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pায় হpাখািনক হইল আমার ভাঁড়ার ঘেরর চাপািট আটা ফুরাইয়ােছ। এিদেক বাজার আেলা কিরয়া কিচপানা
ফুলকিপর দল মুখিট আেলা কিরয়া psুিটত। ফুলকিপর চGিড় সহেযােগ নরম-গরম চাপািট আটার rিটেত ‘মn
নেহ’ পিরমাণ ঘৃত মাখাইয়া িদবO একিট জলেযাগ হয়। িকnt একিট মুশিকেল পিড়য়ািছ। এই নথR Sপােলর pায়
মুNেদেশ অবিsত SডনমােকR আিসয়া কিতপয় বŋঁ সnােনর বাঙালীয়ানার চােপ ফাঁিসয়ািছ।
খুিলয়া বিল। BID অথRাৎ Sবŋঁলীজ্ ইন SডনমাকR বিলয়া একিট সংsা রিহয়ােছ Sকােপনেহেগন শহের। উহারা
বাঙালীয়ানার ^জাধারী হইয়া dেগRাৎসবািদ কিরয়া থােক। এই sদূর pােn Sকাথা হইেত একশত আটিট পd, dধসাদা
চndপুিল-নাড়ু অথবা গেনেশর কলাবউ সংগৃহীত হয়, তাহা আিম কদািপ জািনবার dঃসাহস কির নাই। উহােদর
আেয়ািজত পূজােশেষর পিরপািট িখচুিড়-লOাবড়া-চাটিন, ফলমূলািদ সহেযােগ নধর দিধকমRািট সাবড়াইয়া পূজার
Sমৗতাতিট Sবশ তারাইয়া তারাইয়া উপেভাগ কিরেতিছলাম।
হােল উহােদর ইhা হইল বাঙালীয়ানার িশরstােণ Sসরা পালকিট gঁিজেব, অথRাৎ একিট শারদীয়া পিtকা বািহর
কিরেব। সােজা সােজা রব পিড়য়া Sগল। বাঙালীর সারsত pিতভা ঈষRা কিরবার মেতা। িকnt িবিsত হইলাম, আমার
মেতা অকালknাNেক ইহারা psাব িদেলা িকছু িলিখবার। বৃk হইেত পিড়বার চkু কিরয়া িজjািসলাম, ‘িক িলিখব?’
উহারা বিলল, ‘িবেদেশ বাঙালী — িবষয়িট Sকমন!’ আহা Sমােলা যা! ইহা িক Sকান িবষয় হইল? চীেন আর বŋঁসnান
Sতা আিজকাল সবRt। আলাsা হইেত সাইেবিরয়া, সাহারা হইেত সাউথ Sপাল — Sকাথায় নাই!
বরং িবেদেশর মািটেত বাঙালীর ‘রসনা সাধন’ Sকমন িবষয়! যারপরনাই িনিবড় দৃিsেত Sদিখয়ািছ বাঙালীর জীবন sেখ
dঃেখ, িবপেদ সmেদ Sকান অবsােতই আলুিন নেহ।
মাসকাবাির দাদখািন চাল হইেত মুsিরর ডাল kয় কিরেত pায়ই যাই sানীয় এশীয় বাজাের। িবেদেশ এশীয়েদর
চািহদার সিহত তাল িমলাইয়া রমরমাইয়া চেল এ Sহন Sদাকানগৃহ। িবেদেশর ভূিমেত কলিম শাক, লাল শাক, Sমাচা,
Sগালাকৃিত লাউ, লাল গাজর pভৃিত Sদশজ dেবOর সমাগেম উৎফুl হইয়া ওেঠ বাঙালীkল।
তখন gীnাবকাশ। মাতা ঠাkরাণী Sদশ হইেত আিসেলন এ sেল। Sদশ হইেত সদO আিসয়ােছ নধর কিচ পটেলর দল।
মহানেn খাবলাইয়া থেলেত ভিরেতিছ। সিnকেট আেরা িকছু মিহলাkল ঘুরঘুর কিরেতেছ পটল তুিলবার আgেহ।
পটল বািছেত বািছেত তাহারা পটাপট দূরাভােষ পটলাগত বাতRা bডকাs কিরেত লািগল — ‘Sদেশর পটল আিসয়ােছ!
শী~ আইস!’
আমািদেগর হাবভাব Sদিখয়া মাতা ঠাkরাণীর চkু কপােল উিঠয়া Sগল। বুঝাইয়া বিললাম, এেদেশ পটল হইল ডুমুেরর
ফুেলর নOায়। তাই পােল পাবRেণ বাজাের উিঠেল Sসিলিbিটর মযROাদা পাইয়া থােক।
মােঝ মেধO ভািব, Sঢঁিকর কপােল যিদ sেগR িগয়া ধান ভানা িলিখত হইয়া থােক তেব বাঙালীর ভােগO িক আেছ? পরম
কrণাময় ঈ•র যিদ িনতO dিট ডাল-চােলর বেnাবs কিরয়াও Sদন তাহা হইেলও বাঙালী সােথ খান dই পািতেলবু
চািহয়া লইেব।

dঃখ Sশােকও Sদিখয়ািছ বাঙালীর িচnেনর সরলেরখািট উদেরর dারpােn আিসয়া সমাp হয়। মদীয় বাnবীর •rিপতা
িবেদশ ভূেম পীিড়ত হইয়া পড়ােত বাnবী কাতর হইয়া আমািদগেক অnেরাধ কিরল, ‘আইজ রােt রিহয়া যাও। কখন
িক হয়! চািT গরম ভােত গবO ঘৃত মািখয়া ডালিসd আলুিসd িডm সহেযােগ খাও। গৃেহ কাঁচা মিরচািদ রিহয়ােছ, Sকান
িচnা নাই।’
•rিপতােক লইয়া উহার িচnার সূt কাঁচা মিরেচ ভািসয়া িমিলল Sদিখয়া িকি‰ৎমাt হতভm হইলাম না। কারণ
বাঙালীkল এমনই হওয়া বাŠনীয়। ইহা বাঙালীর আিতেথয়তার pকৃs পিরচয়ও বেট!
ইহা বOতীত রিহয়ােছ Sলাক Sলৗিককতা, সামািজকতা। Sস সব sেল pিতেযাগীতা তুেŋঁ। Sদেশর সিহত সmকR িছn
কিরয়া আিসেল িক হইেব, সংsােরর Sবাঁচকা িহেসেব বাঙালী তাহার সােধর রসনািবলাসিট সেŋঁ আিনেত Sভােল না।
সংsােরর Sগােদর উপর রিহয়ােছ নsালিজকতার িবষেফাঁড়ািট । Sয রিববােরর dপুরgলা কিচ পাঁঠার কষা Sঝােলর
গেn পুরা গৃহ ম ম কিরত তাহা এেkেt Sকাথায় বিলয়া কপােল করাঘাত না কিরয়া িবেদেশর মািটেতই Sগাr Sখাঁজা
খুিজয়া বাঙালী Sজাগাড় কিরয়া আেন কিচ পাঁঠা। নথR Sপােলর মুN হউক িক আNািটRকা, আিŒকার Sগািব মr হউক িক
সাহারা, বাঙালী Sয sেলই যাক না Sকন, Sসই sেল আমদানী হইেত থােক মানকচু বাটা, পাটশােকর বড়া, সজনাফুেলর
বিড়, •kুিন হইেত আমrল শাকভাজা। Sমাচা Sথাড় লাউঘN, আমড়া চালেতর টক, সিরষা বাটা সহেযােগ মৎেসর
Sঝাল-ঝাল-বাটা কষা। নািরেকল চােলর gঁড়া সহেযােগ িপঠা পুিল পরমাn pভৃিত। িনেজরাই এক একজন ভজহির
মাnা হইয়া িফেl নােম এবং s s রসনািটেক রেস বেশ রািখবার দািয়t িন‘ার সিহত পালন কের।
আর সতO বিলেত িক, S•তাŋঁেদর সিহত আমািদেগর খাদOাখােদOর অভOােসর তুলনাই িমেল না। িতনশত পয়ঁষিT িদন
ধিরয়া সালাড নামক ঘাসপাতা, ফল পাkড়, িসd, এবং Sবাmাগেড়র রাজার Sগামড়া মুেখর নOায় শk rিট িগিলয়া তৃp
থািকেব বাঙালী!
িবেদেশর মািটেত sেদশীয়ানার Sরশটুk সবRpকাের অিধক ধরা পেড় বাঙালীর খাদOাভOােস। ধুিত-পা’াবী লুিঙ-শািড়
ছািড়য়া বাঙালী িবেদশভূেম Sকাট পOােNর সিহত সমেঝাতা কিরেত পাের, িকnt খাদOাভOাসিটেক জলা’িল িদবার পাt
Sস নেহ। আর িদেবই বা Sকন?
িবেদেশর rk, অনাtীয় ভূিমেত ,দনিnন হাজার কােজর সংgােমর মােঝ বাঁিচয়া থািকবার রসদ বাঙালী পুষাইয়া লয়
তাহার রসনা িবলািসতায়। শত কেমRর চাপ থাkক, পৃিথবীর Sয Sকান pাn হউক, একিট মনমাতােনা ফুটবল মOাচ,
তৎসহেযােগ এক ধামা মশলামুিড়, িকছু Sতেলভাজা বাঙালীেক তৃিpর সpম sেগR তুিলয়া িদেত পাের Sকান সেnহ
নাই। এই িবেদশভূেম pিতিট সpাহাnই বাঙালীর িনকট উদরপূজার বাতRা লইয়া আেস। আিজও িবেদশভূেম Sকান
সরকাির দpর বা gnাগােরর অিলেn হঠাৎ যিদ কণRkহের ভািসয়া আেস এই pকার আলাপচািরতা — ‘কলO আলু
চGিড় কিরেল আাটা লুিচ কিরও। আর Sপঁয়াজ-রsেনর ঝাল আলুদেম ময়দারটা জেম ভােলা। কলO শিনবার। কিb
ডুবাইয়া খাইব।’ — তখন আর চমিকত হই না। কারণ ইহা rব সতO বিলয়া জািনয়ািছ Sয বাঙালী যতিদন এই
SগালােধRর পি—মপােড় অবsান কিরেব ততিদন তাহার রিসক pবৃিtর বশবতRী হইয়া Sস Sঝাল-ঝাল বাটা-মাখার
বO’নািদেত মােতায়ারা হইয়া sেদশীয়ানার িবজয় ,বজয়nী উDীন কিরয়াই রািখেব।
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