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                                   লকডাউন গরীব বশে রাখার প্লান 
                                         দিলীপ িাসমণ্ডল 
 
লক ডাউন শুরু হওয়ার 54 দিন পশর দহসাব কশর দিখা দগশয়দছল ভারশতর 20,00000 দকাদি (কুদড লক্ষ দকাদি) 
িাকার দবদে ক্ষদত হশয়শছ। তার পশরও র্তদিন পার হশয়শছ ততদিন ঐ অনুপাশত ক্ষদত হশয় চশলশছ। বতযমাশন 
র্খন Unlock প্রশেস চালু হশয়শছ তখন ক্ষদতর পদরমান কমশছ। 
ঐ কুদড লক্ষ দকাদি িাকার মশধ্য সরকাশরর সশঙ্গ সশঙ্গ জনসাধ্ারশণরও দবদে ক্ষদত হশয়শছ।সরকাশরর ক্ষদত 
মাশনই জনসাধ্ারশণর ক্ষদত ধ্রশতই হশব। এই জনসাধ্ারশণর মশধ্য সমাশজর মধ্যদবত্ত ও ধ্নী দেণীর প্রকৃত 
ক্ষদতই হয়দন। উশে ঐ িুই দেণীর দলাশকরা ঘশর বশস আয় দপশয়শছ,আর রাদনং খরচ অশনক কম হশয়শছ অর্যাৎ 
সিয় দবদে হশয়শছ। 
আর প্রকৃত ক্ষদত হশয়শছ িদরদ্র (গরীব, দনম্ন মধ্যদবত্ত) দেণীর। এরা আয় করশত পাশর দন। পরবতযীকাশল চাকদর 
চশল দগশছ। স্থায়ী আশয়র রািা বন্ধ হশয় দগশছ এশির দবদে ভাগ দলাশকর। দহসাব বলশছ এরকম দলাক দিশের 
40 দকাদির দবদে। 
Lock down কশর এই দর্ 40 দকাদির দবেী দলাশকর জনয অতত 10,00000 দকাদি(িে লক্ষ দকাদি) িাকার 
আশয়র ক্ষদত হশয়শছ। দসিা কার বা কাশির জনয হশয়শছ? 
দসিা দর্ বা র্ারা lock down চালু কশরশছ তাশির জনয হশয়শছ। তারা এই সমসযা (ক্ষদত) হশত পাশর এিুকুও 
জানত না বলশল তুঘলদক পদরকল্পনার নতুন সংস্করণ হশয়শছ ধ্শর দনওয়া র্ায়। 
সরকার র্খন এই lock down চালু কশরশছ তখন সরকারশকই এই 40 দকাদি মানুশের আশগর আশয়র পর্যাশয় 
দনশয় র্াবার িাদয়ত্ব পালন করশত হশব। আর lock এর সমশয়র দর্ ক্ষদত হশয়শছ দসিা পুরন করশত হশব। দকন্তু 
বািদবক দিখা র্াশে এই দলাকগুশলার 10 লক্ষ দকাদি িাকার ক্ষদত হশল সরকার Maximum এক লক্ষ দকাদি 
িাকার প্রকল্প কশরশছ। এই এক লক্ষ দকাদি িাকার 50% িাকা আসল ক্ষদতগ্রস্থরা পাশে, আর বাদক 50% িাকা 
মধ্যদবত্তরা চুদর কশর দনশে। 
10 লক্ষ দকাদির ক্ষদতর প্রকৃত ক্ষদতগ্রস্থরা পাশে 50 হাজার দকাদি িাকা আর বাদক 9 লক্ষ 50 হাজার দকাদি 
িাকা তাশির ক্ষদতই দর্শক দগল। এশির এই ক্ষদতর জনয দনম্ন মধ্যদবত্তরা িদরদ্র দেণীশত দনশম আসশব, আর 
গরীবরা গরীশবর অধ্ম দেণীশত দনশম আসশব।এই পদরকল্পনার মাধ্যশম রাজননদতক িলগুশলা 40 দকাদি মানুেশক 
দনশয় দলাফ্ালুদফ্ করশব।আর দভাশির সময় কযাচ ধ্শর রাজননদতক ক্ষমতার মযাচ দজতার দখলা শুরু কশর 
দিশয়শছ। 
লক ডাউশনর সাইড এশফ্ক্ট িাদরদ্র বৃদি।  
লক ডাউশনর জনয দিশের লক্ষ লক্ষ দকাদি িাকার ক্ষদত হশয়শছ।দসই িাকািা প্রধ্ানত কাশির িাকা? দবদেিাই 
সরকাশরর িাকা অর্যাৎ সকল জনসাধ্ারশণর িাকা। আর কাশির ক্ষদত হশয়শছ? র্ারা েম দবদি কশর আয় করত 
অর্চ কাজ বন্ধ হওয়ার জনয আয় বা মাইশন পায়দন তাশির। দবসরকাদর দক্ষশত্র র্ারা মাইশন বন্ধ কশরদন তাশির 
ক্ষদত দর্িুকু হশয়শছ দসিা হল আশগ দর্ পুাঁদজ কশর দনশয়শছ তার দকছুিা অংে মাত্র। 



 

 

আর এই এত লক্ষ দকাদি িাকা ক্ষদত হশল দসই িাকািা দতা অনয মানুশের কাশছ ঘুদরশয় দগশছ। ওই ঘুদরশয় 
র্াওয়া মানুে কারা?আমাশির সমাশজ মধ্যদবত্ত ও ধ্নীরাই দবদেিা কুক্ষীগত কশরশছ। দকছুিা দবশিশে চশল দগশছ। 
অর্যাৎ লক্ষ ডাউশনর মাধ্যশম সরকার ঘুদরশয় মধ্যদবত্ত ও ধ্নীশির দকছু িাকা পাইশয় দিল। তাই মধ্যদবত্তশির প্রায় 
সবাই লক ডাউন খুব ভাশলা কাজ বশল প্রচার করশছ। 
র্ারা দনম্ন মধ্যদবত্ত দর্শক িদরশদ্র এবং গরীব দর্শক গরীশবর অধ্ম অবস্থায় এশসশছ, সরকার তাশির আশগর 
অবস্থায় আনার জনয বযবস্থা করশত পারশব দক? তার জনয 10 মাস সময় দনশব, না 10 বছর সময় দনশব? 
মধ্যদবত্তরা শুধু্ লকডাউশনর সুফ্ল প্রচার কশরশছ গুলতাদনর মাধ্যশম। আর ঘশর বশস খাওয়া িাওয়ার উৎসব 
কশরশছ। র্খন িদরদ্র আর দনম্ন মধ্যদবত্তরা লকডাউনশক দকছুিা অগ্রাহয কশর দবাঁশচ র্াকার লডাই চাদলশয় র্াশে।  
লক ডাউন কশর খুব ভাশলা কাজ কশরদছ এইিা দতা জনসাধ্ারণশক দবাঝাশনা হশে। এই ভাশলা কাজিা দতা 
দভাশির সময় প্রচার কশর দবদে দভাি পাওয়া র্াবার কর্া। রাজননদতক িলগুশলাশক অনুশরাধ্ করদছ দভাশির সময় 
এই ভাশলা কাশজর খদতয়ানিা খুব ভাশলা কশর প্রচার করশত। তাহশল দভাশির ফ্শল ভাশলা ফ্সল পাওয়া র্ায় 
দকনা দিখা র্াশব? 
2020 সাল কশরানা মহামারীর বছর। এই বছর কশরানাশত পৃদর্বীর অনয দিশের সশঙ্গ আমাশির ভারশতও প্রচুর 
মানুে মারা র্াশে এবং র্াশব ধ্শর দনওয়া হশয়শছ। এই বছর দেে হওয়ার পর আমাশির দিশে কত দমাি মানুে 
মশরশছ তার দহসাব পাওয়া র্াশব। তখনই দিখা র্াশব আশগর বছরগুশলার তুলনায় এই বছর কত মানুে দবদে 
মশরশছ। তখনই দবাঝা র্াশব এত দলাক কশরানায় মরার পরও মৃতুযর বৃদির অনুপাতিা কত দবেী না আশগর 
বৃদিরই মশতা। তখনই দবাঝা র্াশব মৃতুযর দহসাশবর মশধ্য কতিুকু িুধ্ আর কশতািা জল দমোশনা আশছ। 
ততদিশন অবেয লকডাউন দখলার দবজশনসমযানরা তাশির লাভ গুদছশয় দনশয় দসফ্সাইশড চশল র্াশব। আর িদরদ্র 
এবং দনম্ন মধ্যদবত্তরা খাশির আরও গভীশর ঢুশক র্াশব। 
এই লকডাউশনর জনয দর্ দকাদি দকাদি মানুে িদরদ্র দেণীশত দনশম এশসশছ তারা কাশজর জনয ছিফ্ি করশব আর 
দসই সূশর্াগ দনশয় র্ারা তাশির কাজ দিয় বা দিশব তারা মজুদরর মাপ এত তলাদনশত দনশয় র্াশে বা দনশয় র্াশব 
দর্ িাদরদ্রশত দনশম আসা মানুেগুশলার আবার অতত আশগর অবস্থায় দফ্শর আসশত কশয়ক বছর পার হশয় র্াশব। 
এই অবস্থা দর্ হশত পাশর এিুকু দক লক ডাউন চালু কারীরা একিম বুঝশত পাশরদন বশল মশন হয়? এর মাধ্যশম 
প্রর্শম এই দকাদি দকাদি মানুশের অভাব সৃদি কশর পশর একিু একিু অভাব দমদিশয় শুধু্ দবাঁশচ র্াকািা দনদিত 
কশর, মানুশের জনয কত কাজ কশরদছ প্রচার কশর ঐ সকল িদরদ্র মানুেশির বশে রাখশব। 
িুদভযক্ষ, খরা, বনযা ইতযাদি সমসযার সময় দর্মন অতীশত দনচুতলার মানুশের জনয প্রকৃত দকান বযবস্থা না কশর 
তাশিরশক অল্প একিু সাহার্য কশর শুধু্ দবাঁশচ র্াকার বযবস্থা কশর আরও দনচু কশর দিশয়দছল, দসরকমই কশরানার 
সমসযা মতরী হওয়ার পর আরও কূিননদতক পিদত প্রশয়াগ করার ফ্শল অসংখয মানুশের গরীব বা গরীশবর অধ্ম 
দেণীশত দপৌঁশছ র্াওয়ার পদরদস্থদত মতরী হশয়শছ। 
 
 
 



 

 

 
                                   অভুক্ত ভারত, একদি সমীক্ষা 
                                          অদভশেক দি 
 
'Global Hunger Index’অর্যাৎ দবশ্ব কু্ষধ্া সূচক ২০১৯ অনুর্ায়ী”ভারত”১১৭ দি দিশের দভতর ১০২ তম স্থাশন 
দবরাজমান। ২০০০ সাশল ১১৩ দি দিশের দভতর র্া দছল  ৮৩ তম। এই পদরসংখযান স্পি ভাশব দচাশখ আঙু্গল 
দিশয় দিদখশয় দিশে  কু্ষধ্াতয দিশের তাদলকায়”ভারত”িমে নীশচর দিশকই তদলশয়ই র্াশে অর্যাৎ ভারশত 
কু্ষধ্াতুর মানুশের সংখযা দিন-প্রদতদিন দবশডই চশলশছ। 
তর্াকদর্ত”স্বাধ্ীনতা”র ৭০ বছর পশরও র্দি একদি গণতাদিক রাশের গদরদব নাই দমিশলা, র্দি সাধ্ারন মানুে 
খাশিযর অভাশব দিন দিন শুদকশয় মশর তাহশল সরকার দিক কাাঁশির জনয? তশব দক দসইসব মুদিশময় পুাঁদজপদতশির 
জনযই সরকার র্াাঁশির ১% মানুশের হাশত বাদক ৭৩% মানুশের সম্পি গদেত রশয়শছ? 
‘আতজযাদতক খািয ও কৃদে িপ্তর’দর্শক পাওয়া তর্য অনুর্ায়ী, ভারশতর প্রায় ১৯.০৭ দকাদি মানুে অর্যাৎ দমাি 
জনসংখযার প্রায় ১৪.০৫% প্রদতদিন অভুক্ত র্াশক। 
তাছাডা’United Nations  Development Program ‘এর তর্য অনুর্ায়ী ভারশত প্রদতবছর উৎপাদিত ফ্সশলর 
৪০% খািযেসয গুিাশম পশচ নি হশয় র্ায়। ভারশতর কৃদে িপ্তশরর সূত্র অনুসাশর, উৎপাদিত খািয র্া প্রদতবছর 
নি হশয় র্ায় তার অঙ্কিা ভারতীয় মুদ্রায় ৫০০০০ দকাদি িাকার মতন। ২০১৭ সাশল করা এক RTI এর 
উত্তশর’Ministry of Consumers Affairs, Food and Public Distribution’জাদনশয়দছল, শুধু্মাত্র ২০১১- 
২০১৭ সাশলর মশধ্য ৬১,৪২৮ িন খািয েসয FCI এর দগািাম ঘশর নি হশয়শছ, র্ার দভতর চাল এবং গম ই দছল 
প্রধ্ান। শুধু্মাত্র মহারাশিই ৭৯৬৩ িন খািয েসয নি হশয়শছ। দবশেেজ্ঞশির মত,এই এই পদরমাণ নি হওয়া খািয 
েসয দিশয় প্রায় ৮ লক্ষ গদরব পদরবারশক ১ বছর খাওয়াশনা দর্শতা, দর্িা হয়দন সরকাশরর উিাদসনতায় এবং 
প্রোসশনর চরম গাদফ্লদত দত। 
সম্প্রদত একদি ইশলকট্রদনক দমদডয়ার আশয়াদজত  অনুষ্ঠাশন উপদস্থত র্াকা’Commission for Agriculture 
Cost and Prises’এর পূবয অধ্যক্ষ দি. হক জানান, ভারশত িুই দতন িাকা িশর জনগণ দক চাল দিওয়ার বযাবস্থা 
র্াকশলও এমন বহু মানুশের িয় ক্ষমতা এতিাই কম দর্ তারা ঐ িাকাশতও চাল,গম ইতযাদি দকনার সামর্যয 
দনই। 
ভারত খািয েসয মজুত রাখার দক্ষশত্র দবশশ্ব বৃহত্তম। প্রদতবছর  ৭৫০ দবদলয়ন িাকা র্া দকনা দমাি GDP র এক 
েতাংে, সরকার এই খাশত খরচ কশর। অর্চ বািশব ভারশতর একিা বড অংশের নাগদরকই খাশিযর অভাশব 
দেে দনশ্বাস তযাগ করশছ। সদতয, অতুলয ভারশতর করুণ ছদব দবাধ্হয় এিাই। 
'Council for Social Development ( CSD) সম্প্রদত তাশির দপে করা একদি দরশপাশিয জাদনশয়শছ, সাল 
২০০০ দর্শক ২০১৭ পর্যত ভারশত অর্যননদতক মবেময ৬গুন বৃদি দপশয়শছ। কশয়কজন অর্যনীদতদবি,সমাজদবজ্ঞানী 
ও দবশেেজ্ঞরা দমশল’Rising Inequalities in India -2018’নাশম এই দরশপািয মতদর কশরশছ।’Oxfam’এর িাবী, 
২০১৮ সাশলর দহশসশব ভারশতর ১০% ধ্নী জাতীয় সম্পশির ৭৪.০৪ েতাংে এবং েীেযস্থানীয় ধ্নীর ১% জাতীয় 



 

 

সম্পশির ৫১.৫৩  েতাংে দভাগ কশর।’Oxfam’আরও জানাশে, এই  ১ েতাংে ধ্নীবযদক্তর মিদনক উপাজযন   
২,২০০ দকাদি িাকা। 
জনগশণর রাশয় দনবযাদচত সরকার র্তই উন্নয়শনর িাবী করুক, বািশব অর্যননদতক মবেময,িাদরদ্রতা, দবকারত্ব 
দিশে মারাত্মকভাশব দবশড চশলশছ। সীমাহীন দলাভ এবং িুনযীদতই এর প্রধ্ান কারণ। িুনযীদতশত প্রর্ম সাদরশত 
র্াকা ভারশত শুধু্ ঘুে দনওয়া এবং দিওয়া দতই বছশর ২,১০০ দকাদি িাকা খরচ হশয় র্ায়? 
সমাজদবজ্ঞানীরা মশন কশরন, ক'জন েীল্পপদত দকংবা পুাঁদজপদতরা দফ্াবযশসর তাদলকায় পৃদর্বীর ১০০ জন 
অদতধ্নীশির মশধ্য স্থান দপশয়শছ তা দনশয় উছ্বাস প্রকাে কশর দিশের জনসংখযার ৭৫ ভাগ মানুশের অভুক্ত দপি 
ভরশব না। প্রদতবছর বাশজশি দবে দমািা অশঙ্কর িাকা বরাদ্দ র্াশক প্রদতরক্ষা খাশত খরশচর জনয। দকন্তু তারপর? 
দিেশক সুরদক্ষত রাখশত প্রশয়াজন দেক্ষা,সুদচদকৎসা,অন্ন,বস্ত্র, পদরষ্কার পানীয়জল এবং মার্ার ওপশর আিানা। 
দসসব না দভশব শুধু্ প্রদতরক্ষা খাশত দবপুল খরচ কশর আর র্াই দহাক, কখনই সাময আনা সম্ভব নয়। 
ঋণ স্বীকার :”অশেেশণ”মাদসক পদত্রকা এবং কস্তুরী মুখাজযী,অর্যনীদত দবশেেজ্ঞ। 
 
 
 
 
 

ফ্যাদসজম 
-আর্যতীর্য 

 
ফ্যাদসজম, ফ্যাদসজম, চারদিক দতালপাড, 
এ ফ্যাদস ও ফ্যাদস, নানা নাশম দধ্ক্কার। 
দকন্তু এ মতবাি খায় না মার্ায় দিয়, 
এ অধ্ম জাশনই না, অগতযা দনরুপায়, 
ওিাি ধ্রশতই হশব এই বযাপাশর, 

দর্ কশরশছ ফ্যাদস দনশয় পডবার হযাপা দর 
বাজাশর সওয়াল তুদল, ফ্যাদসজম দক জাশন 
সকশল আঙুল তুশল বশল বসু দবোশণ। 
দর্ দস নয় এই দবাস, ককযদি ডাক্তার, 

ছদব দনশয় সবই জাশন, কদবতা সমঝিার। 
বযি দপোর দর্শক কৃপা কশর  দকছুক্ষণ 
দবোণ দিশয়শছ পাি, ফ্যাদসজম দেক্ষণ। 

দসই মশতা তুশল আদন দতামাশির সামশনই 



 

 

সবই কৃদতত্ব ওর, আর্যর নাম দনই। 
 

ফ্যাদসরা সবাই আশস দভাশি দজশত ক্ষমতায় 
এশস তারা ধ্ীশর ধ্ীশর অদভমুখ বিলায় 
আইদডওলদজ দমশন একজন আইডল 

িল মাশন দতদন আর দতদন মাশন তাাঁর িল 
দিে বিলাশত চাই তাাঁর দছাাঁয়া দস মযাদজক 
এমনই দবজ্ঞাপশন দছশয় র্ায় চাদরদিক। 

 
র্দিও ক্ষমতা দপশত লাশগ গণতি 
পদরসর দছাশিা কশর োসশনর র্ি। 
দিশের গদরষ্ঠ র্ারা বশণয বা ধ্শময 

তাশির দবদের ভাগই সায় দিন কশময 
তার মাশন এই নয়, তারা দবাশঝ ফ্যাদসশক 

অনযরকম এরা দভশব ঢশল দসদিশক 
ফ্যাদস জাশন দকান দিাপ দক খায় দকভাশব 

সামশনর গাজরদি দসরকম দিালাশব 
এরা বহুরূপী হয়, চাশপ মূল লক্ষয 

তার উপশর দবাঝাশনার কাশজ হয় িক্ষ 
দর্রকম চাই বশল দতমন অযাশজন্ডা 
অজাশত বহু দলাক বশয় চশল ঝান্ডা। 
মগজশধ্ালাই হয় এতিা দভতরতক 
েত রু্ু্দক্তর বাশণ িশল না সমর্যক 

র্তদিশন হুাঁে দফ্শর দিরী হশয় দগশয়শছ 
তাশকই র্খন ফ্যাদস জশল দফ্শল দিশয়শছ 
আর দফ্শর সদিত ফ্যাদসবাি দনপাশত 

ইদতহাশস বশলা আর আশস র্ায় দক তাশত। 
 

জাতীয়তাবাি বশল খশণ্ডর ধ্ারণা, 
দিেশপ্রম বশল দবশচ ফ্যাদসবািী তাডনা। 
এই দপ্রম দপ্রম নয়, আসশলশত ঘৃণা দস, 
ভাশলা লাগা শুধু্ জাশগ েত্রুর দবনাশে। 



 

 

দিশের র্া দকছু ভাশলা, দসই সশব মন দনই 
দর্ন দিেশপ্রম শুধু্ রু্শির জশনযই। 
বাইশর দকবল নয় েত্রুর সন্ধান 

দভতশরর কাউশকও দিশত হশব তার স্থান। 
দকাশনা জাত বণয বা ধ্মযশক িাদগশয় 
েত্রুর চর বশল দিয় স্টযাম্প লাদগশয়। 

 
দিে স্বেল হশল দকাশনা দগাল হয়না 
ফ্যাদসবাি দচরকাল অভাশবর গয়না। 

দিে জুশড দবকাশরর দবশড র্াওয়া সংখযায় 
প্রবল সুশর্াগ দপশয় লঘুশির ধ্মকায়, 
ফ্যাদসবাি হাওয়া দিয় দসই সব ধ্মশক, 
কািা ক্ষত আশরা জ্বশল দবশভশির নমশক। 

 
প্রদতবাি করশলই অতীতশক দিশন খুব 
ফ্যাদসবািী করাশবন দবশরাধ্ীশক দনিুপ 
দস অতীত প্রায়েই ইদতহাস নয় দিক 
সদতযশক মুচদডশয় সুশর্াগী কাল্পদনক। 
কজন আর দলাক আশছ তশর্যর পিশন, 
দমশর্য বরং দবদে চকচশক গিশন। 

 
পদরসংখযান গশড নানাদবধ্ কায়িায় 

দলাকসাশন ফ্যাদসবাি বশল আদছ ফ্ায়িায় 
সুগভীর গশবেক পাওয়া বড িুষ্কর 
তশর্যরা িুলযভও রাজা র্দি তস্কর, 
তবু র্দি দকাশনাদিন দবমক্কা ফ্ািশল 

িুনযীদত গলা দঘশর িশম আশরা আাঁি হশল 
অতীত বা েত্রুশক দিাে দিওয়া দখাাঁচাশত 
অনায়াশস পাশর সব বিনাম দঘাচাশত। 

 
দবরুশি কর্া বলা মাশন দিেশদ্রাদহতা 
এরকম ভাবনার ফ্যাদসজম গ্রহীতা। 



 

 

প্রদতবািী  মাশনই দস েত্রুর বান্ধব, 
তকু্ষদণ তাশক জুশড প্রচাশরর তাণ্ডব 

বলশছ দর্ দবপরীত, দিে মশন দনই দলে 
ফ্যাদসবাি দিশয় র্াশক দসরকম দনশিযে। 

 
দচতনদবি র্ারা অগ্রণী সমাশজ 

ফ্যাদসবাি তাাঁশিরশক কশরইনা ক্ষমা দর্। 
করশবই বা দকন, তাাঁশির দবেীর ভাগ 
ফ্যাদসবািী পতাকায় দিখাননা অনুরাগ। 
সুতরাং জািুঢাক দলশগ র্াশক প্রচাশর, 
অকম্মা বশল দিয় িমাগত দখাাঁচা দর 
োরীদরক েম শুধু্ প্রগদতর পর্য 
এই বশল দবিযাশক গাদল অকর্য 

ফ্যাদস প্রর্া দসিা কশর র্র্ারীদত রুদিশন 
জ্ঞানীশির দেশে বশল দিে দর্শক ছুদি দন। 

 
দর্ইখাশন লাভ র্াশক দসইখাশন বযাপারী 
কারণ হয় না দর্ন মসনি দখপার-ই 
দসই মশতা ধ্ামা ধ্শর দেল্পরা লাইশন, 
সংবািমাধ্যমও দকনা দবনা মাইশন, 
উশো বলশল র্াশব লাইশসন্স চিশক, 
দপয়ািা পাইক এশল দিশব ঘাড মিশক 
তার দচশয় ভাশলা বাবা দচশপ র্াওয়া সতয 

বেযতা ফ্যাদসবাশি বাাঁচবার েতয। 
 

এইিুকু বশল রাদখ, িরকারী দবাশধ্শত 
এইসব পশড র্ারা ফ্ািশছন দিাশধ্শত 
ওয়ালযড ওয়ার িু-দয় মুশসাদলদন দহিলার 
দসিুকুই দভত দজশনা দবোশণর দবিযার, 
অতীশতর কর্ািাই বশল দগশছ খাদল ও 

দমল দপশল কাশরা সাশর্.. দসিা কাকতালীয়। 
                                       



 

 

 
                                    ওইজা নাদক ইশডওশমাির? 
                                        দসৌরভ দিবনার্ 
 
ঘুিঘুশি অন্ধকার ঘর। চাদরদিশক দনিব্ধ। অমাবসযার অন্ধকার চাদরদিশক আলকাতরা দলশপ দরশখশছ। ঘশরর মশধ্য 
চার বনু্ধ দচাখ বুশজ হাত ধ্রাধ্দর কশর বশস আশছ। অদনক, রঞ্জন, অতনু আর পলাে চার বনু্ধ। দিন পাাঁশচক হশলা 
মাধ্যদমক দেে হশয়শছ। প্রায় এক বছর হশত চলশলা সু্কশলর ভূশগাশলর সযার ভূশপনবাবু মারা দগশছন দরাড 
অযাকদসশডশে। তাাঁরই আত্মাশক ভূপৃশষ্ঠ নাদমশয় আনার উশিযাগ দনশয়শছ এই চার ছাত্র। অতনুশির বাদডর 
দচশলশকািার ঘশর সবাই বশসশছ। রঞ্জন বযাগ দর্শক ওইজা দবাডয দবর করশলা। পলাে একিা দমামবাদত জ্বালাশলা। 
দিওয়াশল সবার কদম্পত ছায়া পশডশছ। দবাডযিা দপশত রাখা হশলা। সবাই একিা মাকু আকৃদতর চযাপ্টা কাশির 
িুকশরাশত তজযনী দিকাশলা। রঞ্জন আশগই সবাইশক বশল দরশখদছশলা আত্মা নাদক ওই কাশির িুকশরািা দবদভন্ন 
দলখার ওপর দনশয় দগশয় সব প্রশের উত্তর দিয়। সবাই দনশজশির হৃৎদপশণ্ডর হাতুদডশপিা অনুভব করদছল। সবার 
সদম্মদলত কশে শুরু হশলা”সযার আপদন আসুন। সযার আপদন আসুন।”বলশত বলশত দবাশডযর ওপর চারজশন দমশল 
তজযনী দিশয় দিশন কাশির িুকশরািা দঘারাশত লাগশলা। একিা সময় দর্শম দগশয় বলশলা”সযার আপদন 
এশসশছন?”চারজশন চমশক উশি দিখশলা কাশির িুকশরািা আপনা দর্শকই Yes দলখার দিশক এদগশয় দগশলা। তারা 
দতা নামমাত্র ছুাঁশয় আশছ তাহশল এ দক কশর সম্ভব! এবার রঞ্জন প্রে করশলা”সযার আপদন দতা আশগ দপ্রতশলাশক 
দবশ্বাস করশতন না।”কাশির িুকশরািা এবার No এর দিশক সরশত লাগশলা। অদনক কাাঁপা কাাঁপা গলায় বলশলা”চল 
এবার উদি সব। এবার দবশ্বাস হশলা দতা?”এমন সময় িমকা হাওয়ায় দমামবাদত দগশলা দনশভ। সবাই আতযনাি 
কশর হুডমুদডশয় দিদবল, দবাডয উশে দবদরশয় দগশলা। 
প্লযানশচি হশলা মৃত বযদক্তর সাশর্ দর্াগাশর্াগ স্থাপন করার পিদত। আর ওইজা দবাডয হশলা একিা মাধ্যম র্াশত 
আত্মার সাশর্ দর্াগাশর্াশগর মাধ্যম র্ার ওপর A দর্শক Z, 0 দর্শক 9 আর Yes, No, Goodbye ইতযাদি দলখা 
র্াশক। আর র্াশক একিা মাকু আকৃদতর চযাপ্টা কাশির িুকশরা মাঝখাশন দগাল কশর কািা। মৃত পরবতযী জীবশন 
মানুে বহুকাল আশগ দর্শক দবশ্বাস কশর এশসশছ। দপ্রয়জশনর কবশর ফু্ল, দপ্রয় সামগ্রী প্রিান এসশবর প্রত্নতাদত্ত্বক 
দনিেযন প্রমাণ কশর গুহাবাসী মানুেশির সময় দর্শকই আত্মার ধ্ারণা প্রবল। মৃতুয মাশন হশলা জীবশনর দেে। 
দিশহর সমি দবপাকীয় দিয়া বন্ধ হশয় র্াওয়া। তারপর আর দকছু দনই। দসখাশনই সব িব্ধ। আমাশির মনশক র্দি 
আত্মা বলা হয় তা হশলা স্নায়দবক দিয়ার ফ্ল। মৃতুযর পর মদিষ্ক, স্নাযু়শকাশেরও মৃতুয ঘশি। সুতরাং বলা র্ায় 
মৃতুযর সাশর্ সাশর্ আত্মারও মৃতুয ঘশি। দকন্তু মানুশের মন আশবগপ্রবণ ও িুবযল। মৃতুযশক দস জীবশনর স্বাভাদবক 
নয় ভয়ংকরতম পদরণদত মশন কশর আসশছ প্রাচীনকাল দর্শকই। মৃতুযশতই জীবশনর দেে এিা দমশন দনওয়া 
আতশঙ্কর। তাই দনশজর মশনর মশধ্যই একিা হাইশপাদর্দসস বাদনশয় দনশয়শছ মৃতুযর পশরও একিা জীবন আশছ 
এবং দবদভন্ন উপাশয় তার মরশণর পাশরর আপনজশনর সাশর্ দর্াগাশর্াগ করশত পারশব। 
এবার আসা র্াক ওইজা দবাশডযর সংদক্ষপ্ত ইদতহাশস। দিক দক ভাশব এর উৎপদত্ত তা সদিক ভাশব জানা র্ায় দন। 
তশব উদনে েতশক আশমদরকার গৃহরু্শির সময় এর জনদপ্রয়তা প্রবল ভাশব বৃদি পায়। চালযস দকনাডয নাশমর এক 



 

 

বযবসায়ী ওইজা দবাডযশক বাজারজাত কশরন। তাাঁর’দকনাডয নশভলদি দকাম্পাদন’ওইজা দবাশডযর স্বত্ত আর সতানহারা 
মাতা দপতার আশবগশক পুাঁদজ কশর ওইজা দবাডযশক জনদপ্রয় কশর দতাশল। ধ্ীশর ধ্ীশর তা ইউশরাশপও জনদপ্রয় হশয় 
ওশি। 
এখন প্রে হশলা এদি সদতয দক মৃত বযদক্তর সাশর্ দর্াগাশর্াগ করাশত পাশর? র্দি আত্মা বশল দকছু নাই র্াশক 
তাহশল গত দিডশো বছশররও দবদে সময় ধ্শর তা মানুশের মশধ্য জনদপ্রয় দকভাশব? ইোরশনশি অসংখয 
অদভজ্ঞতার কর্া মানুে প্রকাে কশরশছন। তাাঁরা অনুভব কশরশছন কাশির িুকশরা তাাঁশির অদনোশতই আপনা 
দর্শকই নডশছ।  
এর প্রধ্ান কারণ হশলা’ইশডওশমাির এশফ্ক্ট'। অর্যাৎ অবশচতন মশনর সাহাশর্য দপদের সিালন। এশক্ষশত্র বযদক্ত 
র্খন দছাি কাশির িুকশরাদির ওপর আঙুল রাশখন তখন তার অবশচতন মন দপদেশত সংশকত পািায় সিালন 
করার জনয। এশত দসই বযদক্তর মশন হয় দস দনশজ তা নাডাশে না। বযপারদি আপনা দর্শকই ঘিশছ আর তা 
দনিয়ই দপ্রতাত্মা ঘিাশে। ইশডওশমাির এশফ্শক্টর পরীক্ষা দকউ চাইশল বাদডশতই করশত পাশরন। িু হাশতর তজযনী 
পরস্পশরর দর্শক এক দসদেদমিার িূশর দরশখ একিৃশি তাদকশয় র্াকশত হশব। দিখা র্াশব দনশজর অজাশতই 
আপনা দর্শকই তজযনী িুদি একজায়গায় চশল আসশব।’নযােনাল দজওগ্রাদফ্ক’চযাশনশল দব্রন দগমস’নামক অনুষ্ঠাশন 
একদি পরীক্ষা করা হয়। পযারানরমাল এক্সপািয’মাকয এডওয়াডয’চারজন বযদক্তশক ওইজা দবাডয দিশয় পরীক্ষা কশরন। 
একজন মদহলা তাাঁর মৃত দপতামশহর আত্মাশক ডাশকন। চারজশনরই মশন হশয়শছ আত্মা তাাঁশির সাশর্ কর্া বশলশছ। 
এবার মাকয এডওয়াডয তাাঁশির সবার দচাখ দবাঁশধ্ দিন এবং দবাডযদি ঘুদরশয় দিন তাাঁশির সবার অজাশত। এবার 
দিখা দগশলা আত্মা দর্খাশন দসখাশন কাশির িুকশরাদি সদরশয় দনশয় র্াশে। দর্শনা দস বুঝশতই পাশরদন দবাডযদি 
দঘারাশনা হশয়শছ। এর কারণ হশলা ঐ মদহলা আশগ দর্শকই দিশখদছশলন দকার্ায় Yes, No বা র্াবতীয় অক্ষর 
আশছ। দচাখ বন্ধ র্াকা অবস্থায় তাাঁর অবশচতন মন পূবযবতযী অবস্থাশন দবাশডযর দলখাগুদলশত সদরশয় দনশয় দগশছ। 
পশর সবদকছু জানার পশরও ঐ চারজন মানশত পাশরনদন। ইউশরাশপ র্খন ওইজা দবাডয জনদপ্রয় হয় তখন 
বযাপারদি দবখযাত পিার্যদবি মাইশকল ফ্যারাশডর নজশর আশস। দতদন একদি পরীক্ষার বযবস্থা কশরন। কতগুশলা 
কাডযশবাশডযর িুকশরা পর পর বদসশয় দনশিযেক িুকশরাদির ওপর রাশখন এবং পরীক্ষায় অংেগ্রহণকারী বযদক্ত 
কাডযশবাশডযর ওপর আঙুল রাশখন। র্দি আত্মা দনশিযেকদি নাডায় তাহশল কাডযশবাডযগুদল দনশিযেক িুকশরাদির গদতর 
দবপরীত অদভমুশখ দপদছশয় পডশব। আর তাশত প্রমাণ হশব দনশিযেক িুকশরাদি আত্মাই নদডশয়শছ এবং তাশত 
বযদক্তদির দকাশনা হাত দনই। দকন্তু র্দি দনশিযেক িুকশরাদি দস্থর র্াশক আর কাডযশবাডযগুদল সরশত র্াশক তাহশল 
বুঝশত হশব দকাশনা আত্মা নয় পরীক্ষক বযদক্তর অবশচতন মনই এর জনয িায়ী। দেে পর্যত দেতীয় সম্ভাবনাদি 
প্রমাদণত হশয়শছ। 
দকন্তু অশনক দভৌদতক গশবেকরা িাদব কশরন আত্মা নাদক ইশে কশরই এমন আচরণ কশর। তাাঁশির এমন িাদব 
প্রমাণ করা সম্ভব নয়। দকন্তু তাই র্দি হশব একিা প্রে দর্শকই র্ায়, আত্মা দতা আমাশির তাাঁর উপদস্থদত জানান 
দিশত চায়, তাহশল দতা তার এমন আচরণ কাময নয়। অশনক দভৌদতক সংস্থা আশছ র্ারা অশর্যর দবদনমশয় 
প্লযানশচশির বযবস্থা কশর সাধ্ারণ মানুেশক িদকশয় চশলশছ। মবজ্ঞাদনক পরীক্ষার কাশছ ওইজা দবাডয বারংবার মুখ 
রু্বশড পশডশছ। দকন্তু মানুশের রু্দক্তবািী মন আশবশগর কাশছ হার দমশন র্ায়। তাই িরকার প্রকৃত দবজ্ঞান দেক্ষার। 



 

 

সবদকছু আনুগতযহীনভাশব প্রে করার। হয়শতা দবজ্ঞাশনর কাশছ প্রকৃদতর সকল রহশসযর সমাধ্ান বতযমাশন দনই। 
দকন্তু দবজ্ঞাশনর কাশছ আশছ দসই রহসয সমাধ্ান করার উৎকৃিতম পিদত। র্া রু্দক্তর ওপর প্রদতদষ্ঠত। আর তাই 
দবজ্ঞান দনরতর দচিা কশর র্াশে সবদকছু দবাঝার। আর দবশ্বাশসর দকাশনা জায়গা দবজ্ঞাশন দনই। আশছ রু্দক্ত, তর্য, 
প্রমাণ। গত চারশো বছশরর প্রশচিায় মানবজাদত এই পর্যাশয় দপৌঁশছশছ। আর এ দতা সশব শুরু। 
 
নযােনাল দজওগ্রাদফ্ক চযাশনশলর দব্রন দগমশসর ইশডওশমাির এশফ্শক্টর পরীক্ষা - 
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                           একজন বদিত বাঙালী দবজ্ঞানীর ইদতকর্া 
                                      - দেবব্রত গুহ 
 
ভারশতর বুশক অশনক দবখযাত মহান দবজ্ঞানীর জন্ম হশয়দছল। তাাঁশির মশধ্য অনযতম হশলন একজন দবজ্ঞানী। তাাঁর 
নাম দক জাশনন আপনারা? দতদন হশলন আচার্য জগিীেচন্দ্র বসু। দতদন হশলন ভারতমাতার এক গদবযত সতান।  
দতদন জশন্মদছশলন ১৮৫৮ সাশলর ৩০ দে নশভির, দব্রদিে ভারশতর মুদন্সগশঞ্জর দবিমপুশর। তাাঁর বাবা দছশলন 
একজন ব্রাক্ষ্ম ধ্মযাবলিী। তাাঁর নাম দছল ভগবান চন্দ্র বসু। ইংশরজ সরকাশরর একজন উচ্চপিস্থ কমযচারী হশলও, 
দতদন দকন্তু দছশল জগিীেচন্দ্রশক কখশনা ইংশরদজ দবিযালশয় ভদতয করানদন।  
জগিীেচশন্দ্রর প্রর্ম দবিযালশয়র নাম দছল ময়মনদসংহ দজলা দবিযালয়। বাংলা দবিযালশয় ভদতয করাশনার দক্ষশত্র 
রু্দক্ত তাাঁর দছল বডই সুন্দর। দতদন চাইশতন, ইংশরদজ দেখার আশগ মাতৃভাো দেখা খুব জরুরী। জগিীেচন্দ্র 
পডাশোনা কশরদছশলন দহয়ার সু্কল, দসে দজদভয়াসয কশলজ, িাইস্ট কশলজ, দকালকাতা দবশ্বদবিযালয়, দকমদব্রজ 
দবশ্বদবিযালয় ও লন্ডন দবশ্বদবিযালশয়।  
১৮৮৭ সাশল জগিীেচন্দ্র দবশয় কশরদছশলন দলদড অবলা বসুর সাশর্। দতদনও দছশলন একজন মদহয়সী নারী। দলদড 
অবলা বসু দছশলন ব্রাক্ষ্মসমাশজর দবখযাত সংস্কারক িুগযা দমাহন িাশসর দমশয়। ১৮৯৫ সাশল, জগিীেচন্দ্র, অদতকু্ষদ্র 
তরঙ্গ সৃদি ও দকান তার ছাডা এক জায়গা দর্শক অনয জায়গায় তা পািাশনাশত সফ্ল হশয়দছশলন। দবজ্ঞান 
দেক্ষািাশনর দক্ষশত্র, জগিীেচশন্দ্রর সফ্লতা র্শর্ি ঈেযনীয়। দতদন দবজ্ঞান গশবেণায় অজযন কশরদছশলন প্রভুত 
সাফ্লয। র্ার জনয তাাঁর সুনাম ছদডশয় পশডদছল দিশে - দবশিশে। বাঙালীরা দর্ দবজ্ঞান গশবেণায় দনউিন 
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আইনস্টাইনশির দচশয় দকান অংশে কম র্ায়না, তা দতদন দবশশ্বর িরবাশর কশরদছশলন প্রমাণ। র্ার জনয, দকান 
প্রেংসাই র্শর্ি নয় তাাঁর জনয। 
জগিীেচন্দ্র দর্ গযাদলদলও, দনউিশনর সমকক্ষ দছশলন, তার স্বীকৃদত দিশয়দছল লন্ডশনর দডইদলএক্সশপ্রস পদত্রকা, 
১৯২৭ সাশল। আর আইনস্টাইন তাাঁর সম্পশকয বশলদছশলন,”জগিীেচন্দ্র দর্ সব অমূলয তর্য পৃদর্বীশক উপহার 
দিশয়শছন তার দর্ দকানদির জনয দবজয়িম্ভ স্থাপন করা উদচত।”রবীন্দ্রনার্ িাকুর তাাঁর সিশন্ধ বশলন,”ভারশতর 
দকানও বৃি ঋদের তরুণ মূদতয তুদম দহ আর্য আচার্য জগিীে।” 
দতদন জীবশন অশনক সন্মাশন ভূদেত হশয়দছশলন। এবার দসদিশক আশলাকপাত করদছঃ 
১. নাইিহুড, ১৯৯৬। 
২. রশয়ল দসাসাইদির দফ্শলা, ১৯২০। 
৩. দভশয়না একাশডদম অফ্ সাইন্স - এর সিসযপি লাভ, ১৯২৮। 
৪. ভারতীয় দবজ্ঞান কংশগ্রশসর ১৪ তম অদধ্শবেশনর সভাপদত, ১৯২৭। 
৫. দলগ অফ্ নযােনস কদমদি ফ্র ইনশিশলকচুয়াল দকা-অপাশরেশনর সিসয।  
৬. নযােনাল ইনদস্টদিউি অফ্ সাইশন্সস অফ্ ইদন্ডয়া এর প্রদতষ্ঠাতা দফ্শলা।  
 
জগিীেচন্দ্র দছশলন একজন বাঙালী পিার্যদবি, উদিিদবি ও জীবদবজ্ঞানী। দতদন একজন কল্পদবজ্ঞান রচদয়তাও 
বশি। দতদন আদবষ্কার কশরদছশলন,দর্, গাশছশিশরা প্রাণ আশছ। তাাঁর এই অতযাির্য আদবষ্কার সাডা দফ্শল দিশয়দছল 
দিশে ও দবশিশে। তাাঁর এই গশবেণার ফ্শল, উদিি দবজ্ঞান হশয় ওশি খুব সমৃি। তাাঁর হাত ধ্শরই ভারতীয় 
উপমহাশিশে বযবহাদরক ও গশবেণাধ্মযী দবজ্ঞাশনর সূচনা হশয়দছল।  
তাাঁর কমযশক্ষত্র দছল পিার্যদবজ্ঞান, মজবপিার্যদবজ্ঞান, জীবদবজ্ঞান, উদিি দবজ্ঞান ও বাংলা কল্পদবজ্ঞান। তাাঁর অশনক 
দবখযাত ছাত্র দছল। তাাঁশির মশধ্য কশয়কজশনর নাম বদল। সশতযন্দ্রনার্ বসু, দমঘনাি সাহা, প্রোতচন্দ্র মহলানদবে, 
দেদের কুমার দমত্র প্রভৃদত।  
জগিীেচন্দ্র সারা জীবন ধ্শর কশরশছন দবজ্ঞাশনর সাধ্না। দতদন কশরদছশলন অশনক অসাধ্য সাধ্ন। দতদন দবশশ্বর 
িরবাশর ভারশতর সুনাম বৃদি কশরদছশলন। দকন্তু জগিীেচন্দ্র বসু, দছশলন একজন বদিত বাঙালী দবজ্ঞানী। দতদন 
সারাজীবশন অশনক প্রাপয সন্মান দর্শক হশয়দছশলন বদিত। কারণ, তাাঁর সমশয় ভারত স্বাধ্ীন দছলনা। দতদন দছশলন 
একজন পরাধ্ীন ভারতবশেযর মানুে। র্ার জনয, দতদন দবতার আদবষ্কার কশরও তার আদবষ্কতযার স্বীকৃদত পানদন। 
দপশয়দছশলন ইতাদলর দবজ্ঞানী মাকযদন। র্া দছল অতযত অনযায় কাজ। এদনশয় এখশনা সারা দবশশ্ব দবতকয দবিযমান 
রশয়শছ। জগিীেচন্দ্র র্া সব আদবষ্কার কশরদছশলন দসরু্শগ, তাশত তাাঁর অনায়াশস দনাশবল পুরস্কার পাওয়ার কর্া। 
তাও দতদন পানদন। দকন? দকন? দকন?  
দকজনয দতদন এরকমভাশব এশকর পর এক বিনার দেকার হশলন? এর উত্তর আশজা পাওয়া র্ায়দন, র্ায়দন 
পাওয়া, কখশনা আর র্াশব দক পাওয়া?  
( তর্য সংগৃহীত) 
 



 

 

 
রু্দক্তর আশলায় মুদক্ত 
সুকুমার মুশখাপাধ্যায় 

 
কুসংস্কার নয়শকা কভু, দমশর্য আশবগ নয়; 
সমসযার দিক সমাধ্ান রু্দক্ত পশর্ই হয়। 

 
কর্ায় কারও িদখনা বয় কারও কর্ায় ঝড, 

দনশজশক দকউ দজদতশয় দিশত দতাশল গলার স্বর; 
কুকর্ায় আর দহংস্রতায় চশল েদক্তক্ষয়। 

 
চাদরদিশক চলশছ কর্া নরম গরম দনতয, 
চলশছ দপ্রম মান-অদভমান কলহ দবতকয; 
রু্দক্ত হল কর্ার প্রাণ, রু্দক্ত আনুক জয়। 

 
জ্বালশল আশলা দমশল দর্মন আাঁধ্ার দর্শক মুদক্ত, 
সতযশক প্রদতষ্ঠা দিশত কর্ায় র্াকুক রু্দক্ত; 

সুস্থ দবতকযশক সার্ী কর সবসময়। 
 

দর্ সমাশজ চীৎকার আর হানাহাদন র্ত, 
দসই দস সমাজ অন্ধকাশর দনমদিত তত; 
রু্দক্তসূর্য উিশল সতয ছডায় জগৎময়। 

 
আশবশগর অন্ধত্ব মানুেশক িকায়, 

অপরু্দক্তর চালাদকশত দকউ দভাশল দমর্যায়; 
তাইশতা বদল সাবধ্ান, আশছ পর্ হারাবার ভয়। 

 
দবজ্ঞানমনস্ক আর দনরশপক্ষ দর্শক, 
সশতযর সন্ধাশন চল, রাখ সাহস বুশক; 
সৎরু্দক্ত সিা দহাক সবার আেয়। 

 
 



 

 

                              একদিশন হশব না, দকন্তু একদিন দিক হশব 
                                       -সায়ন কমযকার 
 
 
সময়িা দছল মবোশখর এক সন্ধযা। োত, দনজযন, দনিব্ধতা দঢশক দরশখশছ হাশির চাদরপােিা। প্রদতদনয়ত ধ্াক্কা দিশয় 
র্াশে দছাি দছাি দঢউ, ঘাশির পাশড। আশন্দাদলত হশে পাশড বাাঁধ্া দনৌশকা। পাশের বাাঁে ঝাশড িশল িশল এশস 
দভড করশছ  দজানাদক। অিুশরর মািার গাশছর ডালপালার মধ্য দিশয় উদক মারা দগাল পূদণযমা চাাঁশি চাদরদিক 
দজযাৎস্নাশলাদকত। িুশর দকার্ায় দর্ন কুকুর দঘউ দঘউ কশর ডাকশছ। নিীর জশলর কুলুকুলু েশের সাশর্ বইশছ 
িাণ্ডা বাতাস। হিাৎই পাশড বাাঁধ্া দনৌশকার দিালন দবশড র্াওর্া িলুইশর্র উপর শুশয় র্াকা বছর উদনে-কুদডর 
দমঘনাি ঘাড উাঁচু কশর দিখল, ললীনী কাকার দনৌশকা পাশড এশস দিশকশছ। বহুদিন পর কশলজ দর্শক গ্রাশম দফ্শর 
এশস নতুন কশর দনশজর গ্রামশক দিখশছ দর্ন দমঘনাি। কত দিন দর্ন দিশখ নাই এ নিী, এ দনৌশকা, বাাঁশের বশন 
দজানাদক ......। কত দিন অশপক্ষা কশর বশসদছল এই 
মাধ্বী ঘাি, তার জনয।  
সহাশসয বল উিল দমঘনাি – দকমন আশছ ললীনী কাকা? 
বাাঁশের খুাঁদিশত দলৌকার িদডিা বাাঁধ্শত বাাঁধ্শত ললীনী কাকা অপ্রস্তুত স্বশর বলল—দক..? 
—আদম, ও পাডার দমঘনাি দগা। দকমন আশছা ?  
– ও.. দমঘনাি বাবা..। আমার কর্া আর বদলস নাশকা। অভাশবর সংসার দিশন িুশল চশল র্াশে আর কী..!  
ভগবাশনর িয়ায় দর্িুকু র্া হয়..ভাশগ র্া দলখা আশছ তাই হশব... দক জাশন দতদন কী দলশখ দরশখশছন আমার 
কপাশল..! 
তুই কশব এদল? 
এই দতা আই। 
দিশয়, এশসই ঘাশির পাশর তিারদক !!   
- কী আর করব বশলা! এই ঘািই দর্ন আমাশক দিশন দনশয় আশস।  
– তা  দবে। 
ওপার দর্শক আসা দগািা িশেক দগারু গুশলাশক নাদমশয় দিশয়, আবার দনৌকা দনশয় রওনা হওয়ার জনয প্রস্তুদত 
দনশত শুরু করল। 
একদি হযাদরশকশন দকশরাদসন ঢালশত ঢালশত ললীনী কাকা বলল,  
–আমাশক মুদন্সগঞ্জ  দর্শত হশব বুঝদল। পশর দফ্শর এশস গল্প করব। দবে কশয়কদিন দতা র্াকদব এখন..? 
- হযাাঁ। 
দকছুক্ষণ পর ললীনী কাকার  দনৌশকা দছাাি হশত হশত একসময় দমদলশয় দগল ওই িুশরর দিগতশরখার পিভূদমশত।  
িূর-িূরাশত এভাশবই নিীর উপর দভশস দভশস এদগশয় চশল ললীনী কাকার মাদির উপর গশড ওিা দছাি সংসার। 
িুশর দবোল আকাশের দিশক এক িৃদিশত দচশয় র্াকশত র্াকশত এক দচতার ছাপ মুশখ দনশয় দমঘনাি বলল – কী 



 

 

অিুত ..! তাই না প্রিীপ ...?      
িলুশয়র অপর প্রাশত বশস র্াকা দমঘনাশির সমবয়দস একদি দছশল দসগাশরশির দধ্াাঁয়া প্রবহমান বাতাশস দনশক্ষপ  
করশত করশত বলল, কীশসর অিুত? 
আমাশির ললীনী কাকার অভাশবর সংসার। নুন আনশত পাতা ফু্রায়। তার একমাত্র সিল ওই দনৌশকাদি। দপশি 
দখশির জ্বালা দনশর্ লশড চশল প্রদতদনয়ত। পরশন ময়লা ধু্দত, দছাঁডা দগদঞ্জ পরা নলীনী কাকার কাশছ একিা নতুন 
জামা দর্ন দবলাদসতা। এত কি, জ্বালা, র্িণা সশত্ত্বও দভতশর এতিুকু দক্ষাভ দনই, আগুশনর ফু্লদক দনই। সবই 
ঈশ্বশরর ইো, সবই তার দনয়দত বশল দমশন দনশয়শছ সব দকছু দবধ্াতার দলখন দকউ খন্ডাশত পারশব না তাই তার 
দকছুই করবার দনই, র্া হশে হশত িাও— এরকম একিা মশনাভাব। দক অিুত! 
হাশত ধ্শর র্াকা দসগাশরশির অবদেিাংেিুকু নিীর জশল দফ্শল দিশয় একদি িীঘযদনশ্বাস দফ্লল প্রিীপ। এক 
ভারািাত কশে বলল- 
— আশগ মানুেিা দবে হাদসখুদেই র্াকত। একরাে উল্লাস উপশছ পডত তার দভতর দর্শক। বড দছশল চাকদরর 
জনয দিাশরশিাশর ঘুরত দবদভন্ন পাদিয অদফ্শস। দর্াগযতা র্াকা সশত্বও চাকদর দমশলদন তার। অবশেশে বাবা-মা-দবান 
এর কাশছ দনশজশক দবাঝা মশন কশর দসই দর্ ডুব দিল নিীশত, আর ওশিদন। খুদডমার েরীর ভাশলা নয়। বাদডশতই 
র্াশক সারাদিন। দমািা অশঙ্কর পশণর জনয বারবার ঘুশর দগশছ কুহ দিদির সিন্ধ। এই দনশয়ই এখন দবাঁশচ আশছ 
মানুেিা। 
– এত কি, র্িণা র্াকা সশত্বও এসব দকছু দমশন দনশয়শছ, দনশে দনশজর ভাশগযর পদরহাস বশল।দমশন দনশয়শছ 
তার বড দছশলর ভাগযিা বুদঝ ওইরকমই দছল বা কুহর কপাশল দলখাই দনই দববাহ দর্াগ।একদি বাশরর জনয 
ভাবশছ না এই দনয়দতর দলখক দক? কারা মতদর কশর এই অসুস্থ সমাজ?  
এই সকল মানুেগুশলার মার্ায় কখশনাই আসশব না দস ভাবনা। 
-আসত দিওয়া হশব না।  
-কীরকম? দিক বুঝলাম না! 
এই সমাশজ প্রদতদনয়ত চলশছ মগজ দধ্ালাই, ওইরকম ললীনী কাকার মশতা মানুশের উপর। দকছু দলাভী, 
স্বার্যাশন্ধেী, মানুে কখশনাই চায় না সাধ্ারণ মানুেগুশলার মশধ্য দচতনার আশলা প্রশবে করাশত। তারা চায় গরীব 
মানুে গুশলা সব সময়অজ্ঞতার অন্ধকার ডুশব খাকুক।ওই সকল ধ্ান্দাবাজ, দলাভী মানুে গুশলা খুবই ভয়ংকর। 

সাধ্ারণ মানুশের মশধ্য র্াশত এতিুকু দচতনার আশলা প্রশবে করশত না পাশর তার জনয সিা তৎপর। তারা 
সবসময় এমন একিা সমাজ বযবস্থাশক কাশয়ম রাখশত চায় দর্খাশন ললীনী কাকার মশতা মানুে গুশলা 
দচরকালএভাশব দভাগ করশব িুঃখ, কি, দখশি মরশব। আর দসই খািুদনর ফ্ল দভাগ করশব ঐ স্বার্যাশেেী 
মানুেগুশলা।বডশলাশকরা আশরা বডশলাক হশে, গরীব মানুেগুশলা আশরা গরীব হশব।  
— মগজ দধ্ালাই।  
– এখন, একিা দছশল দর্াাগযতা র্াকা সশত্বও চাকদর পাশে না। দকন্তু তার দপছশনর একদি  দছশল দসই চাকদর 
দপশয় র্াশে, দর্াগযতা না র্াকা সশত্বও। আজ চাকদর পাওয়ািা মগশজর উপর দনভযর কশর না, কশর পশকশির 
উপর। দপছন দর্শক ছুদরর আঘাশত আিাত দর্াগযতা র্াকা সশত্ত্বও দছশলদি তার চাকদর না পাওয়ার জনয িায়ী 



 

 

কশর বশস দনশজশক। দনশজর কপালশক। দবশ্বাস কশর- আমার ভাশগয চাকদর দছল না, তাই হয়দন। তবুও লশড র্ায় 
আবার। ঘুরশত র্াশক এ োর দর্শক ও োর। তাও দমশল না ঘশরর মা দবাশনর মুশখ অন্ন তুশল দিওয়ার সামর্যয।এই 
মানদসক অবসািশক কাশজ লাদগশয় মতদর হয় দকছু ধ্ান্দাবাজ দলাশকর দলাক িকাশনা বযবসা। হাশত তাদবজ কবচ 
মািুদল আংদি পদডশয় সমসযা দনরামশয়রর ধ্াপ্পা দিশয় গরম করশত র্াশক দনশজশির িযাক। তবুও দসই দছশলদি 
দবাশঝ না তার স্বপ্ন সফ্ল না হওয়ার কারণ। অবশেশে দবশছ দনয় আত্মহতযার পর্। বলা ভাশলা খুন হশত হয়।আর 
দসই খুনীশক না দচনার কারণই এই মগজ দধ্ালাই। 
- কীভাশব কশর এই দব্রন ওয়াে?  
– সমাশজর ঐ সংখযালঘু দলাভী, স্বার্যাশেেী ধ্ান্দাবাজ, অদতবুদিজীবী রাজননদতক দনতা, ধ্নী-দবত্তোলী  দেল্পপদত 
দকাদিপদত সকশলর মূল লক্ষয দোেণমূলক সমাজ বযবস্থািাশক দিদকশয় রাখা। তার জনয প্রশয়াজন এমন একদি পর্ 
দর্িাশত কখনই ঐ গরীব মানুেগুশলা তাশির বিনার, দোেশণর কারণ দহশসশব তাশির দিশক আঙুল তুলশত না 
পাশর। এিা সাফ্লযমদণ্ডত করার সবচাইশত উপরু্ক্ত পর্ মগজ দধ্ালাই।  
এই দব্রনওয়াে কশর লাগাতার প্রচাশরর মাধ্যশম, অপপ্রচার। এই কাশজ দনশয়াগ কশর স্বার্যাশেেী বুদিজীবী, 
দখশলায়ার, অদভশনতা, দসদলদব্রদি, দলখক, র্াশিরশক দবদে খায় আর কী সাধ্ারণ মানুে। দর্ সকল অনুষ্ঠান, 
দবেয়গুশলা সমাজশক এদগশয় দনশয় র্াওয়ার পর্ দিখায় দসগুদল কখনই প্রচার মাধ্যমগুশলা প্রকাে কশর না। 
করশলও নগণয। ধ্ারাবাদহক প্রশচিা কখনই চালায় না। বহু মানুে দবদভন্ন দলখক, দখশলায়ার, অদভশনতাশির 
অনুসরণ কশর। র্খন ঐ সকল দলখক, বুদিজীবী, দখশলায়ার রা দনতা-মিী-দেল্পপদতশির কর্ায় সূশর সুর দমদলশয় 
দসাচ্চার হয়, তখন তাশির অনুসরণকারী সাধ্ারণ মানুেও তাশির মুখ দর্শক দবদরশয় আসা কর্াগুশলার দিক ভুল 
দবচার না কশর দগাগ্রাশস দগশল।  
কর্াগুশলা দোনার পর প্রিীশপর দচতাভাবনায় দর্ন একিা দমাড দনল। দকছুক্ষণ দনিুপ দখশক বলল 
—তাও দতা দিখা র্ায় সাধ্ারণ মানুে সমশয় সমশয় দবশক্ষাভ প্রিেযন কশর। দসাচ্চার হশয় ওশি দনশজশির অদধ্কার 
আিাশয়র লডাইশত। 
-োসক ও োসকশগাষ্ঠী তাশির আপন স্বাশর্য দিশক র্াকার ও শ্রীবৃদির জনয দনপীদডত মানুেশির মগজ দধ্ালাই 
কশর তাশির একদত্রত সংগ্রাশমর সমস্তু দচিাশক বার বার দভশঙ দিশয়শছ ধ্ময, জাত-পাত বা প্রাশিদেকভার 
দভিাশভশির দভদত্তশক কাশজ লাদগশয়। কুসংস্কাশরর আদফ্ং খাইশয় বদিত মানুেশির মার্ায় দঢাকাশত চায় – প্রদতদি 
বিনার কারণ অিৃি, পূবয জশন্মর কমযফ্ল, ঈশ্বশরর কৃপা না পাওয়া। একই সশঙ্গ দনশজশির মত কশর 'দিেশপ্রম', 
‘জাতীয়তাবাি’, ‘ধ্মযদনরক্ষতা’, ‘দবদেন্নতাবাি’ ইতযাদি বহুতর দবেশয় বযাখযা হাদজর কশর লাগাতার প্রচাশর দস-
সকল বযাখযাশক জনগশণর মাখায় গুাঁশজ দিশে। দর্ন-দতন প্রকাশর দোদেতশির দচতনাশক কুসংস্কাশরর মশধ্য বন্দী 
কশর রাখশত পারশল ওশির প্রদতবাশির কেশক স্বন্ধ কশর রাখা র্ায়।োেকিল োেণ বযবস্থা কাশয়ম রাখশতই 
নানাভাশব সাধ্ারশণর দনউরশনর কলকাদি নাদডশয় গশড তুশলশছ নতুন নতুন সংসৃ্কদত র্া অবেযই 
অপসংসৃ্কদত।দিশের মানুে র্খন দোেশণর র্াবা দর্শক মুদক্ত লাশভর আোয় রািায় নাশম তখন সীমাশত দবশজ ওশি 
রণ বািয। মতরী হয় উগ্র দিেশপ্রশমর বনযা। প্রদতশবেী রাশের জুজু দিদখশয় মতদর করা গণউন্মািনার মধ্য দিশয় 
মানুশের মনশক ঘুদরশয়শিওয়া হয় অনয দিশক। তার সাশর্ গলা দিশপ দেে কশর োশ দেতশির প্রদতবািী কেশক। 



 

 

এই কারশণই প্রদতবার সাধ্ারণ মানুশের দবশক্ষাভ, আশন্দালন বযর্য হশর্শছ। র্তদিন না মানুে তার দভতর দর্শক 
কুসংস্কার, অন্ধদবশ্বাস, অন্ধ দিেপ্রীদতর দেে দরেিুকু দবর কশর দিশয় দচতনার আশলা প্রশবে না করাশব ততদিন 
োসক-দোেক দেণী দসই কুসংস্কার, অজ্ঞতাশক সুডসুদড দিশয় মানুশের দক্ষাশভর আগুশন িান্ডা জল ঢালশব। 
দমঘনাশির মুখ দর্শক উচ্চাদরত কর্াগুদলর মধ্য দিশয় প্রিীশপর জ্ঞানচকু্ষ খুশল দগল। তার ভাবনা-দচতার আদঙনায় 
প্রশবেকরল এক আগন্তুক। দসই আগন্তুশকর আগমশন তার কে দর্শক দবদরশয় এল –  
- দিক এই কারশণই আমাশির সমাশজ আজও ললীনী কাকার উপদস্থদত। তারা এখশনা বুশঝই উিশত পাশরদন 
চাশয়র দিাকাশন, দনৌশকায়, পাডার দমাশর, অশনযর সাশর্ র্াশিরশক দনশয় গল্প কশর আিশেযর আসশন বদসশয়শছ, 
আসশল তারাই তাশির এই িাদরদ্রতার, বিনার কারণ। এশির মার্ায় তা কখনই এধ্রশনর ভাবনা আসশবই না। 
—একিম দিক কর্া। তশব অসম্ভব নয়। 
– তার মাশন তুই কী বলশত চাইদছস? এই লক্ষ লক্ষ ললীনী কাকা তাশির বিনার কারণ বুঝশত পারশব দর্খাশন 
দিনরাত তারাই তাশির বিনার কারণশক পুশজা করশছ? 
– অবেযই সম্ভব। 
– কীভাশব? 
– আমাশির মানুেগুশলার কাশছ দর্শত হশব। তাশির দনপীডন, বিনার কর্া উপলদব্ধ করশত হশব। তাশির দবাঝাশত 
হশবতাশির বিনার কারণ দকছু দলাভী ধ্ান্দাবাজ মানুে, দকান অশলৌদকক েদক্তধ্ারী গশডশ্বরল্লা নয়।    
—দতার ধ্ারনা আশছ তুই কী বলদছস? ঐ দোদেত মানুেগুশলা দতা দসই সকল োসক-দোেক িলশক আিশেযর 
জায়গায়বদসশয় দিশয়শছ। তাশিরশক একর্া বলশল দতা তারাই আমাশির দিশক দতশড আসশব। উশে আমরাই সমাজ 
দর্শকদবদেন্ন হশয় র্াব। 
মানুে সুরু্দক্তর দিশক ঝুাঁশক পডশত বাধ্য। তাশিরশক রু্দক্ত দিশয় দবাঝাশলই বুঝশব। 
আমরা র্খন একিা সমাজশক পাোশনার স্বপ্ন দিখদছ তখন দতা আমাশির সমাশজ প্রচদলত কুসংস্কার অন্ধদবশ্বাস 
দর্শক দবদরশয় আসশতই হশব। ফ্শল স্বাভাদবক ভাশবই দবদছন্ন হশয় পডব। দকন্তু েত্রু হশয় উিব না। আমরা তাশির 
কাশছ বনু্ধ হযই তাশির বাশ ঝাে দর্ তারা একিা ভুল ধ্ারনার দেকার। 
দবিযাসাগর, রামমাশ হন প্রশতযশকই সমাজ সংস্কাশরর জনয সমাজ দর্শক দবদেন্ন হশর্দছশলন, তশব মানুশের েক্ত 
হশয় 
ওশিনদন। 
প্রিীপ দবে দকছুক্ষণ ধ্শর কী দর্ন ভাবদছল। তারপর বলল – এরকম স্বপ্নশক সফ্ল করশত আমাশির কী করশত 
হশব? 
আমাশির িাদয়ত্ব কী? কী পিশক্ষপ? 
আমরা কী আশিৌ পারব? 
আকাশের দিশক দচশয় দর্শক দমঘনাশির গলা দর্শক দবদরশয় এল দসই েে দর্ েে দোদেতশির স্বপ্ন দিখাশত 
দেখায়, মুদক্তর পখ খুাঁশজ দিয়, দর্ েে বছশরর পর বছর ধ্শর অশপক্ষা কশর বশস আশছ দসই উসশখা-খুসশখা চুল 



 

 

আর দছডা জামা পযাে পডা দছশলদি দর্ দস্টেশন িাাঁদডশয় র্াকা অবস্থায় গাশয় হাত দিশয় বশল ওশি – িু-িাকা িাও 
না..... িুদিন ভাত খাইদন ,ভাত খাশবা..।  
—দবপ্লব, দরশভাদলউেন, মনদতক দবল্লব, তার সাশর্ প্রশয়াজন সাংসৃ্কদতক আশন্দালন। বহু বাধ্া আসশব, আঘাত 
হানশব রাে। পাো কুরু্দক্ত দিশব, বই অপপ্রচার করশব।দকন্তু আমাশির নীদত, আিশেয অদবচল র্াকশত হশব। মার্ায় 
রাখশত হশব -“দবপ্লশবর আশগ, দবপ্লশবর সমশয়, দবপ্লশবর পশর, সাংসৃ্কদতক আশন্দালশনর দকানও দবকল্প দনই। 

চালাশত হশব একদি দচতাধ্ারার লডাই। মদিষ্ক রু্ি। এ রু্শির দকানও দনদিযি ময়িান হয় না। চাশয়র দিাকান, মুদির 
দিাকান দর্শক সু্কল, কশলজ, ক্লাব; পর্ ঘাি মাি পাডা দর্শক দসােযাল দমদডয়া, িূরিেযন, কাগজ সবযত্রই এর 
ময়িান।  
-দকন্তু কজনই বা এদগশয় আসশব এই পশর্? সমাশজর দবদেরভাগ মধ্যদবত্ত, পদরবাশরর মানুশসরা দতা দনশজরিুকু 
বুশঝ দনশয়ই খালাস। দিেিার দক হল দসদিশক দবনু্দমাত্র ভ্রূশক্ষপই দনই।  
- খুব বািব কর্া। দকন্তু একজনশক দতা এদগশয় আসশতই হশব। দিখশত দপশয়দছল রাস্ট্রশনতাশির আসল দনাংরা 
রুপ। তাাঁর ভাবনার দনশিজ প্রিীশপর সলশত দত আগুন জ্বালাশত চাইশছ। চাইশছ সংঘেয। সংঘশেযর পর দনমযাণ।  
দমঘনাশির োদণত রু্দক্তর আঘাশত স্বপ্ন দিখশত শুরু করল দস।  
একিা দবরাি স্বপ্নশক সামশন দরশখ ছইশয়র উপর শুশয় র্াকা িুই দবপশরায়া দছশল তখন একদি কর্াই ভাবশছ-  
একদিশন হশব না, দকন্তু একদিন দিক হশব।  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

জাদতর_গ্রহণ 
শ্রীকুমার মন্ডল 

 
সতয দসলুকাস, দক দবদচত্র এই দিে, 

হাজার বছর পশরও জাদত বুঝলনা অবশেে। 
 

রাহু খায়দন, দকতু র্ায়দন, 
চাাঁি এশসদছল মাশঝ 

পৃদর্বীশত তাই দিখা র্ায়দন পুশরা সূশর্যর face, 
জাদত বুঝলনা অবশেে। 

 
দক জাশন এরা দবাশঝ দকান ভাো, 
কাশিদন এখশনা অদফ্শমর দনো, 

রু্গ রু্গ ধ্শর দসই চশল আসা জাত মূশখযর দিে, জাদত বুঝলনা অবশেে। 
 

গ্রহশণর কাশল, খাইশল পশর, 
ভাইরাস নাদক উর্শল পশড, 

অদতশবগুদনর অপদবজ্ঞানও চশল বাজাশর দবে, জাদত বুঝলনা অবশেে। 
 

দবজ্ঞানশক মাদডশয় পাশয় 
দজযাদতে এশস আগামী কয়। 

দবাশঝনা দক জাদত, দবজ্ঞান ছাডা আগামীর আশলা দেে? 
নাঃ, জাদত বুঝলনা অবশেে। 

 
দবজ্ঞান দফ্শল দজযাদতে ভাাঁদি 
আম না দখশয় চুেল আাঁদি, 

সাইশন্সর দছশল দগাবর ঘাাঁদি গবয ফ্লায় দবে। 
জাদত বুঝলনা অবশেে। 

 
সাইশন্স আমার পডশছ দছশল 
গলায় মি মপতা দঝাশল 

উপনয়ন আর বণযবািও মার্ায় ঢুশকশছ দবে 



 

 

আর জাদতগত দবশেে। 
 

মপতা দিশয় দচতা বাাঁধ্া 
বাদনশয়দছ এক আি গাধ্া 

দেদক্ষত দছশল বশয় দনশয় চশল, মধ্যরু্শগর দক্লে। 
অলীক অহংকাশরর দক্লে। 

 
দেক্ষা, স্বাস্থয, খািয বাশি 
মদন্দর, মদজি ভাশগয মাশত 

দক জাশন এরা কাশক দর্ ডাশক, আশসনা দতা এক দলে! 
তবু ভক্তরা মাশত দবে। 

 
চল দগ সব হুজুশগ মাদত 
হুজুশররা সব মারশব লাদর্ 

মানুশের দচশয় মযা মযা দডশক হব একপাল দমে 
না না বুঝলনা অবশেে। 

 
গড্ডাদলকার ছন্দ ধ্শর 
অন্ধ হশয় অন্ধকাশর 

অনুকরশণর দবশোিগাশর হশব জীবশনর দেে। 
বাদক র্াকশবনা অবশেে। 

 
চাাঁি সূশর্যর সমাপতন, 

হাজার বছর দগশলও মিন 
দবাশঝনা, তবু সখ কশর বশল, হারাশবই চীন দিে। 

হাইসযকর! হাইসযকর! 
জাদত তবু বুঝলনা অবশেে। 

 
িে হাশত িে আংদি পশর, 
ভাগয গ্রহ দফ্রাশব বশল, 

জাদত তবু হশব আত্মদনভযর, নািশকর এক দেে। 
জাদত বুঝলনা অবশেে। 



 

 

 
এই দক দবজ্ঞান মনস্কতা? 

Sir এর মুশখর দকতাদব ভাো। 
দনশজই দতা sir মূদতয দিখশল প্রনাম দিাশকন দবে। 

জাদত বুঝলনা অবশেে। 
 

আই আই দি, আই আই এস 
দডদগ্রধ্ারীর দবজ্ঞানী দভে 

কুসংস্কার ছদডশয় দবডায় ISRO দর্শক space, 
সাশয়ন্স, ঘৃতাহুদতশতই দেে 
জাদত বুঝলনা অবশেে। 

 
দবশবকানন্দ, মি ও দমেন 
মাদ্রাসারও প্রভাব ভীেণ 

দেক্ষার সাশর্ অপদবজ্ঞানও, দিশখ দেশু অদনশমে। 
এরা জাগশবনা অবশেে। 

 
দগরুয়া, সািা নানান রশঙ 

বাবা গুশলা সব সাজশছ ঢং এ 
লাইন দিশয় চযালা বন্ধকী দিয় দসদরব্রাল কশিযক্স। 

ভক্ত দবাশঝইনা অবশেে। 
 

দকউ দতা আবার সাশজ”নাদিক", 
গড্ডাদলকার দট্রশন্ড ভাসশত। 

নাদিকতা কী এতই সিা, ফ্যাোন মারার দকস? 
আশর দবশেেয নয় দবশেেণ, 
এিা বুঝলনা অবশেে। 

 
God, আল্লা, ঈশ্বর দখলা 

সব দখলাশতই এই জাদত দসরা 
দখশি দপি দেশু ধ্মযই দগশল। 

পলশকর উশন্মে? 



 

 

দস ও ঘিশবনা পদরশেে। 
 

না না, সদতযই দসলুকাস, গ্রহণ দলশগই আশছ দবে 
আগামী হাজার বছশরও জাদত জাগশবনা অবশেে, 

এই জাদত বুঝশবনা অবশেে। 
 
 
 
 
 
 
      ঈশ্বর দক নাদিক? 
                                           -দবজয় দভৌদমক 
 
ঈশ্বর সব দকছু সৃদি কশরশছন বশল দোনা র্ায়, দকন্তু তাশক নাদক দকউ সৃদি কশরন দন অর্যাৎ দতদন নাদিক। এই 
ঈশ্বর অশলৌদকক সত্ত্বা। দতদন আমাশির কাশছ গুরুত্বহীন। ওনার দচশয়  আমাশির কাশছ দঢর গুরুত্বপূণয পৃদর্বীর 
ঈশ্বর, মাশন ঈশ্বরচন্দ্র দবিযাসাগর, দর্দন সমাজ সংস্কারক দহসাশব ভারতবাসীর অতশর অমর হশয় আশছন । দিশের 
অদেক্ষা-কুসংস্কাশরর দতদমশর আশলাকদেখা হশয় এশসদছশলন দতদন। দবিযাসাগশরর ধ্মযদবশ্বাস দিক দক দছল? জানা 
র্ায় দতদনও নাদক তর্াকদর্ত সবযেদক্তমাশনর মতই নাদিক দছশলন! 
আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য দলশখশছন,” 
দবিযাসাগর নাদিক দছশলন, একর্া দবাধ্হয় 
দতামরা জাশনা না, র্াহারা জাদনশতন তাহারা 
দকন্তু দস দবেয় লইয়া তাহার সশঙ্গ বািানুবাশি 
প্রবৃত্ত হইশতন না।…. ঊনদবংে েতােীর প্রর্ম 
ভাশগ আমাশির দিশে র্খন ইংরাদজ দেক্ষার 
প্রবতযন হয়, তখন আমাশির ধ্ময দবশ্বাস দেদর্ল 
হইয়া দগশয়দছল। দর্সকল দবশিেীয় পদণ্ডত 
বাংলাশিশে দেক্ষকতা আরম্ভ কদরশলন, 
তাহাশির অশনশকর দনজ দনজ ধ্শময দবশ্বাস দছল 
না। দডদভড দহয়ার নাদিক দছশলন, একর্া দতদন কখনও দগাপন কশরন নাই, দডশরাদজও ফ্রাসী রােদবপ্লশবর সাময 
মমদত্র স্বাধ্ীনতার ভাব হৃিশয় দপােণ কদরয়া ভগবানশক সরাইয়া reason পূজা কদরশতন। পািাতয সাদহশতযর 



 

 

ভাবনায় এশিেীয় ছাত্রশির ধ্মযদবশ্বাসই দছল। দচরকাল দপাদেত দহনু্দর ভগবান দসই বনযায় ভাদসয়া দগশলন। 
দবিযাসাগর নাদিক হইশবন তাহাশত আর আির্য দক?” [1]  
দবিযাসাগশরর জীবনীকার দগাাঁডা দহনু্দ দবহারীলাল সরকার গভীর আশক্ষশপর সশঙ্গ দবিযাসাগশরর সিশন্ধ দলশখশছন, 
“আধ্যাপশকর বংশে জন্ম লইয়া ব্রাহ্মণ পদণ্ডশতর সতান হইয়া,  হৃিশয় অসাধ্ারণ িয়া, পরিুঃখকাতরতা প্রবৃদত্ত 
দপােণ কদরয়া দহনু্দ োশস্ত্রর প্রদত, দহনু্দ ধ্শমযর প্রদত দতদন আতদরক িৃদি রাদখশলন না দকন?…দবিযাসাগর কাশলর 
দলাক। কালধ্মযই দতদন পালন কদরয়া দগয়াশছন। ইহাশত দহনু্দর অদনি হইয়াশছ, দহনু্দ ধ্শময আঘাত 
লাদগয়াশছ…দনষ্ঠাবান ব্রাহ্মশণর বংেধ্র দবিযাসাগর, উপনয়শনর পর অভযাস কদরয়াও ব্রাহ্মশণর জীবন সবযস্ব গায়ত্রী 
পর্যত ভুদলয়া  দগয়াদছশলন।” [2] 
দবিযাসাগশরর অনযতম জীবনীকার চণ্ডীচরণ বশন্দাপাধ্যায়ও একই কর্া বশলন, “তাহার (দবিযাসাগশরর) 
দনতযজীবশনর আচার বযবহার, দিয়াকলাপ আস্থাবান দহনু্দর অনুরূপ দছল না, অপরদিশক দনষ্ঠাবান ব্রাহ্মশণর 
লক্ষশণর পদরচয়ও কখনও পাওয়া র্ায় নাই।”[3] 
দবিযাসাগশরর ভাই েমু্ভচন্দ্র বশলশছন, “অগ্রজ মহােয় মেেবকাল হইশত কাল্পদনক দিবতার প্রদত কখনই ভদক্ত বা 
েিা কদরশতন না। জগশতর মশধ্য দকবল দহনু্দগণ দিবশিবী প্রদতমার প্রদত দর্রূপ হৃিশয়র সদহত ভদক্ত প্রকাে 
কশরন, দতদন জনক জননীশক বালযকাল হইশত তদ্রুপ আতদরক েিা ও দিবতাস্বরূপ জ্ঞান কদরশতন।“ [4] 
েমু্ভচন্দ্র আরও বশলন, “দসইদিশন ‘ধ্ময প্রচারক ও কশয়কজন কৃতদবিয দলাশকর’ প্রশের উত্তশর দবিযাসাগর র্া 
বশলদছশলন তাই সম্ভবত তার ধ্মযদচতা- ‘ ধ্ময দর্ দক, তাহা মানুশের বতযমান অবস্থায় জ্ঞাশনর অতীত এবং ইহা 
জাদনবারও দকাশনা প্রশয়াজন নাই।‘ “ [5] 
দবিযাসাগরশরর সাশর্ একবার রামকৃশষ্ণর সাক্ষাৎ হশয়দছল। দসই সাক্ষাশতর দবিাদরত দববরণ ‘কর্ামৃশত’ দলদখত 
আশছ। রামকৃষ্ণ দকাশনামশতই ঈশ্বরচশন্দ্রর মুখ দর্শক ঈশ্বর সিশন্ধ দকাশনা দস্থর দবশ্বাসভদক্তর একদি কর্াও আিায় 
করশত পাশরন দন। দবিযাসাগর রামকৃষ্ণশক বশলদছশলন, “ঈশ্বরশক ডাকবার আর দক িরকার। দিখ, দচদঙ্গস খাাঁ 
র্খন লুিপাি আরম্ভ করশল তখন অশনক দলাকশক বন্দী করশল। িশম প্রায় এক লক্ষ বন্দী জশম দগল। তখন 
দসনাপদতরা এশস বলশল মহােয়, এশির খাওয়াশব দক ? সশঙ্গ এশির রাখশল দবপি দছশড দিশলও আমাশির 
দবপি। দক করা র্ায় ? তখন দচদঙ্গস খাাঁ বলশলন, তাহশল, দক করা র্ায়, এশির সব বধ্ কর। তাই কচাকচ কশর 
কািার হুকুম হশয় দগল। এই হতযাকাণ্ড দতা ঈশ্বর দিখশলন, কই, একিু দনবারণ দতা করশলন না। তা দতদন 
র্াশকন র্াকুন, আমার িরকার দবাধ্ হশে না। আমার দতা দকান উপকার হল না।“ 
অদময়কুমার হাদি বশলন, “দবিযাসাগর দকাশনা ধ্মযর্াজশকর কাশছ দঘশেনদন- মদন্দশর র্ানদন। পূজা আচযা করশতন 
না। দকন্তু দছশলন মানবতায় উেুি িয়ার সাগর।“ [6] 
দবিযাসাগশরর সময়কাশলও মানুশেরা বণযবািী দচতাধ্ারা োরা ভীেণভাশব আিাত দছল। ফ্লস্বরূপ দকবল ব্রাহ্মণ ও 
মবিযরাই সংসৃ্কশত দলখাপডা কশর পারশতা, েূশদ্ররা সংসৃ্কশত দলখাপডা করশত পারশতা না। দবিযাসাগর দর্ দগাাঁডা 
দচতাধ্ারা  হশত মুক্ত দছশলন তা দবাঝা র্ায়, র্খন দতদন েূদ্রশির জনয সংসৃ্কত কশলশজর িরজা খুশল দিন। 
দবিযাসাগশরর ভাই েমু্ভচন্দ্র ‘দবিযাসাগর চদরশত’ এই দবেয়দি বণযনা কশরশছন- 



 

 

“ তৎকাশল সংসৃ্কত কশলশজ দকবল ব্রাহ্মণ ও মবিযজাতীয় সতানগণ অধ্যয়ন কদরত, ব্রাহ্মশণর সতাশনরা সকল 
দেদণশত অধ্যয়ণ কদরত। মবিযজাতীয় বালশকরা িেযন োস্ত্র পর্যত অধ্যয়ণ কদরশত পাইত, দবিাত ও ধ্ময োস্ত্র 
অধ্যয়ণ কদরশত পাইত না। েূদ্র বালশকর পশক্ষ সংসৃ্কত কশলশজ অধ্যয়ন  দনশেধ্ দছল। অগ্রজ মহােয় দপ্রদন্সপাল 
হইয়া দেক্ষা সমাশজ দরশপািয কশরন দর্ দহনু্দ মাশত্রই সংসৃ্কত কশলশজ অধ্যয়ন কদরশত পাদরশবক। দেক্ষাসমাজ 
দরশপাশিয সন্তুি হইয়া তাহার প্রিাশব সম্মত হইশলন। ইহা েবণ কদরয়া ব্রাহ্মশণরা আপদত্ত কশরন, েূশদ্রর সতাশনরা 
সংসৃ্কত ভাো কিাচ দেক্ষা কদরশত পাইশব না। তাহাশত অগ্রজ মহােয় বদলয়াদছশলন দর্ পদণ্ডশতরা তশব দকমন 
কদরয়া সাশহবদিগশক সংসৃ্কত দেক্ষা দিশয় র্াশকন? আর সভাবাজাশরর রাজা রাধ্াকাতশিব েূদ্রবংশোিব, তশব 
তাহাশক দক কারশণ সংসৃ্কত দেক্ষা দিওয়া হইয়াদছল।  এইরূশপ সকল আপদত্ত অগ্রজ মহােশয়র োরা খদন্ডত 
হইয়াদছল। তাহার মত এই দর্, েূদ্রসতাশনরা বযাকরণ, সাদহতয, অলঙ্কার ও িেযনোস্ত্র অধ্যয়ন কদরশত পাদরশবন, 
োশস্ত্রর দকাশনা স্থাশন ইহার বাধ্া নাই। দকবল ধ্ময োস্ত্র সৃ্মদত অধ্যয়ন কদরশত পাদরশবন না। তিনয েূশদ্রর 
সতদতর দেণীশত অধ্যয়ন রদহত হইয়াশছ। তিবদধ্ েূদ্রজাতীয় সতানগণ সংসৃ্কত কশলশজ প্রদবি হইয়া সংসৃ্কত ভাো 
অবাশধ্ দেক্ষা কদরয়া আদসশতশছন। “ [7] 
দবিযাসাগর  সংসৃ্কত কশলশজর অধ্যক্ষ র্াকাকালীন এক বছশর দবির পদরবতযন আশনন। কতৃযপক্ষ তাশত সন্তুি দছল 
দকন্তু দেধ্াও দছল। তাই বারাণসী সংসৃ্কত কশলশজর অধ্যক্ষ বযাশলোইনশক কলকাতা সংসৃ্কত কশলজ পর্যশবক্ষণ 
কশর দরশপািয দপে করশত বলা হয়। বযাশলোইন দরশপািয দপে কশরন। তাশত দবিযাসাগশরর বযবস্থার গুশণর 
পাোপাদে ত্রুদিও উশল্লখ কশর বশলন দকছু নতুন বই পদডশয় ত্রুদি সংশোধ্ন করশত। “তার মশত, ত্রুদি প্রধ্ানত 
এই দর্, সংসৃ্কত জ্ঞাশন সশতযর একিা ধ্ারা দিখা দিওয়া স্বাভাদবক; ইংশরদজ জ্ঞাশন দিখা র্াওয়া উদচত সশতযর 
এক পৃর্ক ধ্ারা।ছাশত্ররা ভাশব, সতয দেমূদতয (Truth is double)।  বযাশলোইন প্রিাব করশলন, তার দনশজর 
রদচত দমল এর লদজক এর (J.S. Mill Logic) সংদক্ষপ্তসার ও পািাতয আিেযবািী িােযদনক দবেপ বাকযশলর 
‘তত্ত্বাশেেণ’ (Berkeley, Inquiry) কদলকাতা সংসৃ্কত কশলশজ পডাশনা দহাক। বাকযশলর ভাববাি অশনকিা 
ভারতীয় ভাববাশির মত- িুশয়র দমল দিখশব ছাত্ররা। তাশত িু দিশের িেযশনর প্রদতই েিাবান হশব- এই দছল 
বযাশলোইশনর রু্দক্ত।“ [8] 
দেক্ষাপদরেি বযাশলোইশনর দরশপািয দবিযাসাগশরর কাশছ পািাশল দবিযাসাগর পািযিশম পদরবতযন আনার দকাশনা 
প্রশয়াজন অনুভব করশলন না। দবিযাসাগর এর এক সুিীঘয উত্তর দলশখ পািাশলন। দবিযাসাগর বশলন, “ কতকগুদল 
কারশণ সংসৃ্কত কশলশজ দবিাত ও সাংখয িেযন না পদডশয় উপায় দনই।…. দবিাত ও সাংখয দর্ ভ্রাত িেযন,  এ 
সিশন্ধ এখন আর মতনেত দনই।…. সংসৃ্কশত র্খন এগুদল দেখাশত হশব, এশির প্রভাব কাদিশয় তুলশত 
প্রদতশেধ্করূশপ ইংশরদজশত ছাত্রশির িেযন পডাশনা িরকার। 
দবিযাসাগশরর মশত, বাকযশলর Inquiry দস ধ্রশণর র্র্ার্য পািাতয িেযন নয়- ইউশরাশপও এখন আর তা 
(বাকযশল) খাদি িেযন বশল দবশবদচত হয় না। কাশজই এশত দকাশনািশমই দস কাজ ( প্রদতশেধ্শকর কাজ) চলশব 
না। বাকযশলর িেযশন  দবিাত ও সাংখয িেযশনর প্রদত ভারতীয় ছাত্রশির েিা কমা িূশর র্াক আরও দবশড র্াশব। 
দেতীয় কর্া: ‘সতয দেদবধ্’- ছাত্রশির মশন এই ভ্রাত ধ্ারণা জন্মাশব, বযাশলোইশনর এই ভয়ও অমূলক। দবিযাসাগর 
তকয তুলশলন- 



 

 

সংসৃ্কত ও ইংশরদজ িু’ভাোর দবজ্ঞান ও সাদহতয পশড দর্ র্র্ার্যরূশপ ধ্ারণা কশরশছ, তার কাশছ সতয- সতযই। সতয 
িু-রকম- এ ভাব অসমূ্পণয ধ্ারণার ফ্ল। ‘সংসৃ্কত কশলশজ আমরা দর্ দেক্ষাপ্রণালী অবলিন কশরদছ, তাশত এরূপ 
ফ্শলর সম্ভাবনা দনিয়ই িূর হশব।’ “ [9] 
বযাশলোইশনর উত্তর দিশত দগশয় দবিযাসাগর আশরা বশলদছশলন,” িুঃশখর দবেশয় আদম বযাশলোইশনর সশঙ্গ একমত 
নই। পািাতয দবজ্ঞান ও দহনু্দোশস্ত্রর মশধ্য সব জায়গায় দমল দিখাশনা সম্ভব নয়। সম্প্রদত দিশে দবশেে কশর 
কলকাতায় ও তার আশেপাশে  পদণ্ডতশির মশধ্য এক অিুত মশনাভাব পদরসু্ফি হশয় উশিশছ। োশস্ত্র র্ার বীজ 
আশছ এমন দকাশনা মবজ্ঞাদনক সশতযর কর্া শুনশল দসই সতয সিশন্ধ তাশির েিা ও অনুসদন্ধৎসা জাগা িূশর র্াক, 
তার ফ্ল হয় দবপরীত অর্যাৎ দসই োশস্ত্রর প্রদত তাশির দবশ্বাস আশরা গভীর হয় এবং োস্ত্রীয় কুসংস্কার আশরা 
বাডশত র্াশক। তারা মশন কশরন দর্ন দেে পর্যত োশস্ত্ররই জয় হশয়শছ, দবজ্ঞাশনর জয় হয়দন।” [10] 
দবিযাসাগর তার ভাই েমু্ভচশন্দ্রর কাশছ র্খন শুনশত পান, তার দবধ্বা দববাশহর আশন্দালশনর ফ্শল তার আত্মীয় 
পদরজন তার সাশর্ সম্পকযশেি করশত পাশরন, তখন দবিযাসাগর বশলদছশলন, “দবধ্বা-দববাহ প্রবতযন আমার 
জীবশনর সবযপ্রধ্ান সৎকময।…এ দবেশয়র জনয সবযস্বাত হইয়াদছ এবং আবেযক হইশল প্রাণাত স্বীকাশরও পরাঙু্মখ 
নদহ।…আদম দিোচাশরর দনতাত িাস নদহ; দনশজর বা সমাশজর মঙ্গশলর দনদমত্ত র্াহা উদচত বা আবেযক দবাধ্ 
হইশব, তাহা কদরব।” [11] 
দবধ্বা দববাহ চালু করার ব্রশত র্খন দবিযাসাগর ব্রতী তখন অশনক দহনু্দ োস্ত্রদবোরি পদণ্ডত দবিযাসাগশরর আপ্রাণ 
দবশরাধ্ীতা কশরদছশলন। নরশকর ভয় দিদখশয় ভীত করশত দচশয়দছশলন। তাশিরই একজশনর উত্তশর দবিযাসাগর 
িাট্টার ছশল বশলদছশলন,  “ …র্দি নরক নাশম বািদবক দকানও স্থান র্াশক, এবং কাহারও পশক্ষ, দসই 
নরকপিবাচয স্থাশন র্াইবার বযবস্থা র্াশক; তাহা হইশল দিদককািা দবিযাবাগীশের পাল সবযাশগ্র নরশক র্াইশবন, এবং 
নরশকর সকল জায়গা িখল কদরয়া দফ্দলশবন, আমরা আর দসখাশন স্থান পাইব না। “ [12] 
দবিযাসাগরশক অশনশক নাদিক বশলশছন, অশনশক বশলশছন দতদন দতমন ধ্মযাচারী দছশলন না,ধ্ময বা ঈশ্বর দনশয় 
দতমন মার্া ঘামাশতন না।দতদন সাংখয ও দবিাত িেযনশক ভ্রাত বলশত সশঙ্কাচ দবাধ্ কশরনদন।  তারপশরও 
দবিযাসাগশরর নানা দলখায় সৃদিকতযার উশল্লখ দমশল। দর্মন দবিযাসাগর তার দলখা ‘বালযদববাশহর দিাশে’ 
বশলদছশলন, “ সৃদিকতযার এই দবশ্বরচনা মশধ্য সবযজীশবই স্ত্রী পুরুে সৃদি ও  তিুভশয়র সংসৃদি িৃদি দগাচর 
হইশতশছ। “ হয়শতাবা দবিযাসাগর সৃদিকতযায় দবশ্বাস করশতন। তশব খুব সম্ভবত দসই সৃদিকতযা বা ঈশ্বর প্রচদলত 
ধ্শমযর ঈশ্বর নয়। সমাশজর কুপ্রর্ার সাশর্ আজীবন লডাই কশরশছন দবিযাসাগর। তারপশরও দকছু দক্ষশত্র দতদন দর্ 
সমাশজ বাস করশতন, দসই সমাশজর দকছু প্রর্া দমশন দনশয়দছশলন। দতদন মপতা পডশতন। দচদি দলখার শুরুশত 
সবসময় ‘শ্রী শ্রী হদর েরণম’ দলশখশছন। মা মারা দগশল তার োি কশরদছশলন। অশনশক বলশত পাশরন, 
দবিযাসাগর দতা োস্ত্র দিশয় োস্ত্র খণ্ডন কশরদছশলন। দকন্তু সতয হল োস্ত্রসম্মত বশলই দতদন দবধ্বা দববাশহর প্রবতযন 
কশরন দন বরং দবধ্বাশির র্িণা র্খন তার মশময আঘাত কশরদছল, তখন তাশত সাডা দিশয় ঈশ্বর পর্ খুাঁজশত 
তৎপর হশয়দছশলন। তৎকালীন ধ্মযভীরু সমাশজর সংস্কাশরর পর্ র্খন োশস্ত্রর মধ্য দিশয়ই দগশয়দছল, তখন 
দবিযাসাগর দসই পর্ই অবলিন কশরন। 



 

 

রবীন্দ্রনার্ িাকুর দবিযাসাগশরর সিশন্ধ বশলশছন, “দবিযাসাগর মহােয়ও দসইরূপ, আচাশরর দর্ হৃিয়হীন প্রাণহীন 
পার্র দিশের দচত্তশক দপশে দমশরশছ, রক্তপাত কশরশছ, নাডীশক পীডা দিশয়শছ, দসই পার্রশক দিবতা বশল 
মাশননদন, তাশক আঘাত কশরশছন। অশনশক বলশবন দর্, দতদন োস্ত্র দিশয়ই োস্ত্রশক সমর্যন কশরশছন। দকন্তু োস্ত্র 
উপলক্ষ মাত্র দছল; দতদন অনযাশয়র দবিনায় দর্ কু্ষব্ধ হশয়দছশলন দস দতা োস্ত্রবচশনর প্রভাশব নয়। দতদন তার 
করুণার ঔিাশর্য মানুেশক মানুেরূশপ অনুভব করশত দপশরদছশলন,  তাশক দকবল োস্ত্রবচশনর বাহক রূশপ দিশখন 
দন। দতদন কতকাশলর পুদঞ্জভূত দলাকপীডার সমু্মদখন হশয় দনষু্ঠর আচারশক িয়ার োরা আঘাত কশরদছশলন। দতদন 
দকবল োশস্ত্রর োরা োশস্ত্রর খণ্ডন কশরন দন, হৃিশয়র োরা সতযশক প্রচার কশর দগশছন।” [13] 
তর্যসূত্র – 
[1] অননয দবিযাসাগর- অনুনয় চশট্টাপাধ্যায় 
[2] অননয দবিযাসাগর- অনুনয় চশট্টাপাধ্যায় 
[3] অননয দবিযাসাগর- অনুনয় চশট্টাপাধ্যায় 
[4] দবিযাসাগর চদরত- েমু্ভচন্দ্র 
[5] ঊনদবংে েতােীর রু্দক্তবাি ও দবিযাসাগর – দগৌতম গশঙ্গাপাধ্ায় 
[6] দবিযাসাগর: দবজ্ঞানমনস্কতা ও জনস্বাস্থযশচতনা- অদময়কুমার হাদি 
[7] দবিযাসাগর চদরত- েমু্ভচন্দ্র 
[8] ঈশ্বরচন্দ্র দবিযাসাগর – দগাপাল হালিার 
[9] ঈশ্বরচন্দ্র দবিযাসাগর – দগাপাল হালিার 
[10] অননয দবিযাসাগর- অনুনয় চশট্টাপাধ্যায় 
[11] সংসৃ্কত পদণ্ডত ও বাংলার নবজাগরণ – রশমেচন্দ্র মজুমিার 
[12] ব্রজদবলাস- দবিযাসাগর 
[13] দবিযাসাগর – রবীন্দ্রনার্ িাকুর 
সহায়ক গ্রন্থ- 
পদিমবঙ্গ,  দবিযাসাগর সংখযা, ১৪০১  প্রকােক – তর্য অদধ্কতযা, তর্য ও সংসৃ্কদত দবভাগ, পদিমবঙ্গ সরকার 
দবিযাসাগশরর রচনাবলী 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                             অন্ধদবশ্বাশসর গশভয ‘কশরানা মাতা’র জন্ম! 
                                          -সশতাে েমযা 
 
কশরানা মহামারীর এই িুঃসমশয় ভযাকদসন আদবষ্কাশরর আশগই এই ভারত ভূদমশত মহামারী দর্শক মানবশক উিার 
করশত দিবীর জন্ম হশয়শছ। দিশের দবদভন্ন প্রশিশে চলশছ এই নতুন দিবী কশরানা মাতার আরাধ্না। কশরানা 
দর্শক রক্ষা দপশত দিবীর আরাধ্নার এই খবর স্মািয দফ্াশনর মাধ্যশম মুহূশতযর মশধ্য ছদডশয় পশডশছ জন সমুশদ্র। 
এমন সময় এই বাংলায় কশরানা দিবীর পূজা দিশখ অবাক আমরা রু্দক্তবািীরা। দেশে রু্দক্তবািী আশন্দালশনর 
মসদনক দহশসশব আদম একদি দলখা দলশখ কলকাতা দর্শক প্রকাদেত অনলাইন দনউজ দপািযাল’The Bengal 
Herald’-এর এদক্সদকউদিভ এদডির রূপসা দঘাোল এবং দবটু্ট রায়শচৌধু্রীশক পাদিশয়দছলাম। আমার দলখাদি এই 
দনউজ দপািযাশল িু'ই পশবয প্রকাদেত হয়। এখাশন দসই দলখাদি তুশল ধ্রদছ।  
 
বুধ্বার ১০ জুন ২০২০ 
অন্ধদবশ্বাশসর গশভয’কশরানা মাতার জন্ম! 
পবয ১ 
কশরানা ভাইরাশসর সংকশির মাশধ্য আজও সকাশল দমঘলা আকাশে 
সূর্য উদক দিশে। অনয দিশনর মতন অনশক মদহলা ও পুরুে স্নান 
করশত বরানগশরর আলমবাজার গঙ্গা নিীর তীশর দভড কশর 
এশসশছন। দকন্তু আজশকর গঙ্গার ধ্াশর এক নতুন পুশজার সূচনা 
করশত। এই কশরানা ভাইরাশসর মহামারীর সংকশির দবে দর্শক 
ভক্তশির উিার করশত ধ্রণীশত অবতীণয হশয়শছ এক দিবীর’মাতা 
কশরানা’। ধু্প ধু্শনা, ধূ্পাকদি জ্বাদলশয়। ৯দি কলা পাতায় গুড, লবঙ্গ, 
ফ্ল ও ফু্ল সাদর সাদর কশর সাজাশনা। এর পর সাদরবি মদহলারা 
হাত দজাড কশর গান সুশর কশরানা দিবীর আরাধ্না শুরু 
করশলন,’কশরানা মাতা আমাশির সব িুঃখ কি হরণ করুন। মা 
করাশনা মহামারীর সংকি দর্শক মুদক্ত পর্ দিখান। বাদডর, সমাশজর, 
দিশের মানুে কশরানা দরাগ দর্শক রক্ষা করুন।’ 
কশরানা দিবীর পুশজার খবর দপশয় স্থানীয় বাদসন্দা এবং এক দহন্দী 
পদত্রকার সাংবাদিক লক্ষণ ভারতী পুশজার স্থশল উপদস্থদত। দতদন 
দিখশলন,’গঙ্গার তীশর আজ এক নতুন পুশজার আশয়াজন চলশছ। 
কশরানা দিবীর পুশজা। পুশজায় অংেগ্রহণকারী মদহলাশির মশধ্য দকউ 
মুশখ মাস্ক পাশরনদন। সযাদনিাইজার বা সামাদজক িূরশত্বর বালাই দনই। 
দসাজা কর্ায়, এই পুশজার পদরশবশে কশরানা ভাইরাস আিাত হবার সম্ভাবনা রশয়শছ। দকন্তু কশরানা দিবীর 



 

 

পুশজায় মগ্ন মদহলারা এই সব কর্ায় গুরুত্ব দিশত নারাজ। পুশজা দেশে কশরানা মাশয়র প্রাসাি কাউশক দখশত 
দিওয়া হ’ল না। মাদিশত পুাঁশত দিওয়া হ’ল। লক্ষণদজ পুশরা ঘিনা স্মািয দফ্াশন ছদব ও দভদডও তুলশলন। এরপর 
আমাশক দফ্ান কশর বলশলন,’তুদম দক জাশনা এই মহামারীশত কশরানা মাতা ধ্রণীশত পা-দরশখশছন! দতামাশক ছদব 
ও দভদডও পািাদে, দিশখা।’ 
দকছু ক্ষণ পশর আমার দমাবাইশলর দহায়ািস অযাশপ কশয়কদি ছদব ও দভদডও এশলা। দিশখ অবাক হলাম। সদতযই 
এক আজব কাণ্ড। আমরা আজ দকান রু্শগ বাস করদছ! দর্খাশন পৃদর্বী জুশড কশরানা ভাইরাশসর সংিামশণর 
প্রদতদিন অসংখয মানুে মৃতুযর দকাশল দঢাশল পডশছন, ভাইরাশসর হাত দর্শক দনিার দপশত মবজ্ঞাদনকরা দিনরাত 
প্রদতশেধ্ক আদবষ্কাশরর দচিা কশর চশলশছন। দসখাশন ভারত’-এ সব দকছু দছশড কশরানা মাতার পুশজায় মত্ত হশয় 
উশিশছন দকছু মানুে। সদতয আিশর্যর দবেয়। 
লক্ষ বছর আশগ মানুে বন -জঙ্গশল, পাহাশডর গুহায় র্াকত। দসই সময় নানা প্রাকৃদতক িুশর্যাগ দর্শক শুরু কশর 
দরাগ, মহামারীর মশতা ঘিনাশক ভয় দপত মানুে। তারা মশন করত, এই সমি ঘিনার দনপশর্য দকানও অশলৌদকক 
েদক্তর হাত রশয়শছ। প্রাকৃদতক িুশর্যাগ, মহামারী দর্শক দনশজশক এবং পদরবারশক সুরদক্ষত রাখশত সংঘবি হ’ল 
মানুে। শুরু হ’ল দবদভন্ন দিব-দিবীর পুশজা। দসাজা কর্ায় মানুশের মশনর দকাশণ লুদকশয় র্াকা ভয়-ভীদত দর্শক 
ঈশ্বশরর জন্ম হ’ল। সভযতার অগ্রগদত সশঙ্গ সশঙ্গ মতদর হ’দত লাগল মদন্দর, মসদজি, দগজযা। এক দেদণর মানুে 
দনশজশক ঈশ্বশরর িূত বশল দনশজশির দঘােণা করশত লাগশলন। তাাঁরা দিবতা রূশপ পুশজাত হ’দত লাগশলন। আর 
সাধ্ারণ মানুে দনশজশক ভূত, ভগবান, ভাশগযর কাশছ আত্মসমপযণ কশর জীবন কািাশত লাগশলন। দকাদভড 
মহামারীশতও একই দবেয় আমরা পদরলদক্ষত করদছ। 
আজ কশরানা মাতা’র পুশজায় মত্ত এই মানুেগুশলা অন্ধ দবশ্বাশসর কাশছ সমূ্পণয আত্মসমপযণ কশর দফ্শলশছন। দসই 
কারশণ মবজ্ঞাদনক রু্দক্ত, দনয়ম দবদধ্র দতায়াক্কা না-কশর’দগা কশরানা, দগা’মশির মশতা উচ্চারণ করশত শুরু 
করশলন। মুশখ মাস্ক, সামাদজক িূরশত্বর দকানও বালাই দনই। লকডাউন দভশঙ, সামাদজক দবদধ্শক বুশডা আঙুল 
দিদখশয় কশরানা মাতার পুশজা করশত দগশয় আজ দকউ দকাদভড আিাত হশল িায় কার? 
শুধু্ পদিমবঙ্গই নয়, দবহার, উত্তরপ্রশিে, ঝাডখণ্ড, অসম-সহ দবদভন্ন রাশজয কশরানা মাতা’-দক পুশজা করার হুজুক 
উশিশছ।সম্প্রদত, কলকাতা’র ময়িান, রবীন্দ্রপল্লী, রায়গঞ্জ, আসানশসাল, অন্ডাল, দেদলগুদড’র দবদভন্ন জায়গায় 
কশরানা মাতা’র পুশজা হশয় দগশয়শছ। উশিযাক্তাশির রু্দক্ত, এই পুশজা করশল ভাইরাস দর্শক মুদক্ত দমলশব! অশনশকর 
িাদব, কশরানা দিবী তাাঁশক পুশজা করার জনয স্বপ্নাশিে দিশয়শছন। অদবলশি পুশজা না-করশল সব ধ্বংস কশর 
দিওয়ার হুমদকও রশয়শছ এই স্বপ্নাশিশে। এই অন্ধ অদবশ্বাস দর্ বাংলা’র দক্ষশত্র কতিা ক্ষদতকর, তা আর বলার 
অশপক্ষা রাশখ না। 
‘কশরানা মাতা’পুশজা দকন?’অযাদসদডদি বাবা’র নয় দকন? 
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জুন মাস দর্শক দেদর্ল হশয়শছ লকডাউন। শুরু হশয়শছ আনলক ওয়ান। কনশিনশমে দজান ছাডা প্রায় সবযত্রই 
দেদর্ল দনয়মকানুন। কলকাতা’র দবদেরভাগ মদন্দশরর িরজাই খুশল দগশয়শছ। দভড জদমশয়শছন বহু মদহলা। 
কশরানার কর্া ভুশল অশনক ঈশ্বর দবশ্বরীরা মাস্ক ছাডাই জমাশয়ত হশলন মদন্দশর। আবার দকউ দকউ শুধু্মাত্র 
দনয়শমর কর্া মার্ায় দরশখ মাস্ক পশরদছশলন দিকই। তার ফ্শল 
সংিমশণর আেঙ্কা দর্ অশনকিাই বাডশব, দস দবেশয় দকানও সশন্দহ 
দনই। কশরানা সংিমণ রুখশত সামাদজক িূরত্ব বজাশয়র দবদধ্ দমশন 
চলার কর্া বলা হশয়শছ। তা সশত্ত্বও সামাদজক িূরত্ব দবদধ্র দকানও 
বালাই দনই। পদরবশতয একসশঙ্গ দভড জদমশয় পুশজা দিশেন বহু মদহলা। 
দকাদভড দবদধ্ লঙ্ঘন কশরই চলশছ পুশজাপাি। 
উশল্লখয, মুখযমিীর দনশিযে সশত্ত্বও কালীঘাি, দকংবা তারাপীশির িরজা 
বন্ধ পশর আশছ। 
কশরানা মাতার পূজা দনশয় র্া দলশখদছলাম তা অসংখয মানুশের কাশছ 
ইদতমশধ্য ভাইরাল হশয় দগশছ। অশনশক দবদভন্ন মতবয করশত শুরু 
কশরশছন। খবরদি ভাইরাল হশত র্র্ারীদত মসকরায় দমশত উশিশছ 
একশেণীর দেদক্ষত বাঙালী সমাজ। নানারকম বযঙ্গ দবদ্রূশপর ঝড 
উশিশছ দফ্সবুক জুশড। 
আো আপনাশির বযশঙ্গর পালা দেে হশল একিু িান্ডা মার্ায় ভাবুন 
দতা, এিা কশর আশিৌ দকাশনা কাশজর কাজ হ’ল দক-না। দনশজশক 
দবোল দকছু দবািা প্রমান করা ছাডা আর দকানও বৃহৎ উশদ্দেয এশত 
সাদধ্ত হশলা দক-না। মাশন এমন দকানও মদহলা আশছন, দর্দন 
আপনাশির বযঙ্গ শুশন, (হযাাঁ মবজ্ঞাদনক বযাখযা দবশেেণ নয়), শুধু্মাত্র বযঙ্গ শুশনই বুশঝ দফ্লশলন তাাঁর’ভুল’িা 
দকার্ায় এবং প্রদতজ্ঞা করশলন এরপর দর্শক আর এমন ভুল দতদন করশবন না? 
মানুে দকন কশরানাপুশজার মত হাসযকর কুসংস্কাশর দবশ্বাস কশর? এক ধ্রশনর দবপন্নতা দবাধ্ দর্শক। কশর এক 
ধ্রশনর অসহায়তা দর্শক৷ কশর দছািশবলা দর্শক ভাববািী পদরমণ্ডশল বড হশয় ওিার সীমাবিতা দর্শক। এই মূল 
কারণগুদল ধ্রশত এবং তার দনরসন করশত না পারশল শুধু্ বযঙ্গ কশর এসব কুসংস্কার বন্ধ হশব না বা সমাজ এক 
পা-ও এশগাশব না৷ আজ র্ারা কশরানামাতার পুশজা কশর, দখাাঁজ দনশয় দিখুন দতা তারা’অযাদসদডদি বাবা’বা’মার্ায় 
র্িণা মাতা’র পুশজা কশর দকনা? না, কশর না৷ দকন কশর না? কারণ এই িুই দরাশগর ওেুধ্ আদবসৃ্কত হশয় দগশছ 
বহুদিন আশগই। দসই ওেুধ্ বাজাশর সহজলভয, এবং তা িাশমও রীদতমত সিা। ফ্শল অযাদসদডদি বা মার্া র্িনার 
জনয তাাঁশির দকানও কাল্পদনক ঈশ্বশরর স্মরণাপন্ন হওয়ার িরকার পশড না। দকন্তু কশরানার জনয পশড। কারণ এর 
ওেুধ্ অদমল। দপ্রশভনেন করশত হশল দর্ কশিার দবদধ্দনশেধ্ দমশন চলশত হশব, বাইশর না দবদরশয় ঘশর বশস 
র্াকশত হশব তা এইসব েমজীবী পদরবাশরর পশক্ষ দমশন চলা সম্ভব নয়। তাাঁশির সংসারিা দনিয় েহুশর বাবুরা 
চাদলশয় দিশয় আসশবন না৷ এমদনশতই িানা দতন মাস লকডাউশনর কারশণ অদধ্কাংে পদরবারশকই লডশত হশে 



 

 

তীব্র িাদরশদ্রর সশঙ্গ৷ বাদডশত হয়শতা দছাি দছশলিার মুশখ তুশল দিবার জনয একমুশিা চালও আর পশড দনই। 
তারমশধ্য র্দি আবার সংিমন দিকাশত কাজকময দছশড বাদড বশস র্াকশত হয় তাহশল অনাহাশর মারা পডা ছাডা 
দকাশনা উপায় র্াকশব না৷ ফ্শল কাশজ দবশরাশতই হশব এশির। এইসব েমজীবী মানুশেরা দর্ধ্রশনর কাজকময 
কশরন তাশত তর্াকদর্ত ভদ্রশেদণর মশতা দছাাঁয়াছুাঁদয় বাাঁদচশয় কাজ করা বা ক্ষশন ক্ষশন বহুমূলয সযাদনিাইজার দিশয় 
হাত দধ্াওয়াও অসম্ভব। অর্যাৎ একদিশক তীব্র িাদরশদ্রর কারশণ মৃতুযভয়, অনযদিশক কাশজ নামার কারশণ মৃতুযভয় 
বা দপ্রয়জশনর দবশয়াশগর আেঙ্কা, এই মিত চাপই তাশক বাধ্য কশরশছ এক কশরানা মাতা নামক কাল্পদনক েদক্তর 
কাশছ মার্া নত করশত। লডাইশয়র েদক্ত দর্খাশন দনই আত্মসমপনযই দসখাশন বুদিমাশনর কাজ। দসিাই তারা 
কশরশছ। দিক দর্ভাশব পাডার প্রভাবোলী িুনযীদতবাজ দনতার সাশর্ পাঙ্গা দনবার ক্ষমতা আপনার দনই বশল আপদন 
রািায় তার সশঙ্গ দিখা হশলই গযালশগশল হশয় হাাঁশসন, হাত কচশল দকমন আশছন দজশজ্ঞস কশরন, দিক দতমনই। 
ওশির কু্ষদ্র বুদিশত দর্িুকু কুদলশয়শছ দসিুকুই কশরশছ। কশরানা পুশজার ফু্লই ওশির সযাদনিাইজার। পুশরাদহশতর 
মিই ওশির দপদপই। অতশরর ভদক্তই ওশির দসােযাল দডসিযান্স। ওশির এই আদর্যক অসহায়তা, মানদসক িুবযলতা 
ও দেক্ষার অভাশবর কারশণ অপদরসীম অজ্ঞতার জায়গািা ধ্রশত হশব। তশবই ওশির দবাঝা র্াশব। 
বযঙ্গ না কশর বরং ওশির এই অবস্থার জনয র্ারা িায়ী তাশির প্রদত প্রশের আঙুল তুলুন। প্রে করুন দকন 
স্বাধ্ীনতার এত বছর পশরও সাবযজনীন দেক্ষার বযবস্থা করা র্ায় দন। দকন দেক্ষািম রচনায় মবজ্ঞাদনক দচতনার 
দবিাশরর দিশক গুরুত্ব দিওয়া হয় দন। দকন আজও দিশের অদধ্কাংে মানুশের দরাজগাশরর অদনিয়তা িূর করা 
র্ায় দন? দকন’সবার জনয স্বাস্থয’দলাগান শুধু্ দলাগান হশয়ই রশয় দগল। এই প্রেগুদলর উত্তশরর মশধ্যই লুদকশয় 
আশছ ওশির কশরানাপুশজার কারণগুদল। দর্দিন এই রাে প্রশতযকদি নাগদরশকর সাবযজনীন দেক্ষার বযবস্থা করশত 
পারশব, দর্দিন দেক্ষািশম মবজ্ঞাদনক দচতনার দবিারশক গুরুত্ব দিওয়া হশব। দর্দিন দচদকৎসা বযবস্থাশক সমি 
দেদণর নাগাশলর মশধ্য দনশয় আসা সম্ভব হশব, দর্দিন তীব্র আদর্যক অসাময ও দরাজগাশরর অসহায়তা িূর করা 
সম্ভব হশব, দসদিনই শুধু্মাত্র এসব কশরানা পুশজা, েীতলা পুশজা 
এসশবর অবসান ঘিশব। তার আশগ নয়। এিাই একমাত্র বািবসম্মত 
পর্। 
এই দবেশয় ভারতীয় দবজ্ঞান ও রু্দক্তবািী সদমদত'র সভাপদত প্রবীর 
বশলন,’র্খনই দকানও মহামারী দিখা দিয় তখন নতুন দিব - দিবীর 
আদবভযাব, পূজা ইতযাদি দনশয় গুজব ছাডাশনা হয়। আসল সমসযা দর্শক 
িৃদি দঘারাশত ইিা করা হয়। সবার আশগ ইিা বলশত চাই, ঈশ্বর বশল 
দকউ দনই। ঈশ্বর সবয কাশলর দসরা গুজব। এই গুজবশক ভর কশর ধ্ময, 
ধ্মযীয় স্থাশনর বযবসা আজও চশলশছ। দকছু সুদবধ্াবািী মানুে অন্ধদবশ্বাস 
ও কুসংস্কাশর ডুশব র্াকা মানুশের দোেণ করার জনয কাল্পদনক দিব, 
দিবী, মাতার গুজব রিায়। দকানও মাতা, দিবী ইতযাদি কশরানা ভাইরাস দর্শক আমাশির বাাঁচাশত পাশর না। 
একমাত্র দবজ্ঞাশনর আদবষৃ্কত ভযাকদসন বা ওেুধ্ই দরাগ দর্শক মুক্ত করশত পাশর। অতএব গুজশব কান দিশবন না। 
গুজব ছাডাশবন না। এই কশরানা ভাইরাশসর দর্শক বাাঁচশত মুশখ মাস্ক পডুন, সামাদজক িূরত্ব বজায় রাখুন।’ 



 

 

         
                             সু্কশলর দেৌচাগাশর অেরীরী ছায়ামূদতয রহসয 

                                          -সশতাে েমযা 

 

শুিবার ২৮ জুলাই ২০১৭ 

এক ছাত্রী সু্কশলর দেৌচাগাশর র্াওয়ার দকছুক্ষণ পশরই ভূত-ভূত ভূত দচৎকার কশর দবদরশয় আশস এবং ছাত্রদি 

দনশজর ক্লাস রুশম ঢুশক আবার ভূত-ভূত বলশত বলশত অজ্ঞান হশয় দমশঝশত পশড র্ায়। ছাত্রীর নাম েম্পা কুণু্ড। 

দস িেম দেণীর ছাত্রী। েম্পার এই ভয়ার্য অবস্থা মুহূশতযই ক্লাশসর অনযানয ছাত্রীশির মশধ্য ভুতুশড আতঙ্ক সৃদি 

কশর।  

এক ছাত্রী দিৌশড দিচার রুশম দগশয় বলশলা,”সযার তাডাতাদড চলুন 

আমাশির ক্লাশস একদি দমশয় েম্পা ভূত -ভূত দচৎকার কশর অজ্ঞান 

হশয় দগশছ।” 

”এদক। চল চল। দিদখ দক হশয়শে” এই বশল একজন দেক্ষক 

হতিত কশর ক্লাশস ছুশি এশলন। েম্পাশক দিশখই দেক্ষক 

বলশলন,”এখাশন দকউ দভড করদব না। সবাই একিু সশর িাাঁডা। দকউ এর দচাশখ মুশখ তাডাতাদড জশলর ঝাপিা 

মার। হাত পাখা দিশয়একিু বাতাস দি।” একজন দবাতল দর্শক জল হাশত দনশয় েম্পার দচাশখ মুশখ িু দতন বার 

ঝাপিা মারল। অনয জশন হাত পাখা দিশয় বাতাস দিশলা। দকছুক্ষণ পর েম্পার জ্ঞান দফ্রশলা। দস চুপ চাপ বড 

বড দচাখ কশর চাদরদিশক তাকাশত লাগল।দেক্ষক দজশজ্ঞস 

করশলন,”কীশর েম্পা দতার দক হশয়শছ ?  তুই ভূত - ভূত  বশল 

দকন দচৎকার কর উশিদছদল ?”এক জন জশলর দবাতল েম্পার দিশক 

এদগশয় দিয়। দবাতল দর্শক গলায় একিু জল দঢশল। িুহাত দিশয় মুখ 

মুশছ চুপ কশর তাদকশয় রইল দস। দচাশখ মুশখ ভশয়র ছাপ স্পি। 

দেক্ষক মহােয় দফ্র দজশজ্ঞসা করশলন,”হিাৎ ভূত -ভূত বশল দকন 

দচৎকার করদছদল?  দিশনর দবলায় দক দিশখ এত ভয় লাগল?” 



 

 

দিশখ মশন হশে েম্পা প্রচন্ড ভয় দপশয় দগশছ। গলার স্বর বশস দগশছ। ভাঙ্গা দনচু স্বশর েম্পা বলশলা,”সু্কশলর 

দেৌচাগাশর ভূত আশছ। একদি দছশলর ভূত। আদম দনশজর দচাশখ ওখাশন ভূত দিশখদছ। দেৌচাগাশর ঢুকশলই দচাশখ 

পডল গলায় ফ্াাঁস দিশয় ঝুলশছ একদি দছশলর ছায়ামূদতয। দস আমাশক দনস্পলক দচাশখ দিখদছল।” 

"এই দিন িুপুশর ভূত দকার্া দর্শক এশলা! ভূত দপ্রদত্ন বশল দকছুই হয় না। মশন হশে দতার দভমরদত হশয়শছ, 

দিশখ মশন হশে দতার েরীর স্বাস্থয দিক দনই অসুস্থ দবাধ্ হশে। র্া দতাশক ছুদি দিশয় দিদে। বাদড দফ্শর র্া, 

একিু আরাম কর।” 

 দেক্ষক েম্পাশক সু্কল দর্শক ছুদি দিশয় দিশলন। 

সু্কল দর্শক েম্পাশক তাডাতাদড বাদড দফ্রশত দিশখ মা দজশজ্ঞস করশলন,”আজ সু্কল দক জলদি ছুদি হশয় 

দগল?”মাশয়র কর্ার দকানও উত্তর না দিশয় েম্পা দসাজা দনশজর ঘশর চশল দগল। অশনক ক্ষণ পশরও দমশয়শক ঘর 

দর্শক দবর না হশত দিশখ মা েম্পার ঘশর দগশলন। দিখশলন, দমশয় দবছানায় শুশয় রশয়শছ। দমশয়র মার্ার আিুশর 

স্পেয কশর মা দজশজ্ঞস করশলন,”অশনক ক্ষণ হশলা সু্কল দর্শক এশসদছস। চল একিু ডাল ভাত খাইশয় দি।” 

মাশয়র কর্ার মুখ দফ্শর তাকাল। দচাশখ মুশখ ক্লাদতর ছাপ স্পি। এই দিশখ মা বলশলন,”আজ দতাশক এত ক্লাত 

দিখদছ। েরীর স্বাস্থয ভাশলা দিকশছ না। সু্কশল দকছু হশয়শছ নাদক?”মাশয়র কর্া শুশন েম্পা দবছানা দর্শক উশি 

বসল। দকানও কর্া না বশলই েম্পা দনশজর মাশক জদডশয় ধ্শর দকাঁশি উিশলা।”আশর কািদছস দকন? দক হশয়শছ 

বল? সু্কশল দকউ দকছু  বশলশছ? দমশয়র মার্ায় হাত বুদলশয় দজশজ্ঞস করশলন মা। িুহাত দিশয় দনশজর দচাশখর জল 

মুশছ দিশয় েম্পা বলশলা,”আজ সু্কশলর দেৌচাগাশর ঢুকশতই দচাশখ পডল গলায় ফ্াাঁস দিশয় একদি দছশলর ঝুলশছ 

ছায়ামূদতয। দস আমার দিশক অপলক িৃদিশত তাদকশয় দছল। দস আমাশক িুহাত দিশয় ধ্রার দচিা কশর। এই দিশখ 

প্রচণ্ড ভশয় আমার হাত পা কাাঁপশত র্াশক, দকানও রকশম দেৌচাগার দর্শক দিৌশড ক্লাস রুশম দগলাম। এর পর 

দকছু মশন দনই। বনু্ধরা বশলশছ আদম নাদক অজ্ঞান হশয় দগশয়দছলাম। মা, আমার এখনও খুব ভয় করশছ। “দমশয়র 

কর্া শুশন মা- ও র্শর্ি দেহদরত এবং আতদঙ্কত  হশলন। েম্পার সশঙ্গ দকানও অঘিন ঘশিদন এিাই অশনক। মা 

বলশলন,”ভশয়র দকছু দনই। চল আজ দবশকশল এক ওঝার কাশছ দতাশক দনশয় র্াই। উদন দতাশক ঝাডফু্াঁক কশর 

সব দিক কশর দিশবন।” 

সু্কশলর দেৌচাগাশর গলায় ফ্াাঁস দিশয় ঝুলশছ একদি দছশলর ছায়ামূদতয! দিখার পর েম্পা প্রচন্ড ভয় দপশয় দগদছল। 

তার মশন ভুতুশড ভশয়র আতঙ্ক সৃদি কশর। এই মানদসক চাপ িূর করশত দচদকৎসার জনয সরকাদর হসদপিাল বা 

দকানও মশনাদচদকৎসশকর কাশছ দনশয় র্াওয়া প্রশর্াজন,  দকন্তু ওঝা বা তাদিক ভূশত ভশরর ঝাডফু্াঁক করশত পাশর, 



 

 

এই কর্ায় দবশ্বাসী কুনু্ড পদরবাশরর দলাক জন েম্পাশক বসুশিবপুর গ্রাশম এক ওঝা িম্পদত েীতল বাগ ও দেখা 

বাশগর কাশছ দনশয় দগশলন  

েদনবার ২৯ জুলাই ২০১৭ 

আজ সকাশল েম্পা আবার সু্কশল দগশলা। তাশক দিশখই সহপাদি দর্শক শুরু কশর অনযানয ছাত্রীরা দজজ্ঞা াবাি 

করশত লাগল,”দতার েরীর ভাশলা আশছ দতা। কাল দস সদতযই দক সু্কশলর দেৌচাগাশর ভূত দিশখদছল না ?” 

েম্পা দচাঁদচশয় বলল,”হযা। হযা। সু্কশলর দেৌচাগাশর ভূত আশছ। অশনক অতৃপ্ত আত্মা ঘুশর দবডাশে। কাল দবশকশল 

মা আমাশক বাগ ওঝা িম্পদতর কাশছ দনশয় দগদছল। আমার 

উপর একদি অতৃপ্ত আত্মা ভর কশরদছল। ওঝা ঝাডফু্াঁক কশর 

ভূত তাদডশয় দিয়। এরপর আমার বাহুশত একদি তাদবজ 

দবাঁশধ্ দিশয়শছ। ওঝাই বশলশছন এখাশন অশনক অতৃপ্ত আত্মা 

ঘুশর দবডাশে। তাাঁরা সুশর্াগ দপশলই আমাশির ঘাড মিশক 

দিশবা।”েম্পার মুশখর কর্া দকছু ক্ষশণর মশধ্যই কাশন কাশন 

পুশরা সু্কশল ছদডশয় পশড সু্কশলর দেৌচালয় ভুতুশড আড্ডা হশয় 

আশছ। এক পর এশক এশক দর্ই না ছাত্রীরা দেৌচাগার র্াশে, 

তারাই নাদক ওখাশন গলায় ফ্াাঁস দিশয় ঝুলশছ একদি দছশলর ছায়ামূদতয দিখশছ। দস নাদক দনস্পলক দচাশখ তাদকশয় 

র্াশক। এই দিশখ ছাত্রীরা প্রচন্ড ভশয় ভূত -ভূত দচৎকার কশর দবদরশয় আসশছ। দকউবা ভশয় ভূত -ভূত বলশত 

বলশত অজ্ঞান হশয় দমশঝশত পশড র্াশে। 

মুহূশতযর মশধ্য ভুতুশড আতশঙ্ক সব্বাই এদিক 

ওদিক দছািাছুদি করশত শুরু করশলা। দকছু 

ক্ষশণর মশধ্যই প্রায় ১৬ জন ছাত্রী অসুস্থ হশয় 

পশড। সু্কশল ভূশতর আতশঙ্কর খবর আশেপাশে 

গ্রাশমও ছদডশয় পশড। ছাত্র- ছাত্রীশির মা, বাবা, 

অদবভাবক সবাই সু্কশল ছুশি আশসন। সংবািমাধ্যশমর কযাশমরা ও সাংবাদিকরাও দিৌশড আশসন। এই সু্কশল ভূশতর 

আতশঙ্কর ফ্শল অসুস্থ অশনক ছাত্রীশির দচদকৎসার জনয স্থানীয় স্বাস্থযশকশন্দ্র ভদতয করাশনা হয়।  

মুহূশতযর মশধ্যই সংবাশির দেশরানাশম উশি আশস বাাঁকুডা দজলার দকাতলপুর র্ানা এলাকার দমজযাপুর হাই সু্কশলর 

দেৌচাগাশর ভুতুশড আতশঙ্কর খবর। 



 

 

 

সু্কশলর ভারপ্রাপ্ত প্রধ্ান দেক্ষক মহানন্দ কুণু্ড জানান,”এই সু্কশল ছাত্রছাত্রী দমদলশয় সংখযা প্রায় ৮০০। আেপাশের 

রায়বাদঘদন, হশন্ন, দঝাশডা মুরাহাি, হাজরাপুকুর, জলজলা, হদরহরচাকা, দিহযু়াবদন গ্রাশমর গদরব ঘশরর 

দছশলশমশয়রা পশড। অশনশকই সকাশল মুদড দখশয় িুপুশর দমড-দড দমল খায়। সু্কশল এমদনশতই োরীদরক ভাশব 

অসুস্থ দকছু ছাত্রী আশছ, র্াশির দনয়দমত বাইশরর দবদভন্ন 

হাসপাতাশল দচদকৎসা চলশছ।”মহানন্দবাবু বশলন,‘‘ওই 

ছাত্রীশিরই কশয়ক জন দেৌচাগাশর দগশয় অসুস্থ হশয় র্াশে। 

তা দিশখ আতঙ্ক ছডাশে আরও পডুয়াশির মশধ্য। পুশরািার 

দপছশনই রশয়শছ ভুল ধ্ারণা।’’ 

দতদন জানান,”হাজরাপুকুর গ্রাশমর বাদসন্দা িেম দেদণর এক 

ছাত্রী দকছু দিন আশগ সু্কশলর দেৌচাগাশর অসুস্থ হশয় পশড। সু্কল কতৃযপক্ষ তাশক সশঙ্গ সশঙ্গ দকাতলপুর গ্রামীণ 

হাসপাতাশল দনশয় দগশয় দচদকৎসা করান। প্রার্দমক দচদকৎসায় সুস্থ দবাধ্ করায় তাশক দছশড দিওয়া হয়। দকন্তু 

বাদড দগশয় দফ্র অসুস্থ দবাধ্ করায় ওই ছাত্রীর                      প্রধ্ান দেক্ষক মহানন্দ কুনু্ড 

পদরজশনরা পাশের গ্রাম বাসুশিবপুশর িুই ওঝার কাশছ দনশয় র্ায় তাশক।  

সমসযা বাদডশয় তুশলশছ বাসুশিবপুশরর এক ওঝা। এক ছাত্রীশক ঝাডফু্াঁক কশর দসই ওঝা বশল দিয়, দমশয়দিশক 

ভূশত ধ্শরদছল। তাশতই আতঙ্ক আরও দবশডশছ।  এই অবস্থায় সু্কশলর দমশয়শির দেৌচাগার সারাশনা বা রং করার 

িাদব তুশলশছন পডুয়াশির অদভভাবশকরা।”  

শুধু্মাত্র অন্ধদবশ্বাস আর ভূশতর গুজশবর দচাশি পডাশোনা বযাহত 

দমজযাপুর হাই সু্কশল।                                                 

ওঝার ঝাডফু্াঁক 

দকন্তু সু্কশলর দেৌচাগাশর ভূত আশছ এই খবর আগুশনর মত ছদডশয় 

পডশতই গ্রাশমর দলাকজন আতদঙ্কত হশয় পশডন। দকছু অদবভাবক এবং গ্রাশমর দলাকজন িাদব দতাশলন,”গ্রাশমর 

ওঝা র্খন আশগই বশলদছল, এই সু্কশলর অতৃপ্ত আত্মা ঘুশর দবডাশে। ভুশতর হাত দর্শক ছাত্র ছাত্রীশির রক্ষার 

জনয সু্কশল ওঝা ও তাদিক দডশক ঝাডফু্াঁক ও র্জ্ঞ করাশনা দহাক। র্দি সময় র্াকশত সু্কশল ভূত বা অতৃপ্ত 

আত্মাশক তাডাশত ওঝা না ডাকা হয় তাহশল ভয়ঙ্কর অঘিন ঘিাশত পাশর” 



 

 

এদিশক দবশকল নামার পর িূর দর্শক সু্কল দভৌদতক গশল্পর দকন্দ্র হশয় ওশি। এলাকার দলাশকরা বলাবদল শুরু 

কশরন,”সু্কশলর দেৌচাগাশর, ছাশি ভূত ঘুশর দবডাশে। আজব আজব ভয়ঙ্কর েে দভশস আসশছ। দকউ নাদক হিাৎ 

হিাৎ দকাঁশি উিশলা। দকউবা দহাঁশস উিল। অতৃপ্ত আত্মার শ্মোশন পদরণত হশয়শছ দগািা সু্কল চত্বর।" 

তখন আদম কলকাতা দর্শক প্রকাদেত মিদনক দহদন্দ পদত্রকা’সলাম িুদনয়া'-দত সাংবাদিকতা কদর। পদত্রকা অদফ্স 

দর্শক’ভারতীয় দবজ্ঞান ও রু্দক্তবািী সদমদত'র সভাপদত প্রবীর দঘােশক দফ্ান কশর বললাম,”এই স্মািয দফ্াশনর 

রু্শগও দিশনর দবলায় দমজযাপুর হাই সু্কশলর দেৌচাগাশর ভুতুশড আতশঙ্কর খবর ছদডশয় পশডশছ। এিা ভাবশতই 

অবাক লাশগ।" 

"হযা দিক বলশছন। হাশত স্মািয দফ্ান র্াকশলই দস স্মািয হশয় র্ায় না। আজও দবজ্ঞান দবেশয় দলখা পডা করা 

সশত্ত্বও অশনশক মশন প্রাশণ দবজ্ঞান মনষ্ক হশয় ওশি দন। তাই কাল্পদনক ভূত বািব রূপ দনশয় দফ্শর আশস। এবং 

এই ভূত তাডাশত আমশির অর্যাৎ দবজ্ঞানমনষ্ক, রু্দক্তবািীশির িাদয়ত্ব বাশড।”প্রবীর বাবু বলশলন।  

দজশজ্ঞস করলাম,”দমজযাপুর হাই সু্কশলর দেৌচাগাশর ভুতুশড আতশঙ্কর খবরশতা আপদনও দপশয়শছন। এই ভুতুশড 

ঘিনার রহসয উশন্মাচন করশত রু্দক্তবািী সদমদত দক দকানও পিশক্ষপ দনশব?” 

প্রবীর বাবু জানাশলন,”সু্কল কতযপক্ষ আমাশির সশঙ্গ দর্াগাশর্াগ কশরশছ। সদমদতর বাাঁকুডা দজলার এক প্রদতদনদধ্ 

িল ওই সু্কশল র্াশব। তাাঁরা ওখাশন কু-সংস্কার দবশরাধ্ী’অশলৌদকক নয়, দলৌদকক’অনুষ্ঠান করশব।" 

বললাম,”সু্কশল দেৌচাগাশর ভূত আশছ, এই গুজব ছডাশনা হশে। দক এবং দকন এই গুজব ছডাশে দসিা খুাঁশজ 

দবর করশত হশব। আমার মশন হশে গ্রাশমর ওঝাই সু্কশল ভূশতর 

গুজব ছাদডশয়শছ।" 

"আমারও তাই মশন হশে। আমাশির সদমদতর প্রদতদনদধ্ িল 

ওখাশন র্াক। তারপর ভূশতর রহসয উশন্মাচন করা র্াশব।”প্রবীর 

বাবু বলশলন।  

রদববার ৩০ জুলাই ২০১৭  

কলকাতা দর্শক প্রকাদেত অশনক মিদনক পদত্রকা ও দনউজ 

চযাশনশল দমজযাপুর সু্কল ভূশতর খবর গুরুত্ব সহকাশর প্রচার করা 

হশয়শছ।  



 

 

 দনউজ চযাশনল’২৪ ঘো'দত রু্দক্তবািী সদমদত'র বক্তবয দিখাশনা হয়,”রু্দক্তবািীরা এই ভুতুশড ঘিনার রহসয 

উশন্মাচন করশবই” 

এদিশক দকাতুলপুশরর দমজযাপুর হাই সু্কশল ভূশতর গুজশব ছাত্রীশির আতঙ্ক কািাশত সু্কশলর প্রধ্ান দেক্ষক মহানন্দ 

কুণু্ড সহ অনযানয দেক্ষক এবং স্থানীয় প্রোসশনর আদধ্কাদরকরা মবিক কশরন। মবিশক উপদস্থত সকশল এই 

দসিাত দনন,”সু্কশলর দেৌচাগাশর ভূত দিখার পর দবশেে কশর ছাত্রীশির মন দর্শক র্ত তাডাতাদড সম্ভব ভূশতর 

আতঙ্ক কািাশত কুসংস্কার দবশরাধ্ী অনুষ্ঠান করা জরুদর। এর জনয সু্কশলর তরফ্ দর্শক’ভারতীয় দবজ্ঞান ও 

রু্দক্তবািী সদমদত'র সশঙ্গ দর্াগাশর্াগ করা হয়। সকাশল প্রবীর দঘােশক দফ্ান করার পর জানশত পারলাম বাাঁকুডা 

দর্শক রু্দক্তবািী সদমদতর সিসয রামকৃষ্ণ-এর দনতৃশত্ব একদি প্রদতদনদধ্ িল কাল দমজযাপুর হাই সু্কশল র্াশব। 

তাাঁরা’অশলৌদকক নয়, দলৌদকক’অনুষ্ঠাশনর সশঙ্গ সশঙ্গ ভুতুশড ঘিনার রহসয উশন্মাচন করশবন।  

এরপর আদম দফ্ান রামকৃশষ্ণর সশঙ্গ কর্া বললাম। ওনাশক বললাম,”এই সু্কশলর ভুতুশড ঘিনার দপছশন দক দক 

কারণ র্াকশত পাশর?  সব খবর আমাশক দর্ন দিওয়া হয়। আদম দকালকাতার দমদডয়ায় এই খবর দবোল ভাশব 

প্রকাদেত করশত চাইদছ।" 

দসামবার ৩১ জুলাই ২০১৭  

দকাতুলপুশরর দমজযাপুর হাই সু্কশল ভূশতর গুজশব ছাত্রীশির আতঙ্ক কািাশত দসামবার প্রোসশনর পক্ষ দর্শক 

সশচতনতা দেদবর করা হয়। সু্কল কতৃযপশক্ষর অনুশরাশধ্র দভদত্তশত রু্দক্তবািী সদমদতর বাাঁকুডা দজলা োখা দর্শক 

এক প্রদতদনদধ্ িল কতুলপুর সু্কশল র্ায়। সু্কশল 

ভুতুশড ঘিনার রহসয উশন্মাচন করার জনয 

রু্দক্তবািীরা সু্কশলর ভুতুশড দেৌচাগার দনরীক্ষণ 

কশরন। সু্কশলর প্রধ্ান দেক্ষক, ছাত্র - ছাত্রীশির, 

তাাঁশির অদভভাবক, গ্রাশমর দলাশকরশির সশঙ্গ 

কর্া বশলন। 

একই সশঙ্গ স্বাস্থয িপ্তশরর পক্ষ দর্শক ছাত্রীশির 

কাউশন্সদলং করাশনা হয়। অনয দিশক, রু্দক্তবািী সদমদতর পক্ষ দর্শক সু্কশল একদি সশচতনতা দেদবশরর আশয়াজন 

করা হয়। রু্দক্তবািী সদমদত'র তরফ্ দর্শক সু্কল পদরসশর একদি মশি উপদস্থত ছাত্রছাত্রী, তাাঁশির অদভভাবক এবং 

গ্রাশমর দলাশকশির সামশন’অশলৌদকক নয়, দলৌদকক’েীেযক অনুষ্ঠাশনর আশয়াজন করা হয়।  

               



 

 

সু্কল প্রাঙ্গশন একদি অনুষ্ঠান মি মতদর করা হয়। মশি রামকৃষ্ণ হাশত মাউর্দপস দনশয় মশির সামশন উপদস্থত 

সকশলর উশদ্দশেয বলশলন,”আমরা রু্দক্তবািী সদমদত'র সিসযরা আপনাশির সামশন একদি অনুষ্ঠান করশত চশলদছ। 

কশয়কদি তর্াকদর্ত অশলৌদকক ঘিনা দলৌদকক ভাশব ঘদিশয় দিখাশনার দচিা করশবা। একই সশঙ্গ প্রে উত্তর পবয 

চলশব। আমাশির এই অনুষ্ঠাশন আপনাশির সবার সহশর্াদগতা কাময। দর্ দকউ দনশজর প্রে আমাশির সামশন 

রাখশত পাশরন।”মশির একদি দিদবশল িুশধ্ ভদতয একদি কাাঁশচর গ্লাস এবং একদি মডার খুদল রাখা হশলা। দনশজর 

ডান হাশত এই খুদল দনশয় িেযশকর সামশন তুশল ধ্শর রু্দক্তবািী বলশবন,”এখাশন আসার সময় আমরা শুশনদছ এই 

সু্কশলর দেৌচাগাশর অতৃপ্ত আত্মার মাশন ভূশতরা আড্ডা দিশে। র্দি সদতযই কাছাকাদছ দকানও অতৃপ্ত আত্মা বা ভূত 

দর্শক র্াশক তাহশল আমরা তাশক এই মশি দডশক এই এক গ্লাস িুধ্ খাওয়াশবা।” 

খুদলর দিশক বড - বড দচাখ কশর দজাশর -দজাশর মি পাি শুরু হশলা। দহং দিং ছি ফ্ি...। র্দি দকানও অতৃপ্ত 

আত্মা বা ভূত আশসপাশে র্াশক তাহশল এই খুদলর মশধ্য 

ঢুশক দিখাও।” 

দকছু ক্ষশণর মশধ্যই হিাৎ হাশতর খুদল একিু নশড উিশলা। 

মশন হশে একদি আত্মা খুদলর মশধ্য ঢুশকশছ।  বা হাশত 

িুশধ্র গ্লাস খুদলর কাশছ দনশয় র্াওয়া হশে। এদক গ্লাশস 

িুশধ্র ির দনশচ নামশত শুরু কশরশছন। খুপদর দত ঢুশক 

পরা ভূত দর্ন চুক চুক কশর িুধ্ খাশে। দকছু ক্ষশণর 

মশধ্যই গ্লাশসর প্রায় সব িুধ্ দেে হশয় দগল।  

এই দিশখ উপদস্থদতর গুনজন। তাহশল দক এই মশির 

সামশন ভূত এশস হাদজর ?  

"ভশয়র দকছু দনই। আমরা র্াকশত ভূত দকানও ক্ষদত 

করশত পারশব না”এই বশল ওই রু্দক্তবািী খুদল ও গ্লাস 

দিদবশল দরশখ দিশলন। দিদবল একদি মাদির মালসা রাখা 

হশলা। তাশত দকছু পাি কাদি দভশঙ দিওয়া হশলা। এরপর 

একদি গণু্ডে দর্শক জল ওই মালসাশত একিু একিু কশর 

দিওয়ার হশলা।  সশঙ্গ সশঙ্গ ...ওম দহং দহঙ দিং দিং ফ্ি ফ্ি...মি পডা শুরু করশতই দকছু ক্ষশণর মশধ্য মলসা 

দর্শক প্রর্শম ঘন কুয়াোর মত দধ্াাঁয়া দবশরাশত লাগশলা। পর মুহূশতয ধ্প কশর আগুন জ্বশল উিশলা। এরপর 



 

 

একজন রু্দক্তবািী কপূযশরর কশয়কদি িুকশরা দিদবশল রাখশলন, দসখান দর্শক একদি কপূযশরর দছাি িুকশরা দনশজর 

তালুশত রাখশলন। অনয জশন দিেলাই কাদি জ্বাদলশয় তালুশত রাখা কপূযশর আগুন ধ্দরশয় দিশলন। জ্বলত কপূযশরর 

িুকশরা দনশজর তালুশত দকছু ক্ষণ রাখার পর দসদি তুশল দনশজর দজশভর উপর দরশখ দিখশলন। আির্য জ্বলত 

কপূযশরর হাশতর তালু ও দজভ একিুকুও পুডশলা না।  

গ্রাশম গশঞ্জ ভূশতর ঝাডফু্াঁক করশত আসা ওঝার দনশিযশে ভূশত ভর গ্রি মদহলাশক মুখ দিশয় জল ভদতয কলদস 

তুশল দিখান। আজ এই অনুষ্ঠান মশি এক রু্দক্তবািী মুশখ বশডা কলদস তুশল দিখশলন।’অশলৌদকক নয়, 

দলৌদকক’অনুষ্ঠান দিখশত আসা িেযশকরা দজাশর দজাশর তাদল দিশত লাগশলন।   

               

িেযশকর উশদ্দশেয রু্দক্তবািী দজশজ্ঞস করলান,”দকউ দক এিা বলশত পারশবন গ্লাশসর িুধ্ দক দখশলা?” 

িেযকশির মাঝ দর্শক হাত তুশল েম্পা বলশলা,”সু্কশলর দেৌচাগাশর দর্ ভূত আশছ দসই মরার খুদলশত ঢুশক গ্লাশসর 

িুধ্ দখশয়শছ।”এই শুশন রু্দক্তবািী বলশলা,”তুদম দক কশর বুঝশল িুধ্ ভুশত দখশয়শছ?”েম্পা বলশলা,”আদম ওখাশন 

ভূত দিশখদছ। অসুস্থ হশয় র্াবার কারশণ মা আমাশক এক ওঝার কাশছ দনশয় দগদছল। দসই ওঝা আমাশক ঝাডফু্াঁক 

কশর বশলশছ, এই সু্কশল অশনক অতৃপ্ত আত্মা ও ভূত আশছ। আপদনও ওই ওঝার মতন ভূতশক বে করশত 

পাশরন। আপনারা তিমি জাশনন। অশলৌদকক েদক্ত আশছ আপনাশির।" 

এই শুশন রামকৃষ্ণ দহশস বলশলা,”আমার রু্দক্তবািী। আমাশির কাশছ দকানও অশলৌদকক বা তিমি করার েদক্ত 

দনই। আমার রু্দক্তবািীরা অশলৌদকক ক্ষমতার িাদবিারশির চযাশলঞ্জ জাদনশয়  জানাই এবং তাাঁশির বুজরুদক ফ্াাঁস 

কদর।" 

এর পর মরার খুদলর িুধ্ খাওয়া দপছন দলৌদককক দকৌেল ফ্াাঁস কশর দিখাশনা হল।  

রু্দক্তবািী সদমদত'র একজন সিসয দজশজ্ঞস করশলন,”আো েম্পা তুদম দক দনশজর দচাশখ ভূত দিখশছা?" 

"হযাাঁ। আদম দকশনা, এই সু্কশলর অশনক ছাত্রীরাও দেৌচাগাশর ভূত দিশখশছ। ভূত দিশখ আমার মতন অশনশক 

অজ্ঞান হশয় পশডশছ”  

"বাহ বাহ। িারুন বযাপার। তাহশল দতামাশির মশধ্য দকউ দক স্মািয দফ্াশন ওই ভূশতর ছদব তুশলছ?”রু্দক্তবািীর 

প্রে করশলন। 

এক ছাত্রী বলশলা,”ভূশতর আবার ছদব দতালা র্ায় নাদক!” 



 

 

“দকন? র্দি দচাশখ দিখা র্ায় তাহশল অবেযই ছদব দতাশল র্াশব।”ওই রু্দক্তবািী সিসয আবার দজশজ্ঞস করল।  

একসশঙ্গ কশয়কজন ছাত্রীরা বশল উিশলা,”তাহশল আমারা দক ভূত দিদখদন? অনয দকছু দিশখদছলাম?" 

রু্দক্তবািীরা  বলশলন,”হযাাঁ। দতামার র্া দিখশছা ওিা মশনর ভুল। বািশব ভূত বশল দকছুই দনই। ভূত শুধু্মাত্র 

মশনাজগৎ এর কল্পনা, মশনর দবভ্রম।  দবজ্ঞানীরা পরীক্ষা ও পর্যশবক্ষশণর পর দস্থর দসিাশত দপৌঁশছশছ - মন, দচতা 

বা মচতনয মদিস্ক স্নাযু়শকাশেরই দিয়- কশমযর ফ্ল, মদিস্ক বদহভুযত দকানও বস্তু বা পিার্য নয়। মদিশকর স্নাযু়শকাে 

ছাডা দচতা, মশনর অদিত্ব অসম্ভব বা অবািব। মানুশের মৃতুযর পর সাধ্ারণভাশব দিহও দবলীন হয় পুশড ছাই হশয়, 

কবশরর মাদিশত দমশে দগশয়। দিহ দবদলশনর সশঙ্গ সশঙ্গ দিহাংে মদিস্ক স্নাযু়শকােও দবলীন হয়। এই পর স্নাযু়শকাে 

দনই, দকন্তু তার কাজ কময আশছ এবং কাজ কশমযর ফ্ল দহসাশব মনও আশছ - এমনিা শুধু্ কল্পনাশতই সম্ভব। এই 

আশলাচনার পর আমরা এই দসিাশতর দপৌঁছাশত পাদর, দচতা, দচতনা, মচতনয বা মনই র্দি আত্মা হয়, তাহশল 

আত্মা কখনই অমর হশত পাশর না  অর্যাৎ মানূশের মৃতুযর সশঙ্গ সশঙ্গ তার আত্মার মৃতুয হশয় র্ায়। এর পর অতৃপ্ত 

আত্মা বশল দকানও দকছুর অদিত্ব র্াশক না।  মৃতয আত্মা ভূত হয় না।” 

এক ছাত্রী দজশজ্ঞস করশলা,”র্দি দকানও মানুশের মৃতুযর সশঙ্গ সশঙ্গ তাাঁর আত্মার মৃতুয ঘশি। মানুে মশর ভূত হয় 

না। তাহশল দেৌচাগাশর ভুশতর মত ছদব দকনই বা দিখলাম?” 

রু্দক্তবািী বলশলা,”আমরা বালযকাশল মা, িািু, িাকুমার কাশছ ভূত-দপ্রত ইতযাদির গল্প শুশন র্াদক। এই গল্প 

আমাশির মশন আজ দগাঁশর্ আশছ। দকন্তু পডা দলখা করার পশরও বালযকাশল দোনা ভূশতর গল্প মাদিশক জশম 

র্াশক। ওই গল্প সদতয মশন হয়। এছাডা, আজকাল দবদভন্ন দিদভ চযাশনশল ভূত দপ্রত গশল্পর দসদরয়াল দিখাশনা হয় 

র্া দবশেে কশর বাোশির মশন গভীর প্রভাব দফ্শল। দিদভশত দিখা ভূশতর গুলগল্প কখশনাবা সদতয মশন হয়। এমন 

অবস্থায় দকউ র্দি এই গুজব ছাদডশয় রাশখ দর্ অমুক জায়গায়শত ভূত আশছ। দকউ র্দি ওই ভুতুশড জায়গায় র্ায় 

তাহশল তাশক ভূত দিখ দিয়। অর্বা তাাঁশক ভূশত ধ্শর। গ্রাশমর এমনও গুজব ছডায়, এই সু্কশলর দেৌচাগাশর অতৃপ্ত 

আত্মা বা ভূত আশছ। এই গুজশব হয়শতা প্রর্শম েম্পা। ও র্খন দেৌচাগাশর দগশছ তখন িৃদি ভ্রশমর কারশণ 

দকানও অস্পি ছদব দিশখ। তৎক্ষণাৎ তাশির মদিশষ্ক ভূশতর গুজশবর কর্া মশন পশড র্ায়। ভশয় এই ছদবশক ভূত 

বশল দবশ্বাস কশর। ভূত -ভূত বশল দচৎকার কশর। আতশঙ্ক অজ্ঞান হশয় পশড। পশর েম্পাশক ওর মা গ্রাশমর এক 

ওঝার কাশছ দনশয় র্ায়। ওঝাও বশল, সু্কশল ভূত আশছ। পশরর দিন র্খন েম্পা আবার সু্কশল এশস। দস ওই ওঝার 

কর্া বলশত র্াশক। এর ফ্শল ছাত্রীশির মশধ্য ভূশতর গুজব ছদডশয় পশড। এর পর ভূশতর গুজশব দবশ্বাস করা 

ছাত্রীরাও েম্পার মতন িৃদি ভ্রশমর কারশণ দেৌচাগাশর দকানও আকৃদতর ছদব দিশখ। ভূত দিখার মতন ভশয় 



 

 

আতদঙ্কত হশয় পশড। সু্কশল ভুতুশড গানদহদস্টদরয়া ছদডশয় পশড। বািশব ভূত দকানও র্দি দর্শক র্াশক তাহশল 

দসিা শুধু্ আশছ আমশির মশনর মশধ্য। এই ভূত শুধু্মাত্র রু্দক্ত ও জ্ঞাশনর আশলাইও িূর করা সম্ভব।" 

এক ছাত্রী দজশজ্ঞস করল,”তাহশল ওই ওঝা েম্পাশক দকন ভূশতর ঝাডফু্াঁক করশলা? দকশনা ওঝা বলশলা, 

আমশির সু্কশলর ভূত আশছ?” 

"িারুন প্রে কশরছ। আমরা এই প্রশের অশপক্ষা করদছলাম। এই সু্কশল ভুতুশড ভশয় অসুস্থয হওয়া দবদেরভাগ 

ছাত্রী গ্রাশম তাশক। অশনশক গরীব, চােী, েদমক পদরবার দর্শক। দকছু দমশয়র অপুদির অভাশব োরীদরক ও 

মানদসকভাশব িুবযল হশয় র্াশক। এাঁশির পদরবারও ভূত দপ্রত, অতৃপ্ত আত্মা, তুকতাক, ঝাডফু্াঁক, ওঝা, তাদিক 

ইতযাদিশত দবশ্বাস কশরন। এমন অবস্থায় র্খন েম্পা সু্কশলর দেৌচাগাশর ভূশতর ভয় পায়। দস হয়শতা দকানও 

মানদসক চাপ বা িুঃদচতায় দছল। এমন অবস্থায় বাদড দফ্রার পর তাাঁশক মশনাশরাগ দবশেেশজ্ঞর পরামেয এর জনয 

দনশয় র্াওয়া উদচৎ দছল। দকন্তু ভূত, অতৃপ্ত আত্মা ইতযাদিশত দবশ্বাসী েম্পার মা দমশয়শক ওঝার কাশছ দনশয় র্াওয়া 

হয়। ওঝা ঝাডফু্াঁক কশর। ওঝাই এই দবশ্বাস আরও িৃঢ় কশর দিয় দর্ সু্কশল ভূত আশছ। ওই ভূত দর্ কাউশক 

ধ্রশত পাশর। ক্ষদত করশত পাশর। েম্পাও সু্কশল আসার পর ওঝার জশন জশন কর্া বলশত র্াশক। এর ফ্শল সু্কশল 

ভুতুশড গনদহদস্টদরয়া মতন আতশঙ্কর সৃদি হয়।  

দকন্তু র্দি েম্পাশক তার মানদসক দচদকৎসার জনয দনশয় র্াওয়া হশতা তাহশল সু্কশল ভুতুশড গনদহদস্টদরয়ার পদরশবে 

নাও মতদর হত। কারণ আজও এমন অশনক মানুে আশছন র্ারা দকানও ধ্রশনর মানদসক দরাশগর দপছশন ভূত 

দপ্রত, অতৃপ্ত আত্মা ইতযাদির কারণ মশন কশরন।  রুগীশক দচদকৎসা মশনাশরাগ দবশেেশজ্ঞর োরা করাশনার 

পদরবশতয ওঝা, তাদিশকর হাশত তুকতাক বা ঝাডফু্াঁক করার জনয দনশয় র্ান। বািশব দচদকৎসা দবজ্ঞাশনর ভাোয় 

ভূশত ভর, ভূত দিখশত পাওয়া ইতযাদি একদি মানদসক দরাগ। এই ধ্রশনর দরাশগর আধু্দনক মশনাশরাগ 

দবশেেশজ্ঞর োরা দচদকৎসা সম্ভব।  

দচদকৎসা দবজ্ঞাশনর মশত ‘ভূশত পাওয়া’বশল পদরচয় মশনর দরাগ। মানদসক বা োরীদরক দর্ দকানও দরাশগর 

দচদকৎসা হাসপাতাশল দচদকৎসশকর হাশত করুন। দকন্তু ভুল কশরও দকানও ওঝা বা তাদিশকর কাশছ র্াশবন না। “ 

রু্দক্তবািীরা দবাঝানর দচিা করশলা। 

 

অশলৌদকক ক্ষমতার িাদবিারশির প্রদত রু্দক্তবািী সদমদত'র সভাপদত প্রবীর দঘাশের ২৫ লক্ষ িাকার চযাশলশঞ্জর 

কর্া উশল্লখ কশর রামকৃষ্ণ বলশলা,”এই অনুষ্ঠান মশি র্দি দকানও ওঝা তািমি কশর দকানও ভূত বা অতৃপ্ত 

আত্মা চাকু্ষস দিখাশত পাশর তাহশল তাাঁশক ২৫ লক্ষ িাকা দিওয়া হশব।” 



 

 

রু্দক্তবািীশির চযাশলশঞ্জর কর্া শুশনই মশির সামশনর উপদস্থত িাশেযকর মশধ্য গুঞ্জন সূদি হল।  

গ্রাশমর এক মধ্য বয়স্ক বযদক্ত প্রে ছুশড দিশলন,”তাহশল দক আপনার এিা বলশত চাইশছন ভূত বশল দকছু দনই। 

সবই মশনর ভুল। গ্রাশমর ওঝা দমশর্য কর্া বশলশছ?” 

একজন রু্দক্তবািী বলশলন, “আমাশির এই চযাশলশঞ্জর মধ্য দিশয় আপনাশির এিাই  দবাঝাশত চাইদছ, ভূত, অতৃপ্ত 

আত্মা, অশলৌদকক ক্ষমতাবান দকানও বযদক্তর অদিত্ব দবশশ্ব দনই। অশলৌদককতা র্া আশছ, তা শুধু্ই পত্র পদত্রকা, 

বইশয়র পাতায়।  ভুশতর, অতৃপ্ত আত্মা ইতযাদির মতন অন্ধ দবশ্বাস দর্শক রু্দক্ত ও দবজ্ঞাশনর প্রদত আমাশির গুরুত্ব 

দিশত হশব। র্দি দকার্ায় দকানও ধ্রশনর ভুতুশড ঘিনা ঘশি তাহশল তার দপছশন রু্দক্ত রু্ক্ত কারণ অনুসন্ধান 

করশত হশব।   

এক ছাত্রী দজশজ্ঞস করশলা,”তাহশল ওঝা ভুশত ভশরর ঝাডফু্াঁক করার নাশম ভুশতর গুজব ছদডশয়শছ?” 

"একশো েতাংে রু্দক্তরু্ক্ত কর্া। এই সু্কশল দর্ ভূশতর গুজব ছদডশয়শছ তার দপছশন ওই ওঝার েডর্ি চলশছ। 

ভূশতর গুজশবর ফ্শল দগল শুিবার ছাত্রী েম্পা অসুস্থ হশয় পশড। তাশক ঝাডফু্াঁক করার জশনয ওই ওঝার কাশছ 

দনশয় র্াওয়া হয়। তুকতাক, ঝাডফু্াঁক ও তাদবজ, কবচ দিবার দবদনমশয় ওঝা দকছু িাকা দনয়। ওঝা চাইশছ ভুতুশড 

আতশঙ্কর ফ্শল দবদে দবদে কশর ছাত্র - ছাত্রী, গ্রাশমর মানুে অসুস্থ হশয় তাাঁর কাশছ ঝাডফু্াঁক করার জনয র্াক 

র্াশত ওনার আয় বাডুক।   

দকন্তু দতামার হয়ত এিা জাশনা দক না, ভারতীয় আইন িয ড্রাগস কসশমদিক অযাক্ট, ১৯৪০ আইন অনুর্ায়ী , 

তুকতাক, ঝাডফু্াঁক, দতল পডা, নুন পডা, তাদবজ, কবচ, মিব েদক্ত ইতযাদির সাহাশর্য দর্ দকানও মানদসক বা 

োরীদরক দরাগ সরাশনার বা িাদব করা আইনত িণ্ডনীয় অপরাধ্। দর্ দকানও দরাগ গযারাদে দিশয় সরাশনার নাশম 

র্ারা তাদবজ, কবচ ইতযাদি দবদি কশর, তাশির ওই তাদবজ, কবচ ইতযাদি ওেুধ্ দহশসশবই দবশবদচত হশব। দবনা 

লাইশসশন্স এই জাতীয় ওেুধ্ দবদি অবেযই অপরাধ্। ওই তাদবজ, কবশচ অসুখ না সারশল, মৃতুয হশল, ইদন্ডয়ান 

দপনাল দকাশডর এস ৩২০ ধ্ারা মশত োদি পাশব। োদি, কমপশক্ষ ৫ বছশরর দজল দর্শক আজীবন কারািণ্ড। 

সশঙ্গ জদরমানা কম কশর ১৯ হাজার িাকা।” 

ভূশতর গুজব ছদডশয় সু্কশলর ছাত্র - ছাত্রীশির এবং গ্রাশমর দলাশকশির মশধ্য ভশয়র পদরশবে সৃদি করা আইনত 

িণ্ডনীয় অপরাধ্। র্ারা ভূশতর গুজব ছদডশয় দনশজর ঝাডফু্াঁশকর মতন দলাক িকাশনা বযবসা কশর তাশির দবরুশি 

কশিার আইনত বযবস্থা গ্রহণ করা উদচৎ। িয ড্রাগস অযান্ড মযাদজক দরশমদডজস (অবশজকেনাবল এডভািযাইসশমে) 

এক্ট , ১৯৫৪ এই আইশন দর্ দলাক িকাশনা অদভশর্াশগ ওই ওঝাশক দজশল দঢাকাশনা সম্ভব।  



 

 

রু্দক্তবািী সদমদত'র’অশলৌদকক নয়, দলৌদকক’অনুষ্ঠান দিখার পর ছাত্রীরা বলশলা,”অন্ধদবশ্বাশসর কারশণ এক ওঝার 

কর্া শুশন আমাশির আশমর মশধ্য দর্ ভুতুশড আতঙ্ক জন্ম দনশয়দছল তা িূর হশয় দগশছ। আজশকর পর আবার এই 

ধ্রশনর ভুতুশড ঘিনা ঘশি তাহশল আমার দকানও ভয় পাশবা না। র্দি দকানও ছাত্রী ভুশতর ভশয় আতদঙ্কত  বা 

অসুস্থয হশয় পশড তাহশল তাশক দচদকৎসার জনয ওঝার পদরবশতয মশনাশরাগ দবশেেশজ্ঞর কাশছ দনশয় র্াব। এবার 

দর্শক ভুশতর গুজশব কান দিশবা না।” 

সু্কশলর িেম দেদণর ছাত্রী দেল্পা দি বশলন,”এতদিন ভূশতর ভয় দপতাম। দকন্তু ভূত বশল বািশব দর্ দকছু দনই, 

এদিশনর সশচতনতা দেদবর দর্শক তা বুঝশত দপশরদছ। তাই িু’দিন আশগ দর্ দেৌচালশয়র কাশছ দর্শত ভয় 

পাদেলাম, আজ দসখাশন সাহশসর সশঙ্গ ঢুকশত দপশরদছ।” 

এ দিন সু্কশল আসা রু্দক্তবািী সদমদত'র সিসযরা বশলন,’‘কুসংস্কার আর গুজব কতিা ভয়ঙ্কর হশত পাশর, এই 

সু্কশলর বতযমান অবস্থািাই তা বশল দিশে। আমরা হাশত কলশম দবদভন্ন পিদতশত দেশু মন দর্শক আতঙ্ক কািাশনার 

দচিা কশরদছ। দিখা র্াক, কতিা কাশজ লাশগ।’’ 

এদিশনর দেদবশর দকাতুলপুশরর দবদডও দগৌতম িত্ত, দজলা সবযদেক্ষা অদভর্ান িপ্তশরর িুই আদধ্কাদরক সহ প্রায় 

১৫০জন অদভভাবক উপদস্থত দছশলন।উপদস্থত দছশলন 

দকাতুলপুর র্ানার পুদলে আদধ্কাদরক, দমজযাপুর গ্রাম 

পিাশয়ত প্রধ্ান নদমতা পালও।  

মশি মাইক হাশত দনশয় দবদডও ছাত্রীশির উশদ্দশে 

বশলন,’’আমার লিা লাগশছ, এমন একি দবেয় দনশয় 

দেদবর করশত। র্খন দমশয়রা চাাঁশি র্াশে, দিশকি 

দবশ্বকাশপর ফ্াইনাশল লডশছ। কারও কর্া কাশন শুশন 

নয়, দবজ্ঞান ও রু্দক্ত এবং দনশজশির দেক্ষা দিশয় 

দবেয়দিশক দবাশঝা। তা হশলই সব সমসযার সমাধ্ান হশব। 

সু্কশল ছাত্রীশির মশধ্য আতঙ্ক কািাশত এদিন ভারতীয় 

দবজ্ঞান ও রু্দক্তবািী সদমদত'র সিশসযরাও পডুয়াশির ভয় 

কািাশনার দচিা চালান।”  



 

 

দমজযাপুর হাই সু্কশলর প্রধ্ান দেক্ষক মহানন্দ কুণু্ড বশলন,”এদিন সকাশল িুদি ক্লাস হওয়ার পর সশচতনতামূলক 

দেদবর হয়। দবজ্ঞানদভদত্তক অনুষ্ঠান দিশখ ছাত্রীশির মশধ্য আতঙ্ক দকশি দগশয়শছ। অনুষ্ঠান দেশে বহু ছাত্রী এদিন 

সু্কশলর দেৌচালশয় ঢুশক প্রমাণ কশর দিশয়শছ দর্ তাশির মশধ্য ভূশতর দকানও ভয় দনই।” 

দেে পর্যত ছাত্র-ছাত্রী দর্শক শুরু কশর গ্রাশমর দলাশকর বুঝশত পারশলা, এই সু্কশলর দেৌচাগাশর ভূত বা অতৃপ্ত 

আত্মা আশছ এই গুজব গ্রাশম বাগ ওঝাই ছদডশয়দছল। ভূশতর গুজব ছদডশয় সু্কশলর ছাত্র-ছাত্রীশির মশধ্য ভূতুশত 

আতঙ্ক মতদর করার দপশছন ওঝা দর্ েডর্ি করশছ তা আইশনর দচাশখ িণ্ডনীয় অপরাধ্।  

রু্দক্তবািী সদমদত'র তরফ্ দর্শক সু্কশলর প্রধ্ান দেক্ষকশক বলা হশলা,”সু্কশলর ভূশতর গুজব ছাডাশনার দপছশন দর্ 

ওঝার হাত আশছ তার দবরুশি র্ানায় অদভশর্াগ করা দহাক।”   

কতুলপুর সু্কশল ছাত্র-ছাত্রীশির মশনর দর্শক ভূশতর আতঙ্ক কািাশত রু্দক্তবািী সদমদত'র এবং সু্কল কতৃযপক্ষ দক দক 

উশিযাগ দনশয়শছ এই দবিৃত খবর দনলাম। দফ্াশন রু্দক্তবািী সদমদতর সভাপদত প্রবীর দঘাশের সাক্ষাৎকার দনলাম।  

আমার পদত্রকা এবং বনু্ধ সাংবাদিশক দনউজ পািালাম।  

কলকাতা দর্শক প্রকাদেত’অভয়বঙ্গ পদত্রকা’- এর সম্পািক জগিীে র্ািবশক খবর দলশখ পািালাম। দতদন তার 

দহদন্দ দনউজ দপািযাল’এদিদভঅভয়ডিকম’-এ গুরুত্ব সহকাশর আমার নাম সহ খবর প্রকাদেত করশলন।  

"তর্াদকত ভূত দিশখ প্রায় ২০ র্ান ছাত্রী অসুস্থ। রু্দক্তবািী সদমদত করশলা ভূতুশত রহশসযর উশন্মাচন : সশতাে 

েমযা। 

খবশরর একদি অংে তুশল ধ্রদছ।  

"....রু্দক্তবািী সদমদত'র সভাপদত প্রবীর দঘাে বলশলন, বািশব ভূশতর দকানও অদিত্ব দনই। দকানও মানুশের মৃতুযর 

পর তার আত্মারও মৃতুয হশয় র্ায়। ভূত একদি গুজব মাত্র। দতদন বশলন, দকউ  িুিুদম করার জনয সু্কশলর 

দেৌচাগাশর ভূত আশছ এই গুজব ছদডশয়শছ। এক ওঝার কর্া মত র্খন এক ছাত্রী বলশলা, সু্কশলর দেৌচাগাশর ভূত 

আশছ তখন ওই ছাত্রীর কর্া গুজব হশয় অনযানয ছাত্রীশির মশধ্যও ছাদডশয় পশর। এর পর দর্ই না দকানও ছাত্রী 

দেৌচাগাশর র্াশে দস  ভূত দিখার মত ভয় দপশয় ভূত ভূত বশল দচৎকার কশর অজ্ঞান হশয় পশড। ফ্লত, সু্কশল 

ভূশতর গুজব গনদহদস্টদরয়ার মতন ছাদডশয় পশড।  



 

 

দঘাে বাবু আরও বশলন, সু্কশল দর্ গনদহদস্টদরয়া অবস্থা মতদর হশয়শছ তা কাউশন্সদলং -এর সাহাশর্য দচদকৎসা সম্ভব। 

প্রবীর বাবু জানান, এখশনা দকউ র্দি এিা িাদব কশর, ওই সু্কশল ভূত আশছ  তাহশল তাাঁশক আদম ২৫ লক্ষ িাকার 

চযাশলঞ্জ জানাদে, দতদন প্রমান কশর দিখান ভূত আশছ।” 

এদিশক কলকাতা দর্শক’ইদিদভ বাংলা’দনউজ চযাশনশল’ভূশতর ভদবেয’ েীেযক একদি অনুষ্ঠান দিখায়। এই অনুষ্ঠাশন 

প্রবীর দঘাশের ভূত দনশয় রু্দক্তবািী বক্তবয প্রচার কশর হয়। 

                    

 

মঙ্গলবার ১ আগস্ট ২০১৭  

কতুলপুর হাইসু্কশল ভূশতর আতঙ্ক কািশত রু্দক্তবািী সদমদত'র দর্ উশিযাগ দনশয়শছ তার দবিাদরত খবর আজ 

বাংলা, দহদন্দ দপ্রে এবং ইশলক্ট্রদনক দমদডয়াশক প্রচার করা হশয়শছ। কলকাতা দর্শক প্রকাদেত দহদন্দ 

মিদনক’রু্বােদক্ত’,’ভারত এক নজর’পদত্রকায় হাফ্ পৃিা জুশড খবর ছাপা হশয়শছ।   

পািশকর সামশন উিাহরণস্বরূপ একদি খবর’আনন্দবাজার পদত্রকা’দর্শক তুশল দিদে।  

"গুজশবর দজশর আতঙ্ক ছাত্রীশির” 

দনজস্ব সংবািিাতা 

দকাতুলপুর ১ অগস্ট, ২০১৭ 

 আতঙ্ক: দকাতুলপুশরর সু্কশল দসামবার। 

দস্রফ্ অন্ধদবশ্বাস আর গুজশবর দচাশি পডাশোনা বযাহত হশে বাাঁকুডার দকাতুলপুর ব্লশকর দমজযাপুর উচ্চ দবিযালশয়। 

গুজব ছদডশয়শছ,’ভূত’আশছ সু্কশলর দেৌচাগাশর। দসই গুজশব দঘ দঢশলশছ এলাকার এক ওঝা। তাশতই কার্যত 

দহদস্টদরয়ার িো সু্কশলর ছাত্রীশির। 

পদরদস্থদত সামলাশত দসামবার সু্কশল সশচতনতা দেদবর করল প্রোসন। এ দিন সু্কশল আশসন দবদডও (দকাতুলপুর) 

দগৌতম বাগ, দকাতুলপুর র্ানার পুদলে আদধ্কাদরক, দমজযাপুর গ্রাম পিাশয়ত প্রধ্ান নদমতা পাল। দছশলন ভারতীয় 

দবজ্ঞান ও রু্দক্তবািী সদমদত'র সিশসযরাও। মাইক হাশত দনশয় দবদডও ছাত্রীশির উশদ্দশে বশলন,’‘আমার লিা 

লাগশছ, এমন একি দবেয় দনশয় দেদবর করশত। র্খন দমশয়রা চাাঁশি র্াশে, দিশকি দবশ্বকাশপর ফ্াইনাশল লডশছ। 



 

 

কারও কর্া কাশন শুশন নয়, দবজ্ঞান ও রু্দক্ত এবং দনশজশির দেক্ষা দিশয় দবেয়দিশক দবাশঝা। তা হশলই সব 

সমসযার সমাধ্ান হশব।’’ 

এ দিন সকাশল দমজযাপুর উচ্চ দবিযালশয় দগশয় দিখা দগল দজারকিশম ওই দেৌচাগার পদরষ্কাশরর কাজ চলশছ। 

ভারপ্রাপ্ত প্রধ্ান দেক্ষক মহানন্দ কুণু্ড জানান, এই সু্কশল ছাত্রছাত্রী দমদলশয় সংখযা প্রায় ৮০০। আেপাশের 

রায়বাদঘদন, হশন্ন, দঝাশডা মুরাহাি, হাজরাপুকুর, জলজলা, হদরহরচাকা, দিহযু়াবদন গ্রাশমর গদরব ঘশরর 

দছশলশমশয়রা পশড। অশনশকই সকাশল মুদড দখশয় িুপুশর দমড-দড দমল খায়। সু্কশল এমদনশতই োরীদরক ভাশব 

অসুস্থ দকছু ছাত্রী আশছ, র্াশির দনয়দমত বাইশরর দবদভন্ন হাসপাতাশল দচদকৎসা চলশছ। 

মহানন্দবাবু বশলন,’‘ওই ছাত্রীশিরই কশয়ক জন দেৌচাগাশর দগশয় অসুস্থ হশয় র্াশে। তা দিশখ আতঙ্ক ছডাশে 

আরও পডুয়াশির মশধ্য। পুশরািার দপছশনই রশয়শছ ভুল ধ্ারণা।’’ 

দতদন জানান, সমসযা বাদডশয় তুশলশছ বাসুশিবপুশরর এক ওঝা। এক ছাত্রীশক ঝাডফু্াঁক কশর দসই ওঝা বশল দিয়, 

দমশয়দিশক ভূশত ধ্শরদছল। তাশতই আতঙ্ক আরও দবশডশছ। এই অবস্থায় সু্কশলর দমশয়শির দেৌচাগার সারাশনা বা 

রং করার িাদব তুশলশছন পডুয়াশির অদভভাবশকরা। 

দমশয়শির দেৌচাগাশর দগশয় দকছু ছাত্রী দকন অসুস্থ হশয় পডশছ, তা জানশত এশসদছশলন দকাতুলপুর ব্লক 

স্বাস্থযশকশন্দ্রর দচদকৎসক পলাে িাস এবং মশনাশরাগ দবশেেজ্ঞ পৃর্া মুশখাপাধ্যায়। তাাঁশির সামশনই এ দিন অসুস্থ 

হশয় পশড সপ্তম দেদণর এক ছাত্রী। 

পশর ওই িু’জনই বলশলন, ‘‘দবদের ভাগ দমশয়ই খাদল দপশি বা সামানয দখশয় র্াশক। ফ্শল তাশির েরীর 

এমদনশতই কমশজার। অসুস্থ হওয়ার মূল কারণ ওই োরীদরক িুবযলতাই। তশব, কাউশক ভদতয করশত 

হয়দন।’’তাাঁশির মশত, একিা’পযাদনক’দর্শক এই কাণ্ড ঘিশছ। 

এ দিন সু্কশল আসা দবজ্ঞান ও রু্দক্তবািী সদমদত'র সিসয রামকৃষ্ণ বশলন,’‘কুসংস্কার আর গুজব কতিা ভয়ঙ্কর 

হশত পাশর, এই সু্কশলর বতযমান অবস্থািাই তা বশল দিশে। আমরা হাশত কলশম দবদভন্ন পিদতশত দেশু মন দর্শক 

আতঙ্ক কািাশনার দচিা কশরদছ। দিখা র্াক, কতিা কাশজ লাশগ।’’ 

অনয দিশক, রু্দক্তবািী সদমদত'র প্রিাশব সু্কল কতৃপক্ষ অদভরু্ক্ত ওঝার দবরুশি অদভশর্াগ িাশয়র কশরন। 

অদভশর্াশগর দভদত্তশত পুদলে এক ওঝা িম্পদত েীতল বাগ এবং দেখা বাগশক দগ্রপ্তার কশর আিালশত হাদজর 

কশর। আিালত ধৃ্তশির ১৪ দিন দজল হাজশত রাখার দনশিযে দিয়। 



 

 

এই খবরদি আদম প্রবীর দঘােশক জাদনশয় বললাম,”রু্দক্তবািী সদমদত'র আশন্দালশনর পাতায় আজশকর ঘিনা 

দচরস্মরণীয় হশয় র্াকশব। রু্দক্তবািীরা গত কশয়ক দিন ধ্শর কতুলপুর সু্কশলর ভুতুশড রহসয উশন্মাচন কশর। আজ 

রু্দক্তবািীশির কর্া মতন ভূশতর গুজব ছাডাশনার অদভশর্াশগ এক ওঝা িম্পদতশক পুদলে দগ্রপ্তার কশরশছ। এই পর 

দকউ র্দি দকার্াও ভূশতর গুজব ছাডাশনার দচিা কশর তাহশল এই অদভরু্শক্তর দবরুশিও আইদন পিশক্ষপ দনওয়া 

উদচৎ।” 

এই পর আদম একদি খবর দলশখ’অভয়বঙ্গ পদত্রকা'র সম্পািক জগিীে র্ািবশক ই-দমল কশর পািালাম। আমার 

দলখা খবরদি দহন্দ দনউজ দপািযাল’এদিদভঅভয়ডিকম’এ গুরুত্ব সহকাশর প্রকাদেত করা হল।  

 

বুধ্বার ২ আগস্ট ২০১৭ 

সু্কশল ভূশতর গুজব ছডাশনার অদভশর্াশগ এক ওঝা 

িম্পদত দগ্রপ্তার। রু্দক্তবািী সদমদত করশলা ভুতুশড ঘিনার 

রহসয উশন্মাচন।  

এই খবরদি কলকাতা দর্শক’সলাম িুদনয়া, মিদনক 

জাগরণ, মিদনক দবশ্বদমত্র, প্রভাত খবর, রু্বােদক্ত, ভারত 

এক নজর, ভারতদমত্র, আনন্দবাজার পদত্রকা, সংবাি 

প্রদতদিন সহ অশনক দনউজ দপপাশর গুরুত্ব সহকাশর 

প্রকাে করল।  

পািশকর সামশন’আনন্দবাজার পদত্রকা'য় প্রকাদেত খবর 

তুশল ধ্রদছ।  

"গুজব ছডাশনার নাদলে, ধৃ্ত ওঝা িম্পদত 

দনজস্ব সংবািিাতা 

দকাতুলপুর ২ অগস্ট, ২০১৭  

গুজব ছদডশয়দছল, সু্কশলর দেৌচাগাশর’ভূত’রশয়শছ। তাশতই আতদঙ্কত হশয় এশক পর এক ছাত্রী অসুস্থ হশয় পডায় 

এ বার দসই গুজব ছডাশনায় অদভরু্ক্ত ওঝা িম্পদতশক দগ্রফ্তার করল পুদলে। 



 

 

দকাতুলপুর ব্লশকর দমজযাপুর উচ্চ দবিযালশয়র ভারপ্রাপ্ত প্রধ্ান দেক্ষক মহানন্দ কুণু্ডর দনদিযি অদভশর্াশগর দভদত্তশত 

মঙ্গলবার দভাশর দকাতুলপুর র্ানার বাসুশিবপুর গ্রাম দর্শক ওঝা িম্পদতশক দগ্রফ্তার করা হয়। 

এসদডদপও সুশকামলকাদত িাস (দবষু্ণপুর) বশলন,’‘ধৃ্তশির নাম েীতল বাগ ও দেখা বাগ। তাাঁশির দবরুশি গুজব 

ছডাশনার অদভশর্াগ রশয়শছ।’’দবষু্ণপুর আিালত ধৃ্তশির ১৪ দিন দজল হাজশত রাখার দনশিযে দিয়। 

প্রধ্ান দেক্ষশকর অদভশর্াগ,’‘দসখাশন েীতল বাগ ও দেখা বাগ নাশমর িুই ওঝা ঝাড ফু্াঁক কশর দনিান দিন, 

সু্কশলর দেৌচাগাশর ভূত রশয়শছ। মন্দ হাওয়ায় ছাত্রীদি অসুস্থ হশয়শছ। দস কর্াই ছদডশয় পশড। দসই ভুল ধ্ারণা 

দনশয় দেৌচাগাশর ঢুশক পশর কশয়কজন ছাত্রী অসুস্থ হশয় পশড। তাই দবভ্রাদত ও গুজব ছডাশনার জনয ওই ওঝা 

িম্পদতর দবরুশি আদম দকাতুলপুর র্ানায় অদভশর্াগ কদর।’’ 

 

  ওঝা িম্পদত দক দগ্রপ্তার কশর পুদলে 

 

গত ক’দিন ধ্শর আতশঙ্কর দজশর সু্কশল পিনপািন প্রায় দেশকয় ওিার অবস্থা হশয়দছল। 

পদরদস্থদত সামাল দিশত আসশর নাশম প্রোসন ও স্বাস্থয িফ্তর। সু্কশলর দেৌচাগার সাফ্-সুতশরা করা হয়। 

দকাতুলপুর ব্লক স্বাস্থযশকশন্দ্রর দচদকৎসক পলাে িাস এবং মশনাশরাগ দবশেেজ্ঞ পৃর্া মুশখাপাধ্যায় বশলন,’‘দবদের 

ভাগ দমশয়ই খাদল দপশি বা সামানয দখশয় র্াশক। ফ্শল তাশির েরীর এমদনশতই কমশজার। অসুস্থ হওয়ার মূল 

কারণ ওই োরীদরক িুবযলতাই।’’তাাঁশির মশত, একিা’পযাদনক’দর্শক এই কাণ্ড ঘিশছ। 

মঙ্গলবার দর্শক অবেয সু্কশল স্বাভাদবক পিনপািন শুরু হশয়শছ বশল জাদনশয়শছন ভারপ্রাপ্ত প্রধ্ান দেক্ষক। দতদন 

বশলন,’‘পিন পািন স্বাভাদবক। আর দকউ অসুস্থ হয়দন।’’এ দিনও ওই সু্কশল দগশয় দবদডও দনশজ দমশয়শির ক্লাশস 

দগশয় দবাঝান। রু্দক্তবািীরা সশচতনতার দেদবর কশরশছ। দেৌচাগারও দনয়ম কশর পদরষ্কার করা হশে। 

সামশনই ইউদনি দিস্ট র্াকায় পডাশোনা স্বাভাদবক গদতশত চলায় স্বদি দপশয়শছ ছাত্রছাত্রীরাও। 



 

 

তশব এ দিন দবষু্ণপুর আিালশত ধৃ্ত িুই ওঝা অবেয কবুল কশরশছন,’‘দকার্াও ভূত-িুত বশল দকছু দনই। সবই 

মশনর ভুল।’’ 

দেে পর্যত রু্দক্তবািী সদমদত'র প্রয়াশস এক ভুতুশড ঘিনার রহসয উশন্মাচন সম্ভব হল। পািশকর উশদ্দশেয একদি 

বাতযা, “দি দকার্াও দকানও ধ্রশনর ভূতুশড ঘিনা ঘশি তাহশল তার দপছশন আসল কারণ জানার বা রহসয 

উশন্মাচন করার জনয রু্দক্তবািী সদমদত'র সশঙ্গ দর্াগাশর্াগ করুন। চযাশলঞ্জ সহ কর্া দিদে রু্দক্তবািীরা দর্ দকানও 

ভুতুশড ঘিনার রহসয ফ্াাঁস কশর দিখাশবই" 

বৃহস্পদতবার ১ মাচয ২০১৯  

কতুলপুর হাইসু্কশল ভূশতর আতশঙ্কর দপছশন আসশলা রহসয উশন্মাচন দনশয় আমার একদি দলখা মধ্যপ্রশিশের 

দভাপাল দর্শক প্রকাদেত’দস্রাত’দবজ্ঞান ও দিকশনালদজ দফ্চার পদত্রকার মাচয, ২০১৯ -এর বাদেযক সংখযা ১৩ 

এ’সু্কশল ভুতুশড িৃেয’দেশরানাশমর সাশর্  ৫ পৃিা জুশড ছাপা হয়। এর পর এই দলখাদি  দসশপ্টির মাশস’দস্রাশত'র 

অনলাইশন সংস্করশণও দবিাদরত প্রকাদেত করা হয়।  

দসামবার ২ দসশপ্টির ২০১৯  

‘দস্রাত’পদত্রকার মতন আমার দলখা মধ্যপ্রশিশের ইনশিার দর্শক প্রকাদেত’দবশশ্বর সবযাদধ্ক প্রচাদরত’দেশু মাদসক 

পদত্রকা’দিবপুত্র'-এর দসশপ্টির, ২০১৯ সংখযায়’ভুতুশড দেৌচাগার’ দেশরানাশমর সাশর্ প্রকাদেত করা হয়। 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
                             ভূত তাডাশত এশস মহা ফ্াাঁশি পডল ওঝা 
                                         সশতাে েমযা 
 
আত্মকর্া 
সাল ২০০২ দফ্ব্রুয়ারী মাস। মাত্র িু সপ্তাহ হশয়শছ কলকাতার দখদিরপুশর দবএম দবডলা হািয দরসাচয হাসপাতাশলর 
েীতাতপ দনয়িণ দবভাগ একদি দকাম্পাদনর অধ্ীশন কাজ করদছ। সকাশল দবদডশয় দসই রাশত বাদড দফ্দর। একদিন 
রাশত কাজ দর্শক বাদডশত দফ্শরই খবর দপলাম আজ নাদক এক ভাডাদিয়া মদহলার উপর ভূশত ভর কশরশছ। ভূত 
তাাঁশক দমশর দনশজর সশঙ্গ দনশয় দর্শত চায়। ভূশত ভরগ্রি অবস্থায় ওই মদহলা গলায় িদড দিশয় আত্মহতযার দচিাও 
কশরন। এও শুনলাম বাদডশত ওঝা ডাকা হশে। ওঝা নাদক ভূত তাডাশব। দসই বালযকাল দর্শক বাদডশয় ভূশত ভর, 
ঈশ্বশর ভর, তুকতাক, ঝাডফু্াঁক, ওঝা, দজযাদতেী, তাদিশক, বাবাদজশক, মাতাদজর আনাশগানা দিখদছ। এমন অবস্থায় 
আজ র্খন এই খবর শুনলাম বাদডশত এক মদহলার উপর ভূশত ভর কশরশছ। এবং দসই ভূশত তাডাশত বাদডশত 
আবার ওঝা আসশত চশলশছ। তখন দিক করলাম এই ওঝাশক সবার সামশন জে করশবা। দেে পর্যত বাদডশত 
ভূত তাডাশত এশস মহাফ্াাঁশি পরশলা ওঝা। আজ দসই ঘিনা আমার সৃ্মদতর ডাইদরর পাতা দর্শক দলখদছ। আো 
কদর আমার এই দলখা পািশকর মশন ভূত আশছ দক দনই? প্রশের উত্তর খুাঁজশত সাহার্য করশব। 
 
 
মঙ্গলবার ১২ দফ্ব্রুয়ারী ২০০২ 
রাশত কলকাতার দখদিরপুশর দবএম দবডলা হািয দরসাচয হাসপাতাল দর্শক দফ্শর বাদডর উশিাশন পা রাখশতই আমার 
মা দমদর্শলে বলশলন,”আজ দতা সীমার মাশক ভূতিা দমশর দনশজর সশঙ্গ দনশয় দর্শতাই। কপাল ভাশলা দর্ বাচ্চা 
দমশয়র বুদির দজাশড তাাঁর মা দবাঁশচ দগশলা। না হশল বাদডশত অঘিন ঘশি দর্শতা। ভূত সীমার মাশক দমশর 
দফ্লশতা।” 
“দক বলশছা মা? আমাশির বাদডশত আবার ভূত দকার্া দর্শক এশলা? ভূত আবার কাউশক দক ভাশব দনশজ র্াশব? 
ভূত বশল দকছুই দনই। ওই সব বাশজ কর্া।”আদম বললাম। 
এক গ্লাস জল আমাশক হাশত দিশয় মা বলশলন,”তুই দতা জাদনস আমাশির বাদডশত এক সপ্তাহ আশগ এক 
ভাডাদিয়া এশসশছ। িুই বাচ্চা। একদি দমশয় সীমা। সীমার মাশয়র উপর একদি ভূত প্রায় ভর কশর। দসই ভূত 
আজ দবশকশল বউদিশক মারশত আমাশির বাদডশত চশল এশসদছল।” 
আদম দজশজ্ঞস করলাম,”দক বলশছা? আদম দকছুই বুঝশত পারদছনা। অশনক বছর আশগ বাদডশত দকানও দকানও 
ভাডাদিয়া মদহলার উপর ভুশত ভর বা ঈশ্বশর ভর হশত দিশখদছ। দকন্তু আবার বাদডশত নতুন কশর ভুশতর উপদ্রব 
শুরু হল। দচতা কর না। দিশখা আদম এই ভূতশক দক ভাশব জে করদছ। 



 

 

আো বলশতা দক হশয়দছল?  
মা বলশলন,”আদম সন্ধযা বাদত দিদছলাম। তখন ঐ ভাডাদিয়া মদহলার বশডা দম সীমা দিৌশড আমার কাশছ এশলা। 
সামশন এশসই দকাঁশি উিশলা দস।” 
মার্ায় বুদলশয় দজশজ্ঞস করলাম,”কাাঁিদছস দকশনা? দক হশয়শছ বশলা?” 
সীমা বলল,”আমার মা মশর র্াশব। দজদিমা তাডাতাদড চশলা। আমার মা গলায় িদড দিদে।” 
 দক বলদছস তুদম!”এই বশল আদম সন্ধযাবাদত দরশখ দতামার িাকুমা িুঃদখনী এবং দছাশিামা সময় মাইল ছুশি 
দগলাম সীমার সশঙ্গ ওর মদহলার ঘশর। 
“ঘশর ঢুশকই দিদখ দচৌদকর উপর িাদডশয় সীমার মা িাদলর ছাশির দনশচ লাগাশনা বাাঁশের সশঙ্গ দনশজর োদডর 
আাঁচল বাাঁধ্শছ।” 
আদম ডাকলাম,”ও সীমার মা। এিা দক করশছা। দনশচ দনশম এশসা বলদছ” 
আমার ডাশক দকাশনা সাডােে না দিশয় মদহলা আশগর মশতা োদড বাাঁশে দবাঁশধ্ দিল। হিাৎ দকছু দবাঝার আশগই 
মদহলাদি োদডর অনয প্রাত দনশজর গলাশত জদডশয় ঝুাঁশল পরশলা  
আমরা দতনজশন মদহলাশক জাপশি ধ্রলাম। গলায় জডাশনা োদডর ফ্াাঁস খুশল দনশচ নামাশনা হশলা। দবছানাশত 
তাশক দোয়াশনা হল। এই মশধ্য দস অজ্ঞান হশয় পশড। বাদলত দর্শক গ্লাশস কশর জল তাাঁর দচাাঁখমুশখ দিশলন। হাত 
পাখা দিশয় হাওয়া করলাম। দকছু ক্ষণ পর দস দপিদপি কশর দচাাঁখ খুশল তাকাশলা। 
আমরা দজশজ্ঞস করলাম,  ও সীমার মা। আপদন এিা দক অনর্য করশত র্াদেশলন? িুমাশসর দেশুশক এভাশব দরশখ 
আত্মহতযা দকশনা করশত র্াশেন?” 
দকানও কর্া না বশল মদহলাদি আমাশির দিশক ফ্যালফ্যাল দচাাঁশখ তাদকশয় রইল। 
একিু জল দখশয় দস বলশলা,”আপনারা আমাশক এমনভাশব দিখশছন দকন?” 
আদম দজশজ্ঞস করলাম,”ও বউ তুদম আত্মহতযা দকন করশত র্াদেশল?” 
এই শুশন অবাক দচাাঁশখ মদহলা বলশলা,”কই আদম দকছু কদরদন। আদম দবছানাশত দক কশর এলাম? আদম দতা 
আমার বাচ্চার জনয িুধ্ গরম করদছলাম।” 
দতামার িাকুমা দবাঝাশলন,”দিশখা দকানও সমসযা হশল আমাশক বশলা। আদম দতামার মাশয়র মত।” 
হিাৎ দক হশলা সীমার মা দজাশর দজাশর হাসশত লাগশলা। 
এই দিশখ আমরা ভয় দপশয় দগলাম। 
আদম আবার দজশজ্ঞস করলাম,”ও বউ দক করশছা? এভাশব হাসশছা দকন?” 
মুশখর উপর হাত দরশখ সীমার মা বলশলা,”মশন হয় ঔ দমশয়িা আজ আবার আমার কাশছ এশসদছশলা। ওই 
দময়িার ভূত আমাশক দমশর দনশজর সশঙ্গ দনশয় দর্শত চাই।” 
এই শুশন িাকুমা দজশজ্ঞস করশলন,”এদক ভুলভাল কর্া বলশছা? ভূত দতামাশক দমশর দনশজর সশঙ্গ দনশয় দর্শত 
চাই? দচতা কশরা না। দতামাশক ওই ভূশতর হাত দর্শক আদম বাাঁচাশনার দচিা করদছ।” 
এই বশল দনশজর ঘশর িাকুমা চশল দগশলন। একিু পশর দতদন আবার দফ্শর এশলা। 



 

 

সীমার মাশয়র কপাশল ছাইভস্ম ঘশস দিশয় িাকুমা সাতনা দিশয় বলশলন,”এিা বাবাজীর দিওয়া ছাইভস্ম। দতামার 
কপাশল বাবাদজর ছাইভস্ম র্তক্ষণ দলশগ র্াকশব, ততক্ষণ দকানও ভূত দতামাশক ছুাঁশতও পারশব না।” 
আমরা সবাই বললাম,”আজ রাশত একিু সাবধ্াশন দর্শকা দবৌমা। দকছু হশল ডাক দিও।” 
মা মার্ার ঘাম মুশছ বলশলন,”আর একিু দিদর হশল দক বাদডশত একিা অঘিন ঘশি দর্শতা। উিশকা র্ানা 
পুদলশের ঝাশমলা বাডত। সবশর্শক বড দচতার দবেয় হশলা এই আত্মহতযার িঘিনার পর বাদডশত সব সময় 
ভূশতর ভয় দলশগ র্াকশতা সব ভাডাদিয়া বাদড দছশড চশল দর্ত। পুশরা গ্রাশমর দলাশকর দচাশখ আমাশির বাদডিা 
ভুতুশড বাদড হশয় দর্ত। ভূশতর ভশয় এই বাডীশত দকউ আসশত ভয় দপশতা। দকউ আসশতা না এখাশন।” 
এই শুশন আমার মাশনর মশধ্য দচতা শুরু হশলা। মাশয়র কর্ায় রু্দক্ত আশছ। আজ সদতযই র্দি সীমার মা আত্মহতযা 
কশর দিশতন তাহশল খুব বশডা ঝাশমলা বাডত। র্াক দেে পর্যত মা ওই ভাডাদিয়া মদহলাশক বাাঁদচশয় দিশয়শছ। দকন্তু 
আসশল ভুতুশড রহসয দক দসিা আমাশক জানশতই হশব। 
গ্লাশসর জল দেে কশর মাশয়র হাশত দগলাম দিশয় দর্ই না সীমার মাশয়র ঘশরর দিশক পা বাডালাম। মা দজশজ্ঞস 
করশলন,”দকার্ায় র্াদেস?” 
বললাম,”একিু সীমার মাশক দিশখ আদস।” 
মা বলশলন,”না না। ওখাশন র্াদব না। সারাদিন খািাখািদন কশর এশসদছস। দন হাতপা ধু্শয় একিু দখশয় দন।” 
“সীমার মাশয়র সশঙ্গ িুশিা-একদি কর্া বশল চশল আসশবা।”এই বশল আদম সীমার মাশয়র ঘশরর সামশন দগলাম। 
ঘশরর িরজা দভতর দর্শক বন্ধ। বাইশর দর্শক কাকী ও কাকী বশল িুবার ডাক দিলাম। 
আমার ডাক শুশন দকছু ক্ষণ পর দছাট্ট দম সীমা িরজা খুশল দবদরশয় এশলা। 
বলশলা,”ওহ সশতাে িা তুদম এশসশছা। এশসা ঘশর। আশসা।” 
ঘশর ঢুশক দিদখখাশতর উপর কাকী অর্যাৎ সীমার মা দনশজর বাচ্চাশক দকাশল দনশয় বশস আশছন। মার্া দনচু কশর 
একমশন দবডদবড কশর দকছু বশল চলশছন। 
আদম দজশজ্ঞস করলাম,”ও কাকী, দক হশয়শছ আপনার?” 
আমার কর্ায় দকানও সারা-েে না দিশয় আশগর মশতা মার্া দনচু কশর দবরদবর কশর চশলশছন। 
এবার একিু দজাশর ডাকলাম,”ও কাকী শুনশত পাশেন না।” 
হিাৎ দতদন বশডা বশডা দচাাঁখ কশর আমার দিশক তাদকশয় দজশজ্ঞস করশলন,”দক তুদম? এখাশন দকন এশসদছস?” 
“আদম সশতাে। দচনশত পারশছন না।” 
আবার বশডা বশডা দচাখ কশর দকছু ক্ষণ আমার দিশক তাদকশয় রদহশলন।তার পর কাকী বলশলন,”ওহ্। কখন 
এশল। বাস। বশসা।” 
ঘশরর দকান রাখা একদি দচাঁয়ার দিশন বসলাম। দজশজ্ঞস করলাম,”কাকী শুনলাম নাদক আপদন আত্মহতযা করশত 
দগদছশলন? দক হইশছ আপনার?” 
“আশর না। আদম না। ওই দমশয়র ভূত। আমাশক দনশত এশসদছল।”কাকী বলশলন। 
দজার গলায় বললাম,”দক সব উশলা-পালিা কর্া বলশছন? ভূত আবার কাউশক মারশত আশস নাদক। ওসব 
আপনার মশনর ভুল।” 



 

 

কাকী বলশলন,”না সশতাে। আমার কর্া তুদম নাইবা দবশ্বাস করশল। দকন্তু দবশ্বাস কশরা, ভূত আশছ। একদি সুন্দর 
দমশয়র ভূত। দমশয়দি আজও আমাশক অশনক ভাশলা বাশস। দস প্রায় দিন আমার কাশছ এশস। ওই দমশয়র ভূত 
আমাশক দনশজর সশঙ্গ দনশয় দর্শত চায়।” 
একিু দহাঁশস বললাম,”ওসব গুলগুল্প। মানুে মরশল ভূত হয় না। ভূত কাউশক মারশতও দকানও দিন আসশত পাশর 
না।” 
“জাদন আমার কর্া শুশন তুদম হাাঁসশব। তুদম দেদক্ষত দছশল। আমার মশতা মুখসুকশকা কাকীর কর্া দকন দবশ্বাস 
করশত র্াশব।”কাকী এক দচাশখ তাদকশয় আমার উশদ্দশে বলশলন। 
“দিক আশছ কাকী একিু দবিাদরত ভাশব বলশবন দমশয়দি দক? দকার্ায় র্াশক? দস দক কশর ভূত হশয় দগশলা? এই 
ভূত আপনাশক দকন দনশজর সশঙ্গ দনশয় দর্শত চাই?” 
আমার প্রে দেে হবার মাশঝই র্াদমশয় দিশয় কাকী বলশলন,”তুদম ঐসব শুশন তুদম দক করশব। তুদম দতা ভূশত 
দবশ্বাস করুন না। র্াও দতামার মা ডাকশছন খাবার জনয।” 
কই না দতা। আদম দতা মাশয়র কর্া শুনশত দপলাম না। আদম আবার দজশজ্ঞস করলাম। 
“দিক আশছ। আপনার কর্া দবশ্বাস করদছ। এবার দতা বলশবন দক দসই দমশয় ভূত? দকন দস আপনাশক মারশত 
চাইশছ?” 
হিাৎ দরশগ দগশয় বশডা বশডা দচাখ কশর তাদকশয় কাকী বলশলন,”আদম বলদছ চশল র্া এখান দর্শক? দকশনা 
এশসদছস আমার দবৌদির কাশছ? দবদে প্রে করশল দতার ঘাড মিশক দিশবা। আমার দবৌদির সশঙ্গ দতাশকও দমশর 
দফ্লশবা।” 
কাকীর মুশখ এমন কর্া শুশনই ভশয় আমার বুকিা দকাঁশপ উিল। মাশন হশে কাকীর মানদসক অবস্থা ভাশলা দনই। 
দবশকশলর ঘশি র্াওয়া ঘিনার প্রভাব দর্শক কাকী এখশনা পুশরাপুদর মুক্ত হশত পাশরনদন। এই অবস্থাশত দবদে কর্া 
বাডাশল দহশত দবপরীত হশত পাশর। 
এই দভশব বললাম,”দিক আশছ কাকী। দভশবদছলাম আপনার সশঙ্গ একিু কর্া বলশবা। দকত আপদন দকছুই বলশত 
চাইশছন না। এখন আদস। মাশন হয় মা আমার জনয খাবার দনশয় বশস আশছন।” 
কর্া দেে কশর আদম দচয়ার দর্শক দর্ই না উিশত র্াদে। কাকী বলশলন,”আশর নানা। একিু বশসা। চা কশর দি।” 
আদম বললাম,”না কাকী। চা খাশবা না। অশনক রাত হশয় এশলও। শুধু্ আপনার সশঙ্গ কর্া বলার জনয এশসদছলাম। 
আদস কাল সকাশল বাদক কর্া শুনশবা।” 
“দিক আশছ।একুি বশসা। তাহশল বলদছ।” 
কাকী বলশত শুরু করশলন,”দতামাশির বাদডশত আসার আশগ স্বামীর ও িুই বাচ্চা দনশয় অনয বাদডশত ভাডা 
র্াকতাম। 
ওই বাদডর মালদকন মাশন বাদডবাদলর একদি দমশয় দছল। নাম দক দজশনা। হযাাঁ মদঞ্জরা। দিখশত দিক দর্ন সরস্বতীর 
মত সুন্দরী। দর্মন দিখশত সুন্দর, দতমদন সুন্দর সাজশপাোক পরশতা। দিখশলই মশন হত দকানও রাজকনযা। দস 
কশলশজ পডশতা। কশলজ ছাত্রী। তার মুশখ সব সময় হাাঁদস দলশগই র্াকশতা। দস আমাশক ওশবৌদি বশল ডাকশতা।” 



 

 

“প্রদতদিন কশলজ দর্শক দফ্শর দনশজর ঘশর না দগশয় প্রর্শম আমার কাশছ চশল আসশতা। আজ কশলশজ দস কার 
সশঙ্গ দকদক কর্া বশলশছ। ওর দর্ দছশলশক ভাশলাবাসশতা। তার সশঙ্গ দকদক দপ্রশমর কর্া হশলা। সব কর্া মশনর 
আনশন্দ আমাশক বলশতা। কর্া বলার সশঙ্গ তার হাদস র্ামার নাম দনশতা না। আর কর্ার মাশঝ মশধ্য লিা দপশয় 
দস দপশয় িুহাত দিশয় দনশজর মুখ দঢশক দনত।” 
মদঞ্জরা আমাশক জদডশয় ধ্শর বলশতা,”ও দবৌদি তুদম খুব ভাশলা। আদম র্দি মশরও র্াই তাহশল দতামাশক দছশড 
দকার্াও র্াশবা না। দতামার সশঙ্গ র্াকব।” 
আদম বলতাম,”এমন অশুভ কর্া মুশখ আনশত দনই।পডাশোনা কশর আশরাও বশডা হশব। চাকরী করশব। সু্কশল 
দিদিমুদন হশব। এর পর দতামার দবশয় হশব। রাজকুমাশরর মত বর পাশব। সংসার করশব। আমরা সবাই দতামার 
দবশয়শত খুব আনন্দ করশবা।” 
“না দবৌদি। আদম দকানও দিন দবশয় করশবা না। আমার ওসব ভাল্লাশগনা না। আমাশক দবশয়র কর্া দবাশলা না। 
আদম দকার্াও র্াশবা না। আদম সারা জীবন দতামার সশঙ্গই র্াকশবা। তুদম আমার দপ্রয় দবৌদি। আদম র্দি মশরও 
র্াই দতামার কাশছই দফ্শর আসশবা। দতামার সশঙ্গ র্াকব।”এই বশল বশল আমাশক জদডশয় গাশল চুমু দিশয় দিৌশড 
দনশজর ঘশর চশল দর্শতা মাদঞ্জরা। তার পাশয়র নুপুশরর ঝুমঝুম েে কাশন দভশস আসশতা। 
প্রায় দিন ও কশলজ দর্শক দফ্শর সবার আশগ আমার কাশছ আসত। অশনক গল্প করত দস।এবং চশল দর্ত। 
এক দিশন দবশকশলর ঘিনা. 
“অশনক ক্ষণ হশয় দগশলা। কশলজ দর্শক দক মদঞ্জরা এখনও দফ্শরদন? ও সীমার মা আমার দমশয় দক দতামার 
কাশছ? তাডাতাদড পাদিশয় িাও। দবলা হশয় এশলা কখন খাশব?”মদঞ্জরার মা এশস আমাশক দজশজ্ঞস করশলন। 
আদম বললাম,”না দতা। জাদন না। মদঞ্জরা দতা আজ আমার কাশছ এশলা না দতা। মশন হশে কশলজ দর্শক দফ্শর 
ক্লাত হশয় দগশছ। তাই দসাজা দনশজর ঘশর চশল দগশছ।” 
এর দকছুক্ষণ পশর মদঞ্জরার মাশয়র কান্নার আওয়াজ শুশন ছুশি দগলাম। দিদখ মদঞ্জরার ঘশরর িরজা দখালা। ঘশর 
ঢুশকই আদম র্া দিখলাম তাশত আমার দচাশখ জল চশল এশলা। মদঞ্জরা গলায় িদড দিশয়শছ। 
মশনর দকাশন প্রে,”এমন দক হশলা দর্ এই িুকু দমশয় আজ এভাশব হিাৎ আত্মহতযা করশলা?” 
দচাখ তুশল আবার মদঞ্জরার দিশক তাকালাম। দিদখ মদঞ্জরা অপলক দচাশখ আমার দিশয় তাদকশয় আছ। মশন হশলা 
ও আমাশক দকছু বলশত চাইশছ। তার দিাাঁশির দকাশণ স্পি হালকা হাাঁদসর দরখা। এই দিশখ আদম প্রচন্ড ভয় দপশয় 
দগলাম। আদম আর ওখাশন িাাঁদডশয় র্াকশত পারলাম না। িুঃখ কশি িু দচাশখ অঝশর জল পরশত লাগশলা। 
“ঐ িুকু সুন্দর ও হাদসখুদে দমশয় মদঞ্জরা হিাৎ আত্মহতযা দকন করশলা? দস দতা সব দকার্ায় আমাশক খুশল 
বলশতা। সব সময় হাদেখুদে। দকন্তু দকান িুঃশখ? দকান আঘাত সহয না করশত দপশর এভাশব দনশজশক দেে কশর 
দিশলা।”এই প্রেগুশলা দচতায় বারবার ঘুশর দবডাশত লগশলা। 
সব সময় মদঞ্জরার কর্া কাশন ভাসশত লাগশলা। তার কর্া দভশব দচতায় িুশচাখ ভশর জল চশল আসত। 
িু দিন পর. 
মদঞ্জরার আত্মহতযার ঘিনার আজ িুই দিন হশয় দগশলা। দবশকশল দবলা। ঘশরর মশধ্য দনশজর বাচ্চাশক িুধ্ খাওয়া 
দছলাম। 



 

 

হিাৎ কাশন একদি আওয়াজ শুনশত দপলাম,”ও দবৌদি দক করশছা?” 
“দক?”এই বশল সামশন তাদকশয় দিখলাম দকউ দনই। মশন হশে মশনর ভুল। 
এবার খুব কাছ দর্শক স্পি ডাক শুনশত দপলাম,”ও দবৌদি। আমাশক দচনশত পারশছা না। আদম মদঞ্জরা। আদম মশর 
দর্শতই আমার কর্া একবারও মশন পরল না দতামার। িু দিশনই আমাশক ভুশল দগশল দবৌদি।” 
“এিা দতা মদঞ্জরার গলার আওয়াজ। এই শুশন আমার সারা েরীশর দেহরণ দিশয় উিশলা। আমার সামশন দকই 
দনই। দকন্তু স্পি শুনশত দপলাম মদঞ্জরা কর্া। নানা এ হশত পাশর না।”চারদিশক তাদকশয় দিখলাম। 
এবার স্পি মশন হল দকউ দর্ন আমার কাশনর পাশে দর্শক বলশলা,”ও আমার ভাশলা দবৌদি। দিশখা আদম 
এশসদছ। আদম মদঞ্জরা। তুদম দক আমাশক দচনশত পারশছা না। এই দতা দতামার পাশে বশস আদছ।” 
এই শুশন আদম প্রচন্ড ভশয় প্রায় লাদফ্শয় উিলাম। 
এই পর মদঞ্জরার দসই দহা দহা হাদস। আবার দস বলশলা,”ও দবৌদি দক হশলা? এভাশব হিাৎ লাদফ্শয় উিশল দকন? 
ভয় দপশয় দগশল নাদক? আদম দতামশক দনশত এশসদছ। চশলানা আমার সশঙ্গ।” 
এবার সদতয আমার প্রচন্ড ভয় করশত লাগশলা। ভশয় হাত পা কাাঁপশত লাগশলা। ভশয় সারা েরীর দর্শক ঘাম 
ঝরশত শুরু করশলা। 
মার্ায় িুঃদচতা শুরু হশলা,”িু দিন হশলা মদঞ্জরা আত্মহতযা করশছ। তাহশল দক মশরও তার আত্মা োদত পাই দন। 
দস দক ভূত হশয় আমার কাশছ দফ্শর এশসশছ? দস আমাশক দমশর দনশজর সশঙ্গ দনশয় দর্শত চাইশছ এশসশছ? নানা। 
এিা হশত পাশর না।” 
আবার দহাশহা হাাঁদসর সশঙ্গ শুনলাম,”ও দবৌদি।দক হশলা? ভয় পাশো নাদক? আদম দতামার দকাশনা ক্ষদত করশত 
আদসদন। তুদম আমার ভাশলা দবৌদি। আজ আদস। তুদম ভশলা দর্শকা।” 
কর্া দেে হশতই মাশন হশলা দকউ দর্ন গাশল চুমু দিশয় দিৌশড চশল দগশল। বারান্দায় নুপুশরর ঝুমঝুম মদঞ্জরার 
ঘশরর দিশক চশল দগল। 
এই ঘিনার পর দর্শকই মদঞ্জরা আমার কাশছ প্রায় দিন দবশকশল দবলায় এশস। ও দবৌদি বশল দডশক। আর দহা 
দহা কশর দহাঁশস কর্া বলশতা। এবং দিৌড চশল র্াবার সময় তার দসই নুপুশরর েে কাশন শুনশত দপতাম। 
একদিন দবশকল মদঞ্জরা এশলা। জাদন না দকন আজ আমাশকর জদডশয় ধ্শর দকছুক্ষন কান্না কাদি করশলা। এই পর 
বলশলা,”ও দবৌদি চশলা আমার সশঙ্গ।”এই বশল দস িু হাত দিশয় আমার গলা দিশপ ধ্রশলা। 
দকানও রকম ভাশব হাত িুদি ছাদডশয় আদম দসাজা মদঞ্জরার মাশয়র ঘশর দিৌশড চশল এলাম। 
হতিত আমাশক এভাশব আসশত দডশক মদঞ্জরার মা দজশজ্ঞস করশল,”দক হশলা সীমার মা? এভাশব হাপাশো দকন? 
বশসা জল দিদে।” 
একুি জল খাবার পর আজ দবশকশল মদঞ্জরা র্া দকছু কশরশছ, সব খুশল বললাম। 
এই শুশন োদডর আাঁচশল মুখ গুাঁশজ কাাঁিশত শুরু কশর দিশলন,”দবচাদর মশরও আমার দমশয়র আত্মা োদত দপশলা 
না।” 
দেশে একদিন বাদডশত এক ওঝাশক দডশক পািাশনা হল। দর্ ঘশর মদঞ্জরা আত্মহতযা কশরদছল দসই ঘশর ওঝা দক 
সব মিতন্র করশলা। 



 

 

এই পর আমাশক ঝাডফু্াঁক কশর একিা তাদবজ আমার বা বাহুশত দবাঁশধ্ দিশলন। এবং ওঝা বলশলন,”অপঘাশত 
মৃতুয হবার জনয মদঞ্জরার আত্মা মুদক্ত পাশে না। দস এই বাদডর মায়া দছশড দর্শত চাইশছ না। তবুও আদম ঘশর 
মি পশড দিশয়দছ। ও আর এই ঘশর ঢুকশত পারশব না।” 
ওঝা আমাশক বলশলন,’’দবৌমা একিু সাবধ্াশন দর্শকা। হয়শতা মদঞ্জরার অতৃপ্ত আত্মা মাশন তার ভূত দতামার কাশছ 
আবার আসার দচিা করশব। দকছু এখন পাবার দকছু দনয়। হাশত দর্ তাদবজ দবাঁশধ্ দিলাম। দসিা ভুল কশরও খুশল 
দফ্শলা না। মদঞ্জরার ভূত দতামার উপর ভর করশত পাশর। ও দতামাশক দমশর দনশজর সশঙ্গ দনশয় দর্শত চায়। তাই 
দস বাশর বাশর দতামার কাশছ দফ্শর আসশছ। দস বাবার আসশত পাশর। তাই সাবধ্ান। রাশতর অন্ধকাশর একা ঘশর 
বাইশর দবদরও না। একা দকার্াও দর্ও না।”ওঝার কর্া শুশন আমার মশনর ভয় আশরা দবশড দগশলা। 
পশরর দিন দবশকশল. 
ওঝার ঝাডফু্াঁক ও মািুদল দিওয়া সশত্ত্বও একদিন পশরই দবশকশল আমর উপর মদঞ্জরার ভূত ভর করশলা। এই 
দিশখ বাদডর সবাই প্রচন্ড ভয় দপশয় দগশল। পাডা প্রদতশবেীর বাদডশত দভড জশম দগশলা। ভূত তাডাশত আবার 
দসই ওঝাশক বাদডশত ডাকা হশলা। 
ওঝার সামশনই মদঞ্জরা বারবার একদি কর্াই বলদছল,”হযা।আদম মদঞ্জরা। এই বাদডর দমশয়। আদম দবৌদিশক দকানও 
দিন ছাডশবা না। আদম দবৌদির সশঙ্গ র্াকশবা। দকউ আমাশক আমার দবৌদি দর্শক িূর করশত পারশব না। ও দবৌদি 
আদম দতামার কাশছই র্াকশবা।”এই বশল দসই দহাশহা কশর হাদস মদঞ্জরার। 
মদঞ্জরার ভূত তাডাশত আমার উপর ওঝার ঝাডফু্াঁক প্রায় ঘো খাশনক চশল। আমরা েরীর দর্শক মদঞ্জরার ভূতশক 
দবর করার জনয ওঝা আমাশক ঝাাঁিা ও লাদিশপিাও কশর। 
দেে পর্যত ভূত আমাশক ছাডশত রাদজ হয়। দকন্তু র্াবার সময় মদঞ্জরা বশল দগশলা,”ও দবৌদি। আদম আবার দফ্শর 
আসশবা। দতামাশক দনশয় আবার আসশবা।” 
ওঝা বলশলন,”দিশখা দবৌমা এই ভূত দতামাশক দমশর দনশজর সশঙ্গ দনশয় দর্শত চায়। আমার মশন হশে মদঞ্জরার 
আত্মা এখশনা এই বাডীর আশে পাশেই ঘুশর দবডাশে। তুদমই এই ভূশতর দেে দনোনা। এই ভূশতর হাত দর্শক 
রক্ষা দপশত একিা উপায় আশছ। তুদম এই বাদড দছশড অনয দকার্াও চশল র্াও।” 
“ওঝার কর্া মত দতামার বাদডশত চশল এলাম। দকন্তু মদঞ্জরর ভূত এখাশনও চশল এশলা। আমার প্রচন্ড ভয় 
করশছ। আমার র্দি দকছু হশয় র্ায় তাহশল আমার বাচ্চা িুশিার দক হশব।” 
সব শুশন আদম বললাম,”কাকী দচতা কশরা না। আপদন শুধু্ শুধু্ ভয় পাশেন। ভূত বশল দকছুই। ওিা আপনার 
মশনর ভুল।” 
“না সশতাে। তুদম দিখশল বুঝশত পারশব এিা আমার মশনর ভুল নয়। সদতয ভূত আশছ। মদঞ্জরার ভূত।ও আমাশক 
দনশত দতামার বাদডশতও চশল এশসশছ। দসই আজ দবশকশল আমার উপর ভর কশরদছল। তাই মাশন হয় আদমও ঘর 
গলায় িদড দিশত দগদছলাম।”কাকী বলশলন। 
আদম দবাঝালাম,”আপনার কর্া দর্শক এিা বুঝশত পারদছ মদঞ্জরা আপনাশক খুব ভাশলাবাসশতা। পছন্দ করশতা। 
আপনার সশঙ্গ অশনক গল্প গুজব করশতা। দকন্তু হিাৎ দসই দমশয়দি আত্মহতযা করশলা। এই ঘিনা আপনার মশন 
খুব বশডা আঘাত দিশয়শছ। আপদন সব সময় মদঞ্জরার কর্া ভাবশত র্াশকন। তাই মশন হয় মদঞ্জরা আপনার কাশছ 



 

 

এশস কর্া বলশছ। ওর কর্া হাাঁদস শুনশত পাশেন। এিা আপনার মশনর ভুল। ভূশতভর একিা মানদসক দরাগ। 
আদম দর্ হসদপিাশল কাজ কদর দসখাশন আপনাশক দনশয় র্াশবা। ডাক্তাশরর দচদকৎসায় আপদন সুস্থ হশয় উিশবন।” 
“আদম মূখয মানুে। দকানদিন সু্কশলর মুখ দিদখদন। তুদম দেদক্ষত দছশল। দতামরাই দবাশঝা ভূত আশছ দক দনই।” 
হিাৎ কাকী আমার দিশক বশডা বশডা দচাখ কশর বলশলন,”আমার মাশন দকাশনা ভুল দনই। আমার দকানও দরাগ 
হইদন। ভূত আশছ। মদঞ্জরার ভূত।”এবং দতদন দহা দহা কশর হাসশত লাগশলন। 
“ও কাকী কী হশলা? হাসশছা দকন?”দজশজ্ঞস করলাম। 
দর্ই না আর একদি কর্া বলশত র্াশবা। আবার আশগর মশতা আমার দিশক বশডা বশডা দচাাঁখ কশর কাকী 
বলশলন,”আদম মদঞ্জরা। তুই দক? তুই আমার দবৌদির কাশছ দর্শক িূর করশত এশসদছস? র্দি তুই আমাশির মাশঝ 
আসার দচিা কদরস, তাহশল দতাশকও গলায় িদড দিশয় দমশর দফ্লশবা। দতার ঘাড মিশক দিশবা। ঘর দর্শক 
দবদরশয় র্া বলদছ।” 
এই শুশন বুকিা ভশয় দকাঁশপ উিল। 
মশন মশন বললাম,”মশন হয় আর কর্া বাডাশল দবপি বাডশত পাশর। আমার র্দি এই ভূশত ভরগ্রি অবস্থাশত 
বাদডশত উৎপাত শুরু কশর। আমার র্দি গলায় িদড দিশয় র্ায় তাহশল অঘিন ঘশি র্াশব। কারণ কুসংস্কাশর ডুশব 
র্াকা এই কাকীর মানদসক অবস্থা দিক দনই। দবশকশলর ভুতুশড ঘিনার পর দর্শকই মশন হশে কাকী ভূশতর 
ভরগ্রি অবস্থায় রশয়শছ। তাই আমার প্রে দিক মত উত্তর না দিশয় আমাশকও দমশর দফ্লার হুমদক দিশেন।” 
পাশস বশস র্াকা বাচ্চা দমশয় সীমাশক দিশখ মশন হশে দনশজর মাশয়র এমন কান্ডকারখানা দিশখ প্রচন্ড ভয় দপশয় 
দগশছ। তাই দস দজাশর দচদল্লশয় উিশলা। 
ভয় দপওনা সীমা। আদম দতা আদছ। দতামার মাশয়র দকছু হশব না। 
ঘর দর্শক বারান্দায় দবদরশয় এলাম। দপছশন সীমাও দবদরশয় এশলা। 
আদম দজশজ্ঞস করলাম,”খুদক তুদম কখন দিখশল দতামার মা গলায় িদড দিশত র্াশে?” 
সীমা বলশলা,”দবশকশল মা আমার দছাট্ট ভাশয়র জনয িুধ্ গরম করদছল। আদম পাশস বশসদছল। হিাৎ দিদখ মা 
দনশজ-দনশজই কর্া বলশত লাগশলা। এর পর দহাশহা কার হাসশত লাগশলা। দকছু দবাঝার আশগই উশি দচৌদকর 
উপর িাদডশয় পডশলা। এর পর দনশজর োদড দনশজর গলায় র্াশত লাগশলা। এই দিশখ আদম খুব ভয় দপশয় 
দগলাম। মামা বশল ডাকশতও, মা দকছুই শুনদছল না।” 
“এর পর আদম দতামার মাশয়র কাশছ দিৌশড দগদছলাম। দতামার মা, িাকুমা, কাকী এশস আমার মাশক বাাঁচাশলা। 
িািা আমার খুব ভয় করশছ।” 
আদম বললাম,”আশর দচতা কদরস না। আমরা দতা আদছ। আমার র্াকশত দতার মাশয়র দকছু হশব না। আদম এখন 
আসদছ। দকছু হশল বলদব।” 
আদম দনশজর ঘশর চশল এলাম। হাত পা ধু্শয় দখশত বসলাম। 
মাশক বললাম,”ভূত বশল দকছু দনই। সীয়ার মাশয়র উপর দকানও ভূশত ভর কশরদন। ওনার মানদসক দরাগ হশয়শছ। 
আদম কাকীশক কাল সকাশল মশনাশরাগ দবশেেশজ্ঞর কাশছ দনশয় র্াশবা। মানদসক দচদকৎসা করশল কাকী ভাশলা হশয় 
র্াশবন। ভুতুশড মশনর দরাগ দিক হশয় র্াশব।” 



 

 

মা বলশলন,”আদম এশতা দকছু জাদন না। দকন্তু দতামাশক একিা কর্া বশল রাখদছ এই সব বযাপাশর পডদব না।” 
সরাদিশনর কাশজর দেশে েরীর ক্লাত। খাওয়া িাওয়ার পশর আমার ডাইদর-দত আজশকর কাকীর ভুতুশড ঘিনা 
দলশখ রাখলাম। 
এর পর দবছানাশত গা এদলশয় দিশতই এক সাশর্ অশনক সৃ্মদত কর্া মশন পডশত লাগশলা। দসই দছাট্ট দবলা দর্শক 
বাদডশত ভাডাদিয়া মদহলাশির উপর ভূশতভর, ঈশ্বশরভর, ওঝা, তাদিক দিশখদছ। ভূত ছাডাশত বাদডশত ওঝা ডাকা 
হশতা। ভূত তাডাশত ওঝার ঝাডফু্াঁক চলশতা। রাত িুপুশর বাদডশত ভূশতর ও ওঝার উৎপাশত তখন আমরা দছাি-
দছাট্ট ভাই দবান দিশনর দবলাশতও ভশয় কাবু হশয় র্াকতাম। 
এর পর আদম র্খন মলিা ইদঞ্জদনয়াদরং কশলশজর দহাশস্টশল র্াকতাম। দসখাশনও এক মদহলা ভূশতর খপ্পশর 
পশডদছলাম। দসই ভয়ঙ্কর দিনগুশলা সৃ্মদতর পাতায় আজও জ্বলজ্বল করশছ। 
এই সব সৃ্মদত পৃিা ওোশত ওোশত কখন দর্ ঘুদমশয় পরলাম মশন দনই। 
বুধ্বার ১৩ দফ্ব্রুয়ারী ২০০২ 
সকাশল বাদডশত মহ-মচ শুশন ঘুম দভশঙ দগশলা। দবছানা দর্শক উিশত শুদন,”সীমার মাশয়র উপর দর্শক মদঞ্জরার 
ভূত তাডাশত বাদডশত পুটু্ট ওঝাশক ডাকা হশয়শছ।” 
এই শুশন আমার মার্া রশগ প্রচন্ড গরম হশয় দগশলা। এদক বািরাদম। আমার দবজ্ঞান ও রু্দক্তবািী বই পত্র 
পডাশোনা এবং আশলাচনার জনয এই বাদড দর্শক ভূত-দপ্রত, ওঝা-তিকশক তাদডশয়দছ। আজ আমার দকান 
সাহশস ওঝা ভূত র্াশত আমার বাদডশত আসশত চশলশছ? িাডাও আজ ওঝাশক হাশডহাশড দিদখশয় ছাডশবা ভূত 
কাশক বশল? ভূশত ভর দকন হয়? দিখাদে মজা। 
মাশক দজশজ্ঞস করলাম,”বাদডশত দক ওঝা দডশকশছ?” 
মা বলশলন,”দতামার িাকুমা।” 
দসাজা িাকুমার কাশছ দগশয় দজশজ্ঞস,”তুদম আবার ওঝাশক বাদডশত ডাকশছা দকন? আদম সীমার মাশক মনশরাগ 
দচদকৎসশকর কাশছ দনশয় র্াশবা। দচদকৎসা করশল কাকীর সশঙ্গ দর্ ভুতুশড ঘিনা ঘশিশছ দসিা বন্ধ হশয় র্াশব।” 
এই শুশন িাকুমা দরশগ বলশলা,”তুই দক বুঝদব সীমার মা দক ভয়ঙ্কর ভূশতর খপ্পশড পশডশছ। র্দি এই ভূতশক ওর 
েরীর দর্শক এবং বাদড দর্শক না তাডাশনা হয় তাহশল শুধু্ সীমার মাশয়র নয়, বাদডর সবার ভূত ক্ষদত করশব। 
একমাত্র পুটু্ট ওঝা বাবাদজ এই ভূশতর হাত দর্শক সীমার মা ও আমাশির রক্ষা করশত পারশবন।” 
আদম বললাম,”এই বাদডশত আদম র্াকশত আর দকানও ভুশতভর। ওঝার ঝাডফু্াঁক চলশব না। আমার বারণ করা 
সশত্ত্বও র্দি বাদডশত ওঝা দডশকশছা তাহশল খুব খারাপ হশয় র্াশব।” 
িাকুমা ধ্মশকর সুশর বলশলন,”ওঝাশক আদম বাদডশত দডশকদছ। তুই এবযাপাশর একিম নাক গলাদব না। র্া দতার 
অদফ্স র্াওয়ার সময় হশয় দগশছ।” 
আদম বললাম,”আদম বলদছ ওঝাশক আমাশির বাদডশত এখনই আসশত বারণ কাশরা। আদম সীমাশক মাশক একিু 
পশর ডাক্তাশরর কাছ দনশয় র্াশবা।” 
আমার কর্া দেে হবার আশগই িাকুমা হুমদকর সুশর বলশলন,”দতার সাশর্ ফ্ালতু তকয করশত চাইনা। িুশিা বই 
দক পশড দফ্শলদছস, আমাশকই জ্ঞান দিদেস। র্া দনশজর কাশজ।” 



 

 

এর মশধ্য মা আমার সামশন এশস বলশলন,”আদম দকানও ঝগডা-ঝাদি চাই না। সশতাে দতার অদফ্শস র্াওয়ার 
সময় হশয় এশসশছ। তাডাতাদড স্নান কার দরদড হশয় র্া। রান্না হশয় দগশছ।” 
আদম বললাম,”আজ অদফ্শস র্াশবা না। দিদখ আজ পুটু্ট ওঝা দক কশর ভূত তাডায়। ওঝাশকই বাদড ছাডা করশবা।” 
এই শুশন িাকুমার আমাশক দিশল ঘশরর দভতর ঢুদকশয় দিশলন এবং বলশলন,”র্তক্ষণ পর্যত পুটু্ট ওঝা বাবাদজ 
সীমার মাশয়র ঘাশড চাপা ভূতশক জে করশছন না। ততক্ষণ তুই এই ঘশর বন্ধ র্াকদব।” 
এই শুশন মাশয়র দচাাঁশখ জল। আমার মার্ায় হাত বুদলশয় দিশয় বলশলন,”দিখ আদম দকানও অোদত চাই না। 
এমদনশত দতার িাকুমার সশঙ্গ আমার মনমাদলনয। এমন অবস্থায় আদম চাইনা দতামাশক দনশয় িাকুমা নতুন কশর 
দকানও অোদত সৃদি করুক।” 
আদম মাশক দবাঝালাম,”দিশখা মা। আদমও অোদত করশত চাই না। সীমার মাশক দকাশনাও ভূশত ধ্শরদন। ভূশত ভর 
একদি মানদসক দরাগ। সীমার মাশয়র ভূশত ভার নামক এদকি মানদসক দরাগ হশয়শছ। ডাক্তার দিখশল দতদন সুস্থ 
হশয় উিাশবন। এখন র্দি ওঝা ভূত তাডাশনার নাশম ঝাডফু্াঁক কশরন। ঝাাঁিা-লাদিশপিা কশর তাহশল কাকীর 
মানদসক দরাগ আশরা দবশড র্াশব। আদম র্াকশত ওঝাশক এই সব করশত দিব না।” 
মা বলশলন,”আদম এশতা দকছু বুদঝনা। অশনক কি দতাশক পদডশয় দলদখশয় মানুে কশরদছ। অশনক কি কশর একিা 
চাকদর দপশয়দছস। দতার দবশয়র জনয আমরা দমশয় দিখদছ। তাই তুই দনশজর অদফ্শস র্া। দিদর হশয় র্াশে।” 
আদম আবার বললাম,”আজ অদফ্স র্াশবা না। ওঝাশক োশয়িা করশবা। ভূত ভাশরর ঝাডফু্াঁক করার নাশম ওঝা 
র্দি মদহলাশির মানদসক ও োরীদরক অতযাচার কশর। তাহশল আদম বাদডশত পুদলে ডাকশবা।” 
আমার কর্া শুশনই আমার হাত দনশজর মার্ায় দরশখ বলশলন,”দতাশক আমার দিদব্ব। তুই ওঝারশক দকছু বলদব 
না। আমার দিদব্ব পশরও তুই র্দি ওঝার সশঙ্গ দকানও ঝাশমলা করদব। তাহশল তুই আজ আমার মডা মুখ 
দিখদব।” 
মাশয়র হাত ধ্শর বললাম,”দিশখা তুদম র্খন আমাশক পদডশয় দলদখশয় মানুে কশরশছা। আমার দেক্ষার উপর দবশ্বাস 
রাশখা। আদম এমন দকানও কাজ করশবা না। র্াশত আমাশির বাদডশত অোদত হশব। তুদমও দতা আমাশক অনযায়শক 
প্রেয় না দিওয়ার দেক্ষা দিশয়শছা। আর আদম ওঝার অনযাশয়র দবরুশি র্খন রুশখ িাাঁডাদে, তুদম দকন আমাশক 
বাধ্া দিশো? দকন দিদব্ব দিশো মা?” 
মা বলশলন,”আমার ভয় হশে ওঝা মিতি কশর র্দি দতার দকাশনাও ক্ষদত না কশর দিয়। দতার দকছু হশয় দগশল 
আমার দক দিখশব বল?” 
“আমার ওপর দবশ্বাস রাশখা। আদম আদম এত বইপত্র পশড জ্ঞান অজযন কদরদন। ওঝার দকাশনা তিমি আমার 
উপর প্রভাব দফ্লশত পারশব না। আমার দকছুই হশব না। ওঝাশক দক ভাশব ফ্াাঁশি দফ্লশত হয়, দসিা আদম ভশলা 
মতন জাদন। তাই তুদম দনদিত র্াদক।”আদম দহাঁশস বললাম। 
আদম মাশয়র মশনর কর্া বুঝশত পারদছ। দকানও মা চায় না, তার সতাশনর দকাশনাও ক্ষদত দহাক। 
দসই বালযকাল দর্শক। দছাট্ট দবলা দর্শক বাদডশত ভূশতভর, ঈশ্বশর ভর, ওঝা তাদিশকর ঝাডফু্াঁক, তিমি ইতযাদি 
দিশখ বশডা হশয়দছ। দকন্তু সদতয দক ভূত, ঈশ্বর আশছ? ওঝা বা তাদিক মিতি কার অশলৌদকক ঘিনা ঘিাশত 
পাশর দক না? ওঝার ঝাডফু্াঁশক সদতয দক ভূশতভর সুস্থ হশয় র্ায় ইতযাদি হাজার প্রশের উত্তর খুাঁজশত আদম অশনক 



 

 

দবজ্ঞান এবং রু্দক্তবািী বইপত্র নতুন কশর পডা শুরু কশরদছ। জ্ঞাশনর পদরদধ্ বাডার সশঙ্গ সশঙ্গ আমার মশনর জশম 
র্াকা ভূত-দপ্রত, ওঝা-তাদিশকর কমকযান্ড ইতযাদির মত হাজাশরা অন্ধদবশ্বাস িূর হশত র্াশক। 
আজ আদম এক নাদিক ও রু্দক্তবািী। এমন অবস্থায় আজ র্খন আমাশির বাদডশত ভূশতভশর মত ঘিনা ঘশিশছ। 
ওঝা ঝাডফু্াঁক করার জনয বাদডশত আসশছ। তাহশল দতা ভূত এবং ওঝা িুজনশকই জনসমশক্ষ পরীক্ষা দনওয়ার 
এক সুবণয সুশর্াগ সকাশল এশসশছ। এই সুবণয সুশর্াগ আদম দকানও মূশলয হাত ছাডা করশত চাই না। 
আজ র্দি ওঝার কুকীদতয ফ্াাঁস না করশত পাদর। তাহশল আদম দর্ সব বনু্ধশির রু্দক্তবািী কর্াবাতযা বশল দবডাই। 
র্াশির এিা দবাঝাই ভূতশপ্রত বশল দকছু দনই। ওঝা বা তাদিক দকানও ধ্রশনর ঝাডফু্াঁক, তিমি কশর দকানও 
দরাগ দিক করশত পাশর না। 
এখন আদম র্দি বাদডশত ভূশতর উৎপাত। ওঝার কান্ড-কারখান বন্ধ না করশত পাদর। তাহশল বনু্ধরা, আত্মীয়, 
পদরজন, পাডা-প্রদতশবেী সবাই আমাশক প্রে করশবন,”দতামার বাদডশত এক ভাডাদিয়া মদহলার উপর ভূশতর ভর 
হল। তাশক ঝাডফু্াঁক করার জনয ওঝা দতামার বাদডশত এশলা। আর তুদম দকন মুখ বুশঝ র্াকশল? দকন ওঝার 
মুশখামুদখ হবার সাহস দিখাশল না?” 
আদম দজার গলায় বললাম,”দিশখা মা আদম এমন দকাশনা কাজ করশবা না র্াশত বাদডশত অোদত বাশড। আদম শুধু্ 
এইিুকু দিখশত ওঝা আমার প্রশের রু্দক্তরু্ক্ত উত্তর দিশত পারশছ দক না। এর জনয আজ আদম ওঝাশক চযাশলঞ্জ 
জানাশবা। িয়াকশর আজ আমার পশর্ বাধ্া দিও না।” 
“দিক আশছ। তুই র্খন এশতা কশর বলদছস। তাহশল বাধ্া দিব না। দকন্তু একিু সাবধ্াশন র্াদকস।”এই বশল মা 
আমার মার্ায় হাত বুদলশয় দিশলন। 
ঘর দর্শক বাইশর দবদরশয় এক অিুত িৃেয দিখলাম। এই দিশখ আদম হাসশবা না কাাঁিশবা দভশব দপলাম না। 
বাদডর সামশন পাডা-প্রদতশবেী দলাশকশির দমলা দভড। কারণ এনারা আমার বাদডশত ভূশতভর এবং ওঝার 
ঝাডফু্াঁক তামাো দিখশত দভড কশরশছন। অবাক করার মশতা দবেয় হশলা এই দভশডর মশধ্য আমার বালযকাশলর 
গৃহ দেদক্ষক তপন সযার দকও দিখশত দপলাম। 
কাশছ দগশয় সযারশক প্রণাম কশর দজশজ্ঞস করলাম,”আপদন এখাশন? দকমন আশছন?” 
“ভাশলা আদছ সশতাে।” 
“বলুন দকানও কাজ আশছ দক?”আবার দজশজ্ঞস করলাম। 
সযার দহাঁশস বলশলন,”নানা। দকানও কাজ দনয়। শুনলাম দতামার বাদডশত এক মদহলাশক ভূশত ভর কশরশছ। ওঝা 
আসশছ ঝাডফু্াঁক করশত। তাই দিখশত চশল এলাম।” 
এই শুশন আদম আকাে দর্শক পডলাম,”আদম দকান মূশখযর স্বশগয বাস করদছ। দর্ দেক্ষশকর হাত ধ্শর অ-আ-ক-খ 
দলখত ও পডশত দেশখদছ। দবজ্ঞাশনর দবেয় দনশয় কশলজ পাস কশরদছ। দবজ্ঞান এর বইপত্র পশড রু্দক্তমনস্ক 
হশয়দছ। ভূশত ভর, ওঝার দবরুশি রু্দক্তবািী রু্ি দঘােণা কশর দরশখদছ আদম। এমন সময় আমার গৃহ-দেদক্ষক 
ভূশতভর এবং ওঝার ঝাডফু্াঁক দিখার জনয এশসশছন! এই দভশব লিায় মার্া দহট্ হশয় দগল।” 



 

 

এদিশক িাকুমার ঘশরর সামশন মদহলাশির জিলা। দক বযাপার। এদগশয় দর্শতই দিখলাম, প্রায় ৩০ বছর বয়সী 
এক রু্বক। গাশয়র রং কাশলা। সাস্থবান। ফু্লপযাে ও জামা গাশয়। এশক-এশক মদহলারা দসই রু্বশকর পাশয় প্রণাম 
করশছন। রু্বকদি তাশির মার্ায় হাত বুদলশয় দিশে। আেীবযাি দিশেন। 
এই দিশখ বুঝশত একিুকুও অসুদবধ্া হশলা না দর্ ইদনই হশলন দসই পুটু্ট ওঝা। 
পুটু্টর বাবাও ওঝা দছশলন। ওনাশক আমাশির বাদডশত আসশত দিশখদছ। তখন দতদন তাদিশকর দপাোশক আসা-
র্াওয়া করশতন। দকন্তু পুটু্ট ওঝা ওঝা তাদিশকর দপাোক পাশড দন দকন? এই প্রে মার্ায় এশলা। 
এই প্রে দজশজ্ঞস করশবা বশল মদহলাশির জিলা িপশক পুটু্ট ওঝার সামশন িাাঁডাশতই রু্বকদি বলশলন,”তুদমই 
সশতাে েমযা। দতামার কর্া অশনক শুশনদছ। দতামার িাকুমা দতামার কর্া প্রায় দিন বশলন। বশলা দক জানশত 
চাও?” 
চমৎকার। আমার সম্পশকয আগাম খবর রাশখন ওঝা। তাই এনার সশঙ্গ দসাজা-সাপ্টা কর্া বলাই উদচৎ। আদম 
বললাম,”সীমার মাশক দকাশনাও ভূশত ভর কশরদন। ওনার এিা মানদসক দরাগ।” 
আমার কর্া দেে হবার আশগই। আমাশক র্াদমশয় দিয়া ওঝা বলশলন,”বাহ্ বাহ্। এই হািু বয়শস তুদম দিখদছ 
সবদকছু দজশন দগশছা। তুদম নাদক বলশছা ভূত বশল দকছুই দনই। চশলা আজ দতামাশক চাকু্ষে প্রমাণ দিশবা সদতয 
ভূত আশছ দক দনই।” 
মশন মশন ভাবলাম,”এখন র্দি ওঝার সশঙ্গ তকয রু্ি শুরু কদর। তাহশল ভূশত ভার এই দপছশন আসল সতযদি। 
ভূশত ভর এর মনিত্ব কারণ উপদস্থত দলাশকশির সামশন তুশল ধ্রশত সমসযা হশত পাশর। তাই সবার আশগ এিা 
দিখার জনয দধ্র্য ধ্শর, একিু অশপক্ষা করশত হশব দর্ পুটু্ট ওঝা ভূশত ভরশক দকন্দ্র কশর দক কান্ড-কারখানা 
করশত চাইশছন। তারপর ওঝাশক রু্দক্তবািী ভাশব জে করা র্াশব।” 
আদম ওঝাশক বললাম,”দিক আশছ। আপদন দক কশর ভূশত ভশরর ঝাডফু্াঁক কশরন, দসিা আদমও দিখশত চাই? 
তার পর এই দবেশয় দকানও প্রে করশবা।” 
ওঝা বলশলন,”তুদম দেদক্ষত দছশল। দতামাশক দবদে দকছু দবাঝাশত হশব না। দনশজর দচাশখ দিখ ভূশত সদতয ভর 
কশর দক না। আদম দক কশর ঝাডফু্াঁক কদর। ঝাডফু্াঁশক দক কশর ভূত জে হয়। তারপর র্দি দকানও প্রে র্াশক 
আমারশক বশলা। আদম দতামার সব প্রশের উত্তর দিশবা।” 
আদম ভাশলা দখাকার মশতা মার্া দনশড বললাম,”দিক আশছ। চলুন আপনার ভূশতর ঝাডফু্াঁক দিদখ।” 
সবাই দমশল ঘশরর উশিাশন দগলাম। ওঝা হাত দিশয় দগাল কশর জায়গা দচদিত কশর দিশলন। ঝাাঁিা দিশয় জায়গা 
পদরষ্কার করা হশলা। দগাবর জল দিশয় দগাল কশর দলশপ দিওয়া হশলা। এরই পার ওঝার দনশজর দঝালা দর্শক 
একদি ধু্নুদচ দবর করশলন। ধু্নুদচশত ধু্প-ধু্শনা, নারশকশলর দছাবার, দিশয় আগুন জালাশনন। িুহাশত ধু্নুদচ নাদচশয় 
নাদচশয় মিতি পডশলন ওঝা। 
এই পর সীমার মাশক দডশক দসই দগাল কশর দচদিত জায়গাশত বসাশনা হশলা। দিখলাম গত রাশতর ঘিনার স্পি 
ভশয়র ছাপ ওনার দচাাঁশখ মুশখ এখশনা দলশগ রশয়শছ। সীমার মাশয়র পাশস পুটু্ট ওঝা বসশলন। এবং িুজন মুশখামুদখ 
আদমও বসলাম। উপদস্থত পাডা-প্রদতশবেীরা একিু িূশর দগাল কশর িাডাশলন। মশন হশে ভুতুশড তামাো হশে। 
তাই সব্বাই দভড কশর দিখশত এশসশছ। 



 

 

রাগ দচশপ দরশখ ভাবলাম,”সবার আশগ ওঝার কান্ড-কারখানা দিদখ। তারপর দিখাশবা ভুতুশড তামাো কাশক 
বশল।” 
সীমার মা বশডা-বশডা দচাখ কশর চারদিক সবাইশক দিশখ চশলশছন। 
ওঝা দজাশর-দজাশর মি পডা শুরু করশলন। হাশত ধু্নুদচ তুশল সীমার মাশয়র মুশখর সামশন দঘারাশত লাগশলন। 
চারদিক দধ্াাঁয়ায় ভশর দগশলা। মাশন হশে ধু্নদচশত লংকা দপাডাশনা হশে। তাই আমার দচাখমুখ জ্বালা করশত 
লাগশলা। 
হিাৎ সীমার দহা-দহা কশর, দজাশর দহাঁশস উিশলন। এই দিশখ সবাই চমশক উিলাম। এই দকছুক্ষন পশরই দিদখ 
প্রচন্ড দজাশর-দজাশর কাকী মার্া দঘারাশত শুরু লাগশলন। 
পুটু্ট ওঝা দজশজ্ঞস করশলন,”দক তুই? এখাশন দকন এশসদছস?” 
সীমার মা আশগর মশতা মার্া ঘুদডশয় চশলশছন। 
আবার ওঝা দজশজ্ঞস করশলন,”দক তুই? বল। তাডাতাদড বল।” 
“আদম মদঞ্জরা। আদম মদঞ্জরা।”এই বশল আমার সীমার মা আশগর মশতা মার্া দনশড চলশলন। 
ওঝা আবার দজাশর দজাশর মি পডা শুরু করশলন। এবং সীমার মাশক ধ্মশকর সুশর দজশজ্ঞস করশলন,”তুই 
এখাশন দকশনা এশসদছস? দক চাই দতার? আদম বলদছ এশক দছশড চশল র্া।” 
বড-বড দচাখ কশর সীমার মা বলশলন,”আদম মদঞ্জরা। আদম আমার দবৌদির কাশছ এশসদছ। দবৌদিশক আদম দনশত 
এশসদছ।” 
“তুই মদঞ্জরা? এর প্রমাণ দি।”এই বশল ওঝা পশকি দপন দবর করশলন। দপন দিশয় দনশজর হাশতর তালুশত িুশিা 
েে দলখশলন। 
এরপর সীমার মাশয়র দচাাঁশখর সামশন তালু দমশল ধ্শর ওঝা বলশলন,”শুশনদছ তুই কশলশজ পডাশোনা কশরদছস। 
পশড বল আমার তালুশত দক দলশখদছ? পশড দিখশলই এিা প্রমাণ হশয় র্াশব তুই মদঞ্জরা।” 
সীমার মা বড-বড দচাখ কশর ওঝার হাশতর তালুর দিশখ তাদকশয় রইশলন। 
পুটু্ট ওঝা বার বলশলন,”দকশর, চুপ কশর আদছস দকশনা? পশড বল, দক দলখা আশছ তালুশত?” 
না মুশখ দকানও েে উচ্চারণ না কশর। আবার আশগই মতই সীমার মা চুপ কশর ওঝার তালুর দিশক তাদকশয় 
রইশলন। 
এই দিখা আদমও উৎসাদহত হলাম। আদম আশগই শুশনদছ সীমার মা দনরক্ষর। দকানও দিন সু্কল ও বইএর মুখ 
দিখানদন। গরীব মাবাবা দমশয়শক ( সীমার মা ) খুব দছাট্ট দবলায় দবশয় দিশয় দিশয়দছল। স্বামী লদর চালক। দবহাশর 
বাদড। দকন্তু িু পয়সা দরাজগাশর আোয় এই পদিমবশঙ্গ, কলকাতায় এশসশছন। আমাশির মতন দকানও ভাডা 
বাদডশত তাাঁশির সংসার চশল। এই অবস্থাশত ভূশত ভশরর উিশকা সমসযা জন্ম দনশয়শছ। আদর্যক অনিশনর মশধ্য 
এই দনশয় ওনাশির সংসাশর নতুন অোদত দলশগশছ। এখন র্দি ওঝা এই ভুশতর হাত দর্শক বউশক বাাঁচাশত পাশর, 
এই দচতায় স্বামীর িুশচাশখ ঘুম দনই। 



 

 

কাল রাশত সীমার মাশয়র কাশছ কর্া বলার সময় আদম জানশত পশরদছলাম। তখন কাকী দনশজর সম্পশকয অশনক 
দকছু বশলদছশলন। দতদন এিাও জাদনশয়দছশলন,”ওনার উপর দর্ ভূশত ভর কশর। তার নাম মদঞ্জরা। দস কশলশজ 
পডশতা।” 
আমার মশন একিা প্রে উাঁদক দিশলা,”কাকী পডাশোনা জাশনন না। দকন্তু ওনাশক দর্ ভূশত ধ্শরশছ দস কশলজ ছাত্রী 
দছল। তাহশল দতা মদঞ্জরার ভূত ওঝার তালুশত দলখা অবেযই পডশত পারশব!” 
আদমও মশনাশর্াগ দিলাম,”সদতয র্দি সীমার মা ওঝার তালুশত দলখা পশড শুদনশয় দিন, তাহশল এিা প্রমাণ হশয় 
র্াশব দর্ মদঞ্জরা আত্মহতযা করার ফ্শল ভূত হশয় দগশছ। এবং দস তার দপ্রয় দবৌদি মাশন সীমার মাশয়র উপর ভর 
কশরশছ।” 
সবাই অধ্ীর আগ্রশহ অশপক্ষা করশত লাগলাম। 
এর পর পুটু্ট ওঝা আবার বলশলন,”দকশর তুই দকন পডশত পারদছস না? দিক আশছ পডশত হশব না দতাশক।” 
“আদম বলদছ এখনই এশক দছশড চশল র্া। না হশল আদম দতাশক মি পশড দবাতশল বন্ধ কশর দিশবা।” 
সীমার মা প্রচন্ড দজাশর দহাঁশস বলশলন,”আদম মদঞ্জরা। আদম আমার দবৌদিশক দনশত এশসদছ। আদম দবৌদিশক আমার 
সশঙ্গ দনশয় র্াশবা। তুই র্দি আমাশির মাশঝ আসার দচিা কদরস, তাহশল দতামাশকও দমশর দফ্লশবা। দতার ঘাড 
মিশক দিশবা।” 
আবার দতদন মার্া নাডাশত লাগশলা। 
ওঝা দজাশর-দজাশর মি পডা শুরু করশলা। িুহাশত ধু্নুদচ তুশল সীমার মাশয়র মুশখর সামশন দঘারাশত লাগশলন। 
এর পর দঝালা দর্শক এক মুশিা সরশে দবর কশর কাকীর উপর ছুশড মারশলন এবং বলশলন,”তুই এশক ছাডদব 
কী না বল?” 
কাকী বলশলন,”না। আদম এক র্াশবা না। আমার দবৌদিশক আদম দনশজর সশঙ্গ দনশয় র্াশবা। আদম একা দবৌদি দক 
দছশড র্াশবা না।” 
সীমার মাশয়র গাশল একিা র্াপ্পর কদেশয় ওঝা বলশলন,”বল তুই দর্ মদহলাশক দছশড র্াদব দক না? তাডাতাদড 
বল।” 
“না, না। আদম র্াদব না। দবৌদির সশঙ্গ র্াকশবা। আদম আমার দবৌদিশক সশঙ্গ দনশয় র্াশবা। দবৌদিশক দছশড র্াশবা 
না।”এই কর্া গুদল বলার সশঙ্গ সশঙ্গ কাকী দহা দহা কশর দহশস উিশলন। 
আবার একিা গাশল র্াপ্পড কদেশয় প্রচন্ড দরশগ দগশয় ওঝা বলশলন,”তুই দকন, ভূশতর বাপও দছশড র্াশব।” 
ভূশতভর এর নাশম এক মানদসক রুগীশক সীমার মাশক এই ভাশব মারশত দিখা আদম ধ্মশকর সুশর পুটু্ট ওঝাশক 
বললাম,”আপদন আবার র্দি কাকীর গাশয় হাত তুশলশছন। কাকীর সশঙ্গ িুবযযবহার করার দচিা কশরন, তাহশল খুব 
খারাপ হশয় র্াশব বশল দিলাম।” 
কর্া শুশনই পাশস িাদডশয় র্াকা িাকুমা দচদল্লশয় আমাশক বলশলন,”দতাশক আশগই বশলদছ, তুই পুটু্ট বাবাদজর 
ঝাডফু্াঁশকর কাশজ বাধ্া দিদব না। তুই ওঝার পাস দর্শক উিদব দক না বল। নাহশল দতাশকও িুশিা র্াপ্পড কাদসশয় 
দিশবা।” 



 

 

আদম বললাম,”এই ওঝা ঝাডফু্াঁশকর নাশম কাকীশক র্দি আবার মারধ্র কার। গাশয় হাত দতাশল তাহশল দপাঁদিশয় 
ওঝার সব ভূত তাদডশয় দিব। আদম এখদন পুদলেশক দডশক আনশবা।” 
উপদস্থত দলাশকশির উশদ্দশে বললাম,”ভূশত ভশরর মতন এই মানদসক রুগী কাকীশক দচদকৎসার নাশম ঝাডফু্াঁক 
করা হশে। দরাগীশক মারধ্র করা হশে। এিা দকান দচদকৎসা োশস্ত্র দলখা আশছ দর্ রুগীশক দচদকৎসার করশত 
দগশয় মারধ্র করশত হশব? ভূশত ভশরর মত মানদসক দরাগগ্রি রুগীশক মানদসক চাপ দর্শক িূশর রাখশত হয়। 
তাশক োত পদরশবশে রাখশত হশব। দকন্তু এখাশন দতা সবদকছু উশো দিখদছ। ভূশত ভশরর মত মানদসক দরাশগর 
দচদকৎসার নাম ঝাডফু্াঁক এবং রুগীশক চর র্াপ্পড, মারধ্র করা হশে। এভাশব দতা মানদসক রুগী আরও দবদে 
কশর অসুস্থয হশয় পডশব। হয়শতা বা পাগলও হশয় র্াশব।” 
আমাশক োত কশর ওঝা বলশলন,”দিখা সশতাে। দতামার কাকীর উপর এক ভয়ংকর ভূশত ভর কশরশছ। এনার 
েরীর দর্শক র্দি মদঞ্জরার ভূতশক না তাডাশত পাদর। তাহশল এই ভূত সীমার মাশক দমশর দফ্লশব। এর পর 
দতামার বাদডর দলাশকশির ক্ষদত করশব। দতামাশকও ভূত ছাডশব না। তাই আমার কাশজ বাধ্া দিও না।” 
এদিশক হিাৎ সীমার মা বশল উিশলন,”আদম দকার্াও? আদম এখাশন দক কশর এলাম? দতামরা এখাশন ঝগডা 
করশছা দকন? বাদডশত এত দলাক দকন এশসশছ?” 
কাকীর ভূশত ভর দকশি দগশছ। 
এই দিশখ পুটু্ট ওঝা আমাশক বলশলন,”দিখশল দতা? দতামার জনয ভূত পাদলশয় দগশলা।” 
এই শুশন আদম হাসশবা না কািশবা। ওঝাশক দজশজ্ঞস করলাম,”ভূত দতা পালাল। এবার দক করশবন?” 
“মদঞ্জরার ভূত পালাই দন। দস আশেপাশে দকার্াও আশছ। সুশর্াগ দপশল দস আবার সীমার মাশয়র কাকীর উপর 
ভর করশব। এবার এই মদঞ্জরার ভূতশক আর ছাডা হশব না। এবার এশল লাদি দিশয় এমন দপিাশবা। বাপ-বাপ 
বশল দছশড পালাশব।”এই বশল ওঝা উশি িাাঁডাশলন। 
সীমার মা দনশজর ঘশর চশল দগশলন। দকন্তু ঘশরর উশিাশন তামাো দিখশত আসা দলাশকশির ভীড আশগর মত িাাঁই 
িাদডশয়। আবার র্দি ভূত দফ্শর আশস। ওঝা তাশক দক কশর োশয়িা কশর। দসিা দনশয় দলাশকর কর্া বলাবদল 
শুরু কশর দিশলা। 
িাকুশরর কাশছ শুশনদছ, পুটু্ট দপোয় ইশলকদট্রদেয়ান। বাদড-বাদড দগশয় ওয়াদরং কশর। ইশলকদট্রকাল সমসযায় হশল 
দসিা দিক কশর দিয়। এই কাশজর সশঙ্গ ভূত তাডায়।ঝাডফু্াঁক কশরন। দসাজা কর্ায় পুটু্ট দনশজর বাবার মত 
ওঝাদগদর কশরন। দকন্তু দনশজ দর্শক করার কাশছ পয়সা দনন না। দলাশকরা দনশজর ইোয় র্া দিয়, দসিাশত খুদে। 
হযাাঁ। দর্িা বলদছলাম। 
পুটু্টর বাবাও বশডা মাশপর ওঝা-তাদিক দছশলন। তাাঁশক দিখশলই ভূত বাপ-বাপ বশল পালাশতা। উদন দনশজর 
বাদডশত ঝাডফু্াঁক, তিমি করার জনয একিা আেম খুশল দরশখদছশলন। 
িাকুমার কাশছ শুশনদছ,”পুটু্টর তাদিক বাবার মৃতুযর পশরও অশনক মানুে ওনার বাদডশত এবং আেশম দবদভন্ন 
ধ্রশনর সমসযায় দনশয় আসশতা। দকন্তু দছশল পুটু্ট ঝাডফু্াঁক করশত। তানমি করশত জানত না। তাই দলাশকরা 
দনরুপায় হশয়। দনরাে হশয় বাবার আেম দর্শক দফ্শর দর্শতন। 
এমন অবস্থায় একদি অশলৌদকক ঘিনা ঘিশলা। 



 

 

এক অমাবসযার রাশত পুটু্টর স্বশপ্ন তাাঁর তাদিক বাবা দিখা দিশলন। 
দতদন এশস পুটু্টশক বলশলন,”দবিা। এবার দর্শক তুই আমার আেশম বসদব। তুই ওঝা হদব। আমার মতন 
ঝাডফু্াঁক ও মিতি করদব।দতাশক আদম ওঝা ও দগদরর গুপ্ত মি দেখাশবা। তি সাধ্নার গুপ্ত দবিযায় িীদক্ষত 
করশবা।” 
“দবিা ওি। দিখ আদম এশসদছ।”ঘুশমর মশধ্য পুটু্ট স্পি শুনশত দপশলন। 
“মশন হশে বাবা আমাশক ডাকশছন?”এই দভশব পুটু্টর ঘুম দভশঙ দগশলা। ঘশরর মশধ্য ঘুিঘুশি অন্ধকার। দকছুই 
দিখা র্াশে না। 
হিাৎ পুটু্টর মশন পডশলা,”এক মাস হশয় দগশছ বাবার মৃতুযর। তাহশল আদম কার কর্া শুনশত দপলাম? তাহশল দক 
আদম স্বপ্ন দিখদছলাম?” 
এই দভশব আবার দবছানায় গা এদলশয় দিশতই পুটু্ট আবার স্পি শুনশত দপশলন,”দবিা শুশয় পডদল নাদক? দিখ 
আদম এশসদছ, দতার বাবা” 
ধ্ডফ্র কশর দবছানা দর্শক উশি বসশলা পুটু্ট।  
“ভূশতর ঝাডফু্াঁক করশত করশত দতা বাবা মারা দগদছশলন। তাহশল দক বাবাও মারা র্াবার পর ভূত হশয় দফ্শর 
এশসশছন? বাবা ভূত হশয় দগশলা নাদক? এখাশন দকন এশসশছ? বাবার ভূত আমার ঘাড মিকাশত এশসশছ। নানা 
আদম ভূশতর হাশত মরশত চাই না।” 
এই দভশব পুটু্ট ভশয় দবছানার উপর বশস িকিক কশর কাাঁপশত লাগশলা। সারা েরীর ঘাশম দভশজ দগশলা। 
“আশর ভয় পাদেস দকন দবিা? আদম দতার বাপ। বাবা হশয় দকউ দক দনশজর সতানশক ক্ষদত কশর?”অন্ধকাশর 
আবার দক দর্ন বলশলা। 
এই শুশন পুটু্ট দজশজ্ঞস করল,”না না। তুদম আমার বাবা হশত পাশরা না। আদম দনশজর হশত আমার বাবার মৃতুযর 
তাাঁর েশবর রানী রাসমদণ ঘাশি মুখাদগ্ন কশরদছ। দহনু্দ োস্ত্র মশত বাবার আত্মার োদতর জনয োি কশরদছ। আত্মীয়-
পদরজনশক বাশপর োশির মাছ-ভাত খাইশয়দছ। বাবার আত্মার মুদক্ত দপশয়শছ। তাহশল দক তুদম? তুদম আমার বাবা 
হশত পাশরা না।” 
কর্া দেে হবার আশগই পুটু্টর গাশল দক দর্ন একিা র্াপ্পর মারশলা। 
গাশল হাত দবালাশত-দবালাশত পুটু্ট বলশলা,”বাবাশগা বাবা। এই দকান ভূত বাদডশত এশলাশর? বাবাশক কত বার 
বারণ কশরদছলাম বাদডশত ভূশতর ঝাডফু্াঁক কশরা না। আমায় ভূত নাম শুনশলই হাত পা কাাঁপশত শুরু কশর দিয়। 
আজ এই মাঝ রাশত দকান ভূত আমার বাবা আমাশক পযাাঁিাশত এশসশছ।” 
আবার অন্ধকার দর্শক আওয়াজ এশলা,”আশর দবিা। এশতা ভয় পাদেস দকন? আদম তার বাপশর।” 
অিৃেযহাত পুটু্টর মার্ায় স্পেয করশলা। অন্ধকার দর্শক েে দভশস এশলা,”েরীশরর মৃতুয হয়। আত্মার মৃতুয দনই। 
আত্মা অমর।” 
এই শুশন পুটু্টর সাহস বাডশলা। দজশজ্ঞস করশলা,”বশলা বাবা। আপদন এখাশন দকশনা দফ্শর এশসশছন?” 
ঘন অন্ধকাশর কাশনর কাশছ এশস বাবা বলশল,”দবিা পুটু্ট। আমার দিহ তযাশগর পার আমার আেশমর ওঝার স্থান 
েূনয পশড আশছ। অশনক মানুে সমসযা আমার আেশম আসশছন। দকন্তু তাাঁরা আমার িেযন না দপশয়। আমার 



 

 

আেীবযাি না দপশয় দনরাে ও খাদল হাশত দফ্শর র্াশে। এইসব দিশখ আমার আত্মা বযাকুল হশয় উিশছ। তাই আজ 
দতার কাশছ চশল এলাম।” 
বাবার দবিনার কর্া শুশন পুটু্টর দচাাঁশখ জল। মশরও বাবার আত্মা োদত পাইদন। 
পুটু্ট দজশজ্ঞস করশলন,”বলুন বাবা। আদম আপনার জনয দক করশত পাদর?” 
বি ঘশর আওয়াজ এশলা,”তুই আমার আেশম বসদব। তুই আমার ওঝার স্থাশন বসদব। তুই তাদিক-ওঝা হদব। 
তুকতাক -ঝাডফু্াঁক, মিতি কশর দলাশকশির সমসযা িূর করদব। তুই পুটু্ট ওঝা তাদিক জনকলযাণ কাজ করদব।” 
পুটু্ট মার্া নাদডশয় বলশলন,”নানা। আমার োরা এই সব ঝাডফু্াঁক, তিমি হশব না। আমার ঝাডফু্াঁক, ভূত-দপ্রত 
দর্শক ভয় লাশগ। ভূশতর নাম শুনশলই আমার হাত পা কাাঁপশত শুরু কশর। এই অবস্থাশত আমার োরা ভুতুশড 
ঝাডফু্াঁক, তিমি করা দতা িূশরর কর্া। দতামার আেশমও ঢুকশত গা ছমছম কশর। সব সময় হয় ওখাশন 
দপ্রত্মামতা ঘুরঘুর করশছ। নানা বাবা। আদম ওঝাদগদর করশত পারশবা না।” 
পুটু্টর একনাগাশড বকবক শুশন বাবা তাাঁর গাশল সপাশি র্াপ্পড কদেশয় দিশয় বলশলন,”আমার নাম শুনশলই ভূত 
বাপ-বাপ বশল পালায়। আর আমার আমার মহান পুত্র পুটু্টর ভূশতর নাম শুনশলই হাতপা কাাঁপশত লাশগ। একদি 
ভীতুর দডম মতদর হশয়দছস। অপিার্য দকার্াকার। দতার মশতা গাধ্া তাদিক বাবার বিনাম কশর ছাডদব। তুই দক 
আমাশির গুদির মান-সম্মান ডুদবশয় দিদব? আমার আশিে, দতাশকই ওঝাদগদর করশত হশব।” 
বাবার র্াপ্পড খাবার পর মশন হশলা পুটু্টর জ্ঞান চকু্ষ খুলশলা। বলশলন,”বাবা আদম দতা ঝাডফু্াঁক, তিমি দকছুই 
জাদন না। তাহশল আদম দক কশর ওঝাদগদর করশবা?” 
অন্ধকার ঘশর গভীর গলায় েে দভশস উিশলা,”আদম দেখাব ওঝা-তাদিশকর তিমি। দতাশক দেখাশবা ওঝাদগদরর 
গুপ্ত রহসয। এর জনয দতাশক দবদে দকছু করশত হশব না। সকাশল স্নান কশর আমার আেশম আমার আসশন বসা 
শুরু কর। দিখদব তুই আমার মতন ঝাডফু্াঁক করশত পারদছস .…” 
হিাৎ িরজায় দজাশর-দজাশর ধ্াক্কা দিওয়ার আওয়াজ শুশন পুটু্টর ঘুম দভশঙ দগশলা। দবছানা দর্শক দনশম িরজা 
খুলশলন। 
দিখশলন, তাাঁর মা িরজার সামশন িাাঁদডশয়। 
মা দজশজ্ঞস করশলন,”কতক্ষন ধ্শর িরজায় ধ্াক্কা দিদে। শুনশত দপদল না। তুই ঘশর মশধ্য কার সশঙ্গ কর্া 
বলদছদল?” 
হাই তুশল পুটু্ট বলশলন,”না দতা। আদম দতা শুশয় দছলাম। আদম আবার কার সশঙ্গ কর্া বলশলা?” 
মা বলশলন,”আদম দতা শুনশত দপশয়দছ, তুই বলদছদল, ওঝাদগদর করশবা না।” 
মাশয়র কর্া শুশনই পুটু্টর হিাৎ মশন পশড দগশলা রাশতর ঘিনা,”তাহশল দক সদতয রাশত বাবা আমার কাশছ 
এশসদছশলন? আমাশক ওঝা দগদরর তিমি দেখাশত চাইদছশলন দতদন! ওনার সশঙ্গ কর্া বশলদছ। দসিা দক মাশয়র 
কাশনও দগশছ।” 
অনয দিশনর মত আজও পুটু্টর বাদডশত দলাশকশির ভীড। রাশতর ঘিনা এখনও স্পি মশন আশছ পুটু্টর। বাবার 
তাাঁশক আশিে দিশয়শছন,”দতাশক ওঝা হশত হশব। দতাশক ওঝাদগদর করশত হশব। দলাশকর সমসযা িূর করদব। 
ঝাডফু্াঁক ও তিমি কশর দলাক-কলযান কাজ করদব।” 



 

 

তাডাতাদড স্নান কশর। বাবার আেশম প্রশবে করশলন পুটু্ট। বাবার আসশন দগশয় বসশলন। আসশনই বসশতই পুটু্টর 
মার্ায় স্পেয কশর দক দর্ন কাশনর কাশছ দফ্সদফ্স কশর বলশল,”দবিা তুই ওঝা হদব। তুই আমার মতন তাদিক-
ওঝা হশয় র্াদব।” 
এই শুশন পুটু্টর মশনর সাহস দবশড দগশলা। ভাবশলন,”তাহশল সদতয রাশত বাবাই আমার কাশছ এশসদছলাম। দতদন 
এখশনা আমার পাশেই আশছন।” 
আবার কাশনর কাশছ আশিে শুনশত দপশলন,”র্া বযািা। আেশমর বাইশর অশনক দলাক দতার আদেবযাি দনবার জনয 
অশপক্ষা কশর আশছন। ওশিরশক সমসযা দর্শক মুক্ত কর।” 
পুটু্ট বাবার আসন দর্শক উশি বাইশর দবদডশয় এশলন। পুটু্টশক দিশখই দভড কশর িাদডশয় র্াকা দলাশকরা একসশঙ্গ 
বশল উিশলা,”জয় বাবা, জয়। জয় পুটু্ট বাবার জয়।” 
এই পর এশক-এশক মদহলা ও পুরুেরা পুটু্ট বাবার পাশয় প্রণাম করশলন। বাবা পুটু্ট প্রশতযশকর সমসযা শুনশলন। 
বাবাদজ কাউশক বা ঝাডফু্াঁক করশলন। কাউশক বা জলপডা, দতলপডা, তাদবজ, মািুদল বা ছাইভসয দিশলন। 
ইশলকদট্রদেয়ান পুটু্ট এক রাশতর মশধ্যই পুটু্ট বাবাদজ হশয় দগশলন। বাবাদজর সশঙ্গ পুটু্টশক দকউ-দকউ ওঝাাঁদজ বা 
তাদিক বাবাও বশল ডাকশত লাগশলন। পুটু্ট ওঝা সকাল - দবশকল বাবার আেশম দলাশকশির ঝাডফু্াঁক করশত 
লাগশলন। কখশনা দকাশনা মদহলার উপশর ভর করা ভূতশক তাডাশত তাাঁশক চড-র্াপ্পড দর্শক শুরু কশর লাদিশপিা, 
ঝাাঁিাশপিাও চলশতা। 
আজ সকাশল পুটু্ট ওঝা আমার বাদডশত এশসশছন সীমার মাশক ভূশতভর দর্শক মুক্ত করশত। ভূশত ভশরর ঝাডফু্াঁক 
করশত। মদঞ্জরার ভূতশক জে করশত। 
আজ সকাশল র্খন হিাৎ শুনশত দপলাম দর্ পুটু্ট ওঝা সীমার মাশক মদঞ্জরার ভূশতর হাত দর্শক বাাঁচাশত আসশছন। 
তখন দভশবদছলাম,”পুটু্ট ওঝাশক জে এিাই সুবণয সুশর্াগ করার।” 
ভূশতর ঝাডফু্াঁক করার নাশম পুটু্ট সীমার মাশক িু-িুশিা র্াপ্পড দমশরশছ। এই জনয নাদক মদঞ্জরার ভূত তাাঁশক দছশড 
আশে-পাশেই লুদকশয় আশছ, সুশর্াগ দপশল আবার তাাঁর দবৌদিশক ধ্রশব। দকন্তু ভূত সদতয আসশব দক না? দসিা 
অনয প্রে। এখন বাদডশত ভূশত ভর দিখশত আসা দলাশকশির দমলা। সবার সামশনই পুটু্ট ওঝাশক দকছু রু্দক্তবািী 
প্রে করা র্াক। 
আদম ওঝাশক দজশজ্ঞস করলাম,”আমার দকছু প্রে আশছ।” 
ভূত দিখার মশতা চমশক উশি পুটু্ট বাবা পাো প্রে করশলন,”প্রে আবার দকশসর? দনশজর দচাশখই দতা দিখশল। 
দকভাশব মদঞ্জরার ভূত সীমার মাশয়র ঘাশড দচশপ ধ্শরদছল। দকন্তু আমার ঝাডফু্াঁশকর ভশয় ভূত পাদলশয় দগশলা।” 
দহশস বললাম,”ভূশত ভর দিখার পশরই দতা আমার মশন দকছু প্রে জন্ম দনশয়শছ। আপদন দক আমার প্রশের উত্তর 
দিশবন?” 
আমার কর্া শুশন হা কশর পুটু্ট বাবাদজ আমার দিশক এমন কশর তাকাশলন, মশন হশলা মদঞ্জরার ভূত আমার ঘাশড 
দচশপশছ। মশন হশে পুটু্ট ওঝা আমার সম্পশকয আশগ দর্শকই অশনক দকছু শুশন দরশখশছন। র্দি আমার সশঙ্গ 
রু্দক্ততকয করশত র্ান, তাহশল বাবার সব বুজরুদক ফ্াাঁস হশয় র্াশব। 



 

 

দকন্তু এিাও প্রে, আদম র্খন প্রর্শমই পুটু্টশক ভূশতর বযাপাশর প্রে কশরদছলাম। তখন দতদন বশলদছশলন,”দনশজর 
দচাশখ দিখ ভূশত সদতয ভর কশর দক না। আদম দক কশর ঝাডফু্াঁক কদর। ঝাডফু্াঁশক দক কশর ভূত জে হয়। 
তারপর র্দি দকানও প্রে র্াশক আমাশক বশলা। আদম দতামার সব প্রশের উত্তর দিশবা।” 
দকন্তু আমার ধ্মশকর কারশণ সীমার মাশয়র ভর দকশি র্ায়। এবং বশল দছলাম,”ভূশত ভশরর মতন মানদসক রুগী 
কাকীশক দচদকৎসার নাশম ঝাডফু্াঁক করা হশে। দরাগীশক মারধ্র করা হশে। এিা দকান দচদকৎসা োশস্ত্র দলখা 
আশছ দর্ রুগীশক দচদকৎসার করশত দগশয় মারধ্র করশত হশব? ভূশত ভশরর মত মানদসক দরাগগ্রি রুগীশক 
মানদসক চাপ দর্শক িূশর রাখশত হয়।” 
আমার এই কর্া ওঝা বাবাদজ ভুশল র্ায়দন। এখন র্দি বাদডশত এশস পুটু্ট ওঝা আমার প্রশের জবাব না দিশয় চশল 
র্ান। তাহশল ওঝার উপর দর্শক অন্ধভক্তশির দবশ্বাস হারাশত পাশর। এই দভশব পুটু্ট বলশলন,”দিক আশছ। তুদম র্া 
জানাশত চাও তাডাতাদড বশলা। আমাশক অনয জায়গায় দর্শত হশব।” 
মশন-মশন বললাম,”ওঝা হয়শতা দকানও ভাশব আমার উশদ্দেয আাঁচ করশত পারশছ। তাই তাডাতাদড এখান দর্শক 
পালাশনার অজুহাত খুাঁজশছ।” 
এই মাশঝ আমার দপছশন িাাঁদডশয় র্াকা িাকুমা কডা ভাশব বলশলন,”তুই আবার ওঝাজীশক দক দজশজ্ঞস করদব? র্া 
এখান দর্শক। বাবাজীর আরও কাজ আশছ।” 
আদম বললাম,”ধূ্র। তুদম একিু মুখ বন্ধ করশতা দিদখ। বাবাজীশক িু-চারশি কর্া দজশজ্ঞস করশবা।” 
ওঝা বলশলন,”বশলা, তুদম দক জানশত চাও?” 
বাদডর উিাশন িুশিা দছয়ার আনা হশলা। আমরা িুজশন মুশখামুদখ বসলাম। আমাশির মশধ্য দকদক কর্াবাতযা হশব, 
তা দোনার জনয ভূশত ভর দিখশত আসা দলাশকরা দগাল কশর িাাঁডাশলা। 
আদম ওঝা দক দজশজ্ঞস করলাম,”এই দর্ সীমার মাশক ভূশত ভর কশরশছ। দকন্তু প্রে হশলা, এই ভূত দক কশর 
জন্ম দনয়?” 
পুটু্ট ওঝা দহাঁশস বলশলন,”আশর। তুদম এিাও জাশনা না? দকানও মানুে মারা দগশল তাাঁর আত্মার মৃতুয হয় না। 
আত্মা অমর। আত্মার মৃতুয দনই। আত্মাশক আগুশন ভস্মীভূত করা র্ায় না। অস্ত্র দিশয় কািা র্ায় না। জশল 
দভজাশনা র্ায় না। আত্মা দনরাকার।” 
“দকন্তু র্খন দকাশনা মানুশের অকাল মৃতুয হয়। তখন তাাঁর আত্মা মুদক্ত পায় না। দসই আত্মা ভূত হশয় ঘুশড দবডায়। 
দর্মন মদঞ্জরা। দসই দমশয়দি আত্মহতযা করশলা। তখন তার আত্মা মুদক্ত দপশলা না। অপঘাশত মৃতুযর জনয মদঞ্জরার 
আত্মা ভূত হশয় দগশলা। এবং দসই অতৃপ্ত আত্মা তাাঁর দপ্রয়জশনর কাশছ দফ্শর আশস। কখনও দসই অতৃপ্ত আত্মা 
অর্যাৎ ভূত দনশজর খুব কাশছর মানুশের ক্ষদত করশত চায়। দর্মন সীমার মাশক মদঞ্জরার অতৃপ্ত আত্মা ধ্শরশছ। 
মদঞ্জরার আত্মা ওনার উপর ভর কশরশছ।” 
আদম দজশজ্ঞস করলাম,”আত্মা র্দি দনরাকার হয়? তাহশল দসই আত্মা আবার দক কশর ভূত রূপ ধ্ারণ কশর?” 
“মশন হশে তুদম আমার কর্া বুঝশব পারশল না।”ওঝা বলশলন। 



 

 

আদম বললাম,”গীতাশত দলখা আশছ, আত্মা পরমাত্মার অংে। মানুশের মৃতুযর মুহূশতযই দসই আত্মা আবার পরমাত্মার 
সশঙ্গ দমশে র্ায়। এখন প্রে হশলা, দর্ আত্মা মৃতুযর সশঙ্গ-সশঙ্গ পরমাত্মার সশঙ্গ দমশে র্ায়, দসই আত্মা আবার ভূত 
দক কশর হয়?” 
“দিশখা সশতাে। আদম দতামর সশঙ্গ দবদে কর্া বলশত চাই না।”পুটু্ট বলশলন। 
আদম দহশস বললাম,”আজ দবজ্ঞান এিা প্রমাণ কশর দিশয়শছ দর্ আত্মা অমর নয়। আত্মাও মরণেীল। দকানও 
মানুশের মৃতুযর সশঙ্গ সশঙ্গ েরীশর সাশর্ তাাঁর আত্মারও মৃতুয হশয় র্ায়। দসাজা কর্ায় আপদন র্দি আত্মহতযা 
কশরন, তাহশল আপনার আত্মা তাৎক্ষনাৎ মারা র্াশব। আপদন আত্মা ভূত হশব না।” 
আরও বললাম,”আত্মার অর্য হশলা দচতা, দচতনা বা মন। মদিশষ্কর স্নাযু়শকাশের দিয়া প্রদতদিয়ার ফ্ল হশলা দচতা, 
মচতনয বা আত্মা। আমাশির েরীশরর মৃতুযর সশঙ্গ মদিশষ্ক দিয়া-দবদিয়া বন্ধ হশয় র্ায়। অর্যাৎ মন, দচতা বা 
আত্মার মৃতুয হয়। এরপর কারও মৃতুযর পর তাাঁর মৃত আত্মার ভূত হশয় র্াবার দকাশনাও প্রেই ওশি না।” 
আমার কর্া শুশন ওঝা আমার দিশক হা কশর তাদকশয় রইশলন। পাশে িাদডশয় র্াকা আমার িািু ফ্দকর বলশলন, 
“বাপশর বাপ। এই প্রর্ম শুনলাম মানুে মারা দগশল তাাঁর আত্মাও মশর র্ায়। ভূত হও না।” 
িািু দজশজ্ঞস করশল,”তুদম দবজ্ঞান দবেয় দনশয় অশনক বইপত্র পশডশছা। একিা কর্া বশলা দিদখ, পুনজযন্ম কী?” 
আদম বললাম,”দহনু্দ ধ্ময পুনজযশন্ম দবশ্বাস কশর। দকন্তু মুসদলম ও দিস্ট ধ্শময পুনজযশন্ম দবশ্বাস কশর না। এখন সব 
ধ্শমযর মানুশের মৃতুয হয়। তাহশল আদম দকান ধ্শমযর দবশ্বাসশক সদতয বা দমশর্য বলশবা? আদম র্খন দবজ্ঞাশনর 
জ্ঞাশনর দভদত্তশত বলদছ মানুশের মৃতুযর সশঙ্গ সশঙ্গ তাাঁর আত্মার মৃতুয হশয় র্ায়। তখন পুনজযশন্মর দকানও প্রেই 
জন্ম দনশত পাশর না। পুনজযন্ম একিা গল্পকর্া।” 
আমার কর্া শুশন িািু িাাঁত দবর কশর দহা দহা কশর হাসশত লাগশলন। 
আমার পুটু্ট ওঝা বলশলন,”তাহশল তুদম বলশত চাইশছা ভূত দনই? ভূত বশল দকছু হয় না? দনশজর দচাশখই দতা 
দিখশল মদঞ্জরার ভূত সীমার মাশক ভর করদছল।” 
“নানা। মদঞ্জরা দকন, দকানও মানুেই মরশল। আত্মহতযা করশল, তাাঁর আত্মাও মারা র্ায়। মৃত আত্মা ভূত হশতই 
পাশর না। তাই িাদবর সশঙ্গ বলদছ, সীমার মাশক মদঞ্জরা নামক ভূশত ভর কশরদন। ভূশত ভর একিা মানদসক 
দরাগ।” 
আমার কর্া দেে হবার আশগই পুটু্ট দজশজ্ঞস করশলন,”ভূশত ভর আবার কশব দর্শক মানদসক দরাগ হশয় দগশলা?” 
বললাম,”গ্রাশমগশঞ্জ আজও অশনক মানুে ভূশত ভশর দবশ্বস কশর। দকন্তু দচদকৎসা দবজ্ঞাশনর ভাোয় ভূশত ভর 
একদি মানদসক দরাগ। সীমার মাশক দিশখ মশন হদেল, ওনাশক বুদঝ মদঞ্জরার ভূত ধ্শরশছ। আসশল ওনাশক 
দকানও ভূশত ধ্শরদন বা ভর কশরদন। দচদকৎসা দবজ্ঞাশনর মশত ভূশত ভর দতন ধ্রশনর মশনর দরাগ-দহদস্টদরয়া, 
দস্কিশসাশেদনয়াঃ এবং মযাদনয়াক দডশপ্রদসভ।” 
“সীমার মা দেক্ষার আশলা দিশখনদন। দতদন ভূশতর অদিশত্ব দবশ্বাস কশরন। দতদন এিাও দবশ্বাস কারশন দকউ র্দি 
আত্মহতযা কশর তাহশল দস ভূত হশয় র্ায়। দসই ভূত তাাঁর দপ্রয়জশনই উপর ভর কশর। এছাডা, ওনার মানদসক 
সহনেীলতায় কম এবং আশবগপ্রবণ।” 



 

 

“দতদন আশগ দর্ বাদডশত ভাডা র্াকশতন, দসখাশন মদঞ্জরা নামক কশলশজ ছাত্রীর সশঙ্গ বনু্ধর মশতা সম্পকয মতদর 
হশয়দছল। দকন্তু হিাৎ মদঞ্জরা দকানও কারশন আত্মাহতযা করশলা। এবং তাশক িদডশত ঝুলত অবস্থাশত দিশখ প্রচন্ড 
ভয় দপশয় দগদছলাম। এই ঘিান সীমার মাশয়র মাশন আঘাত কশর। দতদন সব সময় মদঞ্জরার কর্াই এক নাগাশড 
ভাবশত র্াকশতন। ওনার মশন একিা ভয় দলশগ র্াকশতা এই বুদঝ মদঞ্জরা ভূত হশয় দফ্শর আসশব। ওনার উপর 
ভূত ভার করশব। এই সমি দচতার ফ্শল দতদন তাাঁর স্বাভাদবক মানদসকতা অবস্থা হাদরশয় দফ্শলন। এক সময় দতন 
শুনশত পান মদঞ্জরার কর্া। নুপুশরর ঝুমঝুম েে। দেশে দনশজর মানদসক সত্তা হাদরশয় দফ্শলন সীমার মা। এবং 
ভূশত ভশরর মশতা দহদস্টদরয়া দরাশগর দেকার হশয় পশডন। এই ধ্রশনর মানদসক দরাশগর মশনাদচদকদৎসা োরা 
সমূ্পণয দচদকৎসা সম্ভব।” 
এদিক পুটু্ট ওঝা দছাঁয়ার দর্শক ওিার জনয উসখুস করশছন। আদম বললাম,”ওঝাজী আর দবদে দকছু দজশজ্ঞস 
করশবা না। আমার একিা দসাজা প্রশের উত্তর দিশবন?” 
ওঝা বলল,”আমার দিরী হশয় র্াশে। র্া বলার, তাডাতাদড দবাশলা।” 
আদম দজশজ্ঞস করলাম,”আপদন ওঝাদগরী কশরন। ভূত তাডান। ঝাডফু্াঁক কশর ভূশত ভরগ্রস্থ রুগীর দচদকৎসা 
কশরন। িাকুরমার কাশছ শুশনদছ আপনার কাশছ আপনার কাশছ নাদক ওঝাদগদর বা ঝাডফু্াঁক করার জনয দকানও 
লাইশসন্স আশছ?” 
এই শুশন পুটু্ট ওঝা দহাঁশস বলশলন,”ওঝাদগদর বা ঝাডফু্াঁক করার জনয লাইশসন্স! দসিা আবার দক? না। আমার 
কাশছ দকাশনা লাইশসন্স দনশয়। দকন্তু ভক্তশির দবশ্বাস অজযশনর জনয বশল র্াকশত পাদর।” 
আদম বললাম,”ডাক্তার হশত দগশল তাাঁশক জশয়ে এন্ট্রান্স (দমদডশকল) পরীক্ষা দিশত হয়। তারপর তাাঁশক দমদডশকল 
কশলশজ দচদকৎসা োশস্ত্রর বইপত্র পডশত হয়। দমদডশকল কশলজ দর্শক এমদবদবএস পাস করার পর প্রাদক্টশসও 
করশত হয়। দমদডশকল কাউদন্সল দর্শক দরদজশস্ট্রেন সাদিযদফ্শকি দনশত হয়। এশতা দকছুর পার দসই ডাক্তারবাবু 
দকানও মানুশের দকানও ধ্রশনর দরাশগর দচদকৎসা করশত পাশরন। আপদন ভূশত ভশরর ঝাডফু্াঁক কশর মানদসক 
রুগীর দচদকৎসা করশছন। দকন্তু এরজনয আপনার কাশছ দকানও ধ্রশনর সাদিযদফ্শকি দনই?” 
আমার কর্া শুশন পুটু্ট বলশলন,”বাশপর জশন্ম এই দতামার মুশখ প্রর্ম শুনলাম, ওঝাদগদর করশত দমদডশকল 
সাদিযদফ্শকি লাশগ। আমাশক দকউ বশলদন ঝাডফু্াঁক করার জনয লাইশসন্স লাশগ। আদম বলদছ শুশন রাশখা, ওঝাদগর 
করশত দকানও সাদিযদফ্শকি বা লাইশসন্স লাশগ না। আমার বাবাও র্খন ভূশত ভশরর ঝাডফু্াঁক করশতন, তখন তাাঁর 
কাশছ দকানও ধ্রশনর লাইশসন্স দছল না। সমাশজর দলাশকরাই তুকতাক, ঝাডফু্াঁক, তিমি ইতযাদি করার 
সাদিযদফ্শকি দিশয়শছ।” 
আদম বললাম,”সীমার মাশয়র ঝাডফু্াঁক করার জনয ধু্নুদচশত ধূ্পধু্শনা ও লঙ্কা পুদডশয় দসিা ওনার মুশখর সামশন 
দকন ধ্শরদছশলন? দকন সদরো িানা ওনার গাশয় ছুাঁশড-ছুশড মারদছশলন?” 
ওঝা দরশগ বলশলা,”দতামাশক এত দকছু বলা র্াশব না।” 
তাহশল শুনুন আদম বলদছ,”িয ড্রাগ এন্ড কসশমদিক অযাক্ট, ১৯৪০ অনুসাশর দকউ র্দি তিমি, ঝাডফু্াঁক, তুকতাক, 
জলপডা, দতলপডা, নুনপডা, লঙ্কা, সদরো, ছাইভস্ম ইতযাদি দিশয় দকানও দরাশগর দচদকৎসা কশর। তাহশল এই 
ধূ্পধু্শনা, লংকা, সদরো ইতযাদি ওেুধ্ রূশপ দবশবদচত হশব। ড্রাগ লাইশসন্স ছাডা রুগীশক ওেুধ্ দিওয়া অপরাধ্। 



 

 

এবং দরাগীর ক্ষদত হশল আপনার মতন ভূশতর ওঝা আইনত অপরাধ্ করশছন। এরজশনয ওঝার দজল ও জদরমানা 
িুশিাই হশত পাশর।” 
আশরা শুনুন,”এরপশরও র্দি ভূশত ভশরর মতন দকান মানদসক দরাশগর ঝাডফু্াঁক করশল দরাগ কশম না। 
ঝাডফু্াঁশকর ফ্শল মানদসক দরাগ আরও দবশড র্ায়। অর্বা ঝাডফু্াঁশকর নাশম মানদসক রুগীশক মারধ্র করশল তাাঁর 
র্দি মৃতুয হয়। তাহশল দসই ওঝা বা তাদিশকর মৃতুযিণ্ড পর্যত হশত পাশর।” 
ওঝা বলশলন,”না না। আদম এত দকছু জাদন না। অশতা বুদঝনা। দলাশক আমার কাশছ আশছ আশস। তাশির 
অনুশরাশধ্ই আদম শুধু্ একিু আধ্িুকু ঝাডফু্াঁক- তাডফু্াঁক কদর 
ওঝার কর্া মাশঝ র্াদমশয় দিশয় বললাম,”িয ড্রাগস এন্ড মযাদজক দরদমদডস অবশজকেনাবল এডভািযাইজশমে  
অযাক্ট, ১৯৫৪ এই অনুসাশর দকউ র্দি পুদলশের কাশছ অদভশর্াগ িাশয়র না কশর এবং পুদলে দকানও  ভাশব ভাশব 
জানশত পাশর আপদন আমার বাদডশত ভূশত ভশরর ঝাডফু্াঁক করশছন, তাহশল আপনার ওঝাদগদরর জনয পুদলে 
ওয়াশরে ছাডাই আপনাশক দগ্রপ্তার করশত পাশর।” 
পুদলশের কর্া শুশনই পুটু্ট ওঝা ভূত দিখার মশতা দচয়ার দছশড উশি িাাঁডাশলন। 
দজশজ্ঞস করলাম,”িাাঁদডশয় পডশলন দকন? বসুন, বসুন। আদম না ডাকশল পুদলে বাদডশত আসশব না।” 
“দিশখা আমারশক পুদলশের ভয়িয় দিদখও না।”পুটু্ট বলশলন। 
আদম বললাম,”এই দর্ আপদন বলশছন ভূত আশছ। মদঞ্জরার ভূত সীমার মাশয়র উপর ভর করশছ। এই ভূতশক 
আপদন দক সবার সামশন জযাত মানুশের মতন িাড কদরশয় দিখশত পারশবন? র্াশত সবাই ভূশতর চাকু্ষস িেযন 
করশত পাদর?” 
“দতামার সশঙ্গ দবদে কর্া বলশল মার্া খারাপ হশয় র্াশব। আদম চললাম।”এই বশল ওঝা আবার িাাঁদডশয় পডশলন। 
আদম প্রবীর দঘাে এর দলখা বই”অশলৌদকক নয়, দলৌদকক”পশডদছ। বইশত”ভারতীয় দবজ্ঞান ও রু্দক্তবািী সদমদত'র 
তরফ্ দর্শক চযাশলঞ্জ দলখা আশছ, ভূত দিখশত পারশল ২০ লাখ িাকা দিওয়া হশব। আপদন দক চযাশলঞ্জ দনশবন? 
মদঞ্জরার জলজযাত ভূত সবাইশক দিখশত পারশবন?” 
পুটু্ট ওঝা বলশলন,”না। আদম দকানও চযাশলঞ্জ দনশত রাদজ না। আদম ভূত দিখশত পারশবা না।” 
দহশস বললাম,”এই দতা আপদন বশলশছন, সীমার মাশয়র উপর মদঞ্জরার ভূশত ভর করশছ। ঝাডফু্াঁক করার জনয 
ভূত ওনাশক দছশড দিশয় আশসপাশেই লুদকশয় আশছ। তাহশল ভূতশক মিতন্র কশর দবাঁশধ্ আনুন দিদখ।” 
“আমার অশনক কাজ আশছ। আদম র্াই।”এই বলশল পুটু্ট ওঝা দচয়ার দর্শক উশি িাাঁডাশলন। 
মশন হশে পুটু্ট বাবাদজ বুঝশত পারশছন আর দকছুক্ষণ আমার সশঙ্গ তকয রু্ি করশল ওনার ওঝাদগরর সব বুজরুদক 
ফ্াাঁস হশয় র্াশব। তার দর্শক ভাশলা মাশন-মাশন এখান দর্শক দকশি পডাই বুদিমাশনর কাজ। কারণ আশেপাশে 
িাাঁদডশয় র্াকা দলাশকরা মজা কশর হাসশত শুরু কশরশছ,”সশতাশের সামশন পুটু্ট বাবাদজ দকভাশব জে হশয়শছ।” 
তাই ওঝা হাতশজাড কশর বলশলন,”সশতাে আমার অশনক কাজ আশছ। দতামার র্দি আশরা দকছু দজজ্ঞাসা র্াশক, 
তাহশল আমার আেশম সময় কশর এশসা। আদম দতামাশক জযাত ভূত দিদখশয় দিশবা।” 
আদম বললাম,”দিখুন। ভূত বশল দকছু দনই। মদঞ্জরা আত্মহতযা করার পর তাাঁর আত্মা ভূত হশয় র্াই দন। আদম 
চযাশলঞ্জ কশর স্পি ভাোয় সব্বাইশক বলশত চাইদছ, সীমার মাশয়র উপর দকান ভূশত ভর কশরদন। ভূশত ভর 



 

 

একিা মানদসক দরাগ। দতদন একজন মানদসক দরাগী। মদঞ্জরা নামক কাল্পদনক ভূশত দবশ্বাস করায় জনয ওনার এই 
মশনাশরাগ হশয়শছ। মশনাশরাগ দচদকৎসক দিশয় দচদকৎসা করশল দতদন পুরুপুদর সুস্থ হশয় উিশবন। আদম ওনাশক 
মশনাশরাগ দচদকৎসশকর কাশছ দনশয় র্াশবা। এরপর এই পুটু্ট ওঝা র্দি আবার সীমার মাশক ভূশত ভশরর নাম 
ঝাডফু্াঁক কশরশছন। অর্বা তাাঁর উপর অতযাচার কশরশছন। তাহশল এমন পযািাশবা, ওঝার বাশপর নাম ভুদলশয় 
দিশবা। এরপর আদম র্ানায় দফ্ান কশর পুদলে ডাকশবা। এবং আদম একজন প্রতযক্ষিেযী দহশসশব ওঝার দবরুশি 
পুদলশে অদভশর্াগ কশর অযাশরস্ট কদরশয় দিশবা।” 
পুটু্ট ওঝা আমার কর্াশত দরশগ দগশয় বলশলন,“দিক আশছ। আদম র্াদে। আদম র্দি আশগ জানতাম এই বাদডশত 
ভূশতভর তাডাশত এশস সশতাে দগালমাল করশব, তাহশল আদম এখাশন আসতাম না। দতামার িাকুরমা দডশকদছল 
বশলই এই বাদডশত এশসদছ।” 
এই বশল পুটু্ট ওঝা বারান্দা দর্শক দবদরশয় দসাজা রািায় হাাঁিা লাগশলন।এই দিশখ সব্বাই দহা দহা কশর দহশস  
উিালাম। পাশে িাাঁদডশয় র্াকা িািু বলশলন,”সশতাে তুদম ভালই জে কশরশছা পুটু্ট ওঝা দক। ও আর আমাশির 
বাদডশত ভুল কশরও আসশব না। ওঝা দর্ভাশব পালাশলা, মশন হশলা মদঞ্জরার ভূত পুটু্ট ওঝার ঘাশড ভর করার 
জনয ধ্াওয়া কশরশছ।” 
আদম বললাম,”ভূত তাডাশত এশস মহা ফ্াাঁশি পডল ওঝা” 
আমার কর্া শুশন আবার সব্বাই একসাশর্ দহাশহা কশর দহশস উিশলা। িূশর বারান্দায় িাাঁদডশয় সীমার মাও হাাঁদস  
দচশপ রাখশত পারশলন না। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                        দচশন দনন এই ভন্ডশির 
ভদবেযত িাদব করা দজযাদতেীশির একজনও আম্ফান ঝড দর্শক কশরানা দনশয় দকাশনা ভদবেযতবাণী কশরদন। 
এিা ভন্ড, প্রতার। দজযাদতেোস্ত্র একদি অপ-দবজ্ঞান। আবারও প্রমদনত হশলা 'দর্ র্ত বড দজযাদতেী দস তত বড 
প্রতারক। 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                               ভূশতর গুজবশক রু্দক্তবািীশির চযাশলঞ্জ 
                                           সশতাে েমযা  
আপদন দক ভুশত দবশ্বাস কশরন? দকানও দিন ভূত দিশখশছন? এই প্রেগুশলা শুশনই হয়শতা অশনশক খযাক -খযাক 
কশর দহাঁশস উিশবন। দকন্তু এই মানুেগুশলাই আবার ভূশতর গুজব ছডাশত িু'কান কািা। পদরণাম, দকার্ায় র্দি 
দকানও অস্বাভাদবক ঘিনা ঘশি তাহশল তার দপশছন মবজ্ঞাদনক কারণ তিত করার পদরবশতয গুজব ছাডশত বযাস 
হশয় পশডন। এমন অবস্থায় িাদয়ত্ববাশড রু্দক্তবািীশির।  
হিাৎ উত্তর ২৪ পরগনা দজলার অশোকনগশর একদি কশলশজ ভূশতর গুজব দিন -িুপুশর ছাদডশয় পশর। দিশনর 
আশলাশতও নাদক দকউ দকউ ভূত দিখশছন! সদতযই অবাক করার কান্ড -কারখানা। কাল্পদনক ভূশতর গুজব ছদডশয় 
র্াাঁরা বাাঁিরাদম করশছন, তাশির জে করার একদি মাত্র উপায়’চযাশলঞ্জ’। অশোকনগর কশলশজর ভূশতর গুজব বন্ধ 
করশত ভারতীয় দবজ্ঞান ও রু্দক্তবািী সদমদত'র তরফ্ দর্শক ৫০ লক্ষয িাকার চযাশলঞ্জ জানান হয়। দেে পর্যত এই 
চযাশলশঞ্জর মুশখ ভূশতর গুজশবর মৃতুয হয়। তাই পািশকর কাশছ এই বাতযা দিশত চাই, র্দি দকার্াও ভূশতর গুজব 
ছডায় তাহশল রু্দক্তবািী সদমদত'র চযাশলশঞ্জর কর্া জনসাধ্ারশণর সামশন তুশল ধ্রুন। কর্া দিদে ভূশতর গুজশবর 
মৃতয হশবই।  
অশোকনাগার কশলজ ভূত দনশয় খবর কলকাতা দর্শক প্রকাদেত দনউজ দপািযাশল’The Bengal Herald’- এ 
আমার একদি দলখা পাবদলে করা হয়। এর পর অনয একদি দনউজ দপািযাল’Nayi Awaz’- এ আমার বক্তবয 
এবং প্রবীর দঘাশের চযাশলঞ্জ দবিৃতভাশব প্রকাদেত করা হশয়শছ।   
 



 

 

দসামবার ২৭ জুলাই ২০২০ 
অশোকনগর কশলশজর ভূত রহসয। ৫০ লশক্ষর চযাশলঞ্জ ভারতীয় দবজ্ঞান ও রু্দক্তবািী সদমদত র 
সশতাে েমযা ● The Bengal Herald 
 
ভূত দনশয় তশকযর দেে দনই। ভূত দনই, তবুও দতনারা ঘুশর দফ্শর আশস। কখনও গল্পগাাঁর্ায়, কখনও দসশনমা-
দসদরয়াশল দতা কখনও আবার অন্ধদবশ্বাসীশির আশলাচনায়। আমজনতা অন্ধদবশ্বাসশকই দবদে দবশ্বাস কশরন। তাই 
দতা লদজক কম, মযাদজক দবদে চশল। অর্যাৎ রু্দক্তর দর্শক দলাকদবশ্বাস দবদে গ্রহণশর্াগয। তাই তাাঁরা ভুতুশড 
গুজশবর দপছশন রু্দক্তরু্ক্ত কারণ অনুসন্ধান করার পদরবশতয গুজবশক ছদডশয় দিশত সশচি হন। আর আমজনতা 
(র্াাঁশির দভতশর উচ্চদেদক্ষত অশনশক ) রু্দক্ত-বুদিশক সব বাক্সবন্দী কশর গুজশব দবদে আস্থা রাশখন। দভৌদতক 
গুজব ছদডশয় পডশল দকন্তু িাদয়ত্ব বাশড রু্দক্তবািীশির। 
গত কশয়কদিন ধ্শর এমনই একদি দভৌদতক গুজশবর আগুন দ্রুত ছদডশয় 
পশর। ঘিনািা উত্তর ২৪ পরগণা’র অশোকনগর-এর দজ.এন.দপ. 
কশলশজর। প্রতযক্ষিেযীশির একাংশের িাবী রাত িমে গভীর হশল না-দক 
দহাশস্টল দর্শক একজন মদহলার আতযনাি দভশস আসশছ। সশঙ্গ দগাঙাদনর 
আওয়াজ। দিশনর দবলায় দসখাশন দগশলও না-দক গাশয় কাাঁিা দিশে 
অশনশকর। দমদডয়ার মাধ্যশম খবরিা এখন আমজনতার দহাঁশসল পর্যত 
দপৌঁশছ দগশয়শছ এই দকাশরানা আবশহও। 
ভূত,-দপ্রশতর এই অন্ধদবশ্বাশসর পশর্ বাাঁধ্ দসশধ্শছন মুক্তমনা, 
রু্দক্তবািীরা। তাাঁশির স্পি িাবী, এইসব ভূত-দপ্রত সব গশপ্পা এবং 
মানুশের মশনর ভ্রম। অলীক কল্পনা এগুশলা,র্ার বািশব দকানও প্রমাণই 
দনই। কারণ দবজ্ঞান দকানও আত্মার অদিত্বশক স্বীকারই কশরনা। 
দবজ্ঞাশনর িরবাশর দকানও দকছু তখনই প্রদতদষ্ঠত হয় র্খন দসিা 
দবজ্ঞাশনর পরীক্ষা, পর্যশবক্ষণ এবং দসিাত এই দতন সহজ-সরল 
ধ্াশপ উপদনত হয়। দকানও ঘিনা দিশখ র্দি মশন হয় সশন্দহজনক 
দকছু রশয়শছ তাই বলা হয় হাইশপাদর্দসস। আত্মা নামক দবেয়িা 
এখনও পর্যত হাইশপাদর্দসশস পর্যত পা রাখশত পাশরদন, বাদক দতন 
ধ্াপ দতা িুশরর কর্া। এখনও পর্যত এমন দকছু ঘিনা ঘশিদন র্া 
ইদঙ্গত কশর অশলৌদকক দকংবা আত্মার অদিত্বশক। আত্মার দকানও 
কার্যকলাপ এখনও পর্যত দবজ্ঞানশক প্রভাদবত করশতই পাশরদন। তাই 
আত্মা, অশলৌদকক ইতযাদি সবিাই শুধু্মাত্র মশনাজগশতর কল্পনা ছাডা 
অনয দকছুই নয়। 



 

 

অশোকনগর’এর ঘিনায় দপোয় মযাদজদেয়ান অদভশেক দি’-এর স্পি কর্া, ‛ আমরা মযাদজক দিখাশনার আশগ 
একিা মযাদজকাল দহপশনািাইজ পাদবশবে মতদর কদর। দিক একই ভাশব দকছু দকছু মানুে দকানও অসৎ উশদ্দেয 
সফ্ল করার জনয ভূশতর গুজব ছডাশত র্াশক। এরপর শুধু্ মাত্র কাশন দোনা কর্া শুশনই আম জনগণ দসই 
গুজবশক আরও দবদে দবদে কশর ছদডশয় দিশত র্াশক। পদরণাম, ওই সুশর্াগসন্ধানী দলাশকশির ভুতুশড গুজব 
ছডাশনার দপছশনর উশদ্দেয সফ্ল হশয় র্ায়। 
এদিশক দবজ্ঞানমনষ্ক, রু্দক্তবািী মানুশের িাবী, ওই কশলশজ রাশতর অন্ধকাশর দনঘযাৎ হানা দিশে দকাশনা জযাত 
ভূত। হয়শতা রাশতর অন্ধকাশর দসখাশন দকানও অসামাদজক কাজকমযশক আডাল করশতই ভূশতর গল্প ফ্াাঁিা 
হশয়শছ। প্রকৃত সতযানুসন্ধাশন এই রহসয ফ্াাঁস হশব। অশনশকই আত্মার অদিত্ব প্রমাণ করশত দপ্রতচি বা প্লযানশচি 
এর উিাহরণ দিশন আশনন। সম্প্রদত অদভশনতা সুোত দসং রাজপুত’-এর আত্মার সাশর্ কর্া বশলশছন বশল িাবী 
করায় দস্টভ হাফ্’এর কশয়কিা দভদডও ভাইরাল ইদতমশধ্য। অর্চ আত্মার অদিত্বই দর্খাশন দনই, দসখাশন 
প্লযানশচশি আত্মাশক দডশক আনািা অন্ধদবশ্বাসীশির খাওয়াশনার জনয আিেয এবং দবডাি মাশপর ধ্াপ্পা ছাডা অনয 
দকছু নয়। 
ভারতীয় দবজ্ঞান ও রু্দক্তবািী সদমদত’র সভাপদত এবং দবদেি দলখক, প্রবীর দঘাে এর দখালা চযাশলঞ্জ, দকাশনা 
বযাদক্ত দবনা দকৌেশল দকংবা প্রতারণা ছাডা র্দি প্লযানশচশি আত্মাশক আনা অর্বা ভূত-দপ্রশতর অদিত্ব প্রমাণ করশত 
সক্ষম হন, তাহশল প্রবীরবাবু দসই বযাদক্তশক দিশবন ভারতীয় মুদ্রায় ৫০ লক্ষ িাকা পুরস্কার। গভীর িুঃশখর সাশর্ 
জানাই, আজ পর্যত দকউই প্রবীরবাবু’র এই চযাশলঞ্জ গ্রহণ করার সাহস দিখান-দন। র্ারাই চযাশলঞ্জ দনশয়শছন 
তাাঁশিরই বুজরুদক ফ্াাঁস হশয়শছ। 
তাই আেকনগর’এর সাধ্ারণ মানুশের কাশছ একদি অনুশরাধ্ আপনারা র্দি প্রমাণ কশর দিন ওই কশলজ ভূত 
আশছ তাহশল ৫০ লক্ষ িাকা দিওয়া হশব। রু্দক্তবািীশির িাদব, ভূত কশলশজ দনই। দকার্াও র্দি দর্শক র্াশক 
তাহশল দসিা আশছ মানুশের মশনর দকাশণ। দসখাশন দবজ্ঞান এবং রু্দক্তর আশলা দপৌঁশছশলই ভূত দেে হশয় র্াশব। 
তাই কশলশজ ভূত না খুাঁশজ দনশজশক প্রে করুন, আপনার মশনর দকাশণ ভূত দকার্া দর্শক বাসা দবাঁশধ্শছ। 
আসশল ভূত র্াশক আমাশির মশনর অন্ধকার জগশত। দসখাশন জ্ঞাশনর আশলা জ্বলাশলই দতনারা ভযাদনে। 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 



 

 

বরুন স্মরশণ 
শুভাযূ় রুডান 

বরুন দবশ্বাস, সৃ্মদতর দভশর দকছুিা আবছা হশয়শছা, 
হৃিশয় দখািাই করা নাশমর ওপর বহুদিশনর জশম র্াকা ধূ্শলা, 

জশম র্াকা িাগ, দচাশখ পরশলা আজ, বহুদিন পর, 
মশন পডশলা আবার দতামার কর্া, 

মশন পডশলা অশনক জমাশনা রাগ, অদভমান, অদভশর্াগ। 
প্রাণপশণ সরালাম দস ধূ্শলা, দতামার হাদসমুখিা উাঁদক দিশলা দর্ন, 

না সরাসদর দচনা হয়দন দতামাশক, 
খবশরর পাতায় অর্বা চলমান দনউশজই আমাশির পদরচয়, 

তাও দতামার কন্ঠ দক দচরতশর বন্ধ করার পর। 
দতামার প্রদতবািী দিনগুশলাশত দতামাশক দচনা হয়দন, 

দক জাশন হয়শতা দচনাশনা হয়দন। 
তারপর ইছামদত দিশয় কত জল বশয় দগশছ, 

দতামাশক দনশয় দসশনমা হশয়শছ, দকার্াও দতামার মুদতয হশয়শছ, 
রাজননদতক কত পদরবতযন হশয়শছ, 

শুধু্ দবচারিা বাি দিশয় সব দকছুই হশয়শছ, 
আর বন্ধ হয়দন দস সব দকছুই, দর্গুদল তুদম বন্ধ করশত চাইশত। 
বন্ধ হয়দন কারন দতামার দিখাশনা রািায় জীদবতরা দর্শত চায়দন, 

বন্ধ হয়দন কারন প্রদতবাি করার দর্শক না করার পুরস্কার অশনক িাদম, 
বন্ধ হয়দন কারন দতামার পদরনদতিা সবার জানা, 

বন্ধ হয়দন কারন জশল দর্শক কুদমশরর সাশর্ লডাই করা মানা। 
রাজনীদতর দসকাশল র্া র্া হশতা, একাশলও সব দতমদন আশছ, 

তশব বরুনশির সংখযািা অশনক কশমশছ। 
োদি র্াশির দসকাশল হয়দন, 

একাশলও তারা বহাল তদবয়শত, 
দসকাশলও আমরা দর্মন ভুলতাম, 
একাশলও দতমদন সবিাই ভুদল। 

ভুদল বশলই, দতামার নাশমর ওপর ধু্শলা জশম, 
আবছা হয় দতামার মুখ, 

প্রদতবাি গুশলা একা হশয় র্ায় 
আবছা হশত হশত অিৃেয হয় দতামার মুখ।। 



 

 

 
সামযবািী 

-রাদখ দহামস 
 

পুাঁদজর োসশন রাজার আসশন - 
দক তুদম ধ্নী আদসন, 

দজশন রাশখা তশব েদমশকরা সশব - 
আবার হশব দতা স্বাধ্ীন। 
রক্তেম দনশো দনংশড - 
ফু্লশছ দতামার পুাঁদজ, 

েদমক রশক্ত দখশল দহাদল আজ - 
আনন্দ পাও দর্ খুাঁদজ। 

দিশন দিশন দিন তুই প্রদতদিন - 
প্রাশপযর কদরস চুদর, 

দোেণ োসশন হশয় একাকার - 
দমলা ভার দতার জুদড। 

নারীশক দভশব নরশকর োর - 
মানবতার কদরস অপমান, 

দজশন রাখ তশব নারীরা সশব - 
কাডশব দিদখস দতাশির প্রাণ। 
দবকার বাদহনী উিশবই দজশগ - 

নব সাশমযর গাশন, 
মুখদরত হশব রাজপশর্ সশব - 
প্রদতবাি দমদছল দলাগাশন। 

ফ্সশলর িাম না পাওয়া চােী - 
না মশর আর দতশল দতশল, 

এশসানা গদড নয়া প্রদতশরাধ্ - 
রাজপর্ ভরুক দমদছশল। 

েদমশকর মশন আসশছ ফ্াগুশন - 
ধ্রাশত আসদছ আগুন, 

বদধ্র জগৎ উিশব দকাঁশপ - 
মন দিশয় তশব শুন। 



 

 

ধ্ময আদফ্শম মশির দবাতশল - 
মানুশে দরশখশছা বদন্দ, 

দবশদ্রাহ আগুশন খুলশবা দস োর - 
খািশবনা দকান ফ্দন্দ। 

দতল দতল কশর তুলদছ গশড - 
সব হারাশির ওই িল, 

েৃঙ্খলািাই দর্ন েদক্ত দমাশির - 
দফ্ািাবই দমারা নব েতিল। 
নতুন দিন আনবার তশর - 
রু্শিরই কদর আশয়াজন, 
দর্ৌবন তুদম দনিুপ দকন? 
দতামাশকই আজ প্রশয়াজন। 
ভাদঙ মদন্দর, ভাদঙ মসদজি - 

গীজযায় লাগাই আগুন, 
মুদক্ত মশি েপর্ দনশয় - 
মানব ধ্শময আনশবা ফ্াগুন। 

আল্লাহশক আজ পাদিশয় কবশর - 
দফ্রাউশনর কদর খবর, 

রাশমর দচতায় জ্বাদলশয় আগুন - 
রাবশন কশরদছ অমর। 

তুলশবাই ঝড সমাজ বুশকশত - 
দজশন রাখ ধ্নী তুদম, 

পৃদর্বীিা আবার হশব দতা এক - 
মানুে বাসশর্াগয ভূদম। 

র্তদিন মানুে বুঝশব নাশকা - 
পুাঁদজবাশিই তব বরবাদি, 

ততদিন দর্ন র্াকশবা তশব - 
আদম সামযবািী। 

 
Long live revolution. 

 
            



 

 

                                     ‘স্বাধ্ীন’এবং’স্বাধ্ীনতা' 
                                          রাজা দিবরায়  
 
'স্বাধ্ীন’মাশন স্ব-অধ্ীন অর্যাৎ দর্ শুধু্মাত্র দনশজর অধ্ীন। এছাডাও’স্বাধ্ীন’মাশন অপশরর আজ্ঞাবহ নয়, অবাধ্, 
স্বেন্দ, অননযপর, স্ববে, স্বদনভযর বা অনয কাশরা ওপর দনভযরেীল নয়। আদভধ্াদনক অশর্য তাই অশনশকই’স্বাধ্ীন'! 
দকন্তু আশিৌ দক আমরা’স্বাধ্ীন'? 
আমরা দক দনশজশির দনশজর অধ্ীশন রাখশত পাদর বা পারদছ? আমাশির মানদসক গিন দক দসভাশব মতরী হশয়শছ 
দর্ আমরা দনশজশির দনশজর অধ্ীশন রাখশত পারশবা? আমাশির ভাবনার দর্ ভীত বা’দবস’র্দি বদল দসিা দক 
আশিৌ েক্ত হশয়শছ? 
আমরা কী দচতা করশবা বা দকভাশব দচতা করশবা দসিাই দতা আমরা অদধ্কাংে দক্ষশত্র বুঝশত পাদরনা। তাহশল 
তার মাশন দক আমরা দচতা কদরনা বা করশত পাদরনা? অবেযই দচতা কদর বা করশত পাদর। দকন্তু দসই দচতা করার 
বা দচতা করশত পারার দিদডি র্ায় অর্বা র্াশব রাে, পাদরপাদশ্বযক সামাদজক মিনদন্দন অদভজ্ঞতা, দবদভন্ন মাধ্যশম 
প্রচাদরত খবর ও দবজ্ঞাপশনর দিশক! তাশির সমদিগত ভাবনািাশকই দনশজর ভাবনা বশল চালাশত দচিা কদর এবং 
না বুশঝই তাশত দবে আত্মগদরমায় ভুদগ। অর্যাৎ সহজভাশব আসল কর্ািা বলশল, দসরকমভাশব মুক্ত দচতা করার 
অভযাস বা পদরকািাশমা এখশনা গশড ওশিদন আমাশির মনশন, দচতশন। ফ্শল দনশজর ভাবনার অধ্ীশন র্াকািাও 
দকমন দর্ন িাসশত্বর বা পরাধ্ীনতার র্িণাশকই সূদচত কশর, র্দিও আমরা খুব একিা বুঝশত পাদরনা দসিা! আর 
বুঝশত পাদরনা বশলই আমরা মনশন, দচতশন এখশনা’পরাধ্ীন’হশয় আদছ র্া খুবই িুঃখজনক বযাপার! 
আশরকিু বযাখযা করশল এভাশবও বলা র্ায় দর্ দনশজর অধ্ীশন র্াকা সাদবযকভাশব খুবই কদিন। কাম, দিাধ্, দলাভ, 
লালসা অদতিম কশর সদিক অবস্থাশন দনশজশক দকন্দ্রীভূত করা িুরূহ বযাপার। ফ্শল সমি দকছু দর্শক দনশজশক 
দনয়িণ রাখািাই দর্খাশন সবশর্শক গুরুত্বপূণয বযাপার দসখাশন দনশজর’স্বাধ্ীন’মত বা পর্ বযক্ত করশত পারািা দতা 
কদিন হশবই। 
তাই আমাশির’স্বাধ্ীন’কর্ািাই বুঝশত অসুদবশধ্ হয় বা হশে। 
আর স্বাভাদবকভাশবই,’স্বাধ্ীনতা’কর্ািা বুঝশত আশরকিু অসুদবশধ্ হশব।’স্বাধ্ীনতা’েেদি বযদক্ত, সমাজ এবং জাতীয় 
জীবশন অদত গুরুত্বপূণয এবং সবযজন কাদিত একদি েে।’স্বাধ্ীনতা’হশত হশব সাদবযক। 
সহজভাশব বলশল, দর্ দিে তার জনগণশক র্ত দবদে সুশর্াগ-সুদবধ্া ও অদধ্কার প্রিান কশর, দস দিে তত দবদে 
উন্নত, সুন্দর এবং জনকলযাণকামী সভয দিে। আবার দর্ দিশের জনগণ তাশির নাগদরক এবং সামাদজক িাদয়ত্ব 
র্ত দবদে সুষু্ঠ এবং র্র্ার্র্ভাশব পালন কশর দস অনুর্ায়ী তাশিরশক সমাশজর আিেয ও িাদয়ত্বেীল নাগদরক 
দহশসশব গণয করা হয়। এভাশব সুষু্ঠ সামাদজক বযবস্থা, উন্নত সুেীল নাগদরক জীবশনর জনয সমাজ এবং সমাশজর 
প্রশতযশকর পারস্পদরক সহশর্াদগতা-সহমদমযতা অর্বা পারস্পদরক িাদয়ত্ব-কতযবয এবং অদধ্কার সম্পশকয সশচতন 
র্াকা প্রশতযক নাগদরশকর একাত প্রশয়াজন। 
দকন্তু প্রে হশলা, আিেয নাগদরক এবং সমাজ গিশনর জনয বতযমান সাদবযক পদরকািাশমা দক সশতােজনক? দর্খাশন 
আমাশির ভাবনার কািাশমাশতই সংেয় প্রকাে দবিযমান, দসখাশন’স্বাধ্ীন’এবং’স্বাধ্ীনতা'র মাশন দবাঝাশত দগশল 



 

 

মূলত অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, দেক্ষা ও স্বাস্থয বযবস্থার আমূল পদরবতযন করশত হশব। আর ভাবনাচচযার দভদত্ত গডার 
জনয দপ্র-প্রাইমাদর এবং প্রাইমাদর িশরর দসশলবাশস বা পডাশোনায় আমূল পদরবতযন আনশত হশব। সদিক 
মবজ্ঞাদনক পিদতশত দেক্ষা প্রিান করশত হশব। দরেদনং বযবস্থার পদরকািাশমাশক আশরা েদক্তোলী করশত হশব 
এবং সমি দনতযপ্রশয়াজনীয় পশণযর দজাগান দরেদনংশয়র মাধ্যশম সুেম বেন করশত হশব। প্রদতদি পদরবাশরর জনয 
ঘর বরাদ্দ দমৌদলক অদধ্কাশরর মশধ্য রাখশত হশব। কৃদেকাজশক মবজ্ঞাদনক পিদতশত খুব দবদে েদক্তোলী করশত 
হশব। প্রদতদি পদরবাশরর অততপশক্ষ একজন সিশসযর কাজ করার অদধ্কার সুদনদিত করশত হশব। 
তশবই দতা আমাশির দিে সাদবযক দিক দিশয় সুদেদক্ষত এবং সুনাগদরক মতদর করশত 
পারশব।’স্বাধ্ীন’এবং’স্বাধ্ীনতা'র প্রকৃত অর্যও তখন দবাঝা এবং দবাঝাশনা অদধ্কতর সহজ হশব এবং আমাশির 
দিেও তখন প্রকৃত অশর্য জগৎ সভায় দেষ্ঠ আসন লশব।। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ঈশ্বশরর জন্ম দর্ মানুশের মশনর ভয় দর্শকই হয়,তা আবারও প্রমাণ করল দিশক দিশক কশরানা পূজার নাশম 

ঘশির্াওয়া দবদভন্ন ঘিনা। 

তাই দতা আমরা বদল,- ‘ঈশ্বর সবযকাশলর দসরা গুজব’ 
 
  
 
 



 

 

 
 
 

তাজা রশক্তর িাগ 
জামাল আনসারী 

 
ছদত্তসগশডর গহন অরশণয ডুব দিশয়, 
দচাখ বন্ধ করশলই তুদম শুনশত পাশব 
সুকমায়,--অরণযবাসী আদিবাসী রু্বদতর 
বুকফ্ািা িন্দশনর তীব্র আতযনাি। 

দচাশখর সামশন দভশস ওশি মপোদচক ধ্েযশণর উল্লাস! 
বাতাশস দলশগ আশছ ঘাম ঝরাশনা তাজা রশক্তর দসই িাগ। 

ভূদমপুত্র, আদিবাসীশির নার্য অদধ্কার? 
দস দতা বহু রু্গ আশগর কর্া বনু্ধ! 

দসই অদধ্কার,এখন িুনযীদতবাজ দনতাশির বুশির নীশচ। 
বনু্ধ, তুদম দক ডুব দিশত চাও দসই গহন অরশণয? 

তশব একু্ষদন চশল এশসা,------ 
একদবংে েতােীর গণতাদিক ভারতবশেয, 
দিশখ র্াও-- আমার দসই িণ্ডকারণয। 

 
এখাশন ভারী বুশির েে,আর বারুশির গশন্ধ ঘুম ভাশঙ। 

বনু্দশকর গুদলর েশে এশক এশক মুশছ র্ায়, 
অগুনদত  দনরপরাধ্ পদবত্র দসাঁদর্র দসাঁিুর। 
দমশর্য ইদতহাশস চাপা পশড,মরশচ ধ্শর 

আদিবাসীশির দসই সব অদলদখত ইদতহাস। 
"সালওয়া জুডুম”আর রােীয় সিাশসর  সাাঁডাদে চাশপ 
দখশত খাওয়া মানুশের জীবন বডই দনরুপায়..... 
খুন,ধ্েযণ, আর অবাধ্ লুিপাশির দবচরনভূদম, 
বসতহীন িণ্ডকারণয, দর্ন দনিব্ধ  শ্মোনঘাি। 

 
 
 



 

 

 
 
 
                                    স্বাধ্ীনতা, তুদম আসশব বশল.. 
                                           -দসৌশমে পাল 
 
"স্বাধ্ীনতা”েেদি খুব জনদপ্রয় একদি েে, একই সশঙ্গ েেদি শ্রুদতমধু্রও। েেদির মশধ্যই লুদকশয় আশছ এক 
আনশন্দর পূবযাভাস, এক মুদক্তর আনন্দ। পরদনভযরতা দর্শক মুদক্ত, আত্মদনভযরতা উপাজযন। পরবন্ধন দর্শক মুদক্ত, 
আত্মবন্ধশন র্াকা। স্বাধ্ীনতা মাশন দনশজর দর্শকও মুদক্ত নয়, দনশজর অধ্ীন হশয় পডা। একিা সীমাবিতা 
স্বাধ্ীনতারও আশছ, দনশজর কাশছই এই সীমাবিতা। স্বাধ্ীনতা মাশন দস্বোচারীতা নয়, মাত্রাদতদরক্ত দস্বোচার 
ভাশলা নয়। এর ফ্শল উেৃঙ্খলতা আশস। দকান বযদক্তদবশেশের স্বাধ্ীনতা দর্মন গুরুত্বপূণয, একদি জাদতর 
স্বাধ্ীনতা, একদি ভূখন্ড বা দিশের স্বাধ্ীনতা দিক ততিাই গুরুত্বপূণয। র্খন দকান জাদত দগাষ্ঠী দনশজশির স্বতিতা 
হাদরদয় দফ্শল, অনয দকান দগাষ্ঠীর কারশণ; তখন দসই জাদত হয় দনর্যাদতত। তাশক দর্ দনর্যাতন কশর দসই জাদতর 
আচরণ হয় প্রভুর মশতা। বাইশবশল রাজা েশলামন বশলশছন,”একজন অনযজশনর উপর অমঙ্গল করার জনয কতৃযত্ব 
কশর।”এই অমানদবক অতযাচাশরর হাত দর্শক মুদক্তর নাম -- স্বাধ্ীনতা।  
পাোপাদে বদহরাগত দকান জাদত র্খন দকান দনদিযি অিশলর ভূখন্ড িখল কশর, তখন ওই ভূখশন্ডর মানুেজন 
তারা তাশির প্রাপয দবেয়বস্তু দর্শক বদিত হয়। দসই বদিত, দনপীদডত জাদত দকান িৃঢ় দনতৃত্বিানকারী দনতার 
দনতৃশত্ব সংঘবিভাশব অদবচাশরর দবরুদি, োসশকর দবরুদি রুদখ িাাঁডায়। শুরু হয় সংগ্রাম, তারা ধ্শর দনন এই 
সংগ্রাম মুদক্তর সংগ্রাম। তারা এক নতুন দিশের স্বপ্ন দিখশত শুরু কশর। এমন এক দিে মতদর হশব, দর্খাশন 
সবাই স্বাধ্ীন হশব, দর্খাশন োসশকর রক্তচকু্ষ র্াকশব না, দর্খাশন দোেণ র্াকশব না, তাশির উপর র্খন তখন 
দনশম আসশব না অতযাচারী োসশকর খড়্গকৃপান। মতদর হশব স্বরাজ, অর্যাৎ দনশজশির রাজয। স্বরাজ অজযশনর পর্ 
হশলা সংগ্রাম, অতযাচারী োসশকর দবরুদি সংগ্রাম।  
দকন্তু বদহরাগত জাদতশক দিে দর্শক তাদডশয় দিশলই স্বাধ্ীনতা অজযন করা র্ায় দক? বদহরাগত োসশকর হাত 
দর্শক ক্ষমতা দকশড দিশের কশয়কজন দনবযাদচত জনপ্রদতদনদধ্র হাশত োসনক্ষমতা তুশল দিশয়ই দিশের সকল 
মানুে দক স্বাধ্ীনতা লাভ কশর? নাদক দসখাশনও দনশম আসশত পাশর দনর্যাতন, োসক দর্খাশন বিল হশলও 
দোেশণর মাত্রার দকাশনা বিল হয় না। পৃদর্বীর কশয়কদি জায়গার বা ভূখশন্ডর ইদতহাস দক দিদখশয়শছ এ বযাপাশর! 
দিখা দগশয়শছ, স্বাধ্ীন দিশে(কাগশজকলশম স্বাধ্ীন) বাস কশরও সকল মানুে স্বাধ্ীন নাও হশত পাশরন। বদহরাগত 
োসক চশল দগশছ এবং দিেীয় োসক োসশকর ভূদমকায় স্বমুদতয ধ্শরদছ। দসখাশন খবয হশয়শছ মানুশের বাক 
স্বাধ্ীনতা, দবভক্ত হশয়শছ দেণীদভদত্তক সমাশজ, দর্খাশন দকউ উচ্চশেণী এবং দকউ দনম্নশেণী, সবযত্র ছদডশয় পশডশছ 
বযাপক িুনযীদত, অল্পকশয়কজন মানুে হশয় উশিশছন অগাধ্ সম্পদত্তর মাদলক, অর্যননদতক মবেময দবশডশছ বহুগুন, 
োসশকর দবরুদি কর্া বলশলই দনশম এশসশছ দনপীডন।  



 

 

তখন দসই পূশবয সংগ্রামকারী জনতা হয় আোহত। আশক্ষপ কশরন, এই দিে দিখার জনয স্বাধ্ীনতা রু্ি হয়দন। 
বািব অবস্থা দিদখশয় দিল -- রাজা র্ায়, রাজা আশস। দোেণ চলশছ, চলশব।  
রােদবজ্ঞাশন এবং সমাজদবজ্ঞাশন ”কলযানব্রতী রাে” বা Welfare State বশল একদি দবেয় আশছ। এই কলযানব্রতী 
রাশের ধ্ারণায় বলা হয়, একদি আিেয রাে এমনভাশব সরকারোরা পদরচাদলত হশব দর্খাশন প্রদতদি নাগদরদকর 
অর্যননদতক এবং সামাদজক কলযানমূলক বযবস্থা র্াকশব। দর্খাশন র্াকশব সকশলর জনয সমান সুশর্াগ, সম্পশির 
সমহাশর বেন এবং সব নাগদরদকর প্রদত রাশের দকছু িাদয়ত্ব র্াকশব।  
আধু্দনক কলযানব্রতী রােবযবস্থা দক সমাজতত্ত্বদবি দি এইচ মােযাল বশলশছন, এদি কলযানব্রত, গনতি এবং 
ধ্নতশির এক স্বাতিসূচক দমেন। কলযানব্রতী রাশের দনদিযি দকছু কমযকান্ড রশয়শছ। এই রাশের মানুেজন একদি 
উন্নততর জীবনর্াপন করশব। মূলত দেশুশির উপর িৃদিপাত কশর এই বযবস্থা, প্রদতদি দেশুর অদভভাবক দর্ন 
তাশির খািয, দপাোক সহ অনযানয দমৌদলক চাদহিা পূরশণ সক্ষম হয়।  
দনয়িনাত্বক কার্যপ্রনালীর মশধ্য আশছ, আইন, োতস্থাপন, অসামাদজক দবেশয়র দনমুযলীয়করন ইতযাদি। এই রাশের 
দকছু দপ্রাদিকদিভ দিক আশছ, দসখাশনও আশছ আইনশক বযবহার করা, অতবযতযী দবদভন্ন প্রদতষ্ঠানগুদলর দনয়িণ, 
বযবসা, বাদনজয, বাজার এইসব দকছুই এই কার্যপ্রনালীর মশধ্য পশড।  
আবার কলযানমূলক কাশর্যর মশধ্য আশছ-- ছদডশয় পডা বযাধ্ী দক দনমুযশলর বযবস্থা, দেক্ষাপ্রদতষ্ঠান প্রদতষ্ঠা, জাতীয় 
আশয়র বেন সুপদরকদল্পতভাশব, দর্াগযতাসম্পন্ন বযদক্তশির জনয কাশজর সুশর্াগ করা ইতযাদি ইতযাদি।  
দর্খাশন মানুশের অদধ্কার খবয হয়, দেক্ষা- স্বাস্থসহ দবদভন্ন পদরকািাশমা দভশঙ পশড, বযবসাবাদনজয ক্ষদতগ্রি হয়, 
তখন দসই রাে দনশজর কলযানব্রতী অবস্থান ধ্শর রাখশত পাশরদন এিাই বুঝশত হয়।  
বতযমাশন আমাশির দিশে আমরা লক্ষয করদছ ভয়াবহ প্রদতশর্াগীতা, পরীক্ষায় কত দবদে নির পাওয়া র্ায় দসই 
প্রদতশর্াগীতা। দর্খাশন জ্ঞান অজযশনর দর্শকও দর্ভাশবই দহাক, দস্কার অজযন অগ্রাদধ্কার পায়, দসখাশন দনঃসশন্দশহ 
দেক্ষার মান কশম র্ায়। তশব এই প্রদতশর্াগীতার ফ্লজনক মান হ্রাস আজ দর্শকই দর্ শুরু হশয়শছ, তা নয়। এর 
সূচনা হশয়শছ দিে স্বাধ্ীন হবার আশগই। এদি দসইসময় বুঝশত দপশরদছশলন রবীন্দ্রনার্, তাই”দেক্ষার 
দহরশফ্র”প্রবশন্ধ বশলদছশলন--”দেক্ষার সশঙ্গ স্বাধ্ীন পাি না দমেশল দছশল মানুে হশত পাশর না, দর্ৌবশনও দস 
বালক দর্শক র্ায়।”ভীেণ আশক্ষপ কশর দতদন বশলদছশলন,”ছাত্ররা এখন সংগ্রহ কশর, দকন্তু দনমযাণ কশর না।” 
রবীন্দ্রনার্ দছশলন রু্শগর তুলনায় অশনক এদগশয় র্াকা মানুে। দেক্ষার অবক্ষয় তার দচাখ এদডশয় র্ায়দন। আজ 
স্বাধ্ীন দিশে দেক্ষাবযবস্থা দিখশল দতদন দক বলশতন! দিেশক দনশয় অশনক দলখা দতদন দলশখশছন। বালয বয়শসই 
দিশের জনয অশনক দভশবশছন দতদন। তাই দর্সমশয় ঈশ্বর গুশপ্তর মশতা তৎকালীন বড মাশপর কদব মহারানী 
দভশক্টাদরয়ার জয়গান দগশয় কদবতা দলশখশছন, দসই সমশয়ই রবীন্দ্রনার্ গশজয উশি দলশখশছন--”দতামাশর শুধ্াই 
দহমালয় দগদর,/ ভারশত আদজ দক সুশখর দিন?/তশব এইসব িাশসর িাশসরা, কীশসর হরশে গাইশছ গান/ দব্রদিে 
দবজয় কদরয়া দঘােণা,/ দর্ গায় দস গাক, আমরা গাব না/ আমরা গাব না হরশে গান/ এশসা দগা আমরা দর্ 
ক'জন আদছ/ আমরা ধ্দরব আশরক তান"। 
১৮৭৪ সাশল এদি দলখা, কদবর বয়স তখন ১৩ বছর।  



 

 

দেক্ষা হশলা আশলা। দেক্ষা মানুশের দচতাভাবনা দক পদরপক্কতা িান কশর। দেক্ষার সমার্যক েে দহশসশব আমরা 
বযবহার করশত পাদর”দবিযা”েেদি। সংসৃ্কত”দবদ্”ধ্াতু দর্শক দবিযা েেদি এশসশছ, এর অর্য হশলা”দকছু জানা বা 
জ্ঞান অজযন করা"। দেক্ষাদবি জন দডউই বশলশছন, জীবশন উন্নদতর প্রদিয়া হশলা দেক্ষা। একদি জাদতর সবযাঙ্গীন 
উন্নদতর পর্। দেক্ষা দচদনশয় দিয় দকানদি ভুল, দকানদি দিক, র্দি প্রকৃত জ্ঞান অজযন কশর দেক্ষার্যী। মুক্তদচতা 
হওয়া উদচত দেক্ষার অঙ্গ। রু্ক্তদভদত্তক দচতা কুসংস্কার দচদনশয় দিয়, চতুদিযশক ঘশি র্াওয়া ঘিনার বযাখযা দবশেেণ 
করশত সাহার্য কশর। কুসংস্কার হশলা অন্ধতা দর্খাশন রু্দক্তদবিযার অভাব র্াশক। োসশকর অস্ত্র দহশসশব কুসংস্কাশর
র রমরমা বাজার হয়। দবোল সংখযক জনতা দসই ফ্াাঁশি পা দিশয় দনশজশির উপর ঘশি র্াওয়া দনর্যাতশনর কারণ 
বুঝশত পাশর না, ফ্শল োসশকর অনযাশয়র প্রদত তাশির দকান অদভশর্াগ র্াশক না। তখন স্বাধ্ীন দিশে দর্শকও 
দকন পরাধ্ীনতার মশতা অতযাচার, দোেণ চশল, দসিা দবাঝার ক্ষমতা র্াশক না।  
উপদনেি বশল”সা দবিযা র্া দবমুক্তশয়”অর্যাৎ দেক্ষা মানুেশক সংস্কার মুক্ত কশর। গ্রীক িােযদনক দপ্লশিার মশত দেক্ষা 
দেক্ষার্যীর সামর্য অনুর্ায়ী দিহ মশনর সাদবযক দবকাে ঘিায়।  
মানুশের মশধ্যকার সম্ভাবনাশক ফু্দিশয় দতালার জনয দেক্ষার প্রশয়াজন, কৃদি ও সংসৃ্কদতর প্রবাহশক ধ্শর রাখার 
জনযই দেক্ষার প্রশয়াজন।  
আধু্দনক দেক্ষার ইদতহাশস মণীেী রুদো খুব গুরুত্বপূণয স্থাশন আশছন। রােনীদত, সমাজবযবস্থা, দেক্ষা সবশক্ষশত্রই 
রুদো পদরবতযন আনার দচস্টা কশরন। দনশপাদলয়ান ও স্বীকার কশরদছশলন, রুদোর আদবভযাব না ঘিশল ফ্রাদস 
দবপ্লব সংঘদিত হত না। রুদোর দচতাধ্ারা দেক্ষানীদতশকও র্শর্ি প্রভাদবত কশরদছল। িােযদনক িৃদিভদঙ্গর দবচাশর 
রুদোর জীবনিেযন ও সমাজিেযন হশলা”প্রকৃদতবাি”বা Naturalism। রুদো বশলদছশলন,”মানুে স্বাধ্ীন ভাশবই 
জন্মায় দকন্তু মানুশের সমাজ পরবতযীকাশল তাশক আবি কশর দিয়(Man is born free, and everywhere he 
is on chains.)। স্বাধ্ীন মানুে হশে প্রাকৃদতক মানুে দর্ দনশজর স্বাভাদবক দনয়মোরা দনয়দিত হয়। তার Emile 
গ্রশন্থ দতদন বশলশছন, প্রকৃদতর মধ্য দর্শক র্া দকছু আশস, দসগুশলা সবই ভাশলা; দকন্তু মানুশের হাশত এশলই 
দসইগুদলর অবক্ষয় হয়(Everything is good as it leaves the hands of nature; everything 
degenerates in the hands of the man.)। প্রর্াগত দেক্ষার দর্ আিাদত্মক, বৃদত্তমূলক লক্ষগুদল দছল বা 
আশছ, তার সমূ্পণয দবশরাধ্ী দছশলন রুদো। জ্ঞাশনদন্দ্রয়, কশমযদন্দ্রয়র মধ্য দিশয় দর্ উপলদব্ধ বা জ্ঞান অদজযত হয়, 
দতদনই দসইদিশকরই পক্ষপাতী দছশলন।  
িােযদনক দচতাধ্ারায় রবীন্দ্রনার্ দছশলন ভাববািী, উপদনেশির দচতাধ্ারায় প্রভাদবত দছশলন এবং দবশ্বাস করশতন 
সবযত্র পদরবযপ্ত ব্রহ্ম েদক্তশত। তার দেক্ষািেযন এই জীবনিেযশনর উপর প্রদতদষ্ঠত হশলও প্রশয়াশগর সময় 
প্রকৃদতবািী িৃদিভদঙ্গ দিখা র্ায়। দতদন বশলশছন,”তাশকই বদল দেষ্ঠদেক্ষা, র্া দকবল তর্যপদরদবেন কশর না, র্া 
দবশ্বসত্তার সশঙ্গ সামঞ্জসয দরদখ আমাশির জীবনশক গশড দতাশল।”তার মশত দেক্ষাশক দকবলমাত্র জ্ঞানাজযশন 
সীমাবি করশল চলশব না, দবশ্বশচতনাশবাধ্শকও দেক্ষার উশদ্দশেয অতভুযক্ত করশত হশব।  
এই প্রসশঙ্গ বলশত হশব, রু্দক্তবািীরা ভাববািী দচতাধ্ারায় দবশ্বাসী নন।  
গনতি হশলা এক আিেয, এশতও আশছ দেক্ষা-- গণতশির জনয দেক্ষা। ভারশতর প্রাক্তন রােপদত, িােযদনক 
রাধ্াকৃষ্ণাণ গণতিশক জীবনর্াপশনর ধ্ারা মশন করশতন।  



 

 

গণতাদিক সমাজবযবস্থার দনয়ম অনুর্ায়ী, প্রশতযক বযদক্তর দনজস্ব ক্ষমতা অনুর্ায়ী দবকাশের সুশর্াগ র্াকশব। দবদভন্ন 
জশনর দপোগত দভিাশভি র্াকশলও সবাই সমাশজর অংে। প্রশতযক বযদক্তর দনজস্বতাশক েিার দচাশখ দিখা হশব। 
কাউশক বড কশর বা দছাি কশর দিখা হয় না। এখাশন প্রশতযশকর র্াকশব সমান অদধ্কার। র্াকশব, সহনেীল 
িৃদিভদঙ্গ। স্বাধ্ীনতা আশছ রুদচ, অভযাস, আগ্রহ অনুর্ায়ী কাজ করার।  
তত্বগতভাশব দতা অশনক দকছুই বলা র্ায়, দকন্তু বািশব তশত্বর প্রশয়াগ কতিা হয় বা হওয়া সম্ভব, দসিাই দিখার। 
উন্নততর জীবন দক এশসশছ! গণতাদিক দিশের মূলনীদতগুদল অনুর্ায়ী এশসশছ দক দসই গণতাদিক বযবস্থা! 
স্বাধ্ীনতা, দসই সুন্দর েে, বািশব তার প্রশয়াগ এশলা নাদক এশলা না! র্দি এশস র্াশক তাহশল তার সুশর্াগসুদবধ্া 
গুশলা দনশত র্াদক। র্দি না এশস র্াশক, তাহশল অশপক্ষা কদর। সকল মানুে স্বাধ্ীন দহাক দসই দিশন। 
 
 
   
 
 
 
 
      
 
                                   দবজ্ঞানঃ তুদম দক পর্ হারাইয়াশছা 
                                           -মানস কুমার রায় 
 
15ই আগস্ট ২০২০, ভারত তর্া বাংলার িীঘয ৭৩ বছশরর স্বাধ্ীশনাত্তর দপ্রক্ষাপশি দকান জায়গায় অবস্থান করশছ, 

তার কারণ অনুসন্ধাশনর দচিা করা র্াক প্রর্শমই। কতকগুদল অদত সাম্প্রদতক ঘিনাবলী আমাশির দবস্মশয় হতবাক 

কশর দিয়। দকাদভড-১৯ রুখশত কপাশল করলার গুাঁশডা মাখশত মাখশত, র্ালা বাজাশত-বাজাশত, পাপড ভাজা দখশত 

দখশত, অকাল িীপাবদল কশর কশরানাশক পােবাদলে কশর বড্ড ঘুম দপশয় র্াশে। আশলকজান্ডার বহু পূশবযই 

বশলদছশলন - সতয দসলুকাস! বডই দবদচত্র এই দিে। সদতযই দবদচত্র দিে আমাশির দপ্রয় এই ভারত। আজ আমরা 

মঙ্গশল র্ান পািাদে, আবার কশরানার হাত দর্শক বাাঁচশত কপাশল করলার গুাঁশডা মাখদছ। এতিা মবপরীশতযর 

সন্ধাশন দনশম সশন্দহ জাশগ দবজ্ঞান দক শুধু্মাত্র পািয হশয় রশয় দগল? আমাশির প্রাতযাদহক বযবহাদরক জীবশন এর 

দকাশনা প্রভাব দক পডশলা না? দবজ্ঞান দক এক পাও এশগাশত পারল না? সম্প্রদত ঘিা কশর নতুন দেক্ষানীদত চালু 

করা হশলা। দকন্তু দবজ্ঞাশনর প্রসাশর দসরকম দকাশনা রুপাদল দরখার দিখা দনই এশত। র্দিও এই মুহূশতয 

দেক্ষানীদতর পদরবশতয স্বাস্থযনীদতর প্রণয়ন করািা অতযত জরুদর দছল। র্াইশহাক, দকাশনা দবতশকযর মশধ্য না দগশয় 

বরং দিখা র্াক গন্ডশগাল িা দিক দকার্ায়। তাহশল দগাডাশতই গন্ডশগাল হশয় আশছ। র্াই কারণ র্াকুক না দকন 



 

 

একবার ফ্ল্যােবযাক কশর দিখা র্াক। দক দছল আর দক হইয়াশছ। স্বল্প পদরসশর সংদক্ষপ্তভাশব আশলাচনা সীদমত 

কশর সপ্তিে েতােী দর্শকই শুরু করা র্াক। মবজ্ঞাদনক তৎপরতার দিক দর্শক সপ্তিে েতােীশত বাংলার দতমন 

দকান গুরুত্ব দছল না।তশব দবজ্ঞান চচযা দর্ একিমই হশতা না দস কর্াও দকন্তু বলা র্াশব না। বাংলা-দবহার-উদডেযা 

ও উত্তরপ্রশিশের অশনকিা জায়গা দনশয় বাংলা দসই বুশির আমল দর্শক নালন্দা, দবিমদেলা, ওিতপুরী, জনাদ্দল 

দবশ্বদবিযালয়, বহু সংঘ, দিাল, মাদ্রাসা ইতযাদি দেক্ষাপ্রদতষ্ঠান দক দকন্দ্র কশর দবজ্ঞান চচযার একিা বাতাবরণ দছল। 

পতুযগীজশির সশঙ্গ ধ্ময প্রচাশরর জনয দজসুইি দমেনাদররা এশসদছল। এশির মশধ্য অশনক দবজ্ঞানীও দছশলন। তারা 

অবেয দকাম্পাদনর আমশল দভৌশগাদলক সমীক্ষা ও জদরশপর কাজ কশরদছল। অিািে েতশকর দেেদিশক বাংলার 

সাশভয িপ্তর, সামদরক িপ্তর, দবঙ্গল আদিযলাদরর কশয়কজন মবজ্ঞাদনক ভারশতর নানা জায়গায় অক্ষাংে ও দিোতর 

মাশপন। এরপর দকািয দহদলয়াশমর তখনকার সুদপ্রম দকাশিযর দবচারপদতর পি কলকাতায় এশলন উইদলয়াম দজান্স। 

দজান্স সাশহব ভারতীয়শির আচার-বযবহার, রাজনীদত, সমাজ বযবস্থা, ধ্ময, সাদহতয-ভাোর সশঙ্গ ঘদনষ্ঠ হওয়ার জনয 

দমৌদলক গশবেণার জনয তার এদেয়াদিক দসাসাইদি স্থাপশনর দসিাত দনন। ভারশতর দবজ্ঞান চচযায় এই সংস্থার 

অবিান অনস্বীকার্য।দর্ লন্ডশনর’রশয়ল দসাসাইদি’এবং পযাদরশসর’একাশডদম দি দসয়াস’এর সশঙ্গ সমকক্ষ হশয় 

উশিদছল। এদেয়াদিক দসাসাইদির দকছুিা িূশর দজওলদজকযাল সাশভয অফ্ ইদন্ডয়ার পাশে জািুঘরদিও প্রবতযক 

এদেয়াদিক দসাসাইদি। পশর র্া এদেয়ার বৃহত্তম দমউদজয়াম এর স্বীকৃদত লাভ কশরশছ। এসবই হল কলকাতার 

দবজ্ঞান চচযায় দবশিদে দবজ্ঞানীশির কর্া। তৎকালীন দিেীয় দনতৃশত্বর, র্ারা িূর দর্শক দকাম্পাদনর দবজ্ঞানীশির কাছ 

দর্শক ও এদেয়াদিক দসাসাইদির সিসযশির এই সব কমযকাণ্ড দিশখ দছশলন তারা বুঝশত পারশলন দিশের দলাশকর 

জনয এরকম মবজ্ঞাদনক প্রশচিা শুরু করশত হশল ইউশরাপীয় দবজ্ঞান দেক্ষার বযাপক বযবস্থা িরকার। দকাম্পাদন 

র্খন দিেীয় প্রর্ায় আমাশির দেক্ষািাশনর জনয মাদ্রাসা, সংসৃ্কত কশলজ স্থাপন করশছ, তখন দিেীয় দচতাদবিরা 

ইউশরাপীয় দবজ্ঞান দেক্ষার জনয দহনু্দ কশলজ মতদর কশরন। দমদডশকল কশলজ মতদর হশল এযানািমী সাজযাদর, 

দমদডদসন এর সশঙ্গ দবািাদন, দকদমদস্ট্র, দফ্দজক্স এর মত দবজ্ঞাশনর দবেয়গুশলাও চালু কশরন। পশর দহনু্দ কশলজ 

দপ্রদসশডদন্স কশলশজ পদরণত হয় ও ইদঞ্জদনয়াদরং কশলজ মতদর হশল অঙ্ক, দফ্দজক্স, দকদমদস্ট্র দেক্ষা আশরা 

সহজলভয হয়। দকন্তু উপদনশবদেক োসন বযবস্থা দবজ্ঞাশনর দমৌদলক গশবেণা গার বাধ্া হশয় িাাঁডায়। এই বাধ্া িূর 

কশরন দহনু্দ কশলশজর ছাত্র ও কলকাতা দমদডশকল কশলশজর ২য় এম. দড. ড. মশহন্দ্রলাল সরকার। দতদন প্রর্ম 

১৮৬৯ সাশল’ইদন্ডয়ান অযাশসাদসশয়েন ফ্র িয কালদিশভেন অফ্ সাশয়ন্স’স্থাপন কশরন। অর্যাৎ এক কর্ায় বলা 

র্ায় দিশের মাদিশত প্রর্ম দবজ্ঞাশনর বীজ দপাাঁতা হশলা। তাশক দবসরকাদরভাশব এই উশিযাগ দনশত হশয়দছল এই 

কারশণ দর্, দস সময় তখশনা ভাশলাভাশব দবজ্ঞান আমাশির দেক্ষাবযবস্থায় িাাঁই কশর দনশত পাশরদন বশল। পশর সযার 

আশুশতাে মুশখাপাধ্যায় এর সময় অবস্থার দকছুিা উন্নদত হয়। দবিযাসাগর মোইও এ সময় র্শর্ি সাহার্য কশরন। 

দতদন ওই সময় প্রচদলত দেক্ষা বযবস্থার ভুল ধ্শর দবকল্প পরীক্ষা বযবস্থার প্রিাব দিন। আজ আমরা দর্ ইউদনি 



 

 

দিস্ট, সাশমদিভ দিস্ট ইতযাদি চালু কশরদছ, এসবই দসই ঊনদবংে েতােীর সমশয় তার ভাবনায় স্থান দপশয়দছল 

বশল। কারণ দেক্ষাবযবস্থাশক মবজ্ঞাদনক ও গণতাদিক কশর দতালাই তার লক্ষয দছল। দব্রদিে সরকার দর্শহতু 

দকানদিনই দবজ্ঞাশনর উচ্চ দেক্ষা ও গশবেণা দক ভাশলা দচাশখ দিশখদন দস জনয খুব কি কশর এগুদলর বযবস্থা 

কশরন। ১৯০৪ সাশল দবশ্ব দবিযালয় িশর পিন-পািশনর নতুন দনয়ম জাদর কশরন। তাশত দপাস্ট গ্রাজুশয়ি িশর 8 

সাইন্স এর িুদি আলািা দবভাগ মতদর হয়। পশর সযার আশুশতাে এর সশঙ্গ িুই দবদেি আইনজীবী সযার তারকনার্ 

পাদলত রাম দবহারী দঘাে দর্াগ দিন। এরা উচ্চ দেক্ষা ও গশবেণার জনয দবেদকছু অর্য দিন। তশব তারা েতয দিন 

দর্, অধ্যাপক পশি শুধু্মাত্র ভারতীয়শিরই দনশয়াগ করশত হশব। সরকার রাদজ না হশলও এশির অিময দজি এ 

রাজাবাজার বাদলগঞ্জ অিশল তারকনার্ পাদলত জদমশত কলকাতা দবশ্বদবিযালশয়র দবজ্ঞান কশলজ মতদর হয়। 

দকদমদস্ট্রর অধ্যাপক হন প্রফু্ল্ল চন্দ্র রায়, প্রফু্ল্ল দমত্র, জ্ঞাশনন্দ্র মুশখাপাধ্যায় আর দফ্দজশক্সর অধ্যাপক হন দভঙ্কি 

রমন, দিশবন্দ্রশমাহন বসু, দেদের দমত্র, অযাপ্লাইড দফ্দজশক্স ফ্ণীন্দ্রনার্ দঘাে। প্রফু্ল্লচন্দ্র রায় দসদিন বশলদছশলন - 

দকদমদস্ট্রর গশবেণার দর্ বীজ আজ কর্া হশলা তার ভদবেযৎ সম্ভাবনায় পদরপূণয। জগিীেচন্দ্র বসু রশয়ল 

দসাসাইদির দফ্শলা দনবযাদচত হশয় দবজ্ঞাশনর দগৌরব বাদডশত দছশলন। চন্দ্রশেখর, দভঙ্কি রমন, দমঘনার্ সাহা, 

প্রোতচন্দ্র মহলানদবে, সশতযন্দ্রনার্ বসু, দেদের দমত্র, এস. কৃষ্ণন পশর পশর আরও শ্রীবৃদি কশরন তর্া দবজ্ঞান 

চচযায় বাংলার মুখ উজ্জ্বল কশরন। ১৯৩০ সাশল দফ্দজশক্স দরামাশন্সর দনাশবল পাওয়ার পর বাংলা দবজ্ঞান চচযার 

দেখশর ওশি। তারপর দর্শক আজ পর্যত ওই সাফ্শলযর গ্রাফ্ দবে দকছুিা দনম্নগামী হয় সরলনরদখক ভাশব চশলশছ। 

দকন্তু আমজনতার িরবাশর দবজ্ঞান এখশনা দিকিাক দকন দপৌঁছশত পারল না তা গশবেণার দবেয়। একজন দনরক্ষর 

পর্দেশু দমাবাইল দগশম র্তিা পারিেযী, তর্াকদর্ত বতযমান ছাত্র ছাত্রীরা অনলাইন ক্লাশস ততিাই অপারগ। অর্চ 

ভারশত দবদভন্ন দকাম্পাদনর কলযাশণ খাবার আিার দর্শকও ইোরশনি ডািা অশনক দবদে সিা। এতদকছুর পশরও 

আজও একজন সাধ্ারন মানুে দবজ্ঞান দক দজদনস তা দবাশঝন না। এিা খায় না মার্ায় মাশখ। একই অশঙ্গ কত 

রূপ। দবদভন্ন চযাশনল করণা প্রদতশরাশধ্র জনয দবদভন্ন দচদকৎসক, দচদকৎসা দবজ্ঞানীরা মানুেশক সশচতন ও তার 

পাদিশয়শছন অপরদিশক অনযানয চযাশনশল দবদভন্ন বাবাদজ, মাতাদজ, োস্ত্রীদজরা কুদিদবচার কশর মানুেশক দবভ্রাত 

করশছন। সাধ্ারণ মানুে আজ সদতযই দবভ্রাত। দকান তর্যিা দিক তা অশনক দেদক্ষত মানুেও বুঝশত পারশবন না। 

আমরা দিশখদছ সরকাদর িশর বা রাজননদতক িশরও এ দবেশয় সাধ্ারণ মানুেশক দবভ্রাত কশর দনশজশির আশখর 

দগাছাবার দখলা চশল সুশকৌেশল। আর সাধ্ারন মানুে দেদক্ষত হশয়ও দবজ্ঞাশনর কাছ দর্শক িমে কক্ষচুযত হশত 

র্াশকন। দিশখ শুশন কি হয়। তর্াকদর্ত বুদিজীবীরা এ দবেশয় দমামবাদত দমদছল দবর কশরন না। দিোহীন 

মানুেগুশলাশক আশলাকবদতযকা দিখাশনার জনয দকউ দনই এই মুহূশতয। দনই দকাশনা ঘোখাশনক সশঙ্গ...... জাতীয় 

দকউ। কারণ দবজ্ঞান সশচতনতার দর্শকও দিআরদপ বাডাশনার জনয অনয অশনক গুরুত্বপূণয খবর প্রদতদনয়ত 

অশপক্ষা কশর আশছ। তর্য ও সংসৃ্কদত িপ্তর দর্শক বহু দবদেি মানুশের জন্মদিন বা প্রয়াণ দিবশস সংবািপশত্রর 



 

 

পাতায় শুশভো বাতযা দিওয়া হয় ঘিা কশর। দকন্তু দবজ্ঞান সাধ্কশির দিওয়া হয় না। একমাত্র ডা. দবধ্ানচন্দ্র রায় 

ছাডা আদম অতত দকান দবজ্ঞানীর প্রদত এরকম দকছু দিদখদন। দবদভন্ন দবজ্ঞান সংগিন দর্ র্ার দনশজর মশতা কশর 

অবেয কাজ কশর চশলশছন এত দকছু প্রদতবন্ধকতা মশধ্য দিশয়ও। তার জনয তাশির অবেযই সাধু্বাি জানাই। 

তবুও সামদগ্রকভাশব দকার্াও দর্ন একিা ফ্াাঁক দর্শক র্াশে। দফ্ডবযাক িা দিকিাক আসশছ না। দসজনয আমার 

মশন হয় এখন সমি দবজ্ঞান সংগিন গুশলার একমশি দর্শক দর্ৌর্ভাশব কাজ করা িরকার। মতপার্যকয র্াকশলও 

আমাশির সকশলরই দতা লক্ষয একই তাহশল অসুদবধ্া দকার্ায়? আর আমাশির দবজ্ঞান আশন্দালশনর অগ্রজ 

পূবযসূরীরা দতা আর প্রদতবছর জন্মান না। দবে কশয়ক িেক বা েতাদে দলশগ র্ায়। আসুন না ততদিন পর্যত 

আমরাই এই দজায়াল দিশন দনশয় এদগশয় র্াবার কাজিা কদর। অতত মানুেশক প্রদতদনয়ত অসশচতনতার 

কাজিুকুও দতা আমরা বযদক্তগত উশিযাশগ করশত পাদর। র্খন দকান স্বাস্থযকমযী বা ডাক্তারবাবু অর্বা র্ারা এই 

সংকিময় মুহূশতয গানপশয়শে িাাঁদডশয় রক্ষা কশর চশলশছন তাশির প্রদত দকান দবমাতৃসুলভ আচরণ না কশর এই 

সহানুভূদত, সহমদমযতা দিখাশত পাদর না আমরা! অর্যনীদত দবপর্যি, হাজার হাজার মানুে কমযহীন, সরকার 

দিশেহারা, লকডাউন-আনলকডাউশনর কুদমরডাঙ্গা দখলা চলশছ, সাধ্ারণ মানুে দক করশব? কার েরণাপন্ন হশব? 

এখাশনই দবজ্ঞাশনর মাহাত্ময। পর্ হারা দবজ্ঞানশক সুপশর্ চাদলত করার এিাই মাশহন্দ্রক্ষন। অতএব আসুন সকশল 

দমশল দবজ্ঞান আশন্দালনশক  দজারিার কশর তুদল। আসুন প্রমাণ কশর দিশয়শছ দবজ্ঞান পর্ হারায়দন। দবজ্ঞান 

দবজ্ঞাশনর পশর্ই আশছ। তশব চলার গদত িা একিু ের্ হশয় দগশছ। আবার রািা ভাশলা দপশল গদত বাডশব। 

দবজ্ঞান কখশনা দর্শম র্াকশত পাশর না বা পর্ভ্রি হশত পাশর না। অতএব চনরশবদত। 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
                            “দবঙ্গল দকদমকযাল এণ্ড ফ্ামযাদসউদিকযাল ওয়াকযস" 
                                         - কুশহলী দবশ্বাস 
 
মার্া খারাপ রু্বকদিশক দনশয় দক করা র্ায় প্রদতশবেীরা বুঝশত পারদছশলন না। ইদন একজন অধ্যাপক এবং 
মবজ্ঞাদনক এ কর্া র্দিও সবার জানা দছল। তবুও তাাঁর বাদডর দছাি গশবেণাগাশর নানা রকম পরীক্ষা-দনরীক্ষা 
করশতন এিাও সবাই জানশতন। দকন্তু জীবজন্তুর হাডশগাড ছাশি জশডা করার মশধ্য দক মবজ্ঞাদনক রহসয র্াকশত 
পাশর এিা কাশরা মার্ায় আসশছ না।এমদনশতই গশবেণাগার দর্শক মাশঝ মাশঝ নানা রকম িুগযন্ধ,তারপর এই পচা 
মাংশসর গন্ধ সবার কাশছই অসহয হশয় উিল। 
ছাি দর্শক হাড তুশল দনশয় কাশকরা আশে পাশের বাদডশত ছডাশত লাগশলা। এই উপদ্রব আর সহয করশত না 
দপশর সবাই রু্বকদিশক বলশলন,"এই হাডশগাড র্দি না সরাও, তশব দমউদনদসপযাদলদির দলাশকশির দডশক ওগুশলা 
পদরষ্কার করাশনা হশব।"রু্বকদি পডশলন মহা ফ্যাসাশি। ওই সময় তাাঁর এক বনু্ধ এশস তাাঁশক বাাঁচাশলন। দলাকালয় 
দর্শক িূশর ওই বনু্ধর একদি খাদল জদম দছল। দতদন দসখাশন আর গুশলা রাখশত বলশলন। পশর রু্বকদি র্খন 
দিখশলন  দরাশি হাড গুশলা ভাশলাভাশব শুদকশয় দগশছ তখন একদিন সন্ধযায় দতদন আগুন জ্বাদলশয় হাডগুশলা 
দপাডাশত বসশলন। সবার অদভশর্াশগর দভদত্তশত পুদলে ছুশি এল। অদত কশি দতদন পুদলেশক বুঝাশলন দর্, দতদন 
দকান খুন কশর লাে পডাশেন না।দতদন দর্ হাডগুদল দপাডাশেন দসগুশলা মানুশের হাড নয়। 
পরদিন সকাশল এই হাড দপাডা ছাই গশবেণাগাশর দনশয় দগশয় সালদফ্উদরক অযাদসড দিশলন।এইভাশব মতদর সুপার 
ফ্সশফ্ি অফ্ লাইম,দসাডার সশঙ্গ দমদেশয় দতদন ফ্সশফ্ি অফ্ দসাডার দ্রব মতদর কশর একদি বড গামলায় দঢশল 
দফ্ািাশত লাগশলন। অল্প সমশয়র মশধ্য গামলার মশধ্য িলা িলা ফ্সশফ্ি অফ্ দসাডার স্ফদিক দিখা দগল। তখন 
রু্বকদি একদি িলা মুশখ দিশয় দচদবশয় খুব খুদে হশলন। 
কারণ এইভাশব দতদন পশুর হাডশগাড র্া সাধ্ারণত দফ্শল দিওয়া হয় তা দর্শক এমন একদি ওেুধ্ মতদর 
কশরশছন র্া দর্শক স্নাযু়তশির বলবধ্যক ওেুধ্ মতদর করা হয়। 
রু্বকদির এই বল বধ্যক ওেুধ্ দবশিে দর্শক আমিাদন করা ওেুশধ্র দচশয় অশনক সিা। প্রর্মদিশক ওেুশধ্র 
দিাকানিাররা এই দিেী ওেুধ্ রাখশত না চাইশলও অল্পদিশনর মশধ্যই এই ওেুধ্দি জনদপ্রয় হশয় উিল। এইরকম 
ভাশব খুব দছাি আকাশর"দবঙ্গল দকদমকযাল অযান্ড ফ্ামযাদসউদিকযাল ওয়াকযস"-এর সৃদি হয়। 
পরবতযীকাশল এই দকাম্পানী দিশের বৃহত্তম রাসায়দনক উৎপািকশির অনযতম হশয় িাাঁডায়। 
এই মার্া খারাপ রু্বকদির নাম দছল প্রফু্ল্ল চন্দ্র রায়।১৮৬১ সাশলর ২রা আগস্ট, বাংলাশিশের খুলনা দজলার 
রাডুলী গ্রাশম জন্মগ্রহণ কশরন। তাাঁর দপতা হদরেচন্দ্র রায় দছশলন জদমিার। 



 

 

নয় বছর বয়স পর্যত তার পডাশোনা গ্রাশমর সু্কশল হয়।১৮৭৯ সাশল কলকাতা দবশ্বদবিযালশয়র প্রশবদেকা পরীক্ষায় 
পাে কশর দমশট্রাপদলিন ইনদস্টদিউি এ ভদতয হন।দকন্তু দসই সময় দসখাশন দকান দবজ্ঞাশনর ক্লাস বা লযাবশরিরী না 
র্াকায় দতদন দপ্রদসশডন্সী কশলশজ পিার্যদবিযা ও রসায়শণর ক্লাস করশত দর্শতন।দব,এ পডাকালীন দতদন দগলদিস্ট 
বৃদত্ত পান। স্নাতক পাি সম্পন্ন কশর দতদন লন্ডশন পাদড দিন এবং এদডনবাগয দবশ্বদবিযালয় ভদতয হন।দসখান দর্শক 
দতদন দব,এস,দস দডদগ্র লাভ কশরন এবং ২৭ বছর বয়শস পর্যায় সারণীর উপর দমৌদলক গশবেণার জনয দড,এস,দস 
দডগ্রী লাভ কশরন।১৮৮৮ সাশল দতদন ওই দবিযালশয়র দকদমকযাল দসাসাইদির ভাইস দপ্রদসশডে দনবযাদচত হন। তাাঁর 
দর্দসসদি ওই বছর সবযশেষ্ঠ দবশবদচত হয়। 
১৮৮৯ সাশলকলকাতা দফ্শর এশস দতদন দপ্রদসশডদন্স কশলশজর রসায়ন দবভাশগর অধ্যাপক দহশসশব দর্াগিান 
কশরন।১৮৯৬ সাশল দর্ৌগ সালদফ্উদরক নাইট্রাইি (লাদফ্ং গযাস) আদবষ্কার কশর দবশশ্ব আশলাডন তুশল দিন। 
১৯১৬ সাশল দতদন 
কযালকািা ইউদনভাদসযদি কশলজ অফ্ সাইন্স-এ দর্াগিান কশরন। দতদন তার সমি দবতন কলকাতা দবশ্বদবিযালশয়র 
রসায়ন দবভাশগ িান কশরন। রসায়শনর দবদভন্ন দবেয় ১০৭ দি দপপার প্রফু্ল্ল চন্দ্র রায় দলশখদছশলন। 
দতদন অনুভব কশরদছশলন, ভারতবেযশক অর্যনীদতশত মজবুত করশত হশল িরকার দিেীয় দেশল্পর। প্রাচীন ভারশতর 
দবজ্ঞান চচযাশক পৃদর্বীর সামশন তুশল ধ্রার জনয দতদন দলশখন,”এ দহশস্টাদর অফ্ দহনু্দ দকদমদস্ট্র েম দি আদলযশয়স্ট 
িাইমস্ অফ্ দি দসক্সদিন্থ দসিুদর"। বইদির প্রর্ম খন্ড ১৯০২ সাশল এবং দেতীয় খন্ড ১৯০৮ সাশল প্রকাদেত হয়। 
এছাডাও 932 সাশল প্রকাদেত হয় তাাঁর আত্মজীবনী”লাইফ্ এন্ড এক্সদপদরশয়ন্স অফ্ এ দবঙ্গদল দকদমস্ট"---র্া 
আজও আমাশির অনুশপ্ররণা দর্াগায়। 
শুধু্ দেল্প সাদহতয ও দবজ্ঞান নয় দিশের দর্ দকান দবপশির দিশন ঝাাঁদপশয় পডশতন দতদন। হাজার ১৯৩২ সাশল 
উত্তরবশঙ্গর বনযার সময়”দবঙ্গল দরদলফ্ কদমদি”গিন কশর ২৫ লক্ষ িাকা এবং দবদভন্ন সামগ্রী দবতরণ কশরন।দতদন 
সাধ্ারণ ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্ম গালযস সু্কল এবং দনশজর মতদর ইদন্ডয়ান দকদমকযাল দসাসাইদিশক দনয়দমত অর্য িান 
করশতন। 
রসায়শন সশবযাচ্চ নাগাজুযন পুরস্কার এবং প্রাদণদবিযা ও উদিিদবিযা সশবযাচ্চ আশুশতাে মুখাজযী পুরস্কার তার অনুিান 
দর্শক মতদর হয়। দতদন ১৯১৭ সাশল নাইিহুড পুরস্কার পান এবং ১৯২০ সাশল ইদন্ডয়ান সাইন্স কংশগ্রস এর 
সভাপদত দনবযাদচত হন। খদ্দর পদরদহত,অতযত সরল সািাদসশধ্ এই সন্নযাসী মবজ্ঞাদনক আচার্য প্রফু্ল্ল চন্দ্র রাশয়র 
আিেয,তযাগ,সাধ্না ও দিেশপ্রম ভারতবাসীর মশন সিাদরত দহাক। 
 
 
 
 
 
                     
 



 

 

    
 

        
 
 
 
 
 
 
                                               ছুাঁদচবাই 
                                         ডঃ দগৌরাঙ্গ দসনহা 
 

কশরানা মহামারীশত কাশি আতশঙ্কর প্রহরগুশলা, 
এই িুই হাজার কুদড সাল অশনক দেখাশলা। 
শুধু্ উিরপূদতয করশলই সুরদক্ষত নয় জীবন, 

সুস্থ োদতর জীবন দপশত মাশনা র্া বশল দবজ্ঞান। 
আজ দর্শক বছর দতদরে আশগ, 

আমার িাকুমা চলশতন ভীেণ কডাকদড কশর, 
হাত-পা ভাশলা না ধু্শয় দঢাকা র্াশব না অন্দশর। 

দর্খাশন দর্মন খুদে র্াশব না বসা, 
সবাইশক র্াকশত হশব শুদচ দমশন চলা। 

পদরছন্ন রাখশত বাডীর সবাই হশতা হয়রান, 
পশর সবাই দবরক্ত হশয় বলশতা তাশক ছুাঁদচবাই। 
এখন মশন হয় িাকুমার সংস্কার দছশলা দিক, 

দবজ্ঞাশনর সাশর্ দিশখা সংস্কাশরর কাকতালীয় দমল। 
পূজার জনয শুধু্ শুদচ নয়, 
শুদচ র্াকশত হশব সবসময়। 

কশরানা রুখশত র্দি মাশনা পদরছন্নতাই িাওয়াই, 
দর্ র্া বশল বলুক, প্রশয়াজশন হশবা ছুাঁদচবাই। 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
                                মহামারী ও কুসংস্কার : প্রসঙ্গ কশরানা 
                                        -ধ্রুবশজযাদত সরকার 
 
মানব সভযতার ইদতহাশস মহামারী নতুন দকছু নয়। আদিম কাল দর্শকই দসইসব মহামারীর সশঙ্গ জদডত দর্শকশছ 
মানুশের অন্ধদবশ্বাস ও কুসংস্কার, কখশনা বা দমশে দগশছ দমৌলবাি। দসসময় মহামারীর কারণ বযাখযা করশত দর্মন 
দনশজশির মন গডা দবশ্বাস ও রু্দক্তহীন বযাখযা িাাঁড করাশতা দতমনই মহামারী দর্শক রক্ষা দপশতও তারা দনভযর 
করশতা অন্ধদবশ্বাশস। 1860 সাশল লুই পাস্তুর ও অনযানয দরাগতত্ত্বদবিশির গশবেণায় জীবাণু তত্ত্ব প্রদতদষ্ঠত হয় 
এবং তারপর দর্শকই নানান সামাদজক, ধ্মযীয়, সাংসৃ্কদতক, দভৌগদলক  কুসংস্কার ও বাধ্া অদতিম কশর দবদভন্ন 
দরাশগর জনয িায়ী জীবাণু সনাক্তকরণ ও আধু্দনক দচদকৎসার প্রসার শুরু হয়। 
আদিকাল কাল দর্শকই মবজ্ঞাদনক আদবষ্কার, রু্দক্ত, রােীয় স্বাস্থযনীদতমালার বাইশর সাধ্ারণ মানুশের জীবশন 
মহামারী দনশয় প্রর্াগত দবশ্বাস, ধ্মযীয় অপবযাখযা ইতযাদি েদক্তোলী অনুঘিক দহশসশব কাজ কশর আসশছ। মানুে 
দবশ্বাস করশতা প্রাকৃদতক িুশর্যাগ, দরাগ, বযাধ্ী, মহামারী এসবই হশলা পাশপর ফ্ল, মিব েদক্তর প্রদতশোধ্। দকউ 
দকউ আবার তাশির েত্রুশির িায়ী করশতা, দকউ বা”িূদেত বাযু়”দক। 
মানব সভযতার ইদতহাশস দবদভন্ন েতাদে জুশডই দপ্লগ দবদভন্ন রূপ দনশয়দছল। দবদভন্ন সমশয়র দপ্লগ মহামারীর  
মশধ্য কখশনা দবউশবাদনক, কখশনা দনউশমাদনক, কখশনা দসপদিশসদমক রূপ ইদতহাশস খযাত হশয় আশছ। গ্রীক 
ইদতহাসদবি রু্দসডাইশসর রচনা দর্শক দি.পূ. 430 এর এশর্শন্সর ভয়াবহ দপ্লশগর কর্া জানা র্ায়।  কারণ দহশসশব 
িায়ী করা হয়  রু্শির পূশবয সমুদ্র দিব পশডসন ও দিবী দহরাশক মনবিয দনশবিন না করা। আবার 541 দিস্টাশের 
ছডাশনা দপ্লশগর কারণ দহশসশব িায়ী করা হয় সম্রাি জাদস্টদনয়ান এর রু্িকালীন চাচয িখল করাশক। তাশক দপ্লশগর 
স্রিা দহশসশব”দপোচ সম্রাি”রূশপ আখযাদয়ত করা আশছ”দসশিি দহদস্ট্র”গ্রশন্থ। তশব দপ্লশগর সব দর্শক ভয়াবহ 
রূপদি দছল 1347 সাশলর দপ্লগ, র্া ইদতহাশস”ব্লযাক দডর্”দহশসশব পদরদচত। এই সময় আডাই দর্শক সাশড দতন 
দকাদি মানুে মারা র্ায় র্া দছল ইউশরাশপর তৎকালীন জনসংখযার প্রায় এক চতুর্যাংে। 1348 সাশল োশন্সর রাজা 
সপ্তম দফ্দলশপর দনশিযশে ইদনভাদসযদি অফ্ পযাদরশসর দমদডকযাল দবশেেজ্ঞরা  মহামারীর কারণ দহশসশব দচদিত 
কশর 1345 সাশলর 20 মাচয এর চন্দ্র গ্রহণ ও দতনদি গ্রশহর দবশেে অবস্থান। মধ্যরু্শগ এই মহামারী দনশয় বযাপক 
দমৌলবাি ও উগ্র জাতীয়তাবাি ছদডশয় পশড। কারণ দহশসশব বদলর পািা করা হয় সমাশজর িুবযল ও  প্রাতীয় 
দেণীর মানুেশির। শুরু হশলা তর্াকদর্ত েয়তাশনর প্রদতদনদধ্শির খুাঁশজ দবর করা ও তাশির হতযা করা। গশড 
ওশি অসংখয”উইচ হাোর”এর িল। শুরু হল অদবশ্বাসীশির ওপর দর্ দকাশনা অদছলায় র্শর্ে অতযাচার ও মানুে 
খুন করা। কযার্দলক চাচয দভশব দনয় দর্ দরাগ ছডাশনা ইহুিীশির েডর্ি ও তারা জশলর কুশয়াশত দবে প্রশয়াগ 



 

 

কশর দরাগ ছডাশে। তারপর প্রর্শম িুযশলান েহশর 40 জন ও পরবতযীশত ককযাসশন্ন, বাশজল ইতযাদি েহর দমদলশয় 
প্রায় 2000 ইহুদিশক জীবত জ্বাদলশয় দিওয়া হয় (1349 দি:)। বাতাস ভারািাত হশয় ওশি ইহুিীশির দপাডা 
মাংশসর গশন্ধ। এছাডা মধ্যরু্শগ দপ্লশগর কারণ দহশসশব র্ারা পুরশনা ওেুশধ্র চচযা করশতা তাশির িায়ী 
কশর”ডাইদন”অপবাি দিওয়া হয়। 2006 সাশল ইদতহাসদবি ব্রায়ান দলভাক দহশসব কশর দিদখশয়শছন প্রায় 90,000  
মানুেশক ডাইদন অপবাশি োদি দিয়া হয় এবং র্ার অনযতম মূল আঘাত দনশম এশসদছল নারীশির ওপশর। 
আবার দস সময় রাদেয়ায় কশলরার প্রািুভযাব হশল অশনক পুদলে ও সরকাদর কমযচারী দির হতযা করা হয়, কারণ 
ধ্ারণা করা হয় এই দরাগ উচ্চ দেণীর ছডাশনা দরাগ। 
মহামারীর ইদতহাশস আশরকদি কুখযাত দরাগ হশলা কুষ্ঠ দরাগ বা দলপ্রদস। দসসময় কুসংস্কার বসত দলপার 
(leper) েেদি এতিাই কলঙ্কময় হশয় ওশি দর্  তা সামাদজকভাশব পদততশির সমার্যক হশয় দগশয়দছল। 
দহনু্দোস্ত্র”মনুর সংদহতা”দত কুষ্ঠ দরাগীশির”পাপী”বশল গণয কশর একঘশর করার দবধ্ান দছল। এমনদক 1891 
সাশলর দলপ্রদস কদমেশনর দরশপািয কুষ্ঠশক”দছায়াশচর পদরমাণ এতই নগনয দর্ এিাশক উশপক্ষা করা র্ায়”বশল 
দচদিত করশলও দবশেে লাভ হয়দন। 
কশলরার দক্ষশত্রও একই রকম ঘিনা দিখা র্ায়। 1817 সাশল  র্শোশর কশলরা ছদডশয় পডশল সাধু্ ও দজযাদতে 
গণ দিখাশলন দর্ দস মাশস পাাঁচিা েদনবার। তাই”েদনর িো”দক কারণ দহশসশব দর্মন দিখা হশলা, দতমদন পাাঁচ 
সংখযার জনয মহামাদরশক দেশবর ধ্বংসাত্মক কান্ড দহশসশবও ধ্মযীয় অপবযাখযা করা হশলা। আবার পাোপাদে 
একিল কাশলা জািুকশরর নামও ছদডশয় পশড। দসসময় ধ্মযীয় অন্ধদবশ্বাস বসত িশল িশল মানুে তীর্যর্াত্রা ও 
তীর্যস্নান এর মাধ্যশম েদনর িো ও পাপ কািাশত শুরু কশরদছল। 
এমনদক দবংে েতশকর শুরুশত কলকাতায় দপ্লগ র্খন মহামারীর আকার দনশয়দছল তখন সমাজ দবধ্ান দিশয়দছল 
মানুে মদন্দশর, ব্রাহ্ম উপাসনালশয় সমশবত হশয় প্রার্যনা করুক। তারা হদরনাম সংকীতযন দকও দবশছ দনশয়দছল। 
আবার ঔপদনশবদেক সরকার দসসময় জীবাণুর বাহক ইাঁিুরশক মারার দবধ্ান দিশল অশনক ধ্মযপ্রাণ বযাদক্তরা 
ইাঁিুরশক গশণশের বাহন বশল ইাঁিুর দমশর দপ্লগ দনবারণ করার দচশয় গশণেশক সন্তুি রাখা দবদে প্রশয়াজন মশন 
কশরদছল। এছাডাও দবদভন্ন সমশয় বসত মহামারীর সময় কদল্পত”েীতলা”দিবীর িশল িশল পুশজার ইদতহাসও 
আশছ। 
এ দতা দগল মহামারীর ইদতহাস। দস সময় মানুে বযাপক ভাশব দবজ্ঞাশনর সংস্পশেয আশসদন। দকন্তু আজ আমরা 
প্রশবে কশরদছ দবজ্ঞাশনর চরম অগ্রগদতর রু্শগ। আমাশির হাশত হাশত দপৌঁশছশছ স্মািযশফ্ান। দবজ্ঞাশনর কলযাশণ 
আধু্দনক হশয়শছ  জীবনর্াত্রা। দকন্তু আমরা দক দপশরদছ   মধ্যরু্গীয় দচতা ভাবনা দর্শক দবদরশয় এশস দবজ্ঞানমনস্ক 
হশত? দচতার জগশত দক পদরবতযন হশয়শছ? িুঃশখর দবেয় হশে দবজ্ঞাশনর অভুিপূবয উন্নদত সশত্বও আজ একদবংে 
েতশক এশসও এশিশে দবজ্ঞানমস্কতার প্রসার ঘশিদন। সাম্প্রদতক নশভল কশরানা ভাইরাশসর প্রািুভযাব হওয়াশত 
এই কুসংস্কার কতিা িৃঢ়মূল তারই প্রমাণ পাওয়া র্ায়। 
অতীশতও দবদভন্ন মহামারীশক দবদভন্ন ধ্ময দবদভন্ন ভাশব বযাখযা কশরশছন, দকাদভড-19 মহামারীও তার বযদতিম 
নয়। দর্মন বাইশবশলর উদক্ত তুশল ধ্শর অশনক দিদস্টয় অনুসারী বশলশছন, এমন একদি সময় আসশব র্খন 
একদি দরাশগ অশনক মানুে মারা র্াশবন। ইসলাম ধ্শমযর অশনক অনুসারী অপবযাখযা কশর হাদিশস বদণযত একদি 



 

 

অসুশখর কর্া উশল্লখ কশর বশলশছন, পৃদর্বী দেে হওয়ার আশগ একদি দরাগ সারা দবশশ্ব ছদডশয় পডশব। আবার 
অশনক ধ্মযপ্রাণ মুসদলমরা মশন কশরন, মুসদলম ছাডা অনয ধ্শমযর মানুশের দিন দেে হশত চশলশছ। আবার ভারশত 
দহনু্দ মহাসভার সভাপদত স্বামী চিপানী এই ভাইরাসশক রাগী দিবতা দহশসশব অদভদহত কশরশছন। তার মশত 
কশরানা দকাশনা ভাইরাস নয় দনরীহ প্রাণীশক রক্ষা করার অবতার মাত্র।  চীশনর দপ্রদসশডশের কশরানা এর মুদতয 
বাদনশয় ক্ষমা চাওয়াও িরকার বশল মশন কশরন চিপাণী।  
মধ্যপ্রাশচয দকাদভড 19 মহামারীশক দঘশর দিখা দগশছ জাদতগত দবশেে। দসৌদি আরশবর মশত এই ভাইরাস কাতার 
তাশির দমেন 2030 নসযাৎ করার জনয প্রশয়াগ কশরশছ। ইহুিী পদণ্ডতরা তাদবজ বযবহার করশত দবধ্ান দিশয়শছন। 
অশনক দগাাঁডা ধ্াদমযক এিাশক মশন কশরন ঈশ্বশরর আগমন বাতযা। 
পাশ্বযবতযী বাংলাশিশে আমরা দিশখদছ লক ডাউশনর মশধ্যও ধ্মযগুরুরা মানুেশক নামাজ পডশত প্রশরাদচত কশরশছ। 
মহামারীর ঔেধ্ দহশসশব নামাজ পডশত অনুশরাধ্ কশর দবদভন্ন দপাস্টার বা দলফ্শলি দবদল করা হশয়শছ। ওয়াজ 
মাহদফ্ল এর নাশম দর্ দবজ্ঞান দবশরাধ্ী প্রচারণা চশল দসখাশন”মুসলমাশনর কশরানা হয় না”বা”নামাজ পডশত দগশয় 
মৃতুয হশলও দবশহশি (স্বগয) র্াওয়া র্ায়”এধ্রশনর অশর্ৌদক্তক প্রচার চালাশনা হশয়শছ। এভাশব দর্খাশন দকামলমদত 
মানুেশক ধ্শমযর নাশম সজ্ঞাশন বা অজ্ঞাশন  উস্কানী মূলক প্রচার চশল, ধ্মযীয় দমৌলবাি দসখাশন মানবতাশকও হার 
মানায়। 
আমাশির দিেও  বযদতিম নয়। দবদভন্ন ধ্মযীয় দগাষ্ঠী প্রচার কশরশছন এ ভাইরাশসর আগমন তারা আশগ দর্শকই 
আাঁচ করশত দপশরদছশলন।  দবদভন্ন স্থাশন ভাইরাশসর গাশয় দলশগশছ ধ্শমযর দছায়া। এশিশে দবদভন্ন দরাগ দনরামশয় 
দগা মূশত্রর বযবহার অশনক পুশরাশনা। এবার তাশতও নতুন দজায়ার এশসশছ। সশঙ্গ দগাবশরর বযবহারও হশয়শছ। 
দবদভন্ন জায়গায় হশয়শছ”দগামূত্র পাদিয”আবার অশনক জায়গায় দবাতশল ভশর দগামূত্র দবদির ঘিনাও নজশর 
এশসশছ। আধু্দনক দবজ্ঞানসম্মত দচদকৎসা দক দতায়াক্কা না কশর বহু মানুেজন কদবরাজ, তাদিকশির জািুশিানা, 
ঝাডফু্াঁক, েরীর বন্ধ করা ইতযাদির আেয় দনশয়শছ। 
দকাদভড 19 মহামার চলাকালীন ভারশতর অবস্থা বণযনা করশত দগশয় রু্ক্তরাশজযর এদডনবাগয ইউদনভাদসযদির 
দপএইচদড স্কলার এবং অদস্ট্রয়ার কনরাড লশরঞ্জ ইনদস্টদিউশির দফ্শলা অদমতাংে আচার্য দলশখশছন, দকাদভড-১৯ 
এর পাোপাদে দজশগ উশিশছ ভারশতর সুপ্ত কুসংস্কারগুশলা। ভবন মাদলশকরা তাশির বাদডশত স্বাস্থযকমযীশির প্রশবে 
দনদেি কশরশছ। দলাকজন সামাদজক িূরত্ব বজায় রাখার কর্া বলার সময় বযবহার করশছ বণযশভি আর 
অসৃ্পেযতার ভাো। উত্তরপূবয ভারশতর নাগদরকশির সহয করশত হশে বণযবািী মতবয ও বদহষ্কাশরর হুমদক।  
প্রর্ম দিশক আমরা দিশখদছলাম”মহাশিব দেব এশসশছন”তাই কশরানা তাডাশত”দেল দনাডা পূশজা”এর দহদডক 
পশডদছল। আমরা দিশখদছ কশরানাশক অসুর বশল দচদিত কশর”করনাসুর”তাডাশত অশনক র্জ্ঞ অনুষ্ঠাশনর ঘিনাও। 

এশিশে আবার স্বপ্নাশিে দবে বডসর জায়গা িখল কশর দরশখশছ। এই স্বপ্নশিশের নাশম কশরানা দনশয় দবদভন্ন 
ধ্মযীয় দিয়াকাণ্ডও অশনক। ওদডোর কিশকর নরদসংহপুর  র্ানা এলাকায় হশয় দগশছ নরবদল। আবার কখশনা বা 
সংবাি মাধ্যশম নজশর এশসশছ দকশোরীর স্বইোয় দজহ্বা দকশি ভগবানশক উৎসগয করার মত ঘিনা। কশরানা 
দনশয় অন্ধদবশ্বাস ও কুসংস্কাশরর একদি দজারাশলা উিাহরণ হশলা  পদিমবঙ্গ, দবহার ও অসশমর দবদভন্ন জায়গায় 
করা”কশরানা মাতা"র পূশজা। িশল িশল মদহলারা তাশত সাদমল হশয়শছন, আবার অদভনব এই পূশজা দিখশত 



 

 

অশনশক দভড জদমশয়শছ, হাদরশয় দগশছ স্বাস্থযদবদধ্। আবার অশনকর  সুস্থতা কামনা কশর নানা স্থাশন আমরা 
দডশকদছ র্জ্ঞ অনুষ্ঠান করার মত ঘিনাও। 
সমাশজর দবদেরভাগ মানুেই দবজ্ঞান দেক্ষার বাইশর অবস্থান কশরন, রু্দক্তর সাশর্ তাশির দবেীরভাশগর পদরচয় 
ঘশিদন। দসই চরম অদনিয়তার সুশর্াগ দনশয় ধ্ময প্রদতষ্ঠাশনর কারবাদররা দকামলমদত মানুেশির ভুল পশর্ চালনা 
কশরন। আতশঙ্ক দিশেহারা কুসংস্কারাছন্ন মানুে তাশির ফ্াাঁশি পা দিশেন। তাই দবশ্ব স্বাস্থয সংস্থা এর পরামেযশক 
উশপক্ষা কশরই অশনক মানুেজন রুি ইস্ট দিবতা বা আল্লাহশক তুি করশত সাস্থযদবদধ্র দতায়াক্কা না কশরই পূশজা, 
র্জ্ঞ, ধ্মযীয় অনুষ্ঠাশন সাদমল হশেন। তারা ভুশল র্ান, দর্ কদল্পত ঈশ্বশরর কাশছ তারা  মুদক্তর প্রার্যনা কশর, দসই 
ঈশ্বরই  মহামারীর জনযও িায়ী বশল তারাই আবার মশন কশর।  
এবার আমাশির রাে বযবস্থার দিশক একিু দফ্রা র্াক। দকাদভড 19 মহামারী চলাকালীন  প্রধ্ানমিীর আহ্বাশন 
দিশের জনগশণর র্ালা বাসন বাজাশনা দকিা  রাত ন'িার সময় ঘশরর সব আশলা দনদভশয় বাইশর নয় দমদনি ধ্শর 
দমামবাদত বা প্রিীপ প্রজ্জ্বলন কুসংস্কাশরর চরমতম দনিেযন। দিশের দবদভন্ন দবজ্ঞান সংগিন গুদল প্রধ্ানমিীর এই 
রকম আচরশণর দবশরাদধ্তা কশরশছ। আমাশির দিশের স্বয়ং জনপ্রদতদনদধ্রা অশনশক এশকর পর এক উিি সব 
িাবী কশর দগশছন। কখশনা গুমুত্র কখশনা গঙ্গাজল দনশয় গশবেণার িাবী জাদনশয়শছন, কখশনা দবশেে পাাঁপড দখশল 
আবার কখশনা হনুমান চদল্লো পরশল কশরানা হয় না বশল সাধ্ারণ মানুেশক দবভ্রাত কশরশছন। আমরা দিশখদছ 
এই মহামারী পদরদস্থদতশতও শুধু্মাত্র বযবসাদয়ক মুনাফ্া লাশভর উশদ্দশেয কশরানার ওেুধ্ পর্যত বাজারজাত করার 
দচিা কশরশছ এক সংস্থা। আমাশির দিশের দেদক্ষত- অদেদক্ষত, উচ্চদবত্ত - দনম্নদবত্ত প্রায় সব দলাশকরই মাশঝ 
আশছ অন্ধদবশ্বাস। এর জনয িায়ী অদবজ্ঞান অপদবজ্ঞান এর ওপর অদবচল দনষ্ঠা আর দেদক্ষত ও ক্ষমতাবানশির 
অপদরসীম িাদয়ত্বজ্ঞান হীনতা। মহামারী চলাকালীন বহু দেদক্ষত মানুেশির আমরা দিশখদছ দবদভন্ন কশরানা পূশজা 
সহ নানান অনবজ্ঞাদনক আচরণ দক মানদসক োদতর উৎস দহশসশব দভশব সমর্যন করশত। দলদখকা  তসদলমা 
নাসদরন দক্ষাভ প্রকাে কশর বশলশছন,”এই পূজার! (কশরানা মাতার) খবর দপশয় আদম দমাশিও অবাক হইদন 
কারণ, এর দর্শকও আরও ভয়ংকর কুসংস্কার আদম দিশখদছ। এই পূজা দতা অদেদক্ষত, অল্প-দেদক্ষত দনরীহ 
মদহলারা করশছ। আমরা দক দলখাপডা জানা ভদ্রশলাকশির কশরানা দর্শক বাাঁচশত দগামূত্র পান করশত দিদখদন, 
সারা গাশয় দগাবর দলশপ বশস র্াকশত দিদখদন? আমরা বড বড তারকা, বড বড রাজনীদতক, বড বড 
ধ্নকুশবরশির দক মানুে িকাশনার’বযবসায়ী’গুরুশির পাশয় মার্া দিকাশত দিদখন!আমরা দক রশকি ছাডার আশগ 
নারশকল ফ্ািাশত দকংবা মদন্দশর দমদনশয়চার রশকি দনশয় দবজ্ঞানীশির পুশজায় বসশত দিদখদন? পূজা-আচযা দনশয় 
র্াকা দকছু মদহলা, র্ারা দবজ্ঞান মনস্ক হওয়ার দকানরকম সুশর্াগ পায়দন জীবশন, তারা কশরানা পূজার কশরশছ, 
দবজ্ঞান-পডা ভদ্রশলাকশির কুসংস্কাশরর তুলনায় এ দতা দকছুই নয়।'’ 
আবার সামাদজক ভাশব মহামারীর দপছশন অশনক সময় দভৌগদলক স্থাশনর তকমাও এশি দিওয়া হয়। দর্মন 
আমরা দিশখদছ ট্রাম্প প্রোসন দকাদভড 19 দক বারবার”চাইদনজ ভাইরাস”বশল আসশছন, আবার দকউ দকউ 
বশলশছন”কুং ফু্ল্"। এসব নামকরণ কুসংস্কারশক আরও বিমূল কশর দতাশল। গশবেক আশলকজাশন্দ্র দহায়াইি 
2018 সাশল ঔপদনশবদেক বযাখযার দবেয়দিশক”মহামারীর প্রাচয নীদত”বশল অদভদহত কশরশছন। দর্মন, এদেয়াদিক 
কশলরা (1826), এদেয়াদিক দপ্লগ (1846), এদেয়াদিক ফু্ল্ (1956), দরফ্ি ভযাদল দফ্ভার (1900 েতােী), 



 

 

দমডলইস্ট দরসদপশরিদর দসনশড্রাম (2012) ইতযাদি। পশর WHO দর্শক দনরশপক্ষ নামকরশণর নীদত গৃহীত হয়। 
আবার অশনকসময় দরাগ বযাদধ্র দপছশন দলশঙ্গর তকমাও এশি দিওয়া হয়। দর্মন AIDS দরাশগর নাম দিওয়া হয় 
GRID - Gay Related Immuno Deficiency অর্যাৎ সমকাম সম্পদকযত প্রদতশরাধ্ ঘািদত। অল্পদিশনর জনয 
হশলও আদের িেশক আশমদরকান দিদলদভেন চযাশনশলর ধ্মযবক্তারা এইডসশক দগ দপ্লগ নাশম অদভদহত করশতন, 
দর্দিশক বলা হশতা দর্ৌন অনাচাশরর জনয মিব োদি।  
সামাদজক কুসংস্কার, রক্ষণেীলতা ও ধ্মযান্ধতার পিদত দিশয় দকাশনাকাশলই দকাশনা মহামারীর দনবারণ সম্ভব 
হয়দন।”সামাদজক দেণীশভি, কু-সংস্কার, ধ্মযতত্ত্ব, রাজনীদত, এসব দনশয় অণুজীবশির দকাশনা মার্াবযর্া দনই। তাই 
কুসংস্কাশর বদঙ্কম দচাখ দিশয় নয় মাইশিাশস্কাশপর পদরষ্কার দলশন্সর দভতর দিশয়ই দিখশত হশব অণুজীবশির 
চদরত্র। দকন্তু প্রে দর্শকই র্ায়। এই মাইশিাশস্কাপ কাশির হাশত? মাইশিাশস্কাপ দকবল অণুজীব আদবষ্কাশরর র্ি 
নয়,এদি মবেময আর কু-সংস্কাশরর হাদতয়ার হশয় উিশত পাশর র্দি দসদি র্াশক সাম্রাজযবাশির হাশত।” স্বাধ্ীনতার 
72 বছর পরও দিশের জনগশণর দসংহ ভাগ প্রকৃত দবজ্ঞাশনর দেক্ষা দচতনা দর্শক বদিত, সমাশজর প্রদতদি রশে 
রশে দসখাশন কুসংস্কার ও অন্ধদবশ্বাস। আর দর্ সমাশজ মবেময কাজ কশর চরম মাত্রায়, ধ্মযীয় দবশ্বাস দর্খাশন 
অন্ধশত্বর সাদমল, দসখাশন গুজব, দলাকদবশ্বাস, অন্ধদবশ্বাস, কুসংস্করােন্ন আচার প্রর্া কাদিশয় উিশত অশনক সময় 
দনয়। কুসংস্কার, অন্ধদবশ্বাস, ধ্মযীয় দগাডাদম, অপদবজ্ঞান ইতযাদি দমশলদমশে কশরানা মহামারীর দর্ ভয়াবহ অবস্থা 
মতদর হশয়শছ তা দর্শক দবজ্ঞানসম্মত ভাশব পদরত্রাশণর উপায় খুাঁজশত হশব। জীবাণুরা দর্ দকাশনা দনদিযি জাত 
দকংবা স্থাশনর দখাাঁজ কশর না- তাশির িরকার একিা উষ্ণ, আদ্রয ও জীদবত মানবশিহ, এই সতযিা দবাঝাশত এবং 
মহামারীর কারণ, উৎপদত্ত, সংিমণ, প্রদতশরাধ্, সুদচদকৎসা পিদত ইতযাদি সম্পশকয সাধ্ারণ মানুেশির সদিক দিক 
দনশিযেনা করশত সাদমল হশত হশব সকল দবজ্ঞান অনুরাগী মানুেশির। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
                                     নশভল কশরানা ভাইরাস 
                                       -ডঃ রমলা মুখাজযী 
 
কশরানা ভাইরাশসর অশনক প্রজাদত র্াকশলও মাত্র সাতিা প্রজাদত দরাগ ছডায়। নশভল বা নতুন কশরানা ভাইরাস 
র্ার নাম WHO দিশয়শছ SARS COV2 বা দসদভয়ার এদকউি দরসদপশরিদর দসনশড্রাম কশরানা-২। এই কভ-২ 
মানুশের েরীশর দকাদভড-19 বা কশরানা ভাইরাস দডদসজ বা দরাগ ছডায়। ভাইরাসিার আশরক নাম 2019 এন দস 
ও দভ (2019-NCOV)। এর সংিমশণর হার প্রচণ্ড দবদে। সারা পৃদর্বীর প্রচুর দিে এই ভাইরাস োরা আিাত। 
২০১৯র দডশসির মাশস চীনশিশের ইউহান প্রশিশে সবযপ্রর্ম এই দরাগদি হয়। এই দরাশগ বয়স্ক ও দরাগ 
প্রদতশরাধ্ ক্ষমতা কম বযদক্তরাই মারাত্মকভাশব আিাত হশে। বার বার দমউশিেন অর্যাৎ দজশনর সিা বিল 
করশত পাশর বশল এই ভাইরাস সহশজই পদরবদতযত পদরশবশে খাপ খাইশয় দনশয় সংিমণ ছদডশয় দিশে। 
COVID-19 এর দকান প্রদতশেধ্ক িীকা এখনও আদবষৃ্কত হয় দন। কশরানা ভাইরাশসর মবদেিয হল এর দপ্রাদিন 
কযাপসুশলর একিা কাাঁিারু্ক্ত আবরণী র্াশক দিখশত মুকুশির মত তাই নাম কশরানা বা মুকুি। এই ভাইরাশস 
আিাত বযদক্তর হাাঁদচ, কাদের সময় দর্ অদত সূক্ষ্ম জল দফ্াাঁিা বা ড্রপশলি মতরী হয় তার মাধ্যশম এই ভাইরাসদি 
ছদডশয় পশড। ঐ রুগীর কাছাকাদছ দকান বযদক্ত র্দি দনঃশ্বাশসর মাধ্যশম ঐ সূক্ষ্ম জল-দফ্াাঁিা গ্রহণ কশর তশব দরাগী 
সংিদমত হশব। শুধু্ তাই নয় দর্ সমি জায়গা ঐ আিাত বযদক্ত ছুাঁশয়শছ দসই স্থাশন র্দি অনয বযদক্ত হাত দিশয় 
দসই হাত দচাশখ, মুশখ, নাশক দছাাঁয় দতা অপর বযদক্তরও দরাগদি হয় আর এভাশবই দ্রুত দরাগদি ছদডশয় পডশছ। 
 আমরা জাদন ভাইরাস মাশনই জীব ও জশডর মধ্যবতযী একদি বস্তু। দপােশকর দিশহ এদি সজীব হয় এবং 
বংেবৃদি কশর দপােশকর দিশহর উপািান দনশয়ই। দর্মদন কশরানা ভাইরাস নতুন বযদক্তর দিশহ আশস দস বংেবৃদি 
শুরু কশর। কশরানার দপ্রাদিন কাাঁিাশত দর্ দরশসপির বা গ্রাহক র্াশক দসগুদল অনুকূল গ্রাহক দপশল খাশপ খাশপ 
একিম বশস র্ায় এবং সশঙ্গ সশঙ্গই এর কযাপসুল ও দপ্রাদিশনর আবরণীিা গশল র্ায় আর ভাইরাশসর RNAিা 
সংিদমত বযদক্তর েরীশর ঢুশক পশড ও প্রর্শম DNAদত রূপাতদরত হশয় অসংখয প্রদতদলদপ গিন কশর প্রচুর নতুন 
কশরানা ভাইরাস উৎপািন কশর। দসশক্ষশত্র আিাত বযদক্তশক কশরানা পদজদিভ বলা হয়। নতুন ভাইরাস দকােগুদল 
শ্বাসনালীর দমউকাস ও দসদলশয়শিড দকাে নি কশর দনউশমাদনয়া দরাগ সৃদি কশর প্রর্ম পর্যাশয়। দেতীয় পর্যাশয় 
েরীশরর অনয দরাগ প্রদতশরাধ্ দকােগুদল ঐ দনউশমাদনয়া প্রদতশরাধ্ করশত এদগশয় এশলও তারা দবপুল সংখযক 
ভাইরাশসর জনয দিশেহারা হশয় েরীশরর সব দকােগুদলশকই ধ্বংস করশত শুরু কশর। তৃতীয় পর্যাশয় ফু্সফু্স নি 
হশত শুরু কশর, বাযু়র্দলগুদল পাতলা হশয় র্ায়। ফু্সফু্শস দকােরস বা জল জমশত শুরু কশর এবং শ্বাসকাশর্যর 
অভাশব রুগীর মৃতুয হয়। কারুর দক্ষশত্র দিন িুশয়শকর মশধ্য উপসগয দিখা দিয়, কাশরার দক্ষশত্র হপ্তািুশয়ক। এই 
সময়শক বশল ইনদকউদবেন দপদরয়ড। নশভল কশরানা ভাইরাশসর দপদরয়ড পাাঁচদিশনর মত। এইসময় সংিদমত 



 

 

দকউ না দজশনই আরও অশনকশক সংিদমত করশত পাশর। এই ভাইরাশসর সংিমণ দরাধ্ করশত হশল আমাশির 
অবেযই দনশজশির মশধ্য সামাদজক িূরত্ব বাদডশয় দিশত হশব র্াশত একজশনর ভাইরাস আর একজশনর কাশছ 
দপৌঁছশত না পাশর। র্তদিন না পদরদস্থদত দনয়িশণ আসশছ ততদিন এই িূরত্ব বজায় রাখশত হশব। 
WHO নশভল কশরানা ভাইরাশসর এই দবপুল সংিমশণর পদরদস্থদতশক পযাশন্ডদমক বা অদতমারী দঘােণা কশরশছ। 
ভারশতও বাডশছ আিাশতর সংখযা। তাই আসুন আমরা দকছু সতকযতা সবাই অবলিন কদরঃ- 
১। দনদিযি সময় অতর সাবান জল দিশয় ভালভাশব হাত ধু্শত হশব।  
২। ৭০% অযালশকাহলরু্ক্ত সযাদনিাইজার বযবহার কশর হাত পদরষ্কার করশত হশব। 
৩। নাশক, মুশখ, দচাশখ হাত দিওয়া এদডশয় চলশত হশব। 
৪। সদিয-কাদে, জ্বর হশয়শছ এমন বযদক্তর দর্শক অতত একদমিার িূরত্ব বজায় রাখশত হশব। 
৫। রুমাল বা দিসুয দপপার বযবহার করশত হশব। 
৬। রুমাল না র্াকশল কনুই বা কাাঁশধ্র কাশছ মুখ দনশয় দগশয় হাাঁচশত বা কােশত হশব। 
৭। বযবহৃত দিসুয দপপার ঢাকনা দিওয়া ডাস্টদবশন দফ্লশত হশব। 
৮। সুদসি খাবার দখশত হশব। 
৯। দভড দর্শক িূশর র্াকশত হশব, সামাদজক অনুষ্ঠান বন্ধ রাখশত হশব। 
১০। খুব অসুস্থ দবাধ্ না করশল বাইশর র্াওয়া একিম বন্ধ করশত হশব। 
১১। অসুস্থ দবাধ্ করশল সশঙ্গ সশঙ্গ ডাক্তাশরর পরামেয দনশত হশব। 
উপদরউক্ত স্বাস্থযদবদধ্গুদল দমশন চলার সশঙ্গ সশঙ্গ প্রচুর জল পান ও সুেম ও পুদিকর খািয গ্রহণও দবশেে 
প্রশয়াজন। সংিমশণর হার কমাশত জনসংশর্াগ দবদেন্ন করার সাশর্ সাশর্ কশরানায় আিাত মৃত বযদক্তশির 
র্র্ার্র্ সৎকার সংিমশণর হার দনয়িশণ গুরুত্বপূণয ভূদমকা পালন কশর। তাই সবাই দমশল আসুন কশরানার 
দবরুশি লডাই কদর দনশিযেমত স্বাস্থযদবদধ্ দমশন। একদিন আাঁধ্ার কািশব-সূর্য উিশব এই আোয় পর্ দচশয় আদছ 
সবাই।   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
                           রু্দক্তবািীর িৃদিশত কশরানা মহামারী ও ঘূদণযঝড আম্ফান 
                                         -সশতাে েমযা 
 
বুধ্বার ২০  দম ২০২০ 
সকল দর্শকই দঝাশডা হাওয়া বইশছ। িুপুশরর পর ঝশডর দবগ আরও বাডশত র্াশক। দকন্তু দবশকল হবার আশগই 
প্রায় ৪ দি দর্শকই ঘূদণযঝড আম্ফাশনর ঝশডর গদত ঘণ্টায় ১০০ দকশলাদমিার হশয় র্ায়। সশঙ্গ প্রচণ্ড বৃদি। হিাৎ 
চারদিশক অন্ধকার দনশম এশসশছ। ভয়ঙ্কর প্রাকৃদতক িুশর্যাগ। এই িুশর্যাগ দর্শক বাাঁচশত সব্বাই দনশজর দনশজর ঘশর 
বন্ধ হশয় আশছ। 
আদমও এক দনশজর ঘশর দচৌদকর উপর বশস আদছ। আম্ফান িমেঃ ভয়ঙ্কর ঘূদণযঝশডর রূপ ধ্ারন কশর চশলশছ। 
ঘূদণযঝড প্রচন্ডভাশব আছশড পডশত শুরু কশরশছ। মশন হশে এক একদি গাছ-পালা, বাদড - ঘর, বাদডর দিশনর বা 
িাদলর ছাি, দবিুযশতর খুাঁদি, বাদডর ছাশির জশলর িযাংক সবদকছুই দগাডা দর্শক উপশড দফ্শল দিশব। তাহশল দক 
এই আম্ফান সুন্দর পৃদর্বীশক ধ্ংস কশর দিবার জনয দেে ঘণ্টা বাজাশত এশসশছ....।  
হিাৎ বাজ পরার মশতা প্রচণ্ড আওয়াজ কশর বাদডর পাশে লাশগায়া ৩৫ বছর পুরশনা  একদি দবোল আম গাছ 
প্রায় অশধ্যক অংে দভশঙ পডশলা আমার বাদডর উপর। মুহুশতযর মশধ্য গাশছর ডাল পাতা িাদলর ছাি দভশঙ ঘশরর 
িুদিক দিশয় ঝুশল পারশলা। কাাঁশচর মত িাদলগুদল দভশঙ- দভশঙ পডশলা। পুশরা ঘশর বৃদির জল ভাসশত লাগশলা। 
ঘশর ঘুিঘুশি অন্ধকার। হাশত রাখা স্মািয দফ্াশনর বযাক ফ্ল্াস লাইি জ্বাদলশয় দচৌদক দর্শক লাফ্ দমশর দনশজ 
নামলাম। িরজার কাশছ দগশয় দিদখ আদম গাশছর একদি  ডাল দভশঙ আিশক আশছ। িরজা আিশক আশছ। িুহাত 
দিশয় ওই ডাল ধ্শর িান দমশর দভশঙ দিলাম। এর পর িরজা খুশল ঘশরর বাইশর দবদরশয় এলাম। চাদরদিশক 
আম্ফান ভয়ঙ্কর তাণ্ডব চালাশে। পাশয় বযার্া অনুভব করলাম। দিদখ ডান পাশয়র আঙু্গল দকশি দগশছ। গলগল কশর 
রক্ত দবর হশে। দকানও মতন পাশে বাবার ঘশরর সামশন দগশয় িরজায় ধ্াক্কা দিলাম। ঘশর ঢুশকই বাবাশক সব 
ঘিনা বললাম। 
িুঃস্বশপ্নর মশতা এই ঘিনার অদনদ্রায় রাত কািশলা। আর একিু হশল ঘশরই সমাদধ্ হশয় দর্তাম। আজ এই ঘিনার 
কর্া আপনাশির দোনাশত পারতাম না।  
 
 
বৃহস্পদতবার ২১ দম ২০২০ 
 
দভাশরর আশলা দফ্ািার আশগই আম্ফান ঝড দর্শম দগশছ। তবুও হাওয়ার গদত কশমদন। দর্দিশক দচাখ র্ায় দিদখ 
আম্ফাশনর শুধু্ই ধ্বংস স্তুপ। আমার জাফ্ারপুর গ্রাশমর আেপাশের দলাকজন আমার বাদডশত দভড কশর এশসশছ। 



 

 

রাশতর ঘিনার কর্া শুশন অশনক বলশত লাগশলন,”সশতাে দতামার কপাল ভাশলা। না হশল কাল রাশতই সব দেে 
হশয় দর্শতা।” 
দকউ বা বলশলন,”ভগবাশনর অসীম কৃপা। িাকুর দতামায় রক্ষা কশরশছ। পারশল বাদডশত রক্ষা কাদলর পূজা িাও।” 
একজন বলশলন, “ কাল রাশত দতামার উপর েদনর মৃতুয িো দছশলা। মৃতুযর মুখ দর্শক দবদরশয় এশসশছা। এখশনা 
দবপি সংশকত আশছ। পারশল দকানও ভাশলা দজযাদতেীর কাশছ র্াও। েদনর িো কািাশত গ্রহ- রত্ন ধ্ারণ করুন।” 
দভড কশর আসা দলাশকশির মশধ্য এমন অশনশক আশছন র্ারা এিা ভাশলা মতন জাশনন,”আদম রু্দক্তবািী। নাদিক। 
ভূত, ভগবান, িাকুর, েদনর িো, দজযাদতেী োশস্ত্র ইতযাদিশত দবশ্বাস কদর না।” 
আমার বাদড দর্শক দকছু িূশর পিাননতলা। দসখাশন দেব মদন্দর। প্রায় সারা বছর িূর-িুরত দর্শক অশনক মানুে 
দেশবর কাশছ পূজা ও প্রার্যনা করশত আশসন। আজ মদন্দশরর পাশে এক দবোল বি-আোর্য গাছ দগাডা দর্শক 
উপশড পশডশছ। এই গাছ প্রায় ২০০ বছশরর। দেব িাকুর এই বি গাছশক ঘূদণযঝড আম্ফাশনর  হাত দর্শক রক্ষা 
করশত পডশলা না।  
 এখন দর্শক দকছু িূশর কালীতলা। এখশন প্রদত বছর মচত্র মাশস দচাশদ্দা বা পশনশরা হাত উাঁচু দবোল এক কাদল 
মাশয়র মূদতয মতদর করা হয়। প্রায় ১০ দিন ঘিা কশর মূদতযর পূজা ও দমলার আশয়াজন করা হয়। এবার কশরানা 
ভাইরাশসর মহামারী দর্শক বাাঁচশত দমলা এশনক আশগই বন্ধ কশর দিওয়া হশয়শছ। দকন্তু কাল রাশত ভয়ঙ্কর 
ঘূদণযঝড আম্ফাশনর হাত দর্শক এই দবোল মূদতযও রক্ষা পায়দন। ঘূদণযঝড মুখ রু্বশর পশডশছ দবোল কদলর মূদতয। 
এই দিশখ মশনর দকাশণ প্রে,”দর্ মা কালী প্রাকৃদতক িুশর্যাগ বা মহামারী দর্শক দনশজশক রক্ষা করশত পাশর না। 
মুখ রু্বশড পডল। দসই মূদতয তার ভক্তশির দক ভাশব সুরদক্ষত রাখশত পাশর ?” 
হাজার লক্ষ বছর আশগ মানুে বন-জঙ্গশল, পাহাশডর গুহায় র্াকশতা। দসই সময় ঘূদণযঝড, ভারী বৃদি, খরা বনযা, 
ভূদমকম্প, িূদবযক্ষ, দরাগ, মহামারী ইতযাদি দিশখ মানুে প্রচণ্ড ভয় দপশতা। তাাঁরা ভাবশতা,”এই ঘূদণযঝড বা 
মহামারীর ইতযাদির দপছশন দকানও অশলৌদকক, দিব-দিবী, িাকুর, ভগবাশনর হাত র্াকশত পাশর। প্রাকৃদতক 
িুশর্যাগ, মহামারী দর্শক  দনশজর এবং পদরবারশক সুরদক্ষত করশত মানুে সংঘবি হশলা। ঝড, বৃদি, দরাগ ইতযাদি 
দর্শক দনশজশক রক্ষা করশত দবদভন্ন দিব-দিবীর পূজা শুরু করশলা। দকউবা প্রকৃদত, সূর্য-চন্দ্রশক পূজা করশত 
লাগশলা। দকউবা দনশজর কল্পনায় দবদভন্ন ধ্রশনর মূদতয মতদর কশর পূজা করশত লাগশলন।  দসাজা কর্ায় মানুশের 
মশনর দকাশণ লুদকশয় র্াকা ভয়-ভীদত  দর্শক ঈশ্বশরর জন্ম হশলা। িমে মতদর হশত লাগশলা মদন্দর, মসদজি, 
দগজযার মতন ধ্মযীয় স্থান ও উপাসনালয়। পুশরাদহত, পাদ্রী, দমৌলবী -এর মতন দলাশকরা মানুশের হাশত মতদর 
ঈশ্বশরর িালাল  হশল দগশলন। আমার এক দেণীর মানুে দনশজশক ঈশ্বশরর িূত বা অবতার দঘােনা করশত 
লাগশলন। তাাঁরা দিবতা রূশপ পূদজত হশত লাগশলা। অনয দিশক, এক প্রকাশরর ভন্ড -প্রতাকর  দকছু দলাশকরা 
দনশজশক ভদবেযত দ্রিা বশল জদহর করা শুরু করশলা। সাধ্ারন মানুে দনশজশক ভূত, ভগবান, ভাশগযর কাশছ 
আত্মসমপযণ কশর জীবন কািাশত লাগশলন।  
 



 

 

দকন্তু এরই মশধ্য হশত দগানা দকছু মানুে নতুন কশর ভাবনা দচতা করশত শুরু করশলন। ভাবশত লাগশলন,”সদতযই 
দক এই ঝড -বৃদি, প্রাকৃদতক িুশর্যাগ, দরাগ, মহামারী ইতযাদির দপছশন দকানও অশলৌদকক, দিব -দিবী বা ঈশ্বশরর 
হাত আশছ ?” 
দচতার সশঙ্গ শুরু হশলা এক নতুন অধ্যায়। দবজ্ঞান ও রু্দক্তবািী মানুেশক িমে দবাঝাশত সক্ষম হশয়শছ 
,”প্রাকৃদতক িুশর্যাগ, মহামারী ইতযাদির দপছশন দকানও অশলৌদকক, ঈশ্বশরর হাত দনই। ঈশ্বর বা অশলৌদকক ঘিনা 
বশল বািশব দকাশনা দকছুর অদিত্ব দনই। প্রশতযকদি ঘিনার দপছশন দবজ্ঞান ও রু্দক্তরু্ক্ত কারণ আশছ।  
 
শুিবার ২২ দম ২০২০ 
অশনক বাধ্া দবপদত্তর সমু্মখীন হশত হশত দবজ্ঞান আজ সাল ২০২০-এ পা দরশখশছ। হাশত দবজ্ঞাশনর অতযাধু্দনক 
প্ররু্দক্ত রু্ক্ত স্মািয দফ্ান। ইোরশনি সংরু্ক্ত এই স্মািয দফ্াশনর গুগুশল সাচয করশল মুহুশতযর মশধ্য প্রদতদিন 
পৃদর্বীশত ঘশি র্াওয়া ঘিনার খবর আমরা দিখশত পাই। দকন্তু িু'দিশন আশগ দর্ ভয়ঙ্কর ঘূদণযঝড আম্ফান এশস 
দবিুযৎ পদরশসবা, ইোরশনি, দফ্ান, দকবল দিদভ -এর মতন আধু্দনক দর্াগাশর্াগ বযবস্থাশক িব্ধ কশর দিশয়শছ। 
আমরা বুঝশত পারদছ,”প্রকৃদতর সশঙ্গ লডাই কশর মানুেশক আরও অশনক পর্ হাাঁিশত হশব। দবজ্ঞাশনর অতযাধু্দনক 
প্ররু্দক্ত আজও প্রকৃদতর সামশন এশকশজা হশয় র্াশে। তাই দবজ্ঞানশক আরও দবদে দবদে কশর উন্নদত করশত হশব। 
আরও দবদে কশর দবজ্ঞাশনর উন্নদত সাধ্শব মানুেশক মশনাশর্াগী ও সশচি হশত হশব। প্রকৃদতর িুশর্যাশগর সময় 
দবিুযশতর ও দিদভ দকবল-এর  তার দছশড পশড। দবিুযশতর খুাঁদি দভশঙ পশড। এর ফ্শল িুশর্যাগ প্রভাদবত এলাকা 
দবিুযৎদহন হশয় পশড। সন্ধযার পর এলাকা অন্ধকাশর ডুশব র্ায়। এই িুরবস্থা দর্শক দমাকাদবলা করশত মাদির দনচ 
দিশয় দবিুযৎ সরবরাশহর বযবস্থা করশত হশব। ইোরশনি ও সযাশিলাইি দর্াগাশর্াগ আরও অিুি রাখশত হশব র্াশত 
িুশর্যাশগর সময় ক্ষদতগ্রি মানুশের কাশছ তাডাতাদড দপৌঁছাশনা সম্ভব হয়।  
 
েদনবার ২৩ দম ২০২০ 
প্রায় দতন দিন পর ইোরশনি ও দফ্ান চালু হশলা। দকন্তু এখশনা অশনক এলাকা দবিুযৎহীন। স্মািয দফ্ান দকানও 
মতন চাজয কশর অন করলাম।  দসাোল দনিওয়াদকযং সাইশি ঘূদণযঝড অম্ফাশনর ভয়ঙ্কর তাণ্ডশবর িুকশরা িুকশরা 
ছদব দভশস উিশছ। দকার্াও বা গাছপালা, ঘরবাদড মাদিশত গুদডশয় দগশছ। দকার্ায় বা নিী বাাঁধ্ দভশঙ গ্রাশমর পর 
গ্রাম জশলর তলায় চশল দগশছ। এর আশগও এই বাংলার বুশক আইলা, ফ্নী-এর মতন  ঘূদণযঝড আছশড পশডদছল। 
অশনক ক্ষয়ক্ষদত হয়। দকন্তু এই বার আম্ফাণ সব দর্শক দবদে ক্ষদত কশরশছ।  
 
দফ্সবুশক িু -একদি দপাস্ট দচাশখ পশড,”ভারতীয় দবজ্ঞান ও রু্দক্তবািী সদমদত'র তরফ্ দর্শক একদি দপাস্ট কশর।  
তাশত দলখা আশছ,”দচশন দনন এই ভন্ডশির ভদবেৎ বলশত পাশর, িাদব করা দজযাদতেীশির, একজন এই আম্ফান 
ঝশডর আগাম পূবযাভাস দিয়দন। এরা কশরানা ভাইরাস দনশয়ও দকানও ভদবেৎবাণী কশরদন। এরা ভন্ড, এরা 
প্রতারক। দজযাদতে োস্ত্র দকানও দবজ্ঞান নয়। দর্ র্ত বড দজযাদতেী দস তশতা বড প্রতারক।” 



 

 

অনয একদি দপাস্ট দচাশখ পশড,”দগৌতম বুি বশলদছশলন,’এই ধ্রনীশত এমন সময় আসশব র্খন মানুে দনশজশক 
বাাঁচাশনার দচিা শুরু করশছ, তখন বুঝশবন দকানও ঈশ্বর দনই।” 
সদতয এই দপাস্টগুদল ১০০ েতাংে রু্দক্তরু্ক্ত।  
 
আম্ফান ঘূদণযঝশডর কশয়ক মাস আশগ কশরানা ভাইরাশসর মহামারী দর্শক দিশের আমুেশক বাাঁচাশত সরকার সতকয 
পিশক্ষপ দনশয় লকডাউন দঘােনা কশর। সরকার জনগণশক এই বাতযা দিশয়শছ,”কশরানা ভাইরাশসর  সংিমশণর 
হাত দর্শক রক্ষা দপশত ঘশর র্াকুন। খুব প্রশয়াজন না হশল বাইশর দবশরাশবন না। মুশখ মাস্ক দঢশক রাখুন। বাশর-
বাশর সাবান ইতযাদি দিশয় হাত পদরষ্কার করুন। দকানও স্থাশন দভড করশবন না। এশক অপশরর স্পেয বাাঁদচশয় চলুন 
ইতযাদি।” 
সব দর্শক আিশর্যর দবেয় হশলা, কশরানা ভাইরাশসর হাশত দর্শক দলাশকরা বাদডর দঢাকার আশগই ঈশ্বশরর 
উপাসনা স্থান মদন্দর, মসদজি, দগজযা ইতযাদির িরজা বন্ধ কশর দিওয়া হশলা। এই ঘিনা এদি স্পি কশর দিশলা, 
কাল্পদনক ঈশ্বশরর কশরানা ভাইরাস বা দকানও ধ্রশনর দরাগ দর্শক তাাঁর অন্ধ ভক্তশির বাাঁচাশনার একিুকুও ক্ষমতা 
দনই। শুধু্ মাত্র দবজ্ঞাশনর আদবষ্কারই এই মহামারী দর্শক মানুেশক বাাঁচাশত পাশর। এর পশরর দকছু মুসদলম 
দলাকজনশক মসদজশি নামাজ আিা করার জনয দভড করদছশলন। দেে পর্যত পুদলে প্রোসশনর দচিায় মসদজশি 
নামাজ পডা বন্ধ করা দগশছ। হয়ত এখনও অশনক অন্ধদবশ্বাসী মানুে এিা বুঝশত পারশছন না,”  
দর্ দকাশনা ঈশ্বর, আল্লাহ, গড বা ভগবাশনর কশরানা ভাইরাস 
দর্শক বাাঁচাশনার ক্ষমতা দনই। ঈশ্বর সবয কাশলর দসরা গুজব। 
একমাত্র আধু্দনক দচদকৎসা দবজ্ঞান দরাগ দর্শক মানুেশক বাাঁচাশত 
পাশর।” 
এর মশধ্ একদি দপাস্ট বাশর বাশর দচাশখ পডশছ,”একজন 
মবজ্ঞাদনক মাইশিাশস্কাশপ দচাখ দরশখ দকছু অনুসন্ধান করশছন। 
ওনার দপছশন ঈশ্বশরর িালাল পুশরাদহত, পাদ্রী, দমৌলবী একশর্াশগ 
অশপক্ষা করশছন। ধ্শমযর নাশম, ঈশ্বশরর নাশম জন -সাধ্ারশণর 
মার্ায় কািাল দভশঙ খাওয়া এই সব িালালরা ভাশলামতন বুঝশত 
পারশছন,”ঈশ্বশরর দকানও  দকছুই করার ক্ষমতা দনই। ঈশ্বর 
একদি কল্পনা মাত্রা। সবয কাশলর দসরা গুজব।  দনশজশক রক্ষা মানুেশকই করশত হশব। কারন ঈশ্বশরর প্রয়াজন 
দেে হশয় এশসশছ। দনশজর প্রয়াজাশন মতদর করা ঈশ্বশরর প্রশয়াজনীয়তা ফু্দরশয় আসশছ। তাই কশরানা ভাইরাশসর 
মহামারী শুরু হবার সশঙ্গ সশঙ্গ ঈশ্বশরর িরজা বন্ধ কশর দিওয়া হশয়শছ।” 
এশতা দকছুর পশরও মূখয মানুেশক দিখা দগশলা,”কশরানা ভাইরাশসর মহামারী দর্শক দনশজশক রক্ষা করশত পূজা 
আো করশত। দকানও রাজননদতক িশলর দনতা আবার এমন দবাকা -দবাকা িাদব কশরশছন, দগামূত্র দখশল নাদক 
কশরানা ভাইরাস নি হশয় র্ায়।” 



 

 

কশরানা ভাইরাস দর্শক মানুেশক বাাঁচাশত এখনও দকানও ভযাকদসন আদবষ্কার হয়দন। মবজ্ঞাদনকরা দিনরাত পদরেম 
করশছন। আজও কযান্সার, এইডস-এর মতন দরাশগর আসুধ্ আদবষ্কার সম্ভব নয়দন। কশরানা ভাইরাস আমাশির 
মাশঝই দর্শক র্াশব।  এর দর্শক দনশজশক িূশর রাখশত দচদকৎসা দবজ্ঞাশনর সাহার্য দনশত হশব। কারণ শুধু্ মাত্র 
কশরানা ভাইরাশসর হাত দর্শক রক্ষা করশত িীঘযদিন লকডাউন চলশত পাশর না আমাশির মতন গরীব দিে। 
গরীব মানুশের জীদবকা দনবযাশহর জনয দরাজগাশরর পর্ বন্ধ করশল, অশনক মানুে অনহাশর মারা র্াশব। তাই 
সরকারশক এই মারন দরাগ দর্শক দিশের মানুশের জনয দবকল্প উপায় দবর করশত হশব। সরকারশক সদিক সমশয় 
দচদকৎসার বযাবস্থা করশত হশব। এর জনয দকানও এই মহামারী দনশয় োসক এবং দবশরাধ্ী িলগুশলাশক 
রাজননদতকভাশব এক ছাতার দনশচ দনশম মানুশের প্রাণ বাাঁচাশত উশিযাগী হশত হশব। মহামারী দনশয় দনশজশির মশধ্য 
িাদড িানািাদনর রাজনীদত বন্ধ করশত হশব।  
অনয দিশক, দজযাদতেীরা র্ারা িাদব কশর আসশছ দর্ তাাঁরা নাদক 
শুধু্ মানুেই নয়, এই পৃদর্বীর বুশক ঘশি র্াওয়া প্রশতযকদি  
ঘিনার আগাম ভদবেযতবাণী করশত পাশরন। দকন্তু এমন একজন 
দজযাদতেীশক দিখা দগশলা না, দর্দন নাদক এই ভদবেযতবাণী 
কশরশছন,”এই বছর কশরানা ভাইরাশসর  মহামারী দিখা দিশব। 
এই দরাশগ অসংখয মানুে মারা র্াশব। মহামাদরশক রুখশত 
লকডাউন করা হশব।”অর্বা দকানও দজযাদতেী এিাও  
ভদবেযতবাণী করশলন না,”ঘূদণযঝড আম্ফান এই বাংলার বুশক 
ভয়ঙ্কর তাণ্ডব চালাশব।” 
না। দজযাদতেী দকন, দকউ এই সব ঘিনার আগাম  ভদবেযতবাণী 
করশত পাশর না।  
দকন্তু আবার এই প্রতারক দজযাদতেীশির খপ্পশর পশর অশনক 
প্রতাদরত হশেন। দকউবা দজযাদতেীর কর্ায় ভয় দপশয় আত্মহতযাও করশত বাধ্য হন। এমদন একদি ঘিনা গত ২০ 
দম  খবশরর কাগশজ প্রকাদেত হশয়শছ। পািশকর সুদবধ্াশর্য খবশরর দকছু অংে তুশল ধ্রদছ।  
 
“কশরানা হশত পাশর, দজযাদতেীর দনিাশন  
দেদলগুদডশত আত্মহতযা ইদঞ্জদনয়াশরর? 
 
দনজস্ব প্রদতদনদধ্, দেদলগুদড : দেদলগুদড মহকুমা পদরেশির এক ইদঞ্জদনয়াশরর ঝুলত মৃতশিহ উিার দঘশর চািলয 
ছদডশয়শছ। তাাঁর নাম শুভ্র নন্দী (৪১)। েহশরর সংহদত দমাড এলাকায় তাাঁর বাদড। তাাঁর আত্মীয় ও স্থানীয় বাদসন্দারা 
বশলন, কশরানায় আিাত হশত পাশরন বশল ওই ইদঞ্জদনয়ারশক জানান এক দজযাদতেী। ওই দজযাদতেীর দবধ্ান 
দোনার পর দর্শকই ইদঞ্জদনয়ার মানদসক অবসাশি ভুগদছশলন। খুব সম্ভবত এ জনযই দতদন গলয়া িদড দিশয় 



 

 

আত্মঘাতী হশয়শছন। পুদলস অবেয জাদনশয়শছ, ওই ঘিনা দনশয় অস্বাভাদবক মৃতুযর মামলা রুজু করা হশয়শছ। 
ঘিনার সমি দিক গুরুত্ব দিশয় খদতশয় দিখা হশে ...।” 
এই ঘিনা দর্শক আপদনও স্পি বুঝশত পারশছন, দজযাদতেী দকানও সমসযার সমাধ্ান করশত পাশর না। উশো 
আপনার সমসযা ও দচতাশক বাদডশয় তুলশব। এখন আদম র্দি আমার বাদডশত ছাশি আম গাছ দভশঙ পডার ঘিনার 
পর র্দি েদনর িো কািাশত দকানও দজযাদতেীর কাশছ ছুিতাম। দজযাদতেীর কর্ায় আদমও  হয়শতা ওই  ইঞ্জদনয়ার 
-এর মতন মানদসক িুঃদচতায় ডুশব দর্তাম। দকন্তু এিা দকানও দিনও সম্ভব নয়। কারণ আদম এক রু্দক্তবািী। 
আমরা রু্দক্তবািীরা দজযাদতে োস্ত্র এ দবশ্বাস কদর না। গ্রহ- রত্ন, তাদবজ,  কবজ, েদনর িো ইতযাদিশত দবশ্বাস 
রাদখ না। তাই আমার বাদডশত ঘশি র্াওয়া ঘিনার পশরও আদম মানদসক ভাশব সুস্থ আদছ। আমরা রু্দক্তবািীরা 
চযাশলঞ্জ জাদনশয় বলী,”দর্ র্শতা বড দজযাদতেী দস তশতা বড প্রতারক।” 
 
রদববার ২৪ দম ২০২০ 
 
আবহাওয়া িফ্তর মবজ্ঞাদনক প্ররু্দক্তর মাধ্যশম 
কশয়কদিন আশগই সতকয কশরদছল,”২০ দম 
ঘূদণযঝড অযাম্ফাণ ওদডো এবং বাংলার সমুদ্র 
দনকিবতযী দজলাগুদলশত আছশড পডশব। তাই 
আগাম সতকযতার জনয অশনক মানুেশক দনরাপি 
স্থাশন সদরশয় দনশয় র্াওয়া হশয়দছল। তবুও 
ঘূদণযঝশডর প্রভাশব অশনক মানুে মারা র্ায়। শুধু্ 
সতযক করশলই সমসযার সমাধ্ান হশব না। এই 
কারশন প্রাকৃদতক এই িুশর্যাশগর ফ্শল আজও 
অশনক জায়গায় দবিুযৎ পদরশসবা স্বাভাদবক 
হশয়দন। জশলর সমসযা দিখা র্াশে। তাই 
মানুশেরা সরকাশরর দবরুশি দবশক্ষাভ দিখাশে, 
এিা স্বাভাদবক। কারন আমরা র্খন দভাি দিশয় 
সরকার মতদর করশত প্রধ্ান ভূদমকা দনশয় র্াদক তখন এই এই মহামারী ও িুশর্যাশগর সময় জনগণশক সুরক্ষার 
িাইত্ব সরকাশরর উপর বতযায়। দকন্তু র্খন সরকার দনশজর কতযবয পালশন বযর্য হয় তখন জনগশণর ধ্াশর্যর বাাঁধ্ 
দভশঙ পশড।  
আমরা র্খন আগাম বুঝশত পারদছ, অমুক তাদরশখ, তমুক এলাকায় ঘূদণযঝড আছশর পডশত পাশর, তখন আমাশির 
আরও দবদে সজাগ র্াকশত হশব। সরকারশক তার জন সাধ্ারশণর সুরক্ষার আগাম বযবস্থা করশত হশব। আগামী 
দিগুশলাশতও আরও ঘূদণযঝড আসশত পাশর। এর হাত দর্শক রক্ষা করশত সরকাশরর আদর্যক সহায়তা দনশয় মজবুত 
বাদড মতদর করশত হশব। প্রাকৃদতক িুশর্যাশগর পশর ক্ষদতগ্রি মানুেশির সাহার্য র্ত তাডাতাদড সম্ভব দপৌঁশছ 



 

 

দিওয়ার বযবস্থা করশত হশব। এই গুদলর জনয দবজ্ঞান ও প্ররু্ু্দক্তশক আরও দবদে উন্নদত করশত দবজ্ঞান গশবেণায় 
সরকাদর বাশজশি বরাদ্দ বাডাশত হশব।  
নতুন প্রজন্মশক দবজ্ঞান দবেশয় উৎসাদহত কশর তাশির শুধু্ চাকদর করার সশঙ্গ সশঙ্গ দবজ্ঞান দক উন্নদত সাধ্শন 
কাশজ দনশয়াদজত করশত হশব।  
এই পৃদর্বীশত আগামী দিনও আরও নতুন মহামারী, ঘূদণযঝড ইতযাদি আসশব। এর দর্শক মানুেশক বাাঁচাশত এখন 
দর্শকই সব ধ্রশনর প্রস্তুদত দনশত হশব। সবশেে দর্ কাল্পদনক ঈশ্বশরর নাশম দবদভন্ন ধ্মযীয় স্থাশন, ঈশ্বশরর 
িালালশক পূণয লাশভর উশদ্দশেয দর্ অর্য ও েম নি কশরশছন, দর্িা দর্শক এবার িূশর আসার সময় চশল এশসশছ। 
সদতযকাশরর পূণয অজযন করশত চান তাহশল মহামারী বা ঘূদণযঝশড ক্ষদতগ্রিশির ক্ষদতপূরশণ রূশপ আদর্যক 
সাহাশর্যর হাত বাদডশয় দিন। মদন্দর, মসদজি,  দগজযা ইতযাদির মতন ধ্মযীয় স্থাশন িাকা নয়ছয় না কশর দবজ্ঞান ও 
রু্দক্তবািী আশন্দালশনর জনয অর্য িান করুন। ভদবেযত প্রজশন্মর কর্া মার্ায় দরশখ জ দর্শক দনশজর রু্দক্ত মনস্ক 
মানুে হশয় উিুন। তশবই আমরা এই সুন্দর ধ্রনীশত মার্া উচু কশর সুস্থ ও সুন্দর ভাশব বাাঁচশত পারশবা। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                      িুবরাজপুর গ্রাশম ডাইদন হতযাকাশন্ডর দনপশর্য জানগুরুর েডর্ি 

                                              =সশতাে েমযা  

বুধ্বার ১৭ অশক্টাবর ২০১২  

দিবী পশক্ষর সূচনা হশয় দগশছ । িুদিন পর মহাসপ্তমী । বাদডর কাশছ মৃৎদেল্পী গন্ধীপাশলর দিাকাশন িুগযা প্রদতমা 

দনশত আসা দলাশকশির দভড । ঢাক , দঢাল , কাাঁসার , ঘো বাদজশয় গাদড ও ভযাশন কশর দবদভন্ন আকৃদতর প্রদতমা 

দনশয় র্াওয়া হশে । বাদডর সামশন িাাঁদডশয় দসই িৃেয দিখদছ । এমন সময়  ' ভারতীয় দবজ্ঞান ও রু্দক্তবািী 

সদমদত'র সভাপদত প্রবীর দঘাে  আমাশক দফ্ান কশর বলশলন , "  সশতাে েমযা তুদম দতা দপোয় সাংবাদিক । 

কলকাতায় দহদন্দ মিদনক দবশ্বদমত্র পদত্রকায় সাংবাদিকতা কশরা। আমাশির রু্দক্তবািী সদমদতর জনয এখদন একদি 

গুরুতবপূণয খবর সংগ্রহ কশর দিশল ভাশলা হশতা ।  

আদম বললাম , "আদম সাংবাদিক হশলও রু্দক্তবািী আশন্দালশনর এক জন সহশর্ািা । বলুন দকান খবর সংগ্রহ 

করশত হশব ? " 

দঘাে বাবু বলশলন , "নৃেংস হতযার ঘিনা  পদিম দমদিনীপুশরর িুবরাজপুর গ্রাশম ঘশিশছ । দতন জন মদহলাশক 

হতযা কশর তাাঁশির লাে কংসাবতীর চশর পুাঁশত দিওয়া হয় । পুদলে এই লােগুদলশক নিী চর দর্শক দবর করশছ । 

তুদম সাংবাদিক দহসশব পুদলে দর্শক এই খবর সংগ্রহ কশর িাও এই হতযার দপছশন ডাইদন অপবাি আশছ দক না 

? র্দি ডাইদন অপবাশি এই ববযর হতযার ঘিনা হশয় র্াশক তাহশল দসিা অতযত দচতার দবেয় । আমরা 

রু্দক্তবািীশরর এই হতযার ঘিনায় অদভরু্ক্তশির দগ্রপ্তার কশর তাাঁশির কশিারতম োদি দিওয়ান জনয আশন্দালন শুরু 

করশবা ।"  

"দিক আশছ । আদম এখনই ঘিনার কর্া জানার দচিা করদছ । এই বশল আদম িােপুর র্ানায় দফ্ান করলাম । 

খবর দপলাম , " ডাইদন অপবাশি মা ও দমশয় সহ দতনজনশক খুন করা হয় "  

দক আিার্য  !  দহনু্দ ধ্শময মদহলাশক দিবী রূশপ পূজা করা হয় । দকন্তু আজ দিবীপশক্ষর মশধ্যই মা ও দমশয় সহ 

দতন মদহলাশক দপদিশয় খুন করা হল । খুন করার আশগ তাাঁশির নগ্ন করা হশয়দছল প্রকাশেয । তাাঁশির হতযা  করার 

পর দিহগুদল নিীর চশর পুাঁশত দিওয়া হয় । োরি উৎসশবর আজ মহাচাতুর্যীশত পদিমবঙ্গ নৃেংস ডাইদন হতযার 

কলদঙ্কত হশয় দগল । এই ববযর ঘিনা পদিম দমদিনীপুশরর ঘািাল মহকমার িােপুর র্ানার িুবরাজপুর গ্রাশমর । 



 

 

এই নৃেংস ডাইদন হতযার দবিাদরত খবর সংগ্রহ আমার পদত্রকার জনযও সংগ্রহ করলাম। এবং প্রবীর বাবুশকও 

খবরদি দিলাম ।  

ডাইদন অপবাশি এই নৃেংস হতযার ঘিনায় জদডত অদভরু্ক্তশির দবরুশি বযবস্থা গ্রহণ করার জনয পুদলে ও 

প্রোসশনর কাশছ িাদব জানশব  রু্দক্তবািী সদমদত'র ঘািাল োখা । এই োখার সম্পিক দিবব্রশতর সশঙ্গ আমার 

পদত্রকা অদফ্স দর্শক দফ্াশন দর্াগাশর্াগ করলাম । দস জানাল , " গডশবতার আনন্দপুশরর বাদসন্দা এক 

জানগুরুরই িুবরাজপু গ্রাশমর একই পদরবাশর মা ও দমশয় সহ দতন মদহলাশক ডাইদন অপবাি দিয় । জানগুরুর 

কর্ায়, " ওই দতন মদহলা । তাাঁরা ' ডাইদন দবিযা'র সাহাশর্য গ্রাশমর দলাকজনশক অসুস্থ করশছ । গ্রাশম দরাগ ও 

মহামারী ছডাশে । তাই গ্রাশমর মানুেশক বাাঁচাশত এই দতন ডাইদনশক দমশর দফ্শল"   

এদিশক ডাইদন অপবাশি একই পদরবাশরর দতন মদহলাশক হতযা করার ঘিনার পর গ্রাশম উশত্তজনা ছদডশয় পশড । 

পুদলে ধ্রপাকড শুরু কশরশছ । এরই মশধ্য ৭জনশক পুদলে আিক কশরশছ । বাদকশির ধ্রশত পুদলশের তল্লাদে 

চালায় ।  

'২৪ ঘো , দনউজ িাইম' -এ রু্দক্তবািীশির বক্তবয প্রচার করা হয় ।  

প্রায় এক বছর হল বাংলায় োসকিশলর পদরবতযন হশয়শছ । দকন্তু িুঃশখর কর্া, এই বশঙ্গ ডাইদন অপবাশি দনরীহ 

মহুলাশির উপর আমানদবয়া অতযাচার , সমাজ দর্শক বদহষ্কার , হতযার মতন ঘিনা আজ সমাশজর বুশক কলঙ্ক 

হশয় আশছ । মানুশের মন দর্শক ডাইদনর মতন 

অন্ধদবশ্বাস কশব িূর হশব ?    

বৃস্পদতবার ১৮ অশক্টাবর ২০১২ 

কলকাতা দর্শক প্রকাদেত দবদেরভাগ দনউজ দপপাশর 

িুবরাজপুর গ্রাশম  'ডাইদন অপবাশি দতন মহলার হতযা'র 

খবর প্রর্ম পৃষ্ঠায় দিশনর সব দর্শক বড ও গুরুত্বপূণয 

খবর রূশপ প্রকাে করা হশয়শছ ।"মিদনক দবশ্বদমত্র, প্রভাত 

বাতযা, সন্মাগয, আনন্দবাজার পদত্রকা , এই সময়, একদিন 

ইতযাদি প্রর্ম দেণীর দনউজ দপপাশর ' ডাইদন অপবাশি 

খুন, দগ্রপ্তার সাত' খবর ছাপা হশয়শছ ।   

পািশকর সুদবধ্াশর্য 'এই সময়' খবশর কাগশজ দলড দনউজ 



 

 

রূশপ প্রকাদেত খবর তুশল ধ্শরদছ ।  

"ববযতযায় ক্ষতদবক্ষত বাংলা"  

ডাইদন অপবাশি খুন মা - দমশয় সহ ৩  

এই সময় , ঝাডগ্রাম : দিবীপশক্ষর মশধ্যই মা ও দমশয় - সহ দতন মদহলাশক ডাইদন অপবাশি দপদিশয়  খুন করা 

হল । ঘিনাদি ঘশিশছ পদিম দমদিনীপুশরর িুবরাজপুর গ্রাশম। খুন করার আশগ তাাঁশির নগ্ন করা হশয়দছল প্রকাশেয 

। বাদড দর্শক দডশক দনশয় খুশনর পর দিহগুদল কংসাবদত চশর পুাঁশত রাখা হয় । বুধ্বার গ্রাশম দপৌঁশছ পুদলে 

মৃতশিহগুদল উিার কশরশছ । এদিন সন্ধযা পর্যত মাত্র সাত জনশক দগ্রফ্তার করা হশয়শছ । পুদলে র্াওয়ার খবর 

দপশয় িুবরাজপুর গ্রাম এখন পুরুেেূনয । 

মৃতুয দতন জশনর মশধ্য ফু্লমদণ দসং (৬০) ও দসামবাদর দসং (৪০) সম্পশকয মা - দমশয়। তাাঁরা িুবরাজপুশরর 

বাদসন্দা । অনয জশনর নাম ও দসামবাদর দসং (৫০) । দতদন পাশেই হদররাজপুশর র্াকশতন । দতদন সম্পশকয অপর 

দসামবাদরর ননি । দতন জশনর দবরুশি অদভশর্াগ, এলাকায় ইিাদনং দর্ ভাশব দরাগ ছডাশে তার জনয ওাঁরাই িাদয় 

। তাাঁশির উপর ডাইদন ভর কশরশছ । 

মঙ্গলবার রাশত িুবরাজপুশর সাদলদে সভা বদসশয় ওই দতন জনশকই দডশক পািাশনা হয় । সভাদি বশস স্থানীয় 

মাতব্বর বাবলু দসংশয়র বাদডশত । দসখান দর্শক তাাঁশির পাশের সু্কশলর মাশি দিশনদহাঁচশড দনশয় দগশয় মারধ্র কশর 

শুরু হয় । ফু্লমদণ দসংশয়র নাদত ভরসা ওরশফ্ দবাধু্ দসং পুদলেশক জাদনশয়শছ , মাতব্বররা তাাঁর মা - দিদিশক ও 

দপদসশক সবার সামশন নগ্ন কশর তাাঁশির েীতাহাদন কশরন । দেশে লাদি দিশয় দপিাশনা শুরু হয় । দসই আঘাত 

সহয করশত না - দপশর ঘিনাস্থশলই দতন জশনর মৃতুয হয় । উপদস্থত জনতা তখন মৃতশিহ দতনদি দনশয় 

কংসাবতীর চশর মাদিশত পুাঁশত দিয় । ভরসা দসং তখন ভশয় পাদলশয় দগশয়দছলন ।  

র্ানায় দকউ অদভশর্াগ না জানশলও , পুদলে খবর দপশয় বুধ্বার দসখাশন দপৌঁছায় । মৃতশিয়গুদল মাদি খুাঁশড উিার 

কশর । মৃতশিহগুদল ময়না - তিশতর পাোপাদে গ্রাশম তল্লাদে শুরু কশর পুদলে । পদিম দমদিনীপুশরর পুদলে 

সুপার সুনীল দচৌধু্রী জাদনশয়শছন , " সাত জনশক দগ্রফ্তার করা দগশয়শছ । আরও কারা ওই হতযাকাশণ্ড জদডত 

তা জানশত তিত শুরু হশয়শছ । গ্রামীন কুসংস্কারই খুশনর কারণ "   

পুদলে প্রার্দমক তিশত জানশত দপশডশছ , "মৃতুয দতন মদহলার উপর প্রায় পাাঁচ মাস আশগ দর্শকই কুনজশর দছল 

গ্রাশমর মাতব্বরশির। দসদপএশমর পিাশয়ত সিসয দজশতন সুং মার্ায় দিউমার হওয়ার কারশণ মারা র্াওয়ার পর 

দর্শকই গ্রাশম অশুভ েদক্তর প্রদতদনদধ্ দহসাশব মা -দমশয়শক দচদিত কশরদছশলন তাাঁরা । এই মাতব্বরশির মশধ্য 



 

 

বাবলু দসং, দধ্াদব দসং, লালু দসং, নীলু দসং প্রমুখ কশয়ক জশনর নামও পুদলে দপশয়শছ । তাাঁরা ওই মদহলাশির 

োদি দিওয়ার জনয বযি হশয় উশিদছশলন । পিাশয়ত সিশসযর মৃতুযর জনয ওই মা - দমশয়শক িায়ী কশর তাাঁশির 

ডাইদন বশল দচদিত কশরদছল তারা । তখন দর্শক মাশঝমাশঝই গ্রাশম দবচারসভা বদসশয় ওাঁশির োদি দিওয়ার 

হুমদক দিওয়া হত । িুবরাজপুর গ্রাশম দিন পশনশরা আশগ আরও একদি সাদলদে সভা বদসশয় জানগুরুর দনশিযশের 

অজুহাশত মা ও দমশয়র কাছ দর্শক ৬৫ হাজার িাকা িাদব কশর হয় । দিনমজুদর কশর তাাঁশির সংসার চশল । তাাঁরা 

মাতব্বরশির জানান , িাকািা দকছু দিশনর পশর দিশবন । এখনই ওই িাকা দিওয়া সম্ভব নয় । এর পর দর্শক 

তাাঁশির উপর রাগ আরও বাডশত র্াশক । ইদতমশধ্য হদররাজপুশরর মাতব্বররাও দসখানকার দসামবাদরশক ডাইদন 

অপবাি দিশয় প্রচার শুরু কশরন । তার পর িুই গ্রাশমর মাতব্বশররা এক হশয় গডশবতায় এক জানগুরুর োরি 

হশয়দছশলন । ওই গুদনন দতন মদহলার দকানও দিাে দিখশত না - দপশলও , তাশত কান না - দিশয় ববযশরাদচত 

হতযাকান্ডদি ঘদিশয়শছন তাাঁরা ।  

পুদলে গ্রাশম দর্শতই পুরুেরা ভশয় গ্রাম দছশড পালায় । ভরসা দসং তাাঁর  দিদিমা, মা ও দপদসর মৃতশিহ সনাক্ত 

কশরন । ঘািাশলর দডপুদি - মযাদজশস্ট্রি অদমতাভ সরকাশরর উপদস্থদতশত মৃতশিহগুদল দতালা হয় । তৃণমূশলর 

পদিম দমদিনীপুর দজলা সভাপদত িীশনন রায় এই ঘিনায় জদডতশির দগ্রফ্তার করার জনয পুদলেশক অনুশরাধ্ 

কশরন । দতদন বশলন, "অতযত িুভযাগযজনক ও মমযাদতক ঘিনা । সামাদজক সশচতনতা দর্ এখনও সৃদি করা র্ায়দন 

, এই হতযাকাণ্ড তার প্রমান । 

এদিশন এই ঘিনার পর িুবরাজপু গ্রাশম রশয়শছ চরম উশত্তজনা। নুতন কশর র্াশত দকানও দবেৃঙ্খলা না - ছডায়, 

দসজনয এলাকায় দমাতাশয়ন করা হশয়শছ পুদলে দপশকদিং ।  

এর আশগও িােপুর এলাকায় ডাইদন অপবাশি দমশর দফ্লার ঘিনা ঘশিশছ । শুধু্ িােপুর নয়, ডাইদন অপবাশি 

দডবরাশতও খুশনর ঘিনা ঘিশছ । কুসংস্কার এডাশত আদিবাসী গ্রাশম সশচতনতা দেদবর করার িাদব বারবার 

উশিশছ দবদভন্ন মহল দর্শক। পদিম দমদিনীপুশরর পুদলে সুপার সুনীল দচৌধু্রী বশলন, "গ্রামবাসীশির মশধ্য 

সশচতনতা গশড দতালার উশিযাগ দনওয়া হশব । এর জনয প্রশয়াজশন স্থানীয় প্রোসশনর সশঙ্গ আশলাচনা করা হশব 
।   

িুবরাজপুশর ডাইদন অপবাশি মা- দমশয় সহ দতন মদহলার নৃেংস হতযার ঘিনায় অদভরু্ক্তশির কশিারতম োদি 

দিওয়ার িাদব রু্দক্তবািী সদমদত দর্শক শুরু কশর দলখক - দলদখকা, বুদিজীদবরা, দবদভন মদহলা সংগিনগুদল 

করশছন । 



 

 

দবদেি দলদখকা ও বুদিজীবী মহাশশ্বতা দিবীও িুবরাজপুর গ্রাশম একই পদরবাশরর দতন মদহলাশক ডাইদন অপবাশি 

নৃেংস হতযাকাশণ্ড জদডত অদভরু্ক্তশির কশিারতম োদির িাদব জাদনশয় রাশজযর দডদজ সুরদজৎ পুরকায়স্থ এবং 

পদিম দমদিনীপুশরর পুদলে সুপার সুনীল দচৌধু্রীশক দফ্ান কশরন ।  

মশহশশ্বতা দিবী বশলন, "এই ২১ েতশকও ডাইদন অপবাশি হতযার ঘিনা অতযত দনন্দনীয় । "দতদন বশলন, "গ্রাশম 

সাদলদে সভাশত দকানও দগদনশনর দনশিযশে এই ধ্রশনর নৃেংস ঘিনা ঘশি র্াশক। দকন্তু পুদলে এর দবরুশি দকানও 

বযবস্থা দনশত পাশর না, এত আিশর্যর দবেয়।" 

অনযদিশক পদিমবঙ্গ গণতাদিক মদহলা সদমদতর এক প্রদতদনদধ্ িল রাইিাসয দবদডংশয় রাশজযর মুখয সদচব বাসুশিব 

আচার্য এর সশঙ্গ দিখা করশত র্ান । সদমদতর দনত্রী কুমকুম চিবতযী বশলন, "দিবরাজপুর গ্রাশম ডাইদন অপবাশি 

দতন মদহলাশক নৃেংস হতযার ঘিনায় উপরু্ক্ত তিত কশর দিােীশির কডা োদির দিওয়া দহাক ।" দতদন বশলন, 

"এর আশগও রাশজয এই ধ্রশনর ঘিনা ঘশিশছ । দকন্তু ঘিনায় অদভরু্ক্তশির োদি না হওয়ার জনয মাতব্বরশির 

মশনাবল আরও দবশড দগশছ । র্দি রাজয সরকার দকানও কশিার পিশক্ষপ না দনয় তাহশল পদরদস্থদত আরও জদিল 

আকার ধ্ারন করশত পাশর।" 

                   

এই ডাইদন হতযাকান্ড দমদডয়াশত খবশরর দেশরানাশম উশি আশছ । কলকাতা দর্শক প্রকাদেত দহদন্দ মিদনক 'ছাপশত 

ছাপশত' এর সাব-এদডির দবজয় েংকর দবকুজ 

আমাশক দফ্ান কশর বলশলন, "তুদম রু্দক্তবািী 

সদমদত'র কমযকতযা। দতামাশির কাশছ এই তর্য বা 

পদরসংখান আশছ, এই বাংলায় গত ১০ বছশর 

ডাইদন অপবাশি হতযা বা অতযাচাশরর কয়দি ঘিনা 

ঘশিশছ?"  

আদম জানালাম,  "ভারশত ডাইদন অপবাি দিশয় 

প্রদত বছর প্রায় ২০০ নারীশক হতযা করা হয়। 

রুরাল দলদিশগেন অযান্ড এনিাইিলশমেস এক 

দস্বোশসবী সংগিশনর সমীক্ষায় (আরএলইশক)-এ 

তর্য জানাশনা হয় । সাল ২০১২ দরশপাশিয প্রকাদেত 

তশর্য অনুর্ায়ী সাল ১৯৯১ দর্শক ২০১০ এর মশধ্য 



 

 

শুধু্মাত্র ভারশত প্রায় ১৭০০ নারীশক হতযা করা হশয়শছ ডাইদন অপবাশি । ভারশতর প্রধ্ানত রাজস্থান , ঝাডখন্ড , 

ওদডো, ছদত্তেগড, আসাম এবং পদিমবশঙ্গ এই ডাইদন হতযার ঘিনা ঘশি । এছাডাও আশরা প্রায় ১১ দি রাশজয 

ডাইদন অপবাশি হতযালীলা  চলশছ । পদিমবশঙ্গর পুরুদলয়া , বাাঁকুডা , দমদিনীপুর দজলাশতও  চলশছ এই নারী 

হতযা । পুদলে-প্রোসন , সরকার এই ধ্রশনর কুসংস্কার প্রদতশরাশধ্ কডা পিশক্ষপ দনশত বযর্য ।"   

আরও বললাম, "আমাশির এই বাংলায় ডাইদন অপবাশি হতযা, অতযাচার ইতযাদি সম্পদকযত ঘিনার দকানও সদিক 

পদরসংখান সরকাশরর কাশছ দনয় । দকন্তু ডাইদন অপবাশি িুবরাজপুর গ্রাশমর মতন হতযার ঘিনা রাশজযর দবদভন্ন 

প্রাশত আজও ঘশি চশলশছ । ডাইদন অপবাশি এই ধ্রশণর ঘিনা বন্ধ করশত রাজয বা দকন্দ্র সরকার আজও 

দকানও আইন মতদর কশরদন । কারণ, সরকার এিা দিখশত চায় রাশজয ডাইদন অপবাশি দকানও ধ্রশনর হতযা বা 

অতযাচাশরর ঘিনা ঘশি না । এই বাংলায় ডাইদন দবশরাধ্ী আইদন দনই । এমন অবস্থায় র্দি দকার্াও ডাইদন 

অপবাশি হতযা বা অতযাচাশরর ঘিনা ঘশি তখন দসই ঘিনায় পুদলে মামলা রুজু করার সময় 'ডাইদন' এই েেদি 

উশল্লখ কশর না । তাই সরকাশরর কাশছ ডাইদন অবপাি সম্পদকযত দকানও পদরসংখান দনই । দকন্তু আমার 

রু্দক্তবািীরা এিা দিশখদছ প্রদত বছর রাশজযর দকার্াও না দকার্াও ডাইদন অপবাশি অতযাচাশরর ঘিনা ঘশি চশলশছ 

। োসক বা দবশরাধ্ী িল দভাি বযাংকশির রাজনীদতর কর্া 

মার্ায় দরশখ দবশেে মুখ দখাশল না । শুধু্মাত্র রু্দক্তবািী সদমদত'র 

আশন্দালশনর ফ্শল আজ রাশজয ডাইদন অপবাশি অতযাচাশরর 

ঘিনা অশনকিা কশমশছ।" 

এদিশক িুবরাজপুর গ্রাশম ডাইদন অপবাশি দতন মদহলাশক খুশনর 

ঘিনায় ধৃ্তশির দজল দহফ্াজশতর দনশিযে দিল ঘািাল মহকুমা  

আিালত ৷ তশব জানগুরু-সহ বাদকরা এখনও পলাতক ৷  

 শুিবার ১৯ অশক্টাবর ২০১২  

িুবরাজপুর ডাইদন হতযাকান্ড দনশয় এখন পর্যত দগ্রপ্তার 

অদভরু্ক্তশির আিালত দর্ দনশিযে দিশয়শছ এই খবরদি গুরুর 

সহকাশর দবদভন্ন দনউজ দপপাশর প্রকাদেত হশয়শছ। এখাশন এই 

সময় পদত্রকায় প্রকাদেত খবর তুশল ধ্রদছ ।  

‘ডাইদন’ খুশন অদভরু্ক্তশির ১৪ দিশনর দজল দহফ্াজত        



 

 

ডাইদন অপবাশি দতন মদহলাশক খুশনর ঘিনায় ধৃ্তশির দজল দহফ্াজশতর দনশিযে দিল ঘািাল মহকুমা আিালত৷ 

তশব জানগুরু-সহ বাদকরা এখনও পলাতক ৷ 

ঝাডগ্রাম : ডাইদন অপবাশি দতন মদহলাশক খুশনর ঘিনায় ধৃ্তশির দজল দহফ্াজশতর দনশিযে দিল ঘািাল মহকুমা 

আিালত ৷ তশব জানগুরু - সহ বাদকরা এখনও পলাতক ৷ মঙ্গলবার রাশত পদিম দমদিনীপুশরর িুবরাজপুর গ্রাশম 

সাদলদে সভা বদসশয় ‘ডাইদন’ দচদিত করা হয় দতন মদহলাশক৷ এর পর সকশলর সামশন নগ্ন কশর তাাঁশির লাদি 

দিশয় দপিাশনা হয় ৷ তা সহয করশত না দপশর মৃতুয হয় দতন জশনর ৷ এর পর দতন জশনরই দিহ কংসাবতীর চশর 

পুাঁশত দিয় গ্রামবাসীরা৷ ঘিনার দজশর পুদলে গ্রাশম দপৌঁশছ সাত জনশক দগ্রফ্তার কশর ৷ দগািা গ্রামিাই এই মুহূশতয 

পুরুেেূনয ৷ বৃহস্পদতবার সকাশল ধৃ্তশির ঘািাল মহকুমা আিালশত দতালা হয় ৷ ধৃ্ত সাত জশনর জবানবদন্দ দনয় 

আিালত ৷ দবচারক ওই সাত জনশক ১৪ দিশনর দজল দহফ্াজশতর দনশিযে দিন ৷ 

পদিম দমদিনীপুর দজলার অদতদরক্ত পুদলে সুপার বরুণ চন্দ্রশেখর বশলন, ‘গত কাল রাশতও গ্রাশম অদভর্ান 

চাদলশয়দছলাম ৷ জানগুরু - সহ অনয অদভরু্ক্তরা পলাতক৷ পুদলে তল্লাদে চালাশে৷’ 

ভারতীয় দবজ্ঞান ও রু্দক্তবািী সদমদত'র ঘািাল োখার কমযীরা দগশয়দছশলন গ্রাশম৷ ঘািাল োখার সম্পািক দিবব্রত 

জানায়, ‘আমাশির কমযীরা ওই গ্রাশম দগশয়দছশলন ৷ দকন্ত্ত্ত দকউ মুখ খুলশছ না ৷ িাসপুর র্ানায় অদভশর্াগ করশত 

দগশল, আমাশির দফ্দরশয় দিওয়া হয় ৷ ’ 

ঘিনার কডা দনন্দা কশর দিবব্রতবাবু জানান, ‘আমরা প্রদত বছর পুশজার সময় কুসংস্কাশরর দবরুশি 

সশচতনতামূলক প্রচার কদর ৷ এ বার িুবরাজপুর গ্রাশমও সশচতনতামূলক প্রচার অদভর্ান চালাশনা হশব৷" 

পদিমবঙ্গ সহ ভারশতর দবদভন্ন প্রশিশে মূলত 

আদিবাসী সমাশজ ' ডাইদন দবশ্বাস ' এক ক্ষদতকারক রূশপ আজও আবি । এই সমাশজ  'ডাইদন দবশ্বাস ' এক 

দনিারুণ অদভোশপর মশতা । এইজনয আজও অশনক দনরীহ মদহলা অতযাচাদরত বা খুন হশেন । বলশত লিা হয় 

আজ দর্খাশন দবজ্ঞান অগ্রগদত করশছ দসখাশন আদিবাসী সমাজ ডাইনীর মত অন্ধদবশ্বাস ও  কুসংস্কাশর ডুশব 

রশয়শছ । এই কারশণ প্রায়েই আমরা দিদখ দবদভন্ন পত্র- পদত্রকা দর্শক খবশরর চযাশনল গুশলাশত খবশরর 

দেশরানাশম উিা আশস  ডাইদন অপবাি দিশয় দকাশনা অসহায় মদহলার ওপশর অমানদবক অতযাচার । কখশনা বা 

সামাদজক বয়কি অর্বা দনরপরাধ্ মদহলাশক শুধু্ ডাইদন অপবাশি জযত পুদডশয় মারা বা নৃেংসভাশব হতযার ঘিনা 
।  



 

 

সকাশল রু্দক্তবািী সদমদত'র ঘািাল োখার দিবব্রত ও সিসযরা আমাশক দফ্ান কশর দজশজ্ঞস করশলা, "দিবরাজপুর 

গ্রাশম দতন মদহলাশক নৃেংসভাশব র্ারা হতযা কশরশছ তাাঁশির মশধ্য দক সবশর্শক অপরাধ্ী ?  দকন আজও সমাশজ 

ডাইদন অপবাশি দবশেেকশর মদহলাশির উপর অতযাচার চলশছ? ডাইদন বশল সদতযই দক দকছু আশছ দক না?"  

আদম বললাম, "এই প্রেগুদলর উত্তর দপশত দকছু কর্া বলদছ, মন দিশয় দোন" 

ডাইদন ও ডাইদন - দবিযা : 

আদিবাসী সমাশজ ডাইদন এবং ডাইদন - দবিযা সিশন্ধ অশনক অকল্পনীয় ও অশলৌদকক ক্ষমতা দবশ্বাস রশয়শছ। এই 

সমাশজ দেক্ষার আশলা দর্শক বদিত মানুশের দবশ্বাস,  ডাইদন অদত অশলৌদকক ক্ষমতার অদধ্কারী। ডাইদন অর্যাৎ 

অেরীরী অশলৌদকক ক্ষমতা ধ্ারী দকান মদহলা । ডাইদনর কুিৃদিশত শুধু্ পশু পাদখ নয়, দর্শকাশনা মানুশের মৃতুয 

হশত পাশর । ডাইদন তার ডাইদন -দবিযার সাহাশর্য দকান পশু বা মানুশের েরীশর দরাগ জীবাণু ঢুদকশয় দিশত পাশর।  

ডাইদনশির সিশন্ধ বলা আশছ তারা অমাবসযার দনশুদত রাশতর দকান দনজযন গ্রাশম উলঙ্গ হশয়। খাডা ঝাাঁিার কাদি 

দিশয় দকামর বন্ধনী কশর মতদর কশর নৃতয কশর। ঝাাঁিার উপর বশস দনশুদত রাশত এক গ্রাম দর্শক অনয গ্রাশম উশড 

দর্শত পাশর । ডাইদন-দবিযা গুরুর কাছ দর্শক প্রাপ্ত দেক্ষা। ডাইদন তার ডাইদন-দবিযা বাাঁদচশয় রাখার জনয দকান 

রু্বতী বা দকশোরীশক দেেয রূশপ গ্রহণ কশর। তাশক ডাইদন-দবিযা বা মানুে মারার দবিযায় িীদক্ষত কশর। এরপর 

ডাইদন দবিযায় িীদক্ষত দেেযশক তার গুরুমা কদিন পরীক্ষা দনন। পরীক্ষায় এর জনয দেেযশক ডাইদন-দবিযা প্রশয়াগ 

কশর তার দকানও দপ্রয়জশনর প্রাণ দকশড দনওয়ার জনয বলা হয়। দেেয র্দি এই পরীক্ষায় উত্তীণয হয় তশবই দস 

ডাইদন দবিযায় সমূ্পণয ভাশব িীদক্ষত হয় ।  

ওঝা, মাদঝ, সখা ও জানগুরু :  

আদিবাসী সমাশজ ওঝা, মাদঝ, সখা ও জানগুরুশক দিবতার মত পূজা করা হয়। এই গুরুর দনশিযে আদিবাসী 

দলাশকরা দমশন চশলন। এই আদিবাসী গুদনন বা গুরুরা তুকতাক,  র্ািুশিানা,  ঝাডফু্াঁক ইতযাদি করশত পাশরন। 

অশলৌদকক েদক্ত ও দরাগ দনরামশয়র জনয মি -তি প্রশয়াগ কশর। সখা গ্রাশমর মানুশের অমঙ্গল, অসুখ -দবসুখ িূর 

করার দচিা কশর । ওঝা তুকতাক ঝাডফু্াঁক দবিযা জাশন । গ্রাশমর কারুর অমঙ্গল হশল সখা গুন কশর বশল দিয় 

দক ডাইদন । সখার মত জানগুরুও ডাইদন দচদিত কশরন । 

ডাইদন দচদিতকরণ : 

দকানও গ্রাশম র্দি দিখা র্ায় পরপর দকানও পশুর মৃতুয হশে অর্বা দকানও রুগী দচদকৎসক কশরও সুস্থ হশে না 

। এরজনয ঐ গ্রাশমর আদিবািী দলাশকরা দকানও মদহলার উপর এ সশন্দহ কশরন । আরও সশন্দহ , ওই মদহলা 



 

 

ডাইদন এবং তার ডাইদন -দবিযার জনয পশুর মৃতুয হশে অর্বা কাশরা দরাগ দিক হশে না। সশন্দশহর দভদত্তশত ঔ 

মদহলাশক ওঝা বা জানগুরুর কাশছ দনশয় র্াওয়া হয়। ওঝা বা জানগুরুর দনশিযশে দসই মদহলাশক জুশতা বা চামডা 

শুকাশনা হয়। এছাডা লঙ্কা দপাডার গন্ধ শুখাশনা হয়। এই সমাশজর দবশ্বাস, চামডা বা লঙ্কা দপাডা গশন্ধ র্দি ওই 

মদহলা অস্বাভাদবক আচরণ না কশর তাহশল বুঝশত হশব দসই ডাইদন । এর পর ওঝা, জানগুরু বা গুদণন ওই 

মদহলার উপর ডাইদন অপবাি দিয়। ডাইদন দবিযা নি করা জনয অদভরু্ক্তশক মানুশের বৃষ্ঠা, মুরদগর রক্ত খাবাশনা 

হয়। তাশক গ্রাম ও সমাজ দর্শক তাদডশয় দিওয়া হয়। তাাঁশক দমািা অশঙ্কর িাকা জদরমানা করা হয়। ডাইদন 

অপবাশি পশর র্দি জানগুরু জদরমানা কশর তাহশল দসই জদরমানা তাশক দিশতই হশব। এই জনয তাশক দনশজর 

জদম -জামা, গাই -বাছুর দবদি করশত হয় । র্দি জদরমানা না দিশত পাশর তাহশল ডাইদন অপবাশি মদহলাশক 

আশরা দপদিশয় বা পুদডশয় দমশর দফ্লা হয়।   

ডাইদন দবশরাধ্ী আশন্দালন :  

আদিবাসী সমাশজ এমন অশনক মানুে আশছন র্ারা কাজ করশত োরীদরক ভাশব অক্ষম অর্বা বয়স্ক বযদক্তর 

দকানও অসুখ হশল দচদকৎসা বযবস্থা করশত পারশছ না । দকন্তু তাাঁশির জদম-জমা আশছ । এমন মানুেশক ডাইদন 

অপবাি দিওয়া হয় । তার র্াবতীয় সম্পদত্ত দকশড দনওয়া হয় । ডাইদন বযাপারিা সমূ্পণয অন্ধদবশ্বাস । দকন্তু ডাইদন 

বশল গ্রাম দর্শক দবতাদডত করশত পারশল লাভবান ওঝা, সখা বা জানগুরু হশব। ডাইদন অপবাশি দবতাদডত 

মদহলার ঘর বাদডর সম্পদত্ত লুশি দনশব ও জানগুরু বা গ্রাশমর মাতব্বররা । অসহায় দনরক্ষর গদরব আদিবাসী 

মানুশের বাদডঘর, সম্পদত্তর দকশড দনবার জনয একিা বড েডর্ি মতদর করা হয় । এই ডাইদনর অপবাশি মাধ্যশম 

ওঝা বা জানগুরু স্বার্যদসদি কশর র্াশক । অদভশর্াগ , আদিবাসী সমাশজ  ওঝা , জানগুরুর সশঙ্গ স্থানীয় 

ক্ষমতাসীন রাজননদতক িশলর সাাঁর্ গাি র্াশক । এই কারশণ অসহায় মদহলাশক ডাইদন অপবাি দিশয় দপদিশয় 

মারার দনশিযে দিশলও অদভরু্ক্ত ওঝা, জানগুরুর দবরুশি োসক িল সরকার বা প্রোসন নীরব র্াশক । 

ডাইদনর অন্ধদবশ্বাস দর্শক মুদক্তর উপায় : 

ডাইদন অপবাশি নারীহতযার দপছশন রশয়শছ ডাইদন এবং জানগুরুর অশলৌদকক ক্ষমতার প্রদত অন্ধ দবশ্বাস । এই 

অন্ধদবশ্বাস দর্শক মুদক্তর জনয আদিবাসী । মানুেগুশলাশক দবাঝাশত হশব ডাইদন বা জানগুরুর দকান অশলৌদকক 

ক্ষমতা । ওঝা বা জানগুরু দকভাশব ডাইদন দচদিত কশর তার দপছশন রু্দক্তরু্ক্ত কারণ গুশলা 'অশলৌদকক নয়, 

দলৌদকক' অনুষ্ঠান বা নািক কশর দবাঝাশত হশব। আদিবাসী মানুশের মাশঝ দগশয় দবাঝাশত হশব মানুে এবং 

পশুশির দবদভন্ন দরাগ এর কারন এবং আধু্দনক দচদকৎসা দবজ্ঞাশনর দবদভন্ন দিক গুশলা । দবাঝাশত হশব, অশলৌদকক 

দচদকৎসা ঝাডফু্াঁক, দতলপডা, মি দিশয় দরাগ সারাশনা র্ায় না । র্দি দকানও দরাগ হয় তাহশল দচদকৎসার জনয 



 

 

ওঝা বা জানগুরুর কাশছ না দগশয় সরকাদর হাসপাতাল র্ান । তি - মি দিশয় দকান দরাশগর দচদকৎসা করা 

আইনত অপরাধ্ । মানুেশক দবাঝাশত হশব করা উদচত প্রকৃদতর দনয়শম বৃদি কম বৃদি হবার কারণ ইতযাদি । 

আদিবাসী সমাশজ দবশেে কশর নারী দেক্ষা উপশর দজার দিশত হশব । ডাইদন এবং জানগুরুর অশলৌদকক ক্ষমতার 

এর দবরুশি প্রচার করশত হশব । দবজ্ঞান ও রু্দক্ত দভদত্তক দবজ্ঞাপন দিশত হশব । র্ারা ডাইদন দবশরাধ্ী আশন্দালন 

করশছন তাশিরশক আরও সহশজ ও সহশর্াদগতা করশত হশব । দকার্াও ওঝা বা জানগুরু োরা কাউশক র্দি 

ডাইদন দঘােণা কশর তখন অদভরু্ক্তশির দবরুশি স্থানীয় র্ানা,  পুদলে প্রোসশনর কাশছ অদভশর্াগ জানাশত হশব। 

দর্ সমি মদহলাশক ডাইদন অপবাশি জদরমানা করা হশয়শছ তাশির অদবলশি সরকাশরর তরফ্ দর্শক ক্ষদতপূরণ 

বযবস্থা করশত হশব। দকান অসহায় মদহলাশক ডাইদন অপবাি দিওয়ার জনয অদভরু্ক্ত ওঝা, মাদঝ, সখা বা 

জনগুরুশক আইন কশিার োদি দিশত হশব । 

ডাইদনর ডাইদন অপবাশি দকান হতযার ঘিনা ঘিশল এই হতযার সশঙ্গ জদডত সকল দিােীশির উপরু্ক্ত োদি দিশত 

হশব। ডাইদন নাশম হতযা বশন্ধর জনয পদিমবশঙ্গও কশিার আইন আনশত হশব । 

ডাইদন হতযা বন্ধ করশত দকন্দ্র এবং রাজয সরকারশক দর্ৌর্ভাশব আদিবাসী সমাশজর দলাশকশির দেক্ষা-সংসৃ্কদত ও 

দচদকৎসা সহ অনযানয সুদবধ্া দিশত হশব ।  

এই আশলাচনা দেশে এিা স্পি হশয়শগশছ িুবরাজপুর 

গ্রাশম ওই দতন মদহলাশক ডাইদন অপবাশি খুন করার 

দপশছন জানগুরুই সবশর্শক বড অপরাধ্ী । র্ত দিন না 

এই জানগুরু গুদনদনরা কশিারতম োদি পাশে তত দিন 

দবশেেকশর আদিবাসী সমাজ দর্শক ডাইদনর মতন 

অন্ধদবশ্বাস িূর করা সম্ভব হশব না ।  

 বললাম, "িুবরাজপুর গ্রাশম ডাইদন হতযাকাশণ্ড জদডত 

অদভরু্ক্ত জানগুরুশক পুদলে এখশনা দগ্রফ্তার কশরদন । 

রু্দক্তবািী সদমদত'র তরফ্ দর্শক পুদলশের কাশছ অদভরু্ক্ত 

জানগুরুশক অদবলশি দগ্রপ্তার ও োদির িাদব জানশত 

হশব।" 

এই শুশন দিবব্রত বলশলা, "পুদলে দক আমাশির কর্া শুনশব" 



 

 

"দকন শুনশব না?” রু্দক্তবাদি সদমদতর পযাশড দলদখত িাদব জানা, "িুবরাজপুর গ্রাশম দতন মদহলাশক র্ারা হতযা 

কশরশছ, তাাঁশির মশধ্য জানগুরুও একজন অদভরু্ক্ত । তাই জান গুরুশকও অদবলশি দগ্রফ্তার কশর কশিার োদি 

দিওয়া দহাক ।"  

আমার কর্া মতন ঘািাল রু্দক্তবািী সদমদত োখার তরফ্ দর্শক িাসপুর র্ানায় দলদখল অদভশর্াগ করা হল । দকন্তু 

পুদলে জানাল," িুবরাজপুর ডাইদন হতযাকাশণ্ড মামলা রুজু কশর তিত শুরু করা হশয় দগশছ । তাই নতুন কশর 

দকানও অদভশর্াগ দনওয়া হশব না ।" 

এই খবর পাবার পর আদম দিবব্রতশক বললাম, "তুই দনশজ পদিম দমদিনীপুর দজলা পুদলে সুপার সুনীল 

দচৌধু্রীর সশঙ্গ দিখা কশর রু্দক্তবািী সদমদত'র তরফ্ দর্শক অদভরু্ক্ত জান গুরুর দগ্রফ্তার ও োদির জনয দলদখত 

িাদব জানাদব ।" 

এই শুশন বলশলা, "নানা। আমার পুদলশের কাশছ দর্শত ভয় কশর। অনয কাউশক পাদিশয় দিশবা ।"  

 বললাম, "ভশয়র দক আশছ । তুই র্দি দনশজ দর্শক পুদলে সুপাশরর কাশছ না র্ায় তাহশল আমাশির িাদব সফ্ল 

হশব না ।" 

"পুদলে সুপার র্দি দজশজ্ঞস কশর, দকন আমার জানগুরুর দগ্রফ্তাশরর িাদব জানাদে? তাহশল দক বলশবা? 

"দিবব্রত নযাকা-নযাকা ভাশব দজশজ্ঞস করশলা । 

বললাম, "এই দর্ আদম এতক্ষন ধ্শর দতাশক দবাঝালাম, িুবরাজপুর গ্রাশম জানগুরুর দনশিযশেই ওই দতন 

মদহলাশক ডাইদন অপবাশি হতযা করা হয় । এই কর্া পুদলে সুপারশক বলশত পারদব না । র্দি না পাদরস তাহশল 

আদম প্রবীর দঘােশক বলদছ দতার োরা দকছুই হশব না।"  

এর পর আদম প্রবীর বাবুশক দিবব্রতর কর্া বললাম । ওর কর্া শুদনশয় দরশগ প্রবীর বাবু বলশলন, "ও একিা 

ভীতুর দডম । পুদলশের নাম শুনশলই ওর হাত পা কাাঁপশত শুরু কশর । ও দনশজ দকছু কশর না । দনশজ দকার্ায় না 

দগশয় দছাট্ট দছাট্ট দছশলশির পাদিশয় দিয় । ওর শুধু্ নাশমর দলাভ । দিদখ আদম দক করশত পাদর ।" 

 

একিু পশর খবর দপলাম দিবব্রত পুদলে সুপাশরর সশঙ্গ দিখা কশর জানগুরুর দগ্রফ্তার ও োদির িাদব জানাশব । 

প্রায় ঘো খাশনক পশর দিবব্রত দফ্ান কশর জানাল, দস পুদলে সুপাশরর সশঙ্গ দিখা কশরশছ । রু্দক্তবািী সদমদত'র 

তরফ্ দর্শক অদভরু্ক্ত জানগুরুর দগ্রফ্তার ও োদির িাদব জানান হশয়শছ । পুদলে সুপার বশলশছন, দিবরাজপুর 



 

 

ঘিনায় জদডত প্রশতযক অদভরু্শক্তর দবরুশি আইদন বযবস্থা দনওয়া হশব । আগামী দিন র্দি দকার্ায় ডাইদন 

অপবাশির ঘিানা ঘশি তাহশল পুদলে তৎক্ষণাৎ বযবস্থা দনশব । দতদন কর্া দিনশল  , সমাজ দর্শক ডাইদনর মতন 

অন্ধদবশ্বাস িূর করার কাশজ দতদনও সহশর্াদগতা করশবন । 

িুবরাজপুর গ্রাশম ডাইদন হতযাকাশণ্ড অদভরু্ক্ত জানগুরুশক দগ্রফ্তাশরর িাদব জানান দচদির কদপ আদম ইশমশল 

দপলাম । এই দচদির দভদত্ত কশর  আমার 'মিদনক দবশ্বদমত্র' পদত্রকায় একদি খবর দলশখ দিলাম ।  

                

রদববার ২১ অশক্টাবর ২০১২ 

আজ িুপুশর িমিশম দিবীদনবাশস প্রবীর দঘাশের দনতৃশত্ব 

রু্দক্তবািী সদমদত'র স্টাদড চলশছ। আদম িুবরাজপুর গ্রাশম ডাইদন 

হতযা এবং ঘািাল োখার কর্া তুললাম । বললাম, "রু্দক্তবািীরা 

দর্ দবেয় দনশয় আশন্দালশন নামশব দসই বযাপাশর স্পি ধ্ারণা 

র্াকা উদচৎ । আদম সাংবাদিক দহসাশব এমন অশনক দনতাশক 

দিখদছ র্াাঁরা শুধু্ নাম দকনার জনয বড বড কর্া বশল। দকন্তু 

র্খনই পুদলশের কাশছ দকানও িাদব দনশয় র্াবার কর্া দজশগযস 

করদছ তখন দসই দনতাশক ভশয় ভযাদনে।"  

িুবরাজপুর গ্রাশম ডাইদন হতযাকাশণ্ড রু্দক্তবািী সদমদত'র তরফ্ 

দর্শক পদিম পুদলে সুপাশরর কাশছ জানগুরুর দগ্রফ্তার ও 

োদির দর্ িাদব জানান হশয়দছল তার খবর কলকাতা দর্শক 

'মিদনক দবশ্বদমত্র' পদত্রকাশত গুরুত্ব দিশয় প্রকাদেত হশয়শছ । 

ক্লাশস দসই খবরদি পশড দোনালাম, "ডাইদন মামলায় অদভরু্ক্তশির োদির িাদব”   

কলকাতা: আজ এই ২১ েতােীশত তর্াকদর্ত ডাইদনর নাশম দতন আদিবািী মদহলাশির নৃেংসভাশব হতযা কশর 

দিওয়া হল । পদিম দমদিনীপুর দজলার িাসপুর র্ানার িুবরাজপুর গ্রাশম দসামবাদর দসং, ফু্লমদণ দসং ও দবো দসং 

নামক দতন মদহলাশক শুধু্মাত্র ডাইদনর মতন ভয়ংকর অন্ধদবশ্বাশসর নাম হতযা করা হয় । এই নৃেংস ঘিনা এই 

পদিমবশঙ্গর মার্ায় কলংশকর িাগ লাদগশয় দিশয়শছ । এই ঘিনায় রাজয সরকাশরর তীব্র সমাশলাচনা কশর ভারতীয় 

দবজ্ঞান ও রু্দক্তবািী সদমদতর সভাপদত প্রবীর দঘাে বশলন, ঘিনায় দিােীশির কশিারতম োদির িাদব জানাদে । 



 

 

দতদন বশলন, দবশেেকশর আদিবাসী সমাশজ ওঝা, সখা, জানগুরুর মতন গুদনন দনশজর স্বার্যদসদির জনয দকানও 

মদহলাশির উপর  ডাইদন অপবাি দিশয় র্াশকন । এই অপবাশির ফ্শল ওই মদহলার উপর জদরমানা লাগান বা 

হামলা করা হয় । এমনই ঘিনা পদিম দমদিনীপুশরর িুবরাজপুশর ঘশিশছ । 

দঘাে বাবু আরও বশলন, এই নৃেংস হতযাকাশণ্ড অদভরু্ক্ত জানগুরুর দবরুশি 

আইদন বযবস্থা দনওয়ার িাদব রু্দক্তবািী সদমদতর তরফ্ দর্শক পদিম 

দমদিনীপুর পুদলে সুপার সুনীল দচৌধু্রীর কাশছ কশরশছ । 

শুিবার ২৬ অশক্টাবর ২০১২ 

দেেপর্যত রু্দক্তবািী সদমদত'র িাদবর দভদত্তশত িুবরাজপুর ডাইদন হতযাকাশণ্ড 

মূল অদভরু্ক্ত এক জানগুরু সমাই মন্ডল সহ দতন অদভরু্ক্তশির পুদলে 

দগ্রফ্তার কশরশছ ।  

এই খবর পাবার পর আদম আমার পদত্রকা অদফ্স দর্শক প্রবীর দঘােশক 

দফ্ান কশর বললাম , "রু্দক্তবািী সদমদত'র জনযই ডাইদন হতযাকাশন্ড মূল 

অদভরু্ক্ত জনগুরুর দগ্রফ্তার সম্ভব হশয়শছ ।" 

প্রবীর বাবু আনশন্দর সশঙ্গ বলশলন, "হযাাঁ দিক কর্া । রু্দক্তবািী সদমদত'র ইদতহাশস একদি গুরুত্বপূণয ঘিনা । এই 

আমাশির সকশলর দমদলত পদরেশমর একদি বড সাফ্লয । কারণ শুধু্মাত্র রু্দক্তবািী সদমদতই ডাইদন হতযাকাশন্ড 

মূল অদভরু্ক্ত জানগুরুর দগ্রফ্তাশর িাদব জাদনশয়দছল "  

েদনবার ২৭ অশক্টাবর ২০১২     

আজ 'মিদনক দবশ্বদমত্র' পদত্রকায় িুবরাজপুর ডাইদন হতযাকাশন্ড জানগুরু সহ দতন অদভরু্শক্তর দগ্রফ্তাশরর খবরদি 

গুরুত্বপূণযভাশব প্রকাদেত করা হশয়শছ । খবশর উশল্লখ করা হশয়শছ,  পুদলশের িাদব িুবরাজপুর গ্রাশম এই 

জানগুরুর দনশিযশেই মা - দমশয় সহ দতন মদহলাশক ডাইদন অপবাশি নৃেংসভাশব হতযা কশর তাাঁশির দিহগুদল 

কংসাবদত নিী চশর পুাঁশত িাওয়া হশয়দছল ।  

এবার এিাই দিখার জানগুরুর দনশিযশে দর্ নৃেংস ডাইদন হতযাকান্ড ঘশিশছ তাশত আিালত দক োদি দিয় । 

                                

শুিবার ১৩ দম ২০১৬ 



 

 

সাল ২০১২ এর অশক্টাবর মাশস পদিম দমদিনীপুশর এক জনগুরুর দনশিযশে দতন মদহলা খুশন ১৪ জনশক দিােী 

সাবযি করা হশয়শছ ।  

েদনবার ১৪ দম ২০১৬  

আজ 'আনন্দবাজার পদত্রকা'য় দর্শক খবরদি পািশকর সামশন তুশল ধ্রদছ ।     

"দতন মদহলা খুশন দিােী ১৪ জন                

‘ডাইদন-গ্রাশম দফ্সবুশক দমশত দছশলরা  

অদভদজৎ চিবতযী, িুবরাজপুর (িাসপুর) : সাশড দতন বছর আশগ ঘশি র্াওয়া ভয়ঙ্কর ঘিনািা আজও বুশকর 

দভতশর আাঁকশড দরশখশছ িুবরাজপুর গ্রাম । পদিম দমদিনীপুশরর িাসপুর ও দডবরা র্ানা সীমাত এই িুবরাজপুর 

গ্রাশমই সাশড দতন বছর আশগ ডাইদন অপবাশি দতন মদহলাশক বাাঁে দপিা কশর খুন কশরদছশলন প্রদতশবেীরা । 

নিীর চশর পুাঁশত দিওয়া হশয়দছল দতনদি দিহ । 

এখন দসখাশনই দমাবাইশল দফ্সবুক খুশল বশস রশয়শছন গ্রাশমর রু্বশকরা । এ এক অিুত মবপরীতয । 

দতন মদহলাশক খুশনর ঘিনায় িুবরাজপুর ও পডদে গ্রাম হদররাজপুশরর 

দমাি ২২জনশক দগ্রফ্তার কশরদছল পুদলে । শুিবার ঘািাশলর অদতদরক্ত 

দজলা ও িায়রা দবচারক দিবপ্রসাি নার্ আি জন মদহলা-সহ দমাি ১৪ 

জনশক দিােী সবযি কশরন । সকশলই খুন ও তর্য প্রমাণ দলাপাশির 

অদভশর্াশগ অদভরু্ক্ত । তর্য প্রমাশণর অভাশব বাদকরা দবকসুর খলাস 

দপশয়শছন । আগামী দসামবার ঘািাল আিালশত দিােীশির সাজা দঘােণা 

করশবন দবচারক । 

 

তার আশগ, িুবরাজপুশর ধ্রা পডল চাপা আতশঙ্কর ছদবই । গ্রাশমর দভতশর 

পা দিশতই িুবরাজপুর প্রার্দমক সু্কল । দপছশন দবে কশয়কজন রু্বক 

দমাবাইল দনশয় ঘাাঁিাঘাাঁদি করশছন । কাশছ দর্শত দবাঝা দগল দফ্সবুশক বযি তাাঁরা । সংবাি মাধ্যশমর প্রদতদনদধ্ 

বুঝশত দপশরই দর্ন সাবধ্ান হশয় দগশলন ওাঁরা । সবার মুশখই একই কর্া, “ডাইন বশল দর্ দকছু দনই, তা আমরা 



 

 

পাডায় সব বশল দিশয়দছ । এখন ওই সব দনশয় আর দকানও সমসযা দনই । এখন একিাই দচতা গ্রাশমর মানুেগুদল 

কশব বাদড দফ্রশব ’’সাবধ্ানী গলাও হিাৎ উিাস হশয় র্ায় । 

এ গ্রাশম প্রায় প্রশতযক পদরবাশররই দকউ না দকউ ঘিনার সশঙ্গ প্রতযক্ষ বা পশরাশক্ষ জদডত দছশলন । তাাঁশির দকউ 

এখন দজশল । দকউ বা পলাতক । ফ্শল সকশলর উশেগ ওই একই জায়গায়—কশব দফ্রশব মানুেগুশলা!  

দস দিন ‘ডাইন দনধ্শন’ দপছপা হয়দন দকউ । জানগুরুর দনিান দমশন স্ত্রী -পুরুে দনদবযশেশে বাাঁে হাশত তুশল 

দনশয়দছল । দনরপরাধ্ দতন মদহলার দেে দনঃশ্বাসিুকু দবদরশয় না-র্াওয়া পর্যত তাশির হাত র্াশমদন । 

িুবরাজপুশরর গ্রাশম দসই সময় এক এক কশর অশনশক সদিয-জ্বশর ভুগদছশলন । স্বাস্থযশকশন্দ্র না দগশয় গ্রাশমর মানুে 

দগশয়দছশলন ৬৫ দকশলাদমিার িূশর গডশবতার আনন্দনগশর । জানগুরু সমাই মাদণ্ড র্াকত দসখাশনই । সমাই 

মাদণ্ডই দনিান দিয় গ্রাশমর বৃিা ফু্লমদণ দসংহ (৬২) ও তাাঁর দমশয় েিারী দসংহ (৪০) এবং তাাঁশির পডদে 

হদররাজপুর গ্রাশমর অনয এক মদহলা েিরী দসংহ (৫৫) ডাইদন হশয়শছন। তার ফ্শলই গ্রাশম এত অসুখ-দবসুখ।  

২০১২ সাশলর ১৬ অশক্টাবর রাশত গ্রাশমর দসংহপাডায় বশস সাদলদে । ফ্শতায়া দিওয়া হয় ওই দতন মদহলাশক গ্রাম 

ছাডশত হশব, সশঙ্গ ৬০ হাজার িাকা জদরমানা । না-হশল প্রাশণ দমশর দফ্লার হুমদকও দিওয়া হয় । মাতব্বরশির 

দনশিযে শুশনই ফু্লমদণশিবীর দছশল বুধু্ দসংহ , জামাই লক্ষ্মীকাত ও েিরীর স্বামী দবাবা দসংশহরা প্রদতবাি কশরন 

। ফ্ল হয় উশো । ওই দতন পুরুেশকই ভয় দিদখশয় গ্রাম ছাডশত বাধ্য করা হয় । তার পর দনদবযশে শুরু হয় 

মারধ্র । দতন মদহলাশক মারশত মারশত গ্রাম লাশগায়া কংসাবতীর চশর দনশয় আশসন বাদসন্দারা । ততক্ষশণ মৃতুযর 

দকাশল ঢশল পশডশছন দতনজনই । দিহগুদল দববস্ত্র কশর চশর পুাঁশত দিওয়া হয় । 

পরদিন সকাশলই এলাকায় দপৌঁশছ র্ায় পুদলে । মৃত েিারীর স্বামী লক্ষ্মীকাত দসংশহর দলদখত অদভশর্াশগ িাসপুর 

র্ানার পুদলে তিশত নাশম । শুিবার ঘািাল আিালশত সরকাদর আইনজীবী কৃশষ্ণনু্দ মাইদত বশলন, ‘‘ঘিনায় দমাি 

৪৯ জশনর নাশম এফ্আইআর করা হয় । দবদেরভাগই মদহলা। পুদলশের হাশত ধ্রা পশডন ২২জন । বাদকরা 

এখনও পলাতক ।’’  ঘিনার মাস দতশনশকর মশধ্যই চাজদেযি জমা পশড । শুরু হয় দবচার । দবচার চলাকালীন 

িু’জশনর মৃতুযও হয় । চারজন জাদমশন মুদক্ত দপশলও বাদকরা দজশলই দছশলন । ঘিনার প্রায় সাশড দতন বছশরর 

মার্ায় ওই মামলায় অদভরু্ক্তরা দিােী সবযি হল । 

দিন িশেক আশগই রায় দবরশনার খবর দজশন দগশয়দছশলন িুবরাজপুশরর বাদসন্দারা । িাসপুর েহর প্রায় প্রায় ১৩ 

দকশলাদমিার িূশর ওই গ্রাশম ঢুকশতই দিখা হশয় দগল েমু্ভ দসংশহর সশঙ্গ । ফু্লমদণ দিবীর আত্মীয় েমু্ভ দসংহই 

প্রর্ম আদবষ্কার কশরদছশলন কংসাবতীর চশর দপাাঁতা দতনদি দিহ । সাংবাদিক পদরচয় শুশনই দতদন একিু দবদে 

স্বতঃসূ্ফতয হওয়ার দচিা করশলন । বলশলন, “ওই ঘিনার পর গ্রাশমর হাল অশনকিাই দফ্শর দগশয়শছ । গ্রাশম এখন 



 

 

কারও সশঙ্গ দকানও দববাি দনই । কারও মুশখ ডাইন েেিাও দবর হয়দন আর । এলাকায় আত্মীয়শির 

আনাশগানাও বন্ধ হশয় দগশয়শছ।” 

আত্মীয়শির র্াতায়াত বন্ধ হল দকন? প্রে করশতই েমু্ভ দসংহশক চুপ কদরশয় দিশলন কাকদল দসংহ, অঞ্জদল 

দসংহরা। উত্তর দিশলন তাাঁরাই,“ একিা অন্ধ কুসংস্কার আমাশির দগািা গ্রামশক দেে কশর দিশয়শছ ! আমাশির 

সমাশজ এখনও জানগুরুর প্রদত অগাধ্ দবশ্বাস । তাই আত্মীশয়রা এশলই দফ্র ওই চচযা শুরু হশব । আমরা চাই 

না।”িুবরাজপুশর বাদসন্দারা এখন দনশজশির ধ্মযীয় অনুষ্ঠান দনশয়ও সতকয । গ্রাশমর মশধ্য দনশজরাই দসশর দনন দস 

সব আচার । কারণিা দসই একই । 

কাকদলশিবীর কর্ায়, “আমার দছশলিা দজশল পচশছ । জাদন না কী হশব ।”অঞ্জদলশিবীর বশলন, “ওই ঘিনায় 

আমার স্বামীশক পুদলে ধ্শর দনশয় দগশয়দছল । তখন অতঃস্বত্ত্বা দছলাম । আমার দমশয়র মুখিাও দিশখনদন আমার 

স্বামী । ওই ভুল র্দি না হশতা তাহশল কী দমশয়শক দকাশল দনশয় আমাশক দলাশকর বাদডশত কাশজ দর্শত হশতা? 

’’বছর দতইশের রু্বক রাজু দসংহও বলশলন একই কর্া, “আমাশির ভুল বুদঝশয়ই জানগুরু ও মাতব্বদররা এমন 

কাণ্ড ঘিাশলা । আমার দিড বছশরর দছশল-সহ স্ত্রীশক দজল খািশত হশে । কতদিন ওশির দিদখদন।’’ 

োদি হশয়শছ আিালশতর রাশয়র আশগই । আতশঙ্ক দহাক, 

অনুশোচনায় দহাক সদিৎ দফ্শরশছ গ্রাশমর মানুেগুশলার । স্থানীয় 

বাদসন্দা , অবসরপ্রাপ্ত সু্কল দেক্ষক দেবেঙ্কর োসমল বশলন, 

“ঘিনার পর পুদলে-প্রোসশনর উশিযাশগ িু’বার সশচতনতা দেদবর 

হশয়দছল । আর হয়দন । তশব আর প্রশয়াজনও দনই । গ্রাশমর 

দসংহপাডার সবাই এখন জাশনন দবেয়দি দর্ দনছকই কুসংস্কার । 

”দকন্তু এত দকছুর পরও জানগুরু দসশধ্ হশয়শছন বশল মশন হয় 

না । শুিবার এজলাশস দনশয় র্াওয়ার পশর্ তাাঁর প্রদতদিয়া 

জানশত চাওয়া হশয়দছল । কুসংস্কার পুশে রাখাই র্ার দপো , 

দসই সমাই মাদণ্ড দিিার আইন সশচতন । দমজাজ সপ্তশম চদডশয় 

সমাই বশল, ‘‘আদম পুদলে দহফ্াজশত । আমার সশঙ্গ কর্া বলশত 

আসশবন না । আদম দকছু বলব না।’’ 

দসামবার ১৬ দম ২০১৬  

ঘািাল আিালশত ৭ জশনর ফ্াাঁদসর সাজা । 



 

 

ডাইদন অপবাি দিশয় ৩ মদহলাশক দপদিশয় খুন করার অপরাশধ্ ১ মদহলা সহ সাতজনশক মৃতুযিশন্ডর দনশিযে দিল 

আিালশতর । আদভরু্ক্ত অনয ৬ জনশক র্াবিীবন এবং ১ জনশক সাত বছশরর সেম কারািশন্ডর দনশিযে দিওয়া 

হশয়শছ । 

দসামবার ঘািাশলর অদতদরক্ত দজলা ও িাশয়রা জজ দিব প্রসাি নার্ এই রায় দঘােনা কশরন । 

মঙ্গলবার ১৭ দম ২০১৬  

িুবরাজপুর গ্রাশম জানগুরুর দনশিযশে মা - দমশয় সহ দতন মদহলার নৃেংস হতযাকাশন্ড ঘািলা মহকমা আিালত 

সাজা দোনাশলন । জানগুরু সহ সাত জনশক ফ্াাঁদসর সাজা দোনাশলন দবচারক ।  

 'আনন্দবাজার পদত্রকা'য় প্রকাদেত খবর দিলাম ।  

“ডাইদন অপবাশি দপদিশয় খুন 

জানগুরু-সহ ৭ জশনর ফ্াাঁদসর সাজা  

 

দনজস্ব সংবািিাতা, ঘািাল: দবচার হল। ডাইদন অপবাশি দতন মদহলাশক দপদিশয় খুন করার িাশয় এক মদহলা-সহ 

সাতজনশক ফ্াাঁদসর সাজা দোনাশলন দবচারক । একই সশঙ্গ ছ জনশক র্াবিীবন (আমৃতুয) এবং একজনশক দিশলন 

ন’বছশরর সেম কারািশণ্ডর দনশিযে । 

সাশড দতন বছশর অশনকিাই বিশলশছ িাসপুশরর িুবরাজপুর । শুধু্ কশয়কিা মানুশের মুশখর কর্ায় দর্ গ্রাশমর 

মানুে দপদিশয় দমশরদছল দতন মদহলাশক । দসই গ্রাশমরই দকশোরী বশল দবডাশে ‘ডাইদন বশল দকছু হয় না । 

’সংবািপশত্র প্রকাদেত প্রদতশবিন পশড দোনাশে মা-কাদকমাশক । তবু তার উপলদব্ধ, ‘‘আমরা র্তই বদল, সশচতন 

হশত আরও সময় লাগশব।’’ 

িুবরাজপুশরর মানুে বলশছন চরম োদিশত জানগুরুশির আদধ্পতয কমশব । তাাঁশির ঘশরর মানুেগুশলা আজ োদির 

মুশখ শুধু্মাত্র জানগুরুর উস্কাদনশত । মা , দিদির খুশন দবচার দচশয় এতদিন অশপক্ষা কশরদছশলন বছর দতদরশের 

বুধু্ দসংহ । দতদন বশলন, “সবশচশয় দবদে রাগ ওই জানগুরু সমাই মাদণ্ডর উপশরই । ও-ই গ্রাশমর মানুশের হাশত 

বাাঁে তুশল দিশয়দছল । ওর ফ্াাঁদস দহাক । ”হদররাজপুশরর দবাবা দসংহও বশলন , “সন্ধযা দবলা আমার স্ত্রীশক দডশক 

দনশয় দগশয়দছল মাতব্বশররা । জানগুরুর দনিাশন ওশক দমশর পুাঁশত দিশয়দছল । সবাই োদি পাক।”  স্থানীয় ভারতী 



 

 

দসংহ বলশলন, “এখনও বহু জানগুরু রশয়শছ । ওশির জনযই দতা গ্রাশমর আজ এই অবস্থা । সব জানগুরুরা োদি 

দপশলই োদত ।” 

েদনবার 'আনন্দবাজার পদত্রকা'য় প্রকাদেত প্রদতশবিনদি গ্রাশমর মানুেশক বার বার পশড শুদনশয়শছ আদিবাসী 

পাডার অসীমা দসংহ । স্থানীয় সু্কশলর েষ্ঠ দেদণর পডুয়া অসীমা এ দিন বশল, “আমাশির সমাশজ অশনশকই ডাইন 

কর্াদি অন্ধভাশব দবশ্বাস কশর । এখনও । তশব ওই ঘিনার পর আর দকউ এ দনশয় একদি বাকযও উচ্চারণ 

কশরদন।” 

ওই মামলায় দতন বছর দজল দখশি দবকসুর খালাস দপশয়শছন গশণে দসংহ । এ দিন প্রায় দচাঁদচশয় উশি ওই রু্বক 

বশলন, “আদম আর ওই সব কর্ায় দনই বাবু । আমার দেক্ষা হশয় দগশয়শছ। ”সকাল দর্শকই দিদভ দিখার জনয 

ছিফ্ি করদছশলন বৃি সাশহব দসংহ । তাাঁর দবৌমা কুদন দজশল । দবলা ৩দি নাগাি ঘািাশলর অদতদরক্ত দজলা ও 

িায়রা দবচারক দিবপ্রসাি নার্, কুদনশক র্াবিীবশনর আশিে দোনান । 

িুপুর ২দিা দর্শক শুরু হয় দবচার প্রদিয়া । শুিবারই সাত মদহলা-সহ দমাি ১৪ জনশক দিােী সবযি কশরদছশলন 

দবচারক । এ দিন দবলা ৩দির সময় মঙ্গল দসংহ, কালী দসংহ, সমাই মাদণ্ড, সাদন মাদণ্ড, ভাকু দসংহ, নুরা দসংহ ও 

রবীন দসংহশক ফ্াাঁদসর আশিে দোনান । কুদন দসংহ, জয়তী দসংহ, চাাঁিমদন দসংহ, পিমী দসংহ, ছদব দসংহ ও লক্ষ্মী 

দসংহশক র্াবিীবন কারািশণ্ডর দনশিযে দিন । সশঙ্গ োি হাজার িাকা জদরমানা , অনািাশয় একবছশরর কারািণ্ড । 

সুকুমার দসংহ খুশনর মামলায় সরাসদর রু্ক্ত না-র্াকায় তাাঁশক ন’বছশরর কারািশণ্ডর দনশিযে দিন । সুকুমারশক তর্য 

প্রমাণ দলাপাি ও দবআইদন জমাশয়শতর অদভশর্াশগ দিােী সাবযি করা হয় । 

সরকাদর আইনজীবী েীশেযনু্দ মাইদত বশলন, “এদি একদি দবরল দর্শক দবরলতম ঘিনা । দজলায় ডাইদন অপবাশি 

খুশনর ঘিনায় এতজশনর সশবযাচ্চ সাজা এই প্রর্ম । ”রাশয়র দবরুশি উচ্চ আিালশত র্াওয়ার কর্া বলশলও 

আসামী পশক্ষর এক আইনজীবী জয়শিব মুশখাপাধ্যায়ও রায়শক স্বাগত জাদনশয়শছন । তাাঁর কর্ায়, “এই ঘিনা 

দমশন দনওয়া র্ায় না । আসল অপরাধ্ীরা অধ্রা” 

উশল্লখয, এই ঘিনায় দমাি ৪৯ জশনর দবরুশি এফ্আইআর হশয়দছল । পুদলে দমাি ২২জনশক দগ্রফ্তার কশরদছল 

। দবচার চলাকালীন িু’জন মারা র্ান । বাদকরা এখনও পলাতক । 

ঘািাশলর আইনজীবীরাও এই রাশয় খুদে । বরিা বাণীপীি হাইসু্কশলর দেক্ষক উিয় ঘিক ও সুকুমার পাশনর মশত, 

ছাত্ররাও র্াশত তাশির পাডায় এমন ঘিনার প্রদতবাি কশর, তাও দেখাশত হশব । 



 

 

দিশনর দেশে দবচারশকর আশিে শুশন বুধু্ দসংহ আর দবাবা দসংশহর মুশখ ম্লান হাদস । তাাঁশির আো, ‘‘এ বার 

সরকার আমাশির সমাজ দর্শক জানগুরুশির দবিায় দিশলই োদত ।’’ 

রদববার ২৮ অশক্টাবর ২০১৮  

ডাইদন হতযায় মৃতুযিণ্ডপ্রাপ্ত সাত অপরাধ্ীর সাজা মকুব কশর সম্প্রদত এমনিাই জানাল কলকাতা হাই দকািয । 

একই পদরবাশরর দতন মদহলাশক ‘ডাইদন’ তকমা দিশয় তাাঁশির খুন করার িাশয় ওই সাতজশনর ফ্াাঁদসর হুকুম 

দিশয়দছল পদিম দমদিনীপুশরর ঘািাল মহকুমা আিালত । 

আজ 'সংবাি প্রদতদিন'-এ প্রকাদেত খবর তুশল দিলাম ।  

‘ডাইদন’ খুশন ৭ জশনর মৃতুযিণ্ড রি করল হাই দকাশিয  

দবোখা পাল, স্টাফ্ দরশপািযার:  অপরাশধ্র মূশল রশয়শছ কুসংস্কার। তাশক দেকডসশমত উপশড দফ্লা না দগশল িূর 

হশব না অপরাধ্ প্রবণতা । বরং তা উত্তশরাত্তর বাডশব । 

ডাইদন হতযায় মৃতুযিণ্ডপ্রাপ্ত সাত অপরাধ্ীর সাজা মকুব কশর সম্প্রদত এমনিাই জানাল কলকাতা হাই দকািয । 

একই পদরবাশরর দতন মদহলাশক ‘ডাইদন’ তকমা দিশয় তাাঁশির খুন করার িাশয় ওই সাতজশনর ফ্াাঁদসর হুকুম 

দিশয়দছল পদিম দমদিনীপুশরর ঘািাল 

মহকুমা আিালত । কলকাতা হাই দকািয 

অবেয মশন কশরশছ, ‘মৃতুযিণ্ড’ দতা ছার । 

তার দচশয়ও গুরুতর দকানও সাজা এই 

মানদসকতা বিলাশত পারশব না । সমসযা 

র্খন গভীশর, তখন মূলশুি তাশক িূর করা 

না দগশল অপরাধ্ প্রবণতা দরাখা কদিন 

বশল আিালত মশন কশরশছ । 

কীশসর দপ্রদক্ষশত হাই দকাশিযর এশহন 

পর্যশবক্ষণ? 

পদিম দমদিনীপুশরর িুবরাজপুর এলাকার 

হদরিাসপুশরর ঘিনা । 



 

 

২০১২-র শুরু দর্শকই এশকর পর এক দবপি ঘিদছল মুণ্ডা উপজাদত অধু্যদেত গ্রামদিশত । দেেপর্যত দবপশির 

‘কারণ’ খুাঁশজ বার কশর গ্রাশমর দমাডলরা । একই পদরবাশরর দতন মদহলা সিরী দসং, ফু্লমদণ দসং ও দসামবাদর 

দসংশক ডাইদন সাবযি করা হয় । গ্রাশমর মার্া দর্াবা দসংশয়র দনতৃশত্ব সাদলদে সভায় র্াবতীয় অনশর্যর জনয দতন 

মদহলার ‘ডাইদনবৃদত্ত’ দক িায়ী করা হয় । দিওয়ার ক্ষমতা দনই দজশনও তাাঁশির ৬০ হাজার িাকা জদরমানা কশর 

দর্াবা দসং ও তার িলবল । এরপরই দতন অসহায় মদহলার উপর দনশম আশস অকর্য অতযাচার । লাদর্, দকল, 

ঘুদস মারশত মারশত দসখাশনই তাাঁশির আধ্মরা করা হয় । দতনজশনর মুশখ প্রস্রাব কশর দিওয়া হয় । দেেশমে 

তাাঁশির দিশন দহাঁচশড কংসাবতীর চশর দনশয় র্ায় দর্াবা দসং, গশণে দসং, সাদন মাদন্ড, বাবলু দসংরা। দগািা ঘিনার 

সাক্ষী দছশলন দসামবাদর দসংশয়র স্বামী লক্ষ্মীকাত দসং । সাদলদে সভায় তাাঁশক দবাঁশধ্ রাখা হশয়দছল । ঘিনার পরদিন 

নিীর চর দর্শক ওই দতন মদহলার ক্ষতদবক্ষত দিহ উিার করা হয় । 

লক্ষ্মীকাতর অদভশর্াশগর দভদত্তশত িাসপুর র্ানার পুদলে তিশত নাশম । পশর মযাদজশস্ট্রি পর্যাশয়র তিত হয় । 

েডর্ি ও হতযা-সহ একাদধ্ক ধ্ারায় দমাি ৪৯ জশনর দবরুশি 

চাজযদেি জমা পশড । এশির মশধ্য ২৫ জনশক দগ্রপ্তার কশর পুদলে 

। মূল অদভরু্ক্ত দর্াবা দসং সহ পলাতক ২৪ জন । দবে কশয়ক 

মাস দবচারপবয চলার পর ঘািাল আিালশতর অদতদরক্ত িায়রা 

দবচারক অদভরু্ক্ত সাদন মাদণ্ড, ভাকু দসং, রবীন দসং , মঙ্গল দসং, 

নূরা দসং, সামাই মাদন্ড, কালী দসংশক মৃতুযিশণ্ড িদণ্ডত কশরন । 

এছাডাও ঘিনায় অদভরু্ক্ত ছয় মদহলাশক র্াবিীবন কারাবাশসর 

দনশিযে দিন িায়রা দবচারক । 

দনম্ন আিালশতর দনশিযে চযাশলঞ্জ কশর হাই দকাশিযর োরস্থ হয় সাত 

মৃতযিণ্ডপ্রাপ্ত ।  দবচারপদত জয়মালয বাগচী ও দবচারপদত েম্পা 

সরকাশরর দডদভেন দবি মামলার শুনাদনর পর তাশির সাজা 

মকুব কশরশছ । পাোপাদে কুসংস্কাশরর এই প্রাণঘাতী িাপি দিশখ 

তীব্র মমযশবিনা ও উশেগ প্রকাে কশর আিালশতর মতবয, ভাবশতও 

আবাক লাশগ দর্, “স্বাধ্ীনতার ছয় িেক পশরও এমন ঘিনা ঘিশছ 

। এিা ভাবশতই অবাক লাশগ । সমাজ দবশেেত দপদছশয় পডা দেদণ র্দি এখনও এমন কুসংস্কাশর দনমদিত র্াশক, 

দসখাশন  রাজয সরকার িাদয়ত্ব এডাশত পাশর না । বরং সরকাদর দেক্ষানীদতশত অদবলশি বিল এশন সমাশজর 

দপদছশয় পডা দেদণর অজ্ঞতা িূর করাই সরকাশরর সাংদবধ্াদনক িাদয়ত্ব । ”আিালশতর দনশিযে, তফ্দসদল জাদত ও 



 

 

উপজাদত অংশের মানুশের মশধ্য সামাদজক সশচতনতা গশড তুলশত অদবলশি দবেয়দিশক দেক্ষানীদতর মশধ্য 

অতভুযক্ত করশত হশব ।  দনদবড প্রচার কার্যিম চাদলশয় সমাজ দর্শক উপশড দফ্লশত হশব কুসংস্কাশরর অন্ধকার । 

সাল ২০১৮, অশক্টাবর । দকন্তু ডাইদন হতযায় ঘািাল আিালত কতৃযক 

মৃতুযিণ্ডপ্রাপ্ত ৭ অপরাধ্ীর সাজা মকুব কশর কলকাতা হাই দকািয । এবং দকািয জানাল, "অপরাশধ্র মূশল রশয়শছ 

কুসংস্কার । তাশক দেকডসশমত উপশড দফ্লা না দগশল িূর হশব না অপরাধ্ প্রবণতা । বরং তা উত্তশরাত্তর 

বাডশব" 

এই িীঘয দলখার মাধ্যশম এই কর্াই বলশত চাই, "ভারতীয় দবজ্ঞান ও রু্দক্তবািী সদমদত'র আশন্দালশনর ইদতহাশসর 

পৃষ্ঠায় িুবরাজপুর ঘিনা উজ্জ্বল হশয় র্াকশব । কারণ িুবরাজপুর গ্রাশমর এক জানগুরুর দনশিযশে দতন মদহলাশক 

ডাইদন অপবাি দিশয় নৃেংস হতযা ঘিনায় করা হয় । দকন্তু শুধু্মাত্র রু্দক্তবািী সদমদত'র িাদবর জনযই মূল দিােী 

জানগুরুর সাজা দপশয়শছ । ডাইদন হতযার দনপশর্য জানগুরুর েডর্ি র্শির ফ্াাঁস হল । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          রক্তাক্ত পৃদর্বী 
                                        -পূবালী দেখা মমত্র 
 
 
েরণার্যী দেদবর 
 
আজ অশনক দিন পর সাশভদরন বাইশর দগশয় দকার্াও দর্শক দচশয়দচশত একিা েক্ত চার দিশনর বাদস বান 
পাউরুদির িুকশরা দজাগাড কশর এশনশছ,বাচ্চাশির জনয।এর জনয অবেয ওশক িাম দচাকাশত হশয়শছ,বড 
রকশমর,দনশজশক দিশয়! 
 
-"দিখ,দসশসা মা আমাশির জনয রুদি দনশয় এশসশছ, ওহ র্া দখশি দপশয়দছল" বশল পাাঁচ বছশরর ইভানশহা 
দনশজর,অপুদিশত ফু্শল ওিা,হাড দবর করা  দপশি একবার হাত বুদলশয় দনয়।দিক ওর পাশে বশসই, ওর িু 
বছশরর দছাি দবান ইসাশবল তখন,দনশজর হাশত ধ্রা দছাি একিা ময়লা কাশির িুকশরা চুেশছ! 
 
-"হযাাঁ দগা, দমশয় দকাশনা ভাশলামানুে দিশলা বুদঝ রুদির িুকশরািা"! দলালুপ িৃদিশত দসিার দিশক তাদকশয়, একবার 
দজ্বভ িা দিাাঁশি দচশি দনশয় প্রে কশর,বুদডমা,ইনদতদবন। 
 
রু্ি দবধ্ি দসদরয়ার এই েরণার্যী দেদবশর,এই একিা তাাঁবুশত ওরা ছয় িা,পদরবার িাাঁই দপশয়শছ।র্া খাবার এখাশন 
দিওয়া হয়,সবার তাশত কুশলায়না।কত দিন দতা দনশজ অভুক্ত দর্শক সাশভদরন, দনশজর অংে িুকুও বাচ্চাশির মুশখ 
তুশল দিশয়শছ। 
 
দনশজর ওডনা দিশয়,চি কশর অমূলয সম্পি দসই বাদস পাউরুদি িা দক দঢশক দফ্শল,জবাব দিয়...সাশভদরন 
 
-"হযাাঁ,বাইশর দর্শক আনলাম দচশয়,বুদডমা" 
 
দিাাঁশির দকাশণ একিা দবশ্রী রকশমর হাাঁদস ফু্দিশয় বুদড বশল ওশি,,,"এমদন দিশলা নাদক,দকছু দিশয়ও এশল 
,ভালমানুশের দপা দক" 
 
দকছু বলশত না দপশর দনশজর বড বড নীল দচাখ গুশলা,নাদমশয় দনয় সাশভদরন।বাচ্চা রা ততক্ষশন ওর দকাশল এশস 
বশস পশডশছ, খাবার জনয। 
 



 

 

-"ইসাশবল, ওই রকম কশর নয়,দিখ আশগ এইশর্ লাল দচদরর িুকশরা দিখদছস এগুশলাশক, মুশখ পুশরশন...ইমম... 
দিখ দিখ দক দমদি দখশত, তারপর প্রর্শম এইশর্ পাউরুদির েক্ত জায়গা গুশলা ঐিা আশগ খা,একিম দেশে নরম 
অংে িা খাদব..বুঝদল"! 
 
দছাট্ট ইসাশবল, দকছুই দবাশঝনা, শুধু্ হাশত ধ্রা রুদির িুকশরািা র দিশক তাদকশয় একগাল দহাঁশস ওশি। 
 
ওশির িুই ভাই দবাশনর,খাওয়া র দিশক, তখন তাাঁবুশত র্াকা অনয বাচ্চারা, তাদকশয় আশছ, ওশিরও ভীেণ দক্ষশি 
দপশয়শছ,দকন্তু, আি দমশি রুদির িুকশরা দতা সবার কপাশল দজাশিনা,আজকাল আর। 
 
 তখন বসত 
 
2011 সাশলর এদপ্রল মাস।েীশতর িান্ডা সশর দগশয়,সমি দসদরয়া দত বশয় চশলশছ,উষ্ণ দমদডশিদরয়ান সামুদদ্রক 
হওয়া।রািা ঘাি সু্কল কশলজ,সব জায়গাশত খুদের দমজাজ। 
 
সূর্যয উজ্জ্বল,এইরকম একিা সকাশলই, দবশজ উশিদছশলা, প্রর্ম সাইশরন! 
 
প্রর্শম,  সাশভদরন দকছু বুশঝ উিশত পাশরদন,দভশবদছশলা, দরাজকার মত কলকারখানা র ঘদে দবাধ্হয়।বাইশরর 
রািাশত, দলাকজশনর দিৌডশনার, আওয়াজ দপশয়,দজশগযস কশর জানশত পারশলা,,,,"রু্ি" দলশগশছ।তার 15 
দমদনশির মশধ্যই, িামাস্কার আকাশে, দিখা র্ায়,আশমদরকান দবামারু দবমাশনর ঝাাঁক।প্রর্ম দবাি িা, র্খন পাশের 
মসনয ছাউদনশত পডশলা,ওশির পারু্শর বাদডর কাশির িরজা জানালা সব দকাঁশপ উশিদছল। 
 
দসই শুরু,তারপর দতা সব দকছুই বিশল দগল,দিেিার! 
রু্শির আশগ,দর্খাশন 100% দছশল দমশয় সু্কশল দর্শত,দসই সু্কল গুশলাই সব বন্ধ হশয় দগল।হশবনাই বা দকন,ওরা 
দর্,সু্কশলর ওপশরও দবািাডযশমে করশত ছাশডদন! 
 
একদিন,রাশতর দবলা কতগুশলা লাল মুশখর রাদেয়ান এশস, ওর হাদবদব আেফ্াক দক,সশঙ্গ কশর দনশয় চশল  
দগল,দক না,দপ্রদসশডে বাোর-আল-আসাি এর আশিে, দিশের হশয় রু্ি করশত হশব। 
 
আেফ্াক দকছু বলার সুশর্াগ ও পায়দন, ও জাশনশতা ওশির মহামানয দপ্রদসশডে দকরকম ভয়ঙ্কর কডা 
দলাক।পাইকাদর বাজাশর দর্সব দছাি বযবসায়ীরা  দজদনসপত্র দকনা দবচা কশর,তারা পর্যত ভুশলও র্দি দবশিদে 
মুদ্রাশত দকনা দবচা কশর,তাশিরও 10 বছশরর দজল, কদরশয় দিয়,ছাশডনা তাশির পর্যত। 
 



 

 

তারপর কত রাত দজশগ,সাশভদরন শুধু্ অশপক্ষা কশর, আেফ্াশকর জনয,রাশতর আকাশে চাাঁি ও দিখা র্ায়না 
আর,শুধু্ সামদরক দবমান বাদহনীর ঝাাঁক উশড চশল। 
 
একদিশক,দসদরয়া,রাদেয়া আর ইউশরাপ....... অনযদিশক দরশবল বাদহনী...... ইরাক,আরব আর 
আশমদরকা।তারপর,জ্বশল উিশলা পুশরা দিে।এছাডা IS এর অতযাচার দতা আশছই। 
 
-"মা,ওগুশলা দকশসর আওয়াজ?" ভশয় সাশভদরন দক জদডশয় ধ্শর,দনশজর দছাট্ট িু হাশত কাশন চাপা দিশয়,প্রে 
কশর,দতন বছশরর ইভানশহা। 
 
-"দকছু,নয় বাবা তুদম ঘুদমশয় পশরা, ওগুল িুসু্ট দলাশকরা দবামা দফ্লশছ তার আওয়াজ" দছশলর নরম ধূ্সর 
দসানালী চুশল হাত বুদলশয় দিশত দিশত বশল।সাশর্ দনশজর অনাগত, সতাশনর দচতায় অদস্থর হশয় ওশি মাশয়র মন। 
 
-"রু্ি দক মা?দকন ওরা দবাি দফ্লশছ?" 
 
এই প্রশের দকাশনা জবাব সাশভদরন ও দিশত পাশরনা। 
 
দবয়শনশির সকাল 
 
-"দক আছ, িরজা দখাল জলদি,বাইশর দবদরশয় আশসা মার্ার ওপর হাত তুশল" সকাল সকাল ঘুম ভাদঙশয়, দডশক 
তুশলদছশলা ওরা,তারপর সাশভদরন ইভানশহা দক,রািায় দবর কশর দিশয়,জবর িখল কশরদছশলা ওশির,একমাত্র 
আিানা িা! 
 
দবশরাবার সময়,দনশজশির দকছু পরার জামা কাপড দনশব বশল,সাশভদরন একদি বাশরর জনয বাদডর দভতশর ঢুকশত 
দচশয়দছল,,,, দবয়শনশির গুাঁশতা এশস পশডদছশলা,,,ওর ছ মাশসর ফু্শল ওিা দপি িা দত। 
 
-"আমার মা দক মারছ দকন দতামরা" দনশজর খুশি গলাশত দচাঁদচশয় উশিদছশলা ইভানশহা।মুশখ একিা দনাংরা, 
দবশিদে অশচনা ভাোশত গালাগাল দিশয়,এক লাদর্ কদেশয় দছশলা, সামদরক দপাোক পরা, লিা চওডা দলাকিা। 
 
সাশভদরন, জানশত পাশরদন,দসই মসনয কাশির দছশলা, দিশের নাশম দনশবদিত প্রাণ দসদরয়ান মসদনক নাদক দনশজশির 
দিক বশল লডাই করা দরশবল বাদহনীর দকউ! 
 



 

 

দছশলর হাত ধ্শর,দকান দিশক র্াশব দকছুই বুঝশত পাশরনা ও।দচরকাশলর দচনা িামাস্কার, রািা ঘাি গুশলা,সব দর্ন 
অশচনা।আশি আশি চলশত শুরু কশর ও,িু পাশে দচাশখ পশর, এয়ার স্ট্রাইক এ গুাঁদডশয় র্াওয়া বাদড ঘর।রািাশত 
ধু্শলা উদডশয়, শুধু্ সাাঁশজায়া গাদডর লাইন।হাশত সয়ংদিয় রাইশফ্ল,দনশয় দঘারা দফ্রা করা ,উদিয পরা, সব দবশিদে 
মসনয র িল! 
 
মার্াশত তখন দচতা ঘুরশছ,আেফ্াক দফ্শর আসশল,দকার্ায় খুাঁজশব ওশির,ও দতা দনশজই জাশননা দনশজর 
দিকানা!ভাবশত ভাবশত হাাঁিা দিয়,দসর-দজলা র দিশক,শুশনশছ, দসর-দজলা দক মৃতশির েহর বলা হয়,িযা দডড 
দসদি,ওখানকার দনজযশন দগশল র্দি দকান রকশম প্রাণ বাাঁচাশনা র্ায়। 
 
 কালােদনকভ 
 
-"দেদবশর,দজায়ান মিয কারা কারা আদছস দবদরশয় আয়, রু্শি দর্শত হশব,দতারা সব এখাশন বশস জমাশনা খাবার 
ধ্বংস করদছস" পাাঁচ জশনর মসনয িল িা এশস, দসাজা ঢুশক আশস েরণার্যী দেদবশর র দভতর। 
 
-"এই,তুই দকার্ায় পালাদেস, তুই ও সশঙ্গ আয়" ইভানশহা দবচারা সশব,ভয় দপশয় মাশয়র আাঁচশলর তলায় 
লুশকাশত র্াদেল। 
 
-"ও দতা িুশধ্র দেশু, দমাশি পাাঁচ বছর বয়স ওর,ওশক দনশবন না, ও দকছু দবাশঝনা, ও দক কাশজ আসশব 
আপনাশির, ওশক দনশবন না" দিৌশড দগশয় িু পা জদডশয় ধ্শর,সাশভদরন,ভারী বুশির লাদর্ দখশত হশব জানার, 
পশরও।এই িু বছশর ওরা এইসশব অভযি হশয় দগশয়শছ এখন। 
 
-"এই বয়স দর্শকই দট্রদনং দিশল তশবই দতা,িু এক বছশরর মশধ্য ওর পাকা হাশত ধ্রা কালােদনকভ মানুে 
মারশত আর কাাঁপশবনা" বশল ওশক িানশত িানশত দনশয় চশল র্ায়। 
 
বড িযাংকাশর উশি বশস সবাই,ধ্ীশর ধ্ীশর েহশরর দভতর দিশক রওয়ানা দিয় ওিা,দর্খাশন মাদির দনশচ দট্রঞ্জ 
দকশি রাখা আশছ,দসই দিশক,দছাট্ট ইভানশহা র বুক ফ্ািাশনা কান্না উশপক্ষা কশর। 
 
পাাঁচ দর্শক পশনশরা, কাউশক দরয়াত দিয়না, এই রু্ি।দনশজর েরীশরর ওজশনর দর্শকও দবদে ওজশনর, 
সয়ংদিয় রাইশফ্ল,কাাঁশধ্ তুশল দিয়,তুশল দিয় রশকি লযািার।িে বছর হবার আশগই,দবদের ভাগ দেশু হাদরশয় 
র্ায়,পৃদর্বীর বুক দর্শক।শর্মন এই িু বছশর, শুধু্ 4 লাখ দনষ্পাপ মানুে মারা দগশয়শছ, এই দসদরয়ার দসদভল 
ওয়াশর।2011 দর্শক 2019 গত আি বছর ধ্শর চলা,রু্ি দবধ্বি দিশে সংখযা িা,8 লাশখর ও অশনক দবদে।র্ার 
মশধ্য 60% দেশু।ধ্বংস হশয় দগশয়শছ,বাদডঘর, রািা, সু্কল,হাসপাতাল।এমনদক দবশছ দবশছ দবামা দফ্লা হশয়শছ, 



 

 

েরণার্যী দেদবর গুশলাশতও।দকছু উৎবাস্তু প্রাণ হাদরশয়শছ, দমদডশিদরয়ান ওোন এর বুশক দনৌক উশে,অনয 
দিশে,দবাঁশচ র্াকার আোশত, পালাশত দগশয়।সমূ্পণয অনার্ হশয় দগশয়শছ প্রায় এক লাখ মেেব! 
 
দনশজর িু বছশরর, দমশয়শক দকাশল তুশল,সশভদরন, িুশিা শুনয দচাখ দমশল,ওশির চশল র্াওয়া দিখশত 
র্াকশলা।প্রর্ম প্রর্ম খুব কাাঁিত ও, দনশজর ঘর হাদরশয় র্াওয়া জীবন আেফ্াক বাচ্চাশির ভদবেযশত র কর্া 
দভশব,এখন আর দচাশখ জল আশসনা ওর।হিাৎ,একিা নরম স্পেয অনুভব করশলা গাশল,দিখশলা ইসাশবল, ওর 
দগালাদপ গাল িুশিা দনশয়,ওর মা র গাশল দছায়াাঁশছ, আর একিা হাত তুশল ইোরা করশছ....িূশর চশল র্াওয়া 
সাাঁশজায়া গাদডিার দিশক, ওর বড বড দচাখ িুশিা জশল িল িল করশছ.... 
 
 দকদমকযাল ওয়ার 
 
ইসাশবল সশব দনশজর পুশরাশনা দছাি হশয় র্াওয়া জামা গুশলাশক দরাশি দমলশত র্াদেল,এখাশন দতা জল ই পাওয়া 
র্ায়না দতমন,এমনদক খাবার জল ও প্রায় দনই বলশলই চশল।তাই দরাশি জামা কাপড গুশলা উশেপাশে দিশয়ই 
কাজ চালাশত হয়।ও এখন এইসব দকছুিা দবাশঝ, প্রায় 6 বছর বয়স হশলা ওর! 
 
ওর র্খন, দতন বছর বশয়স সশব,একদিন রাশত দকছু ISএর দলাক ঢুশক এশসদছল, ঘুমত তাাঁবুশত।তারপর ওশক 
মাশয়র দকাল দর্শক আলািা কশর,মারশত মারশত দজার কশর তুশল দনশয় দগশয়দছল, দেদবশরর সব কম বশয়দস 
দমশয়শির,এমনদক 9 বছর বশয়দস মাদরয়াম আপা দকও, ছাশডদন ওরা। 
 
তারপর,এই দতন বছশর ও আর দকাশনাদিন ওর মা দক দিশখদন।দেদবশরর সবাই বশল,মসনয রা হাশরশম দনশয় দগশয় 
অতযাচার চালাশে, এমনদক দকাশনা দকাশনা দিন দিশন 10 জন কশরও!তারপর দরাগ হশল নাদক,েহশরর বাইশর 
মরুভূদম দত দফ্শল দিশয় আশস, জীবনৃ্মত হাড দজরদজশর েরীর গুশলাশক। 
 
বাইশর দবদরশয় সশব,কাপড গুশলা তাাঁবুর ছাশি দমশল,দফ্রশত র্াশে, দিক তখনই,মার্ার ওপর পাক দিশত 
র্াকশলা,আশমদরকান রু্ি দবমানিা।এিা আর নতুন দকছু নয়,দসদরয়াশত!দকন্তু এদক,দর্শত দগশয়ও র্মশক িাাঁডায় ও, 
দনশজর দছাট্ট মার্ািা তুশল, অর্শত্ন দবশড ওিা চুল গুশলা ফ্সযা ধু্ল মদলন মুশখর ওপর দর্শক সদরশয় দক দর্ন 
তাদকশয় দিখার দচিা কশর ওপশর।ওপর দর্শক তখন দনশম আসশছ,হাল্কা দবগুদন নীল দগালাদপ দধ্াাঁয়া!এশতা রঙ, ও 
দকাশনা দিন দিশখদন  আশগ,রু্ি দবধ্ি দসদরয়ার রঙ শুধু্ই,ধূ্সর! 
 
রদঙন দধ্াাঁয়ার আবরণ,ইসাশবল এর দছাট্ট েরীর িাশক মুহূশতয দঢশক দিয়,শুরু হশয় র্ায় প্রবল শ্বাস কি, সারা 
গাশয়র নরম চামডার ওপর ফু্শি ওশি,লাল িগ িশগ ক্ষত। 



 

 

রু্ি দবমান দর্শক,ছদডশয় দিওয়া G-দসদরশজর রাসায়দনশক,মুহূশতয জ্বশল পুশড শ্বাস বন্ধ হশয় মারা র্ায়, হাজার 
হাজার দসদরয়ার দনরীহ মানুে।র্ারা দকান দিন জানত না, রু্ি দক।পৃদর্বী দর্শক দবিায় দনবার দেে মুহূশতয, তারা 
উপলদি করশলা,রু্শির দর্শক ভয়ঙ্কর আর ক্ষমতা দলাভী মানুশের দর্শক দবোক্ত, আর দকছু দনই,িুদনয়াশত! 
 
দছাট্ট ইসাশবল,লুদিশয় পশড মাদিশত, রু্শির অমানদবকতার ক্ষত ওর সারা দছাট্ট েরীর িাশত দনশয়,,,হাত িুশিা  ওর 
মুশিা হশয় দগশয়শছ প্রবল কশিশত......ওর এই হাশতর মুশিা দর্ন প্রদতবাি করশত চায় এই রু্শির 
দবরুশি..........দর্ন বলশত চায়,,,আর রু্ি নয় এবার শুধু্ োদত চাই.......পৃদর্বীশত। 
                                           -- 

 

 

 
 
 
 
 
‘আমরা রু্দক্তবািী’ পদত্রকার আশগর সংস্করণগুদল পডশত দনশচর QR দকাডদি স্কযান করুন- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Be Rational 
                                                -সমাপ্ত- 


