
তুলসী জানা ��ী ��াপাল মুি�ক �লন� কলকাতা ��� দী��িদন �ের
িটিব ও ��ার �রাে� �ু�েছন। �িতিদন �া� ��� টাকা ও�ু�
পেথ� খর�। �ামী ���র জানা সা�ার� কি��টার কে�াজার।
�ীর ি�িক�সা করােত �া� ��ম আিথ�ক �দ�তার জ�।

সা�া�� �াই
��া�াে�া�

বাক���া� ����������।
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�শািমল� ইস�েল শারেদা�সব
চু��� ���িমক� কলকাতা� �� �ে�া�র •
�ছােটােবলায় র�না িলখেত হত �� �ব��ার িবদায় �
�রেতর আগমন�। কলকাতা �হেরর �মেয় হ�য়ার �েল
র�না বই মুখ� কের �লখা ছাড়া আমার আর �কান�
উপায় িছল না। কার� কলকাতায় �তু পিরবত�নটা �টরই
পা�য়া �ায় না। ি�তীয়ত, ��টু� �টর পা�য়া �ায়,
তােত ব��ার িবদায় � �রেতর আগমেনর বদেল ��রেতর
�ােড়র �পর ব��ার আগমন� নােমর �কান� র�না �লখা
�গেল� ��েত পাের।

�ব� িকছু বছর হেয় �গল, ব��া সময়�ােনর মাথা
�খেয় �রেতর মাথায় ��েপ বেসেছ। আকাে� �ােদর
�ভেস থাকার কথা িছল, �সই সব সাদা �মে�র �ভলারা
িটিভর পদ�ায় আর জামাকাপেড়র �াি�ক ব�ােগ মুখ
লুিকেয়েছ। এবছর� তার �কান� ব�িত�ম হয়িন।
অতএব হঁািড় মুখ কের বেসিছলাম মহালয়ার �ম�লা
সকােল। এমন সময় খবর �পলাম, অলকান�া িপিসেদর
��ািমল� ইস�েল �ারেদা�সব হে�। আমার এমিনেত�
�ব�ব�াটায় িদিদভাইেয়র বািড়েত �া�য়ার কথা িছল।
�সখােন �া�য়ার পেথই অ�প���া বাস �েপ �নেম িমিনট
�ােরক হঁাটেলই ��ািমল�। সাত পঁা� �ভেব ���েম�

�বলা দ�টা নাগাদ �পঁ�েছ �গলাম �ািমেল।
��াকার মুেখই �দিখ একজন �ািক বেস আেছন।

�ভতের িগেয় �দিখ রাি� রাি� ি�উিল �ুল িদেয়
�ছেলেমেয়রা মালা গঁাথেছ। তােদর বয়স ��আড়াই �থেক
দ� এগােরা বছর প���। অব� আিম �খন �পঁ�ছলাম,
তখন মালা গঁাথার পব� �ায় ��� এব� ছিব আঁকার
পব� �ায় ��। আেরকটা �ের তখন অেনেক িমেল বসা
হেলা র� তুিল এব� কাগজ িনেয়। �ব� িকছু�� �ের
ছিবটিব আঁকার পর সবাই িমেল একসােথ �বেরােনা হল।
�াক বািজেয় সারা পাড়া �ুের ��ে� ইস�েলর সামেনর
পু�রটায় �েত�েক ি�উিল �ুল ভরা কাগেজর �ন�কা
ভাসােলা। তার পর না� গান আব�ি� এব� সবে�ে�
�েগালু� নাটক অিভনেয়র মে�� িদেয় �ারেদা�সব ���
হল।

ব�িদন বােদ বাইের �ত িটপিটপ সে�� সিত� সিত�
�রতকাল এেসেছ বেল মেন হল। র�, �ম�া, আমন �
বািক সব ব�ুেদর কথা ভাবেত ভাবেত সারা হােত হলুদ
সবুজ র� িনেয় অেটােত উঠেত িগেয় �খয়াল হল ��
এবছর একটা� পুেজাবাি��কী �কনা হয়িন।

পুেজার ছড়া
কলকাতার �পক��। প��ীশ �ালদার �াস নাইেন পে�।
�� �ােস কখনও মন িদে� �� কের �মনটা �মােটই
ন�। তেব �সিদন �ল িক� ওর ব�ুরা সবাই দািব করল�
আজ ওর �লখা �কটা কিবতা �নেতই �েব� �� �খন
বাদ। িক� �াস বাদ িদে� কিবতা! মা�ারমশাইে�র
��ে� তা সে�ও কিবতাই �শানা �ল। �বল ��সা�
িনে� প��ীশ �ই কিবতাটা �িনে�েছ �� কিবতার নাম
����াপুেজা�।

��পুেজার িদেন দাদা আমার
����খুিশর হািস হােস
��আমার পুেজা ��া� তখন
�����চােখর জেল �ােস
���ন� �াত আর �ািস �ি�
������রাজ �রাজ খাই
��পুেজার িদেন দাদা আমার
����লুিচ তরকাির চাই।
�ানী� �ক ব�� ব�ি�র কাছ �থেক �শানা ��� �কটা
সম� �মন িদন িছল �� কােরা বাি� লুি� তরকাির �ও�া
মােন তারা �বশ ব�েলাক।

�বদা�র �াম�বন��িম দখল
�ক�ীয় পিরেব� ম�েকর �তির
করা সাে�না কিমিটর প��েব��

আ�� ���� •
�০০� সােলর ১� আগ� �বদা� অ�ালুিমনা �িড়�ার
লাি�গেড় একিট �াতু স�ে�া�নাগার গড়ার জ� ����
�হ�র বনভ�িমেক বা�ভ�িমেত �পা�েরর জ� ��াব
�দয়। তার মে�� �� �হ�র িছল একিট মাল �াতায়ােতর
কনেভয়র �ব� �তির এব� ব�াইট খিন �া�য়ার রা�া
�তিরর জ�। এই বনভ�িমর পুেরাটাই িছল আে�পাে�র
�ছােটা �ছােটা আিদবাসী বনবাসী মা�ে�র �াম�িলর
লােগায়া, তােদর �ার�ে��। �িদ� �০০��এর ১�
মা�� পিরেব� ছাড়পে�র জ� আেবদেন �কা�ািনিট
বেলিছল, তােদর �কান� বনভ�িম লাগেব না, কারখানার
দ� িকিমর মে�� �কান� বনভ�িম �নই। এই দািবিট
িমেথ�, স�ে�া�নাগারিটর � িকিমর মে��ই বনভ�িম
আেছ। এমনিক ��া�িরটাই বনভ�িমর মে�� অবি�ত।
পিরেব�ম�ক �� �সে��র �০০� পিরেব� ছাড়প�
িদেয় �দয়। এই ছাড়পে�র িভি� িছল, �কান� বনভ�িম
�পা�েরর �েয়াজন �নই এই কারখানািটর জ�। িক�
এটা িছল িমেথ� কথা, তাই অিবলে� �ই পুরেনা ছাড়প�
বািতল।

��� �� �ম �০০� পিরেব�ম�ক �বদা�েক বেল,
বন �র�া আইেনর ছাড়প� �পেল তেবই আর �কান�
কন�াক�ন করেত পারেব �কা�ািনিট। পিরেব�ম�েকর
কথা ��ানার বদেল �বদা� পিরেব�ম�কেক জানায়,
তােদর �ই ���� �হ�র বনভ�িম দরকার �নই। �িদ�
স�ে�া�নাগারিট �� �হ�র বনভ�িম দখল কেরই �লিছল।
এই �বআইিন দখেলর কথা �ানীয় �জলা ��াসন জানত।

�িড়�া সরকােরর �িটয়া �কা� উ�য়ন সিমিতর কত�া
�ী রা�েয়র মেত, বা�া�ড়া �ােমর ��১� একর বনভ�িম
�বদা� দখল কের আেছ। �ােমর �লােকর সে� কথা বেল
এই কিমিটর সদ�রা জানেত পাের, এই বনভ�িম �বদা�
অ�ালুিমিনয়াম স�ে�া�নাগারিটর অ� হেয় �গেছ। �ােমর
�লাক �খােন �ুকেত পাের না। রােজ�র মুখ� সি�েবর
মা��েম কােল�র �সটা জানেত পােরন এব� িনেদ�ি�ত
হন িব�য়িটর কার� কী তা জানেত। বন স�র�� আইন
�� এইভােব �বদা� ভা�েছ, তা �০০� সােল ভারত
সরকারেক জানােনা হেল� তারা �ভ�াগ�জনকভােব তা
অবেহলা কের।

�রপর �ে�র পাতা�

রামজ�ভ�িম বাবির মসিজদ িনেয় রায়
আর তা িনেয় �া��দাকােন হাটুের আলাপ
িতলক সরকার� কলকাতা� � �ে�া�র •
�� �সে��র �ে�া��া মামলার রা� �বেরাল। সকাল
�থেক সাজসাজ রব। স�েলেকর িদেক �� আইিট �স�র�
�সখােন সাত তা�াতাি� ছুিট ��া��া �ল। �ুল কাছাি�
�নশান �কটু �বলা বা�ার সােথ সােথ। বাস�িল িনিদ��
�েপেজ সব জা��া� দ�া�াে� না। �কমা� ��খােন
�লাক আেছ �সখােন দ�া�াে�। আর �স কের �বিরে�
�াে�। রা�া�ােট �লাক কম। স��ারােত �ি��া �ন�
বাস��াে��র িদেক �েলিছ। রা�া� ��েত ��েত �দখলাম
�ি��া �ীরামপুর �ােবর সামেন রা�ার �াের পািক��
করা �কিট মা�িতর �াই�ার� �ুের �ুের �া �বে� ��
�ছেলিট� তােক �ি�ন�ন জানাল। �ছেলিট �� করল�
কী ব�াপার? �াই�ার তােক �ে�া��া মামলার সদ� বার
�ও�া রাে�র কথা জানাল। �ছেলিট ম�� ��েস বলল� ও।
�ন� বাস��াে��র আেশপােশ িনত�িদেনর মেতা �কনাকাটা
�লেছ। তেব ��া� িদেনর তুলনা� �লাক কম। আর
রােতর িদেক �কটা �স�ম�স �পলাম। আমার �ক
স�কম�ী পাি�ে�েছ। �লখা আেছ ��� জ� �ীরাম।

� �ে�াবর সকালেবলা দি�� �� পর�নার �লতা
�েকর মি�কপুর �ােটর ি�তের �কিট �াে�র �দাকােন
বেস আিছ। আমার পােশ বেস আরও জনা িতেনক
�া খাে�। পােশ �ারা কা�জ প�েছ তােদর আমার
স�ী �� করেলন ��� তা�েল রােমর �ক�া�� সীতার
�ক�া� আর মুসিলমেদর �ক�া� �ল। তা ল�ে�র
�া�টা ��ল �কাথা�? তারপর কা�জটা �দেখ ��থম
প��া� রামজ���িম বাবির মসিজদ �েলর ম�ােপর ছিব
�দেখ� বলেলন� �খােন রাম আর �ই �খােন সীতা রা�া
করেছ? �ত ছা�াছাি�? � শালা িনে� পালােব না �তা
কী করেব!

�াে� ি�িন �লেত �লেত �দাকািন �� করেলন ���
রাম কত সােল জ���� কেরিছল? ��র �ল ��� �সটা
রােমর বাবা মা জােন। ই�ািক�টা ��া� কের �দাকািন
বলেলন ��� রামা�ে�ও �নই? তারপর �কজন �ি�ে�

�েস বলেলন� �কটা �� বিল� স�েলেক ি�ে� �ি�শাির
ি�পাট�েমে�ট� টাকাপ�সা জমা িদে� আসল �লাকেক সে�
িনে� �পু�েরর মািলকেক� ি�ল জমা িনে� মাছ �া�
করলাম� তারপর মাছ �রেত ি�ে� ��ােরর মেতা পািলে�
�লাম। ওসব �� কের লা� আেছ? �তামার কা�জপ�
�তামার কােছ রােখা� �ব কারা� িখি� স�ে�াে�� �রেত
�েলই িপটব। �িখি� কের� �ে�া��া� ি�ে� নািক দািব
করেব? �মের ���� �িখি�� ��ে� �দেব। �ারতবে��
মুসলমানরা দািব কের? মুেখর কথাটা মুেখই থােক।

আেরকজন পাশ �থেক বেলন ��� বাবির মসিজদ
�া�ার পর আইন িকছু আেছ? পাশ �থেক ম�ব� আেস�
ি�িটশরা ��� বছের �া �িত কেরিন তা �রা �ত ��
বছের কেরেছ ��� কথাটা পাক �খেত �খেত ম�ব� ��েস
�া�� �র পুি�ে� �ােছর �ােল �ুিলে� �দেব� �িদন �ই�ই
�েব� আইন আইেনর জা��া� থাকেব। �াে� ি�িন ��ালা
�শে� �দাকািন বেলন� কা�ীের �মন �কটা বাি� �নই ��
মা �বােনর �াে� �াত পে�িন। �ক রাজার রা�ী মি�ের
�ােবন প�েজা িদেত। তা পা��ারা বলল� িন� িদে� আ�ন
�����ে� িনে� �াব। রা�ী ক�াদেত ক�াদেত �বিরে� �ল।
পা��ারা ব�াি��ার কেরেছ। বাদশা �েন মি�র ��ে�
িদেলন। আর আজ �ইসব কথা �ে�েছ। বাদশারা �তা
কত মি�রও �ে�েছ। �ই কালী�ােটর মি�েরর জিমর
��মিতপ� �ক িদে�িছল?

কথা পাক �খেত থােক� �ে� আেস ��� �ই �তা
মি�কপুের �ুেলর �ে�ািদেক মনসা মি�র �ে�� �থ�
ওই জা��াটা ��বত�ীরা িলজ িদে�িছল ��ালাম �শখেদর
��ানী� রাজারামপুর �ােমর �ক সমে�র স�� ব�ি�
িছেলন�। আজ �সখােন দলুইেদর বাি�র পুেজা �ে�
�মনসা পুেজা�। তা �ক �সব কথা তুলেব?

কথার িপে� কথা ওে� আর পাক �খেত �খেত
ম�েজ �স�ে�া�। �াে�র �দাকােন ি�� বাে� কেম� পােশ
�াটুেরেদর �লা�ল �িব�া� �িতেত �ালু থােক।

কত�ব�রত সােজ��টেদর সাে� শ�েরর পেথ
সাইেকল আেরা�ীরা �িতিদন ��ন�া �ে�
��মান চ��ত��� ��ালপাক�� � �ে�া�র •
সাইেকল আেরাহীেদর �হন�ার �টনা আজ ব��
কলকাতার �িতিদেনর �টনা। গত � অে�াবর �সামবার
সকাল দ�টায় দি�� কলকাতার ব��তম �মাড়
�া�িরয়া �গালপােক� বা�েদব নাথ নােম ���ভাগা
�রাে�র বািস�ােক �হন�া হেত হল �াি�ক পুিলে�র
হােত। �ত��দ��ীেদর কথায়, বছর ����ি�র এই
সাইেকল আেরাহী িমি�র �দাকান �ম��ােকর িদক �থেক
িবপ�নকভােব িসগনাল অমা� কেরই রা�া পার হেত
িগেয় বেড়া �কান ���টনা �টােত �াি�েলন। এক অেটা
�ালেকর জ�ই �সই ���টনা এড়ােনা �গেছ। কত�ব�রত
�াি�ক সােজ�ে�টর ত�পরতায় সাইেকল আেরাহীেক
আটকােনা হয়। �হের সাইেকল িনি�� হ�য়া সে��
�াি�ক আইন ল�ন � িবপ�নকভােব সাইেকল
�ালােনার জ� তঁার সাইেকেলর ভালভ িটউব খুেল
�ন�য়া হয়।

�টনা�ে� �সই সময় আিম রামক�� িম�ন
লাইে�িরেত �াি�লাম। সাইেকল আেরাহী ভ�েলাকেক
�দেখ দঁাড়াই এব� সম� �টনা তঁার কােছ জানেত �াই।
সম� �টনা ��ানার পর আিম �ঁেক সে� িনেয় কত�ব�রত
টাি�ক পুিলে�র কােছ �মা ��েয় সাইেকেলর ভালভ
িটউবিট ��রত �দবার অ�েরা� জানাই। �মাবাইেল কথা
বলায় ব�� �াি�ক সােজ��ট জয়িজ� রায় �থেম তা

�নেত �ান িন। পের বারবার জানেত �াইেল, িবরি�
�কা� কের পা�া �� কেরন ��� আপিন �ক? আপিন
জােনন এখােন এইমা� কী �টেত �েলিছল? উ�ের
আিম বা�েদব নােথর ভুল �ীকার কেরই তঁার ভালভ
িটউব�েলা ��রেতর অ�েরা� জানাই। এব� বিল, উিন
�খন �মা ��েয় িনেয়েছন তখন �নার ভালভ িটউবটা
��রত িদেত বলুন। �াি�ক সােজ��ট বাইেক �াট� িদেত
িদেত বেলন, সাইেকল আটেক রাখেল ভােলা হত বুিঝ?
আিম বিল, উিন বয়� মা��, এখন �কাথায় �ােবন
ভালভ িটউব খুঁজেত? তােত সােজ��ট জানান, ��খান
�থেক পাের �জাগাড় ক�ক িগেয়, আমােদর �কান দায়
�নই �টা �দবার, �া হেয়েছ �ব� হেয়েছ ��� বেল উিন
বাইেক �াট� িদেয় �েল �ান।

এর মে�� সহকারী �াি�ক গা�� এিগেয় এেস �ই
একই কথা বেলন। তেব অেনক অ�নয়�িবনেয়র পর
িতিন ভালভ িটউব�েলা ��রত �দন। �িদ� একই সােথ
িতিন ১০০ টাকা জিরমানা বা সাইেকল আটেক রাখার
কথা �র� কিরেয় �দন বারবার। আিম �নার কােছ
ভালভ িটউব খুেল রাখােক আইনগত �ি�য়ার অ� িকনা
জানেত �াইেল উিন বলেত থােকন, হঁ�া �রকম িকছু করা
��েতই পাের। উিন �বআইিন কাজ কেরেছন, আমরা তাই
আটেক �া খুি� তাই করেতই পাির। এরকমই ��ত�প���
আ�র� �াি�ক পুিলে�র।

কলকাতা� পরমা�ু �েব��া �কে�র সামেন
�িতবাদীেদর তু�লিক কা�দা� আটক

শম�ক সরকার� কলকাতা� � �ে�া�র •
� অে�াবর সাহা ই�িটিটউট অব িনউি�য়ার ি�িজ��
এর সামেন হিরপুেরর পরমা�ু িব��� �ক� �াপেনর
িব�ে� �িতবাদ জানােত �গেল পুিল� িবে�াভকারী
�ায় �েত�কেক আটক কের। �ইিদন �ই ই�িটিটউেট
ভারেতর পরমা�ু িব��� কিম�েনর ��য়ারম�ান �ী�মার
ব�ানািজ� ���� ি�িন হিরপুের পরমা�ু িব��� �কে�র
সপে� স�য়াল কেরেছন ���� িতিন উপি�ত িছেলন।
�থেম �িতবাদীদেলর একজন, �গ�িব�ান��এর অসীম
ভ�া�া��েক আটক করা হয় ই�িটিটউেটর �গট �থেক।
বািকেদর বলা হয়, �গট �থেক সের খালপােড়র
ির�া��াে�� িগেয় �িতবাদ করেত। �িতবাদীরা সের
আেসন। িক� ির�া��াে�� ব�ানার �বর কের তুেল �ের
িল�েলট িবিল করেত �� করা মা� িব�াননগর প�ব�

থানার �� গািড় পুিল� �েল আেস। �দখা �ায়, পুিলে�র
স�খ�া �িতবাদীেদর ��েয় �বি�।

খািনকপরই একজন অি�সার �গােছর �লাক বলেত
থােকন, অেনক হেয়েছ, এবার গািড়েত উঠুন। আপনােদর
���ার করা হল। তােত �িতবাদীরা �কন ���ার জানেত
�াইেল একজন সাদা �পা�ােকর পুিল� একজনেক �টেন
িহঁ�েড় হােতর িল�েলট রা�ায় ��েল িদেয় তঁােক পুিল��
ভ�ােন �তােলন। বািকরা তখন ���ার হয়।

পুিল� এরপর আটকেদর িব�াননগর প�ব� থানায় িনেয়
�ায় এব� আইিস িদলীপ �মার হাজরার িনেদ�ে� তােদর
��� থানায় বিসেয় রাখা হয়। সারািদন পর সে��য়
তঁােদর ছােড় পুিল�। তখন� প��� �কন তােদর �রা
হল আর তঁােদর থানায় বিসেয় রাখার মােনটাই বা কী,
তা উ�ার করা �ায়িন।
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স�াদেকর ক�া

দখেলর �খলা এি�েয় �াওয়া
না�র� পা�সায়র� ��লেকাট� লালগ�� ক�ািনং -- রাজ�নিতক সংঘষ�
�বে�ই চেলেছ। সাধার� ঘেরর �খেট খাওয়া �া�ষরা এই রাজ�নিতক
��তা দখেলর �খলায় জি�েয় �াে� �ক�ন ��ন িনেজর �জাে�ই।
পািট� পিলিট�েক এি�েয় �তা গিরব �া�ষ চলেত পাের না। তার
�রশন কাড� করােত হয়� িবিপএল সািট�ি�েকটটা �জাগা� করেত হয়।
হাসপাতােল িচিক�সায় িকছুটা ছা� পাওয়ার জ� তােক ছুটেত হয়
পা�ার �নতার কােছ। এই �ছােটা �চ�হি�র �েধ� ��েকই �স পািট�
�চেন। পিলিট� �চেন। আর এই �বঁেচবেত� �াকার আবেত�ই �স �নতার
বশংবদ হয়� কখনও কােরা শ�ও হেয় ��েত হয়।
আেরা �ারা গিরব� তােদর �কউ �কউ সশ� বািহন�েত ��াগ িদেয়

�দয়। ভা�া করা ��া�াে� বািহন�ও �তা �াে�রই �া�ষ। �িদ আ�ার
�াে�র না হয়� তেব �তা�ার �াে�র। গ�হত�াও সংগি�ত হয় এই
গিরবেদর র� িদেয়ই।
��তা এই দখেলর �খলায় �ধু গিরবেক সাি�ল কের না�

সবিকছুেকই সাি�ল করেত চায়। এ�নিক ��তার এই দখল-�খলায়
�া�েষর স��ার স�াধান �নই বেল �ারা �েন কের� তােদরেকও।
গিরব �া�ষ এই দখেলর �খলাটা এ�ােত চায়� কখনও এ�ােত পাের
--- তার িনজ� কায়দায়� �িদও তার পে� এ কাজটা ��র কি�ন।
স��া স�াধােনর িচ�া �ারা কের� তারা ক�ভােব এ�ােব�

�� পি�কার পাতা ��েক
�বােধ জ�ল লু�� বনদ�র �দেখও �দখেছ না
������� ������ ���� ২৪ ������ ২০১০� ����� ��� ����� �������
৯৪৭৪৩০৩২৬১) •
জ�ল ��রা নয়া�াম �েকর আমজাম, ক�লবন�, �ক�রের�া, বািলেগি�য়া,
�বত�িরয়া ইত�ািদ �ম�জার ম�ল�বান �াল, ম�য়া গাছ�িল এেকবােরই �দ�া
যাে� না। বত�মােন তুলিসবন�, রাইপাল, রা�ামািটয়া, �ন�না, পটা�,
পায়রাবাি�, চঁাদািবলা, পঁাচকা�ািনয়া, ��া�াতি�য়া জ�েল ম�ল�বান গাছ�িল
�বােধ কাটা চলেছ। গাছ�িল িবিভ� জায়গায় পাচার �ে�। পঁাচকা�ািনয়া
বনদ�েরর �ি�স লােগায়া �াল, ম�য়া গাছ�িল িদেনরেবলােত কাটা �ে�
এবং গাি�েত �লা� কের বাইের পা�ােনা �ে�। বনদ�েরর �লাক �দে�ও
আটকােনার ব�ব�া কের না, মু� ব� কের �ােক বেল এলাকাবাস�রা �িভেযাগ
কেরেছ। �ায় �িত স-িমেল �াল, ম�য়ার �গা�া�ন �তির �ে�। িমল�িল
��েক লির লির �চরাই কা� বাইের যাে�। ��া�াতি�য়া ও �ক�বিন �ােম
�রদম কা� সং�� কের িপক-আপ বা লিরেত কের বাইের পাচার �ে�। ���
িবিভ� জায়গার বনকিমিটর �লােকরা �িতেবদকেক বেলন, বনদ�র কিমিট
গ�ন কেরেছ ি�কই, িক� বছের একিটও িমিটং কেরিন। গাছ লু� �ে�, �বর
�দওয়া �েলও �কান পদে�প �নয় না। ��� বনদ�র স�ে� �বর ��� দ�েরর
গাি� �নই, সি�ক সমেয় �টনা�েল �পঁ�ছােনা যায় না। িকছু �সাধু ব�বসায়�
জ�েলর �িত করেছ �বর পাি�, িক� করার িকছু �নই। রাি�েবলা �ুঁিক
�নওয়া স�ব �য় না। ���

ড� �লািহয়া ও আিদবাস� �একিট িচি��
������� ������ ১৬ ������ ২০১০� ����� �������� ����� �������
৯৯৩৩৪০৯১৪১) •

আিদবাস� সংবাদ পি�কায় �� রামমেনা�র �লাি�য়া স�েক� �ল�া ছাপা
�ওয়ায় ভ�ষ� ��� �পেয়িছ। �� রামমেনা�র �লাি�য়ার ি��েদর একিট
সং�া িছল বনবাস� প�ােয়ত। আি�র দ�েক �া��াম কেলেজ প�ার
সমেয় মাে� মাে� বনবাস� প�ােয়েতর �জল ভেরা আে�ালন �দ�তাম।
গাছ কাটার িব�ে� �িতবাদ কের তঁারা �জেল �যেতন। বনবাস� প�ােয়ত
িকছু িনর�রতার �াস করত। আিদবাস�েদর তঁারা প�ােতন বাংলা মাধ�েম,
সঁাওতালেদর মাতৃভাষায় নয়।

�া��াম ��েক প�ব� িসংভ�েম আিদবাস� বলেত সাধার�ত সঁাওতাল
স�দােয়র বাস। আিদবাস�েদর মেধ� সঁাওতাল স�দায় সবেচেয় �বি�
ি�ি�ত। সংগ�নগত ভােব তারা �ি��াল�। তােদর ভাষা ও সাি�ত� নানা
িলিপেত ছাপা �য়। আিদবাস� ভাষা ও সাি�ত� �সার ও সমৃি� এবং এই
ভাষায় প�ন-পা�েনর ব�াপাের �লাি�য়াপ�� ও �সাসািল�েদর �কান মা�াব��া
িছল না। িব�াের তঁারা আিদবাস�েদর িনেজেদর ভাষা ভুিলেয় িদেয় ি�ি�
ভাষা চাপােত �চেয়িছেলন। িব�ােরর মু��ম�� কপু�র� �া�র িব�ােরর �ুেল
ইংেরিজ প�া �ি�ক করায় সবেচেয় �িত�� �েয়েছ িব�ােরর সং��াল�ু
ভাষাভাষ�রা। ��র িব�ােরর ি�ি�ভাষ�রা পাটনা ��েক �াইমাির ি��েকর
চাকির িনেয় আসত আিদবাস� �ুেল। যিদও তােদর ভাষা ওই ি��কেদর
জানা �াকত না। সঁাওতাল, মু��া, ওঁরাও, পা�াি�য়া ভ�িমজ আিদবাস�রা
�কান ি��েকর চাকির �পত না। পা�াি�য়া ছা�েদর আ�িমক �ুেল পাটনা
��েক ি�ি�ভাষ� ি��ক পা�াত, যঁারা পা�াি�য়া ভাষা জানেতন না। আবার
পা�াি�য়া ছা�রা �ই-চারিট সঁাওতািল �� ছা�া �� �� জােন না। �েল
তারা ��াে�ল ��েক পািলেয় �যত।

আিদবাস� ভাষার িলি�ত িলিপ �তির কের তােদর মেধ� ি��ািব�ােরর
কাজ কেরেছন িম�নািররা। এঁরা আিদবাস� ছা�েদর ইংেরিজ ভাষা
ি�ি�েয়িছেলন বেল �� রামদয়াল মু��ার মেতা নৃ-িব�ান�, সমাজিব�ান�র
আিবভ�াব �েয়েছ; ি�ি�পাল �িময় িকস�েক পাওয়া িগেয়েছ। সঁাওতািল
ভাষার �ামার, �মি�িসন �ভৃিত িলিপব� কেরেছন ি��ান িম�নািররা।

সবেচেয় ��ারজনক �টনা �েট ১৯৭৯ সােল প�ব� িসংভ�ম �জলায় বনবাস�
প�ােয়ত সে�লেন। সে�লেনর �তার� িছল �� রামমেনা�র �লাি�য়া �তার�,
�াধ�নতা আে�ালেন আিদবাস� ব�র �সনান� িসধু কান� িতলকা মাি� ব�রসা
মু��ার �কান �তার� িছল না। এঁেদর এতটা ��সা�স �য এঁরা �াধ�নতা
সং�ােম আিদবাস� ব�র �সনান�েদর নাম ভুিলেয় িদেত চায় এবং রামমেনা�র
�লাি�য়ােক আিদবাস�েদর �াে� চাপােত চায়।

এই �য়তািন বু�েত আিদবাস�েদর ভুল �য়িন। আিদবাস�রা �াত�� বজায়
�রে� �� ভারত�য়েদর সমান �েত চায়। �� �লাি�য়ার �চলারা আিদবাস�
সং�ৃিত আলাদা একটা সং�ৃিত বেল মানেত চায় না।

খবর িদন খবর িনন

�বআইিন ��াবাইল টাওয়ার

���� ������� � �� ������� ���� ��� �������� ����������� ���� ���� ����
�������� ����� ������� ������� ���� ����� ������ ��� ������� ��������

�������� ������� ������ ������� ��� ���� ����� ��� ����� ������ ৬ �������

কা��র এখনও �শা�� �ক��য়
সরকােরর �লাক �দখােনা ক��স�িচ
মু��ম��র �াধ�নতাকাম� ব�ব� কা��িরেদর মেত নাটক

��������� �� ������� ��� ���� ���� ����������� ������ ����� ������
�����) ����������� ������ ������ ��� ����� ���� ���� ��� �����

��� ���� ����� ��������� ���� ������ ������ ���� ������� ����� ����

������ ��������� ���� ১০ ������ •
িবি��তাকাম�েদর ভারত ��েক িবি�� �বার জ�
�য �কা��র ছাে�া� আে�ালেনর �াক, যার �েল
�পত�কায় চলেছ ি�ংসা�ক �িতবাদ আে�ালন। �সই
সে� জাির িনরাপ�া র��েদর দমন। �ায় দ��� িতন
মােসরও �বি� সময় ধের কা�ু� জাির �াকার �েল
জ�ু-কা��র কায�ত একিট �সনা-িনয়ি�ত রােজ� পির�ত
�েয়েছ। এই পিরি�িতেত �পত�কায় �ুল কেলজ ��ালা
রা�া কায�ত �স�ব �েয় পে�।

২৭ �স��র বনধ ও কা�ু� জাির �াকা সে�ও �ক�
ও রাজ� সরকার ি��া �িত�ান�িল �ুলেত �� কের।
�ছেলেমেয়েদর �ুেল পা�ােনা িনেয় িবি��তাকাম�রা
আপি� কের। এই িনেয় দি� টানাটািন �� �য়
রাজ�, �ক� এবং িবি��তাকাম�েদর মেধ�। �ক� ও
রাজ� সরকােরর িদক ��েক �ুল�িল ��ালা িনছকই
একিট রাজৈনিতক চাল, যােত তারা আ�জ�ািতকভােব
�চার করেত পাের --- কা��েরর মা�ষ িবি��তাকাম�
�নতৃবৃ� ও আে�ালনেক �ত�া��ান কেরেছ।

আম কা��িররাও ভারত সরকােরর এই চাল বুে�
��েলিছল। তাই �ুল কেলেজ �পি�িতর �ার িছল
নগ�। এরই মেধ� �ব� সামিরক বাি�ন�র �ত�াচােরর
িবরাম �েটিন। নবম ����র ছা� আিবদ মু�াক �ুল
��ালা আেছ িক না জানেত িগেয়িছল। িসআরিপএ�-
এর �লিতেত �ছঁা�া ি��াল বেলর আ�ােত তার �চা�
�গেছ। এ�ােন পুিল� ও িনরাপ�া র��েদর ছা�েদর �িত
�কান সমেবদনা �নই। তারা ই�াকৃতভােবই িকে�ারেদর
মারেছ, তােদর বাবা-মােয়েদর মেধ� আত� �তির করার
জ�। �রাজকতা ও ি�ধার পিরি�িত চেল �গল এবং
িবি��তাকাম� �নতা �সয়দ আিল �া� িগলািনর ক�ায়
ছা�েদর িনরাপ�ার িনষেয় আ�� �বার পর বাবা-
মােয়রা তােদর �ছেল-�মেয়েদর ��সা� িনেয় �ুেল
পা�ােত �ােক। মা�ষ িবি��তাকাম� �নতােদর ক�ায়
আ�া �রে�েছ, �ক� ও রাজ� সরকােরর ক�ায় নয়।

২ �ে�াবর গা�� জয়��র িদেন সং�মার পটকা�
মুকােমর ম��দ ইসলাইেলর �ষাল বছেরর পু� ম��দ
�মেরর �াসপাতােল মৃতু� �য়। কা��ের গত িতন মােস
মৃতু� সং��া �বে� দঁা�ায় ১১০ জন।

িদি�র আট দ�া দািবেত িছল, এবার তারা কা��র
��েক সামিরক আেয়াজন কমােব। �সই মেতা ৫ �ে�াবর
�পত�কার কেয়ক �াজার বা�ােরর মেধ� মা� ১৬িট
বা�ার সরােনা �েয়েছ। �বা�া যায়, এর �ে��

�কবলমা�ই �চার। ক�টা বা�ার সিরেয় �নওয়াটা
�কবলমা� �লােকর �চাে� ধুেলা �দওয়া। �য়ত ও�েলা
�ানা�িরত �েব �ত�� �ামা�ল�েলােত, �য�ােন
আ�জ�ািতক িমি�য়ার যাতায়াত �নই।

আেগর মেতা না �েলও �িতবাদ এ�নও চলেছ
�পত�কায়। আ�েতর সং��া �বে�ই চেলেছ। বনধও
চলেছ, �লােক িবি��তাকাম�েদর ধম��েটর �ােক
সা�া িদে�। িনরাপ�া বাি�ন� দমন প��ন চািলেয়েছ
পাল�ালান, পা�ান, �দিলনা এবং বারামু�ায়। ���ার
কেরেছ কেয়ক �জন �লাকেক। ১ �ে�াবর সামিরক
বাি�ন� কা��র টাইমস স� �ব� িকছু কা��ির
সংবাদপ� আটক কের। �জলা�াসেকর �দওয়া কা�ু�
পােসর �তায়া�া না কের �কানও ��াষ�া ছা�াই তারা
সাংবািদকেদর কা�ু�র মেধ� যাতায়াত আটেক �দয়। এ
�তা �সই ১৯৪৭ ��েকই চলেছ।

আরএসএস ক�া তুেলিছল, রাজ� �ভে� ��টুকেরা
করা ��াক। আরএসএস িচ�ািবদ এম িজ �বদ� কা��ের
�াক ১৯৫� ��াসেনর পে�। তঁার �ম��লা, �পত�কার
জ� �াকেব একজন �ধানম��। ��াসেনর �াকেব
কা��ের। জ�ু �েব একটা পৃ�ক রাজ�। লাদা� �েব
একটা �ক� �ািসত ��ল। িবি��তাকাম� �নতা িগলািন
তা �ত�া��ান কের ৪ �ে�াবর। কার� এই িবভাজন
�ত �ত বছেরর �াতৃ�েবাধ এবং স�দায়গত �েক�র
পিরপ��। চাই আ�িনয়�ে�র �িধকার। ��া� কেরই
৬ �ে�াবর কা��েরর মু��ম�� ওমর আব��া ��াষ�া
কেরন, িতিন �ক� সরকােরর �ােতর পুতুল নন। আরও
বেলন িতিন, �কা��র িনেয় ভারত গে� ওে�িন, কা��র
ভারেত সংেযািজত �েয়েছ। ��� আমরা সংেযাজেনর চুি�
ভাি�িন। �সই চুি�র পিব�তা ন� কেরেছ ভারত।�
কা��র রাজৈনিতক সম�া। �ুল কেলজ �ুেল তার
সমাধান করা যােব না, চাই রাজৈনিতক সমাধান।

সমােলাচকেদর ব�ব�, ওমেরর এই �জ�াদ� মেনাভাব
নতুন নয়। তঁার পিরবার এই নাটক আেগও কেরেছ।
��� আব��া কেরেছন, �া�ক আব��া কেরেছন।
১৯৪৭-এ কেরেছ; ১৯৭৫, ১৯৮৭, ১৯৯৬ এবং ২০০৮-এ
কেরেছ। ওমর �মতা �ািরেয়েছন, তাই �মতা ি�ের
�পেত কা��ির জনতার �েয় তঁার িদি�েক গাল �দওয়ার
এই নাটক। এ তঁােদর পিরবােরর �ােত �মতা ধের
রা�ার নাটক --- ভঁা�ােমা, ভ�ািম। আমার পিরিচত
কা��িররাও ওমেরর সমােলাচকেদর এই ব�েব�র সে�
একমত।

� � � পা তা র প র

�বদা�র পাপ
�কা�ািন� �শাসন� �া�বাস��
রাজ�নিতক �নতা --- সবাই জানত�
সংেশাধনাগারিট বনভ�ি� দখল কের �নই
--- �কা�ািনর এই দািব পুেরাপুির
ি�ে��। �াে�র বনভ�ি�েতই এটা গে�
উে�েছ� এই ক�া �জলা �শাসন এবং
�কা�ািন ��কার কেরিছল ����
সােলর � জুন� �খন কােল�র জি�
�িধ�হে�র �নািটশ িদেয় বেলিছেলন�
��� একর �া�-বনভ�ি� লাগেব এই
�ক� গ�েত।

�াই �হাক� সংেশাধনাগারিট �ধু ��
�হ�র বনভ�ি�ই নয়� �বদা� �রেভিনউ
��া�ড �ের� িডপাট�ে�ে�টর হােত
�াকা ৪ �হ�র জি�ও দখল কের আেছ।
এটা �পরাধ� তবু �ের� িডপাট�ে��ট
�কা�ািনেক িকছু বেলিন।

�রে�াপািল এবং বা�া��া �াে�র
�ায় স�� �িধবাস� ���� এর ��
জুলাই এই �বদা� ��া�ির স�েক�
�িভে�াগ জািনেয়েছ। তােদর িনিদ��
�িভে�াগ� এই �কা�ািন তােদর
�া�-বনভ�ি� দখল কেরেছ এবং
�সখােন তােদর �ুকেত িদে� না।
তােদর আরও �িভে�াগ� �শাসন সব
জােন� িক� িকছু বলেছ না। তােদরও
�কা�ািনর �বআইিন কােজ �দত
আেছ। কালাহাি�ডর সাংসদ ভ� চর�
দাস �কা�ািনর এই কাজ �বআইিন
বেল জানান।

�কা�ািন সা�াই িদেয়েছ� তারা
তােদর কারখানা চ�র �কবল িঘের
�রেখেছ --- এটাও ি�ে�� ক�া। তােদর
সা�াই� ওই �� �হ�র জায়গায় বন ধের
রাখা হেয়েছ এবং �সখােন �া�বাস�েদর
�াতায়াত করেত �দওয়া হয় --- এই
ক�াটাও ি�ে��। ঘটনা হল� তারা
ওই �� �হ�র �া�-বনভ�ি� তারা
সংেশাধনাগারিটর উঁচু পঁািচল িদেয় িঘের
�রেখেছ। �� জুলাই ���� �সখােন
িগেয় এই কি�িটর সদ�রা ওই ��লিট
�� এখনও �া�বাস�রা ব�বহার কের
তার �কানও িচ� �দখেত পায়িন।
�া�বাস�েদর �িভে�াগ� �কা�ািনিট
আসল বনা�ল�েলােক সা� কের িদেয়
িকছু গাছ লািগেয় নকল বন �তির কের
�রেখেছ �লাক �দখােনার জ�। উপি�ত
বন দ�েরর আিধকািরকরা �ব� এ
িবষেয় িকছু বলেত পােরনিন -- এই
বন আসল িক নকল। ...

এই �� তপিশিল জািত ও
উপজািতেদর বনা�েলর �িধকার ��েক
বি�ত কের �াইেভট �কা�ািনেক
বনভ�ি�র �ািলকানা পাইেয় �দওয়া
�কবল �বআইিন নয়� �িব�া� রকে�র
�নিতক �ধ�পতন� সরকাির ক���েদর
তরে�। কি�িট সদ�েদর তরে�
এটা িব�াস করা শ� �� সরকাির
�ি�সাররা একিট �াইেভট �কা�ািনর
পে� এতদ�র ��েত পাের। এর জ�
সরকাির �ি�সার এবং �কা�ািন ---
উভেয়রই সাজা পাওয়া উিচত। ...

এছা�াও আেছ �বআইিন ব�াইট
খিন ��েক সংেশাধনাগারিটর জ�
ব�াইট আনার �পরাধ। ���� সােলর
�� �ােসর একিট িরেপােট� �দখা �াে��
লাি�গ� সংেশাধনাগারিটেত প�ব�া�েলর
�� �৪িট ব�াইট সরবরাহকার� সং�া
ব�াইট �দয়� তােদর �েধ� �া� িতনিটর
পিরেবশগত ছা�প� আেছ। ...

কি�িট সেরজি�েন প��েব�ে�
িগেয় �দখেত পায়� পাহা� পাদেদেশর
এজ�পা ��েক পাহা� চ�ে�ার িপএ�এল
সাইট �বিধ একিট কঁাচা রা�া আেছ।
সাে� িতন িকি� ল�া এই রা�ািট।
এবং খুব খা�াই। �কবল�া� �কানও
চার চাকার গাি�েতই এই রা�ায়
�াওয়া স�ব। গে� � ি�টার চও�া এই
রা�ািট। সােভ� �ব ইি�ডয়ার ��ােপ
এই রা�ার �কানও �ি�� �নই� ���া�
এই রা�ািট �শষ সােভ�র পর বানােনা
হেয়েছ। আেশপােশর গাছগাছািলর
কাটা �ংশ �দেখ �েন হে� এটা �-�
বছর আেগ কাটা হেয়েছ। কােল�েরর
ব�ব�� এটা একটা পুরেনা রা�া। িক�
এই রা�ায় আর �ােত �কা�ািনর
�কানও গাি� �াতায়াত না কের� �স
ব�াপাের নজর �দওয়া �েয়াজন।

এছা�াও �বদা� একিট কনেভয়র
কিরেডার বািনেয়েছ ৪৭টা িপলার
বিসেয় এবং এ�েলা বনভ�ি�র বাইের
বসােনা হেয়েছ। �সই িপলার�েলার
ওপর ি�েলর পিরকা�াে�াও বানােনা
হেয়েছ। এটা িনিদ�� ভােবই বন
সংর�� আইেনর পিরপ��।
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�া� মােস� স��াি�ে� �া�া ��েজা
�িবেকেলর পর খাবার রাখেত একটু �বিশ �ন িদেত হয়'

��ে�� �কাি�ে�� ��
�া�� ক�াল, �লতা, �৯ �স���র •
�শাভেনর জামাইবাবুর বািড়েত �টুম
এেসেছ। �কাল� আমার মা' িসেনমাটা
িভিসি�-�ত চলেছ। কঁাসর ঘ�টা আর শঁােখর শ� �ভেস
আসেছ। জামাইবাবু পুেজা করার জ� নতুন ধবধেব সাদা
কাপড় পের �রি� হে�ন। িভিসি�-�ত আওয়াজ এল
�আিম আপনার �সবাদাস�'। সাে� িবেন �ের ক�� �ের
িনেবদেনর ভা�া আসেছ। �েযমন কেরিছেলন সািব��,
�যমন কেরিছেলন �ব�লা, �যমন কেরিছেলন স�তা ���
�তমন কের �কন পারেব না মা ���, ' আেবদেনর ভা�া
িসেনমার মেধ� িদেয় চািরেয় যাে�।

রা�া পুেজার সাে� মনসা পুেজা হয়। মনসা গােছর �াল
�ভে� উেনােনর সামেন রাখা হেয়েছ। তার পােশ মািটর
�তির সােপর �িতক�িত। আর চঁাদমালা। এই চঁাদমালার র�
��া� পুেজায় ব�ব�ত চঁাদমালার �চেয় আলাদা রকেমর।
মািটর উেনােনর পােশ মািটর কলিস চাপােনা। তােতই
যাবত�য় �ভাগ �দওয়া হে�। কলিসর কানা বরাবর শালুক
�ুেলর �বড়। কলিসর গােয় িসঁ�র িদেয় �ি�কা আঁকা
হল। একটা কলাপাতায় �সাদ� �লমূল িনেয় রাখা আেছ
আর পােশ কঁাসার পাে� পা�া ভাত, ইিলশ িচ�িড়র রা�া
তরকাির। পুেজার �জাগাড় কের িদে�ন িদিদ। আজ ছুিট।
উিন �লতার �াি�ক কারখানায় কাজ কেরন। এই মাস
কেয়ক হল ��� টাকা �রাজ হেয়েছ। িপএ�, ইএসআই
এখনও কাটান �� হয়িন।

ওনার �মেয় এবছর ইেলেভেন ভিত� হেয়েছ। িবেকেল
�মেয়েক িনেয় �লতার কারখানায় যােবন। তা জামাইবাবু
কাপেড়র খুঁট গলায় জিড়েয় উেনােনর সামেন সা�াে� ��াম
কের পুেজা �শ� করেলন। তারপর চলেলন �যখােন মনসা
গাছ �সখােন পুেজা করেত। মনসা গােছর গােয় কঁাটার
মেধ� জবা�ুল �গঁে�, চঁাদমালা �ুিলেয় আর কাগজ� �ুেলর
মালা িদেয় গাছ সািজেয় �গাড়ায় একটা মালসায় �ধ কলা
�রেখ একটা সােপর �িতক�িত রাখা হল। �নার ওপর িসঁ�র
িদেয় তােত �ধ চান কিরেয় পুেজা করা হল। কঁাসর ঘ�টা
আর শঁােখর আওয়াজ। চারপােশ ব�ি�েত কাদা-প�াচপ�ােচ
�ব�া, সবুজ কালেচ �াওলা আর পােশর �মারগ জটা
গােছর লাল খেয়ির িছেট পাতা, �বলপাতা, ��ােপর �ঁাক
িদেয় চড়া পািত ঘােসর উঁিক। একটা �জঁাক বামুন ঠা�েরর
গােয়র গ� �পেয় �ঁড় বািড়েয় আ�া� নাগাল পাবার �চ�া
করেছ।

�ছেলপুেলেদর সকাল ��েক উেপাস, খাওয়ার জ�
আনচান করেছ। সবাই িমেল খাওয়া �� হল ��েম
কলাপাতায় কের �সাদ এল �লমূল। তারপর পা�া খাবার
পালা। �শাভেনর িদিদ বলেলন, তিরতরকাির সব �াল �ন
�বিশ। �ব� জামাইবাবুর মতামত হল িঠক �াদ হয়িন।
িদিদ বলেলন, আেগকার িদেন �লাক বািড় বািড় ঘুের �খেত
আসত, এখন আর ক'জনই বা আেস। িবেকেলর পর
খাবার রাখেত হেল একটু চড়া �ন িদেত হয়।

মি�কপুেরর দলুইেদর কাছ ��েক �শানা ����-��

সােল ��িভ�ে�র কােল� এরকমই এক
রা�া পুেজা হেয়িছল ��� �াম চােল
আর যা শাকসি� মাছ পাওয়া �গল

তােত। তাই �েনেক িমেল খাওয়া। তখন �পুের খাবার
বলেত চারেট কের �িট আর �'হাতা �ােলর মেধ� চাল
��েল মাে� মেধ� িখচুিড়। দলুইেদর রা�া পুেজােত সাপ
�ন�কা নদ� �তির কের �দওয়া হত।

বু�েলর কয়াল পিরবার�িলর মেধ� িপেঠ �তিরর চল।
আেগ রা�া পুেজা উপলে�� পু��রা যারা বাইের �াকত
তারা আসত। সারারাত বাইের খামার বািড়েত বেস তাস
�খলা, �হা �হা চলেছ। আর এর ওর বািড়েত িগেয় িপেঠ
খাওয়া এই করেত করেত সকাল। রা�া পুেজার জালন
আেগ ��েক ধুেয় �কেনা কের ব�বহার করা হত। বলা
হয় উেনােনর ধাের নােগর বাস। তাই িনয়মকা�েনর খুব
কড়াকিড় িছল। এখন গ�ােসর যুেগ �তা বু�েলর কয়ালেদর
কারও কারও বািড়েত মািটর উেনােনর পিরবেত� গ�ােসর
উেনােনও পুেজা চলেছ।

িদবাকর ভা�ার�র বািড় গ�াসাগেরর কােছ জ�বনতলা
কেলািনেত। ওনােদর রা�া পুেজা আেছ। িদবাকর বাবুর
�� বেলিছেলন, এই পুেজার �চুর িনয়মকা�ন আেছ -
-- িনরাধুরা �পির�ার পির��� হেয় বসেত হয়, রা�া
চলাকাল�ন হঁাচা-কাশা বার�। ক�া বলেত �নই, আর
আি��ক স�গিতর �� আেছই। ওনার �মেয়েদর িবেয় হেয়
�গেছ, তারা রা�া পুেজা �নয়িন। বছর খােনক আেগ রা�া
পুেজার পােয়েস �ধ কম পেড়, তারপর পা�ার িদন ��েক
�ছেলিপেলর �র আর সারেতই চায় না। মা মনসার কােছ
�দা� ��কার করেল �র কেম। যােদর বািড় �লাহাচড়ায়
িছল, এরা কাক��েপর উ�র �াে�র, তােদর রা�াপুেজা
আেছ। আর �ঘাড়ামারার বািস�ােদর মেধ� যারা এখােন
এেসেছ তােদর রা�াপুেজা �ায় কা�র �নই।

এই বছর �� �সে��র িছল �েভলা ভাসােনা' ���ান।
এই কলাতলার হাট ��েক আেগ বািলর �মাড়। একটা
�শালার ঘর কের তা কলার �ভলায় চিড়েয় গািড়েত কের
�শাভাযা�া সহ িনেয় িগেয় িবসজ�ন �দওয়া হয়। �পুর
�'�টায় �� আর �শ� হেত হেত সে�� ছটা �বেজ যায়।
আর সাে� গ��েগাল হেবই। এবছর ভ�ােন কের �েটা �মেয়
যাি�ল, তােদর ক� বেলেছ �েন ভ�ানওয়ালা �িতবাদ
কেরেছ, ব�স �মিন �লেগ �গেছ। ভ�ানওয়ালােক এই
মাের �তা �সই মাের। �ছেল�েলা সব ���াল ইকনিমক
�জােন কাজ কের। আবার ��িরকার �েটা �ছেলর মেধ�
গ��েগাল। সব ওই �কা�ািনর। িক� �গড়া হেল �যমন
হয় আর িক, সিত�িম��া �বা�ার �নই। �'দেল মারিপট
�লেগ �গল।

জামাইবাবুর বািড় ��েক �বিরেয় পরলাম। গ�ব�
খা�াপুর। পে� �দখা ওনােদর �ািত একটা �ছেলর সাে�।
�স �কা�ািনর িদেক চেলেছ, আজ িব�কম�া পুেজা। ও
আেগ খােল বঁাধ িদেয় জাল �ারা মাছ ধরত। তােত লাভ
কেম যাওয়ায় এখন �কা�ািনেত �ুেকেছ। �শ�

�াম ��ম��ি��া � একিট সম��া
��েক �া��া িক�� ��� � ��

���তীম রা�������র, ��া�াল�তা�, ���ম �ম���ী��র,
��৯ ���া�র ���� •
পি�ম �মিদন�পুর �জলার এক ন�র প�ােয়েতর �ধ�েন
�ুমুরি�হা একিট �ছা� জনপদ। �ামিটেত আিদবাস� ও
বা�ািলর বসবাস। �ামিটর �ধান ও ��ধান সম�া�িল
িনিদ��ভােব জানেত ও তার সমাধােন �ামবাস�র ভাবনা ও
�েচ�ার ক�া জানেত একিট সম��া চালােনা হয়। সম��ািট
কলকাতা িব�িবদ�ালেয়র ��ত� িবভাগ কিমউিনিট
��েভলপেম�ট �কােস�র �� িহেসেব কেরিছল। বািড়েত বা
রা�ার �মােড় �যমন ক�াবাত�া চালােনা হয়, �তমিন �ুল
মােঠ �েনেকর সে� একসাে�ও ক�াবাত�া বলা হেয়িছল।

�ামিটেত আিদবাস� ও বা�ািলর সামািজক ও আি��ক
স�েদর �সাম� �কট। �বিশরভাগ আিদবাস�র িবিপএল
কা�� রেয়েছ। বা�ািলেদর মেধ� �েনেকরই �ব�া ভােলা,
পাকা বািড়। �রশন পাওয়ার ব�াপাের কােরা �কানও
�িভেযাগ এখােন �নই। তেব �িত দির� কেয়কিট পিরবার,
যারা িবিপএেলর িনধ�ািরত �রেটও �রশন তুলেত ��ম,
তােদর ��পূ��া বা �ে��াদয় �যাজনার ��েক �কানও
�িবধা �দওয়া হয়িন। আিদবাস�েদর মেধ�ও এমন িকছু
পিরবার আেছ, যােদর চার-পঁাচ িবঘা জিম, তারা এিপএল
����ভু�।

চাে�র ��ে� ব��ার জলই ভরসা। এবাের ব�ি� কম
হওয়ােত চা� �া�িমকভােব িকছুটা �িত�� হেয়িছল।
শ�েতর চা� স�ূ�� �সচ িনভ�র। ক�সাবত�র জল না �পেল
চা� ব�। গত কেয়কবছর তাই আলু চা� কম হেয়েছ। ি�প
িটউবওেয়ল বিসেয় চাে�র বে�াব� �নই। �ামবাস�েদর
এটা ব�িদেনর দািব।

�ােম িব��� এেসেছ তেব �গায়ালেতাড় ��েক খুঁিট পুঁতেত
�াম ��েক �ায় এক ল� টাকা িদেত হেয়েছ। টাকা িব���
িবভাগেক িদেত হেয়েছ, না �কানও দালালেক, তা ��
কের বলেত পােরিন �ামবাস�রা। মা�া িপছু পঁাচশ' ��েক
�'হাজার টাকা িদেত হেয়েছ। �াভািবক ভােবই দির�
মা�ে�রা তা িদেত পােরিন, তােদর ঘের িব���ও �পঁ�ছয়িন।
সরকার ��েক দির� মা�� ত�া আিদবাস�েদর িব��� দান
�কে�র ক�াও তারা জােন না।

�ােম পান�য় জল সরবরাহ কের �ােক িপএইচই। তেব
িব��� সরবরাহ ব� �াকেল জল আেস না। এবার এই
িব��� সরবরাহ �বিশরভাগ সময়ই ব� �ােক। �েল জেলর
সম�া হয়। িবক� িহেসেব তখন �েয়ার জলই ভরসা।

�ােম একিট জলাশয়, তােত মা�� ও গবািদ প� একই
সাে� �ান কের। পান�য় জেলর �য ট�াপ, তার স�খ�া
স�িমত। �ুেলর কােছ �কানও কল �নই। �া�িমক িশ�ক ��
�লালবাবু বেলন, �ুেল একিট কল বসােনা আ� �েয়াজন।
�কননা ছা�েদর একটু দূের জল �খেত �যেত হয়।

একশ িদেনর কােজ মা� দশিদন কাজ হেয়েছ। �কউ
�কউ বেলেছন �� িদন। মজুির একশ' টাকা। সঁাওতািলেত
�নাস� ত�ত�য় বে��র ছা� �খচঁাদ মাি� মা� আটিদন
কাজ �পেয়েছন বেল জািনেয়েছন বাবা �মাহন মাি�।
এখােন মাধ�িমক, উ�মাধিমক এব� কেলেজ পাঠরত
�ছেলেমেয়র �েনেকই একশ িদেনর কাজ �কে� ��শ
িনেয়েছ। প�ােয়ত �ধান �দবািশস চ�বত��র কােছ এ বছর
ও গত বছর কতিদন কাজ হেয়েছ জানেত চাওয়া হেল
বেলন, �ি�েস ত�� আেছ, এই মুহূেত� মেন �নই।

প�ােশাধ� শ�াির টু�ু, যঁার �াম� িতনবছর হল জি�েস
মারা �গেছন, এবােরর ব��ােতও ঘেরর একিদেকর চাল
ছাওয়ােত পােরনিন। িবধবা ভাতার �কানও খবর তঁার কােছ
�নই। এরকমই আরও িকছু িবধবার সাে� ক�া হয়। এে�ে�
�ধান সােহবেক �� করা হেল িতিন ওেয়িট� িলে�র
ক�া বেলন� �যাগােযােগর সম�ার ক�াও বেলন। ���া�
প�ােয়ত �ম�ার িঠকমেতা না বলােত �েনক মা�� জােন
না সরকাির �েযাগ-�িবধা�েলার ক�া।

�ােম �কানও উ�য়নমূলক কাজ �ােমর মা��েদর সাে�
ক�া বেল হয় না। �যমন একশ িদেনর কােজ যিদ �পুের
মািট �খঁাড়া হয়, তােত পােশর জিমও �িত�� হেয়েছ
বেল তারা জানায়।

সে��েবলা ইস�ল �া�েন �ামবাস�েদর সাে� আমােদর
�য কে�াপক�ন হয়, �সখােন একজন বয়� মা�� বেলন,
এখােন আেলাচনা কের কাজ িনিদ�� করেল, ���া� িকনা
রা�া িনম�া� বা পু�র কাটা হেল, আমােদর উপকার হয়।
তা এখােন হয় না।

সব�িশ�া �িভযােনর ��ল এখােন পাওয়া �গেছ।
�ামবাস� এব� �ুেলর মা�ারমশাইরা একই ক�া বলেলন।
�ায় আিশ ��েক িবরািশ শতা�েশর উপি�িত �দখা �গল।
�ুেল মােস একিদন মা�স, স�ােহ একিদন হা� ি�ম,
�িদন �সায়ািবন, িতনিদন সবিজ �দওয়া হয়। �� জন
ছাে�র মেধ� �� জন সঁাওতাল, ন'জন তপিশিল জািত ও
পেনেরা জন উঁচু জােতর। ক�ত�তা কলকাতা �������াল�
� �স�র�����

�া �া�কানা� �কােটিনেস�
জ������ �া�ন

�ীমা� ���ত�ী, কলকাতা, � ���া�র •
�া �ারকানা� �কােটিনস ��িতর�া কিমিট, পি�মব�
শাখার উেদ�ােগ �া �ারকানা� শা�ারাম �কােটিনস-
এর জ�শতবাি��ক� ���ান হেয় �গল গত � �ে�াবর
কলকাতার �ুে��টস হেল, িবেকল চারেট ��েক।
���ােনর সভাপিত� কেরন �ারকানা� �কােটিনস
��িতর�া কিমিটর ��তম উপেদ�া �ধ�াপক �মেল�
�দ। িতিন সা�াজ�বাদিবেরাধ�, আ�জ�ািতকতাবাদ�
মানবতাবাদ� �কােটিনস-এর জ�বন স��ােমর িকছু ক�া
�র� কিরেয় �দন। বত�মান পিরি�িতেত চ�ন ভারত
�ম�� স�েক�ও �কােটিনেসর ��র�ার ক�া িবেশ�
ভােব �র� করা হয়। বত�মান পিরি�িত স�েক�
আেলাচনার সাে� সাে� গান, আব�ি� ও িবিভ�
সা���িতক ���ানও এিদন িছল।

ি�ত�য় িব�যুে�র �া�ােল ���� সােলর পয়লা
�সে��র চ�েনর পে� পািড় িদেয়িছল এক ভারত�য়
�মি�ক�াল িমশন। উে�� িছল জাপািন সা�াজ�বাদ�
আ�মে� আহত চ�েনর জনগ� ও �স�েদর িচিক�সা
করা। �কােটিনস �সই �সবাকেম�ই তঁার জ�বন দান
কেরন এব� � �দেশর জনগে�র মেধ�ই এক মহান
আদেশ�র ব�জ বপন কের যান।

এই বছরিট �কােটিনেসর জ�শতব�� িহেসেব
নানা ���ান িবিভ� জায়গায় পািলত হে�। �িত
ম�লবার কেলজ ��ট �ঘা� �কিবেন ��� মহা�া
গা�� �রা�, �দাতালা� িবেকল সােড় পঁাচটা ��েক
সােড় সাতটা �ারকানা� �কােটিনস ��িতর�া কিমিট
আলাপ আেলাচনা কের। �কােটিনস স��া� তে��র
জ� আ�হ�রা ওখােন �যাগােযাগ করেত পােরন।

ম�ি�� �ড়া� দাি�� �ি��ম ��ি� �া� কম
��ে�েক একােজ �নে� �া� না ��ি���

��ে�� �কাি�ে�� ��
স�� ��া�, ����র, ��
�স���র •
বুি��রেক িজ�াসা করলাম আ�া
ইদান�� �য িজিনসপে�র দাম �বেড়েছ তােত �তামার
লাভ �িত িকরকম হে� একটু িহেসব িদেয় বেলা
�দিখ। ও ভাইেয়র কের রাখা বঁােশর কাঠােমার ওপের

খড় আর দিড় িদেয় �িতমার
�দেহর কাঠােমা �তির করেছ আর
মাে� মাে� �ামেছ, তার মেধ�ই

ক�া বলেছ। িঠক সমেয় িদেত হেব �িতমা, বেস ক�া
বলার সময় �নই এখন। ওর ��েক পাওয়া � বছর
আেগ ও এখনকার দােমর িহেসবটা এইরকম :

��াদান �ি�মা��স�খ�া দাম একেক �মাট দাম
����েট� ��া� ১০ টা ����� �ে� ৬০-৭০ টাকা ৬০০-৭০০ টাকা

এখন ১৩০-১৫০ টাকা ১৩০০-১৫০০ টাকা
দিড় ৪ �কিজ ����� �ে� ৪০-৪২ টাকা ১৬০-১৬৮ টাকা

এখন ৬৪-৬৫ টাকা ২৫৬-২৬০ টাকা
খড় ২০ �ড়�া ����� �ে� ৫ টাকা ১০০ টাকা

এখন ৮ টাকা ১৬০ টাকা
��ে�ক ৫০০ �াম ����� �ে� ৫ টাকা ২৫ টাকা

এখন ১০ টাকা ৫০ টাকা
�ােন� ��� ি�ন �িড় ����� �ে� ৩০ টাকা ৯০ টাকা

এখন ৩০ টাকা ৯০ টাকা
�জ�� �� ৯-১০ �কম ����� �ে� ৫০০ টাকা ৫০০ টাকা

এখন ৭০০ টাকা ৭০০ টাকা
খিড় মািট ২ �কিজ ����� �ে� ৮ টাকা ১৬ টাকা

এখন ১০ টাকা ২০ টাকা
সাজ* ����� �ে� ২২০০-২৪০০ টাকা ২২০০-২৪০০ টাকা

এখন ২৭০০-২৮০০ টাকা ২৭০০-২৮০০ টাকা
মািট ি�ন �ি� ����� �ে� ৩০০০ টাকা ৩০০০ টাকা

এখন ৩০০০ টাকা ৩০০০ টাকা
* সাজ মােন কা�ড়��াড়�������না� �সট���ে�ন �সট ��ট �া��া��ক�া� এ� মে��
��ে�ন �সট �ে� ি�� ৪০০ টাকা� এখন ৭০০ টাকা� খড় ২০ �ড়�া মােন ৫ �ন�

এই িহেসব ��েক �দখা যাে� গত � বছের খরচ
�বেড়েছ ����-���� টাকা। তাই আেগ �যখােন ����
টাকা িনত, এখন �সখােন ���� ��েক ���� িনেত
হে� । ����-এ �বচেল লাভ ���� টাকা। বুি��র
বলিছল, সারা বছর যা ইনকাম কির তােত ভােলা
ভােব স�সার চেল না। সারা বছেরর মেধ� �য চার
মাস কাজ �ােক না, �সই সময়টা �দনা কের চালােত
হয়। এইভােবই তােল-�বতােল স�সার চেল যায় ব��
হােত �কান টাকা �ােক না। যিদ বেড়া �কান ��খ
কের তেব িচিক�সার টাকা �নই। তাই �সাজা রাজু
দােসর পাের ��ান�য় �শান� চেল �যেত হেব।

িবিশ� িশ�ক লালেমাহন ভ�াচায� �গ�া বা সর�ত�
পূজার সময় ���� টাকা ধার �দন তঁােক। আবার
িসজেনর মেধ� �জ��� মাস নাগাদ �স � টাকা ��রত
িদেয় �দয়। এর জে� তােক �কান �দ িদেত হয় না।
িজ�াসা কির, সরকাির বা ব�া� ��েক �কান �ে�র
জ� �চ�া কেরছ িক� ও জানােলা, না। কার� �দ সহ
টাকা ��রত �দবার িচ�া �াকেব। লাভ হে� না তার

আর একটা কার�, তার মেত, মােক�েট িশ�� �বিশ
এেস �গেছ। তুলিসঘাটা ইত�ািদ জায়গায় িকছু ��
বয়িস �ছেল এেসেছ। তেব তারা এই লাইেন �বিশিদন
�াকেছ না। মিজলপুেরর একিট পিরবার �িতমা গড়া
ব� কের িদেয়েছ বেল জানােলা �স। তার �ছেলেকও
�স এই কােজ আনেত চায় না। �ড়ুল �কাদাল দা
কাে� করাত হাতুিড় বঁাটািল আকড় তার �ছেল ধ�ক
�স চায় না।

��েম পা িদেয় মািড়েয় মািট �তির করেত � িদন
লােগ। এরপর বঁােশর কাঠােমার ওপর খেড়র �দহ
কাঠােমা বা খেড়র ভূড়া বঁাধা। এরপর এক মািট,
মােন মািট �লেপ মূিত�র �প �দওয়া। এরপর ছঁােচ সব
মুখ �তির কের মূিত�েত লাগােনা। তারপর ��েম সাদা
খিড় মািট �লেপ �� র� লাগােনা। এইবার আসল
কাজ চ�ু দান কের মূিত�েত �া� �িত�া করা। সব
�শে� কাপড়, মু�ট, গয়না, ��শ� ইত�ািদ িদেয়
সাজােনা। �শ�

�মা��াদ� এ�াকা� ��াক� এে��াে� মা��াদ��
চলেত চলেতশমীক সরকার, কলকাতা, ৯

���া�র •
সকাল ��টা হেব। স�েলেক িনেকা
পােক�র সামেন বাস ��েক �নেমিছ, যাব িবকাশ
ভবন �পিরেয়। িজে�স কের একটা �েটায় উেঠ
পড়লাম। ��-�� বছেরর একটা �ছেল �েটা চালাে�।
সবুজ হলুদ গ�ােসর �েটা। আিম বেসিছ �েটার
সামেনর িসেট। িপছেন আরও �জন যা�� আেছ।
সবাই �ি�েসর �লাক। িকছুদূর �যেতই একটা ল�া
�রাগােট গড়েনর �লাক �েটা �ািমেয় চালকেক িজে�স
করল, িবকাশ ভবন যােব� �লাকটার একমুখ
কঁাচাপাকা দািড়। মুখটায় বিলেরখা ভিত�। মা�াভিত�
চুল, কঁাচাপাকা। কপাল �ছােটা। একটা িবব�� �ব�িন
পা�ািব আর পাজামা পরেন। হােত �কানও ব�াগপ�র
�নই।

চালক �ছেলিট বলল, পূত� ভবন নামেত হেব।
�লাকটা বলল, িঠক আেছ চেলা। তারপর �েটা
কািটেয় �িটেয় পূত� ভবেনর সামেন চেল এল। িপছেনর
বািক �'জন যা�� আেগই �নেম �গেছ। এবার চালক

�পছেন তািকেয় বলল, পূত� ভবন।
�লাকিট �নেম এেস ভাড়া �দওয়ার
জ� দঁাড়ােলা।

িক� �লাকটার �যন ভাড়া �দওয়ার তাড়া �নই,
কার� �স পেকেট হাত ��াকায় িন। বদেল পা�ািবর
�গাটােনা আি�নটা খুলেছ। �েটাচালক �বাক। আিমও
�বাক। �বশ খািনক�� ধের আি�ন �খালা �দখার পর
�েটাচালক �যই বলেত যােব, দাদা ভাড়াটা িদন --
�মিন আি�েনর ভঁাজ ��েক দশ টাকার �নাট �বর কের
এিগেয় িদল �লাকিট। তারপর আমার �বাক �চােখর
িদেক �চেয় একটু �হেস বলল, যা পেকটমার সব,
আিম �তা আি�েনই টাকা রািখ। �ান হােতরটােতও
আেছ। যারপরনাই �বাক হেয় চালক �ছেলিট খুচেরা
এিগেয় িদেত িগেয় িজে�স করল, দাদা িক মাওবাদ�
এলাকার �লাক নািক� �লাকটা �কানও উ�র না িদেয়
খুচেরাটা হােত িনেয় চেল �গল। �েটােত �াট� িদেয়
চালক �ছাকরা বলল, পুেরা মাওবাদ�। আিম িজে�স
করলাম, ক� কের বু�েল� �ছাকরা �কানও উ�র
করল না।
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���া ��া�ার
��া� �া��র
জাতেকর �খ�ােজ চ�েন,
প�ম পব�

•
�থম িদন�িলর আিব��ত খাবােরর মেধ� িছল িকছু
�প�ব� পদ, �যমন চ�েনর �ত�� জনি�য়, �নিমি�ক
আহার িডম-টেমেটার তরকাির (িযেহাংিষ-িজদান),
স� �েতার মেতা কের কাটা আলু আর �কেনা ল�া
িদেয় বানােনা থুেতৗ-িস (�থুেতৗ� মােন আলু, �িস� হল
�েতার মেতা কের কাটা), মা��েমর তরকাির মও-
��ছাই (�মও� -- মা��ম, ���ছাই� -- পদ) আর িছল
�কটা খুব সাধার� ��প যা সব লানেচৗ �রে�ার�ায় �য
�কানও খাবােরর সােথ পিরেব�ন করা হয়। �ই ��প
িনেয় �ক মজার �� আেছ। �খােন বেল িনই, �ই
��পিটর �� ��ুত �� �থমিদন আমার �কদম �ােলা
লাে� িন। পেরর িদেক �ই ��পিট খাবােরর �পিরহায�
�� িছল �িতিদন।
�� যা �হাক, ল�� কের িছলাম, চ�নারা �মাংস
না খাওয়া� িবষয়টা ��ুত�ােব পয�েব�� করত।

�েদর �বি�র�াে�র ধার�া িছল, মাংস �কদম না
�খেয় থাকা স�ব ক��ােব� আমরা িবনা মাংেসর
�ডলস চাইেলও পিরেবি�ত খাবােরর মেধ� �-�ক
টুকেরা মাংস পাওয়া �যত �ায়�ই। � ব�াপাের িকছু
বলেল �েদর �াবেল�হ�ন মুেখর জবাব িছল, হ��া,
মাংসটা সিরেয় �খেয় নাও বািকটা। হা�কর মেন
হেলও আমােদর কােছ �টা যেথ� িবরি�র কার�
িছল। িবষয়টা �ধুই ধম� ও ���াসি�ি�ক নয় -- �টা
পছ�ি�ি�ক। আিম যা পছ� কির না, তা খাব না --
�টা �বা�ােনা মু�িকল িছল। �ে�ে� ব�সময় �াষােক
বাধা বেল মেন হেয়েছ। আবার কখনও আমােদর
ি��েদ��য় সং��িতেক। সং��িত, যার ক�না �েদর
মেন জায়�া কের �নয় িন।
�� �থমিদন ওই ��পিট �দিখেয় আমােদর �� িছল,
�েত মাংস আেছ না �নই� �েদর তা��ি�ক জবাব -
- �মাংস �নই� �েন �ত�� িনি�� হেয় �ায় �িতিদন
�খতাম আমরা সবাই। (আমােদর মেধ� ��জন িছল
কে�ার িনরািমষে�াজ�। �কজন �াে�র, �কজন
�ারেতরই।) �ায় ছ�মাস পের আমরা �বিরেয় �েস
ওয়াংেচৗেত িফরলাম। আমােদর সােথ সাংহাইেত থাকা
�ারত�য় ব�ুরা �ল ওয়াংেচৗ �দখেত। তারা খাবার
সময় ওই ��প �দেখ বলল, �েত �তা �িবফ� আেছ,
আমরা খাব না। আমরা �েনক আ�� করােতও
তারা ক��পাত না করায় �দাকােনর কম�চািরেক �ডেক
িজ�াসা করলাম, �স আবার বলল, �মাংস �নই�।
তারপর �কটু ��েব হািসমুেখ বলল, �মাংস �নই, �ই
��পটা ��র হােড়র �ু�। আমার ব�ুসম�হ িনব�াক

িকছু�ে�র জ�। আমার যিদও িকছু মেন হয়িন -- �
ধরে�র আকি�ক িব�য়জনক ব�াপাের ���� হেয়
পেড়িছলাম। আমরা তারপর খািনক খুব হাসলাম।
�পসংহার টানা হল, �� �তা চাইিনজ �� --
িহ�েদর কােছ �ারত�য় �� �বধ� -- ফেল আমােদর
�কানও পাপ হয় িন।� হািস �া�ায় িবষয়টা ল�ু হেয়
��েলও আিম পেরর িদেক সেচতন হেয় ��িছলাম --
কা�েক (�য মাংস খায় না বা ��র মাংস খায় না)
িকছু �খেত বলার আে� প���মা�ায় ��স�ান কের
িনতাম।
�� � �সে� মেন পড়ল -- �ব�েনর �ক �সাধার�
তরকাির �ায়ই �খতাম আমরা। �কান �কান �রে�ার�ায়
বার বার বার� করা সে�ও খাবােরর মাে� �দখতাম
�িচ করা পেক�র টুকেরা। িজ�াসা করেল বলত,
�ও�েলা �তা �ধু �াদ বাড়ােনার জ� �দওয়া হেয়েছ।
আপনারা মাংসটা বাদ িদেয় খান।� �াদ বাড়ােনার জ�
মাংেসর টুকেরার ব�বহার সবখােনই �দেখিছ। বারবার
� �ে�র স�ুখ�ন হেয়িছ, �কন �ারত�য়রা মাংস খায়
না বা কম খায়।
��খাওয়ার �ি��তার িবষেয় বলেত ��েল কথা
ফুেরােব না। বলেত হয় আমােদর �লারি�প পাওয়া
ছা�ছা��েদর জ� �ুেলর তরফ �থেক িতনতারা
�হােটেল �দওয়া ��ােজর কথা। জ�বেন �ই �থম
খােদ�র িবপুল স�ােরর সামেন আিম �সহােয়র মেতা
না �খেয় বেসিছলাম। �থম �সই িবখ�াত চাইিনজ
খাবার �মােপা তফু�র �াদ িনলাম। আমার �তফু�
�কদম �ােলা লাে�িন �কানওিদন। �ুেলর বাইের

মাে� মাে� বারিবিক� করা �তফু� িবি� হত। তাই
�খতাম। মােপা তফুর পর �যটা �খেয় �ব� �ােলা
�লে�িছল তা হেলা িপিকং ডাক বা �বইিজং খাওইয়া।
�াজা হওয়া হ�ােসর �থেক �চা��ােব কাটা রসােলা
ছাল, ধবধেব সাদা িফনিফেন �িটর মেধ� ি��ং
�িনয়ন (�প�য়াজকিল) সহেযাে� জিড়েয় সেস ডুিবেয়
খাওয়া। �সাধার� �লে�িছল। সােথ িছল দি�� চ�েন
িবখ�াত পাল� িরডার িবয়ার। খুব �ােলা লাে� িন
�াদ। িক� আমােদর �য ��তার সােথ আপ�ায়ন করা
হেয়িছল, �সই আ�িরকতার সামেন না �খেত পারার
��িত স���� �ান হেয় যায়।
���েনক কথা থােক যা �াষায় �কা� করা মাে�
মাে� ��হ মেন হয় আমার। আমার চ�েনর �ুল
জ�বনও �সরকমই। �ােলা-ম�-��-হািস সব িমে�
�ক ��ষ� �দাস ����িত িনেয় আেস। মেন পেড়
যায় �সই িব�াল ি�লটার কথা, যার �কধাের �িত�
পে�র �াছ -- প� ফুেট থাকত। আর �কলা আিম
স��া �বলায় ি�েয় পােড় বেস থাকতাম -- দ�েরর
আেলািকত �াই ��াপার�েলার িদেক তািকেয়। �
�বাস বেড়া কি�ন -- বেড়া �বি� চ�ােলে� �রা।
�কটা আধপা�ল �লাক �কিদন �ুরেত �ুরেত আমােক
�দখিছল। রাত �ায় ��টা তখন। �ব� িকছুটা দ�ের বেস
�ধু বেল ��িছল, �তুিম ক�াদছ �কন� তুিম িবেদি�ন�
�য় �পওনা�। �কটু িবর� হেয় চেল �েসিছলাম।
তেব মেন হেয়িছল, �বােস �ই �� সহা���িতটু�ই
বেড়া �ল��।
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