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Warm wishes from  Dr.Amit Telang, Consul General
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Sehr geehrter Herr Präsident Laha,
zu ihrer diesjährigen Veranstaltung des „ICCHE NRW“ 
im Jahre 2021,
 hier bei uns in Benrath, sende ich ihnen die herzlichen Wünsche der
Bezirksvertretung 9 für ein erfolgreiches Gelingen.
 Das Fest zur Ehren der Göttin Durga Puja ist ja nicht nur ein
religiöses Event, sondern auch das größte gesellschaftliche Ereignis der
hinduistischen Kultur. Das Kennenlernen der Kulturen ist ein
entscheidender Faktor zur Völkerverständigung. Sie und ihre
Institution führen Kulturen zusammen, die europäische und die für
uns so vielfältige, faszinierende und mystische des indischen
Subkontinents.
Ich würde mich freuen, wenn wir in der Zukunft noch viele
Begegnungen mit unseren indisch-stämmigen Mitbürgerinnen und
Mitbürgern feiern könnten.
Ihr
 

Dr. Karl-Heinz Graf
Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks 9
der Landeshauptstadt Düsseldorf

 

 

 
 

Warm wishes from  Dr.Graf, Bürgermeister,Benrath





   
�ক �ব�েকর গি� �পিরেয়
িগেয়িছলাম ওেদর বািড় ;
�সিদন িছল �মঘলা আকাশ
দপুুর গিড়েয় �ভজা িবেকল ;
মােঝ মােঝ �রা�েুরর �দখা
ইে� পূরেণর িফিরি� �দওয়া ;
িচনেত িক �পেরিছল আমায় ?
উ�র জানার সময় িছল না !
অেনক কথা, অ� হািস
মােঝ মােঝ গভীর িন�ােসর ওঠা নামা ;
কােলা কের �মঘ কের এেসেছ
মেন হেলা বৃ� আসেব এখুিন �ঝেপ  ;
একট� �েমাট ভাব
তারপর ঝমঝিমেয় বৃ� ;
িনব�াক হেয় বৃ� �দখা আর
ঠা�া বাতােসর আনােগানার  �শ� পাওয়া ;
এ এক অ��ত অনুভিত
সময় �য �যেতই চাই না আর ;
অেন�ণ পর বৃ� কেম এেলা
সে�র আকােশ তারা�েলা �� �দখা যায় ;
এই �র �দরী হেয় �গল
আমােক এবার �বেরােত হেব এবার
হঠাৎ কার গলা �ভেস এেলা
িক� কথা �য এখন অেনক বািক !
ত� িম িক আবার আসেব ?
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আেধক 





My cries trying to rip the world apart!

My soul dripping of pain, remorse, fury!

Or, the invisible nurse?

Healing! so beautiful, sublime, graceful!

You had it all planned, didn’t you?

Or, like the mysterious wave?

Swept settlements into nothingness,

Erased all trails I could follow,

The more I hunted for answers,

You exploded me with questions!

Until I stopped seeking you,

Until I couldn't lose you more!

Until you became the answer,

Not the questions anymore!
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   Are you the light at the end of the
tunnel?

Or, the obscurity I chase relentlessly?

The mudholes I keep stumbling upon,

The thorns telling me it's going to be
difficult,

The roadside flute player counting
pennies,

Are you the quicksand?

Nearing inch by inch, pushing me 
to the edge,

Terrified, divided and stunned I was!

Are you the unforeseen storm?

That kissed my stone cold lips,

Lulled my unruly dreams,

And as I felt your warm breath,

Almost believed life is fair,

And that love isn't transient,
 
You asked me to jump, said I will live,
even make it to the shore!

If not for myself, but for all who couldn't!

Are you the blaze that burnt me?

Peeling me layer by layer,

Photo Courtesy:  DEBDEEP SARKAR
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আগমনী 
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' ' The GaneshaThe Ganesha''
-Manikrishna-Manikrishna    Laha,Laha,  

8 yrs8 yrs

'Maa Durga''Maa Durga'
-Rishit Mukherjee-Rishit Mukherjee,,

  10 yrs10 yrs

Our Li'l Artistes

' ' Durga with GaneshaDurga with Ganesha''
-Rheonna Mitra,-Rheonna Mitra,  

6 yrs6 yrs



  
-RUDRAJIT MITRA ,-RUDRAJIT MITRA ,  

Aachen,Germany.Aachen,Germany.  
  

Art Gallery
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APRIL SHOWERS!APRIL SHOWERS!APRIL SHOWERS!



  
-MOINEEPA GOSWAMI ,-MOINEEPA GOSWAMI ,

Bielefeld,Germany.Bielefeld,Germany.
  

Art Gallery
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আমার ঠা�া পােরনা এমন �কান কাজ �নই।
�সই �কান যুেগ, 1963 সােল �াতেকা�র মােন মা�াস� কের �ফেলিছল। তারপর চারপােশর
�লােকেদর বঁ�াকা কথা, �চাখ টাটান উেপ�া কের সংসােরর হাল ধরেত চাকির। ঠা�া খবু
অ� বয়েস িবধবা।তাই �লােকেদর কথা আরও হত।িক� �া�ড়ী আর ��রবাড়ীর আশীব�ােদ
ঠা�া িনভ� েয় �যত হাই�� েল পড়ােত।
কােলর িনয়েম ঠা�া অবসর িনল। তথন পড়া আর পড়ােনার পাশাপািশ �মাটাম�ু সারা �দশ
ঘেুর �বিড়েয়েছ। �যখােন �যত, িশি�কা �নেলই �লােক অস�ব স�ান করত। স�পােড়র
থান, সাধারন কের পড়া, �চােখ চশমা, ব�ি��ময়ী যখন নরম অথচ দঢ়ৃ �ের কথা বলেতন,
�স বাংলা, ইংিলশ অথবা ভাঙা িহ�ীেত, অিত দিুব�নীতও নত হত।
আিম �সই 2008 �থেক িশ�াসেূ� জম�নীেত আিছ। চাকির ��র পর �থেকই ই�া, একবার
ঠা�া আসকু আমার কােছ। িক� পাসেপাট� �নই, িভসার মশুিকল এই কের কের ঠা�া
কাটায়। ��ন, ��েন চেড় কলকাতা িদ�ী করত �বােনর কােছ, বাইের আসার সাহস �পত না। 
2017 সােল আিম ধের পড়লাম, আসেতই হেব। কা�াকা�, অিভমান, অশাি�র পর পাসেপাট�
করােনার অনুমিত িমলল। আমার �বান �লেগ �গল কােজ। আমার এটা �নই, ওটা �নই করেত
করেত সব িগঁট খুলেত লাগল আর পাসেপাট� হেয় �গল। আিম এখান �থেক
Verpflichtungserklärung পা�েয় িদলাম। ওমা আসেবন ইি�েয়ন �থেক �েন ওনারাও
আ�ােদ আটখানা।
�শষ কাজ িভসা। ভেয় ভেয় মা আর বাবা িনেয় �গল িভ.ফ.স অিফেস, ঊনআশী বয়স, যিদ
না কের �দয়? দ ু িদেনর মাথায় িভসা ি়দেয় ওনারা বলেলন, যান ঘেুর আসুন নাতনীর কাছ
�থেক।
�ায় আিশর কাছাকািছ, �থম িবেদশ যা�া। পাড়া-পড়শী , ভাইেপা, ভাইিঝ সবাই খুব
উৎসািহত । বাবা মা একবার আন� করেছ, একবার ওষধু �গাছাে�, একবার আমােক
�ফসটাইেম, অেনক দািয়� �তার, ঠা�ােক যে� রাখিব, এটা করিব না, ওটা বলিবনা করেছ।
যথা িদেন ঠা�া �ইল �চয়াের বেস টাটা করেত করেত ��েন উেঠ পড়ল। আমরা সবাই িমেল
�তা সারারাত �জেগ আিছ। ঠা�া �াট�েফান �নেব না, পেুরােনা �নািকয়া ভরসা খািল। দবুাইেত
�ইল �চয়ার, লাউ�জ, concierge সারিভস সব বুক কের �ফেলিছ, তাও িচ�া �তা হয়।
মাঝরােত অপিরিচত ন�র �থেক �ফান এল। 
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ঠা�ার জাম�ানী আগমন  

  পেরর পাতায়



 এক জম�ন ভ�মিহলার গলা। ঠা�া িদিব� ��েন ব�ু� পািতেয় সব ব�ব�া কের িনেয়েছ।
সবাই িমেল ওনারা সব �ডেক িদেয়েছন, �বািড� ং ও হেয় �গেছ িনিব�ে� , আবার ওনােদর
বেলেছ আঈ. এস. িড না কের �ফসটাইম কের আমােক জানােত, যােত কা�র অকারেণ খরচ
না হয়।�া�ফুেট� অেপ�া করিছ। দূর �থেক �নেত �পলাম, My granddaughter
Tannistha , �সই আদেরর গলায়। �ইল �চয়াের বেস চািলকােক দুইহাত ত� েল আশীব�াদ কের
ঠা�া �বিড়েয় এল, কঁােধর ব�ােগ �নলকাটার আর �পন�াইফ িনেয়। সবাই, নাতনীর কােছ
আন� ক�ন, বেল িবনা বাধায় �ছেড় িদেয়েছন।
�া�ফুট� �থেক িতন ঘ�া গাড়ী চািলেয় িনেয় এলাম। ঘের পা �রেখই, এটা, ওটা �িছেয় �দব
বেল �ঢঁিক ধান ভানেত �লেগ �গল, �কান �াি� �নই। 
এক মাস িছল ঠা�া এখােন। আমার সব ই�া পূণ� কের ঘুেরিছলাম। cross country
�রাড�প। গাড়ী চালাি� আিম, পােশ বেস হাত �েপ িদে� ঠা�া।
আমার ওেগা �নেছার সােথ নব� ��ম, তােক বাড়ীেত �ডেক খাইেয় দাইেয় রীিতমত ই�ারিভউ
িনেয়িছল ঠা�া। �স গ� পেরর বােরর জন� �তালা রইল।

একবছর হল ঠা�া আমােদর সবাইেক টাটা কের চেল �গেছ। �়শষ অবিধ আমােদর দুইেবােনর
পুেজার �লখার ��ফরীড কের িদেয়িছল।
ন হন�েত, হন�মােন শরীর।
যখন মন �কমন কের, �চাখ ব� কের ঠা�ােক ভািব, মেন পেড় যায় �া�ফুেট�    �ইল �চয়ার
চািলকার কথা:
“ ত� িম তি��া? ত� িম যান ত� িম কত ভাগ�বতী? এতটা পথ একা এেসেছন, মুেখ �ধু �তামার
নাম। ইিমে�সেন সবাইেক �তামার নাম বেলেছন। এত ভালবাসা �কাথাও পােব না, খুব যে�
রাখেব �য কিদন এখােন থাকেবন। 
[ Du bist Tannistha? Du weiß nicht, wie glücklich du bist! Sie hat alleine hierhin
geflogen nur für dich und  nicht anders als dein Name ausgesprochen und dich
gelobt. Wir waren alle so sehr beeindruckt. Pass sehr gut auf deine liebe Oma]

ঠা�া ত� িম উপর �থেক আমােদর আদর কর।
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-RAJDEEP SAHA-RAJDEEP SAHA    ,,

Durgapur,India.Durgapur,India.
  

Art Gallery

  
-RUMELI PAUL ,-RUMELI PAUL ,
Essen.GermanyEssen.Germany
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 �ছাটেবলা �থেকই নবমীর িদনটােত মনটা �যন �কমন করেতা। খািল মেন হত এমা!
এই �তা পুেজা এেলা আর এই নবমীও চেল এেলা! তার মােন কাল মা আবার �সই
বােপর বািড় িফের যােব আর �সই এক বছর এর অেপ�ােয় বেস থাকেবা আমরা ।
িক� িক আর করা ,পুেজা এেল �তা নবমীও আসেব তাই �সটােক �মেনও িনেত হেব!
তেব নবমীেত �য �ধু দঃুখ হত �সটাও �ক না । দঃুেখর সােথ �কাথাও একটা �বশ
উে�জনাও থাকেতা।ভাবেছন িকেসর?আের,�সই নমবী ��শাল মাটন কাির, আর
িকেসর ! 
নবমীর দুপুের লা�টার জেন� আমরা সবাই বা�ারা অধীর আ�েহ অেপ�া
করতাম।বাবা িভলাই �ল �াে� চাকির করেতন ,তাই আমার �ছাটেবলা �কেটেছ
�সই সু�র �ছা� িভলাই শহের,�যখােন পুেজা মােনই িছল আন� আর ফুিত�  ।
আমােদর এক� খুব ��াজ friend circle  িছল -ছয়� পিরবার িমেল �িত পুেজায়
আমরা সবাই এক সােথই কাটাতাম, এমনিক �সই পঁাচ� িদেনর খাওয়া দাওয়াও
একসে�ই হত । �বােস থাকেলও পূেজাটা আমােদর সবার কােছ এক� অত��
ি�য় সময় িছল আর তেতািধক ি�য় িছল �সই নবমী ��শাল মাটন কাির!
িক� িক এমন ��শাল িছল �সই �ছাটেবলার নবমী লাে� ? well ,�সটা িছল
আমার মােয়র ও কািকমােদর হােত  রা�া করা মাটন কাির ! আর �ধু এরাই নয় ,দুই
কাকুও িছল আমােদর এ�পাট� chefs �দর �েপ।নবমীর �ভাের পু�া�লীর পর
বাবারা আর বািক কাকুরা �� টার কের িগেয় ��শ মাটন িকেন আনত। ��কফা�
এর �ক  পেরই �সই মাটন কাির রা�ার পালা ।উেঠােন �কেরািসন এর ��াভ
�ািলেয় যখন রা�া হত ,আমরা বা�ারা অিধরভােব অেপ�া করতাম লাে�র জন�
আর আে� আে� পুেরা ঘের �সই িজেভ জল আনা মাটন এর সুগ�টা ছিড়েয় �যত ।
খাবার সময় �দখতাম নলীর ট�কেরা �েলা �ক আমােদর বা�ােদর বা�েট । কখেনা
ভািবিন  বা িজে�সও কিরিন তখন �য মা বাবারা �কন িনত না ঐ ট�কেরা �েলা
�কানিদন .. �খেত �খেত হটাৎ �দখতাম একটা �মেটর পীস আমার পােত, এক
কািকমা ত� েল িদেয়েছ কখন �য �যটা �খেত ভােলাবােস ,�স �ক �সই পীস�ই �পত
।খুব খুিশ হেয় আমরা বা�ারা ডবল �ীেড �খেয় িনতাম ।�সই মুহ�ত� �িলর মম�
তখন বুঝতাম না । 
 

মাটন কাির : a Nostalgia   
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আেগর বছর ,ব� বছর পের ,নবমীর িদন �সই মাটন কাির বানােনার
�চ�া করলাম আিম -অেনক দূর এই জাম�ানী �ত । সুগ�টাও অেনকটা
একই ,�সই আেগর মতই উঠল ,িক� তাও �সই �ছাটেবলার exact taste
টা �কন জািননা খঁুেজই �পলাম না !িকছ�  িক মশলা ভ�ল হল ,নািক �বিশ
কিষেয় �ফললাম ? �ক জােন ঝালটা �বিশ হল িকনা ? হমমম্ .. ..
অেনক িচ�া কের �দখলাম �কানটাই �তা না ,তাহেল িক পাথ�ক� হল
এমন ? অেনক �ভেব বুঝলাম �য মাটন কািরটা �তা কখেনা important
িছলই না ,important িছল ঐ �লাক�িল যারা বছরএর পর বছর নবমীর
লা�টােক এক� �রণীয় এবং �ণ�ািল মুহ�ত�  বািনেয়েছন আমােদর জন�
।ওই মাংেসর বা� ,ঐ �মেটর পীস ,ঐ নলীর একটা ট�কেরা -- these
were nothing but our elder’s pure, unconditional and selfless
love for us. 
তাই এত�েলা বছর পের ,just for once ,আিম একবার পুেজায় আিম
�সই নবমীর লা�� replay করেত চাই । When time and situation
would permit, just for once I want to redo this all over again.
But this time the roles will reverse ..সকালেবলার রা�াটা করেবা
আিম আর আমার �ছেলেবলার ব�ুরা , মাংেসর বা��েলাও বাড়ব
আমরাই , িক� এইবার �মেট ও নলীর হাড় সহ বা��েলা তােদর জায়গা
পিরবত� ন করেব  ,আর তখন , �ক �সই মু�েত� ই নবমীর ��শাল মাটন
কারীর �াদ হেয় উঠেব �ক �যমন� আিম �চেয়িছলাম । 



  The technique used here to bring out such a visual effect is called
Fractalius. This is a plug-in which can be attached with Adobe
Photoshop. Fractalius, a totally unique plugin, is based on extraction
of so-called hidden fractal texture of an image. A Fractal is a never-
ending pattern that repeats itself at different scales. This is called
"Self symmetry". We can see fractals all around us such as branching
patterns of a tree, river networks, lightning bolts, blood vessels etc. 

With a bit of imagination and using other photoshop tools like layers
you can create interesting visual worlds using Fractalius. 
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 পিৃথবীর এই এক �কােণেত, লুিকেয় আিছ

আিম ;
হয়েতা আমায় খুঁেজই িনেয় যােবন

অ�য�ামী I 
 

হয়েতা আিম পার পাব না, আসেব িফের
মরণ;

তখন আমায় লিুকেয় িনেয় করেব
কায�করণ I

 
�েয় থাকেবা এক �কােণেত, কঁাদেব সবাই

পেড়;
তখন আিম লুিকেয় থাকেবা মরণ ঘুেমর

�ঘাের I
 

ডাকেব কত কা�া কের, বলেব িফের আয়
;

িফরেত িগেয়ও পারব না �য করব হায়
হায়I

 
তারপর �য বঁাচেব সবাই, �ৃিত আঁকেড়

ধের;
তার মেধ� খুঁেজ পােব আমায় জীবন

�ভােরI। 
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মরণ  



It was Mahalaya, the first day that marks the beginning of Devi paksha. Durga
Puja festivities will commence in a week's time. The Chowdhury bungalow was full
of fervor and fanfare, afterall it's the biggest celebration for every Bengali. The
Chowdhury bari Durga Puja is a century old and it still preserves the rich cultural
heritage.

 Durga puja is popularly known as "sharad utsab", because it marks the arrival of
the autumn or 'sharad' season. The five-day long extravaganza starts with bodhon
and agomoni (ma's welcome songs) on Maha Sashti.

 Every autumm season, the Chowdhury family gets together to worship Maa durga
and perform the traditional rituals. The faraway cousins, the extended families of
brothers and sisters gather together, exchange gifts and new clothes. There is a
huge verandah where the halwai cooks exotic cuisines, starting from biryani,
mutton chaap, dum aloo, kochuri to an array of mouthwatering sweets.

 During the five days, there is morning pushpanjali, afternoon bhog, evening arati,
and dhunuchi naach. Relatives occupy every corner of the Chowdhury mansion,
and the great grandfather sits close to the family priest to monitor whether
everything is available for the daily ceremonies.

                                                                                                           Continued..
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ELO DUGGA ELO



The grandchildren practice skits for the evening function. There is
dance drama, sankha dhwani (conch shell blowing) competitions every
evening post Devi's arati. The smell of kash phool( beautiful white
flowers that bloom in autumn season) and the sound of dhak (drum)
create a mesmerizing ambience. The aroma of incense sticks and
sambrani made everybody feel one with God.

 On the last day of Vijay dashami, the ladies of the house offer sindoor
and sweets to the Goddess as she leaves her maika. The married
women play with sindoor (sindoor khela) and the men dance on the
rhythm of dhak as they procced towards idol immersion.

 The huge house becomes silent after almost a week of pomp and
show.

- SHILPI  ROY
BENGALURU
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  সু�র শারদ �ভােত
আগমনীর সুর বােজ

মন ছ� েট যায়
কাশফুেলর মােঝ।

িশউিল টগেরর �মলােত
রামধনুর রঙ আঁকা 

িদন�েলােত
খুঁ েজ িফির �তামায়।
ছ�ঁ েয় �যেত চাই

আশাহীন �নরােশ�েক।।
িনঃ�ােস ��ােস

ছ�ঁ েয় যাই আিম �তামােক।
�তামার উ�তা
�তামার মিদরতা

আিল�ন কের আমােক ।।
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এেলা শরৎ  
-SADHANA DAS





মন �র! ত�ই িমেছ �কন 
কিরস এেতা অহংকার ?
দিুদেনর এই �খলা ঘের 
ফুরােব �যিদন �খলা ওের 
ভািসেয় িদেয় তরী�ের 
হািরেয় যািব িচরতের ।। 
যাের ভািবস আপন বেল 
ভ�লেব তারা �� কােল 
জগৎ চলেব আপন তােল ---
তেব �কন মন িমেছ ভ� েল 
কিরস এত অহংকার ?
সাং কির সকল পালা 
�ছেড় যািব রঙ শালা 
�ফেল িদেয় সব যািব এেকলা 
জড়ুােব মেনর সব� �ালা ।। 
�যিদন �ছেড় খঁাচা�ের 
অিচন পািখ যােব উেড় 
রইেব খঁাচা একলা পেড় 
এই ভব মাঝাের 
তেব মন আমার বেল 
�কন কিরস এত অহংকার ?

page 21      iccheḍānā                 October Issue 2021



page 22      iccheḍānā                 October Issue 2021

বারদীর নয়নান�
               -জয়া সাহা

 
পি�ম গগেন অ�াচলগামী সযূ�েদবেক নয়নান� করেজােড় �ণাম কিরেলন | অদ�ই তঁার �শষ
সযূ�া�দশ�ন | পািখসকল গেৃহ �ফরার আনে� কলরব কিরেতেছ | দেূর ময়েূরর �ককারব �শানা
যাইেতেছ | িদেনর �শেষ গেৃহ িফিরেত মনষু� প�-পািখ সকেলরই আন� হয় | িক� নয়নান�র
আগামীকাল আর গেৃহ �ফরা হইেব না | অদ� স�ম িদেনর অপরা�েবলা, আর হােত মা� এক�
রাি� | কল� �ােত অদেৃ� তঁার ভােগ� িক �লখা আেছ নয়নান� তাহা ক�না কিরেত পািরেতেছন
না | অদ� বারবার তঁাহার শস�শ�ামলা জ�ভ� িম ব�েদেশর কথা মেন পিড়েতেছ | জ�ভ� িম
পিরত�াগ না কিরেল তঁাহােক িবনা অপরােধ এইভােব �াণ িদেত হইত না | নয়নানে�র মাতামহ
রাজা ল�ণমািণক�-শরূ বলভ�-নাগেক চ��ীপ (বত� মান বিরশাল) করাপরু হইেত তঁাহার ��,
পেুরািহত ভা�ারী ও ল�াচায� সহ উঠাইয়া আিনয়া িনজ কন�া দয়াময়ীর িববাহ �দন এবং
িববাহাে� ভ�লয়ুা রােজ�র কল�াণপরু �ােম �ািপত কেরন | বলভ�-নাগ ও দয়াময়ীর দইু প�ু,
�জ�� রামচ� ও কিন� নয়নান� | অিত বাল�কােলই নয়নানে�র িববাহ স�� হয় | বারভ�ঁ ইয়ার
অন�তম ঈশা খঁা এই িববােহর ঘটকািল কেরন | ঈশা খঁার �ধান কম�চারী বারদীিনবাসী অভয়াকর
দােসর কন�া অি�কােদবীর সিহত নয়নানে�র িববাহ স�� হয় | �সই �থেক নয়নান� বারদী
�ােমই থািকয়া যান | এরপর ঈশা খঁা গজদানীর ই�ানসুাের নয়নান� নাগ মাতামহ, িপতা ও
��েরর অনুমিত�েম িদ�ী গমন কেরন | নয়নান� িছেলন সাথ�কনামা | তাহার �গৗরবণ�, দীঘ�
সগু�ত �দহ সহেজই অেন�র দ�ৃ আকষ�ণ কিরত | �সই সে� িতিন িছেলন িনভ�ক, উদার এবং
উ�াকা�ী | অত�� বিু�মান নয়নান� অিত সহেজই অেন�র মন জয় কিরেত পািরেতন |
পািশ�ভাষায় নয়নান� িছেলন অত�� দ� এবং তঁাহার হ�া�র িছল অতীব স�ুর | এ �হন
নয়নান� অিত সহেজই স�ােটর দ�ৃ আকষ�ণ কিরেলন | মতৃ� �র নয়-দশ বৎসর পেূব� স�াট
আকবর ঈশা খঁা গজদানীর সপুািরশ�া� নয়নান� নাগেক খাস দিবর (প�-নিবশ ) পেদ িনয�ু
কেরন | িবচ�ণ নবাব রাজৈনিতক কারেণ বাংলােদেশর �নতৃ�ানীয় ব�ি�গণেক স�� রািখেত
�চ�া কিরেতন | জাহা�ীর স�াট হইয়া তঁাহার িপতার অধীেন যঁাহারা িব��তার সিহত কায�
কিরয়ােছন, তঁাহােদর পেদা�িত বা যেথািচত স�ান �দশ�ন কিরয়া উ� পেদ বহাল রািখেলন |
নয়নান� দীঘ�িদন স�াট জাহা�ীেরর সে� থািকয়া �দিখয়ােছন স�াট �যমন িব�� কম�চারী বা
�ানী�ণীেদর যথােযাগ� স�ান �দান কেরন �তমিন �য সকল ব�ি� স�ােটর িবরাগভাজন হয়
তাহােদর কেঠার শাি� �দান কেরন | নয়নান� ধীের ধীের জাহা�ীেরর িবেশষ ি�য়পা� হইয়া
উেঠন | �দশ�মণ বা িশকাের বািহর হইেল নয়নান� অেনক সময়ই স�ােটর যা�াস�ী হইেতন |
একবার স�াট �জরাত �েদশ পিরদশ�ন কিরেত যান | তখন িছল শীতকাল, �জরােতর
রাজধানী আহেমদাবােদর িনকটবত� খঁা খােনর উদ�ানবা�কায় িব�ােমর জন� তঁাব ু�াপন করা
হয় | খঁা খােনর কন�া �খউব-উল-�নসা স�াটেক অনেুরাধ কেরন কেয়কিদন উদ�ানবা�কায়
কাটাইয়া যাইেত | 

     
পেরর পাতায়
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শীেতর �াবেল� এইসময় উদ�ানবা�কা প�-প�ুহীন হইয়া পিড়য়ািছল | আমীর-কন�া
উদ�ােনর �শাভা বাড়াইবার জন� চািরশত িশ�ীর সাহােয� নানা �কার রিঙন কাগজ ও
�মাম �ারা প�-প�ুহীন উদ�ানবা�কা �ী� ও বস�কােলর ন�ায় সুসি�ত কিরয়া
�তােলন | িশ�ীগণ উদ�ােন কমলােলব,ু িপচ, বাদাম ও আেপল ব�ৃ এবং নানারকম
কৃি�ম প�ুব�ৃ িনম�াণ কেরন | স�াট এবং তঁাহার স�ীরা �কৃত ফল এবং প�ু মেন
কিরয়া ত� িলেত উদ�ত হয় | উদ�ােনর িবিভ� �ােন গাঢ় সবজু বেণ�র মখমেলর তঁাব ুও
সািময়ানা �ািপত হয় | উদ�ানবা�কা এক অপবূ� �শাভা ধারণ কের, �য িতনিদন
উদ�ানবা�কায় থাকা হয় আমীর-কন�া অপবূ� স�ুাদ ু খােদ�র বে�াব� কেরন এবং
স�াট ও তঁাহার সে�র চািরশত মিহলােক ব�মলূ� মিণ, ম�ুা, র�রািজ, পির�দ এবং
বাদশাহেক শা� ও �তগামী মলূ�বান অ� উপহার �দন  | স�াটও আমীর-কন�ােক
ব�মলূ�বান ম�ুামালা ট� িপ উপহার �দন | স�াট নয়নান�েক আমীর-কন�া �দ�
সাম�ী হইেত এক� র�মালা এবং এক� স�ুর �পাষাক উপহার �দন | �সই সকল
সেুখর �ৃিত মেন কিরয়া নয়নানে�র দইু চ�ু জেল ভিরয়া উ�ল | 
               মহামিত আকবেরর ন�ায় জাহা�ীেরর দরবােরও নয়নান� তামাম
িহ��ুােনর �সরা কিব, গায়ক, িচ�কেরর সমােবশ �দিখয়ােছন | স�াট এইসব �ণীেদর
উপয�ু পািরেতািষক দান কেরন | �মাগল স�াটরা কিব, সািহিত�ক স�ীত�েদর �যমন
প�ৃেপাষক �তমিন য�ুিবদ�ায় যঁাহারা পারদশ� তঁােদরও উপয�ু স�ান �দশ�ন কেরন |
�মাগল স�াটরা নানা রকম িবলাস-ব�সেন অভ�� | িবেশষ কের িসংহ িশকার কিরেত
তঁাহারা খবু ভােলাবােসন | তঁাহারা মেন কেরন বছের অ�ত একবার িসংহ িশকার করা
�দেশর কল�াণ, মানেুষর কল�াণ | নয়নানে�র মেন পিড়েতেছ একবার িতিন মহামিত
আকবেরর িশকােরর সফরস�ী হইয়ািছেলন | লােহােরর িনকটবত� এক জ�েল স�াট
চারহাজার �লাক লইয়া িসংহ িশকাের িগয়ািছেলন |  স�াট জ�েল �েবশ কিরেল
িতন� িসংহী তঁাহােক আ�মণ কের | এক� িসংহী স�ােটর উ�েদশ দংশন কের |
�মৗসােহব খঁা এই সাংঘািতক ঘটনা �দিখয়া স�াটেক র�া কিরেত ছ��য়া আেসন |
�মৗসােহব খঁা এক হে� িসংহীর গলা ধিরয়া অন� হে� তী� ছ� িরকা িসংহীর �পেট িব�
কিরয়া �দন | িসংহী সে� সে� ভ� িমেত পিড়য়া যায় | িক� অপর দ�ু িসংহী স�াটেক
আ�মণ কিরেত উদ�ত হইেল �মৗসােহব খঁা দইু হে� িসংহী দ�ুর গলা ধিরয়া দইু
িসংহীর ম�ক ধিরয়া এেতা �জােড় ঘষ�ণ কেরন �য তাহােদর মখু ও নাক িদয়া িঘলু
িনগ�ত হইয়া আেস | এইভােব �মৗসােহব খঁা িসংহী দ�ুেক হত�া কিরয়া স�ােটর �াণ
র�া কেরন | �মৗসােহব খঁা তঁাহার এই বীর�পণূ� কােজর জন� ‘�সের�াজ খঁা’ এই
উপািধ পান | �সিদেনর �সই �রামহষ�ক ঘটনার কথা মেন পিড়েল নয়নানে�র এখেনা
গােয় কঁাটা �দয় | 
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�মাগল বাদশােহরা �কহ �কান অন�ায় কিরেল জনসমে� চরম শাি� �দন | িবেশষ কের স�াট
জাহা�ীরেক নয়নান� �দিখয়ােছন অিভনব িন�ুর প�িত অবল�ন কিরয়া শাি� িদেত | িবে�াহী
পু� খস�েক সাহায� কিরবার জন� িশখ�� অজু�ন িসংহেক হত�া করা হয় | খস�র দইু
অনগুতেক এমন িন�ুর প�িতেত হত�া করা হয় যাহা পৃিথবীর ইিতহােস িবরল | এক� জ�া� ষঁাড়
ও এক� গাধার ছালচামড়া ছাড়াইয়া খস�র দইু অনগুতেক ছােলর মেধ� জীব� ঢ�কাইয়া িদয়া
�সলাই কিরয়া িমিছল কিরয়া রাজপথ িদয়া �ঘারান হয় | খস�র অনগুতরা র�মাংেসর কঁাচা
ছালচামড়ার মেধ� ছ্টফট কিরেত কিরেত মারা যায় | নয়নানে�র �ম�দ� িদয়া ঠা�া ��াত
�বািহত হইয়া �গল | আগামীকাল �ােত তঁাহার জন� িক এমনই �কান িন�ুর মতৃ� � অেপ�া কিরয়া
আেছ? নয়নানে�র িবদ�ুৎ চমেকর মেতা এক� ঘটনার কথা মেন পিড়য়া �গল | �বশ িকছ� িদন
পূেব� ব�েদশ হইেত স�ােটর সভায় একদল বািজকর আিসয়ািছল | তঁাহারা অ��ত সব �খলা
�দখাইয়ািছল যাহা সাধারণ মানেুষর বুি�র অতীত | �য �কান বৃে�র নাম কিরেল তৎ�ণাৎ তঁাহারা
মৃি�কােত বীজ �রাপণ কিরয়া �সই বৃে�র ফল সভাসদ-্�দর খাইেত িদল যাহা �ােদ-গে� আসল
ফেলর ন�ায় | ব�ৃ�িলেত নানা বেণ�র পািখরা নতৃ� কিরেত লািগল | কখেনা বা িকি�ৎ ব�বধােন
দ�ু শূন� তঁাব ু�াপন কিরল | �য যা আেদশ কিরল, তঁাব ুহইেত �সই জ� বািহর হইয়া লড়াই কিরেত
লািগল, কখেনা বহৃৎ কটােহ িতনমন চাল �ফিলয়া �দওয়া হইল, িবনা অি�েত চাল ফু�য়া ভাত
��ত হইল | কখেনা �� ভ� িমখে�র উপর এক� পু� �াপন কিরল | ইহার চত� িদ� েক িতনবার
নতৃ� কিরবার পর পুে�র মধ� হইেত �ফায়ারা িনগ�ত হইল এবং অজ�ধাের �গালাপ প�ু ভ� িমেত
পিড়েত লািগল িক� আ�য�! �ফায়ারার এক িব� ুজল ভ� িমেত পিড়ল না, একঘ�া এই�প
চিলবার পর তঁাহারা প�ু� সরাইয়া লইেল �ফায়ারা ব� হইয়া �গল | িক� আ�েয�র িবষয় ভ� িম
�যমন �� িছল �তমন ��ই রিহল, জেলর িচ�মা�ও নাই |এই�প আ�য�জনক তঁাহারা ব�
�খলা �দখাইয়া সকলেক মু� কিরয়ািছল | ব�েদেশর ঐ�জািলকেদর মেধ� একজন ব�ৃেলাক
িছেলন, িযিন অ��ত �পাশাক পিড়য়া একধাের চ�প কিরয়া বিসয়ািছেলন এবং �চাখ বিুজয়া দেুব�াধ�
ভাষায় অনগ�ল ম� পিড়েতিছেলন | নয়নান� ব�েদেশর �লাক বিলয়া তঁাহার সিহত আলাপ
কিরেলন | িতিন নয়নানে�র মুেখর িদেক চািহয়া অ��ত এক ভিবষ��াণী কিরয়ািছেলন –আপনার
মৃত� � ব�াে�র �ারা হইেব এবং আপনার পিরবার এক মহাপু�েষর অন�ুহ লাভ কিরেব | তেব িক
স�াট আগামীকাল নয়নান�েক বােঘর স�েুখ �ফিলয়া িদয়া হত�া কিরেবন ? এমনও �তা হেত
পাের বািজকর �য মহাপ�ুেষর কথা বিলয়ািছল �সই মহাপু�েষর আিবভ� াব হইেব এবং তঁাহার
�াণর�া হইেব | হা হেতাঽি�! িবনা অপরােধ তঁাহােক �াণ িদেত হইেব, তঁার �াণ র�া পাওয়ার
�কানই িক উপায় নাই |

                      স��া অিত�া�, দেূর �কান মি�েরর স��ারিতর কঁাসর ঘ�ার আওয়াজ পাওয়া
যাইেতেছ | মি�রময় বারদী�ােমর মি�র�িলেতও িন�য় স��া আরিত হইেতেছ | স��ারিতর
সময় শ��িন, কঁাসর-ঘ�ার আওয়ােজ সারা বারদী�াম মখুিরত থােক, এক অপবূ� �গ�য়
বাতাবরেণর সৃ� হয় | আর �কান িদনও িক ঐ �শানার �ােম তঁাহার �ফরা হইেব না? 
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বারদীেত থাকাকালীন �াতঃকােল পািখর ডােক তঁাহার ঘুম ভািঙত, �রাজ �াতঃকােল �ােমর
উ�রিদেক িবশালকায়া �মঘনানদীর তীের বা কখেনা �ােমর দি�ণ িদেকর �ীণে�াতা ছাগল-
বািঘনী নদীর তীের �াতঃ�মেণ বািহর হইেতন | সু�রী �মঘনার কাজল কােলা জেলর িদেক
তাকাইয়া কেতা সময় কা�য়া যাইত | �মঘনা নদী িদয়া পণ�স�ার লইয়া বড় বড় বািণজ�েপাত,
গহনার �নৗকা যাইত | মািঝরা কুশল িবিনময় কিরত | ব�েদেশর মািঝেদর মেতা সিুম� �েরর
গান নয়নান� তামাম ভারতবেষ� �শােনন নাই | আর ব�েদেশর নদীর মাছ! আহা কতিদন �সই
সু�াদ ু মাছ আ�াদন কেরন নাই | �মঘনার �ই মাছ, বাছা মাছ, ভা�া মাছ,প�ার ইিলশ,
শীতল��ার সব মাছই সু�াদ,ু িচতল, পাবদা, কাজিল, চািপলা, তার ত�লনা সারা ভারতবেষ� নাই
| মােয়র হােতর রা�া কতিদন খাই নাই | নয়নান� যখন িদ�ী আেসন মােয়র �বিশ ই�া িছল
না তঁােক কাছ ছাড়া করার | আজ বারংবার তঁাহার জ��ান কল�াণপেুরর ভ�লয়ুা ও ��রবাড়ী
বারদী �ােমর কথা মেন হইেতেছ | এই কেয়ক বৎসর �মতার �কে� থািকয়া নয়নান� সম�
িব�তৃ হইয়ািছেলন | িক� নয়নানে�র জীবেন দেুয�াগ নািময়া আিসল এক� প�েক �ক�
কিরয়া | ব�েদশ হইেত একিদন �ঘাড়ার ডােক িসলেমাহর করা এক �গাপনীয় রাজকীয় প�
আিসল | নয়নান� িসলেমাহর ভািঙয়া খাম খিুলয়া �দিখেলন তঁাহার অভ��ের একখািন সাদা
কাগজমা� রিহয়ােছ | নয়নান� সাদা কাগজ �দিখয়া িবি�ত ও ভীত হইয়া পিড়েলন | সে�
সে� �সই সাদা কাগজ জাহা�ীেরর িনকট উপ�ািপত কিরেলন | সাদা কাগজ �দিখয়া স�াট
নয়নানে�র িদেক সি��দ�ৃেত তাকাইেলন এবং অত�� ি�� হইয়া বিলেলন – সততার ভান
কিরয়া আমার ব�ৃ িপতার ত� িম ক�ণা লাভ কিরয়ািছেল, আিমও �তামােক িব�াস কিরয়া
রাজকােয�র �গাপনীয় কােয� �তামােক বহাল রািখয়ািছলাম | আজ �তামার ��প �কাশ
পাইয়ােছ | পে� স�বতঃ �তামার কুট�ে�র িব�ে� �কান অিভেযাগ িলিখত িছল, ত� িম �সই প�
�গাপন কিরয়া এই সাদা কাগজখানা তাহার পিরবেত�  উপি�ত কিরয়া �তামার �জা��ির
ঢািকবার ফি� আঁ�য়াছ | �তামার ধ�ৃতা সীমা নাই | আিম �তামােক সাতিদন সময় িদলাম, এই
সমেয়র মেধ� যিদ মূল পে�র মম� �কাশ না কর, তেব আজ হইেত অ�ম িদন �ভােত �তামার
�কাতল হইেব | এই কথা বিলয়া স�াট অিলিখত সাদা কাগজখানা ছ�ঁ িড়য়া �ফিলয়া চিলয়া
�গেলন | নয়নান� ��রবৎ িকছ��ণ দাড়াইয়া রিহেলন | তারপর সাদা কাগজখানা ত� িলয়া
লইয়া ভেয় কঁািপেত কঁািপেত বাড়ী রওনা হইেলন | নয়নান� বিুঝেলন যেশারাজ �তাপািদত�
তঁাহার �ীর খু�তাত �াতা হওয়ায় স�ােটর মেন তঁাহার স�ে� সে�েহর উে�ক হইয়ােছ | বাড়ী
�পৗছাইয়া �দিখেলন গহৃ �সন� �ারা অব�� হইয়ােছ | 
                      আজ স�মিদেনর অপরা� , এই সাতিদন নয়নানে�র িদবারা� িকভােব
কা�য়ােছ ঈ�রই জােনন | এই সাতিদেনই নয়নান� শীণ� হইয়া িগয়ােছন, �গৗরবণ� কােলা হইয়া
িগয়ােছ | ধপূধনূার �সৗরেভ নয়নান� সি�ত িফিরয়া পাইেলন, তাকাইয়া �দিখেলন তঁাহার
একমা� বালিবধবা কন�া সািব�ী ধনুিূচ হােত লইয়া ��রবৎ �ে� �হলান িদয়া দঁাড়াইয়া আেছ,
আর তঁাহার দইু চ�ু িদয়া অিবরল ধারায় অ�বাির পিড়েতেছ | নয়নান� অ�� ট�ের কন�ােক
ডািকেলন, িপতার সে�াধেন কন�ার কা�ার বঁাধ ভািঙয়া �গল, িপতার ক�ল�া হইয়া কঁািদেত
কঁািদেত বিলেলন – ‘বাবা আপিন �য দয়াময়ীর �সবক, এই �বােসও দয়াময়ী মােয়র িনত� পজূা
কিরয়া থােকন | িক� আজ সাতিদন হইেত চিলল একিদনও �দবীর চরেণ অ�িল �দান কেরন
নাই | 
    
পেরর পাতায়
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এই সাতিদন মা আপনার পূজািবিধ র�া কিরয়া আিসেতেছন | দয়াময়ী মা িন�য়ই আপনােক পথ
�দখাইেবন | তঁাহার দয়াময়ী নাম িক িমথ�া হইয়া যাইেব |’ কন�ার কথা �িনয়া নয়নানে�র মেন এক
অ��তভােবর স�ার হইল | অমািনশার অ�কাের �যন আেলাকেরখা �দিখেত পাইেলন | মা মা বিলয়া
কঁািদেত কঁািদেত �দবীর মি�েরর �ার �� কিরয়া িদেলন | 
    পরিদন �ােত মি�র মেধ� রিবর �থম আেলাক �েবশ কিরেল নয়নান� �দবীেক �ণাম কিরয়া উ�েত
িগয়া �সই অিলিখত প�খািন �চােখ পিড়েল িব�েয় অিভভ�ত হইয়া �গেলন | �দিখেলন তঁার অ�বাির পে�র
�যখােন �যখােন িব� ুিব� ুহইয়া ঝিরয়া পিড়য়ােছ �সখােন অ�র ফু�য়া উ�য়ােছ | নয়নান� দইু-িতনবার
�দবীর আশীব�াদ ��প �সই অ�র�িল পিড়েলন | তারপর দয়াময়ীেক �ণাম কিরয়া মি�েরর বািহের
আিসেলন | স�ােটর সে� �দখা কিরবার উে�েশ� গেৃহর বািহের আিসেলই িসপাহীরা তঁাহােক শ�ৃিলত
কিরয়া বধ�ভ� িমেত লইয়া �গল | িদ�ী�েরর কম�চারীরা বধ�ভ� িমেত অেপ�া কিরেতিছেলন | এমন সময়
সংবাদ আিসল স�ােটর আেদশ এখনই অপরাধীেক স�ােটর িনকট উপি�ত কিরেত হইেব | নয়নান�
স�ােটর স�ুেখ  আনীত হইেল জাহা�ীর িজ�াসা কিরেলন – নয়নান�! সাতিদন অিত�া� হইয়ােছ –
মৃত� �র পূেব� �তামার �কিফয়ৎ �িনেত চাই | নয়নান� িনেবদন কিরেলন – “জঁাহাপনা, �কিফয়ৎ আমার
িকছ�ই নাই | তেব এই সাদা কাগজখানা িক সংবাদ বহন কিরয়া আিনয়ােছ তাহা পাঠ কিরবার উপায়
আিব�� ত হইয়ােছ |” স�াট বিলেলন, উ�ম! পাঠ কেরা | নয়নান� তখন করেজােড় বিলেলন, জঁাহাপনা
এখন আিম মৃত� �দ�া�া�া� অপরাধী, রাজকীয় �গাপনিলিপ পােঠর স�ণূ� অেযাগ� | এই প� চ�েনর জেল
িলিখত হইয়ােছ | শীতলজেল িভজাইেলই সম� �লখা �� হইয়া উ�েব | জঁাহাপনা �য়ং এই প� পাঠ
ক�ন | এই �দখুন গত রজনীেত আমার চে�র জেল িভেজ িভেজ �ােন �ােন অ�র�িল �কমন ��
ফু�য়া উ�য়ােছ |” নয়নানে�র �শষ কথায় স�ােটর �দয় িবচিলত হইয়া উ�ল | িতিন সে�েহ বিলেলন,
‘নয়নান�, ত� িম মু� | ত� িম �ধু িনরপরাধ নও, স�ােটর একা� িব�� কম�চারী | আিমও গতরাি�েতই এই
প�পােঠর সংেকত জািনেত পািরয়ািছ | সাতিদেনর সময় �ধ ু �তামােক �দই নাই, নয়নান� – আিমও
িনয়ািছলাম | আমার িপতা একজন িবশাল ব�ি� িছেলন, তঁাহার িব�ােস তঁাহারই প�ু এত সহেজ অ��া
�কাশ কিরেত পাের না, তাই প�বাহক �ঘাড়-সওয়াড়েক তলব কিরয়া তঁাহার িনকট সম� জািনেত
পািরয়ািছ | তঁাহার উপর বাংলার সুেবদােরর আেদশ িছল – অযথা িবল� �দিখেল �স �যন �য়ং স�াটেক
প�পােঠর সংেকত িনেবদন কের |”

               ঐ প�খানা অতঃপর জেল িভজাইয়া পােঠা�ার কিরয়া �দখা �গল, সবুাদার ইসলাম খঁা অন�ান�
সংি�� িববরেণর পর িলিখয়ােছন �য, যেশাহেরর রাজা �তাপািদত� স�ােটর িবপে� �গাপেন আে�ালন
ও িব�� কায� কিরেতেছন | এই প� যাহােত �তাপািদেত�র িনকট কুট�� নয়নানে�র হােত পিড়য়া �গাপন
হইয়া না যায়, �সই উে�েশ� ইসলাম খঁা এই�কার সাংেকিতক প� িলিখবার �কৗশল অবল�ন কিরয়ােছন |
যাহা হউক, জাহা�ীর নয়নানে�র রাজানগুেত� খিুশ হইয়া পরু�� ত কিরেত চািহেলন | নয়নান� করেজােড়
স�ােটর িনকট �াথ�না কিরেলন �য, বয়সািধেক�র কারেণ িতিন তঁাহার জ�ভ� িম ব�েদেশ িফিরয়া যাইেত
চােহন | স�াট তঁাহার �াথ�না ম�রু কিরেলন এবং নয়নান�েক ‘জায়গ্ীরদার’ িশেরাপা িদেলন | ইসলাম
খঁােক নয়নানে�র জন� জায়গীেরর ব�ব�া কিরবার জন� আেদশিলিপ �দান কিরেলন | নয়নান� িকছ� িদন
জ��ান কল�াণপুর ভ�লয়ুায় িব�াম �নন | তারপর ঢাকার সুেবদার ইসলাম খঁার িনকট উপি�ত হইেল
ইসলাম খঁা �মঘনা নদীর চড়াভ� িমেত এবং তৎপা��বত� িব�ীণ� ভ�ভােগ �নায়াপদ নােম এক �ত� পরগণা স�ৃ
কিরয়া নয়নানে�র জায়গীর িনেদ�শ কিরেলন এবং �সইসে� স�ােটর কােয�র জন� পঁাচশত পাইক ��ত
রাখার ফরমান �দান কিরেলন | অতঃপর নয়নান� পাকাপািকভােব বারদী �ােমই বসবাস কিরেত আর�
কিরেলন |
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নয়নানে�র দইু পু� – �জ�� �গািব� দাস, কিন� ভবানী দাস | �জ�� �গািব�
দাস কল�াণপুের চিলয়া যান �সইখানকার ভ�স�ি� র�ণােব�েণর জন� | তঁাহার
উ�রপু�ষগণ কল�াণপুেরই বসবাস কিরেত থােকন | ভবানীর প�ুগণ বারদীেতই
থািকয়া যান | নয়নান� বারদীেত ি�তল অ�ািলকা �তয়ারী করান | কঁাহারও তখন
পাকাবাড়ী িছলনা বিলয়া নয়নান� নাগ িনিম�ত বাড়ীেক ‘দালািনয়া বাড়ী’ বলা হইত
| নয়নান� �দাদ���তাপশালী জিমদার িছেলন | িক� তঁাহার মেন শাি� িছল না,
মােঝ মােঝই তঁাহার �সই বৃ� বািজকেরর ভিবষ��াণী মেন পিড়ত �য তঁাহার মৃত� �
হইেব বােঘর �ারা | আনমুািনক ১৬১৫ খৃঃ নয়নান� নােগর মতৃ� � হয় | নয়নান�
নােগর মৃত� � িকভােব হইয়ািছল? নয়নানে�র মৃত� � স�ে� স�ক �কান তথ� পাওয়া
যায় না | নয়নানে�র মৃত� � স�ে� বারদী �ােম ও তৎপা��বত� অ�েল এক অ��ত
কািহনী �চিলত আেছ | 
     নয়নান� �শষ জীবেন মৃত� � ভেয় আতি�ত হইয়া পেড়ন | নানা জায়গ্া হইেত
�দব� আনাইয়া ভাগ� গণনা করাইেত লািগেলন | ত�েধ� একজন্ �দব�
বািজকেরর ন�ায় তঁাহার বােঘর �ারা মৃত� � হইেব ভিবষ��াণী কেরন এবং িদন িনিদ� �
কিরয়া �দন | মৃত� �ভেয় আতি�ত নয়নান� িনিদ� � িদেনর একমাস পবূ� হইেতই
িনেজেক �ীয় অ�ািলকার ি�তেল আব� রােখন এবং �ান-আি�ক তথায়ই
কিরেত থােকন | মৃত� �র িনিদ� � িদেন নয়নান�র �ী �ামীেক �� কিরেলন আপিন
�য বাঘেক এেতা ভয় পাইেতেছন, বাঘ �কমন �দিখেত? আিম �কানিদন বাঘ �দিখ
নাই | নয়নান� �ীর কথা �িনয়া অ�ার িদয়া কে�র �মেঝেত বােঘর ছিব
আিকেলন | ছিব আকা স�ণূ� হওয়ামা� �রখামূিত�  সজীব হইয়া ভীষণ গজ�নপবূ�ক
নয়নান�েক হত�া কিরয়া আবার �রখামিূত� েতই িমলাইয়া �গল | নয়নানে�র এই
মৃত� �কািহনী অিব�াস� হইেলও িতিন �য ব�া� �ারা িনহত হইয়ািছেলন, তাহা সত�
বিলয়াই মেন হয় | অদ�ািপ এই সকল অ�েল সাধারণ মানষু ত�লনাছেল বিলয়া
থােকন –
          ‘নয়নান� নােগের খাইল বােঘ |
                আর মানষু আর িকেস লােগ ||’

��ঋণ – 
জাহা�ীেরর আ�জীবনী / �ীকুমুিদনী িম�
বা�ালার পািরবািরক ইিতহাস / পি�ত িশেব� নারায়ণ শা�ী
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একরাশ �জাৎ�া উপড়ু কের, 
কাল �সই হা-�া�, ব� পরুেনা -
অথচ অনািবল চঁাদ 
আবােরা �লাভ �দখােলা
ভােলাবাসার-

ব�মলূ� ভােলাবাসা তখন
মখমিল �রশম চাদের পিরপা�
আরামেকদারায় অন� শীতঘুেম।
বানভািস চঁােদর আেলা 
নােছাড়বা�া, চ��ন এেকঁ �দয়
তার ব� �চােখর পাতায়

ফঁাকা মােঠর মেতা মনন,
সারা চরাচর জেুড় খরা
�জাৎ�া চ�ঁ ইেয় পড়ার ট�পটাপ শ�,
িরনিরেন ব�থা, সখু-সখু ক�-
আঁিকবিুক কােট না এখন
ভােলাবাসার মেন।

অথচ আপাদম�ক এক বরুবক
অেপ�া কের, বসে�র 
যখন শীতঘুম �শেষ, ভােলাবাসা
পরম আে�েষ আেরা একবার, 
�দয় িনংেড়, উজাড় কের �দেব 
র� লাল মায়াবী সেুখর বন�া-
আর ধারাে�ােত �স �ভেস যােব, 
িদকহীন �নৗেকার মেতা!
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   নদীয়া �জলার অ�গ�ত শাি�পুেরর এক �ত�� �াম �খজরুিডিঙ। �সই �খজরুিডিঙেতই
আিছ আজ বছর দেশক হল । এখানকার এক সরকারী হাসপাতােল নাস� এর কাজ কির ।
�ছেলেবলা �থেকই �বশ সাহসী আিম। অশরীির শি�র ভয় বা িব�াস �কােনাটাই �নই I িক�
িকছ�  শি� আেছ, আমার িব�াস, যা আমরা সবসময় �টর না �পেলও তারা সব�দা আমােদর
গিতিবিধ ল�� কের।কারণ এমন িকছ�  ঘটনা আমার সােথ বা আমার আেশপােশ ঘেটেছ যা
এেকবােরই অব�া করা যায় না , িব�ান িদেয়ও এর �কান যিু� খাড়া করা স�ব না । আজ
এমনই একটা ঘটনার কথা উে�খ করেত চেলিছ ।
সালটা 2012 । শীতকাল । �সিদন আমার নাইট িডউ� িছল । রাত তখন �ায় ১২টার
কাছাকািছ । আিম একজন �পেশ� এর �কিবন এ তােক ওষুধ প� খাওয়ােত ঢ�কলাম ।
�পেশ�� সদ� মা হেয়েছন । কাদি�নী তার নাম। �কিবেন ঢ�েকই �দিখ কাদি�নী �দবী ড�কেড়
ড�কেড় কঁাদেছন । পােশ তার সদ� জাত কন�া স�ান� ঘিুমেয় আেছ ।
আিম কাদি�নী �দবীেক �� করলাম ,” আপিন এরম ভােব কঁাদেছন �কন? �কান অসিুবধা
হে� আপনার?’’
�বশ িকছ� িদন ধেরই কাদি�নী �দবী এখােন ভিত� । আর আমার সােথও ওনার ভালই ব�ু� হেয়
উেঠিছল । তাই বললাম ,
 “ �দখুন আপনার িকছ�  হেল অপিন আমায় ভরসা কের বলেত পােরন । আিম আপনােক
সাহায� করার আ�াণ �চ�া করব ।’’
কাদি�নী �দবী �বশ িকছ��ণ িনঃশে� �কঁেদ �গেলন। তারপর িতিন ধীের ধীের মুখ খলুেলন।
 “ আমার �মেয়েক ওরা বঁাচেত �দেব না... এেকবাের �মের �ফলেব ।’’
 “ কারা মারেব আপনার �মেয়েক ?’’
 “ আমার �ামী, আমার শ�র ,শা�িড়... ’’কঁাদেত কঁাদেত উ�র িদেলন কাদি�নী �দবী ।
 “ ওনারা আপনার �মেয়েক মারেব �কন?ওনারা িক খিুশ নন আপনার �মেয় হওয়ােত ?’’
 “ খুিশ হেল িক আর ... ’’ বেল �থেম �গেলন কাদি�নী �দবী ।
আিমও চ�প কের �গলাম। বঝুেত বািক থাকেলা না , ওনার পিরবার এর �লাক �মেয় হওয়ায়
ওনার ওপর মানিসক অত�াচার করেছন । সে�েবলায় �তা তারা এসিছেলন,িনঘ�াত িকছ�
বেলেছন , আর �সই কারেণই এরম ভয় �পেয় আেছন কাদি�নী �দবী ।
আিম িকছ�  বলেত যাব , তখনই িতিন আমায় বলেলন, “ একটা অনেুরাধ করব িদিদ? আমােক
িনেজর �ছাট �বান �ভেব �সই অনেুরাধ রাখেবন ?’’

সকাল হেতই ভীষণ হ�েগাল কােন এল। কাদি�নী �দবীর �কিবন �থেক আসেছ �সই
�শারেগাল। 

                                                       পেরর পাতায়

কন�া স�ান 
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আিম আ�াস িদেয় বললাম, “ পারেল িন�য়ই রাখেবা।’’
 “আমার �মেয়েক আপিন দ�ক �নেবন ?’’
িক বলব �ভেব �পলাম না। �কন এরকম একটা অ��ত অনেুরাধ িতিন করেলন ?
আমার পে� িক এই অনুেরাধ রাখা স�ব? আিম একা থািক �কই িক�
অিধকাংশ সময় �তা এখােনই থািক । আমার পে� িক স�ব একটা সেদ�াজাত
িশ�েক �দখভাল করা ?
উিন গভীর �ত�াশায় �চেয় রইেলন আমার িদেক । এমন সময় আমার �ফান �বেজ
উঠল ।ওনােক ওষধুটা িদেয় দ ুিমিনট সময় �চেয় �বিরেয় এলাম �কিবন �থেক।
�ফান এ কথা বলা �শষ হেল �কিবন এ এেস �দিখ কাদি�নী �দবী ঘিুমেয় পেড়েছন।
আিমও তাই চেল এলাম �কিবন �থেক।

�সখােন িগেয় �পৗছ� েতই আমার সহকম� নাস� �রেগেমেগ বেল উঠল,
 “ কাল রােত কই িছেল ? �তামারই �তা িডউ� িছল। ত� িম আেসািন �কিবেন ?”
 “ আিস িন মােন িক? রােত ওনােক ওষধু িদেয় �গলাম ।না �জেন কথা বল �কন?’’
 “ মশকরা হে�? �যই �পেশ� কাল রাত ৮টায় মারা �গেছন, �সই �পেশ�েক ত� িম
নািক রােত এেস ওষধু িদেয়ছ ?’’
 “ মােন ?’’িবকট িচৎকার কের উঠলাম আিম।
 “ তা নয় �তা বলিছ িক,িনেজই �দখ না ।’’
সামেন িগেয় �দিখ, কাদি�নী �দবী িনথর হেয় �েয় আেছন । বা�াটা একজন নাস�
এর �কােল, সারা ঘর �ফেট যাে� তার কা�ার শে� ।
মাথাটা �যন ঘিুরেয় উঠল । অ�ান হেয় মা�েত ল�ুেয় পড়লাম । যখন �ান
�ফের, তত�ণ এ �দিখ পিুলশ এেস হািজর। িভেসরা িরেপাট� বলেছ, িবষি�য়ায়
তার মৃত� � হেয়েছ। রাত ৮:০৫ এ । পিুলশ-এর �জরায় সব ঘটনা খেুল বিল। তারা
অবশ� আমার একটা কথা -ও িব�াস কেরন িন । দিুদন �জল �হফাজত এ রাত
কাটােত হয় আমােক । তারপরই সিত� সবার সামেন আেস। �সিদন সে�েবলায়
কাদি�নী �দবীর �ামী তােক �দখেত আেসন ও তখনই জেলর মেধ� িবষ িমিশেয়
তােক �মের �ফেলন , কন�া স�ান জ� �দবার অপরােধ । আিম িনেদ� াষ �মািণত
হেয় মুি� পাই হাজত �থেক । হাসপাতাল এ িফেরই কাদি�নী �দবীর �মেয়েক দ�ক
িনেয় বািড় িনেয় আিস। �সিদন �থেক �স আমার কােছ থােক। তার নাম �রেখিছ
তারা । আকােশর তারার মতই উ�ল �সই �মেয় , �লখাপড়া ,
ব�াবহার,আচরণ,সেবেতই ভাল। আিমও ক� কের তােক মানষু করিছ । আমার �স
ছাড়া �কউ �নই। আর তার ও আপন বলেত �ধ ুআিম। িক� �স আজ ও ভােব
আিম তার িনেজর মািস। তার মা আমার িনেজর �ছাট �বান।





     "অপ-মৃত� � ভ�ত কেলানী"�ত আজ মহা সমােরােহ পািলত হে� সংবধ�না সভা।
এই সভায়  আজ যােদর সংবধ�না �দওয়া হে� তারা হেলা বধুন পাল,শ�ামা
লািহড়ী,আর �ঘাতন দাস। এই িতনজেনর ইহেলাক স�েক�   চলনু একট� �েন
�নওয়া যাক।

     বধুন ,শ�ামা আর �ঘাতন �হঁাচট �খেত �খেত অ�ম ��ণী উ�ীণ� হবার পর
িচরিদেনর জন� পড়ােশানায় ল�া দঁািড় �টেন �দয়। বঁাকুড়া �জলা �� েলর সবেচেয়
ফঁািকবাজ ছা� িহেসেব এেদর �বশ সনুাম িছল।িতনমূিত� র ব�ব� অ� িবষয়টা
না থাকেল তারা �ক ইি�িনয়ার হেতা। এমন একটা হাবভাব �দখােতা ...�যেনা 
 অ� বাদ িদেয় বািক সব িবষেয় তারা পি�ত।ওই �� েলর অে�র িশ�ক িছেলন 
 �ী �বকু� হালদার।�সৗম�কা� ,�দাহারাগরন,চি�শ ছ�ঁ ই
ছ�ঁ ই,��ভাষী,রাশভারী,পড়া �শানা পাগল এক� মানুষ।িতিন সব সহ� করেত
পারেতন িক� ফঁািকবাজেদর একদম সহ� করেত পারেতন না।�সই কারেন
স�ারেক �দখেলই এই িতনমূিত�  �যিদেক পারেতা লিুকেয় �যত।একবার িতনব�ু
রা�ায় আ�া িদি�ল,�ক �সই সময় স�ার �উশান পড়ােত যাি�েলন,�যই না
�দখা.... িতন ব�ুেত  পিড় িক মির কের ছ�টেত িগেয় �সাজা �ডাবােত  িগেয় িচৎ
পটাং।

যাইেহাক  �� লছ�ট এই িতনজেনর �ােব আ�া, আর ক�ারাম �পটােনার পিরমান
আেরা �বেড় �গেলা।মা বাবা অেনক �বাঝাবার �চ�া কেরও িবফল হেলন।অগত�া
�� হেলা মারেধার,িক� পড়ােত তােদর মন িকছ�েতই �ফরােনা �গেলা না।িতন
ব�ু  একিদন বািড়েত �গাপন কের  দীঘা ঘরুেত যাবার জন�  রওনা িদেলা,পেরর
িদন দভু� াগ�বশত পথ দঘু�টনায় িতনজেনই পরেলােক গমন করেলা।
মৃত� �র পর �মিদনীপেুরর "অপ- মতৃ� � ভ�ত কেলািনেত" তােদর পাকাপািকভােব
থাকার ব�াব�া করা হেলা।এখােন আসার পর �বশ িকছ� িদন তারা খবু কা�াকা�
করেত লাগেলা।ধীের ধীের তােদর কােছ একটা িবষয় পির�ার হেয় �গেলা - এই
অ�েল �কােনা �� ল �নই।অেনক �খঁাজ খবর �নবার পর  বধুন খবর িনেয়
এেলা,এই কেলানী �ত �কােনা িশ�ক / িশি�কা  মহাশয়/ মহাশয়া �নই। 

                                                                                পেরর পাতায়
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ডা�ার,ইি�িনয়ার,নাস�,কিব,সািহিত�ক,গায়ক,পিুলশ, বেড়া বেড়া সরকাির আমলা সবাই
আেছন িক� িশ�ক/িশি�কা একজনও �নই।কারণ িহেসেব জানা �গেলা এই অ�েল
এক�ও িশ�ক/িশি�কার অপঘােত মতৃ� � হয়িন।িতনজেন �তা �বজায় খিুশ।�� ল
�নই,পড়া �নই,সেব�াপির �বকু� স�ার �নই। �ধ ুদীঘার সম�ু �থেক মাছ ধের খাও আর
সারািদন আন� কর। ধীের ধীের তারা ইহেলােকর দঃুখ ভ� েল �গেলা।

  এখন পেুজার ছ�� চলেছ,��কেয়ক বা�ািল বাদ িদেয় �ায় সকেলই  �কান না �কান
জায়গায়  ঘুরেত �বিড়েয় পেড়েছ । �সইজন� দীঘার �সকতও এখন �লােক �লাকারণ�।
বধুন ,শ�ামা আর �ঘাতেনর �তা খবু মজা।সারািদন মানেুষর কা� কারখানা �দখেত
�দখেত খবু ভােলা সময় �কেট যাে�। ষ�� ,স�মী ,অ�মী  �বশ আনে� �কেট �গেলা।
নবমীর িদন যথারীিত িতনজেন �সকেত বেস বেস মানেুষর কা� উপেভাগ করেছ, হঠাৎ
বধুেনর �চাখ আটেক যায় একজন মানষুেক �দেখ,অমিন  �স িচৎকার কের 
 উেঠ...ওের...�র...শ�ামা ,�ঘাতন �বকুনননন......বধুেনর িচৎকাের চমেক উেঠ তারা 
 �বকু� স�ার �ক �দখেত পায়।�� হেলা যার পরনাই ছ�ট। �থেম শ�ামা , তারপর �ঘাতন
িপছেন বধুন সবেশেষ �বকু� স�ার। বধুন িচৎকার কের বেল উঠেলা "শ�ামা, �ঘাতন
আেরা �জােড় �দৗড়া, িপছেন স�ার তাড়া কেরেছন"।শ�ামা  িকছ�টা যাবার পর িপছন িফের
স�ােরর দরূ� আ�াজ করেত  িগেয়  আচমকা �হঁাচট �খেয় পেড় যায়,তার উপের �ঘাতন
,তার উপের বধুন ,�ক �বকু� স�ােরর পােয়র  কােছ।িক �যন একটা দলা পাকােনা
িজিনস স�ােরর পােয় �ঠকায় িতিনও তাল সামলােত না �পের উে� পেড় যান রা�ায়,�সই
সময়  এক� �তগামী বাইেক তার মাথায় �জার ধা�া লােগ,
র��রণ হয় অেনক। �ানীয় এক হাসপাতােল মতৃ� �র সােথ পা�া লেড় িতনিদন বাদ
িতিন পরেলােক গমন কেরন।পের অবশ�  িতন ব�ু জানেত �পেরিছল  �বকু� স�ােরর
শ�ািলকার িতন বছেরর বা�া হঠাৎ মােয়র হাত ছািড়েয় রা�ার িদেক �দৗড় �দয় , বা�া
�েক ধরেতই উিন �দৗেড়িছেলন।

 "অপ-মতৃ� � ভ�ত কেলািনেত" একটাও �� ল �নই �দেখ �বকু� স�ার খবু দঃুখ �পেলন।
িনেজর �চ�ায় ও কেলািনর অন�ান� �দর সহেযািগতায় িতিন এক� পিরত�� চালা ঘের
�টাল �� করেলন। �সই �টােলর �থম ছা� িহেসেব �াস নাইেন �জার কের ভিত�  কিরেয়
�দওয়া হেলা বধুন,শ�ামা,আর �ঘাতনেক।জীবন �থেক পািলেয় মতৃ� � বরণ করা যায়,মানষু
�থেক ভ�ত হওয়া যায়,িক� ভ�ত �থেক ….............?????? তাই অগত�া পড়ােশানা কের
িতনব�ু অ� িনেয় এই বছর িব.এসিস উ�ীণ� হেয়েছ।�সইকারেণ "অপ-মতৃ� � ভ�ত
কেলািন"র স�াদক মহাশয় মহাসমােরােহ এক� সংবধ�না সভার আেয়াজন
কেরেছন,�সখােন আজ  কেলািনর সকেলই উপি�ত হেয়েছন।�বকু� স�ার ও  আজ খবু
উ�িসত।।
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PRAGUE(PRAHA) :PRAGUE(PRAHA) :  

A FALL DESTINATIONA FALL DESTINATION

Prague, the city which is also known as Praha, is the
capital and the largest city in Czech Republic. This is
also the 13th largest city in European Union. The
uniqueness of this city attracts around 8 million tourists
each year. And its uniqueness is, the city not only has
embraced the modern world, but it also continues to
carry its own historical heritage to the fullest. The
history of this city dates to 5th Century when it was
founded. It was founded during Romanesque and then
flourished by the Gothic, Renaissance and Baroque
eras. It was the capital of the Bohemia’s, the empire
which we all have read during our school days. The city
gained its importance when many Roman emperors fell
in love with this city and made it their main residence,
notably the emperor Charles IV (1346-1378).
The Gothics and monuments have survived many
violence and destruction of 20th Century European
War and still stood strong. Some of the notable touristic
places are - Prague Castle (A must visit), Charles
Bridge, Old Town Square with the famous Prague
Astronomical Clock etc. The Castle of Prague is
World’s Largest Castle with an area of whopping
70,000 sq. meter. This was founded in 880 by Prince
Bořivoj.
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PRAGUE WONDERS: 

ASTRONOMICAL CLOCK

From 1992, some part of the historic city
is also included in the UNESCO World
Heritage site. While walking through the
city, the buildings within the city centre
and surroundings will definitely take you
through different eras. The city is full of
Sculptures and Monuments. At every
junction they still stand strong to tell you
an interesting story.
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One thing you must not miss when you visit
Prague is its Astronomical Clock. It is a
medieval astronomical clock attached to the
Old Town Hall in Prague. This was installed
in 1410. Yes, this is a 610 year old
mechanical clock and this is the third oldest
clock in the world and the only one which is
still working. The clock mechanism has three
main components — the astronomical dial,
representing the position of the Sun and
Moon in the sky and displaying various
astronomical details.



PRAGUE : A GLOBAL CITY

Apart from historical adventures, you can
also indulge yourself in modern hospitality in
this global city. The modern lifestyle of this
city also attracts lots of young and adventure
loving travelers across world. This city offers
upscale sophisticated restaurants, bars,
pubs, and nightlife. 'Pub Crawling' is a very
famous term in Prague which can be enjoyed
if you are coming in a group. Basically, you
can buy a group ticket for different pubs
combined and crawl from one pub to another
with some even offering complementary
drinks. If you don’t have a group, don’t worry.
You will find lots of groups which will happily
include you in their team for this whole night
hopping.
 

And yes, if you really love adventure, then don’t
forget to try the unique alcohol Prague has to
offer you, the Absinthe. This alcohol can contain
up to 74% spirit. Disclaimer: Try at your own
risk. I still remember the wise words from my
friend in Prague which should also be useful for
you– One Shot Fun, Two Shots Gone, Three
Shots …. 😉
Talking about climate, the weather in Prague is
mostly humid and defined by harsh winter. The
temperature during winter can be below
freezing. So, if you are planning to visit Prague,
then my recommendation will be in the months
of February to April or September and October.
These months are mostly bright and have
plenty of sunshine.
Prague was and will be one of my most
memorable cities I visited in Europe. I hope you
will also enjoy your visit to Prague.
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           গণশা 
               -স�ুকাশ পাল 

 

"গণশা! আ�ই গণশা! ওঠ।�দির হেয় যােব িক� এবাের।"
মােয়র ডােক ধরফড় কের উেঠ বসল গেণশ।আধঘমু �চােখই �দেখ, মা দশভ�জার �বশ ধারন
কের  �গাটা ঘের ছ�েট �বড়াে�।এই রা�াঘের ছ�টেছ �তা এই সুটেকস �চক করেছ।
এই স�ািনটাইজার িনে�, আবার পরমু�েত� ই  হােত উেঠােন।গেণশ িজেগ�স না কের পােরনা, "আজ �তা
আমরা �বিরেয়ই যাব মা।ত� িম এরকম উেসন �বাে�র মত ি�� টানছ �কন?"  
ঊমার ধমক গেনশ �ক,"সকাল সকাল মােয়র সােথ ম�রা হে�? কাজ িক আর সাধ কের 
করিছ? �তােদর বাবােক িচিনস না? �গাটা বািড় তছ্নছ কের �রেখ �দেব এই কিদেন।িদনরাত �ধু
নি�ভৃ�ীর সােথ ছাই পঁাশ খােব আর ধ�ান করেব।
কেয়ক িদন �য শাি� কের বােপর বািড় যাব, �সই �সৗভাগ� িক আমার হেব? �সই কখন �থেকদশ হােত
কাজ কের চেলিছ আিম, আর উিন ! স�াল স�াল বািড় �থেক হাওয়া।
এই দশৃ�টা গেণেশর কােছ নত�ন িকছ�  নয়।
খাট �থেক �নেম রা�াঘেরর িদেক ���� পােয় �যেত িগেয়ই আবার ধমক, "�কাথায় যাি�স? মুখ না
ধুেয়ই �মাদক?" গেণশ হািসমুেখ বলেত যায়, "�দড় খানা �তা দঁাত, না ধুেলই বা িক?" িক� মােয়র রণচ�ী
�পটা মেন পড়েতই সটান 
বাথ�েম ছ�ট!��শ হেয় গরম গরম লুিচ আর �ব�ন ভাজা �খেত �খেত গেণেশর �ফর ��, "দাদা িদিদরা
উেঠেছ মা?"
"তােদরেক আেগই ত� েলিছ।তােদর �তা আবার শখ ওেনকরকেমর।"
এটা আর তােক �বাঝােত হয়না।আসেল ওর দাদা িদিদরা একট� �শৗিখন িকনা? 
সর�তীিদ িন�ই সকাল সকাল সাধনা করেছ। দাদরু বািড় �গেলই সবাই িমেল বায়না করেব 
িদিদর গান �শানার জন�।আজক্াল �রকিড� ং আর অেটা�উেনর যুেগ লাইভ গান করার �য িক ��শার!
অবিশ� িদিদর �সই �টনশন �নই। িনয়িমত সাধনা কের। গােনর �দবী আফটার অল! 
ল�ীিদ আবার একট� সাজেগাজ করেত ভালবােস।সবসময় বেল,"আমায় হাল ফ�াশেনর সে� আপেডেটড
থাকেত হেব না? ই�টা�াম আর ইউ�উেব �দেখছ? কত নত�ন নত�ন সব ��!
�েপর �দবী হেয় আমার এ�ল যাচাই করা উিচৎ নয় বল?"
আর কািত�কদা!িন�য়ই এখন জামা কাপড় িসেল� করেছ আর চ�েলর �াইিলং করেছ । কািত�কদা ভীষণ
সুপ�ুষ.. রমণীেদর একট� উইকেনস বরাবরই িছল দাদার উপর, িক� ইদািনং কােল কািত�কদার নামটােক
িনেয় িখি� হে� �বশী । �সই Mirakkel এর মৃদলু ভ�াচায� তার ি�য় ‘কাি�কদা ’ �ক িনেয় অেনক �জাকস
বেলিছল ।তার পর �থেকই �লােক �টিকির �মের একট� �বাকােসাকা �লাকজনেদর ‘কাি�কদা ’,এমনিক
‘�কলােন কাি�ক’ও বলেছ!িনেজর নােমর এেহন অধঃপতন কার ভােলা লােগ ?তার উপর বাজাের
কি��শন �চ�র, এখন হ�া�সাম ভগবান বলেলই িকছ�  ভীন�েহর ভগবান চেল আসেছন ,�যমন Thor!
“God of Thunder” নািক!
ই�েদবেক বলেত হেব ব�াটােক একট� শােয়�া করেত ।  
 
                                                                                                      পেরর পাতায়
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 গেণেশর ভাবনািচ�ায় �ছদ পড়ল মােয়র �ংকাের , ‘ল�ী,সর�তী,কািত�ক!�তারা িনেচ নামিব না আিম ওপের
যাব?’ দদুদাড় কের িতন ভাইেবান িনেচ �নেম এেলা । সবাই �রিড ।ল�ীর হােত দেুটা ব�াগ, ওেক �তা আবার
কেয়কিদন �বিশ থাকেত হেব । 
‘মা!বাপীেক �দখিছনা ! �কাথায় �গল?’ সর�তীর ��। ‘�ক জােন! আনে� নৃত� করেছন �দখেগ �তামােদর নটরাজ!’
িতির�ী �মজাজ একট� হালকা হেয়েছ মেন হল ।ল�ীর ইিমিডেয়ট ��ােট�, ‘একদমই না ! এইবছর িক� বাপী
আমােদর যাওয়া িনেয় একট� দঃুখেতই আেছ । �দখেল না এই corona হওয়ার পর �থেকই বাপীর কপােল ভঁাজ?
�কমন মন মরা হেয় আেছ দ�ােখািন?বাপীেক ত� িম �ধ ু�ধইু ওরকম বল ’। ‘�ঃ!মনমরা না ছাই!িচ�ায় িছল এবছর
যিদ আিম না যাই তাহেল এই কেয়কিদেনর কুমার জীবেনর �াদটা পাওয়া হেবনা।ব�ু বা�েবর সে� পা���েলা
করেত পারেবনা।" মােয়র দ�ৃ এবার ঘিড়র কঁাটার িদেক ।‘�দখ ,সকাল গিড়েয় দপুরু হেত চলল , এখেনা �বেরােনা
হেলানা আর �তােদর বাবারও পা�া �নই । তাও ভাগিগস এবাের �ঘাড়ায় যাওয়া ,সময় কম লাগেব । "  
মােয়র কথা �শষ হেত হেতই বাবা ঘের ঢ�কেলন ।হােত বাজােরর থেল ।হাসেত হাসেত বলেলন
"আের! সবাই �রিড? �ঘাড়া কখন আসেছ ? " 
"জািন না! আর দশ পেনর িমিনেটর মেধ� �তা আসা উিচত নাহেল এবার সিত� �দির হেয় যােব ।�তামােক �য �দখেত
বলেবা "�ঘােড়ল"এ ,তারও উপায় �নই ।�মাবাইল �ফানটা use করেতই পােরানা �ক কের "। 
"�ঘােড়ল" হেলা �ঘাড়ােয় কের যাওয়া আসার একটা  e-mobility app , ঐ আমােদর ola , uber এর মতই । যেুগর
সােথ সাম�স� �রেখ �কলােশও �যিু�র িকছ�  �ভাব �তা পেড়ইেছ ।তার মেধ� সব �থেক জনি�য় হেলা এই app
�িল , ইিতমেধ�ই �বশ িকছ�  app যায়গা �পেয়েছ �কলােশ । �ঘােড়ল (�ঘাড়ায় যা�া), �পালা (পালিক যা�া), তরী
(�নৗকায় যা�া) ইত�ািদ । হািত আর ষঁােড়র app �তিরর কাজ �জারকদেম চলেছ । 
“আের চেল আসেব। এখন সব জায়গায় আবার 3g rule না িক কেরেছ না? অেনক কাগজ টাগজ �দিখেয় আসেত
হেব। না আসেল তখন ঐ �ঘােড়ল ব�াটােক �ফান করেবা।আিম ভাবলাম যাওয়ার পেথ িখেদ �পেয় যায় যিদ?তাই
িকছ�  �কক, িবসকুট, চকেলট িনেয় এেসিছ।" বেল িশব উমার িদেক ব�াগটা বািড়েয় িদেলন। 
মােয়র �ঠঁােটর হালকা হািস বিুঝেয় িদল �য মহােদেবর এই যতসামান� �েচ�া সফল হেয়েছ। ব�াগটা িনেয় গেণশেক
বলেলন, “যা �তা! এটা িনেয় বাইেরর ঘের রাখ।�ঘাড়ায় ওঠার সময় িনেয় উঠিব।"
গেণশ �যেত �যেতই আবার ডাক পড়ল, “এখন খািব না িক�! এইমা� লুিচ �খেয়িছস।"
গেণশ তত�েণ আধখাওয়া চেকােলট �কােনারকেম িগেল বেল, "আের হঁ�া হঁ�া, আিম দাদরু বািড় যাওয়ার সময়
�কাথাও ঝলমিুড় খাব �ধ।ু"
5 িমিনেটই �ঘােড়ল হািজর। ওরা নািক রা�া ভ�ল কেরেছ।ন�ী আর ভৃি� ওেদর �ক �দখেত �পেয় �ক রা�ায় িনেয়
এেসেছ। মা আবার দশভ�জার �বেশ। ব�াগ সটুেকস সব ভােলা কের ঢ� িকেয় িনেলা। �ঘাড়ােদর জন� একট� �ছালা
িভেজর ব�ব�া করল। এতটা পথ এেসেছ, আবার �যেত হেব, একট� িজিরেয় �নওয়া ভাল। বাবােক ি�েজর খাবার
�দিখেয় িদল আর 50 তম বার মাইে�াওেয়ভ এ  িক কের গরম করেত হয় িশিখেয় িদল। 
অবেশেষ �বেরােনার পালা।
�কন �ক জােন, এই সময় টা উমার মেন এক অ��ত অনভু� িত হয়। �িত বছর ই হয়। বােপর বািড় যাওয়ার আনে�র
সােথ সােথ িশবেক �ছেড় যাওয়ার, তা �স যত কম সমেয়র জন�ই �হাক না �কন, একটা চাপা দঃুখ �থেকই যায়। কত
বার বেল �যেত, িক� উিন �তা �কলাশ �ছেড় নড়েবন না। 
 "সাবধােন �থেকা। সময় মেতা খাবার �েলা �খেয় �নেব আর �বিশ �নশা ভাঙ �কােরা না।"
"ও ত� িম িচ�া �কােরা না মা। আমরা আিছ �তা! বাবার ফুল দািয়� আমােদর! ঘর �দার একদম �প টপ রাখেবা। ও
আেগর বার একট� গ�েগাল হেয়িছল �ক ই, তেব এবার আমরা একদম alert থাকেবা! " ন�ী আর ভৃি�র �যৗথ
আ�াস। 
মা কটমট কের ওেদর িদেক তািকেয় বলেলন, "�তারা আিছস বেলই �তা িচ�া!�তােদর �ক আিম িচিন না?ঘেরর
একটা িজিনস যিদ এিদক �থেক ওিদক হেয়েছ, �তােদর গদা িদেয় �পটাব।"
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ন�ী আর ভৃি� �বগিতক �দেখ �কেট পড়ল। 
"নাহ!এবার �বেরােনা যাক।" �ছেল �মেয়েদর �ঘাড়ায় চািপেয় মা উেঠ বসেলন। "এই �তারা সবাই
মা� পর। গেণশ,  �তার জন� ��শাল মা� বািনেয়িছ । পের  �ন।"
"আ�া আমােদর মা� পরার িক দরকার? আমােদর �তা corona হেবনা?" আবার ল�ীর ��।
ঘরুেত যাওয়ার সময় মা� পরেত  আর কার ভােলা লােগ? 
"আমােদর িকছ�  না হেলও আমােদর উিচৎ একটা উদাহরণ �িত�া করা। আমােদর �দেখই মানুষ
�শেখ। তাই আমরা যিদ মা� টা পির, আমার িব�াস মানষু ও �সটা follow  করেব। "
"আ�া মা, আমরা িক সিত� মানুষেদর জন� িকছ�  করেত পাির না? এই corona �তা এক ধরেনর
অসরু ই। তাহেল ত� িম পারনা  �তামার শি� িদেয় এটােক �ংস করেত?" সর�তী সবসময় একট�
ক�ন �� কের। এবােরও তার ব�িত�ম হেলা না। 
�ান �হেস মা বলেলন, "�তারা �তা এখেনা �ছাট, তাই এটা এখেনা বঝুেত পািরস না। আসেল,
আমার শি�, আমােদর শি�, এসব মানেুষর ই  দান। আমরা ওেদর সমস�া �েলা অেলৗিকক
ভােব সমাধান কের িদেত পািরনা। আমরা �যটা পাির, �সটা হেলা মানষুেক স�ক রা�া �দখােত।
একটা কথা মেন রািখস , আসল �িত িক� িনেজর �িত না হওয়ােত নয়, আসল শি� অেন�র
�িত �িতেরাধ করােত। তাই, এই বছর  আমােদর দািয়� আরও �বিশ!"
গেণশ বেল উঠল, "With great power, comes great responsibility! Spiderman এ
�দেখিছ।"
�হেস উঠেলন উমা! "�ক বেলিছস! এবার খাবােরর ব�াগ টা আমায় �দ, নাহেল সব চেকােলট
�তার ভ� িড়েতই জমা হেব। িক �ভেবিছস? আিম িকছ�  �দখেত পাইিন? জািনস না মা সব �দখেত
পায়? "
গেণশ কঁাচ�মাচ� মেুখ ব�াগ টা িদেয় িদেলা। দঁােতর অেধ�কটা তখনও একট� বাদািম হেয় আেছ। 
"চল �ঘােড়ল ভাই! এবার যাওয়া যাক!" 
�ঘাড়া দবুার নেড় চেড় চলেত �� করল। এই ভীষণ িবেশষ একটা বছের, মা দগু�া স�ানেদর িনেয়
মত� �েলােক পািড় িদেলন। তার অন� স�ানেদর কােছ!
ওিদেক মহােদব পিরবার �ক িবদায় জািনেয়, অজাে�ই দবুার �জাড় হােত কপােল হাত �ঠকােলন।
অ�� ট সের �ভেস এেলা: "দ�ুা দ�ুা!"
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  �কৃিতর �শাধ�কৃিতর �শাধ
                                                                            --    শ�র ভ�াচায�শ�র ভ�াচায�  

  
                              

  

চলমান সভ�তার প�ীরােজ টানা শকট
আজ মধ�গগেন অব�� ।
িন�ল, বাক�� ।
সহসা ঘনায় কােলা �মঘ বিুঝ
ভারী হেয় আেস ডানা,
জােননা �স আিজ �কান পথ �খালা
�কান পেথ আেছ মানা।
বেকরা িফেরেছ কলরব কের
�বলা বেয় যায় বিুঝ ,
�জাছনা িমেশেছ আঁধােরর �কােল 
রণসােজ নােচ আিজ।
যত কঁুিড় িছল ত� শাখা পের
ঝের �গেছ অনাদের,
শ�ায় কঁােপ পিৃথবীর বকু
মহাঝ�ার �ঘাের।
�কৃিত একাকী নীরেবেত কঁােদ
 সারা �দেহ তার কােলা অ�ার,
সখুেঘাের যারা উ�ােস মােত
সভ� বেলই এত অনাচার।
উ�াদ �খলা িবিষেয়েছ বায়ু
সবজু মা�েক কেরেছ ব��া,
মহাআশ�া তাইেতা আিজেক
অসমেয় তাই �নেমেছ স��া ।
সবট�কু আজ িদেত হেব �শাধ
ঋণ রাখা িকছ�  চলেব না,
বকু ভরা �াস িদেয়েছ �কৃিত 
আজ �স কখনও হারেব না।



Thank you for
being a part of
Rhein Ruhr
Durgotsav 2021! 

If you would like to experience more events
from us, please donate generously to the
below account:
IBAN:
DE04 8306 5408 0004 2552 67
Name:Icche unsere wünsche e.V.
 

To volunteer or to know about our future
events, Register as Friends of Icche:




