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 ককৃ রক বনু্     ১১০
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সুস্থ জীবনের প্রথম কাম্যবস্তু—শান্তি৷
শান্তি বজায় রাখার অঙ্ীকানর বাংলার সকনল সান্মল হনয়নেে৷ 

সরকারও বদ্ধপন্রকর দুনটের দমে ও ন্শনটের পালনে৷
সব্বধম্ব-সমন্বনয়র যে জীবেচে্বা বাংলানক আন্দেুগ যথনক ন্বন্শটেতা 

ন্দনয়নে, যসই ধারাই বাংলার উন্নয়নের মূল উৎস৷
সাম্প্রন্তক উন্নয়নের চালন্চত্রজুনে মােবধনম্বর উজ্জ্বল প্রকাশ 

উচ্ছ্বন্সত উৎসনবর আন্িোয়৷ উৎসব ও যমলার গুরুত্ব এই 
ন্বশ্ায়নের েুনগও অপন্রসীম৷ মােন্সক ন্বকাশ ও উন্নয়নে মস্ত 
ভূন্মকা পালে করনে উৎসব৷ বাংলার উৎসব মােবধনম্বর ন্শকে 
ক্রমশ গভীনর যপ্রান্থত করনে৷ উৎসনবর মূল কথা—আেনদে বাঁনচা৷ 
এই ন্বশ্জগৎ আেনদের বন্হঃপ্রকাশ৷ স্রটোর আেদেবাণীনক জগৎজুনে 
েন্েনয় ন্দনত বাংলার মােুষ ন্চরকাল পা বান্েনয়নে৷ আজও এর 
যকােও ব্যন্তক্রম ঘনে ো৷

মােবসংস্কৃ ন্তর বহুমূল্যবাে ধেরননের সম্ার বাংলার ভাণ্ারনক 
ন্চর-যগৌরবান্ন্বত কনর যরনখনে৷ এই যগৌরব আরও বকৃন্দ্ধ পানছে 
সরকান্র উনদ্যানগ৷

উন্নয়নের এই েবপে্বানয় বাংলার েবজাগরনণর ধারায় সংস্কৃ ন্তর 
যমলবন্ধনের প্রবাহনক গন্তমুখর কনর তুনলনে৷ রানজ্য সব্বধম্ব 
সমন্বনয়র সুন্স্থত পন্রনবনশ, উন্নয়ে পানছে অে্য মাত্রা৷

এই সংখ্যায় ন্েয়ন্মত ন্বভাগ-সহ একন্ে যক্রােপত্র প্রকান্শত হল৷
যে যকােও ত্রুন্ের জে্য মাজ্বো চাইন্ে৷

সংস্কৃ ন্তর যমলবন্ধনে বাংলা
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শ্বশ্ব বঙ্গ বাশ্িজ্য সম্মেলন ২০১৯
০৬/০২/২০১৯

ববঙ্গল ব্াবাল শ্বজম্নস সাশ্মট ২০১৯-র আম্ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বম্্দ্যাপাধ্যায় মুম্খামুশ্খ একান্ত ববঠম্ক 
বম্সন ইতাশ্লর বলামবাশ্্ডি প্াম্েশ্িক সরকাম্রর উপরাষ্ট্রপশ্ত ফ্াশ্বশ্জও সালা, জাপাম্নর রাষ্ট্রেূত বকনশ্জ 
শ্িরামৎসু এবং জামডিান্রীর নরডি রাইন ওম্য়স্ট ফাশ্লয়ার অরডি-উদ্াবন্রী-শ্্শ্জটাইম্জিন-শ্বেু্যৎ মন্তম্কর মন্ত্রী 
অম্্রেইয়াস শ্পংকওয়ারডি-এর সম্ঙ্গ।খ এই ববঠম্কর পর মুখ্যমন্ত্রী জানান বে আম্লাচনা ফলপ্সূ িম্য়ম্ে৷ 
বহু বষেম্রেই শ্বশ্নম্য়াম্ের নতুন ভাবনা আম্লাচনায় উম্ঠ এম্সম্ে। এশ্েন মুখ্যমন্ত্রী বেি-শ্বম্েম্ির বহু শ্িল্প 
উম্ে্যাে-ও সাশ্মম্ট আেত প্শ্তশ্নশ্ধম্ের সম্ঙ্গ আম্লাচনা চম্রে শ্মশ্লত িন।
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০৭/০২/২০১৯
শ্বশ্ব বাংলা কনম্ভনিন বসন্াম্র প্বল উৎসাি উদ্্রীপনার মম্ধ্য শুরু িল ববঙ্গল ব্াবাল শ্বজম্নস সাশ্মট 

২০১৯। এবাম্রর সাশ্মম্ট বমাট ৩৫শ্ট বেম্ির প্শ্তশ্নশ্ধরা এম্সম্েন। এর মম্ধ্য ১২শ্ট সিম্োে্রী বেম্ির অগ্রি্রী 
শ্িল্প উম্ে্যাে্রী ও রাষ্ট্রেূত এবং শ্বশ্িষ্ট ব্যশ্তিবেডি উপশ্থিত িম্য়ম্েন এবাম্রর শ্বশ্ব বাংলা শ্িল্প সম্মেলম্ন। শ্বম্েি্রী 
প্শ্তশ্নশ্ধরা তামঁ্ের ভাষম্ি শ্ববৃত কম্রন বে ক্রীভাম্ব শ্বেত কম্য়ক বেম্র রাম্জ্য শ্িল্প শ্বশ্নম্য়াম্ের পশ্রম্বি 
উন্নত িম্য়ম্ে। বাংলা সম্পম্কডি ধারিা বেল িম্য়ম্ে শ্বম্শ্বর শ্িল্প উম্ে্যাে্রীম্ের৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বম্্দ্যাপাধ্যায় 
জানান, রাম্জ্যর সম্ঙ্গ ইতাশ্ল, জামডিান্রী ও বকাশ্রয়া প্জাতম্ন্তর মউ (MOU) স্াষেশ্রত িম্য়ম্ে৷ এোড়া শ্বশ্ভন্ন 
বেি ও অন্যান্য রাম্জ্যর শ্িল্প প্শ্তষ্াম্নর সম্ঙ্গ সাশ্মট চলাকাল্রীন মউ (MOU) ও বমায়া (MOA) স্াষেশ্রত 
িয় শ্বিপাশ্ষেক আম্লাচনার মাধ্যম্ম। শ্বিপাশ্ষেক বাশ্িজ্য, আশ্রডিক সিম্োশ্েতা, সামাশ্জক বষেম্রে বেৌর পেম্ষেপ 
ইত্যাশ্ে শ্বষম্য় সাশ্মম্ট শ্বিম্ে আম্লাচনা িম্য়ম্ে। মুখ্যমন্ত্রী জানান বে, বেি আজ আশ্রডিক, সামাশ্জক ও 
রাজননশ্তক বাঁম্কর মুম্খ োঁশ্ড়ম্য়। এক নতুন স্ম্নের সূচনা আোম্রী শ্েম্ন িম্ত চম্লম্ে৷ বেম্ি এক নতুন শ্িল্প 
বাশ্িজ্য ন্রীশ্ত আম্রাশ্পত িম্ব, এর ফম্ল সমগ্র বেি উপকৃত িম্ব। বেম্ির তরুি প্জমে আোম্রী শ্েম্ন সুখ্রী 
সমৃদ্ধ এক বেম্ির নােশ্রক শ্িম্সম্ব পশ্রশ্চত িম্ব।
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০৮/০২/২০১৯
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বম্্দ্যাপাধ্যায় জানান বে, শ্বশ্ব বঙ্গ 

বাশ্িজ্য সম্মেলন ২০১৯ এর সাফল্য খুবই উম্লেখম্োে্য। 
শ্তশ্ন জানান বে, এই সম্মেলম্ন এখন পেডিন্ত ২ লষে 
৮৪ িাজার ২৮৮ বকাশ্ট টাকার শ্বশ্নম্য়াে প্স্াব 
েৃি্রীত িম্য়ম্ে এবং আরও প্স্াব আসম্ে। এবাম্রর 
শ্বশ্ব বঙ্গ বাশ্িজ্য সম্মেলম্ন জাত্রীয় এবং আন্তজডিাশ্তক 
সংথিার সম্ঙ্গ ৮৬শ্ট মউ স্াষেশ্রত িম্য়ম্ে এবং 
আনুমাশ্নক ৪৫শ্ট শ্বটুশ্জ এবং ১২০০শ্ট শ্বটুশ্ব ববঠক 
িম্য়ম্ে, জানান মুখ্যমন্ত্রী। এই সম্মেলম্ন আসা সকল 
বেি, বসই বেম্ির নােশ্রক, জাত্রীয় ও আন্তজডিাশ্তক 
প্শ্তশ্নশ্ধ, সারা বেি ও শ্বম্েম্ির শ্িল্পপশ্ত এবং 
সবাইম্ক শ্বশ্ব বঙ্গ বাশ্িজ্য সম্মেলন ২০১৯ সফল 
করার জন্য আন্তশ্রক অশ্ভন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বম্্দ্যাপাধ্যায় এশ্েন সন্্যায় 
মা উড়ালপুম্লর পশ্চিম শ্েম্ক োবার নবশ্নশ্মডিত 
র্যাম্ম্পর উদ্ ববাধন কম্রন।
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২০১৯-এর শ্বশ্ব বঙ্গ বাশ্িজ্য সম্মেলম্ের খঁুশ্িোশ্ি

আগত ৩৫শ্ি দেম্ের প্রশ্তশ্েশ্ি

২০১৮ : শ্েল্প সম্মেলে

রাম্জ্যর পশ্রকাঠাম্মা শ্েম্ল্প দরকর্ড পশ্রমাি 
শ্বশ্েম্�াম্গর েৃষ্ান্তম্কই শ্েল্পপশ্তম্ের সম্মেলম্ে 
গুরুত্ব শ্েম্�ম্ে রাজ্য সরকার৷ চলশ্ত আশ্্্ডক 
বেম্র প্রা� ৩৩ হাজার দকাশ্ি িাকা পশ্রকাঠাম্মা 
খাম্ত—রাস্া, দসতু শ্েম্ডাি-সহ স্া�ী সম্পে গড়া� 
খরচ করম্ে রাজ্য৷ কলকাতা োড়াও দজলা, েহর 
ও পঞ্াম্�ত এলাকা� দেভাম্ব এম্কর পর এক 
দসতু, েেীর উপর দসতু শ্েম্ডাম্ির পশ্রকল্পো 
দেও�া হম্�ম্ে, তা অে্য দকাম্ো রাম্জ্য হ�শ্ে৷ 
শ্েল্পস্াপম্ে পশ্রকাঠাম্মার গুরুত্ব বুম্েই একশ্ি 
আশ্্্ডক বেম্র এত িাকা বরাদ্দ করা হম্ছে৷ এশ্ি 
শ্েম্ল্পাম্ে্যাগীম্ের কাম্েও সে্্ডক বাত্ডা৷
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অে্যশ্েম্ক, দভম্েজুম্�লা, আম্জ্ডশ্টিো, উরুগুম্�, দপরু, ব্াশ্জল-সহ দমাি দবে কম্�কশ্ি রাষ্ট্রেূতম্ক শ্বশ্ব বঙ্গ  
বাশ্িজ্য সম্মেলম্ে আসার আমন্ত্রি জাোম্ো হম্�শ্েল। একশ্ি বশ্িকসভার উপশ্স্শ্তম্ত েশ্ষিি আম্মশ্রকার সম্ঙ্গ 
বাংলার সম্পম্ক্ডর উন্ন�ে শ্েম্� আো প্রকাে কম্রে অ্্ডমন্ত্রী অশ্মত শ্মত্র। বাংলা  একক প্রম্চষ্া� শ্েল্পা�ম্ে েীম্ ্্ড 
দপঁম্েম্ে। শ্েল্পপশ্তম্ের মন্ত্রী তখেই বম্লশ্েম্লে, শ্বশ্ব বঙ্গ বাশ্িজ্য সম্মেলম্ে আসুে। গতবের ৫০০ জে শ্বম্েশ্ে 
বাশ্িশ্জ্যক অশ্তশ্্ এম্সশ্েম্লে সম্মেলম্ে৷ এই বের জাম্ডাশ্ের রুম্সলরর্ড দ্ম্ক মন্ত্রী-সহ ৫০জে শ্বশ্েষ্ বাশ্িজ্য 
প্রশ্তশ্েশ্ি েল আসম্েে। দকাশ্র�ার গভে্ডর আসম্েে। ইতাশ্ল দ্ম্ক শ্বম্ে্ প্রশ্তশ্েশ্িেল আসম্ে। মুখ্যমন্ত্রীর তরম্র 
আশ্ম আপোম্েরও আমন্ত্রি জাোশ্ছে৷ 

শ্বশ্ব বঙ্গ বাশ্িজ্য সম্মেলে হম্� দগল ২০১৯-এর দরব্রু�াশ্র মাম্সর ৭ এবং ৮ তাশ্রখ রাজারহাম্ির কেম্ভেেে 
দসটিাম্র। দেে-শ্বম্েম্ের শ্েল্পপশ্তম্ের শ্েম্� এই সম্মেলে হ� শ্েল্প-বাশ্িজ্য েপ্তম্রর উম্ে্যাম্গ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা 
বম্্দ্যাপাি্যা� সম্প্রশ্ত জাম্ডাশ্ে-ইতাশ্ল সরম্র শ্গম্�শ্েম্লে। ওই েুই দেে দ্ম্ক একেল শ্েল্পপশ্ত এই বাশ্িজ্য 
সম্মেলম্ে হাশ্জর শ্েম্লে। এোড়াও ইউম্রাপ ও মি্যপ্রাম্চ্যর একাশ্িক দেে দ্ম্ক বহু প্রশ্তশ্েশ্ি আম্সে।

গত ২৭ আগস্ট শ্বশ্ব বঙ্গ বাশ্িজ্য সম্মেলে, ২০১৯-এর জে্য প্রস্তুশ্ত সভা আম্�াশ্জত হ�৷ েবান্ন সভাঘম্র 
অেুশ্ঠিত এই সভা� শ্বশ্ভন্ন শ্ব্� শ্েম্� আম্লাচো হ�। বাশ্িজ্য েপ্তম্রর আশ্িকাশ্রকরা এই ববঠম্ক উপশ্স্ত শ্েম্লে। 
শ্বশ্ব বঙ্গ বাশ্িজ্য সম্মেলে, ২০১৯-এর জে্য দেম্ে-শ্বম্েম্ে দকা্া� দকা্া� দরার দো করা হম্ব, তা শ্েম্� আম্লাচো 
হ�৷ ২০১৫ সাম্ল এই সম্মেলে শুরু হ� এবং ২০১৭ পে্ডন্ত এই সম্মেলে অেুশ্ঠিত হত শ্মলে দমলা প্রাঙ্গম্ি৷ ২০১৮ 
সাম্ল প্র্মবার এই সম্মেলে অেুশ্ঠিত হ� শ্বশ্ব বাংলা কেম্ভেেে দসটিাম্র৷ ২০১৯ সাম্লও দসখাম্েই এই সম্মেলে 
অেুশ্ঠিত হম্ছে। বহু দেম্ের প্রশ্তশ্েশ্িরা এই সম্মেলম্ে অংেগ্রহি কম্রে। দেম্ের শ্বশ্ভন্ন প্রান্ত দ্ম্ক প্রশ্তশ্েশ্ি আম্সে 
এখাম্ে। ২০১৮ সাম্লর সম্মেলম্ে উপশ্স্ত শ্েম্লে ৩২শ্ি দেম্ের প্রশ্তশ্েশ্ি। জাপাে, জাম্ডাশ্ে, ইিাশ্ল, দপাল্যান্ড, 
শ্রপাবশ্লক অর দকাশ্র�া, ফ্ান্স, দচক শ্রপাবশ্লক, ইউোইম্ির শ্কংরম, আরব সকম্লই অংেীোর দেে শ্হম্সম্ব 
অংেগ্রহি কম্রশ্েল। ইউম্রাপ, আম্মশ্রকা মহাম্েে এবং এশ্ে�ার অে্য অম্েক দেেও ২০১৮ সাম্লর এই সম্মেলম্ে 
উপশ্স্ত শ্েল।

২০১৭ : শ্েল্প সম্মেলে
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মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায় একশ্ি অ্যানপর উদ্ নবাধন 
করনেন। এই ‘জ্রীবন শশ্তি’ অ্যানপ পাওয়া যানব সারা 
বাংোর ৮৪শ্ি ব্াড ব্যানকে থাকা রনতির সন্ান। নাগশ্রক 
ককশ্্রিক অ্যাপশ্ি ততশ্র কনরনে রাজ্য স্াস্্য এবং পশ্রবার 
কে্যাণ দপ্তর।

এই অ্যানপ ব্াড ব্যাকে এবং রনতির গ্রুনপর এোকাশ্িশ্তিক 
সন্ান করা যানব। প্রশ্ত ব্াড ব্যানকে ককান ককান গ্রুনপর কত 
রতি সশ্চিত আনে, তাও জাননত পারা যানব এই অ্যানপ। এই 
অ্যানপর মূে তবশ্শষ্্য রানজ্যর রতিদাতানদর নাম, কমাবাইে 
নম্বর, শ্িকানা এবং ব্াড গ্রুপ নশ্থিুতি থাকনব। ইচু্ক 

রতিদাতারা শ্ননজনদর নাম নশ্থিুতি করনত পারনবন।
উনলেখ্য, ২০১১ কথনক ২০১৮ সানের মনধ্য রানজ্য 

উনলেখনযাগ্যিানব কবন়েনে ব্াড ব্যানকের সংখ্যা। আনগ রানজ্য 
শ্েে মাত্র ৫৫শ্ি ব্াড ব্যাকে। এখন কসই সংখ্যাশ্ি হে ৭৬। 
এো়ো ১৭শ্ি ব্াড কন্াননন্ট কসপানরশন ইউশ্নিও ততশ্র 
হনয়নে। পাশাপাশ্শ, খুব শ্রীঘ্রই, ১২শ্ি নতুন ব্াড ব্যাকে এবং 
২১শ্ি ব্াড কন্াননন্ট কসপানরশন ইউশ্নিও ততশ্র হনব।

সরকানরর উনদ্যানগ কেকাতার সু্ে অফ ট্রশ্পকাে 
কমশ্ডশ্সনন পূব্ব িারনতর প্রথম সরকাশ্র কড্ব ব্াড ব্যাকে 
ততশ্র হনয়নে।

ব্াড ব্যানকের অ্যাপ – জ্রীবন শশ্তির উদ ্নবাধন করনেন মুখ্যমন্ত্রী

২০১৮-র ৩১ শ্ডনসম্বর কৃষকনদর স্ানথ্ব কৃষকবনু্ প্রকনপের ক�াষণা কনরশ্েনেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়। তার 
এক মানসর মাথায় কনয়কজন কৃষনকর হানত কেক তুনে শ্দনয় এই প্রকনপের সূেনা করনেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রকনপের জন্য 
ইশ্তমনধ্য কৃশ্ষ দপ্তরনক ৪,১৫০ ককাশ্ি িাকা শ্দনয় শ্দনয়নে অথ্ব দপ্তর। তার মনধ্য োর হাজার ককাশ্ি িাকা োনষর জন্য 
কৃষকনদর সাহায্য করনত কদওয়া হনচ্। বাশ্ক ১৫০ ককাশ্ি িাকায় ককানও কৃষক মারা কগনে তাঁর পশ্রবানরর সদস্যনদর 
কৃষকবনু্ কডথ কবশ্নশ্ফি শ্স্ম কথনক দু’েক্ষ িাকা কনর কদওয়া হনব।

অথ্ব দপ্তর কথনক রাজ্য ককা-অপানরশ্িি ব্যানকে িাকা েনে কগনে। কসখান কথনক কেনকর মাধ্যনম কৃষকরা ১ কফব্রুয়াশ্র 
কথনক িাকা পানবন। এই প্রকনপের সুশ্বধা পাইনয় শ্দনত ২৮ জানুয়াশ্র রানজ্যর ৩৪১শ্ি ব্নক শ্শশ্বর োেু হনয়নে। 
শ্শশ্বরগুশ্ে কথনক নাম নশ্থিুতি করনেন কৃষকরা। ইশ্তমনধ্যই ১৭ হাজার কৃষক নাম নশ্থিুতি কনরনেন।

মুখ্যমন্ত্রী এশ্দন বনেন, কৃষক বনু্ প্রকপে োেু হে। উপকৃতরা পয়ো কফব্রুয়াশ্র কথনক িাকা পানবন। ১৮-৬০ বেনরর 
মনধ্য যশ্দ ককানও কৃষক মারা যায় তাহনে সরকার তানদর পশ্রবারনক ২ েক্ষ িাকা আশ্থ্বক সাহায্য কদনব। কৃষকনদর 
শস্য শ্বমার িাকা শ্দনত হয় না। আশ্ম ে্যানেঞ্জ কনর বনে কগোম ৮০% িাকা রাজ্য সরকার কদয়। আগাম্রী শ্দনন পুনরা 
িাকািাই রাজ্য সরকার কদনব। কৃশ্ষজশ্মর খাজনা মকুব কনর শ্দনয়নে রাজ্য সরকার। কৃশ্ষজশ্মর শ্মউনিশনও মকুব কনর 
কদওয়া হনয়নে। কৃষকনদর কপনশননর িাকা ৭৫০ কথনক বাশ়্েনয় ১০০০ িাকা করা হনয়নে। ৬৫,০০০ কৃষনকর বদনে 
এখন ১ েক্ষ কৃষক এই কপনশন পান। বাংোয় কৃষকনদর আয় শ্তনগুনণরও কবশ্শ কবন়েনে।

কৃষকবনু্ প্রকনপের সূেনা করনেন মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায় রানজ্যর কম্বরতা মশ্হোনদর জন্য স্পে িা়োর হনটেে কম্বাঞ্জশ্ের উদ্ নবাধন 
করনেন। প্রথম পয্বানয় পাঁেশ্ি হনটেে উদ্ নবাধন করা হে। এই হনটেেগুশ্ে আনে কেকাতার শ্রনজন্ট পাক্ব, 
কবোরাম ে্যািাশ্জ্ব শ্্রিি, এইে কক কশি কেন, বনমাে্রী নস্র করাড এবং শ্স এন রায় করানড।

শ্রনজন্ট পানক্বর কম্বাঞ্জশ্েনত ৩৪শ্ি কক্ষ থাকনে, কবোরাম ে্যািাশ্জ্ব শ্্রিনির হনটেনেও থাকনে ৩৪শ্ি কক্ষ, 
এইে কক কশি কেননর হনটেনে থাকনে ৭৬শ্ি কক্ষ, বনমাে্রী নস্র করানডর কম্বাঞ্জশ্েনত থাকনে ৬১শ্ি কক্ষ 
এবং শ্স এন রায় করানডর হনটেনে থাকনে ৯৬শ্ি কক্ষ। এই হনটেেগুশ্েনত প্রশ্ত আবাশ্সক পানবন স্ান�র, 
বারা্দা, রান্ার জায়গা এবং একক শয়ন কক্ষ। এো়ো থাকনে ২৪ �ণ্া জনের ব্যবস্া এবং শ্নরাপতিা 
ব্যবস্া। শ্বশনদ জাননত কযাগানযাগ করনত হনব WWW.WBHOUSING.GOV.IN ওনয়বসাইনি।

কম্বাঞ্জশ্ের উদ্ নবাধন করনেন মুখ্যমন্ত্রী
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দেশের দেরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বশ্দ্যাপাধ্যায়

গ্াশমান্নয়ন, মাঝাশ্র শ্েল্প-েহ 
একগুচ্ছ েরকাশ্র পশ্রশেবায় অোধারণ 
োফশ্্যর স্্রীকৃশ্ত ও উদ্াবন্রীর জশন্য 
আন্তজ্াশ্তক ‘স্কচ অ্যাওয়ার্’ দপশ্ন 
বাং্ার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বশ্দ্যাপাধ্যায়৷ 
এর আশেও দোটা দেশের মশধ্য শ্বশ্িন্ন 
ধরশনর জনশেবামূ্ক প্রকশল্পর জন্য 
দেশের অন্যান্য রাজ্যশক দটক্া শ্েশয় 
বাং্ার একাশ্ধক েরকাশ্র প্রকল্প এই 
েম্ানজনক আন্তজ্াশ্তক পুরস্কার শ্জশত 
শ্নশয়শে। ২০১৮ োশ্র স্কচ অ্যাওয়াশর্র 
দষেশরেও দেশের েমস্ত রাশজ্যর মুখ্যমন্ত্রীর 
মশধ্য প্রোেশ্নক ও জনপশ্রশেবামূ্ক 
প্রকল্প রূপায়শণ ‘িারশতর দেরা মুখ্যমন্ত্রী’ 
শ্েশরাপা উশেশে মমতা বশ্দ্যাপাধ্যাশয়র 
োফশ্্যর মুকুশট। প্রেঙ্গত, এই মুহূশত্ 
িারতবশে্র একমারে মশ্হ্া মুখ্যমন্ত্রীও 
মমতা বশ্দ্যাপাধ্যায়। তাই দেশে 
নার্রীেশ্তির অন্যতম প্রধান মুখও মমতা 
বশ্দ্যাপাধ্যায়ই। এর আশে বাং্ার 
পথশ্েো ও েশ্তধারা প্রকল্পও দেশের 
মশধ্য স্কচ অ্যাওয়ার্ শ্জশতশ্ে্।

২০১৮ োশ্র স্কচ পুরস্কাশরর জশন্য 
োরা পৃশ্থব্রীর শ্বশ্িন্ন দষেশরের শ্বশেেজ্ঞরা 
েমস্ত শ্েক শ্বচার কশরই মমতা বশ্দ্যাপাধ্যায়শক ‘স্কচ শ্চফ শ্মশ্নস্ার অব ে্য ইয়ার’ শ্নব্াশ্চত কশরশেন। মূ্ত, 
েরকাশর দথশক োধারণ মানুশের জশন্য কাজ করার েশ্েচ্ছা এবং েুপ্রোেক শ্হশেশব দকান মুখ্যমন্ত্রী কতটা েফ্ 
এবং শ্নশজশের রাশজ্য প্রোেশ্নক েংস্কারমূ্ক কাজ কতখাশ্ন বাস্তবাশ্য়ত করশত দপশরশেন, তার ওপশরই দেরার 
তাশ্্কা ততশ্র হশয়শে। দেই েশঙ্গ এও ব্া হশয়শে, ক্রীিাশব মমতা বশ্দ্যাপাধ্যাশয়র দনতৃশবে বাং্া ২০১৬ োশ্ 
দেখাশন ১৪ নম্বশর শ্ে্, মারে েু-বেশরর মশধ্য এক নম্বশর চশ্ এশেশে।

দেশের দেরা রাজ্য বাং্া৷ দেরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বশ্দ্যাবাধ্যায়। োধারণ মানুশের কাশে এই স্্রীকৃশ্ত শ্মশ্শে 
আশেই। এবার স্কচ গ্রুপ শ্ে্ দেই স্্রীকৃশ্ত। বাং্াশক িারতশেরার স্্রীকৃশ্ত দেওয়া হশয়শে দেরা মুখ্যমন্ত্রীর 
দনতৃশবেই৷ বাং্ার জনশ্প্রয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বশ্দ্যাপাধ্যায় এশনশেন কন্যাশ্রী। শ্তশ্ন এশনশেন রূপশ্রী। তাঁর দনতৃশবে 
চ্শে শ্েল্পশ্রী, েবুজশ্রী, েবুজোথ্রী, েশ্তধারা, স্াম্রী শ্বশবকান্দ স্শ্নির্ কম্েংস্ান প্রকল্প, েমব্যাথ্রী, মুশ্তির 
আশ্া, েব্া, আশ্াশ্রী ইত্যাশ্ে প্রকল্প। খাে্যোথ্রী প্রকশল্পর আওতায় শ্তশ্ন মানুশের ঘশর ঘশর েু’টাকার চা্ 
শ্বনামূশ্্য দপঁশে শ্েশচ্ছন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বশ্দ্যাপাধ্যাশয়র শ্নশে্শেই েরকাশ্র হােপাতা্গুশ্্শত শ্বনা খরচায় 
শ্চশ্কৎোর েুশোে পাশচ্ছন োধারণ মানুে। আর োরেোরে্রীশের কষ্ট ্াঘব করশত তুশ্ দেওয়া হশচ্ছ েবুজোথ্রী 
প্রকশল্পর োইশক্।

মমতা বশ্দ্যাপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর দেিাশব প্রশ্তশ্ট প্রাশন্তর মানুে দকানও না দকানওিাশব উপকৃত হশচ্ছন 
বা েুশ্বধা পাশচ্ছন তার নশ্জর োরা দেশেই দনই। শ্বশবের েরবাশর প্রশ্তবারই স্্রীকৃশ্ত পাশচ্ছ দেই প্রকল্পগুশ্্। 
োরা শ্ববে দমশন শ্নশয়শেন মমতা বশ্দ্যাপাধ্যাশয়র প্রকশল্পর অশ্িনববে। বাং্াশক আবার িারতশেরা করাই তাঁর 
্ষে্য, তাঁর স্প্ন। দেই স্প্ন শ্তশ্ন েফ্ কশর তুশ্শেন। আশেও স্কচ গ্রুপ রাশজ্যর প্রকল্পশক দেরার তাশ্্কায় 

দপশ্ন ‘স্কচ’ পুরস্কার
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স্ান শ্েশয়শে। এই েংস্ার শ্রশপাট্ ও েম্ানশক দমশন দনয় অন্য রাজ্য। দেশে এই তাশ্্কাশকই ইোন্রীং একমারে 
শ্বশবচ্য শ্হোশব ধশর দনওয়া হয়৷ েব রাজ্যই প্রশ্তশোশ্েতায় অংে দনয়। এবার ‘স্কচ দস্ট অফ েিন্্যান্স’ শ্রশপাশট ্
েম্রীষোর ফ্ প্রকাে করা হশয়শে৷ দেখাশন েব রাশজ্যর তাশ্্কায় প্রথম নাম বাং্ার এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা 
বশ্দ্যাপাধ্যাশয়র৷ দকন্দ্রোশ্েত-েহ শ্বশ্িন্ন রাজ্যগুশ্্র মশধ্য নানা মাপকাশ্েশত তাশ্্কা ততশ্র কশর স্কচ গ্রুপ। তাশের 
মূ্্যায়ন শ্রশপাশট ্ দথশক োয় শ্বশলেেণ। স্কচ ফাউশডেেন আবার নানা েপ্তশরর কাশজর শ্নশ্রশখ প্রথম, শ্বিত্রীয়, 
তৃত্রীশয়র তাশ্্কা ততশ্র কশর। শ্রশপাশট্ দেরা বাং্া। শ্বিত্রীয় স্াশন েুই প্রশ্তশবে্রী রাশজ্যর মুখ্যমন্ত্রী। অন্ধ্রপ্রশেশের 
মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়রু ও দতশ্ঙ্গানার দক চন্দ্রশেখর রাও। এরপর েশ্তিেেড় ও পঞ্াব।

মমতা বশ্দ্যাপাধ্যাশয়র োফশ্্যর শ্বেয়শ্টশক নজরকাড়া শ্হোশব শ্চশ্নিত কশরশে স্কচ। স্কচ শ্রশপাশট্ তাঁর 
োফ্্যশক বারবার গুরুবে দেওয়া 
হশয়শে। দেখাশন ব্া হশয়শে, েব 
ধরশনর বাধা েশ্বেও দেিাশব মমতা 
বশ্দ্যাপাধ্যাশয়র দনতৃশবে বাং্া এক 
নম্বর স্াশন রশয়শে, তা অন্য ে্গুশ্্ 
বা মুখ্যমন্ত্রীশের কাশে শ্েষেণ্রীয় 
শ্বেয়। মমতা বশ্দ্যাপাধ্যায়শক 
অবজ্ঞা করা দেশত পাশর না। স্কচ 
গ্রুপ ১৯৯৭ ো্ দথশক রাজ্যগুশ্্র 
পারফরম্যান্সশক গুরুবে দেয়। প্রশ্তশ্ট 
রাশজ্যর েষেতার চু্শচরা শ্বশলেেণ ও 
েম্রীষোর পরই দেরার তকমা দেওয়া 
হয়। বাশ্েক্ শ্রশপাট ্ দবর করা হয়, 
‘স্কচ দস্ট অফ েিনন্্যান্স শ্রশপাশট্’। 
২০১৮ োশ্র অ্যাশেেশমন্ট শ্রশপাশট্ 
দবে শ্কেু দষেশরে মূ্ত দকানও 
রাশজ্যর েরকাশরর উত্ান ও পতশন 
দজার দেওয়া হশয়শে। েত বেশরর 
োশ্রশত হশ্রয়ানা শ্ে্ চতুথ্ স্াশন। 
মহারাষ্ট্রও তৃত্রীয় স্ান দথশক দনশম 
শ্েশয়শে অষ্টম স্াশন। আশে উতির 
প্রশেে শ্ে্ অষ্টম স্াশন। এই দেই 
পে্ায় োঁশ্ড়শয়শে বিােে।
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মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যানের অনুনরেরণাে চালু হওো রেকল্প ‘সবুজ সাথ্রী’ এখন শ্বশ্ববশ্্দত। রাষ্ট্রসংনের সংস্া 
আইশ্িইউ আনোশ্জত ডশ্লিউএসআইএস পুরস্ানর বাংলার এই রেকল্পনক ‘চ্যাশ্পিেন পরোনজক্ট’ পোষণা করা হনেনে। 
এই রেকনল্প রাজ্য সরকার পশ্রচাশ্লত সমস্ত সু্নল নবম পথনক দ্াদশ পরেশ্ণর 
পড়ুোনদর শ্বনামূনল্য সাইনকল শ্বতরণ করা হে। এখন পর্যন্ত এই রেকনল্প পমাি 
৭০ লক্ষ সাইনকল শ্বতরণ করা হনেনে এবং আগাম্রী শ্শক্ষাবষ্য শুরুর আনগই 
এই সংখ্যা ১ পকাশ্ি েুঁনে রানব। ‘ই-গভন্য্যান্স’ শ্বভানগ ১১৪০শ্ি রেকনল্পর মনধ্য পথনক পসরা পাঁচশ্িনত বাংলার এই রেকল্প 
জােগা কনর পনে। ২০ লনক্ষরও পবশ্শ পভাি জমা পনড়। ৯ই এশ্রেল পজননভাে আইশ্িইউ-এর সদর দপ্তনর একশ্ি 
আনুষ্াশ্নকভানব শ্বজে্রীর নাম পোষণা করা হনব।

‘সবুজ সাথ্রী’ রেকল্পনক ‘চ্যাশ্পিেন পরোনজক্ট’

রাষ্ট্রসংনের পুরস্ানরর দাশ্বদার ‘উৎকষ্য বাংলা’
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যানের অনুনরেরণাে চালু 

হওো দক্ষতা উন্নেননর রেকল্প ‘উৎকষ্য বাংলা’ এখন 
শ্বশ্ব বশ্্দত। রাষ্ট্রসংনের সংস্া আইশ্িইউ আনোশ্জত 
ডশ্লিউএসআইএস পুরস্ানর বাংলার এই রেকল্পনক 
‘চ্যাশ্পিেন পরোনজক্ট’ পোষণা করা হনেনে।

১৮শ্ি শ্বষনে শ্বশ্বজুনড় ১০৬২ মননানেন জমা পনড়। 
২০ লনক্ষরও পবশ্শ পভাি জমা পনড়। ‘ক্যাপাশ্সশ্ি শ্বশ্্ডং’ 
শ্বভানগ ১৪৩শ্ি রেকনল্পর মনধ্য পথনক পসরা পাঁচশ্িনত 
বাংলার এই রেকল্প। ৯ই এশ্রেল পজননভাে আইশ্িইউ-
এর সদর দপ্তনর একশ্ি আনুষ্াশ্নকভানব শ্বজে্রীর নাম 
পোষণা করা হনব।

পোষণা রাষ্ট্রসংে-এর
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মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যানের ‘খাদ্য সাথ্রী’ রেকল্প এবার জাত্রীে স্তনর সম্ান পপল। শ্দশ্লিনত ‘সকনলর 
জন্য খাদ্য’ সরবরাহ করার জন্য বাংলানক স্চ অ্যাওোড্য তুনল পদওো হে। জাত্রীে স্তনর এই সম্াননর রনথষ্ট 
গুরুত্ব রনেনে। কনশ্টিশ্িউশন ক্ানব ওই পুরস্ার 
রেদান অনুষ্ান হে।

রেসঙ্গত, খাদ্য সাথ্রী রেকনল্পর মাধ্যনম রানজ্যর 
রোে সানড় আি পকাশ্ি মানুনষর কানে খাদ্য সাথ্রী 
রেকনল্পর সুশ্বধা পপঁনে পদওো হনেনে। এোড়া 
চা-বাগানন বসবাসকার্রী সব পশ্রবার ২ িাকা 
পকশ্জ দনর রেশ্ত মানস ৩৫ পকশ্জ পরশন পানছেন। 
শ্সঙু্গনরর অশ্নছুেক কৃষক, আেলাে ক্ষশ্তগ্রস্ত 
পশ্রবার এবং জঙ্গলমহনলর উপনভাক্ারা বশ্ধ্যত 
খাদ্য পানছেন। পিানিা জনজাশ্তনদর শ্বনামূনল্য 
খাদ্যশস্য পদওো হনছে।

‘খাদ্য সাথ্রী’ রেকল্পনক স্চ অ্যাওোড্য

বাংলার মুকুনি নতুন পালক
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আন্তর্জাশ্িক মজািৃভজাষজা শ্িবস

‘আমজার ভজাষজা কজাউকক ঘৃণজা করকি 
শেখজায়শ্ি’

—মুখ্যমন্ত্রী

আন্তর্জাশ্িক মজািৃভজাষজা শ্িবস উপলকষে 
শিেশ্রিয় পজাকক্ ভজাষজা েশ্িি স্তকভে শ্রদ্জাজ্জাপি 
ককরি মুখ্যমন্ত্রী মমিজা বক্দ্যজাপজাধ্যজায়।



শ্িশ্ি বকলি, এই শ্িিশ্ি আমজাকির কজাকে খুব পুণ্য শ্িি, পশ্বত্র শ্িি, স্মরণ্রীয় শ্িি, বরণ্রীয় শ্িি। ভজাষজা 
আক্দজালকির েশ্িিরজা যজাঁরজা ১৯৫২ সজাকল ভজাষজা আক্দজালি করকি শ্িকয় ঢজাকজা শ্বশ্বশ্বি্যজালকয়র সজামকি েশ্িি 
িকয়শ্েকলি, িজাঁকির শযমি শ্রদ্জা রজািজাই, 
শিমিই সজারজা পৃশ্িব্রী রুকে শকজািজাও িজা 
শকজািজাও কখিও িজা কখিও মজািৃভজাষজার রিশ্ি 
ভজাকলজাবজাসজার রি্য অকিকক অকিক আক্দজালি 
সংিশ্িি ককর রিজাণ শ্িকয়কেি। িজাঁকির বশ্লিজাি 
বৃিজা যজায় িজা। শসই বশ্লিজািককও আমরজা সম্জাি 
রজািজাশ্ছি।

মুখ্যমন্ত্রী বকলি, ১৯৯৯ সজাকল ২১শে 
শেব্রুয়জাশ্রকক রজাষ্ট্রসংঘ মজািৃভজাষজা শ্িবস শঘজাষণজা 
ককরি। একষেকত্র বজাংলজার একিজা অবিজাি 
আকে। ভজাষজার শ্িকক শিকক বজাংলজা শ্বকশ্ব পঞ্চম 
বৃিত্তম এবং এশ্েয়জার মকধ্য শ্বিি্রীয় বৃিত্তম। 
বজাংলজা ভজাষজা আমজার রিজাণ। শিমিই আমরজা সব 
ভজাষজাকক ভজাকলজাবজাশ্স।

মজািৃভজাষজা আমজাকির শ্েশ্খকয়কে শ্বকবিষ েেজাকব 
িজা, কুৎসজা েেজাকব িজা, অপরিচজার েেজাকব িজা, 
মজািুষকক ভজালবজাসকি, মজািুষকক আপি করকি। 
এিজাই আমজাকির মজািবধকম্র সব শিকক বে 
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কিজা। আমরজা চজাই ভজারিবষ্ এক িজাকুক, ভজারিবষ্ মজািজা িুকল িজাঁেজাক, ভজারিবষ ্ কখিও উগ্রপন্জার শিে িকি 
পজাকর িজা, ভজারিবষ্ কখিও রুদ্পন্জার শিে িকি পজাকর িজা, ভজারিবষ্ কখিও অধ্শ্েষেজার শিে িকি পজাকর িজা। 
ভজারিবষ্ শরৌদ্রি্রীপ্ত শিরশ্বিকিজার রি্য শ্চরকজাল শ্বখ্যজাি।

শ্িশ্ি আরও বকলি, সব ভজাষজাকক ভজাকলজাবজাসব। সব ধম্কক ভজালবজাসব। সব সংসৃ্শ্িকক ভজালবজাসব। সব 
মজািুষকক ভজালবজাসব। শকজািও শভিজাকভকির রজারি্রীশ্িকি আমরজা শ্বশ্বজাস কশ্র িজা। শকজািও শভিজাকভকির সংসৃ্শ্িকি 
আমরজা শ্বশ্বজাস কশ্র িজা। শকজািও শভিজাকভকির সংক্রীণ্ মজািশ্সকিজাকক আমরজা শ্বশ্বজাস কশ্র িজা। আমরজা মকি কশ্র, 
কজাশ্্রীর শিকক কি্যজাকুমজার্রী, শ্বন্্য পব্ি শিকক বিজারকজা, শ্ত্রপুরজা শিকক বজাংলজা, উত্তররিকিে শিকক অসম, সব্ত্র 
সব মজািুষ ভজাকলজা িজাক। আশ্ম মজািৃভজাষজাকিই বলব শয আমজার ভজাষজা কজাউকক ঘৃণজা করকি শেখজায়শ্ি। বজাংলজাকক 
রজািকি িকল বজাংলজার মজাশ্িকক শ্চিকি িকব। বজাংলজার সংসৃ্শ্িকক রজািকি িকব আর িজা রজািকি িকল ভজারকির 
সভ্যিজাকক রজািকি িকব।
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এশ্িি মুখ্যমন্ত্রী শ্িিশ্ি পুস্তক উদ্ কবজাধি ককরি, যজার একশ্ি বিরশ্চি। িজাম ‘রজািরকণর বজাংলজা’। অপরশ্ি 
কজািু্কি বজাংলজার িজািজা রিকল্প এবং িৃি্রীয়শ্ি েিবকষ্ বজাংলজার চলশ্চিত্র শ্বষয়ক।

শিকের সজামশ্গ্রক পশ্রশ্থিশ্ি শ্িকয় মুখ্যমন্ত্রী বকলি, শ্েষেজা-সংসৃ্শ্ি িজা বজাঁচকল শিকের ইশ্িিজাস বজাঁচকব িজা। 
রুকখ িজাঁেজাি। অকিক মজািুষ শিকের বিজাধ্রীিিজার রি্য র্রীবি শ্িকয়কেি, শিেকক ভজালকবকস রিজাণ শ্িকয়কেি। 
আমরজা কখিও এই শিকের সজাকি, এই ভজাষজার সজাকি, এই শিকের ঐকক্যর সকঙ্গ শ্বশ্বজাসঘজািকিজা করব িজা।

শ্িশ্ি আরও বকলি শয, আমরজা চজাই ঐক্যবদ্ ভজারি। আসুি আমরজা একসজাকি ভজাশ্ব, ঐক্যবদ্ িজাকজার কিজা 
বশ্ল। এই শ্বকভকির রজারি্রীশ্ির শ্বরুকদ্ কিজা বশ্ল।
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শ্িশ্িগুশ্িতে কাঞ্চনজঙ্া স্টেশ্িয়াতম বাশ্ ষ্িক উত্তরবঙ্গ উৎসতবর উদ ্ তবাধন করতিন মুখ্যমন্ত্রী মমো বত্দ্যাপাধ্যায়৷ প্রশ্ে 
বছর উত্তরবঙ্গ উৎসব উদযাপন করা হয়৷ এই উৎসতব আট স্জিার স্ান্রীয় শ্িল্্রী ও স্িাকশ্িল্্রীতদর শ্িল্ েুতি ধরা হয়৷

এশ্দন মুখ্যমন্ত্রী বতিন, ক্ষমোয় আসার পর ২০১২ সাি স্েতকই আমরা উত্তরবঙ্গ উৎসব পািন কশ্র৷ এই আট স্জিার 
সম্ান্রীয় ব্যশ্তিতদর, মাশ্টর মানু্তদর এক জন কতর আমরা বঙ্গরত্ন পুরস্ার শ্দই৷ আশ্ম ২-৩ মাস অন্তর এখাতন আশ্স, 
প্রিাসশ্নক ববঠক কশ্র, যা আতে শ্ছি না৷

উত্তরকন্যা সশ্িবািয় বেশ্র হতয়তছ, কতয়কশ্দন আতে স্�াতরর আতিা উদ ্ তবাধন হতয়তছ৷ নেুন ফ্াইও�ার হতয় স্েতি ৪৫ 
শ্মশ্নতট বােতিােরা স্েতক স্�াতরর আতিায় স্পঁছাতনা যাতব৷ শ্িশ্িগুশ্ির মানুত্র ট্াশ্িতকর খুব সমস্যা, নেুন রাস্া হতছে 
এর িতি মানুত্র অতনক সুশ্বধা হতব৷ বাংিার সংস্কৃ শ্েতে নেুন প্রাণ এতসতছ৷ এই উত্তরবঙ্গ উৎসতব শ্বশ্�ন্ন জায়ো স্েতক 
অতনক মানু্ আতসন৷ উত্তরবঙ্গ আমার �াতিাবাসার মাশ্ট৷ আমাতদর সরকার কামোপুশ্র, রাজবংি্রী, স্নপাশ্ি, উদুষি, শ্হশ্্দ 
�া্াতক স্্রীককৃ শ্ে শ্দতয়তছ৷ আরও ২শ্ট শ্হশ্্দ কতিজ হতব, শ্হশ্্দ শ্বশ্বশ্বদ্যািয় বেশ্রর পশ্রকল্নাও িিতছ৷ দাশ্জষিশ্িং-এ শ্হি 
ইউশ্ন�াশ্সষিশ্ট হতছে, কাশ্িষিয়াতে 
শ্িক্ষা হাব হতছে, আশ্িপুরদুয়ার 
শ্বশ্বশ্বদ্যািয় বেশ্র কতর স্দওয়া 
হতয়তছ৷ উত্তরবতঙ্গর মািদায় 
শ্বমানব্দর হতছে৷ বািুরঘাট, 
স্কািশ্বহাতরও শ্বমান পশ্রত্বা 
িািু হতব৷ স্রিমন্ত্রী োকাকাি্রীন 
উত্তরবঙ্গ যা স্িতয়তছ আশ্ম প্রাণ 
স্েতি শ্দতয়শ্ছ, ক্ষমোয় আসার 
পতরও আমরা অতনক উন্নয়তনর 
কাজ কতরশ্ছ৷ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন 
দপ্তর করা হতয়তছ৷

উত্তরবঙ্গ উৎসব
দশ্ক্ষণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ আমার দুই �াই-স্বান: মুখ্যমন্ত্রী
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দশ্ক্ষণ ও উত্তরবঙ্গ আমার দুই �াই-স্বান৷ আপনাতদর সাহাতয্যর জন্য আশ্ম বারবার এখাতন ছুতট আশ্স৷ শ্দশ্লিতে 
শ্েতয় দরবার করার দরকার স্নই, যা দরকার আমরা সব কতর স্দব৷ আপনারা �াতিা োকুন, িাশ্ন্ততে োকুন৷ আমরা 
িাই পাহাতির মানু্ �াতিা োকুক, িাশ্ন্ততে োকুক৷ অতনক কাজ হতয়তছ, আতরা কাজ করা হতব, যোসাধ্য মতো করা 
হতব, প্রতিষ্ার স্কাতনা ঘাটশ্ে োকতব না৷

২০১৯ আপনাতদর সকতির জ্রীবতন খুশ্ির বােষিা, স্�াতরর আতিা শ্নতয় আসুক৷
মুখ্যমন্ত্রী মমো বত্দ্যাপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ উৎসব ২০১৯-এর উদ্ তবাধন কতরন ২১ জানুয়াশ্র। শ্িশ্িগুশ্ির কাঞ্চনজঙ্া 

স্টেশ্িয়াতম এই উৎসব িিতব আোম্রী ৩ স্িব্রুয়াশ্র পযষিন্ত। উত্তরবতঙ্গর ৮ স্জিায় অেষিাৎ দাশ্জষিশ্িং, কাশ্িম্ং, 
আশ্িপুরদুয়ার, স্কািশ্বহার, জিপাইগুশ্ি, উত্তর শ্দনাজপুর, দশ্ক্ষণ শ্দনাজপুর ও মািদা জুতি এই উৎসব পািন করা 
হতব৷ শ্বেে ২০১২ সাি স্েতকই এই উৎসব িিতছ, উত্তরবতঙ্গর ঐশ্েহ্য, স্িাকসংস্কৃ শ্ে রক্ষা, প্রশ্ে�ার স্্রীককৃ শ্ে প্রদাতনর 
মাধ্যতম। এশ্দন শ্িক্ষা, সংস্কৃ শ্ে, সামাশ্জক কাজ, সাংবাশ্দকো ও স্খিাধুিার স্ক্ষতরে উত্তরবতঙ্গর ৯ জন শ্বশ্িষ্জনতক 
‘বঙ্গ রত্ন’ পুরস্ার প্রদান করা হয়।

শ্মশ্রকতক মতিি পযষিটন স্কন্দ্র করতে িান মুখ্যমন্ত্রী 
মমো বত্দ্যাপাধ্যায়৷ োঁর আগ্রতহ প্রিাসন ইশ্েমতধ্য 
স্সখাতন পযষিটন পশ্রকাঠাতমা েতি স্োিার জন্য সম্রীক্ষা 
শুরু কতরতছ৷ শ্মশ্রক কতিতজর পাতি সানরাইজ 
পতয়ন্ট, শ্মশ্রক স্িতকর কাতছ ইয়ুে হতটেি, পাহাশ্ি 
গ্রামগুশ্িতে স্হাম স্টে বেশ্রর সম্রীক্ষা িিতছ এখন৷ 
১০০ িয্যার হাসপাোি বেশ্রর কাজও হাতে স্নওয়া 
হতয়তছ স্সখাতন৷ পযষিটনমন্ত্রী বতিতছন, ‘‘শ্মশ্রতক আমরা 
পযষিটতনর জন্য স্বি শ্কছু কাজ হাতে শ্নতয়শ্ছ৷ স্সই 
কাতজর দ্রুে অগ্রেশ্ে হতছে৷ মুখ্যমন্ত্রী শ্মশ্রতক মতিি 
পযষিটন স্কন্দ্র েতি েুিতে িান৷’’

শ্মশ্রকতক স্েতি সাজার পশ্রকল্না মুখ্যমন্ত্রীর



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 20

২০১৪ সাি স্েতক রাজ্য সরকার সরকাশ্র�াতব প্রশ্ে বছর ২৩স্ি জানুয়াশ্র দাশ্জষিশ্িং-এ স্নোশ্জ সু�া্ িন্দ্র বসুর 
জন্মবাশ্্ষিক্রী পািন কতর৷

দাশ্জষিশ্িং-এ স্নোশ্জ স্বি শ্কছুশ্দন 
স্েতকশ্ছতিন৷ স্সই কারতণই মুখ্যমন্ত্রী শ্সদ্ান্ত 
স্নন সরকাশ্র�াতব রাজ্যস্তরর ‘সু�া্ উৎসব’ 
পাহাতি অনুশ্ঠিে করার৷ স্নোশ্জর জন্মবাশ্্ষিক্রী 
উপিতক্ষ সারা রাজ্যজুতি ব্লতক ব্লতক বতস 
আঁতকা, প্রবন্ধ স্িখার প্রশ্েতযাশ্েো, পদযারো, 
প্রদিষিন্রী, কু্যইজ ও শ্বেকষিস�ার আতয়াজন করা 
হতয়তছ যুব কি্যাণ দপ্ততরর উতদ্যাতে৷ স্নোশ্জ 
পাহাতি স্য বাশ্িতে োকতেন ো সংস্াতরর 
জন্য রাজ্য সরকার ১০ িক্ষ টাকা বরাদ্দ 
কতরতছ এবং স্নোশ্জর িাইিও প্রকাি কতরতছ 
রাজ্য সরকার৷

দাশ্জষিশ্িং-এ স্নোশ্জর জন্মবাশ্্ষিক্রী উপতিতক্ষ 
সরকাশ্র এক অনুঠিাতন বতিব্য রাতখন মুখ্যমন্ত্রী 
মমো বত্দ্যাপাধ্যায়৷

স্নোশ্জ জন্মজয়ন্ত্রী পািন

সবাইতক শ্নতয় স্য িিতে পাতর 
স্সই স্দতির আসি স্নো: মুখ্যমন্ত্রী
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এশ্দন মুখ্যমন্ত্রী বতিন, ১৯৩৬ সাতি স্নোশ্জ 
কাশ্িষিয়াে স্েতক স্াধ্রীনো আত্দািন িাশ্িতয়শ্ছতিন। োই 
আমরা ক্ষমোয় আসার পর স্েতকই দাশ্জষিশ্িতে এতস 
পাহািবাস্রীর সতঙ্গ একসাতে স্নোশ্জর জন্মবাশ্্ষিক্রীতে 
োঁতক শ্রদ্াঞ্জশ্ি শ্দই৷ জয়শ্হ্দ ধ্বশ্ন সু�া্ িন্দ্র স্বাতসর, 
বত্দমােরম বাংিার বশ্কিমিতন্দ্রর স্িখা, আমাতদর জাে্রীয় 
সঙ্গ্রীে রব্রীন্দ্রনাে ঠাকুতরর স্িখা৷ স্দতির সংকতট বাংিাই 
সবষিদা পে স্দখায়৷ বাংিার মাশ্টতেই প্রেম স্াধ্রীনো 
সংগ্রাম শুরু হয়৷ সবাইতক শ্নতয় স্য িিতে পাতর, স্য 
স্দতির জন্য িশ্হদ হতয়তছ, স্সই স্দতির স্নো৷

 সু�া্ িন্দ্র স্বাস ইশ্ডিয়ান ন্যািনাি আশ্মষি েঠন 
কতরশ্ছতিন, স্সখাতন স্নপাশ্িতদর স্োখষিারা �াে 
শ্নতয়শ্ছতিন৷ সু�া্ িন্দ্র স্বাস প্্যাশ্নং কশ্মিন েঠন 
কতরশ্ছতিন৷ স্নোশ্জর জন্মশ্দতন রাজ্য সরকার ছুশ্ট স্ঘা্ণা কতর শ্কন্তু স্কন্দ্র্রীয় সরকার এখনও জাে্রীয় ছুশ্ট স্ঘা্ণা 
কতরশ্ন, এটা দুঃতখর শ্ব্য়৷ স্াধ্রীনোর এে বছর পর আজও স্নোশ্জর মকৃেু্য রহস্যজনক, এটা দুঃতখর শ্ব্য়, িজ্ার 
শ্ব্য়৷

শ্িশ্িগুশ্িতে পাহাশ্ি �বন হতছে, একটা শ্বশ্বশ্বদ্যািয়ও করা হতয়তছ, পাহাতির �াইতবাতনতদর �াতিা রাখার জন্য যা যা 
করার দরকার সব কাজ আমরা করব৷ স্িাকস�া স্�াতটর পর শ্জশ্টএ িুশ্তির আতিািনা হতব৷ আমরা ১৬শ্ট উন্নয়ন স্বািষি 
বাশ্নতয়শ্ছ, ৬২৫ স্কাশ্ট টাকা বরাদ্দ করা হতয়তছ৷ আমরাই প্রককৃ ে উন্নয়ন কশ্র, পাহাতির উন্নয়ন আমাতদর প্রােশ্মক কাজ৷

দাশ্জষিশ্িংতয়র স্িৌরাস্ায় রাজ্যস্তরর এই অনুঠিাতন উপশ্স্ে শ্ছতিন মুখ্যমন্ত্রী মমো বত্দ্যাপাধ্যায় ছািাও মশ্ন্তস�ার 
সদস্যবকৃ্দ এবং শ্জশ্টএ প্রধান, শ্বশ্�ন্ন জনজাশ্ে উন্নয়ন পশ্র্তদর স�াপশ্ে ও সদস্যবকৃ্দ, উচ্চপদস্ আশ্ধকাশ্রক, 
দাশ্জষিশ্িং স্জিার শ্বশ্িষ্জন এবং অসংখ্য সাধারণ মানু্৷ মুখ্যমন্ত্রী এশ্দন োঁর �া্তণ বতিন স্য, স্নোশ্জ সু�া্ শ্ছতিন 
সশ্ে্যকাতরর জাে্রীয় নায়ক। স্দিতপ্রম, জাে্রীয় ঐক্য, স্সৌভ্ােকৃ ত্ব, সম্প্রীশ্ের মূেষি প্রে্রীক। োঁর স্দতির জন্য ব্যশ্তিস্ােষিহ্রীন 
উদার শ্িন্তা, স্দতির জন্য শ্নতবশ্দেপ্রাণ, আজও আমাতদর সকতির মাো নে কতর স্দয়। শ্েশ্ন আজও আমাতদর কাতছ 
মহানায়ক। োঁর কাতছ আমরা সশ্ে্যকাতরর ঋণ্রী। এশ্দন মুখ্যমন্ত্রী শ্হমি-েরাই ক্্রীিা প্রশ্েতযাশ্েোর পুরস্ার প্রদান 
কতরন। এছািা আশ্িপুরদুয়ার স্জিায় ইশ্ঞ্জশ্নয়াশ্রং কতিজ-সহ স্বি কতয়কশ্ট সরকাশ্র প্রকতল্র সূিনা কতরন এবং 
শ্বরাট সংখ্যক মানুত্র হাতে শ্বশ্�ন্ন জন কি্যাণমুখ্রী প্রকতল্র পশ্রত্বা প্রদান কতরন।
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ব্রীর�ূম স্জিার রামপুরহাতট সরকাশ্র 
পশ্রত্বা প্রদান অনুঠিাতন উপশ্স্ে 
শ্ছতিন মুখ্যমন্ত্রী মমো বত্দ্যাপাধ্যায়।  
শ্েশ্ন প্রকল্সমূতহর উদ্ তবাধন ও 
শ্িিান্যাস কতরন। মঞ্চ স্েতক শ্বশ্�ন্ন 
পশ্রত্বাও প্রদান কতরন মুখ্যমন্ত্রী। 
অনুঠিাতন শ্েশ্ন বতিন, ব্রীর�ূম আমাতদর 
রাো মাশ্ট। এই মাশ্টতক স্কন্দ্র কতর রশ্ব 
ঠাকুর োন শ্িতখশ্ছতিন, এখনও বাউিরা 
এখাতন রাস্ায় োন স্েতয় স্বিান। এই 
মাশ্ট পশ্বরে মাশ্ট, রশ্ব ঠাকুতরর �াবনার 
মাশ্ট, শ্িন্তা ও দিষিতনর মাশ্ট। এখাতন 
োরা মা-র মশ্্দর, িশ্তিপ্রীঠ আতছ, ৫টা 
সে্রীপ্রীঠ আতছ। আজ এই স�া স্েতক ১০ 
হাজার মানু্তক সরকাশ্র পশ্রত্বা েুতি 
স্দওয়া হি, কতয়কশ্দন আতে আশ্ম জয়তদতবর স্মিায় এতসশ্ছিাম। েখনও ১২ হাজার মানু্তক সরকাশ্র পশ্রত্বা 
স্দওয়া হতয়তছ।

ব্রীর�ূম স্জিায় অতনক কাজ হতয়তছ। োরাপ্রীঠ উন্নয়ন কশ্মশ্ট কতরতছ রাজ্য সরকার, উন্নয়তনর জন্য কতয়ক স্কাশ্ট 
টাকা স্দওয়া হতয়তছ। রামপুরহাট উন্নয়ন প্ষিদ, প্রিাসশ্নক �বন হতয়তছ।

স্রিমন্ত্রী োকাকাি্রীন আশ্ম োরাপ্রীঠ মশ্্দতরর আদতি োরাপ্রীঠ স্টেিন কতর শ্দতয়শ্ছিাম। োরাপ্রীতঠর প্রেম 
পযষিাতয়র কাজ স্ি্ হতয়তছ। ৩০ িক্ষ পাকা বাশ্ি বেশ্র কতর শ্দতয়তছ রাজ্য সরকার। ৯০% স্িৌিািয় কতর স্দওয়া 
হতয়তছ। রামপুরহাট, শ্সউশ্ি ও স্বািপুতর সুপার স্পেিাশ্িশ্ট হাসপাোি বেশ্র হতয়তছ।

জন্ম স্েতক মকৃেু্য পযষিন্ত প্রকল্ আতছ আমাতদর রাজ্য সরকাতরর। েপশ্িশ্ি জাশ্ে ও উপজাশ্ের পিুয়াতদর জন্য 
আমাতদর শ্িক্ষাশ্রী স্িারশ্িপ আতছ। সু্তির স্ছতি-স্মতয়তদর সবুজসাে্রী সাইতকি স্দওয়া হয়। স্কানও েশ্রব মানু্ 
মারা স্েতি, োর সৎকাতরর জন্য রাজ্য সরকার অেষি সাহায্য কতর। ২০০০-এর স্বশ্ি কবরস্ান আমরা সংস্ার কতরশ্ছ। 
আমরা শ্মিাতনর সংস্ার কতরশ্ছ।

১.৯৪ িক্ষ স্িাকশ্িল্্রীতক স্িাক প্রসার প্রকতল্র আওোয় আনা হতয়তছ। বাংিার সব সরকাশ্র সু্তির ছারে্রীই 
এখন কন্যাশ্রী। আমাতদর কন্যাশ্রী এখন শ্বশ্বশ্বদ্যািয় পযষিন্ত। ১ স্কাশ্ট ৭২ িক্ষ সংখ্যািঘু পিুয়া স্িারশ্িপ 
পাতছে। স্জনাতরি পিুয়াতদর জন্য রাজ্য সরকার স্াম্রী শ্বতবকান্দ স্মশ্রট কাম শ্মন্স স্িারশ্িপ িািু কতরতছ।  
বাংিার সাতি আট স্কাশ্ট মানু্তক খাদ্যসাে্রী প্রকতল্র আওোয় আনা হতয়তছ। জঙ্গিমহি, সু্দরবন, আয়িার ক্ষশ্েগ্রস্ 
অঞ্চি, িা-বাোতনর মানু্ ৪৭ পয়সা শ্কতিা দতর িাি পায়। আমরা মানু্তক স্য স্প্ন স্দখাই, ো বাস্তব পশ্রণে  
কতর স্দখাই। 

দক্ষো উন্নয়তন আমরা স্দতির স্সরা। সারা স্দতি ২ স্কাশ্ট মানুত্র িাকশ্র িতি স্েতছ। অন্যশ্দতক, একমারে 
বাংিায় স্বকারত্ব ৪০%  কতমতছ। ১০০ শ্দতনর কাতজ বাংিা স্দতির স্সরা। গ্রাম্রীণ সিক বেশ্রতে বাংিা স্দতির 
স্সরা। কু্ষদ্র, মাঝাশ্র শ্িতল্ বাংিা স্দতির স্সরা। ই-ে�নষি্যাতন্স স্দতির স্সরা বাংিা। পরপর পাঁিবার ককৃ শ্্ কমষিন পুরস্ার  

স্পতয়তছ বাংিা।
আতে বাংিা শ্ছি ২৫ নম্বতর, এখন বহু স্ক্ষতরে বাংিা ১ নম্বর স্াতন। োন্ধ্রীশ্জর মকৃেু্যশ্দবস শ্দনশ্টতক আমরা সম্প্রীশ্ে 

শ্দবস শ্হতসতব পািন কশ্র। সে্যতমব জয়তে। সতে্যর জন্য িিুন। আোম্রীশ্দতন বাংিাই সারা স্দিতক পে স্দখাতব।

আমরা আমাতদর প্রশ্েশ্রুশ্ে পূরতণ 
ব্যেষি হই না: রামপুরহাতট মুখ্যমন্ত্রী
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কিকাোর মুকুতট স্যাে 
হি নেুন পািক। শ্দশ্লির 
ইশ্ডিয়া স্েট, মুম্বইতয়র 
স্েটওতয় অি ইশ্ডিয়ার মতো 
এবার কিকাোও স্পি শ্বশ্ব 
বাংিা স্েট বা কিকাো স্েট। 
শ্নউটাউতনর নবশ্নশ্মষিে এই 
স্েতটর উদ্ তবাধন করতিন 
মুখ্যমন্ত্রী মমো বত্দ্যাপাধ্যায়। 
৪৩েম আন্তজষিাশ্েক কিকাো 
বইতমিার উদ্ তবাধন্রী মঞ্চ 
স্েতক এই স্েতটর উদ্ তবাধন 
করতিন শ্েশ্ন।

কিকাোতেও একশ্ট 
‘প্রতবি দ্ার’ বা স্েট স্হাক, 
স্িতয়শ্ছতিন মমো বত্দ্যাপাধ্যায়। োঁর এই পশ্রকল্নার কো জাশ্নতয়শ্ছতিন 
রাজ্য সরকাতরর ি্রী্ষি কেষিাতদর। এরপরই কিকাো স্েট বেশ্র হি।

মমো বত্দ্যাপাধ্যায় স্য়ং স্েতটর নামকরণ কতরতছন। আইআইশ্ট 
মুম্বই এই স্েতটর নকিা িূিান্ত কতরতছ। নকিা অনুসাতর শ্নউটাউতনর 
নারতকিবাোন স্মাতি িাশ্রশ্দক স্েতক িারশ্ট শ্পিার স্োিা হতয়তছ। ৫৫ 
শ্মটার উিুঁ শ্পিারগুশ্ি। স্সই শ্পিারগুশ্ির উপতর মাশ্ট স্েতক ২৫ শ্মটার 
উচ্চোয় বেশ্র হতয়তছ ২০০ শ্মটার পশ্রশ্ধর একশ্ট সুদকৃি্য স্োিক। স্সখাতন োকতছ অে্যাধুশ্নক স্রস্রাঁ। এই ঝুিন্ত 
স্রস্রাঁশ্ট িািাতব শ্হিতকা। একসতঙ্গ ৪৫ জন কিকাো স্েতট ওঠার সুতযাে পাতবন। ওঠার জন্য বেশ্র হতয়তছ দুশ্ট শ্িিট। 
এছািাও োকতছ শ্সঁশ্ির ব্যবস্া।

শ্বশ্ব বাংিা স্েতটর উদ্ তবাধন মুখ্যমন্ত্রীর

শ্নউটাউন



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 24

মাশ্ি উৎসব

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায় তারনেশ্বনর বাশ্্ষিে মাশ্ি উৎসনবর উদ্নবাধন েনরন৷ প্রশ্ত বছনরর মনতা 
এবছরও েৃ্েনের সাফন্্যর জন্য তঁানের মাশ্ি সম্ান পুরস্ানর ভূশ্্ত েনরন শ্তশ্ন৷ সসই মঞ্চ সেনেই শ্তশ্ন 
শ্ি্ান্যাস েনরন রাশ্ন রাসমশ্ন শ্রিন ইউশ্নভাশ্সষিশ্ি ও চ্দননগনরর ্াইি হানবর৷ এছাড়া, েমষিরত মশ্হ্ানের 
জন্য হনটে্—যার নাম মুখ্যমন্ত্রী সরনখনছন েমষিাঞ্জশ্্—এর উদ্ নবাধন-ও েনরন শ্তশ্ন৷

এশ্েন মুখ্যমন্ত্রী বন্ন, বাং্ায় ইশ্তমনধ্যই ২৮শ্ি শ্বশ্বশ্বে্যা্য় েনরশ্ছ আমরা, স্াধ্রীনতার পর সেনে শ্ছ্ 
১২, আরও ১০শ্ির োজ চ্নছ৷ েন্যাশ্রী আমানের ভাবনা, যা সারা শ্বশ্ব জয় েনরনছ৷ েন্যাশ্রী নানম সরোশ্র 
সগটে হাউস, ্ঞ্চ, শ্বশ্বশ্বে্যা্য় আনছ৷ মাশ্ি ত্রীেষি আমানের ভাবনা৷ মাশ্িনে শ্িনরই আমানের জ্রীবন স্প্ন৷ 
অেষিাৎ বাং্াই পে সেখায়৷ মাশ্িনে ভান্ানবনস আশ্ম এেশ্ি েশ্বতাও শ্্নখশ্ছ্াম, এই েশ্বতা সেনেই এই 
উৎসনবর েো সভনবশ্ছ্াম৷ শ্সঙু্গনরর জশ্মহারানের জশ্ম সফরত শ্েনত সপনর আশ্ম গশ্বষিত৷ শ্সঙু্গনরর জশ্ম 
পুনরুদ্ানরর জন্য ে্োতায় ২৬ শ্েন অনিন েনরশ্ছ্াম৷ সসই শ্েনগুশ্্র েো আমার আজও মনন পনড়৷

আমরা েো শ্েনয় েো সরনখশ্ছ৷ শ্সঙু্গনরর জশ্মহারা পশ্রবারনের আমরা ২৫০০ িাো েনর শ্েশ্ছি এবং 
তানের এেিা চান্র সপেিা্ প্যানেজ সেওয়া হয়৷ শুধু জশ্ম নয়, জশ্মনত যানত তারা চা্ েরনত পানর 
সসজন্য তানের ১০০০০ িাো েনর সেওয়া হনয়নছ৷ শ্সঙু্গনর আজ এেশ্ি স্ারনের শ্ি্ান্যাস হ্, এছাড়াও 
এখানন এেশ্ি শ্বশ্বশ্বে্যা্য় ততশ্র েরা হনয়নছ৷

আমানের সরোর েৃ্েবান্ধব৷ েৃশ্্জশ্মর খাজনা আমরা মেুব েনর শ্েনয়শ্ছ৷ েৃশ্্জশ্মর শ্মউনিিন শ্ফ-ও 
মেুব েনর সেওয়া হনয়নছ৷ আমরা শ্সদ্ান্ত শ্ননয়শ্ছ উত্তরাশ্ধোর সূনরে পাওয়া জশ্মর আর শ্মউনিিন শ্ফ ্াগনব 
না৷ েৃ্েনের ফস্ শ্বমা শ্েনত হয় না, রাজ্য সরোর সেয়৷ গত বছর রাজ্য সরোর ৬২৫ সোশ্ি িাো 
শ্েনয়নছ আর এবছর ৭০০ সোশ্ি িাো শ্েনছি৷

রাশ্ন রাসমশ্ন শ্রিন ইউশ্নভাশ্সষিশ্ির উদ্নবাধন
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আমরা েনর শ্েনয়শ্ছ, আমরাই েরব৷ 
এবার পুনরা শ্প্রশ্ময়ানমর িাো রাজ্য 
সেনব৷ সেন্রের শ্ভনষে আমরা চাই না, 
আমানের প্রাপ্য িাোই সেয় না৷ আমরা 
েৃ্ে বনু্ধ প্রেল্প চা্ু েনরশ্ছ৷ যানের 
১ এের জশ্ম আনছ, তানের সরোর 
বছনর ২ ইনটে্নমনটে ৫০০০ িাো 
সেনব৷ ১৮-৬০ বছনরর মনধ্য সোনও 
েৃ্ে মারা সগন্ তার পশ্রবারনে 
২ ্ষে িাো সেনব সরোর৷ এজন্য 
সরোনরর খরচ হনছি ৫০০০ সোশ্ি 
িাো৷ খাে্যসাে্রী প্রেনল্প সানড় ৮ সোশ্ি 
স্ােনে ২ িাো শ্েন্া েনর চা্ 
সেওয়া হনছি, সরোর চা্ সেনন ২৯ 
িাোয় শ্েন্তু মানু্নে সেয় ২ িাোয়৷ 
অশ্তশ্রক্ত ৫০০০ সোশ্ি িাো খরনচ রাজ্য সরোর এই োজ েরনছ মানুন্র জন্য৷ জনগনের োজ জনগনের 
সরোর েরনছ৷

সারা শ্বনশ্বর প্রায় ১৫০০-১৬০০ প্রেনল্পর মনধ্য পাঁচশ্ি সসরা প্রেল্প শ্নবষিাশ্চত হনয়নছ৷ ভারতব্ষি সেনে 
শুধুমারে বাং্ার প্রেল্প ‘সবুজসাে্রী’ ও ‘উৎে্ষি বাং্া’ শ্নবষিাশ্চত হনয়নছ৷ ‘উৎে্ষি বাং্া’-এর মাধ্যনম আমানের 
সছন্-সমনয়নেরনে প্রশ্িষেে সেওয়া হয় এবং তানের চােশ্রর ব্যবস্াও েরা হয়৷ অনননে এই ‘উৎে্ষি বাং্া’-র 
মাধ্যনম চােশ্রও সপনয়নছ৷ তার জন্য সারা পৃশ্েব্রী আজ সম্ান েরনছ৷ সবাই আমানেরনে ভান্াবাসনছ৷ এিাই 
আমানের প্রাশ্তি৷ আজনে সেনি েৃ্েরা অসহায় হনয় পনড়নছ৷ আমরা সবসময়ই েৃ্েনের পানি আশ্ছ৷ 
আমানের রাজ্য সরোর েৃ্েনের সেনে ১০ ্ষে সমশ্রিে িন আ্ু শ্েননব৷ এর জন্য আমানের আরও 
৫৫০ সোশ্ি িাো ্াগনব শ্েন্তু তাও আমরা চাশ্্নের মেত েরব৷ আইশ্সশ্িএস, শ্মি সি শ্মন্র জন্য যা 
আ্ু ্াগনব সবগুন্া আমরা চাশ্্নের সেনে শ্েনব৷

বন্যা বা খরায় ষেশ্তরিস্ত েৃ্েনের আমরা সাহায্য েশ্র৷ এর জন্য ১২০০ সোশ্ি িাো আমরা খরচ েনরশ্ছ৷
আমরা আগাম্রীশ্েনন বন্যা েমাননার জন্য নতুন প্রেল্প েরশ্ছ৷ এই প্রেনল্পর জন্য খরচ হনব প্রায় ৩ হাজার 

সোশ্ি িাো৷ এই প্রেল্পশ্ি হনয় সগন্ এখানন বন্যা অননেিাই শ্নয়ন্তে েরা যানব৷ বাঁেুড়া, বধষিমান, হুগশ্্ ও 
হাওড়া সজ্ার প্রায় ৩০ ্ষে মানু্ উপেৃত হনব৷ আরামবানগর জন্য আ্াো েনর আরও ৪০ সোশ্ি িাো 
সেওয়া হনয়নছ বন্যা শ্নয়ন্তে েরার জন্য৷ ভারনত সযখানন ২ সোশ্ি মানু্ েমষিহ্রীন হনয়নছ সসখানন বাং্ায় 
৪০ িতাংি সবোরত্ব েনমনছ৷   
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‘খেলাশ্রী’ সম্ান প্রদান করললন মুে্যমন্ত্রী
কলকাতার খনতাশ্ি ইন ্ল�ার খটেশ্�য়ালম পশ্চিমবঙ্গ 

সরকালরর যুবকল্যাণ ও ক্্রীডা দপ্তলরর উলদ্যালে মুে্যমন্ত্রী মমতা 
বল্দ্যাপাধ্যালয়র উপশ্থিশ্তলত অনুশ্ঠিত হল খেলাশ্রী সম্ান প্রদান 
অনুঠিান। খেলাশ্রী প্রকলপের অধ্রীলন রালি্যর কৃত্রী ক্্রীডাশ্বদলদর 
সম্াননা জ্াপন এবং রালি্য খেলাধুললা ও ক্্রীডা পশ্রকাঠালমা 
উন্নয়লনর িন্য আশ্্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১১-১২ 
আশ্্থিক বছলর এই প্রকপে চালু হয় এবং এই কমথিসূশ্চর মাধ্যলম 
রালি্যর খেলাধুলার সাশ্বথিক মালনান্নয়ন এবং ক্াবগুশ্লর শ্কছু থিায়্রী 
সম্পদ সৃশ্টি খযমন খেলার সরঞ্াম, খেলার সরঞ্ামগুশ্ল রাোর 
িন্য কক্ষ শ্নমথিাণ ইত্যাশ্দর িন্য প্র্ম বছর ২ লক্ষ টাকা এবং 
পরবতথি্রী শ্তন বছর ১ লক্ষ টাকা আশ্্থিক অনুদান খদওয়া হয়।
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এই বছলরর সম্ান প্রাপকরা হললন :

ি্রীবনকৃত্রী সম্ান
প্রাক্তন ফুটবলার সুকুমার সমািপশ্ত

প্রাক্তন খটশ্নস খেললায়াড িয়দ্রীপ মুলোপাধ্যায়

শ্বলেষ সম্ান
স্বপ্া বমথিন

শ্বলেষ পুরস্ার
 খসৌরভ খকাঠাশ্র প্রণব বধথিন
 শ্েবনা্ খদ সরকার সুশ্মত মুোশ্িথি
 খদবব্রত মিুমদার সপ্তশ্ষথি রায়
 ঈোন খপালডল খমহুল্রী খ�াষ
 শ্রলমা সাহা খমৌমা দাস
 সুত্রী্থিা মুোিথি্রী প্রাশ্প্ত খসন

িাত্রীয় চ্যাশ্ম্পয়ন, িুশ্নয়র ভশ্লবল মশ্হলা দল
িাত্রীয় চ্যাশ্ম্পয়ন, শ্সশ্নয়র খটশ্বল খটশ্নস মশ্হলা দল
সারা ভারত শ্বশ্সশ্সআই ৫০ ওভালর িাত্রীয় চ্যাশ্ম্পয়ন

শ্সশ্নয়র শ্ক্লকট মশ্হলা দল

ক্্রীডা গুরু

প্রদ্রীপ কুমার কুনু্
কল্যাণ খচৌধুশ্র

মহ আশ্ল কামার
স্বপন সাধু

অমৃতলাল চক্বতথি্রী
শ্মনারা খবেম
তপন চন্দ্র

বাংলার খেৌরব

মুশ্ক্ত সাহা
অরূপ ভট্াচাযথি
োেথি্রী ব্যানািথি্রী

সত্যব্রত (রািু) মুোশ্িথি
রণলদব বসু

ে্যামসু্দর শ্মত্র
সুব্রত খপালডল
চচতাশ্ল চ্যাটািথি্রী
খদবশ্িৎ খ�াষ
পশ্রমল খদ

সুধ্রীন চ্যাটািথি্রী
তুষার রশ্ক্ষত
অশ্িত শ্সং

সােশ্রকা হািরা
খরেয়স্রী ব্যানাশ্িথি

খেল সম্ান

রািশ্রী প্রসাদ
রুশ্বয়া দাস

উৎসবা পাশ্লত
সৃশ্িত পাল

অশ্ভমনু্য ঈশ্বরন
সুকন্যা পশ্রদা
খদবন্রীতা রায়
শ্পনু্ মাহাত

সামাদ আশ্ল মশ্লিক
খকৌশ্েক কাি্রী

মশ্্দরা হািরা খচৌধুর্রী
রাম কুমার ো
শ্চরশ্ঞ্ত খচৌধুশ্র
দ্রীশ্পকা খচৌধুশ্র

অিুথিন দাস
সত্রী্থি শ্বশ্বাস
স্বলদে মন্ল
ঐশ্হকা মুোিথি্রী
রশ্নত ভঞ্
শ্তশ্্ ধাডা
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এশ্দন মুে্যমন্ত্রী বললন, শ্দলব্য্ুদ বডুয়া দাবা আকালদশ্ম চালু করা হল। ২০১৩ সাল খ্লক আমালদর 
সরকার খেলাশ্রী সহ ি্রীবনকৃত্রী সম্ান, শ্বলেষ সম্ান, শ্বলেষ পুরস্ার, বাংলার খেৌরব, খেল সম্ান প্রদান 
শুরু কলরলছ। বাংলার ২২১শ্ট খকাশ্চং খসন্ারলক ১ লক্ষ টাকা আশ্্থিক সাহায্য খদওয়া হল। এর আলে 
গ্ামবাংলার ও েহলরর ২৪০০০ ক্াবলক ৫ লক্ষ টাকা (প্র্ম বছর ২ লক্ষ টাকা-পরবতথি্রী ৩ বছর ১ লক্ষ 
টাকা) আশ্্থিক সাহায্য করা হলয়লছ, আি আরও ৪৩০০ ক্াবলক ২ লক্ষ টাকা খদওয়া হল, আরও ৩ লক্ষ 
টাকা খদওয়া হলব আোম্রী ৩ বছলর। তারা শ্নলিলদর ভাল কলর চতশ্র করলব।

২০১১ সালল যেন আমরা ক্ষমতায় আশ্স, তেন ক্্রীডা দপ্তলরর বালিট শ্ছল ৭৩ খকাশ্ট টাকা। এেন তা 
খবলড হলয়লছ ৫১৫ খকাশ্ট টাকা, ৭ গুণ বৃশ্ধি খপলয়লছ। যারা কৃত্রী খেললায়াড তালদর কমথিি্রীবন যালত সুরশ্ক্ষত  
হয়, তাহলল তালদর সাহায্য হয়। িঙ্গলমহল, তরাই, �ুয়াসথি, দাশ্িথিশ্লং ক্াব সব িায়োয় শ্বশ্ভন্ন খেলার প্রশ্তলযাশ্েতার 
আলয়ািন করা হয়। পুশ্ললের পক্ষ খ্লকও শ্বশ্ভন্ন ক্ালব পালন হয়, খিলাশ্ভশ্তিক যারা চ্যাশ্ম্পয়ন ও খকা-
চ্যাশ্ম্পয়ন হয়, তালদর শ্সশ্ভক পুশ্ললের চাকশ্র খদওয়া হলয়লছ। এর আলে ২৮১ িনলক পুরস্ার প্রদান করা হয়।  
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শুধু খেলার সময় মলন রােব, সারা বছর নয় তা হয় না। অলনকলক খদলেশ্ছ যেন খকউ খেলায় খিলত তেন 
একটা কলর টুইট কলর খদয়, শ্কন্তু সারা বছর শ্ক হলছে খকউ েবর রালে না। অলনক কৃত্রী খেললায়াড আলছ, 
যারা সম্ান খতা দূলরর ক্া, দু-মুলঠা খেলত পায় না। অলনলকর ি্রীবন দুশ্বথিষহ হলয় যায়, খকউ নির রালে 
না। যারা পালর না তালদর িন্য স্বপেকাল্রীন খপনেন ব্যবথিা চালু করার ভাবনা করলত বলব, ক্্রীডা ও যুবকল্যাণ 
দপ্তরলক। অলনক সাংসৃ্শ্তক দপ্তলরর অলনক শ্েপে্রীলদর খপনেলনর ব্যবথিা কলরলছ রাি্য সরকার। যঁারা বঙ্গশ্বভূষণ 
পুরস্ার পান তালদর খেষ ি্রীবলন শ্চশ্কৎসা খ্লক শুরু কলর অলনক সাহায্য কশ্র। অলনক পশ্রশ্চত, প্রশ্তশ্ঠিত, 
কৃত্রী, সম্ান্রীয় অশ্ভলনতালদর আমরা সাহায্য কশ্র। সব শ্কছু প্রচালরর িন্য নয়। আন্তশ্রকতার সম্পকথি ৩৬৫ 
শ্দলনর। ি্রীবনযুলধি িয়্রী হওয়ার িন্য প্রশ্ত মুহূলতথি আমালদর সংগ্াম করলত হয়। তাই প্রশ্তশ্ট মুহূতথি েুব গুরুত্বপূণথি। 
খেলাধুলা িেৎলক আরও উৎসাশ্হত করা খহাক।
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১৩/০৮/২০১৮

বাংলায় শ্িল্প ক্ষেত্রে নতুন এক উত্লেখত্�াগ্য সংত্�াজন ‘ক্বঙ্গল শ্সশ্লকন ভ্যাশ্ল হাব’ স্াপত্নর কাজ শুরু হওয়া। 
কলকাতার শ্নউটাউত্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাশ্জজি উদ্ ত্বাধন করত্লন এই শ্বপুল কমজি�ত্ঞের। ক্েত্ির মুখ্য তথ্যপ্র�ুশ্তি শ্িল্প 
সংস্াগুশ্ল এই অনুষ্াত্ন উপশ্স্ত শ্িল। মুখ্যমন্ত্রী এশ্েন রাজ্য সরকাত্রর নয়া তথ্যপ্র�ুশ্তি ন্রীশ্ত ক্�াষণা কত্র জানান ক্� 
ক্বঙ্গল শ্সশ্লকন ভ্যাশ্ল রাজ্য বা ক্েত্ির স্রীমা িাশ়্িত্য় আগাম্রীশ্েত্ন শ্বত্বের তথ্যপ্র�ুশ্তি শ্িত্ল্পর কাত্ি সব ক্েত্য় আকষজিণ্রীয় 
হত্য় উঠত্ব। শ্তশ্ন আরও জানান ক্� শ্রলাত্য়ন্স গ্রুপ কলকাতায় উন্নত মাত্নর ‘ডাটা ক্সন্ার’-এর কাজ শুরু করত্ি এবং 
আমাজন, ফুশ্জ-সফট-এর নতুন প্রকত্ল্পর কাজ শুরু হত্ছে। এিা়িা, পুরুশ্লয়া, মালো, শ্িশ্লগুশ়্িত্ত নতুন তথ্যপ্র�ুশ্তি 
পাত্কজির উদ্ ত্বাধন করা হয় এশ্েন। ‘উৎকষজি বাংলা’ নাত্ম এক অনলাইন ক্পাটজিাত্লর উদ্ ত্বাধন কত্রন মুখ্যমন্ত্রী।

সংবাে শ্িত্রানাত্ম
অত্িাক মজুমোত্রর ক্যাত্মরায় মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন কমজিসূশ্ের নানা মুহূতজি।
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১৪/০৮/২০১৮

কলকাতার ক্নতাশ্জ ইনত্ডার ক্টেশ্ডয়াত্ম পঞ্চম ‘কন্যাশ্রী শ্েবস’ পাশ্লত হল। সারা রাজ্য ক্থত্ক আসা হাজার হাজার 
‘কন্যাশ্রী’-র সমাত্বত্ি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাশ্জজি ক্�াষণা কত্রন, কন্যাশ্রী-ক্ের জন্য ততশ্র হত্ব ‘কন্যাশ্রী শ্ববেশ্বে্যালয়’। 
এিা়িা কন্যাশ্রী-ক্ের কমজি সংস্াত্নর লত্ষে্য উৎকষজিতা বৃশ্ধির জন্য শ্বত্িষ প্রশ্িষেত্ণর ব্যবস্া করা হত্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এশ্েন 
আরও গুরুত্বপূণজি ক্�াষণা কত্রন, এখন ক্থত্ক রাত্জ্যর সকল কন্যা সন্ানত্ের কন্যাশ্রী প্রকত্ল্পর আওতায় শ্নত্য় আসার 
জন্য পশ্রবাত্রর আত্য়র উধিজিস্রীমা তুত্ল ক্নওয়া হত্ছে। এর 
ফত্ল আরও বহু লষে িারে্রী/শ্কত্িার্রী কন্যাশ্রী প্রকত্ল্পর সুশ্বধা 
পাত্বন।

১৫/০৮/২০১৮

সারা ক্েত্ির মত্তাই ম�জিাো ও সম্াত্নর সত্ঙ্গ রাজ্য জুত়্ি 
স্াধ্রীনতা শ্েবস পাশ্লত হয়। সরকাশ্র মূল অনুষ্ান শ্িল 
কলকাতায় ক্রড ক্রাত্ড। এশ্েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাশ্জজি জাত্রীয় 
পতাকা উত্্ালন কত্রন। তারপর কলকাতা ও রাজ্য পুশ্লি 
বাশ্হন্রী সুসশ্জিত কুেকাওয়াত্জ অশ্ভবােন গ্রহণ কত্রন মুখ্যমন্ত্রী। 
রাজ্য সরকাত্রর শ্বশ্ভন্ন েপ্তত্রর উত্লেখত্�াগ্য সামাশ্জক প্রকত্ল্পর 
বণজিাঢ্য ট্যাবত্লা প্রেশ্িজিত হয়। এিা়িা শ্িল সাংসৃ্শ্তক অনুষ্ান। 
শ্বশ্ভন্ন শ্বে্যালত্য়র িারে-িারে্রীত্ের উপস্াপনা অনুষ্াত্নর 
উজ্জ্বলতা বৃশ্ধি কত্র। বাংলার ক্লাকশ্িল্প্রীত্ের ‘ক্লাকপ্রসার 
প্রকল্প’ বাংলার উন্নত বণজিময় সাংসৃ্শ্তক ঐশ্তহ্যত্ক তুত্ল ধত্র। 
এশ্েন উপশ্স্ত েিজিকত্ের মুগ্ধ কত্র পুশ্লি বাশ্হন্রীর েলন্ 
বাইত্ক নানা কসরত। পুশ্লি বাশ্হন্রীর সেস্যত্ের উত্লেখত্�াগ্য 
কাত্জর জন্য ক্মত্ডল প্রোন করা হয়। এশ্েন মুখ্যমন্ত্রী প্রথত্ম 
ক্নতাশ্জ সুভাষেন্দ্র বসুর মূশ্তজিত্ত এবং তারপত্র পুশ্লি-সৃ্শ্ত-
স্তত্ভে মাল্যোন কত্র শ্রধিা ঞোপন কত্রন।
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২০/০৮/২০১৮

শ্ববে বাংলা কনত্ভনিন ক্সন্াত্র রাজ্য ষুেদ্র ও কুশ্টর শ্িত্ল্পর ‘কনত্লেভ’-এর উদ্ ত্বাধন কত্রন মুখ্যমন্ত্রী মমতা 
ব্যানাশ্জজি। ক্গাটা রাজ্য ক্থত্ক এবং ক্েি-শ্বত্েত্ির ক্মাট কমত্বশ্ি ৩৫০০ (সাত়্ি শ্তন হাজার) ষুেদ্র-কুশ্টর-মাঝাশ্র 
শ্িল্প ক্ষেত্রের প্রশ্তশ্নশ্ধ-সহ কনত্লেত্ভ উপশ্স্ত শ্িত্লন নানান ক্ষেত্রের শ্বত্িষঞেরা। প্রাশ্তষ্াশ্নক ঋণ ক্থত্ক আধুশ্নক 
প্র�ুশ্তির ব্যবহার, মাত্কজিশ্টং, রপ্তাশ্ন, গ্রাম্রীণ উত্ে্যাগপশ্তত্ের কমজিকাণ্ড ইত্যাশ্ে শ্বষত্য় আত্লােনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী জানান ক্�  
ষুেদ্র-কুশ্টর-মাঝাশ্র শ্িত্ল্প (MSME) বাংলা আজ ক্েত্ির মত্ধ্য এক নম্বর এবং আগাম্রীশ্েত্ন বাংলার এই ষুেদ্র-উত্ে্যাগ 
শ্বত্বের অঙ্গত্ন স্ান কত্র ক্নত্ব।

২৪/০৮/২০১৮

কলকাতা পুশ্লত্ির বাশ্ষজিক সাংসৃ্শ্তক অনুষ্ান ‘জয় ক্হ’ অনুশ্ষ্ত হয় ক্নতাশ্জ ইন্ ত্ডার ক্টেশ্ডয়াত্ম। প্রধান অশ্তশ্থ 
শ্হসাত্ব উপশ্স্ত শ্িত্লন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাশ্জজি। এই অনুষ্ানশ্ট প্রশ্ত বিত্রর মত্তা উৎসগজি করা হয় মূলত পুশ্লি 
কমজি্রীত্ের সবজিো উৎসাহ ক্েন। তাঁত্ের ত্যাগ ও সহত্�াশ্গতার জন্যই পুশ্লি কমজি্রীরা প্রশ্তশ্েন জনগত্ণর ক্সবায় শ্নত্য়াশ্জত 
থাকত্ত পাত্রন। এইশ্েন মুখ্যমন্ত্রী স্াধ্রীনতা শ্েবস উদ্ �াপন অনুষ্াত্ন কলকাতা পুশ্লত্ির টত্নজিত্ডা শ্টত্মর সেস্যত্ের এবং 
শ্বশ্ভন্ন শ্বে্যালত্য়র িারে-িারে্রীত্ের উত্লেখত্�াগ্য উপস্াপনার জন্য পুরসৃ্ত কত্রন।
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০১/০৯/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাশ্জজি এশ্েন জানান ক্� বাংলা ক্ফর ‘নাত্রগা’ প্রকল্প বা ১০০ শ্েত্নর কাত্জ এক নম্বর স্ান অশ্ধকার 
কত্রত্ি। বাংলার সাধারণ মানুত্ষর জ্রীবন জ্রীশ্বকার ক্ষেত্রে এই ‘নাত্রগা’ প্রকল্পত্ক শ্বত্িষ গুরুত্ব শ্েত্য় রাজ্য সরকার 
ক্েত্খ। ক্কন্দ্র্রীয় সরকার বাংলার সরকাত্রর এই োশ্য়ত্বি্রীল ভূশ্মকা পালত্নর স্্রীকৃশ্ত শ্েত্য়ত্ি। এই প্রথম নয়, এই শ্নত্য় 
তৃত্রীয় বার রাজ্য এই প্রকত্ল্প ক্েিত্সরার স্্রীকৃশ্ত ক্পল। ১০০ শ্েত্নর কাজ রূপায়ত্ণর ক্ষেত্রে ক্কােশ্বহার ও পূবজি বধজিমান 
ক্জলা ক্েত্ির মত্ধ্য ক্সরা শ্বত্বশ্েত হত্য়ত্ি। এিা়িা জল সংরষেত্ণর ক্ষেত্রে ক্েত্ির মত্ধ্য শ্বিত্রীয় স্ান অজজিন কত্রত্ি 
বাংলা। এই পুরস্ার এই প্রথম ক্�াষণা করত্লা ক্কন্দ্র্রীয় সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানান ক্�, নকিালবা়ি্রী ব্লত্কর আপার 
বাগত্ডাগরা গ্রাম পঞ্চাত্য়ত ক্েত্ির মত্ধ্য ক্সরা গ্রাম-পঞ্চাত্য়ত শ্বত্বশ্েত হত্য়ত্ি, ১০০ শ্েত্নর কাত্জর প্রকত্ল্প সবত্েত্য় 
ভাত্লা কাজ করার জন্য।

০৬/০৯/২০১৮

নবাত্ন্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাশ্জজি এক উচ্চ প�জিাত্য়র তবঠক কত্রন রাজ্য পূতজি েপ্তত্রর সশ্েব, আশ্ধকাশ্রকত্ের সত্ঙ্গ। 
মাত্ঝরহাট ক্সতু েু�জিটনাত্ক মাথায় ক্রত্খ শ্তশ্ন পুশ্লি প্রিাসন ও সংশ্লিষ্ট েপ্তরত্ক শ্নত্েজিি ক্েন ক্�, কলকাতা-সহ 
রাত্জ্যর প্রশ্তশ্ট ক্সতু, উ়িালপুত্লর পশ্রশ্স্শ্ত শ্বোর কত্র কা�জিকর্রী ও প্রত্য়াজন্রীয় পেত্ষেপ করার। আগাম্রী শ্েত্ন ক্�ন 
ক্কানওভাত্বই রাত্জ্য এই ধরত্ণর েু�জিটনা না �ত্ট, ক্সই শ্েত্ক ক়িা নজর রাখার শ্নত্েজিি ক্েন মুখ্যমন্ত্রী।

১২/১০/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাশ্জজি এশ্েন কলকাতার ব়িবাজাত্রর ক্পাস্তায় একশ্ট জগধিারে্রী পুত্জার উদ্ ত্বাধন্রী অনুষ্াত্ন 
উপশ্স্ত শ্িত্লন। এই উৎসব সকলত্ক িাশ্ন্, সমৃশ্ধি, আনন্দ ও 
একতা প্রোন করুক, বত্লন মুখ্যমন্ত্রী।

১৫/১০/২০১৮

২০১৮ সাত্লর েুগজিা পুত্জার প্রাক্াত্ল সকলত্ক িারে উৎসত্বর 
শুত্ভছো জানাত্লন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাশ্জজি।

১৮/১০/২০১৮

রাজ্যবাস্রীত্ক শ্বজয়ার শুত্ভছো জানাত্লন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাশ্জজি।
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২৩/১০/২০১৮

কলকাতার ক্রড ক্রাত্ড িহত্রর ক্সরা প্রশ্তমাগুশ্লত্ক শ্নত্য় শ্বত্িষ শ্বসজজিন ক্িাভা�ারো শুরু হত্য়শ্িল ২০১৬ সাল 
ক্থত্ক। মানুষ �াত্ত শ্বসজজিত্নর আত্গ একসত্ঙ্গ ক্সরা প্রশ্তমা ক্েখার সুত্�াগ পান, ক্সই কারত্ণই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাশ্জজি 
এই উত্ে্যাগ ক্নন। এবির এই কাশ্নজিভাত্লর তৃত্রীয় বষজি। আত্লার সাত্জ তুত্ল ধরা হল রাজ্য সরকাত্রর কন্যাশ্রী, সবুজ 
সাথ্রী, শ্িশু সাথ্রী, ক্সফ ড্াইভ ক্সভ লাইফ, খাে্যশ্রীর মত্তা জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুশ্লত্ক। এিা়িাও শ্বত্েশ্ি প�জিটকত্ের 
সামত্ন তুত্ল ধরা হল বাংলার সংসৃ্শ্ত ও শ্িল্প ভাবনাত্ক। এবির এই ক্িাভা�ারোয় অংিগ্রহণ কত্রত্ি ৭৫শ্ট পুত্জা 
কশ্মশ্ট। এশ্েন ক্রড ক্রাত্ডর কাশ্নজিভাত্ল উপশ্স্ত শ্িত্লন শ্বশ্ভন্ন ক্েত্ির েূতাবাত্সর আশ্ধকাশ্রক-সহ শ্বত্েশ্ি অশ্তশ্থরা 
এবং অগশ্ণত সাধারণ মানুষ।

২৬/১০/২০১৮

কলকাতার আশ্লপুত্রর অত্যাধুশ্নক 
আন্জজিাশ্তক মাত্নর অশ্তশ্থিালা ‘ক্সৌজন্য’-র 
উদ্ ত্বাধন করত্লন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাশ্জজি। এ 
রাত্জ্যর এই ধরত্নর আধুশ্নক অশ্তশ্থিালা এই 
প্রথম। ২০১৫ সাত্লর জুন মাত্স ‘ক্সৌজন্য’-র 
শ্িলান্যাস ও নামকরণ কত্রন মুখ্যমন্ত্রী। এই 
অশ্তশ্থিালায় আত্ি কশ্মউশ্নশ্ট হল, কনফাত্রন্স 
রুম, ক্পেি্যাল ক্কাটজি ইয়াডজি। আন্জজিাশ্তক 
মাত্নর তবঠক করার সব সুশ্বধাই থাকত্ি এই 
অশ্তশ্থিালায়। এশ্েন উ্র ২৪ পরগনার 
রাজারহাট, হাত়্িায়া ও ভাঙ়ি-২ ব্লত্ক আত্সজিশ্নক-
মুতি পান্রীয় জলপ্রকল্প-এর শ্িলান্যাস কত্রন 
মুখ্যমন্ত্রী, ক্সৌজত্ন্যর অনুষ্ান মঞ্চ ক্থত্ক।

০১/১১/২০১৮

আসাত্মর শ্তনসুশ্কয়ায় বাঙাশ্ল হত্যার �টনায় ত্রীব্র উত্বিগ প্রকাি কত্রন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাশ্জজি।
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০৩/১১/২০১৮

তথ্যপ্র�ুশ্তি ক্ষেত্রে নয়া লশ্নি টানত্ত আত্মশ্রকার শ্সশ্লকন ভ্যাশ্লর অনুকরত্ণ রাজারহাট-শ্নউটাউত্ন ‘ক্বঙ্গল শ্সশ্লকন 
ভ্যাশ্ল হাব’ ততশ্র কত্রত্ি রাজ্য সরকার। গত ১৩ আগটে এর উদ্ ত্বাধন কত্রন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাশ্জজি। শ্নউটাউত্নর 
শ্সশ্লকন-ভ্যাশ্ল হাত্ব জশ্ম ক্েত্য় আত্বেন কত্রত্ি ক্যাপত্জশ্মশ্ন, ক্জনপ্যাক্ট, শ্জ-ই ক্যাশ্পটাল-সহ অন্যান্য শ্ববেমাত্নর আইশ্ট 
সংস্া এবং শ্রলাত্য়ন্স শ্জও, শ্টশ্সএস ইত্যাশ্ে ক্েি্রীয় সংস্াগুশ্ল। মুখ্যমন্ত্রী সামাশ্জক গণমাধ্যত্ম এ কথা জাশ্নত্য়ত্িন। এই 
আইশ্ট হাত্বর জন্য শ্েশ্নিত ১০০ একর জশ্মর মত্ধ্য ৭৪ একর জশ্মত্ত ইশ্তমত্ধ্য পশ্রকাঠাত্মা গত়্ি ক্তালার আত্বেন 

এত্সত্ি বত্ল জাশ্নত্য়ত্িন শ্তশ্ন। ক্বঙ্গল শ্সশ্লকন 
ভ্যাশ্লত্ত ক্কান সংস্া ক্রী পশ্রমাণ জশ্ম ক্েত্য়ত্ি ক্স 
শ্বষত্য়ও সশ্বস্তাত্র জাশ্নত্য়ত্িন শ্তশ্ন। তাঁর ক্েওয়া 
তথ্য অনুসাত্র, শ্রলাত্য়ন্স শ্জও-র তরত্ফ ৪০ একর 
জশ্ম ক্েত্য় রাত্জ্যর কাত্ি আত্বেন করা হত্য়ত্ি। 
এিা়িা শ্টশ্সএস ২০ একর, ক্যাপত্জশ্মশ্ন ১০ একর 
এবং ফাটেত্সাসজি ৪ একর জশ্ম ক্েত্য় আত্বেন 
কত্রত্ি। এই প্রকল্পগুশ্ল বাস্তত্ব রূপ ক্পত্ল রাত্জ্য 
কত্য়ক হাজার নতুন কমজিসংস্ান সুত্�াগ ততশ্র হত্ব।

১৩/১১/২০১৮

িট পুত্জার শুভ মুহূত্তজি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাশ্জজি 
আজ কলকাতার কত্য়কশ্ট গঙ্গার �াত্ট �ান এবং 
পুণ্যাথজিত্ের শুত্ভছো জানান। এই উৎসব সকলত্ক 
িাশ্ন্, সমৃশ্ধি, আনন্দ ও একতা প্রোন করুক, এই 
আিা প্রকাি কত্রন মুখ্যমন্ত্রী।



১৮/১২/২০১৮

আসন্ন গঙ্গাসাগর ক্মলা উপলত্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাশ্জজি এশ্েন নবাত্ন্ন এক উচ্চ প�জিাত্য়র তবঠক কত্রন শ্বশ্ভন্ন 
েপ্তত্রর মন্ত্রী ও সশ্েব স্তত্র। আগাম্রী ২০১৯ এর গঙ্গাসাগর ক্মলা উপলত্ষে শ্বশ্ভন্ন েপ্তত্রর মন্ত্রীত্ের শ্নশ্েজিষ্ট োশ্য়ত্ব বন্ন 
করা হয় এশ্েত্নর তবঠত্ক। অসংখ্য পুণ্যাথজি্রী প্রশ্ত বির গঙ্গাসাগত্র আত্সন। মুখ্যমন্ত্রী এশ্েন ক্�াষণা কত্রন ক্� শ্বগত 
কত্য়ক বিরগুত্লার মত্তা এবিত্রও গঙ্গাসাগত্র আগত ত্রীথজি�ারে্রীত্ের শ্বমার আওতায় রাখা হত্ব। ত্রীথজি �ারে্রীত্ের এবাত্রর 
শ্বমা-মূল্য ৫ লষে টাকা।

২১/১২/২০১৮

পাকজি শ্্রিত্টর অ্যাত্লন পাত্কজি কলকাতা শ্রিসমাস ক্ফশ্টেভাল-এর উদ্ ত্বাধন্রী অনুষ্াত্ন উপশ্স্ত শ্িত্লন মুখ্যমন্ত্রী 
মমতা ব্যানাশ্জজি। শ্বগত ২০১১ সাল ক্থত্ক এই উৎসব সরকাশ্র উত্ে্যাত্গ অনুশ্ষ্ত হত্ছে। ি্রীতকাল্রীন এই উৎসব 
প্রাঙ্গত্ন শ্রিসমাস ক্যারল, নানারকম খাওয়া োওয়ার ব্যবস্া িা়িাও অন্যতম আকষজিণ হত্লা সারা পাকজি শ্্রিট জুত়্ি 
অনন্য আত্লাকসজিা। আসন্ন ব়িশ্েন উপলত্ষে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাস্রীত্ক সামাশ্জক িাশ্ন্-ঐক্য-সমন্বয় ও পরধত্মজির প্রশ্ত 
সহনি্রীলতা এবং প্রশ্তশ্ট ব্যশ্তির স্াধ্রীনতা ও সম্াত্নর শ্বষত্য় সত্েতন থাকার বাতজিা ক্েন। এরপর শ্তশ্ন ক্সন্ ক্জশ্ভয়াসজি 
কত্লত্জর শ্রিসমাস উপলত্ষে এক সমাত্বত্ি ক্�াগ ক্েন।

২৪/১২/২০১৮

ব়িশ্েত্নর প্রাক্াত্ল, প্রশ্ত বিত্রর মত্তা এ বিরও ‘শ্মডনাইট মাস’-এ অংি ক্নন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাশ্জজি। সকলত্ক 
ব়িশ্েত্নর আন্শ্রক শুত্ভছো জানান শ্তশ্ন।

০৬/০১/২০১৯

নতুন বিত্রর শুরুত্তই সুখবর। এমশ্জনাত্রগা বা গ্রাত্মর ক্লাত্কত্ের একত্িা শ্েত্নর কাজ ক্েওয়ার ক্ষেত্রে 
পশ্চিমবঙ্গই ক্� ক্েত্ির ি্রীত্ষজি, তা জাশ্নত্য় শ্েত্লন গ্রাত্মান্নয়ন মন্ত্রী। রাজ্যসভা সাংসত্ের প্রত্নের জবাত্ব গ্রাত্মান্নয়ন মন্ত্রী 
বত্লত্িন, ২০১৭-১৮ক্ত পশ্চিমবত্ঙ্গর পাঁে লাখ ৫৮ হাজার পশ্রবার নাত্রগাত্ত পুত্রা একত্িা শ্েন কাজ ক্পত্য়ত্িন।  
আর নাত্রগা-ক্ত সবত্থত্ক ক্বশ্ি কাত্জর শ্েন সৃশ্ষ্ট করা এবং সবত্থত্ক ক্বশ্ি খরে করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গই প্রথম।  
এটা ২০১৭-১৮ সাত্লর শ্হসাব। এই সমত্য় পুত্রা ক্েত্ি ২৯ লাখ ৫৬ হাজার পশ্রবার নাত্রগায় একত্িা শ্েন কাজ 
ক্পত্য়ত্িন। এমশ্জনাত্রগা প্রকল্পশ্ট গ্রাত্মর গশ্রবত্ের জন্য অত্যন্ কা�জিকর ও সাহা�্যকার্রী। মমতা বত্ন্দ্যাপাধ্যায় ষেমতায় 
আসার পর এই প্রকল্প রূপায়ত্ণর ওপর খুবই ক্জার ক্েন। মুখ্যমন্ত্রী শ্নত্জ গশ্রবমুখ্রী ক্বি শ্কিু পশ্রকল্পনা শ্নত্য়ত্িন এবং 
সফল ভাত্ব রূপায়ণ করত্িন।
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০৭/০১/২০১৯

অধ্যাপকত্ের অবসত্রর বয়স বা়িত্ি, ক্�াষণা করত্লন 
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বত্ন্দ্যাপাধ্যায়। কলকাতা শ্ববেশ্বে্যালত্য়র সমাবতজিন 
অনুষ্াত্ন মুখ্যমন্ত্রী বত্লন, শ্িষেকরা মানুষ ততশ্র কত্রন। তাঁত্ের 
অবোন অনস্্রীকা�জি। এশ্েন মুখ্যমন্ত্রী বত্লন, রাত্জ্য অধ্যাপকত্ের 
অবসত্রর বয়স ৬২ বির ক্থত্ক বাশ়্িত্য় ৬৫ বির করা হত্ব। 
উপাো�জি ও সহ-উপাো�জিত্ের  অবসত্রর বয়সও ৭০ হত্ব বত্ল 
জানাত্লন শ্তশ্ন। এশ্েন কলকাতা শ্ববেশ্বে্যালত্য় গান্্রীশ্জ ও 
শ্বে্যাসাগত্রর নামাশ্কিত ক্েয়ার রাখার কথাও ক্�াষণা কত্রন 
শ্তশ্ন। শ্তশ্ন বত্লন, নশ্েয়ায় কন্যাশ্রী শ্ববেশ্বে্যালত্য়র শ্িলান্যাস 
করা হত্ব। ওই শ্ববেশ্বে্যালত্য়র সত্ঙ্গ কলকাতা শ্ববেশ্বে্যাত্লয়র 
ক্�াগ থাকত্ব। কলকাতা শ্ববেশ্বে্যালয় আমার শ্নত্জর �র। 
আমার আপন আশ্রয়। এখাত্ন সকত্লর ব্যবহার অত্যন্ শ্মশ্ষ্ট। 
এখানকার িারে-িারে্রী, অধ্যাপক সকত্ল অন্য ক্েতনায় শ্ববোস্রী। 
এশ্েন েুপুর ১টায় নজরুল মত্ঞ্চ শুরু হয় সমাবতজিন অনুষ্ান। 
ে্রীষোন্ ভাষণ ক্েন মুখ্যমন্ত্রী। গতবার মুখ্যমন্ত্রীত্ক শ্ড-শ্লট প্রোন 
কত্রশ্িত্লন কলকাতা শ্ববেশ্বে্যালয়। ক্স বারও শ্তশ্নই ে্রীষোন্ 
ভাষণ শ্েত্য়শ্িত্লন।

১৪/০১/২০১৯

শ্িষো ক্ষেত্রে শ্বশ্ভন্ন সমস্যার সমাধাত্নর লত্ষে্য শ্নত্জই শ্রশ্ভউ 
শ্মশ্টং করত্লন মুখ্যমন্ত্রী, নবাত্ন্নর সভা�ত্র। রাত্জ্যর প্রত্ত্যক 
শ্ববেশ্বে্যালত্য়র উপাো�জি, সহ-উপাো�জি এবং শ্বে্যালয় শ্িষোেপ্তত্রর আশ্ধকাশ্রকরা তবঠত্ক উপশ্স্ত শ্িত্লন। মুখ্যমন্ত্রী 
জানান পঞ্চম ক্শ্রশ্ণত্ক প্রাথশ্মক স্তত্র উশ্ন্নত করার শ্েন্াভাবনা েলত্ি। একই সত্ঙ্গ কত্লজ, শ্ববেশ্বে্যালয় ক্থত্ক �াঁরা পাি 
করত্িন, তাতঁ্ের শ্বশ্ভন্ন সু্ত্ল ইন্ানজিশ্িত্পর ব্যবস্ার কথাও ভাবা হত্ছে। নূন্যতম ক্�াগ্যতা গ্র্যাজুত্য়ট। সাধারণ গ্র্যাজুত্য়টরা 
প্রাথশ্মক সু্ত্ল ইন্ানজিশ্িত্পর সুত্�াগ পাত্বন। অনাসজি ও মাটোর শ্ডশ্গ্রধার্রীরা মাধ্যশ্মক ও উচ্চমাধ্যশ্মক সু্ত্ল ইন্ানজিশ্িপ 
করত্ত পারত্বন। ২ বির ইন্ানজিশ্িপ ক্িত্ষ িংসাপরে ক্েওয়া হত্ব।
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২৬/০১/২০১৯

৭০তম সাধারণতন্ত শ্েবস পাশ্লত 
হল কলকাতার ক্রড ক্রাত্ড ম�জিাোর 
সত্ঙ্গ। এশ্েত্নর অনুষ্াত্ন উপশ্স্ত 
শ্িত্লন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বত্ন্দ্যাপাধ্যায় 
ও মশ্ন্তসভার সেস্যবৃন্দ। এশ্েন 
ক্রড ক্রাত্ড জাত্রীয় পতাকা উত্্ালন 
কত্রন পশ্চিমবত্ঙ্গর রাজ্যপাল 
ক্কির্রীনাথ শ্রেপাঠ্রী৷ ক্সনাবাশ্হন্রী এবং 
রাজ্য ও কলকাতা পুশ্লি বাশ্হন্রীর 
কুেকাওয়াজ এশ্েত্নর অনুষ্াত্ন অন্য 
মারো ক্�াগ কত্র। বণজিময় ক্িাভা�ারোয় 
অংি ক্নয় রাত্জ্যর নানা প্রান্ ক্থত্ক 
আসা িারেিারে্রীরা।

৩০/০১/২০১৯

গাশ্ন্ প্রয়াণ শ্েবসশ্ট ‘সম্প্রীশ্ত 
শ্েবস’ শ্হসাত্ব পাশ্লত হল। এশ্েন 
ব্রীরভূম ক্জলা সফত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা 
বত্ন্দ্যাপাধ্যায় মহাত্া গাশ্ন্র উত্দেত্ি 
শ্রধিা�জি্য শ্নত্বেন কত্রন। এশ্েন 
রামপুরহাত্ট প্রিাসশ্নক সভা কত্রন 
শ্তশ্ন। নতুন প্রকল্প উদ্ ত্বাধন ও 
শ্িলান্যাত্সর পািাপাশ্ি ১০ হাজাত্ররও ক্বশ্ি উপত্ভাতিার হাত্ত তুত্ল ক্েন সরকাশ্র পশ্রত্ষবা। এশ্েন তারাপ্রীঠ 
মশ্ন্দত্র উন্নয়ত্নর কাজ সম্পত্কজিও খবরাখবর ক্নন শ্তশ্ন।

৩১/০১/২০১৯ 

৪৩তম আন্জজিাশ্তক কলকাতা বইত্মলার উদ্ ত্বাধন করত্লন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বত্ন্দ্যাপাধ্যায়৷ ক্মলা েলত্ব  
১১ ক্ফব্রুয়াশ্র প�জিন্। বইত্মলার এ বিত্রর শ্থম ক্েি গুয়াত্তমালা। সারা শ্বত্বের বইত্য়র সভোর শ্নত্য় কলকাতা 
বইত্মলা, সূেনা পবজি ক্থত্কই কলকাতার আকষজিত্ণর ক্কন্দ্রশ্বনু্দ। বইত্প্রম্রীত্ের এমন সমাগম সভেবত শ্বত্বের আর 
ক্কানও ক্মলায় হয় না। বইত্মলার সকল অনুরাগ্রীত্ের শুত্ভছো জানান মুখ্যমন্ত্রী। বই আমাত্ের সবজিকাত্লর ক্শ্রষ্ 
বনু্। এশ্েন মুখ্যমন্ত্রীর ক্লখা ৭শ্ট বই প্রকাশ্িত হয়। এই শ্নত্য় তাঁর ক্লখা বইত্য়র সংখ্যা োঁ়িাল ৮৭৷
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০৪/০২/২০১৯
অনুশ্ষ্ত হল কলকাতা পুশ্লি ও 

রাজ্য পুশ্লত্ির পেক প্রোন অনুষ্ান৷ 
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বত্ন্দ্যাপাধ্যায় এশ্েন 
পুশ্লি কমজি্রীত্ের সাহশ্সকতা ও শ্বত্িষ 
ব্রীরত্বপূণজি কাত্জর জন্য পেক প্রোন 
কত্রন৷ এিা়িা, ক্ফসবুক লাইত্ভর মাধ্যত্ম 
মুখ্যমন্ত্রী ক্নতাশ্জ ইনত্ডার ক্টেশ্ডয়াত্ম 
রাত্জ্যর কৃষকত্ের এক সমাত্বত্ি  
ভাষণ ক্েন৷

আগাম্রী অথজিবত্ষজির (২০১৯-২০) রাজ্য 
বাত্জট ক্পি করা হল৷

১১/০২/২০১৯
মাধ্যশ্মক, আশ্লম, ফাশ্জল ও হাই মাদ্রাসা পর্রীষোর পর্রীষোথজি্রীত্ের শুত্ভছো জানান মুখ্যমন্ত্রী 

মমতা বত্ন্দ্যাপাধ্যায়৷
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১৮/০২/২০১৯
আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাজজি্রীর 

উপশ্স্শ্তত্ত শ্নউটাউত্ন ক্প্রশ্সত্ডশ্ন্স 
শ্ববেশ্বে্যালত্য়র শ্বিত্রীয় ক্যাম্পাত্সর উদ্ ত্বাধন হয়। শ্তশ্ন জানান, এখাত্ন আধুশ্নক ও ভশ্বষ্যৎমুখ্রী পাঁেশ্ট 
শ্িষো প্রশ্তষ্ান – সু্ল অব বাত্য়াত্টকত্নালশ্জ, সু্ল অব অ্যাত্্রিাশ্ফশ্জক্স, সু্ল অব পাবশ্লক পশ্লশ্স, সু্ল অব 

ইনফরত্মশ্টক্স এবং সু্ল অব আথজি সাত্য়ত্ন্সস-
এর মাধ্যত্ম জাত্রীয় এবং আন্জজিাশ্তক প়ুিয়াত্ের 
জন্য, গত্বষকত্ের জন্য একশ্ট মাইলত্টোন 
এবং ক্প্রশ্সত্ডশ্ন্স শ্ববেশ্বে্যালত্য়র সাফত্ল্য এশ্ট 
একশ্ট নতুন পালক ক্�াগ করল। শ্তশ্ন বত্লন, 
শ্তশ্ন ক্প্রশ্সত্ডশ্ন্স শ্ববেশ্বে্যালত্য়র এই ঐশ্তহাশ্সক 
মুহূজিত্তর জন্য গশ্বজিত। শ্তশ্ন সারা শ্বত্বের প্রাত্ন্ 
প্রাত্ন্ িশ়্িত্য় থাকা ক্প্রশ্সত্ডশ্ন্সর প়ুিয়া ও 
তাতঁ্ের পশ্রবারত্ের অশ্ভনন্দন জানান। মুখ্যমন্ত্রী  
বত্লন, সরকার কত্লজ শ্্রিত্টর ক্প্রশ্সত্ডশ্ন্স 
শ্ববেশ্বে্যালত্য়র ক্হশ্রত্টজ ক্যাম্পাস এবং নবশ্নশ্মজিত 
ক্যাম্পাস েুশ্টর জন্যই সমস্ত রকম সাহা�্য 
করত্ব।

১৩/০২/২০১৯
শ্েশ্লে সফত্র আজ শ্নউ শ্েশ্লের 

সাত্কত্ট ক্গাখজিা ওত্য়লত্ফয়ার ক্সন্ার-
এর শ্ভশ্্প্রস্তর স্াপন করত্লন 
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বত্ন্দ্যাপাধ্যায়৷

১৪/০২/২০১৯
পুলওয়ামায় শ্নহত িশ্হেত্ের শ্রধিা 

জানাত্লন মানন্রীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা 
ব্যানাজজি্রী।
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১৯/০২/২০১৯

বষজিার আত্গ রাত্জ্য ক্ডঙু্গ সংরিমণ প্রশ্তত্রাত্ধর জন্য আজ নবাত্ন্ন শ্বশ্ভন্ন শ্বভাত্গর উর্জিতন আশ্ধকাশ্রকত্ের 
সত্ঙ্গ উচ্চ প�জিাত্য়র তবঠক কত্রন মানন্রীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাজজি্রী।

২০/০২/২০১৯

মানন্রীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাজজি্রীর উপশ্স্শ্তত্ত আজ নবান্ন ক্থত্ক পশ্রত্বি বান্ব ইত্লকশ্রিক বাস, শ্স এন 
শ্জ বাস এবং মশ্হলাত্ের মাশ্লকাধ্রীন এবং মশ্হলা বিারা োশ্লত শ্পকি ক্যাব এবং সংস্ার করা �ােবপুত্রর ৮শ্ব 
বাসটে্যাত্ডের উদ্ ত্বাধন করা হয়। শ্তশ্ন বত্লন, ৮০শ্ট ইত্লকশ্রিক বাস ও ২০শ্ট শ্সএনশ্জ বাস পশ্রত্ষবা শুরু 
করার সত্ঙ্গ সত্ঙ্গ পশ্চিমবঙ্গই একমারে পথপ্রেিজিক রাজ্য �ারা এই শ্বপুল পশ্রত্বি বান্ব পশ্রবহণ ব্যবস্ার 
উত্ে্যাগ শ্নত্য়ত্ি। শ্তশ্ন শ্পকি ক্যাত্বর মাশ্লক তথা োলক মশ্হলাত্ের অশ্ভনন্দন জানান। শ্তশ্ন এও বত্লন, 
সরকার গশ্তধারা প্রকত্ল্পর অন্গজিত শ্পকি ক্যাব পশ্রত্ষবার গাশ়্ির ক্ষেত্রে পশ্রমাণ বা়িাত্নার শ্সধিান্ শ্নত্য়ত্ি।

কলকাতার শ্বিপ ও শ্রিটোন সম্পোত্য়র প্রশ্তশ্নশ্ধত্ের সত্ঙ্গ আজ নবাত্ন্ন তবঠক করত্লন মানন্রীয়া মুখ্যমন্ত্রী 
মমতা ব্যানাজজি্রী।

২৫/০২/২০১৯

উচ্চ মাধ্যশ্মক পর্রীষোথজি্রীত্ের শুত্ভছো জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাজজি্রী।
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বাংলার পর্যটন শ্বস্ময়
মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের গজলপ্�াবা

গজলপ্�াবায় ‘ভ�াপ্রর আপ্লা’ পর্যটন প্রকপ্পের উদ্প্বাধন 
করপ্লন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বপ্্দ্যাপাধ্যায়। এই প্রকপেশ্ট 
মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকপেগুশ্লর মপ্ধ্য অন্যতম। শ্তস্ার উপপ্র 
গজলপ্�াবা জলাধারপ্ক ভকন্দ্র কপ্র ২০৮ একর জশ্মপ্ত 
উপপ্র ততশ্র হপ্য়প্ে এই প্রকপে।

অপ্�াক মজুমদার–এর ক্যাপ্মরায়...
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এখাপ্ন টু–স্ার ভহাপ্টল োড়াও থাকপ্ব 
সাইশ্্লং, ভবাশ্টং এবং ক্যাশ্্পংপ্য়র মপ্তা 
পশ্রপ্েবাও। পা�াপাশ্� ৬০ একর জশ্মপ্ত 
গলফ ভকাস্য ততশ্র হপ্ব বপ্ল জাশ্নপ্য়প্েন 
পর্যটনমন্ত্রী। পা�াপাশ্� সরস্বত্রী চা–বাগান 
ভথপ্ক ভবঙ্গল সাফাশ্র পাক্য পর্যন্ত ভরেশ্কং 
রুট চালু করা হপ্ব বপ্লও জানান শ্তশ্ন।

এই প্রকপে এলাকার মপ্ধ্যই একশ্ট 
ভহাপ্টল ম্যাপ্নজপ্মন্ট কপ্লজ ততশ্র হপ্ব। 
ভসই সপ্ঙ্গ হপ্ব একশ্ট বৃদ্াশ্রম, একশ্ট 
থানা এবং একশ্ট স্বাস্্যপ্কন্দ্রও। ওদলাবাশ্ড় 
ভথপ্ক গজলপ্�াবা পর্যন্ত নতুন রাস্া 
ততশ্ররও পশ্রকপেনা শ্নপ্য়প্ে পর্যটন দপ্তর।
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এশ্দন মুখ্যমন্ত্রী বপ্লন, ‘ভ�াপ্রর 
আপ্লা’ এখন ভথপ্ক জনশ্প্রয় 
হপ্ব। আগাম্রী শ্দপ্নর শ্বস্ময় হপ্ব 
গজলপ্�াবা। মাশ্িপ্দর আজ শ্কেু 
প্রশ্�ক্ষণ ভদওয়া হল, তাপঁ্দর ভনৌকা 
চালাপ্নার সরঞ্াম ভদওয়া হল, তাঁরা 
ভরন লাইফ জ্যাপ্কট সপ্ঙ্গ রাপ্খন। 
ভবশ্� সংখ্যক ভলাক ভরন ভবাপ্ট 
না ভতালা হয়। জলধারা প্রকপ্পের 
আওতায়, ভর সব মাশ্িরা ভনৌকা 
চাশ্লপ্য় ভরাজগার কপ্রন তাপঁ্দর জন্য 
আধুশ্নক ভনৌকার ব্যবস্া কপ্র  
ভদওয়া হপ্ব।
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পর্যটকপ্দর জন্য একটা 
ফু� ক্যা্প করা হপ্ব। 
ওয়াচ টাওয়ার বসাপ্না 
হপ্ব। এর পাপ্�ই হপ্য়প্ে 
বাংলা সাফাশ্র; ভসখাপ্ন 
এশ্লফ্যান্ট ও জঙ্গল 
সাফাশ্রর ব্যবস্া রপ্য়প্ে। 
একশ্দপ্ক জলদাপাড়া 
অন্যশ্দপ্ক শুকনা-সহ শ্বশ্�ন্ন 
পর্যটন ভকন্দ্র গপ্ড় ভতালা 
হপ্য়প্ে। অপ্নক কপ্টজ 
ততশ্র করা হপ্য়প্ে।
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অন্যশ্দপ্ক পর্যটকপ্দর আগ্রহ ভদপ্খ 
গজলপ্�াবায় আরও ১৪শ্ট কপ্টজ 
ততশ্র করার শ্সদ্ান্ত শ্নল পর্যটন 
দপ্তর। গজলপ্�াবা ভথপ্ক মংপং 
এবং ভদাপ্মাহশ্ন পর্যন্ত ভবাশ্টং চালুর 
উপ্দ্যাগও ভনওয়া হপ্ছে।

এখন গজলপ্�াবায় ৬শ্ট শ্রসট্য 
রপ্য়প্ে। প্রথম পর্যাপ্য় শ্তনশ্ট 
সংস্াপ্ক ভহাপ্টল ততশ্রর অনুমশ্ত 
ভদওয়া হয়। শ্বিত্রীয় পর্যাপ্য় স্ার 
ভহাপ্টল, বাপ্জট ভহাপ্টল, ফু� 
ভকাট্য, গলফ ভকাস্য, ‘হাই এন্ড 
ইপ্কা শ্রসট্য’ ততশ্রর অনুমশ্ত ভদওয়া 
হপ্ব। এ শ্দপ্নর স�াপ্তই ‘সুশ্মত’ 
এবং ‘কাপ্নক�ন’ গ্রুপ গজলপ্�াবায় 
শ্বশ্নপ্য়াগ করপ্ত আগ্রহ প্রকা� কপ্র। 
শ্�শ্লগুশ্ড়র দ� জন শ্বশ্নপ্য়াগকার্রীও 
ভহাপ্টল এবং অন্য সহপ্রাগ্রী ব্যবসা 
করার জন্য আপ্বদন জাশ্নপ্য়প্েন।
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মুখ্যমন্ত্রী এশ্দন বপ্লন, লামাহাট্ার মপ্তা এখাপ্ন ভহাম টুশ্রজম চালু করা হপ্ব। 
মানুে রাপ্ত উন্নত পশ্রপ্েবা পায় ভসই সব ব্যবস্া করপ্ব সরকার। এখাপ্ন শ্বশ্ব 
বাংলার একটা শ্বপণন ভকন্দ্র হওয়া উশ্চত। এখানকার স্ান্রীয় কু্ষদ্র শ্�প্পের জন্য 
এখাপ্ন বাংলার গ্রাম্রীণ হাট হপ্ত পাপ্র। এর জন্য দু’একর জশ্ম ভদওয়া হপ্ব। 
স্ান্রীয় শ্�পে্রীপ্দর প্যাপ্নল করপ্ত হপ্ব, এপ্কক শ্দন এপ্কক শ্�পে্রী শ্�পে পশ্রপ্ব�ন 
করপ্বন। এর ফপ্ল তাঁপ্দর কম্যসংস্ান হপ্ব। এর মাধ্যপ্ম এই অঞ্চল ভগৌরবাশ্বিত 
হপ্ব। এখাপ্ন ভহাপ্টল ও ভহশ্লপ্যা� চালু হপ্ব। এখাপ্ন পর্যটপ্নর মাধ্যপ্ম অপ্নক 
কম্যসংস্ান ততশ্র হপ্ব, ভরখাপ্ন স্ান্রীয় ভেপ্ল ভমপ্য়রা কাজ পাপ্ব। এখাপ্ন অপ্নক 
শ্�পেপশ্ত এপ্সপ্েন আমার সপ্ঙ্গ জায়গাটা ভদখপ্ত। আশ্ম তাঁপ্দর অনুপ্রাধ করব 
তাপঁ্দর পশ্রশ্চতপ্দর মপ্ধ্য এই জায়গার প্রচার করপ্ত।
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পর্যটন মন্ত্রী বপ্লন, “শ্বশ্নপ্য়াগকার্রীপ্দর উৎসাহ 
আমাপ্দর অনুপ্রাশ্ণত করপ্ে। চলশ্ত মাপ্সই গজলপ্�াবাপ্ক 
ভনাশ্টফাপ্য়� এলাকা ভ�ােণা করা হপ্ব। প্রস্াশ্বত 
ভনাশ্টফাপ্য়� এলাকায় ভ্ামর্রী ভদব্রীর মশ্্দর এবং ভদব্রী 
ভচৌধুরান্রীর মশ্্দরও থাকপ্ব।”
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উন্নয়নের
গঙ্গগাসগাগর

ছশ্ব: কগাজল শ্বশ্গাস

ফন�গা শ্ফচগার
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এই বছর গঙ্গগাসগাগর মমলগার প্গাক্ মুহুন্তে কশ্পল মুশ্ে মশ্দিনর মুখ্যমন্ত্রী মম্গা বনদি্যগাপগাধ্যগায়।              ছশ্ব: অন�গাক মজুমদগার
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বদির গন়ে ওঠগার 
অনপক্গায় গঙ্গগাসগাগনরর এই 
সুশ্বস্তৃ্ ্�ভূশ্ম। ‘্্রীন্তের 
গঙ্গগাসগাগর’ অশ্চনরই হনয় 
উঠন্ পগানর ‘শ্বশ্বগাশ্িনজ্যর 
গঙ্গগাসগাগর’। শ্বশ্বগাংলগার 
উন্নয়ে ও শ্বকগান� 
গঙ্গগাসগাগর শ্েন্ পগানর 
অে্য্ম মকন্দ্রীয় ভূশ্মকগা।

এই অঞ্চনলর 
পশ্রকগাঠগানমগাগ্ উন্নয়নের 
কগাজ চলনছ ্শ়্েৎগশ্্ন্। 
শ্রিফলগার আনলগায় মসনজ 
উনঠনছ গঙ্গগাসগাগর। রগাস্গা-
ঘগান�র উন্নয়নের ফনল 
পরতে�করগা ঘুনর মব়েগানছেে 
মশ্দির ম্নক মশ্দিনর। এক 
্� ম্নক আনরক ্ন�।
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মগাসগাশ্ধককগাল চনল বগাবুঘগান�র সগাধু সমগানব�। সগাধুর মসবগায় মরমে 
শ্�শ্বর কনরে শ্বশ্ভন্ন ব্যবসগায়্রীরগা, ম্মশ্ে সগাধুরগা আনসে শ্েনজনদর 
ভগাবেগা শ্বশ্েমনয়র সুনরগাগ শ্েন্।

্্রী্তেরগারি্রীনদর স্গানথ্্যর ব্যগাপগানর রত্ন শ্েন্ চনল মসবগাকগারতে। চনল 
চশ্বি� ঘণ্গাই খগাওয়গা-দগাওয়গা ও অে্যগাে্য সহনরগাশ্গ্গার কগাজ। মকৌ্ূহল্রী 
মগােুনেরগাও আনসে সগাধু-সন্ন্যগাস্রীনদর কগানছ। ্গাঁনদর ক্ম্গা অনেক— এই 
ধগারিগার ব�ব্তে্রী হনয় অনেনকই এনস শ্মশ্ল্ হে এখগানে।

বগাবুঘগান� সগাধু সমগাগম
গঙ্গগাসগাগর মমলগা

ফন
�গা 

শ্ফ
চগার

ছশ্ব: মসৌরভ দত্ত
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্রুি্রী ম্নক প্ব্রীিগা—সকনলর কগানছই এনদর আ�্রীবতেগাদ 
প্গা্তেে্রীয়। আধ্যগাশ্মিক্গার ধগারগা এইভগানবই রুনগ রুনগ প্বগাশ্হ্ 
হয়। গঙ্গগাসগাগর মমলগানক মকন্দ কনর এই সেগা্ে ধনমতের 
ধগারগাও আবহমগাে কগাল ধনর বনয় চনলনছ।

শ্বশ্ভন্ন শ্�শ্বনর খগাবগানরর আনয়গাজে চনল। লক্ লক্ 
সগাগর-রগারি্রীর অে্য্ম মকন্দ হনয় ওনঠ বগাবুঘগা�। সরকগাশ্রভগানব 
মসখগানে পরতে�কনদর সুশ্বধগার জে্য শ্বশ্ভন্ন ব্যবথ্গা মেওয়গা হয়।

এই মমলগানক মকন্দ কনর বগাংলগা হনয় ওনঠ প্কতৃ ্ অন ত্েই মরে এক 
‘মছগাট্ট ভগার্বেতে’। বগাংলগার মগােুনের আকগান�র মন্গা শ্বরগা� হৃদনয় 
শ্চরগায়্ ভগারন্র অবথ্গাে। বগাংলগা মসজে্য শ্চরকগাল ভগার্বেতেনক 
এশ্গনয় শ্েনয় রগাবগার কগাণ্গাশ্রর ভূশ্মকগা পগালে কনর চনলনছ।
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হায়দার আশ্িি সশ্ি 
(১৯৪৫-২০১৮)

প্রয়াত হলেন রাি্য শ্বধানসভার ডেপুশ্ি শ্পিকার এবং ২০১১-২০১৬ 
রাি্যসভার সদস্য হায়দার আশ্িি সশ্ি। মৃতু্যকালে তাঁর বয়স হলয়শ্িে ৭৩ 
বির। ১২ শ্েলসম্বর সকালে শ্নলির বাশ়্িলতই তাঁর মৃতু্য হয়। তাঁর মৃতু্যলত 
ড�াক প্রকা� কলর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বল্দ্যাপাধ্যায় বলেন, আশ্ম গভ্রীরভালব 
ড�াকাহত। শ্তশ্ন অত্যন্ত সম্ান্রীয় ও বর্্রীয়ান ব্যশ্তি। তাঁর মৃতু্য আমালদর 
এক অপূরণ্রীয় ক্ষশ্ত। এই ড�ালকর মূহূলত্ আশ্ম সশ্ি সালহলবর ড�াকসন্তপ্ত 
পশ্রিন ও অনুরাগ্রীলদর আন্তশ্রক সমলবদনা িানাশ্ছি।

অরুণ ভাদুশ়্ি 
(১৯৪৩-২০১৮)

প্রয়াত হলেন শ্বশ্�ষ্ট �াস্ত্রীয় সংগ্রীতশ্�ল্্রী অরুণ ভাদুশ়্ি। তাঁর মৃতু্যলত 
সংগ্রীত িগলত ডনলম এলসলি গভ্রীর ড�ালকর িায়া। ১৭ শ্েলসম্বর শ্তশ্ন 
প্রয়াত হন। প্রলত্যক সংগ্রীতশ্�ল্্রীর শ্ভন্ন ধরলনর প্রয়াসলক শ্তশ্ন সাধুবাদ 
িানালতন। শ্�ল্্রীর মৃতু্যলত ড�াক প্রকা� কলর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ 
সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মহান শ্�ল্্রীলক বঙ্গশ্বভূরণ সম্ালন ভূশ্রত 
কলরন। তাঁর মৃতু্যলত শ্�ল্-সংসৃ্শ্ত িগলত অপূরণ্রীয় �ূন্যতার সৃশ্ষ্ট হে। 
তাঁর পশ্রবার-পশ্রিনলদর প্রশ্ত সমলবদনা িানাই।

শ্নরুপম ডসন
(১৯৪৬-২০১৮)

প্রয়াত হলেন রালি্যর প্রাতিন শ্�ল্মন্ত্রী শ্নরুপম ডসন। মৃতু্যকালে 
তাঁর বয়স হলয়শ্িে ৭২ বির। ২৪ শ্েলসম্বর সকালে সল্টলেলকর এক 
হাসপাতালে তাঁর ি্রীবনাবসান হয়। তাঁর মৃতু্যলত ড�াকপ্রকা� কলর মুখ্যমন্ত্রী 
মমতা বল্দ্যাপাধ্যায় বলেলিন, প্রাতিন মন্ত্রী শ্নরুপম ডসন প্রয়াত। তাঁর 
পশ্রবার, শুভানুধ্যায়্রীলদর সমলবদনা িানাই। প্রসঙ্গত, শ্নরুপম ডসলনর িন্ম 
এবং প়িাল�ানা বধ্মান ডিোলত।

শ্বিলিন মুলখাপাধ্যায় 
(১৯২৭-২০১৮)

প্রয়াত হলেন স্বণ্যুলগর শ্�ল্্রী শ্বিলিন মুলখাপাধ্যায়। মৃতু্যকালে তাঁর 
বয়স হলয়শ্িে ৯১ বির। দ্রীর্শ্দন ধলরই শ্তশ্ন বাধ্ক্যিশ্নত অসুস্থতায় 
ভুগশ্িলেন। রাি্য সরকালরর তরলি তাঁলক গান-স্যােুলি ড�র শ্বদালয়র 
পা�াপাশ্� শ্ম�ালন রাষ্ট্রীয় ময্াদায় ড�রকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। ২৪ শ্েলসম্বর 

প্রয়াণ : মুখ্যমন্ত্রীর ড�াকজ্াপন
২০১৮-র ড�রলবোয় চলে ডগলেন বাংোর কলয়কিন শ্বশ্�ষ্ট ব্যশ্তিত্ব। প্রলত্যলকর মৃতু্যলত ড�াকজ্াপন 
করলেন রালি্যর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বল্দ্যাপাধ্যায়।
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তাঁর মৃতু্যলত গভ্রীর ড�াকপ্রকা� কলর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রব্রীন্দ্রসংগ্রীত শ্�ল্্রীলদর মলধ্য শ্তশ্ন শ্িলেন অগ্রগণ্য। আকা�বাণ্রীর 
‘মশ্হরাসুরমশ্দ্ন্রী’-ডত তাঁর গাওয়া ‘িালগা দুগ্া’ ড্াতালদর সৃ্শ্তলত শ্চর উজ্জ্বে হলয় থাকলব। ব্যশ্তিগতস্তলর শ্বিলিনদার 
সলঙ্গ আমার সম্পক্ শ্িে অত্যন্ত সুমধুর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁলক ২০১১ সালে বঙ্গশ্বভূরণ, ২০১২ সালে সংগ্রীত 
মহাসম্ান প্রদান কলরলি। এিা়িা শ্তশ্ন পদ্মভূরণ, সংগ্রীত নািক আকালদশ্ম পুরস্ার-সহ অগশ্ণত পুরস্ালর সম্াশ্নত 
হলয়লিন। শ্বিলিনদার প্রয়ালণ এক ব়ি অধ্যালয়র অবসান রিে। তাঁর প্রয়াণ সংসৃ্শ্ত িগলতর ব়ি �ূন্যতার সৃশ্ষ্ট করে। 
আমালদর সৃ্শ্তর মশ্ণলকাঠায় শ্তশ্ন উজ্জ্বে হলয় থাকলবন। আশ্ম প্রয়াত শ্বিলিনদার আত্্রীয়পশ্রিন-সহ অনুরাগ্রীলদর 
আন্তশ্রক সমলবদনা িানাশ্ছি।

ন্রীলরন্দ্রনাথ চক্রবত্্রী 
(১৯২৪-২০১৮)

প্রয়াত হলেন ‘কেকাতার য্রীশু’-র স্রষ্টা ন্রীলরন্দ্রনাথ চক্রবত্্রী।  
২৫ শ্েলসম্বর মৃতু্যকালে তাঁর বয়স হলয়শ্িে ৯৪ বির। শ্কিুশ্দন ধলরই 
বাধ্ক্যিশ্নত কারলণ দুব্ে হলয় পল়িশ্িলেন। কশ্বর িন্ম ১৯২৪-এর  
১৯ অল্াবর, অশ্বভতি বাংোর িশ্রদপুর ডিোয়। শ্বশ্ব কশ্ব সলম্েলন 
ভারলতর প্রশ্তশ্নশ্ধত্ব কলরশ্িলেন শ্তশ্ন। তাঁর প্রয়ালণ ড�াক প্রকা� কলর 
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বল্দ্যাপাধ্যায় বলেন, কশ্বর প্রয়ালণ আশ্ম ড�াকাহত। এিা 
আমালদর সকলের িন্য একশ্ি ব়ি ক্ষশ্ত। বাংো সাশ্হলত্য ওঁর অসামান্য 
অবদান তালঁক শ্চরস্রণ্রীয় কলর রাখলব। তাঁর মৃতু্যলত আমরা হারাোম 
বাংো সাশ্হলত্যর স্বণ্যুলগর এক মশ্হরুহলক। ‘কেকাতার য্রীশু’, ‘অমেকাশ্ন্ত 
ডরাদু্র হলত ডচলয়শ্িে’ বা ‘উেঙ্গ রািা’-র মত কােিয়্রী কশ্বতার স্রষ্টা 
শ্িলেন গদ্য সাশ্হলত্যও যলথষ্ট সাবে্রীে। ‘শ্িনশ্িন’-এর বাংো অনুবাদ বা ‘শ্েলিকশ্িভ ভাদুশ়্িম�াই’ বাংো শ্কল�ার 
সাশ্হলত্য তাঁর উজ্জ্বে অবদান। ১৯৭৪ সালে শ্তশ্ন সাশ্হত্য আকালদশ্ম পুরস্ার পান। ২০১৭ সালে তালঁক আমরা 
বঙ্গশ্বভূরণ সম্ালন ভূশ্রত কলরশ্িোম। তাঁর পশ্রবারলক আমার সমলবদনা িানাই।

মৃণাে ডসন 
(১৯২৩-২০১৮)

প্রয়াত হলেন বাংো তথা ভারত্রীয় চেশ্চিলরের প্রবাদপ্রশ্তম পশ্রচােক 
মৃণাে ডসন। বয়স হলয়শ্িে ৯৫ বির। বাধ্ক্যিশ্নত অসুস্থতা শ্িে। ৩০ 
শ্েলসম্বর দুপুলর দশ্ক্ষণ কেকাতায় শ্নলির বাসভবলন শ্তশ্ন ড�র শ্নঃশ্বাস 
ত্যাগ কলরন। মূেত সামাশ্িক ও বাস্তশ্বক শ্বরয়গুশ্ে শ্নলয়ই শ্তশ্ন িশ্ব ততশ্র 
করলতন। তাঁর মৃতু্যলত ড�াক প্রকা� কলর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বল্দ্যাপাধ্যায় 
বলেন, শ্বশ্�ষ্ট শ্চরে পশ্রচােক মৃণাে ডসলনর প্রয়ালণ গভ্রীর ড�াক প্রকা� 
করশ্ি। তাঁর মৃতু্যলত চেশ্চিরে িগলতর অপূরণ্রীয় ক্ষশ্ত হে। শ্রীলসলনর 
পশ্রবার-পশ্রিন ও অনুরাগ্রীলদর সমলবদনা িানাশ্ছি।

শ্দলব্য্ুদ পাশ্েত
(১৯৩৯-২০১৯)

প্রয়াত হলেন বাংোর কথা সাশ্হশ্ত্যক শ্দলব্য্ুদ পাশ্েত। বয়স হলয়শ্িে 
৭৯ বির। ২০১৯-এর ৩ িানুয়াশ্র শ্তশ্ন প্রয়াত হন। তাঁর মৃতু্যলত 
ড�াকপ্রকা� কলর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বল্দ্যাপাধ্যায় বলেন, শ্দলব্য্ুদ পাশ্েত-এর 
মৃতু্য বাংো সাশ্হলত্যর এক অপূরণ্রীয় ক্ষশ্ত। তাঁর প্রয়ালণ গভ্রীর ড�াকপ্রকা� 
করশ্ি। প্রয়াত ডেখলকর পশ্রবার পশ্রিনলদর প্রশ্ত সমলবদনা িানাশ্ছি।
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লক্ষ্য শ্িল্পায়ন : মুখষ্যমন্ত্রীর জপাম্পাশ্ন ও ইতপাশ্ল সফর

দুই বছর আগে ২০১৬ সপাগল জপাম্পান 

শ্িল্পশ্তগদর শ্বশ্নগয়পাগের আহ্পান 

জপানপাগত মুখষ্যমন্ত্রী মমতপা বগ্দষ্যপাপপাধষ্যপায় 

পপঁগছ শ্েগয়শ্ছগলন শ্মউশ্নখ শ্িল্ 

সগমেলগন৷ ২০১৮ সপাগল আবপার ইউগরপাপ 

সফগর শ্তশ্ন৷ ১২ শ্দগনর সফগর জপাম্পাশ্ন 

ও ইতপাশ্লর শ্িল্পশ্তগদর সপামগন তুগল 

ধরগলন বপাংলপায় শ্বশ্নগয়পাগের পথশ্দিপা৷ 

ছশ্বগত পলখপায় পসই সফরনপামপা এই 

প্রশ্তগবদগন....

এশ্েগয় বপাংলপা৷ 

বদগল পেগছ বপাংলপা৷

পশ্চিমবঙ্গ আজ শ্িল্পায়গনর ‘শ্বশ্ববপাংলপা’৷

শ্ফগর পদখপা
মুখষ্যমন্ত্রীর সফরনপামপা



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 65

১৬/০৯/২০১৮

ইউগরপাপ সফগর পেগলন মুখষ্যমন্ত্রী 
মমতপা বগ্দষ্যপাপপাধষ্যপায়৷ জপাম্পাশ্ন ও ইতপাশ্লর 
শ্িল্ বপাশ্িজষ্য মহগলর আমন্তগি তপাঁর ১২ 
শ্দগনর সফর৷ রপাগজষ্য শ্বগদশ্ি শ্বশ্নগয়পাে 
আনপার লক্ষ্য শ্নগয়ই শ্তশ্ন এবপার ইউগরপাগপ৷ 
শ্বেত শ্বশ্ববঙ্গ বপাশ্িজষ্য সগমেলন, ২০১৮-
পত আমশ্ন্তত ইতপাশ্ল ও জপাম্পাশ্নর শ্িল্ 
প্রশ্তশ্নশ্ধদল পপাল্পা আমন্তি জপাশ্নগয়শ্ছগলন 
মুখষ্যমন্ত্রীগে৷ জপাম্পাশ্নর ফ্ষ্যপাঙ্কফুট’ ও 
ইতপাশ্লর শ্মলপান এই দুশ্ট িহগর বপাশ্িশ্জষ্যে 
ববঠগের আগয়পাজন েরপা হগয়গছ বগল 
জপানপান মুখষ্যমন্ত্রী৷ সফগর সগঙ্গ শ্ছগলন 
রপাগজষ্যর অথ্মন্ত্রী ড. অশ্মত শ্মত্র৷

১৮/০৯/২০১৮
জপাম্পাশ্নর ফ্ষ্যপাঙ্কফুগট্ এে বপাশ্িশ্জষ্যে 

সগমেলগন উপশ্থিত শ্ছগলন মুখষ্যমন্ত্রী মমতপা 
বগ্দষ্যপাপপাধষ্যপায়৷ ববঠেশ্টর আগয়পাজে শ্ছল 
ফ্ষ্যপাঙ্কফুগট্র আই এই চগে, ইগ্দপা-জপাম্পান 
পচম্পার অফ েমপাস্, শ্ফশ্ে এবং পশ্চিমবঙ্গ 
সরেপার৷ জপাম্পাশ্নর নপাম্রী শ্িল্পশ্ত ও 
শ্িল্গেপাষ্্রী ও পশ্চিমবগঙ্গর প্রপায় ৫০জন 
শ্িল্ প্রশ্তশ্নশ্ধ উপশ্থিত শ্ছগলন এশ্দগনর 
ববঠগে৷ পশ্চিমবগঙ্গ শ্িল্ েগে পতপালপার 
উপগ�পাশ্েতপা শ্নগয় অতষ্যন্ত  ইশ্তবপাচে 
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আগলপাচনপা হয় বগল জপানপান মুখষ্যমন্ত্রী৷ বপাংলপায় 
জপাম্পান শ্বশ্নগয়পাগের পক্ত্র খুলগত চগলগছ, 
শ্বগিষ েগর শ্িল্ পশ্রেপাঠপাগমপা ও লশ্জশ্টিে 
হপাব, ইশ্জিশ্নয়পাশ্রং শ্িল্ ও ফপাউশ্্রি হপাব, 
পপগ্পাগেশ্মেষ্যপাল ও পশ্লগটেশ্নে হপাব, নের 
উন্নয়ন, তথষ্য প্র�ুশ্তি, শ্ফনপাশ্সিয়পাল পটেগনপালশ্জ, 
অষ্যপাগ্পা-ফুড প্রগসশ্সং, বস্ত্র শ্িল্, �ন্তপাংি শ্িল্, 
চম্ শ্িল্, পশ্রবহন শ্িল্, শ্বদুষ্যৎ শ্িল্, প�্টন 
এবং সপামপাশ্জে পশ্রেপাঠপাগমপা প্রেল্৷ এছপােপাও 
রপাগজষ্যর কু্দ্র, মপাঝপাশ্র েুশ্টর শ্িগল্ শ্বশ্নগয়পাে 
আসপার পক্গত্র শ্বশ্নগয়পাে আসপার উজ্জ্বল সম্পাবনপা 
রগয়গছ৷ এই পক্ত্রগুশ্ল শ্নগয় শ্বস্পাশ্রত  আগলপাচনপা 
হগয়গছ বগল জপাশ্নগয়গছন মুখষ্যমন্ত্রী৷

২৪/০৯/২০১৮
মুখষ্যমন্ত্রী মমতপা বগ্দষ্যপাপপাধষ্যপাগয়র ১২ শ্দগনর 

ইউগরপাপ সফগর এশ্দগনর েম্সূশ্চ শ্ছল ইতপাশ্লর 
শ্মলপাগন৷ আগসপাগলপামেপারদপা, ইতপাশ্লর বপাশ্িজষ্য 
েশ্মিন, শ্ফশ্ে ও পশ্চিমবঙ্গ সরেপাগরর প�ৌথ 
উগদষ্যপাগে বপাংলপার এবং ইতপাশ্লর  বৃহৎ বপাশ্িজষ্য 
সংথিপার প্রশ্তশ্নশ্ধরপা এশ্দগনর বপাশ্িজষ্য ববঠগে 
উপশ্থিত শ্ছগলন৷ পশ্রেপাঠপাগমপা, মষ্যপানুফপােচপাশ্রং, 
শ্ডজপাইন, তথষ্য ও সংগ�পাে প্র�ুশ্তি, চম্ শ্িল্, বস্ত্র 
শ্িল্, খপাদষ্য-প্রশ্রিয়পােরি, প�্টন, অগটপা পমপাবপাইল 
শ্িগল্ শ্বশ্নগয়পাে শ্নগয় সশ্বস্পাগর আগলপাচনপা 
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হগয়গছ৷ বস্ত্র শ্িগল্র পক্গত্র সুগতপা উৎপপাদন শ্নগয় 
উচ্চ মপাত্রপায় আগলপাচনপা হগয়গছ৷ েৃশ্ষ �ন্ত, তপাঁত 
ও হস্শ্িগল্র শ্বষগয় পূি্পাঙ্গ আগলপাচনপা হগয়গছ৷ 
এছপােপা, রপাজষ্য সরেপার শ্িক্পা ও েগবষিপার  
পক্গত্র ইতপাশ্লর সগঙ্গ পপারস্পশ্রে আদপান-
প্রদপাগনর শ্দেশ্ট উনু্তি েরগত উগদষ্যপাগে্রী হগয়গছ৷ 
এর ফগল রপাগজষ্যর  ও ইতপাশ্লর শ্িক্পাজেত, শ্বগিষ 
েগর উচ্চশ্িক্পা ও েগবষিপারত ছপাত্র-ছপাত্র্রীগদর শ্বগিষ  
উপেপার হগব৷

২৬/০৯/২০১৮
মুখষ্যমন্ত্রী মমতপা বগ্দষ্যপাপপাধষ্যপায় এশ্দন ইতপাশ্লর  

পলপাম্পারশ্দ আঞ্চশ্লে সরেপাগরর মপানন্রীয় রপাষ্ট্রপ্রধপান 
আশ্তিগলপা পফপান্পানপার সগঙ্গ এে ববঠগে বগসন৷ 
বপাংলপা ও পলপাম্পারশ্দ আঞ্চশ্লে প্রিপাসগনর মগধষ্য 
বপাশ্িজষ্য, শ্িক্পা, প�্টন, অনষ্যপানষ্য গুরুত্বপূি্ পক্ত্র 
শ্নগয় দুজন শ্বিগদ েথপা বগলন৷ ২০১৯ সপাগল 
েলেপাতপায় প� বপাশ্িজষ্য সগমেলন হগব, পসখপাগন 
ইতপাশ্লর পলপাম্পারশ্দ আঞ্চশ্লে রপাষ্ট্রপ্রদপানগে 
আমন্তি জপানপান মুখষ্যমন্ত্রী৷ শ্তশ্ন আরও জপানপান প� 
মপানন্রীয় আশ্তিগলপা পসই আমন্তি ্হি েগরগছন 
এবং উচ্চ প�্পাগয়র এে বপাশ্িজষ্য প্রশ্তশ্নশ্ধদল 
শ্নগয় আশ্তিগলপা পফপান্পানপা ২০১৯ সপাগলর পবঙ্গল 
প্পাবপাল শ্বজগনস সপাশ্মগট আসগবন বগল েথপা 
শ্দগয়গছন৷
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০৯/০৮/২০১৮

শ্বশ্ব আশ্িবাসী শ্িবস এবং ‘ভারত ছাড়�া’ আড়্ালড়ের ৭৫ বর্ষ পূশ্ত্ষ উপলড়ষে রাজ্যস্তড়রর এক 
অেুষ্াড়ের আড়�াজে করা হ� এশ্িে। ঝা�গ্াম স্টেশ্ি�াড়ম এই অেুষ্াড়ের উদ্ ড়বাধড়ে উপশ্থিত 
শ্ছড়লে মুখ্যমন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা�। থিােী� ছাত্রছাত্রীড়ির উচ্চশ্িষোর স্ষেড়ত্র আরও সুড়�াগ কড়র 
শ্িড়ত ঝা�গ্াড়ম এক েতুে শ্বশ্বশ্বি্যালড়�র শ্িলাে্যাস কড়রে এশ্িে শ্তশ্ে। এছা�া ঝা�গ্াম ও 
আড়িপাড়ির এলাকার মড়ধ্য স্�াগাড়�াগ রষোড়্্ষ ২৪শ্ি েতুে সরকাশ্র বাস-সহ একগুচ্ছ প্রকড়পের 
সূচো কড়রে মুখ্যমন্তী। কম্ষসংথিাে, স্াথি্য, স্�াগাড়�াগ ব্যবথিা-সহ উক্ত এলাকার সাশ্ব্ষক উন্ন�ড়ে আরও  
গশ্ত আেড়ব এই প্রকপেগুশ্ল। শ্বশ্ভন্ন স্ষেড়ত্র শ্বড়ির অবিাড়ের জে্য জেজাশ্তভুক্ত কৃতী ব্যশ্ক্তড়ির সংবধ্ষো 
স্িও�া হ� এশ্িড়ের অেুষ্াড়ে। মুখ্যমন্তী বড়লে স্�, জেজাশ্ত মােুড়রর জীবে-জীশ্বকাসহ সাশ্ব্ষক উন্নশ্তর প্রশ্ত 
সব্ষিাই সড়চষ্ট ও �ত্নিীল রাজ্য সরকার।

০৩/০৯/২০১৮

মুখ্যমন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা� এশ্িে িাশ্জ্ষশ্লং-এ স্পঁছড়লে। তাঁর এবাড়রর পাহা� সফড়র স্বি কড়�কশ্ি 
গুরুত্বপূর্ষ কম্ষসূশ্চ শ্ছল। এশ্িে শ্বপুল জেতার আড়বগ-লাশ্লত উপশ্থিশ্ত প্রমার কড়র পাহাড়�র হাশ্স আরও 
চও�া হড়�ড়ছ।

০৪/০৯/২০১৮

িাশ্জ্ষশ্লং-এ শ্জশ্িএ আশ্ধকাশ্রকড়ির সড়ঙ্গ উচ্চ প�্ষাড়�র ববঠক করড়লে মুখ্যমন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা�। 
এশ্িড়ের ববঠড়ক, পাহাড়�র উন্ন�ড়ে স্পে, মধ্য ও িীর্ষ স্ম�াশ্ি পশ্রকপেো স্েও�া হ�। শ্থির হ�, মুখ্যসশ্চড়বর 
স্েতৃড়ত্ব একশ্ি শ্বড়িরজ্ঞ কশ্মশ্ি ছ-মাড়সর মড়ধ্য শ্রড়পাি্ষ বতশ্র কড়র স্পি করড়ব রাজ্য সরকাড়রর কাড়ছ। মংপুড়ত 
একশ্ি েতুে শ্বশ্বশ্বি্যাল� বতশ্র করা হড়ব, োম স্িও�া হড়ব ‘িাশ্জ্ষশ্লং শ্হল ইউশ্েভাশ্স্ষশ্ি’, বড়লে মুখ্যমন্তী। 
স্সইসড়ঙ্গ কাশ্ি্ষ�াং-এ একশ্ি এিুড়কিে হাব বতশ্র করার ক্াও জাোে শ্তশ্ে। কাশ্লম্ং-এ স্প্রশ্সড়িশ্সির 
একশ্ি ক্যাম্াস বতশ্র হড়চ্ছ বড়ল জাোে মুখ্যমন্তী। কৃশ্র, স্রিমগুশ্ি পালে, প�্ষিে, শ্বড়োিে, ত্্য প্র�ুশ্ক্ত, 
সফ্ িও�্যার-সহ োো শ্বর� শ্েড়� আড়লাচো হ� এশ্িড়ের ববঠড়ক।

কলকাতার অে্যতম ব্যস্ত স্সতু মাড়ঝরহাি শ্রিড়জর একাংি এশ্িে আচমকাই স্ভড়ে পড়�। উত্তরবড়ঙ্গ সফররত 
মুখ্যমন্তী এই সংবাি শুড়ে প্রবল উড়বেগ প্রকাি কড়রে। শ্তশ্ে পাহা� সফর কািছাঁি কড়র দ্রুত কলকাতা স্ফরার 
উড়ি্যাগ স্েে। শ্কন্তু স্সই সন্্যা� কলকাতাগামী স্কােও শ্বমাে ো ্াকা� শ্তশ্ে শ্ফরড়ত পাড়রেশ্ে। মুখ্যমন্তী 
পাহা� স্্ড়কই স্রাররা কড়রে স্�, এই মুহূড়ত্ষ উদ্ার কাজড়কই প্রাধাে্য স্িও�াই একমাত্র কাজ। আহতড়ির 
সমস্ত শ্চশ্কৎসার ভার রাজ্য সরকাড়রর, এক্া জাশ্েড়� স্িে শ্তশ্ে। এছা�া শ্েহত ও আহত ব্যশ্ক্তড়ির ষেশ্তপূরর 
স্িও�া হড়ব। উদ্ারকাড়�্ষর পর িুর্ষিোর কারর অেুসন্াে কড়র স্িখা হড়ব বড়ল জাোে মুখ্যমন্তী।

০৫/০৯/২০১৮

এবছর শ্িষেক শ্িবড়সর রাজ্য স্তড়রর অেুষ্াে হল িাশ্জ্ষশ্লং-এ। মুখ্যমন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা� এশ্িে পাহাড়�র 
মােুড়রর বহুশ্িড়ের স্ড়নের সূচো করড়লে িাশ্জ্ষশ্লং শ্হল ইউশ্েভাশ্স্ষশ্ির শ্ভশ্ত্তপ্রস্তর থিাপে করার মাধ্যড়ম। 
স্াধীেতার পর স্্ড়ক এই প্র্ম িাশ্জ্ষশ্লং স্জলার মংপুড়ত রাজ্য সরকাড়রর উড়ি্যাড়গ ও সহা�তা� শ্বশ্বশ্বি্যাল� 
গড়� উঠড়ছ। এখাড়ে ট্াড়ভল ও িুশ্রজ্ ম ম্যাড়েজড়মন্ট, শ্ি-ম্যাড়েজড়মন্ট, হশ্ি্ষকালচার, শ্হমাল�াে টোশ্িজ, 
ত্্যপ্র�ুশ্ক্ত, শ্মশ্ি�া-সহ শ্বজ্ঞাে ও কলা শ্বভাড়গর অে্যাে্য সাধারর শ্বর�গুশ্লর পঠে পাঠে হড়ব। মুখ্যমন্তী এশ্িে 
তাঁর ভারড়র বড়লে স্�, এবাড়রর এশ্ি�াে স্গমড়স আমাড়ির রাড়জ্যর স্মড়�, আমাড়ির গব্ষ স্নো বম্ষর স্হপ্া্লড়ে 
স্সাো শ্জড়তড়ছ। স্নোড়ক শ্তশ্ে অকুণ্ঠ শুড়ভচ্ছা জাোে। এশ্িড়ের অেুষ্াে মঞ্চ স্্ড়ক এলাকাবাসীড়ির হাড়ত 

মুখ্যমন্তীর স্জলা সফর 
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শ্বশ্ভন্ন পশ্রড়রবা তুড়ল স্িে মুখ্যমন্তী। পাহাড়�র ছাত্র-ছাত্রীড়ির জে্য েতুে প্রকপে চালু হল এশ্িে। তাড়ির জে্য 
সু্ল ব্যাগ, স্রেড়কাি তুড়ল স্িও�া হ�। শ্তশ্ে এশ্িে বড়লে স্�, িাশ্জ্ষশ্লং ও কাশ্লম্ং স্জলার ত্া পাহাড়�র 
মােুড়রর সাশ্ব্ষক উন্ন�ড়ের লড়ষে্য বদ্ পশ্রকর।

উত্তরবঙ্গ সফরড়িড়র কলকাতা� শ্ফড়রই মুখ্যমন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা� স্সাজা চড়ল �াে মাড়ঝরহাি শ্রিড়জর 
িুর্ষিোগ্স্ত অঞ্চড়ল। উদ্ার কা�্ষ এবং িুর্ষিোথিল পশ্রিি্ষে কড়রে। তারপর এসএসড়কএম হাসপাতাড়ল 
আহতড়ির স্িখড়ত �াে, শ্চশ্কৎসার শ্বরড়� স্খাঁজ স্েে।

০৩/১০/২০১৮

মুখ্যমন্তীর উড়ি্যাড়গ উত্তরবড়ঙ্গর গজলড়িাবা� বতশ্র হড়চ্ছ এক শ্বশ্বমাড়ের প�্ষিে স্কন্দ্র। ২১০ একর জশ্ম শ্েড়� 
গড়� উঠড়ব এই বহুমুখী প�্ষিে হাব, োম ‘স্ভাড়রর আড়লা’। উত্তরবঙ্গ সফড়র মুখ্যমন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা� এশ্িে এই 
প্রকপেশ্ির উদ্ ড়বাধে কড়রে। শ্হমালড়�র পািড়িড়ি এই জল-জঙ্গল-পাহা�ম� পশ্রড়বি সাশ্ব্ষকভাড়বই প�্ষিকড়ির কাড়ছ 
শ্বশ্বমাড়ের গন্তব্য হড়� ওঠার জে্য আিি্ষ। উদ্ ড়বাধেী অেুষ্াে মঞ্চ স্্ড়ক শ্তশ্ে সকলড়ক ‘স্ভাড়রর আড়লা’� ভ্রমড়রর জড়ে্য  
আহ্াে জাোে।

০৪/১০/২০১৮

মুখ্যমন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা� তাঁর উত্তরবঙ্গ সফড়রর শ্বেতী� শ্িড়� শ্িশ্লগুশ্�ড়ত শ্হশ্্ভারী মােুড়রর বোরা 
আড়�াশ্জত এক অেুষ্াড়ে উপশ্থিত শ্ছড়লে। স্সই অেুষ্াে মঞ্চ স্্ড়ক মুখ্যমন্তী স্পড়ট্াপড়র্যর মূল্যবৃশ্দ্র শ্বরুড়দ্ 
প্রশ্তবাি জাোে। এরপর শ্তশ্ে শ্িশ্লগুশ্� জাে্ষাশ্লটে ক্াব আড়�াশ্জত একশ্ি অেুষ্াড়ে উপশ্থিত শ্ছড়লে।

২৯/১০/২০১৮

স্ফর উত্তরবড়ঙ্গ স্জলা সফড়র স্গড়লে মুখ্যন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা�। এশ্িে স্কাচশ্বহার স্জলা িপ্তড়রর সামড়ে 
েবশ্েশ্ম্ষত অশ্িড়িাশ্র�াম ‘উৎসব’-এর উি  ্ড়বাধে কড়রে শ্তশ্ে। এই অশ্িড়িাশ্র�াড়মর উদ্ ড়বাধড়ের পািাপাশ্ি 
এখাড়ে শ্তশ্ে স্কাচশ্বহার স্জলার আশ্ধকাশ্রকড়ির প্রিাসশ্েক ববঠক কড়রে। এই ববঠড়ক স্জলার উন্ন�ড়ের  
গশ্ত-প্রকৃশ্ত খশ্তড়� স্িড়খ মুখ্যমন্তী স্জলা প্রিাসেড়ক উন্ন�ে কম্ষসূশ্চড়ত আরও গশ্ত আোর শ্েড়ি্ষি স্িে।

৩০/১০/২০১৮ 

উত্তরবঙ্গ সফড়রর শ্বেতী� শ্িড়ে স্কাচশ্বহাড়রর রাসড়মলা মাঠ প্রাঙ্গড়র সরকাশ্র পশ্রড়রবা প্রিাে অেুষ্াড়ে 
উপশ্থিত শ্ছড়লে মুখ্যমন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা�। এই স্জলা� একগুচ্ছ েতুে প্রকপে শুরু করা হড়�ড়ছ �ার মাধ্যড়ম 
স্জলার স্াথি্য, শ্বিু্যৎ, পশ্রকাঠাড়মা, স্�াগাড়�াগ, িষেতা উন্ন�ে, কম্ষ সংথিাে স্ষেড়ত্র উন্নশ্ত হড়ব। এর মাধ্যড়ম 
স্জলার সাশ্ব্ষক উন্ন�ে হড়ব বড়ল জাোে মুখ্যমন্তী। এই উপলড়ষে একগুচ্ছ সরকাশ্র পশ্রড়রবাও প্রিাে করা হ�।

৩১/১০/২০১৮

উত্তরবঙ্গ সফরকালীে, জলপাইগুশ্� স্জলার শ্ি�াবে মাড়ঠ একশ্ি সরকাশ্র পশ্রড়রবা প্রিাে অেুষ্াড়ে উপশ্থিত শ্ছড়লে 
মুখ্যমন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা�। এই অেুষ্াে স্্ড়ক আশ্লপুরিু�ার ও জলপাইগুশ্� স্জলার মােুরড়ক পশ্রড়রবা প্রিাে করা 
হ�। অেুষ্াড়ে শ্বশ্ভন্ন স্ষেড়ত্রর বহু সংখ্যক সরকাশ্র প্রকড়পের উদ্ ড়বাধে ও শ্িলাে্যাস কড়রে মুখ্যমন্তী। মুখ্যমন্তী এশ্িে  
জাোে স্�, ধারাবাশ্হকভাড়ব উত্তরবড়ঙ্গর উন্ন�ে প্রকড়পের কাজ চলড়ছ। উন্ন�ড়ের এই ধারাড়কই আগামী শ্িড়ে  
আরও এশ্গড়� শ্েড়� স্�ড়ত অঙ্গীকারবদ্ রাজ্য সরকার। এই অেুষ্াড়ের পর জলপাইগুশ্� ও আশ্লপুরিু�ার 
স্জলার আশ্ধকাশ্রকড়ির সড়ঙ্গ শ্বশ্ভন্ন প্রকড়পের অগ্গশ্তর খশ্ত�াে শ্েড়ত একশ্ি প্রিাসশ্েক ববঠক কড়রে  
মুখ্যমন্তী। সম�মত সাধারর মােুড়রর কাড়ছ পশ্রড়রবা স্পঁছড়চ্ছ শ্কো তা শ্েড়�ও আড়লাচো হ�।

১৫/১১/২০১৮

সারা ভারত মতু�া মহাসংড়রর আমন্তড়র মুখ্যমন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা� এশ্িে উত্তর ২৪-পরগোর ঠাকুরেগড়র 
মতু�া সম্প্রিাড়�র স্েত্রী বড়�ামা বীরাপাশ্র স্িবীর সড়ঙ্গ স্িখা কড়রে। এশ্িে তাঁরই িতবাশ্র্ষকীর অেুষ্াড়ে 
অংিগ্হর কড়রে মুখ্যমন্তী। শ্তশ্ে জাোে স্� গত িুই িিড়কর স্বশ্ি সম� ধড়র শ্তশ্ে শ্ে�শ্মত বড়�ামার বাশ্� 
আসড়ছে। মতু�া সম্প্রিাড়�র সড়ঙ্গ তাঁর সম্ক্ষ িীর্ষশ্িড়ের ও আন্তশ্রক। এশ্িে বড়�ামা বীরাপাশ্র স্িবীড়ক 
রাড়জ্যর সড়ব্ষাচ্চ োগশ্রক সম্াে ‘বঙ্গশ্বভূরর’-এ ভূশ্রত কড়রে মুখ্যমন্তী। ঠাকুরেগড়র এশ্িে শ্তশ্ে স্রাররা কড়রে 
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স্� ঠাকুর হশ্রচাঁি-গুরুচাঁি-এর োড়ম েতুে শ্বশ্বশ্বি্যাল� থিাপে করড়ব রাজ্য সরকার। শ্তশ্ে আরও জাোে স্� 
মতু�া সম্প্রিাড়�র উন্ন�ড়ের জে্য রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ মতু�া উন্ন�ে পর্ষি োড়ম একশ্ি েতুে পর্ষি গঠে 
করার শ্সদ্ান্ত শ্েড়�ড়ছ।

২৬/১১/২০১৮

সংশ্বধাে শ্িবস উপলড়ষে এশ্িে স্িিবাসীর কাড়ছ, ভারতী� সংশ্বধাে অেু�া�ী �ুক্তরাষ্টী� কাঠাড়মার প্রশ্ত 
শ্রদ্ািীল হও�ার আড়বিে জাোে মুখ্যমন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা�।

জঙ্গলমহড়ল আবার মুখ্যমন্তী। এশ্িে ঝা�গ্াড়মর জামবশ্েড়ত এক সরকাশ্র অেুষ্াড়ে উপশ্থিত শ্ছড়লে শ্তশ্ে। 
এশ্িে স্বি কড়�কশ্ি প্রকড়পের সূচোর পািাপাশ্ি সাধারর মােুড়রর জে্য পশ্রড়রবা প্রিাে কড়রে মুখ্যমন্তী 
মমতা বড়্্যাপাধ্যা�। এরপর রাড়জ্যর িীর্ষ আশ্ধকাশ্রকড়ির উপশ্থিশ্তড়ত ঝা�গ্াম স্জলার প্রিাসক ও অে্যাে্য 
আশ্ধকাশ্রকড়ির সড়ঙ্গ প্রিাসশ্েক ববঠক কড়রে, স্জলার উন্ন�ে কম্ষসূশ্চর প্রশ্তশ্ি শ্িক খশ্তড়� স্িখড়ত।

২৭/১১/২০১৮

জঙ্গলমহল সফড়র শ্বেতী� শ্িড়ে পুরুশ্ল�া স্জলা আশ্ধকাশ্রকড়ির সড়ঙ্গ প্রিাসশ্েক প�্ষাড়লাচো 
ববঠক কড়রে মুখ্যমন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা�। রাজ্য সশ্চবালড়�র সিস্যড়ির উপশ্থিশ্তড়ত এই ববঠড়ক শ্তশ্ে 
উন্ন�ে কাড়�্ষর খশ্ত�াে স্েও�ার পািাপাশ্ি সাধারর মােুড়রর কাড়ছ সম�মড়তা পশ্রড়রবা স্পঁছড়চ্ছ শ্কো,  
স্স শ্বর�শ্িও খশ্তড়� স্িড়খে। এরপর, শ্িমুশ্ল�া ব্যািাশ্র গ্াউড়ডে শ্হশ্্ভারী সড়ম্লড়ে উপশ্থিত মােুড়রর সড়ঙ্গ 
ক্া বড়লে মুখ্যমন্তী।

২৮/১১/২০১৮

জঙ্গলমহল সফড়রর তৃতী� শ্িড়ে বাঁকু�া স্জলার িালড়তা�া� এক সরকাশ্র পশ্রড়রবা প্রিাে অেুষ্াে-
মঞ্চ স্্ড়ক বাঁকু�া ও পুরুশ্ল�া স্জলার একগুচ্ছ প্রকড়পের সূচো কড়রে মুখ্যমন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা�।  
সরকাশ্র পশ্রড়রবা প্রিাড়ে উপকৃত হে সহস্াশ্ধক উপড়ভাক্তা। এরপর, বাঁকু�া স্জলা আশ্ধকাশ্রকড়ির সড়ঙ্গ 
প্রিাসশ্েক প�্ষাড়লাচো ববঠড়ক উন্ন�ড়ের কাজ ও শ্েধ্ষাশ্রত সমড়�র মড়ধ্য সাধারর মােুড়রর কাড়ছ সরকাশ্র 
পশ্রড়রবা স্পঁড়ছ স্িও�ার কাড়জর খশ্ত�াে স্েে শ্তশ্ে। সরকাশ্র আশ্ধকাশ্রকড়ির সকড়লই উপশ্থিত শ্ছড়লে 
এশ্িড়ের ববঠড়ক।

২৯/১১/২০১৮

জঙ্গলমহড়লর পর েতুে প্রকড়পের পসরা শ্েড়� মুখ্যমন্তী এবার পশ্চিম বধ্ষমাে স্জলা�। েবগশ্ঠত এই স্জলার 
শ্রীপুড়র এক সরকাশ্র পশ্রড়রবা প্রিাে অেুষ্াড়ে একগুচ্ছ প্রকড়পের সূচো করার পািাপাশ্ি িতাশ্ধক মােুরড়ক 
সরকাশ্র পশ্রড়রবা প্রিাে কড়রে শ্তশ্ে। এরপর িুগ্ষাপুড়র স্জলা ও রাজ্য আশ্ধকাশ্রকড়ির উপশ্থিশ্তড়ত পশ্চিম ও 
পূব্ষ বধ্ষমাে স্জলার জে্য প্রিাসশ্েক প�্ষাড়লাচো ববঠক কড়রে মুখ্যমন্তী।

৩০/১১/২০১৮

স্জলা সফড়রর পঞ্চম শ্িড়ে পূব্ষ বধ্ষমাে স্জলার কালো� এক সরকাশ্র অেুষ্াড়ে উপশ্থিত শ্ছড়লে মুখ্যমন্তী 
মমতা বড়্্যাপাধ্যা�। পশ্রকাঠাড়মা, স্�াগাড়�াগ, কম্ষসংথিাে, খাি্যিস্য সংরষের-সহ স্জলার সাশ্ব্ষক উন্ন�ড়ের 
লড়ষে্য একগুচ্ছ প্রকড়পের উড়বোধে ও শ্িলাে্যাস কড়রে শ্তশ্ে। এছা�া সাধারর মােুড়রর সুশ্বধাড়্্ষ সরকাশ্র 
পশ্রড়রবা প্রিাে কড়রে মুখ্যমন্তী।

০৩/১২/২০১৮

পশ্চিম স্মশ্িেীপুড়রর স্কশ্ি�াশ্�ড়ত এশ্িে রাজ্য সরকাড়রর পশ্রড়রবা প্রিাে অেুষ্াে-
মড়ঞ্চ উপশ্থিত শ্ছড়লে মুখ্যমন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা�। িশ্হি ষুেশ্িরাম বসুর জন্মবাশ্র্ষকীড়ত এশ্িে 
এই অেুষ্াে-মঞ্চ স্্ড়কই শ্রদ্ার্ষ্য শ্েড়বিে কড়রে শ্তশ্ে। একগুচ্ছ েতুে প্রকড়পের সূচো করার 
পািাপাশ্ি ১০ হাজাড়ররও স্বশ্ি মােুরড়ক সরকাশ্র পশ্রড়রবা প্রিাে কড়রে এশ্িে মুখ্যমন্তী।  
শ্তশ্ে বড়লে, রাজ্যবাসীর সাশ্ব্ষক উন্ন�ে সরকাড়রর অঙ্গীকার, তাই উন্ন�ড়ের স্াড়্্ষ সরকাড়রর সবরকম প্রড়চষ্টা 
অব্যাহত ্াকড়ব।
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০৪/১২/২০১৮

রাজ্য ও স্জলা আশ্ধকাশ্রকড়ির উপশ্থিশ্তড়ত মুখ্যমন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা� এশ্িে পশ্চিম স্মশ্িেীপুর স্জলা� 
প্রিাসশ্েক প�্ষাড়লাচো ববঠক কড়রে। ববঠড়কর উড়দেি্য শ্ছল, উন্ন�ড়ের কাজ খশ্তড়� স্িখা এবং সাধারর 
মােুড়রর কাড়ছ শ্েধ্ষাশ্রত সমড়� পশ্রড়রবা স্পঁছড়চ্ছ শ্কো স্স শ্বরড়� স্খাঁজখবর স্েও�া।

০৫/১২/২০১৮

পশ্চিম স্মশ্িেীপুড়রর পর একগুচ্ছ উন্ন�ে প্রকপে উপহার শ্েড়� মুখ্যমন্তী এবার পূব্ষ স্মশ্িেীপুড়র। এশ্িে 
বাজকুড়ল এক সরকাশ্র পশ্রড়রবা প্রিাে অেুষ্াে-মঞ্চ স্্ড়ক সাধারর মােুড়রর সুশ্বধাড়্্ষ সরকাশ্র পশ্রড়রবা 
প্রিাড়ের পািাপাশ্ি পশ্রকাঠাড়মা, পশ্রবহে, বে্যা শ্ে�ন্তর ও স্সচ, পােী� জল, স�ক স্�াগাড়�াগ, প�্ষিে, েগর 
স্সৌ্�্ষা�ে, কম্ষ সংথিাে ও শ্িষো-সহ শ্বশ্ভন্ন স্ষেড়ত্র বহু প্রকড়পের সূচো কড়রে মুখ্যমন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা�। 
১০ হাজাড়ররও স্বশ্ি সংখ্যক উপড়ভাক্তাড়ক এশ্িে সরকাশ্র পশ্রড়রবা প্রিাে করা হ�।

০৬/১২/২০১৮

িীরা� পূব্ষ স্মশ্িেীপুর স্জলার জে্য প্রিাসশ্েক প�্ষাড়লাচো ববঠক কড়রে মুখ্যমন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা�। 
ববঠড়কর উড়দেি্য শ্ছল, উন্ন�ড়ের কাজ খশ্তড়� স্িখা এবং সাধারর মােুড়রর কাড়ছ শ্েধ্ষাশ্রত সমড়� পশ্রড়রবা 
স্পঁছড়চ্ছ শ্কো স্স শ্বরড়� স্খাঁজখবর স্েও�া।

২৬/১২/২০১৮

গঙ্গাসাগর স্মলা উপলড়ষে এশ্িে িশ্ষের ২৪ পরগরা স্জলা� স্পঁছে মুখ্যমন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা�। এড়কর 
পর এক প্রিাসশ্েক ববঠক কড়রে। স্জলা প্রিাসেড়ক শ্েড়ি্ষি স্িে স্মলা� আিা পূর্যা্্ষীড়ির স্�ে স্কােও 
অসুশ্বধা ো হ�। এশ্িে শ্তশ্ে সু্রবে কাড়পর শ্বজ�ীড়ির সভামঞ্চ স্্ড়ক পুরসৃ্ত কড়রে।

০৩/০১/২০১৯

বাউল ও স্লাকসংসৃ্শ্ত উৎসড়বর উদ্ ড়বাধে বীরভূড়ম মুখ্যমন্তী। শ্তশ্ে বড়লে, কে্যাশ্রী প্রকড়পের সশ্ঠক 
লষে্যপূরর হড়�ড়ছ ও বাংলার স্মড়�ড়ির আশ্্্ষক স্াধীেতা স্িও�াই মূল উড়দেি্য। এর পািাপাশ্ি কে্যাশ্রীর আওতা� 
�াঁরা রড়�ড়ছে, তাঁরা রূপশ্রীর িাকাও স্পড়ত পাড়রে বড়ল জাশ্েড়�ড়ছে মুখ্যমন্তী। প�াড়িাোর জে্য স্লারশ্িড়পর 
ব্যবথিা করা হড়ব ও আশ্্্ষক সহা�তার মাধ্যড়ম স্মড়�ড়ির আরও উন্নততর মােুর শ্হড়সড়ব গড়� তুলড়ত হড়ব, 
মন্তব্য মুখ্যমন্তীর। শ্তশ্ে বড়লে, কৃশ্রশ্বমার মাত্র ২০% স্ি� স্কন্দ্র ও বাশ্ক ৮০% স্ি� রাজ্য সরকার। এবার 
স্্ড়ক িস্যশ্বমার পুড়রা িাকাই রাজ্য সরকার স্িড়ব। এছা�াও, সামাশ্জক সুরষো স্�াজো চালু করা হড়ব। চালু 
হড়ব কৃরকড়ির জে্য আরও কড়�কশ্ি প্রকপে, স্রাররা মুখ্যমন্তীর। এছা�াও, এশ্িড়ের সভা� বীরভূমড়ক শ্েম্ষল 
স্জলা স্রাররা কড়রড়ছে মুখ্যমন্তী। বাংলার শ্িপে শ্েড়�ও বক্তব্য রাড়খে মুখ্যমন্তী। বাংলা� প্রা� ২ লষে স্লাকপ্রসার 
শ্িপেী রড়�ড়ছে ও বাংলার শ্িপেীরা শ্বশ্বজুড়�ই সমািৃত। একই সড়ঙ্গ এশ্িে, স্খড়লা�া� স্কািা� প্রা� সাড়�  
৪ হাজার চাকশ্র স্িও�ার প্রশ্তশ্রুশ্ত শ্িড়�ড়ছে মুখ্যমন্তী।

১০/০১/২০১৯

েশ্ি�া স্জলার কৃষ্ণেগড়র কে্যাশ্রী শ্বশ্বশ্বি্যালড়�র শ্িলাে্যাস-সহ শ্বশ্ভন্ন প্রকড়পের উদ্ ড়বাধে এবং সরকাশ্র 
পশ্রড়রবা প্রিাে কড়রে মুখ্যমন্তী। শ্তশ্ে বড়লে, কে্যাশ্রী আজ শ্বশ্বশ্রী। ‘কে্যাশ্রী’ োড়ম আমাড়ির রাড়জ্য কে্যাশ্রীর 
স্মড়�ড়ির প�ার জে্য একশ্ি শ্বশ্বশ্বি্যাল� স্িও�া হল। এখাড়ে প�ড়ত স্গড়ল স্কাড়ো িাকা লাগড়ব ো। কারর, 
এখে সব সরকাশ্র সু্ল-কড়লড়জর ছাত্রীরাই কে্যাশ্রী। কে্যাশ্রীর স্মড়�রা আমাড়ির গব্ষ। মতু�া সম্প্রিাড়�র 
অড়েক শ্িড়ের িাশ্ব স্মড়ে আগামী কাল বারাসাত স্্ড়ক হশ্রচাঁি-গুরুচাঁি শ্বশ্বশ্বি্যাল�-এর শ্িলাে্যাস করা হড়ব। 
গাইরািা� স্� শ্বশ্বশ্বি্যাল� হড়ব, তার একিা ক্যাম্াস কৃষ্ণেগড়রও করা হড়ব। 

এই স্জলা� ৩০ স্কাশ্ি িাকা ব্যড়� একশ্ি আইশ্ি পাক্ষ উদ্ ড়বাধে করা হল। এড়ত প্রচুর কম্ষসংথিাে হড়ব। 
কল্যারীড়ত শ্লিপকাি্ষ আসড়ছ, স্সখাড়ে আরও ১০ হাজার স্ছড়লড়মড়� সরাসশ্র চাকশ্র পাড়ব এবং পড়রাষেভাড়ব 
আড়রা অড়েড়কর কম্ষসংথিাে হড়ব। েববেীপ স্হশ্রড়িজ িাউে এবং মা�াপুর স্হশ্রড়িজ িাউে বতশ্র হড়ব। েতুে 
শ্সশ্িও বতশ্র হড়ব। ১১০০ স্কাশ্ি িাকা খরড়চ কালো স্্ড়ক িাশ্ন্তপুর প�্ষন্ত একিা শ্রিজ বতশ্র করা হড়চ্ছ। কড়�ক 
হাজার স্কাশ্ি িাকা খরড়চ েশ্ি�া স্জলা সংড়�াগকারী অড়েক চার স্লড়ের রাস্তা বতশ্র করা হড়চ্ছ। েশ্ি�া স্জলা� 



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 72

মসশ্লে তী্্ষ, তাঁত তী্্ষ, ৪শ্ি কড়লজ, ৪শ্ি পশ্লড়িকশ্েক কড়লজ, ১০শ্ি আইশ্িআই কড়লজ বতশ্র হড়�ড়ছ।  
এই স্জলার গড়বরকড়ির আমরা সাহা�্য কশ্র। এই স্জলা� ১০০ িতাংি শ্করাে স্রেশ্িি কাি্ষ স্িও�া হড়�ড়ছ।

মুখ্যমন্তী বড়লে, কল্যারীড়ত এইম্ স বতশ্র হড়চ্ছ। কল্যারীড়ত আইআইআইশ্ি বতশ্র হড়�ড়ছ। প্রচুর শ্িপে বতশ্র 
হড়চ্ছ। সব শ্কছু আমরা কড়র শ্িড়�শ্ছ। আগামীশ্িে আরও কড়র স্িব। েশ্ি�া স্জলা বচতে্যড়িড়বর স্জলা, িাশ্ন্তর 
স্জলা, েববেীপধাম িাশ্ন্তর ধাম। কৃষ্ণেগড়রর মাশ্ি কী সু্র ! স্পা�ামাশ্ির কত কাজ হ�, মাশ্ির কাজ হ�।  
�ার জে্য এখাড়ে মৃশ্ত্তকাও বতশ্র কড়র শ্িড়�শ্ছ। এখােকার তাঁত, এখােকার মসশ্লে, এখােকার শ্লড়েে, 
এখােকার তাশঁ্তরা, এখােকার তাঁতশ্িপেীরা, এখােকার স্লাকশ্িপেীরা, এখােকার চার—সবশ্কছুই শ্বখ্যাত। 
এমেশ্ক েশ্ি�ার স্� শ্মশ্ষ্ট—সরভাজা পাও�া �া�, স্সই সরতী্্ষও আমরা বতশ্র করশ্ছ। স্�মে িশ্ক্তগড়�র 
ল্যাংচাতী্্ষ হড়�ড়ছ, এখাড়েও সরতী্্ষ আমরা বতশ্র করশ্ছ।
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শুরু হল ২০১৯-এর �াত্রা উৎসব। এবার ২৩-এ পা শ্িল এই উৎসব। বারাসাড়তর কাছাশ্র ম�িাড়ের অথিা�ী 
মঞ্চ স্্ড়ক প্রিীপ জ্াশ্লড়� ও রণ্া বাশ্জড়� উৎসড়বর সূচো কড়রে মুখ্যমন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা�। উদ্ ড়বাধড়ের 
পর, িু-শ্িে ধড়র এখােকার অথিা�ী মড়ঞ্চই মঞ্চথি হড়চ্ছ �াত্রা। এর পর কলকাতার বাগবাজার �াত্রামড়ঞ্চ এক 
মাস ধড়র চলড়ছ এই উৎসব। মুখ্যমন্তী বড়লে, প্রশ্ত বছর আমরা বারাসাড়ত �াত্রা উৎসব কশ্র। আশ্ম চাই �াত্রার 
সড়ঙ্গ �ুক্ত ব্যশ্ক্তরা সসম্াড়ে �াড়ত বাঁচড়ত পাড়রে। প্রা� ৬০০ জে িুথি �াত্রাড়গাশ্ষ্ড়ক োোভাড়ব সাহা�্য করা 
হ�। এখে এককালীে ৯ হাজার িাকা কড়র ভাতা স্িও�া হ�। এিাড়ক বাশ্�ড়� ১৫ হাজার কড়র স্িও�া হল।
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িূরত্ব প্রা� সাত শ্কড়লাশ্মিার। বজবজ ট্াঙ্ক স্রাি ধড়র স্গড়ল গাশ্�ড়ত রণ্াখাড়েক। স্সই রাস্তা বরাবরই 
বতশ্র হড়�ড়ছ রাড়জ্যর িীর্ষতম উ�ালপুল। তারাতলার শ্জশ্জিরাবাজার স্্ড়ক বািা স্মাড়� স্পঁছড়ো �াড়ব শ্মশ্েি 
িড়িড়কই। স্সই সম্প্রীশ্ত উ�ালপুড়লর উদ্ ড়বাধে করড়লে মুখ্যমন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা�। উপকৃত হড়বে 
গঙ্গাসাগরগামী মােুরও। এতশ্িে সাড়� চার শ্কড়লাশ্মিাড়রর ‘মা’ উ�ালপুলশ্িই শ্ছল রাড়জ্যর িীর্ষতম।

এখে উ�ালপুল বতশ্র হড়� �াও�ার পর েীড়চর বজবজ ট্াঙ্ক স্রািশ্িও স্মরামত করড়ব স্কএমশ্িএ। তার 
সুফল পাড়বে এলাকার মােুর। তারাতলা ইডোশ্্রি�াল এড়টেি, বজবজ শ্সইএসশ্সর তাপশ্বিু্যৎ স্কন্দ্র, রাষ্টা�ত্ত 
স্পড়ট্াশ্ল�াম সংথিার শ্িড়পারও সুশ্বধা হড়ব। বিড়ল �াড়ব এলাকার ছশ্বিাই। কামালগাশ্জ স্্ড়ক স্গাশ্ব্পুর 
প�্ষন্ত ইএম বাইপাড়সর সম্প্রসারড়র আমূল বিড়লড়ছ কামালগাশ্জ, েড়রন্দ্রপুর, রাজপুর, বারুইপুড়রর মড়তা 
এলাকা। িু-ধাড়র গড়� উড়ঠড়ছ অসংখ্য বড়�া আবাসে। সম্প্রীশ্ত উ�ালপুল চালু হড়ল বজবজ, বািা, মড়হিতলা, 
পূজাশ্লর মড়তা পুর-িহর বিড়ল �াড়ব। এই সব পুর-এলাকার অন্তত ১০ লাখ মােুর সরাসশ্র উপকৃত হড়বে। 
মুখ্যমন্তী স্রাররা কড়রে, িুই ও চার চাকার গাশ্�ড়ক স্িাল ি্যাক্স শ্িড়ত হড়ব ো। সবশ্জ বহেকারী ট্াকড়কও স্িাল 
ি্যাক্স শ্িড়ত হড়ব ো। শ্তশ্ে বড়লে, স্ামী শ্বড়বকাে্ শ্চরকাল সম্প্রীশ্তর ক্া বড়লড়ছে। তাঁর আিড়ি্ষ অেুপ্রাশ্রত 
হড়�ই এই স্সতুর োম সম্প্রীশ্ত রাখা হল।
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বাবুরাড়ি গঙ্গাসাগরগামী পুর্যা্্ষীড়ির সড়ঙ্গ শুড়ভচ্ছা শ্বশ্েম� করড়ত �াে মুখ্যমন্তী মমতা বড়্্যাপাধ্যা�। শ্তশ্ে 
বড়লে, আমাড়ির রাড়জ্যর পরম্রা হল আমরা ধম্ষ, বর্ষ, ভারা, িলমত-শ্েশ্ব্ষড়িড়র সকল রাজ্যবাসী শ্মড়লশ্মড়ি 
কাজ কশ্র।

উড়লেখ্য, এর আড়গ গঙ্গাসাগর স্মলা� স্�ড়ত কর শ্িড়ত হত। েতুে রাজ্য সরকার এড়স স্সই কর মকুব কড়র 
শ্িড়�ড়ছ।

মুখ্যমন্তীর মড়ত, ‘এর আড়গ �খে গঙ্গাসাগর স্গশ্ছলাম, স্িড়খশ্ছলাম, ওখােকার কী করুর অবথিা। কাড়রার 
্াকার জা�গাও শ্ছল ো, শ্বশ্রাড়মর জা�গা শ্ছল ো। আমাড়ির সরকার গত কড়�ক বছড়র ওখাড়ে শ্বপুল সংস্ার 
কড়রড়ছ। মশ্্র সংস্ার হড়�ড়ছ, অশ্তশ্্িালা বতশ্র করা হড়�ড়ছ। েতুে রাস্তা করা হড়�ড়ছ, রাি বাঁধাড়ো হড়�ড়ছ, 
েতুে �ুব আবাস বতশ্র হড়�ড়ছ, কড়িজ বতশ্র হড়�ড়ছ। গঙ্গাসাগর-বকখাশ্ল উন্ন�ে পর্ষি গঠে করা হড়�ড়ছ। 
এখে গঙ্গাসাগড়র আসড়ত মােুড়রর অসুশ্বড়ধ হ� ো। রাজ্য সরকার স্মলা� আগতড়ির শ্েরাপত্তা এবং স্াচ্ছড়্্যর 
ওপর েজর রাড়খ।’
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কলকাতা আন্তর্াশ্তক 
চলশ্চিত্র উৎসব

২০১৮-র কলকাতা আন্তরা্শ্তক 
চলশ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে প্রকাশ্িত 
হল একগুচ্ছ শ্িবন্ধ। শ্লক্েক্েি 
রাতুল দত্ত। েশ্ব তুক্লক্েি অক্িাক 
মরুমদার এবং সঞ্জয় সমাদ্ার ও 
সসৌরভ দত্ত।
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চলশ্চিত্র উৎসববর 
বর্ণময় উদ্ববাধন
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আগামী বছর কলকাতা আর্্ণজাশ্তক চলশ্চিত্র উৎসববর ২৫ বছর পুশ্ত্ণ৷
উদ ্ববাধনী অনুষ্ান হবব সল্টবলবকর শ্বববকানন্দ যুবভারতী স্টেশ্িয়াবম৷

১ লক্ষ মানুবের আসন গ্রহবরর ব্যবস্া থাকবব৷ অশ্মতাভশ্জবক 
অনুবরাধ করব আগামী বছর আপনার নতুন শ্কছু ভাবনা 

আমাবদর জানান৷
 —মুখ্যমন্তী

‘ ‘
উৎসববর রঙ ততক্ষবর ছঁুবয় স্েবলবছ স্টেশ্িয়াবমর 

স্কারায় স্কারায় হাশ্জর প্রশ্তশ্ি মানুেবক। বাইবরও 
তখন শবয় শবয় অবপক্ষমার জনতা। লক্ষ্য, রাবজ্যর 
মুখ্যমন্তী মমতা ববন্দ্যাপাধ্যায়বক এক ঝলক চাকু্ষে 
করা। আর ২৪তম কলকাতা চলশ্চিত্র উৎসব 
উপলবক্ষ মুখ্যমন্তী স্য চাঁবদর হাি বশ্সবয় স্েবলবছন 
এই শহবর, স্সই তারকাবদর মবধ্য কাউবক যশ্দ 
একবার স্দখবত পাওয়া যায়।
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আর্জ্ণাশ্তক চলশ্চিত্র উৎসব বাংলায় সােবল্যর এক স্গৌরবগাথা ততশ্র কবরবছ প্রাক্ -রজতজয়র্ী ববে্ণ, 
উদ  ্ববাধনী অনুষ্াবন মুখ্যমন্তীর স্�ােরা—আগামী বছর এই উৎসববর উদ্ স্বাধন হবব শ্বববকানন্দ যুবভারতী 
ক্ীডাঙ্গবন। উপশ্স্ত থাকববন প্রায় ১ লক্ষ মানুে।

নন্দবনর স্ছাি অশ্িবিাশ্রয়াম স্থবক সাত বছর আবগ মুখ্যমন্তী মমতা ববন্দ্যাপাধ্যায় স্যশ্দন এই উদ্ স্বাধন 
অনুষ্ান সশ্রবয় আনবলন স্নতাশ্জ ইনবিার স্টেশ্িয়াবম, স্সশ্দনই বাংলা তথা ভারবতর চলশ্চিত্রবপ্রমীরাই শুধু 
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নন, আর্জ্ণাশ্তক চলশ্চিবত্রর কাণ্াশ্ররাও বুবঝ শ্গবয়শ্ছবলন—সংস্কৃ শ্ত সীমাবদ্ধ থাকবব না মুশ্টিবময় শ্কছু মানুবের 
জন্য। সংস্কৃ শ্তর শ্বশ্ায়ন �বি শ্গবয়বছ। তাই সকবলর জন্য সুবযাগ ছশ্ডবয় শ্দবত হবব।

মুব�াবন্দী শ্বশ্ায়বনর যুবগও উৎসববর স্কানও শ্বকল্প স্নই। স্খালা হাওয়ায় শ্বশ্ সংস্কৃ শ্তর গভীর জবল 
অবগাহন স্যন এই আর্জ্ণাশ্তক চলশ্চিত্র উৎসববক মাহাত্্যপূর্ণ কবর স্তাবল।

শতবে্ণ অশ্তক্ার্ বাংলা চলশ্চিত্র এই উৎসববর একশ্ি উজ্জ্বল শ্বেয় হবয় ওব�। শ্বশ্-চলশ্চিত্র বাংলা 
চলশ্চিবত্রর অবদান আবার স্মরবর আবস। স্মকৃশ্তবত, শ্রদ্ধায় বাংলার মানুবের কাবছ এই একবশাশ্ি বছর আলাদা 
ময্ণাদা দাশ্ব কবর।
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বাংলার চলশ্চিবত্রর সবঙ্গ যুক্ত প্রশ্তশ্ি মানুবের জন্যই শ্নববশ্দত হয় শ্রদ্ধা। এই শ্শবল্পর সংশ্লিটি সকবলর 
জন্যই বাংলার চলশ্চিত্র ধারা আজও অপ্রশ্তহত।

হাশ্জর স্গািা িশ্লউি। আর্জ্ণাশ্তক চলশ্চিত্র জগবতর স্বশ কবয়কজনও আমশ্ন্তত।
পবরর বছর উৎসববক অন্যমাত্রা স্দওয়ার শ্চর্াভাবনা এখনই শুরু কবর শ্দবয়বছন মুখ্যমন্তী। তাঁর আশা, 

কলকাতা চলশ্চিত্র উৎসব কান শ্েল্ম স্েশ্টেভ্যাবলর পয্ণাবয় উন্ীত হবব। এই প্রসবঙ্গ অশ্মতাভ এবং শাহরুখ-এর 
কাবছ পরামশ্ণ ও গাইিলাইন চান শ্তশ্ন।

উৎসববর রজত জয়র্ী ববে্ণ অশ্মতাভ বচিনবক শ্ববশে পরামশ্ণদাতা শ্হসাবব থাকার অনুবরাধ এখনই 
জাশ্নবয় রাখবলন মমতা ববন্দ্যাপাধ্যায়।

বাংলা চলশ্চিবত্রর শতবে্ণ উদ্ যাপবনর ববে্ণ অশ্মতাভ মুখ্যমন্তীর ভূয়সী প্রশংসা করবলন, পুবরাবনা বাংলা 
ছশ্বর শ্িশ্জিাইবজশন ও সংরক্ষবরর উবদ্যাবগ সাডা স্দওয়ার জন্য।

এশ্দবনর উদ ্ববাধনীর মঞ্চ স্থবকই আগামীর উৎসববর দামামা বাশ্জবয় শ্দবলন মুখ্যমন্তী। হাজার হাজার 
দশ্ণবকর সামবন মুখ্যমন্তীর দকৃপ্ত স্�ােরা ‘বাংলাই পাবর হশ্লউি-স্ক হার মানাবত।’
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পর্দার আডদালে যদাঁরদা...

যয য�দানও শ্িলনমদার িদামলন থদাল�ন অশ্িলনতদা-অশ্িলনত্রীরদা। আর যপছলন থদাল�ন �েদা�ুশেরীরদা যদাঁরদা ততশ্র 
�লরন, তদাঁরদা। পর্দার আডদালে যদাঁরদা থদাল�ন, তদাঁলরর �থদা িদাবলতই হলব। তদাঁলরর পশ্রশ্রলমর ফিে হে প্রশ্তশ্ি 
চেশ্চিত্। উৎিব িদাষলে, ২০১৮ িদালের ১০ নলিম্বলরর িন্ধ্দায়, �ধ্দালমরদার যপছলন থদা�দা �ুশরীেবলরর �থদাই 
তুলে ধরলেন শ্বগ-শ্ব, অশ্মতদাি বচিন।

�ে�দাতদা আন্তর্দাশ্ত� চেশ্চিত্ উৎিবল� িবলচলয় ‘যপ্রশ্টিশ্রয়দাি’ বলে উললেখ �লর অশ্মতদাি এশ্রন বলেন, 
�ে�দাতদা আনলদের শহর। আশ্ম এই শহলরর রদামদাই। তদাই �ে�দাতদা িবিময়ই আমদার �দালছ যপেশদাে। 
আমদার প্রথম চদা�শ্র �ে�দাতদায়। তদাই যখনই বদাংেদায় আশ্ি, রশ্ব-�শ্বর এ�িদা েদাইন মলন পলড যদায়—আমদার 
যিদানদার বদাংেদা, আশ্ম যতদামদায় িদােবদাশ্ি। বদাংেদা শ্িলনমদার ১০০ বছর উদ্ যদাপন হলছে। শ্�ন্তু আর আমরদা  
এমন শ্�ছু মদানুলষর �থদা শুনব, যদাঁরদা িব্রদা �ধ্দালমরদার শ্পছলন থদাল�ন। তদাঁলরর ছদাডদা িশ্তধ্ই য�দানও িৃশ্টি হলত 
পদালর নদা।

এ�শ্ি শ্িলনমদার িদামলন যযমন থদাল� অশ্িনয়, যনপলথধ্ থদাল� ‘শ্রিলয়শ্িি মদাইন্ড-িদাউন্ড আশ্ি্টি-�শ্টিউম 
শ্িরদাইনদার-যি�শ্নশ্শয়দান প্রমুখ।’ প্রলতধ্ল�র পশ্রশ্রম েুশ্�লয় থদাল� ছশ্ব ততশ্রর যপছলন। শুশ্িং এর িমলয়, 
আমরদা িবদাই িবদার ওপর শ্নি্র �শ্র। শি যরশ্ি রলয়লছ—পশ্রচদাে� ততশ্র—�ধ্দালমরদা যরশ্ি—রুশ্নয়র আশ্ি্টি 
বলি থদাল� এ�িদা �দার �রদার রনধ্—শুরু হয় শ্িলনমদার শুশ্িং। অলন� পশ্রচদাে� যথল� শ্িলনমদালিদাগ্দাফদার 
�দার �লর চলেন যনপলথধ্। মদানুষ তদাঁলরর অলন�ল�ই যচলনন নদা, শুধু তদাঁলরর �দার যরখদা যদায়।
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যযমন শ্বমে রদায়। শ্িলনমদা শুরু �রদার আলগ 
শ্তশ্ন িহ�দাররী �ধ্দালমরদামধ্দালনর �দার �রলতন। 
শ্িলনমদা ততশ্র �রদার আলগ �ধ্দালমরদায় �দার �লরলছন 
ঋশ্ষল�শ মুলখদাপদাধধ্দায়ও। গুরু রলতের মলতদা মদানুষ 
শ্েিদার ব্দারদাি্-এর �ে�দাতদার �দারখদানদায় যিশ্েলফদান 
অপদালরিলরর �দার �রলতন। শ্িলনমদার এশ্িশ্িং-
এর �দার �রলতন রদার�ুমদার শ্হরদাশ্ন। ফদারহদা খদান 
য�দাশ্রওগ্দাফদালরর �দার �রলতন। যশ যচদাপডদা ও 
িঞ্জয় েরীেদা বনশদাশ্ের মলতদা মদানুষরদাও চেশ্চিত্ 
পশ্রচদােনদা শুরু �রদার আলগ িম্পূে্ অনধ্ ধরলনর 
�দার �রলতন। পশ্রনরীশ্ত যচদাপডদা, যশ যচদাপডদাও 
যপ্রদািদা�শলনর মদাল�্শ্িং-এর িলঙ্গ যুক্ত শ্ছলেন। 
ঋশ্বি� যরদাশন, অশ্িনলয় আিদার আলগ বদাবদা রদাল�শ 
যরদাশলনর ততশ্র শ্িলনমদা য�দালয়েদা, �রন অর্ুন-
এর মলতদা শ্িলনমদায় িহ-পশ্রচদাে� শ্হলিলব যুক্ত 
শ্ছলেন। িুব্ত শ্মত্ শ্িলনমদায় আিদার আলগ শ্থির 
ছশ্ব তুেলতন। য�ল� মহদারন, আরশ্ি মদাথুলরর মলতদা 
শ্বশ্শটি যি�শ্নশ্শয়দানরদাও প্রথম ররীবলন অনধ্ ধরলনর 
�দার �লরলছন। �শ্টিউম শ্িরদাইনদার িদানু আথদাইয়দার 
নদাম �’রন রদাশ্ন? শ্তশ্ন অস্দার যপলয়শ্ছলেন শ্রচদাি্ 
অধ্দালিনবলরদার ‘গদাশ্ন্’ শ্িলনমদার রনধ্।

ছশ্ব : যিৌরি রতে
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শতবর্ষে বাংলার চলশ্চিত্র

স্বপ্ন দেরেশ্িরলন বাংলার 
মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যানারষে্রী। 
দেই স্বপ্ন দেন বাস্তরব রূপ 
দপল ২৪ তম কলকাতা 
আন্তরষোশ্তক চলশ্চিত্র উৎেরব। 
১১-১৭ নরেম্বর এই উৎেরবর 
হাত ধরর এশ্িরে চলল 
বাংলাে চলশ্চিরত্রর শতব্ষে 
উদ্ োপরনর শ্েনগুরলা। দে 
পশ্রো্ার দমাড়রক শুরু 
হরেশ্িল চলশ্চিরত্রর োত্রা, 
দেই প্ররচষ্ারক েম্ান 
রানারতই শুরু এই উৎেব।
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এতশ্েন ধরর বাংলা শ্েরনমারক 
োঁরা রন্ম শ্েরেরিন—এশ্িরে শ্নরে 
দিরিন—োঁরের শ্নরলে প্ররচষ্া 
এবাররর উৎেরব দেশ্েরে শ্েরে 
দিল, িশ্ব কথা বরল। চলশ্চিত্র 
শতব্ষে েবরন দেোরনা হল—
মুশ্তি, আশ্লবাবা, উেরের পরথ, 
কাবুশ্লওোলা, িঙ্গা, েপ্তপে্রী, উত্তর 
ফাল্গুন্রী, িণরেবতা, স্ত্রীর পত্র, দচাে, 
দকাশ্ন, পদ্ানে্রীর মাশ্ি এবং উশ্নরশ 
এশ্প্রল। একটা েমরের শ্নবষোক 
শ্চত্র প্রেুশ্তির দোলাচরল ক্রীোরব 
এশ্িরে আররকর বাংলা চলশ্চিরত্র 
উত্ত্রীণষে হল, তার একটা িশ্ব-দলো 
দেন ফুরট উঠল এবাররর চলশ্চিত্র 
উৎেরব। শ্চরকাল দথরক দিল 
শ্েরনমারপ্রম্রী মানুর্র হৃেরে। িশ্ব : েঞ্জে েমাদ্ার
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মুশ্তি
পশ্রচালক—প্রমরথশ   বডু়ো/১৯৩৭/১২৬ শ্মশ্নট/

োো-কারলা। 
প্রমরথশ েুরির এই িশ্বরত অশ্েনে করররিন 

কানন দেব্রী, দমনকা, পঙ্কর মশ্লিক এবং প্রমরথশ 
বডু়ো। শ্নররর কমষের্রীবরন ২১শ্ট িশ্বর মরধ্য ১৪শ্ট 
বাংলা ও ৭শ্ট শ্হশ্দি িশ্ব ততশ্র করররিন প্রমরথশ 
বডু়ো। ১৯৩৩ োরল শ্তশ্ন শ্নউ শ্থরেটারেষে দোি 
দেওোর পর দেবোে, ররত রেন্ত্রী, দশ্ উত্তর, 
চাঁরের কলঙ্ক ইত্যাশ্ে িশ্ব এরকর পর এক ততশ্র 
করর দিরিন।

আশ্লবাবা
পশ্রচালক—মধু বেু/১৯৩৭/১৬৩ শ্মশ্নট/োো-

কারলা।
শ্ষিররােপ্রোে শ্বে্যাশ্বরনারের এই কাশ্হশ্ন আেরল 

রঙ্গ নাটক। মূল চশ্ররত্র অশ্েনে করররিন মধু বেু, 
োধনা বেু, েুপ্রো মুোশ্রষে, ইশ্দিরা রাে প্রমুে। েবাক 
িশ্ব শ্হরেরব দেন্সর করর মুশ্তি দপরেশ্িল এই িশ্ব। 
‘বরদিমাতরম’ পশ্ত্রকাে দলো হে—‘এই িশ্বর েরঙ্গ 
অন্য দকানও োরত্রীে িশ্বর তুলনা চরল না।’

উেরের পরথ
পশ্রচালক—শ্বমল রাে/১৯৪৪/১২২ শ্মশ্নট/

োো-কারলা।

মূল চশ্ররত্র অশ্েনে কররশ্িরলন রাধারমণ 
েট্াচােষে, শ্বনতা রাে, দরো শ্মত্র, দেব্রী  
মুোশ্রষে প্রমুে। শ্বমল রারের এশ্ট প্রথম িশ্ব। 
এশ্টও শ্নউ শ্থরেটােষে-এর িশ্ব৷ এই শ্েরনমাে েুর 
শ্েরেশ্িরলন রাইচােঁ বড়াল।

কাবুশ্লওোলা
পশ্রচালক—তপন শ্েন্ হা/১৯৫৭/১০৮ শ্মশ্নট/

োো-কারলা।
মূল চশ্ররত্র অশ্েনে কররশ্িরলন িশ্ব শ্বশ্াে, 

শ্টঙু্ক ঠাকুর, রাধারমণ েট্াচােষে, মঞু্জ দে প্রমুে। 
কাবুশ্লওোলার চশ্ররত্র িশ্ব শ্বশ্াে এবং দিাট্ শ্মশ্নর 
আবোশ্র চশ্ররত্র শ্টঙু্ক ঠাকুর েকরলর মন রে করর 
দনে।
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িঙ্গা
পশ্রচালক—রাররন  তরফোর/১৯৬০/১৪৮ শ্মশ্নট/

োো-কারলা।
েমররশ বেুর দলো এই বইরত মূল চশ্ররত্র 

অশ্েনে কররশ্িরলন রুমা গুহ ঠাকুরতা, জ্ারনশ মুোশ্রষে, 
ে্রীতা মুোশ্রষে, েন্্যা রাে, তুলে্রী লাশ্হড়্রী প্রমুে। 

এই িশ্বরত ফুরট উরঠশ্িল এক মৎে্যর্রীব্রীর 
দরারনামচা। েংি্রীত পশ্রচালনাে েশ্লল দচৌধুর্রী। এই 
িশ্বর েম্ােনাে হৃশ্্রকশ মুোশ্রষে।

েপ্তপে্রী
পশ্রচালক—অরে কর/১৯৬১/১৭০ শ্মশ্নট/

োো-কারলা।
‘এই পথ েশ্ে না দশ্ হে’—িানশ্ট শুনরলই 

দচারের োমরন দেরে ওরঠ েপ্তপে্রীর উত্তম-েুশ্চত্রা 
রুশ্টর মুে েুশ্ট। মূল চশ্ররত্র অশ্েনে কররশ্িরলন 
েুশ্চত্রা দেন, উত্তম কুমার, িশ্ব শ্বশ্াে, িাো দেব্রী 
প্রমুে। িশ্বর প্ররোরক শ্িরলন উত্তম কুমার শ্নরর। 
অরে কররর আরও ২শ্ট িশ্ব ‘হারারনা েুর’ এবং 
‘োতপারঁক বাধা’-র মরতা এই শ্েরনমাশ্টও আরও 
দলারকর মুরে মুরে দফরর।

উত্তর ফাল্গুন্রী
পশ্রচালক—অশ্েত দেন/১৯৬৩/১৩২ শ্মশ্নট/

োো-কারলা।
ড. ন্রীহাররঞ্জন গুরপ্তর দলো এই শ্েরনমাে অশ্েনে 

কররশ্িরলন েুশ্চত্রা দেন, শ্বকাশ রাে, পাহাড়্রী োন্যাল, 
শ্েল্রীপ মুোশ্রষে, িাো দেব্রী প্রমুে। িশ্বর প্ররোরক 
শ্িরলন উত্তম কুমার। েুশ্চত্রা দেরনর তবৈত েূশ্মকা-
েহ শ্বকাশ রারের অনবে্য অশ্েনে মুগ্ধ কররশ্িল 
েশষেকরের।

স্ত্রীর পত্র
পশ্রচালক—পূরণষেদুি পাত্র্রী/১৯৭২/৮৫ শ্মশ্নট/

োো-কারলা।
রশ্ব-কশ্বর কাশ্হন্রী অবলম্বরন ততশ্র এই 

শ্েরনমাে মূল চশ্ররত্র অশ্েনে কররশ্িরলন মাধব্রী 
চক্রবতষে্রী, রূপক মরুমোর, অে্রীম চক্রবতষে্রী প্রমুে। 
রাত্রীে পুরস্ারপ্রাপ্ত এই শ্েরনমা একশ্ট অনবে্য 
চলশ্চিত্র। আরও এই িশ্ব েকরলর মনরক নাড়া 
শ্েরে োে।
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িণরেবতা
পশ্রচালক—তরুণ মরুমোর/১৯৭৮/১৪৮ শ্মশ্নট/রশ্িন।
তারাশঙ্কর বরদি্যাপাধ্যাে-এর কাশ্হশ্ন অবলম্বরন ততশ্র 

এই চলশ্চিত্র মূল চশ্ররত্র অশ্েনে কররশ্িরলন দেৌশ্মত্র 
চরট্াপাধ্যাে, েন্্যা রাে, মাধব্রী মুোরষে্রী, অশ্ররতশ বরদি্যাপাধ্যাে 
প্রমুে। ব্রীরেূরমর মেূরাষি্রী নে্রীর ত্রীররর এক দিাট্ গ্াম 
শ্শবকাশ্লকাপুর। তারই দপ্রষিাপরট ততশ্র এই চলশ্চিত্র।

দচাে
পশ্রচালক—উৎপরলদুি চক্রবতষে্রী/১৯৮২/৯৮ শ্মশ্নট/রশ্িন।
পশ্চিমবঙ্গ েরকাররর প্ররোরনাে ততশ্র এই িশ্বরত অশ্েনে 

কররন শ্যামানদি রালান, শ্বপ্লব চরট্াপাধ্যাে, মাধব্রী মুোরষে্রী, শ্রীলা 
মরুমোর প্রমুে। শুধু বাংলা নে, োরত্রীে চলশ্চিরত্রর অন্যতম 
েফল িশ্ব এশ্ট। োড়া রািারনা এই িশ্ব দেরা শ্নরেষেশনা ও 
দেরা শ্ফচার শ্ফল্ম-এর পুরস্ার পাে।

দকাশ্ন
পশ্রচালক—েররার দে/১৯৮৬/১২২ শ্মশ্নট/রশ্িন।
‘ফাইট, দকাশ্ন, ফাইট’। শ্ষিদ্ার এই কণ্ঠস্বর দেন আরও 

বারর প্ররত্যক ক্র্রীড়ারপ্রম্রীর কারন। অনুপ্রাশ্ণত করর িশ্বরকও। 
োঁতাররর শ্বরশ্ উরঠ আরে নতুন নতুন প্রশ্তো। মশ্ত নদি্রীর 
দলোে এবং রার্য েরকাররর প্ররোরনাে এই িশ্ব রাত্রীে 
পুরস্ারর েম্াশ্নত হে। মূল চশ্ররত্র অশ্েনে করররিন, দেৌশ্মত্র 
চরট্াপাধ্যাে, শ্রীরূপ েত্ত, শ্রীপণষো বরদি্যাপাধ্যাে প্রমুে।

পদ্ানে্রীর মাশ্ি
পশ্রচালক—দিৌতম দ�া্/১৯৯৩/১৩৩ শ্মশ্নট/রশ্িন।
মাশ্নক বরদি্যাপাধ্যারের রচনাে এবং রার্য েরকাররর 

প্ররোরনাে এই চলশ্চিত্র হল বাংলারেশ-োরত দেৌথোরব শ্নশ্মষেত 
চলশ্চিত্র। শ্বে্যাত এই উপন্যারের চলশ্চিরত্র মুে্য চশ্ররত্র অশ্েনে 
কররশ্িরলন উৎপল েত্ত, রশ্ব দ�া্, রইেুল ইেলাম আশাে 
প্রমুে। আরও িশ্বশ্ট েমরের দপ্রষিাপরট েমান প্রােশ্ঙ্গক।
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উশ্নরশ এশ্প্রল
পশ্রচালক—ঋতুপণষে দ�া্/১৯৯৬/১৩৩ শ্মশ্নট/রশ্িন।
এই চলশ্চিত্র েুশ্ট রাত্রীে পুরস্ার শ্ররত শ্নরেশ্িল। আরও এই শ্েরনমা েমানোরব প্রােশ্ঙ্গক। মুে্য চশ্ররত্র 

অশ্েনে কররশ্িরলন অপণষো দেন, ে্রীপঙ্কর দে, দেবশ্রী রাে, ইন্দাণ্রী হালোর প্রমুে।
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একশ্িকক বাংলা চলশ্চিকরের শতবর্ষ। অন্যশ্িকক আন্তর্ষাশ্তক কলকাতা চলশ্চিরে 
উৎসকবর অন্যতম মুখ অক্রেশ্লয়া — যে যিশশ্ি শতবর্ষ ধকর তাঁকির চলশ্চিরেকক শ্শল্প-
সংস্কৃ শ্ত-শ্চন্তা-শ্শক্া-মনকন বাঁশ্চকয় যরকখকে। শ্সকনমার ইশ্তহাকস একিা যিকশর শতবকর্ষ 
পা শ্িকয় যেলা একিা অনন্য শ্বরয়। ২৪তম আন্তর্ষাশ্তক কলকাতা চলশ্চিরে উৎসব 
যসই অক্্ষ ব্যশ্তক্রমী—একসকঙ্গ িুশ্ি শ্িন্ন সংস্কৃ শ্তর রীবনধারাকক এক োতার নীকচ 
একন শতবর্ষ উদ্ োপকন সম্্ষ হকয়কে। অক্রেশ্লয়া আর শ্বশ্ব চলশ্চিরে উৎসকবর 
ইশ্তহাকস অকনকিাই এশ্িকয়। অক্রেশ্লয়ায় েশ্বকক বলা হয় ‘বুম অ্যান্ড বার্্ষ’ ; অ্্ষাৎ 
শ্বক্ারণ। বলা োয়, বাংলা শ্সকনমার মতই একসময় শ্নব্ষাক চলশ্চিরে শ্িকয় শুরু ককর 
আর অক্রেশ্লয়ার শ্সকনমা পকৃশ্্বীর চলশ্চিরে রিকত শ্বক্ারণ ঘশ্িকয়কে।

শতবর্ষ স্মরকণ অক্রেশ্লয়ার চলশ্চিরে
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শতবর্ষ, শ্কংবা আরও আকি অক্রেশ্লয়ার চলশ্চিকরে শ্েল 
বণ্ষময় শ্িন। যমলকবাকন্ষর অ্যাক্শ্নয়াম হল শ্েল যস সময় নাকচর 
হল বা সিািকৃহ। ১৮৯৬ সাকলর অক্াবকর, এখাকনই প্র্ম 
শ্সকনমা যিখাকনা হয়। ১৯০৬ সাকল শ্নব্ষাক শ্চরে ‘ি্য যর্াশ্র অব 
যকশ্ল িাং’ শ্সকনমা শ্িকয় শুরু হয় প্ চলা। পশ্রচালক শ্েকলন 
চাল্ষস যিইি। যমলকবান্ষ শহকর তখন অবশ্য যবশ শ্কেু পুরকনা 
নামকরা হল শ্েল, যেখাকন শ্সকনমা যিখাকনা োডাও নানা কার 
হত। এিাকব ১৯১০ য্কক ১৯১৪ সাকলর মকধ্য ১০০শ্িরও যবশ্শ 
শ্সকনমা ততশ্র হয়।

প্র্ম শ্বশ্বেুকধের সময় ১৯১৪ য্কক ১৯২০ সাকলর মকধ্য 
অক্রেশ্লয়ান চলশ্চিকরে শ্কেুিা িািা পকড োয়। তার একিা 
অন্য কারণও অবশ্য শ্েল। একশ্িকক যেমন অক্রেশ্লয়ান 
চলশ্চিকরের ওপর আকর্ষণ হাশ্রকয় যেকল ক্রমশ িশ্ষককর সংখ্যা 
কমকত ্াকক, অন্যশ্িকক মাশ্ক্ষন চলশ্চিকরের প্রিাব বাডকত ্াকক 
অক্রেশ্লয়ায়। ১৯২৩ সাকল মাশ্ক্ষন চলশ্চিরে ক্রমশ অক্রেশ্লয়ার 
চলশ্চিরে রিৎকক প্রিাশ্বত ককর যেকল। েকল অক্রেশ্লয়ায় 
শ্সকনমা ততশ্রর খরচও যবকড োয়।
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১৯৩০ সাকল এে ডবলু শ্্রং-এর উকি্যাকি ততশ্র হয় ‘এেশ্ি 
রু্শ্ডও’ এবং এখাকনই পকরর বের ততশ্র হয় িুশ্ি শ্সকনমা—‘ি্য 
হকটেড বাম’ এবং ‘এ যকা-যরসপনড্যাটেস যকাস্ষ’। ১৯৪৪ সাকল 
চাল্ষস যচৌকিল শ্বিতীয় শ্বশ্বেুকধের যপ্রক্াপিকক মা্ায় যরকখ ততশ্র 
করকলন ‘ি্য  র্যািস্ অব যিাবরুক’। মূল চশ্রকরে অশ্িনয় ককরন 
শ্পিার শ্েন্ চ। প্রসঙ্গত, শ্েন্ চ হকলন প্র্ম অক্রেশ্লয়ান অশ্িকনতা, 
শ্েশ্ন ১৯৭৬ সাকল অস্ার পুরস্ার পান, যরেষ্ঠ অশ্িকনতা শ্হকসকব। 
১৯৫৫ সাকল ততশ্র হাওয়া চলশ্চিরে ‘যরড্া’ হল অক্রেশ্লয়ার 
ইশ্তহাকস প্র্ম রশ্িন চলশ্চিরে এবং এই েশ্ব কান চলশ্চিরে 
উৎসকব প্র্ম অংশগ্রহণ ককর। অক্রেশ্লয়ার চলশ্চিরে ইশ্তহাকস 
প্র্ম অস্ার পুরস্ার আকস ১৯৪২ সাকল, ‘যকাককািা ফ্রটে লাইন’ 
েশ্বর রন্য। শ্নকি্ষশক যকন শ্র হল। এই সমকয়র মকধ্য িুরন 
উকলেখকোি্য অশ্িকনতা হকলন শ্পিার শ্েন্ চ এবং শ্চপস  র্যাোরশ্ি।

শ্বিতীয় শ্বশ্বেুকধের পর অক্রেশ্লয়ায় চলশ্চিকরের ইশ্তহাকস যবশ 
শ্কেু শ্সকনমা ততশ্র হয়। মূলত ১৯৫০ সাকলর পর অক্রেশ্লয়াকত 
যে েশ্বগুকলা ততশ্র হয়, যসগুকলা যবশ্শরিািই যসখানকার গ্রামীণ 
রীবনশ্িশ্তিক। তকব প্রকোরনার অ্্ষ যবশ্শরিািই আসত শ্রিকিন 
এবং আকমশ্রকার শ্বশ্িন্ন প্রকোরনা যকাম্াশ্ন য্কক। ১৯৫৮ সাকল 
ততশ্র হয় অক্রেশ্লয়ান শ্েল্ম ইনশ্র্শ্িউি এবং এই প্রশ্তষ্ঠাকনর 
উকি্যাকি চলশ্চিকরে পুরস্ার প্রিান শুরু হয়। ১৯৬৬ সাকল 
ততশ্র হয় শ্বখ্যাত চলশ্চিরে ‘যি’আর এ ওয়্যারড মব’। 
পরবত্ষীকাকল ১৯৭০ সাকলর পর য্কক অক্রেশ্লয়ার চলশ্চিকরের 
ইশ্তহাকস যেন একিা িশ্ত, একিা পশ্রবত্ষন আকস। যেন একিা 
নতুন যেউ ওকে।

এই পশ্রবত্ষন বা যেউই যেন অক্রেশ্লয়ায় চলশ্চিরে রিকত 
শ্নকয় এল এক যরঁকনসা। ১৯৭০ য্কক ১৯৮০ সালকক তাই 
যরকনসাঁ বলকল অতু্যশ্তি হকব না। যসই সময় অক্রেশ্লয়ার 
প্রধানমন্তী রন িি্ষন, িে হুইিনাম প্রমুখ যসখানকার চলশ্চিরে 
শ্শল্পকক চাঙ্গা করার রন্য শ্বকশর উকি্যাি শ্নকয়শ্েকলন। 
অক্রেশ্লয়ায় চলশ্চিকরের ইশ্তহাকস এই িশকশ্ি আসকল 
স্বণ্ষেুি। কী কী শ্সকনমাই না ততশ্র হকয়কে যসই সময়! 
১৯৬৫ সাকলর সািা-কাকলা েশ্ব ‘যলে’, ১৯৭৫ সাকলর ‘শ্পকশ্নক 
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অ্যাি হ্যাশ্ঙ্গং রক’ শ্কংবা ‘যক্রাককাডাইল ডান্ শ্ড’-র 
মত সেল েশ্ব মুগ্ধ ককর যিশবাসীকক। এই সময় 
অক্রেশ্লয়ার সাশ্হত্য এবং ইশ্তহাস য্ককও শ্সকনমার 
প্লি এবং যবশ শ্কেু ঘিনা সংগ্রহ ককরন যসই সমকয়র 
শ্বশ্শষ্ট পশ্রচালকরা।

প্র্ম শ্বশ্বেুকধের যপ্রক্াপকি ১৯৮১ সাকল ততশ্র হয় 
‘িাশ্লেকপাশ্ল’। এইসমকয়র যবশ শ্কেু েশ্ব অক্রেশ্লয়ার 
অশ্তিত্বকক যেন শ্বকশরিাকব েুশ্িকয় যতাকল, শ্বকশ্বর িরবাকর। 
তকব যস যিকশর সবকচকয় উকলেখকোি্য ককমশ্ডয়ান অশ্িকনতা 
পল যহািাকনর ক্া স্মরণ করকতই হকব। ১৯৮৬ সাকল 
একরন শ্শকাশ্রর িল্প শ্নকয় ততশ্র শ্সকনমা ‘যক্রাককাডাইল 
ডান্ শ্ড’ অক্রেশ্লয়ায় চলশ্চিকরের ইশ্তহাকস উকলেখকোি্য  
স্ান ককর যনয়। যিশীয় য্কক আন্তর্ষাশ্তক তিকর স্বীককৃ শ্ত 
পান যহািান।

১৯৯০ য্কক ২০১০। অক্রেশ্লয়ার চলশ্চিরে 
রিকতর ইশ্তহাকস এই ৩০ বের এক নতুন 
শ্িিকন্তর সূচনা ককরশ্েল, বলা োয়। একশ্িকক 
কম বাকরকির েশ্ব ততশ্রর তাশ্িি, অন্যশ্িকক 
শ্বকশ্বর িশ্ষককক মুগ্ধ ককর ধকর রাখা—অক্রেশ্লয়ার চলশ্চিকরের রক্র চাকা এশ্িকয় চলল িুব্ষার 
িশ্তকত। শ্েশ্লপ নকয়কসর ‘প্যাশ্রিয়ি যিমস’ (১৯৯২), শ্রওকফ্র রাইকির ‘রম্ার র্ম্ার’ (১৯৯২), 
শ্েশ্লপ নকয়কসর ‘শ্লেয়ার অ্যান্ড যপ্রকরটে যডনরার’ (১৯৯৪), ‘ি্য যবান কাকল্র’ (১৯৯৯), ‘ি্য যকায়াইি 
আকমশ্রকান’ (২০০২)—‘সল্ট’ (২০১০), আনা যকাশ্কনকসর ‘যলেসড’ (২০০৯) প্রমুখ কান চলশ্চিরে উৎসকব স্ান 
যপকয়কে শ্কংবা হশ্লউকড উচি প্রশংশ্সত হকয়কে।

এ বেকরর চলশ্চিরে উৎসকব অক্রেশ্লয়ায় শ্সকনমা যিখাকনার সকঙ্গ সকঙ্গ উদ্ যবাধন হকয়শ্েল যবশশ্কেু মূল্যবান 
যপার্ারও। একসশ্েকলন শ্েশ্লপ নকয়স, শ্রল শ্বলকক, গ্রা্্ষ যডশ্িস-সহ িারকত শ্নেুতি অক্রেশ্লয়ার হাইকশ্মশনার৷
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সত্যশ্িৎ-স্মরণে নশ্দিতা
দুপুণরর শ্মণে ররাদ৷ সন্্যায় আদুণর শীণতর ররাম্যান্স৷ িণম উণেণে ২৪ তম কলকাতা 

আন্তি্াশ্তক চলশ্চিত্র উৎসব৷ উৎসণবর প্রথমশ্দণনই অষ্টমীর শ্িড় নদিনচত্বণর৷ মাশ্িদ 
মাশ্িশ্দর অণ�াগ্াফ রনওয়ার িন্য রকউ দঁাশ্ড়ণয় রণয়ণেন ঘণ্ার পর ঘণ্া৷ রকউবা িণমণেন 
রসলশ্ফণত৷ রকউ আবার ব্যস্ত রফশ্টিি্যাণলর রপ্রাগ্াম পুশ্স্তকা শ্নণয়৷ শ্সণন-রবাদ্া রথণক শ্সণন-
পাগল৷ সবাই রপঁণে রগণেন নদিনচত্বণর৷ �শ্ল-ইন্াশ্্রির ব্যস্ততম নায়ক বাশ্তল কণর শ্দণয়ণেন 
তঁার সমস্ত শুশ্�ং শ্শশ্িউলও৷ সবশ্কেুই রফশ্টিি্যাণলর িন্য৷ এরই মণ্্য িারতীয় েশ্বর রপাটিাণরর  
অন্যতম শ্বশ্বস্ত মুখ উৎসণবর প্রথমশ্দণনর রগা্ূশ্লণত ‘সত্যশ্িৎ রায় স্মমৃশ্ত স্মারক বক্মৃ তা’-র প্র্ান বক্া 
শ্িসাণব দঁাড়াণলন শ্শশ্শর মণচে৷
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নশ্দিতা বাংলা িাণনন৷ িাণলাবাণসন বাংলাণক৷ 
তবু বলণলন ইংণরশ্িণতই, যাণত িাষা রকানও বা্া 
না িণয় দাঁড়ায়৷ উৎসব�া আন্তি্াশ্তক৷ আর রদশ-
শ্বণদণশর সব পশ্রচালক-প্রণযািণকর সমস্যা রতা 
এ�াই৷ সত্যশ্িৎ স্মারক বক্মৃ তায় নশ্দিতার স্বকীয় 
িাষণে আরও একবার রযন প্রশ্তধ্বশ্ন িল মিান 
চলশ্চিত্রকাণরর চলশ্চিত্র-চচ্ার গূঢ়-গিন কথা৷

অশ্িণনতা-পশ্রচালক নশ্দিতা দাশ শ্বণশ্বর 
চলশ্চিত্র বমৃণতে অত্যন্ত পশ্রশ্চত মুখ৷ কান শ্ফল্ম 
রফশ্টিি্যাণলর দু’বাণরর িুশ্র৷ তঁার অশ্িনীত 
েশ্বর সংখ্যা নয়-নয় কণর ৪০ োশ্ড়ণয়ণে৷ েশ্ব 
পশ্রচালনাণতও দমৃশ্ষ্ট রকণড়ণেন গুেীিনণদর৷ 
িারতীয় চলশ্চিণত্র নশ্দিতা শ্নণিই পশ্রশ্চত ব্যশ্তক্রমী শ্িণসণব৷ দীঘ্শ্দন অশ্িনয় কণরন, শ্কন্তু শ্ফণত কাণ�ন 
না৷ প্রণযািণকর ব্্যান্ নয়, বরং শ্চত্রনাণ�্যর গুেই তঁাণক আকষ্ে কণর রবশ্শ৷ এ্রণনর মানুষ েশ্ব করণল 
রয এক�ু অন্যরকম িণব রস�াই স্বািাশ্বক৷ নশ্দিতা দাশ বলশ্েণলন, সত্যশ্িৎ রাণয়র ‘পণথর পঁাচালী’ বাংলা 
চলশ্চিণত্র মাইলণটিান৷ রস শু্ু নদিনচত্ত্বণর শ্বচাণর নয়, বাংলা তথা িারতীয় চলশ্চিণত্রর অন্য্ারার েশ্ব 
প্রণযািনা-পশ্রণবশনা-শ্বপেণনর রয আলাদা এক�া িায়গা আণে, তাও বুশ্িণয় শ্দল৷ সত্যশ্িৎ রায় শ্বশ্বাস 
করণতন, িাল েশ্বর িন্য দরকার িাল দশ্ক৷ আর তার িন্য দরকার সণচতনতা৷ রসইিন্যই সত্যশ্িৎ 
রায়ণক আমরা কখনও রদশ্খ শ্ফল্ম রসাসাইশ্�র আণদিালণন, কখনও বা িাণলা শ্সণনমার দশ্ক ততশ্রর িন্য 
কলম ্রণত৷ যুণগ যুণগ চলশ্চিণত্রর সব স্রষ্টারাই একই বা্ার সমু্খীন িণয় এণসণেন৷

চলশ্চিত্রকার রতা তঁার েশ্বর িুবণন ঈশ্বর৷ শ্তশ্ন শ্নণির মণতা গণড়ন, শ্নণির মণতা িাণেন৷ চণল অশ্বরত 
িাো-গড়ার রখলা৷ শ্কন্তু বািার অথ্নীশ্ত রতা চায় পে্য, যা শ্বশ্ক্র িণব, মুনাফা িণব৷ আর রসখাণনই স্রষ্টাও 
চান তঁার সমৃশ্ষ্ট রিাক শ্দগন্ত রেঁায়া৷ শ্কন্তু কাল রপশ্রণয় তা স্পশ্ করুক মিাকাণল৷ শ্কন্তু, িানু ব্যবসার আদব-
কায়দা কখনও কখনও বড় অবুি িয়, আর তাণতই অঙু্ণর শ্বনষ্ট িণয় যায় কত মিান সমৃশ্ষ্টর সা্না৷ বক্া 
বলশ্েণলন, একদা এমনই চ্যাণলণজের মুণখ পণড়শ্েণলন বাংলা চলশ্চিণত্রর সব্ণরেষ্ঠ পূব্সূশ্ররা৷ ‘পণথর পঁাচালী’ 
রদখাণনা িন্য পণথ রনণমশ্েণলন শ্ফল্ম রসাসাইশ্�, শ্সণন ক্াণবর সদস্যরা৷ িীবণনর প্রথম েশ্বণতই ১৯৫৬ সাণল 
রপণয়শ্েণলন কান রথণক সব্ণরেষ্ট ‘মানশ্বক দশ্লল’৷ আর িীবণনর সায়াণনে রপণয়শ্েণলন সারািীবণনর িন্য 
অস্ার৷ শ্কন্তু আিও স্বা্ীন শ্চন্তািাবনা করা েশ্ব-কশ্রণয়ণদর রস লড়াই থাণমশ্ন৷ বরং, সুলি-সিি প্রযুশ্ক্ণত 
শ্বপেনও িণয়ণে আরও দুগ্ম৷ ‘িনঅরণে্য’ শ্বপেন না িণল সৎ েশ্ব-কশ্রণয়ণকও িণয় রযণত িয় ‘আগন্তুক’৷ 
স্বা্ীন শ্ফল্মণমকাণরর সীমাবদ্তার এমন সব ‘শাখাপ্রশাখা’-য় সদ্য ততশ্র করা ‘মাণ্া’-র অশ্িজ্ঞতায় ির 
শ্দণয় অনায়াণস-অণক্ণশ রসইসব শাশ্বত সমস্যার কথা৷ সণঙ্গ অবশ্যই শ্েল মাণ্ার ‘মাণ্া’ িণয় ওোর কথা৷ 
মাশ্নক বণদি্যাপা্্যাণয়র ‘মিানগর’ শুনল ‘মাণ্া’-র রনপথ্যকথন৷

েশ্ব : রসৌরি দতে
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শ্িনেমার আড্া, আড্ায় শ্িনেমা
১১-১৭ েনেম্বর, ২০১৮। দুপুনরর শ্মনে ররাদ গানয় রমনে, কলকাতা শহর রমনত উেল জমজমাট চলশ্চিত্র 

উৎিনব। িনঙ্গ শ্েয়ম কনর পৃশ্িবীর শ্বশ্শষ্ট চলশ্চিত্র শ্বনশষজ্ঞনদর কিা িামনে রিনক রশাোর অেুেূশ্ত। 
শ্িনেমার আড্ায় শ্িনেমার ব্াকরণনক বুনে রেওয়ার িুন�াগ। এনকর পর এক িাংবাশ্দক িনমেলে, শ্িনে 
আড্ায় ডুনব রইল রগাটা েন্দে চত্বর। কিায়, ছশ্বনত, রলোয় ফুনট উেল রিই ছশ্বর কনয়ক েলক—

চলশ্চিত্র িংরক্ষণ
পুরনো শ্দনের চলশ্চিত্র িংরক্ষণ শ্েনয় রবীন্দ্রিদে ররেক্ষাগৃনহ হনয় রগল এক আনলাচোিো। উপশ্থিত 

শ্ছনলে রিৌশ্মত্র চন্াপাধ্ায়, জয়া বচিে, রশ্জিত মশ্লিক, রেনিেশ্জৎ চন্াপাধ্ায়, ঋতুপণ্া রিেগুপ্ত রেমুে। জয়া 
বচিে বলনলে, আমার জীবনে একটাই ধম্। তা হল শ্িনেমা। এছাডা আমার আর রকােও ধনমর্ কিা োবনত 
পাশ্র ো। তনব একটা শ্িনেমা ততশ্র করা র�মে কশ্েে, তার রিনকও রবশ্শ কশ্েে হল তানক িংরক্ষণ করা। 
আর আমার শ্বশ্াি, এ ব্াপানর অবশ্ই রদশনক পি রদোনব বাংলা। রেনিেশ্জৎ চন্াপাধ্ায়নক শ্তশ্ে এ 
ব্াপানর এশ্গনয় আিার জে্ আহ্াে জাোে। ঋতুপণ্া বনলে, শ্শল্ী িংিনদর িদি্ শ্হনিনব শ্বষয়শ্ট অবশ্ই 
আনলাচোয় তুলব।
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অেস্ীকা�্, শ্কন্তু োনলা েয়
পৃশ্িবীর র� রকােও রদনশই 

চলশ্চিনত্রর রিন্সরশ্শপ রনয়নছ। 
রিটা শ্েক োনলা েয়। আবার এর 
অশ্তিত্বনকও রকােওোনব অস্ীকার করা 
�ায় ো। কলকাতা চলশ্চিত্র উৎিনব 
এনি এোনবই শ্েনজর মতামত 
জাশ্েনয় রগনলে ইরাশ্ে চলশ্চিনত্রর 
রেশ্তশ্েশ্ধ মাশ্জদ মাশ্জশ্দ। বত্মাে 
শ্বনশ্ রতা বনটই, ২৪তম কলকাতা 
আন্তজ্াশ্তক চলশ্চিত্র উৎিনব এ 
বছর শ্তশ্ে শ্ছনলে অে্তম আকষ্ণ। 
মাশ্জশ্দর বক্তনব্ ফুনট উেশ্ছল, িুদীর্ িময়কাল ধনর োরত এবং ইরানের িংসৃ্শ্তর িম্পনক্র কিা। শ্তশ্ে 
বনলে, চলশ্চিত্র রদশকানলর িীমাো মানে ো। ‘মহব্বত’ আর ‘শ্জনন্দশ্গ’ এই দুই শনদে জুনড �ায় োরত-
ইরাে—রগাটা শ্বশ্। মাশ্জশ্দ বক্তব্ রােশ্ছনলে, েন্দে-৪ ররেক্ষাগৃনহ।

মনের অেুেূশ্ত

২৪ তম আন্তজ্াশ্তক কলকাতা চলশ্চিত্র উৎিনবর রেিম শ্দনেই িপশ্রবানর িাংবাশ্দকনদর মুনোমুশ্ে মনহশ 
োট–স্তী রিাশ্ে রাজদাে–কে্া আশ্লয়া োট। শ্রেয় শহর কলকাতায় বহুবার এনিনছে আশ্লয়া। মনের অেুেূশ্ত 
মাোনো এই শহর রেিনঙ্গ বলনলে, শ্দল কা শ্ফল আশ্ত হ্ায়। ‘ইওরি টু্শ্ল’ ছশ্বর রেনমাশনের পাশাপাশ্শ 
আশ্লয়া োট এশ্দে বাংলা ছশ্ব ও বাঙাশ্ল পশ্রচালকনদর িনঙ্গ কাজ করার ইনছে রেকাশ করনলে।
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বন্ধনের উৎিব

পদ্ায় পদ্ায় র�ে েুনল রগল শ্বনশ্র জাোলা। একশ্দনক হাশ্জর শ্বনদশ্শ অশ্তশ্িরা, তাঁনদর অশ্েজ্ঞতার 
ডাশ্ল শ্েনয়। অে্শ্দনক তেে ১৬শ্ট ররেক্ষাগৃনহ চলনছ রানজ্র িীমাো ছাশ্ডনয় রদশীয় ও আন্তজ্াশ্তক 
স্ীকৃশ্তরোপ্ত োো ছশ্ব। পুনরাদনম োো জায়গায় চলনছ ‘শ্িনে আড্া’। রকািাও উপশ্থিত শ্ছনলে উৎিনবর 
মুে্ উপনদষ্টা ও রানজ্র মন্তী অরূপ শ্বশ্াি, উৎিব িোপশ্ত রেনিেশ্জৎ চন্াপাধ্ায়, িাশ্জ এে করুে, 
অশ্রন্দম শীল, তেুশ্রী চক্রবত্ী। আবার রকািাও শ্ছনলে রিৌশ্মত্র চন্াপাধ্ায়, শ্বশ্শ্জৎ চন্াপাধ্ায়, মাধবী 
মুনোপাধ্ায়, রগৌতম ে্াচা�্, উৎিব অশ্ধকত্া মহুয়া ব্াোশ্জ্ রেমুে। ১৪ েনেম্বর শ্শশুশ্দবনির শ্দে েুনদনদর 
মানে আেনন্দ রিলশ্ফ তুলনলে উৎিব িোপশ্ত। িপ্তরনঙর রামধেুনত তেে রশ্ঙে হনয় উনেনছ চলশ্চিত্র 
উৎিব। একতারা মনচে দশ্কািনে মুে্মন্তীর উপশ্থিশ্ত, উৎিব গুরুত্বনক বাশ্ডনয় শ্দনয়শ্ছল কনয়কগুণ। রকািাও 
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আনলাচো হল, ‘হাি্রি রকািায়?’ 
আবার রকািাও রফাকাল শ্িম 
কাশ্্রি অন্রেশ্লয়ানক িামনে ররনে 
‘অন্রেশ্লয়াে শ্িনেমা—রদে অ্ান্ড 
োউ’। ইনন্দানেশ্শয়ার চলশ্চিত্রকার 
গাশ্রে েুগ্রহ, মায়া শপ্া,ঁ রগৌতম 
ররাষ, ওম রেকাশ, রশের দাি, 
জগন্াি গুহ, শ্শবু িুশীলে, এম এে 
র�াশী, রক োরলুশ্ি রেমুে উপশ্থিত 
হনয়শ্ছনলে চলশ্চিনত্রর োো শ্দক 
শ্েনয় তানঁদর অশ্েজ্ঞতা োগ কনর 
শ্দনত। দীর্শ্দনের শ্চত্রিাংবাশ্দক 
রদবাশ্শষ রায় বলনলে, চলশ্চিত্র 
উৎিব আজ র�ে শ্বশ্ মনহাৎিনব 
পশ্রণত হনয়নছ। িমতি েদী র�মে 
িাগনর রমনশ, রতমশ্ে জাশ্ত-ধম্-ধেী-
দশ্রদ্র শ্েশ্ব্নশনষ িমতি মােুষ আজ 
এনি শ্মশনছ র�ে েন্দে িাগনর। 
‘ওয়াড ্ টু শ্রল’ অেুষ্ানে র�াগ শ্দনত 
উৎিনবর েন্দে রোঙ্গনণ এনিশ্ছনলে 
দুই রদনশর দুই িাশ্হশ্ত্ক—বাংলার 
শীনষ্নু্দ মুনোপাধ্ায় এবং অন্রেশ্লয়ার 
শ্ক্রন্াফার রিালকাি। ‘শ্দ িঙি 
অফ িাইনলন্স’ শ্িনেমা রদেনত 
েন্দে-২ এ পশ্রচালক ইন্দ্রদীপ 
দাশগুনপ্তর িনঙ্গ এনিশ্ছনলে শ্রীজাত, 
রকৌশ্শক গাঙু্গশ্ল, রুদ্রেীল ররাষ 
রেমুে। অে্শ্দনক ‘বাংলা গানের 
রিকাল একাল’ শ্েনয় আনলাচোয় 
রদো রগল বাশ্প লাশ্হডী, উষা উতু্প-
িহ শ্বশ্শষ্ট শ্শল্ীনদর।

ছশ্ব : িজিয় িমাদ্ার, রিৌরে দত্ত
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এক ঝলকক
২০১৮-র চলশ্চিত্র উৎসকব ‘ফ�োকোস কোশ্্রি’ হল অক্রেশ্লয়ো। ফসই উপলকষ্যে অক্রেশ্লয়ো 
শ্সকেমোর ১০০ বছর পূশ্্তির ওপর েন্দে �য়োকর প্রদশ্্তি্ হল এক েোন্দশ্েক প্রদ্তিেী। 
এ বছকরর ‘শ্বক্ষ ফ�োকোস কোশ্্রি’ শ্ছল শ্িউশ্েশ্্য়ো।

 l ইন্োরেযেো্েোল কশ্পিশ্ি্ে : ১৩শ্ি ফদক্র ১৫শ্ি চলশ্চিত্র
 l কমশ্পশ্ি্ে ইে ইশ্ডিয়োে লযেোঙ্গগু কয়জ শ্�ল্ম : ৯শ্ি ভোষোর ১০শ্ি চলশ্চিত্র
 l এশ্্য়োে শ্সকলক্ট (ফেিপযেোক পগুরস্োর) : ৪শ্ি ফদক্র ৬শ্ি চলশ্চিত্র

l ফরক্োকপেকশ্িভ : অক্রেশ্লয়োর চলশ্চিত্র পশ্রচোলক শ্�শ্লপ েকয়জ-এর ৭শ্ি এবং ইরোকের মোশ্জদ 
   মোশ্জশ্দর ৪শ্ি চলশ্চিত্র৷

 l ফ�োকোস কোশ্্রি : অক্রেশ্লয়ো (২৬শ্ি চলশ্চিত্র)
 l ফপে্োল ফ�োকোস : শ্্উশ্েশ্্য়ো (৮শ্ি চলশ্চিত্র)

 l ফপে্োল শ্্রিশ্েং : ৪শ্ি চলশ্চিত্র (সগু শ্জ্ সরকোকরর অকক্টোবর, মকহ্ ভোকির ইওরস গ্ুশ্ল, শ্্কবন্দ্র 
 দগু ঁগোরপগু করর ফচককমি, আশ্দ্যে শ্বক্রম ফসেগুকতের ফজোেোশ্ক)

 l শ্সকেমো ইন্োরেযেো্েোল : ৩২ ফদক্র ৩৮শ্ি চলশ্চিত্র
 l মোকয়সকত্রোস : ১৬ ফদক্র ২০শ্ি চলশ্চিত্র
 l ফছোকিোকদর ছশ্ব : ২শ্ি ফদক্র ৪শ্ি চলশ্চিত্র (৩শ্ি ভোর্ীয়, ১শ্ি ফকশ্েয়ো)
 l ফরয়োর লযেোঙ্গগু কয়জ ইশ্ডিয়োে শ্�ল্ম : ৮শ্ি ভোষোয় ৮শ্ি চলশ্চিত্র
 l ফবঙ্গশ্ল পযেোকেোরমো : ৫শ্ি চলশ্চিত্র
 l ফসকন্েোশ্র শ্্শ্বউি : ৮শ্ি চলশ্চিত্র
 l ফরক্োরড ক্োশ্সকস : ৮শ্ি চলশ্চিত্র
 l ফহোকমজ : সগু শ্প্রয়ো ফদবী, ১শ্ি চলশ্চিত্র
 l প্রদশ্্তি্ ছশ্ব : ৯৬শ্ি স্বল্পদদরতিযে-এর চলশ্চিত্র, ৫৪শ্ি ্থযেশ্চত্র-সহ ফমোি ১৫০শ্ি ছশ্ব প্রদশ্্তি্ হয়।
 l ১০০ বছকরর বোংলো শ্সকেমো : ১৪শ্ি চলশ্চিত্র
 l শ্সকেমোর পোঠ : শ্�শ্লপ েকয়জ
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প্রশ্্ক�োশ্গ্ো ও পগুরস্োর
l অেযেোেযে চলশ্চিত্র উৎসকবর ফপ্রশ্ষ্ক্ কলকো্ো আন্তজতিোশ্্ক চলশ্চিত্র উৎসকব সকবতিোচি পগুরস্োর-মূলযে প্রদোে 

করো হয়। আন্তজতিোশ্্ক চলশ্চিত্র প্রশ্্ক�োশ্গ্ো শ্বভোকগ ফরেষ্ঠ চলশ্চিত্রকক ৫১ লষ্ িোকো ও ফরেষ্ঠ শ্েকদতি্ককক 
২১ লষ্ িোকো সহ সগু দৃ্যে রকয়ল ফবঙ্গল ফগোকডেে িোইগোর ্শ্� প্রদোে করো হয়।

l বোংলো শ্সকেমোর ১০০ বছর পূশ্্তি উপলকষ্ ২০১৭ ফথকক হীরোলোল ফসেো ফমকমোশ্রয়োল অযেোওয়োডতি প্রদোে 
করো হয়।

l ভোর্ীয় ভোষোয় চলশ্চিকত্রর প্রশ্্ক�োশ্গ্ো শ্বভোকগ ফরেষ্ঠ চলশ্চিত্রকক ৭ লষ্ এবং ফরেষ্ঠ শ্েকদতি্ককক ৫ 
লষ্ িোকো-সহ পগুরস্োর প্রদোে করো হয়।

l প্রশ্্ বছকরর মক্ো এবছরও ফরেষ্ঠ এশ্্য়োে চলশ্চিত্রকক পগুরসৃ্্ করো হয়।
l ফরেষ্ঠ স্বল্পদদকরতিযের চলশ্চিত্রকক ৫ লষ্ িোকো পগুরস্োর প্রদোে করো হয়।
l ফরেষ্ঠ ্থযেশ্চত্রকক ৩ লষ্ িোকো প্রদোে করো হয়।

্্বকষতির রেদ্োরতিযে
২০১৮ সোকলর কলকো্ো আন্তজতিোশ্্ক চলশ্চিত্র উৎসকব ফসশ্ন্েোশ্র শ্্শ্বউি উৎসগতি করো হকয়কছ �রোশ্স চলশ্চিত্র 
সমোকলোচক অযেোডিগু জ ফবশ্জে এবং সগুইকডকের চলশ্চিত্র শ্েমতিো্ো ইঙ্গমোর বোগতিমযেোে-এর েোকম।

শ্ডকরক্টশ্র প্রকো্
১৯১৭ ফথকক ২০১৭। বোংলো শ্সকেমোর ১০০ বছর পূশ্্তি উপলকষ্ উদ্ কবোধেী মঞ্চ ফথকক ‘ফবঙ্গশ্ল শ্�ল্ম 
শ্ডকরক্টশ্র’ প্রকো্ করো হয়।

উদ্ কবোধেী ছশ্ব
এন্শ্ে শ্�শ্রশ্ঙ্গ। সোদো কোকলো। ১৯৬৭। ১৫৭'। উত্তম-্েগুজো অশ্ভেী্ ছশ্ব।

১৬ ফপ্রষ্োগৃহ
েন্দে-১, েন্দে-২, েন্দে-৩, রবীন্দ্র সদে, শ্্শ্্র মঞ্চ, েবীেো, শ্েউ এপিোয়োর, বসগুশ্রী, কোশ্েতিভযেোল (সল্টকলক), 
শ্মত্রো, আইেক্স শ্সশ্ি ফসন্োর-১, েজরুল ্ীথতি (শ্েউিোউে), শ্পশ্ভআর শ্সকেমো ডোয়মডি প্োজো (দমদম), শ্পশ্ভআর 
শ্সকেমো (অবশ্ে মল, হোওডো), চলশ্চিত্র ্্বষতি ভবে, এবং ফে্োশ্জ ইেকডোর ফ্শ্ডয়োম (উদ্ কবোধেী ছশ্ব)।
হোওডো ও দমদকম এই প্রথম উৎসকবর ছশ্ব প্রদশ্্তি্ হল।

ছশ্ব : সঞ্জয় সমোদ্োর



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 100

সমাশ্তিতে বর্ণময় আগামীর অঙ্গীকার

এক বর্ণময় জমকাত�া আগামীর 
অঙ্গীকার শ্িতয় শেষ হ� ২০১৮ সাত�র 
আন্তজ্ণাশ্েক ক�কাো চ�শ্চিত্র উৎসব। 
েহতরর বুতক, ২৪েম শ্সতিমা উৎসতবর 
সমাশ্তি অিুষ্াতি উপশ্থিে শ্িত�ি টাবু এবং 
বাশ্পি �াশ্হডী-সহ পশ্রচা�ক সুশ্জে সরকার।  
সমতবে িৃে্ািুষ্াতির মাধ্তম বাং�া শ্সতিমার 
েেবষ্ণতক শ্রদ্া জািাত�ি শ�ািা গতঙ্গাপাধ্ায়।  
উপশ্থিে প্রতে্তকই ব�ত�ি, আগামী বির 
ক�কাো চ�শ্চিত্র উৎসতবর ২৫ বির।  
শস শ্হতসতব আগামীর অিুষ্াি আরও 
জমকাত�া হতব। শসটাই মুখ্মন্তীর স্বপ্ন৷ 
এশ্িি চ�শ্চিতত্র িািা শ্বষতয় শসরাতির রয়্া� 
শবঙ্গ� ট্রশ্ি এবং পুরস্ারমূ�্ শ্হতসতব শচক 
প্রিাি করা হয়।
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সমাশ্তির শসরা শ্কিু মুহূে্ণ
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=	 ইতিাতেেি ইি মুশ্েং ইতমতজস (আন্তজ্ণাশ্েক প্রশ্েত�াশ্গো)—
 (১) শশ্রষ্ পশ্রচা�ক—আবু বকর েওশ্ক (ইশ্জপ্ট), ‘জাজতমন্ট শ�’ িশ্বর জি্
 (২) শশ্রষ্ িশ্ব—ি্ থা�্ণ ওয়াইি (শ্েতয়েিাম), পশ্রচা�ক অ্াে শমতিয়ার
 (৩) জুশ্র শপেো� শমিেি—
 (ক) পশ্রচা�ক চূশ্র্ণ গাঙু্গশ্�র ‘োশ্রখ’
 (খ) পশ্রচা�ক আরপি শবাগিাতির ‘শজতিশ্সস’
= শসরা েথ্শ্চত্র—পশ্রচা�ক ঈোিী কাশ্জি�া� িত্ত—‘শস শ্চজ’
= শসরা স্বল্পদিত্ঘ্ণ্র িশ্ব—

 (১) পশ্রচা�ক গতরে শে�ার—‘গাধূ�’
 (২) শগৌরব মিি—‘সম্াব্ো’
 (৩) অতোক শেই�ও—‘�ুক অ্াট ি্ স্াই’
= শিটপ্াক (এশ্েয়াি শ্সত�ক্ট)—শসরা িশ্ব—ি্ সুইট শরকুইম

 (পশ্রচা�ক—ঋেু সাশ্রি এবং শেিশ্জং শসািম)
=	 হীরা�া� শসি স্ারক পুরস্ার (োরেীয় োষার িশ্বর জি্)—

 —‘শকিারা’ িশ্বতে অশ্েিতয়র জি্ শপেো� জুশ্র শমিেি পুরস্ার শপত�ি 
শকৌশ্েক গাঙু্গশ্�

 —‘সূ�্ণ পৃশ্থবীর চারশ্িতক শ্ঘাতর’ িশ্বর পশ্রচা�িার জি্ শশ্রষ্ পশ্রচা�তকর 
পুরস্ার শপত�ি অশ্রশ্জৎ শ্বশ্াস

 —‘উইত�া অব সাইত�ন্স’ শসরা িশ্বর জি্ পুরসৃ্ে হত�ি পশ্রচা�ক—প্রত�াজক 
প্রবীর শমারিা�

২০১৮-চ�শ্চিত্র উৎসতব পুরসৃ্ে �ঁারা

িশ্ব : সজিয় সমাদ্ার
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বাংলা সঙ্গগীতমমলা। সঙ্গগীমতর মহাআসর। দশ্ষিণ কলকাতার আশ্লপুমরর উত্গীণ্ণ মমচে, ১৪ শ্িমসম্বর 
উদ্ মবাধন করমলন মুখ্যমন্তগী। একই সমঙ্গ ১৪-১৮ শ্িমসম্বর একতারা মুক্ত মমচে সূচনা হল শ্বশ্ববাংলা 
ললাকসংস্কৃ শ্ত উৎসব। অনুষ্ামন মুখ্যমন্তগী মমতা ব্যানার্ণগী ল�াষণা করমলন, পমরর বছর লেমক সঙ্গগীতমমলা 
হমব গ্ামম গ্ামম, ব্লমক ব্লমক। 

আগামগী বছর লেমক বাংলার গ্ামম গ্ামম সঙ্গগীতমমলা : মুখ্যমন্তগী

সঙ্গগীতমমলা ও শ্বশ্ববাংলা ললাকসংস্কৃ শ্ত উৎসব
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সঙ্গগীত সম্ান

গগীতা লচৌধুশ্র (ললাকসঙ্গগীত)
লমৌ মুখাশ্র্ণ (লরামরা) (আধুশ্নক)
শ্রীকুমার চম্াপাধ্যায় (ভশ্ক্তগগীশ্ত)

মানব মুখাশ্র্ণ (বংশগীবাদক)
রাহুল চ্যাটাশ্র্ণ (লসতারবাদক)

দুগ্ণা রায় (ভাওয়াইয়া)
অসগীম রায় (গম্গীরা)

মশ্হম ফশ্কর (ফশ্কশ্র গান)
সরস্বতগী লদবগী (ঝুমুর)

শ্বভা হাঁসদা (সাঁওতাশ্ল গান)
শ্শবসুন্দর দাস (বাউল)

সঙ্গগীত মহাসম্ান

অশ্রশ্রৎ শ্সং
শান্তনু মুমখাপাধ্যায় (শান)
সসকত শ্মত্র (আধুশ্নক)

শ্াবণগী লসন (রবগীন্দ্রসঙ্গগীত)
লদবমর্যাশ্ত শ্মশ্ (সঙ্গগীত পশ্রচালক)

রূপঙ্কর বাগশ্চ (আধুশ্নক)
মমনাময় ভ্াচার্ণ (আধুশ্নক)
প্রতগীক লচৌধুশ্র (আধুশ্নক)

রা�ব চম্াপাধ্যায় (আধুশ্নক)
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এশ্দন তুমুল করতাশ্লমত 
অশ্ভনশ্ন্দত হমলন মমতা ব্যানার্ণগী। 
মুমছ লগল গ্াম-শহমরর শ্বভারন। 
সঙ্গগীত লমলার উদ্ মবাধন কমর 
মুখ্যমন্তগী বমলন, মমচে আসগীন সকমলই 
সঙ্গগীমতর সাধক, সঙ্গগীমতর লপ্ররণা। 
বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃ শ্তর লরশ সারা 
পকৃশ্েবগীমতই ছশ়্িময় আমছ। বাংলায় 
রন্ম-কম্ণ হমলও, শ্কন্তু অমনমকই 
বাংলার বাইমরও নাম কমরমছন। 
শ্নমরর শ্শক়িমক তাঁরা লভামলনশ্ন। 
এঁমদর গান আমায় অশ্ভভুত কমর। 
সংস্কৃ শ্তর লকানও গশ্ডিমত আবদ্ধ 
হয় না। সুমররও লকানও গশ্ডি লনই। 
আমরা গশ্ব্ণত লর বাংলায় প্রায় দু-লষি 
ললাকপ্রসার শ্শল্গী আমছন। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার তাঁমদর কাি্ণ শ্দময়মছন। তাঁরা 
মামস ১০০০ টাকা কমর সাম্াশ্নক 
পান এবং সরকাশ্র শ্বজ্াপন লেমকও 
তাঁমদর শ্কছু আয় হয়। তামঁদর মাধ্যমম 
দূরপ্রামন্তর গ্ামমগমজে সঙ্গগীতমক লপঁমছ 
লদওয়া হমছে।
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শ্তশ্ন আরও বলশ্ছমলন, গান লতা 
মানুমষরই প্রাণ। রখন রয়মদমবর 
লমলায় রাই, এক-একরন বাউল কগী 
অসাধারণ গান গায়! তামদর সুর, 
গলা, ছন্দ আমামদর মুগ্ধ কমর। আশ্ম 
শ্নমর তাঁমদর নানা ধরমনর বাদ্যরন্ত 
শ্কশ্ন, উপহার পাই। একতারা, 
লদাতারা নানা ধরমনর বাদ্য। 

মুখ্যমন্তগী এশ্দন বমলন, সকমলর 
সমঙ্গ শ্মশ্লত হময় সঙ্গগীত সাধনামক 
তকৃ ণমূল স্তমরর মানুমষর কামছ লপঁমছ 
শ্দমত হমব। কত গান, কত ভাষা, 
কত আশা, কত আমলা, কত সকাল, 
কত লভার, কত শ্দন, কত মধ্যাহ্ন, 
কত সন্্যা, কত রাশ্ত্র লপশ্রময় 
লগমছ। শ্কন্তু মমন রাখমবন গান 
শ্কন্তু আরও অষুিণ্ণ আমছ। গামনর 
লকানওশ্দন লশষ লনই। সঙ্গগীমতর 
লকানওশ্দন লশষ লনই।
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সাংবাশ্িকদির পপনশন চালু কদর মুখ্যমন্ত্রী পবাঝাদলন
শ্িশ্ন সমাদের সব্বস্তদরর েন্যই ভাদবন

উত্তর ২৪ পরগনার হাদ়ায়া থানার অধ্রীন শাশ্লপুর গ্াদমর ২৬ বছর বয়শ্স রাদবয়া খািুদনর সদঙ্গ কথা হশ্ছিল। 
বছর শ্িদনক হল রাদবয়ার শ্বদয় হদয়দছ। সদবমাত্র এক সন্াদনর েনন্রী হদয়দছন শ্িশ্ন। রাদবয়া বলদলন, প্রসূশ্ি 
থাকার সময় আশা কম্ব্রীরা িাঁদক খুব পিখভাল করদিন। আদয়াশ্িন ট্যাবদলট শ্িদিন। িাঁদক পবাঝাদিন, গভ্বস্থ সন্ান 
ও মা-র শর্রীর ভাদলা রাখার েন্য এইসব ওষুধ খাওয়া িরকার। রাদবয়া অঙ্গনওয়াশ়্ পকদ্রে খাবারও পপদয়দছন। 
রাদবয়া বলশ্ছদলন, শ্কছুশ্িন আদগই মুখ্যমন্ত্রী মমিা বদ্দ্যাপাধ্যায় আশা ও অঙ্গনওয়াশ়্ কম্ব্রীদির মাশ্সক ভািা বৃশ্ধি 
কদরদছন। এটা খুব ভাদলা হদয়দছ। রাদবয়ার কথায়, ‘ওই শ্িশ্িরা খুব পশ্রশ্রম কদরন।’ রাদবয়া আরও বলদলন, পেশ্িন 
িাঁর প্রসব েন্তণা ওদে পসশ্িন পঞ্াদয়দির সিস্য খবরটা পপদয়ই মািৃোন গাশ়্ বাশ়্দয় পাশ্েদয় পিন। পসই মািৃোন 
গাশ়্ িাঁদক ব্লক স্াস্থ্য পকদ্রে শ্নদয় োয়। রাদবয়া এর আদগও িাঁর শ্নদের মা ও ননদির েন্য ওই স্াস্থ্য পকদ্রে 
শ্গদয়শ্ছদলন। এখন পসই িুলনায় অদনক ভাদলা হদয়দছ। মািৃোন শ্ক শ্েজ্াসা করায়, রাদবয়া বলদলন, মুখ্যমন্ত্রী 
প্রসূশ্ি মাদয়দির প্রসদবর সময় হাসপািাদল শ্নদয় োওয়ার েন্যই এই মািৃোন গাশ়্র ব্যবস্থা কদরদছন। রাদবয়া 
আরও োনাদলন, িাদির গ্াদমর আদশপাদশ শ্িন-চার বছর আদগও বাশ়্দি িাই শ্িদয় শ্কছু প্রসব হি। বছর শ্িদনক 
হল এখন সবাই স্াস্থ্য পকদ্রে োদছিন। পঞ্াদয়িও পবাঝাদছি। এক টাকাও খরচ হয় না। 

পিবাশ্শস ভট্াচাে্ব
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রাদবয়ার এক ননি কদলদে প়দছ। সু্দল প়ার সময় কন্যাশ্রীর টাকা পপদয়দছ। পপদয়দছ সাইদকলও। ২ 
শ্কদলাশ্মটার িূদরর সু্ল পসই সাইদকদল পচদপ পেি। আবার কদলদে প়দছ বদল কন্যাশ্রী-২ প্রকদপে একসদঙ্গ ২৫ 
হাোর টাকা পপদয়দছ। িার উচ্চশ্শক্ার ইছিা আদছ। এটাও োদন, উচ্চশ্শক্া করদল রাে্য সরকার প্রদয়ােন্রীয় টাকা 
শ্িদয় সাহাে্য কদর। িা ছা়া শ্বদবকান্দ পমধা বৃশ্ত্ত প্রকপেও আদছ। 

রাদবয়ার ননি চম্া বলশ্ছদলন পে, সমাদের সব্বস্তদরর মানুদষর েন্য মুখ্যমন্ত্রী পে ভাদবন এবং শ্কছু কদরন পসটা 
পচাখ পখালা থাকদলই পবাঝা োয়। এমনশ্ক মৃি মানুদষর সৎকাদরর সময় সরকার সমব্যাথ্রী প্রকপে শ্নদয় পাদশ িাঁ়ায়। 
ব্যাপারটা খুব সহে নয়। অদনক পশ্রবার আদছন, োঁদির বাশ়্দি পকউ মারা পগদল কান্ার পরাল ওদে, একই সদঙ্গ 
পশ্রবাদরর মাথারা ভাদবন সৎকাদরর টাকা পকাথা পথদক আসদব। এখন সরকার বদল শ্িদয়দছ, শ্চন্া করদি হদব না। 
সৎকার কদর পিথ সাশ্ট্বশ্িদকট ও শ্মশাদনর শ্বল শ্নদয় পুরসভা বা গ্াম পঞ্াদয়দির কাদছ পগদলই িু-হাোর টাকা 
শ্মলদব। 

এ সব প্রকপে চলশ্ছলই। অবসরপ্রাপ্ত সাংবাশ্িকরা চাইশ্ছদলন, িাঁদির েন্য মমিা বদ্দ্যাপাধ্যায় শ্কছু করুন। 
স্াধ্রীনিার পর পথদকই সাংবাশ্িকরা এই ইছিা োশ্নদয়শ্ছল। পকানও সরকার শ্কছু কদরশ্ন। অদনক সময় এই শ্নদয় 
নাটক কদরদছ। মুখ্যমন্ত্রী মমিা বদ্দ্যাপাধ্যায় ২১ শ্িদসম্বর, ২০১৮ সাংবাশ্িকদির পপনশন প্রকপে চালু কদর শ্িদলন। 
মাদস ২,৫০০ টাকা কদর অবসরপ্রাপ্ত সাংবাশ্িকরা পাদবন। প্রথম শ্িন ৩০ েদনর হাদি পচক িুদল পিওয়া হদয়দছ। 
পচক শ্কন্তু ২২,৫০০ টাকার। ২০১৮ সাদলর এশ্প্রল পথদক শ্িদসম্বর পে্বন্। প্রথম পে্বাদয় ৩০ েন শ্িদয় শুরু হদলও 
আরও অদনক অবসরপ্রাপ্ত সাংবাশ্িকদির আদবিন শ্বদবচনা করা হদছি। সাংবাশ্িকরা এই পপনশন পপদয় িাঁদির 
কৃিজ্িার কথা োশ্নদয়দছন। অদনদকই বদলদছন, শুরুটা হল এটাই বদ়া কথা। সাংবাশ্িকদির েন্য পকউ ভাদবশ্ন। 
মুখ্যমন্ত্রী মমিা বদ্দ্যাপাধ্যায়ই পভদবদছন। িাঁদির মদধ্য পকউ পকউ বদলন, অবসরপ্রাপ্ত সাংবাশ্িকরাও শ্চশ্কৎসার 
ব্যাপাদর মাভভঃ প্রকদপের আওিায় এদল ভাদলা হয়। এমশ্নদি সরকাশ্র হাসপািাদল শ্চশ্কৎসা এখন সবার েন্যই শ্রি। 
মাভভঃ প্রকপে রাে্য সরকার শ্িন বছর আদগ চালু কদরদছ। এই প্রকদপে সাংবাশ্িকদির পশ্রবাদরর সকদলর শ্চশ্কৎসার 
ব্যয় সরকার বহন কদর। ইশ্িমদধ্য কম্বরি শ্কছু সাংবাশ্িক এবং শ্কছু সাংবাশ্িদির পশ্রবাদরর পলাদকরা এই প্রকদপের 
আওিায় উপকৃি হদয়দছন। 

পে ৩০ েন অবসরপ্রাপ্ত সাংবাশ্িক পপনশন পপদয়দছন িাঁদির নাম হল—মদনাশ্েৎ শ্মত্র, বচ্চন শ্সং সরল, পসৌদমন 
পগাস্াশ্ম, শ্যামল সান্যাল, কৃষ্ণশ্কদশার রায়, মৃণাল কুনু্, আমানুল্া মহম্মি, শ্বশ্েি সাহা, রাে শ্মেুশ্লয়া, শশ্রী মুখাে্ব্রী, 
অশ্মিাভ পসন, স্রীিারাম আগরওয়াল, উিয় ব্যানাে্ব্রী, প্রলয় িাস, অমল পি, শ্বদরন প�াষ, শ্নশ্খল রঞ্জন ভট্াচাে্ব, 
বািল সান্যাল, েনকলাল শ্সং, পিবব্রি ভট্াচাে্ব, মৃণাল শ্বশ্াস, সিান্দ িাস, শুভময় চ্যাটাে্ব্রী, সুন্রীল িত্ত, পে্যাশ্ি্বময় 
ভট্াচাে্ব, কনদক্ুদ মেুমিার, সুশান্ গুহ, অমৃিলাল মাইশ্ি, িাপস মাইশ্ি, িপন িাস৷

প্রসূশ্ি মা ও কন্যাশ্রীর কথা শ্িদয় শুরু কদর অবসরপ্রাপ্ত সাংবাশ্িকদির পপনশন পাওয়ার কথা বলদলই সবটা 
বলা হয় না। এর পদরই নিুন বছদর মুখ্যমন্ত্রীর কৃষকবনু্ প্রকদপের কথা বলদিই হদব। অদনক রাদে্যই কৃষকদির 
আত্মহি্যার �টনা �টদছ। সরকার শ্নশ্ব্বকার। বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমিা বদ্দ্যাপাধ্যায় সমস্যা আক্ান্ কৃষকদির পাদশ 
িাঁ়াদলন। চাদষর েন্য আশ্থ্বক সাহাদে্যর ব্যবস্থা করদলন। আবার চাশ্ষর মৃিু্যদিও িাঁর পশ্রবার োদি অনটদন না 
পদ়, পসই েন্য িু-লক্ টাকা শ্িদয় পাদশ িাঁ়াদলন। স্াভাশ্বক-অস্াভাশ্বক িুভাদবই মৃিু্যর পক্দত্র সরকার কৃষক 
পশ্রবাদরর পাদশ িাঁ়াদব। এ কম কথা ! 
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বাংলার আর্থ-সামাশ্িক উন্নয়নের সব্থবৃহৎ ক্ষেত্র কৃশ্ি। রানিযে কৃশ্ি কানির সনঙ্গ প্রতযেষে 
এবং পনরাষেভানব শ্বপুল সংখযেক মােুি যুক্ত এবং শ্েভ্থরশীল। রানিযের সাশ্ব্থক উন্নয়নের 
সুফল এই মােুনিরা পানছেে। শ্বশ্ভন্ন প্রকনপের মাধযেনম রািযেবাসী িনমের আনে ক্রনক মৃতুযে 
পয্থন্ত শ্বশ্ভন্ন সুনযাে-সুশ্বধা পাওয়ায়, িীবেমানের উন্নশ্ত ঘটানত ক্পনরনে। শ্বেত সান়ে 
সাত বেনর কৃশ্িকানির সনঙ্গ যুক্ত প্রশ্তশ্ট পশ্রবার এর ফনল উন্নয়নের সনঙ্গ সশ্রিয়ভানব ও 
সনেতেভানব যুক্ত হনয়নে। কৃিকনের আয় হনয়নে শ্তেগুনেরও ক্বশ্শ। এখে মৃতুযের পনরও 
তানের আশ্র্থক সহায়তা করা হনছে।

শ্কন্তু, একরা ভুলনল েলনব ো ক্য বাংলার কৃশ্ি আিও অনেকাংনশই প্রকৃশ্তর উপর 
শ্েভ্থরশীল। এই প্রকৃশ্ত-শ্েয়শ্্রিত কৃশ্ি কৃিনকর িীবেযাপেনক শ্েয়্রিে কনর। ফনল, সবসময় 
ক্য ভশ্বিযেৎভাবো সশ্িকভানব বাস্তবাশ্য়ত হয় ক্সকরা বলা যায় ো। কৃিক শ্বপয্থস্ত হনয় 
পন়ে। কৃিনকর এই শ্বপন্নতায় সরকার ‘বনু্’ শ্হনসনব এশ্েনয় আনস। বত্থমানে ‘কৃিকবনু্’ 
প্রকনপের মাধযেনম এই েুঃসময় ক্মাকাশ্বলায় এক অশ্ত প্রনয়ািেীয় পেনষেপ শ্েল সরকার।

এো়ো মরনোত্তর অেুোে বা শ্বমার সুশ্বধা ক্েওয়া হনছে। ক্কােও ‘শ্প্রশ্ময়াম’ শ্েনত 
হনব ো কৃিকনক। ১৮ ক্রনক ৬০ বের—এই বয়সসীমার মনধযে ক্য ক্কােওভানব কৃিক মারা 
ক্েনল মাত্র ১৫ শ্েনে ২ লাখ টাকা পানব মৃত কৃিনকর পশ্রবার। উনলেখযে, আিও বাংলার 

কৃিকবনু্

মরনোত্তর অেুোে ২ লাখ। বেনর ৫০০০ টাকা একর প্রশ্ত। 
বাংলার কৃিনকর িেযে মুখযেম্রিী মমতা বযোোশ্ি্থর শ্েরন্তর 
উন্নয়ে প্রনেষ্ার অেযেতম মাইলন্াে—‘কৃিকবনু্’ প্রকপে
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কৃশ্ি অনেকটাই পাশ্রবাশ্রক 
অর্থাৎ পশ্রবানরর সব সেসযেই 
কম-ক্বশ্শ কৃশ্ির সনঙ্গ যুক্ত। 
একিনের মৃতুযে মানে ওই কৃশ্ি-
পশ্রবানর আনয়র একশ্ট উৎস 
শুশ্কনয় যাওয়া। তাই বয়সসীমা 
১৮ ক্রনক ৬০ রাখা হনয়নে। 
োরী-পুরুনিরও ক্কােও ক্ভে 
ক্েই। এই ‘মরনোত্তর অেুোে’ 
শ্েঃসনদেনহ যুোন্তকারী প্রয়াস।

মা-মাশ্ট-মােুনির সরকার 
মােবকলযোনের ক্য পনর উন্নয়নের 
রূপনরখা ততশ্র কনরশ্েল, তারই 
শ্সদ্ান্ত এই প্রকপে। োো সমসযোয় 
িি্থশ্রত কৃিক যখে শ্েনিনকই 
ক্শি কনর ক্েয়। এই ‘হেে’ কৃিনকর ‘আত্মহেে’ বনল োয় এ়োনত পানর ো সমাি। সমানির প্রশ্তশ্ট সেসযেনকই এর 
োয় শ্েনত হনব। আর্থ-সামাশ্িক সংস্ানরর মাধযেনমই এই আয় পালনের পাশাপাশ্শ ‘সামাশ্িক ষেশ্ত-পূরে’-এর উনেযোে 
শ্েনত হনব।

শ্বশ্ব উন্নয়নে ‘মােসম্পে’ অমূলযে। ভারত তরা বাংলার কৃশ্ি ‘ঐশ্তনহযের কৃশ্ি’ শ্হনসনব শ্বনশ্ব স্ীকৃত। বংশপরম্পরায় 
হািার হািার বের ধনর ক্য েষেতা ও অশ্ভজ্ঞতা তানের মনধযে সশ্চিত হয় তার মূলযে ক্কােও শ্কেুর সনঙ্গ তুলেীয় েয়। 
তাই ‘একিে কৃিক’-র মৃতুযে অপূরেীয় ষেশ্ত শ্হনসনবই ক্েখা হনছে।
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উন্নয়নের িেযে সবনষেনত্রই পশ্রকািানমােত সংস্ার ও উন্নশ্ত েরকার। কৃশ্ি সব্থবৃহৎ অসংেশ্িত ক্ষেত্র। শ্কন্তু সমানির 
উন্নয়নের মূলধারা, শ্বনশিত ভারনতর মনতা কৃশ্ি প্রধাে ক্েনশ। তাই প্রােীেকাল ক্রনকই ক্েখা যায়, শাসকনরেশ্ের সনঙ্গ 
কৃিনকর ঘশ্েষ্ঠ সম্পক্থ। িশ্মোর, রািা, সম্াট ক্যই ক্হাে—কৃশ্িনক অবনহলা করনত পানর ো। কৃিকরাই অর্থেীশ্তনক 
শ্টশ্কনয় ক্রনখনে োো রকম ‘কর’ শ্েনয়। এই কনরর িেযে কৃিনকর ওপর েনলনে োো ক্শািে, উৎপী়েে। সংঘবদ্ভানব 
কৃিকসমাি প্রশ্তবােমুখর, কখেও বা আনদোলেমুখর হনয় ওনি। ভারনত বানরবানরই কৃিক-আনদোলে বা শ্বন্াহ ক্েখা 
শ্েনয়নে। বাংলায় এইরকম ঐশ্তহাশ্সক আনদোলে-এর ঐশ্তহযে প্রশ্তশ্ষ্ঠত।

বত্থমাে রািযে সরকার কৃশ্ি-সংস্ানর এনকর পর এক েশ্ির সৃশ্ষ্ কনর েনলনে।

এই সংস্ানরর অেযেতম উনলেখনযােযে শ্েক হল—কৃশ্ি-সংশ্লিষ্ ক্ষেত্রগুশ্লনক সমশ্বিত কনর কাি করা। একই সনঙ্গ 
শ্বশ্ভন্ন ক্ষেত্রনক শ্মশ্লনয় শ্মশ্শনয় আধুশ্েক শ্বজ্ঞাে ও প্রযুশ্ক্তর প্রনয়াে, োো ক্ষেনত্রর েনবিোনক শ্বসৃ্তত কনর েনবিোর 
সাফনলযের বাস্তব-প্রনয়াে, শ্শশ্ষেত সম্প্রোয়নক যুক্ত করা, শ্েরােশ্রত কৃশ্ির সনঙ্গ েতুে তবজ্ঞাশ্েক পদ্শ্ত সংশ্মরেনের িেযে 
প্রশ্শষেে।
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বাংলার ক্মধাসম্পে-ক্ক এইসব ক্ষেনত্র 
বযেবহার করা সম্ভব হনছে। শ্বশ্ভন্ন শ্শষো 
প্রশ্তষ্ঠানের মাধযেনম কৃশ্ি েনবিো ও কৃশ্ি 
প্রযুশ্ক্তর প্রসার বাংলার কৃশ্িনক প্রকৃত 
উন্নশ্তর শ্েনক শ্েনয় যানছে।

উৎপােেশীলতা বৃশ্দ্ই েয়, ক্িার 
ক্েওয়া হনছে বািানরর োশ্হো অেুযায়ী 
উৎপােে। ততশ্র হনয়নে কৃিক-বািার, 
সুফল বাংলা, সুফলা। রানিযে কৃশ্ির ক্ষেনত্র 
ক্বসরকাশ্র শ্বশ্েনয়ােও বৃশ্দ্ পানছে। বন়ো 
বন়ো শ্শপেপশ্তরাও বাংলার কৃশ্ির সনঙ্গ 
তানের বযেবসা বাশ়্েনয় তুলনে। বাংলার কৃশ্ি-
বাশ্েনিযের প্রশ্ত বশ্েক-সম্প্রোনয়র েৃশ্ষ্ প়েনে। সবশ্ি ও ফল উৎপােনে েনবিো ও োো পরীষো-শ্েরীষোর সুফল 
প্রনয়াে করা হনছে। শসযে-তবশ্েত্র-র শ্বিয়শ্ট কৃিনকরা বুঝনত পারনে।

কৃশ্ি-িশ্মর খািো মুকুব, শ্মউনটশে শ্ফ বাশ্তল, িলনসনের সুনযাে বৃশ্দ্, বাংলা ফসল বীমা ক্যািো, কৃিক-ক্রিশ্িট 
কাি্থ, কৃশ্ি ঋনের সুশ্বধা, োো ভতু্থশ্কযুক্ত য্রিপাশ্ত-রিনয়র ও ভা়োর সুশ্বধা, োতাল ততশ্র, ক্োলাঘর ততশ্রর সুশ্বধা, 
ঋে—কৃিনকর অবস্ার পশ্রবত্থে এনেনে। েযোযযে মূনলযে ধাে শ্বশ্রি কনর ক্েনকর মাধযেনম টাকা ক্েওয়ার ফনল ধানের 
অভাবী শ্বশ্রি বন্ করার উনেযোে এখে অনেকটা সাফলযে ক্পনয়নে ফনল একনরেশ্ের মােুি যারা এনষেনত্র অবযেবস্া ততশ্র 
কনর কৃিনকর ও ক্রিতার ষেশ্ত করনতা ক্সটা কমানো সম্ভব হনছে।

রানিযে শ্শষোর প্রসার ঘটায় এবং প্রযুশ্ক্তর বযেবহার বৃশ্দ্ পাওয়ায়, কৃশ্িনত যুক্ত েতুে প্রিমে আধুশ্েক কৃশ্ি বযেবস্ানক 
েতুে কনর েন়ে তুলনত আগ্রহী হনছে। শ্বজ্ঞানের োো শাখার েনবিোর সুফল বাংলার কৃশ্িনক শ্বনশ্ব ক্রেষ্ঠনবের শ্শনরাপা 
এনে ক্েবার ভাবো আি আর সুেূরপ্রসারী েয়।

আধুশ্েক প্রযুশ্ক্ত-শ্ভশ্ত্তক শ্বপেে বযেবস্ার সুনযাে শ্েনয় শ্বনশ্বর ক্কাোয় ক্কাোয় ক্পঁনে যানব বাংলার কৃনির রেমসাধযে 
উৎপন্ন ্বযে।

বাংলার মােুনির কানে এই আশার উচ্ারে ক্পঁনে শ্েনত হনব। এই ক্প্রষোপনটই ক্ঘািো হল—‘কৃিকবনু্’।
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আশ্িম বাংলা আজও আশ্িমতামাখা।
বাংলার গ�ৌরব এইখানেই।
বহু সংস্কৃ শ্তর গমলবন্ধনে বাংলা সনদেহাতীতভানব শ্বশ্বনরেষ্ঠ।

গহথায় িাঁড়ায় িু’বাহু বাড়ানয় েশ্ম েরনিবতানর—শ্বশ্বকশ্ব রবীন্দ্রোথ বাংলার মােুনের 
হৃিয়সত্যনক এইভানবই প্রকাশ কনরনেে।

েবজা�রনের বাংলা গজন� উনেনে মােবতার জয়�াে গ�নয়। শ্কন্তু এর বীজ গে 
বাংলার মানে ঘানে েশ্ড়নয় শ্েল গসই সত্যতা ধরা পড়ল গেপানলর রাজিরবানরর 
গ্রনহা�ানর চে্াপনির পুঁশ্থর আশ্বষ্ানর। ধরা পড়ল োো প্রত্নতাশ্্বিক খেেকানের্ তনথ্য।

বঙ্গিশ্ে
গ্াড়পত্র

জাগ্রত গে বাংলা
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চে্াপি আজ বাংলা ভাো তথা সাশ্হনত্যর আশ্িম রূপ শ্হনসনব স্ীককৃ ত। এখানে 
ধরা পনড়নে সমসামশ্য়ক প্রাশ্তিক বাংলার জীবেকথা। িুঃখময় জ�ৎ, মায়ার 
সংসার অশ্ত্ম কনর প্রককৃ ত জীবে ও জ�ৎ সনত্যর পনথ এশ্�নয় চনল। এ 
কথাই বলা হনয়নে চে্াপনি। এই পথই সকল মােুনের পথ। গিশ-কানলর সীমাো 
গপশ্রনয়, এই জীবেিশ্ে মােব ইশ্তহানসর মহামূল্যবাে ধারানক আজও পুষ্ট কনর 
চনলনে।

ভাো, ধম্, সংস্কৃ শ্তর বহুত্ব বাংলার প্রােনভামরা। তাই বাংলার মােুে শ্বনশ্বর 
মােুনের কানে ‘শ্বশ্শষ্ট’ হনয় ওনে। সি্য সমাপ্ত শ্বশ্ববাংলা শ্শল্পসনমেলনের মনচে 
উনে প্রনত্যক গিনশর প্রশ্তশ্েশ্ধরাই শ্বনশেভানব বলনলে ‘বাংলার মােুে’-এর কথা। 
হৃিয় শুধু িুনল ওনে ো, ফুনলও ওনে আমানির। মােবতার বাংলায় বাংলার 
মােুনের এই গে শ্বশ্বস্ীককৃ শ্ত, এর গচনয় বনড়া পাওয়া আর কী হনত পানর।

বাংলার মােুনের পক্ষ গথনক তাঁনির জাোই ককৃ তজ্ঞতা। গ�ৌরবময় শ্শল্প-সাশ্হত্য-
সংস্কৃ শ্ত-অথ্েীশ্তর ধারার আমরা উত্তরসূশ্র, প্রোম আমানির পূবপু্রুনের কানে। 
বাংলার এই শ্মরে-সংস্কৃ শ্তর পুনরাধা োঁরা, তাঁরা সততই বাংলানক শ্বনশ্বর আশ্িোয় 
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জাশ্�নয় গরনখনেে অেুক্ষে, তানঁির কম্কানডের স্মরে-মেে-
শ্েশ্িধ্যাসে আমানির প্রধােতম কত্ব্য।

সরকাশ্র উনি্যান� এবং পকৃষ্ঠনপােোয় �ত সানড় সাত বেনর 
অশ্বশ্ছিন্নভানব, অপ্রশ্তহতভানব এশ্�নয় চলনে এই কাজ।

বাংলা মহামােনবর তীথ।্ এই মহামােনবরা বাংলার পশ্বত্র 
ভূশ্মনক েুন� েুন� স্েফ্সলা কনর গরনখনেে।

স্ামী শ্বনবকােদে ১২৫ বের আন� শ্শকান�ার শ্বশ্বধম্ 
সভায় ভারতবনের্ ‘মােবধম্’-গক আধুশ্েক পকৃশ্থবীর কানে 
রাজভাোয় তুনল ধনর শ্েনলে। বাংলার এই শ্বশ্বশ্বজয়নক স্মরে 
কনর একগুছি শ্েবনন্ধ প্রকাশ্শত হল একশ্ে গ্াড়পত্র।

েশ্ব: অনশাক মজুমিার
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দীপাবলীতে রাজ্যবাসীর জন্য সুখবর৷ 
৫ নতেম্বর দশ্ষিতেশ্বতর অে্যাধুশ্নক আকাশপতের উদ্ তবাধন করতলন 

রাতজ্যর মুখ্যমন্তী মমো বত্দ্যাপাধ্যায়৷ এই স্াইওয়াক অে্াৎ আকাশপতে 
পূে্যাে্ীরা যানজট এশ্িতয় দশ্ষিতেশ্বর স্টেশন স্েতক সরাসশ্র মশ্্দতরর কাতে 
স্পঁতে স্যতে পারতবন৷

মুখ্যমন্তীর হাতে দশ্ষিতেশ্বতর স্াইওয়াতকর সূচনা 

দীপাবলীর উপহার
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এই অে্যাধুশ্নক স্াইওয়াকশ্ট সাতি ১০ শ্মটার চওিা ও ৩৪০ শ্মটার দীর্৷ কাচ ও ইস্াে শ্দতয় 
তেশ্র এই স্াইওয়াকশ্ট দশ্ষিতেশ্বর স্রল স্টেশন স্েতক দশ্ষিতেশ্বর মশ্্দতরর কালীবাশ্ি প্াঙ্গে পয্ন্ত 
শ্বস্তৃে৷ এলইশ্ি আতলা দ্ারা সশ্জিে, শ্সশ্সশ্টশ্ে মশ্নটশ্রং সমতৃদ্ধ এবং এই ক্যাশ্টিশ্লোর শ্রিজশ্ট 
অশ্নি প্শ্েতরাধকারী ষিমোশ্বশ্শষ্ট৷ স্রলওতয় ও স্মত্া স্টেশন স্েতক সরাসশ্র এবং পাশাপাশ্শ 
রামকতৃ ষ্ণ পরমহংস স্রাি স্েতক মশ্্দতর প্তবশ করা যাতব৷ এই স্াইওয়াক বরাবর দুধাতর োকতে 
স্মাট ১৪শ্ট চলমান শ্সঁশ্ি, চারশ্ট শ্লফট এবং আটশ্ট শ্সঁশ্ি৷ এর ফতল, সাধারে মানুষ স্য স্কানও 
জায়গা স্েতক স্াইওয়াতক উঠতে ও নামতে পারতবন৷ প্শ্েশ্ট শ্লফতট একবাতর ২০ জন মানুষ 
ওঠানামা করতে পারতবন৷ শ্বনামূতল্য হকারতদর পুনব্াসতনর জন্য ১৩৭শ্ট স্দাকান ও ইউশ্টশ্লশ্ট 
রুমসমতৃদ্ধ শ্রিজশ্ট পেচারী ও যানচলাচতলর রাস্াতক পতৃেক কতরতে৷ প্শ্ে বের এই মশ্্দতর 
আতসন ১.৪ স্কাশ্ট দশন্াে্ী৷ যাঁরা পাতয় স্হঁতট মশ্্দতর যান, োঁতদর জন্য এই স্াইওয়াক খুব 
উপতযাগী হতব৷ এর ফতল ওই রাস্ার ্াশ্ফক সমস্যারও সমাধান হতব৷ রাতজ্যর অন্যান্য অতনক 
গুরুত্বপূে্ প্কতপের মতো এই স্াইওয়াতকর পশ্রকপেনাও মুখ্যমন্তীর মশ্স্ষ্কপ্সূে৷ স্াইওয়াতকর নীতচ 
রানী রাসমশ্ে স্রাতিরও আধুশ্নকীকরে হতয়তে৷ পেচারীতদর জন্য দু’শ্দতক দু’শ্ট রাস্া তেশ্র 
হতয়তে৷ মাঝখাতন রতয়তে ৫.৬৫ শ্মটার চওিা শ্বটুশ্মনাতসর রাস্া, গাশ্ি চলাচতলর জন্য৷
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এশ্দন মুখ্যমন্তী বতলন, আজ স্েতক এই স্াইওয়াতকর নাম হল দশ্ষিতেশ্বর রানী রাসমশ্ে 
স্াইওয়াক৷ দশ্ষিতেশ্বতরর সতঙ্গ যশ্দ রানী রাসমশ্ের নাম না োতক োহতল ইশ্েহাস অধরা 
স্েতক যাতব৷ দশ্ষিতেশ্বর ও স্বলুি আন্তজ্াশ্েক ধম্ীয় পয্টন স্কন্দ্র৷ দশ্ষিতেশ্বর এলাকা 
খুব রনবসশ্েপূে্৷ আমার হকার োইতবানতদরও পুনব্াশ্সে করা দরকার৷ োই আমরা এই 
স্াইওয়াক তেশ্রর শ্সদ্ধান্ত শ্নতয়শ্েলাম৷

এই কাজশ্টর জন্য আমাতদর অতনক সমস্যার সমু্খীন হতে হতয়তে৷ ইশ্চিতে ইশ্চিতে 
লিাই করতে হতয়তে আমাতদর৷ এটা মানুতষর কাতজ লাগতব, পুে্যাে্ীরা এর মাধ্যতম অতনক  
উপকতৃ ে হতবন৷

মুখ্যমন্তী বতলন, শ্েশ্ন যখন স্রলমন্তী শ্েতলন, দশ্ষিতেশ্বর স্টেশতন স্রশ্লিকা স্টেশন তেশ্র 
করা হতয়শ্েল৷ োরাপীতঠ, কামাষি্যাতেও স্রশ্লিকা স্টেশন করা হতয়শ্েল৷ দশ্ষিতেশ্বরতক দমদতমর 
সাতে সংযুক্ত করার জন্য স্নায়াপািা পয্ন্ত স্মত্া স্রল চালু হতয়শ্েল৷ স্বলুি মতঠ কার পাশ্ক্ং 
স্সটিার তেশ্র হতয়শ্েল৷ এখাতন লষি লষি মানুষ আসতব, োই জায়গাটা আমাতদর পশ্রষ্কার 
রাখতে হতব৷ দশ্ষিতেশ্বর ্াটে কশ্মশ্ট এটা রষিোতবষিে করতব৷ সাধারে মানুষতকও অনুতরাধ 
করব োরাও স্যন এশ্ট পশ্রষ্কার-পশ্রচ্ছন্ন রাতখন৷ শ্দতন দু’বার কতর কামারহাশ্ট পুরসো এশ্ট 
পশ্রষ্কার করতব৷
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আমরা কালীরাতটও একশ্ট 
স্াইওয়াক তেশ্রর পশ্রকপেনা 
করশ্ে৷ ইশ্েমতধ্যই কালীরাতটর জন্য 
আমরা একশ্ট উন্নয়ন পশ্রকপেনা 
কতরশ্ে৷ আমরা োরাপীঠ, সেীপীঠ, 
কঙ্ালীেলা, বতরেশ্বর, নলহাতটশ্বরী, 
ফুরফুরা শশ্রফ, োরতকশ্বর, 
গঙ্গাসাগর—সব শ্কেুর উন্নয়ন 
কতরশ্ে৷ ধম ্যার যার শ্নতজর৷ আশ্ম 
সব ধম্তক সম্ান কশ্র৷ আসতল মনটা 
সাধু হওয়া চাই৷ আমাতদর োরেবষ্ 
অতনক বি৷ এক এক রাতজ্যর এক 
এক রকম সংস্তৃ শ্ে৷ আমাতদর ধম্ 
এক জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়-এটাই 
শ্হ্ুদধতম্র শ্বশ্শষ্টো৷ আমরা শ্বশ্বাস 
কশ্র, ধম্ যার যার উৎসব সবার৷  
আমরা সকতল ঈদ, বিশ্দন, গুরু 
নানক জয়ন্তী, দুগ্াপুতজায় অংশগ্রহে 
কশ্র৷ রামকতৃ ষ্ণ পরমহংসতদব বলতেন, যে মে েে পে৷ মানব শরীর শ্ক স্কানও অঙ্গ োিা সমূ্ে্ হয়? 
একশ্ট পশ্রবাতরও অতনক সদস্য োতকন৷ সমস্ ধতম্র মানুষতক শ্নতয়ই সমাজ তেশ্র হয়৷

এই স্াইওয়াক শুধু োরতের নয়, সারা শ্বতশ্বর জন্য একটা মতিল৷ ধম্ীয় স্াতন শ্েি এিাতে এই 
স্াইওয়াক তেশ্র কতর যানজট কমাতনা সম্ভব৷ দশ্ষিতেশ্বতর একশ্ট পূে্াঙ্গ োনা হওয়া প্তয়াজন৷ রানী রাসমশ্ে 
অতনক লিাই কতর ইশ্েহাস তেশ্র কতরশ্েতলন৷ োঁর নাতম আরও শ্কেু করতে চাই৷

প্শ্েতবদন: রােুল দত্ত
েশ্ব: অতশাক মজুমদার
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যত মত তত পথ
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(  ১  )

জাগাশ্িয়া গানি শ্তশ্ি এনেি ঘুম 
ভাঙানত। শ্তশ্ি রামকৃষ্ণ পরমহংস।

দশ্ষিনেশ্বনরই চেে তাঁর 
সাধিপব্ব। িতুি ধম্ব বা িতুি 
সম্প্রদায় িয়। আধুশ্িকতম ভাবিার 
প্রকাশ ঘটানেি। বেনেি—যত মত 
তত পথ। এনক শুধু ধম্ব-সমন্বয় বো 
যায় িা। প্রশ্তশ্ঠিত ধম্বগুশ্েনক আচরে 
করনেি শ্তশ্ি। বুঝনেি—সবই এক শ্বনু্নত 
শ্মনশনে।

আরও বুঝনেি—প্রনতযেক বযেশ্তির অন্তশ্ি্বশ্হত 
ধম্ব আোদা আোদা তাই তানঁদর মতও শ্ভন্ন। পথও 
শ্ভন্ন। বযেশ্তিস্াধীিতার ময়ূরঝরিা যযি। সবকশ্ট দরজা 
খুনে যগে।
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কামারপুকুনরর গদাই দাদার সনঙ্গ এনেি দশ্ষিনেশ্বর। 
মূশ্ত্ব প্রশ্তঠিার রাজকীয় উৎসনব শ্তশ্ি প্রায় অভুতিই যথনক 
যগনেি। জাতপানতর যবডায় তখি শ্তশ্ি আটনক। চাে কো 
বাঁধা পূজারী শ্তশ্ি 
হনবি িা, তবু দায় 
এডানত পারনেি 
িা। আচার-সব্বস্তা 
তানঁক গ্াস করনত 
পারে িা।

সহজ কনর 
বেনেি সবনচনয় 
শতি কথাটা। 
মািুষই ঈশ্বর। 
বেনেি—আশ্ম যতা 
যপনরশ্ে। যতারা 
যকি পারশ্ব িা ? 
সশ্তযেই যতা তুশ্ম যপনরনো পরমহংসনদব। সকনের ঘনর 
ঘনর তুশ্ম পুনজা পাচ্ছ। শ্দনক শ্দনক যতামার মশ্ন্র। শ্কন্তু 
এর যচনয়ও অনিক যবশ্শ যচনয়শ্েনেি শ্তশ্ি। জনি জনি 
যেনক যেনক ‘যোকশ্শনষি’ শ্দনত যচনয়নেি।

যপ্রনমর িতুি ঘরািা ততশ্র হে। দয়া িয় যপ্রম। ঈশ্বর 

বাঁধা পডনেি যপ্রনম। জীনব দয়া িয়। শ্শব জ্ানি জীব 
যসবা—এটাই মূেকথা। শ্শব মানি সতযে, সুন্র, ঈশ্বর। 
গৃহী মািুনষর কেযোনে সকনের কানে এই মন্ত্রই শ্দনেি 

শ্তশ্ি। গনড িাও 
সুন্র, শ্িনে্বাভ, পশ্বত্র 
জীবি। সংসার তযোগ 
কনর িয়, সংসানরর 
মনধযেই সুন্রতম 
জীবনির স্াদ শ্কভানব 
পাওয়া যায়া তারই 
কথা বনে যযনতি 
দশ্ষিনেশ্বনর বনস 
বনস।

তাঁর কানে 
আসনতি িািা মনতর 
িািা পনথর মািুষ। 

তানঁদর শ্বশ্বাসও পানটে যযনত োগে।
িনরন্দ্রিাথ ঈশ্বনরর দশ্বনির আশায় একশ্দি িািা ঘাট 

ঘুনর তরী শ্ভডানেি রামকৃষ্ণ ঘানট। যখাঁজ, যখাঁজ, যখাঁজ—
যকবেই যখাঁজা। তবু ঈশ্বনরর যখাঁজ যমনে িা। যোকটানক 
শ্বশ্বাস করনতও পানর িা িনরি। শ্কন্তু চনে যযনতও 
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পানর িা। যক যযি যবঁনধ 
যরনখনে। যবঁনধ যবঁনধ 
যরনখনে। যসই বাঁধনির 
দশ্ড অন্তহীি। অদৃশযে 
অথচ দৃশযেমাি। সব্ব 
জীনব যপ্রম, কারে শ্তশ্ি 
সবশ্কেুনত আনেি।

ধীনর ধীনর পানটে 
যগনেি িনরন্দ্রিাথও। 
যত মত তত পথ—এই 
শ্বশ্বাসনকই প্রশ্তশ্ঠিত 
করনেি পৃশ্থবীবযোপী।

শ্বনশ্ব হাঁক-োক কনর 
শ্তশ্ি যশািানেি—যভনঙ 
যেে সব পাঁশ্চে। সব 
যবডা। মািুনষর মুতিতীথ্ব এই পৃশ্থবী।

দূর যহাক সব অসামযে।
দশ্রদ্রহীি পৃশ্থবীর ভাবিায় যমনত উঠনেি। মাশ্তনয় 

তুেনেি।

মুনে যেে িারী-পুরুনষর যভদ। িারীশশ্তির উত্াি 
ও শ্বকাশ তাঁর মি জুনড। পৃশ্থবীর িািা যদনশ স্াধীি, 
শ্শশ্ষিত িারীনক যদনখ তাঁর হৃদয় যন্ত্রোয় েটেট করনত 
োগে।

ভারতীয় িারীর জীবি অন্ধকার যকাে যথনক মুশ্তি 
পাক। যজনগ উঠুক তাঁর যভতনরর ঈশ্বর।

রামকৃষ্ণ শ্বনবকািন্নক শ্দনয় তাঁর প্রাশ্থ্বত সব 
কাজই কশ্রনয় শ্িনয়নেি। শ্বনবকািন্ও যতমি কাউনক 
খুঁজশ্েনেি যাঁনক শ্দনয় তাঁর স্প্নপূরে হনব। যপনয় যগনেি 
এক খাপ যখাো তনোয়ার। শ্মস মাগ্বানরট।

রামকৃষ্ণ-শ্বনবকািনন্র ভাবিানক রূপ শ্দনেি 
কানজ। শ্বরামহীি তাঁর কাজ। প্রায় ১৩শ্ট বেনর শ্তশ্ি 
একশ্ট গভীর খাত যকনট যগনেি। গুরু-শ্শষযে-পরম্পরার 
যসই দশ্ডনত যসবারও যয কত পদ্বা থানক !

এই ১৩ বেনর শ্তশ্ি যা কনরনেি তার যপ্ররো 
শ্বনবকবােী। শ্বনবকািন্ যা করনত যচনয়শ্েনেি 
শ্িনবশ্দতা যসখানিই আত্মমগ্ন হনয়নেি। শ্বনবকািনন্র 
স্নদশনপ্রম শ্িনবশ্দতার ‘ভারতনপ্রম’-এর মনধযে োিা 
যমনে শ্েে।

শ্বনবকািন্ সমগ্ শ্বনশ্বর কানে প্রশ্তঠিা কনরশ্েনেি 
ভারনতর মািবধম্বনক। পরাধীি ভারনতর কানে তাঁর 
বােী—জানগা আরও একবার।

অতীত-ঐশ্তনহযের উদ্ার করনেি। এই উদ্ানরর 
ধারাবাশ্হকতার কাজ চাশ্েনয় যগনেি শ্িনবশ্দতা। েশ্ডনয় 
শ্দনেি আরও অনিনকর মনধযে।

শ্বনবকািন্ ভারনতর আধযোশ্ত্মকতার জয় প্রশ্তঠিা 
কনর এনেি শ্বনশ্বর দরবানর। শ্িনবশ্দতা এই কাজনক 
আরও প্রসাশ্রত করনেি।

শ্িনবশ্দতার ভারনত আসার চার বেনরর মনধযে চনে 



যগনেি শ্বনবকািন্। রামকৃষ্ণ-ঘানট এনস যভডা তরী তখি শ্বশাে জাহাজ। 
যসই জাহানজর অিযেতম কাণ্ারী শ্িনবশ্দতা। যদনশ। শ্বনদনশ।

১৩ বেনরর এক ক্াশ্ন্তহীি সংগ্ামীর জীবি যা আমানদর শ্বশ্মিত 
কনর, আমানদর হৃদয়নক আজও আনবগঘি কনর যতানে।

(  ২  )
স্ামীশ্জনক খুব কাে যথনক যদনখশ্েনেি শ্িনবশ্দতা। বুনঝশ্েনেি যভতর 

যথনক। গ্হে কনরশ্েনেি যতটুকু যযভানব পারা যায়। তাই তাঁর যেখায় 
শ্বনবকািন্ উন্াশ্চত হি অসাধারেভানব। শ্তশ্ি শ্েখনেি— আমরা এমি 
এক যপ্রম যদশ্খয়াশ্ে যাহা দীিতম এবং অজ্তনমর সশ্হত এক হইয়া যাইত ; 
তাঁহার চষুি শ্দয়া মুহূনত্বর জিযেও জগৎ যদশ্খয়া মনি হইত সমানোচিার শ্কেু 
িাই ; হাশ্সতাম, আমরা বীরনবের অশ্গ্ননত শ্িনজনদর উদ্ীশ্পত কশ্রতাম এবং 
যদবশ্শশুর প্রনবাধনির সময় যযি আমরা উপশ্থিত থাশ্কতাম।

[Notes of Some wanderings with the Swami 
Vivekananda—Sister Nivedita, utbodhan 
office, Calcutta, Fifth edition (  1967  ) P-1]

শ্বনবকািনন্র দীিতা, তযোগ ও যপ্রম সম্পনক্ব 
শ্িনবশ্দতার মূেযোয়ি গভীর তাৎপয্বপূে্ব।

প্রশ্তশ্দনির প্রশ্তমুহূনত্বর জীবনির আচরনের 
মনধযে শ্দনয়ই মািুনষর স্তসূ্ত্ব প্রকাশ ঘনট। শ্চনি 
যিওয়া যায়, বুনঝ যিওয়া যায় পানশর মািুষশ্টনক 
এবং শ্িনজনকও। শ্বনবকািন্ এসব যষিনত্রও 
সমস্ত হীিতা ও ষুিদ্রতার অনিক উপনর শ্েনেি। 
বযেশ্তি শ্বনবকািন্নক এভানবই যদনখশ্েনেি 
শ্িনবশ্দতা।

শ্বনবকািন্ শ্েনেি কম্বনযাগী। কাজই তাঁর 
কানে প্রধাি। যয যকািও ধরনির শ্িশ্্রিয়তার শ্তশ্ি 
শ্েনেি শ্বনরাধী। তাঁর এই যপৌরষ ও যপ্রনমর উৎস 
রামকৃষ্ণনদব। শ্িনবশ্দতার গুরু শ্বনবকািন্ ভারতবষ্বনক 
আধযোশ্ত্মকতার মূেনকন্দ্র শ্হনসনব যদনখশ্েনেি। সমগ্ 
শ্বশ্বরষিার প্রনয়াজনিই ভারনতর পুিরুজ্ীবি প্রনয়াজি—
এই গভীর শ্বশ্বানস শ্তশ্ি বনেনেি—‘উঠ ভারত, সমগ্ 
শ্বশ্বনক আধযোশ্ত্মকতার দ্ারা জয় কনরা।’ ‘সতযেই আমার 
ঈশ্বর এবং সমগ্ শ্বশ্ব আমার যদশ’—তাঁর এই কথা তাঁর 
জীবি ও কম্বনক যয বযোশ্তি শ্দনয়শ্েে যসকথা িািাভানব 
আমরা জািনত পাশ্র।

শ্কন্তু শ্িনজনক, শ্িনজর উনদ্শযে ও কাজনক যযভানব 
শ্বনবকািন্ যসাচ্ানর প্রশ্তশ্ঠিত কনরশ্েনেি তার জিযে 
দরকার শ্েে বুক ভরা সাহস ও আত্মপ্রতযেয়। শ্তশ্িই 
বনেনেি যয, আত্মপ্রতযেয় আমরা যপনয়শ্ে পাচিাতযে 
যথনক। এশ্ট একশ্ট মহৎ গুে। সাহসটা যপনয়শ্েনেি 
যভতর যথনক। শ্িনজনক শ্চিনতি। বুঝনতি। শ্িনজর 
শশ্তির প্রশ্ত শ্েে সমীহ ও শ্রদ্া। শ্িনজনক এবং 
শ্বশ্বনক ভােবাসনতি। তাই আত্মনপ্রম ও শ্বশ্বনপ্রম তথা 

পশ্চিমবঙ্গ ॥ 126



মািবনপ্রম এক হনয় শ্গনয়শ্েে তাঁর কানে। সব্বতযোগী গুরুনদব তানঁক বনেশ্েনেি, 
‘িনরি শ্শষিা শ্দনব’। িনরন্দ্রিাথ দত্ত বনেশ্েনেি—‘আশ্ম, ওসব পারব িা’। 
রামকৃষ্ণনদব বেনেি—‘যতার ঘাড করনব।’ যযমি গুরু, যতমি শ্শষযে। যযমি 
যন্ত্রী, যতমি যন্ত্র। ঠাকুনরর িনরি শ্বনবকািন্ হনয় বেনেি—‘তাঁর কৃপাকটানষি 
োনখা শ্বনবকািন্ এখিই ততশ্র হনত পানর। তনব শ্তশ্ি তা িা কনর ইচ্ছা কনর 
এবার আমার শ্ভতর শ্দনয়, আমানক যন্ত্র কনর এরূপ করানচ্ছি।’

বীর সন্নযোসী শ্বনবকািন্ বেনেি—এ জ্ এ শরীর যসই মুখ্ব বামুি শ্কনি 
শ্িনয়নে।

আমরা মূক হনয় যাই। মনি পনড যায়, তাঁর উজ্জ্বে যচাখদুশ্ট। তাঁর আর 
শ্কেু যিই। এনকই বনে ‘সব্বস্তযোগ’ ! এনকই বনে ‘আত্মশ্িনবদি’ !
স্ামীশ্জর যয বােী, যয বাগ্ীতা তাঁনক ও ভারতবষ্বনক যশ্রঠিনবে আসীি কনর যস 

কথা আসনে দশ্ষিনেশ্বনরর যসই যখঁনটা ধুশ্ত পডা পুনরাশ্হনতর।
শ্বনবকািন্ যসই সতযেনকও শ্বিা শ্দ্ধায় প্রকাশ কনর শ্গনয়নেি শ্বনশ্বর 
কানে। শ্তশ্ি বানর বানর বনেনেি—আশ্ম যা তা সব্বদা তাঁরই কেযোনে 

হনয়নে ; আমানত, আমার কথানত যা শ্কেু মঙ্গেময়, সতযে বা 
শাশ্বত আনে, তা আশ্ম তাঁরই শ্রীবদি, তাঁরই হৃদয়, তাঁরই 

আত্মা যথনক যপনয়শ্ে।
আরও বনেনেি—যশ্দ আশ্ম জগনতর যকাথাও 
সতযে ও ধম্ব সম্বনন্ধ একশ্ট কথাও বশ্েয়া থাশ্ক, 

তাহা আমার গুরুনদনবর—আর ভুেভ্াশ্ন্তগুশ্ে 
আমার।

ঈশ্বনরর যখাঁনজ েুনট যাওয়া িনরি 
যশষশ্দি পয্বন্ত একই কথা বনে যগনেি 

রামকৃষ্ণনদবনক। তাঁর চাষুিস প্রমাে চাই 
ঈশ্বনরর।

একশ্দি সমাশ্ধথি অবথিায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেনেি—
‘জীনব দয়া—জীনব দয়া ? দূর শাো। কীটািুকীট তুই জীবনক দয়া 
করশ্ব ? দয়া করবার তুই যক ? িা, িা, জীনব দয়া িয়—শ্শবজ্ানি 
জীনবর যসবা।’

িনরন্দ্রিাথ প্রকৃত আনো যদখনত যপনেি। মনি মনি অঙ্গীকার 
করনেি—এই সতযে জগনত প্রচার করব। এই জীবজগনতই ঈশ্বর 
প্রকাশ্শত। প্রশ্তশ্ট জীবই আসনে ‘শ্শব’। যোনটা যথনক শ্শনবর ভতি 
িনরি জগৎসতযেনক প্রকানশর সংকল্প করনেি। শ্বনবকািন্ হনয় 
বেনেি—‘আমরা যসই ভগবানিরই যসবক যানদর অনজ্রা মািুষ 
বনে।’ শ্তশ্ি মািুষনক বেনেি—‘িরিারায়ে’।

তাঁর ঈশ্বরনপ্রম বন্ী হে মািবনপ্রনম। িরিারায়নের যপ্রনম।
শ্শহরে জানগ যসই মুহূত্বটার কথা ভাবনে, যখি ঠাকুনরর কানে 

আকুে হনয় জািনত চাইনে শ্িশ্ব্বকল্প সমাশ্ধনত েুনব থাকার পথ 
আর ঠাকুনরর যসই তীব্র শ্ধক্ার—শ্ে শ্ে তুই এতবনডা আধার। 
যতার মুনখ এই কথা ! আশ্ম যভনবশ্েোম, যকাথায় তুই একটা 
শ্বশাে বটগানের মনতা হশ্ব, যতার োয়ায় হাজার হাজার যোক 
আশ্রয় পানব, তা িা হনয় তুই শ্কিা শুধু শ্িনজর মুশ্তি চাস ! এ 
যতা অশ্ত তুচ্ছ হীি কথা ! িানর, এত যোট িজর কশ্রসশ্ি।
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যভনব শ্িনত কষ্ট হয় িা তখি িনরনির মনির, মুনখর 
অবথিা শ্ক। সারাজীবনিও এই মুহূত্বশ্ট শ্তশ্ি যভানেিশ্ি 
শ্িচিয়ই।

গুরুনদবনক যদনখনেি িনরন্দ্রিাথ। গোয় অসহযে 
কষ্ট। ধম্বপ্রসনঙ্গ আনোচিা করনেি। বারে মািনেি িা। 
বেনেি—শ্ক ! যদনহর কষ্ট !..... যশ্দ একজি যোনকরও 
যথাথ্ব উপকার হয়, যসজিযে আশ্ম হাজার হাজার যদহ 
শ্দনত প্রস্তুত আশ্ে।

এরই প্রশ্তধ্বশ্ি শুশ্ি শ্বনবকািনন্র কনঠেও। শ্িশ্ব্বকল্প 
সমাশ্ধ িয়, শ্তশ্ি হাজার বার জ্ানত চাইনেি। বেনেি—
‘..... আমায় যশ্দ হাজারও জ্ শ্িনত হয়, তাও যিব। 
তানত যশ্দ কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় যতা তা করব।’

ঠাকুর যতা বনেই শ্েনেি িনরিনক—
‘তুই আশ্ম শ্ক আোদা ? এটাও আশ্ম ওটাও আশ্ম।’
স্ামীশ্জ বেনতি—আশ্ম যদহহীি এক কঠেস্র।
স্ামীশ্জর প্রচাশ্রত ‘ভাব’ শ্বনদশ যথনক আিা বনে 

যকািও গুরুভাই প্রশ্ন তুনেশ্েনেি, 
উত্তনর স্ামীশ্জ বনেি—‘তুই শ্ক 
কনর জািশ্ে এসব ঠাকুনরর ভাব 
িয় ? অিন্ত ভাবময় ঠাকুরনক যতারা 
যতানদর গশ্ণ্নত বুশ্ঝ বন্ধ কনর রাখনত 
চাস ? আশ্ম এ গশ্ণ্ যভনঙ তাঁর ভাব 
পৃশ্থবীময় েশ্ডনয় শ্দনয় যাব।’

শ্তশ্ি শ্বশ্বাস করনতি—‘ঠাকুনরর 
মনতা এমি পুরুনষাত্তম জগনত এর 
আনগ আর কখিও আনসিশ্ি।’

শ্বশ্বাস করনতি যয তাঁর এবং তাঁর 
গুরুভাইনদর জ্ হনয়নে ঠাকুনরর 
ভাব জগনত েশ্ডনয় শ্দনত।

পাচিানতযে থাকার সময় শ্তশ্ি 
প্রায়ই শ্দনি বানরা-যচাদ্টা বতৃিতা 
করনতি। শ্িঃনশষ হনয় যযত তাঁর 
জ্ািভাণ্ার। শ্বষয় খঁুনজ যপনতি 
িা। ক্ান্ত-তন্দ্রাচ্ছন্ন শ্বনবকািনন্র 
পানশ দাঁশ্ডনয় যক যযি বতৃিতা শ্দনয় 
চেনতি। পরশ্দি শ্তশ্ি যসই ভাবই 
প্রকাশ করনতি। শ্তশ্ি যা বনে যযনতি 
শ্িনজই অবাক হনতি। কখিও শ্তশ্ি 
এসব ভানবিইশ্ি। তাঁর গভীর প্রতীশ্ত 
জ্ানো যয শ্রীরামকৃষ্ণই একথা 
যশািানচ্ছি, বোনচ্ছি।

মািুনষর মনধযে যয অিন্ত সম্াবিা 
তারই শ্বকাশ ঘটানত হনব। শুধু 
তদশ্হক িয়, মািশ্সক উৎকনষ্বর ওপর 

শ্তশ্ি যজার শ্দনতি। এই মনির সম্পদনকই শ্তশ্ি ‘যদববে’ 
বেনেি। এই মি-সম্পনদর বৃহত্তম রূপই ‘ঈশ্বর’ বনে 
শ্তশ্ি মনি করনতি। এরই চরম শ্বকাশ ‘ঈশ্বরোভ’। 
যা শ্তশ্ি তার গুরুনদনবর মনধযে যদনখশ্েনেি। ‘ধম্ব’ এই 
শ্বকানশ সহায়তা কনর। যদনহর জিযে শ্বজ্াি এবং মনির 
জিযে ধম্ব—একই সনতযের দুশ্পঠ। এই দুই-এর সমন্বয় 
করনত পারনেই মািবমুশ্তি সম্ব। এই তাঁর মত।

তনব যসই মুশ্তির মানি আোদা।
শ্বনবকািনন্র ভানব ও ভাষায়—
বহুরূনপ সমু্নখ যতামার োশ্ড যকাথা খুঁশ্জে ঈশ্বর  
 জীনব যপ্রম কনর যযই জি যসইজি যসশ্বনে ঈশ্বর
শ্রীরামকৃষ্ণ মািবকেযোনের যয আদশ্ব প্রশ্তঠিা 

কনরশ্েনেি, যসই আদনশ্বই শ্বনবকািন্ বনেশ্েনেি ‘মুশ্চ 
যমথর আমার রতি, আমার ভাই।’ বনেশ্েনেি—একশ্ট 
কুকুরও যতষিে অভুতি থাকনব ততষিে তানঁক খাওয়ানিা 
তাঁর ধম্ব।
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এইভানবই শ্তশ্ি জীবনক শ্শব কনর তুেনতি। রামকৃষ্ণ 
বনেশ্েনেি—‘যতানদর তচতিযে যহাক।’ িনরনির মনধযে 
শ্দনয়ই শ্তশ্ি এই তচতিযে জাগাশ্িয়ার কাজশ্ট করনেি। 
এই জনিযেই তাঁর শ্বনবকযনন্ত্রর প্রনয়াজি শ্েে।

িািা ধনম্বর সাধিায় শ্সশ্দ্োভ কনর শ্রীরামকৃষ্ণ 
বেনেি— সবার মনধযে এক ঈশ্বর। ঈশ্বনরর ভুবিময়তার 
সতযে জনি জনি যেনক যেনক বেনতি দশ্ষিনেশ্বর যথনক।

আর শ্বনবকািন্ বেনতি—‘আশ্ম যতটা ভারতবনষ্বর 
ততটা শ্বনশ্বর— এ শ্বষনয় েেিার প্রনয়াজি িাই।... যকাি 
যদনশর আমার উপর যকাি শ্বনশষ অশ্ধকার িাই। আশ্ম 
শ্ক যকাি জাশ্তশ্বনশনষর ক্ীতদাস ?’

রামকৃনষ্ণর শ্বনবকািন্ শ্বশ্ববযোপী মািবধনম্বর 
এই কানজ সকেনক আহ্াি জািানেি। তাঁর ‘ভাই ও 
ভশ্গিীনদর’ োকনেি। যসই োনক সারা শ্দনয় এশ্গনয় 
এনেি শ্মস মাগ্বানরট। হনয় উঠনেি ‘শ্বনবকািনন্র 
শ্িনবশ্দতা’। এ কথা আমানদর সকনের জািা। শ্কন্তু 
শ্তশ্ি শ্িনজই শ্িনজনক, আখযো শ্দনয়নেি—‘রামকৃষ্ণ-
শ্বনবকািনন্র শ্িনবশ্দতা’।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্িনজর স্তী-যক পুনজা কনরশ্েনেি। িারীর 
মনধযে যয শশ্তি তাঁরই স্ীকৃশ্ত শ্দনেি। যসই সময় সমানজ 

িারীর থিাি শ্েে অন্ধকারময়। শ্তশ্িই প্রমাে 
করনেি—িারীও পূজার যযাগযে। িরনকর দ্ার 
িয়। হনয় উঠনত পানরি প্রকৃত সহধশ্ম্বেী। 
শুধুমাত্র পুনত্রর জ্দানির জিযে তাঁর জীবি 
িয়। শ্তশ্ি ‘সংঘজিিী’ হনত পানরি।

িারীর এই যয উত্তরে—যসটা শ্রীরামকৃনষ্ণর 
ইচ্ছায় হে।

শ্বনবকািন্ বেনেি—ভারনতর দুই 
মহাপাপ—যমনয়নদর পানয় দোনিা, আর ‘জাশ্ত 
জাশ্ত’ কনর গশ্রবগুনোনক শ্পনষ যেো। পরাধীি 
যদনশ কেযোনের জিযে শ্তশ্ি দুনটা কানজর কথা 
যভনবশ্েনেি। ‘যমনয়নদর আনগ তুেনত হনব, 
mass-যক (  জিসাধারেনক  ) জাগানত হনব।’ 
দুনটারই পথ যদশ্খনয় শ্গনয়শ্েনেি তাঁর গুরুনদব 
শ্রীরামকৃষ্ণ।

যমনয়নদর উপযুতি শ্শষিায় শ্শশ্ষিত কনর 
শ্িনজনদর পেন্মনতা পথ যবনে যিওয়ার কথা 
শ্বনবকািন্ ভাবনতি। তাঁনদর ‘শ্সদ্ান্ত গ্হে’ 
করার ষিমতার উপর শ্তশ্ি যজার শ্দনতি। 
আধুশ্িক ভারনতর শ্িম্বানে তাঁর এই ‘িারী-
জাগরে’ অতযেন্ত গুরুবেপূে্ব।

শ্তশ্ি বেনেি: ‘জগনত যাহা শ্কেু আনে, 
তাহা ঈশ্বনরর দ্ারা আচ্ছাশ্দত কশ্রনত হইনব।’ 
শ্তশ্ি বেনেি: ‘যতামার স্তী থাকুক, তাহানত 

যকানিা ষিশ্ত িাই, তাহাশ্দগনক োশ্ডয়া চশ্েয়া যাইনত 
হইনব, তাহা িয়; শ্কন্তু ঐ স্তীর মনধযে যতামানক ঈশ্বর 
দশ্বি কশ্রনত হইনব। সন্তাি-সন্তশ্তনক তযোগ কর—ইহার 
অথ্ব শ্ক?...সন্তাি-সন্তশ্তগনের মনধযে ঈশ্বর দশ্বি কর। 
এইরূপ সকে বস্তুনতই, জীবনি-মরনে, সুনখ-দুঃনখ—
সকে অবথিানতই সমুদয় জগৎ ঈশ্বরপূে্ব; যকবে িয়ি 
উ্ীেি কশ্রয়া তাঁহানক দশ্বি কর।’ স্ামীজীর মনত, 
ইহাই যবদানন্তর শ্শষিা—সব্ববস্তুনত ঈশ্বরদশ্বি।

শ্তশ্ি কম্বনযানগর সনঙ্গ ধযোিনযাগ এক কনর 
শ্দনয়শ্েনেি। ধযোনির দৃশ্ষ্টনতই ভারনত কনম্বর মধযে শ্দনয় 
মািবমুশ্তি যচনয়শ্েনেি। যোকাচারনক তুচ্ছ করনত 
যপনরশ্েনেি অবেীোয়। বনেশ্েনেি—পৃশ্থবীনত এখি 
তৃতীয় যুগ চেনে তবশযেনশ্রেীর প্রভুনবে। চতুথ্ব যুগ আসনব 
শুদ্রনদর প্রভুবে শ্িনয়।

১৯০১ শ্রিস্ানদে ঢাকায় শ্গনয়শ্েনেি। একদে যুবক 
তাঁর সনঙ্গ যদখা করনত আনসি। শ্তশ্ি তাঁনদর বনেি—
বশ্কিমচনন্দ্রর বই পডনত। বনেি জ্ভূশ্মর যসবাই তাঁনদর 
প্রধাি কাজ। বনেি—‘সব্বানগ্ চাই রাজিীশ্তক স্াধীিতা।’ 
শ্কন্তু শ্ভষিাপত্র হানত শ্িনয় আনবদি শ্িনবদনির পথনক 



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 130

শ্তশ্ি যমনি শ্িনত পানরিশ্ি। যচনয়শ্েনেি—শ্বনবনকর 
জাগরে। সমস্ত দুব্বেতা, কাপুরুষতা যথনক মুতি হনয় 
এশ্গনয় আসনত। বনেশ্েনেি— যহ ভারত, এই পরািুবাদ, 
পরািুকরে, পরমুখানপষিা, এই দাসসুেভ দুব্বেতা, এই 
ঘৃশ্েত জঘিযে শ্িঠুিরতা—এইমাত্র সম্বনে তুশ্ম উচ্াশ্ধকার 
োভ কশ্রনব ? এই েজ্াকর কাপুরুষতা সহানয় তুশ্ম 
বীরনভাগযো স্াধীিতা োভ কশ্রনব ? ভুশ্েও িা—তুশ্ম 
জ্ হইনতই ‘মানয়র’ জিযে বশ্েপ্রদত্ত’। আমরা যদনখশ্ে 
পরবত্বীকানে শ্িনবশ্দতা এই পনথই যহঁনটনেি।

ভারতবনষ্বর যোনকনদর মনধযে একতা ও স্জিপ্রীশ্তর 
অভাব যদনখ শ্তশ্ি কাতর হনয়নেি। ভারতীয় যিতানদর 
মনধযে দাস মনিাভাব যদনখ গনজ্ব উনঠনেি। বনেনেি—
আগামী পঞ্াশ বৎসর আমানদর গরীয়সী ভারতমাতাই 
আমানদর আরাধযে যদবতা হউি, অিযোিযে অনকনজা যদবতা 
এই কনয়ক বৎসর ভুশ্েনে যকািও ষিশ্ত িাই। অিযোিযে 
যদবতারা ঘুমাইনতনেি, যতামার স্জাশ্ত—এই যদবতাই 
একমাত্র জাগ্ত...।

এ প্রসনঙ্গ ‘স্ামী শ্বনবকািন্ ও আধুশ্িকতা’ শীষ্বক 
একশ্ট প্রবনন্ধ শ্দেীপকুমার রায়-এর একশ্ট অংশ উনলেখ 
করা যযনত পানর—

এ-সম্পনক্ব একশ্ট অশ্বমিরেীয় মৃিশ্ত আজও মনি 
যজনগ আনে, থাকনবও শ্চরশ্দি৷ মৃিশ্তশ্ট রবীন্দ্রিানথর 
একশ্ট দীতি উশ্তির—আমার ‘মৃিশ্তচারে’ প্রথম খনণ্র 
শ্দ্তীয় পনব্ব েশ্েনয়ই শ্েনখশ্ে। তাই শুধু যশষটুকু উদৃ্ত 
কশ্র—যযটুকুনত স্ামীজীর কথা বনেশ্েনেি শ্তশ্ি েন্ডনি 
১৯২০ রিীস্ানদে। বনেশ্েনেি জাশ্েয়ািওয়াোবাগ শ্িনয় 
েন্ডনি সভা োকা সম্পনক্বঃ শ্দেীপ, আমরা এ স্াধীি 
যদনশ এনসও শ্ক আমানদর জাতীয় অনগৌরব েজ্া হীিতা 
ভীরুতা প্রচার কনর এনদর আদর কাডনত েুটব ? এ হয় 
কখিও ? এরা আর যাই পারুক িা যকি কাপুরুষনক 
শ্রদ্া করনত পারনব িা—শ্িচিয় যজনিা। এখানি এনস 
যশ্দ ভারনতর কথা বেনত হয় তনব আমরা যযি যকবে 
যসই যসই গুে, যসই যসই সম্পদ, যসই যসই সাধিার 
কথাই বশ্ে যানদর যদৌেনত ভারত বড হনয়শ্েে—যযমি 
শ্বনবকািন্ বনেশ্েনেি। তাইনতা শ্তশ্ি এনদর শ্রদ্াও 
যপনয়শ্েনেি। শ্তশ্ি এনদনশ এনস এনদর োক শ্দনয়শ্েনেি 
‘উশ্ত্তঠিত জাগ্ত’ বনে—কাঁদুশ্ি গািশ্ি আমানদর হাজানরা 
দুদ্বশার কথা জাশ্িনয়। আমার মনি আনে শ্িনবশ্দতানকও 
শ্তশ্ি শ্কভানব দীষিা শ্দনয়শ্েনেি ভারনতর সতযে কীশ্ত্বর 
তন্বে, তার কানে একবারও বনেিশ্ি—আমরা বড আত্ব, 
দীিহীি, কৃপার পাত্র। বেনতিঃ ‘ভারনতর বড শ্দকটার 
পানিই যচাখ তুনে তাকাও—তার বাইনরর দাশ্রদ্রনকই 
বড কনর যদনখা িা।’ আনমশ্রকার সামনি শ্তশ্ি মাথা উঁচু 
কনরই বনেশ্েনেি ভারনতর ধম্বতন্বের মশ্হমার কথা—যশ্দ 

যকঁনদ ভাসানতি ‘দুশ্ট শ্ভনষি পাই যগা’ বনে, তাহনে িা 
যপনতি শ্ভষিা, িা সমাদর।

শ্বনবকািন্ ভশ্বষযেৎ ভারতনক ধম্বীয় ও আধযোশ্ত্মক 
উন্নশ্ত এবং দশ্েত জিগনের পুিরুজ্ীবনির ওপর গনড 
তুেনত যচনয়শ্েনেি। যচনয়শ্েনেি ধনম্ব এতটুকুও আঘাত 
িা কনর জিসাধারনের উন্নশ্ত।

তাঁর সমাজ-পশ্রকল্পিায় যজার শ্দনয়শ্েনেি শ্িম্ননশ্রশ্ের 
উন্নয়নি মিপ্রাে শ্দনয় কাজ করনত পারা যুবকনদর উপর।

১৮৯৫-র একশ্ট শ্চশ্ঠনত শ্তশ্ি শ্েখনেি—এখি আশ্ম 
চাই—একদে অশ্গ্নমনন্ত্র দীশ্ষিত প্রচারক। আমরা যদখোম 
অশ্গ্নমনন্ত্র দীশ্ষিত শ্িনবশ্দতানক ও তাঁর কাজনক।

সব্বতযোগী সন্নযোসীনদর শ্িনয় স্ামীশ্জ গনড তুেনেি 
যবেুড মঠ। মনঠর, সহনযাগী রূনপ গনড তুেনেি ‘শ্মশি’। 
দুশ্টই গুরুনদব রামকৃনষ্ণর িানম।

৯ জুোই ১৮৯৭ তাশ্রনখ আেনমাডা যথনক শ্মস যমরী 
যহেনক শ্তশ্ি শ্েখনেি : ‘যকবে একটা ভাব আমার মাথার 
শ্ভতর ঘুরশ্েে—ভারতবাসী জিসাধারনের উন্নশ্তর জিযে 
একটা যন্ত্র প্রস্তুত কনর চাশ্েনয় যদওয়া। আশ্ম যস-শ্বষনয় 
কতকটা কৃতকায্ব হনয়শ্ে। যতামার হৃদয় আিনন্ উৎেুলে 
হনয় উঠত, যশ্দ তুশ্ম যদখনত আমার যেনেরা দুশ্ভ্বষি, বযোশ্ধ 
ও দুঃখকনষ্টর যভতর যকমি কাজ করনে, কনেরা-আক্ান্ত 
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“পাশ্রয়া”র মাদুনরর শ্বোিার পানশ বনস যকমি তানদর 
যসবাশুশ্রূষা করনে এবং অিশিশ্ক্ষ্ট চণ্ানের মুনখ যকমি 
অন্ন তুনে শ্দনচ্ছ—প্রভু আমানক সাহাযযে করনেি, তানদরও 
সাহাযযে পাঠানচ্ছি ! মািুনষর কথা আশ্ম গ্াহযে কশ্র ? …
আশ্ম যদখনত চাই যয, আমার যন্ত্রটা যবশ প্রবেভানব চােু 
হনয় যগনে ; আর এটা যখি শ্িচিয় বুঝব যয, সমগ্ 
মািবজাশ্তর কেযোনে অন্তত: ভারনত এমি একটা যন্ত্র 
চাশ্েনয় যগোম, যানক যকাি শশ্তি দাবানত পারনব িা, 
তখি ভশ্বষযেনতর শ্চন্তা যেনড শ্দনয় আশ্ম ঘুমনবা। আর 
শ্িশ্খে আত্মার সমশ্ষ্টরূনপ যয ভগবাি শ্বদযেমাি—একমাত্র 
যয ভগবানি আশ্ম শ্বশ্বাসী, যসই ভগবানির পূজার জিযে 
যযি আশ্ম বার বার জ্গ্হে কশ্র এবং সহস্র যন্ত্রো যভাগ 
কশ্র ; আর সনব্বাপশ্র আমার উপাসযে পাপী-িারায়ে, তাপী-
িারায়ে, সব্বজাশ্তর দশ্রদ্রিারায়ে ! এরাই শ্বনশষভানব 
আমার আরাধযে।’

(  ৩  )
বহুমুখী প্রশ্তভা সম্পন্ন শ্বনবকািন্ প্রশ্তশ্ট যষিনত্রই 

তাঁর িুতি ধারা ততশ্র কনরশ্েনেি যয ধারা প্রবে যবনগ 
ভারনতর মাশ্টনত বইনয় শ্দনেি শ্িনবশ্দতা।

এই প্রসনঙ্গই যদখব শ্বনবকািনন্র শ্বকাশ যরখার 
কনয়কশ্ট শ্দক।

শ্বনবকািনন্র যোট ভাই ভূনপন্দ্রিাথ দত্ত-এর যথনক 
জািা যানচ্ছ যয শ্বনবকািন্ পাশ্রবাশ্রক উত্তরাশ্ধকার 
সূনত্রই তাঁর শ্শল্পনবাধ অজ্বি কনরনেি। আর এক 
ভাই মনহন্দ্রিাথ দত্ত বনেনেি—‘দাদা অথ্বাৎ স্ামীজী 
বােযেকানে েশ্ব আঁশ্কনতি। তখি চার আিায় এক বাক্স 
জেরঙ পাওয়া যাইত। তাহার সাহানযযে শ্তশ্ি রঙীি েশ্ব 
আঁশ্কনতি।’

শ্শল্পতন্বে শ্বনশষ পারঙ্গম হনয় উনঠশ্েনেি শ্বনবকািন্। 
প্রাচীি ভারনতর শ্শল্পকো সম্পনক্ব শ্েে তাঁর গভীর 
পডাশুিা ও শ্চন্তাভাবিা। বই-পডা জ্াি িয়, সারা ভারত 
ঘুনর ঘুনর শ্তশ্ি এই জ্াি আহরে কনরি।

১৮৯৯ শ্রিস্ানদে শ্িউইয়নক্ব শ্িনবশ্দতানক একশ্ট 
বতৃিতা করনত উৎসাশ্হত কনরি। শ্বষয়—Fine Arts of 
Ancient India.

শ্শল্প সম্পনক্ব তাঁর প্রজ্ার অসাধারেবে তাঁর কথানতই 
যশািা যাক।

খাঁশ্ট শ্শল্পনক পনমের সনঙ্গ তুেিা কনরনেি শ্তশ্ি। 
পনমের মনতাই তা মাশ্ট যথনক প্রােশশ্তি আহরে কনর 
উপনরর শ্দনক পাপশ্ড যমনে ধনর। বেনেি— শ্শল্পনক 
প্রকৃশ্তর সনঙ্গ যুতি থাকনতই হনব, প্রকৃশ্তনক অশ্তক্মও 
করনত হনব। শ্শনল্পর গভীর ত্বে শ্তশ্ি িািাভানবই 
বুশ্ঝনয়নেি শ্িনবশ্দতানক।

িন্োে বসুর যথনক জািা যগনে ‘ভারতীয় 
চারুকো’-যক শ্িনবশ্দতা শ্কভানব প্রভাশ্বত কনরশ্েনেি। 
শ্বনবকািনন্র প্রভানব প্রভাশ্বত হনয় শ্িনবশ্দতা ভারতীয় 
চারুকোর আধযোশ্ত্মক মাধুয্ব উপেশ্ধি করনত সষিম 
হনয়শ্েনেি এবং িন্োে বসু প্রমুখ ভারতীয় শ্শল্পী ও 
ই.শ্ব. হযোনভে শ্িনবশ্দতার প্রভানব প্রভাশ্বত হনয়শ্েনেি। 

স্ামীশ্জ অসাধারে বাগ্ীতার প্রমাে রাখনেি 
শ্বশ্বধম্বসনম্েনি। শ্বনদশ্শ ভাষানত যযভানব ভাবিার প্রাে-
প্রশ্তঠিার করনেি যসই ঐশ্বশ্রকতায় মুগ্ধ হনেি যসনদনশর 
মািুষ। 

‘শ্িউইয়ক্ব শ্ক্শ্টক’-এ তানঁক বো হে—তদবীশশ্তি— 
সম্পন্ন বতিা।

যতমিই শ্েে তাঁর আনরকশ্ট প্রয়াস। চেশ্ত বাংো 
ভাষায় ভাবগম্ীর শ্বষনয়র আনোচিা। এ প্রসনঙ্গ শ্তশ্ি 
বেনেি—সরেতাই রহসযে। আমার গুরুনদনবর কথযে অথচ 
গভীরভানব প্রকাশক ভাষাই আমার আদশ্ব।

রবীন্দ্রিাথই তাঁর চশ্েত গদযেবীশ্তনক সব্বপ্রথম ময্বাদা 
শ্দনয় স্ামীশ্জর ‘প্রাচযে ও পাচিাতযে’ গ্ন্থ সম্পনক্ব যেনখি— 
এমিভাব, ভাষা ও উদার মতবানদর সংশ্মশ্রে প্রাচযে ও 
পাচিানতযের সমন্বয় সাধনির আদশ্ববহিকারী। এ-গ্ন্থ 
প্রনতযেনকর কানেই এক িতুি আশ্বষ্ার।
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এই ভাষা শ্েে তাঁর শশ্তির জায়গা। পরাধীি ভারতবনষ্ব 
শ্িনজর মাতৃভাষার শ্বকাশ ঘটানিার পাশাপাশ্শ ইংনরশ্জ 
ভাষায় অসাধারে দষিতাও শ্েে তাঁর করায়ত্ত।

তাঁর বতিবযে ও যেখিী এই ভাষার অপূব্ব বযেবহানর 
তানঁক আরও শশ্তি শ্দনয়শ্েে।

তাঁর অক্ান্ত জ্ািচচ্বাও ‘িূতি ভারত’যক শ্তনে 
শ্তনে গনড তুনেশ্েে। গুরুবে শ্দনয়শ্েনেি থিাপতযে 
ও িৃতবে-যক। ঐশ্তহাশ্সক গনবষোর তবজ্াশ্িক ও 
শ্বনলেষেমূেক পদ্শ্তর প্রনয়াগ কনরশ্েনেি যুশ্তিবাদী 
দাশ্বশ্িক শ্বনবকািন্।

ভারতবনষ্বর ইশ্তহানসর ক্মশ্ববত্বি-যক িতুি 
দৃশ্ষ্টনকাে-এ যদখনত শুরু কনরি শ্তশ্িই। যসাচ্ানর 
বেনেি—প্রাচীি ভারতবনষ্বর সবযুনগই মিিশীেতা ও 
আধযোশ্ত্মকতা জাশ্তর প্রােনকন্দ্র শ্েে, রাজিীশ্ত িয়।’

শ্বনবকািনন্র প্রশ্তশ্দনির জীবি শ্েে তাঁর বো 
‘বােী’-র চরম প্রকাশ।

তাঁর এই প্রাতযেশ্হকতা আর বােী গনড তুনেশ্েে 
শ্িনবশ্দতানক, যযমি কনর রামকৃষ্ণ গনডশ্েনেি িনরিনক। 
এই গডনি আচিয্ব শ্মে। মহাপুরুনষর জীবি ও বােী 
শ্সদ্মন্ত্র যযি।

রামকৃষ্ণ সহজ কথায় সহজ ভানব যয কথা সকেনক 
বনে শ্গনয়শ্েনেি, শ্বনবকািন্ বজ্রশ্িনঘ্বানষ যস কথা বেনেি, 
সমস্ত ‘যোকাচার’-যক তুচ্ছ করনেি প্রবে শ্বক্নম।

শ্তশ্ি সকেনক ‘ভয়শূিযে’ হনত বনেনেি। ‘অভীঃ’ মনন্ত্র 
জাগানত যচনয়নেি।

রামকৃষ্ণ-র ‘মািুষই ঈশ্বর’ এই সহজ ত্বেই শ্তশ্ি 
যজারানোভানব প্রশ্তশ্ঠিত কনরনেি।

যবেুড মনঠর শ্িয়মাবেীনত তাই শ্তশ্ি বেনেি—
আমানদর উনদ্শযে জাশ্তশ্বভাগ িষ্ট করা িনহ, শ্কন্তু 

যভাগাশ্ধকানরর সামযেসাধিই আমানদর উনদ্শযে। আচন্ডানে 
যাহানত ধম্ব, অথ্ব, কাম, যমানষির অশ্ধকার সহায়তা হয়, 
তাহার সাধি করাই আমানদর জীবনির ব্রত।

যপৌরুনষ, যপ্রনম, একনবে এবং স্াশ্ধকার প্রশ্তঠিায় িূতি 
ভারত গডার োক শ্দনয় যসই দাশ্য়বে শ্দনয় শ্গনয়শ্েনেি 
শ্িনবশ্দতানক। 

ভারতআত্মার বােীমূশ্ত্ব শ্বনবকািন্। শ্িনবশ্দতার মনধযে 
সঞ্াশ্রত কনরশ্েনেি যসই আত্মানক।

একশ্ট শ্চশ্ঠনত, ভারনত আমার আনগ মাগ্বানরটনক 
শ্েখনেি—

…পশ্বত্রতা, তধয্ব ও অধযেবসায় দ্ারা সকে শ্বঘ্ন দূর 
হয়। সব বড বযোপার অবশযেই ধীনর ঘনট।

শ্িনবশ্দতানক শ্দনয় এক গুরু-দাশ্য়বে পােি করানবি 
বনেই তাঁনক যরনখশ্েনেি মুতি, স্াধীি। এর েনেই প্রাচযে-
পাচিানতযের যমেবন্ধনির প্রকৃত কাণ্ারী হনত যপনরশ্েনেি 
এই ভারত-শ্হততষী। প্রমাে কনর শ্গনয়নেি—ভারনতর 
মৃশ্ত্তকা আমার স্গ্ব।
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শ্বনবকািন্ শ্িনবশ্দতানক ভারনত আসার আনগ 
িািাভানব তঁার মি ততশ্রর কানজ সাহাযযে করশ্েনেি। 
তঁানক যেখা স্ামীশ্জর শ্বশ্ভন্ন শ্চশ্ঠনত আমরা যদখশ্ে... 
শ্িনবশ্দতানক শ্তশ্ি শ্কভানব বুশ্ঝনয়শ্েনেি এবং  তঁানক শ্দনয় 
শ্ক করানত যচনয়শ্েনেি, সতক্ব কনরশ্েনেি িািাভানব।

১৮৯৬ সানের ৭ জুি েণ্নি বনসই স্ামীশ্জ 
শ্িনবশ্দতানক শ্েখনেি—

আমার আদশ্বনক বস্তুত অশ্ত সংনষিনপ প্রকাশ 
করা চনে,—তা এই : মািনবর অন্তশ্ি্বশ্হত যদবনবের 
সতযে তার কানে প্রচার করা, এবং শ্কভানব জীবনির 
প্রশ্তশ্ট যষিনত্র তানক শ্বকশ্শত করা যায়—তাই 
যদশ্খনয় যদওয়া।

কুসংস্ানরর শৃঙ্খনে আবদ্ এই পৃশ্থবী। যয 
উৎপীশ্ডত—পুরুষ বা িারী—আমার করুো তার 
প্রশ্ত। আরও অনিক করুো কশ্র তানক, যয 
উৎপীডিকারী।

শ্দবানোনকর মনতা স্পষ্ট হনয় যগনে একশ্ট 
ধারো আমার কানে—সকে দুঃনখর মূনে আনে 
অজ্াি, অিযে শ্কেু িয়। জগৎনক আনো যদনব 
যক? আত্মশ্বসজ্বিই শ্েে অতীনতর ধারা; হায়! 
যুগ যুগ ধনর তাই চেনত থাকনব! পৃশ্থবীনত যারা 
বীনরাত্তম ও সনব্বাত্তম, তানদর আনত্মাৎসগ্ব করনত 
হনব ‘বহুজি শ্হতায়, বহুজি সুখায়।’ অিন্ত যপ্রম 
ও করুো বুনক শ্িনয় শত শত বুনদ্র আশ্বভ্বাব 
প্রনয়াজি।

জগনতর ধম্বগুশ্ে এখি প্রােহীি শ্মথযো 
অশ্ভিনয় পয্ববশ্সত। জগনতর এখি একান্ত 
প্রনয়াজি—চশ্রত্র। শ্িঃস্াথ্ব, অশ্গ্নজ্বেন্ত যপ্রম যাঁনদর 
মনধযে—তাঁনদর এখি জগৎ চায়। যসই যপ্রম প্রশ্তশ্ট 
উচ্াশ্রত শদেনক বজ্র কনর তুেনব।

যতামার মনধযে আনে জগৎ-আনোডিকারী 
শশ্তি,—এটা আর যতামার কানে কুসংস্ার িয় 
শ্িচিয়। যতামার শ্পেনি অিযেরাও আসনব। আমরা 
চাই জ্বাোময়ী বােী এবং তানরা যচনয় জ্বেন্ত কম্ব। 
যহ মহাপ্রাে ! ওঠ, জানগা! জগৎ যয দুঃনখ পুনড 
খাক্ , হনয় যানচ্ছ—যতামার শ্ক শ্িদ্রা সানজ?

১৮৯৭ সানের ২০ জুি আেনমাডা যথনক একশ্ট 
শ্চশ্ঠনত স্ামীশ্জ মাগ্বানরটনক শ্েখনেি—

আশ্ম শ্িনজ যযভানব শ্শষিাোভ কনরশ্ে—
যসইভানবই কাজ আরম্ কনর শ্দনয়শ্ে, অথ্বাৎ 
গানের তো আশ্রয় কনর, যকানিা রকনম 
একমুনঠা খাবার জুশ্টনয় শ্িনয় কাজ কনর 
যাওয়া। পশ্রকল্পিারও শ্কেু বদে হনয়নে। 
আমার কনয়কশ্ট যেনেনক দুশ্ভ্বষিপীশ্ডত অঞ্নে 

পাশ্ঠনয়শ্ে। এনত জাদুমনন্ত্রর মনতা কাজ হনয়নে। 
যয কথা আশ্ম শ্চরশ্দি যভনবশ্ে তারই প্রমাে 
যদখোম : হৃদয়, শুধু হৃদয় শ্দনয়ই জগনতর মনম্ব 
যপঁোি যায়। তাই বত্বমাি পশ্রকল্পিা হে বহু 
যুবকনক গনড যতাো, (  উচ্নশ্রশ্ের মধযে যথনক, 
শ্িম্ননশ্রশ্ের মধযে যথনক িয়; শ্িম্ননশ্রশ্ের জিযে অল্প 
শ্কেু অনপষিা করনত হনব  ),—তারপর তানদর 
জিকনয়কনক যকানিা একশ্ট যজোয় পাশ্ঠনয় 
শ্দনয় প্রথম অশ্ভযাি শুরু কনর যদওয়া। ধম্বযুনদ্র 
এই অগ্গামী কম্বী-যসিারা পথ পশ্রষ্ার কনর 
যেোর পনর তনব ত্বে ও দশ্বি শ্বস্তানরর যনথষ্ট 
সময় পাওয়া যানব।

জিকনয়ক যেনে ইশ্তমনধযেই শ্শষিাধীনি; শ্কন্তু 
কানজর জিযে যয জীে্ব আশ্রয়শ্ট আমরা যপনয়শ্েোম 
(  আেমবাজার মঠ  ), তা গত ভূশ্মকনম্প যভনঙ 
যগনে। বানঁচায়া যয এশ্ট ভাডা-বাশ্ড শ্েে। তনব 
ভাববার শ্কেু যিই। মাথা যগাজঁার ঠাইঁ থাকনব িা, 
কনষ্টর, অসুশ্বধার সীমা থাকনব িা,—তাশ্র মনধযে যতা 
কাজ চাশ্েনয় যযনত হনব !... এ পয্বন্ত, মুশ্ণ্ত মস্তক, 
শ্েন্ন কন্থা এবং অশ্িশ্চিত আহার—এই অবথিা।

এই অিুনপ্ররোয় ভারতবনষ্বর মুশ্তিসাধিা সারদামানয়র 
এই ‘খুশ্কশ্টর’ কানে প্রধাি হনয় উনঠশ্েে। শ্বনবকািনন্র 
কাে যথনকই শ্িনয়শ্েনেি ভারতনপ্রনমর পাঠ। হাত ধনর 
অদু্ত প্রজ্ায় শ্তশ্ি শ্প্রয় শ্শষযোনক ততশ্র কনরশ্েনেি। 
খুনে শ্দনয়শ্েনেি যদখার যচাখ। শ্রদ্াসহকানর ভারতবনষ্বর 
প্রশ্তশ্ট শ্জশ্িসনক যদখনত হনব—শ্শশ্খনয়শ্েনেি যসই মন্ত্র। 
ভােবাসনত হনব ভারতনক, ভারতবাসীনক—এই শ্েে 
শ্িনবশ্দতার কানে তাঁর শ্িনদ্বশ।

১৮৯৭ সানের ২৯ জুোই আেনমাডা যথনক স্ামীশ্জ 
মাগ্বানরটনক শ্েখনেি—

দুশ্ভ্বনষির কানজ এখি দারুে বযেস্ত। ভাবী 
কানজর জিযে জিকনয়ক যেনেনক ততশ্র কনর 
যতাো োডা শ্শষিাদাি কানয্ব যবশ্শ শশ্তি যদওয়া 
সম্ব হয়শ্ি। “খাদযে দাি” কাজশ্টই আমার সব 
শশ্তি ও আশ্থ্বক সামথ্বযে যটনি শ্িনয়নে। কাজ যশ্দও 
এ অবশ্ধ খুবই যোট আকানর করা যগনে, তবু েে 
অপূব্ব। বুনদ্র কানের পনর এই প্রথম যদখা যগে, 
অন্তযেজ জাশ্তর কনেরা যরাগীর পানশ বনস যসবা 
করনে ব্রাহ্মে সন্তানিরা!

যতামানক যখাোখুশ্ে বেশ্ে, এখি আমার 
শ্বশ্বাস হনয়নে যয, ভারনতর কানজ যতামার এক 
শ্বরাট ভশ্বষযেৎ রনয়নে। ভারনতর, শ্বনশষত 
ভারনতর িারীসমানজর জিযে, পুরুনষর যচনয় 
িারীর—একজি আসে শ্সংশ্হিীর প্রনয়াজি।
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ভারতবষ্ব এখি মহীয়সী িারীর জ্দাি 
করনত পারনে িা—যসজিযে অিযে জাশ্তর যথনক 
তানক ধার করনতই হনব। যতামার শ্শষিা, 
ঐকাশ্ন্তকতা, পশ্বত্রতা, অসীম ভােবাসা, 
দৃঢ়তা—সনব্বাপশ্র যতামার ধমিীনত প্রবাশ্হত 
যকেশ্টক রনতির জিযে তুশ্ম শ্ঠক যসই িারী—
যানক ভারনতর প্রনয়াজি।

শ্কন্তু শ্বঘ্নও আনে বহু। এনদনশ যয কী দুঃখ, কী 
কুসংস্ার, কী দাসবে—যস তুশ্ম কল্পিানতও আিনত 
পারনব িা। এনদনশ এনে যদখনব, চাশ্রশ্দনক অধ্ব-
িগ্ন অগশ্েত িরিারী, জাশ্ত ও স্পশ্ব সম্বনন্ধ 
তানদর উদ্ট ধারো, যশ্বতাঙ্গনদর এশ্ডনয় চনে 
ভনয় বা ঘৃোয়। উনটোপনষি ঘৃো পায়ও অসম্ব। 
অিযেশ্দনক যশ্বতাঙ্গরা মনি করনব, যতামার মাথা 
খারাপ, যতামার প্রশ্তশ্ট গশ্তশ্বশ্ধ তারা সনন্নহর 
যচানখ যদখনব।

তাোডা দারুে গরম। আমানদর শীতকাে 
অশ্ধকাংশ যষিনত্র যতামানদর গ্ীষ্মকানের মনতা। 
দশ্ষিনে যতা সব্বসময় আগুনির হল্ কা।

সহনরর বাইনর ইউনরাপীয় সুখস্াচ্ছন্যে পাবার 
যকানিা সম্াবিা যিই। এসব সন্বেও যশ্দ তুশ্ম 
কনম্ব প্রবৃত্ত হনত সাহস কর স্াগত তুশ্ম—শতবার 
স্াগত! শ্িনজর পনষি বেনত পাশ্র, অিযেত্র যযমি 
এখানিও যতমশ্ি—আশ্ম সামািযে মািুষ, শ্কন্তু 
যযটুকু প্রভাব আমার আনে তা যতামার সাহানযযে 
শ্িনয়াশ্জত হনব।

ঝাঁপ যদবার আনগ রীশ্তমনতা যভনব যদখনব। 
শ্কন্তু কাজ শুরু করার পনর যশ্দ বযেথ্ব হও, শ্কংবা 
যশ্দ শ্বরাগ, শ্বরশ্তি আনস, তনব আমার শ্দক যথনক 
যজনিা—আশ্ম আমরে যতামার পানশ আশ্ে—তা 
তুশ্ম ভারনতর জিযে কাজ কর বা িা কর, যবদান্ত 
রাখ বা িা রাখ। ‘মরদ্ কী বাত হাতীকা দাঁত’—

ভারনত আসার আনগ শ্িনবশ্দতা ভারতীয় অবথিা এবং স্ামীজীর কায্বধারা সম্বনন্ধ খুশঁ্টনয় প্রশ্ন কনর শ্চশ্ঠ যেনখি। 
স্ামীজী শ্রীিগর যথনক ৩০ যসনটেম্বর, ১৮৯৭, স্ামী ব্রহ্মািন্নক এক পনত্র ঐ সব প্রনশ্নর শ্ক উত্তর শ্দনত হনব শ্েনখ 
পাশ্ঠনয়শ্েনেি। মাগ্বানরট যিাবনের প্রশ্নধারা যথনক শ্তশ্ি কতখাশ্ি যাশ্চনয় শ্বচার কনর যিবার পষিপাতী শ্েনেি যবাঝা 
যায়, এবং স্ামীজীর উত্তর যথনকও রামকৃষ্ণ-আনন্ােনির একশ্ট পয্বানয়র উনদ্শযে ও প্রনচষ্টার শ্চত্র পাওয়া যায়। 
স্ামীজী-প্রদত্ত উত্তরগুশ্ে শ্িনম্নাতি প্রকার :

১। প্রায় সকে শাখানকন্দ্রই যখাো হনয়নে। তনব আনন্ােনির এই সনব সূত্রপাত।
২। অশ্ধকাংশ সন্নযোসীই শ্শশ্ষিত। যাঁরা িি, তাঁরাও ঐশ্হক শ্শষিা পানচ্ছি। শ্কন্তু যশ্দ যোককেযোে করনত হয়, 

সনব্বাপশ্র দরকার পশ্রপূে্ব শ্িঃস্াথ্বপরতা। যসই উনদ্শযে যানত অবশযেই শ্সদ্ হনত পানর যসজিযে অিযে শ্শষিার তুেিায় 
আধযোশ্ত্মক শ্শষিায় যবশ্শ যজার যদওয়া হনচ্ছ।

৩। ঐশ্হক শ্শষিকবৃন্ : আমরা যানদর পাশ্চ্ছ, তানদর অশ্ধকাংশ পূব্ব যথনকই শ্শশ্ষিত। এখি দরকার শুধু 
আমানদর ‘পদ্শ্ত’ তানদর শ্শষিা যদওয়া এবং তানদর চশ্রত্র ততশ্র করা। এখানি তানদর শ্শষিা—আিুগনতযের এবং 
অভীঃমনন্ত্রর; আর পদ্শ্ত—দশ্রদ্রনদর জিযে প্রথনম যদহপুশ্ষ্টর বযেবথিা করা, তারপনর উচ্তর মািশ্সক পয্বানয়র শ্দনক 
এশ্গনয় যদওয়া।

কো ও শ্শল্প : পশ্রকল্পিার এই অংশটুকু অথ্বাভানবর জিযে এখশ্ি আরম্ করা সম্ব িয়। বত্বমানি সহজতম 
গ্হেনযাগযে পথ হে—ভারতীয়গেনক স্নদশী দ্রবযে বযেবহানর প্রনোশ্দত করা, এবং অিযে যদনশ যানত ভারতীয় শ্শল্পদ্রনবযের 
বাজার ততরী হয়, তার যচষ্টা করা। একাজ তারাই করনব, যারা ‘দাোে’-জাতীয় িয়, শুধু তাই িয়, যারা অপরপনষি 
োনভর সবটুকু অংশ শ্রশ্মকনদর কেযোনে বযেয় করনব।

৪। যদনশর সকে জায়গায় ঘুনর যবডানিা দরকার হনব, যয পয্বন্ত িা ‘জিগে শ্শষিার কানে আনস।’ এই ভ্ামযেমাে 
শ্শষিনকরা যয পশ্রব্রাজক সন্নযোসী—ধনম্বর মািুষ—এই শ্জশ্িসশ্ট সব্বাশ্ধক েেপ্রদ হনব।

৫। সকে বনে্বর মািুনষর মনধযেই আমানদর প্রভাব শ্বসৃ্তত হওয়ার মুনখ। এপয্বন্ত উচ্ বে্বগুশ্ের মনধযেই কাজ 
হনয়নে। শ্কন্তু দুশ্ভ্বষি-যকন্দ্রগুশ্ের কাজ পুনরাপুশ্র চােু হওয়ার েনে আমরা শ্িম্নবনে্বর মািুষনদর উত্তনরাত্তর প্রভাশ্বত 
করশ্ে।

৬। প্রায় সকে যশ্রেীর শ্হনু্ই আমানদর কানজর অিুনমাদি কনর। তনব এই জাতীয় কানজ সশ্ক্য় সহনযাশ্গতা 
করার বযোপানর তারা এখনিা অভযেস্ত িয়।

৭। হাঁ, শ্িচিয়, যসবাকানজ ও অিযোিযে সৎকানজ যগাডা যথনকই আমরা পীশ্ডত মািুষ যকান্  ধম্বাবেম্বী—যস শ্হসাব 
শ্িই িা।
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একবার যবরুনে আর শ্ভতনর যায় িা। পুরুনষর 
কথার িডচড হয় িা। যস প্রশ্তশ্রুশ্ত যতামানক 
শ্দশ্চ্ছ। যসই সনঙ্গ আবার সতক্ব কনর শ্দই। 
যতামানক এখানি শ্িনজর পানয় দাঁডানত হনব, শ্মস্  
মূোর বা অিযে কারও পষিপুনট আশ্রয় যিওয়া 
চেনব িা।...

এই প্রসনঙ্গ রামকৃষ্ণ শ্মশি যথনক প্রকাশ্শত 
শ্বনবকািন্-জীবিীনত ভারনতর কেযোনে শ্িনবশ্দতার 
ভূশ্মকা সম্পনক্ব যযভানব সশ্রদ্ মূেযোয়ে করা হনয়নে, যস 
কথা সকনের জািা প্রনয়াজি। 

‘যয সব পাচিাত্তযে শ্শষযে ভারনত এনসশ্েনেি, তাঁনদর 
শ্শষিাদাি কাজশ্টনক চরম গুরুবেপূে্ব বনে এই মহাি শ্হনু্ 
এবং শ্বরাট আচায্ব মনি কনরশ্েনেি। ...পাচিাত্তযে শ্শষযেনদর 
মনধযে শ্তশ্ি শ্বনশষভানব একজিনক যবনে শ্িনয়শ্েনেি, 
যাঁর উপনর তাঁর গভীর আশা ও শ্বশ্বাস শ্েে; যসইজিযে 
স্ামীজীর ধ্রুবনজযোশ্তপূে্ব আনোচিার প্রবাহ উতি শ্শষযোর 
শ্দনকই সমশ্ধক প্রবাশ্হত হত। ঐকানে যশ্দ শ্তশ্ি ভশ্গিী 
শ্িনবশ্দতার গঠনির অশ্তশ্রতি আর শ্কেু িা কনর 
থাকনতি, তাহনেও বো যযত িা, তাঁর সময় বৃথা 
যগনে।’

(  ৪  ) 
শ্িনবশ্দতার মহাজীবি 

অসংখযে ধারায় প্রবাশ্হত। 
েমেিানম, েমেনবনশ ভারতমুশ্তির 
যয কানজ শ্তশ্ি শ্িমগ্ন হনয় 
পনডশ্েনেি যসই যতা তাঁর আসে 
‘মানয়র কাজ’। শ্তশ্ি কােী 
মানয়র প্রচার কনরনেি, অসাধারে 
যুশ্তিনত প্রশ্তঠিা কনরনেি ভারনতর 
মাতৃসাধিার কথা। যদশ-শ্বনদশ 
জুনড তাঁর এই বতৃিতার মনধযে 
শ্দনয় ভারনতর িারীশশ্তির শ্রদ্ার 
জায়গাশ্টনক কত সহজভানব 
যচানখ আঙুে শ্দনয় যদশ্খনয়শ্েনেি। 
শ্বনবকািন্-এর মাতৃরূপা কােীর ভাষযে 
এই ‘অশ্গ্নকিযো-র মনধযে শ্দনয় প্রশ্তশ্ঠিত 
করানেি গুরুনদব শ্বনবকািন্। 
কাজটা যমানটই সহজ শ্েে িা। শ্কন্তু 
অবেীোয় তা করনেি শ্িনবশ্দতা। 
প্রাচীি ভারতনক এতটাই বুঝনেি 
যয তার পুিজ্বাগরনের দাশ্য়বে তুনে 
শ্িনেি কানঁধ। ‘বীরনভাগযো স্াধীিতা’ 
োনভর জিযে ভারতবাসীনক ততশ্র 
করনত এই আইশ্রশ কিযোনক 

‘ধার’ কনর এনিশ্েনেি শ্বনবকািন্। অমরিানথ ‘শ্শব’-
এর কানে এঁনক শ্িনবদি কনরশ্েনেি শ্তশ্ি। ‘শ্শব’-এর 
যদশ ভারতবনষ্বর জিযে এই শ্বদূষী, অসাধারে সৃজিশীে 
মাগ্বানরট ‘শ্িনবশ্দত’ হে। আসনে—ভারতমানয়র জিযে 
বশ্েপ্রদত্ত হে।

এই পশ্রনপ্রশ্ষিনত আমরা যদনখশ্ে শ্িনবশ্দতা-র 
পূব্বজীবি, শ্কভানব ‘শ্িনবশ্দতা’ গনড উঠশ্েনেি ‘ওনদনশ’। 
শ্বনদশী শাসনকর যদশ যথনক একশ্ট যমনয়নক ‘ধার কনর 
এনি তাঁনক শ্দনয়ই রামকৃনষ্ণর শ্বনবকািন্ ‘ভারতমুশ্তি’-র 
সবনথনক গুরুবেপূে্ব কাজটা করানেি। ভারতবাসীনদর 
ক্ীতদাসনবের যথনক মুশ্তি যদওয়ার কাজটা একসময় 
তীব্রনবনগ শুরু করনেি শ্িনবদতা। তাঁর প্রশ্তভার শাশ্েত 
তরবাশ্র শ্েন্নশ্ভন্ন কনর শ্দনয়শ্েে শ্ব্রশ্টশ সাম্ানজযের বাঁধনির 
দশ্ডনক। িীরনব। শ্িঃশনদে।

চতুর ইংনবজ শাসনকরা তাঁর যকশাগ্ও স্পশ্ব করনত 
পানরশ্ি যকািও শ্দি। এমিই যকৌশেী শ্েনেি 

শ্িনবশ্দতা।
স্ামীশ্জর শ্প্রয় মঠ তাঁর থিায়ী শ্ঠকািা 

হয়শ্ি। স্ামীশ্জর মৃতুযের কনয়কশ্দি পনরই 
যন্ত্রোকাতর হৃদনয় তানঁক যেনড আসনত 

হনয়শ্েে যবেুড মঠ। কারে তখি 
শ্তশ্ি সব্বনতাভানব ভারতবনষ্বর জিযে 
শ্িনবশ্দত। শ্বরাট তাঁর কম্বকাণ্। 
শ্শষিা, শ্শল্প, রাজিীশ্ত, সমাজিীশ্ত, 
সাংবাশ্দকতা—শ্বশ্ভন্ন যষিনত্র ধানপ 
ধানপ শ্তশ্ি িতুি ভারতনক 
গডনেি।

শ্িনবশ্দতা যদশনপ্রশ্মক 
শ্বনবকািনন্র সাথ্বক উত্তরসূরী। 

পাচিাত্তযে অিুকরে িয়, জাতীয় 
ভাবধারার প্রগশ্তশীে পুিরুদ্ানরর 
সংগ্াম শ্বনবকািন্ শুরু কনরশ্েনেি 

রামকৃনষ্ণর হাত ধনর। শ্েনর 
তাশ্কনয়শ্েনেি অতীনত, শ্িনজর যদনশর 
মািুনষর শ্দনক। রামকৃষ্ণ  িনরিনক 

এইভানব গনড তুনেশ্েনেি শ্তনে 
শ্তনে। ‘যদশনপ্রশ্মক’ হনয় 
উঠনেি পানয় যহঁনট ভারতবষ্ব 
ভ্মেকানে। শ্ব্রশ্টশ শাসনকর 
চশ্রত্র বুঝনেি। মািুনষর 
জীবনির অসহযে যন্ত্রোয় 
কাতর হনয় শ্বনশ্ব েুনট যগনেি 
বেনত—সকনের মনধযে অিন্ত 
সম্াবিার কথা।
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শ্বশ্বধম্ব সনম্েনি যসশ্দি যয 
পতাকাটা ওডানেি—যসই শুরু 
ভারনতর পথ চো। যসই পনথই 
যহঁনট যপৌনোনেি আরও দুই 
মহারথী—শ্বজ্ািী জগদীশচন্দ্র বসু ও 
রবীন্দ্রিাথ। ভারনতর এই শ্তি স্তম্ 
শ্বনশ্বর দরবানর প্রশ্তঠিা কনরশ্েনেি—
ভারনতর ধম্ব ও আধযোশ্ত্মকতা, 
ভারনতর শ্বজ্ািসাধিা ও দাশ্বশ্িকতা 
এবং ভারনতর দশ্বি ও সাশ্হতযে।

ধীনর ধীনর ভারতমুশ্তির ‘রাজপথ’ 
শ্িম্বাে কনরশ্েনেি তাঁরা, এই পনথ 
এনস শ্মেে হাজানরা ‘যদশনপ্রশ্মক’ 
যাঁরা যদশনক গনড তুেনত োগনেি 
যভতর যথনক। ভােবাসায়। আর এই 
রাজপনথ যদশনপ্রনমর ধ্বজা শ্িনয় এশ্গনয় চনেশ্েনেি—
রামকৃষ্ণ-শ্বনবকািনন্র শ্িনবশ্দতা।

(  ৫  )
প্রজ্া, প্রশ্তভা, প্রয়াস—এই শ্তনির শ্ত্রনবেীসংগম 

ভশ্গিী শ্িনবশ্দতা।
১৬ িং যবাস পাডা যেি-এর যোট্ট সু্ে বাশ্ড। শ্িঝুম 

দুপুর। চেনে শ্বজ্াি-গনবষোর যেখার কাজ। শ্বজ্ািী 
জগদীশচন্দ্র বসু। সহকারী শ্িনবশ্দতা। যদশ-শ্বনদনশ 
েশ্ডনয় যদওয়া হনব—ভারতবনষ্বর শ্বজ্ািসাধিার কথা।

 পৃশ্থবীনক চমনক শ্দনয় শ্বনশ্বর দরবানর পরাধীি 
যদনশর শ্বজ্ািসাধক প্রশ্তশ্ঠিত করনেি—জনডর মনধযেও 
প্রাে আনে। তাঁর এই সাধিায়, এই েডাই-এ শ্যশ্ি অিযেতম 
একশ্িঠি সহকম্বী শ্তশ্ি রামকৃষ্ণ-শ্বনবকািনন্র শ্িনবশ্দতা।

আচিয্ব সমাপতি।
জনডর মনধযেও প্রাে আনে—এই কথাই যতা বনেশ্েনেি 

রামকৃষ্ণ। মানয়র পূজার েুে-ও শ্যশ্ি তুেনত পারনতি িা 
একসময়, বেনতি সব্ববস্তুনত ব্রহ্ম। শ্বজ্ািী জগদীশচন্দ্র 
প্রমাে করনেি—জডবস্তু শ্কভানব সাডা যদয়। কশ্ঠি যস 
েডাই। শ্বনশ্বর দরবানর স্ামীশ্জ আনগই প্রশ্তঠিা কনর 
এনসনেি—ভারনতর ধম্বভাবিা পৃশ্থবীর ভশ্বষযেনতর শ্িয়ামক। 
বনে এনসনেি তারঁ গুরুর কথা—মািুনষ মািুনষ যকািও যভদ 
যিই, ধনম্ব ধনম্ব যকািও যভদ যিই। সবই এক। 

দশ্ষিনেশ্বনরর পাঁচ টাকা মাস-মাইনির পূজারী সাকার-
শ্িরাকানরর দ্ন্দ্ব ঘুশ্চনয় শ্দনয়শ্েনেি।

শ্শকানগার ধম্ব-সনম্েনি শ্বনবকািনন্র শ্বশ্বজয় 
আসনে শ্েে ভারতীয় অধযোত্ম-সাধিার যুগ যুগ সশ্ঞ্ত 
ভান্ডার সমগ্ শ্বশ্ববাসীর কানে উ্ুতি কনর যদওয়ার মহাি 
েগ্ন। শ্বনশ্বর কানে খুনে যগে এক আনোর জগৎ।

যসই আনোর টানি েুনট এনেি কনয়কজি মািুষ। 
তানঁদর একজি শ্িনবশ্দতা। ভারতবনষ্বর যা শ্কেু তাঁর ভানো 
যেনগনে শ্তশ্ি সকনের কানে যপঁনে শ্দনত যচনয়নেি—
এনদনশ ও ওনদনশ, প্রানচযে ও পাচিানতযে।

শ্বনবকািন্ পশ্রকশ্ল্পতভানব শ্িনজর মনতা গনড 
তুনেশ্েনেি তাঁর এই শ্প্রয় শ্শষযোনক। তাঁনক শ্তশ্ি আজীবি 
‘ব্রহ্মচয্ব’এর দীষিা শ্দনয়শ্েনেি। সন্নযোস-এর দীষিা িয়। 
তাই তাঁর কানে ‘মঠ’ যেনড যবশ্রনয় এনস ভারনতর 
স্াধীি জীবিচয্বা ও চচ্বার যষিত্রগুশ্েনত েুনব যাওয়া সহজ 
হনয়শ্েে। সহজ ও সম্ব হনয়শ্েে শ্বনবকািনন্র শ্চন্তা ও 
দশ্বিনক আগুনির ভাষায় কানজ রূপ যদওয়া।

আর এর প্রশ্তশ্ট যষিনত্রই চরমভানব সাথ্বক 
শ্বনবকািনন্র-শ্িনবশ্দতা।

শ্িনবশ্দতার মনধযে শ্েে িা যকািও আনো-আঁধাশ্রর 
যখো। সতযেনক সতযে বনে জািনতি। মািনতি। এবং যা 
শ্কেু করনতি প্রবেতম শশ্তিনত। এই শশ্তির মূনে শ্েে 
একশ্িঠিতা। অধযেবসায়। প্রগাঢ় যপ্রম।

শ্িনবশ্দতা যখি ভারনত এনেি তখি ভারত তথা 
বাংোর সমাজজীবি শ্েে অিযেরকম। ১৮৯৮-র বাংো। 
সমুদ্র পার হনে ‘জাত’ যায়। আর সমুদ্র পানরর মািুষনক 
ঠাঁই শ্দনে একঘনর হনত হয়। আমরা ভুেনত পাশ্র 
িা কনয়ক দশক আনগই তকবনত্বর যমনয়র প্রশ্তশ্ঠিত 
দশ্ষিনেশ্বনর বাংোয় যকািও পূজারী পাওয়া যায় শ্ি। 
কশ্ঠি সমাজশাসনির যচাখরাঙাশ্িনত। সব শ্কেু তুচ্ছ 
কনর এশ্গনয় এনস দাশ্য়বে শ্িনয়শ্েনেি রামকৃনষ্ণর দাদা 
রামকুমার চনট্টাপাধযোয়, পরবত্বী কানে দাশ্য়বে শ্িনেি 
রামকৃষ্ণ। শ্যশ্ি শুধু জানতর যবডাই িয়, ভাঙনেি—জড 
ও জীনবর প্রনভদ। বেনেি জীবই শ্শব, শ্শবজ্ানি জীনবর 
যসবা করনত। শ্প্রয় শ্শষযে িনরিনক এই দশ্ষিনেশ্বনর বনসই 

শ্শকানগার শ্বশ্বধম্বসভায় স্ামী শ্বনবকািন্
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শ্তনে শ্তনে গনড তুেনেি এই শ্বশ্বানস, শ্যশ্ি শ্বনশ্ব এই 
বােীই প্রচার করনেি, প্রশ্তশ্ঠিত করনেি। আশ্বয্ব োনগ, 
যসই শ্বশ্বশ্বজয়ী বীর সন্নযোসী শ্তশ্ি সমুদ্র যপনরানিার 
অশ্ভনযানগ দশ্ষিনেশ্বনরর মশ্ন্নর জীবনি যকািওশ্দি আর 
প্রনবনশর অশ্ধকার যপনেি িা। অথ্বাৎ সমানজর অিুশাষি 
তখিও কনতা অিুদাশ্র।

এই সমাজশাসনি শ্বনদশ্শিী শ্িনবশ্দতা এনেি। ঠাঁই 
যপনেি শ্রীশ্রীমানয়র যকােশ্টনত। তাঁর ঘনর ‘খুকী’ হনয়। 
(  যশ্দও যকািওশ্দি রামকৃনষ্ণর জ্ভূশ্ম কামারপুকুর 
যাওয়ার সুনযাগ হয়শ্ি বা অিুমশ্ত পািশ্ি  ) তাঁরই কানে 
বাসা যপনেি ১৬িং যবাস পাডা যেনি। উত্তর কেকাতার 
যগাঁডা শ্হনু্যাশ্িনকও টশ্েনয় শ্দনেি শ্তশ্ি। এই তাঁর প্রথম 
ভারতজয়।

ভারতবষ্ব আজীবি শ্িনবশ্দতার কানে শ্েে ‘এনদশ’। 
আর শ্িনজর জ্ভূশ্ম হনয় শ্গনয়শ্েে ‘ওনদশ’। এই 
‘এনদশ’ আর ‘ওনদশ’—যগাটা শ্বনশ্বর আনোকদূতী হনয় 
উনঠশ্েনেি শ্তশ্ি। হনয় উনঠশ্েনেি lady of the lamp। 
বসু শ্বজ্ািমশ্ন্নরর যদওয়ানে তাঁর এই বাস-শ্রশ্েে আজ 
মিরে করনত হনব আমানদর।

মিরে করনত হনব, জনি জনি যেনক বেনত হনব 
আমানদর ঘনরর যেনে জগদীশ বসু কত েডাই কনর 
ভারনতর শ্বজ্ািসাধিার যশ্রঠিবেনক যসশ্দি শ্বনশ্ব প্রশ্তশ্ঠিত 
কনরশ্েনেি। সনঙ্গ শ্েনেি শ্িনবশ্দতা আর তাঁর শ্িরেস 
প্রয়াস।

শ্িনবশ্দতার জ্সাধ্বশতবনষ্ব তানঁক মিরে ও শ্রদ্াঞ্জশ্ে 
অপ্বে আসনে বাংো তথা ভারনতর িবজাগরনের সবনথনক 
গুরুবেপূে্ব অধযোয় আনোচিার ও গনবষোর সুনযাগ ঘটানচ্ছ।

যয যুবসমাজনক রামকৃষ্ণ োক শ্দনয়শ্েনেি, শ্বনবকািন্ 
তানঁদর শ্িনয়ই িতুি ভারত গডার আহ্াি জাশ্িনয় মঠ 
ও শ্মশি ততশ্র করনেি। শ্শষিায়, শ্শনল্প, সমাজনসবায়, 
যদশনসবায়, যদনশর স্াধীিতা অজ্বনি শ্িনবশ্দতাও 
সতযেই িূতি ভারত ততশ্রর শ্বরাট কম্বযজ্ কনর যগনেি 
যুবসমাজনক শ্িনয়ই।

যমোনেি। শ্তশ্ি যমোনেি। প্রকৃত অনথ্বই যমোনেি। 
এই শ্মেি ঘটে সব অনথ্বই এবং অবশযেই যত মত তত 
পনথর সাধিায়।

মত শ্ভন্ন। পথ শ্ভন্ন। উনদ্শযে এক।
শ্িনবশ্দতা সম্পনক্ব শ্বনবকািন্ তাঁর ঘশ্িঠি গুরু 

ভাইনদর কানে বেনতি—‘আমার এক বনডা পাওয়া।’
আদনত শ্তশ্ি যপনয়শ্েনেি একজি ‘ততশ্র মািুষ’ই । 

শ্িনবশ্দতা জীবনির প্রশ্তশ্ট পনব্বই প্রশ্তশ্ট যষিনত্রই শ্েনেি 
প্রকৃত অনথ্ব শ্িনবশ্দতা।

যবাসপাডা যেনির যসই যোট্ট ঘর শ্বজ্ািী যবাস-এর 
সাধিনষিনত্র-র সাম্প্রসাশ্রত অংশ হনয় উঠনত যপনরশ্েে। 
পরবত্বীকানেি বসু শ্বজ্াি মশ্ন্নরর জন্র সূচিা যযি 
ওখানিই। শ্কভানব তা সম্ব হনয় উনঠশ্েে যসকথা জািনত 
আমরা যতটা উৎসুক, জািানতও যবাধকশ্র দায়বদ্তা।

(  ৬ )
১৮৯৩-এ শ্চকানগা ধম্বসভায় শ্বনবকািনন্র আশ্বভ্বাব 

ও সােেযে সব্বভারতীয় যষিনত্র ‘জাতীয়তানবাধ’-এর উন্ষ 
ঘটায় বাস্তশ্বক অনথ্ব। মাত্র শ্তশ্রনশর এক ভারতীয় 
যুবক সব্বতযোগী তবরাগী সন্নযোসী ‘শ্বশ্ব-চশ্রত্র’ হনয় ওনঠি। 
শ্ব্রশ্টশ ভারনতর শাসক-সম্প্রদানয়র কানে যসশ্দি শ্বরাট 
আঘাত যিনম এে। ১৮৯৫ পয্বন্ত যদড বের আনমশ্রকায় 

যবাসপাডা যেনির আবানস বাশ্েকা শ্বদযোেয়–এর োনদ শ্িনবশ্দতা।
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আধযোশ্ত্মকতার িতুি ভাষযে যশািানেি শ্তশ্ি। শ্েনর এনেি 
কনয়ক মানসর জিযে ইংেনন্ড। যখাদ শ্ব্রশ্টশ-শাসনকর 
যদনশ। আবার আনমশ্রকা। তখি শ্তশ্ি ‘দুই যগাোনধ্বর 
শ্বখযোত ধম্বপ্রচারক’।

শ্ঠক এই সমনয়ই শ্বজ্ািসাধক জগদীশচন্দ্রও িািা 
পশ্ত্রকায় উনলেশ্খত হনচ্ছি। ১৮৯৫ শ্রিস্ানদের ‘শ্থয়জশ্েস্’ 
পশ্ত্রকায় তাঁর গনবষোর সােেযে শ্িনয় যেখা হনচ্ছ—

‘For the honor of India, let us all hope 
the rumor is true that Professor J.C.Bose of 
the Bengal presidency college, has made an 
original discovery, if demonstrated to be all 
that is claimed for it, place him in the front 
rank among modern scientist, It is said that. 
Bose has been experimenting on the theory 
that the waves may be used for telegraphing 
and all conducing wares displeased with. It 
is alleged that he has achieved the result of 
seeding signals of sound and light between 
two points with the help of ether only’.

   ১৮৯৬ শ্রিস্াদে। শ্বনশ্বর িািা যষিনত্র ‘ভারনতর 
উদয়’-এর বের। স্ামীশ্জ তখি ইংেনন্ড। জগদীশচন্দ্র বসুও 
যসখানি। কুমার রেশ্জৎ শ্সংজী শ্ক্নকট শ্দনয় প্রশ্তশ্ঠিত সযোর জগদীশ চন্দ্র যবাস

অতুেচন্দ্র চনট্টাপাধযোয়রেশ্জৎ শ্সংশ্জ
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করনেি ভারনতর যশ্রঠিবে। প্রমাে করনেি 
ইংনবজনক তানদর জাতীয় যখোয় অশ্তক্ম করা 
সম্ব। অতুেচন্দ্র চনট্টাপাধযোয় ওই বেরই আই 
শ্স এস পরীষিায় প্রথম থিাি অজ্বি করনেি। 
শ্বজ্ািী বসু-র তবজ্াশ্িক প্রশ্তভা শ্বশ্ব-স্ীকৃশ্ত 
আদায় করে। অিযেশ্দনক, েন্ডনির ড্রইংরুনম ও 
িািা সভাঘনর স্ামী শ্বনবকািন্ অধযোত্মশ্বজ্ানির 
আনোচিা ও প্রশ্শষিনে উদয়াস্ত পশ্রশ্রম কনর 
চনেনেি। যদশ-শ্বনদনশর পত্র-পশ্ত্রকায় চেনে 
যসইসব জয়-যঘাষো।

যকমশ্ব্রনজ ‘ইশ্ন্ডয়াি মজশ্েস’ রেশ্জৎ 
শ্সং ও অতুে চযোটাশ্জ্বনক সংবশ্ধ্বত করনে। 
সভা শ্ব্রশ্টশ শাসনির মঙ্গেগানি মুখশ্রত। 
যসখানি শ্বনবকািন্ও উপশ্থিত। বজ্রশ্িিাশ্দত 
কনঠে ভারনত রাজভতিনদর উনদ্শযে কনর 
শ্তশ্ি বেনেি যয ভারনতর এই পতিই যশষ 
কথা িয়, ভারত আবার উঠনব। ইশ্তহানস 
দষি অতুে চযোটাশ্জ্বনক বেনেি, যয ইশ্তহাস 
অসুথি দাসবেনবানধর মনধযে আত্মময্বাদা আিনব, 
ভারনতর যসই যথাথ্ব ইশ্তহাস রচিা করনত।

যসই সংবধ্বিা সভায় আমশ্ন্ত্রত হিশ্ি 
শ্বজ্ািী বসু। শ্বনবকািনন্র স্নপ্নর ভারনতর 
ভশ্বষযেৎবােীনত হয়নতা তাঁর কথাও বো আনে। 
পরবত্বীকানে যাঁর কানজর অিযেতম যপ্ররো 
হনয় উনঠনেি শ্তশ্ি এবং অিযেতম যপ্ররোদাত্রী 
ও সহকম্বী হনয় উঠনেি শ্িনবশ্দতা।

১৮৯৮-এর যশষশ্দনক শ্িনবশ্দতার যযাগানযাগ ঘনট 
শ্বজ্ািী বসু-র সনঙ্গ। ওই বেরই ২৮ জািুয়াশ্র শ্তশ্ি 
ভারতবনষ্ব আনসি।

জগদীশচন্দ্র তখি গভীর সংকনট। চাকশ্র শুনষ শ্িনচ্ছ 
মূেযেবাি সময়। গনবষোর জিযে যয সময় ও পশ্রকাঠানমা 
দরকার তা যিই। ইংেনন্ড গনবষোয় সােেযে োনভর পর 
বনডা চাকশ্রর সুনযাগ শ্েশ্রনয় শ্দনয় আবার যপ্রশ্সনেশ্সি 
কনেনজই এনস কানজ যযাগ যদি, চনে গনবষোর কাজ। 
শ্কন্তু কনেজ কতৃ্বপনষির সনঙ্গ সংঘনষ্ব শ্তশ্ি শ্রান্ত, শ্বষণ্ণ, 
যন্ত্রোকাতর। অথচ তাঁর দুশ্ট উনদ্শযে পূরনে শ্তশ্ি মরীয়া—
এক, চাকশ্রর যষিনত্র ইংনরজ ও ভারতীনয়র তবষমযে দূর করা 
এবং দুই, প্রমাে করা যয ভারতীয়রাও শ্বজ্ািশ্শষিা শ্দনত 
পানর, তবজ্াশ্িক হনত পানর। যসই পরাধীি ভারতবনষ্ব 
এই দুই উনদ্শযে সাধি করার সংগ্াম বনডা কশ্ঠি। এই 
কশ্ঠি পনথই শ্তশ্ি হাঁটনেি। এই পনথই শুরু হে তার 
‘যদশমাতৃকা’-র পুনজা।

সতিানহ ২৬ ঘণ্া পডানিার দাশ্য়বে পােি কনর শ্বজ্াি 
গনবষোর কাজ চেে। ইউনরাপ যথনক শ্বজয়ী শ্বজ্ািীর 

যগৌরব শ্িনয় যেরার পর ইংনরজ সহকম্বীনদর তবষমযেমূেক 
আচরে আরও তীব্রতা যপে।

মািশ্সক আঘানত শ্বপয্বস্ত জগদীশচন্দ্র। এই সময় 
তাঁর জীবনি ‘আনোকদূতী’ হনয় এনেি শ্িনবশ্দতা। 
শ্বনবকািনন্র সনঙ্গ সংনযাগ গনড শ্দনেি শ্মনসস ওশ্ে 
বুনের সনঙ্গ, শ্বনবকািন্ যানক ‘মা’ বনে মািনতি, যাঁর 
আশ্থ্বক সহায়তায় শ্তশ্ি যবেুড মনঠর অনিক কাজ করনেি 
যসই শ্মনসস বুনের কানে শ্িনবশ্দতা অিুনরাধ জািানেি 
এই ‘শ্বজ্ািী’-যক পুত্র শ্হনসনব গ্হে করনত। আনমশ্রকার 
এই ধিী মশ্হোর শ্বশাে হৃদয় জুনড রইে ‘দুই পুত্র’—
শ্বনবকািন্ ও জগদীশচন্দ্র।

শ্েনেি সারদামশ্ের এই ‘খুকী’ শ্িনবশ্দতা শ্িনজও, 
জগদীশচন্দ্রনক মাতৃননেনহ ‘যখাকা’ কনর তুেনেি।

শ্বশ্বসভায় ভারনতর শ্বজ্ািসাধিানক শ্তশ্ি 
অপ্রশ্তহতভানব প্রশ্তশ্ঠিত করার েডাই-এ িামনেি। 
এই কাজ আর একা শ্বজ্ািী বসু-র িয়, শ্িনবশ্দতারও। 
বসুর মািশ্সক শাশ্ন্ত, শারীশ্রক সুথিতা, আশ্থ্বক সহায়তা, 
গনবষোপত্র পুস্তক আকানর রচিার শ্িরেস পশ্রশ্রম, 

শ্মনসস ওশ্ে বুে
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গনবষোর সােনেযের প্রচার—একা হানত সামোনেি 
শ্িনবশ্দতা। পাশাপাশ্শ চেে আরও অনিক কাজ।

(  ৭ )
ওই সময় ভারতবনষ্ব দুজি আন্তজ্বাশ্তক চশ্রত্র হনয় 

উনঠশ্েনেি—শ্বনবকািন্ ও জগদীশচন্দ্র। এই দুই-এর 
মানঝ শ্িনবশ্দতা। শ্বনবকািন্ ও জগদীশচন্দ্র ১৯০০ 
শ্রিস্ানদে পযোশ্রস কংনগ্নস আমশ্ন্ত্রত। একজি ধনম্বশ্তহানসর 
সভায়, আনরকজি শ্বজ্ািসভায়। ভারতমাতার দুই সন্তাি 
শ্বশ্বমনঞ্ দাঁশ্ডনয় দুজি দুজিনক যদখনেি শ্িজস্ যষিনত্র 
স্-প্রকাশ্শত হনত। মাতৃভূশ্ম এবং বহুসভযেতার ধাত্রীভূশ্ম 
ভারতবনষ্বর জীবিসতযেনক বাইনর উদ্ ঘাটনির জিযে এই 
দুই শ্বজ্ািী িািা মতপাথ্বকযে সন্বেও একই ভূশ্মনত 
অবথিাি করশ্েনেি। শ্িঃসনন্নহ ঐশ্তহাশ্সক ষিে, পরাধীি 
ভারতমাতার কানে মুহুত্বশ্ট শ্েে অতযেন্ত যগৌরনবর, তাঁর দুই 
কৃশ্ত সন্তাি তাঁর মাথা সনব্বাচ্-এ তুনে ধরনত সব্বস্পে 
কনরনে যযি !
পযোশ্রস যথনক স্ামীজী শ্েনখশ্েনেি—

“আজ ২৩যশ অন্াবর (  ১৯০০  ); কাে 
সন্ধযোর সময় পযোশ্রস হনত শ্বদায়। এ বৎসর 
এ পযোশ্রস সভযেজগনত এক যকন্দ্র, এ বৎসর 
মহাপ্রদশ্বিী। িািা শ্দগ্ যদশ—সমাগত সজ্ি-
সঙ্গম। যদশ যদশান্তনরর মিীশ্ষগে শ্িজ শ্িজ 
প্রশ্তভা প্রকানশ স্নদনশর মশ্হমা শ্বস্তার কনরনেি, 
আজ এ পযোশ্রনস। এ মহানকনন্দ্রর যভরীধ্বশ্ি আজ 
যাঁর িাম উচ্ারে করনব, যস িাদ-তরঙ্গ সনঙ্গ 
সনঙ্গ তাঁর স্নদশনক সব্বজি সমনষি যগৌরবাশ্ন্বত 
করনব। আর আমার জ্ভূশ্ম—এ জাম্বাি, েরাসী, 
ইংনরজ, ইতাশ্ে প্রভৃশ্ত বুধমন্ডেী-মশ্ন্ডত মহা 
রাজধািীনত তুশ্ম যকাথায় বঙ্গভূশ্ম? যক যতামার 
িাম যিয়? যক যতামার অশ্স্তবে যঘাষো কনর? যস 
বহু যগৌরবে্ব প্রশ্তভমন্ডেীর মনধযে হনত এক যুবা 
যশস্ী বীর, বঙ্গভূশ্মর—আমানদর মাতৃভূশ্মর—িাম 
যঘাষো করনেি—যস বীর জগৎপ্রশ্সদ্ তবজ্াশ্িক 
োতিার যজ.শ্স. যবাস! একা যুবা বাঙােী তবদুযেশ্তক 
আজ শ্বদুযেৎনবনগ পাচিাত্তযেমন্ডেীনক শ্িনজর 
প্রশ্তভামশ্হমায় মুগ্ধ করনেি—যস শ্বদুযেৎসঞ্ার 
মাতৃভূশ্মর মৃতপ্রায় শরীনর িবজীবিতরঙ্গ দাি 
করনে ! সমগ্ তবদুযেশ্তকমন্ডেীর শীষ্বথিািীয় আজ 
জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী—ধিযে বীর! 
বসুজ ও তাঁহার সতী-সাধ্বী, সব্বগুোসম্পন্না 
গৃশ্হেী যয-যদনশ যাি, যসথায়ই ভারনতর মুখ 
উজ্জ্বে কনরি—বাঙােীর যগৌরব বধ্বি কনরি। ধিযে 
দম্পশ্ত !” (  পশ্রব্রাজক  )

পদাথ্বশ্বদযো ও শারীরশ্বদযোর সীমান্তনরখা মুনে যেনে 
শ্বজ্ািী বসু ‘জনডর সাডা’ যদওয়ার প্রমাে রাখনেি। জড 
ও জীনবর অখণ্ সম্পক্ব রামকৃনষ্ণর-শ্বনবকািনন্র কানে 
যযি তাঁর গুরুর সতযেদশ্বি। তাই পুেশ্কত শ্বনবকািন্।

োক যপনেি বসু রয়াে যসাসাইশ্টনত যপপার পডনত। 
আহ্াি যপনেি ইংেনন্ড চাকশ্রর। ১০ যম, ১৯০১। 
রয়াে ইসিশ্টশ্টউশনি বতৃিতা শ্দনেি। শারীরত্বেশ্বদরা 
প্রকাশযে আপশ্ত্ত করনেি িা, শ্কন্তু ৬ জুনির সভায় দুই 
শারীরতাশ্্বেক—বাে্বি সযোন্ডারসি এবং ে: ওনয়োর 
আপশ্ত্ত জািানেি। শ্বশ্মিত বসু যদখনেি, পদাথ্ব শ্বজ্ািনক 
শারীরশ্বজ্ানির যষিনত্র প্রসাশ্রত কনর শ্বজ্ানির যয 
শ্বভাজিনরখা শ্তশ্ি গুঁশ্ডনয় শ্দনচ্ছি তা এঁরা মািনত 
পারনেি িা। বসুর যপপার মুশ্দ্রত কনরও প্রকাশ করা হে 
িা। শ্বজ্ািীরা দুভানগ ভাগ হনয় যগনেি। পরবত্বীকানে 
জািা যায় সভাপশ্ত সযোর উইশ্েয়াম ক্কস শ্যশ্ি তাঁনক 
বতৃিতায় আহ্াি জাশ্িনয়শ্েনেি শ্তশ্িই তাঁর ‘কাশ্স্ং 
যভাট’-শ্ট বসুর শ্বরুনদ্ শ্দনয়শ্েনেি।

১৯১৪ সাে, ইংেনন্ড বসুর গনবষোগানর একশ্দি 
ঢুনক পনড এই কু্কসই জাশ্িনয়শ্েনেি যয তাঁরই ‘কাশ্স্ং 
যভাট’-এ রয়াে যসাসাইশ্টর পশ্ত্রকায় বসুর ‘প্যোন্ট 
যরসপনসির’-এর যপপার প্রকাশ্শত হনত পানরশ্ি। বসুনক 

সযোর জগদীশ চন্দ্র যবাস এবং যেশ্ে অবো যবাস (  ১৯০০  )



হতভম্ব কনর শ্দনয় শ্তশ্ি আরও বনেি—আশ্ম শ্বশ্বাসই 
কশ্রশ্ি ও শ্জশ্িস সম্বপর। মনি কনরশ্েোম, আপিার 
প্রাচযে কল্পিাশ্বোস আপিানক শ্বপনথ চাশ্েত কনরনে। 
এখি আশ্ম সব্বনতাভানব স্ীকার করশ্ে। আপশ্ি প্রথমাবশ্ধ 
শ্ঠক।

শ্কন্তু ১৯০১ যথনক ১৯১৪—েডাই যতা যথনম থানকশ্ি। 
োশ্ছিত বসু োনে্বা শ্িনয় ইংেনন্ড থাকনত মিথি করনেি। 
রয়াে ইসিশ্টশ্টউশনির েযোবনরটশ্রনত কাজ আরম্ করনেি। 
েীশ্িয়াি যসাসাইশ্ট তাঁনক বতৃিতার সুনযাগ শ্দনেি ১৯০২-
র ২১ মাচ্ব। তাঁনদর কাগনজ বসুর যপপার প্রকাশ্শত হে। 
ইশ্তমনধযে ে: ওনয়োর বসুর বতৃিতার ‘যিাট’ শ্িনয় শ্িনজর 
িানম প্রকাশ কনর যমৌশ্েক গনবষোর দাশ্ব জািায়। এক 
অনথ্ব যানক ‘চুশ্র’ বো হয়। তদন্ত শুরু হয়। বসুর কাজই 
স্ীকৃশ্ত পায়।

রয়াে যসাসাইশ্টর পশ্ত্রকায় তাঁর গনবষো প্রকানশর 
সুনযাগ িা থাকায় েঃ বসু তাঁর গনবষোর েে বই-এর 
মাধযেনম জািাবার শ্সদ্ান্ত যিি।

ভারতবনষ্ব থাকনতই শ্িনবশ্দতা েঃ বসুর জিযে 
ইউনরানপ চাকশ্রর বযোপানর যচষ্টা চাোি। যানত বসু 
ইউনরাপ যথনক গনবষোর কাজ করনত পানরি। যশ্দও 
শ্িনবশ্দতাও চাইনতি, শ্তশ্ি মিপ্রাে যঢনে শুধু গনবষোর 
কাজ কনর ভারনতর মুখ উজ্জ্বে করুক।

(  ৮ )
রবীন্দ্রিাথনক যেখা একশ্ট শ্চশ্ঠনত শ্বজ্ািী বসু 
যমনে ধনরনেি তাঁর অসাধারে উপেশ্ধিনক—

 ৩১
 েন্ডি
 ১১ জুোই ১৯০১
বনু্ধ,

তুশ্ম শ্ক কশ্রয়া জাশ্িনে আমার হৃদনয় শ্দবারাশ্ত্র 
শ্ক সংগ্াম চশ্েনতনে ? আশ্ম শ্িচিয় জাশ্ি যয আমার 
শ্ভতনর এখি যাহা আশ্সয়ানে তাহা যশ্দ অল্প সমনয়র 
জিযেও োশ্ডয়া শ্দ তাহা হইনে তাহা আর শ্েশ্রয়া পাইব 
িা। দীঘ্ব যরাগশযযোর সময় আশ্ম বহু যননে মি শ্থির 
কশ্রয়াশ্েোম, তাহার পর এই েয় মাস মাত্র একাগ্ভানব 
সাধিা কশ্রয়াশ্ে। এতশ্দনির যচষ্টার েনে এখি আমার 
মি প্রাে আচ্ছন্ন কশ্রয়া শ্ক এক আনোক আশ্সয়ানে। 
যদখ, যশ্দ সমস্ত বৎসনরর যচষ্টার েনে যকহ একশ্ট 
Paper Royal Society-যত প্রকাশ কশ্রনত পানর, তাহা 
হইনে কৃতাথ্ব মনি কনর। আশ্ম েয় বৎসনরর কাজ এই 
েয় মানস কশ্রয়াশ্ে।

1. On the continuity of effect of Light 
and Electric Radiation of Matter.১

দৃশযে এবং অদৃশযে অনোনকর একই প্রভাব প্রমাশ্েত 
হইয়ানে।

2. On the similarity of effect of Mechanical 
and Radiation strains.২

3. On a new theory of photographic 
action.৩

4. On the Electric Response of Inorganic 
Substance.৪

5. On the three types of electric 
conduction.৫

এই কয়শ্ট শ্বষয় এই কয় মানস যশষ কশ্রয়াশ্ে এবং 
Royal Society যত শীঘ্রই প্রকাশ্শত হইনব। ইহার এক 
একশ্ট শ্বষনয় জীবিবযোপী িূতি িূতি আশ্বশ্্রিয়া কায্বযে 
রশ্হয়ানে। যশ্দ যকবে যশঃসঞ্য় যতামানদর অশ্ভনপ্রত হয় 
তনব এই সব িূতি শ্বষয় দ্ারা সহনজই কশ্রনত পাশ্র। 
কারে এই সব শ্বষয় পদাথ্বত্বে সম্বন্ধীয়, ইহার সমস্ত 
মূেমন্ত্র সহনজই সাধিা কশ্রনত পাশ্রব এবং সকেনক 
বুঝাইনতও পাশ্রব।

শ্কন্তু জীব ও শ্িজ্্বীব জগনতর সম্বন্ধ থিাপি কশ্রনত 
হইনে আমার সমস্ত জীবি শ্দনত হইনব। কারে ইহা দুই 
মহাশানস্তর সশ্ন্ধথিনে। এ যদনশ শ্বশ্ভন্ন শাস্তবযেবসায়ীর 
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মনধযে শ্ক গুরুতর শ্বনরাধ তাহা যতামানক বুঝাইনত পাশ্রব 
িা। Physicist এবং Chemist এবং উভনয়র সশ্হত 
Physiologist যদর অহশ্ি্বশ দ্ন্দ্ব। সাবধাি যকহ যযি 
শ্িজ সীমা েঙ্ঘি [িা] কনরি ! আমরা Physiologist—
আমরা জীশ্বত বস্তুর প্রকৃশ্ত শ্িে্বয় কশ্র— We do not 
deal with dead matter. We do not depend 
on mere physical laws !

আমরা বহুবাদী এরূপ শ্কম্বদন্তী আনে।— প্রকৃত 
বহুবাদী যক এখি বুশ্ঝনত পাশ্রনতশ্ে।

তুশ্ম শ্হং শ্টং েট শ্েশ্খয়া আমানদর যদশবাসীনক 
গাোগাশ্ে শ্দয়াে। যশ্দ এ যদনশর শ্হং শ্টং েট যদশ্খনত ! 
আমরা যকাথায় োশ্গ ! সমূ্পে্ব অথ্বহীি যঘার বাগাডম্বর— 
যয শ্বষয় সর্্বানপষিা কম জািা যস শ্বষনয়ই সর্্বানপষিা 
শদোডম্বর।

শ্চমশ্ট কাশ্টনে যদখা যায় A+ হইয়ানে এবং B- 
হইয়ানে— শ্বদুযেৎ তরঙ্গ চাশ্েত হয়। 

explanation— this is because stimulus 
produces anodic and kathodic difference !!

(  Anode=Greek for+
Kathode=Greek for-

এ সব ত শ্কেুই িয়—কথার ঘটা এতদূর বাশ্ডয়ানে যয 
একজি Physiologist অনিযের অথ্ব বুশ্ঝনত পানরি িা।

‘Wonderful is the power of word ! I and 
Herring have been fighting all the time ; 
by the same word he meant one thing and 
I another !’

সুতরাং এই সমস্ত জাে যভদ কশ্রনত হইনব। তার পর 
হয় এক theory শ্কম্বা অিযে theory শ্টশ্কয়া যাইনব। 
Both cannot be true, one must give way to 
the other.

সুতরাং বুশ্ঝনত পার ইহানত জীবিসর্্বস্ পে কশ্রনত 
হইনব। আশ্ম একশ্দনক একা, শ্কন্তু যতামরা যশ্দ বে তনব 
আশ্ম প্রস্তুত আশ্ে। আশ্ম সহজ পথ তযোগ কশ্রয়া কশ্ঠি 
বত্ম্ব অবেম্বি কশ্রব। শ্হনু্রা যকািশ্দি েনের আশায় 
কাজ কনর িাই, ইহানতই তাহানদর শ্িষ্ফেতা, ইহানতই 
তাহানদর যগৌরব !

তনব সমূ্পে্ব শ্িরাশ হইবারও শ্বনশষ কারে যদশ্খ িা ; 
যতামানক যয সব কথা আনগ শ্েশ্খয়াশ্ে তাহা যকবে যতামার 
মি বহুকাে অনপষিা কশ্রনত প্রস্তুত হইবার জিযে। যসশ্দি 
Sir William Crookes আমানক বশ্েনেি, ‘Prof. 

Bose, you will hear that many are engaged 
in the country in Research work—they are 
engaged in work which will lead to nothing, 
but you have hot something of which there 
will be no end.’

বত্ত্বমাি কানের ধাতু (  metallurgy  ) সম্বনন্ধ 
সর্্বানপষিা পশ্ণ্ত Sir Robert Austen, F.R.S.-এ 
যদনশর mint-এর প্রধাি কম্্বকত্ত্বা। শ্তশ্ি আজ আমানক 
শ্িমন্ত্রে কশ্রয়াশ্েনেি। শ্তশ্ি বশ্েনেি, ‘আশ্ম ৩০ 
বৎসর ধাতুর প্রকৃশ্ত শ্িে্বয় কশ্রনত প্রয়াসী হইয়াশ্ে—
আপশ্ি যয সমাচার যসশ্দি অকুনতাভনয় প্রচার কশ্রনেি 
যসরূপ একটা ধারো অজ্াত ও ঝাপসা ভানব আমার 
মি আক্মে কশ্রয়াশ্েে। আশ্ম ভনয় ভনয় একবার 
Royal Instn. এ এরূপ ইশ্ঙ্গত কশ্রয়াশ্েোম, এবং 
যসজিএ বহুরূনপ শ্তরসৃ্ত হইয়ানে। আপশ্ি যযরূপ 
সাহনসর সশ্হত এবং অকাটযে প্রমাে দ্ারা এ শ্বষয় 
প্রচার কশ্রয়ানেি তাহানত আমার অনিক শ্দ্ধা সমূ্পে্ব 
দূর হইয়ানে।’

তনব আমানক শ্িনজর বনের উপর শ্িভ্বর কশ্রয়া শ্িজ 
যচষ্টায় প্রমাশ্েত কশ্রনত হইনব। আশ্ম শ্িজ্্বীনবর যয সব 
স্পন্িনরখা েনটাগ্ােী দ্ারা অশ্কিত কশ্রনত পাশ্রয়াশ্ে 
তাহার দুচাশ্রশ্ট িমুিা পাঠাইনতশ্ে, অিযেশ্দনক জীশ্বনতর 
স্পন্িনরখার সশ্হত শ্মোইয়া যদশ্খনব।

প্রকৃশ্তনদবী শ্ক আমাশ্দগনক কখিও প্রতারো কশ্রয়া 
থানকি ? যশ্দ তাহা িা হয় তনব এই দুই এক।

আরও অনিক বশ্েবার ও কশ্রবার আনে, তাহা শ্েশ্খয়া 
জািাইনত পাশ্র িা। যতামার এই পুস্তকখািা যদখা হইনে 
শ্ত্রপুরার মহারাজনক আমার হইয়া পাঠাইয়া শ্দনব। তাঁহার 
উৎসাহবানকযে আশ্ম শ্বনশষ উৎসাশ্হত।

আশ্ম এতশ্দি কে ও অিযোিযে শ্জশ্িস শ্থির কশ্রবার 
পর সনব কাজ আরম্ কশ্রয়াশ্ে। আমরা একজি 
assistant-যক এই েয় মানস সনব মাত্র কাজ সমূ্পে্ব 
কশ্রয়া শ্শখাইয়াশ্ে। এই সমনয় তযোগ কশ্রয়া যগনে সমস্তই 
যশষ হইনব। আর আমার এই পূে্ব হৃদনয় এখি বাধা 
পাইনে আর যকাি শ্দিও শ্েশ্রয়া পাইব িা।

তুশ্ম যয জিযে অিুনরাধ কশ্রয়াে শ্দিরাশ্ত্র শ্ক আমার 
মনি যসরই এক কথা সর্্বদা প্রশ্তধ্বশ্িত হইনতনে িা ? 
যতামরা আমার সমস্ত যবাঝা েইয়া আমানক একাগ্ভানব 
কায্বযে কশ্রনত অিুনরাধ কশ্রনতে তনব শ্দ্ধা কশ্র যকি ?

এ কথা যশ্দও সতযে বনট যয politics-এর জিযে 
Bhownagree–র জিযে ভারতবষ্ব হইনত ৩০০০ পাউণ্ 
যপ্রশ্রত হয়, আর আমানদর পূজিীয় িানরাজীনকও 
ভারতবষ্বীনয়রা মিরে কশ্রয়ানেি এবং তাঁহার জীবি 
শ্িরুনদ্গ কশ্রয়ানেি। আর তাতার University-র জিযেও 
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এ যদশ হইনত ২৫০০্  হইনত ১২০০্  মাশ্সক যবতনি 
ইংরাজ অধযোপক মনিািীত হইনব।

শ্কন্তু politics-এর জিযে যযরূপ উৎসাহ শ্বজ্ানির 
জিযে শ্ক যসইরূপ উৎসাহ আনে   ? আর আমার জ্ভূশ্ম 
বাঙ্গো যদশ ত অশ্ত দীি।

এজিযে শ্দ্ধা কশ্রনতশ্েোম। আরও মনি কশ্রয়াশ্েোম 
যয যতামানদর শ্িকট হইনতই আশ্ম ষিীে মাতৃস্র শুশ্িনত 
পাই, যতামানদর সাধুবাদও আমার জীবনির প্রধাি যগৌরব, 
যশ্দ যকাি শ্দি তাহা হইনত বশ্ঞ্ত হই তাহা হইনে আমার 
মৃতুযে অনপষিাও অশ্ধক যাতিা হইনব।

শ্কন্তু যতামার যেখা হইনত আশ্ম বুঝোম যয যতামানদর 
যনেহ হইনত আশ্ম কখিও বশ্ঞ্ত হইব িা। এ কথা আমানক 
পুিঃ পুিঃ শুিাইও। আমার জীবিপ্রাে যদনশ ধাশ্বত 
হইনতনে, আশ্ম অশ্ত কনষ্ট শ্ির্্বাসিকষ্ট ভুশ্েয়া থাশ্ক।

তুশ্ম ত আমার জীবিবৃত্তান্ত শ্কেু শ্কেু জাি। আশ্ম 
যখি এনকবানর অসহায় হইয়াশ্েোম তখি আমার 
ভশ্গিীর যনেহ ও সহায়তায় আশ্ম যকািরূপ দুশ্দ্্বি উত্তীে্ব 
কশ্রয়াশ্ে। এখি হয়ত সময় আশ্সনতনে যখি আমানক 
তাহানদর সহায় হইনত হইনব। োতিার যমাশ্হিীনমাহি 
গুরুতর পীডাগ্স্ত। এসব কথা আর শ্ক বশ্েব !

আশ্ম এখানি গবে্বনমন্ট হইনত মাশ্সক ৪৫ পাউণ্ অথ্বাৎ 
বাৎসশ্রক ৮১০০ টাকা + বৃশ্ত্ত ২০০০ + Research-এর 
জিযে ২৫০০ = ১২৬০০ টাকা পাই। আমার assistant 
এবং কে ইতযোশ্দর বাবদ প্রায় ৪০০০ ্ টাকা খরচ হয়— 
আর বাকীনত আমানদর এখািকার খরচ অশ্ত সাবধানি 
চাোইনত হয়— কারে এখানি অশ্িবায্বযে তবজ্াশ্িকনদর 
সশ্হত যমোনমশার জিযে শ্কেু অশ্ধক খরচ হয়। এ পয্বন্ত 
যদনশর জিযে শ্কেু পাঠাইনত পাশ্র িাই, এবং এ যদনশ অথ্বাৎ 
Germany ইতযোশ্দ অবশযে-গন্তবযে থিানি যাইনত পাশ্র িাই। 
এরূপ অবথিানত চাকুরী রাশ্খয়া চশ্েব শ্ক িা জাশ্ি িা।

আশ্ম যয assistantযক ততয়ারী কশ্রয়াশ্ে তাহানক যশ্দ 
িা রাশ্খনত পাশ্র তাহা হইনে সমস্ত কায্বযেই শ্বেে হইনব, 
কারে আর িূতি কাহানক শ্শখাইয়া েইনত আমার আর 
সাধযে হইনব িা। যশ্দ শীঘ্রই এ যদনশ শ্েশ্রয়া আসা উশ্চত 
মনি কর তনব ইহানক বরাবনরর জিযে শ্িযুতি কশ্রনত হয়।

যশ্দ কায্ব তযোগ করা উশ্চত মনি কর তনব এ কথা 
আপাততঃ যযি বাশ্হর িা হয়। আশ্ম তাহা হইনে এখানি 
সমস্ত বনন্াবস্ত কশ্রয়া যাইব, যযি আমার ৩/৪ মানসর 
অবত্ত্বমানিও কায্বযে চশ্েনত পানর।

আমানক অশ্ত শীঘ্র পনত্রাত্তর শ্দনব।
যতামার শ্মশ্ির শ্ববাহ হইে,১৩ কাবুেীওয়াো তাহানত 

উপশ্থিত থাশ্কনত িা পাশ্রয়া অতযেন্ত দুঃশ্খত আনে।
 যতামার
 জগদীশ

(  ৯  )
শ্িনবশ্দতা শ্িনজনক শ্িনবদি কনরশ্েনেি ভারনতর যগৌরব 

পুিরুত্ানি। যসই কানজরই একশ্ট ধারা পূে্বতা যপে শ্বজ্ািী 
বসুর সাধিানক এশ্গনয় শ্িনয় যাওয়ার কানজ। তারঁ শ্বরাট 
কম্বযনজ্র পাশাপাশ্শ অতযেন্ত শ্িঠিায়, একাগ্তায়, যসবায়, 
সাধিায় শ্তশ্ি শ্বজ্ািী বসুর গ্ন্থ ও যপপার রচিার কাজ কনর 
শ্গনয়শ্েনেি। আবােযে উশ্দ্দশ্বদযোয় আগ্হী, অধযেত্মসাধিায় 
উৎসাহী মািুষশ্ট মাত্র ১০ বেনর শ্বনশ্বর অিযেতম যশ্রঠি 
শ্বজ্ািীর জগদীশচন্দ্র বসুর প্রথম চারশ্ট বই প্রস্তুত করা, 
প্রচুর যপপার যেখা, িকশা ততশ্র করা, শ্চত্র সংনযাজি করার 
কাজ কনর শ্গনয়নেি সহকারী শ্হনসনব। উনলেখযে এই চারশ্ট 
বইনয়র মুশ্দ্রত পৃঠিা সংখযো প্রায় আডাই হাজার। হাজারখানিক 
িকশা সংনযাশ্জত, যযগুশ্ে এনঁকশ্েনেি শ্িনবশ্দতা ভারতীয় 
শ্বজ্ািনক প্রকাশরীশ্তর যষিনত্র একশ্ট ময্বাদাপূে্ব অবথিানি 
যপৌনে শ্দনয়শ্েনেি এই মহীয়সী। 

শ্তশ্ি এই কাজনকও রামকৃষ্ণ-শ্বনবকািনন্র কাজ 
বনেই মনি করনতি। শ্বনবকািনন্র মৃতুযের পর শ্কেুটা 
স্াধীিভানব শ্িনজর পথ রচিা কনরি শ্িনবশ্দতা। এইসময় 
শ্বশ্ভন্ন শ্চশ্ঠপত্র ও বতৃিতায়, যেখায় ভারনতর এই 
শ্বজ্ািসাধিার ইশ্তহানসর অজস্র উপকরে শ্তশ্ি েশ্ডনয় 
যরনখনেি। তাঁর এইসব শ্চশ্ঠর দু-একশ্ট পডনেই যবাঝা 
যানব তাঁর কানজর গভীরতা, শ্িঠিা ও শ্বসৃ্তশ্ত।

এই অতযোচিয্ব শ্বজ্াি-প্রকাশিার কাজনক শ্তশ্ি বানর 
বানর ‘আমানদর’ বনে উনলেখ কনরনেি।

১৯০৪ যথনক ১৯০৭ সানে যেখা শ্িনবশ্দতার িািা 
শ্চশ্ঠ যথনক যসই সমনয়র তাঁর কানজর কথা জািা যায়। 
তখি শ্তশ্ি খুবই বযেস্ততার কথা বেনেি। জািানচ্ছি—তাঁর 
শ্িঃশ্বাস যেোর সময় যিই। তবজ্াশ্িক সহাশ্য়কার কানজ 
শ্তশ্ি বযেস্ত, বযেস্ত শ্বজ্ািী বসুও।
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২৪ মাচ্ব, ১৯০৪ সাে। মযোকোউেনক শ্েখনেি—
‘... আজ যেখার সময় খুবই অল্প, কারে এই সতিানহ 

শ্বজ্ানির দাশ্ব শ্েে প্রচণ্, এবং যস চাপ বজায় থাকার 
সম্াবিা আনে।’

ওশ্ে বুেনক, ১৪ এশ্প্রে শ্েখনেি—
‘আমানদর শ্প্রয় যখাকা এত কনঠার পশ্রশ্রম 

করনে !’
১৪ জুোই ওশ্ে বুেনক শ্েখনেি— 

রয়যোে যসাসাইশ্ট বসুর যপপার প্রকানশর 
জিযে গ্হে কনরনে। ‘ট্ািজাকশনিস্—এর জিযে 
গৃহীত হওয়ার অথ্ব—ইংেনন্ডর শ্বজ্ানির যরকনে্বর 
অন্তভু্বতি হওয়া, পরীশ্ষিত ও স্ীকৃত হওয়া। এ 
পয্বন্ত, যা হনয়নে এশ্ট তার মনধযে সবনচনয় বড 
ঘটিা।’

২১ জুোই তাঁনকই শ্েখনেি—
“আমরা ‘শ্েেজশ্েকযোে ট্ািজাকশি’ শ্িনয় কী 

গশ্ব্বত ! এখি যশ্দ যবাটাশ্ি বইশ্ট শ্েনখ যেেনত 
পারা যায় ! তারপর আমরা আবার শ্েশ্জক্স-এ 
শ্েনর যযনত পারব।”

২৮ জুোই, ওশ্ে বুেনক আবার শ্েখনেি—
“Philosophical Transaction-এ যখাকার 
যপপার প্রকানশর তাৎপয্ব বুঝনত পানরা শ্ক ? এর 
অথ্ব—১৯০১-এর যেব্রুয়ারী-মানচ্ব যস যবাটাশ্িনত 
েুব যদয় এবং ১৯০৪-এ এমি শ্কেু শ্েখে যানক 
ইংনরজরা ওই শ্বষনয় তানদর যবদগ্নন্থ প্রকাশ 
করনত যপনর গব্ব অিুভব করনত পারে। ১৯০৪ 
যশষ হবার আনগ একশ্ট বই প্রস্তুত করার যনথষ্ট 
আশা রানখ, যা উশ্দ্দ জগৎ পশ্রক্মে কনর 
বযোপারটার ইশ্ত কনর যদনব। সানড শ্তি বেনরর 
কাজ একটা সমূ্পে্ব শ্বজ্ািনক তার মূেীভূত 
ঐনকযের সমশ্ন্বত রূনপ অঙ্গীভূত কনর যেেে ! 
ভানবা একবার ! সব যরকে্ব গুঁনডা ! পনরর যমনে 
রয়াে যসাসাইশ্টনত খবর পাঠাবার আশা রাশ্খ। 
বত্বমানি দমবন্ধ কনর আমানদর কাজ চনেনে, 
গ্হে, বজ্বি, সংনযাজি প্রভৃশ্ত। আমার ষুিশ্দ-ষুিশ্দ 
যেখার যচহারা যদখনে তুশ্ম হাসনব।

ভারনতর ‘ইিশ্স্শ্টউট অব যটকিেশ্জ’ বা 
উচ্তর শ্বজ্ানির জিযে একশ্ট ভারতীয় বৃশ্ত্তর 
প্রবত্বি কনর যতামার শ্পতামাতার মৃিশ্তরষিার 
বযেবথিা করা যায় শ্ক ? খুব খরচ হনব শ্ক ? 
আনমশ্রকা হয়ত একশ্দি খুবই কৃতজ্তা যবাধ 
করবার কারে খুঁনজ পানব।”

২১ যসনটেম্বর, মযোকোউেনক শ্েখনেি—

“আমার অনযাগযে মস্তকশ্টর যয যরখাশ্চত্র 
শ্মস স্াম কনরনেি, তার েনটাগ্াে ও মুদ্রে 
কী মনিারম হনয়নে ! শ্বজ্ানির মািুষশ্ট (  বসু  ) 
শাশ্সনয় যরনখনেি, এইশ্ট োডা অিযে যকানিা 
শ্কেুনক আমার যপারনট্ট বেনে যশষ কনর 
যেেনবি। আর—এশ্টনক সশ্তযেই ভােবাশ্স, কারে 
এর রচিায় স্ামীজীর সাহাযযে শ্েে। কী মধুর শ্দিই 
িা শ্েে তখি !

শ্বজ্ানির শ্বষনয় শ্জজ্াসা কনরে। গত 
একবের ধনর আমরা যা শ্েনখশ্ে তা এনকবানর 
যবামা ! প্রায় মানস-মানস একশ্ট কনর যপপার। 
যশনষর শ্দনক গশ্ত একটু কমানত হয়, কারে 
আমানদর শারীশ্রক সামথ্বযে এনকবানর শ্িঃনশশ্ষত 
হবার মুনখ। যাইনহাক, ভরসা কশ্র, এ অবথিা 
থিায়ী হনব িা, অবকাশযাপনির পনর আমরা 
আবার িনবাদযেনম কাজ আরম্ করনত পারব, 
একটা শ্বরাট বইনয়র কাজ, যা দু’বেনরর মনতা 
সময় শ্িনত পানর। কাজশ্ট চেশ্ত ধারোর যথনক 
এত অগ্গামী এবং এত তাডাতাশ্ড এশ্গনয় 
চনেনে যয, অশ্বেনম্ব এর প্রকাশি সম্ব হনব িা। 
গত অন্াবনরর কাজ ইংেনন্ড তবজ্াশ্িক সমানজ 
কনয়ক মাস আনগ সনব্বাচ্ সম্াি যপনয়নে, 
শ্কন্তু ইশ্তমনধযে আমরা আরও েজিখানিক কাজ 
কনর যেনেশ্ে যা শ্বনবশ্চত হবার সুনযাগ পয্বন্ত 
পায়শ্ি !

যভনব আিন্ হয় যয, আধুশ্িক শ্বজ্ানি 
ভারনতর দাি তার মূে রূনপ যযমি, যতমশ্ি 
যেখায় প্রকানশর যষিনত্রও সামািযেতম ত্রুশ্টযুতি 
থাকনব িা। এইশ্দক যথনক আমার আশা করনত 
পাশ্র, সব্বকানে এশ্ট ক্াশ্সক হনয় থাকনব।”

১৯০৪ সানের ১ শ্েনসম্বর একশ্ট শ্চশ্ঠনত 
শ্বজ্ািী বসুর জ্শ্দি সম্পনক্ব শ্তশ্ি বেনেি—
গতকাে শ্েে যখাকার জ্শ্দি, এই শ্দিশ্টনক বশ্ে 
‘বজ্রশ্দি’, কারে তার দশ বেনরর ব্রনতর সমাশ্তি 
ঐ শ্দনি, এখি যস মুতি। মনি হয়, স্াধীিতা 
সব্বদাই ঐ রকম—সকে বশ্হরঙ্গ বাধযেবাধকতার 
সমাশ্তি—তখি—“আমার আর শ্কেু করার যিই, 
ঈশ্বর তাই সহায় যহাি!”

প্রসঙ্গত উনলেখযে, শ্িনবশ্দতা যখি েঃ বসু, রবীন্দ্রিাথ 
প্রমুনখর সনঙ্গ বুদ্গয়া শ্গনয়শ্েনেি, তখি শ্তশ্ি বজ্র শ্চহ্ন 
আশ্বষ্ার কনরি। ‘বজ্র’-যক বসু ও শ্িনবশ্দতা দু–জনিই 
প্রতীক কনরশ্েনেি। শ্িনবশ্দতা যচনয়শ্েনেি, ভারনতর 
জাতীয় পতাকায় ‘বজ্র’ প্রতীক রাখা যহাক।
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শ্িনবশ্দতা ১৯১০ সানের িনভম্বর যজনিায়া যথনক বসুর 
জ্শ্দনি শ্চশ্ঠ শ্েখনেি। এশ্টই তাঁর বসুনক জ্শ্দনি যেখা 
যশষ শ্চশ্ঠ। এই শ্চশ্ঠনত সম্পনক্বর গভীরতা অতেস্পশ্বী।

“আমানদর পরম শ্প্রয় শ্তশ্রশ তাশ্রখশ্ট—যশ্রঠি 
জ্শ্দিশ্ট—ঐ শ্দনিই এই পত্র যতামার কানে 
যপঁেনব। অিন্ত পুনেযে পূে্ব যহাক এই শ্দি; শ্িতযে 
প্রসাশ্রত মাধুনয্ব ও আশীব্বানদ সমূ্পে্ব হনয় আশ্বভূ্বত 
যহাক বারবার এই মহাশ্দি! বাইনর যদখনত পাশ্চ্ছ 
শ্ক্নস্াোর কেম্বানসর সুমহাি মূশ্ত্ব, তার তোয় 
শুধু যেখা, ‘ো পাশ্ত্র’, আর ভাবশ্ে, একশ্দি 
আসনব যখি এই কথাগুশ্ে যতামার িানমর িীনচ 
যমৌি-মুখর শদেরূনপ উৎকীে্ব থাকনব। ঐ শ্বরাট 
দুঃসাহসী মািুষশ্ট—এবং তাঁরই মনতা আরও 
দুঃসাহসীর দে যাঁরা শ্িজ যদশবাসীর কেযোনের 
জিযে অজািা সমুনদ্র পথ খুঁনজনেি—ওঁনদর সকনের 
সনঙ্গ তুশ্ম ইশ্তমনধযেই শ্কভানব িা আশ্ত্মক সম্পনক্ব 
গ্শ্থত হনয় যগে !

জয়ী হও—শ্চরজয়ী ! মািুনষর সামনি হও 
আনোক, পদতনে হও প্রদীপ। আর শাশ্ন্ত, গভীর 
শাশ্ন্ত পাও তুশ্ম—তুশ্ম িূতি ভুবনির আশ্বষ্ত্বা—
যচতিাসমুনদ্রর যহ মহাি িাশ্বক!”

১৩ যসনটেম্বর, মৃতুযের প্রায় এক মাস আনগ শ্িনবশ্দতা 
মযোকোউেনক যা যেনখি, তার মনধযে েঃ বসুর শ্বষনয় তাঁর 
যশষ বতিবযে পাই—

“যশষ শ্চশ্ঠনত যখাকার সম্বনন্ধ যা বনেে, কী 
প্রানোত্ততি সতযে কথাগুশ্ে ! তুশ্ম বনেে তুশ্ম বসুর 

জিযে গশ্ব্বত, কারে শ্বজ্ানি অপারদশ্বী ভারত 
তানত পারদশ্বী হনয়নে। আমার ধারো, স্ামীজী 
শ্ঠক এই কথাই ভাবনতি ; মনি হয়, শ্তশ্ি তানক 
এত ভােবাসনতি যা আমরা ভাবনতও পাশ্র িা। 
আশ্ম শ্িনজ সব্বদা অিুভব কনরশ্ে, ভারনতর 
মশ্হমার শ্বষনয় কখনিা সনন্হ করা যানব িা যশ্দ 
আধুশ্িককানে ভারনতর শ্বপানকর অবথিার কথা 
ভাবার পনর শ্চন্তা কনর যদশ্খ—তা সন্বেও ধনম্ব ও 
শ্বজ্ানি পৃশ্থবীর জিযে ভারতবষ্ব কতখাশ্ি শ্দনয়নে ! 
েঃ বসুর কানজর মূেযে আমানদর উপেশ্ধি করনত 
হনব। ভারনত আরও যযসব মহাি বযেশ্তি আনেি 
ভারনতর যসবার দ্ারাই তাঁরা মহাি ; সীমাবদ্ 
এক যগাঠিীর মনধযেই তাঁরা কাজ কনরি। শ্কন্তু ধনম্ব 
শ্বনবকািন্ এবং শ্বজ্ানি বসু পৃশ্থবীর জিযে দাি 
যরনখনেি।”

ব্রাহ্ম জগদীশ যবাস ধীনর ধীনর সৃশ্ষ্টতন্বের 
গভীর কথানক শ্বজ্ানির প্রমাে সহনযানগ প্রশ্তঠিা 
করনেি। সব্ববস্তুনত স্রষ্টার অশ্স্ত্বে প্রমাে করনেি। 
প্রানের পরনশ প্রাে যপনয়শ্েনেি জগদীশ যবাস, 
শ্িনবশ্দতার সাহচনয্বযে, যনেনহ, যসবায়। জগৎজুনড 
প্রানের েীো প্রশ্তশ্ঠিত হে দুই মিীষীর যযৌথ 
কনম্ব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্ামী শ্বনবকািন্ সম্পনক্ব শ্বজ্ািী বসুর 
উপেশ্ধির যয শ্ববত্বি তাও আমরা েষিযে কনর অবাক হই।

মায়াবতী আশ্রনম শ্িনবশ্দতা ও বসু দম্পশ্ত শ্গনয়নেি 
যবডানত। ১৯১১ সানের গ্ীষ্মকাে। যসখানি একমাস 
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থাকাকােীি শ্িনবশ্দতা ও শ্বজ্ািী বসু শ্বজ্ানির বই যেখার 
কাজ কনর চনেনেি শ্িরেসভানব। শ্মস মযোকোউেনক ৪ 
জুোই শ্চশ্ঠনত জািানচ্ছি শ্িনবশ্দতা—...মায়াবতীনত বনস 
শ্বজ্ানির মািুষশ্টর িতুি বইনয়র ১২শ্ট অধযোয় যশষ করা 
যগনে—তার সমস্ত যেখার মনধযে এ পয্বন্ত যা কশ্ঠিতম। 
ে. বসু শ্বজ্াি শ্বষনয় বতৃিতা কনরশ্েনেি আশ্রমবাসীনদর 
কানে। শ্িনবশ্দতাও তাঁর ‘মিি সংসৃ্শ্ত’ শ্বষনয় তাঁর 
বতৃিতায় বনেশ্েনেি যয জ্াি-সংসৃ্শ্তর যষিনত্র ধম্বমূেক 
ও ধম্ব-সম্পক্বহীি শ্বষনয়র মনধযে পাথ্বকযে করা শ্ঠক িয়। 
ধম্বজীবনির যষিনত্রও জ্াি অজ্বনির প্রনয়াজিীয়তার প্রসনঙ্গ 
উপশ্থিত যকািও তরুে শ্রীরামকৃনষ্ণর শ্িরষিরতার কথা 
যতানেি। এই প্রসনঙ্গ শ্িনবশ্দতা ১৯যম শ্মস মযোকোউেনক 
যয শ্চশ্ঠ যেনখি যসশ্ট যথনক শ্বজ্ািী বসুর শ্ভতনর 
শ্রীরামকৃনষ্ণর সম্বনন্ধ যয গভীর উপেশ্ধির কথা প্রকাশ্শত 
হয় তাও খুবই মূেযেবাি। এই কারনে শ্চশ্ঠনত যেখা যযনত 
পানর—

‘গতকাে আশ্রনমর সাধু ও ব্রহ্মচারীনদর মনধযে 
ভাষে শ্দনত হনয়শ্েে। ধম্ব-পথবত্বীনদর পনষি 
সনব্বাচ্ জ্ািসাধিার প্রনয়াজিীয়তার কথা আশ্ম 
বনেশ্েোম। তানত তরুেনদর যকউ যকউ ভডং 
কনর বেে—শ্রীরামকৃষ্ণ শ্শশ্ষিত শ্েনেি িা। 
পনর যখাকা বেে, ওকথা শুনি যস এতই যরনগ 
শ্গনয়শ্েে যয, তার পনষি আত্ম-সংবরে করা কশ্ঠি 
হনয় পনডশ্েে। ওরা শ্ক উপেশ্ধি করনত যপনরনে 
যয, গঙ্গার ধানর শ্দনির পর শ্দি বনস এক হানত 
মাশ্ট, অিযে হানত টাকা শ্িনয় এ-হাত ও-হাত বদে 
করা এবং পশ্রনশনষ দুনটানকই সমমূেযে জ্াি কনর 
েঁুনড যেনে যদওয়ার অথ্ব শ্ক ? ওই শ্িনব্বানধরা 
শ্ক অিুভব করনত পানর িা, এর জিযে কতখাশ্ি 
মিঃশশ্তির প্রনয়াজি ? ওরা শ্ক মনি কনর যয 
গশ্েত, গ্ীক, পদাথ্বত্বে বা ধম্ব—যানতই প্রকাশ্শত 
যহাক যকানিা পাথ্বকযে হয় ? ওরা শ্ক যদখনত পায় 
িা জ্ানির অনভদনবাধই শ্শষিার মূে কথা ?”

স্ামীশ্জর মৃতুযেসংবাদ যপনয় শ্িনবশ্দতানক ও ওশ্ে বুেনক 

যেখা তাঁর শ্চশ্ঠ যথনক যবাঝা যায় পৃশ্থবীর অিযেতম যশ্রঠি 
শ্বজ্ািসাধক পৃশ্থবীর অিযেতম যশ্রঠি এক অধযোত্মসাধনকর 
শূিযেতায় কতটা বযেশ্থত হনয়শ্েনেি।

শ্িনবশ্দতানক েঃ বসু ৯ জুোই, ১৯০২ েন্ডি যথনক 
যেনখি—

‘কী শ্িদারুে শূিযেতা এনি শ্দনয়নে এই মৃতুযে ! 
মাত্র কনয়ক বৎসনরর মনধযে কী সব শ্বরাট শ্বরাট 
কাজ সম্পন্ন হে ! এই সমস্ত শ্কেু শ্কভানব একজি 
মািুষ সম্ব করে ! আবার শ্কভানব এখি সবশ্কেুর 
উপর স্তধিতা যিনমনে ! শ্কন্তু তবু, যখি যকউ শ্রান্ত 
হনয় পনড তখি তার শ্িচিয়ই শ্বশ্রাম চাই। আশ্ম 
এখনিা যযি তানঁক যদখনত পাশ্চ্ছ, যযমি দু’বের 
আনগ পযোশ্রনস তানঁক যদনখশ্ে—যসই শশ্তিধর 
পুরুষ—তাঁর শ্বরাট আশা—তাঁর মনধযে সবশ্কেুই 
শ্বরাট—সনন্হ যিই।’

ওশ্ে বুেনক যেখা—
“হাশ্রনয় যায়শ্ি শ্কেুই। যয-সকে শ্চন্তা, কম্ব, 

যসবা ও আশা সুমহাি, তারা মূত্ব হনয় থানক 
তানদর উৎসভূশ্মর শ্ভতনর ও বাশ্হনর। আমানদর 
সমগ্ জীবি কনয়কশ্ট মহামুহূনত্বর প্রশ্তধ্বশ্ি—
কানের মনধযে যয-প্রশ্তধ্বশ্ি শ্চরশ্দি অিুরশ্েত 
হয়।...যসই মহাি আত্মা মুতি হনয়নে। পৃশ্থবীনত 
তাঁর মহা বীরকম্ব এখি সমাতি। মািুষ একো শ্ক 
কনর ওই সকে-শ্কেু সম্ব করে তা শ্ক আমরা 
উপেশ্ধি করনত পারব? যখি যকউ শ্রান্ত হনয় পনড 
তানক ঘুনমানত দাও, যসই ভাে। শ্কন্তু জাশ্ি, তাঁর 
কীশ্ত্ব, তাঁর শ্শষিা এই পৃশ্থবীনত সঞ্রে করনব—
তানক জাশ্গনয় তুেনব—শশ্তি যদনব।”

(  ১০ )
বসু শ্বজ্ািমশ্ন্র প্রশ্তশ্ঠিত হয় ১৯১৭ সানের ৩০ 

িনভম্বর, েঃ বসুর ৫৯তম জ্শ্দনি। শ্বজ্ািমশ্ন্নরর 
প্রতীক শ্িনবশ্দতার শ্প্রয় বজ্র, মশ্ন্রভবনির 
উচ্শীনষ্ব থিাশ্পত হে। তার শ্িনচ িারী-দধীশ্চ 
শ্িনবশ্দতার শ্চতাভমি যপ্রাশ্থত করনেি শ্বজ্ািী 
যবাস, শ্িনবশ্দতার যখাকা, শ্মনসস বুনের শ্প্রয় 
পুত্র। আর প্রনবশপনথর দরজায় থিাপি করনেি 
শ্িনবশ্দতার বাস-শ্রশ্েে-lady of the lamp।

শ্িনবশ্দতার মৃতুযের কুশ্ড শ্দনির মনধযে েঃ বসু 
শ্মনসস উইেসিনক যয পত্র যেনখি, তার মনধযে 
গ্ন্থরচিায় শ্িনবশ্দতার সাহানযযের শ্বষনয় সমস্ত কথা 
এক োইনি বনে যিওয়া হনয়নে : “যয বইশ্ট যস 
আমানক শ্েখনত সাহাযযে করশ্েে, তা আমার শ্দনক 
শ্থির যচানখ তাশ্কনয় আনে।” যস বই শ্িনয় অগ্সর 
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হবার যকানিা সামথ্বযে অবশ্শষ্ট যিই, একথা বোর পর েঃ 
বসু বেনেি, “শ্িনবশ্দতা থাকনে শ্কন্তু এক দন্ড সময়ও িষ্ট 
হনত শ্দত িা। তনব যস যতা শরীশ্রেী িয়—যস মনিাময়ী।”

শ্িনবশ্দতা তাঁর ‘আচায্বনদব গ্নন্থ শ্েনখনেি—
‘যবদানন্তর ত্বেকথা শ্তশ্ি (  শ্রীরামকৃষ্ণ  ) শ্কেুই 

জািনতি িা—শ্কেু িা। শ্তশ্ি যাপি কনরশ্েনেি তাঁর 
মহাি জীবি। তানকই দাি কনর  যগনেি। অনিযেরা বযোখযো 
করুক তানক’—স্ামীশ্জ তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংনসর 
প্রসনঙ্গ একবার একথা বনেশ্েনেি। শ্বরাট জীবি যাঁরা 
যাপি কনরি, তাঁনদর কানে স্ীয় জীবনির যকানিা যকানিা 
তাৎপয্ব অজ্াত যথনক যায়—এই সতযে স্ামীশ্জর কথায় 
েুনট উনঠশ্েে, এবং এই কথাগুশ্ে স্য়ং স্ামীশ্জর জীবি 
আনোচিাকানে বারবার আমার মনি হনয়নে।

শ্রীরামকৃনষ্ণর পতাকার প্রশ্ত আিুগতযে যঘাষোয় 
স্ামীশ্জ সদাই সনচষ্ট শ্েনেি। শ্রীরামকৃনষ্ণর শ্ভন্ন শ্িজস্ 
যকানিা ভাব বা বােীর উচ্ারে তাঁর কানে অপরাধ বনে 
মনি হত।…..শ্রীরামকৃষ্ণ যযমি যকানিা শাস্ত িা পনডই 
যবদানন্তর জীবন্ত শ্বগ্হ—শ্বনবকািন্ও যসইভানব মূশ্ত্বমাি 
জাতীয় জীবি। শ্কন্তু এই শ্বষনয় শ্তশ্ি অসনচতি শ্েনেি। 
গুরুর শ্বষনয় যয কথা শ্তশ্ি বনেনেি, তাঁর যষিনত্রও 
তাই বো চনে: ‘শ্তশ্ি শুধু মহাজীবি যাপি কনরই তৃতি 
শ্েনেি—অনিযেরা খুঁনজ শ্িক তাঁর বযোখযো।

শ্িনবশ্দতার মৃিশ্ত শ্িনয় শ্মনসস উইেসিনক জগদীশচন্দ্র 
বসুর যেখা শ্চশ্ঠ যযি রামকৃনষ্ণর–শ্বনবকািনন্র 
শ্িনবশ্দতার মহাজীবনির এক মহাি শ্দক বযোখযো কনরি 
শ্বিম্ সশ্রদ্ ভাষায়—

“আমরা ১৩ তাশ্রখশ্ট (  শ্িনবশ্দতার মৃতুযেশ্দি  ) 
উদ্ যাপি কনরশ্ে, শ্কন্তু আগামীকাে হে (  শ্িনবশ্দতার  ) 
জ্শ্দি। ঐ শ্দিশ্ট যখি মিরে করব, আমানদর মনি 
পনড যানব, তাঁর আত্মা উশ্ত্ত হনয়নে, শ্বরাজ করনে 
আমানদর মনধযে। যয-শশ্তি প্রশ্তশ্দি আমার মনধযে জাগনে, 
যযভানব আশ্ম উত্তনরাত্তর ভার বহি কনর চেনত পারশ্ে, 
য এককানে সুদূর স্নপ্নর শ্বষয় শ্েে—এই সকনের মধযে 
যথনক আশ্ম ক্নমই বুঝনত পারশ্ে অমরতার যথাথ্ব অথ্ব 
কী ? যশ্দ আশ্ম কাজ সমাতি করনত পাশ্র—সকনে বেনে 
যকানিা একা মািুনষর পনষি তা সম্পন্ন করা অসম্ব—
তাহনে যস সবশ্কেুই হনব আমানদর মনধযে শ্বরাশ্জত জীবন্ত 
মৃিশ্তর শশ্তিনত।...

বসু শ্বজ্ািমশ্ন্র থিাপনতযের শ্দক শ্দনয়ও সুন্র হনব। 
প্রনবশপনথর বাম পানশ্ব্ব পাথনরর শ্বরাট একশ্ট পমে—
পমেশ্টই জোধার, যার উপনর সতযেকার পমে েুটনব। তার 
উপনর শ্রশ্েে মূশ্ত্ব, এক িারীর তাঁর হানত জপমাো এবং 
প্রদীপ। এই শ্বজ্ািমশ্ন্র তাঁরই প্রাথ্বিামূশ্ত্ব। ১৯ তাশ্রনখ 
শ্চতাভমি একশ্ট আধানর কনর পনমের শ্ঠক পানশ থিাপি 
করা হনয়নে। দুশ্ট প্রস্তরনবদী থাকনব, ঝঁুনক পডনব একশ্ট 
যশোেী গাে, যা প্রশ্ত সকানে ঝশ্রনয় যদনব ষুিদ্র শুভ্ 
েুেগুশ্ে, মাশ্টর উপনর শ্বশ্েনয় যানব ঘি আস্তরে। এর বীজ 
শ্তশ্ি এনিশ্েনেি অজন্তা গুহা যথনক, এবং শ্বদযোেয়ভাবনি 
যরাপে কনর যয-কনয়কশ্ট চারা ততশ্র কনরশ্েনেি, তারই 
একশ্ট এনি বশ্সনয়শ্ে।”

সুশ্প্রয়া রায়
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মাদ্রাজ মহাজি সভায় শ্িনবশ্দতার 
বতৃিতায় জগদীশ বসুর কথা

১৯০২ শ্রিস্ানদের ২৯ জািুয়াশ্র শ্িনবশ্দতা পযোশ্রস হনয় জাহানজ আসার পনথ ৩ যেব্রুয়াশ্র 
মাদ্রাজ যপঁোি। সনঙ্গ শ্েনেি রনমশচন্দ্র দত্ত-ও। মাদ্রানজর মহাজি সভা হনে ৪ যেব্রুয়াশ্র 
সংবশ্ধ্বত করা হয় দুজিনকই। ে. শকিরীপ্রসাদ বসুর ‘শ্িনবশ্দতা যোকমাতা’ গ্নন্থর প্রথম খনণ্র 
শ্দ্তীয় পনব্ব প্রকাশ্শত ওই সভায় শ্িনবশ্দতাপ্রদত্ত বতৃিতার অিুবাদ পুিমু্বশ্দ্রত হে।

“আমার জীবনির অবে্বিীয় যসৌভাগযে, আশ্ম আধুশ্িক 
ভারনতর কনয়কজি সব্বনশ্রঠি মািুনষর সনঙ্গ পশ্রশ্চত 
হনত যপনরশ্ে। তাঁনদর একজি (  স্ামী শ্বনবকািন্  ) 
আপিানদর সুপশ্রশ্চত। তাঁর শ্বষনয় বো এখানি আমার 
কাজ িয়, কারে কিযো তার শ্পতার প্রশংসা শ্বশ্বজগনতর 
সামনি করনত পানর িা। এনষিনত্র যস মাত্র শ্িজ জীবিনক 
উৎসগ্ব করনত পানর—তাই হনব তার পনষি সনব্বাচ্ কাজ। 
ভারনতর আর একজি যশ্রঠি বযেশ্তি, শ্তশ্ি (  রনমশচন্দ্র 
দত্ত  ) সামনিই রনয়নেি, সাষিানত তাঁর প্রশংসা করা 
অনসৌজিযেকর। তাঁর কাজ এবং চশ্রত্র অশ্িবায্বভানব যয 
সম্াি ও শ্রদ্ানবাধ জাগশ্রত কনর—তানক হৃদনয়র িীরব 
গহনি থিাশ্পত রাখনতই হনব এনষিনত্র। আসুি, মাতৃভূশ্মর 
অপর এক শ্বশ্বস্ত সন্তানির কথা বশ্ে, শ্যশ্ি বহুদূনর 
একাকী কাজ কনর যানচ্ছি, যানঁক সমগ্ যদশবাসীর পষি 
যথনক মিরে করা প্রনয়াজি প্রশ্তশ্দনির যপ্রনম ও প্রাথ্বিায়। 
আশ্ম অধযোপক জগদীশচন্দ্র বসুর কথাই বেশ্ে।

অপর যানঁদর উনলেখ এইমাত্র করোম, তাঁনদর মনতা 
ইশ্িও ভারনতর পুরাতি জীবনির হৃদয়নকন্দ্র হনত উশ্ত্ত। 
বাংোনদনশর সবনচনয় রষিেশীে এক অংনশর ইশ্ি 
গ্াম-বােক। এঁর মা—সরেপ্রাো যসইসব শ্হনু্রমেীনদর 
একজি, যাঁরা পরম মাধুনয্ব, শ্নেগ্ধতায় ও তযোনগ পূে্ব—
যাঁনদর শ্িনয়ই শ্হনু্জাশ্তর যগৌরব। এঁর শ্পতা—বাংোর 
এক যেেটিযোন্ট গভি্বর শ্িনজর োনয়রীনত একবার তাঁর 
সম্বনন্ধ শ্েনখশ্েনেি—“আজ এমি একজি ভারতীনয়র 
সাষিাৎ যপোম, যাঁর সমতুে আশ্ম কখনিা যদশ্খশ্ি।” োঃ 
বসু তরুে বয়নস এক শ্বশ্শষ্ট  ইংরাজ শ্বজ্াি-শ্শষিনকর 
কানে পনডশ্েনেি। তাঁর পনেী আমানক বনেনেি—
বােকশ্ট যখি ইংেনন্ড যানব, তাঁর শ্পতা তাঁনক আশীব্বাদ 
কনর বনেশ্েনেি—“বৎস, আমার যতখাশ্ি সামথ্বযে আশ্ম 
যতামানক ততদূর শ্িনয় যগশ্ে ; যশ্দ তুশ্ম আরও এশ্গনয় 
যযনত চাও, যাও, যসখানিও আমার আশীব্বাদ পানব।”

শ্পতা পশ্রপূে্ব স্াধীিতা শ্দনয় পুত্রনক পাশ্ঠনয় 

শ্দনয়শ্েনেি। অতীনতর সনঙ্গ, রীশ্ত-িীশ্ত ও পশ্রবানরর 
সনঙ্গ, যয যনেহবন্ধি শ্হনু্নক জশ্ডনয় রানখ, পাশ্রপাশ্শ্ব্বক 
ও সমানজর যয বাঁধনি যস বাঁধা থানক, তার গুরুভানরর 
কথা যখি শ্চন্তা কশ্র, এবং অপরশ্দনক যদশ্খ, এই পূে্ব 
অবযোহশ্তর েশ্ব—তখি মনি হয় যযি ‘মুশ্তি’-যচতিার 
সমু্খীি হনয়শ্ে আমরা, যয-জ্বেন্ত মুশ্তি-যবানধর কানে 
পৃশ্থবীর অপর সকে জাশ্তর স্াধীিতা-যবাধ শ্িতান্ত ম্াি। 
এই মুশ্তির আদশ্বই শ্হনু্র সকে শ্চন্তায় প্রশ্তেশ্েত; 
যা-শ্কেু থিািীয়, সীমাবদ্ এবং থূিে, তানকই এই আদশ্ব 
বহুদূনর শ্বতাশ্ডত কনর। োঃ বসুর তবজ্াশ্িক জীবি 
সম্বনন্ধ শ্বস্তাশ্রত বে্বিার প্রনয়াজি যিই। বস্তুজগনতর 
অনভদ প্রশ্তপাদক তাঁর অধুিাতি শ্বরাট আশ্বষ্ারগুশ্ের 
কথা আপিারা অনিনকই জানিি। তাঁর শ্সদ্ান্ত শ্তশ্ি স্পষ্ট 
তবজ্াশ্িক প্রমােসহ উপশ্থিত কনরনেি। তাঁর শ্কেু যগৌে 
আশ্বষ্ানরর কথাও আপিারা শুনিনেি। মাক্বশ্ির িাম যশািা 
যাবার আনগই শ্তশ্ি কেকাতার এক বারান্ার মধযে শ্দনয়, 
এমিশ্ক একবার জতিক যেেটিযোন্ট-গভি্বনরর যদনহর 
মধযে শ্দনয় যবতারবাত্বা যপ্ররে কনরশ্েনেি। আপিারা এও 
জানিি, যখি রনন্টনজি রশ্মি আশ্বষৃ্ত হনয়শ্েে, শ্ঠক যসই 
সমনয়ই ইউনরানপর বুশ্দ্জীবী মহে শ্শহশ্রত হনয় উনঠশ্েে 
যখি জতিক ভারতীয় আগন্তুক একই যষিনত্র আরও বযোপক 
এবং গভীর আশ্বষ্ানরর কথা যঘাষো কনরশ্েনেি। আর, 
সম্প্রশ্ত আপিারা শ্িচিয়ই দৃশ্ষ্ট-রীশ্ত, েনটাগ্াশ্ে-ত্বে এবং 
এজাতীয় অিযোিযে শ্জশ্িস সম্বনন্ধ অসাধারে আশ্বষ্ানরর 
কথা শুনিনেি। এই মািুষশ্ট যযখানিই শ্গনয়নেি, ভারনতর 
পতাকা বনয় শ্িনয় শ্গনয়নেি, আর যসই পতাকা যপ্রাশ্থত 
কনরনেি শ্বজ্াি-অশ্ভযানির এনকবানর মুখানগ্।

এসব শ্জশ্িস সহনজ করা যায় িা, অিন্ত সংগ্াম োডা 
করা সম্ব িয়। েোেেনক এনষিনত্র সংবশ্ধ্বত করাই যনথষ্ট 
িয়। এইসব শশ্তিধর যসবনকর সাহস ও ভরসানক রষিা 
করার দাশ্য়বে জিগেনক গ্হে করনত হনব ; জিগনের 
শ্িরন্তর যপ্রম ও সমাদর ওঁনদর পাখায় বোধাি করনব।



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 149

এই শ্বনশষ জীবিশ্টর শ্দনক তাশ্কনয় যখি আমরা 
শ্িনজনদরই প্রশ্ন কশ্র—এজীবি এত শ্বরাট হে শ্কভানব, 
শ্কভানব পাচিাত্তযে শ্বজ্ানির জগনত অবতীে্ব প্রথম ভারতীয় 
পুরুষশ্ট এক ঝটকায় উনঠ যগনেি এনকবানর শ্শখনরর 
উপনর—তখি আমার মনি শ্তিশ্ট কারনের উদয় হয়।

প্রথমতঃ, েঃ বসু এনদশ যথনক োত্ররূনপ শ্গনয়শ্েনেি 
পশ্রপূে্ব স্াধীিতা শ্িনয়। তাঁর শ্পতার আশীব্বাদ এমি 
একশ্ট শ্জশ্িনসর প্রতীক শ্েে, যা প্রনবশ কনরশ্েে অশ্ত 
গভীনর। শ্তশ্ি পাচিানত্তযের শ্চন্তাধারার সমু্খীি হবার সমনয় 
পাচিাত্তযে স্তঃশ্সদ্গুশ্েনক যমনি শ্িনয়শ্েনেি, যয-যকানিা 
মূনেযে সতযেোভ করনত শ্থিরপ্রশ্তজ্ শ্েনেি। শ্তশ্ি যয 
আন্তশ্রকতার সনঙ্গ সকে পূব্ব ধারো ও সংস্ানরর উনচ্ছনদর 
যচষ্টা কনরশ্েনেি তানত সনন্হ যিই। সনন্হ যিই, শ্তশ্ি 
মনতর বযোপানর এনকবানর যধায়া-যমাো যলেট শ্িনয় আরম্ 
কনরশ্েনেি। শুধু মিনির শ্দক শ্দনয় যশ্দ হয়, যয-যকানিা 
শ্হনু্ এই স্াধীিতানক বযেশ্তিগত অশ্ভজ্তায় বরে করনত 
পানরি, এবং এখািকার অনিনক তা কনরনেিও। শ্কন্তু ওই 
শ্বনশষ যষিত্রশ্টনত ভারতীয় পুরুষশ্টর ভাগযে তানঁক এমি 
এক পশ্রশ্থিশ্তনত থিাপি কনরশ্েে, যযখানি মনিাজীবিনক 
তার সাধুতা বজায় যরনখ বশ্হজ্বীবনির আচার-আচরনের 
সনঙ্গ সুসঙ্গত হনত হনয়শ্েে।

শ্দ্তীয় যয উপাদাি েঃ বসুর জীবনির রূপ শ্িধ্বারে 
কনরশ্েে, তা হে োত্ররূনপ তাঁর কনঠার ও সব্বাত্মক পশ্রশ্রম। 
শ্বজ্ািনক শ্িব্বাচি করার পনর যুবকশ্ট যত প্রকানরর 
শ্বজ্ািনক আয়ত্ত করা সম্ব, তাই করনত সনচষ্ট হনয়শ্েে, 
জীবশ্বদযো, পদাথ্বশ্বদযো, রসায়ি, উশ্দ্দশ্বদযো, তশ্ডৎ-শ্বদযো, 
শরীরশ্বজ্াি সবশ্কেু। ভ্াশ্ন্ত ঘটে িা যকাথাও, প্রশ্তহত 

করনত পারে িা শ্কেু। রেশ্জৎ শ্সং শ্ক্নকট-জগনত যা 
কনরনেি, শ্বজ্ানির জগনত শ্তশ্ি তাই ঘটানেি—অভ্ান্ত 
পশ্রেশ্তনত যপঁোবার জিযে উভয়নষিনত্র একই দুধ্বষ্ব 
আকাঙ্কা। শ্বজ্ানির যষিনত্র যস্পশাোইনজশনির এই 
যুনগ যয- বযোপক সংসৃ্শ্ত শ্তশ্ি অজ্বি কনরশ্েনেি, তার 
তুেিা শ্বরে। এখানি বো উশ্চত, ঘটিাচনক্ই মাত্র শ্তশ্ি 
পদাথ্বশ্বদযোয় শ্বনশষজ্ হনয় ওনঠি। ভারনত যেরার পনরও 
তাঁর মনির রূপ বদোয়শ্ি। একবার েনটাগ্াশ্ে ধরনেি, 
অিযে সমনয় েনিাগ্াে-যরকে্ব শ্িনয় পডনেি, েে—
অতীব চমৎকার এক ‘সংগ্হ।’ যয-শ্জশ্িসই এই মািুষশ্ট 
ধরুি—তানক সমূ্পে্ব িা করা পয্বন্ত ইশ্ি সন্তুষ্ট িি। যশ্রঠি 
েনটাগ্াে, যশ্রঠি যরকে্ব। পূে্বতার জিযে এই উৎকঠো শ্ক 
আদশ্ব তপসযো িয় ? তারপর—তবজ্াশ্িক আশ্বষ্ানরর 
যষিনত্র ভারতীয় জাশ্তর অসামথ্বযে সম্বনন্ধ িাক-শ্সঁটকানিা 
অবজ্ার উত্তনর দৃঢ় প্রশ্তজ্ার ঝেক—শ্বরাট ভারতীয়শ্ট 
শ্মথযো প্রমাে করনেি সকে অশ্বশ্বাসনক—শ্বখযোত হনেি 
শ্িনজর সামনথ্বযে, কনম্ব।

অধযোপক বসুর ভাগযেনষিনত্রর পরম সুশ্বধা অবশযে তাঁর 
ভারতীয় জ্। এ পয্বন্ত আমরা অিযোনিযের সনঙ্গ তাঁর কম 
যবশ্শ সম-অবথিার কথাই আনোচিা করশ্েোম। যশ্দ শ্তশ্ি 
যদশনক যসবা করার আকাঙ্কাটুকু োডা আর সবশ্কেু 
যঝনড যেনে শ্দনয় দায়মুতি স্াধীি শ্চনত্ত কম্বনষিনত্র 
অবতীে্ব হি, তা অিযে কারনে িয়, পূব্ব-শ্সদ্ানন্তর যবাঝা 
বইনে িা, এমি সব পাচিাত্তযে তবজ্াশ্িকনদর সনঙ্গ মািশ্সক 
সমভূশ্মনত দাঁশ্ডনয় প্রশ্তনযাশ্গতায় অবতীে্ব হওয়ার 
জিযেই। শ্তশ্ি কনঠার পশ্রশ্রম কনরি এবং তাঁর প্রশ্তভা 
আনে—পাচিাত্তযে তবজ্াশ্িকরাও কনঠার পশ্রশ্রম কনরি 
এবং তানঁদরও প্রশ্তভা আনে। েে্ব যকেশ্ভনির কথা 
আমানদর অবশযেই মনি রাখনত হনব, ১৪ বের বয়নস শ্েশ্গ্ 
এবং ঐ ধরনির বযোপার। সুতরাং এবার অধযোপক বসুর 
সনঙ্গ অিযোিযেনদর পাথ্বনকযের প্রসনঙ্গ আসা দরকার—বো 
দরকার, স্নদশ ও স্নদনশর অতীত ইশ্তহানসর প্রশ্ত, যাঁরা 
ভারনতর ঐশ্তহযেনক শ্িম্বাে কনরনেি যসই সরে সতযেসন্ধ 
মািুষগুশ্ের প্রশ্ত ভারতীয়রূনপ তাঁর শ্বপুে ঋনের কথা।

পাচিাত্তযে শ্বজ্ানির োত্রগে সৃশ্ষ্টর শ্বশ্চত্র ও শ্বভতি 
প্রকৃশ্তনক যদখানত বদ্পশ্রকর, যার জিযে পাচিাত্তযে শ্বজ্াি 
শ্িরন্তর শ্বভ্ান্ত ও বযেথ্ব। বস্তুর সনঙ্গ বস্তুর পাথ্বকযে যদখানিাই 
ওই শ্বজ্ানির ব্রত যযি। জড ও যচতিনক পৃথক করনে 
যকান্  নকান্  শ্জশ্িস—যস সম্বনন্ধ তার পুিঃ পুিঃ উদ্ ভ্ান্ত 
প্রশ্ন।......এনষিনত্র ভারতীয় পুরুষশ্টর প্রশ্তশ্ক্য়া শ্ক ধরনির 
শ্েে ? যকি তাঁর প্রশ্ত রতিশ্বনু্ ঐকযেনবানধ স্পশ্ন্ত 
হনয়শ্েে ? বো যায়, রসায়ি, পদাথ্বশ্বদযো, জীবশ্বদযো, তশ্ডত 
ত্বেনক আোদা আোদা খাঁচায় অশ্ত সাবধানি বন্ধ কনর 
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রাখায় তারঁ যকানিাই আগ্হ শ্েে িা। যস কথা উতি শ্বখযোত 
ভারতীয় শুক্বার সন্ধযোয় সারা পৃশ্থবীর যশ্রঠি প্রশ্তভার 
সনম্েিভূশ্ম যগ্ট শ্ব্রনটনির রয়াে ইিশ্স্শ্টউনট যকৌতুনকর 
সনঙ্গ বনেনেি। শ্তশ্ি বনেনেি—‘ভারনত একশ্ট শ্বজ্ািই 
আনে—সৃশ্ষ্ট-শ্বজ্াি—The Science of Nature।’ তাই 
শ্তশ্ি যখি দুই আপাত-পৃথক শ্বরাট সৃশ্ষ্ট-ধারার মনধযে 
ঐকযেসূত্র আশ্বষ্ার কনরি, তখি তানত পাচিাত্তযে তবজ্াশ্িনকর 
তুেযে শ্বভ্ান্ত বা শ্ততি-শ্চত্ত হি িা—যকিিা এনক অভযেথ্বিা 
জািাবার যনথষ্ট অশ্ধকার তাঁর আনে। যরখার মনধযে যরখানক, 
আয়তনির মনধযে আয়তিনক, সমনগ্র মনধযে সমগ্নক শ্তশ্ি 
সািনন্ শ্িমশ্জ্ত হনত যদনখি। সব্ব বস্তুর যয অতদ্ত 
দশ্বনি তারঁ শ্চত্ত পূব্ব যথনকই শ্িশ্বষ্ট, এ সকেই তাঁর পনষি 
িূতি প্রমাে। এই ভানবর দ্ারা শ্তশ্ি পশ্রবৃত হনয় আনেি 
সমস্ত জীবি ধনর। অশ্শশ্ষিত ভৃনতযেরা এবং সুশ্শশ্ষিত 
বনু্ধরা, যদােিার জীবি যথনক বত্বমাি জীবি পয্বন্ত সমনয় 
সবাই যযি এই কথাই যযাগসাজশ কনর তানঁক শুশ্িনয়নে। 
মাতৃস্তনিযের সনঙ্গ এনক শ্তশ্ি পাি কনরনেি। মৃতুযেনকও যয 
শ্তশ্ি যদনখি প্রতযোবত্বিরূনপ ! এরই দ্ারা শ্তশ্ি জাতীয় 
ভানবর সনঙ্গ যুতি। সমগ্ জগৎ যশ্দ পাথ্বকযে কল্পিা কনরও, 
ভারতীয় হনয় শ্কভানব শ্তশ্ি অতদ্তনক অিুভব কনর পীশ্ডত 
হনত পানরি ?

ভারতীয় ঐশ্তনহযের আর একশ্ট শ্জশ্িস শ্বজ্ািচচ্বায় 
সমূহ সুশ্বধা সৃশ্ষ্ট কনর, উৎকৃষ্ট ভাষায় যানক বো হনয়নে—
“সন্নযোসী মি।” জ্ানির সনঙ্গ প্রতযেষি যযাগানযানগর এই 
পদ্শ্ত তদশ্হক শ্রাশ্ন্তর যষিনত্র মিঃসংনযাগনক বযোহত হনত 
যদয় িা। ভারনতর ধনম্ব কখিই ঈশ্বরনক ‘শ্শষিা’ করার 
কথা বো হয়শ্ি—ঈশ্বরনক জািনত বো হনয়নে। মিনক 
সৎ-বস্তুর সনঙ্গ একাত্ম হনত হনব। এই উপানয় েধি জ্ানির 
চশ্রত্র, অিুমাি, তথযে-পরীষিা এবং যুশ্তিশ্বচানরর দ্ারা প্রাতি 
জ্ানির সনঙ্গ শ্িতান্ত পৃথক। পৃশ্থবীর সব্বত্র প্রশ্তভাবাি 
বযেশ্তিরা অিুমাি ও তথযে-যুশ্তির পথ গ্হে কনরি। 
গাশ্েশ্তক উন্নশ্ত এই পনথই হনয়নে। যকবে ভারতীয় 
জিগেই যকানিা ঘটিার পূে্ব স্রূপ অিুধাবি করার পনরই 
তানক শ্বনলেষে কনর। এই মািস-সংথিাি োনভর উপযুতি 
শ্শষিাও যস যপনয়নে ; এবং এমি একশ্ট সমাজ ও সভযেতা 
ভারনতর আনে, যা অন্তজ্বগনতর শ্বকাশ ও শ্িয়ন্ত্রনের 
আদনশ্ব চাশ্েত। এই সকে বযেবথিা থাকার জিযে এই  পনথ 
জ্ািোনভর শশ্তি পৃশ্থবীর অিযে যয-যকানিা থিানির তুেিায় 
ভারনত সহজতর, এবং এর দ্ারা ভারতবাসী তবজ্াশ্িক 
অিুসশ্ন্ধৎসার পনথ অপশ্রসীম মূেযেবাি জাশ্তগত প্রস্তুশ্তর 
সুনযাগ োভ কনর।

এই যহতু যখি আশ্ম এই ভারতীয় পুরুষশ্টনক তাঁর 

সব্বনশষ সুমহাি যঘাষো—জড ও যচতনির মনধযে অবযোহত 
প্রবানহর ত্বে-যঘাষোর পনষি উদযেত যদশ্খ—তখি জাশ্ি, 
তাঁর সােেযে তাঁর যদনশরই সােেযে, তাঁর সংগ্াম ভারনতরই 
সংগ্াম, এবং শ্তশ্ি—শতাদেীর মনধযে এক শ্িঃসঙ্গ আকার—
যযি ভারনতর িারী ও পুরুনষর প্রশ্ত মহা আহ্াি—যা 
বেনে, তারা যযি (  অধযোপক যগশ্েনসর ভাষায়  ) পাচিাত্তযে 
সংসৃ্শ্তর োঁট-কাট িা হনয় আধুশ্িক শ্চন্তা ও জ্ানির 
জগনত আচায্বরূনপ প্রনবশ করনত পানর—মিনির যষিনত্র 
অনিযের সনঙ্গ ভারনতর সমশশ্তি—িনহ, যকাি মনত িয়!—
যযি ভারনতর আশ্ধপতযে তারা প্রমাে করনত পানর সম্ানির 
সংঘানত ! এমিই একশ্ট শ্বষনয় আশ্ম আপিানদর সকনের 
সমনষি অধযোপক বসুর বাত্বাবাহী, যয-বাত্বা ভশ্বষযেনত 
উপযুতি অবসনর ভারতীয় যশ্রাতানদর কানে উপশ্থিত করব।

ভারনতর শ্বরাট পুরুনষরা পৃশ্থবীর অিযোিযে যদনশর 
শ্বরাট পুরুষনদর তুেিায় যকানিা অংনশই িূযেি িি। 
যগৌরব যবাধ করুি তানঁদর শ্িনয়, ভােবাসুি তানঁদর, সব্ব 
প্রাে শ্দনয় তানঁদর উৎসাশ্হত করুি। তানঁদর জিযে কদাশ্প 
আপিানদর েশ্জ্ত হনত হনব িা।

আর, ভারতীয় জন্র যগৌরব শ্যশ্ি বৃশ্দ্ করনবি, তাঁর 
জিযে আদনশ্বর মাি উনচ্ রাখুি। প্রশ্ন করুি—শ্তশ্ি শ্ক 
সনতযের জিযেই সতযেনক চাি—িাশ্ক শ্িজ স্াথ্ব-শ্সশ্দ্র জিযে ? 
তাঁর হৃদয় শ্ক উদার—একশ্িঠি ? শ্তশ্ি শ্ক চোর পনথ 
অদমযে, অক্ান্ত ? জ্ানির জিযে এবং িযোনয়র জিযে শ্ক তাঁর 
তৃষ্ণা শ্চর অতৃতি, কামিা শ্চর জাগ্ত ?

যশ্দ উত্তর হয় ‘হাঁ’, তাহনে , যাঁরা জাশ্ত-আচানরর 
একশ্টও যকািশ্দি ভানঙিশ্ি তানঁদর তুেিায় ইশ্ি অন্ততঃ 
কুশ্ড গুে যবশ্শ ভারতীয়—যশ্দ অবশযে স্নদশীয়বে মাপার 
যকানিা উপায় থানক !

মহাশশ্তিধর এই জাশ্ত। শুধু যসই শশ্তির স্রূপ 
জািনত হনব এবং প্রচণ্ভানব বযেশ্তিজীবনি তানক বযেতি 
করনত হনব,—তা যশ্দ হয়, যকউ ভারনতর অগ্গশ্ত যরাধ 
করনত পারনব িা। তাহনে মাকডসার জানের মনতা সকে 
সমসযোর জাে শ্েন্ন হনয় যানব।

এবং—পৃশ্থবীর জাশ্তসমূনহর মনধযে যয চরম সতযে 
যঘাষো করা ভারতবনষ্বর শ্িয়শ্ত, যশ্দ যকানিা পন্থা তার 
উপেশ্ধি যথনক ভারতবষ্বনক দূনর সশ্রনয় শ্িনয় যায়, যসই 
পথ সামশ্য়কভানব যত োভজিকই মনি যহাক, তার দ্ারা 
ভারনতর যকািই অগ্গশ্ত হনব িা।

এই অসনতযের মনধযে যয সতযেনক দশ্বি করনত পানর, 
মৃতুযের মনধযে যদখনত পায় জীবিনক, শ্িতযে পশ্রবত্বমাি 
ব্রহ্মানণ্র মনধযে যয যদনখ পরম ঐকযেনক, শ্চর শাশ্ন্ত তারই 
মনধযে—শুধু তারই মনধযে—অিযে যকাথাও িয়।
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জগদীশচন্দ্র সম্বনন্ধ রবীন্দ্রিাথনক যেখা শ্িনবশ্দতার শ্চশ্ঠ
ে. শকিরীপ্রসাদ বসু-র ‘শ্িনবশ্দতা যোকমাতা’ গ্নন্থর প্রথম খণ্, শ্দ্তীয় পব্ব-এ ‘শ্িনবশ্দতা 
ও জগদীশচন্দ্র’ অধযোনয়র ২৭৩-২৭৭ পৃঠিায় অিুবাদকৃত পত্রশ্ট পুি্বমুশ্দ্রত হে।

৯, ইশ্েশ্সয়াম যরা, কশ্েকাতা
১৮ এশ্প্রে, ১৯০৩

শ্প্রয় শ্মঃ যটনগার,
অধযোপক বসু শ্ঠক শ্ঠক শ্ক আশ্বষ্ার কনরনেি 

এবং যকান্  অসুশ্বধাজিক অবথিার মনধযে তাঁনক ঐসব 
আশ্বষ্ানরর কাজ করনত হনয়নে, যস শ্বষনয় শ্ববরে শ্েনখ 
পাঠানত বনেনেি। মনি হয়, একশ্ট শ্চশ্ঠর মনধযে যতখাশ্ি 
যেখা যায়, যসই ধরনির শ্ববরেই আপশ্ি যচনয়নেি। আনরা 
ধনর যিওয়া যায়, এ শ্চশ্ঠ বযেশ্তিগত, তাই ভয় িা যরনখই 
ইতস্ততঃ যকানিা যকানিা িানমানলেখ করনত পাশ্র, প্রকানশযে 
আমার যেখা উদৃ্ত হনব িা, এই শ্বশ্বানস।

কেকাতায় আসার পনর আশ্ম অধযোপক বসু ও তাঁর 
পনেীর সনঙ্গ প্রথম পশ্রশ্চত হই ১৮৯৮ রিীস্ানদের যশষ 
ভানগ। মহা আতশ্কিত হনয় তখি যদনখশ্েোম, ওই রকম 
শ্বরাট শ্বজ্ািকম্বীনক শ্ক ধরনির ধারাবাশ্হক অসুশ্বধা 
ও উনদ্নগর মনধযে থাকনত হয়, এবং যসইসব অসুশ্বধা 
ও উৎপীডি ঘটানচ্ছি তাঁরাই যানঁদর একান্ত ইচ্ছা তাঁর 
কৃশ্তনবের অবসাি যহাক, কারে বযোপারটা বযেশ্তিগতভানব 
তাঁনদর কানে গাত্রদাহকর। গনবষোর সময় যানত শ্তশ্ি 
িা পাি তার জিযে কনেজ-রুশ্টি যতখাশ্ি সম্ব শ্রমসাধযে 
করা হনয়শ্েে, এবং সামািযে যা-শ্কেুই ঘটুক িা যকি, তার 
জঘিযে কদথ্ব করা ও শ্বরশ্তিকর শ্চশ্ঠ যেখানেশ্খনত তাঁনক 
বাধযে করা হত।

এসব শ্জশ্িস আপিার যচানখ সামািযে মনি হনত পানর, 
শ্কন্তু যয-কানজর জিযে গভীর অন্তদৃ্বশ্ষ্ট এবং বযোপক ও 
ধারাবাশ্হক ভাবানবনগর প্রনয়াজি হয়, যসখানি স্াধীিতা ও 
শাশ্ন্তর কতখাশ্ি প্রনয়াজি যস শ্বষনয় যশ্দ আপিার যকানিা 
ধারো থানক (  তা অবশযেই আপিার কানে  ), তাহনে শ্িচিয় 
বুঝনবি, আমানদর বনু্ধ যয, কাজ কনর যযনত যপনরনেি 
এবং পাশ্রপাশ্শ্ব্বনকর ঐ যচহারা সন্বেও সােেযে অজ্বি 
করনত যপনরনেি—কী অপূব্ব বযোপার তা ! আনমশ্রকাি 
বা ইংনরজ, েরাসী বা জাম্বািনদর মনতা স্াধীি যদনশর 
যোনকরা েঃ বসুর তুেযে তবজ্াশ্িকনক স্জাশ্তর মনধযে 
পাবার জিযে সািনন্ যযখানি অপশ্রসীম তযোগ স্ীকানর 
প্রস্তুত থাকনব, যসখানি ভারতবষ্ব পরাধীি যদশ হওয়া 
সন্বেও ওনহি শ্বরাট তবজ্াশ্িকনক এনকবানর একাকী কাজ 
করনত হনচ্ছ—স্তশ্ম্ত হনয় শ্গনয়শ্েোম এই দৃনশযে! আশ্ম 
তখি ইউনরাপ যথনক সনব এনসশ্ে ; খশ্িজদ্রবযে যভদ কনর 

যায়, এমি ঈথার-তরনঙ্গর আশ্বষ্ারক-রূনপ যসখানি তাঁর 
িাম সুপশ্রশ্চত। ইউনরানপ তাঁর কানজর সংবাদ শ্বেনম্ব 
যপঁনেশ্েে। রনন্টনজি রশ্মির সনঙ্গই তাঁর আশ্বষ্ানরর 
কথা যঘাশ্ষত হনয়শ্েে, শ্কন্তু তাঁর আশ্বষ্ার আরও গভীনর 
প্রনবনশ সমথ্ব, কারে রনণ্নজি  রশ্মি অশ্থি ও ধাতুনত 
প্রশ্তহত হয় শ্কন্তু এর আশ্বষ্ার তানদর যভদ কনর যায়। 
যতদূর মনি হয়, ১৮৯৫ রিীষ্টানদের যগাডার শ্দনকই শ্তশ্ি 
কেকাতার টাউি হনে ঐ অদৃশযে রশ্মির অশ্স্তবে যন্ত্রনযানগ 
প্রমাে কনরশ্েনেি, এবং তাঁর এই গুরুবেপূে্ব আশ্বষ্ানরর 
দু’বের পনর, ইটােীর শ্কেু তবজ্াশ্িক কাগনজ যদখা যায়, 
মাক্বশ্ি ওই রশ্মিনক বযোপক ও সশ্ক্য়ভানব বযেবহার করনত 
সমথ্ব হনয়নেি।
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আপশ্ি অবশযেই বুঝনবি যয, শ্বজ্াি জগনত মাক্বশ্ি, 
যটসো, মযোশ্সি ধরনির উদ্াবক বা আশ্বষ্ারকনদর থিাি 
েঃ বসুর মনতা সন্নযোসী-মনির সন্ধািীনদর তুেিায় অনিক 
শ্িনম্ন। সন্ধািীনদর কানে জ্ািই একমাত্র েষিযে, জ্ানির 
জিযেই তাঁরা জ্ানির অনন্বষে কনরি। এমি শ্ক অধযোপক 
(  অমুক  ) পয্বন্ত যপনটন্ট শ্িনয়, বাশ্েশ্জযেক যেিনদনির সনঙ্গ 
যুতি হনয় শ্িনজর শ্বরাট সুিানমর ষিশ্ত কনরনেি, যানত 
তাঁর ঐশ্তহাশ্সক ভূশ্মকা ষুিণ্ণ হনয়নে। যাই যহাক, েঃ 
বসু এই শ্বনশষ ঈথার-তরনঙ্গর অশ্স্তবেই যকবে প্রদশ্বি 
কনরিশ্ি, গনবষোর শ্বরাটনবের মনতাই শ্তশ্ি শ্িম্বানের 
যষিনত্রও শ্বরাটবে যদশ্খনয়নেি,—‘কৃশ্ত্রম চষুি’ িানম পশ্রশ্চত 
তাঁর যন্ত্রশ্ট সরে ও সংহত রূনপর জিযে অতযোচিয্ব বস্তু 
বনে গৃহীত হনয়নে। শ্প্রসি ক্পটশ্কি বেশ্েনেি, অধযোপক 
টমসি এক সতিাহ আনগ রয়যোে ইিশ্স্শ্টউশনি আনোনকর 
যপাোরাইজার-এর কাজ করনে এমি একশ্ট কনয়ক গজ 
দীঘ্ব যন্ত্র যদখানেি,—পনরর সতিানহ েঃ বসু যসই একই 
কাজ করনেি, অিযে শ্কেুর দ্ারা িয়, যকবে একখাশ্ি বই 
তুনে শ্িনয় যদখানেি, (  ঘটিাচনক্ যসশ্ট একশ্ট ব্রাড্ শ!  ) 
শ্কভানব রশ্মি এক শ্দক শ্দনয় যানব, অিযে শ্দক শ্দনয় িয়। 
শ্প্রসি ক্পটশ্কি বেনেি—“আশ্ম শ্িনজর মনি বেেুম, 
এই হে সনব্বাচ্ প্রশ্তভার যযাগযে সহজতা।” েঃ বসুর 
পদ্শ্ত যয এমি আচিয্বরকম সহজ হনত যপনরনে, তার 
মূে কারে অবশযে—তাঁর শ্থনয়ারী সমনষিনত্রর ইংরাজ ও 
জাম্বাি প্রশ্তনযাগীনদর তুেিায় বহুগুনে উন্নত।

১৮৯৪ রিীষ্টাদে যথনকই আমার শ্বশ্বাস শ্তশ্ি রয়যোে 
যসাসাইশ্ট মারেত যপপার প্রকাশ করনত আরম্ কনরি। 
যসই সময় যথনক সব্বশ্বধ অসুশ্বধার মনধযে কাজ কনরও 
প্রশ্ত বের দুশ্ট শ্ক শ্তিশ্ট যপপার প্রকাশ কনর যগনেি—
১৯০০ রিীষ্টানদে পযোশ্রনস যাওয়া পয্বন্ত এই রকমই চনে। 
(  সুনযাগ-সুশ্বধার মনধযে অবশ্থিত যকানিা বযেশ্তি যশ্দ ২ 
বৎসনর একশ্ট যপপার প্রকাশ করনত পানরি, যসটা উত্তম 
কীশ্ত্বরূনপ গৃহীত হয়!  ) আবার অধযোপক বসুর কাজ 
প্রশ্ত যষিনত্রই সমূ্পে্বভানব যমৌশ্েক এবং এক শ্বনশষ 
অনথ্ব শ্িখুঁত ও সব্বাঙ্গসম্পন্ন। একশ্ট আশকিায় শ্তশ্ি সব্বদা 
তাশ্ডত হনয়নেি—যশ্দ যকানিা একশ্ট যষিনত্রও শ্তশ্ি বযেথ্ব 
হি, তাহনে উচ্ শ্শষিায় তাঁর যদশবাসীর যকানিা অশ্ধকার 
যিই—তাই যযি প্রমাশ্েত হনয় যানব! েন্ডনি ১৯০০ 
রিীষ্টানদে যখি যরাগশযযোয় মৃতুযের সনঙ্গ েডাই করনেি, যসই 
সনঙ্গ সব্বনশষ আশ্বষ্ারসমূহনক প্রকানশর েডাইও চেনে, 
তখি শ্তশ্ি আমানক বনেশ্েনেি—“সবাই জানি আমানদর 
অপূব্ব কল্পিাশশ্তি রনয়নে, শ্কন্তু আমানক অশ্ধকন্তু প্রমাে 
করনত হনব, শ্িখুঁত কানজর ষিমতা এবং িানোড যেনগ 
থাকার ষিমতাও আমানদর আনে।” তা শ্তশ্ি সতযেই প্রমাে 
কনরশ্েনেি। েে্ব রযোনে এবং সযোর উইশ্েয়াম কু্কস্ , 

উভনয়ই তাঁনক বনেশ্েনেি, তাঁর পদ্শ্ত যয শ্িখুঁত, যস 
শ্বষনয় যকানিা প্রশ্নই ওনঠ িা, এবং শ্তশ্ি ১৮৯৫-৯৬-
যত যয এক্সনপশ্রনমন্ট যদশ্খনয়নেি, ১৯০১ সানেও তার 
পুিঃসম্পাদি করনত আর যকউ সমথ্ব হে িা। অপ্রশ্তদ্ন্দ্বী 
দষিতা বনট !

১৮৯৪ যথনক ১৯০০ পয্বন্ত সমনয়র কাজ : অদৃশযে 
আনোক-যপাোরাইনজশনির উপর েজিখানিক শ্ক তারও 
যবশ্শ স্তন্ত্র অিুসন্ধাি। ‘Dark cross’-এর অশ্স্তবে প্রমাে 
ও অিযোিযে মূেযেবাি কাজ—ইউনরানপর অগ্সর কম্বীনদর 
কানে বহুে ইশ্ঙ্গতসূচক—যাঁরা এ’র শ্থনয়ারী এবং যন্ত্রাশ্দ 
যথনক সূত্র গ্হনে শ্বেম্ব কনরিশ্ি। ১৯০০ রিীষ্টাদে যথনকই 
শ্কন্তু স্পষ্টতঃ এইসকে শ্বশ্চ্ছন্ন কাজগুশ্ে শ্বরাট এক 
সাধারেীকৃত রূনপর অন্তভু্বতি হনত আরম্ কনর, যার 
সব্বাঙ্গসম্পন্ন রূপনক এখনিা জগনতর যগাচর করা হয়শ্ি, 
যখি করা হনব তখি যথনক উত্তনরাত্তর তা বযোপক যথনক 
বযোপকতর দশ্বিগত আগ্নহর সৃশ্ষ্ট করনব।

‘Stress and Strain’—এর শ্বরাট শ্থনয়ারীর ইশ্ঙ্গতই 
আশ্ম এখানি করশ্ে। এনক প্রকাশ করার মনতা সময় এবং 
সামথ্বযে যশ্দ শ্তশ্ি সংগ্হ কনর উঠনত পানরি, তাহনে তা 
শ্িউটনির মাধযোকষ্বে তন্বের মনতাই যুগান্তকারী আশ্বষ্ার 
হনব—পৃশ্থবীর জ্ািভাণ্ানর ভারনতর যযাগযে উপহার হনব 
তা।

এই বযোপক সনতযের যগৌে প্রনয়াগই ইশ্তমনধযে প্রভূত 
মনিানযাগ আকষ্বে কনরনে— এর সূনত্র প্রথম যয আশ্বষ্ার 
সম্ব হনয়নে তা হে—‘Binocular Alternation of 
Vision’. আর একশ্ট অশ্ধকতর বযেবহারগত (  অথ্বাৎ 
বযেবসাশ্য়ক  ) আশ্বষ্ার ঘশ্টনয়নে—যবতার সংনকনতর 
গ্াহকযনন্ত্রর উন্নশ্ত ; েজ্ -এর সহনযাগী েঃ মুরনহে 
যখাোখুশ্েভানব স্ীকার কনরনেি, এই পদ্শ্তর ক্নমান্নত 
যয বযেবহার ইদািীং ভারনত করা হনয়নে, যসনষিনত্র েঃ 
বসুর যপপারগুশ্ে ও কথাবাত্বা যথনক তাঁরা সবনচনয় 
গুরুবেপূে্ব ইশ্ঙ্গত োভ কনরনেি। এই শ্থনয়ারীর বৃহত্তম 
প্রনয়াগ অবশযে খাঁশ্ট শ্বজ্ানির যষিনত্রই। েনটাগ্াশ্ের মনধযে, 
রসায়নির মনধযে এবং ‘Molecular Physics’-এর মনধযে 
যয আপাত তবষনমযের রূপ রনয়নে, তার রহসযেসূত্র এর মনধযে 
যথনকই পাওয়া যায়। অিযোিযে শ্জশ্িনসর মনধযে, এর যথনক 
‘Vegetable Response’ িামক বযোপানরর আশ্বষ্ার ও 
সূত্র শ্িনদ্বশ করা সম্ব হনয়নে। েঃ বসুর এই মতবাদ, 
এইসব যষিনত্রর িািা যোটখাট হবু শ্থনয়ারীকারনদর 
অশ্ভপ্রানয়র শ্বনরাশ্ধতা কনরনে, এবং যসইজিযেই যয-সব 
শারীর-তাশ্্বেক প্রানের অিিযে স্াতন্ত্রযে প্রমাে করনত বযেস্ত, 
তানঁদর তরে যথনক কনঠার শ্বনরাশ্ধতা করা হনয়নে। এই 
শ্বনরাশ্ধতা অবশযে খুবই স্াভাশ্বক। এবং সাধারেতঃ এনদর 
শ্বরুনদ্ েডাই কনরই তবজ্াশ্িক শ্িনজর শ্বরাটবে প্রমাে 
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কনরি, এবং শ্বনরাশ্ধতার সনঙ্গ প্রচণ্ জাশ্তশ্বনদ্ষও যুতি 
হনয়নে ; এবং আমার যকািই সনন্হ যিই যয, এইসব 
যোকই ইশ্ন্ডয়া অশ্েনস তশ্দ্র কনর েঃ বসুর যেপুনটশি-
বৃশ্দ্র প্রস্তাব রদ কনরনেি, শ্ঠক যসই সময়শ্টনত, যখি েঃ 
বসুর মত প্রচাশ্রত ও পশ্রজ্াত হনত আরম্ কনরনে এবং 
তাঁর বই প্রকাশ্শত হয়শ্ি।

যয-শ্বনশষ যোকশ্টনক আশ্ম সনন্হ কশ্র শ্তশ্িই িনভম্বর 
মানস েঃ বসু ভারনত আনেি যজনি (  যাঁনক যথাথ্বতঃ 
যজার কনর ভারনত পাঠাি হনয়শ্েে  ) তাঁর শ্কেু আশ্বষ্ার 
চুশ্র কনরি ও শ্িনজর িানম প্রকাশ কনরি। যসৌভানগযের 
শ্বষয়, শ্বজ্াি জগনত েঃ বসুর িাম এতই সুপ্রশ্তশ্ঠিত 
যয, এর দ্ারা শ্বনশষ ষিশ্ত হয়শ্ি। ঐ বযেশ্তি যোট একশ্ট 
দে গঠনি সমথ্ব হনয়নেি ; তবু যশ্দ উপযুতিভানব কাজ 
চাশ্েনয় যাওয়া যায়, তাহনে শ্বশ্বাস কশ্র সহনজই তানদর 
তুচ্ছ কনর যদওয়া যানব।

Response in Living and Non-living বইশ্টর 
এখি জয়জয়কার। শ্কন্তু আশ্ম আরও অনিক বড কাজ 
চাই—যা যকবে এই ভারনতর তবজ্াশ্িকই শ্েখনত সমথ্ব, 
যস বই হনব ‘Molecular Physics’-এর উপনর, তার 
মনধযে ভারনতর যয-শ্বরাট মি উপশ্িষনদর যুনগ সকে 
মািবজ্ািনক পশ্রক্মে কনর তানক অতদ্ত বনে যঘাষো 
কনরশ্েে, যসই মিই ঊিশ্বংশ শতাদেী যয-শ্বরাট বস্তু-
পুঞ্জনক সংগ্হ ও পয্বনবষিে কনরনে, তানক পুিচি দশ্বি 
কনর, শ্িেক অশ্ভজ্তায় শ্বশ্বাসী, যন্ত্র উপাসক, স্ে্ব-
শ্শকারী পাচিানত্তযের কানে পুিরায় যঘাষো করনব—বহুরূনপ 
প্রশ্তভাত এই বস্তুসতযে মূনে যসই এক—অতদ্ত।

শ্কন্তু বুঝনত পাশ্র, বত্বমাি পশ্রশ্থিশ্তনত এ-ধরনির 
একটা কাজ আরম্ করার অিুনরাধ পয্বন্ত করা যায় িা। 
পূে্ব সহািুভূশ্ত এবং সব্বশ্বধ সুনযাগ-সুশ্বধার যযখানি 
একান্ত প্রনয়াজি, যসখানি প্রশ্তশ্দনির ষুিদ্র উৎপীডি, 
যযনহতু চাকুশ্রয়া অতএব বযেশ্তবযেস্ত করা কানজর দায়, 
অন্নসংথিানির শ্িতযে শ্চন্তা, ষুিদ্র ঈষ্বার উপনর ওঠার ষিমতা 
যিই এমি সামািযে আমোনদর সৃশ্ষ্ট-করা িািা অসুশ্বধা,—
এও শ্ক যনথষ্ট িয় ? তথাশ্প আমরা তানঁক শ্বরাট কানজ 
হাত যদবার অিুনরাধ কশ্র ! শ্কন্তু তাঁর জিযে কতখাশ্ি 
করনত প্রস্তুত আমরা ? আমরা শ্ক তাঁনক এমি জ্াি-সঙ্গী 
দাি করনত পাশ্র, শ্যশ্ি যপ্ররো শ্দনয় এই কনঠার শ্রমসাধযে 
কানজ উৎসাশ্হত করনবি ? একথা শ্ক আমরা কখনিা 
গভীরভানব যভনবশ্ে যয, বত্বমাি ভারনত একমাত্র শ্তশ্িই 
প্রথম যশ্রেীর কানজ শ্েতি আনেি, এবং তা সন্বেও তাঁর 
পনদ কাজ করনত রাশ্জ হনব এমি যয-যকানিা ইংনরনজর, 
অশ্ত সাধারে ইংনরনজর যচনয়ও শ্তশ্ি কম মাইনি পাি ?

েন্ডনির োঃ গারনিট আমানক শ্ভনয়িার সুমহাি 
শ্বজ্াি-কনেনজর শ্বরাট জাঁক-জমনকর কথা বনেশ্েনেি। 

যসই যদনখ, শ্তশ্ি যখি সশ্বমিনয় বনে ওনঠি, কী শ্বপুে 
বযেয়সাধযে বযোপার !—তখি সরকাশ্র প্রশ্তশ্িশ্ধ সগনব্ব 
বনেশ্েনেি, যশ্দ এখাি যথনক সারা শতাদেীনত একজি 
যথাথ্ব তবজ্াশ্িকও জ্াি, তাহনে তার তুেিায় এই সমস্ত 
বযেয় সামািযেই। আমানদর মনধযে এমি কথা বেবার মনতা 
যক আনেি ?

ভারত ! যহ ভারত ! তুশ্ম শ্ক যতামার সব্বনশ্রঠি একশ্ট 
সন্তািনক যনথষ্ট স্াধীিতা শ্দনত পানরা িা, যা তানক শ্বশ্রাম 
যদনব িা, যঠনে যদনব যুদ্নষিনত্র যতামারই জিযে সংগ্াম 
করনত— যযখানি আগুি জ্বেনে যেশ্েহাি, পাগে হনয়নে 
সংঘাত, এবং ঘনম্ব ও শ্বানস চনেনে দারুে প্রয়াস। যহ 
ভারত, যশ্দ তুশ্ম তা করনত িা পানরা—যশ্দ তুশ্ম শ্িজ 
সন্তািনক পয্বন্ত আশীব্বাদ কনর সশ্জ্ত আকানর রেনষিনত্র 
পাঠানত অসমথ্ব হও—তাহনে এই বড অসুখী অথচ 
বড ভােবাসার যদশশ্টর আসন্ন সব্বিাশ শ্বেশ্ম্বত যহাক, 
স্তধি যহাক শ্িয়শ্তর সমুদযেত বজ্র—তা বেবার শ্ক যকানিা 
অশ্ধকার আমানদর থাকনব ? *

শ্প্রয় শ্মঃ যটনগার খুবই অসমূ্পে্ব এই কথাগুশ্ে। শ্কন্তু 
ইশ্তমনধযেই যিাট বইনয়র অনিকগুশ্ে পৃঠিা বযেবহার কনরশ্ে, 
সুতরাং এখানি শ্চশ্ঠ যশষ করনতই হনচ্ছ।

আপিার শ্চর শ্বশ্বস্ত—
রামকৃষ্ণ-শ্বনবকািনন্র শ্িনবশ্দতা
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বসু শ্বজ্াি মশ্ন্র
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মারা্রেট থেরে শ্িরবশ্িতা

মার্ারেরটে বয়স তখি ১৩-ও হয়শ্ি। ভাই শ্েচমন্ড ৩ ছাশ্িরয়রছ। স্ামীহীি 
মারয়ে পরষে সম্ভব শ্ছল িা থছরলশ্টে থিখভারলে িাশ্য়ত্ব থিওয়া। আশ্ে্ে সংেট 
এতটাই থবশ্ি শ্ছল, শ্িে হয় আয়ােল্ারন্ড িািামিারয়ে োরছ শ্েচমন্ডরে 
পাশ্িরয় থিওয়া হরব। স্কু রলে ছাত্ী শ্িশ্ি মারা্রেটই তারে ওখারি থপঁরছ থিয়। 
অস্পষ্ট স্মৃশ্তে আরবরঘি মকুহুত্শ্ট েখরিা থভারলিশ্ি শ্েচমন্ড। এই হৃিয় থছাঁয়া 
বর্িাশ্ট পেবত্ী োরলে শ্িরবশ্িতারে থবাঝাে জি্ খকুবই মূল্বাি। শ্েচমন্ড 
শ্লখরছি—খকুব অস্পষ্টভারব এেশ্ট জাহারজে েো মরি পরি, আে জাহাজী 
িীল েরেে থপাষাে পো এেশ্ট বাশ্লোরে, থে আমারে থভালাশ্ছিল। এই 
ঘটিাশ্টে আেষ্র এইখারি—এে মর্্-আমাে থবারিে সাহস  আত্মশ্িভ্েতাে 
ইশ্ঙ্গত আরছ, থে িকু শ্ট গুর পেবত্ীোরল তােঁ চশ্েরত্ে উরলেখরোর্ ববশ্িষ্ট্ 
হরয় িাঁিারব। সহলপর্ এবং সমকুদ্রপরে এেশ্ট অবকুঝ শ্িশুরে শ্িরয় োওয়া 
প্াপ্তবয়স্রিে পরষেও সহজ োজ িয়—থস থতা শ্িতান্ত বাশ্লো।

২০১৭ সারলে ১২ িরভম্বে, উইম্বলডরি ভশ্রিী শ্িরবশ্িতাে পাশ্েবাশ্েে আবাসরমৃরহ ‘থহশ্েরটজ ফলে’ উর্াচি 
অিকুষ্ারিে পে মাট্ি আট্স থস্পস এবং লাইররেশ্েরত এে সাংস্মৃ শ্তে অিকুষ্ারি শ্িরবশ্িতা সংক্ান্ত  

পকুশ্তিোে উদ্রবা্ি েেরছি পশ্চিমবরঙ্গে মকুখ্মন্তী মমতা বর্দ্াপা্্ায়
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মার্ারেরটে মা থমেী ইসারবল হ্াশ্মল্টি। জ্ ১৮৪৫-
এ। মাত্ চাে বছে বয়রস মাতমৃ হাো  হি। আয়ােল্ারন্ডে 
বহু বছরেে বাস এরঁিে পশ্েবারেে। এই ্িী পশ্েবােশ্টে 
মূল মন্ত শ্ছল— ‘ফকু ঁরি এশ্ররয় োও।’ মার্ারেরটে 
িািামিায় শ্ছরলি োজিীশ্তরত উৎসাহী। ছয় ভাইরবারিে 
মর্্ সবরেরে বরিা মার্ারেট। সবরচরয় থছারটা শ্েচমন্ড। 
শ্তি মাস বয়রস শ্েচমরন্ডে শ্পতমৃ শ্বরয়ার ঘটল। জীশ্বত 
এখি িকুই শ্িশ্ি। অে্াৎ ছরয়ে মর্্ বাশ্ে শ্তিজি থিই।

১৮৪৩ এ মারা্রেরটে বাবা স্ামকুরয়ল শ্েচমন্ড থিাবল-
এে জ্। িািকু জি থিাবল। িােকু েমা এশ্লজারবে িীলাস, 
এরয়ািি িতাব্ী থেরে আয়ােল্ারন্ড এঁরিে বসবাস। ৪০ 
এে জি আে ১৮-এে িীলাস থপ্রম পিরলি। আত্মহাো 
থপ্ম পশ্েরশ্ত থপল শ্বরয়রত। শ্েন্তু শ্িঃসম্বল অবস্ায় 
পশ্েবাে থেরে শ্বতাশ্িত। প্ায় সরতরো বছরেে শ্ববাশ্হত 
জীবি। জি শ্িরলি পািেী-ে থপিা। উত্তে আয়াল্ারন্ডে 
এে প্াশ্েি থেরে আরেে প্াশ্েরি বিল হরত লাররলি 
ওরয়সশ্লয়াি চারচ্ে এই পািেী। এরারোশ্ট সন্তারিে মর্্ 
ছ’শ্ট সন্তাি থেরখ মাো থররলি শ্তশ্ি। এশ্লজারবে তখি 
পয়শ্ত্রিে থপ্রৌঢ়া। ্ীরে ্ীরে হরয় উিরলি েষেরিীল 
িরলে প্খ্াত োজিীশ্তে। এ থহি িােকু মাে োরছই 
মার্ারেট বরিা হরয়রছি চাে বছে বয়স পে্ন্ত। 

এ থহি মারয়েই থছরল মার্ারেরটে বাবা। আেষ্ে 
ব্শ্তিরত্বে অশ্্োেী। েশ্ব, সকুবতিা। স্তী ইসারবলাে সাহচরে্ 
োপরিে ব্বসা থছরি থবরছ শ্িরলি বাবাে মরতাই পািেীে 
জীবি। তরব ওরয়সশ্লয়াি চারচ্ িয়। পো্ীি আয়ােল্ান্ড 
হরয় উরিশ্ছল অসহিীয়। চরল থররলি ম্ারচেষ্টারে। 
শুরু েেরলি থলখাপিা। শুরু হল েরষ্টে ও েমৃ ছিতাে 
জীবি। বাগ্ীতাে খ্াশ্ত ছশ্িরয় পিল। ম্ারচেস্ারে 
েন্ শ্রিররিিাশ্লরস্ থোরিারিে শ্সদ্ান্ত শ্িরলি। অশ্তশ্েতি 
অে্ উপাজ্রিে মাত্া বাশ্িরয় শ্িরলি। আক্ান্ত হরলি 
েক্ষায়। োজিীশ্তরত অশ্ত উৎসাহী। ‘শ্ভোে’ হরয় চলরলি 
ওন্ডহ্ারম। রেীব শ্রশ্মেরিে িহে। সোল ৬টা বাজরলই 
োরিে জকুরতা পারয় শ্রশ্মেো চলত োেখািাে পরে। থসই 
শ্াসরো্ী আবহওয়ায়, অশ্তশ্েতি পাশ্েশ্ররম স্ামকুরয়ল 
‘েক্ষায় আক্ান্ত হরলি। 

ওল্ডহ্াম থেরে অসকুস্ মািকুষশ্টরে সপশ্েবারে পািারিা 
হল থরিট টশ্েংটি-এ। রারছ থঘো থডভিিায়ারেে মরিােম  
এেশ্ট রিাম। পকুরোরিা িকুর্ প্াসারিে রারয় চরি থবিাত 
বিময়ূেীে িল। সেরলই খকুিী হল এখারি আসরত 
থপরে। মারা্রেরটে থবাি শ্মরসস উইলসি এে থলখায় 
পাই থসই সমরয়ে মি থছাঁয়া এে বর্িা—পশ্েবারেে 
আশ্ে্ে েষ্ট অত্শ্্ে। শ্পতাে জীবরিে জি্ প্রয়াজি 
শ্ছল মরিারোররে, ভাল খাওয়া-িাওয়াে— োে িাম 
অরিে। শ্তশ্ি থচরয় থিখরতি— শ্তশ্িি চরল োরছিি— 

শ্িশু সন্তািরিে শ্িরয় ব্শ্তব্তি তােঁ পত্ী। মার্ট থচঁশ্চরয় 
বাইরবল  পিত—বাবাে বইগুশ্ল থখাঁজ েরে শ্িেিাে 
োখত। বাবাে সরঙ্গ তাঁে বিেট্ শ্ছল খকুবই। িীঘ্ েোবাত্া 
হত। ভােতবরষ্ে েো হত। বাশ্লো বয়রস শ্িরবশ্িতা 
ভাবত, বি  হরল থস ভােতবরষ্ োরব। থসবারে শ্বোট 
আিি্রূরপ শ্িরয়শ্ছল, উিােনিশ্তে োজিীশ্তে বি মাো 
শ্ছরলি স্ামকুরয়ল থিাবল। েরলরজে ছাত্ো এরস জকুটরতি 
তােঁ োরছ। ঘে বন্ধ েরে চলত আরলাচিা। আরলাচিা 
থভরস আসত শ্িশু মার্ারেরটে োরি। 

চারচ্ে মর্্ই থখলা্ূলা েেরতা শ্তি থবাি—মার্ারেট, 
থমেী (  থম  ) ও অ্াি। ‘প্াস্ে’ সাজত মার্ারেট। থবিী 
থেরে বতিমৃ তা শ্িত। িি্ে ও থশ্রাতা বাশ্ে িকুই থবাি। চলত 
রাি, প্াে্িা, অশ্ভিয়।

প্শ্ত েশ্ববাে চারচ্ োওয়াে অভ্াস আে রল্প  থিািাে। 
মারয়ে োরছ শ্বরেরলে পে বাইরবল শুিরতা, মা অশ্ভিয় 
েরেও থিখারতি। োজিীশ্ত ও ্ম্রে শ্মশ্িরয় শ্িরতি, 
তারত প্চকু ে েল্পিা থোর েেরতি। ইশ্জরটেে জ্ালা েন্তরা 
বা আয়ােল্ারন্ডে িবজারের প্ভমৃ শ্তে েো শুরি শ্িশুরিে 
চকু ল খািা হরয় উিরতা। এে শ্বষয় থেরে অি্ শ্বষরয় 
লাশ্ফরয় থেরতি, ইছিামত ফকু শ্লরয় ফাঁশ্পরয় চলরতি—োরত 
সন্তারিে মরি েে ্রে থেত।

থম-ে এই স্মৃশ্তচাের থেরে আমো খকু ঁরজ শ্িরত পাশ্ে 
মারা্রেরটে পাপশ্ি থমলাে থপ্ষোপটশ্টরে।

জর্ে শ্েছকুশ্িি পরেই বাশ্িে আইশ্েি োরজে থমরয় 
ম্াশ্র তারে লকুশ্েরয় শ্িরয় শ্ররয় ‘ব্াপটাইজ’ েরে শ্িরয় 
আরস। 

এই ঘটিা তাঁে পেবত্ী  জীবরিে সরঙ্গ এেটা থোরসূত্ 
বতশ্ে েরে োরখ। 

থম শ্লরখরছি—হ্াশ্লফ্ারসে আমারিে স্কু রল পিাে 
সমরয় বকু্বাে শ্বরেরল প্ান্তে ভ্রমর: থঝাপঝাি, লতাগুছি, 
েন্টেগুল্ম, োরলাজারমে রাছ, বি্ থরালাপ, ব্কু-থবল প্ভমৃ শ্ত।

অে্াৎ প্েমৃ শ্তমগ্নতা এইভারবই তাঁে স্ভাবজ হরয় 
পরি। থম বলরছি—শ্িরবশ্িতা মারঝ মারঝ বতিমৃ তা শ্িরয়রছ 
প্্ািত বরিে ফকু রলে উপে। স্কু রল োোোরল শ্িরবশ্িতাে 
উপে ‘শ্রেিরেি অব শ্লিমাউরে’ে প্ভাব পরি। এরারো 
বছে বয়রস প্শ্তশ্ক্য়া ঘরট। ১২ থেরে ১৩-ে মর্্ 
ে্ােশ্লে ভাবরে আশ্বষ্াে েেল বইপত্ থিরখ।

হৃিয়বত্তায় সন্ধািী ‘বর্োররে’ তাই ে্ােশ্লে ভারব 
আেমৃ ষ্ট। স্কু ল, এইভারবে শ্বরো্ী সকুতোং এরে থস লকুশ্েরয় 
োখত। মা পরে তারে তাে ে্ােশ্লে ব্াপশ্টজরমে েো 
বরলশ্ছরলি। থসজি্ থস ঐ মরত আেও উৎসাহী হয়। এে 
শ্িল্প থসরৌ্দরে্ থস শ্বরিষ আসতি।

থম-ে থলখা থেরে আেও জািা োরছি থে শ্তশ্ি সঙ্গীত 
প্ভমৃ শ্ত ভালবাসরতি। উশ্ভিিশ্বি্ায় শ্বরিষ আরিহী। 
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বতিমৃ তা েো, ইশ্তহাসরে জীবন্ত েরে থতালায় শ্বরিষভারব 
পােিি্ী। বই পিরত ভালবাসরতি। আে থেি ‘সব 
সমরয়ই শ্িষোশ্বৎ’।

১৮৮৪ থেরে ১৮৯৭—স্কু ল ছািাে পে থেরেই এই 
বছেগুশ্লরত শ্তশ্ি শ্বশ্ভন্ন োরজ েকুতি শ্ছরলি।

১৮৮৪ থেরে ১৮৮৬ থেসউহরে এেশ্ট থবসেোশ্ে 
শ্বি্ালরয় রভরি্স োোোলীি ওখািোে প্্াি শ্িশ্ষেো 
শ্মস শ্চভশ্লে দ্াো ‘হাই চাচ্’-এে প্ভারব পিাে ফরল 
শ্তশ্ি থোমাি ে্ােশ্লে প্ভাব থেরে মকুতি হি। চাচ্ অব 
ইংল্ারন্ডে অন্তভকু ্তি থমরয়রিে থে শ্বরয় েো উশ্চত িয় 
এেো শ্মস চ্াভলই তাঁরে থবাঝাি।

১৮৮৬-থত ে্োরশ্বরত েকু শ্িশ্ট শ্িশুে অিাে আশ্ররমে 
এেশ্ট থছাট িাতব্ শ্বি্ালরয় পিারত োি।

১৮৮৭-৮৯ িে্ ওরয়লরসে থেসেহ্াম েয়লাখশ্ি 
অচেরল এেশ্ট থবসেোশ্ে স্কু রলে সরঙ্গ েকুতি শ্ছরলি।

তােপে িকু বছে থচস্ারেে এেশ্ট স্কু রলে সরঙ্গ েকুতি হি।
১৮৯১ থেরে ১৮৯৪ উইম্বলডরি শ্বখ্াত শ্িষোরেতী 

মািাম শ্ড শ্লরটে সরঙ্গ শ্িরজে স্কু ল বতশ্েে সংরিাম চালাি। 
মািাম আরমশ্েোয় চরল োি বরিা চােশ্ে থপরয়।

মার্ারেট এবাে এরেবারে শ্িরজে এেশ্ট স্কু ল শুরু 
েরেি, উইম্বলডরিই। িকু শ্টই শ্ছল শ্েন্ডােরারট্ি স্কু ল। 
পরেে স্কু লটায় ৪০শ্ট শ্িশু শ্ছল বরল জািা োরছি। ১৮৯৭ 
সারলে থসরটেম্বে মারসই শ্িে হরয় োয় তাঁে ভােরত 
আসাে পশ্েেল্পিা। এই স্কু লশ্টে ভাে শ্িরয় আরসি থবাি 
থম-থে।

থম-ে েো থেরে তােঁ অসা্াের শ্িষোিি্ি-এে 
বীজ ্ো পরি। মারা্রেট বলরতি—শ্িশুরে শ্িষো থিওয়া 
উশ্চত িয়, থস োরত শ্িষো খকু ঁরজ শ্িরত পারে তাে ব্বস্া 
েো উশ্চত।

শ্িরবশ্িতা স্কু রল ‘বীেপূজা’ থিখাত বরল জািা োরছি। 
ভাই শ্েচমন্ড থিাবল জামাইোয় োজে শ্হরসরব োজ 

েেরতি। শ্িশ্ি-অন্ত প্ার এই ভাইশ্টে সরঙ্গ তাঁে সম্পে্ 
থবাঝারত শ্ররয় শ্লরখরছি—মার্ারেরটে সরঙ্গই আমাে 
আশ্িতম স্মৃশ্ত জশ্িত।

শ্েচমন্ড তাঁে জীবরি, শ্বরিষ েরে মরিাশ্বোরিে থষেরত্ 
মার্ারেরটে প্বল প্ভারবে েো বরলরছি। মার্ারেরটে 
থিসেপীয়রেে িাটেীয় বতিমৃ তাে ‘হৃিয়রিাহী’ আবমৃশ্ত্তে েো 
শ্তশ্ি স্পষ্ট  মরি েেরত পােরতি।

শ্তশ্ি শ্লরখরছি—তাে ধ্বশ্িময় েরঠেে, “for Brutus 
is an honorable man’’ এখরিা আমাে োরি , সকুস্পষ্ট 
বাজরছ। থেি আজ সোরলই তা শুরিশ্ছ। আশ্ম শ্বস্রয় 
হাঁ হরয় োেতকু ম।

থবাি থম–ে স্মৃশ্তচাের থেরে জািা োয় ১৮৯১থত 
ছকুশ্টে সময় শ্িশ্ি মার্ারেরটে সরঙ্গ শ্লভােপকুরল োেরতি, 

থোটারন্ডায় োওয়াে থরেরিে ভািাে পয়সা িা োোয় 
িকু ’জরিই হঁাটরতি, মারা্রেট সাোটা পে আবমৃশ্ত্ত েেরতি।

শ্িশ্ি মারা্রেট ভাইরে উৎসাহ শ্িরতি থিসেশ্পয়রেে 
িাটে পিরত, শ্িশ্িই তাঁরে পয়সা শ্িরয়শ্ছরলি 
থিসেপীয়রেে িাটে থিখরত। শ্তশ্ি ‘শ্েং থহিশ্ে শ্ি 
এইটথ্ ’ এবং ‘টকু রয়লে িাইট’ থিরখশ্ছরলি। আশ্ভ্ং বা 
এডা থেহারিে অশ্ভিয় থিরখও তাঁে মরি হরয়শ্ছল—‘শ্েন্তু 
অশ্ভরিতা-অশ্ভরিত্ীরিে থেউই মার্ারেরটে তকু ল্ তীরে 
িশ্তিরত থিসেপীয়ারেে লাইিগুশ্ল বলরত পারেিশ্ি।’

শ্েচমরন্ডে স্মৃশ্তচােরা থেরে মারা্রেট সম্পরে্ অরিে 
গুরুত্বপূর্ তে্ উরি এরসরছ। োের এই ভাইশ্ট রভীেভারব 
শ্িশ্িরে থবাঝাে থচষ্টা েেরতি।

শ্িজ ঐশ্তরহ্ে শ্ভশ্ত্তরত আত্মশ্বোরি মািকুরষে 
শ্িঃসংিয় অশ্্োে থঘাষরাে  উরদেরি্ মার্ারেট সব্িাই 
শ্ছরলি উজ্ীশ্বত আে এই উরদেরি্ে অশ্ভমকুরখ তাঁে 
জীবরিে িকু শ্ট প্বরতা ঘশ্িষ্ভারব েকুতি হরয় পরিশ্ছল—
শ্বপকুল ্ম্ািকুভূশ্ত এবং প্বল প্রাঢ় জাতীয়তা। শ্িশ্িরে 
খকুব রভীেভারব জািারতি বরলই ভাইরয়ে এই পে্রবষের।

পাশ্েবাশ্েে শ্িরবশ্িতা শ্চেোলই আন্তশ্েে এবং 
িাশ্য়ত্বপোয়র। অল্প বয়রস স্ামীহাো মা েত েষ্ট েরেই 
িা বরিা েরেরছি মার্ারেটরিে। িকু শ্চিন্তা আে পশ্েশ্রম 
তােঁ সঙ্গী শ্ছল।

শ্িরবশ্িতা বরিা হরতই িাশ্য়ত্ব শ্িরলি পশ্েবারেে। 
শ্েন্তু থবশ্িশ্িি িয়। পাশ্ি জমারলি অি্ জীবরি।
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থেি অি্ জ্ তােঁ।
শ্েন্তু বা্া থিিশ্ি থমেী। শ্িরবশ্িতাে মা
শ্মস ম্ােলাউডরে শ্তশ্ি বরলরছি এে আসল োের। 

প্েম সন্তারিে জর্ে সময় এতটাই িশ্কিত শ্ছরলি থে 
মরি মরি বরলশ্ছরলি সকুস্ শ্িশু জ্ারল থিবতাে উরদেরি্ই 
তাঁরে শ্তশ্ি ‘উৎসর্’ বা (  শ্িরবিি  ) েেরবি। এমিশ্ে 
মার্ারেরটে বাবাও মমৃতকু ্ে সময় স্তীরে বরল োি েি্া েশ্ি 
্রম্ে জি্ আত্মিাি েেরত চায়, তারে থেি বা্া  থিওয়া 
িা হয়। থবাি থম শ্লখরছি— মার্ট সব সবসময়ই এমি 
এেজরিে সন্ধাি েেত, শ্েশ্ি তাে থচরয় বি চশ্েরত্ে 
হরবি। শ্বরবোির্দে মর্্ থসই চশ্েত্ থপরয়শ্ছল। 
স্ামীশ্জে োরছ তাে থোরিারিে উশ্চরত্ে শ্বষরয় আমো 
েখরিা প্শ্ন তকু শ্লশ্ি। শ্িরবশ্িতা তাে আহ্াি থপরয়শ্ছল। 
উপলশ্ধিে পরে অরিসে তাে জীবি। ...শ্িরবশ্িতা 
শ্বরবোির্দে ব্শ্তিরত্বে সরঙ্গ সংঘারত অবতীর্ হয়শ্ি। থস 
সরত্ে সন্ধািী। শ্বরবোি্দ শ্ছরলি সত্— োে সাষোৎ 
আমো থপরয়শ্ছলাম।

শ্িরবশ্িতা েখি শ্বরবোি্দে সাষোৎ থপল, তােপে 
থেরে তাে পরষে থোমাি ে্ােশ্লে বা অি্ থোরিা 
অিকুসন্ধারি আস্া োখা সম্ভব হয়শ্ি।

থবাি থম শ্িশ্ি মার্ারেট (  শ্িরবশ্িতা  ) সম্বরন্ধ স্মৃশ্তচাের 
েরে মা শ্লরখরছি, ো বরলরছি তা আমারিে শ্িরবশ্িতাে 
প্শ্ত সশ্রদ্ আরিহ বাশ্িরয় থিয়।

শ্তশ্ি শ্লখরছি— থস েখি স্ামী শ্বরবোির্দে সাষোৎ 
থপল, ি্াে্ প্শ্তরোর্ে পরে েখি স্ামীশ্জে মূল্ ও 
আন্তশ্েেতাে সম্বরন্ধ শ্স্ে প্ত্য় হরলা, তখি চমৎেমৃ ত 
হরয় থিখল, ইশ্তমর্্ই ভােরতে িােীরিে জি্ োরজে 
প্বল আরিরহ হৃিয় উদেীশ্পত হরয় উরিরছ। থস অিকুভব 
েেল থে তাে জীবরিে প্শ্তশ্ট পিরষেপ এই উরদেরি্ে 
পরেই তারে চাশ্লত েরেরছ। থস ঝঁাশ্পরয় পিল সব্িশ্তি 
শ্িরয়। েত প্োরে সম্ভব, ভােতীয় িােীরিে োরছ এই 
সত্শ্ট প্শ্তভাত েেরত থস িমৃঢ় প্শ্তজ্ঞ হল, তারিে 
ভশ্বষ্ৎ তারিে হারত এবং তাো োরত শ্িরজরিে সাহাে্ 
শ্িরজোই েেরত পারে, থসজি্ উপেকুতি উপািাি তারিে 
োরছ থপঁরছ থিওয়াও তাে রেত হরয় িঁািাল।

‘মারা্রেট’ ভােরত এরস ‘শ্িরবশ্িতা’  হরলি। 
শ্বরবোি্দ তারঁে রেহ্মচে্-এ িীশ্ষেত েেরলি। 
পেবত্ীোরল শ্িরবশ্িতা শ্বশ্ভন্ন ঘটিায় বােবাে এে রূঢ় 
োের উপলশ্ধি েরেরছি। িূেিমৃশ্ষ্টসম্পন্ন গুরু-ে েো 
স্ের েরেরছি।

১৮৯৯-ে ৯ই মাচ্ তাশ্েরখ থিল হ্ামন্ডরে থলখা এেশ্ট 
শ্চশ্িরত শ্িরবশ্িতা বলরছি— থিল, তকু শ্ম জারিা থে, শ্িরজে 
পশ্েবাে সম্বরন্ধ আমাে হৃিয়হীিতাে ভাবশ্ট আশ্ম েত 
অিকুভব েশ্ে। শ্েন্তু আমো এত পমৃেে হরয় পরিশ্ছ থে 

এইসব েো (  শ্রীমা সােিারিবীে প্শ্ত ভশ্তিে েো  ) েী 
েরে তারিে বলব? আমাে সমতি হৃিয় এই িূতি ্ম্ীয় 
আেষ্রর থেভারব রিশ্েত হরয়রছ থস শ্বষরয় তারিে শ্েছকু 
বলরত সাহস েশ্ে িা।

তাে শ্তিশ্িি পে শ্মস ম্ােলউডরে শ্লরখরছি—
“তকু শ্মই এঁরে (  সােিারিবীরে  ) মা বরল ডােরত 
শ্িশ্খরয়ছ—আমাে থছরি আসা থছাট্ট মারয়ে িাশ্বে সরঙ্গ 
এই িতকু ি সম্পরে্ে এেটা টািাটাশ্ি শ্ছলই।”

এে মািকুষ শ্েন্তু িকু শ্ট সত্তা—মার্ারেট ও শ্িরবশ্িতা। 
িীঘ্ টািারপারিরি মার্ারেট ‘শ্িরবশ্িতা’ হরয় উরিরছ। িািা 
শ্চশ্িপরত্ ছিারিা েরয়রছ এই টািারপারিরিে অসা্াের 
বকুিি।

োলীতর্বে শ্বশ্াসী হরয় েখি শ্িরবশ্িতা এে মকুখ্ 
প্চােে তখিও শ্চত্ত িািা আিকিায় িকুলরছ। সকুিূে 
ইংলরন্ড-এ খবে থপঁছরল মারয়ে মরি আঘাত েতটা 
লাররব, শ্প্য় থবারিে শ্বরয় থভরে োরব িা থতা— েত 
িা িকিা!

শ্েন্তু সব আিকিা িূে হরয় থরল স্ামীশ্জে উপশ্স্শ্তরত। 
১৮৯৯-এ স্ামীশ্জ আবাে থররলি পাচিারত্। শ্িরবশ্িতাে 
পশ্েবারে োটারলি েরয়েটা শ্িি।

 আশ্তি শ্িরবশ্িতা ১২ আরস্ শ্লখরছি—‘শ্িম-এে 
(  থবারিে  ) প্রয়ী আচাে্রিরবে চেরর িতজািকু হরয়শ্ছল, 
থেমি হরয়শ্ছল মা, শ্িম ও শ্েচ। অপরূপ।

পেবত্ীোরল ২২ মাচ্,১৯০১ শ্রিস্ারব্ শ্িরবশ্িতা 
শ্লখরছি—

আমারিে বাশ্িে সবশ্েছকু থেি ভােরতে জি্ই 
উৎসর্ীেমৃ ত।……শ্বশ্াস েশ্ে, আমাে ভাইও এেশ্িি 
স্ামীশ্জে সন্তাি হরয় িাঁিারব, তরব মা থবঁরচ োেরত তা 
হরব িা বরলই মরি হয়।

শ্লখরছি— “তকু শ্ম জারিা, স্ামীশ্জ তারে ডাে থিরবি 
বরলশ্ছরলি, থেবল থভরবশ্ছরলি, মারে িকু শ্ট সন্তাি থেরে 
বশ্চেত েো অপো্; অেচ আমাে শ্প্য় থছাট্ট মা-শ্ট 
েখিই অশ্ভরোর েেরতি িা আশ্ম জাশ্ি।”

১৮৯১-এ স্ামীশ্জে সরঙ্গ থিখা হওয়াে পে শ্িরবশ্িতাে 
মারয়ে মর্্ও পশ্েবত্ি আরস। ্ম ্ ত্ার িা েরেও 
স্ামীশ্জে উিাে আ্্াশ্ত্মেতা তারে িতকু ি েরে জারায়।

শ্িরবশ্িতাে বাবাে বোবেই ভােত সম্পরে ্ আরিহ 
শ্ছল ো থছারটা থেরেই চাশ্েরয় য়ায় শ্িরবশ্িতাে মর্্। 
শ্িরবশ্িতাে মারয়েও ব্াপােটা অজািা শ্ছল িা। শ্েন্তু 
স্ামীশ্জে সরঙ্গ তােঁ সাষোরতে পে ‘ভােতবাসীে জি্ তােঁ 
দ্াে খকুরল শ্ররয়শ্ছল।’ শ্বজ্ঞািী জরিীিচন্দ্র বসকুরে সস্তীে 
তারঁিে বাশ্িরত োেবাে জি্ বরলি।

১৯০০ শ্রিস্ারব্ে থসরটেম্বরে শ্মরসস ওশ্লবকুলরে থলখা 
শ্চশ্িরত মারয়ে সম্পরে ্ো বরলরছি থসখারিও থিখা োরছি 
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মারয়ে জি্ শ্তশ্ি ো ভাবরছি ও থেভারব ভাবরছি তাে 
মূল েত রভীরে থপ্াশ্েত। তাঁে মারে সেরল ভালবারসি 
এবং স্াছি্দ্ প্ত্ািা েরেি। মাও ব্তি হরয় পরিি থসই 
প্ত্ািা পূেরর। ফল হয় অত্ন্ত পশ্েশ্ররম ক্ান্ত হরয় পিা। 
তাঁরে থবাঝারিা োয় িা োরজে োল তাঁে থিষ হরয়রছ 
এবং তাঁে সাহারে্ে িেোে থিই োরোে।  বেং শ্তশ্ি 
উরল্টা বকুরঝ েষ্ট পাি। শ্িরজরে মরি েরেি থবাঝা এবং 
ভারবি থেরত পােরলই মঙ্গল।

শ্িরবশ্িতা এই প্সরঙ্গ শ্লখরছি—এখিই প্েম আশ্ম 
শ্হ্দকু ভাব ও েীশ্তে থসরৌ্দে্ ও মে্ািাে রূপ বকুঝরত পােশ্ছ; 
মািকুরষে সত্োে বাঁচাে জীবি থতা  এই সময় থেরেই 
আেম্ভ হয়। মািকুরষে শ্বষরয় মাে ো ্ােরা, ঈশ্রেে 
শ্বষরয়ও তাই—ঈশ্ে তাঁে োছ থেরে থসবা ও ব্দিা 
চাি……মা তাই অিকুভব েেরত পারেি িা—ঈশ্েরে শু ক্ু 
ভালরবরস োওয়াই এেমাত্ োজ হরত পারে। এই অপে 
শ্িেশ্ট শু ক্ু থবাঝারিা োয় িা; তবকু শ্বশ্াস েশ্ে, থেভারবই 
থহাে, তা মারয়ে মর্্ সচোশ্েত হরব।……

শ্তশ্ি শ্লরখরছি—স্ামীশ্জরে থোরিা খবোখবে শ্িই 
শ্ি, এই ব্াপােশ্টরে তকু শ্ম েশ্ি অভিকুত মরি েরো, তাে 
উত্তে—আশ্ম স্ামীশ্জরে জািারত চাই—‘আশ্ম মা এে সরঙ্গ 
বাস েেরত শ্ররয়শ্ছ এবং শ্েছকু সমরয়ে জি্ এমি শ্ে তােঁ 
(  স্ামীশ্জে  ) শ্বষরয়ও ভাবরত চাই িা।’ তােঁ পাশ্েবাশ্েে 
স্াছির্দ্ে জি্ শ্মস ম্ােলাউড ও শ্মরসস ওশ্ল বকুলসহ 
অরিরেই সব্িা প্স্তুত োেরতি। শ্িরবশ্িতাও োেরতি 
শ্চেেমৃ তজ্ঞ। তােঁ বমৃদ্ মারয়ে শ্িঃসঙ্গতা িূে েরে তাঁরে 
প্ারময়তায় ভশ্েরয় োখরতি।

১৯০৭ সারলে থসরটেম্বরেে প্েম সপ্তাহ। মা ও 
ভাইরবািরিে সরঙ্গ শ্িরবশ্িতাে থিখা হরছি পাঁচ বছে পে। 
আত্মীয় ও  বন্ধকু রিে জি্ শ্িরয় শ্ররয়শ্ছরলি—মাশ্টে প্িীপ, 
্ূপ, ্ূপিািী, িািা েেরমে েবচ, পােরেে িকুশ্ি, থছাট 
থছাট থবরতে বাসে, েমৃ ষ্ণ, থরাপাল প্ভমৃ শ্ত থিবতাে ষেকু দ্র 
পট, থবাতরল রঙ্গাজল।

িরভম্বরেে িি তাশ্েরখ শ্মস ম্ােলাউডরে শ্লখরছি—
বাশ্ি শ্ফেরত েী সকুখ। েী আি্দ! থেখারি শ্নিগ্ধতম 
আত্মাশ্ট শ্বোজ েেরছ। মা তাে শ্িরজে োরজ্ মা ক্ুরে্, 
সাহারে্, থসবাে পূর্ ‘প্শ্তশ্ট শ্জশ্িস এখারি অপরূপ 
সকু্দে।’ ইংল্ান্ড থেরে আরমশ্েোয় থররলি শ্িরবশ্িতা 
১৯০৯-এে জািকুয়াশ্ে। খবে থরল—মা থিষ িে্ায়।

োজ থফরল ছকুরট এরলি শ্িরবশ্িতা।
৩০ জািকুয়াশ্ে শ্মস ম্ােলাউডরে শ্লখরছি—

“রত মঙ্গলবাে সোরল মা মাো থররছি—তখি 
শ্িম আে আশ্ম শু ক্ু শ্ছলাম তাঁে োরছ। আশ্ম 
চাপাস্রে বললাম, ‘হশ্ে ওঁ!’—োরত তােঁ োরি 
থসই হয় থিষ িব্! ঈশ্রেে েরুরাে থিষ থিই—
শ্িে সমরয় থপঁছরত থপরেশ্ছলাম। বমৃহস্পশ্তবাে 
বরলশ্ছরলি, এখি শ্তশ্ি োরছিি ‘পূর্ তমৃ শ্প্ত’ শ্িরয়। 
২৪ ঘণ্া এেত্ শ্ছলাম আমো, আশ্ম থিখলাম—
তাঁে সমতি আত্মা শ্ফেল পেজীবরিে শ্িরে। 
শুক্বাে সোল থেরে থমাটামকুশ্ট সাোষের ওষকুর্ 
শ্িঃঝকু ম শ্ছরলি।

থিষ থে সামঞ্জস্পূর্ েো শ্তশ্ি বরলশ্ছরলি, তা 
হল ‘ভােতীয় মমৃতকু ্’ হরছি আমাে। আমো ভাবলাম, 
শ্তশ্ি অশ্গ্নসৎোে চাইরছি ো পূরব্ও থচরয়রছি। 
বমৃহস্পশ্তবাে অপোরনে তােঁ থস ইছিা পাশ্লত 
হল। আমারিে পশ্েবােরে োজে সৎোেমন্ত 
পিরলি—আহা, েী সকু্দে ভারব। এেমাত্ এই 
পশ্েবত্ি েরেশ্ছরলি—

‘Commit her body to the fire, in 
the sure and certain hope of the 
resurrection of the body.’

এে িেীে অশ্প্ত থহাে অশ্গ্নরত, এই শ্স্ে-
শ্িশ্চিত প্ত্ািায়—পকুিরুশ্থিত হরব থিহখাশ্ি।

েী আি্দ হল শুরি, োের ঐ অরে্ শ্তশ্ি 
ইশ্তমর্্ই পকুিরুশ্থিত হরয়রছি; থে-‘থিহবস্তখাশ্ি’ 
আমো সশ্েরয় শ্িলাম, তাে সরঙ্গ (  পকুিরুথিারিে  ) 
ওই থিরহে থোরিাই সম্পে্ থিই।

তারঁে হাশ্েরয় েত িা হাশ্েরয়শ্ছ। থতামারে বরল 
থবাঝারত পােব িা। আে শ্েছকু চাইবাে থহতকু  থিই। 
এখি এেমাত্ োজ, েত দ্রুত ও িীেরব সম্ভব 
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ভােরত শ্ফরে োওয়া। বকুঝরতও পাশ্েশ্ি েতখাশ্ি 
গুরুত্ব শ্িরয় শ্তশ্ি জীবরিে থষেরত্ বত্মাি শ্ছরলি! 
এখি থিখশ্ছ, তাঁে উপশ্স্শ্ত েত শ্জশ্িরসে মূরল। 
শ্েন্তু শ্তশ্ি শ্প্য় থছাট্ট মা-শ্ট আমাে, তাঁে শ্দ্তীয় 
শ্ববাহশ্িি থপরয়শ্ছরলি। েী সকুখী, এরেবারে 
শ্িশুে মরতা—শ্িচিয় এখি তাই হরয় উরিরছি! 
েত উিাে শ্ছরলি, থপ্রম পূর্ শ্িঃস্াে্পে। এখি 
শ্তশ্ি এমি সত্তারলারে থপঁরছরছি, থেখারি শ্বোট 
থপ্রমে তেঙ্গ তােঁ উপে থভরে পিরব, উন্নীত 
েেরব তাঁরে, স্াপি েেরব সমকুচ্চ তেঙ্গচূরি।

পকুর্! পকুর্! পকুর্প্ার! শু ক্ু এইটকু েকু ই বলরত 
পাশ্ে।”

শ্মরসস ওশ্ল বকুলরে ৪ থফব্রুয়াশ্েে শ্চশ্িরত শ্লখরছি— 
থিষ সন্ধ্ায়, থিরষে শ্িহে েখি থিখলাম, 

তখি শ্রীোমেমৃ ষ্ণ ও স্ামীশ্জে োরছ প্াে্িা 
েেলাম—এরে তকু রল িাও েরুরা েরে, েত িীঘ্র 
সম্ভব, ম্্োশ্ত্ে আররই। তােপরে ভাবলাম, 
প্াে্িা থতা েরেশ্ছ, এখি আে শ্েছকু চাওয়া 
উশ্চত িয়, তাঁরিে োরছ বা অি্ োরো োরছ; 
অপেপরষে ‘পেম শ্বশ্ারসে সরঙ্গ প্ত্ািা’ েেরত 
হরব—ো-শ্েছকু থশ্রয় বরল শ্স্ে েেরবি, তারেই 
বের েেরত হরব।

সোরল েখি তাঁে োরছ থরলাম, থিশ্খ 
শ্াসেীশ্তে পশ্েবত্ি হরয়রছ। শ্িম বলল, পাঁচটা 
িারাি এমি হরত শুরু হরয়রছ।

প্াতোরি থরলাম, েশ্িও মকুহূরত্ে জি্ও তাঁরে 
থছরি োওয়া েশ্িি শ্ছল। তািাতাশ্ি শ্ফেলাম, 
তৎষেরাৎ শ্িমরে ডােলাম।

শ্েন্তু আরি্স্ েতষের িা শ্ররয়রছ এবং 
শ্িম আে আশ্ম শু ক্ু তাে োরছ আশ্ছ, ততষের 
মমৃতকু ্লষের থিখা থিয়শ্ি। তােপে থিরষে শুরু। 
আহা—শ্তশ্ি ো থচরয়শ্ছরলি, শ্িে থসই শ্জশ্িসশ্ট 
সব্াংরি, এরেবারে আষেশ্েেভারব থেি ঘরট থরল! 
বরল থসেো থবাঝারিা  োরব িা।

আশ্ম সাষোৎ অিকুভব েেলাম—স্ামীশ্জ 
এরসরছি—এে জীবি থেরে অি্ জীবরিে দ্াে 
শ্তশ্ি শ্িরজ উ ক্ুতি েরে শ্িরছিি। আশ্ম চাপা স্রে 
বললাম—‘হশ্ে ওঁ!’—থেি তােঁ োরি পমৃশ্েবীে থিষ 
িব্ হয় ঐগুশ্লই ! এত তিধি-রভীে আমো, এত 
সকুরম্ভীে, মমৃতকু ্ে অপূব্ শ্িরোর্ে তীরেতা আমারিে 
এতই অশ্ভভূত েরে থফলল থে, থচারখে জল বা 
থতমি সব-শ্েছকু আরবর তিশ্ম্ভত হরয় েইল, থছরয় 
থরল অিকুপম িাশ্ন্ত আে আির্দ, ঊধ্ব্রলারেে বস্তু 
ো—সাোশ্িরিে জি্।”

বাবাে সমাশ্্রত শ্ররয় মারয়ে ভস্ স্াপি েরে এরলি 
থডভিিায়ারে শ্ররয় ১৯০৯এে ৫  এশ্প্ল।

পাশ্েবাশ্েে িায় েখিই এিারত পারেিশ্ি রেহ্মচাশ্েরী 
শ্িরবশ্িতা। তাঁে স্কু রলে িাশ্য়ত্ব শ্িরয় এরসশ্ছরলি থবাি 
থম-থে। এে জি্ তাঁে মরি শ্ছল চূিান্ত অিাশ্ন্ত। থম শ্বরয় 
েোে শ্সদ্ান্ত শ্িরত চরলরছ। 

১৮৯৯-ে ৩০ জািকুয়াশ্ে ম্ােলাউডরে শ্লখরছি এেটা 
শ্বশ্চত্ েো বলাে আরছ

শ্মরসস ওশ্ল বকুল এবং শ্মস ম্ােলাউড এই সমস্াে 
সমা্ারি হাত বািারলি।

থবারিে শ্বরয় শ্িে হল। স্কু রলে ও শ্েছকু এেটা ব্বস্া 
হরয়শ্ছল হয়ত। শ্বরয়রত ম্ােলাউরডে থিওয়া সািা শ্সরকেে 
রাউি পরি ‘থমড অব অিাে’ হরয়শ্ছরলি শ্িরবশ্িতা।

৬ থসরটেম্বে ১৮৯৯ তাশ্েরখ থম-ে শ্বরয় হল। আররস্ে 
প্েম সপ্তারহই স্ামীশ্জসহ ইংলরন্ড থপরৌরছ োি শ্িরবশ্িতা। 
শ্িম অে্াৎ থম স্ামীশ্জে জি্ উইম্বডরিই থস্িরিে োরছ 
মরিােম পশ্েরবরি ঘে খকু ঁরজ শ্িরয়রছি।

শ্িরবশ্িতাে ‘তমৃ শ্প্ত’ ঝরে পিরছ থসই সমরয়ে িািা পরত্।
ওই সারলে ২১ জকুলাইএে শ্চশ্িরত ম্ােলাউডরে 

আররই শ্লরখরছি— শ্িরমে শ্বরয়ে শ্িি থেরে আশ্ম সবশ্েছকু 
পশ্েহারেে রেত থিব। ভেসা েশ্ে এ জীবরি আে েখরিা 
আমাে জি্ িতকু ি রাউি বতশ্ে েোে িেোে হরব িা।শ্মস ম্ােলাউড ও শ্মরসস উইলসি (  শ্িরবশ্িতাে থবাি থম  )।
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থছাট থবারিে সকুখী িাম্পত্ জীবি েত বরিা শ্ছল শ্িশ্ি 
মারা্রেরটে োরছ, ভাবরল অবাে হরত হয়।

১৯০৩ থেরে ১৯০৫-ে মর্্ িকুই থবারিে শ্চশ্িরত থে 
ম ক্ুে সম্পে ্্ো পরিরছ শ্িশ্ি শ্িরবশ্িতা-ে শ্চশ্ি থেরে 
তা স্পষ্ট।

শ্িরবশ্িতাে পািারিা ছশ্ব থিরখ শ্চশ্ন্তত থবািরে আশ্তি 
েেরছি শ্িশ্ি। শ্লখরছি— …এখি আশ্ম আবাে থবি 
থমাটারসাটা হরয় উরিশ্ছ।

েখিও থবাি টাো পািারছিি শ্িশ্িরে। শ্িশ্ি শ্লখরছি—
পরেে মঙ্গলবাে সেস্তী পূজা—আমারিে ভােতীয় শ্মিাভ্া 
থিবী, এবং ৫০শ্ট িশ্েদ্র শ্ব্বা ভেররপাষররে শ্েছকু টাো 
পারব—থতামাে টাো তারতই োরব।

শ্ব্বারিে পরষে শ্ভখােী হওয়া সম্ভব িয়, তাঁো ষেশ্য়ষ্ণকু  
ভদ্রিােী, শ্িে থসই থশ্রশ্রে মািকুষ োরিে সাহাে্ েো 
থতামাে পছ্দ হরব।

১৯০৪-এে ১১ আরস্ শ্লখরছি থবািরে— “আমাে 
আশ্ে্ে অবস্া শ্িরয় তকু শ্ম েখরিা ব্তি হরয়া িা থেি—
তা েখিই িকুঃখজিে িয়। মািকুষ সামরিে শ্িরে অল্পই 
থিখরত পায়, শ্েন্তু আরলা সব সময়ই আরস—েখি আমো 
োজ েরে এশ্ররয় োই। ব্শ্তিরতভারব আমাে থষেরত্ 
ব্াপােটা খকুবই আরমািজিে। সহৃিয়তাে সরঙ্গ থে-সব 
আমন্তররে চাপ আমারে থিওয়া হরয়রছ, েশ্ি থসগুশ্লরে 
রিহর েেতাম, তাহরল তকু শ্ম শুিরত থে, আশ্ম এখি শ্মিরে 
আশ্ছ, তােপরে ইতালীরত, পকুিচি আরমশ্েোয়। বারল্ 
েত িা থচরয়শ্ছ ইতালী ও শ্মিে থিখরত, আে তােপরে 
থবঁরচ থেরে থসই িকুই জায়রা থিখাে আমন্তর শ্চন্তামাত্ 
িা েরে প্ত্াখাি েেরত থপরেশ্ছ!! সকুতোং মরি থেরখা, 
সব সমরয়ই আমাে ভেররপাষররে ব্বস্া হরয় োরছি, 
ভােরতই আশ্ম স্ছির্দ সকুরখ বাস েেরত পাশ্ে—আহা, 
েত সকুরখ! আমাে থতা মরি হয়, েশ্ি এে থপশ্িও িা 
োরে—থসই হল খাশঁ্ট আিি।্ আমাে টাো চাই—োরজে 
জি্ই। এবং থস সম্বরন্ধ ভাবরত চাই—িাশ্য়ত্ব আমারিে 
িয়, ঈশ্রেে।”

শ্িশ্িে জ্শ্িরি থবাি থেে পািারছিি। িাশ্জ্শ্লরে 
বসকুরিে সরঙ্গ এেরত্ থেে খাওয়া হরছি। স্ামীশ্জে মমৃতকু ্ে 
পে থেরে বসকু পশ্েবারেেই সিস্ হরয় শ্ররয়শ্ছরলি শ্তশ্ি।

ভাই শ্েরচে জি্ও শ্ছল তাঁে অরিে আিা। থম–ে 
েো থেরে জািরত পাশ্ে, শ্িরবশ্িতাে ইছিা শ্ছল শ্েচ 
ভােরতে জি্ জীবরিাৎসর্ েেরব। শ্িরবশ্িতা তারে 
েমৃ শ্ষশ্বি্া পিায়। ১৯০৩-ে আররস্ শ্মস ম্ােলাউডরে 
শ্লখরছি।

ভাই শ্চশ্ি শ্লখরছি শ্িশ্িরে পারি োোে েো জাশ্িরয়। 
শ্িশ্িে জি্ উরদ্র এবং সম্ভাব্ শ্বপরিে ভাবিায় ভাই 

শ্বচশ্লত। এই শ্চশ্িশ্ট বকুশ্ঝরয় থিয় শ্েরচে চাশ্েশ্ত্ে ববশ্িষ্ট্। 
“অশ্তবি ভালবাসাে মার্ট, বারে বারে শ্ফরে 

আসকুে এই সকুরখে শ্িিশ্ট! এই বছে থতামারে 
অশ্ভি্দি জািারিাে মতি োের ঘরটরছ। প্েমতঃ 
তকু শ্ম এমি এেটা শ্জশ্িস সমৃশ্ষ্ট েরেছ (  শ্ি ওরয়ব 
বই  ), ো ভােরত থতামাে োরজে স্ায়ী েীশ্ত্তিম্ভ। 
শ্দ্তীয়তঃ থতামাে বই ভালই চরলরছ। োো 
থতামারে ভালবারস, তারিে োরছ এই িকু শ্ট শ্জশ্িস 
অতীব তমৃ শ্প্তেে। শ্চেশ্িি তকু শ্ম োজ চাশ্লরয় থেরত 
পাে, এই আমাে হৃিরয়ে এোন্ত অশ্ভপ্ায়। শ্েন্তু 
এেও থবশ্ি শ্েছকু থতামারে চাই—থতামাে শ্পছরি 
িাঁিারত পারে এমি এেশ্ট মািকুষ। আশ্ম চাই, 
তকু শ্ম থবারঝা থে—আশ্ম থসই মািকুষ। থতামাে 
পারি আশ্ম আশ্ছ। ভােরত েশ্ি থতামাে উপে 
উৎপীিি হয়, তাহরল অরিরী আইশ্েি থিতারিে 
এবং অি্াি্রিে মর্্ আমাে এতই প্ভাব আরছ 
োরত থতামারে োো অশ্ভেকুতি েেরত চায়, তারিে 
োরছ ব্াপােটা শ্িতান্ত অসকুশ্ব্াজিে েরে তকু লরত 
পাশ্ে। শ্দ্তীয়তঃ, থে ব্শ্তি থতামারে পীশ্িত 
েেরত চায়, তাে সরঙ্গ আমাে সম্পে্—ব্শ্তিরত 
িত্রুতাে। আইশ্েি েীশ্ত তকু শ্ম জারিা—আমাে 
েোে অে্ তকু শ্ম বকুঝরব। ব্াপােটা চেম থিািারছি, 
তবকু থতামারে আশ্াস শ্িরয় বলশ্ছ, েোসম্ভব 
েষেরারবষের থতামাে িেোে। থতামাে সাহস থেি 
হাোয় িা—এশ্ররয় োও!

শ্েচ এে ্িী েি্ারে শ্বরয়ে েো ভাবরছ শুরি শ্িশ্ি 
শ্চশ্ন্তত। িীঘ্শ্িি শ্তশ্ি িকু শ্চিন্তা েরেরছি এই শ্িরয়। ভরয় 
থেরেরছি— মা েষ্ট পাি। মারয়ে সরঙ্গ শ্েরচে শ্বরছিি 
ঘরটরছ। এইসব পশ্েশ্স্শ্তে থমাোশ্বলা শ্েভারব েেরত 
হরব ম্ােলাউডরে পকুঙ্ািকুপকুঙ্ভারব শ্চশ্িরত তােঁ শ্িরি্ি 
শ্িরছিি। উরদেি্ পাশ্েবাশ্েে িাশ্ন্ত ও মে্ািা েষো েো।

ভাই-এে সম্পরে্ শ্তশ্ি শ্লখরছি শ্চশ্িরত ‘িাশ্েদ্র্ মতি 
শ্জশ্িস, তাে রব্ থেি থস অিকুভব েরে।’

শ্েচ অবরিরষ চােশ্ে থপরয়রছ। থসই সংবারি শ্মরসস 
বকুলরে শ্িরবশ্িতা শ্লখরছি—শ্রীোমেমৃ ষ্ণ ও স্ামীশ্জে  
আমাে েমৃ তজ্ঞতাে থিষ থিই—তােঁা শ্েচরে সবসমরয় 
শ্িরজরিে আশ্ররয় থেরখরছি। আশ্ম জাশ্ি, জাশ্ি তা।

১৯১১-ে ১৩ অর্াবে মারয়ে মমৃতকু ্ে পে শ্তি বছেও 
োরটশ্ি শ্িরবশ্িতাে ‘জীবিিীপ’ শ্িরভ থরল, িাশ্জ্শ্লরে 
পাহারিে থোরল। তাঁেও ভস্াবরিষ পািারিা হল 
থডভিিায়ারেে পাইিরঘো থসই স্ারি বাবাে সমাশ্্ে 
পারি থেখারি মারয়ে শ্চতাভস্ সমাশ্হত েরে এরসশ্ছরলি 
এেসময়। ১৯১২ে ১২ অর্াবে।

সকুো
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শ্িরবশ্িতা সম্পরে্ থলশ্ড অবলা বসকু

এখি থেরে শ্িে থতে বছে আরর এেজি ইংোজ 
েমরী, বয়রস তরুরী, স্ারস্্ে আে থতরজে প্শ্তছিশ্ব, 
উৎসারহ জ্লন্ত মকুখখাশ্ি—আমাে সরঙ্গ থিখা েেরত 
এরসশ্ছরলি। তােঁ আসাে উরদেি্ শ্তশ্ি বকুশ্ঝরয় বরলশ্ছরলি : 
শ্তশ্ি আমারিে িােীসমারজে থসবা েেরত চাি, বাইরে 
থেরে িয়, শ্ভতে থেরে, আে থসইজি্ োরিে থসবা 
শ্তশ্ি েেরত চাি তারিে জীবিোত্া বের েেরবি, শ্িে 
তারিেই এেজি হরয় োরবি।

আেও অরিে শ্িি পরে, েখি আশ্ম তােঁ বন্ধকু রত্বে 
পকুর্ থররৌেব থপলাম, তখিই শ্িেভারব বকুঝরত থপরেশ্ছলাম 
মার্ারেট-ই-থিাবরলে জীবরিে আ্ারে েরয়রছ েী িশ্তি ! 
থস েী িা পকুর্ আশ্িস্  শ্তশ্ি সহস্র্ারে বষ্র েেরতি তাঁে 
সঙ্গ্ি্রিে উপে। েতশ্িরে শ্তশ্ি আমারিে মাতমৃ ভূশ্মে 
প্ত্ষে সশ্ক্য় থসবা েরেরছি, থস েো আজ এত িীঘ্র 
আমো বরল উিরত পােব িা। এখারি আশ্ম শু ক্ু আমারে 
ো এত অশ্ভভূত েরেরছ, থসই তাঁে সকু্দে জীবরিে 
িকু ’এেশ্ট আরলােরেখারে অবাশ্েত েেশ্ছ।

তাঁে এমি জীবি, এ থোরিা আেশ্স্ে ঘটিাে 

ফল িয়। তাঁে শ্পতা ইংোজ ্ম্োজে, বাগ্ী—জীবরিে 
শ্বোট সাফল্-সম্ভাবিাে মকুরখ িাঁশ্িরয়, তারত ভ্রূরষেপ 
িা েরে তরুর বয়রস ম্ারচেস্ারেে িশ্েদ্ররিে থসবায় 
শ্িরজরে শ্িরয়ার েরেশ্ছরলি। শ্পতা ও পকুত্ীে মর্্ 
শ্ছল রভীে ভালবাসা। শ্পতাে বন্ধকু রিে এেজি ভােরত 
্ম্প্চােেরূরপ শ্িেকুতি শ্ছরলি। এেশ্িি শ্তশ্ি থিখা 
েেরত এরস বন্ধকু েি্াশ্টে শ্িশুমকুরখ সকুরভীে আ্্াশ্ত্মে 
আরবর লষে্ েরে আিীব্াি জাশ্িরয় বরলশ্ছরলি, এেশ্িি 
ভােরতে ডাে থতামাে োরি থপঁছরব। বিববারীে মরতা 
েোগুশ্ল, সত্-বারীে মরতা তা সফল হরয়শ্ছল। শ্পতাও 
তাঁে মমৃতকু ্ে পূরব্ তরুরী পত্ীরে বরল োি, ভশ্বষ্রত 
এেশ্িি তাঁরিে শ্িশুেি্াে োরছ মহান্  আহ্াি আসরব, 
থসশ্িি জিিী থেি তােঁ েি্াে পারি সমে্ি শ্িরয় িাঁিাি। 
শ্তশ্ি প্েম থেরে এইভারবই উৎসর্ীেমৃ তা। তাই েখি 
আহ্াি সত্ই এল, তখি মারয়ে প্ার েশ্িও শ্বরছিি-
থবিিায় মশ্েত, তবকু তাঁে থলাোন্তশ্েত স্ামীে স্মৃশ্ত তারঁে 
িশ্তি শ্িরয়শ্ছল। এেপে থেরে তােঁ েি্াে ভশ্তি-ভকু বি 
ভােতবষ্ তাঁেও শ্রদ্াতীে্ ; তাঁে উইম্বলডরিে রমৃহখাশ্িরত 

শ্িরবশ্িতাে মমৃতকু ্ে সমরয় পারি শ্ছরলি থলশ্ড অবলা বসকু। তঁাে সকুিীঘ্ স্মৃশ্তচােরর ্ো 
পরিরছ শ্িরবশ্িতাে জীবরিে েরয়েশ্ট শ্িে। স্মৃশ্তচােরাশ্ট শ্িরবশ্িতারে জািা ও থবাঝাে 

জি্  অপশ্েহাে্ এই স্মৃশ্তচােরশ্ট প্োশ্িত হল।
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ভােতীয়ো সবস্ময় তারিে শ্িজস্ ঘেখাশ্ি খকু ঁরজ থপত।
শ্িশুেি্াশ্টে মর্্ ক্রম শ্বেল মিশ্স্তাে শ্বোি 

ঘটল। হাসেশ্ল পে্ন্ত তােঁ বকুশ্দ্িশ্তিরত চমৎেমৃ ত হরলি। 
োলক্রম শ্তশ্ি শ্বোট এেশ্ট শ্িষো-আর্দালরিে 
থেন্দ্রচশ্েত্ হরয় িাঁিারলি। এই 
আর্দালরিে অি্তম পশ্েরশ্ত 
শ্বখ্াত ‘সীরসম ক্াব’। তাঁে 
অপূব ্ মিশ্স্তাে জি্ েখি 
লন্ডি িহরে তােঁ সামরি শ্বোট 
ভশ্বষ্রতে দ্াে খকুরল থররছ, শ্িে 
তখশ্ি ভােরতে ডাে তােঁ োরছ 
থপঁছল। স্ামী শ্বরবোি্দ তখি 
লন্ডরি প্চাে আেম্ভ েরেশ্ছরলি। 
প্ারচ্ে থসই বারীরত শ্তশ্ি সািা 
শ্িরলি। আজীবি থসবাে রেত 
্াের েরে ভােরতে উরদেরি 
োত্া েেরলি অিশ্তশ্বলরম্ব।

তােঁ সরঙ্গ থসই প্েম 
সাষোরত আশ্ম শ্েন্তু আমারিে 
েষেরিীল ভশ্রিীরিে মর্্ তাঁে শ্িষো-প্রচষ্টাে সাফল্ 
সম্বরন্ধ শ্বরিষ থোরিা ভেসা থবা্ েেরত পাশ্েশ্ি। এে 
েরয়ে মাস পরে শ্তশ্ি আমারে তাঁে থবাসপািা থলরিে 
ষেকু দ্র বাশ্িরত আহ্াি জািারলি। থসখারি শ্ররয় চমৎেমৃ ত। 
শ্তশ্ি অসা্্ সা্ি েরেরছি। েষেরিীল পশ্েরবষ্টিীে মর্্ 
বাশ্ি শ্িরয়শ্ছরলি বরল প্েরম থোরিা শ্হ্দকু ভমৃ ত্ তাঁে োজ 
থিয় শ্ি। শ্তশ্িও প্শ্তরবিীরিে ভারব আঘাত েোে থচরয় 
শ্বিা চােরেই েইরলি। েতবাে হরয়রছ, োন্না েো সম্ভব 
হয়শ্ি, শু ক্ু ফল থখরয় শ্েংবা থোরিা সহৃিয় প্শ্তরবিী 
ো পাশ্িরয়রছি, তাই থখরয় শ্িি োশ্টরয়রছি। 
শ্েছকুশ্িি পরে থসই প্শ্তরবিীোই তাঁরে 
এমি আপি জি বরল মরি েেল থে এমি 
শ্ে সবরচরয় েষেরিীল অেচ থশ্রষ্া তাপসী 
িােীও* তােঁ বাশ্িরত অশ্তশ্ে হরয় বাস 
েেরত থপরে খকুিী হরলি।

থস এে অপরূপ োশ্হিী—শ্েভারব শ্তশ্ি 
্ীরে ্ীরে, ব্ে্িান্ত থপ্রমে দ্াো সেরলে 
হৃিয় জয় েেরলি ! প্েরম এল পািাে শ্িশুে 
িল। তারিে শ্িরয় শ্েন্ডােরারট্ি স্কু রলে প্শ্তষ্া 
হল। শ্িশুে মারয়োও থবিীশ্িি সরে োেরত 
পােরলি িা, তােঁাও এরলি। তারঁিে পিারিাে 
পমৃেে ব্বস্া হল। অিাো আে শ্ব্বাো, 
তােঁ োরছ সব্িা থপত সহািকুভূশ্ত ও থসবাে 
প্শ্তশ্রুশ্ত-পূর্ হৃিরয়ে আশ্রয়। শ্িষেশ্য়ত্ী েরে 

থতালাে ইছিা শ্িরয় তারিে শ্তশ্ি শ্িষো শ্িরতি।
এইভারব েষেরিীল সমারজে বকুরেে মর্্ ‘ভশ্রিী 

শ্িবাস’-এে প্শ্তষ্া ঘটল। ভােরত তাঁে এই োজ এমি 
ব্াপে স্ীেমৃ শ্তলাভ েরে থে, ইউরোপ ও আরমশ্েোে 

অশ্তরশ্রষ্ মািকুরষেও থেউ থেউ 
তােঁ সরঙ্গ সাষোরতে অশ্ভপ্ারয় 
আসরতি। তােঁা শ্ফরে থেরতি 
এই থিরিে প্শ্ত রভীে 
ভালবাসায় উদ্কুদ্ হরয়—থে-
থিিরে ইশ্ি স্রিি বরল রিহর 
েরেরছি।

পাচিারত্ত্ে এেজি এরঁে 
েি্া বরল রিহর েরেশ্ছরলি।* 
তােঁ সাহারে্ এবং শ্িজ থলখা 
থেরে অশ্জ্ত টাোয় ইশ্ি শ্িজ 
সংসাে ও শ্বি্ালয় চালারতি। 
তােঁ প্শ্তরবিীো জািরতি, তাঁে 
আরয়ে বি অংি শ্েভারব িকুঃখীে 
প্রয়াজরি, ষেকু ্াতকু রেে থভাজরি 

ব্শ্য়ত হত। শ্িরজে শ্িতান্ত প্রয়াজিীয় স্াছি্দ্রেও এে 
জি্ শ্তশ্ি উৎসর্ েেরতি।

তাঁে থপরৌেিীশ্তজ্ঞারিে প্রয়াররষেত্ রূরপ অশ্চরে তােঁ 
রশ্ল এবং পাশ্্স্ অচেল পশ্েছিন্নতাে এেশ্ট আিি্ ছশ্ব 
হরয় িাঁিাল। োজটা সহজ শ্ছল িা। শ্েন্তু শ্তশ্ি শ্িজ 
হারত পে পশ্েষ্াে েরে পে থিখারলি। এই সমরয়ই 
েলোতায় প্েম থলিররে আশ্বভ্াব ঘরট। তখি জিরররে 
ভীষর আতরকিে েো অরিরেেই মরি পিরব। পাররলে 
মরতা থরেি, স্ীমাে থবাঝাই েরে পাশ্লরয়শ্ছল থলারে। 
ভীশ্তে েখি চেম, শ্িে তখি মারা্রেট থিাবল ত্ারবারী 

থলশ্ড অবলা বসকু

শ্িরবশ্িতাে েলোতাে বাশ্িরত তঁাে ছশ্বরত ফকু ল শ্িরছিি মকুখ্মন্তী।
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শ্িরয় এরলি। এেিল তরুররে সংঘবদ্ েরে তারিে 
সাহারে্ শ্তশ্ি িহরেে উত্তে অচেরলে সবরচরয় অস্াস্্েে 
অংিগুশ্ল পশ্েষ্াে েেরত আেম্ভ েেরলি। ব্শ্তিরতভারব 
শ্তশ্ি থলিররোরীরিে থসবাে ভাে শ্িরলি, থে-োরজ 
থোরীরিে থছাঁয়াচ শ্ছল অপশ্েহাে্। এেবাে িীচকু ঘরেে 
এেশ্ট শ্িশুরোরী মাো থরল তাঁে থোরল শুরয়—থস তাঁরে 
শ্িরজে মা মরি েরে িকু ’হারত আেঁরি ্রে শ্ছল সাোষের।

সন্তািরে শ্ঘরে েষো েোে এই মাতমৃ ত্ব তাঁে চশ্েরত্ে 
প্্াি ববশ্িষ্ট্। এেশ্ট ঘটিাে েো মরি পরি—শ্তশ্ি 
এেবাে শ্িজ ভমৃ ত্রে রারয়ে রেম োপিশ্ট শ্িরয় 
শ্িরলি ; ফরল েশ্িও তাঁরে িীরত োঁপরত হরয়শ্ছল, তবকু 
থভরবশ্ছরলি, ঐ িশ্েদ্র মািকুষশ্টে প্রয়াজি তাঁে থেরে 
থবিী। অরি্ে জি্ শ্িরজরে বশ্চেত েোে এ থতা মাত্ 
এেশ্ট িমৃষ্টান্ত। চাশ্েপারিে মািকুরষে অভাব ও িকুঃরখ শ্তশ্ি 
েখরিা অভ্তি হরত পারেিশ্ি। আে তাই শ্ছল তাঁে শ্িত্ 
থবিিাে োের।

প্েমবাে েখি ভােরত আসরছি, তখি এেই জাহারজ 
আসশ্ছল এেশ্ট ইংরেজ েকুবে। থছরলশ্টরে তাে শ্পতামাতা 
বাশ্িরত সামলারিা অসা্্ মরি েরে তশ্ল্পতল্পা গুশ্টরয় 
ভােরত পাশ্িরয় থিি। থছােো অসংেত-প্েমৃ শ্ত, খাওয়াে 
থটশ্বরল উৎপাত-শ্বরিষ। সেরলই তাে ব্বহারে শ্বেতি 
হরয় তারে এশ্িরয় চলরত লারল, শ্েন্তু মার্ারেরটে হৃিয় 
ভরে থরল রভীে েরুরায়। বাশ্িে িাসি আে প্ভারবে 
বাঁ্ি-োটা থছরলশ্টে ভশ্বষ্ৎ েী ভয়কিে ! থছরলশ্টে সরঙ্গ 
শ্তশ্ি েোবাত্া বলরত লাররলি, তারে তাঁে সচেরয়ে 
মর্্ সবরচরয় িামী শ্জশ্িসশ্ট, এেশ্ট থসািাে ঘশ্ি উপহাে 
শ্িরলি। ঐ ঘশ্িশ্ট জ্শ্িরি মাে োছ থেরে থপরয়শ্ছরলি। 
মার্ারেট থছরলশ্টরে বরলশ্ছরলি, থস থেি েিাশ্প ঘশ্িশ্ট 

হাতছািা িা েরে—শ্িজ জীবিরে শ্িরজ শ্িম্ার েেরত থস 
সমে্—তাে উপরে এেজরিে এই শ্বশ্ারসে স্ােেরূরপ 
থেি থস উপহােশ্টরে েষো েরে। রত বছে থছরলশ্টে 
মারয়ে োছ থেরে এেশ্ট মম্স্পি্ী পত্ এরসরছ। 
শ্িরবশ্িতাে ম্্ শ্িরয় তাঁে পকুত্ শ্েভারব িবজীবরিে 
পে খকু ঁরজ থপরয়শ্ছল, ঐ পরত্ থসেো শ্তশ্ি শ্িরবশ্িতারে 
শ্লরখশ্ছরলি ; িশ্ষের আশ্রিোয় মমৃতকু ্িে্ারতও তাঁে পকুত্ 
থসেো স্ের েরেরছ,—মা শ্লরখশ্ছরলি।

শ্িরবশ্িতাে মাতমৃ হৃিরয়ে ঐ সমকুিয় েষো-িশ্তি এরস 
থেন্দ্রীভূত হল ভােতবরষ।্ থে েরিােতা বের েেরত 
হল, তা অবি্ তাঁে স্াস্্ থভরে শ্িল। জীবি-মমৃতকু ্ে 
মর্্ েইরলি িীঘ্শ্িি। আরোর্লারভে পরে ডাতিারেে 
শ্বরিষ সতে্বারী শুিরলি, েমব্াহুল্ তাঁে স্ারস্্ে পরষে 
সব্িািা।

শ্েন্তু পূব্বরঙ্গে িকু শ্ভ্রষেে সংবাি থে এরস থরল ! এ 
থিরিে মািকুরষে েষ্ট, আে শ্তশ্ি িান্ত শ্িশ্চিন্ত োেরবি, থস 
শ্ে হয় ! তাঁরে থেরতই হরব। শ্িরিে পে শ্িি বশ্েিারলে 
রিাম হরত রিামান্তরে ঘকুরে থবিারলি বি্ালিাশ্বত েি্মাতি 
ভূখরডেে উপে শ্িরয়। থে-ভয়কিে িমৃি্ থিরখশ্ছরলি, তারে 
পেবত্ীোরল বর্িা েরেরছি ‘পূব্বরঙ্গে িকু শ্ভ্ষে ও বি্া’ 
েচিায়। জলাভূশ্মে উপে শ্িরয় অশ্বেত ভ্রমর, তিকুপশ্ে 
প্চডে পশ্েশ্রম ও মািশ্সে চাপ, ফরল শ্বশ্রী ্েরিে 
ম্ারলশ্েয়া ্েল তাঁরে। িারুর থোরেন্তরা, তবকু তাঁে 
মম্োতিাে তকু লিায় থস েত সামাি্ ! আবাে োজ শুরু 
েোে মরতা ষেমতা শ্ফরে থপরত িীঘ্শ্িি লারল। শ্েন্তু 
শ্তশ্ি থোিশ্িিই এে প্ভাব োশ্টরয় উিরত পারেিশ্ি। 
তাঁে পাচিারত্ত্ে শ্প্য় বন্ধকু ো ও এখারিে ডাতিাে বন্ধকু ো 
িহরেে অরপষোেমৃ ত স্াস্্েে থোরিা স্ারি বাসাবিল 
েোে এোন্ত প্রয়াজিীয়তা সম্বরন্ধ তারঁে শ্বরিষ অিকুরো্ 
েেরলও ফল হয়শ্ি, থে-স্ািশ্ট তারঁে প্েম আশ্রয় শ্িরয়রছ 
তাে প্শ্ত শ্বশ্তি তাঁরে থে োেরতই হরব ! ‘এই রশ্লশ্ট 
আমারে িত্তে শ্িরয়রছ, আশ্ম এরে থছরি আে থোোও 
োব িা।’ থছাট থছাট থে-সব বাচ্চাগুরলারে রশ্লরত টলমল 
েরে চলরত থিরখরছি তাো তাঁরে শ্ঘরে বি হরয় উরিরছ—
তাো তােঁ সন্তাি। েরতা ঝরিা-প্ার তােঁ োরছ এরসরছ, 
শ্তশ্ি তারিে মহৎ েরে তকু রলরছি। শ্তশ্ি বাছাই েরে 
থিরবি ? থস হয় িা। শ্তশ্ি তকু রল থিরবি, ো এরসরছ।

প্শ্তশ্িরিে জীবরি ো থিরখশ্ছ, থসই শ্বরিষ 
িােীপ্েমৃ শ্তে শ্িে থেরেই তাঁে েো আশ্ম বলশ্ছ। পূর্ 
তপস্া আে ি্ানয়ষরা তারঁে থবষ্টি েরে োেত পশ্বত্ 
অশ্গ্নে মত, তাঁরে আরলাশ্েত েেত। অরি্ো শ্বোট 
বিশ্তে ও মািশ্সে িশ্তিরূরপ তারঁে জািরব। এ থিরিে 
পেম প্রয়াজরিে ষেরর তাঁে আশ্বভ্াব হরয়শ্ছল, ঐ িশ্তিে 
ঐশ্ে্ শ্িরয়। তাঁে মত সমূ্পর্ আত্মশ্বলয় আশ্ম থোোও 

এমরপ্স পশ্ত্োয় শ্িরবশ্িতাে থলখা ‘লাইফ ইি ি্ থিশ্টভ থোয়াট্াে’ 
েচিায় তঁাে েলোতা আশ্ি বাসস্ারি প্েম শ্িরে ছাত্ী–সহ তঁাে 
ছশ্ব।
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থিশ্খশ্ি। ইংল্ান্ড, রিান্স, আরমশ্েোে সব্রশ্রষ্ শ্চন্তাশ্বি, 
্ম্রিতা, োজনিশ্তে থিতা, সমাজেম্ী, বা পশ্ডেত-েকু রলে 
অরিেরেই আশ্ম তােঁ স্ছি িমৃশ্ষ্ট, তীক্ষ্ণ মিীষা, মহান্  
ব্শ্তিত্ব সম্বরন্ধ প্িংসায় শ্রদ্ায় পূর্ হরত থিরখশ্ছ।* 
(  শ্বরিষত জরিীিচরন্দ্রে শ্বজ্ঞািসা্িাে সরঙ্গ শ্িরবশ্িতাে 
থোর োোয়, এবং শ্িরবশ্িতা জরিীিচরন্দ্রে আশ্বষ্ােরে 
রিরথে শ্লশ্পবদ্ েোে মকুখ্ িাশ্য়ত্ব রিহর েোয়, স্ভাবতই 
ববজ্ঞাশ্িে মহরলে সরঙ্গ শ্িরবশ্িতাে থোরারোর ঘরটশ্ছল। 
শ্িরবশ্িতা অশ্্েন্তু ববজ্ঞাশ্িে মহরল জরিীিচরন্দ্রে প্শ্তভাে 
স্ীেমৃ শ্তে জি্ বহু লিাই েরেি। এখারি এেোও বলরত 
হরব, জরিীিচরন্দ্রে শ্চন্তা ও আশ্বষ্ােগুশ্লরে শ্িরবশ্িতা 
থে রিথেবদ্ েরেরছি, তা শ্তশ্ি েেরতই পােরতি িা, েশ্ি 
িা স্য়ং তীক্ষ্ণ শ্বজ্ঞািবকুশ্দ্সম্পন্ন হরতি। লড ্ থেলশ্ভি 
প্মকুখ ববজ্ঞাশ্িেরিে েো এই প্সরঙ্গ মরি আরস, 
োঁো জরিীিচরন্দ্রে গুররিাহী শ্ছরলি, এবং থসই সরঙ্গ 
শ্িচিয় শ্িরবশ্িতােও। শ্িরবশ্িতা থবাসপািা থলি িামে 
বারবাজারেে এেশ্ট সংেীর্ রশ্লরে বাসস্াি েেরলও 
শ্বশ্চশ্েত্।  ) থেসেল শ্বেল গুরোশ্ি পাচিাত্ত্ থিরি 
শ্বোট ভশ্বষ্রতে পে খকুরল থিয়, থস সেলই তাঁে শ্ছল, 
আে সমতিই শ্তশ্ি অপ্র েরেশ্ছরলি আমারিে মাতমৃ ভূশ্মে 
থসবায়। শ্তশ্ি ইংলন্ডরে েম ভালবাসরতি, তা িয়, শ্েন্তু 
শ্তশ্ি শ্বশ্াস েেরতি ি্ারয়ে ম্্ শ্িরয়ই ইংলন্ডরে বরিা 
োেরত হরব। আমারিে সরঙ্গ শ্তশ্ি শ্িরজরে এমিভারব 
এোত্ম েরে শ্িরত থপরেশ্ছরলি, োরত আশ্ম তাঁরে েখরিা 
বলরত শুশ্িশ্ি “ভােরতে প্রয়াজি”, “ভােতীয় িােী”—
সব সমরয় তা “আমারিে প্রয়াজি”, “আমারিে িােী”। 
বাইরে থেরে শ্তশ্ি সাহাে্ েেরত আরসিশ্ি, েিাশ্প িয়, 
শ্তশ্ি আমারিেই এেজি, আমারিে মকুশ্তিে জি্ ব্ােকু ল 
থবিিায় সন্ধাি ও সংরিাম েরে শ্ফরেরছি।

আে অল্পই বলবাে আরছ। ভােত সম্বরন্ধ িকু শ্ট বমৃহৎ 
রিথেেচিাে ভাে তাঁে উপে শ্িরয়শ্ছল লন্ডি ও শ্িউইয়রে্ে 
িকুই প্্াি প্োিে। থসই োরজ শ্তশ্ি শ্িেকুতি শ্ছরলি। 
এে সরঙ্গ শ্তশ্ি শ্বি্ালরয়ে শ্রমসা্্ োজও েরে 
চলশ্ছরলি। ফরল স্ারস্্ে উপে প্শ্তশ্ক্য়া ঘটল। মরি হল 
িাশ্জ্শ্লংরয়ে সকু্দে আবহাওয়ায় হয়ত তাঁে স্ারস্্াদ্াে 
হরত পারে।

অরিে বছে আরর এেশ্িি শ্বরিরি থোরিে্ায় 
শ্তশ্ি আমাে শুশ্রূষা েরেশ্ছরলি, আমারে বাশঁ্চরয়শ্ছরলি। 
এবাে সকুরোর আমাে। আমো আিা হাোই শ্ি, শ্েন্তু শ্তশ্ি 
জািরতি, শ্িয়শ্ত অি্ েো শ্লরখরছ। তাই বরল থোরিা 
শ্বষাি িয়। প্শ্ত প্ভারত উজ্জ্বল হাশ্স আে িীপ্ত েোয় 
আমারিে অভ্ে্িা েেরতি। তাঁে জীবরিে শ্প্য় োরজে 
েোই শু ক্ু বলরতি—“আমারিে থমরয়রিে” শ্িষো—থস 
শ্িষো শ্ে েরে চালারত হরব, থসই েো। তাঁে ো-শ্েছকু 

সম্বল, বই থেরে ভশ্বষ্রত ো-শ্েছকু আয় হরব, সবই শ্তশ্ি 
উইল েরে শ্িরলি মাতমৃ ভূশ্মে থসবায়।

সাো জীবি শ্িঃস্াে্ভারব োজ েরে শ্ররয়ও এই থিরষে 
শ্িিগুশ্লরত তাঁে মরি হরয়শ্ছল তাঁে আত্মশ্বলয় সমূ্পর্ 
হয়শ্ি। থে-থেি তারঁে এেবাে তাঁে প্চডে প্ভাবিালী 
ব্শ্তিরত্বে েো বরলশ্ছল ! থসই েোশ্ট শ্িচিয় তাঁে মরি 
শ্ফরে এরসশ্ছল। শ্তশ্ি প্াে্িা েেরলি, এবাে শ্তশ্ি থেি 
চরল থেরত পারেি, োরত অি্ো থবরি উিরত পারে। *১

িাশ্জ্শ্লেরয় আসাে েরয়েশ্িি আরর শ্তশ্ি এেশ্ট 
প্াচীি থবরৌদ্ প্াে্িামন্ত ইংোশ্জরত অিকুবাি েরেশ্ছরলি 
বন্ধকু রিে োরছ পািাবাে জি্।*২ থসশ্ট শ্বরশ্ে জি্ 
মািকুরষে প্শ্তশ্িরিে প্াে্িা। শ্তশ্ি থবা্হয় জািরতি, 
এই তাঁে শ্বিায়বারী। শ্বশ্মকুশ্তিে জি্ শ্িেন্তে প্াে্িাে 
তকু ল্ তােঁ থে-জীবি—এই থবরৌদ্ প্াে্িায় তােই ধ্বশ্ি। 
প্াে্িাশ্ট শ্তশ্ি আবমৃশ্ত্ত েরে থিািারত বলরলি :

িত্রুহীি, বা্াহীি, িকুঃখজয়ী, আি্দপ্াপ্ত োহা শ্েছকু 
আরছ, থস সেরলে শ্াস প্বাশ্হত হউে, তাহাো শ্িজ 
শ্িজ পরে মকুতিরশ্তরত অরিসে হউে। পূরব্ এবং পশ্চিরম, 
উত্তরে এবং িশ্ষেরর োহা শ্েছকু আরছ, োহা িত্রুহীি, 
বা্াহীি, িকুঃখজয়ী, আি্দপ্াপ্ত, তাহাই শ্িজ শ্িজ পরে 
মকুতিরশ্তরত অরিসে হউে।

তাঁে োরছ অজ্ঞািই চেম বন্ধি। তাঁে আিি থজ্াশ্তরত 
উভিাশ্সত হরয় উিত েখি শ্তশ্ি আবমৃশ্ত্ত েেরতি :

অসৎ হইরত আমারে সরত্ লইয়া োও ; অন্ধোে 
হইরত আমারে আরলারে লইয়া োও ; মমৃতকু ্ হইরত 
আমারে অমমৃরত লইয়া োও ; আমাে অন্তরেে অন্তরে তকু শ্ম 
প্রবি েে। থহ রুদ্র, থতামাে েল্ার-ম ক্ুে মকুখদ্াো তকু শ্ম 
আমারিে শ্িেন্তে েষো েরো !

থমরঘ েকু য়ািায় পূর্ শ্িিগুশ্ল। শ্েন্তু ১৩ই অর্াবরে 
প্ভারত শ্েছকু োরলে জি্ থমঘ সরে থরল। থে-তেী 
ডকু বরছ, তাে েো শ্তশ্ি বলরলি, শ্েন্তু সূরে্ািয়ও থিখরবি, 
থস েোও।  তকু ষারেে উপে সি্ সূরে্ািয় হরয়রছ, তােই 
এেটা আরলােরেখা েখি শ্বছিকু শ্েত হরয় প্রবি েরেরছ 
েরষে, তখিই থসই শ্বোট সংরিামী আত্মা চরল থরল, অি্ 
ঊষাে দ্ারে।

তাঁে িে্াপারশ্্ বরস আশ্ছ আশ্ম, বহমবতী উমাে থে-
োশ্হিী বলরতি, তা থচারখে সামরি জীবন্ত হরয় উিল। 
এই থতা থসই ঋতকু , েখি শ্তশ্ি শ্পতমৃ রমৃরহ আরসি। আমাে 
সামরিও আে এে উমা, তকু ষােশুভ্র তকু ষােেি্া, িীঘ্ 
শ্বরছিরিে পরে শ্ফরে এরসরছি আবাে তাঁে ভােরতে 
ভবরি। তাঁে স্জি, স্রমৃহরে জািবাে জি্ শ্ে তােঁ এই 
আশ্বভ্ারবে প্রয়াজি শ্ছল ! িাশ্ে আমারিে শ্পতাে রমৃরহ 
উত্তে িশ্ষের, পূব্ পশ্চিম বরল থোরিা েো থিই !



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 166

সাশ্হত্ ও শ্িষো মার্ারেরটে োরছ থজাোরলা 
আেষ্ররে বস্তু হরলও তাই তাে স্ায়ী আেে্ররে শ্বষয় 
িয়। ্ম্ই শ্িঃসর্দরহ তাে মূল জীবরিারদেি্। ্ম্ থস 
থপরয়শ্ছল উত্তোশ্্োেরূরপ।

পশ্েবারেে অি্াি্রিে মতই মারা্রেরটে আশ্ি ্ম্ীয় 
শ্িষো ইরভিরজশ্লে্াল থপ্ারটস্ান্ট মত। এ শ্বষরয় থোরিা 
ভকু ল ্ােরা থেি িা োরে। অশ্্োংি থলারেে ্ােরা, 
সেল ইরভিরজশ্লে্াল থপ্ারটস্ান্টই ে্ালশ্ভশ্িস্। শ্েন্তু 
এেো শ্িে িয়। আমো Free Will-এ শ্বশ্াস েশ্ে, এবং 
আমারিে থোরিা Predestination তর্বে শ্বশ্াস েেরত 
শ্িরি্ি থিওয়া হয় িা শ্েংবা শ্বরিষভারব োউরে ত্ার 
েেরত, িেরে পািারত বা শ্চে িাশ্তিে শ্ব্াি শ্িরতও বলা 
হয় িা। জি ওরয়সশ্ল এবং শ্সশ্ময়ি-এে আিরি ্আমো 
ইরভিরজশ্লে্াল থপ্ারটস্ান্ট। অি্ পরষে ে্ালশ্ভশ্িস্রিে 
থচরয় আমারিে েম্ভাে শ্েছকু েম িয়। আমো েরিােভারব 
‘স্াবাে’ পালি েশ্ে, প্শ্ত েশ্ববারে িকুই থেরে চােবাে 
পে্ন্ত পূজািকুষ্ারি থোর শ্িই, বাইরবলরে মািরবে উরদেরি্ 
ঈশ্রেে থপ্েরাবারীরূরপ রর্ েেবাে মত শ্িষো আমো 
পাই; বাইরবরলে মর্্ আমারিে জীবিাচেররে সমূ্পর্ 
িীশ্তশ্িরি্ি েো আরছ, থে আচেররে জি্ ঈশ্রেে 
োরছ প্ত্ষে ও পূর্ভারব আমো িায়বদ্। এেো সত্, 
ে্ালশ্ভশ্িস্রিে মত থোরিা ক্াশ্ন্তেে বাঁ্ া বকু শ্লে োরছ 
িশ্তস্ীোে েেরত আমারিে বলা হয় িা, শ্েন্তু আমো 
অপেপরষে শ্বশ্াস েশ্ে, এেশ্িি আমারিে শ্বরবে জারিত 
হরয় উরি ঈশ্রেে োরছ অপো্ীরূরপ আমারিে উপশ্স্ত 
েেরব। এ ্েরিে শ্িষো সমকুচ্চ অখডে শ্বশ্তিতা িাশ্ব 
েরে, ো থমারটই মরিােম ব্াপাে িয়। এশ্িরয় োওয়া, 
পাশ্লরয় োওয়া, বা ছলচাতকু েীে থোরিা সকুরোর এখারি 
থিই, আমারিে সমস্াে মকুরখামকুশ্খ আমারিেই হরত হয়,—
সবশ্েছকু িাশ্য়ত্বও আমারিেই, অি্ োরো িয়। এই শ্িষোে 
সকুরভীে প্ভাব আমারিে পশ্েবারেে সেরলে মর্্ই শ্ছল, 
এবং মার্ারেরটে জীবরিে সেল পে্ায় এই িীশ্তে উপে 
রশ্িত হরয়শ্ছল।

উৎসাহী ইরভিরজশ্লে্াল মতাবলম্বীে ্রম্াৎসাহপূর্ 
হৃিয় সহরজই িূতি প্ভারব ্ো থিয়। শ্বি্ালয় ত্ার 
েেবাে আররই মারা্রেট চাচ্ অব ইংল্ারন্ডে ‘হাই 
চাচ’্ বা ‘রোেটাশ্েয়াি’ আর্দালরিে সংস্পরি্ আরস। 

এই আর্দালিরে চাচ্ অব ইংল্ারন্ডে থষেরত্ থোমাি 
ে্ােশ্লেতাে অিকুেেরপ্য়াস বলা হয়ত অিকুশ্চত হরব, 
েশ্িও এই আর্দালরিে অরিে অিকুরামীই থোমাি 
ে্ােশ্লে মরতে তমৃতীয় থশ্ররীে অিকুোেী ছািা শ্েছকু িয়।

ইরভিরজশ্লে্ালো পূজাপদ্শ্তে শ্বষরয় অল্পই 

শ্িরবশ্িতা সম্পরে্ ভাই শ্েচমরন্ডে স্মৃশ্তচাের
শ্িরবশ্িতাে জীবিীোে থেম-হােবাট্রে পািারিা শ্িরবশ্িতাে ভাই শ্েচমন্ড থিারবরলে 

স্মৃশ্তচােররে শ্িব্াশ্চত অংি পকুি্মকু শ্দ্রত হরলা।
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মরিারোর থিয় ; ‘স্াক্ারমন্ট’ প্ভমৃ শ্তরত গুরুত্ব আরোপ 
েরে সামাি্ই; ঐ সরবে মূল্ শ্বশ্তি হৃিরয় প্ভকু ে স্ের-
মিি ঘটারিারতই মাত্। শ্রজ্াে পািেীো ঐশ্তহাশ্সেভারব 
অ্াপসল্ রিে োছ থেরে অশ্্োে প্াপ্ত হরয়রছি শ্ে 
িা এ শ্বষরয় ইরভিরজশ্লে্ালো ভ্রূরষেপই েরে িা। 
অপেপরষে রোেটাশ্েয়ািো প্োি্ পূজাপদ্শ্ত সম্বরন্ধ 
মরিারোরী, স্াক্ারমন্টাে শুভফরলে উপে থজাে 
থিয়, এবং ঐশ্তহ্্াোরে বহুমূল্ জ্ঞাি েরে। অচ্িাে 
আিকুষ্াশ্িেতারে তাো বশ্্্ত েরেরছ, থোমাি চারচ্ে সরঙ্গ 
সচোচে েকুতি এমি বহু আিকুষশ্ঙ্গে শ্জশ্িরসে প্বত্ি 
েরেরছ। এই সেল থষেরত্ তাো অরিোংরি শ্িল্পসকুষমা 
থপরয়রছ এবং বহুরষেরত্ এমিশ্ে থোমীয় িমকুিারে পে্ন্ত 
অশ্তক্ম েরেরছ। সব্জিীি পূজাপারি, তারিে অিবি্ 
রি্ েচিা এবং উপাসিাে অপূব ্শ্িল্পরূপ এখারি তারিে 
সহায়তা েরেরছ।

এই শ্বষয়শ্টরে শ্বতিাশ্েতভারব বর্িা েরেশ্ছ এই 
থিখারত থে, আমাে থবারিে থোমাশ্ন্টে স্ভারবে সরঙ্গ 
থোন্  বস্তুে সংরোর ঘরটশ্ছল, এবং েী তারে িতকু ি 
থপ্েরা শ্িরয়শ্ছল। এে ফরল ্ম্াচ্িায় থেবল বর্রশ্েমা 
ও িাটেীয়তাই থস লাভ েরেশ্ি, (  তাে মি সব্িা শ্িরল্পে 
ভাব্েূশ্তরত পূর্ োেত  )—তাে মি েকুতি হরত থপরেশ্ছল 
অতীত সন্তরররে েকুররে সরঙ্গ। মার্ারেট ভতি হরয় 
িাঁশ্িরয়শ্ছল। এে সমরয় থোমাি চারচ্ থোরিারিে েোও 
থভরবশ্ছল। েশ্ি এমি ঘটিা ঘটত, তাহরল হয়রতা থোরিা 
শ্সস্াে শ্িরবশ্িতারে পাওয়া থেত িা। মার্ারেট েশ্িও 
ভশ্তিমতী শ্েন্তু তারে থোরিাভারব অিি অন্ধভতি বলা 
োরব িা। এে গুডরিাইরডরত—থে-শ্িিশ্টরত শ্িষ্াবাি হাই 
চাচ ্ব্শ্তিরিে উপাসিা ও ্্ািাশ্িরত সমূ্পর্ আত্মশ্িরয়ার 
েোে েো—থস পেমাির্দ মজা েরে তাে থছাট্ট ভাইরয়ে 
সরঙ্গ তাস থখলরত বরসশ্ছল। এরহি স্া্ীিতা রিহররে 
ব্াপােটা তাে ভাই ভকু লরলও থস েখরিা থভারলশ্ি। তাে 
জীবরিে থিরষে শ্িরে ভাই েখি ্ম্োজেবমৃশ্ত্ত রিহর 
েেরত মিস্ েরেশ্ছল, থস ভাইরয়ে মঙ্গরলে জি্ শ্িরজে 
এই েীশ্ত পশ্েহারেে ব্াপােশ্ট মরি েশ্েরয় শ্িরয়শ্ছল।

অি্ প্ভারবে সম্কুখীি হওয়াও তাে শ্ি্্াশ্েত শ্িয়শ্ত। 
অ্াংরলা-ে্ােশ্লে-থিে (  এ িামই তাো সা্ােরতঃ 
পছ্দ েরে  ) সংেীর্তাে প্শ্তরো্ িা েরে থস পারেশ্ি; 
অ্াংরলা-ে্ােশ্লে মত তারে তাে মরিাশ্বোরিে সকুরোর 
থিয়শ্ি। তা আরবররে পকুষ্ট েেরলও বকুশ্দ্রে শুশ্েরয় মােত। 
থস শ্েভারব চাচ্ অব ইংল্ারন্ডে উিােতা শ্চন্তািীলরিে 
সংস্পরি্ এরসশ্ছল তা বলরত পােব িা, োের আমো 
অশ্বশ্ছিন্ন সম্পে্ োখরত পাশ্েশ্ি। মরি হয় থস োজে 
স্ট হল্ারন্ডে সরঙ্গ পশ্েশ্চত হরয়শ্ছল এবং তাঁে মােফৎ 

থরিডাশ্েে থডিসি মশ্েস ও তােঁ মত অি্াি্রিে েচিাে 
সরঙ্গ পশ্েশ্চত হরয়শ্ছল। থস োই থহাে, থস “উিােনিশ্তে 
্ম্ীয় শ্চন্তাে” মূল্ স্ীোে েেরত শুরু েরেশ্ছল।

এই উিাে শ্চন্তাে জররত েখি থস প্রবি েরেরছ, 
তখি স্ামী শ্বরবোির্দে সরঙ্গ তাে সাষোৎ; তাে ফরলই 
প্াচীি ্ম্গুশ্লে উিােনিশ্তেতাে রূপ থস প্েম উপলশ্ধি 
েেল; ‘আমাে ্রম্ই এেমাত্ ত্ার সম্ভবপে’—এই থে 
্ােরা ইহুিী, রিীস্াি শ্েংবা ইসলাম প্ভমৃ শ্ত থসশ্মশ্টে 
্ম্গুশ্ল পেম অ্্বসারয়ে সরঙ্গ থপাষর েরেরছ ঐ প্াচীি 
্ম্গুশ্ল থসই ্ােরা থেরে এরেবারে মকুতি। এেো হয়ত 
বলা চরল, ভােতীয় শ্চন্তাে সরঙ্গ এই সংরোর তারে 
শ্রিস্ীয় ্ মম্তরে িূতি িমৃশ্ষ্টরত িি্রিে সকুরোর শ্িরয়শ্ছল। 
শ্েন্তু তাে প্শ্তশ্ক্য়া োই থহাে িা থেি, এেো শ্িে, 
এরেবারে প্েম থেরেই থস অিকুভব েরেশ্ছল ভােরতে 
ডাে আরছ তাে জি্।

মার্ারেট প্েমবাে ভােত থেরে প্ত্াবত্ি েোে 
আরর স্ামীজীরে থিখাে সকুরোর আমাে হয়শ্ি। স্ামীজীরে 
মািবরিরহ শ্েশ্ি থিরখরছি তাঁে পরষেই জািা সম্ভব শ্তশ্ি 
শ্ে শ্ছরলি। শ্িষ্ো সচোচে গুরুে ম্্ থেরে শ্িরজরিে 
অশ্ভরপ্ত শ্িষো-বস্তুরেই শ্িব্াচি েরে থিয়, এবং তাো 
গুরুরে শ্িরজরিে মতািরি্ে প্রয়াজরিই ব্বহাে েরে। 
শ্েন্তু স্ামীজীরে জািাে অে্ স্য়ং রিীস্ েী শ্ছরলি তাই 
শ্েছকুটা জািা। অফকু েন্ত েশ্সেতাে ভাডোে শ্ছরলি; থসই 
হাশ্সে আরলারেই িািা েকুররে শ্বচাে েেরতি, এবং 
থসইভারবই অিকুভব েশ্েরয় শ্িরতি, ঈশ্ে আমারিে 
থনিহিীল শ্পতা-মাতা, েিাশ্প শ্িি্য়-েরিাে প্ভকু  িি। 
শ্িশ্ল্প্ত থবার্ে এে জররত শ্তশ্ি উন্নীত েরে শ্িরতি।

স্ামীজীে সাষোৎ থে থপরয়রছ, থোরিা িা থোরিাভারব 
উন্নীত িা হরয় থস পােরব িা। মািকুষটা হয়ত ম্দ থলােই 
েরয় থরল, শ্েন্তু স্ামীজীে সরঙ্গ সাষোরতে পরে থস এইটকু েকু  
সান্ত্বিা অন্ততঃ পারব, থস আেও েত ম্দ হরত পােত 
শ্েন্তু হয়শ্ি। স্ামীজীে সংস্পি্ থোরিা িা থোরিা ভারব 
ম্দরত্বে সংরিা্ি িা েরে পারে িা।

মার্ারেরটে প্েম ভােতোত্াে শ্িিশ্টরে এখরিা আমাে 
মরি পরি—শ্রেশ্টি-ইশ্ন্ডয়া লাইিারে থস োরব—আমো 
শ্বিায় শ্িরত শ্ররয়শ্ছ শ্টলরবেী ডরে। আমাে অি্ থবাি 
এবং মাও শ্ছরলি। আেও িকুজি বন্ধকু  শ্ছরলি—এরবশ্িজাে 
েকু ে, শ্েশ্ি মশ্েরসে বন্ধকু  ও ড্রশ্য়ং-শ্িষেে এবং অর্শ্ভয়াস 
বীশ্ট, শ্েশ্ি ১৮৯৫ সারল থচলশ্সয়া থেরে উিােনিশ্তে 
িরলে পরষে শ্িব্াচিপ্াে্ী হরয়শ্ছরলি। মা এবং থবাি 
োঁিরত লারল। জাহারজে োত্ীরিে এবং থিপলস্  প্ভমৃ শ্ত 
থেসব ব্দরে জাহাজ ছকু ঁরয়শ্ছল তারিে জীবন্ত বর্িায় পূর্ 
মারা্রেরটে শ্চশ্িগুশ্লে েো আমাে এখরিা মরি আরছ।
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শ্িরবশ্িতা সম্পরে্ ভাই শ্েচমরন্ডে থলখা
শ্িরবশ্িতাে মমৃতকু ্ে পে তঁাে ভাই শ্রিশ্স্য় োজে শ্েচমন্ড থিারবল ‘অিকুরজে 

শ্রদ্া’ িীষ্ে শ্িবরন্ধ ১৯১২-ে জািকুয়াশ্েরত ‘মডাি্ শ্েশ্ভউ’ পশ্ত্োয় শ্মস 
মার্ারেরটে (   পেবত্ীোরলে শ্িরবশ্িতাে প্েম জীবরিে   ) শ্রিশ্স্য় ্ম্শ্বশ্ারসে 
ক্ম-রূপান্তরেে েো শ্লরখরছি। ভাই শ্েচমন্ড-এে থলখায় শ্িশ্ি মার্ারেট-এে 
জীবরিে গুরুত্বপূর্ শ্িে আরলাশ্েত হরয়রছ। তােই শ্িবাশ্চত্ অংি প্োশ্িত হল।

আমাে ভশ্রিীে ভােত রমরিে শ্পছরি থোন্  োের-
সমবায় বতম্াি শ্ছল, থস শ্বষরয় অল্প শ্েছকু বশ্ল। শ্রীমতী 
অবলা বসকু তােঁ প্বরন্ধ অিকুরিহ েরে আমাে শ্পতাে এে 
শ্বশ্চত্ পূব ্ ্ােরা শ্বষরয় জাশ্িরয়রছি। পেবত্ী জীবরি 
মার্ট (  এই িারমই আমাে থবািরে আশ্ম সব্িা স্ের 
েশ্ে  ) থে ডারে সািা থিরব, তাে প্ােশ্ম্ভে অিকুিীলি 
শ্েন্তু আেম্ভ হরয়শ্ছল অভিকুতভারব। পরিে বছরেে মত 
েখি তাে বয়স, তখি চাচ্ অব ইংল্ারন্ডে রোেটাশ্েয়াি 
আর্দালি তাে মরি িািা থিয়। এই আর্দালরি পূজা-
প্াে্িায় থে বর্-মশ্হমা এবং স্াক্ারমন্ট প্ভমৃ শ্ত প্তীরেে 
উপে থে গুরুত্ব আরোশ্পত হরয়শ্ছল, অিকুরামীরিে োছ 
থেরে থে শ্িষ্াভশ্তি ও িােীশ্েে েমৃ ছিসা্িা িাশ্ব েো 
হরয়শ্ছল,—তা আমাে ভশ্রিীে েল্পিারে আেষ্র েরে 
এবং তাে জীবরি প্েম বি ্েরিে ্ম্ীয় প্ভাব হরয় 
িাঁিায়। এই ‘হাই অ্াংশ্লশ্সজরম’ে প্ভাব তাে জীবরি 
থিষ সময় পে্ন্ত বজায় শ্ছল। এই োরলে আত্মশ্িরিরহে 
অভ্াস পেবত্ীোরল তাে েম্জীবরিে পরষে তারে 
অশ্্েতে থোর্ েরে তকু রলশ্ছল।

হাই অ্াংশ্লশ্সজম্  শ্ছল অতীব েরিাে, অিমিীয়, 
শ্িতান্ত অিকুিাে,—তা মার্রটে মত চশ্েরত্ে আ্্াশ্ত্মে 
আেকু শ্ত িান্ত েেরত পারেই িা, োের শ্িশ্ছিদ্র থরাঁিাশ্ম, 
অি্ মতাবলম্বীরিে সম্বরন্ধ এে অিকুরামীরিে প্োি্ 
অসশ্হষ্ণকু তা মার্টরে অবরিরষ িূতিতে পরেে সন্ধারি 
উদ্কুদ্ েেল—এই ্ম্েীশ্ত ছািা অশ্্েতে ‘রিীস্ীয়’, 
অশ্্েতে মািশ্বে থোরিা ্ম ্আরছ শ্ে? রোেটাশ্েয়ািো 
অবি্ তারে ঐশ্তরহ্ে মূল্ শ্িশ্খরয়শ্ছল। ক্রম থস চাচ্ 
অব ইংল্ারন্ডে ‘শ্ি রেড চাচ্ স্কু ল’ িারম পশ্েশ্চত সংস্ায় 
থোর শ্িল, শ্েন্তু তাে প্েম জীবরিে রোেটাশ্েয়াি-
অশ্ভজ্ঞতাে অরিেখাশ্ি তাে মর্্ থেরে থরল।

উৎেমৃ ষ্টতে িরব্ে অভারব Broad churchism োরে 
বলশ্ছ, থস বস্তু মার্রটে মরতা চশ্েরত্ে মািকুরষে আ্্াশ্ত্মে 
আেকু শ্ত িান্ত েেরত পারেই িা, োের মামকুলী েতেগুশ্ল 
েো বলা ছািা এে মর্্ প্ত্ষে অিকুভূশ্ত অেবা সকুরভীে 
থোরিা শ্িষো শ্ছল িা। এে মর্্ শ্ছল এে ্ েরিে শ্সশ্িে 

মরিাভাব ো অরি্ে শ্বশ্াসরে েকু সংস্ােপূর্ বা শ্বি্াহীি 
মরি েেত, থসই জি্ ্মজ্ীবরিে পরষে অশ্ত প্রয়াজিীয় 
েসািকুভূশ্তে প্শ্রয় এরত শ্ছল িা। মার্রটে জীবরিে এই 
সশ্ন্ধষেররই স্ামী শ্বরবোির্দে আশ্বভ্াব। থস এতাবৎ ো 
শ্িরখ বা অিকুভব েরে এরসরছ, সব শ্েছকুরেই স্ামীজীে 
শ্িষোে মর্্ সমশ্বিত থিখরত থপল, সব শ্েছকুই এে 
সমররিে অংি, থোরিা শ্েছকুই অপেরে খডেি েরে িা; 
সবই এখি িূতি জীবরি, িূতি তাৎপরে্ মশ্ডেত হরয় 
থরল, এবং মার্রটে সিা-প্স্তুত সহািকুভূশ্ত অ্ীিস্ এে 
জাশ্তে োতিাে অিকুভরব সহরজই জারশ্েত হরয় উিল।

স্ামীজী থিহত্ার েরেি তরুর বয়রসই। আমাে 
ভশ্রিীও থিহত্ার েেল অল্প শ্েছকু থবিী বয়রস। আমাে 
ভশ্রিী থে স্ামীজীে আহ্ারি সািা শ্িরয়শ্ছল, তা অভিকুত 
শ্েছকু িয় োের আশ্ম শ্িরজ স্ামীজীরে থিরখশ্ছ, আশ্ম 
জাশ্ি তাঁে িশ্তি। তারঁে এেবাে শু ক্ু থিখা ও তাঁে েো 
থিািা মাত্ অশ্বলরম্ব বলরত হরব আত্মরতভারব—Behold 
the Man! —থিখ, থিখ, থে ইশ্ি ! সত্ ধ্বশ্িত তােঁ 
েরঠে—মািকুষ অিকুভব েেত—োের শ্তশ্ি অশ্্োরেে সরঙ্গ 
েো বলরতি, শু ক্ু পশ্ডেত বা, পকুরোশ্হরতে মরতা েরে 
িয়। স্ামীজী শ্িচিয়তারে, প্ত্য়রে শ্িরজে মর্্ বহি 
েেরতি, শ্জজ্ঞাসকুরে শ্িরতি আশ্াস ও শ্বশ্াস। থসই 
শ্জশ্িসই আমাে ভশ্রিীরে শ্তশ্ি শ্িরয়শ্ছরলি; এই ধ্রুব-
প্ত্য়ই তারে স্ামীজীে আহ্ারি শ্িভ্রয় অরিসে হরত 
িশ্তি শ্িরয়শ্ছল; এবং শ্বিা শ্দ্্ায় থস আহ্াি স্ীোে 
েোে পরে েখরিা তারে অিকুতাপ েেরত হয়শ্ি।

শ্প্য়জরিে শ্বরয়াররবিিা আেও থবরি োয় েশ্ি স্ভূশ্ম 
থেরে বহু িূরে তাে মমৃতকু ্ ঘরট। আমাে ভশ্রিীে থষেরত্ 
শ্েন্তু মরি হরয়রছ, থস থেি থিষ ষেরর আমারিে মর্্ 
আয়ােল্ারন্ডই শ্ছল। ডাঃ বসকু এবং শ্রীমতী বসকুে আবারস 
তাে জীবিাবসাি, তা থেি তাে স্জরিে মর্্, পশ্েবারেে 
মর্্ই। মার্ারেরটে প্শ্ত আশ্ম এই েমৃ তজ্ঞতা থবা্ েরেশ্ছ, 
থস তাে জাশ্তে ঐশ্তহ্রত েত্ব্ পালি েরে থররছ থিষ 
অবশ্্—থস সাহাে্ েেরছ মমৃতকু ্ছিায়াছিন্ন মািকুষরে, এবং 
িাশ্ন্তে পরে চাশ্লত েরেরছ তারিে অশ্ভোত্ারে।
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