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From the Desk of  

Editor-in-Chief  
 

 

Happy prosperous New year to all of you and your 

family members. All of you might have greeted 

the new year 2022 with pomp and vigor as we 

have accepted this western new year without 

questioning its veracity. The present-day 

Gregorian calendar is considered to be 

commenced from, the 'year of grace', which 

signifies the year in which Jesus was born, and the 

beginning of the Christian Era. This Gregorian 

calendar system is quite mechanical in nature not 

integrated properly with local position in terms of 

latitude and longitude. In contrast, Indian calendar 

system is quite scientific in nature unlike this 

Gregorian calendar system which is being used for 

most official purposes currently by us in India. 

This Western calendar is based on the sun, in 

which a year is a time required for the earth to 

complete one orbit around the sun. However, the 

Indian calendar is ingeniously based on both the 

sun and the moon. Interesting to note that it uses a 

solar year while dividing it into 12 lunar months. 

A lunar month is the time span for the moon to 

orbit around the earth through a complete cycle of 

phases. Furthermore, these months are formulated 

in accordance with the successive entrances of the 

sun into the 12 Zodiacal constellations marking 

the path of the sun. Hence it is important and 

essential that some of us can undertake a 

comprehensive study on the Indian calendar 

system systematically to popularize particularly 

among youths. Interestingly Makara Sankranti 

falls on 14th January in each year as per the 

western calendar. Makara is the name of a zodiac 

and Sankranti in Sanskrit indicates the entry of the 

Sun into a zodiac phase which occurs whenever 

the Sun moves from one zodiac phase to another 

zodiac phase. The Makara Sankranti is the mark 

of Sun’s movement from Dakshinayana (South) to 

Uttarayana (North) hemisphere indicating the end 

of winter months and the beginning of longer 

days. This Makara Sankranti is celebrated with a 

lot of pomp and shows as a festival across by 

almost all communities across entire India not 

only for its astronomical and solar significance but 

being the harvest season. It is celebrated as 

Makara Sankranti in Bengal, Odisha, Bihu in 

Assam, Makara Sankramana in Karnataka & 

Maharashtra, Pongal in Tamil Nadu, Khichdi in 

Bihar, Lohri in Punjab, Uttarayan in Gujarat, 

cutting across all castes and creed as it is nothing 

but a tradition to observe and celebrate the revival 

of solar energy in our lives as the Sun is the energy 

source of lives in this beautiful earth. Let us salute 

Lord Sun as given below; 

ऊँ ऐही सूययदेव सहस्तिाांशो तजेो राशश जगत्पत।े 
अनुकम्पय र्माां भक्तत्या गहृणार्धयय टदवाकर:।। 

 
 
 
 

Prof. Debi Prasad Mishra 

Director 
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Shivam De, 
Son of Priyotosh De, Staff 
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An Eternal Song 

Debi Prasad Mishra, Director 

 

I wait for your sweet song, 

Why did you torture me so long? 

Do not you have a little heart, 

Day by day you become smart. 

  

Nothing could quench my thirst, 

For you, I will die, it is a must, 

For your song, everything, I have lost, 

What I say today, you must trust. 

  

Earnestly, I would like to possess, 

Your song in my heart’s recess, 

Behold, how song bewitches, 

Still to hear your sweet voices. 

  

Spring has descended in the streets, 

With its sweet breeze in grooves, 

Water is dancing merely in the river, 

I can’t wait for your melody for ever. 

  

Your charming voice rings all around, 

People say, they have already found, 

I am yet to hear the melodious sound, 

My thirst for your song knows no bound. 

  

I hope, you would come by, 

With your grace, I would fly, 

Like a bird, in the eternal sky, 

Then, I will say to the world, good bye 

The Miracle 

Habiba Hussain, Faculty 
 

When I saw the moon in the sky 

Everytime the child asked why - 

Why not on the earth it moves, 

All the children can jump and fly? 

How so many stars, If the moon is one 

Wondered the child all alone. 

Ran to her mother and held her tight 

Are they twinkling to give us light? 

Then, why not they come down to our home? 

Tell me Mama, you are always right 

Where do they go during the day 

When the sun shines and we are all happy & gay? 

Are the stars and the moon still in the peak, 

Or do they play there hide & seek? 

Replied the child to herself & Mom - 

I got the answer, its all done 

The clouds release them free & ajar 

Life has been a miracle so far! 
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Make Efforts-Serve All 

Dipankar Bose, Facuty 
 

“Don’t worry make efforts, problems will be solved’’- 

in this problem ridden world I would rather start with 

this sermon of His Holiness Dalai Lama. Problems 

generate worries, stresses in our mind. Analyzing Life 

cycle I feel happiness has only momentary impact, 

rather the effect of sorrowfulness has been found to be 

spreaded over principle part of it. Adverse health 

worries, loss of near and dear ones, unsuccessful or 

failed efforts –all are the root causes of emergence of 

grief in our life. 

How to overcome? My childhood memoirs bring the 

preaching of my beloved father (left this earthly 

attraction 20 year back) -`Try to become a large tree’. 

That instant I could not realize the inner meaning of it. 

Now realized. Efforts should be all total submission for 

betterment of mankind -like a tree which utilizes every 

part of it. 

Every situation we face in our life is temporary. So 

when you are great going, enjoy and receive it whole 

heartedly. Even in adverse situation keep in mind that 

this phase won’t last for long and better days are 

coming. But always remember that quality of life 

cannot be uplifted unless we raise our thought process 

and depth of our understanding to help the 

downtrodden.  

Have you noticed the ripples created by a smallest drop 

of water in a pond? Even it is negligible, but affect is 

all total. So your smallest effort would change the 

surrounding to positivity. 

From experiences, I have learnt the ultimate preaching 

of life –peace begins when expectation ends from 

others around you. Expectations are many- we expect 

so many earthly things from our associates, near and 

dear ones, surroundings. Even failure of any disturbs 

our mind set-eventually loss of peace of mind. Control 

of mind set in selecting good or evil solely depends on 

us. প্রিষ্কার্ম কর্মম as stated by our beloved Gita should only 

be the guiding strength of our life force. Don’t expect 

anything in return from the person whom you have 

helped him/her to remove obstacles in life. Mental 

peace emerges only by serving others.  

That day I was watching a popular TV show-interview 

of the owner of a startup of different kind- he and his 

associates arranges tasty foods to the orphan kids in 

and around Hyderabad. Prior to that the owner was 

employed in one multinational firm, secured career. 

One day he was waiting in a take away food center to 

receive the food pack. Receiving the delivery, he 

suddenly saw a little teenager in search of food, 

without hesitation he handed over the food packet to 

him and returned home empty handed but full of 

exceptional mental peace which prompted him to start 

the startup with different kind to feed the orphan kids 

with tasty foods. That’s the point. Emergence of that 

type of exceptional mental peace in our mind we have 

to make divine efforts.  

The best way to live peacefully –lead simple life with 

minimum desirability. A person who lives simply and 

economically can be called frugal. In design a new 

term has emerged as Frugal Engineering. The 

definition of frugal is not spending a lot of money and 

not being wasteful. An example of frugal is someone 

who uses coupons to buy groceries. Even the price of 

Mobile phones (the most desirable earthly attractions 

to us) can be reduced if nos.  of apps are reduced – 

introduction of frugal concept. 

Remember difficulties are not obstacles but 

opportunities. Try to create simpler plans in erasing 

obstacles. Once the plans are unpretentious and 

achievable for the mind, they are easy to accomplish. 

To conclude attention, affection and appreciation –

these three efforts we should introduce in our mind set 

to make presence of our surroundings purposeful. 
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Time is an Illusion 

Samir Roy, Faculty 

 

All clocks are alarm-clocks 

Unless 

You realize that 

Time is an illusion. 

 

Immanuel Kant knew. 

That’s why he was so punctual. 

That’s why 

He never missed an appointment. 

 

Illusions should be taken seriously. 

They have a deeper impact on our lives 

Than reality. 

What’s life without an interesting illusion? 

Behind every illusion that is a reality, 

Illusions are more real than reality. 

Therefore, one should never ignore an illusion 

Rather, should handle them with utmost care and 

affection 

Knowing fully well that  

These are illusions, not 

Reality. 

 

For instance, 

Time is an illusion. 

That’s why the Sun is never late for sunrise 

Or sunset. 

And Immanuel Kant was so punctual. 

He never missed an appointment. 

 

Relax, Babe. 

Why are you so afraid of missing the bus? After all 

This is a Bus Stop!  

So stop here, and look around. 

And realize that 

Time is an illusion. Otherwise 

Every clock will be an alarm-clock for you. 

They will never let you sleep 

Peacefully. 
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Priya De, Student 
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অবসর 

দীপক গুপ্ত, কর্মী 

দদখতত দদখতত অলতকর কাতছ এই প্রদিটি এতস দেতলা। 

আোর্মীকাল, শুক্র বার অথমাৎ ২৮ দশ দেব্রুয়াপ্রর, ২০২০, তার 

কর্মমজীবতির অবসর দিওয়ার প্রদি। প্রায় ৩২ বছর আতে উতপি 

কাকার হাত ধ্তর এই অপ্রেতস কাতজ দ াে দদয় একজি অস্থায়ী 

কর্মমচারী প্রহসাতব। অপ্রেতসর বাবুতদর িািা োই েরর্মাইস খাটতত 

হততা। এইভাতব প্রায় বছর দুতয়ক কাজ করার পর স্থায়ী চতুথম দেণী 

কর্মী প্রহতসতব প্রি ুক্ত হয়।  

বাপ্র়িতত বাবা, র্মা, দছাট দবাি আর ঠাকুর্মা, এই প্রিতয় তাতদর 

সংপ্রিপ্ত পপ্ররবার।  বাবার পপতৃক এই বাপ্র়িটা থাকায় র্মাতসর দশতষ 

 া দপত, তাই প্রদতয়ই কষ্ট কতর অতলাক চাপ্রলতয় প্রিত।  

দেৌরীবা়িীর পাকম  সংলগ্ন অলতকর বাবার ঐ সার্মািয চাতয়র দদাকাি 

দথতক দস রকর্ম আয় প্রছল িা। দ  টুকু আসততা তাতত খাওয়া দাওয়া 

প্রদতয় বাপ্রকটা অলকতদর প়িাশুিার প্রপছতি খরচ হততা। িবর্ম 

দেণীতত ওঠার আতে তাই দকাতিা েৃহ প্রশিক প্রছল িা। 

অলতকর বাবা ছাত্র প্রহতসতব ভালই প্রছল। ভাতেযর দদাতষ তাতক এই 

দপশা প্রিতত একরকর্ম বাধ্য কতরপ্রছল। দদাতর দদাতর ঘুতরও একটা 

চাকপ্রর দ াো়ি হতলা িা। অথচ উতপি ঠিক একটা দ াো়ি কতর 

প্রিল।  

সুতলাচিা (রুপ্রর্মতক) অলক দ প্রদি প্রথর্ম দদতখ, কতলজ প্রিট 

অঞ্চতলর একটি বইতয়র দদাকাতি। প্রক একটা বই ওর দরকার প্রছল। 

প্রকন্তু দকাথাও পাতে িা। পাতশই অলক দাাঁ প্র়িতয় প্রছল দহডসযাতরর 

প্রকছু বই প্রকিতত। দর্মতয়টির কথা শুতি একরকর্ম আে বাপ্র়িতয় বলল 

" আপিার প্রক বইটা আজই দরকার?" 

"হযাাঁ , দকি বলুি দতা? 

" িা, বইটির সঠিক হপ্রদশ আর্মার জািা আতছ প্রক িা, তাই" 

হাতত দ ি চাাঁ দ দপতলা, সুতলাচিার তখি অিুতরাতধ্র সুর, " আজ 

প্রক পাওয়া  াতব?" 

দসই শুরু। তারপর দথতক  া হয়, বই দদয়া দিয়া, দপ্রর্ম, প্রবতয়। এই 

প্রবতয়টা করতত প্রেতয় অবশয সুতলাচিাতক বাপ্র়ির সতে সম্পকম  

দচাকাতত হতয়প্রছল। বাবা র্মা কখতিাই চায়প্রি তাতদর দর্মতয় একটি 

দবকার দছতলর হাতত পত়ি। প্রবতয়র পর দথতক ও আর ওই পতথ 

র্মা়িায় প্রি। 

প়িাশুিায় অলক খুব একটা খারাপ প্রছল িা। সু্কতল বরাবর প্রথর্ম দশ 

জতির র্মতধ্যই থাকততা। প্রিতজ ভাতলা অঙ্কটা বুঝত। দবাি অতঙ্ক 

একটু কাাঁ চা, তাই দবাতির র্মাস্টার বলতত দাদা। 

আকাশটা আজ সকাল দথতকই থর্ম প্রদতয় আতছ। খাতায় কলতর্ম শীত 

কাল, প্রকন্তু এখি দতা আর ঋতু বযাকরণ দর্মতি চতল িা। েত এক 

সপ্তাহ ধ্তরই োতয় আর দসাতয়টার রাখা  াতে িা। কতয়কপ্রদি ধ্তরই 

একটা প্রবশ্রী গুতর্মাট ভাব চলতছ। আকাতশর এই দচতয় থাকাতত র্মতি 

হতে আজ ঢালতব। 

র্মাধ্যপ্রর্মক দদবার আতে দটস্ট পরীিায় অলক প্রায় 52% িম্বর 

দপততই ওতক আর একটা র্মাস্টার দদবার কথা প্রচন্তা করতলা ওর র্মা। 

বতল, " প্রর্মনু্ট, দতার দতা আর একটু উন্নপ্রত করতত হতব" 

- "ঠিক বতলতছা র্মা, োস্টম  প্রডপ্রভশি িা দপতল উচ্চ র্মাধ্যপ্রর্মতক 

সাইতে ভপ্রতম  হতত পারতবা িা" 

- "তুই উতপি দা দক বতল একটা র্মাস্টার দদখ" 

- "প্রকন্তু র্মা, টাকা দতা আতরা লােতব" 

- "আপ্রর্ম দদখপ্রছ, দসলাইতয়র কাজটা আর একটু বা়িাতত হতব, আপ্রর্ম 

চাই তুই ভাতলা দরজাল্ট কর" 

ঠাকুর্মার  শরীরটা এপ্রদতক বহু প্রদি ধ্তর ভাতলা  াতে িা। অতিকপ্রদি 

হতলা প্রতপ্রি প্রবছািা প্রিতয়তছি। সঠিক প্রচপ্রকৎসার অভাতব একপ্রদি 

প্রাণবায় ুদবপ্ররতয় দেল। 

 া দভতবপ্রছতলা, তাই দহাতলা, বরুণ দদব অবতশতষ বাপ্ররধ্ারা বষমণ 

করতলি। টিপ টিপ বৃপ্রষ্ট। এর র্মতধ্যই দতা অপ্রেতস দ তত হতব। আজ 

তার কর্মম জীবতি েুল স্টপ প়িতত চতলতছ দ । 

- " প্রক দো, ভাত দদতবা? " রুপ্রর্মর প্রশ্ন। 

- " হযাাঁ , আপ্রর্ম র্মাথায় জল প্রদতয় আসপ্রছ" 

- ঠিক আতছ, আপ্রর্ম একটু র্মাতছর দঝালটা েরতর্ম বপ্রসতয়প্রছ, তুপ্রর্ম 

এস"। 

প্রবেত প্রায় কুপ্র়ি বছর ধ্তর রুপ্রর্ম সংসাতরর হাল ধ্তরতছ। তার আতে 

র্মা ই সবটা দদতখ রাখততা। র্মাতয়র েল ব্লাডার অপাতরশতির পর রুপ্রর্ম 

আর র্মা দক দকাতিা কাজ করতত প্রদত িা। ততব  দুজতির র্মতধ্য 

খুিসুটি দলতেই থাকততা। একবার দতা দুজতি প্রসতির্মা দদতখ এতস 

কার অপ্রভিয় দবপ্রশ ভাতলা এই প্রিতয় দস প্রক তকম ! পাতশর ঘতর 

প্ররর্মাতক প্রিতয় অলক অঙ্ক করাতত বতসতছ । কার সাধ্য দর্মতয়তক 

প়িায়। প্ররর্মাতক দসপ্রদিকার র্মততা ছুটির অিুর্মপ্রত প্রদততই দহাতলা।  
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-"  াক বাবা, র্মতি হতে বৃপ্রষ্টটা একটু ধ্তরতছ। এবার পতপ্রর হতয় প্রি", 

অতলাক রুপ্রর্মর প্রদতক তাপ্রকতয় বলতলা। 

- "হযাাঁ , দসই ভাতলা। 

ঠিক দবতরাতত  াতব, এর্মি সর্ময় দোিটা দবতজ উঠতলা।  " আশা" 

দথতক বাবলুর দোি।  

- হযাতলা 

- হযাাঁ  বল বাবলু। 

- অলকদা, বলপ্রছলার্ম দ  আজতক দতার্মার কথার্মত সবাইতক দরপ্রড 

কতর দরতখপ্রছ। প্রবতকল ছ ' টায় দপ্রাগ্রার্ম, দবপ্রবপ্রদ আর র্মািস দা 

আসতছ। 

- বাাঃ, খুব ভাতলা। আপ্রর্ম সর্ময় র্মত দপৌাঁতছ  াতবা। এখি রাখপ্রছ। 

"আশা" র বয়স প্রায় দু বছর হতত চলতলা। বাবার দকার্মর ভাোর পর 

দথতক বাবা আর উতঠ দাাঁ ়িাততই পারতলা িা। একটা অপাতরশি 

হতয়প্রছল। প্রকন্তু খুব একটা সুস্থ হতলা িা। হাটম  দেল কতর বাবা চতল 

দেতলা। বাবার রৃ্মতুযর পর পরই " আশা" র জন্ম। বাবার চাতয়র 

দদাকাি টাতকই আশা র অপ্রেস বািাতলা। 

 অতলাক তার র্মতির র্মতধ্য পুতষ রাখা প্রকছু সার্মাপ্রজক কাজ করার 

বাসিা দথতক এই " আশা" র সৃপ্রষ্ট। প্রকছু প্রপ্রতবন্ধী বাচ্চাতদর প্রিতয় 

কাজ চলতছ। হাপ্রতবাোি দথতক র্মািস দা আর দকষ্টপুর দথতক দবপ্রব, 

এই দুজি ওর পথ চলার সাথী। পা়িার বাবলুতক ওখাতি অপ্রেপ্রসয়াল 

কাজকর্মম দদখা দশািা করার জিয দরতখতছ। দছতলটা ভাতলা এতেল 

জাতি। েতটাশপ টাও ভালই জাতি। তাই ওতকই দরতখতছ সার্মািয 

প্রকছু অথম সাহাত যর প্রবপ্রির্মতয়। 

প্ররর্মা, প্রিতজর দর্মতয় বতল বলতছ িা। প়িাতশািায় ও প্রচরপ্রদিই 

প্রিপ্রলয়ান্ট। ওর ইতেতত অলতকরা কখিও বাধ্া হতয় দাাঁ ়িায়প্রি। ক্ল্যাট 

প্রদতয় বযাোতলাতরর িযাশিাল ল সু্কল দথতক B.A LLB কতর LLM 

করতত করততই দভল দথতক legal officer এর অোর পায়। এখি 

সল্ট দলতকর অপ্রেতস আতছ।  

" বাবা, ওলা বুক কতরপ্রছ, ও টিপ্রপ টা র্মতি দরতখা 9207" প্ররর্মার 

আতদশ। 

" কতর প্রদপ্রল র্মা, দতা কত?" 

" গুেল দপ দত প্রদতয় প্রদতয়প্রছ" 

বলতত িা বলতত ওলা এতস দাাঁ ়িাতলা। আপ্রর্মও চললার্ম অপ্রেতসর 

দশষ প্রদি দদখতত। 

চতুথম দেণীর কর্মমচারী দথতক আজ অপ্রেস superintendent  হতয় 

প্ররটায়ার। জাপ্রিমটা দসাজা প্রছল িা। একজি গ্রযাজুতয়ট হতয়ও 

কযাজুয়াল কর্মী হতয় জতয়ি কতরপ্রছল। অপ্রেতস এল প্রড প্রস র জিয 

পরীিার র্মাধ্যতর্ম অলক প্রসতলক্ট হয়। প্রবজ্ঞাপি দদতখ অতিতকই 

হাপ্রজর হতয়প্রছল। দশষ প মন্ত ওর কপাল দেতর। দসপ্রদি সব দথতক 

দবপ্রশ খুপ্রশ হতয়প্রছল র্মা। বাবা, দবাি ঠাকুর্মা সবাই আিতে আত্মহারা 

। 

অপ্রেতস এতসই জরুপ্রর কত গুতলা োইল সার্মতল ঘণ্টা প্রততিক পতর 

একটু হাল্কা লােতলা। কাল দথতক এই দচয়ারটা অিয কারুর দখতল 

চতল  াতব। প্রডতরক্টর দডতক পাঠাতলি। 

- ির্মস্কার সযার 

- ির্মস্কার, প্রর্ম. দঘাষ, আপিার বাপ্রক জীবতি রইতলা অতিক 

শুতভো। আপিার দীঘমায় ু কার্মিা কপ্রর।খুব প্রশেপ্রের আর্মাতদর 

দদতশও শুিপ্রছ কতরািা িার্মক র্মহার্মারী আসতছ। সাবধ্াতি থাকতবি। 

- সযার, আজ প্রবতকল দথতকই আর্মার কাজ দবত়ি  াতব। 

- দসটা প্রক? 

- আপপ্রি হয়ততা জাতিি দ  আপ্রর্ম প্রপ্রতবন্ধী বাচ্চাতদর প্রশিা, স্বাস্থয 

প্রিতয় কাজ কপ্রর। 

- আপিার কাতজর প্রপ্রত আর্মার শুভ কার্মিা রইতলা। 

- ধ্িযবাদ সযার। 

- ভাতলা থাকতবি। 

আতেই অলক সবাইতক বতল দরতখপ্রছতলা দ  আর্মার দ ি দকাতিা 

দেয়ার ওতয়ল িা রাখা হয়। তাই অতিতকই এতস অলতকর সাতথ 

দদখা কতর দেতলা। রার্ম পাল দক  টাকা প্রদতয় বলতলা সবার জিয 

প্রর্মপ্রষ্ট প্রিতয় আসতত। ও দবয়ারাতদর র্মতধ্য খুবই ভাতলা দলাক। অলক 

অপ্রেতসর লাইতিপ্ররর জতিয পাঁপ্রচশ হাজার টাকা ইউপ্রিয়তির 

দসতক্রটাপ্ররর হাতত তুতল প্রদতলা । ওর খুব ইতে প্রছল প্রকছু উঁচু 

ক্ল্াতসর প়িার বইতত লাইতিপ্ররর তাক সরৃ্মদ্ধ দহাক। দসতক্রটাপ্রর র্মাথা 

িা়িতলা। 

দোতি একটা দর্মতসজ এল। 6434, প্ররর্মার দর্মতসজ। ওলার ও টি প্রপ। 

অতএব সবাইতক হাত িাপ্র়িতয় োপ্র়িতত উতঠ দেল। দসাজা বাপ্র়ি। 

 

বাপ্র়িতত এতসই একটু দেশ হতয় প্রিল। এবার তার প্রিতীয় ইপ্রিংস। 

পুতরাপুপ্রর ভাতব তার "আশা" র কতলবর বৃপ্রদ্ধতত র্মতিাপ্রিতবশ। বাচ্চা 

গুতলা তাতক দদতখই আিে প্রকাতশর ভপ্রের্মা দদখাতত লােতলা। 
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র্মািস আর দবপ্রব দাাঁ প্র়িতয় আতছ েুতলর দতা়িা প্রিতয়। বাচ্চা গুতলার 

জিয আপ্রর্ম হতরক রকতর্মর দখলিা এতি রাখতত বতলপ্রছতলা। 

প্রকন্তু এ প্রক !  আজ তাতদর জিয ট্রাই সাইতকল দদওয়ার আতয়াজি 

চলতছ। আর এই উপহার প্রদতয়তছ তার একর্মাত্র কিযা প্ররর্মা ! দচাতখর 

দকাতি অশ্রু। আতবতের অশ্রু। ভরসার অশ্রু। প্ররর্মা অবসর প্রিতত 

দদতব িা।  

 

 

খবর 

প্রশান্ত পাল, কর্মী 
 

[এই েতের সর্মস্ত ঘটিা, চপ্ররত্র, স্থাি ও কাল কােপ্রিক। বতম র্মাতির 

দকাি ঘটিার সাতথ এই েতের দকাি সাদৃশয/দ াোত াে দিই । ] 

 

“দকততা একটা প্রবপ্র়ি দদ ।” 

 ার উতেতশয কথাগুতলা বলা দস তখি প্রতি পাপ্রি দখলতত বযস্ত। 

“এই দকততা একটা প্রবপ্র়ি প্রদপ্রব প্রকিা বল ।” 

চার অিতরর একটা র্মধু্র সতম্বাধ্মি কতর দকততা, পঞ্চার হাতত 

একটা প্রবপ্র়ি প্রদতয় বলতলা, “তুই প্রক শালা দকাি প্রদি প্রকতি খাপ্রব িা।” 

“প্রকতিপ্রছলার্ম, দশষ হতয় দেতছ” উদাস ভাতব বলল পঞ্চা । 

দকততা আর কথা বা়িাতলা িা দখলায় র্মি প্রদল আজ দথতক ও আর 

পঞ্চাতক দচতিিা ও শালার দকাি পপ্ররবতম ি হতব িা । 

 

ওরা দ খাতি বতসপ্রছল দসখাি দথতক শ্মশাতির চুপ্রিটা দদখা  ায়I 

চুপ্রির দেতটর বাইতর কাতলা প্লাপ্রষ্টতক দর্মা়িা লাইতি সাপ্রর সাপ্রর 

রৃ্মততদহ। হুটাতরর আওয়াজ আর লাল আতলার চক্কতর দচিা 

জায়োটা দকর্মি দ ি অতচিা লােতছ । 

 

প্রবপ্র়িতত সুখটাি দর্মতর পঞ্চা র্মতি র্মতি বলতত থাতক, শালা প্রক দরাে 

ছ়িাতলা খুাঁতদ দচাতখর দলাকগুতলা সারা পৃপ্রথবীতত । রু্মতখ জল 

দদওয়া দতা দুর, দশষ দদখা টুকু ও দদখতত পাতে িা কাতছর 

র্মািুতষরা । 

“এই দকততা আর কতিি” পঞ্চা দকততার প্রপতঠ দঠলা দর্মতর বলল। 

এক রাশ প্রবরক্ত প্রিতয় পঞ্চা বলল “বস িা শালা,বাপ্র়িতত প্রক রাজ 

কাজ দেতল এতয়প্রচস ।” 

তারপর একরু্মখ হাপ্রস প্রদতয় হাততর ইশারায় বলল, “কাতজর দশষ  

আতছ । ” 

 

পঞ্চা, দকততা আর পা়িার দুতটা বখাতট দছতল দজাো়ি কতর ওরা 

এতসতছ দকততার বউ র্মালপ্রতর অিুতরাতধ্ । 

র্মালপ্রত দ  ফ্ল্যাতট কাজ কতর তার দাদাবাবুর শবতদতহর সাতথ। স্ত্রী 

প্রবতয়াতের পর র্মালপ্রতর উপর দাদাবাবুর পুতরা দাপ্রয়ত্ব প্রদতয় 

দছতলতর্মতয় দুজতি প্রবতদতশ প্রিতজতদর কর্মমস্থতল প্রেতর দেল। বাবাতক 

ওরা সতে প্রিতয়  াওয়ার জিয দজার কতরপ্রছল, প্রকন্তু স্বতদশ চক্রবতী 

রাপ্রজ হিপ্রি। জীবতি আর একবার প্রছন্নরূ্মল হতত। দছতলতর্মতয়রা 

অবশয কতম বযর দকাি োপ্রেলপ্রত দকািপ্রদি কতরপ্রি। 

 

সবই ঠিক চলপ্রছল। স্বতদশ বাবুর সকাতল প্রাতাঃভ্রর্মণ বন্ধতদর সাতথ 

আড্ডা। হঠাৎই দকাথা দথতক সব উতলাট পাতলাট হতয় দেল। অে 

জ্বর কাপ্রশ। খুব একটা আর্মল দদিপ্রি স্বতদশবাবু। র্মালপ্রতই দজার কতর 

ডাক্তাতরর কাতছ দঠতল পাঠিতয়প্রছল। দটস্ট করততই ধ্রা প়িতলা 

পপ্রজটিভ। হুটার লাোতিা োপ্র়ি কতর দাদাবাবু দক হসপ্রপটাতল প্রিতয় 

দেল। অতিক দূর দথতক র্মালপ্রত দদখল দাদাবাবু হাত দিত়ি ওতক 

আস্বস্ত করতছ। করতপাতরশতির দলাকজি এতস ফ্ল্যাটটাতক দ ি 

স্নাি কপ্ররতয় প্রদতলা। দুপ্রদিও দেল িা সব দশষ । 

 

দছতলতর্মতয়রাও দশষ দদখা দদখতত দপলিা । অতদূর দথতক 

তপ্র়িঘপ্র়ি কতর এতসও অবশয দশষ দদখা ওরা দদখতত দপতিা। 

দছতলতর্মতয় দুজি র্মালপ্রততক বারবার কাকুপ্রত প্রর্মিুপ্রত কতর বলতলা 

র্মালপ্রতর বর  প্রদ একবার শ্মশাতি  ায় । 

 

র্মালপ্রতর কথা শুতি দকততা ওতক এই র্মাতর দতা দসই র্মাতর। দশতষ 

পঞ্চা র্মাঝখাতি ঢুতক দকততাতক সার্মতল একটা সর্মাধ্াি বার করল। 

পঞ্চা আবার র্মালপ্রতর কথা দেলতত পাতরিা। র্মালপ্রত  খি বলতলা 

“ াও িা পঞ্চাদা ওর সাতথ শ্মশাতি।” পঞ্চা এক কথায় রাপ্রজ হতয় 

দেল। র্মালপ্রত ওর সার্মতি আসতল এখতিাও পঞ্চার সারা শরীতর দকি 

দ  উথাল পাথাল শুরু হয় পঞ্চা তা আজও দভতব পায়িা। দলাকজি 

আ়িাতল আবডাতল বতল র্মালপ্রতর জিয পঞ্চা দকািপ্রদি িাপ্রক প্রবতয়ই 

আর করলিা। দলাতক দ  খুব একটা ভুল বতল তা িা। সাহস কতর 

র্মালপ্রততক র্মতির কথা দকািপ্রদি বলততই পাতরপ্রি পঞ্চা । 

 

আঙুতলর োাঁ তক প্রবপ্র়ির দছাঁ কা দত সপ্রম্বত প্রেরল পঞ্চার, আর ঠিক 

তখপ্রি দূতরর জটলা দথতক দোলর্মাতলর আওয়াজটা দভতস এল। 

 

“এই দকততা দদখততা প্রকতসর ঝাতর্মলা হতে, কী বলতছ ি়িতছ” 

পঞ্চার আওয়াতজ দখলা র্মাঝপতথ থার্মল। ওরা গুটি গুটি কতর 

সার্মতির প্রভত়ির প্রদতক এতোতলা। 

 

প্রভত়ির সার্মতির প্রদতক একজি সাদার্মাটা দলাক দূতরর একটা কাতলা 

প্লাপ্রষ্টক দর্মা়িা বপ্রড দদপ্রখতয় বলতছ ি়িতছ। দলাকটার দচাখ রু্মতখ 
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আততঙ্কর প্রচহ্ন । প্রচৎকার শুতি, হাে পযান্ট আর সযাতডা দেপ্রি পরা 

দুতটা কর্মবতয়প্রস দছতল প্রভ়িটার কাতছ এতস বলল, “এখাতি প্রকতসর 

প্রকচাইি হতে, েুটুি সব।”  

 

ওতদর কথায় এর্মি একটা র্মাতব্বপ্রর ভাব প্রছল  া শুতি প্রভ়িটা 

দুকদর্ম প্রপপ্রছতয় দেল। প্রকন্ত দকউ জায়ো ছা়িলিা। পাাঁ চ হাত দূর 

দথতকও পঞ্চা দছতল দুতটার রু্মখ দথতক দদপ্রশ র্মাতলর েন্ধ দপল। 

 

দছতল দুজতির র্মতধ্য একজি প্লাপ্রষ্টক দর্মা়িা ওই বপ্রডর কাতছ বতস 

কাতলা প্লাপ্রস্টতকর োতয় হাত প্রদতয় সার্মতি দাাঁ ়িাতিা আর একজি 

দক বলল, “গুরু, র্মাল র্মতি হয় এখতিা টযাতশপ্রি, খুলব ?” 

 

গুরুেম্ভীর েলায় বলতলা, “প্রক প্রকচাইি এততা থািা পুপ্রলশ এর 

লাে়িা, কপ্রচ িম্বর দদখ দকাথা দথতক এতসতছ”। তারপর দূতরর 

প্রভ়িটার প্রদতক তাপ্রকতয় প্রেপ্রি ডায়লতে বলল, “বপ্রডর সাতথ দক 

আতছ?” 

 

“র্মালপ্রতর দাদাবাবুর িম্বর কত ?” পঞ্চা দকততাতক প্রজজ্ঞাস করল। 

“ দূর শালা, আপ্রর্ম জাপ্রি িা, িার্ম িার্ম.. ।” 

“খাপ্রব খাপ্রেস দকি, িার্মও জাপ্রিস িা ? ” 

“িা দর কী চতক্কাপ্রি দ ি বতলপ্রছল । ” 

“র্মালপ্রততক দোি কর ” পঞ্চা প্রবরক্ত হতয় দকততাতক বলল। 

“আপ্রর্ম পারতবা িা তুই কর ” দকততা পঞ্চাতক দাপ্রয়ত্ব প্রেপ্ররতয় প্রদল । 

খবরটা দাবািতলর র্মত চারপ্রদতক ছপ্র়িতয় প়িতলা। প্রকছুিতির র্মতধ্য 

পুপ্রলতশর দলাক এতস প্রভ়িটাতক লাঠি উঁপ্রচতয় তারা করলI এরই 

র্মতধ্য খবতরর েতন্ধ েতন্ধ টিপ্রভ কযাতর্মরার দলাকজি ও হাপ্রজর। দচাতখ 

হাজাতরা পাওয়াতরর আতলা দেতল আর দূর দথতক লাঠি দত বাাঁ ধ্া 

র্মাইক পঞ্চার রু্মতখর সার্মতি ধ্তর একটি অেবতয়প্রস দর্মতয় বলল, 

“দাদা আপপ্রি ি়িতত দদতখতছি ?” 

 

চ়িা আতলায় পঞ্চার দচাখ ঝাপতস দেল, বাাঁ হাত প্রদতয় আতলাটা 

আ়িাল কতর বলল , “আপ্রর্ম…” 

ওতক র্মাঝপতথ থাপ্রর্মতয় দর্মতয়টি বলল, “হযাাঁ । হযাাঁ  বলুি। কী 

দদখতলি? প্রক ভাতব ি়িপ্রছতলা ?” 

 

“িা। র্মাতি আপ্রর্ম ঐখাতি বতস প্রবপ্র়ি খাপ্রেলার্ম ।” 

দর্মতয়টি প্রবরক্ত হতয় পঞ্চাতক থাপ্রর্মতয় বলল, “আপপ্রি ি়িতত 

দদতখতছি। ” 

“িা। প্রচৎকার শুতিপ্রছ, ি়িতছ।” 

সতে সতে আতলা বাপ্রক প্রতিজতির প্রদতক ঘুরতলা আর দর্মতয়টি 

প্রজজ্ঞাসা করতলা , “আপিারা ি়িতত ..?” 

ওরা প্রতিজি এক সাতথ বতল উঠল, “িা।” 

র্মাঝ রাতত আকণ্ঠ দদপ্রশ র্মাল দখতয় চাররূ্মপ্রতম  বাপ্র়ির পথ ধ্রতলা। 

র্মালপ্রত তখি ঘর আর বার করতছ। 

 

ঘন্টা খাপ্রিক পর েপ্রলর রু্মতখ টলতত টলতত র্মালপ্রত ওতদর প্রেরতত 

দদখতলা। চারজি এতক অপরতক জপ্র়িতয় ধ্তর র্মি খুতল হাসতছ, 

আর র্মাতঝ র্মাতঝ জ়িাতিা েলায় বলতছ, “চতকাপ্রির  শালা খবর 

হওয়া হতলা িা।” 

 

 

 

 
তন্দ্রা দদ দাস (কর্মী প্রপ্রয়ততাষ দদ'র স্ত্রী) 

ভূশমকা - 

আজ দথতক প্রায় পঞ্চাশ-ষাট দশক  ুে দথতক একশত শতাব্দীর 

প্রকছু পূবম প মন্ত র্মািুতষর প্রবতিাদতির অিযতর্ম র্মাধ্যর্ম প্রছল বইপ়িা, 

তা ব়ি ব়ি র্মিীষীতদর েে, উপিযাস, ইন্দ্রজাল কপ্রর্মকস বা ভূততর 

েে দথতক শুরু কতর ব়িতদর েে ইতযাপ্রদ। তখি র্মযাোপ্রজি ও প্রবপ্রভন্ন 

দছাটতছাট েতের বইগুপ্রল প্রবতশষভাতব ভূপ্রর্মকা পালি কতরপ্রছল 

আর্মাতদর পকতশার বয়তস। দকিিা, সির দশতক দরপ্রডও ও দটপ-

দরকডম াতরর জিপ্রপ্রয়তা প্রকছুটা থাকতলও, দসই সর্ময় টিপ্রভর 

জিপ্রপ্রয়তা প্রায় প্রছল িা বলতলই চতল। দর্মাবাইল ও কপ্রম্পউটার দতা 

একদর্মই প্রছলই িা। প্রকন্তু এখি, কপ্রম্পউটার ও দর্মাবাইল 

জিপ্রপ্রয়তায় সতবমসবমা । এই কপ্রম্পউটার ও দর্মাবাইতলর জিয আর্মরা 

আজ সবপ্রকছু ভুলতত বতসপ্রছ । প্রশশুরা ভুলতত বতসতছ তাতদর 

দখলার র্মাঠ, প্রক্রতকট দখলা, হাডুডু দখলা, র্মাতবমল (গুপ্রল) দখলা, 

ডাংগুটি দখলা, দখাতখা দখলা আরও কত দখলা। দছাট দছাট প্রশশুরা 

আজ দর্মাবাইল ও কপ্রম্পউটাতরর জেতত এতস এই সব দখলা দতা 

প্রায় ভুলততই বতসতছ। এখিকার প্রদতির প্রায় অতিক প্রশশুরা জাতিই 

িা দ , এই সব দখলা প্রকভাতব দখলতত হয়। এরর্মতধ্য আজ এই 

শতাব্দীর র্মািুষ প্রবতশষভাতব আর্মরা প্রততযতক এই র্মারাত্মক র্মরণ 

বযাপ্রধ্ দকাপ্রভড-১৯ র্মহার্মারীতত েৃহবেী। সাতর সাতর র্মািুতষর রৃ্মতুয 

প্রর্মপ্রছল  খি দচাতখর সার্মতি দদপ্রখ তখি র্মি ভীষণভাতব ভারাক্রান্ত 

হয়, আর এই েৃহবেী অবস্থায় থাকতত থাকতত আর্মরা সবাই র্মতি 

হয় র্মািপ্রসক ভাতব অসুস্থ হতয় দেপ্রছ । প্রকছু একটা প্রিতয় দতা থাকতত 

হতব। দসই সর্ময় দদবদূততর র্মততা আতলা দদখাল ‘ভারতীয় কলা 

আর প্রশে’। তখি ঠিক করলার্ম আপ্রর্ম এখাতি প্রকছুিা প্রকছু উপস্থাপি 

করতবা। দ র্মি, েে দলখা, কপ্রবতা দলখা, োি করা, ছপ্রব আাঁকা 

ইতযাপ্রদ ইতযাপ্রদ। আর এরই র্মাধ্যতর্ম প্রিতজর র্মিতক ভাল রাখতত 

চাই। আর দ াে প্রদলার্ম দসইসব কলা ও কুশলীতদর দতলর র্মতধ্য, 

দ খাতি আপ্রর্ম একজি সরু্মতের এক কণা বাপ্রল। এইজিয ‘ভারতীয় 
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কলা আর প্রশে’দক আবারও প্রবতশষ ভাতব অসংখয ধ্িযবাদ জািাই। 

এখাতি আপ্রর্ম আর্মার দছাটতবলার সপ্রতযকাতরর ভূততর েে, দ টা 

আপ্রর্ম, আর্মার বাবা, র্মা, দাদা, ভাই চািুস উপলপ্রি কতরপ্রছলার্ম। 

র্মাতঝ র্মাতঝ র্মতি হয় ভূত 

র্মাতিই সব আজগুপ্রব কেিা, 

কােপ্রিক, রূপকথার েে। 

এইসব প্রকছু হয় িাপ্রক? সবই 

আজগুপ্রব ও কােপ্রিক। প্রকন্তু 

প্রকছু প্রকছু ঘটিার কথা দ গুপ্রল 

আর্মার সতে, আর্মার 

পপ্ররবাতরর সতে ঘতটতছ তা 

অস্বীকার কপ্রর প্রক কতর। আজ 

দসইসব সপ্রতয ভয়ঙ্কর ভূততর 

েে দ গুপ্রল আপ্রর্ম চািুস উপলপ্রি কতরপ্রছ, দসগুপ্রলই আপ্রর্ম আর্মার 

দলখার র্মধ্যতর্ম আপিাতদর কাতছ উপস্থাপি করলার্ম ‘ভারতীয় কলা 

আর প্রশে’র র্মাধ্যতর্ম।   

 

প্রথম ঘটনাটা শুরু করলাম আশম আমার শনতের অশভজ্ঞতা 

শদতয় - 

আর্মাতদর পপপ্রত্রক বাপ্র়ি দোচরি গ্রাতর্মর খাকুরদহ হাট িার্মক গ্রাতর্ম। 

সপ্তাতহ দুইপ্রদি র্মেলবার ও শপ্রিবার হাট বতস। দসই হাতট 

জার্মাকাপর, কাাঁ চাসপ্রি দথতক শুরু কতর খাট/পালঙ্ক সব পাওয়া  ায়। 

দোচরি দষ্টশতি দিতর্ম ভযািপ্ররো কতর দ তত হততা খাকুরদহ হাতট। 

ভযািপ্ররো কতর খাকুরদহ হাতট দ তত সর্ময় লাতে প্রায় আট/িয় 

প্রর্মপ্রিট। খাকুরদহ হাট দথতক পাতয় দেঁতট বাপ্র়ি দ তত সর্ময় লাতে 

পাাঁ চ দথতক ছয় প্রর্মপ্রিট। আর্মার ঘটিাটি রাততরতবলায়। তখি দকাি 

প্রবদুযপ্রতক আতলা প্রছল িা। র্মাটির সযাাঁ তসযাাঁ তত রাস্তা। সব প্ররো কুপ্রপ 

জ্বাপ্রলতয় র্মাটির রাস্তা প্রদতয়  াতায়াত করততা। পাকা রাস্তা হয় প্রি। 

আর্মাতদর  াতায়াততর পুতরা রাস্তা বাাঁ শবি আর দহােলা বতি ভরা। 

তখি প্রছল শীতকাল। কণকতণ ঠাডা, আর্মার বয়স তখি সাত প্রক 

আট বছর হতব। রাততর দবলায় হযাপ্ররতকি, লম্ফবাপ্রত প্রিতয় আর্মরা 

আসা াওয়া করতার্ম। আপ্রর্ম একবার র্মাতয়র কাতছ বায়িা কতরপ্রছলার্ম 

র্মার্মার বাপ্র়িতত থাকতবা বতল, র্মার্মাবাপ্র়িতত প্রেতয় দুইপ্রদি প্রছলার্মও। 

র্মার্মার বাপ্র়ি আর্মাতদর বাপ্র়ি দথতক দবপ্রশ দূতর িয়। প্রকছুটা দূতর 

আর্মার র্মার্মার বাপ্র়ি। একপ্রদি প্রদপ্রদর্মার কাতছ আপ্রর্ম এর্মপ্রি বতস আপ্রছ। 

প্রদপ্রদর্মা কাঠকয়লায় রান্না করতছ আর দদখপ্রছ। তখি সন্ধযাতবলা, 

প্রদপ্রদর্মা রান্না করতত প্রেতয় দদখল রান্না করার দতল বা়িন্ত। আর্মার 

চার র্মার্মার র্মতধ্য দকউই ঐ সর্ময় বাপ্র়িতত দিই। হয়ততা এইপ্রদক 

ওইপ্রদক দকাথায় বতস জপ্রর্মতয় আড্ডা প্রদতে। আর দাদুও হাতট প্রেতয় 

জপ্রর্মতয় েে করতছ তাাঁ র বনু্ধতদর সতে। বাপ্র়িতত দতা তখি আর 

দকউই দিই, দকাি উপায় িা দদতখ প্রদপ্রদর্মা আর্মাতকই বলল, দর্মিু 

(আর্মার ডাকিার্ম),  াও দতা দাদু হাতট আতছ। দদৌত়ি  াও। দাদুতক 

প্রেতয় বল রান্নার দতল লােতব। দর্মিু, তুপ্রর্ম প্রক দ তত পারতব? আপ্রর্ম 

বললার্ম হযাাঁ  দ তত পারতবা। প্রদপ্রদর্মা বলল,  খি প্রেতর আসতব, 

দাদুতক সতে কতরই প্রিতয় প্রেরতব। আর দাদুর হাত ধ্তর আসতব, একা 

আসতব িা, দকর্মি। প্রদপ্রদর্মা বলল, ভয় পাতব িা দতা? আর্মার দ  ভয় 

করতব িা এর্মি কথাটি লুপ্রকতয় দরতখ বুতক সাহস এতি বললার্ম, ‘হযাাঁ  

প্রদপ্রদর্মা আপ্রর্ম পারতবা’। এখাতিই বতল রাপ্রখ, র্মার্মা বাপ্র়ি দথতক হাতট 

দ তত দেতল পতথ দুতটা ঘি বাাঁ শ বি পতর। আর দসখাতি প্রচড 

ঘুটঘুতট অন্ধকার। একাএকা দেতল প্রকছুটা ো ছর্মছর্মও কতর ঠিকই, 

প্রকন্তু অেতযা দ তত হতবই।  থারীপ্রত প্রদপ্রদর্মা দততলর প্রশপ্রশটি আর্মার 

হাতত প্রদল আর একহাতত লম্ফ প্রদতয় প্রদল। আপ্রর্মও এক হাতত 

দততলর প্রশপ্রশ ও এক হাতট লম্ফ প্রিতয় হাতটর প্রদতক এতোতত 

লােলার্ম। তখি সতন্ধয সাতটা, শীতকাল, এর্মপ্রিততই পথ অন্ধকার। 

দসই পতথই একটি জায়ো পতর, দ খাতি প্রদতির দবলাততও কখিও 

কখিও বাচ্চারা প্রকৃপ্রতর ডাতক সারা প্রদতত  ায়। আপ্রর্ম দসই পতথর 

পাশ ধ্তর  াপ্রে। ঠিক তখিই একটা জায়োয় আর্মার দথতক দুই-প্রতি 

হাত দূতর একটি র্মপ্রহলাতক একদর্ম সাদা ধ্বধ্তব লাল পা়ি সাদা 

শাপ্র়িতত অধ্ম দঘার্মটায় প্রির্মপ্রিত অবস্থায় দাপ্র়িতয় থাকতত 

দদখলার্ম। দসই অধ্ম দঘার্মটার োাঁ ক প্রদতয় জ্বলজ্বল দুতটা দচাখ দ ি 

অধ্মচন্দ্রাকাতর আর্মার প্রদতক তাপ্রকতয় আতছ। দ টা দদতখ আর্মার সারা 

শরীর তৎিণাৎ ভতয় কাাঁ টা প্রদতয় উতঠপ্রছল। আর্মার পাতয়র েপ্রত 

ক্রতর্মই শ্লথ হতয় এতসপ্রছল। দকািরকতর্ম ভেবাতির িার্ম করতত 

করতত হাতট চতল প্রেতয়প্রছলার্ম। র্মতি র্মতি ভাবপ্রছলার্ম, দক ঐ র্মপ্রহলা;  

 
হয়ততা রাততর দবলায় বাাঁ শবি অন্ধকার থাকাতত প্রকৃপ্রতর ডাতক 

সারা প্রদতত এতসপ্রছতলি, হয়ততা আর্মাতক দদতখ লিায় উতঠ 

দাপ্র়িতয় পতরপ্রছতলি। তারপর আপ্রর্ম দসখাি দথতক হাতট চতল 

প্রেতয়প্রছলার্ম। পতর দাদুর সতে দেরার পতথ আর প্রকছুই দদখতত 

পাইপ্রি। দবশ প্রকছুপ্রদি পর, এই ঘটিার কথা আপ্রর্ম আর্মার র্মা’দক 

বপ্রল। র্মা বতলপ্রছল, দ  উপ্রি আর দকউই িি, একটি অতৃপ্ত র্মপ্রহলার 

আত্মা। বহুবছর আতে ঐখাতিই প্রবষ পাি কতর আত্মহতযা 
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কতরপ্রছতলি। র্মাতয়র রু্মতখ আরও শুতিপ্রছ দ , দছাটতবলায় ঠিক ঐ 

পথ প্রদতয়  াওয়ার সর্ময় র্মা’ও ঐরকর্ম দদতখপ্রছল ও প্রচড ভয় 

দপতয়প্রছল। দসইজিয র্মাতয়র খুব জ্বরও হতয়প্রছল। র্মাতক ঝা়িেুাঁ ক 

প্রদতত হতয়প্রছল। গ্রার্ময প্রবশ্বাস। আবার ঝা়িেুাঁ তকর সাতথ সাতথ 

ডাক্তারও দদতখপ্রছল। ততব প্রকছুপ্রদি পতর র্মা ভালও হতয় প্রেতয়প্রছল।  

 

এবার আসশি আমার ভাইতয়র কথায় - 

আর্মার ভাই সদয B.S.C. পাস কতরতছ। টুকটাক কতর চাকপ্ররর 

দছাটখাতটা ইন্টারপ্রভউও প্রদতে। একটি চাকপ্ররর ইন্টারপ্রভউ প্রদতত 

প্রবরাটি দ তত হতয়প্রছল। আর্মাতদর বাপ্র়ি দথতক পাতয় দেঁতট খাকুরদহ 

হাতট দ তত হতব, দসখাি দথতক দোচরি দরল দষ্টশি দ তত হতব 

ভযািপ্ররো কতর। তখি সর্ময়টা প্রছল ঠিক জুলাই র্মাস অথমাৎ দঘার 

বষমার সর্ময়। আতেরপ্রদি অথমাৎ রপ্রববার সারাপ্রদি, সারারাত ধ্তর 

প্রঝরপ্রঝর কতর একিাোতর বৃপ্রষ্ট হতয়তছ। দসযততসযতত আবহাওয়া। 

ইন্টারপ্রভউ প্রছল দসই প্রদি দসার্মবার সকাল দশটার সর্ময়। তাই 

ভাইতক দভার সাতর চারটার দট্রি ধ্তর রওিা হতত হতব। তা িা হতল 

ঠিক সর্ময়র্মত পরীিার দকন্দ্রস্থতল হাপ্রজর হতত পারতব িা। 

দসইকারতণ, ভাইতক দভার সাতর প্রতিতট িাোদ বাপ্র়ি দথতক দবর 

হতত হতয়প্রছল। তখিও প্রঝরপ্রঝর কতর বৃপ্রষ্ট প়িপ্রছল। র্মা দাদাতদর 

অসুপ্রবধ্ার সৃপ্রষ্ট িা কতর শুধু্ আর্মাতকই বতল ভাই দবপ্র়িতয় দেল 

পরীিা প্রদতত। দকিিা বাপ্র়ির সবাই ঘুর্মপ্রেল।  ভাইতক অতিকটা 

রাস্তা দেঁতট দ তত হতব। আর্মাতদর বাপ্র়ি দথতক পাতয় দেঁতট 

দরলতষ্টশি দ তত প্রায় পতিতরা দথতক কুপ্র়ি প্রর্মপ্রিট সর্ময় লাতে। 

অততভাতর দকািও ভযািপ্ররোও পাওয়া  াতব িা। দসইপ্রদিই ভাই 

ইন্টারপ্রভউ প্রদতয় বাপ্র়ি প্রেতরপ্রছল সন্ধযা ছয়টা িাোদ। চুপচাপ রু্মখ 

হাত পা ধু্তয় জলখাবার দখতয় প্রবোর্ম প্রিপ্রেল। ভাইতক দসই প্রদি 

প্রকছুটা অস্বাভাপ্রবক দদখাপ্রেল। দসইপ্রদি ও আর প্রকছুই বতল প্রি। 

ততব সর্মস্ত ঘটিা বতলপ্রছল প্রকছুপ্রদি পর।  

প্রক ঘটিা ঘতটপ্রছল। তার আতে বতল রাপ্রখ, আর্মাতদর দরল দষ্টশতির 

িার্ম দোচরি। দরল দষ্টশতি দ তত রাস্তার র্মতধ্য ব়ি ব়ি দুটি খুব 

পুরতিা বটোছ পতর। ঠিক ঐদুতটা োতছর প্রিচ প্রদতয়ই সবাইতক 

দ তত হয়। এখতিা ঐদুতটা বটোছ দদখতত পাওয়া  াতব।  ভাইএর 

বণমিা অিু ায়ী,  খি দস রাস্তা প্রদতয় দরল দষ্টশতি  াবার জিয 

হাাঁ টতছ, তখি দুতটা বটোতছর র্মাঝখাতির জায়োয় আতে আতে 

একটি র্মপ্রহলাতক দ তত দদতখপ্রছল।  াইতহাক, ভাইতয়র র্মতি একটু 

হতলও সাহস  ুপ্রেতয়প্রছল দ , পতথ দস আর একা িয়। আরও 

একজি সহ াত্রী, দ  দরল দষ্টশতির প্রদতক  াতে। তখি আবহাওয়া 

খুব খারাপ প্রছল। বষমার দভার, বযাতঙর ডাক, প্রঝাঁ প্রঝাঁ  দপাকার ডাক 

অিবরত দশািা  াতে। একটু ঠাডা ঠাডা পপ্ররতবশ। প্রকছুিি 

একর্মতি  াওয়ার পর ভাই আবছা আতলায় লিয করতলা, সহ াত্রী 

র্মপ্রহলা। দস দকার্মর দুলাতত দুলাতত দজাতর দজাতর হাাঁ টতছ। প্রকছুিি 

পতর আবারও অদু্ভত প্রজপ্রিষ লিয করতলা দ , ঐ র্মপ্রহলাটি আর 

সার্মতি দিই, ঠিক ভাইতয়র প্রপছতি প্রপছতি কতয়ক হাত অন্তর 

দজাতর দজাতর হাাঁ টতছ। প্রকছুিি পর আবার লিয করতলা, ঠিক 

রু্মতখর সার্মতি কতয়ক হাত দূতর একই েপ্রততত একই রকর্ম ভাতব 

দস চলতছ। বযাপারটা ভাইতয়র ঠিক ভাতলা দঠকল িা। দকাি প্রকছু 

দতা একটা ঘটতছ। ভাই বলল, আর্মার সারা োতয়র দলার্ম কাাঁ টা প্রদতয় 

উতঠতছ। ঠিক প্রকছুিি এই রকর্ম একবার আতে একবার প্রপতছ করার 

পতর র্মপ্রহলাটিতক আর দদখতত পাওয়া দেল িা। ভাই খুব তা়িাতাপ্র়ি 

পা চাপ্রলতয় দষ্টশতি দপৌাঁতছ দেল আর লিয করতলা তখি কতয়কটা 

দলাকও দষ্টশতি এতস দেতছ দট্রি ধ্রার জিয। র্মতি সাহস দপল। ভয় 

প্রকছুটা হতলও একটু কর্মতলা। আর্মার ভাইতয়র র্মতি একটাই বক্তবয 

প্রছল দ , এতিি ধ্তর  া  া ঘটতলা তা র্মতির ভুল িা প্রদবাস্বপ্ন। 

দষ্টশি  াওয়ার পতথ প্রকন্তু দকািপ্রদি দকাি দলাকজি প্রকছু দদখতত 

পায় প্রি আর্মার ভাইও ঐরকর্ম দভারতবলায় প্রকছু দদতখ প্রি। 

 

এবার বশল আমার মমেদার কাতি মিানা কথা - 

 
উাঃ প্রক ভয়ঙ্কর। চািুস দর্মজদার দচাতখর সার্মতি দদখা। আপ্রর্ম তখি 

খুব দছাট। ক্ল্াস টু-দয় পপ্র়ি।  আর্মার বাবা দরতল চাকপ্রর করততি। 

প্রায়শই বাবা রাত কতর দেঁতট বাপ্র়ি প্রেরততি। দর্মদতর্ম আর্মাতদর 
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পুরতিা পপপ্রত্রক বসতবাপ্র়ি। রাত কতর বাপ্র়ি প্রেরতলও প্রকছু িা প্রকছু 

হাতত কতর সতে প্রিতয় দেতর। দ র্মি পদপ্রিক বাজার, রু্মখতরাচক 

খাবার ইতযাপ্রদ ইতযাপ্রদ। একপ্রদি হল প্রক, বাবা দর্মদর্ম বসত বাপ্র়ি 

দথতক দট্রতি কতর একটি জাপ্রসম েরু প্রকতি গ্রাতর্মর বাপ্র়িতত প্রিতয় 

আতসি। দসইপ্রদি বাবার বাপ্র়ি প্রেরতত অতিকটাই রাত হতয়প্রছল। 

রাত তখি প্রায় ২দটা প্রক ২.৫০ হতব। েরুটি দীঘমসর্ময় ধ্তর অভুক্ত 

প্রছল। েরুতক খাবার দদওয়ার র্মত আর্মাতদর ঘতর খ়িকুতটা একদর্ম 

প্রছল িা বলতলই চতল। বাবা, একটু দূতর র্মার্মার বাপ্র়ির খত়ির োদা 

দথতক দর্মজদাতক খ়ি আিতত দ তত বতলপ্রছল। আর্মার দর্মজদা 

আোতো়িা একটু ডাকাবুতকা স্বভাতবর। দহি কাজ দিই দ  দস পাতর 

িা। র্মার্মার বাপ্র়িতত  াওয়ার পতথ এই দর্মজদার সতে দ  প্রক ভয়ঙ্কর 

ঘটিা ঘতটপ্রছল দসটাই আজ বলতবা।  

 

অতরাতত সবাই ঘুতর্মাতে বতল কাউতক িা ডাকাডাপ্রক কতর একাই 

একটা দকতরাপ্রসতির লম্ফ প্রিতয় র্মার্মার বাপ্র়ির দোয়াল ঘতরর প্রদতক 

রওিা প্রদতয়প্রছল। দোয়ালঘরটা প্রছল র্মার্মার বাপ্র়ি দথতক দবশ 

খাপ্রিকটা দূতর। প্রিজম ি জায়োতত। গ্রাতর্মর বাপ্র়িতত দোয়াল ঘর, 

বাথরুর্ম একটু দূতর দূতর হয়। দ খাতি র্মার্মার দোয়াল ঘর প্রছল 

দসখাতি প্রদতির দবলাততও আর্মাতদর শহুতর র্মািুষতদর দ তত একটু 

হতলও ভয় ভয় লােতব। প্রবষাক্ত সাপ থাকাটাও আশ্চ মর প্রকছু িয়। 

দর্মজদা  খি দোয়াল ঘতরর কাছাকাপ্রছ দেল তখি লিয করতলা 

খত়ির োদা দবতয় প্রক দ ি একটা সাতপর র্মত দবতয় প্রিতচর প্রদতক 

দিতর্ম চতল দেল। দসটি প্রক দেল, দকাথায় দেল দদখার জিয প্রিচু 

হতয় লম্ফ প্রদতয় দদখতত লােতলা, প্রকন্তু প্রকছুই দদখতত দপল িা। 

চতল দেতছ হয়ততা । এই দভতব  খি আবার খত়ির োদার প্রদতক 

 াবার জিয দ ই দসাজা হতয় দাাঁ ়িাতলা, দদখল দর্মজদার সার্মতি 

ভয়ঙ্কর রূ্মপ্রতম তত দাপ্র়িতয় আতছ এক র্মপ্রহলা। দর্মজদার বণমিা অিু ায়ী 

 … র্মপ্রহলাটির লম্বা লম্বা প্রবশাল ঘি রুি চুল দকার্মর দথতক দিতর্ম 

পাতয়র হাাঁ টু প মন্ত চতল দেতছ। প্রকছুটা লম্বা রুি চুল রু্মতখর উপর 

এর্মি ভাতব পতরতছ দ , রু্মখটা প্রায় ঢাকা। হালকা হাওয়ায় রু্মতখর 

রুি চুলগুপ্রল উ়িতছ। দসই চুতলর োতক র্মাতঝ র্মাতঝ ব়ি ব়ি দোল 

লাল চিু দুতটা দদখা  াতে। আর্মার দর্মজদার টিটতি জ্ঞাি। দদখতছ 

োতয়র চার্ম়িাগুপ্রল প্রকরকর্ম োটাোটা রকতর্মর। দর্মজদার প্রদতক 

দসাজা ঐ রুি চুতলর োক প্রদতয় তাপ্রকতয় আতছ। দর্মজদা একদর্ম 

ভয় পায়প্রি। ততব র্মতি সাহস  ুপ্রেতয়প্রছল দ ,  প্রদ র্মরতত হয় ততব 

প্রকছু দহস্ততিস্ত কতর র্মরতবা। র্মতি প্রচড ভয় ও বুতক উোর্ম সাহস 

প্রিতয় দাদাও দচাতখ দচাখ দরতখ দাাঁ প্র়িতয় রইল। দর্মজদা একহাতত 

লম্ফ ও আতরক হাত ঘুপ্রসর র্মত রু্মপ্রষ্ট পাপ্রকতয় সার্মতির প্রদতক এক-

পা এক-পা কতর এতোতত থাকতলা। দর্মজদা আশ্চ ম রকর্ম ভাতব 

লিয করতলা দ ,  খি এক-পা এক-পা কতর এতোতে তখি ঐ 

র্মপ্রহলাও এক-পা এক-পা কতর প্রপপ্রছতয়  াতে। তারপর আতস্ত আতস্ত 

দোয়াল ঘতরর এক দকািাতত সতর প্রেতয় আ়িাল হতয় প্রর্মপ্রলতয় দেল। 

দর্মজদা তখি তা়িাতাপ্র়ি এপ্রদক ওপ্রদক খুাঁতজ আর প্রকছু দদখতত 

দপল িা। দর্মজদা  থারীপ্রত খত়ির োদা দথতক খ়ি প্রিতয় বাপ্র়ি প্রেতর 

এতসপ্রছল। অতিকপ্রদি পতর  খি দর্মজদা আর্মাতদর সবার কাতছ ঐ 

ঘটিার বণমিা কতর, তখি অতিতক প্রবতশষ কতর প্রবীণ বয়স্করা বতল 

উপ্রি র্মা র্মিসা। ওিাতদর দকাথায়, ওখাতি আর্মার র্মার্মাতদর 

র্মিসাতলা প্রছল। েভীর রাতত উপ্রি িাপ্রক ঘুতর দব়িাি। দর্মজদা ঐসব 

কথা উপ্র়িতয় র্মতির্মতি প্রিতজতক একটাই প্রশ্ন করতলা,  া চািুস 

প্রিতজর দচাতখ দদতখপ্রছ, তা দতা সপ্রতয। একদর্ম দচাতখর ভুল িয়। 

ততব উপ্রি দ  আসতল দক প্রছতলি, আর্মাতকই বা ভয় দদখাতলি 

দকি; এখতিা প মন্ত দর্মজদা ভাবতত পারতছ িা। ততব এই ঘটিার 

অতিকপ্রদি পর প্রকৃপ্রতর ডাতক সারা দদওয়ার জিয আর্মার 

র্মাসতুততা দবাি রাততর দবলায় দোয়ালঘতরর পাতশ ঠিক দসই 

জায়োয় প্রেতয়প্রছল। দস তখি খুব দছাট প্রছল। দস তার দাদুতক সতে 

কতর প্রিতয় প্রেতয়প্রছল। দাদুতক এক জায়োয় দার কপ্ররতয় একটু 

আ়িাতল প্রছল। দসও ঠিক ঐরকর্ম দৃশয দদতখপ্রছল এবং ভীষণ ভয় 

দপতয় দদৌত়ি এতস দাদুতক জাপতট ধ্তর প্রচৎকার কতর দেঁতদ উতঠ 

দাদুতক বতলপ্রছল ওখাতি দ ওিা দাদু, ওখাতি ভয়ঙ্কর দদখতত প্রক 

একটা দ ি আতছ, দোলতোল লাল দচাখ, র্মাথা ভপ্রতম  রু্মখ ঢাকা লম্বা 

লম্বা চুল, দতার্মাতক দর্মতর দেলতব। দসই প্রচৎকাতর পা়িার সবাই 

প্রায় দজতে উতঠপ্রছল।  

 

আমার মাতয়র মদখা - 

আতেই বতলপ্রছ আর্মার বাবা দরতল চাকপ্রর করততি। আর্মরা খুব দছাট। 

আর আর্মরা থাকতার্ম দোচরি খাকুরদহহাট সংলগ্ন গ্রাতর্ম। আর্মাতদর 

বাপ্র়িটা প্রছল বাাঁ শবি সংলগ্ন। আর তখি এত ইতলপ্রিক আতলা প্রছল 

িা। রাস্তা ঘাটও র্মাটির প্রছল। প্ররোভযািও অত দভারতবলায় পাওয়া 

দ ত িা। অতএব, দেঁতটতেঁতটই দষ্টশতি দ তত হত। আর বাবার 

তখি দপাপ্রস্টং প্রছল পিহাটিতত। তাই বাবাতক প্রায়শই সকাতলর 

প্রথর্ম দট্রি ধ্তর অপ্রেতস দ তত হত। দকিিা অপ্রেস অতিক দূতর। 

সর্ময়র্মত হাপ্রজরা প্রদতত হতব। তাই র্মা প্রয়সই খুব অন্ধকার থাকতত 

উতঠ স্নাি কতর বাবাতক রান্না কতর প্রদত, প্রক শীতকাল, প্রক বষমাকাল, 

প্রক েরর্মকাল প্রপ্রতপ্রদিই এইরকর্ম পপ্ররপ্রস্তপ্রততত খাবাতরর প্রস্তুপ্রত 
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করতত হত। র্মা প্রপ্রতপ্রদিই এইসব রান্নাবান্নার আতয়াজি করততা 

প্রকন্তু, দকািপ্রদি প্রকছু হয়প্রি। প্রকন্তু একপ্রদি, র্মা কয়লার আাঁচ প্রদতত 

 াতব, কয়লার আাঁচ প্রদতত প্রেতয় র্মা প্রকছু একটা দদতখ ভীষণ ভয় 

দপতয়প্রছল। অন্ধকার, রান্নাঘতর টির্মটির্ম কতর লম্ফ জ্বলতছ। আর এক 

দকািায় টির্মটির্ম কতর হযাপ্ররতকি জ্বলতছ। আর্মার র্মা  া দদতখপ্রছল, 

র্মা প্রিতজর দচাখতক এখতিা প্রবশ্বাস করতত পারতছ িা। টকটতক লাল 

দোলতোল দচাখ র্মাতয়র প্রদতক ক্রর্মশ আতস্ত আতস্ত এপ্রেতয় আসতছ। 

র্মা ভতয় একটু পাশ হতয় সতর দ ততই দচাখটি র্মাতয়র পাশ প্রদতয় 

দসাজা চতল দেল। র্মা তবুও একটুও ভয় িা দপতয়, সাহস বুতক প্রিতয় 

দকাি প্রদতক িা তাপ্রকতয় বতস আাঁচ ধ্রাপ্রেল। হঠাৎ র্মা  খি র্মাথা 

তুলল দদখলও দাউদাউ কতর আগুি জ্বলতছ আর জ্বলন্ত আগুতির 

র্মতধ্য দাপ্র়িতয় আতছ একটি দলাক। তার একটি হাত পাতশ থাকা 

িারতকল োছ ছুাঁ তয় আতছ, আর দসাজাসুপ্রজ র্মাতয়র প্রদতক তাপ্রকতয় 

আতছ ভয়াল ভয়ঙ্কর দৃপ্রষ্ট প্রিতয়। দসই দদতখ র্মা ভীষণ ভয় দপতয়প্রছল 

ও রুদ্ধশ্বাতস দদৌত়ি ঘতর ঢুতক বাবাতক বলল দ  আাঁচটি ঘতর এতি 

িা প্রদতল আজ আর আপ্রর্ম রান্না করতত পারতবা িা। দসইপ্রদি দথতক 

আর্মরা  তপ্রদি প মন্ত স্বাবলম্বী িা হতত দপতরপ্রছ ততপ্রদি প মন্ত বাবা 

আাঁচ জ্বাপ্রলতয় ঘতর তুতল এতি প্রদতল ততবই রান্না হত। ততব প্রকছুপ্রদি 

পতর বাবা র্মাতয়র রু্মতখ সর্মস্ত ঘটিা জািতত দপতরপ্রছল। ততব আর্মার 

বাবাও খুব সাহসী প্রছল, অতটা গুরুত্ব দদয়প্রি।  

 
 

মাতয়র ম াতখ আরও একটি ঘটনা –  

আর্মার সু্কল জীবি তখিও শুরু হয় প্রি। প্রায়শই বাবার িাইট প্রডউটি 

থাকততা, তাই রাতত্র বাবা বাপ্র়ি থাকততা িা। আর্মরা দছাটতছাট প্রতি 

ভাই ও আপ্রর্ম, এই চার ভাইতবািতদর প্রিতয় র্মা একাই থাকততা। 

একপ্রদি রাতত্র আর্মার খুব দপটবযথা হয়। রাত তখি অতিক। দদ়িটা 

প্রক দুতটা হতব আর্মার ঠিক র্মতি দিই। র্মা তখি দাদাতদর জাপ্রেতয় 

প্রদতয় হযাপ্ররতকি জ্বাপ্রলতয় আর্মাতক পটি করাতত প্রিতয়  ায় বাপ্র়ির 

প্রপছতি একটা জায়োয়। আপ্রর্ম খুবই দছাট বতল আর্মার বাবা দুতটা ইট 

দপতত পটির একটা বযবস্থা কতর প্রদতয়প্রছল। দসখাি দথতক চারপাাঁ চ 

হাত দূতর একটা দতাঁ তুল োছ প্রছল। আপ্রর্ম দতা র্মা’দয়র একটা হাত 

ধ্তর পটিতত বতস আপ্রছ এবং পপ্ররষ্কার দদখতত পাপ্রে দ  আর্মার 

প্রপছতির দতাঁ তুলোছটা খুব দুলতছ। র্মা’দক বললার্ম, ঝ়ি উতঠতছ র্মা? 

র্মা দবশ দজার েলায় বলল, হযাাঁ , তা়িাতাপ্র়ি পটি কর। র্মা’দতা বুঝতত 

পারতলা, প্রক ঘটতছ। আপ্রর্ম বললার্ম, প্রচড দপট বযাথা করতছ দ , 

এর্মি সর্ময় র্মা তা়িাতাপ্র়ি কতর হযাপ্ররতকতির দলাহার হাতলটি 

ধ্প্র়িতয় প্রদতয় বলল, শক্ত কতর ধ্তর রাখ, ছা়িপ্রব িা, এই বতল র্মা 

আর্মার হাতটি আরও দজাতর দচতপ ধ্রতলা। তারপর একসর্ময় পটি 

দশষ হতয় দেতল, পপ্ররষ্কার হতয় ঘত়ি ঢুতক ঘুপ্রর্মতয় পরলার্ম। তার 

প্রকছুপ্রদি পত়ি র্মা  খি প্রদপ্রদর্মাতক এই ঘটিার কথা বতলপ্রছল তখি 

ওখাতি আপ্রর্ম চুপচাপ প্রদপ্রদর্মার দকাতল বতসপ্রছলার্ম ও শুিপ্রছলার্ম। র্মা 

বলপ্রছল দকাথাও দকাি ঝত়ির দশ্লষ র্মাত্র দিই, শুধু্র্মাত্র ঐ 

দতাঁ তুলোছটায় ঝ়ি হওয়ার র্মততা দুলপ্রছল। দতাঁ তুলোছটার একটা 

ডাল দুতলদুতল দিতর্ম আর্মার র্মাথা ছুাঁ তয় আবার উপতর উতঠ  াপ্রেল। 

দসটা দদতখ র্মা বুঝতত পারল দ  ঐ রকর্ম র্মাথা ছুাঁ তত ছুাঁ তত একটা 

সর্ময় আর্মার দর্মতয়তক তুতল প্রিতয়  াতব। তাই র্মা হযাপ্ররতকতির 

হাতলটি আর্মাতক শক্ত কতর ধ্রতত বতলপ্রছল এবং র্মা প্রিতজও আর্মার 

আতরকটা হাত শক্ত কতর ধ্তর দরতখপ্রছল। ততব আর্মার র্মতি একটা 

প্রশ্ন জাতে, প্রক প্রছল ঐ দতাঁ তুলোছটায়? শুধু্র্মাত্র দসই 

দতাঁ তুলোছটাততই বা ঝ়ি হতত  াতব দকি? আর আর্মাতক লিয 

কতর আর্মার র্মাথার উপর িার্মপ্রছল আর উঠপ্রছলই বা দকি? ততব র্মা 

প্রক প্রকছু দদতখপ্রছল… 

 

এবার আশস আমার বাবার কথায় - 

র্মাতয়র রু্মতখ আতের ঐ ঘটিা দশািার পর বাবা প্রিতজর অপ্রভজ্ঞতার 

কথা আর্মাতদর সবাইতক প্রবতশষকতর র্মা’দক বতলপ্রছল। বাবা র্মাতক 

বতলপ্রছল দ , আপ্রর্ম দ  সব ঘটিার সমু্মখীি হতয়প্রছ ততব দসগুপ্রল 

বপ্রল, দসগুপ্রল আরও ভয়ঙ্কর। এই বতল বাবা বলতত শুরু করতলা, 

দসই কথাই আপ্রর্ম প্রিতজর ভাষায় প্রলখলার্ম…  

 

 
আর্মার বাবা দরতলর চাকপ্রর পাওয়ার আতে প্রর্মপ্রলটাপ্ররতত চাকপ্রর 

করততা। দসখাি দথতক অবসতরর পর পুপ্রলতশর চাকপ্রর দপল। এই 

পুপ্রলতশর চাকপ্রর করার সর্ময় বাবাতক একসর্ময় কাাঁ টাঘতরর র্মতধ্য র্মরা 

রৃ্মততদহ পাহা়িা দদওয়ার দাপ্রয়ত্ব পত়িপ্রছল। দ  সব দবওয়াপ্ররশ 

রৃ্মততদহ পুপ্রলতশর কাতছ জর্মা পতর কাাঁ টাঘতর জর্মা থাতক, দসইসব 
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রৃ্মততদহ। বাবা সারারাত ঐখাতি একটা প্রিপ্রদষ্ট জায়োয় বতস পাহারা 

দদওয়ার কাতজ প্রছল, ঐ অবস্থায় সারারাত পাহা়িা দদওয়ার পর 

দভাতরর প্রদতক একটু তন্দ্রাছন্ন হতয় পতরপ্রছল। বাবা হঠাৎ অিুভব 

করতলা দ , বাবাতক দক দ ি সতজাতর একটা লাপ্রথ র্মারল। বাবা 

তা়িাতাপ্র়ি ধ্রপকর কতর উতঠ প্রিতজতক স্বাভাপ্রবক কতর প্রিল এবং 

তখি দদখল দজলার সাতহব আসতছি এবং বাবাতক প্রশ্ন করতছি 

“প্রক হতে, ঘুতর্মাতেি িাপ্রক? এটা প্রডউটি হতে”। বাবা তা়িাতাপ্র়ি 

দচাখ ডলতত ডলতত দসাজা হতয় দাপ্র়িতয় বলল, িা িা ঘুর্মপ্রে 

দকাথায়, দচাতখ প্রকছু একটা পত়িতছ, এইততা দজতেই আপ্রছ। 

প্রকছুিি পতর দজলার সাতহব চতল  াওয়ার পর, একটা প্রশ্ন বাবার 

র্মাথায় খাপ্রল ঘুরপাক খাপ্রেল। দজলার সাতহব আসার ঠিক আতের 

রু্মহূততম  সতজাতর লাপ্রথটা র্মারল দক? দকই বা তাাঁ তক জাপ্রেতয় প্রদল। 

বাবার প্রচড সাহস, র্মতির্মতি একটুততা ভয় হয় তুবুও ভাবল হয়ততা 

ভাতলা ভূতটুত হতব বা ঐরকর্ম প্রকছু। দসখাতি দতা বাবা ছা়িা আর 

দকাি প্রিতীয় বযাপ্রক্ত প্রছল িা। সঠিক সর্ময় বাবাতক  প্রদ ঐ লাপ্রথটা িা 

র্মারততা, বাবার চাকপ্ররটাই হয়ততা চতল দ তত পারততা।  

 

 
বাবার আতরকটি ঘটিার কথা বপ্রল। বাবা দরতল চাকপ্রর করততা। 

দরতলর চাকপ্ররর সর্ময়, প্রডউটি পতরপ্রছল আসাতর্মর দেৌহাটিতত। 

দরললাইতির ধ্াতর কাস্টর্মস পাহারা দদওয়ার কাজ পতরপ্রছল। রাতত 

 খি বাবা প্রডউটি করপ্রছল, বাবা দদখল লাইতি দট্রি আসতছ। বাবা 

তখি পাতশর দছাট দলাহার বযাপ্ররতকড লাোতিা জায়োতত দা়িাতত 

আতস। দট্রি  াতায়াত করতল দরাজই একইরকর্ম ভাতব দা়িাতত 

হয়। প্রকন্তু দসইপ্রদিও েভীর রাতত  থারীপ্রত লাইতির উপর প্রদতয় 

দট্রি আসপ্রছল। দরাজকার র্মততা দ ই িা বযাপ্ররতকতড দাাঁ ়িাতত  াতব, 

অর্মপ্রি দসাজা পাহাত়ির খাতদ পত়ি  ায় এবং অজ্ঞাি হতয়  ায়। 

কতিি দ  বাবা ওইখাতি অজ্ঞাি হতয় পত়ি প্রছল দখয়াল দিই। 

পত়ি একটি দচার দদখতত দপতয় উদ্ধার কতর ও বাবার হাততর 

আংটি, ঘপ্র়ি টাকা পয়সা সব প্রিতয় দিয় এবং বাবাতক পুপ্রলতশর 

দপাশাক পরা দদতখ হাসপাতাতল ভপ্রতম  কতর দদয়। বাবার বাাঁ চার আশা 

প্রায় প্রছল িা। দটপ্রলগ্রার্ম কতর আর্মার দাদুতক ও ঠাকুর্মাতক জািাতিা 

হয় দ , বাাঁ চার আশা কর্ম। ডাক্তাতররা অতিক দসবা শুশ্রূষার পর 

ভাতলা হতয়  ায় ও অপ্রেস দকায়াটম াতর প্রেতর আতস। তারপর দাদু ও 

ঠাকুর্মাতক সতে প্রিতয় এই বাপ্র়িতত প্রেতর আতস। অতিক বছর পর 

বাবা এই ভয়ঙ্কর ঘটিার কথা আর্মাতদর কাতছ বতল। ঐখাতি বাবা 

দুইপ্রদি ধ্তর িাপ্রক শুধু্ রক্তবপ্রর্ম কতরপ্রছল এবং বতলপ্রছল দ  প্রতপ্রি 

িাপ্রক দট্রতির সাচম লাইটাই কাছাকাপ্রছ দদতখপ্রছল এবং বযাপ্ররতকড 

দদতখ ততবই দসখাতি দাাঁ ়িাতত প্রেতয়প্রছতলি। প্রকন্তু দুতটার র্মতধ্য 

দকািটাই িাপ্রক দসখাতি প্রছল িা। িা প্রছল দট্রি, িা প্রছল বযাপ্ররতকড। 

ততব প্রক প্রছল ওখাতি…? 

 

 
 

িারদীয়া 

দীপঙ্কর বসু, অধ্যাপক 

ব়ি অসহয দতার্মার প্রে বৎসর এই চতল  াওয়া 

এরপর একান্তই একা একা | 

প্রিস্তরে জীবি াপতি কুাঁ কত়ি থাকা 

প্রকপ্রঞ্চৎ ঝুাঁ তক ঝুাঁ তক চলা - 

শরততর সাতথ -হঠাৎ অেমল খুতল  াওয়া | 

এতলাতর্মতলা কাতশর দদালা, 

িরর্ম প্রশউপ্রলর রৃ্মদু ভাতলাবাসা, 

িতুি কতর বাাঁ প্রচ 

শুধু্ তুপ্রর্ম আসতব বতল | 

দসইততা আসা -প্রজাপপ্রতর খাপ্রিক উজ্জ্বল ভাসা | 

অতাঃপর প্রদি আপ্রি প্রদি খাই - 

অতপিায় িুতি শারদীয়া | 
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ওরা অসহায় 

সুজাতা, ছাত্রী  

 

ওতদর কখতিা টাকা দদওয়া উপ্রচত িা, 

 খি ওরা দুতটা টাকার জিয হাত বা়িায় আর্মাতদর প্রদতক 

সর্মস্ত  শরীর জুত়ি  দিাংরা, কাপ্রল র্মাখা ো 

আর প্রিতচ একটা আধ্ দছাঁ ়িা, আধ্ র্ময়লা পযান্ট. 

কখতিা থাতক, কতখাতিা বা দসটাও দজাতটিা, একটা কাপত়ির 

টুকতরা শুধু্... 

কষ্ট হয়, ভীষি কষ্ট, ওতদর দচাখ দদখতল... 

তবু বলতবা ওতদর টাকা দদওয়া উপ্রচত িা...... 

ও টাকা দতা ওরা পায়িা, 

আর  প্রদও বা পায় তবুও প্রক তাতত ওরা খাবার দকতি ? 

িা 

ওরা দকতি অিয প্রকছু । 

দেন্ড্রাইট বা ওই ধ্রতিরই দিশার দকাতিা প্রজপ্রিস 

প্রক পায় তাতত ? 

িাপ্রক এভাতবই ওতদর প্রখতদ দর্মটায় 

সপ্রতয প্রক প্রখতদ দর্মতট ওতদর ? 

প্রকভাতব কাটায় ওরা প্রদি ? 

ওতদর প্রক দকউ আতছ, দকউ প্রক ভাতব ওতদর কথা ? 

জাপ্রিিা আপ্রর্ম, সপ্রতয--ই প্রকছু জাপ্রিিা... 

আর এই দভতবই হয়ততা পয়সা তুতল প্রদ... 

 প্রদও জাপ্রি এটা উপ্রচত িা...... 

 

শতন কাহন 

সুজাতা, ছাত্রী  

 

# শীততর কলকাতা। রাত তখি 2দটা। র্মাতঝ র্মতধ্য একটা দুতটা 

োপ্র়ির আিাতোিা তখিও আতছ। প্রতপ্রন্ন বাপ্রলতশ র্মাথা দরতখও 

রাখতত পারতছিা। দুর দথতক দভতস আসা অপ্ররপ্রজৎ প্রসং এর একটার 

পর একটা োি- 'দলা র্মাি প্রলয়া হার্মতি, হযা পযায়ার দিপ্রহ তুর্মতকা', 

'র্মযায় প্রেরপ্রভ তুর্মতকা চাহুো' প্রকংবা 'দবহাে  প্রদ িা হয় 

রাজী'.....খাপ্রল েলায় প্রক অদু্ভত আওয়াজ । দক এ? 

বারবার বাপ্রলতশ র্মাথা দরতখও দদৌত়ি  াতে বযালকপ্রির বাইতর,  প্রদ 

একবার দদখতত পায়...িাহ দসটা আর হয়প্রি । 

সকাতল ঘুর্ম ভাঙার পরও োতির লাইিগুতলা কাতির কাতছ দবতজই 

চতলতছ। এক অতদখা ভাতলালাো আতষ্টপৃতে জপ্র়িতয় দেতলতছ 

ওতক। 

# এপ্রদতক dog hostel এর িার্মীদার্মী প্রবতদপ্রশ কুকুর আর রাস্তার 

কুকুরগুতলার প্রর্মপ্রলত আওয়াতজ  খি দভার দথতক আতশপাতশর 

র্মািুষজি বীতেদ্ধ, ঠিক তখিই রাস্তার কাতলা কুকুরটার দঘউতঘউ 

আওয়াতজ প্রিতজর AC room দথতক দবপ্ররতয় আসা Saint 

bernard এর পাল্টা উির 'দঘউতঘউ '..... আজ দ  ওতক চতল 

দ তত হতব,আবার কখিও দদখা হতব িাপ্রক ওরা জতিিা। তাই 

বনু্ধতক প্রবদায় জািাততই দভার দথতক এত হাাঁ কডাক।প্রক অদু্ভত 

তাইিা? এই বনু্ধতত্বর বুপ্রঝ েরীব-বত়িাতলাক হয়িা। 

# অহিার সাতথ দশ বছতরর একটা প্রর্মপ্রষ্ট সম্পকম  থাকা সতিও, 

িয়ডার এক িার্মী অপ্রেতস কর্মমরত অঘময, আজও ভুলতত পারতছিা 

তার প্রথর্ম দপ্রপ্রর্মকা প্রতয়াসা দক, কতয়ক বছর আতেই  ার পদবী দদ 

দথতক দাস হতয়তছ। প্রিতজর অপ্রস্থর হওয়া র্মিতক শান্ত করতত অঘময 

আজ তাই দোিটা কতরই দেতল। কতয়কবার প্ররং বাজবার পর 

এপাতরর আওয়াজ - আপ্রর্ম বলপ্রছ, অঘময ....দুজতির দীঘম কথাবাতম ার 

পর এক অদু্ভত ভাতলালাোয় অঘময দোিটা রাতখ। এত বছর পর 

আজ ও ভীষণ খুপ্রশ। Pending থাকা সব কাজ এবার ওতক 

তা়িাতাপ্র়ি   complete করতত হতব। 
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শভসা 

প্রিতাই কুর্মার সরকার, কর্মী 
 

 

র্মতঞ্চ আর্মার অপ্রভিয় দশষ, খুতল প্রদতয় দর্মার ছদ্মতবশ 

পালাই দছত়ি এই স্বতপ্নর দদশ,  প্রদ প্রডপ্রঙর হপ্রদশ পাই -- 

দুপ্রদি চার প্রদি স্থাবর ঘতর, বাজতব সািাই িাপ্রক সুতর 

কাতলর টাতি র্মায়ার দঘাতর, দকউ থাতক িা বলপ্রছ তাই । 

 

দ তত হতব অতিক দূর, আতে ঢুপ্রক রু্মলাধ্ার পুর, 

স্বাপ্রধ্োি আর র্মপ্রিপুর, হৃদয় েত়ি দজারতস ধ্াই -- 

কন্ঠ তলা দপৌতছ প্রেতয়, প্রদবযখালীর উপর প্রদতয়, 

প্রবতবক ডাোর প্রভতর প্রদতয়, দদতশর র্মািুষ দদতশ  াই । 

 

খাপ্রল হাতত আসপ্রল তখি, সবই দেতল  াপ্রবই  খি, 

কযাতিা প্রর্মছা পুটপ্রলর সাধ্ি, খপ্রসতল র্মতি বযাথা পাই -- 

রপ্রব-শশী অর্মর রতব, তারকার দল তারাও সতব 

আপ্রর্ম দকবল িা রপ্রহব, জাল গুটাও দর, বপ্রল তাই । 

 

খাওতর র্মি সপ্রি-েল, বায়,ু র্মধু্, অন্ন-জল, 

আর্মার দবাতল কযাি দকালাহল, প্রিতজর বলতত প্রকছু িাই -- 

সবই র্মাতয়র বুতকর সুধ্া, পুরায় দপতটর-র্মতির িুধ্া 

িদী-পাপ্রখ েুল-দজািাপ্রক, কুহু কুজি শুিতত পাই । 

 

প্রিার্মীটা প্রদসতর তুতল,  া হতয়তছ সুতদ রূ্মতল, 

প্রর্মপ্রলতয় দদপ্রখস পুটপ্রল খুতল, কত টাকার করপ্রল সদাই -- 

জর্মার দথতক খরচ দবপ্রশ, করপ্রল প্রকতর খাটাতয় দপপ্রশ 

বাপ্রণতজযর েল দদপ্রশ-প্রবতদপ্রশ, বুপ্রঝিাততা দকাতিা ছাই । 

 

প্রথর্ম  খি আসপ্রল ভতব, প্ররটািম  টিপ্রকট দকতটই ততব, 

শর্মি হাতত আসতব  তব, বন্ধ হতব প্রহংসা ব়িাই -- 

িাই দদবতা বাাঁ চায় দতাতর, জাতিাতর র্মি গুরু ধ্তর, 

পাপ্র়ি প্রদপ্রব কযার্মি কতর,  দভাতের আশা সতর িাই। 

 

তপ্রপল কতর ভাঙা দলাটা, েুতলর র্মত র্মিটা দোটা, 

ভাঙতবতর হাট, দদাকাি দোটা, দবলা দ  দতার আর দবপ্রশ িাই -- 

প্রিতাইতর তুই প্রভসা দপতল, প্রবষয় আশয় স্বজি দেতল, 

এক পলতক  াপ্রব চতল, দসই কথা প্রক র্মতি িাই । 

 

 

 

 

নমস্কাতরর মাহাত্ম 

রাধ্ািাথ রাউত, কর্মী 
 

 

এক গ্রাতর্ম একটি দছাট পপ্ররবাতর স্বার্মী-স্ত্রী বসবাস করততি। তাাঁ তদর 

দকাি বাচ্চা কাচ্চা প্রছল িা। তাতদর র্মতি খুব দুাঃখ প্রছল । স্বার্মী-স্ত্রী 

দুজতিই ভপ্রক্ত সহকাতর প্রশতবর উপাসিা করততি। প্রশব তাাঁ তদর 

উপাসিায় সন্তুষ্ট হতয় তাতদর একটি পুত্র সন্তাতির বর দদি এবং 

বতলপ্রছতলি দ  তাাঁ তদর সন্তাতির আয়ূ র্মাত্র ১৬ বছর। এই শুতি তাাঁ রা 

হতাশা হতয় পত়িি। প্রকন্তু তাাঁ তদর দছাট প্রশশুটিতক প্রশপ্রখতয় প্রছতলি 

সবাই দক ভপ্রক্ত সহকাতর ির্মস্কার করতত। দছাট প্রশশুটি আতস্ত 

আতস্ত ব়ি হল এবং  খি তার বয়স ১৬ বছর তখি হঠাত একপ্রদি 

দদবপ্রষম িারাতদর র্মতম যতলাতক আের্মি। দছতলটি তাতক দদতখ ির্মস্কার 

জািাতলি। 

দদবপ্রষম িারদ ভপ্রক্ত ও ির্মস্কার সাদতর গ্রহণ কপ্ররতলি। দছতলটির 

প্রপতা-র্মাতা খুবই এবং খুপ্রশ হতলি। িারদ দছতলটির বাবা ও র্মাতয়র 

কাতছ প্রেতয় প্রজতজ্ঞস করতলি, "দকি এর্মি হতলা?" দছতলটির বাবা-

র্মা বতলপ্রছতলি - দ  প্রশব আর্মাতদর একটি দছতল প্রদতয়তছি প্রকন্তু 

আয়ু র্মাত্র ১৬ বছর। ১৬ বছর পর দছতলটি র্মারা  াতবি। দদবপ্রষম িারদ 

স্বতেম দেতলি। 

প্রতপ্রি প্রথতর্ম প্রশতবর কাতছ দেতলি এবং বলতলি, প্রভু, আপপ্রি 

আর্মার সাতথ র্মতম যতলাতক  াতবি। প্রশব বলতলি - হযাাঁ   াব । তারপর 

প্রবষু্ণর কাতছ এতস বতলি- 

আপপ্রি আর্মার সাতথ র্মতম যতলাতক  াতবি? 

প্রবষু্ণ বলতলি - হযাাঁ । 

তারপর দদবপ্রষম িহ্মার কাতছ প্রেতয় বলতলি  

প্রভু, আপপ্রি আর্মার সাতথ র্মতম যতলাতক  াতবি? িহ্মা বলতলি - 

হযাাঁ । 

অবতশতষ দদবপ্রষম িারদ  র্মরাতজর কাতছ এতস বলতলি  

প্রভু, আপপ্রি আর্মার সাতথ র্মতম যতলাতক  াতবি?  র্মরাজ  বলতলি - 

হযাাঁ । 

পরপ্রদি দদবপ্রষম িারদ সহ িহ্মা, প্রবষু্ণ, র্মতহশ্বর ও  র্মরাজ ছদ্মতবতশ 

র্মতম যতলাতক আতসি । 
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দছতলটি সবাইতক ির্মস্কার জািাতলি। 

প্রশব প্রথতর্ম আশীবমাদ কতর বলতলি - ভবত  দীঘমজীৱী দহাক। 

প্রবষু্ণ আশীবমাদ কতর বতলি - ভবত দীঘমজীৱী দহাক। 

িহ্মাও বলতলি - ভবত দীঘমজীৱী দহাক। 

অবতশতষ দছতলটি  র্মরাজতক ির্মস্কার জািাতলি -প্রতপ্রিও বলতলি 

- ভবত দীঘমজীৱী দহাক । 

সব শুতি দদবপ্রষম িারদ সবাইতক বলতলি আপিারাততা সবাই 

দীঘমায়ু কার্মিা করতলি, প্রকন্তু ভেবাি প্রশব দছতলটিতক দতা র্মাত্র ১৬ 

বছর আয় ুপ্রদাি  কতরপ্রদতয়তছি । 

তাহতল সবাইতক প্রজতিযসা করতলি দছতলটি এখি আর কতপ্রদি 

বাাঁ চতব ? 

সবাই প্রবপতদ পত়িতছি - তাহতল প্রক হতল হতব?  

প্রশব বলতলি -  র্মরাজ এই পরর্মায়ু ১০৮ বছর পাপ্রজজকাতর 

প্রলতখদাও।  র্মরাজ ১৬ বছতরর পপ্ররবততম  ১০৮ বছর  পরর্মায়ু রচিা 

করতলি। দছতলর আয়ু বা়িতলা। 

প্রবষয়টি দজতি র্মা-বাবা আিতে আত্মহারা হি এবং ির্মস্কাতরর 

র্মাহাত্ম সবাইতক জািাতলি। 
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बच्चों का शिक्षा बबकास 

राधानाथ राउत, कमी  
 

प्रस्ताबना : –  

 

नीततत्रबशारद चाणक्तयाजी ने शिखा – “ज्ञान्न्तभी 
बांट्यत े नबै चौराणावप न तनयत,े दानेन न क्षयां 
जाती त्रबद्या रत्नां र्महा धनर्म|” 

सतुराां शशक्षा  रूपी सम्पवि सांसार के सब धनों से 

ऊपर हैं| अन्य धन नष्ि हो सकता है, अथवा बािँ 
सकत े है और क्षय भी होसकता है िेककन वीदया   
या शशक्षा  को  ज्ञाांती कुिुम्ब तथा भाई बांध ूबाँि नहीां 
सकत ेहैं ,इससे न चुराया  जाता है ना चोर चोरी कर 
सकता है, दान देने से भी क्षय नहीां होती| इस धन 

की सबसे बड़ी त्रबशषेता यह है की न्जतना हर्म उसपे 
खचय करेंग,े उतना ही वो बढ़ता जाता है | स्तपस्ति है 
की र्मनषु्य अपने शशक्ष्या को न्जतना वो दसूरे से 

बाँिेंग े , उतना ही उसका ज्ञान बढ़ेगा | भारतीय 

सांस्तकृतत र्में ज्ञानको ततृीया नेि बताया गया है | 
ज्ञानकी शशक्षा   एक अांग र्माि | शशक्षा ही वह साधन 

है, न्जसके द्वारा र्मनषु्यका ववकास होता है | शशक्षा-
शनू्य व्यन्क्तत तो पश ुसर्मान ही होता है इशसशिये 

कहत े है "बबद्या-बबहीनः पिःु | " इतना ही नहीां , 
शशक्षा  र्मनषु्य के शिए कल्पवकृ्ष्य के सर्मान है | 
उनके द्वारा र्मनषु्य का सवाांगीण ववकाश होता है |  

शशक्षा शब्द सांस्तकृत के 'शशक्ष ' धात ु से आया है , 
न्जसका अथय होता है ,-“शशखना या शशखाना “| 

अथायत न्जस प्रकिया द्वारा अर्धययन और 
अर्धयापन होता है, उस ेशशक्षा  कहत ेहै| बच्चे ईश्वर 
की एक अर्मलू्य रत्न है, वो बेिा हो या बेिी इसर्में 
कोई फरक नहीां है|  चेतन या अचेतन रूप से  बच्च े 

की वनै्क्ततक रुचच या , सर्मस्तयाओ , योग्यताओां 
और सार्मान्जक -र्मलू्यों को र्धयान र्में रखत े हुए 
आबश्यकता के अनसुार आजादी देकर , उसका 
ववकास करने के शिए ईश्वर ने हर्मको अर्मलू्य रत्न 

बच्चे के रूपरे्म सर्मवपयत ककए  | बच्चे की शशक्षा का 
त्रबकाश र्मनषु्य जीबन की सबसे बड़ी र्महत्पणूय 
भशूर्मका है |  

बणणन : 

बच्चे होत े है -तनष्कपि ,ईश्वर के देन,पत्रबि और 
सच्चे , र्मधुर ,आकषयक, ववनोदशीि, र्मजाककया , 
शरारती, सकुुर्मार  तथा कुम्हार की शर्मििी की 
तरहा कोर्मि न्जसके अांदर र्में ईश्वर उदीयर्मान है | 
उनके अांदर र्में ना छि है ना  कपि ,ज्ञान भी नहीां है, 

उसको अच्छा बरुा कुछभी र्मािरू्म नहीां है| ऐसे 

ज्योतत को ईश्वर ने र्मानव को दान टदया| वपता 
र्माता ने जन्र्म टदआ  िेककन कर्मय नहीां | बच्चे  बड़ े
होकर क्तया क्तया नहीां होगा -ईश्वर ने बच्चे को सांसार 
से आने से पहि ेउनका कपाि र्में शिखचकूा है   कफर 
भी बच्चों की शशक्षा के शिए आजकि वपता-र्माता 
तथा अशभभावकों बहुत ब्यस्तथ त्रबब्रत  तथा फीि 

होत ेजात ेरहत े है | हर अशभभाबको सोच ेरहत े है, 

बच्चा कब बड़ ेहोकर डॉक्तिर, इांजीतनयर, किाकार, 

बजै्ञातनक, कथाकार, अर्धयापक अटद नौकरी  करके 

रोजगार करग,े कोई कोई अपने बच्चे को किकेिर 
,अशिन्म्पक र्मडैि न्जतने बािे खखिाडी तथा 
देशकी नार्म  रोशन करने बशि सतैनको भी करने का 
सपना देख रहत ेहै | वपता या र्माता बच्चे को पढाई 
के शिए क्तया कर रहा है ? बच्चे क्तया कर रहा है ? 

बच्चे के पढाई के शिए ककतना सर्मय देत ेहै? बच्चे 
ववद्यािय जात ेहै की नहीां , होर्म वकय  घरपे करत ेहै 
की नहीां -ये सब सोचने के सर्मय भी अशभभावको के 
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पास नहीां है , बोर्डांग स्तकूि तथा पन्ब्िक स्तकूि को 
भेजकर अपने स्तिािस  बना रहा है,यहाँ  र्माता घरके 

कार्म और वपता त्रबज़नेस , नौकरी तथा पसै े

रोजगार के शिए सबुह से शार्म िगे रहे है | बच्चे को 
देखन ेके शिए र्मा ँके पास िाइर्म है या वपता के पास 

है | एक उदहारण -कोई कोई ववद्यािय र्में 
अशभभावकों बठैकों होता रहता है उसरे्म 

प्रधानाचायय बच्चे के पढाई का सर्मस्तया तथा 
टदनचयाय के बारेर्म ेजब पछूत ेहै तब र्माता बोित ेहै 
-र्मैं सारा टदन खाना बनाके घरका सब कार्म सांभाि  

रहा हँू और वपता बोित ेहै र्मैं सारा टदन बाहार रहके 

पसैा रोजगार कर रहा हँू,- ऐसे झगड़ ेचित ेरहत ेहै | 
अगर दोनों वपता र्माता  नौकरी करत ेहै तो बोर्डांग 

स्तकूि र्मैं भेजकर  तथा ट्यशुन देके अपना वपततृ्व  
र्माततृ्व का दातयत्व शिभा रहा है | इस प्रकार की 
शशक्षा आज कि चि रहा है वास्ततववक बच्च े के 

शशक्षा के शिए र्माता वपता, पररबार , पररबेश , 

ववद्यािय तथा साांगठतनक धारा की  
आवश्यकता है | 

आज भी जब र्मातगृभय र्में शशक्षा देने की बात करत े
है तो सभीको र्महाभारत र्में हुई अशभर्मन्य ुकी कथा 
याद अतत है | बताया जाता है की अशभर्मन्य ुजब 
गभय र्में थे तब र्मा ँसभुद्रा को अजुयन  द्वारा चिब्यहू 
भेदन शशक्षा बताई गई थी परन्त ुशभुद्रा परुी तरह 
न सनुकर सो गई थी,इस बजह से अशभर्मन्य ु

चिब्यहू से प्रबेश करके सातवा द्वार पार न कर 
पाए  और र्मतृ्यबुरण ककय ेथे  | यह बात हर्में 3 र्मखु्य 

चीजें शसखाती है – 1.र्मा ँका गभायवस्तथा र्में सजग 

रहना , जागतृ रहना बहुत आवश्यक है | 2. र्मा ँजो 
भी सनुती है शशश ुपर उसका बहुत गहरा प्रभाव  
पड़ता है , शशश ुको कुछ भी सीखने के शिए हर्में 
उसके 1-2 या 5 साि के होने का इांततजार नहीां करना 

है बन्ल्क सबसे ज्यादा ग्रहणशीि गभयवस्तथा र्में 
होता है | 3.  र्माता ककस प्रकार के ववचार करती है, 

कैसा चच ांतन करती है, कैस ेभाव रखती है, घर का 
वातावरण कैसा है ,इसका भी शशश ुपर बहुत गहरा 
प्रभाव पड़ता है | 

बच्चे के सार्मने पररवारों के सदस्तय कोई भी कभी 
गन्दी बात, झगड़ा , ककसीके ऊपर र्माराणस्ति के 

प्रयोग नहीां करना चाटहए | ककसीके ऊपर भी िोध 

नहीां करना चाटहए , इसका प्रभाव शशशकेु ऊपर 
पड़ता | इस बारेर्म ेएक उदहारण बताना चाहता हु -
हर्म सभी ने र्महाभारत र्में देखा की धतृरास्तर ककस 

प्रकार राजपथ के िािच के हर्मशेा कुां टठत रहता था| 
जब अांधे होने की बजह से उनके अपने छोिे भाई 
पाण्डु का राज्याशभषके ककया जाया तब धतृराष्र 
अांदर से िोध र्में भर गए थे और यही उनका िोध 

10 गनुा बढ़कर दयुोधन र्में आया और वह भी 
राजशिप्सा र्में गित सही का भेद ककए त्रबना 
आजीबन भर पाण्डबों के साथ षडयांि रचना रहा 
और अांत र्में दगुयतत का त्रबनाश हुआ | 

र्मा ँ भी अपने बच्चे को शृांखिा, आज्ञानबूतत यता, 
गरुुजनोको सम्र्मान ,ईश्वर भन्क्तत अटद शसखाना  
चाटहए | बच्चो के सार्मने धमू्रपान ,गिुखा तथा 
शराब अटद नशीि ेचीजे नहीां खाना चाटहए क्तयों की 
बच्चे शसगरेि या बीड़ी के बदि ेपेन या पेंशसि को 
र्मखु पे रखकर धूम्रपान करने का अशभनय करग े

और चगिास र्में पानी भरकर चचयसय बोि के शराब 
वपने के अशभनय कर सकत ेऔर जब बड़ ेहोजात ेहै 
तब धूम्रपान करके शराब वपके अपने वपतर्माता का 
स्तिािस टदखात े है| इसीशिए आज का बच्च े

गरुुजोनोको सम्र्मान  करत ेनहीां, पढाई दरू के बात 
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नशीि ेचीजे पीकर , धूम्रपान करके चोरी गुांडाचगरी 
अटद करत ेरहत ेहै | इसीशिए चाणक्तयाजी ने शिखा   

“अलज्जा  मातदृोषणे वपतदृोषणे मरू्णता  
कमणदोषणे दररद्रता बिं दोषणे अदाता ||” 

बच्चे बहुत सरि , र्मन बहुत कोर्मि और चांचि भी| 
अतएव बच्चेको जब पढ़ात े तब भय से दरू रखना 
चाटहए ,डरना या र्मारना  त्रबिकुि नहीां करना 
चाटहए , क्तयों की बच्चे डरगए तो -पढ़ना दरू की बात 

एक ही बात र्मानेग ेनहीां, और पढ़ा हुआ ववषय पर 
कुछ पछूगे -बच्चे को ठीक उिर आत ेही उन्होंने डर 
से भिू जाएगी और गित उिर दे देंग|े एक 

उदहारण देना चाहता हँू -ककसी ने आपको बोिा, 
इस रास्तत ेर्में जब रात र्में जाते है वही पेड़ के नीचे 
एक भतु बठैकर रोत ेहै कभी कभी पेड़ की पिे और 
डाि चगरात ेहै | ये सनुकर आप भिू जात ेहै िकेकन 

ककसी टदन आप उस रास्तत ेपर अधेँरे रात र्में  गए तो 
ठीक वही पेड़ के पास आपकी भतुवािी बात 
अबश्य ही याद आयेंगी और आप डरसे  कां पने 

िगगे | 

बच्चा ऐसे ववश्व र्में रहता है न्जसका सदैव ववस्ततार 
होता रहता है | पररवार उसका तनकितर्म स्तथान है 
जैस े जैस े वह बढ़ता है वह पररबार से बाहर 
ववद्यािय, सहपाठी ,सर्महू और पडोस  को 
अपनाता है| पररवार र्में बच्चे प्रके्ष्यण करना , अन्तः 
किया करना और दसूरे से सम्बद्ध बनाना शसखता 
है | पररबार न केबि बच्चेको टदन प्रततटदन के 

ब्यवहरो के अनकूुि बनाता है बन्ल्क कैस ेकहत ेहै 
, बठैत ेहै ,बात ेकरत ेहै और ब्यवहार करत ेहै ,अन्य 

बहुत सी बात ेभी बच्चे को शसखाता है , सांस्तकृततकी 
ववरासत ओर ज्ञान भी देता है| इस ववरासत र्म ैभाषा 
,साटहत्य , िोक कथाए ँ ,पौराखणक कथाएँ ,किा, 

सांगीत , कौशि, खेिकूद,और बहुत से अन्य बात े
शाशर्मि है | बच्चे को वपता -र्माता ढेर सारे प्यार देत े

है ऐसा ही नहीां बच्चे को अनशुासन नहीां ककया जाये 

, प्यार के साथ बच्चे को उम्र जब बढत ेजात ेहै तब 
थोडासा डरना , हात उठाना, आँख टदखाना अटद 
करना चाटहए | इसीशिए चाणक्तयाजी ने हर वपता-
र्माता के शिए यही उपदेश टदआ -   

“लालयेत ्पचं वषाणणण दि वषाणणण ताडयेत।् 
प्राप्तषे ुषोडि ेबषणेपतु्र ेशमत्रवदाचरेत॥्” 

अथायत  पाँच वषय की अवस्तथा तक पिु को िाड़ 
करना चाटहए, दस वषय की अवस्तथा तक (उसी की 
भिाई के शिए) उस ेताड़ना देना चाटहए और उसके 

सोिह वषय की अवस्तथा प्राप्त कर िेने पर उससे 

शर्मिवत ब्यवहार करना चाटहए | 

भाषा कौशि तथा शशक्षा  की ववकाश  के शिए 
शशक्षको  / शशक्षयिीयों को चार सोपान र्में 
अविोकन ककया जाए जैस े -श्रबण , बाचन ,पठन 
और शलर्न | पहि ेबच्चा शशक्षको / शशक्षयिीयों से 

भाषा तथा शशक्षा सांबचधय ववषयबस्तत ुको सनेुगे , 

उसके बाद जो सनुा उसको बोिने के शिए कोशशस 

करेंगे, कफर पढ़ेंग ेअांत र्में शिखने की कौशि अपना 
िेत े है| इसके साथ चचिपि, छवव टदखाकर, 

अशभनय और गीत के साथ बच्चेको पढाई ककआ 

जाए तो शशक्षाथी को कौतहुि और श्ृांखिागत ज्ञान  

शर्मि सकें ग|े बच्चो के शशक्षा के शिए हर शशक्षादािी 
को बच्चो की र्मानस की स्ततर अवगत होना चाटहए 
जैसे की ककस बच्चे को शसफय  भय टदखाके, ककस  
बच्चे को हाथ उठाके  और ककस बच्चेको शसफय  दांड 
दे के पढाई र्में उन्नतत कर सकें ग े और 
पाठ्यादानकी तीन स्ततरभी बोधगम्य  होना चाटहये 

यथा – 
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1. उच्चत्तर उपलब्धध शिक्षाथी:-  (HAL-

Higher Achievement Learning)- इस तरह के बच्चे 
खूब शीघ्र शशक्षक के पढाई को आसान से तथा एक 

बार बोिने पे बच्चे सर्मझ जात ेहै |  

2. मध्यमतर उपलब्धध शिक्षाथी:- (MAL-

Middle Achievement Learning)-  इस तरह के बच्चे 
खूब शीघ्र शशक्षक के पढाई को आसान से   तथा एक 

बार बोिनेप ेबच्चे नहीां सर्मझ पात ेहै | उनके शिए 
शशक्षक को दो तीन बार उदहारण तथा काययशािा 
र्मार्धयर्म से शशक्षा देने पर उन्नती हो सकता है और 
बच्चो की र्मन पे कभी कभी सांदेह रहा जाता है | 

3. दबुणलोत्तर उपलब्धध शिक्षाथी: -( PAL-Poor 

Achievement Learning)- इस तरह के बच्चे शशक्षक 

के पढाई को बार  बार बोिनेपे बच्चे त्रबिकुि नहीां  
सर्मझ पात ेहै , उस सर्मय पे शशक्षक ब्यस्तत त्रबब्रत  
होजात े है | शशक्षको की  शशक्षा सिैी ऐसा होना 
चाटहए जो शशक्षक की पठनशिैी हर तरफ से एक 

बार सर्मझने पे दबुयिोिर उपिन्ब्ध शशक्षाथी तरुांत 
पाठ को सर्मझ िगे और कटठनाई को सर्माधान कर 
सकत े | बच्चो के शशक्षा के ववकाश के शिए भारत 
की जो  कोई सवोत्कृस्ति, सवायिर्म, श्ृांखशित 
शशक्षानषु्ठान थ े उनर्म े से ओर्डशा के सत्यबादी 
वनववद्यािय अन्यतर्म जो उत्किर्मखण गोपबांध ु

दाशजी के नेततृ्व र्में 1909 अगस्तत 12 टदनाांक र्में 
प्रततष्ठा हुई थी | शशक्षा और पाठ्यिर्म को आधार 
करके वहाां  पर ववद्याथी के शिए शारीररक, 

र्मानशसक ,बौद्चधक तथा हाटदयक त्रबकाश होने के 

साथ खेि ,सांगीत,तकय  सभा,शशल्प, कृवष, जनसेबा 
, नीततशशक्षा अटद शशक्षा टदआ गया था | पांर्डत 

नीिकां ठ दास , गोदाबररश  शर्मश् , कृपाशस ांधु शर्मश् , 

पांर्डत शि ांगराज शर्मश् और आचायय हररहर जैस े

शशक्षक को िेकर पाठ्यदान हो रहाथा| 1986 र्में 
पहिेबार  भारत सरकर ने जो "नई  शशक्षानीतत "का 
प्रारूप तयैार ककआ था उनर्म े से सत्यबादी 
वनववद्यािय की प्राकशशक्षा प्रणािीको अनसुरण 

ककआ गयाथा | अब नईशशक्षा तनतत 2020 से  पाांचवी 
कक्षा तक की र्मातभृाषा या क्षिेीय भाषा शशक्षा के 

र्मार्धयर्म के रूप र्में अपनाने पर बि टदया  गया है | 
साथ र्मातभृाषा को कक्षा 8 और आगे के शशक्षा के 

शिए प्राथशर्मकता देने के शिए सझुाब टदया गया है 
|भारतीय  सांत्रबधान के अनचु्छेद 21A को ' राइि िु 
एजुकेशन ऐक्ति 'कहत ेहै | इस एक्ति के अनसुार 6-
14 बषय तक की आय ुबािे बच्चे को तनःशलु्क तथा 
अतनबायय शशक्षा के शिए क़ाननूी अचधकार प्राप्त है | 
िेककन सरकार को यहाँ भी घोषणा करना चाटहए 
की देश का प्रत्येक बच्चा एक ही तरह के स्तकूि र्में 
जायेगा और सभी स्तकूि र्में सार्मान पाठ्यिर्म 

पढ़ाया जायेगा | 

ननष्ट्कषण : 

आज के शशक्षक दकुानदार है, ववद्यादान उनका 
वेबसाय  हो गया है | इसीशिए वे खरीददार की खोज 

र्में कफरत ेरहत े है | शशक्षक गण बेतन िेत े है और 
ववद्या वस्तत ुबेचत ेहै -यही पर दार्मों के साथ उनका 
सारा सांबध सर्माप्त हो जाता है | सरकार इस प्रकार 
की शशक्षककों ऊपर शक्तत कारयवाइ करना चाटहए 
जो बच्चे के शशक्षा तथा भत्रबष्यत को िेकर खिे 

रहा है| इतना भी नहीां है जो शशक्षक सही सर्मय पर 
न आके भिू-भाि शशक्षा देत ेहै वो शशक्षा सर्माज के 

शिए किांक है |  कफर भी सरकार , वपता-र्माता, 
अशभभावकों , सर्माजसेववयों, सवयपरर शशक्षक गण 

एक साथ हाथ शर्मिाकर सही ताररका से तनभूयि , 

तनरपेक्ष्य रूपसे बच्चो की शशक्षा ववकाश करने के 
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शिए सतत प्रचेस्तिा ककए गए तो कुसरु्म रूपी शशश ु

प्रस्तफुटित हो कर देश और सर्माज का नार्म रोशन 

करग ेऔर पसु्ततक गत  शशक्षा के साथ नतैतक 

र्मलू्यबोध तथा र्मानबीय जीबनी शशक्षा सदुृढ़ 
करना चाटहए  और याद रखेग े: -  

“ हम सबका एक ही नारा | 
हर बच्चेको पढ़ाना शलर्ाना लक्ष्य हमारा |” 

 

वो मीठी-मीठी बातें...  
अब पुराने हो गए... 

रायपाहि  सधुबाराव  

सह – आचायण, यांबत्रक ववभाग 

 

जब बात बन जाती है… 

१. आसमान को  देर् े… तमु  याद  आये, 

   बहती  हुई  पानी  को  छूए  तो  तमु  याद  आये, 

   मन करता है… कुछ ना करे … और काडबरीस र्ाय,े 

   क्योंकक  तमु हमेिा हमारे पास ही रहती हो| 
    

२. श्हाहजहा ने  ममुताज़  के  शलए ताजमहल  बनवाया, 
    मैं भी सोचता हूूँ कक तमु्हारे शलए  ताज  बनवाऊ, 

    लेककन, तमु बेवफा ना रही|  
 

३. मोहधबत का सफर लबंा हो तो क्या हुआ...  

    थोड़ा तमु आग ेबढ़ो... थोड़ा हम आग ेबढ़े... 

    बाद में... ररक्िा कर लेंग|े 

 

जब बात कफसल जाती है… 

४.  ब्जसके  याद  में  हम  दीवाने  हो  गए, वो हम 

ही से  बेगाने  हो  गयी, िायद...   

 उन्हें तलाि है अब एक नये प्यार की, 
क्योंकक… उनकी नज़र में तो हम परुाने हो गए| 

 

५.  तमु्हारे बारे में कुछ भी कहूूँ तो कम है | 

     तझु ेकोयल कहूूँ तो भी कम है, 

     तझु ेलायक कहूूँ तो भी कम है, 

     मैं जो भी बोल ूतो वाह वाह कह रहे हो.... 
      नालायक...तझु ेक्या पता ... उनकी वजह से 

हमारे हदल में ककतनी 'गम ही गम' है|| 

     

६. काि …वो पल उनके सगं बबताये ना होत,े  
 ब्जनको याद करके आज आसं ूआये ना होत|े 
 इस तरह  दरू जाना ही था तो इतनी 

गहरी सी हदल में उन्हें समाये ना होत|े  
 काि... वो हमसे नहीं  शमलती…और… दोस्ती 

नहीं करती| 
 और उनको हमारे हदल में ना रर्ें होत…े ये 

आसओु ंकी तालाब नहीं बनती|| 
   

जब बात र्त्म हो जाती है…  
 

७. चाहे वो अलेक्सेंडर हो या चेंगगस र्ान,  
 हर एक आदमी के जीवन में तीन तरह 

के औरत ेरहती हैं, 
 पहली...जो इसके बबना रह नहीं सकती... 
 दसूरी...ब्जसके बबना ये नहीं रह  सकता... 
 तीसरी...ब्जसके साथ रहना पडता है। 
 

८.  जीवन का कड़वा सच ...गीता सार... भगवान 

श्री कृष्ट्ण ने कहा ...  
 ब्जस लड़की को आप प्रेम पत्र शलर्त ेहो... 
 बाद में उन्ही के कन्यादान में होके आना पडता है।  
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 बाद में वोई लड़की, पदं्रह साल बाद, जब 
नई हदल्ली रेलवे स्िेिन में  

 या द्वारका मेरो में शमल जाती, तो, बेिे 
से कहती 'मामा जी को नमस्त ेकरो'॥ 

 

ये सारे चीज कही सनुा हुआ ... और पढ़ा हुआ लग 

रहा है ना... 
ये मेरे नहीं... 
यकीन नहीं हो रहा है ना...  
चलो... र्ात ेहैं...  
अपनी मेहरुबा की कसम... 

 

चलो...बात कफर िुरू हुई… 

 

 

तेरी याद - 2022 

रायपाटि  सबु्बाराव, सह – आचायय 
 

जब सबुह होती है और सरूज छा जाता है,  

और हर्म कार्म पर तनकित ेहैं तो तरेी याद आती है|  

 

जब शार्म होती है, और सरूज झकु जाता है,  

और हर्म घर जाने के शिए ऑिो र्में बठैत ेहैं, तो तरेी 
याद आती है| 

 

जब रात और गहरा हो जाती है, और अधेँरा छा 
जाती है, 

और हर्म खाना खान ेके बाद वाक पर तनकित ेहैं, 
तो तरेी याद आती है| 

 

जब रात और भी गहरा हो जाती है, और रोज का 
कार्म परूा हो जाता है, 

और हर्म सोने जात ेहैं, तो तरेी याद आती है| 

और जब सपने आत ेहैं और हर्म सपनों की दतुनया 
र्में घोड़ ेको िेके सवार हो जात ेहैं, 
और हर्म अपनी र्मांन्जि पहुांचत ेहैं, तो तरेी याद 

आती है| 

 

आखखर सबुह जब सरूज तनकिता है, और हर्म ब्रश 

करने आईने के सार्मने खड ेहोत ेहैं, 
और हर्म अपने को गरुायत ेहुए देखत ेहैं, तो तरेी याद 

आती है| 

 

चाहे वो रात हो या टदन, वाक करें , कार्म करें  या 
बातरूर्म र्में ब्रश करें ,  
तरेी याद… तरेी याद… तरेी याद आती है| (वसै ेहर्म 

भिेू तो....तब ना याद आने की बात) 

इस तरह, टदन और रात, सबुह और शार्म,  

खाना हो या पीना, सोना हो या जागना,  
ब्रश करना हो या ऑकफस र्में कार्म करना, 
तरेी यादों र्में अपने को खोकर अपनी न्जांदगी 
बरबाद कर बठेै हैं| 
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र्मन करता है तमु्हारे शिए र्मांटदर या र्मसन्जद 

बनवाऊ, पर शसर्मेंि का खचाय भी तो बढ़ गया… 

इसीशिए…त्रबना खचाय के अपने हाथों से बना हुआ 

तमु्हारा तस्तवीर फे्रर्म करके पेश कर रहा हँू…  

 

वो भी... तरेी याद र्में... 
 

 

एक ववदाई ऐसे भी 
-सीतशे आनन्द, छाि 

 

ककतनो टदनो के बाद , 
आज बिेा तनकि रहा था।। 
 

अपने र्मांन्जि की ओर! 
बढा ा़ रहा था एक कदर्म , 

अपने उन्नतत की ओर ।। 
 

तनहार के देख रहा था,घर की हरेक कोने की ओर!!. 
 

पर जब उनकी नजरे गई, र्माँ की ओर ।। 
 

रो रही थी र्मा ँ,त्रबना देखे उस,े 

कर अपने पि ूकरके ओढ!!. 
 

सर्मझ आ चकूा था बिेे को र्मजारा, 
सोचा ढाढ़स बाधूगा !!. 
 

जैस ेही बढा ा़ ,वह र्मा ँकी ओर ।। 
 

वो प्यारा बेिा ,खुद को रोक न सका!!. 
 

शिपि कर रो पड़ा र्माँ को, 
और अश्ुपणूय आखँो से कहा, 

र्मा ँनहीां जा रहा,  
र्मझुे र्मेरा कर्मय खीांच रहा अपनी ओर !!. 
 

अब आप ही बताओ जाओ, र्म ैककस ओर।। 
 

तब र्मा ँने करूणा भरी स्तवर र्में कही,  
जाओ बिेा अपनी र्मांन्जि की ओर।। 
 

पर ये बढूी आखँे ,आस िगाये रहेगी हर ओर!!. 
 

 

समय का सदपुयोग  
हहदंी कहानी 

-सीतशे आनन्द, छाि 

 

सर्मय का र्महत्व” तरु्म सर्मझ नहीां रहे हो, तमु्हे 
पता नहीां है की जब “सर्मय” तनकि जाता है 

तो कुछ भी हाशसि नहीां होता है इसशिए “सर्मय का 
र्महत्व” सर्मझना चाटहए, 

अगर तरु्म ऐसा नहीां करत े हो तो परेशानी का 
सार्मना करना पड़ सकता है 

सोन ूऔर वाणी के एनअुि एग्जाम्स आने वाि ेथ े

“अरे तरु्म अब तक पढ़ रही हो चिो वाणी खाना 
खात ेहैं ”“बस थोड़ा सा प्रोजके्ति और बचा है नहीां 
ककया तो िीचर डाांिेंगी, और अगिे हफ्त े से 

एग्जाम्स भी तो शरुू हो रहे हैं”वाणी बहुत ही 
र्मेहनती और सर्मय का सदपुयोग करने वािी 
बच्ची थी जबकक उसका भाई सोन ू बहुत ही 
िापरवाह और शतैान था हर कार्म को कि पर 
िािता था। 
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“तमु्हारा प्रोजके्ति हो गया सोन?ू” 

सोन ूऔर वाणी के र्मम्र्मी पापा सोन ूको हर्मेशा 
वाणी का उदाहरण देकर सर्मझात ेथे। 

“देखो सोन ूबेिा अब तरु्म बड़ ेहो गए हो खेि के साथ-

साथ तमु्हें अपनी पढ़ाई पर भी र्धयान देना चाटहए ” 

- सोन ूकी र्माां ने कहा 

“हाां र्मम्र्मी कि से पक्तका” 

“सोन ूसर्मय का सदपुयोग करना अपनी बहन से 

सीखो, वह सर्मय से खेिती है, सर्मय से पढ़ती है, 

आज का कार्म कि पर कभी नहीां िािती” - सोन ूके 

पापा ने कहा 

“आप देखना कि से र्मैं भी पक्तका ऐसा ही करूां गा 
अभी जाऊां  खेिन ेप्िीज” 

“अभी से प्रोजेक्ति वह तो शसक्तस्तथ पीररयड र्में देना 
है  ..अभी भी 2 पीररयड बचे हैं र्मैं झि से कर िूांगा, 
अब जल्दी आओ भखू िगी है और खिेना भी है” 

“अरे  ..रुको ...सनुो नहीां करोगे तो र्मडैर्म डाांिेंगी ”- 

वाणी ने सोन ूसे कहा 

सोन ूकी िापरवाही टदन पर टदन बढ़ती ही जा रही 
थी और आखखरकार एग्जाम्स के टदन भी नजदीक 

आ ही गए सोन ूऔर वाणी की परीक्षा र्में अब केवि 

दो ही टदन बाकी थे। 

“बच्चों अगि ेसोर्मवार से तो तरु्म दोनों की परीक्षाएां 
शरुू हो रही है ना, खूब र्मन िगाकर पढ़ो और अच्छे 

से परीक्षा दो सोन ूर्मझु ेतमु्हारी बहुत चच ांता हो रही 
है बेिा तरु्म हर्मेशा आज का कार्म कि पर िाि देत े

हो, पढ़ाई कि पर नहीां िािना वाणी की तरह सभी 

पाठ सर्मय से पढ़ िेना ठीक है” - सोन ूके पापा ने 

कहा 

“अरे पाप परीक्षा र्में अभी परेू 2 टदन बाकी है र्मैं झि 
से पढ़ िूांगा सब कुछ, अभी तो र्मैं खेिन ेजा रहा हूां, 
जब तक खेिूांगा नहीां तब तक पढ़ाई भी सर्मझ नहीां 
आएगी  ....अरे वाणी देखो ना ककतना सहुाना 

र्मौसर्म हो रहा है आओ ना थोड़ी देर खेि िेते हैं 

पढ़ाई तो बाद र्में भी कर सकते हैं झि से सब हो 

जाएगा”- सोन ूने कहा  

“हाां र्मौसर्म तो सहुाना है, िेककन र्मझुे र्मेरा पाठ परूा 
करना है कि परीक्षा है” - वाणी ने कहाअरे इस 

र्मौसर्म र्में तो खेिन ेका र्मजा ही कुछ और है, तरु्म 

पढ़ती रहो र्मैं तो चिा खेिन”े 

कुछ देर बाद वाणी ने देखा सहुाना र्मौसर्म धीरे -धीरे 

आांधी तफूान का रूप िे रहा है और कािे बादि 

उर्मड़ रहे हैं र्मानो बाररश कभी भी हो सकती है 
बाररश का र्मौसर्म देख  वाणी को चच ांता होने िगी कक 

अगर बाररश आ गई तो उसका पाठ कैस ेपरूा होगा 
क्तयोंकक बाररश होने पर कई बार घर की त्रबजिी कि 
जाती है  ..तभी उसने अपने घर की खखड़की से सोनू 

को आवाज दी।  

“सोनू  ...सोनू ...सनुो ..र्मौसर्म देखकर िगताहै 

बाररश होने वािी है शायद रात को त्रबजिी भी कि 

जाए खेिना छोड़ो और आकर अपना पाठ परूा कर 
िो वरना कि परीक्षा र्में क्तया शिखोग”े 

“चच ांता र्मत करो वाणी अभी तो दपुहरी हो रही है रात 

को बठैकर र्में फिाफि सब खत्र्म कर िूांगा ...
त्रबजिी नहीां जाएगी बन्ल्क बाररश के बाद पढ़ने र्में 

और र्मजा आएगा ..अच्छा र्मैं जाता हूां र्मेरी खेिने 

की ब ाारी आ गई” 
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सोन ूशार्म तक खेिता ही रहा उसकी चच ांता तो तब 
बड़ी जब अचानक बाररश होने िगी सोन ूबरुी तरह 
घबरा गया और घर िौिा जहाां आकर उसने देखा 
घर पर ही नहीां परेू गाांव र्में ही त्रबजिी नहीां है यह 
देखकर सोन ूजोर जोर से रोने िगा। 

“कि परीक्षा र्में र्मेरा क्तया होगा, र्मैंने तो एक पाठ भी 
नहीां पढ़ा और अब तो त्रबजिी भी नहीां है, र्मैं तो फेि 

हो जाऊां गा” 

“र्मैंने कहा था ना अपना पाठ सर्मय से पढ़ िो” - 

वाणी ने कहा 

र्मैंने तमु्हें एक हफ्ता पहि ेही कह टदया था सर्मय 

पर पढ़ाई कर िेना िेककन तमु्हें कभी कुछ सर्मझ 

नहीां आता अब भोगो” - सोन ूके पापा ने कहा 

“सॉरी पापा अब र्मैं क्तया करूां  काश र्मैंने सही सर्मय 

पर पाठ पढ़ शिए होत ेहैं” 

अब सोन ू को सर्मझ आ गया था कक उसकी 
िापरवाही के कारण पढ़ने का सर्मय बचा ही नहीां 
और वह कफर रोने िगा। 

“रोने से कुछ नहीां होगा अब सर्मझ आया कक सब 
तमु्हें क्तयों सर्मझात ेथे अब रोने से कुछ नहीां होगा 
र्मैंने अपनी पढ़ाई सर्मय पर ही परूी कर िी थी र्मैं 
तमु्हें सारा पाठ सर्मझा दूांगी और याद भी करवा 
दूांगी चिो” - वाणी ने कहा 

अगि ेटदन दोनों बच्चे खुशी -खशुी परीक्षा देने गए  | 

कहानी से शर्मिी सीख 

जो सर्मय का करें  सम्र्मान व भववष्य र्में वह 
कहिाए र्महान, 

हर्में हर्मेशा अपना कार्म सर्मय पर कर िेना चाटहए, 

कार्म िािने से बाद र्में हर्मारे पास उस कार्म को 
करने का सर्मय नही रहता और हर्म दखुी रहत ेहै, 

बाद र्में पछताने से अच्छा है अपना कार्म सर्मय पर 
कर शिया जाए।  
 

 
 

 

 

 

लगे रहे  

अपने अपने काम पर... 

रायपाहि िारदा और रायपाहि सधुबाराव  

        

 

 

हाथ में पत्थर लेकर, कान्हाजी ननकला मक्र्न 
चुराने... 
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बाल गणेि शिव शलगं बनाकर ननकला फुिबॉल 

र्ेलन.े.. 

 

 
 

लड़की फूल लेकर बाज़ार ननकली घमूने... 

 

 

जब लड़का और लड़की ररश्ता पक्का करके ननकले 

िादी करने... 

 

 

 

तो कोयल और तोता लग गए गिुुर गिुुर गाने... 
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Seven steps of happiness: 

1. Think less, feel more 

2. Frawn less, smile more 

3. Talk less, listen more 

4. Judge less, accept more 

5. Watch less, do more 

6. Complain less, appreciate more 

7. Fear less, love more 
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