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From the Desk of  

Editor-in-Chief  
 

 
 
Bhartiya Kala and Shilpa, the enigmatic literary 
mouth piece of our institute is taking another 
avatar with arrival of western new year which 
is generally celebrated with equal pomp and 
grandeur across entire India. The landscape of 
education in Indian is about get catapulted 
with advent of fervent introduction of NEP 
2020. Besides this, we need to work along with 
the commandments of education 4.0 along 
with introduction of Industry 4.0 imported 
from the western world. The onslaught of 
pandemic Covid-19 spell for last two years, 
students and teachers were forced to get 
acquainted with online classes with help of 
advanced digital technologies which becomes a 
new normal. It has also affected training 
programs at NITTTR Kolkata with drastic 
reduction in participant on contact mode even 
after this pandemic situation. There is a 
paradigm shift in mind-set of both students, 
teachers and parents going back to earlier 
days’ mode of education. Hence there is an 
urgent need to readapt the education and 
training system to match the technological 
growth in the form of various educational 
technologies including robotics and artificial 
intelligence. It is advocated that Education 4.0 
can act as a panacea in effecting a 
transformational change powered by the 
advanced digital technologies that can provide 
an appropriate platform for a learner to take 
charge of the teaching-learning process and 
enable him to govern his own academic 

development towards his unique goals. It is 
advocated that this newly framed and digital 
technology education model can transcend all 
the boundaries in terms of timetable, 
educational institution. However, no effort has 
been made to assess its adverse effect on 
emotional, social, moral, ethical and spiritual 
aspect of both learners and teachers as the 
direct interaction of teachers and learners will 
be minimized in this education model. As I had 
expressed my concern earlier the lack of face-
to-face contact with the class which calls for us 
to investigate and find out the unique 
behavioural and instructional skills and 
competencies in the teacher and learners, 
required to avoid its anomalies. Hence it is 
important and essential for the NITTTR, Kolkata 
to look into this newly introduced Education 
4.0 along with Industry 4.0 and find out 
strategies to cope with this paradigm shift in 
the arena of education world. Efforts must be 
made to chalk out various strategies how to 
innovate new ways of dealing with inevitable 
while integrating with Indian cultural values 
and heritage while not subjugating the curious 
and creativity traits of human being.I remain 
with following message from our Ishavasya 
Upanishad: 

ॐ पूर्णमदः पूर्णममदं पूर्णणत्पूर्णमुदच्यते । 

पूर्णस्य पूर्णमणदणय पूर्णमेवणवमिष्यते ॥ 

ॐ िणन्तः िणन्तः िणन्तः ॥ 
Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam 

Puurnnaat-Puurnnam-Udacyate | 
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-

Eva-Avashissyate || 
Om Shaantih Shaantih Shaantih || 

 
Om, That represents Outer World is full with 
the Divine Consciousness; This represented by 
the Inner World is also full with Divine 
Consciousness; From the Fullness of Divine 
Consciousness the World is manifested which 
is full. The ultimate objective of a human life is 
to attain this fullness in this very life itself. 

 
Prof. Debi Prasad Mishra 
Director, NITTTR Kolkata & 
Editor-in-Chief 
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MY LITTLE BIRD 
Debi Prasad Mishra, Director 

 

My lovely little bird, 

Fly away to the distant moon, 

Braving through the scorching rays, 

In search of celestial joy, 

Leaving me alone, 

In the ocean of misery. 

 

Never look at me, 

Nor to her own home, 

Nor to her adored chums, 

Who longs for her companion. 

 

I still reminisce today, 

Her chirping tune of music, 

That still pervades my heart, 

With the aroma of sweet fragrance. 

 

I will have to wait silently, 

With my aged body and soul, 

For my lovely little bird, 

To return to her own cage, 

With fountains of eternal joy. 

 

 

I could foresee my distant oasis, 

In the dreadful derogative desert, 

Of this wretched oppressive world, 

Where the flow of peace and amity, 

Prevails in the river of human life, 

Whose touch of love and affection, 

Transform even a stubborn man, 

To relish the wine of platonic love, 

When all the antipathy and enmity, 

Will lose their potency and power. 

 

All the man-made miseries of life, 

Will vanish into the unknown world, 

No more pain and sufferings, 

No more craving and desires, 

No more heartbreaking, 

Which will not hunt us more. 

 

The mystifying formidable fear 

That prevails all over today’s world, 

Without our knowledge, 

Will never raise their voices, 

To spoil the eternal music of life
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FROM THE DIARY OF A TEACHER 
Habiba Hussain, Associate Professor 
 

In the midst of doubt and fear, 

The pensive boy could no more bear; 

His earlier learnings, made a revisit- 

For what he thought was the opposite, 

Questioning her, oh, not to dare; 

And that made him stand and stare, 

At whatever was being scribbled; 

Repeating the words, yet quite grim, 

Yes, it was only scribbling for him; 

As it made no sense whatsoever- 

For a mind that now turned a wanderer. 

Travelling through what he saw and read, 

Running, as though, amid doggerel, he felt, 

Numerous ideas to his mind were fed; 

Thought he, ‘Am I wrong or is this correct; 

This is not what I observed, so should I dare, 

Strict she looks, annoyance lest I invite. 

What if she snips back & does not care? 

Friends will laugh, call me by names, 

Should I ask or they would give my nerves?’ 

And, now he heard his name being called, 

Surprised he was, yet quite shocked. 

Unprepared he stood, not knowing what to speak, 

‘Sorry, I don’t understand, will you please repeat’, 

Only he could say this, gathering all the courage, 

‘Oh my God, now, have I invited her rage?’ 

Almost shivering in fear, looking at the floor, 
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‘Will I be shown the way out of that open door?’ 

‘Tell me what it is you think, to all - aloud, 

Fear not, say my boy, mistakes are allowed. 

I am glad for whatever you shall speak’. 

Saying this, she turned around & looked, 

For curious ones, whose minds were hooked- 

To thinking that sounded silly & wild, 

Thought she, ‘Let it flow harsh and mild, 

At last, amongst them, a spark has clicked; 

A kindling flame to burn as a big fire, 

Calling for our attention, a forecast dire. 

Here emerges a star about to shine, 

But, how can one afford so much of time? 

So, shall I stop the exciting young minds, 

From asking anything that one observes and finds, 

With abundance of whats and whys and hows; 

And, not to agree blindly to whatever follows? 

Wow, this is my victory, my day is done, 

No, it is our victory, we all have won; 

Yes, we have won even if it’s a lone mind, 

That thinks and goes beyond to find - 

A world of thoughtfulness and fantasy, 

And, this showers on us our ultimate ecstacy! 

 

  

Shanti Marga Darshak – A view from DN Block  
(by Rayapati Sarada, Wife of Dr. Rayapati Subbarao) 
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Artist: Shri Priyatosh Dey, Staff 
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লক ডাউন এর পরর 

দীপঙ্কর িসু, অধ্যাপক  

 

যাক অবশশশে শশে হশলা মশি হশে। সুনিনন্তত শিশপ থাকা জীবিযাত্রার অবসাি হশলা। ধীশর ধীশর মুখ ঢাকা অবস্থা শথশক মুখ শদনখশয় িলার 

শুরু । িানরনদশক লাগামছাড়া িলািল - যারা শগশছ যাক, আনম শতা আনছ - এই একটি ভাবিা নিশয় আমরা িশলনছ। 

এই নবগত লক ডাউশি আমাশদর নকছু উশলক্ষণীয় পনরবতত ি লক্ষয করলাম 

-সংসাশরর সব সদশের মািনসক ভাশব কাছা কানছ আসা 

-পরস্পর শক আশরা ভাশলা ভাশব জািা 

- জীবিযাত্রার িানহদার সীনমত শবাধ আিা 

সনতয কথা বলশত নক ধীশরধীশর আমরা সীনমত শবাশধ অভযস্থ হশয় পড়নছলাম। আনম মাশে মাশে শ্রী মদ্ভগবৎ গীতার আশ্রয় নিনেলাম। গীতার 

সার শবাো উপলনির ব্যাপার। এটা বুেলাম পুিজত ন্ম আশছ। এজশন্মর কমতফল নিশয়ই যাশবা পরজশন্ম। ভাল মন্দ নমনশশয় শতা আমাশদর এই 

িশ্বর জীবি। ভাশলার নদশক পাল্লা ভারী হশল পরজন্ম সুশখর। আবার মশন্দর নদশক ঢশল পড়শল নিষৃ্কষ্ট জীবি প্রানপ্ত। তশব এটা ঠিক ভাশলা থাকার 

‘হযাপা’ অশিক। 

িক িশক প্রশলাভি, শেশল শদয় শলাশভর পাাঁ শক, জন্ম শদয় পাপ, ইশে শথশকই শলাভ, শলাভ শথশক পাপ ও পনরশশশে পতি, এটা বুেলাম 

শয সৃনষ্টকতত া নকন্তু আমাশদর শলাভী আত্মা আর শভাগী শরীর শদি নি। পনরবতত শির সাশথ, অনভজ্ঞতার প্রশলশপ বাাঁ িার ইশেই আমাশদর আত্মা 

হশয় ওশে শলাভী ও শরীর শভাগ িায়। 

গীতায় পড়লাম শ্রীকৃষ্ণ বশলশছি সুপশথ থাশকা, পরজশন্ম নিশদিপশক্ষ সদািার ধিীগৃশহ জন্মাশব। এটা সনতয ধিীগৃশহ জন্মাশিাটা আশীবতাদ। 

জজনবক িানহদা পূরশণর জন্য শিষ্টার শকাশিা দরকার শিই। আমার আবার মশি হয় ধিীগৃহ মাশিই প্রািুশযতর ছড়াছনড় িয়। অশিক স্বানিক 

পনরবারও মািনসক গেশি ধিী। ওখাশি জন্মাশলও পরম সন্ধাশি যাওয়া যায়। 

নকন্তু আমার আবার গনরশবর িানহদার সীমাবদ্ধতা ভারী পছশন্দর। গনরব শভশব নিিশত শিয়। আর বড়শলাশকরা, ধিীরা হামশল পশড়। শিশব যখি 

নিলশজত র মশতা দু হাত ভশর শিশব। নিন্তার ও িানহদার সীমাবদ্ধতা গনরবশক নকছুটা আড়স্ট রাশখ। এই পৃনথবীর শশ্রষ্ঠতম সন্তাশিরা গনরশবর 

ঘশরই জন্ম - কথায় বশল “All greatmen were beggars”। গনরশবর আধার ভাশলা। তশব সৎ ও ঈশ্বর নবশ্বাসীশদর এই পৃনথবীশত টিশক 

থাকাটা কশষ্টর।  ঈশ্বরও িালাক, নতনি শদশখশছি নবপশদ িা পড়শল আমায় এরা ডাকশব িা শকউ -এই শভশবই ভাশলামািুেশদর দুদত শার সীমা 

শিই। তাই শতা রাবি জীবৎকাশল শভাশগর আগার- আর শ্রীরামিশের বশি বশি  শঘারা। তশব আমাশদর শদশশ রাশমর পুশজা হয় আর রাবিশক 

নফ বৎসর শপাড়াশিা হয়। 

তাই এই লক ডাউি পরবতী  জীবশি গড্ডানলকা প্রবাশহ গা ভানসশয় শদওয়া আর ঠিক হশবিা । আমাশদর সবারই নকনিৎ শবাশধাদয় দরকার। 

শবাশধাদয় নকশস হয়? দাশি আর ধ্যাশি।  সবাই হাত শপশত আশছ। হাত উপুড় হয় কজশির? আবার দাি করশল আত্মশ্লাঘায় ভুগশল িলশব িা। 

‘আনম নদনে’ ভাব দাশির পুশরা মযতাদার জলাঞ্জনল। মশি রাখশত হশব িাওয়া ও পাওয়ার ব্যবধাি পূবত নিধতানরত। ঈশ্বরই নদশেি আমাশদর হাত 

ধশর। এইঅবস্থায় আমাশদর মিশক বাাঁ ধশত হশব। আর বাাঁ ধশত শগশলই দনড় লাগশব - ধ্যাি হশে শসই দনড়। এটা  ঠিক লাফাশিা মিশক শবাঁশধ 

শফলা বশড়া কষ্টকর। আমাশদর মশতা সাধারণ মািুশের মি সদািিল। তবু শিষ্টা করশত শদাে নক। এই সদাব্যস্ত জীবশি নদশির নকছুটা সময় 

একানকি ও নিস্তিতা শত থাকশল মশির বাাঁ ধি দৃঢ় হয়। তাই এই লক ডাউি পরবতী সমশয় আমাশদর জদনিক নকছুটা সময় আত্মযস্থ থাকাটাই 

বাঞ্ছিীয়। আর মািুশের জন্য নদশত জািশত হশব। এশকবাশর নিিঃস্বাথত দাি। মশি রাখশত হশব আমরা যনদ আমাশদর সমস্ত পানথতব সম্পদ নদশয় 

মািবশসবায় কাশজ লাগাই, তবু এর পনরমাি খুবই কম। ভনবষ্যৎ নক হশব টা আমাশদর অজািা। তাই ভনবষ্যশতর জন্য সিয় নিরথতক। আসশল 

আমার মশি হয় শুধু িানহদা পূরশণর জন্য এই সিয়। 
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তাই আমরা এই লক ডাউি পরবতী সমশয় যনদ নকছুটা নিয়ম শমশি িনল তশব িলার পশথ তালভঙ্গ হশবিা। নিয়ম গুশলা হশলা - 

- নকছুটা সময় ধ্যাি (শমনডশটশি) করা  

-  আত্মমগ্ন ও আত্মনবশশ্লেশণ নলপ্ত থাকা 

-  পনরবাশরর সবার সাশথ অকপট থাকা 

-  জীবিযাত্রার পনরনমত শবাধ আিা 

এই উপনরউক্ত নিয়মগুশলা শমশি িলশল আমরা হাে মুশখ অনিনিত অদৃষ্ট শক শমাকানবলা করশত পারশবা। 

 

 

কায়া 
দীপঙ্কর িসু 

 

 

বুেশল রাধািাথ - আমাশদর শপছশি িশল ছায়া - 

সামশি শথশক িালায় মায়া- 

আর আনম িনল নিশয় অনকনিৎ কায়া - 

শপনরশয় এলুম নতিকুনড় বসন্ত, শীত, গ্রীষ্ম ও সাশথ 

শহমশন্তর শছাাঁ য়া। 

এখি শীশতর শভার - মাশে মাশে োন্ডা শবাধ 

অধুিা প্রাপ্ত এশলাশমশলা হাওয়া েুাঁ নক নদশয় যায় 

তবু মাশে মাশেই উঁনক মাশর শরশতর শসািালী সকাশলর হাওয়া। 

 

 

  
Attribution:THL India, CC BY-SA 2.0  
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ঘ াোঁ তরনর শিরয় 
সিীর রায়, অধ্যাপক  

 

 

মদিপুশরর নবখ্যাত বাাংলা  মশদর শদাকাি শব্যামশভালা িুলু্লর মানলক গজািিবাবু লুনঙ্গ পশর বানড়র জবেকখািায়  তক্তশপাশশর ওপর গ্াাঁ ট হশয় 

বশস দুই হাাঁ টুশত তবলা বাজাশত বাজাশত নগনির হাশত বািাশিা জলখাবাশরর জন্য অশপক্ষা করনছশলি। 

নবশকল পশড় আসশছ। নদশির আশলা নিশভ যাওয়ার আশগই শদাকাশির োাঁ প শখালা িাই। সশন্ধয হশত িা হশত খশেশরর আিাশগািা 

শুরু হশয় যাশব । শকাশিামশতই তারা শযি নফশর িা যায়। খশের লক্ষ্মী।  খশের সন্তষ্ট থাকশল তশব নকিা গজািশির ঘশরর লক্ষ্মী অিলা হশবি! 

“বনল ও শটাঁনপর মা, আমার টিনপশির নক হল? এনদশক শয শবলা বশয় যাশে।” বাাঁ জখাই গলায় গজািিবাবু গাাঁ ক গাাঁ ক কশর হাাঁ ক 

পাশড়ি। নগনিশক উনি শটাঁনপর মা বশলই সশমাধি কশর থাশকি। শটাঁনপ তাশদর একমাত্র সন্তাি। শমশয়টার বাড়ন্ত গড়ি। শসশজগুাঁশজ রাস্তা নদশয় 

শেঁশট শগশল শছশল-বুশড়া সক্কশল হযাংলার মত ডযাবডযাব কশর তানকশয় থাশক। ভগবাি িা কশরি, নকছু একটা অঘটি ঘশট যাওয়ার আশগই 

শমশয়টার একটা নহশল্ল হওয়া দরকার।  

“োাঁ শড়র মত নিল্লাশো শকি?” জলখাবাশরর থালা হাশত ঘশর ঢুকশত ঢুকশত শটাঁনপর মা েংকার নদশয় ওশেি, “টিনপি টিনপি কশর 

মাথা খারাপ কশর শদশব - এই িাও শতামার টিনপি।” থালাটা গজািিবাবু সামশি েক কশর িানমশয় শরশখ শানড়র আাঁিশল গলার ঘাম মুছশত 

মুছশত বশলি, “হশয়শছ ? এবাশর শানন্ত হশয়শছ শতা ?” 

গরম গরম নহশের কিুনর, সশঙ্গ বাধাাঁ কনপর তরকানর ও শবাাঁ শদ। আবার  পাশশ এক শপয়ালা ইশস্পশাল আদা-িাও শশাভা পাশে। 

শদশখ গজািিবাবুর মিটা িরম হল। নতনি নগনিশক শতায়াজ কশর বশলি, “আহা রাগ কশরা শকি? তুনম নকিা মা অিপুিা। শতামার অশিই শতা 

শবাঁশিবশতত  আনছ শগা!” 

“থাক, আর গ্াস নদশত হশব িা। ওসব আমার জািা আশছ।” এই বশল শটাঁনপর মা দুম দুম কশর পা শফশল শভতশরর ঘশরর নদশক 

রওয়ািা নদশয়শছি নক শদি নি, আর ঠিক তকু্ষনি েক-েক-েক কশর শক শযি বাইশরর দরজায় কড়া িাড়শলা।   

  

(২)  

“এই অসমশয় শক আবার কড়া িাশড়?” গজািিবাবু গজগজ করশত করশত ভুরু কুাঁ িশক নগনির উশেশে বশলি, “শদশখা শতা শক এশলা?”  

শটাঁনপর মা থমশক দাাঁ নড়শয় দরজার নদশক মুখ কশর োাঁ োশলা কশে হাাঁ শকি, “শক ? শক ওখাশি?” 

“আশজ্ঞ দরজাটা একবার খুলশবি?” বাইশর শথশক অচেনা  এক শছাকরার গলার আওয়াজ শভশস আশস। শটাঁনপর মা দরজা খুশল 

নদশতই সুড়ুৎ কশর তালপাতার শসপাইশয়র মত প্াংলাপািা এক মূনতত  ঘশর ঢুশক আতা দাাঁ ত শকনলশয় বলল, “িমস্কার, শভতশর আসশত পানর?” 

ভুতুশড় ওই মূনতত র মুশখ কথাটা শুশি শটাঁনপর মার হাড়-নপনি জ্বশল শগশলা, “ন্যাকাশমা হশে? শভতশর শতা এশসই পশড়শছা িা 

বশল কশয়, আবার বলশছা শভতশর আসশত পানর? ইয়ানকত ?” 

গজািিবাবু নজশজ্ঞস করশলি, “শক শহ তুনম? নক িাম শতামার?” 

“আশজ্ঞ আনম শঘাাঁ তি।”   

“শঘাাঁ তি? বািঃ ভারী নমনষ্ট িাম শতা! তা বাবা শঘাাঁ তি আমার কাশছ শতামার নক উশেশে আগমি?” 

“আপিাশক একটা কথা বলার নছল।” শঘাাঁ তি কবুল কশর।    

“নছল? তার মাশি অতীতকাল? এখি আর শিই?”  

“িা িা, এখশিা বলার আশছ।”  

“আশছ শতা নছল বলনছশল শকি? বশলা “আপিাশক একটা কথা বলার আশছ।“ 

“আশজ্ঞ হযাাঁ । আপিাশক আমার একটা কথা বলার আশছ।”  
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গজািিবাবু এবার সন্তষ্ট হশলি, “শবশ, বশলা  তুনম নক বলশত িাও।”  

“বলনছলাম নক -” শঘাাঁ তি আমতা আমতা করশত থাশক।  

“আবার অতীতকাল!” গশজত  ওশেি গজািি।   

“ওশহা সনর - বলনছ নক -” শঘাাঁ তি আবার ইতস্তত কশর।   

শটাঁনপর মা অধধযত হশয় শখাঁনকশয় ওশেি, “নক মুশনকল! ভযান্তারা িা কশর কথাটা তাড়াতানড় বশল ফযাশলা, অশিক কাজ পশড় আশছ।” 

এবার শঘাাঁ তি মনরয়া, “বলনছ শয আপিার শমশয় শটাঁনপ -” 

“এই শসশরশি” গজািশির নগনি মশি মশি প্রমাদ শগাশিি।  

“বশলা বশলা” গজািিবাবু শঘাাঁ তিশক উৎসানহত কশরি, “বশল ফযাশলা নশগনগনর।“ 

“শটাঁনপশক আনম ভাশলাবানস।” এক নিিঃশ্বাশস কথাটা জানিশয় নদশয় শঘাাঁ তি শফাাঁ স কশর শ্বাস শফলশলা। 

  

(৩)  

শঘাাঁ তশির এই িমকপ্রদ শঘােণায় গজািিবাবুর জবেকখািায় কশয়ক শসশকশন্ডর িীরবতা শিশম এশলা। অতিঃপর গজািিবাবু নিরাশ হশয় 

নবড়নবড় কশর বশলি, “ও এই ব্যাপার।”  

“নক্ক? নক বলশল?” রাশগ  শটাঁনপর মার গা নর-নর করশছ।   

“আশজ্ঞ আনম শটাঁনপশক ভাশলাবানস।” শঘাাঁ তি এবার অকপশট স্বীকার কশর।  

শটাঁনপর মার আর সহয হয় িা, “এত বড় আস্পো? বানড় এশস অপমাি?”  

গজািিবাবু নগনিশক নিরস্ত কশরি, “ধুযৎ তুনম থাশমা শতা! স্বাধীি শদশশর স্বাধীি িাগনরক - যাশক খুনশ ভাশলাবাসার অনধকার আশছ। 

তুনম আনম আটকাবার শক?” তারপর শঘাাঁ তশির প্রনত, “বাছা শঘাাঁ তি, তুনম শটাঁনপশক ভাশলাবাশসা শুশি আমরা খুব প্রীত হলাম। সনতয বলশত 

নক, তুনম কাশক ভালবাসশব অথবা বাসশব িা শসটা শতামার ব্যনক্তগত ব্যাপার, এশত আমাশদর নকছু বলার বা করার শিই।  তশব নকিা, শটাঁনপশক 

ভালবাসার মশধ্য িতুিি নকছুই শিই। এই বানড়র িারপাশশ দশ বগতনকশলানমটাশরর মশধ্য সব শছশল-শছাকরাই শটাঁনপর শপ্রশম পাগল। আমার কন্যা 

শটাঁনপর অসংখ্য ফযাশির মশধ্য তুনমও একজি, তার শবনশ নকছু িও, বুচেছ ? অতএব তুনম এবার আসশত পাশরা। এখি আমার িুলু্লর শেক শখালার 

সময় হশয়শছ। খশেররা শগলাস হাশত িাতশকর মত হা-নপশতযশ কশর বশস আশছ। টিনপি কশরই আনম শবনরশয় পড়ব।  তুনম ভাশগা।”   

শটাঁনপর মা, অথতাৎ গজািিবাবুর স্ত্রী, আর একটু শখালসা কশর পষ্টাপনষ্ট জািাশলি, “মাশি মাশি শকশট পশড়া িইশল ঘাড় ধশর শবর কশর শদশবা 

অসভয জাশিায়ার শকাথাকার।”   

শঘাাঁ তি এবার হাাঁ -হাাঁ  কশর উেল, “দাাঁ ড়াি দাাঁ ড়াি, তানড়শয় শদশবি িা, আশরা কথা আশছ।”   

“আবার নক কথা?” গজািিপত্নী থমশক শগশলি।  

গজািিবাবু নবরক্ত হশয় বশলি, “আশরা কথা? নক মুশনকল! আো বশলা। িটপট ব্যক্ত কশরা।“ 

“আপিার শমশয় শটাঁনপও আমাশক ভাশলাবাশস।”    

  

(৪)  

ঘশরর মশধ্য শযি একটা বজ্রপাত হল।  শটাঁনপর মা গরম শতশল জযান্ত জক মাশছর মশতা নতনড়ং-নবনড়ং কশর লাফাশত লাগশলি, “এই শছাাঁ ড়া, 

মুখ সামশল কথা বলনব। িইশল নজভ শটশি নছাঁ শড় শফলশবা।  শকশট কুনি কুনি কশর শিনড়কুিা শডশক খাওয়াশবা বদমাস শকাথাকার।“ ইতযানদ 

ইতযানদ। 

গজািি নগনিশক শান্ত করার শিষ্টা কশরি, “আহা উশিনজত হশয়ািা। আশগ শতা শকসটা বুেশত  দাও।” তারপর শঘাাঁ তিশক, “নক 

বলশল তুনম? আবার বশলা শতা!”  
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“বলনছ শয আনম শটাঁনপশক ভাশলাবানস, আর শটাঁনপও আমাশক ভাশলাবাশস।” 

“সনতয?” 

“আলবৎ! একশশাবার! আশর ওই শতা আমাশক শেশলেুশল পাোশলা এখাশি। িইশল কার দায় পশড়শছ ফালতু োশমলায় জড়াশত?”  

গজািিনগনি শিাঁ নিশয় ওশেি, “খাশমাশ! আমার শমশয়র িাশম কলঙ্ক রটানব শতা শতাশক গারশদ পুশর পুনলশ নদশয় কযালানি খাওয়াশবা 

বশল নদলাম।”    

গজািি আবার রগিটা নগনিশক সামলাশত শিষ্টা কশরি, “তুনম থাশমা শতা! মাথা গরম শকাশরািা। আো বাবা শঘাাঁ তি, তুনম নক নেওর 

শয শটাঁনপ শতামাশক, মাশি শতামাশকই, ভাশলাবাশস?” 

“নেওর মাশি? ডযাম নেওর।  শটাঁনপ আমাশক, আমাশক, আমাশকই, ভাশলাবাশস। আর কারুশক্ক  িা। নজশজ্ঞস করুি ওশক।” 

“অসম্ভব। এ হশত পাশর িা। নমশে কথা।” শটাঁনপর মাশয়র তারস্বশর প্রনতবাদ।  

“শটাঁনপশক ডানক তাহশল?” গজািি প্রস্তাব শদি।   

“অব শকাসত। ডাকুি িা।” শঘাাঁ তি বুক নিনতশয় সমথতি জািায়।    

“আর শটাঁনপ অস্বীকার করশল নক হশব?”  

“অস্বীকার করশল?” শঘাাঁ তি সদশপত বলল, “কাি শকশট কুিার গলায় েুনলশয় শদব।” 

গজািি ব্যস্ত হশয় বশলি, “ওশর বাবা, ওসব রক্তারনক্ত কান্ড বাাঁ ধাবার দরকার শিই।”  

“পুনলশ শলনলশয় শদশবা। ফাটশক আটক কশর ডান্ডাশপটা করশলই শরানমওনগনর শবনরশয় যাশব।” রাশগ ফুাঁ সশত ফুাঁ সশত গজািিনগনি 

জািাশলি। 

গজািি আশরা একবার শঘাাঁ তিশক সতকত বাতত া নদশলি, “বাবা শঘাাঁ তি, এখশিা সময় আশছ, ভাল কশর শভশব শদশখা। শটাঁনপ নবগশড় 

শগশল নকন্তু শতামার আর রশক্ষ শিই। তাহশল ডাকশবা, িানক, ডাকশবা িা?” 

“হযাাঁ  হযাাঁ  ডাকুি, আজ একটা শহস্তশিস্ত হশয় যাক।”  

গজািিবাবু শেঁশড় গলায় ডাক নদশলি, “শটাঁনপ - শটাঁনপ! মা আমার!! শকাথায় তুই?”  

বানড়র শভতর শথশক শমশয়নল গলায় সাইশরশির মত আওয়াজ এল, “নক বাবা? ডাকছ শকি?” 

“এখাশি আয় শতা একবার।” 

“আসনছ।” 

(৫) 

 শটাঁনপ ঘশর ঢুকশতই ঘরটা শযি মৃদু সুগশন্ধ ভশর শগল, অন্তত শঘাাঁ তশির শসরকমই মশি হল। সনতয বলশত নক, শটাঁনপর পাশশ শঘাাঁ তি নিতান্তই 

শবমািাি। শঘাাঁ তি ঢযাো, শটাঁনপ শবাঁশটখাশটা। শঘাাঁ তি শরাগা-প্াংলা হাড়নগশলপািা, শটাঁনপ শগালগাল, হৃষ্টপুষ্ট, িাদুস-িুদুস। শঘাাঁ তশির গাশয়র রে 

ভুশসা কানলর মত, শটাঁনপ শবশ ফসতা। শঘাাঁ তশির মাথায় শকাাঁ কড়া শকাাঁ কড়া জঙু্গশল িুল, শটাঁনপর মাথার িুল লম্বা, সটাি, সযত্নলানলত। পৃনথবীশত 

এত উপযুক্ত ব্যাটাশছশল থাকশত এই শমশয় নকিা শঘাাঁ তশির মত একটা িালিুশলাহীি শোশড়া কাশকর শপ্রশম পশড়শছ এটা শমশি শিওয়া সনতয 

শবশ কঠিি।  

  

ঘশর ঢুশক ঘাড় ঘুনরশয় িানেক শদশখশুশি শটাঁনপ বলল, “নক বাবা, ডাকনছশল শকি?”  

গজািিবাবু শঘাাঁ তিশক শদনখশয় নজজ্ঞাসা করশলি, “এশক নিনিস তুই?” 

শটাঁনপ মুখ শবাঁনকশয় বলল, ‘ও শতা শঘাাঁ তি। শকি নক হশয়শছ?” 

“তুই িানক ওশক ভালবানসস? সনতয?” 
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“শক বশলশছ?” শটাঁনপ শফাাঁ স কশর ওশে।   

“এই বদমাশটা বশলশছ।” শঘাাঁ তিশক শদনখশয় গজািিনগনি শফাাঁ ড়ি কাশটি।   

“কাশরক্ট। শঘাাঁ তিই বলশছ।” গজািিবাবু সায় নদশলি।    

শটাঁনপ  তানেশের ভনঙ্গশত বলল, “ধুযস! আমার বশয় শগশছ ওশক ভালবাসশত।”   

শঘাাঁ তি স্তনম্ভত হশয় আতত িাদ কশর উেল, “শটাঁনপ! নক বলনছস তুই!!”  

শটাঁনপর মা গজত ি কশর উেশলি, “শিাপ! নজভ শটশি নছাঁ শড় শিব িোর লম্পট শকাথাকার।  শবশরা, শবশরা বলনছ, একু্ষনি শবশরা এখাি 

শথশক।” 

গজািি, “ওশহ শছাাঁ ড়া, বাাঁ িশত িাও শতা পালাও।” 

শঘাাঁ তি কাাঁ শদা কাাঁ শদা মুশখ শটাঁনপশক বলল, “শটাঁনপ শর, তুই এভাশব আমাশক োং মারনল? মারশত পারনল! য়যানেি বাশদ তুই পারনল 

একথা বলশত? ঠিক আশছ আনম িশল যানে।” এবং গজািশির নদশক নফশর ধরা গলায়, “এক্সট্রিমনল সনর োর। আমার ভুল হশয় শগশছ।  মাপ 

করশবি। আনম একু্ষনি িশল যানে। আর আসশবা িা।”  

এই বশল শঘাাঁ তি দরজার নদশক পা বাড়াশতই শটাঁনপ এক লাশফ প্রস্থাশিাদ্যত শঘাাঁ তশির পথ আগশল দাাঁ ড়াশলা, “শকাথায় পালানেস?” 

শটাঁনপর মা কশোর স্বশর বলশলি, “মামনি, তুনম শভতশর যাও।” 

শটাঁনপ তার মাশয়র কথায় কিতপাত িা কশর শকামশর দুই হাত শরশখ কড়া স্বশর আবার বলল, “নক শর পালানেস শকাথায়?” 

“শযখাশিই যাই, শতার নক?” 

“ইিঃ ন্যাকা! শয কাশজ এশসনছনল শসটা হশয়শছ শতা?” 

“হশব নক কশর? তুইই শতা বাগড়া নদনল!” 

 “অপদাথত! বাবা, ওশক নজশজ্ঞস কশরা শতা নক উশেশে এখাশি এশসনছশলা?” 

গজািিবাবুর মাথা গুনলশয় যাশে। নতনি একবার শঘাাঁ তশির হাাঁ নড়পািা বদশির নদশক আর একবার নিশজর শমশয়র িাাঁ দমুশখর পাশি 

তানকশয় যন্ত্রিানলশতর মত প্রশ্ন করশলি, “বাবা শঘাাঁ তি, তুনম নক জশন্য এশসনছশল আমার কাশছ?” 

শঘাাঁ তি মাথা নিিু কশর দাাঁ নড়শয় রইশলা। শটাঁনপ ওশক কিুইশয়র শখাাঁ িা নদশয় বলল, “নক শর, বল! কযাবলার মশতা দাাঁ নড়শয় আনছস 

শকি?” 

“আশজ্ঞ নবশয়র প্রস্তাব নদশত।” 

নবশয়র কথা শুশি শটাঁনপর মা মাথায় হাত নদশয় তক্তশপাশশর ওপর বশস পড়শলি। নকন্তু গজািশির কাি খাড়া হশয় উেল, “নবশয়! 

কার নবশয়? কার সাশথ নবশয়?” 

“আশজ্ঞ আপিার শমশয়র নবশয়, আমার সাশথ ।” 

উৎসাশহ গজািিবাবু লানফশয় উেশলি, “আশর ধুর, আশগ বলশব শতা?” 

“শসটাই শতা বলশত িাইনছলাম।”  

“বলশত িাইনছশল শতা আসল কথা িা বশল শক কাশক ভাশলাবাশস এইসব ফালতু গশপা শফাঁ শদ বশসশছা শকি শহ? কাশজ শিশম 

কাশজর কথা বশলা।” 

“যাব্বাবা, কথা শিই বাতত া শিই হুট্ কশর নবশয় করব বলা যায় িানক?”  

“তাই বশল শপশরম-নপনরনতর শকো? শকাথায় শপশরম আর শকাথায় নববাহ! শপশরম হল দানড়-শগাাঁ শপর মত, বয়সকাশল গজগনজয়া 

ওশে, উেশবই, উেশত বাধ্য, তুনম িাও বা িা িাও।  কানমশয়  সাফ করশলও আবার গজাশব।  নকন্তু নবশয়? ওশর বাবা। সারা জীবশির পাটত িারনশপ। 

জন্মজন্মান্তশরর ব্যবসা। কত পনরশ্রম, কত মাথা খাটাশত হয় ব্যবসা  দাাঁ ড় করাচে,  ব্যবসা িালু রাখার জন্য তা জাশিা? ইয়ানকত  িানক?” 
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গজািিনগনি নজভ শকশট বলশলি, “নছিঃ নবশয়শক ব্যবসা বলছ, শতামার সাশথ নক আমার ব্যবসার সম্পকত ?”  

“আলবৎ। একশশাবার। িা শতা নক মি নিশয় আতুপুতু শছশলশখলা? যি সব ইশয়। ওশহ শঘাাঁ তি কাশজর কথায়  এশসা।  নক প্রস্তাব 

নদশত এশসশছা তুরন্ত নদশয় ফযাশলা শতা বাবাজীবি।”  

শটাঁনপর মা শঘাাঁ তশির উশেশে নিনবশয় নিনবশয় বলশলি, “প্রস্তাব কুপ্রস্তাব নকেু িাই িা, তুই এখি ভাশলায় ভাশলায় নবশদয় হ 

নদনক।”  

শটাঁনপ বলল, “তুনম শতামার কাশজ যাও শতা মা!”  তারপর  শঘাাঁ তিশক, “আশর কযাবলার মত দাাঁ নড়শয় আনছস শকি? বল!”  

গজািি, “হযাাঁ  হযাাঁ  তাড়াতানড় বশলা, সময় িশল যাশে।“  

শঘাাঁ তি একবার শঢাাঁ ক নগশল, একটু শকশশ, মশিাবল সিয় কশর বলল, “আশজ্ঞ আনম শঘাাঁ তি, আপিার কন্যা শটাঁনপশক নববাহ কনরশত 

ইেুক।”  

  

(৬)  

শযই একথা বলা, অমনি শটাঁনপর মা হাত-পা ছুাঁ শড় িীৎকার শুরু কশর নদশলি, “অসম্ভব। এ হশত পাশর িা, নকছুশতই িা। এরকম একটা অকাল 

কুষ্মাশন্ডর হাশত আনম আমার শমশয়শক তুশল শদশবািা, শদশবািা, শদশবাইিা।”  

গজািিবাবু স্ত্রীশক শান্ত কশর বশলি, “আশর এত উতলা হওয়ার নক আশছ? আর একটু খনতশয় শদখশত ক্ষনত নক? তা বাবা শঘাাঁ তি, 

শতামার বাবা-মা শকাথায় থাশকি? নক  কশরি তারা?” 

“আশজ্ঞ মা শিই।  আমার মা আমার জশন্মর পরপরই মারা যাি। আনম মা-মরা শছশল।”   

“হুম। আর বাপ, মাশি বাবা, অথতাৎ নপতৃশদব?” 

“বাবা শতা মাশয়র শশাশক সুইসাইড —”   

“বশলা নক, সুইসাইডই কশর শফলশলি?”  

“প্রায় কশরই শফশলনছশলি, নকন্তু শশেটায় এক পাড়াতুশতা অল্পবশয়সী নবধবা মানস বাবাশক উদ্ধার করশলি।  শসই শথশক বাবা শসই 

মানসশক নিশয়ই থাশকি । আমার শখাাঁ জ পািা শিি িা।”   

শটাঁনপর মা মশি মশি ভাবশলি, “যা শভশবনছ, এশকবাশর িাল-িুশলাহীি বখাশট বাউনু্ডশল।”   

“বািঃ তাহশল শতা শতামার নপছুটাি নকছুই শিই, নক বশলা?” গজািিবাবুশক শবশ খুনশ খুনশ শদখায় ।  

“আগুনপছু শকাশিা টািই শিই োর।”  

“নপছুটাি িা থাকশল ক্ষনত শিই তশব আগুটাি একটা দরকার।”    

“শলখাপড়া ?” শটাঁনপর মা জািশত িাইশলি।   

“আশজ্ঞ মাধ্যনমক শফল।” শঘাাঁ তি সগশবত জািাশলা।  

শটাঁনপর মা মুখ শবাঁনকশয় বশলি, “বািঃ। এশকবাশর নবশদ্যর জাহাজ।”  

গজািিবাবু নকন্তু দৃেতই শবশ উল্লনসত, “বল নক শহ, মাধ্যনমক শফল? এ শয শমঘ িা িাইশতই জল!” 

“মাশি? শশেটায় অনশনক্ষত পাশত্র শমশয়র নবশয়? পাগল িানক? ” 

“আশর রাশখা শতামার নশনক্ষত অনশনক্ষত। মাধ্যনমক শফল! ভাবা যায়? পাশব এ তল্লাশট এক নপস্ মাধ্যনমক শফল োশম্পল? 

আজকাল শতা শকউ শফলই কশর িা। খুাঁশজই পাশব িা!! সনতয বাবা শঘাাঁ তি শতামার এশলম আশছ।” 

শঘাাঁ তি লনজত মুশখ জািাশলা, “মাধ্যনমক শফল কশর আনম আর পড়াশুিায় এশগাশত পানরনি।” 



Bharatiya Kala Aur Shilpa National Institute of Technical Teachers’ Training and Research, Kolkata 

 

P a g e  14 | 29 

 

গজািিবাবু হা হা কশর শহশস উেশলি, “কজি পাশর মাধ্যনমশক শফল করশত? শফল করা এতই সহজ? কত শিষ্টা কশরনছ, নকন্তু 

আনম নক শপশরনছ জীবশি একবারও শফল করশত? শশেটায় যখি নপএইিনড কশর ডক্টর হশয় শগলাম, তখি বুেলাম শয আমার দ্বারা আর এ 

জীবশি শফল করা হশব িা। বাধ্য হশয় এই শব্যামশভালা িুলু্লর শেক বনসশয় টু-পাইস কানমশয় নিনে। তা শভাশলবাবার কৃপায় শেক শতা িলশছ 

রমরনমশয় নকন্তু আনম শিাখ বুাঁজশল শক শদখশব বলশতা এই সব?” 

শঘাাঁ তি শিাখ শগাল শগাল কশর বলল, “বশলি নক োর, আপনি ডক্টশরট?” 

“িা শতা নক? নথনসশসর টাইশটল শুিশব? “উির-ঔপনিশবনশক আথত-সামানজক শপ্রক্ষাপশট গ্রাম-বাংলার শলাকসংসৃ্কনতশত নবনড়র 

গুরুি”। 

“ওশর বাবা!” শঘাাঁ তি খানব খায়। 

শটাঁনপর মা দাাঁ ত নকড়নমড় কশর বলশলি, “এই শতামরা থামশব? আনম বলনছ একু্ষনি এই িাল-িুশলাহীি অনশনক্ষত বদমাসটাশক ঘর 

শথশক শবর কশর দাও। কনিিকাশলও ওর হাশত আনম শমশয়শক শদশবা িা।” 

শটাঁনপ আর িুপ কশর থাকশত পারশলা িা, “শদশব িা? আো শবশ, তাহশল কার হাশত নদশত িাও আমাশক?” 

“শকি? শদশশ নক নশনক্ষত ভদ্র ডাক্তার ইনঞ্জনিয়ার সরকানর অনফসার পাশত্রর অভাব আশছ িানক? এমি সুন্দর শমশয় আমার …” 

আশবশগ গজািিনগনির কণ্ঠরুদ্ধ হশয় আশস। 

গজািি এবার শতশলশবগুশি জ্বশল উেশলি, “নিকুনি কশরশছ শতামার নশনক্ষত ভদ্র ডাক্তার ইনঞ্জনিয়ার সরকানর অনফসার সুপাশত্রর। 

ওসব শতা আজকাল ঘাশটপশথ গড়াগনড় যাশে। বনল আমার এত কশষ্টর শব্যামশভালা িুলু্লর শেকটা শক শদখশব শুনি?” তারপর শঘাাঁ তশির নদশক 

নফশর গদগদ স্বশর জািাশল, “বাবা শঘাাঁ তি! শতামাশকই খুাঁজনছলাম বাপধি। শভাশলবাবাই শতামাশক নমনলশয় নদশয়শছি। তুনম অনবলশম্ব শটাঁনপশক 

নববাহ কশর আমার শব্যামশভালা িুলু্লর শদাকািটার হাল ধশরা। বয়স হশয়শছ, ব্যবসা আর কন্যা দুইই শতামার নজমায় শরশখ আনম এবার নিনিশন্ত 

ধশমকশম মি নদই।” 

শটাঁনপর বাবার এশহি বক্তশব্য প্রবল শরশগ শটাঁনপর মা খ্যাপার মতি হাত-পা ছুাঁ ড়শত লাগশলি, “খাশমাশ! আনম বলনছ এ নবশয় হশব 

িা, হশব িা, হশব িা। আনম নকছুশতই হশত শদব িা। যনদ শতামরা আমার অমশত আমার শমশয়র নবশয় শদবার শিষ্টা কশরা তাহশল আনম সুইসাইড-

শিাশট সব্বাইশক ফাাঁ নসশয় নিশজ গলায় দনড় শদব।” 

শটাঁনপ তড়াক কশর লানফশয় উেল, “নক? এতবড় কথা? আনমও বলনছ, শঘাাঁ তশির সাশথই আমার নবশয় হশব। হশব। হশব। হশবই। 

শকউ রুখশত পারশব িা। বাগড়া শদবার শিষ্টা করশল আনম বাড়ী শছশড় শবনরশয় যাশবা।” 

গজািিবাবু নদশশহারা হশয় দুজিশক থামাবার শিষ্টা কশরি, “নক মুশনকল! শান্ত হ শতারা, দয়া কশর শান্ত হ।” 

নকন্তু শক কার কথা শশাশি? শটাঁনপর মা অনগ্নশমতা হশয় নিৎকার করশত থাশকি, “শপাড়ারমুখী মুখপুনড়! বংশশর মুশখ িুিকানল মাখাশত 

িাস তুই?” 

শটাঁনপ দাাঁ ত নখাঁনিশয় বলশল, “তাই িানক? আর নিশজ শয বানড় শথশক পানলশয় বাবাশক ফুাঁ সশল ঘরছাড়া কশর কালীঘাশট নিশয় নগশয় 

নবশয় কশরনছশল তার শবলা?” 

রাশগ, দুিঃশখ, অপমাশি, শবদিায় গজািিনগনি শতাতলাশত শুরু করশলি, “তুই - তুই - উিঃ ভগবাি এই শমশয়শক আনম শপশট 

ধশরনছলাম ওিঃ শহা শহা …” বলশত বলশত নতনি বুশক হাত নদশয় কাাঁ পশত কাাঁ পশত তক্তশপাশশর শুশয় পড়শলি। 

গজািিবাবু ব্যস্ত হশয় লাফাশত শুরু করশলি, “নক সবতিাশ! নশগনগরই মাথায় হাওয়া কর। মুশখ জশলর োপটা শদ। শটাঁনপ মা, শদৌশড় 

শপ্রশার মাপার যন্তরটা নিশয় আয় শতা!!” 

 

(৭) 

ঘশরর মশধ্য একটা হুলসু্থল শবাঁশধ শগল। শটাঁনপ পনড়মনর কশর ব্লাড শপ্রসার মাপার যন্ত্র আিশত ছুশট শবনরশয় যায়। শঘাাঁ তি তক্তশপাশশর তলা 

শথশক একটা পুরশিা খবশরর কাগজ কুনড়শয় গজািিনগনির মাথায় হাওয়া করশত থাশক। গজািিবাবু শজাশর শজাশর ইষ্টিাম জপ করশত করশত 

ঘশরর মশধ্যই শদৌড়াশদৌনড় শুরু কশর নদশলি। শটাঁনপ ব্লাড শপ্রসার মাপার যন্ত্র এশি মাশয়র রক্তিাপ মাপশত লাগল। সমশবত প্রশিষ্টায় একটু পশর 

শটাঁনপ মার শিাখ নপটনপট কশর উেল। 

শঘাাঁ তি উনদ্বগ্নভাশব প্রশ্ন করল, “এবার নক একটু ভাশলা লাগশছ মা?” 
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“মা!” গজািিনগনি অবাক হশয় শিাখ খুশল ইনতউনত তানকশয় বলশলি, “মা বশল শক ডাশক?” 

“আনম শডশকনছ। এখি নক একটু সুস্থ শবাধ করশছি?” শঘাাঁ তি বশল। 

“সনতয সনতয মা শডশকশছা?” 

“সনতয সনতয িা শতা নক নমশে নমশে?” 

শটাঁনপ মা’র শিাশখ জল িশল এশলা। গত নবশ বছর একটা শছশলর জন্য োকুশরর কাশছ অশিক শেঁশদশছি। তশব নক এতনদি বাশদ 

োকুর মুখ তুশল িাইশলি? এ শয অনবশ্বাে স ৌভাগ্য ! ভুল শশাশিিনি শতা? 

“আর একবার ডাশকা শতা বাবা!” 

“মা!!!” শঘাাঁ তশির গলা আশবশগ একটু শেঁশপ শগশলা। 

“শবাঁশি থাশকা বাবা!” 

শঘাাঁ তি নঢপ কশর হবু শাশুনড়শক প্রণাম করল। 

গজািিনগনি শযি আহ্লাশদ গশল যাশেি, “বাবা শঘাাঁ তি, তুনম আমাশদর সাশথই থাকশব শতা?” 

শঘাাঁ তি মাথা িুলশক বলল, “আমার শতা ঘর-দুয়ার বশল নকছু শিই, আপনি নছিরশণ োাঁ ই নদশল … ” 

“আিঃ বাাঁ িাশল বাবা,” শবশ নিনিন্ত শবাধ কশরি গজািিনগনি, “হযাাঁ  গা শুিশছা? বানড়র নতিতলাটা তুনম ওশদরশক সানজশয়-গুনছশয় 

নদও শকমি? শবডরুশম এনস, টয়শলশট বাথটব, শমশেশত মাশবতল - তুনম কালই শলাক লানগশয় দাও। আর বাবাজীবিশক শতামার িুলু্লর ব্যবসার 

পাটত িার কশর িাও নশগনগরই। ওশর শটাঁনপ, মুখপুনড়, বাছাশক োন্ডা নকছু শদ, আমাশক হাওয়া করশত করশত গরশম শঘশম শিশয় উেশলা শয 

শবিারা !” 

গজািিবাবু দু-হাশতর তালু উশে বলশলি, “শবাশো!!!” 

 

(৮) 

একটু পশরর দৃে। একটা পাশত্রর ওপর এক নপস লাডু্ড ও এক গ্লাস শঘাল সানজশয় শটাঁনপ শঘাাঁ তশির সামশি দাাঁ নড়শয় বলশছ, “এই িাও, ধশরা।” 

পাশশই গজািিদম্পনত হানস হানস মুশখ তানকশয় আশছি। 

  

শঘাাঁ তি দুই আেুশল লাডু্ডটা ধশর শিাশখর সামশি এশি বলল, “এ কী?” 

শটাঁনপ বলল, “নক আবার? লাডু্ড। খাও।” 

গজািি শহশস জািাশলি, “শযা খাশয়গা ও নভ পস্তাশয়গা, শযা শিনহ খাশয়গা ও নভ পস্তাশয়গা।” , 

শঘাশলর গ্লাস শদনখশয় শঘাাঁ তি শুধাশলা, “আর এটা?” 

“এটা হল শঘাল।” মুিনক শহশস শটাঁনপ অকপশট বশল। 

“শঘাল!!” 

শটাঁনপর মা উৎসাহ নদশলি, “শঘাল খাও, মাথা োন্ডা থাকশব।” 

শটাঁনপ বলল, “িা শখশত িাইশল মাথায় শঢশল শদাব।” 

“শঘাল শতা শখশতই হশব বাছাধি। নবশয় করশব অথি শঘাল খাশব িা - তা নক হয়?” গজািিবাবু কাি-এাঁশটা-করা হানস হাসশলি। 

শঘাাঁ তি প্রথশম শটাঁনপর মা, তারপর শটাঁনপর বাপ ও পনরশশশে শটাঁনপর মুশখর নদশক তানকশয় শশেটায় িীরশব সুশবাধ বালশকর মত শিাাঁ -

শিাাঁ  কশর পুশরা শঘালটা শখশয় নিশলা। 

 

সিাপ্ত  
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ক্ষশিরকর তরর চাকররর ভূশিকায় 
শনতাই কুিার সরকার, কিী 

 

 

তুনম মািুেশতা বশট, ভদ্র, তাও রশট, পশুশতা িয়ই, নহংস্রও িয়। 

তুনম শয নশনক্ষত, জ্ঞািীজি দীনক্ষত, শতামাশক কযাশিা কনরশব ভয়। 

 

িা, ভশয়র কারি আশছ, শপািা খায় বড় মাশছ, বাাঁ শশর শিশয় কনি বড় শক্ত! 

লাগা-লানগ গালা-গানল, মন্ত্রিার শেলাশেনল, 

শহি উপকার কশর শকাশিা ভক্ত। 

 

সৎকাশজ বাাঁ ধা শবশী, জধযতয ধশর খাটাও শপশী, শমওয়া ফশল সবুশর। 

গুশি গুশি শফল পা, শুভ কাশজ ছুশট যা, 

নহসাব কশর কথা কও, মি-শর। 

 

শাকশরনদ-কািাকানি, ক্ষনত করার িুলকানি, শাশস্ত্র পাওয়া যায়। 

ভাশলা িয়, মন্দ িায়, সুশযাগ শপশলই উপনর খায়, শবশী কথা বশল ইশারায়। 

 

প্রমাণ গুশমর ফশল, নিশদত ােীরা িরশছ শূশল, প্রকৃত সাধুর নক হশব উপায়। 

আইশির ফাাঁ ক গশল, মহাপাপী, মহা হাশল, 

আশীে শপশয়শছ গুরু-কৃপায়। 

 

শমাড়ল কনহশলি শশাশিা, ওটাশক ধনরয়া আশিা, ব্যাটা- কত বাড়্ শবশড়শছ। 

শতাোমদকারী, িাকশরর দল ভারী, নবিা শদাশে, বাাঁ নধয়া আনিশব পাশছ। 

 

স্বজি শপােণ, ঘুে, অপহরণ, শিৌনদশক শিশা-জুয়া, ওশর বাবা! 

ক্ষমতার অপব্যবহার, কত িাটুকার, সরশল িনলশবা- িা যায় ভাবা। 

 

কূটিীনতর নফস-নফসানি, ক্ষনত করার িুলকানি, শাস্ত্র মাশে পাই। 

খবরদারী, কচ্-কিািী, সাশহব-নবনবর শিাখ-রাোনি, সমাধা তার িাই। 

 

ধমশক কাজ ততটা িয়, আশপাশে অনধক হয়, মনিব যনদ ভালবাশস। 

কািী-বক িদী তীশর, ওৎ শপশত মাছ ধশর, 

মাছরাো মৃদু হাশস ডাশল বশস। 

  
আাঁধার থাকায় আশলার কদর, অমৃশত হশয়শছ অমর, মরণ রশয়শছ নবশে। 

ভাল শয ভালই রশব, ভাল যনদ িা থানকশতা তশব, মশন্দর নবিার হশতা বা নকশস। 

 

কত শক্ষত-িদী-বিািী, পাহাড়, ফল-ফুল-প্রাণী, নিশমশে লন্ডভন্ড হয় সব। 

যুদ্ধ-বন্যা-খরা-ঘূণী, শডঙু্গ-কশরািা, উিাল িূণী, ভূনমকম্প আরও কত তাণ্ডব । 

 

সাদা-কাশলা-রাঙ্গা, জবেম্য আর জানত-দাঙ্গা, আশছ ধমত-নবশদ্বে, 

িানভশ্বাস ভশয় অবলারা, লম্পট-ভন্ড যারা, 

ধশরশছ শশশে সাধুর শবশ। 
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কত হাবা-শগাবা টাকা নদল, সহশজই িাকনর নিশলা, বা-বা-বা! এনক হায়! 

শিাশে আেুল পনন্ডত জশি, প্রায় শগশলা-শগশলা প্রাশণ, অিশশি ধণতায়। 

 

গন্ডার-িামড়া গাশয়শত, শিই পশম শিাশখশত, ধান্দায় নদি কাশট। 

লাশজ মশর এক কািী, কাটা যার দুই কাি-ই,  সামশি নদশয় শস হাশট। 

 

বশস ভাশব বাঘা-ভাই, তাাঁ র উপশর শকহ িাই , 

নসংশহর তলব যনদ িা আশস। 

মৃদু স্বশর ডাশক কুনমর, এশসা বনু্ধ খাও নক্ষর, গন্ডার দুষু্ট ভনঙ্গশত কাশশ। 

 

মুচ্-শক হাশস বাাঁ দশর, িানচিকা লানথ মাশর, খাটাশশর শখনস্ক। 

ধুতত -শৃগাল, হায়িায়, শগাদা-হিু ভয় পায়, দাাঁ শত নদশয় শভনস্ক। 

 

পািশকৌনর মশি কশর, ডুব নদশয় মাছ ধশর, তাাঁ শক শদশখনিশতা শকহ? 

আশছ শকুশির দৃনষ্ট, গাঙ্-নিল নবধাতার সৃনষ্ট, শছা-শমশর নিল শগাটা শদহ। 

 

ছা শফাটায় দাাঁ ড়কাক, শকানকল শুশয় ডাশক িাক, বসশন্তর গাি গায়। 

নেনেশপাকায় বাজায় বাাঁ শী, শিংটি ইাঁদুর হয় উদাসী, উলু্লশক শলঙু্গর িািায়। 

 

নবশ্ব-রূপ মশি শদনখ, শকৌতুহশল বশস শলনখ, িাটক খুবই গ্াশছ জশম। 

রাজা নকবা প্রজা শস, িাটক শশশে প্রস্থাি আশস, সকল প্রাণীর এক নিয়শম। 

 

আপি শবশগ আপনি মনর লালিসাইনজ ছশন্দ ধনর, গায় বাউশল জগৎময়। 

জ্ঞািী-শযাগী ভাবুক যারা, নদব্যশিাশখ শদশখি তারা, শকাি ভুনমকায়, কার অনভিয়। । 

 

মশির সাশথ কথা কই, যখি বশস একলা রই, অশিক শলখা রইশলা বানক। 

আপিাশর শমলাও শদনখ, নবিীত এক আনজত  রানখ, শকাশিাটির সাশথ শমশল িানক? 

 

নবশ্ব-মি যারই গড়া, নশল্প তার হৃদয় ভরা, নতনিই িাটযকার, নিশদত শিায়। 

শক শকাি ভূনমকা পাশব, তাও নতনিই ভাশব, উনিই রূপকার, রূপ-সজায় । 

 

নিতাই িানহশর খুনশশত, তাহাশর বাহবা নদশত, এযাত স্পধতা! মশি িানহ সায়। 

এত বড় মশি অনভিয় কশর, ক্ষনণশকর তশর িাকশরর ভূনমকায়। 
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চরলা যাই ঘেরলরিলা 
দীপক গুপ্ত, কিী 

 

অশিকনদি ধশরই একটা পনরকল্পিা মাথায় ঘুরপাক খানেল। শসটা আর নকছুই িা, শসই শছাটশবলার জগৎ শথশক একটু ঘুশর আসা। বয়স যখি 

ছয় নক সাত তখি বাবার কমতসূশত্র িদীয়া শজলার ফুনলয়াশত বছর শদশড়শকর জন্য কাটাশিার শসৌভাগ্ হশয়নছল।  সালটা সম্ভবত ১৯৭১-১৯৭৩ 

র মাোমানে হশব. বলশত শগশল জশশব অবস্থার একটা অধ্যায় ঐ ফুনলয়া িামক শছাট্ট জিপশদ শথশক শমশো গশন্ধর আবশহ একটু একটু কশর 

শবশড় ওো।  শছাট্ট গ্রাম হশলও, ইনতহাশসর পাতায় এর িাম জ্বলজ্বল করশছ, কারণ এই গ্রাশমই কনব কৃনিবাশসর জন্মস্থাি। শুধু মাত্র এটাই সব 

িয়, এই গ্রাশমর পনরনিনত  ‘তাাঁ শতর শানড়’ যা নবশ্বনবখ্যাত।  এ শহশিা ফুনলয়ায় থাকাকালীি শসই জশশশবর একটু দুষু্ট নমনষ্ট কথা িা শুিশলই 

িয়, তাই এই অবতারণা। 

ঠিক ফুনলয়া শস্টশি সংলগ্ন একটি বানড়শত আমরা ভাড়া থাকতাম।  কাছাকানছ বাজার, সু্কল ইতযানদ।  বানড়র পাশশই নছল এক নবশালাকার 

মাে।  আশশপাশশ নবনক্ষপ্তভাশব নকছু বানড় আশছ।  তশব আমাশদর বানড়টি ' শভৌনমক বানড় ' নহসাশব খ্যাত নছশলা  কারণ ঐ বানড়র মানলক নছশলি 

রাশজেিাথ শভৌনমক নযনি ফুনলয়া নশক্ষানিশকতি সু্কশলর প্রধাি নশক্ষক নছশলি। যনদও আমরা ওিাশক পাই নি।  উনি আমাশদর যাওয়ার আশগই 

গত হশয়নছশলি।  ওিার স্ত্রী তার শছাট শছশলশক নিশয় থাকশতি। শছশল অরুি শভৌনমক , আমাশদর নপ্রয় অরুণদা।  

বানড়র কাছাকানছ বসাক পাড়া , মাশি তাাঁ নত পাড়া। শসটা পার হশয় আমাশদর সরকানর প্রাথনমক নবদ্যালয়। ওখাশি ভনতত  হলাম তৃতীয় শশ্রণীশত 

বছশরর মােখাশি শবশ নকছু বনু্ধ শযাগাড় শহাশলা। বানড়র পাশশর ঐ মাে শপনরশয় বনু্ধরা সবাই হাশত বইখাতা নিশয় সু্কশল শযতাম।  যখি বেতাকাল 

আসশতা , আমরা প্রমাদ গুিতাম আবার খুনশও হতাম এই শভশব কখি মাশের কাদাজশলর মশধ্য নদশয় লাফাশত লাফাশত যাব।  শসটা নছল 

এক অিানবল আিন্দ। 

তাাঁ নত পাড়াশত নগশয় তাাঁ ত িালাশিা শদখা এক অন্যরকম অনভজ্ঞতা।  একটি শলাক যন্ত্রটিশক সামশি শরশখ মােখাশি বসত। তার দুই হাত এবং 

দুই পা সমািভাশব সিল।  হাশত ধরা থাকশতা একটি পশটাশলর মশতা শদখশত কাষ্ঠ নিনমতত বসূ্ত যার িাম মাকু।  পাশয়র নদশক প্াশডল।  পুশরা 

যন্ত্রজুশড় নবনভি রশের সুশতা পরপর নমশ শখশয় িশলশছ। সশঙ্গ ঠিক ঠিক শব্দ।  এইভাশব এই নশল্পীরা এক অসাধারণ বশস্ত্রর রূপ ফুটিশয় শতাশলি। 

শদখশত শদখশত িশল এশলা  আনশ্বি মাস, মাশি পুশজার মাস। িতুি জামা, িতুি প্ান্ট। নকন্তু তার শথশকও শসটা মজার নবেয় শসটা হশলা 

প্রনতমা গড়া শদখা। সু্কশলর যাতায়াত পশথ একটি শবশ বড় বারান্দাওয়ালা বানড় নছল। ঐ বারান্দাশত নশল্পীর হাশতর শছায়াাঁ য় একটু একটু কশর 

প্রনতমা নিনমতত হশতা। বারান্দায় শযনদি প্রথম কাোশমা জতনর হশতা শসনদি শথশক নিশয় খড় বাাঁ ধা, একমাটি , শদা মাটি নদশত নদশত প্রনতমা গশড় 

উেশতা। শযনদি প্রনতমার গাশয় গজত ি শতশলর প্রশলপ পড়শতা , শসনদি আমরা শদখতাম, শকমি কশর শসই প্রনতমা ধীশর ধীশর জীবন্ত হশয় 

উেশতা। 

নক ভাশব তারপর পুশজার ক'টা নদি শকশট শযত ভাববার অবকাশ নছল িা শসই সময় সবশিশয় আকেতণীয় নছল একাদশীর নদি শভারশবলা। 

আসশল দশমীর নদি দুপুর শথশকই ফুনলয়ার সমস্ত দূগতা প্রনতমা এক জায়গায় একটি মাশে জশড়া হশতা।  শসনদি শছাশটাখাশটা শমলাও 

বসশতা।  এক জাগায় অশিক প্রনতমা দশতশির উশেশে বহু মািুে আসশতা।  অশিশকই এটা ওটা নকিশতা।  শবিা শকিাশত নকছু পয়সা মাশে 

পশড় থাকশতা। আমরা তাই পশরর নদি অথতাৎ একাদশীর নদি শভারশবলায় ঐখাশি িশল শযতাম পয়সা কুড়াশত।  শস নছল এক অপার  আিন্দ। 

হয়শতা শকউ শপশলা দু পয়সা, শতা শকউ পাাঁ ি বা দশ পয়সা ইতযানদ।  শসগুশলা সব একত্র কশর শদখতাম কত পয়সা হশলা।  শসই নদশয় নক 

খাওয়া শযশত পাশর শসই নিশয় িলশতা গশবেণা। 

 এর পশরর পালা লক্ষী পূশজা। প্রশতযক বানড়শতই শসই পুশজা উপলশক্ষ িাড়ু বািাশিা নছল এক অপরূপ কলা।  নক ভাশব শয একটা আস্ত 

িারশকল শছাট শছাট শগালাকার হশয় ‘িাড়ু’ আকাশর পনরণত হশতা শসটা শদশখ নবনিত হতাম। ঘশর বশস মা োকুমারা শয নমষ্টাি জতরী করশতি 

তা রসিা ভনরশয় নদত।  শযটা বলনছলাম শয লক্ষীপূশজার পশরর নদি আমাশদর একটা ৭/৮ জশির দল জতরী হশতা।  একটা বশড়া ধামা শকাশল 

কশর আমরা ঘুশর ঘুশর অশিক বানড়শত হািা নদতাম।  “লক্ষীপূশজার প্রসাদ দাও শগা, বানড়শত শপালারা আইশছ” এই বশল হাাঁ ক পারতাম। মা, 
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োকুমা , নদনদমা, সবাই প্রসিনিশি তা পনরশবশি করার জন্য উনু্মখ হশয় থাকশতি। প্রায় এক ধামা মুনড়, জখ বাতাস, িাড়ু, কদমা ইতযানদ 

সংগ্রশহর তানলকাশত থাকশতা। তারপর এক জায়গায় বশস সকশল শপশট িালাি কশর নদতাম।  অনিবতিিীয় আিশন্দ সবাই শমশত উেতাম।  

একটা ঘটিার কথা িা বলশল অপূণত শথশক যাশব। শসটা িতুথত শশ্রণীর বৃনি পরীক্ষার ঘটিা। তখি বৃনি পরীক্ষার যশথষ্ট গুরুি নছল। একটা আস্ত 

‘ছাত্রবনু্ধ’ অভযাস করশত হশতা। এখি শযমি মাধ্যনমক পরীক্ষার আশগ শটস্ট শপপার শসই রকম. ফুনলয়া হাই সু্কশল আমাশদর পরীক্ষা শকে 

নিধতানরত হশয়নছল।  আমানর সহপাঠী দীপঙ্কর, ওশদর বানড়শত আমার অবাধ যাতায়াত নছল।  ওর মা, মাশি আমার কানকমা আমাশক নিশজর 

শছশলর শথশকও শবনশ শেহ করশতি।  কানকমা আমার পড়াশশািার প্রনত আগ্রহ আনবষ্কার কশরি আর শসই শথশক আমাশক পনড়শয়ই ছাড়শতি। 

এশহি কানকমা, অঙ্ক পরীক্ষার নদি পরীক্ষা শকশে উপনস্থত।  তখি বৃনি পরীক্ষায় অবেই নপতা পুশত্রর বয়স নিশয় একটি অঙ্ক থাকশবই 

থাকশব।  এটা আমাশক খুব নবড়ম্বিায় শফলশতা। শক শয কার বড় আর বশয়শসর কত ব্যবধাি তা সমাধাি কশর আমার পশক্ষ দুিঃসাধ্য হশয় 

দাাঁ ড়াশতা। যথারীনত পরীক্ষা নদশয় খাতা জমা নদশয় পরীক্ষা সমূ্পণত হওয়ার আশগই শবনরশয়নছ, আর এশসই কানকমার হাশত ধরা পশর 

শগলাম।  এবার কানকমার কাশছ পরীক্ষা শদওয়ার পালা।  একটার পর একটা নজশজ্ঞস কশর িশলশছি।  আনমও উির নদনে।  নকন্তু নপতা পুশত্রর 

অঙ্ক কেশত  নগশয় আনম শকাথাও একটা শযাগ নদশত ভুশল নগশয়নছ।  এটা উনি বলশতই আনম সশঙ্গ সশঙ্গ আবার ক্লাশস ঢুশক মাস্টার মশাই শক 

বললাম আমার খাতাটা নদশত যাশত শসই অঙ্কটা আনম আবার ঠিক কনর।  নক সাংঘানতক ! আনম প্রতযাখ্যাত হশয় কানকমার কাশছ কািুমািু কশর 

নিশজর অপরাধ শবাধ প্রদশতি করলাম। তশব বৃনি পরীক্ষার ফল যখি শবশরাশলা তখি তা আমাশক শবশ উজীনবত কশরনছল।  

সমশয়র শস্রাত শবশয় পনরণত বয়শস বছর দুশয়ক আশগ হটাৎ ভাবলাম যাই একটু শছাটশবলাটা শদশখ আনস। শয কারশণ এশতা নকছু বলার 

অবতারণা। নদিটা নছল সরস্বতী পুশজার আশগ নদি। শফব্রুয়ানর মাস। শীত তখি নবদ্যমাি।  সকাল শবলাশত সামান্য নকছু শখশয় নবধািিগর শস্টশি 

শথশক সকাল ৭টা ১০ নমনিশটর শানন্তপুর শলাকাশল উশে বসলাম।প্রায় ঘন্টা আড়াই পশর ফুনলয়াশত িামলাম। শস্টশিটা শদশখই িমশক শগলাম। 

আকাশর তার শিহারার বাড় বাড়ন্ত। তখি এক প্রাশন্তই শস্টশি নছল। বতত মাশি দুইপ্রাশন্ত প্ল্যাটফমত হশয়শছ। শেি শথশক শিশম প্রথশম শস্টশিটি 

আশগ ভাশলা কশর শিশখ নিলাম। শিাখ দুশটা খুাঁশজ শবড়াশত লাগশলা শসই শপ্রক্ষাগৃহ শযখাশি আমাশদর সু্কল শথশক নিশয় শগনছল 'নবদ্যাসাগর 

' ছনবটি শদখাশিার জন্য।  তখি এই জিপশদ প্রথম শপ্রক্ষাগৃহ জতরী হয় যার বসার জন্য শিয়াশরর বদশল বাাঁ শ নদশয় জতরী করা শবি বািাশিা 

হশয়নছল। এতনদি পশর তার শিহারাও নিিই আধুনিক হশব। শিাখ দুশটা ঘুরশত ঘুরশত ঠিক জায়গায় আটশক শগশলা। শদখলাম শস মাথা তুশল 

জািাি নদশে ' এই শতা আনম এখাশি' আনছ। 

এরপর শস্টশি শথশক শবনরশয় শয বানড়শত ভাড়া থাকতাম শসখাশি নগশয় লজার মাথা শখশয় সাহশস কশর বানড়র শলাকশক নজশজ্ঞস করলাম 

এটা অরুণদার বানড় মাশি অরুি শভৌনমক ? প্রিুতশর আমার অিুমাি শয সঠিক তাশক সমথতি জািাশলি। নিশজর পনরিয় নদশতই আমাশক 

নভতশর বসবার আমন্ত্রণ জািাশলি। অরুণদা বানড়শত শিই, শস বীরিগর সু্কশলর নশক্ষক। শসখাি শথশক তার শসনদি আশস্ত শদনর হশব। 

এই অরুি শভৌনমক, আমাশদর অরুণদা শস সমশয় আমাশদর সশঙ্গ বনু্ধর মশতা আিরণ করশতা।  মশি পশর, েুলিযাত্রার সময় তার কৃষ্ণিগর 

শথশক েুনড় কশর পুতুল আিার কথা, শযগুশলা নদশয় েুলি সাজাশতা। অসম্ভব ভাশলা নিশকট শখলশতা। তার শখলা শদশখ আমরা বড় হশয়নছ। 

শবৌনদশক নজশজ্ঞস করলাম আমার প্রাথনমক সু্কশলর কথা। শসখাশি নকভাশব যাশবা বলশতই উনি পথ নিশদত শ নদশয় নদশলি। শসখাশি নকভাশব 

যাশবা বলশতই উনি পথ নিশদত শ নদশয় নদশলি। একটা শটাশটা নিশয় নিলাম কশয়কটি জায়গার যাওয়ার জন্য। 

সমশয়র সাশথ সাশথ আমার শছাট্টশবলার শসই ফুনলয়াও নকন্তু কশলবশর বৃনদ্ধ শপশয়শছ। রাস্তাঘাট শথশক শুরু কশর শবশ নকছু ব্যাংক, আধুনিক 

ভাশব সনজত িািা ধরশণর শদাকাি গ্রামটিশক একটি শছাশটাখাশটা শহশর পনরণত কশরশছ। 

এরপর শসই শটাশটা নিশয় িব কশলবশর সনজত শহর পনরিমা করার পালা। প্রথশমই শসই সু্কশল উপনস্থত। শসখাশি নগশয় শদনখ এক নশনক্ষকার 

তিাবধাশি ছাত্রছাত্রীরা সরস্বতী পূজার প্রস্তুনত উপলশক্ষ সাজাশে। নশনক্ষকাশক প্রশ্ন করলাম ‘এটাই নক শসই সু্কল?’ কারণ এখাশিও অশিক 

পনরবতত ি। উিশর উনি সমনত জািাশলি। পনিম প্রাশন্তর একটা পুরাশিা ঘর শদনখশয় বলশলি শয ঐটুকুই শবাঁশি আশছ িৃনত নহশসশব।  বানকটা 

সবই িুতি।  হয়শতা আনম শদখব বশলই ঐটুকু দাাঁ নড়শয় নছল।  

ঐ ঘশরর সামশি নগশয় তাশক স্পশত কশর পুশরাশিা নদশির িৃনত হাতড়াবার শিষ্টা করলাম। নকছুক্ষি থাকার পর ওখাি শথশক নবদায় নিশয় িললাম 

কনব কৃনিবাশসর বাসস্থাি শদখশত।  শসখাশি নগশয় শদনখ শবশ সুন্দর একটি মনন্দর নিনমতত হশয়শছ। শসখাি শথশক শবনরশয় শটাশটার িালক শক 

বললাম ভাই আমাশক একটু তাাঁ নত পাড়ায় নিশয় িশলা। হযাাঁ , ভাশলা কথা এই অিশল শটাশটা শক বশল টুকটুনক। তাাঁ নত পাড়ায় নগশয় এক তাাঁ নত 

শ্রনমশকর সশঙ্গ আলাপ করলাম। গ্রাম শহশর পনরণত হশলও মািুেগুশলা নকন্তু শসই গ্রাশমর সারে বজায় শরশখশছ। শসটা এই শ্রনমশকর সশঙ্গ 

কথা বশল শটর শপলাম। 
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এবার নকন্তু মশি হশে পাকস্থলী নকছু িাইশছ। তাশক শতা আর বুভুকু্ষ রাখশত পানর িা।  অতএব একটা ভাশলা শহাশটল শদশখ বশস 

পড়লাম।  আবদার করলাম িূণী িদীর মাছ খাশবা। শহাশটল মানলক ঈেৎ শহশস জবাব নদশলা, 

“দাদা, এখি শসই িূণী আর শিই।  তশব শলাকাল মাছ শপশয় যাশবি।“ 

"শবশ তাই শহাক” 

“শমৌরলা, পাশশত ইতযানদ আশছ, িলশব?”  

“হযাাঁ , অবেই।“   

মাশছ ভাশত বাোনলর আর নক িাই? শবশ তৃনপ্তর খাওয়া শখশয় একটা শঢকুর তুশল শহাশটল ছাড়লাম। আপাতত ফুনলয়াশক নবদায় জািবার 

পালা। নবশকল পাাঁ িটা বাশরার ডাউি নশয়ালদা ধশর বানড় নফশর এলাম। নপছশি পশড় রইশলা আধুনিক ফুনলয়া। 

 

 

 

 

 

 

Dawn at Lachen Village (photograph by Shri Prasanta Paul, Staff) 
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 ুরর এলাি হারশিল 
প্রিান্ত পাল, কিী 

আমরা বনু্ধরা নমশল এবার পুশজার ছুটি শত ঘুরশত যানছ  উিরাখণ্ডশর  হারনশশল । হারনশল  গশঙ্গানত্রর  যাবার পশথ ২৫নকনম আশগ । এখাশি 

আসার আশগ হারনশশলর উপর youtube blog video গুশলা শদশখ  হারনশশলর শপ্রশম পশর শগলাম। তারপর নিশজর  শিাশখ এখািকার 

প্রাকৃনতক রূপ শদশখ মশি হশয়নছল youtube bolg video  এর বণতিা শথশক তা শত গুি শবনশ। িদী, পাহাড়, আশপলবাগাি আর িারনদশকর 

অপরূপ প্রাকৃনতক শসৌন্দযত আমাশদর শমানহত কশরনছল। 

শকালকাতা শথশক  িবমী  দুপুশর  Sealdha station  শথশক রওিা হশয় নদনল্লর বসন্তনবহার শষ্টশশি  শপৌাঁছলাম পরনদি সকাল আটটা িাগাদ। 

শষ্টশশির বাইশর গানড় অশপক্ষা করনছল। নদনল্ল শথশক হনরদ্বাশরর দূরি প্রায় ২৪৪ নকনম। সময় লাগশব সাশর িার ঘন্টার মত। মসৃণ রাস্তা নদশয় 

হুরহুর কশর গানড় ছুটশছ হনরদ্বাশরর নদশক। রাস্তায় পড়ল নকছু িাম জািা শহর। নমরাট, মুজাফারিগর, রুরনক ।মাশে এক জায়গায় জালখাবার 

শখশয় দুপুর দুপুর শপৌাঁছলাম হানরদ্বাশরর শহাশটল কৃষ্ণানজ শত। জায়গাটা হানরদ্বার শরল শষ্টশশির সামশি। নিত্রা টনকজ এর গনলশত। অপ্রশস্ত 

গনলর দুপাশশ পর পর শহাশটল। িারনদশক প্রিুর শলাকজশির নভড়।  

শহাশটশল একটু নবশ্রাম নিশয় শবনরশয় পরলাম দুপুশরর খাওয়া সারশত। হনরদ্বাশর  এই পুন্যভুনম এখি িারধাম তীথত যানত্রর নভশড়  ভারািান্ত। 

ভারশতর নবনভি প্রাশন্তর শত শত মািুশের সমাগম। এ শযি নমনি ভারত। 

হরনকপুনর ঘাশট যাবার পশথ পড়শলা অশিক রকশমর খাবাশরর শদাকাি। এখাশি এশস বাঙ্গানলরা প্রথশমই দাদাবউনদর শহাশটল শখাাঁ শজ। শপলাম 

ও, নকন্তু একই িাশম িার পাাঁ ি টা  দাদাবউনদর শহাশটশল। শকািটা শয আসল শিিা অসম্ভব। রাস্তায় এক বাোনল  ভদ্রশলাক আমাশদর ধাাঁ ধার 

সমাধাি করশলি।  আনদ দাদাবউনদর শহাশটশল নবগত কুনড় বছর ধশর  ওিার  যাতায়ত। অনভজ্ঞতার সমাি নদশয় ওিার শদখাশিা  আনদ 

দাদাবউনদ শহাশটশল ঢুকলাম। ভীেি মাোনর মাশির খাবার। প্রতযাশা পূরণ হল িা। 

খাওয়া শশশে শেঁশট শপৌছালাম হরনকপুনর ঘাশট, সন্ধযা আরনত শদখব বশল। নিজ পার হশয় িদীর এপাশর এলাম। আজ নবজয়া দশমী , এখাশি 

যা দশশরা িাশম পনরনিত। দশশরায় এখাশি  রাবি বধ হয়। সামশি একটা বড় মাে। তার িারনদশক প্রিুর শলাকর সমাগম। মাইশক তারস্বশর নহনন্দ 

গাি বাজশছ আর মাশে মাশে িলশছ শমলার প্রিার । মাশের এক নদশক প্রায় হাত নতনরশ লম্বা দশমাথাওলা রাবি  সশঙ্গ  নবভীেণশক নিশয় 

দানড়শয় আশছ বশধর অশপক্ষায়। রাবি বধ হশত শদনর আশছ, যা হশব গঙ্গা  আরনতর পর। তাই এখাি শথশক শবনরশয় নগশয় বসলাম  হরনকপুনর 

ঘাশট, সন্ধযা আরনত শদখব বশল। শলাক মুশখ শুিলাম, প্রনতবছর দশমীর পশরর নদি  শথশক দীপাবনল পযতন্ত িদীর  জল কনমশয়  িশল িদীর 

আবরজিা পনরষ্কার এর কাজ। শস কনদি হরনকপুনর ঘাশট সন্ধযা আরনত বন্ধ থাশক । তাই ঘাাঁ শট আজ শবশ নভড়। খুবই অল্প সমশয়র জন্য আরনত 

হয়। নমনিট পাাঁ শিক। ঘাশটর ঠিক উশো  নদশক বসশত িা পারশল আরনত শদখার মজা  মাটি। আমরা বশস নছলাম দুশর, আরনতর শকািাকুনি।  দূর 

শথশক আরনত ভাশলা শদখা শগল িা। 

রাবি বধ আমাশদর শদখা হলিা। তার শিশয় আর গুরুিপূণত কাজ শকিাকাটা। ঘাট শথশক িামশতই রাস্তার দুধাশর সানর সানর শদাকাি। শীশতর 

জামা কাপড়, উপহাশরর আর হশরক রকশমর নজনিে নদশয় শবাোই শদাকািগুশলা। ঘাট শফরত শলাশকরা ঘুশর ঘুশর শকিাকাটা করশছ। 

আমরাও  শবশ নকছু শকিাকাটা কশর, শহাশটশলর শফরার পশথ এখািকার এক নবখ্যাত পাঞ্জানব শদাকাি শথশক লনে শখলাম। জীবশি প্রথম এত 

সুস্বাদু লনে শখলাম।  শদাকািটাশত নবনভি রকশমর  স্বাদ ও গশন্ধর লনে সার নদশয় সাজাশিা। 

শহাশটল নফশর বনু্ধরা নমশল িলল জমাটি আড্ডা। রাত  দশটা িাগাদ শহাশটশলর ছাশদ উেলাম রাশতর খাবার শখশত। পুশরা ছাাঁ দটা ফুশলর গাছ 

নদশয় সুন্দর কশর সাজশিা। ছাদ শথশক দূশর  ডাি নদশক শদখা যাশে  মািসা পাহাশড়র গাশয় আশলার মালা। আর বাাঁ নদশকর আকাশশ েুলশছ 

পূনণতমার িাাঁ দ। িারনদক স্বশের পনরশবশ সৃনষ্ট হশয়শছ। িাাঁ শদর আশলা গাশয় শমশখ িলল রাশতর খাওয়া। নিরানমশশর সুস্বাদু নবনভি পদ। 

পরনদি সকাশলর জলখাবার পর গানড় ছুটল গশঙ্গাত্রীর পশথ। আমরা আজ থাকশবা হারনশশলর ধরানল গ্রাশম,  যা গশঙ্গাত্রী যাবার পশথর উপর। 

গশঙ্গাত্রী শথশক ২৫ নকনম আশগ। হনরদ্বার শথশক গশঙ্গাত্রী ২৮৮ নকনম। গুগল বলশছ সময় লাগশব সাশড় আটঘণ্টা। হনরদ্বার শথশক সুশমা গাড়ী শত 

আমাশদর আটজশির ভাড়া পরল এগার হাজার টাকা। এসময় িারধাম িলশছ।  যাত্রী তুলিায় গানড়র সংখ্যা কশমর জন্য ভাড়া অশিক টাই শবনশ। 
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আমরা  এ গানড়শত শপশয়নছ অসাধারাি এক জি ড্রাইভার শক। িাম জনি। যার কথা িা বলশল অসমূ্পণত থাকশব এ শলখা। পিাশশর আশপাশ 

বশয়স। লম্বা শপটাই শিহারা আর গম্ভীর  প্রনকনতর । সারা পশথ গুটি কশয়ক কথা বশলনছল। নকন্তু পাহানড় পশথ তার নক নবিম।  শকউ তার 

আশগ  থাকশব িা। সামশির গানড় আমাশদর রাস্তা শছশড় নদশত বাধ্য হশে। বাাঁ  হাত নস্টয়ানরং আর ডাি হাশতর দু আঙু্গশল শদশলাই কাঠি জ্বানলশয় 

তারপর  আবার ডাি হাত মুশো কশর নক নিখুাঁত ভাশব িলন্ত গাড়ীশত নসগাশরট ধারাশে। জলন্ত কাঠিটা অদু্ভত কায়দায়  যখি জািালা নদশয় 

ছুাঁ শড় নদল আমাশদর মশি হল এশতা দনক্ষণী ছনবর শসই নবখ্যাত িায়ক। পাহাশড়র সরু বাাঁ শক, জনি নতি িারবার আমশদর গানড়শক  উশো পশথ 

আসা গানড়র মুশখামুনখ করশলা । আিমকা শথশম তারপর অসম্ভব দক্ষতায় আবার এনগশয় িলল।  আমরা অসহায় । অজািা নবপশদর আশঙ্কায় 

আমরা বাকরুদ্ধ। শসশকশন্ডর ভুশলর মাশুল িা নদশত হয়। প্রনতবাদ শক শশাশি, উলশট আমাশদর হাত তুশল আশ্বস্ত কশর বলল “বাবা সাথ 

হযায়, কুছ শিনহ শহাগা”।   

আসার পশথ পশরনছল হৃেীশকশ, শতহানর ডযাম, উিরকানশ  আর কত িাম িা যািা জায়গা। এই শতহানর ডযাম জদশঘয ভারশতর সবশিয় লম্বা 

আর সবশিয় বড় তাপনবদুযৎ শকে। নকছু নদি আশগও গশঙ্গাত্রী যাওয়ার পথ নছল শতহানর ডযাম শক পুশরা ঘুশর। এখি িতুি পশথ অত ঘুরশত 

হয় িা। শফরার সময়কার ড্রাইভার আমাশদর িা জানিশয় পুরশিা পশথ নফনরশয়নছল। ডযাশমর পাশ পাশ নদশয় অশিকটাই শঘারা শস পথ। নকন্তু 

ভীেি িয়িানভরাম।  

হানরদ্বার শথশক উিরকানশ  পযতন্ত দু শলশির  িওড়া রাস্তা। তারপর  শথশক সুরু  এক শলশির  সরু রাস্তা। আমাশদর সফর সূনিশত শিলং ভযানল 

যাবার প্ল্যাি আশছ।তাই উিরকানশ বাস স্টযাশন্ড আমরা থামলাম । এই উিরকানশর এস নড ও আনফস শথশক পাওা যায় শিলং ভযানলশত  ঘুরশত 

যাবার অিুমনত পত্র।  এস নড ও অনফস খুাঁশজ শপশত অশিক টা সময় শকশট শগল। এস নড ও অনফশস লাভ নকছু হশলা িা। এখি শিলং ভযানলর 

প্রাকৃনতক আবহাওয়া খারাপ।  আবহাওয়া   উপশযাগী হশল পারনমশাি নমলশব। অশিক কশষ্ট এখািকার এক জশির শমাবাইল িাম্বর শজাগাড় 

করা শগল। শিলং ভযানলর  পারনমশান্ যনদ দুই নদি পশর শদয়  শফাি কশর জািা যাশব।  

উিরকানশর  শথশক হারনশল প্রায় ৮০নকনম। গানড়শত সময় লাশগ প্রায় নতি ঘণ্টা। উিরকানশর পর রাস্তা খুব সরু। একনদক নদশয়ই দুনদশকর 

গানড়র িলা িল। উিরকানশ শথশক প্রায় শোল নকশলানমটার  আসার পর রাস্তার উপর পরল মাশিনর ডযাম।   বড় মুশখর শলাহার পাইপ শথশক 

প্রবল  গজত শি ডযাশমর জল এশস পড়শছ ভাগীরথী শত। আর তা এশতা শজাশর, এপাশর ও জশলর কণা নছটশক আসশছ। জায়গাটার িার নদশক 

পাহাড় নদশয় শঘরা। িারনদশক প্রাকৃনতক দৃে অপূবত। রাস্তার পাশশ নসাঁনড় নদশয় কশয়ক ধাপ িামশল িদীর পাশর বাাঁ ধাশিা বসার জায়গা। অশিশক 

শসখাশি বশস আশছ। শকউ ছনব তুলশছ। 

এখাশি আমরা  অল্প নকছুক্ষণ সময় কাা্টালাম। গানড়র িাকা আবার সামশির নদশক গড়াশলা। প্রায় এগার ঘণ্টা পর সন্ধযা সাশড় সাত্টা িাগাদ 

আমার শপৌাঁছলাম হারনশল । ধারানল, বাশগানর, মুখবা আর নকছু শছাট শছাট গ্রাম নিশয় হারনশল শজলা। আমরা থাকব ধারানল গ্রাশম। ধারানলর শয 

শহাশটল আমরা থাকব তার িাম শপনসনফক শহাশটল অযান্ড শরসু্টশরন্ট। শহাশটল এর পাশ নদশয়ই গশঙ্গাত্রী যাবার রাস্তা। ধারানলর এই শহাশটল 

আমরা নতি রানত্রর থাকব। 

গানড়র বাইশর পা রাখশতই োণ্ডা শযি কামশড় ধরল। গানড়র শথশক  ব্যাগ পত্র িানমশয়   আমরা শহাশটশলর শদাতালার নতিশট ঘশর পনরবার 

আিুযায়  ঢুশক পরলাম। বারান্দার এক পাশশ নদশয় পাশাপানশ সব ঘর। বারান্দার সামশি শলাহার শরনলং।ঘশর শঢাকার দরজার বাাঁ  নদশক বাথরুম। 

দুশটা খাট দু নদশক পাতা। একটা বড় আর একটা শছাট। শবশ পনরষ্কার পনরেি। 

একটু শেশ হশয় বারান্দায় এলাম শছাট্ট পাহানর জিপশদর িারনদক তখি শুিশাি। বারান্দার সামশি তাকাশল   নমশকাশলা অন্ধকার। দূশর 

সামশির পাহাশড় কশয়কটা বানড়শত টিম টিম কশর আশলা জ্বলশছ। 

িারধাশমর নকছু তীথত যাত্রী এক রাশতর জন্য এই শহাশটশল উশেশছ। অিুমাশির শবনশ শলাক আসায় শহাশটশলর শছশলগুশলা সামশল উেশত 

পারশছিা। তার হাশত িাশত ফল শপলাম খাবার শটনবল। আমাশদর জন্য জতরী খাবাশরর একটা  শমিু শহাশটশলর অন্য শকাি শবাডত ার শমশর 

নদশয়শছ। 

পশরর নদি শভাশর ঘুম শথশক উশে বারান্দায় এশস দাাঁ ড়ালাম।  িারনদশকর প্রানকনতক শসৌন্দযত শদশখ শিাখ জুনড়শর শগল।  সামশির নতি নদক 

পাহাড় নদশয় শঘরা।  বাাঁ নদশকর পাহাশড়র িূড়ায় বরফ পশড়শছ । সূশযতর আশলার  ছটা তার উপর পশর িয়িানভরাম রূপ নিশয়শছ।  আমার একদম 

সামশি নদশক দূশর পাাঁ নিশলর মত দাাঁ নড়শয় থাকা পাহাড়টার নিি নদশয় বশয় িশলশছ ভাগীরথী। জায়গাটাশক আরও অপরূপ সুন্দর কশর তুশলশছ 
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িদীর উপর একটা েুলন্ত শলাহার তাশরর শসতু।  পাহাশড়র ওপাশর গ্রামটাশক এপাশরর সাশথ যা জুশড়শছ। শসতু শথশক শিাখ  শঘারাশতই আর 

এক নবিয়। আমাশদর শহাশটল আর িদীর মাশের জায়গাটা শত  আশপশলর শবশ বড়  একটা বাগাি। সব গাশছ এত আশপল েুলশছ শয গাশছর 

পাতা শদখা যায় িা। 

শহাশটশল সকাশলর জলখাবার জতনর করশত বশল আমরা িললাম িদীর পাশর। িদীর পাশর শছাট বড় নবনভি মাশপর িুনড় ছড়াশিা। িদীর পারটা 

শবশ িওড়া। পাশয় পাশয় জশলর নদশক এগলাম। নক অসম্ভব  োণ্ডা জল।হাশতর তালুশত শবনশক্ষণ রাখা যায়িা। শলাহার তাশরর নিজটা আমাশদর 

ডাি নদশক অশিক উপর েুলশছ। দুএক জি শলাক পারাপার করশছ।  এখাশি শবশ খনিকটা সময় কাটিশয় জলখাবার শখশয় আমরা গানড় নিশয় 

শবনরশয় পরলাম হারনশল এর আশপাশটা শদখশত। আমরা আজ প্রথশম যাব মুখবা গ্রাশম। তারপর ওখাি শথশক বাগনর গ্রাশম।   

মুখবা গ্রাম আমাশদর শহাশটশলর উশো নদশকর পাহাশড়। প্রায় দু নকশলানমটার পাশয় হাাঁ টা িড়াই পথ। পাশয় হাাঁ শট  িা নগশয় একটু ঘুশর গানড়শত 

শপৌছালাম মুখাবা গ্রাম।  রাস্তার ধাশর পাহাশড়র গা শবশয় নসশমন্ট বাাঁ ধাশিা  নসাঁনড়। নসাঁনড় শভশঙ্গ উেলাম  গঙ্গা মাশয়র মনন্দশর। মনন্দশর তখি পূজা 

িলশছ। 

দীপাবনলর পর বরশফর িাদশর শঢশক যায় গশঙ্গাত্রী মনন্দর।  তখি গঙ্গামাশক শডানলশত কশর গশঙ্গাত্রী মনন্দর শথশক নিশয়  আসা হয় এই মুখবা 

গ্রাশম। োণ্ডা কমশল অক্ষয় তৃতীয়ার নদি শডানল আবার নফশর যায় গশঙ্গাত্রী মনন্দশর। 

মনন্দশরর আশপাশশ  কশয়কটা কাশের শদাতালা বানড় ।  কাশের উপর সুন্দর কারুকাজ  করা। এখাি শথশক দূশর শদখা শগল ধারানল গ্রাম। এত 

দুরশথশকও  আমাশদর শহাশটল টাশক খুাঁশজ শপলাম। 

আমাশদর পরবতী গন্তব্য হারনশশলর বাগনর গ্রাম। ১৯৬২ সাশল ইন্দ নতব্বত যুশদ্ধর সময় শিলং ভযানল খানল কশর স্থািীয় শলাকশদর  এখাশি 

নিশয় এশস থাকশত শদওয়া হয়।  বাগনর গ্রাম ২০১৯ সাশল রাষ্ট্রপনত দ্বারা শশ্রষ্ঠ িাবনম গঙ্গা গ্রাশমর সমাশি সমানিত হয়। শছাট্ট একটা নমনলটানর 

কযান্টিশমন্ট পার কশর ঢুকশত হয় গ্রাশম।  গ্রাশম শঢাকার মুশখ পরল একটা  শলাহার শসতু। শসতুর  নিি নদশয় প্রবাল শবশগ বশয় িশলশছ 

ভানগরনথ। িদীর  পাশরর পাথশরর গাশয় জল তীি শবশগ আছশড় পশরশছ।   আওয়াশজ পাশশর শলাশকর কথা শশািা যায় িা। 

গ্রাশম শঢাকার পশথ প্রথশম পরল ঊলসি হাউস। ঊলসি নছশলি এক জি ইংশরজ নমনলটানর অনফসার। উনিই প্রথম এখাশি আশপল এর বাগাি 

জতরী করাি। স্থািীয় এক মনহলার সাশথ শপ্রম আর তারপর তাশক নবশয় কশর সারাজীবি এখাশি কাটাি এবং এ জায়গার প্রভূত উিনত করাি। 

গ্রাশমর প্রায় প্রনত ঘশরই  মনহলারা জতরী করশছ গরশমর  শপাশাক। বানড়র সামশির নদশক তা সাজাি। অশিশক নকিশছ। সব বানড়ই শদাতালা 

কাশের জতরী। নিশির তলায় একপাশশ সার কশর রাখা জ্বালানি কাে। আর অন্য পাশশ গবানদ পশুশদর থাকার স্থাি। সারা গ্রাম আশপল গাশছ 

ভরা। ছনবর মতি সুন্দর এ গ্রাম। প্রিুর দশতিাথীর নভড়। তাশদর শবনশর ভাগই বাোনল। বাগনর গ্রাম আর একটা কারশি নবখ্যাত। রাজ কাপুর তার 

রাম শতরী গঙ্গা ময়নল ছনবর নকছু অংশ এখাশি শুট কশরনছশলি। তার িারক নহসাশব এখি বহি করশছ বাগনরর এই শপাস্ট অনফস।  শপাস্ট 

অনফশসর বাইশর লাগাশিা  ওই  নসশিমার শপাস্ট অনফশসর শুট হওয়া একটা  দৃশশর শপাষ্টার। 

পশরর নদি আমরা সকাল সকাল শবনরশয় পরলাম গারতাি গনল আর গশঙ্গাত্রী মনন্দশরর উশেশে। ধারানল শথশক ৯ নকনম দূশর গশঙ্গাত্রী যাবার 

পশথ পড়ল লঙ্কা নিজ। নিশজর পাশশই গারতাি গনল যাবার প্রশবশ পথ। নকন্ত আজ নভতশর যাওয়ার আিুমনত নমলল িা। আবহাওয়া প্রনতকুলতার 

জন্য এ নসদ্ধান্ত। শকালকাতা শথশক এশতা দূর এশস নবফল মশি নফরশত হশব, ভীেি হতাশ হলাম। ঠিক হল আগানমকাল  আশরকবার আসশবা।   

গানড়র িাকা এবার গড়াল গশঙ্গাত্রীর উশেশে। লঙ্কা নিজ শথশক ১৫নকনম দূশরই গশঙ্গাত্রী মনন্দর। নমনিট িনল্লশ পর গাড়ী এশস থামল গাঙ্গনত্র ধাশম। 

মনন্দশরর অশিক আশগ গানড়শক থানমশয় নদল। এখাি শথশক হাাঁ টা পথ। রাশস্তর দুপাশশ সার নদশয় গানড় দানড়শয়। মােখাি নদশয় আসা যাওয়ার 

পথ। তারপর একটু সামশি এগুশল দুনদশক সানর সানর শদাকাি। 

আমরা প্রথশম সূয কুণ্ড, শগৌরী কুণ্ড আর পাণ্ডব গুহা শদশখ শফরার পশথ  গঙ্গা মনন্দর দশতি করব।তাই শসাজা মনন্দশর নদশক িা নগশয় ডাি 

নদশকর পথ ধরলাম। 

সূশযতর  প্রথম নকরণ পশড় এই কুশণ্ডর উপর, তাই এর িাম সূযত কুণ্ড। পুরাি মশত আর বশল, মা গঙ্গাশক মহাশদব  তাাঁ র জটাশত এখাশি বনন্দ 

কশরনছশলি পৃনথবীশক ধ্বংশসর হাত শথশক বাাঁ িাশত। এই শসই জটা। জটার মত শদখশত  নবশাল পাথরটার উপশরর এক নদক নদশয় ভানগরনথ 
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িদী প্রশবশ করশছ। পাথশর জাটায় নভতর অদৃশ হশয়  প্রবল শবশগ অন্য পাশ নদশয় শবর হশয় পড়শছ একটা জলাধার এর মত 

জায়গায়।  জায়গাটার নতি নদক শরনলং নদশয় শঘরা। আমরা শযনদক দাাঁ নড়শয় আনছ তার সামশি শসাজা পাথশরর শদওয়াল নিশি শিশম শগশছ। 

শগৌরী কুণ্ড আমরা শফরার পশথ শদখব। এখি িশলনছ পাণ্ডব গুহা শদখশত। এখাি শথশক ১.৫ নকনম দূশর। িা আসশল আশক্ষপ থাকশতা। পাহাশড়র 

গা শবশয় িড়াই উতরাই পথ। কখি তা আবার নবশাল নবশাল গাশছর পাশনদশয়। আর ডািনদশক অশিক িীি নদশয় বশয় িশলশছ ভাগীরথী। হোৎ 

নেনর নেনর বৃনষ্ট শুরু হল। বৃনষ্ট মাথায় নিশয় এনগশয় িলাম। পথ শযি আর শশে হয়িা। অবশশশে দুর শথশক পাণ্ডব গুহার শদখ নমলল। 

শছাট্ট প্রশবশ পথ। গুহায় মাথা নিিু কশর ঢুকশত হয়। নভতশর শদখা নমলল এক সাধু বাবানজর।। পাথশরর শবশ বশড়া একটা পাটাতশির মত 

জায়গায় কাশের আগুশির সামশি নছপ নছশপ শিহারার বাবাজী বশশ আশছি। বাবাজীর িারনদশক ছনড়শয় আশছ টুনকটানক নজনিস। 

একটা  জবদুযনতক নহটার বাবাজীর পাশশ জ্বলশছ। নভতরটা শবশ আরামদায়ক। দুশটা অল্পও পাওয়ার ইশলনিক বাল্ব নভতশর ঘুটঘুশট আন্ধকার 

কাটাশিার  আপ্রাি শিষ্টা করশছ। আমরা বশস আনছ ওিার উশো নদশক পাথশরর উপর। আমাশদর সাশথ  আশছ পশথ আলাপ রুনশ এক পনরবার। 

আমাশদর সাশথ পনরিয় শসশর নবশদনশ নদশক তানকশয় তারা শকাি শদশশর শজশি হোতই ‘জয় পুনতি’ বশল নিৎকার কশর ওেশলি বাবাজী। 

িারনদশক হানসর শরাল আর তার মাশে রুনশশদর ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি শত জায়গাটা গমগম কশর উেল। বাবাজী শশািাশলি তার এখািকার কথা। 

শীশতর সময় িারনদশক যখি বরশফ মুশড় যায়, িানরনদক শকাি মািুশের শদখা শমশলিা, নকভাশব কাটাি শস সব সময়। শফরার আশগ বাবাজী 

গরম কনফ নিশজর হাশত বানিশয় আমাশদর প্রসাদ নহসাশব পনরশবশি করশলি। 

পাণ্ডব গুহা শথশক শফরার পশথ শদখলাম শগৌরী কুণ্ড। নহনু্দ পুরাণ মশত শদবী পাবততী এখাশি ১০০ বছর ধশর তপো কশরনছশলি মহাশদবশক 

বর নহসাশব পাওয়ার জন্য। এখাি শদবী পাবততীর সুন্দর  একটা মনন্দর আশছ। 

অবশশশে আমরা শপৌছালাম গশঙ্গাত্রী মনন্দশর। মনন্দশরর দরজা তখি বন্ধ। নেনর বৃনষ্ট মাথায় নিশয় দশতিাথীরা লাইশি দানড়শয় মনন্দশরর দরজা 

শখালার অশপক্ষায়। এখাশিই মনন্দশরর পাশশ শহাশটশল দুপুশরর  খাবার সারলাম। নকছুখি সময় কাটিশয় নফশর আসলাম আমাশদর শহাশটশল। 

পশরর নদি সকাশলর জলখাবার শখশয় আবার শবনড়শয় পড়লাম গারতাি গনল শদখার জন্য। জানি িা আজ পারনমশাি নমলশব নকিা। িা আজ 

ভগ্ সুপ্রসি। িাম, ঠিকািা, শফাি িম্বর, আধার িম্বর ফশমত ভশর নভতশর যাওয়ার অিুমনত নমলল। এনি ফীস জিপনত ৫০টাকা। এনি শগট 

শথশক গারতাি গনলর দূরি প্রায় দু নকনম, আর যা প্রশবশ দ্বার শথশক প্রায় ২০০০ ফুট উেতায়। খুব সহজ হাইনকং িয় এটা। প্রনতনদি গশড় 

পাাঁ িশ শলাশকর প্রশবশ আিুমনত শমশল এখাশি।   এপশথ দরকার শারীনরক ক্ষমতা আর অসম্ভব মশির শজার। খাড়াই পশথ খুব সতকত  ভাশব পা 

শফশল িলশত হয়। বাাঁ শয় খাাঁ ড়াই  পাহাশড়র গা শবশয় সরু পাথুশর িলার পথ।  আর ডািনদশক প্রায় হাজার দু ফুট নিশি নদশয় বশয় িশলশছ 

ভাগীরথী। একটু অসতকত তা ভয়ঙ্কর নবপদ শডশক আিশত পাশর। পাাঁ শয় পাথুশর পশথ িলার উপযুক্ত জুশতা আর হাশত লাঠি  একান্ত প্রয়জি। 

পাহাশড়র প্রনত বাাঁ শক শিাখ জূড়াশিা প্রাকৃনতক দৃে।  

িলার পশথ রাস্তার ডািনদশক দুশর শদখা যাশছ শিলং ভযালী যাবার পথ। নডিামাইট ফাটিশয় পাহাড় শকশট রাস্তা িওড়া করার কাজ িলশছ। 

নডিামাইট ফাটার  শশব্দ িারনদক শেঁশপ উটশছ। রাস্তা িওড়া করার কাশজর জন্য  শিলং ভযালী যাবার প্রশবশ অিুমনত এখি বন্ধ।    

প্রায় ঘণ্টা শদশড়ক িড়াই উতরাই পথ অনতিম কশর গারতাি গনলর শদখা নমলল। কাশের জতরী ফুট নতশিক িওড়া একট কাশের নসাঁনড়। ধাশপ 

ধাশপ িীশি শিশম শগশছ। নসাঁনড়টার একনদক পাহাশড়র শদওয়াশল আটকাি। অন্যপাশ হাওয়া েুলশছ। িীিটা পুশরা ফাাঁ কা। নসাঁনড়র ডািনদশক 

কাশের শরনলং।  অশিক  িীি নদশয় বশয় িলা িদী টাশক  এত উঁিু শথশক সরু নফশতর মত লাগশছ। িারনদশক অপূবত প্রাকৃনতক শসৌন্দযত। শিাশখ 

িা শদখশল তা ভাোয় বণতিা করা সহজ িয়।  অতীশত এক সময় এ পথ ধশর   িলশতা ভারত-  নতব্বত মশধ্য ব্যবসা বানণজয। আজ তা ইনতহাস। 

পুরশিা কাশের নসাঁনড় িষ্ট ও ব্যবহাশরর অিুপশযাগী  হওয়া রাজয সরকার শথশক আবার িতুি কশর জতনর করা হশয়শছ বতত মাশির  এই নসাঁনড়টাশক।   

এবার িামার পালা। এবাশরর মত শবড়াশিাও শশে। আজ রাত ধারানলর শহাশটশল  কাটিশয়  আগানমকাল শভাশর রওিা হব হনরদ্বাশরর উশেে। 

সুন্দরী ধারানলশক নবদায় জানিশয়। স্বশের মত শকশট শগল কটা নদি। বানড় নফশর আবার শসই গতািুগনতক জীবি।   

এই এক শঘশয় জীবশি যখি হাাঁ নপশয় উেশবা তখি মুনক্তর স্বাদ শদশব এখাশি কাটিশয় যাওয়া কশয়কটা নদশির িৃনত । যা মশির মনি শকােশর 

ভশর নিশয় িললাম। শফরার পশথ, গানড়র জািালা নদশয় দুশরর ঐ পাহাশড়র িূড়াটার নদশক তানকশয় তখি শকি জানিিা মশি হল আমার মশির 

কথা শুশি মুিনক শহশস উেল।    
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धन का महत्व 
राधानाथ राउत, कमी 

 

प्रस्तावना : 

एक कहावत हैं - 

"गोधन, गजधन, वाजजधन और रतनधन खान। 

जब आवे संतोष धन, सब धन धरुर समान।।" 

सुतरां  सन्तोष रूपी धन सब प्रकार के धन से श्रेष्ठ ह।ै इस धन के समक्ष गोरूपी धन, हाथी रूपी धन, घोड़ों रूपी धन और हीरे-जवाहरात सब नगण्य 

हैं, धलू के समान मानव एक संवेदनशील प्राणी ह।ै उसकी अनन्त इच्छाएं हैं, जो कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूणण होते ही दसूरी इच्छा जन्म ले 

लेती ह।ै इस प्रकार इच्छाओ ंका कभी न समाप्त होन ेवाला जसलजसला प्रारम्भ हो जाता ह।ैइसीजलए अथणनीजतज्ञ एडमजममथ ने कहा – “Human 

wants are unlimited अथाात मनुष्यों की इच्छा असीममत” है।  यही इच्छाएं दुुःख़ों का मलू कारण ह।ै पैसा अथाणत धन जीवन की 

आवश्यकताओ की पूजतण का अहम साधन हैं न जक साध्य, हम धन के द्वारा ही सभी आवश्यक वमतुएं खरीद पाते हैं। प्राजणय़ों की रक्षा के जलए भगवान 

ने पांच महाभतू यथा पथृ्वी या जमट्टी, वायु, जल, अजनन और आकाश वनाया। लेजकन आज के समाज में धन को भी षड महाभतू की मथान 

जदआ  क्योजक धन के जवना मनुष्य जी नहीं सकतें, अपन ेमौजलक आबश्यकताओ तथा खाद्य, वस्त्र और वासगहृ को भी पूरी कर नहीं पायेंगे । धन के 

महत्व को कोई नहीं नकार सकता मगर इसके महत्वहीन उपयोग और अजधक से अजधक पान ेकी चाहत मनुष्य को बहुत नीच ेजगरा देती हैं। प्रत्येक 

समय संसार के अजधकतर लोग़ों के मजमतष्क में एक जवचार चलता ह ैवह है अजधक से अजधक धन कमाने के आसान से आसान तरीके और उपाय. 

पथृ्वी के अन्य जीव़ों तथा प्राजणय़ों को छोडकर धन मनुष्य की अहम जरूरत हैं जजसकी मदद से वह अपनी सभी जरूरत़ों की पूजतण कर पाता ह।ै 

 

वर्ान: 

 

हमारे दैजनक जीवन की कई मलूभतू जरूरत़ों यथा रोटी, कपडा, मकान, जशक्षा ईलाज आजद की पूजतण के जलए धन का होना आवश्यक हैं इसतरह हम 

कह सकते ह ैजक धन के जबना जीवन व्यतीत करना बेहद मजुश्कल हो सकता है मगर असम्भव तो कतई नहीं |बहुत से लोग धनाभाव में अथवा बेहद 

अल्प धन के सहारे ही जीवन काट लेते हैं. जीवन में ख़शुी, मनेह प्रेम और ररश्त़ों को अजधक मजबूत और खशुहाल बनाने में पैसा अपनी भजूमका 

अदा कर सकता हैं. मगर धन ही इनका स्रोत कभी नहीं हो सकता हैं| एक दम्पजत के रूप में व्यतीत कर रह ेपररवार के गुजर बसर के जलए धन की 

आवश्यकता तो होती ही हैं मगर उसके साथ ही साथ मनेह, मागणदशणन तथा मन की शाजन्त तनाव मजुि आजद की जरूरत भी होती हैं|जीवन को अजधक 

आरामदेह बनान ेकी होड में धन पथभ्रजमत कर हमें अपऩों से अकेला भी कर देता हैं. इसजलए उतना ही कमाएं जो हमारी जरूरत़ों को पूरा कर सके 

साथ ही हम उस धन का सदपुयोग कर सके उस ेजनयंजित कर सके। 

 

यजद हम धन के फायदे और गुण जगनन ेलग ेतो ये असीजमत ह़ोंगे इसकी वजह हमारे जीवन में धन की गहरी उपयोजगता हैं| सममत लौजकक सुखो जैस े

अच्छा घर बनवाना, फ़ामण हाउस रखना, बजिया गाडी लेना, बच्च़ों को अच्छी जशक्षा जदलवाना आजद में धन लाभदायक ह ैतथा हमारे इस तरह के 

जीवन लक्ष्य़ों की पूजतण कर सकता ह।ै आज पैसा सामाजजक प्रजतष्ठा का प्रतीक बन चकूा हैं। समाज में सम्माजनत जीवन वही लोग जीते हैं जो धनवान 

हैं. गरीब लोग़ों की कोई आवभगत नहीं हैं| हमारे यहााँ एक अच्छी कहावत ह-ै “जब तक जेब मे पैसा हैं लोग पूछेगे तू कैसा हैं।” यह सच्चाई 

हैं क्य़ोंजक धन के जबना व्यजि न अच्छी जशक्षा पा सकेगे न अच्छे वस्त्र भोजन, ईलाज करवा पाएगा, इसजलए सम्माजनत जीवन जीने में धन मददगार 

साजबत होता हैं |दैजनक जीवन में धन के मामल ेमें सबस ेबडा अंतर गरीब और अमीर व्यजि की खानपान में नजर आता हैं। एक तरफ अमीर लोग़ों 

के जलए खाने के लजीज पकवान बनते ह ैतो वहीं गरीब को दो वि की रोटी सुलभ नहीं हो पाती हैं। इमसमलए  कहागया है – 

 

"धन वाले के ममत्र हजार 

धन जाने सब हुए करार 

गरीबका न कोई प्यार 

इसकी दौलत है पररवार। " 

 

ऐसा नहीं ह ैधन होने का मतलब लाभ ही लाभ ह ैबजल्क इसके कई सारे दषु्पररणाम भी हैं. अजधकतर से हम अच्छी तरह रूबरू भी हैं। आज अपराध 

की जड पैसा ही हैं। चाह ेवह प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप से, लोग नैजतक अथवा अनैजतक तरीके से धन पान ेकी चाहत में जकसी दसूरे की 
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सम्पजत लूटने उसे बबाणद करन ेके जलए चोरी लूटपाट, सुपारी जैस ेकृत्य अंजाम दे देते हैं,व्यजि को अनैजतक बनाने में जजतना योगदान पैसे का ह ैउतना 

अन्य जकसी का नहीं हैं। अजधक पान ेके जलए गलत उपयोग से भी बाज नहीं आते हैं। भ्रष्टाचार की सममया के मूल में पैसा ही हैं। देन ेवाला अपना 

काम या अपन ेप्रजत सहूजलयत चाहता ह ैररश्वत लेने वाला अपन ेईमान की कीमत लगाता हैं। इस तरह सरकारी दफ्तर के चपरासी से लेकर महकम़ों 

के आला अजधकार अपनी लम्बी जेब जसलवाते हैं। नेता लोग अपना घर भरने के जलए सरकारी योजनाओ ंका पैसा हडप कर जाते हैं। इन सममत 

चाररजिक पतन के कुकमों में धन का ही हाथ ह ैउसी को ही पान ेकी लालसा हैं.धन न जसफण  लालच, इष्याण और अपराध को जन्म देता हैं बजल्क 

शोषण का कारण भी बनता हैं। गरीब मजबुर व्यजि चाह ेवह फेक्री में काम करने वाला मजदरू हो या सुरक्षा गाडण उन्हें कम से कम वेतन में अजधक 

से अजधक काम करवाया जाता हैं। धनाढ्य लोग शोजषत व जपछडे लोग़ों का शोषण कर अपनी अमीरी का ग्राफ बिाने में लगे रहते हैं। जजस कारण 

गरीब ओर अजधक गरीब हो रहा ह ैतथा अमीर अजधक अमीर हो रहा ह।ै 

 

जीवन जनवाणह के जलए सबस ेआवश्यक वमतुओ ंमें से सबस ेप्रमखु धन ह।ै इसजलए हमें धन की सख्त आवश्यकता होती ह,ै जजसके जबना कोई भी 

अपन ेदैजनक जीवन की आधारभतू आवश्यकताओ ंको पूरा नहीं कर सकता।हमें धन की सब जगह आवश्यकता होती ह।ै कलयुग में धन से बडी कोई 

शजि नहीं ह।ै धन के कई प्रकार होते ह,ै जैस ेसोना, चांदी और महगंे पत्थर, जमीन, बडी फैक्री, शेयसण, बांड्स, कागज़ के नोट, इ मदु्रा इत्याजद। 

अगर मनुष्य के पास काफी धन ह ैतो वह प्रत्येक भौजतक सुख भोग सकता ह।ै जैस,े खाना खान ेके जलए, पानी या दधू पीन ेके जलए, मकूल में प्रवेश 

लेने के जलए, जशक्षा प्राप्त करन ेके जलए, आजद अन्य आवश्यकताओ ंकी पूजतण के जलए हमें धन की आवश्यकता होती ह।ै ऐसी सुजवधाओ ंको धन के 

जबना पूरा नहीं जकया जा सकता ह।ै यह वह समय ह ैजब जीवन के मलए धन नहीं, धन के मलए जीवन हो गया है। 

 

हालांजक पैसा सभी खजुशयां नहीं खरीद सकता ह,ै यह जीवन के जलए बहुत महत्वपूणण ह।ै जब जकसी व्यजि के पास पैसा नहीं होता ह,ै तो उसके अपने 

लोग भी उस ेछोड देते हैं। भाई-बहन हो, पत्नी हो, दोमत हो, नौकर हो,  सब चले जाते हैं। जब कोई व्यजि अमीर हो जाता ह,ै तो हर कोई उसके 

साथ संबंध बनाने में रुजच रखता ह।ै इसजलए पैसा होना बहुत जरूरी ह।ै कुछ लोग सही रामते से पैसा कमाते हैं, जबजक कुछ इसे अवैध तरीक़ों से 

कमाते हैं जैस ेजक ररश्वत, चोरी आजद गलत तरीक़ों से कमाया गया धन अजधक समय तक नहीं रह सकता ह।ै भले ही धन महत्वपूणण और आवश्यक 

हो, गलत तरीक़ों से इसे अजजणत करना मवीकायण नहीं ह।ैगलत धन कमान ेकी अपेक्षा कम धन में रहना अच्छा ह।ै ऐसा पैसा कभी नहीं जाता। गलत 

काम करके आप जो पैसा कमाते हैं वह बहुत जनराशाजनक हो सकता ह।ै चाणक्य नीजत के अनुशार 

 

“अन्यायोपामजातं मवत्तं दशवर्ाामर् मतष्ठमत। 

प्रापे्त चैकादशे वरे् समूलं तद् मवनश्यमत॥ ” 

 

सुतरां चोरी, जुआ, अन्याय और धोखा देकर कमाया हुआ धन अजधक समय तक हमारे पास नहीं रहता। ऐसा धन बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाता ह।ै 

अतुः व्यजि को कभी अन्याय से धन के अजणन की प्रवजृि नहीं होनी चाजहए।धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा से व्यजि का जीवन बेहतर हो जाता 

ह।ै ऐसे व्यजि को सभी पहलुओ ंसे लाभ होता ह।ै 

मनष्कर्ा: व्यजि को धन का सदपुयोग करना चाजहए प्रसन्न सकारात्मक जवचार धन की वजृि करते हैं और मां लक्ष्मी को भी करते हैं। पैसे का 

इमतेमाल कभी भी जकसी को नुकसान पहुचंाने के जलए नहीं करना चाजहए धन की देवी लक्ष्मी बहुत क्रोजधत होती हैं और व्यजि को छोड देती हैं 

इसजलए आपको पैस़ों के इमतेमाल में सावधानी बरतनी चाजहए। शास्त्र में जलखा हुआ यह वचन अवश्य याद  रखेंगे - 

 

“कुरु सदु्बमिम मानसी वत्सनाम 

यल्लवसे मनजकमोपट्टम, 

मबट्टम टेन मबनोदया मचत्तम” 

 

ह ेमिू मनुष्य संसार की कीचड में डूबा हुआ धन का लालच छोड दो। दौलत इकठ्ठा जकय ेजबना समय बबाणद जकय ेसही रामते पर चलो, मेहनत से जो 

धन कमाया जा रहा ह ैउससे मन को प्रसन्न रखें । व्यसन और लालच इसंान को खतरे में डालत ेहैं। दौलत हमेशा चाजहए लेजकन इसे सही तरीके से 

करने की जरूरत ह।ै" आपको अन्य लोग़ों के प्रजत जो सहायता प्रदान की जाती ह,ै उसके साथ आपको अजधक भेदभावपूणण होना होगा । हम सांसाररक 

प्रेम से जघरे हुए हैं। जब तक हम रहेंगे, हम उन बंदऱों की तरह बंधे रहेंगे हमें ररहा नहीं जकया जाएगा। भगवान ने अपनी रचना में सभी की जरूरत़ों को 

पूरा करन ेके जलए पयाणप्त प्रदान जकया ह ैलेजकन लालची व्यजि के जलए इतना ही काफी नहीं ह ैवह हमेशा गलत तरीके से अजधक पैसा कमान ेकी 

कोजशश करता ह।ै ग़रीब कभी ज़रूरतमंद की मदद नहीं करते आप सही तरीके से जो पैसा कमाते हैं वह आपको हमेशा संतुजष्ट देता ह ैतो इन मखूण 

लोग़ों को लालच छोड दो और सही तरीके से जीने दो और भगवान की शरण में जाओ। 
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तुम जरूर आओगी 
रायपामट सुब्बाराव, सह-आचाया, यांमत्रक मवभाग 

नई जदल्ली रेल्वे मटेशन...प्लेटफामण नंबर बारह ...कश्मीर गेट की तरफ नज़र रखके खडा हूाँ...पहली बार आया हूाँ मैं इधर...वो भी तुम्हारे जलए... 

इतनी गहरी रात को... रात के दस बज रह ेहैं...देहरादनू वाली एक्सपे्रस को आने में अभी समय बाकी ह.ै..वही हमें अपनी मंजजल ले जाएगी...क्या 

सोची थी तुम मेरे बारे में? जक… मैं नहीं आऊाँ गा... तुम्हारे जलय ेतो कही भी आने के जलया तैयार हूाँ... और कुछ भी करन ेको तैयार हूाँ... और मैं 

अपन ेआप को खो भी सकता हूाँ... 

प्लेटफामण पर देखा तो...लोग जचल्ला रह ेहैं...पागल जैस ेइधर-उधर घमू रह ेहैं...हॉकसण अपना-अपना माल बेचने की कोजशश कर रह ेहैं...यहााँ बहुत 

हगंामा ह.ै.. हर तरफ ये या वो बेचने वाले लोग... और भीड भी वैसी ही है...वो लोग मझु ेबहुत ही परेशान कर रह ेहैं...वैसे… मटेशन के सभी 

लोग मेरी जान पहचान सा लग रह ेहैं...दजुनया छोटी ह ैना... 

अब मझुे कुछ याद नहीं आ रहा ह.ै..मझु ेजसफण  तुम ही नज़र आ रही हो...और सोचता हूाँ जक...क्या हम सही कर रह ेहैं? हमारा सोच सही ह ैक्या? 

हमारे घरवाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हम कुछ बुरा तो नहीं कर रह ेह.ै..  

प्लेटफामण पर तो शोर ज्यादा हो रहा ह.ै..कूली अपना सामान एक प्लेटफॉमण से दसूरे प्लेटफॉमण पर ले जा रह ेहैं। कुछ यािी आने वाली रेन की जदशा 

में देख रह ेहैं। सभी प्रतीक्षालय खचाखच भरे हुये हैं | रेन से उतरे लोग जलपान के जलए चाय और नामते की दकूाऩों पर भीड लगा रह ेहैं। हर तरफ 

हल्ला मचा हुआ ह.ै..लोग़ों में क्षमता बहुत कम नज़र आ रही ह.ै.. हर छोटीसी चीज के जलये झगडा कर रह ेहैं| दूकानदार अपन ेमाल के नाम से 

जचल्ला रह ेहैं... प्यासे याजिय़ों को कोई पानी जपला रहा हैं। दसूरे कूली पासणल वैन से माल उतार रह ेहैं और चिा रह ेहैं... 

ये सब नहीं जानते हैं जक मेरे मन में क्या ह.ै..वैसे देखे तो ...मैं उनके इराद़ों को भी तो नहीं जानता..हर कोई अपने लक्ष्य तक पहुचंना चाहता ह.ै..हर 

जदन... लोग़ों का अपनी -अपनी मंजजल रहती ह.ै..उसके जलए कुछ भी करन ेको तैयार हो जाते हैं...मैं भी वैसा ही हूाँ...तुम्हारे जलय ेकुछ भी कर 

सकता हू.ं..मैं नहीं बोल सकता... वह जकस जलए... 

वे जदन थे तुम रोज मकूल आया करती थी...साइजकल पर...मैं भी तुम्हारे पास से गुजरता था...पहल ेतो कुछ मेहसूस भी नहीं जकया मैन े...लेजकन 

तुम तो हमें अच्छी लगती थी...बाद में जब हम नजदीक वाले कॉलेज में इटंर के जलए शाजमल हुये थे...तभी पता चला...जक...हम दोऩों  के बीच में 

कुछ ह.ै..तब से शायद कुछ होन ेलगा था...वैसे हम बोल नहीं पा रह ेथे...तुम भी तो वैसे ही थी...अपन ेअरमाऩों को छुपाके रखती थी...वैसे सारे 

लडजकयााँ तो ऐसे   ही हैं...कुछ बोलते नहीं हैं... खासकर इन जैस ेमामल़ों में...हमारे जवषय में भी यही हुआ ह.ै.. तुम कुछ नहीं बोली और हम कुछ 

नहीं बोल.े.. 

समय बदला...लोग बदल.े..हम भी दरू चले आय ेजदल्ली...काम करने...तुम भी कही और नौकरी करन ेबैंगलोर गयी थी...देखते देखते ही तुम्हारे 

घर के लोग तुम्हारी शादी कराने के जलय ेसोच रहे थे...इतने में जब हम जपछले दशहरे के जलये घर आय ेतो... जकममत अच्छी थी जक तुम हमें सब्जी 

मंडी में जमली थी...हम अपन ेआप को संभाल नहीं पाय.े..आसू प़ोंछकर...तुमसे बात जकया तो सारी बातें पता चली ...तभी पता चला जक तुम भी 

हमारे जलये देख रही थी...और हम भी तुम्हारे जलय.े..तभी हमन ेवादा जलया जक हम कभी जुदा ना ह़ोंगे...और हम साथ साथ रहेंगे... 

उसी की वजह से तो हम यह जनणणय जलय ेथे...हम भाग नहीं रह ेहैं...हम अपनी इराद़ों पर चल रह ेहैं... मैं तुम्ह ेअच्छी तरह देखभाल करूाँ गा... तुम्हे 

कष्ट नहीं पहुचंाऊाँ गा...हम अपना घर ऋजषकेश में बनायेंगे…गंगा के तट पर…तुम घर संभालोगी …हम तुम्हारे जलए काम करके पैसे कमायेंगे … 

वो जदन और दरू नहीं ह…ैजक… तुम, मैं और हमारे दो नन्ने मनु्ने बच्चे अपने आाँगन में टहल रह ेह़ोंगे … 

पैसा नहीं तो क्या हुआ...जायदाद छोडना पड रहा ह ैतो क्या हुआ...मेरे जलए तो तुम हो... 

वो काफी ह ैमेरे जलए... 

मझुे आशा ह ैजक... 

तुम जरूर आओगी...  
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Artist: Shri Shivam Dey, S/o Shri Priyatosh Dey 
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On the way of Gurudongmar Lake (photograph by Shri Prasanta Paul, Staff) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNICAL TEACHERS’ TRAINING AND RESEARCH, KOLKATA 
Block-FC, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106 
Phone: +91-33-66251900, Email: ds@nitttrkol.ac.in, Visit us at www.nitttrkol.ac.in 

 
How to Reach NITTTR, Kolkata 
The Institute is located near Labony Bus Stand (Sector-III), FC Block in Salt Lake City, Kolkata 700106 and 
can be reached by taxi from Netaji Subhas Chandra Bose International Airport and also from Howrah, 
Shalimar, Sealdah and Kolkata Railway Stations. 

 

 

 

“The best way to find yourself is to lose 
yourself in the service of others” 

-Mahatma Gandhi 

Distance:  

• From Howrah Railway Station: 42 
min (8.1 km) via Maniktala Main Road 

• From Sealdah Station: 26 min (7.4 km) via 
Beliaghata Main Road and Broadway 
Road 

• From Kolkata Railway Station: 16 
min (4.8 km) via Canal Circular Road 

• From Shalimar Station: 38 
min (18.8 km) via Parama Island Flyover 

• From Netaji Subhas Chandra Bose 
International Airport: 27 min  
(11.5 km) via Kazi Nazrul Islam 
Sarani/VIP Road 

 
Google map link: 
https://goo.gl/maps/F7gssJoeqxSvffqf9  
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