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Collective creation of students who gathered under the sky of Ramakrishna 
Mission Vidyapith, Purulia during 1964-70 and shared their joys and pains 
 
১৯৬৪-৭০ এর সময় পুরুলিয়়ার র়ামকৃষ্ণ লমশন লিদ্য়াপীঠের আক়াঠশর নীঠে জঠ ়া হওয়়া ছ়াত্রঠদ্র 
একটি য ৌথ সৃলি, ত়াঠদ্র ন়া িি়া গল্পকথ়া, ত়াঠদ্র আনন্দ এিং যিদ্ন়া ভর়া কিরি 
  



3 
 

সূচীপত্র  
 
যস লক যভ়াি়া  ়ায়..........      5 
শ়ান্তনু েয়াট়াজী  
 
Prayers and blessing      9 
Falguni Guharay 
 
Vidyapith vignettes                                    13 
Pinak Chakrabarti 
 
A memorable journey                            19 
Debkumar Bonnerjee 
 
Pinaki Barua: a friend, a realist, a legend                              22 
Falguni Guharay 
 
যক়াি়াজ                                           24 
সুব্রত ভট্ট়াে়া য 
 
আমার দ্বিতীয় দেশের দ াোঁ শে                              30 
দমাদ্বিত রায় 
 
পুরূদ্বিয়া  দ্বিেযাপীশে "মদ্বিষাসুরমদ্বেি নী"                              39 
রূপক র়ায় যেৌধুরী ও যদ্িকী নন্দন ি়াহ়া 
 
আজ যিি়াঠশঠে                     44 
জয়ন্ত লিশ্ব়াস 
 
Goodbye, friends, Goodbye      52 
Ramesh Chandra Sarma 
 
The Saviour        58 
Jay Narayan Sao 
 
Gentle waves of memories       63 
Nisith Ranjan Mandal 
 
Forest of Billund       65 
Manas Roy 
 

সৃ্মলতর অতি যথঠক       70 
নন্দ দুি়াি মুঠ ়াপ়াধয়ায় 
 
অঠেন়া যহডম়াস্ট়ার মহ়ার়াজ      74 
জয়ন্তকুম়ার ভট্ট়াে়া যয 
 
মন গভীঠর আঠছ  ়া থ়াক      77 
শুভময় গঠগ়াপ়াধয়ায় 
 
Predicting climate: legacy of Basab     78 
 
Photo journey of Vidyapith      80 
Malay Basu Ray 
 

The paintings       82 
 
Vidyapith personalities      86 

কলরব 

পুরুললয়া ১৯৭১  

 

প্রচ্ছদ্ লেত্র – নন্দ দুি়াি মুঠ ়াপ়াধয়ায় 
অনয়ানয লেত্র – নন্দ দুি়াি মুঠ ়াপ়াধয়ায় 
                   জয়ন্তকুম়ার ভট্ট়াে়া যয 
                    লপন়াকী িরুয়়া  
                    ম়ানস রয়  
আঠি়াক লেত্র - লপন়াক েক্রিতী  
                    জয়ন্ত লিশ্ব়াস  
                    মিয় িসু র়ায়  
                    জয়ন্তকুম়ার ভট্ট়াে়া যয 
                     জয় ন়ার়ায়ণ স়াউ 
সংস্করণ -        ফ়াল্গুনী গুহর়ায় 
                     শ়ান্তনু েয়াট়াজী 
                     সুব্রত ভট্ট়াে়া য 
 
গ্রন্থন়া ও অগসজ্জ়া - ফ়াল্গুনী গুহর়ায় 
 

নভেম্বর ২০২১ 



4 
 

 

  



5 
 

সস লক সোলা যায়.......... 
 
 

এক যছ়াট্ট যরি জংশন গ্র়াম, ক়াকড়াক়া যভ়ার, ে়ালি য ়ার়াঠন়া যটলিি  ল   ুম 

ভ়াঙ়াঠন়ার ে  ন্ত্র। দ্রজ়ায় ি়ািজ়াম়া কুলি, ক়াঠি়া ট়্াা্ঙ্ক আর দ্ল  ি়াাঁ ধ়া যিল ডং, 

ওভ়ার ব্রীজ যপল ঠয়, ি়াষ্পট়ান়া কু-লিক-লিক েক্রধরপুর আদ্র়া হ়াও ়া গ়াল  

িনপ়াহ়াল  পথ ধঠর ক়াণ্ড্র়া কুনলক-ে়ালিি ট়ামন়া যপলরঠয় গন্তিয পুরুলিয়়া 

ইলস্টশন, যদ্ ত়াম উঠট়া লদ্ঠকর লফরলত গ়া ী যদ্রী লকন়া। কিক়াত়া ি়ালহনী 

এঠস যগঠি যহ়াঠস্টঠি জ়ানি়ার ধ়াঠরর যিড প়াি ন়া, লরক্স়া েিত, ি়াজ়াঠর হট, 

গরম  লনকূলত আর ে়া, ন়াি়া শশ্ম়ান, পলিঠটকলনক, আঠগর সসলনকসু্কি, 

যি়াঙ়াি়াল  গ্র়াম ত়ালর গ়াঠয় 'উলিষ্ঠত জ়াগ্রত......'প্রঠিশদ্ব়ার, লিঠিক়ানন্দ নগর। 

 

আমগ়াছতি়ার যিদ্ী,অলফস, ি  মহ়ার়াঠজর আি়াস, অলতলথশ়াি়া, সগীত আর 

লশল্পকি়া গৃহ, স়ারদ়্া মলন্দঠরর প়াশ লদ্ঠয় ক়ািীপদ্দ়্ার অলফস আর মুঠ ়ামুল  

প়াশ়াপ়ালশ ে়ার যদ়্াতি়া ি়াল , প্রথম স়াধু মহ়ার়াজঠদ্র ন়াম়ালঙ্কত আটটি ধ়াম। 

 

য ি়ার ম়াে  ুমভ়াঙ়ালনয়়া  ন্ট়া, যক়াঠণ প্রি়াঠির ড়াক্ত়ার দ়্াদু, যমৌে়াক লশশু 

পলত্রক়ার রলিদ়্া কম্প়াউন্ড়ার, অিনী যেস়ার, ইাঁদ়্ার়া  র আর ি  যদ্র ে়ার নং 

যহ়াঠস্টি। প়াঠশ পঠর হওয়়া ি়াইঠব্ররী,  ়াওয়়ার  র, লপতঠির  ন্ট়া, ক়াঠের 

হ়াতুল , ম়ালিদ়্া, মহ়াঠদ্িদ়্া, ব্রহ্ম়াপযণম্, জয় লদ্ন । 

 

যমলর-ঠগ়া-র়াউন্ড, িয়াড়ার, গন্ধম়াদ্ন লনঠয় হনুম়ান,ি়াঠি ক্ল়ািস যিলজম,ভলি, হলক 

লক্রঠকট ফুটিি সুশীি দ়্া ,লমলহর দ়্া, সদ্য ়ারজীর লজমন়ালশয়়াম । যপছঠন পুকুর 

প়াঠশ, পঠর হওয়়া লশি়ানন্দ সদ্ন যছ়াটঠদ্র। স়ারদ়্া মলন্দঠরর যদ়্াতি়ার যক়াঠন 

েষ্ঠ যেণী যশঠে র়ামদ়্ার ক়াঠছ আাঁক়া যশ ়া, রং আর তুলি ধর়া, সক়াি সন্ধয়া  ল  

 ন্ট়া ি়াাঁ ধ়া জীিন, িুধি়ার হ়াফ আর টিলফঠন অলধক়ারী ে়ান়ােুর, ড়াকয রুম দুপুর।  
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রলিি়ার লিঠিক়ানন্দ লব্রঠগঠডর দ্ী য পয়াঠরড। ে়াম লিউগি ফু্লট ট়্াি়া ট়্াি়া িয়ান্ড। 

যদ্ৌঠ  এঠস ল েুল  প়াাঁ প । যেশ়াি ভজন , ন়াঠে প়াগি়া যভ়াি়া, লশির়ালত্রর নন্দ 

মহ়াঠদ্ঠির নন্দীভৃগী জয়ন্ত প্রদ্ীঠপর উদ্দ়াম নৃতয ও মহ়াধয়ান। 

 

নতুন প়ােশ়াি়া লিঠিকমলন্দর, রলিি়াঠরর ময়াে অরুণ়াভ আর মিঠয়র ওঠপলনং 

অলনি হ়াম্ম়ার লিরুঠে। জি়াঠি যসৌমযর লেন, তঠপ়ার সুইং, শুভ আম্প়ায়়ার। আর 

ফুটিঠি নন্দ যগ়ািলক, লিভ়াস িয়াক, আলিক়া যফরত সুরঞ্জঠনর ম়াে ক়াাঁ প়াঠন়া 

সিুজ আর যমরুণ জ়ালসয। দ্ীপক প়াঠির 100, 200 লিন্ট, লপণ়াকী আর অঠশ়াক 

স়াহ়ার হ়াইজ়াম্প, ক়ািীপদ্দ়্ার ভলিিঠি হুঙ্ক়ার। 

 

আর 'গ্র়াম ছ়া ়া ঐ র়াঙ়া ম়াটির পথ' লমউলজকয়াি েলয়ং, নন্দ লপণ়াকীর জয় 

জয়ক়ার, দ্ল  ট়ান়াট়ালন সতয দ্ল প়া আর নন্দ লিপরীত  ুাঁটি, সসলনক সু্কঠি ময়াে , 

ইঠক়া  পঠত়া ়ার স়াঠথ উদ্দ়াম ন়াে। প়াাঁ ে লকলম হ়াাঁ ট়া। জন্ম়ািমী সজঠির 

গীত়াপ়াে, নন্দ লপণ়াকীর ছলি আর 'শহীদ্' যদ্য়়াি পলত্রক়া যগ়াসুর মুঠক্ত়া হ়াঠতর 

যি ়া। 

 

দুগয়াদ়্ার শব্দরূপ, লশিুদ়্ার জয়ালমলত, পলরমিদ়্ার গল্প, সুশীিদ়্ার ইংঠরলজ আর 

ি়াংি়া িয়াকরণ, যপরুমিদ়্ার অঙ্ক,  লদ্িীপদ়্া ফণীদ়্ার ি়াংি়া, স়াঠহি স্ন়ায়ড়াঠরর 

প্রজ়াপলত সংগ্রহ, যভ ়ার ফুসফুস পে়া ম়াংঠসর িযঠেলরয়়া, লশক্ষকঠদ্র আঠর়া 

কত কত অজস্র স়ালিধয। 

 

ট়াট়ানগর, ি়াাঁ কু ়া, জয়র়ামি়াটি, ক়াম়ারপুকুর, র়াজর়াপ্প়া, হ়াজ়ালরি়াগ অরণযি়াস আর 

অলভশপ্ত প়াঠেত প যটন। শুভ আর ত়াপঠসর পয়ারলড, শয়াম়ার গ়াঠনর মুকুট, 

প্রদ্ীঠপর আিৃলি আর উির়ায়ণ যম়ালহঠতর েন্দ্র়ালভ ়াঠনর িগলিজয়। 
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হয়ালির ধূমঠকতু, প়াক ভ়ারত  ুঠের ন়াইট ক়ারলফউ, পুরুলিয়়া শহঠর 

অয়ান্টলন কলিয়়াি সলিত়াব্রতর যসৌদ়্ালমনী আলম যত়াম়াঠক ভ়াঠি়াি়ালস। 

আর ি়াইস়াইঠকি থীফ, ম়ায়়া ,র়ামঠম়াহন, পূজ়ালরণী .....েিলিত্র। নন্দ 

যনত়াজী, উির়ায়ণ একিিয, যম়ালহত ভুঠপন তি়াপ়াত্র, আর ম়ানস 

যিলনন। 

 

লহরণ্ময়়ানন্দজীর গভীর ভ়ােণ, ক়ািীপদ্ দ়্ার যস্নহচ্ছ়ায়়া, েন্দনদ়্ার 

সহজ আন্তলরকত়া, র়াম়ানন্দ মহ়ার়াঠজর কঠে়ার শ়াসন, যস এক 

অভূতপূিয ছ়াত্রঠিি়া। লপট়ারদ়্ার ক়ার ়ান়া, যকিদ়্ার ক়ােশ়াি়া, 

আম্রপল্লীঠত যদ়্াঠির আলির, যদ্ওয়়ালিঠত ি়ালজ যপ়া ়াঠন়া, আয়ন়া 

ছ়া ়া েুঠির ছ়াাঁ ট,  ়াম়ার ি়াল র ক়াি়াপ়াহ়া , দূঠর গুরুপল্লী। ম়ানঠসর 

 ল  েুলর  ়াওয়়া, তিতি লিফি স়ােয , যম়ালহঠতর গল্পপ়াে 'যক যে়ার '? 

লনম়াই দ়্ার  ঠর ছ়ায়়াছলির গ়ান। ি ু প়াঠপ গুরুদ্ি ধময়ালধকরণ। 
 

সঠর়াজ ঋেভ সধিঠত কল  ও যক়ামঠি স্বরলিত়ান যসই লিদ্য়াপীঠের 

তরুিত়ার যদ়্াত়ার়ার ত়ার অতলকয ঠত লছি যহ়াি কঠিন আতয ন়াঠদ্। 

যসই দূূঃসমঠয় লছটঠক যগি়াম পরের, ি়াষ্পঠরি যথঠক 

উঠ ়াজ়াহ়াজ, যরলডও যথঠক অন্তজয ়াি যম়াি়াইি, অঠনক পথ লকন্তু 

য ন কঠয়ক লনঠমে। 

 

যকউ লশঠর়ান়াঠমর লশ ঠর কৃলেলিজ্ঞ়াঠন, রস়ায়ঠন, 

যনৌলিদ্য়ায়,পথলনময়াঠণ, কি়ালশঠল্প, পলরঠিশ সংরক্ষঠণ। আর আলম 

এ নও যসই ি়াষ্পট়ান়া ইলঞ্জঠনর লনষ্ক্রমণ শুলন । শ়ান্ত যগ়াধূলির পুরিী  

আঠি়ায় মঠন পঠ  সক়াঠির লফঠর়াজ়া সশশঠির প়াে, ক়াঠন যভঠস 

আঠস তুিসী দ়্ার প়াঠ ়ায়়াজ, নন্দর গঙ আর সমঠিত মলন্দ্রত 

আরলত্রক ভজন  লমে কিয়াঠণ  িন ভি  িন্ধন জগ িন্দন িলন্দ 

যত়াম়ায়। 
 

আম়ার এই স়াম়ানয লিদ্য়াপীঠের ছ়াত্রঠিি়ার লছি সৃ্মলতর স্তিক অঠশ়াক 
প়ালরদ়্া, জ্ঞ়াঠনশ্বর ল সং, ি়াসি িঠন্দ়াপ়াধয়ায় ও লপণ়াকী ি ুয়়াঠক 

উৎসগয করি়াম।  সি়াইঠক এই শরঠত আম়ার ভ়াঠি়াি়াস়া । 
 

শ়ান্তনু েয়াট়াজী  
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Prayers and blessings 
 

It was one of the late winter months or early spring of 1965. A 
woman from Kolkata woke up early in the guest house of Purulia 
Ramakrishna Mission Vidyapith. She was the Social Organizing 
Commissioner of Bharat Scouts and Guides on her trip to visit Girl 
Guides troops in the tribal areas. She usually would overnight at 
the PWD bungalow, but a big delegation of Ministers was in town. 
So, she was squeezed out, and had to take a Rikshaw and come to 
RKMV, looking for a place to sleep. 
 
They say every cloud has a silver lining, and she found hers that 
winter morning. As she was about to dip her Britannia biscuit in 
the over-sweetened milk tea, she heard the chirping of the distant 
voices of the children in white uniform moving like dream figures 
in the dew-clad green fields guided by their happiness and strict 
commands of Sardarji. Ki sundor lagchee, ekhane eto chele, sobai 
porte ashee? She asked the attendant with a turban. Hai, pray 400 
chele ache amader missione, sobai pora sunoi khub bhalo, ekhanei 
thake aar ekhaney pore. Oneker bari Kolkatay aar oneke abar ashe 
Dhanbad theke. He introduced the panorama of the school to the 
woman briefly. 
 
As she was getting dressed in her Girl Guides uniform of navy-blue 
silk saree, white blouse with collar, her badges, her belt and the 
Nepali dagger, she could not stop daydreaming about her two boys 
studying in this beautiful school. She walked out of the guest house 
and noticed a senior monk clad in his saffron-colored tunic walking 
towards the administrative office. She approached him and 
touched his feet as a show of respect. He looked at her, a bit 
puzzled by her uniform and asked, Aapni to Guide er 
Commissioner, ekhane apnar thik moto jotno hoyechhee to? 
 
She expressed her gratitude for the kind attention and asked him 
directly Amaar dui chhele, amar khub ichha ora ei skule pore boro 
hok. Kintu ami bhavchchi, dujoner khoroch to onek hobe, amra 
parboki. He politely asked her if she had few minutes to spare and 
invited her to come to the office. As she entered the office, she 
noticed his name on the door, Swami Hironmayananda. He asked 
her to sit down and asked about the family's employment status 
and then handed her an application form of National Merit 
Scholarship offered by Government of India. He said, Jodi apnar 
chhele ei scholarship pay, tahole or jonno apnar kono khoroch 
lagbena.  
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On her way back to Kolkata, her mind was busy building the 
roadmap for her son to get the award, filling the application, 
getting it endorsed by the current school, preparing him to sit in 
the written examination and the interview. As she reached her 
home, she cleaned herself, changed her clothes, went straight to 
her small temple to submit the application form to her gods and 
goddesses and prayed that they illuminate her path so that her 
children could study in that dream school. As her emotion took 
over her, a drop of her tear fell on the application, precisely on 
the spot, that said, parent's signature. 
 
The applications were duly filled in with attached affidavits and 
certificates and submitted to the clerks in the busy offices of the 
Writers Building. Then, one afternoon, the postman brought a 
registered letter with admit card for the written examination. 
Once the examination results were announced, the same 
postman brought another registered letter with the invitation for 
an interview. This time, he was asked to sit down and was 
offered a plate of sweets and cold water from the clay cistern. 
Then in the evening, the news was shared with the family, and 
the letter was kept in the temple for the Gods to bless it. 
 
The day before the interview, she took him to her office so that 
he could spend the day studying there. But for the 9-year-old 
boy, the Guide office had another more significant attraction, the 
lift. The lift was run by the liftman, Muhammad. He will diligently 
open the gates to let folks in, move the lever to the indicated 
floor to activate the motor and cable mechanism, and as it 
reaches the desired floor, open the gates again to let the folks 
out with a bow of his head. As the boy travelled up and down in 
the lift, he told Muhammad Kalnaa hamare ek bohut bara 
interview hay, Bhawan kare achhi ho jai. 
 
Just before lunch, a big meeting was adjourned in the office, and 
the boy was asked to go and touch the feet of all the senior 
aunties so that they could bless him. One of the aunties, Mrs. 
Bibha Mukerjee, called Muhammad, gave him some money and 
said, chotasaab ke liye ek cold drink our ek cake leke aao, jaldi 
jaldi. As Muhammad went out to fetch the treats, the boy sat at 
the office entrance in the stool of the liftman and waited for him 
to return. Finally, Muhammad came back, but he did not carry 
any cake or cold drinks, just an odd-looking package in his hand. 
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The ChotaaSaab was very upset, went to his mother's office and 
stood behind her chair to hide his tears, ready to flood his face. 
Muhammad was summoned to explain what happened, and he told 
in a very calm voice, Didi job ham cake aur cold drinks khoridne ke 
liye jaa rahete, mujhko aajan sunai diya, aur chotassab de duya ke 
liye ham masjid chale gaye. Namaj ke bad job bahar aye, mey dekha 
que ek aadmi bohut kitab bik raha tha, mey socha ek kitab khoridle, 
ohi kitab sehi Alla ka duya lag jayga aur chotasaabke kaal bohut 
achhi kaam ho jayga. 
 
It was a strange explanation, but Muhammad was standing with his 
head down, extending his divine faith in the form of the package of 
the odd-shaped book. Hence, the boy accepted the reality and 
received the book bowing his head and uttering Inshaaalla. It was 
late, and soon the woman and the boy left the office, took a taxi to 
Esplanade, then boarded an empty Bus number 34 that would drop 
them close to their home. When he reached home, he took off the 
package cover and saw a used copy of the Indian Agricultural 
Handbook of 1963. As he opened the book, the middle two pages 
revealed a colored photograph of a tractor. 
 
When his father arrived home from the office that night, the boy 
told him about the fantastic gift from Muhammad and showed him 
the photo of the machine, which looked like a road-roller. His father 
collaborated with the Japanese and Germans to start manufacturing 
heavy-duty Army trucks in India. He also knew a lot about tractors 
and explained that a tractor tills the land, sows seed, applies 
fertilizer, and harvests crops. With tractors, India can improve its 
agricultural production to prevent hunger and food crisis. The boy 
listened to him and imagined how wonderful that would be. 
 
The next day, he sat in front of 7 older men for his interview in the 
Hindu School. One of the men asked, boro hoye tumi ki hote chao? 
Since he had his sense, everyone told him that he would be a doctor 
and his brother would be an engineer. But at that crucial moment, 
he ignored all that peer pressure and declared Ami bore hoye Krishi 
Mantri hobo. The answer shook the panel, and one of them asked 
what you would do as agriculture minister to prevent hunger in 
India? The boy remembered Muhammad, the book and the colored 
picture in the middle. Then he delivered an articulate and 
passionate description of how India will be saved from food scarcity 
by modern agriculture and the tractor, no doubt borrowing all the 
words of his father that he could remember. 
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A few weeks later, the postman revisited the house to 
deliver another registered letter, this time with the news of 
the selection of the boy for the Government of India 
National Merit Scholarship for the residential schools. The 
school that he was designated to attend was Ramakrishna 
Mission Vidyapith, Purulia. Months flew by as the family 
made the preparations for the journey to Purulia. The monks 
were generous to give the other brother a Vidyapith 
Scholarship. Then, the day came when the woman with her 
husband boarded the night train with her two boys to 
Purulia.  
 
Finally, she had achieved what she dreamt of on a winter 
morning a year back. But now that the moment of realizing 
the dream had arrived, she felt sad as they were leaving 
their boys in the boarding school so far from home. As the 
sun was setting, the boys touched the feet of their parents, 
and received their blessing on the foreheads. With tears in 
their eyes, they started walking towards their recently 
allotted rooms in the residential quarters. As they walked on 
the dry soil of Purulia, that will be their home for the coming 
years, the boy thought about the liftman, his prayers, his gift 
and his blessings. 
 
Falguni Guharay 
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Vidyapith vignettes 
 

ইংশরেী িাংিা দ্বমদ্বেশয় দ্বি দ্বি। দুশ া দ্বিষশয়ই আমরা অসাধারণ সি 

মাস্টারমোই দপশয়দ্বিিাম - ফনীভূষণ  া ুয়া-ো, দ্বেিীপো, োদ্বি দ্বসংিো 

িাংিায়; েযামিো, দ্বনমাইো, দরিতীো ইংশরদ্বেশত। সুেীি রায়ো দুশ া 

দ্বিষশয়ই আমাশের িুদ্বনয়াে (িযাকরণ) েক্ত কশরদ্বিশিন।  

 
I joined Vidyapith in the mid-session (after the summer 
vacation) of 1965 with a National Scholarship. Ramesh, 
Mohit, Uttarayan and Suranjan De joined at the same time 
with the same scholarship. The first encounter with my 
class room (VI-A) was an amazing experience. It was next 
to Ramda’s mural at one corner of Sarada Mandir. Similar 
to Florence, Vidyapith was like an open-air museum. 
Though it could not make me into an artist, my interest in 
art got germinated there. In whichever city I had been to 
in my later life, I made it a point to visit the local 
museums.  
 
We used to have one afternoon period for outing at Bedi, 
surrounded by mango trees. I think I developed an open, 
inquisitive mind from this interaction with nature. This 
was the basis for my career in scientific research.  
 
There was a visiting teacher from the USA (through the 
Peace Crop program), Mr. Martin Brad Snyder. He used to 
take us for outing and I remember to have collected 
butterflies on such occasions. He came to India fresh from 
his undergraduate degree in Physics. He had shown the 
demonstration of a steam engine, which produced steam 
on butane fuel. He was always making something or the 
other, and Nisith Mandal got inspired to making radios 
from his guidance.  
 
He was staying in a room close to the guest house and had 
a lot of biscuits in his room. There was a photo of a 
woman in his room. One of us inquired: Your lefty. His 
response: No, my sister! Apparently, he was friendly with 
Perumalda, who had taken him to his house in Tamil 
Nadu. The only time I played baseball in my life was when 
he was in Vidyapith. 
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কিাভিশন সিযস়ােীদ়্া আমাশের রিীন্দ্রসংগীত দে াশনার ক্লাস দ্বনশতন। 

এক িষিার দ্বেশন, আকাে কাশিা দমশে ঢাকা, দ্বতদ্বন আমাশের 'দমার 

ভািনাশর দ্বক িাওয়ায় মাতাশিা' গান া দে াদ্বিশিন। দস া ভািশি 

এ শনা আমার গাশয় দ্বেিরণ োশগ। যদ্বেও আমার গিা সাংোদ্বতক  ারাপ 

দ্বিি না, আদ্বম পশর দ্বক কশর দযন tailoring section এ চশি 

দ্বগশয়দ্বিিাম। ক্লাস IX এ ওোর আশগ আিার এক া পিশের িযাপার 

এশসদ্বিি। আদ্বম স়াঠয়ন্স দ্বনশয়দ্বিিাম। আমার এ ন দ য়াি দনই আমার 

পিশের েনয িািা-মার দকাশনা িাত দ্বিি দ্বক না। তশি ওোঁশের ইশি দ্বিি 

আদ্বম ডাক্তার িই, দস া আর িশয় ওশে দ্বন। আমাশের ফাস্টি  িয় (সেি) 

আ ি স দনওয়ায় দিাধয় দ্বকিু িনু্ধশের আ ি স দনিার এক া ইশি িশয়দ্বিি। 

দ্বকন্তু দেষ পযিি দয যাশত দিদ্বে পারেেী দস াই দ্বনশয়দ্বিি।  

 

আমাশের অযাশসম্বদ্বি শুরু িত, ওোঁ সি নািিতু; সি দনৌ ভুনকু্ত, দ্বেশয়। 

তারপর িয় দ্বিেযাপীশের তরুিতা, িা েনগনমন অদ্বধনায়ক েয় দি, িত । 

এর পর একেন ৫-৬  া দ্বনউে আইশ ম িিত। দেশষ 

announcement।  

 
Though I was in the English medium, I am not sure if we 
were good in spoken English. So, it was quite a daunting 
task to present the daily news at the assembly in English. I 
must have presented twice. Though short, those were my 
first experience in public speech. I recollect fondly the 
experience, as giving seminars has been part of my 
scientific career. Also, the assembly enclosure, with the 
carvings of অ ণ্ড ভারত and the reproduction of Nandalal 

Bose’s ভারত মাতা had an everlasting effect on my psyche. I 

still play on patriotic songs on August 15, January 23 or 
January 26. Not sure if the present generation students 
develop this feeling of being one with the country. The 
campus had two statues of Khudiram Bose and that 
instilled a sense of martyrdom in our mind. Much later in 
my life when I visited the Cellular Jail in Andaman (I guess 
it is named differently now, and not with one of the 
Bengali names who were incarcerated in the jail in large 
number) tears came out. 
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আমরা এক া দ িা দ িতাম, দ্বিশেষ কশর য ন িৃদ্বির েনয িাইশরর দ িা িন্ধ 

থাকত।  ফি, ফুি, নেী, দেে,পশু, পাদ্ব । এক া িণি ঠিক কশর দস া দ্বেশয় এই 

সি দ্বেদ্বনশসর নাম দ্বি শত িত। কশয়ক রাউশের পর দয সি দচশয় দিদ্বে পশয়ন্ট 

পাশি দসই দ্বিেয়ী। ওয়াশডি শনর কাশি আশরা দ্বকিু দগমস পাওয়া দযত - 

চাইদ্বনে দচকাসি (গুদ্বি দ্বেশয় দ িশত িত), আর দিাশডি র উশটাদ্বেশক ড্রাফ স 

(কযারম গুটি দ্বেশয় দ িার); দ িার েনয দ়্াি়ার  ুাঁটি দ্বকন্তু পাওয়া দযত না। সু্কি 

িাড়ার পর, িা এ নকার িাচ্চাশের এসি দ িশত দেদ্ব  দ্বন।  একিার দ্বপটু্ট 

দ িশত দ্বগশয় সশিাশষর সাশথ আমার ধাক্কা িাশগ। আমার এক া দচা  ফুশি 

প্রায় িন্ধ িশয় দ্বগশয়দ্বিি। সশিাষ ও আশরা অশনশক এক া দিাডি  দগম 

দ িশতা – Trade; দিাধয় দ্বনেস্ব দস  দ্বেশয়। িযিস়ায়ী পদ্বরিাশরর সিান 

িওয়ায় সশিাষ এ া োরুন দ িত। ফু িি দ িতাম। দ্বিেযাপীে না দগশি 

েীিশন িু  পশর দ িা িত না। মশন পশর আমরা দিাশে দচারকাোঁ  া িাদ্বগশয় 

ধাশম দ্বফরতাম। তারপর দিাে দথশক দসগুিা িাড়াশনা আশরক া দ িা দ্বিি। 

 
I was in the Subhash Platoon. We used to stand in accordance 
to our height. I must have been on the shorter side to start 
with and had to stand near the front of the formation. May be 
because of this at the drill show where there was a display of 
a pyramid formation, I was the one to be at the top of four-
tier structure. Must have done for two years. Maybe I had 
grown taller to fit into this role in subsequent years.  
 
মশন পশড় পরীক্ষার আশগ দ্বচৎকার কশর পড়ার এক া প্রিণত়া আসশতা।  

৩ নম্বর ধাশমর স্টাদ্বড িশির পাশে এক া দ ািা োয়গা দ্বিি (দয াশন 

িযাডদ্বমন্টন দ িা িত)। দস াশন দিোঁ শ  দোর গিায় পড়ার পশক্ষ প্রশস্ত দ্বিি। 

মশন পশর দস াশন একদ্বেন এক া সাপ দে া দ্বেি। নে দস াশক ধশর িনিন 

কশর েুদ্বরশয় দূশর িুশড় দফশি দ্বেি। আমার দতা নেশক েরৎচশন্দ্রর শ্রীকাির 

ইন্দ্রনাথ িাগত - ডাকািুশকা। আমাশের দ্বড্রি দোশত ও গিা দ্বেশয় দিািার রড 

িয়াাঁ ক়াঠত়া - সুেীি দোষোর অনুকরশণ। জ্বিি দ্বরশের মাঝ ান দ্বেশয় ঝাপ 

দেওয়া, দস াও ও করশতা। অনযদ্বেশক সি নােদ্বনক দ্বেশকও ও পারেেী দ্বিি। 

েন্মািমীর সময় ও প্রচুর িদ্বি আোঁকত, দক্ল মশডি ি়ান়াঠত়া । েয়ি দ্বিশ্বাসও 

আগুশনর দ্বরশে ঝাোঁ প দেওয়ায় পারেেী দ্বিি।  দরাগাপ কা মানুষ, এ শনা একই 

দচিারা। িিশি িয়শতা এ শনা এক া িাফ দ্বেশয় দেদ্ব শয় দ্বেশত পারশি। যা 

দচিারা এ শনা ওর পুরশনা সু্কি ইউদ্বনফমি দ্বফ  কশর যাশি। 
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I think compared to our friends from Bengal or Bihar, the 
students from the North-east had better shoes, in 
particular the pointed shoes, which Gyaneswar Singh 
(from Imphal) and I had. It was a source of envy for quite 
a few of our friends. He was the first and the only boxer 
that I had met intimately. Unfortunately, he left us early 
in February of 1969 when we had the terrible mishap at 
the camp site of Panchet, along with another of us 
Ashoke Parida (from Orissa), who was so brilliant in 
mathematics and had beautiful handwriting. Manabendra 
Sarkar also met the same fate. He was very good in 
playing carom.  
 
Students from the North-east had to spend the Puja 
vacation in the school, as there was not enough time to 
go home. We had a few students from Arunachal 
Pradesh, and it took some of them almost two weeks to 
reach home. I cannot remember now if I stayed alone in 
the whole hostel. Was I scared? No idea. But the train 
journey to Assam during the other two longer vacations 
made man out of each one of the youngsters – with a 
trunk full of books, changing train at Asansol, Mokama 
and then Barauni (which used to be freezing in winter). 
But the ride in Assam Mail (which had twice the length of 
any other train, which allowed us to see both ends of the 
train, when it was going through a curve), passing 
through the green of Dooars and tea gardens in Assam, 
crossing rivers every now and then, with blue hills at a 
distance was something that we were lucky to 
experience. 

 
সু্কশি একিার দ্বপদ্বস সরকার (দ্বসদ্বনয়র) এশসদ্বিশিন, দিাধয় সময় দপদ্বরশয় 

যািার অশনক পর। দকাশনা মযাদ্বেক দে াশিন না, দ্বকন্তু িশি দগশিন দ্বক 

কশর ধারিাদ্বিক ভাশি দমাগি সম্রা শের নাম মশন রা শত িশি: িািার 

িইি আিার জ্বর সাদ্বরি ঔষশধ। প্রশতযকটি েশের প্রথম অক্ষর দ্বেশয় 

সম্রাশ র নাম। 
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My very first encounter with Chemistry, which later 
became my profession in life, was the day in class IX when 
Durganshankar-da took us to the Chemistry Laboratory. 
He dabbed cotton soaked in ether to our hand – the cold 
sensation startled us. Next, he released hydrogen 
sulphide gas from a Kipps apparatus filling the place with 
a foul smell. So, we got introduced to Chemistry using our 
senses.  
 
The first time I saw sea was during an educational trip to 
Puri, under the supervision of Kalidasda, our biology 
teacher. We collected a large number of samples, brought 
them back to Vidyapith dipped in formalin. Not sure 
where we got all the samples from; these days when we 
visit the beach, we don’t find many living creatures or 
even shells.  In the biology class we used to dissect 
cockroach, earthworm and frogs. I remember finding 
black eggs on opening up toads. It was difficult for me to 
have tiffin of ghugni mangsho after the class.  
 
Finally, let me pay my obeisance to Sushil Roy-da, who 
was extremely proud of the intelligence and capability of 
our batch. He would say that all the ranks in all the 
streams in the Higher Secondary Board Examination 
would come to us, and there would be sweets for all and 
sundry to feast on for days together after the results are 
out. Unfortunately, for a twist of fate that never 
materialized and most of us were thrown out of the 
school in 1970. Given the jolt in our life, when we look 
back, our batch has done reasonably well in our careers, 

especially when it comes to সরস্বতী সাধনা; at least nine of 

us have done their PhD in different fields from 
universities in India and abroad. We also had our fair 
share of teachers, engineers, doctors, bankers, 
entrepreneurs, scientists, accountants (no lawyer though 
and none in administrative service). So, in a way 
Sushilda’s dream was not completely shattered. 
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Sushilda was particular about our health. He used to 
wake us up early in the morning in the fourth hostel, 
and start our day with a handful of দিািা দভো। Before 

that he would wake Nanda and Pulak up to ring the first 
bell of the day – apparently it needed two of them to 
continue ringing for a considerable length of 
time. Though rather irregular I still retain the habit of 
doing some physical exercise and yoga even now. 
 
Because of the abrupt end of our stay at Vidyapith, we 
were deprived of the opportunity to take a formal 
farewell from our teachers and from each other, which 
is usually one of the most memorable days in the life of 
any student. One of my greatest regrets in life is that 
somehow, I could not meet Sushilda before he left for 
his heavenly abode, although I got back to Kolkata in 
1997 when he was still alive. The new social media have 
now allowed our batch mates to get in touch again and 
also with the other alumni of Vidyapith, and every now 
and then we get back to our school days.  
 

আমাশের চিার পশথ, গত কিিশর আমরা দুেনশক িাদ্বরশয়দ্বি - িাসি 

িযানােী আর দ্বপনাকী িড়ুয়া। দেষ করার আশগ ওশের স্মরণ কদ্বর। 

 
Pinak Chakrabarti 
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A memorable journey 
 

As I sat to write about my life and time at Vidyapith, 
lots of memories floated in my mind. Though some of 
them had faded, a few are still etched clearly on the 
canvas of my journey of Vidyapith. 
 
The early part of my childhood was spent in north 
Kolkata – easy-going life with lots of friends and fun.  
My father decided, it was time for me to have a more 
structured life in a loving, caring environment where I 
can have a great education as well. So, my parents 
decided to send me to Vidyapith, Purulia.  I joined 
Vidyapith in 1967 in eighth grade.  
 
I remember my days at Vidyapith started with the 
sound of morning bell to wake up and at night with 
another bell reminding us time for bed.  The days were 
usually packed with standard routines like early 
morning and evening Bhajans, playtime, study time, 
school, etc. Because of the Dhoti wearing skill learned 
then today friends come to me for help in wearing a 
dhoti.  
 
I still remember the prayer written by Mohit, “Ma 
tomai ki pabona, Thakurer monay bhabona.”.  I was 
most impressed by Uttarayan’s emotional recitations 
on stage. Suranjan Chatterjee was a great all-rounder 
and represented our class in every game. I was proud of 
our class and my friends. I was confident that there will 
be a few students that will rank in the top 10 in Higher 
Secondary examinations. Unfortunately, only 4 of our 
entire class graduated from RKMV, Purulia in 1971. We 
all know what happened.   
 
While visiting my uncle in Purulia in 1986, I visited 
Vidyapith, unfortunately, it was closed for winter break 
and we were not allowed in.  
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Kalipadada (Swami Putananda) was my favorite 
Maharaj. He always spoke highly of me to my parents 
except when they visited the last time to pick up my 
stuff. I never met another human being like him.  
Whenever I visited India, always tried to visit Maharaj, 
mostly at Balaram Mandir.  In the beginning, he would 
remember me but the last few times, I had to remind 
him who I was.  I miss his simplicity. Only thing I never 
understood, why he had to pick his nose in the dining 
room while we were having dinner. 
 

Among our teachers, I remember Sushilda and 
Perumalda very well. I used to fall asleep in 
Perumalda’s math class in the afternoon.  He used to 
throw chalks at me to get my attention. It happened so 
many times that he wanted to keep a parrot in the 
class who will call my name every time I dozed off.  
 
Once I tried to get an early start on Wednesday (½ day 
school) by getting a haircut during the 4th period.  
When I arrived at the location, I found Sushilda getting 
his hair cut. I got a long lecture from him that day. 
Needless to say, it was not an early start to my ½ day! 
 
We all remember the incident at the Panchet Dam trip.  
I lost two of my idols that day, Ashok Parida and 
Gyaneswar Singh.  During study hours, I would seek 
help from Ashok on mathematics.  I still remember his 
beautiful, neat small font writings. He always had time 
and patience for me. Gyaneswar was the best table 
tennis player among us. His style of playing got me 
interested in the game. I always try mimicking his 
forehand top-spin.  He also was a great artist.  
 
Later I found out that they both were excellent 
swimmers! The incident at the dam could have been 
handled better by the management.  It proved fatal to 
leave young minds to ponder over the incident for 
about a week without the usual routine.  Starting the 
classes on a Sunday was the best decision ever, though 
I did not agree at that time.  
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Nisith once wished me goodnight by shaking my hand 
after I cleaned up outside the dining room. Needless to 
say, he did not clean his hand.  We were the happiest 
bunch of kids enjoying growing up surrounded by 
friends all the time. I must confess that I liked Pulak's 
hairstyle. I am still trying to copy that.   
 
Hopefully, I would see you all at Purulia in February 
2022 to celebrate the 50th school leaving anniversary 
and update the faces, and fill the gaps in my memory. I 
believe my years in Ramakrishna Mission Vidyapith 
steered me in the right direction.  Thanks to all of you 
for a memorable journey.  
 
Debkumar Bonnerjee 
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Pinaki Barua: a friend, a realist, a legend 
 
Naomi Shihab Nye wrote: When a stranger appears at 
your door, feed him for three days before asking who 
he is, where he’s come from, where he’s headed. That 
way, he'll have strength enough to answer. Or, by then 
you’ll be such good friends you don’t care. 
 
A long time ago, a stranger appeared in the dormitory 
of a boarding school in Purulia and was welcomed by 
another boy. They studied together, they shared 
chocolate candies on their birthdays, and exchanged 
stories of their childhood, as they walked to the dining 
hall or the playground. They became good friends.  
 
One afternoon they hovered over a painting of a train 
passing on the horizon of palms. One of the boys 
inquired why the bright and colorful panorama seen 
from the window, was transformed into a gloomy 
landscape tinted in deep blue. The painter replied, to 
see things clearly, reality needs to be transformed.  
 
The painter of the train scene turned into a legendary 
Realist, creating a vast and extraordinary collection of 
etches, images, and artworks that posed questions to 
our time. His classical artwork Mother and Child, with 
superb craftsmanship and excellent distribution of 
forms, revealed the dialectics of love and hate, of war 
and peace, and of life and death. 
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Many years later, the two boys met again. During 
their brief encounter, they hovered over some 
artworks in making and shared the story of art 
lovers in the snow-clad Arctic mesmerized by 
monochromatic Our Christs reflecting the pain of 
tropical Latin America.  
 
On the way back to the metropolis by train, one of 
the boys connected the dots between the life and 
times of his two art heroes. One mastering the 
words and stories of Magical realism in Colombia 
and the other crafting the Realist etches, 
woodwork, and images in India.  
 
He now sits in the scarcely lit room in Nicaragua to 
celebrate the lives of both of them. He does not 
stop looking at the artworks of Pinaki Barua through 
his tear-filled eyes, as he searches for the duality of 
the coldness of death and resurrection of love. He 
also reads over and over, the words of Gabriel 
Garcia Marquez: What matters in life is not what 
happens to you but what you remember and how 
you remember it.  
 
Falguni Guharay 
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সকালাজ 

 
।। ভূলমক়া ।। 

মুঠছ যগঠছ যিশলকছু যসইসি যফঠি আস়া লদ্ন 

তিু  তটুকু আঠছ ত়ার লকছু আজও অমলিন। 

 তটুকু প়ালর ত়ার এাঁঠক র়াল  ফ়াাঁ ক়া কয়ানভ়াঠস 

যকউ  লদ্ যেঠয় যদ্ঠ , যকউ  লদ্ যদ্ঠ  ভ়ািি়াঠস। 

 
(এক) 

পুরুলিয়়া র়ামকৃষ্ণ লমশন লিদ্য়াপীঠে ত ন ছ়াত্রজীিঠনর িছর দুঠয়ক ক়াটিঠয়লছ। 

ত ন অয়াডলমশন যটঠস্ট উিীণয ছ়াত্রঠদ্র ত়াঠদ্র ম়া-ি়াি়ার়া ভলতয  কলরঠয় যরঠ  

েঠি  ়াওয়়ার দৃশযট়া লছি ি ই যশ়াক়ািহ। লিঠশেত ক্ল়াস যফ়ার, ফ়াইভ, 

লসঠক্সর লশশু ও ত়ার ি়াি়া-ম়া উভয় তরঠফই লিঠচ্ছদ্  ন্ত্রণ়া লছি দুূঃসহ। 

একলদ্ন ম়াতৃধ়াম ন়া যক়ান ধ়াম মঠন যনই (সু্কি লিলডং এর লপছঠন ি়াাঁ  লদ্ঠকর 

ধ়াম), ত়ার নীঠে ক়ালিপদ্ মহ়ার়াঠজর অলফঠসর প়াশ লদ্ঠয় য ঠত লগঠয় একটি 

লশশুর লেি লেৎক়ার শুঠন যকৌতূহিিশত থমঠক দ়্াাঁ ল ঠয় যদ্ল  একটি ক্ল়াস 

যফ়ার এর লশশু ম়াঠক আাঁকঠ  ধঠর ন়া ছ়া ়ায় ক্রন্দনরত লশশুঠক লনঠয় ত়ার 

ি়াি়া-ম়া ক়ালিপদ্ মহ়ার়াঠজর শরণ়াপি হঠয়ঠছন।  

 
সম্ভিত ত়াাঁ র়া অল্প সমঠয়ই িুঠি যগঠছন এমন সহৃদ্য় স়াধু এই একজনই  ়াাঁ র 

ক়াঠছ যছঠিঠক যরঠ   ়াওয়়ার মঠত়া লনভয রঠ ়াগয স্থ়ান আর যনই। ক়ালিপদ্ 

মহ়ার়াজ অক্ল়ান্ত প্রঠেি়ায় লশশু ও ত়ার ম়া উভয়ঠকই ক়াি়া যথঠক লিরত 

হওয়়ার সঠস্নহ স়ান্ত্বন়া লদ্ঠচ্ছন।  টন়াট়া আম়াঠক অি়াক কঠরলন ক়ারণ এট়া  ুি 

স্ব়াভ়ালিক িয়াপ়ার। হে়াৎ ত়ালকঠয় যদ্ল , ম়া ও লশশুর ক়াি়া থ়াম়াঠত লগঠয় 

ক়ালিপদ্ মহ়ার়াঠজর যে়াঠ  জি। উলনও ক়াাঁ দ্ঠছন। ত়াঠত অি়াক ন়া হঠয় 

প়ালরলন। েে়ায় আনত হঠয় উন়াঠক ভ়ািঠিঠস যফঠিলছি়াম। ম়া ও লশশুর 

লিঠচ্ছদ্ িযথ়া য ট়ার লনরসন করঠত অঠনঠকই ধমক ধ়ামক যদ্ন, লকন্তু ক়ালিপদ্ 

মহ়ার়াঠজর যসই িযথ়াট়া অনুভি কর়ার মঠত়া ি  হৃদ্য় লছি িঠিই ত়াাঁ র যে়াঠ  

জি। ত়াাঁ ঠক সেে প্রণ়াম। 

 
 
 
 
 

 



30 
 

(দুই) 

ক্ল়াস ন়াইঠন আটয স লিভ়াঠগ অথযনীলত ও র়াষ্ট্রলিজ্ঞ়াঠনর লশক্ষক লছঠিন লেি-দ়্া 

(লেিরঞ্জন দ্ি)। আটয ঠসর আমর়া গুটিকতক ছ়াত্র সি লশক্ষক সিঠেঠয় ভয় 

যপত়াম উন়াঠক। উন়ার ক্ল়াঠস অনযমনস্ক হঠিই ধর়া পঠ  য ত়াম আর সঠগ সঠগ 

দ়্াাঁ   কলরঠয় প্রশ্ন -- লক িিি়াম িি যত়া? উির ন়া যপঠি েূ ়ান্ত অপম়ান। 

অঠনঠকই যক়ান ন়া যক়ান ি়ার এই অপ্রীলতকর  টন়ার লশক়ার হত়াম। িযলতক্রম লছি 

সম্ভিত সজি আর জয়ন়ার়ায়ণ।  ঠমর মঠত়া ভয় য ত়াম িঠট, লকন্তু প ়াঠত 

প ়াঠত ম়াঠি ম়াঠি উদ়্াহরণ ছঠি লকছু কথ়ায় রসঠি়াঠধর প্রক়াশ যদ্ঠ  ত়াাঁ ঠক  ুি 

ভ়ািও ি়াগঠত়া। একলদ্ন লপলরয়ড যশে হি়ার লমলনট পঠনর আঠগ উন়ার প ়াঠন়া 

যশে হঠয় যগঠছ। উলন হে়াৎ অপ্রতয়ালশত ভ়াঠি িিঠিন -- একঠ ঠয় ইকনলমকস্ 

পঠ  ম়াথ়াট়া ভ়ালর হঠয় যগঠছ। একটু সময় আঠছ, একটু অনয লিেয় লনঠয় য লি। 

যত়ামর়া ইংঠরলজ ক্ল়াঠস সম্ভিত একটি লি য়াত কলিত়ার ি়াইন পঠ ঠছ়া। যসট়া হি 

"If winter comes, can spring be far behind?" এই ি়াইনট়া 

য  য মন প়াঠর়া ি়াংি়ায় অনুি়াদ্ কঠর়া, লকন্তু কলিত়ার মঠত়া কঠর। সকঠিই 

লি ঠি়া য   ়ার মঠত়া। আলম লিঠ লছি়াম -- "শীত  লদ্  ়ায় তঠি / িসন্ত লক দূঠর 

রঠি?" উলন প্রঠতযঠকর অনুি়াদ্ শুনঠিন এিং িিঠিন -- আলমও একট়া অনুি়াদ্ 

কঠরলছ, শুনঠি ন়ালক! আমর়া সমস্বঠর 'হয়াাঁ ' িিঠতই উলন িিঠিন -- "ধুঠি়াও ়া 

ির়াপ়াত়া লদ্ন কঠি / কৃষ্ণেূ ়ার ড়াঠি আগুন ির়াঠি?" শব্দ লদ্ঠয় শুধু ভ়াি 

প্রক়াশ নয়, ত়ার যেঠয় যিশী লকছু প্রক়াশ কর়া  ়ায় যসই প্রথম অনুভি করি়াম। 

কলিত়ার প্রলত আম়ার প্রথম যপ্রমও যসলদ্ন যথঠক। 

 
আর একলদ্ঠনর কথ়া। ইকনলমকঠসর প়ােয লিেঠয়র ক্রম়ানুস়াঠর প়াে লদ্ঠয়  ়ালচ্ছঠিন 

লেি-দ়্া। য  ে়ারটি স্তঠম্ভর ওপর লভলি কঠর যক়াঠন়া লশঠল্প়াঠদ্য়াগ গঠ  ওঠে, ত়া 

লনঠয়ই প়ােদ়্ান েিলছি। আঠগর দু লদ্ঠন যশে হঠয় যগঠছ Land ও Labour 

লনঠয় আঠি়ােন়া। ি়াকী লছি Capital আর Organisation. আমর়া সি়াই 

লমঠি লেি-দ়্া ক্ল়াঠস আস়ার আঠগ আঠি়ােন়া কঠর লনি়াম, আজ লেি-দ়্াঠক গল্প 

িি়ার জনয অনুঠর়াধ করঠি়া। লকন্তু এট়া লসে়ান্ত কর়া যগি ন়া যি ়াঠির গি়ায়  ন্ট়া 

যক ি়াাঁ ধঠি। লেি-দ়্া ক্ল়াঠস ঢুকঠিন। ব্ল্য়াকঠি়াডয ট়া ড়াস্ট়ার লদ্ঠয় মুঠছই আম়াঠদ্র 

লদ্ঠক ত়ালকঠয়ই িিঠিন -- একট়া গল্প িলি যশ়াঠন়া। গল্প ন়া িঠি  টন়াও িি়া  ়ায়। 

আমর়া পরেঠরর লদ্ঠক ে়াইি়াম। অি়াক হঠয় ভ়ািঠত ি়াগি়াম, এ যত়া যদ্ লছ যম  

ন়া ে়াইঠতই জি। উদ্গ্রীি হঠয় গল্প যশ়ান়ার জনয প্রস্তুত সি়াই। লেি-দ়্া িিঠত শুরু 

করঠিন --  টন়াট়া কিক়াত়ার।  
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কিক়াত়া, দ্য কয়ালপট়াি অফ ওঠয়ি যিগি। যস ়ানক়ার স্ট়ার লথঠয়ট়ার হঠি 

রমরলমঠয় েিঠছ একট়া ন়াটক। যসক্সপীয়ঠরর 'ময়াকঠিথ'। ি়াংি়া ন়াটক। 

ময়াকঠিঠথর ভূলমক়ায় অহীন্দ্র যেৌধুরী, আর যিলড ময়াকঠিঠথর ভূলমক়ায় 

সর ূি়াি়া যদ্িী। যসই ন়াটঠকর একটি যর়ামহেযক দৃঠশয সর ূি়াি়ার অস়াধ়ারণ 

অলভনয় মুগ্ধ করি দ্শযকঠদ্র। হ়াতত়ালিঠত যফঠট প ঠি়া সমগ্র লথঠয়ট়ার 

হি। যকউ িিঠি়া 'অপূিয', যকউ িিঠি়া 'এঠক্সঠিন্ট', যকউ িিঠি়া 

'লিউটিফুি', আি়ার যকউ িিঠি়া 'কয়ালপট়াি'। আজ আমর়া য  টলপক লনঠয় 

আঠি়ােন়া করঠি়া যসট়াও হি 'কয়ালপট়াি', লকন্তু ঐ দুঠট়ার যক়ানটির অঠথযর 

সঠগ এর লমি যনই। এই 'কয়ালপট়াি' এর ি়াংি়া প্রলতশব্দ হি মূিধন ি়া পুাঁলজ। 

লিেঠয়র প্রলত মনঠক আকেযণ কঠর প়ােদ়্ান এিং প়ােয লিেয়ঠক সু প়ােয কঠর 

যত়াি়ার এই অলভনি পেলত লশক্ষ়াপ্রদ়্াঠনর যক্ষঠত্র দৃি়ান্তস্বরূপ িঠি আম়ার 

মঠন হঠয়লছি। ত়াই উন়ার ক়াঠছ এক়ালধকি়ার িকুলন য ঠিও উন়ার প্রলত েে়া 

আম়ার অটুট লছি। 

 
(লতন) 

 ুি মঠন পঠ  যকি-দ়্ার (কৃষ্ণপদ্ যির়া) ক়াঠছ ক়াঠের ক়াজ যশ ়ার ক্ল়াস 

কর়ার কথ়া। উন়ার ক্ল়াস তথ়া ক়ার ়ান়ায় ঢুঠক সি়াইক়ার ি়াাঁ ধনছ়া ়া আনন্দ। 

লশক্ষকসুিভ গ়াম্ভী য র়া ়ার একট়া িযথয যেি়া করঠিও অতজন ছ়াঠত্রর 

সি়াইঠক স়ামি়াঠত আর ক়াজ শুরু কর়ার ক়াে য ়াগ়ান লদ্ঠত লহমলসম য ঠত 

য ঠত যসট়ার অলস্তত্ব উধ়াও হঠয় য ত। সি়াইক়ার যোঁ ে়াঠমলেঠত   ন 

সধ যেুযলত  টঠত়া, ত ন যকি-দ়্া 'এক েঠ .....' িঠি ত়াাঁ র হ়াতট়া য  পলরম়াণ 

ওপঠর তুিঠতন যস ়ান যথঠক সমপলরম়াণ গলতঠত যসট়া  লদ্ ছ়াত্রটির 

মু মিঠির ি়ামলদ্ঠক আছঠ  প ঠত়া, ত়াহঠি ত়ার প্রভ়াঠি ত়ার 

হ়াসপ়াত়ািগমন লনলিত লছি। লকন্তু প্রলতি়ারই যসই হ়াত গ়াঠির ছ' ইলের 

ক়াছ়াক়ালছ এঠসই যথঠম লগঠয় যনঠম য ঠত়া। এই  টন়ায় অভযস্ত হঠয় 

আম়াঠদ্র দুিুলম ম়াঠি ম়াঠি ম়াত্র়া ছ়া ়াঠত়া। লশক্ষঠকর সঠগ ছ়াঠত্রর সম্পকয  য  

রলসকত়ার নয় এ কথ়া যিম়ািুম ভুঠি কঠয়কজন যকি-দ়্ার ক়াঠছ লগঠয় ক়াে 

ে়াইঠত়া এই সংি়াঠপ -- "যকি-দ়্াদ়্া, কি কঠর ক়াষ্ঠ একট়া লদ্ন।" সঠগ সঠগ 

যকি-দ়্া স্বভ়ািলসে ভলগম়ায় িিঠতন --- ইয়়ালকয  হঠচ্ছ নয়, স়াহস যত়া কম 

নয়, এক েঠ .....। ে  য  গ়াত্রেশয করঠি ন়া এ লিেঠয় লনলিন্ত হঠয় যস 

লমটিলমটি হ়াসঠত়া আর যকি-দ়্া েঠ র িদ্ঠি ত়ার হ়াঠত ক়াে ধলরঠয় লদ্ঠতন। 

লশক্ষক হঠয়ও যকি-দ়্া লছঠিন িনু্ধর মঠত়া। 
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(ে়ার) 

লকছুলদ্ঠনর জনয স়ালিধয যপঠয়লছি়াম কঠয়কজন লশক্ষঠকর, য মন শমু্ভ-দ়্া, যরিতী-দ়্া 

ইতয়ালদ্। মঠন থ়াক়ার কথ়া নয়, তিু লক কঠর য  ত়াঠদ্র ভুলিলন ত়া লনঠজও জ়ালনন়া। 

শমু্ভ-দ়্া আম়ার ক়াঠছ লছঠিন স্ম়াটয ঠনঠসর প্রতীক। ত়াাঁ র েি়া, কথ়া িি়া, প ়াঠন়া 

সঠিঠতই য ন আলভজ়াঠতযর ছ়াপ। যরিতী-দ়্াঠক মঠন আঠছ যক়ান এক লপলরয়ঠডর 

যশে়াংঠশ ত়াাঁ র ক়াছ যথঠক যশ়ান়া একট়া গঠল্পর জনয। গল্পট়া যম়াপ়াাঁ স়ার। অঠনঠকরই 

জ়ান়া, তিু সংঠক্ষঠপ িলি।  

 

অলভিহৃদ্য় দুই িনু্ধ (মূি গঠল্প লছি যপ্রলমক যপ্রলমক়া)। যসই িনু্ধ দু'জন একলদ্ন 

লিঠকঠি  ুরঠত  ুরঠত একট়া নদ্ীর প়াঠর ি'যস গল্প করঠত ি়াগি। এক িনু্ধ আর এক 

িনু্ধঠক লজঠেস করঠি়া -- তুই আম়াঠক সলতযই ভ়ািি়ালসস? অপর িনু্ধ িিঠি়া -- 

অিশযই। যত়াঠক আলম ভীেণ ভ়ািি়ালস। যস িিঠি়া -- কত ়ালন? অপর িনু্ধর উির -- 

অঠনক ়ালন। যসই িনু্ধ িিঠি়া -- আলম জ়ানঠত ে়াইলছ আম়ার যেঠয় যিশী তুই ক়াঠক 

ভ়ািি়ালসস? অপর িনু্ধটি িিঠি়া -- ক়াউঠক নয়। এই পৃলথিীঠত যত়াঠকই আলম 

সিে়াইঠত যিশী ভ়ািি়ালস। যসই িনু্ধটি িিঠি়া -- এট়া তুই লমঠথয কথ়া িিলি। আম়ার 

যেঠয় অন্তত একজনঠক তুই যিশী ভ়ািি়ালসস। অপর িনু্ধটির যকৌতূহিী প্রশ্ন -- ক়াঠক 

যর? যসই িনু্ধর সহ়াসয জি়াি -- ম়াঠক। লক ঠিক িঠিলছ লকন়া ! অপর িনু্ধ কথ়াট়া শুঠন 

একটু থমঠক  ়ায়। লকছুক্ষণ লেন্ত়া কঠর িঠি -- হয়াাঁ  ঠিক, ম়াঠক আলম  ুি ভ়ািি়ালস, 

তিুও িিলছ যত়াঠক আলম ম়াঠয়র যেঠয়ও যিশী ভ়ািি়ালস। হ়াসঠত হ়াসঠত িনু্ধটি প্রশ্ন 

কঠর -- প্রম়াণ লদ্ঠত প়ারলি? অপর িনু্ধটি িঠি -- প্রম়াণ? হয়াাঁ । লক প্রম়াণ ে়াই িি। যস 

িঠি -- একট়া উপহ়ার। -- লক উপহ়ার? অপর িনু্ধর লজজ্ঞ়াস়া। ত়ার প্র়াঠণর িনু্ধর উির 

-- আজ গভীর র়াঠত আলম এই নদ্ীর ধ়াঠর অঠপক্ষ়া করঠি়া। তুই যত়ার ম়াঠক যমঠর 

ত়াাঁ র হৃদ্লপিট়া যকঠট এঠন আম়াঠক উপহ়ার লদ্লি। অপর িনু্ধটি লকছুক্ষঠণর জনয 

ি়াকশলক্ত হ়ালরঠয় যফঠি। ত়ার িনু্ধ   ন শুধ়ায় -- লক হঠি়া, প়ারলি ন়া যত়া? ত ন ত়ার 

সলিত যফঠর। একটু লেন্ত়া কঠর ধীঠর ধীঠর যস িঠি -- ঠিক আঠছ, ত়াই হঠি। উভঠয় 

ি়াল  েঠি  ়ায়। িনু্ধঠক যদ্ওয়়া প্রলতশ্রুলত মঠন যরঠ  অপর িনু্ধটি  ়াি়ার পঠথ একট়া 

ছুলর লকঠন লনঠয়  ়ায়। ি়া ীঠত লফরঠত দ্রজ়া  ুঠি ত়ার ম়া িঠি ওঠে -- লক করলছলি 

এতক্ষণ, এত যদ্রী হঠি়া যকন? লিঠকঠি লকছু  ়াস লন। লকছু  ়ালি ি়াি়া ! যছঠির মুঠ  

যক়ান কথ়া যনই। শুধু  ়া  যনঠ  'ন়া' জ়ান়ায়। ত়ার গম্ভীর মু  যদ্ঠ  ম়া লজঠেস কঠর -

- মু ট়া অমন যগ়াম ়া কঠর  আলছস যকন? লক অত লেন্ত়া করলছস, লকছু হঠয়ঠছ? 

এি়ারও 'ন়া'সূেক  ়া  যনঠ  যস লনূঃশঠব্দ লনঠজর  ঠর ঢুঠক  ়ায়। যিশ লকছুক্ষণ পঠর 

ম়া ত়ার  ঠর যঢ়াঠক। হ়াঠত গরম  ়াি়াঠরর থ়াি়া। িঠি  -- ত়া ়াত়াল  য ঠয় যন ি়াি়া।  
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যসই ক ন য ঠয়লছস, মু ট়া এঠকি়াঠর শুলকঠয় যগঠছ। শরীর ঠিক আঠছ যত়া ! 

অনযলদ্ন কত গল্প কলরস। এই িঠি যছঠির গ়াঠয় ম়াথ়ায় হ়াত লদ্ঠয় যদ্ঠ । যছঠি 

মঠন মঠন িঠি, ক্ষম়া যক়াঠর়া ম়া ! এই িঠি যদ্রী ন়া কঠর ছুলরট়া ি়ার কঠর আমূি 

লিাঁলধঠয় যদ্য় ম়াঠয়র িুঠক। ম়াঠক ম়াটিঠত যফঠি িুকট়া লেঠর উপঠ  যনয় ত়ার 

হৃদ্লপিট়া। িনু্ধ এতক্ষঠণ হয়ত নদ্ীর তীঠর েঠি এঠসঠছ। যস দু'হ়াঠত রক্ত়াক্ত 

হৃদ্লপিট়া লনঠয়  র যথঠক ছুঠট যিলরঠয়  ়ায়। ত়া ়াহুঠ ়া কঠর লসাঁল  লদ্ঠয় ন়াম়ার 

সময় হে়াৎ প়াঠয় প়া জল ঠয় আছঠ  পঠ   ়ায়। হ়াত যথঠক লছটঠক একটু দূঠর 

পঠ  হৃদ্লপিট়া। যসট়া ত নও যেঁঠপ যেঁঠপ উেঠছ। মুহূঠতয  লনঠজঠক স়ামঠি 

লনঠয় উঠে হৃদ্লপিট়া লনঠত  ়াঠি, ত ন হৃদ্লপিট়া যথঠক েি যভঠস এি 

ম়াঠয়র কন্ঠস্বর -- "আহ়া, পঠ  যগলি ! যক়াথ়াও ি়াগঠি়া ন়ালক ি়াি়া !" 

 
গল্পট়া এ ়াঠনই যশে। গঠল্পর লিেয়ম়াধু য ও যরিতী-দ়্ার ি়ােনভগী আম়াঠদ্র এমন 

আলিি কঠর লদ্ঠয়লছি য  আমর়া সকঠিই ি়াকরুে হঠয় লগঠয়লছি়াম। আর ম়াত্র 

লকছুলদ্ঠনর লশক্ষক হঠয়ও আম়ার সৃ্মলতঠত জ়ায়গ়া কঠর লনঠয় লছঠিন। 

 
(প়াাঁ ে) 

যহ়াঠস্টঠির অঠনক সৃ্মলত যহ়াঠস্টিি়াসীঠদ্র ক়াঠছ জীিন্ত হঠয় আঠছ। আলম 

যহ়াঠস্টিি়াসী ন়া হঠিও যহ়াঠস্টঠির একট়া সৃ্মলত পঠরর লদ্ন ক্ল়াঠস ভ়াইর়াঠির 

মঠত়া আঠি়ালেত হওয়়ার জনয মঠন যথঠক যগঠছ। আম়াঠদ্র এক সহপ়াঠীর 

উি়ারঠণর একটি সমসয়া লছি। এ ন যস সমসয়ামুক্ত হয়ত হঠয় যগঠছ। লকন্তু যসই 

সময় যস 'ি' িযঞ্জনিণযটিঠক 'ি' লহঠসঠি উি়ারণ করঠত়া। যসলদ্ন ত়াঠক লনঠয় 

ত়ার আঠগর লদ্ন র়াঠত্রর যহ়াঠস্টঠির একটি  টন়া হ়াসযরঠসর উপ়াদ়্ান লহঠসঠি 

অঠনক জ়ায়গ়ায় আঠি়ালেত হলচ্ছি।  টন়াটি হঠি়া : সহপ়াঠীটির প়াঠশর যিঠড য  

সহপ়াঠীর যিড লছি ত়ার ন়াম লছি নীি়ালদ্র। মধযর়াঠত্র উলদ্দি সহপ়াঠীটিঠক সম্ভিত 

যক়ান কীট দ্ংশন কর়ায় য  সংি়াপ সহঠ ়াঠগ যস লেৎক়ার কঠর উঠেলছি ত়া লছি 

এইরকম : "নীি়ালদ্র, নীি়ালদ্র, আঠি়া জ্ব়াঠি়া, আঠি়া জ্ব়াঠি়া, আম়াঠক লক 

ক়াম ়াঠি়া!" 

 
(ছয়) 

 
যশে কলর উির এক়াির পঠিযর একটি  টন়া লদ্ঠয়। স়াি ১৯৭৪। ত ন আলম 

সঠিম়াত্র গ্রয়াজুঠয়ট। ক়াজ িিঠত কঠয়কট়া টিউশলন, ত়াও পুরুলিয়়া শহঠর  
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লগঠয়।  ির প়াওয়়া যগি যক়ান লশক্ষক লি.টি. প ঠত  ়াওয়়ায় এক িছঠরর জনয 

যডপুঠটশঠন লশক্ষক যনওয়়া হঠি। ক়াক়ার উঠদ্য়াঠগ ইন্ট়ারলভউঠত সুঠ ়াগ প়াওয়়া 

যগি। ি়াংি়া লশক্ষঠকর পদ্, ত়াও আি়ার যছ়াটঠদ্র জনয। এই ক়াঠজর জঠনয 

লনঠজঠক অনুপ ুক্ত মঠন হয় লন। ইন্ট়ারলভউ লনলচ্ছঠিন স্ব়ামী স্ব়ামী রম়ানঠন্দর পঠর 

ল লন যহডম়াি়ার মহ়ার়াজ লছঠিন (সম্ভিত স্ব়ামী অমর়ানন্দ)। অতযন্ত লিদ্গ্ধ ও 

য ়াগযত়াসম্পি িযলক্তত্ব, ক়ারণ ইংর়ালজ, ি়াংি়া, সংসৃ্কত যথঠক অঙ্ক, লিজ্ঞ়ান য  

যক়ান লিেঠয় ক়াঠর়া য ়াগযত়া লনরূপঠণর যকৌশি লছি অনিদ্য। যগ়াট়া প়াাঁ ঠেক 

প্রশ্নঠতই য ়াগযত়া লনরূলপত হঠত়া। আম়ার যক্ষঠত্র প্রথঠমই কঠন যদ্ ়ার মঠত়া 

লনঠজর ন়াম লি ঠত িিঠিন। যসই মুহূঠতয  অপম়ালনত যি়াধ করঠিও পঠর 

যজঠনলছি়াম ব্ল্য়াকঠি়াঠডয  আম়ার হস্ত়াক্ষর যি়াধগময হঠি লকন়া ত়ার জনয এই 

 ়াে়াই। লদ্বতীয় প্রশ্ন যছ়াটঠদ্র প়ােয য  যক়ান একটি কলিত়া িি়া। আম়ার মঠন 

আঠছ আলম রিীন্দ্র নজরুি এল ঠয় িুেঠদ্ি িসুর একট়া কলিত়া শুলনঠয়লছি়াম। 

আর একট়া প্রশ্ন মঠন যনই। যশঠে িয়াকরঠণর দুটি প্রশ্ন। প্রথমটি সম্ভিত পদ্ 

পলরিতয ন (লিঠশেণ যথঠক লিঠশেয)। যশে প্রশ্নট়াই আম়ার ঐ ইন্ট়ারলভউট়া 

সৃ্মলতঠত লেরস্থ়ায়ী হি়ার ক়ারণ। প্রশ্নট়া  ুিই সহজ হঠয়ও কঠিন। অলত স়াধ়ারণ প্রশ্ন 

: লিপরীত শব্দ িঠি়া -- 'সমস্ত'। আলম  ়ালনক লেন্ত়া কঠর জ়ালনঠয় লদ্ঠয়লছি়াম -- 

প়ারঠি়া ন়া। অথে  র যথঠক যিলরঠয়ই উিরট়া ম়াথ়ায় এঠসলছি।  ়াই যহ়াক, 

আম়াঠক যকন যনওয়়া  ়াঠি ন়া ত়া জ়ালনঠয়ও লদ্ঠয়লছঠিন। কলিত়া প ়া লনঠয় 

িঠিলছঠিন -- অত আঠস্ত গি়া ছ়াত্র প ়াঠন়ার উপ ুক্ত নয়। যশে যিে প যন্ত ঐ 

গি়া যপৌাঁছ়াঠি ন়া। অথয়াৎ আম়ার ইন্ট়ারলভউ শুধু আম়ার জ্ঞ়ান লনঠয় নয়, আম়ার 

প ়াঠন়ার য ়াগযত়া লনঠয়ও আর যসট়া আম়ার ম়াথ়ায় লছি ন়া। 

 
আর আম়ার যশে প্রশ্নট়া আলম গুরুপল্লীঠত সমস্ত ি়াংি়া লশক্ষকঠক লজঠেস 

কঠরলছি়াম। ফণী-দ়্া ছ়া ়া যকউ সঠিক উির যদ্ন লন। সকঠিই িঠিঠছন 'শূনয'। 

আর আি যজনক ভ়াঠি পরিতী পরীক্ষ়ায় প্র়ায় সি ক্ল়াঠস ি়াংি়া িয়াকরঠণর প্রঠশ্ন 

লিপরীত শব্দ যি ়ার প্রঠশ্ন 'সমস্ত' শব্দটি স্থ়ান যপঠয়লছি। যভঠি অি়াক 

হঠয়লছি়াম য  এত শব্দ থ়াকঠত শুধু ঐ একটি শঠব্দর লিপরীত শব্দ জ়ানঠত 

যেঠয় প্র়াথীর য ়াগযত়া  ়াে়াইঠয়র প্রতুযৎপিমলতত্ব র়ামকৃষ্ণ লমশঠনর প্রধ়ান 

লশক্ষকঠদ্রই থ়াঠক। উিরট়া িঠিই যদ্ওয়়া য ত। ত়ার যেঠয় িরং লকছুক্ষঠণর 

জনয হঠিও সতীথযঠদ্র লেন্ত়ার য ়ার়াক হঠয় একটু থ়াক। 

 
সুব্রত ভট্ট়াে়া য  
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আমার দ্বিতীয় দেশের দ াোঁ শে 

 
আমাশের দেে নাই। উিাস্তু িাোিশের মশধয দুটি কথার পরই একেন 

দ্বেশেস করশি – েযাে কই? আমরার দতা ময়মনদ্বসংশয়। অিইেয দসশতা 

এ ন নাই। এসি ষা  সত্তর িির আশগর কথা। দেশের িাদ্বড় আমাশের 

গল্পকথা। িাোশির িাদ্বড় মাশন দেশের িাদ্বড়, অনয িসিাশসর স্থান িি িাসা। 

আমাশের িাসা কিকাতায়, িাদ্বড় ময়মনদ্বসংি। আমাশের ভাড়া দনওয়া িাসা 

কিকাতার েদ্বক্ষণ প্রাশি। উিাস্তু কশিানীর গাশয়। এককথায় দস াও 

কশিানীই।  

আমাশের ভাড়া িাদ্বড় পাকা দ্বকন্তু আেপাশের কশিানী সি দিড়ার দেওয়াি, 

টিশনর চাি। পুকুর, েিা, দঝাপ েঙ্গি আর োদ্বরদ্র্য। এ াই আমার দেে এ ন? 

িাদ্বড়শত দেশের দিাকেন আসত, ক শনা উিাস্তু িশয় আসা দ্বনক  

আত্মীয়স্বেন কশয়কদ্বেশনর েনয ওই দু েশরর িাসাশতই ভীড় কশর থাকত। 

আমরা উনু্ম  িশয় দেশের িাদ্বড়র গল্প শুনতাম। আমাশের দেে দস াশনই। 

ত ন ক্লাস দ্বসশে িািীগঞ্জ গভরশমন্ট সু্কশি পদ্বড়। িিশরর মাঝ াশন দপিাম 

ভারত সরকাশরর দমদ্বর  স্কিারদ্বেপ, পড়শত িশি পুরুদ্বিয়া রামকৃষ্ণ দ্বমেশন। 

তািশি দযশত িশি পুরুদ্বিয়া। দসই আমার প্রথম দূশরর যাত্রা। আমাশের 

পদ্বরিার দেেভাশগর ধাক্কা ত নও সামদ্বিশয় উেশত পাশর দ্বন। আমার িািা 

আমাশের সুদূশরর দ্বপয়াসা দম াশতন অদ্বফস িাইশেদ্বরর িই এশন। ত ন পযি 

আমার সিশচশয় দূশরর যাত্রা দ্বিি ননিাটী, মামািাদ্বড়শত। দসই আদ্বম দচশপ 

িসিাম, িািার িাত ধশর, িাওড়া দস্টেশন রাশতর আদ্র্া চক্রধরপুর 

পযাশসঞ্জাশর। ত ন এই দেন পুরুদ্বিয়া দপৌোঁিত সকাি দিিায়। অন্ধকার যাত্রার 

দ্বকিু মশন থাকার কথা নয় দ্বকন্তু সকাি িশিই ঝাোঁ দ্বপশয় পড়িাম দেশনর 

োনািায়। মা িারিার সািধান কশরদ্বিশিন োনািায় দিেী মু  না িাড়াশত 

কারণ ইদ্বঞ্জশনর দধাোঁ য়ার কয়িার গুোঁশড়া এশস পড়শি দচাশ মুশ । দ্বকন্তু দস সি 

এ ন অতীত, সামশন িাি মাটির েগত। এশকিাশর েিা েঙ্গি কাোমাটির 

দেে দথশক এশস রাঢ় িাংিার িািমাটি দচাশ র সামশন। উঁচু নীচু দঢউ 

দ িাশনা েদ্বম। দরি িাইন দগশি দ্বকিু পাথুশর েদ্বম দকশ , দসই িাইশনর 

পাশের উঁচু িাি মাটির দেওয়াশি িৃদ্বির েিধারায় দয ক্ষয়মান আল্পনা তা 

আমার কাশি মশন িশয়দ্বিি িড় িড় িাি দ্বপপশড়র িাসা নয় দতা। তারপর, 

তারপর পািাড়। দস যত গুরুত্বিীন টিিাই দিাক না দকন দসই আমার প্রথম 

পািাড় দে া, তারপর আিার পািাড়, অশনক উঁচু পািাড়।  
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দস এক অনয সকাি, পুরুদ্বিয়া দিাধিয় ত ন দথশকই ধীশর ধীশর রশক্ত প্রশিে 

করশি, আদ্বম দেশনর োনািায় হু হু কশর সকাশির োণ্ডা িাওয়া, কয়িার গুোঁশড়া 

আর পািাশড়র িদ্বি দ্বনশয় এক অনয দেশে প্রশিে করদ্বি। এর অশনক িির পশর 

পাশয় দিোঁ শ  সাত পািাড় দপদ্বরশয় এভাশরস্ট দিস কযাশে দ্বগশয় পািাড় দে ার 

দথশকও এই পািাড় েেিন অশনক গভীশর দপ্রাদ্বথত। 

িিশরর মাঝ াশন এশস পড়িাম। এক ু সময় িাগদ্বিশিা সিার সাশথ দ্বমেশত। 

কারণ আদ্বম ত শনা দ্বমেন সংসৃ্কদ্বতর সশঙ্গ পদ্বরদ্বচত নই। রাস্তায় দকান িনু্ধর সশঙ্গ 

কথা িিশত িিশত িাোঁ  দ্বিিাম। এক উচ্চ দেণীর িাত্র পাে দথশক দফাড়ন কা ি 

– তার পর? আদ্বম িিিাম – তার আর পর দনই, দনই দকান ঠিকানা। দিিা 

িাড়শতই শুনিাম দ্বফসফাস – নতুন দিশি া আধুদ্বনক গান দ্বেশয় উ ত্তর দ্বেশয়শি। 

দ্বফশর আদ্বস পুরুদ্বিয়ায়। দ্বিেযাপীশের পদ্বিশমর আকাে েুশড় িাদ্বের িি অশযাধযা 

পািাড়। িৃদ্বির পর আিযি নীি রশে দূর আকাশের নীিশক িাদ্বরশয় দ্বেশয় িড়াশনা 

থাকত অশযাধযা পািাড়। িাত্রািাশসর পাে দ্বেশয় দরি িাইন আর তারপশর দ্বকিু 

দূশর আশরকটি পািাড়। িশস্টশির দোতািার িারাো দথশক অশনক দূশরর িৃদ্বিশক 

আসশত দে তাম। আর মাশঝ মশধয আশপ়াঠশর গ্রাশমর দ্বেশক যািার সুশযাগ িশি 

দে তাম এদ্বেক ওদ্বেক দ্বিমূতি  দ্বেশল্পর মত িদ্বড়শয় আশি দিা িড় দ্বেিা ণ্ড। 

অশনক রাশত শুনতাম পাশের আদ্বেিাসী গ্রাশমর মােশির আওয়াে। মশন িি 

উিাস্তু সিান তাোঁ র দ্বিতীয় দেে দিাধিয়  ুোঁশে পাশি।  

অশনকদ্বেন পর দেে পদ্বত্রকায় (উত্তর-দপ্রম পত্র, ১৯ মাচি , ১৯৮৮) প্রকাদ্বেত 

আমার গশল্পর দুই সমকামী নারী তাশের দ্বনশেশের  ুোঁশে দপশয়দ্বিি এই াশনই – 

“ িাংিা আর দ্বিিাশরর দমোশমদ্বেশত এক া  কঝাি স্বাে, সাোঁ ওতাি আদ্বেিাসীশের 

চওড়া কাোঁ ধ, পুরু দোোঁ শ র অদ্বিক ঔোযি, আর িাি মাটি। িৃদ্বির পর েি দনশম 

দগশি দ্বক চকচশক মাে, ত ন নীি আকােশক কাোঁ শধ দ্বনশয় গাঢ় নীি অশযাধযা 

পািাড় েিশরর এক া দ্বেগি িদ্বড়শয় োোঁ দ্বড়শয় থাশক। েিশরর িাইশরই দ ত, উঁচু-

নীচু মাে তাশত আশির দিড়ায় েযাদ্বমদ্বতক নকো। আদ্বম আর কুহুদ্বে যাদ্বিিাম 

দ্বরকো চশড়। কাোঁ সাই নেী অশনক দূশর দে া যায়, িষিার েশি এ ন ভরি, দ্বকিু 

চড়া েি আর সি েুশড় অশনক কাে। ...... কুহুদ্বে িিশিা আে ইদ্বভদ্বনং দোশত 

দ্বসশনমা দে াি দতাশক, কমিা  দ্বকশে উত্তশমর িই এশসশি। আমরা দুেন. িড় 

কািাকাদ্বি এশস যাদ্বি।“  

পুরুদ্বিয়া িড় কাশি এশস দ্বগশয়দ্বিি, দযন দ াোঁ ে পাদ্বিিাম আমার দ্বিতীয় দেশের। 

 

দমাদ্বিত রায় 
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পুরূদ্বিয়া  দ্বিেযাপীশে "মদ্বিষাসুরমদ্বেি নী"  

   

প্রথশমই মশন িশি দ্বিেযাপীশে যাত্রাপািা।  তশি এরকম দতা দকান দ্বেন 

িয়দ্বন আশগ। না যাত্রা পািা এশকিাশরই  নয় । মিািয়ার  দ্বেন দভাশর  

দ্বিশেষ প্রভাতী  অদ্বধশিেশন আক়াশি়াণী  প্রচাদ্বরত  েনদ্বপ্রয়  ঢেীপাে ও  

সগীত়াঠি য  দয া  আমরা সিাই  আে ও শুদ্বন দসই "মদ্বিষাসুরমদ্বেি নী " 

অনুষ্ঠাশনর কথাই িিশত  দচশয়দ্বি ।  ১৯৬৬ সাশির এক সন্ধায় 

দ্বিেযাপীশের দপ্রক্ষাগৃশি অনুদ্বষ্ঠত "মদ্বিষাসুরমদ্বেি নী" র সান্ধয অদ্বধশিেন 

অশনশকরই সৃ্মদ্বত দথশক িয়শতা আে মুশি দগশি । অশনশকই অিেয 

১৯৬৬ সাশি দ্বিেযাপীশেই দ্বিি না। দসই  অনুষ্ঠান দকদ্বন্দ্রক দ্বকিু সৃ্মদ্বত 

তুশি ধরার দচিা করদ্বি মাত্র।  

 
১৯৬৬ সাশির পর দ্বিতীয় িার এই অনুষ্ঠান আে পযিি দ্বিেযাপীশে িয়দ্বন , 

ভদ্বিষযশত িশিও না িয়শতা । ৫৫ িির  দপদ্বরশয় আে ৬ই  অশটাির , 

২০২১ মিািয়ার দ্বেন সকাশি ঐ সান্ধয অনুষ্ঠাশন অংশগ্রহণক়ারী রূপঠকর 

সাশথ আমার এই দ্বিষয় দ্বনশয় দ্বনশেশের মশধয দ্বকিু কথা ও তথয দ্বিদ্বনময় 

করশত দ্বগশয় মশন দিাশিা অশনক দ্বকিু আমরাই ভুশি  দগদ্বি। আিার 

অশনক দ্বকিুই মশন ও দচাশ র সামশন দভশস উেশি।  আমরা দুেশনই এই 

অনুষ্ঠাশন অংেগ্রিন  কশরদ্বিিাম । পুরশনা সৃ্মদ্বত দরামন্থন করশত করশত 

রুপশকর মশন পড়শিা ৫৫ িির আশগর দিে দ্বকিু ে না ও সুের  

অদ্বভেতা।  দেিকীর অনুশপ্ররণায় নতরী দিাশিা এই দিাট্ট দি া আমাশের 

পদ্বত্রকার সি পােশকর েনয।    

  

১৯৬৬ সাি ।  আমরা  ত ন দ্বিেযাপীশে সপ্তম দেণীশত পদ্বড় ।  আমাশের 

সশি মাত্র দু এক িির দ্বিেযাপীশে দকশ শি । রুপক, দ্বিেযাপীশে ১৯৬৫ 

সাশি ষষ্ঠ দেণীশত ভদ্বতি  ।  দেিকী  একিির পশর  ১৯৬৬ দত  সপ্তম  

দেণীশত । আমরা  গান  গাইশত ও  শুনশত  ভাশিা িাসতাম ।  সংগীত  

দ্বিি  আমাশের  পােযসূচীর  এক া দ্বিষয়  ।  স্বভািতই  গাশনর  প্রদ্বত  িাত্র  

দ্বিসাশি  আমাশের  এক া  দ্বিশেষ  দঝাোঁ ক  দ্বিি ।   
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৫০ নম্বশরর এক া  পরীক্ষাও  দ্বেশত  দিাশতা  প্রদ্বত িির , অনয  দ্বিষশয়র মশতা  

। একিার  মশন  আশি  িাৎসদ্বরক  পরীক্ষার  দেশষ  িাড়ী  যািার েনয  প্রস্তুদ্বত  

ত ন  দেষ পশিি  । এমন  সময়  িোৎ  দিিা  ১১  া  নাগাে  দিয়ারা  

দিাশস্টশি  এশস   ির  দ্বেি স্বামী  রমানে  মিারাে  আমাশের দ্বতনেনশক ; 

রুপক  , দেিকী  ও  েযামাোস দক  েীঘ্র গাশনর  ক্লাশস  উপদ্বস্থত  িওয়ার  

েনয ।  আমরা  দগিাম ।  গাশনর  দ্বেক্ষক  দগাপাি ো ও  িাদ্বের  ।  

মিারাে  তিিা  িাোশিন  এিং  আমাশের  দ্বতনেনশক  একক  ভাশি   ওনার  

তিিার  সাশথ  তাি  দরশ   গাশনর  পরীক্ষা  দ্বেশত  িশি  দ্বিতীয় িার  ।  

ইদ্বতমশধয  দ্বতনেশনরই   গাশনর  পরীক্ষা  িশয়  দ্বগশয়শি  ।  কত  নম্বর  

দপশয়দ্বি  দস াও  োনা িশয়  দ্বগশয়শি  । তশি  আিার  তদ্বড়েদ্বড়   পরীক্ষা  

দকন  । িাড়ীশত  দরোট  িাশত  পাওয়ার  পর  তিিার  সাশথ  গাশনর  

উশেেয  পদ্বরষ্কার  দিাশিা ।  দ্বতনেশনর  নম্বর কশম  ৪২ দথশক  ৩৬  

িশয়দ্বিি । প্রথশম  নম্বর  দ্বিি  গাশনর  । পশরর নম্বর দিাশিা তািঞ্জাশনর !  

 

দ্বফশর আসদ্বি মূি  দ্বিষশয়  । এক া সুের  সময় অদ্বতিাদ্বিত করার পর ১৯৬৬ 

সাশি  িোৎ কশরই অনযত্র  চশি যান আমাশের  দ্বপ্রয়  সংগীত  দ্বেক্ষক 

সিযসাচী  গুপ্ত ো ।  োদ্বিদ্বনশকতশনর সংগীত  ভিশনর িাত্র  দ্বিশিন সিযসাচী 

ো ।  দসইিির ই গরশমর িুটির পর সিযসাচী োর োয়গায় সংগীত  দ্বেক্ষক  

দ্বিশসশি  দযাগোন করশিন দগাপাি চক্রিতী ো । ধুদ্বত পাঞ্জািী  পরা দ্বনপা  

ভদ্র্শিাক। উদ্বন এশসই সিার মন েয় কশর দ্বনশিন।  রুপক  দসইসময়  

দ্বিেযাপীশের  সমস্ত  সঙ্গীত  প্রদ্বতশযাদ্বগতায়  প্রথমস্থান  অদ্বধকার  করশতা  িশি 

 ুি  সিশেই  দগাপাি োর  েদ্বনষ্ঠ  িশয়দ্বিি ।   

 
এ শনা পদ্বরষ্কার  মশন আশি অতযি  রুক্ষ শুক্ষ এিাকা িশিও দসই িির 

পুরুদ্বিয়ায় িৃদ্বিপাশতর পদ্বরমাণ  দ্বিি  স্বাভাদ্বিশকর  দচশয়  অশনক দিেী । 

চারদ্বেশক  প্রকৃদ্বত  সিুে  ও  েযামি । েরশতর আগমশন পুরুদ্বিয়ার প্রাকৃদ্বতক  

রুশপর ও  এক দ্বিশেষ পদ্বরিতি ন দচাশ   পড়শিা। আমরা দস  িির দয  

দিাশস্টশি থাকতাম তার  ঠিক  দপিশনই  দরি িাইশনর  ধার িরাির সাো 

কােফুশির  দোভা ও আশোদ্বিত  সিুে  ধান দক্ষত  োদ্বনশয়  দ্বেশিা 

আমাশের োরে অিকাে আসন্ন ।  
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ঠিক এই সমশয় িোৎ কানােুশষায় শুনশত দপিাম নিাগত সঙ্গীত  দ্বেক্ষক 

দগাপাি ো নাদ্বক  দ্বিেযাপীশের  িাত্রশের দ্বেশয়  দিতাশর প্রচাদ্বরত  সংগীত - 

আশি য   "মদ্বিষাসুরমদ্বেি নী"  ওনার  পদ্বরচািনায়  অনুদ্বষ্ঠত   করশিন   

দ্বিেযাপীশের  দপ্রক্ষাগৃশি  এক  সন্ধযায় । অনুষ্ঠানটি  নাদ্বক িশি  ঠিক  মিািয়ার  

আশগর দ্বেন  ।  

 
দ্বিেযাপীশের  তৎকািীন  পদ্বরচািন  কতৃপক্ষ  দগাপাি োর এই  সািসী  

প্রশচিাশক  সাধুিাে  োদ্বনশয়  অনুশপ্ররনা  ও  অনুশমােন দ্বেশিন । সপ্তম দেণী 

দথশক অনুষ্ঠাশন অংেগ্রিন করার েনয দ্বনিিাদ্বচত  দিািাম  রুপক , েযামাোস, 

নে  ,অদ্বমত, আর দেিকী ।  

 
দরাে  দ্বিশকশি ক্লাশসর  পর দ িার েন্টায়  শুরু িশয় দগি 'মদ্বিষাসুরমদ্বেি নীর'  

মিড়া। দিেীরভাগ উঁচু  ক্লাশসর  িাত্ররাই দিেী  সুশযাগ দপশয়দ্বিি যাশের মশধয  

উশে শযাগয  দসামেংকর  দসনগুপ্ত ,  স্বপন দসনগুপ্ত , কাদ্বিময় োস , 

দ্বনদ্ব শিে ো । আশরা অশনশকই  দ্বিশিন দযমন অরুন দোষ, সুশ ন দে  

ইতযাদ্বে । আমরা সিাই দ্বিিাম সমশিত  সঙ্গীশত । স্বয়ং  দগাপািো দ্বিশিন  

চেীপাশে । যদ্বেও ওইসমশয় কযাশস , দ্বসদ্বড দ্বিিনা তিুও দগাপািো দগা া 

সংগীতাশি য ার ি়াণী ও সুর অপদ্বরিদ্বতি ত  দরশ দ্বিশিন ।   

 
এই  অনুষ্ঠাশন  একক সংগীত  গাওয়া অশনক া পশড় পাওয়া দচাে আনার মত 

।  ুি  েনদ্বপ্রয়  একটি গান  "িােশিা  দতামার আশিার  দিণু " গানটি গাওয়ার 

েনয  রূপকঠক  মশনানীত  করা দিাশিা ।  গান  া  দ্বেশ   গাওয়ার  পর  রামো 

, দগাপািো  ও অনযানয  মিারােরা  রূপঠকর  মশনানয়নশক  সমথিন  করশিন  

। একেন সপ্তম দেণীর  িাত্রর  পশক্ষ গান া  এক ু েক্তই দ্বিি । যাইশিাক  

িাদ্বক সমশিত সংগীত  সিাই  ুি তাড়াতাদ্বড়  রপ্ত  কশর দফিিাম । প্রথম  

প্রথম  মিড়া চিত দরাে দ্বিশকশিই  দ্বকন্তু  যত দ্বেন এদ্বগশয় আসশত  িাগি 

ততই মিড়ার  সময় িাড়শত িাগি । আিার একই সাশথ পূশোর িুটির  আশগ 

মাদ্বসক পরীক্ষার  পড়াশুনার  চাপ ।  
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অনুষ্ঠাশনর মাত্র  দ্বেনকশয়ক আশগ িোৎ নে মােস  দ্বনশয় দ্বিেযাপীশের  

িাসপাতাশি ভদ্বতি  িি। ওর দোরাশিা কশের   ুিই অভাি দিাধ 

করদ্বিিাম। ওর আকদ্বস্মক অসুস্থতার েনয দগাপািো ঠিক  করশিন পাশের 

পাোপাদ্বে  নের োয়গায় উদ্বনও গাইশিন। অিশেশষ  চশি এি দসই িহু 

প্রতীদ্বক্ষত  মিািয়ার  আশগর দ্বেশনর সন্ধযা ।  

 

দ্বিেযাপীে  দপ্রক্ষাগৃি  কানায় কানায়  পদ্বরপূণি। পুরুদ্বিয়ার তৎকািীন  

দেিাোসক  ( োদুকর দ্বপ  দ্বস সরকাশরর  োমাই ) সি আশরা  মানযগণয  

িযদ্বক্তত্বরা  আমদ্বিত  ।  মিািয়ার মত অনুষ্ঠান  িশি সশিিাপদ্বর  েশেয় 

রামোর  মত দ্বেল্পীর  উপদ্বস্থদ্বতশত । দ্বক অপরূপ এক  পদ্বরশিে  রদ্বচত 

িশয়দ্বিি তা আে ও আমাশের দরামাদ্বিত  কশর । দগা া দপ্রক্ষাগৃি ধূশপর 

দধাোঁ য়া ও গশন্ধ  ভশর উশেশি  ।  এক া আশিা আোঁধাদ্বর  পদ্বরশিে । ঠিক  

েদ্বড়র কাোঁ  ায় সাত া িােশত দ্বতন িার ধ্বদ্বনত  িি মঙ্গিেঙ্খ । শুরু  িয় 

দগি মদ্বিষাসুরমদ্বেি নী । অনুষ্ঠাশনর  শুরুশতই  প্রথম  একক সংগীতটি দ্বিি 

রূপঠকর কশে । রূপক  দ্বনশে  আে ও  স্বীকার  কশর দসইদ্বেশনর  মশতা  

অত  ভাশিা গান  আর  েীিশন  দচিা  কশরও  গাইশত  পাশরদ্বন । এক া  

দ্বিশেষ  েদ্বক্ত  ওর  মশধয  দসদ্বেন  দ্বিেযমান  দ্বিি িয়শতা  ।  

 

দগা া দপ্রক্ষাগৃশি এক া োরশোৎসশির পদ্বরশিে । সিাই দ্বনশেশের  

দসরা া দ্বনংশড় দ্বেিাম । দেষ গান "রূপং দেিী " য ন দেষ িি দগা া  

দপ্রক্ষাগৃি  োোঁ দ্বড়শয়  আমাশের অনুষ্ঠানশক অদ্বভিােন  োনাশিা । 

অনুষ্ঠানটি এত াই ভাি  িশয়দ্বিি দয পুরুদ্বিয়ার  তৎকািীন  দেিাোসক  

দসটি পুরুদ্বিয়া  েিশর পশরর সপ্তাশি  অনুদ্বষ্ঠত  করার কথা োনাশি  

মিারাে  অক্ষমতার কথা োনাশিন কারণ  পরদ্বেন মিািয়ার দ্বেন দথশকই 

দ্বিেযাপীশের  োরে অিকাে শুরু । অনুষ্ঠান  দেশষ একেন সপ্তম দেণীর  

িািশকর দয প্রেংসা  েুশ দ্বিি  তার সৃ্মদ্বত  আেও মিািয়ার দ্বেন  

দরামন্থন  কদ্বর ।  

 
রুপক র়ায় যেৌধুরী ও যদ্িকী নন্দন ি়াহ়া 
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আজ সবলাভেভে  

 
স়ািট়া ১৯৫৯। আমর়া ত ন ধ়ানি়াদ্ যক়ালিয়়ারী অেঠির ি়ালসন্দ়া। আম়ার 

লপতৃঠদ্ি ড়াক্ত়ার লছঠিন। ত়ার প্রথম কমযজীিন ১৯৪৮ স়াঠি 'যহলভ 

ইলঞ্জলনয়়ালরং ইন্ড়ালিয়়াি কঠপয়াঠরশন',র়াাঁ লে লদ্ঠয় শুরু হয়। এরপর দুিছর 

পঠরই ১৯৫০ স়াঠি যমস়াসয করমে়াাঁ দ্ থ়াপর প্র়া.লি. এর যক়াি ইন্ড়ালির 

যসন্ট্র়াি হসলপট়াঠি ে়াকলর লনঠয় ধ়ানি়াঠদ্ েঠি আঠসন, যস ়াঠনই লরট়ায়়ার 

কঠরন।  

 
আম়ার প্রথম সু্কিজীিন ধ়ানি়াঠদ্র লিি়ান লমশন়ালর যক়া-এড সু্কি 'ম়াউন্ট 

ক়ারঠমি' লদ্ঠয় শুরু হয়। আম়ার দুরন্তপন়া প ়াঠশ়ান়ায় অমঠন়াঠ ়ালগত়া 

প্রভৃলত ক়ারণই আম়ার ি়াি়া ম়া-এর অন্যতম ম়াথ়া ব্যথ়ার ক়ারণ হঠয় 

দ়্াাঁ ল ঠয়লছি। এইসঠগ ত়াাঁ ঠদ্র লনঠজর ি  যছঠিঠক লমশঠনর মতন প্রকৃত 

যি়ালডয ং সু্কঠি যরঠ  ভ়াঠি়াভ়াঠি প ়াঠশ়ান়া কর়াঠন়ার সুপ্ত ইচ্ছ়াট়া 

অঠনকলদ্ন ধঠরই মঠনর মঠধয ধ়ারণ কঠর র়া ়া লছি। এই দুইঠয়র 

য ়াগফিই আম়াঠক যদ্ও র র়ামকৃষ্ণ লমশন ন়ামক আি়ালসক সু্কঠি ভলতয  

যহ়াঠত স়াহ়া য কঠরলছি।  

 
লনলদ্য ি লদ্ঠনই যদ্ও র লমশঠন লগঠয় সু্কঠি ভলতয  হওয়়ার পরীক্ষ়ায় িসঠত 

হঠয়লছি এিং ত়াঠত আলম  থ়ারীলত কৃতক়া য হঠয় ি়াি়া ম়া-যক ঐ িয়ঠস 

যছঠ  যি়ালডয ং সু্কঠি যথঠক প ়াঠশ়ান়া করি যস ়াঠন অঠনক িনু্ধ হঠি 

ত়াঠদ্র সঠগ প ়াঠশ়ান়া য মন করঠি়া যতমলন ি  ি  য ি়ার 

ম়ােগুঠি়াঠত মঠনর আনঠন্দ য িি এই আনঠন্দই মশগুি যথঠক অিলশি 

লদ্নগুঠি়া ক়াটিঠয় যসই লনলদ্য ি লদ্নটি অথয়াৎ ১০ই জ়ানুয়়ালর ১৯৬১ ভলতয  

হওয়়ার লদ্নটি এঠস হ়ালজর হঠি়া । 

 
যদ্ও র রওন়া যদ্ওয়়ার আঠগর লদ্ঠনর র়ালত্রঠিি়ায় ম়াঠয়র আঠদ্ঠশ 

ত়া ়াত়াল  শুঠয়  ুলমঠয় প ঠত হঠয়লছি যকনন়া পঠরর লদ্ন যভ়ার স়াঠ  

লতনঠটঠত উঠে যরলড হঠয় লনঠয় ৫ট়ার মঠে রওন়া লদ্ঠত হঠি। ঐ সমঠয় 

র়াস্ত়া ়াঠটর অিস্হ়া এ নক়ার মতন লছি ন়া, যিশ লিপদ্সঙ্কুি লছি লিঠশে 

কঠর যদ্ও র যঢ়াক়ার আঠগ লত্রকূট প়াহ়াঠ র অেিট়াঠত সঠন্ধ যঠিি়ার 

লদ্ঠক গ়াল  আটঠক েুলর লছনত়াই এমনলক ড়াক়ালত প যন্ত হঠত়া। ত়াই 

আম়াঠদ্র সময়মতন রওন়া লদ্ঠয় প্র়ায় দুঠশ়া লকঠি়ালমট়ার র়াস্ত়া প়াাঁ ে স়াঠ  

প়াাঁ ে  ন্ট়া সময় লনঠয় যপৌাঁঠছ য ঠত হঠয়লছি।  

 



45 
 

আমর়া যক়াম্প়ালনর যদ্ওয়়া গ়াল ঠতই রওন়া লদ্ঠয়লছি়াম। আম়ার সঠগ ি়াি়া 

ম়া ছ়া ়া আর এক প়া ়াতুঠত়া ক়াক়া শ্রী দ্ীনিনু্ধ য ়াে এিং যদ্ও র 

লমশঠনর এক পলরলেত লশক্ষক ক়াম ওয়়াঠডয ন শ্রী ুক্ত ন়ার়ায়ণেন্দ্র য ়ােদ়্া'র 

(পুরুলিয়়া লমশঠনর য মন সুশীিদ়্া)লছঠিন । উলনই আম়ার যি়াক়াি 

গ়াঠজয নও হঠয়লছঠিন। ওন়ার লপতৃতুল্য যস্নহ ভ়াঠি়াি়াস়া আম়াঠক ম়া-ি়াি়া, 

ভ়াই-যি়ান আত্মীয় পলরজনঠদ্র মনঠকমন কর়া মু গুঠি়াঠক ভুঠি থ়াকঠত 

স়াহ়া য কঠরলছি। 

 
আম়ার ধ়ানি়াদ্ যথঠক যদ্ও র লমশন প যন্ত যম়াটর ়াত্র়া আজও আম়ার 

সৃ্মলতঠত উজ্জ্বি হঠয় আঠছ। স়াাঁ ওত়াি পরগণ়ার নয়ন়ালভর়াম প্র়াকৃলতক 

দৃশ্যপট আম়ার যছ়াট্ট িয়ঠসর যকৌতুহিী যে়া  দুঠট়াঠক দ়্ারুণ তৃপ্ত 

কঠরলছি। আম়াঠদ্র যম়াটর ়ানটি ক ন যদ্ও র লমশঠনর যমন ফটঠক 

এঠস হ়ালজর হঠয়লছি ত়ার য য়়ািও র়াল লন। যগঠটর দ়্াঠর়ায়়ান আম়াঠদ্র 

লকছু জীজ্ঞ়াস়াি়াদ্ কঠর যছঠ  যদ্ওয়়ার পর আমর়া যস়াজ়া যসইসময়ক়ার 

লমশন যসঠক্রট়ালর শ্রীমদ্ স্ব়ামী লহরণ্ময়়ানন্দজী মহ়ার়াঠজর অলফঠসর স়ামঠন 

এঠস উপলস্হত হঠয়লছি়াম।  

 
ওন়ার সঠগ গত়ানুগলতক পলরলেলত পিয যশে কঠরই আম়াঠক আম়ার হিু 

যি়াক়াি গ়াঠজয ন ন়ার়ায়ণদ়্া লনলদ্য ি কর়া হঠস্টি ি়া ধ়াঠম লনঠয় েঠি আঠসন 

। আম়ার আগ়ামী লদ্নগুঠি়ার ি়াসস্হ়ান হঠত েি়া যসই ধ়ামটির ত়াৎক্ষলণক 

পলরঠিশ এিং প্রলতলদ্ঠনর রুটিন কময়ািলি য মন লনঠজর লিছ়ান়া নীঠে 

ম়াটিঠত যপঠত র়াঠত যশ়াওয়়া, যভ়াঠর প্র়ায় প়াাঁ েট়ায়  ুম যথঠক উঠে 

লনঠজর প্র়াতকৃত য়ালদ্ যসঠরই প্র়াথযন়াগৃঠহ লগঠয় প্র়াথযন়ানুষ্ঠ়াঠন য ়াগ যদ্ওয়়া 

এরপর লনত যক়ার শ়ারীলরক কসরৎ এ অংশ যনওয়়া,  ়াওয়়ার  ঠর লগঠয় 

লনজস্ব ি়াসনঠক়াসঠন  ়াওয়়া এিং ধুঠয় র্য়াঠক তুঠি র়া ়া, সু্কি ইউলনফময 

পঠর সময়মতন স্কঠি  ়াওয়়া যসইসি লনয়মক়ানুঠনর লফলরলস্ত শুঠন যে়াঠ  

জি এঠস লগঠয়লছি ।  

 
 ়ালি মঠন হলচ্ছি এই িয়ঠস লনঠজর ি়াল র সমস্ত সু  সুলিধ়া যছঠ  আলম 

যকন এই প়ান্ডি িলজয ত জ়ায়গ়ায় এঠস হ়ালজর হি়াম। আসঠি ভলতয র পরীক্ষ়া 

লদ্ঠত   ন প্রথম আলম এই লমশঠন এঠসলছি়াম ত ন এই আেঠমর দুধস়াদ়্া 

রঠঙর স়ার লদ্ঠয় দ়্াাঁ  ়াঠন়া লিলডংগুঠি়া, িৃহৎ িৃহৎ িৃক্ষর়ালশসমূহ, শমু্ভ 

মহ়ার়াঠজর সুন্দর যগ়াি়াপ ি়াগ়ান এছ়া ়াও সু্কি লিলডং যগস্টহ়াউঠসর 

স়ামঠনর যকয়়ালর কর়া ি়াগ়ান, শ়াকসিলজর যক্ষত, প্রশস্ত আমি়াগ়ান, অনলধক  
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দুঠশ়া দুঠধি গরুর যডয়়ালর এিং পলরঠশঠে এগ়াঠর়াটি যছ়াটি  সিুজ 

য ি়ার ম়াে প্রভৃলত যদ্ঠ  এতট়াই মুগ্ধ হঠয় লগঠয়লছি়াম য  কঠি ভলতয  

হঠয় এ ়ানক়ার সমস্ত সুঠ ়াগসুলিধ়াগুঠি়া যভ়াগ কর়া শুরু কঠর যদ্ি যসই 

স্বঠেই মশগুি হঠয় লছি়াম।  

 
ইত যিসঠর যদ্ও র লমশন সম্পঠকয  লকছু জরুলর ইনফরঠমশন যদ্ওয়়ার 

প্রঠয়়াজন আঠছ । সমগ্র লিঠশ্ব র়ামকৃষ্ণ লমশন যিিুর মে পলরে়ালিত  ত 

আি়ালসক এিং যড-সু্কি লনলমযত হঠয় আঠছ যদ্ও র লমশন ত়ার মঠধয 

সিে়াইঠত পুর়াতন । এই শত়াব্দী প্র়ােীন সু্কিটির িি়া ভ়াঠি়া আেমটির 

সদ্নলন্দঠনর জীিনশশিী পুঠর়াট়াই লনয়মলনষ্ঠ পুর়াক়াঠির আেঠমর ধ়াাঁ ঠে 

পলরে়ালিত হঠয় থ়াঠক  ়ার পলরে়ািনভ়ার সিযপ্রথম স্ব়ামীলজ'র অন্যতম 

গুরুভ়াই শ্রীমৎ স্ব়ামী ব্রহ্ম়ানন্দ মহ়ার়াজজী তথ়া র়া ়াি মহ়ার়াঠজর উপঠর 

ন্যস্ত হঠয়লছি। 

 
অতূঃপর লমশঠনর প্রথম লদ্ঠন ি়াি়া ম়াঠয়ঠদ্র স়াঠথই দুপুঠরর  ়াওয়়াদ়্াওয়়া 

যসঠর লনঠজর ধ়াঠম লনঠজর লজলনসপত্র গুলছঠয় লনঠয়লছি়াম। লিঠকিট়া এই 

প্রথম ধ়ানি়াঠদ্র যছ়াট্ট িনু্ধঠদ্র সঠগ ন়া ক়াট়াঠত যপঠর যিশ মনমর়া হঠয় 

পঠ লছি়াম। নতুন িনু্ধঠদ্র স়াঠথ আি়াপ কঠর লকছুট়া সময় ত়াঠদ্র স়াঠথই 

গল্পগুজি কঠর ক়াটিঠয় লদ্ি়াম। এরপর এঠি়া লমশঠনর প্রথম র়াত ম়া ি়াি়ার়া 

ধ়ানি়াদ্ ন়া লফঠর লগঠয় যগস্ট হ়াউঠসই যথঠক লগঠয়লছঠিন ম়াঠয়র মন 

 ়ার়াঠপর ক়ারঠণ। র়াঠতর  ়াি়ার আটট়ার মঠধয য ঠয় লনঠয় ন়ার়াণদ়্ার 

অনুমলত লনঠয় লনঠজর লিছ়ান়া লনঠজ নীঠে লিলছঠয় লনঠয় শুঠয় প ি়াম।  

 
শরীঠর ক্ল়ালন্ত থ়াকঠিও যে়াঠ   ুম লকছুঠতই আসলছি ন়া।  ়ালি ধ়ানি়াঠদ্ 

যথঠক  ়াওয়়া ভ়াইঠি়ানঠদ্র কথ়া আর র়াঠত ম়াঠয়র প়াঠশ যশ়ায়়া লনঠয় 

 ুনসুটি কর়া এইসি ছলিই মঠনর মঠে ভী  কঠর আসলছি । ইলতমঠধয 

আম়ার লিছ়ান়ার ম়াথ়ার লদ্ঠকর ি     ল  জ়ানি়ার মঠধয লদ্ঠয় হ়া লহম 

কর়া অদু্ভত ধরঠণর হ়ালসর আওয়়াজ আসঠত শুরু কঠর লদ্ঠয়লছি । এঠত 

স়ার়ার়াত প্র়ায় যজঠগই ক়াটিঠয় লদ্ি়াম । পঠরর লদ্ন সক়ািঠিি়ায় ন়ার়াণদ়্ার 

ক়াঠছ জ়ানঠত যপঠরলছি়াম য  ঐ হ়ালসর ম়ালিকর়া যহ়াঠিন লগঠয় হ়ায়ন়ার 

দ্ি। ঐ সমঠয় যদ্ও র লমশঠনর আশপ়াশ ভীেণই লনজয নত়ায় ভর়া লছি। 

ত়ারই সুঠ ়াগ লনঠয় হ়ায়ন়ার়া র়াঠতর যিি়ায়  ়াি়াঠরর যি়াঠভ ক য়াম্প়াঠস 

ঢুঠক প ত আর মু  লদ্ঠয় ঐরকম আওয়়াজ করঠত়া।  
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পঠরর লদ্ন সক়াি যহ়াঠি়া আর আলমও ঠিক কঠর যফিি়াম আর আলম এই 

সু্কঠি প ি ন়া। ম়া ি়াি়ার ক়াঠছ ভীেণই ক়াি়াক়াটি কঠর আম়াঠক যফরৎ 

লনঠয়  ়াওয়়ার আলজয ও জ়ালনঠয় যরঠ লছি়াম। এি়ার  থ়ারীলত আসঠর 

ন়ামঠিন যসই ন়ার়াণ দ়্া-ই  ়ার হস্তঠক্ষঠপই আলম ক়াি়া ভুঠি লগঠয় আি়ার 

লনঠজর সদ্নলন্দঠন ক়াঠজ মন হ়াত লদ্ঠয়লছি়াম। আম়ার ম়া এর মন 

ভীেণভ়াঠিই  ়ার়াপ হঠয়  ়াওয়়ার জঠনয ি়াি়া-ম়া দুজন়াই ন়ার়াণদ়্ার 

অনুঠর়াঠধ অলতলরক্ত দুলদ্ন যথঠক লগঠয়লছঠিন এিং ঐ দুলদ্ন অঠনকট়া 

সময়ই  ়াঠত আলম যগস্টহ়াউঠস ি়াি়া ম়াঠয়ঠদ্র সঠগ যিলশক্ষণ ক়াট়াঠত 

প়ালর যসই যেশ়াি প়ারলমশনও ন়ার়াণদ়্া যসঠক্রট়ালর মহ়ার়াঠজর ক়াছ যথঠক 

য ়াগ়া  কঠর লনঠয়লছঠিন।  

 
অিঠশঠে দুলদ্ন পর আম়ার গ়াঠজয নর়া ি়াল র লদ্ঠক প়াল  লদ্ঠিন আর 

ত়ারপর যথঠকই আম়ার ক়াি়া হ়ালসর মঠেই আেলমক জীিন যকঠট য ঠত 

ি়াগঠি়া । আলম ির়ািরই  ুি লমশুঠক স্বভ়াঠির লছি়াম ত়াই লনঠজর ক্ল়াঠসর 

নতুন িনু্ধঠদ্র সঠগ ভ়াি ভ়াঠি়াি়াস়া জলমঠয় লনঠত যিলশ সময় লনি়াম ন়া। ঐ 

িছঠরর িনু্ধঠদ্র মঠধয যকিি '৭০ ব্য়াঠের স্বগীয় অঠেয নু্দ মজুমদ়্ারঠকই মঠন 

হয় সকঠি লেনঠি । মিয় িসুর়ায়, স্বগীয় যসৌলমত্র িঠন্দ য়াপ়াে়ায়র়া ১৯৬২ 

স়াঠি যদ্ও ঠর ভলতয  হঠয়লছি আম়ার  তদূর মঠন প ঠছ।  

 
 ়াইঠহ়াক আেম জীিঠনর পরিতী লদ্নগুঠি়া আম়ার আি়ালসঠকর কঠে়ার 

লনয়মক়ানুঠনর মঠধযই ক়াটঠত ি়াগঠি়া । এ ়ানক়ার আেলমকঠদ্র সক়াি 

যথঠক র়ালত্র প যন্ত  ়ািতীয় ক়াজকময শৃঙ্খি়াপর়ায়ণত়ার ম়াধযঠম দ্িিেভ়াঠি 

অংশগ্রহণ কর়াট়াই একম়াত্র রীলত। এ ়াঠন শৃঙ্খি়া যক়াঠন়া ি়াাঁ ধন নয় এক 

লনূঃশ্ব়াঠসর  উনু্মক্ত আক়াশও িতয ম়ান। অল্পলদ্ঠনর মঠেই আঠমলরক়ান 

মহ়ার়াজ ি়া শমু্ভদ়্া, যহডম়াস্ট়ার মহ়ার়াজ ি়া হৃলেঠকশদ়্া, ক়ালিপদ্দ়্া, 

েন্দনদ়্া, ক়ান়াইদ়্া, েন্ডীদ়্া, র়ামদ়্া, লিদুযৎদ়্া প্রভৃলত মহ়ার়াজ ব্রহ্মে়ারী তথ়া 

লশক্ষকঠদ্র সংেশয ি়াভ করি়াম। এইসি েঠেয় ব্যলক্তত্বঠদ্র ছত্রছ়ায়়ায় 

লনঠজঠক প ়াঠশ়ান়া, য ি়াধূি়া এিং ন়ান়ান যক়া-ক়ালরকুি়ার অয়ালেলভটিঠস 

অংশগ্রহঠণর  ম়াধযঠম সতলর হঠত থ়াকি়াম। 
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স়ার়াট়া িছর যি ়াপ ়া ছ়া ়াও আাঁক়া, গ়ানি়াজন়া, ন়াটক, শরীরেেয ়া, 

 ি়াধূি়াঠত লনঠজঠক লনঠয়়ালজত কঠর প়ারদ্শী হঠতও লপছপ়া হি়াম ন়া। 

সপ্ত়াহ়াঠন্ত আউটিং আর ক ঠন়া স ঠন়া যক়াঠন়া গরমক়াঠির রলিি়াঠর আম 

প়া ়ার  ন্ট়া প ়াট়াও লনত যশনলমলিক রুটিঠনর মঠেই লছি । এইসি 

ক়া যকি়াঠপর মঠধয থ়াকঠি শ়ারীলরক ক়াম ম়ানলসক লিক়াশ হ়াঠত হ়াত ধঠর 

আঠস। আউটিংঠয়র লপ্রয় জ়ায়গ়াগুঠি়া লছি নন্দন প়াহ়া , তঠপ়ািন, লত্রকূট 

প়াহ়া , মধুপুর প্রভৃলত । আম়াঠদ্র লদ্ঠনর শুরু এিং যশেট়া সমস্বঠর 

ভ়ািগম্ভীর প্র়াথযন়াগীঠতর ম়াধযঠমই হঠত়া এরসঠগ আরলত্রক ভজন 

গ়াওয়়াট়াও প্রলতলদ্ঠনর একট়া রীলতর প য়াঠয় প ত।  

 
প্রথম িছঠরই আম়ার একট়া উঠল্ল ঠ ়াগয  টন়া  ঠট  ়ায়। পুঠজ়ার ছুটির 

ঠিক পঠরই   ন সি আি়ালসকিৃন্দ অয়ানুয়়াি পরীক্ষ়ার প্রস্তুলত লনঠত শুরু 

কঠর যদ্য় ত নই আলম লসলভয়়ার জলন্ডস যর়াঠগ আক্র়ান্ত হঠয় পল । যর়াগটি 

সংক্র়ামক এিং সঠিক লেলকৎস়ার মঠধয ন়া যগঠি রুগীর মৃতুয প যন্ত হঠয় 

থ়াঠক। ত়াই লমশন কতৃয পক্ষ এিং আম়ার ি়াি়ার মঠধয আঠি়ােন়া স়াঠপঠক্ষ 

আম়াঠক ি়াল ঠতই েঠি লগঠয় যস ়াঠন যথঠকই ি়াি়ার আন্ড়াঠরই লেলকৎস়া 

ে়ালিঠয় য ঠত হঠয়লছি। লনলদ্য ি একুশ লদ্ন অলতি়ালহত কঠর   ন পঠের 

ম়াধযঠম সুস্থ হঠয় উেলছ ত নই আি়ার যর়াগটির লরল্য়াপস হয়।  

 
এই দ্ী য সংক্রমঠণর ক়ারঠণ আম়ার শরীর দুিযি হঠয় পঠ লছি। স্ব়াভ়ালিক 

ক়ারঠণই আম়ার ি়ালেযক পরীক্ষ়ায় িস়া হঠয় ওঠেলন। যসঠক্রট়ালর এিং 

যহডম়াস্ট়ার মহ়ার়াজদ্বয় আম়াঠক ক্ল়াস যপ্র়াঠম়াশন লদ্ঠত র়ালজই লছঠিন 

লকন্তু ি়াি়া যছঠির প ়াঠশ়ান়ার লভত সুে়াম কর়ার িঠক্ষয আম়াঠক একই 

ক্ল়াঠস আর একিছর যরঠ  প ়াঠশ়ান়া ে়ালিঠয় য ঠত লনঠদ্য শ লদ্ঠয়লছঠিন। 

ত ন লক আর িুিত়াম এক িৎসর যিক়ার েঠি  ়াওয়়া জীিঠনর যকলরয়়াঠরর 

পঠক্ষ কত ক্ষলতকর । আম়াঠক যদ্ও র লমশঠন ভলতয  হঠতও একট়া িছর 

য স়ারত লদ্ঠত হঠয়লছি িয়সজলনত ক়ারঠণ। এরপর লমশঠন আি়ারও ে়ার 

এর যগঠর়ায় পঠ  আর কপ়াঠির যফঠর পঠ  িছর নি করঠত হঠয়লছি । 

অথয়াৎ ভগি়ান আম়াঠক েতুথয যেণীঠত পরপর দুিছর যরঠ  জীিঠনর 

লভতট়া শক্তঠপ়াক্ত কঠর লদ্ঠয়লছঠিন । 
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যদ্ও র লমশঠনর য  খ্য়ালত স়ার়া লিঠশ্বর মঠে েে়া আদ়্ায় কঠর 

লনঠয়ঠছ যসট়া হঠি়া লগঠয় আেঠমর আি়ালসকঠদ্র ে়ারঠিি়ার উি 

যপ্র়াটিনসমৃে  ়াদ্য ব্যিস্হ়া । এই ছ়াত্র়াি়াঠস িসি়াসক়ারী ছ়াত্রপ্রলত 

একটি কঠর দুঠধি গরু প়ািন এই লমশন কতৃপক্ষ কঠর থ়াঠকন, 

ছ়াত্রঠদ্র লতন যিি়া দুধ দ্ই ল  লমি়াি  ়াওয়়াঠন়ার স্ব়াঠথয। এ ়াঠন প়াাঁ ে়া 

ি়া  ়ালসর ম়াংঠসর পলরিঠতয  যভ ়ার ম়াংস তথ়া ম়াটন র়াি়া কঠর 

পলরঠিলশত হঠত়া। ট়াটক়া শ়াকসিলজর লিশ়াি ি়াগ়ানই জ়ান়ান লদ্ত 

এ ়ানক়ার লনর়ালমে  ়াদ্যস়ামগ্রীর ভ য়ার়াইটিস পদ্ত়ালিক়া। সলতয কথ়া 

িিঠত লক যদ্ও র লমশঠনর  ়াদ্য়াভ য়াস আম়াঠদ্রঠক সুস্হসিি যরঠ  

লছি। আম়ার যদ্ও ঠর ১৯৬১, '৬২, '৬৩ এই লতন িছঠরর আি়ালসক 

জীিন আম়াঠক  ়ারপর যনই আনন্দ লদ্ঠয়লছি । 

 
যদ্ও র আি়ালসক জীিঠনর যশে িছর অথয়াৎ ১৯৬৩ স়াঠির ম়ািম়ালি 

সময় হ়াফ ইয়়ালিযর যরজ়াট যিঠর়াঠন়ার ঠিক পঠরই আম়াঠদ্র 

গ়াঠজয নঠদ্র ক়াঠছ যসঠক্রট়ালর মহ়ার়াজ লহরণ্ময়়ানন্দজীর একটি প্রস্ত়াি 

সিলিত আঠিদ্ন পত্র যপৌাঁছঠি়া। ত়াঠত  ়া যি ়া লছি ত়ার মময়াথয হঠি়া 

এই য  আগ়ামী ১৯৬৪ িেয যথঠক যদ্ও র লমশন এিং পুরুলিয়়া লমশন 

দুটি পৃথক আইঠডলন্টটি লনঠয় পৃথক পৃথক যি়াঠডয র অন্তভুয ক্ত হঠয় 

স্ব়াধীনভ়াঠি পলরে়ালিত হঠি। যদ্ও র লমশন যসন্ট্র়াি যি়াডয  আর 

পুরুলিয়়া লমশন ওঠয়স্ট যিগি যি়াডয  এই ব্যিস্হ়াপন়ায় ছ়াত্রঠদ্র 

গ়াঠজয নর়া ত়াাঁ ঠদ্র সন্ত়ানঠদ্র য  যি়াঠডয র আন্ড়াঠর যরঠ  প ়াঠশ়ান়া 

ে়ালিঠয় য ঠত পছন্দ করঠিন ত়া সত্বর যিিু মে কতৃপক্ষঠক 

জ়ান়াঠত।  

 
১৯৬৪ িঠেযই  ়ার়া পলরিতয ন যেঠয় আঠিদ্ন করঠিন ত়াঠদ্র সন্ত়ানঠদ্র 

যক়াঠন়াপ্রক়ার ভলতয র পরীক্ষ়ায় িসঠত হঠি ন়া, যসট়াও পলরষ্ক়ার কঠর 

ত়াাঁ র়া জ়ালনঠয় লদ্ঠয়লছঠিন । পুরুলিয়়া ধ়ানি়াঠদ্র প়াঠশই ৫২লকলম 

দূরঠত্ব সুতর়াং  ়াওয়়া আস়াও  ুিই সুলিধ়াজনক হঠি, এই ধ়ারণ়া 

লনঠয়ই আম়ার ি়াি়া আম়াঠক পুরুলিয়়াঠত ট়্ান্সফ়ার কলরঠয় লনঠত 

সম্মলত জ়ালনঠয় পত্র যছঠ  লদ্ঠয়লছঠিন। ইলতমঠধয পুরুলিয়়ার  ়ািতীয় 

লনময়াণ ক়াজ সম্পি হঠয় আম়াঠদ্রঠক িরণ করঠত সতরী।  

 
 
 



50 
 

দুই লমশঠনর স্হ়াপত যশশিী একদ্মই লভি। যদ্ও র একটু পুর়াতন 

লশল্পরীলতর যছ়াাঁ য়়ায় সতরী পুরুলিয়়ার স্হ়াপত যশশিীঠত যস ়াঠন 

আধুলনকত়ার যছ়াাঁ য়়া। য ট়া উঠল্ল ঠ ়াগয ত়া হঠি়া ধ়াম ি়া হঠস্টঠির 

অন্দঠরই প়ায় ়ান়া ি়াথরুম । সু্কি লিলডং, হঠস্টি, ি়াইঠব্ররী, ড়াইলনং 

হি, অয়াঠসমব্ল্ী হি, সঠিরই স্হ়াপঠত য র়াজস্থ়ান লশল্পরীলতর যছ়াাঁ য়়া। এই 

নতুনভ়াঠি লনলমযত পুরুলিয়়া লমশঠনর স়াদ্র আহ্ব়াঠন স়া ়া লদ্ঠয় আলম 

ি়াক্স লিছ়ান়া আর আম়ার পুঠর়া পলরি়ারঠক লনঠয়ই লমশন েত্বঠর িুক 

ফুলিঠয় প্রঠিশ কঠরলছি়াম। এ ়াঠন সকঠিই আম়ার পূিয পলরলেত য  । 

মহ়ার়াজ লশক্ষকঠদ্র পুঠর়া দ্গিই পুরুলিয়়াঠত উপলস্থত । 

 
আজ যিি়াঠশঠে এই পলরণত িয়ঠস অিসর সমঠয়   ন ির়া প়াত়ার 

মতন উঠ   ়াওয়়া লদ্নগুঠি়া স্মরঠণ আঠস ত ন মঠন হয়, লমশন 

লিদ্য়াপীঠের সকি সিয়াসীিৃন্দ, লশক্ষকিৃন্দ এাঁর়া ব্যলতত অন্য়ান্য সকি 

অলিভ়ািকিৃন্দও আম়াঠদ্র  ঠথি ভ়াঠি়াি়াস়া লমলেত শ়াসন ও 

যস্নহদ়্াঠনর ম়ােঠম আম়াঠদ্রঠক জীিঠন আদ্শযি়ান লনষ্ঠ়াি়ান এিং 

প্রলতলষ্ঠত পুরুে লহঠসঠি সম়াঠজর স়ামঠন তুঠি ধঠরঠছন। এই ঋণ 

পলরঠশ়াধঠ ়াগ্য নয়। যসই যস্নহম়া ়া মু  এিং হ়াতগুঠি়ার পরশ এ ন 

আর যক়াথ়ায় প়াঠি়া । 

 
জয়ন্ত লিশ্ব়াস 
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Goodbye, friends, Goodbye (Bidayee -- Bandhu-- Bidayee) 
       
It was ten o clock in the morning, and two buses were parked 
in front of our hostels. By that time, we had had our lunch. 
As soon as the bus arrived, we started loading our bags and 
baggage. Within half an hour, we completed the job. Then 
we got into the buses, platoon-wise.  Our commanders took 
the attendances, and we started our journey. 
 
The name of our school was Ramakrishna Mission Vidyapith, 
Purulia. Students from all over India study here. The 
mediums of instruction were both English and Bengali. 
  
In Vidyapith NCC was compulsory. There were four platoons 
in the higher classes and four platoons in the lower classes. 
Every year the senior platoons were taken to a distant, lonely 
place for three days for enjoying camp life. The platoons' 
names were Pratap Platoon, Shivaji Platoon, Vivekananda 
platoon, and Subhas platoon. Every platoon had a 
Commander, and there were two teachers in charge. They 
were called the Physical Instructors. 
 
That year (1969, February), our campsite was on the bank of 
the Damodar river at a very lonely place in Bihar. There were 
four old abandoned military barracks on the site.  
 
We reached the place at about 3 pm. As soon as the buses 
arrived there, all of us noticed three words written in black 
bitumen on the wall of a barrack in the Bengali language, " ---
Bidayee-Bandhu-Bidayee" (Goodbye -Friends- Goodbye). Our 
minds were not prepared to notice such types of words just 
at the arrival. 
 
Anyway, we got down from the buses and occupied the 
respective barracks allotted to us. A team of cooks from the 
Vidyapeeth accompanied us. 
 
Within half an hour, they prepared tea for us. A temporary 
kitchen was built up near our barrack. As the bell rang for 
tea, we all assembled in front of the temporary kitchen. After 
a long bus journey, we enjoyed hot tea and biscuits and felt 
relaxed. 
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It was half-past five. The sun had already arrived at the west 
corner of the sky. Still, there was some time left for the 
evening prayer. So, few of us walked towards the main road 
passing nearby our site. There was a vacant place towards 
the south of the barracks stretching about 50 meters.  The 
Damodar river was flowing after that empty place. 
 
We were walking towards the west by the main road. One 
thing we noticed was that there was not a single house 
nearby. The area was lonely. But we had come across some 
strangers on our way. From them, we came to know that 
about 1km away there is a village. Dhanbad was about 
30kms from our campsite. 
 
As it was the time for prayer, we returned to our barracks. In 
the meantime, the temporary prayer hall was made ready 
for worship. Just like in our Vidyapith, here also we had our 
prayers. After that, we took a rest in the respective barracks 
till our dinner time at 9.00 pm. 
 
On the second day in the camp, we started our camp life 
with prayer at 5 am. Till 11.30 am we were busy with various 
programs of the camp life. At noon, we were allotted 30 
minutes for taking a bath. 
 
For this purpose, we went to the Damodar river, which was 
flowing near our barracks. Nearby the riverbank, the depth 
of the water level was about three to four feet. We felt that 
at least up to twenty feet wide, it was safe to swim. Many of 
us could not swim. So they were enjoying themselves near 
the bank. Those who could swim swam up to 20/30 feet 
away from the river bank. All of us were enjoying ourselves 
like ducks in the water.  
 
As per the rule of the camp, few cadet crops were on 
security (sentry) duty in and around our campus.  
 
After about 20 minutes of swimming, we were ready to get 
out of the water. Just at that time, one of our security boys 
came there. He was looking for Biswajit, a student of class XI. 
Biswajit's father was an engineer in Dhanbad Mining. He 
heard that his son was camping near his workplace, so he 
reached the place to see him. 
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But alas! We could not trace Biswajit there. Many of us 
shouted for him. But in vain. It just echoed back only. 
Suddenly someone noticed the towel and sandal of 
Biswajit lying on the bank. The sighting of his belongings 
made us suspicious. Biswajit might have been drowned.  
 
Some fishermen were fishing nearby in the river. They 
could guess something wrong had happened to us as 
there was shouting for help among us. Many of us 
shouted "Biswajit, Biswajit". But the call echoed back from 
the barracks.  
 
In the meantime, the fishermen started searching for a 
drowned body in the river. After a while, they recovered a 
body and brought it to the bank. We were surprised when 
we saw that the boy was Manabendra Sarkar. He was at 
that time senseless. As first aid, two/ three boys were 
trying to get water out from his stomach by making him lie 
down on his belly and pressing on his back, as is done in 
the case of drowned people.  
 
But we were searching for Biswajit. So, the fishermen 
again started their job. This time, to our surprise, they 
dragged out a body from under the water that belonged 
to Gyaneswar Singh.  I could not believe that 
Gyaneswar, who was an excellent swimmer, could be 
drowned. Only a few minutes ago, I swam with him to the 
middle of the river. Gyaneswar was from Manipur. 
 
Where is Biswajit? No, again, to our surprise, they 
recovered Asoke Parida's body. He was a boy from Odisha. 
Then the fishermen recovered the fourth person. It was 
Falguni Sarkar. 
 

After that, we could find Biswajit. 
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Our Physical Instructor Sushil Ghosh da advised the 
Platoon Commanders to take the attendance of all the 
cadets. Pratap platoon's commander Amitava Neogi was 
himself missing. All of us shouted "Amitava, Amitava", but 
it echoed back to our ears. We could not trace him within 
the campsite. Again, the fishermen were engaged to 
search for Amitava. Finally, after searching for few 
minutes, his unconscious body could be recovered from 
under the water. In the meantime, the authorities 
managed to get an ambulance. In no time, all the six boys 
were shifted to a hospital in Dhanbad. 
 
The whole area had pin-drop silence. Anybody could 
hardly talk. Our beloved Kalipada da (our chief warden) 
and the teachers present there became mad. Our 
Secretary Maharaj (Chandan da) was so disheartened and 
nervous that he could not drive the car to accompany the 
ambulance though he was sitting in the driver's seat. So, 
some other person had to drive the vehicle. 
 
Suddenly Durgada (our chemistry teacher, who also 
accompanied us) started to cry so loudly that none of us 
could hold our tears. Everybody was weeping. The entire 
site became sorrowful. 
 
It was 2 pm. All of us were lying in our respective beds 
silently. Lunch was ready long back. Nobody had the 
mood to take a meal. Among the cooking party, there 
were two elderly persons. They consoled us, telling us 
that everything would be alright by the grace of Thakur. 
We should have our food. Though not convinced with 
their advice, few of us took some food. But a large 
number of boys did not even touch the meal. 
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It was 4 pm. We were sitting in front of our barracks, 
almost holding each other. We were waiting for our 
rescue.  
 
At about 4.30 pm, Susanta Sarkar, a class XI student, 
hurriedly arrived our spot to inform the most tragic news 
"all were dead". Susanta accompanied the drowned boys 
in the ambulance to Dhanbad. 

 
Hearing this news, Sushil Ghosh da, who was sitting near 
us on the grass, cried so loudly that we started weeping 
again.  
 
It was 5 pm. Suddenly, the whole sky became black with 
cloud cover.  The wind started blowing. Within few 
minutes, the rain started heavily. The entire area was 
submerged in darkness as the electricity went off. The 
atmosphere became dreadful. We prayed to God to save 
us from further harm. 
 
After 30 minutes, the rain stopped. The lights came back, 
and we noticed that all boys' eyes still had tears. 
Everybody became dumb. 
 
At about 6 pm, two buses from Purulia arrived at the 
campsite. We were very much eager to leave the place as 
soon as possible. Within half an hour, we got on the 
buses.  Attendances were taken for the remaining boys. 
After getting the signal from our physical instructor, the 
engines of the buses roared.  
 
As soon as the headlights were on, the three calamitous 
words again came to our notice. We closed our eyes till 
the time so long the buses could leave that place. 
 

Ramesh Chandra Sarma 
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The Saviour  
(The Arduous Journey of three Kilometres) 

 
It was the winter months of early 1964. The village boys 
were, as usual, playing in the field in their own ways, 
soaking in the sun -- some flying home - made kites with 
thread tied in stick -- some throwing from the improvised 
bows, arrows made from sugarcane straws, high in the 
sky. 
 
Suddenly, the maternal uncle of this rustic boy appeared 
in the village from the nearby Purulia District Town. And 
broke the news amongst the villagers that this boy had 
stood 4th in the District Level Primary Board Examination. 
 
This boy remained oblivious of what has happened, as 
usual.  
 
A little background!  
 
In the District Purulia, there was the system of Board 
Examination at the end of Class IV. Maybe it was the 
system throughout West Bengal.  One day, at the end of 
1963, our Primary School Teacher Shibdas Bandopadhyay 
took all the boys of class 4 to Purulia town, kept us in a 
Dharmashala near Saheb Bandh. This was this boy’s first 
experience of community living. All the boys would study 
in the evening and in the dawn in the lantern light brought 
by all. And appear in the Exams. in the nearby Zilla School 
of Purulia town. What an enthralling experience of writing 
exams with beautifully coloured Question Papers on all 
the days of Examination.  
 
While the early morning sun was shining radiantly, 
suddenly black clouds appeared in the horizon. Black 
clouds in the family fortunes of this young boy -- which he 
was unable to comprehend. Within a span of 3 years 
between 1963 & 1966, all the landed property of the 
family -- producing about 100 maunds of paddy -- had 
gone -- sold out. Our family business --- a flourishing 
grocery shop -- collapsed. And we became virtually 
paupers.  
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In this scenario, when all these things were happening, 
the headmaster of our village school --- Chharra Junior 
High School -- Revered Kartick Chandra Maji -- a man 
belonging to our own village -- took interest in this boy, 
and asked him to appear at the District Level Class 6 Merit 
Scholarship Examination.  
 
On the scheduled day in the year 1965, this boy appeared 
in the Exam, held at Rajasthan Vidyapeeth, Purulia town, 
without being escorted by anyone.  
 
The dream of our Revered Headmaster -- Kartick Chandra 
Maji --- came true. This boy again stood 4th in the Exam 
at the District Level. Fetching him a monthly stipend of Rs 
5 / for the classes VII, VIII, IX and X. Earlier the scholarship 
at class IV fetched him a monthly stipend of Rs 3/ for 
classes V and VI. 
 
This boy remained oblivious as usual, reticent as he was 
with everything. And continued his studies at the village 
school. 
 
But the clouds in the family horizon became darker day 
by day. And this boy had to abandon his studies and go to 
a distant school to sell tiffin items to the students to earn 
some money. 
 
But it's said, every cloud has a silver lining behind it. 
 
Suddenly, without any notice -- without any prelude -- a 
New Sun -- yes, a New Sun -- appeared in the life of this 
boy --- Ram Kinkar Mandol -- the Pradhan of the village. 
 
He took it upon himself that this 'brilliant ' boy had to be 
admitted in the 'Mission' School. 
 
Being a Congress Party Leader himself, and having close 
relationship with the District Level Congress functionaries 
like Dr Tarapada Roy of Purulia town, who was a 
renowned doctor in the whole district, he took it as a 
challenge. He contacted the District Officials, apprised 
them. Aa all this was going on, with the boy remaining 
ignorant about everything. 
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On his advice, this boy applied for class VIII admission in 
the Mission School, and appeared in the Admission Test. 
 
Meanwhile, the boy' s father was on the death bed. And 
his work of selling tiffin at a distant school every day, and 
abstaining from school had its natural effect on the 
Admission Test results of the Mission School. 
 
The boy naturally couldn't fare well in the Admission 
Test. The Mission Authorities were reluctant to admit 
him. But Ram Kinkar Mandol also was adamant. On his 
instruction, this boy obtained 'Recommendation' letters 
of district functionaries like BDO, SDO etc. of Purulia 
town. 
 
All these favourable letters were shown to Chandan 
Maharaj -- Swami Chandrananda -- The Secretary of the 
Mission.  
 
After a lot of persuasion from different quarters 
including the meeting of the widowed mother of this boy 
with Chandan Maharaj -- the Secretary Maharaj finally 
relented. 
 
But he put a stringent condition -- the boy must obtain 
1st Division marks at the very next examination; 
otherwise, he would be thrown out. A condition that the 
boy readily accepted without understanding at all its 
deep significance and possible implications. 
 
Thus, the Journey of Three Kilometres started!  
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It is a great opportunity for me to express my respect 
and deep gratitude to those departed souls -- the 
teachers of my Village School -- and the big-hearted 
Pradhan of my Village -- Ram Kinkar Mandol who guided 
me in those difficult days. 
 
And of course, my mother who underwent difficult pain 
and waited for long ten years before this boy could 
firmly stand by her side. 
 
And of course, it would be unbecoming of me if I don't 
express equal respect and gratitude to Swami 
Chandranandaji Maharaj who ignited my mind by 
putting the difficult condition.   
 
And the large number of teachers of The Mission School, 
and the brilliant boys of my own class who moulded my 
life in silence.  
 
At the near-end of the journey, I pay my sincere 
gratitude to all!  
 
Jay Narayan Sao 

 

  



62 
 

Gentle waves of memories  
 
After a long journey of more than about 60 years, that started 
from RKM Vidyapith, Deoghar, the memories are still as fresh as 
if it all happened just the other day. My schooling started from 
RKMV Deoghar, class IV till class VI. Class VII to part of class XI, 
the major part of schooling at RKMV Purulia, and the finishing 
at RKM Ashram, Asansol. 
 
Our friends´ initiative and subsequent follow-up is truly 
commendable, you know why? -  seeing myself - trying to key in 
and give some material to the editor to work on. I thought of 
putting down some of my good old memories.  I will put them 
in a rather random fashion, not following any order, 
chronological, or whatever. 
 
At Deoghar Vidyapith, we did not have cots in our dham. Every 
day we had to bring our bed roll from the bedding room at 
night, fix the mosquito net and in the morning at about 5:30 
am, put it back in the bedding room in proper rolled and tied 
condition. For days in and days out, the same routine, but I 
never recall that ever anybody had any issue with the routine. 
Mind you we all were 7 to 8 years old. 
 
I remember vividly the first day at tailoring class at Purulia 
Vidyapith. We had our first encounter with technology - our 
teacher Modak-da started the class with "Tailoring is the father 
of technology ". Today when I look back, I really can see that it 
was our first hands-on encounter with technology. Much later 
similar technology was applied to do nesting on steel plates in 
shipyards. The objective was the same, minimum wastage of 
material, be it cloth or be it steel. Today computer-driven 
nesting is done in shipyards, similar technology, I believe, is also 
used in garment factories. 
 
We got our first taste of tomato ketchup way back in 1963 at 
RKMV Deoghar. There were two American teachers, Mr. 
Chandler and Mr. Bradley. They used to have their breakfast, 
etc. in a separate dining room, with few tables and benches. 
One day we entered that room and found a bottle in the wall 
wardrobe having some kind of red stuff in it. We had no idea, 
what it could be, but thought must be something edible. We 
just took a little bit on our palm and tasted it. It was simply 
brilliant for us. The next day we came equipped with an empty 
bottle and you can understand what we did. That was our first 
encounter with tomato ketchup.  
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We were in Jogananda Dham, during Holi in the year most 
probably 1969, we had a great day enjoying with Abir and 
water. In the afternoon, Srikanta came into our room with a 
matchbox in his hand. There were few strands of hair in it. Can 
you imagine what it was? While playing with abir, Srikanta very 
quietly managed to chop off the 'Choitanya' of a Brahmachari 
Maharaj and kept it in that matchbox. I forgot who was the 
unfortunate Maharaj. I also don't know where Srikanta got the 
matchbox in the first place. 
 
It became more or less a daily practice for Srikanta to come to 
our room for chitchat after dinner. He used to be dressed in a 
very long Panjabi. One day Suranjan pointed out, "o beta niche 
kichu pore na, opore panjabi ta pore ase". One day as Srikanta 
landed in our room, Suranjan went over to pull up his Panjabi 
and Srikanta ran out of the room, Suranjan chasing him, and 
they were out of the Dham running on the road. Imagine the 
scene, Srikanta running and his Panjabi flying in the air. 
 
I am sure, we all fondly remember Snyder (Martin Brad 
Snyder). One day Snyder came to the class with a coil of a thick 
rope hanging from his shoulder. In the previous class, he talked 
about different kinds of wave propagation. He tied one end of 
the rope at the window and held the other end at a distance 
and gave a jerk to the rope. A nice sinusoidal wave travelled 
down the rope and returned from the tied end forming the so-
called standing wave condition. With this simple experiment, 
he explained the phenomenon of standing wave. Simply 
excellent.  
 
Snyder sowed the seed of interest in electronics in me and the 
result was, we used to hear radio peaking in my home brewed 
radio while staying in Saradananda Dham. Eventually, I made a 
3-band radio while at IIT, used to tune in to radio Ceylon to 
Amin Sayani's programme of Hindi songs. This interest in 
electronics went a long way as a hobby and is present even 
today. 
 
One day I and Manas landed in his room. There, on the table, 
we saw a photograph of Snyder and a lady. Manas promptly 
asked, "Is she your lefty?" I didn't know then what lefty means. 
Snyder gently replied, "No, my sister".  
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While in Asansol, we had permission to go out for a walk 
around in the afternoon. One day we got a packet of cigarettes, 
ten of us each having one and one of us trying to light his 
cigarette. Unfortunately, he used a lot of matchsticks, one after 
another, but could not light his cigarette. Two girls were 
passing by, they commented, "mone hochhe notun cigarette 
khete sikheche".  
 
In September 1970, I was at home. My father returned from 
Belur Math. As he entered the house, he gave me an envelope 
and said, "jao school khuje nao". I had quick lunch and went 
out, headed for RKM Ashram, Asansol. I knew they had 
technical stream, not many schools had the stream. 
Fortunately, or unfortunately, I was in the technical stream. 
Also, I knew, Chandanda was the secretary there. I landed in his 
office, seeing and hearing from me what my father said, he 
coolly said, "besh korechen". But immediately enquired what 
others are doing. He then told me, "jar jar thikana ache sobaike 
chitti lekh, ekhane aste bol ......". Ten of us landed there and 
could appear for our higher secondary exam from there. All of 
us did very well and some did exceptional in the exam. I so 
fondly recall Chandanda, had he not been there, I am not sure 
where I would be today. 
 
We landed at RKM Ashram, Asansol sometime in Sept/Oct 
1970. From the school, we were assigned, two teachers. 
Dhanapati babu took care of our English and Bengali while 
Sukumar babu helped us with Physics & Chemistry. We did 
have wonderful teachers at Vidyapith, but let me tell you, we 
were blessed to have Dhanapati babu and Sukumar babu 
helping us in our studies in those difficult days. We never 
attended regular classes at Asansol, they used to come to our 
hostel and teach us. I remember it was Christmas Eve, 
Dhanapati babu took us to a nearby restaurant and served us 
cake to celebrate Christmas Eve. Both of them had a wonderful 
sense of humor. Taking lessons from them used to be real fun. 
But mind you, our higher secondary results are evidence of 
their teaching ability and the academic care they took of ours. 
 
Aren't you all thinking about what happened to Mathematics? 
Well, that is another great story of a great teacher, I ever came 
across. That's Perumalda. Probably, sometime in November 
1970, Chandanda told us Perumalda will be coming during the 
winter vacation. Perumalda of his own came down to Asansol 
RKM Ashram in December 1970, stayed for almost the whole 
month in the guest house, and completed our Mathematics 
course. It was he, who took the initiative, nobody told him or 
invited him, he came of his own, stayed of his own, possibly  
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Chandanda waived his guest house charges and as I know, 
there was no question of any kind of payment from our side 
too. He told us, "I came to know ten of you are here, so I 
thought why not complete the remaining portion of the 
syllabus for these ten boys at least, whom I am getting at one 
place". He even came to see us at IIT Kharagpur in our 1st year. 
That is Perumalda, salute to him. 
 
We were in the 4th hostel, interestingly, it was called '4th 
hostel' and not some Dham, as the other hostels were named. 
We were in class XI then, one day in the dining hall, I had some 
tiff with one of the serving boys and out of anger and sign of 
protest, I left the dining hall without taking my lunch and 
returned to the hostel. I used to sit at the extreme right table, 
just after that the door and besides that a table where Sushilda 
and others used to sit. Anyway, after that, as I was l leaving for 
class, you may recall Sushilda's room used to be just beside the 
entry/exit door of the hostel. To my great surprise, I found 
Sushil da standing with a 'bati' full with 'doi and bhat' and a 
spoon. Almost tears rolled down from my eyes, he quietly told 
me "eat this" and then added, "Whom you are showing anger, 
is your mother here, who will take note of it, the only thing you 
will get is, you will go hungry .....". Now I realize that at that 
moment my mother was standing right in front of me. 
 
It was Aug.1970, we all gathered in front of Secretary Maharaj, 
Dhirenda’s residence sometime in the forenoon. At one point, I 
lost my cool and uttered one of the very shameful sentences in 
my life, "you are telling a lie Kalipadada". I met Kalipadada 
exactly after a gap of 33 years at Balaram Mandir. As I stood 
after pronam, I asked, "Kalipadada, chinte parchen?" He 
looked up and instantly said "Provat". Provat is my elder 
brother, I said, no. To my utter surprise, he immediately said, 
"Nisith". I could not believe my ears, after a gap of 33 years, 
not only he recognized me, he also remembered my brother. 
My eyes became wet, I can't express, how I felt. It stems from 
the selfless true love that they had for us. 
 
I think I have put enough for the Time Being. Memories are like 
gentle waves in a vast ocean, they continuously keep rising and 
fading away. 
 
Nisith Ranjan Mandal 
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Forest of Billund 

 
 

Come and walk with me in the forest of Billund, 
Wondrous beauty the earth has bestowed 

A surreal splendor that surrounds us 
Just listen to the nature, composing the symphony. 

 
Amidst the sound of whispering trees, 

Tinkling of the burbling streams 
My tornado mind, keeps wondering 

deep into a poet’s lovely dreams. 
 

Let’s walk where sunlight sets forest leaves glow 
in open paths where golden light stays below 

Trees shading all from summer heat, 
making restless mind embrace the nature. 

 
Rest beneath the golden embers of autumn tree, 

the wonder, many come to see 
Colorful leaves gliding down in a whirling course 

and the embers breaking out from a tiny rose. 
 

The winter forest makes my desolate place 
standing strong side by side in melancholy 

I wish to gaze at you all along while you are quietly asleep 
till the dawn of the forest of Billund makes a wakeup call. 

 
 

Manas Roy 
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সৃ্মলির অিল সেভক 

 
আমর়া ভ়াইঠি়াঠনর়া যছ়াটঠিি়ায় ি়াি়ার কমযস্থি সীত়ান়াি়া যক়ালিয়়ালর 

যত লছি়াম। এটি তৎক়ািীন লিহ়ার র়াঠজযর ধ়ানি়াদ্ যজি়ায় লছি। 

িতয ম়াঠন ত়া এ ন ি়া  ন্ড র়াঠজযর মঠধয পঠ  যগঠছ। যক়ালিয়়ালর যত 

যক়ান সু্কি ইতয়ালদ্ লছি ন়া। যস সমঠয় যক়ালিয়়ালর গুলি প্র়াইভঠভট 

ম়ালিক়ান়াধীন লছি। ফঠি, আম়াঠদ্র ি়াইঠরর যি়ালডয ং সু্কঠি প ়াঠশ়ান়া 

করঠত হঠয়লছি। আমর়া দুই ভ়াই , আলম আর শ়ালন্ত ১৯৬৩ স়াঠি 

পুরুলিয়়ায় অিলস্থত র়ামকৃষ্ণ লমশন লিদ্য়াপীঠে  ভলতয  হই। দুই িছর পঠর 

আম়ার যছ়াটভ়াই যগ়াপ়াি ক্ল়াস যফ়াঠর ভলতয  হয়। প্রথমলদ্ঠক ক্ল়াস যফ়ার 

ও ফ়াইভ লমঠি আমর়া ৩৫ - ৪০ জন ছ়াত্র লছি়াম। একস়াঠথ যহ়াঠস্টঠি 

থ়াক়া , সু্কঠি  ়াওয়়া , য ি়ার ম়াঠে  ়াওয়়া , সঠন্ধযঠিি়া ে়াকুঠরর আরলত 

আর গ়ান গ়াওয়়া এসি লনঠয় আম়াঠদ্র কলমউলনটি ি়াইফ লছি যছ়াট 

হঠিও যিশ উপঠভ়াগ করত়াম। 

 
ওই সমঠয় লমশঠনরর যসঠক্রট়ালর লছঠিন েঠেয় স্ব়ামী লহরন্ময়়ানন্দ জী 

মহ়ার়াজ। সু্কঠির লপ্রলন্সপ়াি লছঠিন স্ব়ামী লিষু্ণশেতনয মহ়ার়াজ , সিয়াস 

যনওয়়ার পর ত়ার ন়াম হয় স্ব়ামী রম়ানন্দপুরী। স্ব়ামী পুত়ানন্দ জী  মহ়ার়াজ 

 ়াঠক আমর়া ক়ালিপদ্ মহ়ার়াজ িিত়াম লতলন লছঠিন আম়াঠদ্র 

যহ়াঠস্টি সুপ়ার।  এমন অতযন্ত সহজ সরি ম়ানুে  আলম আম়ার জীিঠন 

ক ঠন়া যদ্ল লন। লশক্ষকঠদ্র মঠধয সুশীি র়ায়দ়্া, র়াম়ানন্দ দ়্া ,সিযস়ােী 

দ়্া লদ্ি়াকরদ়্া , সতযহলর  স়াহ়াদ়্া, ইতয়ালদ্ আঠর়া অঠনক লশক্ষকঠদ্র 

যপঠয়লছ। য ি়া ও শরীর লশক্ষ়া লিভ়াঠগর লশক্ষক লছঠিন সুশীি য ়াে দ়্া 

ও প়াঞ্জ়ািী সদ্য ়ার জী। 

 
এই সৃ্মলতে়ারণ়ায় আলম কঠয়কটি লিঠশে  টন়ায় উঠল্ল  করঠি়া  ়া আম়ার 

মঠন এ নও সঠতজ হঠয় আঠছ। স্ব়ামী লহরণ্ময়়ানন্দজী মহ়ার়াজ 

অস়াধ়ারণ ভ়ােণ লদ্ঠত প়ারঠতন। উলন ম়াঠিম়াঠি র়াঠত্রর  ়াওয়়ার পর 

আম়াঠদ্র হঠস্টঠি আসঠতন। আমর়া যকমন প ়াঠশ়ান়া করলছ ইতয়ালদ্ 

য ়াাঁ জ লনঠতন এিং ে়াকুঠরর জীিঠনর ন়ান়ান  টন়ার কথ়া আম়াঠদ্র 

যশ়ান়াঠতন।  ়াি়ার সমঠয় উন়ার যটপ যরকডয ়ার যথঠক সিযস়ােীদ়্ার 

গ়াওয়়া রিীন্দ্রসগীত শুলনঠয় য ঠতন। 
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একলদ্ন গ্রীঠের দুপুঠর আমর়া কঠয়কজন িনু্ধ ক়াাঁ ে়া আম প়ারঠি়া িঠি ঠিক 

কঠরলছ। আর যসলদ্ন ছুটি লছি। দুপুঠর যহ়াঠস্টঠি থ়াক়ার কথ়া। আমর়া যিলরঠয় 

য ি়ার ম়াঠের যশে লদ্ঠক লজমন়ালসয়়াঠমর যপছনলদ্ঠক যগলছ যস ়াঠন একট়া 

ি  আঠমর ি়াগ়ান লছি, প্রেুর আম ধঠরছ, লঢি ম়ারলছ লকন্তু আম প ঠছ ন়া। 

একজন আম়াঠদ্র মঠধয যথঠক যকউ িিঠি়া একট়া আধি়া ইাঁট লনঠয় দুই 

হ়াত যস়াজ়া কঠর আঠমর যথ়াক়ায় ম়ার, ঠিক প ঠি। একজন ত়াই যেি়া 

করঠি়া ,য ই ওপঠরর লদ্ঠক ইাঁট ছুাঁ ঠ ঠছ ত়ার যস়াজ়া ন়া লগঠয় ওর ম়াথ়ার 

ওপর লদ্ঠয় লপছঠন লগঠয় য ি়ার  ঠরর ক়াাঁ ঠের জ়ানি়ায় লগঠয় যিঠগঠছ। ি  

একট়া ক়াাঁ ঠের জ়ান়াি়া হু মু  কঠর যভঠগ পঠ  যগি। সঠগ সঠগ যেৌলকদ়্ার 

এঠস আম়াঠদ্র ধঠর যফিঠি়া। আমর়া ত়ার প়াঠয় ধঠর িিি়াম যছঠ  লদ্ন। 

যস িিঠি়া , আপন়াঠদ্র যছঠ  লদ্ঠি আম়ার ে়াকলর  ়াঠি। িঠি, যস 

আম়াঠদ্রঠক ি  মহ়ার়াজ (লহরণ্ময়়ানন্দ জী)র  ক়াঠছলনঠয় যগি। 

 
মহ়ার়াজ দুপুর যিি়া ত়াাঁ র  ঠর িঠস লকছু প লছঠিন। যেৌলকদ়্াঠরর ক়াঠছ সি 

শুঠন িিঠিন ,'আম য ঠত ইঠচ্ছ হঠয়ঠছ আম়াঠক িিঠিই প়ারঠত, আলম 

আম প়াে়াত়াম '। এরপর যেৌলকদ়্ার যক িিঠিন এঠদ্র যহ়াঠস্টঠি যপৌাঁঠছ 

লদ্ঠয় এঠস়া। আম়াঠদ্র যসই সমঠয় ল লন ওয়়াঠডয ন লছঠিন লতলন 

 ুলমঠয়লছঠিন, ত়াাঁ ঠক যডঠক আম়াঠদ্র যহ়াঠস্টঠি ঢুলকঠয় লদ্ি। উলন  ুম 

যে়াঠ  আম়াঠদ্র  ুি যপট়াঠিন।  আমর়া য   ়ার রুঠম েঠি যগি়াম।লিঠকঠি 

যদ্ল  উলন েঠি  ়াঠচ্ছন এিং লিক়াশ দ়্া নতুন ওয়়াঠডয ন এঠিন। 

 
১৯৬৮ স়াঠি পুরুলিয়়া অেঠি লির়াট  র়া হঠয়লছি। আশপ়াঠশর গ্র়াঠমর 

যি়াকজন য ঠত প়াঠচ্ছ ন়া , জি়াভ়ািও যদ্ ়া লদ্ি।লমশন যথঠক লরলিফ 

কয়াম্প কঠর জ়ায়গ়ায় জ়ায়গ়ায় সতরী  ়াি়ার ইতয়ালদ্ যদ্ওয়়া শুরু হি। 

লহরণ্ময়়ানন্দজী একলদ্ন যপ্রয়়ার হঠি এই  ির জ়ান়াঠিন এিং িিঠিন েঠি়া 

আমর়া উঠপ়াস কলর। আম়াঠদ্র ঐ লদ্ঠনর যরশন লকছূ জ়াম়াক়াপ   ়া 

যত়াম়াঠদ্র যছ়াট হঠয় যগঠছ ত়া যকঠে পলরষ্ক়ার কঠর যহ়াঠস্টঠি যজ়াগ়া  

কঠর র়াঠ ়া। এক রলিি়ার আম়াঠদ্র ঐ লদ্ঠনর যরশঠনর ে়াি ভ়াি 

আন়াজপ়ালত ট়্াঠক যত়াি়া যহ়াি। আম়াঠদ্র প়াাঁ ে জন কঠর গ্রুঠপ ভ়াগ কঠর 

লকছু কুপন যদ্ওয়়া হি । িি়া হি যত়ামর়া ি়াল  ি়াল  লগঠয় প্রলত ি়াল ঠত 

কতজন িয়স্ক পুরুে, মলহি়া ও ি়াি়া আঠছ ত়া ঐ কুপঠন লিঠ  লদ্ঠয় ঐ 

গৃঠহর ল লন কতয ়া ি়া কত্রী ত়াাঁ র হ়াঠত লদ্ঠয় িিঠি য  ়াঠন লরলিফ যদ্ওয়়া 

হঠচ্ছ যস ়াঠন লগঠয় কুপন যদ্ ়াঠি আপলন যরশন যপঠয়  ়াঠিন । 
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ঐ কুপঠনর জনয িয়স্ক িৃে-িৃে়ার়া আম়াঠদ্র হ়াঠতপ়াঠয় ধরঠছন। 

যসইসি যদ্ঠ  আম়ার মঠন হি একলদ্ন জি লিসু্কট য ঠয় আম়াঠদ্র 

যতমন লকছু কি হয় লন। ে়াকুঠরর এই 'লশিজ্ঞ়াঠন জীি যসি়া'র য  মন্ত্র 

মহ়ার়াজ যশ ়াঠিন ত়া আজও আম়ার মঠনর গভীঠর দ়্াগ যকঠট রঠয়ঠছ। 

  ন লকছু উদৃ্বি যর়াজগ়ার হয় আলম আম়ার স়াধযমত যিিু মঠে লরলিফ 

ফ়াঠি প়াে়াই।  ়াঠত আেয়হীন লনরি ম়ানুে লকছুট়া স়াহ়া য প়ায়। 

 
এই  র়ার সময় ফুড ফর ওয়়াকয  ন়াঠম সরক়ার যথঠক প্রকল্প ে়ািু হয়। এই 

প্রকঠল্প পুকুর  নন কঠর পলরষ্ক়ার কর়া এিং গ্র়াঠমর র়াস্ত়া ়াট সতলর 

ইতয়ালদ্ ক়াজ শুরু হঠি়া। এই প্রকঠল্পর ক়াঠজ একট়া পুকুর  ুাঁঠ  প্র়ােীন 

প়াথঠরর সতলর লিষু্ণ মূলতয  প়াওয়়া  ়ায়।গ্র়াঠমর যি়াকজন পুকুঠরর প়াঠ  

গ়াঠছর তি়ায় যরঠ  পুঠজ়া ইতয়ালদ্ আরম্ভ কঠরঠছ । প্রেুর গ্র়াঠমর ম়ানুে 

আসঠত শুরু কঠর । আম়াঠদ্র েঠেয় লশল্প লশক্ষক র়াম়ানন্দ দ়্া এই  ির 

যপঠয় লহরণ্ময়়ানন্দজী মহ়ার়াজ যক িিঠিন লকছু কর়ার জনয। ত়া ন়া হঠি 

ঐ মূলতয  েুলর হঠয়  ়াঠি । মহ়ার়াজ গ়াল  লনঠয় িিঠিন আলজ সন্ধয়াঠিি়ায় 

যি়াকজন লনঠয় মূলতয টিঠক লনঠয় আসঠত। যসইমঠত়া মূলতয  লমশঠন এি।  

 
পরলদ্ন সক়াঠি আমর়া স়ারদ়্া মলন্দঠর স্ট়ালডঠত িঠসলছ যসই সময় 

যদ্ লছ গ্র়াঠমর প্রেুর ম়ানুে তীর ধনুক র়াল  িল্লম ইতয়ালদ্ লনঠয় 

লিদ্য়াপীঠের যমন যগঠট যোঁ ে়াঠমলে করঠছ ত়ার়া ত়াঠদ্র মূলতয  যফরত লনঠয় 

য ঠত এঠসঠছ । একজন যেৌলকদ়্ার এঠস যসই  ির মহ়ার়াজঠক লদ্ি। 

মহ়ার়াজ সঠগ সঠগ যস ়াঠন যগঠিন লগঠয় যেৌলকদ়্ারঠক যগট  ুঠি লদ্ঠত 

িিঠিন সি যি়াকজন অতযন্ত উঠিলজত হঠয় মহ়ার়াঠজর ক়াঠছ এঠস 

লেৎক়ার যোঁ ে়াঠমলে করঠত আরম্ভ করঠি়া। মহ়ার়াজ ত়াঠদ্র শ়ান্ত হঠত 

িিঠিন ত়ারপর ত়াঠদ্র লক িিঠিন ি়া যি়াি়াঠিন জ়ালনন়া, ত়ারপঠর 

যদ্ ি়াম মহ়ার়াজ আসঠছন আর লপছঠন লপছঠন ওই যি়াক গুঠি়া 

আসঠছ আম়াঠদ্র স়ারদ়্া মলন্দঠরর লনঠের তি়ায় আঠগই একট়া 

লমউলজয়়াম মহ়ার়াজ কঠরলছঠিন। যস ়াঠন লকছু প্র়ােীন লশল্প কময সংগ্রহ 

কঠর র়া ়া আঠছ। পুকুর প়াঠ র মূলতয  ও যস ়াঠন র়া ়া হঠয়লছি। মহ়ার়াজ 

দ্রজ়া  ুলিঠয় ত়াঠদ্রঠক যভতঠর লনঠয় লগঠয় সি  ুলরঠয়  ুলরঠয় 

যদ্ ়াঠিন।  
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ত়ারপর একটু পঠর যদ্ল  ওই সমস্ত উঠিলজত যি়াকজন  র যথঠক 

যিলরঠয় এঠস মহ়ার়াজঠক লঢপ লঢপ কঠর প়াঠয় হ়াত লদ্ঠয় প্রণ়াম কঠর েঠি 

 ়াঠচ্ছন। মূলতয  েুলরর হ়াত যথঠক ি়াাঁ েি, সংগৃহীত হঠি়া সংগ্রহশ়াি়ায়। 

এইরকম একজন ি  ম়াঠপর ম়ানুে লছঠিন স্ব়ামী লহরণ্ময়়ানন্দ জী মহ়ার়াজ। 

আজ মহ়ার়াজ যনই। লতলন যদ্হ যরঠ ঠছন লকন্তু ত়াাঁ র সৃ্মলত আম়ার মঠন 

এ নও অমলিন হঠয় আঠছ। আজ ত়াাঁ র আশীিয়াদ্ প্র়াথযন়া করি়াম।  

নন্দ দুি়াি মুঠ ়াপ়াধয়ায় 
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অভচনা সেডমাস্টার মোরাজ 

 
পুরুলিয়়া র়ামকৃষ্ণ লমশন লিদ্য়াপীেঠক আলম যত়া লকছুই লদ্ঠত প়ালরলন। 

লকইি়া ক্ষমত়া আঠছ, আম়ার মত একজন অকৃলত-অধঠমর, 

লিদ্য়াপীঠের মতন মহীরুহঠক যদ্ওয়়ার! লিদ্য়াপীে, লিদ্য়াপীে। যস 

যি়াধ হয় পৃলথিীঠক শুধু লদ্ঠতই এঠসঠছ। ত়াঠক যদ্ওয়়ার, ি়া ত়ার 

ঋণ যশ়াধ কর়ার ক্ষমত়া ক়ারুর যনই।  

 
কত হ়াজ়ার হ়াজ়ার কৃতী ছ়াত্র যিলরঠয়ঠছ লিদ্য়াপীে যথঠক! কত 

ড়াক্ত়ার, ইলঞ্জলনয়়ার, সিজ্ঞ়ালনক, অধয়াপক, প্রশ়াসক, আঠর়া কত 

ম়ানুে এ ়ান যথঠক লশক্ষ়া লনঠয়, স়ার়া পৃলথিীঠত অথয, সম্ম়ান,  শ 

যপঠয়ঠছ। ত়াঠদ্র মঠধয কতজন যপশ়াগত জীিঠন লিদ্য়াপীেঠক মঠন 

র়াঠ , ত়া যি়াধ হয় গুঠণ লহঠসি কর়া একটুও কঠিন হঠি ন়া। 

 
লিদ্য়াপীে জীিঠনর একট়া  টন়া, আলম জীিঠন ভুিি ন়া।  

 
আমর়া সি়াই জ়ালন, সনয়াসীর়া পলরি়ার-পলরজন যছঠ , ঈশ্বর-স়াধন়া, 

এিং ম়ানুেঠক যসি়া কর়ার ব্রত লনঠয় সিয়াস গ্রহণ কঠরন। লকন্তু, 

স়ািযতয়াগী সিয়াসী হঠয়ও, ত়াাঁ র়া লশশুঠদ্র লক ভ়াঠি পলরে য়া কঠরন, 

ত়ার উদ়্াহরণ অন্তত আম়ার সম-স়ামলয়ক লিদ্য়াপীঠের প্র়াক্তনীঠদ্র 

ভ়ািভ়াঠি জ়ান়া আঠছ, ক়ালিপদ্দ়্া'র কৃপ়ায়। হ়াসপ়াত়াঠি আমর়া 

  ন জ্বঠর ক়াতর়াত়াম, ত ন যত়া ম়া-ি়াি়াঠক ক়াঠছ যপত়াম ন়া ! 

ম়াথ়ায় হ়াত যরঠ  ে়াকুঠরর ন়াম করঠতন ক়ালিপদ্দ়্া। 
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লিদ্য়াপীে ত ন আলম ক্ল়াস ন়াইন, লক যটন-এ পল । পঠরর লদ্ন 

যথঠক পূঠজ়ার ছুটি শুরু হঠি। 

 

প্রঠতযক ছ়াত্র আনঠন্দ আত্মহ়ার়া পঠরর লদ্ন সি়াই ি়া ী  ়াি – ত়ারপর 

পূঠজ়ার ছুটি। র়াঠত  ়াি়ার  ঠর, ভ়াি মন্দ  ়াি়ার য ঠয়, ধ়াঠম লফঠর, 

হে়াৎ ঠিক হি, ধ়াঠমর লসাঁল র ক়াঠছ একট়া জিস়া হঠি। যিড কভ়ার 

যপঠত, জ়ায়গ়া ঠিক হি। আম়াঠদ্র ধ়াঠমর একতি়ায় যশে  ঠর থ়াকঠতন 

যহডম়াস্ট়ার মহ়ার়াজ। দু-একজন লগঠয় মহ়ার়াজঠক অনুঠর়াধ করি 

আস়ার জনয। উলন র়াজী হঠয় েঠি এঠিন। সি়াই  ুি  ুশী, মহ়ার়াজ ও 

 ুশী। অঠনক গ়ান, কলিত়া ইতয়ালদ্ হি, ত়ারপর মহ়ার়াজ েঠি যগঠিন, 

যছঠির়াও য   ়ার  ঠর েঠি যগি।  আম়ার  রট়া লছি, একদ্ম লসাঁল র 

প়াঠশই। অনুষ্ঠ়াঠনর পর, লতন ে়ারজন আম়ার  ঠর গল্প কঠর, েঠি যগি। 

আম়ার যিলডং ি়াাঁ ধ়া হঠয় লগঠয়লছি, ক়ারণ, পঠরর লদ্ন সক়াঠি, আম়ার 

ি়াি়া এঠস আম়াঠক লনঠয়  ়াঠিন। আলম িনু্ধঠদ্র স়াঠথ গল্প করঠত করঠত, 

ক ন  ুলমঠয় পঠ লছ, মঠন যনই। অনযর়া ও  ুলমঠয় পঠ ঠছ।  

 
র়াঠত মহ়ার়াজ যক়াঠন়া ক়ারঠণ ি়াইঠর যিলরঠয়,  ঠর আঠি়া যদ্ঠ , এঠস 

যদ্ঠ ন, আলম যিলডংএ ম়াথ়া যরঠ   ুলমঠয় আলছ। আম়াঠক যডঠক তুঠি, 

উলন যিলডং  ুঠি, মশ়ারী ট়ান়াঠত শুরু করঠিন। আলম যত়া িজ্জ়া, আর 

ভঠয়, লক করি যভঠি প়ালচ্ছ ন়া। আম়ার, ি়াকী র়াত  ুম হি ন়া এই যভঠি, 

য , পঠরর লদ্ন ি়াি়া এঠি, মহ়ার়াজ ি়াি়াঠক িঠি যদ্ঠিন। সক়াঠি ি়াি়া 

এঠিন। গ়াল ঠত ওে়ার আঠগ, ি়াি়া মহ়ার়াঠজর ক়াঠছ লনঠয় যগঠিন প্রণ়াম 

কর়ার জনয। আলম প্রণ়াম করি়াম, মহ়ার়াজ আম়ার ম়াথ়ায় হ়াত র়া ঠিন। 

আঠগর র়াঠতর যক়াঠন়া কথ়াই উি়ারণ করঠিন ন়া। 

 
এই রকম সিয়াসী যি়াধ হয় র়ামকৃষ্ণ লমশঠনই থ়াঠকন। ত়াই যত়া, এাঁর়া 

আম়াঠদ্র হৃদ্ঠয়র অন্তস্তঠি জ়ায়গ়া কঠর যনন। 

 
এ ঠন়া, সমঠয়-অসমঠয়, মহ়ার়াঠজর স়াঠথ যদ্ ়া করঠত  ়াই। 

 
জয়ন্তকুম়ার ভট্ট়াে়া যয। 
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মন গেীভর আভে যা োক 

 
লিদ্য়াপীঠের কথ়া  

লিঠশে লকছুই মঠন যনই 

তিুও আিছ়া লকছু মঠন পঠ । 

 
যসই যক়াঠন়া এক সন্ধয়া, ১৯৬৪ স়াি 

ম়াঠয়র আাঁেঠি মু  যি়াক়াঠন়া 

যে়া  লভঠজ শুকঠন়া গি়া 

পঠরর লদ্ন সক়াি  

নতুন জগত নতুন পথ েি়া। 

 
 ুি যভ়াঠর উঠে মশ়ারী য ়াি়া 

লিছ়ান়া যত়াি়া 

সক়াঠির প্র়াথযন়া, স়াদ়্া যপ়াে়াঠক 

িয়াঠরট কয়াপ, সিূজ স্ক়াফয , লেি, 

যিলজম ক্ল়ািস ি়াঠি লপটি কদ্মত়াি 

সুভ়াে প্রত়াপ লশি়াজী .....কত প্ল্য়াটুন, 

সিলকছুই একট়া থ্রীি। 

 
 ন্ট়া শুঠন ওে়া,  ন্ট়া শুঠন  ়াওয়়া 

 ন্ট়া শুঠন সু্কঠি  ়াওয়়া 

নীি জ়াম়া স়াদ়্া পয়ান্ট  

আর ব্র়াউন  জুঠত়া 

টিলফঠন ি়ানরুটি 

িুধি়ার হ়াফ ছুটি 

শলনি়ার যশঠে  

যপরুমিদ়্ার মূিযি়ান অঙ্ক ক্ল়াস। 

 
ধুলত প়াঞ্জ়ালি পঠ  সন্ধয়ার ভজন 

তুিসীদ়্ার ক়াঠছ তিি়া যশ ়া 

সিযস়ােীদ়্ার ক়াঠছ রলিে়াকুঠরর গ়ান 

র়ামদ়্ার লেমটি  ়াওয়়া 

আঠপি আাঁকঠত এাঁঠক যফলি আম। 
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মন ়ার়াঠপ যরিি়াইঠনর লদ্ঠক  

উদ়্াস ত়ালকঠয় থ়াক়া 

দুপুঠর ি়াল র লেঠির অঠপক্ষ়া 

লিঠকঠি সদ্য ়ার িীরলসং দ়্ার হলকর  ়াদু যশ ়া 

িৃলিঠভজ়া ম়াঠে ফুটিঠির পরীক্ষ়া। 

 
কত আিছ়া কথ়া ভী  কঠর আঠস 

লি ঠত আর আঙুি সঠর ন়া 

মন ভ়ারী হঠয় আঠস 

ঐ লদ্ন গুলি লছি ি  সুন্দর 

ও ়াঠন যগঠি 

আলম লফরি ন়া যফর়া  ়ায় ন়া। 
 
শুভময় গঠগ়াপ়াধয়ায় 
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Predicting climate: the legacy of Basab 
 
It was 1967, we were about to start a new school year of 
class VIII, a new student joined us. A remarkably fair-skinned 
boy, even with hair that was not as dark as ours. With his 
short stature and thin figure, he definitely was a Gouro Borno 
boy from a Brahmin family resident of Gazipur village in 
Agradwip, District Burdwan. He was Basab Kumar 
Bandyopadhyay. 
 
Over next few years, he shared the dormitory rooms with 
Sajal, Jay Narayan, Debaki and Subir and did well in his 
studies and games. He chose Science stream and showed 
special aptitude for Mathematics, Physics and Mechanics. He 
was never boisterous, always measured his words, listened 
carefully and always volunteered for collective tasks. 
 
After leaving school, he joined IIT Kharagpur to study Physics. 
During his years at IIT, he was a resident of Nehru Hall, and 
so was Debaki. Debaki recalls that he grew up to be a polite 
gentleman, did well academically and socially, and had a 
good student life during his Bachelor and Master’s in IIT. 
 
His academic track record helped him to find a research 
position with Indian Meteorological Department, Pune. Our 
friend, Suranjan was also there. Suranjan recalls that at Pune, 
Basab started his career in the field of Climate Science.  
 
Later on, Suranjan met him in Delhi, located at the Central 
office of IMD, when he was the Deputy Director General for 
Meteorological Services. When enquired, if he was 
concerned that someone may demand him for the wrong 
climate predictions, he mentioned that there was a Minister 
who was scared to fly, and will call him before the flights to 
know about the weather on his route. And he worried that if 
the predictions were wrong, he may reclaim or get him fired. 

 
During his extremely productive career, he went on to 
specialise in Cyclone forecasting which was always his first 
love. He travelled abroad widely and pioneered international 
and national research on cyclone warning systems. 
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He brought together diverse techniques to improve Cyclone 
forecasting. He explored satellite data, oceanographic data, 
local climate data, and on-ground knowledge to generate 
forecasting via innovative modelling, which was then 
transmitted to common folks, especially those in the coastal 
communities. He was the pioneering researcher for the 
forecasting of cyclone Feni, and his work helped save lives of 
lakhs of people. 
 
He was never complacent about his work. A huge part of his 
career was devoted to critical evaluation of forecasts and 
their validity. He never stopped developing new ideas to 
meet the challenges posed by cyclone forecasting, in spite of 
all the uncertainties associated with the theme. 
 
His sudden departure in 2017, was proof of the fragility of 
our lives. He leaves behind his wife Alakananda, his daughter 
Devlina who works as a senior executive at Axiom US, and 
son Debadeep who works as a research analyst for Google 
London.  
 
His wife recalls that he was a quiet person with an easy-
going personality that made everyone comfortable. He had 
that mischievous smile but never indulged in mischiefs. And 
he loved his dog. 
 
His legacy rests in his rigor of science and his foresight. He 
will be celebrated for his strong foot prints on the path of 
Cyclone forecasting. We will remember him as our quiet 
friend who became a giant in the field of Climate science. 
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Photo journey of Vidyapith 

Malay Basu Ray 

 

 

 

 

 

 

 

 

The entrance              Auditorium where multi-skill developed 

 

 

 

 

 

 

Landscape gelling of Nature, Bird and Building.                    Development of appreciation for animals 

 

 

 

 

 

 

 

Starting point of Mind and Self control                               Camaraderie development through hostel life 
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Be nearer to heaven through sports                                             Senior school building- So many tales  

 

 

 

 

 

 

Education thorugh arts                                                                  Manifesting our perfection 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor to innumerable students. 

 

 



82 
 

The paintings 

 

Page number Miniature Credentials of the paitnting 

 
Cover page 
 
 
 
 
 
 

 Artist: Nanda Dulal Mukherjee 
Untitled 
Year: 2021 
Medium: Tempera paint on hand made 
Nepalese paper 
Curated at: Artist´s own collection 

 
 
Page 8 
 
 
 
 

 Artist: Nanda Dulal Mukherjee 
Untitled 
Year: 2020 
Medium: Tempera paint on hand made 
Nepalese paper 
Curated at: Artist´s own collection 

 
 
Page 13 
 
 
 
 
 

 Artist: Nanda Dulal Mukherjee 
Untitled 
Year: 2021 
Medium: Tempera paint on hand made 
Nepalese paper 
Curated at: Artist´s own collection 

 
 
 
Page 20 
 
 
 
 

 Artist: Nanda Dulal Mukherjee 
Untitled 
Year: 2021 
Medium: Tempera paint on hand made 
Nepalese paper 
Curated at: Artist´s own collection 

 
 
 
 
Page 24 
 
 
 
 

 Artist: Pinaki Barua 
Name: ‘Untitled, Edition – 3/8’ 
Year: 1984 
Medium: Aquatint 
Size: 24 x 32 cm 
ID:- PB-014 
Curated at Galerie 88 Life in Prints 
 

  

http://www.galerie88.in/nt/TV_Exhibt516_1000.asp
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Page number Miniature Credentials of the paitnting 

 
 
 
 
Page 25 
 
 
 
 
 
 

 Artisit: Pinaki Barua 
Name: 'Mourners, Edition - 2/6' 
Year: 1985 
Medium: Aquatint 
Size: 49 x 25 cm 
ID:- PB-016 
Curated at Galerie 88 Life in Prints 

 
 
 
 
Page 26 
 
 
 

 Artisit: Pinaki Barua 
Name: 'Mother and Child, Edition - 1/8' 
Year: 1987 
Medium: Aquatint 
32.1 x 49 cm 
ID:- PB-025 
Curated at Galerie 88 Life in Prints 

 
 
 
 
Page 27 
 
 
 

 Artist: Pinaki Barua 
Name: 'Our Christs, Artist’s Proof' 
Year: 1991 
Medium: Aquatint 
Size: 33 x 49.5 cm 
ID:- PB-030 
Curated at Galerie 88 Life in Prints 
 

 
 
 
Page 28 
 
 
 
 
 

 Artist: Nanda Dulal Mukherjee 
Untitled 
Year: 2020 
Medium: Tempera paint on hand made 
Nepalese paper 
Curated at: Artist´s own collection 

 
 
 
 
Page 35 
 
 
 
 

 Artist: Jayanta Kumar Bhattacharya 
Name: Food of love 
Year: 1972 
Medium: Water colour on cotton pulp paper 
Style: Santiniketan school 
Size: 9 in x 4.5 in 
Curated at: Artist´s own studio 

  

http://www.galerie88.in/nt/TV_Exhibt516_1000.asp
http://www.galerie88.in/nt/TV_Exhibt516_1000.asp
http://www.galerie88.in/nt/TV_Exhibt516_1000.asp
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Page number Miniature Credentials of the paitnting 

 
 
 
 
Page 38 
 
 
 
 

 Artist: Jayanta Kumar Bhattacharya 
Name: Mother Goddesss 
Year: 2021 
Medium: Water colour and natural flowers 
Style: Collage on paper 
Size: 10 in x 7 in 
Curated at: Artist´s own studio 

 
 
 
 
Page 43 
 
 
 

 Artist: Nanda Dulal Mukherjee 
Untitled 
Year: 2021 
Medium: Tempera paint on hand made 
Nepalese paper 
Curated at: Artist´s own collection 

 
 
 
Page 51 
 
 
 
 
 

 Artist: Nanda Dulal Mukherjee 
Untitled 
Year: 2020 
Medium: Tempera paint on hand made 
Nepalese paper 
Curated at: Artist´s own collection 

 
 
 
Page 57 
 
 
 
 
 

 Artist: Jayanta Kumar Bhattacharya 
Name: Muktamana 
Year: 1972 
Medium: Water colour on cotton pulp paper 
Style: Santiniketan school 
Size: 8.5 in x 4.5 in 
Curated at: Artist´s own studio 

 
 
 
Page 66 
 
 

 Artist: Manas Roy 
Name: Dream of Music 
Year: 2014 
Style: Abstract expressionist –  
Mediterrenian cubist style. 
Medium: Oil on Canvas in three parts 
Size: 9ft x 3ft 
Curated at: State Museum of Oriental Art, 
Moscow, Russia 
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Page number Miniature Credentials of the paitnting 

 
 
 
Page 68 
 
 
 

 Artist: Nanda Dulal Mukherjee 
Untitled 
Year: 2020 
Medium: Tempera paint on hand made 
Nepalese paper 
Curated at: Artist´s own collection 

 
 
 
Page 72 
 
 
 

 Artist: Nanda Dulal Mukherjee 
Untitled 
Year: 2021 
Medium: Tempera paint on hand made 
Nepalese paper 
Curated at: Artist´s own collection 

 
 
 
Page 75 
 
 
 
 

 Artist: Jayanta Kumar Bhattacharya 
Name: Ananda 
Year: 2021 
Medium: Water colour on hand made 
Nepalese paper 
Size: 11 in x 15 in 
Curated at: Artist´s own studio 

 
  



86 
 

Vidyapith personalities 

 

Page number Miniature Credentials 

 
 
 
Page 18 
 
 
 

 Sri Kalipada Guha Thakurta 
Kalipadada 
Biology teacher 
 

 
 
 
Page 19 
 
 
 

 Sri Sushil Roy 
Sushilda 
English teacher 
Hostel warden 

 
 
 
Page 22 
 
 
 

 Swami Putananda 
Kalipada Maharaj 
Chief warden 

 
 
 
 
Page 30 
 
 
 
 

 Standing from left: Chittoda, Perumalda, 
Bikashda, Shaktida, Subratada, Durgada, Sushil 
Ghosh da, Ashok da, Subhash Maharaj, 
Swapan da  
 
Sitting from left: Panchuda, Kestoda, Harida, 
Durga Mallikda, Doyamoyda, Phanida,  
SWAMI Hiranmayanandaji Maharaj 

 
 
Page 30 
 
 
 
 

 Sri Chittaranjan Datta 
Chittada 
Economics teacher 
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Page 55 
 

 Sri Phanibhusan Khatua 
Phanida 
Bengali teacher 
 
Sri Sushil Ghose 
Sushilda 
Physical Education teacher 
 
Sri Durgasankar Mallick 
Durgada 
Chemistry teacher 

 
 
 
Page 65 
 
 
 

 Sri S L Perumal 
Perumalda 
Mathematics teacher 
Hostel warden 

 
 
 
Page 69 
 
 
 
 
 

 Swami Hironmoyananda 
Bara Moharaj 
President,  
RMKV Purulia 

 
 
 
 
Page 71 
 
 
 
 

 Sri Ramananda Bandopadhaya 
Ramda 
Fine Arts teacher 

 
 
 
 
Page 74 
 
 
 

 Swami Ramananda 
Headmaster Maharaj 
Headmaster, RKMV 
Hostel warden 
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