MAGAZINE

October 2017

Contents

1. d





n  

a  k p

Page 1 – 4

(p  p i)

2.



    

я p

Page 5

BEC 69 (Arch.)

3. p n

"# я% d'"

a  я( 

Page 6 – 10

4. )*

)  +% , - "

"

Page 11 - 17

.*/

BEC 69 (Met)

5.



0n 1,я

a2 

Page 18 - 19

BEC 69 (Civil)

6. p n

s4*5 a6 ik% 7

a2 
BEC 69 (Civil)

Page 20 - 23

রামকৃষ্ণ-বিবিকানবের বনবিবিতা
(জবের সার্শতিবষ
ধ
ধসশ্রদ্ধ বনবিিন)
অবমত সসনগুপ্ত

“রামকৃষ্ণ-বিবিকানবের বনবিবিতা” -এই নাবমই বতবন সিসময়
বনবজর পবরচয় বিবয়বেন। ভবিনী বনবিবিতা ( Margaret Elizabeth Noble) বেবেন একজন আইবরশ িংবশাি্ভূত সমাজকমী,
সেবিকা, বশবিকা এিং স্বামী বিবিকানবের বশষযা। Northern
Ireland-এর সোট্ট শহর Dungannon-এ ১৮৬৭ সাবের ২৮সশ
অবটাির বতবন জে গ্রহণ কবরন। মাত্র চুয়াবিশ িের িয়বস
ঘবেবেে এই মহাজীিবনর অিসান। তাাঁর িািা সযামুবয়ে বরচমন্ড
সনাবিে বেবেন সরাবেস্টান্ট র্মযাজক
ধ
এিং মাবয়র নাম বেে
সমরী ইসাবিে হযাবমল্টন সনাবিে। মািাবরেই
ধ
বেবেন তাাঁবির
রথম সন্তান। বতবন োড়াও তাাঁর আরও িুই সিান ও এক ভাই
বেে। বতবন তাাঁর িািার কাবে বশিা পান সয ‘মানি সসিাই, ঈশ্বর
সসিা’। িািার আিশ ধতাাঁর পরিতী জীিবনও িভীর রভাি বিস্তার
কবরবেে। তাাঁর িািা সঙ্গীত এিং বশল্পকোরও একজন সিাদ্ধা
বেবেন।

পথ সতা তার নয়। এই একো রবশ্নর মর্য সথবকই সসবিন তাাঁর
রবতভার পবরচয় পান সসই িূরিবশনী
ধ বশবিকা, বমস কবেন।
যবিও সসবিন বমস কবেন মািাবরবের
ধ
রবশ্নর সটঠক উত্তর বিবত
পাবরনবন।
সসই বশবিকাবক একবিন মািাবরে
ধ
জানাবেন, ঈশ্বর সয
আবেন তা বিশ্বাস করবত তাাঁর ভাবো োবি, বতবন তাাঁবক জানবত
চান, িুঝবত চান। রশ্ন করবেন, “বক কবর ঈশ্বরবক জানা যায়?”
বমস কবেন সসবিন আপ্লূত হবয়বেবেন মািাবরবের
ধ
রশ্ন শুবন।
বতবন িেবেন, “তাাঁর সম্পবকধ জান, তাাঁবক উপেবি করার সচষ্টা
কর। তার মার্যবমই সতামার বিশ্বাস িৃঢ় হবি। ঈশ্বর সতা স্বচ্ছ
স্বয়ং রকাশ, অজানার অন্ধ্কার িূর হবেই, তাাঁর রকাশ
রতযাি হয়। সতামার মবর্য তাাঁর েীো মূত ধ হবয় উঠুক।”

সসবিবনর সসই বশবিকার আন্তবরক অবভরায় উত্তরকাবে
মািাবরবের
ধ
িয়স যিন মাত্র এক িের তিন তাাঁবক তাাঁর
মািাবরবের
ধ
জীিবন পবরস্ফুে হবয় উবঠবেে এিং এই রকম
িািামশাই ও ঠাকুমার কাবে সরবি জীবিকার সন্ধ্যাবন তাাঁর িািা- িভীর জীিন-জজজ্ঞাসার মর্য বিবয়ই মািাবরবের
ধ
িযাজক্তবের
মা ডানিযানন সেবড় মযাবেষ্টাবর চবে যান। সসই সময়
বিকাশ োভ করবত থাবক। এই সবঙ্গ আয়ারেযাবন্ডর বিপ্লি
আয়ারেযান্ড বেে ইংেযাবন্ডর শাসনার্ীন। ইংেযাবন্ডর শাসন ও
সচতনাও তাাঁর মবর্য জিয়া কবর চেে। বতবন তীব্রভাবি অনুভি
সশাষণ সথবক মুক্ত হিার জবনয আয়ারেযাবন্ড চেবে িণকরবেন, তাাঁরও বকেু করার আবে, সিশবক বকেু সিওয়ার
জািরণ। ফবে সিবশর রাজননবতক আিহাওয়া িুিই উত্তপ্ত। এই িাবয়ে আবে। ইংরাবজর অনযায় শাসন-সশাষণ সথবক সিশবক
আিহাওয়ার মবর্য সিবড় উঠার সুবযাবি মািাবরবের
ধ
মন
মুক্ত করবত না পারবে, আইবরশ জাবতর অজস্তেই বিপন্ন হবয়
রস্ফুটেত হবয়বেে বিপ্লবির স্ববে। সসই স্বে োবেত হবয়বে
পড়বি।
িািামশাই ও ঠাকুমার আিশ ও
ধ সররণায়। জীিন সম্পবকধ তাাঁর
িভীর ভািনার উবেষ হবয়বেে িাবড়র বিপ্লবিক ও সাংস্কৃবতক
এইসি বচন্তার মবর্য বিবয়ই মািাবরবের
ধ
বিপ্লিী সত্তা সজবি
পবরমন্ডবে। কবয়ক িের পবর, তাাঁর িািা-মা বকেুো বিত হবে
উঠে। র্ীবর র্ীবর বতবন জবড়বয় পড়বেন আইবরশ সহামরুে
সমবয়বক তাাঁবির কাবে বনবয় যান। মািাবরবের
ধ
িয়স যিন মাত্র
আবোেবনর সাবথ। উপেবি করবেন সিবশ জাতীয়তািাবির
িশ িের, তিন তাাঁর িািা মারা যান। তারপর তাাঁর িািামশাই
রসার ঘোবত হবে রথম রবয়াজন বশিা। বশিাই বতবর কবর
তথা আয়ারেযাবন্ডর বিবশষ্ট স্বার্ীনতা সংগ্রামী হযাবমেেনই তাাঁবক জাবতর সমরুিন্ড। ১৮৮৪ সাবে সসম্মাবন স্কুবের সশষ পরীিায়
োেন-পােন কবরন।
উত্তীণ হবয়,
ধ
বতবন বশিকতার জীিনই সিবে বনবেন। ১৮৮৬
সাবে সরক্সহাবম, ১৮৮৯ সাবে সচস্টাবর এিং ১৮৯০ সাবে
হযাবেফযাক্স স্কুবের োত্রী, মািাবরবের
ধ
িয়স যিন মাত্র সতবরা,
উইম্বেডবন পড়ািার পর, ১৮৯২ সাবে উইম্বেডবনই ‘রাবস্কন
তিন বতবন সাবহবতযর বশবিকা বমস কবেনবক একটে রশ্ন কবর স্কুে’ নাবম একটে স্কুে িাপন কবরন। সসই স্কুবে শুর্ু বশশুবিরই
চমবক বিবেন। বতবন জজজ্ঞাসা কবরবেবেন, “জীিবনর সশষ
বশিা সিওয়া সহাত না, বশিায় আগ্রহী িড়রাও পড়ার সুবযাি
সকাথায়? মৃতুযবতই বক জীিবনর পবরসমাবপ্ত?” অতেুকু সমবয়র সপত।
মুবি িভীর জীিনবিাবর্র এমন রশ্ন সমাবেই স্বাভাবিক বেে না।
তবি রবতভা সতা এমন বিবশষ পথ র্বরই এবিায় - িতানুিবতক কমজীিবন
ধ
রবিশ করবেও আর্যাজিক ও বিপ্লিী বচন্তা তাাঁর মবর্য

বনরন্তর আি-জজজ্ঞাসার আবোড়ন তু বেই চেে। রচণ্ড
অবিরতার মবর্য জীিন চেবত োিে। এই সময় সিবোয়াক নাবম
এক তরুণ ইজিবনয়াবরর সাবথ তাাঁর পবরচয় ও ঘবনষ্ঠতা হয়। বকন্তু
িুভাধ বিযর বিষয়, বিিাহিন্ধ্বন আিদ্ধ হওয়ার আবিই
সিবোয়াবকর আকজিক মৃতুয হয়। এর পবর আর এক জবনর
সবঙ্গ তাাঁর বিিাবহর সম্ভিনা সিিা সিয়, বকন্তু তা িাস্তিাবয়ত
হয়বন। ফবে র্ম ও
ধ িতানুিবতক িযিিাসমূবহর িযাপাবর তাাঁর
মবন বিবভন্ন র্রবনর রশ্ন সিিা বিবত শুরু কবর। বতবন যুজক্তহীন
সকানও বকেুই আর সমবন বনবত চান না। এই সময়ই তাাঁর পবরচয়
হয় রুশ বিপ্লিী সিাবপােবকবনর সবঙ্গ। তাাঁর রভাি মািাবরবের
ধ
চবরত্রবক ( বিপ্লিী সচতনায় ) বিবশষভাবি রভাবিত কবর। তা োড়া
বশল্প শহবর িড় হবয় ওঠার ফবে বশবল্পর রবতও তাাঁর আকষণধ
সোেবিো সথবকই বেে। এই আকষবণর
ধ
পবরণবত বহসাবি বতবন
হবয় বেবেন েন্ডবনর সডাভার স্ট্রীবে অিবিত বশল্প-সাবহবতযর
আবোচনা সকন্দ্র ‘বসবসম ক্লাবির’ সিসয ও পবরর বিবক বতবন
সসই ক্লাবির সম্পািক হন। সসই সময় িাণাড
ধ শ, হযাক্সবে রভৃ বত
বিশ্বিবরণয সেিকবির সবঙ্গ তাাঁর পবরচয় হয়। এোড়া
আয়ারেযাবন্ডর বসন-বফন বিপ্লিী সংিঠবনর অবনক সিবসযর
সাবথ তাাঁর িন্ধ্ুে বেে।
তারই মবর্য ১৮৯৫ সাবে বতবন অযাংবেকান চাবচধ র বি বথঙ্কার
(Free Thinker) িবের সবঙ্গ যুক্ত হন। আিরকাবশর পথ িুাঁবজ
চবেবেে মািাবরবের
ধ
রবতভা। বকন্তু সিবত্রর অভাবি িার িার
রবতহত হজচ্ছে তাাঁর উবিযাি। সিাাঁড়াবম ও সঙ্কীণতা
ধ বকেুবতই সহয
করবত পারবেবেন না। অসবহষ্ণুতা আর সিাাঁড়াবম পবি পবি।
সসিার্বমরধ এমন অন্তঃসারশূনযতা সিবি বতবন পীবড়ত হবেন।
অনযবির আিরচাবরর হীন স্বাথ ,ধ সসিার্মবক
ধ মমহীন
ধ ভন্ডাবমবত
পবরণত করবেে। এ বক কবর বতবন সমবন সনবিন ? মবনর মবর্য
এই ভীষণ হাহাকার ও আবত্তধ বনবয় পথ হাতবর চবেবেন বতবন।
সকাথায় পাবিন মুক্ত উিার িার্ািন্ধ্হীন পথ, সয পথ তাাঁবক
সপ ৌঁবে সিবি পরম সবতযর কাবে?
এবিবক ১৮৯৩ সাবে বশকাবিাবত সর্ব্র্ম
ধ -সবম্মেন
ধ
অনুটষ্ঠত
হবয়বে। সারা ইউবরাপ আবোবড়ত হবয়বে বহেুসন্নযাসী স্বামী
বিবিকানবের জয়-জয়কাবর। িিবরর কািবজর পাতা জুবড়
সকিে তাাঁরই িির। ১৮৯৫ সাবে স্বামী বিবিকানে েন্ডবন
এবসবেন। মািাবরে
ধ
জানবত পারবেন ১৫ই নবভম্বর সেবড
ইসাবিে মািসবনর
ধ
িাবড়বত সবন্ধ্য সিোয় একটে আবোচনা
সভায় স্বামী বিবিকানে আসবেন। সশ্রাতা বহসাবি মািাবরেও
ধ
বনমন্ত্রণ সপবেন সস আবোচনা সভায়। মািাবরবের
ধ
অন্তর জুবড়
অতৃবপ্ত আর মন জুবড় আবে অবেষণ। সকাথাও বির হবত
পারবেবেন না। তাই বতবন সম্মত হবয় সসই আবোচনা সভার
বনমন্ত্রণ সািবর গ্রহণ করবেন। এই আবোচনা সভাবতই বতবন
রথম স্বামী বিবিকানেবক সিবিন এিং স্বামীজজর সিিান্তিশবনর
ধ
িযািযা সশাবনন। বিবিকানবের িযজক্তে এিং র্মিযািযায়
ধ
বতবন
মুগ্ধ হবেন। এর পর েন্ডবন, স্বামীজজর রবতটে িক্তৃতা ও
রবশ্নাত্তর সভায় উপবিত থাবকন। ১৫ই নবভম্বরবরর রথম
সািাবতই স্বামীজজর বচন্তার্ারা তাাঁবক রিেভাবি রভাবিত কবর।
সসই বিনই সযন মুগ্ধ বিবমাবহত মািাবরবের
ধ
রবতভা আিমুজক্তর
সন্ধ্ান সপে। আকৃষ্ট হবেন ভারতীয় সনাতন র্বমরধ রবত।
তারপর স্বামী বিবিকানেবকই বনবজর গুরু িবে িরণ কবর সনন
এিং গ্রহণ কবরন স্বামীজজর বশষযে।
পরিতী িুই িের র্বর বতবন অবনক বচন্তা-ভািনার পর বসদ্ধান্ত
সনন, িবরদ্র বনপীবড়ত মানুবষর মুজক্তর জবনয বনবজর জীিন
উৎসি ধকরবিন। সসই সূবত্র ১৮৯৭ সাবে স্বামীজজর কাবে রস্তাি

পাঠান সয বতবন ভারতিবষ এবস
ধ
সার্ারণ মানুবষর সসিায়
বনবজবক বনবয়াজজত করবত চান। বিবশষত সমবয়বির বশবিত
কবর সতাোর িযাপাবরই তাাঁর বিবশষ আগ্রহ। তাাঁর এই রস্তাি
স্বামীজজ অনুবমািন করার পর মািাবরে
ধ
১৮৯৮ সাবের ২৮সশ
জানুয়াবর পবরিার পবরজন তযাি কবর সকােকাতায় এবস
সপ ৌঁোন। স্বামীজজর সাবন্নবর্য বতবন োভ করবেন তাাঁর আিশ ধ
কমবিত্র।
ধ
বিবিবশনী মািাবরেবক
ধ
সসিার অবর্কার বিবত হবে,
আবি তাাঁবক অজধন করবত হবি সিশিাসীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।
তাই স্বামীজজ মািাবরেবক
ধ
পবরচয় কবরবয় সিওয়ার জবনয ১৮৯৮
সাবের ১১ই মাচধ স্টার বথবয়োবর এক সভার আবয়াজন করবেন।
স্বামীজজই বেবেন সস সভার সভাপবত। স্বামীজজর মানস-কনযা
এিং বশষযা মািাবরেবক
ধ
বনবিিন করবেন সিবশর কাবে, সিবশর
সসিার জবনয। করতাবে মুিবরত সভায় অবভনজেত মািাবরে
ধ
হবেন অবভভূ ত। মািাবরে
ধ
তাাঁর িক্তৃতায় িেবেন, “পৃবথিীর
মহত্তম আর্যাজিক সম্পি রবয়বে ভারতিবষরধ সেবয়। যুি যুি
র্বর ভারতিাসী এই সম্পি র্ারণ ও িহন কবর আসবে। সসই
মহান সম্পবির রবত িভীর শ্রদ্ধা বনবয়, ভারতিবষরধ সসিায়
জীিন উৎসি ধকরার সংকল্প বনবয় আবম ভারতিবষ এবসবে।
ধ
আবম সকবের সহানুভুবত ও সহায়তা কামনা কবর।”
স্বতঃস্ফুতধ আগ্রবহ করতাবের মবর্য মািাবরেবক
ধ
িরণ কবর
বনবেন ভারতিাসী। স্বামীজজ মািাবরেবক
ধ
পবরচয় কবরবয় সিন,
‘ইংেযাবন্ড আমার কমর্ারায়
ধ
রস্ফুটেত সবিাত্তম
ধ
পুষ্প’ িবে।

মািাবরে
ধ
হবেন ভারবতর রবত বনবিবিত রাণ, “বসস্টার
বনবিবিতা”। স্বামীজজই এই নামকরণ কবরবেবেন। সসই বিন
(১৮৯৮ সাবের ১১ই মাচধ ) সথবকই বতবন হন “ভবিনী বনবিবিতা”।
এর কবয়কবিন পর ১৭ই মাচধ ( রথমিার ) বতবন শ্রীশ্রীমাবক িশনধ
কবরন। মাবয়র আশীিাি
ধ বনবয় ২৫সশ মাচধ স্বামীজজর কাবে
সপবেন ব্রিচবযরধ িীিা। এর পর ১৩ই নবভম্বর মাবয়র
উপবিবতবতই, ১৬ সিাসপাড়া সেবন রবতটষ্ঠত হয় ‘বনবিবিতা
িাবেকা বিিযােয়’। সসই সময় স্কুবের নাম রািা হবয়বেে ‘রামকৃষ্ণ
স্কুে ফর িােস’।
ধ স্কুে রবতষ্ঠার আবি বিবিকানবের কাবে
ভারবতর িশনধ ইবতহাস, সাবহতয, জনজীিন, সমাজতত্ত্ব, রাচীন
ও আর্ুবনক মহাপুরুষবির জীিন কথা শুবন বনবিবিতা ভারতবক
বচনবত সশবিন। সসই সময়ই সকােকাতায় ভীষণ সপ্লবির মহামারী
সিিা সিওয়ায় ঝাড়ুিাররা পযন্ত
ধ শহর সেবড় পাবেবয় যায়। বকন্তু
বনবিবিতা বিবিবশনী হবয়ও রামকৃষ্ণ সবের সন্নযাসীবির সবঙ্গ
সরািীর সসিায় সেবি বিবয়বেবেন, এমনবক রাস্তায় সনবম বনবজ
হাবত ঝাড়ু বনবয় রাস্তা পবরস্কাবরর কাবজ সনবম পবড়বেবেন।
তাাঁবক সিবি অবনবকই অনুরাবণত হবয় সস্বচ্ছায় এই সসিা কাবজ
আিবনবয়াি কবরন। মবঠর সন্নযাসীবির পুবরাভাবি সথবক
বনবিবিতা আবতধর সসিায় অক্লান্ত পবরশ্রম করবত োিবেন।

বনবিবিতার করুণামািা হাবতর স্পবশ ধিূর সহাে সপ্লবির আতঙ্ক।
বনবিবিতার আসন রবতটষ্ঠত সহাে সিশিাসীর অন্তবরর
অন্তঃিবে।
স্কুে রবতষ্ঠার পর স্কুে চাোবনা িুি সহজ বেে না। োত্রী এিং
অথ সজািাড়
ধ
করাো সিশ সমসযা হবয় িাাঁড়ায়। নারীবশিায়
অনাগ্রহী সমাজ সথবক িাবড় িাবড় ঘুবর একটে একটে কবর োত্রী
সংগ্রহ করবত োিবেন। এই স্কুে পবরচােনার জবনয বতবন
বিবিশ সথবকও অথ সজািাড়
ধ
কবরন। তার জনয অিশয তাাঁবক
১৮৯৯ সাবে বিবিবশ সযবত হয়। র্ীবর র্ীবর বনবিবিতার
কমবিত্র
ধ
রসাবরত করবেন স্বামীজজ। মঠ-বমশবনর কমসূধ চীর
িাইবর ব্রািসমাবজর সভাবতও বতবন সযাি বিবত োিবেন।
সপ্তাবহ একবিন মবহোবির সভায় িক্তৃতা বিবতন। এই সভায়
উপবিত থাকবতন সকশি সসবনর সমবয়, ইজেরাবিিী (ঠাকুরপবরিাবরর), সরোবিিী, োিণযরভাবিিী রমুি মবহোরা।
বনবজর সিবশ িৃটেশ শাসন-সশাষণ ও অতযাচাবরর সবঙ্গ পবরচয়
বেে বনবিবিতার। ইংরাবজর বিরুবদ্ধ বিপ্লি সংিটঠত করার
অবভজ্ঞতাও তাাঁর বেে। বনবিবিতা অনুভি করবেন মা কােীর
সার্নার মবর্যই রবয়বে বিপ্লবিক সচতনা। ভারতীয় আর্াজিক
সার্নায় অনুরাবণত হবয় বতবন রচনা করবেন Kali the Mother,
The Story of Kali, The Vision of Shiva, The Voice of Mother
ইতযাবি। বনবিবিতার Kali the Mother িইটে পবড় অনুরাবণত
হবয় অিনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বিিযাত ‘ভারতমাতা’ েবিটে
আাঁবকন। ভবিনী বনবিবিতা ভারবতর সিবচবয় রভািশােী
মবহোবির মবর্য অনযতম। অরবিে সঘাষ, রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
অিনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জিিীশচন্দ্র িসু , তাাঁর স্ত্রী অিো িসু ,
যিুনাথ সরকার, নেোে িসু , বিবনশচন্দ্র সসন, অবসত কুমার
হােিার রমুি বিবশষ্ট ভারতীয় িযজক্তবেরা বেবেন তাাঁর িন্ধ্ুিানীয়।
রিীন্দ্রনাথ তাাঁবক ‘সোকমাতা’ আিযা সিন।

রাজনীবতর কারবন রামকৃষ্ণ বমশন ও মবঠর সবঙ্গ সযািাবযাি
বেন্ন করবেও, আজীিন বনবজর পবরচয় বিবয়বেন “রামকৃষ্ণবিবিকানবের বনবিবিতা” িবে। বনপীবড়ত ও িবরবদ্রর জািরন
ঘোিার জবনয স্বামীজজর আহ্বানই তাাঁবক রাজনীবতর জিবত সেবন
এবন বেে। বতবন বিশ্বাস করবতন, রাজননবতক স্বার্ীনতা োড়া
সকানও জাবতর পবি বকেুবতই আবথক
ধ ও মানবসক স্বার্ীনতা
োভ করা সম্ভি নয়। বতবনই রথম িারাণসীবত জাতীয়
কংবগ্রবসর অবর্বিশবন উিাত্তকবে আহ্বান জানান বিবেতী দ্রিয
িজধবনর। তাাঁর স্বে বেে অিন্ড সুিী বিবিক-পবরচাবেত
ভারতিষ।ধ বতবন বিশ্বাস করবতন এবশয়ার রাচীন সভযতার
উৎপবত্ত ও বিকাশবকন্দ্র ভারতিষ।ধ তাই ভারবতর রাষ্ট্রীয় মুজক্তই
বেে তাাঁর চরম েিয।
েডধ কাজধবনর িঙ্গভঙ্গ চিাবন্তর বিরুবদ্ধ রথম সথবকই
রবতিাবি সসাচ্চার বেবেন বনবিবিতা। ১৯০৫ সাবের ৭ই আিস্ট
সকােকাতার োউন হবের রবতিাি সভায় তাাঁর িক্তৃতা উপবিত
সশ্রাতৃমন্ডেীবক উবত্তজজত ও অনুরাবণত কবর সতাবে। পবরর
িের পূি িাংোর
ধ
িনযা ও িুঃবভধি-পীবড়ত মানুবষর সসিা করবত
বিবয় বতবন মযাবেবরয়ায় আিান্ত হন। সসিান সথবক বফবর এবস
উবড়ষযায় যান িুঃবভধি-পীবড়তবির সসিার জবনয। সসিাবনও
আিান্ত হন সসবরব্রাে বফিাবর।
১৯১০ সাবে স্বামীজজর জেবিবন রকাবশত হয় বনবিবিতার
বিিযাত িই “The Master I saw Him”। এরই কবয়কবিন পবর,
বব্রটেশ পুবেবশর হাবত সগ্রপ্তার এড়ািার জনয শ্রীঅরবিে
চেননিবর চবে সিবে, বনবিবিতা অরবিে পবরচাবেত
‘কমবযাবিন’
ধ
পজত্রকার ভার বনজ হাবত তু বে সনন। চেননির
সথবক পজন্ডবচরীবত চবে সযবত বনবিবিতাই শ্রীঅরবিেবক
সিাপবন সাহাযয কবরন।

এবিবক অবিশ্রান্ত কাবজর চাবপ স্বামী বিবিকানে অসুি
হবয় পড়বেন। ১৯০২ সাবের ৪ঠা জুোই বতবন মহাসমাবর্ োভ
করবেন। একো িুরন্ত ঝবড় ভারত তথা সারা বিবশ্ব নতু ন রাবণর
স্পেন জাবিবয় চবে সিবেন এই িীর সন্নযাসী। বনবিবিতার
মন্ত্রগুরু, আিশ-পু
ধ রুষ স্বামী বিবিকানে। তাাঁবক হাবরবয় বতবন
মুহযমান হবয় পড়বেন। সমস্ত কাবজর বনবিধ শ , উপবিশ যাাঁর
কাে সথবক সপবতন, বতবন আজ অনুপবিত। আজ তাাঁর কতধিয ও
কমপন্থা
ধ
সক বনবিধ শ করবি? এিন সথবক তাাঁর সার্না হ’ে তাাঁর
গুরু স্বামী বিবিকানবের স্ববের ভারতিষবক
ধ পুনিঠন
ধ করা।
ভবিনী বনবিবিতার নতু ন কমবিত্র
ধ
সকন্দ্রীভূ ত সহাে ভারতীয়
রাজনীবতবত।
উবেশয ও আিবশরধ রবশ্ন র্ীবর র্ীবর মবঠর সাবথ সম্পকধ বশবথে
হবয় এে। বনবিবিতার Kali the Mother পবড় শ্রীঅরবিে
অনুরাবণত হবেন এিং িাংোর মাটেবত রথম গুপ্ত সবমবত
রবতষ্ঠা করবেন। মুজক্তকামী যুিকবির সংিটঠত কবর ভারবতর
স্বার্ীনতার েবিয সিশিযাপী িবড় তু েবেন বিপ্লিী আবোেন।
রতযাি ও পবরািভাবি বনবিবিতাও জবড়বয় পড়বেন এই
স্বার্ীনতা আবোেবনর সবঙ্গ। এই সময়ই শ্রীঅরবিবের সবঙ্গ
তাাঁর সিযতা িাবপত হয়। এিং তিনই, বব্রটেশ সরকার যাবত
রামকৃষ্ণ বমশনবক অযথা উত্তযক্ত না কবর, সসই কথা সভবি
বমশবনর সবঙ্গ বতবন তাাঁর ‘আনুষ্ঠাবনক’ সম্পকধ তযাি কবরন। তা
সবেও মৃতুযর টঠক ৬ বিন আবি (৭ই অবটাির ১৯১১) তাাঁর
িাির অিাির সমস্ত সম্পবত্ত একটে উইবের মার্যাবম সিেুড়
মবঠর ট্রাবস্টবির নাবম সমপনধ কবর যান।

১৯০২ সাে সথবক ১৯১১ সাে ভারতিবষরধ ইবতহাবসর এক
রক্তবেপ্ত অর্যায়। উবেবেত হবয় উবঠবে স্বার্ীনতাকামী
ভারতিষ।ধ ইংরাজ শাসনবক উবচ্ছবির জবনয রাণিবে বিবত
োিবেন বিপ্লিী তরুবণর িে। সকাঁবপ উঠে িৃটেশ বসংহাসন।
িমন-পীড়ন যত িাড়বত োিে, পািা বিবয় সিবড় চেে
বিপ্লিীবির আিমণ ও আিিাবনর পাো। এই িীঘ সমবয়র
ধ
অক্লান্ত পবরশ্রবম বনবিবিতার শরীর সভবঙ্গ যায়। স্বািয উদ্ধাবরর
উবেবশয বতবন জিিীশ চন্দ্র িসুর পবরিাবরর সবঙ্গ িাজজধবেবে
যান। সসিাবনই বতবন ৭ই অবটাির রামকৃষ্ণ বমশবনর নাবম তাাঁর
সমস্ত সম্পবতর উইে কবরন। এিাবন বতবন অসুি হবয়ই
এবসবেবেন। একবিন অসুিতা িৃজদ্ধ সপে। আিান্ত হবেন
আমাশবয়। বিিযাত বচবকৎসক ডাঃ নীেরতন সরকাবরর সমস্ত
সচষ্টা িযথ কবর,
ধ
মাত্র ৪৪ িের িয়বস, ১৯১১ সাবের ১৩ই
অবটাির তাাঁর সার্বনাবচত র্াবম িমন করবেন।

ভারবতর সসিায় বনবিবিত রাণ মািাবরবের
ধ
নাম স্বামী বিবিকানে
বিবয়বেবেন ‘বনবিবিতা’, রিীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা জাবনবয়বেন ‘সোকমাতা’
িবে, জিিীশচন্দ্র নাম বিবয়বেবেন ‘বশিাময়ী’। বকন্তু ভারতিাসীর
রাবণ বতবন বিবিকানবের বনবিবিতা– ‘বসস্টার বনবিবিতা’,
‘রামকৃষ্ণ-বিবিকানবের বনবিবিতা’, হবয়ই বিরাজ করবিন
বচরকাে।

পাণ্ডবজায়া দ্রৌপদী
অভিভজৎ দাস
দ্রাণাচার্যর সঙ্গে ঋভি িরদ্বাঙ্গজর (দ্রাঙ্গণর ভপতা) ভবদযালঙ্গয় অধ্যয়ন করার সময় পাঞ্চালরাজ পৃিঙ্গতর
পুত্র দ্রুপঙ্গদর ঘভনষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। দ্রাণঙ্গক ভতভন কথা দ্দন রাজা হওয়ার পর তাাঁর রাঙ্গজয দ্রাঙ্গণরও সমান অভধ্কার
থাকঙ্গব। ভপতার মৃতুযর পর পাঞ্চাঙ্গলর রাজা হঙ্গয় ভকন্তু দ্সই প্রভতজ্ঞা দ্রুপদ িু ঙ্গল দ্েঙ্গলন এবং বন্ধুঙ্গত্বর দাভব ভনঙ্গয়
এঙ্গস দ্রাণ তাাঁর কাঙ্গে অতযন্ত অপমাভনত হঙ্গলন। ভতভন দ্রাণঙ্গক বলঙ্গলন, “হঙ্গত পাঙ্গর গুরুেৃঙ্গহ অধ্যয়ন করার সময়
দ্তামার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হঙ্গয়ভেল। ভকন্তু বন্ধুত্ব কখঙ্গনা ভচরস্থায়ী হয় না। ধ্নীর সঙ্গে ভনধ্যঙ্গনর কখঙ্গনা বন্ধুত্ব হয়
না। আজ আভম রাজা আর তু ভম দীনহীন ব্রাহ্মণ। দ্কান্ মুঙ্গখ আমার কাঙ্গে তু ভম বন্ধুঙ্গত্বর দাভব ভনঙ্গয় এঙ্গসে?” এই
অপমাঙ্গনর প্রভতঙ্গ াধ্ ভনঙ্গত দ্রাণাচার্য অভবলঙ্গে হভিনাপুঙ্গর এঙ্গস রাজপুত্রঙ্গদর অস্ত্রভ ক্ষার িার গ্রহণ করঙ্গলন। ভ ক্ষা
সমাপ্ত হঙ্গল োত্রঙ্গদর কাঙ্গে গুরুদভক্ষণা ভহসাঙ্গব দ্রাণ দাভব করঙ্গলন ‘পাঞ্চালভবজয়’। প্রধ্ানতঃ অজুযঙ্গনর জনযই দ্সই
কাজ সুসম্পন্ন হল। রুভধ্রাক্ত দ্রুপদঙ্গক ৃঙ্খভলত অবস্থায় দ্রাঙ্গণর কাঙ্গে ভনঙ্গয় আসা হঙ্গল ভতভন দ্রুপঙ্গদর অঙ্গধ্যক
রাজয অভধ্গ্রহণ কঙ্গর ভনঙ্গলন। দ্রাণ-অভধ্কৃ ত পাঞ্চাঙ্গলর এই উত্তরাংঙ্গ র রাজধ্ানী হল অভহচ্ছত্র নেরী।
রাজা হওয়া দ্রাঙ্গণর উঙ্গে য ভেল না, কারণ সমগ্র মহািারঙ্গতর দ্কাথাও তাাঁঙ্গক অভহচ্ছঙ্গত্র পদাপযণ করঙ্গত
দ্দখা র্ায় না। তাাঁর আসল উঙ্গে য ভেল একজন ‘দীনহীন ব্রাহ্মঙ্গণ’র ক্ষমতা রাজেঙ্গবয েভবযত দ্রুপদঙ্গক দ্বাঝাঙ্গনা।
কালক্রঙ্গম তাই উত্তর পাঞ্চাল কুরুরাঙ্গজযর অন্তেযতই হঙ্গয় র্ায়।
এই ঘটনায় দ্রুপঙ্গদর দ্র্ চরম অবমাননাই শুধ্ু হল তাই নয়, তাাঁর রাজননভতক অবস্থানও দুবযল হঙ্গয়
দ্েল। দ্সটা হজম করা তাাঁর পঙ্গক্ষ কঠিন হঙ্গয় দাাঁড়াল। প্রভতঙ্গ াধ্স্পৃহায় দ্রুপদ এঙ্গকবাঙ্গর উন্মাদ হঙ্গয় দ্েঙ্গলন। তাাঁর
একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হঙ্গয় উঠল দ্রাণবধ্। তঙ্গব কুরুঙ্গদর প্রভত-আক্রমণ করার বাসনা ভতভন তযাে করঙ্গলন দ্র্ঙ্গহতু
দ্সই পঙ্গক্ষ অজুযন আঙ্গেন। ভতভন ঠিক করঙ্গলন এমন একটা ভকেু করঙ্গত হঙ্গব র্াঙ্গত সাপও মঙ্গর অথচ লাঠি না
িাঙ্গে। অথযাৎ দ্রাণবধ্ও হয় আবার অজুযনও তাাঁর পঙ্গক্ষ থাঙ্গকন। উপর্াজ নামক এক ব্রাহ্মঙ্গণর কাঙ্গে দ্রুপদ তাাঁর
মঙ্গনাবাঞ্ছা বযক্ত করঙ্গলন। ভতভন বলঙ্গলন এর জনয একটি পুঙ্গত্রভি র্জ্ঞ করঙ্গত হঙ্গব ভকন্তু তার দ্পৌঙ্গরাভহতয ভতভন
করঙ্গবন না। তঙ্গব তাাঁর দাদা র্াজঙ্গক র্ভদ প্রচু র দ্োধ্ন ইতযাভদ দান করা হয় তাহঙ্গল ভতভন দ্সই র্জ্ঞ করঙ্গত সম্মত
হঙ্গবন, কারণ ভতভন দ্লািী এবং পভবত্র-অপভবত্র দ্তায়াক্কা কঙ্গরন না। দ্রুপঙ্গদর অনুঙ্গরাঙ্গধ্ র্াজ সম্মত হঙ্গয় দ্সই র্জ্ঞ
সম্পাদন করঙ্গলন। র্জ্ঞাভি দ্থঙ্গক প্রথঙ্গম ভনেযত হঙ্গলন তপ্তকাঞ্চনবণয ও স স্ত্র এক মহাবীর ও তার অবযবভহত
পঙ্গরই যামােী পরমাসুন্দরী এক কনযা।
ধ্ৃি (প্রেল্ি) ও দুযম্ন (দুযভত, বীর্য, র্ , ধ্ন)-সমভিত – এই কারঙ্গণ পুত্রটির নাম ধ্ৃিদুযম্ন ও র্জ্ঞসম্ভূতা
বঙ্গল কনযাটির নাম র্াজ্ঞঙ্গসনী (দ্রুপঙ্গদর আর এক নাম র্জ্ঞঙ্গসন) হল। র্াজ বঙ্গল দ্েঙ্গলন ধ্ৃিদুযম্নর হাঙ্গতই দ্রাঙ্গণর
মৃতুয হঙ্গব। কনযাটির আঙ্গরা ভতনটি নাম পরবতীকাঙ্গল আমরা পাই। োত্রবণয অনুসাঙ্গর তাাঁর প্রথম নাম কৃ ষ্ণা, ভপতা
দ্রুপঙ্গদর নামানুসাঙ্গর তাাঁর ভদ্বতীয় নাম দ্রৌপদী (দ্র্টি সবযাভধ্ক প্রচভলত) আর পাঞ্চাল-রাজকনযা ভহঙ্গসঙ্গব তাাঁর
তৃ তীয় নাম হয় পাঞ্চালী। বাভলকা বয়স দ্থঙ্গকই রূঙ্গপর প্র ংসা শুনঙ্গত শুনঙ্গত দ্রৌপদী হঙ্গয় ওঙ্গঠন প্রচণ্ড অহঙ্কারী।
তাাঁঙ্গক ভনঙ্গয়ই দ্রুপঙ্গদর পরবতী পভরকল্পনাও বািবাভয়ত হবার সম্ভাবনা দ্দখা ভদল। ভতভন ঠিক করঙ্গলন দ্রৌপদীর
মাধ্যঙ্গমই অজুযঙ্গনর সঙ্গে ভতভন আত্মীয়তাসূঙ্গত্র আবদ্ধ হঙ্গবন – জামাতা করঙ্গবন তাাঁঙ্গক।
দ্রৌপদীর দ্র্ৌবন উপভস্থত হঙ্গল দ্রুপদ ঠিক করঙ্গলন ভতভন স্বয়েরা হঙ্গবন। এভদঙ্গক দ্সই সময় পাণ্ডবরা
পলাতক। এমনভক সকঙ্গলই জাঙ্গন তাাঁরা মৃত। ভকন্তু গুপ্তচঙ্গরর মাধ্যঙ্গম দ্রুপদ দ্জঙ্গনভেঙ্গলন জতু েৃহ দ্থঙ্গক তাাঁঙ্গদর
পলায়ঙ্গনর কথা।

ভনঙ্গজর উঙ্গে য ভসদ্ধ করার জনয স্বয়েরসিায় একটি লক্ষযঙ্গিঙ্গদর আঙ্গয়াজন করঙ্গলন দ্রুপদ। উঙ্গধ্য একটি
ঘুরন্ত চাকা, তার ওপাঙ্গর এক কৃ ভত্রম মাে এবং এগুভলর োয়া পড়ঙ্গব নীঙ্গচ রাখা একটি পাঙ্গত্রর জঙ্গল। দ্সই োয়া বা
প্রভতভবে দ্দঙ্গখ দ্র্ ধ্নুধ্যর মাঙ্গের দ্চাখ ভবদ্ধ করঙ্গত পারঙ্গব, তারই েলায় দ্রৌপদী বরমালয দ্দঙ্গবন। ধ্ৃিদুযম্নঙ্গক
দ্রুপদ বলঙ্গলন, “িূ িারঙ্গত অজুযন োড়া এ কাজ আর কাঙ্গরার পঙ্গক্ষ সম্ভব নয়”।
ভনভদয ি ভদঙ্গন স্বয়ের অনুভষ্ঠত হল। স্বয়েঙ্গরর তয দ্ঘাভিত হল। জরাসন্ধ, ভ শুপাল, িীষ্মক, িেদত্ত,
িূ ভরশ্রবা, দুঙ্গর্যাধ্ন প্রমুখ বীরেণ বযথয হঙ্গল কণয এঙ্গলন লক্ষযঙ্গিদ করঙ্গত। অনযরা সিায় রভক্ষত দ্র্ ভবরাট ধ্নুটি
তু লঙ্গতই সক্ষম হনভন, কণয দ্সটি অনায়াঙ্গসই তু ঙ্গল তাঙ্গত গুণ পভরঙ্গয় দ্েলঙ্গলন। তারপর র্খন ভতভন লক্ষযঙ্গিদ
করার জনয রভনঙ্গক্ষপ করঙ্গত র্াঙ্গবন ঠিক তখনই দ্রৌপদী কঙ্গর বসঙ্গলন এক চরম অনযায়। স্বয়েঙ্গরর তয লঙ্ঘন
কঙ্গর ভতভন বঙ্গল বসঙ্গলন, “সূতপুত্রঙ্গক আভম ভববাহ করব না”। কণয তখন অেরাজ। তয িে কঙ্গর তাাঁর মত বীরঙ্গক
সবযসমঙ্গক্ষ এিাঙ্গব অপমান করার অভধ্কার দ্রৌপদীর ভেল না। সঙ্গক্রাঙ্গধ্ হাসয কঙ্গর অপমাভনত কণয তৎক্ষণাৎ
ধ্নুবযাণ তযাে কঙ্গর চঙ্গল দ্েঙ্গলন। কঙ্গণযর পরবতী রাজনযবেযও অসেল হবার পর এঙ্গলন ব্রাহ্মণঙ্গব ী অজুযন।
েদ্মঙ্গবঙ্গ থাকা সঙ্গেও প্রবল বুভদ্ধমতী দ্রৌপদীর তাাঁঙ্গক ভচঙ্গন ভনঙ্গত অসুভবঙ্গধ্ হল না। অনায়াস িেীঙ্গত অজুযন
লক্ষযঙ্গিদ করার পঙ্গরই সহচরীর হাত দ্থঙ্গক বরমালয ভনঙ্গয় দ্রৌপদী তাাঁর েলায় পভরঙ্গয় ভদঙ্গলন।
এই ঘটনার পরই সিায় মহাঙ্গকালাহল শুরু হল। রাজারাজড়ারা বলঙ্গত লােঙ্গলন স্বয়েঙ্গর অং গ্রহণ
করার অভধ্কার দ্কবল ক্ষভত্রয়ঙ্গদর। ব্রাহ্মণঙ্গদর দ্সই অভধ্কার ভদঙ্গয় দ্রুপদ প্রকারান্তঙ্গর তাাঁঙ্গদর অপমান কঙ্গরঙ্গেন।
ওভদঙ্গক ব্রাহ্মণরাও দণ্ড-কমণ্ডলু নাভড়ঙ্গয় ভচৎকার কঙ্গর অজুযনঙ্গক তাাঁঙ্গদর সমথযন জানাঙ্গত লােঙ্গলন। হঠাৎ দ্দখা
দ্েল ভব ালঙ্গদহী ব্রাহ্মণঙ্গব ধ্ারী এক র্ুবক একটি ালতরু উৎপাটিত কঙ্গর দ্সটি হাঙ্গত ভনঙ্গয় অজুযঙ্গনর পাঙ্গ এঙ্গস
দাাঁড়াঙ্গলন। ওভদক দ্থঙ্গক দ্রুপদ তাাঁর ভ্রাতা সতযভজৎ ও ভতন পুত্র ধ্ৃিদুযম্ন, উত্তঙ্গমৌজা ও ভ খণ্ডীঙ্গক ভনঙ্গয় রণঙ্গবঙ্গ
অজুযঙ্গনর কাঙ্গে এঙ্গস দণ্ডায়মান হঙ্গলন। অনযানয রাজাঙ্গদর সঙ্গে তাাঁঙ্গদর র্ুদ্ধ শুরু হঙ্গতই কৃ ষ্ণ ও বলরাম এঙ্গস দ্সই
লড়াই থাভমঙ্গয় ভদঙ্গলন। কৃ ষ্ণ বলঙ্গলন, “উপভস্থত রাজনযমণ্ডলী, এই ভববাঙ্গহ আপভত্ত করার দ্কাঙ্গনা অভধ্কার
আপনাঙ্গদর দ্নই। আপনারা র্া পাঙ্গরনভন, এই ব্রাহ্মণ র্ুবক তা দ্পঙ্গরঙ্গেন এবং স্বয়েঙ্গরর তয অনুসাঙ্গরই দ্রৌপদী
তাাঁঙ্গক বরমালয প্রদান কঙ্গরঙ্গেন (কঙ্গণযর দ্বলায় এই ঙ্গতযর কথাটা অব য কৃ ষ্ণর মঙ্গন পঙ্গড়ভন)। সুতরাং র্ুদ্ধ কঙ্গর
ভনঙ্গজঙ্গদর আর হাসযাস্পদ কঙ্গর তু লঙ্গবন না। তাোড়া দ্দখঙ্গতই পাঙ্গচ্ছন এই র্ুবক ভকন্তু দ্মাঙ্গটই ভনঃসহায় নন”।
তাাঁর র্ুভক্ত শুঙ্গন রাজারা ক্ষান্ত হঙ্গয় ভেঙ্গর দ্েঙ্গলন।
এর পর ভববাঙ্গহর অনযানয আচার ও রীভত পালন কঙ্গর দ্রৌপদী পভতেৃঙ্গহ র্াত্রা করঙ্গলন। ধ্নুবযাণ ভনঙ্গয়
অজুযন ও ালতরু-হঙ্গি িীঙ্গমর সঙ্গে দ্র্াে ভদঙ্গলন ব্রাহ্মণঙ্গব ী র্ুভধ্ভষ্ঠর, নকুল ও সহঙ্গদব। বহু পথ অভতক্রম কঙ্গর
তাাঁরা এঙ্গস উপভস্থত হঙ্গলন নের-প্রাঙ্গন্তর একটি কুটিঙ্গর। দ্বার বন্ধ দ্দঙ্গখ র্ুভধ্ভষ্ঠর দ্েঙ্গক বলঙ্গলন, “মা, দ্বার দ্খাঙ্গলা,
দযাঙ্গখা আজ কী ভিক্ষা দ্পঙ্গয়ভে”। দ্বার না খুঙ্গলই ভিতর দ্থঙ্গক অনযানয ভদঙ্গনর মতই কুন্তী বলঙ্গলন, “র্া এঙ্গনে িাে
কঙ্গর নাও”। চমভকত হঙ্গলন দ্রৌপদী। ভতভন ভক পাাঁচজঙ্গনর মঙ্গধ্য ভবিাজনীয় একটি ভিক্ষালব্ধ ধ্ন? অজুযনঙ্গকই দ্তা
ভতভন স্বামী ভহসাঙ্গব গ্রহণ কঙ্গরঙ্গেন। কুন্তী দরজা খুঙ্গল দ্রৌপদীঙ্গক দ্দঙ্গখ দ্তা অবাক। পরক্ষঙ্গণই অনুতপ্ত হঙ্গয় ভতভন
র্ুভধ্ভষ্ঠরঙ্গক ভতরস্কার কঙ্গর বলঙ্গলন, “হায়, এ আভম ভক করলাম না দ্দঙ্গখ! এ দ্র্ উবয ীর মঙ্গতা রূপসী এক কনযা!
স্ত্রী কখঙ্গনা িাে হয়? তু ভম এরকম রহসয দ্কন করঙ্গল, র্ুভধ্ভষ্ঠর?” এভদঙ্গক মাতৃ আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। তাই পাণ্ডবরা
িাবঙ্গত বসঙ্গলন ভক করা র্ায়।
ঠিক এইসময় পাণ্ডবঙ্গদর পশ্চাদ্ধাবন করঙ্গত করঙ্গত দাদা বলরাঙ্গমর সঙ্গে দ্সই স্থাঙ্গন উপভস্থত হঙ্গলন
মুসভকল-আসান শ্রীকৃ ষ্ণ। সব শুঙ্গন ভতভন তৎক্ষণাৎ সমসযার সমাধ্ান কঙ্গর ভদঙ্গলন। ভতভন বলঙ্গলন, “পূবযজঙ্গন্ম
দ্রৌপদী তপসযার দ্বারা মহাঙ্গদবঙ্গক সন্তুি কঙ্গর তাাঁর কাঙ্গে বর দ্চঙ্গয়ভেঙ্গলন দ্র্ এই জঙ্গন্ম দ্র্ন ভতভন ধ্ঙ্গমযর প্রতীক,
পবননন্দন হনুমাঙ্গনর মত ভক্তধ্র, পরশুরাঙ্গমর মত ধ্নুধ্যর, অসামানয রূপবান ও পবযঙ্গতর মত সহন ীল এক
স্বামী লাি কঙ্গরন। মহাঙ্গদব বঙ্গলভেঙ্গলন এতগুভল গুণ একটি পুরুঙ্গির মঙ্গধ্য থাকা সম্ভব নয়। অতএব পরজঙ্গন্ম

দ্তামার পাাঁচজন স্বামী হঙ্গব। পঞ্চপাণ্ডব একভত্রতিাঙ্গব এই গুণগুভলর অভধ্কারী। র্ুভধ্ভষ্ঠর স্বয়ং ধ্মযরাঙ্গজর পুত্র,
িীম পবনপুত্র এবং এই র্ুঙ্গের সবঙ্গচঙ্গয় বলবান পুরুি, অজুযঙ্গনর সমান ধ্নুধ্যর এর্ুঙ্গে আর দ্নই, নকুল একাঙ্গলর
সুন্দরতম পুরুি আর সহন ীলতার সহঙ্গদঙ্গবর সমান আর দ্কউ দ্নই”।
সমসযার সমাধ্ান হঙ্গয় দ্েল। বয়স অনুসাঙ্গর পাণ্ডবঙ্গদর সঙ্গে পর-পর দ্রৌপদীর ভববাহ হঙ্গয় দ্েল
আনুষ্ঠাভনক িাঙ্গব। তঙ্গব দ্রৌপদী তাাঁর প্রকৃ ত স্বামী মঙ্গন করঙ্গতন অজুযনঙ্গকই। অনযঙ্গদর ভতভন িাসুর বা দ্দবর
ভহঙ্গসঙ্গবই দ্দখঙ্গতন। আবার পাণ্ডবঙ্গদর মঙ্গধ্য তাাঁঙ্গক সবঙ্গচঙ্গয় দ্বভ িালবাসঙ্গতন িীম। তাই তাাঁর কাঙ্গেই ভেল
দ্রৌপদীর র্ত আবদার।
র্থাসমঙ্গয় হভিনাপুঙ্গর খবর এল দ্র্ দ্রৌপদীর স্বয়ের-সিার দ্সই ব্রাহ্মণ ধ্নুধ্যর আর দ্কউ নন, স্বয়ং
অজুযন এবং ালোে হাঙ্গত ভনঙ্গয় দ্র্ ব্রাহ্মণঙ্গব ী র্ুবক অজুযঙ্গনর পাঙ্গ এঙ্গস দাাঁভড়ঙ্গয়ভেঙ্গলন, ভতভন িীম। অনয ভতন
পাণ্ডবও ব্রাহ্মঙ্গণর েদ্মঙ্গবঙ্গ দ্সই সিাঙ্গতই ভেঙ্গলন। তারপর ভকিাঙ্গব ধ্ৃতরাঙ্গের ভনঙ্গদযঙ্গ অঙ্গধ্যক রাজত্ব ভহঙ্গসঙ্গব
পাণ্ডবরা খাণ্ডবপ্রস্থ দ্পঙ্গলন, কৃ ষ্ণর অনুঙ্গরাঙ্গধ্ ভবশ্বকমযা দ্কমন কঙ্গর অপূবয এক নের দ্সখাঙ্গন প্রস্তুত কঙ্গর
জায়োটিঙ্গক ইন্দ্রপ্রঙ্গস্থ রূপান্তভরত করঙ্গলন, ভকিাঙ্গবই বা খাণ্ডবদাহঙ্গনর সময় কৃ ষ্ণাজুযঙ্গনর কৃ পায় ভনভশ্চত মৃতুযর
হাত দ্থঙ্গক দ্বাঁঙ্গচ ময়দানব পাণ্ডবঙ্গদর জনয ইন্দ্রপ্রঙ্গস্থ অপূবয এক সিােৃহ ভনমযাণ করঙ্গলন – দ্সই সব ভব দ ভববরঙ্গণ
আর দ্েলাম না। তঙ্গব এটা বঙ্গল রাখা িাল দ্র্ ময়দানব-ভনভমযত সিােৃহটিঙ্গক ‘মায়াপুরী’-ও বলা চঙ্গল দ্র্খাঙ্গন
স্থলঙ্গক দ্দঙ্গখ দ্লাঙ্গক িাবঙ্গব জল, আবার জল দ্দঙ্গখ মঙ্গন করঙ্গব স্থল। র্াই দ্হাক, এরকম অিূ তপূবয এক সিািবন
দ্পঙ্গয় র্ুভধ্ভষ্ঠঙ্গরর বড় সাধ্ হল রাজসূয় র্জ্ঞ করার। রাজসূয় র্ঙ্গজ্ঞর দ্হাতা রাজাঙ্গক দ্শ্রষ্ঠ রাজা বা রাজচক্রবতী
দ্ঘািণা করা হয়। দ্র্ সব রাজা তাাঁর দ্শ্রষ্ঠত্ব মাঙ্গনন না, তাাঁঙ্গদর সঙ্গে দ্সই র্ঙ্গজ্ঞর দ্হাতার র্ুদ্ধ হয় দ্র্ র্ুঙ্গদ্ধ র্ঙ্গজ্ঞর
দ্হাতাঙ্গক ভবজয়ী হঙ্গত হয়। র্াাঁরা তাাঁর দ্শ্রষ্ঠত্ব দ্মঙ্গন দ্নঙ্গবন, তাাঁঙ্গদর প্রচু র উপঙ্গ ৌকন ভদঙ্গত হয়। এই র্ঙ্গজ্ঞর প্রধ্ান
বাধ্া প্রবলপরাক্রমী মেধ্পভত জরাসন্ধঙ্গক তাই প্রথঙ্গমই অসতকয ও দ্কাঙ্গনা ব্রত উদর্াপঙ্গনর জনয উপবাসী
অবস্থায় দ্কৌ ঙ্গল হতযা করা হল। বাভক কাজটা সহজ হঙ্গয় দ্েল দ্কননা বাকী রাজারা র্ুভধ্ভষ্ঠঙ্গরর দ্শ্রষ্ঠত্ব দ্মঙ্গন
ভনঙ্গয় প্রচু র উপঙ্গ ৌকন ভদঙ্গত বাধ্য হঙ্গলন। দ্েঙ্গলঙ্গবলা দ্থঙ্গকই িীঙ্গমর হাঙ্গত ভদঙ্গনর পর ভদন ভনেৃহীত হঙ্গত হঙ্গত
পাণ্ডবঙ্গদর সকঙ্গলর প্রভত দুঙ্গর্যাধ্ঙ্গনর মঙ্গন প্রচণ্ড এক ভবতৃ ষ্ণার সৃভি হয়। অনয চার িাইঙ্গয়র প্রভত ভবতৃ ষ্ণার কারণ
হল, র্খন িীম ধ্াতয রােঙ্গদর উৎপীড়ন করঙ্গতন তখন তাাঁরা দন্ত ভবকভ ত কঙ্গর তা উপঙ্গিাে করঙ্গতন। এঙ্গহন
দুঙ্গর্যাধ্ঙ্গনর ভবতৃ ষ্ণা আঙ্গরা বাড়াঙ্গনার জনযই ভক র্ুভধ্ভষ্ঠর তাাঁর ওপর িার ভদঙ্গয়ভেঙ্গলন উপঙ্গরাক্ত রাজাঙ্গদর
উপঙ্গ ৌকন গ্রহণ ও তার ভহঙ্গসব রাখার? ভতভন দ্তা এই দাভয়ত্বিার অনায়াঙ্গসই নকুল বা সহঙ্গদঙ্গবর ওপর নযি
করঙ্গত পারঙ্গতন, র্াাঁঙ্গদর গুরুত্বপূণয দ্কাঙ্গনা িূ ভমকা সারা মহািারঙ্গত পাওয়া র্ায় না। মঙ্গন হয় পাণ্ডবঙ্গদর সংখযাটা
পাাঁচ করার জনযই দ্র্ন বযাসঙ্গদব চভরত্র দুটির সৃভি কঙ্গরঙ্গেন।
েল র্া হবার তাই হল – দুঙ্গর্যাধ্ঙ্গনর ভবতৃ ষ্ণা পর্যবভসত হল ঘৃণা ও ঈিযায়। এোড়াও আর একটা ভবশ্রী
কাণ্ড ঘটল। মায়াপুরীঙ্গত অনযঙ্গদর মত দুঙ্গর্যাধ্নও র্খন জলঙ্গক স্থল ও স্থলঙ্গক জল দ্িঙ্গব অপদস্থ হভচ্ছঙ্গলন তখন
িীম ও অজুযন হাসাহাভস করঙ্গলন। দ্রৌপদী আবার আর একটু দ্বভ এভেঙ্গয় দাসীঙ্গদর োঙ্গয় হাসঙ্গত হাসঙ্গত ঙ্গল পঙ্গড়
মন্তবয করঙ্গলন, ‘অঙ্গন্ধর বযাটা অন্ধ’। আর র্ায় দ্কাথায়, প্রচণ্ড ভক্ষপ্ত ও অবমাভনত দুঙ্গর্যাধ্ন দ্সই মুহূঙ্গতয ইন্দ্রপ্রস্থ
তযাে করঙ্গলন। ভবনা কারঙ্গণ ও প্রঙ্গরাচনায় দুঙ্গর্যাধ্নঙ্গক দাসদাসীঙ্গদর সামঙ্গন এইিাঙ্গব অপমান করার অভধ্কার
দ্রৌপদীঙ্গক দ্ক ভদঙ্গয়ভেল! তাাঁর কথায় দ্র্ শুধ্ু দুঙ্গর্যাধ্নই অপমাভনত হঙ্গয়ভেঙ্গলন তাই নয়, অবমাননা হঙ্গয়ভেল
দুঙ্গর্যাধ্ঙ্গনর ভপতা ও দ্রৌপদীর জাঠশ্বশুর ধ্ৃতরাঙ্গেরও। দ্রৌপদী এটাও িু ঙ্গল দ্েঙ্গলন দ্সই সময় দুঙ্গর্যাধ্ঙ্গনর
রাজননভতক পদমর্যাদা তাাঁর স্বামীঙ্গদর দ্চঙ্গয় দ্কাঙ্গনা অংঙ্গ কম নয়, বরং আর একটু দ্বভ , কারণ ধ্ৃতরাে অন্ধ
ভেঙ্গলন বঙ্গল তাাঁর বকলঙ্গম হভিনাপুঙ্গরর াসনিার ভেল দুঙ্গর্যাধ্ঙ্গনর উপর। হভিনাপুঙ্গর ভেঙ্গর ভেঙ্গয় দুঙ্গর্যাধ্ন
ইন্দ্রপ্রঙ্গস্থর ঘটনা িীষ্ম, দ্রাণ ও ধ্ৃতরােঙ্গক জানাঙ্গলন। তাাঁরাও দ্ব ভবরক্ত হঙ্গলন। দ্রাণ মৃদু দ্হঙ্গস বলঙ্গলন,
“বাঙ্গপর উপর্ুক্ত দ্মঙ্গয়ই হঙ্গয়ঙ্গে বঙ্গট”।

দুঙ্গর্যাধ্ঙ্গনর হঠাৎ ইন্দ্রপ্রস্থ পভরতযাঙ্গের কারণ অনুসন্ধান করঙ্গত ভেঙ্গয় র্ুভধ্ভষ্ঠর পুঙ্গরা বযাপারটা জানঙ্গত
দ্পঙ্গর দ্রৌপদীঙ্গক ভতরস্কার কঙ্গর বলঙ্গলন, “পাঞ্চালী, তু ভম এটা ভক করঙ্গল? সুঙ্গর্াধ্নঙ্গক তু ভম এমন অপমান করঙ্গল,
দ্র্ দ্স ইন্দ্রপ্রস্থ দ্েঙ্গড় চঙ্গল দ্র্ঙ্গত বাধ্য হল? দ্স আমাঙ্গদর অভতভথ হঙ্গয় এখাঙ্গন এঙ্গসভেল। তু ভম ভক পাঞ্চালরাঙ্গজর
কাে দ্থঙ্গক অভতভথঙ্গক অপমান করার ভ ক্ষাই দ্পঙ্গয়ে?” (দ্রাণাচার্যঙ্গক দ্রুপঙ্গদর অপমান করার ঘটনারই উঙ্গেখ
দ্বাধ্হয় র্ুভধ্ভষ্ঠর কঙ্গরভেঙ্গলন) প্রতু যত্তঙ্গর ভচরকাঙ্গলর প্রভতবাভদনী দ্রৌপদী বলঙ্গলন, “দ্বৌভদ ভহঙ্গসঙ্গব দ্দবঙ্গরর সঙ্গে
একটু রভসকতাই কঙ্গরভেলাম। জানতাম না দ্সই অভধ্কার আমার দ্নই। তু ভম র্া র্া বলঙ্গল আর্যপুত্র, অত সব
দ্িঙ্গব কথাটা আভম বভলভন”।
“তু ভম সঙ্গতযর অপলাপ করে। র্ভদ ভনমযল রভসকতাই দ্তামার উঙ্গে য হত, তাহঙ্গল দাসীঙ্গদর সামঙ্গন তু ভম
তাঙ্গক ভবদ্রূঙ্গপর ক াঘাঙ্গত ভবদ্ধ কঙ্গর ‘অঙ্গন্ধর বযাটা অন্ধ’ বলঙ্গত না। এবং কথাটা বঙ্গল তু ভম আমাঙ্গদর
জযাঠাম াইঙ্গকও অপমান কঙ্গরে, র্া দ্তামার সম্পূণয অভধ্কার-বভহিূয ত”।
এবার দ্রৌপদী নত মুঙ্গখ বলঙ্গলন, “পঙ্গর আমারও মঙ্গন হঙ্গয়ঙ্গে কাজটা আভম ঠিক কভরভন। এর জনয তু ভম
আমায় াভি দাও”।
“দ্তামায় াভি ভদঙ্গয় লাি দ্নই। সুঙ্গর্াধ্ন অতযন্ত অভিমানী এবং ভবনা কারঙ্গণ তাঙ্গক দ্কউ অপমান
করঙ্গল দ্স তা দ্িাঙ্গল না। দ্তামার এই অপরাঙ্গধ্র প্রায়ভশ্চত্ত মঙ্গন হয় আমাঙ্গদরই করঙ্গত হঙ্গব”।
দ্সটা করঙ্গত হঙ্গয়ভেল এবং করঙ্গত হঙ্গয়ভেল সুঙ্গদ আসঙ্গল। অব য তার জনয দ্ন াড়ু র্ুভধ্ভষ্ঠঙ্গরর
ভনবুযভদ্ধতাও বহুলাংঙ্গ দায়ী। ইন্দ্রপ্রঙ্গস্থর ঘটনার অবযবভহত পঙ্গরই আমরা দ্দভখ কুখযাত দ্সই দূযতক্রীড়ার অধ্যায়,
দ্র্খাঙ্গন িারঙ্গতর তৎকালীন দ্শ্রষ্ঠ অক্ষভবদ কুভনর কাঙ্গে র্ুভধ্ভষ্ঠরঙ্গক দ্ো-হারা হারঙ্গত হঙ্গয়ভেল। এঙ্গকর পর এক
পণ হারঙ্গত হারঙ্গত দ্ন াগ্রি র্ুভধ্ভষ্ঠর দ্ ঙ্গি দ্রৌপদীঙ্গক পণ দ্রঙ্গখ বসঙ্গলন। বলা বাহুলয দ্সই বাভজও ভতভন হারঙ্গলন।
দ্সই সময় দ্রৌপদী রজস্বলা ও একবস্ত্রা ভেঙ্গলন। দুঙ্গর্যাধ্ঙ্গনর আঙ্গদঙ্গ দুঃ াসন র্খন তাাঁঙ্গক রাজসিায়
আনঙ্গত দ্েঙ্গলন তখন দ্রৌপদী তাাঁঙ্গক দ্সকথা জাভনঙ্গয়ও দ্দন। ভকন্তু তাাঁর দ্কাঙ্গনা কথা না শুঙ্গন দুঃ াসন ওই
অবস্থাঙ্গতই দ্ক াকিযণ কঙ্গর তাাঁঙ্গক রাজসিায় ভনঙ্গয় আঙ্গসন। তারপর কণযর ভনঙ্গদযঙ্গ ভতভন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরঙ্গণর
দ্চিাও কঙ্গরন। দুঙ্গর্যাধ্নও বসন সভরঙ্গয় বাম ঊরুঙ্গত দ্রৌপদীঙ্গক বসঙ্গত আহ্বান কঙ্গরন। এই অপমাঙ্গনর প্রভতকাঙ্গরর
জনয দ্রৌপদী িীঙ্গষ্মর কাঙ্গে দ্েঙ্গল ভতভন বঙ্গলন, “এর জনয তু ভম অঙ্গনকাংঙ্গ ই দায়ী। স্বয়ের সিায় কণযঙ্গক
প্রতযাখযান কঙ্গর তু ভম সতযধ্ময পালন কঙ্গরা ভন। শুধ্ু প্রতযাখযানই নয়, ভবনাকারঙ্গণ সবযসমঙ্গক্ষ তাঙ্গক ‘সূতপুত্র’ বঙ্গল
অপমান করঙ্গতও তু ভম কুভিত হও ভন। ইন্দ্রপ্রঙ্গস্থ দুঙ্গর্যাধ্ঙ্গনর ভবড়েনা দ্দঙ্গখ তাঙ্গক দ্তামার দাসীঙ্গদর সামঙ্গন তু ভম
‘অঙ্গন্ধর বযাটা অন্ধ’ বঙ্গল ভবদ্রূপই বা দ্কন কঙ্গরভেঙ্গল? এঙ্গত দ্র্ শুধ্ু দুঙ্গর্যাধ্নঙ্গকই নয়, দ্তামার জাঠশ্বশুরঙ্গকও
অপমান করা হয় দ্সটা একবারও দ্তামার মঙ্গন হয়ভন? দুঙ্গর্যাধ্ন বা ধ্ৃতরাে দ্তামার দ্কান্ ক্ষভত কঙ্গরভেল? এই
সঙ্গবর জনয দ্তামার প্রভত ঘৃণা ও প্রভতভহংসার দ্র্ আঙ্গিয়ভেভর ততভর হঙ্গয়ভেল, এই সিায় তারই ভবঙ্গফারণ আজ
ঘটল। তাোড়া র্ুভধ্ভষ্ঠর দ্কন দ্তামায় পণ রাখল, এই প্রশ্ন তু ভম তাঙ্গক দ্কন করে না? দ্তামার দুরবস্থার জনয দ্তা
দ্স-ই দায়ী। কাঙ্গজই এ অবস্থায় নীরব থাকা োড়া আর দ্কাঙ্গনা উপায় আমার দ্নই”।
অবঙ্গ ঙ্গি কৃ ষ্ণর কৃ পায় দ্সভদন দ্রৌপদীর লজ্জাভনবারণ হঙ্গয়ভেল – দ্বাঁঙ্গচভেঙ্গলন ভতভন চরম অপমাঙ্গনর হাত
দ্থঙ্গক। দ্রৌপদী র্াই কঙ্গর থাকুন না দ্কন, তাাঁর প্রভত এই তীব্র লাঞ্ছনা দ্কাঙ্গনািাঙ্গবই সমথযন করা র্ায় না।
দুঙ্গর্যাধ্ঙ্গনর মঙ্গন রাখা উভচত ভেল, র্তই দ্হাক দ্রৌপদী কুরুবংঙ্গ রই কুলবধ্ূ। সবযসমঙ্গক্ষ তাাঁর বস্ত্রহরঙ্গণর প্রঙ্গচিা
অতযন্ত ভনন্দনীয় অপরাধ্ এবং এঙ্গত ভনঙ্গজঙ্গদর বংঙ্গ রই অপর্ হয়। এর াভি দুঙ্গর্যাধ্ন ও দুঃ াসন দ্পঙ্গয়ভেঙ্গলন
কুরুঙ্গক্ষঙ্গত্রর র্ুঙ্গদ্ধ িীঙ্গমর হাঙ্গত। দ্সটা অব য অনযায় র্ুঙ্গদ্ধ, ভকন্তু এটা দ্সই আঙ্গলাচনার দ্ক্ষত্র নয়। অনযত্র দ্সটা
করা র্াঙ্গব।
দ্রৌপদীর প্রভত এই প্রোঢ় িালবাসার প্রভতদান ভকন্তু িীম পানভন। তাাঁর প্রভত দ্কাঙ্গনা দ্প্রম বা িালবাসা
দ্রৌপদীর ভেল না। তাাঁর সমি িালবাসা ভেল অজুযঙ্গনর প্রভত, ভর্ভন সারাজীবন তাাঁঙ্গক প্রবঞ্চনাই কঙ্গর দ্েঙ্গেন।

উদাহরণ হঙ্গচ্ছন সুিরানন্দন অভিমনুয, উলুপীপুত্র ইরাবান ও ভচত্রােদা-তনয় বভ্রুবাহন, অজুযঙ্গনর ঔরঙ্গসই র্াাঁঙ্গদর
জন্ম। মহাপ্রস্থাঙ্গনর পঙ্গথ তাই প্রথঙ্গমই র্খন দ্রৌপদীর পতন হল, তখন র্ুভধ্ভষ্ঠর িীমঙ্গক বঙ্গলন, “আমরা পাাঁচজন
দ্রৌপদীর স্বামী ভেলাম ভকন্তু ভতভন দ্কবল অজুযনঙ্গকই িালবাসঙ্গতন। একমাত্র কাঙ্গর্যাদ্ধাঙ্গরর সময় ভতভন দ্তামার
রণাপন্ন হঙ্গতন। এই অনযাঙ্গয়র প্রভতেলই ভতভন দ্পঙ্গলন”।
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“Nonsense‛
। Lewis Carroll (
– Charles Lutwidge Dodgson)
Edward Lear।
।
Guardian on-line edition-এ Edward Lear-এ 
এ
,

। (Mr Lear: a life of art and nonsense review – honey and heartbreak)

,

Biography of Edward Lear reveals a tortured unfulfilled soul for whom nonsense was
a necessity.
If ever there was an English national literary treasure, he must be Edward Lear. In
polls, including a recent one for National Poetry Day, The Owl and the Pussycat is
often voted our favourite poem.
……..Thus, 1846 also saw the publication of A Book of Nonsense (now an
exceedingly rare book). Uglow is good on Lear‟s nonsense, attributing just the right
amount of consequence to its surreal caprice:
There was an Old Person of Rhodes,
Who strongly objected to toads;
He paid several cousins,
To catch them by dozens,
That futile Old Person of Rhodes.
…In middle age, Lear‟s wordplay had become quasi-Joycean, writes Uglow, “alive,
protean, ever evolving, and finding new endings, like new limbs”. This is the Lear
beloved of Auden and Eliot. He was, says Uglow, “an eerie, queery, sometimes
weary, sometimes cheery Edward Lear”.
When “cheery”, he enjoyed moments that were
“splendidophoropherostiphongious”, but there was always a terrible sadness,
too, that only nonsense could assuage.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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https://en.wikipedia.org/wiki/Mog_people

)

The Mog are the Arakanese descendants who live in the Indian state
of Tripura since the Arakan kingdom's control over Tripura in the 16th centuries.
Arakanese descendants living in present-day Bangladesh are known
as Magh or Marma people.
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https://www.theguardian.com/world/2017/sep/13/canada-chess-anton-kovalyovshorts
Canada‟s chess federation is preparing to lodge a formal complaint with the sport‟s
world governing body after the country‟s top prospect was berated for wearing shorts
and called a “gypsy” by an official at a recent World Cup.
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/09/10/world-cup-chess-engulfed-race-row/
Grandmaster was told he couldn't wear shorts at chess World Cup because he
'looked like a gypsy'
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22-09-17
Why I did not read O Henry‟a short stories earlier, though I bought a “Russian” book
in 2011? So much fun, satire, humor and deep?
Anyway – two words from his short story „The Pimienta Pancakes” are worth
mentioning: – ‘Jooka-lorum’ and „zizzaparool’ Seems, these words were the
inventions of Henry – but not used by others.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
25-09-17
Guardian RUFUS crossword

:

It sounds highly unnatural (8).
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https://www.theguardian.com/science/2017/apr/12/scientists-unravel-mystery-of-theloose-shoelace
Things can start to unravel at any moment, but when failure occurs it is swift and
catastrophic. This is the conclusion of a scientific investigation into what might be
described as Sod‟s law of shoelaces.
The study focused on the mysterious phenomenon by which a shoe is neatly and
securely tied one moment, and the next a flapping lace is threatening to trip you up –
possibly as you are running for the bus or striding with professional purpose across
your open-plan office.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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jasmine (Downy jasmine)।
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In Indian mythology the expression is as white as Kunda (like as white as snow in
western literature). Also, beautiful white teeth are described as Kunda buds in India
mythology.
In Manipur, the bride garlands the groom with two Kunda garlands. The groom then
keeps one of them, and garland the bride with the second.
Kundah is one of the 1000 names of Lord Vishnu.

So, Kundah represents purity, knowledge, beauty, growth, prosperity, patience and
selflessness. These qualities are essential in the running of a successful marriage
relationship.
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“Islam‟s Great Schisma (Shia vs Sunni)”
Wolfenden Hostel-এ
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। Satyajit Ray was


immensely lucky. এ
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1) It took many years for Ritwik Ghatak‟s classic Meghe Dhaka Tara (The Cloud-Capped Star,
1960) to be widely seen and recognised outside its home country of India. What a loss for
the global consciousness of world cinema in those years
2) The Cloud-Capped Star is „one of the five or six greatest melodramas in cinema history‟.
3) One of the "ten best films of all time." – John Powers, LA Weekly
4) The Cloud-Capped Star is undoubtedly a modern masterpiece - infinitely compassionate
and humane while remaining resolutely unsentimental.

5) There are historical and political depths to this film, as in every Ghatak film; but it is these
elements of intimate, family melodrama that I wish to stress in this brief tribute – not just as
a matter of content, but above all as a matter of form, film language, style. For Ghatak is
among cinema’s greatest and most radical stylists.
6) Was 1960 the last moment in world cinema history that a man could make such a film
about a woman, about the so-called „plight of woman‟ - and not only get away with it, but
forge the highest art out of it, an art of deep empathy that elicits our equally deep respect
and admiration? There is a tradition of such films by men about women, a tradition we have
come to love, understand and value long after it came to an end. This tradition includes
films by Cukor and Sirk and Ophuls, by Rosselini and Dreyer, and most particularly by Ozu,
Naruse and Mizoguchi
7) It is Ritwik Ghatak‟s way of presenting this melodrama in Meghe Dhaka Tara which is really
so special. He is famous for his unusual stylistic experiments, no matter the limitations of
the technology at his disposal in his time and place. Many of his experiments now seem
as if they were years, even decades ahead of their time.
Dipak
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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