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Saturday, October 5th, 2019 
8:00 am start Hall opens 

8:00 am to 9:30 am Pujo Preparation 

9:30 am to 1:00 pm Chandi Path, Bodhon, Kumari Puja, Saptami & Astami Puja 

12:00 am Kumari Pujo tentative timing 

12:30 noon Pushaanjali tentative timing 

12:30 pm to 2:00 pm Prasad Distri & Lunch 

5:00 pm to 5:30 pm Evening Pujo reception 

6:00 pm to 7:15 pm Sondhi Pujo 

7:15 pm to 8:30 pm Dinner 

8:15 pm to 11:00 pm Cultural Program by local artists 

Sunday, October 6th, 2019 
8:00 am start Hall opens 

8:30 am to 10:00 am Pujo Preparation 

10:00 am to 12:00 pm Nabami & Dashami Puja 

12:00 pm - 12:30 pm Puspanjali 

12:30 pm -2:00 pm  Prasad Distribution & lunch 

1:00pm -1:30 pm Thakur Baran 

2:00 pm -3:30 pm Bengali Drama 

3:45 pm - 6:15 pm Musical program presented by guest artists 

6:15 pm - 7:00 pm Clean Up 

AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2019 
 Dates : October 6, 2019 at 8 AM to October 7, 2019 6 PM, 

Asian American Resource Center 
8401 Cameron Road, Austin, TX 78754 

For details visit: www.drubotara.org  

Puja Schedule 

http://www.drubotara.org/
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মোলয়ার দভানরর আনলা দিাটার আনর্, আকানির েরম অন্ধকানরর বনুক দবনর্জ উঠনিা---- 
    
  "দদবী প্রপন্নশ্বিগ েনর প্রসীদ, প্রসীদ মাির্জগ র্নিােশ্ব লসয 
  প্রসীদ শ্ববনিিরী পাশ্বে শ্ববিাং, িমীিরী দদবী  রা রসয ।।“ 
 
 …"র্জানর্া িুশ্বম র্জানর্া, র্জানর্া দরূ্গা র্জানর্া দি প্রেরে ধাশ্বরেী," আর মনের মনধয আেনদর 
দঢ্উ উঠনিা উনদ্বল েনয়। …. পুনর্জা এনস দর্নছ! শ্বিউশ্বল িুনলর র্ন্ধ, আরশ্বির প্রদীনপর আনলা আর দদবী দরু্গার 
মনোেরণ মশূ্বিগ , সব শ্বমশ্বলনয় এক অপরূপ ছশ্বব। আেদময়ীর আর্মনে দদি র্জনুে আসনব িাশ্বন্ত, ববভব, আসনব 
সুষ্ঠ, সুদর র্জীবনের আিাস। 
 
 অশ্বিে দটক্সানসর দরূ প্রবানস বনসও আমরা, আেদময়ীর আর্মে বািগ া শুেনি পাই। োই বা 
রইল সবরু্জ িানসর ওপর দভানরর শ্বিউশ্বলর ওপর শ্বিশ্বিনরর দছাোঁয়া, েীল আকানি দমনির দভলা বা মানঠর দকাল 
র্জনুে কাি িুনলর সমানরাে, িবওু আশ্বিনের িারদ প্রানি আমানদর মনে দবনর্জ ওনঠ আনলার দবে ুআর শুরু েয় 
মািৃপূর্জার আনয়ার্জে। আর্জনকর পৃশ্বথবী র্জনুে য ে অিাশ্বন্ত, অরার্জকিা আর দশু্বদগ নের কানলা দমি িশ্বেনয় আনছ 
,দস সমনয়, দসই অসুস্থ সমার্জনক আবার সুস্থ ও সুদর কনর দিালার আিায়, োো িশ্বি দিাশ্বভিা, দরু্গশ্বি 
োশ্বিেী দরূ্গা দক আমরা আবােে কশ্বর, সমানর্জর সব আসুশ্বরক িশ্বিনক সমনূল শ্ববোি করার র্জেয। মািৃরূশ্বপণী 
দরূ্গার কানছ প্রাথগো কশ্বর, আমানদর সব কুশ্রীিা, লজ্জা েিািা দযে দরূ েনয় যায় িাোঁর মঙ্গলািীবগানদ। দকনট 
যাক দরু্গশ্বি, শুরু দোক –“শুভ্র সুদর প্রীশ্বি উজ্জ্বল শ্বেমগল—" েবর্জীবনের সৃর্জে। 
 
 সাশ্বেিযৎসব িরৎ উৎসনবর আনরক রূপ। আপোনদর মনোরঞ্জনের র্জেয িাই আবার আমরা 
প্রস্তুি কনরশ্বছ এই িারদাঞ্জশ্বল। োো বযিিা ও কানর্জর মনধযও দয সব দল ক, দলশ্ব কা ও শ্বিল্পীরা িাোঁনদর সৃশ্বি 
আমানদর োনি িুনল শ্বদনয়নছে, িাোঁনদর র্জাোই আমানদর আন্তশ্বরক ধেযবাদ ও অশ্বভেদে। আমানদর দছাট্ট 
বনু্ধগুশ্বলও শ্বপছনে পনে দেই। িারা িানদর সবরু্জ মনের োো অশ্বভবযশ্বি িুনল ধনরনছ অসাধারণ প্রশ্বিভায়। 
িানদর র্জাোই সাদর সম্ভাষণ ও আর্ামী শ্বদনের র্জেয আনরা সিলিার প্রাথগো। এ পশ্বিকা আপোনদর ভানলা 
লার্ানিই আমানদর সাথগকিা । 
 
 আমার কশ্বম্পউটার জ্ঞানের অশ্বি সীশ্বমি পশ্বরশ্বধর প্রশ্বি কৃপা পরবি েনয়, প্রশ্বিবানরর মি শ্ববো 
শ্বদ্বধায় সাোযয করনি োি বাশ্বেনয়নছে শ্রী সুেীি আঢ্য। সে- সম্পাদক শ্রী ঋশ্বিক দসে িার অনেক কানর্জর 
মানেও পশ্বিকার োো কানর্জর দায়ীি িুনল শ্বেনয়, সম্পন্ন কনরনছ । এোঁনদর সেনযার্ীিা ো দপনল, দয এ পশ্বিকার 
প্রকাি সম্ভব েনিা ো দস শ্ববষনয় আমার দকানো সনদে দেই। আমানদর দপ্রশ্বসনেন্ট সরশ্বর্জৎ দাস ও িার কাযগ 
শ্বেবগােক সশ্বমশ্বির সদসযরা এই পশ্বিকা প্রকানির কানর্জ আমানক সবগনিাভানব উৎসাে ও সোয়িা শ্বদনয়নছ, দসর্জেয 
আশ্বম সিযই কৃিজ্ঞ। 
 
 দয সব সাংস্থা আমানদর প্রশ্বিষ্ঠানের সোয়ক েনয়নছে বা পশ্বিকানি শ্ববজ্ঞপে শ্বদনয়নছে িাোঁনদর 
আমানদর কৃিজ্ঞিা র্জাোই । 
আপোনদর সকলনক আমানদর র্জাোই আমানদর িারদ প্রীশ্বি ও শুনভচ্ছা। 
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সম্পাদকীয় 
শুভা আঢ্য   
অশ্বিে, দটক্সাস ২০১৯ 
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“America is a land of opportunities” – I was told while preparing for the move to the US four years back. It’s 
true. From the top, the tangible opportunities are un-mistakable – career, infrastructure, quality of life etc. 
But there’s a whole other definition of opportunity that I realized after moving to Austin. 
  
It was a rainy December morning in 2017 when we moved to Austin. Coming from Houston, Austin sure felt 
like a small town. Being born and brought up in a hustling and bustling Kolkata, I was not sure if the small-
town vibe would sink in with me. Then there was the thing about making new friends, associations, social 
circles etc. Thanks to my Chotodidia, my first social interaction here was with the “Lekha Pora” group. Never 
had I got the opportunity to meet such talented people who would inspire even me to pick up the pen.  
 
I used to write travelogues during my student days. But had stopped almost 12 years back. Nowadays, the 
occasional birthday or anniversary card would result in a flash of creativity. More like flash in the pan. Four 
lines didn’t demand much creative thinking. But “Lekha Pora” challenged me to dust off my writing hat and 
rediscover a long-lost passion. Nowadays, I look forward to the next session of “Lekha Pora” where we 
would get the opportunity to read our works to an eager audience. But it did not stop there. Soon after, I 
got the opportunity to play a part in a “Shruti Natok”. That was a first for me. Forget about being in a play, I 
had never even been on a stage. After the initial hesitation and anxiety faded away, I finally found the 
groove and there was no holding me back from there.  
 
On show night, the applause from the audience was a fitting reply to my question – “Can I do it ?’ Everyone 
that night clapped their hands and said “Yes, you can”. This, to me is another kind of opportunity. The 
opportunity and encouragement to be what you never thought you could be. To bring out and nurture a 
cultural side of me that I myself did not know existed. And this was provided by none other than the Bengali 
community of Austin.  
 
Now, after almost two years, I can admit that Austin has grown on us. Yes, the sprawling hills, deep blue 
lakes, beautiful parks helped in no small part. But the biggest push towards inclusion came from the Bengali 
community here. What started from a simple “Hey guys, let me know if you need any help” ended up with 
me being accepted as an integral part of the CTBA family.  
 
So here I am, helping put together this year’s Puja magazine. My heartfelt gratitude towards everyone who 
contributed articles for the magazine. Children, amateur writers, nonresident guest writers, artists as well 
as published authors – all took their time to provide immense variety and depth to the magazine. This is my 
first stint as Magazine co-editor. I hope I can do justice to the countless hours Subha di and Sunitda have put 
in for getting this magazine to people’s hands. Hope you enjoy every story, every poem, every picture and 
every painting provided by community members. Please  do let us know how you liked them. 
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Co-Editor’s Page 
Ritwik Sen  
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Dear Friends, 
 
On behalf of the Central Texas Bengali Association, I welcome you and your family to attend the auspicious 
occasion of our 2019 Durga Puja, which will be held at Pearson Ranch Middle School, Austin, Tx on October 
5-6, 2019. It was at this time of year back Home when the sound of Dhak echoed and we awoke to the voice 
of the late Birendra Krishna Bhadra reciting our beloved ‘Mahishasuramardini’ on the radio. Out on the 
streets people would be stranded in traffic as the construction of puja pandals ensued in our dearest home 
town. We invite you to join us as we invoke Her goodwill upon us. 
  
I pray for Ma Durga’s blessing for a healthy and happy life for all of us. This year has been a wonderful 
experience. I am thankful to past Executive committees for setting such positive example and inspiring me 
to run this organization for this year. I hope I have met your expectations. 
  
Every year Durga puja reminds us that we have to fight and win over Aura or the evil in our life. We have to 
guard the values of our society against any selfish and subversive actions from any quarter. On behalf of 
Central Texas Bengali Association Executive Committee, I would like to thank you all for the overwhelming 
response to our Annual membership program. With your support we could plan and execute most of our 
Annual events. I want to express my gratitude and respect to the members of Central Texas Bengali 
Association who have shown respect to our core values and acted with integrity to uphold these values.   
  
Here, at Central Texas Bengali Association, we strive to bring back those long forgotten times experienced 
back home, those which we can only try our best to recreate. We hold a vision that we will all come 
together as Bengalis and leave behind all disagreements and misunderstandings as we celebrate this 
auspicious occasion, while considering that many of us are here far away from our true homes and loved 
ones. Alongside you, we shall create new memories and hope that the next generation, growing up here in 
America, will look back fondly on this puja just as we reminisce of the ones from our childhood days. 
  
I sincerely  thank all the donors, sponsors and volunteers. Lastly, but most importantly, I am grateful to all 
my committee members for their relentless support and cooperation throughout this year.  
  
Once again I would like to thank all of you for giving me this opportunity to serve you and uphold the values 
of Central Texas Bengali Association. I wish you all a Happy Durga Puja and Subho Bijoya. 
  
Sarajit Das 
President 
Central Texas Bengali Association 
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From the President’s Desk 
Sarajit Das 
Austin, TX, 2019 
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এই আশ্বিনে 
দদবাঙ্গো বযাোর্জী 

দরু্গা দরু্গশ্বিোশ্বিেী 
সুশ্বিিা দসে 

আকাি পানে িাশ্বকনয় দদশ্ব  
েীল সার্নরর রঙ বাোর, 
মানে মানে দমনির দঢ্উনয় 
সাদা দিোর  মক িার। 

  
দকাথায় দর্ল ধূসর আকাি 
কানলা দমনির ধূম শ্বেনয় ? 
বষগা রােী দর্নলে ক ে 
মাটিনক সব দপ্রম শ্বদনয় ? 

  
েদীর র্জনল বথ বথ সুর 
কূল ছাপানোর সঙ্গীনি, 

কানির বনের দলুনছ মাথা 
োন র িানলর ভশ্বঙ্গনি। 

  
দভানরর দবলায় শ্বিউশ্বল িলায় 
কমলা দবাোঁটার সাদা িুল, 
িানসর আর্ায় স্ফটিক দাো 
শ্বিশ্বির কণা দদাদলু দলু। 

  
সূশ্বযয মামা ছোয় দসাো 
সাদা দমনির িাোঁক র্নল, 
আকাি বািাস বদনল দর্ল 
আেমো েই কার্জ ভুনল। 

  
দসই দ ো সুর বার্জনলা আবার 
আনলার দবণরু িাল গুনে, 
মািনলা ভুবে আেনদনি 
আর্মেীর  সুর শুনে। 

সার্জ সার্জ সার্জ", রব উনঠনছ 
িারদীয়ার প্রাক্কানল, 

দিাক, িাপ, দ ু সশ্বরনয় দরন  
আেনদ ভাস সক্কনল। 

  
আসনছ উমা মানয়র কানছ 
মিগ যধানম এই িরনি, 
পুি কেযা আসনছ সানথ 
স্বামী রইনলে বকলানিনি। 

  
পৃশ্বথবীটা আর্জ বনো কানলা উমা 
মশ্বেষাসুর আর একা েয় আর্জ, 
মানয়র আদর পনর দ নয়া িুশ্বম 
 ার শ্বদেই পনরা যুনের সার্জ। 

  
দি ভূনর্জ িুশ্বম প্রেরণ ধনরা 

অশ্বি বষগ ললাট দেনি, 
রুদ্র  ন্ডী জ্বালাও আগুে 
রি বীনর্জর র্জন্ম দক্ষনি। 

  
প্রকাি েয়ও মা ভুবে বযাশ্বপয়া 
অসুর শ্বেধনে িশ্বি রূশ্বপেী, 
িাশ্বন্তর বাশ্বর শ্বসঞ্চণ কনরা 

িাশ্বপি মােনব িাশ্বন্ত দাশ্বয়েী। 
  

রূপ, র্জয়, যি িত্রূ শ্ববর্জয় 
 াই ো শ্বকছুই বর প্রদাশ্বয়েী, 
েও শ্বসাংে বাশ্বেেী র্জর্োিী 
মা দরু্গা িুশ্বম দরু্গশ্বিোশ্বিেী। 

র্জােলার ওপানর র্শ্ববগি েীল-সাদা 
এপানর দ্রুি পািা ওলটানো িারদীয় সাং যা 
 ানয়র আবদার, আোন  কাোন  ছুটির র্ন্ধ 
কািিুল, ঢ্ানকর িব্দ, সাদা-কমলার দসৌরভ 

এরা দকউ আনসশ্বে শ্বভে কনর 
এ িেনরর শ্বেনমল োওয়া, িনব শ্বক একলা এনল? 
একটা লক্ষ্মীছাো ভানলাবাসা দাো দবোঁনধনছ সদয 

শ্বেিঃস্ব োওয়া, িুশ্বম ছশ্বেনয় দাও, বশৃ্বি েনয় োমকু অসময়   
র্জােলার ওপানর কুয়ািার দভার, শ্বমলে-উৎসব 
এপানর আলনিা টাো  াদর, শ্বিরশ্বিনর স্পিগ  

কার দযে আদর মা নছ আশ্বিে! 
এ িেনরর শ্বেনমল োওয়া, িুশ্বম শ্বক িা দটর দপনল? 
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শিাো যায় দিিা যুনর্ শ্রীরাম ন্দ্র অকাল দবাধে কনরশ্বছনলে। অথগাৎ শ্বকো বামেু পুনরাশ্বেিনদর শ্বেয়ম কােেু 
গুশ্বলনক বনুো আঙ্গলু দদশ্ব নয় িরৎকানল মা মশ্বেষাসুরমশ্বদগেীর আরাধো কনরশ্বছনলে। কারণ শ্বছল অবিযই।  
সীিানক ি েই উোর করনি দযনি েনব। দদবীর কৃপা  াই। ভারি মোসার্নরর িীর। কর্জে আর দলাক 
দস ানে। রাম, লক্ষ্মণ, েেমুাে, র্জাম্বুবাে, ইিযাশ্বদ, আর েযা, শ্বকছু বাের দসো। প্রিি সমদু্রিনট র্জায়র্ার অভাব 
দেই। মা ভবােী - িার বসন্ত বা িরৎ দকানোটানিই আপশ্বি দেই। ১০৭ টি পদ্ম ও একটি েীল পনদ্মর মনিা 
দ া  - এনিই উশ্বে  ুশ্বি। মা রাম নন্দ্রর অকানল পুনর্জা গ্রেণ কনর বর শ্বদনলে। এর পনরর িটো দিা সকনলর 
র্জাো। িনব শ্বকো, রাম শ্বছনলে সূযগবাংনির রার্জা, িায় অবিার, যিই ো বেবানস থাকুে। উশ্বে য ে  ুশ্বি, 
দয ানে  ুশ্বি পুনর্জা করনি পানরে। আমরা, বাঙালীরা, িাই শ্রীরামনকই অেসুরণ কনর িরৎকানল দরু্গাপুনর্জা কশ্বর।  
 
শ্ববশ্বভন্ন উৎস দথনক র্জাো যায়, বাাংলায় প্রথম িারদীয়া পূর্জা কনরে িানেরপুনরর রার্জা কাংসোরায়ণ বা েশ্বদয়ার 
ভবােদ মর্জমুদার, আদার্জ ১৬০৬ শ্বিিানব্দর কাছাকাশ্বছ। অবিয আর এক শ্ববকল্প সূি বনল ১৫০০ িিাব্দীর 
দিনষ মালদা ও শ্বদোর্জপুনরর র্জশ্বমদাররা বাাংলানদনি দরূ্গাপুনর্জা শুরু কনরে। িার পর কলকািায় দরূ্গা পূর্জার 
সূ ো কনরে কাশ্বিমপুনরর রার্জা েশ্বরোথ। যাই দোক, এগুনলা সবই শ্বছল র্জশ্বমদার বাশ্বের ঠাকুর দালানের পুনর্জা। 
প্রর্জারা েয়নিা প্রসাদ দপনিে, শ্বকন্তু ওই পযগন্তই। বনু্ধ বান্ধব শ্বমনল  াোঁদা িুনল প্রথম বানরায়াশ্বর (বা বানরা 
ইয়াশ্বর) পুনর্জা শুরু কনরে হুর্শ্বলর গুশ্বপ্তপাোর শ্বকছু বাশ্বসদা। আমরা দয "সাবগর্জেীে" পূর্জা দদন  অভযি িা 
শুরু কলকািায় ১৯১০ সানল বার্বার্জানর। প্রকৃিই সাবগর্জেীে, সাধারণ মােনুষর থানক  াোঁদা িুনল সকনলর র্জেয 
পুনর্জা - আম র্জেিার অবাধ র্ি শ্ববশ্বধ। দসই দথনকই শুরু েনলা বাঙালীনদর অশ্বি শ্বপ্রয় দরূ্গা পুনর্জা। দকবল দিা 
পুনর্জা েয়। পুনর্জায় িারদীয়া পশ্বিকা - দদি, আেদবার্জার, ইিযাশ্বদ প্রকাশ্বিি েয়। এ নো েয় শ্বকো র্জাশ্বেো, 
িনব আমানদর দছনলনবলায় শ্ববনিষ পুনর্জার র্াে র ো করনিে কশ্বব, সুরকাররা; োমকরা র্ায়করা দসগুশ্বল 
দরকেগ  করনিে। পুনর্জার পনর পযানন্ডনল পযানন্ডনল যািা বা োটক অশ্বভেয় েনিা। এই দরূ্গা পুনর্জা িাই েনয় 
উঠনলা বাঙালীর সাংসৃ্কশ্বির এক অশ্ববভার্জয অঙ্গ।   
 
শ্বকন্তু বাঙালী আর এ ে বাাংলায় বা ভারিবনষগ সীমাবে দেই। িারা এ ে সারা পৃশ্বথবীনি ছশ্বেনয় পনেনছ।  
সনঙ্গ কনর শ্বেনয় দর্নছ িানদর সাংসৃ্কশ্বি, িানদর দরূ্গা পূর্জা। ভারিবনষগর বাইনর প্রথম দরূ্গা পূর্জা উদযাপে করা 
েয় ১৯৬০ এর দিনক লন্ডনে। এ ে সারা পৃশ্বথবীনি, এমে শ্বক মসুলমাে রার্জিগুশ্বলনিও দরূ্গা পূর্জা পালে করা 
েয়। ১৯৭০ োর্াদ মাশ্বকগ ে যুি রাষ্ট্র (USA) দি শ্ববনিষ কনয়কটি িেনর িটা কনর দরূ্গা পূর্জা শুরু েয়।  
 
আমরাও োলানস দসই ঐশ্বিেয বর্জায় রা ার দ িা করশ্বছ। অবিয শ্ববনদনি অকালনবাধনের সাংজ্ঞা একটু প্রসাশ্বরি 
করা েনয়নছ। শ্ববনদনি পুনর্জার ছুটি দমনল ো। দমাটামটুি িরৎকানলই পুনর্জা েয়, িনব শ্বিশ্বথর বদনল "weekend" 
দদন । শ্বকছুশ্বদে আনর্ও এক শ্বদনেই ষশ্বি-সপ্তমী-অিমী-েবমী-দিমী সারা েনিা।  আর্জকাল প্রায় প্রশ্বি িেনরই 
দ-ুশ্বিে শ্বদে পুনর্জা েয়। িনব িা শ্বদ্বিীয়া-িৃিীয়ানিও েনি পানর, আবার একাদিী-দ্বাদিীনিও েনি পানর। উপায় 
দেই, ছুটি থাকনি েনব, সুশ্ববনধ মনিা একটা র্জায়র্া বা েল ভাো দপনি েনব।  
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অকালন াধে 
মাধুরী বস ু
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প্রথম য ে োলাস-দিাটগ ওয়ানথগ আশ্বস, প্রায় ৩৫ বছর আনর্, ি ে আমানদর দরূ্গা পুনর্জায় েয়নিা একি র্জে 
বাঙাশ্বল আসনিা । দছাট প্রশ্বিমা, শ্ব  ুশ্বে প্রসাদ। িেনরর বাচ্চারা, বনোরা ো  র্াে কনর সান্ধয অেষু্ঠাে র্জম-
র্জমাট করনিা। োনি শ্বলন , ছশ্বব এোঁনক, মযার্াশ্বর্জে বিরী েনিা। একটা দছাট েল ভাো করনলই কার্জ  নল দযি। 
এ ে দস ানে প্রায় োর্জার দলানকর সমার্ম েয়। শ্বিেশ্বদে ধনর পুনর্জা, িাঙ্কিে,  াওয়া দাওয়া। দদনির দথনক 
সব োশ্বম দাশ্বম আটিগ ি আনসে । শ্বিেশ্বদে ধনর োর্জার দলানকর বযবস্থা দ লা কথা েয়। আমানদর কলকািার 
কুমারটুশ্বল দথনক আো ঠাকুর আনছ, পুনর্জা করার র্জেয  পুনরাশ্বেি  আনছে,  াওয়া দাওয়া, র্াে-বার্জোর 
অভাব দিা এনকবানরই দেই।  দকবল এই োর্জার মােনুষর র্জায়র্া দকাথায়? আর এ সমসযা দিা বােনিই 
থাকনব। আর্জনক োর্জার দলাক, কালনক দয দেুার্জার েনব ো দক বলনি পানর? 
 
কলকািায় দিা পুনর্জা করার র্জায়র্ার অভাব দেই। যিই শ্বিশ্বঞ্জ র্শ্বল, বাশ্বের র্ানয় বাশ্বে থাকো দকে, 
কলকািায় শ্বকন্তু পাকগ  আনছ অনেক। পাোয় পাোয় পানকগ  পযানন্ডল দবোঁনধ পুনর্জা েয়। বে, দছাট, সামােয দ ালা 
র্জায়র্াও বাদ যায়ো। অবিয পানকগ রও দরকার েয় ো। দকানো পাোয় পাকগ  ো থাকনলও পনরায়া দেই। দয 
দকানো র্শ্বলর মাে ানে একটা পযানন্ডল িুনল শ্বদনলই েনলা। িা পুনর্জা বনল কথা! র্াশ্বে আটনক দর্নল িুনর যানব! 
িা বনল পাোয় পুনর্জা েনব ো? যাই দোক, এ ে োর্জার োর্জার পুনর্জা েয় কলকািায়। কািানর কািানর মােষু 
শ্বভে দঠনল  
আেদ কনর ঠাকুর দদন । আমরা দিা োর্জার দলানকরই বযবস্থা করনি পারশ্বছ ো। 
 
আচ্ছা, রাম ন্দ্র বসন্ত কানল পুনর্জা ো কনর িরৎকানল কনরশ্বছনলে। আমরা যশ্বদ আবার িানক আর একবার 
সশ্বরনয় গ্রীষ্ম কানল পুনর্জা কশ্বর িােনল দকমে েয়? কারণ বলশ্বছ। গ্রীষ্মকানল বা summer এ সু্কল বন্ধ থানক। 
এনি দনুটা লাভ। প্রথমি, ি ে বাচ্চানদর ছুটি। িানদর ো , র্াে, োটক, ইিযাশ্বদর শ্বরোনসগনলর কি সুশ্ববনধ। 
পোশুোর  াপ দেই। বাবা মানয়রাও অনেক relaxed। িার দথনকও বে কথা, summer এ সু্কল ভাো পাওয়া 
অনেক সের্জ। এই দয প্রশ্বি বছর,- “দকাথায় পুনর্জা েনব - দকাথায় পুনর্জা েনব”, এই শ্বেনয় দিুঃশ্বিন্তা ,এসব 
থাকনব ো | সব সু্কলগুশ্বল - "Fall is a very busy time. We have our own programs in the school 
facilities." বনল আমানদর ভাশ্বর্নয় দদয়, গ্রীনষ্ম দসটা বলনি পারনব ো। বরঞ্চ, গ্রীষ্মকানল সু্কলগুশ্বল দবকার পনে 
থানক। বাঙালীনদর ভাো শ্বদনয় শ্বকছু টাকা দপনল িানদরও লাভ, আমানদরও লাভ, েয় শ্বক?  
 
ো, ো, ভয় পানবে ো। আশ্বম র্জাশ্বে িরৎকানলর িুরিুনর োওয়া, দপোঁর্জা িুনলার  মনিা দমি, কািিুল, এসব 
ছাো পুনর্জা েয় ো, িা দদনিই দোক বা শ্ববনদনিই দোক। বঙ্গ র্জেেী "িাপলা িালনুক সার্জাইয়া সাশ্বর্জ, িরনি 
শ্বিশ্বিনর োশ্বেয়া, শ্বিউশ্বল দছাপানো িাশ্বে" পনরই শ্বিরনি পানরে আর্মেী র্ীি দর্নয়। িাই যিই অসুশ্ববনধ দোক, 
আর মানে মানে শ্ববর্জয়ার পনর পুনর্জা করনি েনলও, িা িরৎকানলই করনি েনব। 
 
অনেক শ্ব ন্তা কনর মনে েনলা একমাি উপায় দবি বে একটা মানঠ িাোঁব ু াটিনয় পুনর্জা করা - দযমে কলকািায় 
েয় আর শ্বক। অবিয পানকগ  শ্বেিই পুনর্জা করনি দদনব ো, আর ো, রািা বন্ধ কনর িাোঁব ু াটানিও বলশ্বছ ো। 
দটক্সানস অন্তিিঃ, র্জশ্বমর অভাব দেই। একটা শ্বক ভাো পাওয়া যানব ো? আরও ভানলা েয় যশ্বদ একটা র্জশ্বম 
এনকবানর শ্বকনে দিলা যায়। িারপর পযানন্ডল  াটিনয়ই দোক, বা ধীনর ধীনর ির বিরী কনরই দোক, পুনর্জার 
র্জায়র্ার র্জেয আর শ্ব ন্তা করনি েনব ো।   
-------আপোরা শ্বক বনলে? 
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  আশ্বর্জ দশ্বক্ষণ দয়ুার দ ালা  
  এস দে এস দে এস দে  
  আমার বসন্ত এনসা ।।" 
এ ভানবই রবীন্দ্রোথ আেবাে কনরনছে বসন্তনক। শ্বিশ্বে কশ্বব, সঙ্গীিজ্ঞ, কথা সাশ্বেশ্বিযক, শ্ব ি শ্বিল্পী, প্রাবন্ধক, 
দািগশ্বেক, শ্বিক্ষাশ্ববদ ও সমার্জ সাংস্কারক। শ্বিশ্বে গুরুনদব, কশ্ববগুরু, ও শ্ববিকশ্বব োম েশ্বদি। ঊেশ্ববাংিিিাব্দীর 
দিষ ও শ্ববাংি িিাব্দীর প্রথমানধগ বাাংলা সাশ্বেিয ও সাংর্ীনি রবীন্দ্রোথ এক যুর্ান্তকারী পশ্বরবিগ নের সূ ো কনরে। 
রবীন্দ্রোথ ঠাকুনরর কশ্ববিা, র্াে আমানদর ভাবায়, র্জীবেনক েিুে রনঙ, রূনপ শ্ব েনি দি ায়। আমানদর 
র্জীবনের এমে দকানো পশ্বরশ্বস্থশ্বি, এমে দকানো অেভূুশ্বি দেই, যা িাোঁর দল ায় আমরা  ুোঁনর্জ পাইো। র্জীবনের 
 লশ্বচ্চনি আমানদর আোঁকা স্বপ্নগুশ্বলনক এশ্বর্নয় শ্বেনয় যাবার পথ দদ ায়, পথটানক ভানলাবাসনি দি ায়। দয 
শ্ববিনদবিা প্রকৃশ্বি ও র্জর্নির মনধয প্রকাশ্বিি, শ্বিশ্বেই  আবার রবীন্দ্রোনথর কানছ অন্তযগামী র্জীবে দদবিা রূনপ 
প্রশ্বিশ্বষ্ঠি ।   
িাোঁর কাবযগ্রনে ঋিু শ্ববষয়ক কশ্ববিার দকােও অল্পিা দেই। গ্রীষ্ম, বষগা, িরৎ, দেমন্ত, িীি, বসন্ত--- প্রনিযকটি 
ঋিুই রবীন্দ্রোথ দক র্ভীর ভানব প্রভাশ্ববি কনরনছ । িীনির পািােরা দথনক শ্ববদায় শ্বেনয়, প্রকৃশ্বির দকানল 
িাগুে এনে দদয় একটি েবর্জনন্মর আহ্বাে। র্ানছ র্ানছ েবীে পি পল্লব, শ্বদনক শ্বদনক িুনলর সমানরাে। কশ্বব 
গুরু, োো ববশ্ব নি শ্ব শ্বিি কনরনছে এই ঋিুরার্জ বসন্তনক, িাোঁর অশ্ববোিী র্ানে, কশ্ববিায় ও কথা সাশ্বেনিয। 
অশ্বি অল্প কথার মাধযনম শ্বিশ্বে বসন্তনক এোঁনকনছে, দযমে -- 
 "আো আশ্বর্জ এ বসনন্ত এি িুল দিানট  
 এনিা বাোঁশ্বি বানর্জ, এনিা পাশ্ব  র্ায়।।“ 
 অথবা --- 
 "িাগুনের েবীে আেনদ, র্াে াশ্বে র্াোঁশ্বথলাম ছনদ ছনদ ।।“ 
বসন্ত আনে শ্বেনমগি েীলাকানি দসাোলী দরৌদ্র, শ্বিগ্ধ বািানসর পরি দদনে দিানল সুন র শ্বেনল্লাল। বেবীশ্বথর শ্বরি 
িা ায় র্জানর্ শ্বিশু শ্বকিলনয়র অিুরন্ত উল্লাস। অনিাক পলানির শ্ববহ্বলিায়, শ্বিমলু, কৃষ্ণ ূোর অশ্বিরনঙ্গর 
দকালােনল শুরু েয় এক আিযগ মািামাশ্বি । দসই সানর্জ আপে মনের মাধুরী শ্বমিানয় বাাংলা ভাষার এই 
অসামােয কশ্বব রবীন্দ্রোথ শ্বলন নছে - 
 "অযুি বৎসর আনর্, দে বসন্ত 
 প্রথম িাল্গুনে, মি দকৌিূেলী  
 প্রথম দযশ্বদে  ুশ্বল েদনের দশ্বক্ষণ দয়ুার  
 মনিগ  এনল  শ্বল।।"  
িাল্গুে, ব ি মাস, রনঙ্গর মাস। একশ্বদনক র্জীেগ পািা েরার সমাশ্বপ্ত, অেযশ্বদনক অর্জস্র লাল, েলদু িুনলর 
সমানরাে। রবীন্দ্রোথ ঠাকুর িাোঁর ৭০ বছর বনয়নস শ্বল নলে— 
 "ওনর রৃ্েবাসী,  
 দ াল দ্বার দ াল, লার্নলা দয দদাল " 
বসন্ত দযৌবনের ঋিু। িীনির শুস্কিা রুক্ষিা মনুছ প্রকৃশ্বি র্জনুে সার্জ সার্জ রব।  
েীল আকানি েিুে র্জীবনের আনদালে। িাোঁর কশ্ববিায় প্রকাি পায় দসই রূপ-- 
"রাঙ্গা োশ্বস রাশ্বি রাশ্বি   আকানি পলানি 
রাঙ্গা দেিা দমনি দমিা প্রভাি আকানি “ 
প্রকৃশ্বির সনঙ্গ আমানদর র্জীবনের সম্পকগ  দয অশ্ববনচ্ছদয িা শ্বিশ্বে অেভুব কনরনছে,  
সাংর্ীনি, কানবয, কশ্ববিায়। দযমে-- 
 "আশ্বর্জ বসন্ত র্জাগ্রি দ্বানর  
 িব অবগুশ্বিি কুশ্বিি র্জীবনে  
 কনরাো শ্ববেশ্বম্বি িানর ।।“ 
বাাংলার কশ্বব রবীন্দ্রোথ সৃি অপরূপ সুরধারায় ও কানবয বসন্ত ঋিু, রূনপ, বনেগ র্নন্ধ  আর আেনদ আমানদর 
মনে মিূগ  েনয় উনঠনছ, িুনলনছ এক অপাশ্বথগব সুন র শ্বেনল্লাল। 
প্রকৃশ্বির সুনরর সানথ হৃদনয়র সুর শ্বমলনলই বসনন্তর সাথগকিা, যা মনে মনে অেভুব কনরশ্বছনলে, শ্ববি বনরণয 
কশ্বব, আমানদর কশ্ববগুরু রবীন্দ্রোথ। 
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অনেক শ্বদে আনর্র কথা। সদয বকনিানর এক বসন্ত অপরানে বাবা-মানয়র সনঙ্গ প্রথম পা দরন শ্বছলাম  
িাশ্বন্তশ্বেনকিনের মাটিনি।শ্বদেটা শ্বছল দদাল পূশ্বণগমার আনর্র শ্বদে।সনন্ধয োমনিই দসাোর থালার মনিা মি  াোঁদ 
েলমল কনর উঠনলা পুব আকানি। এমে সময় দনূরর দথনক একটাো িন্টার আওয়ার্জ কানে আসনছ। আগুে 
লার্নলা োশ্বক দকাথাও? ো দিা। িনব শ্বকনসর িন্টা? ববিাশ্বলক েনব দয-িাই দর্ৌর-প্রাঙ্গনে সবাইনক র্জনো 
করনি িন্টা বার্জনছ। শুেলাম, 'ববিাশ্বলক' েনলা র্ানের দল । দল দবোঁনধ সবাই শ্বমনল র্াে র্াইনি র্াইনি পূশ্বণগমা 
রানি আশ্রম পশ্বরক্রমা েনব। বনল রা া ভাল, দসই সময় িাশ্বন্তশ্বেনকিেনক দস ােকার দলানক, 'আশ্রম' বনলই উনল্ল  
করনিা। শ্বক দারুে বযাপার ! যাোঁর বাশ্বেনি আমরা অশ্বিশ্বথ েনয়শ্বছলাম, িাোঁনদর সনঙ্গ আমরাও মোেনদ দবশ্বরনয় 
পেলাম । রািায় আসনি আসনি  শুেনি পাশ্বচ্ছ  দরূ দথনক দভনস আসা ববিাশ্বলনকর দনলর র্াে --" াোঁনদর 
োশ্বসর বাোঁধ দভনঙনছ"।  াশ্বরশ্বদক দর্জাৎিায় দভনস যানচ্ছ, িাল িুনলর িীব্র র্নন্ধ 'মািাল সমীরণ', আর িার সনঙ্গ 
ঐ র্ানের  সুর। মনে েল, দযে দকাে স্বপ্ননলানক এনস পনেশ্বছ।  
ববিাশ্বলনকর দনলর সনঙ্গ পা শ্বমশ্বলনয় আমরাও এনর্ালাম। এনকর পর এক র্াে েনচ্ছ --"আশ্বর্জ দশ্বক্ষণ দয়ুার 
দ ালা", "ওনর বকুল পারুল, ওনর িাল শ্বপয়ানলর বে", "ও আমার  াোঁনদর আনলা", ইিযাশ্বদ। দ ো র্ানে আমরাও 
র্লা দমলাশ্বচ্ছ । বকুল বীশ্বথ আম্রকুঞ্জ েনয়, মশ্বদনরর সামনে শ্বদনয় বে রািায় পনে র্ানের দল উিরায়নের পাি 
শ্বদনয় িুনর, ব নিযর সামনে এনস থামনলা। িিক্ষনে  াোঁদ প্রায় মধয র্র্নে।  
 
এিক্ষে দযে একটা দিানরর মনধয শ্বছলাম। একটা মাি সনন্ধয দয মনে এমে আনবি বিরী করনি পানর, এ স্ব নক্ষ 
ো দদ নল -শুেনল, ো অেভুব করনল ভাবিাম র্ল্প কথা। এ দযে দ ো পৃশ্বথবীর বাইনর অেয একটা গ্রনে এনস 
পনেশ্বছ--দয ানে আমানদর দকনর্জা র্জর্নির কাঠন াট্টা শ্বেয়ম গুনলা অ ল। এ ানে মােষু র্জে অেয শ্বেয়নম  নল, 
অেয ভাষায় কথা বনল। িানদর সার্জিযযায় এিটুকু বাহুলয দেই, সের্জ সাবলীল িানদর ভশ্বঙ্গমা, আর সানর্জর 
মনধয বেনর্জার দ াোঁপায় বা দবেীনি একগুচ্ছ রঙ্গে শ্বকাংবা  াোঁপা িুল। এই সের্জ দসৌদনযগ এ ােকার দমনয়রা প্রায় 
সবাই দযে 'রিকরবীর' েশ্বদেী। দদন  মনে েয় িানদর দযে দকাে িাো দেই ; অথ  সব কার্জ দকাে মন্ত্রবনল 
সময়মনিা েনয় যায়।  
 
রবীন্দ্রোথ শ্বেনর্জর অশ্বভজ্ঞিায় বনুেশ্বছনলে দয  ারা র্াছ দক দবশ্বি দবো শ্বদনল িার বাো বন্ধ েনয় যায়। িাই 
িাশ্বন্তশ্বেনকিনের "আশ্রম শ্ববদযালয়টিনক এমে ভানব বিরী কনর শ্বছনলে, দয ানে দছনলনমনয়নদর শ্বের্জস্ব সত্ত্বা, শ্বেয়নমর 
কো কশ্বেনি কুোঁ কনে ো যায়। দসই কারনণই ক্লাসরুনমর  ার দদওয়ানলর মনধয আবে দথনক েয়, এ ানে 
পোনিাো েয়, শ্ববশ্বভন্ন র্াছ িলায়। এক একটি ক্লানসর র্জেয র্াছ-িলা শ্বেশ্বদগি আনছ। দস ানে শ্বিক্ষক বনসে 
র্ানছর শ্বেন র দবশ্বদনি আর ছাি ছািীরা িানদর শ্বেনর্জনদর আসে দপনি মাটিনি বনস। এইভানব প্রকৃশ্বির িশ্বেি 
সাশ্বন্ননধয ঋিুর আসা-যাওয়া, োো ধরনণর পাশ্ব  িুল-িল আর  ার পানির রঙ-বদল, রূপ বদল িানদর দ ান  
ধরা দদয়, সাোযয কনর িানদর মেনক সুদর ভানব শ্ববকশ্বিি করনি। িাই েয়নিা এ ােকার দছনলনমনয়নদর র্লায় 
সেনর্জ র্াে আনস। িারা অোয়ানস কলনমর আোঁ নে িুটিনয় দিানল দ ায়াই এর বনুক এক িালর্াছটিনক। 
   
এসব অবিয বনুেশ্বছ অনেক পনর, ছািী শ্বেসানব িাশ্বন্তশ্বেনকিনে থাকা কালীে। দস যািায় পনরর শ্বদে দভানর 'বসন্ত 
উৎসনবর' শুরু েল "ওনর রৃ্েবাসী দ াল দ্বার দ াল, লার্ল দয দদাল" র্ােটির সনঙ্গ দছাট বে 
 সব বয়সী ছাি ছািীনদর োন র ছনদ। পরনে েলদু কাপে, কানে র্লায় আর োনি পলাি কশ্বলর র্য়ো পনর 
য ে িারা রাঙামাটির রািা দবনয় দর্ৌরপ্রাঙ্গনের শ্বদনক এশ্বর্নয় আসশ্বছল--মনে েশ্বচ্ছল এরা দয সশ্বিয বসনন্তর দিূ 
।দিাো যায়, রবীন্দ্রোনথর কশ্বেষ্ঠ পুি িমীন্দ্রোথ িাোঁর সঙ্গীনদর শ্বেনয় বসন্ত পঞ্চমীর শ্বদনে প্রথমবার আশ্রনম বসন্ত 
উৎসব কনরশ্বছনলে। ি ে িাোঁর বয়স মাি ৯/১০ বৎসর। যশ্বদও বালক িমীর দিুঃ র্জেক অকাল প্রয়াণ দসই 
বছনরই, শ্বকন্তু পরবিী সমনয় দদাল পূশ্বণগমার শ্বদে বসন্ত উৎসব পালে করার দরওয়ার্জ  াল ুেয়। 
                     
মলূ অেষু্ঠােটি শুরু েল আম্রকুনঞ্জ। এনকর পর এক বসনন্তর র্াে, ো  ও আবশৃ্বির সমানরানে  দ-ুআোই িন্টা 
সময় দয শ্বক অবণগেীয় উচ্ছানস মানিায়ারা কনর শ্বদনয় দর্ল সমার্ি অশ্বিশ্বথনদর মে, দসটা িাোঁরাই র্জানেে। 
অেষু্ঠানের দিনষ , -' রাশ্বঙনয় শ্বদনয় যাওনর্া এবার যাবার আনর্'--এই র্ােটির সনঙ্গ মলূ পনবগর সমাশ্বপ্তর সূ ো। 
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িারপর "যা শ্বছল কানলা ধনলা, রনঙ রনঙ রাঙা েল"--র্ােটি শুরু েনিই আশ্ববনরর থালা দথনক রশ্বঙে িার্ 
উেনি শুরু করনলা। দকানো র্জল রাং, দিল রাং েয় --শুধুই  োো রনঙর আবীনর এনক অপরনক রাশ্বঙনয় 
দদওয়া। আবীর পবগ দিষ েনি ো েনিই শ্ববশ্বভন্ন বয়সী ছাি ছািী এমেশ্বক প্রািেীরাও শ্বেনর্জনদর দছাট দছাট বনৃি 
দর্জার েনয় দমনি উঠনলা দযৌবনের উচ্ছ্বানস।  সন্ধযায় দর্ৌর- প্রাঙ্গনের শ্বিেশ্বদক দ ালা মনঞ্চ "িযামা েিৃযোটয" 
অশ্বভেীি েনি দদ লাম দ ালা আকানির শ্বেন  বনস। র্াে ও েিৃয অশ্বভেনয়র  মাে সম্বনন্ধ দিা শ্বকছু বলার 
অনপক্ষা রান  ো। দসই সনঙ্গ মঞ্চ-সজ্জা এবাং েট- েটীনদর োদশ্বেক অশ্বভেবি দদন  মগু্ধ েনয় ভাবশ্বছলাম, 
এমেটি দিা আনর্ ক নো  দদশ্ব শ্বে ! 
 
 
এই দনুটা শ্বদনের অশ্বভজ্ঞিা আমার শ্বকনিারী মেনক দয মগু্ধিায় আচ্ছন্ন কনরশ্বছল, িার দরি িাশ্বন্তশ্বেনকিে দথনক 
শ্বিনর আসার পর পুনরাপুশ্বর কানটশ্বে। িাই বছর দইু বানদ য ে সু্কনলর র্ন্ডী দপশ্বরনয় কনলনর্জ যাবার সময় েল, 
ি ে আর শ্বদ্বিীয়বার ভাশ্বব শ্বে। বাবা-মানয়র শ্বকছুটা অশ্বেচ্ছা সনিও 'শ্ববিভারিী'দি শ্বব.এ ক্লানস ভশ্বিগ  েবার 
সম্মশ্বি আদায় কনর শ্বেনয় শ্বছলাম। 
                                                              
আর্জ প্রায় পঞ্চাি বছর বানদ সমনয়র সরেী ধনর দপছনে শ্বিনর িাকানি দবি লানর্। এক পুনরানো বনু্ধর োনক 
বছর পাোঁন ক আনর্ কনয়কশ্বদনের র্জেয োশ্বর্জর েনয় শ্বছলাম আমার সানধর িাশ্বন্তশ্বেনকিনে। র্জীবনের শ্বেয়নম সমনয়র 
সনঙ্গ সব শ্বকছু পাল্টায়। িাশ্বন্তশ্বেনকিে ও অনেক াশ্বে পানল্ট দর্নছ। যশ্বদও আনর্র মিই 'বসন্ত -উৎসব'এ েও 
আশ্রনমর সব দথনক বণগময় উৎসব , শ্বকন্তু দস ানে শ্বকছু পশ্বরবিগ ে এনসনছ। প্রথম কথা, একটা সময় অবশ্বধ দযটা 
শ্বছল মলূিিঃ 'শ্ববিভারিী'র ছাি ছািী , অধযাপক ও আশ্রমবাসী সকনলর শ্বের্জস্ব অেষু্ঠাে, এ ে বাইনরর 
র্জেসাধারনণর শ্ববপুল সাং যায় অাংিগ্রেনণর কারনণ উৎসনবর শ্ববশ্বিিিা পুনরাপুশ্বর ধনর রা া সম্ভব েনচ্ছ ো। 
বশ্বেরার্ি মােনুষর ভীে, এই সব অেষু্ঠানে এি দবনে দর্নছ দয অনেক বছর ধনরই আম্রকুনঞ্জ আর িার স্থাে 
সাংকুলাে েয় ো। 
 
বে দ লার মানঠর দ ালা প্রান্তনর সকানলর অেষু্ঠানের স্থাে বদল েনয়নছ। মানে সানে অপ্রীশ্বিকর িটো িনটনছ 
বনল সুরক্ষার  াশ্বিনর প্র ুর পুশ্বলি প্রেরায় এই অেষু্ঠাে করনি েয়। এসব দদন  পুনরানো শ্বদনের মােষুরা কি 
পাে, অনেনক উৎসব প্রাঙ্গনে যায় দছনে শ্বদনয়নছে।--এগুনলা  ুব স্বাভাশ্ববক প্রশ্বিশ্বক্রয়া। শ্বকন্তু যুনর্র োওয়ানক দিা 
আর দঠশ্বকনয় রা া যায়ো। দযমে শ্বমশ্বেয়ার কলযানে 'বসন্ত উৎসব' এর সময় টিশ্বভ দি শ্বকছু শ্ববনিষ  যানেনল 
পৃশ্বথবীর দয দকানো প্রানন্ত বনস অেষু্ঠানের লাইভ দটশ্বলকাি দদ া যায়। প্রশ্ন উঠনি পানর, িাশ্বন্তশ্বেনকিনের দয 
উৎসবটি িার োদশ্বেকিায় সারা দদনি একটি শ্ববশ্বিষ্ঠ আসে কনর শ্বেনয়শ্বছল --শ্ববপেনের সামগ্রী কনর িুনল িানক 
একটু   ানটা করা েনলা ো শ্বক! 

 
বনু্ধর সনঙ্গ আড্ডায় এই সব আনলা োর বাইনর আনরা একটি শ্ববষয় িুনর শ্বিনর আসশ্বছনলা। সির /আশ্বির দিক 
অবশ্বধও িাশ্বন্তশ্বেনকিনের পনথ িনট এমে শ্বকছু মােষুনক আমরা দদ নি দপিাম, যাোঁরা শ্বেনর্জর শ্বেনর্জর দক্ষনি এিটাই 
স্বোমধেয শ্বছনলে দয দদনির র্ন্ডী দপশ্বরনয় শ্ববনদনিও িাোঁনদর  যাশ্বি ছশ্বেনয়নছ। অথ , িাোঁরা শ্বকন্তু দকানো িথাকশ্বথি 
'দসশ্বলশ্বব্রটি'র িকমা র্ানয় এোঁনট সবার দথনক দনূর সনর থানকেশ্বে। শ্রনেয় রামশ্বকঙ্কর দবর্জ, িাশ্বন্তনদব দিাষ, কশ্বণকা 
বনদযাপাধযায়, েীশ্বলমা দসনেই মনিা অনেক জ্ঞােী গুণী মােনুষর িশ্বেষ্ঠ সাশ্বন্নধয দপনয় আমানদর মনিা, যাোঁরা ধেয 
েনয়নছে িাোঁনদর কানছ েয়নিা আর্জনকর িাশ্বন্তশ্বেনকিে শ্বকছুটা ম্লাে মনে েয়। ওই সব উজ্জ্বল দর্জযাশ্বিষ্করা, যাোঁরা 
শ্বেনর্জরা রবীন্দ্রোনথর দিেচ্ছায়ায় দবনে উনঠশ্বছনলে --িাোঁরা আমানদর দদশ্ব নয় দর্নছে শ্বক ভানব মাটির কাছাকাশ্বছ 
দথনকও আকািটানক দছাোঁওয়া যায়।  
 
িব ুদিষ পযগন্ত এটাই মনে েয়, সব শ্বকছুটা োরায়শ্বে। আর্জ  
িাশ্বন্তশ্বেনকিনে শ্বর্নয় সনন্ধযনবলা 'কানলা বােী'র সামনে শ্বদনয়  
দেোঁ নট দর্নল ছাশ্বিম িুল অথবা দলব ুিুনলর শ্বমশ্বি র্নন্ধ মে  
উিলা েনব। আর্জও দরূ দথনক 'শ্বসাংে সদনের' িন্টাধশ্বে দিাো  
যায়। িালবীশ্বথ, বকুল- বীশ্বথ, আম্র কুঞ্জ, মাধবী কুঞ্জ, িন্টািলা, 
 ব িয-- সবই দিা রনয়নছ আশ্রনমর মাটিনি। আর এই সমি 
 শ্বকছুর মনধয, সবটুকু র্জনুে আনছে আমানদর প্রানণর ঠাকুর  
রবীন্দ্রোথ । দসটাই বা কম শ্বক!   
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স্থাে: দশ্বক্ষণ কলকািার এক অশ্বি আধুশ্বেক Shopping Mall এ । 
কাল: বসন্ত, দদাল এর ঠিক পনরই। 
পাি: দইু বনু্ধ: মােস দসে, অধুো MS, দবৌ রশ্বণিা বা রশ্বে ও অেীক রায়  
অেীক --আনর, শ্বক বযাপার স্বয়াং শ্রীমাে MS! আবার Better half বর্নল কনর !! শ্বক দর দিানদর দদাল 
দকমে েনলা? 
MS --ওি, িাটািাটি! We went to ওই Tagore's Place to celebrate! 
অেীক --You mean, িাশ্বন্তশ্বেনকিে? Wow man! Cool!! 
MS -- আনর একদম। আসনল আমানদর বাশ্বেনি দিা Jazz আর Acid Rock ছাো শ্বকছুই  নলো, but last 
week we chanced upon some U tube links to Tagore songs --ওই "দ ালা োওয়া", "মায়াশ্ববেী” 
whatever like that.  
অেীক --"মায়া বে শ্ববোশ্বরণী েশ্বরণী"-----? 
MS --Right, right, - র্জাি cool yaar, you know?  Rock style? আমার দবৌ এমশ্বেনি just hates 
that পযােপযানে, িুমপাোশ্বে Rabindra সাংর্ীি stuff শ্বকন্তু ওই শুনে রণ এমে excited েনয় দর্ল দয we 
instantly decided to go to the Spring Fest, ওই দয ওই--, you know? 
অেীক --িাশ্বন্তশ্বেনকিে? 
MS --েযাোঁ, েযাোঁ ওই ।শ্বর্নয় দদশ্ব  িযাম বযাপার! দবৌ দিা শ্বর্নয়ই কাোঁথা- টাো শ্বকেনি শুরু করনলা। 
অেীক --কাোঁথার কার্জ করা --িাশ্বে? 
Ron --AR, -- শ্বক বলনবা? শ্বক super, colorful handmade সব শ্বর্জশ্বেস। কাোঁথা, বাটিক, দকানো design 
computer generated েয়!  
MS--(Excited) --oh yah, she got a lot of stuff from that "েুশ্বে" place! 
অেীক --দসাোেুশ্বর? 
MS --(এবার শ্বেশ্বদনি)-" োোঁ োোঁ yar, ওেী!! and there was an old shabby guy, একটা বার্জো শ্বেনয়, 
পানয় bells পনর, singing, what they called “দবাল"। 
Ron--শ্বে শ্বে, -ধযাৎ, শ্বকচ্ছ ুর্জানেো,"দবাল"েয় আর একটা শ্বকছু---- 
অেীক বাউল সাংর্ীি। বীরভুনমর দলাক ওরা --- 
MS --Really, interesting…., I was able to take a few shots and a video too... just wait আমার 
Facebook will fetch a thousand "likes"! 
Ron--(োশ্বক সুনর) আো! আর আমার পলানির র্য়ো পরা ছশ্ববটা? -- আশ্বম already upload কনর 
শ্বদনয়শ্বছ, দদশ্ব  দক দর্জনি, হুোঁ!! 
অেীক -- এবার বল, "বসন্ত উৎসব" দকমে লার্নলা? 
MS -- আনর, that দিা was the original plan but আমরা একটু distracted েনয় দর্লাম। ও ানে েঠাৎ 
দদ া েনয় দর্ল আমার এক  old friend এর সনঙ্গ, ও দর্জার কনর আমানদর শ্বেনয় দর্ল ওর Cottage এ , 
প্রাশ্বন্তক এর পানি। সারাশ্বদে দদদার আড্ডা,  াওয়া দাওয়া । শ্ববনকনল দেশ্বি program, Whiskey, Hukah 
and.. ো! ো! exotic 'সােথাল' োন্স!!  
অেীক -- কযাম্পাস িুনর দদশ্ব সশ্বে? উিরায়ণ? দর্ৌর প্রাঙ্গে?দদাল দ নলশ্বছশ্বল?  
AR -- No Man, who has that much time and  energy? আর Ron দিা AC car ছাো  লনিই  ায় 
ো। Google কনরই দিা  সব দদ া যায়।  Ron is thrilled with her দসলশ্বি'স !!  
অেীক-- দসলশ্বি  িুলবার  র্জেয, দিল পুশ্বেনয় এিদরূ যাওয়া ..  
AR --(Winks) Don't forget the  'সােথাল' োন্স Yar !!      
অেীক--দদাল দ লা?  
AR-- োিঃ, we are allergic to আবীর! 
   
িাশ্বন্তশ্বেনকিনের একটি দিইসবকু গ্রূপ দথনক পাওয়া দল াটি রময র ো দভনবই পেনি শুরু কনরশ্বছলাম, িনব 
পেনি পেনি এক শ্ববমষগ কানলা দমি মনের দকানে ক ে দযে র্জনম উনঠশ্বছল। রাঙামাটির পনট আোঁকা, আমার 
মনের মনধয সযনে র্জশ্বমনয় রা া একটা ছশ্বব দযে একটু একটু কনর মনুছ যাশ্বচ্ছল। দভনব শ্বছলাম োসনবা, িা 
আর েনলাো! আপোনদর সনঙ্গ র োটি ভার্ কনর শ্বেনি  ইনচ্ছ েনলা।      
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"ধ্বশ্বেনলা দর ধ্বশ্বেনলা দর - ধ্বশ্বেনলা আহ্বাে মধুর র্ম্ভীর প্রভাি অম্বর মানে - 
"শ্বকনর  উঠশ্বব ো?" 
এক প্রকার ধেিশ্বেনয় উনঠ বসলাম কথাটা কানে আসনিই | শ্বক র্জাশ্বে দদশ্বর েনয় দর্নলা ো দিা? র্িকাল 
রাি এ দদশ্বর েনলা িুনমানি | ইি !! িশ্বেনি মনে েনয় ৯ টা বানর্জ !!!!! এ ে আর বিরী েনয় দযনি 
পারনবা ো  
" িােনল িুই আর আসশ্বব ো? " 
" শ্বক কনর যানবা দবানলা ? কাল সারারাি র্জাশ্বর্নয় রা নল র্াে পছদ করনি আর্জনকর এই শ্ববনিষ শ্বদনের র্জেয 
|" 
" িানি আমার দানয়?" 
" দানয় দিা দিামাশ্বর | এনিা র্াে শ্বলন নছা িুশ্বম | িার দথনক শ্বক একটা র্াে দবনছ  দেওয়া সের্জ কথা? 
র্াে পছদ করনি শ্বর্নয় গ্রীষ্ম , বষগা , িরত্,  দেমন্ত , িীি , বসন্ত সব দিনট দিললাম |  িারপনর দপ্রম 
আর পূর্জা র সানথও দদ া েনলা | শ্বকন্তু দিামানক আর্জনকর এই শ্ব র েিূনের  প্রভাি এ শ্ববনিষ শ্বকছু শ্বদনি দয 
মে  াইনছ |” 
"দরার্জ দিা সকাল দথনক রাি আমানক শ্বস্থর থাকনি  শ্বদনি পাশ্বরস ো | শ্বেনর্জর মনে গুেগুে কনর আমার র্াে 
দর্নয় যাস  | অথ  আর্জ ই  িুই শ্বকছু পছদ করনি পারশ্বল ো?" 
"িুশ্বম শ্বক র্জানো ো আমার কানছ িুশ্বম শ্বক ? আমার র্জীবে র্জনুে শুধু িুশ্বম | দিামানক মাপার দ িা বথৃা| 
দিামার দশ্রষ্ঠ সৃশ্বি র্াে | আর দিামার র্জীবনের সমি প্রশ্বিকূলিা শ্বদনয় িুশ্বম শ্বিশ্ব নয়নছা র্ীিা আর  
র্ীিশ্ববিাে উভনয়ই সমাথগক | কুরুনক্ষি যুনে অর্জুগ ে য ে িার অস্ত্র দিনল শ্বদনয় অস্বীকার কনর আপের্জে এর 
সানথ লোই করনি ি ে শ্রীকৃষ্ণ িানক দবাোে দকে এই যুের প্রনয়ার্জে ধমগ রক্ষানথগ | দিমশ্বে িুশ্বমও শ্বেকট 
আত্মীয় এবাং স্ত্রী ও সন্তাে শ্ববনচ্ছনদর দবদোয় য ে দিাকিব্ধ ি ে ঈিনরর কানছ বনলনছা " ক্লাশ্বন্ত আমার ক্ষমা 
কনরা প্রভু " | দিামার ধমগ দথনক িুশ্বম সনর যায় শ্বে | অর্জুগ ে ও দযমে কঠিে সনিযর মনু ামশু্ব  েনয় লোই 
কনরনছ িুশ্বমও দসভানবই লোই কনরনছা স্বর্জে  শ্ববনচ্ছদ এর ভার শ্বেনয় | 
দিামার বহু র্ানে দিামার ঈিনরর ওপর পূণগ শ্ববিানসর পশ্বর য় দপনয়শ্বছ | উপশ্বেষনদর কঠিে দিগে দক িুশ্বম 
কি সেনর্জ শ্বলন  শ্বদনল " আমার শ্বেয়ার  মানে লশু্বকনয় শ্বছনল  দদ নি আশ্বম পাই শ্বে দিামায় , দদ নি আশ্বম 
পাই শ্বে ". 
" সবই বেুলাম  শ্বকন্তু সশ্বিয িুই আসশ্বব ো আর্জ আমার বাশ্বেনি? " 
"আর্জ দয বে  শ্বভে েয়নর্া | 
িুনলর মালা দীনপর আনলা ধূনপর দধাোঁয়ার  শ্বপছে েনি পাইনে সুনযার্  রণ দছায়ার  ". 
"িােনল আমার র্জন্মশ্বদনের উপোর  শ্বদশ্বল ো এবার? অেযবার একটা র্াে  অন্তি  দিাোস ". 
"র্ঙ্গার্জল এই দিা র্ঙ্গা পুনর্জা কশ্বর প্রশ্বিবার,  িুশ্বম দবানলা দকাে র্াে শুেনি  াও?" 
"আনর্ বল িুই শ্বক দকাে শ্বকছু দভনবশ্বছশ্বলস আমানক দিাোশ্বব বনল?" 
"আমার র্জীবনের প্রশ্বিটি আেনদ , দিুঃন  , বযথগিাই, র্জনন্ম , মিুৃযনি ,ভানলালার্ায় , একা  থাকায় , সবার 
মনধয দথনকও শ্বেনর্জনক আলাদা কনর দেওয়ানি দিা শুধু িুশ্বম আনছা - িুশ্বম দিা সব র্জানো কশ্বব !! 
 
 “আমার শুধু একটি মঠুি ভশ্বর  
 শ্বদনিছ দাে শ্বদবস শ্ববভাবরী  
 েনলা ো সারা কি ো যুর্ ধশ্বর  
 দকবশ্বল আশ্বম লব |“ 
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দসামনদব বাব ুঅবসর প্রাপ্ত ইাংনরর্জীর প্রনিসার । কলকািার অেশ্বি দনূর মধযমগ্রানম আর্জ প্রায় ১০ বছর যাবি 
শ্ববশ্রামরি। ছািছািী পশ্বেনয় আর বউনয়র িাই িরমাি দ নট শ্বদে দবি স্বছনদ  নল যায়। বনয়স প্রায় ৭০ ছুোঁ ই 
ছুোঁ ইএকমাি  সঙ্গী ওোর স্ত্রী দিাভাময়ীনদবী। ওোর একটিমাি পুি দদবব্রি ওরনি দদব ুমমু্বাইনি কমগরি। ভীষে 
বযি, িার কার্জ আর দছাট্ট সাংসার শ্বেনয়। িানদর একটি মাি দছাট্ট দমনয় ‘ছুটি’। এই র্িকাল একবছর পূেগ 
েনলা। িাই মনে অনেক আিা শ্বছল দয একটিমাি োিেীর প্রথম র্জন্মশ্বদে  ুব ধুমধাম কনর পালে করনবে। 
শ্বকন্তু দসগুনে বাশ্বল কারে দছনল দশু্বদনের র্জনেযও বােী আসার ছুটির বযবস্থা করনি পানরশ্বে।  
 
বশৃ্বি পেনছ সন্ধযা দথনক। মে  ুবই উ াটে আর্জ দবাধেয় আর িুম আসনবো। িুমনিা আর্জকাল আর েয়ো 
বনল্লই  নল। অশ্বি অল্প কারনেই িুম আসনি  ায় ো। পানি স্ত্রী দিাভাময়ী অকািনর িুমানচ্ছ। দদ নল দবি ইষগাই 
েয়। আর িুমানবইবা ো দকে, সারাশ্বদে সাংসার শ্বেনয় যা হুজ্জশ্বি  নল। যশ্বদও সাংসানর ওোরা দটুি প্রােী শ্বকন্তু 
এর ওর আসাযাওয়া দলনর্ই আনছ। স্বামীর প্রািে ছাি ছািীনদর আোনর্াোনিা দলনর্ই থানক। িাই সারাশ্বদে 
কানর্জরও কমশ্বি দেই। িারউপর দসামনদববাবরু আবার দিাভাময়ীর োনির রান্না ছাো মনু  শ্বকছু দরান ো। এই 
কার্জটি শ্বিশ্বে আর্জ প্রায় ৩০ বছর ধনর  ুব যে সেকানর কনর নলনছে। িাই শ্বেিযনেশ্বমি পাোঁ পদ ছাো আবার 
ওোনদর  নলো। িারপর এনিা বে বার্ােওলা বােী। বার্ােটি দযে ওোর শ্বদ্বশ্বিয় সন্তাে। শ্বেয়শ্বমি বার্াে 
পশ্বর যগা করা, মালীনদর িদারশ্বক কনর িানদর শ্বদনয় আর্াছা পশ্বরষ্কার করাে, সার দদয়ানো, েশ্বম্বিশ্বম্ব রার্ 
শ্ব ৎকার দযে িার শ্বেিয সঙ্গী। 
 
দবি শ্বকছুশ্বদে যাবৎ উশ্বে ওোর স্বামীনক বলনছে একর্জে দর্নছা দর্জার্াে কনর শ্বদনি যানি োরনকল র্াছগুনলার 
শুকনো পািা দকনট পশ্বরষ্কার করানো যায় আর োে ুোব গুনলা দকনট োমানো যায়। মালীগুনলানক বনল দকাে 
লাভ দেই কারে দকােটাই কানর্জর েয় অলনসর একনিষ। আর্জকাল কানরারই আর বার্াে দেই বনল্লই  নল। সব 
বার্াে সনমি বােী দভনঙ্গ flat েনয় দর্নছ। িানদরও দয এরকম প্রলভে আনসশ্বে িা েয়। অনেকবার অনেক 
শ্বদক দথনকই বহু দলাভেীয় offer এনসনছ শ্বকন্ত কিগ াশ্বর্শ্বন্ননক দকউ টলানি পানরশ্বে। িারা বপশ্বিক বােী ভাঙ্গনি 
দদনবেো। যাক দসকথা অনেক দ িা  শ্বরশ্বি কনর একর্জে দর্নছা দর্জার্াে েনলা, দানমও দবি দপাষাল আর 
বার্ােটাও দবি পশ্বরষ্কার েনলা।োরনকল র্াছগুনলানি দবি োওয়াও দ লনছ আর কশ্ব  কশ্ব  অনেক োবওধনরনছ।  
 
শ্বদেটা দবি ভালই কাটল,  াশ্বেক্ষে আনর্ দসামনদববাবরু পোনোও দিষ েনয় দর্নছ পেুয়ারাও সব বােীর শ্বদনক 
রওো শ্বদনয়নছ। েঠাৎ শ্বর্শ্বন্ন ভীি িথি েনয় শ্বেন  দেনম এনলে দদন ই মনে েনচ্ছ উশ্বে  ুবই ভয় দপনয় দর্নছে। 
দসামনদববাব ুদিা অবাক, শ্বিশ্বে ভনয়র কারে র্জােনি  াইনল শ্বর্ন্নী বনল্লে দয শ্বিশ্বে দরার্জকার মিই TV serial 
দদ শ্বছনলে েঠাৎ দবি দর্জানরই বাচ্চার কান্নার আওয়ার্জ শুেনি দপনলে। প্রথনম ভাবনলে দকউ েয়নিা িানদর 
বার্ানে িল পাকর  ুশ্বর করনি এনসনছ, শ্বকন্তু বারাদা শ্বদনয় ভাল কনর দদন নছে শ্বিশ্বে, দকাথাও দকউ দেই। 
বার্ানের িটকও বন্ধ। িােনল দক কাোঁদনছ। উশ্বে একবার েয় কমপনক্ষ শ্বিে  ারবার শুনেনছে বাচ্চার কান্না। 
িাই িাবশ্বেনয় শ্বর্নয় স্বামীনক োকনি এনসনছে। প্রথনম দসামনদববাব ুদিা শ্ববিাসই করনি  াইশ্বছনলে ো - বনল্লে 
অনেকশ্বদে ধনর বলশ্বছ এই আর্জগুশ্বব শ্ববদ্ঘনুট serial গুনলা দদ া বন্ধ কর। এইগুনলা দদন  দদন  মাথায় যি 
উৎকট শ্ব ন্তা বাসা বাোঁনধ। শ্বকন্তু ওোর স্ত্রী মাোর পাি েে। উশ্বে শ্বেশ্বিি দয কান্নার আওয়ার্জ দপনয়নছে। 
অর্িযা উশ্বে উপনর দর্নলে। সব ির িুনর দদ নলে, ট গ  জ্বাশ্বলনয় বারাদাগুনলাও পরীক্ষা করনলে দকাথাও শ্বকছু 
দেই। ো দকাথাও শ্বকছু দেই যিসব আর্জগুশ্বব শ্ব ন্তাধারা। উশ্বে আবার শ্বেন  দেনম শ্বেনর্জর দোট্স বিশ্বর করার 
কানর্জ বযি েনয় দর্নলে। শ্বকছুক্ষে পনর আবার দসই দনৃিযরই পুেরাবশৃ্বি। দসই ভয় র্জোনো দ োরা শ্বেনয় বাচ্চার 
কান্নার অেনুযার্ করনছে শ্বকন্তু এইবার দসামনদববাব ুআর ওোর স্ত্রীর কথায় কাে শ্বদনলেো। শ্বেয়ম মি রানি 
দ নয়নদনয় একটু পায় াশ্বর কনর শুনয় পেনলে। আর ভাবনি লার্নলে দছনল, দবৌমা আর োিেীর কথা। েঠাৎ 
সশ্বিয দযে শুেনি দপনলে দবি কাছ দথনকই,  ুব দছাট বাচ্চার কান্নার িব্দ। উশ্বে সনঙ্গ সনঙ্গ উনঠ ট গ  শ্বেনয় 
বার্ানে দর্নলে আর  াশ্বরশ্বদক দদ নলে। ো দকাথাও শ্বকছু দেই। বােীর সব ির দদ নলে। বযাপারটা দবাধর্ময 
েনলাো। এনস আবার শুনয় পেনলে শ্বকন্তু িুম আসার দকাে সম্ভাবো দদ নলে ো। শ্বিশ্বে বার শ্বিে  ার একই 
আওয়ার্জ দপনলে। সকানল উনঠ স্বামী স্ত্রী দরু্জনেই আনলা ো করনলে এই বযপানর। দিাভাময়ীর এমশ্বেনিই শ্ব ন্তা 
করা স্বভাব। উশ্বে দবশ্ শ্ব শ্বন্তি েনলে িনবশ্বক োিেীর িরীরটরীর  ারাপ েল আর এটাই শ্বক িারই পূবগ 
সনঙ্কি।  
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দসামনদববাবওু যিই েশ্বম্বিশ্বম্ব করুে ো দকে ওোর মেও দবি উ াটে েনলা োিেীর র্জনেয। উশ্বে এই 
বযাপারটা অনেকনকই বনল্লে কারে দভাররানির শ্বদনক আরও কনয়কবার শুনেনছে কান্নাটা। বােীর বহু পুরানো 
কানর্জর দলাক বর্লা, দস শুনেই দ া  বে বে কনর বনল্লা এ শ্বেিই দকাে অপনদবিার কারসাশ্বর্জ। শ্বেিই এই 
বােীনি দকাে  অিররীর ছায়া পনরনছ  বাশ্বেটানক  োে  দিাোঁক করানি েনব। আর্জকালকার শ্বদনে ওো 
পাওয়া দবি দষু্কর িারনথনক বরাং কুল পুনরাশ্বেিনক  বর দদওয়া দযনি পানর। এর দকােটাই দসামনদববাবরু 
মেপ্পিু েনলাো শ্বকন্তু  ারপাি শ্বব ার কনর আর দিাভামশ্বয়র আকুল অেনুরাধ শ্বিশ্বে উনপক্ষা করনি পারনলেো। 
িাই অর্িযা অেমুশ্বি শ্বদনলে পুরুি মিাইনক  বর শ্বদনি। পুরুি মিাই সব শুনে শ্বেশ্বিি েনয় শ্ববধাে শ্বদনলে 
দয কুলনদবিা রুি েনয়নছে শ্ববপদ অবিযম্ভাশ্বব, িাই শ্ববধীসম্মি ভানব একটা দযার্য অবিযই করেীয়।আর্ামী 
কাল ভাল শ্বদে পাওয়া দর্ল । এ ে অনেক কার্জ সব দযার্াে যন্ত্র করনি েনব শ্বেষ্ঠা ভনর।  
 

সক্কাল সক্কাল দবি বযয়বহুল যজ্ঞ সম্পন্ন েনলা। কুল দদবিার মােভঞ্জনের  যথাসাধয বযবস্থা করা েনয়নছ। 
আিাকরা যায় এবার শ্বিশ্বে সন্তুি েনয়নছে।  াওয়া দাওয়ার পবগও দবি শ্বেশ্ববগনে শ্বমনটনছ। সারাশ্বদনের অনেক 
 াটা াটশ্বের পর সনন্ধযনবলা কিগ া শ্বর্ন্নী একটু দদািালার বারাদায় বনসনছে। দবি িুরিুনর োওয়া শ্বদনচ্ছ কাল 
বশৃ্বিও েনয়নছ রানির শ্বদনক, এমে সময় এশ্বক আবার দযে কান্নার আওয়ার্জ দভনস এনলা িনব একটু ক্ষীে, দযে 
আওয়ার্জটানি দসরকম দর্জার দেই। িনব শ্বক যজ্ঞ কনরও কার্জ েনলাো? শ্ববপদ শ্বক সশ্বিযই আসন্ন ? এমেই 
ভাবনছে স্বামী স্ত্রী, এই সময় দকউ দযে দেনক উঠল িানদর। শ্বেন  বার্ানে িাকানিই দদ নি দপনলে একটি অল্প 
বয়স্ক  বগকায় দছনল িানদরনক শ্বকছু বলনি দ িা করনছ, োরনকল র্ানছর শ্বদনক আঙ্গলু শ্বেনদগি কনর। অর্িযা 
শ্বেন  োমনলে দসামনদববাব,ু দদ াই যাক শ্বক বলনি  াইনছ দছনলটি। কানছ দযনিই শ্ব েনি দকাে অসুশ্ববধা েনলাো 
ওোর দয দশু্বদে আনর্ এই দছনলটিই োরনকল র্াছগুনলা পশ্বরষ্কার কনরশ্বছল।নস র্জাোনলা দয দসশ্বদে োরনকল র্াছ 
পশ্বরষ্কানরর সময় পনকট দথনক যানি িার phone টা পনে ো যায়, িাই র্ানছর  াোঁনর্জ গুোঁনর্জ দরন  একদম ভুনল 
দর্নছ োমানি। র্ি দশু্বদে শ্বকছুনিই মনে পেশ্বছনলাো দয, দস দকাথায় োশ্বরনয়নছ  phone টা। অনেক বার call 
কনরনছ বনু্ধর phone দথনক ring ও েনচ্ছ শ্বকন্তু দকাথায় দরন নছ মনে পেনছো । আর্জ সকানল িুম ভাঙ্গনিই 
েঠাৎ মনে পনেনছ শ্বকন্তু কার্জ দিষ কনর আসনি আসনি সনন্ধয েনয় দর্ল। দছনলটি আরও র্জাোল দয ওই 
phone টায় িার একটি মাি ভাইনপার প্রথম কান্না record করা আনছ দযটা দস ring tone শ্বেসানব বযবোর 
কনর। 
  

দবি শ্বকছুক্ষে লার্নলা দসামনদববাবরু বযপারটা ের্জম করনি । এিক্ষনে িাোঁর ৭০ বছনরর দপাে  াওয়া মশ্বিষ্ক 
দইুনয় দইুনয়  ার কনর দিনলনছ। এইবার িাোঁর সবই দবাধর্ময েনয়নছ দয কান্নার আওয়ার্জ আসনল শ্বক? উশ্বে 
মনে মনে রৃ্েনদবিানক িরণ কনর মাথায় োি দঠকানলে আর পুরুি মিাইনয়র উনদ্দনিয বনল্লে --- 
“েি...চ্ছাো” !!! 
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বহুশ্বদে পনর যশ্বদ শ্বিনর আস 

আশ্বম দমনে দেনবা দিামায় 

িুশ্বম দযমেটি ঠিক আনছা - 

শ্বকছু ভুল ুক শ্বকছু ো পাওয়া 
শ্বক েনব দভনব থাকো দস সব 

িার দ নয় দদ  এই দবি ভানলা 
শ্বকছু ো পাওয়া োইবা শ্বমটনলা 
দপুুনরর দরানদ ছায়ানমন  োোঁটা 

বাদনুল শ্ববনকনল শ্বভনর্জ িনর দিরা 
অসূ্ফট কথা োনি োি দছাোঁয়া 
য ে ি ে  মনক  াওয়া 

দরাদ্দরু েনয় থানকা ো সামনে 

বশৃ্বির র্জনল পেনব দয মনে 

এই দবি ভানলা আসা যাওয়া 
 াওয়া ো পাওয়ার মাে ানে থাকা – 

শ্বিনর শদখা 
সনেলী মর্জমুদার বযাোর্জী 

ইনচ্ছপূরণ েনলই আনস 

সবগোি 

মনের দভির প্রলয়ো ে 

বানরামাস 

ভানলাবাসায় দ্বন্দ্ব শুধুই 

অশ্ববিাস 

রাির্জার্া দভার ক্লাশ্বন্ত ভীষণ 

দীিগিাস 

মনির অশ্বমল ছদপিে 

বেবাস 

শ্বেনর্জর িনর বশ্বদ একা 
পরবাস 

িকমা আোঁটা র্জীবেযাপে 

োশ্বভিাস 

ের্রর্জীবে একলা সবাই 

অজ্ঞািবাস – 

শ্বদেকাল 
সনেলী মর্জমুদার বযাোর্জী 
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"Upasa Come on quickly, the bus is about to leave in a few minutes "----আমানদর ঠিক সামনের 
শ্বসনট বসা একটি দিিাঙ্গী দমনয় , বয়স ৩০-৩৫, িার দসল দিানে কথা বলনছ ; উনিশ্বর্জি েনয় িাো লার্ানচ্ছ 
আর শ্বক । আমরা বানস উনঠ র্জায়র্া মনিা বনস দর্শ্বছ । আর্জনক আমানদর Milford Sound দদ নি যাবার 
প্ল্যাে , মানে New Zealand এর Milford Sound । Luxury বানসর র্শ্বদওয়ালা শ্বসটগুনলানি অন্তি ৫০র্জে যািী 
অোয়ানস অশ্বি আরানম বসনি পানর । প্রায় সব শ্বসটগুনলা দ ল কনর  শ্বেনয়নছ োোে দদনির টুযশ্বরিরা , শুধু 
আমানদর সামনের শ্বসনট এই দমনয়টি দিানে োকনছ িার সশ্বঙ্গেীনক । 
        
একটু পনরই আবার ওই দমনয়টি দিানে বনল উন্লা --" don’t  worry  
about breakfast anymore Upasa , you need to hurry up please 
".... আনরা শ্বমশ্বেট পাোঁন ক পনর উপাসা োমক এক অসম্ভব সুদরী ব্লন্ড 
দেয়ানরর একটি দমনয় আমানদর দোনটনলর লশ্বব দবনয় দদৌনে এনস উঠনলা  
বানস এবাং আমানদর সামনের শ্বসনট ওর বনু্ধর পানি । শ্বকন্তু উন্ি ো  
উন্িই ড্রাইভার বনল উন্লা ---"sorry , no food is allowed in  
the bus , only water is ok "। দিিাঙ্গী দব ারী দমনয়দটুির  মনু   
অপ্রস্তুনির োশ্বস ---" sorry , can we get a few minutes please 
to have a bite ?"---  ড্রাইভার ----"only five minutes , we  
are already late "----!! দদু্দাে 
কনর দমনয়দটুি বাস দথনক দেনম দর্াগ্রানস to go  বাক্স দথনক শ্বেনমর  
অমনলট আর শ্বক শ্বক সব  াশ্বেকটা দ নয় , বাশ্বক সব  াবার বাক্স সনমি 
র্ারনবনর্জ দিনল দদৌনে বানস উনঠ পেল দিালা র্ানলর  াবার শ্ব নবানি  
শ্ব নবানি । 
         
এশ্বদনক আশ্বম ি ে দকৌিূেনলর  রনম ,---"েূমম , এনিা সুদরী োশ্বস  ুশ্বি দমনয় , যার োম উপাসা , এর 
সানথ আলাপ ো কনর শ্বক উপায় আনছ ; োনমর আসল উৎসটা শ্বক িা র্জােনিই েনব ।" এমশ্বেনিই গ্রূনপর 
সনঙ্গ টুযনর দর্নল সকনলই দমাটামটুি আলাপ পশ্বর য় কনর দেয় শ্বেনর্জনদর মনধয , শ্ববনিষিিঃ দয ানে সারাশ্বদে 
একসনঙ্গ কাটানি েনব । শুধু শ্বকছু Japanese  টুযশ্বরিরা শ্বেনর্জনদর Nihongo ভাষায় দদনিায়াশ্বল সঙ্গীনদর সানথ 
কথা বনল ; অেয কারুর সানথ আলানপর িানদর শ্ববদমুাি ইনচ্ছ দেই । 
               
বাস  নলনছ , ড্রাইভার PA দি বনল যানচ্ছ : এই লাক্সাশ্বর বাসটির দাম এক শ্বমশ্বলয়ে েলার ; কানর্জ কানর্জই 
আমরা এক শ্বমশ্বলয়ে েলার রাইনে  নলশ্বছ । সশ্বিযই , বস্তুি বানসর প্রায় পুনরাটাই কাোঁন র বিরী ; কাোঁন র 
র্জােলা, কাোঁন র ছাদ , সবই প্ল্যাে মনিা বিরী যানি টুযশ্বরিরা দযনকােও এনঙ্গল দথনক িনটা িুলনি পানর । 
বাস  নলনছ , দধুানর কনয়কটি দছানটা বে র্জনলর দোরা পাোনের র্া দবনয় বনয়  নলনছ --িানদর বে সাইর্জ, 
মানে উল্লাসী েেগার সামনে দাোঁশ্বেনয় সকনলই িনটা িুলনি   ায় দসশ্বি বা অেয কারুর সাোনযয । ড্রাইভার 
এর্জেয অনেক সময় শ্বদনচ্ছ । আমানদর সামনের শ্বসনট বসা উপাসা আর ওর বান্ধবী আমানদর অেনুরাধ করনলা 
ওনদর দরু্জনের িনটা িুনল শ্বদনি । এভানবই দোনলা আমানদর প্রথম আলাপ ওনদর সানথ । ব্লন্ড দেয়ার প্র ন্ড 
সুদরী দমনয়টি থানক Australia , এ ানে এনসনছ বনু্ধর সানথ New Zealand িুরনি । বনু্ধ থানক িটো নক্র 
Dallas , োম সযাশ্বল (Sally)। আর উপাসা দমনয়টির আসল োম উপাসো ; সবাই সাংনক্ষনপ োনক উপাসা । 
         
আশ্বম ি ে দকৌিূেনলর িুনঙ্গ ; আর আমার পশ্বিনদব  শ্বিসশ্বিস কনর আমানক বনল যানচ্ছ ওই উপাসো োনমর  
র্ভীর উৎনস  দযনি ।  সারাশ্বদনে বহুবার ওনদর দরু্জনের সানথ োল্কা কথাবািগ ায় বনু্ধি র্জনম উনঠশ্বছল । দারুে 
শ্বির্ার দমনয় দটুির,  রীশ্বিমনিা  োইশ্বকাংএর র্জনুিা পরা ,  ুল দরু্জনেরই উোঁ ু কনর পুটশ্বল দ াোঁপা বাোঁধা । 
দকামনর র্জোনো ওনদর োল্কা র্জযানকট , আর শ্বপনঠ দছানট্টা বযাকপযাক যা দথনক  র্জনলর দবািল উোঁশ্বক শ্বদনচ্ছ । 
মানে দদন ই  দবাো যায় ওরা আউটনোর োইশ্বকাং এ অিযন্ত পটু । 
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    মেীষা সরকার       
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ড্রাইভার মানেমানেই Queenstown , Lake Wakatipu এসনবর কথা বনল যানচ্ছ ; Queenstown এ সম্ভবিিঃ 
কুশ্বে োর্জার দলাকাল বাশ্বসদা থানক । আর বদশ্বেক শ্বেনসনব র্েপেিা টুযশ্বরি আনস অন্তি ষাট োর্জার । এক 
একটি দছানটা  ানটা বাশ্বের দামও প্রায় এক শ্বমশ্বলয়ে েলার । কানর্জই সকনল এ ানে শ্বেনর্জর বাশ্বে শ্বকেনি সক্ষম 
েয় । এ িেনরর আসল অনথগাপার্জগ ে এর উপায় েনলা tourist business । আর িাছাো দভোর মাাংস ও 
দভোর উল শ্ববশ্বক্র েনচ্ছ ওনদর প্রধাে দরার্জর্ানরর উপায় । এক র্জায়র্ায় রািার দধুানর পাোনের র্ানয় র্ানয় 
দছাট দছাট সাদা িুনলর র্াছ ; দিাো দর্নলা ওগুনলার োম মােকুা িুল , যার দথনক বিরী েয় মধু Manuka 
honey । পনর অনেক দসৌশ্ব ে দদাকানে দদন শ্বছ Manuka honey শ্ববক্রী েনচ্ছ দছাট্ট দছাট্ট কাোঁন র দবািনল । 
 
অবনিনষ বাস আমানদর র্জাোনর্জ ওঠার দপানটগ  শ্বেনয় এনলা । আমরা দয যার মনিা র্জায়র্া শ্বেনয় র্জাোনর্জ ক নো 
বনস আর ক নো দাোঁশ্বেনয় উপনভার্ করশ্বছ।র্জাোর্জ  নলনছ দলক Wakatipurর ওপর শ্বদনয়| দধুানর  ঢ়াই ও  াো 
উোঁ ু উোঁ ু পাোে , িার ধানর ধানর দকানো দকানো র্জায়র্ায় শ্বসল মানছরা দনল দনল শুনয় দরাদ দপায়ানচ্ছ । 
র্জনলর রাং আকানির সানথ পাল্লা শ্বদনয় িে েীল ও স্বচ্ছ । িাই দধু সাদা দঢ্উনয়র  সার  ওই েীনলর ওপর 
দয শ্বক অপূবগ রনঙর দ লায় দমনিনছ  িা বণগোর বাইনর । দিাো দর্নলা , মাউশ্বর আশ্বদবাসীরা একসময় এ ানে 
দ নল দবোনিা , আর মাছ ধনর ধনর দ নিা ।  
 
র্জাোনর্জও উপাসো আর সযাশ্বলর সানথ প্রায়ই দদ া , কথা আর িনটা দিালা দোনলা : আর েনলা োল্কা 
সামাশ্বর্জক কথাবািগ া । আবানরা ওনদর সাোনযয আমানদর িনটা উঠনলা আর আমার সাোনযয ওনদর| উপাসোর 
কথায় অনেশ্বলয়াে  ইাংশ্বলি এর টাে , যা শুেনলই দবাো যায় ওনি অনেশ্বলয়া ,সাউথ আশ্বিকা এসব র্জায়র্ার 
স্থােীয় দলানকনদর প্রভানব দবি অযাকনসন্ট ভরা ইাংশ্বলি । সযাশ্বল অবিয শ্ব রা শ্বরি মাশ্বকগ ে অযাকনসন্ট এই কথা 
বলনছ যা আমানদর অিযন্ত পশ্বরশ্ব ি । 
 
র্জাোনর্জর র্শ্বির সানথ সানথ দদ া যানচ্ছ ৬০০০-৭০০০ িুট উোঁ ু েীলন  ধূসর Mountain Meter Peak , 
Tutoko পাোে । ৩০০০ িুট উোঁ ু অশ্বব্দ সবরু্জ পাইে র্ানছর সার পাোনের র্ায় ; িার ওপনর আর দকানো 
সবনুর্জর দছাোঁয়া দেই । েীলাভ ধূসর পাোে , যার সবন নয় উোঁ ুনি দদ া যায় দধু সাদা বরি । ওই বরি 
র্নল র্নল বিরী েনয়নছ প্র ুর েণগা এশ্বদক ওশ্বদক । কনল্লাশ্বলি েণগারা েনর পেনছ অনোনর । িারপর দেনম এনস 
ওনদর সঙ্গম ওই র্াঢ় েীল Wakatipu র র্জনলর বনুক , দস দযে দকাে র্জলনদবী দদুগ ান্ত আেনদ দেুাি ছশ্বেনয় 
োোঁশ্বপনয় পেনছ সার্র সঙ্গনম ।  প্রকৃশ্বির এই অপূবগ সৃশ্বি এ ানে পৃশ্বথবীর এক অিম আিনযগর  প্রিীক সাশ্বর্জনয় 
দরন নছ , যা ভাষায় বণগো করা কঠিে  । 
 
র্জাোর্জ আমানদর দলক Wakapitu র আনরক পানে োশ্বমনয় শ্বদনলা ; দস াে দথনক আমরা ১৪ সীনটর দছাট্ট 
এনরানপ্ল্ে  নে শ্বিরনবা এপানর , মানে Queenstown এ । প্রনপলার দপ্ল্নে  নে দিা আমার আিনঙ্ক আত্মারাম 
 াোঁ াছাো েবার উপক্রম । সবাই উপনভার্ করনছ  াোই উৎরাই পাোে মণ্ডলীর দিাভা; আমার পশ্বিনদব 
বযিভানব িনটা িুনল যানচ্ছ । আর আশ্বম িিোনি শ্বসট্ দ নপধনর দকানোরকনম বযালান্স রা ার দ িা করশ্বছ । 
এই দপ্ল্নেও উপাসো আর সযাশ্বল আমানদর সানথ ; অনেক সােস দদবার দ িা করশ্বছনলা ওরা  আমানক । প্রায় 
৪০ শ্বমশ্বেট োর্রনদালার মনিা দপ্ল্নে  নে বকু দরুদরু শ্বেনয় োমলাম আমরা Queenstown  এ । উপাসো আর 
সযাশ্বল আমানক বলনলা --" are you ok , or still kind of in motion sickness ?" আশ্বম সাংনক্ষনপ বললাম 
" Yeh , kind of "! 
 
ওরা দযনেিু আমানদরই দোনটনল থাকনছ িাই পানে দেনম আমানদর বলনলা যশ্বদ আমরা ওনদর সানথ শ্বেোনর দযার্ 
শ্বদনি  াই । আেনদই আমরা িানি রাশ্বর্জ । Queenstown এর োউে টাউে একটি দছাট্ট র্জায়র্া এবাং দেোঁ নট 
 নল দবোবার র্জেয অিযন্ত শ্বেরাপদ । দরিুনরন্ট ও প্র ুর । আমরা  ারর্জনে দেোঁ নট িুনর Madam Woo োনম 
একটি শ্বভনয়িোশ্বমর্জ দরিুনরনন্ট দ নি ঢু্কলাম । এ ানে বনল রাশ্ব  Australia এবাং New Zealand এ MSG 
বযাে কনর দদওয়া েনয়নছ ; কানর্জই  াবানরর স্বাদ এবাং পুশ্বিকিা শ্বেনয় ভাববার দরকার দেই। প্র ুর র্ল্প ি ে 
আমানদর । ওরাও শ্বর্জনজ্ঞস করনছ আমানদর কথা আর আমরা ওনদর --আমরা কনব আনমশ্বরকা এনসশ্বছ , দকাে 
কনলনর্জ পনেশ্বছ ,  াকশ্বর এইসব। িন্টা  ানেক প্রায় শ্বেোর আর র্নল্প কাটনলা সনন্ধযটা ; আর আশ্বম র্জােলাম 
উপাসোর অনেক শ্বকছু । 
 
প্রথনম আমরা Australia য়  দদ া দকায়ালা আর কযাঙারু শ্বেনয় কথা েনলা, িনটা দদ লাম আমানদর ঐসব 
র্জন্তুর সনঙ্গ দিালা ।  ুব োসাোশ্বস েনলা , কানলা কযাঙারুনক  বনল উলমুলু ু (Ulloomoolloo)।এই আনল যটিনি 
এবার উপাসোর কথা বলনি  াই : ----- 

24 



AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2019 CTBA Austin 

উপাসোর বাবা India দথনক Australia আনসে ১৯৭৬ । ওোর োম বীনরন্দ্র দিাষাল । প্রথনম উশ্বে Sidney 
University দি আনসে student শ্বেনসনব । দস ানে আলাপ েয় উপাসোর মা দর্জশ্বের সানথ । দর্জশ্বেিার ওরনি 
দর্জশ্বে  শ্বছল প্রনিসারনদর দসনক্রটাশ্বর । উচ্চশ্বিশ্বক্ষি বীনরন্দ্র 'র দপাি েক্ট করার সময় দরু্জনে আকৃি েয় 
দরু্জনের প্রশ্বি । দসই ভানলাবাসা পশ্বরেি েয় শ্বববানে । এনি কনর অবিয বীনরন্দ্রর লাভই েনয়শ্বছল ওর 
শ্বভসাটানক পামগানেন্ট দিটাস এ  আেনি । অনেশ্বলয়ায় অবিয শ্বভসার বযাপারটা আনমশ্বরকার দথনক অনেক সের্জ 
লভয । দর্জশ্বের সামাশ্বর্জক ও আশ্বথগক শ্বস্থশ্বি অনেক ভানবই সাোযয করনলা বীনরন্দ্রনক  । শ্বববানের পর বীনরন্দ্র'র 
কানছ দর্জশ্বে শ্বেদধুমগ ও সভযিা শ্বেনয় অনেক শ্বকছু শ্বিন নছ এবাং India দি শ্বর্নয় দবি শ্বকছু িীথগ মশ্বদর 
ইিযাশ্বদও দদন  এনসনছ । অেপু্রাশ্বণি দর্জশ্বে Sidney দি এনস দযার্বযায়ানম র ক্লাস শ্বেনয়নছ । দর্জশ্বের ভশ্বি শ্রো 
ি ে শ্বেদধুনমগর ওপর এিটাই প্রবল দয ওনদর য ে প্রথম কেযা সন্তােটির র্জন্ম েনলা ি ে িার োম রা া 
েনলা উপাসো মানে prayer , devotion ।  
 
বীনরন্দ্র দিাষাল সুপুরুষ ও প্রশ্বিভািালী ; আর দর্জশ্বে দিা অকল্পেীয় ভানব শ্বমশ্বি স্বভানবর কমগঠ মশ্বেলা । ওনদর 
দছাট্ট সাংসানর দবি আেনদই দবনে উঠশ্বছনলা উপাসো । বীনরন্দ্র থানক িার কানর্জর বযিিায় ; প্র ুর শ্বরসান গ র 
িল প্রকাি পানচ্ছ অনেক সব োমকরা র্জােগানল । দর্জশ্বে ওর  াকশ্বরটা দরন  শ্বদনয়শ্বছনলা কারণ ওর বাবা ও মা 
অনেক সাোযয করনিা উপাসোনক দদ ানিাো করার বযাপানর | দপ্রানিিোল র্জর্নি বীনরন্দ্র দিাষানলর ভার্য 
ি ে িুনঙ্গ । অনেক র্জায়র্া  দথনক োক আসনছ প্রনিসরশ্বিনপ কার্জ করার র্জেয এবাং িার সনঙ্গ  দমাটা 
শ্বরসা গ  িান্ড । এক সময় আনমশ্বরকার এক স্বোমধেয ইউশ্বেভাশ্বসগটি দথনক এনলা বীনরন্দ্র'র োক । দর্জশ্বে দক 
বলনলা বীনরন্দ্র ---"  নলা আমরা আনমশ্বরকানি মভু কশ্বর।" দর্জশ্বে' র মনি দসটা অসম্ভব ; দস বনল --"আশ্বম 
আমার মা বাবানক দছনে , শ্বসেশ্বে দছনে যানবা ো "।  
 
এই প্রথম শুরু েনলা ওনদর দাম্পিয র্জীবনের মিান্তর, কলে । বছর কনয়ক দবি শ্বিি ভানবই বীনরন্দ্র এসব 
শ্বেনয়  ালাশ্বচ্ছল । দিষনমি উপাসো য ে বছর ছনয়নকর ি ে আনমশ্বরকার এক Ivy League উশ্বেভাশ্বসগটির 
দদুগ ান্ত অিার দক বীনরন্দ্র আর উনপক্ষা করনলা ো । দর্জশ্বে দক বলনলা ---" এই অিারটা আশ্বম দেনবাই 
দেনবা; দিামার ইনচ্ছ েনল আমার সানথ এনসা ো েনল দথনক যাও শ্বসেশ্বেনি । আশ্বম দমাটামটুি  ললাম "---! 
কান্নাকাটি ও েরনম র্রনম কনয়ক সপ্তাে  লার পর বীনরন্দ্র  নল দর্নলা আনমশ্বরকা , দর্জশ্বে  রনয় দর্নলা 
শ্বসেশ্বেনি । আর উপাসোর র্জেয রইনলা মা, দাদ ু-শ্বদদা আর বাবার শ্বকছু িৃশ্বি । এরপনরর বছর কনয়ক 
বীনরন্দ্র মানে মানে এনস Sidney দি ওনদর সানথ দদ া কনর দর্নছ ; শ্বকন্তু দর্জশ্বে 'র দর্জদনক টলানি পানরশ্বে , 
দবাোনি পানরশ্বে Sidney দছনে আনমশ্বরকায় এনস বীনরন্দ্র 'র সনঙ্গ ির সাংসার করনি । িার বছর দনুয়ক পর 
দথনকই দর্জশ্বে বনুেশ্বছনলা বীনরন্দ্র 'র র্জীবনে অেয োরীর আোনর্াো শুরু েনয়নছ ; যার দর্জর দটনে অবনিনষ 
ওনদর শ্বেনভাসগ েনয় দর্নলা । উপাসো যি বে েনয় উনঠনছ িি িার ভানলাবাসা মানয়র ওপর প্রবল ও বাবার 
ওপর ক্ষীণ েনয় আসশ্বছনলা । ও দদন নছ শ্বকভানব ওর মা আশ্বথগক ও সামাশ্বর্জক ভানব বদেশ্বদে লোই কনর 
দমনয়নক বকু শ্বদনয় আর্শ্বলনয় দরন  মােষু কনর িুলশ্বছনলা । দর্জশ্বের আত্মসম্মাে দবাধ এিটাই শ্বছল দয শ্বেনভানসগর 
পর ও বীনরন্দ্র 'র কাছ দথনক দকােও আশ্বথগক সাোযয শ্বেনি  ায়শ্বে । বীনরন্দ্র িাও শ্বকছু মানসাোরা ভানব 
সামােয টাকা উপাসো 'র োম কনর শ্বসেশ্বে 'র বযাাংনক র্জমা শ্বদনিা । দর্জশ্বে 'র বাবা, মা, ও ভাই অনেক 
ভানবই ওনদর সাোযয করনিা , িা ো েনল দর্জশ্বে 'র পনক্ষ  াকশ্বরটা বর্জায় রা া সম্ভব েনিা ো। 
 
উপাসো সু্কল পাি কনর কনলনর্জ ঢু্কনলা ; অপরূপ সুদরী, অেেয দযৌবো উপাসো 'র টানে অনেক কৃশ্বি 
দছনলরা িার কাছাকাশ্বছ আসনি  াইনিা । মা 'র একাশ্বকি আর র্জীবেনবানধর িােণা উপাসোনক শ্বিশ্ব নয়শ্বছনলা 
শ্বেনর্জনক শ্বকভানব বাোঁশ্ব নয়  লনি েয় । কনয়কটি  রীশ্বিমনিা দমধাবী দছনল উপাসো 'র সানথ দেটিাংও কনরনছ । 
িানি দর্জশ্বের দকানো আপশ্বি শ্বছনলাো । দর্জশ্বে শ্বেশ্বিি দয উপাসো অিযন্ত সাবধােী দমনয় এবাং শ্বেনর্জনক মনের 
শ্বদক দথনক বাোঁশ্ব নয়  লনি র্জানে ও । িবওু উপাসো 'র কনলর্জ পাি কনর  াকশ্বরনি দঢ্াকার পর িার মা ও 
দাদ-ুশ্বদদা  াইনিা একটি ভানলা দছনলনক পছদ কনর উপাসো ির সাংসার বশ্বসনয় দিলকু । শ্বকন্তু য েই িানদর 
সম্পকগ   াশ্বেকটা র্ভীনর দযি, উপাসো শ্বক ভানব দযে শ্বছটনক দবশ্বরনয় আসনি  াইনিা িার দথনক । মানে 
শ্ববনয় এবাং িরসাংসার শ্ববষয়টা ওর কানছ অিযন্ত ভীশ্বির বযাপার েনয় দাোঁশ্বেনয়শ্বছল । 
 
এসব কথা সযাশ্বল আর উপাসো 'র সানথ কনথাপকথনে দর্জনেশ্বছ । সযাশ্বল োলানসর একটি ভানলা দছনলর সানথ 
এেনর্নর্জে 'এবাং ওনদর শ্ববনয় েনব আর্ামী এক বছনরর মনধয । সযাশ্বল ও  ায় ওর বনু্ধ উপাসো ও মনের 
মনিা কাউনক পছদ কনর ির বযান্ড বাোঁধুক । সযাশ্বল কনয়ক বার ই বলনলা --"I wish Upasa gives a 
chance to herself by selecting a  fantastic guy . You would not believe how many great guys 
are crazy for her "--- 
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অবিযই আশ্বম শ্ববিাস কশ্বর । এইরকম শ্বমশ্বি স্বভাব আর দদুগ ান্ত সুদরী দমনয়নক দয দছনলরা পার্নলর মনিা  াইনব 
িানি আর আিযগয শ্বক । উপাসো অবিয বলশ্বছনলা ---" come on Sally , I am enjoying life being 
free . See I am going to so many places with friends and sometimes with Mom; why should I 
sacrifice such wonderful freedom of life "----  
 
শ্বকন্তু আমার মনে েনলা উপাসো 'র মনে দর্োঁনথ রনয়নছ ওর বাবার  নল যাওয়া মা দক দছনে । প্রায় কুশ্বে 
বছনরর ওপর মানক শ্বিনল শ্বিনল লড়্রাই কনর বাোঁ ার দয র্জীবেটানক উপাসো এনিা কাছ দথনক দদন নছ িানি ওর 
েয়নিা র্জীবে সঙ্গীর মানে টায় মধুরিার দথনক র্জটিলিাই প্রাধােয দপনয়নছ । আমানদর মনিা পুনরাপুশ্বর র্ােগ স্থয 
র্জীবনের ছনক বাোঁধা মােনুষর মনে েয় --- একটা সময় আসনব র্জীবনে য ে উপাসো এক েনয় দযনি পানর, 
য ে ওর মা ও দাদ-ুশ্বদদা'রা থাকনব ো এই পৃশ্বথবীনি ; ি েকার কথা শ্বক ও ভাবনব ো '?  আর্জকালকার 
যুনর্ শ্বিশ্বক্ষি , স্বাধীেন িা দমনয়রা দয র্জীবেসঙ্গীর প্রনয়ার্জেীয়িানক দিমে প্রাধােয দদয় ো, দদবার দরকার 
মনে কনরে , িা আমানদর দমনে শ্বেনি সময় লার্নব ববশ্বক । শ্বকন্তু ইশ্বিমনধয উপাসো দক আমানদর বনোই 
ভানলা দলনর্নছ । কানর্জই ওর মনিা শ্বমশ্বি স্বভানবর , দসাপার্জগ ে সক্ষম , স্বল্প  াশ্বেদার এই দমনয়টির র্জেয শুভ 
কামো কনরই আমরা শ্ববদায় দেনবা । সশ্বিয উপাসো োমটি ওর যথাথগ , অনেক িপসযার িনলই এমে একটি 
দমনয় পাওয়া যায় । 
পৃশ্বথবীটা দর্াল, দক র্জানে আবার কনব উলমুলু ুদদনির এই উপাসো র সানথ দকাথাও দদ া েনয় দযনি পানর ো 
শ্বক ?  
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যশ্বদ জােিাম   
অনিাক কুমার  ক্রবিী  

  
যশ্বদ র্জােিাম  
                           িুশ্বম আসনব  
                           দ লনব, র্াইনব  
                           আবার োসনব --, 
আশ্বম সব কার্জ দিনল র্জােলায় দ া  দমনল  
শুধু ভাবিাম--, 
ক ে, ক ে িুশ্বম আসনব। 
যশ্বদ র্জােিাম। 
  

  
যশ্বদ র্জােিাম  
                            আনলার এি ছটা 
                             শ্বন্দ্রমা রঙটা 
র্ভীর রানি,  
                             দিামার মনু  শুধু পেনব। 
আশ্বম সব আনলা শ্বেশ্বভনয় 
দ ালা আকানির শ্বদনক িাশ্বকনয়  
শুধু ভাবিাম ---, 
                            দমনির দিামটা সশ্বরনয় 
                            ক ে ক ে দস  াোঁদ আসনব। 
যশ্বদ র্জােিাম। 
  
 

  
যশ্বদ র্জােিাম--, 
                             আর্জ েয়নের ভাষানিই  
                              িুশ্বম শুধু  বলনব 
আশ্বম দলছুট েনয়  
আকানির েীনল  
দর্জাো রশ্বঙে পািার দকানল  
কাে পািিাম। 
যশ্বদ র্জােিাম ।।   



AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2019 CTBA Austin 

কথা আনছ, "Life is a  great teacher". আশ্বম বশ্বল "Married life is the greatest teacher". বাশ্বকনদর 
কথা বলনি পারনবা ো - িনব আশ্বম র্জীবনের শ্বকছু অিযন্ত মলূযবাে শ্বিক্ষা অর্জগ ে কনরশ্বছ 
 সাংসার ধমগ পালে করনি শ্বর্নয়। যুশ্বিশ্ববদযা বা িকগ িানস্ত্র পারদিীিার  প্রনয়ার্জে দেই।  াশ্বল 
প্রনয়ার্জে  আনছ  গুরুর প্রশ্বি শ্বিনষযর অর্াধ শ্ববিাস। বলাই বাহুলয এই দক্ষনি আশ্বম শ্বিষয আর গুরুনদবীর 
ভূশ্বমকায় আমার অধগাশ্বঙ্গেী। দকৌিূেল শ্বেবারণানথগ আর্জ আশ্বম শ্বকছু বাছাই করা ম ুনরা ক  উদােরণ দপি করশ্বছ 
পাঠনকর সামনে। বে মে শ্বেনয় পেুে ও পোে। 
  
১. চটি : িনরর  টি, বাইনরর  টি, বার্ানের  টি, Carpet এর  টি, বাথরুম এর  টি. শ্বভন্ন শ্বভন্ন রাং আর 
েকিা শ্বদনয়  টির সামাশ্বর্জক স্থাে শ্বেশ্বদগি করা েয়।  বযাপারটা যিটা র্জটিল মনে েনচ্ছ িিটা েয়।  বাশ্বে 
দঢ্াকার সময় বাইনরর  টি টা দ ৌকাঠএর ওপানর দরন  িনরর  টি পনর শ্বেলাম। িারপর দবেরুম এ দঢ্াকার 
আনর্ কানপগট এর  টি দি বদল।  দস াে দথনক বাথরুম যাবার আনর্ আর একবার পদান্তর।   টি বদনলর 
এই ছনদ িাল শ্বমশ্বলনয়  লা এক অেেয অশ্বভজ্ঞিা।  গুরুনদবী বনলে এনি র্জীবনে িঙৃ্খলা আনস।  অকাট্ট যুশ্বি। 
  
২. এঁন া  : গুরুনদবীর প্রাণপণ দ িার পনরও আশ্বম আর্জও এোঁনটা কাোঁটার শ্ববষনয় একটু শ্বপশ্বছনয় আশ্বছ।  িনব in 
all fairness এই শ্ববষয় টা সবন নয় র্জটিল।  শ্ববিাস েনচ্ছ ো ? আচ্ছা বশু্বেনয় বলশ্বছ। প্রথনম আমানদর র্জােনি 
েনব এোঁনটা শ্বর্জশ্বেনসর িাশ্বলকা।  এই লম্বা list এ দয দয পনদর োম থাকনব, িানদর দথনক  ুব সাবধাে। এরা 
শ্বেনর্জরা এোঁনটা, আর দয শ্বর্জশ্বেনসর সাংস্পনিগ আনস, িানকও এোঁনটা কনর দদয়। মানছর এোঁনটা, শ্বেনমর এোঁনটা, chicken 
এর এোঁনটা, ভানির এোঁনটা, োনলর এোঁনটা। ো শ্ব  ুশ্বের এোঁনটা েয় ো - ওটা পশ্ববি। বার্জার দথনক শ্বেম্ এনে যশ্বদ 
দটশ্ববল এর ওপর রাশ্ব , িােনল দটশ্ববল িা এোঁনটা েনয় যায়। এ ে দটশ্ববল এ যাই রাশ্ব  সব এোঁনটা। যিক্ষণ 
ো দভর্জা েযাকো শ্বদনয় মনুছ  দটশ্ববল দক শুে করা েনচ্ছ, িিক্ষে িানক বযবোর করা  লনব ো।  শ্বক 
সাাংিাশ্বিক ! এই দসশ্বদে দযমশ্বে অজ্ঞািবনি লযাপটপ িা দটশ্ববল এ দরন শ্বছ, আর ঠিক িার পরক্ষনেই গুরুনদবী 
দভর্জা েযাকো শ্বেনয় িনর ঢু্কনলা। বেুলাম, দটশ্ববল এোঁনটা আর এ ে লযাপটপ টাও  এোঁনটা েনয় দর্নছ। এবার 
উপায় ? আশ্বম করুণ  দ ান  গুরুনদবীর শ্বদনক িাকালাম।  office  এর লযাপটপ। কনলর িলায়  াে করানল 
দবাধেয় boss পছদ করনব ো।  শ্বকন্তু গুরুনদবীর অসীম প্রশ্বিভা, সনঙ্গ সনঙ্গ Clorox wipes দবশ্বরনয় 
এনলা।  সমসযা  সমাধাে।  যশ্বদও এই পুনরা িটোয় এোঁনটা েনয় যাবার প্রভাব দবাোর সুনযার্ দপলাম ো, শ্বকন্তু 
দসটা গুরুি পূণগ ো।  গুরুমা বনলে শ্ববিানস  দমলায় বস্তু িনকগ  বহুদরূ। আমার শ্ববিাস এ ে এই 
laptop  সম্পূণগ পাপমিু । এ ে  াশ্বল সুদর, সুিীল আর পশ্ববি power point বিরী েনব এনি।  
  
৩.  াশ্বস কাপে : এইটা দবাো যিটা সের্জ শ্বকন্তু অেসুরণ করা িিটাই কঠিে। দযমশ্বে দিৌ ালয় ভ্রমনণর আনর্ 
র্ানয়র সমি কাপে দছনে িনবই প্রনবনির অেমুশু্বি।  ুব দসার্জা মনে েনচ্ছ ো ? িীিকালীে দভানর এই প্রথা 
অবলম্বে করা  ুবই দবদোদায়ক।  ও বলনি ভুনল দর্লাম, দিৌ ালনয়র কাযগ সম্পন্ন েনল আপাদমিক িাে করা 
অবিয কিগ বয । দর্াসনল  যাবার ভয় িীিকানল অনেনকরই  াওয়া কনম যায়। বলাই  বাহুলয রািা িানট 
দিৌ ালয় বযবোর ভাবোর অিীি।  িনব েযাোঁ, একটা exception আনছ। মানঠ িনট, প্রকৃশ্বির মানে কাযগ শ্বসশ্বে 
েনল এই শ্বেয়ম  ানট ো। শ্বকন্তু এই দদনি দসটার উপায় দেই। িাই অথগেীে। িনব শুনেশ্বছ োশ্বক কম্বনল দদাষ 
দেই। ো থাকাই ভানলা।  সকাল শ্ববনকল কম্বল কা া একদমই  প্রীশ্বিকর েয় | 
  
আর্জ এই পযগন্তই থাক। এ এক শ্ববিাল গ্রনের একটা দছাট্ট অাংি। একমাি শ্বসে পুরুষ এবাং োরী ই এই জ্ঞাে 
সম্পূণগ রূনপ অর্জগ ে করনি পানরে। আমরা িাোঁনদরই দদ ানো পথ অবলম্বে করার দ িা কশ্বর। মানে মানে 
ত্রূটি েয়।  আপাদমিক িাে কনর, র্জামা দকন  প্রায়শ্বিি কনর শ্বেই। 

27 

শ াম সাইন্স 
ঋশ্বিক দসে 
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েীল িােী 
শ্রীপেগা ভট্টা াযগয 

 আর্জও সকাল দথনক আকানির ম ু ভার। র্ি শ্বিে শ্বদে সমানে বশৃ্বি েনয়নছ।  াশ্বরশ্বদনক র্জল বথ বথ। 
অসীমা মাটির দাওয়ায় মাথায় োি শ্বদনয় বনস। শ্বক করনব বনুে উঠনি পারনছো। 
দশ্বক্ষে  শ্বিিপরর্োর এক প্রিযন্ত গ্রাম পাোঁ িাল। প্রায় পাোঁ ি ির দলানকর বাস। দবশ্বির ভার্ই শ্বদে-মর্জরু, ৩ 
শ্বকনলাশ্বমটার দনূর একটা ইটভাটা দি কার্জ কনর। আর অসীমা এবাং আরও কর্জে  ুশ্বিনি কার্জ কনর 
কলকািার দবি শ্বকছু োমী বটুিনকর র্জনেয। দামী দামী শ্বসল্ক ও েযান্ডলমু িােীনি িারা োনির কার্জ কনর 
দদয়। কি রকম বাোরী েকিা। দকানো িােীনি কাোঁথার কার্জ, দকানোটানি গুর্জরাটী,শ্বকছু িােীনি আবার 
পাশ্বিগ। ওনদর োনির দছাোঁয়ায় এক একটা িােী েনয় ওনঠ অসামােয। 
  
   দরূ্গাপুনর্জা যনিা এশ্বর্নয় আসনছ, ওনদর কানর্জর  াপ ও িনিাই দবনে  নলনছ। র্ি সপ্তানে মঞ্জরী 
বটুিনকর দিিা শ্বদ অসীমানক দি  াো র্াশ্বছ িসর এর থাে আর সুনিা শ্বদনয় দর্নছ।  ারনটনি কাোঁথা আর 
বাদবাশ্বকনি পাশ্বিগ কার্জ কনর শ্বদনি েনব। শ্বকন্তু সময় শ্বদনয়নছ মাি ১ মাস।সমনয় দিষ করনি েনল অসীমা দক 
শ্বদনে ১৫-২০ িন্টা কার্জ করনি েনব, আর ো পারনল ভশ্ববষযনি দিিা শ্বদর অেগ ার আসা বন্ধ েনয় যানব ও 
র্জানে। এনিা পশ্বরশ্রনমর পনরও ১০ টা িােী বিরীনি ওর যা দরার্জর্ার েনব, দিিা শ্বদ ২ দটা িােী শ্ববশ্বক্র 
কনরই িা িুনল দেনব। মানে মানে  ুব রার্ েয় অসীমার। কি করনব ওরা, আর োম েনব বটুিক গুনলার। 
শ্বকন্তু শ্বকছু করার দেই। এনিা দামী সব শ্বসল্ক আর সুনিা দকোর সামথগ দকাথায় ওর! বনরর  ইোঁটভাটা 
মর্জশু্বর আর ওর দরার্জর্ার,দনুয় শ্বমনল দকানো রকনম সাংসার  নল।নছনল দমনয় দনুটা বে েনচ্ছ, ওনদর র্জনেয ও 
 র া আনছ, বই- ািা, প্রাইনভট টিউিে। িনব দছনল দমনয় দনুটা অসীমার ভানলা।  ুব মনোনযার্ী। সু্কনলর 
টি াররাই িাই োনম মাি টাকায় পো বশু্বেনয় দদয়। 

 
   অসীমা দভনবশ্বছল দবিী দবিী কার্জ কনর সমনয়র আনর্ই সব গুনলা িােী দিষ কনর দিনল আরও 
শ্বকছু কার্জ দরাশ্বেেী’স শ্বক্রনয়িেস্ এর দরাশ্বেেী শ্বদর কানছ দ নয় দেনব। িােনল পুনর্জার আনর্ শ্বকছু দবিী টাকা 
োনি আসনব, দছনল টানক একটা েিুে পযান্ট আর দমনয়র র্জেয েিুে একটা  ুশ্বেদার- কাশ্বমর্জ শ্বকনে দদনব। 
আর বাশ্বক শ্বকছু যা োনি থাকনব, িাই শ্বদনয় িনরর  ানল দনুটা েিুে টিে লার্ানব। পুনরানো টিে গুনলা দি 
মরন  পনে পনে িুনটা েনয় দর্নছ, বশৃ্বি েনলই িনর র্জল পনে। আর্জ অসীমার মনে েনচ্ছ ভর্বাে ও দবাধেয় 
 ােো ওর ভাবো গুনলা দক সশ্বিয কনর িুলনি। র্ি শ্বিেশ্বদনের বশৃ্বি দি িনরর দভির পানয়র পািা দোবা 
র্জল, ছানির িুনটা শ্বদনয় ও সমানে র্জল পনে যানচ্ছ। দামী িােীগুনলা দিা শ্বভর্জনি দদওয়া যানবো, শ্বকন্তু িনরর 
যা অবস্থা, শ্বকভানব, দকাথায় দরন  দয কার্জ করনব, শ্বকছুনিই দভনব দবর করনি পারনছ ো। একটা িােীনিও 
যশ্বদ একটু াশ্বে র্জনলর দার্ েনয় যায়, িােী টা দিা েি েনয় যানবই, দিিা শ্বদ ও িােীর দাম বাবদ ওর 
মর্জরুী দথনক টাকা দকনট দেনব। শ্বেনর্জর োনি বিরী িােী পরার সামথগয দিা দকানোশ্বদেই অসীমার েনব ো, 
িার ওপর যশ্বদ দসই িােীর র্জনেয টাকা শ্বদনি েয়, ও পার্ল েনয় যানব। 
 
 এনিা বশৃ্বি দি  ইোঁটভাটার কার্জ ও বন্ধ েনয় রনয়নছ। িাই অসীমার বর শ্বদলীপ এ ে দবকার।এর 
মনধযই র্জমানো পুোঁশ্বর্জ দি টাে পেনি শুরু কনরনছ। দবলার শ্বদনক আকাি টা পশ্বরস্কার েনলা একটু।আিায় বকু 
দবোঁনধ অসীমা আকািী েীল িােী টা শ্বেনয় বসনলা। আোঁ নলর ময়ূর টা আর্জ দয ভানবই দোক ও দিষ করনব। 
িনরর দভির দথনক র্জল দেনম দর্নছ দবি  াশ্বেকটা। ছানি উনঠ শ্বদলীপ শ্বিপল লাশ্বর্নয় শ্বদনয়নছ। এ ে বশৃ্বি 
এনলও িনর সেনর্জ র্জল পেনবো । রানি দছনল দমনয়রা িুশ্বমনয় পেনল অসীমা য ে আবার কার্জ শ্বেনয় বনস, 
শ্বদলীপ কানছ এনস ওর মাথায় ধীনর ধীনর োি বশু্বলনয় দদয়। দসই ভরসার োিটা শ্বেনর্জর োনি শ্বেনয় অসীমা 
শ্বদলীনপর বনুক মাথা রান । দকানো কথা ো বনলও দরু্জনে অনেক কথাই বনল যায়, বনল যায় পানি থাকার 
কথা, আর্নল রা ার কথা। এভানবই একটা শ্বদে দিষ েয় একটা েিুে শ্বদনের আিায়। পরশ্বদে িুম ভাঙনিই 
অসীমা দদন  একটা দরাদ েলমনল সকাল বাইনর অনপক্ষা করনছ। িাোিাশ্বে িনরর কার্জ সব দসনর দিনল 
বনস যায় িােীটা শ্বেনয়।শ্বদলীপ ও দবশ্বরনয় পনে  ইোঁটভাটার উনদ্দনিয আর বাচ্চারা সু্কনল। 
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শ্বে ুোঁি োনির কানর্জ এনকর পর এক অসাধারে েক্সা িুনট উঠনি থানক আকািী েীল িােীটানি। অসীমার  ুব 
ইনচ্ছ েয় িােীটা একবার পনর দদ নি। িনরর ভাঙা আয়োটার সামনে িােীটা পনর দাোঁোয়। শ্বেনর্জনক মনে েয় 
রার্জরাণী।েঠাৎ বনুকর দভিরটানি  ুব কি েয়।দনু া  দবনয় র্জল র্শ্বেনয় পনর। 
 
ো,একনিাোঁটা দ ান র র্জল ও িােীনি পেনি দদওয়া যানব ো। অসীমা দয দকে বানরবানর ভুনল যায় দয ওই 
সব িােীগুনলার একটাও ওর েয়! 
 
িােীটা  ুনল সাবধানে ভাোঁর্জ কনর রান ।এটার কার্জ দিষ। এবানর একটা লাল র্জশ্বরপাে িসর শ্বেনয় বনস। শ্বকন্তু 
শ্বকছুনিই মেনযার্ শ্বদনি পানর ো, একটা েকিা ও িুটিনয় িুলনি পানর ো। বানরবানর মে  নল যানচ্ছ েীল 
িােীটার শ্বদনক। মনে েনচ্ছ শ্বকছু কার্জ দযে এ নো বাকী। শ্বকন্ত িােীটানি দিা দকানো র্জায়র্া ও িাোঁকা রান শ্বে, 
িােনল? দকে দয িােীটা অসীমা দক এভানব টােনছ, ও বেুনিই পারনছ ো। আনর্ দিা ক নো এমে মনে 
েয়শ্বে।একটা ভীষে অস্বশ্বি েনচ্ছ, ও িাোিাশ্বে েীল িােীটা  ানটর েীন র ভাঙা ট্রানঙ্ক ঢু্শ্বকনয় দরন  দদয় আর 
লাল িােীটা শ্বেনয় বনস।শ্বকন্তু অদু্ভি ভানব ক নো সুনিা শ্বছোঁ নে যানচ্ছ দিা ক নো োনি সূোঁ  িুনট যানচ্ছ, অনেক 
দ িা কনরও এিটুকু এনর্ানি পারনছো অসীমা।কার্জ বন্ধ কনর শ্বকছুক্ষে  ুপ াপ বনস থানক, ভানব েয়নিা রাি 
দর্জনর্ দর্জনর্ কার্জ করার র্জনেয এরকম লার্নছ, একটু শ্ববশ্রাম করনলই সব ঠিক েনয় যানব।  ুপ াপ বনস দথনক 
একটু দ া টা দলনর্ দর্শ্বছল, েঠাৎ একটা িনব্দ  মনক উনঠ অসীমা দদন  ও ট্রাঙ্ক দথনক েীল িােীটা দবর কনর 
পরনি শুরু কনরনছ। ভীষে ভয় দপনয় শ্ব ৎকার কনর র্া দথনক িােীটা দটনে  ুনল দিলনি যায়, শ্বকন্তু শ্বকছুনিই 
পানরো। িােীটা দযে দকউ ওর র্ানয়  ুব িি দকানো আঠা শ্বদনয় আটনক দরন নছ। িনরর ভাঙা আয়োটানি 
ও দদ নি পায় ওর বদনল অেয একটি দমনয় দাোঁশ্বেনয়, যার পরনে ওই েীল িােী, আর কপাল দথনক রি  ুোঁইনয় 
পনর িােীটা শ্বভনর্জ যানচ্ছ। অসীমা জ্ঞাে োরায়। 
 
জ্ঞাে শ্বিরনল অসীমা দদন  শ্বদলীপ পানি বনস ওর দ ান  মনু  র্জনলর শ্বছনট শ্বদনচ্ছ। শ্বদলীপ িনর এনসশ্বছল দপুুনরর 
 াবার দ নি,দেনক দেনক সারা ো দপনয় িনর ঢু্নক দদন  অজ্ঞাে অসীমা দক। অসীমা ধীনর ধীনর উনঠ বসনল 
শ্বদলীপ র্জােনি  ায় শ্বক েনয়শ্বছল। ভনয় আর উনির্জোয় কাোঁপনি কাোঁপনি পুনরা িটোটা শ্বদলীপনক র্জাোয় দস। 
শ্বদলীপ অবাক েনয় শ্বর্জজ্ঞাসা কনর অসীমা দকাে িােীর কথা বলনছ, আনিপানি দিা দকাে েীল িােী দেই, আর 
অসীমার পরনেও দিা ওরই পুনরানো ছাপা িােী টা। অসীমাও  মনক শ্বেনর্জর শ্বদনক িাশ্বকনয় দদন  সশ্বিয িাই। 
ও দিা পনর রনয়নছ ওরই িােী। শ্বদলীপ বনল রানির পর রাি দর্জনর্ একটাো দসলাই করনি করনি শ্বেশ্বিি 
দ ান  ভুল দদ নি শুরু কনরনছ ও। ক্লান্ত অসীমার ও িাই মনে েনি থানক। িব ুএকটা শ্বকছু মনে দকমে দযে 
কাোঁটার মি শ্ববোঁধনি থানক, যশ্বদ মনের ভুল ই েনব,দসই দমনয়টার দ া  দনুটা এনিা র্জীবন্ত শ্বক কনর? 
 
ো, আর দবশ্বি ভাবনবো অসীমা। শুধু শুধু সময় েি। শ্বদলীপ দক দ নি শ্বদনয় আবার কার্জ শ্বেনয় বসনি দর্নল 
শ্বদলীপ ো কনর। বনল একটু শ্ববশ্রাম দরকার ওর। শ্বকন্তু শ্ববশ্রানমর সময় দকাথায়? এবানর  ুব মনোনযার্ শ্বদনয় 
লাল িােীটার কার্জ আবার শুরু কনর, আর দকানোরকম অসুশ্ববনধ ছাোই কার্জ সুদর ভানব এনর্ানি থানক। 
 
রানির  াওয়া দাওয়া দিনষ বাচ্চারা শুনয় পেনল অসীমার একবার ইনচ্ছ েয় েীল িােীটা দবর কনর শ্বদলীপ দক 
দদ ানি। একদম ওই রনঙরই একটা েকল শ্বসনল্কর থাে শ্বদলীপ দক বলনব শ্বকনে শ্বদনি, আর ও িার ওপর 
মনের মি েকিা করনব, শুধু শ্বেনর্জর র্জেয। িােীটা ট্রাঙ্ক দথনক দবর কনর োনি শ্বেনিই অসীমা শ্ব ৎকার কনর 
ওনঠ। শ্বদলীপ ও ছুনট আনস, আর দদন  েীল িােীর আোঁ লটা রনি দভর্জা।আিনঙ্ক শ্বদলীপও দবাবা েনয় যায়।েঠাৎ 
মনে পনে যায় সপ্তাে- ানেক আনর্র দসই রািটার কথা, অসীমার বিরী িােী কলকািায় স্বপ্নর্জাল বটুিনক 
দেশ্বলভাশ্বর কনর শ্বিনর আসশ্বছল দস। রািায় দদন শ্বছল েীল িােী পরা দমনয়টিনক। দবাধেয় দকানো র্ােী রানির 
অন্ধকানর ধাক্কা শ্বদনয় পাশ্বলনয় দর্শ্বছল। দদন শ্বছল শ্বদলীপ রনি দভর্জা েীল িােী। দবাধেয় ি েও দবোঁন  শ্বছল, 
োি বাশ্বেনয়শ্বছল শ্বদলীনপর শ্বদনক একটু সাোযয পাবার আিায়। শ্বকন্তু ো, শ্বদলীপ পানরশ্বে সাোযয করনি, ভয় 
দপনয়শ্বছল।ছুনট পাশ্বলনয় এনসশ্বছল। 
 
শ্বদলীপ দদ নি পানচ্ছ েীল িােী টা অসীমা দক র্জশ্বেনয় দিলনছ, অসীমা অসম্ভব দ িা কনরও  ুলনি পারনছো। 
শ্বদলীপ োি বাশ্বেনয় সাোযয করনি  াইনছ, শ্বকন্তু োিটা শ্বকছুনিই অসীমার কানছ দপৌোঁছনচ্ছ ো। েঠাৎ শ্বদলীপ 
দদ নলা দসই ভাঙা আয়োর দভিনর েীল িােী পরা দমনয়টিনক, কপাল দথনক রি র্শ্বেনয় পেনছ, আর োিটা 
শ্বদলীনপর শ্বদনকই শ্বধনর শ্বধনর এশ্বর্নয় আসনছ, আর এশ্বর্নয় আসনছ রি মা া েীল আোঁ ল।  
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Housing Complex এর দছাট সবরু্জ Play Area দি  শ্ববনকল ৬টা  োর্াদ  দবি বে  ব  দলনর্ থানক । সু্কল 
শুরু েনি আর দিা মাি কটা শ্বদে, িারপর আর দ লবার সময় দকাথায়? কশ্ব  কাোঁ ার গুনলার  যশ্বদই বা 
েয়, মাোশ্বরনদর আর দ লবার িুরসৎ দকাথায়? Home Work, আর extra-curricular activity দিই শ্বদে 
কাবার!িাই ওরা প্রাে ভনর দ নল শ্বেনচ্ছ। দটক্সানসর র্রনম প্রাণ িাশ্বে িাশ্বে কনর, শ্বকন্তু ওনদর কনর ো। ওরা 
প্রর্জাপশ্বির মনিা এশ্বদক দসশ্বদক ছুনট দবোয়। মনের  ুশ্বিনি োনস,  ুেসুটি  কনর, ের্োও কনর আবার দিরার 
আনর্ ভাব কনর শ্বেনয় দয যার বাশ্বের শ্বদনক রওো েয়। বিিব, বকনিানরর ভয় ভাবো োরা,শ্বদেগুশ্বল এনদর 
র্জশ্বেনয় রান  আেনদর আচ্ছাদনে। দরমো আর িার best friend মাশ্বরয়া, একটা দবনঞ্চ বনস কথা বলশ্বছল। 
ওরা  ভীষণ excited আর্জ। আর্ামী সপ্তানে সু্কল  ুলনছ আর ওরা দরু্জনেই Kindergarten শুরু করনব। 
বনোনদর সু্কল দয দকমে েয় দস শ্ববষনয় ওনদর ধারণা  ুব   কম,শ্বকন্তু বানস কনর যানব ও backpack শ্বেনি 
েনব সনঙ্গ, িাইনিই ভারী  ুশ্বি। ওনদর excitement এর আনরা একটা কারণ ওরা কাল দরু্জনেই মা বাবা র সনঙ্গ 
school supply শ্বকেনি যানব। দরনমাোর একটি দছাট্ট ভাই আনছ। দসও যানব শ্বেিয়ই। োোে পরামিগ য ে 
দবি র্জনম উনঠনছ ি ে মাশ্বরয়ার মা এনস োক শ্বদনি দরু্জনেই উনঠ বাশ্বের শ্বদনক রওো শ্বদনলা।                        
 
দছাট্ট দরনমাোর িুম দভনঙ যায় দভার েনি ো েনি। র্জােলার বাইনর ি নো আকানি োলকা কুয়ািার মনিা 
রাি র্জশ্বেনয় আনছ । দর্ালর্াল brown Teddy Bear দক কানছ দটনে শ্বেনয় শ্ববছাোয় উনঠ বনস দরনমাো । িশ্বে 
দদ নি র্জানেো দস িাই মা বনলনছ, আকাি য ে িার crayon এর বানক্সর রাং এর  Soft blue দথনক আর 
একটু একটু Pink আর িারপর almost orange  েনব ি ে িার শ্ববছাো দছনে ওঠার সময়, িার আনর্ 
সিাই িুনমায়। মা, বাবা, এমেশ্বক দছাট্ট baby দরমন্ডও। দরমন্ড এর কথা মনে েনিই োশ্বস দপনলা দরনমাোর। 
দরমন্ড  ুব দছাট্ট, ঠিক িার Teddy Bear এর মনিা। শুধু crib এ শুনয় থানক আর কাোঁনদ। বাবার সনঙ্গ য ে 
োসপািানল ভাই দক আেনি শ্বর্নয়শ্বছনলা দরনমাো ি ে দভনবশ্বছনলা ভাই এনস িার সনঙ্গ দ লনব। শ্বকন্তু ভাই দিা 
এ নো বসনিই পানরো দ লনব শ্বক কনর? মা যশ্বদও বনল, দরমন্ড শ্বিশ্বর্শ্বরই বনো েনয় যানব আর িার সনঙ্গ 
দ লনব। দরনমাোর দবি ভাবো েয় এই দভনব দয দরমন্ড বে েনবই ো আর িার সনঙ্গ দ লনবই ো! দস আর 
দিা দছাট্ট দেই, বনো েনয় দর্নছ । এবার দস real school এ Kindergarten এ যানব। Big Yellow Bus এ, 
িার বনু্ধ মাশ্বরয়ার সনঙ্গ। দসই র্জনেযই দিা আর্জ সিাই শ্বমনল একটা big store এ যানব, সু্কল supply শ্বকেনি। 
আর্জনক িার  ুব special day! আর্জ দিা দদশ্বর েনল  লনব ো। এসব োো কথা ভাবনি ভাবনিও দরনমাো 
আকানির শ্বদনক দ য়াল দরন নছ।  
আকািটা দযই blue আর pink েনি শুরু করনলা ি েই ওশ্বদক দথনক baby দরমন্ড এর কান্না দিাো দর্ল। 
দরনমাো আর বনস থাকনি পানরো, একছুনট মা বাবার িনর শ্বর্নয় বাবার োি ধনর টাোটাশ্বে শুরু কনর। 
"ওনঠা Daddy, দদশ্বর েনয় যানব, Mamma  নলাো ! Storeএ সব শ্বর্জশ্বেস দিষ েনয় যানব!! ওর িাো শুনে 
বাবা মা োনস। মা বনল এইনিা যানবা, সবাই বিরী েনয় শ্বেনয়, breakfast দ নয়ই যানবা। Store দিা এ নো 
দ ানলইশ্বে। আমরা যাওয়া অবশ্বধ ওরা wait করনব দিা!! যাও, িুশ্বম daddy সনঙ্গ শ্বর্নয় দরশ্বে েনয় োও আশ্বম 
দরমন্ড দক দরশ্বে কনরই আসশ্বছ।          
 
দরনমাো দিষ পযগন্ত store এ এনস দপৌোঁছনলা। বাবার োি ধনর অনেক প্রশ্ন করনি করনি আেনদ উচ্ছল েনয়। 
উিিঃ, কি দলাক!! এরা শ্বক সবাই School supply শ্বকেনি এনসনছ? দরনমাোর দ া  বে বে েনয় দর্নছ।  
মা, দবশ্বব  দরমন্ড দক stroller শ্বেনয়, িানক আর বাবানক সনঙ্গ আসনি  বলনলা। School supplyএর র্জায়র্ানি 
কি রকনমর back pack, কি pen, crayon, আরও  কি শ্বক? দরনমাো অবাক েনয় মানক শ্বর্জনজ্ঞস করনলা, 
মা এনিা শ্বর্জশ্বেস সু্কল এ লানর্? মা দেনস উির শ্বদনলা শ্বদনলা, েযাোঁ, িানিা লার্নবই,িুশ্বম দিা বে  সু্কনল যানব, 
িাইো? ‘Pink Unicorn backpack’ সনঙ্গ  Lunch bag  আর Mermaid pencil box দরনমাো পছদ করনলা|  
এর মনধয মাশ্বরয়া ও িার মা দক দদন , দরনমাোর মা কথা বলনি এশ্বর্নয় দর্নলা। দরনমাো আর মাশ্বরয়া দ ু
একটা শ্বর্জশ্বেস, ছুোঁ নয়টুনয়  দদন   ুব  ুশ্বি। Baby দরমন্ড িুম দথনক উনঠ কান্না শুরু করনল মা িানক দকানল 
িুনল শ্বেনয় দরনমাো দক এনস বলনলা," মাশ্বরয়া আর ওর মা McDonald এ যানচ্ছ, িুশ্বম শ্বক ওনদর সনঙ্গ দযনি 
 াও? আমার আর একটু shopping বাশ্বক আনছ িারপর আমরাও McDonald এ শ্বর্নয় দিামানদর meet 
করনবা। দরনমাো আর মাশ্বরয়া দরু্জনে দরু্জনের শ্বদনক িাশ্বকনয়  ুশ্বির োশ্বস দেনস বনল উঠনলা" Oh, yes! Oh 
yes!!”    
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দরনমাো, মা আর বাবানক Bye কনর,মাশ্বরয়ার োি ধনর কনয়ক পা দযনি ো দযনিই  েঠাৎ দমু কনর একটা 
শ্ববকট আওয়ার্জ েনলা আর  াশ্বরশ্বদনক সিাই এশ্বদক ওশ্বদক ছুটনি লার্নলা. আর দ োঁ শ্ব নয় দ োঁ শ্ব নয় "সবাই শুনয় 
পে,শুনয় পে, বলনি লার্নলা! শ্বভনের মনধয শ্বকছু আর দবােবার আনর্ই িানক দকউ একটা shelf এর শ্বপছনে  
ধাক্কা শ্বদনয় দঠনল শ্বদনলা। দরনমাোর একবার শ্বপছনে িাশ্বকনয় মনে েনলা, মা দরমন্ড দক শ্বেনয় শুনয় পেনলা আর 
বাবা িানদর ওপনর! প্রাণেীে মা বাবার শ্বেন র দথনক  িানদর শ্বিশু পুিটিনক উোর কনরশ্বছল পুশ্বলি। িার 
র্ানয় ি েও মা আর বাবার র্রম রি দলনর্ শ্বছল।  াশ্বরশ্বদনক রিাি মােনুষর শ্বেিল দদেগুশ্বলর মাে াে শ্বদনয় 
য ে একর্জে পুশ্বলি দরনমাোনক দকানল কনর শ্বেনয় যাশ্বচ্ছল ি ে দস িার কাোঁনধ ম ু লশু্বকনয় শ্বিসশ্বিস কনর প্রশ্ন 
কনর শ্বছল, “এবার শ্বক ওরা আমানক মারনি আসনব?” 
 
এই িটোটি TV র কলযানে আপোনদর েয়নিা সবারই র্জাো। অর্াি ৩, ২০১৯।দমশ্বক্সনকার ধার দিোঁনষ, দটক্সাস 
এর উির পশ্বিনম El  Paso িের। । দসশ্বদে দভার দথনকই ১০০ শ্বেগ্রী র্রনমর আভাস পাওয়া যাশ্বচ্ছল।  
 
সকাল ৬টা: Arturo Gonzales িার েিুে Toyota র্াশ্বেটি শ্বেনয় রওো েনলা, িার কমগস্থল Walmartএর শ্বদনক, 
দয ানে দস আর্জ ৮বছর ধনর মযানের্জানরর কার্জ করনছ। 
 
দবলা ৮টা: Jennifer Smith িার ১০ বছনরর দমনয়নক শ্বেনয় Walmart এর সামনে দটশ্ববল পািনি শুরু 
করনলা।দসশ্বদে িানদর Soccer team এর fund raising এর শ্বদে, snacks শ্ববক্রী কনর। $২.৫০দি একটি শ্বড্রাংক 
ও একটি fresh baked chocolate chip cookie, 
 
সকাল ৯টা: Walmart এর দরর্জা  ুলনিই োো মােনুষর শ্বমশ্বছল শ্ববিাল দদাকােটির োো অাংনি ছশ্বেনয় পেনলা। 
সকাল সম্ভবিিঃ ১১টা: ২১ বছনরর একটি যুবক, োনি একটি AK47 শ্বেনয় Walmart এর দভিনর মিুৃযর রি 
উৎসব শুরু কনর শ্বদনলা। িার উনদ্দিয একটাই: দিি র্জাশ্বির সাংরক্ষণ !    
                 
সকাল ১১দবনর্জ ৩ শ্বমশ্বেট:  ২২ র্জে শ্বেেি ও ২৭ র্জে আেি। Walmartএর েকেনক দমনে, কানলা, সাদা, 
 নয়শ্বর েয়,দরনমাোর crayon box এর, টকটনক লাল রনি দভনস যানচ্ছ!! শ্বদনের দিনষ : Walmartএর বন্ধ 
দরর্জার সামনে িুনলর স্তুপ আর দমামবাশ্বির আনলা কার র্জেয? শ্বেরীে র্জেিার, শ্বেষ্পাপ শ্বিশুনদর িৃশ্বি িপগনের 
উনদ্দনি? ২১ বছনরর যুবকটি দর্জনলর কনক্ষ বনস শ্বক সশ্বিযই িার সিলিার আেদ অেভুব করনছ?     
দকানো এক অ যাি Housing complex এর দছাট সবরু্জ play area আর্জ িেূয, েীরব। েয়নিা  দস ানে 
আবার দকানোশ্বদে  ঞ্চল শ্বিশু কনের কাকলী দিাো যানব শ্বকন্তু দরনমাো, baby দরমন্ড আর মাশ্বরয়ার দদ া 
পাওয়া যানবো। মািৃশ্বপিৃেীে শ্বিশুগুশ্বল কানলর দস্রানি দকাথায় দভনস যানব িার  বর আর দক রান ? কার্নর্জর 
পািা, TV সরব েনয় উঠনব েিুে  বনর । আমরাও দিা ভুনল যানবা সব শ্বকছু। বযি েনয় পেনবা র্িােরু্শ্বিক 
শ্বদের্ি কানর্জর  ক্রবনুেয।      
 
রিলীলার িান্ডনবর মাে ানে িশ্বঙ্কি, অসোয়, দরনমাোর অনবাধ প্রশ্ন শ্বছল--- "এবার শ্বক ওরা আমানক 
মারনি আসনব?"  
আর্জ এই অস্বশ্বি ভরা শ্ববশ্বেদ্র রানির একাশ্বকনি, আমার শ্বেনর্জনক প্রশ্ন, ----“আমানদর দকাথায় ভুল েনচ্ছ, যানি 
দছাট্ট দরনমাোর মনিা কি কশ্ব  প্রাণ, ওনদর  সািরঙা 'Crayon box' এর উজ্জ্বল আনলােরা  'Pink' দথনক 
শ্বেরন্ধ্র অন্ধকার রানির 'Black' এ  শ্বমশ্বিনয় যানচ্ছ? আমরা শ্বক এর র্জেয দায়ী? আমরা দকে শ্বকছুই করনি 
পাশ্বরো?” 
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দম মানসর র্রনম একটি পস ইন্টারেযািোল সু্কনলর বার্ানে অশ্বি যে সেকানর একমনে কার্জ করশ্বছল মাশ্বলটি। 
শ্বকছুশ্বদে আনর্ই এই কার্জটি দপনয়নছ সদয গ্রাম দথনক আসা দলাকটি।  িেনরর এি বে সু্কনলর  আদব কায়দা 
সবই িার কানছ েিুে, এসনব এনকবানরই অভযি েয়। েন্ত দন্ত েনয় সু্কনলর এক দবয়ারা এনস বনল, "রামদাস , 
শ্বপ্রশ্বন্সপযাল মযাোম দিামানক দেনক পাঠিনয়নছে , অশ্বি র্জরুরী।  িাোিাশ্বে ওোর িনর শ্বর্নয় দদ া কনরা "| 
  
রামদাস থিমি দ নয় িাোিাশ্বে োিম ু ধুনয় মনুছ শ্বপ্রশ্বন্সপাল মযাোনমর িনরর শ্বদনক এশ্বর্নয় যায়। আনর্ 
দকােশ্বদেই ওোর িনর যাওয়ার সুনযার্ বা প্রনয়ার্জে েয়শ্বে।   শ্বপ্রশ্বন্সপযাল মযাোমনক দরূ দথনক দদন নছ মাি, 
কথা বলার সুনযার্ও েয়শ্বে।  বকু ধেিে করনি করনি রামদাস শ্বপ্রশ্বন্সপানলর িনর দঢ্ানক। ও মনে করনি 
পানরো, বার্ানের কানর্জ ও শ্বক ভুল বা অেযায় কনরনছ দয মযাোম িানক দেনক পাঠিনয়নছে। ভনয় ভনয় দরর্জার 
কাছ দথনক বনল, মযাোম , আমানক দেনকনছে।  অিযন্ত বযশ্বিিসম্পন্ন সুনর, "দভিনর আসুে " শুনে রামদাস 
আরও োভগ াস েনয় পনে।  
           
শ্বপ্রশ্বন্সপযাল দটশ্ববনলর ওপর একটা কার্র্জ দদশ্ব নয় বনলে, "এটা পেুে "।  
"শ্বকন্তু আশ্বম দিা দিমে দল াপো র্জাশ্বে ো, ইাংশ্বরশ্বর্জ পেনি পাশ্বর ো ", থিমি দ নয় রামদাস উির দদয়।  
আর ভনয় ভনয় বনল ওনঠ , বার্ানের কানর্জ আশ্বম কী শ্বকছু ভুল কনরশ্বছ ? িােনল আমানক আনরকটা সুনযার্ 
শ্বদে। িােনল আশ্বম আরও ভানলা কনর কার্জ করনবা। আমার দমনয়নক শ্ববো  রন  সু্কনল পোনিাোর সুনযার্ 
দদয়ার র্জেয আশ্বম সারা র্জীবে আপোনদর কানছ ঋণী।  আশ্বম ক নো ভাবনি পাশ্বরশ্বে আমার মি র্ৱীব 
একর্জে দলানকর দমনয় এি বে একটা সু্কনল পোর সুনযার্ পানব।  এই কথা বনল রামদাস কান্নায় দভনঙ্গ পনে।   
           
শ্বপ্রশ্বন্সপযাল বনল ওনঠে, "আমরা দিামার দমনয়নক সু্কনল ভশ্বিগ  কনরশ্বছ কারণ দিামার দমনয় দল াপোয় অিযন্ত 
ভানলা আর িুশ্বম একর্জে সৎ কমী বনল"।  
শ্বপ্রশ্বন্সপযাল বনলে,-- “আচ্ছা ঠিক আনছ  আশ্বম দিামার দমনয়র ক্লাস টি ারনক দেনক পাঠাশ্বচ্ছ , উশ্বে এনস 
দিামার দমনয়র ইাংশ্বরশ্বর্জনি দল া প্রবন্ধটি পেনবে আর দিামার র্জেয শ্বেশ্বদনি অেবুাদ কনর দিাোনবে ।  
দসই মি রামদানসর দমনয়র ক্লাস টি ার এনস দল াটি পেনি শুরু কনরে আর শ্বেশ্বদনি অেবুাদ করনি থানকে।  
দল াটি শ্বছল: ১০ই দম ভারনি "মাদাসগ দে"। আর্জ ক্লানস "মাদাসগ দে" এর ওপর শ্বল নি বলা েনয়নছ ।  
 
আশ্বম শ্ববোনরর একটি দছাট গ্রানম র্জনন্মশ্বছ।  দস ানে শ্ব শ্বকৎসা ও দল াপো করার সুনযার্ শ্বেিান্তই কম, বলনি 
দর্নল স্বনপ্নর অিীি।  আমানদর গ্রানম অনেক "মা"ই সন্তাে প্রসব করনি শ্বর্নয় মারা যাে।  আমার মা ও 
িানদর মনধয একর্জে।  আমার মা আমানক দকানল ধরনি পযগন্ত পানরেশ্বে।  আমার বাবাই প্রথম এবাং একমাি 
দয আমানক দকানল শ্বেনয়নছ। শুনেশ্বছ, পশ্বরবানবর আর সকনলই আমানক দনূর সশ্বরনয় শ্বদনয়নছ। প্রথমিিঃ আশ্বম 
দমনয়, িারপর িাোঁরা মনে কনরে,  আশ্বম আমার মানয়র মিুৃযর র্জেয দায়ী।  ওোরা সকনলই আমার বাবানক 
আবার শ্বববাে করার র্জেয দর্জারার্জশু্বর কনরনছ। শ্বকন্তু আমার বাবা শ্বকছুনিই রার্জী েেশ্বে। িার িনল আমার 
শ্বপিামে, শ্বপিামেীরা দিষ পযগন্ত বাবানক িযর্জযপুি কনর সমি সম্পশ্বি দথনক বশ্বঞ্চি কনরশ্বছনলে।  শ্বকন্তু, আমার 
বাবা একবানরর র্জেযও শ্বকছু ো দভনব সম্পশ্বি,র্জশ্বমর্জমা,বাশ্বেির, র্রুবাছুর সবশ্বকছু দছনে শ্বদনয় আমানক দকানল 
শ্বেনয় গ্রাম দছনে এই িেনর  নল আনস | গ্রানম থাকনল বাবার ভানলাভানবই  নল দযনিা। শ্বকন্তু এই িেনর,  একা 
একা আমানক শ্বেনয় বাবার কঠিে শ্বদেগুশ্বলর কথা ভাবনল আশ্বম অশ্বভভূি েনয় যাই। সারাশ্বদনের িারীশ্বরক 
পশ্বরশ্রম, িার মনধয আমানক দকামল ভানলাবাসা শ্বদনয় বাবা আমানক লালে-পালে কনরনছ।  
 
আর্জ আশ্বম বেুনি পাশ্বর, আশ্বম যা শ্বকছু দ নি ভানলাবাসিাম বাবা দকে দসই  াবারগুনলার প্রশ্বি অেীো প্রকাি 
করনিা।  দকেো দবশ্বিরভার্ শ্বদেই দরু্জনের র্জেয যনথি  াবার থাকনিা ো।  আর্জ আশ্বম বেুনি শ্বিন শ্বছ , 
আমানক বে করনি বাবার এই আত্মিযানর্র কথা।  আমানক বে করনি শ্বর্নয় বাবার এই িযার্ স্বীকার আর্জ 
আশ্বম মনমগ মনমগ উপলশ্বব্ধ করনি পাশ্বর। এই  সু্কল আমানদর আশ্রয় শ্বদনয়নছ আর শ্বদনয়নছ সব দ নয় বে উপোর 
- আমানক পোনিাো করার সুনযার্। িাই এই সু্কনলর কানছ আমরা শ্ব র কৃিজ্ঞ। 
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আর আমার বাবার কথা বলনি দর্নল বলনি েয় , যশ্বদ দরদ আর ভানলাবাসা বলনি মানক দবাোয় , িনব 
আমার বাবা দস ানে যথানযার্য। যশ্বদ করুণা বলনি মানক দবাোয় িনব আমার বাবা দস ানে পশ্বরপূণগ।  যশ্বদ 
িযার্ বলনি মানক দবাোয় িনব আমার বাবা দস ানে অশ্বভন্ন।  
  
এক কথায়, মা বলনি যশ্বদ দরদ , ভানলাবাসা , করুণা আর িযার্ দবাোয়, িনব আমার কানছ আমার বাবা 
র্জর্নির সবন নয় ভানলা মা। িাই আর্জ "মাদাসগ দে"দি  আশ্বম আমার বাবানক পৃশ্বথবীর সবন নয় ভানলা "মাদার" 
বনল শ্ব শ্বেি করনি  াই। আশ্বম ওোনক প্রণাম র্জাোই আর অশ্বি র্নবগর সনঙ্গ র্জাোনি  াই, দয,  এই সু্কল 
বার্ানের অশ্বি কমগঠ ও পশ্বরশ্রমী মাশ্বল আমার বাবা।  
আশ্বম র্জাশ্বে, এই র ো দল ার প্রশ্বিনযাশ্বর্িায় েয়ি আশ্বম বাশ্বিল েনয় যানবা, শ্বকন্তু এর  মাধযনম আশ্বম আমার 
বাবার আত্মিযার্ আর আমার প্রশ্বি ভানলাবাসা প্রকাি করনি দপনর আশ্বম শ্বেনর্জনক ধেয মনে করশ্বছ।  
  
পোর দিনষ সারা িনর একটি েীরবিা শ্ববরার্জ করনি থানক। শুধু দিাো যায় রামদানসর  াপা দিাোঁপাশ্বে কান্না। 
রামদাস োি গুটিনয় ওপনরর শ্বদনক িাশ্বকনয় থানক। শ্বপ্রশ্বন্সপানলর শ্বেনদগ নি দয শ্বিক্ষক দল াটি পেশ্বছনলে উশ্বে   
দসটা রামদানসর োনি িুনল দদে। রামদাস কার্র্জটা োনি শ্বেনয় বনুকর কানছ  দ নপ ধনর কান্নায় দভনঙ্গ পনে।        
শ্বপ্রশ্বন্সপযাল দাশ্বেনয় উনঠ রামদাসনক দ য়ানর বসনি বনলে। শ্বেনর্জর োনি র্জনলর গ্লাস এশ্বর্নয় দদে। 
আন্তশ্বরকিায় ও অিযন্ত দকামল স্বনর বনলে ,"রামদাস ,দিামার দমনয়নক এই র ো দল ার র্জেয  ১০০দি ১০০ 
দদওয়া েনয়নছ।  এই সু্কনলর ইশ্বিোনস "মাদাসগ দে" র ো দল ার শ্ববষনয় এমে ভানব দকউ ক েই দলন শ্বে । 
আর্জ পযগন্ত এই শ্ববষনয় যি দল া েনয়নছ , এটা শ্বেিয়ই সিগনশ্রি।  িাই সু্কনলর কিৃগ পক্ষ আর্ামীকাল এ শ্ববষনয় 
দয অেষু্ঠাে েনব, দসই অেষু্ঠানে দিামানক “প্রধাে অশ্বিশ্বথ” শ্বেসানব আমন্ত্রণ করনছ।  
 
শ্বপ্রশ্বন্সপযাল আরও বনলে, িি প্রশ্বিকূল অবস্থার মনধযও ভানলাবাসা ও আত্মিযার্ কনর শ্বক ভানব সন্তােনক মােষু 
করা যায় িার এক শ্বেদিগে িুশ্বম। আরও এক শ্বেদিগে দয সন্তাে মােষু করনি েনল শ্ববনবক দবাধ আর 
আত্মিযার্টাই আসল দসটা শ্বপিা বা মািা দযই দোক ো দকে।  
দিামার দমনয়র দিামার প্রশ্বি অসীম শ্ববিাস,  ভানলাবাসা আর শ্রোর কথা দভনব সু্কল কিৃগ পক্ষ র্িগ অেভুব 
কনর এই দভনব দয দস এই সু্কনলর ছািী দয িার বাবানক পৃশ্বথবীর সিগনশ্রি র্জেেী শ্বেসানব শ্ব শ্বেি কনরনছ।  
"িুশ্বম দস অনথগ এক সশ্বিযকানরর মাশ্বল দয শুধু বার্ানের পশ্বরনসবা কনর শুধু িুলই দিাটাওশ্বে, দিামার র্জীবনের 
সবন নয় বে সম্পদনকও সমেৃিালী  কনরনছা"।  
  
** ইন্টারনেনট  এমে দল াটি দদন  অসম্ভব ভানলা দলনর্শ্বছনলা। অশ্বিনের পূনর্জা মযার্াশ্বর্জনের র্জেয দল া পাঠাবার 
অেনুরাধ আসায় িাই বাাংলায় শ্বেনর্জর মি কনর শ্বল লাম।  আিা কশ্বর ভানলা লার্নব। 
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“I think a father is someone,  
Who loves unconditionally, 
There is no perfect formula, 
To who a father can be.” 
  …Julie Hebert 
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এ ানে একটা পানির বাশ্বে দেই,… কথাটা ভীষে ভানব মনে দোনযশ্বছনলা এনদনির মাটিনি পা দদবার শ্বকছুশ্বদনের 
মনধযই l পরপর apartments, র্ানয় র্ানয় লার্ানো l দভিনরর কথাবািগ া দবি দিাো যায় আর দসই দথনক 
িানদর personalities এর ও অনেকটাই আদার্জ পাওয়া যায় l শ্বকন্তু দকউ কাউনক দ নে ো,… দদ া েনল মদৃ ু
দেনস বনল “Hi” l  
 
দদনি একটা দকে অনেকগুনলাই পানির বাশ্বে শ্বছনলা l  এক compound এর দভির শ্বিে াো বাশ্বে, কারুর 
সদর দরর্জা শ্বদনের দবলা বন্ধ থাকনিা ো  l পানির বাশ্বের শ্বদদেু, রাঙ্গা আলরু শ্বপনঠর বাটি িাোঁর arthritis  
েওয়া  আোঁকানো বাোঁকানো আঙ্গলু শ্বদনয় ধনর োশ্বর্জর েনিে য ে ি ে l রান্না িনর মানক ো দদ নল  ুপ াপ 
োশ্বমনয় দরন  দযনিে---েয়নিা উোনে িাোঁর শ্বকছু  াপানো, কথা বলার সময় দেই l মা ও বেুনি পারনিা দক 
এনসশ্বছনলা l  আমার জ্বর েনল, দাদ ুর্াছ দথনক োশ্বলম িুনল শ্বেনয় আসনিে l মানয়র কানছ বকুশ্বে দ নল আশ্বমও 
এক দদৌনে দপৌনছ দযিাম দাদরু কানছ l দাদ ুবলনিে " দবানসা, একটা র্াে শ্বিশ্ব  আমরা" l 
 
বছর  ানেনকর মনধয আমরা এই apartment দছনে পাশ্বে শ্বদলাম Syracuse িেনর, স্বামীর PhD করবার িাশ্বর্নদ 
campus housing এ এক াো apartment শ্বেলাম আমরা l েঠাৎ কনরই পানির বাশ্বে দপনয় দর্লাম,…. েয়নিা 
বা student পশ্বরনবি বনল l পানির apartment এ থানক র্জেূী িার দইু কশ্ব  কশ্ব  দছনলনমনয় শ্বেনয় l স্বামীরা 
University  নল দর্নল আশ্বম ওর কানছ োশ্বর্জর েিাম বাচ্চানদর সানথ দ লা করনি আর র্জেূী ও শ্বকছু িনরর 
কার্জ দসনর দিলনিা আশ্বম থাকার সুনযার্ শ্বেনয় l মনে পেনলা আমানদর  compound এর যুই দবৌশ্বদর কথা, 
ওর দমনয় র্জন্ম দথনকই প্রায়, আমানদর বাশ্বেনিই থাকনিা দবশ্বির ভার্ সময় l ওনদর ও পানির বাশ্বে দথনক সুমী 
ও দনুটা বাশ্বে দপশ্বরনয় এনস পেনিl আমানদর কানছ l িনব আমার বাবানক দকানো কারনণ ভয় দপি সুমী, 
দদ নলই বলনিা - "বাশ্বে যাই, মা োকনছ” l 
               
িাছাো শ্বছনলা  Orissaর সুকাশ্বন্ত দবৌশ্বদ, দছনল েনি োসপািানল যাবার সময় আমার োনি দদে বছনরর দমনয়নক 
শ্বদনয় শ্বর্নযশ্বছনলা l শ্বিিু আমার কানছ োওয়া  াওয়া করনিা, দইু রাশ্বি আমার পানি শ্বদশ্ববয িুশ্বমনয়নছ এিটুকু 
কান্নাকাটি ো কনর l িীনির দপুুনর যুই দবৌশ্বদর দ ালা বারাদায় দরানদ মাদরু শ্ববশ্বছনয় মা, শ্বদদেু আর দবৌশ্বদরা 
আড্ডায় বসনিা, আশ্বমও োশ্বর্জর েিাম দস ানে l Syracuseএ এনস আরও একটা ভানলা লার্ার কারণ দপনয় 
দর্লাম, সদয দদি দথনক আসা শ্বকছু ছাি আমানদর দাদা শ্বদশ্বদ বাশ্বেনয় দিলল l  সন্ধা েনিই োশ্বর্জর েনিা িারা, 
আশ্বম ও আনরকটু ভাি  াশ্বপনয় শ্বদিাম  l আড্ডা,  Scrabble, Ludo দ লা দি দমনি দযনিা িারা l বাশ্বে 
দিরার োম দেই দদ নল sleeping bag বার কনর শ্বদিাম আর সকানল ওনদর শ্বেশ্বঙনয়   নল দযিাম আমার 
 াকরীনি l  এরা আমার কানছ ভাই দিাোঁটা  শ্বেনিা, িানদর দাদার 2-seater র্াশ্বের শ্বপছনে শুনয় মাছ ধরনি 
দযনিা আর আমানদর মানে মানে দেনক ওনদর েিুে দি া রান্না কনর  াওয়ানিা  l অযাশ্ব ি  ভানব কনয়কটি 
ভাই দপনয়, ছুটির শ্বদনে মাছ ধনর শ্বকাংবা Canada কী Thousand Islands দবশ্বেনয় সুদর কনর দকনট দর্নলা 
দনুটা বছর্ l 
  
PhD শ্বেগ্রী বর্ল্দাবা কনর আবার ওর কমগস্থনল শ্বিনর এলাম আমরা l এবার আমানদর সাধয অেযুায়ী বাশ্বে 
শ্বকন্লাম আমরা শ্বকন্তু শ্বকছুশ্বদনের মনধয Syracuse এর অভাব ভীষণভানব দবাধ করনি শুরু করলাম l এ ানে 
পেসীরা শ্বেনর্জনদর শ্বেনয়ই থানক, আমার দমনয়রাও দসভানব বনু্ধ দপনলা ো l পাোয় প্রশ্বি বাশ্বেনিই একটা কনর 
above ground pool, র্রনমর ছুটি দয যার pool এর মনধয কাটায় আর দইু দবাে র্জাোলায় বনস োোঁ কনর 
ওনদর দদন  l আমরা pool বসানি রার্জী েই িাই এক াো swing set বসানো েনলা l এবানর বাচ্চারা আমানদর 
বাশ্বে আসনি শুরু করনলা বনট শ্বকন্তু পানির বাশ্বে দপলাম ো আমরা l  
 
ব্ছর দনিক এ ানে কাটিনয় শ্বেনর্জরা বাশ্বে বিশ্বর কনর এ ে দথনক উনঠ দর্লাম আনরক পাোয় l এ ানে প্রশ্বি 
বাশ্বেনিই র্জশ্বম অনেক  াশ্বে, সেনর্জ পানির বাশ্বে দপৌছানো যায় ো,  িনব আমার দমনয়নদর অনেক Aunty, 
মাশ্বস দযার্াে  েনয় দর্নলা  l ভালমদ রান্না  েনল দমনয়রা সাইকল দ নপ মাশ্বসনদর  বাশ্বে  দপৌনছ শ্বদনয় 
আসনিা l  দমনর্জা দমনয়র school bus ওনক দইু শ্বদে  এনকবানর এক Aunty র বাশ্বে োশ্বমনয় শ্বদনিা, িার 
কানছ র্াে   শ্বিন  বাশ্বে শ্বিরি দস l  
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একশ্বদে  doorbell বার্জনি দদশ্ব  পাোর এক বনু্ধ কানধ েযাোঁটা  র্জািীয় শ্বকছু ধনর দাশ্বেনয় আনছ "দদবশ্রী , 
রা নি  াও একটা? মনে েয় এনি ভানলা ির পশ্বরষ্কার েনব" l এক েলক দদনির কথা মনে পনে দর্নলা….. 
এ ানে পানির বাশ্বে েনয় দর্লাম আমরা l পাোর একটি Iranian-American পশ্বরবানরর বাচ্চানদর আমার বে 
দমনয়নক ভাশ্বর পছদ  েনলা, দদ নলই ওর দকানল শ্বপনঠ দ নপ বসনিা িারা l িানদর piano দি ানিা আমার 
দমনয়, দরকানর-অদরকানর িানদর দবশ্ববশ্বসটও করনিা l দদ নি দপিাম এই ব্রাউে রাংএর শ্বদশ্বদনক িারা কি াশ্বে 
ভানলানবনস দিনলনছ l 
   
কনয়ক বছর পর আমার স্বামীর োক এনলা সুদরূ Texasএর Austin িের দথনক l অন ো র্জায়র্া, অর্জাো সূ্কল, 
দমনয়রা অ ুশ্বি…. শ্ব শ্বন্তি, শ্বব শ্বলি মে শ্বেনয়, কুশ্বে বছনরর িৃশ্বির দবাো িানে  াশ্বপনয়, পাশ্বে শ্বদলাম   
Austinএর পনথ l দইু বছর একটা ভাো বাশ্বেনি কাটালাম আমরা, শ্বকছুশ্বদে িেরটানক একটু বনুে দেবার 
দ িায় , িনব োো কারনণ এই িের টানক ভানলা দলনর্ দর্নলা l এই দইু বছনরই দছানটা দমনয় সামনের বাশ্বেনি 
বনু্ধ দপনয় দর্নলা l  িার মা র্জশু্বলয়া  আমানক োোভানব সাোযয করনিা l একবার বার্াে করনি শ্বর্নয় 
sprinkler system দভনঙ্গ দিললাম l স্বামীর অেীচ্ছা থাকনলও বার্াে শুরু কনরশ্বছ আশ্বম, এ ােকার সুদর 
আবোওয়া উনপক্ষা করনি পাশ্বরশ্বে l  ভনয ভনয় র্জশু্বলয়ার কানছ শ্বর্নয় পেলাম আশ্বম l "সব কথা স্বামীনক বলনি 
দেই, আশ্বম দিামায়  contact শ্বদশ্বচ্ছ,  শ্বদনের দবলা repairman ঠিক কশ্বরনয় োও"--  ও উপনদি শ্বদনলা 
আমায় l আশ্বম কী আর িা পাশ্বর....স্বামীনক বনল বকু োলকা করলাম l ও বলনলা “র্জশু্বলয়ার সানথ বনু্ধি একটু 
কমানলই দবাধেয় ভানলা” l 
 
বনুে শুনে আমরা North Austinএর একটি সুদর, শ্বছমছাম পাোয় বাশ্বে শ্বকন্লাম l এক িীনির শ্বদনে এই 
বাশ্বেনি র্ি কুশ্বে বছর ধনর র্জমানো শ্বর্জশ্বেষ পি দঢ্াকানো শুরু েনলা  l  সন্ধযা েনি েনি োে কাোঁপানো 
ঠান্ডা পেনলা আর শুরু েনলা বরি কু ীর বশৃ্বি  l সকাল েনি র্জােনি পারলাম দয  ice-storm এর কারনণ 
school, office সব বন্ধ l   ভাবলাম "দবি দিা, এই দশু্বদনে দবি বাশ্বে দর্াছনো েনয় যানব…”  বাইনর ice 
এর র্জেয রািা  াশ্বল আর দছানটা দমনয় র্জাোলায় োক দঠশ্বকনয় দাোঁশ্বেনয় আনছ  l  আশ্বম ভাবশ্বছ বাইনরটা এনিা 
শ্বেিব্ধ দকে?  New York এ এনিা নে েটাত্ ছুটির আেনদ বাচ্চানদর কলকাকশ্বলনি পাো ভনর দযনিা l ধীনর 
ধীনর দবাধর্ময েনলা.... পাোটা সুদর ঠিকই শ্বকন্তু এ ানের বাশ্বসদারা প্রায় সবাই অবসর প্রাপ্ত....একটিও বাচ্চা 
দেই ! 
 
বছর দইু বানদ য ে দমর্জ দমনয়ও college এর পনথ পা বাোনলা. ক্রদেরি দছানটা দমনয়নক বললাম  " ঠিক 
আনছ, আমরা িােনল অেয পাোয় বাশ্বে দদ নবা, দয ানে িুশ্বম সাশ্বথ পানব"  দমনয় দ া  মনুছ সনর্জানর মাথা 
দেনে বনল্লা, " দিামরা যাও, আশ্বম এ পাোনিই থাকনবা" l এর মনধয দস আনস পানি প্র ুর দাদ ুঠাকুরমা 
বাশ্বেনয় দিনলনছ l িারা  িার সব Girl Scout cookies শ্বকনে দিনল, বাশ্বেনি দেনক িার সানথ র্ল্প করনি 
করনি Cake/biscuit  াওয়ায়, রািায় িার সানথ িুশ্বে ওোয় িাছাোও আমার দরকার পেনল িানক সূ্কল bus 
দথনক শ্বেনয় আনস, িার োন র দপ্রাগ্রাম দদ নি িূল োনি শ্বেনয় োশ্বর্জর েয়  l একবার আমার স্বামীর  
Kualalumpur এ একটা Conference এ োক পেনলা l আশ্বম ঠিক করলাম এবার আশ্বমও যানবা, শ্বকন্তু দমনয়র 
সূ্কল  লনছ...কী উপায়?  পানির বাশ্বে বনল্লা, আমরা দিা আশ্বছ.l দমনয় বই পি শ্বেনয় ও বাশ্বে  নল দর্ল, 
আশ্বমও শ্বেশ্বিন্ত মনে সার্র পাশ্বে শ্বদলাম l 
 
এই পেিী প্রায়ই আমার দপছনের দরর্জায় দটাকা মানর, বনল "কী রাোঁধছ? দারুে র্ন্ধ "  এ াে ও াে দথনক 
আমার র্জেয, দমনয়র র্জেয টুক টাক শ্বর্জশ্বেস, রান্নার মসলা িুনল আনে আর আশ্বমও দমনয়র োি শ্বদনয় ভানলা 
মদ রান্না পাঠিনয় শ্বদই , ওরা দইু শ্বদে ধনর র্াশ্বে  াশ্বলনয় ওনদর summer homeএ দর্নল ওনদর রািার র্জেয  
কাবাব বাশ্বেনয় শ্বদই...... পানির বাশ্বের অভাব অনেকশ্বদেই েনলা শ্বমনটনছ, আমার বনুে উঠনি একটু সময় 
লার্নলা l 
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শ্বকছু বছর আনর্ একবার িীিকানল কলকািায় যাওয়ার দসৌভার্য েয় | িাই বই দমলায় যাওয়ার দলাভ 
সামলানি পারলাম ো | এি বছর পর বই দমলায় শ্বর্নয় এি েিালশ্বর্জক লার্নলা দয শ্বক বলনবা, আেদ 
পাবশ্বলিাসগ শ্বর্নয় বই িাোঁটশ্বছ, এমে সময় কাোঁনধ আলনিা োনির স্পিগ দপলাম, িাে িুশ্বরনয় দদ লাম, এক বয়স্ক 
মশ্বেলা দাোঁশ্বেনয় | “সুমো”? আিযগ েনয় বললাম “েযাোঁ, শ্বকন্তু আপোনক দিা”.... | “আশ্বম ব শ্বি” | “ব শ্বি” 
শুনেই দসই কিশ্বদে আনর্র “মধযমগ্রাম” মনে পনে দর্ল আর আমার দ ান র সামনে দভনস উঠনলা এনকর পর 
এক ছশ্বব | আমার মামাবােী মধযমগ্রানম | মধযমগ্রাম বনল শ্বকন্তু দসটা সশ্বিযই গ্রাম ভাবনবে ো | এ ে 
দস ানে িশ্বপাং মল, মাশ্বল্টনপ্ল্ক্স সবই আনছ, িনব আর্জ দথনক বছর পোঁশ্ব নিক আনর্ এমেটা শ্বছল ো | িনব 
একদম দয গ্রাম শ্বছল িাও ঠিক েয়,..বলনি পানরে ‘মিস্বল’,... গ্রাম ও িেনরর মাোমাশ্বে | এ ানে পাোর 
সবাই সবাইনক শ্ব েনিা ,র্জােনিা, ঠিক শ্বেনর্জর আত্মীয় মি | 
 
এই মধযমগ্রানম থাকনিা ব শ্বি, িার দযমে রূপ দিমে গুণ | আমার দথনক বছর দনুয়নকর বে েনলও আমানদর 
বনু্ধি শ্বছল  ুবই র্াঢ় | অলর্ালগস সু্কনল পো আশ্বম ব শ্বির দকা-এেুনকিে সু্কনলর ম ুনরা ক র্ল্প দিাোর র্জেয 
উদগ্রীব েনয় থাকিাম | সবন নয় দরামাশ্বঞ্চি লার্ি য ে ব শ্বি িার দছনল বনু্ধনদর দদওয়া গুচ্ছ গুচ্ছ দপ্রমপি 
আমানক  পনে দিাোি ! িা অস্বীকার করনি পারশ্বছ ো দ’ুএকটা দপ্রম পি আশ্বমও দপনয়শ্বছ িনব ব শ্বির 
িুলোয় িা শ্বকছুই েয় | 
 
আর্জও  স্পি মনে পনে দসই শ্বদনের কথা, আশ্বম ি ে ক্লাস টুনয়লনভ পশ্বে, একশ্বদে সু্কল দথনক শ্বিনর দদশ্ব    
মানয়র ম ুটা একদম থমথনম, কথা বলনছ ো | আমার মানয়র আবার এই একটা বযাপার আনছ | শ্বিশ্বে দকাে 
বযাপানর শ্ববদমুাি মেকু্ষন্ন েনল কথাবািগ া বন্ধ কনর দদে |  াইনল, সপ্তাে  ানেক এভানব র্াল িুশ্বলনয় কথা ো 
বনল, শুধুমাি হুোঁ োোঁ বনল কাটিনয় দদে | শ্বকন্তু এইবার যিদরূ, র্জাশ্বে আমার অথবা বাবার সানথ মা’র শ্বকছুই 
েয়শ্বে | িােনল েনলাটা শ্বক ?? সােস কনর শ্বর্জনজ্ঞস কনর দিললাম “শ্বক েনয়নছ  বনলানিা মা? “র্ম্ভীরভানব 
আমানক বল্ল “দিামার কাউনক পছদ েনল ,আনর্র দথনক র্জাশ্বেও|” আশ্বম েঠাৎ এই কথা শুনে ভীষণ ভানব 
অবাক েলাম | দসশ্বদে দিানে মামীর সানথ মানয়র কথা আশ্বে দপনি শুনে, পুনরা শ্ববষয়টা পশ্বরস্কার েনয় দর্ল | 
 
আসনল িটোটা েনলা এই,--সু্কনল যানচ্ছ বনলই বাশ্বে দথনক দবশ্বরনয় শ্বছল ব শ্বি | শ্বকন্তু শ্ববনকনল বাশ্বে শ্বিরল 
দরশ্বর্জশ্বে কনর, িার বনরর সানথ | 18 বছর কমশ্বপ্ল্ট েনি ো েনিই শ্ববনয় করল | আর শ্ববনয় করল এমে 
একটি দছনলনক দয ওর সানথ কনলনর্জ পনে | দরু্জনেই শ্বমশ্বেমাম গ্রার্জনুয়ট টুকুও েয়শ্বে | দছনলটির বাবা মা 
িানদর বাশ্বেনি ঢু্কনি দদেশ্বে | সশ্বিয কথা বলনি শ্বক আশ্বম একটু দিুঃ  দপনয়শ্বছলাম এ িটোয় | ব শ্বি 
আমার,  ুবই ভানলা বনু্ধ শ্বছল শ্বকন্তু ও দয মনে মনে এরকম কানরানক পছদ কনর বা  এরকম একটা পদনক্ষপ 
শ্বেনি  নলনছ, দসটা আমানক শ্বকন্তু িুোক্ষনর ও ক নো বনলশ্বে | আলটিনমটশ্বল ব শ্বি িার বরনক শ্বেনয়, িার 
বাবা-মার বাশ্বেনিই উঠল | দস আর কনলনর্জ শ্বিনর যায়শ্বে | শুনেশ্বছলাম ওর বর োশ্বক দকাে বনু্ধর সানথ 
দপ্রানমাটানরর কার্জ করনিা |বছর িুরনি ো িুরনিই ব শ্বির দমনয় েল িারপরই দছনল | শ্ববনয়র পর ব শ্বির 
সানথ আমার আর দদ া েয়শ্বে | 
 
দসবার পরীক্ষার দিনষ মামা বাশ্বেনি এনসশ্বছ | সারারাি ভাই দবানেরা শ্বমনল মশু্বভ দদ ার প্ল্যাে িাই ভাো করা 
েনয়নছ শ্বেশ্বভশ্বে দপ্ল্য়ার | ি ে প্রায় রাি সানে বানরাটা | মিস্বনল সানে বানরাটা মানে একদম  ুপ াপ, শ্বেিব্ধ  
|  েঠাৎই রািায় দলাকর্জনের দছাটাছুটি, দ োঁ ানমশ্ব  !!….আমার মামা বযাপারটা দবাোর র্জেয বাইনর দর্ল | 
শ্বকছুক্ষণ বানদ শ্বিনর আসনলা থমথনম মনু  | শ্বিনর এনস যা বলল, িা শুনে আমরা েিবাক েনয় দর্লাম | 
কারা দযে ব শ্বির বরনক  ুে কনর ওনদর বাশ্বের সামনে দিনল দর্নছ | আমরা দকউ এমে িটো  স্বনপ্নও 
ভাবনিপাশ্বরশ্বে | আমার মামারা কনয়ক দর্জোনরিে মধযমগ্রানম আনছ শ্বকন্তু এমে দকাে িটো ক নো দদন শ্বে | 
পনর র্জাো যায় ব শ্বির বর দপ্রানমাটানরর সানথ সানথ দিালাবাশ্বর্জর কার্জ করি | দসই সূনি র্ন্ডনর্ানল র্জশ্বেনয় 
পনে শ্বছল | এটা িারই পশ্বরণশ্বি  | ব শ্বির বাবা ঐ িটোটা দমনে শ্বেনি পানরেশ্বে | ঐ িটোর শ্বকছু শ্বদনের 
মনধযই  শ্বিশ্বে মারা যাে | 
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মধযশ্ববি বাশ্বের দমনয় শ্বছল ব শ্বি, অবসরপ্রাপ্ত সরকাশ্বর  াকুনর বাবার দপেিনের িানদর সাংসার  লি | বাবার 
মিুৃযর পর দপেিে অনধগক েনয় যায় | শ্বেনর্জ গ্রার্জনুয়িে কমশ্বপ্ল্ট কনর শ্বে |  দয ানে গ্রার্জনুয়ট েনলও  াকশ্বর 
পাওয়া  যায় ো দস ানে আন্ডারগ্রার্জনুয়টনদর দিা দকউ পািাই দদয় ো | দকােরকনম দলাকর্জেনক ধনর একটা 
সু্কনলর একটা দছাট ানটা  াকশ্বর দর্জার্াে কনর | এরপর আর দকানো  বর পাইশ্বে ব শ্বির |  
 
েঠাৎ ব শ্বির োনক সশ্বম্বি শ্বিনর দপলাম | ব শ্বি শ্বর্জনজ্ঞস করল, “শ্বকনর শ্বক ভাবশ্বছস ?” আশ্বম বললাম-- 
”দিারই কথা |”  শ্বর্জনজ্ঞস করলাম, “দিার বাচ্চারা কি বে েনয়নছ?” ব শ্বি বলল- “িারা আর বাচ্চা দেই 
দর, িারা পোনিাো দিষ কনর  াকশ্বর করনছ  | দ'ুর্জেনকই  ুব কি কনর বে কনরশ্বছ, বশু্বেনয়শ্বছ িানদরনক, 
আশ্বম র্জীবনে যা ভুল কনরশ্বছ িারা দযে দসই ভুল ো কনর | এই দর, কথা বলনি বলনি অনেক দদশ্বর েনয় 
দর্নছ দর সুমো, এরপর আর মধযমগ্রানম যাবার বাস পানবা ো | মধযমগ্রানম এনল দদ া কশ্বরস শ্বকন্তু এবার |” 
  
ব শ্বি য ে আনি আনি শ্বভনের মনধয শ্বমশ্বলনয় দর্ল ি ে একটা প্রশ্ন বানর বানর মনের মনধয উোঁশ্বক মারশ্বছল | 
ব শ্বি শ্বক সশ্বিযই ভুল কনরশ্বছল ? দপ্রম, ভানলাবাসা, আনবর্  এই শ্বর্জশ্বেসগুনলা আর্জনকর যুনর্ শ্বক এি দবমাোে 
| ভানলাবাসনি দর্নল শ্বক মােনুষর র্জাি ধমগ শ্বিক্ষার্ি দযার্যিা র্জাোটা এিই র্জরুরী?  Marriages are made 
in heaven ….এই কথাটা শ্বক এিই ঠুেনকা? দসশ্বদে ওই দরু্জে অেশ্বভজ্ঞ র্জীবে পনথর পশ্বথকনক দকউ শ্বক 
সোয়িার োি বাশ্বেনয় শ্বদনি পারনিাো? 
োশ্বক কনঠার বািব েল কশ্ববর দল া দসই একটা লাইে “ কু্ষধার রানর্জয পৃশ্বথবী র্দযময়,  পূশ্বণগমার  াোঁদ দযে 
েলসানো রুটি” |  
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কনলর দছাটনবলাকার মামার বাশ্বের একটা মধুর িৃশ্বি থানক, এবাং আমার ও আনছ। আর্জ একটু দসই িৃশ্বি 
দরামেনে বসা যাক। আমার মািামে, দাদ ুশ্বছনলে দর্জাোসাোঁনকার দিানষনদর বাশ্বের রানর্জন্দ্র  ন্দ্র দিানষর কশ্বেি 
সন্তাে। আমার র্জনন্মর দবি কনয়ক বছর আনর্ িাোঁরা  বারুইপুনর ২৪ পরর্োনি শ্বর্নয় বাসবাস শুরু কনরে। 
ি ে  আমার মা শ্বছনলে দি বানরা বছনরর দমনয়। আমার মানয়র পর্ আনরা পাোঁ  ভাই দবানের র্জন্ম 
বারুইপুনরই  েয়। আমার মামার বাশ্বের োম শ্বছল "েিুে বাটি"। আমার োমটা  ুবই পছনদর শ্বছল। শ্ববরাট 
র্জশ্বমর্জমা র্াছপালা শ্বিনর শ্বছল েিুে বাটিনক। দাদরু মামার বােীর  উিরাশ্বধকার সূনি এই সম্পশ্বিটি  পাওয়া। 
 
র্রমকানলর ছুটিনি মা  এবাং ভাই দক শ্বেনয় মামার বাশ্বে যাওয়াটা একটা রুটিে মনিা শ্বছল। আমানদর বাশ্বে 
মধয কলকািায়, শ্ববরাট ছাদ এবাং  বারাদা ছাো আর দকােও দ লার র্জায়র্া আমানদর  শ্বছল ো, িাই 
মামার বাশ্বের দসই মিু অঙ্গে আর বার্ানে দ লা করাটা আমানদর কানছ একটা শ্ববিাল আকষগণ শ্বছল। দসই 
বার্ানে শ্বক ো শ্বছনলা? আম, র্জাম, কাোঁঠাল, দ র্জরু, দপয়ারা, দপোঁনপ, র্জামরুল র্াছ  াশ্বরশ্বদক ভশ্বিগ , যি পানরা 
 াও। একবার দিা দপয়ারা র্ানছ উনঠ আমার কাে দকনট দর্নলা। আমার যি ো দলনর্শ্বছল, মামা আর 
মাশ্বসনদর দ োঁ ানমশ্ব নি আমার কান্না টা একটু দবশ্বি রকনমরই দাোঁশ্বেনয় শ্বর্নয়শ্বছল।  
 
আশ্বম শ্বছলমু প্রথম োিেী, িাই দাদরু  দ ান র মশ্বে েনয় থাকিাম। ছয় িুনটরও দবশ্বি লম্বা, দ ান  দসাোলী 
িানরর  িমা এবাং বযাক ব্রাি  ুনল, আমার দাদরু র্ানয়র রাং টা  াপা েনলও দদ নি অিযন্ত সুপুরুষ শ্বছনলে। 
আশ্বম  ুব দছাট্ট দথনকই দাদরু সনঙ্গ weekend এই মামার বাশ্বে  নল দযিুম। দিয়ালদার দট্রনে বনস িন্টা  ানেক 
লার্নিা বারুইপুর দযনি। দট্রনে যি েকাসগ  আসনিা, আশ্বম সব শ্বকছুই দ নয় বসিুম। দাদ ুশ্বকন্তু দকানোশ্বদে ো 
বলনিে ো, িনব দবাোনিে বাশ্বে  নলা দিামানক সব দদব। শ্বিশ্বে শ্বকন্তু দকােশ্বদে প্রশ্বিশ্রুশ্বির অবনেলা 
কনরেশ্বে। আমার র্জনেয সব ভানলা শ্বর্জশ্বেসই িুনল রা নিে, িানি আমার দছাট্ট মামার ভানলা লার্নিা ো। দস 
আমার দথনক শ্বিে বছনরর বনো শ্বছল বনট, শ্বকন্তু িার অশ্বধকারটা শ্বকছুটা আমার েির্ি েওয়ানি আমার 
মাথানি দ ুএকটা  াোঁটি ও পেনিা, মানেসানে ! আমার মাশ্বসরা শ্বছল আমার মানয়র মনিা,িানদর ওপর আশ্বম 
শ্বক দয অিযা ার  করিুম ভাবনল এ ুে োশ্বস পায়। 
 
আমার দাদ ু ইিােগ দরল এর দর্নর্জনটে অশ্বিসার  শ্বছনলে, শ্বকন্তু প্রশ্বি রশ্বববার দাদ ুকাছারী বাশ্বেনি বসনিে, 
দকাোঁ ানো ধুশ্বি পনর  সাদা িাশ্বকয়ায়  দেলাে শ্বদনয় বনস থাকনিে, আর িাোঁর   াশ্বর পানি  শ্বিনর  বসনিে 
আনসপানির প্রর্জারা। িাোঁরা আসনিে দাদরু কানছ মনের কথা বলনি আর িার সনঙ্গ  ার্জো শ্বদনি। আশ্বম দাদরু 
পানি বনস থাকিুম। আর কারুর দস ানে যাওয়ার পারশ্বমিে শ্বছলো। আশ্বম শ্বছলমু দাদরু দস্পিাল োিেী! দাদ ু
সকনলর সনঙ্গ পশ্বর য় কশ্বরনয় শ্বদনিে,- "এই েনলা আমার োিশ্বে"! দাদরু মেটা  ুব দয়ার শ্বছল, প্রর্জানদর কাছ 
দথনক  ার্জো ো শ্বেনয় িানদর বাশ্বেনি এনে  াওয়ানিে। িীিকানল িাল ও পুনর্জানি র্জামা কাপে শ্ববিরণ 
করনিে, দস  সময়  আশ্বম শ্বছলমু দাদরু অযাশ্বসিযান্ট!!  
 
দছাট দথনক আশ্বম বনো েলমু, সু্কল, কনলনর্জর পাটগ  দিষ  কনর,  শ্ববনয় েনয় 
আনমশ্বরকানি  নল আসার মনধয অনেক িটো িনট দর্নছ। শ্বদশ্বদমা শ্বছনলে মাটির  
মােষু। দাদরু এবাং শ্বদদরু মনধয একটা শ্বক মধুর সম্পকগ  শ্বছল। শ্বদদ ুশ্বছনলে  
দিাভাবার্জার  রার্জবােীর  দসনর্জা রার্জার দমনর্জা দমনয়। অিবে  বাশ্বের দমনয় 
শ্বছনলে, শ্বকন্তু শ্বদদনুক দকানোশ্বদে বনস থাকনি দদশ্ব শ্বে। িাোঁরা এক এক কনর 
শ্বিেটি সন্তাে োশ্বরনয়নছে, শ্বকন্তু দকানো শ্বদে িাোঁনদর মনের কিটা কাউনক  
বেুনিনদেশ্বে, সব সমনয়ই িাোঁরা শ্বেনর্জনদর বযি রা নিে সবার মনধয। আর্জনক  
শ্বেনর্জর সন্তাে োশ্বরনয় িাোঁনদর আিািটা উপলশ্বব্ধ করনি পাশ্বর।   
 
আর্জ িাোঁরা দেই শ্বকন্তু আমার দসই িৃশ্বি গুনলা মনের মনধয উজ্জ্বল েনয় আনছ  
এবাং থাকনবও। আর্জ িাোঁনদর উনদ্দনিয শ্রো র্জাশ্বেনয় আমার র্ল্পটা দিষ করলাম।   
সকলনক পুনর্জার শুনভচ্ছা র্জাোই।। 
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বাাংলায় শ্ব শ্বি িব্দটি  শ্বেনর্জই একটি র্ালার্াশ্বল।  দকউ যশ্বদ বনল--- "এই শুধনর যা এবার শ্ব শ্বি  াশ্বব!  এটা 
যানক বলা েনয়নছ িার শুনেই র্া জ্বালা শুরু  আর দয বনলনছ িার মােশ্বসক িৃশ্বপ্ত অনধগক প্রাশ্বপ্ত েনয় দর্নছ । 
িব্দটার মনধযই একটা অদ্ভি র্ািদেেকারী   অেভূুশ্বি লশু্বকনয় আনছ। 
                 
আশ্বম পাঞ্জানব মােষু েনয়শ্বছ।পাঞ্জাশ্ববরা প্রনিযক বানকয কম কনর শ্বিেনট র্ালার্াশ্বল শ্বদনয় থানক । র্ালার্াশ্বল দয 
দকানো বযশ্বি শ্ববনিষ দক দদওয়া েনয় িা েয়। ওটা ওনদর বদশ্বেক কথা বলার পেশ্বি । বযশ্বি শ্ববনিষনক 
র্ালার্াশ্বল দদবার ইনচ্ছ প্রকট েনল র্ালার্াশ্বলটা  একটু সুর শ্বদনয় বনল।  ঐরকম করনল োশ্বক র্ালার্াশ্বলর মাে 
থানক। এই বযাপার শ্বেনয় একবার আশ্বম আমার এক পাঞ্জবী বনু্ধ দক শ্বর্জনজ্ঞস কনরশ্বছলাম।  িার উির েনলা দয 
এইসব সুর শ্বদনয়  র্ালার্াশ্বল ো শ্বদনল এনিা কি কনর িরীর আর মেনক বযাশ্বিবযি কনর শ্ব শ্বি দদবার 
আেদটাই মাটি। 
                
আমানদর দছাটনবলায় Essel World এর advertisement, টিশ্বভ দি প্র ুর দদ ানো েনিা। Tagline দেশ্বভ 
catching! " Essel World দম রহুঙ্গা মযায় ,  ির েেী যাউঙ্গা মযায় " ---এই লাইে প্র ুর বার শ্বরশ্বপট 
করা েনিা।  আমার এক কনলনর্জর বনু্ধ শ্ববনকল ৮টার  শ্ব িোর দদ শ্বছনলা পুনরা পশ্বরবানরর সানথ। বাবা, মা, 
দবাে, মাসিুনিা ভাই সিাই শ্বছল।  বলা বাহুলয এই বনু্ধটি পাঞ্জাশ্বব। 
 
১০ শ্বমশ্বেট এর শ্ববরশ্বির সময় এনলা,  Essel World এর শ্ববজ্ঞাপে শুরু েনলা, tagline  িুথগ বার দযই শ্বরশ্বপট 
েনলা আমার বনু্ধর ম ু দথনক মা সরস্বিী প্রস্থাে করনলে। "  Essel World দম  রহুঙ্গা মযায়,  ির েেী 
যাউঙ্গা মযায় ", এই দনুটা লাইে এর মনধয দছাট্ট কনর আর দবি স্পি ভানব পাঞ্জাশ্বব ভাষায় 'ব' শ্বদনয় উচ্চাশ্বরি 
দয শ্ব শ্বি িা দবশ্বরনয় দর্নলা!  আমার বনু্ধর বাবা এক্স শ্বমশ্বলটাশ্বর, উশ্বে পানি পনে  থাকা পাদকুাটি সযনে 
আমার বনু্ধটির মাথায় িাক কনর দমনরশ্বছনলে।   াশ্বল  টি ছুোঁ নে দমনর িাশ্বন্ত পােশ্বে, সানথ ওই 'ব' 'উচ্চাশ্বরি 
শ্ব শ্বি টিও  একাশ্বধবার শ্বদনয়শ্বছনলে এবাং বনলশ্বছনলে দয ভদ্রবাশ্বের দছনলর,--- এ শ্বক ভাষা?  শ্ব ন্তা কনর দদ ুে 
দছনল আর বাপ, দরু্জনের ম ু দথনক মা সরস্বিী এক সানথ প্রস্থাে কনরশ্বছনলে।এই পুনরা বযাপারটানক শ্বক 
induced শ্ব শ্বি  বলা যায় ? 
 
আমার আর এক পাঞ্জাশ্বব বনু্ধর বাবা উশ্বেও শ্বমশ্বলটাশ্বরনি  শ্বছনলে।  দরার্জ শ্ববনকল দবলা একটু আধটু আশ্বেক 
করনিে।  দইু দপর্ দপনট  যাবার পর ওোর শ্বদল দশ্বরয়া েনয় দযি।  ওই সময়টা শ্বছল আমার বনু্ধর শ্বেনর্জর 
সব আবদার গুনলা দ নয় দেওয়ার। আমরা শ্বকন্তু মর্জা দপিাম আর  এক শ্বর্জশ্বেস শ্বেনয়। দইু দপর্ দপনট যাবার 
পর য ে ভদ্রনলাক একটু টাল মাটাল েনয় উঠনিে আমরা ছুি   ুোঁনর্জ মোত্মা র্ান্ধী র প্রসঙ্গ ওোর সামনে 
িুনল শ্বদিাম। দযইো  প্রসঙ্গ দিালা আর দদ নি েনিা ো, পাঞ্জাশ্বব ভাষার এমে দকানো র্ালার্ালী থাকনিা ো 
দযটা উশ্বে র্ান্ধীর শ্বদনক ছুোঁ নে শ্বদনিে ো। র্ান্ধীশ্বর্জ ছার্নলর দধু দ নি দ নি ছার্নলর মনিা েনয় শ্বর্নয়শ্বছনলে 
এটা ওোর দঢ়ৃ শ্ববিাস শ্বছল।  এই সব কথা শ্বকন্তু পনরর শ্বদে ওোর শ্বকছুই মনে থাকনিা ো।  র্ান্ধীশ্বর্জর মনিা 
ভর্বােিুল্লয বযশ্বির সম্পনকগ  এইরকম বানকযর বেযা আমরা শ্বকন্তু আর কানরার কানছ শুশ্বেশ্বে। 
 
র্জানেে, ভর্বানের োম শ্বেনয়ও শ্ব শ্বি েনয়।  শ্ববিাস েনচ্ছ োনিা ? দাোঁোে একটা র্ল্প বশ্বল।  আমার দাদ ু
কলকািা দকাটগ  এর শ্বক্রশ্বমোল Lawyer শ্বছনলে। দাদ ুপ্রায় ৭৭ বছর অশ্বব্দ দকাটগ  এ দযনিে।   ুব active! 
এককানল িযামবার্জার দটশ্বেস ক্লাব এর দপ্রশ্বসনেন্ট ও শ্বছনলে। একশ্বদে উশ্বে দকাটগ  দথনক শ্বিরশ্বছনলে, রাসশ্ববোরীর 
দমানে দদন ে দয একর্জে  দরার্া পটকা দছনলর সানথ এক পুশ্বলি এর দর্জার ের্ো দলনর্নছ। সিাই দাোঁশ্বেনয় 
মর্জা শ্বেনচ্ছ। দাদ ুও দাোঁোনলে।  দছনলটি েঠাৎ পুশ্বলিটিনক কনষ এক  ে দমনর পাশ্বলনয় দর্নলা।  পুশ্বলিটা 
ভযাবা যাকা দ নয় র্ানল োি  শ্বদনয় দাোঁশ্বেনয়  রইনলা ।  দাদরু  দয েঠাৎ শ্বক েনলা , র্টর্ট কনর পুশ্বলিটির 
কানছ দর্নলে আর োনির ছশ্বে িুশ্বরনয় বলনলে-- "দিামার দ্বারা শ্বকস্সু েনব ো , েেমুাে দকাথাকার "। 
আচ্ছা এইটা শ্বক শ্ব শ্বির পযগানয় পনে ো? আশ্বম েলি কনর বলনি পাশ্বর পুশ্বলি দব াশ্বরর শ্বিে রাশ্বি র্া শ্ব েশ্ববে 
শ্বেিয়ই কনরশ্বছল। 
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যাই দোক, বাাংলা িব্দনকানষর বহু িনব্দর মানে এমে একটি িব্দ আনছ, যা শ্বকছু শ্বদে আনর্ পযগন্ত শ্ব শ্বির পযগানয় 
পেনিা ো। অদরূ অিীনি এই িব্দটি স্ত্রীনলাক র্জাশ্বিনক অবজ্ঞা, অপমাে,অোদর বা িাশ্বচ্ছনলয েয়, দিে প্রদিগনে 
প্রনয়ার্ করা েনিা, দযমে ধরুে …….!!  । অধুো সমগ্র োরীর্ণ যানি শ্ববরি ো েে দসর্জেয িব্দটি 
দ ালা ুশ্বল আপোনদর সামনে আেনি শ্বকছু সাংনকা  অেভুব করশ্বছ। এই ধাোঁধাটি আপোরাই solve করনি পারনল 
আমার দল া সাথগক েনলা র্জােনবা। 
 
র্জানেে, আমার দিা মনে েনয় কশ্ববিানিও শ্ব শ্বি েয় । মানে শ্বলটানরল শ্ব শ্বি ো েনলও মােশ্বসক শ্ব শ্বি শ্বকন্তু 
শ্ববিাল। এই দযমে ধরুে আমানদর মােেীয় ম ুমন্ত্রী কনয়কটা কশ্ববিা শ্বলন নছে , দযটা  পনে  আমানদর মনে 
ঠিক ওইরকম ইনমািোল শ্বেনেস দদ া যায়, যা শ্বকো একটা দমাক্ষম শ্ব শ্বি দিাোর পনর মনে েনয়।   
 
উদােরণ শ্বেনসনব একটা দছাটনদর কশ্ববিার (থযাাংক ইউ) প্রথম কটা লাইে েনলা: 
  “থযাাংক ইউ 
  দকমে আনছা? থযাাংক ইউ  
  অশ্বভেদে থযাাংক ইউ  
  মা দকাথায়? দিউ দিউ  
  মানেটা শ্বক? সানথ দিউ ||” 
 
প্রথম  ারটি লাইে  পোর পর আমানরা একই প্রশ্ন,  "মানেটা শ্বক" ? মানে পাঠকনদর শ্বক এিটাই শ্বেম্নিনরর 
ভাবা দয যা শ্বল নব দসটাই কশ্ববিা?  বশ্বলোশ্বর যাই,  দদ পাশ্বব্লিানরর বীরনির যারা এইরকম শ্ব শ্বিমাকগ া 
কশ্ববিার বই ছানপে ।  
 
শ্বসনেমার োয়ক এর োনমও শ্ব শ্বি করা যায়।  কাউনক যশ্বদ আশ্বম বশ্বল দিানক এনকবানর ভারি ভূষনণর মনিা 
দদ নি। ওর দ োরার অবস্থা দদন ই বেুনি পারনবে দয ওর কিটা ক্ষশ্বি েনয় দর্নছ। িােরু   াে বহু 
দলানকর শ্বপ্রয় অশ্বভনেিা । একবার আমার এক বনু্ধ দকানো কানর্জ মমু্বাই শ্বর্নয়শ্বছনলা।  অনটা কনর আনন্ধশ্বর ইি 
যাশ্বচ্ছনলা। ট্রাশ্বিক লাইট এ অনটা দাোঁোনিই এক েপুাংসক  দকাথা দথনক এনস শ্ব বনুক আদর কনর  ম ু শ্বদনয় 
একটা  ুক কনর আওয়ার্জ বার কনর বলনলা-- "ও দমশ্বর শ্ব কনে িােরু , কুছ দদকার যাো?" আমার বনু্ধর 
কানে ওর অনটা  ালনকর অট্টোশ্বস এ নো বানর্জ। বনু্ধটি িােরু   ানের শ্বসনেমা দদ াই  বন্ধ  কনর শ্বদনয়নছ। 
 
এিক্ষে যা সব শ্বেনয় কথা েশ্বচ্ছনলা দসগুনলা কঠিে শ্বকাংবা দসমী কঠিে পযগার শ্ব শ্বি এবার একটু মদৃ ুএলাকায় 
যাওয়া যাক।   
র্জানেে আমার শ্বদশ্বদমা একবার অশ্বমিাভ বচ্চে দক, পাোঁ নিােে বনলশ্বছনলে।  ওনক োশ্বক আর্জকাল সনবনিই  
পাওয়া যায়।  সাবাে শ্ববশ্বক্র দথনক  ুনলর দিল, সবই শ্ববশ্বক্র কনরে ভদ্রনলাক। 
 
এই দসশ্বদে বউএর  সানথ এক দরনিারাোঁ দ নি দর্শ্বছ দমেকুানেগ  দদশ্ব , Bamboo কাবাব।  heavy ইন্টানরশ্বিাং, 
বাোঁি  ীনর িার মনধয মটে রান্না করা।  আশ্বম ওটাই শ্বসনলক্ট করলাম। ওনয়টার এনলা, বউ এর অেগ ার শ্বেনলা, 
আমারটা শ্বর্জনজ্ঞস  করনিই বললাম বাম্বু কাবাব দাও ভাই।  শুনে দবৌনয়র দসশ্বক রার্ !  ওনয়টার  নল যাবার 
পর দ া  পাশ্বকনয় বলনলা, “ সভয ভানব কথা বলনি পানরা ো?” আচ্ছা বলেু দিা Bamboo কাবাব ঠিক আর 
বাাংলায় বাম্বু কাবাব বলনলই যি দদাষ?   
  
এবার আর একটি শ্বেনর্জর কথা বশ্বল।  বহু বছর  শ্বন্ডর্নে থাকবার পর আশ্বম  াকশ্বর সূনি কলকািা দিরি 
আশ্বস । আমার ি ে yezdi  দরােশ্বকাং দমাটরসাইনকল শ্বছল।  একবার ওটা ঠিক করানোর সুনি আনোয়ারসাে 
দরানে একর্জে দমকাশ্বেনকর িরণাথী েলাম। সকাল দবলা দপৌোঁনছ দর্লাম দসশ্বলনমর দমরামশ্বির কার্জ দদ নি।  ওই 
শ্বদে আমার বাাংলা র্ালার্াশ্বলর সম্বনন্ধ অনেক জ্ঞাে অশ্বর্জগ ি েনয়শ্বছল। আমার ধারণা শ্বছল দয পাঞ্জাশ্ববরা শ্ববনির 
দসরা শ্ব শ্বি শ্বদনি পানর। দস ধারণাটি  আমার কিটা ভুল দসটা আশ্বম দসইশ্বদে বেুনি দপনরশ্বছলাম। বাাংলা 
ভাষায় এমেসব  র্ািদাশ্বেকা,অপরূপ শ্বক্রনয়টিভ র্ালার্াশ্বল আশ্বম আনর্ দকানো শ্বদে শুশ্বেশ্বে। ওই দলনভল এর 
র্ালার্াশ্বল ো শুেনল দিা আমার দসশ্বলম শ্বময়াোঁর সৃশ্বিিীল মােশ্বসকিার সানথ পশ্বর য় েনিা ো।  এনককটি 
র্ালার্াশ্বল বনুলনটর স্পীনে এশ্বদক ওশ্বদক ঠিকনর ঠিকনর দবনরাশ্বচ্ছল।  দইু িন্টা ওই র্জায়র্ায় থাকবার পর আশ্বম 
শ্বমে শ্বমে কনর দসশ্বলম শ্বময়াোঁ দক আশ্বম বনলশ্বছলাম দয আশ্বম পনরর শ্বদে এনস র্াশ্বে শ্বেনয় যানবা।  
যাই দোক, সারার্জীবে ধনর এনিা শ্ব শ্বি দর্জনেও, আশ্বম মনে কশ্বর দয বাাংলার এই শ্ব শ্বি গুশ্বলর মনধয শ্বদনয়ই 
আমার শ্ব শ্বির প্রথম োনি শ্বে। 
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দসশ্বদে সকাল দবলা িুম দথনক উনঠই শুশ্বে বাইনর দবি েই ই েনচ্ছ।  দরর্জা  ুনল শুশ্বে আমার দইু 
প্রশ্বিনবশ্বিেীর  উনচ্চ স্বনর বার্যুে  লনছ।  একিলার দবলা দবানসর সনঙ্গ দদািলার রুশ্বব রায় এর প্র ন্ড কথা 
কাটাকাটি েনচ্ছ।  কলকািার মধযশ্ববি আবাসনের দইু র্জে শ্বিশ্বক্ষিা এবাং আধুশ্বেক মশ্বেলার এ দেে অভাবেীয় 
বাকয শ্ববশ্বেময়  ুবই অসঙ্গি লার্শ্বছনলা।  ের্োর শ্ববষয়টা ভানলা কনর শুেবার র্জেয একটু কাে  াো 
করলাম।  একর্জনের মনু  দিামার "Tom" আর আনরকর্জনের মনু  দিামার "Jerry" এই িব্দ গুশ্বল বেুনি 
পারশ্বছলাম। সকনলর অবর্শ্বির র্জেয র্জাোই Tom  েনলা রুশ্বব রানয়র কু কুন  কানলা রনঙর Labrador আর 
Jerry  েনলা দবলা দবানসর সাদা ধবধনব আদনুর হুনলা। আবাসনের বাচ্চারাই ওনদর দরু্জনের োম করণ কনরনছ। 
Tom  আর Jerry র মনধয দকানো শ্বববাদ শ্বছল ো। শ্ববনকল দবলা রুশ্বব রায় য ে Tom দক শ্বেনয় শ্বেন র 
swimming pool  এর  ারপানি োোঁনটে ি ে Jerry  ওর ির দথনক দবশ্বরনয় এনস Tom এর পানি পানি বনু্ধর 
মিে োোঁটনি থানক।  িান্ত স্বভানবর Tom  ক নো দিউ দিউ কনর Jerry  দক ধমকায় শ্বে। কুকুর অনর 
দবোনল বনু্ধি এমে শ্ববরল। আবাসনের সব বাচ্চারাও ওনদর দরু্জনের  ুব বনু্ধ শ্বছল।  এমে িাশ্বন্তময় পশ্বরনবনি 
Tom  আর Jerry দক শ্বেনয় সকাল দবলায় শ্বক অিাশ্বন্ত েনলা দভনব একটু শ্ব ন্তাশ্বিি েনয় পেলাম । 
  
এমে সময় আমার Helping  Hand  মায়া শ্বদর আর্মে।  িশ্বেনি িাশ্বকনয় দদ লাম আর্জ পাক্কা কুশ্বে শ্বমশ্বেট 
দলট।  আর্জ আর রার্ দদ লাম ো।  কারণ শ্বেন র িটোর প্রিযক্ষ দিী মায়া শ্বদর কাছ দথনক এ ে আমানক 
সব র্জােনি েনব।  িাই আর্জ দলট করাটা দযে লক্ষযই করলাম ো। মায়া শ্বদ প্রথনমই "র্জানো দবৌশ্বদ" বনলই 
একশ্বমশ্বেনটর োটকীয় শ্বেিব্ধিা শ্বেনয় রান্না িনরর বাসে ভশ্বিগ  sink  এর সামনে দাশ্বেনয় বাসনের পশ্বরমাণ দদন  
ভুরুটা কুোঁ  নক দিলনলা।  র্লায় োলকা শ্ববরশ্বির দছাোঁয়া লাশ্বর্নয় বলনলা "উি দবৌশ্বদ আর্জনকও িুশ্বম দ ুদনুটা বে 
কোই দবর কনরনছা ?" বেুলাম অেযায় েনয় দর্নছ।  একটা কোই আমার রানিই দমনর্জ রা া উশ্ব ি শ্বছল। 
এ ানে অশ্বলশ্ব ি শ্বেয়ম বিরী েনয়নছ দয অেযােয দছানটা ানটা বাসনের সনঙ্গ একটা কোই, একটা 
Pressure  cooker  আর একটা ভাি রাোঁধার বাসেই মার্জনি দদওয়া যানব। িাোিাশ্বে বললাম কি  েনল 
একটা কোই মার্জনি েনব ো। আমার দকৌিূেল ি ে উথনল উঠনছ। 
মায়া শ্বদ এবার োটনকর প্রথম অাংনকর আবে সাংর্ীনির মি দবি িব্দ কনরই দবশ্বসে এ কোই মার্জনি শুরু 
কনরনছ।  আর থাকনি ো দপনর আমার িহুনর সাংসৃ্কশ্বির মাথা দ নয় শ্বর্জজ্ঞাসা করলাম "শ্বেন  এনিা দ োঁ ানমশ্ব  
শ্বকনসর দর্া মায়া শ্বদ ?" মায়া শ্বদ এবার আবেসাংর্ীি বন্ধ কনর দবশ্বসে এর কনল োি ধুনয় পাক্কা আনরা দ ু
শ্বমশ্বেট  ুপ দথনক িারপর রান্নািনরর দরর্জার কানছ এনস বলনলা "আর শ্বক ? শ্বেন  কুকুর দবোল শ্বেনয় 
কুরুনক্ষির েনচ্ছ।" িারপর প্রিযক্ষ দিী মায়া শ্বদ ধারা শ্বববরণী শুনে যা বেুলাম িা েনলা র্িকাল রশ্বববার 
রুশ্বব শ্বদর স্বামী বারীে বাব ুবার্জার দথনক দদে োর্জার টাকা দকশ্বর্জ দনর দ ুাো বনো বনো ইশ্বলি মাছ 
এনেশ্বছনলে।  রুশ্ববশ্বদর রান্নার মাশ্বস কল্পো শ্বেমওয়ালা মানছর দপটি ভার্জা, র্াদার মানছর সনষগ ভানপ আর মাথা 
শ্বদনয় ক ুর িাক রান্না কনরশ্বছল। দসই সময় একিলার দবলা শ্বদর দবোল Jerry দদািলার রুশ্বব শ্বদর িনর ঢু্নক 
পনেশ্বছল।  ক নো ক নো Flat  এর দরর্জা দ ালা থাকনল Jerry  বনু্ধ Tom  এর বাশ্বেনি ঢু্নক পনে । 
Jerry  আসনল Tom  ুব আেদ প্রকাি কনর। দইু বনু্ধ বসার িনর carpet  এর ওপর বনস বনস TV র 
Serial গুনলা দদ নি থানক। কারণ রুশ্ববশ্বদ ও সকাল দথনক TV   ুনল serial  দদন । র্িকালও Tom 
আর Jerry TV দদ শ্বছনলা, কল্পো রান্না করশ্বছনলা।  রুশ্ববশ্বদর একমাি দছনল শ্ববটু্ট ও িনর বনস বাবার কানছ 
অঙ্ক করশ্বছনলা। শ্ববটু্ট ক্লাস ৯ এর  ুব দমধাবী ছাি। আর ওর বাবা বারীে বাব ুস্থােীয় দছনলনদর সু্কনলর 
ছািনদর শ্বপ্রয় অাংনকর মািার মিাই। এই অবস্থায় রুশ্ববশ্বদ বারীে বাব ুদক দদাকাে দথনক এক liter cold 
drinks আেনি বনল িাে করনি ঢু্কনলে আর বারীে বাবু cold  drinks আেনি দবনরানলে। এর পর রুশ্ববশ্বদ 
িাে কনর দবশ্বরনয় দদন ে Tom  একাই TV দদ নছ Jerry দেই। কল্পো রান্না কনর  নল দর্নছ আর শ্ববটু্টও িনর 
দেই।  রুশ্ববশ্বদ রান্না করা  াবার গুনলা দটশ্ববল এ এনে রা নবে বনল রান্নািনর ঢু্কনলে। েঠাৎ ের্জনর পেনলা 
মাছ ভার্জা রা া বাসনের ঢ্াকো টা দ ালা। ভানলা কনর লক্ষয কনর দদ নলে সবন নয় বনো শ্বেমওয়ালা ইশ্বলি 
মানছর দপটিটা থালায় দেই। বারবার গুেনলে, ১০টা দপটি ভার্জনি শ্বদনয়শ্বছনলে, এ ে   
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৯টা মাছ ভার্জা  রনয়নছ।  রুশ্ববশ্বদ  ুবই আিযগ েনলে।  দকাথায় দর্নলা একটা মাছ ভার্জা? ইশ্বিমনধয বারীে 
বাব ুcold  drinks  শ্বকনে শ্বিনর এনসনছে।  রুশ্ববশ্বদ  ুব উনিশ্বর্জি ভানব বারীে বাব ুদক মাছ 
ভার্জা শ্বেরুনদ্দনির কথা র্জাোনলে।  বারীে বাব ুিনিাশ্বধক িান্ত ভানব বলনলে দিামার দবাধয় কল্পোনক বলনি 
ভুল েনয়নছ।  কাল ওনক শ্বর্জজ্ঞাসা কনরা। রুশ্ববশ্বদর মাথায় দসশ্বদে সারাশ্বদে সারারাি শুধু মাছ ভার্জার শ্ব ন্তাই 
িুরনি থাকনলা।  সকাল দবলা ৭ টার সময় বারীে বাব ুশ্ববটু্ট দক শ্বেনয় সু্কল এ দবশ্বরনয় দর্নলে িারপনরই 
কল্পো এনলা।  রুশ্ববশ্বদ কল্পোনক শ্বর্জজ্ঞাসা করনলে একটা মাছভার্জা কম দকে।  কল্পো বনল দস শ্বকছু র্জানে 
ো।  সব রান্না দসনর গুশ্বছনয় দরন   নল দর্নছ।  িনব Jerry  কাল কনয়কবার TV  দদ া দছনে রান্না িনরর 
শ্বদনক এনসশ্বছনলা।  দবাধেয় ইশ্বলি মানছর র্নন্ধই এনসশ্বছনলা। কল্পো শ্বছল বনল রান্না িনর ঢু্কনি পানর শ্বে। এটা 
আগুনে িৃিাহুশ্বি েনলা।  রুশ্ববশ্বদ প্রথনম Tom দক একপ্রস্থ বকােকা করনলে, "আর যশ্বদ ক নো দদন শ্বছ, িুশ্বম 
ওই েনলা দবোলটার সনঙ্গ শ্বমনিছ। আর ওনক আমার বাশ্বেনি ঢু্কনি শ্বদনয়নছা।  িুশ্বম একটা মাছ দ ানরর সনঙ্গ 
বনু্ধি কনরনছা ? উচ্ছনন্ন যাচ্ছ, ইিযাশ্বদ। " শ্ববটু্ট দক িাসে করার সময় ওর বনু্ধনদর সম্বনন্ধ যা যা বনলে, শুধু 
বাবা-মানয়র োম দোবানব আর বনো েনয়  ানয়র দদাকাে দদনব এই কথাগুনলা বাদ দর্নলা। 
  
এর পর রুশ্ববশ্বদ িশ্বেৎ র্শ্বিনি এক িলায় অবিরণ কনর দসার্জা দবলা শ্বদর দরর্জার দবল বার্জাে।  দবলা শ্বদ 
অসমনয় রুশ্ববশ্বদ দক দদন   ুব আিযগ েনয় শ্বর্জজ্ঞাসা কনরে "শ্বক বযাপার রুশ্ববশ্বদ ? এনিা সকানল শ্বক েনয়নছ ?"  
এনিই রুশ্ববশ্বদর Vesuvius  এর অিযুদ্গম। "শ্বক েনয়নছ ? দিামার Jerry  কাল আমার রান্নািনর ঢু্নক ইশ্বলি 
মাছ  ুশ্বর কনর দ নয়নছ। শ্বক বনো size  এর শ্বেমওয়ালা দপটি শ্বছল। " রুশ্ববশ্বদর র্লায় কান্নার সুর।   
এবার দবলাশ্বদর র্লায় ও Fujiyama  র অিযুৎপাি । "শ্বক বানর্জ কথা বলনছা রুশ্ববশ্বদ।  আমার Jerry  দসাো 
ক নো এমে কার্জ করনি পানর ো।  ও দমানটও েযাাংলা েয়।  ওর বাশ্বেনি শ্বক মাছ ভানির আকাল 
পনেনছ  দয আপোর বাশ্বেনি দ নি যানব ? িাছাো ওই কাোঁটাঅলা ইশ্বলি মাছ দিা ও  ানবই ো।  ওর বাবা 
ওর র্জেয বার্জার দথনক দরার্জ দভটশ্বক মানছর fillet আনে।  আর ও দরার্জ এক liter Amul milk   ায়। 
আপোর বাশ্বের  াবার ওর মনু ই রু নব ো। "  
দবলাশ্বদর এই সব কথায় রুশ্ববশ্বদ যনথি অপমাশ্বেি দবাধ কনরে। উনচ্চস্বনর বনলে "শ্বক বলনল ? আমানদর 
বাশ্বের  াবার ওর মনু  রু নব ো ? যশ্বদ আর দকানোশ্বদে দিামার ওই হুনলা আমানদর বাশ্বেনি দর্নছ িনব 
ঠযাাং দভনঙ দরন  দদব।  দিামার হুনলা দক সামনল রা নব। 
দ োঁ ানমশ্ব  শুনে আবাসনের security ছুনট আনস শ্বকন্তু দইু মশ্বেলার ম ুশ্বেিঃসৃি জ্বলন্ত অিযুদ্গমএর মিে ভাষা 
থামানোর র্জেয শ্বক করা উশ্ব ি বেুনি পারশ্বছনলা ো। ওনদর agency র guidebook  এ এ শ্ববষনয় শ্বকছু দল া 
দেই।  দমকল ো police কানক  বর দদনব ঠিক করনি পারশ্বছনলা ো। 
  
এমে সময় রুশ্ববশ্বদর flat  দথনক কল্পো অকুস্থনল প্রনবি কনর এবাং  ুব উনিশ্বর্জি ভানব রুশ্ববশ্বদ দক বনল "দবৌশ্বদ 
দিামানদর Tom  এর আর্জ শ্বক েনয়নছ বল দিা ? সকাল দথনক শুধু দিউ দিউ করনি দলনর্নছ ? রান্না িনরর 
সামনে এনস শ্ব ৎকার করনছ। Tom শ্বক পার্ল েনয় দর্নলা ?" এই বনল কল্পো gate  এর বাইনর। এিক্ষণ 
Jerry র মাছ  ুশ্বরর িটো সম্পূণগ অপ্রিযাশ্বিি ভানব Tom এর পার্ল েনয় যাবার শ্বদনক িুনর দযনিই দবলাশ্বদর 
আবার র্র্জগ ে, "যাও যাও এবার কুকুর টানক বাশ্বেনি দবোঁনধ রান া। পার্লা কুকুর শ্বেনয় আর শ্বেন  োমনব ো। 
আশ্বর্জ দসনক্রটাশ্বর দক বলনবা একটা meeting োকনি। পার্ল কুকুর আবাসনে রা া  লনব ো। " 
এই িটোয় েিবশু্বে রুশ্ববশ্বদ পরাশ্বর্জি দসৌশ্বেনকর মনিা ওপনর উনঠর আনসে। আর আবাসনে Tom  দক শ্বেনয় 
আিঙ্ক বিরী েনলা।  রুশ্ববশ্বদর ফ্লাট এ প্রায় সারাশ্বদে ই Tom  এর দিউ দিউ দিাো যাশ্বচ্ছনলা। শ্ববকাল দবলা 
বারীে বাব ুসু্কল দথনক বাশ্বে শ্বিরনলই রুশ্ববশ্বদ ওোনক Jerry র মাছ  ুশ্বর করা, িা শ্বেনয় দবলাশ্বদর সানথ 
োনমলা আর Tom  এর সারাশ্বদে ধনর দিউ দিউ করা সবই র্জাোনলে। বারীে বাব ুসব শুনে বলনলে 
Tom  এর শ্বেিয় িরীর  ারাপ েনয়নছ, িাই অি দিউ দিউ করনছ।  আশ্বম ওনক সন্ধযা দবলা dogs  clinic 
এ শ্বেনয় যানবা। এর পর প্রায় সন্ধযা দবলা শ্ববটু্ট সু্কল দথনক বাশ্বে শ্বিরনলা। রুশ্ববশ্বদ রার্ি স্বনর শ্বর্জজ্ঞাসা 
করনলে, "শ্বক দর আর্জ এনিা দদশ্বর কনর বাশ্বে শ্বিরশ্বল দয ? দকাথায় শ্বর্নয়শ্বছশ্বল ?" "সু্কনল 
football match  শ্বছল" এই কথা বনল ক্লান্ত শ্ববটু্ট শ্বেনর্জর িনর ঢু্নক দর্নলা।  অেযশ্বদে সু্কল দথনক শ্বিনর দকানো 
রকনম সু্কল uniform দছনে োি পা ধুনয়  াবার দটশ্ববল এ এনস বনস।  আর্জ আর দকানো সাো িব্দ দেই। 
রুশ্ববশ্বদ আপে মনে র্র্জর্র্জ কনর  নলনছে।  
--বারীে বাব ুবযাপারটা লক্ষ কনর শ্ববটু্টর িনর শ্বর্নয় বলনলে,--- "শ্ববটু্ট ির অন্ধকার কনর বনস আশ্বছস দকে 
? মে  ারাপ ? শ্বকছু েনয়নছ বনু্ধনদর সানথ ?" 
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--শ্ববটু্ট শ্ববষন্ন র্লায় বনল "বনু্ধনদর সনঙ্গ শ্বকছু েয় শ্বে বাবা।" 
--বারীে বাব ুবনলে, "শ্ববটু্ট, মা র্জল াবার কনরনছে, িুশ্বম দ নয় োও। িারপর Tom  দক শ্বেনয় আমানক 
একটু োিার বাবরু কানছ দযনি েনব। 
--শ্ববটু্ট শ্বর্জজ্ঞাসা কনর "দসশ্বক বাবা, Tom এর শ্বক েনয়নছ ?" 
--বারীে বাব ুবনলে "ওর দবাধয় িরীর  ারাপ েনয়নছ। আর্জ কল্পো দক দিউ দিউ কনর িারা কনরনছ। 
কল্পো কার্জ ো কনরই  নল দর্নছ। ও দিা এমে কনর ো। আর সবাই ওনক পার্ল ভাবনছ। " 
--শ্ববটু্ট শুনে  ুপ কনর থাকনলা। িারপর বলনলা, "বাবা আশ্বমও দিামার সনঙ্গ যানবা।" 
  
Dogs Clinic আমানদর আবাসে দথনক  ুব দনূর েয়। শ্ববটু্টর িার বাবার সনঙ্গ Tom  দক শ্বেনয় োিানরর কানছ 
 লনলা। শ্বকছু দরূ যাবার পনরই শ্ববটু্ট Tom দক শ্বেনয় দাোঁশ্বেনয় পেনলা। 
--বারীে বাব ুএকটু অবাক েনয় বলনলে, "শ্বক েনলা শ্ববটু্ট?" 
--শ্ববটু্ট বলনলা "বাবা Tom শ্বকন্তু পার্ল েনয় যায় শ্বে। ও একদম সুস্থ, ওর দকানো িরীর  ারাপ েয় শ্বে।" 
--বারীে বাব ুবলনলে, "িুই শ্বক কনর বেুশ্বল? ও আর্জ দিউ দিউ কনর কল্পো দক িারা কনর দর্নছ।  শ্বেিয় 
এর িরীর  ারাপ। " 
--"ো বাবা, কল্পো শ্বদ কাল ো বনল লশু্বকনয় ইশ্বলি মাছ ভার্জা শ্বেনয় দর্নছ। দসটা Tom বেুনি দপনরনছ। িাই 
দরনর্ শ্বর্নয় কল্পো শ্বদ দক দিউ দিউ কনরনছ।" 
--বারীে বাব ুবলনলে,-- "শ্বছ শ্ববটু্ট, িুই ো দদন ই কল্পোশ্বদ দক এমে একটা  ারাপ সনদে করশ্বছস? দিার 
মানয়র কানে এই কথা দর্নল িুই র্জাশ্বেস আমানদর বাশ্বেনি কল্পোশ্বদর কার্জ িা আর থাকনব ো।" 
--শ্ববটু্ট বলনলা "বাবা শ্ববিাস কনরা আশ্বম শ্বমথযা কথা বলশ্বছ ো। র্িকাল দপুুর দবলা  াবার সময় ভার্জা  মাছ 
কম বনল মা য ে রার্ারাশ্বর্ করশ্বছনলা ি ে দিামার মিে আশ্বমও দভনবশ্বছলাম মা শ্বেসানব দকানো ভুল 
কনরনছ। শ্বকন্তু আর্জ শ্ববকানল শ্ববশুর কানছ সশ্বিয কথাটা র্জােনি দপনরশ্বছ। " 
  
বারীে বাব ুঅবাক েনয় বনলে "শ্ববশু মানে কল্পোর দছনল ? ও দিা দিার কানছ মানে মানে ইাংনরশ্বর্জ পেনি 
আনস?" 
--" েযাোঁ বাবা, শ্ববশু  ুব ভানলা দছনল। ওনদর ক্লাস এর first boy .  ুব সুদর ছশ্বব আোঁনক। আর আমানদর 
সু্কল এর football  team  এর দসরা striker | আর্জ interschool football  িাইোল এ শ্ববশু একাই শ্বিেনট 
দর্াল শ্বদনয় আমানদর সু্কল দক champion কনরনছ। দ লার দিনষ শ্ববশুর সাইনকল এর শ্বপছনে দ নপ বাশ্বে 
শ্বিরশ্বছলাম ি ে শ্ববশু আমানক বলনলা "শ্ববটু্ট দা র্িকাল কাশ্বকমা আমার র্জেয দয শ্বেমওয়ালা ইশ্বলি মাছ 
ভার্জা পাঠিনয়শ্বছল দসটা এি ভানলা দ নি।  আশ্বম অিবে শ্বেমওয়ালা ইশ্বলি মাছ দকানোশ্বদে  াই শ্বে। বাবা 
মারা যাবার পনর ির ভাো, আমার tuition  এর  র  আর ভাি োনলর  র  দর্জার্ানি মা শ্বেমশ্বিম  ায়। 
ইশ্বলি মাছ  ানবা কথা দথনক। " 
--বাবা আশ্বম বেুনি পারলাম অিগুনলা মাছ দদন  কল্পো শ্বদর শ্ববশুর কথা মনে পনেনছ। শ্বকন্তু র্জানো দিা, মা 
ক নো দকানো ভানলা  াবার কল্পোশ্বদ দক দদয় ো। িাই কল্পোশ্বদ এই অেযায় কার্জ টা কনর দিনলনছ, আর 
Jerry র োনম দদাষ  শ্বদনয়নছ। মা দিা দরনর্ দর্নল আর মাথা ঠান্ডা রা নি পানর ো িাই 
কল্পোশ্বদর কথায় দবলা মাশ্বসর সনঙ্গ সকাল দবলায় প্র ন্ড ের্ো কনরনছ। আর Jerry  দক Tom  এর সনঙ্গ 
দ লনি দদনব ো বনলনছ। শ্বক শ্ববশ্রী একটা বযাপার েনলা বল দিা বাবা? শ্বক করনল দয সব আবার ঠিক েনব, 
মানক দিা সশ্বিয কথাটা বলাই যানব ো! " 
  
বারীে বাব ুএিক্ষে শ্ববটু্টর মনের আনবর্ মা ানো কনির কথা শুেশ্বছনলে।  র্জীবনে প্রথম অশ্বি 
শ্ববিাসী  মােনুষর অশ্ববিাসী েনয় ওঠার িটো ওর কানছ একটা বনো ধাক্কা। শ্ববটু্ট এই প্রথম র্জােনলা আধুশ্বেক 
পৃশ্বথবীর এক সামাশ্বর্জক আর অথগনেশ্বিক শ্বববিগ েবাদ যানি একর্জে মােষু দটশ্ববল এ শ্বিে টুকনরা ভার্জা মাছ 
অনধগক অনধগক দ নয় দিনল যায় আর দকউ বা একটুকনরা মাছ  ুশ্বর কনর সন্তানের মনু  দিানল। শুরু েনলা 
শ্ববটু্টর র্দযময় পৃশ্বথবীনক দদ া। 
 
বারীে বাব ুশ্ববটু্টর মাথায় পরম আদনর োি বশু্বলনয় দদে িারপর বনলে, -- "শ্ববটু্ট, কাল দথনক আর্জ পযগন্ত দয 
এিগুশ্বল ভুল িটো িনট দর্নলা দসটানিা দিানকই  ঠিক করনি েনব দিষ ভুলটা কনর। "--শ্ববটু্ট অবাক  
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েনয় দর্নলা "আমানক ভুল করনি েনব ? িাও িুশ্বম বলনছা বাবা ? িুশ্বম দিা দকানোশ্বদে দর্জনেশুনে কাউনক 
ভুল করনি বনলা শ্বে। " 
বারীে বাব ুবলনলে,--"দদ  শ্ববটু্ট কল্পোর মািৃ দিে ওনক  ুশ্বর কনর দছনলর র্জেয মাছ শ্বেনি বনলনছ। এই 
ভুলটা কল্পো মশ্বরয়া েনয় কনরনছ। এ েও fridge এ অনেক মাছ আনছ। কল্পো কাল সকাল দথনক অনেক গুনলা 
মাছ রান্না কনরশ্বছল। মা যশ্বদ একবারও ওর র্জেয এক টুকনরা মাছ শ্বদনিা িােনল ও েয়নিা এটা করনিা ো। 
মা শ্বকন্তু দকানো অেযায় কনর শ্বে।  কারণ কল্পোর সনঙ্গ কানর্জর  ুশ্বি দি ওনক দকানো  াবার দদবার কথা 
দেই। শ্বকন্তু এটা ভুল। দযশ্বদে দকানো ভানলা শ্বর্জশ্বেস রান্না েয় িার দথনক কল্পোর বাচ্ছাটার র্জেয সামােয শ্বকছু 
শ্বদনল আমানদর কানরা ভানর্ শ্বক কম পেনব ? আমরা দয মানে মানে restaurant  এ দ নি শ্বর্নয় দবয়ারা দক 
tips শ্বদই, দসটা শ্বকন্তু  ুশ্বি দি দেই। এটা িার service  এর শ্ববশ্বেময় আমার token কৃিজ্ঞিা। বেুশ্বল শ্বকছু 
বাবার এই র্ম্ভীর কথা গুশ্বল ?" 
  
শ্ববটু্ট বনল,-- "শ্বকছুটা বনুেশ্বছ বাবা। এবার বল, --আমানক শ্বক ভুল কার্জ করনি েনব ?" 
  
বারীে বাব ুোসনি োসনি বনলে "দিানক কল্পোর দদাষ টা শ্বেনর্জর িানে শ্বেনয় সকানল মানক বলনি েনব দয 
মাছ টা িুই দ নয়শ্বছস। বাশ্বকটা আশ্বম সামনল দেনবা। এবার িাোিাশ্বে োিার বাবরু কানছ  ল। Tom  এর 
একবার checkup েনয় যানব আর ওনক শ্বেনয় সবার ভয় টাও কাটনব। 
  
Football champion েনয়নছ বনল পনরর শ্বদে শ্ববটু্টর সু্কল ছুটি। আর বারীে বাব ুআর্জ একটু দদশ্বর কনর 
দবনরানবে। সকাল দবলা bell  বার্জানোর িনব্দ বারীে বাব ুদরর্জা  ুনল দদ নলে কল্পো। বারীে বাব ুবলনলে 
"এস কল্পো, আর্জ আর দিামানক Tom  শ্বকছু বলনব ো। আর্জ ওর মাথা ঠান্ডা আনছ। আর মাছ-দ ার ধরা 
পনেনছ!! " 
কল্পো প্র ন্ড  মনক উনঠ শ্ববস্ফাশ্বরি দশৃ্বি দি বারীে বাবরু শ্বদনক িাশ্বকনয় থানক। রুশ্ববশ্বদ রান্না ির দথনক 
শ্বছটনক বাইনর দবশ্বরনয় এনস বারীে বাব ুদক বনলে, "দক মাছ  ুশ্বর কনরনছ ? িুশ্বম সব র্জােনি ? Jerry   ুশ্বর 
কনর শ্বে ?" 
বারীে বাব ুবনলে "িুশ্বম শুধু শুধু Jerry  দক দ ার দভনব দবলাশ্বদর সানথ শ্ববশ্রী ের্ো কনর এনল।  আর্জ 
শ্বর্নয় শ্বমটমাট কনর এস। আর Jerry  দক ওপনর Tom  এর কানছ পাঠিনয় শ্বদনি দবানলা। Please  রুশ্বব দনুটা 
অবলা প্রাণীর সুদর বনু্ধি দিামরা েি কনরা ো। " 
  
রুশ্ববশ্বদ অনধযগ েনয় বনলে "ঠিক আনছ আশ্বম দবলা শ্বদর কানছ ক্ষমা দ নয় দেনবা।  শ্বকন্তু দ ার টা দক ? মাছ 
টা দক দ নলা ?" বারীে বাব ুোসনি োসনি বনলে "দাোঁোও দাোঁোও অি বযি েনল  নল ?" িারপর আিশ্বঙ্কি 
কল্পোর মনু র শ্বদনক িাশ্বকনয় বনলে "শ্বক েনলা কল্পো িুশ্বম দরর্জার কানছ দাোঁশ্বেনয় আনছ দকে ? রান্না িনর 
শ্বর্নয় এক কাপ ভানলা কনর  া কনরা দদশ্ব  “কল্পো প্রায় টলনি টলনি রান্নািনর দঢ্ানক।  এমে সময় শ্ববটু্ট মাথা 
শ্বে ু কনর drawing room  এ এনলা।  বারীে বাব ুবনলে --"এবার শ্ববটু্ট, কাল আমানক যা বনলশ্বছনল দসই 
সশ্বিয কথাটা মানক এবার বনল দাও।  অনেক র্জট পাশ্বকনয় দর্নছ। এবার র্জট ছাোনি েনব।" 
শ্ববটু্ট ম ু শ্বে ু কনর বনল,-- "রশ্বববার সকানল শ্বেন  দ লনি  যাবার আনর্ রান্নািনর ঢু্নক শ্বেমওয়ালা ইশ্বলি মাছ 
ভার্জা দদন  দলাভ সামলানি পাশ্বরশ্বে।  িুশ্বম bathroom এ শ্বছনল আর কল্পো শ্বদ  নল দর্শ্বছনলা। বে শ্বেমওয়ালা 
মাছ ভার্জাটা দিামানক ো বনল আশ্বম দ নয়শ্বছ। " 
  
রান্নািনর কাপ ভাঙার িব্দ। কল্পোর োি দথনক  ানয়র কাপটা মাটিনি পনে ভাঙনলা | বারীে বাব ুআবার 
শ্বর্জজ্ঞাসা "শ্বক কল্পো োি কানট শ্বে দিা ?" 
রুশ্ববশ্বদ শ্বেনর্জর কােনক শ্ববিাস করনি পারশ্বছনলে ো। "িুই দকমে দছনল দর শ্ববটু্ট ? কাল িুই ো বনল মাছ 
দ শ্বল আর আমানক দসটা ো র্জাশ্বেনয়  ুপ কনর থাকশ্বল ? এনিা সব ের্ো োটি িনট দর্নলা আর িুই ম ু 
 ুলশ্বল  ো ? শ্বছ শ্বছ আশ্বম দবলাশ্বদর কানছ ম ু দদ ানবা শ্বক কনর ?" 
বারীে বাব ুবলনলে "শ্ববটু্ট ওর মানক এনিা ভয় পায় দয বলনল মা শ্বক ভীষণ দরনর্ যানব এই দভনব সােস কনর 
দিামায় শ্বকছু বলনি পানর শ্বে।  দস র্জেয কি পাশ্বচ্ছনলা। কাল সন্ধযা দবলা আমানক সশ্বিয কথাটা বলনলা। আশ্বম 
ওনক বললাম দিামানক সব র্জাোনি।  দিানো আর দদশ্বর কনরা ো।  এ ুশ্বে দবলাশ্বদর বাশ্বে যাও।  কালনকর 
বযাপারটা শ্বমটিনয় এস। " লশ্বজ্জি রুশ্ববশ্বদ এবার দবলাশ্বদর বাশ্বে শ্বমটমাট করনি  লনলে। শ্ববটু্ট িনর শ্বর্নয় পেনি 
বসনলা। 
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বারীে বাব ুদসািায় বনস োক শ্বদনলে "কল্পো  া  েনয়নছ ? িাোিাশ্বে  া টা  শ্বেনয় এস। " 
কল্পো  ানয়র কাপ শ্বেনয় বারীে বাব ুদক শ্বদনলা। োি টা  িার থর থর কনর কাোঁপনছ।  শ্ববটু্ট দকে এনিা 
বনো শ্বমথযা কথাটা বলনলা,  িা শ্বকছুনিই বেুনি পারনছ ো। শুধু দ া  দনুটা ছল ছল কনর উঠনছ। শ্ববটু্টর 
শ্বদনক দ া  িুনল িাকানব শ্বক কনর ভাবনি পারশ্বছনলা ো। 
বারীে বাব ুবলনলে,--"র্জানো কল্পো শ্ববটু্ট দয আর্জ দিামার দদাষ টা শ্বেনর্জর িানে শ্বেনয় ওর মানক এনিা 
বনো  একটা শ্বমথযা কথা বলনলা, িা শ্বকন্তু শুধু ওর বনু্ধ শ্ববশুর র্জেয।  কারণ ওর মা যশ্বদ সশ্বিয কথাটা 
র্জােনি পানর িােনল ওর বনু্ধর মানক সবাই দ ার ভাবনব। আর শ্ববশু দিা লজ্জায় গ্লাশ্বেনি দকানোশ্বদেই ওর 
বনু্ধর কানছ আসনি  পারনব ো। দিামার কার্জ টাও থাকনব ো।  এটা দকে করনল কল্পো ?" 
কল্পো আিগ োদ কনর ওনঠ "আপশ্বে সব র্জানেে দাদা।  আমার বে ভুল েনয় দর্নছ। দছনল দক ইশ্বলি মাছ 
 াওয়ানোর দলাভ েনয়শ্বছল আমার। আমানক ক্ষমা কনর শ্বদে দাদা। এই অেযায় কার্জ আশ্বম আর ক নো করনবা 
ো। আমার কার্জ টা ছাোনবে ো দাদা। শ্ববশু যশ্বদ র্জােনি পানর এ ে দথনক  ুশ্বর কনর মাছ শ্বেনয় ওনক 
 াশ্বয়নয়শ্বছ আর দসর্জেয আমার কার্জ দর্নছ, িােনল ও লজ্জায় মনর  যানব। " 
  
বারীে বাব ুবনলে "কল্পো, িুশ্বম মােষু টা  ুব ভানলা, শ্বকন্তু েঠাৎ একটা অশ্ববিানসর কার্জ কনর দিনলনছা। 
দিামার মনের ইচ্ছাটা দবৌশ্বদনক বনল দদ নি।  দবৌশ্বদ শ্বেিয় দিামার শ্ববশুর র্জেয মাছ শ্বদনিা। দিামার দবৌশ্বদ 
যিই রার্ারাশ্বর্ করুক আর সবশ্বকছু কো  শ্বেয়নম  ালানোর দ িা করুক ো দকে, আমরা দকানো দকানো 
সময়, দবশ্বেয়ম কনর আমানদর র্জীবেটানক  সের্জ ভানব  ালানি  াই। দভনব দদন া দিা আর্জ আমানদর বাশ্বের 
"সশ্বিয কথা বলার" শ্বেয়ম দভনঙ শ্ববটু্ট ওর মানক দয শ্বমথযা কথা গুশ্বল বলনলা িা শুধু দিামার আর শ্ববশুর 
র্জীবে টা যানি কঠিে েনয় ো পনর িার র্জেযই। শ্ববটু্টর মনে শ্বকন্তু দিামার সম্বনন্ধ একটা অশ্ববিাস বিরী 
েনয়নছ। এর পনর শ্বকন্তু আমরা দকউই আর দিামানক ক্ষমা করনবা ো।" 
কল্পো োউ োউ কনর দকোঁ নদ দিনল "আশ্বম বে ভুল কনরশ্বছ দাদা। শ্ববটু্ট আমার র্জেয সব দদাষ শ্বেনর্জ শ্বেনলা" 
বারীে বাব ুবনলে "দকোঁ নদা ো কল্পো।  আর ক নো এমে কার্জ করার আনর্ শ্ববটু্ট আর শ্ববশু দরু্জনের 
কথা দভনবা। আর দিানো এবার দথনক প্রশ্বি িশ্বেবার সনন্ধনবলা শ্ববশু দক ওর অাংক বই  ািা শ্বেনয় এ ানে 
পাঠিনয় শ্বদও। এবার দথনক ওর অাংক টা আশ্বম দদশ্ব নয় দদব। দিামার দকানো ভুনলর র্জেয শ্ববশু দক েি কনর 
দিনলা ো। “ 
 
বারীে বাবরু প্রশ্বি কৃিজ্ঞিায় েনুয় পনে কল্পো।  শ্বেিঃিনব্দ িার দ া  শ্বদনয় অনোনর র্জল র্শ্বেনয় পনে । 
বাইনরও ি ে বশৃ্বি দেনমনছ। বারীে বাব ুবনলে রান্নািনর যাও কল্পো।  আর্জ একটু র্জশ্বমনয় শ্ব  ুশ্বে 
রাোঁনধা দিা।  শ্ব  ুশ্বে আর োনলর বো ।  শ্ববটু্ট  ুব ভানলাবানস। 
কল্পো দ া  মনুছ রান্নািনর ঢু্কনলা। আর Tom দরর্জার সামনে দাোঁশ্বেনয় আেনদ দিউ দিউ করনি লার্নলা। 
বারীে বাব ুদরর্জা  ুনল দদন ে Jerry দক দকানল শ্বেনয় রুশ্ববশ্বদ দাশ্বেনয় আনছ।  মনু  একর্াল োশ্বস শ্বেনয় 
বলনলে "শুেনছা আশ্বম দবলাশ্বদর সনঙ্গ সব োনমলা শ্বমটিনয় শ্বেনয়শ্বছ। " Jerry লাি শ্বদনয় রুশ্ববশ্বদর দকাল দথনক 
দেনম Tom  এর সামনে দ লনি দলনর্ দর্নছ। শ্ববটু্টও ওনদর দ লায় দযার্ শ্বদনয়নছ। শ্ববটু্টর ম ুটা আেনদ েলমল 
করনছ। 
শ্ববটু্ট শ্ব ৎকার কনর বলনলা "কল্পো শ্বদ একটু দবশ্বি কনর শ্ব  ুশ্বে কনরা, শ্ববশুও শ্ব  ুশ্বে দ নি ভানলাবানস।  আর্জ 
ওর র্জেয শ্বেনয় দযও। " 
  
রান্না িনর কল্পোর দনু া  শ্বদনয় র্জল র্শ্বেনয় পনর আর বারীে বাবরু ম ুটা প্রিাশ্বন্ত দি ভনর ওনঠ। উশ্বে শ্বেশ্বিন্ত 
ভানব ভশ্ববষযৎ প্রর্জনম্নর শ্বদনক িাশ্বকনয় থানকে। বাইনর কানলা দমনির িাোঁনক দরাদ্দরু দদ া যায়। 
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  শ্ববনয়বাশ্বে, বার্জনছ সাোই, বার্জনছ োোে বাদয 
 একটি ধানর বিরী েনচ্ছ োোরকম  াদয, 
 বে ব  আর দ োঁ ানমশ্ব , আসনছ লশু্ব র র্ন্ধ, 
 আনলায় আনলায়  ুশ্বি সবাই, কান্নাকাটি বন্ধ, 
 বাসরিনর সার্জনছ কনে, সকনল উৎিুল্ল, 
 দলাকর্জেনক আনি দদন  কিগ ার ম ু  ুলনলা I  
 আসুে-আসুে-বসুে সবাই, আর্জনক েলাম ধেয 
 যৎসামােয এই আনয়ার্জে আপোনদরই র্জেয I  
 মাাংস-দপালাও,  প-কাটনলট, লশু্ব  এবাং শ্বমশ্বি 
  াবার সময় এনদর প্রশ্বি দদনবে একটু দশৃ্বি I  
  
একশ্বদে  শ্ববনকনল কশ্বব সুকান্ত ভট্টা ানযগর এই কশ্ববিা পেনি শ্বর্নয় েঠাৎ আমার বিিনবর  
শ্বদেগুনলার কথা মনে পনে দর্ল I  দ ান র সামনে শ্ববনয়বাশ্বের বে-ব  এবাং আরও সব মর্জার িটো ছশ্ববর  
মনিা দভনস উঠনলা I  দসইসব আেনদর মেূুিগ গুনলা শ্বক আর ক নো শ্বিনর পানবা?  
 
য ে সু্কনল পেিাম, ি ে বাশ্বেনি দাদা-শ্বদশ্বদনদর  শ্ববনয়র অনেক অেষু্ঠাে প্রাণভনর উপনভার্  
কনরশ্বছ I  শ্ববনয়র শ্বদে সকাল দথনক বাশ্বেনি সাোই বার্জি, ছানদ শ্বভনয়ে বসনিা, কি রকমাশ্বর রান্না েনিা I  
বাশ্বে ভশ্বিগ  দলাকর্জনের দকালােল শুেনি দপিাম I  লশু্ব , দছালার োল, দবগুে ভার্জা, মানছর  প, মানছর  
কাশ্বলয়া, দপালাও, মাাংস, শ্বমশ্বেদাো, পান্তুয়া, দরনবি  আনরা কি শ্বক রান্না েনিা ! সারা বাশ্বে রান্নার সুর্নন্ধ  
ভনর দযিI  
 
এগুনলা শ্বল নি শ্বর্নয় কনয়কটা মর্জার িটোও মনে পনে দর্ল I একবার আমার এক দাদা ছানদ  
শ্বর্নয়  ানব বনল একমনুঠা শ্বমশ্বেদাো মনু  পুনর শ্বদনয়শ্বছনলা এবাং সনঙ্গ সনঙ্গ থ ুথ ুকনর দিনলও  শ্বদনলা I   
কারণ ি নো দসগুনলা রনস দিলা েয় শ্বে I  িারপর বেনদর দ ান র আোনল লশু্বকনয় আমরা ভাইনবানেরা  
বাশ্বেনি সার্জা পাে, দকাল্ড শ্বড্রঙ্কস দ িাম I শ্ব নদ দপনল বাশ্বেনি বিশ্বর দরনবি, পান্তুয়া দ নিও  ুব  
মর্জা লার্নিা I দসসব শ্বমশ্বির স্বাদই অেযরকম শ্বছল I শ্ববনয়র সািশ্বদে আনর্ দথনক িূপাকৃি কনর আমানদর  
বাশ্বের সামনে বাোঁিগুনলা দিলা েনিা, িারপর ছানদ মযারাপ বাোঁধা েনিা , ি ে দথনকই শ্ববনয়র উৎসনবর  
সূ ো েনিা I সকনলর মনু  োোঁশ্বস, আেনদর দছাোঁয়া দদ নি দপিাম I  সশ্বিয, দসই  সময় শ্ববনয়বাশ্বে মানেই  
মোযজ্ঞ শ্বছল I ছানদ দ য়ার দটশ্ববল দপনি  াওদাওয়ার বযবস্থা েনিা I এ নো মনে আনছ, মাটির গ্লানস  
একটু  র্জল শ্বদনয় দদন  দেওয়া দোি িুনটা আনছ শ্বকো I  িারপর কানঠর দটশ্ববনলর ওপর র্জল শ্বছটিনয় সাদা  
কার্র্জ পািা েনিা I  এগুনলা দদ নি  ুব মর্জা লার্নিা I  আমরা ভাই-দবানেরা  এগুনলা দাোঁশ্বেনয় দদ িাম  
I  বাশ্বেনি বাবা, দাদা, কাকা, র্জযাঠারা দকামনর র্ামছা দবোঁনধ বালশ্বি কনর  াবার পশ্বরনবিে করনিে I বাশ্বের  
সব অশ্বিশ্বথরা  নল দর্নল আমরা আবার শুধু শ্বমশ্বি  াবার র্জেয বসিাম I  এ ে দসসব ভাবনিই অবাক  
লানর্ I  এইভানব শ্বিে- ারশ্বদে ধনর বাশ্বের মনধয িটা কনর  শ্ববনয়র সব অেষু্ঠাে সুসম্পন্ন েনিা I  
 
বাশ্বের রৃ্েকিীরা ও আত্মীয়স্বর্জেরা সারা সনন্ধয ধনর আোর্জপাশ্বি কাটনিে, পাে সার্জনিে, আর  
র্ল্পগুর্জব, োশ্বসঠাট্টানি বাশ্বে মাশ্বিনয় রা নিে I  িারপর িত্ত্ব সার্জানো, কনে সার্জানো সবশ্বকছুনিই   
বাশ্বের মশ্বেলানদর োনির দছাোঁয়া থাকনিা I  শ্বক শ্বেপুণভানব িাোঁরা িনত্ত্বর দট্রগুনলা সার্জানিে, আমরা  
দসগুনলা বনস দদ িাম I সবশ্বকছুর মনধযই িাোঁনদর ভানলাবাসা আর আন্তশ্বরকিার দছাোঁয়া থাকনিা I  আমরা  
দছাটরা শ্ববনয়র অেষু্ঠানের শ্বদে শ্বেমশ্বন্ত্রি অশ্বিশ্বথনদর োনি দবলিুনলর মালা শ্বদনয় অভযথগো করিাম I  
এ নো মনে পনে দসই মর্জার শ্বদেগুনলার কথা I গুরুর্জেনদর দসই র্লার আওয়ার্জ - " আসুে, আসুে,  
বসুে, বসুে ", " ওনর, দক দকাথায় আশ্বছস, বর এনসনছ, বরযািীনদর বসা " - এ নো কানে বানর্জ !   
 াওয়াদাওয়ার সময়ও একইরকম আপযায়ে শ্বছল I এ ানে কশ্ববিার দসই লাইেটা " াবার সময় এনদর প্রশ্বি  
দদনবে একটু দশৃ্বি" মনে পনে দর্ল I  দসসব শ্বদেগুনলা অেযরকম শ্বছল I কশ্বব সুকান্তর কশ্ববিাটি পেনি  
শ্বর্নয় এইসব িটোগুনলা আবার েিুে কনর দ ান র সামনে দভনস উঠনলা I  
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এ ে সময় অনেক পানল্ট যানচ্ছ I যুনর্রও পশ্বরবিগ ে েনয়নছ I বযিিার র্জীবনে দযৌথ পশ্বরবারগুনলা  
দভনঙ দছাট েনয় যানচ্ছ I বাশ্বের মনধয পুনরা শ্ববনয়র অেষু্ঠাে সামলানো আর সম্ভব েয় ো I িাছাো এ ে  
প্রনিিোল দেল্পও োনির মনুঠায় I  ারশ্বদনক পাোঁ িারা দোনটল, শ্বরনসাটগ , বযাাংনকানয়ট েল এ ে প্র ুর  
পাওয়া যায় I দয যার সাধযমনিা ভাো কনর অেষু্ঠাে কনর I শ্বকন্তু শ্বেশ্বদগি বাোঁধাধরা সমনয়র মনধয অেষু্ঠাে  
করনি েয় বনল বাশ্বের দলানকরা বা অশ্বিশ্বথরা র্জশ্বমনয় বনস আড্ডা, র্ল্পগুর্জব করনি পানর ো ; দযটা দসকানল 
বাশ্বের মনধয সম্ভব শ্বছল I  বনুি কাউন্টানর  াবার সার্জানো থানক বনল দস ানেই শ্বভেটা দবশ্বি েয়  
I দকউ োকার দেই, দয যার শ্বেনর্জর মনিা দ নি  নল যায় I এ ানেই দসই আনর্কার শ্বদনের আন্তশ্বরকিা,  
আশ্বিনথয়িার অভাব দবাধ কশ্বর I   াবার কাউন্টানর দবশ্বব োে , লাচ্ছা পরাঠা, কাশ্বল োল , শ্ববশ্বরয়াশ্বে, 
মটে দকামগা, দবকে সনদি, দবকে রসনর্াল্লা, আইসশ্বক্রম আনরা কি শ্বক সুস্বাদ ু  াবার সার্জানো থানক I িবওু  
দসই সানবশ্বক দমেরু দ াোঁর্জ করনি থাশ্বক I যশ্বদ ক নো দকাথাও লশু্ব , দছালার োল, মানছর  প, দপালাও  
দদ নি পাই দিা দসশ্বদনকই দশৃ্বি  নল যায় I 
 
িনব এ েকার শ্বদনে মা, কাশ্বকমারা একটু আরাম করার সুনযার্ পায় I শ্ববনয়বাশ্বে যাবার র্জেয পালগানর শ্বর্নয় 
একটু সার্জনর্ার্জ কনর আসনি পানরে, দযটা আনর্কার শ্বদনে সম্ভব েনিা ো I  কারণ এ ে দবশ্বির ভার্ দক্ষনিই 
শ্বেনর্জনদর শ্ববনিষ শ্বকছু করনি েয় ো I িত্ত্ব সার্জানো, কনে সার্জানো সবশ্বকছুর দাশ্বয়ি এ ে দবশ্বির ভার্  
দক্ষনিই দপিাদারী মশ্বেলানদর োনি দছনে দদওয়া েয় I  
 
এ ে শ্ববনয়র বানর্জটও অনেক দবশ্বি I ওনয়শ্বোং দভেযু, দকটাশ্বরাং, দমকআপ আটিগ ি, প্রনিিোল িনটাগ্রািার, 
দেনকানরিে সবশ্বকছুই এ ে বযয়সানপক্ষ I যার বানর্জট যি দবশ্বি, িিই সুদর আর শ্ববলাসবহুল েয় শ্ববনয়র 
অেষু্ঠাে I  প্র ুর র্জাোঁকর্জমনকর মনধযও দয শ্বর্জশ্বেসটার অভাব দদশ্ব , দসটা েনলা সানবশ্বকয়াো আর বাশ্বের 
গুরুর্জেনদর োনির দছাোঁয়া I কারণ প্রায় সবই এ ে প্রনিিোলনদর োনি I িনব এ নো শ্বেিয়ই শ্বকছু 
দযৌথপশ্বরবার আনছ, যারা এ নো  শ্ব রা শ্বরি প্রথা, সানবশ্বকয়াো বর্জায় দরন ই শ্ববনয়বাশ্বের অেষু্ঠাে সম্পন্ন 
কনরে I  
 
শ্ববনয়বাশ্বের দসকাল ও একাল শ্বল নি শ্বর্নয় একথা স্বীকার করনিই েয় দয সবশ্বকছু দসকানলর ভানলা  
দসটা এনকবানরই েয় !  এ েকার শ্ববনয়বাশ্বেনিও  আেদ , বে-ব ,  াওয়াদাওয়া দকানোশ্বকছুরই অভাব দেই  
I  িনব দসকাল আর একানলর পাথগকয দিা শ্বেিয়ই আনছ I  সমনয়র পশ্বরবিগ নের সনঙ্গ সনঙ্গ মােনুষর রুশ্ব ,  
রীশ্বিেীশ্বি সব শ্বকছুই পাল্টানচ্ছ, কানর্জই  িার মনধযই আেদ  ুোঁনর্জ শ্বেনি েনব I িবওু মনে েয়, যশ্বদ  
একবার অন্তিিঃ দসই দছাটনবলার আেনদর মেূুিগ গুনলা শ্বিনর দপিাম, িােনল শ্বক মর্জাই ো েনিা !! 
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আমার একটা কলকািা আনছ; 
দিামার থাকনি পানর অনেক শ্বকছু 

শ্বকন্তু; আমার একটা কলকািা আনছ। 
কাটা িুশ্বের দপছনে দদৌনোনো আনছ  

দি টাকার র্জল াবার আনছ, 
এক টাকার কনয়ে স ল আনছ 
প্রশ্বিনবিীর দ াোঁর্জ দেওয়া আনছ। 

শ্ববনকনল বাদাম ওয়ালার োক আনছ  
এ েও ট্রানমর লাইে আনছ  

কশ্বি োউনসর আড্ডাও আনছ। 
ঋশ্বিক, সিযশ্বর্জৎ, মেৃাল আনছ  

গুপী বািারা, দিল,ু দবযামনকি আনছ  
শ্বকছু শ্বকছু, ো পাওয়ার কি আনছ --- 
দিামার---থাকনি পানর অনেক শ্বকছু  
শ্বকন্তু, আমার একটা কলকািা আনছ।। 

আমার কলকািা  
     অিসী সােযাল 

বষগার দমি এস িে কানলা আকানি  
যা শ্বেনয়নছ দদনব বনল সব শ্বকছু শ্বিশ্বরনয়।। 
আর্জ ও আনস বষগা, এনসশ্বছনলা আনর্ও 
আেদ করিাম দস সমনয় যশ্বদও।। 

মানর্া, িুশ্বম আনছা আর্জ ও দমনিরই উপনর  
বানর বানর   ুোঁশ্বর্জ আর্জ পাইো দকা দিামানর।। 

দমি আর বশৃ্বি দিা  নল যানব একশ্বদে 
 এনে দদনব িরনির দপোঁর্জা দমি ভরা শ্বদে।। 

আেদ সনর দর্নছ শ্ববষানদর আোনল  
ঋিু  আনস ঋিু যায় মানর্া, িুশ্বম দকাথা দর?   

ভানলা লার্া োশ্বরনয়নছ শ্বদে দর্নছ বদনল  
আনর্র দস শ্বদেগুনলা, আর শ্বক িা শ্বিরনব? 

 
 

ঋিু  দল  
প্রবাল দাসগুপ্ত  
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দভার েনলা। দিামটা দ ালা কনে দবৌনয়র দ ান  দয আনলা , দসই আনলা লার্নলা আকানি।  লজ্জায় আলনিা লাল 
দ ান র দশৃ্বি।  িার র্ভীর শ্ববহ্বলিা আকািনক র্জশ্বেনয় দরন নছ।  অশ্বভেদে র্জাোনচ্ছ দভানরর প্রথম সূনযগাদয়নক। 
শ্বমশ্বি আকাি।  শ্বমশ্বি আনলা। শ্বমশ্বি মা প্রকৃশ্বিনক ম ুর কনর দরন নছ।   
দট্রেটা এনস থামনলা। একটা একটাো ঢ্ঙ ঢ্ঙ িনব্দর িরঙ্গ বনে দর্নলা প্রথম কামরা দথনক দিষ কামরা পযগন্ত।   
আমার িুনমর দ ান  আর িুম দেই।  দট্রনের িুম।  এই আনস।  এই যায়।  শ্বেয়নমর বযাশ্বিক্রমই এ ােকার 
শ্বেয়ম। র্জােলার দভির দথনকই দদ লাম দিিনের োম লনু্ড।  স্ত্রী,কেযা,পুি সে  নলশ্বছ িকনোনমর শ্বদনক।  
ও াে দথনক বাশ্বল্টক শ্বস পাশ্বে শ্বদনয় দপৌোঁছুনবা দেলশ্বসাংশ্বকনি । অাংনকর ইন্টারেযািোল আড্ডা াোয়। আমার দর্ি 
দলক ার দদওয়ার শ্বেমন্ত্রণ দস ানে। অনেক জ্ঞােী গুণী ববজ্ঞােীনকর সনঙ্গ আলাপ েনব ।  কনিা কী শ্বি নবা।  
দিিেটি প্রায় িাোঁকা।কুশ্বল দেই। দিশ্বরওয়ালা দেই।নপাো  ানয়র র্ন্ধ, োলমশু্বের োোঁর্জ, শ্বমশ্বি পানের বাোর, 
দকাথাও দেই। দকউ পনে দিাোনি এনলা ো িুমপাোশ্বে র্াে,দ াকা ুকুর ছোর বই, দর্াপালভাোঁনের োশ্বসর র্নল্পর 
বই, শ্বসনেমার কাশ্বেেী। র্াে দর্নয় শ্বভনক্ষ  াইনি এনলা ো দকানো অন্ধ শ্বভশ্ব শ্বর।  
দভানরর িব্ধিা ভাঙনছ ভারী ভারী র্জনুিার িব্দ। ভারী ভারী সুটনকস ওঠানো োমানোর িব্দ। মানে মানে কানে 
আসনছ এক গুচ্ছ অর্জাো মদৃ ুভাষা।এরা সব শ্বিস্ শ্বিস্ কনর কথা কয়। েয়নিা দবাবা।েয়নিা ভাবনছ এ নো 
অনেক যািী িুনমর দকানল িুশ্বমনয় রনয়নছ । 
  
োো রঙনবরনঙর িুল শ্বদনয় দিিেটি সার্জানো।  দিিনের পাি শ্বদনয়  নল দর্নছ একটি রার্জপথ।  িার  
দপুানি  সব দছাট দছাট বাশ্বে। র্জােলা গুনলা িুনলর দর্াছা শ্বদনয় সার্জানো।  িরনদার সব দভানরর আনলায় িাে 
কনর েক েক করনছ।  মনে েনচ্ছ দকউ  দযে প্রশ্বিশ্বদে  ুব যে সেকানর সবশ্বকছু সুদর কনর সাশ্বর্জনয় 
দরন নছ।  র্জলুাই মাস।  এ ানে িব ুর্রম দেই। োওয়ায় োওয়ায়  িীনির একটা ঠাণ্ডা শ্বমশ্বি আনমর্জ। িীি 
দেই িব ুআনছ।  িীি আনছ িব ুদেই।   
 
একটি দমনয় আমানদর কামরানি উঠনলা।  দবি লম্বা।  সুদর দদনের র্ঠে।  মাথায় একরাি োল্কা দসাোলী 
 ুল।  পরনে েলদু রনঙর র্জামা , েলদু স্কাটগ ।  েঠাৎ দদ নল মনে েয় ওর সাদা র্ানয় দকউ েলদু মাশ্ব নয় 
শ্বদনয়নছ।  ক্লাশ্বন্তনি ভরা দটুি েীল দ া ।  রাং করা ম ু।  রাং করা দ া ।  এনিা রনঙর িুশ্বল িব ুওর 
ক্লাশ্বন্তনক দঢ্নক রা নি পানর শ্বে।  এক োনি একটি  াকা লার্ানো সুটনকস টােনছ।  অেয োনি ধনর দরন নছ 
িার দছাট্ট দছনলর োি।  দছনলটি দবি দমাটা দসাটা।  োবলা দর্াবলা।  মাথায় একরাি সাদা  ুল।  বে বে 
েীল দ া ।  পরনে সাদা রনঙর র্জামা।  সাদা পযান্ট।  সাদা দসানয়টার। একটি সাদা িুনলার বিার মিে 
দদ নি লার্নছ।   
 
দমনয়টি বসনলা আমানদর শ্বসনটর মনু ামশু্ব  শ্বসনট।  দছনলনক দকানল শ্বেনলা।  দছনলটি দেুানি দনুধর দবািল মনু  
ধনর দরন শ্বছনলা।  েটাৎ শ্বক মনে কনর দনুধর দবািল ছুোঁ নে দিনল োমনি  াইনলা মানয়র দকাল দথনক। কী ভাশ্বর্য 
প্ল্াশ্বিনকর দবািল।  আমার স্ত্রী িাোিাশ্বে দবািলটা িুনল ওর োনি শ্বদনলা।  ো।  দনুধর দবািল দস দেনব 
ো।  দস  ায়,  ঐ দয  াশ্বলগর দছাট্ট আঙুনলর িাোঁনক লনুকানো দছাট্ট লাল রনঙর র্াশ্বে, ঐ র্াশ্বেটা। 
র্াশ্বে োনি শ্বেনয় িুমনুচ্ছ আমার দছাট্ট দছনল  াশ্বলগ।  াশ্বলগর িুম ভাঙনলা। ওর সনঙ্গ আলাপ র্জমানলা সুইশ্বেি 
বাচ্চাটি।শুরু েনলা দ লা। শ্বিশুনদর ভাষা শ্বভন্ন। িব ুএকর্জে আনরকর্জনের ভাষা সেনর্জই বনুে দেয়।  
 
শ্বকছুক্ষনণর মনধযই আমানদর পরস্পনরর সনঙ্গ আলাপ েনয় দর্নলা।  দমনয়টি ভানলাই ইাংশ্বরশ্বর্জ র্জানে।  বলশ্বছনলা 
িার দছনলটি বড্ড দিুু ।  িার ওপর দবি শ্বকছুশ্বদে ধনর বাবানক ো দদন  ো দদন  দিুুশ্বম আনরা দবনে 
দর্নছ।  ওরাও যানচ্ছ িকনোনম।  দস ানেই থানক।  লনুন্ড থানক ওর বাবা মা।  বাবা অসুস্থ েনয় পনে 
শ্বর্নয়শ্বছনলা।  োনটগ র অসু ।  িাই সব কার্জ দিনল িানক ছুনট আসনি েনয়শ্বছল লনুন্ড।  অশ্বিনস ছুটির দর াি 
পযগন্ত করার সময় পায় শ্বে।  এনিা এনিা অশ্বিনসর কার্জ র্জমা রনয়নছ।  িার ওপর িার স্বামী দিা অকনমগর 
দঢ্োঁ শ্বক।  কশ্বিটা পযগন্ত করনি র্জানে ো।  বাইনর  াবার শ্বকনে দ নয়নছ।  শ্বর্নয় আনর্ িরনদার পশ্বরস্কার করনি 
েনব।  রান্না করনি েনব।  আরও কি শ্বক। িনব আর্জ দস অনেক শ্বেশ্বিন্ত। বাবা িার আনর্র দ নয় অনেক 
ভানলা।  
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মাস ানেক আনর্র কথা। আমরা  ারর্জে যাশ্বচ্ছ দরাম দথনক বশৃ্বদশ্বির শ্বদনক। দস ানে র্জাোর্জ িানট ভাসনছ, 
"এশ্বপ্পয়া"।  এশ্বড্রয়াটিক  সার্র সাোঁিার  দকনট  দপশ্বরনয় "এশ্বপ্পয়া" আমানদর দপৌোঁনছ দদনব পািানস।  গ্রীনসর 
বদর পািাস।    
  
প্রকাণ্ড দরাম দরলওনয় দিিে।  কি দলাক।  কি র্জে।  কি কল দকালােল। সকাল দিটা েনব।  দট্রেটা 
ছােনবা ছােনবা করনছ।  প্ল্াটিনমগ একটি দমনয়।  টযাোঁনক দছাট্ট একটি দছনল।  প্রায় শ্বদনিোরার মিে এশ্বদক 
ওশ্বদক ছুটনছ।  আশ্বম কামরার দরর্জা  ুনল শ্বদনিই মেূুনিগ  দস উনঠ পেনলা আমানদর কামরায়।  োোঁপানি  
োোঁপানি শ্বক সব আমায় বলনলা ইিাশ্বলয়াে ভাষায়।  আশ্বম িার এক বণগ ও বেুনি পারলাম ো।  েঠাৎ 
আমার স্ত্রীর কানে োি শ্বদনয় দলু দনুটা দদ নলা।  ভারিীয় শ্বিল্পীনদর োনি বিরী।  কী অপূবগ, কী  শ্ববষ্ময়কর 
এই সৃশ্বি। মনু  দ ান  এমে একটি ভাব।  আশ্বম দাোঁোলাম।  আমার শ্বসনট দমনয়টি র্া এশ্বলনয় শ্বদনলা।  িারপর 
দছনলনক দকানল শ্বেনয় আনরা দঠনস বসনলা।  আমায় বসনি বলনলা।   ুব কথা কইনি পানর।  অেয যািীনদর 
সনঙ্গ অের্গল কথা বলশ্বছনলা।  বেুলাম ওর মনে অনেক অনেক কথা র্জমা রনয়নছ।  কথা আর দিষ েয়ো।  
পনরর দিিে আসনিই দেনম দর্নলা। যাবার সময় আমার শ্বদনক িাশ্বকনয়, “গ্রাশ্বর্জই শ্বমশ্বল্ল“ বনল োসনলা।  আশ্বম 
বেুনি পারলাম ো দভনব অল্প দেনস বলনলা “ থযাাংক ইউ”।  
  
আমাদর কামরায় একটি ইিাশ্বলয়াে দম্পশ্বি শ্বছনলে। ওোঁরা ভানলা ইাংশ্বরশ্বর্জ র্জানেে।  দমনয়টি  নল দযনি  ওোঁরা 
আমানদর বলনলে, -“ এটি প্রথম দশ্রণী।  ঐ দমনয়টির টিশ্বকট শ্বদ্বিীয় দশ্রণীর।  িাই দস  নল দর্নলা।  আমরা 
র্জাশ্বে ভারিীয়নদর মে  ুব দরদী। িারা  ুব সোেভূুশ্বিিীল।  আর িানদর োনির কারুকার্জ দ া  র্জশু্বেনয় 
দদয়। আমরা িার অনেক প্রমাণ দপনয়শ্বছ। দমনয়টি থানক বযাশ্বরনি।  দরাম আর বশৃ্বদশ্বসর  মানের দিিে 
বযাশ্বর।  দরানম থানক ওর বাবা মা।  েঠাৎ বাবার োনটগ র অসু  েনয়শ্বছল। িাই িরনদার দিনল , স্বামীনক একা 
দরন  , দকানলর দছনলনক দকানল শ্বেনয় ছুনট এনসশ্বছনলা দরানম।  একটি সপ্তাে দকনট দর্নলা শ্বক ভানব দবাো দর্নলা 
ো।  িার মে প্রাণ পনেশ্বছল িার বানপর কানছ।  বাশ্বের কি কার্জ পনে আনছ।  ওর স্বামী কশ্বিটা পযগন্ত 
কনর দ নি র্জানে ো।  এিশ্বদে শ্বক দয  াওয়া দাওয়া কনরনছ দক র্জানে।  িনব এই যা , আনর্র দথনক িার 
বাবা অনেক ভানলা আনছ।  িাই অনেকটা স্বশ্বি দপনয়নছ দস।“ 
  
ল অি এনসাশ্বসনয়িে অেসুানর আনরকটি িটো মনে পনে।  মনে পো স্বাবাশ্বভক।  প্রায় কুশ্বে বছর আনর্র 
কথা। র্নণি দিাষ।  আমার ঠাকুরদাদার আমনলর দলাক।  আমানদর গ্রানমর র্জশ্বমনি কার্জ কনর।  মাথার  ুল 
সাদা। সারা মনু  দ াোঁ া দ াোঁ া সাদা দাশ্বে। িি সামথগ দদে।  র্ানয়র রাং কু কুন  কানলা। োোঁটুর েীন  কাপে 
োনম ো।  কি বয়স র্জাশ্বেো।  িনব বাধগযকয দয এনসনছ িা পশ্বরষ্কার দবাো যায়। োনি, পানয়, র্ানয়, মনু  
 ামো দকাথাও দকাথাও  ুব  কুোঁ  নক দর্নছ। দ ান র দশৃ্বিনি আর দিমে দির্জ দেই।  আশ্বম দর্শ্বছ গ্রানমর 
বাশ্বেনি।  গ্রানমর োম মিাট।  দদবাশ্বদনদব মনেিনরর োট।  পুনরানো মশ্বদর।   ুে, সুরশ্বক  নস শ্বর্নয় 
দদওয়ানলর কারুকার্জ প্রায়  লপু্ত েনি  নলনছ।  কনয়কটা িাটল মশ্বদনরর আর্া দথনক েী  পযগন্ত দেনম এনসনছ।  
দস ানে মাথা  াো শ্বদনয়নছ  অিত্থ, বট , আনরা কি র্জাংলী র্াছ , লিাপািা। মশ্বদনরর দভির সাদায় কানলায় 
মানবগল বসানো দমনে। দর্াল কনর শ্বিনর দরন নছ পরনমির মনেিরনক।  
গ্রানমর মােষু এ ানে এনস পুনর্জা কনর।  প্রদীপ জ্বালায়।  প্রণামী দদয়। কানলর কলিাে, কানলর কুর্জেটিকা , 
কানলর কনলবর সনবর শ্বযশ্বে স্রিা , িাোঁর কানছ প্রশ্বিশ্বদে  োিনর্জাে কনর প্রাথগো কনর,-- “ কানলর র্শ্বি দোক 
শুভ “। এই প্রাথগো শ্বেনয় আশ্বমও এনসশ্বছ। পুনর্জা দদনবা।  োনি আকদ িুনলর মালা।  দবলপািা।  শ্বকছু শ্বমশ্বি।  
প্রোমীর শ্বসোঁদরু।  প্রোমীর টাকা।  মা পাঠিনয়নছে ।   
 
শুেলাম র্নেি দিাষ োশ্বক  ুবই অসুস্থ।  পুনর্জা দিষ কনর িাোঁনক দদ নি দর্লাম।  পানয় োোঁটা গ্রানমর পথ। 
সরু, দমনঠা পথ ।  এোঁনক দবোঁনক  নল দর্নছ।  দসই দনূর। ঐ পলাি রাঙা শ্বদর্নন্তর প্রানন্ত।  দয ানে শ্বদনের দিষ 
সূযগ পৃশ্বথবীনক িার দিষ স্পিগ শ্বদনয় রাশ্বঙনয় দদয়।  দসই াে পযগন্ত। এ আনলা ক্রমি সনর যানচ্ছ। ববধনবযর 
দবনি োমনছ শ্বববার্ী সন্ধযা।  
আশ্বম োোঁটশ্বছ। বনটর দিকে মাশ্বেনয়।  িণীমেসার কাোঁটানক সন্তপগনণ পাস কাটিনয়।  দিোঁটুর বে।  পুকুনরর ভাঙা 
পাে। দেো আমবার্ানের বনুো আর্াছা ঢ্াকা উনঠাে।  বাোঁি োনের সরু দকাণ।  কাোঁটালিার দবো।  
ধােনক্ষনির আল দপশ্বরনয় শ্বর্নয় দিানষনদর  বাশ্বে। পাকা বাশ্বে।      
আনর্র দ নয় র্নেি দিাষ অনেক ভানলা দবাধ করনছ।  গ্রানমর দয োিার দদ নছ দস কলকািা দথনক পাস 
করা।  োিুনে োিার ো।  এইসব অনেক কথা েনলা।   া দ লাম।  মাকামারা শ্বদনয় মশু্বে দ লাম।  শ্বিরনি 
রাি েনলা। 
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দিিনে দাোঁশ্বেনয় রনয়শ্বছ। কলকািায় যাওয়ার দিষ দট্রে ধরনবা। মাটিগ নের দট্রে।  োমাগুশ্বে শ্বদনয় এই দট্রে যানব 
কলকািার শ্বদনক। োওয়ায় োওয়ায় দিষ িরনির শ্বিশ্বির কণার শ্বিেরণ।  র্জাশ্বেনয় শ্বদনচ্ছ িীনির আর্মেী 
সাংবাদ।  দধাোঁয়া , কুয়ািা, ধুনলা, রানির অন্ধকারনক  াশ্বেকটা িযাকানি কনর দরন নছ।  শ্বেোঁ শ্বেোঁ  োকনছ।  
দর্জাোশ্বক উেনছ। লেনের আনলা শ্বেনয় গ্রানমর মােষু যানচ্ছ এধানর ওধানর।  
দট্রে এনলা। দিমে শ্বভে দেই।  র্জো পোঁশ্ব নিক যািী উঠনলা।  একটি দছাট দছনল দপছে দথনক আমায় োকনলা।  
বলনলা - দাদা , এ ে কলকািায় শ্বিরনছে ? 
অন্ধকানর দছনলটিনক শ্ব েনি পারলাম ো। বললাম - েযাোঁ।   
দট্রনের আনলা শ্বেনভ আবার জ্বনল উঠনলা। দছনলটির পানি বনস আনছ িার মা।  মধযবয়সী ভদ্রমশ্বেলা।  মাথায় 
দিামটা।  পরনে দমাটা লালনপনে িাশ্বে।  ময়লা িাশ্বে।  শ্বসোঁশ্বথনি িে লাল শ্বসোঁদরু।  কপানল শ্বসোঁদনুরর বে দর্াল 
টিপ্।   াশ্বল পা।  দমাটা কনর আলিা পরানো।  আমায় বলনলে - “ আপশ্বে দিা সরকার বাশ্বের দছনল দর্া।  
আমায় শ্ব েনি পারনছা ো ?” 
বললাম - আনজ্ঞ ো।   
উশ্বে বলনলে – “র্নণি দিাষ। আমার বাপ েয় দর্া। এই সনন্ধনি দিা  আমানদর বাশ্বেনি এনয়শ্বছনল?”  
বললাম - আনজ্ঞ েযাোঁ ।        
উশ্বে বলনলে – “আশ্বম দিা থাশ্বক দকাোয়। বানপর অসু  শুনে পযগন্ত মেটা আমার বনড্ডা অশ্বস্থর েনয় 
পনেশ্বছল।  এই দছনলর শ্বিেশ্বদে ইসু্কল কামাই েনলা।  ওনক বললমু - ওনর োরাধে আমায় শ্বেনয়  ' মিানট।  
বাপনক দদ ার র্জনেয আমার মে উথাল পাথাল করনছ।“ 
দট্রে ছােনলা। দট্রনের আনলা শ্বেনভ আবার জ্বনল উঠনলা।আবার দসই একটাো ঢ্াং ঢ্াং িনব্দর িরঙ্গ।  বনে দর্নলা 
প্রথম কামরা দথনক দিষ কামরা পযগন্ত। লনু্ড পনে রইনলা দপছনে।  ইউনরানপর দট্রে।  যাওয়া আসার সমনয়র 
এিটুকু এশ্বদক ওশ্বদক েয়ো।  
আশ্বম পাি শ্বিরলাম। আমার দকানল মাথা দরন  িুমশু্বচ্ছল আমার দছাট্ট দমনয়। সুর্জািা। র্জশ্বেনয় ধনর দরন নছ ওর 
আদনরর দটশ্বে দবয়ারনক।  িার োম দরন নছ দবে। একটি পুিুল। একটি প্রাণেীে প্রাণ।  িব ুএই  শ্বিশুর 
প্রানণর স্পনিগ এ ে দস প্রাণময়। দয  প্রানণর আনরক োম দপ্রম। যার রূপ , রস , ছদ অবণগেীয়।      
  
র্জােলা শ্বদনয় বাইনরটা দদ শ্বছলাম আর ভাবশ্বছলাম, - এই অেন্ত প্রকৃশ্বির উৎনসর অেসুন্ধাে করনি শ্বর্নয় 
দয ানে  শ্ববজ্ঞাে পথ োশ্বরনয়নছ , দিগে ,সাশ্বেিয, কাবয সেনর্জই দস ানে প্রনবনির ছােপি দপনয়নছ । এই উৎনসর 
োম,--দপ্রম।  এ এক  অপার  আেনদর আধার। মায়া, মমিা, মােবিা  শ্বদনয় সব মােনুষর মেনক দবোঁনধ 
একাকার কনর দরন নছ।   
      
িাই যশ্বদ যাও লনু্ড দথনক িকনোনম। যশ্বদ যাও দরাম দথনক বশৃ্বদশ্বসনি।  যশ্বদ যাও মিাট দথনক কলকািায়, 
দদ নব এক মে, এক মায়া আর দসই এক মােষু।  
  
আর্ি, ১০, ১৯৭৮     
দেলশ্বসশ্বঙ্ক, শ্বিেলযাণ্ড           
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শ্বেনসম্বনর িীি পেনি ো পেনিই কিগ াশ্বর্ন্নী রওো শ্বদলাম দদনির অশ্বভমনু  | এবারটা দবোনি যাওয়া দিা 
েয়, - দযে একটা শ্বমিে | গুনচ্ছর কার্জ | মানে দ'ুবার কমাশ্বিগয়াল দব্রনকর মনিা িাশ্বন্তশ্বেনকিনের দপৌষনমলা 
আর সুদরবনের বালকুানবলা িুরনি শ্বর্নয়শ্বছলাম  | মনে একটাই দিুঃ  রনয় দর্নলা , বানির লযার্জ টুকুও দদ নি 
দপলাম ো | দস কাশ্বেেী ো েয় আর একশ্বদে বলা যানব | িা যা শ্বদনয় শুরু কনরশ্বছলাম | ম ুয কার্জ শ্বছল 
দদনি আমার আিাো বদল | কুশ্বে  বছর দদনির বাইনর আশ্বছ | কানল অকানল আমার দসই দিনল আসা 
রৃ্েনকাণ মানে মনধয মনে উোঁশ্বক মানর| আবার সাি িাোয় ভুনলও যাই বনট | এবানর আমানদর দযৌথ শ্বেশ্বসিে 
েনলা - দসই বাশ্বে দছনে েিুে পাওয়া ফ্লযানট ফ্লাট-প্রনবি করা |প্রস্তুশ্বি এ দদনি বনসই কিগ া দিানে দিানে প্রায় 
দসনর দিনলনছে | আমার ভূশ্বমকা শ্ববনিষ শ্বকছুই দেই | শুধু দভিনরর দদওয়ানলর রাং, দরর্জার রাং পছদ করা 
ছাো | বরঞ্চ বলনি পাশ্বর,  বাশ্বে  বাোবার সময় আশ্বম অনেক দবিী র্জশ্বেি শ্বছলাম | আপোনদর একটু 
শ্বপশ্বছনয় শ্বেনয় যাই | িা েনল আমার অেভূুশ্বির সনঙ্গ আপোরাও একাত্ম েনি পারনবে |  
 
দরু্জনেরই ি ে বনয়স অনেক কম  |সনব শ্বববাশ্বেি র্জীবে শুরু েনয়নছ  | প্রথম সন্তাে গুটিগুটি কনর দেোঁ নট 
দবোয় |  াকরীসূনি কলকািায় থাকা | ইশ্বিমনধয এই পাোঁ  বছনর একবার ভাোবাশ্বে বদল কনর শ্বদ্বিীয় 
বাশ্বেনি আশ্বছ | দরু্জনেরই মনে েনলা কলকািা িেনর একটা স্থায়ী ঠিকাো দরকার | দযমে ভাবা দিমে কার্জ 
| আেদবার্জানর শ্ববজ্ঞাপে দদওয়া েনলা | শ্বকছুনিই আর মনের মনিা র্জশ্বম পাওয়া যায় ো | িাছাো সাধযও  
শ্বছল  ুব সীশ্বমি | পাোর একটি দছনল োনু্ট, দসও শ্ববজ্ঞাপে  শ্বদনয়শ্বছল | র্জশ্বমর ো, -পািীর ! োনু্টর ও 
ভার্য আমানদর মনিা | আমানদর র্জশ্বম পছদ েয় ো , আর োনু্টর পািী | দবি একটা দ ারা দর্াপে 
প্রশ্বিনযাশ্বর্িা শ্বছল, র্জশ্বম ো পািী | দক আনর্ আনস ? র্জশ্বমই আনর্ ধরা শ্বদনলা |  
 
দবোলা দ ৌরািা দথনক োোঁটা পনথ ৭/৮ শ্বমশ্বেট |দবি মনের মনিা এক াো র্জশ্বম পাওয়া দর্ল | দামটাও 
োর্ানলর মনধয | িারপর আইে দমনে সব কার্র্জপি বিশ্বর করা, প্ল্যাে বাোনো , দসই প্ল্যাে 
শ্বমউশ্বেশ্বসপযাশ্বলটিনি পাি  করানো - োর্জার েকমারী | শ্বকন্তু দরু্জনের দস দয শ্বক উৎসাে আর এোশ্বর্জগ  | কিগ া 
শ্বপর্জনবােগ  দকনট দকনট দবি একটা মকআপ মনেল বাশ্বেনয় দিলনলে | আনি আনি স্বপ্নটা দযে সাকার েনয় উঠল 
দ ান র সামনে | বাশ্বের শ্বগ্রল বাোনলা র্জাশ্বকর শ্বমশ্বস্ত্র | শ্বের্জাইে  শ্বদনয়শ্বছলাম পািা বাোবার | শ্বক সব দর্াল  
দর্াল বাশ্বেনয় এনেনছ | প্র ন্ড রার্ারাশ্বর্ করলাম ওর উপর | দিনষ দমনষ এি সুদর কনর বাশ্বেনয়শ্বছনলা| ওর 
উশ্বিটা এ েও মনে আনছ - "দবৌশ্বদ আপশ্বে এিসব পািা দ নেে দকমে কনর ?"  বললাম,  " এটা 
দবাটাশ্বেনির বাশ্বে, পািা দদ নি পািার মিে েওয়া  াই , লশু্ব র মনিা েয় |" " দবাটাশ্বেি কানক বনল ?" 
"র্ানছর োিারনক বনল দবাটাশ্বেি |"  শ্বক বনুেশ্বছনলা দক র্জানে , শ্বকন্তু বাশ্বেনয়শ্বছনলা ভারী সুদর | দরর্জা - 
র্জাোলার কাঠ এল বের্াোঁ দথনক | আমানদর ভািৃপ্রশ্বিম সরকারদা শ্বযশ্বে আদনি আমার কশ্বলর্ শ্বছনলে , শ্বিশ্বে 
দাশ্বয়ি শ্বেনয় শ্বেনর্জর বাশ্বেনি শ্বমস্ত্রী লাশ্বর্নয় দরর্জা -র্জাোলার পাল্লা বাশ্বেনয় শ্বদনলে | দনুটা দিম দবাধেয় কম 
পনেশ্বছল | দবোলানি অেগ ার দদওয়া েল | আশ্বম ফ্লাট শ্বরক্সা দ নপ দনুটা দিম দেুানি ধনর বীরাঙ্গোর মনিা 
দদাকাে দথনক শ্বেনয়  নল এলাম |  ুব সম্ভবিিঃ কিগ া দসশ্বদে আসানম শ্বর্নয়শ্বছনলে অশ্বিনসর কানর্জ |দসও 
দভারনবলা উনঠ োওোর র্ঙ্গার ধার দথনক লরী দবাোই কনর বাশ্বল আেনি  নল দযি লশ্বিি শ্বমশ্বস্ত্রর সানথ | 
বর্জবর্জ দথনক আেনি দযি ইোঁট | সব শ্বকছু শ্বেনর্জনদর োনি কনরশ্বছ | কারণটা শ্বকছুটা আত্মিৃশ্বপ্ত , িার দথনকও 
বে সাশ্রয় করা | দয শ্বদে ছাদ ঢ্ালাই েল , অশ্বিস দথনক ছুটি শ্বেনয় সারাশ্বদে ছুনটাছুটি কনরশ্বছ |  এর মনধয 
আমার কেযাসন্তাে এনস দর্নছ | আর আমানদর সানথ থাকনবে শ্বস্থর েল কিগ ার ঠাকুমা | আমার েবল িাশুেী 
| মানে আমার িাশুেীর িাশুেী | আর সনঙ্গ একর্জে সবসমনয়র কানর্জর মােষু | দলটা দেোি দছাট েয় 
|ছয় র্জনের সাংসার | 
 
বােী য ে প্রায় দিনষর মনু  , েঠাৎ শ্ববপশ্বি | আমার আর একর্জে ভািৃপ্রশ্বিম সেকমী সাোদার দছাটনমনয় 
মেুমনুের েঠাৎ দরটিো শ্বেটা নমন্ট ধরা পেনলা |মাধযশ্বমক দদনব , দষানলা বছনরর িুটিুনট একটা দমনয় | 
বানরািন্টার মনধয ওনক শ্বেনয় সাোদা দ ন্নাই রওয়াো দদনবে | োনি শ্ববনিষ টাকা পয়সাও দেই | িনর পনেনরা 
োর্জার টাকা শ্বছল ,বাথরুনমর টাইলনসর র্জেয | োনি শ্বদনয়  বনলশ্বছলাম, "মাথার উপর ছাদ েনয় দর্নছ, 
বাথরুনমর দদয়ানল ইোঁট সাি শ্বদে দবশ্বরনয়  থাকনলও শ্বকছু ক্ষশ্বি দেই | আপশ্বে এই টাকাটা শ্বেনয় দবশ্বরনয়  
পেুে |" সাোদার দমনয় মেুমেু আমার দিসবনুকর বনু্ধ | ও এ নো এই কথাটা মনে দরন নছ| 
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দয শ্বদে রৃ্েপ্রনবনির পুনর্জা, দসশ্বদে  ুব বশৃ্বি েনয়শ্বছল | িানি আেনদ ভাোঁটা পনেশ্বে | র্জীবনে ওই একশ্বদেই  
আশ্বম কশ্বম্পটিিে  শ্বদনয়  ারনট রসনর্াল্লা দ নয়শ্বছলাম ||  
 
প্রায় শ্বিে বছর কাটিয়াশ্বছ ঐ বােীনি | মাে ানের সবন নয় বে িরটায় শুধুমাি একটা শ্বির্জ আর একটা 
দপনেিাল লার্ানো দবশ্বসে শ্বছল | দসই দবশ্বসনে বনস আমার দমনয় দদাল দ ি | ঠাকুমা বক্সর্জাোলায় বনস দরাদ 
দপাোনিে, পাে দ নিে।ছানদর টনব অনেক োশ্বলয়া,  ন্দ্রমশ্বল্লকা িুটিনয়শ্বছ কি যে কনর | দছনল েবোলদায়  
সু্কল  শুরু করল | দমনয় পাোর োসগাশ্বরনি | দরু্জনের অশ্বিস | বােী শ্বিনর দছনল, দমনয়, ঠাকুমা সবাই শ্বমনল 
 াওয়া, টিশ্বভ দদ া | মানে মনধয আমানদর একটা  ুব িন র পাটিগ  েনিা | কিগ া অশ্বিস দথনক দিরার পনথ 
দকায়াশ্বলটি আইসশ্বক্রনমর একটা বে স্ল্যাব ( দদ নি অনেকটা ইনটর মনিা ) শ্বেনয় আসনিে | কিগ া র্রম র্জনল 
ছুশ্বর শ্বভশ্বর্জনয় শ্বেপুে োনি একটা একটা স্ল্াইস কনর সবাইনক আইসশ্বক্রম শ্বদনিে | ঠাকুমা  ুব আইসশ্বক্রম 
ভানলাবাসনিে | অি স্বানদর আইসশ্বক্রম আশ্বম এনদনিও  ুোঁনর্জ পাই ো |বাচ্চানদর ঠাকুমার কানছ দরন  বাাংলানদনি 
দর্শ্বছলাম, দসশ্বমোর শ্বদনি | শ্বিনর এনস দদশ্ব  ওোর  ুব িরীর  ারাপ |  ার শ্বদনের মনধয উশ্বে  নল দর্নলে | 
কাউনক দভার্ােশ্বে |  
 
িব ুর্জীবে দিা দথনম থানকশ্বে | আমরা  ারর্জে আর কানর্জর একর্জে , এই শ্বেনয়ই  লশ্বছল | পানির বাশ্বের 
প্রশ্বিনবিী আমানক একশ্বদে দেনক বলনলে, দিামার পাোঁশ্ব নলর র্নিগ  সাদা পযাোঁ া বাসা বাশ্বেনয়নছ র্জানো শ্বক ? সাদা 
পযাোঁ া োশ্বক সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী | দকাথা দথনক শ্বক েল র্জাশ্বেো | েঠাৎ কনরই কিগ ানক এনদনি পাঠানলা অশ্বিস 
দথনক | সবরু্জ সবরু্জ েলার গুনলা ছুোঁ নয় দদ ার সুনযার্ েনলা | র্জাশ্বেো  দসই সাদা পযাোঁ া,  োশ্বক েলানরর 
মায়া - আমানক দছনল দমনয় সুে এনদনি দটনে আেল |  
 
বােীনি িালা েুশ্বলনয়  নল এলাম | বাশ্বেটার র্জেয  ুব মে  ারাপ লার্ি |অসম্ভব টাে অেভুব করিাম | ঐ 
বােীনি আমার িাশুশ্বেমা শ্বরটায়ার করার পর আমিুৃয দথনকনছে | িাও প্রায় ১২/১৩ বছর েনব | কুশ্বে 
বছনরর বযবধাে , বাশ্বেটার প্রশ্বি আমার টাে এিটুকুও োলকা েনয় যায়শ্বে | োনে োনে দটর দপলাম দসটা 
য ে ঐ বাশ্বেটা দছনে আবার েিুে ফ্লযানট এলাম | প্রশ্বি পনদ একটা িুলো কার্জ করনিা | প্রথম ধাক্কা - 
োম শ্বেনয় | আমার বাশ্বের োম শ্বছল "প্রভািবাণী" , িশুর মিাই ( প্রভাি ) আর িাশুশ্বে মা (বাণী ) 
- দরু্জনের োম শ্বমশ্বলনয় | এই ফ্লযানটর োম ১৮৫/এ ---োম েনলা একটা ? এ ানে দপািাকপরা, টুশ্বপ আোঁটা 
শ্বমশ্বলটাশ্বরর মনিা শ্বসশ্বকউশ্বরটি | আমার দসই মধযশ্ববি LIC পাোনি শ্বসশ্বকউশ্বরটি ? দকানোও দরকারই পনেশ্বে 
দকানোশ্বদে | দস ানে এক িি ভার্ বাঙাশ্বল | ম ুার্জী , সাইোঁ, দি  ..., এ ানে "দমনর ভারি মোে",--  
টাইনপর শ্ববজ্ঞাপে দবি শ্বমনল যানব | পানির বাশ্বের একটা ফ্লাট দথনক দবি শ্রীকৃনষ্ণর গুর্জরাশ্বি ভর্জে শুেনি 
পাই | দসও ো েয় ঠিক আনছ | দযটানি সব দথনক আমার আপশ্বি |এ ানে দকউ আর আমানদর দাদা-দবৌশ্বদ 
বনল ো | আমরা সযার আর মযাোম, প্রনিিোশ্বলর্জম টা মািাশ্বিশ্বরি | পাোর কাল ার , আর ফ্লাট বাশ্বের 
কাল ার আকাি -পািাল | সপ্তা  ানেক পর দথনক অনেকটা মে বসনলা েিুে আিাোনি | এনিা মদ বললাম 
| শ্বকছু শ্বক ভানলা লানর্ শ্বে  ? শ্বেিয়ই দলনর্নছ | এি াশ্বে দ ালা টলটনল র্জনল ভরা একটা আধার - 
ধযােমি বনুের এিবে  মশূ্বিগ , দমশ্বেনটিে করার  পনক্ষ আদিগ | আনরা শ্বকছু ভানলা লার্া আনছ | আমার 
শ্বপছনের গ্রীলঢ্াকা  বারাদায় দাোঁোনল শ্ববরাট র্জলাভূশ্বম | ১৩/১৪ টা সকার শ্বিনল্ডর মনিা এিটা র্জায়র্া র্জনুে 
ওনয়িনবঙ্গল শ্বিিাশ্বরর্জ দস ানে মাছ  াষ কনর | দসই র্জনলর ওধানর সুদর সুদর সবরু্জ রনঙর িুশ্বলনি আোঁকা 
গ্রানমর ছশ্বব দ ান  পনে | িীনির রানি শুনয় শুনয় শ্বক সুদর কীিগ নের সুর দভনস আনস |পূশ্বণগমার রানি রূনপার 
থালার মনিা  ক নক  াোঁনদর ছায়া পনে দসই র্জনল | আসার আনর্র শ্বদে দসই বারাদায় দাোঁশ্বেনয় দাোঁশ্বেনয় 
ভাবশ্বছলাম | ঈির একটা শ্বেনয় শ্বেনলও অেয োনি আমানক পূণগ কনর শ্বদনয়নছে | আমার দসই বাশ্বেনি েিুে 
দকউ আসনব | দকউ েয়নিা আমার দমনয়র মনিা োমা শ্বদয়া এির, ওির করনব, আমার দছনলর মনিা দনুল 
দনুল োমিা ম ুি করনব, ঠাকুমার মিে দকউ সাদা প্রশ্বিমার সানর্জ  ির আনলা কনর রা নবে - র্রম ভানির 
র্নন্ধ সারা বাশ্বে ম ম  কনর উঠনব | েিুে ফ্লযানট আশ্বমও আনি আনি অভযি েনয় উঠনবা |এই দিা র্জীবে |  
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কলকািা মানে ভানলাবাসা, কলকািা মানে আপের্জে। কলকািা মানে, শ্বমশ্বি, কলকািা মানে িােী। কলকািা 
মানে সাশ্বেিয, কলকািা মানে যাের্জট, কলকািা মানে র্জীবে। 
 
র্িবছর কলকািা শ্বর্নয়, আত্মীয় স্বর্জো, শ্বমশ্বি, িােী, যাের্জট ও বযি র্জীবনের মানে, এক আিযগ সাশ্বেিয 
  গ ার সন্ধাে পাই। অনটা শ্বরকিার শ্বপছনে অশ্বি মলূযবাে সব দস্ল্ার্াে। যশ্বদও এটা  েিুে শ্বকছু েয়, িনব 
দস্ল্ার্াে গুনলানক অশ্বি যনে সাশ্বেিয সম্ভানর র্জনো করার প্রয়াস অবিযই েিুে। দদনি থাকাকালীে প্রায় একমানস, 
অনেকগুনলা দস্ল্ার্াে সাংগ্রেীি কনর দিশ্বল। অশ্বি সরল ভাষায় র্জীবনের কি সিয প্রকাি পায়, এই দস্ল্ার্াে এর 
মাধযনম। োসযরস আর মনোরঞ্জনের সনঙ্গ সনঙ্গ, মানে মানে শ্বকছু র্ভীর িত্ত্বও প্রকাশ্বিি । পনে  দদ ুে, 
আিাকশ্বর ভানলা লার্নব। 
 ১) শ্বেিঃস্বাথগ উপকার শ্ববিনল যায় ো।   
২) শ্বপছু শ্বপছু এনসা, শ্বকছু শ্বকছু পানব।   
৩) শ্বোংসা দকানরাো,দ িা কনরা, দিামার েনব। 
৪) একই শ্বসোঁদরু সবাই পনর, কপালগুনে শ্বেশ্বলক মানর। 
৫) দদ শ্বব আর জ্বলশ্বব, লশু্ব র মনিা িুলশ্বব। 
৬)বশু্বর ের্জরওয়ানল , দিার ম ু কানল! 
৭) শ্বপছু দধানরাো,  শ্বকছু পানব ো। 
৮) িীি, গ্রীষ্ম, বষগা, দিামরাই ভরসা। 
৯) বযয় দবশ্বি আয় কম, কশ্বব  ুশ্বি, কশ্বভ র্ম। 
১০) ছুটনছ র্াশ্বে পুেনছ দিল, শ্বক র্জাশ্বে শ্বক আনছ দ ল? 
১১) ভাো কম শ্বদওো দসাো, র্জল ছাো আর সবই দকো। 
১২) পয়সা দিোঁ নকা, িামািা দদন া! 
১৩) ভানলাবাসা, ভানলা শ্বর্জশ্বেস।  
১৪) বনো দলাক েনয়াো, বনো মােষু েও। 
১৫) এ ে ৮০, আবার দদ া েনব। 
১৬) দমেেি োমাশ্বর, রেমি িুম্োশ্বর।  
১৭) ইসকা শ্বদল জ্বলিা েযায়, দিা দমরা ির  লিা েযায়। 
১৮) ভানলানবনস স ী শ্বেভৃি যিনে আমার অনটায় দবানসা। 
১৯) দদ া েনল বনল শ্বদও, এ ে দবোঁন  আশ্বছ। 
২০) No Smoking,  No Kissing!! 
২১) দেনসা ো দসাো, দপ্রনম পনে যানবা। 
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পথ চলানিই আেন্দ  
ঐশ্বন্দ্রলা মর্জমুদার  

 চু শ্বক 
পার্লা র্ারনদ একটা িনর অনেনক  ুব দর্জানর দর্জানর কাোঁদনছ, শুধু একর্জে  ুপ কনর শুনয় আনছ।  
োিার এনস িানক শ্বর্জনর্স করনলা, "িুশ্বম শ্বক বলনি পানরা এরা সবাই দকে এনিা কাোঁদনছ?" দস বলনলা, 
"একর্জে মারা দর্নছ িাই।" োিার িানক অবাক েনয় শ্বর্জনর্স করনলা,-িা িুশ্বম কাোঁদছো দকে?" 
দস বলনলা-"আশ্বমই দিা মারা দর্শ্বছ।"  
**************************************************************** 
এক মািাল দরল দিিনে দাোঁশ্বেনয়----  
মািাল - দাদা রার্জধােী কটায় ? 
বযশ্বি -৬.২০ 
মািাল -মমু্বাই দমল ? 
বযশ্বি- ৭.২০   
মািল - ভার্ীরথী এক্সনপ্রস ? 
বযশ্বি- দরূ মিাই , আপশ্বে যানবে দকাথায় ? 
মািাল- লাইে পার েনবা !!! 
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১৯৫৯ সাল।নকালকািা শ্ববিশ্ববদযালনয় রসায়নের M.Sc. পরীক্ষা  লনছ।আমার specialty শ্বছল Organic 
chemistry। পরীক্ষার কনয়কশ্বদে আনর্ physical ও Inorganic এর বনু্ধরা আমানক ধরনলা Organic Lab শ্বক 
কনর করনি েয় িা শ্বলন  দদওয়ার র্জনেয ।শ্ববনিষ কনর শ্বক কনর Unknown identify করনি েয়। ি েকার 
শ্বদনে Organicএর ২৫ টা seat শ্বছল Science College এ আর 15 টা শ্বছল Presidency College এ। আশ্বম 
দপ্রশ্বসনেশ্বন্সনি সুনযার্ দপনয়শ্বছলমু। ও ানে আমানদর Labটা শ্বছল|দর্ট শ্বদনয় ঢু্নক corridor এ উঠনলই োে শ্বদনকর 
প্রথম অশ্বিস িরটা শ্বছল শ্বেপাটগ নমন্ট দেে পরম শ্রনেয় স্বর্ীয় েিঃ প্রিুল রশ্বক্ষনির অশ্বিস ও লাইনব্রশ্বর। িার 
পনরই লম্বা একটাো লযাব । েলওনয়র প্রথম লযাবটা শ্বছল প্রনিসর রশ্বক্ষনির physical chemistry লযাব, িার 
পনরই শ্বছল আমানদর Organicএর Lab। ১৯৫৭ সানল M.Sc. class শুরু েবার কনয়ক মাস পর একটা পরীক্ষা 
েনয়শ্বছল। পরীক্ষার কনয়কশ্বদে পনর ি েকার অরর্াশ্বেনকর দেে স্বর্ীয় েিঃ প্রিুল ম ুাশ্বর্জগ  (সদয োভগ ােগ  
দিরি), একশ্বদে লযাব করার সময় এনস বলনলে দিামানদর মনধয “মযাটিঊর রেমাে দক?” আশ্বম োি িুলনি 
বলনলে িুশ্বম প্রথম পরীক্ষায় ভাল কনরছ। দসই দথনক আশ্বম মািার মিাইনদর একটু শ্বপ্রয় পাি েনয়শ্বছলমু। 
আমানদর Organic Lab এর পশ্বর ালো করনিে স্বর্ীয় েিঃ: পশ্বরমল দসে। 
 

এভানব দবুছর M.Sc. Class এ পোনিাোর পর ১৯৫৯ সানলর অনক্টাবর -শ্বেনসম্বনর িাইোল পরীক্ষা এনস 
দর্ল। আমানদর Theoretical পরীক্ষার seat পনেশ্বছল কনলর্জ square পুকুনরর (দেনদার) সামনে ইউশ্বেভারশ্বসটির 
বে বে থামওলা দ্বারভাঙ্গা শ্ববশ্বল্ডাংএর (সযার আশুনিাষ মনু াপাধযায় প্রশ্বিশ্বষ্ঠি) দভির।ওই পরীক্ষাই শ্বছল ওই 
শ্বব যাি শ্ববশ্বল্ডাং এর মনধয দিষ পরীক্ষা । কনয়ক মাস পনর ও ানে একবার বমগা দদনির ি েকার দপ্রশ্বসনেন্ট U 
Thant একটা দলক ার শ্বদশ্বচ্ছনলে। আশ্বম ও াে শ্বদনয় দযনি দযনি ঢু্নক পনেশ্বছলমু ওোঁনক দদ ার র্জনেয। পনরর 
বছর ওই শ্ববশ্বল্ডাং দভনঙ্গ েিুে শ্ববশ্বল্ডাং েয়। 
 

Theoretical পরীক্ষার পর Practical পরীক্ষা, সানয়ন্স কনলনর্জর লযানব শ্বকছু, দপ্রশ্বসনেশ্বন্সর লযানব শ্বকছু। আমার 
Physical Chemistryর প্রাকটিকযাল পরীক্ষা েনয়শ্বছল সানয়ন্স কনলনর্জ, স্বর্ীয় েিঃ সাধে বসুর লযানবর সামনে। 
External Examiner শ্বছনলে শ্বিবপুর ইশ্বঞ্জশ্বেয়াশ্বরাং কনলনর্জর প্রনিসর স্বর্ীয় অসীমাশ্বদর স্বামী স্বর্গি-- (োম মনে 
পেনছো)| Practical করার সময় মানে মানে প্রনিসর সাধে বসু আমানদর এক একর্জেনক দেনক অশ্বিনসর 
দভির শ্বেনয় যাশ্বচ্ছনলে দমৌশ্ব ক পরীক্ষার র্জনেয। পরীক্ষার সময় এক একটা প্রশ্ন কনর উশ্বে োসনি োসনি দ া  
শ্বমট শ্বমট করনিে। আশ্বম প্রথম শ্বদনক একটু িাবনে শ্বর্নয় পনর ধািস্থ েনয়শ্বছ । ইেরর্াশ্বেক পরীক্ষাও সানয়ন্স 
কনলনর্জ েনয়শ্বছল। ছয়টা ion or radical identify করনি েনব। আশ্বম পাোঁ টা করার পর দবশ্বি সময় আর োনি 
শ্বছল ো। িাই িাোহুনো কনর একটা ভুল কনর NH4 শ্বলন শ্বছলমু, যশ্বদও োনি দসাো শ্বদনয় িনস অযানমাশ্বেয়ার 
র্ন্ধ পাইশ্বে। দসই ভুনলর দ সারি েল ৫ েম্বনরর র্জনেয 1st Class ো দপনয় 2nd Class First েওয়া।  
 

আমার পরীক্ষা সব েনয় যাবার পর অেয বনু্ধনদর Organic লযাব এর পরীক্ষা েনচ্ছ দপ্রশ্বসনেশ্বন্সর লযানব। আমার 
দল া পেশ্বি শ্বেনয় বনু্ধরা দকমে পরীক্ষা শ্বদনচ্ছ র্জাোর র্জনেয দপ্রশ্বসনেশ্বন্সনি শ্ববনকনল যাই। দসশ্বদে আবার কােপুনর 
ইাংলযানন্ডর শ্ববরুনে আমানদর একটা দটি দ লা শ্বছল। দবলা  ারনটর কাছাকাশ্বছ প্রথনম এল বনু্ধ স্বর্ীয় শ্বেমগনলদ ু
বমি। আশ্বম পরীক্ষা দকমে েল প্রশ্ন করার আনর্ই ওর প্রশ্ন, “শ্বক্রনকনটর শ্বক দরর্জাল্ট?” িারপর অেয বনু্ধরা 
দবনরানি সবাইনক বললমু আমরা শ্বর্জনিশ্বছ। আমানদর P. Gupte, গুর্শ্বল বনল ৫টা বা ৬টা উইনকট শ্বেনয় 
ইাংলযান্ডনক োশ্বরনয়নছ। িা শুনে বনু্ধনদর শ্বক লািালাশ্বি! িারপর আমার প্রনশ্নর উিনর সবাই বলনলা "দিার 
দল া আেসুরণ কনর আমরা  ুব ভাল পরীক্ষা শ্বদনয়শ্বছ"। 
 

দসই সব বনু্ধরা আমার মি আর্জ এই ৮১-৮২ বছর বয়নস দক দকাথায় আনছ, কর্জে দবোঁন  আনছ র্জাশ্বে ো। 
কনয়কর্জে পরনলানক র্জাশ্বে| শ্বেমগনলদ ুবমি, বীনরির  ক্রবিী, ইিযাশ্বদ। কনয়কর্জে আমার মি আনমশ্বরকাবাসী|| 
আশ্বম কলকািায় বছর দইু কার্জ করার পর ১৯৬২ সানল আনমশ্বরকায় এনস Ph.D. কনর, িারপর  াকশ্বর কনর 
এ ে শ্বরটায়ার কনর বনস, এই রকম িৃশ্বি ারণ করশ্বছ - পশ্বরনিাষ  ক্রবিী, কনয়কটা প্ল্াসটীক দকাম্পাশ্বের 
মাশ্বলক, শ্বদনবযদ ুরায় কযাোোনি , দীপক বসু দফ্লাশ্বরোনি, ইিযাশ্বদ । আমানদর ৫ বছনরর senior পশুপশ্বিদা 
Wisconsin এ আনছে। । আশ্বম ইশ্বলেনয়র Champaign-Urbanaদি ৪৭-৪৮ বছর থাকার পর দটক্সানসর অশ্বিে 
িেনর দছনল িান্তেরু বাশ্বের কানছ সম্প্রশ্বি  নল এনসশ্বছ। 
 

আমার দমনয়, প্রথম সন্তাে, আনলয়া, lawyer, থানক Minnesota দি, আমার টাকা পয়সার সব শ্বেনসব রান । 
কনলনর্জ, ইশ্বলেয় শ্ববিশ্ববদযালনয় আমার মি দকশ্বমশ্বে শ্বেনয় পেনি শ্বর্নয় দিষ পযগন্ত বাওনকশ্বমশ্বে দি শ্বেশ্বগ্র শ্বেনয় 
ল পনে এ ে একটা biotech দকাম্পাশ্বের corporate lawyer েনয় কার্জ করনছ। 
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স্মশৃ্বিচারণ 
মশ্বিউর রেমাে 
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আমানদর এক class friend শ্বছল, োম কলযাণকালী দসেগুপ্ত, যাদবপুর শ্ববিশ্ববদযালনয় পোি। আটলান্টানি আমার 
এক বনু্ধর দছনলর শ্ববনয়বাশ্বেনি শ্বর্নয় একর্জনের সনঙ্গ আলাপ েয়। যাদবপুর দথনক ইশ্বঞ্জশ্বেয়াশ্বরাং পাি কনর এনসনছ 
শুনে শুধাই physical chemistry র দকাে দকাসগ শ্বেনয়ছ শ্বকো। েযাোঁ বলানি বললমু ও ানে আমার বনু্ধ 
কলযাণকালী দসেগুপ্ত পোি, বলল "েযাোঁ েযাোঁ ওোঁর দকাসগ শ্বেনয়শ্বছ। ক্লানস উশ্বে মর্জার মর্জার র্ল্প বলনিে, ওোঁর 
ইাংলযান্ড থাকার সময়কার । আমরা ওোঁনক KKSG বলিুম, এবাং িা দথনক ওোঁর সম্বনন্ধ বলিুম "কাকার কথা 
সব গুল, KKSG". 
এই েল আমার িৃশ্বি ারনণর সামােয টুশ্বকটাশ্বক।পেনি ভাল লার্নল  ুশ্বি েব। 

56 

 াশ্বরনয় যাওয়া স্মশৃ্বি  
প্রবাল দাসগুপ্ত 

আবার কনব দদ নবা মানর্া দিামায়  
ভাশ্বব বনস সব কানর্জরই মানে, 

োশ্বরনয় দর্নছা দকাথায়  
 ুোঁশ্বর্জ দিামায় দভানরর িারার মানে ।  

মেটা য ে উঠনিা েনয় ভারী 
বযথগিারই মানে  

দিামার দকানল শ্বদিাম মাথা মানর্া 
 মনের িাশ্বন্ত দপিাম দসথায়  ুোঁনর্জ ।  

আর্জ িুশ্বম আর দেই  
জ্বালা বযথা দিাোনবা মা কানক  

সন্ধযা রানির োর্জার িারার মানে  
আর দভার রানিরই পাশ্ব র দকালােনল।। 

দকাথায় িুশ্বম আনছা এ ে মা দর্া  
 ুোঁশ্বর্জ দিামায় সব শ্বকছুরই মানে  

পরর্জন্ম যশ্বদ শ্বকছু থানক  
আমায় িনব শ্বেও দিামার সানথ।। 

দছাট দবলা দথনক ইাংনরর্জী মাধযম সু্কনল পনেশ্বছ |শ্বকন্তু বােীনি বাাংলা   গ া দবি ভানলাই শ্বছল | বাাংলা অহ্মনরর 
সানথ পশ্বর য় েওয়ার পর, শ্বরক্সা কনর মানয়র সানথ মামাবােী যাওয়ার সময় শ্ব ৎকার কনর sign board পনে 
বাাংলা িব্দ রপ্ত করিাম | বাবা শ্বেয়ম কনর দিলদুা, দবযামনকি, দটশ্বেদা এবাং আনরা োোে বাাংলা বই পনে 
দিাোি আমানক আর ভাইনক | এভানবই আমার বাাংলা ভাষা ও  সাশ্বেনিযর দপ্রনম পো | 
 

োো ওঠা পোর মানে র্জীবনের দবি কনয়ক দিক fast forward কনর শ্বদলাম | আশ্বম এ ে মধযবয়স্কা এক 
োরী, দইু কেযার মা, মাশ্বকগ ে যুিরানষ্ট্রর অশ্বিে িেনরর বাশ্বসদা | 
বে দমনয়নক যে কনর বাাংলা শ্বিশ্ব নয়শ্বছলাম | ও বাাংলায় দবি সের্ে | দল া বা পোর   গ া অবিয  নল শুধু 
summer break এ | বছর দপশ্বরনয় পনরর Summer আসনি আসনি   গ ার অভানব পুরনো সব পো ভুনলই 
যায় |সমসযা েল দছাট দমনয়নক শ্বেনয় | দস বাাংলা বেুনলও বাাংলায় কথাই বলনি  ায় ো | শ্বকছু বলনলই 
আনধা আনধা কনর বনল “আশ্বম ব্লাাংলা বলনি পাশ্বল”!! বাাংলা বলার দদৌে ওই পযগন্তই | 
 

দিনষ বে দমনয়র উৎসানে ২0১৮’র summer এ বাাংলা সু্কল শুরু করলাম | গুটি কনয়ক ছাি ছািী ও র্জনুট 
দর্ল | শুরু েল বাাংলা দি ার অশ্বভযাে | 
বাাংলা সু্কনল সিাইনক বাাংলায় কথা বলনি েনব, এটাই প্রথম rule | দসই সুবানদ  ুবই মর্জার মর্জার অশ্বভজ্ঞিা 
েল | দকউ বনল, “আশ্বম টুমার কথা listen করশ্বছ” , আবার দকউ বলনছ “ আমার  ুব ো ing করনি 
ভানলা লানর্” !! 
 

আনি আনি বাাংলা  দি ার র্াশ্বে র্োনি থাকল  | বাচ্চারা বাাংলায় দল া ও পো শ্বি ল | িানদর মনধয 
দকউ দকউ আবার fluent বাাংলা বনল দ’ু াো োটনক অশ্বভেয়ও  করল অশ্বিে আর শ্বেউিে এ | 
উপযুগপুশ্বর পাওো েল ওনদর সানথ interact করনি করনি আমার দছাট দমনয়ও বাাংলায় কথা বলা শুরু করল | 
এ ে দথনক দদনি দর্নল দাদ ু/শ্বদদা মাসী শ্বপশ্বস কাকুনদর সানথ কথা বলনি দযমে আর দকাে অসুশ্ববনধ েনব ো 
ওর, (িমশ্বে বে েনয় college dorm এরর roommate এর োনম   োশ্বলি করনি  াইনল  ুশ্বপ  ুশ্বপ বাাংলায় 
মা’ দক বলনি আর দকাে সমসযাই রইল ো | 

প্র ানস  াাংলা সু্কল 
মোমী দসে 
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দ ালা োওয়ায় দিামার আোঁ ল 
দিামার  রণ পরি মাশ্ব য়া 

সিল হৃশ্বদ দয মম 
মনো মশ্বদনর লে দর্া আসে 

স া স্বামী শ্বপ্রয়িম ।। 
  

দেশ্বরব দিামার মধুর মরুশ্বি 
িু াও েয়ে িম 

িনব পরিনে উছশ্বলি শ্ব ি 
পুলশ্বকি শ্বেয়া মম ।। 

  
কি মশ্বদনর  ুোঁশ্বর্জয়া শ্বিনরশ্বছ 

শ্বভ াশ্বর কাঙাল সম 
মনো  মশ্বদনর শ্বেিয শ্ববরার্জ 
(ওনর্া) সুদর অেপুম ।। 

মনো মশ্বন্দনর 
শ্রীমশ্বি মাধবীলিা দদবী 

শ্বরি োনি  শ্বলয়াশ্বছ পানর 
শ্বকছু োই সম্বল 

পানরর কিগ া প্রভুনর  আমার 
শ্বক শ্বদয়া পূশ্বর্জব বল? 

  
শুষ্ক হৃদনয় িুনট আনছ শুধু 

বযথাভরা িিদল 
দধায়ানি  রণ আনছ দর্া আমার 

শুধু আোঁশ্ব ভরা র্জল। 
  

ধরার ধুলায় সকশ্বল োরায় 
েনয়শ্বছ শ্বেিঃসম্বল 

আোঁশ্ব র্জল শ্বদনয় পূশ্বর্জব দে প্রভু 
ওই পদ িিদল ।। 

 

শ্বেিঃসম্বল 
শ্রীমশ্বি মাধবীলিা দদবী 

আমার মা, শ্রীমশ্বি মাধবীলিা আনঢ্যর সম্ভবিিঃ এগুশ্বল দিষ 
বয়নসর র ো । শ্বিশ্বে র্জীশ্ববি কানল িাোঁর দলশ্ব কা রূপ শ্বিশ্বে 
দলাক কু্ষর আোনলই দরন শ্বছনলে। িাোঁর  ুোঁনর্জ পাওয়ার  দল ার 

মনধয আশ্বম িাোঁনক বার বার েুিে কনর  ুোঁনর্জ পাই। 
  

সুেীি কুমার আঢ্য 
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ঋশ্বির সন্তাে 
 শ্ববমল সরকার 

এই মোশ্ববনির যজ্ঞ সাধনে 
   দর্জনর্ থানক দমার প্রাণ 
শ্ববধাে যি এই র্জীবনের 
     মশু্বে ঋশ্বষনদর দাে ! 
ভৃগু, শুক্র , শ্ববিাশ্বমনির 
   দমারা দর্া বাংিধর 

এই র্জর্নির সবাই আপে 
   দেই আমানদর পর ! 

দমানদর দদনে বইনছ শ্বপ্রয় 
   আশ্বদ পুরুনষর রি 

এক পশ্বরবার িব ুদমারা 
জ্ঞােী, দযার্ী দকউ ভি! 

জ্ঞাে ভান্ডার লশু্বকনয় এথায় 
     শুে মেে  াই 

আশ্বদ যুর্নলর বাংি দমারা 
   আনছ বহু দবাে ভাই ! 

জ্ঞানের  শ্বে লশু্বকনয় আনছ 
   একটু র্ভীর দদনি 

ঋে হৃদনয় আনলা জ্বনল দর্া 
   দকউ দস্রানি যায় দভনস ! 
দবনদর জ্ঞানে রামায়নে দস 

    আনছ র্জীবনের শ্বিক্ষা 
মোভারি আর র্ীিার জ্ঞানে 

   অনেনকই শ্বেল দীক্ষা ! 
দযার্ বযায়াম আর প্রাোয়াম 

   সুস্থ রা ার রীশ্বি 
দরার্ র্জীবাে ুআয়ুনবগনদ 
   এ নো েয় দর্া ইশ্বি! 

ভশ্বি ক্ষমা জ্ঞানে ভর পুর 
    উদারিা শ্বদনয় ভরা 
অশ্বিরশ্বঞ্জি স্বাধীেিায় 

   কনরাো দিামানক োরা!! 

আমরা একশ্ববাংি িিাব্দীর মােনুষরা, দপনয়শ্বছ এই পৃশ্বথবীনি থাকার অশ্বধকার | 
এই পৃশ্বথবী এ ে আমানদর; ধেযবাদ আমানদর পূবগসূশ্বরনদর , 

আমানদর র্জেয দরন  যাওয়া িানদর এই উপোর| 
ধেযবাদ   শ্ববধািানক, ব্রম্ভানন্ডর এই শ্ববনিষ সমনয় আমানদরনক এ ানে পাঠাবার র্জেয | 

সু  িাশ্বন্ত আেনদর অিুরন্ত অেভূুশ্বি উপনভার্ করার র্জেয | 
  

শ্বক োই আমানদর এ ে, যা বাধা েয় এই  সু   ও িাশ্বন্ত পাবার? 
আনছ আধুশ্বেক শ্ব শ্বকৎসা, শ্বিক্ষা  আর শ্ববিাল  াদয ভান্ডার | 

দেই দসই  শ্ববিযুে, দেই দসই সামাশ্বর্জক বা ধাশ্বমগক অনেিুক বাধা শ্বেনষধ,  
এই দিা সময় , র্জীবেনক এই পাশ্বথগব অেভূুশ্বিনি পশ্বরপূণগ করার | 

  
সম্ভাবো আনছ মানেই আমরা সবাই িা দপনয়শ্বছ েয়নিা বলনি পাশ্বর ো 

শ্বক দপনয়শ্বছ িা অেয দকউ বলনি পানর ো, শ্বেনর্জনকই িার শ্বব ার করনি েয়, 
দস শ্বব ার করার শ্বিক্ষা শ্বেনর্জনকই আেরণ করনি েয়, দকউ িা শ্বদনি পানর ো | 

শ্বব ার িশ্বি , সময় ও সুনযানর্র শ্বভন্নিা , বযশ্বির্ি অেভূুশ্বিনি সামােয িারিময আেনিই পানর 
িা েনলও আমরা এই একশ্ববাংি িিাব্দীর মােনুষরা বলনিই পাশ্বর, আমরা দবি ভানলাই আশ্বছ | 

  
শ্ববর্ি িিাব্দীর অনেনকই শ্বছনলে পশ্বরপূণগ, শ্ববধািার প্রশ্বি কৃিজ্ঞ,   
েয়নিা শ্বছল ো প্রা ুযগয, ভানলা শ্ব শ্বকৎসা, ভানলা শ্বিক্ষা বযবস্থা  

িবওু , িাোঁরাই দরন  দর্নলে , যা শ্বকছু আর্জ আমানদর 
  

এ ে সময় আমানদর এই একশ্ববাংি িিাব্দীর  মােষুনদর 
শ্বেনর্জনদর সু  িাশ্বন্ত আর আেদ অেভূুশ্বিনি পশ্বরপূণগ েবার, 

শুধু, দরন  দযনি েনব, সযিনে, সব শ্বকছু িানদর র্জেয, আসনছ যারা আর্ামীনি | 

আমরা একশ্ব াংি িিাব্দীর মােুনিরা 
প্রিান্ত সরকার 
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পাোে শ্বেিঃিনব্দ মন্ত্রমনুগ্ধর মনিা দীশ্বির শ্বদনক িাশ্বকনয় 
শ্বক দদ ছ, অমে কনর? 

দিামানক! দিামার ওই িে েীল রনঙ যাদ ুআনছ! আশ্বম দ া  দিরানি পারশ্বছ ো  
বাইনরটাই দদন া? েীনলর র্ভীনর  ঞ্চল মনের উথাল পািাল দদ নি পাওো?  

 ঞ্চল? দসনিা আশ্বম েই, য ে শ্বদনের প্রথম আনলা পনে দিামার র্জনলর শ্বকোরায় 
  

অশ্বভমােী দীশ্বির দীিগিানস ভাশ্বর েয় বািাস  
িুশ্বম শ্বক কনর বেুনব, আমার উপর শ্বদনয় এক একটা র্জীবেিরী দভনস যায় 

আর িার দঢ্উ আমার িান্ত মে দক কনর উিলা 
য ে সনন্ধযনবলার প্রথম িারা ওনঠ 

আমার ক্লান্ত মে আশ্রয় দ াোঁনর্জ দিামার িযামল বনুকর আশ্বলঙ্গনে। 
  

েীরব দেনস পাোে বনল, এনসা 
আশ্বম দিা দিামার আমার র্ভীর শ্বমলনের অনপক্ষায় থাশ্বক 

আমার সশ্বঞ্চি অশ্রু ক ে র্জলপ্রপাি েনয় এনস শ্বমিনব দিামার বনক্ষ 
শ্বসশ্বঞ্চি করনব দিামার উিপ্ত ললাট 

কুনল কুনল পূণগ করনব দিামার িীিল র্জলরাশ্বি।। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Sun gently rouses the Ocean from its slumber  
Coaxing it with light from different angles 

The pretty turquoise Ocean wakes up, smiling at the Mountain  
Cradling Life, she sings a morning lullaby in unison with its waves 

Life, framed by the horizon that shelters it, asks 
It’s time to leave. Will you be there for me when I return? 

Of course, we will, my child, assures the Ocean  
Always, beams the majestic Mountain, drawing the Ocean close.  
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 একটি পা াে ও দীশ্বির সাংলাপ  
শ্বিগ্ধা দিাষাল  
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 শ্বমশ্বসশ্বসশ্বপ 
র্জশ্বয়িা বযাোর্জী 

শ্বমশ্বসশ্বসশ্বপ িুশ্বম আমার দছানট্টা দবলার েদী 
 ি ে একবার দিামায় দদ নি দপিাম যশ্বদ। 

বইনয়র পািায় লশু্বকনয় থাকা িুশ্বম, 
দকাথায় শুরু দকাথায় দিষ শ্বক র্জাশ্বে। 

  
 াকু্ষষ েয়নিা েওশ্বে িুশ্বম আমার, 

িনব মনে মনে আশ্বম দিামায় কনরশ্বছলাম পার, 
দিামার িীনর বনস রাশ্বি শ্বদে 
শ্বপকশ্বেক, কযাশ্বম্পাং আর প্ল্যাশ্বোং। 

  
ভাবনছা িুশ্বম সাি সমদু্র দিনরা েদীর পানর 

শ্বক কনর আমার মনে শ্বদনল োো। 
বইনয়র পািার মাে শ্বদনয় দয আমার 

র্শ্বর্জনয়শ্বছনলা অনেক বে োো। 

  
দিামার পানর Aunt Polly র বাশ্বে, 
দযথায় আশ্বম দবোঁনধশ্বছলাম বাসা 

Orange cake , Pumpkin Pie  আর Chocolate 
cookie  শ্বদনয় 

শ্বদেগুনলা কাটনিা দয দমার  াসা। 
পনকট মাশ্বে ও দরার্জর্ার করিাম দবি 

দবাকা দছনলনদর রাং কশ্বরনয় দিন্স, 
িারপর দসই দিন্স টপনক রানি 

Adventure  শুরু েনিা দিামার িানট। 

ওপানরনি শ্বছল এক র্জঙ্গল 
কাউনক দদশ্ব শ্বে ক নো দস ানে দযনি, 
িনব রানির দবলা দিামার িানট বনস 

দদন শ্বছ ওপার দথনক আনলার শ্বি া আসি দভনস। 
ইনচ্ছ েনিা একবারটি দদন  আশ্বস 

আনলার শ্বি া কথা েনি আনস ভাশ্বস, 
Steam Boat এ িট িট কনর 

 নল যাই দিামার ওপর শ্বদনয় দসই দনূর। 
  

দযই ো ভাবা দসই সিল েওয়া 
র্নল্পর  বইনয়র এটাই দিা শ্ববিাল পাওয়া, 
পনরর পািায় আমার র্জঙ্গল যাওয়া 

Jackson Island এ থাকা  াওয়া দাওয়া। 
  

Becky র সানথ প্রথম দপ্রনমর দছাোঁয়া 
শ্বের্বাশ্বর্জ শ্বদনয় িার মনে োশ্বে কো, 

দরু্জে শ্বমনল গুিাই োশ্বরনয় যাওয়া 
St Petersburg এ আনরা কি িৃশ্বির আো দর্াো। 

  
ভাবনছা িুশ্বম আশ্বম এনিা শ্বক কনর র্জাশ্বে 

Becky আর Aunt Polly দিা শ্বছনলাো ভূনর্ানল, 
দক বনলনছ আশ্বম দিামায়  ভূনর্ানল শ্ব নেশ্বছ 

দিামার িীনর দিা আশ্বম বনু্ধ শ্বেনয় শ্বদনের পর শ্বদে দমনিশ্বছ, 
র্জােনি  াও দক শ্বছলাম ওই বনু্ধ শ্বিে 

আশ্বম, Tom  Sawyer আর Huckleberry Finn. 
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দ ালা োওয়ায় দিামার আোঁ ল 
যশ্বদ উনে এনস দঢ্নক দদয় ম ু 
অিান্ত মরুেে কনর দদয় অন্ধ 

অেসুরণ করব দিামার  
কস্তুরী মরৃ্োশ্বভর সুঘ্রাণ  
দপৌোঁনছ যাব ইশ্বিি লনক্ষয 

সাংনবদেিীল মনের অশ্বিবীণা 
দবনর্জ উঠনব একই সুনর 

হৃদয়িন্ত্রী িুলনব দপ্রনমর োংকার  
র্মক ছশ্বেনয় পেনব শ্বদকশ্ববশ্বদক 

দদবদারু র্াছ েনুয় পনে র্জাোনব কুশ্বেগি 
রাির্জার্া পাশ্ব রা োো োপনট দদনব করিাশ্বল 
োনি োি দরন  দপশ্বরনয় যাব বাশ্বক পথটা 

  
শুধুই দিামানক  াই | 

শুধু শিামানক চাই 
সশ্বিক আেনমদ  

িরীরী স্বনপ্নর র্াে দিাোয় ো অিসী আর  
শ্ববরেী দপ্রনমর অোত্মীয় অেভুনব  

বনৃ্তেীে িুরনি িুরনি  
সময়ও ক্লান্ত এ ে |  

িাই বশৃ্বি, একমনে েনর যায় য ে, 
দবনলর পািার মসৃণ দপশ্বরনয়,  

বাদাশ্বম, আগ্রেী োনলর শুকনো িরীনর,   
একমনে আশ্বমও শ্বভশ্বর্জ;   

অশ্বিশ্বন্দ্রয় আ মনে, ধুনয় যায় শ্ববষণ্ণিা  
অপূণগ ইচ্ছার দক্লদ, র্নল র্নল, শ্বমনি যায়  

মে েনয়, মাটির আদনল |  
িরীরী স্বনপ্নর র্াে একশ্বদে দিাোি অিসী  

ি েও শ্ব শ্বেশ্বে িানক |  
আর্জ শ্ব শ্বে, োশ্বক,  
পারশ্বমিা বনল | 

পারশ্বমিা 
উদ্দালক ভরদ্বার্জ   

আজনক এমেই শসই শ্বদে 
   অশ্বময় বসু   

যশ্বদ ক নো এমে শ্বদে েয় . . .  
  

র্জাোলার পদগ ার িাোঁনক শ্বদনয় শ্বিকণা 
দরাদ্দরু এনস পেনব ঠিক দয ানে পোর কথা I 

  

োলকা োওয়াএ সব র্ানছর পািাগুনলার 
দলুনি ভানলা লার্নব I  

  

দ ো, অন ো পাশ্ব গুনলা ঠিক সমনয় 
সামনের লনে দ নি আসনব I 

 

দকানো ব সা েয় ,  লাল পাশ্ব   
েীল পাশ্ব র সনঙ্গ ভার্াভাশ্বর্ কনর  ানব; 

 

সবরু্জ পাশ্ব  এনলও দকানো ক্ষশ্বি দেই I 
থাকনব ো দকানো অোবিযক যাশ্বন্ত্রক 

  

আওয়ার্জ, অকারণ দিাে কল; 
দকাথাও যাবার িাো I 

  

মনে আসনব ো অকারণ ভাবো ; 
থাকনবো বাইনরর র্জর্নি দকানো োোোশ্বে I 

  

এমেই শ্বদে দযশ্বদে '  াোঁ ার পাশ্ব  '  দযনি 
 াইনব ' বনের পাশ্ব র '  কানছ . . .  

  

আর্জ এমেই দসই শ্বদে! 
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Tenerif , watercolor, pen and ink by Manas Deb 

"Calm Colors", palette knife, acrylic on canvas by  
Sanghamitra (Mithu) Deb 
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Mandalas, gel pen on black paper by 
Chaarusena Deb 

Ruchira Mazumdar 
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Acrylic Painting of Queenstown, New Zealand 
By Manisha Sarkar 

Dancing Girls 
Sanghita Chowdhury 

Milk cow 
Sanghita Chowdhury 
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শুভ শ্ব জয়ার আন্তশ্বরক প্রীশ্বি ও 
শুনভচ্ছা জাোই স াইনক । 
শ্রীকান্ত, কৃষ্ণা ও সমুদ্র গুপ্ত 
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Photograph by Sunit K. Addy 
An Orca playing  along side our boat in the Ushuaia Bay,  Argentina. 

Photograph by Ratula Sarkar 
"In the depth of your hopes and desires lies your silent knowledge of the beyond; 
And like seeds dreaming beneath the snow your heart dreams of spring. 
Trust the dreams, for in them is hidden the gate to eternity.“  Kahlil Gibran 
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" াশ্বরনয় যাওয়া", Acrylic on canvas,  by Debangana Banerjee  

Self portrait by Saira Mukherjee 
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Durga 
Karishma  Saha, 9 yrs. 

Gacha Life 
Akankha Guha, 8 yrs. 

Godzila, 
Idhant Chowdhury, 10 yrs. 

Moth, 
Idhant Chowdhury, 10 yrs. 

Aadrit_RoyChowdhury, yrs. 10 Ferrari on Mountain Road, 
Romir Dukeshier, 9 yrs. 

Elsa’s Garden Party, 
Mira Dukeshier,  6 yrs. 

Friends, 
Mia Anjali Prabhu, 5 yrs. 

City Night  
Rylee Mozumdar, 8yrs  

Children's Art Corner 1 

69 



AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2019 CTBA Austin 

Display of Colors 
Aharshi Das, 6yrs 

 

      Ma Durga 
Anya Banerji, 8yrs 

A Cloudy Morning 
Atria Datta.8yrs 

A glorious Day 
Sreeja Dutta,6yrs 

Minars  
Aarushi Das,9yrs 

Glowing Sun on Snow 
Aarushi Das, 9yrs 

Colorful Lighthouse 
Sreeja Dutta, 6yrs 

Trinayani Ma  
Ayesha Mukherjee,9yrs 

Reflections 
Atria Datta, 8yrs 

Home 
Arav Roy,7yrs 

Lamp Post 
Atria Datta, 8yrs Sabare Kori Awahan  

Ishan Karmakar, 9yrs  
 

Children's Art 
Corner 2 
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Durga 
Siyona Kar, 8yrs.  

আমার বার্াে 

Irabati Bannerji, 6yrs 
আমার বার্ানের িুল 

Irabati Bannerji, 6yrs 

Portrait 
Chandrika Ghosh, 11 yrs.  

Water Lilies 
Nandini Das, 14 yrs.  

Legend of the rainbow Mermaid  
Mia Prabhu, 5 yrs. 

Betta Fish 
Arayan Das, 11 yrs.  

Children's Art Corner 3 
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The night sky is one of the most captivating natural beauties.  Of all its beauty, one particular part strikes  me 

the most, that  part is… The Milky Way. I think that it is so amazing that we  can see our own galaxy. It is 

amazing that we can often see the planets like Jupiter, Saturn,  

Venus and Mars with just the naked eye.  

 

One of my hobbies is stargazing. In order to stargaze you need to be  

in a place where there is very little light pollution. Light pollution  

happens when light from human civilization goes up into the  

atmosphere and causes the night sky to get brighter. When the night  

sky gets brighter due to light pollution, the stars  do not look as  

bright as they in fact are. For example, in big cities it is very hard to  

see any stars in the night sky other than the brightest ones. Whereas  

in dark places, the sky is lit with  millions of bright stars. I think that  

people should be more aware of light pollution and implement simple 

 known ways to avoid it.  

 

Among the bright cities of the world one particular place produces the most light pollution. That place is Las 

Vegas, Nevada. It is the brightest place on Earth. If you try to stargaze in Las Vegas, then you would barely 

be able to see the stars let alone the Milky Way. A few ways that you could reduce light pollution are, 1) 

instead of using white lights for streetlights, try changing them to lights with reddish hue, and 2) when you 

are not using a room in your house, you should turn off the lights.  

 

If you go to a place where there is not that much light pollution such as Crater Lake National Park, which is 

in southern Oregon, you will have an amazing experience. It has many ranger led programs in the night that 

allow you to learn about dark skies and stargazing. These programs also take visitors to stargaze over the 

Crater Lake.  

                 There are many perfect places to stargaze in the Utah-Arizona 

                  wildernesses. I got inspired to make my piece of art by the natural 

                  rock sculptures in Monument Valley Utah. Monument Valley 

                  Utah is a great place to stargaze due to its remoteness. As a result 

                   it barely has any light pollution. When my family and I went to 

                  Monument Valley, where  we stayed at a hotel called “The View” 

                  that is right next to the Navajo Nation reservation. In that location 

                  the Milky Way is very bright because it is far from any big cities. 

                  My Dad took a series of pictures of the Milky Way that he stitched 

                  to generate what is called a star trail. It represents the apparent 

                  movement of the stars across the night sky due to the movement of 

                  the Earth. I took it as an inspiration and created this art form using 

                  watercolor paper, crayons and glue.  

I hope my painting will inspire you to gaze up to the night sky and enjoy the glorious Milky Way for 

yourself. You don’t even have to go as far as Utah or Oregon to get a glimpse. There are some dark sky zones 

near Austin, Texas. For example, Enchanted Rock State Park near Fredericksburg, only about 2 hours drive 

from Austin, is a great place for enjoying and observing the Milky Way. If you want to take pictures, grab a 

digital SLR camera, a wide angle lens, and a tripod. Set your exposure to 30 seconds, stand back and be 

ready to be amazed. Happy stargazing! 
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The Beautiful Night Sky 
Uma Bhadra, 12 

Star trails at Monument Valley, Utah, a 

multimedia artwork by Uma Bhadra. 

Photograph of star trails at Monument 

Valley, Utah, courtesy of Jayanta Bhadra 
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Summer is a time where kids generally relax and play. At least, that’s what people generally do. For me, it’s 
a time to reflect on the past, and prepare for the future. I usually end up reminiscing about all the 
interesting experiences I’ve had through the year. Then I push those away and think about what the future 
will hold. After I’m finished with those two things, I do what any sensible person in summer would do, I 
have fun. This year, my summer was pretty much the same as the description above, at least for the first 
half. I watched too much TV, ate too much, and did little to no homework. I didn’t really think too much 
about what was going on around me, and as a result didn’t draw any lasting conclusions or memories from 
that part of summer.  
 
The second half of my summer, was spent in Vancouver and Alaska. There, I spent time with my cousins, 
and grandparents. I was surrounded by generations of life, and that gave me a new perspective on life. I 
saw how relationships between parent and child  had evolved and changed, and I realized something. 
Regardless of the relationship that each person held with someone, love triumphed over every other 
emotion. This came to me in the middle of the day, as I sat with my cousins (ages 4 & 7) quietly sitting and 
watching TV. I had been mildly irritated with them earlier, but that all changed as they got up and sat next 
to me. I realized then and there, that all of the decisions my family had made were made out of love, not 
hatred and malevolence. The rest of the summer, I was extremely happy, as I realized how lucky I am to 
have a family like mine. Now, every moment I get to spend with family, I appreciate. People go to 
Hollywood, concerts, and sports games to meet their idols. For me, all of mine are right at home with me. 
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My Summer 
Adarsh Ambekar, 14 yrs  
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The wind howled screaming to the people of the Earth. Alone, a girl stood, her ugly yellow dress blowing in 
response to the raging roars of thunder. She watched from the balcony staring at the dark clouds looming 
above. And noted that today was not the day to do what she had wanted to do for a very long time. Escape. 
This word rang in her head every night over and over again. After all, she couldn’t stay trapped here. This 
was not her destiny. If only she had a friend that would go with her. With a sigh, the girl trudged back to her 
bed and slowly fell into a deep sleep. In the morning, 13-year-old, Zeena woke up to the song that the birds 
sang every morning. Well, it was one bonus the dreary old orphanage had. As she steadily walked down the 
stairs her brain was calculating all the different ways she could escape. You see, she was gifted and quite 
bubbly for she knew that growing up in THIS old orphanage was NOT her destiny. But, not everyone shared 
the same excitement she had….. As Zeena contemplated all her ideas she sprang up and ran back up to her 
room and realized that today was THE big day. It was time to run away. 
  
To be honest, the orphanage was all she had. She had gotten a decent education, but only because of the 
time she spent holed up with her books. She did eat food (though little) and yes, they did let her sleep. 
However, they would punish you severely, if you asked for more food, talked anytime other than lunchtime, 
or played with the dogs in the pasture. But she wanted to escape because there were many other things in 
the real world. Things she had never heard about, people she had never met. There are so many places to 
see; so many things to learn. Maybe she could go to a normal school with normal friends and find a distant 
relative? And then…she would pursue her dream, researching the cure for cancer-something she had 
wanted to do, ever since that fateful day when she lost her mom, her only parent, to cancer, when she was 
only two. And she could never pursue that dream in this orphanage, and that was the substantial reason 
she had to leave. So she started planning for her escape. Tonight. 
  
As the night came and the girls in Zeena’s dorm fell asleep all sad and gloomy, she hopped about gathering 
all of the materials for her...rather interesting plan. She took an old curtain from a dusty cabinet, with a 
passcode that didn’t take that long to figure out (to her, at the most). And not surprisingly she fashioned it 
into a decent (not perfect) cloth ladder. Now all she needed was some clothing that actually fit her and 
didn’t make her look like she was a Chihuahua dressed in yellow rags. Tap. Tap. Tap. She didn’t have much 
time left, they were coming for inspection. She quickly scanned the room, realizing that the owner’s 
daughter had left some of her clothes in an old trunk from her last visit. Zeena with little difficulty found the 
old trunk, which was “hidden” behind the maid’s cabinet. She took about a fourth of the clothes and stuffed 
them down her suitcase, which had been packed for months. It wasn’t like the rich old girl would notice 
anyway, she already had so many clothes. As Zeena threw on some clothes and loosely tied the ladder to 
the balcony rail. ...Creeeeaaak, the rusty old door began to open. Without hesitation, Zeena swung down 
the ladder, pulling it off of the balcony swiftly. Then she finally sprinted into the starry night, which would 
lead her to many adventures, fellow companions, several mysteries, a possible family, and a pathway to her 
dream. 
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The Escape from the Orphanage 
Anamitra Ghosh, 11 yrs. 
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A Wild Escape 
Aniska Basu, 9 yrs 
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Legend has it there’s a breathtaking city off to the far north where no-one has ever dared to go before. 
Elysium is said to be a fabulous place, filled with all the luxuries that even the richest man would drool at. 
The only thing stopping people from making the long journey are the several obstacles in the way. Before 
taking down the Dreadfang, a dragon rumored to be longer than 100 ft and as vicious as the Mongols, you 
must cross the perilous waters of the Lanineau Sea, known to have the most violent of storms. Few have 
ever crossed the Lanineau Sea, but even if they had, they still would’ve had to encounter the dreaded 
Dreadfang. However, over the past few years, in the relatively quiet kingdom of  Chedal, an effort has been 
brewing to build a ship that can withstand the storms, and be strong enough to challenge the Dreadfang.  
 
Dr. Sturgus Tilford had been quietly developing the ship alongside his brilliant team. Nobody but them and 
the government knew about it until they finished their ship, and revealed their plans to the world. Within a 
week, it seemed as if everything a person wanted to talk about was this daring mission that Chedal was 
willing to take on. The launch date was set to be October 5th, and the whole world couldn’t wait.  
 
Finally, after what seemed like ages, the ship was ready to be launched. Hours before the launch, the 
Government of Chedal revealed all the ground-breaking technology that would be showcased on Destiny, 
the product of years of hard work.  At first glance, nothing seemed different about this new ship. However, 
the mission report revealed that the ship’s structure consisted of steel beams, a material that had never 
been used before on the sea because of its weight. But Dr. Stilford has made the steel thinner in order to 
reduce the weight. 
 
Another statement said that weapons would be added to the sides of the ships. Nobody knew what these 
“cannons” were but Chedal promised they were lethal, and would kill the Dreadfang in just 4 shots. As 
Destiny lifted its anchor and set sail, it seemed as if the world shuddered from all the cheers. Now the wait 
started. It would take 2 days for Destiny to enter the Lanineau Sea and all of a sudden, it seemed as if it 
would never happen. Hours after the launch, a transmission came in stating that the tip of their main mast 
had broken off. This was followed by another transmission that said that the crew members had quickly  
solved the problem and fixed it. The world could breathe again. Everything went smoothly after that, and 
finally, the ship had made it into the edge of the Lanineau Sea.  
As days went on, and the storms became more violent, the idea behind the steel frame became more and 
more appreciated. Critics who had said the ship would sink within the first few minutes were now praising 
Dr. Tilford for his ingenious idea. After a couple of days, it became obvious that the ship would come out of 
the Sea unscathed. The ship's crew were already being celebrated as heroes, even though they were 
halfway there. Next came the hardest part: facing the Dreadfang.  
 
As Destiny approached the Dreadfang’s last known site, everything was silent. Everyone on the ship was 
aware that this could be their last day. Finally, the Dreadfang appeared from under the ocean, and let out a 
chilling cry. This battle would go down in history as the Battle of Cannons. Destiny suddenly veered to the 
right so the cannons could have a clear shot at the monster. All of a sudden, a loud bang echoed across the 
ocean. 3 spheres of pure silver launched from the tips of the cannon and hit the Dreadfang square in the 
chest. The Dreadfang reared back and fell in the ocean. A loud cheer went up but was quickly silenced as 
the Dreadfang came back up. It was heavily injured but seemed angrier than ever. As it closed on the ship, 
the sailor’s pounding heartbeat seemed as if it could be heard for miles. Then all of a sudden, when all 
seemed lost, another BANG echoed. The Dreadfang fell back into the ocean. This time, it did not re-emerge. 
The sailors cheered louder than before.  
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The quest for the missing land 
Loy Bhowmick ,12 yrs 
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Destiny quickly moved past in case it ever did come back up and set out to find the mysterious land. After 
roaming around for days, the crew finally set sight on land! They turned the ship and set it sailing it that way 
as fast as they could. After setting anchor, the crew got down and set on exploring the land. What they saw 
was stunning. With trees filled with sweet fruit and skies filled with the most exotic birds, Elysium was 
quickly transformed from a myth into reality. As daylight turned to twilight, the crew were forced to return 
from their dreamland back to their ship. The ship that had once been seen as a wonder by the crew was 
now seen as a prison. A couple of days later, the crew received orders to return back to Chedal. Upon 
return, the crew was given a warrior’s welcome. They feasted with people who they had never seen before. 
In the end, the world afraid of exploration had become the world inspired by it. 
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Time is an immeasurable substance  
A sea that goes on forever 
Not restricted by any fence 

When will it stop? It seems like it will never 
  

The ancient history of the past 
The battles and civilizations of before 

Time is full of memories cast 
And stories and myths and folklore 

  
In geometry some would call time a ray 

It started once, and now it will never stop 
One cannot go back even a single day 

Not to the times of Albert Einstein or Michael Faraday   
  

But what if time was like a TV? 
And one could fast forward as much as they please 

We would know not only the past but also the future 
The secrets of tomorrow we could see 

  
If only we could find the great key 

To open the treasure chest where time is stored  
We could find out what hides beneath the sea 

Or what came before the Big Bang, or even more 
  

Time is older than the sun and the moon 
It knows the secrets of the universe 

I respect time for all of this  
Knowing that time is a book where we are all immersed? 

 
 

Time 
Sneha Paul Krishnan, 11 yrs 

Every spring on a sunny morning, 
Happens something divine, 

The baby goslings come one by one, 
Their feathers so soft and fine! 

  
A miracle just happened, 
Right in front of our eyes, 
Mother Nature’s creation, 

Under the endless sky. 
  

A young sapling starts its life, 
So silent and shy, 

Seeing the tree’s new creation, 
The forest lets out a joyful cry! 

  
A young fawn takes its first steps, 
Curious about the world around, 

He follows his mother into the meadow, 
With flowers blooming abound. 

  
I wish I could visit every year, 

To see the alluring sights, 
With everything in harmony, 

So peaceful and quiet. 
 
 
 
 
 

Nature’s Creations 
 Anishka Basu, 9yrs 
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THE BIG OAK 
Aria Mitra, 10 yrs 

From primroses to trees 
There’s nothing bigger than me 

The snakes cower behind the bushes 
The marigold shrink away 

  
From far away I see a stray 

With nothing else to say 
I don’t know why 

But it’s just not right 
  

Injustice prevails 
Justice shrinks 

I want to scream 
But trees mean peace 

And nothing more 
  

I see the world 
From up above 
And suddenly 

I feel something 
I realize I am LONELY 

The mellow sound of a mother wailing 
Fills the air around me 

It’s too hard to see 
So let ME be 

So I can mourn in peace 
  

The world may not end 
But I’m already dead 

My leaves grow higher  
But my life has no meaning 

  
Wings flicker across my gaze 

And a desire so strong lit inside me 
To be free 

From the shackles that chained me 
  

Shackles of hope 
Of despair 
Of worries 

Of life 
  

To be free 
Carefree 

Is my greatest wish 

Once upon a time, there was deer and her baby. Mommy deer’s name was, Angelina and her baby’s name 
was Bucakroo. They used to walk around in the woods behind the big oak tree. 
  
One day the Blue Jay saw a lion and warned the deer. Then the deer also saw the lion and ran as fast as 
they could and hid behind a big rock. They sat there quietly for a long time until the lion was gone 
After the lion was gone, they reunited and were free to live happily ever after.     
 
 
 

The Lion and the Deer 
 Mia Prabhu,  5 yrs 
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I visit India once every two years and this summer when I was in Kolkata, we decided to visit Santiniketan. 
So, on one hot sweltering summer morning, we began the long drive to the place in a car.  At first, I didn’t 
show much interest for the trip and only wanted to go there to meet one of my Mashis  and Mesho, who 
happened to live around Santiniketan.  I packed a few books and my IPad to keep myself engaged and not 
get bored. Looking at my mom’s excitement, I started asking a few questions and soon enough, I too got 
interested and was eager to learn about Santiniketan, – especially, why it is such a special place to 
everyone.  
 
The guy who was driving our car seems to know lot about the roads, landmark buildings and rivers we were 
crossing as he was pointing it out to me. After almost 5 hours long drive that included my mom’s multiple 
tea breaks (how many cups of tea does a person need??), we arrived at the resort around noon. The plan 
was to stay at Santiniketan for the night.  
After resting for some time, in the evening we went to the local farmers market called “Shona-Jhuri- r Hat/ 
Saturday Market”. We bought a few small souvenirs and I found a wooden replica of a musical instrument 
called, “Ektara’.  
 
Shortly after that, I noticed my aunt at a distance and started waving at her until she saw us. There were so 
many people out there, I felt lucky to find her amongst all the people and “Toto s” (small three-wheeler 
ride). There were local musicians playing music and singing melodious songs and people were gathering 
around them and singing songs and playing instruments with them. My grandma mentioned this” Baul 
music” all along our car ride and she sat down with one of this groups to enjoy and the rest of us went for a 
cold beverage and ‘tea’,- again!! 
 
When we got back, I saw my grand-ma was sitting down and singing along with the group, making it obvious 
to me that she liked it a lot. Luckily for me, we had planned to visit my Mashi’s new abode and enjoy the air 
conditioner.  
 
Dinner was at a local restaurant where the servers were dressed in bright yellow Punjabis. Plan for the next 
day was to visit the main attractions of the Santiniketan.Next morning, after a yummy breakfast of luchi, 
(Puffed fried bread) & curry at the restaurant, we hired a tour guide who showed us around the town. This 
includes the famous museum, Tagore’s five houses and all other landmarks and houses of famous people 
from Santiniketan, renowned artists and economists including the yearly carnival (Poush Mela) ground. We 
visited the banks of the main river the Kopai by ourselves. 
 
We went back for lunch to the same restaurant and had a  
sumptuous Bengali meal of Bhat, posto, shukto, payesh and  
papad.  After the great feast of food, we started our journey  
back and I even took a power nap, before tea break.   
 
Last but not the least during our tea break at Shaktigarh, the  
famous place for another Bengali delicacy ‘langcha”, we ate  
some and packed more for us and grandpa who decided to  
stay back not join the trip with us, and I honestly think, he  
missed out a lot.  
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A Short Trip to Santiniketan 
Rishob Karanam, 10 yrs 
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আমানদর দপ্ল্েটা য ে একটা পা ীর মনিা োো দমনল শ্বেন র শ্বদনক দেনম আসশ্বছনলা, আশ্বম শ্বেন র শ্বদনক 
িাশ্বকনয়, উোঁ ু উোঁ ু শ্ববশ্বল্ডাং আর আোঁকা-বাোঁকা পনথ টযাশ্বক্স গুনলানক দদ নি পাশ্বচ্ছলাম ৷ আশ্বম দকানো দকানো 
শ্ববশ্বল্ডাংনক শ্ব েনি ও পারশ্বছলাম ৷ আগ্রনে, আশ্বম শ্বেনর্জনক ধনর রা নি পারশ্বছলাম ো। শ্ববিাসই করনি পারশ্বছলাম 
ো দয আমরা ইাংলযান্ড দপৌোঁনছ দর্শ্বছ ৷ আমানদর গ্রীনষ্মর ছুটি কাল দথনক শুরু েনয় দর্নছ। আমরা সারা বছর 
কনঠার পশ্বরশ্রনমর পর এ ে কনয়কটা আেদময় শ্বদে কাটাব। দপ্ল্ে দথনক োমার পর, আমরা দসার্জা দোনটনল 
দর্লাম। সকাল সািটার সময় উনঠ, দরশ্বে েনয়,  াবার দ নয় আমরা বাইনর দবশ্বরনয় পেলাম। 
  

“লন্ডনের শ্ব রন্তে আবোওয়া!” আমার বাবা বনল উঠনলে।  ূব বশৃ্বি েশ্বচ্ছনলা। আমরা ছািা দবর কনরশ্বছ, 
আমানদর সাইট শ্বসইাং এর র্জেয। লানঞ্চর পর, আমরা একটা দমানমর শ্বমউশ্বর্জয়ানম দর্লাম। আমরা অনেক শ্বব যাি 
দলানকর দিানটা শ্বেলাম। লন্ডনে, এ পযগন্ত  এটাই আমার সবন নয় ভাল লার্নলা। অবনিনষ,আমরা 
দর্লাম,মধযযুনর্র একটি দরু্গ, শ্বব যাি টাওয়ার অি লন্ডনে। দস ানে আমরা একটি েীরক  দদ লাম।  
আশ্বম বললাম, “এটাই েনব দকাশ্বেেরু েীরক !” 
  “শ্বকন্তু এটা দথনক দিমে আনলা দবনরানচ্ছ ো দকে ?” আমার মা বলল । 
  “এটা শ্বক আসল েীরক টা? আশ্বম কানরানক দক োকশ্বছ,” -বাবা বলনলে । 
  “আমার োম েনচ্ছ দর্জে ই। শ্বক লার্নব?” এক র্জে বলনলা । 
  “এটা সশ্বিয দকাশ্বেেরু েীরক টা?” আশ্বম শ্বর্জজ্ঞাসা কনরশ্বছ । 
  “িাই েনব। দদ শ্বছ । সবাই সনর দাোঁোও ।“ ও কাোঁন র কযাশ্ববনেট   ুলনলা। 
  “ো ো! এটা দিা েকল, দমানমর বিরী ! পুশ্বলিনক োশ্বছছ।“ দর্জে ই বলল, একটু পরীক্ষা  করনবা এর          
পনর। পুশ্বলি এনস েলদু দটপ সব র্জায়র্া এ লাশ্বর্নয় শ্বদনলা।   
  “দকাথাও যানবো,” ওরা বলনলে আমানদর দক। “দিামানদর মনধয দকউ েয়নিা এ কার্জ  কনরনছা।“ 
“িুশ্বম েীনর  টা HQ এ শ্বেনয় যাও,” র্জর্জগ  বনল অশ্বিসারটি উইলশ্বকেস দক বলল । িার পর , আমানদর 
আইশ্বে পরীক্ষা কনর বলনলা দয  আমরা দযনি পাশ্বর।  
 

পনরর শ্বদে, আমরা অক্সনিানেগ  এ  দর্শ্বছ। আমার  ুব ভাল দলনর্নছ। আমরা োকাশ্বি শ্বেনয় দবিী অনিা শ্ব ন্তা 
কশ্বরশ্বে। শ্বকন্তু, সন্ধযানবলা োোঁটনি  দর্লাম, আর টাওয়ার অি লন্ডনে দদন , আবার মনে পেনলা। িারপনর, 
আমরা দদন শ্বছ আনলা জ্বলশ্বছনলা।  
আশ্বম ভাবলাম, “রবাশ্বরর পর, কাউনক দযনি শ্বদনচ্ছ ো। “ 
আমার দবাে বলনলা, “ো ো! দ ুর্জে আনছ!” 
আমরা ওনদর কথা শুেশ্বছলাম। “সবাই ভাবনছ আশ্বম H.Q. এ েীনর টা শ্বেনয় যাশ্বচ্ছ। আর M.T…..”--এক 
ভদ্রনলাক বলনলে।  
  “দকউ আনছ!” এক ভদ্রমশ্বেলা বলনলে। 
  “এটা  ুব শ্ববপজ্জেক েনয় যানচ্ছ,  নলা, এ াে দথনক যাই,” আমার মা বলনলা। 
  পনরর শ্বদে, আমরা অশ্বিসার দক সব বনলশ্বছ। 
  ধেযবাদ,” অশ্বিসার র্জর্জগ  বলনলা। “এ ইেিরনমসে টা  ুব উপকারী।“ 
  আশ্বম িারপনর একটা  বাক্স  দদন শ্বছ। “ঐ বাক্সনি  দি শ্বক আনছ?”  আশ্বম শ্বর্জনর্স করলাম। 
  “ওটা দি েকল েীরক টা আনছ,” অশ্বিসার র্জর্জগ  বলনলে। “লানঞ্চর  পর আমরা ভানলা কনর  দদ নি   
পারব।”  
আমরা লােন  একটা ইশ্বন্ডয়াে  দরনিারানি দ নয়শ্বছ।  ুব ভানলা শ্ব শ্বল শ্ব নকে শ্বছনলা। িারপনর আমরা আবার 
পুশ্বলি দিিনে দর্লাম, দমানমর েীরক  টা দদ নি। শ্বকন্তু েীরা টা দদ লাম ো। 
অশ্বিসার উইলশ্বকেস দিানে কথা বলশ্বছল । “M.T….,” ও কথা দিষ কনরনছ। 
“েীরা টা দকাথায়?” আশ্বম শ্বর্জনর্স করলাম। 
“আশ্বম দিা র্জাশ্বেো। আশ্বম এ ানে এ ুশ্বে এনসশ্বছ,” ও বলনলা। 
“ো!  ুশ্বর েনয় দর্নছ!” অশ্বিসার র্জর্জগ  বলনল। 
“শ্বসশ্বকউশ্বরটি  কযানমরাটা দদশ্ব ,” অশ্বিসার র্জর্জগ  বলনলা। আমরা কশ্বম্পউটানরর কানছ দর্লাম, শ্বকন্তু শ্বসশ্বকউশ্বরটি 
কযানমরাটা কার্জ করশ্বছল  ো! “শ্বক কনর এ কার্জ টা কনরনছ! ওরা দিা পাসওয়ােগ টা র্জানেো !” আমরা 
আনলা ো করনি দ িা কনরশ্বছ, শ্বকন্তু শ্বকছুই দবাো যাশ্বচ্ছনলাো। সানে  ারটায়, আমরা ওনদর দক বনলশ্ব  আমরা 
যানবা। আশ্বম য ে শ্ববলশ্বোং দথনক দবশ্বরনয় যাশ্বচ্ছলাম, দদ লাম একটা কার্র্জ শ্বসোঁশ্বেনি পনে আনছ। আশ্বম ওটানক   
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লন্ডে র সয 
দিো পল কৃষ্ণাে, ১০ বছর  
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িুনল শ্বেলাম। দল া আনছ: 
েটার সময় িুশ্বম বযানঙ্ক এস। মযানের্জার  E.J. দক আর েকল েীরা  টা শ্বেনয় এস । 
দর্জে ই. to O . W  
আশ্বম বেুনিই পারশ্বছলাম ো। এই  দলানকরা, আমানদর অশ্বিসার উইলশ্বকেস আর দর্জে ই.েনচ্ছ অপরাধী? এ ে 
সব পশ্বরস্কার েনলা। দর্জে ই.দয়র কানছ  ঐ দকশ্ববনেনটর  াশ্বব শ্বছল। অশ্বিসার উইলশ্বকেস দমানমর েীরা  টা 
শ্বেনয় বযাঙ্ক এ দপৌোঁছানব েটার সময়। আশ্বম বাবা মা দক দসকথা িক্ষশ্বে বললাম। অশ্বিসার  র্জর্জগ নক োকলাম।  
  “আমার পাটগ োর ! আশ্বম…” ও বলল । 
  “হুোঁ, র্জাশ্বে দিা ! শ্বকন্তু এ মযানের্জার E.J. টা দক?” আমার মা বলল ।  
  “দকানো শ্ব ন্তা করনবে ো। এ মযানের্জার E.J. েয়নিা দমানমর শ্বমউশ্বর্জয়ানম কার্জ কনর,” ও  বলনলা। 
পনরর শ্বদে, আমার বাবার দমাবাইনল কল এল, আর অশ্বিসার  র্জর্জগ  বলনলা দিিনে আসনি। “আমরা 
অপরাধীনক  ধনরশ্বছ,”- ও াে দথনক বলনলা। “দিামানদর ছাো ধরনি  পারিাম ো। বাবা আমানক বনলে, 
“িুই দিা একটা  ুনদ দবযামনকি বক্সী “ । র্নবগ, আমার আর আমার দবানের বকু ভনর দর্নলা। আমার দবাে 
দেনস বলনলা, “আমানদর লন্ডনে আসাটা সিল েনলা। আর্ামী  রেনসযর র্জেয আর অনপক্ষা করনি পারশ্বছ ো 
!” আমরা দ'ুর্জনে েদীর ওপনর সূযগাি দদ বার র্জেয দবশ্বরনয় পেলাম। 
লন্ডে ভ্রমণ আমানদর শ্ব রকাল মনে থাকনব। 
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র্জলুাই এর প্র ন্ড র্রনম এবার আমরা শ্বদশ্বল্ল শ্বর্নয়শ্বছ। শ্বদশ্বল্লর র্রনম মনে েশ্বচ্ছনলা আশ্বম র্রম কোইনয় লশু্ব র 
মনিা ভার্জাভার্জা েশ্বচ্ছ। দকাথাও দবোনো েয়শ্বে। শুধু মল ছাো দকাথায় যাওয়া যানচ্ছো। বাবার শ্বদশ্বল্লর কার্জ 
দিষ, োনি একশ্বদে িী। িাই রাি দিটায় েঠাৎ কনরই প্ল্যাে েনলা পনরর শ্বদে সবাই যানবা হৃশ্বষনকি। 
িাোিাশ্বে িুশ্বমনয় পেলাম, র্াশ্বে আসনব  ুব সকানল। দভার পাোঁ টায় কি কনর উঠলাম। রানি দিায়ার আনর্ই 
মা বযার্ পযাক কনরশ্বছল। সকানল র্াশ্বে এনলা দবি দদশ্বর কনর। র্াশ্বে আসার পর আশ্বম বযার্ দলাে করনি 
বাবানক সাোযয করলাম। আমরা এক রানির র্জেয শ্বদশ্বল্ল দথনক হৃশ্বষনকি যাশ্বচ্ছলাম। র্াশ্বে  লনি শুরু করার 
পর ভাবলাম সারাশ্বদনে আশ্বম পযগাপ্ত শ্ববশ্রাম পাব ো, িাই আশ্বম শ্বেনর্জর র্জেয একটি দদুগ ান্ত বযবস্থা 
কনরশ্বছলাম।  প্রায় পনের শ্বমশ্বেনটই িুশ্বমনয় পেলাম। র্জার্লাম প্রায় িন্টা দইু পনর। কাকিালীয়ভানব শ্বকছুক্ষনের 
মনধযই র্াশ্বে দাোঁোনলা, আমরা দ নি ঢু্কলাম দরনিাোঁরানি। মা বলনলা এনক বনল ধাবা।  োল মা শ্বে আর পশ্বের 
দ নয় আবার র্াশ্বেনি বসলাম।  
 

দ নয়নদনয় আবার দবি িুম পাশ্বচ্ছনলা িাই আবার িুশ্বমনয় পেলাম। েঠাৎই িুম ভাঙনলা র্রনম। দর্জনর্ দদশ্ব  
আশ্বম িামশ্বছ। বেুনি পারলাম র্াশ্বের এশ্বস কার্জ করনছো। দদ লাম সবাই দমকাশ্বেক  ুোঁর্জনছ।আর র্রম োওয়া 
ঢু্কনছ র্জােলা শ্বদনয়। েঠাৎই মযাশ্বর্জনকর মনিা এশ্বস  লনি শুরু করনলা, সবাই  ুব  ুশ্বি। শ্বকন্তু দশু্বমশ্বেট পর 
আবার বন্ধ। এই ভানব ক নো এশ্বস  নল আবার শ্বকছুক্ষে পর আবার বন্ধ। দিষনমষ অনেক দ াোঁর্জার পর 
পাওয়া দর্নলা দমকাশ্বেক। দস বলনলা এশ্বস ঠিক েনব সামশ্বয়ক, এক শ্বদনের র্জনেয। িণ্টা ানেক লার্নলা এশ্বস ঠিক 
েনি। দছাট দদাকাে, বসার র্জায়র্া দেই িাই আশ্বম আর মা পানির একটা দদাকানে বসলাম। দস ানে শুধু িযাে 
আর দছাট্ট একটা কুলার। বনস বনস ভাবশ্বছলাম ক ে র্াশ্বে ঠিক েনব আর আমরা ক ে আবার  াওয়া দাওয়া 
করনি পারনবা। আনিপানি শ্বকছুই দেই দয ানে যাওয়া যায় । আমরা র্াশ্বে ঠিক েওয়া পযগন্ত ও ানেই 
বসলাম।  দিষনমি র্াশ্বে ঠিক েনলা । অবনিনষ িাশ্বন্ত। আমরা আবার শ্বর্নয় বসলাম র্াশ্বেনি। দপৌছালাম দসার্জা 
েশ্বরদ্বার। েশ্বরদ্বানর দেনম আমরা র্ঙ্গােদীনি িাে করলাম। অনেক অনেক মােষু েদীনি। েদীনি িাে কনর 
র্রনমর সব কি কনম দর্নলা আমানদর। িারপর সন্ধযা আরশ্বি দদন   াওয়া দাওয়া কনর দপৌছালাম 
হৃশ্বষনকি।  হৃশ্বষনকনি দোনটনল দপৌোঁছনি দবি মর্জার কান্ড েনলা। পাোনের ওপর দোনটল, র্াশ্বে ওপনর উঠনি 
পারনলাো। দোনটনলর দলাক আমানদর শ্বর্জশ্বেস সু্কটার কনর শ্বেনয় দর্নলা। দোনটল দপৌোঁনছ ইশ্বন্ডয়া অনেশ্বলয়া 
ওয়াল্ডগ কাপ শ্বক্রনকট শ্বকছুক্ষে দদন  শুনয় পেলাম। পরশ্বদে হৃশ্বষনকি িুনর আমরা শ্বিরশ্বছ শ্বদশ্বল্ল। দিরার পনথ 
আবার এশ্বস  ারাপ। বাইনর িাশ্বকনয় দদশ্ব  দসই একই র্জায়র্ার কানছই! বাবা শ্বছল সামনের শ্বসনট। বাবা রার্ 
েনয় সামনে লাশ্বথ মারনলা। আর অবাককান্ড এশ্বস ও  লনি লার্নলা। আমরা সবাই  ুব  ুশ্বি শ্বকন্তু শ্বকছুক্ষে পর 
শ্বস্পেবানম্পর উপনর যাওয়ার পর আবার এশ্বস বন্ধ। আবানরা বাবা সামনে বনস লাশ্বথ মানর র্াশ্বের সামনে এশ্বস 
 নল শ্বস্পে বাম্প এনলই বন্ধ। আর এই ভানবই িন্টা শ্বিনেক পর অবনিনষ দপৌছালাম আমরা সবাই। দোনটনলর 
এশ্বস রুনম দপৌোঁনছ দিষনমি িাশ্বন্ত। 

এশ্বস কান্ড   
 দ্রুশ্বেণ রায় (বয়স - ১৩) 

86 



AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2019 CTBA Austin 

It was seven-thirty and we were pulling into a parking lot at Austin’s Bergstrom International Airport! We 
were heading on a flight to Peru (via Miami, FL). At the Miami International Airport, we went to the Latam 
lounge. It was awesome and perfectly timed! We were able to watch the quarterfinals for the 2019 
Women’s World Cup USA vs France on the TV (USA won 2-1) and we ate Haagen-Dazs ice cream, brownies, 
and cake. What could be more amazing than that? 
 
“Hello, we have arrived in Lima, Peru. Have a nice day and we hope you enjoyed your flight!” the Pilot 
announces, and with that, all the passengers began to get up and locate their 
luggage.                                                                                                                 
 
That night we were extremely tired and         dropped like logs. Early next morning we walked to the main 
square in Lima: Plaza De Armas (it is called that because when the Spaniards took over Peru, it was where 
all the soldiers would gather). We saw volunteers setting up a huge screen where everyone would assemble 
later in the day for the big match- The Copa America quarter-finals, Peru vs Uruguay. Afterwards, we 
headed straight to the airport and hurried to our flight going to Cusco, the capital of the Incas.  We were all 
really excited. At Cusco we were met by Jose, our kind and helpful guide. He  
led us to a van where we met Alexander, our driver.  
 
We arrived at our hotel and were greeted with a warm welcome and some coca tea to help with altitude 
sickness. Not until then did I realize the true effects of high altitude. My sister had gone up with the luggage 
in the only elevator so a kind staff member and I ran up the stairs to the third floor. I actually really walked 
up the stairs, only to find myself huffing and puffing, and completely out of breath because there was not 
that much oxygen at the high elevation. That day for lunch we tried their local food, ceviche. It’s raw 
marinated fish, which sounded strange at the beginning, but turned out to be absolutely delicious!  
 
The next day we visited the ruins of Inca neighborhoods, specifically the Pisaq ruins in Ollantaytambo. We 
saw the Pre-Inca and Inca architecture - their homes, temples, food storages, and one of the most amazing 
parts was the engineering of the underground water tunnels. The water was sourced from a river at the 
very bottom of the mountain and led all the way to the top of the mountain. Even though this was created 
hundreds of years ago, there is a constant flow of water today.  
 
The Incas were a very intelligent and advanced tribe. They connected with the local people, the Quechuas, 
and told them that if they let the Incas rule and work for them, the Incas promised to teach them ways to 
grow crops, build homes / structures, and provide them with food for life. Later, the Incas were defeated by 
the Spaniards. The Spaniards wanted to kill all the Incas because they knew about the Inca's intelligence and 
wanted all the power to themselves. The Spaniards manipulated and convinced the Quechuas to assist 
them in killing the Incas. After killing the Incas, the Spaniards made the Quechua their workers. 
 
Later that day, we rode the beautiful Vistadome train to Aguas Calientes - my favorite!  
Aguas Calientes is a small and cozy town at the bottom of Machu Picchu. We were able to explore each 
street of this marvelous town because it is so tiny! We first headed to the market. My sister using her 
Spanish speaking skills bargained, bought, and talked to the stall keepers into giving us pretty good deals. 
Once we were done shopping, we headed out to eat. We first tried some quinoa soup, then a sort of 
Peruvian chicken soup called Pollo Guisado. It was delicious!! 
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Early morning the next day we headed out to Machu Picchu, one of the Seven Wonders of the World! It is a 
beautiful Inca village that still has its structures till now since the Spaniards who had invaded and destroyed 
the rest of the Inca temples in Peru never found out about this place. The hike up the mountain was very 
hard - thanks to the altitude.  When we finally reached the top, the view was breathtaking. I was speechless. 
You could see the entire village of Machu Picchu from that point! Everywhere you looked, it was 
extraordinary. The Machu Picchu ruins was the site of the Incas which was used for astronomical, 
archeological, and religious studies. It is really cool how advanced the Incas were centuries ago.  
 
In this trip, we also visited Lake Titicaca, the world's highest lake, owned both by Peru and Bolivia. We saw 
people living on floating islands and they explained the way the floating islands were made and what the 
people who live on islands do for a living. Another interesting thing was making natural soap out of cactus 
plant that could be used for anything, from shampooing your hair to cleaning  your clothes. After all this 
sight seeing, we had another very interesting experience. One night we went to a local restaurant to eat 
their Pollo a la Brasa, where we watched the Copa America semifinals game between Peru and Chile (Peru 
won 3-0). It was so interesting sitting among the locals and watching the game together. There was so much 
excitement, it reminded me of the excitement in India during  cricket games. It was fascinating and I 
enjoyed it a lot! This was a very memorable trip, I will never forget it! 
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It was finally here.  After months of planning from the U.S., we finally started our long-awaited journey to 
the Queen of the Hills, Darjeeling, or so my grandmother called it. 
 
Mountains full of lush tea bushes surrounded me and my family as we traveled to our hotel in Darjeeling. 
We had been ascending the mountain for what seemed like an eternity, watching the city below us grow 
fainter and fainter. I distinctly remember being extremely excited as the beautiful but repetitive scenery 
transformed from greenery to towns. Once we had finally made it to our hotel, the Central Heritage Resort 
and Spa, my body hummed with excitement from the thought of finally getting out of the cramped car. I 
stretched my body with delight, loving how crisp the air felt after the long journey.  
 
The hotel was ancient, being built back when the British was in control of India. For such an old structure, it 
was in great shape, having 2 beautiful waiting rooms and a fabulous dining hall. Once we checked in, an 
employee took us down to our rooms. Having to walk down a countless number of stairs instead of going up 
in a peaceful elevator was a new experience. I imagine if Rapunzel's tower had stairs, it would feel similar to 
what we had to do. However walking down so much was a concern because we were with my 
grandparents. As youthful as they acted, their bodies reflected just how aged they were. 
 
After settling in and refreshing ourselves, we decided to explore the outside. As you would suspect on the 
mountains, the air was cool and refreshing. We hiked up the roads and discovered the ‘mal’. The ‘mal’ was 
basically a giant shopping district, surrounded by roads with stalls and shops. Delicious aromas reached us 
as we watched several people roast corn to the point of being black and crispy. At the time, I had scrunched 
my nose, imagining how burnt it must've tasted, but little did I know how delicious I would later find it to 
be. We stopped by the famous Glenarys for some refreshing cold coffee. My mother stopped at several 
stores on the way up debating which ones had the best merchandise. After visiting most of the clothing 
stores in the vicinity, she finally settled on one shop and bargained for a lower price. Watching and they 
bantered back and forth was quite an interesting sight. Once she was finally satisfied, more time had gone 
by than we realized. There was no choice but to head back to the hotel! 
 
The next day we started of the day with a heavy breakfast in preparation for the busy day ahead. We 
decided to visit the 7 wonders of Darjeeling!  Or at least that was the plan. By the end of the day we only 
visited 3 of the seven wonders- the Darjeeling Zoo, the Ropeway, and the Peace Pagoda. It had been years 
since neither I nor my brother had visited a zoo so seeing all kinds of species in one place was so fun! We 
saw everything from red pandas, to panthers, to parrots. We even got a glimpse of a resting Bengal tiger! 
After me, my mom, and my brother had seen enough of the creatures, we met my grandparents outside the 
exhibits and wondered our way to the car. After that we headed to the ropeway, a must-see tourist sight in 
Darjeeling! What we didn’t expect was how time consuming it was. When the driver dropped us of at what 
had seemed like a dirt wall, I was very confused until I saw the little set of stairs heading up. I remember my 
eyes widening as I looked up thinking, we have to climb that? My grandma, being the only wise one, 
decided to stay in the car. Although we pressured my grandpa to do the same, he refused, insisting on how 
young he was and how there was no need to worry. We started the trek up in a line, slowly inching our way 
up the narrow, wet stone steps. With nothing but dirt and poles around us, one misstep could cause one or 
all of us to fall on the steep stairs. Although I somehow managed to reach the top without falling, the rest of 
my family wasn't as lucky. My brother scraped his hands just as he reached the last step, and my mom 
bruised her arm keeping my grandpa from falling. Once we finally reached the top, my enthusiasm fell even 
faster. In front of us was a long winding line going down a road. We sat my grandpa and my brother down 
at the driest spot we could find, and started mentally preparing for the hours  
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standing inline we would have to do. As we had predicted, we spent hours standing in line. I often thought 
about just quitting and getting out of line, but we had already purchased the expensive tickets. It would be 
a waste of time and money after waiting for so long. Eventually, at long last we made it. In case you don’t 
know what the ropeway is, it's like a glass box with seats so you can admire the view from way high up. 
Although the 4 of us rode with 2 virtual strangers, it was peaceful and calming in a way I didn’t expect. Once 
we reached land once more, my grandparents had enough. Before going to our final destination, we took a 
detour and dropped them off at the hotel. At last, I, my brother, and my mother visited the Peace Pagoda. 
From what I remember, it was a huge Japanese temple. There were shrines and offerings and even some 
people doing a prayer dance. Seeing a new culture and religion I had no knowledge about was enriching. 
And with this, yet another beautiful day at Darjeeling had ended. 
 
I was hyped for all the views we had planned for the next day. We wanted to go to Tinchuley, a mountain, 
and Lamahatta, a flower garden bursting with color. At Tinchuley, I was surprised to see that I wouldn’t 
have to hike up a towering mountain; instead it seemed more like a gentle hill. I have to admit that when I 
first saw it, I wasn’t impressed. How could this place compare to anything I saw before?  My feeling grew 
heavier when I saw all the broken down toys on the way to the peak. There were things like a broken see-
saw and even a worn out tire swing. With my motivation slowly falling, I didn’t expect much from the view. 
But thankfully, I was pleasantly surprised by what I saw. The sky was full of fluffy clouds and distant 
mountains. Seeing nature come together like that was just mesmerizing. We spent a while up there, simply 
soaking in everything we saw until my mother decided we needed to get a move on if we wanted to finish 
our itinerary. I must say, a little part of me thought spending the rest of the day there didn’t sound so bad.  
 
Although all the places we visited were amazing and unique, the drive to each of them took quite a while. I 
fully expected to be completely bored in the car because despite what my mother might say, I do not spend 
all my free time on my phone. Surprisingly, though the car ride itself formed as a sort of entertainment. If 
you’ve never been to Darjeeling before you should know that at some point, you’re high enough to be 
surrounded by clouds. This makes certain areas full of dense fog. Add that to the sharp turns you must 
make when driving on a mountain and it's quite dangerous. Luckily we had a very skilled and experienced 
man who knew the streets of Darjeeling like the back of his hand. Despite his experience, he was still 
cautious enough to make my mother worry only half as much than she usually does. He honked several 
times before turning a corner in case there was another car to prevent collision. My whole family was 
enchanted by how you couldn’t see a foot in front of you, yet our driver was confidently driving through it 
like nothing.  
 
When we finally reached Lamahatta, the fog had thinned out enough for us to properly enjoy the garden. 
Once again we left my grandparents to enjoy some snacks while my brother, mother, and I hiked up and 
down the trails. There were flowers of every color and bushes trimmed to perfection. There was something 
magical about the whole place that made me feel like it was almost mythical in a way. Off to the side of the 
garden was a forest of enormous pine trees. The dark green trees looked like they touched the sky, being 
many times taller than my house. They seemed to hover over us as we squinted up at the leafy giants. 
Eventually it started to drizzle and the clouds thickened to fog. We took this as a sign that we should head 
back. All the sights we saw occupied our minds as we started the long drive home. 
 
The next day, the plan was to wake up early in the morning and head straight to Tiger Hill. Unfortunately 
that plan broke down when it started raining at night. As much as we wanted to, there would be no point in 
going to Tiger Hill if we couldn’t see the sunrise at Kanchenjunga because of the fog so we canceled our 
plans. Instead we took our time getting out of bed and eating breakfast. Every day we were at our breakfast 
there were different options to choose from. Of course there were the basic things like fruit, eggs, and 
bread that stayed the same but things like paratha, luchi, bhatura, etc. changed. Whenever we called my 
dad, he was  
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jealous that we got such a grand breakfast when he had to settle for Eggo waffles and Quaker Oats oatmeal. 
We spent the whole day very leisurely taking our time to get ready. We all gathered in one room and 
watched the cricket world cup match. I can still hear them screaming “It’s rigged!” whenever a player 
messed up. And although I said we watched, I didn’t really pay much attention. After all, cricket was always 
more of my brother's hobby. I was perfectly content with a few glances at who was winning ever once in a 
while. Later that day when my mother was tired of staying in a hotel room, she made us all go out to the 
mal once again. This time we were able to reach the top, my mother only stopping at a handful of shops 
along the way. We walked around at various souvenir shops and sat outside to enjoy the air. After a while of 
my mother eyeing the horses she asked me if I wanted a ride. I looked at the tiny little ponies and told her 
the horses would break if I sat on them. She merely laughed and tugged me along. It was a little awkward 
riding it because my mother hovered behind me on foot, calling out from behind me but overall it was a 
nice experience. The man leading the horse also seemed a little uncomfortable with how my mother kept 
asking for photos. After going around and taking more photos, we got bubble tea from Tea Junction. Once 
we filled our bellies we headed back for the day.  
 
It was finally the last day and we wanted to enjoy it as much as possible. My grandmother had come down 
with a slight cold so we left her behind and visited the Ghoom Monastery and Batasia loop. Yet again, the 
whole place was filled with fog, giving it a mystical feel. We walked inside the monastery and saw these 
little boys, younger than me, sitting by these souvenir tables. At such a young age they were responsible for 
so much! I thought about how my mother doesn’t trust me enough to clean my room, much less handle 
something financially. I was extremely impressed! Inside were these teenagers to young adult men singing 
prayers as we walked.  I felt like I was imposing on some kind of holy ritual. On the way out, my mother 
bought this wonderful smelling incense and bought me a keychain. Once we reached the hotel again we 
dropped of my brother to look after my sick grandmother. We walked to a local tea store and bought bags 
of tea leaves, as presents and for personal use. To end our little detour, my grandfather ordered tea from 
Clemeters, another shop, Darjeeling is known for, while my mother and I had delicious shakes. At the end of 
the day, my brother, my mother and I dined lavishly at Glenarys, accompanied by delicious aromas and a 
live pianist.  
 
We headed out for the train to Calcutta early the next morning, detouring to Makaibari Tea Estate through 
a more dangerous Pankhabari Road. The dreamy trip finally came to an end. All in all, it was a trip full of 
new experiences and sights. Although we didn’t get to see everything on our bucket list, that just gives us 
another reason to go back again! 
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The mere droplets of the melting snow of the Himalayas 
feeds the Indus river (locally Sindhu) that flows merrily, 
through the Hindukush ranges toward the Arabian sea. 
  

It won’t be too much of a stretch to think that Homer 
from his home in Greece might have made his way into 
the Indus valley via the river Sindhu to meet Vyas, 
  

who wrote 100,000  slokas (200,000 verses) creating  
the epic Mahabharata reflecting social, cultural, and spiritual 
facets of the people that lived in the Indo Gangetic plains. 
  

The enraptured  slokas spoke about the terrible infighting, 
and squabbling of the two dynasties, the Pandavas, the righteous 
ones, and their dreadful kin, the Kauravas, the real trouble makers. 
  

It wasn’t long, before the Kaurava Prince Duryodhana, who was 
insanely jealous of the Pandavas, provoked a lingering war in false pretenses.  
  

Homer, in The Iliad, also quite masterfully, depicted the Trojan war, 
depicting the Trojan prince, Paris, who stole king Menelaus’ wife Helen. 
The war was driven by the greed of Agamemnon, a powerful and formidable king.  
  

In Iliad, Achilles, the great warrior was vulnerable which was his heels. 
He was to have the special god-given power if dipped in the river Styx; 
but his mother held the baby Achilles by his ankles covering his heels. 
 

For the Kauravs, the warrior, Duryodhana too had a weak spot (his thigh) 
that he caused by partially covering himself.  His mother who blessed 
his son by removing her self-imposed eye masks couldn’t view Duryodhana’s 
entire body; the partial cover made him fatally vulnerable. 
  

In Mahabharata, the Pandavas, won the great war paving the way for 
this great epic to be the beacon for an entire Indus civilization, 
forming a part of the Vedic literature. 
  

Homer, for his part, decidedly influenced the western way of living 
which is felt even today albeit at a human level.  Never mind, both the masters 
and their factions not only had to recite, but sang the verses to get the attention 
of their listeners. 
 * * * * 

Dating back to 750 B.C., these lines of verses spoken in Sanskrit in one and 
Greek in the other, memorized and sang over eons by the travelling poets. Those echoes of the melodic 
hymns sprinkled throughout these epics have survived and flourished for thousands of years and can be 
heard even today! Neither Vyas nor Homer possibly imagined - and they had imaginations – that someday 
paper would be invented, which would be used in printing presses  replicating their epics capturing the 
wonderful lyrical verses. And, the masses would gloriously keep reinventing their poetic writings and songs 
as eternal bliss far beyond their shores! 
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The title above, extracted from an iconic song, may tempt one to prematurely construe this 
article as a tribute to the great bard and lyricist, now Nobel laureate, Robert Zimmerman,… aka, 
Bob Dylan. Rather, I have found this phrase to be so charming and attractive that I have for long 
hoarded it in my little storehouse of quotes and wondered how I might put it to use,… and the 
times we are in today best fit this lyrical line. So, this article is derived from my compendium of 
random experiences and thoughts mined from events, personal or otherwise, collected and 
threshed over half a century leading to the times we are witnessing today in a land that still 
confounds me, still fascinates me, still infuriates me, and still inspires me! 
 
In an earlier article, I had drawn upon my experiences as an encyclopedia salesman during my first 
summer in the US in 1968, presenting some of the amusing and light-hearted moments. One 
incident, unexposed till now, cast a very positive aura upon that summer. It involved an exhibition 
soccer match in St. Louis between a nondescript team in the US and the legendary Santos FC from 
Brazil starring Pele. It was a hot day in Rochester, MN, humid as well, when I trudged door-to-door 
to entice some hapless homeowner to listen to my inflated soliloquy on encyclopedias and 
thereupon purchase a set. But the thought of the soccer match that afternoon loomed restless in 
my mind. So when I knocked on a door in mid-afternoon and a distinguished-looking man opened 
it, I saw a color TV on with Pele and his team being introduced. All thoughts of selling a set 
evaporated,… instead I pleaded if I could come in to watch the game for just a short while. The 
gentleman gave me a long, pensive look and said, “From the looks of your attire and the attaché 
case, you seem like yet another encyclopedia salesman. If so, you must leave the case in the foyer 
and promise never to attempt to sell me a set. You may come in then to watch the game. And one 
more condition,… you must tutor me on how this game is played!” What utter serendipity, what 
utter good karma! It was no small coincidence that he was the principal of the local high school 
where the school board, prodded by recently-arrived European immigrants in the district, had 
requested the principal to initiate a soccer program. We watched the game, the entire game, as I 
lectured on the rules and regulations. “Off-side” was a particularly arcane rule for him to 
comprehend since “instant replay” was not in vogue then. To ensure this poor foreign boy would 
not go unfed through two hours of “grueling” soccer instruction, his wife provided a steady supply 
of “finger foods” while he regularly replenished our beer mugs,… and thus, a grand afternoon 
ensued! Such were the times then that there was nothing alien about allowing a complete alien 
into one’s home. 
 
Fast forward now to 2012! A student of mine in the Computer Science department at Texas State 
University, a very smart one too, was rushing home from a party on a Friday night to ensure he 
would not miss his class the next morning when he had an unfortunate accident that 
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disabled his car. Uninjured but likely shaken and confused, as the newspaper reported through 
articles based on police reports and interviews spread over many months, he wandered into the 
neighborhood of homes at the next intersection and proceeded up the first walkway likely to 
seek emergency assistance. The homeowner, watching him walking up the walkway from a 
darkened foyer unbeknownst to this student, suddenly appeared on the front steps armed with 
a gun and bellowed out for him to stop. Frightened out of his wits, the student turned and 
bolted. That should have been the end of the episode. Instead, the man chased the young man 
two houses down and pumped three bullets into his back. By the time EMS arrived, the young 
man had breathed his last. The homeowner was taken into custody. He pleaded “Not Guilty” 
using the “Castle Law” (the law that allows one to utilize any means to protect his house as his 
castle) as his alibi even though he had fired at my student from the back when he was off his 
property. Despite the evidence mounted against him, the trial ended in a hung jury. Luckily, he 
was convicted in a second trial and is now serving time for this senseless murder. Compare this 
incident to the experience above from my first summer! 

 
I have described this particularly inspiring experience in another article but it is very 

appropriate to replay it in its entirety here. ‘Twas the Fall of 1967, in the midst of the Labor Day 
weekend, when I arrived in this country for graduate studies in engineering. I was awed by the 
Pan Am Boeing 707 that transported me on my first international flight out of the country in the 
dead of the night. London was an overnight stop from where I flew to Chicago as my port of 
entry into the US. A connecting flight brought me to my final destination,… Milwaukee, 
Wisconsin. A short taxi ride took me to the YMCA at the center of campus. As I alighted, I asked 
the elderly cab driver the cost of the ride and he stated, “Dollar Fifty.” Unaccustomed and 
uninitiated to the alien colloquial jargon of America and without any further thought, I handed 
two $20 bills and a ten, which to my alarm left little in my possession for future expenses. The 
driver eyed me with a deliberate look and advised gently, “Son, this is a lot of money,… all I 
need is one dollar and fifty cents.” And with that, he returned the twenty dollar bills and change 
from the ten. Speechless and in utter disbelief, I accepted the change he had just returned. 
Then, with a simple “Welcome to America, son!” he backed his taxi off the driveway and quietly 
melted away into the deepening twilight but infused a message of welcome and a lesson in 
honesty that still resonates within me. 

  
Now, fast forward to today! I was in the gym locker room changing to my regular clothes 

to return home when a young man arrived for his workout. He appeared as a happy man. He 
was humming a tune, he had a smile on his face and he had a spring in his step. So, I 
commented how contented he looked and as if on cue, he opened his heart out,… that he came 
from poor stock from S. Texas, had worked in Austin after graduating from UT, Austin and now, 
he was college-bound again, this time to the renowned Kellogg School of Business at 
Northwestern University in Evanston, IL. I felt truly delighted for this young man and wished him 
well. As I surmised, his parents had arrived here from Mexico decades back following the 
promise of a better tomorrow, that someday when they would become parents they would 
provide greater opportunities for their children. It was obvious that at least this son of theirs 
was fulfilling that promise. Just then, another young man, a white person, who was changing in 



AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2019 CTBA Austin 

 
 
  

96 

the gym leapt into the conversation and challenged him, “So, when are you going back to your 
country?” The Hispanic man responded, “But, this IS my country!” The white man responded 
back, “Yes, but when are you going back to your real country?” After several iterations of this 
exchange, I interrupted the white man sternly to tell him I was not done talking, so he retreated 
which gave the Hispanic man just enough time to change and leave the locker room. On my way 
out, I reported the incident to the manager who accosted the white man as he was departing 
and had a “quiet conversation” with him. I am delighted to report that I have not seen this man 
since!  

  
It has often been reported, quite nostalgically, that when Ronald Reagan was the 

President and Tip O’Neill the Speaker of the House of Representatives, there was an almost 
daily drama in Washington DC that showcased the differences between the two most powerful 
national leaders, but one that was at all times respectful, with these raging battles focused 
solely on policy principles between the two protagonists,… one a conservative, die-hard 
Republican who left his mark by swinging the GOP further to the right than ever before and the 
other an equally committed liberal Democrat with views that were most often the polar 
opposite. Yet, they kept their differences on policy issues isolated, ensured decorum and civility, 
and never allowed their differences to cloud their personal rapport which they endeavored to 
build and reinforce daily, with these two crusty Irish Americans quietly meeting every weekday 
evening for a drink after the day’s work was done either at the White House or in the Speaker’s 
chambers at the Capitol.  

  
It was never “peaches and cream” in the Reagan era despite the above camaraderie. Like 

many, I harbor deep reservations about the Reagan Revolution during which tax policies were 
enacted that, according to many leading economists, were highly distorted and which caused a 
wholesale transfer of wealth from the middle class to the uber-rich. The oft-repeated Reagan 
precept that “a rising tide lifts all boats” remained largely unproven and the gulf between the 
rich “floating in their proverbial yachts” and the poor in their “proverbial dinghies anchored to 
the bottom” only got deeper and wider, with many more in the latter group sinking beneath the 
waves. But I deeply respected Reagan’s attitude towards immigrants. He welcomed them all, 
including providing an amnesty to millions of immigrants who had arrived illegally but were 
otherwise law-abiding that provided a pathway to eventual citizenship. In a memorable speech 
as his term in office wound down, he eloquently encapsulated his stance on this topic by 
describing immigrants thus: “… For it’s the great life force of each generation of new Americans 
that guarantees that America’s triumph shall continue unsurpassed into the next century and 
beyond…. We lead the world because, unique among nations, we draw our people, our 
strength, from every country and every corner of the world. And by doing so we continuously 
renew and enrich our nation….” 

 
Now look at the terrain in the US Congress today, in fact, ever since Barack Obama 

ascended to the White House. Mitch McConnell’s commitment to make Obama a “one-term 
president” and his refusal to consider Obama’s nomination of Merrick Garland for the Supreme 
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Court are endemic illustrations of the mass insurrection and anger from the other side, not 
based on principled opposition to his policies, but to win back their place in the sun, the nation 
be damned. To paraphrase political commentator, Michael Grunwald, from his December 4, 
2016 article in Politico, that while virtually the entire country and very much the rest of the 
world hailed with unfettered jubilation and fireworks the election of the first African American 
president in 2008, the Republican leadership assembled at a retreat in the Virginia countryside 
and locked themselves in a unified strategy of fighting Obama on everything, no matter the 
merit. The conference chairman, Mike Pence who then was a little-known conservative 
congressman from Indiana, underscored their agreed-to strategy by concluding with a telling 
slice from the movie Patton that portrayed the general exhorting his troops against the Nazi 
enemy with the words: “We’re going to kick the hell out of him all the time! We’re going to go 
through him like crap through a goose!”  
 

As for Obama’s successor, he based his run for the presidency on the blatantly racist and 
dishonest birther question about Obama that he stoked and stoked for years till he arrived at 
the White House. And all this occurred despite the “Access Hollywood” tapes that exposed his 
unrepentant misogyny. As president, he has carried out an unapologetic and unrelenting attack 
to undo Obama’s legacy such as Obamacare without providing a better alternative though he is 
never short of promises to do so. His openly racist pronouncements hurling vile bile at Muslims 
and Mexicans are an affront to the principles and laws of this nation. Trump’s rabid rants 
tagging immigrants and refugees from Mexico and other nations south of our border as mostly 
“murderers, rapists and drug dealers” have so inflamed the narrative in race relations that mass 
murderers like the one in El Paso, TX refer to his rhetoric in their social media manifesto as just 
cause for their violence. All the while, hundreds of thousands of innocent individuals under the 
DACA umbrella continue to drift uncertainly in a political penumbra of Trump’s creation. His 
policy of family separations at the southern border is abhorrent enough for Lady Liberty to 
kneel and bow in shame. His mockery of the free press including a handicapped member makes 
one gasp in shock and yet his boorish behavior continues unabated, egged on by his devoted 
minions who include elected leaders who cower in his wake. Peter Wehner, conservative 
author, contributing editor at The Atlantic and senior fellow at the conservative Ethics & Public 
Policy Center, has said the following of Trump in the July 28, 2019 issue of The Atlantic: 
“Through his promiscuous lying and assault on demonstrable truths, his cruelty and crudity, his 
coarseness, bullying and dehumanization of his opponents, and his lawlessness and conspiracy-
mongering -- the whole corrupt, packaged deal -- he has brought us into dark new realms.” 

 
Time and space limits me to three instances of what life was like in the past as compared 

to today but such comparisons are manifold,… they are everywhere for us to take note and it 
falls upon all of us to accept the duty and the challenge to arrest the trend. As Dietrich 
Bonhoeffer, the late, Nazi-era German theologian put to death by Hitler, said, “Silence in the 
face of evil is itself evil: God will not hold us guiltless. Not to speak is to speak. Not to act is to 
act.” The results of the 2018 national elections are an instance of common people rising above 
the political dirt and grime, and pushing back the wave that swept the nation in 2016. It 
remains to be seen whether this was only an anecdotal blip or the beginning of a refreshing 
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trend to return government to its roots so that it can once again resonate to what Abraham 
Lincoln eloquently defined in his Gettysburg Address as “… of the people, by the people, for the 
people...!”  

 
As a consequence of rambling across half a century, when I arrived at the end of this 

article, I felt slightly breathless and was briefly at a loss as to how I should conclude it. But then 
it struck me! What better way to end it than with a quote from the very song that lent me the 
cherished line that has finally found its way to the title of an essay of mine? So, here is a verse 
that rings true for the times we are in,… with due homage to its creator, Bob Dylan: 

“Come gather ’round, people 
Wherever you roam 

And admit that the waters 
Around you have grown 
And accept it that soon 

You’ll be drenched to the bone 
If your time to you is worth savin’ 

Then you better start swimmin’ or you’ll sink like a stone 
For the times they are a-changin’” 

 

Anandamela Fancy Dress Competition 
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The hilsa fish is a minefield of tiny bones. The best way to avoid choking on them is to press the soft cooked 
flesh between your fingers and feel out the hard pins. It can be tiresome when all you want is a mouthful of 
the sweet, velvety meat. Even smothered in a pungent sauce of mustard oil and ground mustard seeds, or 
gently braised in a light broth of chili and turmeric, this particular buttery sweetness is what rests on your 
tongue. Some of the bones feel like thread. You underestimate how much harm they can do until one of 
them lodges in your throat, but even a small yield of white flesh is worth all the time it takes to extract it. 
Bengalis call it ilish mach.  
 
Much of Bangladesh and West Bengal is comprised of the Ganges-Brahmaputra River Delta, where the ilish 
spawns during the monsoon season from June to September. My mother grew up eating ilish in Kolkata 
throughout the rainy season, but didn’t develop a taste for it until one particular summer, perhaps in the 
year 1959 or 1960 when she was around 16. My mother was the youngest of six siblings, raised as much by 
her older sisters as she was by her mother and father. That summer, her middle sister, then in her early 
twenties, had been left in charge of her younger siblings in their Kolkata house while my grandfather and 
grandmother were living in Jamshedpur, a night’s train journey from Kolkata. My young aunt had a dilemma 
– how to embezzle enough money from their food budget to fund their frequent trips to the cinema hall, 
where the films of Bengali heartthrob Uttam Kumar were in constant circulation.  
The solution was borne from the happiest of coincidences. That summer, a bumper crop of ilish flooded the 
market and brought the prices down drastically. My aunt figured out that with a subsistence diet of ilish, 
rice and lentils, she could siphon the rest of the food money into their movie budget. This conflagration of 
accidents, the season of monsoon rains, ilish and Uttam Kumar, marked the beginning of my mother’s 
lifelong nostalgia for the hilsa fish.   
 
A longing for ilish is a longing for rain. During the kalbaisakhi, the thunderstorms that blow in from the Bay 
of Bengal, Bengalis eat a moist porridge of rice, lentils, and onions cooked almost to the point where it 
could melt into nothingness, light and undefined, silky, airy, delicate. A pounding rain, flashes of lightning, 
and crashing thunder is as much of an accompaniment to kichuri as spoonful of nutty clarified butter 
and ilish mach seasoned with turmeric and salt and friend in a light vegetable oil. In Pennsylvania, where I 
grew up, there were storms like this in late spring, when my mother would make kichuri and fried fish, most 
likely not ilish but something close enough, either the local shad, in the same clupeidae family as the hilsa, 
or the more commonly found ruhi mach, in the carp family. Here in Austin, where my mother and I live 
now, that kind of rain doesn’t come very often. It blows in and out in a hurry, is too unpredictable. By the 
time we’ve simmered our kichuri and procured the right fish, the rain is gone and we don’t know when it 
will come again. Still, my mother and I try to recreate the feeling, more often in the fall or middle of winter 
when a grayish blue hue under thick cloud cover, a drop in temperature, or a wind storm sets the right 
mood for a meal of kichuri and fried fish. As we eat, maybe we are both thinking about the rain that doesn’t 
come, the fish we can’t find, my aunt who fed her siblings an abundance of ilish and Uttam Kumar. Ovarian 
cancer took her life more than a decade ago, but even decades before that, a continent separated us. I 
hardly knew her.  
 
The hilsa is rarer now even in Bengal, endangered by climate change, overfishing, water pollution, 
overdevelopment and dam construction. There used to be traditional means for protecting the populations 
of hilsa, but those have given way to the demands of globalism. I may be able to count on one hand the 
number of times my mother and I can eat ilish again. I long for it like I long for months of rain – that desire is 
in my DNA - but it seems foolish to hope for either one. 
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 As a city girl, growing up in the enormous metropolitan of Kolkata, my rich & powerful experiences with 
nature, began when I started my married life in Ranchi. Ranchi is situated in the beautiful state of Jharkhand 
(the land of forest) endowed with abundant flora and fauna. Set in the picturesque Chota Nagpur plateau in 
Eastern India, formerly in Bihar, the new state of Jharkhand came into existence on15th November 2000.  
As a young reader I was always inspired by the writings of Buddhadev Guha. His book,” Koyeler Kache” was 
an eye opener for me about the tribes and their cultural traditions in Palamau & Hazaribagh forest regions. 
It was amazing to read about the impact of growing up in the lap of ‘Nature’, and not a life surrounded by 
the concrete jungle of a city. 
   
Slowly I started getting acquainted with the surroundings of this new place. Because this state’s population 
is mainly tribal, nature, is considered as a vital and indispensable part of their culture and lives. Local people 
either spoke Hindi or tribal languages. The ‘Adivasi’s, indigenous people, of Jharkhand, (Mundas, Santhals, 
Kharias and Oraons -Kurukh) are the principal indigenous groups and together they constitute the great 
majority of the total tribal population. Dance and music are integral part of the tribal life. They are born 
dancers and singers, and their musical instruments, costumes and jewelry add to the beauty of their dance. 
 
I was always eager to learn about tribal history and culture. In those days, the press of a button did not 
provide the answers, nor the black and white photographs reflected the vibrancy and brightness of the 
colorful attire for their festivals. I only found out those details by attending their actual festivals and talking 
to the local people in person. 
 
‘Adivasis’ often had their names based on the days of the week they were born. For example, my helper 
girl, ‘Somari’ was born on a Monday/Shombar thus, ‘Somari’! Other names like, ‘Mongla’ born on Tuesday/ 
Mongalbar, ‘Buduwa’, born on Wednesday/ Budhbar, and so forth were very common. I remember fondly 
the woman, Etowari, (born on Etowar/Sunday) selling puffed rice using their ethnic “Dokhra” designed 
measuring cup!  
 
The various tribes of Jharkhand had different reasons for marking themselves up with tattoos. While some 
did it to prepare the young folks for the physical and mental pains of life, others got it done to distinguish 
themselves from the people of different tribes. Some others believed; it was a form of permanent 
ornament that would stay with them, even after they departed this life. Traditionally, girls from ‘Oraon’ 
tribes get tattoos, known as ‘Godna’, on their faces in childhood and as they get older, they get more on 
their arms. For ‘Ho’ folks, ‘Godna’ is a sign of purity. ‘Santhals’ believed that a person without tattoo, will be 
eaten by insects after death and ‘Kharias’ considered them as a mark of courage and valor. ‘Mundas’, the 
most noteworthy ‘Adivasis’ speaking Mundari, are the majority among the tribal communities in Jharkhand 
and are known for their kindness and compassion. ‘Oraons’ are also known for their hospitality and 
kindness. ‘Kharias’, are the most advanced tribe in the nation. Women of the ‘Godna’ tribe are the 
custodians of cultural norms and values of their tribes. ‘Santhals’, known for their faith in the forest 
goddess, are the protectors of the forest. Tribes of this region have a rich tradition of arts and crafts which 
are visible in rock paintings that date back to more than five thousand years. Scattered ancient “megaliths” 
in this region tells the stories of passage of time.  
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Historically these tribes follow “SARNA DHARAM” (religion) and worship nature, particularly trees. The’ 
Haat’ or the weekly market- place played an important role in the village economy where the local villagers 
brought the produce from their land. Many a times the people would gather to relax with “Mahua and 
Hariya” after a long day’s work. ‘Mahua’ is a local flower with a strong sweet fragrance that has an 
intoxicating effect and ‘Hariya’ is a fermented drink.  
 
I started to teach in the Loreto Convent, Ranchi & had many personal experiences with the locals. I 
remember when one of my colleagues had invited me to her house. I was amazed to see a huge old trunk of 
the mango tree in the middle, around which the house was built. This was the most eco - friendly house I 
had ever seen which showed their love and protection of nature. My personal experience of the caste 
system and its effects on the ‘Adivasis’ alarmed me abundantly. Caste system was quite predominant in 
India in those days and it was present in Bihar too. In my 11th grade class there was an ‘Adivasi’ girl whose 
sad face and blank look always puzzled me. One day she broke down in tears telling me how difficult their 
life was, trying to draw water from a water- well belonging to the people of higher caste. In an extreme 
drought, their village well had dried up and their daily encounter with the higher caste people was 
devastating. Fearing their life may be in danger, they moved out of their village taking shelter in the church. 
“Tribal Adivasis”, were generally considered as people of lower class in society. With caring support and 
education from the renowned institution like Loreto, my student and her family were able to overcome this 
very difficult situation. With the gradual awakening of ‘Adivasis’, it is now very encouraging to see the 
Adivasis speak up for their rights. In my long acquaintance with Loreto, Ranchi, I have had the opportunity 
to visit many ‘Adivasi’ homes and developed a close friendly relationship with them which helped them 
open up about their hardships and struggles. It has been a constant endeavor on part of Loreto educational 
system to support an all-round well-being of the students and to develop leadership qualities so they can 
stand up and speak fearlessly for themselves.  
 
While in Ranchi, I was once lucky to receive a unique “Mahbubani” art painting as gift done by a local 
villager. In this art form they use paint derived from natural resources such as plants, pollen, pigments, 
indigo of various flowers, sandalwood and leaves. Instead of using brushes, painting is done using twigs, 
match sticks, fingers. After all these years the colors still have their old glorious look. It is believed that red 
soil (Lal Mati) this area has great strength. One of India’s famous cricketer, Captain M S Dhoni, is a proud 
son of this ‘Lal Mati’ and I feel very happy that my children had the opportunity to grow up with him, in our 
Shymali colony as a neighbor. Two important festivals celebrated in this part of India were, Karma Puja and 
Sarhul. Karma Puja is celebrated in the months of August / September symbolizing Fertility. Sarhul, is a 
Spring festival celebrated when Saal trees get new blossoms. It is a belief amongst the tribal people to 
worship the Saal tree as the village deity, as they believe it is their Protector.  
 
I consider myself very fortunate to have spent much of my personal and  professional life in Ranchi and had 
this opportunity to share some of my experiences of tribal life with you. The greenery and the sweet 
simplicity of this region has had an everlasting effect on me and  my family that I will cherish forever. 
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It made me think twice before I decided to open my travel log on Persia to you all, because it happened--- 
-- so many years ago,  with no written notes but some vague but beautiful and vivid  memories. 
--no digital photographs then and had only a few color prints and lots of color slides taken during field work 
but converting them to digital files is a real painstaking effort. 
But what things kept me going is that if I do not document them now it will probably will never be done and 
will fade away. Under the present political situations you will probably not go there  but it is such a beautiful 
country with such beautiful memories, I thought of sharing them with you. 
 
There is a little epilog to why we went to Persia or Iran. The year was 1973 after my degree at Columbia 
University, I was working as a Research Associate with University of Texas at Galveston with a world famous 
marine seismologist, Dr. Maurice Ewing, helping him establishing a new Research Institute (present day 
University of Texas Geophysics Institute) and happily plotting my future course. Suddenly, the news came 
from the State Department that my time is up in this country as I was a Fulbright Fellow who came to the US 
on an exchange visitor visa and must return to India. Jobs were not that easily available in those days, 
neither here nor in India but Dr. Ewing encouragingly asked that if he can be of any help, he will do his best 
pleading on my behalf with the State, Labor and Immigration Departments for a green card. I thanked him 
profusely, and University of Texas filed for my immigration papers. But the folks at the State Department 
were not that easy to deal with as I had signed a bond in India before my departure that I would return to 
India or another deserving country after my studies to spread the knowledge that I gathered in the US. This 
totally slipped my mind. The letter was very polite and sounded nice but I was in a soup. Dr. Ewing, as 
always hopeful asked me not to worry and he and the University would look into the matter. I started 
looking elsewhere but to make the long story short, unfortunately Dr. Ewing had a massive coronary after a 
few weeks and soon after that and passed away. After this setback, I got a faculty position in Pahlavi 
University in Shiraz, Iran, and that was then Shah of Iran’s signature University. The University of Texas  
assured me that the green card should work out eventually but if I felt like visiting a new country for a 
couple of years, I should go to Iran and there will always be a job for me at the University of Texas  when I 
return. Iran was a different country then and the Shah was a staunch US ally and that was the best solution 
for the time being.  
 
I asked Subha about it and the only question she asked was, if she was required to put on a Burqa ? I 
assured her that the women in Iran cover themselves with a large piece of white cloth called  “chador” not 
burqa. Guess that satisfied her and we were off to Iran with our little baby girl in the end of 1974. Just one 
note, as we discovered later, ladies in Iran in those days wore the latest designers clothes and the “chador” 
was reserved for the elderly or less sophisticated! 
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Memories From Persia (1975-1976) 

Sunit K. Addy 

Persian foot soldiers. Subjects of the Empire carrying gifts to the king. 



AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2019 CTBA Austin 
110 

Persia was ruled by several important dynasties: Achaemenid (650BC to 330BC ) was the first important dynasty 

founded by Cyrus the Great and Shiraz the city we lived was only 60 km from ruins of Persepolis, the capital of the 

kingdom. We visited the ruins many times and  were  always amazed by the magnificent  grandeur of the palaces.   

This was the capital Achaemenid Empire built by  Cyrus, Darius, and Xerxes I-II and others. Alexander from 

Greece defeated Darius III of Persia in 330 BC and to revenge the burning of Acropolis some 200 years before that 

by Persian kings, Alexander set fire to Persepolis and completely destroyed the capital. The enormity of these 

palaces can not be imagined unless you see the present day ruins. Above is just a panoramic view.  Look at the 

magnificent ruins of the Tachara or Palace of Darius. What you see are the large pillars and the foundations of a 

superb civilization. 

Grand staircase leading to the Entrance Hall. The exterior of the Tachara (also known as 
Apadana) and its surrounding gardens in an artist’s 
restoration.  

The ornate pillars are more than 20 m tall and a 
meter or more in width. 

Subjects from far away countries bringing in gifts for 
the emperor shown proudly by Dr. Adib . 
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Apadana, Meeting hall, French 
architect Charles Chipiez’s conception 
in it’s glory days.  Source: Wikipedia Gateway to Apadana, the massive stone 

gate and pillars have survived. 

French architect Charles 
Chipiez’s conceptual drawing of 
the roof of the Apadana with 
dual horses and huma birds. 
(Wikipedia).  

Massive dual horses and  mythical birds 
“Huma” were on top of the pillars. These 
huge stone carvings weighing several tons 
were put on tall 20 +m limestone pillars. 
What amazing engineering marvel these 
people possessed some 2500 yrs. ago!! 

The Huma bird later became the 
iconic symbol of Iran Air.  

Tomb of Darius the Great, founder 
of Achaemenid dynasty (650BC to 

330BC) – Photo courtesy Wikipedia  
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The next important dynasty was the Sassanid dynasty 
(224 AD to 651 AD). The Sassanid dynasty was 
recognized as one of the leading powers alongside its 
arch rival the Roman-Byzantine Empire 
(Rome/Constantinople, present-day Istanbul). The 
Sassnians fought many wars with the Romans as 
depicted on the wall carvings of Naqs-e-Rustam, which 
we visited a few times. 
 

The Coronation of Ardashir-I, founder of Sassanid 
dynasty.  Ardashir-I and God Ahura Mazda (creator and 
sole God of Zoroastrianism) on horsebacks in front of 
each other with defeated enemies at the nails of their 
horses.  Ardashir-I is taking the ring of reign from Ahura 
Mazda. At its greatest zenith, this Empire encompassed 
all of today's Iran, and much of the Central Asia. 

Rock-face relief at Naqs-e-Rustam of another Sassanian Emperor 
Shapur I (on horseback) and captured Roman emperor Valerian 
(standing) and Philip the Arab (kneeling), asking for mercy and 
peace, following  Shapur I’s victory at Edessa.  

God Ahura Mazda,  
creator and sole God of  

Zoroastrianism 

A new excavation shows a congregation place for 
prayer near a mountain spring in Fars Province in 
Iran and this establishes the fact that ancient 
Persians were both Fire and water worshippers.  
 

Religion of Ancient Persia 
Both Achaemenian (650 to 330 BC) and Sassanian Kings (224 to 651 AD) practiced Zoroastrian Religion. 
This was their state religion as well. It is a monotheistic religion centered in a dualistic ideology of good 
and evil predicting the ultimate destruction of evil. Preached by Prophet Zoroaster, it exalts a deity of 
wisdom, Ahura Mazda(Wise Lord), as its Supreme Being. This religion served as the state religion from 650 
BC to 650 AD in the pre-Islamic Iran. This religion is still practiced in India and to some extent in some 
parts of Iran as well (Yazd). We in India are somewhat familiar with this religion and the people practicing 
this religion are known as “Parsees”. They migrated to India to avoid religious persecution and to have the 
freedom to practice their religion after the Islamic conquest of the region in the 7th century. They speak 
mostly their version of Gujrati and as a community and constitute a very important economic, intellectual 
and artistic segment in India. Parsees consider themselves the saviors and guardians of Zoroastrian 
Religion.  Probably, Dadabhai Naoroji, Jamshetji Tata, Ratan Tata and Dr. Homi Bhahba are among many 
other famous Indian Parsees that we are proud of. Courtesy of many Parsee friends  and facts from 
Wikipedia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ahura_Mazda_and_Ardashir_I
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ISFAHAN 

During the Islamic Period the Safavid dynasty was 
the most important period in Persia. 

Nafse Jehan or Half of the World. The Great Shah Mosque in the center and Loftulla Mosque in the left with a 
beautiful park in the center, as it looks now after its recent beatification. Built during the Safavid Dynasty (1501 to 
1736 AD) it was contemporaneous to Moghul Period in India (1526 to 1857 AD). Actually, Humayun, son of Babar,  
was given shelter by a Safavid king and was also helped to regain his throne of India from Sher Shah who deposed 
him earlier. Farsi language was extensively used in the Mughal courts and during this time India saw profuse influx of 
Shia Muslims and as well as Persian culture including literature, music and religious rituals although Mughals  were 
mostly Sunnis. Photo Credit : Arad Mojtahedi, Wikipedia. 

Intricate porcelain tile work was  
the center piece of Safavid Art. 

Frescos depicting the 
Battle of Chadron 

and the court 
musicians and 
dancers show 

distinct intermingling 
of Indian and Persian 
art, taken at  Isfahan 

Museum. 
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Formerly known as  Shahyad Tower or Shah Memorial 
and renamed as Azadi  (freedom)Tower, a 150 ft. marble 
tower with a museum in Teheran. The irony is that he was 
overthrown by Ayatollah ‘s Islamic revolution 1979 only 
to die in exile in Egypt in 1980 . We left Iran in 1976. 
 

Strolling along the streets of Teheran. Fairly well  
Kept streets and supposedly safe then. 

The Peacock Throne was a wonder 
. Built in the 17th century for the 
Mughal emperor Shah Jahan, who 
also built the Taj Mahal .  The 
extravagant Mogul king almost 
brought the country to the brink 
of bankruptcy. However it was  
beauty— a gilded platform, 
canopied in silk and encrusted in 
precious jewels. The original 
throne was looted as a war trophy 
in 1739 by the Persian emperor 
Nadir Shah along with Koh-I-Noor 
which finally ended up in the Royal 
British Crown.  

Darya-I-Noor (Light of the Sea):  
You do not have to wonder where 
this diamond comes from? India, of 
course, from Vijaynagar.  the largest 
pink diamond In the world. One and 
half inch long, 1 inch wide and 3/8 
inch thick flawless pink table 
diamond weighing 182 carats. Again 
it was Nadir Shah who plundered 
India in 1739 stole every thing that 
he could put his hands on and 
carried this beauty (Darya-I-Noor) 
to Persia. Shouldn’t India get this 
back along with the Koh-I-noor !!! 
Wishful thinking. 

Pahlavi Crown: The jeweled Pahlavi 
Crown was built in 1925 by Reza Shah 
the Great, who established his Royal 
lineage after gaining the throne by 
power and declared himself the Shah 
in 1929 claiming the dynasty was as 
old as 2500 yrs. He was inspired by 
the crown which looked similar to 
one worn the Sassanian Kings. His 
son Reza Shah ascended to the 
throne in 1967 and the 2500 years 
rule vanished in 1979 with the 
Revolution in 1979 and his 
subsequent passing. What an irony!!. 

Our Lucky Visit to Iran’s Central Bank in Tehran 

Teheran 
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I led a group of Marine Geology students to the Caspian Sea (the largest inland body of water and shared by Iran, 
Russia, Turkmenistan, Azerbaijan and Kazakhstan, see the map) from Bandaer-e-Pahalvi (renamed as Bandar-e 
Anzali after the revolution).  Taught my students the geology of the Caspian Sea and showed how simple 
oceanographic measurements were made, using sonography, piston coring, Secchi disc for transparency of the 
water column, collection of sediments and water samplers etc. Our ship was one of Iranian Navy ships 
commissioned as Phalank (Tiger). It was a fun day and enjoyed being referred to as Agai Ustad (Reverend Professor 
by all the naval officers). During the WWII, Germany aimed for the Baku oil field in the western coast of Caspian Sea 
but failed because of Soviet resistance. History would have been different if Hitler had the access to this enormous 
oil field. 

Field work in Iran 

Fossilized ripple mark, find out where? Outside the shaft of a gypsum mine 

Negotiating a rough terrain  
in complex mapping 

Field lunch with colleagues. Climbing a salt dome. 

At the Strait of Hormuz where oil of the 
free world moves and now a hot spot.  

Sturgeon fishing in the Caspian sea.  
Home of most expensive Beluga caviar. 
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Tomb of the celebrated Farsi poet Hafez in Shiraz, is 
there right in front of our University. Hafez was born 
in Shiraz in 1315 and died there in 1390. He was a 
beloved poet of the Iranian people, who learn his 
verses by heart. Courtesy: Amir Hussain Zolfaghary 
  

Bagh-eram is a historic Persian garden in Shiraz 
Which I visited with my mother who loved Iran. 

Friends seeing us off in the Shiraz Airport at the end of 
our tenure in Shiraz. 

On our way back 
from Iran and 
looking forward to 
build our lives 
 in US.  In front of 
the Archeological 
Museum in 
Athens. 

The city of Shiraz is just like an oasis in the dusty and 
barren Zagros mountain. Our  home faced a beautiful  
rose garden named after the Queen of Persia and we  
loved the fragrance that filled the whole area every 
night.  

Not a day went by that I did not take a stroll with my 
daughter in the rose garden after the day’s work.  

Finally, in early 1976 the long awaited phone call from the US Consulate in Shiraz came 
congratulating  Subha and me for the approval of our green cards and almost simultaneously 
another letter from University of Texas informing me that my job is waiting for me. 
Preparation for heading home started then.  

Shiraz 
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Our Memorable Trip to Colorful Peru 
Sonali Sur 

A mother and child, living in the Uros island. 
Happy and content,  they are of one of oldest 
South American groups.  

Our Sur family's Peru adventure began towards the end of June, 2017, with the highlight being a 3 
days trekking along the famous Inca trail to the lost city of the Inca's, Machu Picchu! Our trip took us 
to  Lima/Cusco/Agua Calientes/Lake Titicaca. Here are some colorful pictures of the fascinating Incas! 

Our visit to Uros & Taquile floating Islands, Lake 
Titikaca, Peru. We visited the Uros floating Islands. 
Stepping on them feels very much like a water bed.  

Colorful and famous  Sunday Pisac Market where 
indigenous Quechua ladies sell their produce and 
stock up on supplies for the week. 

From Ollantaytambo  we descended 1500 feet to the sacred 
Urubamba river and Pisac village, to visit a traditional 
market. The Tribal chiefs attend the market on Sunday's to 
perform a special ritual. 

 Our family enjoying Machu Picchu, an Incan city set 
high in the Andes Mountains in Peru, above the 
Urubamba River  It was built in the 15th century with 
sophisticated dry-stone walls that fuse huge blocks 
without the use of mortar.  

 Inti Raymi, the “Festival of the Sun,” was one of the key 
ceremonies of the Incas. Held each year during the 
winter solstice, June 24, honoring the sun god Inti, to 
ensure that He would once again the farthest point. 
Today, Inti Raymi is one of the most important Andean. 
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Saira Mukherjee, Westlake High School, 
Attending Tufts University majoring in Liberal 

Arts and Bachelor of Fine Arts (SMFA). 
    

Soham Adhikary, Ceder Ridge High School.  
Attending Texas Tech University majoring in  

Computer Science.  

Shomik Ghosh graduated from University of Washington, Seattle. He double 
majored in Public Health and Communication.  

Srija Ghosh 
McNeil High School,  

Attending TX A&M University, majoring in  
Pre-Med. 

    

Rudraksh  Joe Dasgupta 
Stony Point High School. 

Attending TX A&M University, majoring in  
Biomedical Engineering. 

    

Congratulations to  

Our Recent Graduates 
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Oven Fried Cauliflower 

Jaba Banerjee 
 
Ingredients:   
Small cauliflower       
Roma Tomatoes   2 
Green chilies         4 
Kalo-Jeera              One tsp.  
Salt                          To taste  
Chopped Cilantro  For garnish 
This dish is very simple. In a large tray, put cauliflower florets cut in small pieces. Add two 
thinly sliced Roma tomatoes. Add salt to taste, one tea spoon of turmeric, pinch of kalo-
jeera and some chopped green chili. Now add a little oil (I use grape seed oil) and mix 
everything   nicely in the tray. Heat oven to 430 degrees and bake for 30 minutes until the 
cauliflower is cooked properly. No cover needed. Garnish with chopped cilantro. Serve hot. 

   Stuffed tomatoes 
        Manisha Sarkar 
 
Ingredients : 
5 big Roma tomatoes , firm and not too soft 
1/2 cup shredded cheese 
1 cup cooked rice 
 Any left over ground meat dry curry   
or dry shrimp curry.(chop shrimp to small pieces) 
1/2 cup chopped onion 
1 tsp grated ginger 
1/2 cup bread crumb 
 
Procedure : Cut each big Roma tomato through middle to get two cup type pieces . 
Lightly slice out a thin piece from bottom of each tomato so that both pieces can sit on a tray like cups. 
Scoop out all liquid stuff from tomato with a spoon carefully so that tomato does not get punctured. 
Let all 10 pieces now sit on a lightly greased tray. 
In a pan now fry onions then add leftover meat or shrimp into fried onions, add ginger. Cook for a few 
mins. Now add the cooked rice and keep mixing until it’s tight and dry enough. 
Take out the cooked mixture from heat. 
Now with a spoon fill each tomato cup with cooked mixture to full. 
After all tomatoes cups are filled, sprinkle cheese on top of each. Finally sprinkle some bread crumb on 
top of cheese layer. 
Heat oven to 350 degrees. 
Insert filled tomato tray into oven and bake for 30 min. Check after 20 min to make sure that tomato 
cups are still firm . After 30 mins it should look brownish but not broken down from over baking. 
Take out cooked stuffed tomatoes. Serve hot. Enjoy with any other dinner items. 
  

  

124 



AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2019 CTBA Austin 

  

125 

শ্বেল িুলকশ্বপ 
মায়া শ্ববিাস 

 
মানয়র োনির শ্বকছু শ্বকছু রান্নার র্ন্ধ আর স্বাদ  াবার দটশ্ববনল বসনলই উুোঁশ্বক দদয়। িার মনধয শ্ববনিষ 
একটার দরশ্বসশ্বপ আপোনদর সানথ আর্জ ভার্ কনর শ্বেশ্বচ্ছ।  
উপকরণ: 
িুলকশ্বপ ,একটা মাোশ্বর সাইনর্জর, িুলটা েুনমা - েুনমা কনর কাটা। 
শুল্প িাক(Dill), এক আোঁটি।কুশ্ব -কুশ্ব  কনর কাটনবে। 
সাদা আল,ু দনুটা মাোশ্বর সাইনর্জর, সুর্ার শ্বকউনবর মি কাটা। 
টনমনটা, একটা -কুোঁ  ানো। 
কাোঁ া লঙ্কা দনুটা -লম্বা কনর দ রা। 
শুকনো মটর শুোঁটি এক (ধুনয় সারা রাি শ্বভশ্বর্জনয় রা নি েনব)। 
েলদু গুোঁনো আদার্জ মনিা (সামােয)।  
লবে আদার্জ মনিা। 
পাোঁ  দিােে-এক  া  াম । 
দির্জ পািা একটি। 
লাল শুকনো লঙ্কা একটি(দভনঙ্গ)  
আদা বাটা পছদ মিে। 
সনষগর দিল ১/২দটশ্ববল  াম । 
পদ্ধশ্বি: 
কো বা পযানে দিল র্রম ে’দল  দির্জ পািা, শুকনো লঙ্কা ও পাোঁ  দিােে শ্বদে। 
দিােে িুনট উঠনল কশ্বপ, আল ু, মটরশুোঁটি, টনমনটা, কাোঁ া লঙ্কা, আদা বাটা, লবে 
ও সামােয েলদু শ্বদনয় শ্বমশ্বিনয়  শ্বেে। এরপর আোর্জগুনলা শ্বদনয় কুন াে শ্বেল িাকগুনলা 
উপর দথনক সমাে ভানব ছশ্বেনয় শ্বদনয় ঢ্াকা শ্বদে। মানে মানে দেনে শ্বদে। িানকর র্জনল 
দসে ো ে’দল একটু একটু র্জল শ্বদনয় দঢ্নক শ্বদে। বােশ্বি র্জল থাকনল শুশ্বকনয় শ্বেে।  
োমানোর আনর্ সুদর দফ্লভার শ্বদনি শ্বকছু “দির্জ” মাকগ া সনষগর দিল ছশ্বেনয় ভাল 
কনর শ্বমশ্বিনয় দদনবে। রান্নাটা ভার্জা বা কষা ে’দব ো।  

Cucumber shukto 
Reshmi Bose 

Ingredients : 
Cucumbers     4 
 Ginger                  1 inch (paste) 
Green chilies        2or 3 
Milk                       1 cup,  
Panch phoron      1 tsp,  
Turmeric               Pinch 
Dal – Bori              Few 
Ghee                       1 tsp  
Salt and sugar     To taste  
Preparation Method: 
Cut 4 cucumbers into tiny pieces. Fry dal-bori ‘s and keep them aside. 
Heat oil and add Panch phoron to it. Next add  ginger paste and fry for a few seconds.  Add salt and a 
pinch of turmeric. Next add the cucumber pieces and stir them to mix well. Cover and cook for 
sometimes till the cucumbers become a little soft. Then add a cup of warm milk and 1 tsp of sugar. 
Mix well and cook for some more times. If you already have dal-bori ready, you can add them at this 
point. Cover and cook till done. Add ghee and mix well, put in few green chilies. Cover the pan/kadai 
with a lid and turn off the heat. Keep it covered for a few minutes before serving. 
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Simple Mango  Souffle   
Mukti Das 
 Ingredients:  
Mango Pulp  =  30 Oz. 
Sweetened Condensed Milk = 14 Oz. 
Cool Whip = 16  Oz. 
Orange or Strawberry jello = 6 Oz. 
 
Directions: 
Combine Mango Pulp, Condensed Milk and Cool Whip. Mix 
jello in one cup of hot water.  Now mix all of them in a  
big bowl and place it in the refrigerator for 4-5 hours. 
Enjoy.… 

Easy microwave pudding  

Bharati Sen 
 
Ingredients:  
1.3/4 cup milk,  
1/4 cup sugar,  
4 eggs,1/2 tsp vanilla 
Nutmeg optional 
 
Directions: 
Place milk in 4 cup measuring glass. Microwave 3.5-4.5 minutes  
on high or until hot but not boiling .Add remaining ingredients  
except nutmeg. Beat well with rotary beater. Pour into 4  6 oz  
glass custard cups filling each 3/4 full . 
Sprinkle with nutmeg (optional ) 
Microwave 5.5 to 10 minutes on medium (simmer) or 
until almost set in the center, If necessary remove individual  
custards as they finish cooking and continue with the rest.  
Let stand five minutes before serving  
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 Khad Murg  
Provati sarkar 

 
Ingredients                                         
1 boneless small chicken 
250 gm onions                                     
200 gm tomatoes                                
25 gm ginger 
25 gm garlic 
5 gm cumin seeds or (jeera) 
5 gm turmeric (haldi)  
Method 
Rub salt and garlic paste on the chicken and keep aside. 
In a pan heat oil. Add jeera and whole garam masala. Add chopped onions and sauté them till light brown. 
Add chopped ginger, garlic 
paste and all the other powdered masala. Add chopped tomatoes and cook for 10 minutes till tomatoes 
mashes during cooking to a paste. Adjust seasoning. Add chopped coriander leaves. Marinade the chicken 
with the cooked masala. Wrap in a foil. 
Put the chicken in the heavy vessel and seal the lid. Cook in the oven for 30 minutes at 200 degrees. Open 
the lid and serve hot with naan or roti. 

5 gm chili powder 
5 gm whole garam masala 
15 gm coriander powder 
50 ml oil 
10 gm cilantro 
salt to taste  
Aluminum foil 
Thick bottom steel pan 

শভ শ্বক মানের  া ার  

অপণগা দিাষ 
 
উপকরণ : দভটশ্বক মানছর শ্বিনল োি দকশ্বর্জ|  র্ন্ধরার্জ দলবরু পািা 
(বা কাশ্বির লাইম পািা)  ারনট |  আদা, রসুে, শ্বরাং অশ্বেয়ে 
এর সাদা অাংি কু ানো োি কাপ | দলবরু রস 2  াম  
|  কেগফ্লাওয়ার 2  া  াম  | সাদা শ্বভনের্ার 1  াম  | কাোঁ া লাংকা 
দনুটা শ্বক শ্বিেনট | েেু স্বাদ মি | কযাপশ্বসকাম টনমনটা সার্জানোর 
র্জেয প্রনয়ার্জেমনিা |  
প্রণালী : দলবরু রস, আদা কুশ্ব , রসুে কুশ্ব , শ্বরাং অশ্বেয়াে কুশ্ব , 
দলবরু পািা ও েেু শ্বদনয় মাছ মযাশ্বরনেট কনর শ্বেে | পযানে র্জল 
র্রম কনর সাদা শ্বভনের্ার, রসুে, লঙ্কা শ্বদনয় 8 দথনক 10 শ্বমশ্বেট 
দিাটাে | র্জল ছাোঁকশ্বে শ্বদনয় দছনক  শ্বেনয় কেগফ্লাওয়ার দমিাে | 
দিনল শ্বরাং অশ্বেয়ে কযাপশ্বসকাম টনমনটা োলকা কনর দেনে শ্বেে 
| িারপর মযাশ্বরনেট করা মাছ গুনলা দিনল দছনে শ্বদে | একটু 
এশ্বপঠ-ওশ্বপঠ কনর শ্বেনয় কেগফ্লাওয়ার এর দগ্রশ্বভ টা দঢ্নল শ্বদে | 
মাছটা কুক েনয় দর্নল দইু দথনক শ্বিে শ্বমশ্বেট িুটিনয় োশ্বমনয় শ্বেে 
| 
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CTBA cordially invites you to our Annual Laxmi Puja. 
It’s a great opportunity for all of us to explore our culture,  

rekindle our bonds, make new friends and celebrate the 
occasion. 

Puja details 
Date : October 12th, 2019 
Time : 5:00 PM to 9:00 PM 

Venue :  
9700 Neenah Ave., Austin, TX 78717 

 Schedule: 
Puja Pushpanjali 

Prasad 
Dinner 

Visit: Dhrubotara.org 
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