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পত্রিকার পক্ষ থেকক
প্রায় দেড় বছর ধরর মহামারীর সারে ঘর করা হরয় দেল আমারের । তমসাচ্ছন্ন এই অন্ধকার এখুনি দকরে যারব
এমি দকাি আশার আরলা আমরা দেখরত পাইনি । দেরশ নবরেরশ প্রচুর মািুষ মারা দেরছি এবং দসই দেউ
এরস আছরড় পরড়রছ আমারের আরশপারশও। নকছুনেি আরে চরল দেরলি নপ্রয় কনব শঙ্খ দঘাষ ও । মািব
সভ্যতার এই সঙ্করে যনে দকউ নিরলস লড়াই করর োরক তাহরল দসো হল নবজ্ঞাি এবং দসই নবজ্ঞারির আরলা
দেখারিা পরে অজস্র একেম রণাঙ্গরির মরধয োাঁনড়রয় মরণপণ লড়াই করর চরলরছি নচনকৎসক , িাস স এবং
আররা অরিক অজস্র স্বাস্থ্যকমী । তাাঁরের সবাইরক আত্মকো’র পক্ষ দেরক রইরলা কুনিশস । অরিক আশা
জানেরয় এরসরছ দবশ নকছু ভ্যাকনসি এবং আররা নকছু ভ্যাকনসি আসরত চরলরছ । আপাতত আমারের সবার
লক্ষয হওয়া উনচৎ কীভ্ারব সবাই এই ভ্যাকনসি দপরত পাররি এবং দসো যত তাড়াতানড় সম্ভব। আত্মকোর
পক্ষ দেরক সমস্ত সেসযরের বলব আপিারা নিরজরা ভ্যাকনসি দিরবি দতা অবশযই দসই সারে দেখুি
আপিারের আরশপারশ যারা অেনিনতক
স
ভ্ারব দবশ নকছুো নপনছরয় আরছি তাাঁরের এই ভ্যাকনসি নিরত
সাহাযয করুি। কারণ মরি রাখরত হরব আমরা তখিই সুরনক্ষত যখি এই পৃনেবীর একজিও অরনক্ষত িি।

দযরহতু অনতমারীর প্রভ্াব আমরা এখরিা সম্পূণ কাটেরয়
স
উরেরত পানরনি। এখরিা আমারের দমরি চলরত হরচ্ছ
দবশ নকছু নিয়ম নবনধ । এখরিা আমরা সামিা সামনি দেখা সাক্ষাৎ , মুরখামুনখ কো বলরত পারনছিা। এই
েুুঃসমরয় নকছুো হরলও দসই েুররের বযবধাি ঘুনচরয় নেরত দপরররছ এই আত্মকো। িয় িয় করর যার বয়স হল
কুনড় বছর। এবং এই মুহরূ তস হয়ত সনতযই আররা ভ্ারলা হত যনে আমরা আররা একেু কাছাকানছ সমরয়র
বযবধারি আত্মকো আপিারের হারত তু রল নেরত পারতাম। নকন্তু এই একটে নবষয় সম্পূণ স নিভ্সর কররছ
আপিারের উপরর । আপিারা যনে চাি তাহরল আমারের কারছ এখি দেরকই পাোরত শুরু করুি দলখা ,
কনবতা , েল্প , ছনব . . . িীরচর ই-দমল টেকািায়. . .
atmaja_calcutta@yahoo.com অেবা piyanaskar@gmail.com অেবা prasun2008@yahoo.co.in
খুব তাড়াতানড় আমরা আমারের আত্মকোর পরবতী সংখযা দবর করব এই স্বপ্ন মরির মরধয নিরয় আজ এই
১৫ই জুলাই , ২০২১ আমরা আত্মকোর এইবাররর সংখযাটে আপিারের হারত তু রল নেলাম. . .

এই মুহরূ তস বষারক
স
হৃেরয় ধরর নিরয় , দচারখ আোমী শারেীয়ার উৎসরবর স্বপ্ন বাাঁনচরয় দররখ সবাই ভ্ারলা
োকুি , সুস্থ্ োকুি . . . সবাইরক ভ্ারলাবাসুি , ভ্ারলা রাখুি ।

‘আত্মকো’র

সম্পাদক মন্ডলী

মাটিকে শয়ান বুককর উপকর একস
ঝকর পকে আকে কে বাসাহারা শশশু
অসাে হাকের ডানায় অশনিঃকশকেথকাকনাখাকন শদশা থদখাকে পাশরশন শকেু।
েবু একবার আমারই শশয়রকদকশ
থভালাও বযত্রি, ভুশলকয় দাও-বা-দলওথসশদন থেভাকব বলকে সহকে একস
থসই কোগুশল আকরা একবার বকলা।
শ

থোাে
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সম্পাদককর কলকম

আবারও নিরর এরলা দকানভ্ে-১৯ প্রসঙ্গ। প্রনতরষধক আনবষ্কার সরেও আমরা দকানভ্রের নিতীয় দেউরক
আেকারত পানরনি। তার সম্ভাবয কারণ সমূহ পযারলাচিা
স
করার জিয শানমল িা হরলও, নকছু আরলাচিা করা
দযরতই পারর। একো প্রধাি কারণ অবশযই হল নচনকৎসকমহরলর সতকসতাবাণী সরেও উপযুক্ত সমরয়র জিয
অরপক্ষা িা কররই জিেরণর লাোমছাড়া এবং সতকসতানবহীি দেনিক জীবিযাত্রায় নিরর যাওয়া। প্রনতরষধক
আনবষ্কাররর আিরে েীকাকরণ ভ্ারলাভ্ারব শুরু হবার আরেই মািুষ প্রাক-দকানভ্ে অভ্যারস নিরর দেল, যনেও এ
বযাপারর ডাক্তারবাবুরের দেরক অরিক সাবধািবাণী নছল। এছাড়া দিারভ্ল কররািা ভ্াইরারসর জজিেত পনরবতসি
অরিকাংরশ োয়ী। তরব নিবাচি
স
নিরয় ভ্াররতর দবশ করয়কটে রারজয দযভ্ারব মািুরষর সমারবশ ঘরেরছ এবং তার
সরঙ্গ েীকাকররণর ধীরেনত দকানভ্রের নিতীয় দেউরক খাল-দকরে-কুমীর-আিার মত দযি নিমন্ত্রণ করর নিরয়
আসা হরয়নছল। যাই দহাক , নিতীয় দেউ প্রায় অনতাাত। দকানভ্রের তৃতীয় দেউ আসন্ন। আশা কনর আমরা নিতীয়
দেউরয়র অনভ্জ্ঞতা দেরক বুঝরত পারনছ দয এবার আমারের অরিক দবনশ সতকস োকরত হরব, যারত তৃতীয়
দেউরক আমরা সহরজ অনতাম কররত পানর; দবনশ বাড়াবানড় পযারয়
স যারত তা িা দযরত পারর। দ্রুতেনতরত
েীকাকরণ আমারের, পুররাো িা হরলও, নকছুো রক্ষাকবচ দেরব বরল আশা করা যায়। অবশযই সাম্প্রনতককারল
ঘরে যাওয়া ভ্ূ রয়া েীকাকরণ যারত আবার িা ঘরে দসনেরক সরকাররর িজর দেওয়া েরকার। নকছু নবজ্ঞািী একেু
আশার আরলা নেরয়রছি এই বরল দয তৃতীয় দেউরয়র পরবতী দেউগুনল আর তত সংাামক বা মারাত্মক হরব িা।
দকানভ্রের আবরহ অরিক অরিক খারাপ খবররর মরধয একো হল দয ছাত্রছাত্রীরের পরীক্ষা বযবস্থ্া এরকবারর
দঘাঁরে দেল। েশম ও িােশ দেণীর দবারডসর িাইিাল পরীক্ষা হরচ্ছ িা। এরত খুশীর কারণ োকরত পারর বরে, নকন্তু
তার পনরণনত হয়রতা সবসময় সুরখর িাও হরত পারর। মুনড়-মুড়কী এক হরয় যাবার একো সম্ভাবিা দতা আরছই।
তাছাড়া এো একো ছাপ দযো সারা জীবি বরয় দবড়ারত হরব। তরব খুব হতাশ হবারও দকািও কারণ দিই। জীবরির
স্বাভ্ানবক নিয়রম একজি দযােয মািুষ দকাোও িা দকাোও উপযুক্ত সন্মাি পারব।
আত্মজা এবং তার জায়াকম স এই রুদ্ধ্বশ্বাস পনররবরশর মরধযও নিজ লরয় এনেরয় চরলরছ। এই বছরর আত্মকোর
এই নিতীয় সংখযাটে সময়মত ১৫ই জুলাই প্রকানশত হরব। েত সংখযা ১৫ই জািুয়ারী প্রকারশর পর আমারের রবীন্দ্র
-িজরুল সন্ধযা অিলাইরি উেযানপত হরয়রছ েত ৬ই জুি। তারপর বানষক
স সাধারণ সভ্াও অিলাইরি অিুটিত
হরয়রছ েত ২৭দশ জুি। দসনেি সভ্ার পর একটে শ্রুনতিােক সবাইরক মুগ্ধ করররছ। অি-লাইি বযবস্থ্ায়
আত্মজার কাযযনিব
স
াহী
স কনমটের েু’দো নমটেং হরয়রছ ১৪ই মাচস এবং ২৩দশ দম। আমরা এখিও আশা রানখ দয এই
বছররর দশরষ দছােখারো হরলও একো অিুিাি, হয়রতা বা অিলাইরি, কররত পারব আমারের কুনড় বছর পূনতস
উপলরক্ষয।
এখি দজার কেরম রাত দজরে িুেবল দখলা দেখা চলরছ। এই দলখা যখি প্রকানশত হরব, তখি দসই সময়ো দশষ
হরয় যারব। ইউররা এবং দকাপা আরমনরকা চযাম্পম্পয়ি কারা কারা হল তা আমরা দজরি যাব। িতু ি আররকো
আকষণীয়
স
নকছুিা আসা অবনধ(এবং তারপররও) সবাই ভ্াল োকুি, সুস্থ্ ও নিরাপরে োকুি এবং আিরে োকুি।
সবাইরক প্রীনত ও শুরভ্চ্ছা জািাই।

অনুপ থদওয়ানেী
সম্পাদক, আত্মো
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দছােরের পাতা — হারত নিরয় তু নল , পারত্র নিরয় রঙ ...

নশল্পী—শুনচজিতা নশকোর

নশল্পী—স্বয়মভ্ু পাত্র
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দছােরের পাতা — হারত নিরয় তু নল , পারত্র নিরয় রঙ ...

নশল্পী—শুভ্লক্ষ্মী দঘাষ
5

দছােরের পাতা — হারত নিরয় তু নল , পারত্র নিরয় রঙ ...

নশল্পী—অনিনত

6

দছােরের পাতা — হারত নিরয় কলম , শরে , অক্ষরর ...

Kalpana Datta-The firebrand Bengali Freedom Fighter
Kaushik Bhattacharya

Kalpana Datta was an Indian Freedom fighter and a member of the armed independence movement led by the Great Masterda Surya Sen, which carried out the Chittagong armory raid in
1930.
She was born in a small village of Chittagong District in the Bengal Province of British India
(now Bangladesh) on 27 July 1913. Her father Binod Behari Datta was a government employee. After completing matriculation in 1929, she went to Calcutta to join Bethune College for
graduation in Science. There she joined the Chhatri Sangha, a semi-revolutionary organization.
The Chittagong Armory Raid took place on 18 April 1930 and Kalpana joined the "Indian Republican Army, Chittagong branch", the armed resistance group led by Surya Sen in May 1931.
She was entrusted with the safe carrying of heavy explosive materials from Calcutta. She also
secretly prepared ‘gun-cotton’ and planned to plant a dynamite fuse under the court building
and inside the jail to free the revolutionary leaders, who were being tried in a special tribunal.
In September, 1931 Surya Sen entrusted her along with Pritilata Waddedar to attack the European Club in Chittagong. But a week before the attack, she was arrested. She went underground after her release on bail. On 16 February 1933 the police encircled their hiding place in
Gairala village, and in that raid Surya Sen was arrested but Kalpana was able to escape from
there. She was finally arrested on 19 May 1933 and imprisoned. She was released in 1939. After that she graduated from the Calcutta University in 1940. She served as a relief worker during the 1943 Bengal famine and during the partition of Bengal. Later, she joined the Indian
Statistical Institute where she worked until her retirement. She died in Calcutta on 8 February
1995. Kalpana Datta still remains an inspiration to all Bengalis and Indians for her courageous
act during Indian freedom movement.

আররকটেবার স্বয়ংনসদ্ধা
নিরর এরসা মারো , েুধভ্াত মাখা বাটেরত
আমার নশকড় আেয় চায়
এখরিা দতামার হাজারিসনল মাটেরত। ( মনিকা দসিগুপ্ত )
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দছােরের পাতা — হারত নিরয় কলম , শরে , অক্ষরর ...
প্রীনতলতা ওয়ারেোর :স্বাধীিতা আরোলরির এক উরিখরযােয মহীয়সী রমণী
ঋতায়ি চরটাপাধযায়
২০১৯ সারলর অরটাবর মারস আমরা নতিজি এবং আরও বন্ধুবান্ধব (প্রায় ৩৫ জরির একটে েল ) নমরল
বাংলারেরশ
দবড়ারত
নেরয়নছলাম।
প্রেরম
কুটিয়া
ওখাি
দেরক
কুনমিা
তারপর
চটগ্রাম।
চটগ্রাম যাব শুরি আমার োরয় দকমি দযি নশহরি জােনছল। দসই চটগ্রাম দযখারি ১৯৩০ সারলর ১৮ইএনপ্রল
শুরু হরয়নছল চটগ্রাম যুব নবররাহ। চটগ্রাম শহরর দপ ৌঁরছ শুিলাম দয পররর নেিই ইউররানপয়াি ক্লাব এবং
োমপাড়া পুনলশ দেশি দেখরত যাওয়া হরব। শুরি দতা উরেজিায় আমার রারত ঘুমই আরসিা দয কখি সকাল
হরব। দশষরমশ সকাল হরলা। সকাল েশোয় সবাই নমরল দসই নিটেশ আমরলর পুনলশ দেশি এর উরেরশয রওিা
হলাম।নকন্তু দসটে দয আসরল দকাোয় তা দকউ বলরত পাররলািা। অবরশরষ দবশ নকছুক্ষণ এনেক-ওনেক দখাাঁজার
পর জািরত পারলাম দসই নিটেশ আমরলর োিা আর দকাোও দিই, আরছ আমারের সামরিই।ভ্াবলাম এতক্ষণ
ধরর দচারখ পড়লিা?
তরব দচারখ িা পড়ারই কো কারণ দসটে আর োিা দিই, হরয়রছ একটে সংরশাধিাোর । দশষপযত
স দোকার
অিুমনত পাওয়া দেলিা। খুব েুুঃখ হরলা, যাকরে ইউররানপয়াি ক্লাব দতা দেখা যারব তাই মরির মরধয আবার িতু ি
করর উরেজিা দজরে উেরলা । দবলা েুরো িাোে নেরয় দপ ৌঁছলাম পাহাড়তলী ইউররানপয়াি ক্লারব। জায়োো
দেরখই োরয় দকমি কাাঁো নেরয় উেরলা। ক্লাবটের দবনশরভ্াে অংশ ধ্বংস হরয় দেরছ "ইজিয়াি নরপাবনলকাি
আনম "-র
স
দবামাবষরণ,
স
তরব দযেুকু আরছ তারত একটে সরকানর অনিস খুরলরছ, এবং সামরির নেকোয় আরছ
প্রীনতলতা ওয়ারেোর িৃনত জােুঘর। দসনেিটে শুাবার নছল বরল দসটে বন্ধ নছল।
নকছুক্ষণ ওখারি োকার পর আমরা দেলাম দসই স্থ্ারি দযখারি প্রীনতলতা পোনসয়াম সায়ািাইড দখরয় শহীে
হরয়নছরলি। নেরয় দেখলাম দসখারি একটে মূনতস স্থ্ানপত হরয়রছ। নকছুক্ষণ ওখারি োকরতই দচারখ জল চরল এরলা।
আমরা ওিার মূনতসরত মালা নেলাম এবং দেশাত্মরবাধক োি করলাম। ওখারি োাঁনড়রয় আমার ওিার আরত্মাৎসরেরস
কানহিী মরি পরড় দেল। দসোই আনম এখারি নলখনছ এবার।১৯১১ সারলর ৫ই দম অনবভ্ক্ত বাংলার চটগ্রাম দজলার
ধলঘাে গ্রারম প্রীনতলতা জন্মগ্রহণ কররি। ওিার ডাকিাম নছল রািী এবং ছদ্মিাম িুলতারা।
ডডুঃখাস্তেীর
সরকানর
বানলকা
নবেযালয়ড
নছল
তার
প্রেম
নশক্ষা
প্রনতিাি।
১৯২৬ সারল নতনি সংস্কৃত পরীক্ষায় বৃনে লাভ্ কররি। ১৯২৮ সারল নতনি করয়কটে নবষয় দলোর মাকসস দপরয়
প্রেম নবভ্ারে মযাটিক পাস কররি। ১৯৩০ সারল আই.এ পরীক্ষায় নতনি দমরয়রের মরধয প্রেম এবং সবার মরধয
পঞ্চম স্থ্াি লাভ্ কররি। এই িলািরলর জিয নতনি মানসক ২০োকার বৃনে পাি এবং তারপর কলকাতার
ডরবেুিকরলরজড পড়রত যাি। দসখারি ১৯৩২ সারল নডনেংশি নিরয় নতনি নব.এ. পাস কররি।
এইসময় নতনি বাঘাযতীি, ক্ষুনেরাম, কািাইলাল েরের জীবিী পরড় নবপ্লবী আেরশ স অিুপ্রানণত হি এবং োকায়
নিরর নেরয় নেপালী সংরঘর সারে দযাে নেরয় লাটে দখলা, দছারা দখলা প্রভ্ৃ নত নশরখনছরলি। মাোরোর দিতৃরে এক
সশস্ত্র নবপ্লব সমগ্র চটগ্রামরক ইংররজ শাসি মুক্ত করর চটগ্রাম অস্ত্রাোর, দেনলগ্রাি অনিস েখল করর। এইসময়
প্রীনতলতা নবপ্লবী কাযকলারপর
স
সারে জনড়রয় পরড়ি। ১৯৩২ সারলর ২৪দশ দসপরেম্বর পাহাড়তলী ইউররানপয়াি
ক্লাব আামরণর োনয়ে মাোরো প্রীনতলতারক দেি। করয়কজি নবপ্লবীরক নিরয় প্রীনতলতা ইউররানপয়াি ক্লাব
আামণ কররি। ক্লাবরক্ষীরের পাল্টা আামরণ নতনি আহত হি। আহত প্রীনতলতা অিযািয নবপ্লবীরের
স্থ্ািতযারের নিরেসশ দেি এবং পুনলরশর হারত ধরা িা দেবার জিয নতনি পোনশয়াম সায়ািাইড দখরয় মৃতুযবরণ
কররি। ভ্াররতর স্বাধীিতা সংগ্রারমর ইনতহারস মনহলা নবপ্লবীরের মরধয তার িাম নচরস্থ্ায়ী হরয় আরছ। এইসব
ভ্াবরত ভ্াবরত হোৎ দেখলাম বাস ছাড়ার সময় চরল এরসরছ। নকন্তু এই িৃনত আমার জীবরি এক অমূলয সম্পে
হরয় রইল।
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Dīn-i IlāhīAkbar
Iman Ghosh ,Class VIII, St. Claret School, Barrackpore

Born: October 1542 in Umar kot, now in Pakistan
Died: October 1605 in Agr a, India
Reign: 1556 to 1605
Full name: Abu'l-Fath Jalal-ud-din Muhammad Akbar

We all have heard about Mughal emperor Akbar. All of us have some idea about why he is
called the greatest of the greater Mughals.He had some qualities which the other Mughal Emperors
did not have.There is a legend about Akbar’s birth. Akbar was born at a time, when his father Humayun was running away towards north-west frontier regionas he was chased by Sher Shah. At that
time, a son was born to him. Mughals used to celebrate the birth of a baby through distribution of gifts
to their people. Humayun being in exile, had nothing much with him, except for a piece of kasturi
(deer musk). Humayun divided it into smaller pieces and distributed them amongst his people and
courtesans and prayed, ‘Let the name of my little son Akbar be spread over the whole world like the
fragrance of kasturi’. His prayers was fulfilled.
After getting back his empire, Humayun could rule it for a very short period of time. After his
death, Akbar became the emperor at an early age of thirteen. Bairam Khan, the guardian of Akbar,
acted on his behalf to administer the defense and administration till Akbar turned eighteen. Before
that, Akbar spent his time in sports as well as in hunting. Meanwhile, in 1556, Bairam Khan had to
fight a number of wars to crush all the potential threats to Akbar’s throne. This includes a fierce battle
against a very powerful Afghan army led by Himu. Thereafter, in 1560 Akbar became the supreme
authority, when the power and control was transferred from Bairam Khan to him.
Akbar ruled for almost 50 years.A strong personality and a successful leader, Akbar gradually extended the Mughal empire to include much of the Indian subcontinent. He built a
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powerful military system and initiated effective political and socialreforms. During his reign, the capitals
Delhi and Agra, were recaptured from Afghans;entire empire was partitioned into administrative provinces for smooth running, revenue system was reformed, large road network was built and maintained for
smooth communication.
Akbar gave equal importance to people of all religions. Dīn-i Ilāhī was an ethical system founded by him.
There were no sacred scriptures or a priestly hierarchy in this system.The soul was encouraged to purify
itself through yearning for God, celibacy was condoned, and the slaughter of animals was forbidden.
Akbar was passionate about music, art and literature. He created a library of over 24,000 volumes
written in Arabic, Greek, Latin, Kashmiri, Persian, Sanskrit and Urdu. He did much of the cataloging
himself through three main groupings.There were nine very talented persons in his court who were called
together the Navaratna, the NineGems.Birbal and Tansen were the most well-known among them. Birbal
was his advisor and Tansen was the court musician. Foundations for a multicultural empire under Mughal
।

rule were laid during his reign.

The Navratna in Akbars Court

“People's

identities as Indians, as Asians, or as members of the human race, seemed to give way - quite suddenly - to sectarian identification with Hindu, Muslim, or
Sikh communities.”
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CRIME AND MENTAL WELL BEING

Ahana Basu

Crime and mental well-being are co-related. Crime forces a person to become mentally unhealthy and mental illness forces a person to commit a crime. In this perspective, many rules
and policies are designed to motivate a person by taking him to a rehabilitation center.
Now what is crime? According to the Indian penal code crime is defined as a “wrongdoing in
society”. The next questions come that are whether and to what extent community-level factors
affect mental health of public? Constant rumors or de- motivation is the main reason for a person going into depression, ultimately leads to commit suicide. People will keep demotivate but
we have to remain strong and fight for ourselves.
One of the trending examples I want to give that school students fight to achieve high marks in
examinations. The word “competition”is rooted in there head. But trust me there is no way to
do it. If I want to score 90 % I should target only for that, leaving what others are doing there. I
should focus on my aims and goals what makes me happy not others. The way our generation
is flowing it which will soon lead to an uneven or imbalance in society.
After fighting in school and returning home a child fights again with parents is also another
cause for crime. We the Indians regard our parents as God .Nowadays college going students
are also in depression. So from where it is coming from? Serve depression to lead to a
crime. Having a fight with one person and affecting it into others is a also a crime. Now a person who does the crime is one type. The person who sees it have another level of trauma and
the person who listen to it get affected in other manner. Crime can also occur to take revenge,
from depression and poverty. So we have to find it out why crime is increasing. Laws are there
to give punishment to the occurrence.
Crime is basically defined through the eyes of society. An act is not a crime until society
doomed it to be and if society considers some act not opposed to their group sentiments than
that act is not a crime at all. Crime is an act which offends and threatens the society, and thus
such acts need to be punished. The basic reasons behind the making of law are to penalize
those who commit a crime and these laws are the result of society’s need to stop happening of
such acts. We nowadays without sharing problem to our near and dear one we share it with social media (Facebook, whats app) with views of comment and opinions which also leads a
crime sometime. So we have to change some habit from our nowadays lifestyle ….
And here a self-realization that I can suggest that to motivate yourself. No doctor, no medicine
can cure you until you motivate yourself. So keep patience and try to motivate yourself.Yes it
will take time, but if you think you will do it or you have to do it then only you can do it.No
other can do it for you. So my suggestion to my juniors is that“don’t run in a race, do what
you like, enjoy your childhood and play. Every phase of a human life have a different meaning
and motive. So enjoy that too”.
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কােনম্বিীর কো
ঈশশো থদ
উনিশ শতরকর দশষ নেরকর কলকাতা। সকালরবলার রাস্তায় বযস্তভ্ারব ছুরে চরলরছ এক দঘাড়ার োনড়। েরজা
বন্ধ, জািলা অরধক
স দখালা, দভ্তরর আবছা আরলা, োনড়রত কারা বরস তা দবাঝা যারচ্ছ িা, বাইরর দেরক দেরখ মরি হয়
দকািও আনপস-বাবু চরলরছি। আসরল োনড়র নভ্তরর বরস েুই বাঙানল মনহলা! একজি সুেরী, দে রবণা,স লম্বায়চওড়ায় মািািসই দচহারা। আর একজি অরপক্ষাকৃত দছাে-খাে দচহারার। েুজরিরই পনরপাটে দবশবাস। প্রেমজরির
হারত কুরুশ দবািার কাটে আর সুরতা, হাত চলরছ দ্রুত েনতরত, িুরে উেরছ লতাপাতার সুচারু িকশা। নিতীয়জরির
দকারল কারের মাঝানর আকাররর বাক্স, নতনি মারঝ মারঝ জািলা নেরয় দেখরছি োনড় দকাি রাস্তায় চরলরছ।
অবরশরষ োনড় এরস দপ ৌঁছল একো বড় বানড়র িেরকর সামরি, োররায়াি িেক খুরল নেল, োরড়ায়াি োনড়
নিরয় নেরয় োাঁড় করাল একো োনড় বারাোর নিরচ। বানড়র কতসা সামরির ঘরর অনস্থ্রভ্ারব পায়চানর করনছরলি, োনড়
োমরতই হাতরজাড় করর েরজার সামরি এরস োাঁড়ারলি। োনড় দেরক দিরম সামািয কুশল নবনিময় কররই েুই মনহলা
তাড়াতানড় নভ্তরর চলরলি। পে দেনখরয় নিরয় চলরলি আরও েু-নতিজি মনহলা। নভ্তররর একটে ঘর দেরক দভ্রস
আসরছ একটে অল্পবয়সী দমরয়র কাতরানি, প্রসব-দবেিায় ছেপে কররছ দমরয়টে। সবাই নমরল ঐ ঘররর নেরকই
চরলরছি। আেন্তুক মনহলারা বানড়র েু-একজি মনহলারক নিরয় ঘররর নভ্তরর চরল দেরলি। কতসাবাবু উনিগ্ন মুরখ বাইরর
অরপক্ষা কররত লােরলি।
একনমনিে, েু-নমনিে করর সময় কােরত লােল, প্রায় একঘণ্টা বারে সুেরী মনহলা আর তাাঁর দছােখাে দচহারার
সহকানরণী দবনররয় এরলি— ভ্ালভ্ারব প্রসব হরয়রছ, প্রসূনত ও নশশু েুজরিই সুস্থ্ আরছ, মুরখ তাই পনরতৃনপ্তর হানস।
কতসার মুরখও হানস ধরর িা। দভ্ার-রাত দেরক প্রসব-দবেিায় কি পাজচ্ছল তাাঁর দমরয়টে, সকাল হরতই োই-দের ডাকা
হরয়নছল। নকন্তু তারা এরস দেরখশুরি বরলনছল, এ বড় কটেি দকস, মা বা নশশু বা েুজরিই মারা দযরত পারর। তখি
োনড় পাটেরয় এই েুই মনহলারক আিা হরয়রছ। মা এবং নশশু েুজরিই সুস্থ্ আরছ শুরি কতসা এাঁরের নকভ্ারব ধিযবাে
দেরবি, নকভ্ারব আপযায়ি কররবি দভ্রব পাি িা! োসীরক দডরক ধমক দেি— “এাঁরের জলখাবাররর বযবস্থ্া হরয়রছ?
নেনন্নমা দকাোয়?” োসী বরল— “নেনন্নমা রান্নাঘরর— জলখাবার হরয় এল, এখি এিারা দতনর হরলই হয়।” এই বরল দস
েুজিরক কলঘর দেনখরয় দেয়। অল্পসমরয়র মরধযই েুজি দতনর হরয় আরসি। নভ্তররর বারাোয় েুটে আসি পাতা,
সামরি কলাপাতা। েুজরি বসরতই রান্নার োকুর পনররবশি করর লুনচ, দছালার ডাল, আলুর েম, নমটি। ভ্াল রান্না,
েুজরি তৃনপ্ত করর দখরলি, কতসা পুররা সময়ো সামরি োাঁনড়রয় রইরলি।
খাওয়া দশষ করর, সম্মািেনক্ষণাটে বযারে পুরর েুজরি বানড়র পে ধররলি। েল্পো এই ভ্ারব দশষ হরলই ভ্াল হত,
নকন্তু টেক দসইরকমটে হয়নি। খাওয়া দশষ িা হরতই োসী এরস বলল— “নেনন্নমা বরল পাোরলি োইরা দযি পাতা তু রল
এাঁরো পনরষ্কার করর নেরয় যায়, জঝরা ওসব কররত পাররব িা” ……
………
লম্বাচওড়া সুেরী মনহলাটে হরলি ডাক্তার কােনম্বিী েরঙ্গাপাধযায় আর সরঙ্গর মনহলাটে হরলি তাাঁর সহকানরণী
িরেিনেনে। আজ পয়লা জুলাই, ২০২১ সাল, নচনকৎসক নেবস। দসই উনিশ শতরকর দশষ ভ্াে দেরক এই একুশ
শতরকর তৃতীয় েশক— এই একরশা কুনড় বছরর নক আমরা নক এক হাজার বছর দপনররয় আনসনি?
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সুেরী কােনম্বিীর মুকুরে অরিক পালক। ১৮ই জুলাই ১৯৬১ সারল নবহাররর ভ্ােলপুরর তাাঁর জন্ম। ১৮৭৮
সারল কলকাতা নবশ্বনবেযালয় দেরক নতনি এিিান্স পাস কররি, তার আরে আর দকাি দমরয় ঐ পরীক্ষারত পাস
কররিনি। বলরত দেরল তাাঁর জিযই দবেুি করলজ প্রেরম এি-এ দকাস স, পরর নব-এ দকাস স চালু করর। তারপর
১৮৮৩ সারল নতনি ও চন্দ্রমুখী বসু কলকাতা নবশ্বনবেযালয় দেরক গ্রযাজুরয়ে হি। তাাঁরা েুজি সারা দেরশর (রকউ
দকউ বরলি সারা নিটেশ সাম্রারজযরও) প্রেম মনহলা গ্রযাজুরয়ে। হাজার বাধা দপনররয় ১৮৮৩ সারলই কােনম্বিী
দমনডরকল করলরজ ভ্নতস হরলি। ১৮৮৬ সারল GBMC পাস করর হরলি দেরশর প্রেম প্রযাকটেনসং মনহলা ডাক্তার।
এই নবষরয় বরম্বর আিেীবাই দজাশীর িাম করা যায়। নতনি আরমনরকা দেরক ডাক্তানর পাস কররি ১৮৮৬ সারল
আর ঐ বছররর দশরষর নেরক দেরশ নিরর প্রযাকটেস শুরু কররি। নকন্তু পররর বছরই ১৮৮৭ সারলর দিব্রুয়ানর
মারস মাত্র বাইশ বছর বয়রস আিেীবাই যক্ষ্মাররারে মারা যাি। তাই তাাঁর নচনকৎসক জীবি নতি-চার মারসর দবনশ
স্থ্ায়ী হয়নি।
কােনম্বিীর সািরলযর খবর ছনড়রয় পড়রত দেনর হয়নি। এমি নক দলাররন্স িাইটেংরেলও কােনম্বিীর নবষরয়
জািরত আগ্রহী নছরলি। ১৮৮৮ সারল দলখা িাইটেংরেরলর একটে নচটেরত তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৯৩ সারল
কােনম্বিী ইংলযাি দেরলি, ভ্নতস হরলি এনডিবরা মনহলা দমনডরকল করলরজ। তারপর অল্প সমরয়র মরধযই নতিটে
নডরপ্লামা দপরলি — LRCP (এনডিবরা), LRCS (গ্লাসরো), GFPS (ডাবনলি)। ১৮৯৫ সারল দেরশ নিরর নতনি
প্রেরমই দেরলি দিপারল— রাজমাতার নচনকৎসা কররত। রাজমাতারক সানররয় অরিক সম্মাি অজসি করর
কােনম্বিী নিররলি কলকাতায়। তারপর আক্ষনরক অরেইস জীবরির দশষ নেিটে (৩ অকরোবর, ১৯২৩) পযত
স নতনি
নচনকৎসা করররছি।
সারাজীবি কােনম্বিী প্রচুর কাজ করররছি— সংসার এবং ডাক্তানর দপশা সামরল তাাঁরক রাজিীনতর মরঞ্চও
দেখা দেরছ। ১৮৮৯ সারল ভ্ারতীয় জাতীয় কংরগ্ররসর পঞ্চম অনধরবশরি নতনি নছরলি ছয়জি মনহলা প্রনতনিনধর
অিযতমা। বাংলা নবভ্াজরির পরর ১৯০৬ সারল দয মনহলা অনধরবশি হয় নতনি নছরলি তার প্রধাি উরেযাক্তা।
নবহাররর ভ্ােলপুর দেরক একটে দমরয় এরস এত কাণ্ড করল, দসজিয অবশয তাাঁর সহরযােী পুরুষরেরও
কৃনতে অরিকো। কােনম্বিীর বাবা নছরলি িাহ্ম দিতা িজনকরশার বসু। বাংলারেরশর বনরশাল দজলার দলাক হরলও
নতনি দহডমাোনর কররতি ভ্ােলপুরর। দমরয়রের নশক্ষার বযাপারর তাাঁর উৎসাহ নছল দেখার মত। আবার
কােনম্বিীর স্বামী নছরলি ডাকসাইরে িাহ্ম দিতা িারকািাে েরঙ্গাপাধযায়, বঙ্গ মনহলা নবেযালরয়র অিযতম
প্রনতিাতা। প্রধািত স্বামীর উৎসারহই কােনম্বিী দমনডরকল করলরজ ভ্নতস হি। িারকািাে তাাঁর স্ত্রীরক নশক্ষার
আরলারত উজ্জ্বল ভ্নবষযরতর নেরক এনেরয় নেরতি, আবার সমারজর িািা নিরে-মরের আঘাত দেরক হাত দেরক
রক্ষা করার দচিা কররতি। স্ত্রীর সম্মািরক্ষার জিয নতনি কতো সজায় নছরলি তার একো উোহরণ নেরয় এই দলখা
দশষ কনর।
কলকাতার একটে পজত্রকায় একবার কােনম্বিীরক বযঙ্গ করর একটে দলখা দবররায়। পজত্রকা দেরক দলখাটে
দকরে নিরয় পরকরে পুরর স্বামী চলরলি সম্পােরকর েপ্তরর। হারত তখিকার নেরির প্রোমত একটে লাটে। েপ্তরর
দপ ৌঁরছ ভ্াাঁজ করা কােজটে সম্পােরকর হারত নেরয় দচাখ পানকরয় বলরলি— “এই দলখা দতামার?” সম্পােকমশাই
অবাক— “হযাাঁ, তারত নক হরয়রছ?” িারকািাে কােজো নছনিরয় নিরয় গুনল পানকরয় সম্পােরকর নেরক ছুাঁরড়
নেরলি, বলরলি— “হরয়রছ এই দয আনম হলাম িানরক োঙ্গু নল আর আমার স্ত্রীর িাম ডাক্তার কােনম্বিী োঙ্গু নল।
Now I will make you eat your own words. কােরজর এই গুনল এখিই নেরল িাও, িয়রতা নক হরব বুঝরতই
পারছ!” বরল হারতর দমাো লাটেো দমরঝর উপর েুকরত লােরলি। বনলি দচহারার িারকািারের ঐ মূনতস দেরখ
সম্পােরকর েলা দতা শুনকরয় কাে। দেনবরলর উপর দেরক গ্লাসো তু রল নিরয় দচাাঁ করর জলো নেরল নিরলি, সরঙ্গ
ঐ কােরজর গুনলোও। িারকািাে বলরলি—“এই সম্পােকীয় প্রতযাহার করর কালই দযি নবজ্ঞনপ্ত দবররায়, দেনর
দযি িা হয়! িয়রতা আনম আবার আসব!” বরল হারতর লাটেো দির েুকরত লােরলি দমরঝর উপর। বলা বাহুলয,
সম্পােকীয় প্রতযাহার করর নবজ্ঞনপ্ত দবররারত দকাি দেনর হয়নি!
েেযসূিিঃ
১। পাকেণ্ডী, লীলা মজুমোর, আিে পাবনলশাস স
২। প্রেম আরলা, সুিীল েরঙ্গাপাধযায়, আিে পাবনলশাস স
৩। https://en.wikipedia.org/wiki/Kadambini_Ganguly
৪। https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/kadambini-ganguli
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অিযািযবাররর মত এবাররও আমারের পজত্রকা সম্পােক প্রসুি
েরঙ্গাপাধযায় দছােরের কাছ দেরক দলখার আহ্বাি কররনছরলি । এই
সংখযার নবষয় নছল — ভ্ারতবরষরস স্বাধীিতা সংগ্রারম িারী! আমারের
েুই আত্মজ দক নশক ভ্টাচায এবং
স
ঋতায়ি চরটাপাধযায় এবং দসই সরঙ্গ
ঈনশতা দে’র কাছ দেরক দলখা দপলাম আমরা। এছাড়াও আমরা দলখা
দপরয়নছ আত্মজা অহিা বসু এবং আত্মজ ইমি দঘারষর কাছ দেরকও।
আমারের আহ্বারি সাড়া দেবার জরিয সবার জরিযই রইরলা উষ্ণ
ভ্ারলাবাসা ......

এই েশবটি
আমাকদর েকনয
উপহার শদকয়কেন
শশল্পী—থেৌশশশন
দাস
বয়স—৩ বের
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নিয়নমত নবভ্াে —

শ্রী প্রভ্াত কুমার চরটাপাধযায়

পাশখকদর কো: ৩য় পব ব

বসন্ত বউশর Coppersmith Barbet)
এই পানখোরক আমরা হয়রতা অরিরকই নচনি। এক পানখ, হররক িাম। এক এক জায়োয় এর এক এক িাম। োাঁরয়র
দলারকর যা ইরচ্ছ হয় মরি, তা নেরয়ই এই পানখোর িামকরণ করর। তরব এরক বসত বউনর িারম অরিরকই সহরজ
নচিরত পারর। এো একো দছাট পানখ, বলরত দেরল অরিকো চড়ুইরয়র মত। োরছ োরছ উরড় দবড়ায়, একরঘরয়
েুক েুক করর দডরক দডরক জািাি দেয় তার উপনস্থ্নতর কো। বসত বউনর োরছর সবুজ পাতার আড়ারল বরস
ডাকরত োরক, তার দেখা পাওয়ার দজা দিই।
এক ঝলক দেখরল মরি হয় দযি সবরজ ররঙর একো দছাট পানখ। মাো আর বুকো েকেরক লাল, লাল বুরকর পর
দেরক শরীররর িীরচর নেরক হলরে পালরকর উপর সবুজ নছে নছে। দোাঁে খুব দমাো এবং ভ্ারীও বরে। দোাঁরের রঙ
আবার কারলা। পারয়র রঙ লালরচ, দচারখর তারা খরয়রী। দলজো তার দছাে, অরিকো দোকারিা; দ্রুত ছুরে বাড়ায়
ডািা ঝাপরে। দচারখর নিরমরষ দকাোয় দযি চরল যায়, হয়রতা বা অিয দকাি োরছর ডারল।
বসত বউনররক সাধারণতুঃ দেখা যায় বসরতর শুরুরত, েরমকারলর দশষ অবনধ। োাঁরয়-শহরর এই পানখ েুক-েুকররা
করর ডাকরত োরক। অরিরকরই কারি আরস দসই ডাক। এই দছাট পানখরের জীবিো দকরে যায় োরছর ডারল
ডারল আর পাতায় পাতায়। দপাকামাকড় ধরার মত ওড়ার কায়ো তার জািা দিই। দসাজা ভ্ারব তারা উড়রত পারর,
কখরিা িীচু ডারল দিরম বরস িা। নবরশষতুঃ উাঁচু োরছর সবুজ পাতার আড়ারল বরস সযাকরার হাতু ড়ী দোকার মত
েক েক শে করর বরল অরিরক এরক সযাকরা পানখও বরল োরক।
এরা শীরতর শুরু দেরক বষারম্ভ
স
পযত
স োরছর ডারল েতস করর বাসা বািায়। েু’জরি নমরল একসারে কাজ করর এই
বাসা বািারত। সংসাররর যাবতীয় কাজ েু’জরি নমরল ভ্াোভ্ানে করর সম্পন্ন করর। বসত বউনরর নপ্রয় খাবার
তানলকায় োরক বে-অশ্বত্থ-পাকুড় োরছর িল, আর উড়ত দপাকামাকড়।

ছনব— ইন্টাররিে
দেরক সংেৃহীত

বসন্ত বউশর Coppersmith Barbet)
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তৃনপ্ত
শনমলা
স মজুমোর
অনিরকত অনিস দেরক নিরর কনলংরবল বাজজরয়ই শুিরত দপল বানড়র দভ্তর দেরক রুিার চাপা কান্নার
আওয়াজ। ওর মরি পরড় যায় নকছু বছর আরের কো, যখি অনিরকত ও রুিা েু’জরির দকউই মািনসকভ্ারব
সুখী নছল িা। নববানহত জীবরির আেবছর পররও ওরের সতাি নছল িা। ওরা েুইজি এরক অপররক ভ্ারলারবরস
নবরয় কররনছল। ওই কটেি সমরয় পনরনস্থ্নতর মুরখামুনখ হরয় লড়াই করার মািনসক দজার বজায় দররখনছল ওরের
ভ্ারলাবাসা এবং নবশ্বাস। অনিরকরতর মা এরস েরজা দখারলি। মারয়র মুরখ অসরতারষর প্রকাশ দেরখই
অনিরকরতর নবষয়টে বুঝরত অসুনবধা হয় িা। কারণ, নবেত েুই বছর ধরর এই অশানত নেরির পর নেি বৃজদ্ধ পারচ্ছ।
অেচ, যখি তৃনপ্ত প্রেম এই বানড়রত এরসনছল, তখি নকন্তু এই রকম অমািনবক পনরনস্থ্নতর অবতারিা হয় নি।
অনিরকত ও রুিার েীঘ স ১৮ বছররর নববানহত জীবরি কখরিা পানরবানরক অশানতর সৃটি হয় নি। িা, আে বছর
সতািহীি োকার পররও িা। রুিা শ্বশুর বানড়রত আেনরিী হরয়ই দেরকরছ। অনিরকরতর বাবা-মা পুররাি
মািনসকতার হরলও ওাঁ রের সরঙ্গ মানিরয় নিরত রুিার দকািও অসুনবধা হয় নি। অনিরকতও োনয়েশীল মািুষ। বাবা
-মা, স্ত্রী ও সংসাররর প্রনত যত্নবাি। বাবা-মা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ওরের নিরয় নেরয়রছ নবনভ্ন্ন ডাক্তাররর েরজায়।
দসই নকছু বছরর ওরা অরিক রকম অনভ্জ্ঞতার মুরখামুনখ হরয়রছ। দযখারি শুরিরছ ভ্ারলা ডাক্তাররর কো – ছুরে
নেরয়রছ। নকছুনেি নচনকৎসার পর নবিল হরয় একরাশ হতাশা নিরয় নিরর এরসরছ। আবার েুইজরি দকাোও ঘুররত
নেরয়রছ – করয়ক নেরির জিয মিরক ভ্ুনলরয় রাখার বযবস্থ্া কররত। েীঘনেি
স
নবনভ্ন্ন নচনকৎসরকর কারছ নেরয়
একো কো বুরঝরছ দয নচনকৎসক নকন্তু প্রেরমই বুরঝ যাি কারের নচনকৎসা সিল হরব, আর কারের হরব িা। নকন্তু
তাাঁরা আমারের জািাি িা। মািুরষর েূবলস মরির অসহায়তার সুরযাে নিরয় চরল নচনকৎসার িারম বযবসা।
এইভ্ারবই চলনছল আশা-নিরাশার দোলায়। নকন্তু রুিা এইভ্ারব আর মািনসক কি নিরত পারনছল িা। নেরি-নেরি
ও চুপ হরয় যায়। ামশুঃ নিরজরক গুটেরয় নিরত োরক নিরজর মরধয। মরিাস্তররর এক অজািা জেরতর নেরক পা
বাড়ায়। ‘মা’ ডাক দশািার আকুলতা শাত রুিারক অনস্থ্র করর দতারল। ওর এই পনরবতসি ওর আপিজিরের বুঝরত
একেু সময় দলরে যায়। নবষয়টে প্রেম বুঝরত পাররি রুিার শাশুনড়। সারানেি একসারের োকার জিয তাাঁর কারছ
অস্বাভ্ানবক লারে রুিার আচরণ। রুিা এতোই আিমিা হরয় োরক দয প্রায় দকাি কোই দযি দস শুিরত পায় িা।
যন্ত্রচানলত মািুরষর মত সংসাররর েতািুেনতক কাজগুনল করর যায়। নতনি লক্ষয কররি, মারঝমরধযই দস আপি
মরি নবড়নবড় করর নকছু বরল চরল। অনিরকতরক নতনি সব জািাি। অনিরকরতর কারছও নকছুনেি ধরর রুিার
বযবহার অস্বাভ্ানবক লােনছল। মা-দছরল আরলাচিা করর একনেি রুিার সরঙ্গ কো বরল। রুিা শুধুই উেভ্রারতর
মরতা শূিয েৃটি নিরয় জািলার বাইরর তানকরয় োরক; তার েুই দচাখ নেরয় অনবরাম জরলর ধারা। পনরবাররর সকরলই
খুবই নবচনলত হরয় পরড়ি রুিারক নিরয়। এই রকম এক সমরয় রুিার বাবা-মা অনিরকরতর বানড়রত আরসি এবং
ওরক মরিা-নচনকৎসরকর সরঙ্গ দযাোরযাে করার পরামশ স দেি। অনবলরম্বই দস রুিারক নিরয় মরিানবরের কারছ
যায়। মরিানবরের কারছ নতি দেরক চারবার যাওয়ার পর রুিার মরিাজেরতর জে খুলরত োরক। একনেি মরিানবে
অনিরকতরক জািাি দয মাতৃরের অভ্াবরবাধ দেরকই রুিার এই মরিাকরির সূত্রপাত। নতনি একটে নশশুরক েেক
দিওয়ার পরামশ দেি।
স
অনিরকত নিরজর বাবা-মা এবং রুিার বাবা-মারক দডরক ও রুিারক সারে নিরয় মরিানবরের
পরামশ সসকলরক জািায়। রুিার বাবা-মা জানিরয় দেি দয তারের দকাি আপনে দিই এবং, সবাইরক অবাক করর
নেরয়, অনিরকরতর পুররাি মািনসকতার বাবা-মাও নকন্তু উোরতা দেখাি। মা হওয়ার আিরে রুিা ধীরর ধীরর সুস্থ্
হরয় ওরে।
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জীবি ওরের জিয এই িতু ি অনভ্জ্ঞতার ডানল সাজজরয় দররখনছল। পাাঁচটে েেক দকরন্দ্রর সরঙ্গ ওরা দযাোরযাে
করর। দসখারি নেরয়ও দেরখ করতা েম্পনত েীঘ অরপক্ষায়
স
ররয়রছি সতািসুখ লারভ্র জিয। একটে েেক দকরন্দ্রর
আনধকানররকর সরঙ্গ ওরের কো চূ ড়াত হয়। প্রেরমই ওরা টেক করর দিয় দয দমরয় সতাি েেক দিরব। রুিা
আিরে আত্মহারা; দমরয়রক দস দেরখওনি, নকন্তু তারজিয প্ররয়াজিীয় সবনকছু সংগ্রহ কররত শুরু করর দেয়।
এরপরর এরলা দসই বহু প্রনতনক্ষত নেি। অনিরকত-রুিা প্রেম তারের সতািরক দেখল। মাত্র দেড়মারসর এক
দেবনশশু। েুইজরিরই দচারখ জল এরস যায়। রুিা দমরয়রক দকারল নিরয় আনধকানরকরক অিুররাধ করর দয দস তার
দমরয়রক বানড় নিরয় দযরত চায়; আইনি কাজ চলুক তার পরে। নকন্তু তা দয হবার িয়; বাস্তব বড়কটেি। এরপর
নিতীয় নেি দযনেি েেক দকরন্দ্র যায় দমরয়রক বানড় আিার জিয, দসনেি বানক নশশুরের জিয উপহার ও
খােযসামগ্রী ওরা েু’হাত ভ্রর নিরয় যায়। নকন্তু নভ্তরর নেরয় রুিার বুক হাহাকার করর ওরে। এরতা নশশু অিাে!
করতা েম্পনত সতাি পাওয়ার জিয নবভ্রাত হরয় ঘুরর দবড়ারচ্ছ, আর দসখারি এরতা নশশুবাবা-মা-হারা, পনরবারহীি
হরয় ররয়রছ! ওর মরিহয়, আনেক
স সামে স োকরল দস আররা নকছু নশশুর ‘মা’ হরয় উেরত পাররতা। বড় অসহায়
মরিহয় নিরজরক। অনিরকত কো দেয় দমরয় একেু বড় হরল ওরা আররা একটে সতািরক েেক দিরব। দমরয়রক
নিরয় েনবতস বাবা-মা বানড় আরস। অনিরকরতর মা শঙ্খ বাজজরয় িাতনিরক অভ্যেিা
স কররি। রুিা দমরয়র িাম দেয়
তৃনপ্ত। বানড়রত আিে উৎসব হয়; আত্মীয়-স্বজি, প্রনতরবশী প্রায় একমাস ধরর উপহার নিরয় এরস তৃনপ্তরক দেরখ
যাি। রুিা-অনিরকরতর নকন্তু দকাি নেরক মি দিই। দমরয়ই ওরের জেৎ; ওরের জীবিোই বেরল নেরয়রছ ওই
একরনে িুেিুরে নশশুটে। োিো-োিনে, োেু-নেোর আেরর-িজরর তৃনপ্ত দবরড় উেরত লােরলা। অনিরকত-রুিা
ভ্ারলা স্কুরল ওরক ভ্নতস কনররয়রছ। দখলা-পড়ারশািা, দবড়ারত যাওয়া, সব নমনলরয় তৃনপ্ত খুবই ভ্ারলা আরছ এবং
তৃনপ্ত আসার পর বানড়র সবাইও ভ্ারলা আরছি; রুিারও আর দকাি সমসযা দিই।
নকন্তু রুিা আবার কাাঁেরছ। নিরবজচ্ছন্নভ্ারব সুরখ োকা দবাধহয় রুিার ভ্ারেয দিই। েত েুই বছর ধরর রুিা আবার
মািনসক করির মরধয নেরয় যারচ্ছ। অনিরকতও এই জায়োয় বড় অসহায় হরয় পরড়রছ। তৃনপ্তর যখি বছর আরেক
বয়স তখি একনেি আকজিকভ্ারবই রুিা বুঝরত পারর প্রাকৃনতক নিয়রমই দস ‘মা’ হরত চরলরছ। আিরে রুিা
আত্মহারা হরয় যায়। অনিরকতরক জািায়। েুইজরি ডাক্তাররর কারছ নেরয় নিজিত হয়। এইোই দতা দচরয়নছল
এরতাবছর ধরর। আজ অযানচতভ্ারব দসই উপহার ওরা দপরত চরলরছ। মরি মরি ওরা ঈশ্বররক ধিযবাে জািায়।
ডাক্তাররর কাছ দেরক নিরর বানড়রত এরস ওরা সুখবরো সবাইরক জািায়। অনিরকরতর বাবা খুবই আিজেত হি;
নকন্তু সমসযা আরস ওর মারয়র নেক দেরক। আিজেত নতনিও হরয়রছি; তরব নতনি অপ্রতযানশতভ্ারব একটে
অেভ্ুত প্রস্তাব দেি। বরলি, ‘নিরজরের সতাি যখি আসরছই, তখি দযখাি দেরক দমরয়রক এরিনছরল দসখারি
ওরক দররখ এরসা’। ঘররর মরধয দযি বজ্রপাত হয়। করয়ক মুহুতস কাররা মুখ দেরক শে সরর িা। িীরবতা দভ্রঙ্গ
অনিরকরতর বাবাই প্রেম বরলি, ‘এ নক কো তু নম বলরল? এরতা নিষেুর তু নম নক করর হরল?’ অনিরকত বরল, ‘মা,
তৃনপ্ত আমারের দমরয়, দতামারের িাতনি। ওরক ছাড়া আমরা বাাঁচরবা িা’। নকন্তু ওাঁ র দসই এক কো। রুিা এরতাোই
নবজিত দয ওর মুখ দেরক কো সরর িা। দবশ নকছুনেি এই নিরয় বানড়রত অশানত হরত োরক। রুিা দবারঝ িা দয দস
একটে সতারির জন্ম নেরত চরলরছ বরল তৃনপ্ত দকি শাজস্ত পারব। এই সম্ভাবয জরন্মর জিয দতা তৃনপ্ত োয়ী িয়।
একটে অসহায় নশশুরক নকভ্ারব আবার পনরবার দেরক বজঞ্চত করা যায়? আর তাছাড়া তার মাতৃরের আকাঙ্ক্ষা
দতা দসই নমটেরয়রছ। রুিা আর অনিরকরতর ছায়া হল তৃনপ্ত, ওরের অজস্তে হল তৃনপ্ত। রুিার শাশুনড় এবার তারক
বরল, ‘কার িা কার দমরয়রক আর ঘরর রাখার প্ররয়াজি দিই, যখি তু নম নিরজই মা হরত চরলরছা’। রুিা শাত
মাোয় শাশুনড়রক অরিক দবাঝায়। তখিকার মত নতনি চুপ করর দেরলও নকন্তু নিরজর মতামরতই নস্থ্র োরকি।
বানড়র কাররার কোই নতনি মািরছিিা। এমিনক তৃনপ্তর প্রনত বযবহাররও পােকয
স দেখা যায়। সমসযা আরও বারড়
রুিা একটে পুত্রসতাি জন্ম দেওয়ার পর। রুিার এত সুরখর নেরিও দচারখর জল বাাঁধ মারিিা। তৃনপ্ত ওর
দছােভ্াইরক খুব ভ্ারলাবারস; সব সময় িজরর রারখ। নকন্তু অনিরকরতর মা দেখরত দপরলই ওরক তাাঁর িানতর কাছ
দেরক সনররয় দেয়, ছুাঁরত দেয়িা। একনেি অনিরকরতর দচারখ পরড় নবষয়টে। প্রবল প্রনতবাে করর ওরে দস।
অনিরকরতর বাবাও ভ্ৎসসিা কররি। নকন্তু সকরলর আড়ারল নতনি নিরজর মতই োরকি। োজম্মর আের দেরক
বজঞ্চত তৃনপ্তও েুুঃখ পায়; কাাঁরে ওর মারয়র কারছ।
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ওরের দছরলর এখি বছর খারিক বয়স। আজও অনিরকত বানড় নিরর দেরখ একই পনরনস্থ্নত, একই পনররবশ
বানড়র। তৃনপ্তও এখি নকছু নকছু বুঝরত পারর। দসোই সবরেরক ভ্য়ঙ্কর ওরের কারছ এবং অবশযই তৃনপ্তর কারছ।
অবানিত নকছু প্রশ্ন ওর নশশু মরি উাঁনক দেয়। একনেি োিোরক জজরজ্ঞস করর, ‘োজম্ম, দকি তু নম আমারক আর
ভ্ারলাবারসা িা? তু নম আমারক ভ্ারলাবারসা দতা, োিো?’ বাবা-মারক প্রশ্ন করর, ‘আনম দক দো? োজম্ম আমারক
দকাোয় দররখ আসরত বরল? এো আমার বানড় িা?’ রুিা েুই হাত নেরয় দমরয়রক বুরক আাঁকরড় ধরর অরঝারর
কাাঁরে। অনিরকত দমরয়র মাোয় হাত বুনলরয় ওরক দবাঝায়। নকছুরতই এই পনরনস্থ্নত টেক হবার িয় বুরঝ
অনিরকরতর বাবা ওরের পরামশ স দেি, ‘দতামরা আলাো োরকা। তৃনপ্তর ভ্নবষযরতর জিযই দতামারের আলাো
োকরত হরব। এখারি োকরল ওরের ভ্াই-দবারির সম্পকসও িি হরব’। অনিরকত বরল, ‘নকন্তু দতামারের বয়স
হরয়রছ। দক দেখরব দতামারের?’ রুিাও অনিরকরতর কোয় সায় দেয়। তরব এোও দবারঝ দয শ্বশুরমশায় টেক
কোই বরলরছি। অনিরকত ওর মারক এই নসদ্ধ্বাত জািারিার পররও ওাঁ রেৃঢ় নবশ্বাস নছল দয একমাত্র দছরল তাাঁরক
দছরড় যারব িা। তাই নতনি নিরজর মািনসকতা বেলারিারও প্ররয়াজি মরি কররিনি। এইরকম অসহিীয় অবস্থ্ায়
অনিরকরতর বাবা একনেি সবাইরক দডরক জািাি দয নতনি একটে বৃদ্ধ্বােরম তাাঁরের েুইজরির জিয বুনকং করর
এরসরছি। অনিরকতরক বরলি, ‘আনম বুঝরত পারনছ দয দতামার পরক্ষ আমারের দছরড় যাওয়া সম্ভব িয়, তাই
আনম সবনেক দভ্রব এই বযবস্থ্া নিরয়নছ। ওখারি আমারের অযত্ন হরব িা। দেখারশািার দলাকও আরছ। তু নম
দতামার সাধযমত বৃদ্ধ্বােরম োকা পাটেও’। অনিরকত বরল, ‘নকন্তু বাবা, আত্মীয়-সমাজ দতা বুঝরব িা। তারা দতা
নিো কররব’। বাবা বরলি, ‘সবার আরে দতামার পনরবার। আর সমাজ দতা আমারের নিরয়ই দতরী হয়। দয সমারজ
দতামার মারয়র মত মািনসকতার মািুষ আরছি, তারের কো িা শুিরলও চলরব। দতামার মা যখি নিরজরক
দশাধরারত পাররলি িা, তখি তার জিয এই শাজস্ত ও এই বযবস্থ্াই দেয়। আররকো কো, দকািনেিও তৃনপ্তরক
দতামার মারয়র কারছ নিরয় যারব িা’।
রুিার শাশুনড়র দচারখ জল। নকন্তু এখি আর নকছু করার দিই ; দেনর হরয় দেরছ। এতনেি কাররার দকাি কোই
নতনি দশারিিনি, নিরজর দজরে নস্থ্র দেরকরছি। নিনেসি নেরি ওাঁ রা েুইজি বৃদ্ধ্বােরমর নেরক রওিা দেি। অনিরকত
সরঙ্গ যায়। রুিা েুই সতাি নিরয় বানড়রত। রুিাও কাাঁেরছ ; এইরকম পনরণনত দতা দস চায় নি। নেি যায়, মাস যায়;
অনিরকত বৃদ্ধ্বােরম নেরয় বাবা-মারয়র সরঙ্গ দেখা করর, ওাঁ রের সমস্ত প্ররয়াজি নমটেরয় দেয়। রুিাও মারঝ মরধয
যায় দছরলরক নিরয়। বাে পরড় যায় তৃনপ্ত। করয়ক মাস তার োজম্মরক িা দেখরত দপরয় নশশুমি চঞ্চল হরয় ওরে।
বায়িা ধরর োিো-োজম্মর কারছ যারব। নকন্তু অনিরকত জারি তার বাবার নিরেসরশর কো। তরব দমরয়র বায়িার
কারছ পরাস্ত হয় বাবার নিরেসশ। এর ছুটের নেরির সকারল ওরা চারজরিই উপনস্থ্ত হয় বৃদ্ধ্বােরম বাবা-মারয়র
কারছ। োজম্ম িাতনিরক জনড়রয় ধরর অরঝারর দকাঁ রে চরলি। তৃনপ্ত োজম্মর দচাখ মুনছরয় বরল, ‘দকাঁ রো িা, োজম্ম। এই
দতা আনম এরস দেনছ দতামার কারছ’। তৃনপ্তর সরল ভ্ারলাবাসায় দভ্রঙ্গ যায় সব বাাঁধা। এরপর দেরক অনিরকত
প্রায়ই সপনরবারর বাবা-মারয়র কারছ যায়। আবার অনিরকরতর বাবা-মাও পূরজার ছুটে বা অিযািয ছুটেরত বানড়রত
নেরয় একসরঙ্গ সময় কাোি। রুিার দচারখ আর জল দিই ; রুিা আর কাাঁরে িা। তৃনপ্তর সংসার এইভ্ারবই এনেরয়
চরল সামরির জীবরির নেরক।

“A rosy hue settles all around
You've got the feel you're on solid ground
For a spell or two, no-one seems forlorn
This comes to pass when a child is born
And all of this happens because the world is waiting,
Waiting for one child
Black, white, yellow, no-one knows
But a child that will grow up and turn tears to laughter,
Hate to love, war to peace and everyone to everyone's neighbour
And misery and suffering will be words to be forgotten, forever
It's all a dream, an illusion now
It must come true, sometime soon somehow
All across the land, dawns a brand new morn
This comes to pass when a child is born” ( Fred Jay)
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Happy memories we make with our family is not important... It’s
everything

Sheemantika Nag

I have been asked by my dear friends to share the experience of adopting my child, though not a child anymore but
a vibrant young lady, whose growing up has taken us through a journey of joy and heartaches.
Sharing our experience of going through the process of adoption has been a family affair as we all cherish the
memory of those times. Our daughter grew up listening to the story of her becoming a part of this family; so to
get a proper picture of that experience, we all put in our experiences together. This could not have been possible
with my singular effort.
We had decided to adopt rather suddenly, as just prior to that, we had spent couple of months with my sister’s
family, who had adopted a son and a daughter. In fact, we were highly influenced with the thought of adoption after spending that time with the family and observing very closely the way they were growing as a family with love
and affection.
It wasn't a very easy decision, though we had some second hand experience. We did consult our close friends and
relatives who had adopted. Probably the first question that arises in everyone’s mind before adopting is how difficult is it to develop the bondage. Then of course there were several other mundane queries. All the feedback and
their experiences seemed very good and encouraging. Then came the question of genes; yes, we all think a lot
about the heredity factors without knowing anything. Today, I can very confidently say that genes surely has
been responsible for the color of her hair and eyes as well as to a certain extent complexion, the rest of course is
what she got from us over the years. Looking back, these queries and hesitations seem meaningless.
In the 90s, adoption laws were very different and totally dependent on the agencies. We decided that Missionaries
of Charity was a renowned agency and got ourselves enrolled. Our first interview wasn’t a pleasant one as we felt
that the Sister-in-charge was a bit discouraging. My husband was rather upset with this situation but I was determined to go ahead and of course he was ready to give in with a little persuasion, as he too was keen on having a
baby girl. Needless to say, the encouragement we got from our parents played a major role.
One might think that the Sister was heartless, being so discouraging , but come to think of it, one needs a lot of
mental preparation before undertaking the responsibility of a child and may be the Sister was testing our eagerness
for adoption. In the meantime, during these pre-adoptive sessions, there were several meetings with the social
worker, and our families. Finally, there was the home study. A social worker visited our house to meet the family,
friends and neighbors. I still remember the day and the excitement of my mother-in law. Thanks to her, we had a
house full of people who were all very positive and encouraging about adoption. The home study thus was a cake
walk, but very helpful.
We continued with our visits to the agency when finally Sister Bernie, who was in-charge, told us that they did
have a girl child for us, but she was very tiny and underweight. Taking a decision was difficult and so we consulted an experienced doctor. He said that this was not a big deal as the children at these homes were usually underweight due to lack of individual care and love and this could be taken care of when she came home. So, we were
ready to see our daughter.
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I still remember that day as if it was yesterday. Off we went to visit our daughter, along with my mother. We
reached the Home a little ahead of time. I was very excited and determined to love the little one, whoever was destined for us. Sister Bernie came in, a baby in her lap. My mother and I were already in the room waiting eagerly
to see her but my husband was very nervous and skeptical and decided not to enter the room. So here comes the
baby wearing a bright red frock, very tiny, with hardly any hair, two large ears and eyes with a killing smile on her
face. It was love at first sight for me and my mother. In the mean time, my husband couldn’t control his excitement and peeped through a tiny hole on the door of the room and the moment he saw the smile on the baby’s face,
he barged in and that tiny little angel looked at him and gave another toothless mind blowing smile and my husband immediately took her in his lap and as it was destined, we became parents!!!
Now, came the hardest part, “WAITING”. She had to go through health check up, then the results of some pathological tests as advised by the doctor. It took about 7 to 10 days, and each day seemed like a month. Thank God
the results were good and we finally got the permission to bring our daughter home. The very next day our family,
with full of excitement went to bring our princess home.
Many years have gone by, some good days speckled with some not so good ones. Bringing up a child is no doubt
hard, but it is never boring, rather I would say it is a challenge we enjoyed taking up.

[Pradip Nag , my husband and I had adopted Ahana our daughter in 1997. I came across an artcle about Atmaja in 2002. The concept
of adoptive parents association interested me and I got in touch with Nilanjana Gupta one of the founding members, to begin our long
journey with Atmaja.]

"এই একটি শবেয়
ো আসকব এবং দাশব করকব
"সেযকক" -এই একটি শবেয়
ো আসকব এবং আকদশ করকব
"থসৌন্দে "ব -- "
( 'এটেড , মূল কনবতা - মায়ারকাভ্নস্ক , ভ্াষাতর - মুকুল গুহ )
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Lucy is the name of our childhood dream

“This world at best could belong to some unnamed Hariyal or even a Shankhachil that has crossed over all the borders of this world.”

Swapan Naskar

To Bengalis, the name Lucy, will always be associated with Rabindranath Thakur as in the fag end of the 19th
century, a certain Dr. Scott played host to the poet and one of his two daughters, Lucy fell in love with
Rabindranath. She not only fell in love with the poet but practically proposed to him. But still this name Lucy has
not been able to create much a of an impression in our minds. So, even today while discussing 'love in the poet's
life' we remember a lot of other names, but not Lucy.
The word 'Lucy' or light reverberated in our hearts with an unknown thrill for the first time when in 1967, John
Lennon of Beatles published his composition, 'Lucy in the sky of diamonds' in the famous album, Sgt Pepper's
Lonely Heart Club Band. This thrill got further accentuated when the myth that this song was banned by BBC because of its association with the psychedelic drug LSD, got spread amongst the public. Officially, this famous
broadcasting company never announced the so-called ban of Lucy. In fact they had banned another song and probably that's why this myth associating an infamous drug and a famous song got credence. Although Lennon had
clarified that he had written the song remembering a picture of the classmate of his 3 year old son Julian had
drawn, probably this was enough to send shivers of thrill in the hearts of domesticated Bengalis.
Let's leave this second Lucy as well and go a bit forward in time. November 1974. Anthropologist Donald Johanson and his assistant were working to unearth some fossils in the Hadar region of Ethiopia's Awas valley. One day
while walking back to their car after the day's work, they chose to follow a dry water channel and there, they discovered a fossilized forearm of a humanoid. Johanson immediately realized that this was a piece of the forearm of
a primitive woman whose biological name is Australopithecus apharensis under the class Hominid. Hominids represent a branch of the evolutionary tree that traces the path of the development of Homo sapiens from the apes.
They are considered to be direct ancestors of us, Homo sapiens. Within a short while he found a portion of her
skull, then the thigh bone and the pelvic bones. In a few hours, they found more than hundred pieces of this primitive woman's bones and could reconstruct an almost complete skeleton of her. (Pic 1). That night the explorers celebrated this find (later recognized as an epoch making discovery) and the song that was playing in that party was
none other than, Beatle's ' Lucy in the sky with diamonds'. A member of the team of scientists, Pamela Alderman
named the hominid skeleton, Lucy. Later Johanson wrote his book, 'Lucy- the beginnings of humankind'. Are you
thinking that in my advanced age, I'm spinning a nostalgic tale on the charming name Lucy? Let's jump forward a
few more decades.
In 2013, the scientists of NASA were searching for a suitable name for the spacecraft to be used in their Jupiter
exploration project. Usually the names that are chosen for such expeditions, are meaningful to the objective of the
project or are acronyms derived from several words. In this expedition, the spacecraft aimed to run a parallel
course with the Trojans that go around Jupiter following the same orbit as the giant planet. Trojans are asteroids
that formed at the same moment when our solar system was born. Because of the gravitational pull, these asteroids
either coalesce to form a planet or crash down on the surface of some other planet. Some of them just keep hurtling through space until they burn out. Some asteroids cluster together and keep orbiting a planet in a manner not
unlike our own moon.
Some others even manage to find their permanent address. Let's try to understand this in a bit of greater details.
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In the solar system the planets, their satellites and the countless asteroids are all rotating with the Sun at the center;
so they have a center of rotation. But the center of the sun and this center of rotation do not converge at the same
point. Larger the planet further is it's center of rotation from the center of the sun. So in the case of Jupiter this distance is quite a lot. If we draw a line between the Sun and the Jupiter, there will be two points in it. These are
called the Lagrange points. One of the points is near the Jupiter and towards the Sun. And the other is also near the
Jupiter but far away from the Sun. At these two points the gravitational pull becomes zero as the gravity of Sun
and Jupiter cancel each other out. The Trojans have got clustered at these two Lagrange points and they continue
to rotate along with Jupiter right from the day they came into existence (Image-2). These are fossils remaining
from the time of the birth of the planets and they hold some vital clues on the mystery of how the planets came
into being. Scientists think that these Trojans exert some influence on our seas and the climate of the earth. They
also conjecture that the Trojans might yield some hitherto unknown clues that may help unravel the birth-mystery
of our planet Earth.
The possibility of these Trojans being a vital Missing-link led the chief of this special mission to the Jupiter, Harold Levison, to name it after Lucy, the primordial-woman fossil discovered in 1974. Not only that, Levison thinks
that another connection of the Jupiter mission with the song, 'Lucy in the sky with diamonds' is, how the Trojans
look in the space, like a luminous patch of sky studded with diamonds. From 2013 Lucy is getting ready for her
dream flight. When would that magic moment arrive? The wait is almost over; she will soar towards her destination in October 2021. Her preparations are almost complete (Artist's impression of Lucy, the spaceship- image 3).
She has miles to go before sleep and a lot to accomplish. Her first job will lay the foundations of a dream project.
Let's learn more about it.
Starting in 2021, Lucy will fly for 12 years, till 2033. She will reach her first destination in 2025. Thereafter she
will visit eight different asteroids. Amongst them she will meet one main asteroid belt and seven Trojans, in other
words, the asteroids that remained between the two Lagrange points of Jupiter. Four of these asteroids are the
members of the 'two-for-the-price-of-one' binary system.
In her complex trajectory Lucy will acquaint us with the two Trojan clusters on either side of Jupiter and send us
photos of the three main types of Trojans, C,P and D. Out of these three types, type P and D are similar and are
found in the icy masses of the Cooper belt (extended till beyond the orbit of Neptune). The C type Trojans are
found outside the main asteroid belt, in the space between Mars and Jupiter (to get an idea about the position of
these asteroids relative to the different planets, see image-4). The building materials of these three types of Trojans
date from the time of the birth of the planets.
So, astrophysicists hope to get new insights into the birth mystery of the earth and the other planets by studying
them. That makes the mission of Lucy not only different from other space missions but of special historical significance. This is the first time a spaceship, our yellow dream-bird will fly near the orbits of so many different planets in a single mission. And she will tell us stories, hitherto untold!
Lucy is really that yellow Phoenix of our childhood, perched on a branch of the Jamrul tree - the bird that gazes at
the expanse of the universe with eyes full of wonder and dreams - dreams of a magnificent flight. The flight that
soars and reaches the moon one day and then the Mars and then the Jupiter... and in the celestial clusters it searches on for an eternal story...In the poet's words... "Thy first primordial energy- illuminating the heavens in a dazzling radiance…
Dear reader let us also leave this faded ruins of 2020, let us spring free from the deepest of maladies and march
forward towards 2021 where like the mythical Phoenix, our Lucy is getting bedecked for the flight of her dreams.

To know more on this mission please click ->
https://www.nasa.gov/mission_pages/lucy/overview/index
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আশম আমারই মে । অনয কাকরা মে নই।
(পনরবার হল অতীরতর সরঙ্গ আমারের দযােসূত্র – ভ্নবষযরতর দসতু ুঃআরলক্স দহনল )

নবকাশ প্রকাশ দযাশী

(নবকাশ প্রকাশ দযাশী পুরি নিবাসী এক সুপনরনচত দলখক। োো ইন্সটেটেউে অি দসাশযাল সারয়ন্স , মুম্বাই এবং
এনশয়াি করলজ অি জারিানলজম , দচন্নাই দেরক নতনি তাাঁর নশক্ষােত দযােযতা অজসি করররছি। দবশ নকছু
প্রনতটিত সংবােপত্র এবং এি জজ ও দত কারজর অনভ্জ্ঞতা ররয়রছ তাাঁর। গুজরাে দেরক উনড়ষযা , পাঞ্জাব দেরক
কণােক
স
. . . ভ্ারতবরষরস নবনভ্ন্ন প্রারতর নবনচত্র সব অনভ্জ্ঞতার েল্প নলরখরছি নতনি নবনভ্ন্ন সমরয়। জ্ঞাি হবার পর
দেরকই নবনভ্ন্ন েল্প দশািা এবং দশািারিা তাাঁর একটে নবরশষ নপ্রয় কাজ এবং তাাঁর ভ্ারলাবাসা। দলখা , জিসমরগ্র
বক্তবয রাখা , ভ্রমি , রান্না এবং নবনভ্ন্ন ভ্াষা দশখার প্রনত তাাঁর নবরশষ অিুরাে। তাাঁর মরত আমারের প্ররতযরকর এবং
সবনকছুরই একো নিজস্ব েল্প আরছ। দযো গুরুেপূণ স দসো হল কতো সটেক ভ্ারব এবং সততার সরঙ্গ আমরা দসই
েল্প দশািার দচিা কনর এবং বানক পৃনেবীরক দসই েল্প বনল।)
ইংররজজ adoption বা বাংলায় েেক শেটের অনভ্ধাি েত অে সহল অরিযর সতািরক নিরজর সতাি নহসারব সম্পূণ স
আইিী মযাোর
স
সরঙ্গ প্রনতপালি করা বা প্রনতপানলত হওয়া। আপাত সংনক্ষপ্ত এই সংজ্ঞার আড়ারল নকন্তু লুনকরয়
ররয়রছ এক েভ্ীর অেবহ
স দেযাতিা।
দযনেি আনম প্রেম “েেক” শেটের সরঙ্গ পনরনচত হরয়নছলাম বা তার সম্পরকস নকছু ধারণা কররনছলাম দসই নেিটের
কো আজও আমার মরি পরড়। দসো নছল আমার উচ্চ প্রােনমক স্কুরলর এক অিুিারির নেি। স্কুল ছুটের পর এক
আিে অিুিারির আরয়াজি করা হরয়নছল। আমারের স্কুরল আমরা অতযত আগ্ররহর সরঙ্গ নবনভ্ন্ন দেরশর উপর
িািাি অিুিাি করতাম। দসই মারস আমারের নবষয় নছল নমশর, আর তাই আমারের িািাি কাযকলাপ
স
এর নভ্নে ও
নছল নমশর। নিধানরত
স
নেরি ইনতহাস ও সমাজনবেযার ক্লারস আমরা সবাই নবনভ্ন্ন নমশরীয় দপাষারক সম্পিত হরয় স্কুরল
এলাম , বানড় দেরক নবনভ্ন্ন নমশরীয় খাবার বানিরয় এরিনছলাম আর নমশর নিরয় দছাে প্রনতরবেি দপশ কররনছলাম।
আমারের এক সহপাটেিী অসাধারণ নক্লওরপিা দসরজ আর তার বানড় দেরক আিা সুস্বােু নমশরীয় খাবাররর জিয
সকরলর প্রশংসা কুনড়রয়নছল। পরর আমরা যখি সব গুনছরয় তু লনছ তখি দসই সহপাটেিীরক নিরয় েুজি নশক্ষরকর
করোপকেি আমার কারি এরলা একজি তার দসনেরির উপস্থ্াপিার ভ্ূ য়সী প্রশংসা কররলি আর দসই সরঙ্গ তার পড়াশুিায় কৃনতরের কোও
বলরলি। দসই সরঙ্গ প্রশ্ননচি দররখ তাাঁর আলরোরছ বলা মতবয “ ও নকন্তু েেক সতাি, তু নম জাি?” কারি এরলা
আমার। অিয নশনক্ষকার মুরখ নছল সম্মনত সূচক হানস আর আমার সামরি এর দবশী নকছু িা বলার স্পি ইনঙ্গত।
আমার নশশু মি দসনেি “েেক” শরের অে স িা বুঝরত পাররলও শেটের মরধয একেু দযি দোপি নকছু আরলাচিার
আভ্াস দপরয়নছল। আমার আত্মীয় স্বজি ,বন্ধুবান্ধব বা পনরনচত েণ্ডীর মরধয েেক সতাি দকউ নছরলিিা তাই
আমার দসই নশশু মরির নবিয় অরিকনেি পযত
স মরির মরধয দোঁরে নছল।
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থেকলকবলার থসই স্বপ্ন আমার
েীবকন অ রিকো পে চলার পর দশষপয ত
স একনেি আ নম আ মার দছ ােরবলার স্ব প্ন আ মার প্রেম বই
দলখার নসদ্ধাত নিলাম। আমার এই নচরকারলর স্বপ্ন জীবরির চলার পরের বাাঁরক িািাি কারজর নভ্রড় চাপা পরড়
নেরয়নছল। ২০১৭ সারল আনম নিরজর কারছ নিরজই অঙ্গীকার বদ্ধ হই দয এবার আমারক আমার স্বপ্নপূরণ কররতই
হরব। আমার আজরকর এই দলখা দসই স্বরপ্নর বই যার িাম হয়রতা রাখরবা “ আমার িাম নসিযামি “ তারই এক
সংনক্ষপ্ত প্রনতচ্ছনব। আশা করনছ আোমী বছরই এটে প্রকানশত হরব।
খুব সংরক্ষরপ আর নকছুো হয়রতা আত্মপ্রচাররর মতই নিরজর বইরয়র প্রসরঙ্গ বনলুঃ পুরির বযস্ত সড়ক দেরক
করলানিিী , মি মুগ্ধ করা এবং একই সরঙ্গ অরোছারলা এই কলকাতা, নকংবা িেুরবাররর পাহাড়ী নিমলস সবুজ
উপতযকায় ঘুরর দবড়ারিা “ আমার িাম নসিযামি ” কো বরল িািাি বাস্তব চনররত্রর মুখ নেরয়। জীবরির অেনণত
ভ্াললাোর মুহুরতসর এক চলমাি , সংরবেিশীল েল্পকো এই বই। ভ্ারতবরষরস নশশু ও নকরশার সানহরতযর এমি
নকছু নবষরয়র অরেষি এই প্রয়াস দযো সম্ভবত নকছুো বযনতামীও।
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মূল শবেয়
আমার এই বইটের অিযতম প্রধাি উপজীবয নবষয় হল েেক। তাই আত্মকোর জিয আমার এই বইটের নকছুো
হয়ত প্রাককেি নহসারব এই দলখা নলখরত বরস আনম ভ্ীষণ ভ্ারব আিজেত। আনম আত্মজার সমস্ত সেসয ও
নবরশষ করর ডুঃঅিুপ দেওয়ািজীরক আমারক এই সুরযাে দেবার জিয জািাই আতনরক কৃতজ্ঞতা।
এখারি একো প্রশ্ন এরসই পরড় ,েেকরক দকি আনম আমার বইরয়র নবষয় নহসারব নিবাচি
স
করলাম? আর দকিই
বা এই নবষয়রক েরল্পর বুিরি োাঁেরত চাইনছ? এই নবষরয় আমার উের হল দলখক দতা েল্প নিবাচি
স
কররিা বরং
েল্পই তার দলখকরক খুরাঁ জ দিয়। আর একবার যখি নবষয় খুরাঁ জ দিয় দলখকরক তখি দলখরকর আর নবরশষ নকছু
করার োরকিা শুধু দসই নবষয়টেরক শরে অক্ষরর সাজজরয় পােরকর সামরি তু রল ধরা ছাড়া।

তাই আনমও এরপরর েেক সম্পরকস জািরত শুরু কনর নবরশষত ভ্ারতবরষরস দপ্রনক্ষরত। আমার যাত্রার শুরু হয়
েেক নবষয়ক ভ্ারতবরষরস জটেল এবং পনরবতসিশীল ধারণা নিরয়। আনম নসদ্ধাত নিই এই নবষরয় সংনিি মািুষ
তারের নিরজর কো নিরজর মত করর বলুক , পাের তার নিরজর েনতরতই েনড়রয় চলুক । আমার দকাি পূব নিনম
স
তস
দিনতবাচক ধারণা দযি কানহিীর েনতরুদ্ধ িা করর।

ছনব দস জিয—দলখক শ্রী নবকাশ প্রকাশ দযাশী

25

এই পযারয়
স আনম নকছু প্রােনমক ও আিুষনঙ্গক েরবষণা শুরু কনর। ভ্ারতবরষরস দপ্রনক্ষরত প্রখযাত দলনখকা লক্ষ্মী
নেনর, েীপা বালসাভ্ার, িেিা দেব দসি এর দলখা েেক দকজন্দ্রক এবং েেক সংাাত নবনভ্ন্ন বই পড়রত শুরু
কনর। এছাড়া ও নবিীতা ভ্ােরবর
স
দলখা বই ও পনড়। ইন্টাররিরে উপস্থ্ানপত েেক প্রো ও তার নবনভ্ন্ন সমসযা
সম্পনকসত প্রনতরবেি গুনলও পরড় দিনল। অরুণ দোহরল এবং অঞ্জনল পাওয়ার যারা তারের জন্মোতা মা-বাবারক
অিুসন্ধাি করর খুরাঁ জ বার কররনছরলি তারের সরঙ্গ কো বনল। দয সমস্ত নসরিমারত েেক এর নবষয়টেরক অতযত
সংরবেিশীল ও বাস্তবসম্মত ভ্ারব তু রল ধরররছ দসগুনল দেনখ। সমারজর নবনভ্ন্ন দেণীরত অবস্থ্ািকারী িািাি
েেক বাবা / মা বা েেক সতািরের সরঙ্গ আরলাচিা কনর। কলকাতার সংেেি আত্মজা, বযাঙ্গারলাররর সুেো
েেক পনরবার বা এইরকম পুরি, নেিী ও মুম্বই এর েেক মা-বাবারের নিজস্ব সংেেরির মাধযরম তাাঁরের সারে
আলাো করর কো বনল।
এছাড়াও পুরির েেক প্রোি কারী সংস্থ্া ভ্ারতীয় সমাজ দসবা দকরন্দ্রর রক্সারি কলযািবালার সরঙ্গ েেক
প্রজায়ার

নবনভ্ন্ন

আইিেত

ও

প্রশাসনিক

নেক

সম্পরকস

আরলাচিা

কনর

।

করয়কজি

সাংবানেক যারা েেক সম্পরকস দলখারলনখ কররি তাাঁরের কাছ দেরক নবষয়টের েভ্ীরতা বুঝরত দচরয়নছ, নবনভ্ন্ন
ঐনতহানসক েনলল ও পুরারির তেয পরড় বুঝরত দচরয়নছ। েেক প্রজায়ার মিস্তানেক নেকটে দবাঝার জিয নশশু
মিস্তেনবে নবরশষত যারা েেক সতাি ও নপতামাতারক পরামশ সনেরয়রছি তাাঁরের সরঙ্গ কো বনল। ধিী, মধযনবে,
েনরর সমারজর সমস্ত স্তররর মািুরষর সারেই আমার এই েরবষণার কারজ কো বরলনছ এবং তাাঁরের যুক্ত কররনছ
যারত েরবষণাটে দেণী নিররপক্ষ হয়। আর এই সব প্রজায়াই আমারক আমার এই বই এর জিয অনত মূলযবাি
সম্পে আহরণ কররত সাহাযয করররছ।

শুরু থহাক থোট্ট থেককই

আমরা সকরলই জানি িতু ি দকারিা নকছু শুরু কররত দেরল বা নশখরত দেরল শুরু করা উনচত দশশরবই আর
েেক এর দক্ষরত্র তা দযি আরও বযপক ভ্ারব পনরসিুে হরয়রছ। আমরা দেখরত পাজচ্ছ দয েেক সতাি যত
দছারোরবলায় জািরত পাররছ আর যত সহজভ্ারব তার কারছ এই সতয তু রল ধরা হরয়রছ তত সহজ ভ্ারবই দস এই
সতয গ্রহণ কররত দপরররছ। বাবা মারয়র কতসবয নশশুরবলায় তারের কারছ এই সতয তু রল ধরা, যারত ভ্নবষযরত অিয
কারুর মুখ দেরক দশািার ধাক্কা তারক িা দপরত হয়। নিতীয়তুঃ বাবা মা এই সতয জািারত যত দেরী কররবি ততই
তারের উপর মািনসক চাপ বাড়রব। পুরির মিস্তেনবে ডুঃ সািযেীতা িােকানি’ স র মরত, দস দয েেক সতাি এই
নবষয়টে তারক জািারিা দযি আলাো দকারিা বড় ঘেিা নহসারব িা জািারিা হয়। দছােরবলা দেরকই িািাি ভ্ারব
তার কারছ এই সরতযর সহজ এবং স্বাভ্ানবক উপস্থ্াপিা েরকার। তাাঁর মরত দযখারি বাবা মা দেরী করররছি ,
অনধকাংশ দক্ষরত্র তারা আর বরল উেরত পাররিনি অেবা বলরলও দসো েেক সতারির উপরর একো মািনসক
চাপই দতরী করররছ এবং নকছু নকছু দক্ষরত্র পনরনস্থ্নত জটেল ও হরয়রছ।
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থস দত্তক সন্তান এিা কখকনাই োর পশরচয় নয়
আমার ধারণা নছল দস দয েেক সতাি এো তার জীবরির একো বড় উপলনি এবং হয়ত তার অজস্তরের বড়
পনরচয়। নকন্তু অরিক েেক সতারির সরঙ্গ কো বরল বুঝরত পানর দয এই সতয তার পনরচরয়র অনত ক্ষুর
অনকজঞ্চতকর এক অংশ এবং এো নিরয় তারা এরকবাররই ভ্ানবত িয় । তারা তারের অিয সতািরের দেরক
নকছুমাত্র আলাো ভ্ারবিা ( নবরশষত দযখারি েেক গ্রহণরক বাবা মা একটে অনত সাধারণ সহজ স্বাভ্ানবক ঘেিা
নহসারব তারের কারছ তু রল ধররত দপরররছি।) দকতকী ওভ্ারলর কোয়, নযনি একজি েৃহবধু এবং েুই সতারির মা,
যারক তার বাবা-মা ছয়মাস বয়রস েেক গ্রহণ কররনছরলি, “আনম আরেও খুব নবজিত হতাম এবং এখি ও অবাক
হই যখি দেনখ নকছু মািুষ আমারক েেক সতারির েৃটিরত দেরখি। এমিনক আমার স্কুরলও নকছু মািুষ অরিক
সময় করুণার দচারখ আমায় বরলরছি ওহ তু নম েেক সতাি! “আনম দকারিানেি বুঝরতই পানরনি দকি তারা
আমার প্রনত করুণা দেখারত চায়। আনম েেক সতাি এ দতা আমার পনরচয় িয়। আমার মূলয দবাধ, আমার পছে,
আমার বযজক্তে , আমার বন্ধুবান্ধব, আমার নশক্ষা , আমার জীবিই আমার পনরচয় বহি করর ।“

দত্তক গ্রহণ মাকন শশশুটির প্রশে থকাকনা অনুগ্রহ নয়
অরিরকই মরি কররি েেক গ্রহণ এক মহাি কাজ। অেবা এও মরি করা হয় তারা নশশুটেরক একটে সুের জীবি
নেরয় তারক অিুগ্রহ করররছি। নকন্তু বহু েেক গ্রহণকারী নপতামাতার সরঙ্গ কো বরল আনম দেরখনছ দয তারা
েেক গ্রহণরক দকবল মাত্র সতাি লারভ্র আররকটে পে বরলই মরি কররি। এই কাজরক তারা দকািও রকম
মহাি দকারিা কাজ বরল মরি কররিিা। সুেো পনরবাররর টে নভ্ এস দশখর এর কোয় – “অরিরকই আমারের
বরলি আমরা কত মহাি কাজ কররনছ নকন্তু আনম এবং আমার স্ত্রী মরি কনর আমরা আমারের সতাি দচরয়নছলাম
আর েেক ছাড়া আমারের কারছ অিয দকারিা পে দখালা নছলিা। এর দেরক দবশী নকছুই িয়”।

সাদৃশয শক শুধুই থচহারায় ?
দলখক নহসারব েেক সতাি ও তার বাবা মা এর দচহারার অনমল এর মত উদ্ভে নবষয় আমারক ভ্ানবরয়রছ।
বযাজক্তেত জীবরি আমারক অরিকবার শুিরত হরয়রছ দয আনম দবাধহয় েেক সতাি। কারণ আনম

আমার

বাবা-মা এর দেরক দবশ লম্বা এবং এরকবারর অিযরকম দেখরত । ারম আনম বুঝরত পানর দয েেক সতাি এর
দচহারা অিয রকম হরল ও সকরলর মত তারা ারম তার বাবা-মা‘র আচরণ ,

কো বলার ভ্ঙ্গী , বযবহার

অিুসরণ করর। আর এই ভ্ারবই তারের মুখাবয়ব আলাো হরলও তারা ারম তারের বাবা , মা এর মতই “দেখরত”
হরয় যায়। মরি রাখা েরকার দজনবক সতাি ও অরিক দক্ষরত্রই বাবা মা এর দেরক একেম অিযরকম দেখরত হয়।
আর এই নবষয়টে যনে আরে দকারিা ভ্াববার নবষয় হয় তাও দকবল মাত্র দছারোরবলার জিয যখি অবনধ তার
পৃেক নিজস্ব বযজক্তে দতরী হয়নি। যখি দকারিা নশশু বড় হয় তার নিজস্ব স্বো েরড় ওরে তখি এ সমস্ত প্রসঙ্গই
অবাতর এবং গুরুেহীি হরয় যায়। আত্মজা , কলকাতার সেসয স্বপি িস্কর এবং শুভ্া মুরখাপাধযারয়র কিযা
অনিনতর কোয় “যখি দকউ আমায় প্রশ্ন করর তু নম কার মত দেখরত বাবা িা মা ? আনম বনল আনম আমারই মত”
।
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দত্তক প্রত্রিয়ায় িমবধমান
ব
থপশাদাশরত্ব
আমারের পুরারির বহু আখযারির মরধয নেরয় আমরা েেক প্রজায়ার সরঙ্গ পনরনচত হরয়নছ। কৃষ্ণ , শকুতলা,
করণরস েল্প আমারের সবার জািা। ভ্ারতবরষ সেেক প্রজায়া প্রোেত ভ্ারব সীনমত নছল েূর আত্মীরয়র মরধয। ারম
সমরয়র সরঙ্গ সরঙ্গ েেক প্রোিকারী সংস্থ্াগুনলর ভ্ূ নমকা অরিক দবশী গুরুে পায়। সম্পূণ স প্রজায়াটের মরধয
আমূল পনরবতসি আরস যখি ২০১৭ সারল CARA িতু ি নিয়মাবলী প্রকাশ করর। এর িরল একনেরক দযমি
ভ্ারতবরষরস দয দকারিা প্রাত দেরক েেক গ্রহণ করা সহজতর হয় দতমনি আবার েেক প্রোিকারী সংস্থ্াগুনলর
ভ্ূ নমকা অরিকাংরশ হ্রাস পায়।
ভ্ারতীয় সমাজ দসবা দকরন্দ্রর এেজজনকউটেভ্ ডাইররটার রক্সারি কলযািবালার মরত “িতু ি এবং পুরারিা েুই
পদ্ধনতরই সুনবধা এবং অসুনবধা েুরোই আরছ। িতু ি নিয়রম পদ্ধনতটে অরিক মসৃি ও স্বচ্ছ হরয়রছ, এবং েেক
নিরত আগ্রহী েম্পনত ভ্াররতর দয দকারিা প্রাত দেরকই সতাি দপরত পাররি। ওনড়শারত বসবাসকারী বযজক্ত
মহারাষ্ট্র অেবা অিয দয দকাি রাজয দেরকই তাাঁরের সতাি দপরত পাররি । আবার অিযনেরক আরের পদ্ধনতরত
নছল অরিক দবনশ মািনবক দছাাঁয়া। েেক প্রোিকারী সংস্থ্ার সরঙ্গ পনরবার গুনলর একো মািনসক সম্পকস েরড়
উেত, যা এই বতসমাি দকন্দ্রীভ্ূ ত বযবস্থ্ায় সম্পূণ অিু
স
পনস্থ্ত।

সন্তাকনর প্রশে সংকবদনশীল হওয়া মাকন শকন্তু োকক প্রশ্রয় থদওয়া নয়
স্বাভ্ানবক ভ্ারবই েেক সতারির মরি জীবরির দকারিা এক সমরয় তার জন্মোতা নপতা মাতা কারা আর কীভ্ারবই
বা তারা এখারি এল ? এই প্রশ্ন আসরবই । দবশীরভ্াে দক্ষরত্রই দকরশারর প্ররবরশর সময় অেবা বয়ুঃসনন্ধ কারল
তারের মরি এই প্রশ্ন জারে। আর এই বয়ুঃসনন্ধ কাল দয দকারিা মািুরষর জীবরিই নকছু িন্দ্ব নিরয় আরস। দবরড়
ওোর এই পযারয়
স দস পা রারখ জীবরির এক সনন্ধক্ষরণ ,মা বাবার পনরচরয়র বাইরর তার নিজস্ব পনরনচনত দতরী হরত
শুরু করর।
“আনম দকি েেক সতাি? “ তাহরল কী আমার মরধয দকারিা খামনত নছল?” “আমার জন্মোতা মা ,বাবা কী আমার
কো ভ্ারব? “ এই সমস্ত প্রশ্ন তার নকরশার মরি ঘুরপাক খায়। দসই সময় এইসব প্ররশ্নর উের ও বাবা মারক খুব
সাবধারি, সহািুভ্ূনতর সরঙ্গ নেরত হয়। বাবা মারক বুঝরত হরব এইসব প্রশ্ন খুবই স্বাভ্ানবক এবং এইসব প্রশ্ন করা
মারি এই িয় দয তারের সতারির তাাঁরের প্রনত ভ্ালবাসা করম দেরছ।
নকন্তু এই প্রসরঙ্গ েেক মা নিলুিার ওয়ানেয়ার সাবধাি বাণী ও উরিখরযােয। তার মরত মা বাবারা দযি এইসময়
সতািরের অরহতু ক অনতনরক্ত প্রশয় িা দেি। সেয দকরশারর পা দেওয়া দছরলরমরয়রা এইসময় তারের মি মরতা
জজনিস িা দপরল রাোরানে, অশানত করর োরক। এই সময় তারা বলরত পারর দযরহতু তারা েেক সতাি তাই
তারের বাবা মা তারের চানহো দমোরচ্ছি িা। এইসময় বাবা মারক শক্ত হরত হরব এবং দকাি মািনসক চারপর কারছ
িনত স্বীকার করর তারের সমস্ত অিযায় আবোর দমরি নিরয় তারের ভ্নবষযত দযি িি করর িা দেি ।
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কনযা সন্তাকনর প্রশে আগ্রহ
সাধারণ ভ্ারব আমরা জানি দয ভ্ারতবরষ স কিযা সতারির প্রনত দবষময ররয়রছ। নকন্তু অততুঃ েেক সতারির
দক্ষরত্র এই ধররণর নলঙ্গ দবষময দেখা যায়িা। বরং ভ্াররতর নবনভ্ন্ন প্রারতর অনভ্জ্ঞতা দেরক দেখা যায় কিযা সতাি
েেক দিবার জরিয মািুরষর দবশ আগ্রহ ররয়রছ। নিিাজন্সয়াল এক্সরপ্রস এর একটে তেয অিুযায়ী ২০১৯-২০
সারলর দমাে েেক সতারির পঞ্চাশ শতাংশই কিযা সতাি।

েু শম একা নও
কনেত আরছ দয আমরা সবরচরয় দবশী প্রভ্ানবত হই আমারের চারপারশর মািুরষর িারা। বহু েেক নপতামাতা
এবং সতািরের সরঙ্গ কো বরল আনম বুরঝনছ দয যখি তাাঁরের সতাি অিয আরও েেক সতািরের সরঙ্গ পনরনচত
হয় তখি তারা বুঝরত পারর তারা একা িয়। অিয দছরলরমরয়রের দেরক তারা আলাো এই ধররণর দকাি অজস্তরের
সংকে দেরক তারা দবনররয় আসরত পারর। এো তারের একো মািনসক দজার এরি দেয়। তাই েেক মা-বাবারা
যনে দছােরবলারতই তারের মরধয পরনচনত েরড় তু লরত পাররি তরব ভ্ারলা হয়। েেক পনরবারগুনলর সংেেি এই
বযপারর নবরশষ ভ্ুনমকা গ্রহণ কররত পারর।

থশেপেন্ত
ব থেিা মকন রাখকে হকব
খুব সংরক্ষরপ যনে বলা যায় বাবা মা তারের দছরলরমরয়রক দয ভ্ারলাবাসায় এবং আেরর নকন্তু একো নিনেসি
সীমাররখার মরধয আত্মসংযরমর সরঙ্গ দছরলরমরয়রের সুের ভ্ারব েরড় তু লরছি তার উপরই নিভ্সর কররছ
সতারির ভ্নবষযৎ। এভ্ারবই সতারির ভ্ারলাভ্ারব দবরড় ওো নিজিত হয় এবং তারা আত্মনবশ্বাসী এবং নিরজর
জীবরির সমস্ত নসদ্ধাত নিরত সক্ষম হরয় ওরে এবং জীবরির সমস্ত প্রনতবন্ধকতা এবং ভ্ারলামে দক সটেক ভ্ারব
দমাকানবলা কররত পারর। তারা নিরজরা যখি সতারির নপতামাতা হয় তখি তারাও তারের সতািরের এই ভ্ারব
েরড় তু লরত পারর।
অবশয এো সব বাবা মারয়রের দক্ষরত্রই প্ররযাজয । সব বাবা মারয়র োনয়ে, কতসবয। েেক দহাক বা দজনবক ভ্ারব
জন্মোতা নপতামাতা সকরলর জিযই তা সতয। েেক দকবল মাত্র সতাি লারভ্র একটে উপায় মাত্র, এর দবশী
নবরশষ নকছুই িয়। এবং আলাো নকছুই িয়। েেক একটে বাবা মা হবার সহজ স্বাভ্ানবক আর একটে পদ্ধনত মাত্র।
আমার এই দলখা নিরয় কারুর দকারিা মতবয োকরল বা আসন্ন বইটে সম্পরকস আররা জািরত চাইরল আমারক ইদমইল করুি। আমার ই-দমইল আই নড - joshi.vikas500@gmail.com
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POSITIVE ADOPTION LANGUAGE
Dr. Jagannath Pati

Positive adoption language could be of great help for the adoptive parents, the adopted children, the service providers, and various stakeholders associated with the profession. By using suitable adoption language, we can educate others about adoption. Here we will understand the meaning of positive adoption language, reasons for using
positive language, talking to kids about adoption, etc.

Globally, many thousands of children every year are adopted domestically or through inter- country arrangements,
and international policy emphasizes that adoption practices must be guided by the child's best interests (United Nations Convention on the Rights of the Child, article 21). These days, families are being created in more ways than ever—including cutting- edge medical technology as well as domestic and international adoption. After a long struggle
with infertility, family-building decisions are taken which could be tough.
Unlike the past, adoption now is more formal. We are in a situation where we have more prospective parents waiting
against fewer children available for adoption. It seems more like a rollercoaster that is a ride of twists and turns and
not knowing what is around the next turn or hill. Most of us are just not prepared for the abundance of conflicting
emotions. It’s like getting on a roller coaster you’ve never ridden before. And there you are, bouncing between happiness, fear, grief, frustration, and joy. They come in and out of your journey unexpectedly and can
leave you breathless. In such a situation use of positive language creates a win-win situation.
Meaning

Language can be very powerful. Our choice of words can reveal a lot about who we are and what we think, feel, and
value. When we talk about sensitive subjects, therefore, we tend to choose our words more wisely so as not to offend
anyone in conversation. We use positive language as a means to show respect to those we are speaking with and to
establish a healthy dialogue on even the most delicate topics.1

Recently due to awareness generated by Central Adoption Resource Authority (CARA), the central government, and
the states, formal adoption has become more popular in the country. Many prospective adoptive parents are waiting
in comparison to available children to be adopted which was not a situation earlier.
It has also got a powerful effect on the way our children feel about their adoption story. Adoption is all about love
and we need to share that love and our love for adoption. The language of adoption is changing and evolving. By
using adoption language, we need to educate others about adoption. We need to choose emotionally “correct” and
“appropriate” words over emotionally-laden words.
By using adoption language, we educate others about adoption. We choose emotionally "correct" words over
emotionally-laden words. We speak and write in positive adoption language with the hopes of impacting others
so that this language will someday become the norm.2
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Language is the vehicle we use daily to communicate our ideas and notions about the world we live in. And although we might not be aware of it, there is also a subtext to the words we choose, reflecting our values in subtle
ways, even when we aren’t consciously trying to do so. Words have a way of shaping our beliefs and thought processes.

Adoption language has evolved drastically over the decades. The importance of positive adoption language has
grown to convey respect for birth parents, adoptees, and adoptive parents. Words are a powerful way of portraying our thoughts. When we use positive adoption language—as someone who made the choice for adoption or as
a family member/friend who has been touched by adoption—we are being conscientious of the fact that many
people are personally touched by adoption and each of their experiences is unique.3

Whether one is an expectant or birth parent, a waiting adoptive family, clinical professional, or even just a friend to
an adoptive family, it is crucial to familiarize with positive adoption language.
Adoption is a sensitive issue, and people who have not experienced it, cannot begin to imagine what it’s really like. Adoptive parents want to see their child succeed in every way — emotionally, educationally, mentally,
physically, and spiritually. They help them reachgoals, and they often provide them learning opportunities that help
enrich them and tap into their natural abilities. Ideally, the adoptive parents should accept the child as he/she is and
gradually introduce improvement, if any, in his/her behavior without expecting too much to excel in every sphere of
life.
By incorporating positive adoption language into conversations, you can help combat common adoption stereotypes while educating others. The way we talk—and the words we choose—say a lot about what we think and value.
When we use positive adoption language, we say that adoption is a way to build a family just as birth is. Both are
important, but one is not more important than the other.4

The language of adoption is changing and evolving. Respectful Adoption Language (RAL) is a vocabulary about
adoption that has been chosen to reflect maximum respect and dignity for all those who are partners of any adoption
process. Language is powerful. It can elicit strong emotions and can influence our thoughts, actions, and beliefs.

Adoptive parents can help children think about and manage their feelings related to adoption through being
‘communicatively open’ — where parents are comfortable with their feelings about adoption, emotionally attuned
to their child's issues as an adopted individual, and empathic towards birth family members.5

Though in adoption, parent and child are linked by love and by law, the fact that they are not connected by blood has
often meant that some people are unwilling to acknowledge their relationship as genuine and permanent. In India, the
taboo on the term ‘adopted child’ often creates embarrassment for the child and his or her parents while interacting
with relatives, schools, or in peer groups. There is a need to create awareness of the issue.
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Some of the examples of use of positive
No

Negative

Positive

1.

Illegitimate

Born to unmarried parents

2.

Adoptive parent

Parent

3.

Reunion

Making contact with

4.

Foreign adoption

International adoption

5.

Handicapped child

Special needs child (In the place of
"mentally

disabled"

children,

we

may

speak/write "intellectually challenged" . Similarly
for "physically disabled", we may speak/write "
physically challenged")

6.

Real Parents, Real Mom, Real

Biological Parents, Birth Parents, Birth

Dad

Mom, Birth Dad

7.

Natural Parent

Biological Parent

8.

Own Child

Birth Child

9.

Adopted Child

My Child

10.

You’re so lucky your parents

You have a beautiful family

11.

adopted you.
Give Up

Terminate Parental Rights

12.

Take Away

Make an Adoption Plan

13

To Keep

To Parent

14

Adoptable Child; Available Child

Waiting Child

15

Birth Father

Biological Father

16

Adoption Triangle

Adoption Triad

(Collected from various sources)

Positive adoption language can lessen the spread of misconceptions like these. By using positive adoption language, we acknowledge the feelings of each party involved in adoption and educate others about this amazing
process.

Reasons for using positive language

Whether one communicates verbally, or in written form, the language one uses affects how the message is
perceived. Using positive language can help to reduce conflict, improve communication, increase optimism
in others, and can portray the speaker/writer as credible and respectable. Words don’t just convey facts, they
also evoke feelings. In the adoption triad, each one plays a role and each one deserves rightful and dignified language and response.
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In India, it has been found that the unwed mother coming to relinquish a baby often faces too many unnecessary
questions about her situation from a group of persons who are hardly concerned with her trauma. Instead of
positive counseling or supportive step, they raise so many unnecessary queries about her conceiving, etc. which
gives a very guilty feeling. An unwed mother deserves dignity; there is no doubt about that. During training conducted at the state level, the members of the Child Welfare Committees (CWCs) are given inputs as to how they have to
deal appropriately with the biological mother or the biological parent(s) approaching them for relinquishment of a
child. The CWC needs to learn and cultivate the detailed procedure about the consequences of relinquishment in
such cases in a manner that does not hurt the biological mother or biological parents. The languages used must be
very carefully worded. The biological mother or the parents should be counseled about the effects of surrender of
the child and the scope to take back the child within a period of two months in case they decide to do so. The Juvenile Justice Act 2015 and the Model Rules 2016 have stipulated roles for the CWC.

The social worker of the

Specialised Adoption Agency or child protection officer engaged with the District Child

Protection Unit(DCPU) has to be very careful at different stages, i.e. (a) counselling of biological parents in case
of surrender; (b) pre-adoption counselling of prospective adoptive parents during the preparation of Home Study
Report, counselling of older children before and during adoption and

counselling of adoptive parents whenever

required; and post-adoption counselling of the adoptees. The social worker of the SAA at each stage has to be
careful about the use of words and semantics while dealing with them. In this regard, Project SAMVAD supported
by the Ministry of Women and Child Development and steered by NIMHANS Bangalore is cited to be a national initiative and integrated resource for child protection, mental health and psychosocial care. The focus of the
project is to provide support, advocacy and mental health interventions for children in vulnerable circumstances.

All authorized agencies and authorities having a role in the adoption process have got a responsibility to deal with
the child, the biological parent(s) and the prospective adoptive parents with appropriate behavior, courtesy, etiquette
and politeness.

The words we choose convey a lot about our mode of thinking. Using positive adoption language (PAL) shows
respect for birth parents, adoptive parents, and adopted children. When talking about family relationships, it is
most common to use: “birth parent,” “birth mother,” or “birth father,” to describe the man and woman who conceived and gave birth to the child. It is also common that the terms “parent,” “mother,” “father,” “mommy,”
“daddy,”“child,” “son,” “daughter,” and all common names used when referring to the members of the adoptive
family. You need not say “adopted child” or “adoptive parent.” 6
Using positive adoption language in our personal lives helps others become aware of the power that negative adoption language can have, even if it’s not meant in a negative way. Consider how negative language can affect people
who were adopted, who have chosen adoption for their children or have adopted as a way to grow their family.
Then also consider how positive adoption language would better support their stories and their lives—while also
eliminating some of society’s inaccurate impressions about adoption and stopping the spread of misconceptions.
Using positive adoption language educates others about adoption so that someday those terms are commonplace.3
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Talking with Kids about Adoption
Positive adoption language can help correct the stigma that adoption once carried. It encourages the world to view
adoption not as second-best to parenthood, but rather, as a positive option for those who cannot or are not ready to
parent. By using positive adoption language, we honour and show respect to birth parents for making a loving, courageous, and selfless choice. For adoptive parents, we affirm their role as their child’s forever family. Most importantly, for the child, using honest, but positive language, can be the difference between shame and confidence
about their story. It’s more than being politically correct. It’s being emotionally correct.7
Adoptive parents must determine what and when they will tell their children about their adoption. Many adoption
workers advise parents to introduce the word "adoption" as early as possible so that it becomes a comfortable part of
a child's vocabulary and to tell a child, between the ages of 2 and 4 that he is adopted. However, some child welfare
experts believe that when children are placed for adoption before the age of 2 and are of the same race as the parents,
there probably is little to be gained by telling them about their adoption until they are at least 4 or 5 years old. Before
that time, they will hear the words but will not understand the concept. 8

Feelings about being adopted influence a child's sense of self-worth and esteem. Adoptive parents are caught in the
paradox of helping their child understand what it means to be adopted while knowing that in the process, the
child may feel rejected, sad, and hurt. Parents worry about how best to talk about adoption.
A child's curiosity can be a signal for a parent. Answering the question "Where do I come from?" involves discussions about birth, reproduction, and adoption. If your child doesn't ask, you can raise the topic yourself; find out
what your child thinks and what he wants to know. It is better to respond to questions than to inundate a child with
information. 2
Awareness of the benefits and pitfalls of the language used by adults is important for people who interact with children. The language used by adults affects cognitive growth and learning in children in many subtle ways. Labeling is a powerful way to foster conceptual development. Simple labels can help children unify disparate things
into coherent categories, but can also have the unintended consequence of reinforcing categories or concepts that
are not desirable.9
It is strongly recommended to share the fact of adoption with the child, and not withhold the same. There will be
multiple occasions when the child will get to know about its adoptive status and not sharing the same proactively will
only instill a breach of trust with the child. If the child was adopted as an infant, start sharing the adoption story as
soon as you start speaking with the child. The child relates to adoption differently, at different stages of life. Their
questions on adoption also vary with age. Therefore, the parents have to be utmost comfortable in answering their
queries and position adoption as a happy and positive experience before them. Adoption needs to be referred to regularly, per context, as and when the conversation comes up, to comfort the child that its adoption in the family is a
welcome and desirable event.
Research has substantiated the fact that parental openness about adoption has been linked to better child emotional
and behavioural development and family conversations about adoption are influenced by both parents and children,
and the balance as to who initiates and controls family communication moves from parent to child over time.
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Development and early learning can be supported continuously as a child develops, and early knowledge and
skills inform and influence future learning. When adults understand how the mind develops, what progress
children make in their cognitive abilities, and how active

inquiry and learning are children's natural inclination, they can foster cognitive growth by supporting children's
active engagement with new experiences and providing developmentally appropriate stimulation of new
learning through responsive, secure, and sustained care giving relationships.9

Children’s interest in adoption varies throughout the developmental stages of childhood and adolescence. As
children progress from one stage to another, they gain new cognitive abilities and psychosocial structures. They
look at adoption differently and, often, have more concerns or questions. Their questions may diminish until a
new cognitive and psychosocial level is reached. Parents can facilitate this developmental process by being
knowledgeable and supportive, and by continuing to retell their child his or her adoption story.10

If the child was adopted at an older age, it is imperative to reassure the child through positive re-enforcements,
that adoption has indeed made their lives, of parents and the children, happier and better. The child must
learn of her/ his adoption from the adoptive parents and, not from outside. This makes a huge difference in her/
his handling of the grief of separation from the birth parent and, facing the reality of being relinquished.
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has written for Atmakatha which is no doubt a major value addition to our magazine .. ………………
(Editors , Atmakatha)
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আত্মো’র বেবমান কােশনব
ব াহী
ব সশমশের সদসয বৃন্দ
থচয়ার পারসন — শ্রী স্বপন নস্কর
ভাইস থচয়ার পারসন — শ্রীমশে সীমশন্তকা নাগ
সম্পাদক - শ্রী অনুপ থদওয়ানত্রে
সহ সম্পাদক - শ্রী প্রসুন গকগাপাধযায়
থকাোধযক্ষ - শ্রী সঞ্জয় শশকদার
সহ থকাোধযক্ষ—শ্রী শংকর নস্কর
- সদসয শ্রী সুবীর বযনাত্রে
শ্রী অশচন বসু
শ্রী দীপঙ্কর পাি
শ্রীমশে নীলাঞ্জনা দাশগুপ্ত
শ্রীমশে সংোশমিা পাল
- আমশিে সদসয শ্রী থগৌেম থোাে
শ্রী প্রভাে কুমার চকট্টাপাধযায়

* আত্মকো ’ র সম্পাদক মন্ডলী

*

শ্রী প্রসুন গকগাপাধযায় * শ্রী সঞ্জয় শশকদার * শ্রী অনুপ থদওয়ানত্রে এবং শ্রী
স্বপন নস্কর

“স্বপ্ন থদশখ থস-পকের,
অস্তাচল উত্তীণ হকয়
ব
আগামী কাকলর
পাকনস্বপ্ন থেখাকন শনভীক,
বৃকের থচাকখ শশশুর শবস্ময়,
পৃশেবীকে উদ্দাম দুরন্ত শাশন্ত।”

আত্মকো ’ র পরক্ষ স্বপি িস্কর কতৃক
স ৫১৭ দযাধপুর পাকস ,
কলকাতা—৭০০০৬৮ দেরক প্রকানশত।
পজত্রকার প্রচ্ছরে বযবহৃত ছনবটে ইন্টাররিে দেরক সংেৃহীত

পে — থপ্রকমন্দ্র শমি
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