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লব লি গুজ্জারাপ্পা /বযস্টিটিন অফ স্াস্টেস্টেস্ 

ররাদ্দম নরলস্ম্হা, িনলপ্রেভাস্টব আরএন নাস্টম পলরলিত, একিন বহুমযখী লবজ্ঞানী যার 

একাস্টেলমক কমমিীবন প্রাে স্মূ্পর্মরূস্টপ ভারস্টতই, লবস্টশষ কস্টর বুাঙ্গাস্টিাস্টর। লতলন প্রািু ও 

পাশ্চাতু উভে ববজ্ঞালনক পদ্ধলতর স্াস্টে স্মূ্পর্ম স্বচ্ছন্দ একিন লবরি স্মন্বস্টের বুলি। লতলন 

ভারতস্টক একটি স্ক্ষম ববজ্ঞালনক শলি লহস্টস্স্টব স্থাপন করস্টত রবশ কস্টেকটি গুরুত্বপূর্ম 
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রেশীে প্রকস্টের শীস্টষম রস্টেস্টেন। বতম মাস্টন লতলন রবঙ্গািযরুর িওহরিাি রনহরু রস্ন্টার ফর 

অুােভােে স্াস্টেলন্টলফক লরস্াস্টিম র লেএস্টি ইোর-অফ-স্াস্টেে-এর অধ্ুাপক। 

২০১৭ স্াস্টির িানযোলর মাস্টস্ লতলন রবঙ্গািযরুস্টত তার বাল়িস্টত ভাবনার অবোনকারী 

স্ম্পােকস্টের স্াস্টে কস্টোপকেন কস্টরন। রস্ই কস্টোপকেন, স্ম্পালেত আকাস্টর, দুই পস্টবমর 

স্াক্ষাৎকাস্টরর প্রেম পবম লহস্টস্স্টব এখাস্টন উপস্থালপত হস্টেস্টে। 

আর এন-এর শশশবকালীন ভারতবর্ষ 

আপনার জপতা জিমলন একিন ললখক জিমলন, প্রথম্জদ্মক কন্নড় ভার্ায় জবজ্ঞান জনময় যারা 

ললখামলজখ করমতন তামদ্র ম্মযয জতজন অনযতম্। জতজন সংসৃ্কমতও পজিত জিমলন। জতজনই জক 

আপনার জবজ্ঞান জনময় পড়ামশানার িনয অনুমপ্ররণা জিমলন? 

আর এন: এটা স্লতুই বাল়ি রেস্টকই শুরু হস্টেস্টে। আমার লপতা একিন পোেমলবজ্ঞানী লেস্টিন এবং 

আলম মস্টন কলর লতলন আমাস্টের পলরবাস্টর প্রেম বুলি লযলন লিটিশ প্রবলতম ত লশক্ষা-বুবস্থার মাধ্ুস্টম 

লবশ্বলবেুািস্টের লেগ্রী িাভ কস্টরন। 

এগুমলা জক বযাঙ্গামলামরই ঘমেমি? 

আর এন: এগুলি রবঙ্গািযরুস্টতই ঘস্টটস্টে। আমার লপতামহ এবং তার প্রিস্টের িনু, ররাদ্দম লেি 

পলরবাস্টরর বাল়ি। ররাদ্দম রস্ই স্মে মহীশূর রািু রেস্টক স্ীমাস্টের ঠিক অনু প্রাস্টে মাদ্রাস্ রপ্রলস্স্টেলের 

(বতম মাস্টন অন্ধ্রপ্রস্টেস্টশ) অংশ লেি। তস্টব, মানযষ স্হস্টিই স্ীমাে অলতক্রম করস্টত পারস্টতা, কারর্ 

মহীশূস্টরর পাস্টশ পাভাগাো রেস্টক স্ম্ভবত রপনযস্টকান্ডা পযমে অঞ্চিটি মূিত লিভালষক লেি। এটি স্লতুই 

লবিেনগর রেস্টশর প্রার্স্টকস্টের কাোকালে লেি। 

আমার লপতামহীর নিস্টর, ভারত দুই ধ্রস্টনর প্রশাস্স্টন লবভি লেি। তার মতানযযােী একটা লেি 

রািালস্স্টম, মহারািার স্থান। রস্খাস্টনই স্ব রস্ৌভাগুবান মানযষরা বাস্ করত। আলম স্লতুই বিস্টত িালচ্ছ- 

রস্ স্মে মহীশূস্টরর খযব খুালত লেি। তার মতানযযােী অনু লকেয  রিাক লেি যারা কুম্পলনস্টস্স্টম নামক 

স্থাস্টন বাস্ করত। লতলন এটাস্টক লিটিশ বা অনু লকেয  বিস্টতন না, এবং তা তখনও [ইে ইলন্ডো] 

রকাম্পালনর স্াস্টে যযি লেি। তাই লতলন কুম্পলনস্টস্স্টম লক ঘস্টট এবং রািালস্স্টম লক ঘস্টট তা লনস্টে কো 

বিস্টতন। আমার মস্টন হে কুম্পলনলস্স্টমর মানযষস্টের প্রলত তার একটয  স্হানযভূলত লেি। [রহস্টস্ উঠস্টিন] 

কম্ লসৌভামগযর ম্ানুর্! 



আর এন: হুাাঁ , ঠিক। রস্ স্মে এটি একটি রমাটামযটি বুাপক দৃলিভলঙ্গ লেি, যা এখন হাস্ুকর মস্টন হস্টত 

পাস্টর, লকন্তু এটা স্লতু লেি। উোহরর্স্বরূপ, আমার কাকুর কো মস্টন আস্টে লযলন উত্তরপ্রস্টেস্টশর 

এিাহাবাস্টে টাটাস্টের হস্টে কাি করস্টতন। লতলন বেস্টর একবার এখাস্টন আস্স্টতন এবং লতলন রয 

লববরর্গুলি লেস্টতন তা এখানকার স্বাইস্টক লনলশ্চত কস্টর তয িস্টতা রয এটাই বস্বাস্ করার িনু স্বস্টিস্টে 

ভাস্টিা িােগা। অবশুই, আলম আিস্টকর কর্মাটক স্ম্পস্টকম  একই কো বিব না, রযমনটা আমার লপতা-

মাতা এবং লপতামহ-লপতামহীরা মহীশূর স্ম্পস্টকম  বিস্টতন। আর রস্ স্মে একটা গবম লেি... 

… প্রথম্ জবদ্যযতাজয়ত রাষ্ট্র এবং… 

আর এন: হুাাঁ । অস্টনক লকেয । এবং অনুরা যা বিত রস্ই অনযযােী এটা বিা হস্টেস্টে। প্রস্টতুস্টকই যারা 

মহীশূর রাস্টিু আস্স্টতন  তারা বিস্টতন "এরকম আর রকান িােগা রনই”। 

রাষ্ট্রস্টদ্রাস্টহর িনু বাি গঙ্গাধ্র লতিস্টকর লবিার লনস্টে একটি রকৌতূহিিনক কালহনী রস্টেস্টে। রয উলকি 

তাস্টক স্মেমন কস্টরলেস্টিন লতলন লেস্টিন মহম্মে আিী লিন্নাহ, লযলন তখনও কংস্টগ্রস্ েস্টির অংশ লেস্টিন। 

লিটিশ আইনিীবীর মামিা লেি রয লতিক স্বরাস্টির কো বস্টি রাষ্ট্রস্টদ্রাহ ে়িাস্টচ্ছ, এবং লতলন যযলি 

রেখান রয স্ারা লবশ্ব িাস্টন রয ভারতীেরা লনস্টিস্টের শাস্ন করস্টত স্ক্ষম নে, প্রস্টোিনীে প্রশাস্লনক 

েক্ষতা রনই এবং লিটিশ স্রকার না োকস্টি এ রেস্টশ লবশৃঙ্খিা সৃ্লি হস্টব। লিন্নাহ-এর  প্রধ্ান যযলি লেি 

রয এটা স্তু নে, কারর্ যলে রকউ স্ীমাে অলতক্রম কস্টর মহীশূর রাস্টিু প্রস্টবশ কস্টর, তাহস্টি রেখা 

যাস্টব রয এটি রবাস্টে রপ্রলস্স্টেলের রিস্টে ভাস্টিাভাস্টব শালস্ত। [রহস্টস্ উঠস্টিন] 1 



 
আর এন এর লপতা-মাতা, আর.এি. নারলস্ম্হা এবং আর.এন. িীিা রেবী।  রস্ৌিস্টনু ররাদ্দম নরলস্ম্হা 

তাহমল এো ঐ পযষাময়র জিল।   

আর এন: হুাাঁ , লকন্তু আমার আশঙ্কা, এটা আর স্তু নে। এটা অস্টনক বেস্টি রগস্টে। 

যাই রহাক, আমার লপতা রস্ন্ট্রাি কস্টিস্টি স্নাতক লেগ্রীর িনু প়িাস্টশানা কস্টরলেস্টিন, যা রািালস্স্টমর 

অংশ লেি এবং অবস্টশস্টষ বুাঙ্গাস্টিাস্টর বস্লত স্থাপন কস্টরন এবং এখাস্টনই লবস্টে কস্টরন। রস্ই স্মে 

স্নাতক লেলগ্রর পর আস্টরা উচ্চলশক্ষার িনু বাইস্টর রযস্টত হস্টতা, এবং লতলন এিাহাবাস্টে লগস্টেলেস্টিন, 

প্রধ্ানত রমঘনাে স্াহা রস্ই স্মে রস্খাস্টন লেস্টিন বস্টি। লতলন রস্খাস্টন তার মাোস্ম লেগ্রী স্মূ্পর্ম কস্টরন, 

লকেয  কাি কস্টরন এবং লফস্টর আস্টস্ন। প্রেস্টম লতলন টিপ্টয রুর একটি হাইস্কয স্টি লশক্ষকতা করস্টতন। রবাধ্হে 

আমার কাস্টে একটা পযরস্টনা েলব আস্টে, তার স্হকমীস্টের স্াস্টে, স্বাই রস্ই স্মস্টের স্াধ্ারর্ প্রিলিত 

রপাশাক পস্টর। অবশুই মহীশূর রাস্টিুর মানযষ টাই পরস্টতন, লকন্তু স্াস্টে একটি রপটা [পাগল়ির মত] এবং 

পাঞ্চও [ধ্যলত] পরস্টতন। 



ম্হীশূর রামিযর প্রকৃত রীজতর ম্মতা। জস জভ রাম্নও জক এো গ্রহণ কমরজিমলন? 

আর এন: লস্ লভ রামন তা গ্রহর্ কস্টরলেস্টিন, লকন্তু লতলন ধ্যলত পস্টরনলন। রবলশরভাগ স্মে লতলন ট্রাউিার 

পরস্টতন। অবশুই, আমার লপতাও ট্রাউিার পরস্টতন, লকন্তু ধ্যলতর স্স্টঙ্গ টাই এবং রকাট পরা এস্টকবাস্টরই 

অস্বাভালবক লেি না। যাই রহাক, লতলন রস্ন্ট্রাি কস্টিস্টি একটি পে পান এবং লতলন তার কমমিীবস্টনর 

বালক স্মে রস্খাস্টন অলতবালহত কস্টরন। লতলন একটা ওেুারস্টিস্ িুাব স্থাপন কস্টরলেস্টিন যা আমার মস্টন 

হে ভারস্টতর প্রেম এবং স্ম্ভবত এটি স্বে-স্ংখুস্টকর মস্টধ্ু অনুতম। 

আপনার জক ম্মন আমি জতজন তা কখন শুরু কমরজিমলন ? 

আর এন: 1930-এর েশস্টক। লতলন 1929 স্াস্টি লফস্টর আস্টস্ন [এিাহাবাে রেস্টক]। লতলন মাত্র এক বের 

বা তস্টতালধ্ক একটি উচ্চ লবেুািস্টে লশক্ষকতা কস্টরন এবং তারপর রস্ন্ট্রাি কস্টিস্টি এই পে িাভ 

কস্টরন। 1930-এর েশস্টকর শুরু রেস্টক লতলন রস্ন্ট্রাি কস্টিস্টি ওেুারস্টিস্ প্রযযলিস্টত কাস্টির িনু 

স্যপলরলিত হস্টে ওস্টঠন। লতলন লকেয  গস্টবষর্াপত্র লিস্টখলেস্টিন এবং একটি গস্টবষর্াগারও িািাস্টতন। লতলন 

প্রেম কস্টেকিন বুলিস্টের মস্টধ্ু একিন লযলন শুধ্যমাত্র ওেুারস্টিস্ প্রযযলির স্ম্পস্টকম  িানার স্াস্টে স্াস্টে 

তল়িচ্চয েকীে তস্টের নীলত ও স্ম্পকম ও িানস্টতন। এমনলক লতলন তল়িচ্চয েকীে তস্টের উপর রকাস্মও 

লেস্টেলেস্টিন। 

ম্যাক্সওময়ল-এর তত্ত্ব? 

আর এন: মুাক্সওস্টেস্টির তে, ঠিক, মুাক্সওস্টেস্টির স্মীকরর্গুলি। তল়িৎিয েকীে তস্টের ওপর ওনার 

রনাটস্গুলি আমার কাস্টে আস্টে। লতলন রগিেম  হানমওস্টেি নাস্টমর একিন আস্টমলরকান-এর একটি বই 

অনযস্রর্ করস্টতন, এবং রভক্টর লেস্টে রকাস্মটি লশলখস্টেলেস্টিন। এই লবষস্টের লিটিশ রকাস্টস্ম এটা স্াধ্ারর্ত 

করা হত না। রভক্টর লবস্টেষর্, আস্টমলরকান বইস্টের মত লিটিশ বইগুস্টিাস্টত রতমন িট কস্টর বুবহার করা 

হেলন।  

তাই রকাস্টনা এক অস্টেম আমাস্টের বাল়িস্টত পোেমলবজ্ঞান-এর প্রিয র িিম া হস্টতা, যার মস্টধ্ু গলর্তও লেি। 

ততলেস্টন আমার লপতা কন্ন়ি ভাষাে রিখা শুরু কস্টরস্টেন। আলম নতয ন রয কািটা কস্টরলে তা হি আলম 

ইলিলনোলরং পস্ট়িলে। 

তাই রকাস্টনা এক অস্টেম বাল়িস্টত পোেমলবজ্ঞান-এর প্রিয র িিম া হস্টতা, যার মস্টধ্ু গলর্তও লেি। 



আপনার জপতা সংসৃ্কতও িানমতন। আপজন উমেখ কমরমিন লয জতজন প্রথম্ কময়কিমনর ম্মযয 

অনযতম্ যারা জশক্ষার িনয জিটিশ জসমেমম্ পড়ামশানা কমরজিমলন। তাহমল জতজন জকভামব 

সংসৃ্কত জশখমলন? 

আর এন: লদ্খুন, এক দৃজিমকাণ লথমক লদ্খমল, আম্রা একটি অমপক্ষাকৃত লগাোঁ ড়া পজরবার 

লথমক এমসজি। আম্রা বাজড়মত পূিা আর সন্ধ্যা-বন্দনা করতাম্। বাজড়মত এই ম্ন্ত্রগুমলা লশানা 

আম্ার িীবমনর অংশ জিল। এম্ন নয় লয আম্রা আসমল খুব লবজশ জকিু করতাম্, জকন্তু আম্রা 

সবাই এগুমলার সামথ পজরজিত জিলাম্। আম্ামদ্র বাজড়মতও সংসৃ্কত বই জিল। জবদ্যালময় 

আম্ামদ্রমক দ্যমো জবর্য় পড়মত হমতা এবং আজম্ জনিঃসমন্দমহ ঠিক কমরজিলাম্ লয ইংমরজি 

এবং সংসৃ্কত পড়মল আজম্ উপকৃত হমবা।  কন্নড় আজম্ এম্জনমতই জশমখজিলাম্ এবং তাই এর 

পৃথক লকাসষ-এর প্রময়ািন জিল না। লস সম্য় এোই জিল দৃজিভজঙ্গ। যখন আজম্ আম্ার জপতামক 

সংসৃ্কত সম্পমকষ  জিমজ্ঞস করলাম্, জতজন বমলজিমলন লয আজম্ জবদ্যালময় লয সংসৃ্কত জশমখজি 

তা যমথি নয়।  



 
অনোিার 

 

আলম আিাযম পাঠশািা [এলপএস্] নাস্টম একটি লবেুািস্টে প্রােলমক লশক্ষা শুরু কলর। শুরুস্টত এটা লেি 

গান্ধী বািাস্টর। এটি পলরিািনা করস্টতন একিন অস্াধ্ারর্ লশক্ষা উস্টেুািা, প্রোত মাননীে অনোিার। 

তার িীবনকালহনী হস্টিা, লতলন আস্স্টি গান্ধী বািাস্টর স্বলি লবলক্র কস্টর িীলবকা লনবমাহ করস্টতন। লতলন 

তাস্টত স্ন্তুি লেস্টিন না এবং লতলন অেম স্ংগ্রস্টহ খযব ভাি লেস্টিন, তাই লতলন একটি লবেুািে স্থাপস্টনর 

লস্দ্ধাে রনন। লতলন রযখাস্টন স্বলি লবলক্র করস্টতন ঠিক তার রপেস্টনই লেি লবেুািেটি। এটা একটা পযরস্টনা 

বাল়িস্টত লেি, যার িারপাস্টশ একটা রোট িােগা লেি। প্রাঙ্গস্টর্ নীিয  োস্টের রের্ীকক্ষ লেি। লকন্তু 

লবেুািেটি খযব দ্রুতভাস্টব বৃলদ্ধ পাে এবং মাধ্ুলমক ও উচ্চ-মাধ্ুলমক লবেুািে এর অেভযম ি হে। আস্স্টি, 

আলম লবেুািেটির স্াস্টেই ব়ি হস্টেলে। এরপর লতলন গান্ধী বািাস্টর আস্টরকটি ভবন ভা়িা কস্টরন। 

লবেুািেটি স্ম্প্রস্ালরত হলচ্ছি এবং ভলতম র িনু লবস্টশষ িালহো োকাে, লতলন অেম স্ংগ্রহ কস্টরন এবং 

নরলস্ম্হা রািা কস্টিালনস্টত একটি ব়ি ইাঁস্টটর ভবন লনমমার্ কস্টরন। আলম আমার উচ্চ-লবেুািে 

মুাট্রিকুস্টিশন স্মূ্পর্ম করা পযমে এই লবেুািস্টেই লেিাম। 



লবেুািেটি অস্াধ্ারর্ লেি লশক্ষকস্টের িনুই। রভস্টব রেখস্টি স্মস্ত লশক্ষকরাই, প্রাে বুলতক্রম ো়িা, 

গভীরভাস্টব লশক্ষকতার প্রলত প্রলতশ্রুলতবদ্ধ লেস্টিন। এখন এই ধ্রস্টনর লবেুািে পাওো স্হি নে। বস্তুত, 

এলপএস্ লনস্টিই রস্ই ঐলতহু বিাে রাখস্টত স্ক্ষম হেলন। 

আমার লশক্ষকরা অস্টনক লেক রেস্টকই অস্াধ্ারর্ লেস্টিন। আলম এটাস্টক আংলশকভাস্টব রস্ই স্মস্টের 

স্বাধ্ীনতার িনু উস্টত্তিনা এবং ১৯৪০-এর েশস্টক আমাস্টের িারপাস্টশ প্রিলিত িাতীেতাবােী আস্টবস্টগর 

স্াস্টে স্ম্পলকম ত কলর। গান্ধী কারাগাস্টর লেস্টিন এবং এক অস্টেম, লশক্ষকস্টের অস্টনস্টকই রেশস্টপ্রলমক এবং 

িাতীেতাবােী লেস্টিন। তাস্টের মস্টধ্ু রকউ রকউ খযব ভাি লশক্ষক লেস্টিন এবং তাস্টের মস্টধ্ু দুই বা 

লতনিন আমার উপর খযব বস্ট়িা প্রভাব বতলর কস্টরলেস্টিন। 

লবেুািেটি পলরিািনা করস্টতন একিন অস্াধ্ারর্ লশক্ষা উস্টেুািা, প্রোত মাননীে 

অনোিার। 

আপনার জক তামদ্র নাম্গুজল ম্মন আমি? 

আর এন: হযাোঁ । তামদ্র ম্মযয একিন হমলন এস লভঙ্কেরাম্াইয়া- ওনামক আম্রা এসজভআর 

বমল ডাকতাম্- জতজন একিন ললখকও জিমলন। তখনকার সম্ময় একিন জশক্ষমকর একাজযক 

জবর্য় লশখামনা অস্বাভাজবক জিল না; জতজন আম্ামদ্র এক বির ইংমরজিমত প্রবন্ধ্ ললখা 

লশখামতন, অনয বিমর আবার ভূমগাল এবং জতজন ম্ামে ম্ামে জকিু রসায়নজবদ্যাও লশখামতন। 

তাই জতজন জবজভন্ন কাি করমতন। জতজন কন্নড় ভার্ায়ও জলমখজিমলন, জকন্তু জবজ্ঞামনর উপর নয়, 

লসই সম্ময়র লকারাভাজি নামম্র একটি অতযন্ত িনজপ্রয় হাসযরসাত্মক পজিকার িনয। যজদ্ও 

জতজন একটি িদ্মনাম্ বযবহার করমতন, তার সকল িািই িানমত লপমরজিমলা লয জতজনই এই 

প্রবন্ধ্গুমলা জলমখমিন। তার রসমবায জিল অসাযারণ, জকন্তু লকামনা সম্য় তামক হাসমত লদ্খা 

প্রায় অসম্ভব জিল। জতজন মু্মখ লকামনা হাজসর ভাব না জনময়ই লকৌতুককর বকৃ্ততা জদ্মতন। িািরা 

হাসমতা, জকন্তু জতজন কখমনাই নয়। 



 
আরএন তার লশক্ষক এস্ রভঙ্কটরামাইো-এর স্াস্টে; রস্ৌিস্টনু ররাদ্দম নরলস্ম্হা 

লতলন রযভাস্টব ভূস্টগাি রশখাস্টতন তা লেি অস্াধ্ারর্। রস্ স্মে, ভূস্টগাি আমার কাস্টে একটি লবরলিকর 

লবষে লেি, লকন্তু লতলন রস্টিস্টক আকষমর্ীে কস্টর রতাস্টিন। লতলন রিার লেস্টে বিস্টতন রয বইস্টত যা আস্টে 

তা পযস্টরাটা শুধ্য মযখস্ত করা উলিত না। যলে আমার স্ঠিক ভাস্টব মস্টন োস্টক তাহস্টি রস্ স্মে বইটি লেি 

লবস্টশ্বর ভূস্টগাি লনস্টে একটি রমাটা লিটিশ বই, োেলি েুাস্টম্পর রিখা। বইটি রেস্টখই আমার মস্টন 

হস্টেলেি "রহ ভগবান, আমাস্টক লক পযস্টরা বইটাই প়িস্টত হস্টব?" লকন্তু লতলন অনুরকম লেস্টিন, কারর্ 

রকাস্টনা রেশ স্ম্পস্টকম  প়িাস্টনার স্মে লতলন স্বস্মে মানলিত্র বুবহার করস্টতন।  মানলিস্টত্র রেখা রযস্টতা 

লবষযবস্টরখা রকাোে, ক্রােীে অঞ্চি রকানটা, পাহা়ি এবং নেী রকাোে  এবং লতলন আমাস্টের রকাস্টনা 

একটি রেস্টশর অক্ষাংশ রেস্টখ তার িিবােয স্ম্পস্টকম  অনযমান করস্টত বিস্টতন। এই ধ্রস্টনর লিলনস্। তাই 

লতলন ভূস্টগাস্টি যযলি প্রবতম ন কস্টরন। যা স্াধ্ারর্ ভাস্টব মযখস্ত করার মস্টতা লেি না। 

আমার রিখার উপরও ওনার একটি ব়ি প্রভাব লেি। আমাস্টের প্রলত স্প্তাস্টহ একটা ইংস্টরলি প্রবন্ধ 

লিখস্টত হত। লতলন শলনবার স্কাস্টি লবষেটি রঘাষর্া করস্টতন এবং আমাস্টের পরবতী এক ঘন্টার মস্টধ্ু তা 

লিখস্টত হস্টতা। রস্ স্মে আমার একটা স্মস্ুা লেি। অনুানু রের্ীর লশক্ষােীরা পরীক্ষাে খযব বস্ট়িা বস্ট়িা 

প্রবন্ধ লিখস্টতা। আলম কখস্টনাই িো উত্তর লিখস্টত পারতাম না। রকউ প্রশ্ন করস্টি যখন আমার মস্টন 

হস্টতা উত্তরটি তয িনামূিকভাস্টব স্হি, আলম শুধ্য একটা স্ংলক্ষপ্ত উত্তর লিখতাম। খযব শীঘ্রই আলম একটা 

িটিি স্মস্ুার স্ম্মযখীন হিাম। [রহস্টস্ উঠস্টিন] স্বাই িো উত্তর লিখস্টতা, আর আলম রভস্টবলেিাম 

আমার স্ংলক্ষপ্ত উত্তস্টরর িনু আলম হেস্টতা লপলেস্টে প়িস্টবা। আলম িানতাম না আলম লক ভয ি করলে। 

আমার মস্টন আস্টে, প্রেমবার যখন লতলন প্রবস্টন্ধর লবষেটি রঘাষর্া কস্টরলেস্টিন, লতলন আমাস্টেরস্টক রাস্তার 



একটি দৃশু বর্মনা করস্টত বস্টিলেস্টিন যা আমাস্টের মস্টন আস্টে। তাই আলম ওনার কোে মাত্র কস্টেকলেন 

আস্টগ আলম রয দুঘমটনাটি রেস্টখলেিাম তা বর্মনা করিাম, রযখাস্টন এক স্াইস্টকি আস্টরাহী পস্ট়ি লগস্টে 

আহত হস্টেস্টে, রস্ৌভাগুক্রস্টম গুরুতরভাস্টব নে। রিাস্টকরা িারপাস্টশ িস্ট়িা হস্টে তাাঁ স্টক স্াহাযু করস্টে।  

যাই রহাক, এই প্রবন্ধ লিখস্টত দুই বা লতন পৃষ্ঠার রবলশ িাস্টগলন এবং আমরা বস্ট়িা হাস্টতর অক্ষস্টর 

লিখলেিাম, তাই আমরা পৃষ্ঠার দুই লেস্টক লিখলেিাম। লকন্তু অনুস্টের মস্টধ্ু রকউ রকউ অস্টনক লিস্টখস্টে। 

তাই আলম লনলশ্চত লেিাম রয আলম আমার প্রবস্টন্ধর িনু কম নের পাস্টবা। রের্ীকস্টক্ষ আস্ার স্মে লতলন 

স্বস্মে গত স্প্তাস্টহ পাওো উত্তর পযমাস্টিািনা করস্টতন এবং প্রবন্ধ স্ম্পস্টকম  ভাি বা খারাপ লক লেি তা 

লনস্টে কো বিস্টতন। লতলন প্রেস্টমই আমার প্রবন্ধটি তয স্টিলেস্টিন, আর আলম রোট প্রবন্ধ লিস্টখলেিাম বস্টি 

লতলন আমার প্রশংস্া কস্টরলেস্টিন। রতা এটা লনলশ্চত কস্টরলেি রয আমার রকান স্মস্ুা রনই! এটা আমার 

উপর একটা ব়ি প্রভাব রফস্টিলেস্টিা। তাই আলম লিো করা বন্ধ কস্টর লেস্টেলেিাম এবং লতলন বস্টিলেস্টিন, 

"রেস্টখা, ও আস্স্টি একটি অতুে বাস্তবস্ম্মত পলরলস্থলত বর্মনা কস্টরস্টে এবং রতামরা এমন লকেয  কেনা 

কস্টরস্টো এবং লিস্টখস্টো যা স্তু নে। রতামাস্টের এটা করা উলিত নে, এটা পযমস্টবক্ষস্টর্র উপর লভলত্ত 

কস্টর হওো উলিত।" 

আমাস্টের লবেুািস্টে লস্.লভ রমন রক আমন্ত্রর্ করার উস্টেুাগ এস্লভআরই লনস্টেলেস্টিন। এবং লস্.লভ রমন 

রালিও হস্টেলেস্টিন। 

আমার লশক্ষকরা অস্টনক ভাস্টবই অস্াধ্ারর্ লেস্টিন। 

এো লকান সাল জিল? ১৯৪৫? 

আর এন: ১৯৪৫–৪৬।   ১৯৪৭ স্াস্টি, আলম তখন যাস্টক ইন্টারলমলেস্টেট কস্টিি বিা হস্টতা তাস্টত 

লেিাম।  রতা এটা অবশুই ১৯৪৫ বা ১৯৪৬ স্াস্টির ঘটনা। 

আর এো জক বতষ ম্ামন জবদ্যম্ান ইোঁমের ভবমনই ঘমেমি? এই লসটিংই জক জিমলা? 

আর এন: একই রস্টিং। যখন লস্ লভ রামন এস্টিন, আমাস্টের স্বারই লকেয  না লকেয  করার কো লেি --- 

একটা নাটক করা ইতুালে, যা আমরা কস্টরলে। লকন্তু অবশুই, এর মূি লবষে লেি লস্ লভ রামস্টনর বিৃতা। 

এই প্রেম আলম তাস্টক কাোকালে রেস্টখলেিাম, শুধ্য একটা েলবস্টত নে। আমার মস্টত, লতলন একিন 

অস্াধ্ারর্ বিা লেস্টিন, এবং লশক্ষক ও োত্র উভেই তার লনেন্ত্রস্টর্র মস্টধ্ু লেস্টিা। লতলন তাস্টের হাস্াস্টিন 

এবং আস্টরা অস্টনক লকেয  বিস্টিন। স্বাই এটা পযঙ্খানযপযঙ্খভাস্টব উপস্টভাগ কস্টরলেি এবং লতলন যা 

বস্টিলেস্টিন তা রেস্টক লকেয  লশস্টখলেিাম। এবং এস্লভআরই তাস্টক পাঠশািাে লনস্টে লগস্টেলেস্টিন আর 

আমার মস্টন হে এটা রস্ই স্মস্টে রবশ কস্টেকিনস্টক প্রভালবত কস্টরলেি। 



জস এন আর রাও ও পাঠশালায় জিমলন... 

আরএন: হুাাঁ ! আস্স্টি আমরা স্হপাঠী লেিাম। আমরা দুিস্টনই একই স্কয স্টি রযতাম, আমরা দুিস্টনই 

ওই স্কয স্টি লস্ লভ রামস্টনর বিৃতার লেন লেিাম। লকন্তু লস্এনআর রস্খাস্টন তার প্রােলমক লবেুািে-লশক্ষা 

শুরু কস্টরলন। পােস্টরর লবলডং আস্ার পরই ও এস্টস্লেি, আর তারপর আমরা একস্াস্টে হাইস্কয স্টি লেিাম। 

একই ক্লামস? 

আরএন: হুাাঁ , একই রের্ী, লকন্তু একই লবভাস্টগ নে, কারর্ একটি কন্ন়ি মাধ্ুম লবভাগ এবং একটি 

ইংস্টরলি মাধ্ুম লবভাগ লেি। আলম ইংস্টরলি লবভাস্টগ লেিাম এবং ও কন্নস্ট়ি লেি। ও স্বস্মে আমাস্টক 

এটা বস্টি। [হালস্] লকন্তু আমরা অনুোে বন্ধয  লেিাম, এবং এস্টক অপরস্টক খযব ভাি কস্টর লিনতাম। 

জস জভ রাম্ন জক বমলজিমলন? 

আরএন: অনুানু লিলনস্টস্র মস্টধ্ু, লতলন তার লপ্রে একটি লবষস্টে কো বস্টিলেস্টিন - রকন আকাশ নীি। 

 

এস্লভআর লস্ লভ রামনস্টক আমাস্টের স্কয স্টি আমন্ত্রর্ িানাস্টনার উস্টেুাগ লনস্টেলেস্টিন 

জস জভ রাম্মনর সফমরর আমগ, ইজিয়ান ইনজেটিউে অফ সাময়ন্স (আইআইএসজস) বমল জকিু 

আমি, এবং লসখামন লয কাি িলমি, তা আিাযষ  পাঠশালার িািরা িানমতন? 

আরএন: আলম এটা স্ম্পস্টকম  লকেয  অস্পি ভাস্টব িানতাম, কারর্ আমার বাবা এটা লনস্টে কো বিস্টতন। 

রস্খাস্টন তার কস্টেকিন বন্ধয  লেি। অবশুই, তারা কখস্টনাই এটাস্টক আইআইএস্লস্ বস্টি োকস্টতা না - 

এটা স্বস্মেই তাস্টের কাস্টে টাটা ইনলেটিউট লেি। এটা রবশ পলরলিত লেি, লকন্তু আমাস্টের স্কয স্টির 

স্াস্টে রকাস্টনা একাস্টেলমক রযাগসূ্ত্র লেি না। লকন্তু, অবশুই, আমার বাবার একাস্টেলমক লিঙ্ক লেি, যার 

মস্টধ্ু লস্ লভ রামনও লেস্টিন। লস্ লভ রামন রস্ন্ট্রাি কস্টিস্টি আস্স্টতন, এবং লকেয  রিাক লেি যারা 

রস্ন্ট্রাি কস্টিি রেস্টক টাটা ইনলেটিউস্টট লগস্টেলেি। লব এস্ মাধ্ব রাও একটি উোহরর্। লতলন একিন 

গলর্তলবে লেস্টিন, লকন্তু রস্ন্ট্রাি কস্টিস্টির পোেমলবজ্ঞান লবভাস্টগ লেস্টিন, মস্টন হে। রহালম ভাবা তাস্টক 

টাটা ইনলেটিউস্টট লনস্টে যান, অেত লকেয  স্মস্টের িনু। রতা ঐ লিংকগুস্টিা লেি। 

১৯৩৮-৩৯ স্াস্টি রবাটম  লমলিকান তার েিস্টক কুািস্টটক রেস্টক বুাঙ্গাস্টিাস্টর লনস্টে আস্টস্ন একটি 

মহািাগলতক রলি স্ংক্রাে পরীক্ষা িািাস্টনার িনু। রস্ স্মে মহািাগলতক রলির বন্টন এবং অক্ষাংস্টশর 

উপর এর লনভম রতা লনস্টে লকেয  গভীর প্রশ্ন লেি। লমলিকান লবস্টশ্বর লবলভন্ন স্থাস্টন মহািাগলতক রলির 



পলরমাপ করস্টত রিস্টেলেস্টিন। লতলন লস্ লভ রামনস্টক লিনস্টতন। এই স্ংক্রাে পরীক্ষা-লনরীক্ষা রস্ন্ট্রাি 

কস্টিস্টির মাস্টঠ করা হে। এলেস্টক, রস্ স্মে আমার বাবা একিন অস্টপশাোর িিলচ্চত্র লনমমাতা লেস্টিন। 

এমনলক লতলন 8 লমলম  লফস্টে এই পরীক্ষার ওপর একটি িিলচ্চত্রও বানান। 

িলজিিটি জক এখমনা লকামনা ভামব রময় লগমি? 

আরএন: এটা এখস্টনা বতম মান। এটা লনস্টেও একটা গে আস্টে। যখন আমরা েলবটিস্টক রেখিাম, 

আমাস্টের রেখাস্টনা হস্টেলেি, ইলন  লমলিকান,  এই রয লস্ লভ রামন, ইতুালে। আমার বাবা অনুস্টেরও 

লিনস্টতন। লস্ লভ রামস্টনর রেস্টি রাধ্াকৃষ্ণন তখন বাচ্চা রেস্টি, রয ঘযস্টর ঘযস্টর তাস্টের কাস্টি স্াহাযু 

কস্টরলেি। েলবস্টত মালকম ন যযিরাস্টষ্ট্রর আস্টরকিন বুলি লেস্টিন। তার নাম লবি লপকালরং, আর রস্ এখাস্টন 

লমলিকানস্টক স্াহাযু করস্টত এস্টস্লেি। লপকালরং পস্টর কুািস্টটক রিট প্রপািশন িুাস্টবর পলরিািক হন 

এবং লতলন রস্খানকার প্রেম মহাকাশ লমশস্টনর োলেস্টত্ব লেস্টিন।    

অস্টনক বের পস্টর, আলম কুািস্টটক রেস্টক লফস্টর আস্ার পর, বুাঙ্গাস্টিাস্টর একটি আেিম ালতক 

মহািাগলতক রলি স্ভা অনযলষ্ঠত হে। আমাস্টক রস্খাস্টন যাওোর আমন্ত্রর্ িানাস্টনা হস্টেলেি এবং আলম 

রাধ্াকৃষ্ণনস্টক বস্টিলেিাম রয আমার কাস্টে লমলিকাস্টনর রস্ন্ট্রাি কস্টিস্টি আস্ার একটি 8 লমলম লস্স্টনমা 

আস্টে, যার মস্টধ্ু তাস্টকও আমার বাবা ধ্স্টর ররস্টখস্টেন। আলম তাস্টক লিস্টজ্ঞস্ কস্টরলেিাম, রস্ লক  এটা 

রেখস্টত িাে? রস্ বস্টিলেি রয তারা এটার কো িাস্টনই না এবং এটা রেস্টখ অবশুই ররামালঞ্চত হস্টব। 

তাই আলম 8 লমলম লফে এবং রপ্রাস্টিক্টর লনিাম এবং রস্খাস্টন রেখািাম। স্বাই বিরিন "আমরা এটা 

কখস্টনা রেলখলন"। বস্তুত, লপকালরং আইআইএস্লস্স্টত পযমাস্টিািনার িনু একটি কলমটির রিোরমুান 

লহস্টস্স্টব এস্টস্লেস্টিন আলম রস্খাস্টন ফুাকালিস্টত রযাগ রেওোর পর। রস্টা লেি ইনলেটিউট-এর পাাঁ ি 

বেস্টরর পযমাস্টিািনা, যা তার উপ-আইন রমাতাস্টবক প্রস্টোিন লেি। আলম িালন না এটা এখস্টনা স্লতু 

লকনা। স্াধ্ারর্ত একটি লবলশি কলমটি আস্টস্, কখনও কখনও তাস্টত রনাস্টবি-লবিেীও োস্টকন। আমার 

মস্টন আস্টে লস্ এফ পাওস্টেি, লবি লপকালরং আর রিমস্ িাইটলহি লেস্টিন এই কলমটিস্টত। তারা এখাস্টন 

লকেয  স্মে কাটিস্টেস্টেন, লশক্ষকস্টের স্াস্টে রেখা কস্টরলেস্টিন, অস্টনক িুাব রেস্টখলেরিন এবং একটি 

লরস্টপাটম  কস্টরলেরিন। 

 

তারা কখস্টনাই এটাস্টক আইআইএস্লস্ বিস্টতন না- এটা স্বস্মেই তাস্টের কাস্টে টাটা 

ইনলেটিউট লেি 



কলমটিস্টত লকেয  ভারতীেও লেস্টিন, এবং তাস্টের লকেয  বিবু লেি।  লপকালরং একবার এই কলমটির প্রধ্ান 

লহস্টস্স্টব এস্টস্লেস্টিন। আলম রস্ই স্মে কুাম্পাস্টস্ োকতাম, ওই বাংস্টিাগুস্টিার একটাস্টত, আর স্তীশ 

ধ্াওোন রস্ স্মে ইনলেটিউস্টটর লেস্টরক্টর লেস্টিন। আলম এক স্ন্ধুাে লপকালরংস্টক আমন্ত্রর্ িালনস্টেলেিাম 

এবং তাস্টক লিস্টজ্ঞস্ কস্টরলেিাম রয লতলন একটি লস্স্টনমা রেখস্টত িান লকনা রযখাস্টন লতলন অনুতম 

একিন অলভস্টনতা। রস্ এটা আস্টগ কখস্টনা রেস্টখলন, এমনলক রস্ িানস্টতাই না রয এর অলস্তত্ব আস্টে। 

আলম এই লস্স্টনমার আকম াইভ ভুািয িানতাম না যতক্ষর্ না আলম লবস্টেস্টশ লগস্টে এস্টের স্াস্টে রেখা কলর। 

তারপর আলম বযঝস্টত শুরু করিাম রয এটা এমন লকেয  যা স্বাই পেন্দ কস্টর। লপকালরং আমার কাে রেস্টক 

লস্স্টনমাটা লনস্টে লনস্টেস্টে, এর একটা ১৬ লমলম স্ংস্করর্ বালনস্টেস্টে, আর কুািস্টটক আকম াইস্টভ এটা রাখা 

রস্টেস্টে। 

আমার স্কয স্টি লফস্টর যাওো যাক- লস্ এন আর রাওও রস্খাস্টন লেি। আমরা দু’িন লস্ লভ রামস্টনর বিৃতা 

িারা বুাপকভাস্টব প্রভালবত হস্টেলেিাম। রস্ই বেস্টস্ আপলন বযঝস্টত পাস্টরন না রয এটা আপনার বালক 

িীবস্টন আপনার উপর একটা ব়ি প্রভাব রফিরত িস্টিস্টে।  আমরাও তখন অনু স্ব বাচ্চাস্টের মতই 

এটা উপস্টভাগ কস্টরলেিাম। 

আপজন সু্কমল আপনার ভূমগামলর ক্লামসর কথা বমলমিন। আজম্ ভাবজি  তরল গজতশীলতা এবং 

অনযানয সম্সযার প্রজত আপনার পরবতী আগ্রমহর লকান প্রভাব লসখান লথমক পমড়মি জকনা। 

আরএন: এটা লকেয টা লেি। আস্স্টি, লতলন আমাস্টের একটা লিলনস্ করস্টত বিস্টতন- রয রকান িােগাে 

িিবােয অনযমান করা। লতলন বিস্টতন: “অস্টেলিোর মানলিত্র নাও। রস্খাস্টন ট্রলপক অফ কুালপ্রকর্ম 

অস্টনকটা িয স্ট়ি রস্টেস্টে। খযব কম নেী। এখন আমাস্টক বি, অস্টেলিোর িিবােয রকমন হওো উলিত।” 

এই ধ্রস্টনর প্রশ্ন। লতলন িাইস্টতন আমরা এটা লবিার-লবস্টেষর্ কলর। লতলন রিস্টেলেস্টিন আমরা স্ারা ভারত 

িয স্ট়ি কুাোস্টরর ট্রলপক স্ম্পস্টকম  িানস্টত িাই। তাহস্টি লক অস্টেলিোর িিবােয ভারস্টতর মস্টতা লকেয ? 

যাই রহাক, ভারস্টতর নেী স্ব েীঘম, লকন্তু অস্টেলিোে রকান লহমািে পবমত রনই এবং মানলিস্টত্রর স্মস্ত 

নেী রোট রোট এবং উপকূস্টির কাোকালে। তাহস্টি মাঝখাস্টন লক হস্টব? লতলন রবাঝাস্টত রিস্টেলেস্টিন রয 

রকেটি একটি উষ্ণ মরুভূলম হস্টব, কারর্ রস্খাস্টন রকান িি রনই। এবং তারপর কস্টেকটি নেী আস্টে, ঐ 

নেীর রশস্টষ শহর আস্টে। লকন্তু অনু রকান শহর রনই। উলন রিস্টেলেস্টিন আমরা রযন মানলিত্র রেস্টক 

এস্ব অনযমান করস্টত পালর। আলম আর এমন কাউস্টক রেলখলন যার ভূস্টগাস্টির ক্লাস্ এত ভাস্টিা লেি। 

আলম লনলশ্চত রয অনু রকউও হেত লেস্টিন, লকন্তু তখনকার লেস্টনর স্কয স্টি লতলন অবশুই একিন 

বুলতক্রমী লশক্ষক লেস্টিন। স্ম্ভবত আিও। এবং আস্টরা একবার বলি এটা আমার উপর োপ রফস্টিলেি। 

এো জক প্রথম্ যখন আপজন লম্ঘ জনময় ভাবমত শুরু করমলন? 

আরএন: হুাাঁ , হস্টত পাস্টর। এখন বিা আমার পস্টক্ষ কঠিন, লকন্তু আলম অবশুই তখন লনেলমত রমঘ 

রেখলেিাম, মাস্টঝ মাস্টঝ এটা লবিতকর হস্টে উঠত। আমার এখস্টনা এরকম একটা ঘটনার কো মস্টন 



আস্টে। এটা যযস্টদ্ধর স্মে [লিতীে লবশ্বযযদ্ধ] লেি। লিলনস্ পাওো স্হি লেি না; খাবার রযাগা়ি করা একটা 

স্মস্ুা লেি। 

আমাস্টের ররশন তয িস্টত রযস্টত রহাত এবং ররশন কােম  লনস্টে রোকান বা স্মবাে স্লমলতস্টত রযস্টত রহাত। 

অবশুই, এটা খযব স্াধ্ারর্ কাি লেি। আলম আর আমার ভাইস্টেরা প্রােই এটা করতাম। 

...যখন আলম অস্টপক্ষা করলেিাম তখন আলম রমস্টঘর লেস্টক তালকস্টে লেিাম  

লব লি গুজ্জারাপ্পা 

 

তা আলম এই স্ব রোকাস্টন রযতাম এবং আমাস্টক স্াধ্ারর্ত অস্টপক্ষা করস্টত হত। একলেন, যখন আলম 

অস্টপক্ষা করলেিাম, আলম রমস্টঘর লেস্টক তালকস্টে লেিাম। রয রিাক রোকান িািালচ্ছি, রস্ আমাস্টক 

রেস্টক বস্টিলেি, "এই রয, আকাশ রাে!" কারর্ আলম আকাস্টশর লেস্টক তালকস্টে লেিাম। "এটা এস্টস্স্টে। 

িাি এখাস্টন। এটা লনস্টে বাল়ি যাও!” স্যতরাং আলম রস্ই বেস্টস্ও রমস্টঘর লেস্টক তালকস্টে োকতাম। 

একিন িাি জহমসমব, আপজন কন্নড় ললখক জড জভ গুিাপ্পার বকৃ্ততায় অংশ জনময়জিমলন। 

আিাযষ  পাঠশালায় আপনার সম্ময় এো জিল? 



আরএন: না, আিাযম পাঠশািাে োকাকািীন নে। আলম যখন আিাযম পাঠশািাে লেিাম, আমার বাবা 

বস্টিলেস্টিন রয আলম রয স্ংসৃ্কত লশখলেিাম তা যস্টেি নে এবং আমার আরও লকেয  রশখা উলিত। তাই 

আলম আিাো কস্টর স্ংসৃ্কস্টত লবস্টশষ স্কাস্টির ক্লাস্টস্র িনু গান্ধী বািাস্টরর ঈশ্বর মলন্দস্টর রযতাম। 

জশক্ষক লক জিমলন? 

আরএন: লশক্ষক মলন্দস্টরর একিন লেস্টিন, এবং লতলন প্রলতলেন স্কাস্টি রস্খাস্টন আস্স্টতন। আমরা 

তখন নরলস্ংহরািা কস্টিালনস্টত লেিাম। প্রলতলেন স্কাি ৬টাে ক্লাস্ শুরু হে, তাই আমরা রভার স্াস্ট়ি 

পাাঁ িটার লেস্টক বাল়ি রেস্টক রবর হতাম। আমার স্কয স্টির আস্টরকিন স্হপাঠীও লেি, যার বাবাও স্ম্ভবত 

তাস্টক একই রকম লকেয  বস্টিলেস্টিন। তাই আমরা দু’িন োত্র লেিাম যারা এই স্ংসৃ্কত ক্লাস্ করস্টত 

রযতাম। আমরা রস্খাস্টন রহাঁ স্টট রযতাম, প্রাে এক ঘণ্টা কাটাতাম এবং লফস্টর আস্তাম। 

সংসৃ্কত ক্লামস কী লশখামনা হময়জিল? 

আরএন: লতলন স্াধ্ারর্ত যা রশখাস্টনা হে তার রিস্টে একটয  রবলশই এলগস্টেলেস্টিন এবং রিস্টেলেস্টিন 

আমরা শব্দরূপ, অমরস্টকাষ ইতুালে মযখস্থ কলর। 

আলম স্ংসৃ্কস্টত লবস্টশষ রভাস্টরর ক্লাস্টস্র িনু গান্ধী বািাস্টরর ঈশ্বর মলন্দস্টর লগস্টেলেিাম 

আজম্ আপনামক এোই জিমজ্ঞস করমত লিময়জিলাম্। আম্ার ম্মন হয় অমরস্টকাষ, শব্দম্িরী 

তখনকার জদ্মন খুব সাযারণ জিল। 

আরএন: একেম ঠিক। তাই আমরা রস্টা কস্টরলে। এটা আমার হাই স্কয স্টির স্মে। তারপর আলম লবিো 

কস্টিস্টি ইন্টারলমলেস্টেট করস্টত লগস্টেলেিাম, রযমনটা আমরা আস্টগ োকতাম। 

তাহমল আপনার বাবা জবজ্ঞান জনময় জলখজিমলন বমল আপনার জবজ্ঞান জনময় পড়ামশানা করা জক 

স্বাভাজবক জিল? 

আরএন: এটা খযবই স্বাভালবক লেি। আলম শুধ্য রভস্টবলেিাম রয আলম রস্টাই করস্টত যালচ্ছ। 

আপজন জক অনয জকিু জবমবিনা কমরন জন? সংসৃ্কত? 

আরএন: না। স্ংসৃ্কত ইতুালে িিম া স্াংসৃ্কলতক বুাপার লেি, এটা আস্স্টি রপশাোর হওোর উস্টদ্দস্টশু লেি 

না। আমার মস্টন হে না আমার বাবাও এটা করস্টত রিস্টেলেস্টিন। লতলন তার পরবতী বেরগুলির অলধ্কাংশ 

স্মে কন্নস্ট়ির মস্টধ্ু অলতবালহত কস্টরন, কারর্ লতলন িনস্াধ্ারস্টর্র কাস্টে রপৌাঁোস্টত রিস্টেলেস্টিন। 



হয়মতা এই প্রভাব পমর আপনার কামি জফমর এমসমি? 

আরএন: একভাস্টব। আবার, আলম কখস্টনা ভালবলন রয এটা আমার উপর রকান প্রভাব রফিস্টব। আলম 

লকেয  স্ংসৃ্কত লশস্টখলে। অস্টনক পস্টর আলম ভাবিাম রয আমার বাবার প্রস্টিিা স্স্টেও আলম যস্টেি স্ংসৃ্কত 

লশলখলন। এই স্ংসৃ্কত রকাস্ম করার পর আলম লবিো কস্টিস্টি পল়ি এবং তারপর একটি ইলিলনোলরং 

কস্টিস্টি ভলতম  হই। 

ইউজভজসই [ইউজনভাজসষটি জবমেেরায়া কমলি অফ ইজিজনয়াজরং]? 

আরএন: হুাাঁ । রস্ স্মে বুাঙ্গাস্টিাস্টর মাত্র দু’টি কস্টিি লেি। ইউলভলস্ই, যা রস্ স্মে স্রকারী প্রস্টকৌশি 

কস্টিি নাস্টম পলরলিত লেি, মহীশূর লবশ্বলবেুািস্টের অলধ্ভয ি লেি, এবং নতয ন কস্টিি, লবএমএস্ [লব 

এম শ্রীলনবালস্ো কস্টিি অফ ইলিলনোলরং] যা স্স্টব মাত্র শুরু হস্টেলেি। প্রেস্টম রভস্টবলেিাম আলম লবজ্ঞান 

প়িব। কারর্ অবশুই, আমার বাবা পোেমলবেুা িিম া করস্টতন, আলম রভস্টবলেিাম আমারও তাই করা 

উলিত। লকন্তু আলম রস্টা কলরলন। রস্ স্মে, আলম স্বাভালবক B.Sc করস্টত িাইলন। যলে আলম B.Sc 

অনাস্টস্ম ভলতম  হতাম, তাহস্টি হেস্টতা আলম তাইই করতাম। আলম রস্ন্ট্রাি কস্টিস্টি B.Sc অনাস্টস্ম 

আস্টবেন কস্টরলেিাম, যারা প্রলত বের বাস্টরািন বা তস্টতালধ্ক োত্র লনত, এবং ইলিলনোলরং কস্টিি, 

ইউলভলস্ই-রতও। এটা ১৯৪৯ স্াস্টির কো। 

 
ইউলনভালস্মটি লবস্টশ্বশ্বরাো কস্টিি অফ ইলিলনোলরং, রযখাস্টন আরএন তার লব.ই. অিম ন কস্টরন। রস্ৌিস্টনু ইউলভলস্ই 

 

আলম B.Sc অনাস্টস্ম ঢয কস্টত পালরলন। এর আংলশক কারর্ অবশুই এই রয, আলম প্রেম লেস্টকর রস্ইস্ব 

বুাস্টির একিন লেিাম, যা স্ংরক্ষর্ -এর আওতাধ্ীন লেি। এটাস্টক তখস্টনা লরিাস্টভম শন বিা হেলন; 

এটাস্টক বিা হত স্াম্প্রোলেক লিও [স্রকারী আস্টেশনামা]। রেশ স্বাধ্ীন হস্টেস্টে, এবং মহীশূর স্রকার 

প্রেম রয কাি কস্টরলেি তা হি এই স্ংরক্ষর্ িািয করা, এবং আলম তাই স্যস্টযাগ পাইলন। আমার বাবা রস্ 

স্মে রস্ন্ট্রাি কস্টিস্টি লশক্ষকতা করস্টতন না, লকন্তু লতলন ওখাস্টনও রযস্টতন। লতলন লকেযস্মস্টের িনু 



ইউলভলস্ই-এর কাস্টে একটি অকুস্টপশনাি ইনলেটিউস্টট ওেুারস্টিস্ রকাস্ম করলেস্টিন। পরবতীস্টত লতলন 

কস্টেক বের বাস্ভানাগুল়ির নুাশনাি কস্টিস্টি লশক্ষকতা কস্টরন। লকন্তু আলম রস্ন্ট্রাি কস্টিস্টি ভলতম  

হইলন। বাস্টরা িস্টনর মস্টধ্ু মাত্র দু’িন রমধ্া রকাটাে লেি। লকন্তু আলম ইলতমস্টধ্ু ইউলভলস্ই-রত িার 

বেস্টরর বুাস্টিির অফ ইলিলনোলরং রকাস্টস্ম ভলতম  হস্টেলেিাম কারর্ তারা আস্টরা অস্টনক োত্র লনস্টেস্টে। 

আলমও রস্খাস্টন রযাগোন কস্টরলে। পস্টর, একস্মে আমার বাবা আমাস্টক বস্টিন রয তার বন্ধয রা তাস্টক 

বস্টিস্টে  রস্ন্ট্রাি কস্টিস্টির স্ব আস্ন ভলতম  হেলন। তাই আলম যলে িাই, তাহস্টি আলম রমধ্া রকাটাে 

ঢয স্টক যাব এবং আলম িাইস্টি রস্খাস্টন রযাগ লেস্টত পালর। লকন্তু আলম না বস্টিলেিাম, কারর্ আলম 

ইলতমস্টধ্ুই ইলিলনোলরং-এ রযাগ লেস্টেলে। ইউলভলস্ই-এর লকেয  ভাি লশক্ষকও লেস্টিন।  আলম এভাস্টবই 

শুরু কস্টরলেিাম। 

গভনষমম্ন্ট ইজিজনয়াজরং কমলমির নাম্ পজরবতষ ন কমর রাখা হয় ইউজনভাজসষটি জবমেেরায়া 

কমলি অফ ইজিজনয়াজরং, ইজিজনয়ার ও রাষ্ট্রনায়ক সযার এম্. জবমেেরায়া ম্ারা যাবার পর। 

জতজন জক আপনার উপর প্রভাব জবস্তার কমরজিমলন? আপজন জক তামক কখমনা লদ্মখজিমলন? 

আরএন: অবশুই লকেয টা লেি। জবমেেরায়া রস্ স্মে অতুে স্ম্মালনত লেস্টিন, এবং মহীশূস্টরর 

ব়িমাস্টপর নােক লেস্টিন। রস্ স্মে আমার ইলিলনোলরং কস্টিস্টির িাতীে খুালত লেি। মহীশূর তার 

প্রস্টকৌশস্টির িনু পলরলিত লেি। আমার মস্টন হে অস্টনক কৃলতত্বই লবস্টশ্বশ্বরাোস্টক রেওো উলিত। লতলন 

বাাঁ ধ্ বালনস্টেস্টেন- লতলনই কাস্টবরীর উপর বাাঁ ধ্ লনমমার্ কস্টরস্টেন। লবস্টশ্বশ্বরাোর নাম লস্ লভ রামস্টনর স্াস্টে 

একই লনিঃশ্বাস্টস্ বিা হে, যলেও লস্ লভ রামস্টনর মত একই স্তস্টর নে। একিন লবজ্ঞাস্টনর প্রলতলনলধ্ত্ব 

কস্টরন, অনুিন প্রস্টকৌশস্টির। 

আর আপজন ইজিজনয়াজরং পড়মত লিময়জিমল? 

আরএন: একেম ঠিক। আমার মাস্টের পলরবাস্টর োিারস্টের আলধ্পতু লেি, লকন্তু আমাস্টের পলরবাস্টর 

এটা মূিত লবজ্ঞান এবং প্রস্টকৌশি-এর লেি। তাই আলম ইউলস্ইস্টত লগস্টেলেিাম, এবং আমার মস্টন হে 

এই স্মে নাগাে কস্টিিও বেস্টি যালচ্ছি। আলম বিস্টত িালচ্ছ, এই পলরবতম নগুস্টিা তখন এস্টস্ রগস্টে 

এবং এখাস্টনও লকেয  খযব ভাস্টিা ফুাকালি লেি। মহীশূস্টরর বাইস্টর রেস্টক রিাকিন রস্খাস্টন প়িাস্টশানা 

করস্টত আস্লেি। 

লসই মু্হূমতষ  জবজ্ঞামনর প্রজত আপনার আগ্রহ জকভামব বিায় রাখমলন? এই সম্য় আপজন জক 

কন্নড় ললখক জড জভ গুিাপ্পার বকৃ্ততায় উপজিত জিমলন? 

আরএন: ইলিলনোলরং কস্টিস্টি রঢাকার স্মে আলম লেলভলি স্ম্পস্টকম  িানস্টত রপস্টরলেিাম। রস্ স্মে 

আমরা আিাযম পাঠশািার কাোকালে োকতাম। আর তার কাস্টেই মলিকািযম নস্বামী মলন্দর লেি। আলম 

মলন্দস্টরর পাস্টশর রখািা িােগাে লক্রস্টকট রখিতাম। একলেস্টক লকেয  পােরও লেি। ওই পােস্টরর উপর, 



পাাঁ ি-েেিন লস্লনের রিাস্টকর একটি েি প্রলত স্ন্ধুাে আস্ত, যাস্টের মস্টধ্ু লেলভলি লেি স্বস্টিস্টে স্পি 

- যলে আর লকেয  নাও হে, তস্টব গিার স্বস্টর রতা বস্টটই। তাই রস্খাস্টন লক্রস্টকট রখিার স্মে আপলন 

শুনস্টত পাস্টবন লতলন লক বিস্টেন। লকন্তু আরও অস্টনস্টক লেস্টিন। লেস্টিন লনতয র শ্রীলনবাস্ রাও এবং লভ 

স্ীতারামাইো, যাাঁ রা িামারািস্টপস্টট বাস্ করস্টতন। তাই লেলভলি'র স্াস্টে আমার প্রেম স্াক্ষাৎ হে লক্রস্টকট 

রখিার স্মে। বি ঐ েস্টির লেস্টক রগস্টি, আমরা স্বাই রস্টা ধ্রস্টত রেৌ়িাতাম, আর লতলন ঠাট্টা 

করস্টতন। একলেন আলম আমার বাবাস্টক লিস্টজ্ঞস্ করিাম এরা কারা, তখন বাবার রেস্টক িানস্টত 

পারিাম। অবস্টশস্টষ যখন আলম ইউলভলস্ইস্টত রযস্টত শুরু কলর, তখন লেলভলি রগাখস্টি ইনলেটিউট অফ 

পাবলিক অুাস্টফোস্ম-এ রলববাস্টরর ক্লাস্ লনস্টতন। এটা রস্ স্মে এম এন কৃষ্ণ রাও পাকম  স্াস্টকম স্টির কাস্টে 

লেি। লেলভলি এর খযব কাোকালে বাস্ করস্টতন, তাই প্রলত রলববার স্কাস্টি লতলন রহাঁ স্টট ক্লাস্টস্ রযস্টতন। 

তার বাল়ির স্ামস্টনর রাস্তা এখন তার নাস্টম নামকরর্ করা হস্টেস্টে। 

লেলভলি-এর স্াস্টে আমার প্রেম স্াক্ষাৎ লক্রস্টকট রখিার স্মে 

লব লি গুজ্জারাপ্পা 
 

এই রজববামরর ক্লামস জক লশখামনা হত? আর লসখামন কতিন িাি জিল? 



আরএন: যতদূর মস্টন হে এই ক্লাস্টস্ োস্টত্রর স্ংখুা পস্টনর রেস্টক লবস্টশর মস্টধ্ু ওঠানামা কস্টরস্টে, এবং 

যারা আগ্রহী তাস্টের িনু উেযি লেি। স্াধ্ারর্ত, আমরা দু’টি বই, একটি ইংস্টরলিস্টত, এবং অনুটি 

কন্ন়ি বা স্ংসৃ্কস্টত অধ্ুেন কস্টরলে। লতলন এই লিলনস্গুলি লমলেত করস্টত রিস্টেলেস্টিন, এবং অনযভব 

কস্টরন রয ইংস্টরলি রশখার মাস্টন এই নে রয রকউ স্ংসৃ্কত বা কন্ন়ি ভাষা লশখস্টব না। তাই একটি বই 

কন্ন়ি বা স্ংসৃ্কস্টত লেি, এবং উপরন্তু, লবষেও পলরবলতম ত হস্টত োস্টক। এটা হস্টত পাস্টর স্ালহতু, নাটক, 

অেবা রািননলতক লবস্টেষর্ বা ইলতহাস্, লবস্টশষ কস্টর ইংস্টরলিস্টত। এটা এমনলক লবজ্ঞান --- পাঠুপযস্তক 

লহস্টস্স্টব লবজ্ঞান নে, বরং রিমস্ লিে, অুাস্টিলক্সস্ কুাস্টরি ইতুালে রিখকস্টের বই। 

জবমশর্ কমর লকান বই জক আপনার আকর্ষণ লকমড় জিল? 

আরএন: হুাাঁ , একটা বই লেি, মুান, লে আনস্টনান,  অুাস্টিলক্সস্ কুাস্টরি-এর রিখা। এটা রপঙ্গযইন-এর 

প্রকাশনা লেি। এটা স্ামলগ্রকভাস্টব মানযষস্টক লনস্টে রিখা। 

আম্ার যারণা এ জপ লি আবু্দল কালাম্ও এই বই দ্বারা প্রভাজবত হময়মিন। 

আরএন: আমার মস্টন হে তয লম ঠিক বস্টিে. এটা একিন লবজ্ঞানী লিস্টখলেস্টিন, লকন্তু লতলন শুধ্য একিন 

লবজ্ঞানী লেস্টিন না। এটা লেি নানা লিলনস্টস্র লমের্- ইলতহাস্ স্ম্পস্টকম  একটয , েশমন, স্ামালিক লবষে এবং 

লবজ্ঞান স্ম্পস্টকম । লকন্তু অবশুই, লেম লেি অিানা। আমরা মানযষস্টক লিলন না। এটাই লেি মূি লবষে। আর 

এটা এমন একটা বই যা আমার উপর োপ রফস্টিস্টে। গুন্ডাপ্পার রক্ষস্টত্র লতলন এই বইগুস্টিা রবস্টে 

লনস্টেলেস্টিন-- লকেয  লবজ্ঞান লবষস্টে, লকেয  অনু। লেলভলি একিন স্াংবালেক লহস্টস্স্টব শুরু কস্টরন এবং 

একিন পাবলিক অুাস্টফোস্ম লবস্টশষজ্ঞ লেস্টিন। লতলন বুাঙ্গাস্টিাস্টর রগাখস্টি ইনলেটিউট অফ পাবলিক 

অুাস্টফোস্ম প্রলতষ্ঠা কস্টরন। লতলন রগাপািকৃষ্ণ রগাখস্টি এবং লিটিশ স্রকারী বুবস্থার একিন ব়ি ভি 

লেস্টিন। তাই আমরা ঊনলবংশ শতাব্দীর লকেয  লিটিশ োশমলনস্টকর রিখা পল়ি। লিস্টটন তখন লনস্টিস্টক একটি 

শলিশািী রাস্টষ্ট্র রূপােলরত করলেি, রস্ স্মে লবস্টশ্বর স্বস্টিস্টে শলিশািী, এবং শলি এখাস্টন েল়িস্টে 

পস্ট়িলেি। তারা বিত, তাস্টের সূ্যম কখনও অস্ত যাে না। রস্ স্মে ইংিুাস্টন্ড তাস্টের লক ধ্রস্টনর স্রকার 

োকা উলিত তা লনস্টে অস্টনক লবতকম  লেি। অবশুই তাস্টের এক ধ্রস্টনর গর্তন্ত্র লেি, লকন্তু এটা বতম মান 

আধ্যলনক গর্তন্ত্র লেি না। তাস্টের স্াবমিনীন রভাটালধ্কার লেি না এবং লশে লবপ্লস্টবর মত লবলভন্ন লবষে 

লেি। অুাোম লিে লেস্টিন আস্টরকিন বুলি যার কো লেলভলি মাস্টঝ মাস্টঝ বিস্টতন। তার অনুতম লপ্রে 

লিটিশ রািননলতক োশমলনক লেস্টিন ওোিার বাস্টগহট, এবং আমরা স্ংস্স্টে তার রেওো বিৃতা পল়ি। 

লতলন রিাোেম  লেট2 নাস্টম একটি বই লিস্টখলেস্টিন। তাই আলম এমন ধ্রস্টনর লিোর স্ম্মযখীন হস্টেলেিাম, 

যা আমাস্টের লশক্ষা বুবস্থাে লেি না। এবং আলম মস্টন কলর এগুস্টিা রেস্টক আলম যা লশস্টখলে তা হস্টচ্ছ 

জ্ঞাস্টনর মস্টধ্ু খযব রবলশ লবভািন না করা, এবং ভাষার মস্টধ্ুও। ইংস্টরলি লবস্টশ্বর একমাত্র িরুরী লিলনস্ 

নে, এই ধ্রস্টর্র ধ্ারর্া। লেলভলি একটি লবসৃ্তত এবং স্মলন্বত লশক্ষা বুবস্থা রিস্টেলেি- লবজ্ঞান, স্ালহতু, 



েশমন, রািনীলত এবং রযস্টহতয  লবশ্বলবেুািে বুবস্থা তা প্রোন কস্টরলন, তাই লতলন তার লনিস্ব পলরপূরক 

পাঠুক্রম বতলর কস্টরন। 

লবস্টশ্বশ্বরাোর নাম লস্ লভ রামস্টনর স্াস্টে এক লনিঃশ্বাস্টস্  বিা হত 

লকেয  রিাক লেি যারা এই ক্লাস্টস্ লনেলমত লেি। যারা এটা পেন্দ করত তারা বেস্টরর পর বের রস্খাস্টন 

লেি। তাস্টের অলধ্কাংশই আমার রিস্টে বেস্টস্ ব়ি লেি। আমার মস্টন হে না আমার রিস্টে কম বেস্ী 

অস্টনস্টক লেি- লকেয  আমার লনস্টির বেস্ী, রকউ একটয  লস্লনের, রকউ হেস্টতা লত্রস্টশর রকাঠাে, বা লত্রস্টশর 

রশস্টষর লেস্টক। আলম আমার পযস্টরা লব.ই রকাস্টস্মর িার বের রস্খাস্টন লগস্টেলেিাম। রতা এটা ইলিলনোলরং 

কস্টিি রেস্টক এক ধ্রস্টনর পলরবতম ন। এই ক্লাস্গুস্টিা পলরপূরক হস্টে ওস্টঠ, এবং এটা আমার মাোে এই 

ধ্ারর্া বতরী রয আপলন একিন প্রস্টকৌশিী বা পোেমলবজ্ঞানী বা যাই রহাক না রকন, তার মাস্টন এই নে রয 

আপনার অনু লিলনস্টস্র লেস্টক তাকাস্টনা উলিত নে। 

 

 
প্রেম লেস্টনর প্রচ্ছে রগাখস্টি ইনলেটিউট অফ পাবলিক অুাস্টফোস্ম, যা 1988 স্াস্টি িালর করা হে 

আর এই রজববামরর সু্কল প্রায় দ্যই ঘন্টা যমর িলত? 

আরএন: হুাাঁ , দুই ঘন্টা। আমরা রকান একটা বই লেস্টে শুরু করতাম। হেস্টতা স্কাস্টি স্ংসৃ্কত বা কন্ন়ি, 

এবং এক ঘণ্টা পস্টর েশ লমলনস্টটর লবরলতর স্মে এক কাপ কলফ পলরস্টবশন করা হত, এবং তারপর আপলন 

অনু বই িালিস্টে রগস্টিন। 



আপজন জক জনমি লকামনা জবর্ময় কথা বলমত উৎসাজহত হময়মিন? 

আরএন: আমাস্টের এক ধ্রস্টনর পরীক্ষা হত। বইটি প়িার পর, আমাস্টের স্বাইস্টক বইটির পযমাস্টিািনা 

করস্টত হত। প্রলতটি বইস্টের িনু আমাস্টের পাাঁ ি রেস্টক েশ লমলনট স্মে রেওো হত। বইটি স্ম্পস্টকম  

আপনাস্টক লকেয  বিস্টত হস্টব, লকভাস্টব এটি আপনাস্টক প্রভালবত কস্টরস্টে, বইটি প়িার স্মে আপনার লিো 

লক লেি, ইতুালে। তাই কো বিার এটা একটা উপাে লেি। অবশুই বালক স্মস্টে, আপলন প্রশ্ন করস্টত 

পাস্টরন- এটা স্বস্মেই লেি। 

জডজভজি জক লসখামন একা জিমলন, নাজক তার সমঙ্গ অনয লকউ জিমলন? 

আরএন: স্বস্মেই অনু রিাক লেি, লকন্তু কখস্টনাই খযব রবশী না। স্বস্মে রভঙ্কটািািাইো লেস্টিন, 

লযলন ইনলেটিউস্টটর রস্স্টক্রটালর লেস্টিন, লকন্তু লতলন মূিত এই িােগাটি পলরিািনা করস্টতন এবং বুবস্থা 

করস্টতন, লতলন লনলশ্চত করস্টতন রয ভা়িা পলরস্টশাধ্ করা হস্টেস্টে, বস্টকো আোে করা হস্টেস্টে, ইতুালে। 

লকন্তু আরও অস্টনস্টক লেি যারা লেি রগাখস্টি ইনলেটিউস্টটর লহতাকাঙ্খী। যখন রকাস্টনা পাবলিক 

রিকিাস্টরর আস্টোিন করা হত, তখন তাস্টের অস্টনস্টকই আস্স্টতন। এর মস্টধ্ু কখনও কখনও লনতয র 

শ্রীলনবাস্ রাও এবং আমার লনস্টির বাবা োকস্টতন, লযলন তাস্টের B.Sc-এর স্মে স্হপাঠী লেস্টিন। পস্টর 

এন এস্ রাও রগাখস্টি ইনলেটিউস্টটর স্ভাপলত হন। 

এই ক্লাসগুমলা মূ্লত িনস্বামথষর িনয জিল- এর সামথ লকান জফ িজড়ত জিল না, তাই না? 

আরএন: প্রাে লকেযই না। এটা অকেনীে লেি রয আপলন DVG রক রকানভাস্টব টাকা রেস্টবন! আমরা 

তাস্টক ঐলতহুবাহী ভারতীে উপাস্টে  ফি ইতুালে উপহার লেতাম। 



 
রগাখস্টি ইনলেটিউট অফ পাবলিক অুাস্টফোস্ম-এ লেলভলি (উঁিয  আস্স্টন বস্টস্) রগাখস্টি ইনলেটিউট অফ পাবলিক অুাস্টফোস্ম-

এর রস্ৌিস্টনু 

 

লেলভলি একটি লবসৃ্তত এবং স্মলন্বত লশক্ষা বুবস্থা রিস্টেলেস্টিন- লবজ্ঞান, স্ালহতু, েশমন, 

রািনীলত 

কযালমেক-এ জপএইিজড করার পর জফমর আসার জসদ্ধামন্ত এই প্রভাব জক লকান ভূজম্কা পালন 

কমরমি? আজম্ শুমনজি লকউ বাজি যমরজিল লয আপজন দ্যই বিমরর ম্মযয আমম্জরকায় জফমর 

যামবন? 

আরএন: আস্টমলরকাে আমার বন্ধয রা বস্টিলেি আলম েে মাস্টস্র মস্টধ্ু রস্খাস্টন লফস্টর আস্ব। তারা 

ভাস্টবলন রয আলম এখাস্টন [ভারত] দুই বের  টিস্টক োকস্টত পারস্টবা! 

আমার োত্র িীবস্টন আমরা বাস্াভানাগুল়ির আস্টশপাস্টশ প্রাে েশ িন োস্টত্রর একটি রোট ক্লাস্টবর অংশ 

লেিাম। আমরা এটাস্টক রক্রালনস্ ক্লাব বস্টি োকতাম। রক্রালনস্ ক্লাস্টব যা রহাত তা হস্টচ্ছ রলববার স্ন্ধুাে 

রেখা করা এবং রকান ররেয স্টরস্টন্ট যাওো আর এস্স্টকলস্ অেমাৎ -স্যইট খারা কলফ খাওো এবং লকেয  



একটা লনস্টে আড্ডা রেওো। স্েস্ুস্টের অস্টনস্টকই আিাযম পাঠশািার স্াস্টে যযি লেস্টিন; রকউ রকউ 

অনুানু স্কয ি এবং কস্টিি রেস্টক এস্টস্স্টে লকন্তু রকান না রকানভাস্টব আমাস্টের কাস্টে পলরলিত। 

রস্ স্মে স্বাধ্ীনতা, মহাত্মা গান্ধী, রনস্টহরু ইতুালে লনস্টে কো হত। স্কয স্টি আমাস্টের লশক্ষকরাও এই 

ধ্রস্টনর লবষে লনস্টে কো বিস্টতন। তারা কখস্টনা বস্টিনলন রয কাস্টরা লবস্টেস্টশ যাওো উলিত নে। মানযষ 

লবস্টেস্টশ রযত, লকন্তু স্ংখুাটা এখনকার তয িনাে অস্টনক কম লেি। লকন্তু ক্রলনস্ ক্লাব রভস্টবলেি, এখাস্টন, 

এই রেস্টশ, লকেয  করা উলিত। যলে তয লম লবস্টেস্টশ লকেয  কস্টরা, তাহস্টি রস্টা তারাই করস্টে। তয লম লক 

অবোন ররস্টখস্টে? ক্লাস্টব লকেয  রিাক লেি যারা রস্ন্ট্রাি কস্টিস্টি পোেমলবেুা প়িলেি।  রকাোন্টাম 

রমকালনক্স রশখাস্টনা স্যব্বারামাো স্ম্পস্টকম , উোহরর্স্বরূপ, এই েস্টির পস্টক্ষ বিা অস্বাভালবক লকেয  লেি 

না, "আপলন িাস্টনন, স্যব্বারামাো যলে আস্টমলরকাে োকস্টতন, তাহস্টি লতলন এতলেস্টন-- (স্টকান লবখুাত 

বুলির নাম)---। রযস্টহতয  রস্ বুাঙ্গাস্টিাস্টর আস্টে, রেস্টখা, তার রস্ই স্যস্টযাগ রনই।” আর তাই এখাস্টন 

োকার িনু লতলন প্রশংলস্ত হস্টতন। যাই রহাক, এই ধ্রস্টনর অনযভূলত লেি রয আমাস্টের এখাস্টন লকেয  

একটা করা উলিত। 

নীলতগতভাস্টব, আলম আমার লব.ই.এর পর লবস্টেস্টশ রযস্টত পারতাম। যাইস্টহাক, আলম ইনলেটিউস্টট 

[IISc] এিাম, এবং আলম এস্টরানটিস্টক্স  মাোস্ম রকাস্টস্ম রযাগ লেিাম। রস্ স্মে এটাস্টক বিা হত 

লেস্টপ্লামা রকাস্ম, দুই বেস্টরর মাোস্ম অফ ইলিলনোলরং। আলম ঐ দুই বেস্টর তরি গলতশীিতা ভািবাস্স্টত 

লশস্টখলে, এবং রেস্টখলে রয এস্টরাোইনালমক্স এবং ফ্লয ইে োইনালমক্স আমাস্টক আগ্রহী কস্টরস্টে। এই দুই 

বেস্টরর রশস্টষ আমাস্টক লস্দ্ধাে লনস্টত হত আলম লক করস্টত িাই। আমার এক কাকা, লযলন আস্টমলরকাে 

লগস্টেলেস্টিন, লতলন বস্টিন রয আলম ইস্টতামস্টধ্ু ইনলেটিউস্টট দুই বেস্টরর মাোস্ম কস্টরলে বস্টি আমার 

লবস্টেস্টশ যাওো উলিত। তারা বিি, "তয লম িাস্টনা, ধ্াওোন [আইআইএস্লস্স্টত] আস্টে। তয লম শুধ্য তাস্টক 

বস্টিা, রতামাস্টক স্রাস্লর কুািস্টটস্টক ভলতম  কস্টর রেস্টব। তয লম এখাস্টন োকস্টত িাও রকন?" 

 

রক্রালনস্ ক্লাব রভস্টবলেি এখাস্টন লকেয  করা উলিত 

লকন্তু আমাস্টের ইনলেটিউস্টট একিন িামমান অধ্ুাপক লেস্টিন, অস্কার টিটিস্টেে। লতলন এস্টরানটিক্স 

লবভাস্টগর রিোরমুান লেস্টিন। লতলনই প্রেম আমাস্টক ফ্লয ইে রমকালনক্স রকাস্ম লশলখস্টেলেস্টিন। আলম 

প্রস্টকৌশস্টি হাইড্রলিক্স রকাস্ম কস্টরলে, লকন্তু রকান ফ্লয ইে রমকালনক্স রকাস্ম লেি না। দুই লবষস্টের মস্টধ্ু 

লবভািন তখনও ভারস্টত লেি। আলম রযাগোস্টনর আস্টগ লতন বের ধ্স্টর টিটিস্টেে ইনলেটিউস্টট লেস্টিন, 

এবং লতলন িানস্টতন ভারতীে োত্ররা লক িাস্টন এবং িাস্টন না। তাই এটা লেি রস্ই দৃলিস্টকার্ রেস্টক এক 

ধ্রস্টনর প্রােলমক রকাস্ম, ফ্লয ইে রমকালনস্টক্সর উপর একটি প্রােলমক রকাস্ম। লকন্তু লতলন রিার লেস্টত 



রিস্টেলেস্টিন   যযলির ওপর। তাই লতলন অস্টনক দূর লগস্টে রেলখস্টে লেস্টিন রয এই স্ব যযলির লেক 

ইতুালে। লতলন খযব রবলশ লিলনস্ প়িাস্টতন না, লকন্তু লতলন রমৌলিক লবষেগুলি পযঙ্খানযপযঙ্খভাস্টব পাস্টঠু 

ঢয লকস্টে লেস্টেলেস্টিন। 

আমার মস্টন হে রস্ স্মে ভারত তার ইলিলনোরস্টের রয লশক্ষা লেলচ্ছি তা িানার পর লতলন এই দৃলিভলঙ্গ 

রপ্ত কস্টরলেস্টিন। এস্টরানটিক্স ভারস্টত খযবই নতয ন লবষে লেি। এটি লেি লিতীে লবশ্বযযস্টদ্ধর অবোন। তার 

আস্টগ লকেযই লেি না। তাই লতলন রের্ীকস্টক্ষর স্বার কাস্টে লবষস্টের রমৌলিক লবষেগুস্টিা পলরষ্কার করার 

উস্টদ্দস্টশু অস্টনক স্মে বুে করস্টতন। রতা এখাস্টনই আলম প্রেম ফ্লয ইে রমকালনস্টক্সর স্ংস্পস্টশম আলস্। 

লতলন লেস্টিন, যাস্টক বস্টি খাস্ িামমান- আলম তাস্টক কখস্টনা হাস্স্টত রেলখলন। এটাই লেি তার োইি, 

লতলন স্বস্মে একটা স্যুট পরস্টতন আর একটা লবশাি গাল়িস্টত আস্স্টতন, একটা বযইক। লতলন 

ইনলেটিউট কুাম্পাস্টস্র ১১ নং বাংস্টিাস্টত োকস্টতন, রযখাস্টন আলম পস্টর একস্মে রেস্টকলে। উলন 

বাংস্টিা রেস্টক গাল়ি িালিস্টে কাোকালে লেপাটম স্টমস্টন্ট িস্টি রযস্টতন। লতলন োত্রস্টের বেস্টর একবার তার 

বাল়িস্টত একটি রোট পাটিম র িনু আমন্ত্রর্ িানাস্টতন। ওনার স্ত্রী আইস্লক্রম বানাস্টতন, এবং অনুানু োত্ররা 

রস্খাস্টন রযস্টতন হেত শুধ্যমাত্র আইস্লক্রস্টমর িনু- এটা তখনকার লেস্টন খযব একটা স্াধ্ারর্ লেি না। 

লকন্তু লতলন স্বস্মে ভারতীে স্বাে রযাগ করস্টতন, তাই এটা লবস্টশষভাস্টব ভাি লেি। 

 

 
আরএন (একেম োনলেস্টক) আইআইএস্লস্ রত স্হপাঠীস্টের স্াস্টে। রস্ৌিস্টনু ররাদ্দম নরলস্মহা 

 



যাই রহাক, আমরা টিটিস্টেেস্টক লিনতাম, লকন্তু লতলন কখস্টনা তার োত্রস্টের স্াস্টে স্রাস্লর কো বস্টিনলন; 

লতলন স্াধ্ারর্ত একিন মধ্ুস্থতাকারী রযাগা রাও এর মাধ্ুস্টম এটা করস্টতন। আমার মাোস্ম রকাস্ম রশস্টষ 

লতলন রযাগা রাওস্টক বিস্টিন: আলম িাই আপলন নরলস্ম্হাস্টক আমার স্াস্টে রেখা করস্টত বিযন। তাই 

রযাগা রাও এস্টস্ বিি, তয লম িাস্টনা, প্রস্টফস্র রতামার স্াস্টে রেখা করস্টত িাে। রস্ স্মে রস্খাস্টন মাত্র 

একিন অধ্ুাপক লেস্টিন, এবং "অধ্ুাপক" মাস্টন লবভাস্টগর প্রধ্ান। আলম ভাবিাম, "রহ ভগবান, লতলন 

এবার লকস্টস্র িনু আমার স্াস্টে রেখা করস্টত িাইস্টেন?" রতা আলম রস্খাস্টন রগস্টি লতলন আমাস্টক 

লিস্টজ্ঞস্ করস্টিন, “ তয লম রতা িাস্টনা, রতামার দুই বের খযব শীঘ্রই রশষ হস্টে যাস্টব। তয লম এর পস্টর লক 

করস্টত িাও?" ততক্ষস্টর্ আবহাওো লবেুা আমার িনু একটা লবকে হস্টে রগস্টে। আলম বিিাম, "হেস্টতা 

আলম এোরক্রাফট ইন্ডালেস্টত কাি করস্টবা। আলম আবহাওো লবভাস্টগও আস্টবেন করব। আলম এটা লনস্টে 

ভাবলে, আর এখনও লবস্টশষ লকেয  ঠিক কলরলন।” লতলন বিস্টিন, "না, রতামার গস্টবষর্া করা উলিত।” আলম 

ওনার রকাস্টস্ম খযব ভাি কস্টরলেিাম। "লকন্তু তার রিস্টেও ব়ি কো," লতলন বিস্টিন,  “গস্টবষর্ার িনু, 

রতামার লবস্টেস্টশ যাওো উলিত। আর মাত্র দুস্টটা িােগা আস্টে যা আলম স্যপালরশ করস্টবা: রগাটিস্টঙ্গন আর 

কুািস্টটক। যলে তয লম রগাটিস্টঙ্গস্টন আস্স্টত িাও, আমাস্টক িানাও, আলম লনলশ্চত করস্টবা যাস্টত তয লম ভলতম  

হস্টত স্যস্টযাগ পাও।” 

এো জক লগাটিমঙ্গন জবেজবদ্যালয় জিল? 

আরএন: হুাাঁ । লকন্তু রগাটিস্টঙ্গন একটা অদ্ভয ত িােগা। এটি লেি এস্টরানটিকুাি গস্টবষর্া ও উন্নেস্টনর 

রকে, যার মস্টধ্ু লবশ্বলবেুািে একটি লবলশি অংশ লেি। িযেলভগ প্রান্ডি একই স্মস্টে লতনটি পস্টে 

লেস্টিন। লতলন রগাটিস্টঙ্গন লবশ্বলবেুািস্টের একিন অধ্ুাপক লেস্টিন, যা লতলন প্রেম রগাটিস্টঙ্গস্টন আস্ার 

স্মে রপস্টেলেস্টিন। তখন লতলন এস্টরানটিকুাি গস্টবষর্া প্রলতষ্ঠাস্টনর পলরিািক লেস্টিন, েস্টেস্টিস্ রস্নট্রযম 

ফয র িযফট-উন্ড রাউমফাটম  (লেএিআর) যা লেি একটি স্রকারী স্ংস্থা, লকেযটা এনএএি-এর মস্টতা। লতলন 

কাইিার উইিস্টহে ইনলেটিউট, যা এখন মুাক্স প্লুাঙ্ক ইনলেটিউট নাস্টম পলরলিত, তার অলধ্কতম া 

লেস্টিন। এটা লেি কাইিার-উইিস্টহে-ইনলেটিউট ফয র রোমযংস্ফরস্যং। স্বলকেয  তার লনেন্ত্রস্টর্ লেি। 

লতলন লেস্টিন একচ্ছত্র রািা। 

কাইিার। 

আরএন: কাইিার, হুাাঁ ! 

ম্মন হয় লগাটিমঙ্গমন যাওয়া ম্ামন আপনামক জকিুো িাম্ষান জশখমত হমব। 

আরএন: হুাাঁ , রতামাস্টক তা লশখস্টতই হস্টব। যাইস্টহাক, আইআইএস্লস্স্টত আমার দুই বেস্টরর মাোস্ম 

রকাস্টস্মর স্মে, আমাস্টক লকেয  িামমান লশখস্টত হস্টেলেি, লবস্টশষ কস্টর এস্টরানটিস্টক্স। তয লম িাস্টনা রকন? 

এটা অস্টনক মানযস্টষর কাস্টে একটা ব়ি িমক লহস্টস্স্টব আস্স্টব। এটা শুধ্য এিনু নে রয টিটিস্টেে একিন 



িামমান লেি। কারর্ রস্ স্মে এস্টরানটিকুাি লবষস্টে ইংস্টরলির তয িনাে িামমান ভাষাে  রবলশ উন্নত বইপত্র 

লেি। 

এটি জিল লিডএএম্এম্ [জদ্ িানষাল অফ অযাপ্লাময়ড ম্যাথমম্টিক্স এি লম্কাজনক্স, যা 

লসইেজিফে ফুর আমঙ্গওয়ামি ম্াথম্াজতক উি লম্কাজনক নামম্ও পজরজিত?? 

আরএন: একেম ঠিক। লিটিশ বা আস্টমলরকান িানমাস্টির রিস্টে লিডএএম্এম্ অস্টনক ব়ি অগ্রগলত 

এস্টনস্টে। লিটিশরা লবজ্ঞাস্টন আস্টমলরকানস্টের রিস্টে লকেয টা এলগস্টে লেি। লকন্তু িামমানরা বালকস্টের রিস্টে 

এলগস্টে লেি। স্স্টবমাপলর, মালকম ন যযিরাস্টষ্ট্র রক এস্টরানটিক্স রস্ট কস্টরস্টে? এটা লেি প্রাস্টন্ডস্টির োত্রস্টের 

একিন- লেওস্টোর ফন কারমান- রয এটা স্থাপন কস্টরস্টে। এমনলক যযস্টদ্ধর [লিতীে লবশ্বযযদ্ধ] পস্টরও, স্বে 

স্মস্টের িনু, িামমালন শতাব্দীর প্রেমাস্টধ্ম তারা যা কস্টরস্টে তার খুালত বহন করত। িামমালন তখনও একটি 

শলিশািী িােগা লেি। 

আপজন বমলজিমলন লয যখন প্রমফসর টিটিস্টেে আপনামক তার রুমম্ লডমকজিমলন, আপজন 

তামক বমলজিমলন লয আপজন ইজতম্মযযই আবহাওয়াজবদ্যা জনময় আগ্রহী। 

আরএন: আলম আস্স্টি ভারস্টতর আবহাওো লবভাস্টগ একটি পস্টের িনু আস্টবেন কস্টরলেিাম। 

এই আগ্রহ জকভামব লিমগ উমঠজিল? 

আরএন: কারর্ আলম আবহাওো লবেুা স্ম্পস্টকম  রবশ লকেয  লিলনস্ প়িতাম। আলম উপিলি করিাম রয 

এর একটা ব়ি অংশ আস্স্টি ফ্লয ইে রমকালনক্স। আলম ফ্লয ইে রমকালনক্স প়িস্টত রিস্টেলেিাম, হে 

ইলিলনোলরং বা আবহাওোলবজ্ঞাস্টন। তাই আলম আবহাওোলবেুাস্টক এক ধ্রস্টনর ফলিত পোেমলবজ্ঞান 

লহস্টস্স্টব রেস্টখলে। আর আলম আকাস্টশর লেস্টক তালকস্টে লেিাম... 

 

"তয লম বের দুই এখাস্টনই োস্টকা না এবং লকেয  গস্টবষর্া কস্টরা, আমরা রবশ ভাি স্মে 

কাটাস্টত পালর, লক বস্টিা ?" এভাস্টবই লতলন স্াধ্ারর্ত কো বিস্টতন 

সতীশ যাওয়ান জক আইআইএসজস-লত ম্াোমসষর সম্য় আপনামক লশখাজিমলন? 



আরএন: হুাাঁ , অবশুই। তখনই প্রেম আলম তার স্ংস্পস্টশম আলস্। আস্স্টি, আমার িীবস্টন তার একটা 

ব়ি প্রভাব লেি। লতলন কুািস্টটস্টক প়িাস্টশানা কস্টরলেস্টিন এবং লতলন স্লতুই একিন অনুরকম মানযষ 

লেস্টিন, কুাম্পাস্টস্ স্কস্টির মস্টধ্ু একা। 

আলম ধ্াওোনস্টক লনস্টে লিস্টখলে। উোহরর্স্বরূপ, লতলন টিটিস্টেে-এর ঠিক লবপরীত লেস্টিন। ধ্াওোন 

কখস্টনা রকাট বা টাই পস্টরনলন, এবং রলিন শাটম  পেন্দ করস্টতন। টিটিস্টেে রযখাস্টন একটি বযইক িস্ট়ি 

আস্রতন, ধ্াওোন রস্খাস্টন একটি োে রখািা রোট এমলি রস্পাটম স্ কনভারটিবি  গাল়িস্টত কস্টর 

আস্রতন। লতলন প্রােই তার বাল়ি রেস্টক রহাঁ স্টট আস্স্টতন, লকন্তু গাল়িস্টত এস্টি লতলন লেপাটম স্টমস্টন্টই গাল়ি 

পাকম  করস্টতন। রস্ স্মে লতলন লবস্টে কস্টরনলন। গাল়ি পাকম  করার পর মস্টন হত লতলন রযন গাল়ি রেস্টক 

িাফ লেস্টে নামস্টবন। তারপর লতলন লস্াঁল়ি লেস্টে রেৌস্ট়ি উঠস্টতন। লতলন লেস্টিন একিন িঞ্চি যযবা, এবং 

লতলন পলরস্টবশ পযস্টরাপযলর বেস্টি লেস্টেলেস্টিন। 

এক দৃলিস্টকার্ রেস্টক, তারা দু’িস্টনই ভাি মানযষ লেি। লকন্তু মানলস্কতাে টিটিস্টেে এক প্রাস্টে লেস্টিন 

এবং ধ্াওোন একেম অনু প্রাস্টে - একিন অতুে অনানযষ্ঠালনক কুালিস্টফালনমোন। 

রস্ স্মে লতলন রোট স্যপারস্লনক স্য়িঙ্গ লনমমার্ করলেস্টিন, যা ভারস্টত প্রেম। লতলন কাস্টির লেক লেস্টে খযব 

েক্ষ লেস্টিন। রমাটামযটিভাস্টব এখাস্টন আস্ার পর পরই লতলন গুাস্ গলতশীিতা এবং স্যপারস্লনক প্রবাস্টহর 

উপর একটি রকাস্ম রশখালচ্ছস্টিন, কারর্ রস্ স্মে এটাই লেি নতয ন, এবং লতলন কুািস্টটস্টক এটা লশস্টখ 

এস্টস্লেস্টিন। তার প্রেম প্রস্টিক্ট লেি এই স্যপারস্লনক টাস্টনি লনমমার্ করা, রযখাস্টন লতলন তার োত্রস্টের 

শক ওস্টেভ রেখাস্টত পাস্টরন। ইনলেটিউস্টটর কমমশািাে যা পাওো যাে তা লেস্টেই লতলন এটা করস্টত 

রিস্টেলেস্টিন। লতলন একটি এক রস্লন্টলমটার বগম প্রস্থস্টচ্ছস্টের বােয স্য়িঙ্গ বতলর কস্টরন, এবং এটি কমমশািার 

রমকালনক িারা লনলমমত হস্টেলেি। ঐ রমকালনকরা খযবই ভাস্টিা লেি, এখন তয লম যা পাস্টব তার রিস্টে 

অস্টনক ভাস্টিা। তারা স্বাই খযব গলবমত রমকালনক লেি। 

তারা লস সম্য় উন্নত যন্ত্রপাজত জদ্ময় এো শতজর কমরজন? 

আরএন: না। তারা স্বাই একটা ভাি কাি করস্টত রিস্টেলেি। বােয স্য়িস্টঙ্গ এক বগম রস্লন্টলমটার এিাকার 

একটি রোট পরীক্ষা লবভাগ লেি। রযস্টহতয  এটা লেি যযদ্ধ [লিতীে লবশ্বযযদ্ধ] রশষ হওোর পর, ওখাস্টন 

অস্টনক অলতলরি লিলনস্ লেি যা আপলন বুবহার করস্টত পাস্টরন- রযমন ভারতীে লবমান বালহনী রেস্টক 

লকেয , ইতুালে। উোহরর্স্বরূপ, লেলস্৩ োস্টকাটা অস্টনকগুস্টিা লেি। োস্টকাটা রেস্টক নানা ধ্রস্টনর লিলনস্ 

রবর করা হস্টেলেি। ওগুস্টিা দুস্টটা কস্টর অলক্সস্টিন টুাংক বহন করত, রযটাস্টত আমরা িাস্টপর িনু লকেয  

একটা করস্টত পালর। ধ্াওোন দু’টি োস্টকাটা অলক্সস্টিন টুাংক লকস্টনলেস্টিন, পাইলপং এর স্াস্টে স্ংযযি 

কস্টর, লকেয  ভাল্ব িালগস্টে, ঐ টুাংস্টক লকেয  উচ্চিাস্টপ স্ংকুলিত বাতাস্ ভস্টর, পরীক্ষা লবভাস্টগ একটা রোট 

ওস্টেি িালগস্টে, ঘনত্ব পলরবতম ন পলরমাপ করার িনু একটি খযব রোট লকন্তু স্হি অপটিকুাি রকৌশি 



রস্ট আপ কস্টরলেস্টিন। এই স্য়িস্টঙ্গ, লতলন মাখ 2 শকওস্টেভ বতলর কস্টর রেখাস্টতন, এবং তাস্টত োত্ররা 

ররামালঞ্চত হত। কারর্ এমলনস্টত, এটা তারা বইস্টে রিখা রেস্টখস্টে, লকন্তু হাস্টতকিস্টম িাস্টন না এটা লক। 

 

 
স্তীশ ধ্াওোন -  ররাদ্দম নরলস্মহার রস্ৌিস্টনু  

 

একলেন লতলন আমার কাস্টে এস্টস্ বিস্টিন, "বস্টিা, তয লম লক স্যপারস্লনক প্রবাস্টহ আমার স্াস্টে কাি 

করস্টত িাও?" আলম বিিাম আলম খযব আনস্টন্দর স্াস্টেই করস্টবা। রতা আলম বাতাস্টস্র টাস্টনি পরীক্ষার 

িনু লকেয  লিলনস্ লেিাইন করিাম, এই স্ব আর লক। এটা আমার মাোস্ম-এর পাঠুক্রস্টমর বাইস্টর লেি। 

এটা শুধ্য মিা করার িনু। তার িনু মিা, আমার িনু মিা। পরীক্ষা রশষ হওোর পর গ্রীস্টে, আলম 

ভাবলেিাম আমার গস্টবষর্া করা উলিত লকনা, এবং যলে তাই হে তাহস্টি রস্টা রকাোে করা উলিত। 

ধ্াওোস্টনর স্াস্টে কাি করা একটা লবকে লেি। এবং লতলন আমার িনু স্মস্ুার স্মাধ্ান কস্টর বস্টিন, 



"আলম িালন না তয লম লক করস্টত যাচ্ছ। তয লম বের দুই এখাস্টনই োস্টকা না এবং লকেয  গস্টবষর্া কস্টরা, 

আমরা রবশ ভাি স্মে কাটাস্টত পালর, লক বস্টিা ?" এভাস্টবই লতলন স্াধ্ারর্ত কো বিস্টতন। 

 তাই আলম তার স্াস্টে গস্টবষর্ার িনু রযাগোন কলর, এখাস্টন দুই বের অলতবালহত কলর, এবং তারপর 

কুািস্টটস্টক িস্টি যাই। 

জকন্তু একো পাকা িাকজর পাওয়াো অবশযই গুরুত্বপূণষ জিল। আপনার লরমল লযাগ লদ্ওয়া 

উজিত বমল জক লকান প্রস্তাব জিল না? 

আরএন: আমার লকেয  বন্ধয  এবং আমার বাবার বন্ধয রা আমাস্টক এটা বস্টিলেি। রস্ স্মে, এস্টরানটিক্স খযব 

িনলপ্রে রক্ষত্র লেি না, কারর্ এর  খযব কম স্যস্টযাগ লেি। এটাস্টক উন্নলতর একটি ব়ি স্ম্ভাবনা লহস্াস্টব 

রেখা হত না। বস্তুত, এস্টরানটিস্টক্স আস্টগর মাোস্ম বুাস্টি রকান োত্র লেি না। তাই আলম ক্লাস্টস্ প্রেম 

হওোর একটা কারর্ লেি রয এটা রস্রা োত্রস্টের আকষমর্ কস্টরলন! [হালস্] রস্রা োত্রস্টের িনু দু’টি ব়ি 

লবকে লেি। এটা অস্টনকটা আিস্টকর তেু-প্রযযলির মস্টতা। তখন দুটি রপস্টট্রালিোম রশাধ্নাগার লেি, 

বামমা রশি এবং কুািস্টটক্স। তারা খযব ভাি রবতন লেত। তাই যখন একিন উচ্চালভিাষী োত্র প্রস্টকৌশস্টি 

কুালরোর করস্টত িাইত, লবস্টশষ কস্টর রমকালনকুাি ইলিলনোলরং-এ, তখন রস্ বামমা রশি বা কুািস্টটস্টক্স 

িস্টি রযত। আপলন যলে এই দুস্টটার রকানটাে রযস্টত না পাস্টরন, তাহস্টি আপলন আইআরএস্ [ইলন্ডোন 

ররিওস্টে স্ালভম স্] রিিা করস্টবন। ওটা লেি দুই নাোর। আপলন যলে আইআরএস্ না পান, তাহস্টি আপলন 

টাটা আেরন অুান্ড লেস্টি যান। এটা লেি রের্ীলবনুাস্। লকন্তু আলম এই স্ব লবকস্টের বুাপাস্টর আগ্রহী 

লেিাম না, তাই আলম তাস্টের িনু আস্টবেনও কলরলন। 

এভাস্টবই আলম আমার গস্টবষর্ার িনু ইনলেটিউস্টট লেিাম। পালরবালরক িাপ রস্খাস্টন লেি না। আমার 

বাবার এক স্হকমী লপ শ্রীলনবাস্ রাও এস্টরানটিক্স লবভাস্টগর ফুাকালি স্েস্ু লেস্টিন। লতলন একিন 

পোেমলবজ্ঞানী লেস্টিন, লকন্তু যযস্টদ্ধর স্মে লতলন এলভস্টেশন ইেট্রযস্টমন্টস্ লনস্টে কাি করস্টতন। রস্ স্মে 

ভারস্টত যন্ত্রপালতস্টত রকান লবস্টশষজ্ঞ লেস্টিন না, লকন্তু পোেমলবজ্ঞানীরা দ্রুত যন্ত্রপালত স্ম্পস্টকম  লকেয  লশস্টখ 

লনস্টত পারস্টতন। তাাঁ র আস্স্টি এই যন্ত্রগুলি স্ামিাস্টনার রবশ অলভজ্ঞতা লেি, এবং যখন ইনলেটিউট 

এস্টরানটিস্টক্স লেস্টপ্লামা রকাস্ম শুরু কস্টর তখন তাস্টক ফুাকালি লহস্টস্স্টব লনস্টোগ রেওো হে। 

এো জক যখন যাওয়ান আপনামক কযালমেক যাওয়ার পরাম্শষ জদ্ময়জিমলন তখন? 

আরএন: লতলন রস্ই মযহূস্টতম  এটা স্ঠিক ভাস্টব ইলঙ্গত কস্টরনলন। লকন্তু লতলন বিস্টিন, "তয লম লকেয  গস্টবষর্া 

করে না রকন? তয লম লক গস্টবষর্া করস্টত আগ্রহী?" আলম বিিাম, হুাাঁ । আলম ইনলেটিউস্টটর োত্র দুই 

বন্ধয র িারাও প্রভালবত হস্টেলেিাম। তারা রস্ই ধ্রস্টর্র রিাক যারা বিত রয এটা এখাস্টন করা উলিত। 

আমার লনস্টির বন্ধয স্টের স্াস্টে এই ধ্রস্টনর আস্টিািনার পর, আলম রভস্টবলেিাম এখাস্টন গস্টবষর্া লনস্টে 



আলম লক করস্টত পালর তা রেখার এটা একটা ভাস্টিা স্যস্টযাগ। আমার এক দূরস্ম্পস্টকম র কাকা, লযলন 

আস্টমলরকাে লগস্টেলেস্টিন এবং কুািস্টটস্টক লকেযস্মে কাটিস্টেলেস্টিন, লতলন লফস্টর এস্টস্লেস্টিন। লতলন 

মমমাহত হস্টেলেস্টিন এটা রিস্টন রয আলম ইনলেটিউস্টট োকার লস্দ্ধাে লনস্টেলে এবং লতলন বস্টিন, "তয লম 

এখাস্টন লক করে? তয লম স্তীশ ধ্াওোনস্টক রিস্টনা, রস্ রতামার গাইে। রস্ রতামাস্টক কুািস্টটস্টক 

পাঠােলন?" লকন্তু আলম রস্ই স্মে আমার ইস্টচ্ছমত এখাস্টনই লকেয  করস্টত লগস্টেলেিাম। এবং ধ্াওোন 

আমাে রেলখস্টেলেস্টিন লকভাস্টব গস্টবষর্া করস্টত হে। 

জকন্তু আপজন এোও বলজিমলন লয লস সম্য় এমরানটিমক্স লতম্ন লকান কাি জিল না। 

আরএন: হুাাঁ । যখন আলম শ্রীলনবাস্ রাও এর স্াস্টে কো বিিাম, লতলন বিস্টিন, "রবাকালম রকাস্টরা না। 

এস্টরানটিস্টক্সর রকান স্ম্ভাবনা রনই। তয লম এটা রেস্টক কুালরোর গস্ট়ি তয িস্টত পারস্টব না।” লতলন আরও 

বস্টিন, "গত বের মাোস্ম রকাস্টস্ম রকান োত্র লেি না।” রস্ স্মে োত্ররা আর একটি কাি করত,  তারা 

ইনলেটিউস্টট আস্ত এই লবষস্টে লেগ্রী রপস্টত নে, বরং আইএএস্ [ইলন্ডোন অুােলমলনস্টেটিভ স্ালভম স্] 

বা আইআরএস্ পরীক্ষার প্রস্তুলতর িনু িাইস্টিরীস্টত প্রস্টবশালধ্কার রপস্টত। অস্টনস্টকই এস্টরানটিক্স করস্টত 

এস্টরানটিস্টক্স আস্স্টতানা। অবশু অস্টনস্টক রশষ পযমে এস্টরানটিক্সই কস্টরস্টে। যাই রহাক, আলম আমার 

বাবার কাস্টে লফস্টর লগস্টে বিিাম, "িাস্টনা, রতামার বন্ধয  বস্টিস্টে আমার যাওো উলিৎ নে। এস্টত রকান 

ভলবষুৎ স্ম্ভাবনা রনই।” বাবা আমাস্টক লিজ্ঞাস্া করস্টিন, "তয লম লক করস্টত িাও?" আলম বিিাম রয এই 

লবষেই এখনও আলম প়িস্টত িাই। লতলন আমাস্টক বিস্টিন এলগস্টে রযস্টত এবং আলম যা করস্টত 

রিস্টেলেিাম তাই করস্টত বস্টিলেস্টিন। এটাই লেি আস্টিািনার স্মালপ্ত। তাই রকান পালরবালরক িাপ লেি 

না। 

অথষাৎ বাবা জিমলন আপনার অনুমপ্ররণা এবং লিামরর িায়গা। 

আরএন: হুাাঁ , লতলন দুই-ই লেস্টিন। 

সতীশ যাওয়ান আপনামক কযালমেক যাওয়ার পরাম্শষ জদ্মলন লকম্ন কমর? 

আরএন: রস্টা লেি তার খযব লনিস্ব ঘরানাে। দুই বেস্টরর রশস্টষ লতলন বিস্টিন, "বযঝস্টি নরলস্মহা, আলম 

রতামাস্টক আর নতয ন লকেযই রশখাস্টত পারব না। তয লম কুািস্টটক রযস্টত িাও?" স্তীশ ধ্াওোন না োকস্টি 

আলম হেস্টতা অনু লকেয  করতাম। আমার স্স্টন্দহ আস্টে আলম আস্টেৌ লবস্টেস্টশ রযতাম লকনা। তাই স্তীশ 

ধ্াওোন রয রস্খাস্টন লেস্টিন রস্টাই আমার মনস্টক বেস্টি লেস্টেলেি। 



"বযঝস্টি নরলস্মহা, আলম রতামাস্টক আর নতয ন লকেযই রশখাস্টত পারস্টবা না। তয লম 

কুািস্টটক রযস্টত িাও?" 

আপজন এর আমগ লগাটিমঙ্গনমক একটি ভাল জবেজবদ্যালময়র সামথ সামথ একটি প্রাণবন্ত 

গমবর্ণামকন্দ্র জহমসমব বণষনা কমরমিন। জকন্তু আপজন লতা লগাটিমঙ্গমনর লিময় কযালমেকমক 

লবমি জনময়জিমলন। 

আরএন: আলম রগাটিস্টঙ্গস্টনর বেস্টি কুািস্টটকস্টক রবস্টে লনস্টেলেিাম কারর্ প্রেমত রস্খাস্টন রকান 

ভাষার স্মস্ুা লেি না। এবং, রেস্টখা, যলেও রগাটিস্টঙ্গন তখনও প্রার্বে লেি, তবয এটা পযরাস্টনা রগাটিস্টঙ্গন 

লেি না। যখন লমত্রশলি িামমানস্টের পরালিত কস্টর, তখন এটি লমত্রশলি অঞ্চস্টির অংশ হস্টে ওস্টঠ। এবং 

তারা প্রেম রয কোটি বস্টিলেি তা হি িামমালনর লবমান লশে বন্ধ কস্টর রেওো উলিত। িামমালন যখন 

পরািে স্বীকার কস্টর তখন স্বাক্ষলরত িয লির একটি ধ্ারা লেি এই, রয িামমালন আর লবমান লনমমার্ িালিস্টে 

যাস্টব না। তাই হঠাৎ কস্টরই, 1945 স্াস্টি, এস্টরানটিকুাি লশস্টের রস্খাস্টন আর রকান প্রস্টোিন লেি না। 

আস্স্টি, টিটিস্টেে-এর বুাঙ্গাস্টিাস্টর আস্ার অনুতম কারর্ লেি রয িামমালনস্টত আর তাাঁ র রতমন লকেয  

করার লেি না। 

আস্স্টি, লতলন প্রেস্টম আস্টমলরকাে যান, এবং তারপর লতলন বুাঙ্গাস্টিাস্টর আস্টস্ন যখন এই ইনলেটিউস্টট 

অধ্ুাপক পে খালি হে। 

আপজন এর আমগ ভারতীয় এমরানটিমক্সর উপর এই িাম্ষান প্রভাব বণষনা কমরমিন। আজম্ 

যতদূর িাজন এইিএফ-২৪ - যা ভারমত জবকজশত প্রথম্ লিে ফাইোর, এর প্রথম্ জডিাইনার  

জিমলন কােষ  েযাংক, একিন িাম্ষান। 

আরএন: কাটম  টুাংক, হুাাঁ । লতলন প্রেম পযমাস্টে এইিএফ-২৪ এর লেিাইনার লেস্টিন। তাই ভারস্টত 

এইিএফ-২৪ রেস্টক শুরু কস্টর, স্াধ্ারর্ভাস্টব এস্টরানটিস্টক্সর উপর িামমান প্রভাব, অতুে গুরুত্বপূর্ম 

হস্টেস্টে। 

লতা িাম্ষাজনর এই পজরজিজতর কারমণ, আপনার জক ম্মন হময়জিল লয কযালমেক তুলনায় 

ভামলা হমত পামর? 

আরএন: রেখ, যখন আলম আইআইএস্লস্ রত এস্টস্লেিাম, এস্টরানটিক্স লবভাস্টগর প্রেম রিোরমুান হুাি 

[লহন্দযস্তান এস্টরানটিক্স লিলমস্টটে]-এ লফস্টর লগস্টেলেস্টিন। লতলন শুধ্য লবভাস্টগর প্রেম রিোরই লেস্টিন না, 

লতলন হুাস্টির প্রেম প্রধ্ান লেিাইনার লেস্টিন। 



 

  
 

বামলেস্টক : আরএন কুািস্টটস্টক লপএইিলে করার স্মে। োনলেস্টক : আরএন তার লপএইিলে লেগ্রী গ্রহর্ করস্টেন। 

রস্ৌিস্টনু ররাদ্দম নরলস্মহা 



 জতজন জক জবষু্ণ ম্াযব ঘােমগ ? 

আর এন: হুাাঁ । এবং লতলন প্রাস্টন্ডস্টির লপএইিলে-এর োত্র লেস্টিন, তাই তাাঁ র িামমান স্ংস্টযাগ রবশ 

শলিশািী লেি। লেওস্টোর ফন কারমান-এর কারস্টর্ কুািস্টটক এবং রগাটিস্টঙ্গস্টনর মস্টধ্ু স্ংস্টযাগও 

শলিশািী লেি। লতলনই রস্ই বুলি লযলন কুািস্টটক-এ গুস্টগনহাইম এস্টরানটিকুাি িুাবস্টরটলর (গুািলস্ট) 

[পস্টর গ্রািয স্টেট এস্টরাস্টস্পস্ িুাবস্টরটলর নাম রেওো হে] লবমান-স্েন্ধীে গস্টবষর্াগার প্রলতষ্ঠা কস্টরন, যা 

এক অস্টেম রগাটিস্টঙ্গস্টনর মতন ঘরানার লেি। অেত টিটিস্টেে-এর মস্টন এই দুটির মস্টধ্ু রতমন রকান 

পােমকু লেি না। লকন্তু আমার মস্টন হে যযদ্ধ রশস্টষ িামমালনস্টত যা হলচ্ছি তার রিস্টে কুািস্টটক লবমান-

স্েন্ধীে গস্টবষর্াে এলগস্টে লেি।  আলম আস্টগই বস্টিলে, এর কারর্ এই নে রয িামমানরা বযলদ্ধমান লেি না, 

লকন্তু তারা যযস্টদ্ধ রহস্টর রগলেস্টিা এবং তাস্টের লবমান লশস্টের স্াস্টে স্ম্পলকম ত রকাস্টনা কাি করস্টত লনস্টষধ্ 

করা হস্টেলেি। তাই আস্টমলরকাই লেি তয িনাে ভাস্টিা লবকে। 

আপনার জপএইিজড-এর উপমদ্িা হযান্স জলপম্ানও লতা িাম্ষান জিমলন 

আর এন: হুাাঁ । লতলন আস্স্টি একিন িামমান পোেমলবজ্ঞানী লেস্টিন। তার স্রাস্লর রগাটিস্টঙ্গস্টনর স্াস্টে 

স্ংস্টযাগ লেি না, লকন্তু লতলন ঐ রিাকস্টের লিনস্টতন। লতলন পোেমলবজ্ঞাস্টন লপএইিলে লেলগ্র িাভ কস্টরন, 

লরিােম  বার নাস্টমর একিন বুলির স্াস্টে। লকন্তু লতলন ববজ্ঞালনকভাস্টব রমোর নাস্টমর একিন বুলির 

স্াস্টে রবশ ঘলনষ্ঠ লেস্টিন, লযলন রস্ স্মে রবশ পলরলিত লেস্টিন। লিপমান রয গেটি বস্টিন তা রবশ 

আকষমর্ীে। লিপমান আংলশক ইহুেী লেস্টিন- আর তার ইলতহাস্টস্র একটা িমৎকার অনযভূলত লেি। 

লপএইিলে করার পর তাস্টক লস্দ্ধাে লনস্টত হত রয লতলন লক করস্টবন। রস্টা ১৯৩৮ স্াি, যযদ্ধ স্স্টব শুরু 

হস্টত িস্টিস্টে। লহটিার তখন রবশ লকেয লেন ধ্স্টর ক্ষমতাে এবং এটা পলরষ্কার লেি রয ইহুলেস্টের খযব 

খারাপ স্মে িিস্টে। লিপমাস্টনর পলরবার প্রাে পযস্টরাপযলর িামমান লেি এবং লনস্টিস্টের ইহুেী মস্টন করত না। 

লকন্তু লতলন ইস্টতামস্টধ্ু নাৎলস্স্টের িনু কাি করা লবস্টশষজ্ঞস্টের কাে রেস্টক িানস্টত পারস্টিন রয তাস্টক 

লস্লক-ইহুলে লহস্টস্স্টব রের্ীবদ্ধ করা হস্টব। আর আমার মস্টন হে তার ইলতহাস্ রবাধ্ রবশ ভাস্টিা লেি। 

লতলন বযঝস্টত রপস্টরলেস্টিন খযব শীঘ্রই যযদ্ধ হস্টব: এটা অলনবাযম লেি। 

 



 
হুাে লিপমান তার স্ত্রী োস্টেটলিন্ড এর স্াস্টে রস্ৌিস্টনু ররাদ্দম নরলস্ম্হা 

 

শুরু হবার ঠিক এক বির আমগ? 

আর এন: মাত্র এক বের আস্টগ। তাই তার লপএইিলে পাটিম স্টত--- এই গে লতলনই বিস্টতন----রমোর 

তাস্টক লিস্টজ্ঞস্ করস্টিন, "তয লম এখন লক করস্টব? তয লম রতা লপএইিলে কস্টরস্টো"। লিপমান বিস্টিন রয 

তারা স্বাই পাটিম স্টত একটয  মেুপান কস্টরলেস্টিন এবং লতলন লব়িলব়ি কস্টর বস্টিলেস্টিন: 

"হাইস্টড্রাোইনালমক্স!" তার উপস্টেিা বিস্টিন, "ঠিক আস্টে, আলম ফন কারমানস্টক খযব ভাস্টিা কস্টর লিলন। 

আলম তাস্টক লিঠি লিখস্টবা। তয লম কুািস্টটস্টক যাচ্ছ না রকন?”  পরবতী কস্টেক মাস্টস্র মস্টধ্ু প্রস্তুলত 

রনওো হে, এবং লতলন িিপস্টে যযিরাস্টষ্ট্রর উস্টদ্দস্টশু রওনা হন - প্রেস্টম ওোলশংটন, তারপর স্ারা রেশ 

রপলরস্টে পলশ্চম উপকূস্টি। এটা ১৯৩৯ স্াস্টির যযস্টদ্ধর ঠিক আস্টগ। লতলন লকেয  বুলিগত িৃলতকো 

লিস্টখস্টেন যাস্টত ঐ স্ব রকৌতূহিিনক ঘটনা রস্টেস্টে। লতলন এই গেগুস্টিা বিস্টতন। লতলন আটিালন্টক 

অলতক্রম করা লবশাি  িাহাস্টি কস্টর আস্টমলরকাে লগস্টেলেস্টিন। িাহাস্টি পাটিম  হস্টতা এবং রিাকিন নাি 

গান ইতুালের মস্টধ্ু লেস্টে ভাস্টিা স্মে কাটাস্টতা। এই রিাস্টকরা যা করলেি তাস্টত লতলন লবলিত হস্টিন। 

"তারা িানত না। এটা অদ্ভয ত," লতলন বিস্টতন। "রয রকান স্মে যযদ্ধ শুরু হস্টত পাস্টর, লকন্তু এরা মিা 

করস্টে।" লতলন এই বুাপারটা ঠিক মানস্টত পাস্টরনলন। আমার মস্টন হে লতলন তাস্টের কস্টেকিনস্টক রস্টা 

বিার রিিা কস্টরলেস্টিন, লকন্তু তারা পাত্তাই রেেলন, বরং বস্টিলেি "যখন স্ম্ভব তখন মিা কস্টরা"। লতলন 

আস্টমলরকাে অবতরস্টর্র প্রাে এক মাস্ পর ইউস্টরাস্টপ যযদ্ধ শুরু হে। তাই তার অনযমান স্ঠিক লেি। 



লিপমান আংলশক ইহুেী লেস্টিন- এবং তার ইলতহাস্টস্র িমৎকার একটি অনযভূলত লেি 

কযাওস এবং তরমলর গজতশীলতা 

আপজন উমেখ কমরমিন লয ১৯২০ সাল নাগাদ্ তরল বলজবজ্ঞান  গমবর্ণার একটি অতযন্ত 

িনজপ্রয় জবর্য় জিল। এরপর জক তরমলর বলজবজ্ঞান-এর প্রজত আগ্রহ কমম্ জগময়জিল? 

আর এন : আমার মস্টন হে তরি বিলবজ্ঞাস্টন পোেমলবজ্ঞানীস্টের আগ্রহ কস্টম রগলেস্টিা। আলম মস্টন কলর 

আস্টপলক্ষকতা তে এবং রকাোন্টাম রমকালনস্টক্সর আলবভম াস্টবর স্াস্টে এর স্ম্পকম  লেি। এগুস্টিা খযব 

রকৌতূহস্টিাদ্দীপক হস্টে ওস্টঠ। লবিেকর ভাস্টব নতয ন, ববপ্ললবক ধ্ারর্া পোেমলবজ্ঞানস্টক রমৌলিক ভাস্টব 

বেস্টি লেলচ্ছি। রযমন, উোহরর্ লহস্টস্স্টব হাইস্টিনবাগম-এর কো বিা যাে। যখন লতলন প্রেম লস্দ্ধাে রনন 

রয লতলন লক করস্টত িান, তখন তরি বিলবজ্ঞান রক স্বস্টিস্টে আকষমর্ীে মস্টন হলচ্ছি। লতলন প্রবাহ 

অলস্থলতশীিতার উপর তার গস্টবষর্ামূিক প্রবন্ধ লিস্টখস্টেন এবং আনমড রস্ামারস্টফড তার উপস্টেিা 

লেস্টিন। লকন্তু যখন লতলন লপএইিলে লেগ্রী িাভ কস্টরন, তখন স্বার নির আস্টপলক্ষকতা তে লবষস্টে লেি, 

যা তখন স্েু গৃহীত হস্টত শুরু হস্টেলেি। এটা লেি ১৯২০-এর েশস্টকর প্রেম লেস্টক, তাই রকাোন্টাম 

রমকালনক্স রস্খাস্টন লেি না, লকন্তু রস্ই লবষস্টে প্রশ্ন করা হলচ্ছি। আমার মস্টন হে তার গস্টবষর্ামূিক 

প্রবন্ধ স্মূ্পর্ম করার পর লতলন লস্দ্ধাে রনন রয লতলন এই নতয ন পোেমলবজ্ঞান লনস্টে গস্টবষর্া করস্টবন। 

জেমফন হজকং এই বির ৭৫ বির বয়মস পা জদ্মলন। এবং জতজন এক সম্য় লকম্জিি 

জবেজবদ্যালময়র গজণমতর লুকাজসয়ান অযযাপক জিমলন, লযম্ন জিমলন নানা সম্ময় আমরা 

অমনক প্রজসদ্ধ ম্ানুর্, লযম্ন আইিযাক জনউেন, িালষস বযামবি, পল জডরাক, িিষ  লোকস 

এবং লিম্স লাইেজহল। লশর্ দ্যিন এক পযষাময় তরমলর গজতশীলতা জনময় গমবর্ণা করমতন। 

জবমশর্ কমর, সযার লিম্স লাইেজহল ১৯৮৬ সামল, রয়যাল লসাসাইটির প্রজসজডংস-এ একটি 

প্রবন্ধ্ জলমখজিমলন যার  নােকীয় জশমরানাম্ জিল, “দ্া জরমসন্টজল জরমকাগনাইিড লফজলওর 

অফ লপ্রজডক্ট্যাজবজলটি ইন জনউমোজনয়ান ডাইনাজম্ক্স"। 3 

আর এন: হুাাঁ , আলম এই প্রবন্ধটি িালন। 

আপনার কম্ষিীবমনর অমনক পমরর জদ্মক, এই নতুন জিন্তাযারার আগম্ন যামক কযাওস বা 

জবশৃঙ্খলা  বলা হয়,  যা সম্ভবত প্রমকৌশল সম্প্রদ্াময়র কামি নতুন ভার্া বা যারণা, লযম্ন  

ফ্র্যাক্ট্াল, অদু্ভত সব অযাট্র্যাক্ট্র এবং অররজখক গজতশীলতা- আপনার গমবর্ণার উপর এইসব 

জক প্রভাব লফমলমি?  



আর এন: লদ্খ,  এর একটা প্রভাব লেি। কস্টেক বের ধ্স্টর, পাাঁ ি রেস্টক েশ বের পযমে, আলম এগুস্টিা 

রেখলেিাম। আলম লকেয  বিৃতাে অংশ লনস্টেলেিাম এবং আস্স্টি এটা লনস্টে লকেয  গস্টবষর্াও কস্টরলে। 

লবশৃঙ্খিা এবং তরি গলতশীি বুবস্থা স্ম্পস্টকম  আমার লকেয  স্ংলক্ষপ্ত রিনাও আস্টে। 

লকন্তু রস্ স্মে লবশৃঙ্খিা আর গলতশীি বুবস্থা লনস্টে রযভাস্টব গস্টবষর্া হলচ্ছস্টিা তা লনস্টে আমার একটা 

স্মস্ুা লেি। রেখযন, প্রবাস্টহর অলস্থরতার িনু স্বস্মে একটি োশমলনক স্মস্ুা লেি, অেমাৎ লকভাস্টব এই 

স্মস্ুার এই ধ্রস্টনর আপাত-রোকালেক স্মাধ্ান হস্টত পাস্টর!  নুালভোর-রোকস্ স্মীকরর্ যখন 

আপাতদৃলিস্টত লনর্মােক, তখন রকন এই স্ম্ভাবুতার আিরর্ উস্টঠ আস্টস্? আলম মস্টন কলর োইনালমকাি 

লস্স্টেম তস্টের আলবভম াব রস্ই োশমলনক প্রস্টশ্নর উত্তর লেস্টেস্টে। যাইস্টহাক, এত লকেয র পস্টরও, আপলন 

যলে আিস্টক আমাস্টক লিস্টজ্ঞস্ কস্টরন রয গলতশীি লস্স্টেম তে অলস্থরতা বা টারবযিুাে স্মস্ুার 

স্মাধ্াস্টন কতটা স্াহাযু কস্টরস্টে- আলম বিস্টবা খযব একটা রবলশ না। কারর্ একটি স্াধ্ারর্ তরি প্রবাহ 

স্মস্ুাে স্বাধ্ীনতার মাত্রা লবশাি। এবং আপলন রয স্মস্ুার স্মাধ্ান করস্টত িান তা হস্টচ্ছ এই স্ীমাে 

রযখাস্টন স্বাধ্ীনতার মাত্রা অস্ীম। 

যলেও তয িনামূিকভাস্টব কম ররনডস্ স্ংখুাে খযব স্যন্দর পরীক্ষা লেি, গলতশীি লস্স্টেম বুবহার কস্টর 

স্মূ্পর্মরূস্টপ লবকলশত অলস্থরতার ধ্ারর্াে রপৌাঁেস্টনা বা তাস্টক উপিলি করা স্হি লেি না। অতএব, প্রাে 

পাাঁ ি-েশ বের এই কাি করার পর, আলম এই লস্দ্ধাস্টে উপনীত হস্টেলেিাম রয এটা রেস্টখ মস্টন হস্টচ্ছ না 

রয এই পস্টে আলম পযস্টরাপযলর লবকলশত অলস্থরতা বযঝস্টত পারব। তাই আলম লবশৃঙ্খিা তস্টের উপর অস্টনক 

কাি করা বন্ধ কস্টর লেস্টেলেিাম। 

সম্য়ো জক জিমলা- ১৯৬০, ৭০ নাজক ৮০ এর দ্শক? 

আর এন: ১৯৭০ এবং ৮০-এর েশস্টক। রেস্টখা, যখন লবশৃঙ্খিা লনস্টে গস্টবষর্া শুরু হে, আমার দৃলিস্টকার্ 

রেস্টক, এটা শুরু হে এেওোেম  রিাস্টরিস্টক লেস্টে। লতলন ১৯৬১ স্াস্টি একটি লবখুাত স্ংলক্ষপ্ত রিনা 

লিস্টখলেস্টিন, আলম তখন কুািস্টটক-এ লেিাম। আমার উপস্টেিা লিপমুান ববলশিুগতভাস্টব রযখাস্টন 

আলম বস্টস্ লেিাম রস্খাস্টন এস্টস্ বিস্টিন, "এটি খযব আকষমর্ীে রিনা" এবং রস্টিস্টক আমার রটলবস্টি 

ররস্টখ লেস্টিন। রিাস্টরি আবহাওো লবভাস্টগর লেস্টিন। আলম ১৯৬১ স্াস্টি স্নাতক হস্টেলে, আর কুািস্টটক 

রেস্ট়ি যাওোর স্মে আলম এস্টত আগ্রহী হস্টেলেিাম। আলম তাৎক্ষলর্কভাস্টব এস্টত রকান উস্টিখস্টযাগু 

গস্টবষর্া কলরলন, লকন্তু আলম এই স্ংক্রাে রিনা প়িা এবং লমটিং-এ রযাগ লেস্টে এর উপর নির রাখতাম। 

এরপর আলম প্রলত বের কুািস্টটক রযতাম। রস্খাস্টন যাওোর িনু আমার কাস্টে দুই রমোস্টের আমন্ত্রর্ 

লেি। আলম স্াধ্ারর্ত গ্রীেকাস্টি রস্খাস্টন রযতাম, যাস্টত আলম রেখস্টত পাই এই লবষস্টে লক ঘটস্টে। ১৯৭০ 

এবং ৮০-এর েশস্টক আমার রস্খাস্টন োকাকািীন, অস্টনক মানযষ কুািস্টটক পলরেশমন কস্টরন এবং এই 

লবষস্টে কো বস্টিন, এবং লকেয  রিাক এই ইনলেটিউস্টটও এস্টস্লেি। আমরাও আইআইএস্লস্স্টত লকেয  

স্বেস্টমোেী রকাস্ম এবং কমমশািার আস্টোিন কস্টরলেিাম। আলম আস্স্টি কুািস্টটস্টকর তরি বিলবজ্ঞাস্টনর 



শলিশািী প্রভাস্টবর প্রারলম্ভক বেরগুলিস্টত গলতশীি লস্স্টেস্টমর ওপর একটি রকাস্ম লেস্টেলেিাম। লকন্তু 

এো়িাও, আইআইএস্লস্স্টত আমরা রয মস্টেি বতলর কস্টরলে তা ো়িাও, োইনালমক লস্স্টেস্টমর স্মূ্পর্ম 

লবকলশত বুবস্থা, একটি স্াধ্ারর্ প্রস্টকৌশি পলরলস্থলতস্টত স্মূ্পর্ম অলস্থর বা টারবযিুান্ট লস্স্টেস্টম আপলন যা 

রেস্টখন তার রেস্টক লভন্ন আিরর্ কস্টর; উোহরর্স্বরূপ, একটি স্মতি রপ্লস্টটর পাশ লেস্টে প্রবাহ।  

রিাস্টরস্টির গস্টবষর্াপস্টত্র, লতলন লনেলন্ত্রত পুারালমটাস্টরর একটি মাত্র মান লেস্টে এটা লস্মযস্টিট কস্টরন। লকন্তু 

পরবতীস্টত, অনুরা লনেলন্ত্রত পুারালমটাস্টরর লবলভন্ন মান লনস্টে এটা কস্টরস্টে। রিাস্টরি স্মীকরস্টর্র উপর 

একটি বই আস্টে এবং এস্টত লবপযি স্ংখুক কলম্পউটার লস্মযস্টিশন আস্টে। রস্খান রেস্টক িানস্টত পারা 

যাে রয, লনেন্ত্রস্টর্র মান বৃলদ্ধ পাওোর স্াস্টে স্াস্টে রিাস্টরি আকষমস্টর্ লবশৃঙ্খিা বা কুাওস্ রেস্টম যাে। 

স্যতরাং, এমন একটা লস্স্টেম আস্টে যার লবশৃঙ্খিা আস্টে, এবং অলস্থরতার স্াস্টে এর রকান একটা স্ম্পকম  

আস্টে। লকন্তু এর স্াস্টে স্লতুকাস্টরর অলস্থরতার রকান স্ম্পকম  োকস্টত পাস্টর না, কারর্ এখাস্টন যলে আলম 

লনেন্ত্রস্টর্র মান বা়িাই, তাহস্টি রস্টা অদৃশু হস্টে যাস্টব। তাই আলম ভাবিাম, না, এটা হস্টত পাস্টর না। যাই 

রহাক, আলম এই রক্ষস্টত্রর উপর নির ররস্টখলেিাম এবং একটি মস্টেি বতলর কস্টরলেিাম রযখাস্টন আপলন 

লনেন্ত্রস্টর্র মান বৃলদ্ধ করা িালিস্টে রযস্টত পাস্টরন এবং তা স্স্টেও লস্স্টেম অলস্থর োকস্টব।  এটি লেি লি 

এস্ ভাট এবং লেভ উইলগস্টের স্াস্টে কাি যা লফলিক্স অফ ফ্লয ইেস্-এ প্রকালশত হে। 4 

ললামরমির রিনাই জক ফু্লইড লম্কাজনমক্সর উপর সাংজখযক জসমু্মলশমনর প্রভামবর শুরু জিল? 

আর এন: একভাস্টব লেি, তয লম একেম ঠিক বস্টিে। রস্ এটা প্রেম লেস্টকর বতরী কলম্পউটাস্টর কস্টরস্টে- 

রস্ স্মে এস্ব খযব রবলশ লেি না। তয লম হেস্টতা এই গেটা ইলতমস্টধ্ুই িাস্টনা। বুালর িিস্মান নামক এক 

বুালি লেি, রয কনস্টভকশস্টনর লেক রেস্টক ভাবলেস্টিন। লতলন রেখস্টিন রয, লতলন একটা অদ্ভয ত অঞ্চি 

পাস্টচ্ছন রযখাস্টন লতলন যতই পে গ্রহর্ করুন না রকন, রস্টা রকান কাস্টি িাগস্টে না- বারবার ভয ি ভাি 

স্মাধ্ান আস্স্টে। রশানা যাে, িস্টরি নালক িিস্মান-এর গস্টবষর্াগাস্টর মাস্টঝমস্টধ্ু লগস্টে তাস্টক লিস্টজ্ঞস্ 

করস্টতন, "তাহস্টি রতামার লস্স্টেম রকমন আিরর্ করস্টে?" িিস্মান বিস্টতন, "না, এটা এখস্টনা ভয ি 

ভাি উত্তর লেস্টচ্ছ।" লকেয লেন পর, িস্টরি ভাবস্টত শুরু করস্টিা রয এইটা হেস্টতা এরমই। হেস্টতা এর 

আস্ি স্মাধ্ান একটা পাগিাস্টট, তোকলেত “ভয িভাি” স্মাধ্ান। তাই লতলন শুধ্য মাত্র অনরলখক 

স্মীকরর্গুস্টিাই গ্রহর্ করস্টিন এবং তা আর প্রস্ালরত করস্টিন না, শুধ্যমাত্র তাস্টের প্রেম পেগুস্টিাস্টক 

গ্রহর্ করস্টিন। এটি লেি একটি স্মূ্পর্ম অনরলখক স্হ-স্মীকরর্, যা লতনটি স্াধ্ারর্ অবকি স্মীকরর্ িারা 

বর্মনা করা হস্টেলেি। লতলন এর লবস্টেষর্ কস্টরন এবং কলম্পউটাস্টর িানস্টত পাস্টরন রয এমনলক রস্ই স্হি 

লস্স্টেস্টমরও লবশৃঙ্খি স্মাধ্ান আস্টে। অেমাৎ রস্খাস্টন কনভারস্টিে ইতুালে লবরাট লকেয র স্াস্টে এর রকান 

স্ম্পকম  লেি না। 



এটি একটি লবলশি রিনা কারর্ এটা িক্ষর্ীে রয লতলন [িস্টরি] কত লিলনস্ পূবমানযমান 

কস্টরস্টেন 

এটি একটি িমৎকার রপপার, কারর্ এটা িক্ষর্ীে রয লতলন কত লবষে আস্টগ রেস্টক রেখস্টত রপস্টেলেস্টিন। 

লতলন তার কাস্টির রেস্টক ভলবষুিার্ী কস্টরলেস্টিন রয এমন লকেয  পলরলস্থলত আস্টে যা পযস্টরাপযলর 

এস্টিাস্টমস্টিা মস্টন হস্টচ্ছ না। লকেয  স্পাইক লেি যা পযমােক্রলমক লেি না, লকন্তু রকান এক অস্টেম এর মস্টধ্ুও 

স্যস্ংহত কাঠাস্টমা োকস্টত পাস্টর। লতলন রস্ই অদ্ভয ত আকষমরকর লবষস্টে পূবমানযমান কস্টরলেস্টিন যার একটি 

রস্কিও লতলন বতলর কস্টরলেস্টিন। এবং লতলন স্স্টবমাচ্চ এবং নূুনতম অবস্থার লেস্টক তালকস্টে এবং রস্গুলি 

অঙ্কস্টনর মাধ্ুস্টম, মুাপ রয ভূলমকা পািন করস্টব তার পূবমানযমান কস্টরলেস্টিন। লতলন বযঝস্টত রপস্টরলেস্টিন 

রয রস্গুলি এই মুাপিারা স্ম্পলকম ত, যা ঠিক রটন্ট মুাস্টপর আকৃলতর। রতা এই স্ব লকেয  রিাস্টরস্টির 

রপপাস্টর আস্টে। 

অজির প্রবামহর ম্মযয লযসব বযাপার লদ্খা যায় তাোঁ র অনযতম্ হল এই তথাকজথত সুসংহত 

কাঠামম্া। এো জবস্ময়কর, কারণ প্রবাহ জনমি লকান কাঠামম্া আমরাপ কমর না, এবং এই 

কাঠামম্াগুজল লকান এক অমথষ আজবভূষ ত হয়। আপজন জক এই সব জবর্য় উমমািমনর িনয প্রপার 

অমথষামগানাল জডকমম্পাজিশন বযবহার কমরমিন? 

আর এন: আলম প্রপার অস্টেমাস্টগানাি লেকস্টম্পালিশন খযব একটা বুবহার কলরলন। প্রপার অস্টেমাস্টগানাি 

লেকস্টম্পালিশন লনস্টে আমার একটা স্মস্ুা আস্টে। আলম এই স্মস্ুাস্টক এমন একিস্টনর নিস্টর রেলখ 

রয লকনা অলস্থরতা স্মস্ুাে আগ্রহী। এটা খযবই আকষমর্ীে রকৌশি। এটা কাঠাস্টমার একটি রের্ীলবনুাস্ 

রেে, যার প্রেমটি হস্টচ্ছ রস্ই অংশ, যা শলিস্টত স্বস্টিস্টে রবলশ অবোন রাস্টখ। লকন্তু প্রােই, শলির রবশ 

লকেয টা পলরমান শুধ্যমাত্র প্রেম রাউন্ড রেস্টকই আস্টস্ না। এবং যলেও রস্গুলি রয কাঠাস্টমা গর্না কস্টর তা 

লকেয  অলস্থর প্রবাস্টহর স্াস্টে লমস্টি যাে, লকন্তু এটি তাস্টের পযস্টরাপযলর রস্কি কস্টর না। এটা রস্গুলির িনু 

পযস্টরাপযলর ধ্ারর্া রেে না। ঘটনাক্রস্টম আলম যা রবলশ েরকারী মস্টন কলর তা হস্টচ্ছ ওস্টেভস্টিট বুবহার কস্টর 

প্রবাস্টহর েলব লবস্টেষর্ করা। 

ভারতীয় বর্ষা 

স্ব-সাদৃশয এবং োইম্-জফ্র্মকাময়জন্স জবমের্মণর সামথ ওময়ভমলমের  লযাগসূি আমি। এোই জক 

তামদ্র তরল গজতজবদ্যার িনয জবমশর্ভামব উপমযাগী কমর লতামল? 

আর এন: হুা, একভাস্টব তা-ই। আস্স্টি আমার মস্টন হে না তরি বিলবজ্ঞাস্টন এটাস্টক যস্টেি কাস্টি 

িাগাস্টনা হস্টেস্টে। তাই আলম এখন ওস্টেভস্টিট লনস্টে আস্টরকটা প্রস্টিক্ট শুরু করলে। 



আবহাওয়ার লপ্রক্ষাপমে? 

আর এন: আলম এটা আবহাওোর রপ্রক্ষাপস্টট রবশ লকেয টা বুবহার কস্টরলে। 

এো জক ম্ন্টমেক্স [ম্নসুন ট্র্াফ বাউিাজর ললয়ার এক্সমপজরমম্ন্ট] এর সামথ সম্পজকষ ত? 

আর এন: এটি স্াধ্ারর্ভাস্টব মন্টস্টেক্স এবং বষমার স্াস্টে স্ম্পলকম ত। লকেয  প্রশ্ন আস্টে যা আপলন বষমার 

স্মে  পযমােক্রলমক উপাোন স্ম্পস্টকম  লিস্টজ্ঞস্ করস্টত পাস্টরন, যার িনু আেশম পদ্ধলত রযমন ফয লরোর 

লস্লরি খযব একটা কাি কস্টর না। আর আবহাওো বুবস্থা খযবই লবরলিকর। তাই, মিার িনু, আলম 

রভস্টবলেিাম আমরা আবহাওো লবভাগ রেস্টক বৃলিপাস্টতর পলরস্ংখুান লনস্টত পালর এবং এটিস্টক একটি 

ওস্টেভস্টিট-এর মাধ্ুস্টম রেখস্টত পালর- রেখা যাক এর লক ধ্রস্টনর ওস্টেভস্টিট রূপাের হে। আস্টগকার 

লেস্টন মানযষ এই ধ্রস্টনর কাি করত না। অবশু এখন স্বাই ওস্টেভস্টিট স্ম্পস্টকম  িাস্টন। 

একটা স্হি উোহরর্ রেওো যাক। আপলন ভারস্টত অস্টনক বের িযস্ট়ি মালস্ক বা বালষমক বৃলিপাস্টতর 

পলরস্ংখুান লনস্টত পাস্টরন এবং তাাঁ র একটি ওস্টেভস্টিট লবস্টেষর্ করস্টত পাস্টরন। আমার একিন োত্র 

লেি, স্যেশম বকিাস্, রয আস্স্টি স্ব লকেয  গর্না করস্টত পেন্দ করস্টতা। রস্ স্মস্টে আিস্টকর মুাটিুাস্টবর 

মস্টতা রকাস্টনা ওস্টেভস্টিট স্ফটওেুার লেি না। আমাস্টের লনস্টিস্টেরস্টকই রকাে লিখস্টত হস্টতা, আর 

বকিাস্ এটা লিস্টখলেি। এটা কাস্টির আনস্টন্দ করা হস্টেলেি, কারর্ রকউ এই প্রশ্নটা লবস্টশষ কস্টর 

লিস্টজ্ঞস্ কস্টর লন। রেখযন, আমরা এখাস্টন ভারস্টত লক ঘস্টট তা লনস্টে প্রশ্ন কলর না। [রহস্টস্ উঠস্টিন] আলম 

বিিাম, "বষমার লেস্টক কখস্টনা রকউ তাকােলন রকন? িস্টিা বষমার তেু লনস্টে ওস্টেভস্টিস্টটর মাধ্ুস্টম 

লবস্টেষর্ করা যাক।” এটা খযব িমৎকার ফিাফি লেস্টেলেি। এবং এটা বুাখুা কস্টরলেি রয বষমা 

পযমােক্রলমক লক না, রকন তা লনস্টে একটি লবস্টশষ ধ্রস্টনর লবতকম  িিস্টত োস্টক। 

এো জক বর্ষার পূবষাভাস করার ক্ষম্তা বাজড়ময় জদ্ময়মি? 

আর এন: এটি লকেয  স্বে স্মস্টের িনু পূবমাভাস্ বাল়িস্টেস্টে। এটা লিরকাস্টির িনু ভলবষুিার্ী নে। আমরা 

রেস্টখলেিাম রয বষমার ওস্টেভস্টিট রূপাের স্মস্টের স্াস্টে স্াস্টে পলরবলতম ত হে। 

সম্ময়র সামথ সামথ রূপান্তরও জক বদ্লামব? নাজক সহগগুজল? 

আর এন: স্মস্টের স্াস্টে স্াস্টে স্হগগুলি পলরবলতম ত হে। তাহস্টি আপলন এইস্ব বুাপার ওস্টেভস্টিট 

মানলিস্টত্র প্রেশমন করস্টত পাস্টরন। তখন আপলন রেখস্টত পাস্টবন রয কখনও কখনও িক্র পলরষ্কার, এবং 

কখনও কখনও নে। উোহরর্স্বরূপ, শুধ্যমাত্র ওস্টেভস্টিট লেস্টেই এগুলি স্ম্ভব, ফয লরোর লস্লরস্টির স্াস্টে 

নে। আলম এখাস্টন লবস্টশষভাস্টব আকষমর্ীে লকেয  রেস্টখলেিাম। তাই আলম প্রাে েশ বের ধ্স্টর বষমার 



স্মস্ুাে ওস্টেভস্টিট প্রস্টোগ কস্টরলে। আপলন যলে পযমােক্রলমকতা স্ম্পস্টকম  লিস্টজ্ঞস্ কস্টরন, আমরা 

আপনাস্টক বিস্টত পালর রকান স্মস্টে লস্স্টেস্টমর লক ধ্রস্টনর পযমােক্রলমকতা লেি। 

আস্টরকটি িািয প্রশ্ন যা েীঘমলেন ধ্স্টর লিস্টজ্ঞস্ করা হস্টেস্টে তা হস্টচ্ছ সূ্স্টযমর োগ এবং রস্ৌর কাযমকিাপ 

বষমার বৃলিপাতস্টক প্রভালবত কস্টর লকনা। রকউ বস্টি হুাাঁ , রকউ বস্টি না। লকন্তু রস্ স্মে স্ঠিক 

আবহাওোলবেরা খযব স্ংশেযযি লেস্টিন। পলরবতম নীে গ়ি ইতুালে লনস্টে অস্টনক লবস্টেষর্ করা হস্টেলেি, 

যার উপস্ংহার কখস্টনাই লবশ্বাস্স্টযাগু লেি না। তারা এটা অস্বীকার কস্টরলন, লকন্তু তারা লবশ্বাস্ও কস্টরলন। 

আমার এক োত্রী স্যবর্মা ভট্টািাযম এটা লনস্টে কাি করত। রস্ একটি ওস্টেভস্টিট্ রস্লমনাস্টরর িনু এখাস্টন 

এস্টস্লেস্টিা এবং আপাতদৃলিস্টত এর প্রলত খযবই আকৃি হস্টেলেি। রস্ ওস্টেভস্টিট লনস্টে কাি করস্টত 

রিস্টেলেি, আর রকউ একিন তাস্টক আমাে  রেলখস্টে লেস্টেলেি। আমরা একটি ওস্টেভস্টিট লবস্টেষর্ 

কস্টরলেিাম রয সূ্যম আমাস্টের িিবােযস্টক প্রভালবত কস্টর লকনা। আলম ওস্টেভস্টিট লনস্টে এলগস্টে যাওোর 

লস্দ্ধাে লনস্টেলেিাম, ওস্টেভস্টিট মানলিস্টত্র পযমােক্রলমকতা খযাঁিলেিাম, এবং আমরা একটি 

পলরস্ংখুানগত পরীক্ষা কস্টরলেিাম, স্বলকেযই প্রকৃত বৃলিপাস্টতর ররকস্টেম । আমরা খযব লনলশ্চতভাস্টব 

প্রমার্ কস্টরলে রয ভারতীে বষমাে একটি রস্ৌর িক্র উপাোন আস্টে। 

আমরা খযব লনলশ্চতভাস্টব প্রমার্ কস্টরলে রয ভারতীে বষমার মস্টধ্ু একটি 

রস্ৌর িক্র উপাোন আস্টে 

আমাস্টের রপপার 5 লিওলফলিকুাি লরস্ািম  রিটারস্-এ গৃহীত হস্টেস্টে, এবং িানমাি আমাস্টের প্রশংস্া 

কস্টরস্টে এবং বস্টিস্টে রয তারা আমাস্টের লবশ্বাস্ কস্টরস্টে কারর্ আমরা বাস্তব তেু লনস্টে কাি কস্টরলে। 

আমরা আলবষ্কার করিাম বৃলিপাস্টতর মস্টধ্ু অনু রকান পযমােক্রলমকতা আস্টে। আমরা রেলখস্টেলে রয এি 

লনস্টনাও বৃলিপাতস্টক প্রভালবত কস্টর। লকন্তু আবহাওো লবভাস্টগর সূ্ত্র, যা অস্টনক মাপকাঠির উপর লনভম র 

কস্টর বৃলিপাস্টতর ভলবষুিার্ী কস্টর, যার মস্টধ্ু এি লনস্টনা শুধ্যমাত্র লবস্টশষ একটি, তা মাস্টঝ মাস্টঝই ভয ি 

হস্টত পাস্টর। তাই এি লনস্টনা এবং বৃলিপাস্টতর মস্টধ্ু স্ংস্টযাস্টগর লবষেটি একটি প্রশ্নলিহ্ন লেি। আমরা 

লতনটি িস্টির উপর একটি গস্টবষর্া কস্টরলে- বৃলিপাত, এি লনস্টনা, এবং রস্ৌর কাযমকিাপ। রেখা রগি রয 

রস্ৌর কাযমকিাপ দুটি লভন্ন উপাস্টে বৃলিপাতস্টক প্রভালবত কস্টর: এক, আপলন বিস্টত পাস্টরন, এি লনস্টনার 

মাধ্ুস্টম- কারর্ এি লনস্টনা ও রস্ৌর কাযমকিাপিারা প্রভালবত- এবং অনু উপাে হস্টচ্ছ মস্টেস্টির অনুানু 

িস্টির মাধ্ুস্টম। 

এটি একটি গভীরভামব সুসংযুক্ত বযবিা। 

আরএন: একেম ঠিক। 



আযষভে, িহ্মগুপ্ত ও সাংখয 

তাই আপজন মূ্লত উপামের জদ্মক তাজকময় জিমলন, অতীত পযষমবক্ষণ গ্রহণ করজিমলন, এবং 

হয় এই পযষমবক্ষণগুজলর ম্মযয সম্পকষ  অযযয়ন করার লিিা করজিমলন, অথবা ভজবর্যৎ 

পযষমবক্ষমণর ভজবর্যদ্বাণী করজিমলন। লকৌতূহমলর বমশ, এই সম্ময় আপজন জক নীলকণ্ঠ এবং 

লকরালা সু্কল অফ অযামরানজম্ জনময় পড়ামশানা করজিমলন? 

আরএন: এটা স্বস্মেই িিলেি, পাস্টশ পাস্টশ। একেম।  স্ো স্বমো। 

আপজন জক ঐ ঘরানার জিন্তার দ্বারা প্রভাজবত জিমলন? 

আরএন: হুাাঁ , একটা লনলেম ি উপাস্টে। আলম রভস্টবলেিাম লবজ্ঞান করার একটাই উপাে আস্টে। আর 

এভাস্টবই গত কস্টেক শতাব্দীস্টত লবজ্ঞাস্টনর উন্নলত হস্টেস্টে। 

 

আলম রেখস্টত শুরু করিাম রয আলম এটাস্টক যা ভাবতাম, এটা তার 

রিস্টে রবশ রবলশ ঝাপস্া 

এো জক পজিমম্র পন্থা জিল? 

আরএন: েুা ওস্টেোনম ওস্টে। তখনকার আলম বিস্টত পারতাম এটাই একমাত্র উপাে। লকন্তু যখন আলম 

এই ভারতীেস্টের মূি রিনা প়িস্টত শুরু করিাম, আমার মন ধ্ীস্টর ধ্ীস্টর বেিাস্টত শুরু করি, দুই বা 

লতনটি কারস্টর্। 

প্রেম কো লেি রয, এটা খযব পলরষ্কার রয তারা অস্ম্ভব বযলদ্ধমান লেি। শুধ্য প্রকৃত ফিাফস্টির কারস্টর্ নে, 

তাস্টের মস্টনাভাব এবং আত্মলবশ্বাস্টস্র স্াস্টে তারা এস্ব কো বস্টিস্টেন। এবং তার ওপর তারা যযলিলনষ্ঠ 

লেস্টিন। ভারস্টত একটা ভয ি দৃলিভলঙ্গ আস্টে রয, এই স্ব লকেয , আপলন িাস্টনন, রহাকাস্ রপাকাস্, প্রািীন 

ভারতীেরা লবশ্বাস্ করস্টতন রয রাহু, রকতয  ইতুালে কারস্টর্ সূ্যমগ্রহর্ ঘস্টট। তারপর আলম িানস্টত পারিাম 

রয রবশ লকেয  প্রািীন ভারতীে রিুালতলবমজ্ঞানী আস্টেন যারা এই গেগুস্টিা লনস্টে মিা কস্টরস্টেন- তারা 

বস্টিস্টেন এটা রাহু আর রকতয  নে, এটা োো। উোহরর্স্বরূপ, আযমভট ৪৯৯ স্াস্টি বস্টিস্টেন- সূ্যমগ্রহর্ 

হে োোর কারস্টর্। এবং তাস্টক এই োোর কো বিার িনু  [পস্টর িহ্মগুপ্ত িারা] স্মাস্টিালিত হস্টত হে। 



লতলন বস্টিন রয আপলন যলে একটি িাঠি িারা বতলর োোর উচ্চতা পলরমাপ কস্টরন এবং স্মস্টের স্াস্টে 

স্াস্টে এটি লকভাস্টব পলরবলতম ত হে তা পযমস্টবক্ষর্ কস্টরন, তাহস্টি আপলন সূ্স্টযমর কক্ষপে স্ম্পস্টকম  একটি 

ধ্ারর্া পাস্টবন। এবং আপলন রেখস্টত পাস্টবন রয পৃলেবী রগািাকার কারর্ োো লবকলশত হওোর স্াস্টে 

স্াস্টে আপলন রেখস্টত পাস্টবন এটি বৃত্তাকার। তাই লতলন বস্টিন রয পৃলেবী রগািাকার, এবং লতলন এো়িাও 

অনযমান কস্টরন রয পৃলেবী তার অস্টক্ষর িারপাস্টশ ঘযরস্টে। হেস্টতা লেন-রাত হে অস্টক্ষর িারপাস্টশ তার 

ঘূর্মস্টনর কারস্টর্। আপলন বিস্টত পাস্টরন না রয এই স্ব কো অস্টযৌলিক, এবং পলরষ্কারভাস্টব এটা  

পলশ্চস্টমর পদ্ধলত লেি না। আপলন আযমভট আর টস্টিলমস্টক লনস্টে তাস্টের পােমকু রেখস্টত পাস্টরন। 

পােমকুটা লবশাি এবং তা উস্টপক্ষা করা যাে না। আযমভট প়িার পর আলম আস্স্টি আবার লফস্টর টস্টিলম 

প়িিাম। আলম ভাবিাম "ঠিক আস্টে, গ্রীকরা লক করলেি?" িাস্টনন, প্রেম বই বা  টস্টিলমর প্রেম অধ্ুাে 

লেি তার নানান অনযমান স্ম্পস্টকম । লতলন অস্টনক অনযমান লনস্টে শুরু কস্টরন, যার অলধ্কাংশই আস্স্টি লেি 

ভয ি। তস্টব হুাাঁ , লতলন ফিাফি এমন রপস্টতন, যা রবশ ভাি লেি। তাই আলম রেখস্টত শুরু করিাম রয 

আলম এটাস্টক যা ভাবতাম, বাস্তস্টব এটা তার রিস্টে রবশ রবলশ ঝাপস্া।  

এরপর আলম আরও কস্টেকিস্টনর কাি প়িিাম। এখন রেখ, িহ্মগুপ্ত লেি আযমভস্টটর লবপরীত। িহ্মগুপ্ত 

- যলেও আলম িালন না লতলন আস্স্টি লক লবশ্বাস্ করস্টতন- আযমভটস্টক রাহু-রকতয  তে প্রতুাখুান এবং 

োো লনস্টে কো বিার িনু স্মাস্টিািনা কস্টরন। লকন্তু িহ্মগুপ্ত োোর ধ্ারর্াস্টক অস্বীকার কস্টরনলন। হে 

লতলন রপৌরালনক ধ্ারর্ার স্াস্টে একটা স্মস্টঝাতা কস্টরস্টেন, আর রস্ই রপৌরালনক গেগুস্টিা ররস্টখ 

লেস্টেস্টেন। অেবা লতলন আস্স্টি রভস্টবলেরিন রয ওভাস্টবই এই স্ব হরে োস্টক। আমার বুলিগত লবশ্বাস্ 

আস্টগরটাই ঠিক হস্টব, কারর্ লতলন খযব বযলদ্ধমান লেস্টিন, এবং লনিঃস্স্টন্দস্টহ একিন খযব ভাি গলর্তলবে 

লেস্টিন। এটা খযবই অস্ম্ভব রয লতলন স্লতুই ভাবস্টতন রয এটা রাহু এবং রকতয  রেস্টক হস্টব। স্ম্ভবত লতলন 

রভস্টবলেস্টিন রয যলে লতলন রাহু-রকতয  তে প্রতুাখুান কস্টরন, তাহস্টি তার লবরুস্টদ্ধ হেস্টতা ঐলতহুগত 

জ্ঞাস্টনর প্রলত অস্ম্মাস্টনর অলভস্টযাগ আনা হস্টত পাস্টর। 

 

আযমভট বস্টিন রয পৃলেবী রগািাকার, এবং লতলন এো়িাও অনযমান 

কস্টরন রয পৃলেবী তার অস্টক্ষর িারপাস্টশ ঘযরস্টে 

রেখযন, ভারস্টতর ইলতহাস্টস্ মূিত দুটি ঘরানা আস্টে- লস্দ্ধালেক এবং রপৌরালর্ক। লস্দ্ধালেক ঘরানাে 

লেস্টিন আযমভস্টটর মত মানযষ, যারা আস্স্টি গর্না কস্টরন। আবার রপৌরালর্ক ঘরানাে এই স্ব গে লেি। 

স্াধ্ারর্ মানযষ রপৌরালর্ক কালহনী লবশ্বাস্ কস্টর, লবস্টশষ কস্টর রস্ই স্মে এবং এমনলক আিও। স্াধ্ারর্ 

মানযষ িাস্টন না আযমভট লক বস্টিস্টে। এমনলক লশলক্ষতরাও িাস্টন না আযমভট আস্স্টি লক বস্টিস্টে, কারর্ 



এটা রকাোও পাঠুক্রস্টম রনই- রযটা আলম মস্টন কলর অদ্ভয ত। আপলন যলে আযমভরটর রিনাগুলি পস্ট়িন, 

তাহস্টি রস্খাস্টন ঈশ্বস্টরর উস্টিখ রকাোে? আলম লনস্টিস্টক এটা লিস্টজ্ঞস্ করিাম। আযমভট 

রিুালতলবমজ্ঞাস্টনর প্রেম মহান স্ংসৃ্কত গ্রন্থ। লতলন প্রাে কখনও ঈশ্বস্টরর কো উস্টিখ কস্টরনলন। যলেও 

টস্টিলমর কাস্টি ঈশ্বর বা রকান শলির কো  পাওো যাে—এমন এক সৃ্লিকতম া আস্টেন, লযলন স্বলকেয স্টত 

লনখযাঁত হস্টত পেন্দ কস্টর, এই লবশ্বাস্ রয লতলন রকান কুৎলস্ত লিলনস্ সৃ্লি করস্টত পাস্টরন না, ইতুালে। 

আযমভস্টটর রিুালতলবমজ্ঞাস্টন ঈশ্বস্টরর আলবভম াস্টবর একমাত্র স্থান বইস্টের রশস্টষর লেস্টক, রযখাস্টন লতলন 

মূিত বস্টিন- "িহ্মার কৃপাে, স্তু ও লমেুা রমশাস্টনা জ্ঞানস্মযস্টদ্রর গভীর রেস্টক বযলদ্ধর রনৌকাে কস্টর 

(স্টিুালতলবমেুার) আলম বহুমূিু রত্নস্বরূপ জ্ঞান আহরন কস্টর এস্টনলে।” 6 এভাস্টবই লতলন এটা রেস্টখস্টেন। 

লতলন লশব, রুদ্র, লবষ্ণয  বা কাউস্টক ধ্নুবাে িানান না। লতলন সৃ্লির আলেস্টত লফস্টর যান-- িহ্মা। লতলন মূিত 

বিস্টেন, "আলম রকান শলি িারা সৃ্ি হস্টেলে এবং এই মলস্তষ্ক বা বয লদ্ধ প্রাপ্ত হস্টেলে, লকন্তু আলম 

আপনাস্টক অনু লকেয  বিার রিিা করলে না।” অনু কোে বিস্টি, এটা যযলি। "আপলন েো কস্টর 

ফিাফিগুলি রেখযন," লতলন বস্টিন। এবং লতলন যা বিস্টেন রস্টা রয ঠিক তা এতটাই আত্মলবশ্বাস্টস্র স্াস্টে 

উচ্চালরত হে, রয রবাঝা যাে ফিাফিগুলি স্লতুই তাাঁ র লনস্টির লিো রেস্টক রবলরস্টে আস্স্টে এবং তা 

রকান ঐশ্বলরক রপ্ররর্াে নে। 

 

আযমভট রিুালতলবমজ্ঞাস্টনর প্রেম মহান স্ংসৃ্কত গ্রন্থ লেি   

আপজন জক ১৯৭০ এবং ৮০-এর দ্শমক আযষভে সম্পমকষ  এগুমলা পমড়জিমলন যখন আপজন 

অজিরতা গমবর্ণায় সজিয় জিমলন এবং আবহাওয়াজবজ্ঞামনর প্রজত আগ্রহী হমত শুরু কমরন? 

আরএন: ৭০ এবং ৮০-এর েশস্টক, হুাাঁ , লকন্তু এটা খযব ধ্ীরগলতর লেি। আলম এর লপেস্টন তখন রবলশ 

স্মে বুে কলরলন কারর্ আমাস্টক আরও অস্টনক লকেয  কাি করস্টত হত। তস্টব আলম স্বস্মে ভারতীে 

লবজ্ঞাস্টনর ইলতহাস্ লনস্টে লকেয  না লকেয  করতাম। লকেয লেন পর এটা আমার িনু একটা লবস্টনােন হস্টে 

উঠি। আলম এটা করস্টত আনন্দ রপতাম। আস্টগ যখন আলম রোট লেিাম, আলম উপনুাস্ পস্ট়ি এই 

আনন্দ রপতাম। লকন্তু যখন ইলতহাস্টস্র প্রলত আমার আগ্রহ শুরু হে, আলম উপনুাস্টস্র প্রলত আমার 

আগ্রহ প্রাে পযস্টরাপযলর হালরস্টে রফস্টিলেিাম। 

আপজন কামক পড়মবন? রবােষ  লুডলাম্, অযাজলোর ম্যাকজলন... 



আরএন: আলম একটয  বেস্ক প্রিস্টের রবশ লকেয  রিাস্টকর রিখা প়িতাম এবং হুাাঁ , অুাস্টিোর 

মুাকলিন। লতলন এমন বইও লিস্টখলেস্টিন যা লেি এক ধ্রস্টনর ইলতহাস্, মধ্ুপ্রাস্টিুর অলভজ্ঞতা ইতুালে। 

আলম রগাস্টেন্দা গেও প়িতাম, যার মস্টধ্ু লেি এরি েুানলি গােম নার। আমার মস্টন আস্টে, এক বের 

ইলিলনোলরং লেগ্রী করার স্মে আলম প্রেম আেমার রকানান েস্টেস্টির শািমক রহামস্ স্মগ্র পল়ি। আমার 

এক স্হপাঠী আমাস্টক এটা লেস্টেলেি, "তয লম লক শািমক রহামস্টস্র গে পেন্দ কস্টরা?" আলম বিিাম, আলম 

ভীষর্ ভাস্টিাবালস্। "ঠিক আস্টে, আমার একটা রমাটা ভলিউম আস্টে," রস্ বিি, "লকন্তু রতামাস্টক দুই 

লেস্টনর মস্টধ্ু এটা আমাস্টক লফলরস্টে লেস্টত হস্টব।" যাই রহাক, আলম প্রাে স্ারা লেনরাত পল়ি, তস্টব আলম 

ভলিউম স্মূ্পর্ম করস্টত পালরলন, লকন্তু আলম অস্টনক লকেয  পস্ট়িলেিাম এবং তা লফলরস্টে লেস্টেলেিাম। লকন্তু 

আমার এই আগ্রহ ধ্ীস্টর ধ্ীস্টর লফস্টক হস্টে যাে কারর্ আলম অনযভব কস্টরলেিাম রয ভারতীে লবজ্ঞাস্টনর 

ইলতহাস্ আস্স্টি আস্টরা আকষমর্ীে- এটা এমন লকেয  যা স্লতুই ঘস্টটস্টে এবং আমাস্টের যা লবশ্বাস্ করাস্টনা 

হস্টেলেি এবং আমার লনস্টির প়িা রেস্টক আলম আস্স্টি যা রপস্টেলেিাম, তার মস্টধ্ু অস্টনক পােমকু লেি। 

আপজন জসদ্ধাজন্তক আর লপৌরাজণক ঘরানার কথা বলজিমলন। জিন্তার এরকম্ একাজযক ঘরানা 

জিল... 

আরএন: লিোর একালধ্ক ঘরানা লেি, লকন্তু তারা দুটি রের্ীস্টত লবভি লেি। জসদ্ধাজন্তক রের্ী আর 

লপৌরাজণক রের্ী। 

আপনার একটি প্রবমন্ধ্ 7 আম্ার ম্মন হয় আপজন জবমের্ণী জিন্তার িয়টি প্রযান ঘরানার বণষনা 

কমরমিন, যা শাস্ত্রজ্ঞান লথমক উদ্ভূত নয়। 

আরএন: না, েেটি োশমলনক বুবস্থা আস্টে। স্ংসৃ্কস্টত এগুস্টিাস্টক বিা হে 'ষ়িেশমন'। েশমন শব্দটি 

স্ংসৃ্কস্টত বুবহৃত হে, যা স্াধ্ারর্ত “লফিিলফ"-র অনযবাে লহস্টস্স্টব ভাবা হে। লকন্তু েশমন স্লতুই 

“স্টেখস্টে”, “স্টেস্টখ”। স্যতরাং আপলন বিস্টত পাস্টরন, এই েেটি উপাস্টে,  আমরা িীবন, বাস্তবতা, 

লফিিলফ ইতুালে স্ব ধ্রস্টনর লিলনস্ রেস্টখলে, প্রািীনকাস্টি। এই স্ব ঘরানা আমাস্টের ঐলতস্টহুর অংশ। 

তারা স্ব লবষস্টে এস্টক অপস্টরর স্াস্টে একমত নে, লকন্তু একটা লবষস্টে স্বাই একমত রয এই েেটি 

ঘরানার মস্টধ্ুই এই লবশ্ব লনস্টে আমাস্টের দৃলিভলঙ্গ ধ্রা রস্টেস্টে। এই ঘরানাগুস্টিার মস্টধ্ু লকেয  পযরাতন, 

এবং লকেয  স্াম্প্রলতক- অেমাৎ লকেয  রে়ি হািার বের আস্টগ, অেবা হেত হািার বের আস্টগ। লে লভ 

গুন্ডাপ্পা এবং অনুস্টের স্াস্টে রয ক্লাস্ আলম কস্টরলেিাম তা স্স্টেও এই েেটি ঘরানা আমার কাস্টে এক 

নতয ন আলবষ্কার লেি। লেলভলি লনস্টি উপলনষস্টের ক্লাস্ লনস্টতন। লকন্তু রস্ই স্মে আলম স্াংখু েশমস্টনর 

কো শুলনলন, এবং স্াংখু আমার কাস্টে একটি নতয ন ধ্ারর্া লেি। আলম রিুালতলবমজ্ঞানী এবং োিারস্টের 

কাে রেস্টক স্াংস্টখুর কো শুস্টনলে। আপলন িরক, িার্কু, রিুালতলবমজ্ঞানী এবং গলর্তলবেস্টের রেখযন, 

তাাঁ রা পস্টরাক্ষভাস্টব স্াংস্টখুর কো বস্টিস্টেন। এবং এটা পলরষ্কার রয স্াংখু লেি রস্ই ঘরানা যা, আলম 

স্িাস্যলি বিস্টত িাই, আস্স্টি স্তু, এবং যা আস্স্টি একটি রকৌতূহিিনক আলঙ্গস্টক যযলিবােী। এই 



যযলিবাে এস্টকবাস্টরই পাশ্চাস্টতুর মতন নে। যাই রহাক, এটা অতুে রযৌলিক এবং প্রােই তা স্ংসৃ্কস্টত 

অতুে স্ংলক্ষপ্ত রোস্টক প্রকাশ করা হে। আর রেখ, আলম স্াংস্টখুর আলবষ্কার কলরলন- আলম বিস্টত 

িাইলে এটা এমলনস্টতই খযব পলরলিত, অস্টনক পলিত এটা লনস্টে অস্টনক অধ্ুেন কস্টরস্টেন। লকন্তু স্ংসৃ্কত 

োশমলনকস্টের স্ংস্পস্টশম োকাকািীন আলম কখনও এর স্ম্মযখীন হইলন। আলম রভস্টবলেিাম এটাও অনুানু 

আর পাাঁ িটা ঘরানার মতই হস্টব,  লকন্তু এটা এস্টকবাস্টরই একই রকম নে।  স্াংস্টখু, প্রেমত লবলভন্ন লিলনস্ 

তালিকাভয ি করা হে। 

"স্ংখুাম প্রকুবমতী" বাস্টকুর কারস্টর্ এটিস্টক স্াংখু বিা হে, যার অেম "স্ংখুাস্টক এলগস্টে রাস্টখ", যা 

ভারতীে গলর্তলবেরা রস্ স্মে রমাটামযটিভাস্টব রভস্টবলেস্টিন, স্ংখুাই তাস্টের িনু প্রেম লেি। এবং 

তারপর এস্টত রবে লনস্টেও কো হে। এস্টত বিা হস্টেস্টে রয রবে একটি মানব-সৃ্লি, যা রমাস্টটই ঐশ্বলরক 

উদ্ঘাটন না। রকন? কারর্ রবে লনস্টিই তাই বস্টি। কারর্ রবস্টের প্রলতটি সূ্ি ও মিি লবশ্বালমত্র বা অনু 

কাস্টরা নাস্টম আস্টে, তাই এটা অবশুই একটি মানব-সৃ্লি। এটা রবে লবস্টরাধ্ী নে, আর রস্টাই স্বস্টিস্টে 

গুরুত্বপূর্ম লিলনস্। এটা রবস্টের স্মাস্টিািনা নে। এটি স্কি জ্ঞাস্টনর ভািার লহস্াস্টব রবস্টের স্মাস্টিািনা, 

এবং এই ধ্ারর্ার স্মাস্টিািনা রয এটি রকান অস্াধ্ারর্ উৎস্ রেস্টক এস্টস্স্টে। 

 

 আর এন ২০১৩ স্াস্টি রাষ্ট্রপলত প্রর্ব মযস্টখাপাধ্ুাস্টের কাে রেস্টক পদ্মলবভূষর্ গ্রহর্ করস্টেন। ররাদ্দম নরলস্ংস্টহর 

রস্ৌিস্টনু 

 



ম্মন হমি ইউমরামপ শাস্ত্রজ্ঞান প্রতযাখযামনর সামথ এর অঙ্গাঙ্গী সম্পকষ  আমি। 

আরএন: লকন্তু এটা অস্টনক পযরস্টনা। স্াংখু উপলনষস্টের মতই পযরস্টনা। 

ও, আিা। তাই এই ম্রতকয, এই ম্তারনকয, এই সব জকিুর  সহাবিান রময়মি। 

আরএন: একেম ঠিক। লিোর এই নানান ঘরানার মস্টধ্ু মতাননকু রকবি স্হাবস্থানই কস্টরলন, রস্ 

স্মস্টের একিন লশলক্ষত ভারতীে এই েেরকম-ই িানস্টতা।  হেস্টতা একটাস্টক রস্ পেন্দ করস্টত পাস্টর - 

রস্টা পযস্টরাপযলর ঠিক আস্টে। 

উোহরর্স্বরূপ, নীিকণ্ঠ, লযলন একিন রিুালতলবমজ্ঞানী লেস্টিন, তার উপালধ্ লেি ষ়িেশমন পারঙ্গতা - 

লতলন েেটি ঘরানাই িানস্টতন। এটা এস্টকবাস্টরই স্বলবস্টরাধ্ী বস্টি লবস্টবিনা করা রহাত না। এটা লেি 

আপনার জ্ঞাস্টনর একটি অংশ, রয আপনাস্টক এই লবলভন্ন দৃলিভলঙ্গ স্ম্পস্টকম  স্স্টিতন করস্টব, যলেও আপলন 

ঐ ঘরানাগুস্টিার রযস্টকান একটি পেন্দ করস্টতই পাস্টরন। এটা আমার মস্টন হস্টচ্ছ - যলেও আলম 

নীিকণ্ঠস্টক স্রাস্লর বিস্টত রেলখলন, লকন্তু অনু রযস্ব কো লতলন বস্টিন তার রেস্টক - লতলন স্ম্ভবত 

একিন স্াংখু লেস্টিন। কারর্ তার একটি লববৃলত আস্টে রযখাস্টন লতলন প্রমার্ কস্টরন, মাস্টন, লতলন একটি 

লনলেম ি ফিাফি প্রেশমন কস্টরন এবং রস্ই ফিাফস্টির রশস্টষ লতলন বস্টিন, “এবম স্বমম েযলি মূিম, ন তয  

আগম মূিম”, যার অেম "এই স্স্টবর লশক়ি যযলিস্টত । আগম এর লশক়ি নে। 8 

অেমাৎ মানযস্টষর বয লদ্ধমত্তা, েক্ষতা, শাস্ত্র রেস্টক উৎস্ালরত নে। তাই লতলন আযমভস্টটর লিোর প্রলতধ্বলন 

করস্টেন। এবং আপলন রেখস্টত পাস্টবন রয অস্টনক ভারতীে লবজ্ঞানীই একই ধ্রস্টনর লকেয  বস্টি োস্টকন। 

ভাস্কস্টরর আস্টরকটি রকৌতূহিিনক বাকু আস্টে- তার একটি লনলেম ি  রোক আস্টে যার দুই বা লতনটি অেম 

আস্টে। একটি স্ংখুার প্রশংস্াে, একটি স্াংখু েশমস্টনর প্রশংস্াে। লকন্তু রস্খাস্টন "ইশ" শব্দটিও আস্টে, 

যাস্টত যারা ঈশ্বস্টর লবশ্বাস্ কস্টর তারা না বাে পস্টর যাে, কারর্ রকউ এটাস্টক "ঈশ্বর" বস্টিও বুাখুা করস্টত 

পাস্টর। তাই এটা খযব িািাক একটা রোক লেি। যলে তাস্টক লিস্টজ্ঞস্ করা হত, লতলন স্ম্ভবত বিস্টতন- 

এবং আলম মস্টন কলর রস্ স্মে ভারস্টত এটি একটি স্াধ্ারর্ মস্টনাভাব লেি- এই স্মস্ত েশমনই খযব 

আকষমর্ীে। আপলন যলে লিস্টজ্ঞস্ কস্টরন রকানটা স্তু, আমরা বিস্টত পারস্টবা না। লকন্তু আমাস্টের এই 

স্বকটাই িানা উলিত। তয লম রতামার লস্দ্ধাে লনস্টতই পাস্টরা, তয লম বস্টিা এটাই রতামার পেন্দ, তয লম একটা 

রবস্টে নাও। এটা রতামার উপর লনভম র করস্টে। রস্ই লস্দ্ধাস্টের স্মাস্টিািনা করা হস্টত পাস্টর, লকন্তু অবশুই 

কখস্টনা তার িনু শালস্ত রেওো হেলন। 

অবশযই জনযষ াজতত হয়জন। প্রাসজঙ্গকতা, িীবন্ত প্রাসজঙ্গকতা... 

আরএন: হুাাঁ , একেম ঠিক। 



ইজিক দ্শষন ও এজক্সওম্যাটিক যুজক্তযারা 

আযষভে সম্পমকষ  আপজন জকিু একো বমলজিমলন যা আম্ার ম্মন পড়মি। আপজন তখন 

বমলজিমলন লয, আযষভে এই যুজক্ত জদ্ময়জিমলন লয পৃজথবী লগালাকার হমত হমব, গ্রহণ রাহু বা 

লকতুর কারমণ হয়না; জতজন এম্ন এক অনুজসদ্ধান্ত জনময় এমসজিমলন যা আম্রা আি সজতয 

বমল িাজন, আম্রা িাজন লয পৃজথবী লগালাকার। অনযজদ্মক, উদ্াহরণস্বরূপ, অযাজরোরকাস, 

জযজন এজক্সওম্ বা স্বতিঃজসদ্ধ লথমক শুরু কমর প্রম্াণ কমরন লয িাোঁ দ্ পৃজথবীর অমযষক আকামরর। 

আজরোরকাস লক ভুল অনুম্ামনর জদ্মক জনময় লগল? 

আরএন: আহ, ঠিক, এটা অস্টনক রবশী গভীর প্রশ্ন। গ্রীকরা অবশুই অুালরেটি িারা বুাপকভাস্টব 

প্রভালবত লেি। তারা মস্টন করত রয স্ব প্রস্টশ্নর একটি স্যলনলেম ি উত্তর আস্টে - হে হুাাঁ  অেবা না- অনু 

রকান লবকে ো়িা, মস্টন করত রয পৃলেবী বাইনালর, রকান এক অস্টেম, এবং জ্ঞান অিম স্টনর উপাে হস্টচ্ছ 

এলক্সওমুাটিক লস্স্টেস্টমর মাধ্ুস্টম, যা মূিত ইউলক্লস্টের ঘরানাে লফস্টর যাে। আপলন স্বে স্ংখুক এলক্সওম 

বা স্বতিঃলস্দ্ধ বতলর করুন, এবং স্তুস্টক রস্খান রেস্টক পাওো ফিাফি লহস্াস্টবই লবস্টবিনা করুন, রয 

ধ্রস্টনর যযলিধ্ারা ইউলক্লে এবং অুালরেটি গ্রীক ঘরানাে স্থােীভাস্টব বতলর কস্টরস্টেন। আপলন যলে 

একিন ভারতীে োশমলনকস্টক লিস্টজ্ঞস্ কস্টরন রকন লতলন এভাস্টব করস্টেন না, তাহস্টি লতলন বিস্টবন: 

"আপলন লকভাস্টব িানস্টিন রয এলক্সওমগুস্টিা স্তু? আপলন এলক্সওমগুস্টিা রকাো রেস্টক রপস্টিন?" 

স্যতরাং আপলন ইলতমস্টধ্ু লস্দ্ধাে লনস্টেস্টেন রয এই িগস্টত লকেয  লিলনস্ আস্টে যা স্পিভাস্টব স্তু এবং 

রকানভাস্টব আপনার কাস্টে তা উস্টোলিত হে - আলম িালন না লকভাস্টব-এবং তারপর আরও লকেয  আস্টে 

যা ফিাফি। লতলন রতামার এলক্সওম লনস্টে স্স্টন্দহ করস্টবন- তয লম রতামার এলক্সওম স্ম্পস্টকম  লনলশ্চত 

লকভাস্টব? এমনলক নীিকণ্ঠও লকেযটা লববৃলত লেস্টে বস্টিস্টেন: আপলন লকভাস্টব হাইস্টপালেলস্স্ বতলর কস্টরন, 

আপলন লকভাস্টব এলক্সওম বানান? তস্টব ইউলক্লে যা কস্টরস্টেন তাস্টত গ্রীকরা খযবই মযগ্ধ লেি- এবং এটা 

স্লতুই লিত্তাকষমক, আলম অবশুই তা বিস্টত িাই; যখন আলম স্কয স্টি রযতাম তখন ইউলক্লে যা কস্টরস্টেন 

তাস্টত আলমও মযগ্ধ হস্টেলেিাম। আলম বযঝস্টত পালরলন রয এগুস্টিা স্ব গুরুত্বপূর্ম লিলনস্ যা লনস্টে শতাব্দীর 

পর শতাব্দী ধ্স্টর অস্টনক আস্টগই তকম  করা হস্টেস্টে- এটা লবিেকর। এই রিাকটি [ইউলক্লে] মাত্র পাাঁ িটি 

লববৃলত লেস্টচ্ছন, এবং বিস্টেন রয রস্ লতলন বাকী স্ব লকেয  প্রমার্ কস্টরস্টেন। 

 

প্রকৃত স্ংখুার লেক রেস্টক, 19 শতস্টকর শুরু পযমে, ভারতীে 

পূবমানযমান অেত ইউস্টরাপীেস্টের মতনই ভাি লেি 



স্যতরাং, যলে আপলন গ্রীকস্টের কো বস্টিন, এটা  হস্টে যাে প্রাে, রযমনটা আমরা কলম্পউটার লবজ্ঞাস্টন 

বলি, আবিম না রঢাকাস্টি, আবিম নাই রবস্টরাস্টব। তয লম যলে রতামার এলক্সওম বানাও, তার রেস্টক তয লম 

রতামার উপস্ংহার টানস্টতই পাস্টরা। লকন্তু যলে রতামার এলক্সওম আিগুলব হে, তাহস্টি রতামার 

উপস্ংহারও আিগুলব। এবং রযস্টহতয  এলক্সওমুাটিক পদ্ধলতর প্রমার্ এত ফুাশস্টনবি হস্টে ওস্টঠ, মানযষ 

স্ব ধ্রস্টনর উদ্ভট এলক্সওম বতলর করস্টত শুরু কস্টর এবং তার রেস্টক স্ব ধ্রস্টনর উদ্ভট লস্দ্ধাস্টে আস্স্টত 

শুরু কস্টর, যা আপলন স্াধ্ারর্ভাস্টব গ্রীক ইলতহাস্টস্র বর্মনাে রেখস্টত পারবন না।  বুাপারটা আলম প্রেম 

আলবষ্কার কলর বুালবিনীে রিুালতলবমজ্ঞান লনস্টে একটি বইস্টে, যা লিস্টখস্টেন অস্টটা এেয োেম  

লনউস্টগবাউোর। 9 লতলন বুালবিনীে গলর্ত এবং লকেয টা লগ্রক গলর্ত লনস্টে লিস্টখস্টেন, মেবু ইতুালে স্হ । 

এই বইটিস্টত লতলন একটি স্ংলক্ষপ্ত লববৃলত লেস্টেস্টেন- যলেও এই লবষস্টে লতলন খযব রবলশ আস্টিািনা কস্টরন 

না রয, লকভাস্টব গ্রীকরা স্ব ধ্রস্টনর উপপােু প্রমার্ কস্টর। মস্টনামত এলক্সওম গ্রহর্ কস্টর, তারা প্রমার্ 

করস্টব রয িাাঁ ে পৃলেবীর অস্টধ্মক আকাস্টরর। আপলন যলে টস্টিলম পস্ট়িন, রেখস্টবন, লতলন যা লবশ্বাস্ কস্টরন 

রস্ স্ম্পস্টকম  অস্টনকগুস্টিা লববৃলত রেন- বালক স্ব ফিাফি রস্খান রেস্টকই আস্টস্। লকন্তু আি আমরা 

িালন রয, এগুস্টিার অলধ্কাংশই স্তু নে। একটি লগ্রক রহাস্টমাস্টেলরকাি মস্টেি লেি যা তারা েীঘম স্মে 

ধ্স্টর লবশ্বাস্ করত। আপলন রহাস্টমাস্টেলরকাি মস্টেি স্ম্পস্টকম  িাস্টনন? রযখাস্টন বিা রহাত রয মহালবশ্ব 

একটি স্স্ীম  রগািক? 

পৃজথবীলক লকমন্দ্র লরমখ সব একলকন্দ্রীভূত লগালক? 

আরএন: হুাাঁ , কতগুস্টিা রশি, যার মাঝখাস্টন পৃলেবী রস্টেস্টে। লকন্তু এই তে শূনুতার ধ্ারর্া লনস্টে একটা 

স্মস্ুাে পস্ট়িলেি। তারা বস্টিলেি, শূনুস্থান বস্টি লকেয  োকস্টত পাস্টর না। লকন্তু আপলন রগািস্টকর মস্টধ্ু 

লেস্টে রেখস্টত পাস্টবন, এবং রগািক স্ংখুা স্ীলমত, স্ব তারাগুস্টিা রগািস্টকর লভতস্টরর লেস্টকর গাস্টে 

আটস্টক আস্টে। তাই রশিগুস্টিা অবশুই স্বচ্ছ হস্টত হস্টব। লকন্তু এটা লক লেস্টে বতলর হওো উলিত? 

অুালরেটস্টির মস্টত, প্রকৃলত শূনুস্থানস্টক ঘৃর্া কস্টর। তাই তারা বস্টিলেি, এটা অবশুই কাাঁ ি বা েটিক 

লেস্টে বতরী। লকন্তু তারা এটাও রভস্টবলেি রয গ্রহগুস্টিা পৃলেবীর িারপাস্টশ লবলভন্ন গলতস্টত ঘযস্টর রব়িাস্টচ্ছ। 

এটা লকভাস্টব হস্টত পাস্টর? তাই তারা বস্টিলেি রয কাাঁ স্টির রশিগুস্টিা এস্টক অপস্টরর পাশ লেস্টে রযস্টত 

হস্টব, এবং এর রেস্টক তারা রবশ লবস্তালরত েলব বতলর কস্টরলেি। টস্টিলম বা তার মত অনুানু বুলিরা 

লেস্টিন, যাস্টের কাস্টে এই স্বই স্ঙ্গলতপূর্ম ধ্ারর্া লেি। 

লকন্তু তারপর আপলন লিস্টজ্ঞস্ করস্টত পাস্টরন: এই স্ব কাাঁ স্টির রশিগুস্টিা রকাোে? এটা টস্টিলমস্টক 

উপহাস্ করার িনু নে। তার কাি, আলম মস্টন কলর, রিুালতলবমজ্ঞাস্টনর লেক রেস্টক গ্রীস্টস্ যা করা হস্টেস্টে 

তার মস্টধ্ু রেষ্ঠ, এবং তার গর্না করা অস্টনক অনযমানই রবশ ভাস্টিা। কস্টেক শতাব্দী আস্টগ পযমে 

রস্গুস্টিা রবশ গুরুত্বও রপত। লকন্তু এর স্স্টঙ্গ, আমাস্টের এটাও মস্টন রাখস্টত হস্টব রয ভারতীেরা কখনও 

এই ধ্রস্টনর মস্টেি লনস্টে কো বস্টিন লন- প্রাে কখস্টনাই নে। তারা বস্টিস্টেন: আলম িালন না কাাঁ ি আস্টে 

লক না, তস্টব শূনুতা লনস্টে আমার রকান স্মস্ুা রনই এবং আলম এর মস্টধ্ু লেস্টেও রেখস্টত পাই। শূনু, 



শূনুতা ইতুালে লনস্টে তাস্টের রকান স্মস্ুা লেি না। আমরা অস্ীমতা লনস্টেও আপলত্ত কলরলন। তাই আমরা 

ব়ি স্ংখুা রেস্টখ লবলিত হইলন, আমরা অস্ীমতা, শূনু ইতুালে রেস্টখ লবলিত হইলন। কাাঁ স্টির রশস্টির 

মস্টতা অনযমান ভারতীে রিুালতলবমজ্ঞাস্টন এস্টকবাস্টরই রকাোও ধ্রা পস্টর লন বা উস্টঠ আস্টস্ লন। 

এবং তারা লয পূবষানুম্ান কমরমিন যা শবয। 

আরএন: এবং তারা ববধ্ পূবষানুম্ান  কস্টরস্টেন। পযস্টরাপযলর। 

একো জবর্য় আম্ামক জবভ্রান্ত কমর। একজদ্মক িন লপ্লমফয়ার লদ্জখময়মিন লয ভারমত 

লিযাজতরবষজ্ঞাজনক গণনা প্রায় জনউেমনর ম্তনই সঠিকভামব পযষমবক্ষমণর সামথ খাপ খায়। শুযু 

ভারমতরো জনউেমনর প্রায় হািার বির আমগ গণনা করা। জকন্তু তার ম্ামন জক এই নয় লয 

আম্ামদ্র ইউমরাপীয়মদ্র লিময় আমরা সঠিক পযষমবক্ষণ থাকমত হমব? 

আরএন: প্রাে 1820 বা ঐ রকম স্মে পযমে লকন্তু ভারস্টতর রবশ লনখযাঁত পযমস্টবক্ষর্ই লেি। এর পর 

রেস্টক আস্টস্ত আস্টস্ত ইউস্টরাস্টপ পলরলস্থলত আস্টরা লনখযাঁত হস্টত শুরু কস্টর। 

আচ্ছা। ম্মন হয় [ইময়াহামনস] লকপলার এবং োইমকা িামহ গ্রমহর অবিান সম্পমকষ  খুব 

সঠিকভামব পযষমবক্ষণ করার বযাপামর অতযন্ত গুরুত্বপূণষ জিমলন। আপজন জক িামনন ভারমত 

এম্ন লকান বযজক্ত জিমলন জকনা জযজন সঠিক পযষমবক্ষণ কমরমিন? 

আরএন: রকাপারলনকাস্ বা তার স্মস্ামলেকস্টের লন বিা যাে রয, রিুালতলবমজ্ঞাস্টন তাস্টের পযমস্টবক্ষস্টর্র 

প্রভাব ঊনলবংশ শতাব্দীর শুরু পযমে গালর্লতক আধ্যলনকতার মাপকাঠিস্টত স্ঠিকতার রস্ই স্তস্টর 

রপৌাঁোেলন। প্রকৃত স্ংখুার লেক রেস্টক, ঊনলবংশ শতাব্দীর শুরু পযমে, ভারতীে পূবষানুম্ান অেত 

ইউস্টরাপীেস্টের মতনই ভাি লেি। 

জকন্তু ভারতীয় পযষমবক্ষণ গুমলা জক কারমণ তুলনায় লবজশ সঠিক জিল? এো জক লভৌগজলক 

অবিামনর কারমণ হমত পামর, কারন ভারত জবরু্বমরখার অমনকো কািাকাজি বমল? 

আরএন: আলম িালন না। লকন্তু লবষযবস্টরখার লকেয  প্রভাব োকস্টত পাস্টর, এটা স্ম্ভব। আলম এটা লনস্টে 

রস্ভাস্টব ভালবলন। লকন্তু এটা পলরষ্কার রয তারা পযমস্টবক্ষস্টর্ লবশ্বাস্ করস্টতন। কাউস্টক লশষু রপস্টি 

আপনাস্টক প্রেম রয কািটি করস্টত হস্টব, তা হি তাস্টক স্াবধ্াস্টন পযমস্টবক্ষর্ করস্টত রশখাস্টনা। তাই তারা 

িানত তাস্টের ফিাফস্টির যোেমতা কতটা। মূি লবস্টবিনা লেি এই, রয অপ্রস্টোিনীে অনযমান করা উলিত 

নে। িাস্টনা, আমরা আি এটাস্টক ওকুাস্টমর ররিার বলি। ওকুাস্টমর ররিার অস্টনক লেন ধ্স্টর 

স্াস্টঙ্খুেস্টের একটি নীলত লেি। যলে আপনার কাস্টে অলতরলিত বা িটিিতর বুাখুার িােগাে স্হিতর 

রকান বুাখুা োস্টক, তাহস্টি ঈশ্বস্টরর রোহাই রেস্টবন না। তারা কাযমত এটাই বস্টিস্টে। তাই স্াস্টঙ্খুেরা 



আস্স্টি ঈশ্বস্টরর বুাপাস্টর লনরস্টপক্ষ লেি। রস্খাস্টন দু’টি ঘরানা লেি। একটি লনলরশ্বর ঘরানা। এটা নালস্তক 

নে, এটা না-আলস্তক। লনলরশ্বর ঘরানার রিাস্টকরা বিস্টবন: "প্রমার্ রকাোে?" প্রমার্ যস্টেি লবশ্বাস্স্টযাগু 

নে, তারা এটাই বস্টি। আমার কাস্টে, এটা ইউস্টরাস্টপ লকেযকাি আস্টগও রযস্টকান োশমলনস্টকর বিা কোর 

রিস্টে অস্টনক রবলশ যযলিস্ঙ্গত মস্টন হে। অবশুই গ্রীকরা যা বস্টিস্টে তার রিস্টে এটা রবলশ যযলিস্ঙ্গত 

লেি।  

যুজক্তর ইজিক পদ্ধজত 

আপজন বলজিমলন লয গ্রীকমদ্র িনয উের হয় হযাোঁ  অথবা না। জকন্তু  হযাোঁ  বা না িাড়া অনয আর 

কী উেরই বা হমত পামর? 

আরএন: ভারতীেস্টের মস্টত - এখাস্টন রবৌদ্ধ েশমন স্হ অস্টনক ভারতীে েশমন-এর ঘরানা আস্টে- রবৌদ্ধ 

মস্টত এটা হুাাঁ  অেবা না হস্টত পাস্টর; হুাাঁ  এবং না উভেই হস্টত পাস্টর; অেবা হুাাঁ  লকো না রকানটাই নাও 

হস্টত পাস্টর। িারটি স্ম্ভাবনা আস্টে। আবার বিনরা লবশ্বাস্ কস্টরন রয স্াতটি স্ম্ভাবনা আস্টে। অনু কোে 

বিস্টি, এটা অবশুই স্তু লেি না রয স্বাই বস্টিস্টে এটা হে হুাাঁ  নেস্টতা না হস্টত হস্টব। স্লতু নে। 

অস্টনক মানযষ তকম  করস্টব রয, তয লম লনস্টি এটা করস্টত পারস্টব না। রকন? তয লম বিস্টত পাস্টরা, না, এটার 

রকান মাস্টন হে না। আস্ি কারর্, তারা ভাষার প্রকৃলতগত দুবমিতা স্ম্পস্টকম  অতুে স্স্টিতন লেি। 

আপলন লকভাস্টব লনলশ্চত বিস্টত পাস্টরন রয আপনার মস্টন যা লকেয  আস্টে তা আপলন আপনার ভাষার 

মাধ্ুস্টম ঠিকঠাক প্রকাশ করস্টত  পারস্টবন? আলম একটি খযব স্হি উোহরর্ লেলচ্ছ- যলে আপলন িি লেস্টে 

একটা গ্লাস্টস্র অস্টধ্মকটা ভলতম  কস্টরন, আপলন লক বিস্টত পারস্টবন রয এটা অস্টধ্মক ভলতম  না অস্টধ্মক খালি? 

আমাস্টক উত্তর লেন। 

উভয়ই। 

আরএন: একেম ঠিক। অতএব, আপলন স্হিাতভাস্টবই একিন ভারতীে, িতয স্টষ্কাটি বুবস্থাে লবশ্বাস্ী- 

এখাস্টন রকান "কূটাভাস্" রনই। 

হযাোঁ , তাইমতা। 

আরএন: আপলন যলে স্াঙ্খুস্টের লিস্টজ্ঞস্ কস্টরন, "রকাস্টনা রেবতা আস্টেন লক না?" তারা বিস্টব রয তারা 

িাস্টন না। তারা "আমরা িালন না" একটি ববধ্ উত্তর লহস্টস্স্টব গ্রহর্ কস্টর। গ্রীস্টস্ এটা স্ম্ভব রহাত না- এটা 

হে হুাাঁ  বা না হস্টতই রহাত। 

তাহমল লকায়ান্টাম্ লম্কাজনক্স পজিমম্র ম্নমন আম্ামদ্র লিময়ও লবশী লিামর আঘাত 

লহমনমি? 



আরএন: একেম ঠিক। তয লম ১০০% স্ঠিক। ভারতীে ঘরানাে স্স্টন্দহ বুাপারটা হস্টতই পাস্টর। অনু 

কোে, ভারতীেরা বিস্টেন: আমরা লনলশ্চত নই রয আমরা স্ব জ্ঞানস্টক উপিলি করস্টত পারলে। আর 

জ্ঞাস্টনর স্স্টঙ্গ ভাষারও স্ম্পকম  আস্টে। একলেস্টক পালর্লনর মস্টতা মানযষ লেস্টিন যারা এমন অস্াধ্ারর্ ভাস্টব 

স্ংসৃ্কত অধ্ুেন করস্টতন, যা পাশ্চাতু পলিতস্টের মস্টত, ইউস্টরাস্টপ প্রাে ১৮০০ স্াি পযমে  অতয িনীে 

লেি। অতয িনীে। একই স্মস্টে, তারা ভাষার দুবমিতাও িানস্টতন। লকেয  ধ্ারর্া আস্টে যা আপলন আপনার 

লনেন্ত্রস্টর্ োকা শব্দগুলির মাধ্ুস্টম রপৌাঁোস্টত পারস্টবন না। 

আসমল সম্ভবত পাজণজন জনমিই এই কথা উমেখ কমরমিন। জতজন  বমলমিন “বযাকরণ জবমশর্”, 

এম্ন জকিু জিয়াপদ্ আমি যা জকিু জনয়মম্র সামথ খাপ খায়, এবং জকিু আমি, যা বযজতিম্ী। 

আরএন: বুলতক্রমী, ঠিক। লতলন রয লনেস্টমর কো বস্টিস্টেন তার বুলতক্রম। অতএব, এটাস্টক একটি নতয ন 

লনেম লহস্টস্স্টবও লবস্টবিনা করা রযস্টত পাস্টর। লতলন স্ংসৃ্কস্টত প্রাে ৩৮০০ বা তার রবশী লনেম বা  রস্ই 

রকম লকেয  লেস্টে রগস্টেন- যা একটি অস্াধ্ারর্ উস্টেুাগ। লকন্তু লতলন এই লবষস্টেও স্স্টিতন লেস্টিন রয, 

িগস্টত এমন লকেয  আস্টে যা ভাষাে বিার মস্টতা শব্দ আপনার ভািাস্টর রনই। স্ংসৃ্কস্টত একটা শব্দ 

আস্টে, অলনবমিনীে- এর মাস্টন মূিত এই রয, এটা শস্টব্দর অতীত। 

 

স্মগ্র স্ংসৃ্কস্টত পালর্লনর প্রাে 3800 বা তার রবশী লনেম বা রস্ই রকম 

লকেয  আস্টে- যা একটি অস্াধ্ারর্ উস্টেুাগ 

আম্ার ম্মন হয়, উইেমগনোইন এরকম্ যরমনর জকিু কথা বমলমিন। 

আরএন: একেম ঠিক। উইেমগনোইন এমন একটি লববৃলত লেস্টেস্টেন যা ভারতীেরা পযঙ্খানযপযঙ্খভাস্টব 

অনযস্টমােন করস্টতন। ঠিক রযমন রকাোন্টাম রমকালনক্স লনস্টে তাস্টের রকান োশমলনক স্মস্ুা রহাত না। 

অবশু, দুভম াগুবশত, আিস্টকর ভারস্টত যা ঘটস্টে তা হস্টচ্ছ, রযস্টহতয  রকাোন্টাম বিলবেুার স্াস্টে 

আমাস্টের রকান োশমলনক স্মস্ুা রনই, লকেয  রিাস্টক ওমলন বিস্টব আমরা রকাোন্টাম বিলবেুা আলবষ্কার 

কস্টরলে ---যা স্তু নে। আমরা রমাস্টটই রকাোন্টাম বিলবেুা আলবষ্কার কলরলন। লকন্তু আমরা োশমলনকভাস্টব 

রকাোন্টাম বিলবেুা িারা আস্টেৌ লবিলিত নই। 

প্রেম িাপালন রনাস্টবি পযরস্কার লবিেী লহস্টেলক ইউকাওোস্টক লনস্টে একটি গে আস্টে। তাস্টক একবার 

লিস্টজ্ঞস্ করা হস্টেলেি: "আপলন রতা িাপান রেস্টক এস্টস্স্টেন। রকাোন্টাম বিলবেুা স্ম্পস্টকম  আপলন লক 

মস্টন কস্টরন? এই রয বিা হস্টচ্ছ, রয রকান লকেয  কখনও কখনও তরস্টঙ্গর মত আিরর্ করস্টত পাস্টর, 



আবার কখনও কখনও কর্ার মত। এটা লক আপনাস্টক লবভ্রাে কস্টর না?" উত্তস্টর লতলন বস্টিন "স্টেখযন, 

িাপাস্টন আমরা এলরেটি িারা দূলষত হইলন।” 10 তাই এটা তাস্টক কখস্টনা স্মস্ুা লহস্টস্স্টব আঘাত 

কস্টরলন। 

লতা, উইেমগনোইন-এর  এই জববৃজতটি কী, যা আপজন ম্মন কমরন লয প্রািীন ভারতীয়রা তার 

অনুমম্াদ্ন জদ্মতন? 

আরএন: লতলন বস্টিন পাশ্চাস্টতুর তো লগ্রক যযলিধ্ারা হস্টচ্ছ টস্টটািলি বা স্বতিঃেূতম তা। আপলন 

িাস্টনন, উইেমগনোইন  সূ্ত্রগুস্টিা স্ংলক্ষপ্ত বাস্টকু লিস্টখস্টেন, এবং এমন একটি সূ্ত্র আস্টে রযখাস্টন 

লতলন বস্টিন রয যযলি হস্টচ্ছ স্বতিঃেূতম তা। 

জকন্তু তার ম্ামন জক?  

আরএন: মাস্টন হস্টচ্ছ, ভারতীে ঘরানাে রয আপলত্ত িানাবার রখািা পে - এর বুাখুা আলম আস্টগই 

বস্টিলে – রযমন, আপলন আপনার এলক্সওম রকাো রেস্টক রপস্টিন?- এই পে বন্ধ। একবার আপলন 

আপনার এলক্সওম রপস্টে রগস্টি, বালক স্ব লববৃলতস্টত ঐ একই এলক্সওম বুবহার ো়িা আর রকান রাস্তা 

রনই। আপলন এলক্সওস্টমর বাইস্টর আর লকেয  রবশী বিস্টত পারস্টবন না, যা পাস্টবন তা ঐ এলক্সওম বা 

স্বতিঃলস্দ্ধ রেস্টক পাওো টস্টটািলি। আপলন শুধ্য নানান আকাস্টর অিস্রবার রস্ই স্বতিঃলস্দ্ধ  পযনরাবৃলত্ত 

করস্টবন মাত্র। 

তথয-তাজত্ত্বক লপ্রক্ষাপমে, আপজন ইমতাম্মযয যা বলা হময়মি তার লিময় লবজশ জকিু বলমিন না। 

শুযু এো বারবার পুনজবষমবিনা বা পুনগষঠন করমিন। 

আরএন: আমার মস্টন হে উইেমগনোইন  এটাই বিস্টতন। আর এটা এমন লকেয  হস্টব যা আবার রস্ই 

রকাোন্টাম রমকালনস্টক্সর মতন, ভারতীেরা এস্টত লবলিত হস্টবন না। এিনুই আমরা এলক্সওস্টম লবশ্বাস্ কলর 

না। 

এখন, এই স্ব রেস্টক রয প্রস্টশ্নর উত্তর পাওো যাে না : যলে আমরা এতই ভাস্টিা হস্টে োলক, তাহস্টি 

আমরা আিস্টকর পৃলেবীস্টত রতমন রকাস্টনা শলি নই রকস্টনা? রেস্টখা, এই প্রশ্নটা আি আমাস্টের 

স্বাইস্টক ভাবস্টত হস্টব। এটাই আস্ি প্রশ্ন। 

ধ্রা যাক, লতন-িার শতাব্দী আস্টগ, প্রাে ১৬০০, ভারতীে পদ্ধলত এবং িীনা পদ্ধলত, আস্স্টি পলশ্চস্টমর 

রিস্টে এলগস্টে লেি। তাস্টের ইউস্টরাস্টপর রকাস্টনা প্রস্টোিন লেি না, গ্রীকরা যা বস্টিস্টে তার প্রলত তাস্টের 

রকান লবস্টশষ েদ্ধা লেি না। আর িাস্টনা, আমরা লনস্টিস্টের লনস্টে বড্ড গলবমতও লেিাম- অস্টনকটা 

পলশ্চস্টমর িগত গত একশ বেস্টর রযমনটা ভাব করস্টে। অতএব, যখন ইউস্টরাস্টপ নানান নতয ন ঘটনা 



ঘটস্টত শুরু কস্টর, আমরা মস্টন কলরলন রয তাস্টের কাে রেস্টক আমরা নতয ন লকেয  লশখস্টত পালর, এবং এই 

দৃলিভলঙ্গ ১৬০০ বা ১৭০০ স্াি পযমে িিস্টত োস্টক। তারা লক করলেি তা লনস্টে আমরা রকৌতূহিী লেিাম 

না। 

পািাতয জবজ্ঞামনর উত্থান 

আপজন লকান ঘেনার কথা বলমত িাইমিন? 

আরএন: ববজ্ঞালনক উন্নেন। উোহরর্স্বরূপ লনউটনস্টক ধ্রুন। লনউটন লেস্টিন 17 শতস্টকর মানযষ, এবং 

লতলন লবজ্ঞাস্টন লবপ্লব এস্টনলেস্টিন, আপনাস্টক এটা স্বীকার করস্টত হস্টব। আি অস্টনক ভারতীেস্টক রেখযন- 

এই রয রস্ই ঘরানার ভারতীেরা যারা বিস্টেন রয আমরা স্বলকেয  িানতাম- তারা এটা স্বীকার কস্টর না। 

আমার মস্টন হে তারা একটা ব়ি ভয ি করস্টে। গ্রীকস্টের পদ্ধলত এবং যযলি রবাঝার পর আমাস্টের 

ইউস্টরাপীে লবজ্ঞাস্টনর রহস্ু খযাঁস্টি রবর করস্টত হস্টব। আলম মস্টন কলর এটা একটা আকষমর্ীে প্রশ্ন, কারর্ 

আলম রযমন বস্টিলে, ১৬০০ নাগাে, রকান ভারতীে ভাস্টবনলন রয ইউস্টরাপ রেস্টক আমাস্টের লকেয  রশখার 

প্রস্টোিন আস্টে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ্স্টর তারা অভুস্ত হস্টে পস্ট়িলেস্টিন রয জ্ঞান শুধ্য আমাস্টের এই 

প্রািু রেশ রেস্টক পূবম লেস্টক, েলক্ষর্-পূবম এলশো, বা িীন, লকো মধ্ুপ্রািু এবং রস্খান রেস্টক আরবস্টের 

মাধ্ুস্টম ইউস্টরাস্টপ েল়িস্টে প়িস্টব। 

 

1600 শতাব্দী নাগাে, রকাস্টনা ভারতীে ভাস্টবনলন রয ইউস্টরাপ রেস্টক 

আমাস্টের লকেয  রশখার প্রস্টোিন আস্টে 

আস্যন লনউটস্টনর স্মস্টে লফস্টর যাওো যাক। লনউটস্টনর স্মস্টে লক ঘস্টটলেি? আমার মস্টন হে স্বস্টিস্টে 

ভাস্টিা রযটা ঘস্টটস্টে তা হি ফ্রালেস্ রবকন। আপনাস্টক ফ্রালেস্ রবকন প়িস্টত হস্টব- যতদূর আলম 

রেখস্টত পালচ্ছ, লতলন যা বস্টিস্টেন তার মস্টধ্ু উত্তর আস্টে রকন পাশ্চাতু লবজ্ঞান এলগস্টে রগি। লতলন 

ইউস্টরাস্টপ লক ঘটস্টে তা রেস্টখন, এবং লতলন বস্টিন রয ইউস্টরাস্টপর অবস্থা খারাপ। এটা অস্টনকটা 

ঊনলবংশ শতাব্দীস্টত আমাস্টের ভারতীে রনতারা যা বস্টিস্টেন রস্ই রকম, আমরা খারাপ অবস্থাে আলে। 

লতলন বিস্টিন রয যলে আমরা আমাস্টের জ্ঞাস্টনর িনু গ্রীকস্টের কাস্টে লফস্টর যাই, আমরা রেখস্টত পালচ্ছ 

রয তারা ‘স্টকাোক’, মাস্টন হাতয স্ট়ি লেস্টিন- আপলন ঐখাস্টন গ্রীক োশমলনকস্টের িনু বুবহৃত শব্দগুলি 

রেখস্টত পাস্টবন। তারা শুধ্যই কোর কপিালন কস্টরস্টেন, হাস্টত কিস্টম তারা লকেযই কস্টরন লন- তারা 

পযমস্টবক্ষর্ কস্টরন লন, তারা পরীক্ষা-লনরীক্ষাস্টক স্ম্মান কস্টরন লন। লতলন বিস্টিন, অুালরেটি একিন 



‘স্টকাোক’ অেমাৎ হাতয স্ট়ি লেস্টিন। এই ধ্রস্টনর স্ব কো, আর রস্ই স্স্টঙ্গ রবকন বিস্টিন--- আমাস্টের 

বেিাস্টত হস্টব। আমাস্টের স্লতুই বেিাস্টত হস্টব। 

রািা রামস্টমাহন রাে লেস্টিন আমাস্টের ফ্রালেস্ রবকস্টনর মত, অেবা ফ্রালেস্ রবকন লেস্টিন তাস্টের 

রািা রামস্টমাহন রাে। রািা রামস্টমাহন রাে রযমন বস্টিলেস্টিন, আস্যন আমরা ইংস্টরলি পল়ি, রবকন 

বিস্টিন, আমরা গ্রীকস্টের কাে রেস্টক লবজ্ঞান রশখার স্ঠিক উপাে পাই না। এবং তারা রেখস্টত রপস্টিন 

রয প্রাস্টিু এমন লকেয  প্রযযলি আস্টে যা তারা কখস্টনা রশাস্টনলন, যার িনু রকান লগ্রক প্রলতশব্দ রনই। ঠিক 

রযমনটা এখন ভারস্টতর পলরলস্থলত। রেস্টখা, আিস্টক আমরা রয প্রযযলি বুবহার কলর তার িনু আমাস্টের 

রকান ভারতীে প্রলতশব্দ রনই। তাই ইউস্টরাপীেরা আরবস্টের কাে রেস্টক শব্দ ধ্ার কস্টর, কারর্ আরবরা 

স্ংসৃ্কত রেস্টক অনযবাে কস্টরলেি। এিনুই আমাস্টের আিস্টকর লবজ্ঞাস্টন  অস্টনক আরবী শব্দ আস্টে-- 

অুািগলরেম, বীিগলর্ত ইতুালে। এগুস্টিা স্বই আরবী শব্দ। তারা রেখস্টত রপি রয এই স্ব লিলনস্টস্র 

িনু গ্রীক ভাষাে রকান শব্দ লেি না। তারা বিস্টত শুরু করি ঠিক আস্টে এটা অনু রকাোও রেস্টক 

আস্স্টে। এলেস্টক রেকাতম  আবার বীিগলর্ত লনস্টে লবভ্রাে লেস্টিন। 

ম্ামন রেকাতম   জনজিত জিমলন লয গ্রীকরা লকানভামব বীিগজণত িানমতা? 

আরএন: হুাাঁ , লতলন বস্টিন রয গ্রীকরা বীিগলর্ত িানস্টতা, লকন্তু তারা রস্টা িযলকস্টে ররস্টখলেি। 11 

তারা ভলবষুৎ প্রিেস্টক এই আলবষ্কাস্টরর কো বিস্টত িােলন। এটা তার একটা বুাখুা লেি। লকন্তু এগুস্টিা 

আপলন কখস্টনা শুনস্টবন না যলে আপলন স্াধ্ারনভাস্টব রেকাতম স্টক লনস্টে রিখা বইগুস্টিা পস্ট়িন। এখন 

আপলন যলে লতলন গ্রীকস্টের লনস্টে বা বীিগলর্ত স্ম্পস্টকম  লক লিো কস্টরন তা প়িস্টত িান, তাহস্টি 

আপনাস্টক রস্ই স্মস্ত রিাকস্টের কাস্টে রযস্টত হস্টব যারা প্রকৃতপস্টক্ষ এই ধ্রস্টনর পলিতস্টের উপর 

গভীরভাস্টব গস্টবষর্া কস্টরস্টেন। আলম মস্টন কলর রয আমরা পাশ্চাতু স্ম্পস্টকম  যা ভালব তা একটি দুবমি 

লশক্ষা বুবস্থার ফস্ি। এই বুবস্থা স্াধ্ারনত ইলতহাস্ লনস্টে রকান লিো কস্টর না। আর যখন তা কস্টর, 

তখন তা রকান রস্স্টকন্ড হুান্ড উৎস্ রেস্টক তেু গ্রহর্ কস্টর, যা লনভম রস্টযাগু নে, ইতুালে। 

আলম "স্টিকারে লহেলরস্ অফ এলপস্টেস্টমািলি এন্ড স্াস্টেে”  নাস্টম একটি প্রবন্ধ লিস্টখলে। 12 যলে রকউ 

আমাস্টক লিস্টজ্ঞস্ কস্টর রয লবস্টশ্বর স্বস্টিস্টে ব়ি ববজ্ঞালনক শলি কারা, তাহস্টি আলম তাস্টের লিস্টজ্ঞস্ 

করস্টবা: কখন? রকান স্মস্টে? এবং লবজ্ঞানিিম া করার উপােও লেি  লবলভন্ন, এটা স্বমত্র এক রকম লেি না। 

কখনও কখনও একটি অনুটির রিস্টে রবশী কাযমকর হস্টেস্টে। আলম মস্টন কলর এটা এখনও ক্রমশ বেস্টি 

যাস্টচ্ছ। 



মামস্টফােম  আমার কাস্টে এস্টস্ বিস্টিা, "িাস্টনন, প্রমাস্টর্র এই রয 

ধ্ারর্া... এটা লনস্টে অস্টনক বা়িাবাল়ি করা হস্টেস্টে" 

ম্ামন, পদ্াথষজবজ্ঞামন? 

আরএন: এমনলক গলর্স্টতও, যলে তাই বস্টিন। আলম বিস্টত িালচ্ছ, রগুাস্টেস্টির উপপােু যযলিস্টক লভন্ন 

আস্টিাস্টক তয স্টি ধ্স্টরস্টে। কস্টেক বের আস্টগ লস্এমআই [স্টিন্নাই মুাস্টেস্টমটিকাি ইনলেটিউট] একটি 

রস্লমনাস্টর রেলভে মামস্টফােম  এস্টস্লেস্টিন। আলম প্রমার্ ইতুালের ধ্ারর্া লনস্টে একটা রিকিার 

লেস্টেলেিাম। বিৃতার রশস্টষ, মামস্টফােম  আমার কাস্টে এস্টস্ বস্টিন,  “িাস্টনন, প্রমাস্টর্র এই রয ধ্ারর্া... 

এটা লনস্টে অস্টনক বা়িাবাল়ি করা হস্টেস্টে।” তাই আলম মস্টন কলর গলর্স্টতর দৃলিভলঙ্গও পলরবলতম ত হস্টেস্টে। 

এখন আপলন রেখস্টেন কলম্পউটার খযব গুরুত্বপূর্ম হস্টে উস্টঠস্টে। এবং ভলবষুস্টত অস্টনক লকেয  কলম্পউটার 

রেস্টক স্রাস্লর আস্স্টব, আর আমরা তা রমস্টন রনব। এটা আবার এমন একটা তালেক অবস্থান, যা ভারস্টত 

রকান লবিে সৃ্লি করস্টত পারত না। আমরা অস্টনকলেন ধ্স্টর এটাই কস্টর িস্টিলে। 

লকন্তু আলম দুস্টটা লবষস্টের উপর রিার লেস্টত িাই, কারর্ এখাস্টনই আমরা আিস্টকর ভারস্টত রহস্টর যালচ্ছ। 

লকেয  রিাক আস্টে যারা ভারস্টতর নাস্টম স্ব ধ্রস্টনর োলব কস্টর, যা আমরা িালন রয তা স্ঠিক নে- লকেয  

রক্ষস্টত্র এমনলক আমরা প্রমার্ও করস্টত পালর রয তা স্মূ্পর্ম ভয ি। আর উস্টিালেস্টক এমন অস্টনস্টক আস্টে 

যারা মস্টন কস্টর এখাস্টন আকষমর্ীে রকান লকেযই ঘস্টটলন। এটা এস্টকবাস্টরই ঠিক নে, অেত রযমনটা আলম 

রেখলে। আর আলম মস্টন কলর না রয এই লস্দ্ধাস্টে আস্স্টত রকান মহান অেদৃমলি িাগস্টব, যলে তয লম শুধ্য 

রতামার মনস্টক রখািা রাস্টখা তাহস্টিই হস্টব। হেস্টতা আলম রকান কারর্ অনযমান করস্টত পারলে না 

লকভাস্টব এই স্ব ঘটনা ঘস্টটলেি। আলম বিস্টত িালচ্ছ, আপলন এর হেস্টতা কারর্ বুাখুা করস্টত পারস্টবন 

না, উোহরর্স্বরূপ, লনেহুাম রযমন বস্টিস্টেন, ১৪০০ বের ধ্স্টর ইউস্টরাস্টপ রকান লবজ্ঞান লেি না। রেস্টখা, 

আমরা এটা ভয স্টি যাই। অন্ধকারমে যযস্টগর হািার বেস্টররও রবলশ স্মে ধ্স্টর ইউস্টরাস্টপ রকান নতয ন 

লবজ্ঞান বতলর হে লন। রস্টা এই প্রাস্টিু হস্টেলেি। তাই আলম বিলে গত ৩০০ বের রযন আমাস্টের 

অন্ধকারমে যযগ। 

আজম্ এ লক রাম্ানুিমনর প্রবমন্ধ্ পমড়জি, "জিন্তার লকামনা ভারতীয় উপায় আমি জক?" 13 

আপজন এই যারণা উত্থাপন কমরজিমলন লয  ভারতীয় দ্াশষজনক নীলকণ্ঠ জিন্তার িয়টি জভন্ন 

ঘরানায় স্বিন্দ জিমলন। রাম্ানুিন তার বাবার কথা বমলন, জযজন তামক বমলজিমলন  "মতাম্ার 

ম্জস্তমে দ্য’টি জবভাগ আমি, তাই অবশযই লতাম্ার গীতা আর পদ্াথষজবজ্ঞান উভয়ই িানা 

উজিত।” 



আরএন: একেম ঠিক। আপলন িাস্টনন, বতম মাস্টন শাস্স্টকর আেস্টশমর স্াস্টে স্ামিস্ুপূর্ম নে, এমন লকেয  

রপস্টিই মানযষ এটাস্টক লমেুা বা অস্টযৌলিক, মাস্টো িাস্টো ইতুালে লহস্টস্স্টব গ্রহর্ কস্টর। আমার মস্টন হে 

না এটা ঠিক। লবলভন্ন স্মস্টে লবলভন্ন কাি করার লবলভন্ন উপাে লেি। এগুস্টিার রকানটিই অপলরহাযমভাস্টব 

ভয ি নে, লকন্তু রয রকান কারস্টর্ তারা রকাস্টনা রকাস্টনা স্মে কাযমকর নাও হস্টত পাস্টর। 

বস্তুত, এ লক রাম্ানুিমনর ললখায় ভারতীয়মদ্র এই েুলমবল্ট লযন িজবমত ফুটিময় তুমলমিন 

জবজভন্ন যুজক্তর ম্াযযমম্। 

 

তাই আলম বিলে গত ৩০০ বের রযন আমাস্টের অন্ধকারমে যযগ  

আরএন: একেম ঠিক। রামানযিন রযমন বস্টিস্টেন, ভারস্টত রপ্রক্ষাপট গুরুত্বপূর্ম। যখন আলম রািনীলত 

স্ম্পস্টকম  স্ংবােপস্টত্রর ধ্ারাভাষু পল়ি, আমার মস্টন হে তারা স্বাই রামানযিস্টনর উপর রকাস্ম করস্টত 

পাস্টর অেবা এরকম কারও রিখা প়িস্টত পাস্টর। 

ভাবজিলাম্ আম্রা সম্য় কমর আমরকবার বসমত পাজর জকনা। জবোস করা খুব কঠিন লয এর 

ম্মযয জতন ঘন্টা সম্য় পার হময় লগমি। আম্রা এখান লথমকই সূি যমর জনময় এই প্রবমন্ধ্র 

জদ্বতীয় অংমশর িনয আমরকবার আপানার সামথ কমথাপকথন করমত িাই। 
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