ তারা ভয় পান যে
তা বেরিয়ে এলে ক�োনওভাবেই নিজেকে সামলাতে
পারবে না, অনু ভূতিগুল�োকে তাই দমিয়েই রাখা হয়।
কিন্তু একদিন সেগুল�ো ত�ো একসঙ্গে বিস্ফারিত হবেই,
তখন? ডিপ্রেশনে ভ�োগা মানু ষেরা অনু ভূতির সকল
দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখে। ভ্যাপসা পরিবেশে
একসময় নিজেরই গুম�োট লাগে।
২. ভাল�ো বা খারাপ- ক�োনওটাই না থাকা
সাদা-কাল�োর মাঝখানে থাকা এক ধূ সর এলাকায়
আটকা পড়ে থাকে তাদের মন, বর্তমান সামগ্রিক
পরিস্থিতি এবং তারা নিজে। তারা কখনও সত্যি করে
বলেন না যে, তারা ভাল�ো আছে না খারাপ! হয়ত�ো
নিজেরাই খুঁজে পায় না সেই ভাল�ো থাকা না থাকার
উত্তরটি। কেউ যখন জিজ্ঞেস করে, “কেমন আছেন?”,
তখন সেই প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে যেন ভাবনায়
পড়ে যায় অথবা প্রতিদিন একটি মেকি প্রত্যুত্তর
থাকে, “ভাল�ো আছি” বা “আমি ত�ো সবসময় ভাল�োই
থাকি”। এটা যেন প্রশ্নকারীকে খানিকটা এড়িয়ে যাবার
জন্যই জ�োর করে বলা।
৩. ইচ্ছে করেই প্রচন্ড ব্যস্ত একটি জীবন বেছে নেওয়া
দমিয়ে রাখা অনু ভূতিগুল�োর সঙ্গে এঁটে উঠতে না
পারার কারণে তারা বেছে নেয় নিজেদের প্রচন্ড ব্যস্ত
রাখার পথটি, যাতে নিজের জন্য নিজেরই সময় না
মেলে, অনু ভূতিগুল�ো অতল গহ্বরে যাতে আরও চাপা
পড়ে যায়। পড়াশ�োনা, চাকরি, অতিরিক্ত কাজের
চাপ- সব মিলিয়ে তারা ধীরে ধীরে নিজেদের ডুবিয়ে
দেয় একধরনের স্বেচ্ছাক্লান্তিতে। একটুও অবসর সময়
রাখে না, দমবন্ধ একটি জীবন, তবু প্রাণ খুলে শ্বাস
নিতে চায় না তারা! নিজের কাছ থেকে নিজেই কি
পালায়? একটু বিন�োদন, প্রিয়জনের সঙ্গ কিংবা একলা
বসে ভাবা- কিছু ই চায় না, নাকি পারে না? ডিপ্রেশন
তাদেরকে তা করতে দিচ্ছে না। অতঃপর ধীরে ধীরে
তলিয়ে যাওয়া হয় অতি পরিশ্রমে।

৪. অল্পতেই রেগে যাওয়া
কার�ো অল্প হাসি বা আনন্দের প্রকাশেও যেন বিরক্ত
লাগে তাদের। কেউ ভাল�ো কথা বললেও আর ভাল�ো
লাগে না। একটু পরপর রাগ হয়। সু খ-দু ঃখের
অনু ভূতিকে চাপা দিয়ে তাদের সকল আবেগের বিকল্প
হিসেবে তখন দেখা দেয় রাগ। অল্পতেই, হয়ত�ো
অকারণেই রেগে যায় আশেপাশের সবার ওপর।
দূ রত্ব সৃ ষ্টি হয় তাদের সঙ্গে। তাৎক্ষণিক রাগের
বহিঃপ্রকাশটা বেশ প্রবল হয়। কাউকে আঘাত করা
বা জিনিসপত্র ভাঙচুর পর্যন্তও গড়ায়। আগে যদি এই
স্বভাব না থেকেও থাকে, তবু ও ডিপ্রেশনের সময়
এমনটা হতে পারে। ব্যক্তির নিজের উপরও রাগ হয়,
এল�োমেল�ো কারণ দর্শায়, নিজেই বু ঝতে পারে না কী
এই রাগের উৎস? উত্তর- ডিপ্রেশন।
৫. অহেতুক ঝুঁকিপূ র্ণ আচরণ করা
ডিপ্রেশনে আক্রান্তদের, বিশেষত পুরুষদের মধ্যে

ক�োনও কারণ ছাড়াই ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা
বেড়ে যায়। খুব জ�োরে গাড়ি চালান�ো, পথ চলতে
অন্যমনস্কতা, অতিরিক্ত ধূ মপান কিংবা মদ্যপান,
জুয়া খেলা, নিজেকে বা অন্যকে আঘাত করা ইত্যাদি
ঝুঁকিপূ র্ণ আচরণ দেখা দেয়। “যা ঘটে ঘটুক”- এ
ধরনের একটা আচরণ দেখা দেয় ডিপ্রেশনে ভ�োগা
মানু ষের মধ্যে। দৈনন্দিন জীবনে প্রয়�োজনীয় অনেক
কিছু ই তারা এড়িয়ে যায়, সামাজিক সম্পর্কে অবনতি
দেখা দেয়, নিঃসঙ্গতা পেয়ে বসে। তারা নিজের
অজান্তেই এমন ঝুঁকিপূ র্ণ কাজের মধ্যে ডুবে যায় এবং
নিজের জীবনের অনেক ক্ষতি করে ফেলে।
৬. চিন্তা-ভাবনায় অস্পষ্টতা
সব সমস্যাকে চেপে রাখার ফলে মস্তিষ্কের অবস্থা
এমন হয় যে ভাল�ো করে কিছু চিন্তা করতেই পারে
না। ক�োনও একটি বিষয়ে ফ�োকাস করে তা নিয়ে
ভাবা এবং পর্যায়ক্রমে সমাধান করাও হয়ে ওঠে
দু ঃসাধ্য একটি ব্যাপার। ভাবনায় খেই হারিয়ে ফেলা,
অবিন্যস্ত কথ�োপকথন, কথায় যু ক্তি কিংবা আবেগ
দু ট�োরই প্রবল অভাব, কথা বলা কমে যাওয়া,
কথা খুঁজে না পাওয়া ইত্যাদি ডিপ্রেশনের লক্ষণ।
চিন্তা-ভাবনা ও তা প্রকাশের মাধ্যমেই একটি সফল
য�োগায�োগ স্থাপিত হয়। কিন্তু যখন ভাবনার গতি খুব
ধীর হয়ে যায়, তখন সেভাবে কথাও আসে না আর
য�োগায�োগেও দেখা দেয় অস্পষ্টতা। এ সময় মানু ষ
প্রচন্ড সিদ্ধান্তহীনতায় ভ�োগে। কী খাবে, ক�োথায় যাবে,
কী কিনবে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়াও বেশ কঠিন কাজ
বলে মনে হয়, অন্যান্য সমস্যার কথা ভাবা ত�ো দূ রের
কথা!
৭. নিজের পছন্দের কাজগুল�ো আর না করা
নিজের সৃ জনশীলতার সঙ্গে সম্পর্কিত ক�োনও
কাজ, যেমন ছবি আঁকা, ছবি ত�োলা, গান গাওয়া,
লেখালেখি, নাচ করা, কবিতা বলা ইত্যাদি সব ধীরে
ধীরে কমিয়ে দেওয়া এবং একসময় আর না করা
ডিপ্রেশনের একটি মারাত্মক লক্ষণ। যে কাজগুল�ো
একজন শুধু করার জন্য করে না, বরং আত্মতৃপ্তির
জন্য করে, তা নিজেকে পথচলার শক্তি য�োগায়। কিন্তু
ডিপ্রেশনে ভ�োগা মানু ষগুল�ো সেই কাজগুল�ো করাই

মন নিয়ে
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

একসময় থামিয়ে দেয় এবং নিজেদের মধ্যে সেগুল�ো
করার ক�োনও তাগিদ অনু ভব করে না বলে জানায়।
আশেপাশের মানু ষজন অবাক হয়, হয়ত�ো সে নিজেও
অবাক হয়। কিন্তু তবু ক�োথায় কেমন যেন ছন্দপতন
ঘটে যায়!
৮. অন্তর্মুখী ও এককেন্দ্রিক হয়ে পড়া
ডিপ্রেশনে ভ�োগা মানু ষটির জীবনে ধীরে ধীরে অন্যের
জায়গা কমে যেতে শুরু করে এবং সবটুকু জুড়ে
শুধু সে-ই থাকে। অন্যের ভাল�োলাগা, মন্দলাগা বা
ক�োনও অনু ভূতি তার কাছে তেমন ক�োনও দাম পায়
না। একসময় নিজেও ব্যাপারটা বু ঝতে পারে এবং
এজন্য নিজেকে দ�োষী ভাবে। কিন্তু তারপরও নিজস্ব
সেই গন্ডি থেকে বের হতে পারে না। পরিবার, বন্ধুবান্ধব, প্রেমিক-প্রেমিকা সহ সব ধরনের ব্যক্তিগত
ও সামাজিক সম্পর্কে অবহেলা, কার�োর মতামতকে
প্রাধান্য না দেওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। এর ফলে
সবাই ওই ব্যক্তির কাছ থেকে দূ রে সরে যেতে শুরু
করে এবং সে পুর�োপুরি একা হয়ে পড়ে।একাকিত্ব
যত গ্রাস করে, ডিপ্রেশন আরও বাড়তে থাকে।
একধরনের চক্রাকার প্রক্রিয়ায় ডিপ্রেশন গিলে খায়
ব্যক্তিটিকে এবং তার জগতটাও ক্রমশ ছ�োট হয়ে
আসে।
এতক্ষণ আমরা জানলাম, ডিপ্রেশনে আক্রান্ত র�োগীকে
আমরা চিনব কেমন করে। কী কী লক্ষণ থাকলে
আমরা বলব, এই মানু ষটি মানসিক র�োগী? কিন্তু
আমরা কি জানি, ডিপ্রেশন আসলে কি? এর ফল
কতটা মারাত্মক হতে পারে?
এই যে বর্তমান পরিস্থিতি, মানু ষ টানা তিনমাস ধরে
এক মারাত্মক আতঙ্কে ঘরের চার দেওয়ালে জীবন

কাটাচ্ছেন। যারা সরকারি চাকরি করেন, তারা খানিক
নিশ্চিন্ত জীবনধারণ করছেন। কিন্তু যারা বেসরকারি
চাকরি করেন, তাদের মধ্যে অনেক সংখ্যার চাকরি
চলে যাওয়ার আশঙ্কায় জীবন কাটাচ্ছে। এই নিশ্চিত
নিরাপত্তার চাকরি করেন ম�োট জনসংখ্যার কতটাইবা!
বাকিরা বেশিরভাগই র�োজ এনে র�োজ খাওয়া মানু ষ।
তাদের এই দীর্ঘ কাজবিহীন বাড়িতে বসে থাকার
ফল একপ্রকার না খেতে পেয়ে তাদের পরিবার
পরিজনদের নিয়ে অনিশ্চিত জীবনে দিনযাপন করা।
খনিক ধারদেনা, পরে সে পথও বন্ধ হলে, কি করে
প্রতিদিনের সকাল থেকে সন্ধে নু ন্যতম প্রয়�োজন
মিটিয়ে জীবনধারণ করা যায়, সেই চিন্তাতেই মানু ষটি
বিষণ্ণতার অন্ধকার আবর্তে জড়িয়ে যেতে শুরু করে।
দশদিক থেকে যখন না পাওয়ার ও না পারার কাল�ো
হতাশা থাবা তার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে,
তখন আর সে সু স্থ স্বাভাবিক থাকতে পারে না। শত
চেষ্টা করেও যখন ক�োনও পথ পায় না, চারদিকে
কেবল চাপই বাড়ে, তখন সে ডিপ্রেশনের শিকার
হয়। একটা সময় মানু ষটা পালিয়ে বাঁচতে চায়।
অস্বাভাবিক আচরণ করে। তার চারপাশের বাকি
সকলের তার প্রতি স্বাভাবিক ব্যব্যহারকেও অসহয�োগী
বা অস্বাভাবিক বলে মনে করে। স্বভাবত তাকে কেউ
বু ঝতে পারছে না ভেবে সে নিজেকে আরও একা
করে ফেলে। এক সময় তার এই জীবনটা অসহ্য
মনে করতে শুরু করে। সে আস্তে আস্তে আত্মহত্যার
পথটাকেই শ্রেয় বলে মনে করে। এই সময় তার
ঘনিষ্ট মানু ষের ভুমিকাই বড় হয়ে ওঠে। সে বা তারাই
পারে তাকে এই আত্মহননের পথ থেকে সরিয়ে
নিতে। ইগ�ো, অভিমানকে দূ রে সরিয়ে রেখে আবেগ,
ভালবাসা ও সহানু ভূতি দিয়ে তার পাশে দাঁড়াতে

হবে। তাকে একটু একটু করে পজিটিভ ভাবনায় নিয়ে
আসার চেষ্টা করতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই
লকডাউন পর্বে মানসিক র�োগীর সংখ্যা অনেক বাড়ে
গেছে।
দেখুন, সারা বিশ্বেই ডিপ্রেশন বা বিষন্নতা এক ভয়াবহ
ব্যাধি বলে স্বীকৃত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, পৃ থিবীতে
বর্তমানে প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন ল�োক এই বিষন্নতা
ব্যাধিতে ভুগছেন যা তাদেরকে অক্ষমতার দিকে ঠেলে
দিচ্ছে। দু :খজনক হল�ো, বিষন্নতা যে একটা র�োগ,
সেটাই অনেকে ব�োঝেন না, বা বু ঝলেও তা স্বীকার
করতে চান না।
ডিপ্রেশন যে কি ভয়াবহ মানসিক ব্যাধি যারা এ র�োগে
ভুগছেন তারাই জানেন। ভয়াবহ অবস্থা! প্রথমে কেউ
বু ঝতে পারেন না। দিন দিন অবস্থা আরও খারাপের
দিকে নিয়ে যায়। শুধু বিষন্নতা র�োগের কারণে তার
নিজের ত�ো বটেই, তার সন্তানদের জীবন পর্যন্ত
বিপর্যস্ত হয়।
বিষন্নতা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের বু ঝতে
হবে বিষন্নতা কি? কেন হয়? যদি একবার নিশ্চিত
হতে পারেন আপনার এ র�োগ আছে তবেই না সঠিক
চিকিৎসার মাধ্যমে তা থেকে মুক্তি পেতে পারবেন।
ডিপ্রেশন কী?
ডিপ্রেশন খুবই কমন কিন্তু মারাত্মক মানসিক ব্যাধি যা
আপনার অনু ভূতি, চিন্তা-চেতনা ও কাজকর্মের ওপর
নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অনেক সময় দু :খব�োধ
(Sadness) ও বিষন্নতাকে (Depression) এক বলে
মনে করি আমরা। এ দু ট�ো কিন্তু এক নয়। দু :খব�োধ
হল�ো সাময়িক মন খারাপ যা অল্প কিছু সময় পরেই
ঠিক হয়ে যায়। এর জন্য ক�োনও চিকিৎসার প্রয়োজন
হয় না। অন্যদিকে, ডিপ্রেশন দীর্ঘকালীন সমস্যা।
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যা থেকে মুক্তি পাবার জন্য উপযু ক্ত চিকিৎসার ও
পরামর্শের প্রয়োজন হয়ে থাকে।
কেন হয় ডিপ্রেশন?
ডিপ্রেশন একটি জটিল র�োগ। কেন এ র�োগ হয়
নির্দিষ্ট করে কার�োর পক্ষেই তা বলা সম্ভব নয়। তবে
অনেকের ক্ষেত্রেই কিছু কমন কারণ থাকে যার জন্য
এ র�োগের উৎপত্তি হতে পারে।
১. অপমানব�োধ
মানসিক বা শারীরিকভাবে অবমাননার স্বীকার হলে
অনেকে ডিপ্রেশন বা বিষন্নতায় আক্রান্ত হয়।
২. নিরাপত্তাহীনতা বা একাকীত্ব
সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে
অনেকে বিষন্নতার স্বীকার হয়। তাছাড়া, বাবা-মা,
বন্ধু-বান্ধব বা অন্যান্য কাছের মানু ষদের সাথে
সম্পর্কহীনতা বা মতবির�োধ থেকেও অনেকে
বিষন্নতায় ভ�োগে থাকে।
৩. মৃ ত্যুশ�োক
কাছের মানু ষের মৃ ত্যু অনেকের ক্ষেত্রে বিষন্নতার ঝুঁকি
বাড়ায়।
৪. বংশগত প্রভাব
পরিবারে কার�োর ডিপ্রেশন থাকলে তা অন্যদের উপর
প্রভাব বিস্তার করতে পারে।
৫. জীবন পদ্ধতিতে বড় ধরণের পরিবর্তন
জীবনে বড় ক�োনও পরিবর্তন ঘটলে তা থেকে অনেকে
বিষন্নতায় ভ�োগে। চাকরি হারালে, অবসরে গেলে,
আয় কমে গেলে, জায়গা পরিবর্তন করলে, বিবাহ
বিচ্ছেদ ঘটলে, এমনকি নতুন বিয়ে করলেও অনেকে
ডিপ্রেশনের শিকার হয়।
৬. বড় ক�োনও র�োগের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
বড় ধরণের ক�োনও র�োগ থাকলে র�োগী ডিপ্রেশনের
শিকার হতে পারে।
৭. ওষু ধের প্রভাব
নির্দিষ্ট কিছু ওষু ধ খাওয়ার ফলেও কেউ কেউ
বিষন্নতায় আক্রান্ত হয়।
এছাড়াও বিভিন্ন কারণে মানু ষ বিষন্নতায় ভুগে থাকে।
ব্যক্তিভেদে বিষন্নতার কারণে পার্থক্য দেখা যায়।
ডিপ্রেশন থেকে মুক্তির উপায়
১. মেডিসিন
চিকিৎসকেরা অবস্থা বু ঝে ওষু ধের ব্যবস্থা করেন।
২.সাইক�োথেরাপি/ cognitive behavior therapy
(CBT)
ডিপ্রেশন আপনাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে দেবে।
ডিপ্রেশন থেকে মুক্তি পেতে বিভিন্ন ধরণের থেরাপি
ও চিকিৎসার পাশাপাশি নিজেকে প্রস্তুত করতে
হবে। নিজের চেষ্টা না থাকলে এ র�োগ থেকে মুক্তি
পাওয়া প্রায় অসম্ভব। নিজের প্রতিদিনের কাজকর্ম,
খাওয়া-দাওয়া, জীবনপ্রণালী এমনকি চিন্তা-ভাবনায়ও
পরিবর্তন আনতে হবে ডিপ্রেশন থেকে মুক্তির জন্য।
কি করবেন
১. রুটিনমাফিক চলা
ডিপ্রেশন থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিনের জীবনকে

একটা রুটিনের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। প্রতিদিনের
কাজ-কর্মকে যদি একটা নিয়মের মধ্যে বেঁধে ফেলা
যায় তবে তা ডিপ্রেশন কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে।
২. লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা
লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। ডিপ্রেশনে যেহেতু ক�োনও
কাজ করতে ইচ্ছা করেনা তাই প্রতিদিন একটু একটু
করে কাজ করার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।
ধরা যাক, প্রথম দিন আপনি ঠিক করলেন আপনি
আজ একটা মজার কিছু রান্না করবেন। যদি আপনি
সেই কাজটা ঠিক মত করতে পারেন তবে পরের দিন
আর একটু বেশি কিছু করার কথা চিন্তা করতে হবে।
এভাবে ধীরে ধীরে কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বাড়াতে
পারলে এক সময় ডিপ্রেশন কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।
৩. নিয়মিত ব্যায়াম করা
প্রতিদিন অল্প কিছু সময় ব্যায়াম করলে তা আপনার
শরীর এবং মনকে সু স্থ রাখবে। ব্যায়াম করা মানে,
ম্যারাথন দ�ৌড় টাইপ কিছু না, আপনি যদি প্রতিদিন
কিছু সময় হাঁটাহাটি করেন তবু ও তা আপনার মস্তিষ্কে
ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। যা আপনাকে ডিপ্রেশন
কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করবে।
৪. সু ষম খাদ্য গ্রহণ
সু ষম খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে ডিপ্রেশন থেকে মুক্তি
মেলে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন খাবারে প্রয়োজনীয়
পুষ্টিগুণ থাকে। সাইক্রিয়াটিস্টদের মতে, যেসব খাবারে
ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ফলিক অ্যাসিড থাকে
সেসব খাবার ডিপ্রেশন কমাতে সহায়তা করে।
৫. অনিদ্রা দূ র করা
পর্যাপ্ত ঘুম ডিপ্রেশন কমায়। ডিপ্রেশনের র�োগীদের
নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়। তাই, প্রথমেই ঘুম সমস্যার
সমাধান করতে হবে। প্রতিদিনের জীবনযাপনে কিছু
পরিবর্তনের মাধ্যমে নিদ্রাহীনতা দূ র করা সম্ভব।

প্রতিদিন ঠিক সময়ে ঘুম�োতে যাওয়া এবং সকাল
সকাল ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
দিনের বেলার হালকা ঘুমের অভ্যাস পরিত্যাগ করতে
হবে। শ�োবার ঘর থেকে টিভি, কম্পিউটার, ম�োবাইল
এগুল�ো সরিয়ে রাখতে হবে। এভাবেই অনিদ্রা র�োগ
ধীরে ধীরে দূ র করা সম্ভব।
৬. ইতিবাচক চিন্তা করা
ডিপ্রেশনে ভুগতে থাকলে মানু ষের মনে বিভিন্ন রকম
নেগেটিভ চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে। যেমন, আমিই
বু ঝি সবচেয়ে খারাপ, আমার মত দু ঃখ কার�োর নেই,
আমি সবার চেয়ে অসু স্থ, আমি ব্যর্থ একজন মানু ষএই ধরণের চিন্তাগুল�ো সু স্থ হওয়ার পথে সবচেয়ে বড়
বাধা। তাই, এই নেগেটিভ চিন্তাগুল�োকে মন থেকে
দূ র করে পজিটিভ চিন্তা করার চেষ্টা করতে হবে।
যু ক্তি দিয়ে সবকিছু বিচার করতে হবে। আশাহত
হওয়া যাবে না ক�োনওভাবেই। মনে রাখতে হবে
রবীন্দ্রনাথের সেই অম�োঘ বানী, ‘জীবনে যত পুজা,
হল না সারা, / জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।/ যে
ফুল না ফুটিতে, ঝরিল ধরণীতে,/ যে নদী মরুপথে
হারাল হারা!/ জানি হে জানি তাও হয়নি হারা...’।
৭. আনন্দদায়ক কাজের মধ্যে সময় কাটান�ো
নতুন কিছু করার চেষ্টা করতে হবে। মজার ক�োনও
কাজ যেমন, নতুন ক�োথাও ঘুরতে যাওয়া, মজার
ক�োনও বই পড়া, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার মত
মন ভাল�ো রাখার সবরকম চেষ্টা করতে হবে। মন
ভাল�ো থাকলে ডিপ্রেশন কেটে যাবে একসময়।
৮. সাইক্রিয়াটিস্ট ও সাইক�োলজিস্টের পরামর্শ
নেওয়া
ডিপ্রেশন পুর�োপুরি না ভাল�ো হওয়া পর্যন্ত এই
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনু যায়ী চিকিৎসা চালিয়ে যেতে
হবে।
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১৯৩৫

সাল। প্রথম অল ইন্ডিয়া রেডিওর জন্য
গান রেকর্ড হল। কবি সু ভাষ মুখ�োপাধ্যায়ের উৎসাহে।
যিনি রেকর্ড করলেন, তিনি কবি সু ভাষ মুখ�োপাধ্যায়ের
বন্ধু। হেমন্ত, হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়। রেকর্ড করা গানের
প্রথম লাইন ছিল, ‘আমার গানেতে এলে নবরূপী
চিরন্তনী’। এরপর গানের পথে চলা্র শুরু। ১৯৩৭
সালে গ্রাম�োফ�োন ক�োম্পানি অফ ইন্ডিয়ার মালিকানাধীন
কলাম্বিয়া লেবেল তাকে দিয়ে রেকর্ড করায় শৈলেশ
দত্তগুপ্তের সু রে দু টি নন-ফিল্ম গান, ‘জানিতে যদি
গ�ো তুমি’ এবং ‘বল�ো গ�ো বল�ো ম�োরে’। এই যে
শুরু আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি গায়ক হেমন্ত
মুখ�োপাধ্যায়কে।
জন্ম ১৯২০ সালের ১৬ জুন ভারতের বারানসি
শহরে। তার পরিবার কলকাতায় আসে বিংশ শতাব্দীর
প্রথমার্ধে। তিনি ইন্টারমিডিয়েট পাস করে যাদবপুর
বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যান। কিন্তু সংগীতের
জন্যই সে শিক্ষাগ্রহণ আর হয়ে উঠল না। ১৯৩৭
থেকেই তিনি সম্পূর্ণভাবে সংগীত জগতে প্রবেশ
করলেন।
সাধারণত আমরা জানি, হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায় গায়ক ও
সু রকার। তবে আমাদের কাছে হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়
নিছক একজন জনপ্রিয় গায়ক বা সফল সু রকারই
নন, তিনি আমাদের হৃদপুরের এক অনন্ত অনু ভব।
দশকের পর দশক তার কণ্ঠে বাঙালি খুঁজে পেয়েছে
তার নিজের জীবনের কত না বলা কথা, হারিয়ে যাওয়া
প্রেম, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিকে। এই হেমন্ত অনিঃশেষ এক
সু রের আকাশ। ১৯৫৩ সাল, পরেশ ধরের কথায় ও
সু রে হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায় গাইলেন আমার অত্যন্ত প্রিয়
সেই গান ‘শান্ত নদীটি’। গানটি শুনতে শুনতে যেন
মুহূর্তে হারিয়ে যাই গ্রামবাংলার অন্তরমহলে। গায়ন
ভঙ্গিতে একটা মৃ দু চলন আছে। কিন্তু ঠিক তার এক
বছর পরে, অর্থাৎ ১৯৫৪ সাল, দিলীপ সরকারের কথায়
ও সু রে হেমন্তবাবু রেকর্ড করলেন, ‘কে যায় সাথীহারা
মরু সাহারায়’। গানটির মধ্যে একটা অদ্ভু ত চলন।

কখন�ো তা উঠেছে চড়ায়, কখন�ো নেমেছে খাদে।
সু রের মধ্যে ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ছায়া। এমনকি,
গানের উপস্থাপনের ভঙ্গিতেও বিশাল তারতম্য। অথচ
এ দু ট�ো গানের মধ্যবর্তী সময় মাত্র এক বছর। যদিও
অনেকেই হেমন্তবাবু র প্রথম দিকের গানে পঙ্কজ
মল্লিকের গায়নভঙ্গির ছায়াপাতের কথা বলেছেন।
তবে হেমন্তবাবু তার আত্মজীবনীতে বলেছেন, ‘এই
সময় থেকে আমি আমার গানের স্টাইল সম্পর্কে
সচেতন হলাম। গ�োড়াতে আমি পঙ্কজদাকে অনু করণ
করে গান গাইতাম। সেই ছাপাটাই আমাকে এত দিন
এগিয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আর ত�ো পরের প�োশাক
পরে ঘুরে বেড়ান�ো চলে না। নিজের প�োশাক না হলে
চিনবে কি করে ল�োক? তাই নিজস্ব একটা ভঙ্গির দিকে
নজর দিলাম।’ এখন মানে হেমন্তবাবু র কথায় ১৯৪০।
তবে যত দিন গিয়েছে উনি যেন বদলেছেন নিজেকে।
বদলেছেন ওর গান গাওয়ার স্টাইল।
১৯৬০ সাল উনি নিজের সু রে গান গাইলেন, মন পসন্দ
একটা গান ‘অলির কথা শুনে বকুল হাসে’। এই গানের
অন্তরা, আভ�োগে প্রতিটি অভিমান প্রকাশের আগে নেমে
এসেছে এক অদ্ভু ত নীরবতা। অনেক না বলা কথা, না
ফেলা চ�োখের জল বাস করে এই নৈঃশব্দের ভেতর।
১৯৬১ সালে রতন মুখ�োপাধ্যায়ের সু রে তিনি গাইলেন
দু টি গান। এক. ‘বনতল ফুলে ফুলে ঢাকা’। গানটি শুনে
ব�োঝা যায় একজন প্রেমিক তার প্রেমিকার প্রতি মুগ্ধ
হয়ে বিস্ময়ে তাকে মেলাতে চাইছেন, কীভাবে মেলাবেন
তাই যেন তিনি মেলাতে পারছেন না যথাযথভাবে। আর
সেই অনু ভবেই যেন গাইছেন হেমন্তবাবু ।
১৯৬২ সালে নচিকেতা ঘ�োষের সু রে ওঁর গাওয়া গান
পেলাম, ‘তারপর? তার আর পর নেই’। এ যেন অন্য
স্বাদের গান। পুর�ো গান জুড়ে ঝরে পড়ছে বসন্তের
সু র।
এমন ভাল�ো লাগার গানের তালিকা করে শেষ করা
যাবে না। হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায় মানেই ত�ো একরাশ
ভাল�ো লাগা। একটা আবেশ। আধু নিক, বাংলা
ছবির গান, চিত্রগীতি ত�ো আছেই। ওঁর গাওয়া

‘আমার এই পথ
ত�োমার পথের থেকে’
গানটি গাওয়ার সময়
সঞ্চারীতে এসে যখন
তিনি গেয়ে ওঠেন
‘শ্রান্তি লাগে পায়ে
পায়ে শ্রান্তি লাগে’,
তখন শ্রোতা সত্যিই
যেন অনু ভব করেন
সেই শ্রান্তিটুকু।
জুলাই, ২০২০
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রবীন্দ্রসঙ্গীত? তাকে কি অস্বীকার করতে পারেন
কেউ? হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায় এক নতুন মাত্রা এনেছিলেন
রবীন্দ্রসংগীতে।রবীন্দসংগীত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে
সেসময় যে ধরাবাধা প্রথা ছিল, তাকে ভেঙে একটা
নিজস্ব স্টাইল তৈরি করলেন। তাই তার গাওয়া
কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত যেন ওঁর জন্যই গুরুদেব
লিখেছেন। ‘আমার এই পথ ত�োমার পথের থেকে’
গানটি গাওয়ার সময় সঞ্চারীতে এসে যখন তিনি গেয়ে
ওঠেন ‘শ্রান্তি লাগে পায়ে পায়ে শ্রান্তি লাগে’, তখন
শ্রোতা সত্যিই যেন অনু ভব করেন সেই শ্রান্তিটুকু।
কেবল রবীন্দ্রসংগীতই নয়, হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়ের কণ্ঠে
রজনীকান্ত সেনের গান ক�োথাও শ্রোতার অনু ভূতিতে
সঞ্চারিত করে এক অপার বিস্ময়। যে গান শুনে
কেবলই স্থির হয়ে যেতে হয়। আমরা যেন, বাকরুদ্ধ
হয়ে যাই। ম�োহিত হয়ে ঢুকে যাই সু রের সাতমহলে।
১৯৭৬ সালে গাওয়া গান, ‘আমি অকৃতি অধম’ আজও
শ্রোতাকে টানে।
গান গাওয়ার কারণে যে কিশ�োরের ম্যাট্রিক পরীক্ষা
দেওয়াটাই বরবাদ হতে চলেছিল, উত্তরজীবনে গান

গেয়েই শুধু দেশে নয় গ�োটা পৃ থিবীর সংগীত মহলে
সে আল�োড়ন তুলেছিল। ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনে
পড়াকালীন তার মূ ল আকর্ষণ ছিল সাহিত্য।
সাহিত্যপাগল বন্ধুদের একটা বড়োসড়ো দলও তৈরি
হয়েছিল শাঁখারিপাড়ার কল্যাণ সংঘের লাইব্রেরিকে
কেন্দ্র করে। কিন্তু তার ছিল জন্মসিদ্ধ সু রব�োধ। একবার
শুনেই যেক�োনও গান সে গলায় তুলে নিতে পারত।
গুনগুন করে সু র ভাঁজা তার অভ্যাস। বন্ধুদের কান সে
ফাঁকি দিতে পারে না। তাই বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে তাকে
টিফিন পিরিয়ডে গলা নামিয়ে গান গাইতে হত। ঘনিষ্ঠ
বন্ধুদের সঙ্গে পথ চলার সময় তাকে গানের অনু র�োধ
করলে বিশেষ এক সলজ্জ ভঙ্গিতে সে বলত, ধ্যাৎ,
ল�োকে শুনলে কী বলবে।
সেই সময় শচীন দেব বর্মণের জানালার নিচে বসে
তাঁর রেওয়াজ শুনতে বন্ধুদের সঙ্গে সে প্রায়ই যেত।
স্কুলে মাঝে মাঝেই টিফিনে দরজা-জানালা বন্ধ করে
ক্লাসঘরে বেঞ্চ বাজিয়ে গানের আসর বসত। র�োজের
মত�ো সেদিনও গান বাজনা চলছিল। সেদিন সম্ভবত
একটু বেশি উচ্চগ্রামেই হয়েছিল। অ্যাসিসট্যান্ট

চিরসবু জ ছবি ‘দু লহান’-এ কিশ�োর কুমার, লতা
মঙ্গেশকর একটি কমিকের ডুয়েটগাইলেন।
হেমন্ত কুমার তাঁদের মহড়া দিচ্ছেন (১৯৫৪)।

‘আমার এই পথ
ত�োমার পথের থেকে’
গানটি গাওয়ার সময়
সঞ্চারীতে এসে যখন
তিনি গেয়ে ওঠেন
‘শ্রান্তি লাগে পায়ে
পায়ে শ্রান্তি লাগে’,
তখন শ্রোতা সত্যিই
যেন অনু ভব করেন

আর ডি বর্মন, গীতা দত্ত, এবং হেমন্ত কুমার…

সেই শ্রান্তিটুকু।
জুলাই, ২০২০
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হেডমাস্টারমশাই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে রাগত স্বরে
জিজ্ঞাসা করলেন কে গান গাইছে? সবাই তখন চুপ।
এক কিশ�োর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ”আমি স্যার”।
দ�োর্দণ্ডপ্রতাপ সহকারী প্রধানশিক্ষক তাকে কান ধরে
টেনে নিয়ে গেলেন অপিসঘরে। তারপর খাতা বের
করে লালকালিতে তার নাম কেটে দিয়ে বললেন, যাও
বাইরে গিয়ে গান করে খাও। অপদস্থ কিশ�োর বাড়িতে
গিয়ে মাকে ঘটনাটা বলে। ইতিমধ্যে বন্ধুরাও গিয়ে
ক্ষমা চেয়ে কঠিন শাস্তি প্রত্যাহারের দাবি তুললেও
ফল কিছু হয় না। তিনি অনড়ই থাকেন। মাত্র ক’দিন
পর ম্যাট্রিকের টেস্ট। পরীক্ষা দিতে না পারলে কী
হবে, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার জ�োগাড়। অনেক
কাঠখড় পুড়িয়ে শেষপর্যন্ত পরীক্ষায় বসার অনু মতি
পাওয়া গেল। সেটা ১৯৩৭। তার দু ’বছর আগেই অবশ্য
রেডিওতে গেয়েছে সেই কিশ�োর। পরীক্ষার ফল হল
যথেষ্ট ভাল�ো। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে; বাড়িতে
কস্মিনকালে কেউ গান গায়নি, বাবা গানের ঘ�োরতর
বির�োধী। মায়ের সমর্থন থাকলেও গান শেখার মত�ো
পরিস্থিতি ত�ো ছিল না। ফলে চাকরির সু বিধের জন্যে
টাইপ, শর্টহ্যান্ড শেখা, আর যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং
কলেজে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক�োর্সে ভর্তি
হতে হল। যেটুকু সময় এরপর হাতে থাকে, সেটুকু
সাহিত্যসেবার জন্য নির্ধারিত। কিন্তু ‘৩৭-এ বেরিয়ে
গেল তার প্রথম রেকর্ড।
হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়, কিশ�োর কুমারের মত�ো অসামান্য
গায়কেরা কিন্তু ‘স্বশিক্ষিত’-ই ছিলেন। সহজাত প্রতিভার
জ�োরে প্রথাগত শিক্ষা তাঁদের খুব একটা দরকার
হয়নি। গাইতে গাইতেই হেমন্ত স্বরলিপি পড়তে
শিখলেন, স্বরলিপি দেখে গান গাইতেও। এরমধ্যেই
ধরতে হল গানের টিউশন, সাইকেল চড়ে গ�োটা
কলকাতা চষে বেড়িয়ে গান শেখান�ো। সংগীত শিক্ষক
হিসেবেও অচিরেই খ্যাতি জুটল। রেকর্ডও বের�োতে
থাকল বছর বছর, সেগুল�ো জনপ্রিয়ও হতে থাকল।
গানটাকেই হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায় মনে করলেন কাজ।
স্বভাবনিষ্ঠায় পুর�ো মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করে যাওয়া।
আঠের�ো বছর বয়সে হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায় প্রথম সু র
করলেন তাঁর নিজের গানে। তারপরের একান্ন বছর
ধরে বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, ভ�োজপুরি গানে কত যে
সু রার�োপ করেছেন তার সীমাসংখ্যা নেই। চলচ্চিত্রে
নেপথ্য গায়ক হিসেবে প্রথম এলেন ‘নিমাই সন্ন্যাস’
চলচ্চিত্রে।
হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায় ওস্তাদ ছিলেন না। সে দাবিও
ক�োনও দিন তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন সম্মোহনকারী
এক জাদু কণ্ঠের অধিকারী। হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়ের
সু রের সম্মোহনে মজে গেছেন দেশ-বিদেশের
সীমাসংখ্যাহীন সংগীতানু রাগী। উচ্চাঙ্গ সংগীতের বহু
গুণী শিল্পীই ছিলেন তাঁর বিশেষ অনু রাগী। ভারতীয়
ঐতিহ্য, বাঙালি মনের শিকড়ে প্রোথিত যে নিবিড়
কাব্যময়তা, তাই ছিল তাঁর গায়নের ও সু রসৃ ষ্টির
নেপথ্য প্রেরণা। আর ছিল তাঁর রবীন্দ্রগানে বিশেষ
অনু রাগ। এমন একটা সময় গেছে চারের দশকে যখন
রবীন্দ্র গীতিনাট্য-নৃ ত্যনাট্যের গান একককণ্ঠে সবটাই
গাইতেন। এর সূ ত্রপাত সু কান্ত ভট্টাচার্যের চিকিৎসার
অর্থ সংগ্রহের জন্য আয়োজিত অনু ষ্ঠানে একককণ্ঠে
‘চণ্ডালিকা’ গাওয়া দিয়ে। রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর পর যখন
গ্রাম�োফ�োন ক�োম্পানি রবীন্দ্রগীতিনাট্যগুলি রেকর্ডে
ধরে রাখতে শুরু করে, তখন ‘মায়ার খেলা’ ও ‘তাসের
দেশ’ ব্যতিরেকে সব রেকর্ডেরই মুখ্যকণ্ঠ হেমন্ত

মুখ�োপাধ্যায়। অথচ শুদ্ধতাবাদীরা হয়ত�ো কখনও তাঁকে
রবীন্দ্রগানের উপযু ক্ত মনে করেননি বা করেন না। চাপা
স্বভাবের হেমন্তর মনের গভীরে হয়ত�ো এই নিয়ে নীরব
অভিমানও ছিল, কিন্তু কখনও তা প্রকাশ করেননি।
মৃ ত্যুর সপ্তাহখানেক আগে সম্ভবত অত্যন্ত অসু স্থ শরীরে
গায়ে জ্বর নিয়ে তিনি একটি রেকর্ডিংয়ে গিয়েছিলেন।
গান গেয়ে যখন তিনি স্টুডিওর বাইরে আসছেন তখন
এক রবীন্দ্রসংগীত-তাত্ত্বিক প্রায় ছু টে এসে তাঁকে
বললেন, ”কী ভাল�ো যে গাইলেন আপনি।” শুনে একটু
দাঁড়িয়ে, খুব নিচু গলায় বললেন, ”তাই, এতকাল যে
শুনে এলাম আমি রবীন্দ্রসংগীতের উপয�োগীই নই।”
অথচ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স�ৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিদেব
ঘ�োষ, দেবব্রত বিশ্বাস, সু চিত্রা মিত্র, সু বিনয় রায় ওঁর
গানকে বরাবরই মান্যতা দিয়ে এসেছেন। আবার এই
শান্তিদেব ঘ�োষই ‘গগনে গগনে আপনার মনে’র গানের
রেকর্ডটি আটকে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ”ত�োমাকে
যদি ছাড় দিই অন্যেরা কী করবে ভাবতে পারছ?”
রবীন্দ্রনাথের গানকে ঘরে ঘরে মানু ষের কাছে পৌঁছে
দিয়েছেন এই হেমন্তই।
ভবানীপুরের ১২/বি জাস্টিস চন্দ্র মাধব র�োডে লছমীদা
মানে আল�োকপ্রকাশ মজুমদারের এই বাড়িতে রাত
১১ টার পর মাঝে মাঝে জমে উঠত গানের আড্ডা।
সেই আড্ডায় হাজির থাকতেন গৃ হকর্তা, থাকতেন তার
ভাই বাচ্চু মজুমদার। এই বাচ্চু মজুমদারই আসলে
গ�ৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। আসতেন শ্রীচাঁদ দু গার, আর
নন্দন লেন থেকে আসতেন হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়।
চারমিনার সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে গ�ৌরীবাবু হঠাৎ
মাথায় আসা ক�োনও গানের কথা লিখে রাখতেন। সেই
আড্ডা চলত কখনও রাত দু ট�ো বা আড়াইটা পর্যন্ত।
সেখানেই তৈরি হয়েছে গানের নতুন সু র। আর সেই
সু র সারা বাংলা দেশের শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। তাঁর
অমন মন্ত্রোচ্চারণের মত স্পষ্ট উচ্চারণ, অমন ঈশ্বরদত্ত
কণ্ঠ, অমন মিষ্টতা শ্রোতার কর্ণ কুহর দিয়ে মরমে
প্রবেশ করে মন প্রাণকে আকুল করে ত�োলে। হেমন্ত
মুখ�োপাধ্যায় নিজেও আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ‘প্রথমে
নজর দিলাম গানের উচ্চারণের দিকে, খুব স্পষ্ট হওয়া
চাই, সেই সঙ্গে থাকা চাই মিষ্টত্ব। যা মানু ষকে আকৃষ্ট
করবে।’ করেছে। কিন্তু তার গান গাওয়ার সময় আজ
কজন সেটা খেয়াল রাখেন।
নবারুণ সান্যাল

হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়,
কিশ�োর কুমারের
মত�ো অসামান্য
গায়কেরা কিন্তু
‘স্বশিক্ষিত’-ই ছিলেন।
সহজাত প্রতিভার
জ�োরে প্রথাগত শিক্ষা
তাঁদের খুব একটা
দরকার হয়নি।
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যুদ্ধজ্বর কর�োনায়
আক্রান্ত মানুষ
ও রবীন্দ্রনাথ

সু ব্রত রায়চ�ৌধুরী

১৯১৮ সালের জুন-জুলাই-এ একবার এক

অজ্ঞাত জ্বরে বহুল�োক মারা যেতে শুরু করে। তখন ১ম
বিশ্বযু দ্ধ চলছে। ল�োকের মুখে মুখে এই জ্বর ‘জুদ্ধজ্বর’
নামে পরিচিত হয়েছিল। এই জ্বরও সেদিন আজকের
কর�োনার মত�োই মহামারীর আকারে সারা পৃ থিবীতে
ছড়িয়ে পড়েছিল। বহু মানু ষ এই অজানা ইনফ্লুয়েঞ্জায়
মারা যাচ্ছিল। শান্তিনিকেতনেও এই র�োগের ছ�োঁয়া
এসে লেগেছিল। উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ নিজে ঘুরে ঘুরে
আশ্রমিকদের সেবা করতেন। এমনকি তিনি নিজে
সাধারণ উদ্ভিদ থেকে একটা প্রতিষেধকও তৈরি করলেন।
আশ্চর্যের বিষয় এই প্রতিষেধক ব্যবহার করে অনেকেই
সেদিন এই জ্বরের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তবে
এই র�োগটিও ছিল আজকের কর�োনার মত�োই অত্যন্ত
সংক্রামক। সেবার কাজ করতে গিয়ে হেমলতা দেবী,
প্রতিমা দেবী, সু কেশীদেবীর মত�ো অনেকের অবস্থা
সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। হেমলতা দেবী, ও প্রতিমা দেবী
সু স্থ হয়ে উঠলেও সু কেশী দেবী মারা গেলেন। রবীন্দ্রনাথ
বু ঝেছিলেন সংক্রামক ব্যক্তি থেকে দূ রে থাকলেই এই
র�োগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। আজকের মত�ো
সেদিনও রবীন্দ্রনাথ স�োশ্যাল ডিস্ট্যান্স রক্ষা করার কথাও
ভেবেছিলেন। তাই সেবারে দু মাসের জন্য আশ্রম বিদ্যালয়
বন্ধ ছিল। কর�োনার হাত থেকে মুক্তি খুঁজতে আজ সমগ্র
বিশ্ব সব ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেছে। ডাক্তার
বৈজ্ঞানিকদের পরামর্শেই এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু আশ্চর্য হতে
হয় এই ভেবে ১০০ বছর আগে কারও পরামর্শ ছাড়াই
এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কবি। শুধু তাই নয়, সামান্য
খরচে প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছেন। সু দক্ষ সেবিকা
বাহিনীও তৈরি করেছেন। আশ্রমে ঘুরে ঘুরে নেতৃত্ব
দিয়েছেন। ১০০ বছর আগের এই মৃ ত্যুঞ্জয়ী মানু ষের
জীবনপন লড়াই-এর কথা বিশ্বভারতীর আশ্রমিকরাও কি
আজ মনে রেখেছেন?
* লেখক বিশিষ্ট কবি। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক
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অয়ন দিদি জয়ার সঙ্গে দেখা করে সামান্য

মিষ্টি জল খেয়ে বলল, দিদি, বকুল কোথায়? জয়া
ম্লান হেসে বললেন, দ্যাখ না, সে অমন অসু খ নিয়ে
ছাদে গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অয়ন মিষ্টি হেসে বলল,
আমি ওপরে যাই দিদি—না হলে ও বড় কষ্ট পাবে।
জয়া মামাতো ভাই অয়নকে বু কে টেনে নিয়ে শুষ্ক
কণ্ঠে বললেন, তুই জেনে শুনে নিজের হাত নিজেই
আগুনে পোড়াচ্ছিস। বকুলের ‘থেলাসেমিয়া’ ও
‘কিডনি’র দোষ আছে। দিনে দিনে মৃ ত্যুর দিকে
এগিয়ে যাচ্ছে। অমন সু ন্দরী যু বতী মেয়েটা। কেমন
পাল্টে যাচ্ছে। তবু ও মুখ হাসিতে ভরা। তার হাত
ধরে কিছু সময় জয়া মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।
দু ’চোখ দিয়ে উষ্ণ জল দু ’ গাল বেয়ে গাড়িয়ে ঝরে
পড়ল। বললেন, আমারই ভুল হয়েছে ভাই। বকুলের
সঙ্গে তোকে মিশতে দিয়ে। তা হলে আমাকে এই
ভাবে কষ্ট পেতে হত না। ও আমার দূ র সম্পকের্র
পিসির মেয়ে। ওদের বড় অভাব। তাই দেখে আমি
ওকে মেয়ে ভেবে বাড়িতে এনে রেখে দিই। এই
ভাবে চার বৎসর কেটে গেল। মাঝে মাঝে ওর
হালকা জ্বর হতো। তুই মামাতো ভাই হলেও নিজের
ভাই হিসেবেই ভাবি, যা দেখে আয়।
অয়ন দিদির কথা মন দিয়ে শুনছিল। প্রেম যে বড়
অসু খ তা সবাই জানেন। দিদির কাছ থেকে ছাড়পত্র
পেয়ে সে দম্ছেড়ে বাঁচল। বর্তমানে তার বয়স
২০-২১। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে আর পড়ে
না। ভাবে বাজারে যখন চাকরি নেই বেশি পড়ে
লাভ কী। প্রথমে খবরের কাগজ বিক্রি করত। পরে
কলকাতায় বাগরি মার্কেটে একটা নামি ওষু ধের
দোকানে চার-পাঁচ বৎসর হল চাকরি করছে। মাইনে
ভাল দেন মালিক। মাসে পনেরো হাজার টাকা।
বেশি বিক্রি দেখাতে পারলে তার জন্য তিনি এক্সট্রা
টাকা দেন। ছাদে গিয়ে পিছন থেকে বকুলের দু ’চোখ
হাত দিয়ে চেপে ধরে বলল, বলতো কে? বকুল মৃ দু
হেসে বলল, ‘চিনি’, তবে এ ‘চিনি’ সে চিনি নয়। বড়
আহ্লাদের সম্পর্ক। আরও বলতে পার তালু তে জহর
নিয়ে খেলা। বলে দু ’জনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে
উভয়েই মৃ দু হাসল।
হাওড়া জেলার ডোমজুড় মেন চ�ৌরাস্তার ওপর দ্বিতল বাড়িটা। নীচ দিয়ে প্রচুর গাড়ি চলাচল হলেও
বাড়ির ছাদে বসলে প্রকৃতি শান্ত বলে মনে হবে।
অয়ন কিছু সময় ছাদে ঘুরে ফিরে বকুলের বাঁ-হাতটা
ধরে টেনে অন্তরঙ্গ হয়ে কাছে বসিয়ে বলল, বেশ
সু ন্দর জায়গায় দিদির বাড়ি। সবু জ গাছ-পালার
অপরূপ শোভা দেখে মূ র্খ ও কবি হয়ে যাবে। বকল
হেসে বলল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতাটা
মনে পড়ছে। ‘নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ’ না তোমার লেখা
কবিতা। শুধু তোমার লজ্জায় রাঙা মুখে! দিকে চেয়ে
থাকি। যা তুমি জান না। এক মুহূর্ত বকুল ম�ৌন
থেকে বলল, আমার অসু খটা কী বলতে পার? দিনে
দিনে বড় দু র্বল হয়ে পড়ছি। মন বলছে আর বেশি
দিন বাঁচবো না। অয়ন ভাল করে দেখল, তার দৃ ষ্টির
গভীরে যেন শত দু শ্চিন্তায় ভরে উঠেছে। বলল,
মানু ষের কী অসু খ হয় না বল? তোর উলটো-পালটা
চিন্তার জন্য এইরকম চিন্তা হচ্ছে, কষ্ট পাচ্ছিস।
বকুল সামান্য প্রতিবাদ করে বলল, না গো না।
বড় বড় ডাক্তারবাবু দেখছেন। হস্পিটালে আমাকে
ওনারা নিয়ে গিয়ে কত রকম পরীক্ষা করান। এনারা
আমার যথেষ্ট যত্ন করেন। মেয়েদের স্বামী ভাগ্য
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ভাল হয় কম। রথীনদার আমার জন্য এত খরচ
হচ্ছে, এ জন্য কিছু বলেন না। ছোট্ট সংসার দিদির,
কত কাজ করেছেন। দেখ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবশ্যই
সেক্স থাকবে। তার চেয়ে উভয়ের মধ্যে আদরটা
যেন বেশি হয়। আমার অন্তর সব দেখে আনন্দে
ভেসে যায়। বকুল অয়নের একটা হাত ধরে বলল,
একটা কথা বলবো, রখবে অয়নদা।তুমি তো কাজের
জন্য কলকাতায় থাক। আমার মৃ ত্যুর খবর ফোনে
শুনে শীঘ্র চলে এসো। একটা রজনীগন্ধা ফুলের
মালা কিনে এনো। আমার গলায় মালা পরিয়ে মাথার
পাশে দাঁড়িয়ে হু হু করে কেঁদো হয়তো বা তোমার
চোখের জল দেখার জন্য শেষ বারের মতো ভগবানের
আশীর্বাদে দু ’ চোখ খুলে দেখবো তুমি শোকে অধীর
হয়ে আমার জন্য কাঁদছো দেখে আমি অন্তত শান্তিতে
পরপারে চলে যাব।
অয়ন বকুলের মাথার পাশে কিছু সময় বসে থেকে

বলল, কাল সকালেই আম কলকাতায় চলে যাব।
সেই সময় তুমি ঘুমাবে তাই বললাম, চাকরি স্বাধীন
নয়। বকুল ঈশ্বরের করুণার ধারা নদীর মতো কোন
পথ ধরে চলে তা মানু ষ বু ঝে উঠতে পারে না। তিনি
অন্তর্যামিনী করুণাময়ী। তাই দোষ দিতে নেই। তুমি
নীচে চলে যাও। দিদিকে ডেকে দিও। বকুল কোন
কথা বলল না। কেবল তার র্দুচোখ জলে ভরে উঠে
টল্টল্করে উঠল। অয়ন একদিকে স্থির দৃ ষ্টিতে
তাকিযে ভাবল। এই অসহায় মেয়েটি জীবনে বেঁচে
থাকার ও সংসার করার জন্য কত আশা ও আকাঙ্ক্ষা।
তবে হয়তো তা আর হবে না। শুধু ওর তিক্ত ও দু ঃখে
ভরা কথা আমাকে সারা জীবন বু কে বয়ে নিয়ে যন্ত্রণা
পেতে হবে। প্রকৃত প্রেম বড় নিষ্ঠুর যেমন। তেমনি
বড় দু র্লভ হয়।
বকুল নীচে চলে গেল, জয়া ওপরে এসে অয়নের

পাশে বসে বলল, ভাই একটা কথা বলবো, সত্যি
বলবি। বকুলের দু টো অসু খ। খেলা থেলাসেমিয়া ও
কিডনির দোষ আছে, অসু খ ধরা পড়েছেও দেরিতে।
তুই সত্য করে বলবি। ওর বাঁচার কোন আশা আছে।
এতে ও বলল, না দিদি ও আর বাঁচবে না। হয়তো
এক সপ্তাহের মধ্যে মারা যাবে। ওর রক্তের গ্রুপ
মাইনাস -0। আমার রক্তের গ্রুপ A+। না হলে একটা
কিডনি ওকে দিতাম। তা ছাড়া ওর সু ন্দর গোল মুখশ্রী
কেমন সামান্য লম্বাটে হয়েছে। ওসু খ শিরায় শিরায়
তীব্র হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলে দিদির হাত দু টো
ধরে বলল, আমি ওকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। যা
এ-যু গের মতো ঠু নকো প্রেম নয়। হু-হু করে কাঁদতে
কাঁদতে বলল, ও চলে গেলে আমিও চলে যাব।
আপনজন বলতে বৃ দ্ধা মা ও তুমি ছাড়া বাববার কে
আছে? আমি ওর মৃ ত্যু যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবো না
দিদি। মানু ষ ভুল করেন, আমি কীভাবে ধীরে ধীরে
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এত ভুল করলাম। তুমি আমাকে বাঁচবার পথ বলে
দাও, দিদি।
জয়া তাকে বু কে চেপে সজল চোখে বলল, ভাই, তুই
ওকে ভুলে যা। ভাববি এটা একটা নিছক দু র্ঘটনা।
যা ঘুমের মধ্যে দেখেছিলিস। এমন কত সু ন্দর সু ন্দর
স্বপ্ন দেখি, তুই ওকে বাঁচানোর জন্য প্রতি মাসে দশ
হাজার করে দিতিস। তোরও তো দান কম নয়।
সামান্য পনেরো হাজার টাকা মাসে মাইনে পাস। ভাই
দু র্ভাগ্যকে মেনে নে। এমন কত প্রেম আখছার হয়।
সব প্রেম বিয়ে পর্যন্ত পৌঁছায় না। রাতে কী খাবি
বল? কাল সকালেই তো তুই চলে যাবি। ও ঘুমালেও
একবার শেষ বারের মতো দেখা করে যাস। দু ’জনেই
শান্তি পাবি।
সেদিন রাতে বকুল দু ধ বিস্কুট খেল। অয়ন রুটি
তরকারি খেয়ে বিছানায় শুতে গেল। বিছানায় শুয়ে
বার বার ভাবছিল—আমরা উভয়কে নিঃস্বার্থ ভাবে কত
ভালবাসি। তবে সে আমার বু কে ধরা দেবার আগেই
মৃ ত্যুর দূ ত তার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেন? গরিবের
কপালে কী কেবলই দু ঃখ লেখা থাকে! যে ভগবানকে
এত ডাকি তিনিও মুখ ঘুরিয়ে রইলেন।
অয়ন পরদিন সকালে বকুলের গায়ে হাত দিয়ে আস্তে
করে ডাকল। সে শুনতে পেল না, অয়ন তার বিছানায়
বসে তাকে এক হাত দিয়ে চাগিয়ে দু ’ অধরে চুমু

খেয়ে বলল, এ বার আসি বকুল। তোমার পবিত্র প্রেম
সারা জীবনের মতন আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে জমা
থাকবে। এর কেউ ভাগ পাবে না। তুমি যখন চলে
যাবে আমি তখন তারকনাথের মন্দিরে গিয়ে থাকবো।
শুনেছি। ওখানে দু ’বার খেতে দেন। এর বেশি জগতে
আমার আর কিছু চাইবার নেই।
বকুল কাঠের প্রতিমার মতন স্থির রয়ে রইল। কেবল
মাত্র অয়নের চলে যাওয়ার দিকেই স্থির হয়ে তাকিয়ে
রইল। এখন আর দেখা গেল না ফুলে ফুলে কাঁদছিল,
কে যেন তার হৃদয়কে ধারাল ছু রি দিয়ে ফালা ফালা
করে দিল।

চেয়েছিল।
অয়ন কলকাতা থেকে একটা মোটা রজনীগন্ধা ফুলে
মালা কিনে বাড়িতে গিয়ে বিছানায় শায়িত বকুলের
মাথার পাশে কিছু সময় স্থির মূ তির্ মতো দাঁড়িয়ে
থেকে তার বু কের ওপর আছড়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে
পড়ল। তার প্রস্ফু টিত মুখখানি বু কে নিয়ে আদর করে
ক’ বার শেষ চুমো খেয়ে বলল।
—আমাকে তুমি ছেড়ে চলে গেলে—তোমাকে না পেয়ে
কী করে থাকবো বকুল!

দিন দশেকের মাথায় দিদি জয়া কাক ভোরে ফোন
করলেন। বললেন, অয়ন। বকুল সব বাধা মায়া
কাটিয়ে পরপারে ঈশ্বরের শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়েছে।
আমরা যাকে মায়া বা আমার আমার করি তার ঊধ্বের্
একটা শাশ্বত মৃ ত্যুহীন শান্তির জগৎ আছে। সব
জীবকেই একদিন সেই অমৃ ত সম মনোরম জগতে
পুরুষোত্তমের পাদপদ্মে অভয় হয়ে আশ্রয় নিতে হবে।
এখানে কেউ কারোর নয়। বকুল তোকে বড্ড ভাল
ভালবাসত। পর জগৎ বা সার সত্য জগতে গিয়ে
তোরা মালা বদল করবি। আসার সময় তুই্পছন্দ
মতো একটা সু ন্দর ফুলের কিনে আনবি। যা ও
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কবিতা নয়

রবীন চক্রবর্তী

কমলেন্দু সরকার

১
ঝুলে আছে পাঞ্জাবি হ্যাঙারে একা
ব�োতামঘর ফাঁকা
ব�োতাম আছে সু ত�ো নেই সু চে।
২
মশারি টাঙান�ো আছে নিপাট
ঘরে নেই কেউ
শুধু কাটা ঘুড়ি
আটকে ঘরের দেরাজে।
৩
আকাশ উপচান�ো চাঁদের রং
যেন আগুন লেগেছে শ্মশানে
সৎকার হয়ে গেলে শেষ
মদ চলকে পড়ে গ্লাসে।
৪
কেন যে পেঁচা যায় উড়ে!
অন্ধকার ঝুলে থাকে গাছে
শরীরে এলিয়ে যায় শরীর
অতিথি রমণী বলে
আর�ো মদ ঢাল�ো।

জর্জ ফ্লয়েডের প্রতি
সাদা হাঁটুর ফাঁসে,
কাল�োর কঠ�োর গলা
শ্বাস রুদ্ধ হল।
কৃষ্ণাজ্ঞ জর্জ ফ্লয়েড
এইভাবে মৃ তদেহ হল।
সাদা চামড়ার নীচে
জমা আছে ঘৃ ণা,
কাল�ো মানু ষেরা পায়
অশ্লীল বঞ্চনা।

রং ভেদ, জাতি ভেদ
করলে প্রকাশ,
প্রতিবাদ তুফান ঝড়ে
হবে সর্বনাশ।
সব বর্ণ, সব জাত
এক অধিকার,
এক সাথে মিশে থাক�ো
দেশটা সবার।

তা কখন�ো হয়...?
ষ্পষ্ট জানাই শ�োন�ো
শ্বেতাঙ্গের দল,
কৃষ্ণাঙ্গ মানু ষ বল
দেশের সম্বল।

৫
ঘরে তাকগুল�ো ভরেছে ধু ল�োয়
বই নেই, কিছু নেই
অনন্ত দাঁড়িয়ে
সাজান�ো মুখ�োশ সব।
৬
এখন�ো ঝুলে ব�োতামহীন পাঞ্জাবি
উদ�োম খ�োলা ঘরে
ফিরেছি একা, সব মিটে গেলে।
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কর�োনা প্রতির�োধী হতে
পারে চার আয়ুর্বেদিক ওষুধ

কর�োনার চিকিৎসায় অনেক ধরণের ওষু ধেরই

পরীক্ষামূ লক প্রয়�োগ হচ্ছে। অ্যাল�োপ্যাথি চিকিৎসায়
যেমন নানা ধরণের ওষু ধ প্রয়�োগ করা হচ্ছে, ঠিক
তেমনি তার বাইরে গিয়ে আয়ু র্বেদ, য�োগ, ইউনানি,
সিদ্ধা ও হ�োমিওপ্যাথির ট্রিটমেন্টেরও চেষ্টা করা হচ্ছে।
তারজন্য অনু ম�োদনও দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক।
তাঁরা বলছেন, দেশে এখন কর�োনা চিকিৎসায় যেসব
ওষু ধ এবং থেরাপির ট্রায়াল চলছে যেমন, এইচআইভির
ওষু ধ, অ্যান্টিবায়�োটিক বা প্যারাসিটামল এবং প্লাজমা
থেরাপি। তাছাড়া ম্যালেরিয়ার ওষু ধ আয়ু ষ ৬৪-এর
ক্লিনিকাল ট্রায়াল হচ্ছে দেশের অনেক জায়গায়।
পাশাপাশি ভারতীয় আয়ু র্বেদের অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু , গুড়ুচি
পিপলি বা গুলঞ্চের নানা কম্বিনেশনের ট্রায়াল হচ্ছে
দেশের অন্তত ২০টি জায়গায়। শুধু আয়ু র্বেদ কেন?
হ�োমিওপ্যাথি ওষু ধেরও পরীক্ষামূ লক প্রয়�োগ চলছে।
কেন্দ্রীয় আয়ু ষ মন্ত্রী শ্রীপদ নায়েক আগেই বলেছিলেন,
কর�োনা চিকিৎসায় আয়ু র্বেদিক ওষু ধের কম্বিনেশন
ট্রায়াল করা হবে। বিশেষত অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু , গুড়ুচি
পিপলি বা গুলঞ্চ এবং আয়ু ষ-৬৪ ওষু ধের মিশ্রণকে
প্রোফাইল্যাক্টিক ড্রাগ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। মৃ দু
সংক্রমণ থাকলে তার চিকিৎসাতেও ব্যবহার করা যেতে
পারে এই ওষু ধ। আয়ু ষ মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিক
বৈদ্য রাজেশ ক�োটেচা বলেছেন, কর�োনা প্রতির�োধে
দেশের সনাতন আযু র্বেদ বড় ভূ মিকা নিতে পারে।
এইসব আয়ু র্বেদিক ওষু ধে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট,
অ্যান্টি-হাইপার গ্লাইসেমিক, অ্যান্টি-অ্যালার্জিক,
অ্যান্টি-নিওপ্লাস্টিক, অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি উপাদান।
যা শরীরে র�োগ প্রতির�োধ শক্তি বহুগুণে বাড়িয়ে
দিতে পারে। ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে আয়ু র্বেদে
ভরসার কথা বলছে কেন্দ্রের বিজ্ঞান ও প্রযু ক্তি মন্ত্রকের
অধীনস্থ কাউন্সিল ফর সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল
রিসার্চও(সিএসআইআর)। কর�োনা প্রতির�োধী আয়ু র্বেদ
গবেষণায় তাই আয়ু ষ মন্ত্রকের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে

সিএসআইআর। সিএসআইআরের ডিরেক্টর শেখর সি
মান্ডে বলেছেন, এই চার আয়ু র্বেদিক প্রতিষেধকের
মিশ্রণ প্রোফাইল্যাক্টিক ড্রাগ হিসেবে ব্যবহার করা
হবে। ঝুঁকিপূ র্ণ কাজ যাঁরা করেন যেমন ডাক্তার, নার্স,
স্বাস্থ্যকর্মী, প্যারাডেমিক্যাল স্টাফ, তাছাড়া কর�োনা
ম�োকাবিলায় জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যু ক্তদের প্রথম
এই আয়ু র্বেদিক প্রতিষেধক দেওয়া হবে। পরে কর�োনা
র�োগীদের উপর ট্রায়াল করা হবে।
শরীরের র�োগ প্রতির�োধ শক্তি গড়ে তুলতে আয়ু র্বেদিক
ওষু ধের সবসময়েই বিশেষ ভূ মিকা আছে। যে ভেষজ
উদ্ভিদের উপাদানে এই কর�োনা প্রতির�োধক ওষু ধের
কথা বলা হচ্ছে, তাদের চেনেন কি?

অশ্বগন্ধা

এই ভেষজ উদ্ভিদের মূ ল, পাতা, ফুল, ফল, গাছের
ডাল, ছাল সবই ওষু ধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই
গাছের রস শক্তিবর্ধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আয়ু র্বেদ
বিজ্ঞানে অশ্বগন্ধার বহুগুণের কথা বলা হয়। এর
মূ ল ও পাতা স্নায়বিক র�োগ নিরাময়ে ব্যবহার করা
হয়। অনিদ্রা, মানসিক চাপ, উত্তেজনা, স্ট্রেস কমাতে
অশ্বগন্ধা থেকে তৈরি ওষু ধের বিশেষ ভূ মিকা আছে।
তাছাড়া ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, সর্দি-কাশি সারাতে, মানসিক
ও শারীরিক দু র্বলতা, প্রদাহজনিত র�োগ, পেটের র�োগ,
হজমের সমস্যা দূ র করতে অশ্বগন্ধার ব্যবহার হয়।

‘গ্লাইসাইররিজা
গ্লাবরা’ গাছের
শিকড় যষ্টিমধু।
দক্ষিণ এশিয়া ও
দক্ষিণ ইউর�োপের
দেশগুলিতে ভেষজ
উদ্ভিদ হিসেবেই
চাষ করা হয় এই
গাছকে।

যষ্টিমধু (মুলেঠি)

‘গ্লাইসাইররিজা গ্লাবরা’ গাছের শিকড় যষ্টিমধু । দক্ষিণ
এশিয়া ও দক্ষিণ ইউর�োপের দেশগুলিতে ভেষজ উদ্ভিদ
হিসেবেই চাষ করা হয় এই গাছকে। যষ্টিমধু তে অনেক
বায়�োঅ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড আছে, তবে যে জিনিসটা
বেশি আছে তা হল গ্লাইসিরাইজিক অ্যাসিড। পেটের
যে ক�োনও সমস্যা, আলসার, পাকস্থলীর সংক্রমণ বা
প্রদাহজনিত র�োগে যষ্টিমধু ব্যবহার করা হয়। মানসিক
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কর�োনা ঠেকাতে
হ�োমিওপ্যাথির থেরাপি

চাপ নিয়ন্ত্রণ করে, সর্দি-কাশি, গলা ব্যথা, হাঁপানি,
ব্রঙ্কাইটিসের চিকিৎসায় লাগে। শ্বাসযন্ত্রের যে ক�োনও
সংক্রমণ প্রতির�োধ করতে পারে যষ্টমধু ।

গুড়ুচি পিপলি বা গুলঞ্চ লতা

গুলঞ্চ লতারই (Tinospora sinensis) আর এক
নাম গুড়ুচি পিপলি। পান পাতার মত�ো দেখতে
এর পাতা, কাণ্ড ওষু ধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
গুলঞ্চের সার্বিক উপকারিতার জন্য আয়ু র্বেদ শাস্ত্রে
‘অমৃ ত’ বলা হয়। এর লতাপাতার মধ্যে আছে জিঙ্গ,
ম্যাঙ্গানিজ, ক্রমিয়াম, ক�োবাল্ট, নিকেল, ফ্লোরিন,
ক্যালসিয়াম, ব্রমিন, কপার, পটাসিয়াম-সহ নানা খনিজ
উপাদান। এই গাছের রসে আছে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট,
অ্যান্টি-হাইপার গ্লাইসেমিক, অ্যান্টি-অ্যালার্জিক, অ্যান্টিনিওপ্লাস্টিক, অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি উপাদান। ত্বকের
সমস্যা থেকে লিভারের র�োগ, জ্বর-সর্দি-কাশি, জন্ডিস,
মানসিক অবসাদ, টিউবারকিউল�োসিস, প্রদাহজনিত
র�োগ এমনকি আর্থ্রাইটিসের চিকিৎসাতেও ব্যবহার
করা হয় গুড়ুচি পিপলি।

আয়ুষ ৬৪

অ্যান্টি-ম্যালারিয়া ওষু ধ। এই ওষু ধের ক�োনও
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বলেই দাবি করেছে আয়ু র্বেদ।
এই চার ওষু ধের গুণাগুনকে একসঙ্গে করলে
ভাইরাজনিত সংক্রমণ র�োখা যাবে বলেই দাবি
আয়ু ষ মন্ত্রকের। সরকারি উদ্যোগে আয়ু ষ মন্ত্রকের
গবেষকদের নিয়ে আয়ু ষ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
টাস্ক ফ�োর্স তৈরি হয়েছে। ইউনিভার্সিটি গ্রান্ড কমিশন
(ইউজিসি)-র ভাইস প্রেসিডেন্ট ডক্টর ভূ ষণ পটবর্ধন
বলেছেন, ক�োভিড-১৯ সংক্রমণের চিকিৎসায় এই চার
আয়ু র্বেদিক ওষু ধ ভাল কাজ করবে বলেই মনে হচ্ছে।
সিএসআইআর ও ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল
রিসার্চের য�ৌথ পরিচালনাতেই এই ওষু ধের ক্লিনিকাল
ট্রায়াল শুরু। সঞ্জীবনী অ্যাপের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর্মী,
ডাক্তারদের সঙ্গে য�োগায�োগ করে তাঁদের উপরেই
প্রথম ট্রায়াল করা হবে এই ওষু ধ। সু ফল দেখা গেলে

কর�োনা র�োগীদের উপরে প্রয়�োগ করে দেখা হবে।
রামদেবের দাবি অনু সারে, ভাইরাস দেহে প্রবেশের
পরে সামগ্রিকভাবে শারীরিক ব্যবস্থার উপরে আঘাত
হানে। ফলে র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা কমতে থাকে।
শরীর দু র্বল হয়। এরপর ভাইরাসের সংক্রমণে
আক্রান্ত দেহক�োষের সংখ্যা বাড়তে থাকে।
দেহক�োষে সংক্রমণের এই শৃ ঙ্খল ভেঙে দেওয়ার
ক্ষমতা গুলঞ্চের আছে বলে দাবি করেছেন পতঞ্জলী
আয়ু র্বেদের প্রতিষ্ঠাতা। রামদেব আরও জানিয়েছেন,
ইত�োমধ্যে কর�োনা আক্রান্তদের পরীক্ষামূ লকভাবে
গুলঞ্চ এবং অশ্বগন্ধা দেওয়া হয়েছিল। সু স্থতার
হার ১০০ শতাংশ। এমনকি ক�োনও মৃ ত্যুর ঘটনাও
ঘটেনি। যদিও ক্লিনিক্লাল টেস্ট এখনও সম্পূর্ণ হয়নি
বলে বলেও তিনি জানিয়েছেন। এটি সম্পন্ন হলেই
পতঞ্জলির পক্ষ থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র গ�োটা
বিশ্বের দরবারে তুলে
ধরা হবে। শুধু কর�োনার
চিকিৎসা নয়, কর�োনাকে
সমূ লে উপড়ে ফেলার
ক্ষমতা ভারতীয় আয়ু র্বেদের
আছে বলে রামদেবের
দাবি।
কর�োনার চিকিৎসায়
আয়ু র্বেদিক ওষু ধের
উপকারিতা নিয়ে
গবেষণা করছেন দিল্লি
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট
অব টেকন�োলজির
বিজ্ঞানীরা।জাপানের
সংস্থা AIST-এর সঙ্গে
গাঁটছড়া বেঁধে এই গবেষণা
চালাচ্ছেন তারা। এই
য�ৌথ গবেষক দলের মতে,
কর�োনার বিরুদ্ধে লড়াই
করার মত�ো সম্ভাবনা
অশ্বগন্ধার আছে।
নিজস্ব প্রতিনিধি

কেন্দ্রের আয়ু ষ মন্ত্রক ও সেন্ট্রাল
কাউন্সিল অব হ�োমিওপ্যাথি
(CCRH) য�ৌথ উদ্যোগে
হ�োমিওপ্যাথি ওষু ধ ‘আর্সেনিকাম
অ্যালবাম ৩০’ বা ‘আর্সেনিকাম
অ্যালবাম ৩০ সিএইচ’ (Arsenicum album 30CH)এর ট্রায়াল চলছে দেশের নানা
জায়গায়। আয়ু ষ মন্ত্রক জানিয়েছে,
আর্সেনিকাম অ্যালবাম হল
আর্সেনিক ট্রাইঅক্সাইড থেকে
তৈরি একটি ওষু ধ। অনিদ্রা,
পেটের যেক�োনও সমস্যা,
খাদ্যনালীর সংক্রমণ, বদহজম,
অ্যালার্জি এমনকি অধিক
উত্তেজনা, অবসাদের চিকিৎসাতেও
এই ওষু ধ কাজে লাগে। বিশেষত
কর�োনার কারণে শরীরে অধিক
প্রদাহ কমাতে এই ওষু ধের সু ফল
পাওয়া গেছে। সেন্টার কাউন্সিল
অব হ�োমিওপ্যাথির বিশেষজ্ঞদের
নিয়ে একটি মেডিক্যাল টাস্ক
ফ�োর্স তৈরি হয়েছে। দেশের নানা
জায়গায় এই ওষু ধের প্রয়�োগ
চলছে বলে জানা গিয়েছে।

জানেন কি
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

দেশীয় ওষুধ আসছে

কর�োনা ম�োকাবিলায়
কর�োনা ভাইরাসের আতঙ্কে গ�োটা বিশ্ব

কাঁপছে। ক�োথা থেকে কী হইয়া গেল, কেউ বু ঝতেও
পারল না। অথচ এত অল্প সময়ের মধ্যে এতটা
সংক্রামিত যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কপালে ভাঁজ
ফেলেছে। ক�োনও দেশের কেউ-ই বসে নেই, সবাই
চেষ্টা করছে এর থেকে মুক্তি পেতে। একটা সমাধানের
পথ বের করতে। অবশেষে আশার আল�ো দেখা
গেল। মৃ দু থেকে মাঝারি উপসর্গের ক�োভিড র�োগীদের
চিকিৎসার জন্য ‘ফ্যাবি-ফ্লু’ নামে একটি ওষু ধ বাজারে
আনছে মুম্বইয়ের ওষু ধ প্রস্তুতকারী সংস্থা গ্লেনমার্ক
ফার্মাসিউটিক্যালস। ড্রাগস কন্ট্রোলার জেনারেল অব
ইন্ডিয়া (ডিসিজিআই)-এর কাছ থেকে এই ওষু ধ তৈরি
ও বিক্রির ছাড়পত্রও পেয়েছে তারা।
‘ফ্যাবি-ফ্লু’ হল ব্র্যান্ডের নাম। ওষু ধটির জেনেরিক
নাম ফ্যাভিপিরাভির। এটি অ্যান্টিভাইরাল। গ্লেনমার্ক
জানিয়েছে, ক�োভিড র�োগীরা খেতে পারেন,
ফ্যাভিপিরাভির-সমৃ দ্ধ এমন ক�োনও ওষু ধ এই প্রথম
আসতে চলেছে ভারতের বাজারে। হিমাচলে গ্লেনমার্কের
কারখানায় সেই ওষু ধ তৈরি হচ্ছে। হাসপাতালের
পাশাপাশি খুচর�ো দ�োকানেও তা মিলবে। তবে
প্রস্তুতকারী সংস্থা জানিয়েছে, ওষু ধটি প্রেসক্রিপশনে
লেখা হলে তবেই পাওয়া যাবে। ওষু ধ প্রয়�োগে
দায়িত্বশীলতা প্রয়�োজন। এই ওষু ধ দিতে হলে র�োগীরও
লিখিত অনু মতিও লাগবে।
২০০ মিলিগ্রামের একটি ‘ফ্যাবি-ফ্লু’ ট্যাবলেটের দাম
পড়বে ১০৩ টাকা। এমন ৩৪টি ট্যাবলেটের একটি
পাতার দাম হবে ৩৫০০ টাকা। প্রথম দিনে ১৮০০
মিলিগ্রাম দিনে দু ’বার, তার পরে ১৪ দিন পর্যন্ত ৮০০
মিলিগ্রাম দিনে দু ’বার— এই ভাবে ওষু ধটি দিতে হবে।
গ্লেনমার্কের দাবি, মৃ দু ও মাঝারি উপসর্গের কর�োনা

র�োগীদের ডায়াবিটিস বা হৃদ্র�োগের মত�ো ক�ো-মর্বিডিটি
থাকলেও এই ওষু ধ নিতে পারবেন তাঁরা। চার দিনের
মধ্যেই ভাইরাসের সংক্রমণ কমে গিয়ে চ�োখে পড়ার
মত�ো উন্নতি হবে। এই ধরনের র�োগীদের ক্ষেত্রে
ওষু ধটির কার্যকারিতা ৮৮% পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে।
২০১৪ থেকেই জাপানে ইনফ্লুয়েঞ্জার চিকিৎসায়
ফ্যাভিপিরাভির ব্যবহার হচ্ছিল। গ্লেনমার্কও সম্প্রতি
বলেছিল, ওষু ধ নিয়ে পরীক্ষা চলছে। আজ সংস্থাটি
জানিয়েছে, বর্তমান জরুরি পরিস্থিতিতে পদ্ধতিগত
বিষয়গুলি দ্রুত মিটিয়ে ওষু ধটিকে ছাড়পত্র দেওয়া
হয়েছে। গ্লেনমার্কের চেয়ারম্যান ও এমডি গ্লেন
সালডানহা বলেছেন, ‘‘দেশে র�োগীর সংখ্যা অভূ তপূ র্ব
ভাবে বাড়ছে। ওষু ধটি যাতে সমস্ত র�োগীর কাছে
সহজলভ্য হয়, তা নিশ্চিত করতে সরকার ও চিকিৎসা
পরিষেবার সঙ্গে য�োগায�োগ রেখে আমরা কাজ করব।’’
সংস্থার আর এক কর্তা সু যেশ বাসু দেবন বলেন, ‘‘সার্সক�োভ-২ ভাইরাসের বিরুদ্ধে ওষু ধটির কার্যকারিতা
় স্থির করা হয়েছে, তা নিরাপদ।
প্রমাণিত। যে ড�োজ
ম�ৌখিক ওষু ধ হওয়ায় এতে হাসপাতালের উপরেও চাপ
কমবে।’’
অন্যদিকে একদল বিজ্ঞানী বলছেন ডেক্সামেথাস�োন
নামে সস্তা ও সহজলভ্য একটি ওষু ধের কথা, যাতে
নাকি কর�োনাভাইরাসে গুরুতর অসু স্থ র�োগীদের জীবন
রক্ষা করতে সাহায্য করবে। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা
বলছেন প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে
এই স্বল্প মাত্রার স্টেরয়েড চিকিৎসা একটা যু গান্তকারী
আবিষ্কার। এই ওষু ধ ব্যবহার করলে ভেন্টিলেটারে
থাকা র�োগীদের মৃ ত্যুর ঝুঁকি এক তৃতীয়াংশ কমান�ো
যাবে। আর যাদের অক্সিজেন দিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছে
তাদের ক্ষেত্রে মৃ ত্যুর হার এক পঞ্চমাংশ কমান�ো যাবে।
জুলাই, ২০২০
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প্রতি বিশজন কর�োনা
আক্রান্তের মধ্যে
প্রায় ১৯ জনই সু স্থ
হয়ে ওঠেন। যাদের
হাসপাতালে ভর্তি
করতে হয়, তাদের
মধ্যেও অধিকাংশই
সু স্থ হয়ে ওঠে।
বিশ্বে এই ওষু ধ নিয়ে সর্ববৃ হৎ যে ট্রায়াল বা পরীক্ষা
চালান�ো হচ্ছিল তার অংশ হিসাবে দেখা হচ্ছিল এই ওষু ধ
কর�োনাভাইরাসের চিকিৎসায়ও কাজ করবে কিনা। তাঁরা
বলছেন, বিশ্বের দরিদ্র দেশগুল�োতে ক�োভিড ১৯ র�োগীদের
চিকিৎসায় এই ওষু ধ বিশালভাবে কাজে লাগতে পারে।
যেসব দেশ র�োগীদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে তাদের
জন্য ত�ো এটা সু খবর বটেই।
প্রতি বিশজন কর�োনা আক্রান্তের মধ্যে প্রায় ১৯ জনই সু স্থ
হয়ে ওঠেন যাদের হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজনই হয়
না। যাদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়, তাদের মধ্যেও
অধিকাংশই সু স্থ হয়ে ওঠে। ব্যতিক্রম যাঁদের অক্সিজেন
বা কৃত্রিমভাবে শ্বাস নেবার জন্য ভেন্টিলেটার লাগাতে
হয়, তাঁরা। বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, এই উচ্চ ঝুঁকির
র�োগীদেরও ডেক্সামেথাস�োন সাহায্য করবে।
গবেষকরা বলছেন, কর�োনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের
চেষ্টায় মানু ষের শরীরের প্রতির�োধ ব্যবস্থা যখন অতি
সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন শরীরের ভেতর যে ক্ষতিগুল�ো
হয়, এই ওষু ধ সেই ক্ষতি কিছু টা প্রশমন করতে পারবে।
তাঁরা পরীক্ষায় দেখেছেন। শরীরের প্রতির�োধ ব্যবস্থা যখন
অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন সেই প্রতিক্রিয়াকে বলা
হয় সাইট�োকিন স্টর্ম, যেটা প্রাণঘাতী হতে পারে। এই
সাইট�োকিন স্টর্ম শরীরের ভেতর ইমিউন ব্যবস্থায় এমন
একটা ঝড় ত�োলে, যেখানে প্রতির�োধী ক�োষগুল�ো বাইরের
সংক্রমণ ধ্বংস করার বদলে শরীরের সু স্থ ক�োষগুল�োও
ধ্বংস করতে শুরু করে। যার ফলে বিভিন্ন অঙ্গ অকেজ�ো
হয়ে যেতে শুরু করে।
ব্রিটেনে অক্সফ�োর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক তাদের
তত্ত্বাবধানে প্রায় দু ই হাজার হাসপাতাল র�োগীর ওপর
পরীক্ষা চালায়। সেই সব র�োগীদের ডেক্সামেথাস�োন
দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এদের সঙ্গে তুলনা করা হয়
চার হাজারের বেশি র�োগীর যাদের চিকিৎসায় এই ওষু ধ
ব্যবহার করা হয়নি। দেখা গেছে যেসব র�োগী ভেন্টিলেটারে
ছিলেন তাদের মধ্যে মৃ ত্যুর ঝুঁকি এই ওষু ধ নেবার ফলে
৪০% থেকে কমে ২৮%এ দাঁড়ায়। আর যাদের অক্সিজেন
দিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে মৃ ত্যুর ঝুঁকি
২৫% থেকে কমে আসে ২০%।
অনু সন্ধান দলের প্রধান অধ্যাপক পিটার হরবি বলেছেন:
“এখনও পর্যন্ত এটাই একমাত্র ওষু ধ যা মৃ ত্যুর ঝুঁকি
কমাতে পারে বলে দেখা যাচ্ছে।এটা একটা গুরুত্বপূ র্ণ
অগ্রগতি।” প্রধান গবেষক অধ্যাপক মার্টিন ল্যানড্রে
বলছেন এই পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে,

ভেন্টিলেটারে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এমন প্রতি আট জন
র�োগীর মধ্যে একজনের প্রাণ এই ওষু ধ দিয়েই বাঁচান�ো
সম্ভব। এখন শুধু ই অপেক্ষা।

নতু ন পরিস্থিতি ভয়ানক, বলছে হু

ঘরবন্দি থাকতে থাকতে মানু ষ ক্লান্ত। রাস্তায় বেরন�োর
জন্য ছটফট করছেন তাঁরা। অফিস-কাছারিও খুলছে
একটু একটু করে। রেস্তরাঁর ঝাঁপ উঠেছে। ফলে পথেঘাটে
ল�োকের আনাগ�োনাও বাড়ছে। এ দিকে কর�োনা-সংক্রমণের
মাত্রা ঊর্ধ্বগামী। বিশ্বের প্রায় সব দেশের একই দশা। বিশ্ব
স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)আশঙ্কা প্রকাশ করে জানাল, এ এক ‘নতুন
ভয়ানক’ পরিস্থিতি। প্রতি দিন কর�োনা-রহস্য ক্রমেই জটিল
হচ্ছে। প্রতিষেধকের খ�োঁজ নেই, অথচ সংক্রমণ ১ ক�োটি
৫ লাখ ছাড়িয়েছে। ৫ লাখ ১০ হাজারের বেশি মৃ ত্যু।
আমেরিকায় এখনও হু হু করে সংক্রমণ বাড়ছে। ম�োট
সংক্রমিত ২৭ লাখের কাছাকাছি। কিন্তু মার্কিন কর�োনা
টিমের প্রধান তথা এপিডেমিয়�োলজিস্ট অ্যান্টনি ফাউচি
জানিয়েছেন, নতুন করে লকডাউন করার ক�োনও
পরিকল্পনা নেই। বরং এর মধ্যেই লড়তে হবে। দ্রুত
ভ্যাকসিন আবিষ্কারের আশায় বু ক বেঁধেছেন তাঁরা।
প্রাণপণে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টায় ইউর�োপও।
লকডাউন শিথিল করে দেওয়া হয়েছে ইউর�োপের প্রায় সব
দেশে। তবে মাস্ক পরা বা পারস্পরিক দূ রত্ব বজায়ের মত�ো
সাবধানতা অবলম্বন করা হচ্ছে। সংক্রমণের কথা মাথায়
রেখে এত দিন চুম্বনেও নিষেধ করা হচ্ছিল। সম্প্রতি ফ্রান্সে
ছবির শুটিংয়ে ফের চুম্বনের দৃ শ্য অভিনয় শুরু হয়েছে। এ
নিয়ে ফ্রান্সের সংস্কৃতি মন্ত্রী ফ্রঁ রিস্টারকে প্রশ্ন করা হলে
তিনি বলেন, ‘‘চুম্বন বন্ধ হতে পারে না।’’ তবে ঘনিষ্ঠ দৃ শ্য
শুটিংয়ের আগে অভিনেতাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে নেওয়া
হবে। আর ভারতের অবস্থা তথৈবচ। ম�োট সংক্রামকের
সংখ্যা ৫ লক্ষ ৭০ হাজারের কাছাকাছি। মৃ তের সংখ্যা প্রায়
১৭ হাজার। এর মধ্যে ভাল�ো হয়ে গেছেন ৩ লক্ষ ৩৬
হাজার মানু ষ। তথাপি এই আনলক পর্বে যেভাবে সব কিছু
উন্মুক্ত, এবং মানু ষ বাধ্য হয়েই বেপর�োয়া হয়ে উঠেছেন,
তাতে করে বিপদের ঝুঁকি যে বাড়ছে, তাতে সন্দেহ
নেই। দেশের এহেন পরিস্থিতিতে মানু ষকে বের হতেই
হবে, কাজও করতে হবে। কিন্তু নিজে সাবধান হলে আর
বিপদের ক�োনও আশঙ্কা থাকে না। বেপর�োয়া নয়, সচেতন
হওয়া জরুরি।
নিজস্ব সংবাদদাতা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
(হু)আশঙ্কা প্রকাশ
করে জানাল, এ
এক ‘নতুন ভয়ানক’
পরিস্থিতি। প্রতি
দিন কর�োনা-রহস্য
ক্রমেই জটিল হচ্ছে।
প্রতিষেধকের খ�োঁজ
নেই, অথচ সংক্রমণ
১ ক�োটি ৫ লাখ
ছাড়িয়েছে।
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জ্যোতিষ শাস্ত্র
ও মানবজীবনে
বৃহস্পতির প্রভাব
জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কে বহুদিন ধরে

ডঃ মিথুন শাস্ত্রী
Nadi Jotish, Nadi Bhaskaran,
Maha Jeeva Nadi, Expert
(Tarot Card Reader)Vastu &
Palmist
Ph. 8420728212/ 8420577183

বহুযু গ ধরে নানান গবেষণা চলে আসছে। আজ
থেকে বহুযু গ পূ র্বে ঋষিরা জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কে
যে ধারনা দিয়ে গিয়েছেন তা একেবারেই অব্যর্থ।
মানবজীবনে জ্যোতিষের প্রভাব অবশ্যই আছে।
সঠিক জ্ঞান ও চর্চার অভাবে মানব জীবনে জ্যোতিষ
এবং জ্যোতিষী—এই দু ই বিষয়ই নানা সন্দেহ তৈরি
করেছে। জ্যোতিষের ব্যবহারিক প্রয়�োগের ক্ষেত্রে নাড়ী
জ্যোতিষের অবদান ব্যাখ্যার অবকাশ রাখেনা।
জ্যোতিষ কথাটা এসেছে Jyoti + Iswar (Ish)=
Jyotish. Jyoti বা জ্যোতি বলতে দিব্য জ্যোতি বা
অদৃ শ্য ISh বা Ishwar- ও আমাদের কাছে অদৃ শ্য।
এই অদৃ শ্য বিষয়টিতে মেতে মানু ষ পূ জা পার্বণে
বিশ্বাসী হয়ে ওঠে।
জ্যোতিষ শাস্ত্রে (Jupiter-নবমগ্রহের মধ্যে অন্যতম
গ্রহ হল বৃ হস্পতি) বৃ হস্পতি মানবজীবনে প্রাণের
সঞ্চার। প্রাণের ক্ষেত্রে বা প্রাণের অস্তিত্বের জন্য
অন্যতম দায়ী উপাদান হল O2 বা অক্সিজেন যার
কারক গ্রহ বৃ হস্পতি। প্রত্যেকটি প্রাণের অস্তিত্বের
জন্য বৃ হস্পতি অপরিহার্য O2 হিসেবে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে
তিনটি গ্রহকেই পুরুষ গ্রহ হিসেবে ধরা হয় (Sun,
Mars, Jupiter)।
বৃ হস্পতি প্রাণের সঞ্চার ঘটায়। একটি শিশু যখন ভ্রুন
অবস্থায় মাতৃ গর্ভে থাকে তখন সেই ভ্রুনের মধ্যে
প্রাণের সঞ্চার হয়। তখন এই প্রাণের সঞ্চারের ক্ষেত্রে
বৃ হস্পতির অবস্থান ১০০%।
বৃ হস্পতি দ্বারা আমাদের শরীরের যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি
নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলি হল, ব্রেন, তলপেট, যকৃৎ,

প�ৌষ্টিকতন্ত্র (Pancreas), কান, উরু, মেদ, পেশী,
মাংশ। শরীরের এই অংশগুলি Jupiter বা বৃ হস্পতি
দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রত। মানব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাড়াও
বৃ হস্পতি আমাদের জীবনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব
রাখে। সেগুল�ো হল, ভাগ্য (Luck), ধর্ম (Religion),
জ্ঞান (Knowledge), উচ্চশিক্ষা (Higher Education), দূ র ভ্রমন (Longtour), অন্তর্নিহিত শক্তি (Intrinsic strength), স্মৃতিশক্তি (memory power),
পূ র্বজন্ম (previous birth), অধ্যাত্মিকতা (
Spirituality), অবচেতন মন (subconscious
mind), গুরু (Guru).
জ্যোতিষ শাস্ত্র অনু সারে শনি এবং বৃ হস্পতি (Saturn
& Jupiter)-এর মিত্র সম্পর্ক আছে।
শনি থেকে বৃ হস্পতি (1/2/5/7/9/12) তে অবস্থান
করলে জাতকের প্রভুত উন্নতি সম্ভব।
Ketu থেকে 1/5/9-এর মধ্যে ক�োন জলরাশি অর্থাৎ
(Karkata, Vrishicka, Meena) তে Saturn এবং
Jupiter ব্যক্তিকে সন্ন্যাসীতে পরিণত করে।
Jupiter দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দু ট�ো রাশি হল, Dhanu এবং
Meen.
ধনু রাশি হল বৃ হস্পতির মূ ল ত্রিক�োণ। এই রাশির
অর্থাৎ (1/5/9/2/6/12) রাশিতে বৃ হস্পতি শুভ ফল
প্রদান করে। আবার ধনু , মেষ (3/7/10/11) রাশিতে
বৃ হস্পতি শুভ ফল প্রদান করতে পারে না।
।
ধনু রাশির চতুর্থ রাশি হল মীন রাশি যার অধিপতি
গ্রহ বৃ হস্পতি নিজে। তাই চতুর্থ রাশি অর্থাৎ মীন
রাশিতে বৃ হস্পতি প্রদান করে।
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আর্ট & স�োল

সম্প্রতি মুম্বই-এর জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারিতে সাত দিন ধরে হয়ে গেল রাষ্ট্রীয়

কলা প্রদর্শনী। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন সমসাময়িক শিল্পীরা, তাঁদের
নিজের নিজের কাজ নিয়ে, যারা আধু নিক শিল্পকলা নিয়ে যাপন করেন দিন রাত।
এই প্রদর্শনীতে ধরা পড়েছে ভিন্ন ভিন্ন স্টাইল, ইজম, যা আধু নিক চিত্রশিল্পকলার
নিদর্শন।
আসলে সব শিল্পই সেই সময়ে দাঁড়িয়ে আধু নিক। যদিও আধু নিক শিল্পকলার
একটা সংজ্ঞা আছে। ১৮৬০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যকার সময়কালে উৎপাদিত
শৈল্পিক কাজ এবং সেই যু গে উৎপাদিত শিল্পের দর্শন ও রীতিকে ব�োঝায় আধু নিক
শিল্পকলা। সাম্প্রতিক শিল্পসম্মত উৎপাদনকে প্রায়ই আমরা সমসাময়িক শিল্প বা
প�োস্টমডার্ন শিল্প বলি।
আধু নিক শিল্প শুরু হয় ভিনসেন্ট ভ্যান গখ, পল সেজান, পল গ�োগাঁ, জর্জ সেরাট
এবং অঁরি দ্য তুলু জ-ল�োত্রেক এর মত চিত্রশিল্পীদের হাত ধরে, যাদের সবাই
আধু নিক শিল্পের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।
এখানে অংশ নেওয়া শিল্পীদের কাজ দেখলে ব�োঝা যায়, এঁরা প্রত্যেকেই শৈল্পিক
ভাবনায় স্ট্রং। নিজস্ব স্টাইল, টেকনিককে সকলে বিস্তৃ তভাবে দেখাতে চেয়েছেন।
কাজ দেখলেই ব�োঝা যায়, এঁদের অধ্যবসায়, অনু শীলন যথেষ্ট। স্পেসের যথাযথ
ব্যবহার ও আল�োছায়ার মাত্রাভেদের বাস্তবতাকে বু ঝতে ও ব�োঝাতে তেমন ক�োনও
অসু বিধা হয়নি। দৃ শ্যগ্রাহ্য বস্তু ও প্রকৃতিকে ক�োনও ক�োনও শিল্পী তাঁর পটে গ্রহণ
করছেন। ফর্ম ও শূ ন্যতার পরিসরকেও চমৎকার বু ঝিয়েছেন।
২২ জন শিল্পীর সৃ জনশীলতায়
পূ র্ণ ছিল এই প্রদর্শনশালা।
প্রকৃতির রহস্যম্যতার নিট�োল
ছবি রূপ আছে পারমিতা
মুখ�োপাধ্যায়ের কাজে। রাজর্ষি
অধিকারীর কাজের ধারায়
উঠে এসেছে বেঙ্গল স্কুল। স্বচ্ছ
জলরঙ ও টেম্পরার মাধ্যমে
মিনিয়েচার শৈলী ও অবন
ঠাকুরের সৃ ষ্টি ওয়াসের রঙিন
পরখের মেলবন্ধন যেন এক
অনন্য বৈচিত্রের মাত্রা রচনা
করেছে। মানু ষের মনের কামনা
বাসনা, ল�োভ-লালসার রূপ

দিয়েছেন শিল্পী রবিপাসী। এস পি ভারমার তৈল চিত্রের কাজ অকল্পনীয়। শিল্পী
বিপ্লব দত্ত প্রকৃতি নিয়েই কাজ করতেই ভাল�োবাসেন। তাঁর কাজে সমাজের রূপ
ফুটে ওঠে। তিনি সমাজে এই সময়ে ঘটে যাওয়া ভাল�ো ও খারাপ, দু ট�ো দিকই
ফুটিয়ে ত�োলেন। আমাদের মনের বিভিন্ন রূপ, আবেগ, মান-অভিমান চমৎকারভাবে
ফুটিয়ে ত�োলেন ইম�োশনাল আর্টিস্ট পার্থ সরকার। গ্রাম বাংলার প্রকৃতির রূপ
আমরা দেখতে পাই ভারতীয় শৈলী আর্টিস্ট লক্ষ্মীনারায়ণ পাচুরীর কাজে। তেমনই
বেশ ভাল�ো লেগেছে অনন্ত মণ্ডল, অরিন্দম দে, প�ৌলমী সেন, সু কান্ত হালদার,
মনীষা দ�োরে, কুমকুম মাথু র, ডঃ শ্রীকান্ত গ�ৌড়, গ�োবিন্দ রায়, রাজুরাম রতন,
মীনাক্ষী ঠাকুর, অপর্ণা মণ্ডল, উর্ণভ হালদার, এস এ জাফরের কাজ। ছিল ভাস্কর্য।
উল্লেখয�োগ্য ভাস্কররা হলেন, কিশ�োর শর্মা, কুলদীপ ধীমান প্রমুখ। সাতদিনের এই
প্রদর্শনী ভাল�ো লাগার রসদ জুগিয়ে দিল।
অনিন্দ্য বিশ্বাস
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সেই সময়ের
র�োম্যান্টিক হির�ো

তাপস পাল

ভাস্কর মুখ�োপাধ্যায়

একটা দৃ ষ্টান্ত হয়ে থাকবেন, বিশেষত আমাদের

বাঙালি জীবনে। তাঁর অভিনয় জীবনের প্রতি সামান্য
অভিনিবেশ করলেই যে কথাটি সু স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা
হল তার উত্থান এবং পতন—দু ই এরই মূ ল কারণ কিন্তু
এক এবং অভিন্ন। তিনি মুলত মানু ষটি ছিলেন অগভীর
এবং আবেগপ্রবণ। প্রথম ছবি ‘দাদার কীর্তি’-এর সময়ে
তিনি ছিলেন নিতান্তই অনভিজ্ঞ। এই অনভিজ্ঞতা
এবং অগভীরতাকেই পরিচালক তরুন মজুমদার তাঁর
অসাধারণ নৈপুণ্যে ‘কেদার’-এর চরিত্রে প্রতিস্থাপিত
করেছিলেন এবং মুলত তাঁরই দ�ৌলতে তাপস পাল
প্রথম ছবিতে রাতারাতি সাফল্যের চুড়ায় পৌঁছে
গিয়েছিলেন, যে সাফল্য করায়ত্ব করতে অনেকেরই
কালঘাম ছু টে যায়।
আরও একটি সবিশেষ প্রণিধানয�োগ্য। কারণ তাঁর
আগমনকালে উত্তমকুমার ল�োকান্তরিত (উত্তম-প্রয়াণ
২৪ জুলাই ১৯৮০, দাদার কীর্তি মুক্তি পেয়েছিল ২৮
নভেম্বর ১৯৮০)। উত্তম-স�ৌমিত্র অব্যবহিত পরবর্তী
অধ্যায়ে যারা এসেছেন (শমিত ভঞ্জ, দীপঙ্কর দে, রঞ্জিত
মল্লিক প্রমুখ) তাঁদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান অখুন্ন
রেখে বলি, তাঁরা কেউই দর্শক চিত্তে তুমুল আল�োড়ন
ত�োলেননি(বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ছবি ছাড়া)। রঞ্জিত মল্লিক
অঞ্জন চ�ৌধু রী অ্যান্ড ক�োং-এর ছবিগুলির দ�ৌলতে
যদিও এক শ্রেণির দর্শকের কাছে কিছু টা গ্রহণয�োগ্যতা
পেয়েছিলেন কিন্তু তার সূ চনা আরও পরবর্তীকালে
(শত্রু, ১৯৮৪)। ইতিমধ্যে প্রসেনজিত-চিরঞ্জিতের
আগমন ঘটে গিয়েছে। নায়কের ভূ মিকায় না হলেও
ওই বছরই (১৯৮০) প্রসেনজিতের (দু ই পৃ থিবী) মুক্তি
পেয়েছে। চিরঞ্জিত বাংলা ছবির আঙিনায় পৌঁছেছেন
‘স�োনায় স�োহাগা’ (১৯৮১)-এর মাধ্যমে।
এই দু ই তারকার কথা অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে।

কেননা এরাই প্রধানত তাঁর সমসাময়িক অভিনেতা।
যারা নায়কের ভূ মিকায় অভিনয় করেছেন। এঁদের
সঙ্গে তাপস পালের প্রধান পার্থক্য-এরা দু জনেই
প্রথমাবধি চলচ্ছিত্রাভিনয়কে পেশা হিসেবে গড়ে নিতেই
পরিকল্পিতভাবেই চলচ্চিত্রজগতে এসেছিলেন। যেখানে
তাপস পালের আগমন ঘটনাচক্রে এবং অবশ্যই পূ র্বপরিকল্পনা ব্যতিরেকে।
চলচ্ছিত্র জগতে সংযু ক্তির ভিন্ন পন্থা তাঁদের অভিনয়
জীবনে তদনু যায়ী ছায়াপাত ঘটিয়েছে। প্রসেনজিৎ
চিরঞ্জিত যেভাবে তাঁদের কেরিয়ারগ্রাফকে সু বিন্যস্ত করে
লক্ষ্যভেদে তৎপর ছিলেন, তাপস পালের ক্ষেত্রে সেই
ভাবনা, সেই প্রয়াস কখনওই পরিলক্ষিত হয়নি ওই
একই কারণে।

প্রথম ছবি আকাশচুম্বি
জনপ্রিয়তা, অব্যবহিত
পরবর্তী ছবি ‘সাহেব’-এ
শুধু অক্ষু ন্নই নয়,
সু দূরপ্রসারি সম্ভাবনাকে
উজ্জ্বল করে তুলেছিল।

জুলাই, ২০২০

n

৫০

সিলভার স্ক্রিন
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

প্রথম ছবি আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা, অব্যবহিত পরবর্তী
ছবি ‘সাহেব’-এ শুধু অক্ষু ন্নই নয়, সু দূরপ্রসারি
সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। ততদিনে তিনি
আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন যে কারনে ‘সাহেব’-এ
তাকে যথেষ্ট সাবলীল, সপ্রতিভ, স্বচ্ছন্দ লেগেছিল।
অতপর তিনি সঙ্গত-সহজাত কারনে তাঁর প্রজন্মে এক
নম্বর হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তীকালে তরুণ মজুমদারের
‘ভাল�োবাসা ভাল�োবাসা’ (১৯৮৫) এবং অঞ্জন চ�ৌধু রীর
‘গুরু দক্ষিনা’ (১৯৮৭) তার পালে বিপুল বাতাস
সঞ্চারিত করেছিল। অতপর এই দু ই পরিচালকের
একাধিক ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন এবং তার
সাফল্যের তরনী সবেগে অগ্রসর হয়েছে।
তার অভিনয়ের মান নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমেই
যে কথাটা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে তা হল, তার
অভিনয় ছিল আবেগতারিত, যা যেক�োনও শিল্পের
ক্ষেত্রেই জরুরি। এই একটি ক্ষেত্রে তিনি যে প্রসেনজিৎ
চিরঞ্জিতের থেকে অনেকবেশি এগিয়ে ছিলেন এ কথা
অনস্বীকার্য। উপর�োক্ত দু ই স্টার পরিচালকের কথা বাদ
দিয়ে একটি ছবির কথা স্মরণ করা উচিত, অরবিন্দ
মুখ�োপাধ্যায় পরিচালিত ‘কেনারাম বেচারাম’—সেখানে
একটি গ্রাম্য যু বকের চরিত্রে তার অভিনয় বাস্তবিক
দৃ ষ্টি আকর্ষণ করে। এ ছাড়াও বিজয় বসু পরিচালিত
‘সমাপ্তি’ও উল্লেখয�োগ্য। কিন্তু তাপস পাল এমন
একজন অভিনেতা ছিলেন যার সু অভিনয়ের জন্য
একজন সু পরিচালকের প্রয়�োজন ছিল অত্যাবশ্যক।
চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করে তাকে আত্মস্থ করে,
প্রয়�োজনে কঠ�োর অনু শীলন করে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা
করা—সেই পরিশীলিত মন তার ছিল না।
তার মধ্যে যেটা ছিল, একটা আপাত সারল্য, অমলিন
হাসি এবং অবশ্যই স্বতস্ফূর্ততা। আর ছিল ঘটনাচক্রে
উপযু ক্ত পরিচালক, উপযু ক্ত চরিত্র, উপযু ক্ত পরিবেশ
পরিস্থিতি। কার্যকারণ সূ ত্রেই তিনি সর্বাত্মক আনু কূল্য

পেয়েছিলেন এবং এমন একটা সাফল্য এবং
সূ চনালগ্নেই এমন প্রাপ্তিয�োগ অনেকের কাছেই অনায়ত্ত্ব
ও ঈর্ষণীয়।
কিন্তু এই সাফল্যই তার কাল হয়ে দাঁড়ায়। তার
মধ্যে সব থেকে বড় অভাব ছিল সচেতনতার।
তিনি ক�োনওদিনই মননশীল ছিলেন না। যে সাফল্য
অনায়াসেই তার করতলগত হয়েছিল, তাকে ধারণ
করা এবং প্রয়�োজনে তার পরিবর্ধন ও পরিমার্জনও যে
আবশ্যক সে কথা তার কাছে ছিল অচিন্তিতপূ র্ব।
ইতিমধ্যে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে অনিবার্যভাবেই
পরিবর্তন এসেছে। তাপস পালের তরীও ধীরে ধীরে
মন্দ্রগতি হয়েছে।
অতঃপর রাজনীতি। সেখানেও পরপর দু বার বিজয়ী
হওয়ায় ধরেই নিয়েছিলেন, তিনি চির অপরাজেয়।
নিষ্ঠুর শ�োনালেও এ কথা অনস্বীকার্য যে তিনি শেষ
পর্যন্ত অসংস্কৃতি-অমার্জিতই থেকে গিয়েছিলেন।
পরবর্তী সময়ে তিনি তার কৃতকর্মের জন্য অনু তপ্ত
হয়েছেন। অবনত মস্তকে তার দ�োষ কবু ল করেছেন।
কিন্তু যে জনপ্রিয়তা, যে জয়জয়কার অনায়াসেই
একদিন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সেই উচ্ছ্বাস
সঙ্গত কারণেই আর কখনওই ফিরে আসেনি। আসতে
পারেনি। কেননা, এটা অসম্ভব।
এজ তিনি আমাদের মধ্যে আর নেই। তার ধু মকেতুসম
উত্থান এবং তত�োধিক মন্দনে পতন ও তাঁর অকাল
প্রয়াণ শুধু মর্মান্তিক নয়, অপরিসীম বেদনাদায়ক।
পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তিনি একটা উদাহরণ হয়ে
থাকবেন এই কারনে যে, সাফল্য কখনও কখনও
কার�োর কার�োর ক্ষেত্রে সহজলভ্য হতে পারে। কিন্তু
তাকে ধারণ করার জন্য নিজেকে প্রশিক্ষিত করতে
হয়, য�োগ্য করে তুলতে হয়, নতুবা এমনতর পরিণতি
অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু এই সাফল্যই তার
কাল হয়ে দাঁড়ায়। তার
মধ্যে সব থেকে বড়
অভাব ছিল সচেতনতার।
তিনি ক�োনওদিনই
মননশীল ছিলেন না। যে
সাফল্য অনায়াসেই তার
করতলগত হয়েছিল, তাকে
ধারণ করা এবং প্রয়�োজনে
তার পরিবর্ধন ও
পরিমার্জনও যে আবশ্যক
সে কথা তার কাছে ছিল
অচিন্তিতপূ র্ব।
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সেরার সেরা
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

তাল বাদ্যের জাদুকর

পণ্ডিত সু জিত সাহা

সংগীত পিপাসু রা সু র ও তালের ইন্দ্রজালে ম�োহিত হয়ে যান। তবলায় আঙু লের স্পর্শ
যেন জাদু কাঠির ছ�োঁয়া। সেই ছ�োঁয়ায় কত গুনি মানু ষই না আবেশে জড়ালেন। সেই জাদু কর
বিশিষ্ট তবলা বাদক পণ্ডিত সু জিত সাহা। তবলাই তাঁর সাধনা। তবলাই তাঁর ধ্যান, তবলাই
তাঁর জ্ঞান। সেই কবে পথ চলা শুরু হয়েছিল। আঁকাবাঁকা পথ, কত চরাই উতরাই পেরিয়ে
আজ তিনি সাফল্যের সমতলে এসে পৌঁছেছেন। সেদিনের ছ�োট্ট চারা আজ যেন মহীরুহ।
শান্তির ছায়া দেন, নিরাপত্তার আশ্রয়। তাইত�ো দূ র দু রান্ত থেকে ছু টে আসা শিশিক্ষু পাখির
দল আনন্দে নিশিন্তে এই মহীরুহুর নিচে আশ্রয় নেয়। তাঁর সাধনায় মিলন ঘটেছে প্রাচ্য ও
পাশ্চাত্যের। বৈচিত্র্যময় তাঁর পরিবেশনা। কখনও দ্রুত, কখনও ধীরে খাদে নেমে যায় তাঁর
বাদনশৈল জাত তাল লয়। তবলা বাজিয়ে হিসাবে তাঁর খুবই নাম হয়েছে। শুধু দেশে নয়,
সারা বিশ্বে তিনি জনপ্রিয় একজন। ভারতের সমস্ত নামী সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে কাজ করেছেন
পণ্ডিত সু জিত সাহা। কে নেই সেই তালিকায়? বলতে গেলে গ�োটা বইটাই শেষ হয়ে যাবে।
তবলাকে ভাল�োবেসেছেন। সততার সঙ্গে বাজিয়েছেন। ছিল প্রজ্ঞা। ছিল গভীর নিষ্ঠা। ছিল
সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আনু গত্য। সৃ জন ভাবনা ও ব�োধ তাঁকে বাকীদের থেকে অনেকটা
এগিয়ে রেখেছে। তিনি যখন ছাত্র তখন ছিল গভীর নিষ্ঠা ও পরিশ্রম এবং শিক্ষকদের
প্রতি আনু গত্যতা। যখন তিনি মঞ্চের শিল্পী, তখন তাঁর মধ্যে পাই সৃ ষ্টির মত্ততা। অনু ভুতির
ছ�োঁয়া। যখন তিনি গুরু, তখন তাঁর মধ্যে পাই পিতৃত্বের ভরসা ও আবাল্য সন্তান স্নেহে
পালনের অভীপ্সা। তাই ত�ো অগনিত ছাত্র-ছাত্রী নিজেকে উপযু ক্ত করে তৈরি করতে ছু টে
আসেন তাঁর কাছে। ওঁদের মধ্যে অনেকেই আজ স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

তিনি ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের শিকড়কে শক্ত হাতে ধরে রেখেছেন। সেই ছ�োট্ট
বেলায় বাবা সংগীতাচার্য গ�ৌরাঙ্গ সাহার হাত ধরে এই সু রের পথে চলা। তাঁর কাছেই
তবলায় হাতেখড়ি৷ তারপর অনু শীলন, আরও অনেক গুনীজনের সাহচর্য। প্রথম কনসার্ট৷
আকাশবাণীতে কর্ম জীবনের দিনযাপন... এইভাবেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল ক্রমশ সারা
দেশ জুড়ে৷
আন্তর্জাতিক সংগীতাঙ্গনে তাঁর বিচরণ৷ তাঁর জীবন সঙ্গিনী শিপ্রা সাহাই তাঁর শৈল্পিক সঙ্গিনী
হয়ে ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের প্রেরণাদাত্রী৷ পেয়েছেন অজস্র ভালবাসা, শ্রোতাদের অনেক
অভিনন্দন। পেয়েছেন অনেক পুরস্কার। আর শ্রোতারা পেয়েছেন তাঁর করা নতুন নতুন
কম্পোজিশন। ছন্দময় জীবন। রিদমকে সঙ্গী করে সকল সংগীতপ্রেমীকে খুব কাছাকাছি
আনতে পেরেছেন পণ্ডিত সু জিত সাহা৷ তাঁর তাল-বাদ্য জীবনের ৫০ বছরে তাঁকে নিয়ে
নির্মিত হয়েছে অনবদ্য তথ্যচিত্র, ‘Musical 50, Rhythmic journey’, যা শুধু দেশে নয়,
বিদেশেও সমাদৃ ত। শিল্পী গড়ার কারিগর পণ্ডিত সু জিত সাহা শুধু বড় শিল্পীই নন, তিনি
অনেক বড় মনেরও অধিকারি একজন পূ র্ণ মানু ষ।
নিজস্ব প্রতিনিধি

তিনি ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের
শিকড়কে শক্ত হাতে ধরে
রেখেছেন।
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