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ভূ দমকা
বর্তমান অসদিষ্ণু দবৃঙ্খল

ও স্বার্ান্বেষী
ত
সমান্বে যখন প্রায় প্রদর্টি মানুষ

িাাঁদিন্বয় উন্বেন্বে ির্াৃ িন্বয় িড়ন্বে র্খন মানুন্বষর মন্বন আত্মদবশ্বাস োগান্বনার
েনয ডঃ ক্ষুদিরাম িান্বসর মন্বর্া এক বযক্তিত্ব সামন্বন র্াকা প্রন্বয়ােন। যার
েীবন্বনর িন্বর্ ঋেু প্রর্যয়ী িাাঁিা মানুন্বষর মন্বন সািস যযাগান্বব। যার দিন্বক
র্াদকন্বয় মানুষ দবশ্বাস দিন্বর িান্বব যয- সর
সন্বর্যর িন্বর্ অদবচ

অনারম্বর েীবন যািন কন্বর

যর্ন্বক অনযান্বয়র দবরুন্বে আিসিীন সংগ্রাম ও স্বার্িীন
ত

ভান্ব াবাসার দ্বারা যেষ্ঠত্ব অেতন করা যায়। ৃর্বষ ত িন্বরও মানুষ র্াাঁন্বক সেে
দচন্বে স্মরণ কন্বর। দবন্বিন্বৃ দবদভন্ন দবশ্বদবিযা ন্বয়ও র্াাঁন্বক দনন্বয় চচতা িন্বে এবং
র্াাঁর বইগুদ

Digital করা িন্বে। র্াই আে এই সামাক্তেক সংকিকান্ব

র্াাঁর

মানদবকর্াময় েীবন মানুন্বষর সামন্বন র্ু ন্ব ধরা দবন্বৃষ প্রন্বয়ােন। যসই কারন্বণই
‘প্রসঙ্গ –ক্ষুদিরাম িাস’- এর অবর্ারণা।
বইটির প্রর্ম অধযান্বয় রন্বয়ন্বে দকেু দবদৃষ্টেন্বনর য খা যারা ডঃ িাসন্বক খুব
কাে যর্ন্বক যিন্বখন্বেন র্াাঁর অধীন্বন গন্ববষণা কন্বরন্বেন র্াাঁর কান্বে িন্বড়ন্বেন বা
দবদভন্ন সমন্বয় দবদভন্ন সংগেন্বন একসান্বর্ কাে কন্বরন্বেন। ডঃ িাস িন্বি িন্বি যয
প্রদর্কু র্ার সান্বর্ সংগ্রাম কন্বর দনন্বেন্বক প্রদর্টষ্ঠর্ কন্বরন্বেন র্া র্াাঁন্বির রচনায়
দ দিবে রন্বয়ন্বে।
দদ্বর্ীয় অধযান্বয় আন্বে ডঃ ক্ষুদিরাম িান্বসর য খা বইগুদ

সম্বন্বে দবদভন্ন

িক্তিকায় প্রকাদৃর্ সমান্ব াচনা।
র্ঙ্খর্ীয় অধযান্বয় রন্বয়ন্বে ‘িন্বর্র োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস’ বইটি
সম্বন্বে সমান্ব াচকন্বির মর্ামর্।
চর্ু র্ ত যর্ন্বক ষষ্ঠ অধযান্বয় রাখা িন্বয়ন্বে দবদভন্ন সমন্বয় খবন্বরর কাগন্বে
প্রকাদৃর্ ওনার সম্বন্বে আন্ব াচনা দবদভন্ন িুরস্কার প্রাদির খবর ওনান্বক য খা
দবদভন্ন গুনীেন্বনর দচটে ও যৃন্বষ কন্বয়কটি দবন্বৃষ উি ন্বক্ষ ওনার যিওয়া
বর্্র্ঙ্খর্া।
এই সব দকেুই যকান না যকানভান্বব ডঃ িান্বসর একটি েদব িুটিন্বয় র্ু ন্ব ন্বে
আর যসই মানুষটিন্বক প্রকাৃ করাই এই প্রকাৃনার উন্বেৃয।
আচায ত ক্ষুদিরাম িাস েন্ম ৃর্বষ ত উিযািন কদমটি ক কার্া ৃাখার
িন্বক্ষ
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অধযািক ডঃ ক্ষুদিরাম িাস
মানস মেুমিার
েন্ম ও িদরন্ববৃ
গ্রামিা দে

যবৃ বড়

বিু িাড়া-সমদম্বর্ এবং বিুেন-অধুযদষর্। িাি

বাোর যিাস্টাদিস যোি যরন্ব র যস্টৃন িদক্ষণ ও িক্তিম সীমায় োয়াৃীর্
আন্বমর সাদরন্বর্ আবে িূর-িূরান্তর-দবসিী চওড়া

া

রািা। উেন্বর

মাই খান্বনক িূন্বর একিা নিী ক্ষীণ ে ন্বরখা এাঁন্বক সািা বাদ র ৃযযায় গা
এদ ন্বয় সারাদিনমান উিাসীনভান্বব রন্বয়ন্বে িন্বড়। আর িূর িদক্ষণ-িক্তিম প্রান্ত
দ ন্বর কাাঁকর-মাটির প্রান্তর ও আন্বমর বাগান যিেন্বন যরন্বখ ৃযামায়মান অেকান্বর
নীরবর্ার মন্ত্র েি কন্বর চন্ব ন্বে সুিী ত ৃা

অরণয গ্রান্বম গান্বয় গান্বয়

াগান্বনা

সব বাদড়। িা ান যকাো খন্বড়র চা া টিন্বনর চা ার এক মিাসক্তর্ম্ ন । মাটির
বাদড়গুন্ব া প্রায়ৃই ওির- যকাোওয়া া যিার্ া। বিু িূব ত যর্ন্বক েদমিারঅধুযদষর্ এই গ্রাম বিু োদর্ ও বঙ্খদের মানুন্বষর বাসভূ দম। অর্নীদর্
ত
ও েীদবকার
দিক

যর্ন্বক

একিা

সামদগ্রক

ইউদনি

আৃিান্বৃর

দবৃিা

গ্রান্বমর

যকন্দ্র।. . . . . .ইস্কু গামী মান্বঝর বড় রািািায় এন্বস িড়ন্ব ই সাদর সাদর সূিধর
ছেুর্ার , যমািক-কার ছময়রা, ও স্বণ-বদণক
ত
সম্প্রিান্বয়র মানুন্বষর যিাকান ও
বাদড়। একদিন্বক কান্বের কাে চন্ব ন্বে বািাদ

বাসন্ব

যরাঁিা ও িাগ বসানর

র্ু রিুন দনন্বয় অনযদিন্বক বর্দর িন্বে মন্ডা মযাচা যর্ন্ব ভাো িানানাড়ু
গুড়দিন্বে ও া প্রভঙ্খ দর্। সূিধরন্বির বাদড়গুন্ব া যর্ন্বক যভন্বস আসন্বে দচাঁ ন্বড়যকািার ৃব্দ। যিখা যান্বে যিওয়ান্ব

আাঁকা িি-োর্ীয় নানান্ দচিক া। আবার

যকন্বরাদসন্বনর ধূমাদয়র্ িীি দনন্বয় যসানা-রূন্বিার অ ংকার বর্দরর ৃব্দ উেন্বে
েুক-োক। িন্বর্র ওির এযাদসড সিন্বযান্বগ যসানা যৃাধন করার কিু গে আসন্বে
যভন্বস। েদমিার-র্াদন্ত্রক গ্রাম। ভা ও বন্বি ম্ও বন্বি। দৃদক্ষর্ এবং আধাক কার্াবাসী য ান্বকর সংখযাও কম নয়। যোর্িারও দে

দকন্তু

াঙ

িান্বর্

েদম দনন্বে চাষ করার মানুন্বষর সংখযা দে খুবই কম। গ্রান্বমর উের য াঁন্বষ দে
বিু ৃাখাদয়র্ ও অবক্ষদয়র্ েদমিারন্বগাষ্ঠীর িা ান বাদড়। িুন্বব ও িদক্ষণ-মধয
অঞ্চন্ব

নাদির্-িাড়া ও বামুন-িাড়া মন্বধয বযবসায়ী র্াম্বুদ ন্বকরা র্ার িদক্ষন্বণ

শুাঁ দড়-োর্ীয় উচ্চদৃদক্ষর্ দৃক্ষকন্বির বাদড় আর ববষ্ণবন্বির িল্লী। আর প্রর্যন্ত
দ ন্বর বাস করন্বর্ন বাউরী যডাম মুদচ ও য ািান্বররা।
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বিুদবদচি িা -িাবণত আর উৎসন্ববর সমান্বরাি যস-গ্রান্বম। িুগািূ
ত ন্বো
কা ীিূন্বো েগোিী সর্যদির িদরসংকীর্ন দৃন্ববর গােন ধমোক
ত ু ন্বরর
গােন মনসার ভাসান এসব যর্া দে ই যসইসন্বঙ্গ দে

মঙ্গ চণ্ডী ষষ্ঠী

বযাঘ্ররায় ইর্ু িুন্বো র্ু ষ া ভািু এখযান িুন্বো যৃয়া -ৃকুদনর র্ু টষ্ট সাধন্বনর
উৎসব ধান যিাাঁর্া আর কািার উৎসব য াঁিুিুন্বো। গ্রান্বমর গাের্ ায় অদধষ্ঠান
দে

বভরব মািানা ক্তেনাদসনী রক্তিনী প্রভঙ্খ দর্ য ৌদকক যিব যিবীর। এন্বির

িূন্বোয় দে

দখচুদড়-মাংস খাওয়ার বযবিা। যািা সং কীর্তন রামায়ণ গান
ভাগবর্ দনন্বয় কর্কর্া ইর্যাদির আন্বয়ােন মান্বঝমন্বধযই ির্।
গ্রান্বমর নাম যবন্ব ন্বর্াড় ছন্ববদ য়ান্বর্াড়, । বাাঁকুড়া যে ার একটি গ্রাম। এই
গ্রান্বমই

ক্ষুদিরাম িান্বসর েন্ম। ১৯১৬ দিস্টান্বব্দর ৯ অন্বটাবর। সন ১৩২৩

সান্ব র ২৩ যৃ আদশ্বন। যকাোগদর িূদণমার
ত
সেযা ন্বে। বাবা সর্ীৃচন্দ্র মা
কাদমনীবা া। যবন্ব ন্বর্াড় গ্রামটি বাঙাদ

সংস্কঙ্খদর্র অনযর্ম একটি িীেিান। এই
গ্রান্বমই েন্বন্মন্বেন বসন্তরঞ্জন রায় দবদ্বি্বল্লভ দৃল্পী যাদমনী রায়।
ক্ষুদিরাম িান্বসর বৃৃব বান্ব যর দিনগুদ

মূ র্ মধযযুন্বগর ঐদর্ন্বিয

াদ র্।

যািা কীর্তন রামায়ণ গান কর্কর্া এসন্ববর প্রভাব র্াাঁর অন্তন্বর িায়ীভান্বব
িন্বড়দে । উেরকান্ব মধযযুগ দনন্বয় দচন্তা-ভাবনা আর য খায় র্ার প্রমাণ িাওয়া
যায়।
অনযদিন্বক আধুদনক কান্ব র দনঃৃব্দ িিসঞ্চারও

ন্বিদে । আধুদনক

দৃক্ষার অনুপ্রন্ববৃ িুন্বরান্বনা সমােবযবিান্বক নাড়া দিন্বর্ শুরু কন্বরদে ।
োদর্ন্বভি এবং অস্পঙ্খৃযর্ার বাধা অদর্ক্রম কন্বর দনম্নবন্বগ ত মানুষেন আধুদনক
দৃক্ষা

াভ কন্বর মার্া র্ু ন্ব

র্ান্বির বক্ত্ কন্বর রাখা যাক্তে

িাাঁড়াবার যচষ্টা করদে । োর্বঙ্খদের িাসন্বত্ব আর
না। ক্ষুদিরাম িাস কান্ব র এই সংন্বকর্ধ্বদনন্বর্

সাড়া দিন্বয়দেন্ব ন। োদর্গর্ অিমান এবং
প্রব

আত্মদবশ্বাস

অিদরসীম সািস

াঞ্ছনার দবরুন্বে িাাঁদড়ন্বয়দেন্ব ন।

অদমর্ অধযাবসার আর প্রগাঢ়

িাক্তণ্ডর্যসিায়র্ায় দবিু প্রদর্ষ্ঠা অেতন কন্বরদেন্ব ন।

দৃক্ষা
েীবন্বনর প্রর্ম িাে দনন্বয়ন্বেন বাবার কান্বে। িান্বর্খদড় র্া িার্ায় য খা
বণিদরচয়
ত
প্রর্ম ভাগ দদ্বর্ীয় ভাগ নামর্া যযাগ-দবন্বয়াগ শুভিন্বরর িু চারটি
আযা ত এসব বাবার কান্বেই। একটি স্মঙ্খদর্চারণমূ ক য খায় দর্দন োদনন্বয়ন্বেন;
“বাবা অনগ ত

মুখি না কদরন্বয় োড়ন্বর্ন না আর যকমন কন্বর োদন না
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আমারও সবদকেু দ্রুর্ মুখি িন্বয় যযর্। ধ্বদন দনন্বয় উচ্চারণ ভদঙ্গ দনন্বয় যচান্বখ
যা যিখদে র্ার মানদসক েদব দনন্বয় দদ্বর্ীয় ভাগ র্ বন্বিই অিগুন্ব াও অন্তরঙ্গ
িন্বয় উন্বেদে

িাাঁচ বের না যযন্বর্ই। এর িন্ব

িন্বয়দে

িন্বর্ যবর িন্ব ই মো

করার েনয বষীয়ানরা ক্তেন্বজ্ঞস করন্বর্ন- ‘িঞ্চান্ন বানান ব । আিানব্বই? ২৩
x ১৭ কর্ িয় ? ”
এর ির ভরদর্ িন্ব ন যকৃবচন্দ্র মণ্ডন্ব র িােৃা ায়। ক্ষুদিরাম িাস িূন্ববাি
ত
রচনায় োদনন্বয়ন্বেন ‘মাদসক চার আনা যবর্ন্বনর ঐ িােৃা ািায় বাবা যোর
কন্বর ভরদর্ কন্বর দিন্বয়দেন্ব ন। টেক িড়ার েনয নয় িুকুন্বরর ে

আর রািার

গান্বের সরু ডা

যর্ন্বক আমান্বক রক্ষা করার েনয।’ স্বভান্বব একিু চঞ্চ
প্রকঙ্খদর্র দেন্ব ন দর্দন। র্াই এ-সর্কতর্া। িােৃা া শুরু ির্ সুন্বর িব আবঙ্খদে
কন্বর-‘প্রভু মীৃমনীৃম যৃষ গুণম্ ’ আর েুটি ির্ ক্তি এবং কড়াগন্ডা নামর্া
য াষান দিন্বয়। দর্দন এগুন্ব া োনন্বর্ন র্াই সুন্বর সুর যম ান্বর্ন। দকন্তু ‘যচাখ
র্াকর্ দচ

উড়ন্বর্ র্াকা আকাৃ-যোাঁয়া যর্াঁ র্ু

গান্বের মার্ায় আর মনিা র্াকর্

সক্তঞ্চর্ কােন্বোকরা িন্ব র বীদচগুন্ব ার ওির যা দনন্বয় যখ ার সময় িন্বয় এ
বন্ব ।’
১৯২২-এ ৬ বের বয়ন্বস যবদ য়ান্বর্াড় মধয ইংরাক্তে স্কুন্ব

োিেীবন্বনর আর-

একটি িব ত শুরু ি । ভরদর্ কন্বর দিন্বয় এন্ব ন োকুমা। দৃক্ষার্ীর িরন্বন িাাঁচ
আনা িান্বমর

া

িু ম িাড় একটি নর্ু ন ধুদর্ এবং যবার্ামিীন দেন্ন িন্বকি

অদর্-বযবিান্বর মদ ন একটি ক্তেন্বনর যকাি। ভরদর্র িরীক্ষায় উর্ন্বর যগন্ব ন।
স্কু বাদড়টি মাটির। খন্বড়র যিাচা া। ক্লাস ওয়ান্বন বসন্বর্ ির্ চন্বির আসন্বন।
েনা-দর্দরন্বৃক োি। যেি যিনদস

োড়াও আন্বে বণিদরচয়
ত
ও ধারািার্।

একিা বন্বড়া

ন্বর িাৃািাদৃ বসর্ ওয়ান এবং িু-এর ক্লাস। ক্লাস িু-এর
যেন্ব ন্বির েন্বনয অবৃয বযবিা দে খান্বিা যবন্বঞ্চর।
১৯২৫। ক্লাস যিান্বরর োি। যিৃ েুন্বড় স্বন্বিৃী আন্ব্া ন্বনর উন্বেেনা।
বা ক ক্ষুদিরামন্বক ‘বন্ব্মার্রম্’ ধ্বদন দিন্বর্ দিন্বর্ দমদেন্ব

িা যম ান্বর্ যিখা

যগ । অিূব ত দৃিরন। এভান্ববই স্বন্বিৃন্বপ্রন্বম িীক্ষা ি । স্বন্বিৃন্বক ভান্ব াবাসন্বর্
াঁ ু ক্লান্বসর োিন্বির যনর্ঙ্খন্বত্ব এক
দৃখন্ব ন। ক্লাস যিান্বর িড়ন্বর্ িড়ন্বর্ই উচ
দিন্বনর েন্বনয স্কু

বয়কি করন্ব ন। িাদব ; স্কুন্ব র নান্বমর সন্বঙ্গ যয- সান্বিন্ববর

নাম যুি আন্বে র্া উটেন্বয় দিন্বর্ িন্বব।
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স্কুন্ব

িড়ান্বৃানা যযমন ভান্ব া ির্

যর্মনই ৃাসনও দে

দৃক্ষকন্বির ওির অদভভাবকন্বির েো দে

দে

কন্বোর।

আিা। দৃক্ষকন্বিরও

সামাক্তেক িায়বব্ধর্া যবৃী দে । সামাক্তেক মূ যন্ববাধ বোয় রাখার েন্বনয র্াাঁরা
প্রন্বয়ােন্বন কন্বোর িন্বর্ন

োিন্বির ৃাক্তি দিন্বর্ন। বা ক ক্ষুদিরামন্বকও

বা কসু ভ চি র্ার েন্বনয িুবার যিডমাস্টারমৃান্বয়র কান্বে ৃাক্তি যিন্বর্
িন্বয়ন্বে। আবার যরগু ার অযান্বিনডযান্স-এর েন্বনয একবার স্কুন্ব র প্রাইেও
যিন্বয়ন্বেন।
বাং া িড়ান্বর্ন যিড িক্তণ্ডর্মৃায় । নমযাত

িাস। দকন্তু দৃক্ষক দিসান্বব

অসাধারণ। কী বযাকরণ কী সাদির্য িুইন্বয়ন্বর্ই িক্ষ। ক্ষুদিরান্বমর বাং ার দভর্
বর্দর িন্বয়দে

এাঁর িান্বর্ই। শুধু র্াই নয় সংস্কঙ্খন্বর্র দভদেভূ দমটিও দর্দন প্রস্তুর্
কন্বর দিন্বয়দেন্ব ন।
ন িৃ বের বয়ন্বস এক েন দবখযার্ যিান্ব র িক্তণ্ডন্বর্র সংস্কঙ্খন্বর্ বক্র্ঙ্খর্া শুন্বন
সংস্কঙ্খন্বর্র প্রদর্ দর্দন র্ীব্র আকষণত যবাধ কন্বরন। র্াাঁর েীবন্বন এই বক্র্ঙ্খর্ার
প্রভাব িন্বয়দে

সুির
ূ প্রসারী। এসময় যর্ন্বকই দর্দন গীর্া িড়ন্বর্ র্ান্বকন। গীর্া-র

প্রায় সবিাই মুখি িন্বয় যায়।
একসময় মধয ইংন্বরক্তে স্কুন্ব র েীবন যৃষ ি । যমধাবী োি দেন্ব ন। বঙ্খদে
যিন্ব ন। গ্রাম যেন্বড় চ ন্ব ন বাাঁকুড়া ৃিন্বর। ভরদর্ িন্ব ন বাাঁকুড়া যে াস্কুন্ব ।
১৯২৯ যর্ন্বক ১৯৩৩। ‘আরম্ভ ি

একদিন্বক িাদরন্বদ্রযর সন্বঙ্গ প্রচন্ড সংগ্রাম

অনযদিন্বক সাদির্য ও আিন্বৃরত স্বপ্নো রচনা।’
স্মঙ্খদর্ৃক্তি দে প্রখর। র্াই স্কুন্ব িড়ার সময় রবীন্দ্রনার্ ও সন্বর্যন্দ্রনান্বর্র বিু
কদবর্া যম িূন্বর্র বিু যলাক িঞ্চর্ন্ত্র-দিন্বর্ািন্বিৃ এর সমি যলাক এবং িােয
ইংন্বরক্তে কদবর্াগুদ

র্াাঁর মুখি িন্বয় যায়। ১৯৩৩-এ শুধু যয প্রর্ম দবভান্বগ

মযাটট্র্কুন্ব ৃন িরীক্ষায় উেীণ ত িন র্াই নয় সংস্কঙ্খর্ কান্ববযর ‘আিয’ এবং িুরাণ
িদরষন্বির ‘মধয’ িরীক্ষাও িাস কন্বরন।
১৯৩৩-এ বাাঁকুড়া ওন্বয়েদনয়ান দমৃন ছ‘অধুনা ক্তক্রক্তিয়ান’, কন্ব ন্বে আই.
এ. –র ক্লান্বস ভরদর্ িন্ব ন। কন্ব ন্বে দবনা যবর্ন্বন িড়ার সুন্বযাগ যযমন যিন্ব ন
যর্মনই সুন্বযাগ যিন্ব ন িন্বস্টন্ব

দবনা যবর্ন্বন খাওয়ার। র্ান্বকন স্কু ডাঙায়

কদবরাে রামব্রহ্ম যসন্বনর যভষে উিযান বাটিকায়। ১৯৩৫ –এ আই. এ.
িরীক্ষায় প্রর্ম দবভান্বগ উেীণ ত িন্বয় ওই কন্ব ন্বেই সংস্কঙ্খর্ অনাস ত ক্লান্বস ভরদর্
িন্ব ন। বাং ায় অনাস ত র্খনও যকার্াও চা ু িয়দন। কন্ব ন্বের সংস্কঙ্খর্ দবভান্বগ
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র্খন দেন্ব ন রামৃরণ য াষ। অসাধারণ অধযািক। ‘অধযািক রামৃরণ য াষ
মৃান্বয়র অধযািনা দবষন্বয় স্মরণীয় কর্া ি

দর্দন যবি যর্ন্বক আরম্ভ কন্বর

বযাকরণ অ ংকার নািক কাবয-েিা িিই সমান িক্ষর্ায় সন্বঙ্গ িড়ান্বর্ন
য খান্বর্ন এমন কী বাড়ীন্বর্ দনন্বয় দগন্বয় প্রশ্নিি দিন্বয়

দড় ধন্বর য খান্বর্ন।

একাধান্বর ঐসব দবদভন্ন দবষন্বয় র্খনও যকানও একেন িড়ান্বর্ িারন্বর্ন না
যকার্াও এখন যর্া নয়ই।’ র্াাঁরই র্ত্ত্বাবধান্বন চ

িড়ান্বৃানা। ১৩৩৭-এ সংস্কঙ্খর্
অনান্বস ত প্রর্ম যেণীন্বর্ উেীণ ত িন্ব ন। যসইসন্বঙ্গ কাবয বযাকরন্বণর ‘মধয’
িরীক্ষান্বর্ও িাস করন্ব ন।
ইন্বে ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয় এম. এ. িন্বড়ন। দকন্তু সংগদর্ যনই। অন্বনক
যভন্ববদচন্বন্ত িন্বকন্বি মাি ন-আনা িয়সা দনন্বয় এক দিন ক কার্ায় যিৌৌঁন্বোন্ব ন।
িদরদচর্ েন্বনর সািান্বযয একিা আেয় েুটিন্বয় দনন্ব ন। কন্বয়কিা টিউৃদনও
যিন্বয় যগন্ব ন। টিউৃদনই ভরসা। ক কার্ার খরচ চা ান্বনা এবং সাধযমন্বর্া
বাদড়ন্বর্ দকেু িাকা িাোন্বনার অব ম্বন। ১৯৩৭-এই ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়
ভরদর্ও িন্ব ন। দকন্তু সংস্কঙ্খন্বর্ নয় বাং ায়। কারণ বাং ায় চািিা কম। সকা –
সন্বে টিউৃান করন্বর্ িন্ব

বাং াই ভান্ব া। ডঃ সুনীদর্কুমার চন্বট্টািাধযায় র্খন

ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয় র্ু নামূ ক ভাষার্ত্ত্ব দবভান্বগর অধযািক। যিাস্ট
গ্রযােুন্বয়ি বাং া দবভান্বগ ভাষার্ন্বত্ত্বর ক্লাসও দনন্বয় র্ান্বকন। দর্দন এক দিন ক্লান্বস
সমি োিোিীর সামন্বন ক্ষুদিরামবাবুন্বক ক্তেজ্ঞাসা করন্ব ন; ‘আিদন সংস্কঙ্খর্
অনান্বস প্রর্ম
ত
যেণী যিন্বয় বাং ায় এম. এ. িড়ন্বর্ এন্ব ন যকন?’ ক্ষুদিরামবাবুর
প্রর্যয়িীি উেরঃ ‘এখান্বনও আদম প্রর্ম িব। I will top the list.’ ক্ষুদিরামবাবু
র্াাঁর কর্া যরন্বখদেন্ব ন। ১৯৩৯ –এ বাং া এম এ িরীক্ষায় ি

যবন্বরান্ব

যিখা

যগ

দর্দন ৭২.৬ ৃর্াংৃ নম্বর যিন্বয় প্রর্ম যেণীন্বর্ প্রর্ম িন্বয়ন্বেন। শুধু র্াই

নয়

দবশ্বদবিযা ন্বয়র দবন্বৃষ স্বণিিক–সি
ত
িাাঁচটি স্বণিিক
ত
এবং একটি

যরৌিযিিন্বকর অদধকারী িন্বয়ন্বেন। ১৯৩৯-এই দর্দন কাবযর্ীর্ ত ও কাবযরত্ন
িরীক্ষা িাস কন্বরন। ১৯৪১-এ যডদভড যিয়ার যট্র্দনং কন্ব ে যর্ন্বক দব. টি.
িরীক্ষায় উেীণ িন্ব
ত
ন।

কমেীবন
ত
ক্ষুদিরাম িাস স্কু
িরবর্ীকান্ব

সাব-ইন্ন্বস্পকিার রূন্বি কমেীবন
ত
শুরু করন্ব ও

দর্দন অধযািনা কন্বমইত যুি যর্ন্বকন্বেন। র্াাঁর কমেীবন্বনর
ত

িদরসরটি যোন্বিা নয়। প্রায় চদল্লৃ বেরবযািী প্রসাদরর্। র্াদ কাটি দনম্নরূিঃ
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১৯৪২

কা না ও খানাকুন্ব স্বল্পকান্ব র েন্বনয
স্কু সাব ইন্ন্বস্পকিান্বরর িন্বি দনযুি।
১৯৪২
প্রায় যিড় মাস স্কটিৃ চাচত কন্ব ন্বের
য কচারার
ক কার্ার
উইন্বমন্স
কন্ব ন্বে
১৯৪৩-৪৫ েু াই ৯
অধযািনা। যসইসন্বঙ্গ দসটি কমাস ত
কন্ব ন্বের সােয দবভান্বগ আংদৃক
সমন্বয়র য কচারার
১৯৪৫ েু াই ১০- ২০ দডন্বসম্বর ১৯৫৪ যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বে য কচারার িন্বি
বঙ্খর্
১৯৫৪ দডন্বসম্বর ২১ – ৩ যিব্রুয়াদর যকাচদবিার
দভন্বটাদরয়া
১৯৫৫
কন্ব ন্বেছএকান্ব র ব্রন্বেন্দ্রনার্ ৃী
কন্ব ে, অযাদসস্টযাণ্ট প্রন্বিসর
১৯৫৫ যিব্রুয়াদর ৪ – ১১ আগস্ট যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বে প্রর্যাবর্তন
১৯৫৫
১৯৫৫ আগস্ট ১২ – ৩ েু াই ১৯৫৯
অযাদসস্টযাণ্ট প্রন্বিসর ও দবভাগীয়
প্রধান কঙ্খষ্ণনগর কন্ব ে
১৯৫৯ েু াই ৪ – ২ এদপ্র ১৯৭৩
অযাদসস্টযাণ্ট প্রন্বিসর ও দবভাগীয়
প্রধান যমৌ ানা আোি কন্ব ে
১৯৭৩ এদপ্র ৩-৩১ আগস্ট ১৯৭৩
প্রন্বিসর ও দবভাগীয় প্রধান িুগ ী
মিসীন কন্ব ে
১৯৭৩ যসন্বেম্বর ১ – ২৮ যিব্রুয়াদর ক কার্া
দবশ্বদবিযা ন্বয়র
বাং া
১৯৮১
দবভান্বগ রামর্নু াদিড়ী অধযািক
প্রসঙ্গর্ স্মরণন্বযাগয ১৯৬৯-এর নন্বভম্বর যর্ন্বক ১৯৭৩-এর আগস্ট িযন্ত
ত
দর্দন রবীন্দ্রভারর্ী দবশ্বদবিযা ন্বয়র বাং া দবভান্বগ আংদৃক সমন্বয়র অধযািক
দেন্ব ন।
প্রদর্র্যৃা এই অধযািক দবিু সংখযক োিোিীর দৃক্ষাগুরু। র্াাঁর কঙ্খদর্
োিন্বির র্াদ কায় রন্বয়ন্বেন অধযািক ৃিরীপ্রসাি বসু অধযািক ৃল য াষ
অধযািক

অরুণকুমার

বসু

অধযািক

দৃদৃরকুমার

িাৃ

অধযািক

উজ্জ্ব কুমার মেুমিার প্রমুখ। যর্ার্ইত দর্দন দৃক্ষকন্বির দৃক্ষক।
অধযািক ৃিরীপ্রসাি বসু র্াাঁর স্মঙ্খদর্চারন্বণ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস সম্পন্বকত
দ ন্বখন্বেনঃ
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“ যচিারায় খান্বিা বণ ত ৃযাম উচ্চ গ্রান্বম কর্া উন্বেেনাপ্রবণ। সাদিন্বর্যর রস
দনন্ববিন্বনর যচন্বয় র্ার দবন্বলষন্বণ অদধক মন্বনান্বযাগ র্াাঁর। ….. সংস্কঙ্খন্বর্ অদধকার
সম্পন্ন সাদির্যদবচান্বরর যক্ষন্বি সর্কত ও বুক্তেৃী । মান্বঝ মান্বঝই প্রচদ র্
ধারণার দবিরীর্ কর্া বন্ব ন িন্ব

অনাস ত ক্লান্বস র্াাঁর সন্বঙ্গ যবন্বধ যযর্ র্ু মু

র্কত। …. দনন্বমাি
ত দনরাসি ভান্বব দর্দন মঙ্গ কাবযন্বক উিদির্ করন্বর্ন র্ান্বর্
যিবমািান্বত্মযর বযাখান র্াকর্ না িদরবন্বর্ত যির্াম মঙ্গ কাবয র্ার অনাবৃযক
যমন্বির মন্বধয সমকা ীন মনুষয-েীবন্বনর বস্তুভার কর্খাদন বিন করন্বে র্ার
সোন। আর র্াাঁন্বক অসাধারণ দৃক্ষকরূন্বি যিন্বয়দে াম অর্ু চন্দ্র গুন্বির
‘কাবযক্তেজ্ঞাসা’ বইটি িড়াবার সমন্বয়। এখান্বন দর্দন স্বদধকান্বর দবচরণ করন্বর্ন।
প্রায় িু’বের ধন্বর প্রর্ম দিদরয়ন্বড দর্দন এই চটি বইটি িদড়ন্বয়ন্বেন …..
ক্ষুদিরামবাবু সাদির্য িৃনন্বক
ত
সাদির্যন্ব ান্বক প্রন্ববন্বৃর আন্ব াকদ দি-দবিযা মন্বন
করন্বর্ন। িড়াবার সমন্বয় দর্দন প্রন্বশ্নর উের দ ন্বখ যিখান্বর্ ব ন্বর্ন। অদবরাম
প্রন্বশ্নর উের দ ন্বখ যাওয়া র্াাঁর মন্বর্ িরীক্ষা-র্রণীর িাাঁড় বাওয়া। একই
উন্বেন্বৃয আর একটি োি-কঙ্খন্বর্যর দনন্বিতৃ দিন্বয়দেন্ব ন- িােয বইগুদ
দকেু দকেু োাঁকা অংৃ মুখি ক’যর যি া। …..সক
একিা যেন্ব মানুদষ ভাব দে

যর্ন্বক

িাক্তণ্ডর্য সন্বত্ত্বও র্াাঁর মন্বধয

যসিাই মনন্বক দবন্বৃষভান্বব িানর্।”

অধযািক ৃল য াষ র্াাঁর োিেীবন্বনর অদভজ্ঞর্া প্রসন্বঙ্গ দ ন্বখন্বেন
যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বে িােকান্ব

একটি প্রবে দ ন্বখ দর্দন অধযািক িাসন্বক

যিখন্বর্ দিন্বয়দেন্ব ন। যর্ারীদর্ য খাটি যিন্বখ অধযািক িাস যখন র্া ৃলবাবুন্বক
দিদরন্বয় দিন্ব ন র্খন ৃলবাবুর অবিা ি
ান্ব
া

ান্ব

করুণ ও মমাদন্তকঃ
ত
“ সমি য খািা

ভন্বর যগন্বে। য খার নীন্বচ নীন্বচ িাগ শুধুই িাগ আর মাক্তেন
ত ভরা

কাদ র মন্তবয। ও-রকম দনিত য় প্রাণ ার্ী মন্তবয যকান্বনাদিনই শুদনদন

েীবন্বন। ……

া

য খাগুদ র মন্বধয দনরীির্ম দে

যবাধ িয় এইন্বি যয ‘চা াদক

করবার যচষ্টা যকান্বরা না’।” দকন্তু এর ির দব এ িাইনা
প্রন্বশ্নাের দ ন্বখ যিখান্ব ন র্খন অদভজ্ঞর্া ি

িরীক্ষার আন্বগ একটি

দভন্ন। ৃলবাবু োদনন্বয়ন্বেনঃ ‘

দকেুিা দবরুি ভদঙ্গন্বর্ই র্াাঁর কান্বে আবার খার্া যিরর্ দনন্বর্ দগন্বয়দে যখন
খার্া খুন্ব

র্খন দদ্বর্ীয়বার চমক

াগ

আবার।

া

কাদ র নয় এবার মন্তবয

কান্ব া কাদ ন্বর্; দবিাদরর্ নয় এবার মন্তবয সংদক্ষি; প্রশ্নভদঙ্গমায় নয় এবার
মন্তবয সূিভদঙ্গমায়। মন্বন আন্বে প্রায় গাদণদর্ক যার্ান্বর্যত অল্প কন্বয়কটি ৃব্দ
সাক্তেন্বয় দিন্বয়ন্বেন দর্দন য খার যৃন্বষ সমীকরন্বণর ধাাঁন্বচ যা যিখবার সন্বঙ্গ সন্বঙ্গ
আমার মন্বনর ঝািসা ভাবিা যকন্বি যগ

অন্বনকখাদন মন্বন ি

রবীন্দ্রনান্বর্র

ভাবনান্বক যযন যিখন্বর্ িাক্তে দিবয এক স্বের্ায়।’
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দৃক্ষাগুরুর আর একটি দবন্বৃষন্বত্বর কর্া স্মরণ কদরন্বয় দিন্বয়ন্বেন দর্দন- ‘
োিন্বির কান্বে েনদপ্রয় িবার সিে কর্কগুদ রািা আন্বে র্ার মন্বধয একিা
ি র্ার অিং্ ন্বক র্ঙ্খি যরন্বখ কর্া ব া র্ার যকান্বনা র্্রুটির কর্া এন্বকবান্বরই
না-ব া। দকন্তু না-ই যদি ব া িন্বব কীভান্বব র্ন্বব যৃাধন িন্বব যসই র্্রুটির? র্াই
োিন্বির মঙ্গ দযদন চান দর্দন চান না যকান্বনা সিে েনদপ্রয়র্া। আমান্বির এই
মাস্টারমৃাইও র্া চানদন। যৃাধন করন্বর্ যচন্বয়দেন্ব ন দর্দন আর যসইেন্বনয
দকেুদিন র্াাঁর প্রদর্ দনদবড় দবমুখ দে াম আমরা অন্বনন্বকই আর –এক বার
যবান্বধািয় িবার ির যর্ন্বক বুঝন্বর্ যিন্বরদে াম র্াাঁর সাদন্নন্বধযর অিার
উিন্বযাদগর্া এবং র্াাঁর সন্বঙ্গ দচন্তা দবদনমন্বয়র সুির
ূ প্রসারী সুি ।’
যযাগান্বযাগ র্াই দেন্ন িয়দন দৃক্ষাগুরুর সন্বঙ্গ। যখন দবশ্বদবিযা ন্বয়র এম এ
িড়ন্বেন দকংবা এম এ িরীক্ষার েন্বনয বর্রী িন্বেন র্খনও অধযািক িান্বসর
কান্বে যযন্বর্ন ৃলবাবু। এ-সমন্বয়র অদভজ্ঞর্ার কর্া োদনন্বয়ন্বেন ৃলবাবু র্াাঁর
স্মঙ্খদর্চারণায়ঃ ‘েীন্বগািা

মদল্লক য ন্বনর মি একখানা ন্বরর এক যকান্বণ মািুর

দবোন্বনা র্াাঁর আিানা যমস কন্বর র্ান্বকন অনয যকান্বণ অনয আর–একেন।
একেন অধযািন্বকর র ব ন্বর্ যয-সমি সম্ভ্রান্ত েদব কল্পনায় ভান্বস ওন্বে র্ার
দচহ্নমাি যনই যস- ন্বর। একিান্বৃ একিা সুিন্বকস গুটিন্বয় রাখা দবোনা

এ-

যকাণ ও-যকাণ িদড়ন্বর্ যঝা ান্বনা িু-একিা োমাকািড় আর দৃয়ন্বরর কান্বে
রাখা এন্ব ান্বমন্ব া কন্বয়কখানা বই যসইসন্বঙ্গ একপ্রি রবীন্দ্ররচনাব ী। কান্বে
দগন্বয় যমন্বঝর উির বসন্ব

যয সন্বঙ্গ সন্বঙ্গই যকান্বনা সান্ত্বনা দম র্ র্া নয় বরং

র্াাঁর কর্া শুন্বন বুঝন্বর্ িারর্াম যয িরীক্ষা যিবার যকান্বনা অদধকারই বর্দর
িয়দন আমার। িরীক্ষায় প্রন্বর্যকটি অধিন্বির
ত
েনয নূযনর্ম িঞ্চাৃটি উি্ধদঙ্খ র্
মুখি রাখন্বর্ িন্বব অর্াৎ
ত সবশুে আিন্বৃা এ-রকম একিা ভয়ংকর দবধান্বনর
কর্া যেন্বন উন্বব যগ আমার িরীক্ষা যিবার সব সািস।’
অধযািক িাস র্ীক্ষ্ণ যমধা ও প্রখর স্মঙ্খদর্ৃক্তির অদধকারী দেন্ব ন। যুক্তি আর
বুক্তে দিন্বয় সবদকেুর দবচার করন্বর্ন। যোঁ ন্বিা কর্া এবং বাাঁধা বুদ ন্বর্ র্াাঁর আিা
দে

না। সাদিন্বর্যর বযাখযায় যিৃ-কা

–মানুষন্বক গুরুত্ব দিন্বর্ন। যমৌদ কর্া

দর্দন িে্ করন্বর্ন। দচন্তায়-ভাবনায় দনন্বে যযমন যমৌদ ক দেন্ব ন যর্মনই
োিোিীন্বির দচন্তা-ভাবনার যমৌদ কর্ার ওির দর্দন যোর দিন্বর্ন। সিায়ক
গ্রন্থ অন্বিক্ষা মূ

গ্রন্থ িান্বের েন্বনয দর্দন োিোিীন্বির উৎসাদির্ করন্বর্ন।

দনয়দমর্ প্রন্বশ্নাের দ ন্বখ যিখান্বর্ ব ন্বর্ন। র্াাঁর মর্ দে

এন্বর্ য খার অন্বভযস

িয় দচন্তা-ভাবনা িদরণর্ ও স্বে িয়। প্রন্বশ্নাের সংন্বৃাধন্বন র্াাঁর অনীিা দে

না।
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শুধু র্াই নয় প্রন্বশ্নাের সংন্বৃাধন ও দবচান্বরর যক্ষন্বি দর্দন দেন্ব ন অর্যন্ত
কন্বোর। দনমমও
ত
ব া চন্ব । োিোিীর মন্বনর মন্বধয সমান্ব াচক–সোন্বক
োদগন্বয় যিওয়াই দে
িাওয়া দে

র্াাঁর

ক্ষয। কন্ব ে িরীক্ষায় র্াাঁর িান্বর্ ৬০ ৃর্াংৃ নম্বর

রীদর্মন্বর্া িুঃসাধয বযািার। র্াাঁর ধারণা দে

িম্ভ েন্মান্বর্ িান্বর

এন্বর্ োিোিীর মন্বন

িড়ান্বৃানার আগ্রি কন্বম যযন্বর্ িান্বর। োিোিীন্বির

সবোন্তা ভাবিান্বক দর্দন এন্বকবান্বরই প্রেয় দিন্বর্ন না। বনয়াদয়ক মন মুিবুক্তে
ও স্বেিঙ্খটষ্টর অদধকারী দেন্ব ন এই অধযািক। দেন্ব ন র্ীক্ষ্ণ িযন্ববক্ষণক
ত
ুৃ
গভীর রসন্ববাধ আর অন্তিঙ্খতটষ্টর অদধকারী। যর্ার্ ত এক েন িাৃদনন্বকর
ত
উি দব্ধ
ও প্রচার-সমেয় ন্বিদে র্াাঁর মন্বধয।
কমেীবন্বন
ত
বিু দবদৃষ্ট সিকমী অধযািন্বকর সাদন্নন্বধয এন্বসন্বেন দর্দন।
সকন্ব ই র্াাঁর িাক্তণ্ডর্য যমধা স্মঙ্খদর্ৃক্তি রসন্ববাধ এবং সারন্ব য মুগ্ধ িন্বয়ন্বেন।
কা ীিি যসন েনািত ন চক্রবর্ীর মন্বর্া সিকমী অধযািন্বকর যেিধনয দেন্ব ন
দর্দন। অনযদিন্বক যিবীিি ভট্টাচায ত
বন্ব্যািাধযায়

ভূ ন্বিব যচৌধুরী

অক্তের্কুমার য াষ

অদসর্কুমার

ভবন্বর্াষ িন্বের মন্বর্া অনুে সিকমী

অধযািন্বকর েোদভদষি িন্বয়ন্বেন।
কঙ্খষ্ণনগর সরকাদর কন্ব ন্বে র্াাঁর চন্ব

যাওয়া ির অধযািক দিসান্বব যযাগ

দিন্বয়দেন্ব ন সুধীর চক্রবর্ী। দর্দন োদনন্বয়ন্বেনঃ ‘আদম কঙ্খষ্ণনগর কন্ব ন্বে
১৯৬০ সান্ব

যযাগ দিন্বয়ই সিকমীন্বির কান্বে একিা শুন্বনদে াম। দবভাগীয়

রুটিন করবার সময় ক্ষুদিরামবাবু সিকমীন্বির দনন্বিত ৃ দিন্বর্ন যযখান্বন ক্লাস
বসাবার অসুদবন্বধ িন্বব যসখান্বনই দ খন্ববন K.D; আর দসন্ব বান্বস দনন্বেন্বির
িে্মর্ বই দনন্বয় যযসব বই িন্বড় র্াকন্বব দিন্বয় যিন্ববন K.D. -র নান্বম। যকান্বনা
অসুদবধা যনই আমার।’

দববাি ও সন্তানাদি
িুই দবন্বয়। প্রর্ম দবন্বয় ১৯৪৪-এ। িত্নী প্রদর্ভারাণী। ১৯৪৯-এর নন্বভম্বন্বর র্াাঁর
অকা মঙ্খর্ুয। দদ্বর্ীয় দবন্বয় ১৯৫০-এ। স্ত্রী কাে । প্রর্ম িন্বক্ষ ২ কনযা। দদ্বর্ীয়
িন্বক্ষ ৩ িুি ও ৫ কনযা।

রচনাকম ত
োিেীবন যর্ন্বকই কদবর্া দ খন্বর্ন। কদবর্ায় দর্দন যরামাদণ্টক। যপ্রম যসৌ্য ত
র্াাঁর কদবর্ার মূ

উিেীবয। যসকান্ব র দবদভন্ন িক্তিকায় র্াাঁর কদবর্া প্রকাদৃর্
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িন্বর্ যিখা যায়। প্রবে রচনার সূিিার্ ১৯৪২ যর্ন্বক। বাং া সাদিন্বর্য র্াাঁর
প্রদর্ষ্ঠা প্রাবদেক দিসান্ববই। উন্বল্লখন্বযাগয গ্রন্থ১। রবীন্দ্র-প্রদর্ভার িদরচয় ছ১৯৫৩,
প্রর্ম গ্রন্থ। গ্রন্থটির েনয বাং া সমান্ব াচনা-সাদিন্বর্য দর্দন দবিু
অেতন

কন্বরন।

গ্রন্থ-রচনার

সূিিার্

১৯৪৯-এর

গ্রীষ্মাবকান্বৃ

প্রদর্ষ্ঠা
স্বগ্রাম

যবন্ব ন্বর্ান্বড়। যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বে র্খন কমরর্।
ত
নন্বভন্বম্বন্বর প্রর্মা িত্নীর
মঙ্খর্ুযন্বর্ গ্রন্থ-রচনায় যেি িন্বড়। দর্দন োদনন্বয়ন্বেন। ‘ আমার প্রর্মা িত্নীর
মঙ্খর্ুযর ির িুন্বিা বের আদম যযন একিা দভন্ন রান্বেয দে াম। এখানকার সবদকেু
প্রায় ভুন্ব ই দগন্বয়দে াম। ….দবচরণ করর্াম দভন্ন েগন্বর্। র্ারির যয ভান্ববই
যিাক যসিা যকন্বি যগ এবং ওই যকন্বি যাওয়ার ির আদম যিখ াম যয আমার
কান্বে সাদিদর্যক বা িাৃদনক
ত
যকান র্ত্ত্বই যযন অন্ববাধয নয় র্া যর্ই কটেন
যিাক না যকন।’ ১৯৫৩–যর্ মাস িাাঁন্বচন্বকর মন্বধয গ্রন্থ-রচনার কাে যৃষ িয়।
যপ্রস-কদি বর্দর কন্বর যিন র্াাঁর প্রািন োি ৃল য াষ। ১৯৫৩-যর্ প্রর্ম মুদ্রণ
প্রকাদৃর্ িয়। উৎসগ ত কন্বরন প্রর্মা িত্নীন্বক। গ্রন্থটির েনয ১৯৬২-যর্
ক কার্া দবশ্বদবিযা য় যর্ন্বক অধযািক িাস দড দ ি উিাদধ

াভ কন্বরন।

ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র ইদর্িান্বস যসই প্রর্ম একটি বাং া দর্দসস যা দড দ ি
দডদগ্র প্রাি িয়।
আন্ব াচয গ্রন্বন্থ ডঃ িাস রবীন্দ্র-প্রদর্ভার উন্বন্মষ দবকাৃ ও িদরণান্বমর ইদর্িাস
রচনা কন্বরন। র্াাঁর মন্বর্ রবীন্দ্র কদবধন্বমরত দবন্বৃষত্ব ি

অন্তদনদির্
ত
গদর্ৃী র্া।

যা বদিরঙ্গ ববদচি দনন্বয় ক্রমদবকান্বৃর িন্বর্ অগ্রসর। স্বাধীন ও মুি মন দনন্বয়
ডঃ িাস এ গ্রন্থ রচনা কন্বরন্বেন। িূবসুত দর রবীন্দ্র-সমান্ব াচকন্বির অন্বনন্বকরই
য খা দর্দন িন্বড়নদন। যযিুকু িন্বড়দেন্ব ন র্ার যকান্বনা সংস্কার র্াাঁন্বক আক্রমণ
কন্বরনদন। র্াাঁর িূবসুত দর আন্ব াচন্বকরা রবীন্দ্রনার্ন্বক যিন্বখদেন্ব ন উিদনষন্বির
অনুসারী religious mystic কদব দিসান্বব। দকন্তু ডঃ িাস রবীন্দ্রনান্বর্র কাবয ও
নািক সিায়র্ায় প্রদর্ষ্ঠা করার যচষ্টা করন্ব ন যয রবীন্দ্রনার্ আধুদনক কান্ব র
এক মিৎ যরামাদণ্টক-দমদস্টক কদব। এ-বযািান্বর সমান্ব াচক প্রাচয-িািার্য
িৃনত ও সাদির্য সমান্ব াচনার সািাযয দনন্বয়ন্বেন। িাক্তণ্ডর্য

মননৃী র্া

রসন্ববাধ ও সূক্ষ্ম অন্তিঙ্খতটষ্টর সুষ্েু সমেয় ন্বিন্বে এ-গ্রন্বন্থ। গ্রন্থটির িদরমাক্তের্
ত ও
িদরবদধর্ত ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাদৃর্ িয় ১৯৯৬ দিস্টান্বব্দ।
২ বাঙ া কান্ববযর রূি ও রীদর্ ছ১৯৫৮,
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উৎসগঃত বাাঁকুড়া কন্ব ন্বের ভূ র্িূব ত সংস্কঙ্খর্ অধযািক রামৃরণ য াষ। মধয ও
আধুদনক যুন্বগর বাং া কাবয-কদবর্ায় রূিরীদর্ অর্াৎ ক াদবদধর ববদৃষ্টয
দনধারণ।
ত
গ্রন্বন্থর দর্নটি িযায়ত
ছক , প্রাচীন ভারর্ীয় কাবযর্ত্ত্ব সম্বন্বে
আন্ব াচনা-

সমান্ব াচনা। র্াাঁর মন্বর্-

‘আমান্বির ধারণায় রসবাি এবং

বন্বক্রাক্তিবান্বির আংদৃক সমেন্বয় অর্বা নবয িািােয সমান্ব াচনরীদর্ন্বক
অ ংকার ও বন্বক্রাক্তির আন্ব ান্বক যৃাদধর্ ও সম্পূণ কন্বর
ত
একটি ৃঙ্খল াবে ৃাস্ত্র
গন্বড় যর্া া অসম্ভব নয়’। ছখ , বাং া কাবয-কদবর্ার ে্ দনন্বয় আন্ব াচনা। ছগ ,
বাং া কাবয-কদবর্ায় বযবহৃর্ অ ংকার সম্পন্বকত আন্ব াচনা।
কাবযশৃ ী ও প্রকাৃভদঙ্গ কীভান্বব কাবযন্বসৌ্য ত সঙ্খটষ্টর সিায়ক িন্বয় ওন্বে র্া
প্রিৃন।
ত ে্ ও অ ংকান্বরর সন্বঙ্গ কাবযন্বসৌ্ন্বযরত অদভন্নর্া দনন্বিত ৃ।
দদ্বর্ীয় সংস্করণ- ১৩৮৫ িদরমাক্তের্
ত যি’ে প্রর্ম সংস্করণ- ১৯৯৪।
৩ দচিগীর্ময়ী রবীন্দ্রবাণী ছ১৯৬৬,
উৎকঙ্খষ্ট কদবর্া ও সংগীর্ সিায়র্ায় রবীন্দ্র-কদবর্া ও গীদর্র না্দনক
বযাখযািান। কাবয-যসৌ্ন্বযরত মূ

র্ত্ত্বগুদ র সািান্বযয কদবত্ব-যসৌ্য ত দবন্বলষণ।

রবীন্দ্র-কদবর্ায় দচি ও সংগীন্বর্র প্রভাবদনন্বিত ৃ। গ্রন্থটি সম্পন্বকত দবদৃষ্ট
সমান্ব াচন্বকর মন্তবয উোরন্বযাগয - ‘ দর্দন প্রর্ম প্রন্বয়াগ কন্বর যিখান্ব ন যয
আ িাদরক িেদর্ আধুদনক সাদিন্বর্যর যক্ষন্বি প্রন্বয়াগ করা যায়। দবন্বৃষ কন্বর
দচিগীর্ময়ী রবীন্দ্রবাণীন্বর্ সমগ্র রবীন্দ্রকাবযন্বকই এভান্বব দবন্বলষণ কন্বরন্বেন।
িােক যখন িন্বড়ন র্খন কাবয-রসাস্বািন্বন য খন্বকর সন্বঙ্গ মে িয় যান- এিা
যকান্বনা দভন্ন িেদর্ দকনা যসিা আর র্াাঁর মন্বনই আন্বস না। এন্বর্ই যবাঝা যায়
আধুদনক কাবযন্ব াচনান্বর্ও এই িেদর্ কর্ স্বাভাদবক িন্বর্ িান্বর। ক্ষুদিরামবাবুর
সমান্ব াচনায় এিাই

ক্ষয করন্বর্ িন্বব যয যিা -চর্ু স্পেীর িক্তণ্ডর্রা যযভান্বব

সংস্কঙ্খর্ কাবয িান্বে এই িেদর্র প্রন্বয়াগ কন্বরন দর্দন যসভান্বব কন্বরন দন।
িক্তণ্ডর্ী সমান্ব াচনা িন্বি িন্বি দবশ্বনার্ কদবরান্বের দবধান উাঁদচন্বয় যর্ান্ব ।
ক্ষুদিরামবাবুর সমান্ব াচনা িােকন্বক িার্ ধন্বর যসৌ্ন্বযরত ন্নন্ব ান্বক যিৌৌঁন্বে
যিয়। র্ান্বর্ না আন্বে কঙ্খক্তিমর্া

না আন্বে যচষ্টাোর্ ক্লাদন্ত। এর কারণ

আ িাদরক দবচার-দবন্বলষন্বণর সন্বঙ্গ অননযিরর্ন্ত্র ভান্ববাি দব্ধ।’
সবন্বৃষ
ত
সংস্করণ- ১৪০১। উৎসগ-ত েীমান প্রকাৃচন্দ্র চক্রবর্ী।
৪ ববষ্ণব-রস-প্রকাৃ ছ১৯৭২,
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উৎসগ-ত দির্ঙ্খ-স্মরন্বণ
গ্রন্থটি রচনার কারণ দনন্বিত ৃ করন্বর্ দগন্বয় ডঃ িাস োদনন্বয়ন্বেন- ‘ বচর্নয চদরর্
গ্রন্থগুদ র সুদবচার কন্বর েীশচর্নয- েীবন্বনর যয সমি দবন্বৃষ দিক এবং
েীশচর্নয প্রবদর্তর্ আন্ব্া ন্বনর যয ঐদর্িাদসক সামাক্তেক যপ্রক্ষািি ইর্যাদি
িূন্ববরত য খা গ্রন্থগুদ ন্বর্ যর্মন প্রামাদণকভান্বব আন্ব াদচর্ িয় দন যসগুদ ন্বক
আদম গুরুত্ব দিন্বয়দে। যযমন ব া যায় যয েীশচর্ন্বনযর যপ্রমধন্বম ত সূিী-প্রভাব
যকউ যিখান দন অর্চ এটি একটি ঐদর্িাদসক সর্য বযািার। আমার গ্রন্বন্থ এ
দবষন্বয় আন্ব াচনা রন্বয়ন্বে। র্াোড়া িূবপ্রচদ
ত
র্ অন্বযৌক্তিক যকানও যকানও
অদভমন্বর্র খণ্ডনও করন্বর্ িন্বয়ন্বে। েীশচর্ন্বনযর দদ্বর্ীয় দববান্বি প্রব

আিদে

দ্রুর্ সন্নযাস গ্রিন্বণর কারণ প্রভঙ্খ দর্ও যবাঝান্বর্ িন্বয়ন্বে। ববষ্ণবিিগুদ র রসিযায়
ত
দবভান্বগ যদিও মধযযুন্বগর িি-সংক ন গ্রন্থসমূন্বি করা িন্বয়দে

র্বুও একান্ব

ঐ সমি রসিযায়
ত দনন্বয় যকউ খুটাঁ িন্বয় যিন্বখন দন। আদম যিদখন্বয়দে। েীশচর্ন্বনযর
েন্মভূ দম দনণয়ত য ৌদকক রসৃান্বস্ত্রর সন্বঙ্গ ববষ্ণবীয় রসৃান্বস্ত্রর িার্কয
ত
রবীন্দ্রভাবুকর্ার সন্বঙ্গ ববষ্ণব-ভাবুকর্ার িার্কযও
ত
আন্ব াচনা করন্বর্ িন্বয়ন্বে। ব া
যায় এসব কারন্বণই আমান্বক ঐ গ্রন্থটি দ খন্বর্ িন্বয়ন্বে।’
দদ্বর্ীয় সংস্করণ- ১৯৮৪। র্ঙ্খর্ীয় সংস্করণ- ১৯৯৩।
৫ সমাে-প্রগদর্-রবীন্দ্রনার্ ছ১৯৭৩,
রবীন্দ্রনার্ র্াাঁর েীবন্বন ও রচনায় কর্খাদন সমাে মনস্ক এ-গ্রন্বন্থ র্ারই
িদরচয় প্রিে িন্বয়ন্বে। গ্রাম িুনগেন্বন
ত
র্াাঁর আগ্রি

সমান্বের দনম্নবন্বগরত

মানুষেন্বনর উন্নয়ন প্রন্বচষ্টাদি গ্রন্বন্থর আন্ব াচয দবষয়। য খন্বকর মন্বর্ রবীন্দ্রনার্
সমাের্ন্বন্ত্র দবশ্বাসী দেন্ব ন

যদিও যস-সমাের্ন্ত্র ববজ্ঞাদনক সমাের্ন্ত্র।

রবীন্দ্রনার্ যয দনেক আত্মকল্পনাদব াসী কদব দেন্ব ন না দর্দন প্রগদর্ৃী
সমাে–ভাবনারও অদধকারী দেন্ব ন র্া-ই এ-গ্রন্বন্থ প্রদর্িািয।
দদ্বর্ীয় সংস্করণ- ১৯৭৮। র্ঙ্খর্ীয় সংস্করণ-১৯৯০।
উৎসগঃত সন্বন্তাষকুমার বসু অধযািক দবশ্বভারর্ী।
৬ কদবকিণ-চণ্ডী ছ১৯৭৭,
উৎসগ-ত মার্ঙ্খস্মঙ্খদর্।
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কদবকিণ মুকু্ চক্রবর্ীর ‘চণ্ডীমঙ্গ ’ কান্ববযর সম্পািনা। দবদৃষ্ট- ১, বিু
িুদর্র সািান্বযয আিৃ ত যুক্তিদনষ্ঠ দবশুে িাে প্রস্তুর্করণ। ২, সুিী ত ভূ দমকায়
মুকু্ ভাষার্াক্তত্ত্বক িীকা রচনা।
কাবয-অনুসরন্বণ

কদবর

েন্মগ্রাম

িাদমনযা

যর্ন্বক

িান্ব র

দনকিবর্ী

ব্রহ্মাণযভূ দম বা আরড়া িযন্ত
ত িিযািা এবং কদবর ি ায়নিন্বর্র প্রামাদনকর্া
যাচাই। িাদমনযা যর্ন্বক আরড়ার বযবধান ক্তিৃ-চদল্লৃ মাই ।
গ্রন্থটি দর্ন বেন্বরর অক্লান্ত িদরেন্বম রদচর্। অধযািক িান্বসর মন্বর্ মুকু্
চক্রবর্ী দনেক মধযযুন্বগর এক েন বন্বড়া কদব নন সমাে ঐদর্িাদসকও।
প্রর্ম যি’ে সংস্করণ- ১৯৯৩। দদ্বর্ীয় সংস্করণ- ১৯৯৯।
৭ রবীন্দ্র-কল্পনায় দবজ্ঞান্বনর অদধকার ছ১৯৮৪,
গ্রন্থটিন্বর্ রবীন্দ্র-কদবর্ায় িরমাণু দবজ্ঞান

ভূ -দবজ্ঞান

প্রাণদবজ্ঞান ও

নন্বভাদবজ্ঞান্বনর গভীর অনুষঙ্গ কীভান্বব ও কর্খাদন সম্পঙ্খি র্া প্রিদৃর্।
ত
রবীন্দ্রনার্ যয দনেক ঔিদনষদিক দবশ্বভাবনায় আেন্ন নন র্াাঁর মন ও মনন যয
আধুদনক দবজ্ঞান যচর্নায় সমঙ্খে দবন্বশ্বর সিা িদরবর্তনৃী র্া সম্পন্বকত দর্দন যয
সন্বচর্ন র্া প্রমাণ-সি এ-গ্রন্বন্থ উিিাদির্ ি ।
৮ বানান বানান্বনার ব্ন্বর ছ১৯৯৩,
চারটি িুিক-িুক্তিকা সামন্বন যরন্বখ গ্রন্থকার বাং া বানান সম্বন্বে র্াাঁর অদভমর্
োদনন্বয়ন্বেন। িুিক-িুক্তিকাগুদ

ি - ১, বাং া আকান্বিমী যর্ন্বক প্রকাদৃর্-

‘বাং া বানান সংস্কার- একটি দভদেিি’ ২, সাদির্য সংসি যর্ন্বক প্রকাদৃর্‘বাং া বানান্বনর দনয়ম ও অদনয়ম’ ৩, আন্ িাবদ ৃাস ত যর্ন্বক প্রকাদৃর্ –
‘বাং া কী দ খন্ববন

যকন দ খন্ববন’ এবং ৪, দৃশু-সাদির্য সংসি যর্ন্বক

প্রকাদৃর্-‘িাসন্বর্ িাসন্বর্ বানান’।
৯ যচােৃ’ সা ও চ মান রদব ছ১৯৯৪,
নারীকু -রত্ন অর্ু নীয়া বউমা ‘দৃখা’র অকা মঙ্খর্ুযর যবিনাময় স্মঙ্খদর্ন্বর্
উৎসদগর্।
ত রবীন্দ্রনার্ সম্পদকতর্ চক্তব্বৃটি প্রবন্বের সংক ন। প্রবেগুদ

ি ঃ

রদবর চ ার কক্ষিন্বর্ িা াবি ; রবীন্দ্র-কদবস্বভাব; যয িন্বর্ অনন্তন্ব াক; রবীন্দ্র
ভাবািন্বৃ ত সমাে ও স্বরাে; রবীন্দ্র কাবযসূি ; দনঝতন্বরর স্বপ্নভঙ্গ; দনসগ ত যর্ন্বক
মানুন্বষর দ্বান্বর; রবীন্দ্র-দচন্বে প্রর্ম মিাযুন্বের প্রদর্ক্তক্রয়া; প্রদর্বািী কদব
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রবীন্দ্রনার্; মানুন্বষর সিন্বক্ষ মিাকদব; কণক
ত ু ন্তী ; মিাভারন্বর্ ও রবীন্দ্র-দনমান্বণ;
ত
একটি কদবর্ার একক কদব; রবীন্দ্র-সাদিন্বর্য িল্লীসমাে; সংগ্রামী েনোগরন্বণ
কদবর ভূ দমকা; কদবর দবজ্ঞানবরণ; রূিিৃীর যচান্বখ রবীন্দ্রনার্; সামদয়ক িঙ্খটষ্টন্বর্
রবীন্দ্র-কদবর্া; গণশচর্ন্বনযর োগরন্বণ রবীন্দ্রনার্; আধুদনক দবজ্ঞান্বনর ধারায়
এক মিাকদবর যযাগিান; রবীন্দ্র-দচন্বে দবজ্ঞান্বনর সক্তক্রয় িিন্বক্ষি; প্রাণদবজ্ঞান্বন
কদবর িীক্ষা ও বঙ্খক্ষন্বরািণ উৎসন্ববর প্রবর্তন ; যান্বির কন্বরে অিমান; ববদিক
িুরুষসুন্বির ‘িুরুষ’ ও রবীন্দ্র-ধারণার ‘নরন্বিবর্া’ বযাকারণ-চচতায় রবীন্দ্রনার্;
রবীন্দ্র-প্রদর্কঙ্খদর্।
গ্রন্থটির েন্বনয অধযািক িাস িক্তিমবন্বঙ্গ সরকার কর্ঙ্খক
ত ১৯৯৪ দিস্টান্বব্দ
‘রবী্স্মঙ্খদর্ িুরস্কার’ –এ সর্ম্াদনর্ িন।
১০ যিৃ কা সাদির্য ছ১৯৯৫,
উৎসগ-ত েীদবনয়কঙ্খষ্ণ যচৌধুরী ভূ দম ও ভূ দম-সংস্কার মন্ত্রী িক্তিমবঙ্গ।
িাঁদচৃটি

প্রবন্বের

সংক ন।

প্রবেক্রম;

কা -প্রবান্বি

দি্ু-মুস মান;

রােনীদর্ সমাে ও েীশচর্নয; কদবকিণ মুকু্; বাঙ া সাদিন্বর্যর যগাড়ার
কর্া; বচর্নযাদবভতান্বব ও রবীন্দ্রাদবভতান্বব যুগধমপ্রসঙ্গ;
ত
সমাে-সাদিন্বর্যর সোন্বন;
কদবকিন্বণর গ্রামর্যান্বগর কারণ ও র্াাঁর চণ্ডীমঙ্গন্ব র রচনাকা ; বাঙ া ভাষায়
সাাঁওর্া ী উিািান; গঙ্খিিান্বির স্মঙ্খদর্; ধারাবাদিক সমাে ও ৃরৎচন্দ্র; কদব িমাস
িাদডত ও যর্ীন্দ্রনার্ যসনগুি; মাক্তের্
ত
িিন্বণ
ত
আমান্বির উদনৃ ৃর্ক;
আন্মন্বের িিদর্র উন্বেৃয; বাঙ া ে্ সুনীদর্কুমার ও আনুষদঙ্গক প্রসঙ্গ;
অর্ সুকান্ত-কর্া; সুকান্বন্তর কাবযদৃল্প; উিনযাস না ভূ দমসং ে েীবন্বনর
উন্বল্লখয একটি িদ

; রসৃাস্ত্র-ববষ্ণব ও য ৌদকক; য ৌদকক বাঙ ার সমর্ক
ত

দবিযাসাগর; কদবকিন্বণর কান্ববযর িােন্বভি-দচন্তা; ি ার্ক কদবর সোন্বন;
গার্াকাবয ও বমমনদসংি গীদর্কা; রবীন্বন্দ্রর গ্রাম-স্বরাে ও বর্তমান িঞ্চান্বয়দর্।
১১ সাাঁওর্াদ বাং া সমৃব্দ অদভধান ছ১৯৯৮,
বাং া ভাষায় বযবহৃর্ দনবাদচর্
ত
সাাঁওর্াদ

ৃন্বব্দর অদভধান। বাং া ভাষায় এ

ধরন্বনর কাে প্রর্ম।
১২ বাোই প্রবে ছ২০০০,
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উৎসগ-ত আমার োিোিীন্বির উন্বেন্বৃ যচান্বোটি প্রবন্বের সংক ন।
প্রবেক্রম- রাো-প্রো িদরদিদর্-প্রাচীন ভারন্বর্ ও মধযযুন্বগর বাঙ ায়;
কঙ্খষ্ণকীর্তন কান্ববযর রূি ও স্বরূি; মিাপ্রভুর বাউ -বযক্তিত্ব ও নামপ্রীদর্
সংগদর্; যিবমানব েীশচর্নয; ৃযামাসংগীর্ ও রামপ্রসাি; ৃির ক কার্ায়
আরবী-িারসী উরিু-সংস্কঙ্খর্; বক্তিম-মন্বনাধন্বমরত িিভূ দমন্বর্ সীর্ারাম; বক্তিমরবীন্দ্র-সম্পকত ; রবীন্দ্র িদরচাদয়কা; রবীন্দ্রনার্ ও সংস্কঙ্খর্ সাদির্য; অর্
দবন্ববকান্ রবীন্দ্র-কর্া; সন্বর্যন্দ্রনার্ িে কদবকঙ্খদর্; কদব িমাস িাদডত ও
যর্ীন্দ্রনার্ যসনগুি; কর্াকার মাদনন্বকর ইদর্কর্া।
১৩ প্রচদ র্ বাং া ৃন্বব্দর ভাষার্াক্তত্ত্বক অদভধান প্রকাদৃর্বয।
এ োড়া োিিােয একাদধক গ্রন্থ দর্দন দ ন্বখন্বেন। যযমন- বাঙ া সাদিন্বর্যর
আিয-মধয ছ১৯৮৬, এবং বযাকরণ ছদর্ন খণ্ড,।

িাক্তণ্ডর্য
অধযািক িাস দেন্ব ন দকংবিদন্তর্ু য িাক্তণ্ডন্বর্যর অদধকারী। এক কর্ায়
সবমানয
ত
িক্তণ্ডর্। ইংরাক্তে-বাং া-সংস্কঙ্খন্বর্ সমান স্বেন্ন। কী ভাষায় কী সাদিন্বর্য
ঈষণীয়
ত
অদধকার দর্দন অেতন কন্বরদেন্ব ন। ইংন্বরে যরামাদণ্টক কদবন্বির কদবর্া
যয দর্দন অর্যন্ত মন্বনান্বযান্বগর সন্বঙ্গ িন্বড়দেন্ব ন র্া রবীন্দ্র-কদবর্ায় আন্ব াচনা
যর্ন্বকই যবাঝা যায়। যৃকসদিয়র িান্বের অদভজ্ঞর্ার িদরচয় িাই বক্তিমউিনযান্বসর দবচার-দবন্বলষন্বণ। যর্ীন্দ্রনার্ যসনগুন্বির কদবপ্রকঙ্খদর্র কদবর্ার
স্বরূি দনধারন্বণ
ত
র্াাঁর িাদডত-মনস্কর্ার িদরচয় িাই। আবার আধুদনক িািার্য
সমান্ব াচনার্ন্বত্ত্বর দকংবা দবজ্ঞানদচন্তার অর্বা িৃন্বনর
ত
সন্বঙ্গ দর্দন যয িদরদচর্
দেন্ব ন র্ারও প্রমাণ র্াাঁর আন্ব াচনাদি। প্রাচীন ভারর্ীয় কাবযর্ত্ত্ব-িান্বে র্াাঁর
আগ্রি ও দনষ্ঠা অর্ু ীয়। আধুদনক সাদির্যদবচান্বর প্রাচীন ভারর্ীয় কাবযর্ন্বত্ত্বর
প্রাসদঙ্গকর্া এবং উিন্বযাদগর্া সম্পন্বকতও র্াাঁর প্রর্যয় দে
কাদ িাস-ভবভূ দর্-মা - েয়ন্বিব প্রমুখ কদবর মূ

সুিঙ্খঢ়। বযাস-বাল্মীদক-

রচনার সন্বঙ্গ র্াাঁর

দনষ্ঠ

িদরচয় দে । ‘েীকঙ্খষ্ণকীর্তন’ প্রবেটি ওই কাবয সম্পন্বকত র্াাঁর যমৌদ ক দচন্তাভাবনার িদরচয়বািী। ববষ্ণব র্ত্ত্ব িৃনত ও সাদিন্বর্য র্াাঁর দবচরণ দে

অবাধ ও

স্বে্। িঙ্খষ্টান্ত ববষ্ণব-রস-প্রকাৃ ছ১৯৭২,গ্রন্থ। মুকু্ চক্রবর্ীর চণ্ডীমঙ্গ
সম্পািনায় ছ১৯৭৬, মঙ্গ কাবয দবন্বৃষর্ চণ্ডীমঙ্গ
প্রমাণ

সম্পন্বকত স্পষ্ট ধারণায়

ভয। বমমনদসংি-গীদর্কা দকংবা রামপ্রসান্বির ৃযামাসংগীর্ দবষন্বয়ও
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দর্দন নর্ু ন কর্া শুদনন্বয়ন্বেন। বাং া কান্ববযর রূি ও রীদর্ ছ১৯৫৮, গ্রন্বন্থ
অনাধুদনক ও আধুদনক বাং া কাবয-কদবর্ার রূিরীদর্র আন্ব াচনায় র্াাঁর
যকৌর্ূি ও অনুসদেৎসার যয-িদরচয় িাই র্া দবস্ময়কর। বক্তিম-সাদির্যসমীক্ষাও যমৌদ কর্ার দনিৃন।
ত রবীন্দ্র-সাদিন্বর্যর দবচার-দবন্বলষন্বণ র্াাঁর মনদস্বর্া
ও স্বর্ন্ত্রর্া সবেনস্বীক
ত
ঙ্খ র্। দবংৃ ৃর্াব্দীর দদ্বর্ীয়ান্বধ ত অনযর্ম এক েন রবীন্দ্রদবন্বৃষজ্ঞ দর্দন। রবীন্দ্র-সাদির্য-সমান্ব াচনার ইদর্িান্বস র্াাঁর প্রদর্ষ্ঠা দচরকা
অক্ষুণ্ণ র্াকন্বব।
বযাকরণ ভাষার্ত্ত্ব ে্ অ ংকার এসমি দবষন্বয়ও র্াাঁর িারিদৃর্া
ত যচান্বখ
িন্বড়। খাাঁটি বাং া বযাকরণ রচনায় ইন্বে দে
ওন্বেদন। ভাষার্ন্বত্ত্ব জ্ঞান দে

র্াাঁর। দকন্তু সময়াভান্বব িন্বয়

গভীর ও বযািক। ভাষার্ত্ত্বদবি রূন্বি প্রদর্ষ্ঠাও

যিন্বয়দেন্ব ন। সুনীদর্কুমার র্াাঁর এই োিটিন্বক ভাষার্ত্ত্বজ্ঞান্বনর েন্বনয দবন্বৃষ
যেি করন্বর্ন। ে্-অ ংকান্বর বনিুন্বণযর িদরচয় রন্বয়ন্বে বাং া কান্ববযর রূি ও
রীদর্ গ্রন্বন্থ। একাদধক অদভধান রচনান্বর্ কঙ্খদর্ত্ব যিদখন্বয়ন্বেন। একটি প্রচদ র্
বাং া ৃন্বব্দর ভাষার্াক্তত্ত্বক অদভধান। অনযটি সাাঁওর্াদ

বাং া সমৃব্দ অদভধান।

িী ত অনুসোন ও িদরেন্বমর িস । র্াাঁর অনযর্ম কীদর্ত। এই অদভধাটির
েন্বনযও ভাবীকা র্াাঁন্বক েোর সন্বঙ্গ স্মরণ করন্বব।
ে্-অ ংকার-বযাকরণ-ভাষার্ন্বত্ত্ব-অদভধান-সাদির্য
অধযািক
িান্বসর
অদধকান্বরর এ াকাটি দবস্র্ঙ্খর্। দকন্তু র্াই সব নয়। ইদর্িাস-িৃন-সমােদবিযা
ত
ও
দবজ্ঞান্বনর িােও দনন্বয়দেন্ব ন দর্দন। র্াাঁর ভাবনায় ও রচনায় র্ার োি সুস্পষ্ট।
যর্ার্ইত এক েন বন্বড়া মান্বির িক্তণ্ডর্ দেন্ব ন দর্দন। এ যক্ষন্বি দর্দন দেন্ব ন
ঊনদবংৃ ৃর্াব্দীর ঐদর্ন্বিযর উেরাদধকারী।
সর্ম্াননা
ববষ্ণব-রস-প্রকাৃ গ্রন্বন্থর েন্বনয যিন্বয়ন্বেন ‘প্রাণন্বর্াষ

িক স্মঙ্খদর্ িুরস্কার’

ছ১৯৭৩,। িক্তিমবঙ্গ সরকার র্াাঁন্বক ১৯৮৪-যর্ ‘দবিযাসাগর স্মঙ্খদর্ িুরস্কার’ এবং
১৯৯৪-এ ‘রবীন্দ্র-স্মঙ্খদর্ িুরস্কার’ দিন্বয় সর্ম্ান োনান। ক কার্া দবশ্বদবিযা য়
যর্ন্বক ১৯৮৮-যর্ িান ‘সন্বরাক্তেনী বসু স্বণিিক’
ত
আর ১৯৯৫ সান্ব িান নারায়ণ
গাঙ্গু ী স্মারক িুরস্কার। ১৯৯৮ সান্ব
উিাদধ। ১৯৮৭ সান্ব

িান সংস্কঙ্খর্ কন্ব ে প্রিে ‘রদবদর্তর্ংকর’
িান িওড়া িক্তণ্ডর্ সমাে প্রিে ‘সাদির্যরত্ন’ উিাদধ।

১৯৯১ সান্ব ক কার্া যিন্বগার দরসাচত ইনদস্টটিউি প্রিে ‘রবীন্দ্রর্ত্ত্বচায’ ত উিাদধ।
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একসময় ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র যসন্বনি-সিসয দেন্ব ন। সিসয দেন্ব ন
িক্তিমবঙ্গ বাং া আকান্বিদমর
সম্পািনা সদমদর্র

বঙ্গীয় সাদির্য িদরষন্বির

রবীন্দ্র-রচনাবদ

িক্তিমবঙ্গ সরকান্বরর রবীন্দ্র যমন্বমাদরয়া

কদমটির।

সভািদর্ দেন্ব ন বঙ্গীয় সংস্কঙ্খর্ দৃক্ষা িদরষন্বির বঙ্গভাষা-সংস্কঙ্খদর্ প্রসার
সদমদর্র িক্তিমবঙ্গ গণর্াদন্ত্রক য খক-দৃল্পী সংন্ব র। প্রধান িঙ্খষ্ঠন্বিাষক দেন্ব ন
বাাঁকুড়া য াকসংস্কঙ্খদর্ িদরষন্বির।
অধযািক িান্বসর আদৃ বের িূদর্তন্বর্ ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র দ্বারভাঙা
িন্ব

একটি সংবধনা
ত সভার আন্বয়ােন করা িয়। এ-উি ন্বক্ষ প্রকাদৃর্ িয়

একটি সংবধনা
ত গ্রন্থ- িন্বর্র োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস ছোনুয়ারী
১৯৯৬,। র্ান্বর্ অন্নিাৃির রায় অদসর্কুমার বন্ব্যািাধযায় ভবন্বর্াষ িে
ৃিরীপ্রসাি বসু ৃল য াষ অরুণকুমার বসু নীন্বরন্দ্রনার্ চক্রবর্ী দৃদৃর
কুমার িাৃ সুধীর চক্রবর্ী মিান্বশ্বর্া যিবী ভারর্ী িাস ছবাগচী , প্রমুন্বখর
প্রবোদি

প্রকাদৃর্

িয়।

সংবধনা
ত

গ্রন্বন্থর

উি্ন্ববাধন

কন্বরন

ক কার্া

দবশ্বদবিযা ন্বয়র র্ৎকা ীন উিাচায ডঃ
ত
রর্ীন্দ্রনারায়ণ বসু।

মানদবকর্া
প্রবািপ্রদর্ম র্াাঁর িাক্তণ্ডর্য। দকন্তু মানদবকর্ান্ববান্বধও দর্দন উজ্জ্ব

দেন্ব ন।

‘িাক্তণ্ডর্য ও মনুষযন্বত্বর মন্বধয যকান্টি আিনার মন্বর্ অদধকর্র গুরুত্বিূণ ত ও
কাময’- এই প্রন্বশ্নর উেন্বর দর্দন োদনন্বয়দেন্ব নঃ ‘িাক্তণ্ডন্বর্যর যচন্বয় মনুষযন্বত্বই
অদধকর্র যগৌরন্ববর ও কামযর্র। িাক্তণ্ডর্য িু ভ
ত দকন্তু মনুষত্ব সুিু ভ।
ত িাক্তণ্ডর্য
অক্তের্
ত িন্বর্ িান্বর দকন্তু মনুষযত্ব অর্াৎ
ত যেি প্রীদর্ িয়া আিৃ-ভাবনা
ত
মানুন্বষ মানুন্বষ সমিঙ্খটষ্ট এসব স্বভান্ববর সন্বঙ্গ গাাঁর্া েন্মসূন্বি িাওয়া গুণ।’
র্াাঁর আত্মো ভারর্ী িাসছবাগচী , স্মঙ্খদর্চারণায় এমন বিু

িনার উন্বল্লখ

কন্বরন্বেন যান্বর্ অধযািক িান্বসর উিার মানদবকর্ার িদরচয় িাওয়া যায়। িু
একটি এ-িন্ব উোর করা যযন্বর্ িান্বরঃ
১ একবার এক যুবক িুিুরন্বব ায় এ
দবষয় িান্বর্ িাকা দে

র্ার কান্বে িাকা সািাযয চাইন্বর্। িুঃন্বখর

না। স্ত্রীর কান্বে োনন্বর্ চাই

মান্বসর যৃন্বষর দিক- ১৫ দকন্ব া মর্ চা
ঐ য াকটিন্বক দিন্বর্ ব

‘চা -িা ’ আন্বে দকনা।

বাড়ীন্বর্ দে । ক্ষুদিরাম যবৃ খাদনকিা

। এমন সময় যেন্ব ন্বমন্বয়রা র্ান্বক োনা

যুবকটি
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যচার এবং যে খানা যর্ন্বক সিযমুি অর্এব র্ান্বক সািাযয না করাই উদচর্।
ক্ষুদিরাম র্া না শুন্বন উের দিন্বয়ন্বে- এেন্বনযই র্ার আরও সািান্বযযর প্রন্বয়ােন।
সািাযয যিন্ব

িয়র্ যস চুদর করা যেন্বড় যিন্বব। না িন্ব অনন্বনযািায় িন্বয় র্ান্বক
আবার যচৌযবঙ্খত দে গ্রিণ করন্বর্ িন্বব। এই হৃিয়বো এবং িাৃদনক
ত
দচন্তা বযক্তিগর্
েীবন্বন আর কার আন্বে োদন না।
২ একবার একেন মেুর বাগান্বনর কাে করন্বর্ এন্বসদে । র্ার দনেস্ব িা বা
‘কািাদর’ দে না। দিন্বনর যৃন্বষ মেুদরর সন্বঙ্গ ক্ষুদিরাম িাটিও র্ান্বক দিন্বয় দি ।
প্রয়াণ
২০০২ এর ২৮ এদপ্র
নাদসংন্বিান্বম
ত
র্াাঁর মঙ্খর্ুয

রদববার রান্বি কঙ্খষ্ণনগন্বরর একটি যবসরকারী

ন্বি। মঙ্খর্ুযর অল্প দকেুক্ষণ আন্বগও দর্দন কাগে-ক ম

যচন্বয়দেন্ব ন। কী দ খন্বর্ যচন্বয়দেন্ব ন র্া অবৃয োনা যায় না। বাধকযেদনর্
ত
বযাদধন্বর্ই র্াাঁর মঙ্খর্ুয ন্বি।
২৯ এদপ্র

য াকসংস্কঙ্খদর্ ও আদিবাসী সংস্কঙ্খদর্ যকন্বন্দ্রর বাদষক
ত অদধন্ববৃন্বন
র্াাঁর মঙ্খর্ুযন্বর্ যৃাকপ্রকাৃ করা িয়। ১০ যম র্াাঁর বাসভবন্বন একটি স্মরণসভায়
কঙ্খষ্ণনগন্বরর বিু দবদৃষ্ট বযক্তি র্াাঁর প্রদর্ েো দনন্ববিন কন্বরন। ১১ যম
কঙ্খষ্ণনগন্বরর নিীয়া যে া গণর্াদন্ত্রক য খক ও দৃল্পী সংন্ব র িক্ষ যর্ন্বক একটি
স্মরণসভার আন্বয়ােন করা িয়। ২৬ যম বাাঁকুড়া ৃিন্বর বাাঁকুড়া য াক সংস্কঙ্খদর্
িদরষন্বির উন্বিযান্বগ আিূর্ একটি স্মরণসভায় র্াাঁর প্রদর্ েো জ্ঞাদির্ িয়। ২৭
যম িক্তিমবঙ্গ রােয িুিক িষন্বির
ত
উন্বিযান্বগ ক কার্ার অবনীন্দ্র সভাগঙ্খন্বি যয
স্মরণসভা অনুটষ্ঠর্ িয় র্ান্বর্ সভািদর্ত্ব কন্বরন উচ্চদৃক্ষামন্ত্রী েী সর্যসাধন
চক্রবর্ী এবং স্মঙ্খদর্চারণ কন্বরন সবেী
ত দবমান বসু অদন
বসু িদবি সরকার আদবর া

দবশ্বাস অরুণকুমার

মুন্বখািাধযায় ও মানস মেুমিার। ৬ েুন ডঃ

অদসর্কুমার বন্ব্যািাধযান্বয়র সভািদর্ন্বত্ব িক্তিমবঙ্গ বাং া আকান্বিদমন্বর্
একটি স্মরণসভা অনুটষ্ঠর্ িয়। স্মঙ্খদর্চারণ কন্বরন েী যেযাদর্ভূ ষণ চাকী ও
েীন্বমাদির্ রায়। অধযািক িান্বসর রচনাকম ত দনন্বয় আন্ব াচনা কন্বরন েীমানস
মেুমিার। অনুষ্ঠান্বন অধযািক ক্ষুদিরাম িাসন্বক দনন্বয় দনদমর্ত একটি র্র্যদচি
প্রিদৃর্ত িয়। ১৮ েুন িক্তিমবন্বঙ্গ গণর্াদন্ত্রক য খক ও দৃল্পী সংন্ব র উন্বিযান্বগ
যয- স্মরণসভায় আন্বয়ােন িয় র্ান্বর্ বিু দবদৃষ্ট বিা অধযািক িান্বসর েীবন ও
কম দনন্বয়
ত
আন্ব াচনা কন্বরন।
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এসমি অনুষ্ঠান যর্ন্বক সারস্বর্ সমান্বে ডঃ িান্বসর দবিু

প্রদর্ষ্ঠার প্রমাণ

িাওয়া যায়।
েীবন্বনর উিান্বন্ত যিৌৌঁন্বে দর্দন েীবন যর্ন্বক েুটি যচন্বয়দেন্ব ন। মন্বন মন্বন
মঙ্খর্ুযর েনয প্রস্তুর্ িক্তেন্ব ন। র্াাঁর মন্বন িন্বয়দে

েীবন্বনর সমি কাে দর্দন

সম্পূণ ত কন্বরন্বেন। না মঙ্খর্ুযর েন্বনয র্াাঁর যকান্বনা যখি দে

না। বরং প্রসন্ন

প্রর্ীক্ষা দে ।
উন্বল্লখিক্তঞ্জ- িন্বর্র োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস।
ছ আকান্বিদম িক্তিকা িঞ্চিৃ সংখযা যম ২০০৩ িক্তিমবঙ্গ বাং া আকান্বিদম,
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ডঃ িান্বসর অধীন্বন যারা গন্ববষণা কন্বরন্বেন
ডঃ নদমর্া মণ্ড
ডঃ অমন্বরন্দ্র গণাই
ডঃ িাশ্বনার্
ত
রায়ন্বচৌধুরী
ডঃ মুসা কাদ ম

অদভজ্ঞর্ার আন্ব ান্বক ডটর ক্ষুদিরাম িান্বসর েীবনকর্া
ডঃ নদমর্া মণ্ড

১৯৮৪ সান্ব

িক্তিমবঙ্গ সরকার কর্ঙ্খক
ত ‘দবিযাসাগর িুরস্কার’ প্রাি য খক

ডটর ক্ষুদিরাম িান্বসর ছএম এ

যগাল্ড যমডাদ ষ্ট

দড দ ি

কদ কার্া

দবশ্বদবিযা য় কাবযর্ীর্ ত , কর্া দ খন্বর্ দগন্বয় প্রশ্ন োগন্বে- যোিখাি যচিারার এই
‘িক্তণ্ডর্ মানুষটিন্বক’ আমরা যবৃী েো কদর না ‘মানবিরিী মানুষটিন্বক’ আমরা
যবৃী ভা বাদস। র্াাঁর অসাধারণ মণীষা আমান্বির চমৎকঙ্খর্ কন্বর না র্াাঁর চদরি
মাধুযযত আমান্বির মুগ্ধ কন্বর?
ইং ১৯১৬ সান্ব র ৯ই অন্বটাবর বাং া ১৩২৩ সন্বনর ২৩ যৃ আদশ্বন
যসামবার যকাোগরী িুদণমার
ত
দিন সেযার ম্লান আন্ব ান্বক বাাঁকুড়া যে াদির্
যবদ য়ান্বর্াড় গ্রান্বমর এক সাধারণ মধযদবে িদরবান্বর ক্ষুদিরান্বমর েন্ম। দির্া
সর্ীৃচন্দ্র িাস। মার্া কাদমনীবা া। দির্ামার্ার যেযষ্ট িুি ক্ষুদিরাম।
বা ক ক্ষুদিরান্বমর য খািড়ার প্রর্ম শুরু বাবার কান্বে। র্ারির ১৯২৩
সান্ব

োকুমার িার্ ধন্বর িু ম্িাড় ধুদর্ িন্বর বগন্ব

বই ও যলি দনন্বয় ভদে ি’ন

যবদ য়ান্বর্াড় মধয ইংরােী স্কুন্ব । স্কুন্ব র বারা্ার যরান্বি বন্বস িান্বর্র য খা যৃষ
কন্বর অশ্বত্থিার্ার িইং আাঁকার প্রর্ম অদভজ্ঞর্া সমগ্র েীবন্বনর এক মধুর
স্মঙ্খদর্। যিডমাস্টার দেন্ব ন স্মরণীয় চদরি েীন্বযান্বগৃচন্দ্র িা । যসন্বকণ্ড মাস্টার
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দেন্ব ন আিৃদনষ্ঠ
ত
েীকিিীশ্বর রায়। যসন্বকণ্ড মাস্টান্বরর কর্া উন্বল্লখ করার
কারণ বেতমান্বন ভাষাসাদিন্বর্য িক্তণ্ডর্ ভাষার্ত্ত্বদবি্ ক্ষুদিরাম িান্বসর বাং া
ভাষার প্রদর্ প্রর্ম ভা বাসা েক্তন্মন্বয়দেন্ব ন দর্দনই। দর্দনই প্রর্ম ‘ক্ষুন্বি’ োি
ক্ষুদিরামন্বক বাং া ভাষার অমঙ্খন্বর্র স্বাি দিন্বয়দেন্ব ন র্াাঁর সু দ র্ কণ্ঠস্বন্বরর
স্পষ্ট ও বদ ষ্ঠ উচ্চারন্বণ মিাভারন্বর্র যদ্রৌিিীর স্বয়ংম্বর সভায় অেুন্বত নর অগ্রসর
িওয়ার যসই অিূব বণ
ত নাটি
ত
শুদনন্বয়‘ যিখ দদ্বে মনদসে ক্তেদনয়া মুরদর্।
িদ্মিি যুগ্মন্বনি িরৃন্বয় শ্রুদর্।।
ভাষা শুনন্বর্ যয এর্ ভা

ান্বগ র্া দর্দন ৬/৭ বের বয়ন্বসই যসন্বকণ্ড মাস্টান্বরর

মুন্বখ শুন্বনদেন্ব ন। যসদিন র্াাঁর সামন্বন ভাষা যযন যসৌ্ন্বযরত মুক্তি ধন্বর র্াাঁন্বক
মুগ্ধ কন্বরদে । প্রর্ম মুগ্ধর্ার যস য ার আেন্বকর অদভজ্ঞ িক্তণ্ডর্ ৭০ বের
অদর্্ক্রম কন্বরও কাটিন্বয় উেন্বর্ িান্বরন দন।
বা ন্বকর বয়স যখন ৯/১০ বের র্খন একদিন যবদ য়ান্বর্াড় গ্রান্বমরই
এক যিান্ব এক বদিরাগর্ িক্তণ্ডন্বর্র মুন্বখ সংস্কঙ্খর্ বক্র্ঙ্খর্া শুন্বন দর্দন
দবস্ময়াদভভূ র্ িন্বয় িন্বড়দেন্ব ন। যস বয়ন্বস সংস্কঙ্খর্ বক্র্ঙ্খর্ার যকান অর্ইত দর্দন
যবান্বঝন দন- র্বু একিা আকষণ-ৃন্বব্দর
ত
একিা যমািময়র্া দকংবা ধ্বদন মাধুন্বযরত
ঝংকার নয়র্ মনিাক্তত্ত্বক অনুভূদর্ই বুক্তঝ র্াাঁন্বক র্খন যর্ন্বকই আেন্ন কন্বর
যিন্ব দে । িয়র্ এসব কারন্বণই দর্দন মান্বঝ মান্বঝ বাড়ীর সংস্কঙ্খর্ গীর্ািা যবর
কন্বর ভু উচ্চারণ সি উচ্চকন্বণ্ঠ আবঙ্খদে কন্বর সক ন্বক যৃানান্বর্ চাইন্বর্ন।
এরই িাাঁন্বক োিবঙ্খদেন্বর্ িাওয়া ‘সীর্ার বনবাস’ বইটি িন্বড় দর্দন যযন বাং া
ভাষার অর্ু
কন্বরদে

ঐশ্বন্বযরত সোন করন্বর্ চাইন্বর্ন। িাৃািাদৃ র্াাঁন্বক আকঙ্খষ্ট

‘িাশুরান্বয়র িাাঁচাদ ’ এবং বাবার সংগঙ্খিীর্ ‘মদর্ রান্বয়র’ যািার

কন্বয়কখানা বই। য াক সাদিন্বর্যর প্রদর্ প্রীদর্র যসই ি’
অবাক

সূচনা। র্াই ভাবন্বর্

ান্বগ আেন্বকর িক্তণ্ডর্ ডটর ক্ষুদিরাম িাস িাক্তণ্ডন্বর্যর ৃাদণর্ বান্বন

দবদভন্ন ভাষার র্ু নামূ ক অদভধান ও যকাষগ্রন্থ রচনার যক্ষন্বি যয মূ যবান
িঙ্খটষ্টভঙ্গী ও দচন্তা ভাবনার স্বাক্ষর রাখন্বেন র্ার মূ

বুক্তঝ যরাদির্ িন্বয়দে

যসই

৬০ বের আন্বগ একটি গ্রামযবা ন্বকর গ্রামযসাদিন্বর্যর অনুরান্বগ।
এখনকার যুগ কন্বোর বািবমুখী। এ-যুন্বগ যগািনীয়র্া ব ন্বর্ দকেুই যনই।
ভাষা সাদিন্বর্যর যক্ষন্বি যিখা যান্বে গ্রাময বা অন্বৃাভন ভাষা দনন্বয়ও গন্ববষণা
চ ন্বে। দকন্তু র্খনকার কান্ব র্া দে না; িন্ব মদর্ রান্বয়র যািা বইন্বয়র রঙ্গরস
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যমৃান্বনা অি্ভুর্ গ্রামযভাষাগুদ

দর্দন যখন র্াাঁর মান্বয়র কান্বে িন্বড় যৃানান্বর্

চাইন্বর্ন র্খন উৎসান্বির িদরবন্বেত চন্বিিা ার্
প্রদর্ক্তক্রয়াই বুক্তঝ বা কন্বক বুক্তঝন্বয়দে

াভ করন্বর্ন। এই দবরুে

যয দৃক্ষা যকব

স্কু গর্ দৃক্ষা নয়।

বাইন্বর যা যিখদে যা শুনদে র্ান্বর্ও অনায়াস দৃক্ষা করা যায়। যািা-িাাঁচাদ কর্কর্া-কদবগান য াক-সংস্কঙ্খদর্র এইসব উিকরণই যর্া দৃক্ষার প্রধান অঙ্গ।
য াক-সংস্কঙ্খদর্র প্রদর্ এই অকঙ্খক্তিমবৃর্ঃ দর্দন বাাঁকুড়া য াক-সংস্কঙ্খদর্ িদরষি ও
িদরষি সম্পািকন্বির সন্বঙ্গ এর্ গভীরভান্বব যুি।
স্মঙ্খদর্ সর্র্ সুন্বখর। দবন্বৃষর্ঃ যস স্মঙ্খদর্ যদি িয় বা যস্মঙ্খদর্। গন্ববষণা কন্বর্ম্রত
িাাঁন্বক িাাঁন্বক র্াাঁর মুন্বখ যৃানা এমদন কন্বয়কটি বা যস্মঙ্খদর্ েন্মভূ দম যবন্ব ন্বর্াড়
গাাঁন্বয়র বনঢন্ব র গান্বয় খামার ও িী ত ববেকখানা। বাড়ীিা আেও যর্মদন আন্বে
দক-না োদন না। দকন্তু িঞ্চম ও ষষ্ঠ যেণীর িুন্বিা-বের যসিাই দে

িড়ুয়া
ক্ষুদিরামন্বির িড়াশুনা কাম বি বি করবার একিা মি আখড়া। ‘ ারদনং উইর্
যেন্বের’ যদি দৃশু দৃক্ষার যমৌ

নীদর্ িয় র্ািন্ব

ওখানকার িদরন্ববৃ সদর্যই

র্ার সিায়ক িন্বয়দে । কান্বের খুটাঁ ি ও খন্বড়র চা ার যসই

ম্বা ‘সান’ বাাঁধান্বনা

বারা্া র্ারই একিান্বৃ মািুর দবোন্বনা; র্ান্বর্ িাৃবাদ ৃ দনন্বয় দচৎ িন্বয় শুন্বয়
র্াকা বান্বর্র যরাগী ‘রাম’ িা। অর্যন্ত আমুন্বি ও দৃশুদপ্রয় রদসক মানুষ।
ববেকখানা আসন্বরর প্রধান বযক্তি যসই সিা িাসযময় রামিার কান্বে ক্ষুদিরাম
নিবর

সারিা ও িুই অনঙ্গ এই িাাঁচেন প্রায় প্রদর্দিনই সেযার ির

িযাদরন্বকন্বনর আন্ব ায় যগা

িন্বয় বন্বস িড়াশুনা করন্বর্ন। র্ন্বব যবদৃর ভাগ

সময় বযয় ির্ িারস্পদরক ‘খুনসুটি’ কন্বর। যযমন িযাদরকন্বনর িুন্বিার যিক্তন্সন্ব র
ডগা ঢুদকন্বয় র্াই দিন্বয় মনন্বযাগী নিবন্বরর উরুন্বর্ যোঁ কা যিওয়া . . . ইর্যাদি।
রামিা এসব খুব উিন্বভাগ করন্বর্ন আর মান্বঝ মান্বঝ বা ক ক্ষুদিরামন্বক
উন্বেৃয কন্বর ব ন্বর্ন এযাই ক্ষুন্বি যসই িা চািা কুকুরিা যকমন কন্বর িাাঁন্বি
যিখা যর্া’।
এখনকার সংস্কারমুি ক্ষুদিরান্বমর যেন্ব ন্বব ায় দবশ্বাস দে
যর্

যয বন্বির িার্ার

দসাঁিুর মাদখন্বয় র্ান্বর্ দগরদগটির মাংস ও ৃকুন্বনর দডম যরন্বখ সূন্বযযর
ত দিন্বক

মুখ কন্বর যা চাওয়া যান্বব র্াই িাওয়া যান্বব। এই ধারণায় বৃবেী িন্বয় একদিন
সকন্ব

বিিার্ায় যর্

দসাঁিুর

দিন্বক মুখ করন্বর্ দগন্বয় মন্বন ি’
িুকুন্বরর দৃমু গাে

াদগন্বয় যকাঁ ক্ াস যমন্বর র্ার মাংস দিন্বয় সূন্বযযর
ত
ৃকুন্বনর দডম? সন্বঙ্গ সন্বঙ্গ সকন্ব

েুি

শুাঁ দড়

ক্ষয কন্বর। যস গান্বে অন্বনক ৃকুন্বনর বাসা বাউদরন্বির

যেন্ব ন্বক ২/১ িা িয়সা দিন্ব

দনিয় ৃকুন্বনর দডম যিন্বড় যিন্ববই-র্ারির যা
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ইন্বে চাইন্ব ই িাওয়া যান্বব। দকন্তু যিখা যগ
িন্বয়দে

র্া ি’

র্াড়ান্বনা যগ

না। গান্বে উন্বে দঢ

দডম সংগ্রি করা যর্ সিে মন্বন

েুাঁন্বড় দচৎকার কন্বর গাে যর্ন্বক ৃকুনন্বির

টেকই দকন্তু ৃকুন্বনর বাসা িযযন্ত
ত যিৌৌঁন্বে দডম আনা যগ

না

যকান মন্বর্ই। এদিন্বক যব া একিা যবন্বে যগন্বে অগর্যা যকাঁ ক্ ান্বসর যর্াঁন্বর্া করা
যিি সি যর্

দসিুাঁর মাখান্বনা বিিার্া শুাঁ দড়িুকুন্বর দবসেতন দিন্বয় দবষণ্ণ মন্বন যয

যার ন্বর দিন্বর যগ ।
এভান্ববই

সুন্বখ-িুঃন্বখ

দনন্বেন্বির িাদরন্বয় যিন্ব

নিী-গাে-িুকুর-েঙ্গ -মাে

প্রভঙ্খ দর্র

মন্বধয

িাড়া প্রদর্ন্ববৃীন্বির নাদ ৃ শুন্বন মাস্টারমৃাইন্বির

যেি কুদড়ন্বয় ক্ষুদিরাম িান্বসর েীবন্বনর প্রর্ম অধযায় যৃষ িন্বয়দে
মধয-ইংরােী স্কুন্ব র যৃষ যসািান্বন। এরির র্াাঁন্বক আসন্বর্ িন্বয়দে
ৃিন্বর। ৃির বাাঁকুড়ায়। আর র্খন যর্ন্বকই শুরু িন্বয়দে

স্বগ্রান্বমর
গ্রাম যেন্বড়

র্াাঁর ক্ষর্-দবক্ষর্

েীবন-সংগ্রাম- িাদরন্বদ্রর সন্বঙ্গ সাদির্য চচতা ও আিৃ রক্ষার
ত
আন্বিাসিীন রিাি
অধযায়।
১৯২৯ সা । বয়স ১২ বের। বাাঁকুড়া ৃিন্বর প্রর্ম এন্ব ন বা ক ক্ষুদিরাম
‘বড় স্কুন্ব ’ িড়ন্বর্। যসই ষাি বের আন্বগকার বাাঁকুড়া। খুটাঁ ির উির যকন্বরাদসন্বনর
চারন্বকানা আন্ব া খন্বড়র চা া। িানা দরক্ৃায়

ামঝরা কিা । বড় রািায়

গরুর গাড়ীর কযাাঁচ্ কযাাঁচ্ আওয়াে। যসই সন্বঙ্গ ৃাাঁখাদর িাড়া যিাোর িাড়া
িকগদ

ইর্যাদি গদ দ ক্তঞ্জন্বর্ বাদ কা কন্বণ্ঠর র্ু ষু গান ভািু গান ইর্যাদি।

বাাঁকুড়ার এই গ্রামদচন্বির িাৃািাদৃ বঙ্খটিৃ প্রৃাসন্বনর িায়ী
দিসান্বব যকািত কাোদর র্ানা ক্তে া-স্কু

াাঁটি িাড়ার স্মারক

ইর্যাদি িাদির্ িন্বয়ন্বে। েঙ্গ মিন্ব র

সবন্বচন্বয় কান্বের ৃির বন্ব ই আে যর্ন্বকই ১৫০ বের আন্বগই বঙ্খটিৃরা এ
অঞ্চন্ব

াাঁটি যগন্বড়ন্বে। র্ার দকেুদিন িন্বর এন্বসন্বে অন্বয়ৃদ য়ান দমৃনাদররা।

প্রর্ন্বম র্ারা স্কু খুন্বাঁ ন্বেন িন্বর কন্ব ে কুণ্ঠােম চাচ্চত যসবােম ইর্যাদি।
গ্রাম-ৃিন্বর মাখামাদখ বাাঁকুড়ার যে া স্কুন্ব চার বের কািান্বনার ির ১৯৩৩
সান্ব

মযাটট্র্ক িরীক্ষা দিন্বয় সমি দৃক্ষকন্বির আৃা আকাঙ্ক্ষা িূণ কন্বর
ত
উেীণ ত

িন্ব ন প্রর্ম দবভান্বগ- বাং া ও সংস্কঙ্খন্বর্ য িার সি। স্কু েীবন্বন র্াাঁর সবন্বচন্বয়
স্মরণীয় দৃক্ষক িন্ব ন িান্না া যসনগুি। বস্তুর্ দর্দনই র্াাঁর েীবন্বনর উিযুি
‘যমক-আি-মযান’।
এবার দর্দন এন্ব ন স্কু
প্রায় সামনাসামদন র্াই স্কুন্ব

যর্ন্বক কন্ব ন্বে। যে া স্কু

ও ক্রীিান কন্ব ে

িড়াকা ীন কন্ব ন্বের গযা াদরগুন্ব ার দিন্বক যচন্বয়
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যচন্বয় দর্দন ভাবন্বর্ন ওখান্বন দক দর্দন ভাবন্বর্ন ওখান্বন দক দর্দন যকানদিন
িড়ন্বর্ িারন্ববন? প্রধান অন্তরায় অর্।ত িোৎ িড়বার সুন্বযাগ

ন্বি দগন্বয়দে ।

োিিরিী মিাপ্রাণ ব্রাউন সান্বিব র্াাঁন্বক কন্ব ন্বে দবনা যবর্ন্বন িড়বার এমনদক
যিান্বস্টন্ব

দবনা খরন্বচ খাওয়ার অিূব ত সুন্বযাগ কন্বর দিন্বয়দেন্ব ন। যস সময় এই

ব্রাউন সান্বিব দেন্ব ন কন্ব ন্বের অধযক্ষ। প্রাণভদে স্িুদে দনন্বয় সংস্কঙ্খন্বর্ অনাস ত
সি দর্দন ভদেত িন্ব ন ক্রীিান কন্ব ন্বে। সা িা-১৯৩৩। খুব সম্ভব ঐ ১৯৩৩
সান্ব ই বাাঁকুড়া ক্রীিান কন্ব ে সিদৃক্ষা চা ু িয়। আর ১৯৩৫ যর্ন্বক কন্ব ে
‘ক্লাদসকযা

বাঙ া’ িড়ান্বনা শুরু িয়। িড়াশুনা ও খাওয়ার অদনিয়র্া িূর

িন্ব ও র্াকার একিা সমসযা রন্বয় যগ । প্রদর্দিন যর্া যবন্ব ন্বর্াড় যর্ন্বক যার্ায়ার্
করা যায় না

কারণ র্খন যার্াযার্ বযবিা দে

যসৌভাগযবৃর্ঃ যস সমসযারও সমাধান ি

িাাঁিা দকংবা সাইন্বকন্ব ।

স্কু ডাঙ্গাবাসী

স্বগীয় কদবরাে

রামব্রহ্ম যসন্বনর যভষে উিযানবািীন্বর্ র্াকবার আমন্ত্রন্বণ। কদবরাে বংৃধর
রামব্রহ্ম যসন ও র্াাঁর ভাই এবং িুই যবাদির গভীর যেন্বির মধয দিন্বয় যকন্বিদে
কন্ব ে েীবন্বনর গুরুত্বিূণ ত চারন্বি বের। সংসান্বরর চাদিিা যর্ই বাড়ুক
িাদরন্বদ্রযর কৃা ার্ যর্ই র্ীব্র যিাক; কন্ব ে েীবন্বনর মধুময় চারন্বি বের ও
কদবরাে বাড়ীর অকঙ্খক্তিম আনুকূ য র্াাঁন্বক যযন কানায় কানায় ভদরন্বয়
যরন্বখদে ।
‘োিানাং অধযয়নং র্িঃ’ মন্ত্রটি সব যুন্বগ সবকান্ব

োিরা শুন্বন আসন্বে ;

দকন্তু ঐ োিেীবন্বনর সময়িান্বর্ই সব োিই চায় একিু বেুত্ব একিু
আড্ডাবাক্তে। ক্ষুদিরাম িাসও দেন্ব ন িারুণ আড্ডাবাে। এন্বক যর্া িড়ার সব
বই র্াাঁর দে

না র্ার উির সকা

সেযায় দনয়ম মর্ আড্ডা যিওয়ান্বর্ দর্দন

দেন্ব ন দসেিি। র্াই যিন্বখ অধযািক রামৃরণ য াষ মিাৃয় একদিন ভৎতসনা
কন্বর বন্ব দেন্ব ন ‘িরীক্ষায় এক িাাঁদড় না িন্ব

ক কার্ায় িড়ন্বব দক কন্বর’? যস

ভৎতসনা যেন্বির রূি ধন্বর আড্ডাবাে ক্ষুদিরামন্বক দ্রবীভূ র্ কন্বরদে
কন্ব ে যৃন্বষর দব এ অনাস ত িরীক্ষার ি ািন্ব

যিখা যগ

বন্ব ই

যসই ‘এক িাাঁদড়’

দর্দন যিন্বয়ন্বেন। অর্াৎ
ত সংস্কঙ্খন্বর্ অনাস ত দনন্বয় দর্দন প্রর্ম দবভান্বগ দব এ িাৃ
কন্বরন্বেন। গন্বব ত ভন্বর উন্বেদে অধযািক রামৃরণবাবুর বুক। খুৃী িন্বয়দেন্ব ন
ব্রাউন সান্বিব। আর যুবক ক্ষুদিরাম র্খন দনে কঙ্খদর্ন্বত্ব গদবর্ত না িন্বয় বরং
আরও উচ্চ দৃক্ষা অেতন করবার েনয িঙ্খঢ় প্রদর্জ্ঞ িন্বয় উন্বেদেন্ব ন। র্াই দর্দন
এন্বস উেন্ব ন র্াাঁর আকাক্তলর্ কল্পরােয কদ কার্ায়।
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১৯৩৭ সা । রবীন্দ্রনান্বর্র ভাষায় ‘েন্ব র মােন্বক ডাঙ্গায় যেন্বড় দিন্ব
যযরকম আবিা িয়’ – ক্ষুদিরান্বমর অবিাও ি’

যসরকম। যচিারা ও যিাষান্বক

গ্রামীন িন্ব ও িাক্তণ্ডর্য ও মণীষার সদিদস্টন্বকি সাটিত দিন্বকন্বির যোন্বরই দর্দন
যকা কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয় বাঙ ায় এম এ িড়ন্বর্ শুরু করন্ব ন। যবন্বড় চ ন্ব া
জ্ঞানস্পঙ্খিা।
এদিন্বক সংসার যযন চ ন্বর্ চায় না। বড় যেন্ব

উিযুি িন্বয়ন্বে সংসান্বরর

সুরািা যর্া র্ান্বকই করন্বর্ িন্বব-এিাই দনয়ম। অর্চ এম এ িরীক্ষার িু’যিা বেরই
বাকী। ভান্বগযর সন্বঙ্গ কর্তন্ববযর দ্বন্দ্ব চ ন্বর্

াগ । এ

িরীক্ষার সময়। বন্বকয়া

িাওনা ও িরীক্ষার দি েমা যিবার েনয দবক্রী করন্বর্ ি’

অন্নপ্রাৃন্বনর িাওয়া

যসানার র্ক্তি ও আংটি। র্বু দর্দন িমন্ব ন না। বীর দচন্বে িরীক্ষায় বসন্ব ন।
সা িা ১৯৩৯। ি ািন্ব

যিখা যগ

মানদসক বধযযত ও আত্মদবশ্বান্বসর িুরস্কার

স্বরূি প্রর্ম দবভান্বগ প্রর্ম িওয়ার যগৌরব দর্দন

াভ কন্বরন্বেন। ৭২.৬% নম্বর

যিন্বয় দেদনন্বয় দনন্বয়ন্বেন যেষ্ঠন্বত্বর স্বণকম
ত
। সুর্ীক্ষ যমধা অিুি প্রাণৃক্তি
চাদরক্তিক িঙ্খঢ়র্া ও সংগ্রামিূণ ত েীবন্বনর কান্বে িার মান িাদরন্বদ্রর কৃা ার্ ও
দবরুে মন্তবযকারীরা।
এবার চ

েীদবকার অনুসোন। িাাঁকর্ান্ব

িন্বড় যি ন্ব ন দব টি। ১৯৪১

সান্ব যিন্বয় যগন্ব ন স্কু সাবইন্সন্বিটন্বরর কাে। যসই ১৯৪১ যর্ন্বক আেও দর্দন
ুরন্বেন দবদভন্ন কন্বমরত চাকায়। কমশবদচন্বির
ত
বিু ধারায় অদভদসি িন্বয় দর্দন
ক্লান্ত নন বরং বড় যবৃী আনক্ত্র্। ১৯৪৩ সা

র্াাঁর েীবন্বনর এক গুরুত্বিূণ ত

অধযায়। এবেন্বর দর্দন স্কটিৃ চাচত কন্ব ন্বে অধযািনা শুরু কন্বরন। িন্বর কন্বয়ক
মান্বসর েনয দসটি কন্ব ে ও উইন্বমনস্ কন্ব েও কাে কন্বরন। স্কটিৃ চাচত
কন্ব ে যর্ন্বক যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বের অধযািক িন্বয় আন্বসন ১৯৭৫ সান্ব ।
একিানা কাে কন্বরন ১০ বের। মান্বঝ মাস যিন্বড়ন্বকর েনয যকাচদবিার দব এন
ৃী

কন্ব ন্বেও দৃক্ষকর্া কন্বরন। ১৯৫৫ সান্ব

এন্বস যযাগ যিন কঙ্খষ্ণনগর

গভরন্বমণ্ট কন্ব ন্বে। এ সমন্বয়ই দর্দন কঙ্খষ্ণনগন্বর িায়ী বসবাস শুরু কন্বরন।
কঙ্খষ্ণনগর কন্ব ন্বে বের কন্বয়ক কাে করার ির দর্দন আন্বসন যমৌ ানা আোি
কন্ব ন্বে ১৯৫৯ সান্ব । কাে কন্বরন ১৯৭৩ সা িযযন্ত।
ত
র্ারির আবার িা া
বি । আন্বসন িুগ ী মিসীন কন্ব ন্বে ১৯৭৩ সান্ব র যিব্রুয়ারী মান্বস। র্ান্বকন
মাি ে’ মাস। এবার র্াাঁর ভাগয সুপ্রসন্ন ি’ । দবরুেিন্বক্ষর ৃাদণর্ প্রশ্নবান বিু
র্কত-দবর্কত উিিাস ও অদবচারন্বক নসযাৎ কন্বর দিন্বয় দর্দন দনবাদচর্
ত
িন্ব ন
কদ কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র রামর্নু

াদিড়ী অধযািক। এই যচয়ান্বরর যগৌরব
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অেতন কন্বর দর্দন যযমন যুে দবক্ষুব্ধ েীবন্বন েয় ান্বভর আন্ যিন্বয়দেন্ব ন
যর্মদন র্াাঁন্বক প্রদর্িন্বক্ষর সন্বঙ্গ সমান র্ান্ব

আিৃ ত ও সর্য প্রদর্ষ্ঠার েনয

যাবর্ীয় দবৃঙ্খল ার সুষম সামঞ্জসয করবার েনয

ড়ন্বর্ িন্বয়দে । সবাংন্বৃ
ত

সি িয়র্ িন দন দকন্তু অনযায় আর অসন্বর্যর কান্বে মার্া নর্ কন্বরন দন।
এখনকার কা

সংস্কারমুি । দবংৃ ৃর্াব্দীর দ্বারপ্রান্বন্ত যিৌৌঁন্বে দনিয় যকান

দৃদক্ষর্মণ্ড ী োর্-িান্বর্র প্রশ্ন র্ু ন্ব

কাউন্বক আধার্ করার মন্বর্া িীনমনযর্া

প্রকাৃ করন্বর্ চায় না। দকন্তু আমান্বির িুভাত গয ডঃ ক্ষুদিরাম িাসন্বক এরকম এক
িীন চক্রান্বন্তর দৃকার িন্বর্ িন্বয়দে

একাদধকবার। েীবন্বনর প্রর্ম িিন্বক্ষন্বি

ব্রাহ্মণ ও কায়ি প্রধান যবন্ব ন্বর্াড় গ্রান্বমর মধয ইংরােী স্কুন্ব

িড়ার সময়

অব্রাহ্মণ িওয়ার েনয উন্বিক্ষা ও অিমান সিয করন্বর্ িন্বয়দে । আবার
িদরণর্ বয়ন্বস কমেীবন্বনর
ত
সক

অধযায় ১৯৭৩ সান্ব

দবদৃষ্ট দবদ্বি্মণ্ড ীর

দ্বারা যসই োর্-িান্বর্র আ ার্ নূর্ন কন্বর যন্ত্রণা দিন্বয়দে । দকন্তু প্রকঙ্খর্ দৃক্ষার
যকৌদ নয ক্ষুদিরাম বাবুর যস যন্ত্রণা ভুদ ন্বয় দিন্বয় র্াাঁন্বক দবশ্বদবিযা ন্বয়র প্রর্ম
সাদরন্বর্ অদধটষ্ঠর্ কন্বরদে ।
দবদভন্ন

ার্-প্রদর্ ার্ র্কত-দবর্কত ইর্যাদির মধয দিন্বয় মযািািূ
ত
ণ ত রামর্নু

াদিড়ী যচয়ান্বর আসীনকান্ব দর্দন ১৯৮১ অবসর গ্রিণ কন্বরন। বেতমান্বন দর্দন
িক্তিমবন্বঙ্গ সরকার কর্ঙ্খক
ত অনুন্বমাদির্ দবদভন্ন ভাষায় র্ু নামূ ক অদভধান ও
যকাষগ্রন্থ প্রণয়ন্বণর কান্বে দনমে। এ কাে যয কর্ কটেন ও িদরেমসাধয এবং
এ কান্বের েনয যয গভীর জ্ঞান্বনর প্রন্বয়ােন র্া র্াাঁর আন্বে বন্ব

আমান্বির

দবশ্বাস। দবদভন্ন অসুদবধান্বক উন্বিক্ষা কন্বর অিুরন্ত প্রাণৃক্তি দনন্বয় দর্দন
যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বের একটি কন্বক্ষ মাি িু’েন কমীন্বক সন্বঙ্গ দনন্বয়
অনাড়েরভান্বব কন্বর চন্ব ন্বেন এক মিৎ সাধনা।
ভাষার্াক্তত্ত্বক ক্ষুদিরাম িাস প্রকঙ্খর্িন্বক্ষ রবীন্দ্রসাধক ও রবীন্দ্রকান্ববযর
একেন মমজ্ঞ।
ত
রবীন্দ্রপ্রদর্ভা ও কাবযগীদর্ দবষয়ন্বক দনন্বয় এ িযযন্ত
ত দর্দন
চারখানা িূণঙ্গ
ত গ্রন্থ রচনা কন্বরন্বেন। বস্তুর্ঃ র্াাঁর প্রর্ম গ্রন্থ ‘রবীন্দ্র প্রদর্ভার
িদরচয়’ গ্রন্থটি এক অননযসাধারণ প্রদর্ভার স্বাক্ষর। এই গ্রন্থ রচনার যক্ষন্বি র্াাঁর
যমৌদ কত্ব এবং অদভনবন্বত্বর েনযই কদ কার্া দবশ্বদবিযা য় র্াাঁন্বক দড-দ ি
উিাদধন্বর্ ভূ দষর্ কন্বর। অর্যন্ত যগৌরন্ববর দবষয় যয আধুদনক সাদির্যসমান্ব াচনার ধারায় দড-দ ি প্রাি গ্রন্থটি প্রকাদৃর্ িয় ১৯৫৩ সান্ব । সম্প্রদর্
বইটি প্রকাৃক ওদরন্বয়ন্ট বুক যকাং কন্ব ে ষ্ট্রীি মান্বকতি কদ কার্া।
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‘িাাঁন্বক িদ্ম যিান্বি’ –প্রবাি বাকযটি দমর্যা নয়। প্রমাণ ক্ষুদিরাম বাবু। কারণ
রবীন্দ্র প্রদর্ভা রচনায় দর্দন র্াাঁর প্রদর্ভার যয িদরচয় দিন্বয়ন্বেন র্া র্র্াকদর্র্
আড়ম্বরিূণ ত যকা কার্ার ‘সদিসটিন্বকি

াইন্বি’ নয়

বরং দপ্রয় েন্মভূ দম

যবন্ব ন্বর্াড় গ্রান্বমর মািীর যকাোবাড়ী ও িূবমূখী োনা ায় ধান্বর বন্বস
একাগ্রদচন্বে রবীন্দ্রসাধনায় দনন্বেন্বক দনমে যরন্বখ প্রস্িুটির্ কন্বরন্বেন রবীন্দ্র
প্রদর্ভার ৃর্ি । গ্রামীন িন্ব ও রবীন্দ্র প্রদর্ভা স্পৃ ত করা যয সম্ভব িন্বর্ িান্বর
গ্রন্থখাদন িাে করন্ব ই র্া উি দব্ধ করা যান্বব।
দদ্বর্ীয় গ্রন্থ ‘বাং া কান্ববযর রূি ও রীদর্’। প্রকাৃকা

১৯৫৮। প্রকাৃক

ওদরন্বয়ন্ট বুক যকাং কন্ব ে ষ্ট্রীি কদ কার্া। এই গ্রন্থখাদন মধয ও আধুদনক
যুন্বগর কাবয সাদিন্বর্যর এক অমূ য আকর গ্রন্থ। এন্বর্ দর্দন বাং া িিযরীদর্ন্বক
‘বন্বক্রাক্তি’র যকন্দ্রদব্ুন্বর্ উিিাদির্ কন্বর সু দ র্ সমান্ব াচনার মাধযন্বম ববষ্ণব
কাবযরন্বসর দবন্বলষণ কন্বরন্বেন। এখান্বন দর্দন যসৌ্যন্বক
ত
এক দবন্বৃষ রীদর্ন্বর্
প্রকাৃ কন্বরন্বেন। কান্ববযর রূি ও রীদর্ন্বর্ অ িার ও ে্ৃান্বস্ত্রর যয দবন্বৃষ
ভূ দমকা রন্বয়ন্বে র্া দর্দন সমান্ব াচনামূ ক বযাখযার সংন্বযােন্বন সু্রভান্বব বযি
কন্বরন্বেন।
র্ঙ্খর্ীয় গ্রন্থ ‘দচি গীদর্ময়ী রবীন্দ্র বাণী’। প্রকাৃকা

১৯৬৬। প্রকাৃক-

বইিাড়া; কন্ব ে যরা; কদ কার্া। গ্রন্থখাদনন্বর্ য খক রবীন্দ্রভাবনায় স্বগীয়
যচর্নার এক উজ্জ্ব
অর্ু যজ্ব

ও হৃিয়গ্রািী দববরণ প্রকাৃ কন্বর রবীন্দ্র প্রদর্ভার

দিন্বকর প্রদর্ িঙ্খটষ্ট দনন্বক্ষি কন্বরন্বেন। িােকন্বক সািাযয কন্বরন্বেন

দচিগীর্ময়ী রবীন্দ্রবাণীর মূ য দনেতারণ করন্বর্।
চর্ু র্ ত গ্রন্থ ‘ববষ্ণব-রস-প্রকাৃ’। প্রকাৃকা

১৯৭০। প্রকাৃক- বইিাড়া;

কন্ব ে যরা; কদ কার্া। মধযযুগীয় দবন্বৃষর্ঃ বচর্নযযুন্বগর কাবয সমাে ও
সাদির্য িযান্বত াচনার যক্ষন্বি এই গ্রন্থখাদন এক মূ যবান িদ

। গ্রন্থটি ৭টি

অধযায় দবভি। দবষয় ববদচি ও জ্ঞানগভীরর্ার সম্ভার দবদৃষ্ট গ্রন্থখাদন যয
সাদির্যরদসক িােক মান্বিরই ভা

য ন্বগন্বে র্ার প্রমাণ গ্রন্থটির অসাধারণ

সংস্কারণাদধকয।
িঞ্চম গ্রন্থ-সমােঃ প্রগদর্ঃ ও রবীন্দ্রনার্। প্রকাৃকা - ১৯৭৮। প্রকাৃকউ এন ধর অযাণ্ড যকাং; কদ কার্া। আন্ব াচয গ্রন্বন্থ য খক সমাে-সংস্কারক
রবীন্দ্রনান্বর্র এক দবৃা
গ্রামীন সমসযা

প্রদর্ভা প্রকান্বৃর যক্ষন্বি র্াাঁর সময়কার গ্রামীন বযবিা

অর্শনদর্ক
ত
অবিা ও অসিায় মানুন্বষর দবন্বৃষর্ঃ দি্ু36

মুস মান সম্প্রিায় এবং অনুন্নর্ যেণী সমান্বের দনেস্ব ক্ষমর্া ৃাসননীদর্
গ্রামীন সমাে বযবিা সমাের্াদন্ত্রক ৃাসন বযবিা ইর্যাদি যাবর্ীয় সমাে
প্রগদর্র যক্ষন্বি িঞ্চান্বয়ৎ িেদর্র গুরুন্বত্বর কর্া দবন্বলষণ কন্বরন্বেন।
সমােসংস্কারক রবীন্দ্রনান্বর্র দবদভন্ন র্র্য সমঙ্খে গ্রন্থখাদন রচনা কন্বর য খক
র্াাঁর গিয সাদির্য রচনায় বদ ষ্ঠ দচন্তাধারার িদরচয় দিন্বয়ন্বেন।
ষষ্ঠ গ্রন্থ- ‘কদবকিন চণ্ডী’। প্রকাৃকা -১৯৭৬। প্রকাৃক দব চন্দ্র এণ্ড সন্স;
িিুয়ান্বিা া য ন কদ কার্া। যষাড়ৃ ৃর্াব্দীর দবখযার্ কদব কদবকিন মুকুন্ব্র
আদবভতাবকা ীন বাং ান্বিন্বৃর সমােদিদর্র েরীি কান্বযরত এক নূর্ন দিগন্ত
উন্বন্মাদচর্ কন্বর দর্দন যিদখন্বয়ন্বেন যয মানদসংন্বির সুবািাদরর প্রারন্বম্ভ ি ার্ক
িন্বয় কদব যকান ির্ ধন্বর কী অবিায় দবদভন্ন এ াকায়
কন্বরদেন্ব ন এবং যৃষ কান্ব
চণ্ডীমঙ্গ

ুন্বর

ুন্বর আেয় সোন

েদমিার বাাঁকুড়া রায় ও র ুনার্ রান্বয়র আেন্বয়

রচনা কন্বরদেন্ব ন। এই গ্রন্বন্থর অনযর্ম ববদৃষ্টয ি’

যয য খককদবর

যািািন্বর্র একটি সু্র মানদচি প্রিান কন্বর র্ৎকা ীন সমাে িদরদিদর্ কদব
ও কান্ববযর দবচার দবন্বলষণ কন্বর দনন্বের বযািকর্র জ্ঞান ও উিার মানদসকর্ার
িদরচয় দিন্বয়ন্বেন।
সিম গ্রন্থ- ‘রবীন্দ্র কল্পনায় দবজ্ঞান্বনর অদধকার’। প্রকাৃকা

১৯৮৩।

প্রকাৃক-আন্ িাবদ সাস ত ; যবদনয়ান্বিা া য ন; কদ কার্া। এই গ্রন্থটি বেতমান
দবজ্ঞান দবন্বৃষর্ঃ দনউদক্লয়াস এবং িিার্ তদবিযার উির দভদে কন্বর রবীন্দ্রগীদর্র
দবন্বলষণ। ডঃ রন্বমন্দ্রকুমার যিাোন্বরর মন্বর্ ‘এটি রবীন্দ্র কাবয সম্পন্বকত র্াাঁর
চর্ু র্ ত িুিক এবং এন্বকবান্বর অদভনব। এন্বর্ রবীন্দ্র কদবর্ায় প্রমাণু-দবজ্ঞান ও
নন্বভাদবজ্ঞান্বনর গভীর অনুষঙ্গ কদবর্া ধন্বর ধন্বর বযাখযা কন্বর দর্দন বুক্তঝন্বয়ন্বেন’।
মিাকাৃ দবজ্ঞান রবীন্বন্দ্রর অন্তন্বর প্রন্ববৃ কন্বর র্াাঁর কল্পনান্বক যয দনয়দন্ত্রর্
কন্বরন্বে র্া ডঃ িাসই আমান্বির প্রর্ম যবাঝান্ব ন। দবজ্ঞান্বনর সন্বঙ্গ সাদিন্বর্যর
যযাগান্বযাগ িািন কন্বর দর্দন বাঙ্ া সাদিন্বর্যর িরবান্বর আিরণীয় িন্বয় রইন্ব ন।
গ্রন্থটি িােক সমান্বে আন্ব াড়ন র্ু ন্ব ন্বে।
অষ্টম গ্রন্থ দিসান্বব দর্দন মধযযুন্বগর বাং ার রাো-প্রোর সম্পকত দনন্বয়
একটি সমাের্াক্তত্ত্বক ও ঐদর্িাদসক গ্রন্থ রচনার বযি রন্বয়ন্বেন। এ গ্রন্বন্থর
দবষয়বস্তু সম্পন্বকত র্াাঁর দচন্তা-ভাবনা ও িদরকল্পনার একটি রূিন্বরখা দর্দন
ইদর্িূন্বব ত ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয় আন্বয়াক্তের্ ‘দদ্বন্বেন্দ্র া স্মঙ্খদর্ বক্র্ঙ্খর্ামা ায়’
কন্বয়কটি বক্র্ঙ্খর্ার মাধযন্বম প্রকাৃ কন্বরন্বেন। আমান্বির মন্বন িয় এই
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গ্রন্থখাদনন্বর্ য খন্বকর িদরণর্ মননৃী র্া ও দবশুে সাদির্য-িৃন্বনর
ত
সন্বঙ্গ
সমাে-র্াক্তত্ত্বক িযন্ববক্ষন্বণর
ত
এক িূণাঙ্গ
ত দচি যিখন্বর্ িাব।
য খন্বকর প্রণীর্ দবদভন্ন যেণীর িােয-িুিন্বকর র্াদ কাও কম নয়। র্াোড়া
দর্দন র্াাঁর সমগ্র েীবনবযািী বিু বক্র্ঙ্খর্া আন্ব াচনা প্রবোদিও প্রকাৃ
কন্বরন্বেন। বাং া বানান সমসযা ও িদরভাষা দনন্বয় র্াাঁর দকেু স্পষ্ট অর্চ প্রঞ্জ
প্রিাবন্বকও দর্দন সুদচদন্তর্ভান্বব আন্ব াচনা-সমান্ব াচনার মাধযন্বম দৃক্ষা-সংক্রান্ত
োণ ত গুদ ন্বর্ এবং অনযানয িি-িক্তিকায় প্রকাৃ কন্বর আসন্বেন।
দৃক্ষা সমাে ও সংস্কঙ্খদর্ন্বক ভা ন্ববন্বস দর্দন যয িন্বর্ যািা কন্বরন্বেন র্ার
যৃষ যকার্ায় োনা যনই- দকন্তু অন্বেষণ দর্দন অবযাির্ যরন্বখন্বেন।
যা দকেু নযায়সঙ্গর্ যা দকেু প্রাণৃী

যস সন্ববর সন্বঙ্গই র্াাঁর প্রান্বণর যযাগ।

এন্বিন্বৃ সংস্কার আর েড়র্ার অনযায় আর অসন্বর্যর প্রদর্ বারংবার দর্দন
দবন্বদ্রাি য াষণা কন্বরন্বেন। এই িুভাত গান্বিন্বৃর অদৃক্ষা ও ভু দৃক্ষা িূর করবার
েনয দর্দন আপ্রাণ প্রয়াস চাদ ন্বয় যান্বেন। য াক-দৃক্ষা য াক-সংস্কঙ্খদর্ যয
োর্ীয় েীবন্বনর যক্ষন্বি কী গভীর প্রভাব দবিার কন্বর আন্বে র্া যবাঝাবার েনয
োনাবার েনয য াকদৃক্ষন্বকর ভূ দমকায় অবর্ীণ ত িন্বয়ন্বেন। আমান্বির বাাঁকুড়া
য াক সংস্কঙ্খদর্ িদরষন্বির প্রাণিুরুষ েীশৃন্ব ন িান্বসর সন্বঙ্গ র্াাঁর নাড়ীর িান। এ
িদরষন্বির িুেন্বনই কণধার।
ত
দর্দন শুধু দনন্বেন্বক দনন্বয় র্ঙ্খি নন দর্দন োন্বনন
এন্বর্ মনুষযত্ব িীদড়র্ িয় মঙ্খর্ুয ভয় যিখায় ক্ষদর্ দবমষ ত কন্বর আর বযক্তিগর্
িুঃখ যৃাক এমন একান্ত িন্বয় উন্বে যয র্ান্বক অদর্ক্রম কন্বর েীবন্বন সান্তনা
িাওয়া যায় না। র্াই দর্দন সুখ-িুঃখভরা সংসারন্বকই চরম সর্য বন্ব
মন্বধযই িরমন্বক িাওয়া আন্

যেন্বন র্ার

াভ কন্বরন। র্াাঁন্বক ব ন্বর্ শুন্বনদে সন্বর্যর প্রদর্

েো যরন্বখ নযান্বয়র প্রদর্ িঙ্খঢ়র্া যিদখন্বয় চ ন্বর্ িারন্ব ই যবাঁন্বচ র্াকা যায়।
গর্ যকাোগরী িূদণমায়
ত
েীবন্বনর ৭০ বের অদর্ক্রান্ত কন্বরও দর্দন ক্লান্ত
নন। আেও ইংরাক্তে বাং া সাাঁওর্া ী দি্ী উদড়য়া প্রভঙ্খ দর্ ভাষায় িারঙ্গম
িন্বয় আে দর্দন সবভারর্ীয়
ত
ভাষার উির একটি কটেন কান্বে ব্রর্ী িন্বয়ন্বেন। এ
কােটি সম্পূণ ত িন্ব

যিন্বৃর মানুষ োনন্বব দক অসাধারণ িাক্তণ্ডর্য ও ভাষাজ্ঞান

এই সাধারণ আিন্বিান্বর মানুষটির মন্বধয

ুদকন্বয় আন্বে। র্াাঁর যিওয়া িুযদর্ই িয়র্
একদিন ভাষার্ন্বত্ত্বর ন্বর নূর্ন আন্ব ার দবেুরণ িান্বব।
আেন্বকর এই অধসভয
ত
সমান্বে দর্দন একেন সংস্কারক। ইংন্বরক্তেন্বর্ ব া
যায়

He is brilliant phrase in a dull sentence.

েীবন্বনর নশ্বরর্ায় দর্দন দবশ্বাসী নন
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েীবন্বনর মন্বধয দর্দন প্রর্যক্ষ কন্বরন্বেন এক যেিিীন অখন্ড দবরািন্বক যা মঙ্খর্ুযর
র্ু ের্ান্বক উন্বিক্ষা করন্বর্ িান্বর। র্বুও যর্া দর্দন মানুষ। র্াই সব যিন্বয়দের
আসন্বর র্াাঁন্বক মান্বঝ মান্বঝ বড় দবষণ্ণ বড় দনঃসঙ্গ মন্বন িয়। অর্ীর্ যকান
সুখস্মঙ্খদর্ যখন র্াাঁন্বক উর্ া কন্বর যর্ান্ব
দকংবা অকারণ বযি িন্বয় িন্বড়ন। এিাই ি’

র্খন দর্দন গড়গড়ায় সুখিান যিন
িক্তণ্ডর্প্রবর মানুষটির েীবন্বন মি

বড় ট্র্যান্বেদড।
-০-

অননয ক্ষুদিরাম
ডঃ অমন্বরন্দ্র গণাই
দবখযার্ য ান্বকর সন্বঙ্গ দনন্বের একিা সম্পকত রচনা করন্বর্ িারন্ব
আমান্বির ইন্বগা অন্বনকিা িদরর্ঙ্খি িয়; যকন না দবখযার্ েন্বনর যগৌরবেিায়
আন্ব াদকর্ িওয়ার ইো মানুন্বষর স্বাভাদবক। যস কারন্বণ দবখযার্ েন্বনর িান্বৃ
র্াাঁর যগৌরন্ববর দিন্বন অন্বনক মানুন্বষর ভীড় িয়। দবখযার্ মানুষটি যযন চারিান্বৃ
একিা আবরণ বর্রী কন্বর যনন-গন্বড় ওন্বে এক অিদরদচর্ দদ্বর্ীয় সো। িন্ব
আমান্বির যিখার মন্বধযই ভ্রাদন্ত যর্ন্বক যায়। যান্বির যকান আবরণ িন্বড় না- এমন
মানুন্বষর সংখযা কম এবং ক্ষুদিরাম যসই দবর

বযক্তিন্বির মন্বধয একেন। যস

কারন্বণ র্াাঁন্বক দনন্বয় দ খন্বর্ যকান সন্বিাচ িয় না। সাি য সর্ম্ান ও প্রদর্িদেযকান দকেুই মানুষ ক্ষুদিরামন্বক যঢন্বক যিয়দন। ক্তিৃ বেন্বরর অদধক কা

ধন্বর

র্াাঁন্বক খুব কাে যর্ন্বক যিন্বখদে নানা ভূ দমকায় যিন্বখদে। র্াাঁন্বক যিন্বয়দে দৃক্ষক
দিসান্বব সিকমী দিসান্বব দবভাগীয় প্রধান দিসান্বব গন্ববষণার দনন্বিত ৃক দিসান্বব।
দকন্তু এসন্ববর মন্বধয আদম মূ র্ঃ যিন্বখদে মানুষ ক্ষুদিরামন্বক- েো কন্বরদে র্াাঁর
অনুিম সার য যিন্বখ র্াাঁন্বক অন্তরঙ্গ মন্বন িন্বয়ন্বে সমবযর্ী িন্বর্ যিন্বখ র্াাঁর
প্রদর্ ভা বাসা যেন্বগন্বে র্াাঁর দৃশুসু ভ অসিায়র্া

আত্মন্বভা া ভাব ও

অশবষদয়ক বুক্তে যিন্বখ।
১৯৫৫-৫৬ দৃক্ষাবন্বষ ত আমরা কঙ্খষ্ণনগর কন্ব ন্বের বাঙ া সর্ম্াদনক যেণীর
র্ঙ্খর্ীয় বন্বষরত োি। ক্ষুদিরামবাবু যপ্রদসন্বডন্সী কন্ব ে যর্ন্বক আমান্বির দবভাগীয়
প্রধান িন্বয় এন্ব ন। রবীন্দ্রনান্বর্র উির একখাদন বই দ ন্বখন্বেন- শুধু এই র্র্যিুকু
োদন। যিখ াম র্াাঁন্বক- অদর্ সাধারণ; যচিারায়

যিাৃান্বক যকান চিক যনই।

িড়ান্বনার সময় কর্ার যমাদিনী মায়ায় ইদন মুগ্ধ করন্বর্ িান্বরন না নািকীয় ভঙ্গী
বা কণ্ঠস্বন্বরর উচ্চাবচর্ায় কাউন্বক মুগ্ধ করন্বর্ িান্বরন না। যোন্বর কর্া বন্ব ন
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দনন্বের মর্ যুক্তির সন্বঙ্গ প্রদর্টষ্ঠর্ কন্বরন এবং সমি ভাবনা –দচন্তা সম্পূণ ত
র্াাঁরই। যস সময় কঙ্খষ্ণনগর কন্ব ন্বে যাাঁরা বাঙ া দবভান্বগ দেন্ব ন র্াাঁরা সকন্ব ই
নামকরা দবিগ্ধ িক্তণ্ডর্ ও রসজ্ঞ। দকন্তু র্াাঁন্বির সন্বঙ্গ ক্ষুদিরামবাবুর িার্কযিা
ত
বুঝন্বর্ দব ম্ব িয়দন। র্াাঁর গ ার যোর আসন্ব

র্াাঁর চদরন্বিরই যর্ে র্াাঁর

বুক্তেমোর প্রকাৃ র্াাঁর স্বকীয়র্ার িীি উচ্চারণ । এ যয কর্ বড় ৃক্তি এখন
আরও ভান্ব া কন্বর বুক্তঝ। আে যকানও বাঙ া অধযািকন্বক দনন্বের কর্া ব ন্বর্
শুদন না

দি এইচ দড-র দর্দসস িযন্ত
ত য খা িন্বে অিন্বরর ভাবনা-দচন্তা

অিিরণ কন্বর।
র্খন দৃক্ষন্বকর সংখযা দে
মূ

বই শুরু করন্বর্ বের

কম। র্ার ওিন্বর ভূ দমকা এর্ দবস্র্ঙ্খর্ ির্ যয

ুন্বর যযর্। র্খন আর ে’ মাস বাকী; দকন্তু ১৫/১৬

খানা বই বাকী। দবভাগীয় প্রধানন্বক সমসযািা োনান্বর্ই সিে সমাধান কন্বর
দিন্ব ন। একাই সব বই িড়াবার ভার দনন্বেই দনন্ব ন। ে্ অ ংকার সাদির্য ও
ভাষার্ত্ত্ব যয িক্ষর্ায় দর্দন িড়ান্ব ন প্রাচীন ও আধুদনক কান্ব র সাদির্যও
সমান িক্ষর্ায় িড়ান্ব ন। র্াাঁর িড়ান্বনার দবিার ও বাগাড়ম্বর দে না।
বাগ্বািু য দর্দন িে্ করন্বর্ন না। িড়ান্বর্ন একিু দ্রুর্র্ান্ব । দচন্তার
িদরেন্নর্া ও স্পষ্টর্া র্াাঁর বিন্ববয িুন্বি উের্। মূ

কর্া দর্দন সু্রভান্বব

গুদেন্বয় ব ন্বর্ন দকন্তু বযািক দবন্বলষণ দর্দন করন্বর্ন না। আমরা একান্ব
প্রন্বশ্নােন্বরর রীদর্ন্বর্ যযভান্বব িড়াই র্া যয োিন্বির ক্ষদর্ কন্বর যস দবষন্বয়
সন্ব্ন্বির অবকাৃ যনই। দবন্বৃষ কন্বর র্াাঁর িেন-রীদর্ আমার যক্ষন্বি সবাদধক
ত
সিায়ক িন্বয়দে । অবিািন্ন
আমান্বক আেয় দনন্বর্ িন্বয়দে

ন্বরর যেন্ব

িন্বয়ও িাদরবাদরক িুশিত ন্বব র্খন

এক আত্মীন্বয়র বাড়ীন্বর্ এবং টিউৃন কন্বর

িড়ার খরচ চা ান্বর্ ির্। আমান্বির সময় যরিান্বরন্স বই কম দে
যকনবারও সামর্যত দে

না। িন্ব

ক্লাস করর্াম মন দিন্বয়। মূ

এবং

বই িন্বড় র্াাঁন্বির

বিবয যম াবার যচষ্টা করর্াম। এভান্বব সাদির্য দবচান্বরর একিা যযাগযর্া ধীন্বর
ধীন্বর গন্বড় উেদে । এর দিেন্বন ক্ষুদিরামবাবুর ভূ দমকাই দে সবন্বচন্বয় বড়।
বাঙ ায় যযগুন্ব া যিকদনকযা

দবষয়- ে্

এগুদ র িাে র্াাঁর কাে যর্ন্বক যিন্বয়দে াম বন্ব

অ ংকার ও কাবযর্ত্ত্ব –
দভর্িা র্খন যর্ন্বকই িাকা।

যযাগয দৃক্ষন্বকর অভান্বব এগুন্ব া আে উন্বিদক্ষর্। অল্প বয়স যর্ন্বক কদবর্া
দ খর্াম বন্ব

েন্ব্র একিা যবষ গন্বড় উন্বেদে । সযান্বরর কান্বে বসুমর্ী

িক্তিকায় দবন্বৃষন্বজ্ঞর মন্বর্া ে্ দনন্বয় গুরুগম্ভীর ধারাবাদিক প্রবে দ ন্বখদে।
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িক্তিকার সম্পািক ঐ রচনাটির য খন্বকর বয়স ও যযাগযর্া োনন্ব

রচনাগুন্ব া

অবৃযই প্রকাৃ করন্বর্ন না। এই িুঃসািন্বসর যযাগা্ার দকন্তু সযার।
িড়ার বাইন্বরও দে

সাংস্কঙ্খদর্ক নানা কমকাণ্ড
ত
। িােচক্র দবভাগ ক্রীড়া
দবভান্বগর নানা অনুষ্ঠান অদভনয় নানা প্রদর্ন্বযাদগর্া কন্ব ে িক্তিকা প্রকাৃ
ইর্যাদি। দর্দন দেন্ব ন সব দবষন্বয়ই সমান উৎসািী। সক

বযািান্বরই র্াাঁন্বক

জ্বা ার্ন কন্বরদে এবং বরাবর র্াাঁর যেি-প্রেয় যিন্বয় এন্বসদে। এর মন্বধযও অবাক
িওয়ার কাণ্ড দকেু দকেু

ন্বিন্বে এবং যসখান্বনই র্াাঁন্বক যনার্ু ন কন্বর দচন্বনদে।

আদম র্খন নামী-অনামী অসংখয িিিক্তিকায় গল্প কদবর্া দ খদে। কন্ব ে
িক্তিকারও োি সম্পািক। দনন্বের য খা সম্পন্বকত সন্বিাচ-যবাধ দে

বন্ব

সযারন্বক যিখাইদন; দকন্তু কন্ব ে িক্তিকার কদবর্া সংন্বৃাধন করন্বর্ দগন্বয় দবক্তস্মর্
িন্বয়দে। দর্দন িন্ববা িঙ্ দর্টি িান্বে দিন্বয়ন্বেন। এিা দকন্তু িক্তণ্ডন্বর্র কাে নয়
কদবরই কাে। িন্বর অবৃয র্াাঁর কদবর্া আদম যিন্বখদে। য াক-যিখান্বনা কদবর্া
দ খন্ব ও র্া যয সার্ক
ত কদবর্া যস দবষন্বয় সন্ব্ি যনই। যসই কদবর্াটি আমার
কান্বে র্াকন্ব
আসন্ব

র্া উোর কন্বর আমার কর্ার সর্যর্া প্রমাণ করন্বর্ িারর্াম।

র্াাঁর মন্বধয একটি কদবমন

ুদকন্বয় আন্বে। দর্দন যয আে সার্ক
ত

সমান্ব াচক র্ার কারণ র্াাঁর মন্বধয রন্বয়ন্বে সঙ্খটষ্টৃী র্া।
প্রাচীন গুরুর মন্বর্া র্াাঁর বাড়ীর িরো দে

সকন্ব র কান্বে উন্মুি।

র্খন দর্দন ৃক্তিনগন্বর একিা বাড়ী ভাড়া কন্বর র্াকন্বর্ন। সাইন্বক

কন্বর প্রায়ই

দবকা

যব ায় র্াাঁর বাড়ী যযর্াম। যগন্ব ই দর্দন প্রর্ন্বম খাওয়ান্বর্ন। র্খন

দবন্বকন্ব

খাওয়ার িয়সা আমার দে

না। উদন দক যস কর্া বুঝন্বর্ যিন্বরদেন্ব ন ?

যকানদিন যস কর্া োনন্বর্ িারব না- দকন্তু আমার যযন মন্বন িয় দর্দন বুঝন্বর্ন
এই যেন্ব টিন্বক দৃক্ষািান করার যচন্বয় খািযিান করা অদধকর্র প্রন্বয়ােনীয়
দে । আে বুক্তঝ –কর্ সামানয যবর্ন দে

র্াাঁর –বড় সংসার অন্বনকগুন্ব া

যেন্ব ন্বমন্বয় মা-বাবা িু’ ভাই আন্বরা দকেু আত্মীয়স্বেন। এরই মন্বধয গরীব
োিন্বক আেয় ও আিায ত দিন্বয়ন্বেন। চাদরদিন্বকর সমি দবিযন্বয়র
ত
মন্বধয দিন্বয়
দর্দন চন্ব ন্বেন অদবচদ র্।
র্খন দর্দন যমৌ ানা আোি কন্ব ন্বের অধযািক। আদম র্ারই অধীন্বন
কাে করব টেক কর াম। অন্বনন্বক দনন্বষধ করন্ব ন ভয় যিখান্ব ন। দকন্তু আদম
আমার দসোন্বন্ত অি । যকন না আদম োদন র্াাঁর যচন্বয় যযাগযর্র বযক্তি আর
যকউ যনই। গন্ববষণার প্রদর্টি অধযায় দর্দন খুটাঁ িন্বয় যিন্বখন্বেন িদরবেতন্বনর
দনন্বিত ৃ দিন্বয়ন্বেন

কখন্বনা কখন্বনা যগািা িদরেিটিন্বকই যনার্ু ন কন্বর
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দ দখন্বয়ন্বেন। এমনদক

বইটি যখন োিা িয় র্খন দর্দন আিযন্ত এর ি্রুি

যিন্বখ দিন্বয়ন্বেন। এমন গন্ববষণা দনন্বিত ৃক ক’েন যিন্বয়ন্বেন োদন না।
বাঙ া সাদিন্বর্য দর্দনই প্রর্ম দড দ ি্ উিাদধ িান । যসদিন র্াাঁর
সর্ম্ান্বন যমৌ ানা আোি কন্ব ন্বে যয সংবধনা
ত সভার আন্বয়ােন িন্বয়দে

যস

অনুষ্ঠান্বন আদম যুি র্াকার যসৌভাগয অেতন কন্বরদেন্ব ন। আে আদম র্াাঁর
সম্পন্বকত আমার মন্বনাভাব োনান্বর্ যিন্বর ধনয।
আসন্ব

এ সবই মানুষ দিসান্বব র্াাঁর বযক্তিন্বত্বর প্রদর্ি ন। ওাঁ র
মাঝখন্বন একিা দচরকান্ব র দৃশু আন্বে- যয যবন্বিন্বসবী যকৌর্ূি ী যার আিনির জ্ঞান কম এবং বািব বুক্তে-দবন্ববচনা কম। এ যুন্বগ এমন য ান্বকর একেন
অদভভাবক িরকার ধমক যিওয়ার মন্বর্া যকউ র্াকার িরকার। একান্ব সবাই
কাে যগাোন্বর্ আন্বস- উদন ৃর্্রু-দমি দবন্ববচনা না কন্বর কাে কন্বর যিন।
যন্বৃর অংৃ অনযন্বক র্ু ন্ব

দিন্বয় অিযন্বৃর ভাগী িন দর্দন। ব ন্ব

িান্বসন-

সমান দনদবকার
ত
দর্দন। র্াই র্াাঁর কাে যর্ন্বক আমান্বির যর্খাদন িাওয়ার কর্া
দে

র্র্খাদন আমরা যি াম না। আর এখান্বনই ক্ষুদিরাম অননয ।
-০-

এই দভনু সঙ্গ র্ব
িাশ্বনার্
ত
রায় যচৌধুরী

েন্বেয় ড. ক্ষুদিরাম িান্বসর অধীন্বন গন্ববষণা করার সুন্বযাগ িাওয়া যয যকান
োি-োিীর িন্বক্ষ িরম যসৌভান্বগযর দবষয়। এই সুন্বযাগ আদম যিন্বয়দে াম
িনাচন্বক্র। একদিন আমার োিেীবন্বনর বেু েয়ন্ত চক্রবর্ী আমান্বক
ব ন্ব া - ‘চ না ড. ক্ষুদিরাম িাসন্বক যিন্বখ আদস অন্বনকদিন র্াাঁন্বক যিদখদন।
আদম বেুর সন্বঙ্গ যযন্বর্ রাক্তে িন্বয় যগ াম। কর্া প্রসন্বঙ্গ বড়ু বন্ব যিন্ব দে াম।
র্খন সযার আমান্বক ব ন্ব ন র্ু দম এ কাবয দনন্বয় গন্ববষণা কন্বরা। র্াাঁর দনন্বিত ন্বৃ
আদম েীকঙ্খষ্ণকীর্তন দনন্বয়ই কাে আরম্ভ কর াম। আদমও আমার বেু েয়ন্ত
িুেন্বনই কঙ্খষ্ণনগর কন্ব ন্বে র্াাঁর োি দে াম।
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আদম র্াাঁর অধীন্বন গন্ববষণা করার সময় র্াাঁর যেি সাদন্নধয যিন্বয়দে। এই
সময় এই মিান মানুষটিন্বক দক রকম যিন্বখদে াম যসই সুখস্মঙ্খদর্ শুধুমাি আে
এখান্বন স্মরণ করন্বর্ চাই।
আদম যখন গন্ববষণায় রর্ ি াম র্খন দর্দন অর্যন্ত কমবযি।
ত
যকা কার্া
দবশ্বদবিযা ন্বয়র রামর্নু

াদিড়ী অধযািন্বকর িি ও বাং া ভাষা-সাদির্য

দবভান্বগর প্রধান্বনর গুরুিাদয়ন্বত্ব

সিযগটের্ উচ্চ মাধযদমক ছএকািৃ-দ্বািৃ

যেদণ, কাউক্তন্সন্ব র নানা কর্তবযভার দনবাি
ত
োর্ক িন্বরর বাং া সাদিন্বর্যর
নর্ু ন িােযক্রম ছSyllabus,

দনমাণ
ত

সভাসদমদর্ন্বর্ ভাষণ িান

যমৌদ ক

গ্রন্থরচনা নানা সামাক্তেক কর্তবয িা ন- ইর্যাদি দনন্বয় র্াাঁর কমমুত খর িীদিময়
েীবন।
আমার সন্বঙ্গ কঙ্খষ্ণনগন্বরর িুেন দবদৃষ্ট মানুষ সযান্বরর র্ত্ত্বাবধান্বন গন্ববষণা
কন্বরন্বেন। একেন িন্ব ন নদিয়া যে ার প্রখযার্ সাংবাদিক যমািনকা ী দবশ্বাস।
ঙ্খ
র্াাঁর দবষয়দে - বচর্নয িৃনত ও আিৃ ত বচর্নয িরবর্ী যুন্বগ কর্খাদন অনুসর্
িন্বয়ন্বে- র্ার অনুসোন। এই উন্বেন্বৃয যমািনকা ী বাবু ভারন্বর্র বিু ববষ্ণব
আখড়ায় দগন্বয় র্র্য সংগ্রি কন্বরন্বেন। অনযেন িন্ব ন যে া দবিযা য়
িদরিৃক
ত ছD.I. of Schools’ Secondary) িন্বরন িা । িন্বরনবাবু দনণয়ত করন্বর্
যচন্বয়ন্বেন রবীন্দ্রকান্ববযর ৃব্দগুদ র প্রন্বয়াগ যকৌৃ

ও ৃন্বব্দর িুনরাবঙ্খদে। এাঁরা

িুেন্বনই আমার যর্ন্বক বয়ন্বস বড় দেন্ব ন। এাঁন্বির যেি আদম যিন্বয়দে। এাঁন্বির
গন্ববষণাও সি

িন্বয়ন্বে। িুন্বখর দবষয় িুেন্বনই এখন প্রয়ার্। কঙ্খষ্ণনগন্বরর

বাইন্বরর অন্বনন্বকই যসসময় র্াাঁর র্ত্ত্বাবধান্বন গন্ববষণা কন্বরদেন্ব ন- আদম র্াাঁন্বির
সম্পন্বকত দবন্বৃষ দকেু োদন না।
অন্বনকিা েদমর উির সযান্বরর বাদড়। প্রায় মধযিন্ব । চাদরদিন্বক বাগান।
বাদড়টি সাধারণ দকন্তু সুিদরেন্ন িঙ্খটষ্টন্ন। আেন্বমর িদবির্া। বাইন্বরর বসার
ন্বরর সামন্বন বারা্া। ৃীর্কান্ব

এখান্বন যরান্বি বন্বস খুব আরাম গান্বে োয়াও

আন্বে। আমরা ৃীন্বর্র সময় এই বারা্ায় বন্বসই কাে করর্াম সযান্বরর কর্া
শুনর্াম গরমকান্ব সযান্বরর বসার প্রৃি ন্বর।
সযান্বরর দে

িরিদভদেক বনদর্কর্া। োি-োিীন্বির দর্দন অসাধারণ

ভান্ব াবাসন্বর্ন। র্াাঁর অধীনি গন্ববষকন্বির দর্দন প্রাণিন সািাযয করন্বর্ন। দকন্তু
গন্ববষণা টেকমর্ না িওয়া িযন্ত
ত র্া দবশ্বদবিযা ন্বয় েমা যিওয়ার োড়িি দর্দন

43

দিন্বর্ন না। এই বযািান্বর দর্দন দেন্ব ন অর্যন্ত কন্বোর। এখান্বনই র্াাঁর বনদর্কর্া
যকাম র্া ও কন্বোরর্া অিূব সমেয়।
ত
রদববার দিন সকা

যর্ন্বক র্াাঁর কঙ্খষ্ণনগন্বরর বাদড় র্াকন্বর্া োি-োিীন্বর্

ভরা। আমরা গন্ববষক-োিরা উিদির্ ির্াম র্াাঁর সািাযয গ্রিণ করন্বর্। আমরা
এক একেন কন্বর সযান্বরর সামন্বন উিদির্ ির্াম। দর্দন প্রন্বর্যন্বকর গন্ববষণার
দবষয়ন্বকই িরি দিন্বয় িুলনুিুল আন্ব াচনা করন্বর্ এবং সক

প্রন্বের সমাধান

কন্বর দিন্বর্ন। দর্দন আবার আমান্বির প্রশ্ন কন্বর যেন্বন দনন্বর্ন আমরা কর্িা
গুরুত্ব দিন্বয় কােটি করদে সন্বর্যর অেষণ কর্িূর অগ্রসর িন্বর্ যিন্বরদে। দর্দন
অন্বনক বই িড়ন্বর্ ব ন্বর্ন দনন্বেও দর্দন বই সংগ্রি কন্বর দিন্বর্ন। বৎসন্বরর
ির বৎসর সযার আমান্বির েনয এমন কন্বোর িদরেম কন্বর চন্ব ন্বেন র্াাঁর
যকান্বনা ক্লাদন্ত যনই দবরি যনই এবং আন্ আন্বে।
যকান্বনা যকান্বনা গন্ববষণার যক্ষন্বি সমীক্ষার প্রন্বয়ােন িয়। যমািনকা ীবাবুর
ও আমার যক্ষন্বি িন্বয়দে । যমািনকা ীবাবুন্বক ভারন্বর্ বিু ববষ্ণব মে-মক্ত্রআখড়া

ুরন্বর্ িন্বয়দে

আমান্বক বাাঁকুড়া যে ার দবষ্ণুিুর-োর্না শুশুদনয়া

িািাড় সং ে গ্রামগুদ ন্বর্ যযন্বর্ িন্বয়দে । েীকঙ্খষ্ণকীর্তন্বনর ভাষার সন্বঙ্গ ঐসব
অঞ্চন্ব র মানুন্বষর ভাষার যকান সািঙ্খৃয আন্বে দকনা র্ার অনুসোন্বনর েনয।
সযার দবখযার্ প্রত্নর্াক্তত্ত্বক েী মাদনক া

দসংিন্বক বন্ব

দবষ্ণুিুন্বরর েীরামকঙ্খষ্ণ

আেন্বম ছন্বব ুন্বড়র অধীনি নয় , আমার র্াকা খাওয়ার বযবিা কন্বর দিন্বয়দেন্ব ন।
আদম প্রায় একমাস যসখান্বন যর্ন্বক কাে কন্বরদে। একদিন শুশুদনয়া িািান্বড়র
সদন্নদির্ গ্রামগুদ ন্বর্
দগন্বয়দে

ুরন্বর্

ুরন্বর্ সেযা িন্বয় দগন্বয়দে

বাস বে িন্বয়

ভাগযক্রন্বম দবষ্ণুিুরগামী একিা সারকান্বসর গাদড়ন্বর্ চন্বড় রামকঙ্খষ্ণ

আেন্বম দিরন্বর্ যিন্বরদে াম। মাদনকবাবু এর্ রান্বর্ও উৎকটষ্ঠর্ িন্বয় আমার
েনয অন্বিক্ষা করদেন্ব ন।
একদিন আমার গন্ববষণার কােয যৃষ িন্ব া। আমার গন্ববষণা িিটি সযান্বরর
অনুন্বমািন্বনর েনয দি াম। দর্দন
অংৃ সংন্বৃাধন কন্বরন্বেন

া

কাদ

দিন্বয় আমার য খার যকান যকান

আবার যকার্াও যকার্াও মন্তবয দ ন্বখ দনন্বিতৃ

দিন্বয়ন্বেন আবার যকার্াও যকার্াও দ ন্বখ দনন্বিত ৃ দিন্বয়ন্বেন। দর্দন আমার েনয
কর্ িদরেম কন্বরন্বেন। আমার প্রদর্ র্াাঁর যেন্বির িদরচয় দিসান্বব র্াাঁর সংন্বৃাধন
করা আমার ঐ য খাগুদ

আেও সযন্বত্ন যরন্বখ দিন্বয়দে। আবার সংন্বৃাধন কন্বর

গন্ববৃণািিটি সযারন্বক দি াম। এবার আবার ভা

কন্বর িন্বড় আমান্বক
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দবশ্বদবিযা ন্বয় েমা যিওয়ার োড়িি সানন্ব্ দ ন্বখ দিন্ব ন। সযার এমন কন্বোর
িদরেম কন্বরন প্রন্বর্যক গন্ববষন্বকর েনযই।
আমার যমৌদখক িরীক্ষা িন্বয়দে

২২/০৩/১৯৮২ যর্। িরীক্ষক দেন্ব ন

দবখযার্ অধযািক ড. আশুন্বর্াষ ভট্টাচায।ত সযারও উিদির্ দেন্ব ন। ড. ভট্টচায ত
আমার গন্ববষণায় সন্তুষ্ট িন্বয় োদনন্বয় দিন্ব ন যয আদম এ দিন যর্ন্বকই
যকা কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র Ph. D. ি াম। এ সময় যবাধ িয় আমার যর্ন্বকও
সযার যবদৃ খুদৃ িন্বয়দেন্ব ন। গন্ববষণা যৃষ িওয়ার িরও আদম র্াাঁর েীবন্বনর
যৃষদিন িযন্ত
ত র্াাঁর যেি যিন্বয় ধনয িন্বয়দে।
সযান্বরর যেি যয শুধু এ বন্বঙ্গর োি-োিীরাই যিয়দেন্ব ন র্া নয় ওবন্বঙ্গর
দৃক্ষার্ীরাও যিন্বয়দেন্ব ন। বাং া যিন্বৃর ঢাকা রােৃািী প্রভঙ্খ দর্ দবশ্বদবিযা ন্বয়র
োি-োিীরা র্াাঁর কান্বে িিন্বযান্বগ বাং া ভাষা ও সাদির্য দবষয়ক নানা প্রন্বশ্নর
উের োনন্বর্ চাইন্বর্ন। দর্দন সযন্বত্ন সদবিান্বর র্াাঁন্বির প্রদর্টি প্রন্বশ্নর উের
িাটেন্বয়দেন্ব ন। িরমন্বেন্বি। র্াাঁর য খা ঐ িিগুদ
র্ািন্ব

যদি সংগ্রি করা যযর্

যসগুদ ও মূ যবান সম্পি িন্বর্া। একবার যিখ াম যস যিন্বৃর এক ি

োি-োিী এন্বসন্বেন র্াাঁর সন্বঙ্গ যিখা করন্বর্। র্াাঁরা যকা কার্ায় সযান্বরর সন্বঙ্গ
যিখা কন্বরন্বেন কঙ্খষ্ণনগন্বর বাদড়ন্বর্ও এন্বসন্বেন। কঙ্খষ্ণনগন্বর যিখ াম র্াাঁরা খুব
স্বেন্ব্ই সকন্ব র সন্বঙ্গ যম ান্বমৃা করন্বেন। সযান্বরর নানা ভদঙ্গমায় িন্বিা
র্ু ন্বেন। মন্বন িন্ব া এাঁরা সযান্বরর কর্কান্ব র যচনা। অর্চ এরা আন্বগ সযান্বরর
সন্বঙ্গ যকানদিনই যিখা িয়দন দচটেন্বর্ই যা যযাগান্বযাগ।
সযান্বরর যবৃদকেু বই য খার সময় আমান্বির অন্বনন্বকর র্াাঁর কান্বে র্াকার
সুন্বযাগ িন্বয়দে । যস সময় যিন্বখদে দক দনষ্ঠার সন্বঙ্গ বইগুদ

দ খন্বেন। র্াাঁর

দবখযার্ বই রবীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচয় প্রকাদৃর্ িয় ১৯৫৩ সান্ব । এই বইটির েনয
দর্দন যখন দড দ ি যিন্ব ন র্খন আমরা কঙ্খষ্ণনগর কন্ব ন্বের র্াাঁর োি। র্াাঁর
এই যগৌরন্ববর েনয কঙ্খষ্ণনগর কন্ব ে যয সর্ম্াননা োদনন্বয়দেন্ব ন র্ার উেন্বর
দর্দন োদনন্বয়দেন্ব ন যয দর্দন এবার সাদির্য সাধনায় দনমে িন্ববন। আমার মন্বন
িয় রবীন্দ্র-প্রদর্ভার িদরচয় বইটির সন্বঙ্গ র্াাঁর িরবর্ীকান্ব র য খা বইগুদ র
য খদন যকৌৃন্ব

দকেুিা িদরবর্তন

ন্বিন্বে। রবীন্দ্র-প্রদর্ভার িদরচয়- এ অল্প

বান্বকয যবৃীকর্া ব া িন্বয়ন্বে। যযন ক্ষীরিুকুই শুধু িদরন্ববদৃর্ িন্বয়ন্বে। এ ভাষা
দবদ্বজ্জন সমান্বে আিঙ্খর্ িন্ব ও সাধারণ িােন্বকর িন্বক্ষ অনুধাবন করা কষ্টকর
িন্বে বুন্বঝ দর্দন র্াাঁর িরবর্ীকান্ব র ভাষান্বক অন্বনক সিে কন্বরন্বেন। ১৯৫৮
সান্ব

বাং া কান্ববযর রূি ও রীদর্ ১৯৬৬ সান্ব

দচিগীর্ময়ী রবীন্দ্রবাণী
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প্রকাদৃর্ িয়। ববষ্ণব রস ৃাস্ত্র দবষয়ক ববষ্ণব-রস প্রকাৃ গ্রন্থটি ববষ্ণব ৃাস্ত্র
অনুৃী ন্বনর যক্ষন্বি একটি অিদরিায ত গ্রন্থ। দর্দন এমন র্াক্তত্ত্বক দবষয়ন্বকও
সটেকভান্বব দবন্বলষণ কন্বর সুখিােয কন্বরন্বেন। র্াাঁর ববষ্ণব-রস-প্রকাৃ-এর
দদ্বর্ীয় খণ্ড প্রকাৃ করার ইো দে । যসটি িন্বর্া েীকঙ্খষ্ণিাস কদবরান্বের েী েী
বচর্নয চদরর্ামঙ্খর্ন্বক অব ম্বন কন্বর। র্াাঁর এই ইো িূণ িয়দন।
ত
সযান্বরর সম্পাদির্ কদবকিণ চণ্ডী বইটি প্রকাদৃর্ িয় ১৯৭৬ সান্ব । এই
সময় যর্ন্বকই সযার দকভান্বব দ খন্বেন র্া যিখার আমার যসৌভাগয িন্বয়দে ।
বইটির ভূ দমকায় নানা দবষন্বয়র আন্ব াচনার সন্বঙ্গ মুকু্রান্বমর সমকা ীন বাং া
অবিা ও কদবর েন্মভূ দম বধমান্বনর
ত
িামুনযা গ্রাম যর্ন্বক যমদিনীিুর যে ার
আড়রা গ্রান্বমর যািাির্ দচদহ্নর্ িন্বয়ন্বে। সযার যস যুন্বগর েদম েদরি বযবিা
যবাঝার েনয আবু

িেন্ব র আইন-ই আকবদর িুদাঁ র্র সমগ্র অংৃ র্ন্ন র্ন্ন

কন্বর িন্বড়দেন্ব ন। আত্মেীবনীন্বর্ কদব মুকু্রাম চক্রবর্ী এক োয়গায়
দ ন্বখন্বেন- ‘ মান্বি যকান্বণ দিয়া িড়া/ িন্বনন্বরা কাোয় কুড়া।’ অন্বনক সমান্ব াচক
মন্বন কন্বরদেন্ব ন কঙ্খষকন্বির উির অর্যাচার কন্বর ৃাসক যেণী ছদডদিিার, যবদৃ
কর আিায় করন্বর্া। সযার আইন-ই আকবদর িন্বড় বুঝন্বর্ যিন্বরদেন্ব ন যয যিন্বৃ
র্খন নর্ু ন েদরি বযবিা চা ু িন্বয়দে । িামুনযা গ্রাম যর্ন্বক আড়রা গ্রান্বমর
যািাির্ও দর্দন সন্বরেদমন্বন যিন্বখ এন্বসন্বেন। এমন দনষ্ঠা দনন্বয়ই র্াাঁন্বক বই
দ খন্বর্ যিন্বখদে।
সযার িয়ন্বর্া মন্বন িন্বয়দে

র্াাঁর সম্পাদির্ মুকু্রান্বমর চণ্ডীমঙ্গন্ব র িাে

আরও দবশুে করা িরকার। র্াই আবার যকা কার্া দবশ্বদবিযা য় এবং অনযানয
োয়গা যর্ন্বক মুকু্রান্বমর প্রচুর িুদাঁ র্ সংগ্রি কন্বর মুকু্রান্বমর প্রকঙ্খর্ ভাষা
উোন্বরর যচষ্টা শুরু কন্বরদেন্ব ন। কােটি যবৃ দকেুিূর এন্বগান্ব ও দর্দন যৃষ
করন্বর্ িান্বরন দন।
১৯৭৩ সান্ব

র্াাঁর সমাে-প্রগদর্-রবীন্দ্রনার্ এবং ১৯৮৪ সান্ব

রবীন্দ্র কল্পনায় দবজ্ঞান্বনর অদধকার। এই বইটি রচনাকান্ব
দবদভন্ন ৃাখার িুরূি দবষয়গুদ

প্রকাদৃর্ িয়

দর্দন দবজ্ঞান্বনর

আয়ে কন্বরদেন্ব ন। কঙ্খষ্ণনগর কন্ব ন্বের

দবজ্ঞান্বনর অধযািন্বকরাও আসন্বর্ন র্াাঁর কান্বে। র্াাঁন্বির সন্বঙ্গও র্াাঁর প্রন্বয়ােনীয়
দবজ্ঞান্বনর দবষয় দনন্বয় আন্ব াচনা করন্বর্ন।
১৯৯৩ সান্ব

যচােৃ সা

ব্ন্বর ১৯৯৫ সান্ব

ও চ মান রদব ১৯৯৪ সান্ব

যিৃ-কা -সাদির্য এবং ১৯৯৮ সান্ব

বানান বানান্বনার
সাাঁওর্াদ

বাং া
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সমৃব্দ অদভধান বইগুদ

প্রকাদৃর্ িয়। দর্দন আমান্বির যিদখন্বয়দেন্ব ন বিুকা

আন্বগই দকেু সাাঁওর্াদ

ৃব্দ সংস্কঙ্খর্ ভাষায় গঙ্খিীর্ িন্বয়দে । যসগুদ ই আবার
র্ৎসম ৃব্দরূন্বি বাং া ভাষায় িান যিন্বয়ন্বে। দকেু সাাঁওর্াদ প্রর্যয়ও সংস্কঙ্খর্
ভাষায় প্রন্ববৃ কন্বরদে । র্াাঁর মন্বর্ বাং া ভাষা এখন স্বার্ন্ত্রয অেতন কন্বরন্বে।
সুর্রাং সবন্বক্ষন্বি
ত
বাং া ভাষায় সংস্কঙ্খর্ বযাকরন্বণর দনয়ম মানার প্রন্বয়ােন যনই।
উিািরণ স্বরূি বন্ব ন্বেন সংস্কঙ্খর্ দনয়মনুসান্বর ইন্ভাগান্ত ৃন্বব্দর যৃন্বষ ‘ঈ’ –
কার ই-কার িন্বয় যায়। যেম্ন-প্রদর্ন্বযাগীপপ্রদর্ন্বযাদগর্া। সযার মন্বন কন্বরন এই
দনয়ম মানার প্রন্বয়ােন যনই।
১৯৮১ সান্ব

দর্দন অবসর গ্রিণ কন্বরন। অবসর গ্রিন্বণর ির িক্তিমবঙ্গ

সরকান্বরর রােয িুিক িষন্বির
ত
প্রকদল্পর্ Bengali Linguistic Dictionary for
both Bengalees and non Bengalees নান্বম একটি সুবি
ঙ্খ ৎ অদভধান প্রণয়ন্বণর
কান্বে দনযুি িন। যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বে দগন্বয় র্াাঁর এই কােটি যিখার আমার
যসৌভাগয িন্বয়দে । এই অদভধানটি রচনা করার েনয দবদভন্ন ভাষা-োনা
য ান্বকর িরকার দে । দকন্তু সযার যকান্বনা ভাষায় য াক িানদন। একাই এই
সুবি
ঙ্খ ৎ কােটি সমাি কন্বর সক ন্বক দবক্তস্মর্ কন্বরন্বেন। এর মন্বধযই দর্দন
একািৃ-দ্বািৃ যেণীর েনয বাং া সাদিন্বর্যর ইদর্িাস – ‘বাঙ া সাদিন্বর্যর
আিয-মধয’ রচনা কন্বরদেন্ব ন। এই বইটির মন্বধয ‘বাঙাদ

োদর্র উদ্ভব’ অংৃটি

অসাধারণ।
দর্দন র্াাঁর সব য খান্বকই গুরুত্ব দিন্বর্ন। এমনদক িূো কদমটির প্রকাদৃর্
যোি যোি িক্তিকান্বর্ও এমন সমঙ্খে প্রবে দ ন্বখদেন্ব ন যা সংগ্রি কন্বর রাখার
মন্বর্া।
গন্ববষণা করার সময় র্াাঁর সন্বঙ্গ কন্বয়কটি োয়গায় যাওয়ার যসৌভাগয আমার
িন্বয়দে । গর্ ৃর্ন্বকর সের আদৃর িৃন্বক েীশচর্নযন্বিন্ববর েন্মিান দনন্বয়
মায়ািুর ও নবদ্বীন্বির মন্বধয দবন্বরাধ সঙ্খটষ্ট িয়। সযার অন্বনকবারই এ দবষন্বয়র র্র্য
সংগ্রন্বির েনয এই িুইটি িান্বনই দগন্বয়দেন্ব ন। আমান্বকও িু-একবার র্াাঁর সন্বঙ্গ
দনন্বয় দগন্বয়দেন্ব ন। বচর্নয েীবনী কাবযগুদ ন্বর্ই বণনা
ত প্রসন্বঙ্গ নবদ্বীন্বির
ির্ াি েীশচর্নয সম্পদকতর্ ভিন্বির বাসিান িাশ্ববর্ী
ত
অঞ্চ গুদ

এবং

ভাগীরর্ীর প্রবািির্ প্রভঙ্খ দর্ দবষন্বয় যবৃ দকেু আভাস িাওয়া যায়। বনসদগক
ত
রূিান্তন্বরর মন্বধয দিন্বয় চাদ র্ িন্বয়ন্বে ভাগীরর্ী র্ীরবর্ী নবদ্বীি। সযার সব দকেু
দবন্ববচনা কন্বর েীশচর্ন্বনযর েন্মিান দনণয়ত করার যচষ্টা কন্বরন্বেন। র্াাঁর রদচর্
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ববষ্ণব রস প্রকাৃ গ্রন্বন্থর িদরদৃন্বষ্ট ‘েীশচর্ন্বনযর েন্মভূ দম- নবদ্বীি ছনিীয়া,’
প্রবন্বে র্াাঁর সুদচদন্তর্ অদভমর্ বযি িন্বয়ন্বে।
েীশচর্নয মিাপ্রভুর িাাঁচৃর্ বৎসর িূদর্ত উৎসব উি ন্বক্ষ দবশ্বদবিযা য়
মঞ্েুরী কদমৃন্বনর ছইউ ক্তে দস , অর্ানু
ত কুন্ব য ১৯৮৫ সান্ব র ১৯ োনুয়াদর
যর্ন্বক ২৩ োনুয়াদর িযন্ত
ত মােদিয়া সুধীররঞ্জন

াদিড়ী মিাদবিযা য় প্রাঙ্গন্বণ

েীশচর্নয মিাপ্রভুর সামাক্তেক িৃনত ও সমকা ীন ভারন্বর্ র্ার প্রাসদঙ্গকর্া
দবষন্বয় আন্ব াচনা অনুটষ্ঠর্ িয়। এই আন্ব াচনার িদরচা নার সম্পূণ িাদয়ত্ব
ত
দে
সযান্বরর উিন্বর নযি। এই যসদমনান্বর দবিগ্ধ িক্তণ্ডর্রা বিবয যরন্বখন্বেন। সযার
র্াাঁর স্বকীয় ভাবনায় সমঙ্খে মন্বনাজ্ঞ বিবয যরন্বখ আন্ব াচনান্বক সমঙ্খে কন্বরন্বেন।
আমরা যসই যসদমনান্বর যযাগ যিওয়ার সুন্বযাগ যিন্বয়দে।
আমরা র্াাঁর কান্বে গন্ববষণা করন্বর্ দগন্বয় র্াাঁর প্রচুর যেি-ভান্ব াবাসা যিন্বয়দে।
যদি সযান্বরর বাদড়ন্বর্ যযন্বর্ কন্বয়কদিন যিদর িন্বর্া র্ািন্ব

দর্দন ভাবন্বর্ন

আমরা অসুি িন্বয়দে। দর্দন র্াাঁর যেন্ব ন্বির িাোন্বর্ন আমান্বির যখাাঁে দনন্বর্।
ৃীর্কান্ব

র্াাঁর বাদড়ন্বর্ িুকুর িান্বড় বনন্বভােন্বনর কর্া যভা ার নয়। গ্রাষ্মকান্ব

র্াাঁর বাদড়র আম িাকন্ব

আমান্বির খাইন্বয় র্াাঁর আন্। নারন্বকন্ব র নাডু করা
র্াকন্বর্ আর দিন্বে সযান্বরর সন্বঙ্গ বান্বরান্বিান্ব র যম া যিখার আন্ই আ ািা।
র্াাঁর প্রেন্বয়ই র্াাঁন্বক ৃাসন করার অদধকার আমান্বির েন্বন্ম দগন্বয়দে । দর্দন খুব
দসগান্বরি যখন্বর্ন। আমরা র্াাঁন্বক বাধা দির্াম। একদিন দর্দন র্াাঁর োমার িন্বকি
যর্ন্বক একিা যোি িন্বকি িুাঁন্বকা বার কন্বর ব ন্ব ন- এই িুাঁন্বকা যখন্ব যকান দবিি
িন্বব না। আমান্বির খুদৃ করার েনযই মন্বন িয় এই বযবিা। একদিন শুন াম
সযার কঙ্খষ্ণনগর যস্টৃন্বন চ ন্ত যট্র্ন্বন উেন্বেন। আমরা ক্তেজ্ঞাসা কর াম যকন
এমন কাে কন্বরন্বেন। দর্দন িাসন্বর্ িাসন্বর্ ব ন্ব ন - যচান্বখর সামন্বন দিন্বয়
যট্র্নিা চন্ব যান্বব র্া কী সিয করা যায়!
িদরদ্র মানুন্বষর প্রদর্ দে

র্াাঁর অসীম ভান্ব াবাসা। দর্দন যিাদমওিযাদর্

ভান্ব াভান্বব দৃন্বখদেন্ব ন র্ান্বির যসবা করার েনযই। বাদড়ন্বর্ যরন্বখদেন্ব ন
যিাদমওিযাদর্ ঔষন্বধর দবরাি বাক্স। র্াাঁর দচদকৎসায় অন্বনন্বকই যরাগমুি
িন্বয়ন্বেন। র্াাঁর সুদচদকৎসার কর্া শুন্বন ধনী-দনধনত দনদবন্বৃন্বষ
ত
সকন্ব ই র্াাঁর
বাদড়ন্বর্ দভড় করন্বর্ন। এখান্বন দচদকৎসন্বকর দি যনই ঔষন্বধর িাম

ান্বগ না।

যরাগীন্বক সুি কন্বরই র্াাঁর আন্। প্রচার দবমুখ এই মানুষটি এভান্বব অকার্ন্বর
দনন্বেন্বক িান কন্বরন্বেন িদরদ্র আর্ত মানুন্বষর যসবায়।
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ূণ ত যিৃবেু

াইন্বব্ররী ছবর্তমান্বন নিীয়া যে া গ্রন্থাগার, গন্বড় যর্া ার প্রর্ম

িন্বব ত িাদয়ত্ব গ্রিণ কন্বরদেন্ব ন ক্তেয়ািন নবী যমাল্লা। এই গ্রন্থাগান্বরর বই যকনার
বযািান্বর কঙ্খষ্ণনগর কন্ব ন্বের অধযািক ধীরান্ োকুর অধযািক ভবন্বর্াষ িে
প্রমুন্বখর সন্বঙ্গ আমান্বির সযারও যন্বর্ষ্ট সািাযয কন্বরদেন্ব ন।
যোি-বড় কাউন্বক দর্দন দবমুখ করন্বর্ন না। অন্বনক সময় অল্প বয়ন্বসর যেন্ব
যমন্বয়রা র্াাঁন্বক র্ান্বির অনুষ্ঠান আমন্ত্রণ করন্বর্া। সযার র্ান্বির দিদরন্বয় দিন্বর্ন
না। র্ারা যখন গাড়ী কন্বর র্াাঁন্বক দনন্বয় যযন্বর্ চাইন্বর্া র্খন দর্দন বাধা দিন্বর্ন।
দনন্বেই টেক সমন্বয় র্ান্বির অনুষ্ঠান িন্ব চন্ব যযন্বর্ন।
নারীোদর্র প্রদর্ র্াাঁর গভীর েো ও সিানুভূদর্ দে । একদিন র্াাঁর বাদড়ন্বর্
দগন্বয় যিদখ দর্দন অদিরভান্বব িায়চাদর করন্বেন। িন্বর বুন্বঝদে াম খবন্বরর
কাগন্বে নারী দনযার্ন্বনর
ত
কর্া িন্বড় দর্দন আর দির র্াকন্বর্ িান্বরনদন।
দর্দন মানুন্বষর উিন্বরই আিা যরন্বখদেন্ব ন। েীশচর্নযন্বক ‘কঙ্খষ্ণশচর্নয’ বন্ব
বণনা
ত করান্বক দর্দন িে্ করন্বর্ন না। র্াাঁর কান্বে মানুষই বড়। সংগ্রামী
বচর্ন্বনযর যভিবুক্তেিীন মানব যপ্রমন্বক দর্দন গভীরভান্বব েো করন্বর্ন।
েীশচর্ন্বনযর দবশ্বাস দে ঃ চদরি-নীদর্ই য াকদিদর্র ধারক-বািক। এই আিন্বৃ ত
আিা যরন্বখ যকান্বনা অনযায়ন্বক যকান্বনাদিন প্রেয় যিনদন। দর্দন সবধমন্বকই
ত
েো করন্বর্ন। র্াাঁর বাদড়ন্বর্ যকাোগদর

ক্ষ্মীিূো দনষ্ঠার সন্বঙ্গই িন্বর্া। ঐ দিন

আবার সযান্বরর েন্মদিনও।
সামাক্তেক অনুষ্ঠানগুদ ন্বর্ র্াাঁর উিদিদর্ন্বর্ িদরন্ববৃটি আনন্ব্ ভন্বর
উেন্বর্া। র্াাঁর যেন্ব ন্বমন্বয়র দববাি অনুষ্ঠান্বন আমার দনমন্ত্রণ র্াকন্বর্া। আমার
িাদয়ত্ব দে

র্াাঁর বেু সংস্কঙ্খর্ ভাষার দবখযার্ অধযািক যিমচন্দ্র চক্রবর্ী
মিাৃয়ন্বক দনন্বয় আসা আবার র্াাঁর বাদড় যিৌৌঁন্বে যিওয়া। আদম যিন্বখদে কর্
আন্তদরকর্ায় েোয় ভান্ব াবাসায় সক ন্বক অনুষ্ঠান্বন বরণ কন্বর দনন্বেন।
সযার আমান্বির িাদরবাদরক সক অনুষ্ঠান্বন উিদির্ যর্ন্বক আন্ দিন্বয়ন্বেন।
সযার যয যকমন দবন্ববকবান মানুষ দেন্ব ন র্া একটি যোি
স্পষ্ট িন্বব। একদিন সকান্ব

িনা যর্ন্বকই

র্াাঁর বাদড়ন্বর্ য াক দনন্বয় এন্বসন্বেন। র্াাঁর বাদড়ন্বর্

সামন্বনর দিন্বক একটি নারন্বক

গাে যবাঁন্বক রািার উির দিন্বয় একটি বাদড়র

দিন্বক ঝু াঁ ন্বক আন্বে। সযার ঐ গােটি যকন্বি ওই বাদড়র য াকন্বির দবিিমুি করন্বর্
চান। যান্বির রক্ষার েনয গােটি কািার আন্বয়ােন র্ারাই এন্বস কার্রভান্বব
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ব ন্বেন- ি ন্ত গাে কািন্ববন না আমান্বির দবিন্বির যকান্বনা আৃিা যনই।
দকন্তু সযার কান্বরা কর্াই শুনন্ব ন না গােটি যকন্বি যিন্ব ন।
সযার যিওয়াদ র দিন িুকুন্বর ক ার যভ ায় কন্বর প্রজ্বদ র্ মাটির প্রিীি
ভাদসন্বয় দিন্বর্ন। শুন্বনদে দর্দন বা যকান্ব

নিীন্বর্ প্রিীি ভাসান্বর্ন। কল্পনা

করন্বর্ন িয়ন্বর্া ঐ আন্ব ার বদর্তকা আোনা সমুন্বদ্র ভাসন্বর্ ভাসন্বর্ যান্বব।
আমরা কন্বয়কেন দমন্ব

১৯৭৫ সান্ব

৩ বের যর্ন্বক ৬ বেন্বরর দৃশুন্বির

দৃক্ষা িুটষ্ট-স্বান্বিযর দবকান্বৃর েনয ‘দৃশুমঙ্গ

িষৎ-নিীয়া’
ত
গন্বড় র্ু ন্ব দে।

দর্দন অনুগ্রি কন্বর এই িষন্বির
ত
সি-সভািদর্ িন্বয় নানাভান্বব আমান্বির সািাযয
কন্বরন্বেন। এই প্রদর্ষ্ঠান্বনর সভািদর্ িিাদধকার বন্ব যে া ৃাসক।
র্াাঁর িশু-িাদখর প্রদর্ িরিও অসাধারণ। নানা রকন্বমর িাদখ র্াাঁর বাগান্বনর
ি

যখন্ব ও দর্দন র্ান্বির র্াড়ান্বর্ন না। রািার অসুি কুকুরন্বক ধন্বর এন্বন
যসবাযত্ন কন্বর সুি কন্বর যর্া া র্াাঁর অনযর্ম কাে। বােুন্বরর মার্ঙ্খিুগ্ধ িান্বনর
অদধকান্বরর দর্দন একেন যোরিার সমর্ক।
ত
সযার মানদসক েন্বমর সন্বঙ্গ ৃারীদরক েমও করন্বর্ন। আন্বগ র্াাঁর বাদড়র
চাদরদিন্বক িাকা যিওয়া

দে

না। দর্দন দনন্বে র্া িার্া নারন্বকন্ব র ডা

আর

বাাঁন্বৃর কক্তঞ্চ দিন্বয় খুব সু্র মেবুর্ যবড়া দিন্বর্ন। র্াাঁর সন্বঙ্গ যিাঁ ন্বি িারা
যযন্বর্া না।
সযান্বরর অদর্ সাদন্নন্বধয এন্বসও র্াাঁর অগাধ জ্ঞানসমুন্বদ্রর র্

খুে
াঁ ন্বর্ যাই দন

যস িুঃসািসও িয়দন। দকন্তু র্াাঁর মন্বধয মানুষিান্বক খুন্বাঁ ে যিন্বয়দে। অসামানয
োিিরিী মানব যপ্রদমক প্রকঙ্খর্ ধাদমক
ত
আন্বর্তর যসবক িশুিাখী িরিী
দবন্ববকবান সমাে যসবায় সিা কমচঞ্চ
ত

প্রচার দবমুখ দনরিিার দবর

িাক্তণ্ডন্বর্যর অদধকারী একটি িদরিূণ ত মানুষ। এই যেি-সাদন্নন্বধযর কর্া অনুভব
কন্বর কদবগুরু রবীন্দ্রনান্বর্র ভাষায় যৃষ কদরআন্ব ান্বক যমার চক্ষুিুটি মুগ্ধ িন্বয় উে িুটি
হৃি্গগন্বন িবন ি যসৌরন্বভন্বর্ মন্থর সু্র যি সু্র।।
-০-
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যর্ামার কীদর্তর যচন্বয় র্ু দম যয মিৎ
ড. যমািাঃ মুসা কাদ ম
অধযািক ডটর ক্ষুদিরাম িাস সাদির্য-সংস্কঙ্খদর্ েগন্বর্ অদর্ িদরদচর্ নাম।
বাাঁকুড়া যে ায় আিনারা যয নাগদরক সম্বধনা
ত োনান্বনার দসোন্ত দনন্বয়ন্বেন
র্ান্বর্ আমরা খুৃী। িী দিন
ত
দনকন্বি যর্ন্বক নানা সমন্বয় নানাভান্বব র্াাঁর উিার
অকঙ্খক্তিম মানদবক গুণাব ীর যয িদরচয়

াভ কন্বরদে র্া সংদক্ষিভান্বব এই

অবকান্বৃ োনান্বনা প্রন্বয়ােন বন্ব মন্বন কদর।
ষান্বির িৃন্বকর যৃন্বষ ক্ষুদিরামবাবু যমৌ ানা আোি কন্ব ন্বের দবভাগীয়
প্রধান। ঐ কন্ব ন্বে অধযািকন্বির বসার

ন্বর চা িাদন সরবরািকারী বয়স্ক

যবয়ারা গদণর মুন্বখই শুন্বনদে যয- যরাোর মান্বস গদণর শুকন্বনা মুখ যিন্বখ
ক্ষুদিরাম বাবু র্ার দনকি চা িাদন না যচন্বয় অদধকাংৃ সময় বাইন্বর যখন্বয় দনন্বয়
যরাোিার গদণন্বক বাাঁদচন্বয় দিন্বর্ন। যযদিন দর্দন ঐ কন্ব ন্বের দবিায় সম্বধনা
ত
অনুষ্ঠান্বন িাক্তের যসদিনও দভন্বড়র মান্বঝ ি

দমটষ্ট চা দবস্কুি দবর্রণকারীন্বক

যডন্বক দনন্বিত ৃ দিন্বেন গদণর েনয র্া রাখা িন্বয়ন্বে দক না। মানুন্বষর প্রদর্ কন্বর্া
সুগভীর মমত্বন্ববাধ যয র্াাঁর অন্তন্বর দনদির্ র্ার িদরচয় নানা সমন্বয় নানা
কান্বের মাধযন্বম প্রকাদৃর্ িন্বর্ যিন্বখদে।
কঙ্খষনগন্বরর নর্ু ন বাোন্বর মাে র্রকাদর যকনার িাাঁন্বক এক মদি ার করুণ
কান্নান্বভো যচাখ ও দচন্তাদের্ শুকন্বনা মুখ র্াাঁর নেন্বর িড়ন্ব া। সামানয
সিানুভূদর্র প্রেন্বয় দনন্ববিন কর

কান্নার কারণ-যর্া দবন্বয়র ির যকান্ব

বাচ্চা।

মরি যবিাো। আবার অনয যকার্া নর্ু ন র যবন্বধাঁন্বে। এখন যস বান্বির বাড়ীন্বর্
বাচ্চা দনন্বয়

…..

। করন্বব দক? খান্বব দক? যক যিন্বব? যস চায় ‘িুন্বিা ভার্ আর

একিু নুন’। এর েবান্বব কঙ্খষ্ণনগন্বরর দবরাি বাদড়ন্বর্ যযখান্বন কান্বের সন্বঙ্গ
অকান্বের য াক যবৃী আন্বে র্বুও র্ান্বক কান্বে দনযুি করন্ব ন। স্বামীদবর্াদড়র্ যসই মমর্া গভীর মমন্বত্ব অল্প সমন্বয় সক ন্বক আিন কন্বর দন ।
দকন্তু দবদধর দবধান। দকেুদিন ির যরান্বগ দবোনা গ্রিন্বণ কান্বে আসা বে করন্ব া।
র্ার এবং বাচ্চার েনয বাদড় যর্ন্বক খািয ির্য অর্ ত িাোন্ব ন। এন্ব ািযার্ী
ডািান্বরর ভু দচদকৎসায় মমর্া অর্াৎ
ত মমর্াে কবন্বরই চন্ব যযন্বর্ ি ।
বিুবার সযারন্বক র্ার মঙ্খর্ুযন্বর্ িুঃখ যবিনা প্রকাৃ করন্বর্ যিন্বখদে। ‘ দি্ু না ওরা
মুসদ ম ঐ ক্তেজ্ঞান্বস যকান েন’? কান্বের মাধযন্বম দর্দন ঐ প্রন্বশ্নর েবাব বিুবার
বিুভান্বব দিন্বয়ন্বেন।
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দমর্যা অসর্য অনযান্বয়র দবরুন্বে বরাবরই আন্বিাষিীন সংগ্রামীর ভূ দমকায়
র্াাঁন্বক যিখন্বর্ আমরা অভযন্ত। চণ্ডীমঙ্গ

কান্ববয মুকু্রান্বমর আত্মেীবনী

বণনার
ত
বযাখযায় িী দিন
ত
ধন্বর দমর্যার ো
আত্মর্ু ষ্ট দেন্ব ন। ক্ষুদিরাম বাবু ভূ ন্বগা

রচনা কন্বর বযাখযািানকারীরা

ইদর্িান্বসর িার্া য াঁন্বি িন্বর্ প্রান্তন্বর

যিাঁ ন্বি যুক্তির আন্ব ান্বক ঐ দমর্যার প্রদর্বাি করন্ব ন। সুধীেন র্া যমন্বন দনন্ব ন।
েীশচর্ন্বনযর সন্বঙ্গ মুস মান কােীর আস

সম্বে যকমন দে

যস ইদর্িাস

দ খন্বন কর্ন্বন ও যবর্ার ভাষন্বণ যিৃবাসীন্বক োদনন্বয় দিন্বয়ন্বেন।
সিীণ ত োর্িান্বর্র যভি-দবন্বভন্বির এবং স্বার্মে
ত
য াভ া সার বিু উন্বেত
দর্দন। রবীন্দ্রভারর্ী দবশ্বদবিযা ন্বয়র উিাচায ত িবার দবষন্বয় যখন বিদনক
সংবািিন্বি র্াাঁর নাম বিুভান্বব আন্ব াদচর্ িন্বে র্খন্বনা ঐ িিন্বমাি র্াাঁর মন্বধয
যকান্বনা ভাবান্তর

িন্বর্ যয িান্বরদন

র্া অন্বনন্বকই োন্বনন। িক্তিমবঙ্গ

সরকান্বরর যিওয়া দবিযাসাগর িুরস্কার িাবার িরও যসই একই অবিা। ক কার্া
দবশ্বদবিযা ন্বয়র ঐদর্িয সম্পন্ন রামর্নু

াদিড়ী অধযািক এবং দবভাগীয় প্রধান

িন্বয়ও েীবনযািায় যকান্বনাদিন বন্বড়ামানুষই যিখান দন বন্ব ই সাধারণ মানুষ
র্াাঁর অদর্ আিন েন িন্বর্ যিন্বরন্বে।
রবীন্দ্রনার্ সাাঁওর্া

রমণীন্বক কদবর্াই োাঁই দিন্বয়ন্বেন। যসই সাাঁওর্া

ভাইন্বির

মুন্বখর ভাষা কর্দিক দিন্বয় দকভান্বব বাং াভাষান্বক কর্খাদন সমঙ্খে কন্বরন্বে যস
দবষন্বয় দর্দন মাদসক বসুমর্ীর িার্ায় প্রবে রচনার মাধযন্বম সুধীেনন্বক আকঙ্খষ্ট
করন্বর্ সক্ষম িন্বয়ন্বেন।
যট্র্ন্বন-ট্র্ান্বম-বান্বস িিযািায় দমদে -দমটিং ও নানা সভাসদমদর্ন্বর্ খযাদর্র
দবড়ম্বনা দনন্বয় এবং চি-কািন্ব ি ভক্ষন্বণর িন্ব বায়ুদিেকন্বির নানাদবধ যন্ত্রণা
কাাঁন্বধ দনন্বয় যর্ নুন্বনর বড় সংসান্বরর াদনর মাঝখান্বন বন্বস দর্দন রবীন্দ্রনান্বর্র
দবজ্ঞানন্বচর্না দবষন্বয় িাণ্ডুদ দি রচনা কন্বরন দকভান্বব র্া ভাবন্বর্ অবাক
ান্বগ। কারণ ঐ দবষন্বয়র আন্ব াচনা শুন্বন দবজ্ঞান্বনর বা াবা া অধযািকন্বিরও
মুখ িাাঁ িন্বয় যযন্বর্ যিন্বখদে। যকার্ায় মিাকাৃ-দবজ্ঞান যকার্ায় রবীন্দ্রনার্ আর
যকার্ায় ক্ষুদিরাম িাস। এরই অির নাম যবাধ িয় প্রদর্ভা।
-০-

52

দবশ্বদবিযা ন্বয়র র্ার োিরা

র্রুণ মুন্বখািাধযায়
িষ িে
ত
মদণিীিা িাস
অন্বৃাককুমার দমে

অধযািক ক্ষুদিরাম িাসঃ স্মরন্বণ েোয়
র্রুণ মুন্বখািাধযায়
যর্ামরা দক মন্বন কন্বরা রবীন্দ্রনার্ একেন োকুর? যর্ -দসিুাঁর আর িু
যব িার্া দিন্বয় িূন্বো করন্বর্ িন্বব? র্ারির আবার কু দঙ্গন্বর্ যরন্বখ যিন্বব? নাআ-আ!
যোিখান্বিা যরাগা ৃযামবণ ত ধূদর্-িাঞ্জাদব িরা মানুষটি দচৎকার করদেন্ব ন ১৮দব ক্লাসরুন্বম। উন্বেেনায় কান্ব া মুন্বখ

া রন্বির আভা। ডায়াস যেন্বড় বারংবার

যনন্বম আসদেন্ব ন সাদর সাদর যবন্বঞ্চর সামন্বন। োিোিীরা দনবাক।
ত
বিা দর্দন।
িড়ান্বেন না ধমক দিন্বেন যবাঝা িায়। র্ন্বব একিু মন দিন্বয় যৃানা যগন্ব
যবাঝা যান্বব এই মানুষটি িড়ান্বেন। প্রাণিন্বণ র্াাঁর িী েীবন্বন
ত
চদচতর্ ও অক্তের্
ত
জ্ঞান আর অদভজ্ঞর্া উোড় কন্বর দিন্বর্ চাইন্বেন। যুক্তি ও বািব বুক্তে দিন্বয়
সাদির্যন্বক দবচার করন্বর্ দৃক্ষা দিন্বেন। ইদন অধযািক ডঃ ক্ষুদিরাম িাস।
মুদৃিাবাি
ত
যে ার বিরমিুর কঙ্খষ্ণনার্ কন্ব ে যর্ন্বক সার্ম্াদনক বাং ায় প্রর্ম
িন্বয় যখন ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয় িার্ন্বকাের যেদণন্বর্ ভদর্ত িই র্খনই যযসব
অধযািকন্বির নান্বমও বই িন্বড় োনর্াম

র্াাঁন্বির মন্বধয অনযর্ম দেন্ব ন

ক্ষুদিরাম িাস। এম এ িািত ওয়ান্বন দর্দন ক্লাস দনন্বয়দেন্ব ন দকনা মন্বন যনই। র্ন্বব
িািত -িুন্বর্ যস্পৃা

যিিার ও যেনান্বর

যিিার িড়ান্বর্ন। র্াাঁর দবষয় দে
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রবীন্দ্রসাদির্য। দচিা কাবয িড়ান্বর্ন যেনান্বর

ক্লান্বস। যস্পৃান্ব

িড়ান্বর্ন যৃষ

সিক। আধুদনক কাবয কদবর্া আমার দবন্বৃষ িি িন্ব ও রবীন্দ্রকাবয িুনি
যৃষ সিক িড়ন্বর্ িন্বর্া।
দবশ্বদবিযা ন্বয় প্রন্ববন্বৃর আন্বগই কন্ব ন্বে আমার সযারন্বির কান্বে শুন্বনদে াম
ক্ষুদিরামবাবু খুব িক্তণ্ডর্ মানুষ। দকন্তু োদর্-বণ-ত াদ র্ বঙ্গীয় সমাে উচ্চবন্বণরা
ত
নাদক র্াাঁর প্রদর্ প্রসন্ন দেন্ব ন না। অন্তর্ িুেন কু ীন ব্রাহ্মণ ও কায়ি
অধযািন্বকর নাম শুন্বনদে যাাঁরা ক্ষুদিরামবাবুন্বক দবশ্বদবিযা ন্বয় িড়াবার অদধকার
দিন্বর্ চানদন। োিবিায় বযািারিা যর্মন দবশ্বাসয মন্বন িয়দন। যাাঁর এর্
িড়াশুনা দডদগ্র বইিি- দর্দন দবশ্বদবিযা ন্বয় োাঁই িান্ববন না? িরবর্ীকান্ব
আদম যখন োি যর্ন্বক অধযািক ি াম চাকদরর েনয িন্বনয িন্বয় ুরদে র্খন
যিখ াম ‘যযাগর্া’ ৃব্দটি িাসযকর। অযাকান্বডদমক যকদরয়ান্বর নয় খুটাঁ ির যোর
িিানর্ ও িিন্বসবার যযাগযর্া যার আন্বে যসই ৃীষিান্বন
ত
যান্বব। যয-ট্র্যদডৃন
আেও বিমান।
আদম যখন এম এ িদড়

র্খন দবভাগীয় প্রধান দেন্ব ন অদসর্কুমার

বন্ব্যািাধযায় যাাঁর কান্বে িন্বর আদম দি এইচ দড গন্ববষণা কদর। আমান্বির িাে
যৃন্বষর দিন্বক দবশ্বদবিযা ন্বয়র দনয়ন্বম প্রধান বি

িন্ব া। এন্ব ন যসই ক্ষুদিরাম

িাস- যাাঁন্বক একদিন অস্পঙ্খৃয ভাবা িন্বয়দে । দবভাগীয় প্রধান িন্বয় ক্ষুদিরাম বাবু
দবভান্বগ দকেু সংস্কার করন্বর্ উিযর্ িন। যান্বর্ চাদরদিন্বক বি বচ িন্বড় যায়।
দবভান্বগর দৃক্ষন্বকরা দনয়দমর্ ক্লাস কন্বরন দকনা যক কী বই িড়ান বই যৃষ
কন্বরন দকনা এবং োিোিীরা সন্তুষ্ট িয় দকনা ইর্যাকার প্রশ্নাব ী বর্দর কন্বর
দর্দন ক্লান্বস দবদ

কন্বরন। যগািন বযা ন্বির মন্বর্া যা একটি সংবদক্ষর্ বন্বক্স েমা

করন্বর্ ব া িয়। আগুন্বন দ

িড়ায় মন্বর্া জ্বন্ব

ওন্বে কযাম্পাস। দবভাগীয়

অধযািকন্বির র্ীব্র আিদেন্বর্ প্রর্যািার করা িয় আন্ববিন িি।
সযান্বরর সন্বঙ্গ আমার

দনষ্ঠর্া দে । যয কন্বয়কেন অধযািক আমান্বক

ভান্ব াবাসন্বর্ন র্াাঁন্বির মন্বধয ক্ষুদিরামবাবুও একেন। আদম কদবর্া ভান্ব াবাদস
দ দখ এিাই র্াাঁর আমান্বক িে্ করার কারণ দে । যখদন যকার্াও বক্র্ঙ্খর্া
দিন্বর্ যযন্বর্ন ব ন্বর্ন। আদম িাক্তের ির্াম আমান্বির বেুরা যযন্বর্ানা। সযান্বরর
ক্ষন্বণ উন্বেেনা ক্ষন্বণ প্রৃাদন্ত র্ীব্রস্বন্বর কর্া ব া র্ারা মানন্বর্ িান্বরদন।
শুন্বনদে শুধু োন্বিরা নয় যকান্বনা-যকান্বনা দৃক্ষক-ও ব ন্বর্ন ক্ষুদিরামবাবু
িাগ ান্বি মানুষ। আসন্ব

সযার প্রর্া যমন্বন িড়ান্বর্ন না

র্াাঁর ভাবনাও

প্রর্াভাঙ্গা। কান্বেই এমন মানুষন্বক কুৎসার দৃকার যর্া িন্বর্ িন্বব। ‘চন্ব া
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দনয়মমন্বর্’ দর্দন মান্বননদন। র্াাঁর োি দিসান্বব ও আদমও মাদন না। আমান্বকও
র্াই দন্াম্ আেও শুনন্বর্ িয়। এবযািান্বর প্রবীণ-নবীন সকন্ব ই সিন্বযাগী।
দবন্বৃষর্ আদম অন্বনক দ দখ এিা যকউ সিয করন্বর্ িান্বর না।
একান্ব র যসন্বমস্টার িেদর্ আমরা িাইদন। যিন্বর্ও চাই না। এই িাাঁদকবাক্তে
িড়ায় আমার সায় যনই। কুইে োনা আর য খািড়া করা এক ক্তেদনস নয়।
র্িুিদর

এখন িাইকাদর িান্বর িাস্টতক্লাস িায়। র্বু অসন্বন্তাষ যমন্বি না।

আমান্বির সময় একেন বা িু’েন িাস্টতক্লাস যিন্বর্া। মন্বন িন্বর্া র্ারা যিবিূর্।
দবস্মন্বয় সম্ভ্রন্বম যিখর্াম। িড়ান্বনা িন্বর্া ৮টি যিিার। সম্পূণ ত বই-ই িড়ন্বর্
িন্বর্া বন্ব দকেুই দে না। একিা সান্বেৃন আমরা িৃ বেন্বরর প্রশ্ন য াঁন্বি বর্দর
করর্াম। সযান্বররা দনন্বেন্বির মন্বর্া িড়ান্বর্ন। র্াও সব ক্লাস সবদিন িন্বর্া না
এিাও সর্য। োিন্বির উিদিদর্ দনন্বয়ও কড়াকদড় দে

না। অন্বনকিা মুি

িদরন্ববৃ। অনযদিন্বক সমসযাও দে । িরীক্ষায় কী আসন্বব যভন্বব কূ

যির্াম না।

সযারন্বির িড়ান্বনার ভাব ও মন্বনাভাব বুন্বঝ আমরা সম্ভাবয প্রশ্ন োনর্াম। দকেুিা
য ন্বগও যযন্বর্া।
ক্ষুদিরামবাবু দচিা কাবয িড়াবার সময় ওদরন্বয়ণ্টাদ েম দনন্বয় যমন্বর্ উেন্ব ন।
আর যৃষ সিক কাবয িড়ান্বর্ দগন্বয় কদবর দবজ্ঞানন্বচর্না কী চমৎকার
বান্বরবান্বর ব ন্বর্ন। একবার দ্বারভাঙ্গা িন্ব রবীন্দ্রকান্ববয দবজ্ঞান যচর্না দনন্বয়
বক্র্ঙ্খর্াও দিন্ব ন। এদবষন্বয় র্াাঁর বইটি র্খনও যবন্বরায়দন। যসই বক্র্ঙ্খর্া শুন্বন
আদম দকেুিা যনাি্ দনই। িরীক্ষায় খুব কান্বে য ন্বগদে । র্ন্বব এম এ যরোে
যবন্বরাবার ির যিদখ সযান্বরর যিখা যিিান্বর আদম ৫০-এ ৩০ যিন্বয়দে। অর্চ
আমান্বির বেু অন্বৃাক যিন্বয়ন্বে ৩২। সযারন্বক ব ন্বর্ই ব ন্ব ন যর্ামার য খা
চমৎকার। দকন্তু ে্ দনন্বয় িু’ াইন ব ন্ব না যকন? ওিা অন্বৃাক দ ন্বখন্বে। র্াই
ওন্বক িু’নম্বর যবদৃ দিন্বয়দে। অকিি স্বীকান্বরাক্তি। িন্বর যেন্বনদে াম ে্ দনন্বয়
সযান্বরর আগ্রি িুব ত র্া দে । ইন্টারদভউ যবান্বডতও এদবষন্বয় নাদক প্রশ্ন করন্বর্ন।
োি যর্ন্বক সরকাদর কন্ব ন্বে অধযািনা যখন কদর র্খন প্রায়ই সযান্বরর সন্বঙ্গ
যিখা িন্বর্া কন্ব ে দিন্বি এন্ব । উদন যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বে অদভধান দনন্বয় কাে
করন্বর্ন। যযন্বর্ও বন্ব দেন্ব ন। যাওয়া িয়দন। সযান্বরর রবীন্দ্রদবষয়ক বই ববষ্ণব
সাদির্য িন্বড়দে াম। সযান্বরর িাক্তণ্ডর্য কর্ দবদচি র্াও যেন্বনদে ভাষা ে্
অদভধান বানান ইর্যাদি দনন্বয় কর্ কাে কন্বরন্বেন। োদন না কেন এখন র্া
িন্বড়ন? যাাঁরা িন্বড়দন র্াাঁরা ির্ভাগয মন্বন কদর।
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েীকুমার বন্ব্যািাধযায় সম্পাদির্ চণ্ডীমঙ্গ

কাবয এর্দিন আমরা িন্বড়দে।

এখন িড় াম ক্ষুদিরাম বাবু সম্পাদির্ চণ্ডীমঙ্গ । কী চমৎকার বযাখযা নানা
নর্ু ন র্র্য। যযমন মুগ্ধ িন্বয়দে াম র্াাঁর ববষ্ণব রসপ্রকাৃ িন্বড় সযান্বরর য খা
রবীন্দ্র-প্রদর্ভার িদরচয় এখন্বনা সবেনিােয।
ত
র্াাঁর চ মান রদব যসভান্বব প্রচাদরর্
নয়। সাাঁওর্াদ

ভাষা দনন্বয় বানান দনন্বয় চচতা খুবই উন্বল্লখন্বযাগয। িরবর্ীকান্ব

আমার আন্বরক সযার অধযািক মানস মেুেিার আমান্বক ক্ষুদিরামবাবুর বাোই
প্রবে বইটি যিন। যার ভূ দমকা দর্দনই য ন্বখন। এই বইন্বয় এর্ দবদচি দবষন্বয়
প্রবে আন্বে যা িড়ন্ব যবাঝা যায় সযার বিুমুখী ভাবনার সন্বঙ্গ যুি দেন্ব ন।
সযান্বরর কর্া ভাবন্ব
দৃক্ষাদবি োিবৎস

আমার যা মন্বন িয় র্া িন্ব া এই দর্দন একেন
মানুষ। বাইন্বর র্াাঁর দকেু আচরণ ও বাগ্ভদঙ্গ িোৎ রূঢ়

মন্বন িন্ব ও আিন্বর্ দর্দন র্া নন। যখন আদম আর োি নই যখদন যিখা িন্বয়ন্বে
প্রণাম কন্বরদে উদন বুন্বক েদড়ন্বয় ধন্বরন্বেন। কী িড়দে কী দ খদে োনন্বর্
যচন্বয়ন্বেন। বঙ্খে ও অসুি িন্বয়ও দর্দন যয কষ্টদবমুখ নন র্াও বন্ব ন্বেন। নর্ু ন
নর্ু ন কর্ িদরকল্পনা ও স্বপ্ন র্াাঁর। িাাঁিন্বর্ িাাঁিন্বর্ র্াাঁর দকেু আভাস দিন্বয়ন্বেন।
আিয ত এক র্ারুন্বণয র্াাঁর মন উজ্জীদবর্ িন্বর্ যিন্বখদে। েীবৎকান্ব

র্াাঁর যর্

সর্ম্ান ও িুরস্কার িাওয়া উদচর্ র্া িানদন। যা আমান্বির যিন্বৃ অর্যন্ত
স্বাভাদবক

িনা। র্খন আদমও যক্ষাভ োনার্াম। এখন উন্বিক্ষা কদর। বুক্তঝ

যকান যবিনা রবীন্দ্রনার্ ‘সার্ক
ত েনম আমার েন্বন্মদে এই যিন্বৃ’ গান্বনর
িঙ্ ক্তিটি মুন্বে দিন্বর্ যচন্বয়দেন্ব ন। চাদরদিন্বক অে

দবক ান্বঙ্গর দভড়

যিন্বখদেন্ব ন েীবনান্ িাৃ আর অি্ভুর্ আাঁধান্বরর আনা যগানার ৃক্তির্
িন্বয়দেন্ব ন। যসই আাঁধার আেও য ান্বচদন। র্বু আমরা অে দবশ্বাস িারাইনা।
সূন্বয ত সূন্বয ত চ ার যচষ্টা কদর। ক্ষুদিরাম বাবুর মন্বর্া দৃক্ষন্বকরা আমান্বির চ ার
িন্বর্ যসই আন্ব াকবদর্তকা। র্াই সযান্বরর প্রদর্ দবনভ্র েো োদনন্বয় আমার
মন বন্ব

আদম চদ

াম

যরন্বখ যাই আমার প্রণাম
র্াাঁন্বির উন্বেন্বৃ যাাঁরা েীবন্বনর আন্ব া
যিন্ব ন্বেন িন্বর্ যািা বান্বর বান্বর সংৃয় য াচান্ব া।
ছ‘িন্বর্র যৃন্বষ’/ রবীন্দ্রনার্,
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যিখন্বর্ যিখন্বর্ আদমও যর্া ষাি বসন্ত যিন্বরান্বর্ চন্ব দে। সযান্বরর আৃীবাি
ত োড়া
আর দকেু চাইবার যনই। আমার স্মঙ্খদর্ন্ব ান্বক দর্দন দচরেীবী।
-০-

যেযাদর্ময়ত উজ্জ্ব র্া
িষ িে
ত
নাদর্িী ত ব ন্ব

যয-অবয়ব আমান্বির যচান্বখর সামন্বন যভন্বস ওন্বে

অধযািক ক্ষুদিরাম িাসন্বক যিন্বখ র্া মন্বন ির্ না। আবার খবকায়
ত
দিসান্বব
দচদহ্নর্ করন্ব

অসর্য ব া িয়। র্াাঁর অবয়ব দে

এই উচ্চ ও অনুন্বচ্চর

মাঝখান্বন। সারা েীবন দর্দন যা যিন্বয়ন্বেন র্া ওই মধযম িান্বনর অনুসারী।
অর্চ বাং া ভাষা ও সাদিন্বর্যর অধযািক ও গন্ববষক দিসান্বব র্াাঁর নাম উচ্চাদরর্
িওয়া সম্ভব দে অন্বনক উচ্চর্ায়। দকন্তু বিু সম্ভাবনা সন্বত্ত্বও র্া িয়দন।
আমান্বির দনস্পঙ্খির্াই এর েন্বনয িায়ী।
শুন্বনদে এন্বকবান্বর স্কু েীবন যর্ন্বকই দর্দন দেন্ব ন কঙ্খর্ী োি। অদভোর্
এমনদক যকানও মধযদবে িদরবান্বরও েন্মানদন। বাাঁকুড়ার যবদ য়ান্বর্াড় গ্রাম
যর্ন্বক োর্িার্ অধুযদষর্ অঞ্চ

যর্ন্বক উন্বে এন্বসদেন্ব ন যেযাদর্ন্বের মন্বর্া।

িড়ান্বৃানা চাদ ন্বয় যগন্বেন দনরবক্তেন্ন স্বকীয় প্রদর্ভায়। সংস্কঙ্খর্ অনান্বস ত প্রর্ম
যেণীর োিটি বাং া ভাষা ও সাদিন্বর্য এম এ িরীক্ষা দিন্বয় প্রর্ম যেদণন্বর্ প্রর্ম
িন্বয় সক ন্বক চমন্বক দিন্বয়দেন্ব ন। সময় ১৯৩৯ সা । এরির আর র্াাঁন্বক
দিেন্বন দিন্বর যসই যবদ য়ান্বর্ান্বড়র অেকারময় েীবনকাদিদনর দিন্বক র্াকান্বর্
িয়দন। এখান্বন খাদনকিা অপ্রাসদঙ্গক িন্ব ও বন্ব

রাখা যযন্বর্ িান্বর বাাঁকুড়ার ওই

যবদ য়ান্বর্াড় অঞ্চন্ব ই েন্বন্মদেন্ব ন বাং ার অনযর্ম দবখযার্ দচিদৃল্পী যাদমনী
রায়।
আমরা যখন এম এ িড়ন্বর্ ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয় এ াম অধযািক
িাস র্খন সবন্বচন্বয় সর্ম্ানেনক ‘রামর্নু

াদিড়ী প্রন্বিসর’ িন্বি ব্রর্ যসই সময়

বাং া দবভান্বগর প্রধান আর-এক দিকিা

অধযািক ডঃ অদসর্কুমার

বন্ব্যািাধযায়। ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র আন্বগ অধযািক িাস দবদভন্ন প্রাইন্বভি
কন্ব ন্বে এবং ১৯৪৫ যর্ন্বক ১৯৭৩ িযন্ত
ত িানা আোৃ বের যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ে
যমৌ ানা আোি কন্ব েসি দবদভন্ন সরকাদর কন্ব ন্বে িদড়ন্বয়ন্বেন। রবীন্দ্রনার্
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দেন্ব ন ওাঁ র সমগ্রেীবন্বনর প্রধান চচতার দবষয়। অধযািক িান্বসর রবীন্দ্র-প্রদর্ভার
িদরচয় ক কার্া দবশ্বদবিযা য় যর্ন্বক প্রাি রবীন্দ্রচচতার প্রর্ম দড দ ি উিাদধন্বর্
ভূ দষর্ গ্রন্থ। এ োড়াও র্াাঁর দচেগীর্ময়ী রবীন্দ্রবাণী রবীন্দ্র-কল্পনায় দবজ্ঞান্বনর
অদধকার প্রমুখ গ্রন্থ আেও প্রাসদঙ্গক ও অবৃযিােয।
আমার যর্িূর মন্বন আন্বে ‘রামর্নু

াদিড়ী অধযািক’ দিসান্বব ওাঁ র আ ািা

একিা বসার

র দে । োি-োিীন্বির দভন্বড়র মন্বধয দিন্বয় দনঃৃন্বব্দ আসন্বর্ন।

নীরন্বব ওই

ন্বর বন্বস বই িড়ন্বর্ন বা দ খন্বর্ন। আমান্বির িদড়ন্বয়দেন্ব ন

রবীন্দ্রনান্বর্র কাবযগ্রন্থ দচিা। কদবর এই দচি-দবদচি অিরূি েনদপ্রয়
বিুিটের্ কদবর্াসম্ভান্বর িূণ ত কাবযগ্রন্থটি র্াাঁর িড়ান্বনার গুন্বণ মন্বন ির্ এক
অনবিয েগন্বর্র িরো খুন্ব

দিন্বে। রবীন্দ্রপ্রদর্ভার নানা যেষ্ঠিস

এই

কাবযগ্রন্বন্থ আন্বে। যযমন ‘এবার দিরাও যমান্বর’ ‘উবৃী’
ত
‘স্বগ ত িইন্বর্ দবিায়’
‘দসেুিান্বর’ ‘দিনন্বৃন্বষ’ ‘েীবনন্বিবর্া’ ‘দবেদয়নী’ ‘দচিা’ প্রভঙ্খ দর্ িৃনঋে
ত
কদবর্া। যর্মনই আন্বে ‘িুরার্ন ভঙ্খ র্য’ ‘িুই দব া েদম’ প্রভঙ্খ দর্ েনমন্বনারঞ্জক
িিয।
অধযািক িাস স্বভাবর্ই এম এ ক্লান্বসর েন্বনয রবীন্দ্র-ভাবনায় আকীণ ত
কদবর্াগুদ ন্বকই যবন্বে দনন্বয়দেন্ব ন। আমান্বির কদবর্ার যভর্ন্বর প্রন্ববৃ কদরন্বয়
দিন্বর্ যচষ্টা করন্বর্ন-কাটেন্বনযর প্রাচীর যভন্বঙ্গ সিে যবাধ ও অনুভন্ববর িন্বর্।
অধযািনার উচ্চমান্বন ‘দবেদয়ণী’ কদবর্াটির অন্তন্ব াকটিন্বক
ত
েদবর মন্বর্া মন্বনর
যিওয়ান্ব

িাটঙন্বয় দিন্বয়দেন্ব ন। এখনও যযন শুনন্বর্ িাই ওাঁ র অনুচ্চ যসই

কণ্ঠস্বর – অন্বোিসরসীনীন্বর রমণী যযদিন/ নাদম া োন্বনর র্ন্বর বসন্ত নবীন
….’। দকংবা রবীন্দ্রনান্বর্র ‘েীবনন্বিবর্া’ সুস্পষ্ট িন্বয় উন্বেদে

র্াাঁর অদভদনদবষ্ট

ভাষন্বণ। ‘দসেুিান্বর’ কদবর্ায় যৃষ িবন্বক এন্বস র্াাঁর কণ্ঠস্বর রুে িন্বয় যযঃ
‘চদকর্ নয়ন্বন যিদর মুখিান্বন িদড়নু চরণর্ন্ব -/ ‘এখান্বনও র্ু দম েীবনন্বিবর্া।’
কদিনু নয়নেন্ব । / যসই মধু মুখ যসই মঙ্খিু িাদস যসই সুধা-ভরা আাঁদখ- /
দচরদিন যমান্বর িাসান্ব কাাঁিান্ব

দচরদিন দি িাাঁদক।”

চদল্লৃ দমদনন্বির একটি ক্লান্বস যৃষ িয়দন ‘এবার দিরাও যমান্বর’ কদবর্ার
অিূব বযাখযা।
ত
কন্বয়কটি ক্লাস বযদয়র্ িন্বয়দে । ‘সংসার র্ীন্বর’ দিন্বর আসার েনয
কদবর্া যয-র্ীব্র আকুদর্ র্া অধযািক িাস যযন যচান্বখ আঙু দিন্বয় যিদখন্বয়
দিন্বয়দেন্ব ন। বন্ব দেন্ব ন এই িন্ব ন রবীন্দ্রনার্ দযদন অকিন্বি ব ন্বর্ িান্বরন
‘এ বিনয-মাঝান্বর কদব একবার দনন্বয় এন্বসা স্বগ ত িন্বর্ দবশ্বান্বসর েদব …/ এবার
দিরাও যমান্বর

ন্বয় যাও সংসান্বরর র্ীন্বর/ যি কল্পন্বন রঙ্গময়ী! িুন্ব ান্বয়া না
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সমীন্বর সমীন্বর/ র্রন্বঙ্গ র্রন্বঙ্গ আর ভু ান্বয়া না যমাদিনী মায়ায়।’ রবীন্দ্রনার্ যয
সক মানুন্বষর আত্মার আত্মীয়- এই সর্যটি প্রদর্ষ্ঠায় দর্দন দেন্ব ন িঙ্খঢ়প্রদর্জ্ঞ।
কদবন্বক দর্দন কাবয-কল্পনার

ন অরণয যর্ন্বক েীবনদবযুি বাণীব্না যর্ন্বক

িুন্ব র সুবাস যর্ন্বক যবর কন্বর এন্বনদেন্ব ন। অধযািক িান্বসর ক্লান্বস
রবীন্দ্রনার্ন্বক নর্ু ন কন্বর আদবোর কন্বরদে াম।
ওাঁ র সন্বঙ্গ আমার বযক্তিগর্ যযাগান্বযাগ কখনও গন্বড় ওন্বেদন। যিমার য ন্বন
র্াকন্বর্ন। একিু অেকারােন্ন যোি বাদড়ন্বর্। র্খনও যিমার য ন্বন ৃর্াদধক
প্রকাৃনা সংিার অদিস গন্বড় ওন্বেদন। একটি দক িু’টি স্বনামখযার্ িুিক
প্রদর্ষ্ঠান্বনর টেকানা দে

যিমার য ন। ওই বাদড়টিন্বর্ অধযািক িাস সম্ভবর্

ভাড়া র্াকন্বর্ন। সািস কন্বর কখনও ওাঁ র ক কার্ার আবান্বস যযন্বর্ িাদরদন।
শুন্বনদে াম কঙ্খষ্ণনগন্বরও র্াাঁর একিা বাদড় আন্বে। যসই বাদড় যখন বর্দর িক্তে
যসই সময় দসন্বমণ্ট ইি য ািা ইর্যাদি যচারন্বির যচৌযবঙ্খত দের িার্ যর্ন্বক রক্ষা
করার েন্বনয দনমীয়মাণ বাদড়র গান্বয় দর্দন একটি যবাডত িাটঙন্বয় দিন্বয়দেন্ব ন।
র্ান্বর্ নাদক য খা দে ঃ িুঃি দৃক্ষক বাদড় বর্দর করন্বেন। চুদরদবিযায় যাাঁরা
িারঙ্গম র্াাঁন্বির কান্বে দবনীর্ অনুন্বরাধ এই দৃক্ষকন্বক িয়া করুন।
এ গন্বল্পর সর্য-দমর্যা আদম োদন না। র্ন্বব সবিা
ত খাদির িাঞ্জাদব ও ধুদর্
িরন্বর্ ওাঁ ন্বক যিন্বখদে। বািু যিীন যিাৃাক। র্ন্বর্াদধক যচান্বখ না-িড়া একেন
মানুষ। িাক্তণ্ডন্বর্যর অিংকার দে

না র্ন্বব মন্বনর মন্বধয যকার্াও অদভমান ও

যক্ষাভ দে - বুক্তেেীবী মি

যর্ন্বক প্রািয সর্ম্ান িানদন অন্তর্ যর্িুকু ওাঁ র
িাওয়া উদচর্ দে । আদম টেক োদন না র্ন্বব মন্বন িয় উদন বাম রােনীদর্ন্বর্
দবশ্বাসী দেন্ব ন। স্বক্তির কর্া এই যয বাম বুক্তেেীবীন্বির প্রব

দভড় ও ঈষার
ত
আগুন্বন ওাঁ ন্বক িগ্ধ িন্বর্ িয়দন। বাম আমন্ব র আন্বগ যযমন বিু িুরস্কার
যিন্বয়ন্বেন যর্মনই বাম আমন্ব

যিন্বয়ন্বেন দবিযাসাগর িুরস্কার ও রবীন্দ্র-

িুরস্কার। এ োড়াও দবদভন্ন প্রদর্ষ্ঠান যর্ন্বক যিন্বয়ন্বেন প্রািয সর্ম্ান।
আমরা যখন োর্ন্বকাের যকান্বসরত যৃষ বেন্বর যিৌে াম

র্খন ডঃ

অদসর্কুমার বন্ব্যািাধযায় অবসর গ্রিণ করন্ব ন। দবভাগীয় প্রধানরূন্বি আসীন
িন্ব ন অধযািক িাস। বাং া দবভান্বগর আ ািা অক্তিত্ব র্াকন্ব ও আিন্বর্ এটি
দে

একটি উিদবভাগ। যকননা র্খন বাং া দে

অদিদৃয়াদ

‘ ভারর্ীয় ভাষা ও

সাদির্য দবভাগ’ এর অধীনি। আবার এই দবভান্বগর অধীন্বন বাং ার মন্বর্া দে
উিুত িারদস র্াদম

যর্ন্ব গু ইর্যাদি উিদবভাগ। উিুত উিদবভাগটি দে

ক্লাসরুম অঞ্চন্ব র িান্বৃই। অনযানয উিদবভাগগুদ

বাং া

সম্বন্বে দকেুই োনর্াম না।
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দিক্ত্ দবভাগটি সম্ভবর্ দে
িদরচা না এবং যিখভা

স্বর্ন্ত্র। অধযািক িাস কীভান্বব এর্ বড় দবভাগ

করন্বর্ন োদন না। র্ন্বব সব উিদবভাগগুদ র প্রধান

দিসান্বব ওাঁ র ৃান্ত দবনভ্র দনভঙ্খ র্চাদরর্াই দে যৃষকর্া।
আমান্বির এম এ িাইনা

িরীক্ষার দসি যস বের-িন্বড়দে

বাদ গঞ্জ

সান্বয়ন্স কন্ব ন্বে ভাষার্ন্বত্ত্বর িরীক্ষার দিন একিা িু িনা
ন্বি যগ
দবশ্বদবিযা ন্বয়র ভুন্ব । কর্ঙ্খি
ত ক্ষ ভাষার্ন্বত্ত্বর বিন্ব িাটেন্বয় দিন্বয়ন্বেন িঞ্চম
দকংবা ষষ্ঠ িন্বির প্রশ্ন। িইিই বাদধন্বয় দি
িরীক্ষািন্ব

িরীক্ষার্ীরা। দবভাগীয় প্রধান র্খনও

এন্বস যিৌৌঁেনদন। এন্বর্ িদরদিদর্ আরও য ারান্ব া িন্বয় উে । খবর

যিন্বয়ই দর্দন িযাক্তক্স কন্বর চন্ব

এন্ব ন। প্রধান িিক যিদরন্বয় অধযািক িাস

ঢুকন্বর্ই আমরা যর্া রািান্বর্ই ওাঁ ন্বক দ ন্বর ধন্বর দচৎকার- যচাঁ চান্বমদচ েুন্বড় দি াম
যক্ষান্বভ যিন্বি িড় সকন্ব ই। র্র্ক্ষন্বণ অন্বনকিা সময়ও িার িন্বয় যগন্বে।
এদিন্বক ক্তিিুরায় ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র যয-ৃাখাটি র্খন দে

যসখান্বন দবদ

িন্বয় যগন্বে ভাষার্ন্বত্ত্বর প্রশ্নিি। যসখানকার িরীক্ষার্ীরা িরীক্ষা দিন্বর্ শুরুও
কন্বর দিন্বয়ন্বে। র্ার মান্বন প্রশ্ন বাইন্বর প্রকাদৃর্ িন্বয় যগন্বে। অর্এব ওই একই
প্রন্বশ্ন আর িরীক্ষা যনওয়া যায় না। শুধু এদিন্বক নয় আইন্বনও আিন্বক যগ
আমান্বির িরীক্ষা।
ওই র্ু মু

দবন্বক্ষান্বভর মন্বধয যিন্বখদে াম অধযািক িান্বসর মুখ যর্ন্বক

প্রসন্নর্া মুন্বে যায়দন। িাদসমুন্বখ সমি যিাষ স্বীকার কন্বর দনন্বেন। ব ন্বেন
দবভাগীয় প্রধান দিসান্বব এ আমারই যিাষ। আমার যিখা উদচর্ দে । করদণন্বকর
ভুন্ব র েন্বনয যর্ামান্বির যয অসুদবন্বধ ি’ র্ার েনয আদম শুধু িুঃদখর্ নই কষ্ট
িাক্তে। ভাষার্ন্বত্ত্বর িরীক্ষার র্াদরখ আদম কা ন্বকই োদনন্বয় যিব। র্ারির
যর্ামান্বির েুটি। আমারও েুটি।
যস্পৃা

যিিান্বরর িু’টি ভান্বগর িরীক্ষা যৃষ িন্বয় যাওয়ার িরদিনই

দবদির্ িিটির িরীক্ষা দনদবন্বি
ত দিন্বয় আমরা বাদড় দিন্বর এন্বসদে াম। িন্বর
যেন্বনদে াম আন্বগর প্রশ্নিিটির সামানয রূিান্তর
মন্বর্া যদি যযাগান্বযাগ বযবিা র্াকর্ র্া িন্ব

ন্বিদে

মাি। এখনকার

ক্তিিুরার প্রশ্ন আমান্বির িান্বর্ চন্ব

আসর্ এক িমায়। আমরাও ভা নম্বর যিন্বর্ িারর্াম। দকন্তু যসই আদৃ সান্ব
এমন সম্ভাবনার যকানও েন্মই িয়দন। ক্তিিুরায় যিওয়া প্রশ্ন যকউ যোগাড়
করন্বর্ যিন্বরদে

বন্ব ও শুদনদন। িনাটির মন্বধয িুন্বযাগ
ত ও যকৌর্ু ক দমন্বৃ আন্বে।

যর্ক্তিৃ-যচৌক্তিৃ বের আন্বগর কর্া র্াই আেও ভুদ দন।
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অবাদঞ্ছর্ ও িুঃখেনক িদরদিদর্ন্বক কর্ ৃান্ত দেগ্ধ ও অিার বধন্বয ত ৃদমর্
করন্বর্ িয়
োিবৎস

র্া যসদিন ওাঁ র মন্বধয প্রর্যক্ষ কন্বরদে াম। দবক্তস্মর্ িন্বয়দে াম
যন্ত্রণাদবে মানুষটিন্বক যিন্বখ। সম্ভবর্ ১৯৯৮ সান্ব

কন্ব ে দিি

অঞ্চন্ব ই ওাঁ র সন্বঙ্গ যৃষ যিখা িন্বয়দে । দচনন্বর্ িান্বরনদন। িদরচয় দিন্বর্ িু’িার্
র্ু ন্ব

আৃীবাি
ত কন্বরদেন্ব ন ৃীণকায়
ত
বঙ্খে অধযািক। প্রণাম োদনন্বয় মন্বন মন্বন

বন্ব দে াম দচিা কান্ববযর ‘ মঙ্খর্ুযর িন্বর’ ৃীষক
ত কদবর্ার যসই ৃব্দ িু’টি এখনও
আিনান্বক দ ন্বর আন্বে- ‘যেযাদর্ময়ত উজ্ব র্া’।

-০-

আচায-কাদিনী
ত
মদণিীিা িাৃ
যবর্ুন

কন্ব ে

যর্ন্বক

োর্ক

ি’যয়

একি

সিযর্রুণী

ক কার্া

দবশ্বদবিযা ন্বয় বাং া িড়ন্বর্ যগদে াম। দিদিমদণন্বির কান্বে িন্বড়দে াম এযাবৎর্াাঁন্বির ৃাসন ও আির কিান্ব

েুন্বিদে

িযাি
ত িদরমাণ। র্াাঁরা দেন্ব ন অন্বনক

কান্বের মানুষ। দকন্তু দবশ্বদবিযা ন্বয় যাাঁরা িড়ান- র্াাঁরা একিু িূরবর্ী।
ডঃ ক্ষুদিরাম িাস দকন্তু আ ািা। কারণ উদন দেন্ব ন আমান্বির যবর্ুন্বন
অধযাদিকা দপ্রয় বাণী মঞ্জরীদি-র েন্বেয় দির্ঙ্খন্বিব। এিান্বক টেক িদরদচদর্সূি
ব া যায় না র্বু এভান্ববই আমরা মাস্টারমৃান্বয়র কর্া োনর্াম র্াাঁর য খা
অন্বনক বই

যযমন

রবীন্দ্র-প্রদর্ভার িদরচয়

াইন্বব্রদর যর্ন্বক র্ু র্াম

এবং

ববষ্ণব রসপ্রকাৃ

আমরা

ব্ধজ্ঞান িরীক্ষার খার্ায় উগ্ন্বর দির্াম।

অর্এব মাস্টারমৃায় দবষন্বয় একিা প্রার্দমক ধারণা আমান্বির দে ই।
োর্ন্বকাের ক্লান্বস যখন িাক্তের ি’ াম

র্খন রবীন্দ্রনার্ োকুন্বরর দচিা

কাবযগ্রন্থটি িেন িােন্বনর মাধযন্বম মাস্টারমৃান্বয়র সন্বঙ্গ আমান্বির প্রর্মবার
প্রর্যক্ষ ইণ্টার-অযাকৃন ি ।
উদন দকন্তু ভান্বব দবন্বভার ি’যয় িড়ান্বর্ন না। েীবনন্বিবর্ার্ত্ত্ব যবাঝান্বর্
দগন্বয় যসানার র্রী কাবযগ্রন্বন্থর দবখযার্ িংক্তিটি- ‘আর কর্িূন্বর দনন্বয় যান্বব
যমান্বর যি সু্রী’- উন্বল্লখ ক’যর বন্ব দেন্ব ন“ যক এই সু্রী যয কদবন্বক দনন্বয় যান্বে? এ দক িুদ ৃ?
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দনেস্ব আড্ডায় আমরা এই ধরন্বনর প্রশ্ন করর্াম িরস্পরন্বক- দকন্তু এর্
সিন্বে সযান্বরর মুন্বখ একই কর্া শুনন্বর্ িান্ববা- এিা ভাদবদন। অর্চ উদন এই
সিে ির্ ধন্বরই কটেন্বন দনন্বয় যগন্ব ন োিোিীন্বির- এবং খুব যুক্তিদসেভান্বব
যবাঝান্ব ন র্াাঁর ধারণায় েীবনন্বিবর্ার স্বরূি। দবষয়টিন্বক আন্বরা স্পষ্ট করবার
েনয অির এক উিািরণ উি্ধর্
ঙ্খ কন্বরদেন্ব ন গীর্াঞ্জদ যর্ন্বক‘দনৃার মর্ নীরব ওন্বি
সবার দিটে এড়ান্বর্ এন্ব ’এবং র্ার িন্বর অদনবায প্রশ্ন
ত
দে ‘এ-ই বা যক? এ দক যচার?

এখন ভাবন্ব

অবাক

ান্বগ যয প্রশ্নগুন্ব া মাস্টারমৃায় দনন্বেই উত্থািন

করন্বর্ন এবং দনন্বেই বযাখযাময় উের দিন্বর্ন। প্রর্াবের্া যমাড়ন্বকর বাইন্বর
দগন্বয় আমান্বির বুক্তঝন্বয় দিন্বয়দেন্ব ন যয েীবনন্বিবর্া যকমন দবনা আড়ম্বন্বর
কদবর েীবন্বন আদবভূ র্
ত ি’ন এবং কী ভান্বব র্াাঁর সাদিদর্যক মননন্বক সম্পূণ ত
অদধকার কন্বর যনন। র্খন দর্দন যা ব ান কদব র্াই-ই বন্ব ন- ‘র্ু দম যা ব াওআদম বদ

র্াই। িরবর্ী েীবন্বন েীবনন্বিবর্ার্ত্ত্ব দবষন্বয় অন্বনক দকেু িন্বড়দে-

দকন্তু ঐ প্রর্মবান্বরর বুঝন্বর্ িারািাই মন্বনর মন্বধয যগাঁন্বর্ যগন্বে।
ক্লাসরুন্বমর বাইন্বরর কর্া যখন ভাদব র্খন মনিন্বক্ষ যিখন্বর্ িাই সািা
ধুদর্-িাঞ্জাদব িরা যোন্বিাখান্বিা যচিারার সিাচঞ্চ

মাস্টারমৃায়ন্বক। ৃর্করা

একন্বৃাভাগ েীবনীৃক্তিন্বর্ ভরা দেন্ব ন দর্দন। র্াাঁর প্রদর্ দনদক্ষি োিোিীন্বির
ৃর্ ৃর্ প্রশ্ন এবং র্ার কাে যর্ন্বক সিস্র প্রকার উেরপ্রাদি- এ আমান্বির
স্বাভাদবক অভযাস দে । ‘রামর্নু

াদিড়ী-র নামাক্তির্ অধযািক িন্বি দর্দন

অবিান করন্বর্ন-আমরা

োিোিীরা ভাবর্াম যয এ দনিয় সাধারণ
াঁ ু যিাস্ট-ই িন্বব। মাস্টারমৃায় দকন্তু এই উচ্চঅধযািকন্বির যচন্বয় খাদনকিা উচ
অবিান এবং র্জ্জার্ িূরত্বন্বক র্র্িা মানযর্া দিন্বর্ন বন্ব মন্বন িয়না।
যয সমন্বয় উদন দবভাগীয় প্রধান দেন্ব ন যসই সমন্বয় র্াাঁর প্রন্বশ্নর উেন্বর খুব
সিন্বেই ব া যয যয দসন্ব বান্বসর যকান যকান অংৃ র্খনও িড়ান্বনাই িয়দন
অর্বা

যকান অংৃগুদ

িড়ান্বনা িন্ব ও আমরা টেকমর্ বুঝন্বর্ িাদরদন।
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িয়ন্বর্া এইসব বিন্ববযর িদরন্বপ্রদক্ষন্বর্ই উদন একবার সব োিোিীন্বক একটি
দিড্ বযাক িম ত িূরণ করন্বর্ দিন্বয়দেন্ব ন- যান্বর্ অধযািকন্বির িােিান দবষন্বয়
র্ারা মর্িান কর । প্রর্াটি অবৃয যকান্বনা অজ্ঞার্ কারন্বণ িী িায়ী
ত
ি’ না।
র্ন্বব আেন্বক দৃক্ষকর্ার েগন্বর্ বিুদিন কািাবার ির বুক্তঝ যয আমান্বিরও
মূ যায়ন প্রন্বয়ােন-আমান্বির খাম্দর্ আমান্বিরও োনা িরকার। বর্তমান্বন সমি
কন্ব ন্বেই এখন োিোিীরা এ োর্ীয় দিড্ বযাক িম ত িূরণ কন্বর আর ওর
দ্বারাই ‘দৃক্ষািান’ প্রক্তক্রয়ািা র্ান্বিরও আর একপ্রকার অংৃগ্রিণ ন্বি। দৃক্ষক
িড়ান্বেন- োিরা দকেু বুঝন্বর্ িারন্বে না এবং যসকর্া মুখ িুন্বি ব ন্বর্ও
িারন্বে না- এমন িদরদিদর্ বিুদিন যাবৎ বোয় দে । আমান্বির মাস্টারমৃায়
যসই অচ ায়র্ন্বনর মন্বধয মুিধারা আনন্বর্ যচন্বয়দেন্ব ন।
আর একটি

িনার কর্াও ব ন্বর্ চাই। আমান্বির োিাবিায় ক কার্া

দবশ্বদবিযা ন্বয় ক্লাস ও িরীক্ষাগুদ দনধাদরর্
ত
সমন্বয়র যচন্বয় িায় িু’বের দিদেন্বয়
যগদে । দবশ্বদবিযা য় কর্ঙ্খি
ত ক্ষ ধীন্বর ধীন্বর র্া এদগন্বয় আনবার যচষ্টা করদেন্ব ন।
১৯৭৯ সান্ব

যয এম এ -র ক্লাস শুরু িন্বয়দে

১৯৭৮ সান্ব র এন্বকবান্বর যৃন্বষর

দিন্বক। কর্ঙ্খি
ত ক্ষ চাইন্ব ন এই বযাচটি িরীক্ষা ১৯৮০ সান্ব র মন্বধযই সম্পূণ ত ি’যয়
যাক োিোিীর সন্ত্রি ি’যয় িড় - কারণ র্ান্বির সময় অর্যন্ত কন্বম যগ ।
র্খন আমরা

বাং া দবভান্বগর সমি োিোিীরা মাস্টারমৃান্বয়র ছঅর্াৎ
ত

দবভাগীয় প্রধান্বনর , কান্বে িরবার কর াম িরীক্ষা দিন্বোন্বনার েনয- এবং বযর্ ত
ি’ াম। িোৎ এক োি বন্ব বসন্ব া“র্াি’য আমরা আিনান্বক য রাও করন্ববা সযার।”
উদন দনদবকার
ত
গ ায় ব ন্ব ন- “কন্বরা।”
আমরা সবাই ওাঁ ন্বক দ ন্বর মাটিন্বর্ বন্বস িড় াম। উদন দনরুন্বদ্বন্বগ দনন্বের কাে
কন্বরই যযন্বর্
মন্বন ি’

াগন্ব ন। সময় বন্বয় যযন্বর্

াগন্ব া।

যয অকারন্বণ সময় নষ্ট িন্বে। অদিদসয়াদ

ণ্টাখান্বনক বান্বি সকন্ব র
য রাও র্ু ন্বর্ যগন্ব

দক করন্বর্ িয়-কারুর োনা যনই। সবাই উসখুস করন্বর্
োিী করুণ গ ায় ব

াগ । যৃষকান্ব

দক
এক

-

“ও সযার আমান্বির অবিািা একিু বুঝুন না”
ওই যর্া –উদন বন্ব ন্বেন ‘যিখদে’- র্াি’য

দকেু একিা িন্ববই- য রাও িাটিত

িিািি উন্বে িড় । য রাও যৃষ। অর্ঃির কন্বয়ক দিন্বনর মন্বধয যনাটিৃ এ
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যয বাং া এম এ প্রর্ম িন্বির িরীক্ষা ১৯৮০ সান্ব র োনুয়াদর মান্বস। এ দবষন্বয়
দনিয় কণ্ন্বট্র্া ার অি এক্েদমন্বনৃন্বনর প্রধান ভূ দমকা দে - দকন্তু আমান্বির
িঙ্খঢ় দবশ্বাস দে

যয মাস্টারমৃায় আমান্বির কর্া যভন্ববই এিা কন্বরদেন্ব ন।

দৃক্ষকদিবস আগর্প্রায়। প্রর্াগর্ভান্বব দৃক্ষকন্বির প্রদর্ েোজ্ঞািন্বনর দিন।
সটেকভান্বব ব ন্বর্ যগন্ব

র্াাঁন্বির প্রদর্ আমরা সিাই েোবনর্- আমান্বির

েীবনন্ববাধ গন্বড় দিন্বয়ন্বেন র্াাঁরা। এই অনুষন্বঙ্গ মাস্টারমৃান্বয়র কর্া খুব মন্বন
িন্বড়। দনন্বেও দৃক্ষকর্া করদে বিুদিন। ওাঁ র মর্ দৃক্ষক ি’যয় ওেবার িন্বর্
িাাঁিন্বর্ যিন্বরদে দক না োিোিীন্বির সুদবধা –অসুদবধার খবর রাখন্বর্ যিন্বরদে
দক না - োদন না আসন্ব

এ যযন এক ৃাশ্বর্ সারস্বর্ িরস্পরা- বড়ন্বির কান্বে

দৃখন্বর্ িয় এবং যোন্বিান্বির যৃখান্বর্ িয়। ভাবন্বর্ ভান্ব া

ান্বগ যয আমরা

সকন্ব যসই িরস্পরায় বাাঁধা িন্বড় যগদে।

-০-

সযান্বরর সন্বঙ্গ কন্বয়কদিন্বনর অমদ ন স্মঙ্খদর্র ক-টি িার্া
অন্বৃাককুমার দমে
গণ্ডগ্রাম যর্ন্বক এন্বসদে যকা কার্ায় দবৃ ৃর্ন্বকর সেন্বরর িৃন্বক ক কার্া
দবশ্বদবিযা ন্বয় বাং া োর্ন্বকােন্বর িাে দনন্বর্।
িক্তিম যমদিনীিুন্বরর যয

ািা

ন্বর দবেদ বাদর্ যনই অধুনা

কন্ব ন্বে িন্বড়দে যসখান্বনও র্খন দবিুযৎ

র্াকন্বর্া োন্বির উিন্বর বষার
ত আকান্বৃ। ফ্রািদ ন্বনর কায়িায় সুন্বর্ায় কন্বর যস
দবিুযৎ ধরা যায় দকনা যস ভাবনায় অধীর র্াকন্বর্া ক্লাস দি যিান্বরর োিোিীরা।
ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র যচৌকান্বে িা দিন্বয় গ্রান্বমর যেন্ব
যখন দবভাগীয় গ্রন্থাগান্বরর এক যকান্বণ বন্বস অন্তরা

বন্ব

িুরুিুরু বুন্বক

খুে
াঁ দে যস সময় ঝন্বড়র

যবন্বগ এক যবাঁন্বিখান্বিা যচিারার ধুদর্ িাঞ্জাদব িড়া মানুষ ঢুকন্ব ন। অসাধারণ
প্রাণবন্ত গ ার আওয়াে র্ীক্ষ্ণ এবং স্পষ্ট। োন াম ইদনই ডঃ ক্ষুদিরাম িাস
রবীন্দ্র গন্ববষণায় বাং া আন্ব াচনা সাদিন্বর্যর েগন্বর্ নর্ু ন রি এন্বনন্বেন রবীন্দ্রপ্রদর্ভার িদরচন্বয়। নানামুখী প্রদর্কূ র্ার দবরুন্বে

ড়াই করন্বর্ করন্বর্

রাঙামাটির যিৃ বাাঁকুড়ার যবন্ব ন্বর্াড় যর্ন্বক উন্বে এন্বসন্বেন দবিযার এই িদবির্ীন্বর্ রামর্নু
ত
াদিড়ী অধযািক িন্বয়।
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গ্রন্থাগাদরক সুকুমারবাবুর সন্বঙ্গ কর্া ব ার ির িোৎ আমান্বির দিন্বক
র্াদকন্বয় ব ন্ব ন ‘শুন াম যর্ামান্বির মন্বধয যকউ নাদক

ািা

যর্ন্বক এন্বসে?

আদম ভন্বয় ভন্বয় উন্বে িাাঁড়া াম। ‘অধযািক সুভাষ বন্ব্যািাধযান্বয়র কান্বে
শুন াম যর্ামার কর্া। একিু বাইন্বর এন্বসা যর্া কর্া আন্বে।’ বাইন্বর যবন্বরান্বর্ই
দর্দন সরাসদর োনন্বর্ চাইন্ব ন ‘যযন্বর্ িারন্বব র্ু দম আমার সন্বঙ্গ কন্বয়কদিন্বনর
েনয?’ াড় যনন্বড় সর্ম্দর্ োনান্বর্ই দর্দন িা কা স্বন্বর ব ন্ব ন ‘োনন্বর্ চাইন্ব
না যর্া যকার্ায় যান্ববা?’ আিনার মন্বর্া এক মানুষ যখন যান্বেন র্খন দনিয়
যকান্বনা গুরুত্বিূণ ত কাে িন্বব। সযার খুদৃ িন্বয় োদনন্বয় দিন্ব ন দর্দন যান্ববন
মুকুন্ব্র িাদমনযা যর্ন্বক র্াাঁর ি ায়ন িন্বর্র সোন্বন ব্রাহ্মণভূ দম আরড়া গ্রান্বম।
িান্বৃর

ন্বর ডাকন্ব ন আমার যিদখ আমার িূব ত িদরদচর্ সংস্কঙ্খর্ কন্ব ন্বের
অধযািক প্রণব রায় বন্বস র্াাঁর সন্বঙ্গ এন্বসন্বেন িন্বিাগ্রািার দবশ্বনার্
বন্ব্যািাধযায়।
আমান্বির যািা িন্ব া শুরু কণধার
ত
ডঃ িাস যস সময় ছ১৯৭৭, বান্বস যট্র্ন্বন
যার্ায়ার্ করন্বর্ িন্বর্া সযান্বরর মন্বর্া দবখযার্ িক্তণ্ডর্ মানুষন্বকও গাদড়-িযাক্তক্সর
চ

দে

র্খন বড়ন্ব াকন্বির িাড়ায়

বড় মানুষন্বির িাড়ায় নয়। সযার

আন্বগভান্বগ একিা খসড়া কন্বর দনন্বয়দেন্ব ন। যস িদরকল্পনা মন্বর্াই আমরা
চ

াম যট্র্ন্বন িাওড়া যর্ন্বক র্ারন্বকশ্বন্বর যিৌৌঁে াম িুিুন্বর। িাইস যিান্বিন্ব

চারেন ভার্ যখন্বয় রওনা দি াম র্ারন্বকশ্বর-আরামবাগ বান্বস। নাম াম
চাাঁিাডাঙা যিদরন্বয়। সযান্বরর বড় িান দমটষ্টর প্রদর্। শুন্বনদে াম ওখান্বনর মুন্বগর
ক্তেদ দি নাদক দবখযার্। ব ন্ব ন ‘যািা করার মুন্বখ দমটষ্টমুখ ভান্ব া দক বন্ব া?
ক্তেদ দি যখন্বয় দকেুিা দরক্সায় দকেুিা যিাঁ ন্বি আমরা যিৌৌঁে াম িাদমনযার
সীমানায় যভদ য়া গ্রান্বম। সারিামদণন্বক দনন্বয় ৃর্বষ ত প্রাচীন দবখযার্ গল্প আন্বে
এই গ্রাম ও র্ার মাে যর্ন্ব ান্বভন্ব ার মােন্বক দ ন্বর। এখন্বনা রন্বয়ন্বে যসই
কা ীমক্ত্র যসই আিচা া চারিাৃ অেকার-করা ডা িা া যম া বিগাে।
যান্বির বাদড়ন্বর্ উন্বে িাওয়ায় বন্বসদে াম র্ারা এককান্ব
সারিামান্বয়র যোাঁয়ায় বিন্ব

নাদক ডাকার্ দে ।

যগন্বে র্ারা। যভদ য়া গ্রান্বমর যচৌিক্তে ুন্বর সযার দকেু

যনাি দনন্ব ন। আমরাও দন াম। বাসন্বিবিুর চণ্ডীবািী গ্রাম যিদরন্বয় আসার সময়
কন্বয়কেন প্রবীণ য ান্বকর সন্বঙ্গ কর্া ব ন্ব ন দর্দন। োওয়া-আসার িন্বর্ প্রায়
ে িীন মুড়াই নিী আর নারায়ণ নিীর উির দিন্বয় এ াম। বান্বস কন্বর এ াম
আরামবান্বগ

যসখান যর্ন্বক দ্বারন্বকশ্বর নিী যিদরন্বয় যগ াম কামারিুকুন্বর

যসখান্বনই প্রর্মদিন্বনর যািা দবরদর্।
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প্রর্মদিন্বনর যািায় মুকু্ বদণর্ত িাদমনযা যভদ য়া চণ্ডীবািী িার্ু
গুচুন্বড় গ্রামগুদ ন্বক স্পৃ ত করা যগ । দকেু িদরবর্তন িন্ব ও গ্রামগুন্ব া র্খন্বনা
র্ান্বির গ্রামীণ চদরি িারায়দন।
কামারিুকুর রামকঙ্খষ্ণদমৃন্বন ক্তেদনসিি যরন্বখ সযার ব ন্ব ন ‘চন্ব া
অন্বৃাক দকেু কাে আন্বে।’ আদম আর সযার যবন্বরা াম কামারিুকুর বাোন্বর।
সযার যিদ ন্বিান বুর্ যর্ন্বক একিা যিান কন্বর যবদরন্বয় এন্বস যযন দৃশুর
মন্বর্া দনম ত

প্রাণন্বখা া িাসন্ব ন। ব ন্ব ন ‘কা

যভার িাাঁচিায় যবন্বরান্ববা

এখান্বনর শুকন্বনা যবাাঁন্বির নাদক খুব নাম’। দবক্তস্মর্ িন্বয় আদম ব
যবাাঁন্বি খান্ববন সযার?’ প্রণববাবুরাও এন্বস যগন্বেন সবাই দমন্ব

াম ‘এসময়

অন্বগাোন্ব া দমটষ্টর

যিাকান্বন বন্বস যমৌমাদের িন্ব র না-আক্রমণ করার বযািান্বর যিাকাদনর আশ্বান্বস
গুদেন্বয় যবাাঁন্বি যখ াম। সযার মো করন্বর্ ভান্ব াবাসন্বর্ন খুব যস মোয় র্াকন্বর্া
দৃশুর সার য। যযমন কঙ্খষ্ণনগন্বর একদিন মাে দকনন্বেন আদমও আদে সন্বঙ্গ।
যমেুদন মান্বের িাম িৃ িয়সাও কমান্বব না সযার োনন্বর্ন র্া- র্বু ির কন্বরই
যগন্ব ন। িয়সা যিবার সময় িৃ িয়সা কম দিন্বয় িাাঁিা শুরু কন্বর দিন্ব ন।
যমেদন যিেু যিেু েুন্বি এন্ব া। সযার িাসন্বর্ িাসন্বর্ র্ান্বক একিা দসদক দিন্বয়
এদগন্বয় যগন্ব ন যস ব

বাবু যিরৎিা। সযার যিন্বস ব ন্ব ন র্ু ই যন।

কাে না র্াকন্ব ও সার্িা যর্ন্বক প্রায় এক ণ্টা এদিকন্বসদিক

ুরন্ব ন।

র্ারির ব ন্ব ন এবার দিন্বর যগন্ব ই িন্বব। দমৃন্বন দিন্বরই বুঝ াম দকেুিা।
িান্বরায়ান সযারন্বক োনান্ব া দকেুক্ষণ আন্বগ মিারাে দনন্বে সযান্বরর যখাাঁে দনন্বর্
এন্বসদেন্ব ন র্ান্বক নাদক দবন্বৃষ দনন্বিত ৃ দিন্বয় যগন্বেন সযারন্বক যিখন্বর্ রান্বর্
দর্দন যর্ক্ষণ খুদৃ আন্ব া যজ্বন্ব

কাে করন্বর্ িান্বরন। শুধু র্াই নয় খাবার সময়

িান্বৃ যখন্বর্ বসন্ব ন। এমন দক যভার িাাঁচিায় দর্দন সযারন্বক দবিায় োনান্বর্
এন্ব ন। মিারাে আমার যখা া মন্বনর সযারন্বক যবাধ িয় যসভান্বব সর্ম্ান্বনর সন্বঙ্গ
গ্রিণ কন্বরনদন বান্বস যচন্বি যয মাস্টার আন্বস যস আবার-। বুঝ াম যিান কন্বর
সযার র্াাঁর েি দব যক রায়ন্বক দমৃন্বন আসার কর্া োদনন্বয়ন্বেন মিারােও
যেন্বন যগন্বেন দযদন র্ার গঙ্খন্বি এন্বসন্বেন দর্দন দবন্বৃষ অদর্দর্।
কামারিুকুর যর্ন্বক দব যক রান্বয়র িাোন্বনা ক্তেন্বি মান্বের যভর্র দিন্বয়
চ

াম। ধান কািা শুকন্বনা নাড়াভদর্ত েদমর আ ন্বকন্বি গরুরগাদড় যাবার রািা

প্রায় নঙ্খর্যরর্ িন্বয় চ

াম। শুকন্বনা নারায়ণ নিী যিদরন্বয় িার্ু ন্বক বাাঁ দিন্বক

যরন্বখ আমরা উে াম রামেীবনিুন্বরর বাোন্বরর কান্বে। একিা যোি দমটষ্টর
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যিাকান যিন্বখ সযার গাদড় র্ামান্ব ন। ব ন্ব ন ‘এখনকার আমুয়া োনার রসন্বগাল্লা
নাদক যবৃ’। অর্এব শুরু প্রার্রাৃ িািকা রসন্বগাল্লা দিন্বয়। কন্ব ে িীন্বি িন্ব
সযান্বরর যব্রকিাস্ট কচুদর আর ক্তেদ দির দিন্বক িাল্লা ভারী ির্।
রামেীবনিুর যর্ন্বক রওনা দি াম গাদড় চ ন্ব া েীনগর বামাদরয়া িন্বয়
ক্ষীরিাই িা িার িীদ । এখান যর্ন্বক আমান্বির গদর্মুখ ডানদিন্বক বাাঁক যনন্বব
দকন্তু এ োয়গািা আর একটি কারন্বণ দবখযার্ র্া িন্ব া এখান্বন বাবরসা নান্বম
এক সুস্বািু দমটষ্ট বর্দর িয়। র্াই র্ামন্বর্ ি । আমার বাবা ৃযামন্বরণু দমে
আমান্বির েনয ওখান্বন অন্বিক্ষা করদেন্ব ন সযারন্বক যসরা যিাকান্বনর বাবরসা
খাওয়ান্ববন বন্ব । সযার যস যিাকান্বনই যখন্ব ন দকন্তু বাবার ৃর্ অনুন্বরান্বধও র্াাঁন্বক
িাম দিন্বর্ দিন্ব ন না।
আমান্বির দনন্বয় গাদড় েুিন্ব া আবার। ক্ষীরিাই মনসার্ ার চার্া
েয়ন্তীিুর

চন্দ্রন্বকানা

যগািাদিয়াৃা

িাউন

গােৃীর্ া

যমাড়

িন্বয়

গাদড়

বাাঁকা
চ ন্ব া

যিদরন্বয় চন্দ্রন্বকানা যরাড যস্টৃন যিদরন্বয় গড়ন্ববর্ার রািান্বক

ডানদিন্বক যরন্বখ আমরা বাাঁদিন্বক বাাঁক দনন্বয় চ

াম ৃা বনীর দিন্বক। এই

যািািন্বর্ আমরা যিদরন্বয় এ াম আন্বমাির নি িরাৃর নিী দৃ াই নিী।
এরির কুবাই নিী যিদরন্বয় প্রধান দৃক্ষক কামনা সরকান্বরর বাদড়ন্বর্ আেয়
দন াম। ইন্বর্ামন্বধয ওই এ াকায় েী রাধারমণ দসংি কানাই া

িী াঙ্গী
ত প্রমুখ

আন্বরা দকেু গুণী মানুষ আমান্বির সন্বঙ্গ এন্বস যিৌৌঁেন্ব ন এই বাদড়ন্বর্। ৃা বনী
যর্ন্বক কন্বয়ক মাইক েঙ্গ
যস সময়

িন্বর্ যগন্ব

ব্রাহ্মণভূ দম আরড়া গ্রান্বম যাওয়া যায়।

ন্বর

ন্বর এর্ দনেস্বগাদড় দকংবা ভাড়া গাদড়র প্রাচুয ত দে না।
কামনাবাবু সযান্বরর কর্া যভন্বব র্াাঁর েনয দরক্সা আর আমান্বির েনয কন্বয়কিা
সাইন্বকন্ব র বযবিা যরন্বখদেন্ব ন। একর্া োনামাি সযার যর্া যরন্বগ আগুন।
যোর কন্বর আমার িার্ যর্ন্বক সাইন্বক

যকন্বড় দনন্বয় চন্বড় বসন্ব ন র্ান্বর্।

কামনাবাবু ির্ভন্বম্বর মন্বর্া চ ন্ব ন সাইন্বকন্ব

র্াাঁর সন্বঙ্গ অনুসরণ কর াম্

আমরা। আদম আর রাধারমণবাবু সাইন্বক িীন িওয়ায় অগর্যা দরক্সায় উন্বে
চ

াম। সযার গম্ভীরমুন্বখ আন্বগ আন্বগ যিেন্বন আমরা অিরাধীমুন্বখ। একিা

যোি শুখন্বনা খা

যিন্বরান্বর্ই যিদখ আবার যসই সিািাসযময় সযারন্বক। িাসন্বর্

িাসন্বর্ ব ন্ব ন ‘কী বযািার এর্ চুিচাি যকন।’ ‘চুিচাি আবার যকন আদম
বের বাইন্বৃর যুবক চন্ব দে দরক্সায় আর এই া ধুন্ব ার িন্বর্ অনভযি িওয়া
সন্বত্ত্বও প্রায় ষান্বির দপ্রয় অধযািক চন্ব ন্বেন সাইন্বকন্ব ।’ বযািারিা র্াাঁর িঙ্খটষ্ট
এড়ায়দন। যিরার িন্বর্ র্াই আমান্বির মুখরক্ষা কন্বরদেন্ব ন দরক্সায় উন্বে।
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প্রায় আধ ণ্টা রাঙামাটির িন্বর্ ধূদ ধুসর িবার ির আমরা এক দবৃা
িুকুন্বরর িান্বড় দগন্বয় র্াম াম। োনা যগ

এিাই যসই িুকুর যযখান্বন োন যসন্বর

কদব মুকু্ ৃা ুকন্বিাড়া বনন্ববিয দিন্বয় চণ্ডীিূো কন্বরদেন্ব ন। যিখ াম এক
প্রাচীন বিগান্বের নীন্বচ চণ্ডীর যিউ

যিবী কদবন্বক কাবয রচনার েনয স্বপ্নান্বিৃ

যিন এখান্বন। দকন্তু অন্বনকদিনির র্াাঁর োি র ন
ু ান্বর্র আেন্বয় যর্ন্বক র্ার
কর্ায় চণ্ডীমঙ্গ রচনা কন্বরদেন্ব ন মুকু্।
প্রায় দিদ র্ু য িুকুন্বরর ওিান্বর আঙু
যিদখন্বয় সঙ্গী ব ন্ব ন ‘সযার
ৃরৎচন্বন্দ্রর ‘িল্লীসমাে’ উিনযান্বস বদণর্ত কুাঁয়ািুর গ্রাম ওিা।’ র্ার বণনা
ত
শুনন্বেন সযার আর র্াাঁর যচাখ দৃশুর আগ্রি-িু ন্বক র্াদকন্বয়দে

দিদ র

কাকচক্ষু েন্ব র দিন্বক। ব ন্ব ন ‘যদি একিা গামো দনন্বয় আসর্াম মন্বন সুন্বখ
চান কন্বর দনন্বর্ িারর্াম।’ র্াাঁর যস ইোিূরণ িন্ব ানা।
াঁ ু স্তুি
িানীয় একবযক্তি আমান্বির দনন্বয় যগন্ব ন কান্বের্ু র গন্বড়। মাটির উচ
দিন্বয় য রা অন্বনকিা োয়গা যখা ামকুদচন্বর্ ভরা। এিাই কা ন্বকর্ু র গড়।
চারিান্বৃ যোি যোি বুন্বনা যঝাি কাাঁিাবাাঁন্বৃর ঝাড়। িূন্বর যকন্বিন্বকন্বি প্রায় সাি
িন্বয় যাওয়া ৃা েঙ্গ । সযার সবাইন্বক সন্বঙ্গ দনন্বয় িন্বিা র্ু ন্ব ন। ডান্বয়দরন্বর্
দকেু দ ন্বখ দনন্বয় চারদিন্বক ুন্বর ুন্বর যিখন্বর্ াগন্ব ন।
া মাটির যিন্বৃ সূয ত বসন্ব া িান্বি আমারা দিন্বর এ াম মাস্টারমৃাইন্বয়র
বাদড়ন্বর্। যসখান্বন সারা সেযােুন্বড় সযান্বরর সংস্কঙ্খর্ সাদিন্বর্যর নানাদিক দনন্বয়
আন্ব াচনায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধ িন্বয় শুনন্বর্ াগ াম।
দিন্বর এ াম িন্বরর দিন যভান্বর। সন্বঙ্গ যস যািািন্বর্র স্মঙ্খদর্। সযান্বরর চািা
িাদস যচাখ না বুক্তেন্বয় আন্বো যিখন্বর্ িাই। বিুদিন সযার আমান্বক দনন্বয়
দগন্বয়ন্বেন এমন অন্বনক োয়গায় গ্রান্বমর যেন্ব

আদম এই দনবােব
ত
ৃিন্বর দর্দন

িার্ না ধরন্ব যকান্বনাদিনই যসখান্বন যযন্বর্ িারর্াম না।
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মহাবিদ্যালয়ে তার ছাত্ররা

িাসুয়দ্ি সাহা
পবিত্রকুমার সরকার

প্রণামঃ আচায ক্ষ
ত ু দিরাম িাস
বাসুন্বিব সািা
আচায ত ডঃ ক্ষুদিরাম িাস একেন দবদৃষ্ট অধযািক। বিু দবখযার্
অধযািন্বকর োি িওয়ায় আদম গদবর্।
ত
অধযািক সুকুমার যসন নারায়ণ
গন্বঙ্গািাধযায়

প্রমর্নার্ দবৃী

ৃদৃভূ ষণ িাৃগুি

অদসর্ বন্ব্যািাধযায়

দবেন দবিারী ভট্টাচায ত আশুন্বর্াষ ভট্টাচায ত ৃিরীপ্রসাি বসু রর্ীন্দ্রনার্ রায়
ধীরান্ োকুর সুধাকর চন্বট্টািাধযায় অদময় চক্রবর্ী রন্বমন্দ্রকুমার আচায ত
যচৌধুরী প্রভঙ্খ দর্ কঙ্খর্ী অধযািকন্বির োি িওয়ায় যযমন দনন্বেন্বক ভাগযবান মন্বন
িয় যর্মদন ক্ষুদিরাম িান্বসর োি িন্বয়ও আদম যযমন আনক্ত্র্ যর্মদন
যসৌভাগযবান এই সব দবখযার্ অধযািকন্বির কারও কারও কান্বের মানুষ বা োি
িন্বর্ যিন্বরদে াম। খুদৃভরা মন দনন্বয় ব ন্বর্ িাদর অধযািক িান্বসর অর্যন্ত
কান্বের মানুষ িন্বর্ যিন্বরদে াম।
র্াাঁন্বক দ ন্বর আদম এবং আমার যবৃ দকেুদিন এক অনাদব

আনন্ব্

আন্ব াদকর্ িন্বয় আন্বে। একদিন সকান্ব র দিন্বক বাদড় যর্ন্বক যবর িক্তে।
বারুইিাড়া য ন যর্ন্বক যবদরন্বয় কঙ্খষ্ণনগর যস্টৃন মুন্বখা যাক্তে কী একিা
কান্বে। িোৎই একিা দরস্কা যর্ন্বক একিা ৃব্দ যবদরন্বয় এ -ওন্বর আমার ৃরীর
ভান্ব া যনই। গ া শুন্বনই বুন্বঝদে যিখ ামও। কর্াগুন্ব া ব ন্ব ন আমার
েন্বেয় মাস্টারমৃাই। আমার দপ্রয়েন দবখযার্ মানুষ ডঃ ক্ষুদিরাম িাস। িন্বর
দগন্বয়দে াম ওর বাদড়ন্বর্ । যিখা িন্বয়দে । কর্াও িন্বয়দে ।
প্রদর্ভাধর বযক্তিত্ব। অর্যন্ত সাধারণ ভান্ববই কািান্বর্ন এই অসাধারণ
মানুষটি। ওাঁ রা দর্নভাই। মধযভ্রার্া রান্বমন্দ্রকুমার িাস দেন্ব ন ৃক্তিনগর
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উচ্চদবিযা ন্বয়র ইংরাক্তে দৃক্ষক। মানদসক ভান্বব অসুি িন্বয় িন্বড়দেন্ব ন
িরবর্ী কান্ব । র্াাঁন্বক দনন্বয় দচন্তা দে

ডঃ িান্বসর। যোন্বিা ভাই রামকুমার

আমার িািার সিিােী। আমান্বির সন্বঙ্গ বেুত্বও দে । দর্দনও দেন্ব ন অসুি।
মানদসক অসুি। র্াাঁন্বক দনন্বয়ও দচন্তা দে মাস্টারমৃান্বয়র। কর্দিন কর্ কর্া
বন্ব ন্বেন আমান্বির সন্বঙ্গ রামকুমারন্বক দনন্বয়। কখন্বনা সখন্বনা র্াাঁর যখাাঁে দনন্বর্
এন্বসন্বেন আমান্বির রর্র্ ার বাদড়ন্বর্।
অদর্বন্বড়া মান্বির মানুষ। দৃক্ষায় আটঙনায় আন্ব াদকর্ কন্বর যাাঁর অবিান
দে

উজ্জ্ব

দর্দনও সাধারণ মানুন্বষর মন্বর্াই এই সাংসাদরক যন্ত্রণান্বক দনন্বের

কন্বর দনন্বয় কর্তবয কন্বম ত ব্রর্ র্াকন্বর্ন। আবার সভা সদমদর্

যসদমনার

ইর্যাদিন্বর্ও আন্তদরক ভান্বব অংৃ দনন্বর্ন দবদৃষ্ট ভূ দমকায়। র্াাঁর বিবয ির্
িাক্তণ্ডর্যিূণ ত সহৃিয় এবং মধুর। বিু অনুষ্ঠান্বন উিদির্ িন্বয় উিন্বভাগ কন্বরদে
র্াাঁর উজ্জ্ব

উিদিদর্। ধনয িন্বয়দে র্াাঁর সন্বঙ্গ দকেু সময় কািান্বর্ যিন্বর।

িুবান্বরর িুন্বিা অনুষ্ঠান্বনর কর্া দবন্বৃষ ভান্বব মন্বন িড়ন্বে সম্ভবর্ এই কারন্বণ যয
যসিুন্বিান্বর্ আদমও আমদন্ত্রর্ িন্বয়দে াম অদর্দর্রূন্বি। আমন্ত্রণ িন্বি আমার
নামও োিা িন্বয়দে । একী কম যসৌভান্বগযর কম আনন্ব্র কর্া।
নবদ্বীন্বি দৃশুন্বির এক সভায় সম্ভবর্ িযাক যকাম্পাদনও িন্বরাক্ষভান্বব যুি
দেন্ব ন যস অনুষ্ঠান্বনর সন্বঙ্গ মন্বঞ্চ বন্বসদে াম র্াাঁর িান্বৃ

দবদৃষ্ট অদর্দর্

রূন্বি। যকন যযন ডঃ িাসন্বক দনন্বয় দগন্বয় রাখা িন্বয়দে

নবদ্বীি ভারর্

যসবােন্বমর একটি

ন্বর। আমান্বকও যযন্বর্ িন্বয়দে

যসখান্বন। অন্বনকক্ষণ

দে াম র্াাঁর িান্বৃ। কর্ কর্াই না শুন্বনদে াম র্াাঁর কান্বে। ধমদবষয়ক
ত
আন্ব াচনা যা শুন্বনদে াম র্ার মািাও দে

িঙ্খর্ক। প্রসঙ্গর্ ভারর্ যসবােন্বমর

কর্াও উন্বেদে । দর্দন ওাঁ ন্বির ভূ দমকা সম্পন্বকতও যয সন্বচর্ন দেন্ব ন র্া র্াাঁর
বযঞ্জনাময় কর্াবার্তান্বর্ই িুন্বি উন্বেন্বে । কঙ্খষ্ণনগন্বর রর্র্ ায় এক রবীন্দ্রমূদর্ত
িািন অনুষ্ঠান্বনও ক্ষুদিরাম বাবু আমদন্ত্রর্ িন্বয়দেন্ব ন সভািদর্ রূন্বি।
আমান্বকও যযন্বর্ িন্বয়দে
িন্বয়দে

অদর্দর্ রূন্বি। র্াাঁর সন্বঙ্গ র্াকায় আমার যয আন্

এবং আমার যয গদরমাবঙ্খক্তে িন্বয়দে

সাধারণ মানুষরূন্বি বা য াভী

মানুন্বষর মন দনন্বয় যস সব োনান্বনার েনযই এসব দ খদে।
মানুষ দিসান্বব দর্দন যয মিান র্া ব ন্বর্ই বদ - দর্দন র্াকন্বর্ন কখনও
যকা কার্ায় কখনও কঙ্খষ্ণনগন্বর। কঙ্খষ্ণনগন্বর যচৌধুরী িাড়ায় বাদড় কন্বরদেন্ব ন।
বাদড় নয় যযন যোি খান্বিা একটি আেয়। দযদন না যিন্বখন্বেন দর্দন কল্পনা
করন্বর্ িারন্ববন না। গােিা া

িুকুর সবই আন্বে যস বাদড়র। িদরোর

িদরেন্ন। ৃান্ত সু্র মধুর যস বাদড়।
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ডঃ িাস কঙ্খষ্ণনগন্বর এন্ব

মান্বঝ মান্বঝই যযর্াম। যখন কঙ্খষ্ণনগর কন্ব ন্বেই

অধযািনা করন্বর্ন কখনও মান্বঝ মান্বঝ যযর্াম নানা কান্বে। িাড়ার িূন্বো বা
অনয যকান্বনা অনুষ্ঠান্বনর েনয র্াাঁর কান্বে যাওয়া ির্ দকেু সািাযয
আৃায়। আমরা যারা যযর্াম র্ান্বির বসন্বর্ ব ন্বর্ন দনন্বের
একটি যচয়ার দে

ান্বভর

ন্বর। যস

ন্বর

েীরামকঙ্খন্বষ্ণর একটি দবন্বৃষ েদব খুব বন্বড়া নয় দকন্তু

ববদৃষ্টযিূণ।ত িন্বর আর যযর্ ির্ না দর্দন দনন্বেই িাটেন্বয় দিন্বর্ন অর্বা
দনন্বেই দিন্বয় আসন্বর্ন যসই চাাঁিা বা সািাযয।
িরবর্ী কান্ব

যখন ক কার্ান্বর্ই যবদৃ র্াকন্বর্ন। আমরাও দৃক্ষকর্া

করদে। দর্দন যখাাঁে রাখন্বর্ন আমান্বির। আমার োিেীবন্বনও যযমন আমার
মন্বর্া সাধারণ োি র্াাঁর মন্বর্া দবদৃষ্ট অধযািন্বকর দবন্বৃষ নেন্বরর মন্বধযই
র্াকন্বর্া িরবর্ী কান্ব

যর্মদন আমার কমময়
ত
েীবন্বনরও যখাাঁে রাখন্বর্ন

দর্দন।
আমার োিেীবন্বনর একটি

িনার কর্া বদ । সুহৃি সং

গ্রন্থাগার গেন

িন্বব ত আদমও দে াম ঐ প্রদর্ষ্ঠান্বনর কেন অদর্ সাধারণ কমী। সাধারণ কমী
িন্ব ও আমান্বির উৎসাি দে

অসাধারণ।এক সময় ঐ গ্রন্থাগান্বরর কাে

চ ন্বর্া রর্র্ া নর্ু ন বাোর অঞ্চন্ব

েন্বেয় দচদকৎসক অন্বধ্ু
ত ভূষণ

মুন্বখািাধযান্বয়র একটি বাদড়ন্বর্। ওাঁ ন্বির বাদড়র যিওয়ান্ব

কঙ্খষ্ণনগর কন্ব ন্বে

োি আদম দ খদে ঐ গ্রন্থাগান্বরর নাম। যমািামুটি বন্বড়া অক্ষন্বর সাইনন্ববাডত
য খার মন্বর্া কন্বর। র্খন ক্ষুদিরাম বাবু যান্বেন বাোর করন্বর্। বাোন্বর
যাওয়ার েনয দবন্বৃষ যিাৃাক িন্বর যসন্বেগুন্বে বাোন্বর যযন্বর্ যকান্বনাদিন
যিদখদন। বাদড়ন্বর্ র্াকন্বর্ন যয যিাৃান্বক যসই যিাৃান্বকই যযন্বর্ন বাোন্বর।
যগক্তঞ্জর িন্বর একিা োমা িরন্বর্ন শুধু। িু’একদিন যগক্তঞ্জ িন্বরও যিন্বখ র্াকন্বর্
িাদর। আর িরন্বর্ন ধুদর্ দ টঙর মন্বর্া কন্বর অর্বা ুটঙ। দনর্ান্তই সাধারণ।
যা ব দে াম দ খদে সুহৃি সং

গ্রন্থাগান্বরর নাম। বাোন্বর যাওয়ার িন্বর্

অধযািক িাস আমার কান্বে এন্বস ব ন্ব ন- ভান্ব া একাে করন্বো এিা খুব
াঁ ু িু
ভান্ব া য খািড়ািাও এমদন আদন্তরকর্া দনন্বয় যকান্বরা। ওন্বক যিন্বখ উচ
যর্ন্বক নামন্বর্ দগন্বয়ন্বে উদন চন্ব যগন্ব ন বাোন্বর। বন্ব যগন্ব ন- কােিাই
বন্বড়া। িুঃখ ি প্রণামিাও করন্বর্ িার াম না। দিন্ব নও না।
বাোন্বরর কর্া এ

যখন র্খন একিা

র্খন আদমও একটি স্কুন্ব

িনার কর্া না বন্ব

িারদেনা।

দৃক্ষকর্া করদে এই ৃিন্বরই। একদিন বাোন্বর

দগন্বয় যিদখ এক মৎসয দবন্বক্রর্া অধযািক িাসন্বক যযভান্বব যকান্বনা কর্া
ব ন্বেন র্া অসভযর্ারই নামান্তর। সম্ভবর্ মাে দনন্বয়ই দকেু িন্বয়ন্বে। যস সব
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কর্ার দবষন্বয় গুরুত্ব না দিন্বয় মৎসয দবন্বক্রর্ার কর্া ভদঙ্গিার দবষন্বয় ব

াম-

কার সন্বঙ্গ ও ভান্বব কর্া ব ন্বেন র্া দক োন্বনন। আমান্বির যিন্বৃ ঐ মানুষন্বক
এক ডান্বক প্রায় সবাই যচন্বন। সর্ম্ান কন্বর। ভান্ব াও বান্বস। বন্ব

ওাঁ র একিু
িদরচয় দি াম যখন র্খন দর্দন যসই মৎসয দবন্বক্রর্া ক্ষমা চাইন্ব ন র্ার কান্বে।
মাস্টার মৃাই আমার দিন্বক একবার র্াদকন্বয়ই চন্ব যগন্ব ন।
দর্দন কঙ্খষ্ণনগন্বর র্াকন্ব

মান্বঝ মান্বঝই যিখা ির্ িন্বর্। সাইন্বক

নামর্াম প্রণাম করর্াম। ব ন্বর্ন ওভান্বব যনন্বমা না িন্বর্ দবিি

যর্ন্বক

িন্বর্ িান্বর

ওাঁ র সন্বঙ্গ িন্বর্ও কর্া ির্। িাাঁিন্বর্ িাাঁিন্বর্ই কর্া। য খািড়ার দবষন্বয়ই যবদৃ
কর্া। সব কর্া য খার সুন্বযাগ যযমন এখান্বন যনই যর্মদন টেক ভান্বব য খার
ক্ষমর্াও আমার যনই। র্বু িুএকিা কর্া দ দখ। একদিন ক্তেজ্ঞাসা কর াম –
সযার আকান্বিদমর বাং া বানান দবদধন্বর্ সমাসবে ৃন্বব্দর যক্ষন্বি মূ
ৃব্দটিন্বক িী -ঈ-কারান্ত
ত
বাং া ৃব্দ
কান্বরর বযর্যয়

ন্বর দনন্বয় সমাস িন্ব

িান্বনা চ ন্বব না র্াই আগামীকা

ৃৃীভূ ষণ রূন্বিরই গ্রিণন্বযাগয বন্ব

সংস্কঙ্খর্
ও র্ার িী ত ঈ-

িরবর্ীকা

মন্ত্রীসভা

দবন্ববদচর্ িন্বয়ন্বে। এ সম্পন্বকত আিনার মর্

কী দর্দন দবষটি সমর্নত করন্ব ন। ব ন্ব ন-সংস্কঙ্খর্ মূ ‘ৃদৃন’ যক বাং ায়
‘ৃৃী’ রূন্বি আমরা বযবিার কদর। সমাস কান্ব ও র্া সংস্কঙ্খর্ দনয়ম বাি দিন্বয়
বাঙ া মূ

ৃব্দটি ৃৃী ধন্বর দনন্বয় ‘ৃৃীভূ ষণ’ কর্াটি এই বানান্বনই য খা িন্বব।

দর্দন র্াাঁর ষষ্ঠ যেণীর েনয য খা বযাকরদণকা গ্রন্বন্থর ছএ মুখােী অযাণ্ড যকাং
প্রা দ

প্রকাদৃর্, নবমিান্বে ‘িুরুষ দনণয়’
ত প্রসঙ্গ প্রদর্ন্বযাদগর্া বানানটিন্বক

প্রদর্ন্বযাদগর্া বানান্বনই দ ন্বখন্বেন। যসখান্বন স্টার দচহ্ন দিন্বয় িুি যনান্বি আধুদনক
বানান্বনর দনয়ন্বম অনুরূি গুণীগণ রর্ীবঙ্খ্ মনস্বীর্া প্রভঙ্খ দর্ দ ন্বখন্বেন।
ওাঁ ন্বক একদিন ক্তেজ্ঞাসা কন্বরদে াম- ‘সুন্বিাক্তত্থর্’ সমাসবে িিটির
বযাসবাকয-সুদি যর্ন্বক উক্তত্থর্ না িন্বয় আন্বগ সুি িন্বর উক্তত্থর্ ি

যকন? দর্দন

ব ন্ব ন – সুি অবিা যর্ন্বক ওোর কর্া যবাঝান্বর্ই এমন করা িন্বয়ন্বে। ‘ ুম’
যর্ন্বক নয়

ুমন্ত অবিা যর্ন্বক ওোর কর্া যবাঝান্বনা িন্বয়ন্বে র্াই। ছসাধারণ

ভান্বব য ান্বক অবৃয

ুমন্ত অবিা যবাঝান্বর্ ‘ ুম’ ৃব্দটি বযবিার কন্বর র্ান্বক ,

এমন কন্বর যকউ আমান্বির ক্লান্বৃ বুক্তঝন্বয়ন্বেন বন্ব

যর্া মন্বন িন্বড় না।

ক্তেজ্ঞাসা কন্বরদে াম – সমান্বসর যক্ষন্বি ‘িিে’ ৃব্দটিন্বক ছিি-েন + ড
কর্ঙ্খ ত, উিিি র্ৎিুরুষ ব া িয়। র্বু ৃব্দটি দক বিুব্রীদি সমান্বসর উিািরণ
নয়? এর অর্ ত যর্া িদ্ম কিত মোর্ িয়। ব ন্ব ন বিুব্রীদি িন্বর্ িান্বর দকন্তু
যযন্বির্ু উিিি র্ৎিুরুন্বষর দনয়ন্বমও িন্বড় যান্বে

র্াই র্ান্বক উিিি

র্ৎিুরুষই ব া িয়। অবৃয এসব আন্ব াচনা আমান্বির ভাষায় যর্মন ি

কই।
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সুনীদর্বাবু সুকুমার বাবুরাই কন্বর যগন্ব ন না। করন্ব
আিদন? ব ন্ব ন –আমার যস বন্ব

ভান্ব া ির্। ব

াম- সযার

যযাগযর্া যকার্ায়। আর দকেু ব ন্বর্ সািস

িাইদন।
দর্দন অবৃয দকেু স্কু

িােয বযাকরণ বই প্রকাৃকন্বির অনুন্বরান্বধ দ ন্বখ

দিন্বয়দেন্ব ন। যসখান্বন এোর্ীয় আন্ব াচনার অবকাৃ দে

না। দে

না যকান্বনা

গন্ববষণামূ ক দকেু য খার সুন্বযাগ।
যকান্বনা প্রকাৃন্বকর অনুন্বরান্বধ র্াাঁর ঐ সব বযাকরণ বইন্বর্ যকান্বনা সি
য খন্বকর নাম রাখার কর্া ভাবা িয়। যস নামটি অবৃযই যকান্বনা স্কু

দৃক্ষক

মৃান্বয়র িওয়া চাই। মাস্টারমৃাই আমান্বক র্াাঁর যকান্বনা বযাকরণ গ্রন্বন্থর সি
য খক িন্বর্ বন্ব দেন্ব ন। শুন্বন খুদৃ িন্ব ও আমার যস সািস িয়দন।
দর্দন বন্ব দেন্ব ন র্ু দমও দকেু দকেু য ন্বখা যস বইন্বর্। দকন্তু আমার িন্বক্ষ র্া
সম্ভব িয়দন যকননা আন্বগ যর্ন্বকই যকান্বনা যকান্বনা বযাকরণ গ্রন্বন্থর সি য খক
বা য খক িন্বর্ িন্বয়দে । িুঃখ িন্বয়দে

র্াাঁর কর্ায় সর্ম্র্ িন্বর্ না যিন্বর। িন্বর

র্াাঁর অদভধান সম্পািনার কান্বে িুকিাক কাে কন্বর যিবার েনযও
যডন্বকদেন্ব ন। প্রর্ন্বম যযন্বর্ সািস িয়দন। কারণ যস ৃক্তি আমার দে না। িন্বর
আবার ও ডাক যিন্বয় দগন্বয়দে াম। র্খন দর্দন অসুি দেন্ব ন। বন্ব দে াম
অদভধান রচনায় আিনান্বক িুকিাক যা কন্বর দিন্বর্ ব ন্ববন র্া করার যচষ্টা
করন্ববা। নন্বচৎ র্াাঁর মন্বর্া বযক্তিত্বন্বক সিায়র্া করার কর্া ব ার যযাগযর্া
যকার্ায় আমার? যস সাধয যিখান্ববাই বা যকমন কন্বর! দকন্তু আমার িুভাত গয
দর্দন আমান্বির যেন্বড় চন্ব

যগন্ব ন দকেুকা

িন্বর। অদভধান দবষন্বয় র্াাঁর

আহ্বান্বন আর সাড়া দিন্বর্ িারা িয়দন আমার।
দর্দন চন্ব

যগন্বেন। র্বুও আমরা র্াাঁন্বক যযন িারাইদন দর্দন আন্বেন

আমান্বির অন্তন্বর আমান্বির কান্বের মন্বধয। র্াাঁর কান্বেই যর্া যৃখা – ঐ কাে
আদমই করন্বর্ িাদর নয় ঐ কাে আদমও করন্বর্ িাদর। কর্ান্বর্ই চদরি
ববদৃষ্টয যকমন কন্বর িুন্বি ওন্বে র্া যর্া র্াাঁর কান্বেই দৃন্বখদে।
কী যেিই না করন্বর্ন আমান্বির। যেন্ব ন্বব ায় িান্বর্ য খা িক্তিকা
‘অদনবাণ’
ত প্রকাৃ করা ি’র্ সুহৃি সং যর্ন্বক। একবার ওাঁ র কান্বে য খা চাইন্বর্
যগন্ব

দর্দন র্াাঁর য খার একটি ভূ দমকার িার্া যর্ন্বক র্খদন খাদনকিা কদি

কন্বর দিন্বয়দেন্ব ন। য খাটি র্খনও োিা িয়দন যকার্ায়ও। যসদিন উন্বিক্ষা
কন্বরনদন িান্বর্ য খা একটি সাধারণ িক্তিকান্বক। রর্র্ ায় আমান্বির বির্ঙ্খক
বাদড়ন্বর্ কন্বয়কবার দগন্বয়ন্বেন। এিাও আমার আৃার্ীর্ দে

আবার র্াাঁর

বাদড়র আরও কান্বে বারুইিাড়া বাইন্ব ন্বন যখন এ াম বাস করন্বর্ র্খন দর্দন
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দনন্বে যর্ন্বকই একদিন এন্ব ন। ব ন্ব ন বাদড় কন্বরে যকমনই বা আে- যিখন্বর্
এ াম। যদিও এর আন্বগ প্রর্ম প্রর্ম সািস কন্বর ওাঁ ন্বক ব ন্বর্ িাদরদন আমান্বির
বাদড়ন্বর্ আসন্বর্। নূর্ন বাদড়ন্বর্ দকেুদিন র্াকার ির একদিন বন্ব দে াম
সািন্বস ভর কন্বর- সযার আমান্বির বাদড়ন্বর্ যদি একবার আন্বসন। আসন্ববন
বন্ব ও আসন্বর্ িান্বরন দন। সম্ভবর্ সব সময় বযি র্াকন্বর্ন। র্াই। র্ারির
একদিন দনন্বেই এন্ব ন। আদম আমার স্ত্রী ওাঁ ন্বক যিন্বয় কী খুদৃই না িন্বয়দে াম
যসদিন। দমটষ্ট যখন্বর্ দিন্ব

দর্দন বন্ব দেন্ব ন র্খন সাধারণর্ দমটষ্ট দবন্বৃষ খান

না। র্বুও িু’একিা যখন্ব ন। ব ন্ব ন-যর্ামান্বির যিওয়া দমটষ্ট অবন্বি া কদর
যকমন কন্বর?
একিু যখয়াদ ও যয দেন্ব ন না এমন নয়। র্াাঁর সম্পন্বকত অন্বনক গল্পও যৃানা
যায়। র্ার সর্যর্া সম্পন্বকত দকেু সন্ব্ি যর্ন্বক যায়। কাউন্বক কাউন্বক ব ন্বর্
শুন্বনদে- র্খন ক্তেদনন্বসর িাম বাড়ন্বর্ র্াকায় বাোন্বর যকান্বনা যকান্বনা দবন্বক্রর্া
সবক্তের িাম ব ন্বর্ন ৃ-এর িান্বম। এমদন একটি
যক্ষন্বিও

িনা নাদক ক্ষুদিরাম বাবুর

ন্বিদে । সযার এক এক ঢযাাঁড়ৃ দবন্বক্রর্ান্বক ক্তেজ্ঞাসা করন্ব ন-

ঢযাাঁড়ন্বৃর িাম কী? দবন্বক্রর্া ব ন্ব ন- ২ িাকা ৃ। মাস্টার মৃাই নাদক ঢযাাঁড়ৃ
গুণন্বর্ শুরু করন্ব ন- এক িুই। দবন্বক্রর্া- একী? – যকন ২ িাকা ৃ র্াই
একৃ গুণদে। দবন্বক্রর্া- ধযাৎ। িাসন্ব ন মাস্টারমৃাই। এমদন অন্বনক গল্প
কর্া।
এসন্ববর সর্যর্া দনন্বয় যখাাঁে যনবার যচষ্টা কদরদন। যৃানা কর্া যৃানা কর্াই
র্াক। আমান্বির মাস্টারমৃাইন্বক আমরা ভান্ব া কন্বরই দচদন।
ডঃ ক্ষুদিরাম িাস ডঃ ক্ষুদিরাম িাসই। রবীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচয় দনন্বয়
গন্ববষণা মূ ক গ্রন্থ রচনা কন্বরন্বেন দর্দন। আরও অন্বনক গ্রন্থ রচনা কন্বরন্বেন।
র্াাঁর প্রদর্ভার উিযুি দবন্বলষণ করার ক্ষমর্া আমার যনই। র্ন্বব যযিুকু িন্বড়দে
দনন্বে উিকঙ্খর্ িন্বয়দে। বাং া সাদির্য দবষন্বয় অগাধ জ্ঞান দে

র্াাঁর। বাং া

অনান্বসরত ক্লান্বৃ যয ক্ষুদিরাম বাবুন্বক যির্াম র্া দবস্ময়কর ও আন্ েনক। কী
দৃক্ষািান যকৌৃ । কী দবন্বলষণী ৃক্তি। কী অসীম জ্ঞান।
এমন দৃক্ষক খুব কমই িাওয়া যায়। একবার প্রাচীন বাং া সাদিন্বর্যর
একটি গ্রন্থ দনন্বয় যা সচরাচর আন্ব াদচর্ িয় না র্াাঁন্বক কন্ব ন্বেই ক্লান্বসর
বাইন্বর কদরডন্বর দকেু ক্তেজ্ঞাসা করায় দর্দন ব ন্বর্ শুরু করন্ব ন যসই দবষন্বয়।
এক িার্ িন্বকন্বি গুাঁ ন্বে অনয িান্বর্ খার্া দনন্বয় ব ন্বর্ ব ন্বর্ যগন্ব ন যসই
দবষন্বয়। খার্াটি দে যকান্বনা ক্লান্বসর যরা কন্ব র।
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ভাবন্বর্ িাদর না িোৎ ক্তেজ্ঞাদসর্ িন্বয় যকান্বনা যরয়ার দবষন্বয়ও এমন
সিে সু্র ভান্বব ব ন্বর্ িান্বরন যকান্বনা অধযািক। সাধারণর্ অন্বনন্বকই
বন্ব ন দবষয়টি যিন্বখ ভান্ব া কন্বর িন্বর ব া যান্বব। ক্ষুদিরামবাবুন্বক যর্মন সময়
দনন্বর্ ির্ না সাধারণর্ অন্বনক সময়ই। কী দিন্বয় র্ু না করন্ববা র্াাঁর এই গভীর
জ্ঞান্বনর অগাধ িাক্তণ্ডন্বর্যর!
একবার আমরা কন্বয়ক েন ধর াম র্াাঁন্বক

অনুন্বরাধ কর াম- সযার

সন্বর্যন্দ্রনার্ িে সম্পন্বকত যদি একদিন আমান্বির একিা ক্লাৃ যনন। একদিন
দনন্ব নও একিা ক্লাৃ যস ক্লান্বৃ যা িড়ান্ব ন র্া আেও প্রায় মন্বন আন্বে
আমার। এম. এ. িড়ার কান্ব ও র্াাঁর যস িড়ান্বনা আমান্বক সিায়র্া দিন্বয়ন্বে
অন্বনক। আেও িয়ন্বর্া সন্বর্যন্দ্রনার্ সম্পন্বকত যচষ্টা করন্ব

িুচার কর্া ব ন্বর্

িাদর যসই িড়ান্বনা যর্ন্বকই। এমদন মিাদৃক্ষক দর্দন।
মাস্টারমৃান্বয়র গন্ববষণা কাে দবশ্বদবিযা ন্বয় প্রর্ম দিন্বক নানা কারন্বণ
যর্ান্বযাগয মযািা
ত িায়দন। এেনয কখনও কখনও একিা অদভমান যযন র্াাঁর
কর্াবার্তায় িুন্বি উের্। িন্বর র্াাঁন্বক ক কার্া দবশ্বদবিযা য় দড দ ি উিাদধ
দিন্বয় যযাগয সর্ম্ানই দিন্বয়দেন্ব ন। এিা

িার ির আমার মন্বর্া র্াাঁর অন্বনক

োিরই মন্বনর যক্ষাভ িূর িন্বয়দে । দর্দন ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয় েন্বেয়
অধযািকও িন্বয়দেন্ব ন। শুন্বনদে াম র্াাঁন্বক যকান্বনা দবশ্বদবিযা ন্বয়র উিাচান্বযরত
সর্ম্ানও যিওয়া িন্বব। দকন্তু যকন যয র্া ি

না র্া আমান্বির মন্বর্া সাধারণ

মানুন্বষর িন্বক্ষ যবাঝা সম্ভব নয়। ব ন্বর্ ভুন্ব যগদে সযান্বরর িান্বর্র য খাটিও
দে সু্র বযক্তিত্বিূণ ত িদরেন্ন স্পষ্ট। বণগুদ
ত
দে ঋেু েড়ান্বনাও নয়
বক্রও নয়। েন্বেয় অধযািক দবখযার্ সাদিদর্যক নারায়ণ গন্বঙ্গািাধযান্বয়র
িান্বর্র য খাও দে

এমন। ক্ষুদিরাম বাবুর িান্বর্র য খা র্াাঁর িান্বর্র য খান্বকও

মন্বন কদরন্বয় যিয়।
দৃক্ষকর্ার কান্বে যঢাকার ির আমান্বির আর এক দবদৃষ্ট অধযািক ডঃ
আশুন্বর্াষ ভট্টচান্বযরত সন্বঙ্গ একবার যিখা ি

ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়। প্রণাম

করন্বর্ই দর্দন ব ন্ব ন-গন্ববষণা কর। কর্াটি মন্বন ধন্বরদে । দকন্তু সািস
িাইদন। বাবাও ব ন্বর্ন সািন্বস কুন্ব ায় দন। র্বুও একদিন নর্ু ন বাোন্বর
বাোর করার সময় ডঃ িান্বসর সন্বঙ্গ যিখা। প্রণাম কন্বর ব

াম গন্ববষণা করার

ইোর কর্া। ব্লন্ব ন-গন্ববষণা কন্বরা। বর্তমান্বনর উেদর্ য খক কদবন্বির সোন
কন্বর র্াাঁন্বির কাে দনন্বয় কাে কন্বরা। ভাব াম আমার িন্বক্ষ র্া সম্ভব নয়।
যৃন্বষ যেন্ব ন্বির ও যকান্বনা যকান্বনা োন্বির কর্ায় একদিন গন্ববষণার কান্বে
সদর্যই িার্ দি াম। বেু অধযািক ডঃ সুভাষ বন্ব্যািাধযায় দনন্বিত ৃক। র্াাঁরই
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িরামন্বৃ ত েীবনান্ ও য াক সংস্কঙ্খদর্ দনন্বয় কাে করদে। দকেুিা কাে
এদগন্বয়ন্বে। এ অবিায় ক্ষুদিরামবাবুর সন্বঙ্গ যিখা। দর্দন ব ন্ব ন- কাে করন্বো
ভান্ব া যৃষ করন্বর্ িন্বব দকন্তু। ভাব াম দর্দন োনন্ব ন যকমন কন্বর! আদম
দডদগ্রিা যিন্ব ও দর্দন খুদৃ িন্বয়দেন্ব ন বন্ব দেন্ব ন আরও কাে কন্বরা।
ক্ষুদিরামবাবুর মঙ্খর্ুয খবর যি াম সম্ভবর্ একেন দৃক্ষক সর্যনারায়ণ
ভট্টাচান্বযরত যিান্বন। সর্যনারায়ণ আমার োি। োন্বন আদম ক্ষুদিরামবাবুন্বক
অর্যন্ত েো কদর। আমার িুভাত গয আদম যসদিন ক কার্ায় র্াই আসা িয়দন
র্াাঁর অদন্তম যািায়। বন্বড়া িুঃখ রন্বয় যগন্বে যসেনয।
দৃক্ষাদবষয়ক দচন্তা বা কাে যা কদর র্ান্বর্ই অনুভব কদর ক্ষুদিরামবাবুন্বক।
আদম যর্া র্াাঁরই বর্দর। র্াাঁর বন্বড়া যমন্বয় আমান্বির দপ্রয় অধযাদিকা ভারর্ী
িাস বাগচী যখন র্াাঁর ছক্ষুদিরাম বাবুর ,ৃর্বন্বষ ত র্ারই স্মঙ্খদর্ রক্ষা কদমটিন্বর্
র্াকার কর্া ব ন্ব ন র্খন বন্ব দে াম কী যযাগযর্া আন্বে আমার? আদম দক
যসই িযান্বয়র
ত
য াক? র্ন্বব একিা িদরচয় আন্বে আমার আদম র্াাঁর একেন
োি অর্যন্ত সাধারণ োি। যসিাই আমার অিংকার। যসিাই আমার বন্বড়া
িদরচয়। ভারর্ী ব ন্ব ন- যসই িদরচন্বয়ই র্াকুন।
আচায ত ডঃ িান্বসর অগদণর্ গুণমুগ্ধ বযক্তি ও অনযানয োি-োিীর সন্বঙ্গ
র্াাঁর ৃর্বন্বষ ত র্াাঁন্বক আমার প্রণাম োনাই। যর্দিন যবাঁন্বচ র্াকন্ববা র্াাঁন্বক মন্বন
রাখন্ববা। র্াাঁর প্রদর্ েোয় আনর্ র্াকন্ববা দচরকা ।

-০-

সযান্বরর েীবন্বনর এক অি্ভুর্ ট্র্যান্বেদড
িদবিকুমার সরকার
অি্ভুর্ভান্বব সযান্বরর সন্বঙ্গ আমার িদরচয় িন্বয়দে । চুয়ান্ন বের
আন্বগকার কর্া। স্মঙ্খদর্র যনন্বগটিভ যয দিকিার েদব আেও ধরা আন্বে। ১৯৬২
সান্ব

আদম মও ানা আবু

কা াম আোি কন্ব ন্বে দব এ ক্লান্বস ভদর্ত িন্বয়দে।

যোট্ট কন্ব ে। েৃ বা সান্বড়েৃ োি। সু্র িদরন্ববৃ। যস সময় আমান্বির
দপ্রক্তন্সিযা

দেন্ব ন িক্ষ প্রৃাসক ভূ ন্বিৃ মুন্বখািাধযায়। কন্ব ন্বে একাদধক নামী

দৃক্ষক দেন্ব ন- ইংন্বরক্তের দবভাগীয় প্রধান কদব দবষ্ণু যি অর্নীদর্র
ত
ধীন্বরৃ
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ভট্টাচায ত বাং ায় ড. ক্ষুদিরাম িাস। ড. িান্বসর নামটি র্খন দৃক্ষক ও োি
মিন্ব

য ারান্বিরা করন্বে। দর্দন ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র যর্ন্বক দড দ ি্

যিন্বয়ন্বেন অল্প দকেু দিন আন্বগ। র্ার আন্বগ আর যকউ দবশ্বদবিযা য় যর্ন্বক
সমান্ব াচনা সাদিন্বর্য দড দ ি িানদন। যয বইটির েনয র্াাঁর এই সর্ম্ান যসটির
নাম রবীন্দ্র-প্রদর্ভার িদরচয়।
এন্বিন কঙ্খর্দবিয দৃক্ষক আমান্বির বাং া িাস ক্লাস দনন্বর্ এন্ব ন। ক্লাস ভদর্ত
োি। যোট্ট খাট্ট যচিারা ধুদর্ িাঞ্জাদব িরা মানুষটি দ্রুর্ িান্বয় ঢুকন্ব ন। ৫ িুি
৪ ইক্তঞ্চ বা র্ার একিু যবদৃ ম্বা। আমরা যারা বযাকন্ববন্বঞ্চর র্াাঁন্বক ভা কন্বর
োওর করন্বর্ অসুদবধা িক্তে । দর্দন নীরস গিয সাদির্য িড়ান্বর্ শুরু করন্ব ন।
এন্বকবান্বর যিেন্বন বন্বস কন্বয়কটি োি েুন্বর্ায় যখ না বযাঙ যরন্বখ ককতৃ ৃব্দ
করদে । খুবই দবরি িন্বয়দেন্ব ন সযার। আর আমরা মো দনক্তে াম। িোৎ
সযার দ্রুর্ এন্বস আমান্বক সামন্বন যিন্বয় ক্লাস যর্ন্বক যবর কন্বর দিন্ব ন আর
যোন্বর ধমক দিন্ব ন। দবনা যিান্বষ ৃাক্তি যভাগ কর াম যা আদম েীবন্বন যবৃ
কন্বয়কবার কন্বরদে। আদম যসদিন দবনা বাকযবযন্বয় ক্লাস যর্ন্বক যবদরন্বয় কযাদন্টন্বন
এন্বস বন্বস রই াম। আদম যস বের োি সংসন্বির দনবাদচর্
ত
কমকর্ত
ত া। অল্প
দিন্বনই কন্ব ন্বের একেন োিন্বনর্া দিসান্বব নাম কন্বরদে াম। র্খন দকন্তু
ইউদনয়ন যনর্ারা দৃক্ষকন্বির েো ও সর্ম্ান করর্- আেন্বকর দিন্বনর র্ান্বির
সন্বঙ্গ মারমুদখ অন্বৃাভনদচর্ র্কত-দবর্কত করর্ না। সময়িা যকমন যযন বিন্ব
যগ যকৌৃ ী রােনীদর্র িািন্বি।
িন্বর কন্ব ন্বেই সযান্বরর সন্বঙ্গ আমার একিা সম্পকত গন্বড় উে । আদম
কন্ব ে মযাগাক্তেন সম্পািনা কন্বরদে াম। বাং া য খাগুন্ব া দর্দন যিন্বখ যিন।
আমার প্রকাদৃর্ কদবর্ার প্রৃংসা কন্বরদেন্ব ন। িন্বর নানা কারন্বণ সযান্বরর
সন্বঙ্গ আমার যযাগান্বযাগ দকেুিা আ গা িন্বয় দগন্বয়দে ।
আদম িী দিন
ত
মধযক কার্ার নী রর্ন সরকার িসদিিা
র্াকর্াম সযার র্াকন্বর্ন ক কার্া যমদডন্বক
৫৪ েীন্বগািা

সং ে িাড়ায়

কন্ব ে িসদিিান্ব র কাোকাদে

মদল্লক য ন্বনর ভাড়া বাদড়ন্বর্- িুইন্বয়র িূরত্ব বড় যোর এক

দকন্ব াদমিার। অধযািনার সুদবধার েনয দর্দন এই অঞ্চন্ব
দনন্বের বসর্বাদড় ও সংসার দে

র্াকন্বর্ন। দকন্তু

কঙ্খষ্ণনগন্বরর যচাধুরীিাড়ায়। বাাঁকুড়ার

যবদ য়ান্বর্াড় যর্ন্বক এখান্বন এন্বসই িাকািাদক বাস কন্বরন এবং ২০০২-এ
এবাদড়ন্বর্ই যৃষ দনঃশ্বাস র্যাগ কন্বরন। গভীর িুকুর-সি ৃযাম

োয়ান্ব রা এই

বাদড়ন্বর্ একিা স্বাভাদবক দেগ্ধর্া দে যা এখন দকেুিা নষ্ট িন্বয়ন্বে।
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এই বাদড়র কান্বেই আমার দিদসমার বাদড়। আমার িুই দিসর্ু ন্বর্া িািা
দনবাণ
ত ছবর্তমান্বন প্রয়ার্, ও দবধান দবশ্বাস সযান্বরর িদরবারন্বক ভা

কন্বর

দচনন্বর্ন। যসই সূন্বি আমার বাবা প্রন্বিযার্কুমান্বরর সন্বঙ্গ ড িান্বসর যগািা
িদরবান্বরর সন্বঙ্গ প্রায় িাদরবাদরক সম্পকত গন্বড় ওন্বে। সযান্বরর কনযারা ভারর্ী
বাণী

ী ামঞ্জরী িুি প্রিীি এ-বাড়ীন্বর্ আসা যাওয়াআসা করন্বর্ন। এমন দক

ওরা যকউ যকউ কুদর য ন্বন আমান্বির ভাড়া বাদড়ন্বর্ও যবৃ কন্বয়কবার
এন্বসন্বেন। আদমও সযান্বরর েীন্বগািা

মদল্লক য ন্বনর বাসায় ও কঙ্খষ্ণনগন্বরর

বাদড়ন্বর্ কন্বয়কবার দগন্বয়দে। আমার স্ত্রী সদবর্াও দগন্বয়ন্বেন। এই সব বযক্তিগর্
কর্া ব ার উন্বেৃয সযারন্বক কর্িা কাে যর্ন্বক যিখার সুন্বখাগ যিন্বয়দে র্া র্ু ন্ব
ধরা। এ প্রসন্বঙ্গ আরও একটি কর্া উন্বল্লখ করন্বর্ চাই আমার এই সেন্বরাধ্ব ত
েীবন্বন আদম সযান্বরর মন্বর্া এমন আরও কন্বয়কেন িক্তণ্ডর্ বা দবিগ্ধ মানুন্বষর
ন সাদন্নন্বধয এন্বসদে- িীন্বরন্দ্রনার্ মুন্বখািাধযায় যসামনার্
যসন কর্া সাদিদর্যক িীন্বিন্দ্রনার্ বন্ব্যািাধযায় ও যসৌদর

াদিড়ী সুকুমার
িক কদব সুভাষ

মুন্বখািাধযায় দসন্বেশ্বর যসন ও অদমর্াভ িাৃগুি মদি া যনিী ও য দখকা
কনক মুন্বখািাধযায় ও গীর্া মুন্বখািাধযায় গন্ববষক অমর িে একুন্বৃর গান্বনর
কর্াকার আব্িু

গাি্িার যচৌধুরী ছবাঙ ান্বিৃ , দৃল্পী যিবব্রর্ মুন্বখািাধযায়

প্রমুখ। স্কু েীবন্বন আমান্বক য খান্ব দখন্বর্ সক্তক্রয় সািাযয কন্বরন্বেন রস
সাদিদর্যক দৃবরাম চক্রবর্ী। এাঁন্বির কাে যর্ন্বক আমার সংগ্রন্বির ভাণ্ডার কম
নয়। এন্বির সন্বঙ্গ সযান্বরর একিা িার্কয
ত আমার যচান্বখ িন্বড়দে । দর্দন দেন্ব ন
Unassuming এন্বকবান্বরই মাটির মানুষ। িাক্তণ্ডন্বর্যর দব্ুমাি অিংকার দে
না। নর্ু ন কর্া ভাবন্বর্ন। যেণী দবভি সমান্বে দনম্নবগ ত যর্ন্বক উন্বে আসা
বুক্তেেীবীন্বির এক উজ্জ্ব
একাদধক

ও সব

প্রদর্দনদধ দেন্ব ন দর্দন। আমার সন্বঙ্গ

ন্বরায়া আন্ব াচনায় দর্দন প্রগদর্ৃী র্ার িাদবিারন্বির মন্বধয যয

প্রেন্ন োর্িার্ন্বভি দনদির্ আন্বে র্া সন্বক্ষান্বভ উন্বল্লখ কন্বরদেন্ব ন।
১৯৬৬র ৭ অন্বটাবর বিদনক কা ান্তন্বরর শুরু যর্ন্বকই সাংবাদিক িন্বয়
যযাগ দিই। বাইন্বরর কন্বয়কটি িি-িক্তিকায় আমন্ত্রণমূ ক য খাও দ খন্বর্
র্াদক। ইদর্মন্বধয ১৯৬৯ সান্ব

ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র োনাদত েম এম-এ

চা ু কন্বর। কাগন্বে কান্বের অদভজ্ঞর্ায় আদম প্রর্ম বযান্বচই যসই যকান্বস ত ভদর্ত
ি াম। ১৯৭০ সান্ব

ে’ মাস গুরুর্র অসুি র্াকায় যকাস ত যৃষ করন্বর্ িারব

দকনা সংৃন্বয় দে । র্খন দৃক্ষান্বক্ষন্বি চরম বনরােয। ১৯৭১ –এর এম এ
িরীক্ষা ১৯৭৩-এ ি । আদম দদ্বর্ীয় িান যি াম দদ্বর্ীয় যেদণন্বর্ দদ্বর্ীয়।
ইদর্মন্বধয আমার সন্বঙ্গ সযান্বরর আবার যযাগান্বযাগ দিন্বর এন্বসন্বে। এম-এ
78

িরীক্ষার ি

ভান্ব া িন্বয়ন্বে শুন্বন উদন আমান্বক দি এইচ দড করন্বর্ প্রিাব

দিন্ব ন। োনাদত েম যেন্বড় বাং া সাদিন্বর্য গন্ববষণা করব? গদড়মদস ও দদ্বধা
দে । আমার দি এইচ দড করাই ি

না। িন্বর অবৃয দবন্বিন্বৃ ে মান্বসর একিা

োর্ন্বকাের যকান্বস দডন্বোমা
ত
কন্বরদে।
সযান্বরর কান্বে আদম সুন্বযাগ যিন্ব ই যযর্াম। নানান দবষন্বয় কর্া ির্।
১৯৭০-এর ২৫ োনুয়ারী মধুসূিন্বনর সাধৃর্
ত
েন্ম-বন্বষ ত মধয ক কার্ার একটি
স্কুন্ব

একিা বড় আন্ব াচনা সভার আন্বয়ােন কদর। সযার দেন্ব ন প্রধান বিা।

দর্দন ব ন্ব ন মধুসূধন কদবর্ায় কটেন সংস্কঙ্খর্ ৃব্দ বযবিার করন্ব ও র্ার িন্বর
এমন ধ্বনযাত্মক ৃব্দ বদসন্বয়ন্বেন যয িােকরা যচষ্টা করন্ব

বুন্বঝ যযন্বর্ িান্বরন।

দর্দন এমনভান্বব িঙ্খষ্টান্ত দিন্ব ন যয দবষয়টি িদরোর ি । আমরা অন্বনন্বক দমন্ব
যসদিন সকান্ব ই আচায েগিীৃচন্দ্র
ত
বসু যরান্বডর কবরখানায় দগন্বয় মাইন্বকন্ব র
স্মঙ্খদর্ন্ববদিন্বর্ মা া দি াম। সযার দেন্ব ন এর িুন্বরাধা। এরির আমান্বির
মধুন্বম া নামক সংগেন গন্বড় ওন্বে অধীর কুমান্বরর যনর্ঙ্খন্বত্ব।
১৯৭৩-এ সযান্বরর আন্বরকটি গ্রন্থ সমাে-প্রগদর্-রবীন্দ্রনার্ প্রকাদৃর্ িয়।
দর্দন দনন্বে বইটি আমান্বক উিিার যিন ও কা ান্তন্বর সমান্ব াচনার েনয
আন্বরকটি কদি যিন। আদম খুটাঁ িন্বয় িদড় ও বেরকার একটি রদববান্বরর
কাগন্বের িুন্বরা িার্া েুন্বড় সমান্ব াচনা প্রবে প্রকাৃ কদর। বইটি রবীন্দ্রনান্বর্র
প্রগদর্ ভাবনায় একটি উন্বল্লখন্বযাগয সংন্বযােন। দকন্তু গ্রন্বন্থর িু-একটি র্াক্তত্ত্বক
িমুন্বত ৃান্বন আদম দদ্বমর্ যিাষণ কন্বরদে াম। িন্বর সযান্বরর সন্বঙ্গ যিখা িন্ব
দর্দন রচনাটির প্রৃংসা কন্বরন- সবন্বচন্বয় প্রৃংসা কন্বরন দদ্বমন্বর্র োয়গাগুদ ।
এমনভান্বব দর্দন সমান্ব াচনান্বক গ্রিণ করন্বর্ িারন্বর্ন। আবার দর্দন স্পষ্ট বিা
দেন্ব ন যকৌৃ ী বুক্তের যবসাদর্ করন্বর্ন না। সযার ১৯৮১ সান্ব অধযািনা
যর্ন্বক অবসর যনন। দকন্তু র্ারিন্বরও বিু োিোিীন্বক গন্ববষণা কান্বে সািাযয
করন্বর্ন। িুই বাং ান্বর্ র্াাঁর প্রচুর োি োিী রন্বয়ন্বে। নানা দবষন্বয় গভীরভান্বব
িড়াশুনা করন্বর্ন। যিাদমওিযদর্ দচদকৎসা দনন্বয় চচতা কন্বরন্বেন। এই ৃান্বস্ত্র দর্দন
একেন দচদকৎসন্বকর মন্বর্া জ্ঞান অেতন কন্বরদেন্ব ন। অবসরেীবন্বনও দর্দন
জ্ঞানচচতা ও সামাক্তেক কন্বম ত সমানভান্বব বযি দেন্ব ন। কন্বয়কটি বইও দ ন্বখ
যিন্ব ন। এই সমন্বয় িক্তিমবঙ্গ রােয িুিক িষিত র্াাঁন্বক Bengali Linguistic
Dictionary for both Bengali and non-Bengali নান্বম বঙ্খিৎ অদভধান রচনার
ভার যিন। কটেন িদরেম কন্বর কন্বয়কবেন্বরর যচষ্টায় এই অসাধারণ কােটি
যৃষ কন্বরন। আদম যিন্বখদে যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বের একটি ন্বর বন্বস িু-একেন
সিকারী দনন্বয় প্রদর্দিন অদভধান বর্দরর কাে করন্বেন। এই কাে করার সময়
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দকেু দিন র্ার িুরান্বনা বাদড় যেন্বড় দিন্বয় দর্দন কন্ব ে দিন্বির ১৮ দস যিমার
য ন্বন িুকামরার বাদড় ভাড়া যনন। যসখান্বন বন্বস কন্বয়কবার এই অদভধান
প্রণয়ন িন্ববরত কর্া শুন্বনদেও যেন্বনদে। বাং াভাষায় কীভান্বব যিৃে ৃব্দগুন্ব া
আত্মি িন্বয়ন্বে র্ার দর্দন উৎসসোন করদেন্ব ন। এন্বক দর্দন সাাঁঅ-বাং া
ব ন্বর্ন। অর্াৎ
ত সাাঁওর্াদ

ৃব্দগুদ র বঙ্গীকরণ। প্রায় আদৃ েুাঁই েুাঁই বন্বয়ন্বস

র্ার এই অনুসদেৎসা আমান্বক অবাক করদে । প্রকঙ্খর্ জ্ঞানী যবাধ িয় এমনই
িন। এই অদভধান ১৯৯৬ সা

যর্ন্বক মুদ্রন্বণর েনয সরকারী িিন্বর িন্বড়

আন্বে। এটি আমার মন্বর্ সযান্বরর েীবন্বন যেষ্ঠ কাে।
এই অদভধান দে

র্ার জ্ঞান সাধনার িস - এক দবজ্ঞানীর আদবোন্বরর

মর্। সযান্বরর স্বপ্ন প্রকল্প। অদভধান প্রকান্বৃ িূবর্ন
ত
বামফ্রণ্ট সরকান্বরর
গদড়মদস সযারন্বক িুঃখ দিন্বয়দে

অর্চ দর্দন ওই সরকারন্বক সমর্নত করন্বর্ন।

োদন না ওই অদভধান আন্বিৌ আর আন্ব ার মুখ যিখন্বব দকনা। এ এক অি্ভুর্
ট্র্যান্বেদড।

-০-
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যারা কাছ থেয়ক থদ্য়েয়ছন

শতঞ্জীি রাহা
বিত্তরঞ্জন লাহা
প্রকাশ িক্রিতী

থযমন থদ্য়েবছ, থযভায়ি থপয়েবছ
শতঞ্জীি রাহা
রবীন্দ্রনান্বর্র সঙ্খেনধমী দবিু

সাদির্যরচনার যমৌ

উিািান িু’টি– দনসগ ত এবং মানব-

সমাে। র্াাঁর মননধমী রচনার অর্াৎ
ত সাদির্য দৃক্ষা সমাে-রাষ্ট্র-দবষয়ক দচন্তার উিািান
একটিমাি-ঐ মানব-সমাে। বনসদগক
ত উিািান যমািামুটি দির
সিাচঞ্চ
কান্ব

কান্ব

অর্চ মানব-সমাে

ক্ষন্বণ ক্ষন্বণ িদরবর্তমান। সামাক্তেক মানুষ রবীন্দ্রনার্ও অনুভব ধারনা মর্ দনন্বয়
িদরবদর্তর্। র্াাঁর িন্বক্ষ দবন্বৃষ এই যয দর্দন দনসন্বগরত মন্বধযও িদরবর্তন -প্রবাি

ক্ষয কন্বরন্বেন ঋর্ু র িা াবিন্ব র মন্বধয নবীন্বনর অোন্ত িিন্বক্ষি দনে দবকান্বৃর মন্বধযও
রূি-রূিান্তর েন্ম-েন্মান্তর। দনসগইত যিাক মানুষই যিাক আর আত্মদনরীক্ষাই যিাক কদবর
সদবস্ময় অনুভব র্াাঁর যপ্রৌঢ় রচনায় একটিমাি ভাবন্বক যকন্দ্র ক’যর আবদর্তর্ র্া ি’

অদনবায ত

চ ায় দনর্যনব িন্বর্র যািী মানুষ দনসগসি।
ত
এভান্ববই ‘সমাে প্রগদর্ রবীন্দ্রনার্’ গ্রন্বন্থর
িূবদচন্তায়
ত
ক্ষুদিরাম িাস আন্ব াচনার সূিিার্ কন্বরদেন্ব ন। যদিও রবীন্দ্রনার্ন্বক দনন্বয় ব া
র্র্াদি িূবদচন্তার
ত
ওই সুর ক্ষুদিরাম িান্বসর আত্মবীক্ষণও বন্বি। র্াাঁর যাবর্ীয় কম ত
সাদির্যন্ব াচনা ও সারস্বর্সাধনারও ওই একটিমাি িা া- মানুষ

মানুষ এবং মানুষ।

মানুষসমাে।
যূর্র্া মানুষ ও অনযানয প্রাণীর স্বভাবগর্ ববদৃষ্টয। দকন্তু প্রাণীেগন্বর্র যূর্র্া েীবর্ন্ত্রে
অভযান্বসর দ্বারা চাদ র্ ও দনয়দন্ত্রর্। র্া দনসন্বগরত দিন্বক ধাদবর্ দনসন্বগরত িান্বন িুষ্ট দনসন্বগরত
বাদড়ন্বয় যিওয়া িার্ যর্ন্বক শুধু কঙ্খর্জ্ঞর্ায় গঙ্খিীর্ অঞ্জদ । ি র্ যর্াসম্ভব দনখুর্
াঁ ভান্বব
অভযান্বসর অনুবর্তন্বনই েীবচক্র আবদর্তর্। অিরদিন্বক মানুন্বষর যূর্র্ার যকন্বন্দ্র আন্বে র্ার
প্রদর্দিন্বনর সঙ্খেন প্রদর্দিন্বনর সামাক্তেকর্া।
এই সঙ্খেনৃী

সামাক্তেক অক্তিত্ব সব মানুন্বষর েীবন্বন সমানভান্বব প্রদর্িদ র্ িয় না।

গড়-মানুন্বষর সাধারণ অভযাস েীবর্ন্ত্রাক্তের্
ত বিনক্ত্নর্ান্বক অব ম্বন কন্বর চন্ব । অিরদিন্বক
দনন্বের দবচার বুক্তে দনবাচন
ত
চয়ন বযক্তিত্ব যািন্বনর ধরণ ইর্যাদির মধয দিন্বয় যাাঁরা বুন্বন
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যর্ান্ব ন দনেস্ব িযািান ত দনে বচর্নযন্বক প্রন্বয়াগ কন্বরন েীবন্বন-র্াাঁরাই েীবর্ন্ত্রন্বক অদর্ক্রম
কন্বর মানবর্ন্বন্ত্র উেীণ িন।
ত
ক্ষুদিরাম িাস যসই দবর

ধরন্বনর মানুষ যাাঁর যবাঁন্বচ র্াকার দনন্বেন্বক প্রকাৃ করবার দে

দনেস্ব ধরণ- যান্বক আমরা বদ

স্টাই । েীবৎকান্ব

র্াাঁর েীবনযািন দনন্বয় র্াাঁর যখয়া

দনন্বয় র্াাঁর বাসভূ দম কঙ্খষ্ণনগর ৃির যয এন্বর্া শ্রুদর্ েদড়ন্বয়দে - র্ার কারণ ওই স্টাই ।
কঙ্খষ্ণনগর ৃিন্বর অন্বনকিা োয়গা দনন্বয় গন্বড় ওো র্াাঁর বাদড়টি অি্ভুর্। রািার উির
বাদড়র যগি দকন্তু বাদড়টি অন্বনক যভর্ন্বর যিেন্বনর সীমানায়। গাে-গাোদ র মন্বধয একর্ া
বাদড়। নারন্বক সি নানা িন্ব র গাে একটি যোি িুকুর। টেক ৃিন্বর বাদড়র মন্বর্া ইি-কােিার্ন্বরর েঙ্গ

নয় অর্চ ৃিন্বরর মন্বধয-সবান্বর্ই
ত
স্বর্ন্ত্র। সারা েীবন প্রদর্টি িযান্বয়
ত
প্রচণ্ড

সংগ্রাম কন্বর ক্ষুদিরাম র্াাঁর দনে েীবন গন্বড় র্ু ন্ব দেন্ব ন
সাি যকামীন্বির মন্বর্া অি কন্বষ

িদরকল্পনামাদিক নয় -েীবনন্বক উিন্বভাগ করন্বর্

করন্বর্ই। সমি িযান্বয়ই
ত
র্াাঁর েীবন্বন প্রদর্দস্বকর্ার সমুজ্জ
প্রদর্দস্বকর্ার মূন্ব

দে

দনেক উচ্চকাঙ্ক্ষী ও
প্রকাৃ

ন্বিন্বে। এই

দনে কন্বমািযন্বমর
ত
উির আিা ও মানবর্ন্বন্ত্রর উির অদবনাৃী আৃা।

র্াাঁর অধযািনা কম ত ববষ্ণব রস-সাদিন্বর্যর আন্ব াচনাই যিাক অর্বা রবীন্দ্রান্ব াচনা-সবই যসই
েীবনচযা ত এই আন্ব ান্বর্ই দবচায।ত
অধযািক ক্ষুদিরাম িাস যখন কন্বযাি
ত ন্বক্ষ ক কার্ায় যিমার য ন্বনর বাসায়
র্াকন্বর্ন

র্খন দনিয়ই ক কার্ার কংক্তিি র্াাঁন্বক ক্লান্ত কন্বর র্ু ন্বর্া; কঙ্খষ্ণনগন্বর

গােিা ার মন্বধয সঙ্খক্তের্ বাদড়র োয়া-সুদনদবড় বারা্ায় র্াাঁর িােগম্ভীর একান্ত মুদর্তটি যেন্বগ
র্াকন্বর্া ধযান্বনর উচ্চর্ায়। চারিান্বৃ যেন্ব ন্বমন্বয়ন্বির কর্াবার্তা িাদসোট্টা আমান্বির মন্বর্া
বেুবােন্ববর সন্বঙ্গ র্ান্বির গল্পগুেব- যকান্বনাদকেুই র্াাঁর িােমে সক্তর্ম্র্ একাদন্তন্বর্ এর্িুকু
দচড় ধরান্বর্ িারন্বর্া না। এমন কর্দিন িন্বয়ন্বে বাদড়ন্বর্ যঢাকার সময় কর্া বন্ব দগন্বয়দে র্াাঁর
যেন্ব ন্বমন্বয়ন্বির দনন্বয় আনন্ব্র যয িাি দে

ঐ র্ন্বিাবনসিঙ্খৃ বাদড়ন্বর্ যসই আনন্ব্র িান্বি

কন্বয়ক ণ্টা কাটিন্বয় যবন্বরাবার মুন্বখ যচান্বখ িন্বড় যগন্ব

ভারী আিয ত িন্বয় বন্ব ন্বে ‘ এদক

ৃর্ঞ্জীব! কখন এন্ব ? চন্ব যান্বে নাদক? এখনই!
একাদিক্রন্বম র্াাঁর িুই িুন্বির সন্বঙ্গ বেুত্ব ও হৃিযর্ার সুবান্বি র্াাঁর ঐ িােরর্ মূদর্ত র্াাঁর
জ্ঞানান্ব াচনার উেীিন র্াাঁর সার য আর অবদরর্ যিন্বির স্বাি কর্বার যয চদকন্বর্ েুাঁন্বয়
দগন্বয়ন্বে আমান্বক।
আদৃর িৃন্বক আমরা আদম-কঙ্খষ্ণনগন্বর যয অঞ্চন্ব

অধযািক ক্ষুদিরাম িান্বসর বাদড় ঐ

অঞ্চন্ব র দকেু যেন্ব ন্বমন্বয় র্াাঁর যেন্ব ন্বমন্বয়রা দমন্ব

একটি সাংস্কঙ্খদর্ক সংিা বর্দর করর্াম।
আমান্বির ইো-দনরীক্ষামূ ক সুিসংস্কঙ্খদর্র চচতায় ি টি িক্ষর্ার োি রাখুক সংগেন যিাক
ঙ্খ
খুব িঙ্খঢ় আর সুৃল
। সভািদর্ যক িন্ববন? দর্দন িন্ববন। দকন্তু ব ন্বব যক? যৃষ িযন্ত
ত আদম
আমান্বির সংিা ছদমদ র্কণ্ঠ , –র র্িানীন্তন সম্পািক দবশ্বনার্ সািা ছিন্বর গণনািয সন্বের
নিীয়া যে া সম্পািক , এবং র্াাঁর কদনষ্ঠিুি আমান্বির সংিার উৎসািী সংগেক ও আমার
বেু অিূব ত ছকদব ও দৃল্পী, – দর্নেন্বন র্াাঁর কান্বে দগন্বয় আরক্তে োনা াম। কী আিয ত!
আিদে যর্া িূন্বরর কর্া আমান্বির মন্বর্া দনর্ান্ত বা দখ যন্বির কর্ায় দর্দন রাক্তে িন্ব ন।
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আমান্বির বাদষক
ত সন্বর্ম্ ন্বন দর্দন ক কার্া যর্ন্বক এন্বসন্বেন অংৃ দনন্বয়ন্বেন। কঙ্খষ্ণনগন্বর
এন্ব

যিখা িন্ব

আমান্বির কমধারা
ত
দনন্বয় যখাাঁেখবরও কন্বরন্বেন। র্াাঁর দবরাি খযাদর্ ও

িাক্তণ্ডন্বর্যর োয়গা যর্ন্বক আমান্বির দনর্ান্ত যোন্বিা বন্ব ভান্ববনদন।
র্াাঁর দনরিংকার িাক্তণ্ডন্বর্যর িদরচয় িাওয়া যযর্ িড়াশুনার যকান্বনা আন্ব াচনা উন্বে
িড়ন্ব । যিখা িন্ব

অবৃযই র্াাঁর ক্তেজ্ঞাসার একিা দবষয় র্াকন্বর্া- কী িড়দে কী দ খদে যস-

দবষন্বয়। ক কার্ায় যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বের একটি

ন্বর চ দে

র্াাঁর র্ু নামূ ক অদভধান

প্রকন্বল্পর কাে। আমার দৃক্ষক ও গন্ববষণা দনন্বিতৃক অধযািক যেযাদর্ময়ত য াষ আমান্বক
দনন্বয় যগন্বেন র্াাঁর সাক্ষাৎ করন্বর্। অদব ন্বম্বর অধযািক িাস যমন্বর্ দগন্বয়ন্বেন বাং া ভাষার
উৎসসূি সাাঁওর্াদ

ভাষার ভূ দমকা দনন্বয় আন্ব াচনায়। প্রকল্পটি অকান্ব

বে িন্বয় যগন্ব

কষ্ট

যিন্বয়দেন্ব ন। কঙ্খষ্ণনগন্বরর বাদড়ন্বর্ আমায় যডন্বক িাটেন্বয় বন্ব ওদেন্ব ন যস-কর্া ।
আমরা যসৌভাগযবান। ক যাণী দবশ্বদবিযা ন্বয় োর্ন্বকাের িােগ্রিণকান্ব

আমান্বির

দবভাগীয় প্রধান দেন্ব ন অধযািক যেযাদর্ময়ত য াষ। র্াাঁর অিদরসীম উৎসান্বি মূ যবান সব
আন্ব াচনাসভায় একাদধকবার অধযািক িান্বসর সবান্বর্
ত ত যমৌদ ক ও অসামানয সব বক্র্ঙ্খর্া
যৃানার সুন্বযাগ িন্বয়দে
প্রসঙ্গ র্ু ন্ব

আমান্বির। বক্র্ঙ্খর্া-অন্বন্ত বা িন্বর দর্দন আন্ব াচনা ও দনে বক্র্ঙ্খর্ার

আন্ব াচনায় যমন্বর্ যযন্বর্ন আমার মন্বর্া র্ু ে এক োন্বির অজ্ঞর্ান্বক গ্রািযই

করন্বর্ন না। রাাঁদচ দবশ্বদবিযা ন্বয় অনুটষ্টর্ সবভারর্ীয়
ত
যসদমনান্বরও অধযািক ডটর য ান্বষর
সন্বঙ্গ দগন্বয় একই অদভজ্ঞর্া িন্বয়দে ।
সিে আর সর র্ার দর্দন স্বয়ং উিািরণ দেন্ব ন। েীবন্বন অন্বনক িুঃখ-কন্বষ্টর িািাড়
যেন্ব ন্বেন দকন্তু কখনও সরসর্া িারানদন। কঙ্খষ্ণনগন্বরর বাদড়র যগন্বির সামন্বনর করমচা গান্বে
র্স্কর মন্বিািয়ন্বির প্রদর্ িদরদ্র দৃক্ষন্বকর বাদড়ন্বর্ র্স্করবঙ্খদে না করার েনয অনুন্বরাধ োদনন্বয়
দবজ্ঞদি যিওয়া দকংবা কাবযন্বরাগগ্রি যুবকন্বক যিাদমওিযাদর্ ওষুধ খাইন্বয় যিওয়া অর্বা
রদসকর্া কন্বর যখা া গ ায় যিন্বস ওো- এসব শ্রুদর্ই র্াাঁর যভর্ন্বরর আর বাইন্বরর মানুন্বষর
একত্বন্বক দচদনন্বয় যিবার িন্বক্ষ যন্বর্ষ্ট।
আমরা সকন্ব ই োদন বযক্তিেীবন্বন ক্ষুদিরাম দেন্ব ন একেন আত্মদনদমর্ত মানুষ বা
যস িন্বমড মযান। প্রাকঙ্খর্-েীবন যর্ন্বক কঙ্খর্ী অধযািক ও বাং া সাদিন্বর্যর একেন অগ্রণী
আন্ব াচক দিসান্বব দনন্বেন্বক প্রদর্টষ্ঠর্ কন্বরন্বেন। র্াাঁন্বক এই ির্-িদরক্রমায় প্রদর্দিন দনন্বেন্বক
প্রমাণ কন্বর এগন্বর্ িন্বয়ন্বে। ক্ষুদিরাম প্রাকঙ্খর্ েনন্বক যিন্বখন্বেন খুব কাোকাদে যর্ন্বক
যেন্বনন্বেন দনন্বচর-র্ান্বক িন্বড়-র্াকা মানুষন্বক অন্তরঙ্গভান্বব। অধযায়ন্বনর েগন্বর্ ডুন্বব র্াকা
ক্ষুদিরাম যখন সভার ির সভায় মার্ঙ্খভাষার িন্বক্ষ বক্র্ঙ্খর্া যিন বা িক্তিমবঙ্গ গণর্াদন্ত্রক
য খক দৃল্পী সন্বের সভািদর্র আসন গ্রিণ কন্বরন র্খন র্া কখনই অ িার িন্বয় ওন্বে না
বরং র্াাঁর সমগ্র েীবন ও কন্বমরত সন্বঙ্গ র্া যবৃ মানানসই বন্ব
র্াাঁর েীবন চদরি এবং যাবর্ীয় য খান্ব দখর মূ

মন্বন িয়। যকননা স্পষ্টর্াই

অদভজ্ঞান। যসেনযই বচর্নযন্বিব র্াাঁর কান্বে

আন্বিৌ ধমগুরু
ত
নন। মানধম-দনঃসঙ্খ
ত
র্ ববেদবক সোরূন্বিই বচর্ন্বনযর ভূ দমকা আমান্বির োর্ীয়
েীবন্বন সবন্বচন্বয় ি প্রসূ-এ র্াাঁর স্পষ্ট অদভমর্। নানা আ ািচাদরর্ায় বাং া বানান-দবষন্বয়
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শুকন্বনা দবর্কত ও সংকীণ ত িণ্ডীর্ীন্বক ক্ষুদিরাম যোরান্ব া সর্ম্ােতনী প্রিার কন্বরন্বেন বাং া
বানান বযবিার র্াাঁর মর্ উিার-সর ীকরন্বণর িন্বক্ষ।
সংস্কঙ্খর্ ভাষাদভজ্ঞর্া ক্ষুদিরামন্বক প্রাচীনন্বত্বর দিন্বক মানদসক েরার দিন্বক যেন্ব যিয়দন।
সাাঁওর্াদ ভাষা-সম্পন্বকত র্াাঁর িী ত অনুধযান ও গন্ববষণান্বক দনেক জ্ঞানচচতার দবষয় বন্ব মন্বন
করন্ব

ভু িন্বব। জ্ঞানচচতাকারী দিসান্বব র্াাঁর দনদ দি দৃক্ষণীয় িন্ব ও ক্ষুদিরান্বমর গর্ীৃী
সদেৎসার সন্বঙ্গ এখান্বনও েদড়ন্বয় আন্বে মানবর্ন্ত্র। সাাঁওর্াদ ভাষার কান্বে আমান্বির িন্বি
িন্বি ঋন্বণর কর্া স্মরণ কদরন্বয় দিন্বয় দবচুযৎ-মানদবদর্িান্বসর প্রদর্ প্রাকঙ্খদর্ক নযায়দবচার করায়
েনয বুক্তেেীবীর িায়ন্বক স্বীকার কন্বর দনন্বয়ন্বেন দর্দন।
বস্তুর্ ক্ষুদিরাম যা বন্ব ন্বেন যা কন্বরন্বেন–যবৃ যোন্বরর সন্বঙ্গই কন্বরন্বেন। দচন্বের েড়র্া
দনেক স্বান্বর্রত িাসত্ব স্বকীয়র্ান্ববান্বধর যগািনীয়র্া যুক্তিৃী র্ার উন্বেি-এসব প্রন্বরাচনান্বক
দর্দন অবন্বি ায় যিদরন্বয় দগন্বয়ন্বেন। অব ী াক্রন্বম যিদরন্বয় দগন্বয়ন্বেন যিাৃান্বক-আৃান্বক
কর্ায়-বার্ত
ত
ায় বুক্তেেীবীসু ভ ভান-ভদঙ্গর প্রচদ র্ আদব র্ান্বক। দবিযাচচতায় সংকীণর্া
মর্ামন্বর্র অনুিারর্া যাদন্ত্রক মর্বান্বির আনুগর্যন্বকও দর্দন িদরিায ত বন্ব ই মন্বন করন্বর্ন।
স্বাধীনর্া-িরবর্ীকান্ব

মধযদবন্বের অি ার্ র্াাঁন্বক আির্ কন্বরন্বে দকন্তু স্পৃ করন্বর্
ত
িান্বরদন।

মধযদবে িন্বয়ও দর্দন দৃক্ষণীয়রূন্বি মানবর্ন্ত্রী।
খুব যভর্ন্বরর অদভজ্ঞর্া যর্ন্বকই এই জ্ঞানর্ািসন্বক অনুধাবন করা সম্ভব। যসবার অসুি
িন্বয় আমার মা যে া িাসিার্ান্ব

ভদর্ত আন্বেন। িাসিার্ান্ব র কান্বেই র্াাঁর বাদড়র অবিান।

আমান্বির বাদড় ৃিন্বরর আন্বরক প্রান্বন্ত। আমার বাড়ী যাওয়ার সুন্বযাগ যনই। অিূব ত
িাসিার্ান্ব র ঝান্বম ার দিনগুদ ন্বর্ আমার সবক্ষন্বণর
ত
সঙ্গী। নাওয়া-খাওয়া সবই ওই
বাদড়ন্বর্ই। যর্দিন এমন চন্ব ন্বে দর্দন িুিুন্বর-রান্বর্ আমায় দনন্বয় যখন্বর্ বন্বসন্বেন কনযান্বির
দনন্বিতৃ দিন্বয়ন্বেন অসুি মা-যক দনন্বয় র্াদির্ আমান্বক যত্ন করার।
‘মাটির মানুষ’ কান্বক বন্ব ? িুন্বির বেুন্বক মানদসক শুেূষা দিন্বকও র্াাঁর নের। প্রকঙ্খদর্র
নীরব উিাসনা বাসভবন্বনর চারদিন্বক েড়ান্বনা আর মানুন্বষর েনয অিদরন্বময় িরি।
বাষ্পেন্ন হৃিন্বয় আে র্াাঁন্বক প্রণাম।
ছগণৃক্তি ১৬ই েুন ২০০২,

-০-

কান্বের মানুষ ক্ষুদিরামিা
ডঃ দচেরঞ্জন ািা
বাং া ভাষা ও সাদিন্বর্যর েগন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস একটি সুখযার্
নাম। দর্দন বাং া ভাষা ও সাদিন্বর্যর অন স গন্ববষক দনষ্ঠাবান িােক দবিগ্ধ
সমান্ব াচক। র্াাঁর রদচর্ রবীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচয় বাং া কান্ববযর রূি ও রীদর্
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দচিগীর্ময়ী রবীন্দ্র বাণী ববষ্ণব রসপ্রকাৃ
ইর্যাদি গ্রন্থগুদ

রবীন্দ্র কান্ববয দবজ্ঞান্বনর অদধকার

র্াাঁর অসামানয মণীষার ও অননয সাধারণ প্রদর্ভার অসংৃদয়র্

অদভজ্ঞান। বাং া সংস্কঙ্খর্ ও ইংন্বরক্তে- এই দর্নটি ভাষান্বর্ই র্াাঁর সমান িক্ষর্া
এবং বাং া সাদিন্বর্যর আদি মধয ও আধুদনক যুন্বগর ইদর্িাস র্াাঁর নখিিন্বণ
ত ।
দর্দন বাং া সাদিন্বর্য যকা কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র প্রর্ম দড দ ি্ । দর্দন উি
দবশ্বদবিযা ন্বয়র রামর্নু

াদিড়ী অধযািক দেন্ব ন। দর্দন দবিযাসাগর িুরস্কার

াভ কন্বরন্বেন। দর্দন-না র্াক

এসব জ্ঞার্ র্র্য এবং এগুদ

সম্পন্বকত ব ার

য ান্বকর অভাব িন্বব না বন্ব ই আৃা কদর। আদম অধযািক িান্বসর িদরচয় দিন্বর্
বদসদন যস স্পধাও
ত আমার যনই ; বন্বসদে কান্বের মানুষ ক্ষুদিরামিার কর্া ব ন্বর্।
ক্ষুদিরামিার সন্বঙ্গ এবং যসই সন্বঙ্গ বাং া সাদিন্বর্য সুখযার্ কদব ও
কর্াসাদিদর্যক সুনী

গন্বঙ্গািাধযান্বয়র সন্বঙ্গ আমার প্রর্ম সাক্ষাৎ একটি সাদির্য

সভায়। র্াাঁরা যসই সভার যর্াক্রন্বম সভািদর্ ও প্রধান অদর্দর্ ; আদম ছঅ, –
দবদৃষ্ট বিা। প্রর্ম সাক্ষান্বর্ই এিা যেন্বন মুগ্ধ ও আনক্ত্র্ িন্বয়দে াম যয
ক্ষুদিরামিার মন্বধয িাক্তণ্ডন্বর্যর ধার এবং ভার যযমন আন্বে যসৌেনয ও সহৃিয়র্া
যসই িদরমান্বণই আন্বে। র্াাঁর সন্বঙ্গ িদরচন্বয়র প্রর্ম মুিন্বূ র্তই অনুভব কর াম
যসই দবখযার্ উক্তিটির দবদৃষ্ট অর্টি
ত –“

It is nice to be important but it is

more important to be nice.” অপ্রাসদঙ্গক িন্ব ও এখান্বন ব া প্রন্বয়ােন মন্বন
কদর যয অনুরূি অনুভব ও অদভজ্ঞর্া

াভ করার যসৌভাগয আমার আন্বরা

কন্বয়কটি মানুন্বষর যক্ষন্বি িন্বয়ন্বে।
ক্ষুদিরামিার চদরন্বির সবন্বচন্বয় বন্বড়া গুণ র্াাঁর সার য। সবন্বচন্বয় বন্বড়া
িুব ত র্া র্াাঁর আদের্ –বাৎস য । নাগদরক িঙ্খটষ্টর ক যান্বণ গ্রাময দবন্বলষণটির
দকক্তঞ্চৎ অর্াবনদর্
ত
ন্বিন্বে র্ন্বব যসই অর্াবনদর্ন্বর্
ত
আমার আিা যনই বন্ব
আদম দনন্বেও গ্রান্বমর মানুষ বন্ব

এবং

একর্া কুণ্ঠািীনভান্ববই ব ন্বর্ চাই যয এই

গ্রাময সর র্ািুকু ক্ষুদিরামিার চদরন্বির সবাদধক
ত
মধুর ও মন্বনাির দিক।
প্রাণন্বখা া ন্বরায়া মানুষ দর্দন। আড়ম্বর যনই অিিার যনই েবাদরর য ৃ মাি
যনই। যরন্বগ যগন্ব

দর্দন আগুন আবার রাগ িড়ন্ব ই ে । র্ন্বব সব তঅবিান্বর্ই

দর্দন দৃশুর মন্বর্া সিে সর ও অকিি।
ক্ষুদিরামিার চদরন্বির দদ্বর্ীয় যয প্রধান গুণ ছঅর্বা ভারর্চন্বন্দ্রর
অনুসরন্বণ ব া যায় ‘গুণ বিয়া যিাষ বি

কান্ব র ক ায়’ , র্া ি’

র্াাঁর

স্পষ্টবাদির্া। যা দর্দন দবশ্বাস কন্বরন অর্বা দবশ্বাস করার মন্বর্া সঙ্গর্ কারণ
আন্বে বন্ব

দর্দন মন্বন কন্বরন র্া দর্দন সরন্বব ও সন্বোন্বর উচ্চারণ কন্বরন। র্াাঁর
85

বুক এবং মুন্বখর মন্বধয যকান দবন্বরাধ যনই। আমরা িুঃন্বখর সন্বঙ্গ স্বীকার করন্বর্
বাধয যয বুন্বকর সন্বঙ্গ মুন্বখর অদম িাই আধুদনক সভযর্ার প্রধান

ক্ষণ এবং

আধুদনক য াকাচান্বরর রীদর্দসে দনয়ম। দনন্বের দবশ্বাস ও দবচারন্বক দনভতন্বয়
প্রকাৃ করার ক্ষমর্া অদর্ অল্প য ান্বকরই র্ান্বক। ক্ষুদিরামিা যসই অদর্ অন্বল্পর
অনযর্ম।
ক্ষুদিরামিার চদরন্বির আর একটি দিক অবৃয উন্বল্লন্বখর িাবী রান্বখ এবং
র্া ি’

র্াাঁর মানদবকর্া। েন্মসূন্বি দর্দন বাাঁকুড়া নাগদরক িন্ব ও স্বভান্বব দর্দন

দবশ্বনাগদরক । র্াাঁর কান্বে আত্মির দবচার যনই োদর্ ধন্বমরত দবন্বভি যনই।
মানুষন্বক দর্দন মানুষরূন্বিই োন্বনন যচন্বনন ও গ্রিণ কন্বরন। র্াাঁর বাদড়র িরো
সকন্ব র েনযই উন্মি
ত
ীনয
ু র্াাঁর রান্না ন্বর সকন্ব র সাির আমন্ত্রণ। অর্-যকৌ
র্াাঁর যনই দকন্তু যমোন্বে দর্দন বািৃাি স্বভান্বব রােচক্রবেী।
কঙ্খষ্ণনাগদরক ছবেতমান্বন দর্দন কঙ্খষ্ণনগন্বরর বসদর্ দনমাণ
ত কন্বরন্বেন ,
বন্ব ই দক না োদন না ক্ষুদিরামিার মন্বধয রস-রদসকর্ার একিা দবরাি ভাণ্ডার
আন্বে। র্ন্বব িূর যর্ন্বক এই ভাণ্ডারটি িঙ্খটষ্টন্বগাচর িয় না। গম্ভীর মুন্বখর িীি
িঙ্খটষ্টন্বর্ প্রব

িদরিান্বসর সন্বকৌর্ু ক যখ া ও

ী া যিখার যসৌভাগয যাাঁন্বির িন্বয়ন্বে

র্াাঁরা আমার উক্তিটির অর্ অনু
ত
ধাবন করন্ব ন।
অন্বনন্বকই িয়ন্বর্া োন্বনন না যয

ক্ষুদিরামিা শুধু বাং া ভাষা ও

সাদিন্বর্যর ‘ডটর’ নন দর্দন যিাদমওিযাদর্রও ডািার। র্াাঁর সন্বঙ্গ িদরচন্বয়র িূন্বব ত
আদম োনর্াম যয ‘যার নাই অনয গদর্/ যসই কন্বর যিাদমওিযাদর্’।ত র্খন
প্রবািটির এই অর্িাই
ত
োনা দে
যযাগযর্া যার যনই

যয েীবন্বনর যকান যক্ষন্বি সাি য অেতন্বনর

যসই যিাদমওিযাদর্ন্বক অব ম্বন কন্বর রুক্তে-যরােগান্বরর

যচষ্টা কন্বর। ক্ষুদিরামিার সন্বঙ্গ িদরচন্বয়র ির প্রবািটির অর্ ত আমার কান্বে
সম্পূণ তিঙ্খর্ক িন্বয় িাাঁদড়ন্বয়ন্বে। এখন বুন্বঝদে যকান দচদকৎসায় যয যরাগ সান্বর না
‘যিাদমওিযাদর্ই ‘ র্ার যেষ্ঠ দনিান- অগদর্র গদর্। র্ন্বব অনদধকারীর দনকি
দনিান দনন্ব িন্বব না ক্ষুদিরামিার মন্বর্া ডািান্বরর কান্বে যযন্বর্ িন্বব।
একেন সুিক্তণ্ডর্ সুহৃিয় আমুন্বি ও আ ািী মানুন্বষর সম্পন্বকত দকেু
য খার সুন্বযাগ যিন্বয় দনন্বেন্বক ধনয মন্বন কন্বরদে এবং এই উি ন্বক্ষ র্াাঁন্বক
আমার গভীর েো দনন্ববিন কন্বর প্রবন্বের ইদর্ িানদে।
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আমার িঙ্খটষ্টন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস
প্রকাৃ চক্রবর্ী

অদিস বন্বস যিান যি াম। ‘যক? প্রকাৃ? আন্বর যর্ামার যিখা সাক্ষাৎ
যনই যকন? যসই গর্ মান্বস যর্ামান্বক যিন্বখদে াম। র্ারির যর্ন্বক িাওয়া। আে
যর্ামান্বক যিান্বন না যিন্ব

া বাোর দমদসং যস্কায়ান্বড েুিন্বর্ ির্।‘

কান্বের দবিান্বক আদম যকব

গর্ সিান্বি র্াাঁর কান্বে যযন্বর্ িাদরদন।

র্ার এই রকমন্বির। অর্ বড় অধযািক ও িক্তণ্ডর্ মানুন্বষর দভর্ন্বরর খবরিা
অন্বনন্বকর োনা যনই। অকিি সর

মানুষ। বেুসন্বঙ্গর েনয সর্র্ উি্গ্রীব।
িীন স্বর্িরর্া
ত
চক্রান্ত ও কূিনীদর্র ি যর্ন্বক সন্বর র্ান্বকন।
যরন্বখ যঢন্বক রং িাদ ৃ দিন্বয় কর্া ব ন্বর্ োন্বনন না। স্পষ্টবাদির্ার েনয
িুন্বভতান্বগও িন্বড়ন আবার যান্বক িে্ কন্বরন না র্ার োয়াও মাড়ান না। Back
door policy-যক ধরাধদর য ারা ুদর কন্বর স্বার্দসক্ত
ত ের প্রয়াসন্বক অন্তন্বরর সন্বঙ্গ
ণ
ঙ্খ া কন্বরন। আবার িক্তিকার েনয বইন্বয়র েনয যকউ দকেু য খা চাইন্ব
সাটিত দিন্বকি চাইন্ব

যযাগয মন্বন িন্ব

র্ান্বক সািাযযও কন্বরন। ক কার্ায় র্াাঁর

আেন্বয় যর্ন্বক বিু োিই মানুষ িন্বয় যবদরন্বয় যগন্বে- এ র্র্য িয়র্ অন্বনন্বকরই
োনা। বান্বরা বৎসর র্াাঁর দনষ্ঠ সািচন্বয ত এন্বস আদম একদিনও র্াাঁন্বক মনমরা ও
দবষণ্ণ যিখন্বর্ িাইদন। সিা িাসযময় মুখ আর রঙ্গবযন্বঙ্গ ভরা কর্াবার্তা।
ক কার্ার বাইন্বর- বাাঁকুড়া যমদিনীিুন্বরর গ্রামাঞ্চন্ব

িদরভ্রমন্বণ আদম

কন্বয়কবারই র্াাঁর সঙ্গী িন্বয়দে। যিন্বখদে গ্রান্বমর মানুন্বষর দিন্বক র্াাঁর কী
অিদরসীম িান এবং আত্মীন্বয়র মর্ বযবিার। যবন্ব ন্বর্াড় গ্রান্বম দগন্বয় র্াাঁর
িুরান্বনা দভিা যিন্বখ আসার যসৌভাগযও আমার িন্বয়ন্বে। অবাক িন্বয়দে যয এই
খন্বড়র চান্ব র সামানয যকাোবাড়ী এমনর্র সন্তান্বনর িা ন যিাষণ কন্বরন্বে। র্াাঁর
সঙ্গী একিা িন্ব র সন্বঙ্গ দবষ্ণুিুন্বরর মক্ত্র যিখন্বর্ দগন্বয়দে াম। আদম দকেু
দৃন্বল্পর কাে কদর। আমার ইন্িান্বরস্ট দে

যিরান্বকািায়। ডঃ িাস আগান্বগাড়া

সব মক্ত্র যিখন্ব ন ও যিখান্ব ন এবং যিরান্বকািায় েদবন্বর্ দ দিবে যিৌরাদণক
দবষয় ও মধযযুন্বগর সমাে প্রৃাসন প্রভঙ্খ দর্র রূি দনমান্বণর
ত
বযািার অন্বনক দকেুই
বুক্তঝন্বয় দিন্ব ন। আর যযখান্বন যগদে র্াাঁর উৎসান্বি ও কর্াবার্তায় মুগ্ধ িন্বয় িন্বর্র
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ও য ারার যক্লৃ যগদে ভুন্ব । যিন্বখদে আমান্বির যর্ন্বকও যবদৃ ির্ িাাঁিন্বর্ িান্বরন
ও সিন্বে ক্লান্ত িন না।
র্াাঁর েীবনযািা অৃনবসন অর্ীব সর

আবার স্পষ্টবাদির্ার গুন্বণ বা

যিান্বষ দর্দন কান্বরা দপ্রয় কান্বরা বা অদপ্রয়। দকন্তু িাদসর্ামাসা ও বেুসি আড্ডা
যিওয়ার আগ্রি র্াাঁর েুদড় যনই। দব্রে যখ ন্বর্ ভা বাসন্বর্ন। প্রর্ম িত্নীর মঙ্খর্ুযর
ির য খান্ব দখন্বর্ মন িন্বর্ই র্াস যখ া প্রায় যেন্বড়ই যিন। র্াাঁর প্রর্মা গঙ্খদিণী
নাদক খুবই ভান্ব া গান করন্বর্ িারন্বর্ন। র্াাঁর মঙ্খর্ুযর ির র্াাঁর িারন্বমাদনয়ামটি
দনন্বয় অধযািক িাস দকেুদিন গানও অভযাস কন্বর দেন্ব ন। র্াাঁর কনযা বন্ব
আমান্বির িারন্বমাদনয়াম দনন্বয় গান্বনর যরওয়ােও প্রারম্ভ বাবার কান্বে। অধযািক
িাস এই যসদিন ব দেন্ব ন- আর ক কার্ায় নয় প্রকাৃ। য াক-যিখান্বনা কিি
সভাসদমদর্ ভাষন্বণর েনয ধন্বর দনন্বয় যাওয়া। িিিক্তিকার েনয দ ন্বখ যিওয়া
এসব আর িারদে না। বাদক দিনগুন্ব া বনবান্বস কঙ্খষ্ণনগন্বরই কািাব। আর
িারন্বমাদনয়াম দনন্বয় মন্বনর মর্ গান্বন মন যিব। ক কার্ায় সাদিদর্যক আবিাওয়া
এখন কিি কঙ্খক্তিম ক ুদষর্। র্াাঁর রঙ্গদপ্রয়র্ার একিা উিািরণ দিন্বয় যৃষ
কদর। র্াাঁন্বক নানান ৃিন্বর ও গ্রান্বম

ুরন্বর্ িন্বয়ন্বে। যস সব োয়গার দবখযার্

দমষ্টদ্রন্ববযর স্বাি দর্দন দনন্বর্ন এবং যসখান যর্ন্বক সন্বঙ্গ দকেু দনন্বয়ও আসন্বর্ন।
যখন্বর্ এবং খাওয়ান্বর্ খুব ভা বান্বসন। বাাঁকুড়ায় দনে গ্রান্বমর মযাচা সন্ব্ৃ
বধমান্বনর
ত

দমদিিানা

বিরমিুন্বরর

োনাবড়া

ক্ষীরিাইন্বয়র

বারবকৃািী

যিও ন্বরর িযাাঁড়া িাসনাবান্বির মাখা সন্ব্ৃ ৃাদন্তিুন্বরর দনখুদর্ এই সব।
আমান্বক মান্বঝ মান্বঝ মা িি যযন্বর্ িয়। যসখান যর্ন্বক িু’ একবার কানসান্বির
চমচম এন্বন র্াাঁন্বক খাওয়াই। আদম কান্বে যগন্ব
করার েনয িোৎ বন্ব

একর্া যসকর্ার ির মো সঙ্খটষ্ট

উেন্বর্ন – কানসান্বির চমচম খাব প্রকাৃ। একবার

িুরুদ য়া দগন্বয়দেন্ব ন যট্র্ন্বন দিরন্বেন। কামরায় শুন্বনন্বেন িুই বেুন্বর্ নানান
দবষন্বয় আ াি করন্বর্ করন্বর্ ব ন্বে- যসই বাঞ্ছারান্বমর কান্ব াোম যর্ার মন্বন
আন্বে যস এখন আর িাওয়া যায় দকনা যক োন্বন। ঐ যয যট্র্ন্বন যৃানা যসিা মন্বন
যরন্বখন্বেন। একদিন আদম িাক্তের িন্বয় আ াি করদে বন্ব উেন্ব ন- বাঞ্ছারান্বমর
কান্ব াোম খাব প্রকাৃ। এর ির যখন আসন্বব বাঞ্ছারান্বমর কান্ব াোম দনন্বয়
আসন্বব। র্ারির সুর

াদগন্বয় ব ন্বর্

াগন্ব ন আ-িা! বা-ঞ্ছা-রান্বমর কা-য া-

োম। কী মধুর ! কী অিূব !ত একদিন খাওয়াও না প্রকাৃ। আবার একদিন সুর
র্ু ন্ব ন- বাঞ্ছারান্বমর কান্ব াোম! ভাব াম সদর্য না র্ামাসা-একদিন যখাাঁে
কন্বর যিখাই যাক না যকন? যবিা ায় এস্েযান্বনন্বড এখান্বন ওখান্বন ক্তেজ্ঞাসা
করন্বর্

াগ াম। একদিন একেন ব ন্ব ন- একবার গদড়য়ািািিা যিখুন যর্া।
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কী কদর সময় যিন্ব

সবই যর্া যিদখ গদড়য়ািািিাও যিখা যাক। আমান্বকও

যযন সুন্বরর যনৃায় ধরন্ব -বাঞ্ছারান্বমর কা-য া-োম। গদড়য়ািাি বাোন্বর দক
রািায় সব যিাকানগুন্ব া যিখ াম। ব ন্ব

কান্ব াোম আন্বে দকন্তু বাঞ্ছারান্বমর

কান্ব াোম কী ক্তেদনস োদন না।

ুরন্বর্ শুন াম বাঞ্ছারাম বন্ব

ুরন্বর্

একিা

য ান্বকর খাবান্বরর যিাকান আন্বে বন্বি। যসখান্বন দগন্বয় যিদখ যসিা যর্ন্ব ভাোর
যিাকান। র্খন রাক্তি প্রায় সান্বড় সার্িা আিিা বান্বে। ভাব াম কান্ব াোম
যিন্ব ই দকেু সন্বঙ্গ দনন্বয় র্াাঁর কান্বে যাব ক্তেন্বয় আদমও মো কন্বর ব ব- এই
িাওয়া যগন্বে বাঞ্ছারান্বমর কান্ব াোম। একদিন দন ামও। িান্বর্ িযান্বকি দনন্বয়
িাক্তের িন্বর্ই উদন খুন্ব

ব্লন্ব ন-আন্বর এ যর্া য দডন্বকদন। আদম র্ামাসা কন্বর

একিা মোর নাম যৃানা াম আর র্ু দম যসিাই সর্য মন্বন কন্বর য দডন্বকদন দনন্বয়
এন্বস েকাে? র্ারির আমান্বির িুই েন্বনর যস কী উচ্চস্বন্বর িাদস!

-0-
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সংগেন্বন সম্পািকন্বির যচান্বখ সভািদর্ন্বক যিখা

ইন্দ্রনার্ বন্বেযািাধযায়
েগন্নার্ মুন্বখািাধযায়
ধনিদর্ সামান্ত

রসান্ব া মন্বনর প্রাজ্ঞ বযক্তিত্ব আমান্বির ক্ষুদিরামিা
ইন্দ্রনার্ বন্ব্যািাধযায়
ডঃ ক্ষুদিরাম িাস আর যনই। ডাকাবুন্বকা প্রাণবন্ত রসান্ব া মন্বনর এক
প্রাজ্ঞ বযক্তিন্বত্বর েীবনাবসান িন্ব া। যাাঁর েীবন্বন অবসর মূিুর্ত যিখাই যযর্ না
দর্দন দচর অবসর দনন্ব ন িুদনয়া যর্ন্বক।
দর্দন আমান্বির সকন্ব র কান্বেই দেন্ব ন ক্ষুদিরামিা। কান্বরার কান্বে সযার বা
মাস্টার মৃাই। অদরক্তেৎ দমি ব দেন্ব ন- উদন আমান্বির খুব দপ্রয় দৃক্ষক
দেন্ব ন। সযান্বরর কাে যর্ন্বকই আমরা রবীন্দ্রনার্ন্বক দচনন্বর্ বুঝন্বর্ যিন্বরদে াম।
‘িাস’ উিাদধর েন্বনয দৃক্ষােগন্বর্ দনন্বের উচ্চ আসন অদধকার খুব সিন্বে
িয়দন। রর্ী-মিারর্ী উচ্চবণীয় বদৃষ্টন্বির অেস্র বাধা যলষ
রামর্নু

ণ
ঙ্খ া েয় কন্বর

াদিড়ী অধযািক িন্বয়দেন্ব ন এসব আমরা োনর্াম। র্বু মন্বনর

যকান্বণ যকার্াও যসই স্মঙ্খদর্ নড়াচড়া কন্বরদন এমন নয়। আর যস কারন্বণই যবাধিয়
অেতন কন্বরদেন্ব ন যেিী যর্েী প্রদর্বািী সোর সন্বঙ্গ ৃরৎচন্বন্দ্রর ভাষায় ‘যারা
দিন্বয় যগ

সবদকেু যি

না দকেুই’ যসই িদ র্ অিমাদনর্ মানুষন্বির েন্বনয

মমত্ব ও অনুরাগন্ববাধ। এই আিৃ তএবং চদরন্বির েন্বনযই যিন্বৃর বামিন্থী ধারার
সন্বঙ্গ মন যিওয়া যনওয়া সম্ভব িন্বয়দে ক্ষুদিরামিার।
নানান চদরন্বির নানান কান্বের সে-সংিার সন্বঙ্গ খুব সক্তক্রয় যযাগান্বযাগ
দে

এমনদক ভারর্ যসবােম সন্বের সন্বঙ্গও। এ-দনন্বয় আমরা কম োট্র্া

র্ামাৃা কদরদন। উদন ব ন্বর্ন ওন্বর্ বামিন্থার িাদন

িন্বব না। ওিাই আমার
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আস

াাঁটি। কর্া ব ন্বর্ন খুব যোর দিন্বয় স্পষ্টভান্বব কখনও রসান্ব া ভদঙ্গন্বর্

দচমটি কািা িাদসর সন্বঙ্গ।
িক্তিমবঙ্গ গণর্াদন্ত্রক য খক দৃল্পী সংন্ব র সন্বঙ্গ

দনষ্ঠ যযাগান্বযাগ িন্ব া
বামফ্রন্ট সরকার আসার িরিরই। প্রার্দমক দৃক্ষায় মার্ঙ্খভাষান্বকই একমাি
বািন করার দবরুন্বে র্খন দৃক্ষা-সাদির্য েগন্বর্র একি

কু ীন বদৃষ্ঠ রািায়

যনন্বম িন্বড়ন্বেন। বঙ্খিৎ দমদডয়া র্াাঁন্বির িন্বক্ষ খাড়া। দবিরীর্ িন্বক্ষ দৃক্ষক
বুক্তেেীবীন্বির অংৃটি যুক্তিন্বর্ ভারী িন্ব ও দমদডয়ার অসীম কািণযর্ায়
ত
য ান্বকন্বির কান্বে নামী নন। অর্চ দিক্িা

র্াাঁরা একঝাাঁক দৃক্ষক বঙ্খক্তেেীবী

বামফ্রন্বন্টর িন্বক্ষ। আমরা সংগেন্বনর িক্ষ যর্ন্বক এই নীদর্র িন্বক্ষ যর্মন সব
মানুন্বষর েন্বড়া কন্বর ক কার্া োদড়ন্বয় নানা যে ায় প্রচারাদভযান শুরু কন্বরদে।
র্খন আমান্বির সভািদর্ দবদৃষ্ট সাদির্য সমান্ব াচক নারায়ণ যচৌধুরী

ডঃ

ক্ষুদিরাম িান্বসর মন্বর্া প্রাজ্ঞ বযক্তিত্বন্বির যিন্বয়দে াম প্রচার ময়িান্বন। বড়
আেয় র্খন রবীন্দ্রনার্ দবিযাসাগর। নারায়ণিা ক্ষুদিরামিা যনিা

মেুমিার

দেন্ব ন উন্বেেক স্পষ্টভাষী। কু ীন বদৃষ্টন্বির যেন্বড় কর্া ব ন্বর্ন না।
স্বান্বির কারন্বণ সভািদর্ নারায়ণ যচৌধুরী অবসর দনন্বর্ ডঃ ক্ষুদিরাম িাস
িন্ব ন গণর্াদন্ত্রক য খক দৃল্পী সন্বের সভািদর্। যিমার য ন্বন যসই একিাদ
র যোি যচৌদক োসা বই িের- যসখান্বনই প্রিাব দনন্বয় িাক্তের িন্বর্ না
কন্বরনদন।
নানাধরন্বণর সে-সংিায় র্াকার িন্ব

ওাঁ র মন্বধয সংগেদনক একিা যবাধ

দে । দনক্তিয় সভািদর্ দেন্ব ন না যমান্বিই। প্রায় দনয়দমর্ সংগেন সভায়
আসন্বর্ন। দনন্বের মর্ বযি করন্বর্ন সন্বোন্বর। খুব দবন্বৃষ কারণ না র্াকন্ব
সংন্ব র কমসূত চীন্বর্ িস্তুর মন্বর্া র্াকন্বর্ন। দনয়ম যমন্বন যর্াসম্ভব সন্বর্ম্ ন্বন
র্াকন্বর্ন। যিমার য ন্বন র্াাঁর সঙ্গী র্াকন্বর্া নর্ু ন িুরান্বনা োি-োিীরা। র্াাঁরাই
দসংিভাগ যিখান্বৃানা করন্বর্ন। িদরবার দবরাি িন্ব ও র্াাঁরা যর্া যবদৃরভাগ
র্াকন্বর্া কঙ্খষ্ণনগন্বর। মান্বঝ মান্বঝ উদনও যযন্বর্ন র্াকন্বর্ন দকেুদিন। িদরবান্বরর
প্রদর্ িাদয়ত্ব যবাধ দে

অসীম। আমান্বক ব ন্বর্ন এন্বর্া যয যে া যে া যিৌন্বড়

যবড়ান্বো িন্বর যির িান্বব আমার মন্বর্া।
একবার িোৎ আমরা শুন াম িুকুন্বর চান করন্বর্ দগন্বয় বুন্বকর িাাঁেন্বর
আ ার্ য ন্বগন্বে। কঙ্খষ্ণনগন্বর যগ ুম যিখন্বর্। অসুির্া দচহ্নমাি যনই। কুাঁন্বচা
মান্বের যঝা

খাওয়ান্ব ন। ক যাণ দে

সন্বঙ্গ। ওাঁ র বাদড়ন্বর্ যাাঁরা দগন্বয়ন্বেন যযন
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র্ন্বিাবন্বনর মন্বধয অনাড়ম্বর বড় বাদড়। অন্বনক য াকেন। একিা গােগাোদ র
োয়া ঢাকা িুকুর। উদন ওই বয়ন্বস যযৌবন্বনর যর্ে দনন্বয় িুকুর িাড় যর্ন্বক
যমন্বরন্বেন ঝাাঁি। োনন্বর্ন না ডা িা া দনন্বয় একিা মরাগাে ওৎ যিন্বর্ আন্বে।
র্ান্বর্ই আ ার্। এ

িনা দনন্বয় অন্বনক মো কন্বরদে আমরা। উদন যিন্বস

ব ন্বর্ন- বয়স ব ে? ঝাাঁি যর্া দি ুম। যর্ামরা িারন্বব?
একদিন ব ন্ব ন- সরকান্বরর উচ্চদৃক্ষা িির আমার অন্বনক দিন্বনর ইন্বে
যমন্বন বাং া-দিক্ত্-সাাঁওর্া ী ভাষার অদভধান করার কাে মঞ্েুর কন্বরন্বে। খুব
েরুরী দকেু না র্াকন্ব

সন্ববন্বর্ যডন্বকানা। এক একসময় খুব দক্ষি িন্বয়

ঢুকন্বর্ন। বামিন্বন্টর ইন্বে র্াকন্ব দক িন্বব দকেু আম া যচৌিাি কন্বর যিন্বব।
আন্বর এই দসদরয়াস একিা কাে করন্বর্ যা যা িরকার বদ গয়ংগে ভাব যযন
আমার মার্াবযর্া যিৌড়ও রাইিাস।ত সর্যসাধনন্বক এবার বন্ব
যেন্বড় িাও ভাই। র্ারির আবার কান্বে ডুন্বব যাওয়া। আসন্ব

যিব যন্বর্ষ্ট িন্বয়ন্বে
ক্ষুদিরামিার মন্বধয

অদর্ বয়ন্বসও ঈষণীয়
ত
গদর্ময়র্া দে । যস গদর্ ৃরীন্বরর যযমন মন আর
মক্তিন্বেরও। কািন্বড়র যকাাঁচািা িন্বকন্বি গুাঁ ন্বে িন িন কন্বর চ ার যসই গদর্ভদঙ্গ
যচান্বখ ভাসন্বে। মারদিি অৃাদন্তর কর্া শুনন্ব

সংগেন- ন্বর চন্ব

আসন্বর্ন

দমটিং না র্াকন্ব ও। একিু দনচু গ ায় ব ন্বর্ন-আমার ওষুধ িন্বে দিটিন্বয় োণ্ডা
করা। যর্ামরা যর্া র্া শুনন্বব না।
এখনও মন্বন আন্বে ক কার্ায় বাং া সাদির্য সন্বন্ম ন সি

িবার ির

আমরা মা িি যে া কদমটির সিন্বযাদগর্ায় সংগেন্বনর রােয সংসি সভা
কর ুম ১৯৯৬-এর োনুয়াদরন্বর্ মা িি ৃিন্বর। সাদির্য সভা আন্ব াচনাও দে ।
যৃষদিন্বন যব া ১ িায় যৃষ। গাদড় যসই রাদেন্বর। প্রয়ার্ সুন্ববাধ যচৌধুরীর
বযবিািনায় এবং বৃন্ব ন সরকার েীবন বমি রণক্তেৎ চক্রবর্ী িুষ্পক্তেৎ
রান্বয়র সিন্বযাদগর্ায় িুন্বিা বান্বস কন্বর একিা বাং ার রােধানী যগৌড় িৃন।
ত
দি্ু-মুসদ ম িাির্য ও ভাস্কন্বযরত দবস্ময়কর সমেয়। িোৎ এক সুরঙ্গ ির্ যর্ন্বক
উন্বে এন্ব ন ক্ষুদিরামিা। কান্বে যডন্বক ব ন্ব ন দক সব যিখন্বো? একিু কান
িান্বর্া
ুঙুন্বরর আওয়াে শুনন্বর্ িান্বো না? যসই প্রান্বণাে ভদঙ্গ রদসক
যযৌবন্বনর িন্বক্ষই সম্ভব।
যিান্বন ওাঁ র যমন্বয় ভারর্ী ব ন্ব ন- রবীন্দ্রনার্ বাবার অণু-িরমাণু িড়া দে ।
যযন্বকান্বনা প্রন্বশ্নর র্ক্ষুদণ েবাব দিন্বর্ন রবীন্দ্রনার্ দনন্বয় যযন্বকান্বনা য খা দ খন্বর্
িারন্বর্ন। সাদিন্বর্যর অদ গদ ওাঁ র িান্বর্র মুন্বোয় দে ।
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এমন মানুষ চন্ব
দৃন্বরামদণ

যগন্ব

দবরাি ৃূনযর্া যর্া বর্দর িন্ববই। একদিন্বক ববিন্বগ্ধর

অনযদিন্বক সমাে অশুভ অনযায়কারী ৃক্তির দবরুন্বে সািসী

অকিি যযাো- এমন মানুন্বষর সংখযা খুবই দবর যয আে।
ছগণৃক্তি ৪ো যম ৃদনবার ২০০২,
-০-

আমান্বির যচান্বখ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস
েগন্নার্ মুন্বখািাধযায়
বঙ্গ-ভাষা-সংস্কঙ্খদর্ প্রসার সদমদর্র যগৌরন্ববর কর্া এই যয ডঃ ক্ষুদিরাম িাস র্ার
সভািদর্। না দর্দন যকব আ িাদরক সভািদর্ নন- সদমদর্র প্রদর্টি
িিন্বক্ষন্বি
আমরা র্াাঁর অকুণ্ঠ সিন্বযাদগর্া যিন্বয়দে। ৃাশ্বর্ বঙ্গ-সাদিন্বর্য র্াাঁর অবিান্বনর
মূ যায়ন্বনর সময় এখন্বনা আন্বসদন- কারণ এই ৮০ বের বয়ন্বসও দর্দন এখনও
সঙ্খেনৃী । দর্দন র্াাঁর প্রজ্ঞা এবং মননন্বক যকব

রবীন্দ্রসাদির্য সমান্ব াচনার

মন্বধযই সীমাবে রান্বখনদন- বঙ্গ-সাদিন্বর্যর যয অঙ্গন্বন দর্দন িঙ্খটষ্টন্বক্ষি কন্বরন্বেন
র্া-ই যযন এক অন্ব ৌদকক িুযদর্ন্বর্ ভাস্কর ি’যয় উন্বেন্বে। র্াাঁর যিৃ-কা সাদির্য গ্রন্থ য খন্বকর েীবন-যবাধ এবং প্রজ্ঞার এক স্বণপ্রসূ
ত
িস । য খন্বকর
সুিী ত বান্বরা বেন্বরর অর্ন্দ্র সাধনায় দ দখর্ বাং া ভাষা-সাদিন্বর্যর এক
অদভধান অবৃযই উভয় বন্বঙ্গর সারস্বর্ মিন্ব

এক যুগান্তকারী গ্রন্থ দিসান্বব

দবন্ববদচর্ িন্বব- এ প্রর্যয় আমান্বির আন্বে।
দকন্তু এই এর্ দবদচি কমধারায়
ত
মন্বধযও দর্দন বাং া ভাষায় সংন্বকাচন্বনর এবং
বঙ্গ-সংস্কঙ্খদর্র অবক্ষন্বয়র দবরুন্বের সমান সবর। দর্দন অকার্ন্বর এবং প্রকান্বৃয
বিু-ভাষাভাষীর এই ভারর্বন্বষ ত দিক্ত্ সাম্রােযবান্বির দবরুন্বে প্রদর্বান্বি মুখর
িন্বয় ওন্বেন। অনয বিু বুক্তেেীবী যখন দিক্ত্র আগ্রাসন্বনর কর্া ব ন্ব
উিাসীনর্ার ভাব যিখান দকংবা িাৃ কাটিন্বয় যান র্খন অধযািক ক্ষুদিরাম
িাস আমান্বির মার্ঙ্খভাষা বাং ার অদধকান্বরর এই িাবীন্বক িু’িার্ র্ু ন্ব আৃীবাি
ত
কন্বরন। বঙ্খটষ্টন্বর্ দভেন্বর্ দভেন্বর্ দর্দন যমন্বট্র্া দসনামার সামন্বন েনসভায় বাং া
ভাষার স্বদধকান্বরর িন্বক্ষ িীিক রান্বগ বিবয রান্বখন। ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র
সামন্বন যর্ন্বক মিান একুন্বৃ যিব্রুয়ারীর ভাষা আন্ব্া ন্বনর স্মরন্বণ আমান্বির
দমদেন্ব

িা যম ান। িুরিৃন্বন
ত বাং া ভাষাদভক্তিক অনুষ্ঠান কদমন্বয় যিওয়ার
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এবং দিক্ত্র আদধির্যবান্বির দবরুন্বে দর্দন সভািদর্রূন্বি আমান্বির যনর্ঙ্খত্ব
দিন্বয় ক কার্া িূরিৃন্বনর
ত
যকন্দ্র অদধকর্তার কান্বে প্রদর্বাি োনান্বর্ যান।
গর্ ২/২/৯৫ র্াদরন্বখ ক কার্া বইন্বম ায় আমরা যয গুদণেন সংবধনার
ত
আন্বয়ােন কদর র্ান্বর্ সংবধনা
ত োনাই সবেী
ত অন্নিাৃির রায় অরুণ দমি
ক্ষুদিরাম িাস সুধী প্রধান অদসর্কুমার বন্ব্যািাধযায় এবং কঙ্খষ্ণ া

িাস

মিাৃয়ন্বক। বস্তুর্ঃ বইন্বম ায় ন্ন্বন এবং দৃদৃর মন্বঞ্চ - সদমদর্ আন্বয়াক্তের্
দর্নটি সভান্বর্ই দর্দন িাক্তণ্ডর্যিূণ ত ভাষায় স্বভাবদসে ভদঙ্গন্বর্ বাং া ভাষায়
এবং

সংস্কঙ্খদর্র আসন্ন সংকন্বির দবষয়টিন্বকই র্ু ন্ব
োদর্গর্ভান্বব আন্বরা সন্বচর্ন িওয়ার আন্ববিন রান্বখন।
এ যিন একেন সংন্ববিনৃী

ধন্বর

বাঙা ীন্বক

এবং প্রদর্বািী মানুষন্বক সংবধনা
ত োনান্বর্

যিন্বর আমরা কঙ্খর্ার্।ত
-০-

িদরচন্বয়র গভীন্বর ক্ষুদিরাম িাস
ধনিদর্ সামন্ত
আমরা সন্বব মাি বাাঁকুড়া য াক সংস্কঙ্খদর্ িদরষি গন্বড় র্ু ন্বর্ সন্বচষ্ট
িন্বয়দে। সাধারন্বণর সুি প্রদর্ভা ও বাসনান্বক কান্বে াদগন্বয় বাাঁকুড়ার মািীন্বর্
গন্বড় ওো

ুিপ্রায় রত্নরাক্তেন্বক দবদ্বযৎ সমান্বে প্রদর্টষ্ঠর্ করবার মিান কান্বে

ব্রর্ী িন্বয়দে আমরা। আমান্বির আৃা এমন একদিন আসন্বব যযদিন বাাঁকুড়ার
ঐদর্িযময় যগৌরব- কর্া স্মরণ কন্বর সকন্ব র বুক গন্বব ভন্বর
ত
উেন্বব।
আমরা োদন একাে সিে নয়। র্াোড়া আমান্বির উন্বেৃয িুরন্বণর েনয
প্রন্বয়ােন দবিগ্ধমণ্ড ীর আৃীবাি
ত ও সুদচদন্তর্ উিন্বিৃ। আমান্বির এই আন্তদরক
বাসনা আংদৃক িূণ তি’ - িক্তণ্ডর্প্রবর ক্ষুদিরাম িাস মিাৃন্বয়র সন্বঙ্গ িদরচন্বয়র
মাধযন্বম।

দর্দন

বাাঁকুড়া

দবশ্বদবিযা ন্বয়র রামর্নু

যে ার

মানুষ।

অসাধারণ

িক্তণ্ডর্।

কদ কার্া

াদিড়ী অধযািক। আমান্বির চ ার িন্বর্ দর্দনই গদর্

যযাগান্বেন।
একবার আমরা িুইেন্বন ছধনিদর্ সামন্ত ও বৃন্ব ন িাস , এক গভীর
উন্বেৃয ও সংকল্প দনন্বয় যকা কার্ার িন্বর্ যািা শুরু কর াম। আমান্বির

ক্ষয

বাাঁকুড়ার য াক সংস্কঙ্খদর্ন্বক োদগন্বয় যর্া া ও বাাঁদচন্বয় রাখার েনয দকেু মিৎ
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উিার ও অদভজ্ঞ বযক্তির সংস্পন্বৃ ত এন্বস দকেু জ্ঞান আিরণ করা। যট্র্ন্বনর
কামরায় বন্বস আন্ব াচনা ি’

কার কান্বে উিযুি প্রর্যাৃার িাবী োনান্বনা

যান্বব? এন্বকর ির এক অন্বনন্বকর নাম মন্বন িড়

দকন্তু সবার কান্বেই দকেু না

দকেু আনুষদঙ্গক বাধা অন্তরায় িন্বয় উে । অবন্বৃন্বষ সব দচন্তা-ভাবনার যৃষ
টিন্বয় আমরা ড. ক্ষুদিরাম িান্বসর দ্বারি িব বন্ব ই মন দির কন্বর যি

াম।

ইদর্মন্বধয ড. িান্বসর সন্বঙ্গ বৃন্ব ন্বনর িদরচয় দনষ্ঠ িন্বয়ন্বে আমান্বিরই অনযর্মা
সিকমী নদমর্া মণ্ডন্ব র গন্ববষণা বযািান্বর যার্ায়ান্বর্র খাদর্ন্বর। র্াই র্াাঁর সন্বঙ্গ
নূর্ন কন্বর িদরচয় করার যকান প্রশ্নই দে

না। দকন্তু মন্বনর মন্বধয একিু যযন
সংন্বকাচ যকমন কন্বর আমান্বির মন্বনর কর্া বাাঁকুড়ার কর্া র্াাঁর সামন্বন র্ু ন্ব
ধরব। দকংবা দর্দন দক র্াাঁর সিানুভূদর্ ও আন্তদরকর্ার মাধযন্বম আমান্বির আৃা
প্রিীিন্বক উজ্ব

কন্বর র্ু ন্ববন। এরকম নানা দচন্তার ো

চন্ব দে। িোৎ মন্বন ি’

বুনন্বর্ বুনন্বর্ আমরা

রবীন্দ্রনান্বর্র মন্বর্া বযক্তিত্ব যদি বাাঁকুড়ার অখযার্ যুবক

রামদকিন্বরর প্রদর্ যেন্বির িাদক্ষণয দিন্বর্ িান্বরন র্ািন্ব

আমরাই বা ডঃ িান্বসর

স্বন্বেি সাদন্নধয িাব না যকন? দনন্বেন্বির অোন্বন্ত মনন্বক িঙ্খঢ় কন্বর আমরা
এদগন্বয় চ

াম। অর্ীর্ অদভজ্ঞর্া যযন আমান্বির মন্বন নব যপ্ররণা িান কর ।

দিনটি স্পষ্ট মন্বন আন্বে। যসদিন আমরা ক কার্া ইউদনভাদসটি
ত আশুন্বর্াষ
দবক্তল্ডং-এ িুিুরন্বব া র্াাঁর সান্বর্ যিখা করন্বর্ যগ াম। দর্দন র্খন রামর্নু াদিড়ী
অধযািক ও দবভাগীয় প্রধান কান্বেই র্াাঁর খাস কামরায় সিন্বে প্রন্ববৃ করা
সমীচীন দে

না র্বুও আমরা যগ াম দগন্বয় যিদখ দর্দন কন্বয়কেন দবদৃষ্ট

বযক্তিন্বির সান্বর্ দবন্বৃষ যকান বযািার দনন্বয় আন্ব াচনা করন্বেন। আমরা দক করব
ভাবদে এমন সময় দর্দন আমান্বির চমন্বক দিন্বয় বন্ব
কখন এন্ব

দক বযািার

এ িদরচয়

টিন্বয় দি

….

উেন্ব ন আন্বর বৃন্ব ন যয!

ইর্যাদি। আমার সন্বঙ্গ র্াাঁর যসই প্রর্ম িদরচয়। আর

আমার অদভন্নহৃিয় বেু বৃন্ব ন। দবদৃষ্ট বযক্তিরা চন্ব
যযন্বর্ই দর্দন আমান্বির র্াাঁর িু িান্বৃ িুটি যচয়ান্বর বদসন্বয় আমান্বির আগমন্বনর
কারণ োনন্বর্ চাইন্ব ন। ইদর্মন্বধয চা এন্ব া। চা িান্বনর িাাঁন্বক িাাঁন্বক দর্দন
আমান্বির শুনান্ব ন র্ার বা যকান্ব র সুখ িুঃন্বখর দকেু কর্া। এপ্রসন্বঙ্গ এন্বস
যগ

বাাঁকুড়ার দবষয় দর্দন োনান্ব ন বাাঁকুড়া র্াাঁর কান্বে কর্ আকষণীয়।
ত

বাাঁকুড়ার বুন্বক র্াাঁর আন্ময় প্রিরগুদ র স্মঙ্খদর্ এখন র্াাঁর কান্বে কর্ মূ যবান।
কান্বেই আমান্বির ইো যয কর্ মিৎ যসকর্া দর্দন বুক্তঝন্বয় দিন্ব ন এবং অর্যন্ত
উৎসান্বির সন্বঙ্গ ব ন্ব ন

এই যর্া চাই বৃন্ব ন

দবন্বশ্বর য াক আমান্বির

বাাঁকুড়ান্বক োনুক। আমার কান্বে বাাঁকুড়ার প্রদর্ ধূদ কণা িদবি। এন্বয আমার
দকন্বৃান্বরর

ী াভূ দম। যর্ামরা কাে চাদ ন্বয় যাও আদম যর্া যর্ামান্বিরই
95

একেন। ঐন্বয রবীন্দ্রনার্ বন্ব

যগন্বেন না ‘যমার নাম এই বন্ব

খযার্ যিাক

আদম যর্ামান্বিরই য াক’। প্রন্বয়ােন্বন যর্ামরা আমান্বক যর্ামান্বির ‘ৃদরক’ কন্বর
দনন্বর্ িার। কর্া শুন্বন আমরা যর্া অবাক! এর্খাদন আৃা কদরদন। মিন্বর্র ধম ত
বুক্তঝ বা িরন্বক আিন করা। দনন্বেন্বক সকন্ব র েনয দবদ ন্বয় যিওয়া! এই ি’
আমান্বির সাংগেদনক িন্ববরত যগাড়ার কর্া।
দদ্বর্ীয়বার আবার আমান্বির যযন্বর্ ি’

একিু প্রন্বয়ােনীয় ক্তেদনস বুন্বঝ
দনন্বর্। যকমন কন্বর য াক-সংস্কঙ্খদর্র উিািানগুদ দচন্বন দনন্বর্ িন্বব যকমন কন্বর
যসসব ক্তেদনস র্ু ন্ব

ধরন্বর্ িন্বব সাধারণ মানুন্বষর সামন্বন যকান্ যকান্

ক্ষন্বণ

প্রাচীন দবষয় গুদ র গুণাগুণ দবচার করা যযন্বর্ িান্বর ইর্যাদি। আর এসব প্রন্বশ্নর
ির্ দনন্বিতৃ িাবার েনয সযান্বরর কান্বে আবার যযন্বর্ ি’ ।
এবারও আমরা িুই বেু চন্ব দে যকা কার্ার িন্বর্। যট্র্ন্বনর কামরায়
যিৃ াই জ্বা ান্বর্ দগন্বয় যিৃ ান্বয়র উির োিা একিা উড়ন্ত প্রোিদর্র েদবিা
িোৎ আমান্বির নের যকন্বড় দন । প্রোিদর্িা উড়ন্বে িুন্ব

িুন্ব

–মধুর

সোন্বন সঙ্খটষ্টর আনন্ব্। আমান্বির মনও যযন প্রোিদর্ িন্বয় উন্বড় যযন্বর্ চাইন্বে
সঙ্খটষ্টর উল্লান্বস অর্ীন্বর্র যখাাঁন্বে অমঙ্খর্ িন্বর্র সোন্বন। িোৎ ‘বৃন্ব ন’ বন্ব
উে

‘সযান্বরর’ য খা িন্বড়দেস্ দকেু ? রবীন্দ্রনান্বর্র সবিুকু মধু আিরণ কন্বর
বংৃধরন্বির েনয যরন্বখ যান্বেন। র্াাঁর রবীন্দ্র িদরক্রমার মধয দিন্বয়। কর্াবােতার
মাঝখান্বন যট্র্ন এন্বস র্াম

িাওয়ায়। সকান্ব র দকেু িন্বর আমরা দগন্বয় িাক্তের

ি াম যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বের একটি দনদিতষ্ট কন্বক্ষ। দগন্বয় যিদখ দর্দন যসখান্বন
যগািা িুই োি-োিী দনন্বয় এক গভীর কান্বে বড় বযি। িান্বর্র কােিা যসন্বর
দনন্বয় দর্দন যবদরন্বয় এন্ব ন আমান্বির সন্বঙ্গ র্ারির যসই উিােকন্বণ্ঠ দপ্রয় সম্ভাষণ
কন্বর যখাাঁে দনন্ব ন আমান্বির কাে-কম ত দকরূি গদর্ন্বর্ এন্বগান্বে। িাাঁিন্বর্
িাাঁিন্বর্ আিন মন্বন ব ন্বর্
র্াবন্ব

যর্ন্বম যগন্ব

াগন্ব ন - যিখ ধনিদর্ চ ার িন্বর্ বাধা র্াকন্ববই

চ ন্বব না। প্রকঙ্খদর্র মন্বধয একিা গদর্- এ গদর্ও েীবন্বনর

যক্ষন্বি কাে কন্বর চন্ব ন্বে। যচন্বয় যিখ এই দবিু

নগন্বর অেস্র য াক চন্ব ন্বে

কর্ প্রন্বয়ােন্বন-যিন্বখে এন্বির গদর্ কর্ায় যস্রান্বর্ চ ন্বর্ চ ন্বর্ আমরা এন্বস
িন্বড়দে যিমার য ন্বন সযান্বরর বাড়ীর িরোয়। আন্তদরক আিযায়ন্বন যডন্বক দনন্বয়
যগন্ব ন দনেস্ব কক্ষটিন্বর্। ওাঁ নারই যমন্বয় আমান্বির খাওয়ার বযবিা কন্বর দি ।
যখন্বর্ যখন্বর্ আমরা আমান্বির অদভ াষ োনা াম। সব শুন্বন দর্দন যর্া অবাক্এদক কন্বরে যর্ামরা! আমান্বক অদর্দর্ কন্বর দিন্বয়ে যয। না না আদম যর্ামান্বির
ন্বরর মানুষ। আদম বাাঁকুড়া যাব র্ান্বর্ অর্ আমন্ত্রণ দনমন্ত্রণ যকন? যর্ামান্বির
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যখনই প্রন্বয়ােন িড়ন্বব আমান্বক োনান্বব আদম দনিয় সময় কন্বর যনব।
র্াোড়া যর্ামরা যর্া োন এসব য াক সংস্কঙ্খদর্ চচ্চতায় আমার নাড়ীর সম্পকত।
একেন িক্তণ্ডর্ন্বেষ্ঠ বযক্তির মুন্বখ এ যিন কর্া শুন্বন আমরা মুগ্ধ ি াম।
অবন্বৃন্বষ আমান্বির যিওয়া দনদিত ষ্ট দিন্বন দর্দন আমান্বির িদরষন্বির
সম্পািক বৃন্ব ন্বনর বাড়ী এন্বস যিৌৌঁোন্ব ন যর্া সমন্বয়। এবার শুরু ি’
আমান্বির ‘ দিল্ড ওয়াকত’। ১৯৮১-র েুন মান্বসর মাঝামাক্তঝ সমন্বয় আমরা যবৃ
কন্বয়কেন দমন্ব

যবদরন্বয় িড় াম রমাই িক্তণ্ডন্বর্র েন্মিান ময়নািুন্বর প্রাচীন

িুদাঁ র্র সোন্বন।
এখান্বন এই ময়নািুন্বর েন্বন্মদেন্ব ন ৃূনযিুরাণ রচদয়র্া ইদর্িাস প্রদসে
বাং াসাদিন্বর্য অমর কদব রমাই িক্তণ্ডর্; যাাঁর অবিান্বন মধযযুন্বগর বাং াসাদির্য
উজ্ব

িন্বয় উন্বেদে । এক দঢন্ব

িুই িাখী মারার মন্বর্া আমান্বির এ অন্বেষন্বণ

িু’যিা কাে ি’ । এক প্রাচীন িুদাঁ র্র অন্বেষণ ও দকেু উোর। িুই আমান্বির
সিসযা নদমর্া নদমর্া মণ্ডন্ব র গন্ববষণা কান্বে উিািান সংগ্রি। সদর্য কর্া
ব ন্বর্ যগন্ব

নদমর্া মণ্ডন্ব র গন্ববষণা কান্বের েনযই আমরা সযান্বরর সন্বঙ্গ

দবদভন্ন গ্রান্বম-গন্বঞ্জ

ুন্বরদে র্াাঁর দনদবড় সংস্পন্বৃ ত এন্বসদে। য াক সংস্কঙ্খদর্ন্বক
োনন্বর্ ও দচনন্বর্ দৃন্বখদে অবৃয এসব কান্বে নদমর্া মণ্ডন্ব র অবিানও
অনস্বীকায।ত
ময়নািুর গ্রান্বম যিৌৌঁন্বে সকন্ব

মিা আগ্রন্বি িুদাঁ র্ যখাাঁো ও দবদভন্ন মানুন্বষর

সন্বঙ্গ ইণ্টারদভউ যনওয়ার কান্বে যমন্বর্ যগ াম। প্রকঙ্খদর্র দনেতন িদরন্ববন্বৃ মুি
আকাৃর্ন্ব

রমাই িক্তণ্ডন্বর্র বাস্তু-দভিার বন্বস যসদিন জ্ঞানী রসাবো ক্ষুদিরাম

িান্বসর এক অিূব ত মানবন্ববান্বধর িদরচয় যিন্বয় আমরা ধনয িন্বয়দে াম। প্রায়
১৫০-২০০ মন্বর্া প্রাচীন িুদাঁ র্ ও িুদাঁ র্র িার্া গ্রামবাসীরা মিা উৎসান্বি আমান্বির
সামন্বন েড় কন্বর দিন্বয়দে । সযার অধীর আগ্রন্বি িরম যেন্বি একটির ির একটি
িুদাঁ র্ িান্বর্ র্ু ন্ব

দনন্বয় িড়ন্বর্ শুরু করন্ব ন। র্াাঁর যসই আকূদর্ যিন্বখ মন্বন িন্বর্
াগন্ব া মা যযন র্াাঁর িারান্বনা সন্তানন্বক বিুদিন িন্বর দিন্বর যিন্বয় ধূন্ব া যঝন্বড়

র্ান্বক যকান্ব

র্ু ন্ব

দনন্বেন। যিরার িন্বর্ চর্ু দিত ন্বকর গাে-গাোদ

যিন্বখ দর্দন

দৃশুর মন্বর্া উচ্ছ্বদসর্ িন্বয় ব ন্ব ন যিখ যিখ সবুে গান্বের দক অিরূি
যসৌ্যয।ত এই অরণয সম্পিই আমান্বির ধািী। এভান্বব বিুদবধ আন্ব াচনার মধয
দিন্বয় আমরা এন্বস যিৌৌঁো াম দবষ্ণুিুন্বর। আদি নাম বনদবষ্ণুিুর। প্রাচীন
ূ ত যকন্বিদে
ইদর্িান্বসর যগৌরবময় িীেিান। এখান্বন আমান্বির প্রদর্টি মুিে

িরম

আনন্ব্। িাির্য দৃন্বল্প অননযা দবষ্ণুিুর যযন ন্ন দনবাদসনী অিরূিা অপ্সরা।
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সুিী ত বনির্ কারুকাযময়
ত
মক্ত্র সুপ্রৃি সায়র ছিীদ , যযন মিাকান্ব র
িরবান্বর অর্ীন্বর্র সাক্ষীরূন্বি

নাদয়কা সিাসয বিন। চি

নেতকী িংন্বসর

সাদরবের্া র্ীর দবে অসিায় িদরণ ইর্যাদি ইর্যাদি মক্ত্ন্বরর িাির্য ও ভাস্কযযত
দবষয়ক দনিৃন্বনর
ত
অিূব মদিমার
ত
কর্া সযার অদর্ সংন্বক্ষন্বি অদর্ সিে ভাষায়
আমান্বির বুক্তঝন্বয় দিন্ব ন। যোি মানুষটির অন্তন্বরর দবৃা

জ্ঞান সমুন্বদ্রর যঢউ

যযন আমান্বির অন্তন্বরর আন্ব াড়ন র্ু ন্ব যগ ।
১৯৮৫ সান্ব

দর্দন আবার এন্ব ন আমান্বির সাির আহ্বান্বন। আবার আমরা

র্াাঁন্বক আমান্বির মাঝখান্বন যি াম িরম আত্মীয়রূন্বি। বাাঁকুড়ার দড. ও. দস িন্ব
ভাষার্ত্ত্ব দনন্বয় আন্ব াচনায় বাাঁকুড়ার ভাষা দনন্বয়ও আন্ব াচনা করন্ব ন।
প্রসঙ্গক্রন্বম আর একটি িনার কর্া মন্বন িন্বড় যগ । র্খন বাাঁকুড়ায় রামদকির
স্মারক সদমদর্ গন্বড় যর্া া িন্বয়ন্বে মিান দৃল্পীন্বক োগরুক কন্বর রাখবার েনয।
র্াই সকন্ব

দসোন্ত দনন্ব ন বাাঁকুড়ায় সুসন্তান মিান দৃল্পীর স্মঙ্খদর্ দবেদড়র্

েন্মভূ দমন্বক যর্ার্ ত িদরচন্বয় ধনয কন্বর র্ু বার েনয র্াাঁর নামাক্তির্ িদবি
স্মঙ্খদর্ি ক িািন করন্বর্ িন্বব। এেনয আনা িন্বয়দে

িক্তিমবন্বঙ্গর বেতমান

র্র্য ও সংস্কঙ্খদর্ িিন্বরর ভারপ্রাি মন্ত্রী মাননীয় েী প্রভাস িাদিকরন্বক। দর্দন
স্মঙ্খদর্ি ক িািন্বনর মধয দিন্বয় এ যে ার সন্তান দবশ্বেয়ী ভাস্কর রামদকিন্বরর
প্রদর্ েো োনান্ব ন। প্রভাস িাদিকন্বরর সন্বঙ্গ সমমযািায়
ত
আমদন্ত্রর্ িন্ব ন
আমান্বির সযার ডঃ ক্ষুদিরাম িাস মিাৃয়ও। রামদকির স্মারক সদমদর্র
সিসযন্বির নয় সমগ্র বাাঁকুড়াবাসীর মন্বন যসদিন আনন্ব্র সাড়া যেন্বগদে ।
রামদকির বাবুর ভাইন্বিা দিবাকর যবইন্বের সািাযয ও র্ৎিরর্ায় দৃল্পীর স্মঙ্খদর্
দবেদড়র্

রটি দৃল্পীর দৃল্পসম্ভান্বর সু্র িন্বয় উন্বেদে । যযাগীিাড়ার রািায়

বর্রী িন্বয়দে

দবৃা

ডায়াস। যসখান্বন প্রর্ম বিবয যরন্বখদে

র্ৎকা ীন যে া

ৃাসক ক যাণী যচৌধুরী। েো োদনন্বয়দেন্ব ন দৃক্ষাদবি্ অরুণাভা সরকার
প্রািন যিৌরিদর্ দি ীি চন্বট্টািাধযায় দবদৃষ্ট দচদকৎসক অবনী ভট্টচায ত প্রমুখ
গুণীেন্বনরা। সব যৃন্বষ শুরু িন্বয়দে সযান্বরর ভাষণ। র্াাঁর ভাষন্বণ মমস্পৃী
ত
িন্বয়
উন্বেদে সভা িদরন্ববৃ। বিুেন উি দব্ধ কন্বরদে দনন্বের যিৃ ও যিন্বৃর
মানুন্বষর মূ যন্ববাধ।
১৯৮৬ সান্ব

আমান্বির সাির আহ্বান্বন আবার দর্দন এন্ব ন বাাঁকুড়ায়। এবার

দবশ্বকদব রবীন্দ্রনান্বর্র ৃর্ িঞ্চদবংৃদর্র্ম েন্ম দিবস িা ন করার িাদয়ন্বত্ব র্াাঁর
আগমন। অনুষ্ঠান অনুটষ্ঠর্ যিা

বাাঁকুড়া যে া র্র্যন্বকন্বন্দ্রর ি গঙ্খন্বি। যসখান্বন
দর্দন রবীন্দ্রনান্বর্র দৃক্ষা দবষন্বয় যয জ্ঞানগভত বক্র্ঙ্খর্া দিন্বয়দেন্ব ন র্া
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অর্ু নীয়। শুধু বাাঁকুড়ান্বর্ই নয় বাং া ও বাং ার বাইন্বর দবদভন্ন োয়গায় র্াাঁর
বক্র্ঙ্খর্া বন্বড়া যোরান্ব া। র্াাঁর বক্র্ঙ্খর্া শুন্বন মন্বনই িয় না ঐ মানুষটির মন্বধয
এর্ যর্ে এর্ গাম্ভীয ও
ত এর্ যোরান্ব া ভদঙ্গমা আন্বস দক ভান্বব।
ডঃ ক্ষুদিরাম িাস আে আর আমান্বির যর্ন্বক দভন্ন নন। সুন্বখ িুঃন্বখ
আনন্ব্-যবিনায় দর্দন আমান্বির চ ার িন্বর্ দিৃারী। িক্তিমবঙ্গ সরকার যর্ন্বক
র্াাঁন্বক যিওয়া িন্বয়ন্বে ‘দবিযাসাগর স্মঙ্খদর্’ িুরস্কার। এ সর্ম্ান প্রিান্বন আমরা
গদবর্।
ত বাাঁকুড়া যে ার যবন্ব ন্বর্াড় গ্রান্বমর যিড িক্তণ্ডন্বর্র ‘ক্ষুন্বি’ আে ৭০
বেন্বরর িদরণর্ ডঃ ক্ষুদিরাম িাস।
আেন্বকর এই কমবযির্ার
ত
যুন্বগ একিু সময় কন্বর আমরাও আমান্বির দপ্রয়
‘দৃক্ষক’যক র্াাঁর ৭০ র্ম েন্মেয়ন্তীন্বর্ দিন্বর্ চাই দকেু সম্বেতনা। আন্বয়ােন
আমান্বির সামানয দকন্তু আমরা োদন ‘েীবন্বন েীবন যযাগ করা না িন্ব কঙ্খক্তিম
িন্বণয বযর্ ত িয় গান্বনর িসরা’। আমরা যসই অকঙ্খক্তিম আন্তদরকর্া সিকান্বর র্াাঁর
িী দনরাময়
ত
েীবন ও র্াাঁর উেন্বরাের সাি য কামনা করদে।
-০-
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ক্ষুদিরাম িাস এবং ৃক্তিনার্ ঝা
আক্তেেু িক
মানুষ িুই রকন্বমর। যমৌমাদে চদরন্বির মানুষ। মাদে চদরন্বির মানুষ। যমৌমাদেরা
গঙ্খিন্বির িদরর্যি আবেতনার মন্বধযও যবন্বড় ওো একটি গান্বের িু

যর্ন্বক মধুই

সংগ্রি কন্বর র্ান্বক। আর মাদেগুন্ব া সু্র মুন্বখ যকার্ায় একিা ব্রণ বা ক্ষর্
যসখানিান্বক ভন ভন কন্বর। কাগে খু ন্ব ই যক কর্ চুদর কন্বরন্বে দকংবা যক
কার কািড় খুন্ব দিন্বে র্ার দবৃি বণনা।
ত মন্বন িয় না মানুষ বন্ব যকান প্রাণী
এই যিন্বৃ আন্বে। “িুম মানুষ যকার্ায় ম’ৃায়? – যকমন যেন্ব ন্বক মানুষ কন্বরন্বে
যিখুন যর্া? একেন দবন্ব ন্বর্ একেন যস্টিস্-এ’ যয বাচ্চারা ‘অযা’ কন্বর না
‘দিদস’ কন্বর না ‘িটি’ কন্বর। মানুষ িন্বয় উন্বেন্বে বন্বি র্ারাই।” সদর্যই দক এর্
িুরবিা আমান্বির? িচা-গ া এই বযবিার মন্বধযও আমান্বির উৎস সোন্বনর
কান্বে উৎসগীকঙ্খর্ কর্ মানুষ প্রদর্ দনয়র্ নীরন্বব কাে কন্বর যান্বেন র্ান্বির
যকন খুন্বাঁ ে িান না আমান্বির মাধযমগুন্ব া? র্ারা উন্বিদক্ষর্ সরকাদর যবসবকাদর
স্বীকঙ্খদর্ যর্ন্বক।
অযান্বকন্বডদমদসয়ানরা িার্ন্বড় মন্বরন িুরস্কার যিবার েনয। অবৃযই এিাও
টেক রাো যখন কাউন্বক িুরস্কার কন্বরন র্ার েীব আর বুন্বড়া আঙু িা যকন্বি
যনন।
ডটর ক্ষুদিরাম িাস
আদৃন্বর্ িড়ন্ব ন ক্ষুদিরামবাবু। রামর্নু
যযাগ যিবার ির যক বা কারা রটিন্বয় দি

াদিদড় অধযািক িন্বয় দবশ্বদবিযা ন্বয়
‘দবশ্বদবিযা ন্বয়র বাং া দবভান্বগ যস ুন

যখা া যিাক নাদির্ এন্বসন্বে রামর্নু অধযািক িন্বয়’। িযাাঁ দর্দন নাদিন্বর্র
যেন্ব । এন্বকবান্বর যগাঁন্বয়া। এিা র্াাঁর গব ত আমান্বিরও। বাাঁকুড়ার এক গ্রান্বম যখন
র্াাঁর বাবা-মা আত্মীয়রা এই মানব দৃশুটিন্বক যিন্বখন র্ারা দক স্বন্বপ্নও
যভন্ববদেন্ব ন এই যোিখান্বিা যেন্ব িা বাং া ভাষায় ইদর্িাসই িান্বে যিন্বব।
আচায ত সুনীদর্ চািুন্বযয দকংবা োক্ত্ক প্রন্ববাধ যসন্বনর মুন্বখামুদখ িাাঁদড়ন্বয় প্রশ্ন
র্ু ন্ববন একিা মিান সাদির্য দবচান্বরর ধারািাই িান্বে যিন্ববন। র্াাঁন্বক যিখার
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ির যকান বানাড
ত ৃ-এরই আর ব ার সািস িন্বব না যকব মাি ম াি িড়ািাই
ভা

সমান্ব াচন্বকর যযাগযর্া। রবীন্দ্র-সাদিন্বর্যর র্াৎিযিাই
ত িান্বে যগন্বে রবীন্দ্র-

প্রসন্বঙ্গ র্ার চারখানা গ্রন্বন্থ। এসব কর্া আন্ব াচনা করার েনয অন্বনক য াক
আন্বেন। দবন্ব ন্বর্ সাদির্য যর্ন্বক একিা যুন্বগর ইদর্িাস এবং আর্-সামাক্ত
ত
েক
বযবিা আর য খন্বকর অবিান আদবোর করার কাে েেত র্মসনন্বক আমরা
যিন্বখদে। ডটর িান্বসর িান্বর্ িন্বড় রবীন্দ্র-সাদিন্বর্যর বযাদি এবং গভীরর্া অন্বনক
গুণ যবন্বড় যগন্বে। বাং া ভাষািা যয সংস্কঙ্খর্োর্ নয় ব্রাহ্মণযবাং া এবং
য াকায়দর্ক বাং ার সংগ্রান্বমই ইদর্িাসই ি বাং া ভাষা দবকান্বৃর ইদর্িাস।
এিা দর্দনই র্ু ন্ব ধন্বরন্বেন।
য াকায়দর্ক বাং ান্বক আদবোর করন্বর্ এই আদৃ বেন্বরও দর্দন র্রুণ।
আেও

ুন্বর যবড়ান গ্রাম যর্ন্বক গ্রান্বম। দবচদ র্ িন মানুন্বষর ওির আক্রমণ

যিখন্ব । যয-যকান রাষ্ট্রীয় সন্ত্রান্বসর মুন্বখ অদবচ

ক্ষুদিরাম িাস। ৭২-৭৬ সান্ব র

কান্ব াদিনগুন্ব ান্বর্ কঙ্খষ্ণনগর-ক কার্া যািীরা দনিয় যিন্বখন্বেন একেন
মানুষ যট্র্ন্বনর কামরায় যচাঁ চান্বেন

‘….. এ অনযায় যেন্ব গুন্ব ান্বক এভান্বব খুন

করা অনযায়। ধরুক আমান্বক-’ ইদনই ডঃ িাস। আেও যিদখ দবৃ-িাঁদচৃেন
য াক দনন্বয় প্রব

বঙ্খটষ্টর মন্বধয দর্দন দচৎকার করন্বর্ করন্বর্ চন্ব ন্বেন; ‘বাং াভাষা

ও সংস্কঙ্খদর্র ওির িাম া’ রুখন্বর্ িন্বব। সংস্কঙ্খদর্ক স্বাদধকান্বরর প্রন্বশ্ন আেও
মান্বেময়িান্বন য ান্বরন দর্দন।
বর্দর িন্বয় িন্বড় আন্বে এক অসাধারণ কাে। বাং া ৃন্বব্দর ভাষার্াক্তত্ত্বক
অদভধান। র্ার সব মূ যবান গ্রন্বন্থর মর্ই এিাও িয়র্ যকউ র্ু ন্ব দনন্বয় চন্ব যান্বব
মুনািা কামাবার েনয। ‘গ্রন্থস্বত্ব’ সি। দনদবকার
ত
দর্দন।
িাও া-কাও ার ঢাক বােনার মান্বঝ এাঁরা কান্বের কােিা কন্বর যান্বেন।
সাদির্য অযাকান্বডদম বা বাং া অযাকান্বডদম এন্বির যিখন্বর্ িান না। অযাকান্বডদম
িন্বয় যগন্বে ‘যািু র’ । মঙ্খন্বর্র স্মঙ্খদর্ন্বর্ ভরা- একিা প্রদর্ষ্ঠান মাি। েীদবর্
উন্বিযাগীরা যসখান যর্ন্বক অন্বনক িূন্বর। বেু-বুেন্বিব ভট্টচায ত দনিয় রাগ
করন্ববন না র্ারই িদরদচর্ িু’েনন্বক যদি আদম এ বেন্বরর যেষ্ঠ বাঙাদ বন্ব
দনবাদচর্
ত
কদর। এই যুন্বগও ওাঁ রা আন্বেন। সুর্রাং আমান্বির মান্বর যক?
ছপ্রদর্দিন অদর্দর্ ৫ েু াই ১৯৯৬,
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একান্ব র অনযর্ম অগ্রণী রবীন্দ্রভাবুক
অরুণকুমার মুন্বখািাধযায়
অধযািক ক্ষুদিরাম িান্বসর সন্বঙ্গ আমার আ াি সরকারী কন্ব ন্বে চাকদরর
সময়।

দনষ্ঠর্া িয় যখন দর্দন ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয় রামর্নু

াদিদড়

অধযািকরূন্বি যযাগ যিন। অগ্রে সিকমীরূন্বি দর্দন দেন্ব ন আমান্বির েোর
িাি। আর মনস্বী দচন্তকরূন্বি দেন্ব ন সমাির ও সম্ভন্বমর িাি।
আমান্বির সময়কান্ব

এমন মনস্বী খুব যবৃী দেন্ব ন না। ক্ষুদিরাম িাস ছেন্মঃ

বাাঁকুড়া যে ার যবদ য়ান্বর্াড় গ্রান্বম
কঙ্খষ্ণনগর ৃিন্বর ২৮যৃ এদপ্র

১৯১৬ সান্ব র ৯ই অন্বটাবর; মঙ্খর্ুযঃ

২০০২, কঙ্খর্ী োি দবদৃষ্ট বুক্তেেীবী িাদয়ত্বৃী

সংস্কঙ্খদর্ কমীও দবদৃষ্ট দচন্তাদবিরূন্বি আমান্বির েোর িাি।
দর্দন ক কার্া দবশ্বদবিযা য় যর্ন্বক বাং া সাদিন্বর্য প্রর্ম দড-দ ি উিাদধ
াভ কন্বরন। ছরবীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচয় গ্রন্বন্থর েনয ,। র্াাঁর সংবধনাসভায়
ত
অধযািক েনািত ন চক্রবর্ী বন্ব দেন্ব ন ‘ক্ষুদিরাম আে দবৃা

রাম ি’ ।’ সদর্য

র্াই-ই িন্বয়দেন্ব ন। র্াাঁর রদচর্ গ্রন্থঃ রবীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচয়ছ ১৯৫৩, বাং া
কান্ববযর রূি ও রীদর্ ছ১৯৫৮, দচিগীর্ময়ী রবীন্দ্রবাণী ছ১৯৬৬, ববষ্ণব রস
প্রকাৃ ছ১৯৭৩, সমাে প্রগদর্ রবীন্দ্রনার্ ছ১৯৭৮, রবীন্দ্র কল্পনায় দবজ্ঞান্বনর
অদধকার ছ১৯৮৪, বানান বানান্বনার ব্ন্বর ছ১৯৯৪, যচৌেৃ’ সা
ছ১৯৯৪, যিৃ কা

সাদির্য ছ১৯৯৫, সাাঁওর্াদ

ও চ মান রদব

বাং া সমৃব্দ অদভধান

ছ১৯৯৮, বাোই প্রবে ছ২০০০, র্াাঁর দনেস্ব সম্পািনাঃ কদবকিণ চণ্ডী ছ১৯৭৮,।
এই বইগুদ র িার্া ওোন্বর্ শুরু করন্ব ই অনুধাবন করা যায় ক্ষুদিরাম
িান্বসর কঙ্খদর্ত্ব। র্াাঁর অধযায়ন িুরদবস্র্ঙ্খর্ িক্তণ্ডর্য গভীর দবন্বলষণৃক্তি
ক্ষুরধার প্রকাৃ সামর্যত অনায়াস ও স্বে্।
ক্ষুদিরাম িাস এন্বসদেন্ব ন বাাঁকুড়া যে ার এক গ্রাম যর্ন্বক। অিদরসীম
িাদরন্বদ্রযর সন্বঙ্গ

ড়াই কন্বর র্াাঁন্বক োিেীবন কািান্বর্ িয়। এবং বণদি্ু
ত
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সিিােীন্বির কাে যর্ন্বক যিন্বয়দেন্ব ন উিিাস। ছিরবর্ী েীবন্বন যর্মন একেন
সিিােী আমার কান্বে র্া কবু কন্বরদেন্ব ন ,।
সরকারী িন্বি ছ প্রার্দমক স্কু

িদরিৃক
ত , ও ক কার্ার িু-একটি স্কুন্ব

দৃক্ষকর্া করার িন্বর ক কার্ায় দর্নটি কন্ব ন্বে অিায়ী অধযািক িন্বি কাে
করার িন্বর দর্দন যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বে বাং ার য কচারার িন্বি যযাগ যিন
১৯৪৫-এ। র্ারির যর্ন্বক আর দিন্বর র্াকান্বর্ িয়দন। যসদিন যর্ন্বক িরবর্ী ২৮
বের ছ১৯৪৫-১৯৭৩, দবদভন্ন সরকারী কন্ব ন্বে অধযািনা। এরই মন্বধয প্রকাদৃর্
িন্বয়ন্বে র্াাঁর গ্রন্থসমূি এবং অন্বনক বাধা কাটিন্বয় যৃষ িযন্ত
ত ক কার্া
দবশ্বদবিযা ন্বয়র বাং া দবভান্বগ রামর্নু

াদিদড় িন্বি যযাগ যিন। নয় বের

ছ১৯৭৩-১৯৮১, দর্দন এই িন্বি কাে কন্বরন। আমরা যিন্বখদে র্খনও র্াাঁন্বক
িন্বি িন্বি নানা বাধার দবরুন্বে

ড়াই করন্বর্ িন্বয়ন্বে। ছন্বসগুদ

কর্া এখান্বন ব া

যৃাভন িন্বব না,।
অধযািক িাসন্বক র্াাঁর ১৯৬২ সান্ব

দড.দ ি প্রাি বই ‘রবীন্দ্র প্রদর্ভার

িদরচয়’ সম্পন্বকত নানা কর্া ক্তেজ্ঞাসা কন্বরদে এবং যেন্বনদে এই বইন্বয়র
িদরকল্পনা ও রবীন্দ্র দবচান্বর র্াাঁর িঙ্খটষ্টভদঙ্গ দচন্তা-যচর্নার কর্া। ৪র্ ত সংস্করন্বণ
ছ১৯৮৪, ভূ দমকােন্ব

বইটি য খার ইদর্িাস প্রসন্বঙ্গ র্াাঁর বযক্তিগর্ ও মননগর্

বিবয িােকমান্বিরই োনা উদচর্। র্াাঁর কর্া।
“ বইটি য খার এন্বকবান্বর প্রারম্ভ ১৯৪৯ িীঃ ববৃাখ গ্রীষ্মবকান্বৃ। র্খন
আদম যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বে কাে কদর। মাি কন্বয়ক িঙ্খষ্ঠা য খার ির িন্বড়
র্ান্বক। ইদর্মন্বধয ঐ বের নন্বভম্বন্বরর যৃন্বষ সিধদমণীর মঙ্খর্ুয িয়। িরবর্ী প্রায় িু
বেন্বরর সম্পূণ দভন্ন
ত
মানদসক রান্বেয আমার সঞ্চারণ ন্বি য ৌদকক সংদবৎ দিন্বর
এন্ব

মাস-িাাঁন্বচর মন্বধয অনায়ান্বস সব বইিা য খা িন্বয় যায়। সন্ব্ি যনই উি

আ ার্ এবং র্ার িন্ব

অধযান্বত্ম িদরভ্রমণ আমার কান্ববযাি দব্ধন্বকও

আৃার্ীর্ভান্বব বাদড়ন্বয় যর্ান্ব । ….. স্বাধীন ও মুি মন দনন্বয় যমৌদ কভান্বব আদম
দ খন্বর্ যচষ্টা কন্বরদে। রবীন্দ্র সমান্ব াচক িূবসূত রীন্বির অন্বনন্বকরই য খা আদম
িদড়দন যাও-বা িন্বড়দে র্ার যকান্বনা সংস্কার আমান্বক আক্রমণ করন্বর্ িান্বরদন।
আমার বিু -অদভজ্ঞর্ার ির আে আদম োি-োিীন্বির দবন্বৃষভান্বব অনুন্বরাধ
োনাই র্ারা যযমন প্রর্ন্বম মুিদচন্বে স্বকীয়ভান্বব রবীন্দ্র-কাবযকদবর্া িন্বড়
যনন। এন্বর্ র্াাঁরা দনক্তির্ভান্বব উি দব্ধ করন্বর্ িারন্ববন যয রবীন্দ্রকাবযকন্বল্প
দবশুে কদবর্াই আন্বে

যকার্াও সামানয র্ত্ত্ব-সংস্পৃ ত র্াকন্ব ও র্া কাবয

সঙ্গদর্িীন নয়।”
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বাং া সাদিন্বর্য প্রর্ম দড. দ ি দবদৃষ্ট রসন্ববাো রবীন্দ্র-দবন্বৃষন্বত্বর এই
অদভমর্ অধুনা রবীব্দ্রদবষয়ক গ্রন্থ োদবর্ সংৃন্বয় আমান্বির দবন্বৃষভান্বব মন্বন
রাখন্বর্ িয়। অধযািক েীকুমার বন্ব্যািাধযায়ন্বক প্রশ্ন কন্বরদে াম যকান কারন্বণ
এই বইটিন্বক দড. দ ি উিাদধ দিন্বয়দেন্ব ন। উেন্বর দর্দন বন্ব ন রবীন্দ্রকান্ববযর
সামদয়ক িদরচয় ও ঐকযসূিিান্বনর েনযই ক্ষুদিরাম িাসন্বক আমরা দড.দ ি
দিন্বয়দে। গ্রন্থকান্বরর বিবযঃ “ কদবর উি দব্ধ একটি ঐন্বকযর সূি ধন্বর অগ্রসর
িন্ব ও দবদভন্নকান্ব র দবন্বৃষ প্রবণর্া ও দবকান্বৃর িযায়
ত অনুসান্বর র্াাঁর কদবকঙ্খদর্ত্বন্বক কন্বয়কটি িদরন্বেন্বি দবনযাস কন্বর যিন্বখদে।” এ গ্রন্বন্থর প্রর্ম প্রকাৃ –
আদশ্বন ১৩৬০। চর্ু র্ ত ও যৃষ িদরমােতনঃ ২৫ ববৃাখ ১৩৮৪। ‘বনিু ’ যর্ন্বক
‘যৃষ য খা’ –রবীন্দ্রকান্ববযর িী ির্
ত
িদরক্রমায় যবদরন্বয় দর্দন দ ন্বখন্বেন ছিঙ্খঃ
৩৩৪ ৪র্ ত সংস্করণ, – ‘যদি রবীন্দ্রনান্বর্র িদরণামী উি দব্ধন্বক মন্বন্ত্রর মন্বর্া
যকান্বনা একটি বাণীন্বর্ সংগ্রদর্র্ কন্বর যৃানান্বর্ িয় র্ািন্ব

র্া উিদনষন্বির

যকান্বনা মন্ত্র িন্বব না। িন্বব এই নািন্বকরই ছ‘র্ান্বসর যিৃ’, উিসংিান্বর উিােকন্বণ্ঠ
গীর্- েীণ িু
ত রার্ন যাক্ যভন্বস যাক্।’
ক্ষুদিরাম িাস রবীন্দ্রনার্ন্বক দনন্বয় দ ন্বখন্বেন একাদধক গ্রন্থ। র্ার মন্বধয দবন্বৃষ
উন্বল্লখন্বযাগয একটি যোি বই ‘রবীন্দ্র কল্পনায় দবজ্ঞান্বনর অদধকার ছ১৯৮৪,। বইটি
িন্বড় আিয ত িন্বর্ িয়। দবজ্ঞান দবষন্বয় রবীন্দ্রনান্বর্র আগ্রি সবেনদবদির্।
ত
র্া
দনন্বয়ই রদচর্ এই বই। ‘িু-চার কর্া’য় র্াাঁর বিবযঃ “ রবীন্দ্রসাদির্য িড়ন্বর্
িড়ান্বর্ এবং দ ন্বখ আন্ব াচনা করন্বর্ প্রখর কাবয বুক্তে োড়া অনয যয ক’টি
দবষন্বয়র প্রার্দমকজ্ঞান অেতন কন্বর দনন্বর্ িয় র্া িন্ব া রাগ- রাদগণীসি সঙ্গীর্
স্বান্বিদৃক স্মাে-ইদর্িাসসি দকক্তঞ্চৎ দবশ্ব ইদর্িাস এবং আধুদনক দবজ্ঞান।
নন্বভাদবজ্ঞান-িদরদচদর্ োড়া কদবর যৃষান্বধরত বিু কদবর্ার আধা-িদরচয় যিন্বয়ই
র্ঙ্খি র্াকন্বর্ িয়। সদবনন্বয় স্বীকার করদে আমার িন্বক্ষও আন্বগ র্া-ই

ন্বিন্বে।

ক্লান্বস োিন্বির িড়ান্বর্ দগন্বয় মন্বন অনুভব কন্বরদে বাধা। দবষয়টি অদধগর্
কন্বরদে যখন র্খন মন্বন িন্বয়ন্বে যয আন্বগ ঐ নন্বভাদবজ্ঞানিাই সাদিন্বর্যর
োিন্বির আয়ে কদরন্বয় যনওয়া উদচর্ সীদমর্ সমন্বয় যা সম্ভবির নয়। অর্এব
আর একিা বই দ খন্বর্ই িয়। …… যদি যকান্বনা দবজ্ঞান-যবো কাবযন্ববাধ ও রবীন্দ্র
ববদৃষ্টয অেতন কন্বর দনন্বয় দ খন্বর্ন র্ািন্ব

আরও সুদবচার করন্বর্ন এমন মন্বন

কদর।”
এই ভূ দমকা আমান্বিরন্বক দবক্তস্মর্ কন্বর যিয়। য খন্বকর আত্ম-উি ািন
জ্ঞান্বনর

ািদর্ ও র্া িুরন্বণর প্রয়াস এখান্বন যুি িন্বয়ন্বে র্াাঁর রবীন্দ্রদবচান্বরর
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সন্বঙ্গ। মুিমনা যুক্তিবািী িদরন্ববৃ প্রকঙ্খদর্ ও দবজ্ঞান-সন্বচর্ন একটি য খকমন্বনর এই উন্মািনা অবৃযস্মর্তবয। ১৩৮ িঙ্খষ্টার এই বই দ খন্বর্ দর্দন যযসব
দবজ্ঞানীর

সািাযয

দনন্বয়ন্বেন

আইনস্টাইন আদকদমদডস
যকািারদনকাস

গযাদ দ ও

যমন্বণ্ডদ ি মযাকসওন্বয়

র্াাঁন্বির

আয ত ভট্ট
েগিীৃ

নান্বমান্বল্লান্বখই
এদডংিন
বসু

এটি

যবাঝা

দককতিি

যেমস

যায়-

যকি ার

েীনস ভাস্কারাচায ত

রন্বয়িন্বেন রািারন্বিাডত সুশ্রুর্ যি মওন্বিান্বস।

স্বীকায এই
ত
যোি বইটিন্বর্ মনস্বী ক্ষুদিরাম িান্বসর নর্ু ন িদরচয় িাই।
রবীন্দ্র ক্তেজ্ঞাসায় ক্ষুদিরাম িাস দনরর্ দেন্ব ন আেীবন। র্াাঁর রবীন্দ্র-অন্বেষা
ধাদবর্ িন্বয়ন্বে নানািন্বর্। র্ার প্রমাণ আরও িুটি গন্ববষণাগ্রন্থ ; মানস মেুমিার
দ ন্বখন্বেন এটির প্রকাৃ ১৯৭৮; এই র্াদরখ যবাধিয় টেক নয়। য খক ক্ষুদিরাম
িাস একইদিন্বন আমান্বক উিিার কন্বরদেন্ব ন এই বই িুটি –িু’টিন্বর্ই দ ন্বখন্বেন;
ডঃ অরুণকুমার মুন্বখািাধযায়- প্রর্ীদন ন্বয়ষু- ক্ষুদিরাম িাস’ সমাে প্রগদর্
রবীন্দ্রনার্ বইন্বর্ র্াদরখ দিন্বয়ন্বেন ২/৫/৭৪ আর ‘দচিগীর্ময়ী’ রবীন্দ্রবাণীন্বর্
সই কন্বর র্াদরখ দিন্বয়ন্বেন ২১/৮/৭৪।
মনস্বী ক্ষুদিরাম িান্বসর রবীন্দ্রচচতার িুটি দিক এই বই িুটিন্বর্ প্রকাদৃর্।
দচিগীর্ময়ী রবীন্দ্রবাণীন্বর্ বাং ার কাবয সংস্কার ও রবীন্দ্রনার্ এই দবষয়টিন্বক
রবীন্দ্রকাবযির্ ধন্বর িদরক্রম কন্বরন্বেন। রবীন্দ্র কাবয যসৌ্যভাবনা
ত
উন্বন্মাচন
কন্বরন্বেন। ‘যচান্বখন্বিখা এ দবন্বশ্বর গভীর সুিন্বূ র / রূন্বির অিঙ্খৃয অন্তঃিুন্বর/
েন্ব্র মক্ত্ন্বর বদস যরখা-োিুকর কা / আকান্বৃ আকান্বৃ দনর্য প্রসান্বর বস্তুর
ইন্দ্রকা ।’ এই রবীন্দ্রবাণীন্বক যকন্দ্র যরন্বখ র্াাঁর রবীন্দ্রকাবয যসৌ্য ত সোন। আর
‘সমাে প্রগদর্ রবীন্দ্রনার্’-এ রবীন্দ্রনান্বর্র সমাে-ভাবনার দনিুণ দবন্বলষণ। র্াাঁর
কর্ায় –র্ারণয এবং প্রগদর্ন্বক রবীন্দ্রনান্বর্র মন্বর্া আর যকান মিােনই বা এর্
প্রব ভান্বব অদভন্ন োদনন্বয়ন্বেন? মন্বনাগর্ একাদধক আন্বক্ষন্বিই আমান্বির
এই িুক্তিকা গ্রিন্বণ প্রবদর্তর্ কন্বরন্বে। …….মনস্বী দিসান্বব রবীন্দ্রনান্বর্র মনন-দচন্তা
এবং কদব দিসান্বব র্াাঁর কল্পনাবস্তু িঙ্খৃযর্ িঙ্খর্ক বযািার িন্ব ও অন্বনকন্বক্ষন্বিই
যয যমৌ ভান্বব এক

এটিও যিখান্বনার প্রয়াস

প্রগদর্-গুরু মিাকদবন্বক সব

দমদ ন্বয় দবচার করার যপ্ররণায় দর্দন এ বই দ ন্বখন্বেন। সমাে সন্বচর্ন
রবীন্দ্রনার্ন্বক এখান্বন বড় কন্বর র্ু ন্ব ধন্বরন্বেন সমাে-সন্বচর্ন ক্ষুদিরাম িাস।

ছগণৃক্তি ১২ ই যম রদববার ২০০২,
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আত্মোর যচান্বখ

আমার বাবা
বাণীমঞ্জরী িাস
আমার বাবা ডঃ ক্ষুদিরাম িান্বসর যমধা িাক্তণ্ডর্য মনন্বনর স্বাক্ষর র্াাঁর গ্রন্বন্থর
মন্বধয সক্তঞ্চর্ রন্বয়ন্বে যা ভদবষযৎকান্ব দবস্র্ঙ্খর্ িন্বব। র্াাঁর উেরদধকার অসংখয
োন্বির মন্বধয দর্দন সঞ্ঝাদরর্ কন্বর দিন্বয়ন্বেন যাাঁরা আে উজ্জ্ব যেযাদর্ে। দকন্তু
আমরা িারা াম আমান্বির অর্যন্ত দনকি মানুষটিন্বক দযদন আমান্বির দবরাি
িদরবারন্বক যিন্বন ধন্বর যরন্বখদেন্ব ন- মান্বয়র মঙ্খর্ুযর ির প্রায় চক্তব্বৃ বের ধন্বর
বাবা-মা িু’েন্বনর িাদয়ত্ব একই সন্বঙ্গ িা ন কন্বর।
সারস্বর্ েীবন্বনর িাৃািাদৃ বাবা দেন্ব ন একেন িদরিূণ ত গঙ্খিী। যবাধিয়
অধুনা ুি ভারর্ীয় গঙ্খিধন্বমরত একেন দবর প্রদর্ভু।
আমান্বির বাড়ীন্বর্ অদর্দর্ আসা দনর্য

িনা দে । এই সূি বিু দবখযার্

য ান্বকর সন্বঙ্গ িদরদচর্ িওয়ার যসৌভাগয আমান্বির ন্বিন্বে। এ দবষন্বয় আিন্বযরত
দবষয় এই যয বাবার কান্বে একেন দবশ্বদবিযা ন্বয়র অধযািন্বকর যয সমাির
দে

একেন নগণয আত্মীয় বা প্রার্ীরও যসই একই সমাির দে । এ বাবন্বি র্াাঁর

যয সময় নষ্ট িন্বে এমন সামানয অসন্তুটষ্টও দর্দন কখনও প্রকাৃ কন্বরনদন।
আমার মাও এদবষন্বয় র্াাঁর সিন্বযাগী দেন্ব ন-অন্বনক রান্বি উন্বে অদর্দর্ন্বির েনয
ভার্ বা দখচুদড় চািান্বেন এ আমরা বিুবার যিন্বখদে।
বাবা য ার সংসারী দেন্ব ন দকন্তু সাংসাদরকর্া র্াাঁর মন্বধয এন্বকবান্বরই দে

না।

যন্বর্ষ্ট িাকা উিােতন কন্বরন্বেন খরচ কন্বরন্বেন যবদিসাবী। বাোন্বরর বন্বড়া
মােটি বাোরওয়া ারা ওেন না কন্বরই র্াাঁর বযান্বগ দিন্বয় দির্। ৃাকদবন্বক্রর্ান্বির
ইন্বে কন্বর িয়সা যবৃী দিন্বর্ন-নইন্ব

র্ারা িান্বব যকার্ায়? িান্বর্ দকেু িাকা

এন্ব ই বাগান িদরোর করা বা িুকুর সংস্কার করা এ ধরন্বনর কান্বে

াদগন্বয়

দিন্বর্ন–যন্বর্া র্াড়ার্াদড় িাকািা খরচ কন্বর যি া যায় এবং দকেু গদরব য াক
িাকা িায়। দিসাব কন্বর চ া বা সঞ্চয় করান্বক দর্দন ণ
ঙ্খ া করন্বর্ন। বাবা যকানও
মন্তবয করার দবষন্বয়ও দেন্ব ন যবদিসাবী। যকউ অসন্তুষ্ট িন্ববন বা দনন্বের যকান্বনা
ক্ষদর্ িন্বব এ কর্া যভন্বব মর্ প্রকাৃন্বক সংযর্ কন্বরনদন কখনও। এইটি অন্বনক
106

যক্ষন্বি র্াাঁর ক্ষদর্ও কন্বরন্বে। মানুষন্বক দর্দন খুবই গ্রাময সর র্ার সন্বঙ্গ দবশ্বাস
করন্বর্ন িািািাি যভি র্াাঁর দে না।
যাই যিাক বাবার প্রাচুয ত অন্বর্ ত দে না দে মন্বন আমান্বির বাড়ীন্বর্
আমান্বির িূন্বোর োমাকািড় কিাদচৎই আসর্ দকন্তু কান্বের য াক ও প্রার্ীর
যিাৃাক এবং ৃীন্বর্র কম্বন্ব র েনয বাবার অর্াভাব
ত
কখনও িন্বর্া না! মান্বঝ
মান্বঝই বাবার িু-একিা োমা বা ধূদর্র দিসাব দম র্ না িন্বর োনা যযর্ র্া
কাউন্বক দিন্বয় যিওয়া িন্বয়ন্বে। বাবা যবাধিয় ষান্বির িৃন্বকর মাঝামাক্তঝ যর্ন্বক
যিাদমওিযাদর্ চচতা শুরু কন্বরন। খুব েটি

কন্বয়কিা যরাগও সাদরন্বয়দেন্ব ন।

সরকারী িাসিার্ান্ব র ডািার ডঃ চক্রবর্ী র্াাঁর যেন্ব র েনয প্রায় আসন্বর্ন।
িন্বর েুটির দিন সকা -গুন্ব ান্বর্ আমান্বির বারা্ার ভন্বর যযর্ যরাগীন্বর্দবনামূন্ব য ওষুন্বধর সন্বঙ্গ র্ান্বির ির্যও যিওয়া িন্বর্া দকনা।
সকন্ব র সন্বঙ্গ সম্পকত বোয় রাখার দবষয়টি বাবা খুব দনষ্ঠার সন্বঙ্গ িা ন
করন্বর্ন। িাদরবাদরক সম্পন্বকতর বাইন্বরও প্রদর্টি দচটের উের যর্াসমন্বয় দিন্বর্ন।
র্াাঁর অসাধারণ ভান্ব া র্ীক্ষ্ণ যোি যোি অক্ষন্বর য খা দচটেগুদ যচান্বখর সামন্বন
ভাসন্বে। ব া বািু য অন্বনক দকেুর মন্বর্া এ দৃক্ষাও আমরা দনন্বর্ িাদরদন।
দবেয়া িৃমীর দিন আমান্বির বাদড়টি োি বেু অনুরাগীর উিদিদর্ন্বর্ উজ্জ্ব
িন্বয় উের্। বাবা আবার ‘ৃক্তি মক্ত্ন্বর’ওছন্বকা-অিান্বরটিভ , যযন্বর্ন যান্বর্
সকন্ব র সন্বঙ্গ যিখা িন্বর্া। যকান গুরুন্বর্ দবশ্বাস করন্বর্ন না
মানবর্ান্ববান্বধ আিান্ত স্পক্ত্র্ বাবা র্াাঁর বাবার গুরুভাই

দকন্তু

েমন িাস আমান্বির

বাদড়ন্বর্ এন্ব যযভান্বব র্াাঁন্বক আদর্র্যিান্বন মে িন্বয় িড়ন্বর্ন র্া ভু বার নয়।
আমান্বির ‘কঙ্খষ্ণনগন্বরর’ বাদড়ন্বর্ বাইন্বরর যকউ না যকউ যিাষয দিসান্বব
র্াকর্। েীন্বগািা মদল্লক য ন্বনর বাসায় যর্া বিু োি যর্ন্বক িড়াশুনা কন্বর
যগন্বে দকেুদিন আন্বগ িযন্তও।
ত
যকউ িড়ন্বর্ এন্বসন্বে র্াকার োয়গা িান্বে না
এটি বাবা মানন্বর্ িারন্বর্ন না – িয়ন্বর্া োি েীবন্বন দনন্বের আেয় সোন্বনর
কর্া মন্বন যরন্বখই।
বাবা প্রকঙ্খদর্ন্বক ভান্ব াবাসন্বর্ন। কঙ্খষ্ণনগন্বর িুকুরিান্বড় কন্বয়কটি ডািুন্বকর
বাসা আন্বে বাবা িুকুন্বর যনন্বম র্ান্বির যখন্বর্ দিন্বর্ন- র্ারাও বাবান্বক ভয় যির্
না। বাবার সন্বঙ্গ যবড়ান্বর্ যাবার একিা আ ািা আন্ দে - প্রদর্টি গােিা া
নিী দর্দন যচনান্বর্ যচনান্বর্ দনন্বয় যযন্বর্ন। ভুন্বগান্ব র্াাঁর অসাধারণ জ্ঞান দে যকান্ দবষন্বয়ই বা দে না? িাটি-গদণন্বর্র িুরূি অি অনায়ান্বস কন্বর যি ন্বর্ন।
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গ্রি-নক্ষি যচনার িাে আমান্বির বাবার কান্বেই। আকান্বৃ ধূমন্বকর্ু উেন্ব

র্া

আমান্বির না যিন্বখ উিায় দে না র্া সেযান্বব াই যিাক্ বা যভারন্বব া।
কঙ্খষ্ণনগন্বরর চান্বচতর মাে যর্ন্বক দবৃা

ধুমন্বকর্ু যিখার কর্া এখনও মন্বন

আন্বে। আর িূণবাবু
ত র ছকঙ্খঃ কন্ব ন্বে র্খনকার দপ্রক্তন্সিযা , যকান্ব
চাাঁি যিখার কর্া। বাবার খুব সখ দে
দকেু আন্বগ র্া উন্বেদে

ও

িযাদ র ধূমন্বকর্ু যিখন্ববন-র্াাঁর েন্বন্মর

দর্দন গল্প শুন্বনদেন্ব ন। র্াাঁর সংৃয় দে

বাাঁচন্ববন দক? যবাঁন্বচদেন্ব ন

উন্বে মঙ্গ

দর্দন র্ন্বর্াদিন

দকন্তু িযাদ

প্রর্রণা করন্ব া। বাবা যেযাদর্ষ
োনন্বর্ন। রীদর্মন্বর্া চচতাও যরন্বখদেন্ব ন- এই সূন্বিও বিুমানুষ বাবার কান্বে
এন্বসন্বেন। বাবা সঙ্গীর্ চচতাও কন্বরন্বেন। আমান্বির প্রর্ম মান্বয়র েীবনাবসান্বনর
িন্বর কর্গুদ

গান বাবা দনন্বেও গাইন্বর্ন আমান্বিরও গাইন্বর্ দৃদখন্বয়দেন্ব ন-

হৃদি বঙ্খ্াবন্বন বাস র্াাঁিান্বর আরদর্ কন্বর চন্দ্র র্িন যকন যর এই িুয়ারিুকু…..
(েীরাম যিাি- ‘উন্বদ্বাধন’,
স্বভান্ববর দিক যর্ন্বক বাবা দেন্ব ন স্িূদর্তবাে। আড্ডা দিন্বর্ ভান্ব াবাসন্বর্ন
র্াস যখ া কযারাম যখ া-আমান্বির সন্বঙ্গও যখন্ব ন্বেন। দবন্বৃষর্
আকষণত র্াাঁর দে

া

ুাঁটি

অিময। এই মন যোি বয়ন্বস অন্বনন্বকরই র্ান্বক বাবা র্া যৃষ

িযন্ত
ত বোয় রাখন্বর্ যিন্বরদেন্ব ন। কমন্বক্ষন্বি
ত
ব্রাহ্মণযসংস্কঙ্খদর্র দবরুের্া
মর্বািেদনর্ মনান্তর এসন্ববর বাইন্বরও বিু যৃাক দর্দন যিন্বয়ন্বেন। িুই িত্নীর
অকা মঙ্খর্ুয দনন্বের িান্বর্ সন্তানন্বেন্বি মানুষ করা

িুই ভাই-এর মঙ্খর্ুয র্াাঁর

মন্বনর সঙ্গী আমান্বির সম্পদকতর্ িািা প্রন্ববাধ সরকান্বরর মঙ্খর্ুয অর্যন্ত দপ্রয়
িুিবধূ ও সবন্বৃষ
ত
বন্বড়া োমার্ার মঙ্খর্ুয র্াাঁন্বক কার্র কন্বরন্বে দকন্তু িযুিি
ত
করন্বর্ িান্বরদন। েীবনন্বক বাবা যৃষদিন িযন্ত
ত ভান্ব া যবন্বসন্বেন। যকানও মোর
িনা

িন্ব

বাবান্বক যর্ক্ষণ না ব া িন্বর্া আমান্বির ৃাদন্ত দে

না দর্দন র্া

উিন্বভাগও করন্বর্ন। মমাির্
ত
িন্বর্ন যুেিাঙ্গার মন্বর্া অমানদবক
আমান্বির বাদড়ন্বর্ দনেস্ব য াকসংখযা কম দে

িনান্বর্।

না-র্ার উির বাইন্বরর য ান্বক

আমান্বির বাড়ীটি দে

যকা াি িূণ।ত বাবার আ ািা যকানও িড়ার র এমনদক

িড়বার যিদব

না। এর্দকেুর মন্বধয একটি যচয়ান্বর বন্বস খান্বির উির

দে

খার্াটি যরন্বখ দর্দন যখন দ খন্বর্ন মন্বন িন্বর্া না বাইন্বরর যকান দকেু র্াাঁন্বক স্পৃ ত
করন্বে। দনমে িন্বয় যাওয়ার আিয ত ক্ষমর্া র্াাঁর মন্বধয যিন্বখদে। যসই সময়
ডাকন্ব

দর্দন যচাখ র্ু ন্বর্ন দকন্তু মন্বন িন্বর্া েগৎ র্াাঁর কান্বে োয়া িন্বয় যগন্বে।

র্াাঁর যসই আিয গভীর
ত
স্বে িঙ্খটষ্ট- আমান্বির কান্বের বাবা র্খন সুির
ূ ।
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এখন দর্দন আরও সুির
ূ । দকন্তু র্াই দক? আমান্বির প্রদর্টি অনুভব আন্
যবিনা র্াাঁর সন্বঙ্গ েড়ান্বনা। িয়ন্বর্া র্াই র্াকন্বব আমঙ্খর্ুয।
ছ গণৃক্তি ৯ই েুন রদববার ২০০২,
-০-

বাবার সাদন্নন্বধয যসই যসানার দিনগুদ
ভারর্ী িাস
সিয প্রয়ার্ আমার বাবা ক্ষুদিরাম িান্বসর িাক্তণ্ডর্য দনন্বয় আন্ব াচনা করার মন্বর্া জ্ঞান
আমার যনই। খুব কান্বের মানুষ দিসান্বব র্াাঁন্বক যযমন যিন্বখদে- যস সেন্বে দকেু স্মঙ্খদর্চারণ
করব।
সদর্য ব ন্বর্ দক বাবার মন্বর্া মানুষ আদম আর যিদখদন। দনন্বের রীদর্ন্বর্ দর্দন েীবন
কাটিন্বয় যগন্বেন। ‘বাবা’ ব ন্বর্ যয গম্ভীর গাক্তেয়
ত ান্বনর রূি যচান্বখর সামন্বন িুন্বি ওন্বে বাবা
দেন্ব ন র্ার উ ন্বিা। যখয়া ী আিনন্বভা া মানুষটি দেন্ব ন সিািাসযময় এবং প্রাণচঞ্চ ।
েীবন র্াাঁন্বক অন্বনক িুঃখ দিন্ব ও যয প্রাণপ্রাচুযযত দনন্বয় দর্দন েন্বন্মদেন্ব ন র্ার যোাঁয়ায় র্াাঁর
িদরিাশ্ব ত যমন্বর্ র্াকন্বর্া। যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বে র্াকাকা ীন িূো বা গ্রীষ্মবকাৃ যখনই বাবা
গ্রান্বমর বাদড়ন্বর্ আসন্বর্ন-যিৌষল্লা

িীস্ট

দবকান্ব

ৃান্ব র েঙ্গন্ব

যবড়ান্বর্ যাওয়া

য ািািার্র যচনা িুিুন্বর র্াসন্বখ া রান্বি যিৃী ও দবন্বিৃী গল্প ব ার আসর- এইভান্বব িইিই
কন্বর সময়িা যকন্বি যযর্। রান্বি অেকার িূর করার েনয উোন্বন গযান্বসর বাদর্ জ্বা ান্বনার
বযবিা করন্বর্ন বাবা। প্রবাসী ভ্রার্ু ষ্পুন্বিরা আন্বগই খবর দনন্বর্ন র্াাঁন্বির ‘কাকু’ যকান েুটিন্বর্
বাদড় আসন্ববন। র্াাঁরাও র্খন গ্রান্বমর বাদড়ন্বর্ এন্বস েুিন্বর্ন। এরই মান্বঝ বাবা য ািার বাউদর
সম্প্রিান্বয়র িড়ুয়া যেন্ব ন্বির দবর্রণ করন্বর্ন ক কার্া যর্ন্বক দকন্বন আনা–বই-খার্া
যিক্তন্স ঝণা ত ক ম ইর্যাদি এবং বঙ্খে ও ‘যমঝান’যির উিিার দিন্বর্ন খেন্বর চাির কম্ব
ইর্যাদি।
িূোর সময় বাবা বাক্তে যিাড়ান্বর্ ভা বাসন্বর্ন। আমান্বিরও যৃখান্বর্ন। মিাসমান্বরান্বি
বাদড়ন্বর্ র্ু বদড় িিকা বানান্বনা িন্বর্া। র্ন্বব এগুদ

যিাড়ান্বনা িন্বর্া বাদড়র মন্বধয। েদমিার

বাদড় িূগািূ
ত োয় যাওয়া বাবা িে্ করন্বর্ন না। িন্বর গ্রান্বম সবেনীন
ত
িূো চা ু িন্ব
যসখান্বন যযর্াম। আমান্বির গ্রান্বমর বাদড়গুদ
‘House Cluster’

দে

আমরা

একই প্রাচীন্বরর আওর্ায় ‘গুেগঙ্খি’ বা

গ্রাময ভাষায় যান্বক ব র্ ‘বাখু ’। আমান্বির ‘বাখু ’ বাসীরা সবাই

সমন্ববর্ভান্বব আন্ উৎসব করন্বর্ন।
এবার বদ
স্কুন্ব

বাবার বাবা-মার কর্া িািু সর্ীৃচন্দ্র দেন্ব ন ধাদমক
ত সৎ ও যখয়া ী। গ্রান্বমর

‘মাইনর’ িাস কন্বরদেন্ব ন অর্াৎ
ত চর্ু র্ন্বেণী
ত
িযন্ত
ত িন্বড়দেন্ব ন। র্ারির বা যকান্ব ই

র্াাঁন্বক ক কার্ায় আসন্বর্ িয় েীদবকার সোন্বন। িািু প্রর্ম িযান্বয়
ত মিােন্বনর যিাকান্বন কাে
করন্বর্ন। এ সমন্বয় র্াাঁর দনন্বের মুন্বখ যৃানা দর্দন যখন দবিযাসাগর মিাৃন্বয়র বাদড়র সামন্বন
109

দিন্বয় যভারন্বব ায় যযন্বর্ন র্াাঁন্বক িু’একবার রািায় িিচারণা করন্বর্ যিন্বখদেন্ব ন এবং
একদিন সািস কন্বর র্াাঁন্বক প্রণাম কন্বর র্াাঁর আৃীবাি
ত গ্রিণ কন্বরন। এই সুন্বযাগ িাওয়ান্বক
দর্দন েীবন্বনর যেষ্ঠ

িনা মন্বন করন্বর্ন। এই প্রসন্বঙ্গ বদ

িািুর সংগ্রন্বি দবিযাসাগন্বরর

‘বণিদরচন্বয়’
ত
প্রর্ম ভান্বগর প্রর্ম সংস্করণ যিন্বখদে াম। িরবর্ীকান্ব

িািু বাাঁকুড়া যকান্বিত

চর্ু র্ ত যেণীর কমী দিসান্বব যযাগিান কন্বরন। খুব িাাঁিন্বর্ িারন্বর্ন। যবন্ব ন্বর্াড় গ্রাম যর্ন্বক
বাাঁকুড়া প্রর্যি যিাঁ ন্বিই যার্ায়ার্ করন্বর্ন। এসময় একবার বান্ব র মুন্বখ িন্বড়দেন্ব ন।
দনদবন্বরাধী
ত

দনরিিার মানুষটি সময় কািান্বর্ন দনন্বের মন্বন। রামায়ণ

মিাভারর্

দবিযাসাগন্বরর রচনা িাশুরান্বয়র িাাঁচা ী নী কণ্ঠ িিাব ী িাে করন্বর্ করন্বর্ র্াাঁর যচাখ
দিন্বয় অশ্রুিার্ িন্বর্ যিন্বখদে। গ্রান্বম যখন দে াম যরাে সেযায় ধন্বর এন্বন নামর্া মুখি
করান্বর্ন র্ারির ব ন্বর্ন আরবয উিনযান্বসর গল্প রামায়ন্বণর গল্প। একিু রার্ িন্ব িদরনাম
েি করন্বর্ বসন্বর্ন চ র্ গভীর রার্ িযন্ত।
ত িািুর গুরুন্বিব দেন্ব ন যমৌেীবাবা। র্াকন্বর্ন
যনিান্ব র আেন্বম। িুই একবার আমান্বির গ্রান্বমর বাদড়ন্বর্ এন্বস দেন্ব ন। দর্দন রান্বমর
উিাসক দেন্ব ন। িািুর িুিন্বির নান্বমর মন্বধয র্াই ‘রাম’ ৃব্দটি আন্বে।
বাবার মা কাদমনীবা ার মন্বধয ধন্বমরত আদর্ৃযয দে

না। র্ন্বব য ৌদকক যিবন্বিবীর িাবনত

িা ন করন্বর্ন। ইদন খুব িসাত যগৌরবন্বণরত আদধকাদরণী দেন্ব ন র্াই সম্পন্বকত দবন্বৃন্বষ িাড়ায়
মানুষ ‘রাঙা’ ‘রাঙামা’ ‘রাঙান্ববৌ বন্ব ডাকন্বর্ন। অর্যন্ত িন্বরািকারী এবং যেিৃী া দেন্ব ন।
িাড়ার যয যকান্বনা মার্ঙ্খিারা দৃশু বন্বড়া বয়স িযন্ত
ত র্াাঁর যেন্বি এবং আেন্বয় াদ র্ িন্বর্া।
বাবার িুবার দববাি িয়। প্রর্মা িত্নী প্রদর্ভার মঙ্খর্ুযর ির দদ্বর্ীয়া কাে ন্বক দবন্বয় কন্বরন।
প্রর্মা িত্নীন্বক বাবার যিওয়া নাম ‘ৃযাম ী’- যা রবীন্দ্রনান্বর্র ৃযাম ী কাবযগ্রন্বন্থ – ‘দপ্রয়র্মা
ৃযাম ীন্বক’ দ দখর্ অবিায় বাবার বইন্বয়র সংগ্রন্বির মন্বধয যিন্বখদে। দদ্বর্ীয়া িত্নীর নাম বাবা
ভা ন্ববন্বস রান্বখন ‘যৃাভনা’ র্াাঁর নান্বম বাদড়র নামকরণ কন্বরন।
আবার বাবার মান্বয়র সম্পন্বকত আদস। বাবার মা দেন্ব ন অর্যন্ত কমে।
ত অভান্ববর সংসার
র্াই যর্িা সম্ভব যখন্বি একিু স্বাে্য আনার যচষ্টা করন্বর্ন। সংসান্বরর প্রন্বয়ােন্বন বাদড়ন্বর্
মুদড় ভােন্বর্ন েদমিার বাদড় যর্ন্বক ধান এন্বন দসে কন্বর চা কুিন্বর্ন-মেুরী দিন্বসন্বব দকেু
চা

িাওনা িন্বর্া। বাদড়ন্বর্ িাাঁচ/েটি যগারু দে । র্াই িুধ দ

অভাব দে

এবং আনুষদঙ্গক খাবান্বরর

না। িুধ কখনই দবক্তক্র করা িন্বর্া না। মান্বয়র কষ্ট কমান্বনার েনয বাবা যগারুগুদ

প্রদর্ন্ববৃীন্বির িান কন্বর যিবার বায়না র্ু ন্ব
প্রদর্ন্ববৃীন্বির যগারুগুদ

‘Hunger strike’

দবদ ন্বয় দিন্বর্ িয় দকন্তু যগারুগুদ

কন্বরন। বাধয িন্বয় োকুমান্বক

দকেুন্বর্ই যযন্বর্ চাইর্ না যরােই

ুন্বর দিন্বর এন্বস ঢুকন্বর্া আমান্বির যগায়ান্ব ।
োকুমার কান্বে শুন্বনদে যেন্ব ন্বব ায় বাবা খুব িুিব
মারন্বর্ দগন্বয় ডান িান্বয়র মান্বঝর আঙু

যখ ন্বর্ ভান্ব াবাসন্বর্ন। একবার ব

িুটি উিন্বর উন্বে যায়। যসই যভাগাদন্তর ির বাবার ব

যখ ায় উৎসান্বি ভাাঁিা িন্বড়। বাবা যখন বাাঁকুড়া দমৃনাদর কন্ব ন্বে িড়ন্বর্ন র্খন স্বগীয়
রামব্রহ্ম কদবরান্বের বাদড়ন্বর্ র্াকন্বর্ন। দর্দন র্াাঁন্বির এর্ দপ্রয় দেন্ব ন যয

রামব্রহ্ম

কদবরােমৃায় দনন্বের বাদড়র অংৃ র্াাঁন্বক দ ন্বখ দিন্বর্ যচন্বয়দেন্ব ন। িীড়ািীদড় করা সন্বত্ত্বও
বাবা র্াাঁর সম্পদে গ্রিণ কন্বরনদন। আসন্ব োগদর্ক দবষন্বয় দর্দন দেন্ব ন যমািিীন।
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যিাদমওিযাদর্ দচদকৎসা করা বাবা শুরু কন্বরন অল্প খরন্বচ যরাগ সারান্বনার েনয। বাবার
িার্বয দচদকৎসা ন্বয় ির্যসি ওষুধ িাওয়া যযর্। নিীয়া যে া িাসিার্ান্ব র িু’একেন
ডািারবাবুও বাবার দচদকৎসায় উিকার িান এবং যিাদমওিযাদর্র দবশ্বাসী িন্বয় িন্বড়ন।
ধনীন্বির বাবা ওষুধ দিন্বর্ন না ব ন্বর্ন বন্বড়া বন্বড়া ডািার যিখান্বর্ দকন্তু গরীবন্বির ওষুধ
দনন্বর্ আসার কর্া র্াকন্ব কাে যিন্ব ও বন্বস র্াকন্বর্ন।
বাবার কান্বে আমরা কিাদচৎ বকুদন যখন্বয়দে। দর্দনই বরং র্াাঁর ভুন্ব র েনয আমান্বির
কান্বে বকুদন যখন্বর্ন এবং িাসন্বর্ন। বাবান্বক েকান্বনা খুব সিে দে । যকউ এন্বস ‘আদম
আিনার োি’ ব ন্ব

িামী বইও র্াাঁন্বক িড়ন্বর্ দিন্বয় দিন্বর্ন এবং র্া কিাদচৎ যিরর্

আসন্বর্া। অন্বনক বন্বড়া বয়ন্বসও বাবা অদবন্ববচনা প্রসূর্ কান্বের েনয র্াাঁর মার কান্বে বকুদন
যখন্বয়ন্বেন। যোন্বিা িুটি ভাই রান্বেন্দ্র ও রামকুমার র্াাঁর অর্যন্ত যেন্বির িাি দেন্ব ন। দকন্তু
বযাদধন্বর্ আক্রন্ত িন্বয় র্াাঁরা বাবার বিু আন্বগই মারা যান।
মা-বাবান্বক বাবা এর্ ভা বাসন্বর্ন। র্াাঁন্বির বঙ্খে বয়ন্বস র্াাঁরা যযন দেন্ব ন বাবার সন্তান।
র্াাঁন্বির খুদৃ করার যচষ্টা র্াাঁর য ন্বগই র্াকর্। ব ন্বর্ন আমার বাবা-মা কন্বর্া কষ্ট কন্বর
আমান্বক মানুষ কন্বরন্বেন। সবিা
ত দনন্বের

ন্বর যচান্বখর সামন্বন বাবা-মার িন্বিা িাটঙন্বয়

রাখন্বর্ন। মঙ্খর্ুযর িূন্বব ত োকুমা ৃযযাৃায়ী িন্বয় িড়ন্ব

বাবা যমৌ ানা আোি কন্ব ে যর্ন্বক

িানা দর্ন মান্বসর েুটি দনন্বয়দেন্ব ন। ইো আমান্বির িান্বর্ মার যন্বত্নর ভার যিন্ববন না। দনন্বের
মান্বক দনন্বে যিখন্ববন।
দর্দন কাউন্বক অদপ্রয় কর্া ব ন্বর্ন না দকন্তু মর্ামর্ প্রকান্বৃর বযািান্বর দেন্ব ন দদ্বধািীন
এবং যেিী। যকান্বনা দবষন্বয় দনদবষ্ট িবার ক্ষমর্া বাবার দে

অসাধারণ। যখন যয দবষন্বয় মন

দিন্বয়ন্বেন র্ার সবিুকু না যেন্বন োড়ানদন। আমারা র্াাঁর কান্বের য ান্বকরা য খার সময় র্াাঁন্বক
যিন্বখদে- যযন এক সাধক। সব কর্ায় ‘িযাাঁ’ ‘িু’ উের দিন্বেন দকন্তু আসন্ব রন্বয়ন্বেন – অন্বনক
িূন্বর – দচন্তার েগন্বর্। আমরা এসময় র্াাঁন্বক দবরি করর্াম না। বাবার চ া যিরায়
কােকন্বম ত যকমন একিা দবৃঙ্খল া খািোড়া ভাব দে । কদব Shelly ‘র দবন্বলষণ অনুযায়ী
যিখন্ব

এই খািোড়া ভাব আসন্ব

‘Harmonious madness’ এর প্রকাৃ। উচ্চ দচন্তাৃী

বযক্তিন্বির বা প্রদর্ভাবান বযাক্তিন্বির যক্ষন্বি এরকম ন্বি র্ান্বক। মন্বনর মন্বধয র্াাঁন্বির দচন্তা এর্
ঙ্খ
সুৃল
র্ান্বক যয র্াাঁন্বির বাইন্বরর কােকন্বম ৃঙ্খ
ত ল া প্রকাৃ িায় না।
দৃক্ষক মিাৃয়ন্বির গভীর েো করন্বর্ন বাবা। ব ন্বর্ন ‘আমার দৃক্ষন্বকরা দেন্ব ন আিৃ ত
দৃক্ষক। োিন্বির মন্বধয উচ্চ আিৃ ত যচর্না োগ্রর্ করার দিেন্বন সম্পূণ ত কঙ্খদর্ত্ব র্াাঁন্বিরই।
র্াাঁন্বির কান্বে আদম দচরঋণী। র্াই সুনীদর্কুমার চন্বট্টািাধযায়

খন্বগন্দ্রনার্ দমি প্রমুখ

প্রবািপ্রদর্ম দৃক্ষকন্বির ইো িূরন্বণর েনয সমােমনস্ক ক্ষুদিরাম িাস বাং া ভাষার স্বরূি
উি্ ািন্বন ব্রর্ী িন্বয়দেন্ব ন। কাবয সাদির্য অ িার ৃাস্ত্র ববষ্ণব িৃন্বনর
ত
চচতা যেন্বড় েীবন্বনর
যৃষ িন্বব ত বাবা আত্মদনন্বয়াগ করন্ব ন বাং া ভাষায় গন্বড় ওোর রিসয উন্বন্মাচন্বন। না িন্ব
িয়র্ বাং ার আস রূিটি অোনাই যর্ন্বক যায়।
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প্রচণ্ড সংগ্রাম ও কন্বষ্টর মন্বধয যকন্বিন্বে বাবার সমি েীবন। যস সংগ্রাম দদ্বমুখী-যভর্ন্বরর
এবং বাইন্বরর। িত্নী দবন্বয়ান্বগর বযর্া বাবা িঙ্খৃযর্ সিয কন্বর দনন্বয়দেন্ব ন দকন্তু মন্বন মন্বন দেন্ব ন
এক দবরিী সো।
দকন্তু একর্া দর্দন কাউন্বক বুঝন্বর্ দিন্বর্ন না। েীবন্বনর সবিুকু সময় ডুদবন্বয় দিন্বয়দেন্ব ন
কান্বের মন্বধয। বদিতেগন্বর্র প্রদর্বেকর্া এন্বকর ির এক দপ্রয়েন িারান্বনার যবিনা র্াাঁর
েীবনিান্বক র্েনে কন্বর দিন্বর্ িারন্বর্া দকন্তু র্াাঁর সংগ্রামী চদরি র্াাঁন্বক সব েয় কন্বর এদগন্বয়
দনন্বয় যগন্বে। েীবন্বনর যৃষভান্বগ বাবা বন্ব ন্বেন ‘োগদর্ক প্রদর্ষ্ঠা সুখ আমার প্রন্বয়ােন
যনই সংগ্রান্বমর যগৌরবই আমার আস

যগৌরব। যকান্বনা ‘media’-র মাধযন্বম আত্মপ্রচার বাবা

চাইন্বর্ন না। দবন্বিন্বৃও যযন্বর্ চানদন যিন্বৃর মন্বধয যর্ন্বকই কাে করা িে্ করন্বর্ন।
দনন্বের েন্মভূ দম বাবান্বক িুঃখ দিন্বয়ন্বে আবার া নও কন্বরন্বে। েন্মভূ দমর উচ্চাবক
া মাটি র্ার ৃা দিয়া মিুয়া িদরর্কী ি ান্বৃর েঙ্গ বাবান্বক দনদবড়ভান্বব আকষণত
করর্। যবন্ব ন্বর্ান্বড়র গ্রান্বম একটি িুেদরণী আন্বে- র্ার নাম ‘বন্বড়া গন্বড়’ অর্াৎ
ত বন্বড়ািুকুর।
িুকুরটিন্বর্ োন করন্বর্ বাবা খুব ভা বাসন্বর্ন। এটি নানান ি

িুন্ব র বঙ্খক্ষ যবটষ্টর্ দে । বাবা

যখন কঙ্খষ্ণনগন্বর বসর্ বাদড় বানান্ব ন- যস বাদড়র িদরন্ববন্বৃর মন্বধয ধন্বর রাখন্বর্ যচন্বয়দেন্ব ন
গ্রাময প্রকঙ্খদর্র প্রদর্রূি। র্াই এই বাদড়র মন্বধয রন্বয়ন্বে একটি িুকুর- আর র্ার চাদরিান্বৃ
বাবার মন্বনানীর্ গােিা া- চাাঁিা কাঞ্চন ি াৃ কঙ্খষ্ণচূ ড়া অন্বৃাক দৃউদ
বকু

মাধবী মা র্ী আম োম কাাঁো

নারন্বক

যব

কর্ন্বব

ইর্যাদি আর র্ারই সন্বঙ্গ কী আিয-ত যবন্ব ন্বর্াড় যর্ন্বক দনন্বয় এন্বস
নাম আাঁকড়। প্রদর্টি গাে র্াাঁর কান্বে দে

োমরু

মুচকু্
ি সা ক া

াগান্বনা একটি কাাঁিাগাে-

এক একটি েীবন্ত অক্তিত্ব। র্াাঁর অির্য যেি বদষর্ত

িন্বর্া এগুদ র উির। বাবা আে আর যনই দকন্তু বাগান্বনর সুগদে িু গুদ

আেও বার্ান্বস

চড়ান্বে র্াাঁর অক্তিন্বত্বর যসৌরভ। বাদড়টির নাম যরন্বখদে

‘কাে ী’ ‘Retreat forest resort’ –

যযন দিন যািন্বনর গ্লাদনন্বক সদরন্বয় যরন্বখ ৃাদন্তর যকান্ব

আেয় যনবার েনয। নামটির মন্বধয

যযন Henny Vaughan এর ‘The Retreat ‘ কদবর্াটির যরৃ য ন্বগ আন্বে। র্াাঁর কান্বে েন্বন্ম
আমার েীবনন্বক আদম ধনয মন্বন করদে। র্াাঁর সাদন্নন্বধয কর্ দবদচি অদভজ্ঞর্াই না আমার
িন্বয়ন্বে। মন্বন িন্বড়ন্বে- যেন্ব ন্বব ায় র্াাঁর সন্বঙ্গ দৃদৃর ভািুড়ীর অদভনয় যিখন্বর্ যাওয়া।
আমরা বন্বড়া িুই যবান যখন যেন্ব ধরার িাল্লায় িন্বড়দে াম- বাবার সন্বঙ্গ েন্বেয় েনািতণ
চক্রবর্ী মৃায়ও অভুি অবিায় সারাদিন িন্বনয িন্বয় আমান্বির খুন্বাঁ েন্বেন। মন্বন িড়ন্বে
বাবার ক যান্বণই কদব দবষ্ণু যি মিাৃন্বয়র কাে যর্ন্বক আমার প্রন্বয়ােনীয় িড়ার বই ধার
যনওয়া। কদব নীন্বরন্দ্রনার্ চক্রবর্ী বাবার যখাাঁন্বে েীন্বগািা

মদল্লক য ন্বনর বাসায় এন্বসন্বেন-

র্াাঁর সন্বঙ্গ কর্ কর্া বন্ব দে। কখন্বনা কখন্বনা বাবার সন্বঙ্গ খুবই যযাগান্বযাগ করন্বর্ যিন্বখদে
েীঅন্নিাৃির রায় ও প্রয়ার্ যপ্রন্বমন্দ্র দমিন্বক। আেন্বকর যাাঁরা দবখযার্ মনীষী বুক্তেেীবী
য খক অধযািক যিৃন্বনর্া- র্াাঁন্বির অন্বনন্বকই োি দিসান্বব যিন্বখদে বাবার সামন্বন যমন্বঝন্বর্
বন্বস আন্ব াচনা করন্বর্ িাে দনন্বর্।
বাবার েীবনকা

যৃষ িন্বয় যগ - িয়র্ টেক সমন্বয়ই- দকন্তু আমান্বির কান্বে মন্বন িয় এই

প্রয়াণ অকা প্রয়াণ। র্ার কারণ র্াাঁর অদভন্বপ্রর্ কাে এখনও বাদক। দবিযাসগরন্বক দনন্বয় র্াাঁর
কাে করার ইো দে । ইো দে

ভাষার্ন্বত্ত্বর উির বই দ খন্ববন। চ দর্ বাং া ভাষার উির
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যয অদভধানখাদন রচনা করদেন্ব ন র্া সম্পূণ ত িন্ব া না। েীবন নশ্বর। আমান্বির একিাই
সান্তনা অসংখয োন্বিোিী মন্বধয জ্ঞান্বনর যয িীবদর্তকা দর্দন প্রজ্জ্বদ র্ কন্বরন্বেন র্ার মধয
দিন্বয়ই দর্দন একযুগ যর্ন্বক অনযযুগ যবাঁন্বচ র্াকন্ববন।
ছগণৃক্তি ৩০ যৃ েুন রদববার ২০০২,
-০-

ক্ষুদিরাম িাস- একটি বযদর্ক্রমী নাম
বাণীমঞ্জরী িাস
২০১৬-র অন্বটাবন্বর ৃর্বষ ত যিদরন্বয় এন্ব ন প্রখযার্ সাদির্য গন্ববষক অধযািক
ক্ষুদিরাম িাস।
ডঃ ক্ষুদিরাম িান্বসর দির্া সর্ীৃচন্দ্র িাস খুব যবৃী দৃদক্ষর্ দেন্ব ন না দকন্তু
কঙ্খদেবাসী রামায়ন কাৃীিাসী মিাভারর্ যবৃ কন্বয়কটি কীর্তন গান্বনর বই ছযা
বির্ ায় প্রকাদৃর্, র্াাঁর সবক্ষন্বণর
ত
সঙ্গী দে । প্রন্বর্যক সেযায় দর্দন ১০৮ বার
িদরনাম েি করন্বর্ন যা অন্বনক সময় ১০০৮–এও িদরণর্ ির্। একারন্বণই ডঃ
িাস র্াাঁর ববষ্ণব রস প্রকাৃ গ্রন্থটি উৎসগ ত কন্বরন্বেন র্াাঁর দির্ান্বক। র্াাঁর মার্া
কাদমনীবা া দেন্ব ন এন্বকবান্বরই দনরক্ষর দকন্তু সন্তানন্বির দৃক্ষা-বযািান্বর
আিসিীন। স্বামীর সামানয সরকারীর চাকুদরর যবর্ন্বন গ্রাসাোিন িয়র্ চ র্
দকন্তু িুন্বির িড়াশুনা খরচ চা ান্বনার েন্বনয কাদমনীবা া িান্বৃর েদমিার বাদড়
যর্ন্বক ধান এন্বন চা

কুন্বি সামানয িয়সা অর্বা চা

উিােতন করন্বর্ন। ডঃ

িান্বসর দির্ামি দনন্বেন্বির েদম চাষ-আবাি করন্বর্ন মাি ২১ বৎসর বয়ন্বস
মারা যাওয়ায় র্াাঁর দির্ামিী অদর্কন্বষ্ট সন্তানন্বক মানুষ কন্বরদেন্ব ন। এই
দির্ামিীর অিদরদমর্ আির ও প্রেয় দর্দন বিুকা
াভ কন্বরদেন্ব ন।
খুব যোিন্বব া যর্ন্বক ডঃ িাসন্বক যয শুধু অিদরসীম িাদরন্বদ্রযর সন্বঙ্গ

ড়াই

করন্বর্ িন্বয়ন্বে র্াই নয় সিয করন্বর্ িন্বয়ন্বে োর্িার্-সিীণ ত যবদ য়ান্বর্ান্বড়র
উচ্চবন্বণরত য ান্বকন্বির নানা অর্যাচার
মুন্বখািাধযায় বন্ব ন্বেন ‘ ....

যলষ

কিাক্ষ। ডঃ অরুণকুমার

বণদি্ু
ত
সিিােীন্বির কাে যর্ন্বক যিন্বয়দেন্ব ন

উিিাস। ছিরবর্ী েীবন্বন যর্মন একেন সিিােী আমার কান্বে কবু
কন্বরদেন্ব ন।’, এই প্রদর্ন্বরাধ র্াাঁন্বক কন্বরদে

আরও যেিী একন্বরাখা। বাাঁকুড়া

যে ার মানুন্বষর স্বভাবগর্ সার য ও একগুাঁ ন্বয়দম ডঃ িান্বসর চদরন্বি োি
যরন্বখদে ।
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য খািড়ার যক্ষন্বি যকৃবচন্দ্র মণ্ডন্ব র স্কুন্ব

প্রার্দমক দৃক্ষা

ান্বভর ির ডঃ

িাস যবদ য়ান্বর্াড় মধয ইংরােী দবিযা ন্বয় ১৯২২ যর্ন্বক ১৯২৮ সা
দৃক্ষা াভ কন্বরন। ১৯২৯ যর্ন্বক ১৯৩৩ সা

িযন্ত
ত

িযন্ত
ত িড়াশুনা কন্বরন এবং

প্রন্ববদৃকা িরীক্ষায় বাং া ও সংস্কঙ্খন্বর্ য িারসি িাৃ কন্বরন বাাঁকুড়া যে া স্কু
যর্ন্বক। ১৯৩৩ সা যর্ন্বক ১৯৩৫ সা িযন্ত
ত বাাঁকুড়া ওন্বয়েদ য়ান দমৃন’বর্তমান বাাঁকুড়া ক্তক্রক্তিয়ান কন্ব ে’ যর্ন্বক আই এ এবং যসখান যর্ন্বকই ১৯৩৭
সান্ব সংস্কঙ্খন্বর্
অনাস ত প্রর্ম যেণীসি দব এ িাৃ কন্বরন। ডঃ িান্বসর দনন্বেরই স্মঙ্খদর্চারন্বণ দর্দন
বন্ব ন্বেন র্াাঁর দৃক্ষক সুনীদর্কুমার চন্বট্টািাধযায় এম এ ক্লান্বস র্াাঁন্বক বাং া
দনন্বর্ দনন্বষধ কন্বরদেন্ব ন। কারণ দিসান্বব বন্ব দেন্ব ন ‘বাং ায় যখন্বি িন্বড় যর্মন
যৃখায় কী আন্বে যা আন্বে র্া িু-দর্ন মান্বসর যখারাক।’ দকন্তু এই কর্া শুন্বন ডঃ
িাস বাং াই িড়ন্ব ন কারণ ‘ িাাঁদক দিন্বয় িাস করার েনয বাং া দনন্বর্ই ি ।’
গ্রাসাোিন্বনর র্াদগি খুব বড় দে

র্াাঁর কান্বে- টিউৃন কন্বর যবাঁন্বচ র্াকন্বর্ যগন্ব

বাং া িড়াই ভান্ব া। যাই যিাক এখান্বনও প্রর্ম যেণী যরকডত নম্বর দনন্বয় িাৃ।
দকন্তু চাকদর র্খনই যিন্ব ন না। রায় বািািুর খন্বগন্দ্রনার্ দমি-র িরামন্বৃ তবই টি
িড়ন্ব ন। দব টি িরীক্ষার ির আবার যগন্ব ন খন্বগন্দ্রনার্ দমির কান্বে। উদন দচটে
দ ন্বখ দিন্ব ন। চাঁ ু চুড়ার স্কু িদরিৃন্বকর
ত
কান্বে। এম এ িরীক্ষা ও বই টি িড়ার
মাঝখান্বন খন্বগন্দ্রনার্ দমি-র দচটের বন্ব উদন ৪০ িাকা মাদিনার মাস্টাদরও
কন্বরদেন্ব ন। প্রর্ন্বম কা না িন্বর খানাকুন্ব
১৯৪২-৪৩ সান্ব

স্কু

িদরিৃন্বকর
ত
কাে করন্ব ন।

স্কটিৃ চাচত কন্ব ন্বে ও ১৯৪৩ যর্ন্বক ১৯৪৫ িযন্ত
ত কদ কার্া

উনন্বমন্স কন্ব ন্বে বাং ার অধযািনা কন্বরন। ১৯৪৫-এ সরকাদর চাকদর িানযপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বে বাং ার য ক্চারার। ১৯৫৫ িযন্ত
ত যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বে
কাে কন্বরন। এরির যকাচদবিান্বর বি্দ

িন্বয়দেন্ব ন মাি একমান্বসর েনয।

১৯৫৫-যর্ই কঙ্খষ্ণনগর সরকারী কন্ব ন্বে বি ী িন। ১৯৫৯ এ যমৌ ানা আোি
কন্ব ন্বে এবং ১৯৭৩ –এ িুগ ী মিসীন কন্ব ন্বে ‘প্রন্বিসর’ িন্বি যযাগ যিন।
১৯৭৩ সান্ব

রামর্নু

াদিড়ী অধযািক রূন্বি কদ কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয় যযাগ

যিন। ইদর্িূন্বব ত ১৯৬৯ সা

যর্ন্বক ১৯৭৩ িযন্ত
ত রবীন্দ্রভারর্ী দবশ্বদবিযা ন্বয়

আংদৃক সমন্বয়র দৃক্ষক দিসান্বব কাে কন্বরন। ১৯৮১ সান্ব

দর্দন কদ কার্া

দবশ্বদবিযা য় যর্ন্বক অবসর গ্রিণ কন্বরন।
ড. িান্বসর প্রর্ম প্রকাদৃর্ গ্রন্থ ‘রবীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচয়’ ছ১৯৫৩,- বইটির
অনুদ খন কন্বরদেন্ব ন অধযািক ও কদব ৃল য াষ ছদর্দন র্খন এম এ ক্লান্বসর
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োি ,। এই বইটি রবীন্দ্রসাদির্য সম্পন্বকত নর্ু ন ির্দনন্বিত ৃ। দর্দন যিখান্ব ন
দনসগ ত মানুষ এবং যরামাদণ্টকর্া এবং র্া যর্ন্বক োর্ একটি অধযত্মন্বচর্না
ক্রমিদরণামমুখী কদবসোন্বক দকভান্বব দবদচি ির্ যবন্বয় যিৌঢ়র্ার দিন্বক দনন্বয়
যগন্বে এবং যৃষ িযান্বয়ও
ত
যার নূর্নত্ব এবং গদর্ৃী র্া অবযাির্। রবীন্দ্র
আদবভান্ববর
ত
িিভূ দম দিসান্বব ঐদর্িাদসক িঙ্খটষ্টভঙ্গীন্বর্ দবচার কন্বর যিদখন্বয়ন্বেন
সংস্কঙ্খর্ সাদির্য সূিী ধম ত ও কাবয ববষ্ণব কাবয সংস্কঙ্খদর্র সমবায় কীভান্বব র্াাঁর
মমমূত ন্ব কাে কন্বরন্বে। এই বিু-সমািঙ্খর্ গ্রন্থটির েনয কদ কার্া দবশ্বদবিযা য়
র্াাঁন্বক দড দ ট্বণও
র্াাঁর দদ্বর্ীয় গ্রন্থ ‘বাং া কান্ববযর রূি ও রীদর্ ছ১৯৫৮,। অদভনবত্ব-র্ার ে্
দবষয়ক আন্ব াচনায় যযখান্বন দর্দন যিখান্বেন সংস্কঙ্খর্ নয় প্রকঙ্খর্ বা প্রাচীন
বাং া ে্ই বর্তমান বাং া েন্ব্র দভদে আমান্বির উিদর িাওনা সংস্কঙ্খর্
অ ংকারৃাস্ত্র সম্পন্বকত দকেু আন্ব াচনা এবং কাবযরীদর্ ও কদবন্বির সম্পন্বকত
দকেু বিবয।
র্ঙ্খর্ীয় গ্রন্থ-‘দচিগীর্ময়ী রবীন্দ্র-বাণী’ ছ১৯৬৬, এর নান্বমই প্রকাৃ বইটির
উন্বেৃয কী। গ্রন্থটি ব ন্বর্ যগন্ব

রবীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচন্বয়র িদরিূরক। স্টাই

ৃব্দ-প্রন্বয়াগ ে্ ও অ ংকান্বরর দবচার ইর্যাদি আদঙ্গকগর্ যয আন্ব াচনা যয
দডন্বিই

দর্দন িূববর্ী
ত
গ্রন্বন্থ যিখান্বর্ িান্বরনদন এখান্বন রবীন্দ্র কদবর্ার যসই

খুটাঁ িনাটি প্রন্বয়াগন্বকৌৃ

দনন্বয় আন্ব াচনা কন্বরন্বেন। দনক্তির্ যয সংস্কঙ্খর্জ্ঞান্বনর
গভীরর্া এ গ্রন্বন্থ র্াাঁর সিায়ক িন্বয়ন্বে।
চর্ু র্ তগ্রন্থ ববষ্ণব রস প্রকাৃ ছ১৯৭২,। এই বইটির প্রর্ম সংস্করন্বণর ভূ দমকায়
ড. িাস দনন্বে বন্ব ন্বেন দর্দন যকান্বনা নূর্ন র্ত্ত্ব প্রদর্িািন করন্বর্ চানদন।
দকন্তু ববষ্ণব ধন্বমরত ঐদর্িাদসক এবং ধমীয় িিভূ দর্ আন্ব াচনা অদর্ সংন্বক্ষন্বি
মিাপ্রভুর দিবয ও য ৌদকক েীবনন্বক আন্ব াদকর্ করা মধুররন্বসর ববদচিযন্বক
অদর্ সংন্বক্ষন্বি িদরস্িুি করা- এগুদ র্াাঁর উিিািনা ও দনমাণন্বকৌৃন্ব
ত
নূর্ন
িন্বয় উন্বেন্বে। কীর্তনগান ও রস িযায়
ত র্াাঁর িঙ্খটষ্টভঙ্গীর অদভনবন্বত্বর যিযার্ক।
িরবর্ী সংস্করন্বণ সংন্বযাক্তের্ েীশচর্ন্বনযর েন্মিান দবষয়ক র্র্য ও যুক্তিিূণ ত
আন্ব াচনাটি দনঃসন্ব্ন্বি এই দবষয়ক দবর্ন্বকত নূর্ন দিক উন্বন্মাচন কন্বরন্বে। দর্দন
মন্বন কন্বরন মায়ািুর নয়

নবদ্বীন্বির িূবিত ী গ্রান্বমর বাব াদর এ াকায়

েীশচর্নয েন্মগ্রিণ কন্বরদেন্ব ন।
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ড. িান্বসর িঞ্চম গ্রন্থ সমাে প্রগদর্ রবীন্দ্রনার্ ১৯৭৩। দনন্বমিত ভাষা
যুক্তিিূণ ত র্র্য সমান্ববৃ এবং ভাবা ুর্া বক্তের্
ত উিিািনায় এটি দবদৃষ্ট।
রবীন্দ্রনান্বর্র মানুষ সম্পদকতর্ ভাবনার সন্বঙ্গই দবেদড়র্ িল্লীগ্রাম সমাে রাষ্ট্র
দবশ্বাত্মন্বচর্না এগুদ

যিখান্বনার সন্বঙ্গ দর্দন যিদখন্বয়ন্বেন রবীন্দ্রনান্বর্র কদবর্া ও

প্রবে িরস্পরদবরুে নয় ভাবনার দনদবড় সাদন্নন্বধয র্ারা খুবই দনষ্ঠ।
ষষ্ঠ গ্রন্থ- ড. িাস সম্পাদির্ ‘কদবকিণচণ্ডী’ ছ১৯৭৮,। এই গ্রন্বন্থর ভূ দমকা
রচনাকান্ব

দর্দন ঐ সমন্বয়র ইদর্িাস গভীরভান্বব অধযায়ণ কন্বরন্বেন িন্বড়ন্বেন

‘আইন ই আক্বরী’। যসই ির্ ধন্বর যগন্বেন যয িন্বর্ যিাঁ ন্বিদেন্ব ন যিৃর্যাগী
মুকু্রাম। সমি িূববর্ী
ত
ধারণান্বক নসযাৎ কন্বর দিন্বয় বন্ব ন্বেন যিাডরমন্ব র
রােস্ব-নীদর্ সম্পন্বকত ভু
ধারণাই ভীর্ কন্বর র্ু ন্ব দে সাধারণ মানুষন্বক।
যিৃর্যাগ কন্বরদেন্ব ন মুকু্রাম সি আরও বিু মানুষ। ঐদর্িাদসকন্বির কান্বে
এই ভূ দমকাটি বিুমূ য।
সিম গ্রন্থ ‘রবীন্দ্র কল্পনায় দবজ্ঞান্বনর অদধকার’ ছ১৯৮৪,। এ দবষন্বয় প্রর্ম
প্রকাদৃর্ গ্রন্থ। ড. িাস স্বভান্ববই ববজ্ঞাদনক িঙ্খটষ্টভঙ্গীর অদধকারী। এই গ্রন্থ
রচনার িূন্বব ত দর্দন দবজ্ঞান দবষয়ক বিু গ্রন্থ িাে কন্বরন্বেন এমনদক দস্টন্বিন
িদকং িযন্ত।
ত গ্রন্থটিন্বর্ নাম উন্বল্লখ কন্বরন্বেন বিু ববজ্ঞাদনন্বকর। রবীন্দ্রনান্বর্র
বস্তুেগৎ োদড়ন্বয় নন্বভাবস্তু মণ্ডন্ব র যিন্বৃ যািার মন্বধয দর্দন

ক্ষয কন্বরন্বেন

কদবর নব নব রিসয উন্বন্মাচন্বনর সঙ্খটষ্ট ও ধ্বংসমূ ক িিার্দবজ্ঞান্বনর
ত
প্রদর্
গভীর আগ্রন্বির।ছ খুব বযক্তিগর্ভান্বব বদ

যর্বার আকান্বৃ ধূমন্বকর্ু যিখা যযর্

আমার বাবা ড. িাস গভীর আগ্রন্বির সন্বঙ্গ র্া িযন্ববক্ষণ
ত
করন্বর্ন এবং
িুিকনযান্বিরও যিখান্বর্ন। খুব আন্বক্ষি দে । ‘িযাদ র ধূমন্বকর্ু ’ যার কর্া র্াাঁর
মান্বয়র কান্বে শুন্বনদেন্ব ন েীবৎকান্ব
বাবা যবাঁন্বচদেন্ব ন দকন্তু িযাদ

র্া যিখা র্াাঁর কিান্ব

িন্বয় উেন্বব না।

ছ১৯৮৬, এবার সক ন্বকই দনরাৃ কন্বরদে । ,

যেযাদর্তদবিযা এবং যেযাদর্চচতা সম্পন্বকত র্াাঁর দবন্বৃষ জ্ঞান্বনর কর্া অন্বনন্বকই
োনন্বর্ন। মিাকাৃ দবজ্ঞান োড়াও ভূ দবজ্ঞান ও প্রাদণদবজ্ঞানও যয রবীন্দ্রনান্বর্র
যকৌর্ু িন্ব র দবষয় দে র্াও দর্দন যিদখন্বয়ন্বেন।
ড. িাস বাং া বানান সম্পন্বকত র্াাঁর বিবয প্রকাৃ কন্বরদেন্ব ন একটি যোি
িুক্তিকায়- ‘বানান বানান্বনার ব্ন্বর’ ছ১৯৯৪,। দর্দন র্ৎসম ৃন্বব্দর বানান
অদবকঙ্খর্ রাখার িক্ষিার্ী দেন্ব ন। ববেদবকভান্বব চা ু বানান্বনর িদরবন্বর্ত
প্রদর্ন্বযাদগর্া উিন্বযাগীর্া ইর্যাদি দবকল্প বানানন্বক স্বীকার করায় কর্াও দর্দন
বন্ব ন্বেন।
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র্াাঁর অষ্টম গ্রন্থ ‘যিৃকা

সাদির্য’ প্রকাদৃর্ িয় ১৯৯৪ সান্ব । এটি িূন্বব ত

প্রকাদৃর্ প্রবন্বের সংগ্রি।
নবম গ্রন্থ ‘যচােৃ’ সা

ও চ মান রদবছ১৯৯৪,। যোি যোি প্রবন্বের

আকান্বর ভাগ কন্বর রবীন্দ্রনান্বর্র কদবধম ত োড়াও র্াাঁর সমাে দচন্তা দবজ্ঞানবরণ
বযাকরণচচতা গণশচর্নয োগরন্বণ রবীন্দ্রনার্ ইর্যাদি বিু দবষয়ন্বক আন্ব াচনা িান
যিন্বয়ন্বে। রবীন্দ্রচচতা যয এখনও কর্িা প্রাসদঙ্গক এ দবষন্বয় দর্দন িােকন্বক
সন্বচর্ন কন্বরন্বেন।
ড. িান্বসর িৃম গ্রন্থ ‘সাাঁওর্াদ
সাাঁওর্াদ

বাং া সমৃব্দ অদভধান’ ছ১৯৯৮,

ৃব্দ বাং া ভাষায় বযবিান্বরর একটি গুরুত্বিূণ ত িদ

। র্ু নামূ ক

ভাষার্ন্বত্ত্বর েগন্বর্ও একটি গুরুত্বিূণ সংন্বযােন।
ত
একািৃ গ্রন্থ- ‘বাোই প্রবে’ প্রকাৃ অন্বটাবর ২০০০। ‘এ িযন্ত
ত গ্রন্থভুি
িয়দন এমন কন্বয়কটি বাোই প্রবে দনন্বয় এ সংক ন প্রাবদেক ক্ষুদিরাম িান্বসর
বাোই প্রবে দনন্বয় এ সংক ন প্রাবদেক ক্ষুদিরাম িান্বসর প্রব

বযক্তিন্বত্বর

উিদিদর্ প্রদর্টি প্রবন্বেই যচান্বখ িন্বড় ছঅধযািক মানস মেুমিার- এই গ্রন্বন্থর
সংক ক ,। একটি প্রবে যকার্াও প্রকাদৃর্ িয়দন ‘অর্ দবন্ববকান্- রবীন্দ্র
কর্া’। সংকদ র্ প্রবেগুদ

ববদচিয ও নূর্নন্বত্ব উজ্জ্ব । িদরদমর্ গাঢ়বে

ঋেু র্ীক্ষ্ণ বাকযবে- যা ড. িান্বসর সব রচনারই ববদৃষ্টয- এটিন্বর্ও র্ার
িদরিূণ ত প্রকাৃ। এটি র্াাঁর েীবৎকান্ব

প্রকাদৃর্ যৃষ গ্রন্থ যসটি র্াাঁর োি ড.

অরুণকুমার বসু ও ড. মানস মেুমিার র্াাঁর িান্বর্ র্ু ন্ব দিন্বয়দেন্ব ন।
ড. ক্ষুদিরাম িান্বসর প্রাি িুরস্কান্বরর সংখযাও কম নয়। দড দ ি উিাদধ
োড়াও ববষ্ণব রস প্রকাৃ গ্রন্বন্থর েনয প্রাণন্বর্াষ িক স্মঙ্খদর্ িুরস্কার িক্তিমবঙ্গ
সরকান্বরর দবিযাসাগর স্মঙ্খদর্ িুরস্কার রবীন্দ্র িুরস্কার সন্বরাক্তেনী বসু স্বণিিক
ত
ইর্যাদি র্াাঁর প্রদর্ভার স্বীকঙ্খদর্।
ড. িাস কদ কার্া দবশ্বদবিযা য় যর্ন্বক অবসর গ্রিণ করার ির িঃ বঙ্গ
সরকান্বরর

Linguistic and Comparative Dictionary Project

নান্বম একটি

প্রকন্বল্পর দ্বাদয়ত্ব প্রাি িন এবং কাে গুরু কন্বরন। বাং া ইংরােী এবং সংস্কঙ্খর্
দর্নটি ভাষান্বক দনন্বয় কন্বয়কটি যেন্ব ন্বমন্বয় এবং িু-একেন দবন্বৃষন্বজ্ঞর
সািান্বযয প্রার্দমক কােটি দর্দন ১৯৯৬ সান্ব

যৃষ কন্বরন। ইো দে

এন্বর্

দি্ীও র্াকন্বব দকন্তু র্া সম্ভব িয় দন। এই অদভধান্বন ইংন্বরেী বানান্বনর উচ্চারণ
কী িওয়া উদচর্ র্াও ব া িন্বয়দে । এই দডক্ন্বৃনাদর শুধু প্রকান্বৃর অন্বিক্ষায়
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দে । কান্বডত ৃব্দ য খা অন্বনকগুদ

বক্স েমা িড়

িঃ বঙ্গ িুিক িষন্বির
ত

কান্বে। দকন্তু একটি দবন্বৃষ ৃক্তিৃা ী ‘ দব’র দবরুের্ায় এই অদভধান প্রকান্বৃ
বাধা িড় । িন্বর সরকার এটি প্রকাৃ করন্বর্ রাক্তে িন ি্রুি যিখা িাদয়ত্ব যিন
ড. িাসন্বকই দকন্তু র্খন ২০০১ সান্ব

দর্দন এই বঙ্খিৎ কাে সম্পন্ন করার মর্

অবিায় দেন্ব ন না। ি্রুি যিখা গুরু িন্বয়দে দকন্তু র্াাঁর অক্ষমর্াবৃর্ঃ িুিক
িষিত কাডত সন্বমর্ ২ টি বক্স দিদরন্বয় যনয়। র্ারির ঐ কাডতগুদ

যকার্ায় কী

অবিায় র্া আর উোর করা সম্ভব দকনা র্ার দকেুই আমান্বির োনা যনই।
ড. িাস র্াাঁর েীবন্বনর িী ত ১৫ টি বের যকান্বনা সঙ্খটষ্টৃী
করন্ব

কাে না কন্বর ছযা

দর্দন আরও দকেু দিন্বয় যযন্বর্ িারন্বর্ন , এই অদভধান্বনর দিেন্বন র্াাঁর

মূ যবান সময় ও েীবন নষ্ট কন্বরন্বেন। যা প্রকাদৃর্ িন্ব
র্ু নামূ ক ভাষার্ত্ত্ব িুই-ই অন্বনক

িয়ন্বর্া অদভধান এবং

াভবান ির্। ড. িাস অন্বনক সুির
ূ প্রসারী

দচন্তা দনন্বয়ই এই কান্বে িার্ দিন্বয়দেন্ব ন- র্া এন্বকবান্বরই বযর্ ত ি

একই সন্বঙ্গ

সরকারী অন্বর্রও
ত
অিচয় ি । এই দবি র্া র্াাঁন্বক মানদসক দিক যর্ন্বক
দনক্তির্ই িযুিি
ত
কন্বরদে । কীভান্বব এটি উোর করা সম্ভব র্া ভাবন্ব

যবাধিয়

র্াাঁর প্রদর্ আমান্বির সটেকভান্বব েোদনন্ববিন করা িন্বব।
বযক্তিগর্ েীবন্বন েীবনযািন্বনর দিক যর্ন্বক ড. িাস দেন্ব ন খুবই সাধারণ।
ধুদর্ ও িাঞ্জাদব এবং আনুষ্ঠাদনকভান্বব খাদির েিরন্বকাি এই দে

র্াাঁর িদরন্বধয়।

র্াও সংখযায় খুব যবদৃ নয়। আসন্ব
করন্বর্ন। র্াাঁর িক্ষিার্ দে
কম্ব

আড়ম্বর প্রাচুয ত সঞ্চয় এগুদ ন্বক দর্দন ণ
ঙ্খ া
সাধারণ িদরদ্র মানুন্বষর প্রদর্। র্াই প্রদর্ িূোর

ঙ্খ ীর্ গরীব মানুষন্বির
ধুদর্ ইর্যাদি যকনা ির্ বাড়ীর েনয নয় র্াাঁর অনুগি

েনয। দর্দন যিাদমওিযাদর্ ডািাদরন্বর্ দবশ্বাস করন্বর্ন- দনন্বের কটেন অসুন্বখও
র্া যর্ন্বক সন্বর আসন্বর্ন না। একবার যিিখারান্বি সামানয িুটি Enteroquinol
খাওয়ান্বনার কর্া বন্ব দেন্ব ন ‘খুদক আমান্বক অযান্ব ািযাদর্ ওষুধ খাইন্বয় যমন্বর
যিন্ব ন্বে।’ প্রদর্টি েুটির দিন্বন কঙ্খষ্ণনগন্বর বাড়ীর বারা্া যরাগীর দভন্বড় ভন্বর
র্াকর্। যরাগীরা র্াাঁর কান্বে ওষুধ এবং ির্য িুইই যির্। র্র্াকদর্র্ এদ ি্
সম্প্রিায় োিোিী গুণী মানুষেন দবদ্বৎসমাে র্াাঁন্বক দ ন্বর একটি িদরমণ্ড
রচনা করন্ব ও এই খযাদর্ এই সর্ম্ান র্াাঁর বযক্তিন্বত্বর সবিা প্রকাৃ কন্বর না।
এন্বকবান্বর ভূ দম যর্ন্বক উন্বে আসা এই মানুষটি র্াাঁর দৃকড়ন্বক কখন্বনাই
যভান্ব নদন। র্াই বাোন্বরর য াকেন দবনা ওেন্বন দবনা িরিান্বম র্াাঁর বযান্বগ মাে
এবং অনযানয সব্ক্তে র্ু ন্ব

দির্। প্রদর্ন্ববৃীরা সািাযয ও িরামৃ ত দনন্বর্ আসর্।

িান্বর্ দকেু িাকা এন্ব ই বাগান িদরোর করা বা িুকুর কািার কান্বে য াক
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াদগন্বয় দিন্বর্ন- যান্বর্ য ান্বকরা দকেু িাকা িায়। যান্বির ধার দিন্বর্ন-যৃান্বধর
প্রর্যাৃা রাখন্বর্ন না। আত্মীয়স্বেন র্াাঁর বাড়ীন্বর্ আসর্-যযর্ এবং যর্ন্বকও
যযর্। িদরবার যন্বর্ষ্ট বড় িওয়া সন্বত্ত্বও যকউ না যকউ সবসময় যিাষয দিসান্বব
র্াকর্। দর্দন দেন্ব ন অর্যন্ত অদর্দর্বৎস

যিবদদ্বন্বে এবং র্র্াকদর্র্ কন্বম ত

আগ্রি না র্াকন্ব ও বাড়ীন্বর্ আগর্ দির্ার গুরুভ্রার্ার যয যসবা দর্দন করন্বর্ন
র্া র্াাঁর মর্ মানুন্বষর িন্বক্ষ এন্বকবান্বরই অসম্ভব। িাদরবাদরক গুরুন্বিন্ববর
বাদড়ন্বর্ও প্রন্বর্যক বের যযর্ োর্া েুন্বর্া ধুদর্ ইর্যাদি- যদিও যকান্বনা িীক্ষা
দর্দন যননদন। ড. িান্বসর য খার যকান্বনা যিদব -যচয়ার দে

না। একটি যসািা-

যচয়ান্বর বন্বস যচৌদকর উির খার্া যরন্বখ দর্দন দ খন্বর্ন- র্খন দর্দন
বািযন্বচর্নাৃূনয। যকান্বনা যকা াি

র্খন র্াাঁন্বক স্পৃ ত করন্বর্ িারর্ না। যট্র্ন

িন্বর্ কঙ্খষ্ণনগর যর্ন্বক ক কার্া যার্ায়ার্ কন্বরন্বেন অন্বনকদিন। োয়গা যিন্ব
সীন্বির উির িা র্ু ন্ব

র্ন্ময় িন্বয় বই িড়ন্বর্ন এমনই র্ন্ময় যয িান্বয়র র্ া

যর্ন্বক েুর্া চুদর িন্বয় যযর্। র্খন িয় দৃয়া িা যর্ন্বক িাওয়াই চপ্প দকন্বন িান্বয়
দিন্বয় নয়র্ খাদ িান্বয় েীন্বগািা মদল্লক য ন্বনর রাড়ীন্বর্ যযন্বর্ন- এ িনাটি
প্রায়ই

ির্। শুন্বনদে এ অবিায় একবার নাদক রবীন্দ্র-ভারর্ী দবশ্বদবিযা ন্বয়ও

চন্ব দগন্বয়দেন্ব ন।
বিু যৃান্বকর উির্যকা র্াাঁন্বক িার িন্বর্ িন্বয়দে । প্রর্ম েীবন্বন িত্নীদবন্বয়ান্বগ
দর্দন খুবই যভন্বঙ িন্বড়দেন্ব ন িন্বর র্া সেরণ কন্বর দর্দন মন দিন্ব ন সঙ্খটষ্টকন্বম।ত
র্ার ি

‘রবীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচয়’। এরির দব এ িােরর্ অবিায় যোিভাই
উর্ম্াি িন্বয় যগন্ব ন বিুকা বাড়ীন্বর্ যরন্বখ দচদকৎসা কদরন্বয় যকান্বনা ি না
িওয়ায় র্ান্বক দর্দন রাাঁদচন্বর্ িাগ্ া গারন্বি িাোন্ব ন। দকেুদিন ির র্াাঁর সুির্ার
খবর িাওয়ার ির যখন দর্দন র্াাঁন্বক দিদরন্বয় আনন্বর্ যগন্ব ন ব া ি
মঙ্খর্ুয

ন্বিন্বে। এই যৃাক ড. িান্বসর কান্বে িুিন্বৃান্বকর যচন্বয় কম দে

র্াাঁর

না- ভাই

র্াাঁর যচন্বয় কুাঁদড় বেন্বরর যোি দেন্ব ন। যৃাকপ্রি দির্ামার্া ইদর্িূন্ববইত গর্
িন্বয়ন্বেন এবার মারা যগন্ব ন র্াাঁর দদ্বর্ীয় িত্নী ছ১৯৭৮, । উি্ভ্রান্ত িন্ব ন দর্দন
দকন্তু আবারও র্া কাটিন্বয় চন্ব যগন্ব ন সঙ্খটষ্টর েগন্বর্। মারা যগন্ব ন মধযম ভ্রার্া।
র্ারির আবার গুরুর্র যৃাক দর্দন যিন্ব ন িুিবধুর মঙ্খর্ুযন্বর্। র্াাঁর মঙ্খর্ুযর আন্বগ
র্াাঁর যোষ্ঠ োমার্ারও মঙ্খর্ুয

ন্বিদে

দকন্তু যবাধিয় যসই যৃাক সটেক অনুভব

করার অবিায় দর্দন দেন্ব ন না।
র্াাঁর বািব েীবন দে
বন্ব

িাাঁন্বর্ িাাঁর্ যচন্বি

বড়ই কটেন দভর্র ও বাইন্বর অপ্রদর্ির্ সংগ্রাম যান্বক
ড়াই করা র্া চাদ ন্বয় যগন্বেন সারােীবন- প্রদর্কূ
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িদরদিদর্ বা দবরুে মানুন্বষর সন্বঙ্গ আিস কন্বরনদন। দনন্বের যুক্তিন্ববাধ ও
দবন্ববন্বকর কাে যর্ন্বক একচু সন্বর আন্বসনদন।
ছ কদবর্া সীমান্ত যেষটট্ট সংক ন ১৮২৪,
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‘ভান্ব াবাসার উৎষগ’ ত

ডঃ ক্ষুদিরাম িাসঃ েোষ্পন্বিষু

দগদরন্দ্র যৃখর চক্রবর্ী
একিা উজ্ব বযক্তিত্ব ….কদবর্া…… আমার যচর্না
য খনী…… আমার আদমত্ব….. উজ্ব বযক্তিত্ব
একটি উজ্ব বযক্তিত্ব
মন্বন ও মনন্বন প্রদর্িদ র্
বার-বার
িূন্বর-অদর্িূন্বর কান্বে-অদর্কান্বে।

া মাটির দৃশু
প্রদর্ভার ক্রম দববর্তন্বন
দচন্তন্বনর প্রগদর্ৃী র্ায়
িীন্বরর মন্বর্া যেযাদর্ে দনন্বয়
চন্ব ন্বে বাং ার গ্রান্বম-গ্রামান্তন্বর।
মানব-সত্বার দবস্ময় িুযদর্
িাৃদনক
ত
যচান্বখ সিাদবেুদরর্
েীবন ইদর্িান্বস
ৃান্ত অর্চ চঞ্চ সমুদ্র সন্বিন্বনর মন্বর্া
শুভ্রর্ায় ভদরন্বয় িযায়
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আগামী ৃর্াব্দীন্বক . . .

ডঃ ক্ষুদিরাম িাসন্বক দনন্বয়
অশদ্বর্ কুণ্ডু

যগাবুর ডবায় িদ্ম িুন্বি যিখদব যদি আয়
বাাঁকুড়ার ৃির-িারা যব যান্বর্াড় গাাঁয়।
আন্বগই দির্ায় িুন্বি গযান্বে বসন্ত যাদমনী
ভবক মান্বখয ভাাঁউন্বর গযান্বে যমৌমাদে গুণগুদণ।
দসখান র্যান্বক এখন েুন্বি আর এক িুন্ব র বাস
োন্বনয গযান্বে যস িু িার নাম ক্ষুদিরাম িাস।
বড্ড গুণী যে যািান্বর য খািড়ায় ডাগর
ন্বষ মান্বেয যিন্বখ ব ন্ব ক-বন্বে দবিযাসাগর।
সাগর ে িা নুনযা য়ন্বি ; গুন্বড়র সুয়াি আন্বে
সুন্বখ িুন্বখ দর্ষ্টা িযান্ব যবিম কান্বে ান্বগ।
ঢযাঙ্গা মান্বির নাইবা িন্ব ক মান্বন যিিার বড়
বুড়া িন্ব ও েযাকার সময় েুয়ান র্যান্বকও িড়।
ক কার্ায় চন্ব গযান্ব ও াদড়র িান আন্বে
দির্ায় দকেু িন্ববক শুন্বন আন্বস যয িাাঁকুন্বিয।
ভা বাসার বাাঁন্বধ য ন্বর রাদখ সাগরিান্বক
রর্ন খুন্বাঁ ে দ ন্বর্ িন্ববক নাক্-ডুবাডুব্ ডুন্বব।
-০-
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র্ু দম
মাধবী বন্ব্যািাধযায়

সু্রী প্রকঙ্খদর্ ধীন্বর ধীন্বর র্ু ন্ব দন কান্ব া ওড়নািা
ৃা -মিুয়ার বন যর্ন্বক শুরু ি ববর্াদ ক।
যগা ািী িুযদর্র যভর্ন্বর যর্ন্বক যিাঁ ন্বস উে

র্রুণন্বিব

রাঙা মাটির সন্বঙ্গ যিা মধুর দম ন।
যসই মুিুন্বর্ত কা িাাঁন্বকর যর্ন্বক আিনান্বক উদ্ভাদসর্ করন্বর্
উাঁদক দি একটি কুাঁদড়।
আন্বি আন্বি দবকদৃর্ ি ৃর্ি
েদড়ন্বয় িড় আিন যসৌরভ।
যমৌমাদে ভ্রমন্বরর ি এ গুণগুদণন্বয়
গুদণরা দনন্বয় এ র্ান্বক সমািন্বর আিন মক্ত্ন্বর।
সর্ম্াদনর্ কর োর্ীয় িুন্বষ্প
যস-র্ু দম।
-০-
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আন্ অদভসারী
র্ু সী চন্বট্টািাধযায়
সন্বচর্ন সুন্বচর্নায় দবশ্বাসী
যর্ামান্বক মানিি যিওয়া যিা
ভক্তি-েো-ভান্ব াবাসা।
কমন্বযাগী
ত
র্ু দম িক্তণ্ডর্ জ্ঞাণী
আন্ প্রয়াসীিঙ্খর্ীবীর ধুন্ব া কািা অবজ্ঞা
যি ায় যিন্ব ন্বো যেন্ব
সন্বর্যর সোন্বন ;
অনন্ত আন্ব াক র্াই উদ্ভাদসর্ র্ু দম
অনাদব গদর্ন্ববন্বগ এখন্বনা চন্ব ে
ন্বক্ষযআরব্ধ কন্বমরত সাধন্বন
সাদিন্বর্য অজ্ঞার্ যর্
র্ন্বর্যর সোন্বন
িঙ্খদর্বীর দনঃশ্বাস আকাৃ
সাড়া যর্ান্ব অিরি
িন্বর্ ও প্রান্তন্বর
র্ারও ৃদরক র্ু দম
যর্ন্বোিীি প্রাণ।
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সম্বেতনা
ভরর্ মািান্বর্া
বাাঁকুড়ার কাাঁকন্বরর বুন্বকভান্ব াবাসার কর্া যভন্বব
আমার িুটি-যকাম িান্বর্র
র্ু ন্ব আনা িু -নাও র্ু দম।

প্রিীন্বির ক্ষীণ আন্ব ায়আকান্বৃর কান্ব া যমন্ব র নীন্বচ
যর্ামার স্পন্বৃ-সূ
ত ন্বযরত ঝ সান্বনা
দিনগুদ -বসন্ত দচন্বে সুখ চায়।

যসখান্বন িঙ্খর্ীবী-দচকন-ৃাখায় যচরা ;
যযখান্বন মরীদচকা-হৃিয় ঝ সায়;
যসই উষ্ণ আকাৃ র্ন্ব

…..

একিুকরা রুটির আৃায় …..
েীবনন্বক দনন্বয় িিাদর্ক িিন্বক্ষি।

র্াদর মান্বঝ েীবন্বনর ভদবষযৎ-নর্ু বা
বযর্ িঙ্খ
ত দর্বী; যসই অরণয স্বান্বি
েীবন-দবষান্বি-িাগুন্বনর যোাঁয়া চায়।।
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-০-

প্রসঙ্গঃ েোঞ্জদ ঃ ক্ষুদিরাম িাস
োবণী িাস
অনন্ত বা ুকারাদৃর মান্বঝ
েিুরী খুন্বাঁ ে যববায়
আস ক্তঝনুন্বকর মন্বধয মুন্বিা।
নী াম্বর আকান্বৃর মান্বঝ
যেযাদর্ষী খুন্বাঁ ে যিন্বর
অিার রিসয।
অগদণর্ মানুন্বষর মান্বঝ
আমরা খুন্বাঁ ে যবড়াই
যর্ামান্বকআমরা ভুন্ব যাই
র্বু মাধযাকষণত ৃক্তি
আমান্বির আকষণত কন্বর চন্ব
অদনবার।
যর্মদন র্ু দম আকষণত কন্বর চন্ব ে
জ্ঞান দিিাসু মানুষন্বক
অনাদব মনুষযত্বন্বক।
-০

126

দৃক্ষাচায ক্ষ
ত ু দিরাম িাস
িার্সারদর্
ত
ভট্টচায ত

র্ু দম যনই বন্ব আে
ওন্বগা দপ্রয়
আরও দপ্রয় িন্ব আে।
যদি দকেুদিন আরও র্াকন্বর্
যচান্বখ যচান্বখ যদি রাখন্বর্
কর্া রাখন্ব না
র্ু দম র্াকন্ব না
যগন্ব িূন্বর চন্ব আে।
দেন্ব র্ু দম দপ্রয়েন
দে যয যর্ামান্বক
বড় যবদৃ প্রন্বয়ােন।

িন্বয় আমান্বিরই একেনা
আন্ব া দিন্বর্ আরও এক কণা
দনন্বভ যগ আন্ব া
আে যা িারান্ব া
যভন্বব মন যভান্ব কাে।
র্ু দম যনই বন্ব আে।
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রবীন্দ্র প্রদর্ভা িদরচয়
দনর্ম্ ত কুমার য াষ
ভান্ববাচ্ছ্বাস বাি দিন্ব

রবীন্দ্র-প্রৃক্তি যািা গর্ অধ ত ৃর্াব্দী যাবৎ কা

আদসয়ান্বে র্ািা রবীন্দ্র-প্রদর্ভার যর্ার্ ত মর্ম্ানু
ত ধাবন্বনর িন্ব
ব া চন্ব

িইয়া

উি্বুে িইয়ান্বে

না। প্রদর্ভার স্বরূি অনুধাবন করাই কদবন্বক যর্ার্ ত যিখা এবং র্ািা

সম্ভব িয় যযখান্বন যসই প্রদর্ভা প্রদর্িদ র্ িইন্বর্ন্বে -অর্াৎ
ত সমান্ব াচক বা
ভাবানুগ্রািীর মানসিন্বির দবিার এবং ঔজ্জন্ব যর উৎকন্বষরত উির। দবক্তেন্ন
দবদক্ষি ভান্বব দকংবা িূবদনদিত
ত
ষ্ট যকান্বনা সংস্কান্বরর দ্বারা অদভভূ র্ মানসিিন্বণ
ত
যিদখন্ব

এবং প্রদর্ভার আংদৃক দবন্বৃষত্বন্বক দবদৃষ্ট কদরয়া যিদখন্ব

যর্ার্ ত

মর্ম্ানু
ত ধাবন বযাির্ িয়।
অধযািক ক্ষুদিরাম িাস রবীন্দ্র প্রদর্ভার সাব্বন্বভৌম
ত
িদরচয় দিন্বয়ন্বেন এবং
অর্যন্ত িক্ষর্ার সদির্ র্াাঁিার দনন্বের উি দব্ধন্বক প্রকাৃ কদরয়ান্বেন। রবীন্দ্রপ্রদর্ভার িদরচয় এইরূি দবৃি ও গভীরভান্বব আর যকি দিয়ান্বেন বদ য়া আমার
োনা নাই।
িঙ্খদর্বীর

যয-যকান্বনা

যিন্বৃ

এবং

যয–যকান্বনা

কান্ব ই

রবীন্দ্র-প্রদর্ভা

অর্ু নীয়। সভযর্ার ইদর্িান্বস রবীন্দ্র-প্রদর্ভা দচরকান্ব র দবস্ময় ও ঔৎসুন্বকযর
দবষয় িইয়া র্াদকন্বব। মানুন্বষর দচন্তা ও অনুভূদর্ যয কর্ সুির
ূ -প্রসারী ও গভীর
িইন্বর্ িান্বর ভাষা ও প্রকাৃভঙ্গী যয কী িদরমাণ বাণীময় িইয়া উটেন্বর্ িান্বর
দবন্বশ্বাি দব্ধ মানুন্বষর অন্তন্বর যয কর্িা যচর্নৃী র্া সঞ্জার্ কদরন্বর্ িান্বর
দবশ্বসাদিন্বর্য রবীন্দ্রনার্ই র্ািার সব্বন্বেষ্ট
ত
উিািরণ। অ-সাধারণ মানুন্বষর অর্াৎ
ত
কদবর প্রদর্ভায় এই অসামানযর্া সঙ্খটষ্ট িয় িুইটি বািয উিািান্বনর দ্বারা ‘একটি
বিুকা -আগর্ আর একটি র্াৎকাদ ক বর্তমান। একটি ক্তক্রয়া দনগূঢ় অনযটি
বিু িদরমান্বণ প্রর্যক্ষ। রবীন্দ্র-সাদিন্বর্যর িিান্বর্ও একদিন্বক দবিু ভারর্ীয়
সাদির্য ও েীবন্বনর স্মঙ্খদর্ রদিয়ান্বে।’ অর্ীন্বর্র মন্বধয অবগািন এবং বর্তমান্বনর
িদরন্ববন্বৃ িদরদসঞ্চন্বনর দ্বারাই এই মানস-স্বভাব সম্ভব। ‘যকব

অর্ীন্বর্র

অনুসরণ নয় অর্ীর্ এবং বর্তমান্বনর সমঞ্জসীকরণই ঐ প্রাকঙ্খদর্ক ৃক্তির
কাে।’ দকন্তু এই সমঞ্জসীকরণ িয় প্রাি ঐদর্ন্বিযর রূিান্তন্বরর িন্ব । যকান্
অিঙ্খৃযৃক্তির ক্তক্রয়ার িন্ব এই সমঞ্জসীকরণ নবরূিায়ন্বণ উদ্ভাদসর্ িইয়া ওন্বে?
যয ববজ্ঞাদনক অজ্ঞার্-কারন্বণ িুই িঙ্খর্ক্ বস্তুর সংদমেন্বণর িন্ব

এক নূর্ন

বস্তুর আদবভতাব ন্বি প্রদর্ভার িদরস্িুরণও অনুরূি অজ্ঞার্ কারন্বণই সম্ভাদরর্
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িয়। িয় একিাই যিদখ। কারণ দবজ্ঞান্বনর যক্ষন্বিও যযরূি সাদিন্বর্যর যক্ষন্বিও
টেক যসইরূিই অজ্ঞার্ এবং দবস্ময়কর। ‘িুরার্ন ও প্রর্যন্বক্ষর যাবর্ীয় দবক্তেন্ন
অশনকযযুি িরস্পরদবরূে অর্চ সমেন্বয়র েনয আগ্রিৃী

েীবনািন্বৃরত

ঐকয সাদধর্ িয় এবং নূর্ন্বনর েন্ম িয়।’ এই নূর্ন যদিও অর্ীন্বর্র আেন্বয়
এবং সমকা ীন প্রদর্ক্তক্রয়ায় উি্বুে িয় র্র্াদি অনাগর্কান্ব র অদভমুন্বখই
ইিার গদর্। এই েনযই প্রদর্ভা-মািই কা বাদির্ িইয়াও কা াদর্ক্রমী।
এইেনযই কাদ িাস বা যগান্বি বা রবীন্দ্রনার্ দচরকা ীন।
মন যচর্নার আধার। বচর্ন্বনযর স্িুরণ িয় মন্বনর দবস্র্ঙ্খদর্ ও গভীরর্ার
েনয। বযক্তিন্বভন্বি এই দবস্র্ঙ্খদর্ ও গভীরর্া দবদভন্ন। ইিা কান্ব রও আন্বিদক্ষক।
মাইন্বক ্ অযান্বঞ্জন্ব া রযান্বি ্ যগান্বি কাদ িাস এবং যসক্স্দিয়র র্ৎ র্ৎ
কান্ব র ঐদর্িাদসক কারন্বণই সম্ভাদবর্ িইয়াদেন্ব ন। উনদবংৃ ৃর্াব্দীর
বাং ান্বিৃই রবীন্দ্রনার্ন্বক সঙ্খটষ্ট কদরন্বর্ িাদরয়াদে । ঐদর্িাদসক কারন্বণই একএকটি যুগ উজ্জ্ব

িইয়া ওন্বে এবং র্ৎকা ীন মানুন্বষর মনন্বক দবিান্বর এবং

গভীরর্ায় দবরািন্বক ধারণ ও প্রকাৃ কদরবার সিায়র্া কন্বর। দকন্তু এ যযন যন্বজ্ঞর
উিন্বযাগী যবিীদনর্ম্াণ
ত মাি। ইিার ির আন্বে বযক্তিগর্ সাধনা ও িদরেম আন্বে
সদমধ সংগ্রি এবং নানা বন্বণ ত সমুজ্জ

ও গন্বে সুমধুর িুষ্পচয়ণ। এই বযক্তিগর্

সাধনা কন্বোর ও েোদের্ না িইন্ব

যজ্ঞন্ববিী প্রাণ-দরি রদিয়া যায়।
যসইেনযই যুগপ্রভাব সিায়ক িইন্ব ও শুধু বযক্তির অক্ষমর্ার িন্ব ই বিুন্বক্ষন্বি
প্রদর্ভার সমযক্ অর্বা দকেুমািও দবকাৃ ন্বি না।
মির্ী ভাষার মাধযন্বমই মিৎ ভাব স্িুদরর্ িয়। ভাষার বনিুণয আন্বস
বিুদিন্বনর অনুৃী ন্বন। ভারন্বর্র দবদভন্ন প্রন্বিন্বৃর দবদভন্ন ভাষার মূ উৎস িুইটিঃ
িদক্ষণ-ভারন্বর্ র্াদম

এবং বাকী সমুিয় অংন্বৃ সংস্কঙ্খর্। যর্ন্ব গু মা যা াম্
প্রভঙ্খ দর্ আঞ্চদ ক ভাষায় যাাঁিান্বির রচনা সার্ক
ত িইয়ান্বে র্াাঁিারা প্রাচীন র্াদম
িইন্বর্ প্রাণ-রস আিরণ কদরয়ান্বেন। বাং া দি্ী মারােী ওদড়য়া প্রভঙ্খ দর্
ভারন্বর্র অনযানয আঞ্চদ ক সাদিন্বর্যর দৃকড়ও সংস্কঙ্খর্ ভাষার রন্বস দসি।
রবীন্দ্রনার্ সংস্কঙ্খর্ সাদিন্বর্যর সন্বঙ্গ যন্বর্ািা দনদবড়ভান্বব িদরদচর্ দেন্ব ন
অিযাবদধ যকান্বনা ভারর্ীয় সাদিদর্যকই র্ন্বর্ািা িয় নাই। দিদিেন্বয়র যভরীদননাি যর্া ধ্বদনময় না িইয়া িান্বর না। মন্বনাদবেন্বয়রও মূ -রিসয আন্বে ;
ধ্বদনর সন্বঙ্গ বাণীর দম ন। েীবনন্বক আসঙ্গ গ্রিণ কদরয়াও র্ািার বেব সংন্বকর্
এড়াইয়া যাওয়া। রবীন্দ্র প্রদর্ভার মূ কর্া ইিাই।
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অধযািক ক্ষুদিরাম িান্বসর বইটি সমান্ব াচনা বা সুখান্ব াচনা মাি নন্বি।
রবীন্দ্র-সাদির্য-িদরক্রমায় একটি সার্ক
ত ও মূ যবান দনন্বিত ৃ-গ্রন্থ রূন্বিই ইিার
মূ য।

ছযুগবাণী কদ কার্া ৃদনবার ১০ই অগ্রিায়ণ ১৩৬২ ২৬ যৃ নন্বভম্বর ১৯৫৫,
ছ“রবীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচয়”; য খক-অধযািক ক্ষুদিরাম িাস। প্রকাৃক-িুদর্ র
২২ কণওয়াদ
ত
স ষ্ট্রীি কদ কার্া ৬। মূ য-িৃ িাকা। ,

-০-
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দচিগীর্ময়ী রবীন্দ্রবাণী

দিন্বনর ির দিন চন্ব

যায় যকান ববদচিযর অনুভূদর্ না যরন্বখ। র্ান্বির মন্বধয

অকস্মাৎ একটি িু ভ
ত ক্ষন্বণর আদবভতাব িয় িরম সন্বর্যর িোৎ

আন্ব ার

ঝ কাদনন্বর্ িু’যচাখ ধাাঁদধন্বয় দিন্বয়। এ যুন্বগর যেষ্ঠ রবীন্দ্রসাদির্য দবন্বৃষজ্ঞ
ক্ষুদিরামবাবুর বইটি যিন্বয় এবং ি’যড় িােন্বকর মন্বন যসই অনুভূদর্ই োগন্বব।
অষ্টাধযায়ী এই মিৎ গ্রন্বন্থর দর্ন ৃর্াদধক িঙ্খষ্ঠার েন্বি

েন্বি

িাক্তণ্ডর্য

মননৃী র্া ও রসানুভূদর্র যয সহৃিয়- হৃিয়ন্ববিয সমান্ববৃ সাদধর্ র্া প্রায়
অন্ব ৌদকক। গ্রন্বন্থর বদিরঙ্গ মুদ্রণ-িাদরিািয যযমন সুরুদচসর্ম্র্

অন্তরঙ্গ

যর্মদন কান্তাসক্তর্ম্র্ কান্ববযিন্বিন্বৃর মাধুয-িদরি্
ত
ুর্।
মিাকান্বৃ অনাির্ দিবযবান্বকযর যয-সূক্ষ্ম প্রায় অর্ীক্তন্দ্রয় উি দব্ধ আমান্বির
কান্বন েন্ব্র প্রসান্বি এন্বস উিদির্ িয় যসই দনর্

নী

নীরন্ববর মান্বঝ যবন্বে-

ওো গভীর বাণীর শ্রুদর্সুখ আমরা যি াম অধযািক িাস মিাৃন্বয়র মন্বনারম
রবীন্দ্রসাদির্য-দবন্বলষন্বণর মন্বধয। বাং া

সংস্কঙ্খর্ ও ইংরাক্তে দর্ন সাদিন্বর্যর
অ িারৃান্বস্ত্র সুিক্তণ্ডর্ মনীষীপ্রবর রবীন্দ্রকান্ববযর সাংন্বকদর্ক যসৌ্য ত বযি
করন্বর্ দগন্বয় কাবয যসৌ্ন্বযরত মূ

র্ত্ত্বগুদ

সিে ক’যর বুক্তঝন্বয় দিন্বয়ন্বেন। এ

বইটি োর্ক ও োর্ন্বকাের িন্বরর োিোিীন্বির িন্বক্ষ
বন্বিই

িক্তণ্ডর্ গন্ববষক

অমূ য সম্পি যর্া

ও অধযািকন্বির িন্বক্ষও এর সািচয ত

োড়া

রবীন্দ্রসমীক্ষা সম্পূণ িওয়া
ত
অসম্ভব।
যকানও এক বই সম্বন্বে িরন্ব াকগর্ যরানা ্ড্ দনক্সন সান্বিব বন্ব দেন্ব নঃ
বইটি চুদর ক’যরও িড়া উদচর্ । আমরা মিাদবিযা য় ও দবশ্বদবিযা ন্বয়
োিোিীন্বির ক্ষুদিরামবাবুর বই প্রসঙ্গ দনভতন্বয় যসই িরামৃ ত দিই। . . . . . . . . .
-সম্পািক ভারর্বষ ত
ছশবৃাখ ১৩৭৪,
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িাক্তণ্ডর্য ও অনুভন্ববর এক দবর দম ন
ভবন্বর্াষ িে
‘দচিগীর্ময়ী রবীন্দ্রবাণী রবীন্দ্রনান্বর্র প্রর্মাবদধ সক

কান্ববযর ধারাবাদিক

দবন্বলষণ। এই দবন্বলষণ চন্ব ন্বে যৃষ িযায়
ত িযন্ত।
ত এন্বর্ যনই শুধু ‘যৃষ য খা’র
কদবর্ার আন্ব াচনা। ক্ষুদিরামবাবুর রবীন্দ্র-কাবয সমান্ব াচনার দবন্বৃষত্ব িন্বে
এন্বর্ কদবর্ার ভাবন্বসৌ্য ত মাি িাে দবন্বলষন্বণর সািান্বযয বযাখযা করা িন্বয়ন্বে।
দবশুে রস ও যসৌ্যানু
ত ভূদর্ োড়া আর যকানও দকেুর অবর্ারণা কন্বরনদন।
অক্তের্ চক্রবর্ী এক সমন্বয় রবীন্দ্র কাবয সমান্ব াচনায় কদবমানসন্বক প্রধান
গুরুত্ব দিন্বয় সমান্ব াচনার ধারা প্রবর্তন কন্বরদেন্ব ন। কাবযান্ব াচনা প্রসন্বঙ্গ কদবর
বযাক্তিগর্ েীবন্বনর নানা র্ন্বর্যর প্রন্বয়ােন মন্বর্া বযবিার করন্বর্ ির্। এিা দকন্তু
আমান্বির সংস্কঙ্খর্ সাদির্যান্ব াচনার রীদর্ দে না। র্খন সমান্ব াচন্বকরা কদবর্া
িােই করন্বর্ন কদবমানস অনুযায়ী কদবর্ার আন্ব াচনা করন্বর্ন না। যসই েনয
কদবর্ার যিাষগুণ দনন্বিত ৃ করন্বর্ কখনও দদ্বধা করন্বর্ন না। অবৃয যস দনন্বিতৃ
ির্ অ িার ৃাস্ত্রানুযায়ী। ক্ষুদিরামবাবুর আন্ব াচনা যযন যসই রীদর্ন্বর্ই করা
সংস্কঙ্খর্ রসর্ন্বত্বর ওির অদর্দরি যঝাাঁক না দিন্বয়।
বইন্বয়র নামকরণ যর্ন্বক র্াাঁর অদভপ্রায় খাদনকিা যবাঝা যায়। দচি এবং গীর্
–এই িুটি কদবর্ার প্রধান প্রকঙ্খদর্। এ কর্া রবীন্দ্রনার্ অন্বনক দিন আন্বগ
বন্ব দেন্ব ন। কদবর্ায় যয েদব যিািান্বনা িয় নয়ন্বর্া ভাবানুভূদর্ োদগন্বয় যর্া া
িয়। কদবর্া রচনার দসক্তেন্বক এ ভান্বব আমান্বির প্রাচীন রসন্ববেরা যিন্বখনদন।
দকন্তু এই িু’টি দিন্বক ক্ষুদিরামবাবু র্াাঁর

ক্ষযন্বক দনবে যরন্বখন্বেন। দচিগুণ এবং

সঙ্গীর্গুণ দবশুে যসৌ্যন্বচর্না
ত
যর্ন্বকই স্বর্ঃস্িুর্ত িয়। র্াই দবশুে কদবর্া
নীদর্ নয় ধম ত নয় বযবিাদরক যকানও উন্বেৃয নয় দবশুে যসৌ্ন্বযরত সঙ্খটষ্ট।
ক্ষুদিরামবাবু এই বইন্বর্ রবীন্দ্রনান্বর্র কদবর্ায় যসৌ্য তকীভান্বব সঙ্খটষ্ট িন্বয়ন্বে র্াই
দবচার কন্বর যিদখন্বয়ন্বেন দবস্ময়কর সূক্ষ্মর্ার সন্বঙ্গ। িরকার িন্ব

যকার্ায়

ভাবদবন্বরাদধর্া বা ভাবাভাস িন্বয়ন্বে র্াও বুক্তঝন্বয় দিন্বয়ন্বেন।
সাধারণর্ রবীন্দ্রনান্বর্র কদবর্ার িযায়
ত যয ভান্বব ভাগ করা িয় ক্ষুদিরামবাবু
যস ভান্বব কন্বরনদন। র্াাঁর ভাগগুদ

এ রকম- উজ্জ্ব র্ম অনুকঙ্খদর্ কাবয-

যসৌ্ন্বযরত আদবভতাব

সংস্কঙ্খর্ রীদর্র অনুৃী ন সুর সন্বির্ময় য ৌদকক
বাণীবেন্বনর ঐশ্বয ত সন্বির্ময় অর্দচন্বির
ত
ও প্রর্যয়দনষ্ঠ কল্পনার প্রাধানয সংবঙ্খর্
কল্পনা ও প্রদর্ির্ গীর্ধন্বমরত অধযায়। সূদচিন্বি এই নামগুদ র সন্বঙ্গ কাবযগ্রন্বন্থর
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উন্বল্লখ আন্বে। এ বইন্বয়র ভাষায় িাক্তণ্ডন্বর্যর িীদি যযমন স্িুদরর্ যর্মনই
ভাবানুভন্ববর সুক্ষ্ম যবাধৃক্তিও ক্তক্রয়াৃী । সংস্কঙ্খর্ কাবয সাদির্য এবং রসর্ন্বত্ত্ব
র্াাঁর দনঃসংৃদয়র্ অদধকার প্রমাদণর্ আধুদনক ভদঙ্গন্বর্ কাবয-বযাখযা করন্বর্
দগন্বয়ও অনায়াস-দসে রসর্ন্বত্বর প্রন্বয়ান্বগ। ভাষা যয খুব সর

র্া ব ন্বর্ িারব

না। দর্দন চ দর্ ক্তক্রয়ািি দিন্বয়ই য ন্বখন বন্বি দকন্তু র্াাঁর ভাষা-বেন্বন সংস্কঙ্খর্
ভাষারীদর্র োয়া আন্বে। দর্দন অ ঙ্ কঙ্খর্ বাকয বযবিার কন্বরন যস বান্বকয সদেসমাসও র্ান্বক। মান্বঝ মান্বঝ দবন্বৃষ িাদরভাদষক অন্বর্ ত ৃব্দ বযবিার কন্বরন যা
অনদভঙ্গ িােন্বকর িন্বক্ষ যবাঝা একিু কটেন িন্বয় ওন্বে। যযমন ‘বক্রর্া’ ৃব্দটি।
এ ৃব্দটি দর্দন কুন্তন্বকর বযবহৃর্ অন্বর্ তমান্বঝ মান্বঝ প্রন্বয়াগ কন্বর যিন্ব ন র্ান্বর্
িােন্বকর দকক্তঞ্চৎ দবভ্রাদন্ত িয়। র্ন্বব এিা স্পষ্ট যয ‘িক্তণ্ডর্ী’ বাং া ব ন্বর্ যা
যবাঝায় ক্ষুদিরামবাবুর গিয যসই োন্বর্র নয়। কারণ র্াাঁর ৃব্দ বযবিান্বর চ দর্
ৃব্দ অবাধ ও অনায়াস।
ছদচিগীর্ময়ী রবীন্দ্রবাণী ক্ষুদিরাম িাস। আন্বাোর িক্তিকা ৩০ নন্বভম্বর
৯৬,

-০-
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যগৌড়ীয় ববষ্ণব িৃনত ও কাবয
নারায়ণ যচৌধুরী

ডটর ক্ষুদিরাম িাস-দড-দ ি মিাৃয় বাং া সাদির্য ও সংস্কঙ্খদর্র যক্ষন্বি
একেন সদর্যকান্বরর দবিগ্ধ বযক্তি। র্াাঁর রচনায় িাক্তণ্ডর্য ও রস-রদসকর্ার এক
আিয ত সমেয় যচান্বখ িন্বড়
সচরাচর দবর

যয-সমেয় আমান্বির সমান্ব াচকন্বির মন্বধয

িৃনত ব ন্ব ও অর্ু যক্তি িয় না। সাদিন্বর্যর মূ যায়ন্বন দবচান্বরর

যর্ৌ িণ্ড িয় িাক্তণ্ডন্বর্যর দিন্বক নয় যর্া িাক্তণ্ডর্যিীন রসানুভব প্রবণর্ার দিন্বকই
যবৃী যঝাাঁন্বক- এমন একাদঙ্গর্ার িঙ্খষ্টান্তই যবৃী আমান্বির আন্ব াচনাসমান্ব াচনার ধারার মন্বধয। ডঃ িান্বসর রচনা এ-দনয়ন্বমর বযদর্ক্রম। ইন্বর্ািূন্বব ত
দর্দন রবীন্দ্রনার্ সম্পন্বকত একাদধক গ্রন্থ রচনা কন্বর র্াাঁর িাক্তণ্ডর্যকদষর্ত রসভূ দয়ষ্ঠ মন্বনর িদরচয় দিন্বয়ন্বেন বর্তমান গ্রন্বন্থ র্াাঁর মন্বনান্বযাগ নযি িন্বয়ন্বে
ববষ্ণব সাদিন্বর্যর উির। এখান্বনও যসই একই সুষ্েু সামঞ্জন্বসযর উিািরণ
যিখন্বর্ িাক্তে। নান্বম বইটি ‘ববষ্ণব রস প্রকাৃ’ িন্ব ও এন্বর্ ববষ্ণব িৃন্বনর
ত
আন্ব াচনাও বন্বড়া কম যনই। দকন্তু রসই যিাক আর িাৃদনকর্াই
ত
যিাক িুইন্বক
এক আধান্বর সার্ক
ত সমেন্বয় যম াবার ক্ষমর্া য খন্বকর সিোয়ে ভাষাও র্াাঁর
র্িনুযায়ী স্বে্ সচ

উক্তেষ্ট ভাবন্বিযার্ক। সমান্ব াচনা সাদিন্বর্য ক্ষুদিরামবাবু

অদচন্বরই র্াাঁর দনেস্ব আসনটি সুদনদিত ষ্ট কন্বর দনন্বর্ িারন্ববন বন্ব

আমরা দবশ্বাস

কদর।
ববষ্ণব-রস-সাদিন্বর্যর ভূ দমকা স্বরূন্বি সুদবজ্ঞ গ্রন্থকার একটি দবস্র্ঙ্খর্
অধযান্বয় যগৌড়ীয় ববষ্ণব ধন্বমরত িাৃদনক
ত
িিভূ দমর র্র্যসমঙ্খে আন্ব াচনা
কন্বরন্বেন। ৃংকন্বরর অশদ্বর্ যবিান্ত রামানুন্বের দবদৃষ্টাশদ্বর্বাি দনম্বান্বকতর
বদ্বর্াশদ্বর্বাি মন্বধ্বর বদ্বর্বাি ও িদরন্বৃন্বষ বল্লভাচান্বযরত শুোশদ্বর্বাি প্রভঙ্খ দর্
িৃনসমূ
ত
ন্বির ববদৃষ্টযজ্ঞািক

ক্ষণগুদ

এন্বসন্বেন যগৌড়ীয় ববষ্ণব িৃন্বনর
ত
মূ

আন্ব াচনা কন্বর দর্দন সবন্বৃন্বষ
প্রদর্বািয অদচন্তযন্বভিান্বভি র্ন্বত্বর

আন্ব াচনায় এবং এক র্ু নামূ ক িদরৃী ন্বনর সািান্বযয িূন্ববাদৃর্
ত
িৃনগুদ
ত
র
সন্বঙ্গ অদচন্তযন্বভিান্বভি র্ন্বত্বর সািঙ্খৃয ববসািঙ্খৃয প্রকি কন্বরন্বেন। এই
িৃনগুদ
ত
র মন্বধয একমাি ৃংকন্বরর অশদ্বর্বাি বাি দিন্ব
কমন্ববৃী বদ্বর্বািী র্ন্বব

ক্ষণার দিক যর্ন্বক দবচার করন্ব

শুোশদ্বন্বর্র সন্বঙ্গই অদচন্তযন্বভিান্বভন্বির দম

আর সব িৃনই
ত
বল্লভ প্রচাদরর্

যবৃী-এই য খন্বকর সুদচদন্তর্
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অদভমর্। যগৌড়ীয় ববষ্ণন্ববরা একই সন্বঙ্গ
অন্বর্ ত যয

ী াবাি ও ৃক্তিবািী।

ী াবািী এই

ভগবান্বনর সন্বঙ্গ েীন্ববর যভি অন্বভি িুই-ই র্াাঁরা কল্পনা

কন্বরন্বেন ৃক্তিবািী এই অন্বর্ ত যয ভগবান্বনর অনন্ত অদচন্তয ৃক্তিন্বর্ এই যভি
অন্বভন্বির দবরুের্ার সমাধানও িন্বয়ন্বে যগৌদড়য়-ববষ্ণবীয় কল্পনায়। রামানুেমধ্ব-দনম্বাকত- বল্লন্ববর যভিাত্মক দচন্তার এমনর্ন্বরা সমাধান্বনর ইদঙ্গর্ িাওয়া যায়
না।
মিাপ্রভু বচর্নযন্বিব দনন্বে যকান্বনা িাৃদনক
ত
মন্বর্র প্রদর্ষ্ঠা কন্বর যানদন
প্রকঙ্খর্িন্বক্ষ ‘দৃক্ষাষ্টক’ নান্বম যয আিটি স্বল্পাক্ষর দকন্তু গম্ভীর র্াৎিযিূ
ত ণ ত যলাক
দর্দন রচনা কন্বর দগন্বয়দেন্ব ন এ দভন্ন র্াাঁর আর যকান্বনা দ দখর্ দচন্তার দনিৃনত
িাওয়া যায় না। র্াাঁর েীবণই দে

র্াাঁর বাণী আর যসই চযাদভদেক
ত
বাণীন্বক যকন্দ্র

কন্বরই যষাড়ৃ ৃর্ন্বকর মধযভাগ যর্ন্বক িরবর্ী িুন্বৃা বের যগৌড়-বাং ার বুন্বকর
উির দিন্বয় এক প্রব

ভাবদবেন্ববর যোয়ার বন্বয় দগন্বয়দে - দক সমােমানন্বস

দক সাদিন্বর্য সংস্কঙ্খদর্ন্বর্। িিাব ী গীর্ আর েীবণী কান্ববযর এমন দবিু িস
বাং া সাদিন্বর্যর ইদর্িান্বসর আর যকান্বনা িন্বব ত যিখা যায়দন। য খক এই সমি
রচনার রস-স্বরূন্বির দবিাদরর্ বযাখযা কন্বরন্বেন দর্নটি সূিী ত অধযান্বয়। ববষ্ণব
কান্ববয ভক্তির উিািান্বনর প্রাব য বিুদবদির্ র্র্য দকন্তু য খন্বকর কঙ্খদর্ত্ব এখান্বন
যয দর্দন এই ভক্তি-কান্ববযর অেস্র সম্ভারন্বক ভক্তিিৃন্বনর
ত
সন্বঙ্গ অংদকর্ কন্বর
দবচার কন্বরন্বেন যয ভক্তিিৃন্বনর
ত
গুণগর্ উৎকষ ত ও িদরমাণও বন্বড়া কম
দবস্ময়ন্বয়ান্বদ্রককারী নয়।
আরও যযিা দবস্মন্বয়র দবষয় যগৌড়ীয় ববষ্ণব ধন্বমরত এই দবৃা
দকন্তু বাং ার মাটিন্বর্ গন্বড় ওন্বেদন গন্বড় উন্বেদে

ভক্তিরিৃনত

বঙ্খ্াবন্বন ষড়-যগাস্বামীন্বির

প্রধান দর্ন প্রবিা সনার্ন-রূি-েীব যগাস্বামীর যচষ্টায় র্াও বাং া ভাষায় নয়
সংস্কঙ্খন্বর্। যয অদচন্তযন্বভিান্বভন্বির কর্া ব া িন্বয়ন্বে র্ারও েন্ম এইখান্বন।
ভাগবর্ এই িৃন্বনর
ত
দভদে এবং এই িৃন্বনর
ত
মূ সূিগুদ দবধঙ্খর্ ও বযাখযার্
িন্বয়ন্বে ‘ভক্তি রসামঙ্খর্দসেু’ ও ‘উজ্জ্ব -নী মদণ’ প্রভঙ্খ দর্ প্রদসে গ্রন্বন্থ। আরও
ক্ষণীয় এই িৃনত দকন্তু প্রর্যক্ষর্ঃ বচর্নযিৃনত নয় রাধাভাবাদের্ কঙ্খষ্ণিৃন।
ত
বচর্ন্বনযর নবদ্বীন্বির সঙ্গী ও

ী ািদরকন্বররা ভগবান্বনর অবর্ার জ্ঞান্বন

বচর্নযন্বকই র্াাঁন্বির হৃিন্বয়র যেষ্ঠ অনুরাগ ও িূো দনন্ববিন কন্বরদেন্ব ন দকন্তু
বঙ্খ্াবন্বনর ববষ্ণব িৃন্বন
ত কঙ্খষ্ণই উিাসয যিবর্া ও র্াবৎ মন্বনান্বযান্বগর যকন্দ্র ।
বাং া ও বঙ্খ্াবন্বনর মন্বধয িঙ্খটষ্টভঙ্গীর এই িার্ন্বকযর
ত
িরুণ যকান্বনা যকান্বনা িক্তণ্ডর্
ছন্বযমন ডঃ সুৃী কুমার যি ডঃ দবমানদবিারী মেুমিার প্রভঙ্খ দর্ , এই রূি
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অদভমর্ প্রকাৃ কন্বরন্বেন যয বঙ্খ্াবন্বনর ষড়-যগাস্বামীন্বির সঙ্খষ্ট িৃনত স্বর্ন্ত্র এক
িৃনত নবদ্বীন্বির ভক্তিিৃন্বন
ত সন্বঙ্গ এর দবন্বৃষ যকান্বনা দম
মন্বর্র খন্ডন কন্বর দ ন্বখন্বেন যয

আসন্ব

যনই। গ্রন্থকার এই

নবদ্বীি আর নী াচন্ব

বচর্ন্বনযর

ী া িদরকন্বররা র্াাঁন্বির প্রভুন্বক যকন্দ্র কন্বর যয ভক্তিিৃন্বনর
ত
সূচনা কন্বরদেন্ব ন
র্া-ই িদরশ্রুর্ ও অদধকর্র সূক্ষ্মর্া প্রাি িন্বয় যগাস্বামীন্বির কঙ্খষ্ণিৃন্বন
ত
রূিান্তদরর্ িন্বয়দে । নী াচ বাসী রায় রামান্ স্বরূি িান্বমাির আর র ুনার্
িাস যগাস্বামী দেন্ব ন িুই প্রান্বন্তর মন্বধয ভাব-সংন্বযান্বগর প্রধান বািন। র্িানীন্তন
দবশ্বাস অনুযায়ী দবশ্বম্ভর-বচর্নযও যর্া কঙ্খষ্ণই বন্বিন অন্তন্বর ৃযাম বাদিন্বর যগৌর
এই কঙ্খন্বষ্ণান্মাি অসাধরণ করুক রাধাকঙ্খন্বষ্ণর যুগ মূদর্তর প্রর্ীক। য খকও এই
দবশ্বান্বসর অনুবর্ী বন্ব মন্বন িন্ব া।
এই দবশ্বান্বসর যক্ষি এবং কঙ্খষ্ণ যক স্বয়ং ভগবান মন্বন করা রূি কর্কগুদ
প্রর্যন্বয়র যক্ষি য খক অপ্রদর্বান্বি ট্র্যাদডৃন যকই মানয কন্বরন্বেন। র্াাঁর মন্বর্া
দবচার সদেৎসু সমান্ব াচন্বকর কান্বে এ বযািান্বর আরও একিু সন্বচর্নর্া আৃা
কন্বরদে াম যস কর্া স্বীকার করব। দর্দনও যদি গর্ানুগদর্ক ভিন্বির মন্বর্া
গড্ডাদ কায় গা ভাদসন্বয় চন্ব ন যর্া যগাড়ীয় ববষ্ণব িৃন্বনর নূর্ন মূ যায়ন িন্বব
কী প্রকান্বর? র্ন্বব এই দিকিা বাি দিন্ব

র্াাঁর িঙ্খটষ্টভঙ্গী প্রগদর্ৃী

ও যুগািন্বৃরত

সন্বঙ্গ সংগদর্যুি। গ্রন্বন্থর একাদধক িন্ব

দনিীদড়র্ ও যৃাদষর্ যেণীর মানুষন্বির

প্রদর্ য খন্বকর সিানুভূদর্ স্বার্িীনভান্বব
ত
প্রকাদৃর্ িন্বয়ন্বে যিন্বখ আনক্ত্র্
িন্বয়দে। িৃনত ধম ত ও িুরার্ন সংস্কঙ্খদর্র আন্ব াচনায় কান্বয়মী স্বান্বর্রত যিাষকর্া
করার একিা সাধারণ প্রবণর্া আন্বে আমান্বির ধমীয় য খকন্বির মন্বধয। এই
প্রবণর্া যর্ন্বক আন্ব াচমান গ্রন্বন্থর য খক মুি যস কর্া অকুটণ্ঠর্দচন্বে বারবার
ব ব।

( যুগান্তর রদববার ২২ অন্বটাবর ১৯৭২,

-০-
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VAISHNAVA –RASA-PRAKASH: 1st Part: By Dr. Kshudiram Das. A.K.Sarkar
& Co. /1-A, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12. Rs 15.
Dr Kshudiram Das, a veteran professor of Bengali language and
literature combines in his make-up a happy amalgam of deep erudition
and fine aesthetic sensibilities. We have seen this fusion in his studies of
Rabindranath; now this is once more in evidence in his work on
Vaishnava literature of which the first part has been out.
Although the back mainly deals with an exposition of the lyrical
aesthetic qualities of Bengali Vaishnava poetry, the author supplies its
philosophical back ground as well and that in an adequate measure. As a
matter of fact, the entire corpus of Gandiya Vaishnava philosophy is
taken due notice of to serve as a fitting backdrop to the principal
subject-matter of discussion of the book. For example, the learned
author makes a comprehensive study of the sailent features of the
different representative vakti-philosophies of the South as propounded
by Ramanuja, Nimbarka, Maldhava and Vallabhacharya and shows their
affinities and differences with Achintya-Bhedaabheda-Tattva , a particular
form of dualism developed by the Bengal school of Vaishnava thinkers.
This dualistic philosophy, be it noted although it had its origin in
Navadwip and around the personality of Chaitanya, when the people of
the then Bengal and Orissa regarded as an incarnation of God was
improved upon and perfected in Brindaban by the six Goswamins, and
this after the passing away of the Master. The more notable among the
six Goswamins were the two brothers Sanatan and Roop and their
nephew, Jeev, and this celebrately trio, each one of them a highly erudite
Sanskrit scholar were the men responsible for the building up of the
imposing structure known as Gaudiya Vaishnavism comprising both its
theology and poetics. The famous Achintya- Bhedaabheda was their
creation.
The Navadwip and Neelachal (orissan) Vaishnavites poured their
hearts best love and longing on Chaitanya, while the Brindaban
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Goswamins placed Krishna in the central plank of their philosophical
edifice in the light of the teachings of the Bhagvat. This dichotomy
between the approach of the Bengal and orissan Vaishnavities and that
of their Brindaban counterparts has baffled some scholars. But Dr. Das
gives a convincing answer to this apparent riddle. His argument is that
according to the associates and disciples of Chaitanya, the latter was no
other than the embodiment of Krishna and Radha joined together, so
there was no fundamental difference between the two approaches.
Besides, the Goswamins of Brindaban did not formulate their philosophy
of their own, they had their inspiration from the direct example of the
Master, and as for the working out of the details of that philosophy, Rai
Ramananda Swaroop Damodar and Raghunath Das (Goswamins) acted
as the intermediaries between Neelachal and Brindaban and thus
bridged the gulf between the two seemingly contrary standpoints.
From the middle of the sixteenth century onwards for an
uninterruptedly period of nearly two hundred years Bengal witnessed a
revolutionary upsurge of emotion in its life and society which it had not
witnessed before. This was the direct outcome of the impact of
Chaitanya and his Vaishnava faith. There was a leveling down of classes,
and untouchability and some other social taboos were made short shrift
of. The efflorescence

of the Vaishnava movement found its best

expression in literature where appeared a galaxy of padakartas

with

their fine lyrics and songs and a number of biographers of the life of
Chaitanya both in verse and drama. The author takes stock of all these
writings with his special attention on the ‘rasa’ aspect of the lyrics.
Critical acumen and aesthetic sensibilities are blended together in the
elaboration of what he seeks to make out by way of evaluation of
Bengali Vaishnava poetry.
Except for marks of traditionality

here and there, the author’s

outlook is on the whole progressive. What is particularly striking is his
abiding sympathy for all manner of people belonging to the oppressed
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and the depressed layers of society, a trait which lends an added charm
to the discussion. In a sub-section of the book Dr. Das devotes a few
pages to a comparative study of Vaishnava and Rabibdra poetry and
opines that Rabindranath was essentially a nature- poet and that there
was not much of mysticism in him as understood in the Vaishnavic sense.
-Narayan Chaudhuri -০-
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সমােঃ প্রগদর্ঃ রবীন্দ্রনার্
ভূ দম

সীমা প্রমা ইর্যাদি সব ৃব্দ অবৃযই যৎিন্বরানাক্তি সম্ভ্রান্ত; উিরন্তু

অধযাত্মভাবনায় অনুপ্রাদণর্

কদবদচন্বের আন্ব াচনায় এ-সব ৃব্দ অল্পদবির
প্রাসদঙ্গকও বন্বি। দকন্তু রবীন্দ্রদবষয়ক প্রবে ও বক্র্ঙ্খর্ায় এই োর্ীয় যধািিুরি
ৃব্দ গর্ কন্বয়ক িৃক ধন্বর এর্ই দনদবচার
ত
প্রবুি িন্বয়ন্বে যয এখন এগুদ
‘দক্লন্বৃর’ মন্বর্া যৃানায়। বুক্তেমান িােক ও যোর্া দবরি িন; র্াাঁন্বির সন্ব্ি
োন্বগ যয বযািারিান্বক অনর্ক
ত অনে কন্বর যর্া া িন্বে। ডঃ ক্ষুদিরাম িাস
এন্বক্ষন্বি স্বের্ার সোনী । অন্তর্ এই গ্রন্বন্থ দর্দন স্পষ্ট কন্বর ব ন্বর্ যিন্বরন্বেন
যয রবীন্দ্রনান্বর্র দচে শুধুই ‘ভূ মা-অসীন্বমর র্ত্ত্ব ‘ দনন্বয় বযি দে

না। অসংখয

মানুন্বষর কান্বে দযদন উিদনষন্বির ঋদষমাি আধুদনক রাষ্ট্রীয় ও সামাক্তেক
েীবন্বনর নানা বযাদধ ও সমসযাও যয অর্যন্ত প্রব ভান্বব র্াাঁন্বক ভাদবন্বয়দে

এবং

এন্বক্ষিও র্াাঁর সমকা ীন নানা স্মাে-রােশনদর্ক দচন্তন্বকর র্ু নায় দর্দন যয
আরও িূরপ্রসারী িঙ্খটষ্টর িদরচয় দিন্বয়দেন্ব ন ডঃ িাস র্াাঁর গ্রন্বন্থ যস কর্া প্রমাণ
কন্বর যেন্বড়ন্বেন।
‘সমােঃ প্রগদর্ঃ রবীন্দ্রনার্’ –এর প্রর্ম কন্বয়কটি িঙ্খষ্ঠা িড়ন্ব ই যবাঝা
যায় যয গ্রন্থকার যধাাঁয়ান্বি কর্ার কারবারী নন ও ভাবা ুর্ার ধার ধান্বরন না। যৃষ
িযন্ত
ত িড়ন্ব

যবাঝা যায় যয যুক্তির যসািানগুদ ন্বক িযায়ক্রন্বম
ত
অদর্ক্রম কন্বর

র্ন্ববই দর্দন র্াাঁর দসোন্বন্তর যিৌৌঁন্বেন্বেন। বস্তুর্ যসই যসািানগুদ ও র্াাঁর দনন্বেরই
িান্বর্ গড়া। র্ার েনয দর্দন যত্নভন্বর র্ন্বর্যর মা মৃ া যোগাড় কন্বরন্বেন।
আিবাকযন্বক দর্দন দবনাবান্বকয যেন্বড় যিন না। সংগঙ্খিীর্ নানাদবধ সংবান্বির
আন্ব ায় বারবার র্ান্বক যাচাই কন্বর যনন। এইন্বিই র্াাঁর ববদৃষ্টয।আসন্ব

র্ন্বত্ত্ব যয

র্াাঁর আগ্রি যনই র্া নয় দকন্তু র্ত্ত্বন্বক দর্দন িাওয়ার মন্বধয ঝু দ ন্বয় রাখন্বর্ চান না
র্ন্বর্যর উিন্বর র্াাঁন্বক প্রদর্ষ্ঠা দিন্বর্ চান।
র্া-ই দর্দন দিন্বয়ন্বেন। ি র্ রবীন্দ্রনান্বর্র যয আধুদনক-মনস্কর্ার
কর্া দর্দন ব ন্বর্ যচন্বয়দেন্ব ন যসই র্ত্ত্ব এখান্বন দনরা ম্ব িন্বয় ঝু ন্বে না। িান ও
কান্ব র িিভূ দমকায় র্া একটি দনক্তির্ আেয় যিন্বয়ন্বে ও যসই কারন্বণই
দবশ্বাসন্বযাগয িন্বয়ন্বে। রাষ্ট্র ও সমাে সম্পন্বকত রবীন্দ্রনান্বর্র ভাবনান্বক এখান্বন
কা ানুক্রদমকভান্বব কন্বয়কটি িযান্বয়
ত
দবভি কন্বর যনওয়া িন্বয়ন্বে এবং
িযায়ক্রন্বম
ত
যসই ভাবনার উন্বন্মষ ও দবকাৃন্বক এখান্বন এমনভান্বব যিখান্বনা
িন্বয়ন্বে যান্বর্ প্রচদ র্ নানা দবশ্বাস ও ধারনা িয়ন্বর্া বা যিখায় দকন্তু এ-বযািান্বর
রবীন্দ্রমানন্বসর দববর্তন ও রবীন্দ্র-ভাবনার ক্রমাগ্রগদর্ সম্পন্বকত যান্বর্ সন্ব্ন্বির
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যকান অবকাৃ র্ান্বক না। ডঃ ক্ষুদিরাম িাস র্াাঁর আন্ব াচনান্বক এমনভান্বব
দবনযি কন্বরন্বেন এবং অসংখয র্র্য প্রমান্বণর সািান্বযয র্াাঁর বযাখযা ও দবন্বলষণন্বক
এমনভান্বব সাক্তেন্বয়ন্বেন রবীন্দ্রনান্বর্র কন্বয়কটি কদবর্াও যার িন্ব

অনযর্র

র্াৎিয ত িায়। বস্তুর্ ‘দনঝতন্বরর স্বপ্নভঙ্গ’ ‘ঝু ন’ ইর্যাদি কদবর্ান্বকও র্খন
আমরা নূর্নভান্বব যিখন্বর্ দৃদখ। র্ন্বব রবীন্দ্রনান্বর্র প্রগদর্ভাবনা সম্পন্বকত যাাঁরা
‘িার্ুন্বর প্রমাণ’ করন্বর্ চান কদবর্া দকংবা গল্প-উিনযান্বসর র্ু নায় প্রবেগুদ র
সাক্ষযই সম্ভবর্ র্াাঁন্বির কান্বে অদধকর্র গ্রািয িন্বব। োর্ীয়র্াবাি
সাম্প্রিাদয়ক সম্প্রীদর্ গ্রামীণ অর্নীদর্
ত

যিৃগেন

দৃন্বল্পান্বিযাগ ধনবণ্টন ইর্যাদি দবষন্বয়

যসই সাক্ষযগুদ ন্বক এখান্বন সু্রভান্বব যগাঁন্বর্ যর্া া িন্বয়ন্বে। রবীন্দ্রনান্বর্র
প্রর্যক্ষ অনুপ্রাণনায় যার আত্মপ্রকাৃ প্রসঙ্গর্ যসই ‘সবুেিি’ সম্পন্বকতও ডঃ
ক্ষুদিরাম িাস োনান্বর্ যভান্ব নদন যয ‘চদ র্ ভাষায় প্রবোদি য খার ধারা
প্রদর্টষ্ঠর্ করা এই িক্তিকার যগৌণ কীদর্ত মাি আসন্ব

ভাবনাদচন্তার যাবর্ীয়

‘েড়ত্ব ও বৃদর্ য যর্ন্বক দৃদক্ষর্ বাঙা ীন্বক উোর করা’ই দে

এই িক্তিকার

মুখয অদভপ্রায়।
ঋদষন্বত্বর যখা স যর্ন্বক রবীন্দ্রনার্ন্বক এই গ্রন্বন্থ মুক্তি যিওয়া িন্বয়ন্বে।
যিখান্বনা িন্বয়ন্বে
আসন্ব

র্ন্বিাবনাদভমুখী কদব বন্ব

যান্বক দচদহ্নর্ করা িন্বয়দে

দর্দন অর্যন্ত আধুদনক মন্বনর একটি মানুষ। আমরা যিখন্বর্ িাক্তে

যকার্ায় দর্দন আধুদনক এবং যকন।
ছআন্বাোর ২০ ববৃাখ ১৩৮১,

-০-
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রবীন্দ্রনান্বর্র নন্বভাদবজ্ঞানী যচর্নার প্রদর্ই যবদৃ মনঃসংন্বযাগ
দক্ষর্ীৃ রায়
রবীন্দ্রনান্বর্র যখন এগান্বরা বের বয়স সিয উিনয়ন্বনর ির র্াাঁন্বক সন্বঙ্গ দনন্বয়
দির্ঙ্খন্বিব মিদষ ত দগন্বয়দেন্ব ন দিমা য় ভ্রমন্বণ। ডা ন্বিৌদসন্বর্ র্াকন্বর্ প্রদর্দিন
সেযায় যেন্ব ন্বক দনন্বয় নী
প্রক্িন্বরর য খা সর

আকান্বৃর র্ ায় বন্বস র্ারার কর্া ব ন্বর্ন।

িােয ইংন্বরেী বই যর্ন্বক গ্রির্ারকার কর্া মুন্বখ মুন্বখ

বুক্তঝন্বয় দিন্বয় যেন্ব ন্বক ব ন্বর্ন যস-সব বাং ায় দ ন্বখ রাখন্বর্। রবীন্দ্রনান্বর্র
িাঁচাের বের বয়ন্বস য খা ‘দবশ্বিদরচয়’ সম্ভবর্ যসই ‘যিামিান্বস্কর’ একিা দকক্তি
অিরিন্বক্ষ িয়ন্বর্া এ-বই র্াাঁর মিাকাৃ কল্পদবিান্বরর অনযর্ম প্রন্ববৃক ও
অদন্তম িাাঁচ বেন্বর রদচর্ কদবর্ার ভূ দমকা। এগান্বরা যর্ন্বক র্াাঁর িাঁচাের বের
বয়ন্বসর মন্বধয রবীন্দ্রনার্ দকন্তু দবজ্ঞান্বনর নানা ৃাখায় প্রৃাখায় দবচরণ
কন্বরদেন্ব ন। র্াাঁর এই বিু দবদচি দবজ্ঞান-ক্তেজ্ঞাসার দকেু দকেু িদরচয় িাওয়া
যায় িদরম

যগাস্বামী বুেন্বিব ভট্টাচায ত অদময়কুমার মেুমিার প্রবাসেীবন

যচৌধুরী িীিির চন্বট্টািাধযায় প্রমুন্বখর য খা িুিন্বক বা প্রবন্বে। আমান্বির
আন্ব াচয িুিন্বক ক্ষুদিরাম িাস রবীন্দ্রনান্বর্র নন্বভাদবজ্ঞানী যচর্নার প্রদর্ই যবদৃ
কন্বর মনঃসংন্বযাগ কন্বরন্বেন।
‘রবীন্দ্র-প্রদর্ভার িদরচয়’ গ্রন্বন্থর য খক ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র প্রািন
রামর্নু

াদিড়ী অধযািক ডঃ িাস এই স্বল্পায়র্ন িুিন্বকর সূচনায় ‘সদবনন্বয়
স্বীকার’ কন্বরন্বেন কদবর েীবন্বনর যৃষান্বধ ত ছ১৯০১-৪১, রদচর্ বিু কদবর্া ক্লান্বস
োিন্বির িড়ান্বর্ দগন্বয় মন্বন দর্দন বাধা অনুভব কন্বরন্বেন বুন্বঝন্বেন নন্বভাদবজ্ঞান
িদরদচদর্ োড়া এই যেণীর কদবর্ার সম্পূণ ত র্াৎিয ত আয়ে করা িুঃসাধয।
নন্বভাদবজ্ঞান দবষন্বয় প্রার্দমক জ্ঞান অেতন কন্বর িূবদ ত দখর্ কন্বয়কটি প্রবে ও
ইর্ির্ প্রিে বক্র্ঙ্খর্া গুদেন্বয়-গাদেন্বয় দনন্বয় দ্রুর্গদর্ন্বর্ ও সংন্বক্ষন্বি দর্দন এবই দ ন্বখন্বেন-মূ র্ সাদিন্বর্যর োিন্বির সুদবধার েনয।
মুখবন্বে ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র র্িানীন্তন উিাচায ত ডঃ রন্বমন্দ্রকুমার
যিাোর দ ন্বখন্বেন “এটি রবীন্দ্রকাবয সম্পন্বকত র্াাঁর ছডঃ িান্বসর, চর্ু র্ ত িুিক
এবং

এন্বকবান্বর

অদভনব।

এন্বর্

রবীন্দ্র

কদবর্ায়

িরমাণু

দবজ্ঞান

ও

নন্বভাদবজ্ঞান্বনর গভীর অনুষঙ্গ কদবর্া ধন্বর ধন্বর বযাখযা কন্বর দর্দন বুক্তঝন্বয়ন্বেন।
…. ডঃ িান্বসর বযাখযা দবন্বৃষর্ দবজ্ঞান্বনর অংৃগুদ র দবচার-দবন্বলষণ এবং
যসগুদ র প্রাসদঙ্গকর্ায় ও যর্াযর্র্ায় আকঙ্খষ্ট িন্বয়দে।” ডঃ যিাোন্বরর মন্বর্া
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একেন দবদৃষ্ট দৃক্ষা-প্রৃাসক ও িিার্ ত দবজ্ঞান্বনর অধযািন্বকর এই মন্তবয
িুিন্বকর উৎকষ ও
ত উিন্বযাদগর্া প্রমাণ কন্বর।
দবষয়বস্তু দবৃি করন্বর্ দগন্বয় ডঃ িাস ভাষা বযবিান্বর দবন্বৃষ িক্ষর্া
যিদখন্বয়ন্বেন। ববজ্ঞাদনক ও র্ু নামূ ক অদভধান প্রণয়ন করন্বর্ দগন্বয় সম্ভবর্
িদরভাষা প্রন্বয়ান্বগ দর্দন সুিক্ষ িন্বয় উন্বেন্বেন।
য খন্বকর ভূ দমকা িু-ভান্বগ দবভি; প্রর্ম ভান্বগ দর্দন বন্ব ন্বেন রামায়ণমিাভারন্বর্র স্রষ্টান্বির মন্বর্া কাদ িাস-যৃক্সিীয়ান্বরর মন্বর্া রবীন্দ্রনার্ একেন
মিাকদব। র্াাঁর মন্বর্ শুধু আমান্বির একান্ব ই নয় ভাবী কান্ব ও দর্দন যয বিুিূর
অদর্ক্রম কন্বর যান্ববন এমন স্বাক্ষর র্াাঁর রচনায় যন্বর্ষ্ট। সাদিন্বর্যর সন্বঙ্গ
দবজ্ঞান্বনর এর্খাদন আক্তত্মক সম্পকত র্াাঁর আন্বগ যকান্বনা সাদিদর্যন্বকর য খান্বর্ই
যিখা যায়দন দবজ্ঞান অন্তরঙ্গর্ার এই নক্তেন্বর আধুদনক কান্ববয র্াাঁর েুদড় যনইআেও দর্দন আধুদনকর্ম কদব। যকব
রবীন্দ্রনার্ একান্ব র একেন প্রব

মিাকদব নন

ডঃ িান্বসর মন্বর্

মানবর্াবািী এমন দক সমাে সামযবািীও।

এই উক্তির সমর্ন্বন
ত মাক্সীয় যুক্তি প্রন্বয়াগ কন্বর দর্দন ঈশ্বর উিদনষি অধযাত্ম
মিদষ ত ব্রহ্মসমাে

বনন্ববিয প্রভঙ্খ দর্ দবষন্বয় এমন সব প্রসন্বঙ্গর অবর্ারণা

কন্বরন্বেন যার সন্বঙ্গ মূ দবষয়বস্তু সাযুেয খুন্বাঁ ে িাওয়া ৃি।
ভূ দমকায় দদ্বর্ীয় অংন্বৃ য খক রবীন্দ্রনান্বর্র সমসামদয়ক কান্ব
দবন্বিন্বৃ যেযাদর্দবিযা
ত
অগ্রগদর্ িন্বয়দে

রসায়ন

েীবদবিযা

যিন্বৃ-

িরমাণুর্ত্ত্ব প্রভঙ্খ দর্ দবষন্বয় যয

র্ার সংদক্ষি দববরণ দিন্বয় বন্ব ন্বেন রবীন্দ্রনার্ র্াাঁর সুির
ূ

দবিারী কল্পনা ও অিদরন্বময় দবস্মন্বয় িঙ্খদর্বী ও মিাকাৃ সম্পন্বকত নূর্ন নূর্ন
জ্ঞান্বনর দবিার দবষন্বয় দনন্বেন্বক অবদির্ রাখন্বর্ন আন্বমদরকা ও ইং যাণ্ড যর্ন্বক
প্রকাদৃর্ দবজ্ঞান দবষয়ক িুিক ও িিিক্তিকা সাগ্রন্বি অনুধাবন করন্বর্ন। র্াাঁর
এইসব গ্রন্থ প্রবেদি িান্বের প্রর্যক্ষ ি

ি

র্াাঁর য খা োিিােয িুিক ‘দবশ্ব

িদরচয়’ এবং িন্বরাক্ষ ি ি র্াাঁর েীবন্বনর দদ্বর্ীয়ান্বধ ত য খা দবজ্ঞান্বনর
সর্যদ্বারা প্রভাদবর্ বিু কদবর্া ও গান। য খন্বকর মন্বর্ এইসব য খা িন্বড় বুঝন্বর্
িারা যায় আধুদনক দবজ্ঞানন্বক কদব যকব

বুক্তে দিন্বয় গ্রিণ কন্বরনদন দমদৃন্বয়

দনন্বয়দেন্ব ন র্াাঁর অন্তন্বরর সন্বঙ্গ যার িন্ব

র্াাঁর কল্পনার স্বরূিই দগন্বয়দে

বিন্ব ।
িরমাণু দনভতর মিাকাৃ অধযায়ন্বনর মূ

কর্াগুদ

ভূ দমকার দদ্বর্ীয়াংন্বৃ দববঙ্খর্

কন্বর য খক র্াাঁর প্রদর্িািয দবষন্বয় িার্ দিন্বয়ন্বেন। আন্ব াচনার যর্াযর্র্া বোয়
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রাখার েনয রবীন্দ্রনান্বর্র দবজ্ঞান-দনভতর কাবয বা কদবর্ান্বক দর্দন কা নুক্রন্বম
দর্নটি িন্বব ত ভাগ কন্বর দনন্বয়ন্বেন এবং মূ

দবষয়বস্তু দনদরন্বখ র্ৎ র্ৎ িন্ববরত

ববদৃষ্টয আন্ব াচনা কন্বরন্বেন। র্াাঁর দিসাব অনুসান্বর প্রর্ম িন্ববরত দবিারঃ
‘কদবকাদিনী’ যর্ন্বক ‘গীর্াদ ’ িযন্ত;
ত এই িন্ববরত আন্ব াচয দবষয় ি

িূব ত প্রচদ র্

যেযাদর্দবিযার
ত
সন্বঙ্গ রবীন্দ্র কান্ববযর যসািািত য দবন্বলষণ। দদ্বর্ীয় িন্ববরত দবিার ;
‘ব াকা’ যর্ন্বক ‘দবদচক্তির্া’ িযন্ত;
ত এই িন্বব ত য খক উিািরণ সিন্বযান্বগ দবচার
কন্বরন্বেন যর্ার্ ত নন্বভাদবজ্ঞান্বনর সন্বঙ্গ কদবর আন্তদরক দম ন্বনর কর্া। র্ঙ্খর্ীয়
িন্ববরত দবিার ‘যৃষ সিক’ যর্ন্বক ‘েন্মদিন্বন’ অবদধ। রবীন্দ্রনান্বর্র কাবয রচনার
এই যৃষ িন্বব ত য খক

ক্ষয কন্বরন্বেন নক্ষি-নীিাদরকাময় মিাকান্বৃর দনয়র্

রূিান্তন্বর কদবর সুিঙ্খঢ় আিা আন্বিদক্ষকর্া-দনন্বিত দৃর্ যিৃ কান্ব র প্রকঙ্খর্ স্বরূি
দবষন্বয় কদবর দনক্তির্ প্রর্যয় এবং র্ারই অদনবায ত িদরণাম-স্বরূি সঙ্খটষ্ট-ধ্বংস
ী ার সন্বঙ্গ র্াাঁর একান্ত একাত্মর্া।
য খক কী ধরন্বন র্াাঁর দবচার দবন্বলষণ উিিাদির্ কন্বরন্বেন র্ার দনিৃনত
স্বরূি এই র্ঙ্খর্ীয় িন্ববরত দকেু দকেু অংৃ উি্ধর্
ঙ্খ করা যাক- ‘যরাগৃযযায়’ কান্ববযর
যকান্বনা যকান্বনা কদবর্ায় মিাকান্বৃর ধ্বংস সঙ্খটষ্টর সঙ্গী দিসান্বব কদব দনন্বেন্বক
যভন্বব দনন্বয়ন্বেন এবং সঙ্খটষ্টর ববজ্ঞাদনক বযাখযা অনুসান্বরই দনন্বেন্বক মিাবচর্ন্বনযর অংৃ বন্ব

মন্বন কন্বরন্বেন। আোৃ সংখযক কদবর্ায় বন্ব ন্বেন- যয

বচর্নযন্বেযাদর্/ প্রিীি রন্বয়ন্বে যমার অন্তর গগন্বন/ নন্বি আকক্তস্মক ব্ী প্রান্বণর
সংকীণ ত সীমানায়/ আদি যার ৃূনযময় অন্ত যার মঙ্খর্ুয দনরর্ক/
ত
মাঝখান্বন
দকেুক্ষণ/ যািা দকেু আন্বে র্ার অর্ ত যািা কন্বর উিভাদসর্/ এ-বচর্নয দবরাক্তের্
আকান্বৃ আকান্বৃ/ আন্ অমঙ্খর্রূন্বি. . . ./
মন্বন িন্বে ববজ্ঞাদনক সূি িাবার ির উিদনষি-কদর্র্ আন্রূিমমঙ্খর্ম
কদবর কান্বে িদরোর িন্বয় িড়ন্বে। দর্দন যেযাদর্েরক্তির মন্বধয সঙ্খটষ্টর যসই
অমঙ্খর্রূি অনুভব করন্বেন ….। র্াাঁর এখন আর সন্ব্ি যনই যয ‘র্মসার িান্বর
যেযাদর্ময়’
ত বন্ব

দর্দন উিদনষন্বির যয-বাণীন্বক একিা অদভনক্ত্র্ কন্বরদেন্ব ন

র্ার স্বরূি-িদরচয় দবজ্ঞান-দবন্বলদষর্ যেযাদর্ঃ কদণকার মন্বধযই দনদির্ঃ
আন্ব ান্বকর অন্তন্বর যয আনন্ব্র িরৃন িাই/ োদন আদম র্ার সান্বর্ আমার
আত্মার যভি নাই।/ এক আদি যেযাদর্-উৎস িন্বর্/ বচর্ন্বনযর িুণযন্বস্রান্বর্/
আমার িন্বয়ন্বে অদভন্বষক ….।
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কী এই আদি যেযাদর্? এ দক যসই সববযািী
ত
মিান্বেযাদর্ যা েড় দবন্বশ্বর সন্বঙ্গ
মন্বনাদবন্বশ্বর ঐকয সম্পািন করন্বে যার কর্া কদব দ ন্বখদেন্ব ন র্াাঁর ‘দবশ্বিদরচয়’
িুিন্বকর উিসংিান্বর প্রাকঙ্খর্দবজ্ঞান্বনর আধুদনকর্ম র্ন্বত্ত্বর দভদেন্বর্? এ দক
যসই উিদনষিুি আদবঃ-দবন্বশ্বর প্রকান্বৃ ৃক্তি –যা মানুন্বষর বচর্নযন্বক
মিাদবদকরন্বণর িন্বর্ দনন্বয় চন্ব ন্বে জ্ঞান্বন কন্বম ত ভান্বব? এই যৃষ প্রশ্নটি
সমান্ব াচন্বকর –য খন্বকর নয়।
ছআন্বাোর রবীন্দ্রকল্পনায় দবজ্ঞান্বনর অদধকার ডঃ ক্ষুদিরাম িাস ,

-০-
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নূর্ন্বনর মান্বঝ র্ু দম িুরার্ন
দবম কুমার মুন্বখািাধযায়
সবার দনন্বয় সবার মান্বঝ

ুদকন্বয় আন্বেন দযদন

দযদন কর্ অোনান্বর

োদনন্বয়ন্বেন যসই রবীন্দ্রনার্ ও র্াাঁর সাদির্যকম ত দনন্বয় গন্ববষণার নর্ু ন ির্ দক
ক্রন্বমই রুে িন্বয় আসন্বে? যখন এমন একিা অস্বক্তিকর প্রন্বশ্নর মুন্বখ িাাঁদড়ন্বয়
এন্বিন্বৃর িুেগ্রািী বাঙাদ গন্ববষন্বকরা র্খন অধযািক ক্ষুদিরাম িান্বসর রবীন্দ্রদবষয়ক িঞ্চম গ্রন্থ আমান্বির যবাধ ও যবাদধর েগন্বর্ োদগন্বয় দি
গ্রন্বন্থর দৃন্বরানামঃ ‘যচােৃ’ সা
বন্বণাজ্জ্ব
ত

গ্রর্খাদন

ও চ মান রদব’। অধযািক িান্বসর যসই খবর্নু
ত

নাম যার ‘রবীন্দ্র-কল্পনায় দবজ্ঞান্বনর অদধকার’ প্রর্ম

প্রকাৃ-মুিন্বূ র্তই মুগ্ধ কন্বরদে
দিন্বয়দে

আন্ব াড়ন।

মন্বনান্বযাগী ক্তেজ্ঞাসু িােকন্বির। বুক্তঝন্বয়

রবীন্দ্র-মিাকান্বৃ এখনও প্রর্ীক্ষায় আন্বে যপ্রাজ্জ্ব

যকানও নক্ষি

সর্কত িদর্ন্বকর দ্বারা আদবোন্বরর প্রর্যাৃায়। সম্প্রদর্ প্রকাদৃর্ আন্ব াচয
গ্রন্থখাদনও এমন চক্তব্বৃটি রবীন্দ্র-দবষয়ক দবস্ময়কর প্রবন্বের সংক ন যান্বির
আিার্-অসং ের্ার অন্তরান্ব

একটি সুিঙ্খঢ় প্রর্যয় যগািন্বন কাে কন্বর দগন্বয়ন্বে

দনক্তিদ্র দনিুণর্ায়।
চক্তব্বৃটি দভন্ন দভন্ন প্রবে দভন্ন দভন্ন র্ান্বির দৃন্বরানাম। দকন্তু সব দমন্ব
একটিই নামঃ ‘চ মান রদব’। স্বয়ংস্প্রভ দযদন আিন কক্ষিন্বর্ সংক্রমণকান্ব
র্াাঁর রূিান্তর

িন্ব ও স্বভাব র্ান্বক অদবনশ্বর। য াকেগৎ স্রষ্টার ছসূয ত, এই

স্বরূি অন্ব ৌদকক রসস্রষ্টা রবীন্দ্রনান্বর্ও দে
িা াবি ’

সমান সর্য। ‘রবীর চ ার কক্ষিন্বর্

ক্ষ করন্বর্ করন্বর্ই অধযািক িাস অন্ব ৌদকক প্রদর্ভার ছপ্রদর্ভা

ববজ্ঞাদনন্বকর বীক্ষণাগান্বর দবন্বলষয নয়- এই অন্বর্ ত ‘অন্ব ৌদকক’, দবদভন্ন দবকান্বৃর
অননযর্া

ক্ষ কন্বরন্বেন এবং িােক সাধারণন্বকও

ক্ষ করন্বর্ দৃদখন্বয়ন্বেন।
রােনীদর্ যভৌর্দবজ্ঞান েীবদবজ্ঞান সমােদবজ্ঞান- রবীন্দ্র-মনন্বন অনািুর্
দে না যকানও দকেুই।
জ্ঞান্বনর দবশ্বরূি িৃন্বনর
ত
সুন্বযাগ দযদন যিন্বয়ন্বেন র্াাঁর ভাব ও ভাবনায় সব
দকেুই োয়ািার্ কন্বরন্বে অনায়ান্বস। র্ন্বব অিন্বরর যচান্বখর সামন্বন যখন
বর্তমান্বনর প্রাচীর িাাঁদড়ন্বয় দে

িু েয
ত
মূদর্তন্বর্ র্খন রবীন্দ্রনান্বর্র সোনী িঙ্খটষ্টর

আন্ব া রঞ্জনরক্তির মন্বর্া িন্বয়দে

অন্তন্বভতিী ও যগািন বযাদধ আদবোন্বর সমর্।ত

রােশনদর্ক যনর্ান্বির ক্ষণবাি যর্া রবীন্দ্র-িৃন্বন
ত নক্ত্র্ নয়। র্াই িরাধীন
ভারন্বর্র সন্ববােম
ত
সন্বচর্ন নাগদরক দিসান্বব দর্দন যয-সর্য উচ্চারণ করন্বর্
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যিন্বরদেন্ব ন র্া কা ান্তন্বরও সর্য। ‘সংগ্রামী েনোগরন্বণ কদবর ভূ দমকা’ এবং
গণ বচর্ন্বনযর োগরন্বণ রবীন্দ্রনার্’ প্রবে িুটিও

ক্ষ করন্বর্ বদ । ‘রবীন্দ্র-

ভাবািন্বৃ ত সমাে ও স্বরাে’ এবং ‘মানুন্বষর সিন্বক্ষ মিাকদব’ প্রবে িুটিও একই
সন্বঙ্গ িেনীয়। টেকই দ ন্বখন্বেন দর্দন- ‘িী ত চদল্লৃ বের ধ’যর র্াাঁর উচ্চাদরর্ ও
িঙ্খষ্টান্ত দিন্বয় প্রিদৃর্ত গেনমূ ক স্বান্বিদৃকর্ার িন্বর্ যিৃ চ
যিন্ব ও এর ি

যা িাাঁড়ান্বব

না। স্বায়েৃাসন

ভদবষযৎ-দ্রষ্টার মর্ রবীন্দ্রনার্ র্া িূবান্বহ্নই
ত

বুন্বঝদেন্ব ন। অর্চ যিন্বৃর রােনীদর্ ও বযক্তি-চদরি সম্পন্বকত ির্াৃা কদবন্বক
আত্মন্বকক্তন্দ্রকর্ায় দিদেন্বয় দনন্বয় যযন্বর্ও িান্বরদন। যিন্বৃর গুরুর্র সমসযাগুদ
সম্বন্বে সব সমন্বয়ই সন্বচর্ন কদব ির্-দনন্বিত ৃ দিন্বয় যগন্বেন’। ছিঙ্খ ১০০, রবীন্দ্রনার্
দেন্ব ন না যমািনিাস করমচাাঁি গােী বা এই িন্বরর যকউ। রােনীদর্র সাধনা
র্াাঁর নয়। অর্চ এই অদদ্বর্ীয় বযক্তিন্বত্বর কান্বে অধমণ ত দেন্ব ন রােশনদর্ক
েগন্বর্র প্রাজ্ঞরাও। এমনদক র্াাঁর দসোন্ত ও সংন্বকর্ উের-স্বাধীনর্া িন্ববওত
দনগূঢ় র্াৎিযবি।
ত
‘আধুদনক দবজ্ঞান্বনর ধারায় এক মিাকদবর যযাগিান’ প্রবন্বে অধযািক
েীিাস

যখন

য ন্বখন-

‘রবীন্দ্রনান্বর্র

বয়ঃপ্রাদির

সন্বঙ্গ

যেযাদর্দবজ্ঞান
ত

যসৌরন্বকক্তন্দ্রক দবন্বশ্বর িারস্পদরক মিাকন্বষরত গণনা োদড়ন্বয় সূয-র্ারকাত
নীিাদরকার রিসয ভাঙন্বর্ আরম্ভ কন্বরন্বে’ ছিঙ্খ ১৪১, র্খন দনর্ান্তই সাধারণ
সংবাি বন্ব

র্র্যটি গণয িয়; দকন্তু আধুদনক দবজ্ঞান কীভান্বব িূন্ববকার
ত
ৃর্ন্বকর

যবড়া যভন্বঙ এদগন্বয় চন্ব ন্বে প্রব

যবন্বগ এ দবষন্বয় যখন সুদনিুণ দবন্বলষণ কন্বরন

ছিঙ্খ ১৩৭-১৪১, দবজ্ঞান্বনর োন্বির দনষ্ঠাসি- একটি র্র্যন্বকও উন্বিক্ষা না কন্বর –
র্খন দবজ্ঞান্বনর য াদষর্ োিও র্াাঁন্বক সমীি োনান্বর্ বাধয িয়। দকেু িন্বরই
অধযািক েীিাস ‘প্রাণ দবজ্ঞান্বন কদবর িীক্ষা ও বঙ্খক্ষন্বরািণ উৎসন্ববর প্রবর্তন
প্রবেটি দ ন্বখ রবীন্দ্র-সমান্ব াচকরূন্বি আিন যযাগযর্া আর একবার প্রমাণ
করন্ব ন। আসন্ব

মানব-প্রজ্ঞার দবদভন্ন কন্বক্ষ যয রদব চ মান

সঙ্খটষ্টসামন্বর্যর
ত মূ যায়ন করন্বর্ যগন্ব
কারণ

‘অরদসন্বকষু

রসসয

র্াাঁর

সমান্ব াচকন্বকও সমানধমী িন্বর্ িন্বব;

দনন্ববিনম্’

দচরকা ই

স্রষ্টার

িন্বক্ষ

করুণ।

গন্ববষকরূন্বি অধযািক েীিান্বসর এই েম অবৃযই অদভন্নীয়। এও এক
দবস্ময়। একটি প্রবন্বে ছ‘একটি কদবর্ার একক কদব’, দর্দন ‘সাাঁওর্া

যমন্বয়’

কদবর্াটি দবন্বলষণ করন্বর্ দগন্বয় উন্বিদক্ষর্ এক যেণীর প্রদর্ আত্মাদভমানী
দৃদক্ষর্েন্বনর আচরণন্বক দন্া কন্বর অবযর্ ত বাকয প্রন্বয়াগ কন্বরন দনক্তেধ
ত ায়
িরমসিায় রবীন্দ্রনান্বর্র িার্ ধন্বর- ‘আেন্বকর দিন্বন চাকদরন্বর্ সংরক্ষণ সন্বত্ত্বও
উন্বল্লখয দকেু যয িন্বে না র্ার কারণ এন্বির দৃক্ষার অভাব ও উচ্চবন্বণরত

দঙ্খ ণর্
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স্বার্বুত ক্তে ছিঙ্খ ৮৩, মান্বঝ মান্বঝই এই ধরন্বনর মন্তবয দৃক্ষাদভমানীর কান্বে
জ্ঞানাঞ্জনৃ াকয়া ভূ দমকা িা ন কন্বরন্বেন। দচন্তার বদ ষ্ঠর্া যয বনসদগক
ত
র্ারুন্বণযর মুখান্বিক্ষী নয় অধযািক েীিাস র্া আর একবার বুক্তঝন্বয় দিন্ব ন র্াাঁর
দনেস্ব ভদঙ্গন্বর্।
ছযুবমানস েুন ১৯৯৪,
ছন্বচােৃ সা ও চ মান রদব ডঃ ক্ষুদিরাম িাস মদল্লক ব্রািাস ত,
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যচােৃ’সা ও চ মান রদব
দবনর্া রায়ন্বচৌধুরী
রবীন্দ্রসাদির্য দবন্বৃষজ্ঞ ডঃ ক্ষুদিরাম িান্বসর ‘যচােৃ’ সা

ও চ মান রদব’

রবীন্দ্রনান্বর্র সাদির্যভাবনার িদরদচদর্। শুধু কাবয নয় শুধু গান নয় নয় শুধু
গিয এখান্বন রবীন্দ্রসাদিন্বর্যর িূবাির
ত
মানদসকর্ািুকু দর্দন ধরন্বর্ যচন্বয়ন্বেন।
গ্রন্থ একটি িন্ব ও এর রচনাগুদ ধারাবাদিক বা যকান ক্রমানুসারী নয়। যমাি
চক্তব্বৃটি িঙ্খর্ক িঙ্খর্ক দনবে দনন্বয় গ্রন্থটি িূণ ত িন্বয়ন্বে। িন্ব
যনই। দনবেগুদ
যিন্বয়ন্বে। িন্ব

অধযায় দবভাগও

দনন্বেরাই এক-একটি যোি গন্বল্পর মন্বর্া ির ির িান
দবষয়শবদচিয সিন্বেই িঙ্খটষ্ট আকষণত কন্বর। প্রন্বর্যকটি রচনা

সামদগ্রক স্বািুর্া বিন কন্বর। যচােৃ’ সান্ব

িাাঁদড়ন্বয় এই প্রাজ্ঞ সমান্ব াচন্বকর

রবীন্দ্র-অবন্ব াকন্বনর মূ য কম নয়।
দনে বিবয বযাখযান্বন দদ্বধািীন মন্বনাভাব প্রকাৃই র্াাঁর রচনার সব যর্ন্বক বড়
ববদৃষ্টয। যযমন ‘কণক
ত ু ন্তীঃ মিাভারন্বর্ ও রবীন্দ্র দনমান্বণ’
ত
প্রবেটি দর্দন শুরু
কন্বরন্বেন এভান্বব- ‘মিাভারর্ িুরাণও নয় মুখযভান্বব কাবযও নয় ইদর্িাস।
যলাক েন্ব্ র্র্া আরও দবদভন্ন েন্ব্ য খা িন্ব ই কাবয কদবর্া িয় না।’ র্ারির
সম্পূণ ত দনেস্ব িঙ্খটষ্টভদঙ্গ দিন্বয় দবন্বলষণ কন্বরন্বেন কুন্তী ও কণ ত চদরিন্বক।
ঐদর্িাদসক যপ্রক্ষািি উন্বল্লখ কন্বর কন্বণরত েন্ম-বঙ্খোন্ত সম্বন্বে বন্ব ন্বেন- ‘কারও
সন্বঙ্গ যগািন প্রণন্বয়র িন্ব
োনাোদন িন্বয় যগন্ব

কুন্তী সন্তানধারণ কন্বরন এবং ক্রন্বম যস িদরবান্বর র্া
য াক জ্জায় িন্বড় িদরন্বৃন্বষ সন্তানটিন্বক যমান্বমর

যিটিকায় সুরদক্ষর্ কন্বর দনকিবর্ী অশ্ব নিীন্বর্ ভাদসন্বয় যিওয়া িয়।’ কুন্তীর
অির দর্ন িুি

াভ সম্পন্বকত সমি অন্ব ৌদকক কাদিনী বেতন কন্বর দর্দন বন্ব ন

িাণ্ডুর যযৌন অক্ষমর্ার েনয র্ৎকান্ব

প্রচদ র্ দনন্বয়াগপ্রর্া অনুয়ায়ী যুদধটষ্ঠর

ভীম অেুন্বত নর েন্ম িয়। মিাভারন্বর্র কুন্তী চদরি বযাখযা কন্বর র্ার িান্বৃ িান্বৃ
রবীন্দ্রনান্বর্র িান্বর্ কুন্তী চদরন্বির রূিবি

যিদখন্বয়ন্বেন দকভান্বব মিাভারন্বর্র
দনিত য় স্বার্ান্বেষী
ত
কুন্তীন্বক রবীন্দ্রনার্ যেিার্ু র মার্ঙ্খমূদর্তন্বর্ রূিাদয়র্ কন্বরন্বেন।
অবৃয য খন্বকর অনয গ্রন্থ ‘রবীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচয়’ যর্ কুন্তী ও কণ ত চদরন্বির
রূিবি

দবন্বলষন্বণ দর্দন অন্বনক যবদৃ দবৃি ও প্রাঞ্জ

সন্ব্ি যনই। র্ন্বব এই

প্রবেটিও স্বল্প অবয়ন্বব সংির্ ও সুগটের্।
‘রদবর চ ার কক্ষিন্বর্ িা াবি ’ প্রবন্বে একটি সামদগ্রক িঙ্খটষ্ট যপ্ররণ কন্বর
য খক রবীন্দ্রনান্বর্র কদব-প্রবণর্ার মূ

সুরটিন্বক ধরন্বর্ যচন্বয়ন্বেন যযখান্বন
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দচরচদ ষ্ণুর্ার প্রদর্ কদবর গভীর আনুগর্য ধরা িন্বড়ন্বে। রবীন্দ্রকান্ববয কল্পনা ও
বািব এই িুইন্বয়র দ্বন্দ্বময় বদিঃপ্রকাৃ সিা

ক্ষণীয়। রবীন্দ্র-মন যখন

যসৌ্যদিয়াসী
ত
স্বপ্নময় রােয অবাধ দবচরণরর্ র্খনই আবার বািন্ববর কটেন
আ ান্বর্ উন্বদ্বদ র্ র্ার মন েুন্বি যগন্বে সাধারণ মানুন্বষর িুঃখেেতর েীবন্বনর
দিন্বক। একইভান্বব দনন্বের হৃিয়মন্বধযও আবার িা াবিন্ব র িা া চ ন্বে
অিরি। একিা রবীন্দ্রনান্বর্র দবরুন্বে নানা েনমর্ বর্দর িন্বয়দে
অদভযুি করা িন্বয়দে

কদবন্বক

যয দর্দন িুঃখ ও অমঙ্গন্ব র েদবন্বক িাৃ কাটিন্বয়

যগন্বেন; কারণ দর্দন দচরৃাদন্ত ও ঈশ্বর-দনভতরর্ায় দনক্তিন্ত কদব। ক্ষুদিরামবাবু
‘দনঝতন্বরর স্বপ্নভঙ্গ’ প্রবেটিন্বর্ যত্ন সিকান্বর এই অদভন্বযাগ খণ্ডন কন্বরন্বেন
দবস্র্ঙ্খর্ কন্বর যিদখন্বয়ন্বেন রবীন্দ্র- মানদসকর্ায় ঈশ্বন্বরর িান যকার্ায়। অেস্র
উি্ধদঙ্খ র্ সিকান্বর বযাখযা কন্বরন্বেন যয রবীন্দ্রনার্ দবশ্বাস করন্বর্ন মানবেীবন্বনর
িুঃখ সংগ্রাম ও িদরেন্বমর মধয দিন্বয় সাি য াভ িয়। এক োয়গায় বন্ব ন্বেন ‘
র্াাঁর যিবর্ার যক্ষি ি

অদভযািী মানুন্বষর মন্বধয।’ ডঃ িাস এ কর্াও মুি কন্বণ্ঠ

স্বীকার কন্বরন্বেন যয কদবন্বক অদিংসার ভি বন্ব

যর্ প্রচারই করা যিাক না

যকন কদব কখনও অনযান্বয়র দবরুন্বে আিস করন্বর্ আমান্বির যৃখানদন। শুধু
র্াই নয় প্রন্বয়ােন্বন সৃস্ত্র সংগ্রান্বমর প্রবঙ্খদেও দর্দন দবদির্ কন্বরন্বেন- ‘যি রুদ্র
দনষ্েুর যযন িন্বর্ িাদর র্র্া।’
রবীন্দ্রনান্বর্র প্রদর্বািী মানদসকর্ার ও কমপ্রয়ান্বসর
ত
দিন্বক অঙ্গু দ সংন্বকর্
করা িন্বয়ন্বে ‘প্রদর্বািী কদব রবীন্দ্রনার্’ প্রবন্বে। রবীন্দ্রনার্ প্রদর্দনয়র্ই অনযায়
অদবচার

অসংগর্ অবন্বি া ইর্যাদির দবরুন্বে যসাচ্চার দেন্ব ন। অন্বির্ু ক

ইংন্বরে-যর্াষন্বণর দবন্বরাধী দেন্ব ন দর্দন। বারংবার স্বন্বিন্বৃর ভাষা ও দৃক্ষার প্রদর্
র্াাঁর অনুরাগ বযি িন্বয়ন্বে।
রবীন্দ্রনার্-প্রিাদবর্ মার্ঙ্খভাষার মাধযন্বম দৃক্ষার প্রসার র্ার অনযর্ম
স্বান্বিদৃকর্ার দনিৃন।
ত দর্দন প্রর্মাবদধ োদর্-ধম ত যোাঁয়ােুাঁদয়র প্রব

প্রদর্বাি

কন্বরন্বেন। যয যকানও রকম কুসংস্কান্বরর দবরুন্বে র্ীব্র আিদে োদনন্বয়ন্বেন।
সাম্প্রিাদয়ক দবন্বভন্বির েনয দর্দন িায়ী কন্বরন্বেন আমান্বির মানদসক
িীনর্ম্নযর্ান্বক সাবধানও কন্বরন্বেন। যমিনর্ী মানুন্বষর েন্বমর প্রদর্ র্াাঁর যযমন
দে

দনরঙ্ কুৃ সর্ম্ানন্ববাধ যর্মনই দে

ঐশ্বযৃা
ত ীন্বির যৃাষন্বণর দবরুন্বে র্ীব্র

প্রদর্বাি। দনিীদড়র্ যৃাদষর্ন্বির প্রদর্ িুবযবিারন্বক
ত
কখনই ক্ষমার যচান্বখ
যিন্বখনদন। েীণ-িু
ত রার্নন্বক িূর কন্বর নবীনন্বক–নবন্বচর্নান্বক-নর্ু ন যুগন্বক িু
িার্ বাদড়ন্বয় আহ্বান োদনন্বয়ন্বেন।
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রবীন্দ্রনান্বর্র এই মানদসকর্ান্বক প্রবেকার এমন িক্ষর্ার সন্বঙ্গ আমান্বির
সামন্বন উিদির্ কন্বরন্বেন যয অোন্বন্তই আমরা র্ার সন্বঙ্গ একাত্ম িন্বয় িদড়।
এখান্বনই একেন য খন্বকর কঙ্খদর্ত্ব।
সঙ্খেনীমূ ক সাদির্য সমান্ব াচনার সমন্বয় সমান্ব াচন্বকর মূ র্ িঙ্খটষ্ট র্ান্বক
রসাস্বািন ও রসিদরচয়িান্বন সন্ববািদর
ত
র্ার সাদির্যমূ য দনরূিন্বণর দিন্বক। এমন
দক সমান্ব াচনাও কখন কখনও সঙ্খেনাত্মক িন্বয় উেন্বর্ িান্বর। বযাখযার স্বকীয়র্া
ও যসৌ্য ত আমান্বির এমন মুগ্ধ কন্বর যিন্ব

যয ক্ষদণন্বকর েনয মূন্ব র দবস্মরণ

ন্বি। স্বয়ং রবীন্দ্রনার্ সমান্ব াচন্বকর বুক্তেপ্রবণ মননৃী র্ার প্রদর্ গুরুত্ব
দিন্বয়দেন্ব ন কারণ সমান্ব াচনা রসিরীক্ষাও। রবীন্দ্রনান্বর্র প্রাচীন সাদিন্বর্যর
‘যম িূর্’ আমরা মে িন্বয় িদড় না দক? এ যক্ষন্বিও র্াই িন্বয়ন্বে। এই গ্রন্বন্থর
‘দনসগ ত যর্ন্বক মানুন্বষর দ্বান্বর বা ‘রূিিৃীর যচান্বখ রবীন্দ্রনার্’ প্রবে িড়ার সমন্বয়
আমরা মে িন্বয় িদড়। দক চমৎকার বযাখযায় যিদখন্বয়ন্বেন যিৃ-কা অদভ ান্বর্র িন্ব

কদবর দনসগ-ত কল্পনা দকভান্বব সমাে কল্পনার রূি দনন্বয়ন্বে।

কান্ব র প্রয়াণিন্বর্ কদব-অনুভন্বব বসন্ত ও যযৌবন্বনর দক রূিান্তর
কদবর্ার অসংখয িঙ্ ক্তি চয়ন কন্বর রচনার ৃব্দার্গর্
ত
চারুর্া

ন্বিন্বে।
দচিগর্

রমণীয়র্া এবং ধ্বদনমাধুন্বযরত সংন্বকর্ আমান্বির সামন্বন উদ্ভাদসর্ কন্বর
র্ু ন্ব ন্বেন। কান্ববযর রসদবচার করন্বর্ দগন্বয় দনন্বেই িন্বয় উন্বেন্বেন একেন খাাঁটি
রূিিৃী।
ক্ষুদিরাম িান্বসর রচনাভদঙ্গর বা মানদসকর্ার সব যর্ন্বক বড় সম্পি ি

দর্দন

যকান রবীন্দ্র-সমান্ব াচক বা দবন্বৃষন্বজ্ঞর দ্বারা দব্ুমাি প্রভাদবর্ নন। দর্দন সব
সমন্বয়ই র্াাঁর দচন্তাভাবনার দনেস্বর্া বা মর্ প্রকান্বৃর স্বাধীনর্াটিন্বক বোয়
রাখার েনয সন্বচষ্ট র্ান্বকন। এখান্বনও র্ার বযর্যয় িয়দন। অর্যন্ত সাব ী ভান্বব
দর্দন য াষণা কন্বরন্বেন যয

উৎসগ-বনন্ববন্বিযর
ত
দবশ্বন্বিব

ব্রহ্মসংগীর্ ও

গীর্াঞ্জদ র প্রভু নার্ যিন্বখ র্াাঁন্বক যারা ঈশ্বরিৃী বা ঈশ্বরবািী বন্ব ভান্ববন
র্াাঁরা ভু ভান্ববন। দর্দন ঋদষ সাধক গুরু দকেুই নন। দর্দন আসন্ব একেন
কদব। ‘কাল্পদনক দনসগ-যসৌ্য
ত
তএবং প্রখর সমােন্ববাধ এই িুই প্রাদন্তকর্ার মন্বধয
কদব আসা-যাওয়া কন্বরন্বেন র্াাঁর কাবযেীবন্বনর আদি যর্ন্বক অন্ত িযন্ত।’
ত
‘যচােৃ সা
নয়

ও চ মান রদব’ রবীন্দ্র সাদিন্বর্যর যকান দবন্বৃষ অংন্বৃর সমান্ব াচনা

নয় যকান িযায়ক্রদমক
ত
আন্ব াচনাও। এন্বর্ রন্বয়ন্বে দচর আধুদনক

রবীন্দ্রনান্বর্র আধুদনকর্ম দচেবাসনারই িদরচয়িান্বনর প্রয়াস।
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রবীন্দ্রনান্বর্র কাবয কাবয যর্ন্বক প্রবে ও িিাবদ ন্বর্- প্রবে যর্ন্বক গন্বল্পসবি
ত য খন্বকর অবাধ দবচরণ

ন্বিন্বে কদব রদবর হৃিয়মক্ত্ন্বর সজ্জজ্জর্

ভাবনাকুসুমগুদ র সামদগ্রক রূি উদ্ভাদসর্ কন্বর যর্া ার মিৎ অদভপ্রান্বয়। যয
রবীন্দ্রনার্ র্ামন্বর্ োনন্বর্ন না দযদন চদ ষ্ণুর্ার সর্যন্বক িরম সর্যরূন্বি জ্ঞান
করন্বর্ন যসই চ ামন রদবরই িদরচয় জ্ঞািন িন্বয়ন্বে এই গ্রন্বন্থ।
(যিৃ িক্তিকা ৩-রা দডন্বসম্বর ১৯৯৪ ,
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চদ ষ্ণু রবীন্দ্রনার্
মানস মেুমিার
গ্রন্থকার প্রদর্র্যৃা। রবীন্দ্রসাদিন্বর্যর িেনিােন্বনর সন্বঙ্গ যাাঁরা যুি র্াাঁরা
গ্রন্থকান্বরর ‘রবীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচয়’ ‘দচিগীর্ময়ী রবীন্দ্রবানী’ ‘সমােঃ প্রগদর্ঃ
রবীন্দ্রনার্’ ও ‘রবীন্দ্র কল্পনায় দবজ্ঞান্বনর অদধকার’ গ্রন্থসমূন্বির সন্বঙ্গ সুিদরদচর্।
ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র বঙ্গভাষা ও সাদির্য দবভান্বগর ভূ র্িূব ত রামর্নু
অধযািক

ডঃ

ক্ষুদিরাম

িাস

রবীন্দ্র-সাদির্য-সমান্ব াচনার

েগন্বর্

াদিড়ী
এক

স্বর্ন্ত্রযদচদহ্নর্ বযক্তিত্ব। রবীন্দ্র-সাদির্য-সমান্ব াচনা দবষয়ক র্াাঁর নবর্ম গ্রন্থ
‘যচােৃ সা

ও চ মান রদব’ এবের রবীন্দ্র িুরস্কান্বর সর্ম্াদনর্। যসদিক যর্ন্বক

গ্রন্থটির দবন্বৃষ গুরুত্ব অনস্বীকায।ত
রবীন্দ্রনার্ দচরচদ ষ্ণু। র্াাঁর মনন কল্পনা সঙ্খটষ্ট সবদকেু সম্পন্বকতই একর্া
সমভান্বব প্রন্বযােয। দর্দন োন্বনন িদরবর্তনই সর্য। েীণ ত িুরার্ন বেতনীয়।
সঙ্খটষ্টন্বর্ েয় িয় দচরনূর্ন্বনর। যসই দচরনূর্ন্বনরই বার্তাবি দর্দন। র্াাঁর মননদচন্তন্বনর ধারাটি র্াই স্বর্ঃ সেীব। র্াাঁর কল্পনা দবদচি ির্গামী। র্াাঁর সঙ্খটষ্ট বিু
ৃাখাদয়র্ ববদচিযিীি। ‘কল্পনা ও বািব দনসগ ত ও মানুষ নগর ও গ্রাম দবশ্ব ও
স্বন্বিৃ িঙ্খদর্বী ও মিাকাৃ প্রাচীন-বর্তমান ও ভাবীকা

র্াাঁর কান্ববয নান্বিয গান্বন

এর্ দবদচি মূদর্ত ও এমনই দচোকষক
ত ভাষার ইদঙ্গর্ দনন্বয় রন্বয়ন্বে যয দর্দন এক
অিদরন্বময় দবস্মন্বয়র উৎসটি উন্বন্মাচন্বন প্রয়াসী িন্বয়ন্বেন। প্রয়াসী িন্বয়ন্বেন
দবস্মন্বয়র িদরমান্বি।
ব া বািু য যস প্রয়াস সার্কও
ত
িন্বয়ন্বে। আর এই দবস্মন্বয়র উৎস উন্বন্মাচন
করন্বর্ দগন্বয়ই ডঃ িাস দচরচদ ষ্ণু রবীন্দ্রনান্বর্র গদর্ৃী

সোটির স্বরূি-রিসয-

বযাখযায় প্রবঙ্খে িন্বয়ন্বেন। ডঃ িাস রবীন্দ্রনার্ন্বক র্াাঁর িাদরবাদরক িদরন্ববৃ স্বন্বিৃ
ও দবন্বশ্বর যপ্রক্ষািন্বি যরন্বখ যযমন দবচার কন্বরন্বেন যর্মদন সমকা

যর্ন্বক

দচরকান্ব র ধারাবাদিকর্ায় র্াাঁর িানটি দনধারন্বণ
ত
মন্বনান্বযাগী িন্বয়ন্বেন। দর্দন মন্বন
কন্বরন

রবীন্দ্রনার্ দনেক স্বপ্নপ্রবণ যসৌ্যমুত গ্ধ কদবমাি নন

েগর্দবমুখ র্ু রীয়দব াসী বরং দর্দন র্াাঁর কান্ব র একেন প্রব

নন বািব
মানবর্াবািী

এমনদক সমােসামযবািীও। ‘আন্তেতাদর্ক িঙ্খটষ্টন্বকান্বণর আেন্বয় প্রগদর্মূ ক
োর্ীয়র্াবািী দচরনবীনর্ার িদর্ক এবং আধুদনক দবজ্ঞান্বনর সর্য িযন্ববক্ষন্বণ
ত
আিাবান’ । েীণ ত প্রর্াচার ও কুসংস্কান্বরর দবরুন্বে অবর্ীণ ত দর্দন োদর্বণ ত ও
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সাম্প্রিাদয়ক যভিবুক্তের দবন্বরাধী িুঃখদবিি বরন্বণ অকুন্বর্াভয় সংগ্রামৃী ।
সুির
ূ মিাদবন্বশ্বর সন্বঙ্গ িঙ্খদর্বীর সংন্বযাগ অনুভন্বব অক্লান্ত দর্দন।
বাং ার সাংস্কঙ্খদর্ক দবেন্ববর যক্ষন্বি র্াাঁর ভূ দমকা অগ্রগন্বণযর সামদগ্রক
সমাে-দবেন্ববর যক্ষন্বিও র্াাঁর ভূ দমকা গুরুত্বিূণ।ত দর্দন রােনীদর্র য াক
দেন্ব ন না। দকন্তু র্াাঁর গ্রাম উন্নয়নমূ ক কমসূত চী যর্ন্বক র্াাঁর সমাে-প্রীদর্ ও
স্বরাে সম্পদকতর্ ধারণার িদরচয় িাওয়া যায়। ভাব ও কমন্বক
ত দর্দন একসন্বঙ্গ
যম ান্বর্ যচন্বয়দেন্ব ন। িয়ন্বর্া সম্পূণ তসি

িন দন। এ দবষন্বয় ডঃ িান্বসর মন্তবয

প্রদণধানন্বযাগয; ‘গ্রাম-সংগেন্বনর আিৃ ত আেন্বকর িঞ্চান্বয়ন্বর্র রূন্বি দকেুিা
কাযকর
ত িন্বর্ চন্ব ন্বে বাঙ ায় দকন্তু ভাবািন্বৃ তস্বন্বপ্ন এই দবেবী কদব যা অনুভব
কন্বরদেন্ব ন যসই সমগ্রর্া কখন সু ভ িন্বব যক োন্বন? র্ন্বব আন্তোদর্ক
আিন্বৃ ত আেন্বকর আত্মন্বৃাধন ও প্রগদর্র িূব ত দিৃারী দিসান্বব কদব দচদহ্নর্
র্াকন্ববন বিুদিন র্াাঁর কল্পনািঙ্খষ্ট দনঃসীম মানদবকর্া আয়ন্বে না এন্ব ও’।
সন্ব্ি যনই ধনর্াদন্ত্রকর্া বা অর্ন্বত াভ সাম্রােযবান্বির মূ

কারণ। রবীন্দ্রনার্

র্া োনন্বর্ন। শুধু র্াই নয়। সাম্রােযবািী ইউন্বরািীয় রাষ্ট্রোদর্গুদ র চদরিস্বরূি দর্দন মম ত দিন্বয় অনুভব কন্বরদেন্ব ন। দবশ্বন্বোড়া যৃাষণ ও দনষ্েুর
অর্যাচান্বরর

উৎসটিন্বক

দর্দন

দনভু ত ভান্বব সনাি কন্বরদেন্ব ন। র্াই
নযাৃানাদ েন্বমর দবরুে মুখর িন্বয়দেন্ব ন। ডঃ িাস যর্ার্ইত বন্ব ন্বেন;
‘আিৃবািী
ত
ভাবুক দিসান্বব দর্দন যাই ব ুন সাম্রােযবান্বির ধনর্াদন্ত্রক িিাৎিি
রােনীদর্-অর্নীদর্দবি
ত
না িন্বয়ও দর্দন শুধু মনীষার যোন্বরই ধন্বরন্বেন এইটিই
দবন্বৃষভান্বব যিখার দবষয়’।
রবীন্দ্রনান্বর্র সমােমুখী িঙ্খটষ্ট আত্মমে যপ্রম-যসৌ্ন্বযরত েগন্বর্ র্াাঁন্বক
িায়ীভান্বব বে কন্বর রান্বখদন। েন্মসুন্বি এবং কমসূত ন্বি বুন্বেতায়া যগাটষ্ঠর মানুষ
িন্ব ও যেণীস্বার্ন্বক
ত দর্দন অদর্ক্রম কন্বর যগন্বেন। যমিনর্ী মানুষ ও অন্নিীন
কঙ্খষান্বণর েীবন্বনর ৃদরক িন্বর্ যচন্বয়ন্বেন। মানুন্বষর প্রদর্ মানুন্বষর

ণ
ঙ্খ ার

দবন্বরাদধর্া কন্বরন্বেন। যাবর্ীয় অনযায় অদবচার যৃাষণ-িীড়ন বঞ্চনার দবরুন্বে
প্রদর্বাি োদনন্বয়ন্বেন। সামাক্তেক িায়বের্া দবষন্বয় অদর্ৃয় সন্বচর্ন দর্দন। ডঃ
িাস র্াই

ক্ষয কন্বরন্বেনঃ ‘কদব রমণীয় যসৌ্ন্বযরত ও ৃব্দদবনযান্বসর মায়া সঙ্খেন্বন

অদদ্বর্ীয় িন্ব ও চদ ষ্ণু ও সংগ্রামী মানুন্বষর িুঃখময় েীবন-সং ান্বর্রও দনয়র্
সঙ্গী িন্বয়ন্বেন-িয় কান্ববয ও নান্বিয নয় প্রবন্বে দচটেিন্বি কন্বম ত ও নানান বািপ্রদর্বান্বির মন্বধয’।
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রবীন্দ্রনান্বর্র িী ত আয়ুোন্ব

বিু উন্বল্লখন্বযাগয ববজ্ঞাদনক আদবোর

ন্বিন্বে।

যয সমি আদবোর েীবেগৎ বস্তুিঙ্খদর্বী ও মিাকাৃন্বক একন্বি যবাঁন্বধন্বে।
রবীন্দ্রনার্ এ সমি আদবোর সম্পন্বকত যকৌর্ূি ী দেন্ব ন। দবজ্ঞান্বনর সন্বর্যর
সন্বঙ্গ সাদিন্বর্যর সন্বর্যর দমেন্বণ ‘িােক সাধারন্বণর মানদসক আনন্ব্র িদরদধ
এমনভান্বব প্রসাদরর্ কন্বর যর্া া যায়

এ রবীন্দ্রনার্ই দবন্বৃষভান্বব প্রমাণ

করন্ব ন’। ‘বনন্ববিয’র ‘গ্রন্বি সূযর্ারকায়
ত
দনর্যকা

ধন্বর/ অণু- িরমাণুন্বির নঙ্খর্য
ক ন্বরা ’ দকংবা সায়াহ্ন িূন্ববরত কদবর্ার ‘চর্ু দিত ন্বক বদহ্নবাষ্প ৃূনযাকান্বৃ ধায় বিু
িূন্বর/ যকন্দ্র র্ার র্ারািুঞ্জ মিাকাৃ-চক্র-িন্বর্ ুন্বর’ প্রভঙ্খ দর্ িংক্তি র্ার িঙ্খষ্টান্ত।
‘যচােৃ সা

ও চ মান রদব’ গ্রন্বন্থ এভান্ববই রবীন্দ্রনান্বর্র চদ ষ্ণু স্বভান্ববর

িদরচয় প্রিে। র্র্য-র্ত্ত্ব যুক্তি ও উিািরণ সিায়র্ায় ডঃ িাস র্াাঁর আন্ব াচনার
ধারাটি অবযাির্ যরন্বখন্বেন। র্াাঁর য খার সংযম ও িদরদমদর্ন্ববাধ অসাধারণ।
সংির্ সুসমঞ্জস বাকয িরস্পরায় আন্ব াচনান্বক নদিনে রূিিান্বনর যকৌৃ টি
র্াাঁর অনায়াস-আয়ে। আন্ব াচনা অর্যন্ত সঞ্জীব। রবীন্দ্রানুরাগী িােক-সমান্বে
গ্রন্থটি যয সমাির িান্বব যস আৃা দনিয় করা চন্ব ।
ছন্বচােৃ সা ও চ মান রদব গণৃক্তি ৮ই যম রদববার ১৯৯৪,
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বানান বানান্বনার ব্ন্বর
ক্ষুদিরাম িান্বসর ‘বানান বানান্বনার ব্ন্বর’ সাম্প্রদর্ক বানান সংস্কার
প্রন্বচষ্টার অসংগদর্র দবষন্বয় একটি িুক্তিকা। এটিন্বক একটি যোরান্ব া
মন্বনাগ্রািও ব া যযন্বর্ িান্বর। একক্তিৃ িঙ্খষ্ঠার এই িুক্তিকার িুটি অংৃ। প্রর্ম
অংন্বৃ য খক বানান সংস্কান্বরর প্রন্বয়ােনীয়র্া র্ার সংদক্ষি ইদর্িাস ইর্যাদি
সংন্বক্ষন্বি বন্ব ন্বেন। দদ্বর্ীয় অংন্বৃ দর্দন ‘সংস্কারকন্বির প্রিাদবর্ দবষয়’ সম্পন্বকত
মন্তবয কন্বরন্বেন। র্াাঁর আন্ব াচনার উি ক্ষ চারটি বই ও িুক্তিকা- িক্তিমবঙ্গ
বাং া অকান্বিদমর ‘বাং া বানান সংস্কার-একটি দভদেিি’ সাদির্য সংসন্বির
‘বাং া বানান্বনর দনয়ম ও অদনয়ম’ দৃশু সাদির্য সংসন্বির ‘িাসন্বর্ িাসন্বর্
বানান’ ও আন্ িাবদ ৃাস ত যর্ন্বক প্রকাদৃর্ ‘বাং া-কী দ খন্ববন যকন
দ খন্ববন’। য খন্বকর মন্বর্ সংস্কারকরা হ্রস্ব-ইর প্রদর্ িক্ষিার্ যিদখন্বয় অিবী
রেনী ধরণী যেণী প্রভঙ্খ দর্ প্রদর্টষ্ঠর্ বানানন্বক বিন্ব

দবভ্রাদন্তর সঙ্খটষ্ট করন্বেন।

র্াাঁর প্রব র্র আিদে োদর্বাচক ও ভাষাবাচক ৃন্বব্দ স্ত্রীদ ন্বঙ্গ এবং দবন্বৃষন্বণ
িী -ঈকার
ত
বেতন্বন ছিঙ্খ. ২০ ২৩,। অধযািক িাস প্রচ ন্বনর যুক্তিন্বর্ ইংন্বরক্তে
বাঙাদ

প্রভঙ্খ দর্ ৃন্বব্দ হ্রস্ব-ইকার মানন্বর্ রাক্তে। র্াই যদি িয় র্ন্বব খুদৃ িরাদস

যকর্াদব নয় যকন ?
অধযািক িান্বসর সবন্বচন্বয় সািদসকর্ািূণ ত প্রিাব মনন্বযাগ মনদনন্ববৃ
প্রভঙ্খ দর্ বানান

বাক্ধারা

দিক্ভ্রম

দিক্িৃনত প্রভঙ্খ দর্ বানান

প্রদর্ন্বযাদগর্া

মনস্বীর্া িাদয়ত্ব দবন্বরাধীর্া প্রভঙ্খ দর্ বানান এবং কর্তাকারক যযাোবঙ্খ্ প্রভঙ্খ দর্
ৃব্দ। র্াাঁর এই সব প্রিাব এখনই গঙ্খিীর্ না িওয়াই সম্ভব। র্ন্বব প্রিাবগুদ র
মন্বধয র্াাঁর যুক্তিিূণ মর্
ত
খুব যোরান্ব াভান্ববই প্রকাৃ যিন্বয়ন্বে।
ছআন্বাোর িক্তিকা ৭৪ বষ ২
ত সংখযা রদববার ৪ বচি ১৪০১,
ছবানান বানান্বনার ব্ন্বর ডঃ ক্ষুদিরাম িাস। ইউ এন ধর অযান্ড সন্স
১৫.০০,

157

অবিকার ও বিন্তার িযাবি
িাবরদ্িরণ থ াষ
ক্ষুদিরাম িান্বসর সিদ র্ িাঁদচৃটি প্রবন্বের দবষয় দবদচি। প্রাচীনিন্বব ত বচর্নযমুকু্ আধুদনক িন্বব ত দবিযাসাগর বক্তিম-রবীন্দ্র-ৃরৎচন্বন্দ্রর িান্বৃ সুকান্বন্তর
কাবয দনন্বয় আন্ব াচনা র্াাঁর অদধকান্বরর বযাদিন্বক সূদচর্ কন্বর। মুকু্রান্বমর
কান্ববয ‘গুেরান্বি’ কা ন্বকর্ু র রােযিািন প্রসন্বঙ্গ ‘গুেু’ অন্বর্ ত যোি এবং ‘রাি’
অন্বর্ ত যিন্বৃর যয বযাখযা দিন্বয়ন্বেন- যসই প্রসন্বঙ্গ প্রশ্ন োন্বগ কদব অনয যকানও
কান্ববয দক এই অন্বর্রত প্রন্বয়াগ আমরা যিখন্বর্ যিন্বয়দে? দগর অরন্বণযর দসংি এবং
অষ্টািৃভূ ো যিবী মূদর্তর উন্বল্লখ যর্া গুেরাি প্রন্বিৃন্বকই স্মরণ করায়- যদিও
এই প্রন্বিৃ সম্পন্বকত মুকু্রান্বমর প্রর্যক্ষ অদভজ্ঞর্া না র্াকারই কর্া। বাং া
ে্ এবং সুনীদর্কুমারন্বক দনন্বয় র্াাঁর আন্ব াচনা রীদর্মন্বর্া ভাবনা োগায়।
প্রন্ববাধচন্দ্র যসনন্বক দর্দন এ বযািান্বর আম দিন্বর্ চান দন। আবার সাাঁওর্াদ ভাষা
দনন্বয় র্াাঁর আন্ব াচনাও একান্তই প্রাসদঙ্গক। আসন্ব

বইটিন্বর্ নর্ু নর্র দকেু

ভাবনাদচন্তার যখারাক রন্বয় যগন্বে।
( আনন্দিাজার পত্রত্রকা, ৩০ থশ নয়ভম্বর ১৯৯৬)
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মুি ও স্বেিঙ্খটষ্টর আ ািা েগন্বর্র প্রবে
দবশ্ববেু ভট্টাচায ত
দৃক্ষাদবি্ দিসান্বব অধযািক ক্ষুদিরাম িান্বসর যর্িা খযাদর্ প্রাবদেক দিসান্বব
খযাদর্ র্ার যচন্বয় দকেু কম নয়। আসন্ব

র্াাঁর দৃক্ষক-সো এবং প্রাবদেক-সো

একাত্ম। শুধু যেণীকন্বক্ষই নয় র্াাঁর রচনাগুদ র মধয দিন্বয়ও দর্দন আমান্বির মর্
িােকন্বক ভাবান্বর্ যচন্বয়ন্বেন দৃদক্ষর্ করন্বর্ যচন্বয়ন্বেন। অধযািক িাস অবৃয
গর্ানুগদর্ক োিিােয প্রবে য ন্বখন না। দর্দন মুিবুক্তের অদধকারী যর্া বন্বিই
র্া োড়া অন্বনক যক্ষন্বিই র্াাঁর ক ম সমাের্াক্তত্ত্বন্বকর। র্াই মধযযুন্বগর সাদির্য
আন্ব াচনায় ধমীয় আন্ববগ বা অধযাত্মবািন্বক দর্দন গুরুত্ব যিন না

র্ার

সমাের্াক্তত্ত্বক এবং অর্শনদর্ক
ত
দভদেটিই র্াাঁর কান্বে গুরুত্ব িায়। র্াই মান্বঝ
মান্বঝ দর্দন এমন মন্তবয কন্বরন যা আমান্বির প্রচদ র্ সাদিন্বর্যর ইদর্িান্বস
িাওয়া যান্বব না। প্রর্ম প্রবে ‘রাোপ্রো িদরদিদর্- প্রাচীন ভারন্বর্ ও মধযযুন্বগর
বাঙ ায়’ আমান্বির মন্বর্ সবন্বচন্বয় গুরুত্বিূণ ত রচনা। দর্দন যিদখন্বয়ন্বেন রাোপ্রোর সম্পন্বকত ‘দবভ্রাি যা র্া

ন্বিদে

ইংন্বরে যকাম্পানীর ৃাসন্বন দচরিায়ী

বন্ব্াবন্বির নয়া েদমিার ও র্সয নান্বয়ব- যগামিান্বির অর্যাচান্বর’। দদ্বর্ীয়
প্রবেটিন্বর্ও ছকঙ্খষ্ণকীর্তন কান্ববযর রূি ও স্বরূি, গ্রন্থকার নর্ু ন ির্ ধন্বরই
িাাঁন্বিন। দর্দন অনায়ান্বস দসোন্বন্ত যিৌৌঁেন যয িন্বয়ািৃ-চর্ু িত ৃ ৃর্াব্দীন্বর্ সুদি
আউদ য়ারা ইউসুি-েুন্ব খার যয প্রণয় কাদিনীর প্রচার কন্বরদে

র্ারই প্রভান্বব

বডু চণ্ডীিান্বসর ‘েীকঙ্খষ্ণকীর্তন রদচর্। েীশচর্ন্বনযর আদদ্বেচণ্ডান্ব যপ্রম ও
নামধম ত প্রচান্বরর উৎসটি যয যবি-যবিান্ত নয় র্া যয িূববর্ী
ত
দর্ন-চারন্বৃা
বেন্বরর বাং ার যবি-দবন্বরাধী য াকায়র্ ধারারই ঐদর্িাসঞ্জার্-অধযািক িান্বসর
এই দসোন্ত ঐদর্িাদসক এবং এই োর্ীয় দসোন্তই সমান্ব াচন্বকর যমৌদ কর্া
প্রমাণ কন্বর ছন্বিবমানব েীশচর্নয ,। ১৪ টি প্রবন্বের মন্বধয িাাঁচটি মধযযুগ দনন্বয়।
একটি বক্তিন্বমর ‘সীর্ারাম’ উিনযাস- সম্পদকতর্ আন্ব াচনা

িুটি যকব

রবীন্দ্রনার্ন্বক দনন্বয় বক্তিম-রবীন্দ্রনার্ এবং দবন্ববকান্-রবীন্দ্রনান্বর্র সম্পকত
দনন্বয় িুটি

আর আধুদনক সাদিন্বর্যর আন্ব াচনা রন্বয়ন্বে সন্বর্যন্দ্রনার্ িে

যর্ীন্দ্রনার্ যসনগুি ও মাদনক বন্ব্যািাধযায় সম্পদকতর্ প্রবন্বে। একটির দবষয়
দবদচি। ৃির ক কার্ায় আরদব-িারদস-উিুত-সংস্কঙ্খর্। এটি নানা অোনা র্ন্বর্য
োসা। রীদর্মর্ যকৌর্ূি োগায়। এ সমি যক্ষন্বিও দর্দন স্বর্ন্ত্রয যিখান।
আমান্বির মন্বন কদরন্বয় যিন যয ‘প্রণয়শবদচিয প্রিৃনই
ত
বক্তিন্বমর উিনযাস
দনমান্বণর
ত
যমৌ

যপ্ররণা ইদর্িাস ধমনীদর্
ত
প্রভঙ্খ দর্ যগৌণ ছবক্তিম মন্বনাধন্বমরত
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িিভূ দমন্বর্ সীর্ারাম,।’ এভান্ববই বক্তিন্বমর যৃষ িন্ববরত উিনযান্বস দনোম ধম ত
প্রবর্তন্বনর প্রচদ র্ ধারণাটিন্বক দর্দন উদড়ন্বয় যিন। রবীন্দ্র-সমান্ব াচনায় দর্দন
রবীন্দ্রনান্বর্রই সািাযয দনন্বয় দনেস্ব মর্টিন্বক প্রদর্টষ্ঠর্ কন্বরন ‘দর্দন বারংবার
যডন্বকন্বেন ঈশ্বরন্বক অর্চ বারবার সাড়া দিন্বয়ন্বে মানুষ।’ এভান্বব প্রায় প্রন্বর্যকটি
রচনায় সম্পািক মানস মেুমিান্বরর সটেক মূ যায়ন্বন ‘ক্ষুদিরাম িান্বসর প্রব
বযক্তিন্বত্বর উিদিদর্’।
ছবাোই প্রবে- ক্ষুদিরাম িাস সম্পািনা-মানস মেুমিার িুিক দবিদণ ,
ছ২৭ এদপ্র ২০০২ আেকা ,
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প্রবীণ আচাযরত রচনায় আেও যসই িীরকিীদি

েী ক্ষুদিরাম িাস
েোস্পন্বিষু
ৃল য াষ আিনার উজ্জ্ব র্ম োিন্বির মন্বধয অনযর্ম যেযাদর্ে।
যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বে আিদন কীভান্বব র্াাঁর য খা উেরিি দবিীণ ত কন্বরদেন্ব ন
মম ত ার্ী মন্তন্ববয কণ্টদকর্ কন্বরদেন্ব ন র্াাঁর অিঙ্ কঙ্খর্ যযৌবনস্পধা;ত এবং
িরবর্ী েীবন্বন দনদদ্বধত োদনন্বয় দিন্বর্ যিন্বরদেন্ব ন র্াাঁর যাবর্ীয় মর্ এবং
দসোন্তই ছকাযকরী
ত
দবষন্বয়, আিনার মর্ ও দসোন্ত-এরকম দববরণ িন্বড়দে
ৃল য ান্বষরই রচনায়। আে আিনার সাম্প্রদর্কর্ম ‘বাোই প্রবে’ গ্রন্থটির
িাে যৃষ কন্বর ৃল য ান্বষর যসই স্মঙ্খদর্ময় দনেতন রচনাটি খুব মন্বন িন্বড়। মন্বন
িন্বড় এই অবাচীন
ত
য খকও ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয় একিা আিনার কান্বে
অদবক

ৃল য ান্বষর র্ৎকা ীন মানদসকর্ায় রবীন্দ্রিাে দনন্বয়দে । িুটি সূি

যুগিৎ স্মঙ্খর্ িন্ব

মন্বন িয় কী দবষম সাি য ও বযর্র্া
ত আিনার আেন্ম

আচাযকর্ায়।
ত
আিনার দৃক্ষক-েীবন্বনর প্রবিমানর্ায় এই িুটি দবিরীর্ িঙ্খষ্টান্ত
বইটির িাে আরও দনদবড় আরও দবষািেদড়র্ কন্বর যর্ান্ব

দবন্বৃষর্ যখন

যিদখ বইটি উৎসগ তকন্বরন্বেন আিদন আিনার োিোিীন্বির উন্বেন্বৃ। আিনার
োি দিসান্বব িদরদচর্ িওয়ার যগৌরব যৃষ িযন্ত
ত িীনর্ম্নযর্ায় িযবদসর্
ত
িন্ব ও
আে নর্মিন্বক আিনার এই বই-উিিার গ্রিণ করা যায় এই দবশ্বান্বসই যয
এর্বের ির এই বইন্বয়র মাধযন্বম আিনার কান্বে নর্ু ন িাে যনওয়া সম্ভব িন্বর্
িান্বর।
আিনার এই বইটি সম্পন্বকত কাগুন্বে আন্ব াচনা য খা এই য খন্বকর িন্বক্ষ
একরূি ধঙ্খষ্টর্া। ২৭৬ িঙ্খষ্ঠার একটি রত্নগভত বই দবষন্বয় সংবািিন্বির িাাঁচসার্ন্বৃা বরাে ৃব্দ যকানও কান্বেই

াগন্বব না আিনার। র্র্াকদর্র্ প্রৃংসা ও

দন্া- উধ্ব ত আিদন এই য খা িন্বড়ও যিখন্ববন না। দকন্তু দনেস্ব র্াড়নায় এই
বই সম্পন্বকত অনযন্বির ছদবন্বৃষর্ কন্ব ে-দবশ্বদবিযা ন্বয় যারা আিনার কান্বে
িান্বের সুন্বযাগ িান্বে না , োনান্বনািা খুবই অদনবায িন্বয়
ত
ওন্বে।
আিদন ক্লান্বৃ িড়ান্বনার সন্বঙ্গ প্রায় িঞ্চাৃ বের ধন্বর সাদির্য দবষন্বয় অসংখয
বই-িুিক রচনা কন্বরন্বেন। সাদিন্বর্যর অন্তভুি
ত
দবদভন্ন ৃাখা

ভাষার্ত্ত্ব
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বযাকরণ ে্–অ িার সাদির্যশৃ ী োড়া দবজ্ঞান িন্বয়ন্বে আিনার স্বে্
দবচরণন্বক্ষি। রবীন্দ্রনার্ দবষন্বয় কর্-যয নর্ু ন দিক উন্বন্মাচন কন্বরন্বেন আিদন।
বস্তুর্ আিনার য খদন বাং া মননৃী প্রবন্বের ধারাটিন্বকই কন্বর র্ু ন্ব ন্বে
দিগন্তদবস্র্ঙ্খর্। আিনার রচনারীদর্ একান্বডদমক দকন্তু দনভতার। সাদির্য-সমসযাদবষয়ক যাবর্ীয় সমাধানগুদ

আিদন খুবই আত্মদবশ্বাস এবং দনিয়র্ার সন্বঙ্গ

কন্বরন দকন্তু যসখান্বন যকানও িাসযকর উন্নাদসকর্া যনই। মন্বন িন্বড় ক্লান্বৃ িাে
যিওয়ায় আিনার একটি অননুকরণীয় র্ীব্র ভদঙ্গ দে

‘দচিা’ যখন িড়ান্বর্ন

র্খন মন্বন ির্ আিনার কান্বে রবীন্দ্রনান্বর্র ‘েীবনন্বিবর্া’ র্ত্ত্ব োড়া আর
দকেুই অদভন্বপ্রর্ নয়। র্খন আমরা যারা

ুদকন্বয় যপ্রম কদর েীবনান্-ৃল

িদড় িিযও দ দখ; র্ারা প্রায়ৃই েনাদন্তন্বক বন্ব দে যকআদড কদবর্ার বযবন্বেি
কন্বরন কদবর্াই আস

র্ত্ত্ব নয়। িন্বর বুন্বঝদে দনদির্ র্ত্ত্বটি যেন্বন যগন্ব

কদবর্ার রস আরও গভীর িন্বয় ওন্বে। আে যবাঝা যায় ওইসব ক্ষণেন্মা
কন্বয়কেন অধযািন্বকর যসই অকার্র ে দসঞ্চন দে কর্িা অন্বমা ।
যর্া

আিনার যসই অননুকরণীয় ও ভ্রূন্বিক্ষিীন িােিানভদঙ্গর সন্বঙ্গ

আিনার রচনারীদর্র খুবই সাযুেয রন্বয়ন্বে। একটি দবষন্বয়র কর্ গভীন্বর যিৌৌঁেন্ব
ওই সাব ী

িঙ্খির্া অেতন করা যায় র্া আিনার এই বই িন্বড় যির উি দব্ধ

কর াম।
সাদির্যন্বক আিদন কখনও সমাে ও সময়-দবদলষ্ট কন্বর যিন্বখনদন।
একদিন্বক সাদির্যর্ত্ত্ব রস; অনযদিন্বক সামাক্তেক অবিা ও অবিান্বনর অনুিুল
দবন্বলষণ আিনার সাদির্য-দবচারন্বক অনযর্র র্াৎিয ত দিন্বয়ন্বে। এই বইন্বয়র
যচান্বোটি রচনায় আিনান্বক িী কা
ত
ির সম্পূণ কন্বর
ত
আদবোর কর াম।
প্রাচীন ভারন্বর্ ও মধযযুন্বগ বাং ায় রাো-প্রো িদরদিদর্ েীকঙ্খষ্ণকীর্তন
বচর্নযন্বিব রামপ্রসাি আরদব-িারদস-উিুত-সংস্কঙ্খর্ বক্তিন্বমর সীর্ারাম বক্তিমরবীন্দ্র সম্পকত রবীন্দ্রনার্-দবন্ববকান্ সন্বর্যন্দ্রনার্ িামাস িাদডত-যর্ীন্দ্রনার্
মাদনক বন্ব্যািাধযায় ইর্যাদি বিু-দবস্র্ঙ্খর্ গ্রন্থভুি রচনাগুদ আিনার যবাধ ও
মনন্বনর এক উজ্জ্ব

উোর দিসান্বব দচরকা ীন িন্বয় র্াকন্বব। প্রদর্টি রচনাই

আিনার দনেস্বর্ার মািাদবিারী।
বাং া-মাস্টারন্বির সম্পন্বকত যয- অনুন্বযাগ দচরকা
অনুন্বযান্বগর িদরিূরক যয

উন্বেন্বে এই বইও যসই

আিনারা মঙ্খর্ কদবন্বির রিমাংন্বসই বড় যবদৃ
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িদরর্ঙ্খি। কী ক্ষদর্ িয় সযার যদি একেন অধযািক ক্ষুদিরাম িাস একেন কদব
ৃল য াষ সম্পন্বকত প্রবে য ন্বখন?
বাচা র্া ক্ষমা করন্ববন।
প্রণাম যনন্ববন।
যগৌর্ম য াষ িক্তিিার
ছ ২৪ দডন্বসম্বর ২০০০ রদববান্বরর প্রদর্দিন বাোই প্রবে- ক্ষুদিরাম িাস
সম্পািনা- মানস মেুমিার িুিক দবিদণ। ,
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বাং া প্রবে সাদিন্বর্যর উজ্জ্ব ধারা
যগৌর্ম দনন্বয়াগী
বাং া প্রবে সাদিন্বর্যর ঔজ্জ্ব য যয দিন দিন যবন্বড়ই চন্ব ন্বে যস দবষন্বয়
যকানও সন্ব্ি যনই। ববদচন্বিয ও ববিান্বগ্ধ বাং া ভাষায়র্ন্বনর মন্বধয যয নানা
ধরন্বনর রচনার কর্ামা া দনয়র্ প্রকাদৃর্ িন্বয় চন্ব ন্বে র্া বাঙাদ র মননৃী
চচতার দনিৃন।
ত সাদিন্বর্যর িক্তণ্ডন্বর্রা বন্ব ন বাং া সাদিন্বর্যর যযসব ৃাখা দবশ্ব
সাদিন্বর্য িান যিন্বর্ িান্বর র্ািন্ব

যোিগল্প এবং দ দরক বা গীদর্ কদবর্ান্বক

যবন্বে দনন্বর্ িয়। িয়ন্বর্া এ কর্ার যর্ার্ ত এই যয বাং ায় উিনযাস দকংবা নািক
র্ু নামূ কভান্বব িুব ত ; র্ন্বব যসই সন্বঙ্গ একর্া যর্া স্বীকার না কন্বর িাদর না যয
র্ু নামূ কভান্বব বাং া প্রবে সাদিন্বর্যর ধারা এখন যন্বর্ষ্ঠ ব ীয়ান। র্ন্বব
অর্খাদন উচ্চকণ্ঠ ব ার মন্বর্া না িন্ব

বাং া প্রবে সাদিন্বর্যর উজ্জ্ব

এক ধারা

যয যবন্বড় চন্ব ন্বে আমরা র্ার কর্া ব ন্বর্ চাইদে। সম্প্রদর্ প্রকাদৃর্ সুদ দখর্
গ্রন্থ িাে কন্বর যসই বিবযই আরও যোরিার িন্ব া।
যকা কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র প্রািন রামর্নু

াদিড়ী অধযািক ছবঙ্গভাষা ও

সাদির্য দবভাগ , ডঃ ক্ষুদিরাম িাস দ দখর্ ‘বাোই প্রবে’ গ্রন্থটি সম্পািনা কন্বর
যবর কন্বরন্বেন ওই দবশ্বদবিযা ন্বয়রই বর্তমান আর এক যৃস্বী অধযািক মানস
মেুমিার। এ িযন্ত
ত গ্রন্থভুি িয়দন এমন যবৃ দকেু রচনা িুই ম ান্বির মন্বধয
সংগ্রি কন্বর যিওয়া বযািান্বর উন্বিযাগ যনওয়ার েনয আমরা মানস মেুমিান্বরর
কান্বে ঋণী। যর্মদন অল্পকর্া ‘সম্পািন্বকর দনন্ববিন’ ৃীষক
ত য খান্বর্ দর্দন গ্রন্থ
িদরচয় র্ু ন্ব

যর্া ধন্বরন্বেনই যসই সন্বঙ্গ প্রাবদেক ক্ষুদিরাম িান্বসর ববদৃষ্টয

দনন্বয়ও আন্ব াচনা কন্বরন্বেন।
‘বাোই প্রবে’ বইখাদন সম্পন্বকত আন্ব াচনা করার আন্বগ গ্রন্থকার সম্পন্বকত
দকেু িদরচয় ‘কা ান্তর’ এর িােক িাটেকান্বির েনয োদনন্বয় রাখা িরকার।
ক্ষুদিরাম িান্বসর েন্ম িক্তিমবন্বঙ্গর বাাঁকুড়া যে ার যবদ য়ান্বর্ান্বড় ১৯১৬ এর ৯
অন্বটাবর। সংস্কঙ্খর্ অনান্বস ত প্রর্ম যেণী যিন্বয় এম এ িাস কন্বরন বাং ায়।
যসখান্বনও প্রর্ম যেণীন্বর্ প্রর্ম ছ১৯৩৯,। সংস্কঙ্খন্বর্ কাবযর্ীর্।ত ‘রবীন্দ্র প্রদর্ভার
িদরচয়’ দবষন্বয় গন্ববষণা কন্বর যকা কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র দডদ ি। স্কু

সাব

ইন্সন্বিটার দিসান্বব কম ত েীবন শুরু কন্বর অধযািনায় আন্বসন এবং স্কটিৃচাচত
ক কার্া উইন্বমন্স যপ্রদসন্বডক্তন্স যকাচদবিার কঙ্খষ্ণনগর যমৌ ানা আোি
িুগ ী মিদসন ইর্যাদি কন্ব ন্বে িদড়ন্বয় যকা কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র রামর্নু
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াদিড়ী অধযািক দিসান্বব কমেীবন
ত
যর্ন্বক অবসর যনন ছ১৯৮১,। র্াাঁর বিু
গ্রন্বন্থর মন্বধয ‘রবীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচয়’

‘বাং া কান্ববযর রূি ও রীদর্’

‘দচিগীর্ময়ী রবীন্দ্রবাণী ‘সমাে প্রগদর্ রবীন্দ্রনার্’ ‘রবীন্দ্র কল্পনায় দবজ্ঞান্বনর
অদধকার’ ইর্যাদি স্মরণন্বযাগয।
স্বেিঙ্খটষ্ট ও মুি বুক্তের অদধকারী ডঃ িান্বসর নানা বযািান্বরই প্রব
অনুসদেৎসা এবং য খায় র্ার প্রদর্ি নও আমরা

ক্ষয কদর। বর্তমান গ্রন্বন্থ

সংগঙ্খিীর্ িন্বয়ন্বে যচৌেটি প্রবে। প্রর্ম রচনাটি ‘রাো-প্রো িদরদিদর্-প্রাচীন
ভারন্বর্ ও মধযযুন্বগর বাং ায়’ িড়ন্বর্ িড়ন্বর্ই আমরা যকৌর্ূি ী িন্বয় উটে । র্র্য
ও যুক্তির প্রকঙ্খষ্ট বেন্বন আবে এই প্রবন্বে আমার যযটি দবন্বৃষ ভা

য ন্বগন্বে র্া

িন্ব া য খন্বকর স্বে ইদর্িাসন্ববাধ। নানা আকর উিািান্বনর সািান্বযয প্রোন্বির
দবন্বৃষর্ দনম্নবগীয় কঙ্খষকসমান্বের সন্বঙ্গ ৃাসকন্বেণীর সম্পকত আন্ব াচনা করার
িাৃািাদৃ সাংস্কঙ্খদর্ক ও ধমীয় যপ্রক্ষািিও দবচার কন্বরন্বেন। আরও যা
ইদর্িান্বসর োি দিসান্বব দবন্বৃষভান্বব ব ার মর্ন র্া িন্ব া য খন্বকর মন
সাম্প্রিাদয়কর্া মুি ও দবজ্ঞান ধমী। মধযযুন্বগর বাং ায় সু র্াদন বা যমাগ যুন্বগ
ইস াম ধমাব
ত ম্বী ৃাসকন্বির আমন্ব

সংখযাগদরষ্ঠ দি্ু প্রোরা সবিা
ত

দনযার্ন্বনর
ত
দৃকার-এমর্ ধারণা যয ইদর্িাসসর্ম্র্ নয়

র্া দর্দন যযমন

যিদখন্বয়ন্বেন যর্মদন যকাম্পাদনর আমন্ব ই রায়র্ন্বির প্রকঙ্খর্ িুন্বভতান্বগর সূচনা
র্াও বন্ব ন্বেন।
প্রন্বয়ােন্বন যস্রান্বর্র দবরুন্বে িাাঁড়ান্বর্ যয য খক দিেিা নন র্া দদ্বর্ীয়
প্রবেটি ‘কঙ্খষ্ণকীর্তন কান্ববযর রূি ও স্বরূি’ রচনাটি স্পষ্ট। এর্ সু্র রচনা কমই
িন্বড়দে। েীকঙ্খষ্ণকীর্তন কাবযটি সম্পন্বকত য খক যয নর্ু ন ধরন্বনর বযাখযা দবন্বলষণ
কন্বরন্বেন র্া যভন্বব যিখার মর্ন। বডু ৃন্বব্দর অর্ ত অশবধ প্রণয়ী। চণ্ডীিাসন্বক
‘বডু’ অদভধা যিওয়ার দিেন্বনও রামী রেদকনীর সন্বঙ্গ প্রণয় সম্পকত। চণ্ডীিাস
বাং ায় রাধাকঙ্খষ্ণ ী ার আদি কদব দকন্তু সম্ভবর্ ইউসুি যোন্ব খার প্রণয়
কাদিনীর ইদঙ্গর্ আেন্বয়ই কাবযটি রদচর্। য খন্বকর ভাষায় ‘কদব আিয ত
অদভদনন্ববৃ সিকান্বর যসকা কার নরনারীর েীবনচচতা প্রণয়রীদর্ এবং দ্বাদেক
বাকঙ্খ িেদর্ অধযয়ন কন্বরদেন্ব ন এবং যসগুদ র গ্রন্থন্বণ দনে কল্পনান্বকও
দনন্বয়াগ কন্বরদেন্ব ন যার িন্ব

কাবযটি িী ত িন্ব ও উিন্বভাগয িন্বয় উন্বেন্বে’ ছিঙ্খ-

৬৮,। কাবযটির দবরুন্বে অলী র্ার অিবাি যা দবমানদবিারী মেুমিান্বরর মর্ন
য খকরা কন্বরন্বেন

র্া যুক্তিসি উদড়ন্বয় দিন্বয়ন্বেন ক্ষুদিরাম িাস। আমরা

কঙ্খর্জ্ঞ।
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‘মিাপ্রভুর বাউ -বযক্তিত্ব ও নামপ্রীদর্ সঙ্গদর্’ প্রবন্বে বচর্ন্বনযর
মানদবকর্ান্ববাধ ও সামযািৃ ত দবন্বলষণও মন্বনাগ্রািী। আবার ‘যিব মানব
েীশচর্নয’ রচনায় বচর্ন্বনযর বযক্তি েীবন ও ভাব েীবন্বনর িদরচয় দিন্বয়ন্বেন।
‘ৃযামাসঙ্গীর্ ও রামপ্রসাি’ রচনাটিন্বর্ও নর্ু ন কর্া ব ার যচষ্টা আন্বে। ‘ৃির
যকা কার্ায় আরবী-িারসী- উিুত-সংস্কঙ্খর্’ রচনায় প্রাবদেন্বকর িাক্তণ্ডন্বর্যর
দনিৃনত ক্ষণীয় যদিও িাক্তণ্ডন্বর্যর অিদমকা যনই।
এইভান্বব ‘বক্তিম মন্বনাধন্বমরত িিভূ দমন্বর্ সীর্ারাম’ ‘রবীন্দ্র-বক্তিম সম্পকত’
এবং অর্ দবন্ববকান্-রবীন্দ্র কর্া’ িােক-িাটেকান্বির যকৌর্ু িন্ব

আদবষ্ট কন্বর

রান্বখ। ‘রবীন্দ্র িদরচাদয়কা’ রচনায় িৃক িরস্পরায় রবীন্দ্র সাদিন্বর্যর সমীক্ষা
কন্বরন্বেন। ‘ রবীন্দ্রনার্ ও সংস্কঙ্খর্ সাদির্য’ অর্যন্ত উচ্চান্বঙ্গর রচনা। এ দবষন্বয়
দর্দনই প্রর্ম য ন্বখন িুদ নদবিারী যসন-সম্পাদির্ সাদির্য িদরষৎ িক্তিকার
রবীন্দ্র সংখযায়। উেরকান্ব
আমরা আরও র্ঙ্খি িই।

সুখময় ভট্টাচায ত সংস্কঙ্খর্ানুৃী ন্বন রবীন্দ্রনার্ বইন্বর্

যৃষ দর্নটি রচনার দবষয় দভন্নধমী। ‘সন্বর্যন্দ্রনার্ িেঃ কদবকঙ্খদর্’ েন্ব্র
যািুকন্বরর নানা দিক আন্ব াচনা কন্বরন্বেন। ‘কদব িমাস িাদডত ও যর্ীন্দ্রনার্
যসনগুি’ উভয় কদবর মন্বনাধন্বম ত সািঙ্খৃয যিদখন্বয়ন্বেন। আবার ‘কর্াকার
মাদনন্বকর ইদর্কার’ মাদনক বন্ব্যািাধযান্বয়র দনেস্ব ববদৃষ্টগুদ
দচদহ্নর্ কন্বরন্বেন। সবদমন্ব

অল্পকর্ায়

সুরদর্র্ গিয বৃ ীন্বর্ যুক্তিগ্রািয এক প্রাবদেক

িাক্তের িন আমান্বির সামন্বন। র্াাঁন্বক বরণ কদর। ছ২ এদপ্র ২০০১ কা ান্তর ,
-০-
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প্রর্াদসে সুিক্তণ্ডর্ এবং বিুিৃী ভাবুন্বকর িুই ধারা
যসাদিনী য াষ
িুটি চমৎকার বই িড়া যগ । িুটিই প্রবন্বের। িুই য খকই স্বনামধনয।
এক েন প্রাবদেক-দৃক্ষক দিসান্বব অনয েন বাং া যোি গন্বল্পর অসামানয
রূিকার দিসান্বব। এক েন আিান্ত অযাকান্বডদমক প্রর্াগর্ দৃক্ষা-বযবিায়
উচ্চন্বকাটিন্বর্ অবদির্-অনয েন িাদরন্বদ্রযর কারন্বণই মূ র্ িাোদরবান্বগর যসণ্ট
ক ম্বাস কন্ব ন্বের িাে দৃন্বকয় র্ু ন্ব

েীবনধারন্বণর র্াড়নায় দবদবধ যিৃায়

দনযুি িন্বর্ িন্বর্ যৃষ িযন্ত
ত প্রদর্টষ্ঠর্। প্রর্ম েন ক্ষুদিরাম িাস দদ্বর্ীয় েন
সুন্ববাধ য াষ। ক্ষুদিরাম িান্বসর বইটির নাম বাোই প্রবে সম্পািক–র্াাঁরই োি
মানস মেুমিার; সুন্ববাধ য ান্বষর বইটি প্রবোব ী সম্পািক- দনর্াই বসু।
উভন্বয়ই সুন্বযাগয সম্পািক। র্াাঁন্বির দবন্বলষণী মননঋে ভূ দমকা িােকন্বক র্ঙ্খি
কন্বর।
বাোই প্রবে-এ সংকদ র্ প্রর্ম রচনাটি িী ত সুদবনযি একটি বস্তুদনষ্ঠ প্রবে।
‘রাো -প্রো-িদরদিদর্-প্রাচীন ভারন্বর্ ও মধযযুন্বগর বাং ায়’ প্রবেটি িােকন্বক
দবক্তস্মর্ কন্বর। যয ভান্বব সামাক্তেক অর্শনদর্ক
ত
সাংস্কঙ্খদর্ক ও ধমীয় িদরন্বপ্রদক্ষর্
মন্বন যরন্বখ যবি যর্ন্বক নার্ সাদির্য িযন্ত
ত দবস্র্ঙ্খর্ সাদিন্বর্যর সিায়র্ায় রাোপ্রোর সম্পকত দনরূিন্বণর িুঃসাধযকম ত য খক সম্পািন কন্বরন্বেন র্া
যকৌর্ু িন্ব ােীিক। ‘কঙ্খষ্ণকীর্তন কান্ববযর রূি ও স্বরূি’ প্রবন্বে কঙ্খষ্ণকীর্তন কান্ববয
ইউসুি-েুন্ব খার প্রণয়কাদিনীর প্রভাব আন্ব াচনা কন্বর এক নর্ু ন দচন্তার
উন্বদ্বাধন কন্বরন্বেন। এই ধরন্বনর মন্তবয ইদর্িূন্বব তযিখা যায়দন। শুধু র্াই নয়- বডু
চণ্ডীিান্বসর কান্ববয অলী র্া প্রসন্বঙ্গ দচরাচদরর্ বিুমানয ধারণান্বক দর্দন নসযাৎ
কন্বরন্বেন। যুক্তি দবিান্বর বুক্তঝন্বয়ন্বেন শুের্াবািীরা যান্বক অলী

বন্ব

অদভদির্

কন্বর র্ান্বকন র্া প্রকঙ্খর্িন্বক্ষ আবরণিীন স্বাভাদবক বাকরীদর্। সন্বম্ভাগৃঙ্খঙ্গান্বরর
বণনায়
ত
আবরণ র্াকা আর না র্াকার িন্ব

কাবযভাষার প্রন্বভি দর্দন বুক্তঝন্বয়

দিন্বয়ন্বেন চণ্ডীিান্বসর ‘কঙ্খষ্ণকীর্তন’ এবং রবীন্দ্রনান্বর্র ‘দচিাঙ্গিা’ যর্ন্বক উি্ধদঙ্খ র্
দিন্বয়। ‘মিাপ্রভুর বাউ বযক্তিত্ব ও নামপ্রীদর্ সংগদর্’ ও ‘যিবমানব েীশচর্নয’
প্রবে িুটিন্বর্ বচর্ন্বনযর বযক্তিেীবন ও ভাবেীবন্বনর দচিই মুখযর্ িদরস্িুি।
প্রর্মটিন্বর্ এরই সন্বঙ্গ আন্ব াদচর্ িন্বয়ন্বে র্াাঁর বাউ বযক্তিত্ব।
‘বক্তিম-রবীন্দ্র সম্পকত’ ‘রবীন্দ্র িদরচাদয়কা’ ‘রবীন্দ্রনার্ ও সংস্কঙ্খর্ সাদির্য’
‘অর্ দবন্ববকান্-রবীন্দ্র কর্া’- প্রায় প্রন্বর্যকটি প্রবন্বেই রবীন্দ্রনার্ সম্পন্বকত দকেু
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না দকেু নর্ু ন ভাবনার প্রকাৃ িন্বয়ন্বে। ক্ষুদিরাম িান্বসর রচনাশৃ ী অসাধারণ।
এই দিসান্বব সংকদ র্ সমি রচনাই সুখিােয। র্ন্বব এই সংক নগ্রন্থটি সাধারণ
িােন্বকর যর্ন্বক সাদিন্বর্যর োিরাই উিন্বভাগ করন্ববন যবদৃ।
ছৃদনবার ১২ যম ২০০১ আন্বাোর িক্তিকা,
--০-
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চদ ষ্ণুর্ার উেীিক বই
অিূব কর
ত
রবীন্দ্র দবন্বৃষজ্ঞ খযার্নামা অধযািক ডঃ ক্ষুদিরাম িাস আদৃ বেন্বরর
েীবন িদরক্রমা সম্প্রদর্ সমাি কন্বরন্বেন। আর যসই উি ন্বক্ষ র্াাঁর উন্বেন্বৃ
সমকান্ব র েো যত দনন্ববদির্ িন্বয়ন্বে অদভনব এই গ্রন্বন্থ। প্রায় চুয়ান্ন িঞ্চাৃ
বেন্বরর দৃক্ষকর্া –অধযািনার েীবন। আর যস েীবন এমন অদন্য ভাস্বরর্ায়
যমাড়া সারস্বর্ সাধনায় অননয িূণ ত কদব চসার সম্পন্বকত িাইন্বডন্বনর মূ যায়ন
বাণীর যযন মন্বন আন্বস ” It is sufficient to say, according to the proverb,
that here is god’s plenty” ক্ষুদিরামবাবু সম্পন্বকত িাোর ৃংসাবাণী এ যিন্বৃ
এখন বাষ্ময়। র্ার দকেু আহৃর্ িন্বয়ন্বে ‘িন্বর্র োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম
িাস’ গ্রন্থ প্রকান্বৃর প্রয়ান্বস।
প্রয়ান্বস মিেম একটি কর্তবয িা ন সম্পাদির্ িন্বয়ন্বে। কারণ যপ্রাজ্জ্ব
বাঙা ী মানন্বস বা রবীন্দ্র অনুধযানকারীন্বির কান্বে ক্ষুদিরামবাবু আন্বরা এক
মদিমাদের্ আসন্বনর অদধকারী। ১৯৫৩-য় যবদরন্বয় দে

ক্ষুদিরামবাবুর প্রর্ম বই

–‘ রবীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচয়’। রবীন্দ্র প্রয়ান্বণর িন্বর িন্বর বাঙা ীর অন্তন্বরর ধন বা
দবশ্ব মনীষার অমূ য সম্পিন্বক েোি্ ুর্ মু যায়ন-দনরীক্ষায় কন্বর যর্া া
িক্তে অপ্রাকঙ্খর্ বা অন্ব ৌদকক িুরদধগময িূরর্ীর্ নন্বভান্ব ান্বকর মিা যেযাদর্ে
দকংবা রবীন্দ্র দচন্তা যচর্নার িদরমান্বি আন্বরাদির্ িক্তে

িারুণ ভ্রাদন্ত

ক্ষুদিরামবাবু অননয দবন্বলষন্বণ কদবন্বক দিন্বয়দেন্ব ন যর্ার্ তও প্রকঙ্খর্ আসন। দর্দন
ব া যায় রবীন্দ্রনার্ন্বক ভ্রান্ত যচনার েগে

ধ্বংস যর্ন্বক বাাঁদচন্বয় দেন্ব ন র্াাঁর

অনুধযান্বন যবাঁন্বধ দেন্ব ন প্রকঙ্খর্ ির্ চ ার গ্রদন্থ। অধযািনা েীবন্বন সিস্র
কর্কর্ার িাৃািাদৃ দর্দন আত্ম ীন ক্তেজ্ঞাসা দিন্বয় রবীন্দ্রনার্ন্বক খুন্বাঁ েন্বেন
দনয়র্। ১৯৬৬-যর্ প্রকাদৃর্ িয় র্াাঁর ‘দচিগীর্ময়ী রবীন্দ্রবাণী’ ১৯৭৮-যয়
‘সমাে-প্রগদর্-রবীন্দ্রনার্ ’ ১৯৮৩ যর্ ‘রবীন্দ্র কল্পনায় দবজ্ঞান্বনর অদধকার’
১৯৯৪-যয় ‘১৪০০ সা

ও চ মান রদব’ প্রভঙ্খ দর্ রবীন্দ্র দবষয়ক গ্রন্থ যান্বর্ রবীন্দ্র

িদরদচদর্ িান্বন দর্দন নব স্রষ্টা। দর্দন আন্বরা অন্বনক আকর গ্রন্থ রচনা কন্বরন্বেন।
আদৃ যিদরন্বয়ও বর্তমান্বন দনমে সাাঁওর্া ী বাঙ া ‘ৃব্দ সাময ছঅদভধান , ও A
Linguistic Dictionary of Bengali words রচনায়। অৃীদর্ির বয়ন্বস র্াাঁর মনন
ও য খনী সচ র্া মন্বন কদরন্বয় যিয় যকন োদন বচর্নয চদরর্ামঙ্খর্ স্রষ্টা কঙ্খষ্ণ িাস
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কদবরান্বের কর্া। মনন িাক্তণ্ডর্য র্াাঁর এখন্বনা মাদণকয েড়ান্বনা যাবর্ীয় কাটেনয
সিোর্িায়ী।
‘িন্বর্র োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস’ গ্রন্থ র্াাঁর েীবন ও কঙ্খদর্
িদরদচদর্র অননয উন্বন্মাচক িন্বয়ন্বে। গ্রন্থটিন্বক িুটি ভান্বগ দবভি করা িন্বয়ন্বে।
প্রর্ম ভান্বগ ক্ষুদিরাম বাবু সেন্বে দ ন্বখন্বেন অন্নিাৃির রায় অদসর্কুমার
বন্ব্যািাধযায় ভবন্বর্াষ িে ৃিরীপ্রসাি বসু ৃল য াষ সিয প্রয়ার্ রবীন্দ্র
গুি

অরুণ কুমার বসু

সুধীর চক্রবর্ী

দৃদৃর কুমার িাস

নীন্বরন্দ্রনার্

চক্রবর্ী প্রকাৃ চক্রবর্ী মিান্বশ্বর্া যিবী যেযাদর্ময়ত য াষ মানস মেুমিার
েগন্নার্ মুন্বখািাধযায় অরদব্ য াষ প্রমুখ প্রদর্টি য খা ক্ষুদিরাম বাবুন্বক দনন্বয়
দবদৃষ্ট মনন্বনর িদ

দচি। এই প্রর্ম ভান্বগই ছন্ববাধ কদর এটির স্বর্ন্ত্র দবভােন

িওয়া উদচর্ দে , ক্ষুদিরাম বাবুর দর্নটি য খা রন্বয়ন্বে যা র্াাঁর উজ্জ্ব

দৃক্ষা

দচন্তার মিামূ যবান স্মারক।
দদ্বর্ীয় দবভান্বগ ক্ষুদিরাম বাবুর আত্মস্মঙ্খদর্ চারন্বণর েটি য খা আন্বে। র্াাঁর
মানদবক সংগ্রাম মুখর েীবন কর্া ও র্াাঁর ধ্রুব দবশ্বান্বসর েগর্ এ সব য খায়
বন্বড়া মরমীভান্বব উি্ াটির্। র্াাঁর অম

ঋেু দবশ্বাস ইদর্িান্বসর গদর্ির্ ধারায়

দকভান্বব নযি যকন নযি র্ার সোন যিয়। ‘বাাঁকুড়া য াক সংস্কঙ্খদর্ িদরষন্বির
সম্বধনা
ত প্রিান্বনর উেন্বর র্াাঁর ভাষণটিন্বর্ ও ‘দৃক্ষার সংস্কান্বরর উিন্বযান্বগ যেণী
স্বান্বর্রত উগ্রমুদর্ত’ দনবেটিন্বর্। এখান্বন র্াাঁর স্পষ্টবাদির্া ও গাঢ় প্রর্যয় উন্বন্মাদচর্।
বইন্বয় র্াাঁর অনবিয য খা ‘িূন্বো িাবন্বনর
ত
একটি স্মঙ্খদর্দচি’ র্াাঁর আিয ত
মন্বনান্ব াক এখান্বন উদ্ভাদসর্। যসই সূন্বি র্াাঁর ক ম-যয কর্ সংন্ববিনৃী
গভীরর্া র্া বন্বড়া স্পষ্ট িয়। এই গ্রন্বন্থ ক্ষুদিরামবাবুর রদচর্ মধয েীবন কান্ব র
কন্বয়কটি কদবর্া আন্বে র্াাঁর আন্তর সরসর্যন্বক যা স্পষ্ট কন্বর। দদ্বর্ীয় দবভান্বগ
নদমর্া মণ্ড

ভারর্ী িাস বাগচীর য খা দবন্বৃষ অন্তরঙ্গর্ায় যমাড়া। গ্রন্থটিন্বর্

ক্ষুদিরামবাবুর

দর্নটি

গুরুত্বিূণ ত সাক্ষাৎকার

আব্দুসসাোর

ৃল য াষ

োিা

িন্বয়ন্বে

দনন্বয়ন্বেন

ৃযাম ী বসু প্রমুখ। ৃল য ান্বষর সাক্ষাৎকান্বর

যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বের িিভূ দমন্বর্ র্াাঁর োিিরিী ও দৃক্ষানায়ন্বকর রূিটি
িুযদর্ময় ও স্বে। দদ্বর্ীয় ভান্বগ অনযানয অনবিয য খা সংন্বযাক্তের্ িন্বয়ন্বে দবদভন্ন
িঙ্খটষ্টন্বকান্বণর দ ন্বখন্বেন ন্ন্বগািা

যসনগুি সুধাকর চন্বট্র্ািাধযায় ভূ ন্বিৃ চন্দ্র

মুন্বখািাধযায় দচেরঞ্জন ািা অমন্বরন্দ্র গণাই প্রমুখ বযক্তি।
র্াাঁর েীবন বঙ্খোন্ত িন্বড় যরামাক্তঞ্চর্ িন্বর্ িয় র্াাঁর ির্ চ া উিবুে কন্বর
আর র্াাঁর উন্মি
ু সঙ্খটষ্টৃী র্া ও বিুধা কীদর্ত যিন্বখ েো োন্বগ ‘িন্বর্র োয়া
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েদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস’ গ্রন্বন্থর সার্কর্া
ত
এখান্বনই। এক
যি ার এ বই সমকা ীন এক সমুজ্জ্ব
আন্ববন্বৃ মনন্বক ভদরন্বয় যর্ান্ব

িমায় িন্বড়

েীবন্বনর িুযদর্ময়র্ার মন্বিাজ্জ্ব

হৃিন্বয় েড়ায় যসই সন্বঙ্গ অিূব ত দেগ্ধর্া।

গ্রন্থটিন্বর্ আন্বগই বন্ব দে আন্বরা অন্বনক য খা যনওয়া যযর্। র্াাঁর গুণমুন্বগ্ধর
র্াদ কা দবরাি সযত্ন প্রয়াস সন্বত্ত্বও র্াাঁর েীবন্বনর আন্বরা দকেু ববদৃষ্টয বুক্তঝ বাি
যর্ন্বক যগন্বে। যাই যিাক এই অদভনব গ্রন্বন্থর সূচনার িদরকল্পনা সদবন্বৃষ
অদভন্নন্বযাগয। গ্রন্বন্থর কন্বয়কটি সাং াদর্ক বানান ভূ

ি্রুি যিখার যক্ষন্বি

চরম বৃদর্ য প্রমাণ কন্বর। রচনাক্রম সাোন্বনায় অদবনযাস সংন্বৃাধনীয়। সূচী
ক্রন্বম আদবর া

মুন্বখািাধযান্বয়র নাম বাি যগন্বে। িদরদৃন্বষ্ট সংন্বযাক্তের্ িন্বয়ন্বে

ক্ষুদিরামবাবুর প্রকাদৃর্ দবদভন্ন গ্রন্বন্থর কন্বয়কটি সমান্ব াচনা যান্বর্ অধুনা

ি
ু

‘ভারর্বষ’ ত সম্পািক অযান্বাোন্বরর ১৩৮১র য খা রন্বমন্দ্রকুমার যিাোর
নারায়ণ যচৌধুরীর মূ যবান অদভমর্।
বইটি সমগ্র বাঙা ী িােক সমান্বের কান্বে িরম আিরণীয় বই দিন্বসন্বব
দবন্ববদচর্ িন্বব বন্ব

মন্বন কদর। র্া ন্বগা

িাকান্বনা দিন্বন আক্রান্ত সময়কান্ব

বাঙা ী মানস যয দক আিয ত নয়নাদভরাম প্রর্যয়ী িাাঁিা িাাঁিন্বর্ িান্বর র্ার
অনাদব

একাত্মর্ার অনুভব এখান্বন প্রদর্টি বণমা
ত ায় উজ্জ্ব । িন্বরান্বক্ষ এ বই

একান্ব র দৃক্ষানুরাগী বাঙা ীর আত্ম আদবোন্বরর িদ

বন্ব ই গণয িন্বব। ির্

চ ার আনন্ব্ িান্বনন অনযন্বকও। এ বই বন্বড়া চদ ষ্ণুর্া োগান্বনা। বইটির সু্র
প্রেি এাঁন্বকন্বেন প্রকাৃ চক্রবর্ী।
ছযুগান্তর শুক্রবার ১০িা ্গুন ১৪০২ ২৩ যিব্রুয়ারী ১৯৯৬,
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শুধু মনীষার ঔজ্জ্ব য নয় ধরা িন্বড় অর্ীর্ দচিও
দনমন্বত ্ু যভৌদমক
গন্ববষণার ও বযক্তিন্বত্বর প্রগাঢ়র্ায় যকান্বনা যকান্বনা অধযািক একদিন দনন্বেই
একটি প্রদর্ষ্ঠান িন্বয় ওন্বেন। অধযািক ক্ষুদিরাম িাস এমনই একেন মানুষ।
সম্প্রদর্ র্াাঁর আদৃ বৎসর িূদর্ত-উৎসব িন্বয় যগ । আন্ব াচয গ্রন্থটি যসই
উৎসন্ববরই একটি অঙ্গ । ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র বাং া দবভান্বগর দবভাগীয়
প্রধান ডঃ মানস মেুমিার অধযািক িান্বসরই সুন্বযাগয োি

এই সি নটি

সম্পািনা কন্বরন্বেন। এই সি ন্বন যমাি দর্ন ধরন্বনর রচনা আন্বে। অধযািক
িান্বসর প্রর্যক্ষ োি-োিীগন্বণর েোঞ্জদ দদ্বর্ীয়র্ র্াাঁর বেু সিকমীন্বির দ্বারা
র্াাঁর প্রদর্ভার মূ যায়ন এবং র্ঙ্খর্ীয়র্ অধযািক িান্বসরই দনে রচনা। এই দর্ন
দিক যর্ন্বক রচনাটি প্রকাদৃর্ িওয়ায় অধযািক িাসন্বক খুব ভা ভান্বব দচন্বন
যনওয়া যায়।
অধযািক ক্ষুদিরাম িাস ছেন্ম ৯ অন্বটাবর ১৯১৬ ২৩ আদশ্বন ১৩২৩।
যবদ য়ান্বর্াড় বাাঁকুড়া , যয যুন্বগর মানুষ যসই যুন্বগর দৃক্ষকগণ একটি দবদৃষ্ট
আিৃ ত ও মূ যন্ববাধদ্বারা চাদ র্ িন্বর্ন বস্তুর্ যসিাই র্াাঁন্বির মূ

মূ ধন দে ।

অধযািক িান্বসর প্রদর্ভা ও বযক্তিন্বত্বর মূ দিক যসই দিন্বকর মন্বধযই িাওয়া যান্বব।
র্ীক্ষ্ণ িাদরন্বদ্রযর সন্বঙ্গ কন্বোর সংগ্রাম কন্বরও র্াাঁর সঙ্গীর্প্রবণর্া সোগ র্ান্বক
গ্রাম-বাং ার সাধারণ মানুন্বষর মন্বধযও দনন্বেন্বক দর্দন সিন্বেই যমন্ব

দিন্বর্

িান্বরন। মূ র্ সংস্কঙ্খন্বর্র োি -যসিাই র্াাঁন্বক প্রদর্টষ্ঠর্ কন্বরন্বে এক প্রসাদরর্
ঐদর্ন্বিযর িিভূ দমকায় ইংন্বরক্তে সাদির্য র্াাঁন্বক দিন্বয়ন্বে নবর্র মািা যবাধ। র্াাঁর
যাাঁরা প্রর্যক্ষ োি ছ যর্া েী ৃল য াষ েী ৃিরীপ্রসাি বসু েী দৃদৃর কুমার
িাৃ , দৃক্ষক দিসান্বব মানুষ দিসান্বব র্াাঁর চদরি ও বযক্তিত্বন্বক র্ু ন্ব

ধন্বরন্বেন।

প্রর্যক্ষ োি দিসান্বব ডঃ েী মানস মেুমিার ‘প্রন্বশ্নােন্বরর মাধযন্বম যসই অন্তরঙ্গ
মানুষটি’- অধযািক ক্ষুদিরাম িাসন্বক আদবোর কন্বরন্বেন। কদব েীৃল য ান্বষর
প্রদর্ন্ববিন যর্ন্বক

যযমন োনা দগন্বয়ন্বে ‘ররীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচয়’ গ্রন্থটির

শ্রুদর্দ খনকম দর্দনই
ত
কন্বরদেন্ব ন যর্মদন েীমানস মেুমিান্বরর সাক্ষাৎকান্বরর
মাধযন্বম োনা যগ
সুদি প্রভাব

েীশচর্নয যিন্ববর যপ্রমধন্বমরত ওির অধযািক িাসই প্রর্ম

ক্ষয কন্বরন দকংবা দর্দন িদ র্ যেযাদর্ন্বষ দবশ্বাসী এই খবর।

অবৃয যগৌদড়য় ববষ্ণব ধমািন্বৃ
ত
রত ওির সুদি প্রভাব সম্পন্বকত সুনীদর্কুমার ও
সুকুমার যসন গুরু-দৃন্বষযর দবর্কত একিা িন্বয় যগন্বে।
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র্াাঁর বেু-সিকমীন্বির মন্বধয আন্বেন েী অন্নিাৃির রায় েীঅদসর্কুমার
বন্ব্যািাধযায় েীনীন্বরন্দ্রনার্ চক্রবর্ী কর্াদৃল্পী মিান্বশ্বর্া যিবী েী ভবন্বর্াষ
িে। এই য খাগুদ র মন্বধয একমাি ভবন্বর্াষ িে োড়া সকন্ব ই অধযািক
িান্বসর সন্বঙ্গ র্াাঁন্বির বযক্তিগর্ আন্ময় যযাগসূির উন্বল্লখ কন্বরন্বেন
রচনাগুদ ও আকান্বর ক্ষুদ্র। েীযুি ভবন্বর্াষ িে মৃাইন্বয়র য খা ‘অধযািক
ক্ষুদিরাম িাস’ িস্তুমাদিক একটি প্রবে। এই প্রবন্বে খুব অযাকান্বিদমক িঙ্খটষ্টন্বকাণ
যর্ন্বক অধযািক িান্বসর বযক্তিত্ব প্রদর্ভা এবং ববদৃষ্টয দনরূিণ করা িন্বয়ন্বে।
এইরকম আর একটি দনবে দ ন্বখন্বেন অধযািক িান্বসর প্রর্যক্ষ োি ডঃ অরুণ
কুমার বসু ‘রবীন্দ্র প্রদর্ভার উন্বন্মষকার’।
র্ঙ্খর্ীয় ধারায় আন্বে স্বয়ং অধযািক িান্বসর রচনাব ীঃ ‘সংস্কঙ্খর্ দৃক্ষা দবষন্বয়
অধযািক িান্বসর মর্ামর্’ সাাঁও-বাং া অদভধান দবষয়ক প্রিবনা’ ‘সেেং
প্রদর্বচনম্’। যৃষাক্তিটির র্াাঁর দনন্বের বা যস্মঙ্খদর্র দচিণ

প্রর্মটি যর্মদন

সংস্কঙ্খর্ দৃক্ষা দবষন্বয় র্াাঁর বযক্তিগর্ ভাবনা। দদ্বর্ীয়টিই সবাদধক
ত গুরুত্বিূণ।ত
বাং া ভাষার ওির সাাঁওর্াদ প্রভাব সম্পকত ভাষাচায ত সুনীদর্কুমার একিা যয
দ্রুর্ দবদক্ষি সংদক্ষি মন্তবয কন্বর ক্ষান্ত দেন্ব ন এ কন্বম ত আর অগ্রসর িন্বর্
িান্বরনদন কন্বয়ক িৃক িন্বর সুনীদর্কুমান্বরর সুন্বযাগয োি দিসান্বব অধযািক
িাস দৃক্ষন্বকর যসই আরব্ধ কম ত যর্ান্বযাগযভান্বব সম্পন্ন কন্বর ভাষা দবজ্ঞান্বনর
যক্ষন্বি এক নবকীদর্ত রচনা কন্বরন্বেন। বাং া ভাষার ওির সাাঁওর্াদ

ভাষা

সংস্কঙ্খদর্র প্রভাব প্রকঙ্খদর্ সম্পন্বকত অধযািক িাস যয যয মন্তবয কন্বরন্বেন িয়ন্বর্া
সকন্ব ই যস দবষন্বয় একমর্ িন্বর্ িারন্ববন না। ‘বঙ্গীয় সাদির্য িদরষৎ
িক্তিকা’যর্ও এ দবষন্বয় অধযািক িাস একটি দনবে দ ন্বখন্বেন

যদিও র্া

অসম্পুণ ত দে । আন্ব াচয সি ন্বন যসই দনবেটির প্রকাৃ কাময দে । যয
ববজ্ঞাদনক যুক্তি ও মন দিন্বয় দর্দন রবীন্দ্রকান্ববযর ববজ্ঞাদনক দভদে আদবোর
কন্বরন্বেন। দকংবা ববষ্ণব রচনাৃান্বস্ত্রর যসই একই মানস র্াাঁর ভাষা দবজ্ঞান ও
অদভধান চচতার যক্ষিও কাযকরী
ত
িন্বয়ন্বে। এই িুই দিক যর্ন্বক যিখন্ব ই র্াাঁর
বযক্তিন্বত্বর একটি সামদগ্রক দচি ধরা িন্বড়।
বযক্তিগর্ েীবন্বন অধযািক িাস গান গাইন্বর্ িান্বরন রচনা করন্বর্ও
িান্বরন। অন্বনন্বকই র্াাঁর মন্বধয একেন দৃশুন্বক আদবোর কন্বরন্বেন। র্াাঁর
বকন্বৃান্বর য খা কন্বয়কটি কদবর্ার সংক ন এন্বর্ আন্বে। ‘বাাঁকুড়া য াকসংস্কঙ্খদর্
িদরষি কর্ঙ্খক
ত প্রিে অদভন্ন সূন্বি বিবয’ ‘যখন স্কুন্ব িড়র্াম’ গ্রামিদরন্ববৃ

ও সমাে’ ‘যিন্ব

আসা যসই দিনগুদ ’ প্রভঙ্খ দর্ রচনাও মূ র্ র্াাঁর
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আত্মেীবনীমূ ক রচনা। এোড়া আন্বে র্াাঁর দৃক্ষক

সুনীদর্কুমার এবং

খন্বগন্দ্রনার্ দমন্বির প্রদর্ েোঞ্জদ । র্াাঁর আত্মো েীমর্ী ভারর্ী িাস ছবাগচী ,
দ দখর্ রচনা ি - ‘আত্মোর যচান্বখ ক্ষুদিরাম’। র্াাঁর দর্ন কনযা এই গ্রন্বন্থর
প্রকাৃক।
সম্পািক ডঃ মানস মেুমিান্বরর দবনযাস

ক্ষযণীয়। গ্রন্বন্থর শুরুন্বর্ই ‘মুখয

িনািঞ্জী’ ‘িুরস্কার প্রাদি’ ‘কমসূত ন্বি সংযুি প্রদর্ষ্ঠান সমূি’ এবং রদচর্ গ্রন্বন্থর
র্াদ কা উিদির্ কন্বর অধযািক িান্বৃর একটি িূণাঙ্গ
ত দচি র্ু ন্ব

ধরা িন্বয়ন্বে।

প্রেন্বি আন্বে অধযািক িান্বৃরই একটি যস্কচ ছপ্রকাৃ চক্রবর্ীকঙ্খর্,। িদরন্বৃন্বষ
আন্বে- ‘ ডঃ িাস দ দখর্ কন্বয়কটি িুিন্বকর সমান্ব াচনা’। অর্াৎ গ্রন্থটির
মাধযন্বম যকব

একেন আিৃবািী
ত
অধযািন্বকর েীবন ও বযক্তিত্বই ধরা িন্বড়দন

সন্বঙ্গ প্রকাদৃর্ িন্বয়ন্বে একটি যুন্বগরও অর্ীর্ কর্া। যসখান্বনই এ বই বযক্তিগর্
সীমা

েন কন্বর বঙ্গীয় সাংস্কঙ্খদর্ক েগন্বর্র একটি প্রসদঙ্গক ইদর্িাস িন্বয়
উন্বেন্বে।
িন্বর্র োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস। সম্পািক ডঃ মানস মেুমিার।
মদল্লক ব্রািাস।ত

ছপ্রদর্দিন ১৩ োবণ যসামবার ১৪০৩।। ২৯ েু াই ১৯৯৬,
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দবিগ্ধ অধযািন্বকর অন্তরঙ্গ দচি
রান্বমশ্বর ৃ
ডঃ মানস মেুমিার সম্পাদির্ ‘িন্বর্র োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস’
গ্রন্থখাদন সমান্ব াচনার েনয িান্বর্ যিন্বয় একই সন্বঙ্গ দবক্তস্মর্ ও দবমুগ্ধ ি াম।
দবক্তস্মর্ ি াম এই েন্বনয যয অধযািক ক্ষুদিরাম িান্বসর ববিগ্ধয ও বযক্তিন্বত্বর যয
এন্বর্া দিক আন্বে র্া আন্বগ োনর্াম না। র্াাঁন্বক শুধু িূর যর্ন্বক সেে িঙ্খটষ্টন্বর্
যিন্বখদে কাে যর্ন্বক োনার সুন্বযাগ িাইদন। আর দবমুগ্ধ িন্বয়দে এই েন্বনয যয
র্াাঁর ববিগ্ধয ও বযক্তিন্বত্বর নানা রক্তি দবেুরন্বণর দবশ্বাসন্বযাগয এবং অন্তরঙ্গ দচি
যাাঁরা এখান্বন এাঁন্বকন্বেন র্াাঁরা অদধকাংন্বৃই র্াাঁর কান্বের মানুষ বা কাে যর্ন্বক
র্াাঁন্বক যিখার সুন্বযাগ যিন্বয়ন্বেন- যকউ র্াাঁর দনকি দনষ্ঠ সিকমী যকউ যেিধনয
োি যকউ গুণমুগ্ধ সাদিদর্যক যকউ অনযভান্বব

দনষ্ঠ সম্পন্বকত অদের্- এবং

প্রন্বর্যন্বকই সমান্বের দবদভন্ন যক্ষি স্বনামধনয বযক্তি। এন্বর্া দবদৃষ্ট বযক্তির ক ন্বম
আাঁকা এর্গুদ

অন্তরঙ্গ দচি একি গ্রদর্র্ কন্বর সবেন
ত
ভয কন্বর যর্া ার

েন্বনয সম্পািন্বক সাধুবাি োনাই। মনীষী সাদিদর্যক অন্নিাৃির রায় যাাঁন্বক
“রবীন্দ্র দবন্বৃষজ্ঞ …, ভাষার্ত্ত্বদবি িক্তণ্ডর্….. অন স –অক্লান্ত সাদির্যসাধক ”
রূন্বি স্বীকঙ্খদর্ োদনন্বয়ন্বেন বর্তমান গ্রন্থখাদন শুধু র্াাঁর বযক্তিগর্ কঙ্খদর্ন্বত্বর
িদরচয় নয় গ্রন্থখাদন আর একটি কারন্বণ মূ যবান –এটি একটি যুন্বগর বাং ার
সারস্বর্ দচি এবং এটি র্ারই সন্বঙ্গ অন্বনক প্রাসদঙ্গক সারস্বর্ র্ন্বর্য সমঙ্খে।
একটি উিািরণ দিইঃ অধযািক ডঃ অদসর্কুমার বন্ব্যািাধযায় যযমন র্াাঁর
অন্তরঙ্গ সুহৃি ডঃ ক্ষুদিরাম িান্বসর মনন্-দচেন্বমর গভীরর্া উি্ ািন কন্বর
বন্ব ন্বেন- “ ডঃ ক্ষুদিরাম িাস . . . দচন্তার যক্ষন্বি যয িা -চা না কন্বরন্বেন র্ার
বড় বড় িঙ্খষ্টান্ত আন্বে। দ ন্বখন্বেন অন্বনক দচন্তা কন্বরন্বেন র্ার যচন্বয়ও যবদৃ।” যয
যুন্বগ আমরা অন্বনন্বকই যকান দবষন্বয় দচন্তা না কন্বরই দ ন্বখ যি দে বা যর্িা দচন্তা
করদে র্ার যচন্বয় যবদৃ দ খদে যর্িা দ খদে র্ার যচন্বয় যবদৃ য াষণা করদে যস
যুন্বগ অধযািক িাস সম্পন্বকত এই উক্তি র্াৎিযিূ
ত ণ।ত ‘বাং া ভাষার মূন্ব
দকরার্’ –এর দভদেছ substration)

দনষাি

দবষন্বয় অধযািক িাস যয যমৌদখক র্র্য

উি্ ািন কন্বরন্বেন এবং করন্বেন যস দবষন্বয় প্রর্ানুগর্ ভাষার্ত্ত্বদবন্বিরা দবর্কত
র্ু ন্বর্ িান্বরন দকন্তু র্াাঁর মনন-দচন্তন্বনর যয মূ

মযার্ু আন্ কদর্র্ যয high

seriousness –এর ইদঙ্গর্ অধযািক বন্ব্যািাধযায় দিন্বয়ন্বেন যসিা র্কত। র্াাঁর
রবীন্দ্র-মু যায়ন্বনর প্রসন্বঙ্গ যয অদর্দরি র্র্য অধযািক বন্ব্যািাধযায় দিন্বয়ন্বেন
ইং ন্বন্ডর যিন্বগার যসন্টার যর্ন্বক প্রকাদৃর্ ‘Rabindranath Tagore and the
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British Press’ নামক সি ন-গ্রন্থ সম্পন্বকত র্া আমান্বির রবীন্দ্র-গন্ববষণান্বক
সমঙ্খে করন্বব। অধযািক ভবন্বর্াষ িে “ক্ষুদিরাম বাবুর বাং া জ্ঞান্বনর গভীরর্া’র
কর্া ব ন্বর্ দগন্বয় দ ন্বখন্বেন- “সংস্কঙ্খর্ সমান্ব াচনা- িেদর্র িরীক্ষা বাং া
সাদিন্বর্য কখন্বনাই িয়দন। …. অধযািক ক্ষুদিরাম িান্বসর যমৌদ কত্ব এখান্বন। দর্দন
প্রর্ম প্রন্বয়াগ কন্বর যিখান্ব ন যয অ িাদরক িেদর্ আধুদনক সাদিন্বর্যর যক্ষন্বি
প্রন্বয়াগ করা যায় ছদবন্বৃষ কন্বর দচিগীর্ময়ী রবীন্দ্র বাণীন্বর্,”। অধযািক
ৃঙ্ক্রীপ্রসাি বসু ৃল য াষ দৃদৃরকুমার িাৃ অরুণ বসু যেযাদর্ময়ত য াষ
মানস মেুমিার রবীন্দ্র গুি দচেরঞ্জন

ািা সুধাকর চন্বট্র্ািাধযায় অধযািক

িান্বসর মনীষা ও বযক্তিন্বত্বর দবদভন্ন দিক উি্ ািন কন্বরন্বেন বা র্াাঁর প্রদর্ েো
দনন্ববিন কন্বরন্বেন। সাদিদর্যকন্বির মন্বধয দ ন্বখন্বেন-সবেী
ত অন্নিাৃির রায়
নীন্বরন্দ্রনার্ চক্রবর্ী মিান্বশ্বর্া যিবী ইর্যাদি। গ্রন্থটিন্বর্ অধযািক িান্বসর দকেু
স্বরদচর্ য খাও সিদ র্ িন্বয়ন্বে। সামদগ্রক ভান্বব বইটি অধযািক িান্বসর মনীষা
ও র্াাঁর বযক্তিন্বত্বর অন্তরঙ্গ দনভতরন্বযাগয ভাষয এবং যসই যুন্বগর প্রামাণয ইদর্িাস
এই েন্বনয বুক্তেেীবী সমান্বের একটি অবৃয িােয গ্রন্থ।

ছগণৃক্তি ১৮ই যিব্রুয়াদর রদববার ১৯৯৬,
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এক দবশ্রুর্ অধযািক
িুদ ন িাস
িন্বর্র

োয়ােদবন্বর্

অধযািক

ক্কুদিরাম

িাস

বইটি

সারস্বর্সমান্বে

দবশ্রুর্কীদর্ত িক্তণ্ডর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস মিাৃন্বয়র আদৃ বের িূদর্ত
উি ন্বক্ষ প্রকাদৃর্। এর একিা অংৃ অধযািন্বকর দনন্বের দকেু য খার িুনমুদ্রণ
ত
আর অির অংৃ র্াাঁর দৃক্ষাগুরু িদরেন োি সিকমী প্রমুন্বখর রচনা
সি ন। স্বরদচর্ য খাগুদ র যভর্র দিন্বয় যবদরন্বয় এন্বসন্বে ঋেুবাক এই
অধযািন্বকর দবদভন্ন দবষন্বয় যুক্তিদসে অদভমর্। প্রাচীন ৃান্বস্ত্রর রক্ষণৃী

স্বভাব

যেন্বনও মন্বন িন্বয়ন্বে র্াাঁর ‘সংস্কঙ্খর্ন্বক যকান্বনা না যকান্বনা অধযান্বয় আমান্বির
দৃক্ষাসং ে কন্বর রাখন্বর্ই িন্বব।’ কারণ ‘সংস্কঙ্খর্ সাদির্য িৃনত আয়ুন্ববিত
যেযাদর্ন্বষর স্বাি ও জ্ঞান আমান্বির চাই-ই।’ ইংন্বরক্তে িুনঃপ্রচ ন্বনর প্রিান্ববর
িাৃািাদৃ এ সব কর্াও আে যভন্বব যিখা েরুদর। ‘যখন স্কুন্ব

িড়র্াম’ ‘যিন্ব

আসা যসই দিন দিনগুদ ’ ‘িূো িাবন্বণর
ত
একটি স্মঙ্খদর্দচি’ য খাগুন্ব ান্বর্ যিখা
যমন্ব

বযক্তি ক্ষুদিরাম িান্বসর োয়া ও েদব। যর্মদন আবার ‘সুনীদর্কুমার

স্মঙ্খদর্কর্া’ ‘স্মঙ্খদর্চারণায় রায়বািািুর খন্বগন্দ্রনার্ দমি’ গুরুদৃষয সংবািমূ ক
রচনাদ্বন্বয় ধরা আন্বে োি ক্ষুদিরাম িান্বসর আর এক মূদর্ত। ক্ষুদিরাম িাস
দ ন্বখন্বেন র্াাঁর দৃক্ষকন্বির সেন্বে। অনযদিন্বক র্াাঁর োিকু
অধযািক ক্ষুদিরাম িাস সম্পন্বকত। িন্ব

দ ন্বখন্বেন র্াাঁন্বির

দর্ন িুরুন্বষর মানসসংিদর্

ন্বি যগন্বে

বইটির িুই ম ান্বির মাঝখান্বন। অধযািক িান্বসর িাক্তণ্ডর্য র্াাঁর গন্ববষণাকম ত
দনন্বয় দ ন্বখন্বেন অন্নিাৃির রায় র্াাঁর সিকমী অদসর্কুমার বন্ব্যািাধযায়
ভূ ন্বিৃচন্দ্র মুন্বখািাধযায় সুধাকর চন্বট্র্ািাধযায় ভবন্বর্াষ িে। সাক্ষাৎকারমূ ক
য খায় অন্বনক দবষন্বয়ই অধযািন্বকর যবৃ যখা ান্বম া মন্তবয যৃানা যগন্বে।
িক্তণ্ডন্বর্যর অন্তরা বর্ী কদব দচন্বের িল্লুপ্রবাি ধরা িন্বড়ন্বে র্াাঁর বকন্বৃারক
কদবর্ার সি ন্বন। মূ যবান সংন্বযােন অধযািক েনািত ন চক্রবর্ী মিাৃন্বয়র
য খা সংদক্ষি অর্চ ইদঙ্গর্ময় দচটে। অধযািক িান্বসর অনযায়ভান্বব অকারণ
দবরুের্ার দৃকার িন্বয় িড়ার যয যনির্যকাদিনী শুদনন্বয়দেন্ব ন েন্বেয়
অধযািক েনািত ন চক্রবর্ী এই িি মন্বন িয় র্ারই ইদঙ্গর্বি।
িাদরন্বদ্রযর সন্বঙ্গ কন্বোর সংগ্রান্বমর দভর্র দিন্বয় যবন্বড় ওো গান্বে চড়া
সাাঁর্ারকািা সাইন্বক

যনৌকা য াড়ায় চািা র্াস-আড্ডদপ্রয় মানুষটি আবার
দবিযায় গন্ববষণায় িাক্তণ্ডন্বর্য উজ্জ
বিুবণময়।
ত
ববিান্বগ্ধযর িুযদর্ আর গ্রাময
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সর র্ার মাধুয ত এ িু’যয়র রসায়ন্বন সঙ্খষ্ট বযক্তির স্বনামখযার্ অধযািক ক্ষুদিরাম
িাস। গ্রন্থভুি প্রায় প্রদর্টি রচনাই মূ যবান। যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বে বাং া অনাস ত
ক্লান্বস অধািক িান্বসর কান্বে িােগ্রিন্বণর যসৌভাগয িন্বয়দে একিা। সি ন
গ্রন্বন্থ য খার সুন্বযান্বগ র্াাঁর প্রদর্ েো োনান্বর্ িারািা বযক্তিগর্ সন্বন্তান্বষর কারণ
ির্ সন্ব্ি যনই। দকন্তু র্াাঁর উন্বেন্বৃ সিদ র্ গ্রন্বন্থর িদরদচদর্ য খািাই বা কম
কীন্বস।
ছআেকা িক্তিকা ২৫ েু াই ১৯৯৮,
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মননৃী গন্ববষকন্বক েো যত
িদবিকুমার সরকার
সমান্ব াচন্বকর িঙ্খটষ্ট িওয়া উদচর্ দনন্বমাি
ত ও বনবযক্তত িক। র্ন্বব যকানও য খক বা
সাদির্য গন্ববষকন্বক যচনা-োনার সুন্বযাগ র্াকন্ব

র্াাঁর কান্বের ধারা ও বযক্তিন্বত্বর

িদরসরটিন্বক সিন্বে বুন্বঝ যনওয়া যায়। অধযািক ক্ষুদিরাম িান্বসর সন্বঙ্গ আমার
দর্ন িৃন্বকর ওির অদবক্তেন্ন সম্পন্বকতর ধারাবাদিকর্া আদম মানুষটিন্বক অন্বনক
কাে যর্ন্বক যিখার সুন্বযাগ যিন্বয়দে। ‘িন্বর্র োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস’
যয োর্ীয় গ্রন্থ র্ান্বর্ যসটির আন্ব াচনায় এই বযক্তি সম্পন্বকতর প্রাসদঙ্গকর্া
অস্বীকার করা যায় না।
িঞ্চাৃ িৃন্বকর মাঝামাক্তঝ যর্ন্বক শুরু কন্বর ষান্বির িৃন্বকর মাঝামাক্তঝ যর্ন্বক
শুরু কন্বর ষান্বির িৃন্বকর প্রায় যৃষান্বৃদষ মও ানা আোি কন্ব ন্বে এক ঝাাঁক
উজ্জ্ব

অধযািক যুি দেন্ব ন। মধয ক কার্ায় যকা ািন্ব র মন্বধযও একিা ৃান্ত

িদরন্ববন্বৃ িড়াশুনা ির্ র্খন এই কন্ব ন্বে। োি ও দৃক্ষকন্বির দিকিা দে
উন্বল্লখ করার মর্। যস সময় এ কন্ব ন্বে ইংন্বরক্তে দবভান্বগর প্রধান দেন্ব ন
খযার্কীদর্ত কদব দবষ্ণু যি অর্নীদর্র
ত
প্রধান দেন্ব ন ধীন্বরৃ ভট্র্াচায ত একই
দবভান্বগ অধযািনায় যুি দেন্ব ন ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র বর্তমান সি উিাচায ত
ছদৃক্ষা, প্রবুেনার্ রায়। ইদর্িাস িৃনত উিুত িিার্দবিযা
ত
গদণর্ সি দবদভন্ন
দবভান্বগও নামী অধযািকরা দেন্ব ন। অল্প সমন্বয়র এই সমন্বয় আমরা কন্ব ন্বে
ভদর্ত িন্বয়ই শুন াম বাং া দবভান্বগর প্রধান ক্ষুদিরাম িাস ‘রবীন্দ্র প্রদর্ভার
িদরচয়’ গ্রন্বন্থর েনয ক কার্া দবশ্বদবিযা য় যর্ন্বক বাং া ভাষা সাদিন্বর্য দড দ ি
যিন্বয়ন্বেন। অবৃয এর আন্বগ রবীন্দ্রনার্ ও গন্ববষক িীন্বনৃ চন্দ্র যসন ক কার্া
দবশ্বদবিযা ন্বয়র সর্ম্ানসূচক দড-দ ি যিন্বয়ন্বেন। দকন্তু যকানও দ দখর্ গ্রন্বন্থর
েনয অধযািক িাসই দবশ্বদবিযা ন্বয়র বাং া ভাষা সাদিন্বর্যর প্রর্ম দড-দ ি।
িরবর্ী সমন্বয় ১৯৬৩ সা

নাগাি নগণয এক োি দিসান্বব অধযািক িান্বসর

সাদন্নন্বধয আদস। দর্দন যবৃ কড়া ধাাঁন্বচর অধযািক দেন্ব ন দকন্তু র্াাঁর প্রখর
িাক্তণ্ডর্য ও দবিগ্ধ দবচারন্ববাধ দে প্রশ্নার্ীর্। র্াাঁর এই আিার্ কাটেন্বনযর যখা স
সদরন্বয় আমার মর্ বিু োিই র্াাঁর যেি-বঙ্খন্বে িান কন্বর দনন্বয়ন্বেন। বর্তমান গ্রন্বন্থ
‘সযন্বর’র দপ্রয় োি ৃল য াষ ও আরও অন্বনন্বক এ দবষন্বয়ই যোর দিন্বয়ন্বেন।
মূ

আন্ব াচনায় প্রন্ববন্বৃর আন্বগ প্রর্ন্বমই বন্ব

রাদখ আদম অধযািক িান্বসর

য খা সব কটি গ্রন্থ িন্বড় ওোর সুন্বযাগ িাইদন। রবীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচয় ববষ্ণব
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রস প্রকাৃ সমাে প্রগদর্ রবীন্দ্রনার্ রবীন্দ্র কল্পনায় দবজ্ঞান্বনর অদধকার- এই
চারটি গ্রন্থ িাে কন্বরদে। এোড়া র্াাঁর রদচর্ গ্রন্থগুদ র মন্বধয আন্বে বাং া
কান্ববযর রূি ও রীদর্ দচিগীর্ময়ী রবীন্দ্রবাণী কদবকিণ চণ্ডী ছসম্পািনা,
বানান বানান্বনার ব্ন্বর যিৃকা

সাদির্য ১৪০০ সা

ও চ মান রদব ছএই

বইটির েনয দর্দন রবীন্দ্র িুরস্কান্বর ভূ দষর্, বাং া সাদিন্বর্যর আিয মধয বযাকরণ
ছদর্ন খণ্ড, সাাঁওর্া ী বাং া ৃব্দসাময ছঅদভধান , A Linguistic Dictionary of
Bengali Words , অর্এব গ্রন্থ র্াদ কার দবষয় ববদচন্বিয যচাখ রাখন্বর্ই যিখা যায়
বাং া ভাষা সাদিন্বর্যর যমৌদ ক গন্ববষণায় ও অনুসোনী বীক্ষন্বণ দর্দন সর্র্
ক্তক্রয়াৃী । আদৃ বের যিদরন্বয় বযাদধ-বাধন্বকয
ত
ও বয়ন্বসর ভান্বর যখন ৃরীর নূযে
িন্বয় িড়ার কর্া র্খন ক্ষুদিরাম িাস দকন্তু বাং া ভাষা দবজ্ঞান্বনর প্রায় এক
অনান্ব াদকর্ দিন্বক আন্ব ান্বক্ষিন্বণর যচষ্টায় রর্। েন্মসূন্বি দর্দন রাঢ় বাাঁকুড়ার
মানুষ। ঐ যে ায় দবিু সংখযক েনোদর্র মানুন্বষর বাস। িী ির্
ত যিদরন্বয় ডঃ
িাস আবার র্াাঁর যসই উৎস মূন্ব

দিন্বর আসন্বর্ চাইন্বেন। সুনীদর্কুমার

চন্বট্র্ািাধযান্বয়র দপ্রয় োিটি বর্তমান্বন বাং াভাষায় সাাঁওর্াদ

ছঅর্াৎ
ত যকা মুন্ডা,

প্রভান্ববর মািা দনরূিন্বণ বযি। ডঃ িাস র্াাঁর সাাঁও-বাং া অদভধান দবষয়ক
‘প্রিাবনা’য় যয মন্তবয কন্বরন্বেন র্া দনক্তির্ভান্বব আমান্বির ভাষায়- ‘ভারন্বর্র
দচরাচদরর্ গ্রাম-প্রধান ও িঞ্চান্বয়দর্ প্রৃাসন বযবিাও যকা

মুন্ডান্বির সমাে-

দবনযান্বসরই প্রদর্রূি।’ সাধারণভান্বব ভাষার্ন্বত্ত্বর িূরূি িন্বর্ অন্বনন্বকই প্রন্ববৃ
করন্বর্ আগ্রিী নন। সুনীদর্কুমার সুকুমার যসন যগািা

িা িান্বরর ির এ

দবষন্বয় যর্মন যকানও নাম আর যৃানা যায় না। যাই যিাক অদর্প্রাি বয়ন্বস ও
বয়ন্বসর বাধা যেন্ব

ডঃ িান্বসর এই নর্ু ন ির্যািা যদি নবীনর্র প্রেন্বন্মর

একেনন্বকও উি্বে
ু কন্বর র্ান্বর্ও সার্কর্া
ত
।
অধযািক িান্বসর আদৃ িূদর্তন্বর্ ‘িন্বর্র োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস’
প্রকাদৃর্ িন্বয়ন্বে র্াাঁর কনযা ও োমার্ান্বির উৎসান্বি। ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র
বাং া-সাদির্য দবভান্বগর বর্তমান প্রধান ও অধযািক িান্বসর একিা োি মানস
মেুমিার এই গ্রন্বন্থর সম্পািনার িাদয়ত্ব িা ন কন্বরন্বেন। ক্ষুদিরামবাবুন্বক যাাঁরা
যচন্বনন ও োন্বনন এমন দকেু নামী ও বড় মান্বির মানুষন্বির স্মঙ্খদর্চারণ এই
গ্রন্বন্থর অদধকাংৃ িান িখ

কন্বরন্বে। িুকন্বরা িুকন্বরা স্মঙ্খদর্র মন্তান্বে একটি
মানুন্বষর িূণ তঅবয়ব সঙ্খটষ্টর যচষ্টা ব া যায় এন্বক। অন্নিাৃির রায় অদসর্কুমার
বন্ব্যািাধযায় ভবন্বর্াষ িে ৃিরীপ্রসাি বসু ৃল য াষ নীন্বরন্দ্রনার্ চক্রবর্ী
মিান্বশ্বর্া যিবী প্রমুন্বখর কর্া রন্বয়ন্বে প্রর্মভাগ েুন্বড়। মানস মেুমিান্বরর
‘প্রশ্নেন্বরর মাধযন্বম যসই অন্তরঙ্গ মানুষটি’ বযক্তি ক্ষুদিরামন্বক যচনান্বর্ দবন্বৃষ
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সািাযয করন্বব। বামফ্রন্ট সরকান্বরর বঙ্খিৎ িন্ব র সন্বঙ্গ ডঃ িান্বসর

দনষ্ঠ সম্পকত

সুদবদির্। র্বু দর্দন স্পষ্ট কর্ায় দনন্বের দদ্বধািীন মর্ প্রকাৃ কন্বরন্বেনআমান্বির বাং ায় বাম গদরষ্ঠর্া আন্বে এিা শুভ ক্ষণ মাি র্ার যবদৃ দকেু নয়
কারণ যকন্বন্দ্রর সন্বঙ্গ যযাগসােৃ কন্বর র্ান্বক চ ন্বর্ই িন্বব। এরই মন্বধয যবৃ
দকেুদিন গর্ িওয়ার িন্ব

ক্রন্বম যয সব দৃদক্ষর্ বযক্তি অর্াৎ
ত অধযািক চাকুন্বর

োর্ীয় মানুষ এর সং ে িন্বয়ন্বেন র্াাঁরা আসন্ব সুদবধাবািী ভূ দমকা দনন্বয়ন্বেন ও
দনন্বেন।
র্াাঁন্বক প্রশ্ন করা িন্বয়দে

বর্তমান্বন আমান্বির যিন্বৃর বুক্তেেীবীরা সটেক

িন্বর্ চন্ব ন্বেন বন্ব আিদন মন্বন কন্বরন দক?
উেরঃ কখন্বনাই না। র্াাঁন্বির অদধকাংন্বৃই বুন্বেতায়া সুদবধাবান্বির িন্বর্
চন্ব ন্বেন। যকউ যকউ বামিন্থী মুখসও িন্বর দনন্বয়ন্বেন। এ কারন্বণ বামিন্থী
আন্ব্া নও দবিন্বির সর্ম্ুখীন িন্বয় িন্বড়ন্বে।
এই গ্রন্বন্থর একটি রচনায় বাং া ভাষা সাদিন্বর্য ক্ষুদিরাম িান্বসর অবিান
প্রসন্বঙ্গ ভবন্বর্াষ িে বন্ব ন্বেন ‘ ভাষার্ত্ত্ব এবং ে্র্ত্ত্ব দনন্বয়ও র্াাঁর যমৌদ ক
দচন্তার কর্াও যর্ান্বযাগয বযক্তিরা োন্বনন। ভাষার্ন্বত্ত্বর যকানও যকানও যক্ষন্বি
সুকুমার যসন্বনরও দবন্বরাধী িন্বয়ন্বেন; ে্র্ন্বত্ত্বর যকানও যকানও যক্ষন্বি
প্রন্ববাধচন্দ্র যসন্বনর প্রদর্বাি কন্বরন্বেন। এইসব দবন্বরাদধর্া বা প্রদর্বান্বির মূ য দক
ভদবষযৎ িােক র্ার িদরমাি করন্ববন।’ মিান্বশ্বর্া যিবী অধযািক িান্বসর প্রদর্
েো োদনন্বয় বন্ব ন্বেন

‘দর্দন একদিন্বক রবীন্দ্র গন্ববষক। অনযদিন্বক

ভাষার্ত্ত্বদবি। যদিও আদম সাাঁওর্াদ

সমান্বের সন্বঙ্গ েদড়র্ আদে আে িযন্ত
ত

র্াাঁন্বির ভাষা টেকমর্ আয়ে করন্বর্ িাদরদন। ৃব্দন্বকাষ রচনা করা যর্া িূন্বরর
বযািার। যসদিক যর্ন্বক র্াাঁর এই অক্লান্ত কমপ্রন্বচষ্টান্বক
ত
স্বাগর্ োনাই।’ প্রবীণর্র
অন্নিাৃির রান্বয়র ক্তেজ্ঞাসা ‘দবদচি সাদির্য সঙ্খটষ্টর েনয অর্যাবৃযক প্রাণৃক্তি
ও যুবেন্বনাদচর্ উিযমৃী র্া দর্দন যকার্ায় িান র্া একিা রিসয িন্বয় রই ।’
‘আমান্বির মাস্টারমৃাই’ র্াাঁর এককান্ব র োি কদব ৃল য ান্বষর স্মঙ্খদর্চারণ
‘যিন্বখদে াম বুন্বঝদে ামঃ সংস্কঙ্খর্ ইংন্বরক্তে আর বাং া এই দর্ন সাদিন্বর্যই র্াাঁর
যাওয়া-আসা কর্ স্বে্ কর্ অনায়ান্বস স্মঙ্খদর্ যর্ন্বক র্ু ন্ব আন্বনন যকানও
সংস্কঙ্খর্ যলাক অর্বা যকানও ইংন্বরক্তে কদবর্া ….।’ কদব নীন্বরন্দ্রনার্ চক্রবর্ীও
র্াাঁর ‘সর িাক্তণ্ডন্বর্য’র উন্বল্লখ কন্বরন্বেন।
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গ্রন্বন্থর দদ্বর্ীয়ভান্বগ দচটেিি প্রৃংসািি ক্ষুদিরাম িান্বসর আত্মকর্া ৃল
য ান্বষর একটি উন্বল্লখন্বযাগয সাক্ষাৎকার সংন্বযাক্তের্ িন্বয়ন্বে। যপ্রদসন্বডক্তন্স
কন্ব ন্বে ১৯৪৫ সান্ব

ক্ষুদিরাম িাস বাং ার অধযািকরূন্বি যখন যযাগ যিন

র্খন যস সময় অনযানযন্বির মন্বধয োি দেন্ব ন প্রখযার্ দচদকৎসক আদবর া
মুন্বখািাধযায়। দর্দন র্াাঁর প্রর্যক্ষ োি না িন্ব ও র্াাঁন্বক যযভান্বব যিন্বখন্বেন
সংন্বক্ষন্বি র্া র্ু ন্ব

ধন্বরন্বেন মাি কন্বয়কটি কর্ায়। শুন্বনদে বাং ান্বিন্বৃও ডঃ

িান্বসর কন্বয়কেন কঙ্খর্ী োি আন্বেন। র্াাঁন্বির কারও য খা িাওয়া যগ না?
অধযািক িান্বসর েীবন্বনর বড় সময় যকন্বিন্বে ও কািন্বে কন্ব ে দিি
অঞ্চন্ব - অন্তর্ িঞ্চাৃ বের েীন্বগািা

মদল্লক য ন্বন ও যিমার য ন্বন। কন্ব ে

দিন্বি যর্ন্বকও আবার কঙ্খষ্ণনগন্বর োয়া য রা বসর্বাদড় গন্বড়ন্বেন। যসও চদল্লৃ
বের ি । কন্ব ন্বে বা দবশ্বদবিযা য় ৃদনবার ক্লাস যৃষ কন্বর বা যকানও েুটির
আন্বগর দিন দ্রুর্িান্বয় কঙ্খষ্ণনগন্বরর যট্র্ন ধরন্বর্ যান্বেন দর্দন- এ িঙ্খৃয অন্বনন্বকই
যিন্বখন্বেন। যকউ যকউ গল্প করন্বর্ করন্বর্ র্াাঁর সিযািী িন্বয়ন্বেন। এই গ্রন্বন্থ
যচনা িন্বর্র চ মান মানুষটির যখাাঁে িাওয়া যায় না। ‘োয়ােদব’যর্ যকন বাি
র্াকন্বব ‘সযান্বর’র িী ত িদরদচর্ ির্ কন্ব ে দিি-বউবাোর দিি- যয িন্বর্
একদিন রামন্বমািন বক্তিম দবিযাসাগর দিন্বনর ির দিন যিাঁ ন্বিন্বেন? আর যয
কঙ্খষ্ণনগরন্বক দ ন্বর অধযািক িান্বসর চার িৃন্বকর আন্ যবিনা

ন স্মঙ্খদর্ ও

সো যস অধযায়ই বা যকন অনুিদির্ ? অর্এব োয়ােদবর এই দিকগুন্ব ার প্রায়
অনুিদিদর্ গ্রন্বন্থর ঐদর্িাদসক অসম্পূণর্া।
ত
ভদবষযন্বর্ এই অিূণর্া
ত িূর িন্বব
আৃা রাদখ।
যকানও প্রবেকার বা সাদির্য গন্ববষকন্বক যচনা ও োনার সবন্বচন্বয় বড় উিায়
র্াাঁর সঙ্খষ্টকম।ত ক্ষুদিরাম িান্বসর বকন্বৃান্বরর দকেু অস্িুি কদবর্া র্ু ন্ব ধন্বর র্াাঁর
দবস্র্ঙ্খর্ কমকান্বণ্ডর
ত
প্রদর্ সুদবচার কন্বরনদন সম্পািক। স্মঙ্খদর্ দচিণমূ ক এই সব
গ্রন্বন্থ প্রকঙ্খর্ োয়াদচি অর্াৎ
ত িন্বিাগ্রাদির গুরুত্ব অিদরসীম। গ্রন্বন্থ যকন
একটিও িন্বিা যনই র্া যবাধগময ি না।
ছকা ান্তর ১৫ যসন্বেম্বর ১৯৯৬,
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চমকপ্রি র্ন্বর্র উজ্জ্ব উিদিদর্
র্ু ষারকাদন্ত মিািাি
সমােন্বসবক দিসান্বব যাাঁন্বির যিৃন্বোড়া খযাদর্ র্াাঁন্বির মূদর্ত বদসন্বয় অর্বা
সাদির্যন্বসবন্বকর যক্ষন্বিও অনুরূি

িনা যয

ন্বিদন র্া নয়। র্ন্বব যাাঁরা যর্ার্ ত

সাদির্যন্বপ্রমী র্াাঁন্বির েো োনান্বনার রীদর্িা একিু অনয ধরন্বনর। র্াাঁরা
সাদির্যন্বসবন্বকর ের্ম্দিন্বন অর্বা র্াাঁর দবন্বৃষ বয়ন্বস সংবধনা
ত ও আন্ব াচনাসভার আন্বয়ােন কন্বরন। কখনও-বা এই উি ন্বক্ষ প্রকাৃ কন্বরন প্রবে –
সংক ন। যকানও যকানও দবর

যসৌভান্বগযর অদধকারী েীবেৃায় র্া যিন্বখ

যাওয়ার সুন্বযাগও যিন্বয় যান।
সম্পদর্ িান্বর্ এ

‘িন্বর্র োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস’ গ্রন্থটি।

ক্ষুদিরামবাবুর আদৃ বের িূদর্ত উি ন্বক্ষ বইটি প্রকাদৃর্। দর্দন র্ান্বকন কন্ব ে
দিি বই িাড়ান্বর্ই। দনর্য যার্ায়ান্বর্র িন্বর্ দর্দন যিখন্বর্ িান্ববন যিাকান্বন
যিাকান্বন র্াাঁন্বক দনন্বয় য খা একটি বই। ভাবন্ব ই মনিা আনন্ব্ ভন্বর যায়।
আরও দবক্তস্মর্ িন্বর্ িয় য খন্বকর র্াদ কায় যচাখ বুন্ব ান্ব । এ-বাং ায় যাাঁরা
প্রাবদেক দিসান্বব অদর্ যৃস্বী ক্ষুদিরামবাবুর প্রদর্ অনুরান্বগ র্াাঁন্বির অন্বনন্বকই
সম্পািক ডঃ মানস মেুমিান্বরর আহ্বান্বন সাড়া দিন্বয়ন্বেন। িায়সারা যগান্বের
রচনা দিন্বয় নয় দনন্বেন্বির খযাদর্র সন্বঙ্গ মানানসই প্রবে দিন্বয়। িন্ব
েোঞ্জদ ন্বর্

িাওয়া

যায়

চমকপ্রি

অন্বনক

র্ন্বর্র

সন্বঙ্গ

এই

সমান্ব াচক

ক্ষুদিরামবাবুর যর্ার্ িদরচয়।
ত
গ্রন্থটিন্বর্ সংকদ র্ প্রবেগুদ র িুটি দবভাগ। প্রর্মভান্বগ মুদদ্রর্ রচনাগুদ
ক্ষুদিরামবাবুর আদৃ বের িূদর্ত উি ন্বক্ষ এই সংক ন্বনর েন্বনযই দ দখর্। আর
দদ্বর্ীয় ভান্বগর প্রবে র্াাঁর সম্পন্বকত দবদভন্ন সমন্বয়

য খা –বর্তমান উি ন্বক্ষ

িুনমুদদ্রর্। এন্বর্ সুদবধা িন্বয়ন্বে এই যয িুই দবভান্বগ অন্নিাৃির রান্বয়র িুটি
প্রবেন্বক িান যিওয়া যগন্বে ক্ষুদিরামবাবুর দনন্বের যমাি আিটি রচনাও িান
কন্বর দনন্বর্ যিন্বরন্বে। য খক সংখযাও যয এেনয বাড়ান্বনা দগন্বয়ন্বে যস যর্া ব াই
বািু য। অন্নিাৃির রান্বয়র প্রদসক্তে মননৃী প্রাবদেক দিসান্বব। দর্দন অদর্
স্বল্প িদরসন্বর ক্ষুদিরামবাবুর কঙ্খদর্ন্বত্বর সামদগ্রক মূ যায়ন কন্বরন্বেন। গুরুভার
প্রাবদেক দিসান্বব অদসর্কুমার বন্ব্যািাধযান্বয়র খযাদর্। দর্দন র্াাঁর য খায় ‘বুক্তে
ও যুক্তির প্রন্বকাষ্ঠ’ অিুি যরন্বখ রন্বসর যমাড়ন্বক র্ন্বর্যর ৃাাঁস উিিার দিন্বয়ন্বেন।
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র্াাঁর গন্বিয এমন রন্বসর দমৃা
স্বীকার না করন্ব

সচরাচর যিখা যায় না। ৃল য াষ দনন্বের য খায়

যক দবশ্বাস করন্বর্ িারর্ যয যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বে র্াাঁর য খা

প্রবে িন্বড় ক্ষুদিরামবাবুর ‘দনদরির্ম’ মন্তবয িন্বর্ িান্বর ‘চা াদক করবার যচষ্টা
যকান্বরা না’? যক োনর্ ‘রবীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচয়’ গ্রন্বন্থর িাণ্ডুদ দি বর্দরন্বর্
দিন্বনর ির দিন সািাযয কন্বরন্বেন ৃল য াষ গুরু-দৃন্বষযর ব া ও য খার মধয
দিন্বয় গন্বড় উন্বেন্বে একিা

যগািা বই। বযক্তি ক্ষুদিরামবাবুন্বক যর্া বন্বিই

অধযািন্বকর কিু মন্তবয সন্বেি প্রেয় ও স্বে আন্ব াচনায় রবীন্দ্রভাবনা সম্পন্বকত
োি ৃল য ান্বষর ধারণা দকভান্বব স্পষ্ট যর্ন্বক স্পষ্টর্র িন্বয়ন্বে র্ার ইদর্িাস
োনন্বর্ খুবই সািাযয কন্বর ‘আমান্বির মাস্টারমৃাই ’ য খাটি। অধযািক
ক্ষুদিরাম িাসন্বক যচনান্বর্ দগন্বয় ৃল য াষ র্াাঁর রবীন্দ্র প্রীদর্ সম্পন্বকত অন্বনক
নাো্না র্র্য আমান্বির োদনন্বয় দিন্ব ন। ক্ষুদিরামবাবুর ‘িাক্তণ্ডন্বর্যর বযািকর্া
দনন্বয় একটি সুদ দখর্ প্রবে ভবন্বর্াষ িন্বের ‘অধযািক ক্ষুদিরাম িাস’। আর
অধযািন্বকর সাদন্নন্বধযর স্মঙ্খদর্চারণ কন্বরন্বেন ৃিরীপ্রসাি বসু ‘ ক্ষুদিরামবাবুর
সমীন্বি’ প্রবন্বে। ভবন্বর্াষবাবুর ির্ই যবন্বে দনন্বয়ন্বেন অরুণকুমার বসু
অনযিন্বক্ষ ৃিরীবাবুর ির্ রবীন্দ্র গুি সুধীর চক্রবর্ী দৃদৃরকুমার িাৃ।
‘িাক্তণ্ডন্বর্যর িদরমাি ‘ অর্বা সাদন্নধয এ-িুন্বয়র যকানও এক দিন্বক না ঝু াঁ ন্বক
ক্ষুদিরামবাবুর প্রদর্ভা ও ভাষাচচতার ববদৃষ্টয দনন্বয় সংন্বক্ষন্বি আন্ব াচনা কন্বরন্বেন
নীন্বরন্দ্রনার্ চক্রবর্ী ও মিাশ্বর্া যিবী। সংক ন গ্রন্থটিন্বর্ সার্াৃ েন য খন্বকর
চুয়ান্নটি য খা িান যিন্বয়ন্বে। এোড়া আন্বে ক্ষুদিরামবাবু রদচর্ সার্টি কদবর্া ও
দবদভন্ন েন্বনর করা র্াাঁর গ্রন্থ সমান্ব াচনা। এর্ মদণমুিা িান্বর্ যিন্বয়ও এমন
অন্বগােন্ব া িার গাাঁর্া ি

যকন োদন না। সাধারণর্ িাদরিান্বিযর প্রধান বাাঁধা িন্বয়

িাাঁড়ায় োিা ও কাগে। এখান্বন কাগে চ নসই োিা সুিঙ্খৃয। দকন্তু বইটি
খু ন্ব ই সামন্বন িন্বড় ‘মুখয
প্রবেগুদ

িনািঞ্জী’ ক্ষুদিরামবাবুর সংদক্ষি িদরচয়। বইটির

িড়ন্বর্ িড়ন্বর্ যখন খুদৃন্বর্ মন ভন্বর ওন্বে যিখা যায় মানস

মেুমিান্বরর ‘প্রশ্নেন্বরর মাধযন্বম যসই অন্তরঙ্গ মানুষটি। প্রশ্ন ও উের ৃব্দিুটি
যবাল্ড-এ োিা – ধরনিা যকান বাোরচ দর্ িক্তিকার আইন আিা র্ সংক্রান্ত
র্র্য িদরন্ববৃন্বনর স্টাই । বইটির দদ্বর্ীয় ভান্বগও এমন একটি য খা িান
যিন্বয়ন্বে। যসটি আবার ৃল য ান্বষর ‘সাক্ষাৎকার’। য খা িুটিন্বক অনযভান্বব
সাোন্বনা যযর্ না? সংক ন গ্রন্বন্থর নামটি যক দিন্বয়ন্বেন োদন না। আকষণীয়
ত
িন্বয়ন্বে দক ?িন্বর্র োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস/ সম্পািনা ডঃ মানস
মেুমিার
ছবঙ্গন্ব াক ১ েুন ১৯৯৬ ১৮ বেষ্ঠ ১৪০৩ ,
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বিদ্যাতীয়েরে তাপস
একেন দৃক্ষক যবাধিয় র্খনই যর্ার্ ত দৃক্ষক িন্বয় ওন্বেন যখন র্ার োিরা
র্াাঁন্বক দনন্বয় গব ত অনুভব কন্বরন। োিরা র্াাঁন্বক েদড়ন্বয় যিন। এরকমই একেন
প্রবাির্ু য দৃক্ষক ক্ষুদিরাম িাস। এই মানুষটি অৃীদর্র্ম বয়ঃিূদর্তন্বর্ ক কার্া
দবশ্বদবিযা ন্বয়র বাং া দবভান্বগর প্রধান মানস মেুমিান্বরর সম্পািনায় প্রকাদৃর্
িন্বয়ন্বে একটি বই- ‘িন্বর্র োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস’। র্াাঁর োি
সিকমী এবং অনযানয যাাঁরা র্াাঁর সাদন্নন্বধয এন্বসন্বেন র্াাঁন্বির য খায় িুন্বি উন্বেন্বের্াাঁর

সুদনদবড়

িাক্তণ্ডর্য

িেনশৃ ী

দনেস্ব

বাচনভদঙ্গ

োিবাৎস য

আন্তদরকর্া দনরিিার বযবিার সিে সর েীবনচচতার কর্া।
একদিন

া কাদ ন্বর্ যাাঁন্বির খার্া

াদঞ্ছর্ ির্ যাাঁন্বির দর্দন িরীক্ষায় বড়ই

কম নম্বর দিন্বর্ন যাাঁরা ক্লান্বস মানন্বর্ িারন্বর্ন না র্াাঁর বিবযন্বক- যসইসব
োিরাই িরবর্ীকান্ব

আসন্বর্ যচন্বয়ন্বেন আাঁকন্বড় ধরন্বর্ যচন্বয়ন্বেন র্াাঁন্বির

মাস্টারমৃায় ক্ষুদিরাম িাস মিাৃয়ন্বক। যপ্রদসন্বডক্তন্স যমৌ ানা আোি কন্ব ন্বের
যসইসব দিনগুদ

উজ্জ্ব

িন্বয় উন্বেন্বে ৃিরীপ্রসাি বসু

ৃল য াষ

দৃদৃরকুমার িাৃ মানস মেুমিার রবীন্দ্র গুি প্রমুন্বখর য খায়। আে র্াাঁর
োিরা প্রন্বর্যন্বক প্রদর্টষ্ঠর্ যকউ যকউ অবসরগ্রিণ কন্বরন্বেন র্বু এখনও
র্াাঁন্বির সন্বঙ্গ র্াাঁর সম্পকত প্রকঙ্খর্ দৃক্ষক-োন্বির েোর ভা বাসার।
র্াই ৃিরীপ্রসাি বসু আন্তদরকর্ার সন্বঙ্গ বন্ব নঃ
‘দৃক্ষক ও দবোন দিসান্বব দর্দন অবৃযই েন্বেয় দকন্তু িুিন্ত েীবন এবং
দৃশু সার য দনন্বয় একান্তই ভা বাসার িাি। যস ভা বাসা আমার। র্ান্বক র্যাগ
করন্বর্ রাক্তে নই’
দকংবা ৃল য াষ য ন্বখনঃ
‘একদিন যয-োিন্বক
ভন্বরই

া কাদ র

াঞ্ছনায় গন্বড় র্ু ন্বর্ যচন্বয়ন্বেন মমর্া

যসই োন্বির উির একিা িাদয়ন্বত্বর ভার দিন্বয় যিওয়া। যসও যর্া

একরকন্বমর দৃক্ষাই যসও যর্া একেন মাস্টারমৃাইন্বয়রই কাে। ক্ষুদিরাম িাস
আমান্বির যসই মাস্টারমৃাই।’
আবার অরুণকুমার বসু আন্ব াচনা কন্বরন্বেন র্াাঁর মাস্টারমৃান্বয়র বইগুদ
দনন্বয় দবন্বৃষর্ ‘রবীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচয় দনন্বয়। এই বইটি দনন্বয় দবন্বৃষজ্ঞরা
আেও উচ্ছ্বদসর্। যসই প্রর্ম যুক্তিিূণ ত রবীন্দ্রনার্ন্বক দনন্বয় আন্ব াচনা ি ।
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ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র বাং া ভাষা ও সাদিন্বর্যর প্রর্ম দড. দ ি. গ্রন্থটিন্বক
দনন্বয় অরুণকুমার বসু র্র্যদনষ্ঠ আন্ব াচনা কন্বরন্বেন। র্াাঁর দসোন্তঃ
‘অধযািক ক্ষুদিরাম িান্বসর রবীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচয় িন্বয় উন্বেন্বে সমগ্র
রবীন্দ্র প্রদর্ভার উন্মাচন দৃল্প-’
যেযাদর্ময়ত য াষ দ ন্বখন্বেন মিস্ব

যর্ন্বক এন্বস দর্দন দকভান্বব িক্তণ্ডর্ মানুষটির

সািচয ত িান। সুধীর চক্রবর্ীর য খা ক্ষুদিরাম িান্বসর কঙ্খষ্ণনগর বাস দনন্বয়।
যসখান যর্ন্বক আমরা োনন্বর্ িাদর যয িুন্বরা যম িূর্িাই সংস্কঙ্খন্বর্ র্াাঁর মুখি।
মন্বিন্বশ্বর্া যিবী নীন্বরন্দ্রনার্ চক্রবর্ী প্রকাৃ চক্রবর্ী ভারর্ী িাস প্রমুন্বখর
রচনা যর্ন্বক অধযািক মানুষটির নানান দিন্বকর কর্া োনন্বর্ িারা যায়।
বাং া দবভান্বগর প্রািন প্রধান অধযািক অদসর্ কুমার বন্ব্যািাধযায় র্াাঁর
প্রািন সিকমী রামর্নু

াদিড়ী অধযািক ক্ষুদিরাম িান্বসর যুক্তিিূণ-র্র্যদনষ্ঠা
ত

আন্ব াচনায় উির যোর দিন্বয়ন্বেন। দর্দন বন্ব ন্বেনঃ
‘ আদ্রত মাটির যিৃ এই বাং া মন সিন্বেই আন্ববন্বগ আি্ ুর্ িন্বয় িন্বড়
ভক্তি যস্রান্বর্ বুক্তে-দবন্ববচনা দিগন্বন্ত যভন্বস যায়। অধযািক ক্ষুদিরাম িাস র্ার
এক দবর বযদর্ক্রম।’
বইটিন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িান্বসর দর্নটি সাক্ষাৎকার আন্বে। এর মন্বধয
িুটি িুনমুদদ্রর্। একটি যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বের একৃ িাঁচাের বের উি ন্বক্ষ
প্রকাদৃর্ স্মরদণকায় ৃল য ান্বষর যনওয়া যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ে সম্পদকতর্ এবং
অিরটি গণৃক্তি িক্তিকায় আবিুস সাোন্বরর যনওয়া র্াাঁর রবীন্দ্র-দবষয়ক দচন্তাভাবনা। আদৃ বের বয়ন্বস মানস মেুমিার যয সাক্ষাৎকারটি দনন্বয়ন্বেন র্ান্বর্
শুধু বাং া ভাষা-সাদির্য দনন্বয়ই নয় েীবন্বনর অর্ীর্দিন্বনর নানান

িনা

বর্তমান আর্-সামাক্ত
ত
েক িদরন্ববৃ যিৃকা -সবদকেু দনন্বয় স্পষ্ট মর্ামর্
দিন্বয়ন্বেন।
বইটিন্বর্ আদৃবের বয়স উি ন্বক্ষ য খা োড়াও সের বের বয়ঃিূদর্ত
উি ন্বক্ষ দড. দ ি. প্রাদি দবদভন্ন িুরস্কার প্রাদি উি ন্বক্ষ যযসব য খান্ব দখ
িন্বয়ন্বে র্ার একিা অংৃ সংকদ র্ িন্বয়ন্বে। সংকদ র্ িন্বয়ন্বে ক্ষুদিরামবাবুর
দনন্বের দকেু য খাও। সুনীদর্কুমার চন্বট্র্ািাধযায় প্রন্ববাধ চন্দ্র যসন েনািতন
চক্রবর্ী প্রমুখন্বির য খা দচটে এই গ্রন্বন্থ িান যিন্বয়ন্বে। এই দচটেন্বর্ প্রন্ববাধচন্দ্র
যসন দ ন্বখদেন্ব নঃ
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‘আিনার চণ্ডীমঙ্গ

সম্পািন একটি মিৎ কাে দিসান্বব স্মরণীয় িন্বয়

র্াকার যযাগয। বাং ার অনযর্ম যেষ্ঠ কদবর প্রদর্ সমি োদর্র িন্বক্ষ একটি
বঙ্খিৎ কর্তবয সাধন কন্বরন্বেন। এর্দিন এই কদবর প্রদর্ আমান্বির োর্ীয় কর্তবয
দনষ্পন্ন ি । আিদন সমগ্র োদর্র আৃীবািভােন
ত
িন্বয়ন্বেন।’
র্ন্বব বইটিন্বর্ অধযািক িান্বসর দবশ্বদবিযা ন্বয়র যকান্বনা োন্বির স্মঙ্খদর্চারণা
র্াকন্ব
ভা

বইটি আরও প্রামাণয ির্। কন্বয়কেন য খক আন্বরকিু আন্তদরক িন্ব
াগর্। দকেু মুদ্রণ প্রমাি রন্বয় যগন্বে।

সব দমদ ন্বয় ‘িন্বর্র োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস’ বইটিন্বর্
অৃীদর্ির কমন্বযাগী
ত
জ্ঞানী মানুষটির প্রামাণয দচি িুন্বি উন্বেন্বে। আমরা যারা
এই প্রেন্বন্মর মানুষ র্াাঁন্বক যর্মনভান্বব োনার যসৌভাগয িয়দন। র্ান্বির কান্বে
এই বইটি দবন্বৃষ মূ যবান। আর যসই কােটি করবার েনয বইটির সম্পািক
মানস মেুমিার ধনযবািািত িন্বয় র্াকন্ববন।

কুন্ত দমি
ছন্ন নন্বভম্বর ১৯৯৬,
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িন্বর্র োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস
ৃাদন্তসুধা মুন্বখািাধযায়
অধযািক ক্ষুদিরাম িান্বসর আদৃ বের িূদর্ত উি ন্বক্ষ র্াাঁর গুণগ্রািীরা এই
সংক ন গ্রন্থটি প্রকাৃ কন্বরন্বেন। সম্পািক ডঃ মানস মেুমিার রচনাগুদ ন্বক
িু’ভান্বগ ভাগ কন্বর সাক্তেন্বয়ন্বেন। প্রর্ম ভান্বগ রন্বয়ন্বে অধযািক িান্বসর আদৃ
বের িূদর্তন্বক যকন্দ্র কন্বর সিযরদচর্ কর্কগুদ

দনবে এবং দদ্বর্ীয় ভান্বগ রন্বয়ন্বে

িূবপ্রকাদৃর্
ত
দকেু য খার িুনমুদ্রণ।
ত
র্ার মন্বধয অধযািক িান্বসর দনন্বেরও যবৃ
কন্বয়কটি য খা ছগিয এবং িিয িুইই, আন্বে।
বাং া সাদিন্বর্যর িেন িােন্বনর সন্বঙ্গ যাাঁরা যুি র্াাঁন্বির কান্বে অধযািক
ক্ষুদিরাম িান্বসর নাম অোনা নয়। দবন্বৃষর্ঃ র্াাঁর িুটি বই রবীন্দ্র প্রদর্ভার
িদরচয় ও ববষ্ণব রস প্রকাৃ যর্া সংদলষ্ট োি ও অধযািকন্বির িান্বর্ িান্বর্
য ান্বর। এই বই িুটিন্বর্ এবং অনযানয সব বইন্বর্ই য খক যয িাক্তণ্ডর্য ও স্বে
িঙ্খটষ্টর িদরচয় দিন্বয়ন্বেন র্া সাদির্য সমান্ব াচনার েগন্বর্ িু ভ।
ত
দকন্তু শুধু
িক্তণ্ডর্ বন্ব

নয় মানুষ দিসান্ববও অধযািক ক্ষুদিরাম িাস যয এক অননয

সাধারণ বযক্তি দেন্ব ন এই বইটি িড়ন্ব র্া োনা যায়।
সাধারণর্ঃ এই ধরন্বনর উি ক্ষযোর্ প্রৃক্তিদভদেক বইগুদ

খুব উচ্চমান্বনর

িয় না; এবং আত্মীয় বেু দপ্রয় িদরেন্বনর সীমানার বাইন্বর খুব একিা আিঙ্খর্ও
িয় না। দকন্তু বর্তমান সংক ন গ্রন্থটি যস োর্ীয় নয়। সূচীিন্বি যচাখ যবা ান্ব ই
অন্বনকগুদ

অর্ু যজ্জ্ব

নাম যিখন্বর্ িাই। যযমন অধযািক িাস র্াাঁর িুই প্রার্ঃ

স্মরণীয় দৃক্ষন্বকর সঙ্খদর্র্িণত কন্বরন্বেন। র্াাঁরা িন্ব ন সুনীদর্কুমার চন্বট্র্ািাধযায় ও
খন্বগন্দ্রনার্ দমি। আবার অধযািক িান্বসর দবষন্বয় যাাঁরা দ ন্বখন্বেন র্াাঁন্বির মন্বধয
আেন্বকর দিন্বন বাং া ভাষা ও সাদিন্বর্যর প্রধান্বনরা অন্বনন্বকই আন্বেন যযমন
অদসর্কুমার বন্ব্যািাধযায় ভবন্বর্াষ িে নীন্বরন্দ্রনার্ চক্রবর্ী ৃল য াষ
ৃিরীপ্রসাি বসু সুধীর চক্রবর্ী রবীন্দ্র গুি প্রভঙ্খ দর্। এাঁরা যকউ সিকমী
যকউবা োি। য খাগুদ

িড়ন্ব

যবাঝা যায় যকউই িায়সারা য খা য ন্বখনদন।

যত্ন কন্বর ভান্ব ান্ববন্বস দ ন্বখন্বেন। যযন্বির্ু এাঁরা সকন্ব ই য খক দবন্বৃষর্ঃ প্রবে
রচনার কারুকন্বম ত অদভজ্ঞ র্াই প্রদর্ য খাই উচ্চমান্বনর সুিােয য খা িন্বয়
উন্বেন্বে।
সব দমদ ন্বয় এই সংক নটিন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িান্বসর একটি িদরিূণ ত
বযক্তিস্বরূি ধরা িন্বড়। সব দমদ ন্বয় এই সংক নটিন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িান্বসর
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একটি িদরিূণ ত বযক্তিস্বরূি ধরা িন্বড়। যাদমনী রান্বয়র স্মঙ্খদর্ধনয বাাঁকুড়ার
যবন্ব ন্বর্াড় গ্রান্বমর গদরব

সংস্কঙ্খন্বর্ োর্ক িন্বয়
ক কার্ায় এম. এ. িড়ন্বর্ এন্বসদে । এম. এ ক্লান্বস ভদর্ত িবার আন্বগ র্ার মন্বন
দদ্বধা যেন্বগদে

ন্বরর একটি যমধাবী যেন্ব

এবার যকান দবষয় দনন্বয় িড়া ভা িন্বব বাং া না সংস্কঙ্খর্। বাং া

দবভান্বগর র্িানীন্তন অধযািক সুনীদর্কুমার চন্বট্র্ািাধযায়ন্বক ক্তেজ্ঞাসা করন্ব
দর্দন িুটি সার কর্া বন্ব

দিন্বয়দেন্ব ন-এক বাং া িন্বড় চাকদর িাওয়া যায় না।

িুই ওন্বর্ যখন্বি িন্বড় যৃখার আর যর্মন কী আন্বে িু চার মাস খািন্ব ই যন্বর্ষ্ট।
এই প্রকার উেন্বর িন্বম না দগন্বয় যসই মিস্ব ী যেন্ব টি বাং া দনন্বয়ই িড়া শুরু
কর । এবং যযন্বির্ু শুধু িােযিুকু আয়ে করন্বর্ র্ার সদর্যই খুব যবৃী খািন্বর্
ির্ না। র্াই সকা সেযা টিউৃাদনর মাঝখান্বন ODBL সি বাং া ভাষার্ন্বত্বর
যাবর্ীয় কূিকচাদ

মুখি কন্বর যিন্ব ন। খািন্বর্ যয ভান্ব াবান্বস খািবার যযাগয

দবষন্বয়র অভাব র্ার িয় না। এবং এই িদরেন্বমর আনন্ব্ দবন্বভার িন্বয় ক্ষুদিরাম
িাস আদৃ বের িার কন্বর দিন্ব ন। এখনও দর্দন অক্লান্ত।
এই সুিী ত সমন্বয়র মন্বধয যাাঁরা র্াাঁর কান্বে এন্বসন্বেন র্াাঁন্বির িু একটি মন্তবয
উি্ধর্
ঙ্খ কন্বর আন্ব াচনা সমাি করা যযন্বর্ িান্বর। এই মন্তবযগুদ ন্বক অধযািক
িান্বসর বযক্তিন্বত্বর দিগিৃনত দিসান্বব গ্রিণ করা যগ ।
“ক্ষুদিরামবাবু

র্খন

উন্বোদিন্বক েীন্বগািা

র্াকন্বর্ন

ছ১৯৪৬-৪৭,

যমদডকযা

কন্ব ন্বের

মদল্লক য ন্বনর একিা যমসবাদড়ন্বর্। যসখান্বন িানা যিবার

অবাধ অদধকার দিন্বয় যরন্বখদেন্ব ন। যসখান্বন েদমন্বয় বন্বস

ণ্টার ির

ণ্টা

কািার্ু ম। সযান্বরর কান্বে িড়ব যসখান্বন িয়সার কর্া আন্বস যকার্ায়?
ৃিরীপ্রসাি বসু

“ োিন্বির মঙ্গ

দযদন চান দর্দন চান না যকান্বনা সিে েনদপ্রয়র্া।

আমান্বির এই মাস্টারমৃাইও র্া চানদন।”
ৃল য াষ
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“ ক্ষুদিরাম িাস বুক্তে ও যুক্তির প্রন্বকাষ্ঠ যর্ন্বক রবীন্দ্রনান্বর্র িুনদবচান্বর
ত
প্রস্তুর্ িন্বয়ন্বেন র্ান্বর্ িয়ন্বর্া ভন্বিরা সায় যিন্ববন না দকন্তু যুক্তিবুক্তের সমর্নত
র্াকন্বব।”
অদসর্কুমার বন্ব্যািাধযায়

“ দবভাগীয় রুটিন করাবার সময় ক্ষুদিরামবাবু সিকমীন্বির দনন্বিত ৃ দিন্বর্ন।
যযখান্বন ক্লাস করবার অসুদবন্বধ িন্বব যসখান্বনই দ খন্ববন KD। আর দসন্ব বান্বস
দনন্বেন্বির িে্মর্ বই দনন্বয় যযসব বই িন্বড় র্াকন্বব দিন্বয় যিন্ববন KD র নান্বম।
যকান্বনা অসুদবন্বধ যনই আমার।”
সুধীর চক্রবর্ী

“ যাাঁন্বির সন্বঙ্গ র্াাঁর হৃিযর্ার সম্পকত র্াাঁরা সকন্ব ই যয র্াাঁর দসোন্তন্বক
অভ্রান্ত বন্ব

গণয করন্ববন সম্পকতরক্ষার এমন যকানও ৃর্তও দর্দন কখনও

আন্বরাি কন্বরনদন। ”
নীন্বরন্দ্রনার্ চক্রবর্ী

আেন্বকর দিন্বন োি দৃক্ষক ক্রন্বমই যখন িরস্পন্বরর কান্বে অন্বচনা িন্বয়
যান্বেন র্খন মানস মেুমিার এইরকম একেন দৃক্ষন্বকর েীবনচদরর্ প্রকাৃ
কন্বর িুণযকম করন্ব
ত
ন সন্ব্ি যনই।

ছিন্বর্র োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস একসান্বর্ ভাদ্র ১৪০৩,
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বই িাড়ার খবর
অধযািক ডঃ ক্ষুদিরাম িান্বসর আদৃ

বের িূদর্ত উি ন্বক্ষ প্রকাদৃর্

িন্বয়ন্বে ‘িন্বর্র োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস’ নান্বমর একটি রচনা
সংক ন। গ্রন্থটির সম্পািনা কন্বরন্বেন কদ কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র বঙ্গভাষা ও
সাদির্য দবভান্বগর প্রধান ডঃ মানস মেুমিার। গ্রন্থ িদরকল্পনা প্রসন্বঙ্গ দর্দন
োদনন্বয়ন্বেন- ‘প্রর্ম ভান্বগ মুদদ্রর্ রচনাগুদ
িূদর্তন্বর্ য খা। দদ্বর্ীয় ভান্বগর রচনাগুদ

অধযািক িান্বসর আদৃ বের

ডঃ িান্বসর েীবন্বনর দবদভন্ন সমন্বয়

প্রকাদৃর্। বর্তমান উি ন্বক্ষ িুনমুদদ্রত র্ িন্ব া।’ গ্রন্বন্থর প্রর্ন্বমই অধযািক িান্বসর
েীবন্বনর মূখয

িনািঞ্জী

প্রাি িুরস্কান্বরর র্াদ কা

কমসূত ি েদড়র্

প্রদর্ষ্ঠানসমূন্বির উন্বল্লখ ও র্াাঁর রদচর্ গ্রন্থাদিরও একটি র্াদ কা আন্বে। যাাঁন্বির
স্মঙ্খদর্চারণায় গ্রন্থটি উজ্জ্ব
বন্ব্যািাধযায়
অরুণকুমার

ভবন্বর্াষ িে
বসু

র্াাঁরা িন্ব ন

অন্নিাৃির রায়

ৃিরীপ্রসাি বসু

দৃদৃরকুমার

িাস

নীন্বরন

ৃল য াষ
চক্রবর্ী

অদসর্কুমার
রবীন্দ্র গুি
মিান্বশ্বর্ান্বিবী

যেযাদর্তময়ত য াষ মানস মেুমিার অরদব্ য াষ এবং আরও অন্বনক দবদৃষ্ট
খযার্নামা বযক্তি। অধযিক িান্বসর কন্বয়কটি য খাও সংন্বযাক্তের্ িন্বয়ন্বে। র্া
িন্ব া ‘সংস্কঙ্খর্ দৃক্ষা দবষন্বয় অধযািক িান্বসর মর্ামর্’ ‘সাাঁও-বাং া অদভধান
দবষয়ক প্রিাবনা’ এবং ‘সেেং প্রদর্বচনম্’। গ্রন্থটি অধযািক িান্বসর েীবন ও
কন্বমরত এক মূ যবান িদ

িন্বয় উন্বেন্বে। সংগ্রিন্বযাগয গ্রন্থটির প্রাদিিান;

মদল্লক ব্রািাস ত ৫৫ কন্ব ে দিি ক কার্া-৭০০০৭৩।
প্রজ্ঞািারদমর্া রায়
ছগণৃক্তি ১৪ই োনুয়াদর রদববার ১৯৯৬,
ভান্ব া াগা বই
েো যত
১৯৪৩ যর্ন্বক অধযািনার সন্বঙ্গ যুি গন্ববষক ক্ষুদিরাম িাস। অধযািনার
িাৃািাদৃ প্রকাদৃর্ িন্বয়ন্বে র্াাঁর য খা মূ যবান বই। রবীন্দ্র-প্রদর্ভা িদরচয়
কদবকিণ চণ্ডী সাাঁওর্া ী বাং া ববষ্ণব রস প্রকাৃ প্রভঙ্খ দর্ দবষন্বয় গন্ববষণার
িাৃািাদৃ র্াাঁর িার্ দিন্বয় যবদরন্বয়ন্বে এই বাং ার যবৃ কন্বয়কেন কঙ্খর্ী োিও।
অধযািক িান্বসর ৮০ বের িূদর্তন্বর্ ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র বাং া সাদিন্বর্যর
অধযািক ও একিা র্াাঁর োি মানস মেুমিান্বরর সম্পািনায় প্রকাদৃর্ এই বইটি
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আসন্ব

অধযািন্বকর প্রদর্ েো য।ত দর্ন অধযান্বয় বইটিন্বর্ র্ু ন্ব

ধরা িন্বয়ন্বে র্াাঁর

েীবন ও কমধারা।
ত
অন্নিাৃির রায় অদসর্কুমার বন্ব্যািাধযায় ভবন্বর্াষ িে
ৃল য াষ

মিান্বশ্বর্া যিবী প্রমুখ বযক্তিন্বির স্মঙ্খদর্চারণ

অধযািক িান্বসর

সাক্ষাৎকান্বর র্াাঁর রচনার মূ যায়ন করা িন্বয়ন্বে। দদ্বর্ীয় অধযান্বয় সিদ র্
দচটেিি

প্রৃংসািি োড়াও অধযািক িান্বসর আত্মকর্া বইটির মূ য

বাদড়ন্বয়ন্বে।
ছসি ন- যিবাদৃস মুন্বখািাধযায় িন্বর্র োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম
িাস ,
ছ আেকা

৩ নন্বভম্বর ১৯৯৬,
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চর্ু র্ অধযায়
ত
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অধযািক ক্ষুদিরাম িাস মিাৃন্বয়র দড দ ি উিাদধ ান্বভ োি ও অধযািক
বঙ্খন্ব্র দমদ র্ অদভন্ন উৎসব।
।।

অনুষ্ঠান সূদচ ।।

১, উন্বদ্বাধন সঙ্গীর্ ।। অধযািক েীভাস্কর যিব দমি।
২, উন্বদ্বাধন।। অধযািক েী ভূ ন্বিৃ চন্দ্র মুন্বখািাধযায়।
৩, মা যিান ও অদর্দর্বরণ।
৪, মান িি িাে।। েীঅরদব্ য াষ ছপ্রািন োি ,
৫, দবদৃষ্ট অদর্দর্বঙ্খন্ব্র ভাষণ।
ক , অধযািক ডঃ েীিরপ্রসাি দমি।
খ , েীযর্ীন্দ্র যসন কদব ও সংবাদিক। সিঃ সম্পািকঃ আন্বাোর িক্তিকা
গ , অধযািক ডঃ আশুন্বর্াষ ভট্টাচাযযত -কদ কার্া দবশ্বদবিযা য়
৬, “রবীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচয়” গ্রন্বন্থর অংৃদবন্বৃষ িাে।।
অধযািক েীঅমন্বরন্দ্র গনাই।
৭, রবীন্দ্রসঙ্গীর্ িদরন্ববৃন।। েীঅন্বৃাক সরকার।
দবদৃষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীর্ দৃক্ষক কর্াকদ ।
৮, কদব ও অধযািক েীদবষ্ণু যি র ভাষণ।
৯, সদমদর্র িন্বক্ষ যর্ন্বক।। অধযািক ডঃ সুধাকর চন্বট্টািাধযায়।
১০,প্রধান অদর্দর্র ভাষণ।। েীন্ন্বগািা যসনগুি।
১১, উিুত সাদির্য সদমদর্র িন্বক্ষ ি’যর্ অদভন্ন জ্ঞািন।–
উিিারঃ দনয়াে্ আন্বমাি খান্।
ভাষণঃ আব্বাস আদ খান্।
১২, বাঙ া সাদির্য সদমদর্র িন্বক্ষ যর্ন্বক।। প্রহ্লাি মুন্বখািাধযায়।
১৩, সভািদর্র ভাষণ।। অধযািক েীেনািত ন চক্রবর্ী।
১৪, অধযািক িান্বসর প্রদর্ভাষণ।।
১৫, সভান্বন্ত ধনযবাি জ্ঞািন।। োিন্বির িন্বক্ষ যর্ন্বক।।
১৬,সমাদি সঙ্গীর্।।
১৭,সমাদি।। ডঃ সুধাকর চন্বট্টািাধযায়।
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যসদিন সকান্ব

সংবািিি য াষণা কর

অধযািক িান্বসর েয়বার্তা । বাং া

ভাষা ও সাদিন্বর্যর গন্ববষণান্বক্ষন্বি কদ কার্া দবশ্বদবিযা য় যয সর্ম্ান ইর্ঃিূন্বব ত
কাউন্বক দিন্বর্ চানদন যসই অভূ র্িূব সর্ম্ান
ত
দড দ ি্ উিাদধ দিন্বয় দবশ্বদবিযা য়
অদভনক্ত্র্ কন্বরন্বেন েীিান্বসর গন্ববষণান্বক ।
দবিু

আনন্ব্র সন্বঙ্গ সংবািিন্বি দবন্ব াদষর্ সংবািটি িাে কর াম।

িী দিন
ত
দনকি যিন্বয়দে অধযািক িাসন্বক। কঙ্খষ্ণনগর কন্ব ন্বে একন্বি কাে
কন্বরদে িন্বর আবার দমদ র্ িন্বয়দে এই কন্ব ন্বে। এখান্বন যস প্রীদর্র বেন
আরও দনদবড় িন্বয়ন্বে।
দবস্ময়কর সংবাি যসদিন অদভভূ র্ োি ও অধযািকবঙ্খ্ সন্বঙ্গ সন্বঙ্গ
অদভনক্ত্র্ করন্ব ন একটি সভায় ক্ষুদিরামবাবুন্বক । দকন্তু যসদিন বাং া
দবভান্বগর সার্ম্াদনক ও ঐক্তেক মান্বনর যেন্ব রা সিল্প করন্ব ন র্াাঁন্বির ক্ষুদ্র
সামর্যত দনন্বয় র্াাঁরা িন্বর একটি সাড়ম্বর সম্বেতনা সভা করন্ববন র্াাঁন্বির দপ্রয়
অধযািন্বকর েনয। যস আন্তদরকর্ার িান্বন যযাগ দিন্ব ন প্রািন োি বর্তমান
োি-সাধারণ অধযািকবঙ্খ্। যপ্ররণা িাওয়া যগ

েন্বেয় অধযক্ষ মিাৃন্বয়র

দনকি িন্বর্। বাং া দবভান্বগর োিন্বির দবন্বৃষ প্রন্বচষ্টা এই সভার দিেন্বন। র্াাঁরা
চান বাং া ভাষা ও সাদিন্বর্যর িেন –িােন যারা কন্বরন অনযানয কন্ব ন্বে
র্াাঁন্বির সকন্ব র লা য উিদিদর্ন্বর্ র্াাঁরা অধযািক িান্বসর প্রদর্ েো দনন্ববিন
করন্ববন। এই বড় কাে করন্বর্ দগন্বয় োিবেুরা যকার্াও যদি র্্রুটি বা
িদরচা নায় দকেু অনদভজ্ঞর্ার িদরচয় যিন র্ািন্ব

আমার মিান বেুরা
দনেগুন্বণ স্বল্প সংখযক োন্বির অকঙ্খক্তিম ভাবান্ববন্বগর কর্া স্মরণ কন্বর যস সক
যিাষ ক্ষমা করন্ববন।
অধযািক ক্ষুদিরাম িাস মিাৃন্বয়র সন্বঙ্গ যার িদরচয়
যিন্বখন্বেন একটি িদরণর্ বয়ন্বসর বদিরাবরন্বণর অন্তরান্ব
স্পক্ত্র্ সর

ন্বিন্বে দর্দন

একটি আন্ববগ

দৃশুন্বক। দক অি্ভুর্ দনরিিার । দক অদনবাণ
ত ক্তেজ্ঞাসা । দবিযা

যয সর্যই দবনয়-েী মক্তণ্ডর্ কন্বর মানুষন্বক- র্ার িদরচয় ক্ষুদিরামবাবু। অনযি
যিন্বখদে যাাঁন্বির প্রাদি সামানয
ক্ষুদিরামবাবুন্বক যিখন্ব

র্াাঁন্বির অিিাক্তণ্ডন্বর্যর িঙ্খির্া দক অসামানয।

মন্বন িয় দযদন অন্বনক োন্বনন র্াাঁর এ উি দব্ধ গভীর

িয় যয দক অসীম র্াাঁর অোনা। যসই কর্াই িক্তে

যসদিন বেু ডটর অদসর্
বন্ব্যািাধযান্বয়র সন্বঙ্গ। ব দেন্ব ন দর্দন ক্ষুদিরামবাবুর দনবে-িরীক্ষক েন্বেয়
েীঅদময় চক্রবর্ী মিাৃন্বয়র অদভমন্বর্র কর্া। কদ কার্ায় এন্বসদেন্ব ন
অদময়বাবু দকেুদিন িূন্বব।ত কর্া প্রসন্বঙ্গ অদসর্বাবুর কান্বে ক্ষুদিরামবাবুর দনবে
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সম্বন্বে উচ্ছ্বদসর্ প্রৃংসা কন্বরদেন্ব ন দর্দন;

র্াাঁর মন্বর্ এমন দনবে নাদক

দবন্বিন্বৃ ও সুিু ভ।
ত
বেুবর মনীষী দিসান্বব িক্তণ্ডর্েন্বনর দচে েয় করুন। র্াাঁর মর্ মনীষা
সুিু ভ
ত দকনা দবচান্বরর ক্ষমর্া আমার যনই দকন্তু র্াাঁর মর্ মানুষ যয দৃক্ষক
সাধারন্বণর মন্বধয অসাধারণ যস দবষন্বয় দব্ুমাি সন্ব্ি যনই। কান্বে র্াাঁন্বক
যিন্বয়দে কান্বের মন্বধয র্াাঁন্বক যেন্বনদে। আমার প্রদর্দিন্বনর অদভজ্ঞর্ায় এই
উি দব্ধ স্পষ্ট িন্বয়ন্বে যয দৃশুর সার য ও িদরণর্ বুক্তের এমন গভীরর্া বাং ার
অধযািক মিন্ব

সিন্বে নেন্বর িন্বড় না। েয় যিাক র্াাঁর। র্াাঁর মনীষা আমান্বির

দনর্যকান্ব র সম্পি িন্বয় র্াকন্বব- এ দবশ্বাস আমান্বির আন্বে। প্রার্না
ত কদর
মানুষ দিসান্বব দর্দন আমান্বির দচেন্ব ান্বকর সম্পি িন্বয় র্াকুন।
ডঃ সুধাকর চন্বট্র্ািাধযায়
সভািদর্
অদভন্ন সদমদর্
যমৌ ানা আোি কন্ব ে
এই কন্ব ন্বের বাং া দবভান্বগর প্রধান অধযািক আমান্বির সিকমী েীযুি
ক্ষুদিরাম িাস মিাৃয় র্াাঁিার অন্বৃষ িাক্তণ্ডর্যিূণ ত গন্ববষণার েনয কদ কার্া
দবশ্বদবিযা ন্বয়র দড দ ি উিাদধ

াভ কদরয়ান্বেন। ইিা দবশ্বদবিযা ন্বয়র সন্বব্বাচ্চ
ত

সর্ম্ান; বাং া সাদিন্বর্য গন্ববষণার যক্ষন্বি অধযািক িাসই সব্বপ্রর্ম
ত
এই সর্ম্ান
ান্বভর অদধকারী িইন্ব ন। র্াাঁিার সিকমীগণ োিগণ- এককর্ায় সমগ্র
মিাদবিযা য় র্াাঁিার যগৌরন্বব গক্তব্বর্।
ত আমরা অধযািক িান্বসর যৃমক্তণ্ডর্ সুিী ত
েীবন কামনা কদর। গন্ববষণান্বক্ষন্বি র্াাঁিার অভূ র্িূব্ব ত এই সাি য যদি
োিন্বির অনুপ্রাদণর্ কদরন্বর্ িান্বর র্ন্ববই আমার মন্বন িয় অধযািক িাস
সব্বন্বিক্ষা
ত
আনক্ত্র্ িইন্ববন।
ভূ ন্বিৃচন্দ্র মুন্বখািাধযায়
অধযক্ষ যমৌ ানা আোি কন্ব ে
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আর একটি সাদির্য িুরস্কার ও িক্তিকা ৃর্বাদষকী
ত
ক কার্া ১৯ যম- অমঙ্খর্বাোর িক্তিকা এবং র্ার সিন্বযাগী সংিা যুগান্তর ও
অমঙ্খন্বর্র িন্বক্ষ যর্ন্বক সাদির্য যসবার যক্ষন্বি উন্বল্লখন্বযাগয অবিান্বনর েনয
আরও একটি সাদির্য িুরস্কার যিওয়া িন্বব বন্ব

েীর্ু ষারকাদন্ত য াষ আে

য াষণা কন্বরন্বেন। সাংবাদিকর্া দবষন্বয় িুটি িিক িুরস্কান্বরর কর্াও দর্দন
য াষণা কন্বরন্বেন।
সাদির্য বাসন্বরর িন্বক্ষ যর্ন্বক প্রদর্ বের সাদির্যন্বসবী

সাংবাদিক ও

সাদির্যনুরাগীন্বির যয প্রীদর্ সন্বর্ম্ ন অনুটষ্ঠর্ িয় এই দিন যসই অনুষ্ঠান্বন
েীন্ব াষ র্াাঁর ঐ দসোন্ত প্রকাৃ কন্বরন। দর্দন বন্ব ন িুরস্কান্বরর িাকািাই বড়
কর্া নয়। এর দ্বারা মানী বযক্তিন্বির সমাে যয স্বীকঙ্খদর্ ও মযািা
ত যিয় যসিাই এই
বযবিার আস কর্া।
অনুষ্ঠান্বন সভািদর্ত্ব কন্বরন ক কার্া িাইন্বকান্বির প্রধান দবচারিদর্
েীৃিরপ্রসাি দমি। েীমর্ী িূরবী মুন্বখািাধযান্বয়র উন্বদ্বাধনী সঙ্গীর্ দিন্বয়
অনুষ্ঠান আরম্ভ িয়।
দর্দন বন্ব ন এর্ দিন ঐ সংিাগুদ র িন্বক্ষ যর্ন্বক মিাত্মা দৃদৃরকুমার য াষ
ও মদর্ া

য াষ স্মঙ্খদর্ িুরস্কার যিওয়া ির্। আগামী বের যর্ন্বক নািয সাদিন্বর্যর

েনয একটি বাড়দর্ িুরস্কান্বরর

বযবিা করা িন্বব। র্ার সন্বঙ্গ ক কার্া

দবশ্বদবিযা ন্বয়র সাংবাদিকর্া দবষন্বয় এম-এ িরীক্ষায় প্রর্ম ও দদ্বর্ীয়
িানাদধকারীন্বক যর্াক্রন্বম অমঙ্খর্বাোর িক্তিকা ৃর্বাদষকী
ত স্বণ ত িিক ও যরৌিয
িিক উিিার যিওয়া িন্বব।
আে যর্ন্বক একৃ বের আন্বগ সাধারণ বঙ্গ রঙ্গমন্বঞ্চর অনযর্ম প্রদর্ষ্ঠার্া
দিসান্বব মিাত্মা দৃদৃরকুমার যয অবিান যরন্বখ যগন্বেন নর্ু ন িুরস্কারটি িন্বব
র্ারই স্মারক।
সভািদর্র ভাষন্বণ প্রধান দবচারিদর্ েীৃিরপ্রসাি বন্ব ন যিন্বৃ বযক্তি
বাক্ সংবািিি ও দবচার দবভান্বগর স্বাধীনর্া একটি সবাত্মক
ত
দবেন্ববরই িদরচয়
বিন কন্বর। সকন্ব ই চান যয এই সব স্বাধীনর্া অক্ষুন্ন র্াকুক।
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দর্দন বন্ব ন যকব মাি রােশনদর্ক যনর্া বা সমােন্বসবীরা এই বযািান্বর
উন্বিযাগী িন্ব

চ ন্বব না। সাদির্যন্বসবীন্বিরও এই বযািান্বর অসামানয ভূ দমকা

আন্বে। র্াাঁরা যস ভূ দমকা সার্কভান্বব
ত
িা ন করন্ববন বন্ব
কন্বরন। প্রসঙ্গর্ দর্দন যাাঁন্বির স্মরন্বণ িুরস্কারগুদ

দর্দন আৃা প্রকাৃ

যিওয়া িয় এবং যাাঁন্বিরন্বক

যিওয়া িন্বব র্াাঁন্বির দবষন্বয় সংন্বক্ষন্বি আন্ব াচনা কন্বরন।
দবদৃষ্ট সাংবাদিক দবন্ববকান্ মুন্বখািাধযায় বন্ব ন সাদির্য সংবাদিকর্া ও
সংস্কঙ্খদর্র অনুৃী ন্বন র্ু ষারবাবু িী কা
ত
ধন্বর যযভান্বব সিায়র্া কন্বর যান্বেন
র্ার েনয দর্দন সকন্ব র কােন্বর্ন্বকই সাধুবাি িান্ববন। এর েনযই দর্দন এর্
েনদপ্রয়। োর্ীয় সংিদর্ প্রদর্ষ্ঠায় সিায়র্াকন্বল্প র্ু ষারবাবু অনয রান্বেযর যেষ্ঠ
সাদিদর্যকন্বকও িুরস্কার কন্বর র্ান্বকন োিন্বিরও প্রদর্ বের িুরস্কার দিন্বয়
উৎসাদির্ কন্বরন। র্াই দর্দন এর্ েনদপ্রয়। আেন্বকর মির্ী সমান্ববৃ র্াাঁর যসই
েনদপ্রয়র্ায় সবন্বচন্বয় বড় প্রমাণ।
দবন্ববকান্বাবু আন্বরা বন্ব ন

আন্বমদরকা িুদ ংোর িুরস্কান্বরর মর্

সাংবাদিকর্ার যক্ষন্বি যেষ্ঠ অবিান্বনর েনয িুরস্কান্বরর বযবিা করায় েনয দর্দন
র্ু ষারবাবুন্বক অনুন্বরাধ োনান।
দবদভন্ন িুরস্কার – এ বের অমঙ্খর্বাোর যুগান্তর ও অমঙ্খর্ প্রিে দৃদৃরকুমার
এবং মদর্ া

িুরস্কার যিন্বয়ন্বেন যর্াক্রন্বম ডঃ দিরন্ময় বন্ব্যািাধযায় ও

গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র। ডঃ বন্ব্যািাধযান্বয়র উিদনষন্বির িৃনত রবীন্দ্র দৃল্পর্ত্ত্ব এবং
ভারর্িূর্ রবীন্দ্রনার্ বইগুদ

রবীন্দ্র চচতার যক্ষি এক নর্ু ন ির্-িিৃক।
ত প্রািন

দবেবী েীচন্দ্র রদচর্ অদবস্মরণীয় বইটি বাং া দবেববান্বির ইদর্িান্বসর যক্ষন্বি
িাাঁক স্মরণীয় সংন্বযােন।
যরামাঞ্চরর কাদিনী ও দবশ্বসাদিন্বর্যর ক্লাদসক গ্রন্থাদির অনুবান্বির েনয
যমৌচাক িক্তিকার যিওয়া সুধীরচন্দ্র িুরস্কার যিন্বয়ন্বেন কঙ্খর্ী দৃশু সাদিদর্যক
দবশু মুন্বখািাধযায়।
প্রাণন্বর্াষ

িক স্মঙ্খদর্ সংরক্ষণ সদমদর্র যিওয়া প্রাণন্বর্াষ

িক স্মঙ্খদর্ িুরস্কার

যিওয়া িন্বয়ন্বে দৃক্ষাব্রর্ী ও সাদিদর্যক ডঃ ক্ষুদিরাম িাসন্বক। বাঙ া ভাষা ও
সাদির্য দবষন্বয় গন্ববষণামূ ক প্রবে ও গ্রন্থ রচনায় র্াাঁর এক অসাধারণ ববদৃষ্টয
রন্বয়ন্বে। িুরস্কার দবর্রণ কন্বরন সভািদর্ েীদমি।
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এই দিন্বনর অনুষ্ঠান্বন আরও অন্বনন্বকর সন্বঙ্গ অন্নিাৃির রায়
প্রন্ববাধ সানযা

যপ্রন্বমন্দ্র দমি মন্বনাে বসু অদচন্তয যসনগুি ভবানী মুখাক্তে ত

িীন্বনৃ িাস দৃবরাম চক্রবর্ী দবম

দমি িরপ্রসাি দমি খন্বগন্দ্রনার্ দমি

কুমান্বরৃ য াষ শুেসত্ত্ব বসু সাগরময় য াষ সুৃী
মুন্বখািাধযায়

ী া রায়

অর্ীন

বন্ব্যািাধযায়

রমািি

রায় বাণী রায় সুধারঞ্জন
যচৌধুরী

সুমর্নার্

য াষ

িদক্ষণারঞ্জন বসু কঙ্খষ্ণ ধর মণীন্দ্র রায় প্রিুল্ল রায় প্রমুখ উিদির্ দেন্ব ন।
বাং ান্বিৃ যর্ন্বক এ অনুষ্ঠান্বন যযাগ যিন প্রখযার্ দৃশু সাদির্য রচদয়র্া েীনান্বসর
আ ী ও র্াাঁর কনযা অধযাদিকা েীমর্ী ডদ ।
ছ যুগান্তর রদববার ২০ যম ১৯৭৩,
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সাদির্য বাসন্বর সাদির্যন্বসবীন্বির সর্ম্াননা
স্টাি দরন্বিারিারঃ সমােদবেবন্বক সার্ক
ত কন্বর নর্ু ন যুন্বগর প্রদর্ষ্ঠায় সাদির্য
যসবীন্বির ভূ দমকা কারও যচন্বয় কম নয়। ৃদনবার ক কার্া র্র্যন্বকন্বন্দ্র এক
সাদির্য বাসন্বরর সভািদর্রূন্বি প্রধান দবচারিদর্ েী ৃিরপ্রসাি দমি এই মন্তবয
কন্বরন।
এই অনুষ্ঠান্বন রবীন্দ্রভারর্ী দবশ্বদবিযা ন্বয়র প্রািন উিচায ত ডঃ দিরন্ময়
বন্ব্যািাধযায়

দৃদৃরকুমার

েীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র ‘মদর্ া

িুরস্কার

প্রািন

দবেবী

ও

সাদির্যন্বসবী

িুরস্কার’ অনুবাি ও দৃশু সাদিন্বর্ খযাদর্মান েী

দবশু মুন্বখািাধযায় ‘সুধীন চন্দ্র ছন্বমৌচাক , িুরস্কার’ এবং রামর্নু অধযািক ডঃ
ক্ষুদিরাম িাস ‘প্রাণন্বর্াষ
সম্পািক েী িন্বকর

িক স্মঙ্খদর্ িুরস্কার িান। স্বগর্ত ঔিনযাদসক ও

স্মঙ্খদর্ন্বর্ র্াাঁর িদরবারবগ ত এবার িুরস্কারটি প্রবর্তন

করন্ব ন।
নািযসাদির্য ও সংবাদধকর্ার েনয আরও কন্বয়কটি ভদবষযর্ িুরস্কার বা
সন্মান মূ য যিওয়া কর্া অনুষ্ঠান্বন য াদষর্ িয়।
অনুষ্ঠান্বনর সভািদর্ প্রধান দবচারিদর্ েী ৃিরপ্রসাি দমি র্াাঁর সংদক্ষি
ভাষন্বণ সাদিদর্যকন্বির ভূ দমকার উন্বল্লখ কন্বরন। দর্দন বন্ব ন আেন্বকর সমাে
আমূ

িদরবর্তন্বনর মুন্বখ। আে বযক্তি বাক্ সংবািিি ও দবচার দবভান্বগর

স্বাধীনর্া নর্ু ন কন্বর যাচাই িন্বর্ চন্ব ন্বে। এই সমােদবেবন্বক সার্কর্ার
ত
িদরণর্
করন্বর্ রােনীদর্দবি প্রভঙ্খ দর্র মর্ সাদির্যন্বসবীন্বির ভূ দমকাও অসামানয।
সাদিদর্যকরা যিৃন্বক এদগন্বয় যাওয়া িন্বর্র দনন্বিত ৃ যিন। দিন যািন্বন গ্লাদন যর্ন্বক
মুক্তি যিন। র্াই র্াাঁরা আমান্বির েন্বেয়।
ছআন্বাোর িক্তিকা ২১ যম ১৯৭৩,
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দবিযাসাগর িুরস্কার প্রিান অনুষ্ঠান
ছদনেস্ব প্রদর্দনদধ,
ক কার্া

৩০যৃ যসন্বেম্বর- ৃদনবার রবীন্দ্রসিন্বন এক অনুষ্ঠান্বন ডঃ

ক্ষুদিরাম িাস ও যপ্রন্বমন্দ্র দমন্বির িান্বর্ ১৯৮৪ সান্ব র দবিযাসাগর িুরস্কার র্ু ন্ব
যিন িক্তিমবন্বঙ্গর উচ্চদৃক্ষামন্ত্রী অধযািক ৃম্ভু য াষ। এই দিনটি দে
ঈশ্বরচন্দ্র দবিযাসাগন্বরর ১৬৪ র্ম েন্মদিবস।
দবগর্ ৪০ বেন্বর গিযসাদিন্বর্যর যক্ষন্বি র্াাঁর দবন্বৃষ অবিান্বনর েনয ডঃ
ক্ষুদিরাম িাস এই িুরস্কার িান। যপ্রন্বমন্দ্র দমি িান দৃশুসাদিন্বর্যর যক্ষন্বি র্াাঁর
অবিান্বনর েনয।
সভািদর্র ভাষন্বণ অধযািক ৃম্ভু য াষ অনুষ্ঠান্বন বন্ব ন ভারর্ীয় ঐদর্িয
আন্বে- গুরুিানীয়ন্বির েো োনান্বনা স্মরণ করা। বামফ্রণ্ট সরকার রবীন্দ্রনার্
বক্তিমচন্দ্র অবনীন্দ্রনার্ িীনবেু দমি প্রমুখ মনীষীন্বির নান্বম িুরস্কার দিন্বয়
র্ান্বির স্মরণ কন্বর এবং দবদভন্ন যক্ষন্বি যারা মিৎ অবিান যরন্বখন্বেন র্ান্বির
েো ও স্বীকঙ্খদর্ জ্ঞািন কন্বর যসই ঐদর্িয বোয় যরন্বখন্বে।
দবিযাসাগর দেন্ব ন সমি দিক দিন্বয় গুরুিানীয়- দর্দন দেন্ব ন িদর্কঙ্খৎ
ঋদত্বক দযদন বাং া ভাষার দসংিদ্বার সবসাধারন্বণর
ত
েনয মুি শুধু কন্বরনদন
সন্বচর্ন োদর্ন্বক দনন্বের ভদবষযন্বর্র যনর্ঙ্খন্বত্ব প্রদর্টষ্ঠর্ করন্বর্ প্রয়াসী
িন্বয়দেন্ব ন। শুধুমাি িুরস্কার প্রিান্বনর মন্বধযই র্ার প্রদর্ েো জ্ঞািন্বন সীমাবে
র্াকন্ববনা বামফ্রন্ট সরকার। গণমুখী দৃক্ষণবযবিায় সমগ্র েনগণন্বক সন্বচর্ন
করন্বর্ ও প্রয়াসী এই সরকার।
অনুষ্ঠান্বনর প্রধান অদর্দর্ র্র্য ও সংস্কঙ্খদর্ িিন্বরর রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রভাস িদিকার
বন্ব ন িক্তিমবাং ার বামফ্রণ্ট সরকার সংস্কঙ্খদর্ ও দৃক্ষা দবষয়ক িঙ্খটষ্টভদঙ্গ
মানবর্া ও সর্য বস্তুদনষ্ঠ সৎ দৃন্বল্পর সিন্বক্ষ। যসই দৃল্পকাযন্বক
ত স্বীকঙ্খদর্ দিন্বর্
যপ্ররণা যযাগান্বর্ এই িুরস্কার।
ডঃ ক্ষুদিরাম িাস িুরস্কান্বরর েনয ধনযবাি োদনন্বয় বন্ব ন

‘যযােনা

বদিভূ র্
ত ’ খান্বর্ খরচ না করার দনন্বিত ৃ উন্বিক্ষা কন্বর িক্তিমবন্বঙ্গর সরকার যয
দৃল্প ও সংস্কঙ্খদর্র যক্ষন্বি অবিান্বনর স্বীকঙ্খদর্র এই বযবিা চাদ ন্বয় যান্বে র্া
অদভন্ন্বযাগয। আন্বগ দে শুধু রবীন্দ্র িুরস্কার দবদভন্ন যক্ষন্বি অবিান্বনর
স্বীকঙ্খদর্র িদরদধ র্াই সীমাবে দে । আে এই সরকার দবদভন্ন যক্ষন্বি
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অন্বনকগুদ

িুরস্কার য াষণা কন্বরন্বেন

এন্বর্ দৃল্পী

গন্ববষক-িক্তণ্ডর্রা

অনুন্বপ্ররণা িান্ববন যিৃ যর্ার্ভান্বব
ত
োগদরর্ করার যক্ষন্বি সিায়ক িন্বব।
যপ্রন্বমন্দ্র দমি বন্ব ন দবিযাসাগর এক দিক দিন্বয় অর্ীন্বর্র নয় ভদবষযন্বর্র
মানুষ। এমন যয একটি মানুষ এখান্বন েন্বন্মদেন্ব ন র্াাঁর স্মঙ্খদর্র মযািা
ত রাখা
সিে নয়।

ছগণৃক্তি ৩০ যৃ যসন্বেম্বার ১৯৮৪,

দবিযাসাগর িুরস্কার প্রিান
স্টাি দরন্বিািত ারঃ এ বের দবিযাসাগর স্মঙ্খদর্ িুরস্কার যিন্ব ন ডঃ ক্ষুদিরাম িাস
ও যপ্রন্বমন্দ্র দমি। বাং া গিয সাদিন্বর্য দনরবক্তেন্ন অবিান্বনর েনয ডঃ িাস আর
দৃশুসাদিন্বর্য দবন্বৃষ কঙ্খদর্ন্বত্বর স্বীকঙ্খদর্ দিসান্বব যপ্রন্বমন্দ্র দমি ভূ দষর্ িন ঐ
সর্ম্ান্বন। ৃদনবার রবীন্দ্রসিন্বন এক সংদক্ষি ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান্বন এ দিন্বনর
সভািদর্ ও রান্বেযর উচ্চদৃক্ষামন্ত্রী ৃম্ভু য াষ রােয সরকান্বরর িন্বক্ষ ঐ িুই
কঙ্খর্ী প্রবীণ সাদিদর্যন্বকর িান্বর্ িুরস্কার র্ু ন্ব দিন্ব ন।
এদিন িুরস্কার গ্রিণ কন্বর িুই প্রবীণ সাদিদর্যকই আন্ প্রকাৃ কন্বরন।
উভন্বয়ই য াষণা কন্বরন দবিযাসাগন্বরর নামাক্তির্ বন্ব ইর্’ িুরস্কার অন্বনক যবদৃ
মযািা
ত সম্পন্ন। এক সংদক্ষি ভাষন্বণ ডঃ ক্ষুদিরাম িাস রান্বেযর বামফ্রণ্ট
সরকারন্বক ধনযবাি োদনন্বয় বন্ব ন দবদৃষ্ট দৃল্পী সাদিদর্যকন্বক মযািা
ত দিন্বর্
িদরকল্পনা বদিভূ র্
ত বযয় িন্ব ও রােয সরকার বদ ষ্ঠভান্বব এদগন্বয় এন্বসন্বেন- র্া
অবৃযই
বন্ব ন

ক্ষণীয়। দবিযাসাগন্বরর প্রদর্ েোৃী

িওয়ার আন্ববিন োদনন্বয় দর্দন

যিৃ যর্ার্ভান্বব
ত
োগদরর্ যিাক- েনক যাণ মূ ক কন্বমরত দ্বারা

উজ্জীদবর্ যিাক। যপ্রন্বমন্দ্র দমি বন্ব ন অন্বনক যিদরন্বর্ যিন্ব ও ঐ িুরস্কান্বরর
িাম অন্বনক যবৃী। কারণ দবিযাসাগন্বরর নান্বমর সন্বঙ্গ ঐ িুরস্কার েদড়র্। দর্দন
শুধু অর্ীন্বর্র নন ভদবষযন্বর্রও।
রােয সরকান্বরর িুরস্কার-নীদর্ য াষণা কন্বর প্রধান অদর্দর্র ভাষন্বণ র্র্য ও
সংস্কঙ্খদর্ িিন্বরর ভারপ্রাি রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রভাস িদিকার োনান দৃল্প ও সংস্কঙ্খদর্
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যক্ষন্বি যারা দবন্বৃষ অবিন রাখন্বেন র্ান্বির মযািার
ত
স্বীকঙ্খদর্ যিওয়াই িুরস্কান্বরর
উন্বেৃয। সর্যদনষ্ঠ বস্তু-আেয়ী ও সৎ দৃন্বল্পর দবকান্বৃর অংৃীিার িওয়াই রােয
সরকান্বরর উন্বেৃয বন্ব েী িদিকার উন্বল্লখ কন্বরন।
ৃম্ভু য াষ বন্ব ন ঈশ্বরচন্দ্র োর্ীয় িদর্কঙ্খৎই শুধু নন দর্দন গুরু িানীয় ও
ঋদত্বক- র্ার ঋণ যকান দিনই যৃাধ করা যান্বব না।
ছ বিদনক বসুমর্ী ৩০ যসন্বেম্বর ১৯৮৪,

ক ন্বমর িুরস্কার যি ামঃ যপ্রন্বমন
স্টাি দরন্বিািারঃ ব ার েনয িুরস্কার িাইদন। ক ম চা ান্বর্ যিন্বরদে বন্ব ই
এই িুরস্কার যি াম। ৃদনবার দবিযাসাগর িুরস্কার িাওয়ার ির র্াাঁর ভাষন্বণ
যপ্রন্বমন্দ্র দমি একর্া বন্ব ন। র্াাঁন্বক দৃশু সাদিন্বর্য উন্বল্লখন্বযাগয অবিান্বনর েনয
এ িুরস্কার যিওয়া ি । এদিন ডঃ ক্ষুদিরাম িাসন্বকও গিয সাদিন্বর্য দবদৃষ্ট গ্রন্থ
রচনার েনয দবিযাসাগর িুরস্কার প্রিান করা িয়। রবীন্দ্রসিন্বন আন্বয়াক্তের্ এই
অনুষ্ঠান্বন সভািদর্ত্ব কন্বরন উচ্চদৃক্ষা মন্ত্রী ৃম্ভু য া । প্রধান অদর্দর্ দিন্বসন্বব
উিদির্ দেন্ব ন র্র্যমন্ত্রী প্রভাস িাদিকার। এই িুরস্কান্বরর সর্ম্ান মূ য ১০ ০০০
িাকা। এই সংন্বগ একটি কন্বর র্াম্রিিও প্রিান করা িয়।
প্রভাস িাদিকার র্াাঁর ভাষন্বণ বন্ব ন যেয়ন্বক স্মরণ করা যপ্রয়ন্বক বরণ
করাই আমান্বির োর্ীয় ঐদর্িয বামফ্রণ্ট সরকার এই োর্ীয় ঐদর্িযন্বকই
অনুসরণ কন্বর যান্বে। দৃক্ষা সংস্কঙ্খদর্ন্বর্ িায়ী অবিান যাাঁরা রাখন্বেন র্াাঁন্বির
িুরস্কার করার কর্া আমরা যভন্ববদে। যসই অনুযায়ীই যপ্রন্বমন্দ্র দমি ও ডঃ
ক্ষুদিরাম িাসন্বক এই িুরস্কার যিওয়া ি ।
উচ্চ দৃক্ষামন্ত্রী ৃম্ভু য াষ বন্ব ন যাাঁর নান্বম এই িুরস্কার র্াাঁন্বক দকন্তু
আমরা ভুন্ব যগদে। নািন্ব আে যয ভাষার েনয আমরা গব ত কদর যসই ভাষার
দসংিদ্বার দযদন খুন্ব দিন্বয়ন্বেন র্াাঁর ১৬৪ েন্মদিন্বন বাং া সংবািিিগুদ র্াাঁন্বক
দনন্বয় একটিও দবন্বৃষ রচনা প্রকাৃ কন্বরনদন।
ডঃ ক্ষুদিরাম িাস

বন্ব ন যিৃ আে আদব

এক অিসংস্কঙ্খদর্র যস্রান্বর্
যভন্বস যযন্বর্ চাইন্বে। এখন আমান্বির আন্বরা যবৃী কন্বর দবিযাসাগন্বরর মর্
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মিািুরুষন্বির স্মরণ করা উদচর্। দর্দন এরির বন্ব ন এই িুরস্কার যয র্াাঁন্বক
যিওয়া ি

এর েনয দর্দন কঙ্খর্জ্ঞ।
ছসর্যযুগ ৩০ যৃ যসন্বেম্বর ১৯৮৪,

Vidyasagar Memoria’ Awards presented
By a staff Reporter

The

West Bengal Government’s Vidyasagar Memorial

Awards for this year were given to Mr Premendra Mitra and Mr
kshudiram Das at a function in Calcutta on Saturday. The award
carried Rs 10000 in cash and a copper plaque. Mr Mitra was
awarded for his contribution to children’s literature and Mr Das
for his work in Bengali prose.
Mr Sambhu Ghosh, Minister for Higher Education , said that
the State Government paid homage to Vidyasagar through the
presentation of the award on his birth anniversary. He regretted
that the country’s great men were not duly remembered.
(The Sunday Statesman ,September 30 1984 )

ঐকয সংিদর্র সাধক েীশচর্নয
গর্ ২৬যৃ মাচত রার্ ৮িায় উিন্বরাি দৃন্বরানামায় ডটর ক্ষুদিরাম িাস
যকা কার্ার আকাৃবাণী যর্ন্বক েীশচর্ন্বনযর িাাঁচন্বৃার্ম েন্মেয়ন্তী উি ন্বক্ষ
এক মূ যবান কদর্কা িাে কন্বর যৃানান। মূ যবান এই কারন্বণ যয এই কদর্কায়
দর্দন এমন সব র্র্য র্ু ন্ব

ধন্বরন্বেন যা সাধারণ দি্ু এমনদক েীশচর্নযভি

দি্ুন্বিরও অোনা। ডটর িাস বন্ব ন যয ব্রাহ্মণয ৃাস্ত্ররাদৃই এন্বিন্বৃর দি্ুযবৌে ও মুস মানন্বির মন্বধয বযাবধান সঙ্খটষ্ট কন্বরদে । মুস মানন্বির প্রদর্ দে
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ব্রাহ্মণয প্রভাদবর্ সমান্বের দনিারুণ
ব্রাহ্মণযসঙ্খষ্ট এই
সঙ্খষ্ট

ণ
ঙ্খ া। েী িাস িাবী কন্বরন যয েীশচর্নয

ণ
ঙ্খ ার দবরুন্বে সংগ্রাম কন্বরদেন্ব ন। মুসদ ম ও শুন্বদ্রর দবরুন্বে

ণ
ঙ্খ ান্বক িূর করার েন্বনযই দর্দন যবন িদরিাস ও শুদ্রন্বির যকান্ব

যিন্বন

দনন্বয়দেন্ব ন। কবীর খাস ও িবীর মদল্লক নামক িুই দবদৃষ্ট মুস মান্বনর সািাযয
দর্দন এই সংগ্রাম িদরচা নায় র্াই স্বাভাদবকভান্ববই গ্রিণ কন্বরদেন্ব ন।
ডটর িাস অসংন্বকান্বচ এই সর্য বযি কন্বরন্বেন। যিান্বসন ৃান্বির আমন্ব

বণ ত

দি্ুন্বির উচ্চ রােকান্বয দনন্বয়াক্ত
ত
ের্ করা িন্বর্া। দর্দন এও স্বীকার কন্বরন যয এিা
শুধু যিান্বসন ৃান্বির আমন্ব র একক ববদৃষ্টয দে না বরং এিাই দে
িাোন যুন্বগর ববদৃষ্টয। আর এিাই িন্বয়দে
কা । রােিরবান্বর উচ্চিি ও সর্ম্ান

র্ু কী –

এন্বিন্বৃর সাধারণ মানুন্বষর েন্বনয

াভ কন্বর র্ান্বির ঔের্য ও অিংকার

যবন্বড় দগন্বয়দে । এরা যেষ্ঠন্বত্বর অিংকান্বর মে িন্বয় বল্লা ী আমন্ব র মানবর্া
দবন্বরাধী োদর্ন্বভি প্রর্ান্বক কন্বোরভান্বব চাদিন্বয় দিন্বয়দে । েীশচর্নয এর
দবন্বরাদধর্া কন্বরদেন্ব ন কীর্তনগান্বনর সিে িন্বর্। দর্দন শুদ্র দি্ুন্বির ব্রাহ্মণন্বির
যাাঁর্াক

যর্ন্বক মুি কন্বরদেন্ব ন। এন্বর্ নবদ্বীন্বির ব্রাহ্মণসমাে চন্বি দগন্বয়দে ।

যযন্বির্ু রােিরবান্বর বণদি্ু
ত
ন্বির প্রভাব দে
কােীর কান ভাদর কন্বর। র্াাঁর কীর্তন্বনর িন্ব

র্াই র্ারা েীশচর্ন্বনযর দবরুন্বে
সমান্বে দবৃঙ্খল া সঙ্খটষ্ট িন্বে বন্ব

নানা অদভন্বযাগ র্ু ন্বর্ র্ান্বক। কােী এন্বর্ স্বাভাদবকভান্ববই প্রভাদবর্ িন।
েীশচর্নয সি বন্ব

কােীর িাক্তের িন্বয় র্াাঁর ভু
র্াই সবাই র্াাঁন্বক স্বগর্ োনান।

ভাঙান। রক্ষণৃী রা োড়া

েীশচর্ন্বনযর এই মানদবকর্ার আিন্বৃরত প্রভাব সমান্বে িন্বড়দে । ইস াম
যযন্বির্ু মানদবকর্ার আিন্বৃ তদবশ্বাসী দে

র্াই অমানদবক ব্রাহ্মণযবান্বির দবরুন্বে

েীশচর্ন্বনযর এই সংগ্রাম মুসদ ম সমান্বের সমর্নত
মামুি

াভ কন্বরদে । নাসীর

া ন িকীর প্রমুখ মুস মান্বনরা এই কারন্বণই র্াাঁন্বক স্বাগর্ োনান। র্াাঁর

আন্ব্া ন্বনর িন্ব

দি্ু কদবরা নবীেীবন্বনর কাদিনী দনন্বয় কাবয রচনা করন্বর্

অনুপ্রাদণর্ িন্বয়দে বন্ব ও ডটর িাস িাবী কন্বরন।
যিান্বসন ৃান্বির সংন্বগ উদড়ষযার দি্ুরাোর রােশনদর্ক দবন্বরাধ যিখা যিয়।
সুবণ ত নিীর িুই িান্বর দি্ু মুস মান বসনয িরস্পন্বরর মুন্বখামুখী িন্বয় িাাঁদড়ন্বয়
র্াকন্ব ও র্ার নিীিার িন্বয় িুরী যযন্বর্ যকান অসুদবধা িয়দন। মুস মান
যসনািদর্ যিয়ার িন্বর্ র্াাঁন্বক গঙ্গার

াি িযন্ত
ত যিৌন্বে দিন্বয়দেন্ব ন। যিান্বসন

ৃান্বির রান্বেযর সবি
ত র্াাঁর অবাধ যার্ায়ার্ দে ।
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মুস মান সু র্ান ও র্ান্বির প্রৃাসন সামাক্তেক কান্বয ত িিন্বক্ষি করন্বর্ন
না কারণ র্ারা যষ্টিাসন্বকা বোয় রাখার িক্ষিার্ী দেন্ব ন কারণ যষ্টিাসন্বকা
বর্তমান র্াকন্ব

দনরুিদ্রন্ববয রােযৃাসন্বনর সুদবধা িয়। েীশচর্নয এই উিার

ৃাসনর্াদন্ত্রক িদরন্ববন্বৃ সমােসংস্কান্বর িার্ যিন ও সি র্া াভ কন্বরন।
উিন্বরাি সর্য ইদর্িাসন্বকও আে ব্রাহ্মণরা দবকঙ্খর্ কন্বর যিন্ব ন্বে। র্ারা
এখন কােীন্বক বচর্নয দবন্বদ্বষী দিসান্বব দচদহ্নর্ কন্বর মুস মান দবন্বদ্বষ েড়ান্বে।
দকেু ব্রাহ্মণার্ন্ত্রী সংিা েীশচর্ন্বনযর েন্বন্মাৎসব উি ন্বক্ষ েীশচর্ন্বনযর ভাবািৃ ত
দবন্বরাধী কাে করন্বে।
ছগী ান ৩০যৃ মাচত ১৯৮৬ ১৬ই বচি ১৩৯২ ১৪বষঃত ৪০ সংখযা,

বচর্ন্বনযর নর্ু ন দবন্বলষণ করন্ব ন ক্ষুদিরাম িাস
মানদবক যবান্বধর উিগার্া বচর্নযন্বিন্ববর ৫০০ র্ম আদবভতাবন্বক যকন্দ্র কন্বর
নবদ্বীি ও মায়ািুন্বর দবরাি ধম ত যম া চ ন্বে। বুধবার আকাৃবাণীর ক কার্া
যকন্বন্দ্র মিাপ্রভুর আদবভতাবন্বক যকন্দ্র কন্বর একটি দবন্বৃষ কদর্কা প্রচাদরর্ িন্ব া।
দনযাদর্র্
ত
মানুন্বষর িদরিার্া বচর্নযন্বিন্ববর উন্বেন্বৃয প্রণাম োদনন্বয় ডঃ
ক্ষুদিরাম িাস ব ন্ব ন বনসদগক প্রদর্ক্তক্রয়ার সূি ধন্বরই র্াাঁর আদবভতাব। িুন্বযাগ
ত
ও সংগ্রান্বমর ির্ ধন্বরই দর্দন এন্ব ন। দর্দন মানবর্ার বেনন্বক দেন্ন করন্ব ন।
অন্তরঙ্গ অনুরান্বগর বেন্বন দর্দন সক ন্বক বাাঁধন্ব ন। দর্দন জ্ঞান চান দন ৃাস্ত্র
চান দন। দর্দন দনঃৃন্বব্দ ভাবদবেব করন্ব ন। বর্তমান ভারন্বর্র দবক্তেন্নর্াবািী
মার্া চাড়া যিওয়ায় বচর্নযন্বিন্ববর মানুন্বষ মানুন্বষ দম ন স্মরণীয়। ডঃ িান্বসর
বািব দবন্বলষণ যবর্ান্বরর যোর্ারা উিকঙ্খর্ িন্বয়ন্বেন।
ছ সর্যযুগ রদববার ৩০ মাচত ১৯৮৬,

Simple teaching methods to promote Sanskrit
Calcutta june 17 (Staff Reporter): The importance of Sanskrit was
emphasised by the different speeches at a function organised by Howrah
Pandit Samaj yesterday. Eminent scholars explained the excellence of
Kalidas works.
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The Chief Guest Dr. kshudiram Das president of Bangiya Sanskrita
Siksha Parishad said that according to Kalidas the prime concern of the
king should be the welfare of his citizens. Dr Das also said Sanskrit
should not be neglected because it was an ancient language. He felt it
could be made easy with simple teaching methods.
Pandit Murari Mohan Vedantaditirtha Sastri. President of howrah
Pandit Samaj, welcomed the guests. Announcing the award of “Sahitya
Ratna” to Dr Kshudiram Das, he said that the Samaj honoured talents
irrespective of caste and creed Scrolls of honour were given to Mr.
Rathin Sen Gupta, Chief Secretary, Government of West Bengal, Mr
Ramkrishna Shastri, Mr prabuddha Laha, Mr Haradhan Bandopadhaya
and Mr Sachidulal Baisnab.
Mr Partha Sarathi Choudhury, Secretary Information, Government of
West Bengal, Mr Tusher Kanti Kabyatirtha, Dr Narayan Bhattacharya,
Professor Pranab Roy and Mr Arun Sircar also spoke on the occasion.
(Amrita Bazar Patrika, Friday 19 june 1987)

সমাবর্তন
রবীন্দ্রচচতাভবন
ছন্বিন্বগার দরসাচত ইনদস্টটিউি ,
সকা িৃিা। ২৪ যৃ মাচত ১৯৯১
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দৃদৃর মঞ্চ। ক কার্া র্র্যন্বকন্দ্র।
প্রিাব- মাননীয় সভািদর্ মিাৃয় যম িূন্বর্র সঞ্জীবনী িীকাকার মদল্লনার্
িীকার আরন্বম্ভ বন্ব দেন্ব ন এখান্বন মূন্ব র সন্বঙ্গ যযাগিীন দকেু য খা িয়দন
অনন্বিদক্ষর্ অর্াৎ
ত স্বকন্বিা কদল্পর্ দকেু ব া িয়দন। এই আিৃন্বক
ত
সর্ম্ুন্বখ
যরন্বখ ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র প্রািন রামর্নু
িাস িী কা
ত
চন্ব ন্বেন। মূ

রবীন্দ্রসাদিন্বর্যর

াদিড়ী অধযািক ডঃ ক্ষুদিরাম

দবন্বৃষভান্বব রবীন্দ্রকদবর্ায় আন্ব াচনা কন্বর

রবীন্দ্রকদবর্ার সন্বঙ্গ যযাগ যরন্বখ অনন্বিদক্ষন্বর্র আেয় না দনন্বয়

দর্দন রবীন্দ্রকদবর্ার যসৌ্যন্বত ান্বকর ির্ িােন্বকর েনয অবাদরর্ কন্বরন্বেন।
িূবদনদিত
ত
ষ্ট ধারণার আন্ব ায় রবীন্দ্রনান্বর্র অনুভূদর্ কল্পনা ও মনন্বনর স্বরূি দর্দন
যিখান দন। কদবন্বক র্াাঁর স্বরূন্বি দর্দন যিখন্বর্ যচন্বয়ন্বেন। রবীন্দ্রকদবর্ায়
যিৃীদবন্বিৃী প্রভাব দনণন্বয়র
ত
যাদন্ত্রক িেদর্ দর্দন িদরিার কন্বরন্বেন। রবীন্দ্রনার্
র্াাঁর স্বধন্বমরত যপ্ররণায় দকভান্বব যিৃীদবন্বিৃী সাদির্য ও মনন্বনর দবিু

সম্পিন্বক

আত্মি করন্বর্ করন্বর্ অগ্রসর িন্বয়ন্বেন দকভান্বব এই স্বীকরণ প্রক্তক্রয়ার র্াাঁর
অননযিরর্ন্ত্রর্ার িদরচয় িাই দকভান্বব র্র্াকদর্র্ প্রভাব র্াাঁর যক্ষন্বি যৃষ
িযন্ত
ত স্বভাব িন্বয় ওন্বে- এই সবই অধযািক িান্বসর অর্ন্দ্র মন্বনান্বযাগ আকষণত
কন্বরন্বে। দর্দন োন্বনন ভাব ও রূি িুন্বয়রই আন্ব াচনা কদবর্ার আস্বািন্বনর
েনয অিদরিায।ত কদবর্ার ৃব্দার্ময়
ত
কর্া ৃরীন্বরই র্ার আত্ম ভাবরূি িায়।
এভান্ববই দনদবন্বৃষ
ত
দনরাকার ভাব একটি দবন্বৃষ রূন্বির মন্বধয ধরা দিন্বয় কদবর্া
িন্বয় ওন্বে। র্াই কদবর্ার দবন্বৃষ ৃব্দ

ে্

িবকগেন

দম

দবনযাস

অ ংকান্বরর সন্বঙ্গ কদবর্া। দবন্বৃন্বষর ভান্ববর অন্তগূঢ়ত যযাগ দবষন্বয় দর্দন
আমান্বির অবদির্ কন্বরন্বেন। এেনযই কদবর্ার রূিসঙ্খটষ্টর আন্ব াচনায় দর্দন
উৎসািী িন্বয়ন্বেন। িদরণামমুখী রবীন্দ্রকদবপ্রদর্ভার ঐকযসূি দনণয়ও
ত
দর্দন
যযমন কন্বরন্বেন কদবর্া ধন্বর ধন্বর র্ার যসৌ্য ত আন্ব াচনাও যর্মদন কন্বরন্বেন।
আবার একই সন্বঙ্গ রবীন্দ্রসাদিন্বর্যর মনন্বনর দিগন্তও র্াাঁর আন্ব াচনায়
আন্ব াদকর্ িন্বয়ন্বেন। দকন্তু সবি
ত রবীন্দ্রনান্বর্র কদবস্বভান্ববর উিরই গুরুত্ব
িন্বড়ন্বে। দর্দন বারবার যিখান্বর্ যচন্বয়ন্বেন

রবীন্দ্রনার্ সন্ববািদর
ত
কদব-

মর্তযন্বপ্রদমক েীবনন্বপ্রদমক কদব। রবীন্দ্রনান্বর্র ঈশ্বর র্াাঁরই ঈশ্বর। এই ঈশ্বর
আমান্বির িদরদচর্ যকানও ধন্বমরত ঈশ্বর নন যকানও প্রচদ র্ ৃাস্ত্রগ্রন্বন্থর ঈশ্বর
নন। যিৃ সমাে ও অর্নীদর্র
ত
প্রগদর্দবষন্বয় রবীন্দ্রনান্বর্র সমগ্র েীবনবযািী
ভাবনাদচন্তা

ও

কন্বমরত

িদরচয়ও

দর্দন

রবীন্দ্রকল্পনান্বক

উেীি

কন্বরন্বেন

নব

মিাোগদর্ক কল্পনার মূন্ব

দে

দিন্বয়ন্বেন।
নব

আধুদনক

রূিসঙ্খটষ্টন্বর্।

দবজ্ঞান

রবীন্দ্রনান্বর্র

মিাকাৃদবজ্ঞান দবষন্বয় র্াাঁর অধযায়ন।
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অধযািক িাস আধুদনক দবজ্ঞান্বনর দবদভন্ন যক্ষন্বি কদবর অধযায়ন র্াাঁর কদবর্া ও
গানন্বক দকভান্বব সমঙ্খে কন্বরন্বে- এ দবষন্বয় আন্ব াচনায় এক স্বল্পান্ব াদচর্ দিন্বক
আমান্বির ক্তেজ্ঞাসু কন্বর র্ু ন্ব ন্বেন। র্াাঁর এইসব বিু দবষন্বয় অধযয়নদনষ্ঠ
অনুভবন্ববিয রবীন্দ্রচচতায় স্বীকঙ্খদর্ন্বর্ আেন্বকর সমাবর্তন্বন আিদন র্াাঁন্বক
রবীন্দ্রর্ত্ত্বাচায উিাদধন্বর্
ত
ভূ দষর্ করুন।

সভািদর্- অধযািক ডঃ ক্ষুদিরাম িাস আিদন রবীন্দ্রচচতান্বক গভীর কন্বরন্বেন
মনন্বনর িঙ্খঢ়ভূ দমর উির িািন কন্বরন্বেন আবার র্ান্বক নানা দিন্বক প্রসাদরর্
কন্বরন্বেন।

আিদন

সংস্কঙ্খর্সাদিন্বর্য কঙ্খর্দবিয রবীন্দ্রসাদিন্বর্যর িােক।
কাদ িান্বসর সন্বঙ্গ রবীন্দ্রনান্বর্র আক্তত্মক যযান্বগর প্রসঙ্গটি যর্াদচর্ গুরুন্বত্বর
সন্বঙ্গ আিনার রচনায় আন্ব াদচর্ িন্বয়ন্বে। উিদনষন্বির উি্ধদঙ্খ র্ রবীন্দ্রনার্ মূ
অন্বর্ যনন
ত
দন দর্দন র্াাঁর দনন্বের মর্ কন্বর দনন্বয়ন্বেন। ববষ্ণব কদবর্ার ভাষাভদঙ্গ
ও রূিদনমাণন্বকৌৃ
ত

র্াাঁন্বক আকঙ্খষ্ট করন্ব ও ববষ্ণবিৃনত যর্ন্বক রবীন্দ্রভাবনার

িুির িূরত্ব। এইসব অদভমর্ আিদন িঙ্খঢ়র্ার সন্বঙ্গ বযি কন্বরন্বেন।
রবীন্দ্রনার্ন্বক আিদন আধুদনক মন দিন্বয় বুঝন্বর্ ও যবাঝান্বর্ যচন্বয়ন্বেন। ভারর্ীয়
ও য়ুন্বরািীয় িৃন্বনর
ত
সন্বঙ্গ আিদন সুিদরদচর্। রবীন্দ্রসমকা ীন সমাে ও
ইদর্িাস দবষন্বয় আিদন মন্বনান্বযাগী। আবার আধুদনক দবজ্ঞান্বনর িাে গ্রিন্বণও
আিদন আগ্রিী। র্ার আন্ব ান্বক রবীন্দ্রকদবর্া ও সংগীন্বর্র আন্ব াচনায় আিদন
ব্রর্ী িন্বয়ন্বেন। এন্বিন্বৃর িুগদর্
ত ও র্ার প্রদর্কার সম্পন্বকত রবীন্দ্রভাবনা আিনার
সেে যকৌর্ূি োদগন্বয়ন্বে। ভাষা ে্ অ ংকার কাবযর্ত্ত্ব সাদির্য সংদলষ্ট এ
সব যক্ষন্বি আিনার অদভদনন্ববৃ রবীন্দ্রকদবর্ার মমন্বত ান্বক প্রন্ববন্বৃর সিায়ক
িন্বয়ন্বে। েীবনচদরন্বর্র আন্ব ান্বক সমাে ও ইদর্িান্বসর িদরন্বপ্রদক্ষন্বর্ সাদির্য
দবচার দকেুিূর অগ্রসর িন্বর্ িান্বর। দকন্তু এসব িেদর্র সীমাবের্া আন্বে।
আিদন র্া মান্বনন। কদবর্া র্ত্ত্ব নয়। প্রদর্টি সঙ্খটষ্টর অননযর্া র্ার রূন্বি। যসই
অননযর্া সোন্বনই আিনার আগ্রি। ‘ৃব্দান্বর্রত সাদির্য’ প্রিৃনই
ত
আিনার
ক্ষয। আিনার রবীন্দ্রগন্ববষণা উেন্বরাের সমঙ্খে যিাক্। আিনার রবীন্দ্রচচতার
আরও নর্ু ন নর্ু ন দিগন্ত উন্বন্মাদচর্ যিাক্। আিনার দনর স সাধনার দবনম্র
স্বীকঙ্খদর্র সুন্বযাগ যিন্বয় যিন্বগার দরসাচত ইনদস্টটিউি যগৌরব যবাধ করন্বে। আদম
আিনান্বক আেন্বকর সমাবর্তন অনুষ্ঠান্বন রবীন্দ্রর্ত্ত্বাচায ত উিাদধন্বর্ ভূ দষর্
করদে।
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রবীন্দ্র িুরস্কার িান্বেন ক্ষুদিরাম িাৃ অন্বৃাক দমি
স্টাি দরন্বিািত ারঃ রবীন্দ্র িুরস্কার িান্বেন ক্ষুদিরাম িাৃ ও অন্বৃাক দমি।
‘১৪০০ সা

ও চ মান রদব’ বইটির েনয িুরস্কার িান্বেন ক্ষুদিরাম িাৃ। ‘দর্ন

কুদড় িৃ’ বইন্বয়র েনয িুরস্কঙ্খর্ িন্ব ন অন্বৃাক দমি।
রান্বেযর উচ্চদৃক্ষামন্ত্রী সর্যসাধন চক্রবর্ী বঙ্খিস্পদর্বার এক সাংবাদিক
ববেন্বক িুরস্কার প্রািকন্বির নাম য াষণা কন্বরন। বাং া ভাষায় দবজ্ঞান দবষয়ক
রচনার েনয রবীন্দ্র িুরস্কার যিন্ব ন যগৌরীপ্রসাি য াষ ছমিাদবন্বশ্ব মিাকাৃ ,।
অনযানয ভাষা দবভান্বগ রবীন্দ্র িুরস্কার যিওয়া িন্বে অর্ু

কুমার ৃূরন্বক ছ দিদি

অযাণ্ড কা চার অব যবঙ্গ ,।
রােয দৃক্ষা দবভাগ যর্ন্বক প্রদর্বের যসরা রচনার েনয দর্নটি দবভান্বগ এই
িুরস্কার যিওয়া িয়। প্রন্বর্যকটির নগি অর্মূত য ১৫ িাোর িাকা। িুরস্কার
যিওয়া িন্বব ২৫ ববৃাখ রবীন্দ্র েন্বন্মাৎসব মন্বঞ্চ।
ক্ষুদিরাম িাসঃ যিমার য ন্বনর বাদড়র যিার্ ার যোি

ন্বর নাদর্ন্বক দনন্বয়

বন্বসদেন্ব ন। একগািা বই কাগেিি েড়ান্বনা। এন্ব ন ওাঁ র িুিবধূ। যমন্বয় এন্বস
প্রণাম কন্বর যগ । দকেুক্ষণ আন্বগই খবর যিন্বয়ন্বেন। সন্বব প্রকাৃক মদল্লক
ব্রািান্বসরত যিাকান

ন্বু র এন্বসন্বেন। ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র রামর্নু

াদিড়ী

অধযািক ক্ষুদিরাম িাস এখনও কমবযি।
ত
বয়স িন্বয়ন্বে। দকন্তু অক্ষম নন।
িুরস্কান্বরর কর্া র্ু ন্বর্ই ব ন্ব ন খুদৃর বযািার যর্া বন্বিই। ব ন্ব ন আদম
সব যর্ন্বক খুদৃ অন্বৃাক দমন্বির ‘দর্ন কুদড় িৃ’ িুরস্কঙ্খর্ িন্বয়ন্বে এই সংবাি
যিন্বয়।
র্ন্বব রবীন্দ্র সাদিন্বর্যর ওির অন্বনক মূ যবান বই ডঃ িাস আন্বগই
দ ন্বখন্বেন। যসই ১৯৫৩ সান্ব

যবদরন্বয়দে

রবীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচয়। রবীন্দ্র

সাদিন্বর্যর িেন-িােন্বন আেও যা অিদরিায।ত র্ারির যবদরন্বয়ন্বে দচিগীর্ময়ী
রবীন্দ্রবাণী

রবীন্দ্র কল্পনায় দবজ্ঞান্বনর অদধকার

সমাে প্রগদর্ রবীন্দ্রনার্

ববষ্ণব রস প্রকাৃ বাঙ া কান্ববযর রূি ও রীদর্ বানান বানান্বনার ব্ন্বর
কদবকিণ চণ্ডী এবং বাং া সাদিন্বর্যর সংদক্ষি ইদর্বঙ্খে। োিা চ ন্বে যিৃকা
সাদির্য। িুরস্কঙ্খর্ ‘যচােৃ’ সা

ও চ মান রদব’ “আমার যপ্রৌঢ় রচনার িদরচয়

িান্ববন।” দনঃসংন্বকান্বচ স্বীকার কন্বরন্বেন ডঃ িাস। যমাি ২৪ টি আন্ব াচনা আন্বে
এই গ্রন্বন্থ।
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যরামান িরন্বি বাঙ া অদভধান্বন সম্পূণ তঅদভনব একটি রচনার কাে যৃষ
কন্বরন্বেন। এখন বর্রী করন্বেন যপ্রস কদি।
ছপ্রদর্দিন ২৯ এদপ্র ১৯৯৪,

রবীন্দ্র িুরস্কার িান্বেন ক্ষুদিরাম িাস অন্বৃাক দমি
দনেস্ব প্রদর্দনদধঃ ক কার্া ২৮ যৃ এদপ্র - এবের রবীন্দ্র স্মঙ্খদর্ িুরস্কার িান্বেন
৪ েন। বাং া সাদির্য দবভান্বগ িুরস্কার িান্বেন যুগ্মভান্বব অধযািক ক্ষুদিরাম
িাস এবং অন্বৃাক দমি। ‘১৪০০ সা

ও চ মান রদব’ এই বইটি য খার েনয

ক্ষুদিরাম িাস এবং ‘দর্ন কুদড় িৃ’ বইটি য খার েনয অন্বৃাক দমিন্বক িুরস্কার
যিওয়া িন্বব। বাং া ভাষায় দবজ্ঞান দবষয়ক য খা ‘মিাদবশ্ব মিাকান্বৃ’ বইটির
েনয িুরস্কার িান্বেন যগৌরীপ্রসাি য াষ এবং বাং া ভাষা োড়া অনয ভাষায়
দিস্টদর অযান্ড কা চার অব যবঙ্গ ’ বইটি য খার েনয িুরস্কার িান্বেন ডঃ
অর্ু কুমার সুর। প্রদর্টি িুরস্কার মূ য নগন্বি ১৫ িাোর িাকা এবং একটি
র্াম্রিি। আগামী ৯ই যম রবীন্দ্র েন্বন্মাৎসব উি ন্বক্ষ এই িুরস্কার প্রধান করা
িন্বব। ঐ দিন রবীন্দ্র সিন্বনর দবিরীন্বর্ রবীন্দ্র েন্বন্মাৎসব উি ন্বক্ষ আন্বয়াক্তের্
অনুষ্ঠান্বন রান্বেযর উচ্চ দৃক্ষা িিন্বরর িক্ষ যর্ন্বক িুরস্কারপ্রািকন্বির িুরস্কঙ্খর্
করা িন্বব। বঙ্খিস্পদর্বার

রান্বেযর উচ্চ দৃক্ষামন্ত্রী সর্যসাধন

চক্রবর্ী

সাংবাদিকন্বির এখবর োনান।
ছগণৃক্তি ২৯ যৃ এদপ্র

শুক্রবার ১৯৯৪,

রবীন্দ্র িুরস্কার িান্বেন চারেন
স্টাি দরন্বিািত ারঃ বঙ্খিস্পদর্বার রােয দৃক্ষা িির ১৯৯৪ সান্ব র রবীন্দ্র স্মঙ্খদর্
িুরস্কান্বরর প্রািকন্বির নাম য াষণা কন্বরন্বেন। এ বের বাং া সাদির্য দবভান্বগ ডঃ
ক্ষুদিরাম িাস ও অন্বৃাক দমি ছআই এ এস , বাং া দবজ্ঞান দবষয়ক রচনায়
যগৌরীপ্রসাি য াষ এবং বাং া বযর্ীর্ অনযানয ভাষায় য খা সাদিন্বর্যর েনয ডঃ
অর্ু

কুমার সুর রবীন্দ্র স্মঙ্খদর্ িুরস্কার িান্বেন।
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বঙ্খিস্পদর্বার এক সাংবাদিক সন্বন্মা ন্বন উচ্চদৃক্ষামন্ত্রী সর্যসাধন চক্রবর্ী
এক সাংবাদধক সন্বন্ম ন্বন িুরস্কার প্রািকন্বির নাম য াষণা কন্বর বন্ব ন রবীন্দ্র
স্মঙ্খদর্ িুরস্কান্বরর নগি অর্মূত য িন্বনন্বরা িাোর িাকা। এোড়াও িুরস্কার
প্রািকন্বির র্াম্রিি যিওয়া িন্বব। আগামী ২৫ ববৃাখ রবীন্দ্রসিন্বনর উন্বোদিন্বক
রবীন্দ্র েন্বন্মাৎসব মন্বঞ্চ িুরস্কারপ্রািকন্বির িান্বর্ রবীন্দ্র স্মঙ্খদর্ িুরস্কার র্ু ন্ব
যিওয়া িন্বব। দর্দন োনান ডঃ ক্ষুদিরাম িাস ‘১৪০০ সা

ও চ মান রদব’ বই-এর

েনয অন্বৃাক দমি ‘দর্ন কুদড় িৃ’ বই-এর েনয যগৌরীপ্রসাি য াষ ‘মিাদবশ্ব
মিাকান্বৃ’ বই-এর েনয এবং ডঃ এ যক সুর ‘দিটষ্ট অযান্ড কা চার অি যবঙ্গ ’
য খার েনয এবার রবীন্দ্র স্মঙ্খদর্ িুরস্কার িান্বেন।
ছ বর্তমান শুক্রবার ১৫ ববৃাখ ১৪০১,

রবীন্দ্র িুরস্কার িান্বেন ক্ষুদিরাম িাৃ অন্বৃাক দমি
স্টাি দরন্বিািত ারঃ ১৯৯৪ সান্ব রােয সরকান্বরর যিওয়া রবীন্দ্র িুরস্কার িান্বেন
চার দবদৃষ্ট বযক্তি। বাং া সাদিন্বর্যর যক্ষন্বি এই িুরস্কার যুগ্মভান্বব যিওয়া িন্বে
ক্ষুদিরাম িাৃ ও প্রািন আই দস এস অন্বৃাক দমিন্বক। বাং া ভাষায় দবজ্ঞান
দবষন্বয় রচনার যক্ষন্বি এই িুরস্কার িান্বেন যগৌরীপ্রসাি য াষ। বাং া ভাষা োড়া
অনয ভাষায় এই িুরস্কার িান্ববন ডঃ অর্ু

ৃূর। আগামী ২৫ ববৃাখ রবীন্দ্রসিন

প্রাঙ্গন্বণ এই িুরস্কার যিওয়া িন্বব। বঙ্খিস্পদর্বার রান্বেযর উচ্চদৃক্ষামন্ত্রী
সর্যসাধন চক্রবর্ী এক সাংবাদিক সন্বর্ম্ ন্বন এই য াষণা কন্বরন।
অধযািক এবং সাদিদর্যক ক্ষুদিরাম িাৃ এই িুরস্কার িান্বেন ‘১৪০০ সা
চ মান রদব’ বইটি রচনার েনয। ডঃ অন্বৃাক দমিন্বক র্াাঁর ‘দর্ন কুদড় িৃ’ এই
বইটির েনয রবীন্দ্র িুরস্কার যিওয়া িন্বে। যগৌরীপ্রসাি য াষ িুরস্কার িান্ববন
‘মিাদবশ্ব মিাকান্বৃ’ বইটির েনয। এোড়া ইংরাক্তেন্বর্ য খা ‘দিটষ্ট্র এযাণ্ড কা চার
অি যবঙ্গ ’- এই বইটির েনয িুরস্কার যিওয়া িন্বব ডঃ অর্ু

ৃূরন্বক। এই

িুরস্কান্বরর মূ য ১৫ িাোর িাকা ও একটি র্াম্রিি।
এইদিন সাংবাদিক সন্বর্ম্ ন্বন সর্যসাধনবাবু োনান রান্বেযর উচ্চ দৃক্ষা দনন্বয়
িষিত গেন করার প্রিাব এখনও চুড়ান্ত িয়দন। র্ন্বব এই িষন্বির
ত
িান্বর্ যকান
িরীক্ষা গ্রিন্বণর ক্ষমর্া র্াকন্বব না। দর্দন বন্ব ন িষিত গেন করা িন্বব দবদভন্ন
দৃক্ষক প্রদর্দনদধ অধযািক প্রদর্দনদধ উিাচায ত অর্ ত ও দৃক্ষাসদচবসি দবদৃষ্ট
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বযক্তিন্বির দনন্বয়। মন্ত্রী োনান এবার যর্ন্বক রােযিন্বর অধযািকন্বির েনয
প্রদর্ন্বযাদগর্ামূ ক িরীক্ষা যনওয়া িন্বব। এই দবষন্বয় প্রস্তুদর্ শুরু িন্বয়ন্বে।
ছ যুগান্তর ২৯ এদপ্র ১৯৯৪,

১৯৯৪ সান্ব র রবীন্দ্র িুরস্কার
স্টাি দরন্বিািত ারঃ ১৯৯৪ সান্ব

রবীন্দ্র িুরস্কার িান্বেন ডঃ অর্ু

সুর যগৌরী

প্রসাি য াষ এবং যযৌর্ভান্বব ক্ষুদিরাম িাস ও অন্বৃাক দমি। আগামী ২৫ ববৃাখ
রােয সরকান্বরর িন্বক্ষ এই িুরস্কার প্রািকন্বির িান্বর্ র্ু ন্ব

যিওয়া িন্বব।

বঙ্খিস্পদর্বার সরকাদরভান্বব এখবর োনান্বনা িন্বয়ন্বে।
এবার বাং া সাদিন্বর্যর েনয যযৌর্ভান্বব এই িুরস্কার িান্বেন ‘১৪০০ সা

ও

চ মান রদব’ গ্রন্বন্থর েনয ডঃ ক্ষুদিরাম িাস এবং ‘দর্ন কুদড় িৃ’ গ্রন্বন্থর েনয
প্রািন আই দস এস অন্বৃাক দমি।
বাং া ভাষায় দবজ্ঞান দবষয়ক গ্রন্থ ‘মিাকান্বৃ মিাদবশ্ব’ এর েনয
যগৌরীপ্রসাি য াষ এবং বাং া ভাষা োড়া অনয ভাষায় ‘দিদি অযান্ড কা চার অব
যবঙ্গ ’ গ্রন্বন্থর েনয অর্ু

সুর এবান্বরর রবীন্দ্র িুরস্কার িান্বেন।

ছ ওভার যাণ্ড শুক্রবার ২৯ এদপ্র ১৯৯৪,

রবীন্দ্র িুরস্কার যিওয়া িন্ব া
দনেস্ব প্রদর্দনদধঃ ক কার্া ৯ই যম- িাঁদচন্বৃ ববৃান্বখর সেযায় রবীন্দ্রসিন্বনর
দবিরীন্বর্ ময়িান্বন এক অনুষ্ঠান্বন এবেন্বরর রবীন্দ্র িুরস্কার প্রিান করা িন্ব া চার
বযক্তির্যন্বক। এরা িন্ব ন ক্ষুদিরাম িাস অন্বৃাক দমি ছপ্রািন আই দস এস ,
অর্ু

সুর এবং যগৌদরপ্রসাি য াষ। যগৌদরপ্রসাি য া

অবৃয অনুষ্ঠান্বন উিদির্

র্াকন্বর্ িান্বরদন। ক্ষুদিরাম িাস ও অন্বৃাক দমি যুগ্মভান্বব এই িুরস্কার যিন্ব ন
র্াাঁন্বির য খা যর্াক্রন্বম ‘১৪০০ সা

ও চ মান রদব’ এবং ‘দর্ন কুদড় িৃ’ বইন্বয়র
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েনয। ‘দিটষ্ট্র অযাণ্ড কা চার অব যবঙ্গ ’ বইটির েনয িুরস্কার যিন্ব ন অর্ু
সুর। যগৌরীপ্রসাি য াষ িুরস্কার িন্বয়ন্বেন ‘মিাদবন্বশ্ব মিাকান্বৃ’ বইটির েনয।
এদিন অনুষ্ঠান্বন উিদির্ দর্ন িুরস্কার প্রািন্বকর িান্বর্ স্মারক িুরস্কার র্ু ন্ব
দিন্বয় রােয সরকান্বরর িন্বক্ষ ভূ দম ও ভূ দম সংস্কারমন্ত্রী দবনয় যচৌধুরী এবং রান্বেযর
উচ্চ দৃক্ষামন্ত্রী সর্যসাধন চক্রবর্ী বন্ব ন এই সর্ম্ান োনান্বর্ যিন্বর রােয
সরকার যগৌরবাদের্। যদিও যাাঁরা এবের িুরস্কার যিন্ব ন র্াাঁন্বির স্বীকঙ্খদর্ এই
সর্ম্ান্বনর উির দনভতর কন্বর না। িােক সমান্বে অন্বনক দিনই র্াাঁরা স্বীকঙ্খদর্

াভ

কন্বরন্বেন। র্বুও এই দিনটিন্বর্ র্াাঁন্বির রবীন্দ্র িুরস্কার ভূ দষর্ করন্বর্ যিন্বর আমরা
আনক্ত্র্।
এদিন্বনর অনুষ্ঠান্বন উিদির্ দর্ন িুরস্কার প্রািকও বিবয রান্বখন। ৯১ বের
বয়ন্বস সরকারী র্রন্বি যকন এই িুরস্কার িাওয়া যস েনয িয়ন্বর্া বা দকেু
অদভমান দেন্ব া অর্ু

সুন্বরর। র্াাঁর বিন্ববয দর্দন র্া প্রকাৃও কন্বরন। উচ্চ

দৃক্ষামন্ত্রী সর্যসাধন চক্রবর্ী র্াাঁর ভাষন্বণ ড. অর্ু

সুন্বরর কান্বে অদভমান না

করার অনুন্বরাধ োদনন্বয় বন্ব ন

সমান্বের কান্বে দচন্তা-বুক্তে-মননৃী র্ায়
অবিান্বনর েনয আিনান্বির স্বীকঙ্খদর্ দমন্ব ন্বে বিুদিন আন্বগই। র্বুও বদ রােয
সরকার যর্া িুরস্কার প্রািকন্বির নাম টেক কন্বর না। এেনয আ ািা দবচারক
কদমটি আন্বে। র্াাঁন্বির দসোন্তই রােয সরকার কাযকর
ত
কন্বর। ড. ক্ষুদিরাম িাস
র্াাঁর ভাষন্বণ বন্ব ন কাবয সাদির্য চচতার গদর্ কম িন্ব ও ক্ষদর্ যনই যদি র্া
ইদর্িাস-সমাে-দবজ্ঞানমুখী িয়। যসেনয আমান্বির যখয়া

রাখা িরকার।

অন্বৃাক দমি রবীন্দ্রনান্বর্র নামাক্তির্ এই িুরস্কার যিন্বয় দনন্বে যগৌরবাদের্
িন্বয়ন্বেন বন্ব মন্তবয কন্বরন।
এর আন্বগ রান্বেযর ভূ দম ও ভূ দম সংস্কার মন্ত্রী দবনয় যচৌধুরী র্াাঁর ভাষন্বণ বন্ব ন
বর্তমান্বন সুন্বকৌৃন্ব

যখন নানা দিক যর্ন্বক মানুন্বষর মন্বধয কুসংস্কার দবজ্ঞান-

দবন্বরাধী যচর্না প্রন্ববৃ করান্বনা িন্বে র্খন সাদিদর্যকন্বির সমাে ও দবজ্ঞানমুখী
অবিান খুবই গুরুত্বিূণ।ত সর্যসাধন চক্রবর্ী বন্ব ন বর্তমান সিন্বির সমন্বয়
অন্বনক যক্ষন্বিই রবীন্দ্রনান্বর্র য খা ও কান্বের িঙ্খষ্টান্ত আমান্বির দবচার দবন্ববচনায়
দচন্তার যখারাক যযাগায়।
অনুষ্ঠান্বন স্বাগর্ ভাষণ যিন উচ্চ দৃক্ষাসদচব দি ীি ভন্বট্টাচায।ত
ছ গণৃক্তি ১০ যম ১৯৯৪ ,
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Rabandra purashkar awarded
News Bureau
West Bengal Minister for Land and Land Reforms Benoy Chowdhury
said yesterday that people should develop the habit of reading books on
diverse subjects in order to understand each other better.
Chowdhury was speaking at the award-giving ceremony of Rabandra
Purashkar, 1994. He said the books, written by the receipients of the
awards, were not only topical and informative, but reflected the depth of
knowledge of the writers.
The Rabindra smriti Purahkar, for Bengali literature, was awarded
jointly to Ashoke Mitra and Khudiram Das for their books, ‘Tin Kori Das’
and ‘Choddosho Sal O Chalaman Rabindranath’ respectively. Atul Sur
and Gouri Prasad Ghosh were awarded prizes for their books ‘History
and culture of Bengali’ and ‘ Mahabiswe Mahakashey ’ Ghosh, however,
could not attend the function.
(Amrita Bazar Patrika 10, May 1994)

আেকান্ব র আয়না
সংবধনা
ত
রবীন্দ্রসাদির্য দবন্বৃষজ্ঞ ও ভাষার্ত্ত্বদবি দিসান্বব যন্বর্ষ্ট গুরুত্বিূণ ত কাে
কন্বরন্বেন যয কয়েন দবদৃষ্ট মানুষ

ডঃ ক্ষুদিরাম িাস র্াাঁন্বির অনযর্ম।

বাং াভাষা ও সাদির্য ববষ্ণব সাদির্য দনন্বয়ও র্াাঁর কাে শুধু দবিগ্ধ মিন্ব ই নয়
োিোিী ও সাধারণ িড়ুয়ান্বির মন্বনও বড়সড় োয়গা কন্বর দনন্বয়ন্বেন।
যপ্রদসন্বডক্তন্স কঙ্খষ্ণনগর যমৌ ানা আোি প্রভঙ্খ দর্ কন্ব ে িন্বয় র্াাঁর অধযািনার
েীবন েড়ান্বনা ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়ও। এখান্বন দর্দন একসময় রামর্নু
াদিড়ী অধযািকও দেন্ব ন। কান্বের স্বীকঙ্খদর্ন্বর্ যিন্বয়ন্বেন দবিযাসাগর ও রবীন্দ্র
িুরস্কার। সম্প্রদর্ এই দবিগ্ধ মানুষটি িা রাখন্ব ন ৮০ বেন্বর। এখনও দর্দন
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সমান কমে।
ত এই বয়ন্বসও িার্ দিন্বয়ন্বেন ‘দবজ্ঞানদভদেক বাং া অদভধান’ ও
সাাঁওর্াদ

বাং া অদভধান’ বর্দরর মর্ কটেন অর্চ িারুণ কান্বে। আগামী ৫

োনুয়ারী িুিুর ২যিায় ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র দ্বারভাঙা িন্ব

র্াাঁন্বক োনান্বনা

িন্বব সংবধনা।
ত ওই দিনই প্রকাদৃর্ িন্বব ‘িন্বর্র োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম
িাস’ নান্বম একটি বইও।
ছআেকা

১ োনুয়াদর ১৯৯৬,
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দৃক্ষক
দকেুকা

আন্বগও দৃক্ষকর্া বা অধযািনার েীবন এক দবিযার্ীর কান্বে দে

িরমকাটঙক্ষর্ । কারণ
িরীক্ষা-দনরীক্ষা। যসই

যসখান্বন মানদবক ৃক্তি দনন্বয়ই যর্া অধযািন্বকর
ুিপ্রায় ঈষান্বযাগয
ত
দনষ্ঠাবান িদরেমী গুরুকুন্ব র

অনযর্ম অধযািক ক্ষুদিরাম িাস সম্প্রদর্ আদৃ বের িূণ ত করন্ব ন। বাাঁকুড়ার
দনম্নন্বেণীর িদরদ্র ন্বরর সন্তান ক্ষুদিরাম িাস বিুৎ ড়াই কন্বর োিেীবন
কাটিন্বয়ন্বেন; িন্বকন্বি মাি ন-আনা িয়সা সম্ব

কন্বর এই ৃিন্বর এন্বসন্বেন

োর্ন্বকাের দৃক্ষা ান্বভর আৃায়। সার্ম্াদনক সংস্কঙ্খর্ সি গ্রােুন্বয়ি ক্ষুদিরাম
বাং া ভাষা ও সাদিন্বর্য এম এ িরীক্ষায় যরকডত নম্বর যিন্বয়ন্বেন িাাঁচটি
স্বণিিক
ত
একটি যরৌিযিিকও

াভ কন্বরন্বেন। গন্ববষণায় আগ্রি যিখান্বর্ আচায ত

সুনীদর্কুমার যর্ার্ ত বন্ব দেন্ব ন উনান্বন িাাঁদড় চদড়ন্বয় যান্বক র্ণ্ডুন্ব র সোন
করন্বর্ িয় র্ার িন্বক্ষ গন্ববষণা সম্ভব িন্বব না। দবৃ বের িন্বর ক্ষুদিরাম িাস
বাং া সাদিন্বর্য ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র প্রর্ম দড-দ ি যিন্ব ন। চদল্লৃ বের
ধন্বর অধযািনা কন্বরন্বেন। কদবকিণ চণ্ডী যর্ন্বক শুরু কন্বর রবীন্দ্রনার্ বাং া
বানান ইর্যাকার দবষন্বয় সুপ্রচাদরর্ গ্রন্থাদি রচনা কন্বরন্বেন; একাদধক িুরোর
এবং অদভন্ন্বন বঙ্খর্ িন্বয়ন্বেন; আিার্র্ দর্দন আশকন্বৃান্বরর বাসনািূরন্বণর
সাাঁওর্া ী বাং া ৃব্দসাময রচনায় ব্রর্ী। সুিী ত চদল্লৃ বেন্বর অধযািনার কান্ব
যবৃ দকেু প্রদর্ভাবান োি দর্দন সঙ্খটষ্ট কন্বরন্বেন গর্কান্ব র বিু মনস্বীর
সংস্পন্বৃওত এন্বসন্বেন। সম্প্রদর্ মানস মেুমিান্বরর সম্পািনায় প্রকাদৃর্ ‘িন্বর্র
োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস’ গ্রন্বন্থ র্াাঁর সিকমী প্রােন োি এবং
গুণমুগ্ধন্বির রচনা সংকদ র্ িন্বয়ন্বে ; র্ৎসি আন্বে অধযািক ক্ষুদিরাম িান্বসর
দকেু রচনা স্মঙ্খদর্চযা ত ভাষণ এবং সাক্ষাৎকার। স্বভাবর্ই অধযািন্বকর েীবনচযা ত
আর স্মঙ্খদর্কর্া অদধক সুখিােয যসইসন্বঙ্গ ব া যায় এমন গ্রন্থ এই বন্বঙ্গর
দবগর্কান্ব র দবিযাচচতার এক রক্ষণন্বযাগয িদ

িন্বয় রই ।

ছক কার্ার কড়চা আন্বাোর িক্তিকা ৭৪ বষ ত ৩০৮ সংখযা যসামবার ৮
মা ১৪০২,
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ক্ষুদিরাম িাস সম্বদধর্ত
স্টাি দরন্বিািত ারঃ শুক্রবার ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র িন্বক্ষ যর্ন্বক রবীন্দ্র
সাদিন্বর্য দবন্বৃষজ্ঞ ও ভাষার্ত্ত্বদবি ডঃ ক্ষুদিরাম িাসন্বক সম্বধনা
ত োনান্বনা
িন্বয়ন্বে। সম্প্রদর্ ক্ষুদিরামবাবু আদৃ বের বয়স িূণ ত কন্বরন্বেন। এই উি ন্বক্ষই
দবশ্বদবিযা ন্বয় বাং া দবভাগ এদিন্বনর সম্বধনা
ত সভার আন্বয়ােন কন্বরদে । সভায়
বিা দেন্ব ন দবশ্বদবিযা ন্বয়র উিাচায তরর্ীন্দ্রনারায়ণ বসু সি উিাচায তপ্রবুেনার্
রায় কদব নীন্বরন চক্রবর্ী কঙ্খষ্ণ ধর ডঃ অদসর্কুমার বন্ব্যািাধযায় প্রমুখ। এই
সভান্বর্ উিাচায ত বাং ার দবভাগীয় প্রধান মানস মেুমিার সম্পাদির্ ‘িন্বর্র
োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস’ ৃীষক
ত একটি গ্রন্থ প্রকাৃ কন্বরন। দবদৃষ্ট
কদব ৃল য াষ সি ডঃ িান্বসর বিু কঙ্খর্ী োি-োিী সভান্বর্ উিদির্ দেন্ব ন।
ছপ্রদর্দিন ৃদনবার ৬ োনুয়ারী ১৯৯৬,

প্রবীণ গন্ববষক ক্ষুদিরাম িাস সংবদধর্ত
স্টাি দরন্বিািত ারঃ ক্ষুদিরামবাবু কখন্বনা োিোিীন্বির কান্বে ভীদর্র কারণ
িন্বয় িাাঁড়ানদন। অধযািক দিসান্বব যযমন আকষক
ত বযক্তিত্ব দেন্ব ন যর্মদন
দেন্ব ন বযক্তি মানুষটিও। োিোিীন্বির দর্দন র্াাঁর সংগ্রামী েীবন্বনর অনুভন্বব
দনদবচান্বর
ত
কান্বে যিন্বন দনন্বর্ন। ক্রাদন্তকান্ব র বাং ার অধযািক দিসান্বব
োিোিীন্বির মন্বধয বাং া ভাষা সম্পন্বকত যর্ার্ ত মযািান্ববাধ
ত
গন্বড় র্ু ন্ব দেন্ব ন।
ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র দ্বারভাঙ্গা িন্ব

খযার্নামা রবীন্দ্রসাদির্য দবন্বৃষজ্ঞ ও

ভাষার্ত্ত্বদবি অধযািক ডঃ ক্ষুদিরাম িান্বসর ৮০র্ম েন্মদিন উি ন্বক্ষ শুক্রবার
এক সংবধনা
ত সভায় উিদির্ গুণমুগ্ধরা একর্া বন্ব ন।
এই অনুষ্ঠান্বন উিদির্ দেন্ব ন কল্পর্রু যসনগুি

ৃল য াষ

ডঃ

আদবর া মুন্বখািাধযায় ৃিরীপ্রসাি বসু প্রমুখ।
ছকা ান্তর ৬ োনুয়ারী ১৯৯৬,

ডঃ ক্ষুদিরাম িাস সংবদধর্ত
219

দনেস্ব প্রদর্দনদধঃ দবদৃষ্ট রবীন্দ্র দবন্বৃষজ্ঞ ভাষার্ত্ত্বদবি ডঃ ক্ষুদিরাম িাসন্বক
শুক্রবার ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র বঙ্গভাষা ও সাদির্য দবভাগ সাদির্যন্বক্ষন্বি
দবন্বৃষ অবিান্বনর েনয সংবধনা
ত োনায়। এই উি ন্বক্ষ আন্বয়াক্তের্ এক
অনুষ্ঠান্বন উিাচায ত ডঃ রর্ীন্দ্রনারায়ণ বসু ৃ-উিাচায ত ডঃ প্রবুেনার্ রায় কদব
নীন্বরন্দ্রনার্ চক্রবর্ী ডঃ অদসর্ বন্ব্যািাধযায় প্রমুখ উিদির্ দেন্ব ন।
ছ বর্তমান মঙ্গ বার ২৪ যিৌষ ১৪০২,

দবদৃষ্ট দৃক্ষাদবন্বির সংবধনা
ত
সংবািিার্াঃ প্রখযার্ রবীন্দ্র সাদির্য দবন্বৃষজ্ঞ দবদৃষ্ট ভাষার্ত্ত্বদবি ও
ববষ্ণবৃাস্ত্রজ্ঞ অধযািক ডঃ ক্ষুদিরাম িান্বসর আদৃ বের িূদর্ত উি ন্বক্ষ র্াাঁর
োিোিী ও অনুরাগীন্বির িন্বক্ষ যর্ন্বক ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র দ্বারভাঙা িন্ব
একটি সংবধনাসভার
ত
আন্বয়ােন করা িয়। অনুষ্ঠান্বন সভািদর্ত্ব কন্বরন সিউিাচায ত ছদৃক্ষা, ডঃ প্রবুেনার্ রায়। দর্দন র্াাঁর োিেীবন্বনর স্মঙ্খদর্র যরামন্থন
কন্বর অধযািক িান্বসর িাক্তণ্ডর্য ও দবন্বলষণ ৃক্তির প্রৃাংসা কন্বরন। প্রধান
অদর্দর্ অধযািক ডঃ অদসর্কুমার বন্ব্যািাধযায় বন্ব ন
সাাঁওর্া ী-বাং া অদভধান প্রণয়ন কন্বরন্বেন

ক্ষুদিরামবাবু যয

র্া বাং া ভাষা ও সাদিন্বর্যর

ইদিিান্বস এক নবদিগন্বন্তর সূচনা করন্ব া। দবদৃষ্ট অদর্দর্ কদব নীন্বরন্দ্রনার্
চক্রবর্ী বন্ব ন এই সমন্বয় আমরা যারা য খািড়া কন্বর চন্ব দে র্ারা যকানও না
যকানওভান্বব অধযািক িান্বসর োির্ু য। কল্পর্রু যসনগুি বন্ব ন

এই

সংবধনাসভাই
ত
প্রমাণ কন্বর দি

যয সমান্বে প্রকঙ্খর্ দৃক্ষাদবন্বির আেও সর্ম্ান
আন্বে। সাংবাদিক কঙ্খষ্ণ ধর অধযািক িান্বসর বিুমুখী প্রদর্ভার উন্বল্লখ কন্বর
বন্ব ন িাক্তণ্ডর্য অধযািক িান্বসর হৃিয়বোন্বক দবনষ্ট করন্বর্ িান্বরদন। মানুষ
দিসান্ববও দর্দন অর্ু নীয়। অধযািক ৃিরীপ্রসাি বসু ক্ষুদিরামবাবুর দৃক্ষণিেদর্র ববদৃন্বষ্টযর দিকগুদ

র্ু ন্ব

ধন্বরন। সংবধনাসভা
ত
উি ন্বক্ষ ‘িন্বর্র

োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস’ নান্বম একটি গ্রন্থ প্রকাদৃর্ িয়। গ্রন্থটি
প্রকাৃ কন্বর উিাচায ত ডঃ রর্ীন্দ্রনারায়ণ বসু বন্ব ন অধযািক িাসন্বক সংবধনা
ত
োনান্বর্ যিন্বর র্াাঁর োিোিী ও অনুরাগীরাই সর্ম্াদনর্ িন্ব ন। অনুষ্ঠান্বন
উিদির্ দেন্ব ন ৃল য াষ কনক মুন্বখািাধযায় প্রমুখ।
ছ যুগান্তর রদববার ৭ োনুয়াদর ১৯৯৬,
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ডঃ ক্ষুদিরাম িান্বসর সংবধনা
ত
সম্প্রদর্ এক মন্বনাজ্ঞ অনুষ্ঠান্বনর মাধযন্বম ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র দ্বারভাঙ্গা
িন্ব

রবীন্দ্র-দবন্বৃষজ্ঞ দবদৃষ্ট ভাষার্াক্তত্ত্বক প্রবীণ অধযািক ডঃ ক্ষুদিরাম িান্বসর

আদৃ বের বয়ঃিূদর্তন্বর্ র্াাঁন্বক সংবধনা
ত োনান্ব ন র্াাঁর প্রািন োিোিী
সিকমী ও গুণমুগ্ধ অনুরাগীবঙ্খ্। এই উি ন্বক্ষ অনুষ্ঠান্বন ‘িন্বর্র োয়ােদবন্বর্
অধযািক ক্ষুদিরাম িাস’ নামক স্মারক গ্রন্বন্থর উন্বদ্বাধন করন্ব ন ক কার্া
দবশ্বদবিযা ন্বয়র উিাচায ডঃ
ত
রর্ীন্দ্রনারায়ণ বসু।
প্রািন রামর্নু

াদিড়ী অধযািক ক্ষুদিরাম িান্বসর এই সংবধনা
ত সভায়

দবদৃষ্ট বিারা র্াাঁন্বির বিন্ববয ডঃ িান্বসর রবীন্দ্র গন্ববষণা ভাষাক্তেজ্ঞাসার প্রসঙ্গ
মধযযুগ দনন্বয় র্াাঁর আন্ব াচনা প্রভঙ্খ দর্ দবষয় সদবিান্বর র্ু ন্ব

ধরদেন্ব ন। র্াাঁর

প্রািন োিন্বির আন্ব াচনায় র্াাঁর অধযািনা দনরিিার বযবিার িাক্তণ্ডর্য
অনাড়ম্বর েীবনযািার কর্াই বারবার আন্ব াদ র্ িক্তে । বিান্বির মন্বধয
দেন্ব ন অধযািক ৃিরীপ্রসাি বসু কদব নীন্বরন্দ্রনার্ চক্রবর্ী সাংবাদিক কঙ্খষ্ণ
ধর অধযািক রবীন্দ্র গুি প্রমুখসি আরও অন্বনন্বকই। প্রধান অদর্দর্ দিসান্বব
উিদির্ দেন্ব ন অধযািক অদসর্কুমার বন্ব্যািাধযায়। সভায় যিৌন্বরাদির্য
কন্বরন ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র সি-উিাচায ত ডঃ প্রবুেনার্ রায়। অনুষ্ঠান্বন
স্বাগর্ ভাষণ যিন বাং া দবভান্বগর অধযক্ষ ডঃ মানস মেুমিার।
এই সংবধনা
ত সভায় গুণমুগ্ধ অনুরাগী ও োিোিীরা অধযািক ক্ষুদিরাম
িান্বসর িান্বর্ িানিি সি দবদভন্ন উিিার র্ু ন্ব

যিন। উন্বল্লখন্বযাগয যয অধযািক

অরুণকুমার বসু র্াাঁর কন্ব েেীবন্বনর মাস্টারমৃায় অধযািক িান্বসর িান্বর্
সাাঁওর্াদ -বাং া অদভধান প্রকান্বৃর সিায়র্ার েনয এক িাোর এক িাকার
যচক েো যত দিসান্বব র্ু ন্ব যিব।
অনুষ্ঠান্বন প্রকাদৃর্ ‘িন্বর্র োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস’ বইটি
স্মঙ্খদর্চারণা এবং র্াাঁন্বক র্াাঁর য খান্ব দখ দনন্বয় একটি সু্র সংক ন। বইটির
য খকন্বির মন্বধয আন্বেন অন্নিাৃির রায় ডঃ অদসর্কুমার বন্ব্যািাধযায়
ৃল য া

অধযািক ৃিরীপ্রসাি বসু ডঃ অরুণকুমার বসু ডঃ দৃদৃরকুমার

িাৃ ডঃ সুধীর চক্রবর্ী ডঃ যেযাদর্ময়ত য াষ ডঃ আবীর া
ভারর্ী িাস

মুন্বখািাধযায়

নীন্বরন্দ্রনার্ চক্রবর্ী প্রমুখ। বইটির সম্পািনা কন্বরন্বেন ডঃ

ক্ষুদিরাম িান্বসর প্রািন োি অধযািক মানস মেুমিার।
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সংবধনার
ত
উেন্বর ডঃ ক্ষুদিরাম িাস আন্ববগরুে কন্বণ্ঠ বন্ব ন যয দর্দন এই
সর্ম্ান ও সংবধনা
ত যিন্বয় অদভভূ র্। দবদভন্ন বক্র্ঙ্খর্া ও য খায় র্াাঁর সম্পন্বকত যয
মূ যায়ন করা িন্বয়ন্বে র্া র্াাঁর মন্বর্ র্র্যদনষ্ঠ ও যর্াযর্।
ছযুবমানস যিব্রুয়াদর ৯৬,

ডঃ ক্ষুদিরাম িাস আদৃ বের
গর্ োনুয়াদর মান্বস ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র দ্বারভাঙা িন্ব

দবদৃষ্ট রবী্ন্দ্র

দবন্বৃষজ্ঞ ভাষার্ত্ত্বদবি ও প্রবীণ অধযািক ডঃ ক্ষুদিরাম িান্বসর আদৃ বের
িূদর্তন্বর্ র্াাঁর প্রািন োিোিী ও সিকমীরা র্াাঁন্বক সংবধনা
ত োনান্ব ন। এই
অনুষ্ঠান উি ন্বক্ষ ‘িন্বর্র োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস’ নান্বম একটি
স্মারক গ্রন্বন্থর উন্বোধন করন্ব ন ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র উিাচায ত ডঃ
রর্ীন্দ্রনারায়ণ বসু।
প্রািন রামর্নু

াদিড়ী অধযািক ডঃ ক্ষুদিরাম িান্বসর এই সংবধনা
ত সভায়

দবদৃষ্ট বিা ও র্াাঁর প্রািন োিরা র্াাঁর রবীন্দ্রচচতা ভাষার্ত্ত্ব দবষয়ক গন্ববষণা
োিপ্রী্দর্ অধযািনা দনরিিার বযবিার অনাড়ম্বর েীবনযািা প্রভঙ্খ দর্ দনন্বয়
আন্ব াচনা কন্বরন সদবিান্বর। অধযািক ৃিরীপ্রসাি বসু

কদব নীন্বরন্দ্রনার্

চক্রবর্ী সাংবাদিক কল্পর্রু যসনগুি ও কদব কঙ্খষ্ণধর প্রমুখ অন্বনন্বকই েো
দনন্ববিন কন্বরন। সভায় প্রধান অদর্দর্ ও সভািদর্ দিসান্বব উিদির্ দেন্ব ন
অধযািক অদসর্কুমার বন্ব্যািাধযায় এবং ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র সিউিাচায ত ডঃ প্রবুেনার্ রায়। স্বাগর্ ভাষণ যিন বাং া দবভান্বগর অধযক্ষ ডঃ
মানস মেুমিার।
এই সংবধনা
ত সভায় ডঃ ক্ষুদিরাম িান্বসর গুণমুগ্ধ অনুরাগীরা র্াাঁর িান্বর্
মানিি সি দবদভন্ন উিিার র্ু ন্ব

যিন। উন্বল্লখয যয অধযািক িান্বসর োি

অধযািক অরুণকুমার বসু অধযািক িান্বসর সাাঁওর্াদ - বাং া অদভধান
প্রকান্বৃর সিায়র্ায় েনয র্াাঁর িান্বর্ এক িাোর এক িাকার একটি যচক র্ু ন্ব
যিন।
অনুষ্ঠান্বন প্রকাদৃর্ ‘িন্বর্র োয়ােদবন্বর্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস’ বইটিন্বর্
স্মঙ্খদর্চারণ এবং র্াাঁর য খান্ব দখ দনন্বয় আন্ব াচনা কন্বরন্বেন েীঅন্নিাৃির রায়
ডঃ অদসর্কুমার বন্ব্যািাধযায় ডঃ দৃদৃরকুমার িাস ৃল য াষ অধযািক
ৃিরীপ্রসাি বসু ডঃ অরুণ কুমার বসু ডঃ সুধীর চক্রবর্ী ডঃ যেযাদর্ময়ত
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য াষ ডঃ রবীন্দ্র গুি ডঃ আদবর া

মুন্বখািাধযায় েীনীন্বরন্দ্রনার্ চক্রবর্ী

প্রমুখ দবদৃষ্ট বযক্তিবগ।ত বইটির সম্পািনা কন্বরন্বেন অধযািক ক্ষুদিরাম িান্বসর
প্রািন োি অধযািক মানস মেুমিার।
সংবধনার
ত
উেন্বর ডঃ িাস আন্ববগরুে কন্বণ্ঠ বন্ব ন যয দর্দন অদভভূ র্। র্াাঁর
সম্পন্বকত বক্র্ঙ্খর্া ও য খায় যয মূ যায়ন করা িন্বয়ন্বে র্া র্াাঁর মন্বর্ অর্যন্ত
র্র্যদনষ্ঠ ও যর্াযর্।
ছন্ন যম ১৯৯৬,

গুণী সংবধনা
ত
আেকান্ব র প্রদর্ন্ববিনঃ আে বইন্বম া মন্বঞ্চ বঙ্গভাষা-সংস্কঙ্খদর্ প্রসার সদমদর্র
উিযান্বগ গুদণেন সংবধনা।
ত
সংবদধর্ত িন্বেন অন্নিাৃির রায় অরুণ দমি
সুধী প্রধান ক্ষুদিরাম িাস অদসর্কুমার বন্ব্যািাধযায় এবং কঙ্খষ্ণ া
অনুষ্ঠান্বনর সভািদর্ শুেসত্ত্ব বসু প্রধান অদর্দর্ আক্তেেু

িাস।

িক। অনুষ্ঠান্বনর

শুরু িুিুর িুন্বিায়। অনুষ্ঠান িদরচা না দবশ্বনার্ চক্রবর্ী অন্বৃাক িাদ র্
বৃবা দমি।
ছ আেকা

৪ যিব্রুয়াদর ১৯৯৬,

বই যম ায় সংবধনা
ত
দনেস্ব প্রদর্দনদধঃ ক কার্া ৩রা যিব্রুয়ারী- শুক্রবার বইন্বম া দে
িড়া দভড়। বইন্বপ্রমীরা এক স্ট

উিন্বচ

যর্ন্বক আর এক স্টন্ব

সোন্বন। এর িাৃািাদৃ বইন্বম ার অদডন্বিাদরয়ান্ব

ঢুাঁ যমন্বরদে বই-র
বঙ্গভাষা সংস্কঙ্খদর্ প্রসার

সদমদর্র উন্বিযান্বগ এদিন অনুটষ্ঠর্ িয় গুণীেন সংবধনা।
ত অনুষ্ঠান্বন সংবদধর্ত িন
অন্নিাৃির রায়

সুধী প্রধান

অরুণ দমি

ক্ষুদিরাম িাস

অদসর্কুমার

বন্ব্যািাধযায় প্রমুখ।
ছ গণৃক্তি ৪ যিব্রুয়ারী ১৯৯৬,

223

দবদৃষ্ট য খক ও দৃশু দচি দৃল্পীন্বক সংবধনা
ত
দনেস্ব সংবািিার্াঃ ক কার্াঃ রবীন্দ্র দবন্বৃষজ্ঞ ও রবীন্দ্র িুরস্কার প্রাি য খক
ডঃ ক্ষুদিরাম িাসন্বক ১২ই আগস্ট নাগদরক সন্বন্ম ন্বনর ৪০নং ওয়াডত কদমটির
উন্বিযান্বগ আন্বয়াক্তের্ রবীন্দ্র স্মরণানুষ্ঠান্বন সংবধনা
ত জ্ঞািন করা িয়। ঐ
অনুষ্ঠান্বন প্রদর্বেী দৃশুদচি দৃল্পী সম্রাি চন্বট্র্ািাধযায়ন্বক সংবধনা
ত োনান্বনা িয়।
ডঃ ক্ষুদিরাম িাসন্বক এবং দৃশু দৃল্পী সম্রাি চযািাক্তেন্বত ক স্মারক ও মানিি র্ু ন্ব
যিন যর্াক্রন্বম মণীন্দ্রনার্ কন্ব ন্বের অধযক্ষ অন্বৃাক যচৌধুরী এবং দবদৃষ্ট
দচদকৎসক ডঃ আদবর া

মুখাক্তে।ত অনুষ্ঠান্বন সংগটের্ আবঙ্খদের সক

প্রদর্ন্বযাদগর্ান্বক িুরস্কার প্রিান করা িয়। এোড়া দবদভন্ন দৃল্পীন্বির গান ও একটি
গীদর্আন্ব খয িদরন্ববদৃর্ িয়। প্রসঙ্গর্ উন্বল্লখয ৪০ নং ওয়াডত কদমটির উন্বিযান্বগ
প্রর্ম িন্ববরত অনুষ্ঠান িয় ৩১ যৃ েু াই।
ছ গণৃক্তি ১৩ আগস্ট ১৯৯৬,

গণর্াদন্ত্রক য খক দৃল্পী সেঃ ২৫
আেকান্ব র প্রদর্ন্ববিনঃ অনযান্বয়র দবরুন্বে প্রদর্বান্বির মৃা
িিন্বক্ষন্বি িাঁদচৃ বের যিদরন্বয় এ

জ্বাদ ন্বয় িঙ্খঢ়

গণর্াদন্ত্রক য খক দৃল্পী সে। বঙ্খিস্পদর্বার

রবীন্দ্রসিন চত্বন্বর সন্বের চর্ু র্ছনবিয
ত
ায়
ত , রােয সন্বর্ম্ ন্বনর উন্বদ্বাধনী িব ত
অনুটষ্ঠর্ ি । এর আন্বগ সুন্ববাধ মদল্লক যস্কায়ার যর্ন্বক এক যৃাভাযািা
রবীন্দ্রসিন প্রাঙ্গন্বণ এন্বস যিৌন্বোয়। মুিমন্বঞ্চ সন্বের সভািদর্ ক্ষুদিরাম িান্বৃর
যমরুন ির্াকা উন্বো ন্বনর মন্বধয দিন্বয় অনুষ্ঠান্বনর শুরু। গণর্াদন্ত্রক য খক
দৃল্পী সন্বের অনযর্ম সাধারণ সম্পািক ইন্দ্রনার্ বন্ব্যািাধযায় ব ন্ব ন ‘নানা
প্রদর্কু র্ার মন্বধয প্রদর্বািী কণ্ঠস্বরন্বক সম্ব কন্বর যসই ১৯৭২ সা যর্ন্বক আে
এখান্বন এন্বস যিৌৌঁন্বেদে।’ অনয আর-এক সাধারণ সম্পিক যনিা

মেুমিার

‘যযখান্বন অনযায় যসখান্বনই প্রদর্ন্বরাধ’- এই মূ মন্ত্র আেও অবযাির্ বন্ব
োনান্ব ন। সাদিদর্যক মিান্বশ্বর্া যিবীর কন্বণ্ঠ ধ্বদনর্ ি

সমান্বের প্রন্বয়ােন্বন

সক্তর্ম্দ র্ভান্বব য খক-দৃল্পীন্বির এদগন্বয় আসার প্রন্বয়ােনীয়র্ায় কর্া। কদব
অরুণ দমি ব ন্ব ন সমান্বের অশুভ দবষয়ন্বক প্রদর্ন্বরাধ করন্বর্ না িারন্ব
মানবধম ত দব ীন িন্বয় যান্বব। উি্যািন কদমটির সভািদর্ িীন্বরন্দ্রনার্
মুন্বখািাধযায় োনান্ব ন নেরুন্ব র মর্ িীি কণ্ঠস্বর চাই এখনকার কদবন্বির।
এদিন রের্েয়ন্তী উন্বদ্বাধনীন্বর্ উিদির্ দেন্ব ন যোেন িক্তিিার রান্বেশ্বর
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ভট্টচায ত শুন্বভ্ু মাইদর্ যম নাি ভট্টাচায ত শুভ ন্ী সাধন চন্বট্টািাধযায়
অক্তের্ িান্বণ্ড-সি আরও বিু মানুষ।
ছ আেকা

রান্বেযর সব যিা

মুমূষু ত আধুদনক গুরুকু ই মার্া র্ু ন্ব

ড. ক্ষুদিরাম িাস ব ন্ব ন ‘আদম দনন্বে যিান্ব
যনই। সংস্কঙ্খর্ দৃক্ষার আদি িান ি
গুরুকু

২৩ যম ১৯৯৭,

িন্বড়দে। এখন যসই চদরি

গুরুকু । আন্বগর আমন্ব রাো েদমিাররা

চা ান্বর্ সািাযয করন্বর্ন। এখন যসই িাদয়ত্ব অবৃযই সরকান্বরর।

এ াকায় যির্ি গন্বড় ওো ৮-১০ যিা
আর যয সব সাধারণ স্কুন্ব

দনন্বয় করন্বর্ িন্বব একটি সংস্কঙ্খর্ স্কু
িুিুন্বর ক্লাস িয় যসখান্বন ওই সংস্কঙ্খর্ স্কু সকান্ব

বসন্বব। িােযসূদচন্বর্ আধুদনক দবষয়ও রাখন্বর্ িন্বব। সব দৃক্ষক র্াাঁন্বির উওেুি
যবর্নিার দনয়দমর্ িরীক্ষা স্কুন্ব

িদরিৃন্বনর
ত
েনয িুটি যে া-দিেু একেন

িদরিৃক
ত িরকার। এোড়া এখনই চা ু করন্বর্ িন্বব ডঃ ভবন্বর্াষ িে এবং ডঃ
অন্বৃাক দমি কদমৃন্বনর সুিাদরৃ। অর্াৎ
ত স্কুন্ব

বাং া ভাষার েনয বরাে ২০০

নম্বর যর্ন্বক ৫০ নম্বর সংস্কঙ্খন্বর্ আবদৃযক করা। না িন্ব সংস্কঙ্খর্ িাদরন্বয় যান্বব শুধু
নয় বাং া ভাষার দভর্ িূব ত িন্বব। সরকাদর অনুন্বরান্বধ এ বযািান্বর দবস্র্ঙ্খর্
দরন্বিািত দিন্বয়দে। যকানও সাড়া যমন্ব দন। সংস্কঙ্খর্ কন্ব ন্বের অধযক্ষ ডঃ সুন্বকাম
যচৌধুদরর সাি কর্া ‘স্কু
যর্ন্বক আবদৃক সংস্কঙ্খর্ দৃক্ষা র্ু ন্ব যিওয়া ভু
দসোন্ত। ক্লাস এইি যর্ন্বক িৃম যেণী িযন্ত
ত আবার সংস্কঙ্খর্ আবদৃযক করন্বর্
িন্বব। অন্বৃাক দমি কদমৃন্বনর সুিাদরৃমর্ সংস্কঙ্খন্বর্র েনয কম নম্বন্বরর বযবিাসংস্কঙ্খর্ বাাঁচান্বনার এিাই অক্তক্সন্বেন।
ছ আেকা

বঙ্খিস্পদর্বার ২৩ েু াই ১৯৯৭,

সংস্কঙ্খর্ কন্ব ে ১০ েন দবদৃষ্টন্বক সর্ম্ান োনান্বব
দনেস্ব প্রদর্দনদধঃ সংস্কঙ্খর্ কন্ব ন্বের ১৭৫ বষিূ
ত দর্ত উি ন্বক্ষ ১০ েন দবদৃষ্ট
বযক্তিন্বক সর্ম্াদনর্ করা িন্বব। এাঁন্বির মন্বধয আন্বেন দভ বা সারা উিাি
আমোি আদ

যেনান্বর

ৃির রায়ন্বচৌধুরী ডঃ প্রর্ািচন্দ্র চন্দ্র অধযািক

রমারঞ্জন মুন্বখািাধযায় অধযািক ক্ষুদিরাম িাস।
225

বুধবার এক সাংবাদিক ববেন্বক কন্ব ন্বের িন্বক্ষ ডঃ সুন্বকাম

যচৌধুদর োনান

১৭৫ বন্বষ ত এই সরকাদর কন্ব েটিন্বক িূণঙ্গ
ত কন্ব ন্বের স্বীকঙ্খদর্ যিওয়ার েনয
র্াাঁরা প্রিাব দিন্বয়ন্বেন। রােয সরকার দবষয়টি দনন্বয় দবচার দবন্ববচনা করন্বে।
উন্বল্লখয

আন্বগ এটি িূণাঙ্গ
ত
কন্ব ে র্াকন্ব ও ১৯৫০ সা

যর্ন্বক সংস্কঙ্খর্

কন্ব েন্বক যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বের সন্বঙ্গ যুি কন্বর যিওয়া িয়।
ডঃ যচৌধুদর োনান ১৭৫ বষিূ
ত দর্ত উি ন্বক্ষ দর্নদিনবযািী উৎসন্ববর উন্বদ্বাধন
করন্ববন ক কার্া িাইন্বকান্বিত র দবচারিদর্ প্রভাৃির দমে। ২২ মাচত কন্ব ন্বের
িুনদম ত ন উৎসন্ববর ৃর্বষ িা
ত
ন করা িন্বব।
ছ বর্তমান বঙ্খিস্পদর্বার ৫ বচি ১৪০৪ বঙ্গাব্দ ১৯ মাচত ১৯৯৮ ,

Sanskrit College felicitations
Calcutta, March 18:

Sanskrit College will endow special titles on 10

eminent personalities in different spheres including Ustad Amjad Ali and
V Balsara for music on March 22 on the occasion of its 175 th foundation
day celebrations. Other recipients of tha special titles include Dr Pratap
Chandra Chander, former central minister in-charge of education, Prof.
Khudiram Das, a Bengali scholar, and Prof. Hemanta Kumar Ganguly , a
Sanskrit scholar.
The principle of the college Dr S. Chaudhuri, said

the three-day

celebrations beginning from March 21 will include an exhibition on the
history of the college. He also said the college had submitted a proposal
to the government a few months ago to grant it autonomy. At present
Sanskrit College is attached to Presidency College and only offers
Honours

and Pass courses in Sanskrit, Pali,

Linguistics and Ancient

Indian History and world History. For the rest of the subjects, students
have to go to Presidency College.
(The Telegraph, 19 march, 1998)
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১৭৫ বেন্বর যপ্রদসন্বডক্তন্সর কব মুি সংস্কঙ্খর্ কন্ব ে?
আেকান্ব র প্রদর্ন্ববিনঃ যিৌন্বন িুন্বৃা বেন্বরর প্রাচীন সংস্কঙ্খর্ কন্ব েন্বক
যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বের দনয়ন্ত্রণমুি কন্বর একটি িঙ্খর্ক কন্ব ন্বের স্বীকঙ্খদর্ দিন্বর্
প্রিাব িাোন্বনা ি

রােয সরকান্বরর কান্বে। ১৭৫ বের িূদর্তর প্রাক্কান্ব এই
প্রিাব রাখন্ব ন সংস্কঙ্খর্ কন্ব ে কর্ঙ্খি
ত ক্ষ। বুধবার এক সাংবাদধক ববেন্বক
কন্ব ন্বের অধযক্ষ সুন্বকাম

যচৌধুরী একর্া োদনন্বয় বন্ব ন ১৮২৪ সান্ব

একটি

িঙ্খর্ক অক্তিত্ব দনন্বয় সংস্কঙ্খর্ কন্ব ন্বের প্রদর্ষ্ঠা িন্ব ও ১৯৫০ সান্ব
র্া
যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বের দনয়ন্ত্রন্বণ চন্ব যায়। দর্দন োনান প্রাচীন সংস্কঙ্খর্ দৃক্ষার
িীেিান সংস্কঙ্খর্ কন্ব ে যর্ন্বক যিা উন্বে যান্বে বন্ব যা রিন্বে র্া আন্বিৌ টেক
নয়। বরং এই প্রাচীন ধারান্বক ধন্বর রাখন্বর্ প্রন্বয়ােনীয় সব বযবিাই যনওয়া
িন্বয়ন্বে। োর্কিন্বর সংস্কঙ্খর্ িাদ
ভাষার্ত্ত্ব ও প্রাচীন ইদর্িাস িড়ান্বনার
িাৃািাদৃ চর্ু ষ্পাটিন্বর্ প্রাচীন প্রর্ায় সংস্কঙ্খর্দৃক্ষার ধারা সমান গুরুন্বত্বর সন্বঙ্গই
চাদ ন্বয় যাওয়া িন্বে এই কন্ব ন্বে। ২১ মাচত শুরু িন্বে কন্ব ন্বের ১৭৫ র্ম
প্রদর্ষ্ঠা বাদষক
ত অনুষ্ঠান। দর্নদিন্বনর অনুষ্ঠান্বনর উন্বদ্বাধন করন্ববন ক কার্া
িাইন্বকান্বিত র প্রধান দবচারিদর্ প্রভাৃির দমে। ১৯৩১ সান্ব

কন্ব ন্বের অষ্টম

প্রদর্ষ্ঠাবন্বষ ত রবীন্দ্রনার্ োকুরন্বক ‘কদব সাবন্বভৌম’
ত
উিাদধর মাধযন্বম দবদৃষ্ট
বযক্তিন্বির অনুষ্ঠাদনক সর্ম্ান প্রিৃন্বনর
ত
সূচনা িন্বয়দে । এরির ডঃ সবিল্লী
ত
রাধাকঙ্খষ্ণণ দি ীিকুমার রায় সন্বর্যন বসু রন্বমৃ মেুমিারসি বিু দবদৃষ্ট
বযক্তিত্বন্বক কন্ব ন্বের িক্ষ যর্ন্বক সর্ম্াদনর্ করা িন্বয়ন্বে। এবার ১৭৫ বের
িূদর্তন্বর্ এই র্াদ কায় রন্বয়ন্বেন ১০েন দবদৃষ্ট বযক্তিত্ব। এাঁরা িন্ব ন ডঃ
প্রর্ািচন্দ্র চন্দ্র যিমন্তকুমার গাঙ্গু দ

বই এন মুখাক্তে ত রমারঞ্জন মুখাক্তে ত

মুরাদরন্বমািন যবিান্তর্ীর্ ত েী যমািনর্কতর্ীর্ ত দভ বা সারা আমোি আদ
খান ক্ষুদিরাম িাস ও যেন্বনন্বর ৃির রায়ন্বচৌধুরী।
ছআেকা

বঙ্খিস্পদর্বার ৫ বচর্য ১৪০৪ বঙ্গাব্দ ১৯ মাচত ১,

সংস্কঙ্খর্ কন্ব ে
দনেস্ব প্রদর্দনদধঃ ক কার্া

২২ যৃ েুন- সংস্কঙ্খর্ কন্ব েন্বক ‘ডমড়’্
দবশ্বদবিযা য় করন্বর্ চায় বামফ্রন্ট সরকার। এ বযািান্বর ইউ ক্তে দস-র
অনুন্বমািন্বনর েনয আন্ববিন োনান্বনা িন্বয়ন্বে। রান্বেযর উচ্চ দৃক্ষামন্ত্রী
সর্যসাধন চক্রবর্ী দনন্বে এ বযািান্বর ইউ ক্তে দস কর্ঙ্খি
ত ন্বক্ষর সন্বঙ্গ যিখা
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কন্বরন্বেন। সংস্কঙ্খর্ গন্ববষণা ও প্রাচীন জ্ঞান ভাণ্ডারন্বক যর্াযর্ভান্বব উন্বন্মাচন ও
দবন্বলষন্বণর েন্বনযই রােয সরকার এই উন্বিযাগ দিন্বয়ন্বে। বঙ্খিস্পদর্বার সংস্কঙ্খর্
কন্ব ন্বে এক অনুষ্ঠান্বন সর্যসাধন চক্রবর্ী সংস্কঙ্খর্ দৃক্ষা ও গন্ববষণার
প্রন্বয়ােনীয় প্রসন্বঙ্গ এই খবর োনান। এদিন্বনর অনুষ্ঠান্বন রান্বেযর যমাি ৩১০
েন দবদৃষ্ট ও প্রবীণ সংস্কঙ্খর্ িক্তণ্ডর্ন্বক রােয সরকান্বরর িক্ষ যর্ন্বক সংবধনা
ত
োনান্বনা িয়। মানিি ও ১২০০ িাকার যচক। সর্যসাধন চক্রবর্ী দবদৃষ্ট ৭
েনন্বক সংবধনা
ত োনান।
এদিন্বনর অনুষ্ঠান্বন অনযানযন্বির মন্বধয বিবয রান্বখন দবদৃষ্ঠ সাদির্য
সমান্ব াচক ক্ষুদিরাম িাস সংস্কঙ্খর্ সাদির্য দবদৃষ্ট বযক্তিত্ব মুরারীন্বমািন যবিান্ত
র্ীর্ তও সংস্কঙ্খর্ কন্ব ন্বের অধযক্ষ ড. সুন্বকাম যচৌধুরী। সভািদর্ত্ব কন্বরন রােয
দৃক্ষা অদধকর্তা িীযূষকাদন্ত গাঙ্গু দ ।
ছবর্তমান ২৩ যৃ েুন ১৯৯৮,
িন্বড় দগন্বয় আির্ ক্ষুদিরাম িাৃ
দনেস্ব প্রদর্দনদধঃ ক কার্া ২৩ যৃ এদপ্র - দবদৃষ্ট দৃক্ষাদবি ডঃ ক্ষুদিরাম িাৃ
িু িনায় গুরুর্র আির্ িন্বয়ন্বেন। গর্ ৃদনবার কঙ্খষ্ণনগন্বরর বাদড়ন্বর্ িোৎই
িন্বড় দগন্বয় র্াাঁর িান্বয়র িান্বড় গুরুর্র আ ার্ য ন্বগন্বে। র্াাঁন্বক কঙ্খষ্ণনগন্বর একটি
নাদসং যিান্বম দচদকৎসার েনয ভদর্ত করা িন্বয়ন্বে। দচদকৎসকরা োদনন্বয়ন্বেন
র্াাঁন্বক যবৃ দকেুদিন দচদকৎসাধীন র্াকন্বর্ িন্বব।
ছ গণৃক্তি ২৪ যৃ এদপ্র

বুধবার ২০০২,

ডঃ ক্ষুদিরাম িাস মারা যগন্ব ন
আেকান্ব র প্রদর্ন্ববিনঃ রদববার রার্ ১১িা ১০ দমদনি মারা যগন্বেন ডঃ ক্ষুদিরাম
িাস ছ৮৬,। ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র প্রািন রামর্নু

াদিড়ী অধযািক ডঃ িাস

দিমার যবান যভন্বঙ কঙ্খষ্ণনগন্বরর কায়কল্প সিন নাদসংন্বিান্বম
ত
ভদর্ত দেন্ব ন। র্াাঁর
৭ যমন্বয় ৩ যেন্ব

রন্বয়ন্বে। ওাঁ র স্ত্রী অন্বনক আন্বগই মারা যান। ১৯৩৯ সান্ব

ক কার্া দবশ্বদবিযা য় যর্ন্বক এম

এ-যর্ প্রর্ম যেণীন্বর্ প্রর্ম িন্বয়দেন্ব ন

ক্ষুদিরাম িাস। যিন্বয়দেন্ব ন িাাঁচটি স্বণিিক
ত
এবং একটি যরৌিয িিক। এম এ
িাস কন্বর দর্দন যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বে যযাগ যিন। কঙ্খষ্ণনগর সরকারী
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মিাদবিযা য়

ও

কযা কািা

যসণ্ট্র্া

কন্ব ন্বে

িদড়ন্বয়ন্বেন।

‘রবীন্দ্রপ্রদর্ভার িদরচয়’ প্রর্ম দড দ ি প্রাি বাং া বই। সাাঁওর্াদ

ওাঁ র

বই

বাং া ৃব্দ

সাময ওরই কাে। ওাঁ র কঙ্খর্ী োিন্বির মন্বধয রন্বয়ন্বে দবম কুমার মুন্বখািাধযায়
ৃিরীপ্রসাি বসু ৃল য াষ মানস মেুমিার প্রমুখ।

ছ আেকা ২৯ এদপ্র ২০০২,

ডঃ ক্ষুদিরাম িান্বসর েীবনাবসান
দনেস্ব প্রদর্দনদধ কঙ্খষ্ণনগরঃ দবদৃষ্ট দৃক্ষাদবি এবং রবীন্দ্র গন্ববষক ডঃ ক্ষুদিরাম
িাস রদববার গভীর রান্বর্ কঙ্খষ্ণনগন্বরর এক যবসরকারী নাদসংন্বিান্বম
ত
যৃষ দনঃশ্বাস
র্যাগ কন্বরন্বেন। মঙ্খর্ুযকান্ব

র্াাঁর বয়স িন্বয়দে

৮৭। র্াাঁর দর্ন িুি ও সার্ কনযা

বর্তমান। যসামবার প্রয়ার্ ডঃ িান্বসর বাসভবন্বন এন্বস েড় িন্বয়দেন্ব ন র্াাঁরই
গুণমুগ্ধ োিোিীরা। এদিন মরন্বিন্বি মা া যিন দস দি এন্বমর রােয সম্পািক
অদন দবশ্বাস।
ডঃ ক্ষুদিরাম িাস ক কার্া দবশ্বদবিযা য় যর্ন্বক বাং া ভাষা সাদিন্বর্য দড দ ি
উিাদধ িান। ১৯৮৪ সান্ব

দর্দন দবিযাসাগর িুরস্কার এবং ৯৪ সান্ব

রবীন্দ্র

িুরস্কার িান।
ছ বর্তমান ৩০ এদপ্র ২০০২,

অধযািক ক্ষুদিরাম িাস চন্ব যগন্ব ন
স্টাি দরন্বিািত ারঃ প্রখযার্ রবীন্দ্র সাদির্য দবন্বৃষজ্ঞ অধযািক ক্ষুদিরাম িাস
রদববার গভীর রান্বর্ িরন্ব াকগমন কন্বরন্বেন। মঙ্খর্ুযকান্ব

র্াাঁর বয়স িন্বয়দে

৮৬ বের। ক্ষুদিরামবাবুর দর্ন িুি এবং সার্ কনযা বর্তমান। যপ্রদসডক্তন্স
কন্ব ন্বে অধযািনা শুরু কন্বর দর্দন িরবর্ীকান্ব

একাদধক কন্ব ন্বে এবং

ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয় দর্দন অধযািনা কন্বরন্বেন। ১৯১৬ সান্ব
যবদ য়ান্বর্ান্বড় ক্ষুদিরাম িান্বসর েন্ম িয়। ১৯৬২ সান্ব

বাাঁকুড়া যে ার

ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র

ইদর্িান্বস প্রর্ম গন্ববষণািি েমা দিন্বয় দর্দন দড-দ ি উিাদধ িান। িরবর্ীকান্ব
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িক্তিমবঙ্গ সরকার ১৯৮৪ সান্ব

দবিযাসাগর িুরস্কার এবং ১৯৯৪ সান্ব

িুরস্কান্বর র্াাঁন্বক ভূ দষর্ কন্বর। এোড়াও ১৯৮৮ সান্ব

ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র

সন্বরাক্তেনী বসু স্বণিিক
ত
িুরস্কার িান দর্দন। ১৯৯৫ সান্ব
স্মারক িুরস্কার িান দর্দন। দকেুকা

রবীন্দ্র

নারায়ণ গন্বঙ্গািাধযায়

আন্বগ কঙ্খষ্ণনগন্বরর বাসভবন্বন িন্বড় দগন্বয়

র্াাঁর যকামন্বরর িাড় যভন্বঙ যায়। িন্বর দকডদন দবক
২০ দমদনন্বি কঙ্খষ্ণনগন্বরর বাসভবন্বনই মঙ্খর্ুযমুন্বখ ঢন্ব

িন্বয় যায়। রদববার রার্ ১১িন্বড়ন দর্দন। র্াাঁর য খা

কন্বয়কটি উন্বল্লখন্বযাগয গ্রন্বন্থর নাম রবীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচয় বাং া কান্ববযর রূি
ও রীদর্ দচি গীর্ময়ী রবীন্দ্রবাণী ববষ্ণব রসপ্রকাৃ সমাে প্রগদর্ রবীন্দ্রনার্
সাাঁওর্া ী বাং া সমৃব্দ অদভধান ইর্যাদি। প্রর্ম গন্ববষণািি রবীন্দ্র প্রদর্ভার
িদরচয় দ ন্বখই দর্দন দড-দ ি যিন্বয়ন্বেন।
ছ প্রদর্দিন মঙ্গ বার ৩০ এদপ্র ২০০২ ,

Bengali scholar dies in Nadia
HT Correspondent
Ranaghat, April 29
Khudiram Das (87) , the first D Litt in Bengali Literature from
Calcutta University, died at a nursing home following kidney
and respiratory ailments in krishnanagar on Sunday night.
He has left behind three sons and seven daughters. State CPI
(M) Secretary Anil Biswas and Left Front Chairman Biman Bose
visited Das’s residence to pay their last respects.
Family sources said Das, who was admitted to the nursing
home in Krishnanagar some days back after a leg fracture,
developed complication on Saturday.
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Born on October 9, 1916, Das received a D Litt. From the
Calcutta University for his Bengali book Rabindra Pratibhar
Parichay ( An introduction to Tagore’s genius) in 1962.

িু মা া েোয় যৃষকঙ্খর্য সম্পন্ন ডঃ ক্ষুদিরাম িান্বসর
অদমর্ করঃ কঙ্খষ্ণনগর ছনিীয়া, ২৯ যৃ এদপ্র - দবদৃষ্ট দৃক্ষাদবি বুক্তেেীবী ও
গ্রন্থকার ডঃ ক্ষুদিরাম িান্বসর যৃষকঙ্খর্য যসামবার সম্পন্ন িন্বয়ন্বে নবদ্বীি
িৃান্বন। রদব্বার রান্বর্ কঙ্খষ্ণনগন্বরর একটি নাদসংন্বিান্বম
ত
র্াাঁর েীবনবসান
মঙ্খর্ুযকান্ব

র্াাঁর বয়স িন্বয়দে

ন্বি।

৮৭ বের। রদববার গভীর রান্বর্ মাস্টারমৃাই ডঃ

িান্বসর মঙ্খর্ুয সংবাি যিন্বয় গভীর যৃাকপ্রকাৃ কন্বরন দস দি আই ছএম ,-র রােয
সম্পািক অদন

দবশ্বাস ও বামফ্রণ্ট যচয়ারমযান দবমান বসু। এদিন সকান্ব ই

কঙ্খষ্ণনগর রওনা িন অদন দবশ্বাস।
ডঃ িান্বসর মরন্বিি যসামবার সকান্ব
বাসভবন্বন দনন্বয় আসা িয়। র্াাঁরই সযন্বত্ন

নাদসংন্বিাম
ত
যর্ন্বক যচৌধুরীিাড়ার
াদ র্ বাগান্বন র্াাঁন্বক ৃাদয়র্ রাখা িয়।

যসখান্বন র্াাঁর মরন্বিন্বি মা যিান কন্বরন দস দি আই ছএম , িদ িবুযন্বরা সিসয ও
রােয সম্পািক অদন

দবশ্বাস রােয সম্পািকমণ্ড ীর সিসয মঙ্খিু

যি নিীয়া

যে া িদরষন্বির সভাদধিদর্ রাধানার্ দবশ্বাস প্রািন সংসি অেয় মুখাক্তে ত
মন্ত্রী নয়ন সরকার অধযািক আকু ান্ বন্ব্যািাধযায় ও সুধীর চক্রবর্ী
িক্তিমবঙ্গ য খক দৃল্পী সন্বের অদর্ম চন্বট্টািাধযায় দড ওয়াই এি আই-র
র্ািস দসন্িা অ ন্বকৃ িাস এস এি আই-র অরূি িাস দস আই টি ইউ-র
এস এম সাদি িাটিত নিীয়া যে া সম্পািকমণ্ড ীর সিসয অন্বৃাক বযানাক্তে ত
মদি া সদমদর্র িন্বক্ষ রমা দবশ্বাস োয়া চক্রবর্ী রীর্া চযািাক্তে ত ১২ই েু াই
কদমটির িন্বক্ষ দি ীি চক্রবর্ী র্াাঁর কনযা অধযাদিকা ভারর্ী বাগচী প্রমুখ।
িী দিন
ত
ডঃ িাস দেন্ব ন িক্তিমবঙ্গ গণর্াদন্ত্রক য খক দৃল্পী সন্বের
সভাির্ী। এোড়া আমঙ্খর্ুয দর্দন দেন্ব ন কঙ্খষ্ণনগর নাগদরক সদমদর্র সভািদর্।
দর্দন িক্তিমবঙ্গ বাং া আকান্বিমীর সক্তক্রয় সিসযও দেন্ব ন।
এদিন র্াাঁর মরন্বিি যিৌোন্বনার ির এ াকার দৃক্ষানুরাগী মানুন্বষর দভন্বড় ভন্বর
যায় বাসভবন। সকন্ব ই র্াাঁন্বির দপ্রয় মাস্টারমৃাইন্বক যৃষ েো োনান্বর্
ঙ্খ
উিদির্ িন। িুিুন্বর র্াাঁর মরন্বিি দনন্বয় অনুরাগী মানুন্বষর সুৃল

যৃাকদমদে
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রওনা িয় নবদ্বীি িৃান্বনর দিন্বক। িন্বর্ ৃক্তিমক্ত্র দবেয় া
কঙ্খষ্ণনগর সরকারী কন্ব ে যে া িদরষি িির

কন্ব ে

ুন্বর নবদ্বীন্বির িৃান্বন র্াাঁর

যৃষকঙ্খর্য সম্পন্ন িয়।
রােয বামফ্রন্বণ্টর যচয়ারমযান দবমান বসু র্াাঁর েরুরী কান্বের েনয
কঙ্খষ্ণনগন্বর না আসন্বর্ িারায় র্াাঁর েোয় মাস্টারমৃাইন্বয়র প্রদর্ েো দনন্ববিন
কন্বর র্াাঁর িদরবারবগন্বক
ত দ দখর্ভান্বব সমন্ববিনা জ্ঞািন কন্বরন্বেন।
যসামবার িক্তিমবঙ্গ গণর্াদন্ত্রক য খক দৃল্পী সন্বের যুগ্ম সাধারণ সম্পািক
অনুনয় চন্বট্টািাধযায় ও ইন্দ্রনার্ বন্ব্যািাধযায় ডঃ ক্ষুদিরাম িান্বসর মঙ্খর্ুযন্বর্
গভীর যৃাকপ্রকাৃ কন্বর বন্ব ন্বেন প্রন্বণাচ্ছ্ব

বযক্তিন্বত্বর অদধকারী ডঃ ক্ষুদিরাম

িান্বসর েীবনবসান্বন িক্তিমবঙ্গ গণর্াদন্ত্রক য খক দৃল্পী সে মমাির্
ত
যৃাকিব্ধ। দর্দন একেন আকষক
ত দৃক্ষাদবি রবীন্দ্রনান্বর্র দচন্তা যচর্না ও
িৃন্বনর
ত
ববজ্ঞাদনক গন্ববষক ও দবন্বলষক সাাঁওর্া ী ও বাং া ভাষার সঙ্গদর্ ও
অসঙ্গদর্ দনন্বয় দবৃা

অদভধান রচনায় ক্লাদন্তিীন দবন্বলষক দেন্ব ন। বামিন্থার

প্রদর্ একদনষ্ঠ যঝাাঁক গণর্াদন্ত্রক মূ যন্ববান্বধ প্রিীি এক সো বাং ার সমােসাদির্য-গন্ববষণা ও সংস্কঙ্খদর্ক আন্ব্া ন্বন যয অবিান যরন্বখ দগন্বয়ন্বেন র্া যিৃ
ও সমান্বের কান্বে মূ যবান সম্পি িন্বয় র্াকন্বব।
ছ গণৃক্তি ৩০ যৃ এদপ্র ,

ড. ক্ষুদিরাম িান্বসর যৃষকঙ্খর্য সম্পন্ন
অদমর্কুমার য াষঃ কঙ্খষ্ণনগর ২৯ এদপ্র - যসামবার যন্বর্ািযুি মযািত ার সন্বঙ্গ
দৃক্ষাদবি

বুক্তেেীবী

গ্রন্থকার ড. ক্ষুদিরাম িান্বসর যৃষকঙ্খর্য সম্পন্ন ি

নবদ্বীন্বি। এদিন সকান্ব ই প্রয়ার্ ক্ষুদিরাম িান্বসর মরন্বিি কঙ্খষ্ণনগন্বরর
নাদসংন্বিাম
ত
যর্ন্বক দনন্বয় আসা িয় যচৌধুদরিাড়ায় বাসভবন্বন। যসখান্বন র্াাঁর দপ্রয়
বাগান্বন ৃাদয়র্ দে দৃক্ষাদবন্বির মরন্বিি। সকান্ব ই ক কার্া যর্ন্বক কঙ্খষ্ণনগন্বরর
েুন্বি আন্বসন দস দি এন্বমর রােয সম্পািক অদন

দবশ্বাস। দর্দন ক্ষুদিরাম িান্বসর

োি দেন্ব ন। অদন বাবু মরন্বিি মা যিান কন্বরন। মা া যিন দস. দি. এন্বমর
রােয সম্পািকমণ্ড ীর সিসয মঙ্খিু

যি। মন্ত্রী নয়ন সরকার যে া সভাদধিদর্
রাধানার্ দবশ্বাস-সি গণর্াদন্ত্রক আন্ব্া ন্বনর যনর্ঙ্খবঙ্খ্। দৃক্ষাদবন্বির মরন্বিি
দনন্বয় যৃাকদমদে

কঙ্খষ্ণনগর নাগদরক সদমদর্র অদিস যে া িদরষি ভবন
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প্রিদক্ষণ কন্বর। বামফ্রন্বণ্টর যচয়ারমযান দবমান বসু এদিন দনন্বে কঙ্খষ্ণনগন্বর
আসন্বর্ না িারন্ব ও দর্দন দ দখর্ভান্বব র্াাঁর দৃক্ষন্বকর প্রদর্ েো োদনন্বয়ন্বেন।
উন্বল্লখ করা যযন্বর্ িান্বর দৃক্ষাদবি ড. ক্ষুদিরাম িান্বসর েীবনাবসান িন্বয়ন্বে
রদববার গভীর রান্বর্ কঙ্খষ্ণনগন্বরর একটি নাদসংন্বিান্বম।
ত
মঙ্খর্ুযকান্ব
িন্বয়দে

র্াাঁর বয়স

৮৭ বের। বুক্তেেীবী গ্রন্থকার ক্ষুদিরাম িাস িী দিন
ত
িক্তিমবঙ্গ

গণর্াদন্ত্রক য খক দৃল্পী সংন্ব র সভািদর্ দেন্ব ন। দর্দন দেন্ব ন িক্তিমবঙ্গ
বাং া আকান্বিদমর সক্তক্রয় সিসয। র্াাঁর মঙ্খর্ুযন্বর্ রান্বেযর মুখযমন্ত্রী বুেন্বিব
ভট্টাচায ত দস দি এন্বমর রােয সম্পািক অদন

দবশ্বাস গভীর যৃাকপ্রকাৃ

কন্বরন্বেন। বাাঁকুড়া যে ার যবদ য়ান্বর্ান্বড় েন্মগ্রিণ কন্বরন ক্ষুদিরাম িাস।
বাাঁকুড়া স্কু

এবং বাাঁকুড়া ক্তক্রক্তিয়ান কন্ব ন্বে িড়া যৃষ কন্বর ১৯৩৯ সান্ব

টি. িাস কন্বরন। ১৯৬২ সান্ব

দব.

ক কার্া দবশ্বদবিযা য় যর্ন্বক দড. দ ি. উিাদধ

িান। ক্ষুদিরাম িাসই প্রর্ম দৃক্ষাদবি দযদন ক কার্া দবশ্বদবিযা য় যর্ন্বক যকানও
গন্ববষণামূ ক গ্রন্বন্থর েনয দড. দ ি. উিাদধ
কন্ব ে দসটি কন্ব ে উইন্বমন্স কন্ব ে িুগদ

াভ কন্বরন। দর্দন স্কটিৃ চাচত
কন্ব ে যপ্রদসন্বডক্তন্স কন্ব ন্বে

বাং া দবভান্বগর অধযািনার সন্বঙ্গ যুি দেন্ব ন। ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয় রামর্নু
াদিড়ী অধযািকরূন্বি কমভার
ত
গ্রিণ কন্বরন ১৯৭৩ সান্ব । ক কার্া
দবশ্বদবিযা ন্বয়র বাং া দবভান্বগর প্রধান দেন্ব ন। ড. ক্ষুদিরাম িাস রবীন্দ্র িুরস্কার
দবিযাসাগর িুরস্কার-সি বিু সর্ম্ান াভ কন্বরন্বেন। দকেুদিন আন্বগ িা যভন্বঙ
যাওয়ায় কঙ্খষ্ণনগন্বরর একটি নাদসংন্বিান্বম
ত
র্াাঁন্বক ভদর্ত করা িয়। ৃদনবার যর্ন্বকই
র্াাঁর ৃারীদরক অবিার অবনদর্ িয়।
ছআেকা

৩০ এদপ্র ২০০২,

ক্ষুদিরাম িান্বসর স্মরণসভা
আেকা

প্রদর্ন্ববিনঃ প্রয়ার্ ডঃ ক্ষুদিরাম িাস যযমন একদিন্বক দেন্ব ন সুিক্তণ্ডর্

কঙ্খর্ী অধযািক যর্মদন অনযদিন্বক দেন্ব ন একেন বদ ষ্ঠ দচন্তার অদধকারী।
যসামবার অবনীন্দ্র সভা ন্বর িক্তিমবঙ্গ রােয িুিক িষিত আন্বয়াক্তের্ ক্ষুদিরাম
িান্বসর স্মরণসভায় একর্া ব ন্ব ন দস দি এন্বমর রােয সম্পািক এবং ডঃ িান্বসর
োি অদন

দবশ্বাস। অদন বাবু বন্ব ন অধযািক িাস যকানওদিন যকানও

রােশনদর্ক িন্ব র সন্বঙ্গ যুি দেন্ব ন না। দকন্তু দর্দন দেন্ব ন একেন প্রদর্বািী
সমােসন্বচর্ন মানুষ। যযখান্বন অনযায় যিন্বখন্বেন যসখান্বনই দর্দন বার বার
প্রদর্বান্বি যসাচ্চার িন্বয়ন্বেন। কখনও দনন্বেন্বক গুটিন্বয় রান্বখনদন। অনযায় যিন্বখ
দনন্বেন্বক গুটিন্বয় রাখািা দর্দন অিরাধ বন্ব

মন্বন করন্বর্ন। কঙ্খষ্ণনগন্বর যিন্বখদে
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সরকাদর কন্ব ন্বের অধযািক িওয়া সন্বত্ত্বও দনভতন্বয় ব্ী মুক্তি সভায় যযাগ
দিন্বয়ন্বেন। আদম যখন ব র্াম সযার আিনার চাকদর চন্ব
ব ন্বর্ন চাকদর চন্ব

যান্বব না? উদন

যাওয়ািাই যর্া স্বাভাদবক। েরুদর অবিার সময় অন্বনক

অধযািক আমান্বির যিখন্ব

সন্বর যযন্বর্ন দকন্তু অধযািক িাস আমান্বক যিন্বখ

েদড়ন্বয় ধরন্বর্ন। ৃরীন্বরর যখাাঁে দনন্বর্ন কাে যকমন চ ন্বে োনন্বর্ চাইন্বর্ন।
বামিন্থী গণর্াদন্ত্রক আন্ব্া ন্বনর সুসমন্বয় দর্দন িড়ান্বৃানায় দনদবষ্ট র্াকন্বর্ন।
আর িুঃসমন্বয় িন্বর্ যনন্বম আসন্বর্ন প্রদর্বািী িন্বয়। গদরব মানুন্বষর প্রদর্ র্াাঁর
গভীর িরি দে । দনন্বের সাংসাদরক অবিা ভা

না িন্ব ও দর্দন িদরদ্র োিন্বির

অর্ ত দিন্বয় সািাযয করন্বর্ন। আৃাকদর র্াাঁর অপ্রকাদৃর্ িাণ্ডুদ দিগুদ
প্রকান্বৃর বযািান্বর সরকার উন্বিযাগী িন্বব। দস দি এন্বমর আর এক িদ িবুযন্বরা
সিসয এবং প্রয়ার্ অধযািক িান্বসর অনযর্ম োি দবমান বসু বন্ব ন ‘ক্ষুদিরাম
িাস একেন ধমদনরন্বিক্ষ
ত
কুসংস্কারমুি মুিমন্বনর প্রকঙ্খর্ মানুষ দেন্ব ন।
ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয়র রামর্নু

াদিড়ী অধযািক িি িাওয়ার সময় র্াাঁন্বক

বারবার আ ার্ করা িয়। দর্দন প্রর্যাখযর্ িন। এমনদক দনবাচকমণ্ড
ত
ীর যকউ
যকউ র্াাঁর সম্প্রিায় দনন্বয়ও প্রশ্ন র্ু ন্ব দেন্ব ন যসই সময়। যৃষ িযন্ত
ত র্াাঁন্বক
যেকান্বনা যায়দন। দর্দন রামর্নু

াদিড়ী অধযািক িন। যবদ য়ান্বর্ান্বড় র্াাঁর

উন্বিযান্বগ একটি কন্ব ে িন্বয়ন্বে। দকেু সমসযা িন্বয়দে । আদম যসই সমসযার
সমাধান কন্বরদে াম। আদম রােয সরকান্বরর কান্বে আন্ববিন োনাব
যবদ য়ান্বর্ান্বড়র কন্ব ে যযন প্রয়ার্ অধযািন্বকর নান্বম করা িয়।’ ভাষণ দিন্বর্
উন্বে রান্বেযর উচ্চ দৃক্ষামন্ত্রী সর্যসাধন চক্রবর্ী দবমানবাবুর এই আন্ববিন
বািবাদয়র্ করার েনয সন্বচষ্ট িন্ববন বন্ব

োনান। দৃক্ষাদবি ডঃ িদবি সরকার

বন্ব ন র্াাঁর বই বার বার আমান্বির িড়ন্বর্ িয়। দর্দন দেন্ব ন একেন বণময়
ত
ববদচিযিূণ মানু
ত
ষ। র্াাঁর সন্বঙ্গ কাে করন্বর্ দগন্বয় বাং া আকান্বিদমন্বর্ মান্বঝমন্বধয
মর্দবন্বরাধ ির্। দকন্তু মানুষটিন্বক েো না কন্বর ভা না যবন্বস িাদরদন। এদিন্বনর
সভায় প্রয়ার্ ক্ষুদিরাম িান্বসর দবদভন্ন দিক দনন্বয় আন্ব াচনা কন্বরন ডঃ
আদবর া

মুখাক্তে ত অধযািক মানস মেুমিার অধযািক অরুণকুমার বসু

সনৎ চন্বট্টািাধযায়।
ছ আেকা

২৮ যম ২০০২,
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স্মরণসভায় অদন দবশ্বাস দবমান বসু
শুধু কঙ্খর্ী দৃক্ষকই নন বন্বড়ামান্বির মানুষও দেন্ব ন ক্ষুদিরাম িাস
দনেস্ব প্রদর্দনদধঃ ক কার্া ২৭ যৃ যম- প্রয়ার্ অধযািক ক্ষুদিরাম িাসন্বক শুধু
কঙ্খর্ী দৃক্ষকই নয় বড়মান্বির মানুষ বন্ব
রােয সম্পািক অদন

বণনা
ত করন্ব ন দস দি আই ছএম ,

দবশ্বাস এবং বামফ্রণ্ট যচয়ারমযান দবমান বসু। অধযািক

ক্ষুদিরাম িাস যখন যমৌ ানা আোি কন্ব ন্বে দৃক্ষকর্া করন্বর্ন র্খন দবমান
বসু ঐ কন্ব ন্বের োি দেন্ব ন। িন্বর অধযািক িাস যখন কঙ্খষ্ণনগর কন্ব ন্বে
দৃক্ষকর্া করন্বেন র্খন অদন দবশ্বাস যসখানকার োি।
বাং া ভাষা ও সাদিন্বর্যর অধযািক ক্ষুদিরাম িাস বাং া আকান্বি্দম এবং
রােয িুিক িষন্বির
ত
সন্বঙ্গও যুি দেন্ব ন িরবর্ীকান্ব । যসামবার অবনীন্দ্র
সভা ন্বর রােয িুিক িষন্বির
ত
উন্বিযন্বগ অনুটষ্ঠর্ িয় র্াাঁর স্মরণসভা। যসখান্বনই
স্মদর্চারণায় র্াাঁর প্রদর্ েো োনান অদন

দবশ্বাস দবমান বসু অধযািক মানস

মেুমিার অরুণকুমার বসু িদবি সরকার সনৎ চন্বট্টািাধযায় ডঃ আবী

া

মুখাক্তে ত প্রমুখ। স্মরণসভায় সভািদর্ত্ব কন্বরন রান্বেযর উচ্চদৃক্ষামন্ত্রী সর্যসাধন
চক্রবর্ী
সভায় অদন

দবশ্বাস বন্ব ন অধযািক ক্ষুদিরাম িাস দনন্বে কখন্বনা রােনীদর্

কন্বরনদন। দকন্তু অনযায় যিখন্ব

কখন্বনা চুি কন্বর র্াকন্বর্ন না। দর্দন দেন্ব ন
প্রদর্বািী চদরন্বির। কঙ্খষ্ণনগন্বর বামিন্থী োি আন্ব্া ন্বন দর্দন নীরন্বব সমর্নত
েুদগন্বয়দেন্ব ন। যগ্রিার িওয়া োিন্বির মুক্তির েনয আমরা যখন যসখানকার
িাউন িন্ব

সভা কদর র্খন সরকারী কন্ব ন্বের দৃক্ষক িন্বয়ও দনভতন্বয় দর্দন

আমান্বির যসই সভায় সভািদর্ত্ব কন্বরদেন্ব ন।
দবশ্বাস বন্ব ন িন্বর েরুরী অবিার সমন্বয়ও দর্দন আমান্বির র্যাগ কন্বরনদন।
গণর্াদন্ত্রক য খক দৃল্পী সন্বের িন্বয় দমদে সভা-সদমদর্ন্বর্ যযাগ দিন্বর্ন।
দবমান বসু বন্ব ন অধযািক িাস দেন্ব ন িক্তণ্ডর্ আিািমিক ধমদনরন্বিক্ষ
ত
মানবিরিী

এবং

িঙ্খঢ়ন্বচর্া

এক

বযক্তি।

েীবন্বনর

যৃষভান্বগ

বাাঁকুড়ার

যবদ য়ান্বর্ান্বড় যযখান্বন দর্দন েন্বন্মদেন্ব ন যসখান্বন একটি কন্ব ে গন্বড় র্ু ন্বর্
উন্বিযাগী ভূ দমকা দনন্বয়ন্বেন। আদম রােয সরকারন্বক অনুন্বরাধ করন্ববা ঐ
কন্ব েটিন্বক র্াাঁর স্মরণ র্াাঁর নামক্তির্ করা যায় দকনা র্া দবন্ববচনা কন্বর যিখন্বর্।
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দর্দন বন্ব ন অধযািক ক্ষুদিরাম িান্বসর মন্বর্া বযক্তির ক কার্া দবশ্বদবিযা য়
রামর্নু

াদিড়ীর নামাক্তির্ দৃক্ষাকিন্বি দনন্বয়াগ অস্বীকার কন্বরদে । দনবাচকরা
ত

দর্নবার র্াাঁর আন্ববিন প্রর্যাখযান কন্বরদেন্ব ন আন্বেবান্বে যুক্তি যিদখন্বয়। িন্বর
১৯৭৪ সান্ব দর্দন অবৃয ঐ িন্বি দনযুি িন্বয়দে ।

ছগণৃক্তি ২৮ যৃ যম মঙ্গ বার ২০০২,

ক্ষুদিরাম িান্বসর নান্বম কন্ব ে করার প্রিাব
স্টাি দরন্বিািত ারঃ প্রয়ার্ অধযািক ডঃ ক্ষুদিরাম িান্বসর যযসব িাণ্ডুদ দি র্াাঁর
েীদবর্কান্ব

োিা িয়দন এমন সব িাণ্ডুদ দিগুন্ব া সংগ্রি কন্বর রােয সরকার

োিান্বনার বযবিা করন্বব। যসামবার চারুক া ভবন্বন প্রয়ার্ ক্ষুদিরাম িান্বসর
স্মরণসভায় র্াাঁর স্মঙ্খদর্চারণ করন্বর্ দগন্বয় দস দি আই ছএম , রােয সম্পািক
অদন দবশ্বাস একর্া বন্ব ন।
দর্দন বন্ব ন ক্ষুদিরাম িান্বসর গুণগুন্ব ান্বক ধন্বর রাখন্বর্ এবং র্া যর্ন্বক দৃক্ষা
যনওয়ার েনয সরকার এই ধরন্বনর উন্বিযাগ গ্রিণ কন্বরন্বে। বামফ্রন্বণ্টর
যচয়ারমযান দবমান বসু বাাঁকুড়ার যবদ য়ার্ন্বড় কন্ব ন্বের নাম িদরবর্তন কন্বর ডঃ
ক্ষুদিরাম িান্বসর নান্বম কন্ব েটির নামকরণ করার েনয রােয সরকান্বরর কান্বে
প্রিাব রান্বখন। অদন
দেন্ব ন না। র্ন্বব

দবশ্বাস বন্ব ন ক্ষুদিরাম িাস সরাসদর রােনীদর্র সন্বঙ্গ

দর্দন বামিন্থী মনস্ক দেন্ব ন। উচ্চদৃক্ষামন্ত্রী সর্যসাধন

চক্রবর্ী বন্ব ন যবদ য়ার্ন্বড় কন্ব ন্বের নাম িদরবর্তন্বনর যয প্রিাব দবমান বসু
দিন্বয়ন্বেন কন্ব ন্বের গভতদনং কদমটির সন্বঙ্গ কর্া বন্ব

র্া টেক করা িন্বব।

স্মরণসভায় বিবয রান্বখন অধযািক মানস মেুমিার। অরুণকুমার বসু প্রমুখ।
স্মরণসভাটির আন্বয়ােক িক্তিমবঙ্গ রােয িুিক িষি।
ত
ছ কা ান্তর ২৮ যম ২০০২,

236

ক্ষুদিরাম িাস স্মরণসভা
দনেস্ব সংবািিার্া কঙ্খষ্ণনগরঃ গণর্াদন্ত্রক য খক দৃল্পী সং

ও কঙ্খষ্ণনগর

নাগদরক কদমটির উন্বিযান্বগ প্রয়ার্ ক্ষুদিরাম িান্বসর স্মঙ্খদর্র প্রদর্ েো োনান্বর্
একটি স্মরণসভা অনুটষ্ঠর্ ি । কঙ্খষ্ণনগর িাউন িন্ব

ৃদনবান্বরর এই সভায়

ৃিন্বরর দৃল্পী সাদিদর্যক রােনীদর্ক দৃক্ষাদবি দবদৃষ্ট বুক্তেেীবীরা ি মর্
দনদবন্বৃন্বষ
ত
উিদির্ িন্বয় প্রয়ার্ দবদৃষ্ট রবীন্দ্র দবন্বৃষজ্ঞ প্রবীণ দৃক্ষাদবিন্বক েো
োনান।
ছপ্রদর্দিন রদববার ১২ যম ২০০২,

য াকায়র্ ও ধ্রুিিী
গণর্াদন্ত্রক য খক দৃল্পী সন্বের উন্বিযান্বগ ক্ষুদিরাম িাস স্মরণ অনুষ্ঠানটি গর্
আোন্বরা র্াদরন্বখ েীবনান্ সভা ন্বর সম্পন্ন িন্বয় যগ । বিারা দেন্ব ন
যর্াক্রন্বম সুধীর চক্রবর্ী

ইন্দ্রনার্ বন্ব্যািাধযায়

অদর্ম চন্বট্টািাধযায় ও

যেযাদর্ময়ত য াষ। সভািদর্ত্ব কন্বরন িদবি সরকার। সুধীর চক্রবর্ী ক্ষুদিরাম
িান্বসর সন্বঙ্গ র্াাঁর বযক্তিগর্ সম্পন্বকতর কর্া বন্ব ন। কন্ব ে েীবন্বন র্াাঁর দনয়ম
দনষ্ঠা অক্লান্ত িদরেন্বমর কর্া র্ু ন্ব

ধরার মধয দিন্বয় বযক্তি ক্ষুদিরাম িাসন্বক

অন্বনকিাই দচদনন্বয় দিন্বর্ সািাযয কন্বরন যোর্ান্বির। ক্ষুদিরাম িান্বসর সাদিদর্যক
কােকম র্াাঁ
ত র বক্র্ঙ্খর্ার মন্বধয উন্বে এন্বসদে ।
ইন্দ্রনার্ বন্ব্যািাধযায় ও অদর্ম চন্বট্টািাধযায় সংগেন্বনর সন্বঙ্গ ক্ষুদিরাম
িান্বসর যযাগান্বযাগন্বকই বন্বড়া কন্বর র্ু ন্ব

ধন্বরদেন্ব ন। েী বন্ব্যািাধযায় ঋেু

ভাষায় অধযািক িান্বসর েীবন্বনর সংগ্রামী দিকটিন্বক র্ু ন্ব

ধন্বরন। প্রদর্বাি-

প্রদর্ন্বরান্বধর মন্বধযও ক্ষুদিরাম িাস দনন্বেন্বক যয স্বর্ন্ত্র ভূ দমকায় িািন করন্বর্
যিন্বরন্বেন র্ার যকন্বন্দ্র দে

র্াাঁর ঋেু ও দনভীক বযক্তিত্ব। সংগেন্বনরও দর্দন

দেন্ব ন অক্লান্ত কমী।
অদর্ম চন্বট্টািাধযায়ও বন্ব ন সংগেন্বন র্াাঁর সন্বঙ্গ অন্বনক দবর্কত িন্ব ও
এমন আন্তদরক মানুষ দর্দন খুব কম যিন্বখন্বেন। এরির দর্দন ক্ষুদিরামবাবুর
‘রবীন্দ্র-প্রদর্ভার িদরচয়’ গ্রন্থটি প্রসন্বঙ্গ আন্ব াচনা করন্বর্ দগন্বয় বন্ব ন এই
বইটির মন্বধয যুক্তিদসেভান্বব রবীন্দ্র-প্রদর্ভার ববদৃন্বষ্টযর আন্ব াচনা রন্বয়ন্বে।
ক্ষুদিরাম িান্বসর অনযানয সাদিদর্যক কােকম দনন্বয়ও
ত
দর্দন আন্ব াচনা কন্বরন।
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িরবর্ী বিা সুিাকান্বর কর্গুদ

কর্া বন্ব ন। যযমন ১। ক্ষুদিরামবাবুই প্রর্ম

বন্ব ন মুকু্রাম চক্রবর্ী নয়

মুকু্ চক্রবর্ী। ২। কর্াবার্তায় দর্দন

অন্বগাোন্ব া ব ন্ব ন অন্বনন্বকই দকন্তু ক ম িান্বর্ দনন্ব ই মানুষটি িন্বয় উেন্বর্ন
অর্যন্ত সন্বচর্ন। ৩। য াকায়র্ ভাবনা আর ধ্রুিিী ভাবনার যম বেন
টিন্বয়দেন্ব ন দর্দন। অনায়াস স্বে্ দবচরণ দে

র্াাঁর সাদির্য েগন্বর্র দবদভন্ন

ধারায়। ৪। আন্তদরকর্ায় িদরিূণ ত প্রকঙ্খর্ আধুদনক মানুষ দেন্ব ন দর্দন। ৫।
গদর্ৃী

িদর্ক- যপ্রদমন্বকর সোটিই বাাঁকুড়ার এই ধ্রুিিী িক্তণ্ডর্ ও গ্রামীণ

য াকায়র্ যচর্নাদবদৃষ্ট মানুষটির সংগ্রামী েীবন্বনর সারাৎসার।
সভািদর্র বিন্ববয িদবি সরকার ক্ষুদিরাম িান্বসর অর্ু নীয় বযক্তিন্বত্বর কর্া
বন্ব ন। ক্ষুদিরামবাবুর রদসকর্ার দিকটিও দর্দন র্ু ন্ব

ধন্বরন। এরির দর্দন

অধযািক িান্বসর সাদির্য েগৎ র্াাঁর দচন্তা-ভাবনা সাাঁওর্াদ

ভাষায় ৃব্দন্বকাষ

রচনা প্রভঙ্খ দর্ দবষয় দনন্বয় আন্ব াচনা কন্বরন। দবদভন্ন ধারার সাদির্য সঙ্খটষ্টর েনয যয
উিযম প্রন্বয়ােন ক্ষুদিরামবাবু র্ার নক্তের িন্বয় রইন্ব ন িরবর্ী প্রেন্বন্মর কান্বে।
রামর্নু

াদিদড় অধযািক িন্বির েনয চারিান্বৃর যয দবন্বরাদধর্ার মন্বধয িাাঁিন্বর্

িন্বয়দে

র্াাঁন্বক র্াও দর্দন স্মরণ কদরন্বয় যিন। সবন্বৃন্বষ ক্ষুদিরাম িান্বসর প্রদর্

দর্দন দবনম্র েো দনন্ববিন কন্বরন।
সর্যদপ্রয়
ছগণৃক্তি ১৪ই েু াই রদববার ২০০২,

ৃর্বন্বষ ত
৯ অন্বটাবর ৃর্বষ ত যিন্বরান্ব ন ক্ষুদিরাম িাস ছ১৯৯৬-২০০২,। প্রায় দবস্মঙ্খর্ এই
আিৃ ত দৃক্ষক ও যমধাবী গন্ববষক বাাঁকুড়া যে ার যবদ য়ান্বর্ান্বড়র প্রান্তবগীয়
িদরবার যর্ন্বক উন্বে এন্বসদেন্ব ন। প্রর্ম যেদণন্বর্ সংস্কঙ্খর্ অনাস ত এম এ–যর্
প্রর্ম যেণীন্বর্ প্রর্ম িাাঁচটি স্বণিিক
ত
প্রাদি। ১৯৪২ যর্ন্বক চার িৃক
দৃক্ষকর্া যৃষ িন্বব ত ক কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয় । রােয িুিক িষিত এর ‘যবঙ্গদ
দ ঙ্গু ইদস্টক দডকৃনাদর ির যবার্ যবঙ্গদ ে অযান্ড নন-যবঙ্গদ ে ’ নান্বম একটি
ক্তিভাদষক অদভধান ছবাং া ইংন্বরক্তে সংস্কঙ্খর্ , রচনার কাে যৃষ কন্বরন যদিও
র্া আেও আন্ব ার মুখ যিন্বখদন। রবীন্দ্র প্রদর্ভার িদরচয়-এর েনয ১৯৬২-যর্
ক কার্া দবশ্বদবিযা য় যর্ন্বক বাং া সাদিন্বর্য দর্দনই প্রর্ম দড দ ি। দবিযাসাগর
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ও রবীন্দ্র িুরস্কার সি নানা সর্ম্ান যিন্বয়ন্বেন। দ ন্বখন্বেন বিু উন্বল্লখয গ্রন্থ। র্াাঁর
েন্মৃর্বষ ত উি্যািন ১৭ দডন্বসম্বর দবকা

৩ যিয় মিান্ববাদধ যসাসাইটি িন্ব ।

ৃর্বষ ত স্মারকগ্রন্থ মনীষয়া িীিযদর্ প্রকাৃ করন্ববন র্াাঁরই োি ৃল য াষ।
স্মারক বক্র্ঙ্খর্া যিন্ববন আর এক োি মানস মেুমিার। এ োড়াও উজ্জ
মেুমিার র্াকন্ববন বিা দিসান্বব।
ছআন্বাোর িক্তিকা ক কার্ার কড়চা ১২ দডন্বসম্বর ২০১৬,
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াভ কর াম। আিনার
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ত

চরম িূরবিা। ক্রন্বম র্াই িদরণর্ ি

অচ

আমরা বদিতেগৎ যর্ন্বক সম্পূণ ত দবক্তেন্ন দে াম। যবা িুর

অঞ্চ িা প্রায় একিা ে ন্ববটষ্টর্ বদ্বিায়ন ভূ দমর রূি ধারণ কর । ির্ াি
দবিযি
ত । িন্ব
অদধককা

যট্র্ন বাস যিদ গ্রাম যিদ ন্বিান দচটেিি সব বে। িু-সিান্বির

বে র্াকার ির বাস চ াচ

যট্র্ন ধরন্বর্ িয় এখনও। দকেুদিন ি

শুরু িয়। বান্বস বধমান
ত
িযন্ত
ত দগন্বয়

বান্বসই খবন্বরর কাগে আসন্বে। দর্ন-চার

দিন যাবৎ সাধারণ দচটেিি আসাও শুরু িন্বয়ন্বে- মাদন অডতার

যরক্তেস্টাডত

দচটেিিদি আসন্বে না। র্াই এর্দিন িন্বর আিনার দচটের উের যিবার সুন্বযাগ
যি াম।
আিদন আমার দবেয়ায় প্রীদর্ সম্ভাষণ ও শুভকামনা গ্রিণ করুন।
আিনারা সব কুৃন্ব আন্বেন যর্া ? ক কার্া এবং কঙ্খষ্ণনগরও যর্া এবার বনযার
আক্রমণ যর্ন্বক মুি র্াকন্বর্ িান্বরদন। আিনান্বির কুৃ

সংবাি যিন্ব

দনরুদদ্বে

িব।
এখান্বন প্রভার্বাবুর বাড়ীন্বর্ যনিার্ কম ত উি ক্ষ যিখা িন্ব ও
অল্পক্ষন্বণর মন্বধয আিনার যসৌিািতযিূণ ত সাদন্নধয যিন্বয় মুগ্ধ িন্বয়দে। ৮২ বের
বয়ন্বস এখন সংসান্বরর প্রদর্ সব আসক্তি স্বভাবর্ই দৃদর্

িন্বয় যগন্বে-মানুন্বষর

প্রীদর্ই একমাি কাময এবং ইিেীবন্বনর যৃষ সম্ব । মানুন্বষর প্রীদর্র মন্বধযই
িাই অমঙ্খন্বর্র আস্বাি। রবীন্দ্রনার্ যকন বন্ব ন্বেন ‘ভা বাসার অমঙ্খর্’ র্া এখন
বুক্তঝ। আমার িরমায়ুর কামযর্ম যৃষ সীমাও ছ৮০, যর্া অদর্ক্রম কন্বর দগন্বয়দে।
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এখন আদে Extension Service- এ । র্াই দনরসি

মন দনন্বয় যনিার্ই যবাঁন্বচ

র্াকার কর্তবয দিসান্বব কাে কন্বর চন্ব দে। সংসারিান্বক এখন একিা ওন্বয়টিং রুম
বন্ব ই যবাধ িন্বে। এও এক দবদচি অদভজ্ঞর্া। যিেন্বনর দিন্বক র্াদকন্বয় সুিী ত
েীবনিান্বক স্বন্বপ্নর মন্বর্া মন্বন িয়- দবদচি এক স্বন্বপ্নর যখ া। মন্বনর এই অবিার
মন্বধযই যি াম আিনার প্রীদর্র স্পৃ ত – েীবন্বনর এক অমূ য সম্পি

াভ। শুধু

আিনার নয়। এখনও মান্বঝ মান্বঝ নূর্ন মানুন্বষর প্রীদর্র স্বাি যিন্বয় দনন্বেন্বক
চদরর্ার্ ত মন্বন িয়- ‘যা যিন্বয়দে আদম ধনয িন্বয়দে ধনয এ যমার ধরণী।‘
“ক্ষর্ যর্ ক্ষদর্ যর্ দমন্বে িন্বর্ দমন্বে
দনন্বমন্বষর কুৃাঙ্ কুর িন্বড় রন্বব নীন্বচ।
কী যিন্ব না কী ি না
যক র্ব যৃান্বধদন যিনা
যস সক ই মরীদচকা দম াইন্বব দিন্বে।।“
কদবর এই বাণী অিরি অন্তন্বর ধ্বদনর্ িন্বে। -মন্বনর যপ্ররণার অন্বনক
কর্া ব

াম। এই যপ্ররণার মূন্ব রন্বয়ন্বে আিনারই অল্পসমন্বয়র প্রীদর্ সাদন্নন্বধযর

স্মঙ্খদর্ এবং প্রীদর্িূণ ত দচটেখাদনর আন্তদরকর্া । এবার কান্বের কর্া আিনার
দচটের উের।
আিনার সম্পাদির্ কদবকিণ মুকু্রান্বমর বইটি যিন্ব

দবন্বৃষ

আনক্ত্র্ ও উিকঙ্খর্ িব। আিনার মর্ কঙ্খর্দবিয বযক্তির মর্ামন্বর্র প্রদর্ আদম
সবিাই
ত সেে। আিনার সম্পাদির্ বইটিন্বক মূ যবান সম্পি বন্ব ই গ্রিণ করব।
আিদন ৭ +৭+ ৯ মািার ক্তিিিীগুদ ন্বক দচদহ্নর্ কন্বর যিওয়ান্বর্ আমার খুবই
উিকার িন্বব। আমার বইন্বর্ও িাগ-যিওয়া আন্বে। এবার দমদ ন্বয় যিখার সুদবধা
িন্বব। যদি যকান্বনা য খায় বযবিান্বরর সুন্বযাগ িাই র্ন্বব দনন্বেন্বক ভাগযবান বন্ব
মন্বন করব এবং কঙ্খর্জ্ঞর্া সিকান্বর উন্বল্লখ করব।
ে্ সম্বন্বে আিনার বই-এর কর্া আমার োনা দে
সংস্করণ োিা িন্বে যেন্বন খুদৃ ি াম। যর্া সমন্বয় িাটেন্বয় দিন্ব

না। নূর্ন

েো সিকান্বর

গ্রিণ করব।
আদম যর্া কখনও দনন্বেন্বক অভ্রান্ত মন্বন কদর না। সারা েীবন্বন
কর্ ভু

কন্বরদে ছেন্ব্র বযািান্বরও, র্া আদম ভুদ

না। অনয সবাই ভূ

করন্বে
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দকংবা সকন্ব ই আমার মর্ গ্রিণ করুক এমন মন্বনাভাব আমার নয়। এরকম
মন্বনাভাব যর্া মূঢ়র্ার

ক্ষণ। সবাই যকান্বনা দবষন্বয় একমর্ িন্ব

িুদনয়ার

অগ্রগদর্ই যর্া রুে িন্বয় যান্বব। নানােন্বনর নানামন্বর্র আন্ব ান্বর্ই যর্া সন্বর্যর
রূি প্রকাদৃর্ িয়। আিনার মর্ামর্ও আদম েোসিকান্বরই দবন্ববচনা করব
এবং প্রন্বয়ােন মন্বর্া র্ার আন্ব ান্বর্ দনন্বের দচন্তান্বৃাধন করব। এই কাে আদম
সারােীবনই কন্বর আসদে। দবনা দবচান্বর অনয কারও মর্ন্বক আগ্রািয করা চরম
মূখর্া
ত বন্ব ই মন্বন কদর। আিনার মন্বর্া প্রবীণ অদভজ্ঞ বযক্তির মর্ামর্ সম্পন্বকত
দক উিাসীন র্াকন্বর্ িাদর ? –আিনার বই িাবার অন্বিক্ষায় রই াম।
আবার যদি আিনার সাদন্নধয িাই িী র্র
ত সমন্বয়র র্ািন্ব

দবন্বৃষ

আনক্ত্র্ িব। আমার আন্তদরক প্রীদর্ গ্রিণ করুন।
ইদর্প্রীদর্মুগ্ধ
প্রন্ববাধ চন্দ্র যসন
আদম এন্বক যর্া েরােীণ ত র্ায় প্রায় অে। য খায় ভু চুক িয়। শুধন্বর যনন্ববন।
দচটে কঙ্খষ্ণনগন্বরর টেকানায় দ খ াম। প্রাদিসংবাি যিন্ব খুদৃ িব।
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েী ক্ষুদিরাম িাস
িরম প্রীদর্ভােন্বনষু
আিনার প্রীদর্িূণ ত দচটেখাদন ছ১৩/১১ , যি াম কা

ছ১৭/১১,। আিনার দচটে

যিন্বয় একটি প্রায় – িন্বরাক্ষ উক্তিন্বর্ আদম বড়ই যবিনাির্ ও দবচদ র্ িন্বয়দে।
যসটি আিনার িত্নী দবন্বয়ান্বগর সংবাি। আিদন আিনার েীবন্বনর সবন্বচন্বয় বড়
আেয়ি টি িাদরন্বয়ন্বেন র্া আদম োনর্াম না। িাাঁর্ র্াকন্বর্ িাাঁন্বর্র মম ত
িুন্বরািুদর অনুভব করা যায় না। আমার যসই অবিা। দকন্তু দবিত্নীকন্বির দক
অবিা িয় র্া যিন্বখ যিন্বখ অনুমান করন্বর্ িাদর র্ান্বির েীবন কর্খাদন দনরােয়
িন্বয় যায়।অনুমান করন্বর্ িারন্ব ও অনুভব করন্বর্ িাদর না। মন্বন িয় মানুন্বষর
েীবন্বন এিাই সবন্বচন্বয় বড় আ ার্। অর্চ এও দবশ্ব-দবধান্বনর এক যবিনাবি
সর্য যয িুেন্বনর একেনন্বক একদিন না একদিন এই আ ার্ যিন্বর্ই িন্বব।–
আিনার িত্নী-দবন্বয়াগ কন্বব িন্বয়ন্বে দকভান্বব িন্বয়ন্বে দকেুই োদন না। আিদন
দ ন্বখন্বেন শুধু একটি প্রাসদঙ্গক কর্া- “িত্নীর য াকান্তন্বরর ির যর্ন্বক এই ভান্ববই
চ ন্বে –একাদিক্রন্বম ৃারীদরক িুন্বভতাগ ভুন্বগই চন্ব দে। অর্চ সবই করন্বর্ িন্বে।“
এই একটি উক্তির গভীরর্াই অর্ স্পৃ ত । র্ান্বর্ আিনার যবিনা যয কর্
অিদরন্বময় র্া আমার মমগর্
ত
িন্বয়ন্বে এক দনন্বমন্বষ। শুধু একটি মমাদন্তক
ত
িী ত
দনঃশ্বান্বসর মন্বর্া। আিনান্বক আদম আর দক ব ন্বর্ িাদর- সান্ত্বনা যিবার
অদধকার কারও যনই। যবাধ কদর স্বয়ং দবশ্বদবধার্ারও নয়।
আিদন িন্বির উিসংিান্বর ওই একটি উক্তি কন্বরন্বেন। র্ার আন্বগ
দ ন্বখন্বেন সব কান্বের কর্া। অর্াৎ
ত সব কান্বের মন্বধযও ওই একটি কর্া
আিনার অন্তন্বর যেন্বগ রন্বয়ন্বে। আমার কান্বে যস কর্ািাই সবন্বচন্বয় বড় িন্বয়
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যিখা দিন্বয়ন্বে অনয সব কর্া যোি িন্বয় যগন্বে। র্াই ওই কর্া দিন্বয়ই দচটে শুরু
কন্বরদে। কান্বের কর্াগুদ যোি কন্বরই দ খব।
আপনার িণ্ডীমঙ্গল সম্পাদ্ন একটি মহৎ কাজ বহসায়ি
স্মরণীে হয়ে োকার থযাগ্য। িাাংলার অনযতম থরেষ্ঠ  কবির প্রবত সম্
জাবতর পয়ে একটি িৃহৎ কতেিয সািন কয়রয়ছন। এতবদ্য়ন এই কবির
প্রবত আমায়দ্র জাতীে কতেিয বনষ্পন্ন হল। আপবন সমগ্র জাবতর
আশীিাদ্ভাজন
ে
হয়েয়ছন। তিু দ্ুুঃয়ের কো এই থয, একাজ আপনায়ক
করয়ত হয়েয়ছ িযত্রিগ্ত প্রয়িষ্টাে । সরকার িা থকায়না প্রবত্ঠ ায়নর পয়ে
এিাং অে ে সাহায়যয এই জাতীে কতেিয সম্পন্ন হওোই উবিত বছল। তা
হেবন, এিাই দ্ুুঃে ও দ্ুভাে য়গ্যর বিষে। বকন্তু তায়ত আপনার কৃবতত্বই
আরও উজ্জ্বল হয়েয়ছ। িযত্রিগ্তভায়ি এইজনয আবম একক অবভযাত্রী
বহসায়ি আপনায়ক অবভনন্দন জানাই। আর এই দ্ুুঃসািয কায়জর জনয
উত্তরাবিকারীরা সিাই কৃতজ্ঞবিয়ত্ত আপনায়ক আশীিাদ্
ে
জানায়িনথদ্শমাতৃ কার আশীিাদ্
ে । এ িই যবদ্ আবম আরও বকছুবদ্ন আয়গ্ থপতাম
তাহয়ল িড় উপকৃত হতাম- িড় কায়জ লাগ্ত। আশা করবছ এেনও বকছু
কায়জ লাগ্য়ত পায়র।
ে্চচতা করদে ৫৬ বৎসর যাবৎ অদবরর্ভান্বব। দকন্তু র্বু বুক্তঝ বিু
কর্া এখনও ব া িয়দন বিু সর্য এখনও অনুি্ াটির্ । ‘যৃষ নাদি যয যৃষ
কর্া যক ব ন্বব ?’ আদম যৃষ কর্া বদ দন অভ্রান্ত ও নই। র্াই উৎসুক দচন্বে
অনয সকন্ব র য খা িন্বড় র্াদক িরম েো সিকান্বর যসিাই আমার স্বভাব।
অন্বনক য খায় বিু সন্বর্যর সোন িাই দনন্বেন্বক িুনদবচতান্বরর সুন্বযাগ িাই।
সকন্ব র প্রদর্ই আদম কঙ্খর্জ্ঞ। আিনার বই যিন্ব ও আদম আগ্রি ও েো
সিকান্বর িড়ব।
ডান্বকর সময় িন্বয় যগন্বে। র্াই যৃষ করদে। আমার আন্তদরক প্রীদর্
ও ক যাণ কামণা োনাক্তে।
ইদর্প্রীদর্মুগ্ধ
প্রন্ববাধচন্দ্র যসন
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অধযক্ষ বাং া দবভাগ

যিানঃ ২৪৪১/৬৪
রােৃািী দবশ্বদবিযা য়
রােৃািী
বাং ান্বিৃ

সংখযা ব মা ১৯/বাদব

র্াদরখ ২৮/৪/৭৩

প্রীদর্ভােন্বনষু
আিনার ১৭ই মান্বচতর দচটে যিন্বয় ২১যৃ মাচত র্াদরন্বখ কঙ্খষ্ণনগন্বরর
টেকানায় েবাব দিন্বয়দে। দকন্তু র্ারির আিনার আর যকান দচটে িাই দন।
আিদন যকা কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয় রামর্নু

াদিড়ী িন্বি দনবাদচর্
ত
িন্বয়ন্বেন এবং

এদপ্রন্ব র যৃষ দিন্বক নর্ু ন িন্বি যযাগ দিন্বর্ িান্বরন বন্ব োদনন্বয়দেন্ব ন।
আোি কন্ব ে যর্ন্বক িুগ ী কন্ব ন্বে যান্বেন বন্ব ও দ ন্বখদেন্ব ন। এখন
আিনার অবিান সম্পন্বকত আদম দনক্তির্ িন্বর্ িারদে না। এদিন্বক আিনার
সংন্বগ যযাগান্বযাগ করা একান্ত িরকার। কান্বেই এ-দচটে িুটি টেকানায় –
কঙ্খষ্ণনগর ও যকা কার্া িাোক্তে।
আমান্বির দবভান্বগ বক্র্ঙ্খর্া যিওয়া সম্পন্বকত আিনান্বক আমন্ত্রণ
োদনন্বয়দে াম দকন্তু সুদনক্তির্ র্াদরখ োনান্বর্ িারদে াম না। কারণ িাকািা
িান্বর্ না দনন্বয় আদম কাে শুরু করন্বর্ চাক্তে াম না। যস বাধা যগন্বে। িাকা
িান্বর্ এন্বস যগন্বে।
আিদন যমন্বিরবাণী কন্বর োনান্ব

বাদধর্ িন্ববা যয

আিনার িন্বক্ষ

যসন্বেম্বর মাসিা আমান্বির সংন্বগ র্াকা সম্ভব িন্বব দকনা। আমরা আিার্র্
িাাঁচ মান্বস িাাঁচেন দৃক্ষাদবি ও সাদিদর্যকন্বক আমন্ত্রণ োনান্বনার দসোন্ত
দনন্বয়দে। এখন আমান্বক সুদনদিত ষ্ট যপ্রাগ্রাম বর্রী কন্বর কাে শুরু করন্বর্ িন্বব।
কান্বেই যক যকান মান্বস আসন্বর্ িা্রন্ববন যসিা োনা আমার িন্বঙ্গ একান্ত
িরকার। আমরা েু াই মাস যর্ন্বক বক্র্ঙ্খর্ামা া শুরু করন্বর্ চাই। েু াই
আগস্ট যসন্বেম্বর নন্বভম্বর এবং দডন্বসম্বর এই িাাঁচমান্বস িাাঁচেন বক্র্ঙ্খর্া
যিন্ববন। অন্বটাবর মাসিা দবশ্বদবিযা য় বে র্াকন্বব।
আিনার বক্র্ঙ্খর্ার দবষয় দক িন্বব যসিাও অনুগ্রি কন্বর িন্বিােন্বর
োনান্ববন। আমান্বির যপ্রাগ্রাম োিান্বর্ িন্বব। যয সব কন্ব ন্বে অনাস ত ও এম-এ
িড়ান্বনা িয় যস সব কন্ব ন্বের বাং ার দৃক্ষকগণন্বকও আমরা আিনান্বির
বক্র্ঙ্খর্া যৃানার েনয আমন্ত্রণ োনান্বর্ চাই।
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আিদন যকা কার্া দবশ্বদবিযা ন্বয় এন্বস যগন্ব

আমার েনয খুবই

আনন্ব্র বযািার িন্বব।
শুভ সংবান্বির অন্বিক্ষায় আদে।
২৫যৃ এদপ্র যর্ন্বক ৩০যৃ েুন িযন্ত
ত আমান্বির গরন্বমর েুটি। আদম যম
মান্বসর যৃষ দিন্বক ঢাকা যান্ববা এবং ১৫/২০ দিন র্াকন্ববা। আিদন কন্বব যকান
টেকানায় র্াকন্ববন যমন্বিরবাণী কন্বর োনান্ববন।
আন্তদরক প্রীদর্ ও শুন্বভো োনন্ববন। ইদর্
প্রীদর্ধনয
ডটর ক্ষুদিরাম িাস
ছ কােী আবিু মান্নান ,
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ডটর ওয়াদক আিমি এম. এ. দি এইচ দড
এন্বসাদসন্বয়ি প্রন্বিসর

িুরা ািদনঃ ২৮২৯১৩

র্াদরখ ১৬/৭/৮০

বাং া দবভাগ ঢাকা দবশ্বদবিযা য়

বুধবার

েোস্পন্বিষু
কদ কার্া যর্ন্বক দিন্বর এন্বসই ডঃ দসরােু

ইস ান্বমর ‘িামান্বনন্ট
ত

যসি ন্বমন্ট ইন যবঙ্গ ’ এবং বিরুেীন উমন্বরর ‘দচরিায়ী বন্ব্াবি ও বাং া
কঙ্খষক’ বই িুখাদন সংগ্রি কন্বর যরন্বখদে।বুক্ন্বিান্বস্ট িাোন্ব
সম্ভাবনা আন্বে। এেনয অন্বিক্ষা করদে

যখায়া যাওয়ার

কদ কার্া যকউ যায় দকনা।

বাং ান্বিন্বৃর অন্বনক স্ক ার যসখান্বন আন্বেন র্াাঁন্বির মারির্ িাোন্বর্ িারব
বইটি আৃা করদে। আিনার োনামর্ যকউ এখান্বন এন্ব

ব ন্ববন সযার

আদম র্াাঁর িান্বর্ িাটেন্বয় দিব।
আিনার আৃীবান্বি
ত
আমরা ভা
যিইদন। দড.দ ি দর্দসস
অদিদসয়া

আদে। আিার্র্ঃ নর্ু ন কান্বে িার্

মুদদ্রর্ িন্বয় যবদরন্বয় যগন্ব

নর্ু ন কান্বে িার্ দিব।

দচটেিন্বির অন্বিক্ষায় আদে। যসটি যর্ র্াড়ার্াদড় িয় আমার

েনয র্র্ই মঙ্গ । আিদন র্ু ষার মিািািন্বক বন্ব

একিু যখাাঁে যনন্ববন সযার।
র্ু ষার আমার সিিােী। ও সব বযািারিা োন্বন। উিরন্ত িরীক্ষকগন্বণর
সান্বেৃ্সান গুদ

োনন্বর্ িারন্ব ও আমার েনয উিকার িয়। যসগুদ র

ি্ রুকদি বা যেন্বরাক্স কদি িাওয়া দক সম্ভব িন্বব না সযার!
আিনার মূ যবান উিন্বিৃ আমার মন্বন আন্বে। চদবর্ত চবনত করা
আমার আন্বিৌ ইো নয়। আদম অদভনব দকেু করন্বর্ চাই। নর্ু ন দবষয় নর্ু ন
ভান্বব আদবোর করন্বর্ চাই। আমার েনয উিন্বযাগী কাে দক র্াকন্বর্ িান্বর
োনান্ববন সযার। আদম যচষ্টা করব এক্সন্বোর করন্বর্। আমার দবশ্বাস আদম
এখনও কাে করন্বর্ িারব। আিনার আৃীবাি
ত কামনা কন্বর যৃষ করদে।
ইদর্
ক্ষুদিরাম িাস

ওয়াদক আিমি
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Asit k. Bandyopadhyay M.A. Ph.D
Bankimchandra Chattopadhyay Research Professor of
Bengali Language and Literature
Asiatic Society Calcutta
Formerly Professor and Head of the Department of Bengal
The University of Calcutta
1/2/96
অধযািক েীযুি ক্ষুদিরাম িাস
সুহৃিবন্বরষু
আিনার দচটে যিন্বয় ভাদর খুদৃ িন্বয়ন্বে। আমার প্রবে- সংক ন্বনর
যকান্বনা যকান্বনা প্রবে যয আিনার ভান্ব া য ন্বগন্বে র্া আমার কান্বে একটি
িু ভ
ত সংবাি। আিনার মন্বর্া রসজ্ঞ সমান্ব াচন্বকর প্রৃংসা আমার কান্বে অদর্
য াভনীয় বযািার।
আদম এবং দবনীর্া এই ৃদনবার ছ৩/২/৯৬, আন্বমদরকা যািা করদে।
আগামী ৭ যিব্রুয়ারী যর্ন্বক আদরন্বো্না দবশ্বদবিযা ন্বয়র বাং া সংস্কঙ্খদর্
দবভান্বগর ভার গ্রিণ করন্বর্ িন্বব। িােযর্াদ কা দনধারণ
ত
গন্ববষনার দবষয়
দনন্বিত ৃ এবং আন্বরা নানা দবষন্বয় বযি র্াকন্বর্ িন্বব। মন্বন িন্বে আড়াই মান্বসর
মন্বধয দিরন্বর্ িারব। কর্ঙ্খি
ত ক্ষ একেন অধযািক রীডার য কচারার
গ্রন্থাগাদরক ও গন্ববষক- যমাি এই কয়টি িন্বি উিযুি প্রার্ী চান। যস দবষন্বয়
আমার উিন্বিৃ যচন্বয়ন্বেন।
আিনার শুন্বভো আমান্বির িান্বর্য় িন্বব এ আমার িঙ্খঢ় দবশ্বাস।
আমান্বির িু’েন্বনর নমস্কার যনন্ববন। ইদর্
ভবিীয়
অদসর্কুমার বন্ব্যািাধযায়
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A1/6 ঈশ্বরচন্দ্র দনবাস
68/1 বাগমাদর যরাড
ক কার্া 700054
15 োনুয়াদর 1994
সদবনয় দনন্ববিন
শুভিুন্বৃখর মুন্বখািাধযান্বয়র আকক্তস্মক মঙ্খর্ুযর খবর আিদন োন্বনন।
র্াাঁর অবর্তমান্বন রবীন্দ্ররচনাব ী সম্পািনার কাে এখন টেক কী অবিায়
আন্বে বাদক কােিুকু কীভান্বব িদরচাদ র্ িন্বব এ-দবষন্বয় আন্ব াচনার েনয
সম্পািকমণ্ড ীর একটি েরুদর সভার আন্বয়ােন িন্বয়ন্বে আগামী ২০
োনুয়াদর বঙ্খিস্পদর্বার যব া দর্নন্বিয়। ববেকটি িন্বব উডবান যরান্বডর
ত
রচনাব ী
অদিন্বস। এই সভায় আিনার উিদিদর্ প্রার্না
ত কদর।
দবনীর্
ৃল য াষ
েী ক্ষুদিরাম িাস
সমীন্বি
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5

Satyen Datta

Road
Calcutta 700029
সদবনয় দনন্ববিন

নন্ববম্বর ১৪ ১৯৮৩

যািবিুন্বর িুনদনযুত ি িন্বয়ও িয় া দডন্বসম্বর যর্ন্বক আদম ৃিরর্যাগ
করদে

যাক্তে দবশ্বভারর্ীর রবীন্দ্রভবন্বন। দর্ন বের আন্বগই এই প্রিাব

এন্বসদেন্ব া র্খন অবসর যনবার িুন্ববইত যািবিুর যেন্বড় যাবার ইন্বে দেন্ব া না।
এখন কমিত

িদরবর্তন করারই দসোন্ত দন াম। দডন্বসম্বর যর্ন্বক আমার

টেকানা িন্বব
রবীন্দ্রভবন
ৃাদন্তদনন্বকর্ন
িক্তিমবঙ্গ ৭৩১২৩৫
যদি কখন্বনা ৃাদন্তদনন্বকর্ন্বন আন্বসন যখাাঁে করন্ববন। যািবিুন্বর আিনার
সিন্বযাদগর্া বের িন্বর যািবিুর যেন্বড় যাবার সময় সকঙ্খর্জ্ঞ ভান্বব যস কর্া
স্মরণ করদে। আমার প্রীদর্ নমস্কার োনন্ববন। ইদর্
নন্বরৃ গুি
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১৬২/১৬৫ য ক গান্বডতনস
কদ কার্া ৪৫ ১/১১/১৯৮৫
ক যাণর্ন্বমষু
দচটে যি াম। আিদন সিদরবান্বর আমার ঁাঁ দবেয়ার যেিাৃীষ যনন্ববন।
আমার মান্বঝ মান্বঝ বাক্ৃক্তি রদির্ িন্বয় যায়। িঙ্খটষ্টও ক্ষীণ। ঐ িী েীবন
ত
বিন
করা িুদবষি িন্বয় উন্বেন্বে। যদি িান্বরন একবার আসন্ববন। ইদর্
শুভার্ী
েীেনািত ন চক্রবর্ী

Block k, Flat 3/1, Karunamoyee
Housing Estate, Calcutta700064
21.10.84
ডঃ ক্ষুদিরাম িাস দড দ ি েীচরন্বণষু
দবেয়ার প্রণাম ও শুভকামনা োনন্ববন। আিনার ‘দবিযাসাগর িুরস্কার’
ান্বভর সংবাি যেন্বন অর্ীব সুখী িন্বয়দে। আিনার মর্ একেন eminent
scholar যক বাঙ্গা ী সমান্বের মার্ার মদন কন্বর রাখা উদচর্। িূন্বোয় দক
আিদন কঙ্খষ্ণনগন্বর অবকাৃযািন করন্বেন?

আিনার জ্ঞানময় েীবন

আমান্বক যপ্ররণা দিক।
দবনীর্
মঞ্েুভাষ দমি
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‘আন্মে’ / িূবিল্লী/
ত
ৃাদন্তদনন্বকর্ন
731235
1 যম 1994
েীচরন্বণষু
আিনার রবীন্দ্র িুরস্কারপ্রাদি সংবান্বি বযক্তিগর্ভান্বব আদম উচ্ছ্বদসর্
আন্ অনুভব করদে। অন্বনক দিন ির আবার এক যর্ার্ তযযাগয বযক্তির িান্বর্
এই িুরস্কার যিৌৌঁেন্ব া। এন্বর্ িুরস্কান্বররই মযািা
ত বাড়ন্ব া। আিদন সম্পূণ ত সুি
র্াকুন আিনার সারস্বর্ সাধনা অবযাির্ গদর্ন্বর্ চ ুক আমরা যর্দিন আদে
র্র্দিন আিদন আমান্বির কান্বে র্াকুন- ঈশ্বন্বরর কান্বে এই প্রার্না
ত কদর। মাচত
যর্ন্বক দবভাগীয় প্রধান্বনর িাদয়ত্ব দনন্বর্ িন্বয়ন্বে এখান্বন। প্রণাম যনন্ববন। যেিধনয
অদমিসূিন ভট্টাচায ত

Dr. Harekrushna Mahtab

Phone-52002
Ekamra Nivas
Bhubaneswar-71520
12-03-83

Dear Dr. Das,
I am happy to know all about you from Sri Mohan kali
Biswas. I was just going to write to you requesting you to favour us with
your visit to our writers conference to be held on 12th, 13th, and 14th. Of
April. This conference is about fifty years old and was founded by me. In
the conference all oriya writers meet and discuss subjects as planned
every year. According to the rule of conference we invite a learned
scholar from non-oriya areas so that our literature will be in touch with
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development of other Indian literature. This year we invite you and join
our discussion on the 14th. the concluding day. I think your participation
in our discussion will be a great value to us. Your to and fro travelling
and other expenses will be born by us. We will make arrangement for
your stay here. I hope you will not disappoint us. Dr. Suniti Kumar
Chatterjee, Dr. Sukumar Sen and many other Bengali literatures were on
occasions have associated themselves with our conference, known as
Visura Milan because it is held on the Visuva Milan because it is held on
the Visuva Sankranti day.
Yours sincerely
(H. Mahtab)
Dr. Kshudiram Das, M.A.,
18 C-Tamer Lane- Calcutta,
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Dr. Harekrushna Mahtah

Phone-52002
Ekamra Nivas
Bhubaneswar-71520
28-03-83

Dear Dr. Das,
Many thanks for your letter dated 21st March ’83. I will be
glad to see you during your stay in Orissa. The closing ceremony of
Vishub Millan will start at 10 A.M. on the 14th April 83. But your express
arrives early in the morning at Cuttack. So it may not be convenient to
you to attend the function. Therefore I would suggest you that you may
start for Cuttack on the 12th and resch on the 13th . All arrangements
have been made for your stay alone with your family members at Puri.
For your stay at Cuttack, Circuit House has been arranged. We have also
sent rupees five hundred to meet the expenses from Calcutta to Cuttack.
We will also arrange all expenses to be incurred for your way back.
Kindly confirm whether you are reaching Cuttack on the 13th.

Yours sincerely
( H. Mahtab)
Dr. Kshudiram Das, M.A.,
D. Litt (Cal), W.B.S,E.S. (Retd),
18/c , Tamerlane, Calcutta-9
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INTERNATION CONFERENCE SEMINAR OF TAMIL STUDIES
(MADURAI-JANUARY 4 TO 10, 1981
President:
The Hon’ble Chief Minister Thiru M.G. RAMACHANDRAN
Secretary & Treasurer:
Thiru R. Muthukumaraswamy

Dr. Kshudiram Das, Ramtanu Lahiri,
Professor and Head of the Dept. of
Modern Indian Languages,
Calcutta University,
Ashutosh Building, Calcutta-73
Dear Dr. Das,
It has been suggested by Dr. A. Kamatchinathan that
you can present a research paper on ‘A Comparative study of the
language, literature and culture of Bengali and Tamil at the V
International Conference Seminar of Tamil studies to be held at Madurai
from January 4 to 10, 1981. The following are enclosed:1)

Invitation

2)

Style sheet with Bulletin no-3
Yours faithfully,
(R. UTHUKUMARASWAMY)
Secretary & Treasurer
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Shri B.C. Mukherjee

West Bengal Secretariat

Joint Secretary

Home Department ছpress,

D.O. No 1264-Pr/9B-3/70

Calcutta The 1st November 1971

Dear Dr. Das
The State Government have a Board styled as the Board of Review of
Publications attached to the Press Branch of the Home Department. The
Board consists of a Chairman a Member and a Member-Convenor. It
was constituted for the purpose of helping the State Government in the
scrutiny of obscene scurrilous or otherwise objectionable publications.
It has been proposed to appoint you as Chairman of the Board. I
shall be greatful to know if you would agree. I would also add that an
honorarium of Rs 50/- ছRupees fifty only, is paid to the Chairman of the
Board for each actual sitting of the Board as and when necessary.
An early reply will be very much appreciated.
With kind regards
Yours sincerely
B C Mukherjee
Dr. Kshudiram Das,

1.11.71

Head of the Deptt. Of Bengali,
Maulana Azad College, Calcutta,
54, Sree Gopal Mullick Lane,
Calcutta-12
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Shri A.K. Banerji

West Bengal, Secretariat

Assistant Secretary

Home Department (Press)

Calcutta The 3rd Dec. 1971
D.O. No 1381-Pr/9B-3/70

Dear Dr. Das
I am enclosing herewith a copy of Government Order No. 1379 Pr
dated the 3rd December 1971 together with a copy of Government
order No. 354 Pr dated the 27 th April 1970 appointing you as
Chairman of the Board of Review of Publications.
It is hoped that you would lend your valuable Service and cooperation in carrying out the function of the Board.
We propose to call a meeting of the Board shortly to discuss the
working procedure of the Board and other items.
Yours sincerely
A. K. Banerji
Dr. Kshudiram Das M.A.
ছGold Meda.,D. Lit ছCal,
Head of the Deptt. Of Bengali,
Maulana Azad College, Calcutta,
54, Sree Gopal Mullick Lane,
Calcutta-12
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Government of west Bengal
School Education Department
Primary Branch
Bikash Bhawan, Salt Lake, Calcutta-91
No. 355-SF(Pry).

Dated, Calcutta, the 5th April, 1999.
NOTIFICATION

Whereas an ad-hoc Committee for the Bangiya Sanskrita Siksha
Parishat (hereinafter referred to as the Parishat) was constituted under
this Department’s Notification No. 509-SE(Pry), dated 23.07.87 for a
period of five years with effect from 18.09.1993.
And, whereas the term of the said ad-hoc committee has been
expired on 17.09.1998.
And, whereas whereas it is expedient to re-constitute the ad-hoc
Committee for the Parishat for a further period of one year with effect
from 19.09.1998.
Now therefore, after careful consideration, the Governor has been
pleased to reconstitute the said ad-hoc Committee of the parishat for a
further period of one year with effect from 18.09.1998 with the following
members, to exercise, perform and discharge all the powers , functions
and duties of the Parishat:1 . Dr. Kshudiram Das.
2 . Dr. Rabi Sankar Banerjee, Deptt. of Sanskrit(J.U)
3 . Dr Sukamal Chowdhury,
4 . Dr. Dipak kumar Ghosh, Deptt. of Sanskrit (C.U)
5 . Director of School Education, Govt. of W.B

Chairman
Member
Member
Member
Member
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6 . Seretary , Bangiya Sanskrit Sikha Parishat

Member Secretary

By order of the Governor, Joint Secretary to the Govt. of West Bengal
SUNITI KUMAR CHATTERJI
ASUTOSH BUILDING
M.A(CALCUTTA)

D.LIT.

(LONDON),

F.R.A.S.B.,

THE UNIVERSITY
Honorary

Member,

Society

Asiatique,

Paris,

CALCUTTA
and American Oriental Socirty,
khaira Professor of Indian Linguistics and Phonetics,
and Head of the Department of Comparative Philology,
Residence: ‘SUDHARMA’ 16, Hindusthan Park,
P.O.

Ras-Bihari

Avenue,

Calcutta-29

DATE: 19 July 1950

Sri khudiram Das , M.A., B.T., now Professor of Bengali in Presidency
College, Calcutta, is an old pupil of mine in the University M.A. Classes in
Modern

Indian Languages (Indian Vernacular) who passed out M.A.

from the University in the subject in the year 1939. He studied with me
for two years , attending my classes in Indian Linguistics (Bengali
Philology). He was one of the best students of his year and one of the
best , who have passed through my hands. He has always been a very
good student, and he had first class Honours in Sanskrit at the B.A.
Examination, and at the M.A. he topped the list of candidates in Modern
Indian Languages (with Bengali as his principal language), with a first
class. He is also a Kavyatirtha in Sanskrit, and a B.T. He has had good
experience as teacher of Bengali in some premier Government Colleges
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in West Bengal, having been attached to the Presidency College since
1945. He has done some work on Kalidasa and on Rabindranath , and
now he is engaged in a study of the Bengali versions of the Ramayana.
Sri Khudiram Das is a highly intelligent and very Industrious scholar , and
he ought to create a name for himself both as a teacher and a researcher
, I shall be happy to hear that he has obtained facilities for better and
higher work, and I wish him all success in life.
Suniti Kumar Chatterji

SENATE HOUSE
CALCUTTA
The 22nd. July ,50

I have great pleasure in certifying that Sri kshudiram Das M.A. is very well
known to me. He attended his M.A classes under me and passed the
examination in Bengali in the first class standing first in order of merit. Sri
Das had passed the BA examination with first class Honours in Sanskrit.
This gave him an additional advantage . He was selected as a research
Assistant in the university. He worked on a very interesting subject on
kalidas and Rabindranath

-a comparative study. His researches were

published particularly in some of the well known Bengali journals. He
gave up this post under me to accept an appointment in government
Education Service. For some time he served as a sub inspector of schools
and so far as I know very creditably performed his work in that capacity.
He has been working now as a lecturer in Bengali at Presidency College
for about five years. Sri Das is a talented scholar and has experience in
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administrative work. I have every confidence that he will acquit himself
creditably either as a teacher or as an inspective officer in whichever
capability he may be employed. Sri Das has very good manners and
bears, from all reports ,an excellent character.
Khagendranath Mitra
Emeritus Professor, Calcutta University
Late Inspector of School, Presidency Division

Ashutosh Mallick
Deputy Speaker
Legislative Assembly West Bengal

20/07/1950

This is to certify that Sri Kshudiram Das Lecturer of Presidency
College Calcutta is well known to me. His student-career had been one
of great hardship but by dint of his merit and perseverence he came out
with excellent results at every examination . He is known at Bankura his
native District as an all-round scholar and a sincere worker connected
with social and economic upliftment of the masses. It gives me much
pleasure to note that in addition to his work of teaching and writing on
literary topics in both of which he has already gained reputation he
devotes his spare time for the country’s immediate needs. He possesses
a trained mind and intelligence and an unblemished character and as
such I hope he is sure to make a successful officer in any branch of
Government employment. He has my sincerest blessings.
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Ashutosh Mallick
20/07/1950

CHAIRMAN
LEGISLATIVE COUNCIL
WEST BENGAL
CALCUTTA
February 26, 1960
I have very great pleasure in testifying to the high opinion I
entertain about the character and attainments of my former pupil in the
University, Prof. Khudiram Das, M.A.

He is one of the most brilliant

students in Modern Indian Languages (with Bengali as his principal
subject), and his academic career has been quite brilliant. After taking his
M.A. in 1939 with the first place in the first class, he has been working as
Professor of Bengali in Government Colleges in West Bengal, and is now
in the Central Calcutta College. He is a very close student of Bengali
Literature and language, and I understand he is anxious to go abroad,
particularly England, with a view to make some researches in the
teaching of the mother-tongue and its literature, and also teaching of
English to foreign students. I think Prof. Das has got the requisite
qualifications and aptitude for this kind of work, and I shall be very glad
if he can obtain support of either the Government or some other
Institution to achieve his purpose. I am sure that in every way Prof. Das
will maintain the reputation of Indian scholars by both his personality
and his academical attainments.

Suniti Kumar Chatterji
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Emeritus Professor of Comparative Philology,
University of Calcutta, and Chairman, West Bengal
Legislative Council

Sushil Kumar De
M.A. (Calcutta) D. lit (London)

Phone: 55-2450
19A, CHAUDHURI

LANE
Professor Emeritus, Jadavpur University,

Shyambazar,

Calcutta-4
Calcutta and Honorary Fellow of the

25.02.60

Royal Asiatic Society
I have known Mr Khudiram Das quite well for some years. He is
interested in Bengali language and literature, and has written a book in
Bengali on the poetical achievements of Rabindranath . He intends to
study the methods of teaching of the mother tonque from my personal
knowledge of him and his writings I am of opinion that he is well
qualified to do it, if he is given a chance. I can confidently recommend
him for a British Council Scholarship for studying aboard.

S.K. De
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ষষ্ঠ অধযায়
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A SEMINAR ON
THE RAMAYANA IN LIFE LITERATURE AND CULTURE IN EASTERN INDIA
িুব ভারন্বর্র
ত
েীবন সাদির্য ও সংস্কঙ্খদর্ন্বর্ রামায়ণ
14th,15th, 16th March,1980
CENTENARY AUDITORIUM
UNIVERSITY OF CALCUTTA
আধুদনক ভারর্ীয় ভাষা দবভাগঃ কদ কার্া দবশ্বদবিযা য়
DEPARTMENT OF MODERN INDIAN LANGUAGES
CALCUTTA UNIVERSITY
WELCOME ADDRESS
Delegates, Scholars & friends,
It is unique privilege for the Bengali Department of this University to
receive you on this occasion of a discussion

about the Vernacular

versions of the Ramayana current in the eastern region of India. The
Rama-Story with its permanent influence on all Indians who still listen
to it with absorbing interest naturally went through popular
modifications throughout the east, the west, the south and the north in
course of time, and although it would have been very much profitable
for us to be acquainted with the details of the changes adopted in all
these different areas, it is not possible perhaps , to tackle such problem
of wide dimension at a single gathering and so the conveners have
wisely decided to limit their attention to the eastern versions only this
time.
Brethren, it is a happy sign that after independence and consequent
growth of national consciousness, the eyes of the scholars are on our
past achievements so long handled by the foreigners mainly, and it has
been worthy of our national Government to extend a helping hand in
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the matter of researches in Indology , still one may be constrained to
admit that in matter as such our expectations are even now much
below the mark, for who can argue that the materials suggested by the
ancient and at the same time most popular epic is not fittest field for
scientific and careful investigation.
The sources of the events presented in the Ramayana and the causes
of the different versions are still shrouded in mystery. It is also not
known what other forms of literary creations preceded the epic of
Valmiki, for it is clearly laid down in the Adi-Kanda that the great poet
after receiving advice from Narada concentrated in his own studies and
at the same time sent messengers to collect a detailed account of the
biography of the great hero and ideal king. Rama attained India-wide
fame after his encounter with Ravana and it is presumed that Rama’s
character and achievements

gave rise to folk songs and metrical

narrations at least towards the second half of his life (cf. Kalidasa’s
observation

about

Raghu

–

Iksucchaya-nisadinyastasya

gopturgunodayam/ Akumara Kathodhatap Saligopyo Jaguryasah) and
both real and supernatural stories came to grow differently in different
regions. Valmiki carefully collected all traditions and himself built a
poetic history to be generally acceptable. But for the Rama episode
Valmiki’s systematic account only could not be thought of as the final
and only truth. There might have been some other accounts too which
the great poet could not fit in into his finished product, and hence
remained unsaid in pen and paper. It is also likely that his creative talent
worked as an incentive for later singers to develop similar narrations
and join them with the mainstream, just as it happened in case of the
Bengali Ramayanas. What even it might be, it is for us to determine
whether differences in versions of episodes and characters were due to
some pre-Valmiki stratum or how far the Rama-story has been true and
historical.
In Bengal Krttibasa is held to be the first translator of Ramayana and
flourishing at a time when the Ramayet scct had already made its
267

advent in the region. We have reasons to believe that although some
interpolations in the form of new episodes entered into his original
composition later, the poet himself was responsible for giving a Bengali
colour to his Ramayana by freely incorporating form the adhyatma
Ramayana, the jain version and the Hanumat-Natakam, as also the then
floating stories all twisted by the Ramayet devotional scct.

He

deviated from the original to a certain extent in both incident and
character, but none the less he was able to win the heart of all
Bengalees irrespective of their social circumstances. The later Ramayana
composers in Bengal went further, for in the mean while the Ragatmika
Bhakti spirit introduced by Sricaitanya and his followers and later on a
curious blend of Shakti-Bhakti engulfed all literary creations so much so
that in the name of Ramayana the audience received big metrical
narratives echoing some sort of religious mysticism. I have no doubt
that such changes occurred in case of the Ramayanas of other regions
too, but it is for us to find out the source of these novelties and
influences or cross influences if any.
Then, again, the song forms for presenting the narrative before the
audience. How do they differ from region to region? Did they have a
source in the non-Aryan semi-aboriginal

group-music? What form

could the original poet, himself a producer and trainer of Lava and Kusa
invent to attain such a success, etc. Here in Bengal we find Krittibasa as
the introducer of the Pancali mode of singing in a group with one main
singer and four assistants, already known as the pancalaka outside
Bengal, may be a folk-pattern for old ballads. In my childhood I had
occasion to listen to a Hafu pattern of Orissa tradition dealing with the
reception of Rama in the house of Guhaka, the semi-aboriginal chief of
a jungle of present Madhya Pradesh.
But, I must not elaborate any more matters and problems to be
discussed by scholars and specialists, and at this moment I should
rather express my feeling of elated happiness to have come in contact
with you in connection with so grand an event.
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Kshudiram Das
President
Reception Committee

সারা বাং া প্রার্দমক দৃক্ষক সদমদর্র ষষ্ঠ রােয সন্বর্ম্ ন
িান- রবীন্দ্রভবন

কঙ্খষ্ণনগর নিীয়া। র্াদরখ ১০/০৬/১৯৮৪

অভযর্না-সদমদর্র
ত
সভািদর্র অদভভাষণ
নিীয়া কঙ্খষ্ণনগন্বর অনুটষ্ঠর্ প্রার্দমক দৃক্ষকবন্বগরত এই রােয-সন্বর্ম্ ন্বন
আিনান্বির আমন্ত্রণ োনান্বর্ যিন্বর আমরা আনক্ত্র্ ও গদবর্।
ত
রান্বেযর
দৃক্ষার একটি দবদৃষ্টয অধযায়ন্বক উক্তেষ্ট সার্কর্ার
ত
অদভমুন্বখ িদরচাদ র্ করার
প্রর্যক্ষ িাদয়ত্ব আিনান্বির উির নযি রন্বয়ন্বে

এই িাদয়ত্বন্ববাধ দনিয়ই

আিনান্বিরও গন্ববরত কারণ। আৃা কদর আিনারা মন্বন প্রান্বণ এই অনুভব রক্ষা
কন্বরন যয প্রার্দমক দৃক্ষার িযায়টি
ত
দৃক্ষার উচ্চর্র িযায়গুদ
ত
গুরুত্বিূণ ত নয়

দবন্বৃন্বষ আমান্বির যিন্বৃ

যর্ন্বক কম

যযখান্বন মুটষ্টন্বময় দৃদক্ষন্বর্রও

ৃর্করা িঞ্চাৃ ভাগ এই িযান্বয়ই
ত
দৃক্ষার িদরসমাদি িান্বর্ বাধয িয়।
বৎসরান্ত আিনান্বির এই সক্তর্ম্ ন যযমন আিনান্বির সমটষ্ট েীবন ও
বযক্তিেীবন দনবাি
ত দনন্বয় িযান্বত াচনায় অনুন্বপ্রদরর্ করন্বব যর্মদন করন্বব
বেতমান প্রার্দমক দৃক্ষা-বযবিা ও দৃক্ষণ িেদর্র ভাবী অগ্রগদর্ দবষন্বয়
আিনান্বির সুদচদন্তর্ দসোন্ত সমূি যা রােয দৃক্ষািিরন্বক উি্বুে কন্বর
র্িনুযায়ী দচন্তা ও কন্বম প্রবঙ্খ
ত ে করন্বব। দকন্তু এর উিন্বরও কর্া আন্বে। আিনারা
যিন্বৃর দৃদক্ষর্ যেণীর ও দৃক্ষাযন্বন্ত্রর মধযবর্ী একটি সংখযাগদরষ্ঠ সমাে।
যকব

দৃক্ষাবযবিারই নয় আিনারা চ মান েনসমান্বেরও একটি গুরুত্বিূণ ত

অংৃ। এবং যযন্বির্ু আমান্বির অদর্ন্বপ্রর্ স্বন্বিৃ প্রর্যাদৃর্ উন্নদর্র অদভমুন্বখ
এখনও অগ্রগর্ী িয় দন কাযক্রম
ত
যকব

যমৌদখক ভাষন্বণই িদরসমাি যর্ন্বক

যগন্বে বরঞ্চ এমন ব া যায় যয প্রগদর্-দবন্বরাধী স্বার্চক্র
ত
প্রদর্ক্তক্রয়া-ৃক্তি
অেতন কন্বর ভারর্ীয় সাধারণ মানুষন্বক প্রর্যাৃা-দবমুখ করন্বর্ই সক্তক্রয় িন্বয়
উন্বেন্বে যসইন্বির্ু এই িুদিত ন্বন আিনান্বির সামাক্তেক িাদয়ত্বও দগন্বয়ন্বে অন্বনক
িদরমান্বণ যবন্বড়। দৃক্ষন্বকরা দনে দনে অঞ্চন্ব

দনরক্ষর ও সমসযা েেতদরর্

মানুন্বষর িরামৃিার্া
ত
চা ক ও বেু। প্রায় ষাি বের আন্বগকার কর্া ইংন্বরে
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ৃাসন্বনর সময়কার কর্াই ধরা যাক। গ্রামাঞ্চন্ব র দনরক্ষর ও অধ-দৃদক্ষর্
ত
সমান্বে দৃক্ষকন্বির আসন অগ্রগণয দে । েদম েমার ভাগ-বাাঁন্বিায়ারা
গঙ্খিদববাি এবং কেতবয দনরূিন্বণর নানান্ যক্ষন্বি দৃক্ষক মৃায়ন্বিরই ডাক
িড়র্ এবং র্াাঁরা দবচক্ষনর্ার সন্বঙ্গ যয দবধান দিন্বর্ন র্ান্বর্ যকান্বনা িন্বক্ষরই
অসন্বন্তান্বষর যকান্বনা কারণ র্াকর্ না। সম্প্রসারণ উন্নয়ণ প্রভঙ্খ দর্ দবষন্বয়
সরকাদর বযবিািনার যক্ষন্বিও দৃক্ষক-িক্তণ্ডর্-গুরুমৃায়ন্বির আন্বগ ডাক
িড়র্। আদম দনিয়ই মন্বন করন্বর্ িাদর যয প্রার্দমক দৃক্ষন্বকরা র্াাঁন্বির গ্রামীণ
সমান্বের অদ দখর্ বােবর্ার িাদয়ন্বত্বর সমাসীন এবং সুন্বখর কর্া এই যয আে
র্াাঁন্বির অন্বনন্বকই স্বাভাদবকভান্বব িঞ্চান্বয়র্ মণ্ড ীন্বর্ িান দনন্বয় সমােউন্নয়ন্বন িক্তিমবন্বঙ্গর বর্তমান প্রগদর্মুখী সরকান্বরর গ্রাম-উন্নয়ন্বণর আিৃ ত
কান্বে িদরণর্ কন্বর চন্ব ন্বেন।
বেুগণ প্রার্দমক দৃক্ষার দৃক্ষণগর্ নযাযযর্া ও বযািকর্ার দবষয় অনুধাবন
কন্বর দৃক্ষনীয় দবষয় ও বযবিািনায় সম্প্রদর্ দকেু িদরবর্তন িান্বনা িন্বয়ন্বে।
র্ার মন্বধয একটি ি দবন্বিৃী ভাষা ইংন্বরেীন্বক দৃক্ষনীয় দবষয়সূচী যর্ন্বক বেতন
এবং অনযাযয প্রদর্ন্বযাদগর্ার ও যেণীদবন্বভন্বির মন্বনাভাব যর্ন্বক স্বল্পবয়স্ক
দৃক্ষার্ীন্বির রক্ষার বযবিা অর্াৎ
ত িরীক্ষা িেদর্ সংস্কার। ব া বািু য এই িুটি
দবষয় দবন্বৃন্বষ প্রর্মটি প্রদর্ক্তক্রয়া চন্বক্রর রােশনদর্ক আক্রমন্বণর দবষয়বস্তু
দিসান্বব িাাঁদড়ন্বয়ন্বে। দৃক্ষা ও দৃক্ষন্বণর র্ত্ত্ব দনন্বয় দবর্কত বাধন্ব

র্ার সর্ম্ুখীন

িন্বর্ আমান্বির বাধা যনই কারণ আমরা োদন যয সুি দবচার-দবর্কত সমােন্বক
উন্নদর্র দিন্বকই অগ্রসর কন্বর যিয়। দকন্তু যা যুক্তিদবচান্বরর ধার য াঁন্বসও যযন্বর্
চায় না যা আক্রমণ মাি যার উি্ভব অদবদমে যগাটষ্টস্বার্ ত ও দবন্বদ্বষ যর্ন্বক
যুক্তির িন্বর্ র্ান্বক যেকান্বনা যায় না। দকন্তু সুখবর এই যয অসার-বিবয-সম্ব
ক ন্বির চক্রান্বন্ত যিৃবাসী দবভ্রান্ত িয়দন। দৃশুর কর্া যিািার সন্বঙ্গ সন্বঙ্গ
র্ান্বক ইংন্বরক্তে দৃখন্বর্ িন্বব নইন্ব

িন্বর যস ইংন্বরক্তে দৃখন্বর্ িারন্বব না এ

যুক্তি যযমন অসার যর্মদন িাসযকর আর যসই সন্বঙ্গ ঔিদনন্ববদৃকর্ার সাদম
িাস-মন্বনাভাব যর্ন্বক উি্ভূ র্। দবন্বিৃী ভাষার দৃক্ষার যক্ষন্বি িঙ্খদর্বীর স্বাধীন
যিৃগুদ ন্বর্ কুিাদি এই অবািব দনয়ম যনই। র্া োড়া দনর্ান্ত কদচ বয়ন্বস
অশ্রুর্ অিদরদচর্ ভাষা চাদিন্বয় এন্বর্ অনযসব দৃক্ষনীয় দবষন্বয়র উির কী
আ ার্ িানা িয়না? আর গ্রামীণ মানুষ ও দনরক্ষর মানুন্বষর সংখযা যযখান্বন
ৃর্করা আদৃ

র্ান্বির দবিু -সংখযক সন্তানন্বির অবন্বি া কন্বর যকব

দবেৃা ী মুটষ্টন্বময় একিা যেণীর সুদবধান্বর্ ত যকান্বনা বযবিা দনধারণ
ত
করা
সামাক্তেক অনযায় নয় দক? যাই যিাক

এ দবষন্বয় বামফ্রন্ট সরকার যয
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িঙ্খঢ়দচের্া যিদখন্বয়ন্বেন র্ারেনয র্াাঁরা অগদণর্ িল্লীবাসী ও দবচক্ষণ মানুন্বষর
সাধুবান্বির িাি। আমান্বির ইংন্বরক্তে ভাষা দৃক্ষার প্রন্বয়ােন আন্বে দকন্তু র্া
ক্ষ

ক্ষ দৃশুর দবকাৃ-উর্ম্ুখ জ্ঞানবুক্তের িন্বর্ বাধা সঙ্খটষ্ট কন্বর নয়। প্রার্দমক

দৃক্ষক দৃদক্ষকান্বির কান্বে দনন্ববিন

গ ার যোন্বর যচাঁ চান্বনায় র্াাঁরা যযন

কণিার্
ত
না কন্বরন। র্ারির িরীক্ষার কর্া। সবিন্বরই
ত
দৃক্ষার সুদচদন্তর্ দর্ওদর
অনুসান্বর িরীক্ষা যনওয়া দবন্বৃন্বষ যয আকান্বর র্া যনওয়া িয় র্া র্ান্বির
দবিযাবুক্তে যর্ার্ ত িদরমািক িয় না। দৃশুরা জ্ঞার্বয দবষয় ভান্ব াভান্বব যেন্বনও
িরীক্ষার প্রশ্ন ধরন্বর্ িান্বর না এবং বাাঁধা সমন্বয়র মান্বি দনন্বেন্বির খাি খাইন্বয়
দনন্বর্ও িান্বর না। যমৌদখক ক্তেজ্ঞাসার েবাব বরং র্ারা দকেু দিন্বর্ িান্বর যদি
র্ান্বির ভয় সংন্বকাচ িূর কন্বর যিওয়া যায়। আমান্বির যাবর্ীয় িরীক্ষা বস্তুর্
মুখিদবিযায় কঙ্খদর্ন্বত্বর ও যসইসন্বঙ্গ প্রাইন্বভি টিউিারন্বির কঙ্খদর্ন্বত্বর িরীক্ষায়
িাাঁদড়ন্বয়ন্বে। এ আিি বক্তের্
ত িন্ব ই ভা

র্ন্বব চাকুদরন্বর্ দনন্বয়ান্বগর বযািান্বর
মান্বনর যেণীদবভাগ আবৃযক িওয়ায় আিিিা যর্ন্বকই যগন্বে। ব া বািু য এ
উিন্বরর যেণীর কর্া। প্রার্দমন্বকর যক্ষন্বি যসরকম বািব প্রন্বয়ােন্বনর র্াদগি
যর্া আর যনই। প্রার্দমন্বক প্রদর্ন্বযাদগর্ামূ ক অর্াৎ
ত যক ভা
যক যোি ইর্যাদি দনধারন্বন
ত
সর

যক ম্ যক বড়

দৃশুদচন্বে যয সব মনিাক্তত্ত্বক দবরুে

প্রদর্ক্তক্রয়া অবৃযম্ভাদব র্ার িার্ যর্ন্বক দৃশুন্বির বাাঁচান্বনাই যন্বর্ািযুি িন্বয়ন্বে।
দকন্তু িরীক্ষা র্ু ন্ব যিওয়া ি

এর অর্ এই
ত
নয় যয দৃশুন্বির অগ্রগাদমর্া অর্বা

র্ার অনযর্া িরীক্ষা কন্বর র্িনুযায়ী যকান্বনা বযবিাই যনওয়া িন্বব না। সািাদিক
বা মাদসক-বাদষক
ত ক্লাস-যিস্ি অবৃযই গ্রিণ করন্বর্ িন্বব আর যসইসন্বঙ্গ এও
যিখন্বর্ িন্বব যয আিৃ ত দৃক্ষন্বণর দ্বার দৃশুন্বির েনয যযন সবিাই
ত
উর্ম্ুি
র্ান্বক। দপ্রয় দৃক্ষক বেুরা যাাঁরা যিৃ গেন্বণর দভদেভূ দম রচনা করন্বেন র্াাঁন্বির
দৃশুপ্রীদর্ ও সন্বচষ্ট অধযবসায়ন্বক সবিা
ত উন্মখ
ু ও োগ্রর্ রাখন্বর্ িন্বব র্া ব াই
বািু য।
বেুগণ আেন্বকর অবসন্বর প্রার্দমক দৃক্ষার দবষয় স্মরণ করন্বর্ দগন্বয়
যিন্বৃর উচ্চর্র দৃক্ষার বযািারও অনায়ান্বসই স্মঙ্খদর্িন্বি এন্বস যান্বে যযন্বির্ু
দৃক্ষার দবদভন্ন িরগুদ র যকান্বনাটির অন্বনযর যর্ন্বক দবক্তেন্ন নয়। িূণাঙ্গ
ত
সামাক্তেক মানুষ গেন্বণর প্রন্বয়ােনীয়র্ার সূন্বি সবগুদ ই যসািান-িরস্পরায়
দনষ্ঠভান্বব সং ে। দৃক্ষায় িরদবনযান্বসর সন্বঙ্গ যকান্ ির দকন্বসর েনয যকান্
দিক

ক্ষয কন্বর র্া রদচর্ িন্বব- এদবষন্বয় রাষ্ট্রর িদরোর একিা দচন্তািৃনত

র্াকা প্রর্যাদৃর্। র্া যয যনই এমনও নয় দকন্তু িুঃন্বখর দবষয় কাযন্বক্ষন্বি
ত
র্া
প্রদর্িাদ র্ িন্বে না বা র্া সম্ভবিরও িন্বয় উেন্বে না র্ীব্র যবকার-সমসযার
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আক্রমন্বণ। িঙ্খষ্টান্ত দিন্বয় ব া যায়

কােকন্বমরত প্রন্বয়ােন্বন যযসব যক্ষন্বি

উচ্চমান মাধযদমকই যন্বর্ষ্ট যস সব যক্ষন্বি িার্ক এমনদক োর্ন্বকােতর দডদগ্র
যিন্ব

সুন্বযাগ আরও যবদৃ িন্বব এই ধারণায় কন্ব ে ও দবশ্বদবিযা য় গুদ

অিদরদমর্ োিোিীর দভন্বড় দডদগ্রর িণযৃা ায় িদরণর্ িন্বয় িন্বড়ন্বে এবং
এন্বর্ যযমন দবন্বৃষ দবন্বৃষ যক্ষন্বির দবদৃষ্ট সামাক্তেক মানুষ গেন সম্ভবির
িন্বে না গন্ববষণার মান যগন্বে যনন্বম অর্ ও
ত ৃক্তির অিচয় িন্বে অনযদিন্বক
যর্মদন প্রার্দমক দৃক্ষার দবিান্বর অবন্বি া অদনবায ত িন্বয় উন্বেন্বে। িক্তিমবন্বঙ্গ
র্র্া ভারন্বর্ এই কন্বয়ক বৎসন্বর দবশ্বদবিযা য়ী দৃক্ষায় অর্দনন্বয়ান্বগর
ত
িদরমাণ
প্রায় দদ্বগুণ কন্বর যর্া া িন্বয়ন্বে অর্চ প্রার্দমক দৃক্ষা র্ার আংদৃক িাদক্ষণয
যর্ন্বকও বক্তঞ্চর্ িন্বয়ন্বে। দৃক্ষার প্রবািিা বইন্বে উন্বো দিন্বক
প্রার্দমক দৃক্ষা’ যকব

‘আবদৃযক

কাদ -ক ন্বমই যর্ন্বক যগন্বে। িক্তিমবঙ্গ সরকার

মাধযদমক দৃক্ষা অশবর্দনক কন্বর দিন্বয়ন্বেন যসিা একিা স্মরণীয় কর্া বন্বি
দকন্তু দৃক্ষার মার্া-ভাদর বযবিার দবিযয়ত র্াাঁন্বির সাধযায়ে িয়দন। এর একিা
বস্তুগর্ প্রমাণ এই যিখুন না একেন দবশ্বদবিযা য়ী দৃক্ষন্বকর মাদসক যবর্ন
একেন প্রার্দমক দৃক্ষন্বকর যবর্ন িান্বরর চারগুণ। এর উির যকন্দ্রীয় সরকার
যর্ন্বক নানান রীদর্র বিানযর্াও যিখান্বনা িন্বে। অর্চ দৃশু ও দকন্বৃারন্বির
নযাযয প্রািয দৃক্ষার উিকরণ র্ান্বক না। যনই র্ান্বির দৃক্ষামূ ক ভ্রমন্বনর
বযবিা। যিৃিান্বক

াইন্বসন্স বাদনন্বেযর সন্বঙ্গ দমদ ন্বয় এমন একিা মার্া-ভাদর

অবিায় দনন্বয় যাওয়া িন্বয়ন্বে

যার নক্তের আন্বগকার ববন্বিদৃক প্রৃাসন-

নীদর্ন্বর্ই দম ন্বব। এর প্রদর্বাি আমান্বির োনান্বর্ই িন্বব। আমরা চাইব
আবদৃযক প্রার্দমক দৃক্ষা আমরা চাইব উচ্চদৃক্ষার যক্ষন্বি যকব

সার্ক
ত ও

কাযকর
ত
ববদৃষ্টয ি প্রসু ববজ্ঞাদনক ও মানদবক গন্ববষণা অন্বযাগয অিিান্বর্রত
সঙ্খটষ্টন্বর্ বযয়ন্বরাধ করা যিাক িুব ত র্ম মানুষ অন্তর্ প্রার্দমক দৃক্ষার অদধকার
িাক।
অনয িাাঁচিা বযবিার মর্ দৃক্ষাবযবিায় ও দভদেমূন্ব

দবিযমান যয আদর্ক
ত

সামাক্তেক িদরদিদর্ স্বাধীনর্ার ির যর্ন্বক ক্রমােন্বয় গন্বড় যর্া া িন্বয়ন্বে- যা
িুব ত

ও দনম্ন-মধযদবে েীবনন্বক আে গ্রাস কন্বর যিন্ব ন্বে

আমরা

সলবেভান্বব র্ারও অবসান চাইদে। িুঃসি যবকার নঙ্খৃংস মূ যবঙ্খক্তে

ও

যসইসন্বঙ্গ দবক্তেন্নর্া ও সাম্প্রিাদয়ক িানািাদনর ে নয িদরদিদর্ন্বক আমরা
একই দবষবঙ্খন্বক্ষর ি
আমরা সদবস্মন্বয়

বন্ব

মন্বন কদর। আ ান্বর্র ির আ ার্ যখন্বর্ যখন্বর্

ক্ষয করদে যয যয –সাম্রােযবাি ও যৃাষণ নীদর্র েনয

একিা আমরা ববন্বিদৃক প্রৃাসন্বনর দবিন্বক্ষ উচ্চকন্বণ্ঠ প্রদর্বাি োদনন্বয়দে
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স্বাধীনর্ার ির যসই অদভৃি যেণীস্বার্ ত নীদর্ই আে ভারর্বন্বষরত সাধারণ
মানুষন্বক এবং যসই সন্বঙ্গ প্রর্যন্ত রােযগুদ ন্বক অদনবায অবক্ষন্বয়র
ত
মন্বধয যেন্ব
দিন্বয়ন্বে। আে যিখা যান্বে প্রোর্ন্ত্র গণর্ন্বন্ত্রর নান্বম ভারর্ীয় সংদবধান
এমনভান্বব রচনা করা িন্বয়ন্বে যান্বর্ ক্ষমর্াৃা ীন্বির বযক্তিস্বার্ ত ও বদণক্স্বার্ ত
দবিন্ন না িয়

দবেবান্বনরা যাবর্ীয় সুন্বযাগ

ান্বভ িদরস্ফীর্ িন্বয় রাটষ্ট্রয়

প্রৃাসন-যন্ত্রন্বক সিন্বেই কুদক্ষগর্ করন্বর্ িান্বর। আমরা ভীর্ িন্বয়

ক্ষয

করদে বদণক-চন্বক্রর সন্বঙ্গ অশুভ রািীয় আর্াাঁর্ই ভারর্ীয় সাধারণ মানুন্বষর
যাবর্ীয় িুন্বভতান্বগর মূন্ব । একই যমৌদ ক কারন্বণ যকন্দ্রীয় সরকার রােযগুদ র
স্বাধীনর্া প্রায় সব দিক দিন্বয়ই খব্ব ত কন্বর যরন্বখন্বে। সমান্বের দবন্ববকী মানুষ
দিসান্বব আমরা এই যৃাষণ-িদরদিদর্র দ্রুর্ িদরবর্তন িাবী কদর িাবী কদর
সংদবধান্বনর িূণ সমাের্াদন্ত্রক
ত
নীদর্-দনভতর নবীকরণ।
িদরন্বৃন্বষ দৃক্ষক-দৃদক্ষকা বেুগণ আিনান্বির কান্বে এই অগ্রন্বের এই
আন্ববিন যয আিনান্বির রােয সন্বর্ম্ নগুদ যকব মামুদ সভাসদমদর্ ও
আনন্ব্াৎসন্ববই যযন সমাি না িয়। আিনান্বির প্রিাদবর্ কাযধারা
ত
দবদভন্ন
যে ািন্বর সুদবনযি ও বািব িন্বয় উেুক। সংগেন যিাক সংগ্রামী ও প্রদর্বািী
অর্চ যসইসন্বঙ্গ গেনমূ ক। সাম্প্রিাদয়ক ক ি োর্িাাঁন্বর্র দবচার- যা ে নয
িশুবঙ্খদে – র্া মানুন্বষর মন যর্ন্বক দনমূ ত করার খাদনকিা বনদর্ক িাদয়ত্ব
দৃক্ষকন্বির এ কর্া যর্া টেক। যকব

সরকাদর যমৌদখক প্রদর্শ্রুদর্র অনুকরণ

বািন্বব র্ার প্রদর্ষ্ঠার উি্ন্বযাগই সমাে আিনান্বির কাে যর্ন্বক কামনা কন্বর।
আিনান্বির দবন্বৃষ যগৌরব এই যয গ্রামীন মানুন্বষর সন্বঙ্গ আিনান্বির দনষ্টর্ার
িূণ ত অবকাৃ রন্বয়ন্বে। আর গ্রাম-বাঙ াই যর্া রান্বেযর সব যর্ন্বক সংখযাগদরষ্ঠ
অর্চ সংস্কান্বরর অেকান্বর দনমজ্জজ্জর্ অংৃ। আিনান্বির োর্ীয় যচর্না ও
কমীরূি আিনান্বির েীদবকা ও বঙ্খদেগর্ িদরদিদর্ন্বক োদড়ন্বয় যিন্বৃর বািব
সমসযার অদভমুন্বখও দবস্র্ঙ্খর্ যিাক।
শুভানুধযায়ী
ক্ষুদিরাম িাস
কঙ্খষ্ণনগর
সভািদর্ অভযর্না
ত কদমটি
১০/০৬/৮৪

৬ষ্ঠ রােয সন্বর্ম্ ন
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