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সদব্াঙ্গনা ব্যানাজী

"সদব্ী প্রেন্নয়তি েপর প্রসীদ, প্রসীদ মাতজিগপতােয়খলসয
প্রসীদ য়ব্পিিরী োয়ে য়ব্িং, িমীিরী সদব্ী রা রসয ।।“
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সম্পাদকীয়

শুভা আঢ্য
অয়িন, সটক্সাস ২০২০

বাঙালির বাররা মারে তেররা পাববণ, লিন্তু োরাটি বছর তে অেীম আগ্ররে, অরপক্ষা িরর থারি বর্বা
ত াওয়া, অমলিন, শররের আোর েংরিরের জনয । োর িারছ লনরমবঘ নীি আিাশ, শুভ্র
িাশফু রির ত ািালয়ে ছন্দ, েবু জ ঘারের আলঙনায় লশউলির আিপনা, এরন ত য় েববজয়া
মলের্ােু রমল ব নী মোমায়ার আগমন বােব া । লিলন জ্ঞানীজরনর --"অজ্ঞানান্ধিারনালশনী, লনেযমু ক্তা,
পরাৎপরা,অখন্ডব্রহ্মলব যারূলপণী, লি ানন্দস্বরূলপণী জননী" -- লেলন আমার র িারছ রা ত ন, েেজ
েরি উমা মারয়র তবরশ । আনন্দময়ীর আগমরন আনরন্দর তরশ ছলিরয় িায় আিারশ, বাোরে,
প্রলেটি বাঙালির মরন প্রারণ। আমরা মা তি মরে িলর আবােন-“িা ত বী েববভূরের্ু শলক্তরূরপণ েংলিো । নমস্তস্েয নমস্তস্েয নমস্তস্েয নরমা নমঃ ।“ –"তি ত বী
েববপ্রাণীরে শলক্তরূরপ অল লিো, োাঁোরি নমস্কার, োাঁোরি নমস্কার, োাঁোরি নমস্কার।।“
আমরা মারয়র িারছ িররজারি িািনা ির, -- "রূপং ত লে, জয়ং ত লে, িরশা ত লে লিরর্া জলে"“মা আমারি রূপ াও, জয় াও, িশ াও এবং আমার শত্রূ নাশ িররা । “

মারয়র েরে েরে বাঙালির জীবরন আরে ি'টা ল রনর নেুন োরজর আরয়াজন,স্বজন বন্ধুর
েম্প্রীলে,নানান োলে খু লশর এি মরনাের মরশুম। এই প্রবােী বাঙালির র মর যও দূগবা পূ জা আরন
তেই েু দূর ত রশ তফরি আো স্মৃলে। োরা পরম উৎোরে ত বী দুগবার আরা নার আরয়াজরন তমরে
ওরে, দূরর রশ বারজ আগমনীর েু র।
লিন্তু এবার আমার র জীবরন েব লিছু ই এরিা অনয রূরপ । এি মারণ মোমারী তিাথা তথরি তনরম
এরিা মানু রর্র তিনা জীবনরি অরিনা িরর ল রে।

২০২০ আমার র জীবরন লনরয় এরেরছ এমন এি দুল ব ন, িার তিানও অলভজ্ঞো অ ু না প্রজরের
লছিনা। মানু রর্র মর য দু ব াম তবরগ ছলিরয় পরিরছ অদৃশয তিালব ১৯ এর মৃ েুযবােী জীবাণু । োর
গলেররা িররে পাররছনা তিউ। স্বঘরর বন্দী, স্বজন বলিে, েেস্ত, ভীে মানু রর্র জীবন আজ
লবলক্ষপ্ত, লবর্ন্ন, অবোর মলিন। পূ জা আেরব লিন্তু েরব না েবার েরে মােৃরূরপর শবন। রুদ্ধ ঘররর
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আিারি েরব পু ষ্পাঞ্জলি। েবু , োরই মর য িরিরছ আমার র লবলভন্ন িািব লনববােি েলমলের ে েযর র
উর যারগ, "ভািবু য়াি"পূ জার প্রস্তুলে, মরনারঞ্জরনর নানা আরয়াজন ।
আমার র তছাট্ট পলিিার "ধ্র্রুবোরা"ও প্রিালশে েরব "ভািবু য়ালি"। আমার র ডারি, নানান অেু লব া
স্বরেও এলগরয় এরেরছন অরনি তিখি তিলখিা, লিি লশল্পী, আরিাি লিিির ও লশশু লশল্পীর ি ।
োাঁর র েিিরি জানাই আমার র আন্তলরি অলভনন্দন। আমার র তছাট্ট বন্ধুর র জনয রইি অরনি
ভািবাো ।
প্রলেবাররর মরো এবারও পলিিাটিরি লবনযাে িররে আমারি প্রভূে োোিয িরররছন েু নীে আঢ্য ।
ঋলেি তেন োাঁর অেযন্ত বযস্ত িারজর মর য ও েুরি লনরয়রছন োরি িলিউটাররর তিাগয িরর েুিরে
আর তেৌরমন িক্রবেী গুরু ালয়ে লনরয়ছন, োরি ঠিিমরো আপনার র িারছ তপৌাঁরছ ত বার ।
"ধ্র্রুবোরা" আপনার র ভারিা িাগরিই আমার র েবার শ্রম োথবি েরব ।
তি েব েংিা এই পলিিারে লবজ্ঞাপন ল রয় আমার র প্রলেিারনর েোয়ি েরয়রছন োাঁর র জানাই
আমার র গভীর িৃেজ্ঞো ।
আজরির এই পৃ লথবীবযাপী, োক্ষাৎ মৃ েুযরূপী, দুরূে অন্ধিাররর তথরি মু লক্তিামী মানু র্, অেু র িনী ত বী
দুগবার আগমরনর জনয তি লি গভীর আগ্ররে অরপক্ষা িরর আরছ ো ভার্ায় প্রিাশ িরা দুরূে। আমার র
অেরে প্রাথবনা তি এই েংিটময় েমরয়, েবব শলক্ত েিন্না ত বীর পু নয আলবভব ারব জ্বরি উেু ি এি
আরিািবলেব িা আর আমরা খুাঁ রজ পাই এি নেুন প্রাণময়ী নব জীবরনর ল শা |
আপনার র েবাই তি জানাই আমার র আন্তরীি শার শুরভচ্ছা |
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Co-Editor’s Page
Ritwik Sen
Austin, TX, 2020
“A hero never chooses his destiny. Destiny chooses him” – Enemy at the
Gates, 2001
Having grown up over a steady diet of super-hero, good vs. evil movies,
I have always believed in having a little bit of “hero” inside all of us.
Everyday I read about stories of courage, sacrifice, love and human
empathy coming from places we least expected. Like the man who swam
up to a raging river to save a dog, the woman who stood up to armed
attackers to protect a stranger. Heart warming stories that reinforce the
belief that all is well with the world. A world that’s in need of much
healing. A world not ravaged by bullets, but by an enemy unseen and
unknown. Guns couldn’t kill them, borders couldn’t stop them, they are
here, at the gates. Helpless, we watched the death toll rise, the economy
falter and people lose their livelihood. We hunkered down and braced
for the worst as the world crumbled. Waiting for a miracle. Seven
months in, we’re still waiting. How ironic – as a civilization our
perception of defense has been around military strength. But when the
crisis hit home, none of that mattered. What mattered were a few
unlikely heroes – medical workers. And no, I’m not just talking about
doctors. I’m also talking about the nurses, the medical office staff, the
lab technicians, pharmacists, hygienists, ambulance drivers, paramedics
and anyone and everyone who is directly or indirectly supporting the
healthcare ecosystem. It is through their sweat, blood and sacrifices that
we slowly gaining ground against this vicious foe. If you thank them,
they’ll say it’s their job. Of course, they did not sign up to be heroes. But
destiny sure chose them to be one.
Our heroes in lab coats and scrubs. Subho Bojoya to you all !
DISCLAIMER
The views, thoughts and opinions expressed in this magazine belong solely to the authors
and do NOT reflect the views or the official position of the Central Texas Bengali Association.
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From the President’s Desk
Sarajit Das
Austin, TX, 2020

The call of the conch will be heard through headphones. The
dhunuchi’s scent — a smoky mix of camphor and coconut husks
— will be summoned from memory. Join us through Facebook
and YouTube to celebrate CTBA, Virtual Durga Puja 2020. Joy
Ma Durga !!! We pray for Maa Durga's blessing for a healthy
and happy life for all of us. On behalf of Central Texas Bengali
Association (CTBA), I welcome you and your family on the
auspicious occasion of Durga Puja.
As we continue to navigate the disruptions and challenges
caused by the COVID-19 pandemic, I wanted to reach out to
share that you, your family, your friends, and your colleagues
are all in our thoughts. We are all anxious and things are
changing quickly each day. Our priority is the health and safety
of our members.
I am thankful to the previous Executive Committee for setting
such a positive example and inspiring me to run this
organization. Durga Puja epitomizes the victory of good over
evil. Durga means one who is 'inaccessible'. However, since she
is the mother of the universe, she is the personification of
tender love, wealth, power, beauty and all virtues. Durga also
represents 'Shakti', the destroyer of evil and the preserver of
good. Ma Durga embodies all the good qualities of humanity
that we all evoke, like compassion, mercy, patience and charity.
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Through our faith and celebration, we endeavor to create a caring,
compassionate community that engages and embraces people of all
cultural, ethnic, and spiritual backgrounds. It also builds social cohesion
that promotes assertion and respect of diversity, and celebration of the
rich spiritual heritage of mankind.
I want to express my sincere gratitude and respect to the members of
CTBA who have shown respect to our core values and acted with
integrity to uphold these values. Not to mention that this organization
belongs to each of its members, so let us all come together to make
the Durga Puja grand success with novel ways that we will cherish for
years to come.
I request and encourage everyone to come forward to build a stronger
foundation for CTBA for today and tomorrow. I believe our organization
has enough depth of leadership which will steer us to meet the mission
and vision laid by our founding members. I sincerely thank all the
members, sponsors and volunteers. I am grateful to all my executive
committee members for their relentless support and cooperation they
provided in my tenure. I would like to thank all of you for giving me this
opportunity to serve you and uphold the values of CTBA. I wish you all
a Happy Durga Puja and Shubho Bijoya.

DISCLAIMER
The views, thoughts and opinions expressed in this magazine belong solely to the authors
and do NOT reflect the views or the official position of the Central Texas Bengali Association.
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কৈলাশ ২০২০
জয়িতা ব্যানাজী
এই েরব ঘু মটা তবশ গাঢ় েরয়লছি। আররা দুরটা স্বপ্ন তো sure ত খা তিে - োরো
আর েরিা না, েক্কাি েক্কাি ো তর গা মা পা, র তিারট মাথাটা তগরিা রর। বালিশ ল রয় িান তিরপ
িুরপ িেই ঘু মারে িায়, োররগামার তেজ েেই বারি। তরাব্বারটাও ভারিা িরর ঘু মাবার তজা’ তনই।
গে েপ্তাে তথরি গরণশ বাবালজর িারজর িাপ ও তবশ তবরিরছ। েোৎ িরর অরনি তবলশ আশীববা
ল রে েরচ্ছ। প্রিুর মেব লনবােী গরণশ তি োাঁি ল রচ্ছ। োই আশীববার র excel sheet টা তিি
িররে িররে ই ালনং ঘু মারে তবশ রাে েরচ্ছ। লিিগুরপ্তর োরথ meeting গুরিা তবশ িম্বা িিরছ।
আশীববা ত ওয়াররো এিটা limit আরছ, োই গরণশ এই বাজারর লিিগুরপ্তর োরথ এি এিটা
case লমলিরয় লনরয়ই আশীববা লবেরণ িররছ। এই েব িররে িররে প্রলেল নই তবশ রাে েরচ্ছ।
তভরবলছরিা এই তরাববােব া এিটু তবলশক্ষন ঘু মারব। ো তো আর েরিা না। লিছু ক্ষন এপাশ ওপাশ িরর
অগেযা উরেই পিরে েরিা গরণশ বাবালজরি।
উমা েিারি জি-খাবাররর প্রস্তুলে লনরচ্ছ। আজ ছু টির ল ন, তছরিরমরয় গুরিা েব
বালিরে োই জিখাবারর ফু িরিা িু লি আর ো া আিু র েরিালর, েরে নবীরনর ত ািারনর রেরগাল্লা
আর তবাাঁর । িু লির োরথ তবাাঁর তছাট তছরির খু ব লপ্রয়। োই তরাববার জি খাবারর তবাাঁর িখরনা বা
পরি না। জিখাবাররর আরয়াজন ত রখ গরণশ বাবালজর মাথা রা টা এিটু িমি।
বাইররর আিাশ টা আজ তবশ েু ন্দর িাগরছ। এিটু বাগারন বেরি মন্দ েরব না। তভরবই
গরণশ বাইররর রজাটা খু িরিা। রজা খু রিই ত রখ তরাববাররর িাগজ এরে গযারছ । আজিাি
নারর র ‘Times of Heaven’, তরাববারর তবশ েিাি েিাি খবররর িাগজ লবলি িরর ত য় ।
গরণশ তরাববাররর িাগজ টা লনরয় বাগারন বেরিা। তরাববাররর িাগজ তবলশ পাোর েয় বরি েময় টাও
তবশ িারট। প্রথম পৃ িা তশর্ েরে না েরেই গরণশ এর িক্ষী ল ল দু’িাপ িা লনরয় উপলিে। িারয়র
োরথ Marie লবস্কুট। Marie লবস্কুট এই বালিরে লবশ্বনাথ বাবু র ছািা আর িারুর তেমন পছন্দ না।
লিন্তু মরেব “Covid” এর তেিায় রিমালর লবস্কুট এর export বন্ধ আরছ। োই Marie ল রয়ই িা
পবব ো োররে েরব।

িক্ষীল গরণশ এর খু ব লপ্রয়। িক্ষীল রিমালর খাবার রান্না িরর আর গরণশ তেগুরিা
তখরে খু ব ভারিাবারে। আজিাি মা িক্ষী office লনরয় ভীর্ণ excited । Office বিাটা ভুি
েরব। Restaurant বিা উলিে। েযাাঁ, ঠিি রররছন, মা িক্ষী এই লিছু ল ন আরগ Hotel
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Management এর course টা তশর্ িরর কিিারশর খু ব নাম িরা Resturant,-- Fine
Dinning Heavens’ Delight এ trainee লেোরব িাজ শুরু িরররছ। গে মারে তেই
restaurant এ এি ভীর্ণ নাম িরা chef, Floyd Cardoz, head chef লেোরব join
িরররছ। তবশ লিছু ল ন রর মা িক্ষ্মীর মু রখ খালি োাঁরই নাম তশানা িারচ্ছ। তিমন োাঁর রিমালর খাবার
বানাবার ক্ষমো, তেমন োর আিরণ - মা িক্ষ্মী তো পু ররা fan. আজ আবার খবররর িাগরজ োাঁরি
লনরয় fullpage article তবলররয়রছ - "Celebrated chef Floyd Cardoz’s new
journey" - মা িক্ষ্মী তো আনরন্দ আটখানা। গরণরশর িক্ষ্মী ল ল র, তশ্রি chef েবার স্বপ্ন টা ঠিি
ল রিই এরগারচ্ছ। আজরির িু লি আর ো া আিু র েরিালর টা অবশয মা িক্ষ্মী বানারচ্ছ না। ো া আিু র
েরিালর বানারে আবার chef িারগ নালি ? ওটা মারয়র োরথই স্বা তবলশ।
িা পবব তশর্ েরয় তগরিা, লিন্তু োররগামা আর থারম না। মা েরস্বেী এবার,
“Kailashwood” এর নেুন ছলব তে playback িররব, ভাবরছ। এটার audition এর জনয
তরওয়াজ িিরছ। Millenial ত র োরথ পাল্লা ল রে েরব তো, োরে তরওয়াজ িরাটা খু ব প্ররয়াজন।
আজিাি millenial ত র োরথ পাল্লা ল রে শু ু তরওয়ারজই েয় না, technology র জ্ঞান, োও
রিার। ওইটা অবশয মা েরস্বেীর পরক্ষ েম্ভব নয়। বীনা ছািা তে লিছু ই তবারে না, ওইেব
computer এ গান এরক্কবারর,--- অপেংস্কৃলে। লিছু িাি আরগ ঋলর্ ার এিটা ছলব তে playback
িররলছি, োরপর আর তেরিম েু রিাগ েয় লন। ঋলর্ াও আজিাি আর লবরশর্ ছলব বানারচ্ছন না। ওনার
এখন লবশ্রাম এর আরমজ, োই মা েরস্বেী তবশ out of touch.

অরনিল ন পর, “Kailashwood” এ এি নেুন director এরেরছন। োাঁর ও নালি
ঋলর্ ার মেন ভারিা গারনর ি র আরছ। মা েরস্বেীর খু ব ইরচ্ছ এই নেুন ছলব তে playback িরার।
Bollywood এর খু ব নামী পলরিািি, োর ওপর বাঙালি,-- মা েরস্বেীর খু ব অেু লব া েওয়া উলিে না
এই project টা তপরে। েরব িেই positives থাকুি না তিন, তরওয়ারজর লবিল্প তনই। োই ওই
জায়গাটায় উলন তিারনা compromise িররবন না। Audition টা মন ল রয় ত রবন। No
shortcuts . আজরির কিিাশ Times এ এই নেুন ছলব লনরয় এিটা তিখাও তবলররয়রছ। অরনি
ল ন পর “Kailashwood এ এি নেুন director এরেরছন। োাঁর ও নালি ঋলর্ ার মেন

ভারিা গারনর ি র আরছ। মা েরস্বেীর খু ব ইরচ্ছ এই নেুন ছলব তে playback িরার।
Bollywood এর খু ব নামী পলরিািি, োর ওপর বাঙালি,-- মা েরস্বেীর খু ব অেু লব া েওয়া
উলিে না এই project টা তপরে। েরব িেই positives থাকুি না তিন, তরওয়ারজর লবিল্প
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তনই। োই ওই জায়গাটায় উলন তিারনা compromise িররবন না। Audition টা মন ল রয়
ত রবন। No shortcuts . আজরির কিিাশ Times এ এই নেুন ছলব লনরয় এিটা তিখাও
তবলররয়রছ। অরনি ল ন পর “Kailashwood এ বালণলজযি cinema তছরি, লিছু েু ন্দর গান
ল রয় বাস্তব তি েুরি ররে িান এই নেুন পলরিািি, বােু িযাটাজী। ছলবরে থািরব োর পছরন্দর
নালয়িা লব যা লেনো আর নায়ি লেোরব লনরয়রছন ইরফান খান তি। মরেব তো এই জু টি েম্ভব লছি
না, লিন্তু কিিাশ এ তো েবাই evergreen োই এই scope টা তপরয় িযাটাজী মশাই ভীর্ণ
খু লশ। Cinema র নাম এখরনা ঠিি েয় লন, আর playback এর audition আগামী মারে। এই
খবর পররই গরণশ বু রে তগরিা তি আেরছ িরয়ি তরাববার োর েিারির ঘু মটা মাটি। এই
োররগামাপা তবশ লিছু ল ন িিরব।
অনযল রি, েিাি েিাি োররগামার য়ায় িালেব ি এর ঘু ম ভাোরে, োর তবশ
উপিারই েরচ্ছ। Alarm ঘলি টা অবশয ঠিি ই িাজ িরর, লিন্তু িালেব ি োরমশাই তেটি বন্ধ িরর
আবার ঘু ম ত য়। লিন্তু এই োররগামা বন্ধ েবার তি তনই। োই ঘু ম তভরেই িারচ্ছ। গে িরয়ি বছর
রর িালেব ি এর েিারি ঘু ম তথরি ওোর অরভযে ো িরি তগরছ। অরনি িাি েরয় তগরিা োর
প্ররয়াজন লছি না। ল লব্ব ৮টায় উরেই ৮:৩০ িরিজ - এই তো রুটিন। দুই মারে আরগ েোৎ
আন্তজবালেি basketball োরিা, Kobe Bryant, announce িররিন তি উলন
summer camp শুরু িররবন। তেটা শুরন িালেব ি এর তবশ উরেজনা েরিা। অরনি িাি
তখিা ু িা িরা েয় না. এই েু রিারগ এ রিম এিজন নাম িরা তখরিায়াি এর িারছ নেুন এিটা
তখিা তশখা িারব। িালেব ি লির িররই তফরিলছরিা Kobe Bryant এর basketball
summer camp এ ভলেব েরব। তেই তথরিই আবার েিারি ওোর practice িিরছ। ২
েপ্তাে আরগ admission লনরে িারব, এমন েময় Times of Heaven এ িুলন তগাস্বামী র
football camp এর লবজ্ঞাপন তিারখ পিরিা। এই তিাভ লি োমিারনা িায় ? ওই িথায় আরছ
না, "েব তখিার তেরা বাঙালির েুলম ফু টবি”| িেই আন্তজবালেি োরিা তোি না তিন, Kobe
Bryant, বাঙালির football এর িারছ লি আর basketball াাঁিারে পারর। েরে েরে
িালেব ি িুলন ার camp এ enroll িরর এরিা। Camp আর ২ েপ্তাে পরর শুরু, োই িালেব ি
তবশ িরয়িল ন রর েিারি উরে বালির তপছরনর মারে football practice িরা শুরু
িরররছ। আঃ ! First impression বরি এিটা বযাপার আরছ না। োরপর িুলন ার মেন
coach এর ভাগয আর িজরনর ই বা েয়।
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দূগবার বালিরে তরাববাররর েিাি টা তবশ ভারিাই িাটলছরিা। েবাই তবশ খু লশ,
লনরজর লনরজর িাজ লনরয় বযাস্ত। লবশ্বনাথ বাবু তরাববাররর বাজার লনরয় এরিা। মা িক্ষ্মী, বাবার োে
তথরি থলি ো লনরয় েব গুলছরয় রাখা শুরু িররিা। আজরি, বাজারর তবশ ভারিা টাটিা পাব া
পাওয়া তগরছ। োরে লবশ্বনাথ বাবু তবশ খু লশ। ফযান টা িালিরয়, লবশ্বনাথ বাবু োাঁি ল রয় উমার িারছ
জি িাইরিা। বাইরর বরডা গরম, োরপর ওই ভারী থরি লনরয় তেষ্টায় লবশ্বনাথ বাবু র গিা শুলিরয়
এরেরছ। ফযান এর োওয়ারেই তবশ আরাম েরিা। লমলনট পাাঁরিি তিরট তগরিা, জি এরিা না।
লবশ্বনাথ বাবু আবার উমা তি োাঁি ল রিা। তিারনা োিা তনই। লি েরিা তর বাবা,? মা িক্ষ্মী এরে
বিরিা, মা রান্নাঘরর ময় া োনরি| ো, োিা ত য় না তিন?
লবশ্বনাথ বাবু উরে রান্নাঘরর এরিা। উমা এি মরন ময় া োনরি। লবশ্বনাথ বাবু আবার
োমরন তথরি ডািরিা, উমার োও তিারনা োিা তনই। উমা মন ল রয় ময় া োনরছ আর মন ল রয়
লিছু ভাবরছ। লবশ্বনাথ বাবু এবার োমরন লগরয় লপরে এিটা তটািা ল রিা। উমা িমরি উেরিা। "লি
েরিা, লি ভাবরছা েুলম ?" লবশ্বনাথ বাবু লজরজ্ঞে িররিা। "িই লিছু না তো " উমা বিরিা। "লিছু
না? িেবার ডািিাম, োিা ল লচ্ছরি না"--- লবশ্বনাথ বাবু অবাি েরয় লজরজ্ঞে িররিা। "ও োই
নালি? আলম তো শুনরেই পাই লন”, উমা উের ল রিা। লবশ্বনাথ বাবু উমার োে তথরি ময় ার
বােন টা েলররয় তররখ, উমারি বোর ঘরর লনরয় এরে পারশ বলেরয় বিরিা --- "লি েরয়রছ উমা,
মু খখানা ম্লান তিন? তরাববাররর েিাি, তছরিরমরয় রা বালিরে, তোমার লি েরয়রছ?"-- উমা
লিছু ক্ষন িুপ িরর থািরিা, োরপর বিরিা, --- "এই লিছু ক্ষন আরগ মা তফান িররলছি।
ওখারনর অবিা খু ব ভারিা নয় তগা, এবার পু রজায় আর েয়রো মারয়র িারছ িাওয়া েরব না। "
বরিই উমার তিাখ ছিছি িরর এরিা।
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মাতৃরূপেণ সংয়িতা
স্বপ্না মু খায়জি
আজ লমলম মারন মা ু রীর লবরয় । িাি তবনারলে শালিরে, েিমরি গেনায় লমলমরি মরন
েলচ্ছি তিন স্বগব তথরি অপ্সরা তনরম এরেরছ । আত্মীয় কুটুরম্ব বািী ভলেব । িুলপিুলপ আিাপআরিািনাও িিরছ – এিমাি আদুরর তমরয়, তিখাপিা আর গান ছািা আর লিছু ই জারন না। তি িা
বিরব েরবরেই েযাাঁ, এই তমরয়র লবরয় ল রচ্ছ আরমলরিা লনবােী তছরির োরথ । লমলম িা োাঁ া, পাররব
মালনরয় লনরে ? ওখানিার েবাই িা স্মাটব – ইেযাল , ইেযাল । লমলম িুপিাপ বরে আরছ িাি
তভিরভরটর লেংোেন আরিা িরর । োর োরের োিু ঘামরছ আর তেটা তে রুমারি তমাছার তিষ্টা
িররছ । এই এি মু শলিি। এিটু লিছু েরিই োর োরের পাো ঘামরে শুরু িরর । লমলমর োকুমা
িরয়িজন প্রলেরবশীরি লনরয় ঘরর ঢ্ুিরিন আর বিরে শুরু িররিন,--“েরস্বেী পূ জার ফাংশারন
লমলমরি গান গাইরে ত রখলছরিন তছরির বাবা মা । ঠিিানা তিাগাি িরর তোজা িরি এরেরছন । এই
তমরয়রি োাঁরা তবৌ িরর লনরয় িারবন । খু ব প্রগলেশীি পলরবার । লমলমর ভলবর্যরে পিা- তশানা, গানবাজনা তিানও লিছু রে আপলে তনই, বরং উৎোে ল রয় বরিরছন,--- ‘েুলম তবাস্টরন লগরয় লনরজর
ইচ্ছা মেন পিা তশানা তিাররা।‘-- ভাবরে পাররা লি ভারিা তিাি ওাঁরা ?”
এই েমরয় েোৎ লফেলফে িরর তি তিন বিরিা বিলপলে এরেরছ ,– িরয়ি লমলনট
নীরবো । লমলম তিাখ েুরি রজার ল রি োিারিা । লমলম জারন এই লবরয়রে বিলপলের আপলে লছি ।
লেলন বাবারি বরিলছরিন – “এই িু রগ এটা েুলম লি িররি ? তমরয়রি স্বাবিম্বী না িরর লবরয় ল রয়
ল চ্ছ ? ও এে তিখাপিায় ভারিা, ওর ভলবর্যৎ লনরয় লছলনলমলন তখিরছা ?” লিন্তু আরমলরিার তজল্লার
িারছ েব িু লক্ত বালেি েরয় তগি । আরও িারণ আরছ, লপলেরো লনরজই লনরজর েংোর তছরি
তবলররয় এরেরছ । তে লি বু েরব লবরয়র বযাপারর ? লমলম শুরনরছ বিলপলের অলভজাে পলরবারর লবরয়
েরয়লছি । লপরেমশাই এিল ন আিু ভাজা লমইরয় লগরয়লছি বরি খু ব তিাঁ িারমলি িররলছরিন, োরে
লপলে তররগ লগরয় বরিলছরিন -–--- ‘খাবার ত বার আ ঘণ্টা পরর তখরে এরি, ভাজা তো আর
াাঁলিরয় থািরব না!’-- োরে োাঁর শাশুলি অপমালনে তবা িররলছরিন এবং তেই েু বার লেলন োাঁর
পাাঁিটি আেু রির ছাপ তররখলছরিন লপলের গারি । লপলে তেই মু েূরেব ই, এি বরে বারপর বািী িরি
আরেন । এই বািীরে েিরি োরি তবাোয়, রাগারালগ িরর, তি তমরয়র র লবরয়র পর শ্বশুরবািীই
এিমাি িান এবং তেখারন লফরর িাওয়া উলিৎ । তমরয়র র এে রাগ ভারিা না । লিন্তু লপলে, বারপর
বািী, শ্বশুরবািী তিাথাও থািরিন না । োাঁর স্কুরির এি লরটায়াডব টিিার, লিলন এিটি অনাথ আশ্রম ও
স্কুি িািারেন, ব মব ারনর িারছ তিানও এিটা গ্রারম, তেখারন িরি তগরিন । এখন অবশয বিলপলেই
তেখানিার েরববেববা ।
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বিলপলে ঘরর ঢ্ুিরে লমলম উরে লগরয় োাঁরি প্রণাম িররিা । লপলে মাথায় োে তররখ
বিরিন – “জীবরন েেরজ মাথা লনিু িররা না, লনরজর েম্মান লনরজর োরে, তেটারি বাাঁলিরয় রাখার
তিষ্টা তিাররা।“
লমলমর লবরয়র প্রায় ছয়-োে মাে তিরট তগরছ। তবাস্টন শের োাঁর এখন এিটু তিনা তিনা
িাগরছ । লমলমর স্বামী রণলজৎ খু বই তখয়াি রারখ োর । অলফে তথরি এরেই তিাথাও না তিাথাও এিটু
ঘু লররয় লনরয় আরে । ছু টির ল রন লবলভন্ন জায়গায় তঘারা, খাওয়া েবই েয় । লমলম বি বি
য়ুলনভালেবটিগুরিা ত রখ আর ভারব িরব শুরু িররবা আবার পিাশুনা িরা। রণলজৎরি এিবার আমো
আমো িরর বরিও লছি । লিন্তু রণলজৎ তেরে বরিলছরিা, আরর এই েময় লি আবার লফরর আেরব ?
এিটু আরয়শ িররা, আনন্দ িররা, োরপরর তো েবই আরছ । শাশুলিও এিই িথা বিরিন । লমলম
োর স্বভাব মে িুপ িরর থারি । এইভারব তিরট িায় আরও িরয়ি মাে । এর মর য লমলম বু েরে পারর
োর শরীরর এিজন নেুন অলেলথ এরেরছ । তেই খবরর রণলজৎ ারুণ খু শী; শ্বশুরবািী, বারপর বািীরে
লবশাি কে কি ।
দু-লেন মাে বার ই রণলজৎ বিি এই েমরয়ই ব্লাড তটস্ট িরর বাচ্চার তেক্স জানা িায় ।
তটরস্টর তরজাল্ট আেরে জানা তগি তি তমরয় েরব । আর এই খবরর লমলমর মু রখ েলেযিাররর
আনরন্দর আর খু শীর েিি ত খা ল ি । লমলম মরন মরন ভারব আমার তমরয়রি আলম তিানও লিছু রে
বা া ত রবা না । তি ভারব লনরজর জীবন গিরে িায় তে ভারবই তে লনরজর জীবন গরি েুিরব ।
রারি খাওয়া- াওয়ার পবব িুলিরয় ক্লান্ত লমলমর তিারখ ঘু ম তনরম এি । েোৎ পারশর ঘরর
লনিু স্বরর িথা বিার শব্দ শুরন তে খাট তথরি তনরম রজার ল রি এলগরয় িায় । োরি ত রখ রণলজৎ
এি মু েূেব থমরি থারি । োরপররই বরি েুলম শুরয় পরিা, আলম এিটু মারয়র োরথ িথা বিলছ । লমলম
আর না াাঁলিরয় লফরর আরে তশাবার ঘরর ।

পররর ল ন লমলম দুপু ররর ল রি বরে Net তঘাঁ রট Pregnancy & new born
baby -র েথয আলবষ্কাররর তিষ্টা িরলছরিা । েখন গযারারজর রজায় আওয়াজ েরে লমলম অবাি েি
। রণলজৎ এই েমরয় বািীরে এি ? রণলজৎ বিি, িাি তভাররবিা আমারি িরিারারডা তিরে েরব
ল ন িারররির জনয, োই ভাবিাম আজ লবরিিটা তোমার েরে িাটাই । লমলমর মরনর আনন্দ মু রখর
ওপর ছলিরয় পিি । এিথা তেিথার পর রণলজৎ বিি – তশারনা, আলম অরনি তভরব ত খিাম তি
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আমার র তো েরব লবরয় েরয়রছ, এর মর যই বাচ্চাটাচ্চা মারন এখনই এে ালয়রে জলিরয় পিা লি ঠিি
? আমার career, তোমার পিাশুনা, – িরিা আমরা দু’জরন লমরি আরও লিছু ল ন এনজয় িলর ।
লমলমর মাথায় লিছু ঢ্ুিলছি না – রণলজৎ লি বিরে িাইরছ ? োরপরর িথা শুরন লমলম পাথর েরয় তগি
। রণলজৎ বিি – যারখা, প্রথম েন্তান তমরয় েওয়া মারন লিেীয় জরনর জনয এি লিন্তা – আবার িল
তমরয় েয় ? োই আজরি আমার এি ডাক্তার বন্ধুর োরথ িথা বরি বযাবিা িরর এরেলছ । খু ব অল্প
েমরয়র বযাপার এই abortion টা - োরপর আমরা free । পরর আবার ভাবা িারব বাচ্চার বযাপারর ।
েুলম বু েরে পাররছা আলম লি বিরে িাইলছ ?
রণলজৎ অরনি িথাই বরি িালচ্ছি লিন্তু লমলমর িারন তিানও আওয়াজ িালচ্ছি না । েব
তিমন শূ নয মরন েরচ্ছ । প্রলেবা িরা লমলমর অভযাে তনই, তে এিটিও িথা বিি না । রারি তশাবার
আরগ রণলজৎ বিি তি িরিারারডা তথরি লফরর এরেই এই বযাপারটা তেরর তফিরে েরব ।
রণলজৎ ঘু লমরয় পরিরছ । লমলম িুপিাপ অন্ধিারর বরে আরছ । আরস্ত আরস্ত োর মাথায় তশানা
িথাগুরিা তভরে আেরছ । বু েরে পাররছ রণলজৎ -এর মারয়র োরথ িথা বিা – োরপররই এই লেদ্ধান্ত
। োর এেল রনও তিন য়ুলনভালেবটিরে ভলেব েওয়া েয়লন, তিন এেল রনও গািী িািারনা তশখা েয়লন –
লমলম োরারাে এেব ভাবরিা । তভরব এিটা লেদ্ধান্ত লনি । লমলমর এবার োরের োিু ঘামরিা না ।
তভাররবিা উরে রণলজৎ লমলমরি োলেমু রখ ত রখ আশ্বস্ত েরিা । লনলিরন্ত তে এয়াররপারটবর ল রি রওনা
ল রিা । লমলম বরে ীরর েু রি তব্রিফাস্টব িররিা । োরপর োর গয়নার বাক্স খু রি ত খি তি বাবা আোর
েমরয় লিছু ডিার ল রয়লছরিন, িারে তমরয়রি লগরয়ই জামাই-এর িারছ োে পােরে না েয় ।
তেগুরিা েব আরছ । লমলম Net ত রখ এিটি ট্র্যারভি এরজরের অলফরে তফান িরি । োরপর টযালক্স
তডরি তেখারন তগি । তেখারন লগরয় িিিাোয় িাওয়ার টিলিট লিনি । ট্র্যারভি এরজে ভারেীয়,
লমলমর বাবা অেু ি শুরন এবং লমলমর আেন্ন েন্তান েম্ভাবনার িথা শুরন উলন িরথষ্ট তিষ্টা িরর তেল রনরই
রারির flight টিলিট তিরট ল রিন । লমলমর অবশয খু ব খারাপ িাগি তি তে োর বাবারি অেু ি
বালনরয়রছ, লিন্তু োরি এখন শক্ত থািরে েরব । এর মর য িেবার রণলজৎ তফান িরররছ তে খু ব
স্বাভালবি ভারব রণলজৎ-এর েরে িথা বরিরছ ।
লমলম ঠিি েমরয় Flight লনরয় িিিাোয় তপৌাঁছি । বাইরর তবলররয় লমলম এিটি টযালক্স লনি,
ড্রাইভাররি বিি োওিা তস্টশন িিু ন । লমলম তিানল ন এিা তিাথাও িায়লন। লিন্তু এখন তিন তে এিটা
লিরের অরমাঘ টারন, তিান শলক্তরে লনরজরি িালিরয় লনরয় িারচ্ছ । তস্টশরন লগরয় িরয়িজনরি
লজজ্ঞাো িরর counter তথরি ব মব ারনর এিটা টিলিট িাটি ।
তট্র্রন উরে তে জানিার পারশ এিটি বোর জায়গা তপরয় তগি । পারশ িাাঁর র বযাগ আর তছাট
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েু টরিেটা রাখি । তট্র্ন এিটু দুিু লন ল রয় িিরে শুরু িরর। লমলম আরস্ত িরর োর েিরপরট োে
রারখ আর মরন মরন বরি – ভয় পাে না মা তোনা, আলম থািরে তোর গারয় তিউ এিটা আাঁিিও
িাগারে পাররব না । আলম তোরি বাাঁিারবা, আমরা দুজরন বাাঁিব, পাররবা না আমরা ? লপলে লনিয়ই
ত রব এিটু থািার জায়গা । তেখান তথরি আমরা গরি তনব আমার র জীবন………

শূ নযতা
সপেলী মজু মদার ব্যানায়জি
গাঢ় কুয়াশা ঢ্ািা
েমরয়র ন ী বরয় িরি
তি াাঁলিরয় আরছ দূরর
ছায়া ঢ্ািা ু রিা তমরখ
িার পারশ মানু রর্র তরাে
এে লভি তিািােি
েবু তিন শূ নযো
শব্দরি অলেক্রম িরর ----েমরয়র পথ তবরয়
স্বরপ্নর তঘারারফরা িরর

িখরনা ত রখলছ োরি
লেমরভজা তভার রারে
লনঃেে োরার র মারে --এও লি িখরনা েয়
েময় লপলছরয় িায়
লমরশ িায় োরার র রি
রারের িা রর তঢ্রি
লেমঘরর বন্দী েময়
িারপারশ এরো িথা
এরো লভি বযস্তো
েবু তিন শূ নযো
শব্দরি অলেক্রম িরর
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ৈলৈাতা ভ্রমণ, ২০২০
নয়িতা সরৈার
েরস্বেী পু রজা িাটিরয় োে ল রনর মর য রওয়ানা ল িাম ত রশর উরযযরশ| তেটা
তফব্রুয়ারী মারের লিেীয় েপ্তাে| োি দু োজার কুলি | এবারর আলম এিাই িালচ্ছ |থািরবা পাাঁি েপ্তাে|
অল িাংশ েময়টা িাটারনার ইচ্ছা িিিাোয়, আমার ফ্ল্যারট| লিছু টা দুগবাপু র আর বালি েময়টা
িৃষ্ণনগরর | মনটা এিটু খুাঁ েখুাঁ ে িরলছরিা কবলি , এিা এিা িালচ্ছ| তে িাই তোি | িিিাোয়
আমার েরে থািরব আমার অলে আ ররর তগৌরব, আমার ভাইরপা| ওর ইলঞ্জলনয়ালরং িরিজ আর
আমার ফ্ল্যাট দুরটা ই তবশ িাছািালছ |আমার ফ্ল্যারটর োমরন তথরি ও অরটা তনরব, রুলবর তমাি অলব্দ|
রুলব োেপাোরির ঠিি লপছরনই ওর িরিজ | এই পাাঁি েপ্তারের জনয তগৌরব তিাটা-িম্বি লনরয়
তোরস্টি তথরি িরি এরিা| আমার োরথ থািরব ,আমার তিািাি গারজবন বরি িথা| এখান তথরিই
তে ক্লাে িররব | তে রিম প্ল্যান েরিা | োর জনয িরয়িটা শেব আ ান প্র ান েরিা আমার র মর য |
প্রথম শেব েরিা : েিাি ৮ টার আরগ ঘু ম তথরি ডািা িারবনা| লিেীয় শেব টি েরিা: রাজিীয়
তব্রিফাস্ট ল রে েরব| িার মর য থািরব ডাবি লডরমর ওমরিট, েরেজ , তব্রড, বাটার আর অবশযই
তেশাি িলফ |েৃেীয় শেব টি েরিা: “ওরর িান ির , িান ির, িান ির” বরি তিারনা তজারাজু লর
িিরব না | শীে িারি স্নান নালি লেলথ-নক্ষএ তমরন িররে েয়| তরাজ স্নান িরা মারন জরির অিথা
অপিয়| িেুথব শেব টি েরিা: তরাজ রারে েয় লিরিন, নয় মটন তিন তমনু রে থারি| তমনু টা তে লনরজই
আরগর ল ন রারি লির িরর রাখরব |পাাঁি নম্বর শেব টি েরিা: তে তিারনা লনল ব ষ্ট ঘরর ঘু রমারব না|
তিারনা ল ন োকুর ঘররর তমরে , তিারনা ল ন ড্রলয়ং তরারমর তোফা , তিারনা ল ন বা তেরিন্ড
তবডরুরমর তবরড| তিল ন তিমন মু ড তে রিম বু রে তশায়ার বযবিা েরব |
েবই তমরন লনিাম | লপলে - ভাইরপার েংোর ভারিাই িিরে শুরু িররিা | এর মর য
অলম্বিা আর তজাছনা তি পাওয়া তগি | তজাছনা অপূ বব রান্না িরর | অলম্বিা এিটু ফাাঁলি মারর | ওর
লডপাটবরমে েরিা বােন মাজা আর ঘররমাছা | তগৌররবর ছয় নম্বর শেব মালফি েপ্তারে দুল ন
তজারমারটা তে লডনার অডবার িরা েয় | পু ররা িিিাোর েমস্ত তরস্টুরররের িাবেীয় খবর তছরির
নখ পবরন |প্রেেে বরি রালখ, প্রায় োলররয় িাওয়া লবলভন্ন ররণর বাঙালি রান্নার প বানারে লেদ্ধেস্ত
এই েব তরস্টুররে গুরিা | ভীর্ণ ভারিা োর স্বা | িাওয়ার আরগ তভরবলছিাম তরস্টুররে এ তমারটও
খারবানা |তপটুি লপলের েরোল ি তপটুি ভাইরপা|আলম মাছ আর তগৌরব লবলরয়ালন, মটন- দুজরন লমরি
ইচ্ছা মরো এইেব রান্না অডবার িরোম| শু ু লি োই ? লডনার এর পর এরক্রাপলিে মি এ তিোম
উরবর এ তিরপ লপলে - ভাইরপা লমরি, শু ু মাি নরিন গুরির আইেলক্রম খারবা বরি | উরবর বু ি
িরর টুি িরর িরি এে, এিটু োাঁটাোাঁটি ,গল্প িরর, আইে লক্রম তখরয় বালি লফরর িরিা | এর মর য
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আমার দুই লপলে আর আমার মা এরে আমার োরথ থািরে শুরু িররিন | ীরর ীরর দুজরনর েংোর
তবরি লেন েরিা , লেন তথরি িার | প্রায় প্রলেল ন পু ররারনা বন্ধুর র োরথ ত খা িররে িাওয়া , িখরনা
বা েবাই লমরি আমার ফ্ল্যারট আডা জমারনা- েব ই িিরে িাগরিা | তিমনটা আমরা ত রশ লগরয় েবাই
িরর থালি | এরজন্ডা লমলিরয় শালি তিনা, ব্লাউে বানারনা , টুলি টালি মশিা, নেুন ব্রারন্ডর িানািুর,
লিছু জাঙ্ক জু রয়িালর, বন্ধুর র ফরমারয়শ মরো এটা তেটা, দু লেনরট পূ জা বালর্বিী তিনা েব ই লেরেরব
মরো িিলছি |এিল ন িরিজ তথরি লফরর তগৌরব আমারি বিরিা - িীন তথরি নালি লি এিটা অেু খ
অনয অরনি ত রশ ছলিরয় পিরছ |
অেু রখর নামটা ও তবশ িালবযি - িররানা | এিটা ডাি নাম ও আরছ | তিালভড| আমার
টিলভ তনই | োই খবর তশানার উপদ্রব ও তনই | লনরজর র মর য এরো আডা গল্প - তি আর িীন ত রশ
লি অেু খ েরয়রছ োই লনরয় আরিািনা িরর েময় নষ্ট িরর বিু ন |আলম েখন বযস্ত েিারি িু লি ,
ো া আিু র েরিালর আর মাখা েরন্দশ ল রয় জি খাবার তখরে |দুপু রর পাব া না লিেি, িলি েজরন
ডাাঁটার েরর্ব -তপাস্ত না পািা পািং ডাাঁটার কুমরিা , আিু বলি ল রয় িচ্চলি তেই তমনু ঠিি িররে |
খুাঁ জরে বযস্ত তিাথায় পাওয়া িারব িাাঁিা আম |আরমর পােিা লমলষ্ট িাটলন তখরে েরব তো !
মািব মারের প্রথম ল ন | এখরনা তবশ োন্ডা োন্ডা ভাব , তিটা প্রিৃলের অলনয়রমর মর য
পরি | আমার লফরর আোর টিলিট ১৬ ই মািব | এবার িারবা দুগবাপু র | তেখান তথরি তছাট্ট এিটা ট্রিপ
িররবা শালন্তলনরিেন| দুগবাপু র এ তফেবু ি ঘাাঁটরে ঘাাঁটরে ত লখ ,আরমলরিা তথরি এি বন্ধু ছলব তপাস্ট
িরররছ তি তগ্রাোলর তস্টাররর েব োি খালি েরয় তগরছ | প্রলেটা আইরির লজলনেপি েব তিন উরব
তগরছ তিান মরে| িস্টরিা তে নালি দুরটা বস্তা র তবলশ িাি লনরে ল রচ্ছ না | েবাই েযালনটাইজার আর
টয়রিট তপপার স্টি িররছ হুিমু লিরয় | িেব া তি তফান লজজ্ঞাো িরিাম , েযাাঁ তগা এেব লি েলেয ?
েুলম িারির বস্তা েুরিরছা তো? আমারি লনভব য় ল রয় তে বরি – “েযাাঁ েযাাঁ | লিন্তা িররা না |লিছু মানু র্
এিটু তবলশ ভারব”| আেরি ও আমার আনরন্দ বা ো রে িায়লন | আমার তছাট ভাইরপা লরভু, দুলনয়ার
েমস্ত খবর েম্বরন্ধ ওয়ালিবোি| তে জানারিা- ল লল্ল তে নালি দুরটা আর তবাম্বাইরে লেনরট পলরবার িীন
এ তবিারে লগরয়লছরিা | োর র তি লনরজর বালিরে তিায়ারালেরন থািরে বরিরছ েরিার তথরি|
আমার তিায গুলষ্টর তিউ িখরনা িীন এ িায়লন | োছািা িিিাো তথরি িীন অরনি দূর | োই
আমার আর লিরের ভয় | ত ারির দুল ন আরগ শালন্তলনরিেন তবিারে তগিাম |দুপু রর বনিক্ষী তে
িিাপাোয় পাে তপরি তে লি ভুলর তভাজন |গাওয়া লঘ ল রয় ফু রফু রর আিু ভাজা, টযাংরা মারছর োি ,
িইটযা মারছর বিা, আর িলি পাাঁোর পােিা তোি | িারির পর পারয় তোঁ রট শলনবাররর োট তথরি
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লবস্তর র ির্ািলর্ িরর গয়না লিনিাম| োাঁওোি তমরয়র র োরথ োে রর ফু িলপলে আর আলম খু ব
মজা িরর নািিাম| লবরিরি তখিাম এিটা নেুন লজলনে , েন্দু লর িা |ঘারের উপর িা র লবলছরয় প্রাণ
তভারর শুনিাম বাউি গান |িে টুকু আনন্দ উপরভাগ িরা িায় , োর েবটুকু এিজন বু ভুক্ষুর মরো
লনরজর অনু ভূলের মর য েিয় িরর রাখিাম |বালি লফরর রারি টিলভরে খবর শুনিাম তি লনউইয়রিব
নালি তবশ লিছু তিালভড তিে রা পরিরছ| এই প্রথম মরনর তিানায় এিটু শঙ্কা জাগরিা তিন| ভাবিাম
আমার তো তিরে তিরে এখরনা প্রায় দু েপ্তাে বালি আরছ| েেল রন লনউইয়িব লনিই ঠিি েরয় িারব|
এবার ভারেবর্ব জু রি তিাথায় িটা তিে রা পিরিা - এি এি িরর তেই খবর আেরে শুরু
িররিা|খবরর ত খিাম ইউএেএ তে নালি এন- ৯৫ মাস্ক পাওয়া িারচ্ছ না|লিন্তু আমাজন ইন তে
এখরনা পাওয়া িারচ্ছ|িেব া তি বিিাম োিাোলি অডবার তপ্ল্ে িররা|তি ল ন তেই তরলেররটর ওয়ািা
েিু ররঙর এন ৯৫তডলিভালর ল রয় তগি, লি তি স্বলস্ত তপরয়লছিাম লি বিরবা| তিাথায় িারগ
শোজারী িালঞ্জভরম! তবশ খালনিটা শালন্ত পাওয়া তগি| দুগবাপু র ঘু রর আবার িিিাোয় লফরর এিাম|
আর মাি এি েপ্তাে বালি আরছ| লিন্তু ল রন ল রন িালফরয় িালফরয় তিন রুগীর েংখযা বািরছ|
িিিাোয় তফরে আোর পর প্রথম িমরি ত বার মরো েংবা (নালি দুঃেংবা ) এরন
ল রিা রান্নার ল ল তজাছনা |
-ভালব েুলম লি আলিিা (আরমলরিা) তথরি এরেরছা?
- েযাাঁ, তিরনা তগা ?
-না, ৯ নম্বররর ভালব বিলছরিা ওই তোমার র ত শ তথরিই নালি তরাগ টা এর রশ এরেরছ| ওই ভালব
লজজ্ঞাো িরলছরিা তোমার লি িখরনা জ্বর, েল ব , িালশ েরয়লছি ?
েববনাশ| আলম তো মরন মরন প্রমা গুনিাম|ভাইরপা বিরিা, াাঁিাও লপলেমলন| োওয়া তিান ল রি
বইরছ, আলম তজরন আেলছ| তগৌরব ভয়ঙ্কর খবর লনরয় এরিা|
- োওয়া খু ব খারাপ| তিািজরনর আশংিা, এই তোমার মরো তিারিরা, এই তরাগ টা েরে িরর
এরনরছ |
োেরি তো তজাছনা ঠিি’ই বরিরছ| আররা ভরয়র খবর এরিা পররর ল ন| ভাই তফারন জানারিা তি
ওর িমরপ্ল্ক্স এর িমব িেব ারা নালি বালি বরয় এরে খবর লনরয় গযারছ আমার বেব মান তিারিশন
তিাথায়| িারণ আলমও তো আরমলরিা তথরি এরেলছ|তগৌরব বিরিা - লপলেমলন , েুলম এই দু’ল ন
এি ম ঘাপটি তমরর, ঘরর বরে িাটিরয় াও| োই িরিাম| খালনিটা তরস্ট েরিা| েৃেীয় ল রন,
তভাররবিা ফ্ল্যারট োিা - িালব তমরর িরি এিাম বাগুইআটি, আমার ননর র বালি|তেখারন , তশরর্র
দুল ন িাটিরয় তফরার তপ্ল্ন ররবা |
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আমার নন জানারিা এ পািারেও আরমলরিা তথরি তিউ এরেরছ জানরিই তিমন
এিটা েরন্দরের তিারখ ত খরছ| এিটাই ররক্ষ তি আমার গলেলবল এ পািার তিউ জারন না| আমার
ভারে - ভালে রা ভয় ত খারচ্ছ , িল এিবার তটর তপরয় িায় তো তোজা আইলড োেপাোরি ভরর
ত রব| ভরয় তো িাাঁটা েরয় আলছ| পু লিশ িল বালি পিবন্ত আরে েরব , লি লি ডায়িগ ত ব? মরন মরন
এিটু প্রযািটিে িরর লনিাম| বিরবা, - আলম তো পাাঁি েপ্তাে আরগ এরেলছ| এবং েিূ ণব েু ি আলছ| মান্তু
, আমার নন বিরিা – তবৌল , িল তিারনা রিম উরেজনা তটর পাই , তো তোমারি িার েিায় লশফট
িররবা| মু শলিি েরচ্ছ , মারের লেন েিায়, ওর ভােু র , জা , আর লেনরট বারঘর মরো োগিা কুকুর
থারি | লি োর র তজল্লা, লি গিার তজার এবং শলক্ত| আমার কুকুরর আজে ভীলে| তে অনয িালেনী|
টুি িরর তি িার েিা তথরি দু েিারে তনরম আেরবা তে উপায় ও তনই| | িু দ্ধ িািীন েৎপরোয় িার
েিা’র ফ্ল্াট গুছারনা েরিা| আলম লিন্তু গযাাঁট েরয় দু’েিা তে বরে আলছ| অবিা বু রে িার েিারে
উেরবা| দু’ল ন তিরট তগি| তিউ লিন্তু তখাাঁজ িররে এরিা না|
মােরারে আমার তপ্ল্ন | নন বিরিা , িি তবৌল , তোমারি এিটু লমলষ্ট োব তথরি
ঘু লররয় আলন| দুল ন িা তটনশন তগি | আলমও ভাবিাম িাই, এিটু ঘু ররই আলে না েয়| ম ু ররণ
েমাপরয়ৎ েরয় িারব| প্রেেে, বরি রালখ , আপলন িল আমার মরো এিজন লমলষ্ট তপ্রমী েরয় থারিন ,
েরব অবশযই এিবার লমলষ্ট োব এ িারবন| এি ছার র েিায় িিিাোর িাবেীয় লবখযাে লবখযাে েব
লমলষ্ট তিনার েু রিাগ তপরয় িারবন | েরন্ধযরবিা তগৌরব ওর তোরস্টি এ লফরর তগি | মনটা খু ব খারাপ
িাগরছ | এই ি’টা ল ন ছায়ার মরো আমার োরথ লছি তো | ওর িরিজ অলনল ব ষ্ট িারির জনয বন্ধ
েরয় তগি| োই িাি দুগবাপু র লফরর িারব | অনয অরনি ফ্ল্াইট িযানরেি েরিও, িাোর এখরনা লিন্তু
িািু আরছ| এই খবর টা তজরন এিটু স্বলস্ত তপিাম| আবার ভাবলছ ,িিিাো তথরি নােয় দুগ্গা দুগ্গা িরর
ত াো পিবন্ত এিাম | লিন্তু ত াো তথরি িল লনউয়রিব র ফ্ল্াইট না ছারি? েটান িিিাোয় তফরে
পাোয়? লনঘবাে আইলড েেলপটাি এ ডাইররক্ট ঢ্ুলিরয় ত রব? এিবার ঢ্ুিরি ও খারনই তথরি িারবা,
ছলব েরয় ত য়ারি েু িরবা |বযাে, অশালন্ত আর িারি বরি!! এই িররে িররে তনরম পিিাম ত াো|
ইনফররমশন তডরস্ক তখাাঁজ লনরয় জানিাম ত াো টু লনউয়িব ফ্ল্াইট অন-টাইম আরছ | ঘাম ল রয় তিন
জ্বর ছািরিা | োরপর লনউয়িব েরয় অলস্টন |
এবারিার ত রশ িাওয়ার, থু লি তফরে আোর অলভজ্ঞো অনব য | োই েবার োরথ ভাগ িরর লনিাম |
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লৈ ডাউন
ব্সু ন্ধরা রািপ ৌধু রী
লি তর, তিমন আলছে? িখনও তভরবলছলিে এ রিম জীবন উপোর পালব এিল ন?
তিানও ল ন িরিজ লিট এর ঐ ট্র্াম িাইন রর োাঁটরে োাঁটরে আমরা লি জানোম, এিল ন ঐ
িরিজ পািাটাই থমরি িারব? তভরবলছিাম ঐ েব পু ররারনা বইরয়র গন্ধমাখা তছাট তছাট
ত ািানগুরিা োাঁলপ বন্ধ িরর ত রব?
আমরা দুপু ররবিা িীনাবা াম ভাজা িাাঁিািংিা বাটা আর নু ন ল রয় তখরে তখরে, িরিজ তস্কায়াররর
দুগবাপু রজার বাাঁশ বাাঁ া ত খোম। িারল রি থািরো পু রজার গন্ধ।নীি আিারশ ো া তমরঘর তভিা,
িখনও আবার েোৎ ছু রট আো ক্ষলনরির বৃ লষ্ট -োর োরথ আমার র েই েই ! িে োোোলে, খু নেু টি
রাগ অলভমান!
মরন পরি, তেই তি িারয়র ভাাঁরি তরাজ তগা ূ লি তিরগ থািরো, িখন আমরা জরির রর বেোম?
ভাগ বাাঁরটায়ারার ফু চ্িা, পযারাডাইরের শরবে? রির আয়েন বািরি মারে মারে িলফ োউে। আলম
এখরনা মু রো মু রো কুয়াশা পাোই তোরি--েুই লি েিারি ঘারের লশলশরর পা ল রয় বু েরে পালরে
আমার েশব?
এখন জীবন িি-ডাউরন।
িল আর তিারনাল ন আমার র ত খা না েয়? িল আমার প্রশ্বারে লমরশ িায় তিারনা লবর্াক্ত লনঃশ্বাে?
িল োরপরর, এরি এরি জ্বররর তঘার, িেণার তডার তপলররয় আমার ম বন্ধ েরয় আরে? িল
তভলেরিটররর তশরর্ আমারি পযারিট িরর ারপর মারে লনরয় িায়?
িালব তো এিবার? ----তশর্ বাররর মরো?

নালি অেংখ িযারটর লভরি,আলমও এিটা েংখযা েরয় তথরি িারবা? ---এিটা তফেবু ি তপাস্ট , লিছু
টাইম িাইন তমমালর, তফান এ খুাঁ রজ পাওয়া তিারনা ছলব বা এে.লড িারডবর তরিলডবং েরয় থািরব
আমার পলরিয়!!
রণরক্ষরির বু ি জু রি ছলিরয় থািা অজর স্বরপ্নর লভরি আলমও ছলিরয় থািরবা েরর পিা বকুরির
মরো, তভরে তভরে িারব - না বিা িথারা, উিন্ত েুরিার মরো ---তোর লি এিবার জানরে ইরচ্ছ িররব না, আমার তেইেব বালি ররয় িাওয়া প্রিাপ, আ ররর উপবােী
তেই েব অথবেীন আব ার? লিংবা, বযস্ত জীবরন আমার িথা ভাবার অবিাশটুকু মু রছ তফিলব তোর
রুমারি? নালি স্মৃলের ঘরর 'িি ডাউন' িরলব?
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রািতা
ঋয়িৈ সসন
েরবমাি তোফায় গা এলিরয় বরে TV টা িালিরয়লছ। Channel টাও বাছা েয় লন।
এর মর য রান্নাঘর তথরি হুংিার এরিা। "Chair এর েিা টা vacuum িরররছা? আমার মাথায়
আিাশ তভরঙ পিরিা। মা বগিার ল লব্ব ল রয় বিরে পালর - last আ ঘো রর োরা বালি জলরপ
িররলছ - তিাথাও ু রিা ময়িা লিছু ই তিারখ পরি লন। এমনলি োমরনর ঘরর তোফার েিায়
প্রাস্গলেোলেি আমরির এিটা biscuit এর পযারিট িু লিরয় লছি। ঠিি নজর িরর তেটা আলম
েুরি লনরয়লছ। আজ বালিরে party! তিারনা খুাঁ ে রাখা িিরব না। chair এর েিায় লি তি এমন
জঘনয পলরলিলে োও বু েরেই পারলছ না। এখন আর damage control িরা ছািা উপায় তনই।
উরেলজে ভারব লগলন্নর প্ররের জবাব ল িাম - "না ওটা বালি আরছ। লশলগ্গলর এরে ত রখ িাও
Covid লনরয় news এ লি বিরছ। " িপাি ভারিা লছি - news এর িযারনি টা খুাঁ রজ তপরে
না তপরেই লগলন্নর প্ররবশ। Last িল ন এ আলম িক্ষ িররলছ তি news ত খরিই লগলন্নর তমজাজ
এি ম লেলররক্ষ েরয় িায়। েব লিছু তছরি এি ম গালি গািাজ এ তনরম পরি। বু লে না বাবা,
Lysol টা খারব না গারয় মাখরব োই লনরয় লিছু তিাি গম্ভীর ভারব লবরবিনা িররছ। োরে এরো
তররগ িাবার লি আরছ তি জারন? িেক্ষরন লগলন্নর তমজাজ এর পারা োন্ডা েরব, েেক্ষরন chair র
এর েিা, পারপারশর েিা, fridge এর েিা এমনলি েুিেী েিাও পলরস্কার েরয় িারব । এ িািায়
ফাাঁিা িাটরিা। এখন তথরি োব ারন পা তফিরে েরব।
এর পর রান্না িরার পািা। তেখারন তিারনা ভুি েরি আর ররক্ষ তনই। তোজা তগাোঘরর
লখি। News এর পািা তশর্ েরি, মৃ দুস্বরর লগলন্ন তি লজরজ্ঞে িরিাম - "আজ Party র তমনু টা
লি ?". তমনু র িথা শুরনই ত বী মারয়র মু খ উজ্জ্বি েরয় উেরিা। ত রশর রাজস্নলেি টানারপারিন
তথরি লনরজরি বার িরর এরন উৎফু ল্ল স্বরর জবাব ল রিা - "ভাজা মু রগর ডাি, তবগুন ভাজা, ছানার
ডািনা, আিু র ম, লিরিন curry, েরর্ব মাছ, িাটলন, পাাঁপি। েরে ভাে "| আমার মু খ ফরস্ক
তবলররয় িালচ্ছরিা - "পারয়ে টা বা ল রি তিন ?" তিারনা মরে লনরজরি েংিে িরিাম। এই
বাজারর এই রিম মস্করা িরর লনরজর দুঃোেরের পলরিয় ত ওয়ার তিারনা প্ররয়াজন তনই। ভালগ্গে লমলষ্ট
ই টা বাইরর তথরি আনা েরয়রছ। আলম এিটু মরন শঙ্কার ভাব িরর লজরজ্ঞে িরিাম - "ওরা এরো
লিছু খারব ?" ত বীর ভ্রূকুটি িক্ষয িররই বিিাম- "মারন ওরা তো অবাঙালি, ওর র লি এরো লিছু
পছন্দ েরব?" এখারনই বরি লনই, আমার র আজরির অলেলথ বৃ ন্দ উের ভারেীয়। োাঁরা অলেলথ
আপযায়ন িরর rajma chawal বা kadhi chawal খাইরয়। িপাি ভারিা থািরি butter
chicken । বাঙালি party র এই অেংখয প তবা েয় overkill েরয় িারব। In fact আলম
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লনলিে তি এরম multi-pod এ খাওয়ার অরভযে এর র তনই। লিন্তু এই লবর্রয় আমার
মোমরের তিারনা গুরুে তনই। োই অগেযা apron পরর, তবগুন িাটরে বেিাম।
রান্না তশর্ েরে েরে লবরিি ৬টা। আর লিছু ক্ষরনর মর যই জনোর আলবভব াব ঘটরব।
িান িরর, ভারিা জামািাপি পরর, েরব scent এর তবােি এ োে ল রয়লছ লি doorbell এ
ডাি পিরিা। েলিঘলি িরর রজা খু িরে িাব লি ত লখ লগলন্ন আরগই তেখারন উপলিে। আলম
অলেলথ আপযায়রন তিাগ ত ওয়ার আরগই এিটা অদ্ভুে ঘটনা ঘটি। রজা ল রয় লভেরর আোর
জায়গায়, - েোৎ ত লখ েবাই বাইরর তবলররয় তগরিা, আর লগলন্ন রজা বন্ধ িরর ল রিা। আলম তো
অবাি। এ লি রিম অেভযো ? অলেলথ তো ত বো। োর মু রখর ওপর এ রিম িরর রজা বন্ধ িরর
তিউ? আর োছািা এরো খাবার। োর লি েরব? আমার মু রখ প্ররের িাপ ত রখ উের ল রিা Patio Party. ---এই িালরল রি তিালভ এর তেিায় বালিরে আর তিাি তঢ্ািারনা িারচ্ছ না।
োই েবাই লমরি decide িরররছ বাইরর বাগারন পাটিব েরব। এই বরি লগলন্ন িরি তগরিা িারয়র জি
গরম িররে। Patio Party? এর মারন লি? আলম োরাটা েিাি মাথার ঘাম পারয় তফরি বালি
পলরষ্কার িররলছ। রান্না ঘররর গযাে, তোফার cushion, bathroom এর basin - লিছু ই বালি
িায় লন। এরো লিছু র পরর, Patio Party? মারন, তিউ বালির তভেরর আেরব না? লি োংঘালেি
িক্রান্ত।

অলভমান েজম িরর বাইরর বাগারন এরে ত লখ already িা আর লেোিা serve েরয়
তগরছ। অলেলথ আপযায়রন আমার লগলন্নর জু লি পাওয়া িঠিন। তিন অলেলথ আপযায়রনর মর য ল রয়
বাঙালি জালের aristocracy আর sophistication represent িরা েরচ্ছ। েলেয িবয তিার্য এর মা যরম জালের উন্নয়ন, এই concept টা বাঙালি ছািা আর তিউ তবা েয় relate
িররে পাররব না। িাই তোি - এই জালে উন্নয়রনর মারেই আডা িিরে থািরিা। আজরির লবর্য়
মূ িে Covid লনরয়। তি ি’বার বাজার িারচ্ছ, তিান বাজার িারচ্ছ, ি’বার োে ু রচ্ছ, ি’বার জামা
িািরছ - এই লনরয় গুরুের আরিািনা। আলম বু েিাম, এই topic এ মু খ বন্ধ রাখাই ভারিা। লগলন্ন
েিারিই আমারি োব ান িরর ল রয়রছ, sensitive topic এ তবলশ জ্ঞান না জালের িররে।
ওরে মানু র্ offended feel িররে পারর। োই এই pandemic related social
আর political topic এ আমার প্ররবশ লনরর্ । Sanitizer োরে মাখরব, না োই ল রয় িান
িররব, এটা অেযন্ত বযলক্তগে বযাপার - আমার এরে তিারনা মোমে তনই। In fact আলম জানরেও
িাই না বাইররর জামািাপি েবাই তিাথায় ছািরছ। আমার োমরন না ছািরিই েরিা!
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েরন্ধ গলিরয় রাে বািরিা। এবার dinner টাইম। মারন official dinner
টাইম। unofficial লডনার লবরিি ৬ টা তথরিই িিরছ। খাবাররর item এর োজ ও েংখযা ত রখ
েিরির িক্ষু িিিগাছ! "Itna kuch kyu banaya? Daal aur chawal ke
saath yeh sab kyu hain ?" এিজন বরি উেরিা। তবারো তেিা! শু ু ডাি ভাে ল রয়
আবার খাওয়া িায় নালি? োর োরথ "এটা, ওটা, তেটা" না েরি রারে ঘু ম আরে না। েরব েযাাঁ,
এইরিম বন্ধু থািা এি ল ি তথরি ভারিা। তবলশ expectation থারি না । লিন্তু েরর্ব মাছ
তখরে তখরে িখন এিজন লজরজ্ঞে িররিা-- "Raita milegi ?", আমার মাথায় তিন বজ্রপাে
েরিা। মাছ না েরর্ব, তি তি তবলশ offence লনরিা এই প্ররে, তেটা তবাো মু লস্কি। আলম েোশা
িু লিরয় অবাি েবার ভাণ িরর লজরজ্ঞে িরিাম, - "Raita kyu ?"--- "Yaar taste
badiya lagega" উের এরিা। ইয়ালিব েরচ্ছ ? েরর্ব মারছ raita লমলশরয় taste
enhancement েরব? Blasphemous!! আমার মাথায় Vesuvius erupt িরার
আরগই ত লখ লগলন্ন তিাথা তথরি এি বাটি raita লনরয় এরিা। নয গৃ লেনী, তোমায় জাদুগর বরলফর
তেিাম । এইরিম magic, mere mortal িারা েম্ভব নয়!!
ভুলর তভাজ েিন্ন েরি এরি এরি েবাই প্রিান িররিা। লগলন্নর মু রখর এিটা উজ্জ্বি
ভাব। বু েিাম party successful. Finally, এিটু লজররাবার েু রিাগ তপিাম। োন্ডা মাথায়
তভরব ত খিাম তি িরয়িটা লবরশর্ িাররণর জনযই আজরির এই party successful. For
the greater good তেগুরিা আলম েবার োরথ share িরলছ: ----১. Covid or not - বাঙালির আডা লিছু রেই আটিায় না। বাগারন তবলি তপরে ৬-foot দূরর
বরেও আমরা মরনর আনরন্দ পর লনন্দা পর িিবা িররে পালর।
২. জালের মান রক্ষা খু ব গুরুে পূ ণব - োই খাবাররর োজ. েংখযা এবং স্বা এ িাপবণয িররবন না।
৩. Raita can be a lifesaver
আর finally ৪. গৃ লেনীর িথাই তশর্ িথা - লনরজর মোমে প্রিাশ িরর মােব্বলর মারার প্ররয়াজন তনই। গৃ লেণীর
পরথ িিরিই মেি |
এবার শুরে িাই। আর িরয়ি ঘোর মর যই পররর party র planning শুরু েরয় িারব।
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মরীয় ৈা
শ্রীেনি া ভট্টা ার্ি
এই গল্প টি আমার এি আপনজন এর গল্প| নাম োর,…… রর তনওয়া িাি, তমৌলর|
বাবা মারয়র এিমাি তমরয়, লেন া ার ভীর্ণ আ ররর তবান| আোরমর এিটি বরিা শেরর ওর বালি|
বাবার লবশাি িনিািশন এর বযবো|মা িানীয় গািবে স্কুি এর তেড লমরিে| রক্ষণশীি ব্রাহ্মণ পলরবার|
তছাটরবিা তথরিই তমৌলর িা লিছু তিরয় এরেরছ, োরথ োরথই ো তপরয় তগরছ| িালে া ও োই
তবরিরছ, আর পাল্লা ল রয় তবরিরছ শলপং এর লিরিারয়লি| তমৌলরর ইরচ্ছ লছি এয়ার তোরস্টে েবার|
োই োই স্কুি এর পররই এলভরয়শন এন্ড টুযলরজম মযারনজরমে এর এিটা লডরপ্ল্ামা তিােব এ
এডলমশন লনরয়লছি| মা বাবার খু ব এিটা ইরচ্ছ না থািরিও ওনারা তমৌলর তি িখরনাই বা া ত ন লন|
তেই লডরপ্ল্ামা ক্লারেই প্রেীি এর োরথ ওর আিাপ, োরপর তপ্রম| এরপর িা েয়
আর লি, রক্ষণশীি পলরবারর েি উেরিা| িারণ তছরিটি ব্রাহ্মণ নয়| তমৌলরর ক্লারে িাওয়া বন্ধ েরিা|
ওরি পাঠিরয় ত ওয়া েরিা ওর মামার বালিরে, েু দূর তমল নীপু রর| তমৌলরর বাবার মরন েরয়লছি তছরি
তমরয় দুটি তি লিছু মারের জরনয আিা া িরর ল রি এই েিিব টা আর থািরব না, েখন উলন ওনার
পছন্দমরো তছরির োরথ তমরয়র লবরয় ল রয় ত রবন|
মামার বালিরে এবং আরশপারশর েব বালি গুলিরেই তমৌলর েরয় উরেলছি আরিািনার
তিন্দ্রলবন্দু । না, ওর ওখারন িরি আোর িারণ তিউ ই জানরেন না। তমৌলর েি েুরিলছি ওর
আ ু লনি োজ তপাশাি, তমিআপ, জু রয়িারী এই েব এর জরনয। তি তছাট্ট শেরর েরন্ধয েরো লপয়া
লি নাজালরয়া প্রািটিে শুনরে, দুপু র তবিা পা ছলিরয় বরে আম আমিলি মাখা খাওয়া েরো,
বাচ্চার র জরনয বছরর শু ু দুবার নেুন জামা তিনা েরো, এিবার নববরর্ব আর এিবার পু রজায়,
তেখারন তমৌলর তিন এি লভন ত লশ োরা। ল ন গুরিা তমৌলরর ভারিাই িাটলছি মামা বালি তে।
েিরি রর লনরয়লছি প্রেীি তি ও ভুরি তগরছ| লিন্তু বালি লফরর িাবার এি েপ্তারের
মর য িখন ও প্রেীি এর োরথ পালিরয় তগরিা, েবাই বু েরিা এেল ন ও শু ু প্রেীি তি ভুরি
িাওয়ার অলভনয় িরর তগরছ| ওর বাবা া ারা এেবরিা আঘাে টা মানরে পাররিা না| তমৌলরর োরথ
েব েিিব তশর্ িরর ল রিা| মারয়র ওপর িিা হুকুম েরিা তিন তিারনা ভারবই উলন তমরয়র োরথ
তিাগারিাগ না িররন|
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প্রেীি আর তমৌলর লবরয় িরর িরি তগরিা ল ল্লী | ভারিাই লছি ওরা| অভাব েয়রো
লছি, লিন্তু ভারিাবাো লছি অরনি তবলশ| োই তমৌলরর তিারনা অলভরিাগ লছি না| েরব মারে মন
তিমন িররো বাবা মা া ার র জরনয|িল ও ও জানরো তি ওই বালি তে আর ওর িখরনাই লফরর
িাওয়া েরব না| িষ্ট েরো খু ব, লিছু িরার লছি না তি|
লবরয়র ২ বছররর মাথায় ওর র তমরয় ালমনীর জে, আর োর ৩ বছর পর তছরি
পু িরির | দুই তছরি তমরয় লনরয় িখন তমৌলর পু ররা রম েংোরী , েখলন জানরে পাররিা প্রেীি এর
অনয েিরিব র িথা | শুরু েরিা প্রিন্ড অশালন্ত, িথা িাটািাটি | আর অদ্ভুে ভারব প্রেীি িথা না
বালিরয় এি তপাশারি বালি ছািরিা | তেই তি তগরিা, আর ওর তিারনা তখাাঁজ তিউ ল রে পাররিা
না | এিটা জিজযান্ত মানু র্ পু ররা ভযালনশ েরয় তগরিা।
৭ বছররর তমরয় আর ৪ বছররর তছরি তি লনরয় তমৌলর পিরিা অস্থ জরি| িা েিয়
লছি োই লনরয় িরি এরিা আোরম, তভরবলছরিা বাবা না িররিও, মা েয়রো ঠিি রালজ িলররয়
বালিরে লনরয় িারব| লিন্তু মারয়র অরো ক্ষমো তিাথায় তি বাবা আর া ার র ওপর িথা বরি|
বালিরে তমৌলরর জায়গা েরিা না| আর তিারনারিম আলথবি োোিয ও তপরিানা বালি তথরি|
এবারর শুরু েরিা তবাঁ রি থািার িিাই, তছরি তমরয় তি মানু র্ িরার িিাই| লডগ্রী না
থািায় তমাটামু টি িািলর পাওয়াও ওর পরক্ষ অেম্ভব েরয় পিরিা, িারণ আমার র ত রশ লডগ্রী ারী
তবিার এর েংখযাও তি প্রিুর| তছাট তবিায় লনরজর শরখ তড্রে লডোইন িররো, এখন েংোর িািাবার
জরনয তেটারিই জীলবিা িরর লনরিা| লনরজর েিরয়র প্রায় পু ররাটাই খরি িরর ২ তো তেিাই তমলশন
লিরন তফিরিা, খু রি তফিরিা এিটা টাইিলরং শপ| িে েেরজ বরি তফিিাম, িরা টা এরো েেজ
িখরনাই লছি না| েবু তমৌলর োি ছারিলন, াাঁরে াাঁে তিরপ িরি তগরছ| তছরি তমরয় তি স্কুি এ
এডলমশন িলররয়রছ| ভাগযক্ররম বাচ্চা দুরটাই ভীর্ণ ভারিা েরয়রছ, মারয়র িষ্ট বু েরে লশরখরছ, োই
লনরজর র মরো িরর ওরাও মা তি তেল্প িরররছ েব েময়| লনরজর র পারয় াাঁিারনার জরনয
অভাবনীয় পলরশ্রম িরররছ| েব প্রলেকূিো তি জয় িরর আজ তমরয় টি এিটি িরিজ এ পিারচ্ছ|
োমরনই লবরয়| আর তছরি টি মযারনজরমে লডগ্রী িমলপ্ল্ট িরর এিটা MNC তে জব িররছ|
আর ভারগযর লি অদ্ভে পলরোে, আজ তমৌলর ওর তমরজা া ার তমরয় তি লনরজর
িারছ তররখ মানু র্ িররছ, িারণ তমরজা া া এিটা িড তিে এ রা পরর তজি খাটরছ, আর তবৌল
েু ইোইড িরররছ অপমারনর জ্বািায়| তমৌলরর বাবা মারা তগরছন তবশ িরয়ি বছর েরিা, অনয দুই া া
লনরজর র মর য েব েিলে ভাগ িরর লনরয় আিা া েরয় তগরছ| বরি ল রয়রছ লনরজর র মা তি
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ত খারশানা িররছ এই অরনি, মা বাবা োরারনা ভাইলের ালয়ে লনরে পাররব না| আর তমৌলরর মারয়র
ও শারীলরি বা মানলেি তিারনা ক্ষমোই আর অবলশষ্ট তনই| লেলন শু ু তবাঁ রি আরছন এই টুকুই িা|
আজ তমৌলর েু খী, অরনি িষ্ট িরর এই ল নটার মু খ ত রখরছ| তমরয়র লবরয়র শলপং িররে লগরয় আবার
লনরজর তছরি তবিায় লফরর তগরছ, তিন তেই লিরশারী তমৌলর| েলেয েয়রো ওপরওয়ািা আরছন |
ওে না, খু ব োিাোলি উপেংোরটা তটরন তফরিলছ, েলেয তিউ তিাথাও তনই, েয়রো িখরনা
লছিই না! আজই েোৎ খবর তপিাম তমৌলরর তব্রস্ট িযািার রা পরিরছ, তস্টজ ৪| তমরয়র লবরয় টাও
িল ত রখ তিরে পাররো.....

Poppies – Sagarika Majumdar
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শ্রীতমা
সু য়িতা সসন
স্কুরির টিলফন এর েময় প্রায় েব তমরয়রাই েবু জ মােটারে ছলিরয় পরি ।
Classroom এর োমরন বারান্দা তথরি েমালি অনযমনস্ক ভারব স্কুরির মারের ল রি ত খলছি।
লনিু class এর বাচ্ছা গুরিা ত ৌিার ৌলি িরর তখিরছ। আর তিউ তিউ তছাট রি ভাগ েরয় বরে
গল্প িররছ।
এরিম এিটা বরে থািা জটিার ল রি েোৎ েমালির তিাখ আটরি তগরিা। ওই
জটিারে, বছররর মােখারন ওর র class ৯ এ নেুন ভলেব েওয়া োলমি তমরয়টারি লঘরর, class
৯ এর ওর লপ্রয় বন্ধু েু েপাও আরছ। েু েপা তি ওর েরে গল্প িররে ত রখ েমালির খু ব রাগ েরয়
তগরিা। তরাজ টিলফন খাবার পরর ও আর েু েপা classroom এ বরে গল্প িরর। লিন্তু ওই নেুন
তমরয়টা ভলেব েবার তথরি ও েব তমরয়র র িারছ popular েরয় তগরছ।
েমালি স্কুরির president এর তমরয় আর class এর first girl, ও েবার েরে
এিটু দূরে তররখ িরি। লবরশর্ িরর গে বছর ওর মা accident এ মারা িাবার পর তথরি ও
লনরজরি আররা গুটিরয় লনরয়রছ। েু েপা ছািা আর িাররা েরেই তিন িথা বিরে ইরচ্ছ িরর না। তেই
েু েপাই লিনা েমালিরি তছরি ওই তমরয়টার েরে আডা মাররছ।
তমরয়টারি এি ম ভারিা িারগ না েমালির। এিটা অদ্ভুে তেরিরি নাম - শ্রীপিমী
আইয়ার। গারয়র রং তবশ িারিা। মু রখাশ্রীও তেরিম েু ন্দর নয়। শু ু ওর তিাখ দুরটা তিমন আিা া।
তবশ বরিা ভাো ভাো দুই তিাখ। মরন েয় ওর তিাখ দুরটা তিন েবেময় োেরছ। আর েমালিরি
ত খরিই তিন ইরচ্ছ িরর তবলশ োরে। ওর েরে তিাখারিালখ েরিই েমালি মু খ ঘু লররয় তনয়। েু েপা
বরি ওর মু রখ নালি েব েময় োলেখু লশ ভাব। েমালির ওর ওই োলেখু লশ মু খ ত খরিই খু ব লবরক্ত
িারগ। আর তমরয়টা ওর ল রি এমন ভারব োরি তিন িেিারির তিনা।
েমালি মারে মারে confused েরয় িায়। ওরি লি আরগ তিাথাও ত রখরছ?
েু েপা বরি, ও এই শেরর প্রথম এরেরছ। আরগ ওর লনরজর শের তিন্নাই তে থািরো। েরব নেুন
এরেরছ বরি ওর মর য তিারনা জিো তনই। েবার েরে ভুিভাি বাংিায় িথা বিার তিষ্টা িরর। বন্ধুরা
ওর বাংিা শুরন োরে আর ওরি েঠিি ভারব বাংিা বিরে তশখায়। ও লিন্তু খু ব আগ্রে লনরয় বাংিা
তশখার তিষ্টা িরর।
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েমালি েবরিরয় আিিব েরয়লছি, িখন গে শলনবার স্কুরির annual function
এ, শ্রীপিমী তস্টজ এ ভরেনাটযম perform িররিা। েমস্ত hall োেোলিরে তফরট পরিলছি।
শু ু েমালি োেোলি ত য় লন। েখন ওর মারয়র িথা মরন পিলছরিা। েমালির মাও ভরেনাটযম
নািরেন। মা িখন stage এ নািরো েমালি েখন মু গ্ধ েরয় মারয়র নাি ত খরো। মারি েখন ওর
স্বরগবর ত বীর মেন িাগরো। আর ওই িারিা তমরয়টা িখন stage এ নাি িরলছরিা েখন ওর নাি
েমালির এিটুও ভারিা িারগ লন। ও তিন্নাই তথরি এরেরছ বরিই লি েমালির ওর ওপর এরো রাগ ?
টিলফন তশরর্র ঘো পরি, েমালি বাস্তরব তফরর। েব তমরয়রা লনরজর লনরজর ক্লােরুম
এর ল রি ত ৌি িাগায়। শ্রীপিমীও ত ৌরি classroom এ ঢ্ুিরিা। তঢ্ািার েময় েমালির েরে
এিটু াক্কা িারগ। শ্রীপিমী sorry বরি াাঁলিরয় পরি, আর অদ্ভুে ভারব েমালির ল রি োলিরয়
থারি। েমালির আবার মরন েয় এই িাউলন ওর খু ব তিনা। ওরি তিন আরগ তিাথাও ত রখরছ। ওর
ওপরর রাগ িররে লগরয়ও নরম েরয় িায় েমালি। এরিারমরিা লিন্তা লনরয় বালি লফররিা েমালি।
তশাবার ঘরর ঢ্ুরি ত রখ মারয়র বি ছলবটার োমরন বাবা িুপ িরর াাঁলিরয় আরছ। বাবার তিারখ জি।
েমালি জারন, ঠিি এি বছর আরগই এই অলভশপ্ত ল রন এি গালি দুঘবটনায় ওর মা
গুরুের আেে েরয় আশঙ্কাজনি অবিায় শল ন োেপাোরি senseless তথরি োরপর মারা
িায়। ওরা South India তবিারে তগলছরিা। তেল ন বালি তফরার জনয তিন্নাই airport
িালচ্ছরিা। েখন ওই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘরট। েমালির আর লিছু মরন তনই। এিটা দুঃস্বপ্ন ওরি োিা িরর।
মারি আর তিারনাল নই ত খরে পায় লন। ও এরো shocked েরয়লছি, তি লেন মাে ওর লপলের
িারছ Bombay তে ওর লিলিৎো িররে েরয়লছি। এখন মারয়র এই ছলবটার েরে িথা বরি তে।
বাবা আর তমরয় দু’জন দু’জনরি আগরি রারখ।
েমালি আরস্ত িরর বাবার পারশ াাঁিায়। বাবার োেটা লনরজর োরের মু রোয় শক্ত
িরর রর বরি, "তেঁর া না বাবা, আলম ভালব মা বািী তনই। নারির show িররে দূরর তিাথাও
তগরছ। "েমালির বাবা তিাখ মু রছ বরিন, "ঠিি বরিলছে, এখন তথরি আলমও োই ভাবরবা। তোর মা
অনয ভারব আমার র মর য তবাঁ রি থািরব। " োরপর প্রেে পারল্ট বরিন,-- "তোরি বিা েয় লন, আজ
আমার এি বন্ধু তি dinner এ invite িররলছ।অরনিল ন ররই ওর এখারন আোর অরপক্ষা
িরলছিাম। আজ তোর েরে আিাপ িলররয় ত ব। িা, োিাোলি তিশ েরয় তন "|

প্রিন্ড তিৌেুেি লনরয় েমালি ঘরবার িররে িাগরিা। বাবার তি তেই লবরশর্ বন্ধু, িার
আোর জনয বাবা এরো অরপক্ষা িরর? আর আজরির এই ভীর্ণ দুঃরখর ল রন োরি dinner এ
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ডািরে পারর? েন্ধযা ঠিি োরি োেটার েময় calling bell বাজরেই েমালি ত ৌরি লগরয় রজা
খু রিই িমরি তগরিা। রজার বাইরর এিমু খ োলে লনরয় াাঁলিরয় আরছ শ্রীপিমী। আর ওর লপছরন
এিজন অরিনা ভদ্ররিাি।
শ্রীপিমীর তিাখও লবরফালরে। এটা তি েমালির বালি ো ওর ারণার বাইরর লছি।
ভদ্ররিাি ভাঙা বাংিায় বিরছন "েুলম লনিয় েমালি? Good evening” | েমালির বাবার
উচ্ছালেে গিা তশানা তগরিা, "Hello Mr. Iyer, Good evening, -- এেল ন পরর
আমার বালিরে আোর েময় েরিা?".
োরপর, Mr. Iyer, শ্রীপিমীর মু রখর ল রি লিছু ক্ষন োলিরয় রইরিন। ওর মাথায় োে তররখ খু ব
আপন জরনর মেন লজরজ্ঞে িররিন “তিমন আরছা মা?"
আজ েমালির শু ু অবাি েবার পািা। বাবা শ্রীপিমী তি আরগ তথরি লিনরো? ওর িথা িখরনা
বরিলন তো।
েমালির বাবা েমালিরি লজরজ্ঞে িররিন "লিরর ওরি লিনরে পারলছে?"
- েযাাঁ, --আমার class এ পরি।
- ভারিা িরর ত খ, আরগ িখরনা ত লখে লন?
- আরগ তিাথায় ত রখলছ, মরন িররে পারলছ না।
- েবাই ওপরর িরিা, ---ঠিি লিনরে পারলব। আেু ন Mr. Iyer .
েমালি আর শ্রীপিমী দুজরনই খু ব অবাি েলচ্ছরিা। ওরা তিউ িাউরি আরগ ত রখ লন অথি
দুজরনরই দু’জনরি খু ব তিনা মরন েয়।

েমালির বাবা ওর র লনরয় তশাবার ঘরর েমালির মারয়র ছলবর োমরন এরন শ্রীপিমী তি ওর মারয়র
ছলবটি ঠিি লনরি াাঁি িলররয় ল রিন।
োরপর েমালিরি বিরিন, "এবার শ্রীপিমীর মু খটা ত খ, মরন েয় না ওর তিাখ দুরটা োেরছ? ঠিি
তিমন তোর মারয়র তিাখ দুরটা েবেময় োেরো। “
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েমালি ত খরিা, োইরো, ছলবরে মারয়র োলে মাখা িাউলন আর ওর ল রি োলিরয় থািা শ্রীপিমীর
িাউলন ঠিি এিরিম। এবার তিন ও শ্রীপিমীরি লিনরে পাররছ।
Mr. Iyer বিরিন "তোমরা এরো অবাি েরয়া না। আজ তোমার র অরনি িথা জানারনার জনয
আমরা েবাই এি জায়গায় েরয়লছ"।
এি বছর আরগ ঠিি এইল রনই দুপু র তবিা প্রায় দুরটার েময় তোমার র লেনজন তি
লনরয় তোমার র গালিটা তিন্নাই airport এর ল রি িালচ্ছরিা। রাস্তা ফাাঁিা থািায় driver তবশ
তজারর গালি িািালচ্ছি। েোৎ তে বু েরে পারর গালির brake fail িরররছ। Driver প্রাণপরন
গালি থামাবার তিষ্টা িরর, লিন্তু পারর না। তশরর্ উরল্টা ল ি তথরি আো এিটা scooter তি
াক্কা তমরর োরপর রাস্তার বা ল রি এিটা বি গারছ াক্কা িালগরয় তথরম িায়। Driver , তোমার
বাবা আর তোমার লবরশর্ লিছু েয় লন। েুলম জ্ঞান োলররয়লছরি। আর গালির লপছরন বাাঁল রি বরে থািা
তোমার মারয়র মাথায় আঘাে তিরগ internal hemorrhage শুরু েয়। ওই scooter এ
িরর পিমীর মা ওরি স্কুি তথরি লনরয় বালি লফরলছরিা। ওর মারয়র ওখারনই েরে েরে মৃ েুয েয়।
আর পিমী scooter তথরি লছটরি পরি মাথায় তিাট তপরয় অজ্ঞান েরয় িায়।
োেপাোরি লনরয় িাবার ২৪ ঘো পরর পিমীর জ্ঞান লফরর আেরিও দৃলষ্টশলক্ত লফরর
আরে না। Specialist ডাক্তার বিরিন িে োিাোলি েম্ভব তিারখর operation িররে েরব
নইরি লিরিারির মেন অন্ধ েরয় িারব। এিজন েু ি তিারখর eye donor িাগরব। আমার েখন
পাগরির মেন অবিা। ওই োেপাোরি তোমার মা েখন senseless অবিায় লছরিন। তোমার
বাবার েরে আিাপ েরিা। শুনিাম accident এর পররর ল নই তোমার লপলে এরে তোমারি োর
িারছ মু ম্বাই লনরয় তগরছ। েুলম ভীর্ণ mental shock তপরয়লছরি।
দুরটা পলরবাররর উপর অেলিব রে োাঁলপরয় পিা এি ভয়ঙ্কর লবপ আমার র দুজন
অেোয়, েেবু লদ্ধ বাবারি িাছািালছ এরন ল রয়লছরিা। আমরা দু’জন,--- বাঙালি আর োলমি, তিন
দুই ভাইএর মেন েরয় তগিাম।
শল ন পর ডাক্তাররা জানারিন তোমার মারয়র brain death েরয়রছ। তেই
অবিায়, তোমার বাবা আমার পারশ ঈশ্বররর মেন াাঁিারিন। োর ইচ্ছা অনু িায়ী তোমার মারয়র েু ি,
েু ন্দর তিাখ দুরটা পিমীরি ান িরর ওর দৃলষ্ট লফলররয় ল রিন। তোমার মারয়র তিাখ ল রয় পিমী
এখন এই জগরে েব লিছু ত খরে পাররছ। ওর এই েু ি স্বাভালবি জীবন লফরর পাওয়া, তোমার মারয়র
ারন েম্ভব েরয়রছ।
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আলম তোমার বাবা ও মারয়র িারছ লিরিৃেজ্ঞ থািরবা। এর প্রলে ান ত ওয়া িায় না।
শু ু পরম িৃেজ্ঞোই তোমার মারি স্মরণ রাখার জনয তেই তথরি পিমীর নারমর আরগ তোমার
মারয়র নারমর "শ্রী" টুকু জু রি ল রয়লছ।
েমালির দুরিাখ ল রয় েখন অরোর ারায় জি গলিরয় পিরছ। মরন পিরিা ওর মারয়র নাম লছি
শ্রীেমা োনযাি। েখন তিারখর জরির োপো দৃলষ্টরেও েমালি েষ্ট ত খরে পালচ্ছরিা ওই িারিা
তমরয় শ্রীপিমী ওর মারয়র "শ্রী" টুকু লনরয় লি েু ন্দর োেরছ। আর মারয়র "েমা" টুকু ওর িারছই
ররয় তগরছ।

শ্রীেমা ভীর্ণ ভারব তবাঁ রি আরছ ওর র দুজরনর মর য।

গজ - মধুবনী -সংঘমমত্রা দদব
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য়নপলশ ৈাকুর ব্রহ্মদদয়তয
ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত
এই অলেমালরর প্রভারব জীবনটাই তিন তিমন পারল্ট তগরছ। জীবনটা তিমন
এরিারমরিা েরয় তগরছ । জীবন তথরি েব কে কে আনন্দ িরি লগরয় শু ু পরি আরছ িাজ িাজ আর
োরাল ন বািীর িাজ। তিাথায় তগি তেই েু ন্দর ল নগুরিা, লিছু ল ন অন্তর অন্তর বাবার বািী িাওয়া,
ওখারন লগরয় বন্ধুর র োরথ ভাই তবারনর র োরথ েময় িাটারনা গান বাজনা আডা আরও িে লিছু ।
েবই এখন অেীে। বরি রাখা ভাি তি, দু বছর আরগআমার লবরয় েরয়রছ। লিলন আমার জনয এই
েু পািটির তখাাঁজ ল রয়রছন লেলন আমার তছাট িািার বািয বন্ধু, লনরিশ িাকু।োর পািার অলে পলরলিে
তছাটরবিা তথরি বি েরে ত খা অলে েু রবা বািরির েন্ধান এরন ল রি আমার বাবা ো ো রর গ্রেণ
িররলছরিন। ডাক্তার জামাই তপরয় খু ব খু লশও েরয়রছন। ফরি, লনরিশ িাকু লছরিন িারি বরি
িরনর ঘররর মালে আর বররর ঘররর লপলে। লেলন আমার শ্বশুর বািী প্রায় প্রলেল নই আেরেন। েবার
োরথ গল্পগাছা িরর আমার োরের এি িাপ িা তখরয় বািী তিরেন বা তি িারজ তবলররয়রছন তে
িারজ তিরেন। ওনার এিটা অদ্ভুৎ গুন বা ত ার্ িাই বিা িায় তি উলন তি তিান বয়রের মানু রর্র
োরথ অনায়ারেই বন্ধুে িররে পাররেন।
লনরিশ িাকুর োরথ আমার র তিান ররক্তর েিিব না থািরিও লেলন আমার র
বািীর েব গুরুজন ত র খু বই তস্নরের ও আমার র েব ভাইরবারনর র খু বই লপ্রয়পাি লছরিন িারন
এি িথায় লেলন আমার র িারছ লছরিন মু শলিি আশান। োর িারছ েররি রিরমর েমা ান । োই
আবািবৃ দ্ধবলণো েবার োরথই োাঁর েখযো। তিউ িল িখন তিান লবপর পরিন, িারন তশানামাি
লেলন োরি োোিয িররে উ যে েন। তে তি রিম লবপ ই তোি না তিন। আমারি িাকু দু' দুবার
ভীর্ণ লবপ তথরি রক্ষা িররলছরিন।
এিবার আমার লনরজর তছাটিািার লবরয়র আরগর ল ন তরজাল্ট তবররায়। আমার বিরে
এিটু িজ্জাই িররছ তি আলম ইংরালজরে, অংিরে ভাি তপরিও ইলেোে এ তপিাম মারাত্মি
রিরমর িম নম্বর।বািী লফরলছ তরজাল্ট বগি াবা িরর আর ভাবলছ , এিবািী আত্মীয় স্বজরনর
মােখারন লি তেনিাই না েরবা, --- মা, বাবা, িািা, লপলে, িাররা তথরিই আর রক্ষা তনই।েোৎ
বািীর োমরন ত লখ লনরিশ িাকু াাঁলিরয়। োরে তিন িাাঁ তপিাম। আমার তথরি েব লিছু শুরন উলন
আমায় পািায় লমলষ্টর ত ািারন লনরয় লগরয় বিরিন, -- "েবাই তি প্রণাম ির,তোর না আজ তরজাল্ট
তবলররয়রছ।" আলমও ওনার আর শমরো োই িরিাম। তেই লমলষ্টর ত ািারনর া া, আমার বািীর
তিারির র ভািই তিরনন, লেলন প্রণাম তপরয় খু শী েরয় এি োাঁলি রেরগাল্লা উপোর ল রিন। আলম
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তো প্রায় বরিই তফিলছিাম তি আমার তরজাল্ট অে ভাি েয়লন, লিন্তু লনরিশ িাকু এমন এিটা
লিমটি িাটরিন তি িুপ েরয় তগিাম। বািীরে লমলষ্টর োাঁলি ত রখ েবাই তভরবই লনরিা তরজাল্ট লনঘবাে
ভািই েরয়রছ োই বযস্তোয় আর তিউ ঘাাঁটারিা না। েখনিার মরো তবাঁ রি তগিাম।লনলববরে লবরয়বালি
িাটরিা।
এ রিম, আররিবার মো লবপর র োে তথরি রক্ষা তপরয়লছিাম। প্রথম লবরয় েরয়
এরেলছ । আমার শ্বশুরবালিরে, োরা আবার েন্ধযায় ছানা খান, েবাই। শাশুলিমা বিরিন তোমার অল্প
বয়ে তোমারি তেরিম লিছু িররে েরবনা শু ু েরন্ধযর ছানাটুকু বালনরয় েবাইরি ল ও। এ আর
এমনলি িাজ। এিল ন ছানা ছাাঁিরে লগরয় িা িরর রাখা ছাাঁিলন ল রয় তছাঁ রি তফল্লাম। লি
িান্ডএরিবারর ছানায় িা পাোয় মাখামালখ েরয় তিরিঙ্কালর েরয়রগি। তপ্রলস্টজ ইেু য!! েলিঘলি আবার
তবররািাম পারশর ত ািান তথরি দু এর পযারিট লিরন ছানা িাটরবা বরি, ত লখ ত ািান বন্ধ। এখন
উপায়? অগেযা বািী লফরর আেলছ েোৎ 'লবপ েরণ' িাকুর েরে ত খা। ওনারি খু রি বিরেই উলন
বিরিন বািী লগরয় বািীর তমন েু ইি টা অফ িরর ল রয় ছানাটা পলররবশন িররে। িথা মে িাজ,
োই িরিাম। েবাই তিাডরশলডং েরয়রছ তভরব আবার খাবারর তপািামািি না পরি, োই েলিঘলি
ছানা তখরয় লনি। তে িািায়ও ওনার িৃপায় আলমও রক্ষা তপিাম।
বিরে এি ম ভুরি তগলছ তি িাকুর আররিটা গুন লছি ো েরচ্ছ ভুরের প্রলে অগা
লবশ্বাে! তপ্রমভলক্ত িারি এি িথায় বিা তিরে পারর। ওনার ভুরের প্রলে বদ্ধেংস্কার ।উলন মনপ্রাণ
ল রয় লবশ্বাে িররেন মানু র্ ও ভুরের েেবিান। লবরশর্ িরর েূ িবর রবর উপলিলথরে অেটা গাঢ়
নােরিও, েূ িবর রবর অনু পলিলেরে তেনার র উলন তবশ উপিলি িররেন।খু ব বু ি বালজরয় বিরেন
ভুেরি আলম ডরাই না। তেই িাররন অরনিবার আমার ভুরের গল্প তশানার ভাগয েরয়রছ।
ই ালনং অলেমালরর িাররন েবারই ত খাোক্ষাৎ িাোয়াে বন্ধ। োই অরনিল ন বার
গে শুক্রবার েরন্ধরবিা ত ািারন তগলছ েোৎ ওনার েরে ত খা। প্রথরম উলন আমায় লিনরেই পাররিন
না। আলমই তডরি িথা বিিাম। উলন বিরিন, --" লি তি েমেযায় পিা তগরছ মারস্কর জনয িাউরি
তিনাই দুষ্কর।“ এর তিমন উপিালরো আবার অরনি অেু লব া ও ররয়রছ। এই লনরয় তবশ লিছু ক্ষণ
আরিািনা িররিন। উলন নালি দুল ন আরগ আমার র লবপরীে বািীর বৃ দ্ধ ভদ্ররিাি তভরব, ওই বািীর
বৃ দ্ধ মালিরি প্রণাম িরর তফরিরছন। ওনারি স্বান্তনা ল রয় বিিাম--"তি ভগবান েবার লভেররই
আরছন িাকু, োই তিান ক্ষলে তনই।“
িরিই আেলছিাম, েোৎ উলন আমায় বিরিন,-- "ল নিাি ভাি নয় তমারটই, এি ম
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এিা তবিাে না।" িারন লজজ্ঞাো িররে বিরিন-- লিছু ক্ষণ আরগ নালি, উলন এই িিডাঊন এর
লনঃেেো িাটারনার জনয আমার র পািার পারশ তিান পু কুরর েরন্ধরবিা নাগা মাছ ররে
লগরয়লছরিন।পু কুররর ারটা তবশ লনলরলবলি আর অন্ধিার,মাছ রার জনয উপিু ক্ত পলররবশ। তবশ
িরয়িটি বি বি তেিালপয়াও তপরয়রছন। তেগুরিারি এিটা বস্তায় ভরর বািী তফরার জনয উ যে
েরয়রছন এমন েময় তিাথা তথরি এি তবাঁ রট তমাটা ঈয়া বি বি াাঁে বার িরর, এি ব্রহ্মস্ েয
োাঁলপরয় পিরিা োাঁর োে তথরি বস্তাটা তিরি তনবার জনয। আর মু খ ল রয় তে লি লবিট স্বর! লেলন
োাঁর লছপ ল রয় দু'ঘা েরজারর বোরেই, লেয বাবালজর তে লি ত ৌি। ওনার মজবু ে শরীরর িা েম্ভব,
তেটা আমার র আজিািিার তছরিপু রির র পরক্ষ অেম্ভব। শুরন তো আমার লভমলর খাবার তজাগাি!
ভরয় গা লশরলশর িররছ, তিানক্ররম বািী লফরিাম।
লফরর ত লখ, আমার বররর তিম্বার এর োমরন, পািার ফলিং াাঁলিরয় আরছ। পািার
তছরি, খু বই উপিারী লমলষ্ট স্বভারবর তছরি। েরব ওরি িখলন ত লখ মরন েয়,-- তি তি ওরি আ র
িরর এমন নাম ল রিা? এে তমাটা োর উপর উচ্চোয় ও বড খারটা। এমন তিোরার ফলিং? লি িরর
উিরব? িাই তোি এইেব লনরয় ভাবনা, খু বই খারাপ। তিোরার উপর তো িাররাই োে তনই।
এিটু িারছ আেরেই ওর মু খটা ত রখই আমার শরীরটা লেম েরয় তগি। ওরর বাবা,
ফলিং এর মু রখ এে বি বি াাঁে লিরের? লিছু ক্ষণ ভাি িরর ত রখ বু েিাম তি ওগুরিা আেি াাঁে
নয়, বীভৎে াাঁে এর ছাপ ওিা মাস্ক! বিিাম, --"লিরর েুই এখারন? বািীরে, লি িাররা শরীর
খারাপ?" ও বল্ল-- "না বউল , তে এি ভয়ানি িাণ্ড। লনরিশ িাকুর লনঘবাে মাথার ত ার্ েরয়রছ, না
েরিও েয়ে ওনার মাথায় িরনা আক্রমণ িরররছ।" আলম বিিাম--" লি বিলছে তর? এইরো ত খা
েি ওনার োরথ বাজারর, ত রখ তো অেু ি বরি মরন েি না তমারটও।" োরপর ফলিং িা বিি, ো
লিছু টা এই রিম। আজ েরন্ধযরে, ওনারি এিটা ভালর বস্তা লনরয় আেরে ত রখ ওনার তথরি তিই
ভালর বস্তাটা লনরয় োোিয িরার জনয োে বালিরয়রছ অমলন উলন ওনার লছপটা ল রয় ওরি তব ম
প্রোর িররে িাগরিন। ও অরনিবার বিরে তিষ্টা িররলছি তি ও ফলিং, ও ওনারি োোিয িররে
িায়। তি তশারন িার িথা !! ফলিং োই তিানক্ররম ওর প্রাণ লনরয় পালিরয় এরেরছ। এেক্ষরণ
ত খিাম তি ওর লপেটা রক্তারলক্ত েরয়রগরছ।
এর পর আমার আর এিটু ও বু েরে অেু লব া েি না তি এই িারণ্ডর তপছরন িার
োে? মূ ি খিনায়ি েরচ্ছ --'িররানা' আর, োর োগরর -- 'মাস্ক’, -- োও আবার বি বি াাঁে
আাঁিা মাস্ক! বলিোলর এই েব উববর মলস্তস্ক লডজাইনার া া ল ল র র, িাাঁরা আর তিান লডজাইন খুাঁ রজ
তপরিন না মারস্কর উপর আাঁিার জনয!!
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সেত্নী আমার য়ি
সদব্শ্রী দাসগুপ্তা
িী তি ভূে ঢ্ুরিলছরিা মাথায়! জানািার বাইরর লবশাি লবশাি গারছর ছায়া গুরিা এখন
মাথার ভুে তপত্নীর রূপ ারণ িরর লশি গরি ঘরর ঢ্ুিরছ এি এি িরর, আর আলম তিরপর েিায়
তোঁ ল রয় লগরয় গররম ঘামরে ঘামরে আউরি িরিলছ "ভূে আমার পূ ে, তপত্নী আমার লে ....."
এই ঘরটা ল ল র লছি l আমার তিরয় তেররা বছররর বরিা ল ল লছরিা আমার বন্ধু এবং
অলভভাবি, আর লছরিা আমার কুিকুিারনা,বাগারনর আম/তপয়ারা তপরি আনার োলথ l লশিাবৃ লষ্ট
মাথায় লনরয় েব তিরয় বরিা লশিটা এরন আমার মু রখ পু রর ল রো ল ল , আর মা তিারনা িাররণ শােন
িররে এরি তছাাঁ তমরর আমারি েুরি লনরয় ছু রট পািারো। খু ব অল্পবরয়রেই লবরয় েরয় ল ল শ্বশুর
বালি িরি িাওয়ারে ভাবিাম ল ল র ঘরর ল ল র খারট শুরয় থািরবা, ল ল র গারয়র গন্ধ লনরজর গারয়
জলিরয় l বাবা মারয়র "বিই তছরিমানু র্" বরি আপলে েরেও আলম নারছাি বান্দা, আলম এই ঘররই
থািরবা, আলম তো এখন বরিা…… "ভূে আমার পূ ে, তপত্নী আমার লেইইইইইই "--- েু র িখন
েপ্তরম উেে েখন বাবা োলজর েরয় তিরেন আর আলম তিাখ বন্ধ তররখই বাবার োে রর পারশর
ঘরর দুজরনর মােখারন ঢ্ুরি েরবই তিাখ খু িোম l ীরর ীরর এিা ঘরর থািা অরভযে েরয় তগরিা
আর মা বাবাও ঘু মারে পাররিন স্বলস্তরে l
িরিজ তবালডবং এ আমার র ঘর গুরিা লছরিা িারেিায় আর লবশাি খাবার ঘর
এিেিায় l ছািীর র লিফ্ট তনওয়া বারণ লছরিা, ওটা লছরিা শু ু Nunত র আর ল রনর তবিায়
তপ্রারফের ত র বযাবোররর জনয l আমরা িল ও েু রিাগ ত খরিই ওই লনয়মটা অমানয িরোম l BA
Part 2 পরীক্ষা তে বছর লপলছরয় লগরয় এরিবারর শীরের ছু টির মারে পিরিা l িিিাোর বাইরর
থািা আমার মরো িরয়িজন ছািীর জ্ননয তবালডবং এর এি অংশ খু রি ত ওয়া েরিা l College
building েখন এরিবারর শুনশান, তিন স্তি েরয় াাঁলিরয় আরছ l ত ােিা টা পু ররাপু লর অন্ধিার,
লেনেিায় nunত র floor এও লবরশর্ আরিা তনই, অরনরিই ছু টিরে িিিাোর বাইরর l রারে
তখরে বরে তেল ন তবশ লিছু ভুরের গল্প েরয়লছরিা l খাওয়া তশর্ েরে আমার র দু'এিজরনর
িারেিার লোঁলি ভােরে বরিা অলনচ্ছা েরিা l তি তমরয়টি লনয়লমে িু লিরয় লিফ্ট বযাবোর িরর োর
লপছু লপছু আমরাও ঢ্ুরি পিিাম l এই বন্ধু টির তবশ বিেি তিোরা, লোঁলি ত খরিই োর োাঁফ ওরে,
োই িু লিরয় লিফ্ট বযাবোর িরাটা লেন বছরর ভািই রপ্ত িরর তফরিলছি l বন্ধুটি লিন্তু িারেিায়
তপৌাঁরছ রজা খু রিও আমার র ইশারা িররিা িুপ িরর থািরে l িিিািলি শুরন বু েরে পারিাম
লোঁলি লনরয় ওো তমরয়র র িরয়িজন, অন্ধিার passageএ বাাঁি লনরচ্ছ l ওরা িারছ আেরে
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আমার র বন্ধু লনঃশরব্দ োে দুটি ওপরর েুরি ত ওয়াি ফুাঁ রি তভরে আোর মরো তবলররয় এরিা l
তমরয়র র লিৎিারর আরশপারশর ভুরেরা েয়রো তেল ন পালিরয়লছরিা, লিন্তু তমরয়গুরিারি জি
খাইরয় েু ি িররে আমার র তবশ তবগ তপরে েরয়লছরিা তেল ন l মরন আরছ তেই রারে আমরা
অরনরিই mattress তটরন এরন এি ঘরর ঘু লমরয়লছিাম l লবরয়র পর পালি ল িাম োে েমু যুর
তপলররয় েু দূর আরমলরিায় l ভুরেরা ও আমার ঘারি তিরপ োলজর েরিা এর রশ l স্বামী িারজ িরি
তগরি প্রথম ল রি তছাট্ট apartmentএ আমার লবরশর্ লিছু িরার থািরো না, রান্না বান্নাও
জানোম না, িারজই TV েরয় তগরিা আমার এিালিরের োলথ l Lucille Ball এর িান্ড ত রখ
তিমন োেরে ভারিা িাগরো তেমলন horror film ত রখ ভয় পাওয়াটাও এিটা তনশা েরয়
তগরিা l এি ঘন িারিা তমঘ িরা দুপু রর, "The Dead do not die" ত খরে লগরয় এমনই
ভয় িাগরিা তি তফান িরিাম এি নেুন বান্ধবীরি তি আমার মেই েরব এর রশ এরেরছ l োরও
েয়রো েময় িাটরছ না, োই আলম িী ত খলছ তজরন লনরয়, তেও TV খু রি বেরিা l োরপরর দুই
ঘো রর আমরা িারন তফান রর movie তশর্ িরিাম l ইলেমর য আমার র পলের বোরা তফান
িরর িরর েনয l Movie তশর্ েরেই ত লখ স্বামী রজা খু িরছন l োাঁরি ত রখ আলম িেটা খু লশ
েরয়লছিাম উলন েেটা েরে পাররনলন l দুলিন্তায় িাজিম্ম তফরি তররখ োিাোলি বালি লফরর
এরেরছন লেলন l
আমার র তমরয়রা িখন এরি এরি আমার র জীবরন োলজর েরে শুরু িররিা ভুরের
ভয়ও ীরর ীরর মন তথরি েরর তিরে থািরিা l মরন ঢ্ুিি অনয ভাবনা লিন্তা এবং মানু রর্র ভয় l
মাে রালেরর তিাথাও তিান আওয়াজ তপরি েবার আরগ ঘু ম তভরে িান খািা েরয় তিরো আমার l
অরনি রারেই খারটর পারশ রাখা এিটা তমাটা িাঠি, তিটা ত রখ স্বামী মু িলি তেরেলছরিন, োরে
লনরয় িাউরি না জালগরয় োরা বালি িরলি ল রয় আেোম আলম l নীিেিায় এরি আমার র কুকুর
অবাি েরয় আমারি লিছু ক্ষণ ত রখ লনরয় আমার তপছন তপছন লনঃশরব্দ টেি ল রো l ীরর ীরর
তমরয়রা বরিা েরয় তি িার লনরজর িমবিি, েংোর গুলছরয় লনরে িাগরিা l বালিরে আমরা এখন দুটি
প্রাণী মাি, লপ্রয় কুকুরও এখন রাম নু র ওপারর লগরয় েয়রো আমার র অরপক্ষায় আরছ l

এি রারে ঘু ম েরব এরেরছ, এমন েময় আমার তিাখ তিারনা িাররণ েোৎ খু রি
তগরিা l মাথার ওপরর এিটা আরিা প িরর জ্বরি উরেই আবার লনরভ তগরিা l -" ভুি ত খিাম
িী?"- ভাবরে ভাবরেই আরিাটা আবার জ্বরি উরে দুিরে দুিরে ওপর ল রি লগরয় তবরগ তনরম
এরিা আমার ল রি l আলম লছটরি লগরয় মাথার পারশর বালেটা জ্বািিাম l োরে স্বামীর ও ঘু ম তভরে
তগি l " িী েরিা? আবার আওয়াজ শুরনছ? " ---"না, এবারর আরিা ত রখলছ " ঘরর লিন্তু
তিাথাও অস্বাভালবি লিছু ই ত খলছ না l “স্বপ্ন ত রখছ, শুরয় পরিা" বরি স্বামী পাশ লফররিন l
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আলম ো ও বরে বরে িারল ি ত খলছ, এিটু গা লশর লশর িররছ তিন l িা রটা ভারিা িরর মাথার
ল রি টানরে তিারখ পিরিা িা ররর ওপর এিটি তজানালি তপািা তিারনামরে ভাো ডানা োমরি
আমার ল রি এলগরয় আোর তিষ্টা িররছ l তবিারা উিরে লগরয় ceiling fanএ াক্কা তখরয়রছ l
োরি োরে লনরয় bathroom এ তররখ এি তঢ্াি জি তখরয় আবার লবছানায় ঢ্ুলি আলম l
িািরগ, এরো বছর পরর রাম িক্ষণরি নেুন িরর ডািরে েয়লন আমার l

Colorful Mandala, Nabanita Guha
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স াট্ট ব্ন্ধু
সপেলী মজু মদার ব্যানাজী
ররক্তর েিিব - বহুবার এই িথাটা শুরনলছ। তছাটরবিায় বিরা অরনিবার বরিরছ
শুরনলছ। লবরশর্ পাো ত ইলন তেমন। আেরি অল্প বরয়রে ররক্তর েিিব লনরয় তো তেমন তিারনা
মাথাবযাথা লছি না। িার ই বা থারি? বয়েটাই তো োই। েখন মন, লিন্তা, ভাবনা েবই বলেমু খব ী। বালির
তিািজন,আত্মীয় স্বজন লনরয় ভাবার েময় তিাথায়? বরং বাইররর জগৎটা অরনি তবলশ আির্বণীয়
মরন েরো। বালিরে িেটুকুই বা েময় িাটাোম। োরাল নই তো বালির বাইরর তটা তটা- এর জনয লি
িম বকুলন তখরে েরয়রছ। িারজই ররক্তর েিিব লি বস্তু আর ো থািরি োর গুরুেই বা লি এ লনরয়
ভাবার লবরশর্ ইরচ্ছ বা রিার আরছ বরি মরন েয়লন। শু ু এটুকু বু রেলছিাম ওটা আরছ আর েরে
থািরবও। তিন জেগে উেরাল িার।
এই ভাবনার তপছরন বরয়ে তিমন এিটা িারণ তেমলন আর এিটা িারণ ও লছি।
তেটা েরিা িিিাো। আেরি িিিাো শেরটাই তিন এিটা বি এিান্নবেী পলরবাররর মরো লছি।
া া, ল ল , িািা, িািী, মামা, মালে, িা িাইরব োই লছি োরের িারছ। েপ্তাে তশরর্ ছু টির ল রন
রলববার েয় োরা আেরো বালিরে নয়রো আমরা তিোম োর র বালিরে। এখানিার মরো তো টিলভ,
ইোররনট, তেিরফান, তটক্সট, টুইটার লিছু লছি না। িারজই মু রখামু লখ বরে মানু রর্র োরথ মানু রর্র
মরনর আ ানপ্র ান, গল্পগুজব, আডা, আর আত্মীয় স্বজনর র আো িাওয়া লছি জীবরনর অে। এটা
এেটাই লনেযস্নলমলেযি ঘটনা লছি তি ররক্তর েিিব লনরয় আিা া িরর ভাবার লিছু লছি না। বরং
মারে মারে এর বাইরর তিরে পাররি তবশ ভারিা িাগরো। ররক্তর েিিব ই এিমাি েলেয এিথা
িখরনাই মরন েয়লন। বরয়ে তবরিরছ। স্কুি, িরিজ, লবশ্বলব যািরয়র গলন্ড ছালিরয় িারজর জগরে
ঢ্ুরিলছ। তিনারশানার, তমিারমশার পলরের আররা বৃ েের েরয়রছ। ররক্তর েিিব আরস্ত আরস্ত পােিা
েরয় এরেরছ। লিন্তু ো েরেও তভেরর তভেরর লনঃশরব্দ তিাথাও না তিাথাও োর অলস্তে তথরিই
তগরছ।
ররক্তর েিিব লি লজলনে ো েবটা না েরিও লিছু টা তটর তপিাম তিল ন ত শ তছরি
োজার োজার মাইি দূরর লবর রশ িরি এিাম। এিটা েিূ ণব অরিনা পলররবশ, েবাই অপলরলিে। বরয়ে
অল্প। েরে তছাট তছরি। িাউরি লিলননা বরি তিারখর জরি ভােরি তিউ এরে াাঁিাবার তনই। শরীর
খারাপ েরিও োে পু লিরয় রান্না িররে েরব। িারজর তিাি তনই। তছরিরি স্কুরি তপৌাঁছরে েরব,
আনরে েরব। জীবন িখন োমরন পছন্দ অপছন্দ, ভারিািাগা না িাগার তিারনা রাস্তা তখািা রারখ না
েখন শক্ত েরেই েয়। লবর রশ প্রথম প্রথম ত রশ তফরি আো এই ররক্তর েিিব অরনি তিারখর
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জি তফলিরয়রছ। আরস্ত আরস্ত ো লফরি েরয়রছ লিংবা েরয় তগরছ েমরয়র োরথ। লিন্তু এিটা ফাাঁি
তথরিই তগরছ। বইরয়র প্রলে ভারিাবাো লছি লিরিাি। লনরজর তিষ্টায় নেুন তিাগারিাগ িরর
িাইরব্রলররে িািলর পাই। িািলরেূ রি তিন এিটা নেুন জগৎ োরের িারছ তপিাম।িারজর েূ রি নানা
নেুন মানু রর্র োরথ পলরিয় েরিা। পৃ লথবীর নানা প্রারন্তর মানু র্ আরছ তেই োলিিায়। োর র বরয়ে ও
এরিবারর িলি িাাঁিা তথরি নব্বই উদ্ধব। এর র মর য অরনরিই প্রায় তরাজ লিংবা েপ্তারে লেন তথরি
িারল ন িাইরব্রলররে আরে। অরনরির োরথই বন্ধুে, আত্মীয়ো গরি উেরিা। িারজর এিরঘরয়লমর
ফাাঁরি ফাাঁরি এর র উপলিলে এিটা অলেলরক্ত আনন্দ ল ে। উপলর পাওয়ার মরো। আেরে আেরে
ত খিাম েিূ ণব অরিনা লবর শী মানু র্, তিারনা ররক্তর েিিব ছািাই লি ভারব বন্ধুর তথরিও তবলশ
োোিয িরর, লবশ্বাে িরর।
িাইরব্রলররে বাচ্চার র জনয গল্প বিার আের বেরো। এি এিল ন এি এি বরয়রের
বাচ্চার র লনরয়। তে এি ত খবার মরো দৃশয লছি। এরিবারর পুাঁ িরি এি বছররর ও িম বরয়েী তথরি
িার বছররর বাচ্চারা আেরো তেই আেরর। মজার লজলনে ত খোম তছাটর র েরে েরে োর র মা
বাবারা ও তিন তছাট্ট েরয় উেরো তেল ন। েিািরবিা িাইরব্রলররে তিন ফু রির পেরা বেরো। এই
রিমই এিটা মেিবার আর বৃ েেলেবার আেরো তডলভড (নামটা িাল্পলনি)। ওর বাবার োে রর।
তছাট্ট মানু র্। মাথায় ঘন িুি। তছাট তছাট িুরি ঢ্ািা তিাখ দুরটা েবেময় িিিি িররছ। বরয়ে লেন
বছর। জেেূ রি জাপালন। আরগর দুই পু রুর্ রর ওর পলরবার এর রশর নাগলরি। িাইরব্রলররে ঢ্ুরি
প্রথরমই বাবার োে ছালিরয় তডলভড ছু টরো গল্প বিা েরো তি ঘরর তেই storytime room এ।
োরপর গল্প তশানা েরয় তগরি বাবার োরথ তটলবরি বরে, িখরনা বা বাবার পারশ তোফায় বরে িিরো
আর এি ফায় গল্প তশানা িিরো। েখন বাবা ওরি নানা বই পরি তশানারো। আর মু গ্ধ েরয় তডলভড
শুনরো তেই েব গল্প। বই পিা েরয় তগরি বাবার োরথ তডরস্ক আেরো পছরন্দর বইগুরিা বালি লনরয়
িারব বরি। প্রথম ল রি ত খোম খু ব িাজু ি। দূরর াাঁলিরয় থািরো। তডরস্কর িারছ তঘাঁ র্রোনা। আরস্ত
আরস্ত িজ্জাটা িাটরিা। তডরস্কর অল্প িারছ এরে তথরম তিে। আলম েব েময় তডরস্ক থািোম না।
অনয িারজ বযস্ত থািোম। লিন্তু িক্ষয িরিাম তিল নই আলম তডরস্ক থালি তেল নই তডলভড তডরস্কর
িারছ এরে াাঁিায়। আলম ওর োরথ িথা বিা শুরু িরিাম।
--------োই তডলভড! তিমন আরছা?
------তডলভরডর তছাট্ট উের -ভারিা।
------আলম আর এিটু িথা বািাোম- আজ তস্টালর টাইম তিমন িাগরিা?
------আবার তেই তছাট্ট উের- ভারিা। বযাে ঐটুকু। েব েরয় তগরি বাবার লনর ব রশ, োে তনরিথযাংি ইউ।
AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2020

CTBA Austin

44

প্রথরম লিছু ল ন এভারবই িিরিা। ত খোম আলম থািরিই ও তডরস্কর িারছ এরে াাঁলিরয় আমার
িাজ ত খরো।
ঠিি িরব তথরি তিমন িরর জালননা আমার র ভাবটা বািরে িাগরিা। তিমন আরছা, ভারিা আলছ,
থযাংি ইউ তছরি আরস্ত আরস্ত িরথাপিথরন িরি তগি।
------তডলভড, আজরির তস্টালর টাইম তিমন লছি?
------ভারিা- উচ্ছলেে তডলভরডর উের।
------আলম উৎোে ত লখরয় বিোম -তি িাইরব্রলরয়ান লছি? লি গল্প বিরিা আজ?
------তডলভড আররা উরেলজে েরয় বিরো - িাইরব্রলরয়ান তেনলর। আজরি িচ্ছরপর আর
ডাইরনােররর গল্প লছি।

আর োরপর এিনাগারি িে িথা তি বিরো। ওর আর া আর া ইংলরলজ োর েবটা
আলম বু েরেও পারোমনা। িপট গাম্ভীিবয লনরয় খু ব মন ল রয় শুনোম আর তডলভড োে পা তনরি
মশগুি েরয় িথা বরি তিে। ওর বাবা তশরর্ োে রর লনরয় তিে বাইরর। িারণ না েরি ওর িথা
আর তশর্ েরে িাইরো না। এরপর আরস্ত আরস্ত তডলভড আর আমার তবশ বন্ধুে কেলর েরয় তগি।
এমন েরিা তি িাইরব্রলররে এরে আমায় তডরস্কর বাইরর অনয জায়গায় ত খরি ও োে নািরো।
তডরস্ক এরে আমায় না ত খরি খুাঁ জরো। আররা মজার িথা েরিা আমার জায়গায় আমার েেিমী
থািরি ও দূরর াাঁলিরয় থািরো গম্ভীর মু রখ। ওর বাবা এিটু অপ্রস্তুে েরয় পিরো। ওরি তশখারেন
অনযর র োরথও িথা বিরে। লিন্তু তডলভড োরে তমারটও উৎোে ত খারো না।
এিবার অরনিল ন আমার োরথ তডলভরডর ত খা েয়লন। আলম িারজ বযস্ত লছিাম।
তডরস্ক আেরে পালরলন। প্রায় এি ত ি েপ্তাে েরব। েিািরবিা তডরস্ক িাজ িরলছ েোৎ শুলন িলি
গিায় তি আমার নাম রর ডািরছ। োলিরয় ত লখ তছাট্ট তডলভড। েেল রন ও আমার নামটা মু খস্ত
িরর তফরিরছ। আলম োিারেই ত ৌরি এরে তডরস্কর োমরন াাঁলিরয় আমায় ‘োই’ বরি এেল রনর
িে তি জমা িথা এি লনঃশ্বারে বরি তগরিা। োর অর ি
ব , ওর আর া বু লি ইংলরলজরে অেষ্ট তথরি
তগরিা। লিন্তু ওর উৎোে, ওর এনালজব ত খবার মরো। ওর বাবা তেরে বিরিা -গল্প তশানা েরি আবার
আেরব। তডলভড আমায় োে তনরি ছু ট ল রিা গল্প তশানার ঘররর ল রি। তডরস্কর োমরন িম্বা িাইন
থািরি মো মু শলিি েরো তডলভড তি লনরয়। আমায় ত খরিই ও েব ভুরি িাইন তভরঙ ছু রট তডরস্ক
আমার োমরন িরি আেরো। আর ওর িে িথা বিরে শুরু িররো। ওর বাবা তবিারা োমরনর
তিািরি ‘েলর’ বিরে বিরে তছরিরি তপছরন লনরয় তিে।
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আমার েেিমীরাও ওরি লিরন তগলছরিা আমার গুণমু গ্ধ বরি। আলম েয়রো তডরস্ক
বযস্ত। আমার অনয েেিমী তডলভডরি ডািরি ও োর র িারছ তিে না। াাঁলিরয় থািরো। আলম
বিোম -তডলভড ও তোমারি তেল্প িররব। িাও ওর িারছ। েখন খু বই অপ্রেন্ন মু খ িরর তিে। আমার
এিটু িজ্জাই িররো। লিন্তু আমার েেিমীরা লিছু মরন িররো না। আলম না থািরি ওরা আমায়
বিরো তি তডলভড এরেলছরিা। বিরো তি ও এি ম খু লশ েয়না আমায় না ত খরি। ওর র োরথ
‘োই’ ছািা আর তিারনা িথা ও বিরো না। আলম মরন মরন খু লশ েোম। এই রিম ইিরটবি তো িট
িরর পাওয়া িায়না। োও এমন তছাট্ট লমলষ্ট মানু রর্র িাছ তথরি। আলম ভাবোম আমার তবাাঁিাবাাঁিা
তিোরার োরথ ও লনিই ওর বালির মানু র্র র তিোরার লমি খুাঁ রজ পায়। আর োর ওপর আলম ওর
োরথ ওর মরো িরর িথা বলি। ওর িথা মন ল রয় শুলন। এরে তবা েয় ওর আমারি খু ব পছন্দ েয়।
আমার র বন্ধুে এমন েরিা তি, ও তিমন আমার তখাাঁজ িররো তেমলন আলমও ওর তখাাঁজ িরোম।
আমার েেিমীরা ও এরি আমায় খবর ল রো।
তবশ িাটলছরিা এইরিম িরর আমার আর আমার খু র বন্ধুর আডা। লিন্তু এই েময়
আমার স্বামীর িমবিি ব ি েরিা। আলমও িািলর তছরি িারবা ঠিি িরিাম। তেল ন িাজ িরলছ। দূর
তথরি ত লখ তডলভড বাবার োে রর িাইরব্রলররে ঢ্ুিরছ। আমায় ত রখই তোরোৎোরে োে তনরি
উেরিা। মনটা খারাপ েরয় তগরিা। আর ওই োলেমু খটা ত খরে পারবা না। িিিি িরর আর া িথার
ফু িেু লর শুনরে পারবা না। েবরিরয় িঠিন িাজ েরিা ওরি বু লেরয় বিা। লিন্তু বিরে েরব।
অনযল রনর মরো তডলভড ওর বাবার োরথ তডরস্ক এরিা। তেল ন আলম ওর জনয অনয িাজ তফরি
অরপক্ষা িরলছিাম। আমারি ত খা মাি ত ৌরি এরিা। অনযল রনর মরো তছাট্ট োে বালিরয় োই
ফাইভ জানারিা। আর োরপর অনগবি ওর গল্প বিরে শুরু িররিা। আলম েব তশানার পর ও এিটু
শান্ত েরি তডস্ক তথরি তবলররয় ওরি িারছ তডরি বিিাম -তডলভড আলম িরি িালচ্ছ। ও শুরন এিটু
ত খরিা আমায় োরপর আবার আমায় ডাইরনােররর িথা বিরে শুরু িররিা। বু েিাম ও এিটুও
বু েরে পাররলন। এিবার ভাবিাম থাি। বিরবা না। ও ভুরি িারব আমায় না ত খরি। লিন্তু মন মানরিা
না। আজ না বু েুি িাি বু েরব। ওরি বিরে েরব।
আলম ওরি িারছ তডরি ওর োে রর বিিাম -তডলভড আলম অরনি দূরর িরি
িালচ্ছ। তপ্ল্রন িরর। তোমার োরথ আমার ত খা েরব না। িাইরব্রলররে এরি আলম তডরস্ক থািরবা না।
এবার ও লি বু েরিা তি জারন। ওর মু রখ এি মু েূরেব র জনয এিটা িরষ্টর ছাপ ত খরে তপিাম। মু খটা
ঘু লররয় লনরিা। ওর বাবা েখন আমায় লজরজ্ঞে িররিা, তিাথায় িালচ্ছ ? িরব িালচ্ছ? এরপর তিল ন
আমার র তশর্ ত খা েরিা তেল ন ওর বাবা আমায় দূর তথরি ডািরিন। আলম িারছ তিরেই তডলভড
এিটা লগফট বযাগ তথরি ওর পছরন্দর Dr. Suess এর দুরটা বই তবর িরর আমায় অরনি লিছু
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বিরে িাগরিা। ওর বাবা ওরি বিরিন বইগুরিা আমারি ল রে। ও আমারি ল রয় বিরিা এটা ও
আমার জনয এরনরছ। োরপর ও আমায় এিটা িাডব ল রিা োরে থযাংি ইউ তিখা। আর ওর লনরজর
োরে অরনি লেলজলবলজ আাঁিা। িে মরনর িথা তি লিরখরছ তি জারন।
আলম ওরি জলিরয় রর বিিাম- তডলভড এরপর িখন তোমার োরথ ত খা েরব েখন েুলম অরনি
বি েরয় িারব। আমায় লিনরেই পাররব না।
ও আমার ল রি খালনক্ষণ োলিরয় রইরিা। োরপর েোৎ বযস্ত েরয় বিরিা -আলম এখন পািব এ িারবা
োরপর আমার াদু ল ার বালিরে িারবা।
ওর বাবা আমায় অেংখয নযবা জানারিা। আমার ই-তমইি লনরিা। বিরিা তডলভড তোমায় মরন
রাখরব।
তডলভড আমায় োে তনরি বাবার োরথ বাইররর রজার ল রি পা বািারিা। আলম ওর
িাওয়ার ল রি োলিরয় ভাবরে িাগিাম এরিই তবা েয় বরি বেব মারনর মর য বাে িরা। এর তিরয়
েু ন্দর ভারব লব ায় জানারে তবা েয় আমরা বিরা তিারনাল ন পাররবা না। লিছু লিছু েিিব িখরনা
িখরনা ররক্তর েিিব না েরয়ও অলস্তরের গভীরর লমরশ িায়। ো তে িেই ক্ষলণরির তোি না তিন।

Robins in the
SnowCharusena Deb
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প্রব্াসী মু খপোড়া
সু দীে সরৈার
এিটা ীঘব লনঃশ্বাে তফরি তোফার ওপরর প িরর বেরিা লমোিী। েু লমে নারির
ডগায় তোিা িশমার ফাাঁি ল রয় এিবার লমোিীর ল রি ত রখ লনরিা। বযাপারটা লবরশর্ েু লবর র
িাগরছ না। এই েময় লমোিীরি না ঘাাঁটারনাই বু লদ্ধমারনর িাজ। তিাখ আবার iPad এ ল রয় ভাবরে
বেরিা, েিাি তথরি লিছু অঘটন ঘটারনার মরো লিছু িরররছ লিনা। নাঃ, তেমন লিছু তো ও
িররলন। োেরি েমেযা অনয। ক্রমেয প্রিাশয । ১৬ বছররর লববালেে জীবরনর এই মূ িমে ভারিা
িররই বু রে লনরয়রছ েু লমে, তি েী এর তগাাঁো েরি ওরি লেিটি নট েরয় থািরে েরব। মু খ খু িরিই
মোভারে! েরব আর তবলশক্ষণ অরপক্ষা িররে েরব না| ইলেোে এটাও লশলখরয় ল রয়রছ তি
লিছু ক্ষন পরর লমোিী লনরজই েব বরি ত রব। লমোিী আি তিারখ েু লমরের ল রি োলিরয় লনরিা।
এরো তজারর ীঘব লনঃশ্বাে তফরি তোফায় বেরিা, লমনরে এিবারও লজরজ্ঞে ও িররিা না তি লি
েরয়রছ। িশমার ফাাঁি ল রয় ত রখ অজানার ভান িরর আবার খবর পিরছ। ওই নারির ডগায় িশমা
বলেরয় iPad এ খবর পিা, লমোিীর দু তিারখর লবর্। এরিই ‘লিরন ভাইরাে’ এর জনয বালি বন্দী,
োর ওপর তরাজ েিারি উরেই ভাবনা শুরু আজ লি রান্না েরব? তফেবু রি তো রান্নার ছিাছলি।
িারি ত রখা তেই মাস্টার তশফ েরয় তগরছ। লমোিী ভারিাই রান্না পারর, েরব তরাজ তরাজ এই
রিমালর রান্না িরার জনয তোঁ রশি তেিরে ওর এি ম ইরচ্ছ িরর না ।
শু ু তো রান্নার তেপা নয় , বাজার িরর লনরয় এরি তেগুরিা ভারিা িরর ু রয় শুলিরয়
লিরজ তোিা এিটা লবশাি বরিা িাজ। মরা ভাইরাে তি িরব িারব তি জারন? এরো িাজ িরার
পর িার রান্না িররে ইরচ্ছ িরর। েু লমে রান্না পারর না এমনটা নয়, ভারিাই পারর । আজ িাি
বালিরেই আরছ। বালিরেই আরছ মারন বালি তথরিই িাজ িররছ। প্রলে েপ্তারে এি বার িরর
িযালিফলনবয়া তিরে েরয় না। ওয়ািব িম তোম পলিলে মন্দ িাগরছ না। োই মারে মারেই তবশ
জলমরয় রান্না িরর। এই লিছু ল ন আরগ েু লমে টরির ডাি, েু েেু রর আিু ভাজা আর মাংরের তোি
কেরী িররলছি। তবশ ভারিা েরয়লছি। েরব ওই , রান্নার পর মরন েরয় তিন রান্নাঘরর তিন েি বরয়
তগরছ । তেটা পলরষ্কার িররে লগরয় ভাে েজম েরয় িাবার তজাগাি।
মারে মারে লমোিী লনরজর িয়জন প্রারণর বন্ধুর র োরথ রান্নার ছলব তোয়াটেযাপ এ
তশয়ার িরর। আজ শলনবার, অলফরে তনই। ঘু ম তথরি উরে ত রখ েু লমে েু ন্দর তব্রিফাস্ট কেরী িরর
তররখরছ। দুই িনযারি ঘু ম তথরি উঠিরয় িৃলিম শালেরয় বরিলছরিা তি ২০ লমলনট এ খাবার তটলবরি
িাই তোর র। তব্রিফাস্ট তশর্ িরর লমোিী এিটু গুলছরয় তফইেবু ি খু রি ত রখ ওর র জানা তশানা
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এি বাঙালি নররশ কুন্ডু লডনার এ লিলি লিরিন বালনরয় ছলব তপাস্ট িরররছ। ত রখ ভারিা মরন
েরয়লছি। তিাি জন তজার ার িরমে ও িাইি িররছ। এরিই ওরা লবর রশ থারি োর ওপরর
বাঙালি েংখযা খু ব এিটা তবলশ নয়। লমোিীও এিটা িাইি িরর এিটা িরমে িরর ল রয়
ল রয়লছরিা । তব্রিফাস্ট তশর্ িররে িররেই তেিরফারন তনাটিলফরিশন এরিা তি কুন্ডুবাবু reply
িরররছন। ওই reply ত রখই তমজাজ খাপ্পা। খাপ্পা তমজাজ লনরয় তোফার ওপরর বরে ভাবলছরিা লি
জবাব ত রব। তোয়াটেযাপ খু রি বন্ধুর র লজরজ্ঞে িররে িারব এমন েময় বরিা িনযা ওপর তথরি
এরে বিরিা --"মা িাি আলম এিটা লেলন্দ লেরনমা ত রখ দুরটা গালি লশরখলছ"! শুরনই, েু লমরের
নারির ডগায় তোিা িশমা পরি তগরিা। লমোিী বি বি তিাখ িরর োলিরয় লজরজ্ঞে িররিা, -"লি লেরনমা ত খলি?" লখিলখি িরর তেরে লরয়া বিরি,-- "তিন্নাই এক্সরপ্রে"। িাি বাাঁরিায়া
অযাডাল্ট লেরনমা ত রখলন োেরি । েু লমরের িশমাটা আবার নারির ডগায় উেরিা।
"লি গালি লশখলি?"-- লমোিী লজরজ্ঞে িররিা। তমরয়র আরমলরিায় জে। এখন ১৩ বছর বয়ে।
লমোিী ওর খু ব ভারিা বন্ধু। বন্ধু না েরি লি েব িথা খু রি বিরব? িা েব ল নিাি। লরয়া ই ালনং
বাংিা আর
লেলন্দ তবশ পছন্দ িররছ। এবার আরস্ত আরস্ত বাংিা পিা লশরখ লনরিই স্বলস্ত।
"শয়োন িা বাচ্ছা আর িালমনা"-- বরিই লেলে িরর তেরে উেরিা লরয়া।
আি তিারখ েু লমরের ল রি োলিরয় লমোিী লজরজ্ঞে িররি --"োাঁ তর, “শয়োন িা
বাচ্ছার” মারন জালনে?" প্রেটা িরর আবার আি তিারখ েু লমরের ল রি োলিরয় লফি িরর োেরিা
লমোিী । েু লমে এিটু নরিিরি বেরিা। ও ভাবলছরিা লি িরর পলরলিলে তি তঘারারনা িায়। তমরয়
এখন teenager, মি ত ওয়া িিরব না। তমরয়র এখন বাংিা আর লেলন্দ তশখার খু ব শখ। বালিরে
বাংিায় িথা বিার তিষ্টা িরর। মারে মারে লেলন্দ বাংিা গুলিরয় িায় তবিারার। এই তেল ন এিটা
নেুন তড্রে পরর লমোিী তি বিি--"মা আমার এিটা ছলব তটরন ত রব?"
শুরন তো লমোিীর মাথায় োে, তমরয় লেলন্দ তেরেি তি পু ররাপু লর বাংিায় ট্র্ািরিট িরররছ।
িাই তোি এই পিবন্ত ঠিি লছি,েোৎ তছাটজন এরে মার তিারি তিরপ বরে বিরি--"জারনা মা! ল ল
আমারি শয়োন িা বাচ্ছা বরিরছ!" লমোিী মু খ োাঁ িরর বি বি তিাখ িরর লরয়ার ল রি
োিারেই--"তবশ িররলছ, ও তিন আমার িািার তপলিি লনরয় তখিলছি" এই বরি মু খ তভংরি লরয়া
ওপরর লনরজর ঘরর িরি তগরিা।
"এই! এি ম এই েব বিরব না লনরজর তছাট তবান তি, লমোিী নীরি তথরি তিাঁ লিরয় বিরি।
“ল ল র িথা এি ম শুনলব নারো।" মাথায় োে বু লিরয় ল রয় লজয়া তি বিরি লমোিী।
এেক্ষরন েু লমরের মাথায় ফলন্দ এরিা , িশমা নাি তথরি নালমরয় েু লমে ফু ট িাটরিা,--"তশান! ল ল
তি লগরয় বি তি েুই শয়োন িা বাচ্চা তনাে , বি েুই বাচ্ছা শয়োন"!
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লজয়া লি বু েরিা তি জারন, মারয়র ল রি লজজ্ঞাোর িাউলন লনরয় োিারিা।
লমোিী আ র িরর ওর গাি টিরপ ল রেই ---"WHAT!!!! এখু লন বিলছ" লজয়া িাফারে িাফারে
ল ল র ঘরর ছু টরিা।
লমোিী িটিট িরর েু লমরের ল রি োিারিা।
েু লমে মু িলি তেরে বিরি ---"আরর আলম লনরজর তিেটা লক্লয়ার িরর লনিাম!"
আবোওয়া এিটু োিিা েরয়রছ মরন েরেই েু লমে নারির ডগায় িশমা তররখ মাথা
নু ইরয় তিাখ ওপরর িরর লজরজ্ঞে িররিা---"লি েরয়রছ েিাি েিাি এরো রাগ তিন?"
---"আর তবারিা না, ওই কুন্ডু তবটার তফইেবু ি তপাস্ট এ, েু পার 'tasty' িরমে ল রয়লছিাম,
গরবটটা পাল্টা িরমে ল রয়রছ ত খিাম, "থযাংি ইউ লমোিীল !" লিন্তা িররা! আমার তথরি বছর
িারররির বরিাই েরব আর আমারি লিনা লমোিীল বিরিা পাবলিি তফারারম? ছাগি তিাথািার!"
েু লমে িারয় তশর্ িুমু ি ল রয় লবর্ম তখরিা। নাঃ এই েময় মু খ না তখািাই ভারিা। েবু ও তিাভ
োমিারে না তপরর লজরজ্ঞে িররই তফিরিা "োও ভারিা লমোিী aunty বরিলন "! িটিট িরর
েু লমরের ল রি োলিরয় লমোিী বিরি-- "বারজ তবারিা না "! "িরয়িজন থারি িারা লনরজর বয়ে
ঢ্ািার জনয অনযর র িাাঁ বযবোর িরর। এই কুন্ডু ওই িযারটগলরর তিাি। দুই বাচ্ছার বাপ আর
আমারি লমোিীল বিরছ, ল ন ল ন বয়ে িমরছ তিন, তখািা োজার ইরচ্ছ ত খরি গা লপলে জ্বরি
িায়! "
"মু খরপািা তিাথািার “ লমোিী রারগ গজগজ িরর িালচ্ছরিা।
েু লমে উরে রান্নাঘরর তডরগানা িলফ বানারে তগরিা। লমোিীর খু ব লপ্রয়, শলনবাররর বাজারর মন্দ িাগরব
না । িলফ তখরে তখরে এিটু ‘কুন্ডুবাবু র মু ণ্ডুপাে’ শুনরে ভারিাই িাগরব। তডরগানা িলফ কেরী
িররে তবশ েময় িারগ অরনক্ষন তফটাবার পর িলফর স্বা তবররায়।
লমোিী ইলেমর য তোয়াটেযাপ এ লনরজর দুই প্রারণর বন্ধুর র এই খবরটা ল লচ্ছরিা।
ইংররলজরে মু খরপািা লিখরেই লফি িরর তেরে তফিরিা। এই গালিটা এরিবারর লিন্তু aunty
পিবারয়র । েরব বিরে মন্দ িারগ না। োিা শ লমলনট বন্ধুর র োরথ –'কুন্ডুর মু ন্ডু পাে’, িরর মরনর
োি োিিা তোরিা।
েু লমে তট্র্ িরর দু িাপ িলফ লনরয় এরে ত রখ লমোিীর মু রখ োলের তছায়াাঁ। িাি
বযাপারটা লমরট তগরছ মরন েরচ্ছ। িলফর িাপ লমোিীর ল রি এলগরয় ল রয় লজরজ্ঞে িররিা, "লি
েরিা?“ "আজ অরনি গািা গালি revise েরয় তগরিা বন্ধুর র োরথ " বরি লফি িরর োেরিা
লমোিী ।
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েু লমে মু িলি তেরে িলফ তে িুমু ি ল রয় বিরিা "িাি বাাঁরিায়া, কুন্ডু বাবু লনিই অরনি লবর্ম
তখরয়রছন আজ"|
"জারনা! উলন নালি আররা অরনি জন তি ল ল বরি তডরিরছন, লি আে ব া বিরো? "
"েলেয! ভদ্ররিাি এখরনা তবাঁ রি আরছন লি িরর বু েরে পারলছ না, েুলম লিন্তু আমারি এিটা লিস্ট
বালনরয় ল ও, িারি ল ল বিা িারব আর আর িারি বিা িারব না " েু লমে িলফ তে িুমু ি ল রয়
বিরি| " লি জালন িরব আলম লনরজই তিে তখরয় িারবা "|
"তিন, েুলম শু ু শু ু ল ল বিরে িারব তিন? েুলম লি ঢ্ািা বোিরয় শালির ত ািারন বে নালি, তি
িারি োরি ল ল বরি ডািরব?"
"না মারন ো নয়, তররেক্ট ল রে েরয় তো, ল ল না বিরি িল আবার তখরপ িায় ?"
"তশারনা আমারি তবলশ ঘাাঁটিও না, েুলম ভারিা িররই জারনা িারি ল ল বিা তিরে পারর আর িারি
নাম রর ডািরে েরয় "
"িাওনা লিছু এিটা িাজ িররা না, লি তি োরা ল ন খবররর িাগজ পরিা, দু িরক্ষর লবর্ "
"আজ লি রান্না?" গিা খাাঁিালর ল রয় েু লমে লজরজ্ঞে িররি
"িরোেব! আর পারলছনা। ইরচ্ছ িরর ----এই েব িরর, আলম লি োরা জীবন তোঁ রশি তেিব নালি,
maggi িরর তখরয় নাও " বরি লমোিী লরয়া র িারছ িরি তগরিা।
েু লমে মু িলি তেরে তমলক্সিান তরলেলপ োলিরয় লনরে িাগরিা , আজ ও েবার জনয Surprise
তমলক্সিান প বানারব।
মু খরপািা কুণ্ডুরি জবাব ল রে েরব তো।|
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আশু ব্াব্ু র সপ্রম
শুভা আঢ্য
োরাটা ল ন তিমনই িাটুি না তিন, েূ রিবর আরিাটা প ব ার বাাঁল রি েরর তগরিই আশু
বাবু র মনটা খু লশ খু লশ েরয় ওরে। তি তিন বিরে থারি, "এবার আেরব, আর ত লর তনই, ত লর তনই
!" িট িরর জানিার িারছ লগরয় রাস্তার ল রি ত খরে থারিন লেলন। ম যলবে পািাটা েবেমরয়ই
বযস্ত। মানু র্ জরনর আো িাওয়া তো আরছই , হুশশ িরর গালিও তবলররয় িায় এল ি ওল ি। ইস্কুি
তফরা তছাট তছরি তমরয় এি ি িিিি িররে িররে এিেরে রাস্তার পাশ ল রয় আরে, আবার
িছু ট এিটা দুরটা এল ি ওল ি ও লছটরি িায়। তমাটারোটা এিটি মানু র্ িাররারি ভারী গিায়
ডারি, অেষ্ট উেরও তশানা িায় আশুবাবু র লেনেিার তখািা জানিা তথরি,লিন্তু এেব ত খারশানার
উৎোে থারিনা োাঁর, মন পরি থারি রাস্তার ঠিি তমাি তঘারার তিানটিরে। তিানও ল ন েয়রো েরে
েরেই আবার মারে মারে তবশ খালনিক্ষণ অরপক্ষার পর, ত খরে পাওয়া িায় ীর প রক্ষরপ এলগরয়
আো শালির আভাে, তিারনাল ন আিারশর েরে পাল্লা ল রয় নীি,িখরনা ল রনর তশরর্র েূ িব রলির
মরো জ্বিন্ত িমিা লিংবা তভাররর লশলশররর মরো ো া। অনয তিউ িরর িরুি, আশুবাবু র এ েব
উপমা-টুপমা লনরয় িলবে িরার অভযাে তনই, োাঁর তিারখ েবই েু ন্দর িারগ। লেলন গভীর আগ্ররে
ত খরে থারিন শালির অল িালরনীরি। এিটু িারছ এরি তিারখ পরি েরুণী তমরয়টিরি। িাাঁর র
এিল রি িম্বা লবনু লন, অনযল রি িামিার বযারগর িযাপ।বাাঁ োরে তমাটা তমাটা দুটি বই বু রির িারছ
রা। আশুবাবু আর এিটু েুাঁ রি ত খরে থারিন, আর ঠিি তরাজিার লনয়মমরো জানিার লনরি এরেই
তমরয়টি ডান োেটি েুরি আশুবাবু রি জানান ত ন, 'আলম এরেলছ।'আশু বাবু র মু রখ োিিা োলে ফু রট
ওরে, োে েুরি লেলনও জানান ত ন, 'ত রখা আলমও আলছ।’
আশু বাবু আর তমরয়টি এিই এপাটবরমে বালিরে থারিন। আশুবাবু লেনেিায় আর
তমরয়টি পাাঁিেিায়। আশুবাবু র বালিরে মা, বাবা আর তবান। তমরয়টির নাম শলমো, তে এিাই থারি
লনরজর এপাটবরমরে। University তে পরি। ক্লারের তশরর্ তরাজই তে এই েমরয় বালি তফরর।
আশুবাবু এবার জানিা তছরি রজার িারছ াাঁলিরয় লোঁলিরে পারয়র উরে আোর শব্দ শুনরে থারিন,
িেক্ষণ না তে শব্দ োাঁর র রজা তপলররয় আররা ওপরর উরে িায়।
শলমো লনরজর এপাটবরমে এ এরে িালব ল রয় রজা তখারি। োরা ল রনর িারজর তশরর্
পাাঁিেিা উরে আোর পলরশ্ররম এিটু ক্লালন্তর ছাপ ওর মু রখ। লভেরর এরে রজা বন্ধ িরর, োরের বই
গুরিা আর িাাঁর তোিারনা িাি বযাগটা তোফার োমরন তগাি তটলবরির ওপর রারখ। পারয়র জু রো
খু রি তিাট closetএ তররখ, নরম এিরজািা িটিরে পা গলিরয় রান্না ঘররর ল রি পা বািায়।
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শলমোর এপাটবরমেটি তনোৎই তছাট্ট। তশাবার ঘর, বোর ঘর আর এি লিিরে এিটি রান্না ঘর, এই।
ঘর বরি িার র তগৌরবালিে িরা েরচ্ছ োর র ঘর না বরি বরিা বাক্স বিরি বরং ঠিি মানায়। না
েরিই নয় এমলন িটি আেবারবই মরন েয় পা তফিবার জায়গা তনই। রান্না ঘর ও েস্থবিঃ ! এিজন
ঢ্ুিরি আর োর মর য িাররা জায়গা পাওয়া মু শলিি। েরব, graduate student এর জনয
New York শেরর এইই রাজপ্রাো ! ত শ তথরি এরে, scholarship এর dollar তি
টািায় রূপান্তলরে িররে তগরি ম আটিাবার তজাগাি েরো প্রথম প্রথম। শলমোর োই লনরজর এই
তছাট্ট আবােটিরি লনরয় তিারনা আরক্ষপ তনই। োর পািা পিলশরাও তবশ লমশুরি। শলমোর
এপাটবরমেএর েরু িম্বা জানিায় োই রলঙন প ব া, তোফার দুপারশ দুটি প ব ার েরে মযাি িরা দুটি
কুশন, ত ওয়ারি টাঙারনা েু দৃশয ছলবর লপ্রে, তোফার পারশর side তটলবি এ ফু রির গুচ্ছ, তোিনা
তিন প্ল্ালস্টরির ! তশাবার ঘরর, লবছানায় েু ন্দর bed spread, পিার তটলবরির ওপর বু ি তিে,
লবছানার পারশ তছাট্ট এিটি টিলভ তেট।
রান্না ঘরর লিজ তথরি এিটা coke এর can লনরয় তোফায় বরে, লিঠি তখািায় মন
ত য় শলমো। university র দুরটা িারজর লিঠি ছািা আর েব ফািেু। বালির বা বন্ধুর র তিারনা
লিঠি না ত রখ এিটু মনঃক্ষুন্ন েরিা শলমো। িেল ন ত রশর বন্ধুর র েরে আডা ত ওয়া েয়লন !
ওরো, এিটা িথা বিা েয়লন আপনার র। েময়টা ১৯৭০। েখন তনই ইোররনট, তফে বু ি, স্মাটব
তফান, whats app!! নাঃ এে বরিা বরিা তিাখ না িরর গল্পটা শুনু ন। েযাাঁ তর ভাই, েখনও তপ্রম
েরো, শুনু নই না এিটু ক িবয রর !
শলমো োে ঘু লররয় েময় ত রখ। ৬ টা ! আর োর প্রায় েরে েরেই রজায় টুি টুি
টুি শব্দ তশানা িায়। শলমোর মু রখ এিটু োলে ফু রট ওরে। রজা খু রি ল রেই এিমু খ োলে লনরয়
আশু বাবু লভেরর এরে তোফায় বরে পরিন ও পারশর জায়গা ত লখরয় বরিন- বরো| শলমো বরি,-াাঁিাও আরগ লি খারব বরিা ? োরপর বরি, বিরে েরব না আলম জালন। োরপর লিরিন তথরি লনরয়
আরে এিটি েু ন্দর িারপ, প্রায় উপরি পিা আইেলক্রম। আশু বাবু র তিাখ উজ্জ্বি েরয় ওরে। বরিন,
লি িরর েুলম জানরি আজ েলেযই আমার আইেলক্রম তখরে খু ব ইরচ্ছ িরলছরিা? শলমো আশু বাবু র
িারছ এরে বরে বরি, আলম তোমার মু খ ত খরিই বু েরে পালর। এর পর ওরা লনরজর র িথায় মে
েরয় িায়।
এমলন িররই ওর র েময় িারট। িখরনা আশু বাবু শলমোর ছলব আাঁরিন। শলমো দুষ্টুমী
িরর বরি, ওটা তমারটও আমার ছলব নয়, অনয িার ছলব এাঁরিরছা। আশু বাবু র লনরজ ভারিা আটিবস্ট
লেরেরব তবশ গবব আরছ। এ রিম অনযায়রি তমরন লনরে োাঁর েম্ভ্ররম বার । তনোৎ শলমো, োই
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প্রথরম নানাভারব তবাোবার তিষ্টা িররন আর তশরর্ লিছু রেই না তপরর িারপরনাই রাগালিে েরয়
িরি তিরে িান। শলমো োে রর থামায়, আ র িরর, ক্ষমাও িায়, েরবই তেল ন লমটমাট েয়। এি
এি ল ন টিলভ ত খরে ত খরে আশু বাবু তোফারেই ঘু লমরয় পরিন। শলমো আশু বাবু র ঘু মন্ত মু রখর
ল রি োলিরয় থারি। ওর জালগরয় ল রে ইরচ্ছ িররনা। েবু জাগারে তো েয়ই। শলমোর োেটা
জলিরয় রর ঘু ম জিারনা তিারখ আশু বাবু বরিন, আমার তিরে ইরচ্ছ িররছনা লিন্তু ! শলমো লি
বিরব তভরব পায়না। ইরচ্ছ িরর এমলন িররই বরে থারি , লিন্তু োই বা েয় তিমন িরর? শলমো
তো ওাঁর মরো অবু ে েরে পাররনা !
েময় বরয় িায় ।Summerতথরি Fall, New York এর আিারশর প্রােরন
রেীন ছলব ছলিরয় ত য়। তেন্ট্রাি পািব এ লেরমি োওয়া তখিা িরর শলমোর িুরির েরে। আশুবাবু র
োে শলমোর স্তানা পরা োরের গররম জলিরয় থারি। তবিারনার পরর শলমোর বালিরে Hot
Chocolate এর েরে Sugar cookie তখরে তখরে আশু বাবু িুপ িরর ত রখন শলমো
পিার তটলবরি োরের বইটিরে মে েরয় আরছ। উলন জারনন এ েময় েময়টা তে এি অনয জগরে
আরছ। এ েমরয় োরি পাওয়া িারব না।েবু রো তে আরছ, এই এিই ঘরর, এরো িারছ, এর তবলশ
আর না িাওয়াই ভারিা। আশুবাবু লনরজর বইরে মন ত ন। ঘরর শু ু ঘলির টিি টিি আওয়াজ। বাইরর
অন্ধিার তনরমরছ ঘন েরয়। েোৎ রজার তবি বাজরে শলমো ও আশুবাবু দুজরনই িমরি ওরে।
শলমো রজা খু িরেই কে কে িররে িররে ঢ্ুরি পরি জনা লেরনি িু বি। এর র মর য দু"জন
আশুবাবু র তিনা, রাহুি আর লিরণ।এই বালিরই লেন েিার বালেন্দা, ,লিন্তু েৃেীয় জনরি লেলন
লিনরে পাররিন না। রাহুি আর লিরণ এরে আশুবাবু র িারছ এরে বিি, "লি আশুবাবু , লি খবর
আপনার ? েব ঠিিোি তো? শলমোর িারজর েময় এর র আোটা আশুবাবু র তমারটই ভারিা
িাগলছরিা না। লেলন তিারনা জবাব না ল রয় শু ু এিটু ভুরু কুাঁিরি োলিরয় রইরিন। োই ত রখ রাহুি
লনিু গিায় লি এিটা বিরিা আর োই শুরন েবাই তো তো িরর তেরে উেরিা। শলমো, আশুবাবু র
িারছ এরে বরে বিরিন , তোমরা িুপ িররো, আশুবাবু আমার best friend, ো লি জারনা ?
ওরা েবাই বরি উেরিা," জালন তি, আরর ভাই তেটাই তো আমার র লিন্তা!" আবার োলের হুরল্লাি
উেরিা।
শীে এবার তিন হুট্ িরর এরে তগরিা। আজিাি শলমোর লফররে লফররে ল রনর
আরিা লনরভ িায়। আশুবাবু র ভারিা িারগনা ওর এরো ত রী িরর তফরা। লিন্তু শলমো বরিরছ োর
িাজ থারি। আজিাি আবার শলনবার আর রলববাররও মারে মারে শলমো থারিনা বালিরে। লজরজ্ঞে
িররি বরি, লি িলর বরিা, মাস্টার মশাইরা এরো িাজ ত ন আর ওগুরিা ওখারন বরেই তশর্
িররে েয়। আবার বরি, আমার ভারিা িারগনা এরো িাজ িররে, এইরো আর লিছু ল ন পরর
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পরীক্ষা ল রয় ত ব, োরপর েুলম আর আলম অরনি েময় িাটারবা এিেরে। শুরন খু লশ ে'ন আশুবাবু ।
শীরের ছু টিরে আশুবাবু লিছু ল রনর জনয বাইরর লগরয়লছরিন , লফরর এরে ত খরিন , শলমোর নেুন
বন্ধু, ওই লজে নারমর তিািটা প্রায়ই তবিারে আরে শলমোর বালিরে।
শীে িরি লগরয় New York এ বেন্ত হুিমু লিরয় এরিা। তেন্ট্রাি পািব এ েিু
ডযারফালডি, েবু জ ঘারের তিারি ত ারি, তিরির জি টইটুম্বুর, োরে ো া ো া swan রাজিীয়
মলেমায় তভরে তবিায়। আর তভরে তবিায় তছাট তছাট তনৌরিা িারে িরি তবিারে আশুবাবু র খু ব
ভারিা িারগ। শলমোর েরে তগরছন ও িরয়িবার। ই ানীং শু ু এিটাই প্রবরিম ত খা ল রয়রছ। লেলন
তি ল নই শলমোর েরে তনৌরিা িিরে িান, তেল নই লি িরর তিন শলমোর ওই নেুন বন্ধু ঠিি এরে
োলজর েয়। এমলনরে তিাি খারাপ নয়, তনৌরিা িািায়, েবাইরি আইে লক্রম খাওয়ায়, লিন্তু েবু ও
আশুবাবু র তিমন তিন ভারিা িারগনা। তিন তি শলমোর এই তিািটারি ভারিা িারগ, লেলন তভরব
পান না।
এমলন িররই িাটরিা আরও দুরটা বছর । শলমোর পিারশানা প্রায় তশর্ েরব আশুবাবু র
িাজ এিটু তবরিরছ োই শলমোর েরে ত খা-তশানা টা এিটু িরমরছ। তরাজ আর িাওয়া েয়না েরব
week end এ এিবার লনিয়ই েয়। আশুবাবু র িারছ োই অরনি। এিল ন তেই রিরমর এিটা
েরন্ধরবিা শলমো আশুবাবু রি বিরিা এিটা surprize আরছ , শুনরব? আশুবাবু র surprize
তবশ পছন্দ । লেলন খু লশ েরয় শলমোর ল রি োিারিন। শলমো বিরিা, জারনা আশুবাবু , আলম ঠিি
িররলছ এবার লবরয় িরর তফিরবা। আশুবাবু লবরয়র বযাপারটা ঠিি surprize এর category তে
ফযারিন না, েবু লজরজ্ঞে িররিন, তিন? শলমো বিরিা, এিিা এিিা আর ভারিা িাগরছনা োই।
উেরটা ঠিিই মরন েরিা, োই লজরজ্ঞে িররিন, িারি? উেরর শলমো এিটু তথরম বিরিা, ওই
আমার র বন্ধু লজত্রি, ওরি তো তোমার ভারিা িারগ োইনা? লজৎ তো তোমারিও খু ব পছন্দ
িরর। ও এরপর এখারনই থািরব, আমরা এিেরে তবিারে িারবা, গল্প িররবা, তবশ ভারিা েরব
োইনা?
লজত্ তি! লবরয় িররব? তে এখারন এরে থািরব? এ আবার এিটা িথা েরিা?
আশুবাবু তোজা েরয় বরে শলমোরি বিরিন ,"না, আলম তোমার েরে থািরবা, আলমই তোমারি
লবরয় িররবা।" শলমো, আশুবাবু র োে রর বরি, "ো তো েরবনা আশুবাবু , আলম তোমারি খু বই
ভারিাবালে লিন্তু লবরয় তো িররে পাররবানা।" আশুবাবু র িারছ এেব িথা খু বই তগািরমরি তেরি।
ভারিাবালে লিন্তু লবরয় িররে পাররবা না, তিন তর বাবা?
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তপ্ররমর গল্পটা লি আপনার র ও এিটু াাঁ ায় তফিরছ? না রর তফরিরছন? আচ্ছা বরিই ল ই।
আশুবাবু এখন েরব পাাঁি বছরর পা ল রয়রছন আর শলমো Graduate স্কুি প্রায় তশর্ িরর এরনরছ।
লেন বছর বরয়ে তথরি আশুবাবু শলমোর তপ্ররম পরিরছন। আর তে তপ্রম ল রন ল রন গভীর তথরি
গভীরের েরয়রছ । োাঁর িারছ এর অনয তিারনা explanation বা বযাখযা তনই। োাঁর িারছ এর
তিরয় বি েলেযও লিছু তনই। শলমো psychology র গরবর্ি, তে জারন লশশুর র জগৎ এ
তঘারপযাাঁি তনই , েব লিছু ই তোজােু লজ। োরা িা অনু ভব িরর ো িু রিারে জারননা। িারজই তে
আশুবাবু র িথা তেরে উলিরয় না ল রয়, তবাোবার তিষ্টা িরর। আশুবাবু তেল ন িাবার েময় গম্ভীর েরয়
িরি িান। োরপরও আো িাওয়া তি বন্ধ থারি ো নয়, েরব লজে তিল ন উপলিে থারি তেল ন
আশুবাবু বালি তিরে িান োিাোলি। লজে িেই তিষ্টা িরর োাঁর মন তপরে েেই আশুবাবু েরর িান।
শলমো তি লজে , োেরে োেরে বরি,.... " বাপরর, এ রিম tough competition থািরব
জানরি েয়রো এিটু লিন্তা িরেুম, এরগারবা লিনা?" শলমো বরি, " আো, আমার আশুবাবু র
িথাটাও তভরব ত রখা, তবশ িিলছি েব, মােখান তথরি েুলম উরি এরে জু রি বেরি। Adjust
িররে েময় িাগরব না? লবরয়র পর, লজে এ বালিরে থািরে শুরু িররি আশুবাবু আররাই িুপিাপ
েরয় তগরিন | অবশয kindergarten এ school এর activity ও তবরিরছ, োই অবের ও
তেমন তনই। শলমোও পিারশানা ঘর েংোর, লজে ও োর বন্ধুবান্ধব লনরয় বযস্ত েরয় পরি। আশুবাবু র
তখাাঁজ খবর আর তেমন িরর ওো েয়না। এর মর য শলমোর তিারি আরে তছাট্ট মু লনয়া। মারয়র েরে
োেপাোরি এরে আশুবাবু েু গম্ভীর মোমে ত ন, --বড আওয়াজ িরর, ওরি োেপাোরিই তররখ
তিও। েবার উচ্ছলেে োলের বযাপারটা েিূ ণব েুচ্ছ িরর মা তি বরিন,-- “বালি িরিা।“
Fast forward িরা িাি। লিছু ল ন পরর, শলমো ও লজে, মু লনয়া তি লনরয় লনউ
ইয়িব তছরি িরি িায়। িাবার আরগ শলমো আশুবাবু রি িারছ তডরি আ র িরর বরি, "আশুবাবু
েুলম বি েরয় আমার র িারছ তবিারে আেরব তো?" আশুবাবু শলমোর োে িাাঁর র তথরি নালমরয়
ল রয় বরি, " আমার মা জারন" োরপর লোঁলি ল রয় নামবার েময় তে আর লফরর োিায় না শলমোর
ল রি।

এরপর অরনি বছর তিরট তগরছ। প্রথম ল রি তবশ ঘনঘন তিাগারিাগ থািরিও
বযস্তো ও দূররের স্বাভালবি িাররণই তে তিাগারিাগ ক্ষীণ তথরি ক্ষীণের েরয় তগরছ। শলমো ও
লজরের তমরয় তছরি লনরজর লনরজর েংোর লনরয় বযস্ত, empty nester েওয়ার িাররণ ওর র
োরে এখন েময় অরনি। New York এ তবিারে লগরয় এমলনই এি েন্ধযায় শলমোর মরন েোৎ
েরিা, আশুবাবু র তখাাঁজ তনওয়া িাি। পু ররারনা তফান নম্বরর তফান িররে এিটি নেুন নম্বর পাওয়া
তগি। পু ররারনা তফান নম্বরর তফান িররে এিটি নেুন নম্বর পাওয়া তগি। তে নম্বরর পাওয়া তগি
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আশুবাবু র মা তি। লেলন শলমোর গিা শুরন খু বই খু লশ। লিছু খবররর আ ান প্র ান েরিা। আশুবাবু র
ল ল র লবরয় েরয় তে এখন দুটি বাচ্চার মা ও এিটি company র ালয়েপূ ণব িারজ বযস্ত।
আশুবাবু র এিটি তছাট ভাই, িার খবর শলমো জানরোনা জানরোনা এিটি university তে
professor।-- "আর আমার আশুবাবু ,োাঁর খবর লি?" উ গ্রীব েরয় লজরজ্ঞে িররিা, শলমো।
ওল রির নীরবো ছালপরয় তভরে এরিা এিটি ীঘবশ্বাে। "ভাবী তিমন আরছ আশু?
লিছু বিরছানা তিন?" শলমোর বু রির মর য তিমন তিন এি ভরয়র তঢ্উ উছরি উেরিা। ভাবী
বিরিন,-- তে তি অরনি িথা ভাই, তিাথা তথরি শুরু িররবা, লি বিরবা বু েরে পারলছনা। েরব
আশু আমার র আর তনই!” শলমোর মরন েরিা, তে ঠিি শুনরছ না । তিাথায় তগরছ আশু? োর
ফু টফু রট তছাট্ট তগািগাি আশুবাবু ? োর উ ভ্রান্ত মন তিন উের খুাঁ জরে িাগরিা লনরজর িারছই।
োরপর তে শুনরে তপরিা তপি, ভাবীর িান্নাভরা গিা। ভাবী বিরিন, "জারনা শলমো ,িে বরিা
েরে িাগরিা েেই তছরিটা তিমন তিন লনরজর মর য লনরজরি গুটিরয় লনরে িাগরিা। তিারনা
বন্ধুবান্ধব তনই, তখিা ু রিায় উৎোে তনই, তিবি ছলব আাঁিরো ল নরাে। লনরজর তছাটরবিার ছলব,
আমার র তেই পু ররারনা বালিটার ছলব, এইেব। স্কুি তশর্ িরর িরিরগি Chicagoতে, বরি তগি
আটব লশখরব। আমার র েবার েরে তিাগারিাগ তিরট ল রিা। লি িরর োর িিরো, তিাথায় থািরো
লিছু ই জানরে পারোম না । আমারি অরনি ল ন পর পর মারে মারে phone িররো, লিন্তু
োরপর আবার িুপ। এমনই িিলছি তি জারন িেল ন, েোৎ এিল ন পু লিরশর তফান জানরে
পারিাম আশু Chicago র এি োেপাোরি intensive care এ আরছ, drug
overdose!! েরে েরে ছু রট তগিাম লিন্তু আশুরি আর তপিাম না। তে েেক্ষরণ অনয্ ত রশ
পালি ল রয়রছ। ভাবী তিন লনরজরিই প্রে িররিন, তছরিটা তিান অলভমারন এমন িরর িরি তগি ?
শলমোর মরন ওই িথাটি তিবলি অনু রলণে েরে িাগরিা। "তিান অলভমারন, এমন িরর িরি তগি
?” িার ওপর অলভমারন, েব লিছু তথরি মু খ লফলররয় লনরয়লছি আশু? তিন তে িুপ িরর িরি
তগি? মানু রর্র মন এি আিিব লজলনে। িখন, তিাথায়, তিানখারন তি োর ওপর লিরের আঘাে,
িারগ, তি জারন ?

শলমো মরন মরন ভারব তছাট্ট আশুর িারছ তেই লি ত ার্ী? োর িলি মরন শলমো তি
লনরয় তি স্বপ্ন আশু ত রখলছি, পৃ লথবীর িারছ ো িেই অবান্তর মরন তোি না তিন আশুর িারছ তেই
লছি িরম েেয | োর েবরিরয় ভরোর আ ার োরি েবরিরয় তবলশ আঘাে ল রয় লছি। তি জায়গায়
তে প্রলেলিে লছি তেখারন এরন বলেরয়লছি অনযর র, বু লেরয় লছি, এইটাই লনয়ম!! িার লনয়ম, তি
িরররছ এই লনয়ম এ িথা শলমো তবাোয়লন োরি | আশুবাবু র অেোয় তছাট্ট মন প্রলেবা িররে
িাইরিও তিাথায় তিে তে? িার িারছ নালিশ িররো? তি িথা তে িাররা িারছ বিরে পাররলন তে
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তেই লনরুচ্চালরে িথারি বযক্ত িররে তিরয়লছি মূ ি িাগরজর বু রি রং ও েুলির মা যরম। তে বু লে
তেখারনও পায়লন োর স্বান্ত্বনা। োই বু লে মু খ লফলররয় লনরয়লছি েু লিলিে রেীন জীবরনর ছলবর তথরি,
োে বালিরয় লছরিা গভীর িারিা অজানার ল রি েবাই তি লপছরন তফরি তররখ।
শলমো জারন এখারন ত ার্ ত্রূটি তি লনরয় লবিার িররে বেরি, োরি তিউই ত ার্ ত রবনা। লিন্তু তে
লি আররা লিছু িররে পাররো না, িারে োর আশুবাবু র অলভমান ব রি তিে েু ন্দর স্মৃলেরে?
েয়রো? লিন্তু এখন তি িে ত লর েরয় তগরছ।
( েেয ঘটনা অবিম্বরন )

Colorful Mandala Art, Nabanita Guha
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আইসলযান্ড সদপখ এলাম
সু নীত কুমার আঢ্য
বছর দুরয়ি আরগ তবিারে লগরয়লছিাম তটক্সারের এি Universityর প্ররফের
আমার র অরনিল রনর বন্ধু ীপন ার িারছ। আমার র দু'জরনরই লবলভন্ন ত শ ত খার ও ছলব তোিার
তনশা, োই আডাটা জরম ারুন। তবৌল ও আমার লগলন্ন িখন িা িররে বযস্ত, আলম আর ীপন া গল্প
িররে, েোৎ আমার তিারখ পিরিা োমরনর িলফ তটলবরির ওপর Icelandএর এিটি বই আর োর
পারশ এিটি ছলবর অযািবাম। োরে েুরি লনরে ীপন া লজরজ্ঞে িররিন, লি গযারছা নালি ওল রি
তবিারে? না, শুরন বিরিন,-- "অররারা তবালরয়ালিরের ত শ, আিারশ আরিার তখিা, তে না ত খরি
লবশ্বাে িরা িায় না! এই তো গে বছরর ঘু রর এিাম। পাোি তঘরা তছাট্ট ত শ িালরল রি শে শে
জিপ্রপাে, িারিা বালির েমু দ্রেরট োজার েীররর মে ছিারনা তিাখ াাঁ ারনা বররফর টুিররা আর
অপরূপ প্রািৃলেি তেৌন্দিব-----, ীপন া বরি িরিরছন, আর েেক্ষরন আমার excitement
েুরে। বই পরি জানা, আমার মরো Geologist এর জনয আররা আরছ, columnar
basalt, plate tectonics েম্বরন্ধ েমস্ত evidence,মাটির বু রি জরম থািা
Geothermal energy তথরি েৃ লষ্ট উষ্ণ প্ররবণ, আররা িে লি। এেল ন িা তজরনলছ োরই
প্রেযক্ষ প্রমান তিারখর োমরন।
তেল ন ীপন ার িাছ তথরি িেটা পালর প্ররয়াজনীয় েথয তজাগাি িরর বালি লফররই
েটপট বযবিা িরর তফিা তগি আইেিযান্ড এ িাবার। শীেিারি না তগরি Northern Lights
বা Aurora Borealisএর ত খা পাওয়া িায় না। মো শীে িােুরর আলম, আমার পরক্ষ োন্ডার
ত রশ রােদুপু রর তখািা মারেঘারট াাঁলিরয় থািাটা লবরাট ভীলের বযাপার লিন্তু েিূ ণব নেুন লিছু
ত খরে পাওয়ার দুরন্ত উরেজনাও তো িম নয়? শুরু েরিা ট্র্ারভি এরজে এর েরে আগামী িািার
প্ল্যান িরা, শীরের জামা িাপি, তেশাি জু রো তিনা, িযারমরার খুাঁ টি নাটি, তজাগাি িে, এই তেই
ইেযাল ইেযাল । েব তোিরজাি িরর লেউস্টন এর লবমান বন্দরর োলজরা ল িাম। লবমান ল ল মলন েব
লিছু িাাঁি িরর বিরিন,-" িাওরগ, আইেিযান্ড তোমার র জনয অরপক্ষা িররছ।" পরথ
Torontoর এয়াররপারটব তনরম আমার র তপ্ল্ন ব ি িররে েরব, Icelandic Airlinesএ।
মািগুরিারি আমার র লনরজর রই অনয carouselএ ব রি ল রে েরব লিনা লজরজ্ঞে িররে
অভয় ল রয় বিরিন,- "না না ওেব আমার র responsibility, তোমার র লিছু িররে েরব না।"
এিটু খটিা িাগরিা, ো ারনেঃ মািগুরিারি েুরি লনরয় আবার িরর অনযcarouselএ িািান
িরাই স্তুর, লিন্তু তমম োরেব responsibility লনরচ্ছ, লি আর বলি? Torontoতে তপৌাঁরছ,
লগলন্ন আবার -োব ারনর মার্ তনই বরি, আররি তমমোরেবরি শুল রয় এরিা, মািগুরিার িথা। এিই
উের-- "লনভব রয় িাও বৎে, লিছু ই িররে েরবনা তোমার র।" লনভব রয় িিিাম!
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প্রথম ল ন: তভার ছ'টায় আইেিযান্ড এর রাজ ানী Reykjavik এ তপৌাঁছিাম। তি িার
বাক্স তপাঁ টরা লনরয় রওনা ল রিা আর আমার র গুরিা তবপাো।রে লি িথা? শীরের ত রশ শীেিাি,
আমার র দুজরনর িাবেীয় গরম জামা-জু রো, দুরটা েু টরিে োো। আগামী িাি েিারি বারে তিরপ
রওনা ত বার িথা, ৮ ল ন ৭ রালেররর টুরর। েপ্তােখারনি এই এি জামারে? আেি গরম গুরিাও
েরে তনই! ভরয় আমার র িািঘাম ছু টরছ । োাঁপারে োাঁপারে Icelandic Airlines এর অলফে
এ তখাাঁজ িররে, েু ন্দরী এি Norwegian মলেিা, আমার র লজরজ্ঞে িররিন- "টররোরে
েু টরিে লনরয় আবার Icelandic airlinesএর carousel েুরি ল রয়লছরি তো? আমরা
দুজরন মু খ িাওয়া িাওলয় িলর। এিেরে বরি উঠি লিন্তু আমার র Air Canada তি বিরিা লিছু
িররে েরবনা! ভদ্রমলেিা লবরক্ত মু খ বরি উেরিন, – “আঃ ওরা তি লি িরর? এই লনরয় তবশ ি’টা
তি তিে েরিা!” আমার র োন্ত্বনা ল রয় বিরিন, -“আমরা Toronto তে খবর পাোলচ্ছ, আমার র
তনক্সট ফ্ল্াইট এ তোমার র লজলনে hopefully এরে িারব। আমরা তোমার র তোরটরি তে েব
তপৌাঁরছ ত ব।--িাাঁিুমাাঁিু েরয় লনরব ন িলর,- লিন্তু আমার র তি িাি েিারিই রওনা ল রে েরব
তমমোরেব, োর মর য না এরে তপৌাঁছরি? তমম তছারটা তছরিরি তবাোবার মরো বিরিন, -"-লিন্তা
তিাররানা, তোমরা আমার র অলেলথ, আমরা িেদূর পাররবা তোমরা িারে pleasant
memory লনরয় লফররে পাররা, োর জনয িথা ো য তিষ্টা িররবা। আর তো লিছু িরার তনই,
োরের তছাট বযাগগুরিা লনরয় তোরটরির উরযরশ রওনা ল ই। Reykjavikএর আিারশ েখন
তভাররর আলবর ঢ্ািা। লিন্তু তি ত খরব? ক্লালন্ত, শ্রালন্ত আর দুঃলিন্তা েখন আমার র লঘরর রররছ।
তোরটরি তপৌাঁরছ আর এি ফযািাং!! অে েিারি ঘর তনই -৫/৬ ঘো পরর পাওয়া
িারব। নাও তেিা! তিাথায় ঘরর লগরয় গরম তিপিাপা ল রয় তোফা এিটি ঘু ম ত রবা, ো নয় এখন
পরথ পরথ ঘু রর তবিাও! তোরটরির োমরনই অরনি restaurant ও তছাট তছাট boutique
স্টাইি এর ত ািান পাট। এিটা restaurant এ ঢ্ুরি, মু রখরিারখ জি ল রয়, breakfast
তখরয়, তখাঁ িিারনা তমজাজ এিটু ভদ্রি েরিা। তবররািাম শের ত খরে। তছাট্ট ছলবর মরো শের।
রাস্তাগুরিা িওিা নয় লিন্তু েক্েরি, দু ারর েু ন্দর োজারনা ত ািানপাট । লিছু লিছু বরফ পরি
আরছ। তোনােরা েিাি, তটিাররিার ৪৫ লডলগ্র Fahrenheit মরো। এিটা ভারী েু ন্দর
Lutheran িািব ত খিাম। ওর উঁিু িূিাটা শেররর েব জায়গা তথরি ত খা িায়। ঘু রলছ লফরলছ, লিন্তু
মরন এিটা অশালন্তর তছাাঁয়া। িল েু টরিে গুরিা না এরে তপৌাঁছায়? এিটা বি ত ািারন ঢ্ুিিাম,
বােনা দু’জরনর দুরটা Icelandic woolএর sweater ও তমাজা তিনবার। াম ত রখ িক্ষু
িিি গাছ। শু ু sweaterই নয়, েব লিছু রই াম আিাশিুলম্ব। আেরি তছাট্ট ত শ, েব লিছু ই
বাইরর তথরি আম ালন েয়, োই াম তো েরবই, লিন্তু উি তো এর র ঘররর লজলনে বাপু ,োর ও
এমন েৃ লষ্টছািা াম?
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িাই তোি এিেময় ৭ ঘো িাটরিা, আর তোরটরি ঘর ও পাওয়া তগি। তেই েিাি
তথরি োাঁটাোাঁটির ক্লালন্তর পর মরন েরিা োরে িাাঁ তপিাম।। বাইরর এখন তবশ োন্ডা লিন্তু তোরটিটি
ল লবয মিমরি গরম। লিন্তু তি খারনই িাই, েবখারনই তিন এিটু Sulfur এর গন্ধ। েন্ধযায় লনরি
তরস্টুরররে তখরে লগরয় তবাো তগি বযাপারটি। বাইরর ট্র্ারভি িররি তবােরির জিই লনরাপ , োই
জরির তবােি িাইরে আমার র server মলেিাটি এিটু তেরে বিরিন, আইেিযান্ড এর জরির মে
এমন purified জি তিাথাও তনই। ফু টন্ত জি উরে আেরছ মাটির োজার োজার ফু ট লনরি তথরি।
Reykjavik আর আইেিযান্ড এর েমস্ত শেরর তেই জি েরবরাে েরচ্ছ আর তবােিবন্দী তেই জি
পৃ লথবীর নানা ত রশ লবলক্র েরচ্ছ। েখন বু েিাম, এখানিার জি তো Hydro thermal vent
ল রয় উেরছ আর তেই ফু টন্ত জি purified িরর পানীয় জি আর োর heat বালিঘর গরম িরার
জনয utilize িরা েয়। Sulfur এর গন্ধ তো েরবই। রারি ক্লালন্তরে শরীর তভরঙ পিরছ োর ওপর
মািগুরিা লনরয় লিন্তা তো আরছই। তি জারন োরা তিান মাি গু ারম জমা আরছ অথবা আিারশর
তিানখারন িক্কর মাররছ। লিছু ই িরার তনই, এল রি িাি েিাি না েরেই Reykjavik তছরি
িাওয়া। এমন অেোয়ো আরগ িখনও অনু ভব িলরলন। োে পাাঁি ভাবরে ভাবরে িখন ঘু লমরয়
পরিলছ, ঘু ম ভাঙরিা তফারনর েংিারর।--- "তভার েরিা ত ার তখারিা, মাি বু রে নাওরর" -- এমন
ম ু র message তপরয়, হুরিা হুলি িরর কেরী েরয় লনরি লগরয় ত লখ েু টরিে দুটি hallway তে
অল িান িররছ। রি প্রাণ এরিা। Icelandic air লজন্দাবা ।
লিেীয় ল ন: শীরের Reykjavik এর আিাশ েিারির আরিায় েিমলিরয় উরেরছ।
তছাট ো া ররঙর লমলন বাে আর লপছরন বাাঁ া luggage তট্র্ির লনরয় এরিন আমার র Driver
cum guide এি ছ'ফু ট িম্বা, তবশ শক্ত-েমথব জামবান মলেিা। নাম, "Ines"। আমার র তছাট
িটি েখন জমরে শুরু িরররছ তোরটরির োমরন। Ines অবিীিা ক্ররম দু'োরে দুটি িরর ভারী
ভারী েু টরিে েুরি luggage তট্র্িরএ েুরি তফরি আমার র বারে ঢ্ুিরে অনু ররা িররিন।
বারে উরে ত লখ তছারটাখারটা এি United Nation জমা েরয়রছ। Ines এি এি িরর েবার
পলরিয় ল রে ত খা তগি, Chinese, Japanese, Latin countries, Europeans
আর Americans (আমার র মরো ‘পালে-আরমলরিান’) েে, নানা বয়রের ১৭ জন টুলরস্ট।
লবশুদ্ধ ইংলরলজরে Ines জানারিন --"েু ন্দরী আইেিযান্ড এ তোমার র েু স্বাগেম। আজ তথরি
তোমার র ত খারশানা, জানমাি, েব লিছু র ভার আলম লনলচ্ছ। আশািলর আমরা এ'িটি ল ন এিোরথ
আনরন্দ িাটারবা। প্রলে রারে আমরা এিটি তোরটরি থািরবা। আলম প্রলেল ন তোমার র েময়মরো
জানারবা Northern Lights িখন ত খা িারব অথবা আর ৌ ত খা িারব লিনা !" এইেময়
িািীর র মর য এিটু গুনগুনালন শুরু েরে Ines তেরে জানারিন, "Northern Lights লনরজর
মলজবরে িরি। পৃ লথবী ও আিারশর অরনি condition ঠিিমরো েরিই েরব োর ত খা তমরি।
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আমার আশা আরছ আমরা োর ত খা পারবা, েরব োর তবলশ লিছু promise িররে পারলছনা।"
এই বরি লেলন আমার র বােটি লনরয় পরথ নামরিন।
িাই তোি এিেময় ৭ ঘো িাটরিা, আর তোরটরি ঘর ও পাওয়া তগি। তেই েিাি
তথরি োাঁটাোাঁটির ক্লালন্তর পর মরন েরিা োরে িাাঁ তপিাম।। বাইরর এখন তবশ োন্ডা লিন্তু তোরটিটি
ল লবয মিমরি গরম। লিন্তু তি খারনই িাই, েবখারনই তিন এিটু Sulfur এর গন্ধ। েন্ধযায় লনরি
তরস্টুরররে তখরে লগরয় তবাো তগি বযাপারটি। বাইরর ট্র্ারভি িররি তবােরির জিই লনরাপ , োই
জরির তবােি িাইরে আমার র server মলেিাটি এিটু তেরে বিরিন, আইেিযান্ড এর জরির মে
এমন purified জি তিাথাও তনই। ফু টন্ত জি উরে আেরছ মাটির োজার োজার ফু ট লনরি তথরি।
Reykjavik আর আইেিযান্ড এর েমস্ত শেরর তেই জি েরবরাে েরচ্ছ আর তবােিবন্দী তেই জি
পৃ লথবীর নানা ত রশ লবলক্র েরচ্ছ। েখন বু েিাম, এখানিার জি তো Hydro thermal vent
ল রয় উেরছ আর তেই ফু টন্ত জি purified িরর পানীয় জি আর োর heat বালিঘর গরম িরার
জনয utilize িরা েয়। Sulfur এর গন্ধ তো েরবই। রারি ক্লালন্তরে শরীর তভরঙ পিরছ োর ওপর
মািগুরিা লনরয় লিন্তা তো আরছই। তি জারন োরা তিান মাি গু ারম জমা আরছ অথবা আিারশর
তিানখারন িক্কর মাররছ। লিছু ই িরার তনই, এল রি িাি েিাি না েরেই Reykjavik তছরি
িাওয়া। এমন অেোয়ো আরগ িখনও অনু ভব িলরলন। োে পাাঁি ভাবরে ভাবরে িখন ঘু লমরয়
পরিলছ, ঘু ম ভাঙরিা তফারনর েংিারর।--- "তভার েরিা ত ার তখারিা, মাি বু রে নাওরর" -- এমন
ম ু র message তপরয়, হুরিা হুলি িরর কেরী েরয় লনরি লগরয় ত লখ েু টরিে দুটি hallway তে
অল িান িররছ। রি প্রাণ এরিা। Icelandic air লজন্দাবা ।
লিেীয় ল ন: শীরের Reykjavik এর আিাশ েিারির আরিায় েিমলিরয় উরেরছ।
তছাট ো া ররঙর লমলন বাে আর লপছরন বাাঁ া luggage তট্র্ির লনরয় এরিন আমার র Driver
cum guide এি ছ'ফু ট িম্বা, তবশ শক্ত-েমথব জামবান মলেিা। নাম, "Ines"। আমার র তছাট
িটি েখন জমরে শুরু িরররছ তোরটরির োমরন। Ines অবিীিা ক্ররম দু'োরে দুটি িরর ভারী
ভারী েু টরিে েুরি luggage তট্র্িরএ েুরি তফরি আমার র বারে ঢ্ুিরে অনু ররা িররিন।
বারে উরে ত লখ তছারটাখারটা এি United Nation জমা েরয়রছ। Ines এি এি িরর েবার
পলরিয় ল রে ত খা তগি, Chinese, Japanese, Latin countries, Europeans
আর Americans (আমার র মরো ‘পালে-আরমলরিান’) েে, নানা বয়রের ১৭ জন টুলরস্ট।
লবশুদ্ধ ইংলরলজরে Ines জানারিন --"েু ন্দরী আইেিযান্ড এ তোমার র েু স্বাগেম। আজ তথরি
তোমার র ত খারশানা, জানমাি, েব লিছু র ভার আলম লনলচ্ছ। আশািলর আমরা এ'িটি ল ন এিোরথ
আনরন্দ িাটারবা। প্রলে রারে আমরা এিটি তোরটরি থািরবা। আলম প্রলেল ন তোমার র েময়মরো
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জানারবা Northern Lights িখন ত খা িারব অথবা আর ৌ ত খা িারব লিনা !" এইেময়
িািীর র মর য এিটু গুনগুনালন শুরু েরে Ines তেরে জানারিন, "Northern Lights লনরজর
মলজবরে িরি। পৃ লথবী ও আিারশর অরনি condition ঠিিমরো েরিই েরব োর ত খা তমরি।
আমার আশা আরছ আমরা োর ত খা পারবা, েরব োর তবলশ লিছু promise িররে পারলছনা।"
এই বরি লেলন আমার র বােটি লনরয় পরথ নামরিন।
আমার র িািা েরিা শুরু। রাজ ানী Reykjavik এর িরয়িটি দ্রষ্টবয িান, তি গুরিা
আমরা গেিাি তোঁ রটই ত রখলছিাম ত রখ বাে রওনা েরিা Borgarfjordur বা Saga
Valley র পরথ। Ines ক্ষ োরে গালি িািারে িািারে জানারচ্ছন, আমরা আগামী ল নগুলিরে
প্রায় ১৫৮৫ লিলম বা ৯৬২ মাইি ভ্রমণ িররবা।পরথ ত খরবা, জিপ্রপাে, িিরবা আরেয়লগলর
Grabrok এর মু খ ত খরে ,ও োরপর নামরবা Deildartunguhver, ইউররারপর েবরিরয়
শলক্তশািী উষ্ণ প্ররবরণর িারছ , তিটি প্রলে তেরিরন্ড ১৮০ লিটার ফু টন্ত জি উৎেরণ িরর িরিরছ।
Grabrok আরেয়লগলররে এ তপৌাঁরছ Ines জানারিন, লনরির পালিব ং িট তথরি প্রায় ১৭০ লমটার
ওপরর Grabrok এর craterটি। বাাঁ ারনা ফু টপাথ ও লিছু লোঁলির োোরিয ওপরর উেরে প্রায় ৪০
লমলনট িারগ। ত লখরয় ল রিন তিান পথ ল রয় তগরি আরেয়লগলরর মু খ পিবন্ত তপৌাঁছারনা িারব। তি তি
িারব জানরে োে েুিরে বিরিন । আমার েরে আর তবশ িরয়িটি োে উেরিা। গৃ লেনী, লনরি
তথরিই অবরিািন িররবন লিন্তু বার বার-"এটা তিাররানা, ওল রি তিওনা, েব্বার েরে তথরিা,
ইেযাল নানান োব ান বাণী শুলনরয় িািা িলররয় ল রিন। িটি িিরিা পাোরির গা তঘাঁ রর্। িে
ওপররর ল রি ওো েয় েেই লভি িমরে থারি। আলম লনরজর মরন ছলব েুিরে েুিরে িরিলছ,
েোৎ তখয়াি েরিা, আলমই এিা উ মব ু খী িািী, রির লিছু জন খালনিটা উরে আরশপারশর তশাভা
ত খরছন, বালিরা লনম্নগামী। েরব ত খিাম Ines লিন্তু আমার ল রি নজর রাখরছ। টুিটাি িরর
িিরে িিরে তপৌাঁরছ তগিাম crater এর মু রখ। লনরি আমার র তছাট বােটিরি আররা তছাট্ট
ত খারচ্ছ। তি ল রি তিাখ তফরাই তেল রিই েবু জ আর নীরির েমাররাে ত রখ তিাখ জু লিরয় তগি।
মরন েরিা এখারন না উেরি এই অপরূপ েু ন্দর দৃশয লি ত খা তিরো ? Crater এর িালরল রি
এিবার িক্কর ল রয় আবার নামরে শুরু িরিাম। বারে তপৌাঁছরে Ines বিরিন"Congratulations!” বালি েিরি োেোলি ল রে লনরজরি তবশ বাোদুর বাোদুর মরন েরিা।
Panoramic Reykjavic (Population 300,000) Lutheran Church and
at a distance The Bay of Iceland and snow-covered mountains.

ত খা েরিা Deildartunguhver hot springs ফু টন্ত জিরালশর লবস্তীণব উৎে। এটি
ইউররারপর মর য েব তথরি শলক্তশািী বরি লবখযাে।
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Grabork Crater: The last
eruption was about a
thousand years ago.

এর পর Barnafoss বা লশশুর র জিপ্রপাে। এই েু ন্দর জিপ্রপােটি েরে এিটি ভারী দুঃরখর
িালেনী জলিরয় আরছ।এখানিার তিািমু রখ প্রিালরে এিটি গরল্প তশানা িায় তি এি খ্রীষ্টমাে এর ল রন
এি িলে োর র তছাট দুটি ঘু মন্ত লশশুরি ঘরর তররখ, পাোলি এিটি তেেু পার েরয় িারিব
লগরিলছরিন। লশশু দুটি ঘু ম তভরঙ উরে তেই তেেু পার েরে লগরয় জরি পরি লিরল রনর মরো
োলররয় িায়। তশািােব া মা োরপর তেই েণবার ওপর িেগুলি তেেু লছি েব লনরজর োরে তভরঙ ত ন
িারে এই রিম ভয়ঙ্কর দুঘবটনা আর িখরনা না ঘরট।

বারনাফসস জলপ্রপাত
(মিশুদদর জলপ্রপাত)

বাে িিরছ মেৃ ন রাস্তা ল রয়। দূরর নীি েুর্ার তমৌলি পববেরশ্রণী, অগলণে েণবা,রাস্তার দুল রি ঘন েবু জ
এর লবস্তার আর োর মর য,তগাি তগাি বরির মরো ো া তভিার ি িরর তবিারচ্ছ। এিটা লজলনে
আলবষ্কার িরর আমরা েবাই উৎফু ল্ল--বারে Wi -Fi পাওয়া িায়। Ines জানারিন পু ররা
Icelandএ েববি ইোররনট পাওয়া িায়। োরাল ন Ines এর িথা মরো অরনি লিছু ত খা েরিা।
লবরিরি তোরটরি তপৌাঁরছ রারের তভাজন তেরর েিরি এিি েিাম Northern Lights এর
বযাপারর lecture শুনরে।
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Geologistেওয়ার রুন Northern Lights এর লবর্রয় পিারশানা অল্প
লবস্তর িরা লছি। Northern Lights এর এিটা তখোবী নাম আরছ, -- "Aurora
Borealis " বা উের তমরু-তজযালেঃ। এর আর এি িমজ আরছ, "Aurora Australis" বা
লক্ষণ-তমরু-তজযালেঃ, িা South Pole এর Antarctic অিরি ত খা িায় । Pierre
Gassendi নামি এি ফরালে কবজ্ঞালনি ১৬২১ োরি Northern Lights ত রখ নামিরণ
িররলছরিন, তভাররর তরামান ত বী 'অররারা' আর উের বায়ুর তরামান ত বো 'তবালরয়াে' এর
নামানু োরর। তিারনা তিারনা মোনু িায়ী নামিরণ িররলছরিন স্বয়ং ইোলিয়ান কবজ্ঞালনি ও াশবলনি
গযালিলিও। েংরক্ষরপ বিরে তগরি, অররারা তবালরয়ালিে এর অপরূপ ররঙর তখিার মু রি আরছ
িরয়িটি ঘটনার েমিয়। খু ব েেজ িরর বিরে েরি –
েূ রিবর তেৌরশলক্ত অররারার উৎে। েূ রিবর োপমািা িরয়ি লমলিয়ন লডলগ্র তেিলেয়াে। তেৌর বায়ু
(solar wind) প্রলে তেরিরন্ড গরি 310 তথরি 530 মাইি গলেরে ভ্রমণ িরর এবং পৃ লথবীর
বায়ুমণ্ডরির েরে েংঘলর্বে েয়। িখন তেৌর লক্রয়ািিাপ িাজব িু ক্ত িণা েমলিে গযারের তমঘরি
প্ররক্ষপ িরর ত য়, তমরঘর এই লবরফাররণ লি ইরিক্ট্রন এবং তপ্রাটন থারি। এই গযারের পৃ লথবীরে
তপৌাঁছরে দুই তথরি িার ল ন েময় তনয়। পৃ লথবীর েলিৎ তিৌম্বিীয় তক্ষিটি ( Earth’s
electromagnetic field) এই তেৌর িণাগুলির তথরি পৃ লথবীরি েু রলক্ষে রারখ | তিবি মাি
তিখারন এই ইরিরক্ট্রা মযাগরনটিি লফল্ড অনয জায়গার েুিনায় লিছু টা দুববি, তিমন উের তমরু আর
লক্ষণ তমরুর উপরর, লিছু পলরমান তেৌর বায়ুর charged particles বা িণা েমূ ে পৃ লথবীর
বায়ুমণ্ডরি প্ররবশ িরর। োরপর এই িাজব িু ক্ত িণাগুলি িখন পৃ লথবীর বায়ুমণ্ডরি অলক্সরজন এবং
নাইরট্র্ারজন অণু গুলির েরে েংঘলর্বে েয়, েখনই েু ন্দর েবু জ, িাি এবং তবগুলন আরিার প্র শবনী
পৃ লথবীর আিারশ প্রিালশে েয়। এই িাররণই আমরা উের এবং লক্ষণ তমরুরে েু ন্দর আরিার তখিা
ত খরে পাই। আমার র িপাি ভারিা লছি বিরেই েরব িারণ আমরা প্রায় দুল ন অররারা
তবালরয়ালিরের অপূ বব তশাভা ত রখলছিাম। লিেীয় ল রনর দৃশয খু বই েু ন্দর লছি আর োর ছলব এিটু
পররই ত খালচ্ছ।
েৃেীয় ল ন: এই ল ন আমরা এিটি তছাট Cruise লনরয় ত খিাম Snaefllsnes
Peninsula ও এিটি মারছর বযবোয়ীর র তছাট্ট গ্রাম, নাম Grundarfjorour। েমু রদ্রর তিাি
তঘাঁ রর্, পাোি, তিি ও পাোরির বু ি তথরি রালশ রালশ েণবা ারায় োজারনা ভারী েু ন্দর এিটি গ্রাম।
এখানিার Hakari fermented Shark , বা তোজা বাংিায় "পান্তা িরা" Shark,
Icelandএর তিারির র িারছ অলে উপর য় খা য। এই ল ন আরও ত খা েরিা গভীর নীি েরলেে
জরির মর য মাথা েুরি থািা Mount Kirkjufell এর েমালেে তেৌন্দিব। আমার র গাইড
বিরিন, টুলরস্টরা এই পাোিটির ছলব েবরিরয় তবলশ তোরিন।
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The most photographed mountain
in Iceland - Mount Kirkjufell .

তেল ন েন্ধযার অন্ধিার তনরম আেবার পর তথরিই িল ও েিরি িযারমরা লনরয় কেরী েরয় লছি,
তেল ন লিন্তু "অররারা" ত বী আমার র ত খা ল রিন না। Ines এরে জানারিন 'অররারা' েখনই ত খা
ত ন, িখন দু, লেন ল ন আরগ তথরি proper sun spot activity পৃ লথবীর ল রি আিলর্বে
েরয় আরে, আর থারি তমঘ লবেীন স্বচ্ছ পলরষ্কার আিাশ। এ না েরি োাঁর শবন পাওয়া িায় না।
আমার র েলেলিে লনরাশ মু খগুরিার ল রি োলিরয় তবা িলর োাঁর মায়া েরিা, লেলন উৎোে ল রয়
বিরিন, আমরা এিটি খু ব ভারিা তিিিাররর আরয়াজন িররলছ তেখারন তোমরা শুনরব ভারিা িরর
অররারার ছলব েুিরে েরি লি লি প্রস্তুলে িরা উলিে। আলম তেমন তিারনা লবরশর্ প্রস্তুলে িরর
িাইলন। তিিিার শুরন বু েিাম, রিার লছি এিটা ভারিা SLR (Single Lens Reflex),
Wide angle lens এর িযারমরা আর এিটা ভারিা শক্ত Tripod Standএর। িাবার আরগ
এগুরিা লনরয় এিটু প্রযািটিে িরর তনওয়াও উলিে লছি। Exposure timeটা খু বই critical,
লেলরশ তেরিন্ড বা োর লিছু তবলশ েরিই েরবই ভারিা ছলব উেরব । আর তেই জনযই এিটা ভারিা
স্টযারন্ডর রিার ।আমার িারছ লছি তছাট্ট লেন ইলির এিটা পরিট স্টযান্ড আর এিটা Cannon
Power Shot িযারমরা। তিিিারার তশর্ িরার আরগ োব ান িরর ল রিন-- " আর ঠিিমরো
গরম জামািাপি তি রিার তেটা তো বিাই বাহুিয, তখািা মাে বা ছারে, রারের তটিাররিার
েেরজই শূ রনযর অরনি লনরি তনরম িায়।"
িেুথব ল ন: 'তনই মামার তিরয় িানা মামা ভারিা '- এই রিম এিটা মরনাভাব লনরয়
আমার িা আরছ োই লনরয় ত বীর শবরনর আশায় ল নটি িাটািাম। ল রনর তবিায় আমার র বাে
িরিরছ অপূ বব েু ন্দর Halfjorrour fjord এর েীরর েীরর। ত খিাম UNESCO Heritage
site, Pingvellir National Park আর Gullfoss বা তোনািী জিপ্রপাে িা ৩৪ লমটার
উচ্চো তথরি োাঁলপরয় পিরছ Havita ন ীর বু রি। লি দুরন্ত তরাে, লি লবশাি লবস্তার Gullfoss
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প্রপােটির । আরমলরিার নায়াগ্রারিও তিন োর মানায়। েরব এই ত রশ প্রিৃলের প্রলে েেিব ো েলেয
প্রেংশনীয়। এই প্রপােগুলির আ তশপারশ ত ািানপাট, তোরটি ইেযাল লিছু ই তনই। নযািারাি
echosystem তি অলে িরত্ন এরা রক্ষা িররছ। Gullfoss জিপ্রপারে লগরয় ত খিাম এিটি
তছাট্ট তপ্ররমর গল্প তিখা আরছ। ১৭ শোব্দীর ঘটনা। এই Hvita River এ জরির এে তরাে তি
downstream এ ন ী পার িরা অেম্ভব আর upstream এ ন ীটির পলরল এেই লবস্তালরেরি
তেখারনও পার েওয়া প্রায় অেম্ভব। ন ীর দু' ল রির বালেন্দারা লনরজর র এিািার মর যই থািরো আর
অনয পাররর মানু র্জরনর েম্বরন্ধ লিছু জানরে তেমন উৎোলেে লছি না। েয়রো এিটু তভ ভাবও
লছি। এখন এিল ন এি পাররর এিটি লবেবান পলরবাররর তছরি তভিা িরারে লগরয় অনয ল রির
এিটি েু ন্দরী তমরয়রি ত রখ তপ্ররম পরি ও তিমন িরর তমরয়টিরি োর মরনর িথা জানায়।
তমরয়টিরও তছরিটিরি খু ব ভারিা িারগ। তমরয়টির বাবা েমস্ত শুরন বরিন তি-- "ও িল তোরি
েলেযই ভারিাবারে, েরব বু লদ্ধ বার িরর ও ন ী পার েরয় আমার িারছ এরে, তোরি পাবার জনয
আমার েমথবন িাইরব।" তছরিটি এই িথা তজরন তবশ লিছু ল ন ন ীটির েম্বরন্ধ নানা লিছু জানার তিষ্টা
িরর,ও লিছু ল ন পরর, আররা upstream এ লগরয় ও নানান দুরিবারগর মর য ন ীটি পার িরর
লগরয়লছরিা োর ভারিাবাোর পািীর িারছ, লবরয় িররলছি োরি। ন ীর দুটি ল ি তেল ন তথরি এি
েরয় লগরয়লছি আর তিারির র মর য তভ ভাবও উ াও েরয়লছি। েু ন্দর গল্প।

এই geyser টির নাম Strokkur। প্রমত ৫ দেদক ১০ মমমনদের মদধে মদধে eruption হয় ।
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সমস্ত সদশটাই Geothermal
Energy সত পল। সদখুন
আমরা সকমন Hot Spring এ
রান্না করা lunch খায়ি। সপঙ্গ
অব্শযই য় ল Icelandic
Vodka.

আইেিযান্ড ম য আটিালেি লররজর ওপর অবলিে তিখারন নেুন তপ্ল্ট কেলর েয়। ত শটিরে প্রিুর
ভূোলেি শলক্ত (geothermal energy) লব যমান । তে জনয েববি বহু উষ্ণপ্ররবন ছলিরয়
আরছ,, োর র ত াাঁয়া ত খা িায় দূর দূর তথরি। শুনিাম ওই Thermal hot spring এর লনরি
তছাট তছাট ওরভরনর মরো গরেব পাাঁউরুটি তবি ও লডম তেদ্ধ িরা িায়। িাছািালছ এিটি তরস্তুররে
তেই লডম্ ও রুটির জনয লবখযাে। এিটি মজার গল্প তশানা তগি এখারন। তডনমারিব র মোরানী এিবার
Iceland এ এরে ওই লডম্ ও রুটি খাবার ইচ্ছা প্রিাশ িরায় োাঁর জনয এিটি লবরাট তভাজেভার
আরয়াজন িরা েয়। লডম লেদ্ধ েরে এি লমলনট আর রুটি তবি েরে প্রায় ১২ ঘো িারগ। অেবি
েভার জনয লডম লেদ্ধ িরার বযস্তোয় তশরফরা রুটির িথা তবমািু ম ভুরি তগরছন। িখন তখয়াি েরিা
েখন রানী এরিন বরি। ো এি মস্তান পরামশব ল রি,বাজার তথরি রুটি লিরন রানীর পারে ত ওয়া
তোি, তি আর জানরে িারচ্ছ তেটা িথা তথরি এরেরছ!! েব্বাই এিমে। রানীরি খু ব োলজরয়
গুলছরয় লডম রুটি ত ওয়া েরিা,ঘটা িরর বিাও েরিা, তি েব লিছু মাটির লনরি তথরি ে য আম ালন
িরা েরয়রছ, শু ু োাঁরই জনয। খাবার পর রানী বিরিন, আলম এখানিার তশফর র অলভনন্দন জানালচ্ছ,
এরো েু স্বাদু খাবার কেরী িরবার জনয আর োও মাটির লনরি। েরব আমার লজজ্ঞােয লছি তি মাটির
লনরির রুটি এমন তমলশরনর রুটির মেন েরিা sliced তিমন িরর?-- এরপর লি ঘরটলছি তিউ ঠিি
বিরে পাররনা। তশফরা ে িবরি তোনািী জিপ্রপারের লনরি প্রাণ উৎেগব িররলছি লিনা তি জারন?
Gullfoss জিপ্রপারের িারছ এিটি তছাট্ট তপ্ররমর গল্প তিখা আরছ। ১৭ শোব্দীর ঘটনা। এই
Hvita River এ জরির এে তরাে তি downstream এ ন ী পার িরা অেম্ভব আর
upstream এ ন ীটির পলরল এেই লবস্তালরেরি তেখারনও পার েওয়া প্রায় অেম্ভব। ন ীর দু'
ল রির বালেন্দারা লনরজর র এিািার মর যই থািরো আর অনয পাররর মানু র্জরনর েম্বরন্ধ লিছু
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জানরে তেমন উৎোলেে লছি না। েয়রো এিটু তভ ভাবও লছি। এখন এিল ন এি পাররর এিটি
লবেবান পলরবাররর তছরি তভিা িরারে লগরয় অনয ল রির এিটি েু ন্দরী তমরয়রি ত রখ তপ্ররম পরি
ও তিমন িরর তমরয়টিরি োর মরনর িথা জানায়। তমরয়টিরও তছরিটিরি খু ব ভারিা িারগ।
তমরয়টির বাবা েমস্ত শুরন বরিন তি-- "ও িল তোরি েলেযই ভারিাবারে, েরব বু লদ্ধ বার িরর ও
ন ী পার েরয় আমার িারছ এরে, তোরি পাবার জনয আমার েমথবন িাইরব।" তছরিটি এই িথা
তজরন তবশ লিছু ল ন ন ীটির েম্বরন্ধ নানা লিছু জানার তিষ্টা িরর,ও লিছু ল ন পরর, আররা
upstream এ লগরয় ও নানান দুরিবারগর মর য ন ীটি পার িরর লগরয়লছরিা োর ভারিাবাোর পািীর
িারছ, লবরয় িররলছি োরি। ন ীর দুটি ল ি তেল ন তথরি এি েরয় লগরয়লছি আর তিারির র মর য
তভ ভাবও উ াও েরয়লছি। েু ন্দর গল্প।

Gullfoss Waterfalls, the Niagara of
Iceland.

The mighty Gullfoss Waterfalls
was a candidate for being
harnessed for hydroelectric
power by some industrialists .
Which would have destroyed the
beauty of this region. Thanks to
the forward thinking of the local
people who opposed the
proposal.

AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2020

CTBA Austin

71

Blue lagoon in Reykjavik
in a moon-lit winter
night with milky white
water heated by natural
geothermal energy. Do
not miss it. Photo credit
Gudmundur Travel.

লবরিরির ল রি ত খা েরিা, Icelandic তঘািাশাি। আইেিযান্ডীয় তঘািাগুলি বি
েু ন্দর ত খরে। এর র,নবম এবং শম শেরি এখারন লনরয় আরে আইেিযারন্ডর প্রথম তেরটিাররা,
নরওরয় তথরি। েংখযায় েখন এরা তেই তথরি এরা আইেিযারন্ডই পু ররাপু লর বংশবৃ লদ্ধ িরররছ।
তিারিরা বরি তি োরা েখন েংখযায় প্রায় ৫ তথরি ১০মে েরব । এখন োর র েংখযা প্রায় আলশ
োজার ।েু লশলক্ষে এই তঘািাগুলি তরস্ এর মারে অেযন্ত িৃলে োই োর র িালে া পৃ লথবীর নানা প্রারন্ত।
েরব তরস্ এ তিাগ ত বার জনয তি তঘািাগুলি বাইরর িায় োর র আর Iceland এ তফরারনা েয়না।
তেই িুলক্তরেই পৃ লথবীর বহু ত শ এর র লনরয় িায়। এিজন trainer আমার র জানারিন তি এই
তঘািাগুলি এিটু তছাট েরিও অনয বি তঘািার েরে েমান োরি তমািালবিা তো িররই আর খু ব
িম প্রয়ারে এবং অেযন্ত দ্রুে গলেরে। এই তঘািাগুলির তেটি এিরিরমর অো ারন প্রলেভা। তেই
িাররণ এর র িািরির পরক্ষ তরস্ তখিাটা অরনি েু লব াজনি ও এরে তঘািারও ক্লালন্ত িম েয় ।
Beautiful Icelandic Horses।
এরা একেু দ াে মকন্তু সমস্ত
পৃমেবীদত এদদর দসৌদের্য্ ে,
গমত আর elegance এর জনে
মবখ্োত। এরা thorough
bred, অোর্্ প্রায় হাজার
ব র আদগ দর্যসব Nordic
Settler রা এদসম দলা তাদদর
সদঙ্গ দর্য কটি মুমিদময় দঘাোঁড়া
ম ল এরা তাদদরই বংিধর।
Iceland এ মবদদিী দকাদনা
দঘাোঁড়া আনা র্যায়না আর র্যমদ
দকাদনা Icelandic দঘাোঁড়া
মবদদদি র্যায়, দস আর দদদি
মফরদত পাদরনা।
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এদদর মদধেই একজনকার
সাদে আমাদদর সাদে দবি
ভাব হদয় মগদয়ম দলা।

েন্ধযার মু রখ তোরটরি তপৌাঁরছ, খাবার েময় েু খবর তপিাম,আজ 'লেলন' ত খা ত রবন েরব ঠিি িখন
তে খবর আমার র ঘরর ঘরর তফান িরর Ines জালনরয় ত রবন। রির েবাই উৎোলেে। ঘরর লগরয়
িািূিা পরর, িযারমরা োরে ারুন এক্সোইরটড েরয় বরে আলছ আর দুজরন নানান জল্পনা িরলছ লি
ত খরবা। এি েমরয় তফান এরিা আর েবাই লমরি রওনা ল িাম তোরটরির োমরনর িরনর উরযরশ ।
িাবার পরথ ত খিাম তোরটরির িলবরে িলফ, েট িিরিট আর পাট িরা তছাট তছাট রলঙন িম্বি
রাখা ররয়রছ।
এি েময় শুরু েরিা আিাশ জু রি আরিার তখিা। প্রিৃলের অপরূপ নৃ েয। তবলশ েবু জ, লিন্তু িখরনা
তবগুলন আর োর মারে মারে িাি তগািালপ আর ো া ররঙর ত ািালয়ে প ব া আিাশটারি এিবার
তঘামটা ল রয় তঢ্রি তফিরছ আবার খু রি ল রয় আররি নৃ েয ভলেরে উছরি উেরছ। অররারা
তবালরয়ালিে িখরনা িখরনা থরথর িরর িাাঁরপ, িখরনা ক্ষীণ েরয় িায় আবার পরমু েূরেব ই উজ্জ্বিোয়
তিারখ াাঁ া িাগায়। ক্ষরন ক্ষরন োর ভলেমার লি অপরূপ প্র শবনী। আলম শীরে লে-লে িররে িররে
ছলব লনলচ্ছ আর োর পররই িলবরে লগরয় অোি োরে েট িরিারিরটর িাপ রর িুমু ি ল লচ্ছ। গৃ লেণীর
ছলব তোিার বালেি তনই, লেলন গরম িম্বি জলিরয় িলফর িাপ োরে লনরয় অডবার িরর িারচ্ছন "বাাঁ
ল রি তোরিা, বাাঁ ল রি তোরিা! এই তর ডান ল িটা miss িররি!! ওরর বাবা, মােখানটা ত খরি
না, লি অপু বব " ইেযাল ফু ট তিরট তিরট! শুনরবা লি, আমার েখন তিন তঘার তিরগরছ। িখরনা
ত খলছ তিন মোর রবর প্রিয়নৃ েয, িখরনা তছাট্ট তমরয়র দুরন্ত তছাটাছু টি!! আবার এিবার মরন েরিা
এিটা spaceship তিারখর োমরন ঘু রর তবিারচ্ছ। এি েমরয় তশর্ েরিা তশা। েেক্ষরন েব্বাই
জরম বরফ। েবু েবাই এি আিিব আনরন্দ মু খর। এই অনু ভূলের বনবনা িথায় িরা দুরূে। তেল ন
অরনিক্ষন রর তেই আরিার তখিার েু ন্দর অনু ভূলে আমার র মনরি তছরয় লছি।
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এই মবো আমার সব দেদক
মপ্রয়।উজ্জ্বল সবুদজর মদধে একেু
purple ও
দদদখ্ম । এরকম আদলা মকন্তু
স্তমগত োদকনা। মুহূদত্ বদদল
র্যায়।

This one is in the shape of
a space ship.

Northern light
মবমভন্ন আকাদর
আদস। এটি
টিউমলদপর আকাদর।
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এই মবটি satellite
internetসহায়তায়
সংগ্রীমহত।উত্তর দমরুর উপদর
Aurora Borealis আর দমিণ
দমরুর উপদর Aurora Australis.

রংএর দখ্লায় সাধারণত
সবুজোই দবমি দদদখ্ম র্যমদও
মাদে মাদে অনে রংও
দদদখ্ম ।
এই আদলার দকাদনা আকার
দনই আর মুহূদত্ই বদল হদয়
র্যায়।দর্যন মিবঠাকুদরর তাণ্ডব
নৃদতের।

অনে সমদয় দদমখ্ একজন painter
এর আকাি দজাড়া stroke

AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2020

CTBA Austin

75

পিম ল ন: আমার র Iceland এর অলভিারনর আর িরয়িটি ল ন বালি আরছ। এেল ন এিেরে
পলরভ্রমণ িরর িািীরা েিরি এিটি পলরবাররর মরো। Ines আমার র িািাপরথ োলেরে গরল্প
মালেরয় রারখন, লিন্তু োাঁর িেব বযজ্ঞান অেীব েজাগ। িাররা তিারনা অেু লব া থািরি লেলন তেটারি
িে শীঘ্র পাররন েংরশা ন িরর ত ন । এবার আমার র গন্তবযিি Iceland এর লক্ষণ েটভূলম ও
Eyjafjallajokull আরেয়লগলর। পরথ ত খা তগি ৬০ লমটার উপর তথরি েরর পিা লবশাি
Skogafoss জিপ্রপাে। Skogafoss এ িাওয়ার রাস্তাটি েু গম ও িালরল রি লবস্তালরে প্রান্তর।
জিরালশরে েূ রিবর আরিা পরি েবব াই এি েু ন্দর ইন্দ্র নু র েৃ লষ্ট িরর রারখ। প্রিৃলের লি অপূ বব েৃ লষ্ট !
প্রিলিে িালেনী আরছ এই প্রপােটির লপছরনর ল রি গুোরে এি িৃপণ োর েমস্ত তোনা িু লিরয়
তররখলছি। তেই গুপ্ত রনর তখাাঁরজ আজও তিারি তেখারন িায়। জনালন্তরি বরি রালখ, তি এখারন
আমার র বলিউরডর লবখযাে শােরুখ খান ও িাজরির 'ল িওয়ারি' মু লভটির শুটিংও েরয়লছি। তে
খবর অবশয বালি তফরার পরই আলবষ্কার িরিাম, মু লভ ত খরে ত খরে!!

Skogafoss falls
with it’s
omnipresent
rainbow. Not long
ago,
I saw a movie shot
there with
Shahrukh and
Kajol.

র্ি ল ন: এরপর আমার র জনয অরপক্ষা িরলছি আররি অপরূপ দৃশয । েু উচ্চ ূ ের পাোরির
তিারি, নীি েমু রদ্র তভরে আরছ িীরপর মরো তেলেয়াররর লবশাি লবশাি টুিররা আর োর পারর
লবস্তীনব গাঢ় িৃষ্ণবণব Black beach with shiny ice crystals েটভূলম। িারিা বালির
ওপর ছলিরয় আরছ েীররর টুিররার মরো তছাট বি বররফর টুিররা। উজ্জ্বি েূ রিবর আরিায় োর র
েিমিালন তিাখ েিরে ল রচ্ছ। আিারশ ো া ডানা ছিারনা েমু দ্রপালখর তমিা। প্রিৃলে তিন এি লবশাি
িযানভযারে নানা ররঙর ছলব এাঁরি িরিরছ আমার র মু গ্ধ তিারখর োমরন। Black Beach অনয
ল রি Columnar Basalt এর এি লবরাট ত ওয়াি। আলম এিজন geologist োই
িারজর েূ রি নানান ত রশ ঘু ররলছ আর অরনি প্রািৃলেি দৃশয ত রখলছ লিন্তু এমন picture
perfect example of Columnar Basalt আর তিাথায় ত লখলন।
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কাদলা সসকদত shiny ice crystal

কাদলা সসকদত Columnar Basalt

Ines তঘার্ণা িররিন আজ রারে আমরা থািরবা Vatnajokull নযাশনাি পারিব র মর য। রারি
এই জায়গাটি েিূ ণব অন্ধিার থারি বরি Northern Lights ত খার জনয প্রশি। আমরা েিরি
ারুন উৎোলেে। রাে এরিা, আর আবার আিাশ জু রি শুরু েরিা আরিার নাি। িে রং, িে
ভলেমা! ত রখ ত রখ আশ আর তমরটনা। শীরের োওয়া অন্তরাত্মা িাাঁলপরয় ল রচ্ছ লিন্তু এই প্রািৃলেি
তশাভা তছরি তিরে লি মন িায়?
েপ্তম ল ন: এবার আমার র Reykjavik এর ল রি তফরার পািা। পরথর দু’ ারর
তেই েবু জ প্রান্তরর েুরিার বরির মরো িররে থািা তভিার পাি, নীি আিাশ তছাাঁয়া পাোরির তশ্রণী
আর অগুনলে রুরপালি েণবার মাটির বু রি োাঁলপরয় পিা। Ines বরি লছরিন "েু ন্দরী Iceland"। তে
িথা তি িেদূর েলেয েখন ো বু লেলন। Reykjavik এ তপৌাঁরছ লিছু ক্ষরনর লবরলের পর েন্ধযার ল রি
রওনা ল িাম আমার র তশর্ দ্রষ্টবয, Geothermal Blue Lagoon বা Iceland এর
লবখযাে উষ্ণ নীি োয়ররর উরযরশ। এর জরি নামরি শারীলরি, মানলেি ও আ যালেি উন্নলের প্রবা
েু প্রিলিে। তেখারন জরি নামা ও স্নারনর তপ্রাগ্রাম। েরব আজ দুপু র তথরি আিারশ তমঘ, লেলর লেলর
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িরর বৃ লষ্ট পিরছ। মাথায় োন্ডা োওয়া, পারয়র েিায় গরম জি, এরো েল ব গলমবর পরম উপা ান !!
এিটু দুঃলিন্তা লনরয় রওনা েওয়া তগি। লবশাি Lagoon আরিায় আরিায় মায়াময় েরয় আরছ।
জরির উোপ অলে মরনারম আর পারয়র েিায় নরম ো া েূ ক্ষ বালির মরো আস্তরণ। েলেযই শ্রালন্তক্লালন্ত-েরা এি অজানা অনু ভূলে। Iceland এই তশর্ অলভজ্ঞো আমার র আর এি বার মু গ্ধ
িররিা। Ines তি লব ায় জানািাম তে রারে। লেলন আমার র আবার লফরর আেরে অনু ররা
জানারিন।
অষ্টম ল ন: তপ্ল্ন িরিরছ আরমলরিার ল রি। আমার র দুজরনর মরন আনন্দ আর
লনরানরন্দর ত ািা। িা তপরয়লছ আর িা তছরি িরিলছ োরই। So Long, েু ন্দরী Iceland! িল
আবার িখরনা েু রিাগ েয় লফরর আোর ইরচ্ছ রইি মরন।

Panoramic Reykjavik (Population
300,000) Lutheran Church and at a
distance The Bay of Iceland and
snow-covered mountains.

পাহাড় দেদক মহমবাদহর
(glacier) প্রবাহ
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আয়িপনর শারদপ্রাপত
আৈাশব্াণীর মোলিা-- সংয়িপ্ত ইয়তোস, শঙ্খ সদ
১৯২৭ োি। ইলন্ডয়ান ব্রডিালস্টং তিািালন নারম তবারম্বর এি তবেরিালর েংিা
ডািরেৌলের ১নং গালস্টবন তপ্ল্রের এিটি ভািা বালিরে িািু িরি তরলডরয়া তস্টশন। অল িেব া
তস্টপিটন োরেব। ভারেীয় অনু িারনর ালয়রে লছরিন ক্লযালররয়ারনট বা ি নৃ রপন্দ্রিৃষ্ণ মজু ম ার আর
প্রখযাে েেীেজ্ঞ রাইিাাঁ বিাি। তে েমরয় োরে-তগানা লিছু অলভজাে পলরবারররই শু ু তশাভা তপে
তরলডরয়া। ১৯৩০-এর ১িা এলপ্রি েরিারী পলরিািনা ীরন এর নেুন নামিরণ েি ‘ইলন্ডয়ান তস্টট
ব্রডিালস্টং োলভব ে। পরর ১৯৩৬-এ এই তরলডরয়া তস্টশরনর নাম েয় ‘অি ইলন্ডয়া তরলডরয়া’, আরও
পরর, ১৯৫৭ োরি ‘আিাশবাণী।’
১৯২৮ োরি রাইটার স্টাফ আটিবস্ট েরয় তরলডরয়া তস্টশরন িািলর লনরিন কব যনাথ
ভট্টািািব। তপ্রলেরডলি িরিজ তথরি ইংরালজ অনারেব ফাস্টব ক্লাে আর েংস্কৃরে ‘িাবযেরস্বেী’ উপাল
পাওয়া কব যনাথ তরলডরয়ারে তিাগ ল রয় নেুন নাম লনরিন ‘বাণীকুমার’। বহুমু খী েৃ জনশীি প্রলেভা
োাঁর। ওই েমরয়ই তরলডরয়া তথরি এিটা লনজস্ব মু খপি প্রিারশর লেদ্ধান্ত তনওয়া েি। প্রখযাে
ঔপনযালেি ও িিলচ্চিিার তপ্রমাঙ্কুর আেথী ওররফ ‘বু রিা া’ এরিন তে মু খপি েিা নার জরনয।
১৯২৯-এর তেরেম্বর মারে আত্মপ্রিাশ িরি তরলডরয়ার লনজস্ব পলিিা ‘তবোর জগৎ’।
তরলডরয়ার অনু িানরি আররাও েৃ জনশীি, আররাও জনগ্রােী িরার জনয প্রায়ই আিাপআরিািনা েে। তেরিমই এি আরিািনায় এিবার বু রিা া মে প্রিাশ িররিন, িা িা অনু িান
িিরছ, োর পাশাপালশ লিছু অলভনবে আনাও রিার। বিরিন:--“এই তো বাণী ররয়রছ- েংস্কৃরের
তো আ যশ্রাদ্ধ িরররছ। ও-ই িেিগুরিা কবল ি তলাি তজাগাি িরর তফিু ি, আর গান লিখু ি, রাই
(রাইিাাঁ বিাি) েু র ল ি, বীররন তলাি আওিাি। তভাররবিায় িালগরয় াও, তিারির িাগরব
ভারিা৷”

িথাটা তবশ মরন রি নৃ রপন মজু ম াররর৷ বাণীকুমারও ভাবরে িাগরিন৷ এেব িখন
িথা েরচ্ছ, েখন দুগবাপু রজার আর এিমাে ত লর৷ বীররন্দ্রিৃষ্ণ ভদ্র প্রস্তাব ল রিন, িল পু রজারি তিন্দ্র
িররই লিছু িরা েয় োরে িণ্ডীপাে অবশযই থািরব৷ েিরিই েমথবন জানারিন৷ লিন্তু এিটু লি ার
তছাাঁয়াও লছি। বীররন্দ্রিৃষ্ণ তো িায়ি৷ লেলন িণ্ডীপাে িররি, তশ্রাোরা েিরি তমরন তনরবন তো?
নৃ রপনবাবু বিরিন:
--“তপ্রাগ্রাম িররব, োর আবার বামু ন িারয়ে িী তে? আমরা লি লেন্দু র মলন্দরর লগরয় পু রজা িরলছ?
এই তপ্রাগ্রারম িারা বাজারব োরা তো অর ি
ব মু েিমান- খু শী মেম্ম , আিী, মু িী েবাই তো বাজারব।
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োেরি তো োর র বা ল রয় ব্রাহ্মণর র তডরি আনরে েয়৷ ো ছািা আমরা এিটা লবরাট উত্েরবর
আরগ ভূলমিা লেরেরব এই তপ্রাগ্রাম িরব। এরে িার িী বিার আরছ?”--বাণীকুমার েখন তেরে উরে
বরিলছরিন, িাই তোি না তিন, বীররনবাবু ছািা আর িাউরি লেলন এ িারজর জরনয ভাবরেই পাররন
না৷
এই অনু িারনর পলরিল্পনার আরগ, ১৯৩২ োরির মািব মারে অথবাৎ ১৩৩৮ বোরব্দর
কিিমারে ‘বেরন্তশ্বরী’ নারম এিটি গীলেআরিখয েম্প্রিার িরর িিিাো তবোর৷ বেরন্তশ্বরী আরিখয
ল রয় েূ িনার পর, তে বছরই র্িীর ল ন তভারর বাণীকুমাররর তিখা আর এিটি গীলে-আরিখয
েম্প্রিালরে েি। লবর্য়- মলের্ােু র ব । েখন নাম ত ওয়া েরয়লছি ‘শার ীয় বন্দনা’|
‘শার ীয় বন্দনা’-র ভার্যরি পলরমাজবনা িররই েৃ লষ্ট েি িািজয়ী েেীোরিখয, ‘মলের্ােু রমল ব নী’।
বাণীকুমার লিখরছন:
“...বন্ধুবর েেীেপলণ্ডে েলরশিন্দ্র বািীর েু র-েজবরন রাগ বেন্ত এবং ত শী, ত বলগলর, বরাটী, তোিী,
িলিো ও লেরন্দািী- এই ছয় রালগনী বাণী েংরিারগ এি অপূ বব ররের েিার েয়৷ অনযানয গারনর েু র
ত ন পঙ্কজকুমার মলল্লি, িরয়িটি নাটয- িথােূ ি ও গীোংশ গ্রেণ িররন
বীররন্দ্রিৃষ্ণ ভদ্র এবং আলম শ্রীশ্রীিণ্ডীর িলেপয় তলাি আবৃ লে িলর৷ বন্ধুবর রাইিাাঁ
বিারির েেীে-পলরিািনায় ও আমার প্রবেব নায় অনু িানটি ররোেীণব েয়৷ এই অনু িানটিই
‘মলের্ােু রমল ব নী’ পলরিল্পনার উৎে |
বীররন্দ্রিৃষ্ণ ভরদ্রর িিরমও ‘মলের্ােু রমল ব নী’র তেই প্রথম প্রস্তুলেপরববর বণবনা বি আির্বি:
“পঙ্কজ েু র েুরি ও েু রাররাপ িরর েখনিার তশ্রি লশল্পীর র িরে গান তোিারে িাগরিন। রাইিাাঁ ও
এি লবরাট অরিব িা পলরিািনার জনয প্রস্তুে েরে িাগরিন। তেিারির েবরিরয় বি বালজরয়রা গারনর
েরে েেরিালগো িররে এলগরয় এরিন। “
১৯৩৪-এর ৮ই অরক্টাবর প্রথমবার মোিয়ার তভারর েম্প্রিালরে েি অনু িানটি। তিটুকু জানা িায়, প্রথম
প্রিাররর পর ‘শার ীয় বন্দনা’ খু বই ভারিা তিরগলছি তশ্রাোর র।
প্রথমল রি িরয়ি বছর পঙ্কজ মলল্লরির েরে তিৌথভারব অনু িানটির েেীে পলরিািনা
িররন রাইিাাঁ বিাি৷ অল িাংশ গারনর েু রই পঙ্কজ কুমার মলল্লরির। পলণ্ডে েলরিন্দ্র বািী েু র
ল রয়লছরিন ‘অলখি লবমারন েব জয়গারন’ আর ‘লবমারন লবমারন আরিারির গারন’-- গান দু’টিরে।
‘শালন্ত ল রি ভলর দুখরজনী তগি লেলমর েলর র েু র উস্তা োলগরুলযন খাাঁ-র। ‘লনলখি আলজ েিি
তভারি’, গারন েু র ল রয়লছরিন রাইিাাঁ বিারির। েরব এই গানটি পরর বা িায়৷
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প্রলেভাবান িেলশল্পীর র এি িমৎিার েমারবশ ঘরটলছি ‘মলের্ােু রমল ব নী’-তে৷
আল িু রগ বাজারেন মু িী (োররলে), আিী (তিরিা), খু শী মেম্ম (োররমালনয়াম), অবনী মু রখাপা যায়
ও োরিনাথ ত (তবোিা), েু ররন পাি (মযারন্ডালিন), েু লজে নাথ (লগটার), লক্ষণারমােন োকুর
(এেরাজ), শালন্ত তঘার্ (ডবি বাস্), রাইিাাঁ বিাি (লপয়ারনা ও অগবযান) ইেযাল আরও িরয়িজন৷
পরর বংশীবা ি তগৌর তগাস্বামী, লেমাংশু লবশ্বাে, কশরিন াে, অলনি াে ও আররা অরনি
িেলশল্পীর র েমিয় ঘটি তেই অনু িারন। এি েময় েেীে-আরয়াজরনর মূ ি িাজ শুরু েয় েু ররন্দ্রিাি
ারের পলরিালিে ‘িেীেঙ্ঘ’-র মা যরম৷ পরবেীিারি, এই িারজর মূ ি ালয়ে ীঘবল ন োমরিরছন
লভ. বািোরা৷
‘মলের্ােু রমল ব নী’-র প্রাণ লেনজন মানু র্ - এই আিিব েৃ জরনর লেনটি স্তম্ভ। রিনা ও
প্রবেব না- বাণীকুমার। েেীে-েজবন- পঙ্কজ কুমার মলল্লি। গ্রন্থনা ও তস্তািপাে- বীররন্দ্রিৃষ্ণ ভদ্র।

তছাটরবিায় শররের েিেরি নীি আিাশটা ত খরিই মরনর মর যও এি ি তমঘ
খু লশরে আমার রই মরো হুরটাপাটি িরর উেে। েখনই এিল ন তভাররবিা তবরজ উেে এি অপালথবব
আরিার তবণু । মন্দ্রিন্ঠ বীররন্দ্রিৃরষ্ণর উচ্চাররণ তিন কিিাে তথরি আিিব নীিিন্ঠ পালখটি উরি
আেে শার প্রারে। আেরেন মা দুগগা।
আজ িখন শররের পারল্ট িাওয়া তরাযুররর রং জানান ত য় মলের্ােু রমল ব নী আেরছন,
এি অজানা মনখারাপ তছরয় তফরি। অবাি েরয় আলবষ্কার িলর, িার পারশ লপ্রয় মানু র্ িে আরছ, োর
তিরয় বি িম নয়, িারা আর আমার রারছাাঁয়ার মর য তনই। আজ শররে আমার মোিয়া মারনই এি
রিরমর মনখারারপর অেীরে তফরা।
শরৎ এরি োলররয় িাওয়া েবাই নালি লফরর আরে। শররের তরাযুর েরয়, শররের আরিার ররথ িরি।
এই লফরর আোটাই তবা েয় মোিয়া। এ মোিয়ায় তিানও আনু িালনিো থারি না। গো আর
পু রুেমশাই থারি না। শু ু শররের আিাশ-বাোরে তভরে থািা অদৃশয অেীরের তছাট তছাট িণাই
অরমাঘ মে েরয় ওরে। োরে লমরশ থারি লিছু েু র, লিছু ছন্দ, উচ্চারণ, অনু ভব।
Part 2
১৯৭৬ এর 'ত বী দুগবলেোলরনী'তে উেম কুমার আর লিরািলরে ভদ্রবাবু ছািাও বাঙালি লিন্তু মোিয়ার
েিারি অনয এিজরনর িরেও িণ্ডীপাে শুরনরছ। নাহ্ এটা না জানায় আপনার বাঙালিয়ানা ক্ষুন্ন
েরবনা, িারণ েথযটা খু ব িম মানু র্ই জারন।েযাাঁ, এবার নামটা বলি ‘নালজর আেরম ’। লি?
িমিারিন?!
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েযাাঁ, ঠিিই পিরিন, তিখারন বীররন্দ্রিৃষ্ণ ভরদ্রররস্তাি উচ্চারণ লনরয়ই অরনি মানু রর্র
আপলে লছি তেখারন ভাররের স্বা ীনোর আরগর তশর্ পাাঁি বছর এিটানা আিাশবাণীর ে র তথরি
তগাটা বাংিা জু রি ছলিরয় পরিলছি এিজন শু ু অব্রাহ্মণ না, এিজন অলেন্দু র িে। ত শ ভাগ না
েরি েয় তো আজও তেটাই শুনোম আমরা।
আেরি ঘটনাটা ঘরট খু বই আিিবভারব, ১৯৪২ এর মোিয়ার তভারর স্টুলডওরে
আেরে ত লর িররছন ভদ্রবাবু , এল রি েময় তপলররয় িারচ্ছ.. অেঃলিম্? েরুণ বালিি লশল্পী নালজর
এরে প্রস্তাব ল ি, “আলম স্কুরি থািরে েংস্কৃরে পািা লছিাম, মযাট্রিরি তিটার মািব েও আরছ,
অনু মলে ল রি তিষ্টা িরর ত খরে পালর।”
তিারনা রাস্তা না তপরয় পঙ্কজ মলল্লি বিরিন, “তবশ েরব িররা িল পাররা।”
লিছু পরর স্টুলডওরে এরে োলজর বীররন্দ্রিৃষ্ণ ভদ্র, তোি উচ্চারণ শুরন লেলনও মু গ্ধ েরয় বিরিন,
“নালজরই িরুি, তবশ ভারিা িররছ তো।”
অদ্ভুেভারব পররর বছরও এিই ঘটনা, ভদ্রবাবু বরিন, “আো পঙ্কজ া, নালজর উেলে লশল্পী, আমরা
বু রিারা আর িেল ন িররবা? এরপর তথরি ওইই িরুি না। গিা তো তছরিটার খাো।”
এরপর তথরি ১৯৪৬ এর শরৎ পিবন্ত এই ায়ভার োমরি তগরছন এই মু েিমান তছরিটাই।
মারে এিটা তবশ বরিা ব ি ঘরট লগরয়লছি অবশয, লিন্তু োর তখাাঁজও তিউ রারখ না।
১৯৪৪-৪৫ এর মর য িেৃপরক্ষর োরথ মরনামালিরনযর জনয ালয়ে তথরি েরর াাঁিান পঙ্কজ মলল্লি,
োর জায়গায় আরেন উেলে লশল্পী তেমন্ত মু রখাপা যায়। প্রথম বছর এিই েু রর তিারনালিছু না পারল্ট
এিই ভারব অনু িান েরিও লিেীয় বছরর অনযরিম লিছু িররে লগরয় জনগরণর মর য ো লবরূপ
প্রলেলক্রয়া েৃ লষ্ট িরর। ১৯৪৬ এ পঙ্কজ বাবু লফরর এরি আবার পু ররারনা তমজারজ তফরর মলের্ােু রমল ব নী।
লিন্তু ভারগযর তফর, ১৯৪৭ এর ত শভাগ। নালজর আেরম লফররিন লনরজর মাটিরে। ঢ্ািা তরলডওরে
তিাগ ত ন লেলন এবং আবার পু ররারনা জায়গায় লফররেই েয় বীররন্দ্রিৃষ্ণ ভদ্ররি।
েরব শু ু বালিি লশল্পীর িথা তিন, িে লশল্পীরা তিন বা িারবন?
োররেী লনরয় বেরেন মু িী, তিরিা লনরয় োরই ভাই আিী আর োররমালনয়ারম তমাোম্ম । এরা লেনজন
তো লেন্দু নয়ই উপরন্তু বাঙালিও নন। মােৃ ভার্া উদুব। আর তেই জনযই ওর র িরর তফিা লিছু ভুরি
আমার র মোিয়ার েিাি অনয মািা পায়। লি তেই ভুি?
লরোেবাি শুরুর আরগ েবাইরি তবাোরনা েয় বাংিা পাে িিািািীন োরা আবে বাজারবন লিন্তু েংস্কৃে
তস্তাি উচ্চারণ িরার েময় ো তথরম িারব, লিন্তু ওরা তবারেনলন ভার্া েমেযায়। বীররন বাবু ভার্া
পারল্ট বাংিা তথরি েংস্কৃেরে িরি তগরিও ওাঁরা বু েরে না তপরর বাজারেই থারি, েবাই ত খরেও
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থারি তি তিানরিম প্রস্তুলে ছািাই লেনজন বালজরয় িরিরছন আর অদ্ভুে ভারব ো লমরিও িারচ্ছ
ভারর্যর োরথশু ু ওর র এই ভুিটার জনযই পঙ্কজকুমার মলল্লি এর মরো আত্মপ্রেযয়ী মানু র্ও লনরজর
পলরিল্পনা তথরি তবলররয় এরে েংস্কৃে তস্তাি উচ্চাররনর মারেও িোনু েে তিাগ িররন। এ প্রেরে পরর
লেলন বরিলছরিন, “তেল ন মু িীর র িান্ডটা আমার তিাখ আরও তবলশ খু রি ল ি তে। আরও তবলশ িরর
েষ্ট েি তি েেীরের িারছ, েু ররর িারছ ভার্াটা তিারনা বযালরয়রই নয়।”োররেী লনরয় বেরেন মু িী,
তিরিা লনরয় োরই ভাই আিী আর োররমালনয়ারম তমাোম্ম । এরা লেনজন তো লেন্দু নয়ই উপরন্তু
বাঙালিও নন। মােৃ ভার্া উদুব। আর তেই জনযই ওর র িরর তফিা লিছু ভুরি আমার র মোিয়ার
েিাি অনয মািা পায়। লি তেই ভুি?
লরোেবাি শুরুর আরগ েবাইরি তবাোরনা েয় বাংিা পাে িিািািীন োরা আবে বাজারবন লিন্তু েংস্কৃে
তস্তাি উচ্চারণ িরার েময় ো তথরম িারব, লিন্তু ওরা তবারেনলন ভার্া েমেযায়। বীররন বাবু ভার্া
পারল্ট বাংিা তথরি েংস্কৃেরে িরি তগরিও ওাঁরা বু েরে না তপরর বাজারেই থারি, েবাই ত খরেও
থারি তি তিানরিম প্রস্তুলে ছািাই লেনজন বালজরয় িরিরছন আর অদ্ভুে ভারব ো লমরিও িারচ্ছ
ভারর্যর োরথশু ু ওর র এই ভুিটার জনযই পঙ্কজকুমার মলল্লি এর মরো আত্মপ্রেযয়ী মানু র্ও লনরজর
পলরিল্পনা তথরি তবলররয় এরে েংস্কৃে তস্তাি উচ্চাররনর মারেও িোনু েে তিাগ িররন। এ প্রেরে পরর
লেলন বরিলছরিন, “তেল ন মু িীর র িান্ডটা আমার তিাখ আরও তবলশ খু রি ল ি তে। আরও তবলশ িরর
েষ্ট েি তি েেীরের িারছ, েু ররর িারছ ভার্াটা তিারনা বযালরয়রই নয়।”
এেরবর বাইররও এই অনু িারনর অনযেম এিটি গান 'শালন্ত ল রি ভলর'র েু রিার লিন্তু লেন্দু নন,-তমাল্লার তছরি উস্তা োগীরউলযন খাাঁ।
এবার বু েরছন পঙ্কজ মলল্লরির ওই িথাটা িে বি েলেয?
“উৎেরবর আবার বামু ন-িারয়ে লি? তি ভার্ায় নজরুি ইেিাম িীেব ন তথরি শযামােেীে েব
তিরখন তেই ভার্ায় তিারনা জােপাে টানরবন না।”© শঙ্খ ত

Source: Internet
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An Idyllic Day. 85(Source ColorbyFelicx)

Fall-Fond Memories & more-Rupa Mukherjee
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Interesting Times
মাধু রী ব্সু
শুরনলছ Chinese রা িাউরি অলভশাপ ল রে েরি বরি - "May you live in
interesting times!" আর িাই তোি, ২০২০ অবশযই "interesting times"। লবরশর্
িরর আমার র িারছ, িার র জীবন তমাটামু টি গোনু গলেি ভারব িরিরছ, তিারনা বি িু দ্ধ বা
মোমারীর েম্মু ক্ষীন েরে েয় লন। লিন্তু পৃ লথবীর ইলেোরে বারবারই এইরিম "interesting
times" ত খা ল রয়রছ।
মানু র্ ও প্রিৃলের মর য আজে িাি তথরি এিটা টানা তপারিন িিরছ। মানু র্ লনরজর স্বারথব প্রিৃলের
ঐশিবয িু ট িরররছ। েমু দ্রেরট, পববরের ঢ্ারি, এমনলি মরুভূলমরেও মানু র্ বাো তবাঁ র রছ। অরণয
তিরট বেলে কেরী িরররছ। বনয প্রানীেংখযা,েমু রদ্রর মৎেয ভান্ডার আজ লবপন্ন। প্রিৃলেও নানান ভারব
প্রলেবা জালনরয়রছ। প্রিৃলের শলক্ত অেীম। বনযা, েঞ্ঝা, ঘূ লণবেি, েু নালম, ভূলমিি বার বার আমার র
মরন িলররয় ল রয়রছ প্রিৃলের তেফাজরে আমরা বাে িরলছ, আমরা পৃ লথবীর অলেলথ। প্রািৃলেি দুরিবাগ
তো বরটই, নেুন েব তরাগ, ভাইরাে, বযািরটলরয়া মানু র্রি আক্রান্ত িরররছ।
মানু রর্র োলেয়ার এবং িাণিেব া Science and Technology। এর তজাররই মানু র্ প্রিৃলেরি
উরপক্ষা িরর পৃ লথবীর ওপর রাজে িরর িরিরছ। তেই প্রাস্গলেোলেি িু রগ আগুন আলবষ্কার িরর
মানু রর্র জয়িািা শুরু েয়। কবজ্ঞালনিরা প্রিৃলেরি বু েরে তিরয়রছ, জানরে তিরয়রছ। অক্লান্ত তিষ্টায়
োরা মানু রর্র লেরের জনয নানা ওর্ু , পথয আলবষ্কার িরররছ। নানা technology প্ররয়াগ িরর
আমার র জীবনরি িরররছ েেজ এবং স্বাচ্ছন্দযময়। আবার মানু র্ই বারবার লবজ্ঞারনর অপবযবোর িরর
লনরজর র এবং েমস্ত প্রাণীকুরির জীবন লবপন্ন িরররছ।
তছাটরবিায় মরন আরছ পক্স এর টিিা আর TABC ইনরজিশন লনরে েরো। আমার র তছরি
তমরয়র র জরের পর তথরিই নানা vaccine ত ওয়া েরয়রছ। োই এখন measles,
mumps, rubella, polio, small pox ইেযাল তরাগ লনমূ িব েরয় তগরছ। এ েবই েম্ভম
েরয়রছ কবজ্ঞালনির র প্ররিষ্টায়।

মোমারী নেুন লিছু নয়। ইলেোে জু রি বহুবার ভয়াবে েব তরাগ মানু র্রি আক্রমণ িরররছ। িেদূর
জানা িায়, প্রথম মোমারী ত খা ত য় খ্রীষ্টপূ বব ৪৩০ োরি Peloponnesian িু রদ্ধর েময়।
Libya, Ethiopia ও Egypt তি লবধ্বস্ত িরর মারােি তরাগ এরে থারম Athens -এ।
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তশানা িায় শেিরা প্রায় ৬৫ জন Athens বােী মারা িায় এই ভয়ানি তরারগ।
এর পর বহুবার পৃ লথবীরে মোমারীর াপট ত খা তগরছ - Black death বা Bubonic
Plague, Cholera, Typhoid ইেযাল । অরনরি প্রাণ োলররয়রছ, লিন্তু তশর্ পিবন্ত মানু র্
জয়ী েরয়রছ। িেবার প্রিৃলে ভয়ঙ্কর অে লনরয় মানু র্রি আক্রমণ িরররছ, েেবার কবজ্ঞালনিরা নেুন
নেুন উপারয় োর তমািালবিা িরররছন। আলবষ্কার েরয়রছ antibiotic, নানান ওর্ু ও
vaccines.
তবলশরভাগ মোমারী ছলিরয়রছ িু রদ্ধর েময় কেনযবালেনীর মা যরম। Bubonic Plague িল ও
ছলিরয়লছরিা Silk Road এ বযবোয়ীর র িাোয়ারে - িীন তথরি ভারেবর্ব ঘু রর ইউররারপ।
১৩৪৬ তথরি ১৩৫২ এর মর য ৫০ লমলিয়ন-এরও তবলশ তিাি মারা িায়। লিন্তু এই Plague এর
তশর্ পিবযন্ত তিারনা প্রলেিার পাওয়া িায় লন, তিবি তিারির র "quarantine" িরর এরি
বারগ আনা েয়। এিটি মজা ার েথয - Plague-এর েময় Venice এ তিারনা জাোজ এরি ৪০
(ইটালিয়ান-এ quaranta) ল ন বন্দরর অরপক্ষা িররে েরো। োর তথরিই "quarantine"
িথাটি এরেরছ।
লিন্তু Covid এর জনয প্রিৃলেরি েিূ ণব ায়ী িরা িারব না। Wuhan এর বাজারর পশুপক্ষীর র
প্রলে অবজ্ঞা, এবং অস্বািির পলররবরশর জনযই Coronavirus মানু রর্র মর য প্ররবশ িরররছ, তি
virus এর জনয আজ প্রায় ৩৮০ িক্ষ মানু র্ তরারগ আক্রান্ত আর ১০ িরক্ষরও তবলশ মানু র্ মৃ ে।
আবার এর তমািালবিাও িরর িালচ্ছ আমরা - কবজ্ঞালনি গরবর্ণা আর technology’র মা যরম।
Technology'র জনয আমার র জীবনিািাই পারল্ট তগরছ। আজ, এই ২০২০ োরি আমরা
িল্পনাই িররে পালরনা ম যিু রগ বা ১৯১৮-১৯ োরি মোমারীর মর য জীবনিািা তিমন লছি। আজ
আমার র িারছ cell phone তিন আমার র োরেরই এিটা অংশ! তি তিান রিারর, লবপর
আপর , পৃ লথবীর তি তিারনা প্রারন্ত, তিরিারনা তিারির োরথ আমরা তিাগারিাগ িররে পালর।
ম যিু রগ তো telephone -এর িথাই ওরে না। ১৯১৮-১৯১৯ এও োরা পৃ লথবীরেই তটলিরফান
োলভব ে খু বই েীলমে লছি। োর ওপর আবার বহু telephone operator flu তে আক্রান্ত
েওয়ায় োও প্রায় বন্ধ েরয় িায়। তভরব ত খু ন - বালিরে েিরি বলন্দ, তবররারনার উপায় তনই| ত খা
োক্ষাৎ তো দূররর িথা, িাররা োরথ িথা পিবন্ত বিা তিে না। বাচ্চার রও স্কুি তনই - TV তনই,
ইোররনট তনই!
েযা, Covid এর জনয আমার র জীবনিািা িণ্ডভণ্ড েরয় তগরছ ঠিিই । আরগর েব মোমারীর মরো
এবারও বহুজন প্রাণ োলররয়রছ, বহু তিারির জীলবিা তগরছ । েবু ও তো আমরা আমার র
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আমার র লপ্রয়জনর র োরথ তিাগারিাগ রাখরে পারলছ। শু ু তটলিরফারনর মা যরম নয়, FaceTime, Skype, ইেযাল েব িু গান্তিারী technologyর মা যরম আমরা েিিরি ত খরে
পারলছ - "িাইভ!" - তফান, টযাবরিট, বা িযাপটরপর লিন-এ। WiFi এর রুন বহু তিাি িািলর
বজায় তররখ বালি তথরি িাজ িররে পাররছন । মানু র্ পলরলিলের েরে তমািালবিা িরার জনয অলভনব
েব উপায় বার িরর। বাচ্চারা স্কুরি তিরে পাররছনা, োই zoom এ ক্লাে েরচ্ছ। পূ রজার েময় েু দূর
িিিাোর তথরি লবলশষ্ট লশল্পীর র অনু িান প্রিার আমরা ত খরে পারব। ২৫ বছর আরগও এেব ভাবাই
তিে না।
Corona virus এর ভযািলেন ও ওর্ু মানু র্ অবশযই আলবষ্কার িররব। লিছু ল ন বার আবার
আমার র জীবনিািা স্বাভালবি গলেরে িিরে থািরব। অবশয এর পররর দুরিবাগ বা মোমারী িেল ন না
ত খা ত য়। েবু ও লনরাশ েওয়ার তিারনা িারণ তনই। মানু র্ আবার নেুন েমেযার েমা ান িররব। লিন্তু
আমরা িল োব ান না েই, এই পৃ লথবী, তি এেল ন রর মানু র্রি আশ্রয় ল রয় এরেরছ, তেও এিল ন
আর আমার র বেন িররে পাররব না।

Russian Architecture
Rylee Majumdar, 9 years
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প্রৈৃয়তর স াোঁিা
মালয়ব্ৈা ব্াসু
লিখরে বরে প্রথরমই তেই স্বণবিুরগর মন ছুাঁ রয় িাওয়া গারনর িাইনগুরিা মরন পরি তগি I
নীি আিারশর নীরি এই পৃ লথবী
আর পৃ লথবীর পরর ওই নীি আিাশ
েুলম ত রখরছা লি…………….
না, এই পৃ লথবীরি েলেয আরগ িখরনা ত লখলন I এি ভয়ঙ্কর ভাইরাে এর প্রভাব এখন োরা পৃ লথবীরে
ছলিরয় পরিরছ I পৃ লথবী এখন স্তি, এখারন এখন মানু রর্র তিািােি তনই, রাস্তাঘাট প্রায় জনশূ নয,
অরনি শেরর িানবােরনর িিািিও বন্ধ I স্কুি, িরিজ, অলফে, িিিারখানা, তরাঁ রস্তারা, লেরনমােি
েব বন্ধ I েব মানু র্ এখন আেরঙ্ক ল ন িাটারচ্ছ I
আমরা এখন তিাথায় বাে িরলছ? িারল রি শু ু োোিার, এ তিন এি মৃ েুযপু রী I এই পৃ লথবীরি
েলেয খু ব অরিনা িাগরছ I তবলশর ভাগ মানু র্ই এখন গৃ েবন্দী I আপনজন এখন রারছাাঁয়ার বাইরর I
প্ররেযরিই খু ব অশালন্ত আর অলনিয়োর মর য ররয়রছ I েবার মরন এখন এিটাই প্রে, "িরব এই
ভাইরাে তথরি মু লক্ত পারবা?" "িরব আমরা বালি তথরি তবররারে পাররবা?" এই অরপক্ষার অবোন
িরব েরব আমরা তিউ জালন না I 2020 োরির শুরু তথরি আমরা তি এরিম এি ভয়াবে
পলরলিলের মু রখামু লখ েরবা, তেটা এরিবাররই অিল্পনীয় I
এই িঠিন েমরয়র মর য াাঁলিরয় মানু র্ নানাভারে লনরজর র মনরি শান্ত, ীর লির রাখার তিষ্টা িররছ
I এখন েিরিরই ক রিবর পরীক্ষা িিরছ I এই গৃ েবন্দী অবিা তথরি তবলররয় প্রিৃলের িারছ
লিছু ক্ষরনর জনয আশ্রয় লনরি মনটা অরনি শান্ত েরয় িায় I বাইররর জগৎ স্তি েরিও প্রিৃলে তো
আর স্তি নয় ! এখন তো বায়ুদূর্ণও অরনি িরম তগরছ,িারজই তেখারন তো এিটু প্রাণভরর
লনঃশ্বাে লনরে পালর I নীি আিাশ, লস্নগ্ধ বাোে, েবু জ গাছপািা, ফু রির গাছ এগুরিা মনপ্রাণরি
েরেজ িরর তোরি I আপনজনর র তছাাঁয়া না তপরিও প্রিৃলের তছাাঁয়া তপরে তো তিারনা বা া তনই
I বন্ধ রজার বাইরর তি েু ন্দর প্রািৃলেি পলররবশ ররয়রছ, তেখারন েময় িাটারে খু ব ভারিা িারগ I
েখন বাইররর জগরে লি ঘটরছ ো লিছু েমরয়র জনয ভুরি থািা িায় I
জানািার ল রি োিারি ত খা িায়, িারল রি তরা েিমি িররছ, বাইররর গাছপািাগুরিা োওয়ারে
লনরজর মরো দুিরছ, েূ রিবর আরিা পরি গারছর পাোগুরিা িিিি িররছ I আবার গারছর ডারি
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বরে থািা পালখর র গুঞ্জনও তশানা িারচ্ছ I দূরর েবু জ ঘারের ওপর প্রিুর blue bonnet,
তছাট তছাট েিু ফু ি, তগািালপ ফু ি ফু রট ররয়রছ I ত রখ মরন েরচ্ছ, ঠিি তিন এিটা flower
bed আর োর ওপর ল রয় তছাট তছাট প্রজাপলে উরি তবিারচ্ছ I শু ু োই নয়, মা-বাবা তছাট্ট
লশশুরি তিারি লনরয় ওখারন বরে তেিলফ ও েুিরছ I ছলব তোিার মরোই দৃশয I িেুল ব রি
বেরন্তর তছাাঁয়া তিরগ আরছ, িা আমার মনরিও েশব িরর
মারেমর যই বাইরর লিছু ক্ষণ বরে এভারবই প্রিৃলের ল রি তিরয় থালি I েখন িারল রি পালখর র
লিলিরলমলির আওয়াজ শুনরে খু ব ভারিা িারগ I আরগ িরয়িটা খররগাশরি ত খরে তপোম I োরা
এল ি, ওল ি ছু রট তবিারো I ই ালনং খররগাশগুরিারি খু ব এিটা ত খরে পাই না I ওরা তিন েব
তিাথায় উ াও েরয় তগরছ ! লি জালন, এরাও লি েিরি ভাইরাে এর ভরয় তিাথাও িু লিরয় পরিরছ?
আজ দুরটা বাচ্চা িােলবিাি ত লখ মু রখামু লখ বরে লি েব খারচ্ছ I ওর র ত খরে ত খরে িরয়িটা
ছলবও েুরি তফিিাম I এিটু পরর আমারি ত রখ োরা ত ৌরি পালিরয় তগি I ছলব তোিাটা তবা েয়
পচ্ছন্দ েয় লন I আজিাি ওর র েংখযাও িরম তগরছ I
িল ন আরগ িখন বাইরর এইভারবই তরা েিমি প্রিৃলের ল রি তিরয়লছিাম, েখন েোৎ িরর এি
রাশ িারিা তমঘ তিাথা তথরি এরে পু ররা আিাশটা তঢ্রি ল রিা I বযাে, এিটু পররই েমেম িরর
বৃ লষ্ট শুরু েরিা I বৃ লষ্টর তেই তোাঁ া গন্ধটাও এিটা অনযরিম অনু ভূলে এরন ল রিা I াাঁলিরয় াাঁলিরয়
লিছু ক্ষণ বৃ লষ্টর আওয়াজটা শুনরে তবশ িাগলছরিা I জরি িে তপািামািি তভরে িরি তগরিা,
ত খিাম I েখন মরন েলচ্ছরিা তি এই বৃ লষ্টর জি িল ওই ভাইরাে তি ু রয় লনরয় িরি তিে,
োেরি িে ভারিা েরো? িে মানু র্ প্রারণ বাাঁিরো? বৃ লষ্টর েরে মিা োওয়া আমারিও লিছু টা
লভলজরয় ল রিা I েরব এিটু পররই বৃ লষ্ট তথরম লগরয় আবার তমরঘর আিাি তথরি েূ রিবযর আরিা উঁলি
ল রে শুরু িররিা I তে আর এি মন ভারিা িরা দৃশয ! তরা -বৃ লষ্টর তখিা ত খরে ত খরে খালনিটা
েময় তিরট তগি ! প্রিৃলের তছাাঁয়া তিরগ মনটাও েরেজ েরয় উেরিা I আরস্ত আরস্ত েূ িব অস্ত িাবার
জনয িখন প্রস্তুে েরচ্ছ, েখন আমার তভেরর তিরে এরিবাররই ইরচ্ছ িরলছরিা না I
ঘরর ঢ্ুরি তো তেই এিই প্রে বারবার মরন তজরগ ওরে - "িরব আবার আমরা স্বাভালবি জীবরন
লফররে পাররবা?" শু ু ই অরপক্ষা আর অরপক্ষা ! এই েমরয় শযামি লমরির তেই গানটা " তি
জারন, িরব আবার ত খরবা পৃ লথবীটারি" এরো তি প্রােলেি েরয় উেরব তিারনাল ন ভালবলন I
আর িরোল ন পর এই পলরলিলে স্বাভালবি েরব জালন না, লিন্তু এই অভাবনীয় অলভজ্ঞো েয়রো ক িব,
েেনশীিো, মানলবিোর তিেনায় জীবনরি অনু প্রালণে িররব |
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আমার রব্ীন্দ্রনাথ
েূ জা োলপ ৌধু রী
বাঙালির প্রলেল রনর েূ ি,ব এিম এবং অলিেীয়ম রবীন্দ্রনাথ োকুর। আমার র জীবরনর োরথ
ওেরপ্রাে ভারব জলিরয় আরছন রবীন্দ্রনাথ োকুর| আমার র তপ্ররম রলব, অরপ্ররম রলব , প্রেযাশায় রলব,
অপ্রেযাশায় রলব, ভারিাবাোয় রলব, খারাপবাোয় রলব , প্রলেবা -প্রলেররার রলব , তমরন তনওয়ায় রলব,
না মানারেও তেই রলব | আলম এই িাবৎ জীবরন িে রিম পলরলিলে, িে রিম অনু ভূলের েম্মু খীন
েরয়লছ, েব লিছু র েংজ্ঞা, বযাখযা োরমমব তিাথাও না তিাথাও োকুর ল রয় তগরছন | মারে মারে
অনু ভূলেগুলি উলন এমন ভারব ছুাঁ রয় িান, তি মরন েয় আমার তভেররর অণু র েমস্ত ভূে-ভলবর্যে
উলন নালিরয় ল রয় তগরিন | োই প্রায়ই লনরজর অজারন্ত বরি উঠি, “তমার অন্ধিাররর অন্তরর েুলম
তেরেছ, তোমায় িলর তগা নমস্কার ।”
আমার েবেময় মরন েরয়রছ রবীন্দ্রনারথর েমস্ত েৃ লষ্ট লবলভন্ন বয়রের পােরির িারছ লবলভন্ন বযাখযা বেন
িরর | বয়রের োরথ োরথ েব রিনা তিন অনয রিম ভারব রা ত য় আমার িারছ | এিটা তছাট্ট
উ ােরণ ল | “োরের ত শ” িখন প্রথম পরিলছিাম, মরন েরয়লছি, তিবি বাচ্চার র জনয তিখা
এিটি গীলেনাটয | আজ বু েরে পালর ১৯৩৩ োরি তিখা োরের ত শ আেরি ফযালেবার র লবরুরদ্ধ
প্রলেবা , েৃ জনশীিোর শলক্তর তজার | বারবার মরন েয় রলব োকুর তিন োরাজীবন আমার র লশক্ষা
ল রয় িরিরছন এবং োাঁর তিখার মা যরম এমন এিটি লবশ্ব গেন িররে তিরয়রছন তিখারন প্রিৃে
অরথবই "লিে তিথা ভয় শূ নয, উচ্চ তিথা লশর |"
িে বয়ে বািরছ, আররা তিন অনু ভব িরলছ তি রবীন্দ্রনাথ োকুর োাঁর েমরয়র তিরয় অরনি এলগরয়
লছরিন। অল্প বয়রে বািি লেোরব তশ্রলণিরক্ষর রীলেনীলেরি িযারিঞ্জ জানারনা, লব্রটিশ শােরনর
আল পরেযর লবরুরদ্ধ প্রলেবা লেোরব িিম োরে তনওয়া এবং েবরিরয় গুরুেপূ ণব এবং মরনর
িাছািালছ েরিা , োাঁর গল্পগুলির মা যরম নারীর র প্রগলেশীি লিিায়ন | রবীন্দ্রনারথর মৃ নাি,
মৃ েয়ী,িারুিো, লগলরবািা, লবরনাল নী, তেই িু রগ েীব্র প্রলেবা িরররছ েৎিািীন রক্ষণশীি ভারেীয়
োমালজি এবং পালরবালরি লনয়রমর লবরুরদ্ধ | এিজন প্রগলেশীি লিন্তালব েওয়ার িাররণ োাঁর
তিখাগুলি প্রায়শই োেেী লবর্য়গুলির উপর লভলে িরর লছি িা েমরয়র তিরয় অরনি তবলশ এলগরয়
লছি। লেলন লনরজর িিমরি অে লেোরব বযবোর িরর নারীর উন্নয়রনর পরক্ষ িিাইরয় দৃঢ় লবশ্বােী
লছরিন। “নষ্টনীরির” িারুিো বালির অন্দরমেরি এিজন লনজবন েী | তে এিালিরের োন্ত্বনা খুাঁ রজ
পারয় ত বর অমরির োলন্নর য | লিন্তু অমি িারুরি তিবিমাি োন্ত্বনা ল রয় বা এিরঘরয়লম তথরি
তবলররয় আেরে োোিয িররলন , তে িারুিোরি উৎোে ল রয়রছ পি-পলিিায় তিখার জনয |
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“তশরর্র িলবোর” িাবণযরি আমরা পাই এিজন ম যলবে পলরবাররর োেেী , উচ্চলশলক্ষে এবং মু ক্ত
লিন্তরনর নারী লেরেরব | িাবরণযর োরথ তপ্ররমর েিিব গরি ওরে লবরিে তফরে অলমরের | িল ও
োর র তপ্রম প্রফুটিে েয়, েবু ও রলব োকুর, িাবরণযর ম য ল রয় তপ্ররমর েিরিব র িূিান্ত িক্ষয
লেোরব লববারের প্রলেিান েিরিব প্রে উত্থাপন িরররছন | এইরিম আররা অরনি উ ােরণ ত খা
িায়, তিখারন রলব োকুর শু ু মাি িিরমর আাঁিরি, লবংশ শোব্দীর তগািার ল রি নারীর ক্ষমোয়রনর
িান্ডারী েরয় উরেলছরিন | প্রেেে ওই েময়িারি পািারেয নারীর অল িাররর িিাই েরব শুরু
েরয়রছ, প্রারিয তেই েরে েখরনা তপৌাঁছায়লন | এই নারীর র মা যরম, আজ ওনার জরের ১৫৯ বছর
বার উলন আমারি ত লখরয় িরিরছন ক্ষমোয়রনর পথ | আলম লনলিে আজ তথরিও তবশ লিছু
বছর পর, আমার তমরয়, িার এখন বয়ে ১৮ মাে, তে িখন রলব োকুররি লিনরব এবং উপিলি িররব,
েখন তেও এিই ভারব খুাঁ রজ পারব উেররণর পথ |

Durga. Loy Bhowmik, 13
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ৈল্পনা
শুভ মজু মদার
দূর ল গন্ত পারর িাই িে বার,
ত লখ ওই েু গভীর নীি েররাবর;
ো া তমঘ ম্লান মু রখ িায় েররাবরর,
েু িব লিরণ তেথা জি ক্রীিা িরর;
িে পলথি, িে পক্ষী, আরে োর পারর;
মন প্রাণ ভরর োরা জি পান িরর;
ল রর ল রর তিই িাই েররাবর েীরর,
আররা িে রূরপ আলম ত লখিাম োরর;
োরির ও বরটর ছায়া, িাগজ ও িারের তখয়া;
ীরর ীরর আলে তেথা জি ক্রীিা িরর।

Suvo Majumdar
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ৈপরানার সাতৈােন
প্রব্াল দাসগুপ্ত
িররানা নামি জীবাণু রি লনরয় লিছু লিখরবা বরি বরেলছ |এই জীবাণু টির জে উত্থান আর বযালপ্ত এেব
লনরয় লিখরে তগরি প্রথরম আন্তজবালেি এবং পরর আমার র জােীয় তপ্রক্ষাপটটা এিটু িািাই িরা
প্রয়াজন |
আমরা েবাই এিটা প্রবা বািয শুরন এরেলছ |পাগরি লি না বরি আর ছাগরি লি না খায় |আেরি
েরব রাজনীলেলব লি না বরি আর লিনারা লি না খায় |লিন ত রশ উোন নারম এিটি জায়গারে নালি
প্রথম এই জীবাণু টির জে |এর জে িে আর রষ্টা এই দুই লনরয় লবেরিব র অবিাশ আরছ |তিউ বরি
লিনা জনগরণর েমস্ত জীবকুরির উপর খি এবং োর র েেযা িরর খা যবস্তুরে পলরণে িরার
অভযাে তথরিই এই জীবাণু টির জে |তিউ বা আবার বরিন তি এটিরি তিারনা পরীক্ষাগারর িৃলিম
ভারব েৃ লষ্ট িরার ায় লিরনর| এর খবর প্রথম লবরশ্বর িারছ লিন তথরি আেরে শুরু িরর নরভম্বর
২০১৯ তশর্ ল রি |েিরিই জারন তি লিন লনরজ িেটা প্রয়াজন মরো খবর লবশ্বরি জানায় ঠিি
েেটাই জানা িায়|োরা প্রথম ল রি এই েংক্রামি তরাগটিরি উোন প্রর রশই েীমাবদ্ধ তররখলছরিা
এবং লিরনর অনয তিারনা অিরি এর লবস্তার ঘটরে ত য়লন বরি তশানা িালচ্ছরিা|লবশ্ববােী আশা
িররলছি হু নামি লবশ্ব স্বাি েংিা েয়রো িীনরি এই েংক্রামি মরণ তরারগর বযালপ্ত লনয়েরণর আর শ
ত রব | ত খা তগরিা েিি লবশ্ববােীরি অবাি িরর ল রয় এই তরাগ লিরনর উোন তছরি এি এি িরর
েমস্ত লবশ্বরি গ্রাে িররে শুরু িররিা| তি লিন উোন ছািা লনরজর ত রশর অনয তিারনা প্রর রশ এই
িররানা লবস্তার িররে ত য়লন বরি তশানা িায় োরা তিন এর লবশ্ববযাপী লবস্তার প্রলেররা িররে
পাররিানা এর লবর্য়টিও ভাববার |তিারির েংক্রমণ আর মৃ েুয েংখযা ত খরিই তবাো িায় তি এই
তরাগটি মোমারীরে রূপান্তলরে |এখন পিবন্তএর তিারনা প্রলেরর্ ি টিিা আলবষ্কার না েওয়ারে লিন্তা
আররা বালিরয় িরিরছ |
এবার আশা িাি আমার র ত শ, ভাররের িথারে|এই ত রশ মব আর জাে এই দুরটা শব্দ খু ব
পলরলিে | এই প্রেরে এিটি ছিা বিরি তবা েয় ঠিি েয় |
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ালমবরি মব িরুি
বু লদ্ধমারন িািাি ত শ
লবিাররির বন্ধ আাঁলখ
িারন শুরনই লবিার তশর্
লশক্ষানলবশ িািায় গালি
েওয়ারীগণ জপরছ নাম
ত শ িরিরছ মবগুরণ
িররা েরব েলরর নাম |
এই 2020 োিটারে আমরা শুরু তথরিই এন আর লে ,লে এ এ লনরয় ত শ জু রি আরন্দািন আর
োর পরর রাজস্নলেি অলে েলক্রয়ো এবং েরিাররর ভূলমিা এেব লনরয় বযস্ত লছিাম |এরই লভের
লবলভন্ন জায়গায় লনববালিে রাজয েরিারগুরিা েোৎ িরর পারল্ট িাওয়া আর োর জনয ভীর্ণ
রাজস্নলেি এবং রাষ্ট্রীয় েৎপরো জালর লছি |এিটার পর এিটা ত রশ িররানা মোমারী ছলিরয়
পিলছরিা |আমার র রাষ্ট্রনায়িরা তফব্রূয়ালর আর মািব মারের মাে পিবন্ত এর লবর্রয় িেটা
েলেযিাররর লিন্তা আর পলরিল্পনা িররে তপররলছরিন এই লবর্য়গুরিা তভরব ত খার অবিাশ আরছ |
োাঁরি োাঁরি লবর শী এবং ভারেীয় নাগলরিগণ এই মোমারী তঘালর্ে েবার পর এই ত রশ লবমারন িরর
এরেরছন |িল আমরা েলেযিাররর েমীক্ষা িলর ত খরবা আমার র অলভবােন প্তর িরথচ্ছ ভারব এই
েময় এই েব বযালক্তর র আমার র লবমানবন্দরগুরিারে নামার অনু মলে ল রয়রছন |এই েময়
েলেযিাররর তিারনা লবজ্ঞান েম্মে েু রক্ষা লবমানবন্দরগুরিারে থািরি আর তেই েব িািী িারা লবর শ
তথরি এরে নামলছরিা তেই েব বযলক্তর র আিা া ভারব লনল ব ষ্ট েরিালর বযাবিারে, নজর ালররে
রাখার েঠিি লেদ্ধান্ত েরে পাররো |এই োজার োজার েংক্রালমে উচ্চবরগবর মানু র্, ত রশ লবলভন্ন
রারজয লনজ লনজ এিািারে লমরশ লগরয় আররা িরয়ি োজার নীররাগ নাগলরিরি েংক্রালমে িররে
শুরু িররিা |

েরিার িি ডাউন তঘার্ণা িররিা |েোৎ িরর তনওয়া এই লেদ্ধারন্ত তিমন িমি লছি তবলশ তেমন
বাস্তব লিন্তা আর পলরিল্পনার অভাব লছি েষ্ট | এই ত রশ আজ লশশু শ্রলমি আর তপরটর টারন অনয
প্রর রশ পালি ত ওয়া শ্রলমি িমবিারীর র ভলবর্যৎ এি োরথ অলনলিে েরয় তগরিা |িি িারখানা
লশল্প ত ািান িৃলর্ েব স্তি |ফিশ্রুলে েরিা িমবেীন শ্রলমি কুি আর লশশু শ্রলমরির ি|োর োরথ
অথবাভাব | োজার োজার লিরিালমটার পারয় তেরট তিউ বা আবার ন ী পরথ জীবন লবপন্ন িরর লনরজর
গ্রারম লফররে থািরিা | িে তিাি তি রাস্তারেই মারা তগরিা োর লেরেব তিাথায়? লিছু মেৎ মানু র্
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এরই লভের েমারজর িথা লিন্তা িরর গারছর ডারি মািা িরর স্বজন পলরবাররর তথরি দূরর েরিাররর
লনর ব রশ তিায়ারালেরন ল ন িাটারে শুরু িররিন | তিউ বা আবার িরম ঔ ােীরনয তে েব তোয়াক্কা
না িরর িি েি ঘু রর তবলিরয় এই মরণ তরারগর েংক্রমণ ছিারে িাগরিা |
রারষ্ট্রর অথব বযবিা লনরয় অরনি বি বি অথবনীলেলবর র পরামশব আেরে শুরু িররিা | আর েরিাররর
িেব বয এবং মূ িযায়ন লনরয় শুরু েরিা েরজা | এরই লভের ঋণ তখিালপ আর অনা ায়ী েংিার েংখযা
লবগে িরয়ি বছর তথরি েমারন বািলছি | আমার র বযালঙ্কং বযবিা তভরে পিরে শুরু িররলছি|
ভাবরে অবাি িারগ লনরীে ো ারণ নাগলরির র তিখারন প্রলেটা বযাপারর রারষ্ট্রর িারছ এেটা ায়বদ্ধ
িরা েয় আর প্রলেবার লনববািরনর েময় রাজনীলের ঠিিা ারররা বেরন্তর তিালিরির মরো নানা
প্রলেশ্রুলের েু লি োরে তেই আপামর জনগরণর রজারে তভাট লভক্ষা িররন তেই রাষ্ট্র আর োর র
লনববালিে রাষ্ট্র নায়িরা লিভারব ল রনর পরল ন এরো েেরজ োর র উরপক্ষা িরর তেই েব উচ্চবরগবর
ঋণরখিালপর র ঋণ মকুব িরর ল রে পাররন | ত রশ লবপর র ল রন তিখারন প্রলেটা অথব মূ িযবান এবং
েঠিি পলরিল্পনা আর আলথবি োোিয ছািা তিখারন বহু মানু র্ লবপন্ন তেখারন েরিাররর মানলবি মু খ
আজ এই মু েূরেব তবলশ প্ররয়াজন | িররানা, োই শু ু তরারগ নয়, আলথবি অনটরন, মানু র্রি মৃ েুয
লমলছরির ল রি তেরি ল রিা নারো ?এটা ভাবরে েরব |
এবার আো িাি স্বািয আর লিলিৎো এই দুই লবর্রয় |পৃ লথবীর বি বি উন্নে ত শ তিখারন ঠিি ভারব
এই িররানা িু রদ্ধ নাগলরির র স্বািয পলররর্বা ল রে পাররছনা তেখারন ভারে তি অরনি লপলছরয়
থািরব তেটাই স্বাভালবি |তি ত শ িু দ্ধ েরঞ্জাম তিনার জনয প্রলে বছর লবশাি অথব বরায িরর
তেখারন স্বািয পলররর্বার তিন িরথষ্ট উন্নলে িরা িায়না এটা মূ িযায়ন প্ররয়াজন | লিলিৎেি স্বািযিমী
আর িারা এই িররানা িু রদ্ধ োমরন তথরি িিাই িািারচ্ছন োর র কুলনবশ জানাই|বহু তক্ষরি ত রখলছ
তরাগী োেপাোরি ভলেব েবার পরর োর তরারগর েঠিি িারণ লনণবয় তোি বা না তোি মৃ েুযর পরর
মৃ েুযর িারণ িালডবয়াি তফইলিওর তিখা েয় |এটা খু ব স্বাভালবি তি িালডবয়াি তফইলিওর না েরি
তিউ মারা িায়না | ঠিি তে রিম বহু মানু র্ ত রশ তবাঁ রি আরছ িারা তিউ েু গার, তিউ উচ্চ রক্তিাপ
আর তিউ বা লিডলন তরাগ লনরয় লিলিৎেরির েোব ারন আরছ | েোৎ তিারনা িাররণ োর িররানা
েংক্রমণ েরি এবং তেটা লনণবয় েরি োরি লি িররানা তরাগী বিা েরব না ? এটা আজ খু ব প্রােলেি
এবং গুরুেপূ ণব প্রে |
এমলনরেই মানু রর্ আর লগলনলপরগ আজ তিারনা েফাৎ তনই |দুলনয়ারে িে রিম ওর্ু মরন আেরছ
িররানা তরাগীর র উপর ত শ ত শান্তরর োর র প্ররয়াগ েরচ্ছ | লিছু মানু র্ েু ি েরচ্ছ আর লিছু আবার
মৃ েুয পরথ পালি ল রচ্ছ |এই মোমারী েেল ন িিরব িেল ন না ওর্ু আেরছ |
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এবারর পলিমবরের িররানা লনরয় লিছু আরিািনায় আো িাি | আমার র লনয়মানু বলেব ো আর
খা যাভযাে লনরয় বিা প্ররয়াজন|
বাঙালি েব তখরয় বাাঁরি
তরাজ বাজারর হুমলি খায়
িররানা লি বু েরব িরব
তরাজ বাজারর লভি জমায়
এই জীবরন তখরয় বাাঁিুি
না েরি তি জােটি িায় |
িখন এটা লিখলছ েখন লনয়রমর তোয়াক্কা না িরর তরাজ োাঁরি োাঁরি মানু র্ বাজার িরার নারম হুমলি
তখরয় পিরছ |
এবার আলে লনয়ম আর লব ান লনরয় | আমার র ত শ এিটা অদ্ভুে লনয়রম িরি | এখারন রাজনীলে
আরগ ,োরপরর নাগলররির জীবন, জীলবিা আর েু রক্ষা | মু রখ েবাই বরি, লিন্তু ঠিি উরল্টা |উলিে
আর িু লক্ত িথা এর রশ তিউ শুনরে িায়না| লিনা ওর্ু ,েু রক্ষা বে আর িররানা ভাইরাে তটস্ট লিট
এর রশ িরি এরিা লেন গুন্ ারম | তেগুরিার িারা তবশ লিছু তরাগী নীররাগ বরি আর লিছু নীররাগ
মানু র্ তরাগী বরি লন াব লরে েরয় তগরিা | োরপর িা েবার োই |শুরু েরিা রাজনীলের েরজা আর
িাপান উরোর|অবরশরর্ েব লিট আবার েব রাজয তথরি তফরে েরিা আর রালপড তটস্ট রইরিা বন্ধ
|আম জনগণ অলনলিে ভলবর্যরের ল রি তিরয় গৃ েবন্দী েরয় তবাঁ রি রইরিা |তবিারা জনগণ তি আর
িরব োর র লনরয় ভারব ? টযাক্স আ ারয়র িে েরয় েব জ্বািা েেয িরর বাাঁিা তিন এই ত রশর
মানু রর্র অরভযে েরয় াাঁলিরয়রছ |
ত শ স্বা ীন েবার েের বছর পার িরার পর আজও স্বািয বযবিা এবং োর আমূ ি েংস্কার লনরয় রাষ্ট্র
আগ্রেী েরে পাররলন |ো ছািা এই ত রশর প্রিু লক্তলব এবং লবজ্ঞানীর র আররা তবলশ িরর েু রিাগ
েু লবর ত ওয়া প্ররয়াজন িারে লিলিৎো এবং লবজ্ঞান এই দুই লবর্রয়ই আমরা স্বলনভব র েরয় উেরে
পালর আর অনয ত রশর মু রখর ল রি োলিরয় িারে বাাঁিরে না েয় |
লিছু ল ন তথরিই তশানা িারচ্ছ তি লিরনর প্রলে লবরশ্বর বৃ েৎ রাষ্ট্রগুরিার তমাে ভে ঘটরছ এবং োরা
ওই ত শ তথরি োর র উৎপা ন িারখানা েলররয় লনরে মনি িররছ |লনঃেরন্দরে এটি লিরনর প্রলে
িরম অলবশ্বারের ফি |ভারে এই অবিারে নেুন লশরল্পাৎপা রনর তিন্দ্র েরয় আত্মপ্রিাশ িররে
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পারর| লবরশর্জ্ঞর র মরে আমার র উন্নে এবং েুিনামূ িি েস্তা শ্রম বযবিা এবং িু ক্তরাষ্ট্রীয় এবং
গণোলেি িাোরমা এই তক্ষরি অরনিটা এলগরয় রাখরব | েরব আমার র অরনি প্রিার জটিি টযাক্স
বযবিা এবং জটিি ও দ্রুে পলরবেব নশীি লনয়রমর লবল লনরর্র র তবিাজাি তিরট তবররারে েরব |ভুরি
তগরি িিরবনা তি ভারে এিমাি লবিল্প োর র িারছ নয়| অনযানয অরনি রাষ্ট্র এই েু রিাগ িারজ
িাগারে আজ তিষ্টার ত্রূটি রাখরবনা| িররানার িিাই তিমন ভীর্ণ জরুলর তেরিম আমার র
েরিাররর উলিে েরব এখনই লশল্প পলরিাোরমা এবং টযাক্স বযবিা তঢ্রি োলজরয় তেই েব লবর শী
লবলনরয়াগিারীর র িারছ প্রস্তাব পাোরনা |
তিারনা তিারনা অথবনীলেলবর র মরে এই েময় োর র োমরন লিছু বছররর জনয উৎপা ন শুল্ক মকুব
িরার প্রস্তাব রাষ্ট্র তভরব ত খরে পারর |এিবার এর রশ লশল্প িালপে েরে শুরু িররি িমবেংিারনর
রজা এর রশর নাগলরির র জনয আবার খু িরে থািরব |
এই িররানা মোমারী আমার র পৃ লথবীটারে তি গৃ েবন্দী শা েৃ লষ্ট িররিা োর ফিশ্রুলেরে এবার তি
ল িটা আরিািনা না িররি অপূ ণব তথরি িারব তেটা েরিা প্রিৃলে এবং প্রালণকুি |বহু ল রনর আরিািয
দুটি লবর্য় লছি লবশ্ববযলপ বায়ু দূর্ণ ,োপমািা বৃ লদ্ধ ,আোিব টিিার লেমবাে গিরে থািা এবং লিেীয়টি
লছি মনু র্যের প্রাণীকুরির ক্রমশ লবিু লপ্ত ঘটা | এই দুটি লবর্য় লনরয় োরা লবরশ্ব অরনি আরিািনা
েরয়রছ আর োর র তিন্দ্র িরর িালি িালি অথব খরি েরয়রছ | বিার মরো লিছু ই ফিিাভ েয়লন |
আমার র ত রশ িেগুরিা তমরট্র্া লেটি আরছ তেখারন এই বায়ু দূর্রণ মানু র্ োাঁিপাাঁি িররছ |
িররানা মোমারী আর মানু রর্র গৃ েবন্দী শা এই িরয়ি ল রন বায়ু দূর্রণর মািা অরনি গুণ িলমরয়
ল রয়রছ | ফিশ্রুলে েরিা স্বচ্ছ আিাশ ,বাোরে অলক্সরজরনর মািা বৃ লদ্ধ পাওয়া ইেযাল | বহু দূর
তথরি অরনরি গৃ েবন্দী অবিারে লেমািয় ত খরে পারচ্ছন িা লিছু ল ন আরগও অেম্ভব লছি | িমু নার
জি আবার স্বচ্ছ েরয় উরেরছ ,িিিারখানা বন্ধ থািায় গো আজ দূর্ণমু ক্ত এবং োর গলেপরথ স্বচ্ছ
জিপ্রবাে ত খা িারচ্ছ | এই তফব্রূয়ালর মারে ওলিশা ভ্রমরণর েময় বরোপোগররর েীরর অেংক্ষ
িচ্ছরপর মৃ ের ে ভােরে ত রখলছ |োমু লদ্রি প্রাণী, তিমন ডিলফন এবং িচ্ছপরা এখন োাঁরি োাঁরি
েমু দ্র েরট তঘারারফরা িররছ |েিারি নানা অজানা পালখ আমার র জানািার ারর লভি জমারচ্ছ আর
োর র িরথাপিথরন ঘু ম ভাঙরছ |মেীশুর তথরি উটি িাবার েময় অভয়াররণয টিলিট িরর ঢ্ুরি তি
েলরণ ত খরে পাওয়া িায়লন আজ োরা লনঃেংরিারি জেি তছরি শেররর রাস্তায় ঘু ররছ |
উেরাখরণ্ডর রাস্তারে গন্ডার স্বচ্ছরন্দ তঘারাঘু লর িররছ | এেব তথরি তবাো িারচ্ছ তি মানু র্ ীঘব েময়
রর প্রিৃলে এবং অনযানয প্রাণীর র উপর লনরজর র খি প্রলেিার জনয িা িরর িরিরছ ো িেটা
লনমবম এবং অনলভরপ্রে |
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তছাট্ট জীবাণু িররানা, িল এই মোমারী লনরয় না আেরো েরব মানু র্ লি িখরনা এই ভারব োর
অগ্রগলের িািা বন্ধ িররো? আর আমরা এরো লিছু লশক্ষা তপোম? আমার র আবার নেুন িরর
ভাবরে েরব লনরজর র েীমাবদ্ধো, োমালজি ায়বদ্ধো আর প্রিৃলে এবং অনযানয প্রাণীকূিরি োর র
প্রাপয অল িার আর েু রক্ষা ত ওয়ার িথা | েিরি বাাঁিরি েরব মানু র্ বাাঁিরব | না েরি এিল ন এই
মানু র্ নারমর প্রজালে লবিু প্ত েরয় িারব |

র্ন্ত্রণার রং
তােস সসনগুপ্ত
শাশ্বরের ছরন্দ
শীরের এি তভারর েূ িব উরে লছি।
োরপর িুয়ান্নটা বছর রর
তমঘ তরার র িু রিািুলর তখিা িিরে িিরে
এখন পিন্ত লবরিি ।
তগা ূ লি ত খা েরব লিনা জালননা,
েরব আিারশ তোনা রং তনই।
ম্লান ওই িান্নামাখা আরিায় ত খরব
িারিা ফু েফু রের মরো
িেনায় শে লছদ্র েওয়া হৃ য়।
তোমার জনয তে আর পাররনা
েিরি রক্ত -েরে েৃ লষ্ট িররে।
েয়রো তিারনাল ন জানরবও না
তোমার নাম তখা াই িরা ওই বু ি তথরি
এখন শু ু ই রক্ত েরর,
অবযক্ত িেণার, িার রং তিউ তবারে না।।
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আপময়রৈার “েু রাপনা” ব্াঙ্গালীপদর সখাোঁপজ
অেণি া রাি স ৌধু রী, য়িলাপডলয়িিা
তবশ অরনি বছর তিরট তগরছ আমার, এই মালিব ন ত রশ । নানা জায়গায় িাটিরয় তশরর্
লফিারডিলফয়ার শেরেলির এিটা জায়গায় এরে লশিি গিবার তিষ্টা িররলছ িরয়ি বছর আরগ ।
বাোিী ঐলেজয বজায় রাখার োলগর এই ত রশ বহু বাোিী association আরছ । আর এই
association এর িলমটির ে েযরা োরা বছর রর অরনি পলরশ্রম িরর নানা অনু িারনর বযাবিা
িররন । আমর র েবাই লমরি পািা িরর এলগরয় এরে এই িলমটির িারজ োোিয িরা উলিৎ, এই
তভরব এি েমরয় আলমও এলগরয় লগরয় িলমটিরে তিাগ ল রয়লছিাম ।
োিটা েখন ২০১২, আমার র নেুন িলমটির িাজ শুরু তোি । অল্পল রনর মর যই জানরে পারিাম
এই ২০১২ োরি, বাোিী association ‟প্রগলে”র ৪০ বছর বয়ে েরব ! খবরটা লবশ্বাে িরা
িঠিন েলচ্ছি! তিন জালন না, এই ৪০ বছররর খবরটা ভীর্ণ ভারব আমারি নািা ল ি | িারা এই
প্রগলে শুরু িররলছরিন ১৯৭২ োরি? িরব োাঁরা আরমলরিায় এরেলছরিন? লিরের জনয োাঁরা এে
দূর ত রশ এরেলছরিন? তিন লফিারডিলফয়ারে োরা বেবাে শুরু িররলছরিন? ১৯৬০ শরিই
বাঙািীরা এরে এই লফিারডিলফয়ারে বেবাে শুরু িরর ল রয়লছরিন? ো না েরি ১৯৭২ োরি লি
িরর “প্রগলে” কেলর েরিা? িলমটির িাজ ভুরি এইেব লিন্তা েখন আমার মাথায় ঘু ররছ ।
লিন্তু িার িারছই বা জানা িারব িরব, িারা এই লফিারডিলফয়া অিরি শুরু িররলছরিন ‟প্রগলে”?
খবর তপিাম েলবো তঘার্ নারম এিজন মলেিা নালি প্রথম তথরি প্রগলের েরে িু ক্ত লছরিন |
এিল ন োিাোলি অলফে তথরি তবলররয় োংবাল রির মেন খাো-িিম বালগরয় োলজর েিাম েলবো
তঘারর্র বালিরে | বয়রের ভারর ওাঁর স্মৃলেশলক্ত খু বই দুববি েরয় পরিরছ | ১৯৬০ এর শরির তশর্
ল রি লবরয় েরয় লফিারডিলফয়ারে এরেলছরিন | উলন জানারিন, ১৯৭২ োরি প্রগলের প্রথম
তপ্রলেরডে েরয়লছরিন ননী তগাপাি তবাে | েলবোল র িারছ খু ব তবলশ খবর না তপরিও এটা বু েিাম
তি, তেেময় বাঙািী িারা লছরিন োরা েবাই েখন নেুন জীবন শুরু িররছন | অরনরির েখনও
ছািজীবন িিরছ আর িরয়িজন েরব নেুন িািলর শুরু িররছন | েলবোল র স্বামী েখন
লফিারডিলফয়ার লবখযাে, ইউলনভালেবটি অফ তপনলেিভালনয়ার অ যাপি | ননী তগাপাি নালি ওর র
েবার তিরয় অরনি বি লছরিন | ননী তগাপাি তি লছরিন, লেলন লি িররেন, তিন লেলন ‟প্রগলে” র
প্রথম তপ্রলেরডে েরয়লছরিন এই লনরয় েলবোল র লিছু ই স্মরণ তনই | এটুকু েলবোল জানারিন তি
িল ও আজিাি তভাট লনরয় িলমটি কেরী েয়, লিন্তু েখন েবাই ঠিি িররলছরিন, ননী তগাপািই প্রথম
তপ্রলেরডে েরবন |
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অবশযই এরপর আলম খুাঁ জরে শুরু িলর, তি এই ননী তগাপাি তবাে আর তিনই বা েখন
লফিারডিলফয়ার বাঙািীরা োরি তপ্রলেরডে িররলছরিন | ননী তগাপারির নাম লিনরে পাররন এমন
তিাি খুাঁ রজ পাওয়া মু শলিি | মরন পিি আমার বাবার তপ্রলেরডিী িরিরজর েেপাঠী
মরনারঞ্জনিািার িথা । ১৯৫৭ োরি িিিাো ইউলনভালেবটি তথরি ইিরনালমক্স-এ এম.এ. লডগ্রী
িরর লফিারডিলফয়ার লবখযাে ইউলনভালেবটি অফ তপনলেিভালনয়ারে, লপএইি. লড. িররে এরেলছরিন
মরনারঞ্জন ে – ফু িব্রাইট স্কিারলশপ লনরয় | েখন এই অিরি অল্প িরয়িজনমাি বাঙািী ছাি লছি
| উেরজীবরন মরনারঞ্জনিািা রাটগােব ইউলনভালেবটিরে অ যাপনা িরররছন | মরনারঞ্জনিািা বরিন
তি, ইউলনভালেবটি অফ তপনলেিভালনয়ারে আেবার বযবিা েরয় িাবার পর পলিমবরের মু খযমেী,
িংরগ্রে রির শ্রীপ্রফু ল্ল িন্দ্র তঘার্ নালি খবরটা জালনরয় ননী তগাপািরি লিঠি লিরখ ল রয়লছরিন |

মরনারঞ্জনিািার িারছ শুনিাম তি ননী তগাপাি িংরগ্রে রির ে েয লছরিন এবং স্বা ীনো েংগ্রামী
বরি েখনিার রাজস্নলেি মেরি েু পলরলিে লছরিন | শ্রীপ্রফু ল্ল িন্দ্র তঘারর্র তেই লিঠি লনরয় েরুণ
মরনারঞ্জন লফিারডিলফয়ারে এরে ননী তগাপারির েরে ত খা িররন | স্মৃলেিারণ িরর মরনারঞ্জনিািা
বারবার বরিরছন, ননী া বি খু লশ েরয়লছরিন তি িিিাো তথরি বাঙািী ছাি পিরে এরেরছ
লফিারডিলফয়ারে | নেুন বাঙািী তিউ আেরি ননী া োর র নানা ভারব োোিয িররেন |
লফিারডিলফয়ারে ননী ার িে তস্নে তপরয়রছন, তে িথা মরনারঞ্জনিািা এবং োাঁর েী, িনি িািীমা
বারবার বরিরছন আমারি | তেই েমরয়, প্রায় লেলরশ বছর তপলররয় তগরছ ননী তগাপাি
লফিারডিলফয়ারে বাে িররছন | প্রথম জীবরন নালি রজায়, রজায় ঘু রর পারপার্ লবলক্রর িাজ
িররেন | এি েময় লিছু পয়ো জলমরয় লফিারডিলফয়ারে “Sacred Cow” নারম এিটা
ত ািান শুরু িররন | এই ত ািারন ভারেবরর্বর অরনি লজলনে পাওয়া তিে | পিারশর শরির
তশরর্ মরনারঞ্জন িািা এরেও ত রখলছরিন এই ত ািান | দুটি ত ািান িররলছরিন ননী তগাপাি |
পলরণে বয়রে ত ািান েব লবলক্র িরর ল রয়লছরিন ননী তগাপাি |
ননী তগাপাি আর োাঁর আরমলরিান েী Rose এর এিমাি েন্তান অমর তগাপারির জে েয় ১৯২৯
োরি | মরনারঞ্জন িািা িখন এরেলছরিন েেল রন অমর তগাপাি োইস্কুি পাশ িরর আরমলরিার
লবখযাে লশক্ষাপ্রলেিান এম.আই.টি. (মারন,মযাোিুরেট্ে ইিটিটউট অফ তটিরনািলজ) তে পিরে
িরি তগরছন | পরবেী িারি অমর তগাপাি তেখান তথরি ইরিলক্ট্রিাি ইনলজলনয়ালরংএ, লপএইি.লড.
লডগ্রী লনরয় ওখারনই অ যাপি লেোরব িািলর-জীবন শুরু িররলছরিন | আর োাঁর “তবাে” েীিাররর
িথা তো িারুর অজানা নয় । আরমলরিারে ওর প্রজরের েব িাইরে েফি ও লবিান মানু রর্র
োলিিায় অমর তগাপাি তবারের নাম থািরব লিরিাি |
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এিেময় োেে েিয় িরর ‟তবাে” তিািালনর ঠিিানায় প্ররফের তবােরি েরম্বা ন িরর লিঠি লিরখ
তফিিাম | ওাঁরি জানািাম তি ওাঁর বাবার িথা আমরা আররা জানরে িাই | ওই লিঠি ওাঁর োরে
তপৌাঁছারব লিনা তি জারন?
োরপর ভুরিই লগরয়লছিাম এই লিঠির িথা | ল ন রশি পর দুপু র তবিা অলফরে িাজ িররে িররে
িমরি উেিাম, – প্ররফের তবারের ই-তমি | ওাঁর এি োক্ষাৎিারর লেলন োাঁর বাবার েিরিব এবং
লফিারডিলফয়ায় বি েওয়া লনরয় অরনি িথা বরিলছরিন | তেই তিখাটি আমারি পাঠিরয়রছন |
িরিরজ ফাইনাি পরীক্ষা ত বার েু রিাগ েয় লন ননী তগাপারির | স্বা ীনো েংগ্রারম জলিরয়
পরিলছরিন ছাি বয়রে । লব্রটিশ পু লিরশর োে এলিরয়, পরীক্ষার অল্পল ন আরগই ১৯২০ োরি ননী
তগাপাি ভারেবর্ব তথরি পালিরয়লছরিন | আরমলরিায় এরে প্রথরম লনউ ইয়িব শেরর, োরি নাথ
ারের রির েরে িাজ িররলছরিন লেলন | ভারেবরর্বর স্বা ীনো-েংগ্রারমর জনয টািাপয়ো এবং েব
রিম োোিয তজাগাি িরার জনয এই িটির অরনি অব ান আরছ | ১৯২১ োরির “A Protest
Against the Torture of War Prisoners in India” declaration-এ ননী
তগাপাি েই িররলছরিন োরি নাথ াে এবং অনযানয লবপ্ল্বীর র েরে ।
অমর তগাপাি মারয়র িথায় বরিরছন, লেলন মরন প্রারণ ভারেীয় ঐলেেয গ্রেণ িররলছরিন | এখানিার
লিছু মানু র্ িাাঁরা Rose তি লিনরেন োাঁর র মু রখ শুরনলছ লেলন নালি লেন্দু মব, তব ান্ত ইেযাল লনরয়
অরনি পিাশুনা িররলছরিন, লেলন স্কুরি টিিার লছরিন | উের জীবরন ননী তগাপারির েরে
ভারেবরর্ব লগরয় অলভভূে েরয়লছরিন Rose | অমর তগাপাি বরিরছন, োাঁর মা মাছ মাংে তখরেন
না | েংোরর জলিরয় পিরিও ননী তগাপাি ভারেবর্ব এবং োর স্বা ীনোর িথা তিারনাল ন তভারিন
লন | ভাররের স্বা ীনো েংগ্রামীরা আরমলরিারে এরি োাঁর র বালিরে আেরেন | অমর তগাপাি
জালিয়ানওয়ািাবারগর িথা তছাটরবিায় শুরনলছরিন, এমনই এি স্বা ীনো েংগ্রামীর িারছ |
লফিারডিলফয়া আরমলরিার প্রথম রাজ ানী | এইখারনই “Declaration of
Independence” তিখা েরয়লছি এবং এই শেররই আরমলরিার স্বা ীনোর েংগ্রারমর জে |
লিন্তু স্বা ীনোর প্রায় ত িশ বছর পর, ১৯৩০ বা ১৯৪০এর শরিও ো া িামিা ছািা অনয তিারনা
তিাির র জরনয এখারন জীবন েেজ লছি না তমারটও | লফিারডিলফয়া শেররর বালিওয়ািারা ননী
তগাপািরি ত খরি বালিভািা ল রে িাইে না | ওাঁর েী Rose তিরেন বালি খুাঁ জরে | তরস্টুরররে
তখরে তগরি অরনি েময় োাঁরা জায়গা তপরেন না, তিউ তটলবরি খাবার লনরয় আেরো না | লিছু ক্ষণ
অরপক্ষা িরর ননী তগাপাি তরস্টুরররের মযারনজাররি ডািরেন | োরপর ত শরপ্রমী ননী তগাপাি
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গলববেভারব তরস্টুরররের েমস্ত তিারির োমরন বিরেন “Sir, we are good enough to
cook and wait and serve you. We are good enough to die for
this country in the wars, but we are not good enough to pay
and be served. Why is that?” তশরর্ েী ও তছরির োে রর শান্তভারব তরস্টুররে
তথরি তবলররয় আেরেন | অমর তগাপারির তছাটরবিা তিরটরছ এমন েব অবিার ম য ল রয় |
টািাপয়োর অবিা খু ব েচ্ছি লছি না তবাে পলরবারর | অরনি তছারটা বয়ে তথরিই অমর তগাপাি
পািার তিারির তরলডও োলররয় লনরজর োে খরি তিাগাি িররেন | লফিারডিলফয়ার এই বাঙািীআরমলরিান পলরবারটি তি নানা রিম িঠিন অবিার ম য ল রয় তিরে েরিও ননী তগাপাি
এম.আই.টি.র মেন নামিরা লশক্ষাপ্রলেিান তথরি, োাঁর েন্তারনর লপএইি.লড. লডগ্রী লনরয় পাশ িরা
ত রখ তিরে তপররলছরিন |

ননী তগাপাlতির আরগ লফিারডিলফয়ারে এরে বেবাে শুরু িররলছরিন এমন আর তিারনা বাঙািীর
তখাাঁজ আলম পাইলন | োই রর লনলচ্ছ তি লেলনই প্রথম বাঙািী লিলন িিিাো তথরি এরে এই
লফিারডিলফয়া শেররই নেুন িরর জীবন কেরী িরবার তিষ্টা িররলছরিন | ১৯৭২ োরি
লফিারডিলফয়ার নেুন বাঙািীরা িখন ‟প্রগলে” কেরী িররলছরিন েখন ননী তগাপািরিই তিন োাঁরা
প্রথম তপ্রলেরডে লেোরব তবরছ লনরয়লছরিন এটা তবা েয় বু েরে আর তিারনা অেু লব া েয় না |
লফিারডিলফয়া শেররই ১৯৮৪ োরি পলরণে বয়রে ননী তগাপারির মৃ েুয েয় |
প্ররফের তবারের েরে আমার তিাগারিাগ েওয়ার বছরখারনি পররই োাঁর মৃ েুযর খবর ত রখলছিাম ।
মরনারঞ্জনিািা, িনি িািীমা েবাই িরি তগরছন িরয়ি বছর আরগ । অরনি লি ার েরে
এলগরয়লছিাম বাঙািী association এর িলমটির িাজ িররে | লিন্তু লফিারডিলফয়ার বাঙািীর র
ইলেোে খুাঁ জরে লগরয় আমার এই অলভজ্ঞোর জনয আলম অরশর্ িৃেজ্ঞ ।
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স াট্ট ভাইরাস
ভাস্কর ভট্টা ার্ি য
আলম এিটা তছাট্ট ভাইরাে, Covid আমার নাম
এরো তছাট তি তিারখই পলিনা
েবু আমার জনযই আজ লবশ্ব েেস্ত
আলম তো এিটা তছাট্ট ভাইরাে, Covid আমার নাম ।
েয়রো তোমার রই তিানও িযাব এ জে আমার
মালিব ন বা িীনা, তে লবেিব নয় তোিা থাি,
তোমার র ধ্বংরের জনযই জে আমার
আলম তো এিটা তছাট্ট ভাইরাে, Covid আমার নাম ।
েবাই আজরি আমার জনয আেলঙ্কে
োংোই তথরি SFO
েবার তিারখ আজ আলম খিনায়ি,
আলম তো এিটা তছাট্ট ভাইরাে, Covid আমার নাম।

মরন আরছ, এই তেল ন এটম তবামা তফরিলছরি
লনমূ িব েরয়লছি িরয়ি িক্ষ লনর ব ার্ মানু রর্র প্রাণ
তোমরা েখন তপরয়লছরি বীররর মিবা া, আর আজ িে
ত ার্ আমার ই?
আলম তো এিটা তছাট্ট ভাইরাে, Covid আমার নাম।
আলম ত লখনা েুলম বাম লি ডান, আলম বু লেনা েবু জ,
তগরুয়া িাি নীরির েফাৎ,
আলম মালননা তিারনা আইন, তে তি ত রশরই তোি,
আলম তভ ারভ িলরনা গলরব বা লবেশািীর,
আলম তো এিটা তছাট্ট ভাইরাে, Covid আমার নাম।
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তি লবরশ্ব ২৫োজার তিাি মরর অনাোরর
তি লবরশ্ব শোল ি মলেিা লর্বো েয় তরাজ
তি লবরশ্ব তোমার র িু দ্ধ লনরিশ িরর োজাররা প্রাণ
আর আলম তো এিটা তছাট্ট ভাইরাে, Covid আমার নাম ।
ইলেোে লিখরব তোমরা, িখন অেীে েরবা আলম,
তমাটা তমাটা বই, তেলমনার, বক্তার পর বক্তা আর েব
বি বি িথা,
ব িারবনা তোমরা এিটুকুও, জে তনরবা আবার তোমার রই তিারনা
িযাব এ,
েরব এবার Covid নয়, েয়রো অনয তিারনা নারম।।

োত
উদ্দালৈ ভরদ্বাজ, য়েউস্টন
তি তিন অেষ্ট ছলব েুরি ল রয়লছি;
তি তিন লখন্ন োে েুরি লনরয়লছি,
তিামি োরের নররম তররখ –
তেলিরয়লছি গারি |
আজ োে পরি থারি, লনশুলে তটলবরি
তছাাঁরব িারি, িার োে রর –
আবার উরে াাঁিারব, অিীি অরির্রণ,
প্রেীিী প্রেযরয় ারণ িরর
োর েিন্ন িরণ, জিারব আঙুরির োরপ,
তেই িূণব, অনন্ত তেৌিব –
স্বপ্নঋরণ, অনন্ত মায়ায় |
ভুরি িায়, োে ভুরি িায়
তমাে-স্মৃলে মু রছ িায়, আজ
এই মৃ েুযর রজায় |
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অভাব্নীি
অয়মি ব্াসু

এখন েবাই এি; েব লমরি লমরশ এিািার।
মু রখারশর আিারি তি আরছ লি োর পলরিয়?
িীইবা োর নাম? লি োর ঠিিানা?

থািরছ েবাই দূরর দূরর; তিইবা আপন,
তিইবা পর। লবলর্রয় ল রয়রছ েু ি পলররবশ।
তমরের আিী বরিলছি "েফাৎ িাও"!
েরব এ ক্ষু া পার্ারনর নয়, েরােলর প্রারণর ক্ষু া!
লনঃশরব্দ এরেরছ মৃ েুযর ফরমান;
দ্রুে তবরগ লনরয় িরিরছ প্রাণ - এরির পর এি!
এরে পরিরছ অজানা আেরঙ্কর ছায়া।
এই মারণাে আবার জাগরে পারর।
বু লদ্ধরে শান ল রয়, োরি লিরন তফিরে েরব।
তশর্ িরর ল রে েরব োর আো িাওয়া ।
েোৎই আজ তি ঘন িারিা রালি এরেরছ,
োরও তশর্ আরছ । তভার েরব। ফু ি ফু টরব ।
েরব তগািাপটা েুরিানা । ও িাি েরর িারব।
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এই ব্সপে শায়েয়নপৈতন
সদব্াঙ্গনা ব্যানাজী
িাাঁর বযাগ, মাথায় োিপাোর তটািা, তপাস্ট অলফরের তমাি ঘু রর
আররা দূরর িরি িারচ্ছ োইরিরির শব্দ
এই বেরন্ত অন্তে লিঠি পারব তভরবলছরি?
এে পিারশর ররঙ, বু লে লিছু ভুি েয় তগি এইবার?
িািরি ূ রিায় পু ররারনা লিছু গন্ধ উিরছ, মু কুরির গন্ধ ছালপরয়?
আর েুলম ভাবছ বালি লফরর রজা জানিা বন্ধ িরর
মু খ গুাঁরজ থািরব তিান ভারী েরের বই এর আিারি?
েবু লফরলে পরথ তগাটা িয় পিাশ কুলিরয় আনরি,
পলরলিের র অিরক্ষ?
তফারন এিটা ছলব েুরি আিষ্ট োরে তঢ্াি লগরি, পাঠিরয় ল রি?
লিঠি তোমার আরেলন, তপাস্ট অলফে তথরি খালি োরে এরি,
োও েুলম বেন্ত পাোরি?
িঠিন শরব্দর পাো ওিটারে ওিটারে পু রু িাাঁরির ফাাঁি ল রয়
তোমার আনমনা তিাখ লিি লিি িররেই থািি এিটা লিঠির জনয?
বেন্ত িরি িারব অলিররই োরপর তো ীঘব গ্রীষ্ম –
ভাবছ, আররা লিছু ভুি িররেই েরব োর আরগ?
বন্ধ ঘরর, তোমার িপারি-গারি িািরি আভা িাগি তিন!
তোমার তফারন মৃ দু শব্দ েি বরি?
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ভাপলাব্াসা – আজৈাল
সু েণি া মজু মদার, অপ
হৃ য় িরবই পাথর েরয়রছ তপ্রম ভারিাবাো লবিালেো োয়
আর িাই িররা তপ্ররম পরিা নারিা মরনর ব রি মন পাওয়া িায়?
“লবরে” টা শু ু আরছ অলভ ারন িু বি িু বেী I-phone এ বাাঁ া
লবররের আর তনই তিান মারন তিাথায় িৃষ্ণ, তিাথায় বা রা া ।
এিজন িল লফররও না িায়
অনয েীরররে তনৌিাটি বাাঁর া
তে েীররও িল না েও েফি আররি জনরি Facebook এ োর া ।
পিরে পিরে তবাঁ রি তগরছ লপে,
টািা িাই শু ু আররা আররা িাই
গান ও িলবো? ওেব ফািেু োর তিরয় িরিা party িরর িাই ।
িু বি িু বেী তিৌবন োরা শু ু তব্রন আরছ মন তনই িাররা,
অিারিই েব বু রডারট মািব াতপ্রোর, েু গার তরাগ আরছ আররা ।

ািা, ৈানাডা

তছরিরা িাইরব তেই এিজন
তি তনরব শু ু ই েংোররর ভার
িল না েবু ও তমরট প্ররয়াজন অনু মলে পারব job িরবার ।
তমরয়রা িাইরব তেই এিজন
তমাটা মাইরনটা মাে তগরি আরে,
লনরাপ flat এ পু ররা আরয়াজন উপলর পাওনা - িল ভারিাবারে ।
বাপ মারি আর েময় তি ত রব?
েময় লি ছাই িাররা িারছ আরছ?
ইাঁদুর ত ৌরি খালি ত ৌি াও,
তিলে মারর বা আর তিউ পারছ!

িু রগর োওয়ায় েবই পািটায়
পািটায় না শু ু বু রডা মা বাপ
এিািী জীবরন িান্নার তঢ্উ তিলরয়ারর ওরা উরেরছ ি’ াপ ?
তমরয় ফাস্টব েরব - তছরি িাাঁর িারব
এর রই তোমরা িরত্ন গরিরছা আজ তিন েরব িররা োোিার?
স্বপ্ন তো োয় েফি িরররছা ।।
"িাো িাই োো ভুি িরর িাই
িাো পাই োো িাইনা |” রবীন্দ্রনাথ
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য়িপরাজী
সদব্য়িতা োল যা াজী
অবেররর ফাাঁি তফািরর অজারন্তই আিাশটা তিারখ পরি িায়।
আর অজারন্তই মন েটপট তমরপ তফরি নীরির পার ।
তছাটরবিা, তমরয়রবিা, আর এই এখনিার বিরবিা পিবায়,
শররের োিিা লফররাজী টায় আমার খু লশ পক্ষপাে দুষ্ট।
লি বলি! রং এর প্রলে ভারিাবাো আজ বরিা িজ্জা ত য়, নালি িষ্ট!
এ বছরটায় ত খিাম অরনি, লশখিাম লিছু আর বু েিাম অল্প।
অল্প িারণ, বু েিাম না ক্ষলে আর িারভর অনু পাে
পৃ লথবী েবু জ, বাোে স্বচ্ছ আিাশ নালি েরয়রছ গাঢ়, শুনলছ গল্প
অথি বািরছ রুলজর অভাব, অলেমালর আর েরির োণ্ডব, প্রিৃলে েরয়রছন রুষ্ট।
ো োর যর টানা তপারিন লবিালেোয় অরনি ক্ষলে েরয় তগরছ, বু রেলছ েষ্ট।

এই েময়টায় মন তিমন আনমনা, বারমু রখা েরয় থারি।
মরন েয় তবলররয় পলি, তখািা আিারশর লনরি, অরিনা মানু রর্র লভরি।
উৎেরবর আনন্দ উৎিাপরনর অরপক্ষা ল ন রাে মালেরয় রারখ।
এবারও মনটা আরছ, েরব মলে বরি অনয িথা।
িলগে থাি েমারবশ, উৎেব েরবই তিল ন শু রর তনব মানবো।
তবশ লিছু িাি ডু রব আলছ োরের োিু রে দুলনয়া টারি ত খরে আর ত খারে।
রা এিু রগ েলেয িরব েরা েরয় উরেরছ বু েরেই পালরলন।
আ ু লনিো আর প্রিু লক্তর ালমই েয়ে ল রে েরচ্ছ েংক্রমরণর োলিিারে।
মরন আরে, ইশ! িল োগর তপলররয় মাে ছালিরয় পালর ল রে েরো ত শান্তরর।
বন্ধু থািরো ঘরর, এই শারর ও থািরো না ভীলে অন্তরর!
AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2020

CTBA Austin

108

গৃ েবন্দী আিরেযর দুপু রর বিলছিাম নীরির িথা, ওপরর তপাঁ জা ো া আর িারিা।
মু শলিি েরিা ো া িারিাটা ো া েরি নয় তমারটই।
লবরিরর্র িাপান উেরর মনটারি ু েলরে, িিু লর্ে িরর আগিারিা।
েম্প্রীলে আর োম্প্র ালয়ি শব্দ দুরটা খু ব িাছািালছ শুনরে
েরব ঠিি ো া িরিার মে, এিটা টিিরি অপরটিরি েয় প্রমা গুনরে।
তিারখর োরর আবার তমরপ লনিাম আিাশটা। নাহ্, তমঘিা। নীিটা পাংশুরট।
পৃ লথবী ব িারচ্ছ, আর আিাশ! ওটা মরনর ভুরির মে, শুনয এবং অলবিি।
এবছররর শরৎ বড িষ্ট ল রচ্ছ, লফররাজী টা জরম তিমন তিন িািলশরট।
ভাবিাম, োরের োিু রে এিবার ত রখলন তরা বৃ লষ্টর েম্ভাবনা।
না থাি, আলম জালন তরা উেরবই.... অিায়ী তমঘটা এিটু লবিম্বনা ।

আপলার সশপে
ঐয়ন্দ্রলা মজু মদার
আমার মন জু রি এিটা আিাশ আরছ
আিারশ নীি রঙ আর ি'টা োরা আরছ
োরার পারশ িাাঁ ও আরছ
িাাঁর র গারয় তজযাৎস্না আরছ
তজযাৎস্নারারের অরনি স্বপ্ন আরছ ….
স্বরপ্ন ভরা জীবন আরছ
জীবরন এিটা ছন্দ আরছ
ছন্দোরি েু খ আরছ
েু রখর োরথ দুঃখ আরছ

দুঃখ ভুরি এলগরয় িাওয়ার ইরচ্ছ আরছ…
ইরচ্ছ মরো পথও আরছ
পরথ েবু জ ঘােও আরছ
ঘারের োরথ িাাঁটাও আরছ
িাাঁটা জরয়র শলক্ত আরছ…
শলক্ত উৎরে আরিা আরছ,
আরিার তশরর্ েুলম আরছা…
তোমার মারেই েব আরছ ||

AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2020

CTBA Austin

109

িপড়র তান্ডব্
প্রব্াল দাসগুপ্ত, ৈলৈাতা
েরির াপট ওিারিা আজ
মাথার ছার র িািা
িরিজ লিরট গিায় রলব
নজরুরির বই ডািা
তেলররটরজর এরজর উপর
ঘূ লণবেরির থাবা
তেঁরপ উরে বিরছ োরা
তছরি ত তর বাবা
ভুিু লন্ঠে েরচ্ছ ত রখা
েভযোরই বালে
িিু লর্ে গলরমা েব
অন্ধ তি এ রালে
ফু টপারথরে ল রচ্ছ আছাি
আস্ত তমাটর গালি
পানু িািা বিরিা উরে
এ তি বহুে বািাবালি
পব েরিা িূণব আলজ
পিরিা মাথায় োে
োলর োলর গাছগুরিা েব
েরচ্ছ কুরপািাৎ

িরত্ন গিা িাাঁরির প্রাো
েরচ্ছ িুর িুর
লশে ল রয় েি নারি ত রখা
আনরন্দ ভরপু র
েভযোরই গবব তগরিা
এি িেমায় দূর
ন ীর বাাঁর তজার লছি িা
তভরে িুর িুর
পু কুর ফু রি িই তবলররয়
ল রচ্ছ পারি নাি
োয় লব াো শেয তক্ষরে
েব তি েরিা নাশ
তিমন ের ধ্বংেিীিা
এই তমল নী পরর
েভযোরই ধ্বংে তি আজ
েিি প্রাণী মরর
লনরচ্ছ লব ায় বালজরয় ডঙ্কা
প্রিয় নটরাজ
োজার বছর রইরব স্মরণ
এই োন্ডব নাি ||
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সময়েি ত
সয়িৈ আেপমদ, য়েউস্টন
প্রিাররর আরিার তিাখ াাঁ ারনা তজৌিু রে
স্তাবি আর গুণমু গ্ধ ভরক্তর লভরি
মন িাইলছি নেুন নেুন অনু ভূলের বযঞ্জনা,
োলররয় লগরয়লছি প্রথম ত খার মু গ্ধো,
েু নরিা ত মারির মরি আরবগেীন শব্দিয়ন
েরয় উরেলছি অপাঙরক্তয়,
নস্টািলজয়ার শরীররও ঘু ণরপািা তবাঁ র লছি বাো
ঠিি েখলন েরর তগি প্রিাররর আরিা,
এরি এরি লনভরে শুরু িরি েটিাইট,
অবরশরর্ লনভি তশর্ তফািাে িাইটটাও |
তনরম এি অন্ধিার ভারী প ব া
লঘরর রি এিািীে,
খুাঁ জরে িাগিাম
িাাঁিা োরে তিখা িরয়ি পঙলক্ত
অন্তলমি ছািা তেই প্রথম লিঠিটা,
“তগািাপগুরিা তোমালর থাি
তপ্ররমর আরবশ েরে লনরয়
িাাঁটাগুরিা আলমই লনিাম
লি েরব আর তবলশ তজরন
জানার তো আর তনই তিারনা তশর্
থাি লিছু না বিা িথা
িেই জালন িেই লিলন
তশর্ িথাটা ভািবাো

গভীর কনরারশয ডু বরে ডু বরে
ত খিাম েবিটা শূ নয আেন তপলররয়
তপ্রক্ষাগৃ রের তশরর্ াাঁলিরয় আরছ
আমার তেই তছাট্টরবিার
জি থই থই শ্রাবরণর
িা া মাখামালখ মাটির
তোাঁ া গন্ধ মাখারনা
শযামিা তপ্রম
শুনরে তপিাম তেই
আরবশ জিারনা উ াে িে

“তোমার উচ্ছিো, লবহ্বিো
উো নায় আছরি পিা
অলভমারনর জরিাচ্ছ্বাে আর
বানভালে তপ্রম পাগিপারা
োমাি ল রে আগি ত ব
েব আকুলে বু রি লনরয়
শান্ত েরব উো না েমালেে েমপবরণ”
মা িোয় মল র ে’ি হৃ য়
বাাঁ নেীন উচ্ছ্বারে
গাঢ় আলিেরন
েিাম েিৃ ক্ত,
েিাম েমলপবে!
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য়নভির
মালয়ব্ৈা যা াজী, য়েউস্টন
ভয়ঙ্কর এি দুঃস্বপ্ন
গ্রাে িরি লবরশ্বর লনভব রো |
িিরে িিরে থমরি িাওয়া
পথ – লফরর িা ত লখ
তেটাই লি স্বপ্ন লছি েরব?
লবপন্ন মন খুাঁ রজ তফরর
িে অজানা লবস্ময় –
পৃ লথবীর বু ি তথরি তি
োলররয় তগি এে অজর মানু র্!
িী অপরার ?
শু ু ই লি তবপররায়া জরের অপরা !
িাাঁরির এপারর েজি তিারখ লব ায় ত ওয়া আকুলে
ছুাঁ রে লি পারর ওপাররর ক্ষীণজীবী প্রাণটিরি!
এিী লনমবম তখিা!

শুনরে পাই অেন্দ্র আেব িান্না
বু ি তেরি তবলররয় আরে ক্ষমা িররা –
ক্ষমা িররা েখা –
নেুন আরিায় ভলররয় তোরিা
তোমার ভুবন –
তোমার লনরজরই োরজ োলজরয় তোরিা |
আমরা তি ভািবালে েব –
এই ফু ি-ফি, জি-বাোে মানু র্-পশু েব...
ভািবালে লনভব র িররে
তোমার ওপর লনভব র
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ৈপরানা ভাইরাস!
শুভা আঢ্য

িররানা ভাইরাে!
লি োংঘালেি, লি ভয়াবে, লি তডঞ্জারাে!!
িু লিরয় তিাথায় লছি, তিাথা ল রয়, িখনই বা এরিা?
েব লিছু রি এি েটিায় িররিা এরিারমরিা।
লবরর্র তছাবি ল রিা বু রি িখন তি লেি লেি
োরই জ্বািায় রণী আজ মৃ েুয ররঙ নীি।
তিনা তি পৃ লথবী লছি তনোৎই আপন
পথটি তিনা, ঘরটি তিনা, তিনা মানু র্ জন।
এি পিরিই, িরব িখন, েরিা তে অলিন,
এখন, ভরয়র িারাগারর িারট আমার রালিল ন।
বন্ধ দুয়ার, শূ নয আিাশ, পরথ তনইরিা তিউ,
অেীম নীরবোর েরট আছরি পরি শব্দলবেীন তঢ্উ।
ল ন তিরট িায় আপনমরন, েিাি তথরি োাঁরের তবিা,
তিারনা িারজই মন িারগনা, ভাবনা শু ু তমিা।
মরণ শুলন ছলিরয় আরছ বাোরে বাোরে
েয়রো আমার োমরন আরছ, লিংবা আরছ পারশ?
িাে ছিারনা এই তি েময় আরছ লি এর তশর্?
প্রে িলর;
িাররা িারছই উের তনই,তনই তিারনা উরযশ।।
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তুয়ম র্াও
ভাস্কর ভট্টা ার্ি য
তি তজোল বরে লছি তিারনা এি শেরর,
আেন্ন মৃ েুযর মু রখ াাঁলিরয়, মাথায় লিন্তা লভি িরলছি
এিরাশ
েোৎ ফরোয়া এরিা- "ওরে মৃ েুয তথরি তোমার ছু টি”,
COVID, েুলম িাও, েরব লনরয় িাও, েোে।
তি বন্ধুর েরে িথা বিা েয়লন িরয়ি শি,
িাজ, েংোর আর িে অজু োে গা া গা া
োরিই িাি বিিাম, "বন্ধু,লি খবর বি"?
COVID, েুলম িাও,েরব তবাোও বন্ধুরের মিবা া।

ইাঁট িাে বালি আর িারিা ত াাঁয়া, তবাঁ রি থািবার নাম
লশরল্পর নারম দূর্ণ িররলছ, তনই োর তিারনা োলন
আজ তেই খারন এিটু তরোই, নেুন েূ িব ত লখ
COVID, েুলম িাও, েরব তররখ িাও দূর্ণ মু ক্ত পৃ লথবীর
োেছালন ।
ত রশ ত রশ অলবশ্বাে আর অস্নরিযর তিারাবালি
তনোর র তেই এিই িথা আর তনাংরা রাজনীলে
তোমার ভরয়, এই প্রথম, আজ েবাই ঐিযবদ্ধ,
COVID, েুলম িাও, েরব তররখ িাও েংেলে ।
মৃ েুযর পূ জারী োরা, িু দ্ধ ওর র বযবো
গুলি তবামা তমরর িে িররছ িে রুদ্ধ
তোমার িারে োরা আজ ল শা োরা,
COVID, েুলম িাও, েরব থালমরয় িাও িু দ্ধ।।েরব এবার COVID নয়, েয়রো অনয তিারনা
নারম ।।
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CHANDI STORY
Partha Mukherjee

Royally dressed person roaming on the stage. He appears to be bewildered and with
some serious thoughts.
King Where am I? What am I supposed to do in this dense forest? Nobody’s here
around! (Looking around) Do I see a person yonder? Yes, yes! Ahoy! Do you hear
me? Yeah, I am calling you. Please come here. Let me talk to you, please!
A well dressed person with a pagri appears with folded hands.
Vaisya Pranam, Maharaj! Did you want to talk to me?
King Yes. Who are you?
Vaisya I am a businessman, Samadhi is my name, Sir.
King Why did you address me as Maharaj?
Vaisya Who does not know the famous King Surath? Are you on a hunting trip,
Sir? Where are your bodyguards?
King I will answer you later. First, you tell me what are you doing here? Who is
attending your shop?
Vaisya I am going through some misfortune presently. My family has snatched all
my possessions and disowned me. They have deported me to this forest. Am I lucky
to see you here. Please protect me from wild animals, Sir.
King Woe be me! I am facing the same fate as yours! My family, ministers, soldiers
have all banished me from my kingdom. I am wandering about and thinking what
course should I take now.
Vaisya Something is astounding me very much. Have I lost my mind?
King No, please do not lose it. You have lost all your relatives and possessions.
Mind is the only thing you have. Pray, do not lose it too.
Vaisya Oh, King, just think of. My wife, children, servants - they are the ones who
have wronged me. And yet, all my thoughts are about them! How they are doing
without me, what they are eating, how they are procuring food - these thoughts are
worrying me all the time!
King By jove! I am distressed exactly the same way! Why so? We’re no juvenile
idiots! All my current worries are about my family, my ministers, my subjects and
even my horses and elephants!
Vaisya That’s a mystery to me, oh King! I am totally bewildered!
King So am I, flabbergasted! We need some one to help us in this matter.
Vaisya I know, Medhas Rishi’s Ashram is nearby. Let’s seek and pray for His
advise and blessings.
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King Yeah, it’s the best idea. Let’s do it. Do you know the place?
Vaisya No, Sir, but I know it is in this forest. I’m sure we can find out.
The two started roaming about. As they walked to one side of stage—
King (Pointing off-stage) I see yonder a hermitage.
Vaisya Yes! That’ His place. Let’s hurry. I am hungry and thirsty.
King So am I. Let’s rush.
They hurriedly walked off the stage.

Medhas Rishi is seating on the ground reading some books. King Surath and Vaisya
Samadhi entered and bowed down to touch His feet.
Rishi Welcome, gentlemen. Please be seated. May I know your names please?
King Revered Sir, I am Surath.
Rishi Oh! The king! Welcome to my humble abode. (Turning to Vaisya) And you?
Vaisya My name is Samadhi. I am a businessman by trade.
Rishi turns towards back stage and waives. One lady enters.
Rishi (addressing the lady) Priyombada, our guests, King Surath and Vaisya
Samadhi. They look tired, hungry and thirsty. Bring some fruits and drinks for them.
Priyombada nodded and went out.
Rishi What brings you here?
King My ministers, soldiers and even my wife and children have forsaken me. They
have chased me out of my kingdom. So, I have come to the forest.
Vaisya My family has also driven me out of the house after snatching all my
possessions.
King I was a king and he was an established businessman - not some uneducated
fools! But we are always thinking about the welfare of the people who has wronged
us! Why? What’s happening to us?
Rishi You are neither fools nor mentally deranged. Education and sense that you
are so proud of are possessed by all animals. Yet they also suffer from this malady.
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Vaisya Who forced us into this situation? We didn’t get there intentionally!
Rishi The natural force that overpowers all of us is called MAHAMAYA, or big
illusion. Mother Nature has to keep the whole world moving ,
including all inhabitants - humans and animals. This is how She keeps
revolving for ever.
King Who is this MAHAMAYA? When was she born? How long ago?
Rishi She is truly Omnipotent or preeminent and supreme, Omnipresent or all
pervading and Omniscient or all knowledge. She stays hidden almost
always.
However, many times in the past, She had taken human forms to save the world and
mankind from annihilation. People wrongly call those appearances as Her births.
Vaisya Please tell us about those appearances and actions of Her. We pray thee!
Priyombada with a second lady enter with two plates of fruits and sweets and two
glasses of drink. Putting these in front of the King and Vaisya, they leave the stage.
Rishi There are innumerable stories about her appearances in the PURANAS. Oh,
King and Vaisya, you both look tired, hungry and thirsty. Satisfy yourselves with
this meager offering as I narrate three of the most famous appearance of
MAHAMAYA.
King and Vaisya started eating.
Rishi It was the beginning of time, when there was nothing but water all around.
Lord Vishnu was in deep sleep on the famous Serpent, ANANTANAG, floating in
the water. On a lotus emerging from Vishnu’s navel was Lord Brahma, seating and
in deep meditation. He was mentally conceiving this earth as His next creation.
Suddenly, two demons came out of Lord Vishnu’s ears named Madhu and Kaitav.
They immediately tried to kill Lord Brahma Panicked, He went into prayer of
MAHAMAYA to awaken Lord Vishnu.
SONG Jago Tumi Jago (Dwijen Mukherjee’s song in Birendra Krishna Bhadra’s
MAHISASURAMARDINI)
Rishi Satisfied and pleased, MAHAMYA awakened Lord Vishnu, who fought those
two demons. After five thousand years of fight, they were finally defeated and and
killed. Their bodies fell in the water and transformed into land of this Earth.
King Is this why we call it MEDINI?
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Rishi Yes, oh,King.
Vaisya This is really fascinating!
Rishi Second time he appeared to destroy the demon MAHISASUR.
King She appeared as Devi Durga?
Rishi Yes. MAHISASUR was a very serious ascetic. He meditated for long period
and pleased Lord Brahma and asked for immortality. When told that nothing in this
world can be immortal, he asked for boon to be invincible by any MALE and any
day or night. To him, it was as good as immortality.
Vaisya But he was killed by Ma Durga! How was it possible?
Rishi Mahisasur believed he is immortal. He occupied SWARGA, MARTYA and
PATAL and started bullying everyone. All living beings were totally bewildered.
Led by Lord Brahma, they approached Lord Vishnu and Lord Mahadev for redress.
Listening to atrocious and brutal behavior of Mahisasura, Lord Vishnu and Lord
Mahadev were furious. They combined their cosmic energies to create Female
Goddess Durga. All inhabitants of the three world decorated Devi Durga and shared
all weapons. Devi went to destroy the demon.
SONG &
DANCE

Jayo Jayo Japyajaye…Ramyakopardini Sailo Suteh.

King Now I understand why MAHISASUR was destroyed by Ma DURGA and
not any male God.
Rishi The annihilation moment was the transition between Asthami and Navami
Tithi, not any specific day or night time.
Vaisya Is it the the significance of SANDHI PUJA?
King Is there no end to these demons? Why can’t they let us live a peaceful life?
Vaisya Did you not say MAHAMAYA is Omnipotent, Omnipresent and
Omniscient? Can She not get rid of them totally?
Rishi Yes, She can. If you think about it, these are actually dualities in our mind.
They are needed to keep you alive and agile. Let me tell you the story of two siblings
- Simbha and Nisumbha. They acquired enough strength to drive out all residents of
Swarga. In desperation, they went to Himalayas and prayed for MAHAMAYA to
protect them.
SONG Mahavidya Adyashakti Parameshwari Kalika….
(Lyrics & Music by Kaji Nazrul Islam, Sung by Ajoy Chakrabarty)
Rishi This time, She appeared as Devi Kaushiki. Accompanied by Devi Chamunda,
she went to war and after long battle, she destroyed first Nisumbha and finally
Sumbha. Order in the three worlds were restored.
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King Oh Reverend Sir, how can we overcome this turmoils of life? How long will
it take to get there?
Rishi Devi Mahamaya sustains us during our lifetime very mercifully. If one prays
to Her, She will definitely bless you.
Vaisya What do we need to do to receive Her blessing?
Rishi Go to a secluded area. Meditate on Her glories alone. Sincerity, honesty and
faith in Her is a must.
King How long will we have to meditate?
Rishi It depends on individual. You must have infallible faith. She will put you
through tough tests and grade your faith in many ways. Do not falter, keep your
determination to reach your goal. I assure you, you will succeed.
Vaisya Thank you, Sir, for your kind advice. I’ll definitely go for it.
King Yes, I have decided to do the same. Let’s go, Samadhi.
Both bowed down to the Rishi, received His blessings and left the stage. Entered
back from other side and sat down to meditate.
After many years of austere meditation, Devi Mahamaya appeared. Both are flat on
ground doing Sastanga Pranam pose. Mahamaya enters.
Mahamaya You, Raja Surath and Vaisya Samadhi, please arise. I am Devi
Mahamaya. I am very pleased and delighted at your prayer. Both of you have
proved your qualifications. What blessings do you desire?
King Oh, Mother, make me a very famous person in my next birth. I desire fame.
Mahamaya And you, Vaisya?
Vaisya Oh, Mother, I do not wish to come back to this material world anymore.
Please give me deliverance.
Mahamaya So will it be. King Surath, you will be a Manu, the first human in the
next creation cycle. Vaisya Samadhi, you will NOT be reborn anymore. Your soul
will merge into me.
The main point here is one must have a strong desire, determination and total faith
in himself. The scriptures assures that you can achieve it if you really strive for it.
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The numbers
Amiyo Basu

The numbers
are going to increase exponentially, they said.
Exponentially - as in doubling a penny daily
would turn into millions in a matter of days!
If that’s not gloomy enough, disquieting
words, ‘lockdown’, ‘stay-at-home’, ‘quarantine’,
are tossed around routinely!
And yet, during the plague epidemic, Isaac Newton
while staying at home came up with the Laws of motion
which the rockets used to journey to the moon.
Our isolated selves of today, conversely, can lazily walk up
to the window and ponder:
How many flowers bloomed today?
Or the number of trees that turned green?
Are the lonely streets doing okay?
As a poet once proclaimed, ‘the darkest hour is
just before the dawn’. Why not wait for the dawn?
With the break of light, we may find more and more
of new ways of being and becoming, but with less
– much less – than we had before the contagion!
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Durga Puja That Was –
A Nostalgia Laden Old Album
Haimanti Bhattacharjee

Durga Puja was clear autumn blue sky with soft white cottony
clouds heralding its arrival
Durga Puja was being besotted by the simmering fragrance of
shiuli and the beauty of the lovely kaash phool as your mind
veil!
Durga Puja was listening to Mahisasurmardini at the crack of
dawn on Mahalaya
Durga Puja was hearing every year about the adventures of
Durga Maa’s family from my Maa!
Durga Puja was waiting for the whole family to gather
Durga Puja was going out with your friends anytime without any
badger!
Durga Puja was non-stop ‘addas’ for hours at a stretch with
family and friends
Durga Puja was feeling a special sense of strength and
empowerment transcend!
Durga Puja was watching the Ashtami puja as part of a duty
Durga Puja was letting yourself travel to a world of divine
beauty!
Durga Puja was waiting for Ashtami’s Pushpanjali patiently
Durga Puja was gazing at the three-eyed beauty gratefully!
Durga Puja was drowning yourself in the heavenly evening
‘Arati’ ambience created by the dhuno
Durga Puja was enjoying the sights and sounds of the ‘mini
mela’ of our ‘para’ pujo!
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Durga Puja was the rhythmic and mystical sound of our o’ so
favourite dhaak
Durga Puja was letting your hair down at the first sight of the
free-spirited dhunuchi naach!
Durga Puja was decking yourself with the ‘notun jama’ and
feeling like a Rani
Durga Puja was gorging on the delicacies like egg rolls and
biryani!
Durga Puja was the perfect setting for budding romances
Durga Puja was shy smiles, harmless flirting and discreet eye
exchanges!
Durga Puja was getting mesmerized by the spontaneity of
‘Sindur Khela’
Durga Puja was counting the number of Durgas you got a
glimpse of at the Bisarjon Mela!
Durga Puja was rushing out, dancing to the rhythms of the
bisarjon tunes till heart’s content
Durga Puja was an emotion, a year full of anticipation with
hopes, dreams, and spirits fervent!
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The Silence was deafening
Debasree Das Gupta

My eyes traversed the road…empty, quiet, uncertain, nervous
Atop a tall post a tiny bird let out a series of shrill tweets
A Mockingbird, hidden amidst the large tree resplendent in fresh
green and buds, soon responded
It’s calls mimicking so many others, it’s talent diverse
But my ears paid no heed, my eyes still searched the lonely road
And the silence in my ears was deafening….
As I retreated to the shelter of my house, dejected and depressed, I
turned to the television
My eyes and ears were numb, as I strove again to focus.
Focus on a narrative of death, devastation, disappointment
Yet I also heard… I discerned a sound that grew in my ears until my
eardrums buzzed with it
I heard marching feet; steady and sure they marched on
Offering help, solace, salvation…. they marched on
They marched towards hospitals and clinics to heal
They marched along the empty roads to procure
They marched within empty hallways to cleanse
They marched up lonely driveways to share
They knocked on closed doors to volunteer
They dragged out sewing machines and set them whirring
They pushed aside the threat and raised their arms in solidarity
In an effort that overpowered it all… the ignorance, the confusion, the
opposition
An enormous noise supplanted, one that threatened to burst the
eardrums
A noise that soothed, drowning out the silence that was deafening.
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Living with Covid

Debasmita Roychowdhury
It has been almost 3 months that we are all living in a “Covid” ridden
world. In so many ways my world has changed.
A sense of weight, boundary and limit encircle me.
My breath and my steps are anchored in invisible chains
A feeling of loss surrounds me
A tremendous yearning for unfettered and unbounded life engulfs me
My soul harkens for those days when we all could embrace each
other
When we all could walk hand in hand, share in joy and sorrow by
leaning on one another
When we could simply stop over for a cup of tea and continue on for
hours laughing, arguing loud with passion and zest
When we could all join in applause or admonition, together and in
presence of one another
When a simple smile, a wrinkle on forehead, a side frown, a soft pat
on shoulder, a warm hug, a vivacious appreciation, or a violet
rejection communicated a lot without words
Many of these, I am trying to re-create and find in an online world, in
a new world crisscrossed by technology, online moderators, split
screens, tile views, mute buttons, recordings, emojis, comments and
messages
I am trying to feel that magic, that power of human presence, that
joy, sense of belonging that we all share in each other’s company.
Re-imagining to locate myself in this new normal, my new being
shaped by mask, gloves, 6-foot distance, and frequent 20 seconds
hand washes.
I am trying to create a life that is shaped by cautious optimism, hope
and a deep-seated belief that we will overcome and usher in our
unbridled days of togetherness and joy.
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The Lessons We Learned
Lakshmi Bandyopadhyay

Hand washing has become a standard practice in our life.
COVID 19 virus has sickened a large number of people
worldwide including global death of over 1 million. This virus
does not discriminate treating countries, religions, and races, all
alike. Whether you are a Royalty, Head of a State, a big celebrity
or a grocery store clerk, the virus treats you equally. We learned
the meaning of the lessons that how interconnected we all are.
This experience of living through this lifetime pandemic, surely
sharpened our awareness of others.
This pandemic has been felt differently in a concrete tangible
way. The pervasive fear of the unknown and severe economic
anxiety is prevailing everywhere. Everything seems to be off
balance and thrown in a limbo. In these times, we have to
choose life, to find a connection to a spirit beyond our physical
proximity, offering our presence through absence, to love and
help each other.
Defeating Corona Virus will require a sense of unity beyond
what we have historically displayed. Applying our energy and
efforts towards some greater purpose will help us to overcome
this difficult time. But, let us face it, there is nothing that makes
us feel so happier than to hug dear ones or laughing in the
same intimate space with our friends.
Whatever we do, I am fully convinced, that we need to show our
acts of kindness to those we give and from those we receive.
Calling a friend or a family member, who might be lonely,
isolated or alone, to listen to their concerns even though we
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pride ourselves on our independence. For example, my friend
showed up on my doorstep, of course maintaining a safe
distance, to inquire how we were doing. Friends who dropped
masks just to be sure we have some in hand. Neighbors
volunteered to pick up necessary items. I saw a kind of beauty in
these actions that opened my heart. It gave me a yearning to
know, to reach out to and love others.
With this mindfulness, we have become an active participant in
our life, not as a passive observer. We are here to experience life
fully. Hopefully, this hardship will help us to turn more
generous, caring, less self-serving people.
বেব মান লবরশ্বর আরিালিে লবর্য় েরিা িররানা ভাইরাে। েলেযই, এখন মানু রর্র েব তথরি বি ভয়,
মানু র্। লরিীর মানু র্ এখন আেলঙ্কে, আপনজনরি োরাবার ভরয় েবব া লবিলিে। মানবজালেরি
অলবশ্বােয ভারব অেোয় িরর ল রয়রছ, এই ক্ষুদ্রালেক্ষুদ্র িররানা ভাইরাে। পৃ লথবীর মানু র্, জ্ঞারন
লবজ্ঞারন, প্রিু লক্তরে বিীয়ান েরয়ও এই ভাইরােটির িারছ ,মাথা নে িররে বা য েরয়রছ।
খু ব আশা িরর আলছ এই িররানা ভাইরারের আয়ু শীঘ্রই েমাপ্ত েরব। লফরর আেরব শালন্ত আমার র
জীবরন।এই তরাগ, তশাি, েন্তাপ তথরি আমরা মু লক্ত পারবা। আবার আমরা রাজনীলে লনরয়, প্রিৃলে
লনরয়, োলেেয, লবজ্ঞান লনরয় আরিািনা িরবার েু রিাগ পারবা। তেই লবরশর্ েময়টির জনয আকুি
প্রেীক্ষায় আলছ।
েরোল ন পিবন্ত অনু গ্রে িরর লনয়ম িানু ন েঠিি ালয়রে তমরন িিু ন ও েু ি থাকুন।
তশর্ িরলছ িলবগুরু রবীন্দ্রনাথ োকুররর তিখা এিটি েমরয়াপরিাগী িলবো ল রয়:
"ওরে য়াময়, লনলখি আশ্রয়, এ রা পারন িাও,
পলেে তি জন, িলররছ তরা ন,
পলেে পাবন োোরর উোও।
মরণ তি জন িরররছ বরণ, োোরর বাাঁিাও ।।"(গীে লবোন ৩য় খন্ড)
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Ganesha, Sarah Ghosh, 6 yrs.

Pronam, Siyona Kar, 9 yrs.
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Ma Durga, Prajakta Bhattachajee, 7 yrs.

The Glowing Sun, Prajakta Bhattachajee, 7 yrs.
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The Cat, Anya Banerjee, 7 yrs.

The Hand, Anya Banerjee, 7 yrs.
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Northern Lights
Akanksha Guha, 9 yrs.

Fish Tank
Akanksha Guha, 9 yrs.
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The Girl-- Irabati Banerjee, Age 7yrs.

My Name-- Mia Anjali Prabhu, Age 7yrs.
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Mt. Fuji & Cherry Blossoms—Romi Dukeshier, Age 10yrs.

A Fun Day at the Ocean—Mira Dukeshier, Age 7yrs.
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The Face– Rishobh Karanam, Age 11yrs.

Fish in a Lotus Pond, Ahaarshi Das,Age , 7yrs.
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Corona Virus Pandemic, 2020
Aarav Guha, 6 yrs
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Leaf Rubbing Art Work – Mia Prabhu, 7 yrs.

The Fall Colors
Mia Prabhu (7)

In the Fall you see the leaves
Falling from the great Oak tree
The pumpkins are so bright and orange
You see and you talk to them.
All the weather
It is so cool
The pinecones fall on top of you.
The colorful leaves fall from the trees
The pumpkin patch is filled with joy
And busy too.
I wrote this poem just for you.
Did you like it?
I love you too.
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Tarika Srinibasan, 11 yrs
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Ping-Pong and Me
Loy Bhowmik, 13 yrs.

I still remember the first time I played ping-pong. I
think I was around 6 years old, but what I’m sure of was that my
training started off as a nightmare. I was playing with my elder
brother, and before playing the first point, he told me to pay
attention to where it was going and never take my eyes off the
ball. Well, my 6-year-old brain took that literally and so I just
stood there, staring at the ball, until it hit me square in the face.
I fell down, and as I slowly got up, shaking it off, I remember
hearing laughter from the other side of the table. After standing
there for what felt like ages, I gave my brother the nod to start
playing again, and it was on!
This time, I was determined not to be embarrassed
again, and so I focused on the ball and where I thought it was
going to go. When it got close enough to my paddle, I closed
my eyes and swung the paddle as hard as I could. A solid 5
seconds after I had hit it, I lifted my eyes a little bit and saw my
brother staring at me, his eyes wide and his mouth wide. I took
that as a good sign and opened my eyes. I looked at him
questioningly, and he managed to get a few words out.
“Y-you actually hit it…” He shook the dazed look off
his face and stood up straighter. We kept on playing, until I
could comfortably hit it to the other side of the board. For
weeks after, my brother and I came down to the basement and
played for 30 minutes. As weeks grew into months, I slowly got
better and better until I was able to rally with my brother. The
practice definitely had something to do with me improving, but
I think my main motivation was to never experience the
humiliation of letting my brother laugh at me again.
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আমার নতুন PC
ৈৃতাঙ্ক ক্রব্তী, ১২ ব্ র
School তখািার আরগ, ৫ মাে ছু টি লছি আমার। এই ৫ মাে এ লিছু নেুন লজলনে িররে তপররলছ,
আবার অরনি লিছু ই িররে পালরলন। নেুন িা লিছু আলম িররলছ, োর মর য েবরিরয়
interesting েরিা তি, Summer এর ছু টিরে বরে আলম এিটা personal computer
বালনরয়লছ।
এই idea টা আলম তপরয়লছিাম technology এর লবর্য় news পরি । োরপর তথরি আমার
ইরচ্ছ লছি gaming PC বানাবার। েখন তথরি আমার research শুরু, লিন্তু েখন বু েরে
পালরলন িেক্ষন েময় িাগরব। আমার টারগবট লছি িম াম এ তবলশ performance। তেই জরনয
এিটু তবলশ েময় তিরগরছ েব পাটব অডবার িররে।
পাটব গুরিা িখন finally এরেলছরিা, আলম খু ব খু লশ েরয়লছিাম! েব পাটব পযারিট এর তভেরর,
েু ন্দর িরর োজারনা। শু ু আমারি ঠিি িরর েব লিছু বলেরয় িাগারে েরো। িখলন এিটা free
weekend তপরয়লছিাম, এরক্কবারর তিরগ পরিলছিাম। প্রথম ল ন তবলশ অেু লবর েয়লন, তিননা
তিারনা wiring এর িাজ িররে েয়লন। লিন্তু লিেীয় ল রনর িাজ টা এিটু িঠিন লছি। ঠিি জায়গায়
wire গুরিা তি connect িরার পররও তবশ লিছু িাজ বালি লছি। আমার computer এর
োমরন টা িাাঁি, তেই জরনয তভেরটাও পলরষ্কার আর েু ন্দর েওয়ার রিার লছি। েব তশরর্, রলববার
দুপু র তবিা তে, েব িালগরয় অন িরিাম আর ত খিাম প্রথম বাররই computer িিরে শুরু
িররিা!
আলম তো অবাি েরয় তগলছ! প্রথম বারর
generally লিছু ই িরিনা ঠিি িরর।
তেল ন লবরিরি আলম েব app
download িরর লনরয়লছিাম। তোমবার
তথরি নেুন computer টা আলম বযবোর
িররে শুরু িররলছিাম।
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THE RACE

Rishabh Karanam (11 Years)
This is a story about one young lawyer Steve Smith. For those
who do not know him, he is a successful and charismatic young
lawyer who grew up from his failures and graduated from
Harvard Law School with lot of dedication and hard work.
Steve after graduating started his career in Law and soon
started making good money. He realized that the opportunities
in his own society are tremendous and wanted to improve it so
that citizens and posterity would enjoy. At the same time Steve
also wanted an active role and wanted to do good things. His
intention was to help people and gain some popularity for
himself. So, Steve decided to run for a political office.
Steve in his thirties by now and is a Vermont Resident. After
living in Vermont for the past eight years, Steve decided to run
for the At-large district (Vermont). The seat was currently held
by Joe Stevenson.
However, In the primary Steve’s opponent was Robert Carlos.
Robert Carlos and Steve both had a lot of funding. But Steve’s
charisma, energy, and connection to the society helped
him,especially, his connection to the voters. The people were
happy because Steve takes up many cases on pro-bono and
promised to vote for Steve. Carlos, however, wasn’t a wellknown person but was a successful entrepreneur. Some people
were critical of Carlos for not paying high enough wages to
support employees. However, Carlos was still holding on to a lot
of followers. The opinion polls were too close and couldn’t
predict who would win the election. At last, when all the votes
were tallied, Steve came out with a narrow but decisive margin
and became the nominee of the party.
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Robert Carlos, despite being a good challenger was no
comparison to Joe Stevenson in the final race. Joe Stevenson
was like Steve in many ways. He was rich, a former lawyer, and
many people knew of him and loyal to him. Once again, Steve’s
charisma, energy, and speaking talents helped him. He
promised to support bills that would help economy and the
environment.
Joe Stevenson, however, believed he would win easily being an
incumbent and the polls showed him leading by big margins.
Joe. Stevenson didn’t campaign much unlike the previous
election. And didn’t visit or talk to his constituents. Voters had
no idea what Joe was planning for them for next term. The
constituents knew he supported several bills but didn’t have
much clarity or effect on their lives.
Despite Stevenson’s faults and Steve’s great qualities, the
candidates were neck to neck in almost all the polls in Vermont.
On Election Day, people were uncertain as to who would win
and the poll pundits couldn’t predict either.
The election was closest in the history of Vermont, but Steve
emerged victorious nonetheless. As a representative, unlike his
predecessor Steve visited his constituents and talked to them on
a regular basis. Steve kept his promise and promoted bills
supporting the environment and economy even though some
didn’t make it past the Senate.
After a year and half in the office, Steve’s best friend and closest
advisor gave him something to think about, “Should consider
running for Governor’s office”.
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Steve liked the idea because of the timing and wanted to run for
Governor’s office.
The current Governor resigned due to a bribery scandal and the
Lieutenant Governor didn’t want to assume the office as he is
retiring. Steve, felt that he has been a successful as well popular
politician, got good chance to win the primary against a not
well-known businessman. In the final race his opponent was a
not so popular state senator.
Steve won Governor’s race in a landslide.
As Governor, Steve supported higher wages and improved
infrastructure. The buildings he constructed with Tax payer’s
money were for public use and some people liked it. Others,
criticized the way he was funding as he was raising property
taxes in the neighborhoods where infrastructure was created,
though it wasn’t much of an amount. In order to get more
money, he invested in real estate and State tourism which cost
him lot of funds. When some failed, he decided to borrow more
money. When one project failed, Governor Steve would create
two more projects which need more funding than previous
project. However, some of the infrastructure helped
transportation, schools and helped to boost the state jobs
numbers.
Steve won his re-election campaign. He continued his policies
and plans and people slowly became pessimistic about Steve as
a leader and with a slowing economy and ambitious plans,
people started worrying of a future failed state. Steve, however,
didn’t realize the state’s unhappiness and was satisfied with his
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work. Steve wanted to run for President. He registered with FEC
(Federal Election Commission) and was declared a major
candidate. He had two opponents – Paul Johnson and Victoria
Brown.
Steve promised to implement his policies at the national level
just like he did in Vermont, which was finally starting to see
some success. Steve’s opponent, Victoria Brown campaigned
with the facts that Steve’s policies were too long to succeed and
too expensive. Brown was focusing on manufacturing and which
in turn would improve trade and economy. Steve argued that
the money would be more attractive than the products like farm
equipment and consumer goods. In debates, they argued.
Other candidate Johnson didn’t perform well in the debates and
without getting traction, Johnson dropped off from the race.
Steve believed his way was best and working and that everyone
agreed. Steve started campaigning less in some states as his
overconfidence arisen. Brown on the other hand campaigned
hard and started being on road day and night. Brown promised
that the future jobs created would be more permanent.
In the final race, Steve won only twelve states and territories and
Brown won forty-four states.
Brown soon became the President after winning the general
election and Steve went back to practice law from his old office.
One day, Steve asked his advisor friend, “What did I do wrong?”
Friend explained “your over confidence caused the defeat”.
When running for an office, make sure you aren’t overconfident
and lose focus on the fact that why you became a politician?
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The answer is you are here for the people, you want to serve
the people while you are in the office.
Steve thought well, I now know what my mistake was and when
I re-enter future politics I would never be over confident and
always focus on people I serve.

Barite Ischool

By Irabati Banerjee
(7 Years)
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Tree of Life,
Madhubani
by Mithu Deb
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Congratulation !
Recent Graduates

Tanish Bhowmik
"As a 17-year-old, just starting college, I obviously don't have
my whole life planned out. However, I do have an idea of what I
want to do with my life: start my own engineering firm. My goal
is to successfully finish my undergraduate schooling and
proceed to get a Master's in Biomedical Engineering. The next
step I have thought of is to get a couple years of industry
experience either by working in startups or in established
companies before going back to school for my MBA. Putting all
these together, I hope to finally have the knowledge needed to
create my own engineering startup. Of course, this is subject to
change, but no matter what I'm excited for what the future
holds. "
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Congratulation !
Recent Graduates

Siddharta Srinivasan
Sidharth Srinivasan graduated from Westlake High School. He is
taking a gap year and will be attending Stanford University next
year majoring in Computer Science and Music.
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Congratulation !
Recent Graduates

Rishob Dasgupta
Rishob Dasgupta Graduated from Westwood High School in
May 2020. Rishob is attending Penn State University/Sidney
Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University as a
part of their 7-year BS/MD Program.
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Congratulation !
Recent Graduates

Anusha Saha
Hi! I’m Anusha Saha. I graduated from Westwood High School
back in May. Right now I am studying Computer Science at the
University of Texas at Dallas as part of their Collegium Honors
Program and Computing Scholars Honors programs. In the
future, I want to work as a Data Scientist. I want to wish
everyone a happy Durga Puja!
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Freedom
Photo by Ratula Sarkar

The spectacular karst topography along the banks of the Li River in Guilin in is one of the most
popular tourist attractions in China. The unusual carving of the landscape is caused by the
differential dissolution of limestone, dolomite, and gypsum creating breathtaking sceneries .
Photo by Sunit K. Addy.
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