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রুে রুবে                         ঐবিলা মজমুদ্ার  43 
স্বপ্ন                             থদ্বশ্রী দ্াসগুপ্ত   45 
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থহ ব র নুতন                      প্রশান্ত সরোর   66  
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AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2018 
                       Dates : October 20 at 8 AM to October 21 6 PM, 2018 
 Asian American Resource Center 

  
For details visit 

www.drubotara.org 
CTBA Durga Pujo 2018 tentative schedule 

Saturday (October 20th, 2018) 

8:00 am – Hall opens 

8:00 – 9:30 am Pujo preparation 

9:30 am – 1:00 pm Chandi Path, Bodhon, Kumari Pujo, Saptami &Ashtami Pujo, Pushpanjali 

Kumari Pujo (tentative timing – 11:00 am) 

Pushpanjali (tentative timing – 12:00 noon) 

1 – 2:30 pm Prasad distribution & lunch 

3:00 – 4:30 pm events (Kid’s drawing & dhunuchi nach competition) 

5:00 – 5:30 pm Evening Pujo preparation 

5:30 – 7:15 pm – Sandhi Pujo 

7:30 – 8:00 pm – Dance drama presented by Central Texas Bengali community 

8:00 – 9:15 pm – Dinner 

9:15 – 10:00 pm – Bangla Natok – Apapobiddho (Not tainted with sin) 

10:00 – 11:15 pm – Bollywood Night presented by Arjun Adapalli 

Sunday (October 21st, 2018) 

8:00 am – Hall opens 

8:00 – 9:30 Pujo preparation 

9:30 am – 12:30 pm Nabami & Dashami Pujo, Sindur Khela 

Sindur khela – (tentative timing – 12:00 noon) 

12:30 – 2:15 pm – Prasad distribution and Lunch 

2:15 – 2:30 pm – Announcements 

2:30 – 2:45 pm – Instrumental 

2:45 – 5:00 pm – Musical program presented by Sourendra & Soumyajit 

5:00 pm – Bijoya Mishti 

5:00 – 7:00 pm – Cleanup 
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                                                                সম্পাদকীয় 

  

  প্রেৃবতর  থ য়াকল, পৃবেবী ভাসাকনা বনুার ত্রাস , আকেয়বগবরর জ্বলন্ত উদ্গীরণ, দ্দু্থ ান্ত 
ভূবমেকের তান্ডব বা আন্তজথ াবতে রঙ্গমকে উোল-পাোল সব বেছুই আমাকদ্র ছুুঁ কয় যায় বদ্কনর 
পর বদ্ন। আমাকদ্র জীবকন দ্কুযথাকগর থশষ থনই।  প্রেৃবতর থ য়াকল, পৃবেবী ভাসাকনা বনুার ত্রাস , 
আকেয়বগবরর জ্বলন্ত উদ্গীরণ, দ্দু্থ ান্ত ভূবমেকের তান্ডব বা আন্তজথ াবতে রঙ্গমকে উোল-পাোল সব 
বেছুই আমাকদ্র ছুুঁ কয় যায় বদ্কনর পর বদ্ন। 'োন্না হাবসর থদ্াল থদ্ালাকনা '  আমাকদ্র জীবকন দ্কুযথাকগর 
থশষ থনই।  
 বেন্তু, এরই মকধ্ু আকস শরত, দ্গুথবত নাবশনী দ্গূথার আববভথ াকবর আশ্বাস বনকয়। আমরা 
থজকগ উকঠ- "জগৎ জকু  উদ্ার সুকর আনন্দ গান" বাজকত শুবন, আর আমাকদ্র সমস্ত থ তনাকে 
আহ্বান েকর, থবকজ ওকঠ আগমনীর শঙ্খ ধ্ববন। প্রবতটি বাঙালীর প্রাকণ শারকদ্াৎসব এে অসামানু 
উপহার। মহামায়ার আগমকন থযন সমস্ত অশুভ হকয় ওকঠ শুভ, আমাকদ্র আনন্দ আকলাবেত প্রাণ, 
েরকজাক  প্রণাম েকর থসই শ্রীময়ী শুভ শবিকে। 
 য়া থদ্বী সবথভূকতষু ববষু্ণ মাকয়বত শববদ্তা। নমস্তসস নমস্তসস নমস্তসস নকমা নমঃ  
 য়া থদ্বী সবথভূকতষু থ তকনতুবভ ধ্ীয়কত । নমস্তসস নমস্তসস নমস্তসস নকমা নমঃ  
--- "থয থদ্বী সেল প্রাণীকত ববষু্ণ মায়া নাম অবভবহতা হন, তাুঁহাকে নমস্কার। তাুঁহাকে নমস্কার 
নমস্কার নমস্কার। -- থয থদ্বী সবথভূকত থ তনা রূকপ প্রবসদ্ধা তাুঁহাকে নমস্কার। তাুঁহাকে নমস্কার 
নমস্কার নমস্কার।"   
 এ বছর অবিকনও একসকছ শরকতর আকলায় মা া বদ্ন. থদ্ বছ ঝেঝকে নীল আোকশ 
উক   লা হালো সাদ্া থমকর্ঘর বমবছল, পকের পাকশ পাকশ আকমবরোন োশ ফুকলর সমাকরাহ, পূণথ 
 াুঁকদ্র আকলার গাকছর পাতায় পাতায় লুকো ুবর থ লা,আর তারই পাশাপাবশ হঠাৎ আসা বষথার 
ঝাপটার টাপুর টুপুর । ঢ্াকের আওয়াজ পাবার আকগই বাদ্ল থমকর্ঘর গুরু গুরু। তারই মকধ্ু শুরু 
হকয়কছ জগৎ-জননীর আবাহকনর প্রস্তুবত। --'জগকত আনন্দ যকজ্ঞ সবার বনমন্ত্রণ।  সবার মকন -"আসকছ, 
আসকছ", ধ্ববনর গুঞ্জন।    
  শারকদ্াৎসব, আমাকদ্র সৃবিশীলতার উদ্যাপকনর ও  প্রতীে হকয় আকস। মহামায়ার 
আরাধ্নার উকদ্ুাকগর আকয়াজকনই আমরা, আপনাকদ্র হাকত তুকল থদ্বার প্রয়াকস একনবছ আমাকদ্র  
র না সম্ভার- 'ধ্রব তারা' । সহস্র োকজর মকধ্ু সময় েকর গল্প, েববতা, প্রবন্ধ, ছববর প্রস্তুবতকত থযাগ 
বদ্কয়কছন আমাকদ্র থল ে,  থলব ো ও বশল্পীরা।  তাুঁকদ্র জানাই আমাকদ্র সাদ্র অবভনন্দন। এ োকজ 
থযাগ বদ্কত এবগকয় একসকছ আমাকদ্র কু্ষকদ্ পল্টনরাও । বশশু ও বেকশার ও তরুণ মকনর অসাধ্ারন 
প্রবতভা সমুে রূকপ প্রোবশত এই থছাট্ট শারদ্ীয়া সংেলকন। তারা থযন বদ্কন বদ্কন আকরা সফলতার 
পকে এবগকয় যায় এই আমাকদ্র প্রােথনা।  আশা েবর পাঠে পাঠিোকদ্র সন্তুি েরকব আমাকদ্র 
সাবহকতুর এই অর্ঘথ।  
 আমাকে এই োকজ বনঃস্বােথ ভাকব সাহাযু েকরকছন শ্রী সুনীত আঢ্ু। েবেউটাকরর 
পদ্ধবত বা েলাতত্ব সমকন্ধ আমার জ্ঞান অবত সীবমত, তাই তাুঁর সহকযাবগতা ছা া  'ধ্রব তারা' র 
প্রোশ সম্ভব বছল না।  শ্রী অয়ন গুহ,   ও অবিকন শহকরর নতুন সদ্সু শ্রী ৠবতে থসনও সাহাকযুর 
হাত বাব কয়কছন। এুঁকদ্র সেলকে  জানাই  আমার আন্তবরে ধ্নুবাদ্  । আমাকদ্র সুকযাগু থপ্রবসকেন্ট শ্রী 
দ্ীপাঞ্জন রায়ক ৌধ্ুরী আমাকে সবথকতাভাকব উৎসাহ ও সহোবরতা বদ্কয়কছন এই পবত্রোটির 
প্রোশনায়।  তাুঁকে  ও থসন্ট্রাল থটক্সাস থবঙ্গবল একসাবসকয়শন এর থয সব সদ্সু  'ধ্রব তারা' র জনু 
ববজ্ঞাপন সংগ্রকহ সহায়তা েকরকছন, তাুঁকদ্র জানাই আন্তবরে েৃতজ্ঞতা।  
সেলকে জানাই আমার পূজার শুকভচ্ছা ও শুভ োমনা।   
শুভা আঢ্ু   
অবিন, থটক্সাস ২০১৮ 
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Executive Committee  

Central Texas Bengali Association 

President: Dipanjan Ray-Chaudhuri 
Vice-president: Suman Sen 

General Secretary: Subhayu Mukherjee 
Treasurer: Aurobindo Dasgupta 

Website, payments, membership: Arnab Banerji 
Magazine Co-editors: Subha Addy & Arnab Banerji 

Cultural committee: Basundhara Ray Chowdhuri & Nandini Deb 
Pujo committee: Krishna Gupta, Jyoti Das, Sanghita Chowdhury, Debolina Majumdar 

Food committee: Sarajit Das, Deepan Das Munshi, Siddhartha Baral  & Dibyajyoti Bhattacharya 

 

Visit our website: 

www.Dhrubotara.org 
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From the President’s Desk 

 Durga Pujo…..the most anticipated event for Bengalis all over the 
world is here and we are all excited to spend these two days together enjoying our 
tradition and culture. Although the event lasts only 2 days, planning takes a lot longer 
and countless hours of commitment from volunteers, program participants and 
community members. It is all their sacrifices and devotion to the Central Texas 
Bengali community that make the event successful. For us in the committee, all the 
hard work put into organizing this event seems worthy when we see the smiling faces 
of our fellow Bengalis enjoying the Pujo rituals, cultural programs, delicious Bengali 
cuisine and an opportunity to interact with each other and make new friends. 
 In it’s 28th year, CTBA Durga Pujo is not the only one in Austin 
anymore. What we have been witnessing with Austin traffic in terms of manifestation 
of large American metro syndrome, is now reflected in number of Durga Pujos as 
well. However, we hope CTBA will forever remain the truly “Sarbojanin” Durgotsav of 
Austin where the Central Texas Bengali community can come together. This will be 
possible by successfully integrating the old with the new in the community where we 
request the old to embrace the new and their ideas as well as the new members to 
actively engage in community events. I have seen this happen and look forward to 
continued partnership within the community. 
 I would like to thank all my committee members for agreeing to 
embark on this journey with me and for all your hard work and sacrifices over the last 
year to make all the events possible. I am privileged to be around such an 
enterprising group and very proud of our achievements together.  
 Finally, I would like to thank all our sponsors for your generous support 
and seek your continuous patronage and work together. This event will not be 
possible without the tireless efforts of our volunteers and I appreciate all your efforts 
and sacrifices. Finally, to all the community members who come together to 
celebrate this auspicious event, your active participation makes this event a grand 
success and we seek your continued support and feedback for future committees to 
make it better. 
I hope everyone has a wonderful Durga Pujo. Please stay safe, have fun and may Ma 
Durga bless us all. 
 
Dipanjan Ray Chaudhuri 
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   া     ক        দ    স  

 া  সা        া া  ায় 

সৃবি ব বত ও লয় - প্রবতটি বস্তুকেই এই বতন অব ার মধ্ু বদ্কয় থযকত হয়    া, ববষু্ণ ও মকহশ্বর এই বতন 
অব াকনর  ালে থদ্বতা  ভারতীয় এবং বহন্দরুা এটাই ববশ্বাস েকর  

 সৃবিেত্তথা   া বতন প্রোর নর-নারীর সৃবি েরকলন - থদ্ব, মানব এবং দ্ানব  একদ্র প্রকতুকের 
আেৃবত এে হকলও প্রেৃবত বেন্তু ভীষণ আলাদ্া  তাই, এরা যাকত ববনা  ক  জীবন যাপন েরকত পাকর, তাই 
বতবন বতনটি আলাদ্া ভুবনও সৃবি েরকলন  স্বগথরাজু থদ্বতাকদ্র, মত্তথু মানকবর ও পাতাল দ্ানবকদ্র জনু 
বনবদ্থি হল  প্রকতুে দ্লই বনকজর বনকজর এলাোয় বনরাপকদ্ ও আনকন্দই বদ্ন োটাকচ্ছ  

 স্বগথরাকজু  াদ্ু ও পানীয় থোন বেছুরই অভাব থনই  থদ্বতারা সবসময়ই তাই না -গাকন বলপ্ত  
মানবরা  াষ-বাস েকর প্র ুর শসু ও ফলমলূ উৎপন্ন েরকছ  বনকজকদ্র বুবহাকরর পকরও অকনেই সেয় 
েরকত পারকছ  এবদ্কে, দ্ানকবরাও যাকদ্রই সামকন পায়, তাকদ্রই মার-থধ্ার েকর বজবনষপত্র, টাো-পয়সা, 
গয়নাগাটি বছবনকয় থনয়  তাকদ্রও ভালই  লকছ  বতন ভুবকন থোনই অভাব থনই  

 জীবনযাত্রায় প্রা ুযথু োো সক ও, থদ্ব-মানব-দ্ানব োরুর মকনই বেন্তু শাবন্ত থনই  থেন এরেম হয়? 

অকনে ব ন্তা-ভাবনা ও আকলা নাকতও তার থোন উত্তর থপল না  ত ন ব র হ’ল, বপতামহ   ার োকছ 
প্রবতবনবধ্দ্ল পাঠিকয় োরন ও প্রবতোকরর উপায় থজকন বনকত হকব   সবক কয় আ যথ ,ু থদ্ব,মানব ও দ্ানব, 

বতন দ্লই আলাদ্াভাকব বেন্তু এেই সমকয়, এেই বসদ্ধাকন্ত থপৌুঁছল  

 আরও আ যথু,   ার োকছ বতন দ্লই এে সমকয়ই থপৌুঁছল  থপৌুঁকছ থদ্ ল বপতামহ ধ্ুানমে  বে 
আর েরকব, থদ্বতারা তাুঁর সামকন আর এেপাকশ মানবরা আর অনুপাকশ দ্ানবরা বকস রইল,   ার 
ধ্ুানভকঙ্গর অকপক্ষায়  দ্ীর্ঘথোল বাকদ্ বপতামহ   া থ া   ুকল মাো র্ঘুবরকয় বতন দ্লকেই থদ্ কলন  বেন্তু 
োরুর সকঙ্গ বােুালাপ না েকরই, শুধ্ু এেবার ‘দ্’ বকলই থ া  বুুঁকজ আবার ধ্ুানমে হকলন  বতন দ্লই 
পুনরায় ধ্ুান ভাঙ্গার আশায় অকপক্ষা েরকত লাগল  অকনে োল থেকট থগল, বেন্তু বপতামহর ধ্ুান আর 
ভাঙ্গল না ত ন আকলা না েকর ব র েরল, বপতামহ বন য়ই  ান বনকজরাই স্বক িায় গকবষণা  ারা এই 
ধ্াুঁধ্ার উত্তর বার েরুে  উ াবরত ‘দ্’ তারই সংকেতবাণী  তাই, বনকজর বনকজর ভুবকন বফকর বগকয় বতন 
দ্লই গভীর গকবষণায় বনমে হল  

 থদ্বতারা মাকঝমাকঝই অবতবরি থসামরস (মাকন মদ্) পান েকর থবসামাল হকয় পক   ত ন না -
গান থবতালা হকয় পক , েোবাতথ াও থবসামাল ও অশালীন হকয় পক   স্বাভাববে অব ায় বফকর একল লব তও 
হয়  বেন্তু সময়মতন বেছুকতই এই মাতাল হওয়া প্রবতকরাধ্ েরকত পাকর না  থদ্বতাকদ্র গকবষেদ্ল ব র 
েরল, এই উচ্ছঙৃ্খলতাই তাকদ্র অশাবন্তর োরন  বপতামকহর বাণী ‘দ্’ এর অেথ দ্ামুত - বনকজকদ্র দ্মন অেবা 
সংযত েকরা  

 মানকবরা থদ্ ল প্র ুর পবরমাকনই শসু উৎপন্ন হকচ্ছ  প্রকতুে বছরই পকরর বছকরর জনু যকে ই 
সেয় েরা যাকচ্ছ  বেন্তু পশু-পা ী সব সময়ই থসই সেকয় ভাগ বসাকচ্ছ  শত প্রক িাকতও এই বছুঁ  কে  ুবর  
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বেছুই হয়না,তোবপ এই অসাফলুতাই অশাবন্তর োরণ  অতএব,  বপতামকহর উ াবরত ‘দ্’ এর অেথ দ্ত্ত -দ্ান 
েকরা  

          দ্ানকবরা থদ্ ল  ুবর, বছনতাইকত তাকদ্রও আয় যকে   থসানা-দ্ানা এতই প্রতুল, থয য ন ইকচ্ছ নতুন 
বা ী-গা ী বেনকত পারকছ  যবদ্ও তাকদ্র প্রবতপবত্ত যকে ই, সবাই বেন্তু তাকদ্র এব কয়  লার প্রক িাকতই 
বনমে  তাই থদ্ক  দ্ানব গকবষেরা বসদ্ধান্ত েরল থয বপতামকহর ম ু বনঃসৃত ‘দ্’ এর অেথ দ্য়ধ্ব  - দ্য়া 
েকরা  

          পুরাকনর সব গল্পই রূপোত্মে  আমাকদ্র মকধ্ু উপকরাি বতন রেম নর-নারীই ববদ্ুমান  ববকশষভাকব 
বব ার েরকল থদ্ া যায় এেই বুাবি একেে পবরব কত থদ্ব, মানব অেবা দ্ানব রূকপ, আবার ে নও বতন 
অংকশর সব বলত রূকপ প্রোবশত হয়  বনকজকদ্র  বরকত্র অবতবরিতা স কন্ধ সক তনতা ও সংযম, অপকরর সকঙ্গ 
উ তৃ্ত সেয় ভাগ েকর উপকভাকগর ইচ্ছা এবং অকনুর প্রবত দ্য়াশীলতা, প্রবতকষাকধ্র পবরবকত্তথ ক্ষমা ইতুাবদ্ 
গুণাবলীই সহজাত স্বভাব  এসকবর অনভুাকসর োরকন মন অশাবন্তকত থভাকগ  অে , অববহতভাকব গুণাবলী 
প্রকয়াগ েরকল মকন অববরল শাবন্তলাভ েরা যায়  

          এই মহামন্ত্র দ্ামুত, দ্ত্ত ও দ্য়ধ্ব  যাকত সবসমকয় আমাকদ্র মকন োকে, তাই মাকঝ মাকঝই বপতামহ 
  া বজ্র-ববদ্ূু ৎসহ আোশবাণী েকর সবাইকে মকন েবরকয় থদ্ন  
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Let us remember: One book, one pen, one 
child, and one teacher can change the world. 

Malala Yousafzai 
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     দ ী    া াদ 

  ী া স কা  

    থসবাকর েলোতায় বগকয় লছমীকে থদ্ কত থপলাম না ! লছমী আমাকদ্র শ্বাশু ীমাকয়র থদ্ াকশানা েকর, 

মাকন আয়া আর বে | আর থসটার  ান, োল হকচ্ছ আমাকদ্র দ্বক্ষণ েলোতায় থয  াটবা ীটা রকয়কছ 
থস াকনই | সময়টা বছল সাল ২০১৪ |  লছমী সাধ্ারণতঃ আমরা েলোতা যাবার ে'বদ্ন আকগই ববছানা পত্র, 

থলপ ে কলর ঢ্ােনা, থতায়াকল ইতুাবদ্ সব থেক কুক   ইবস্তবর েকর থরক  থদ্য় আমাকদ্র থশাবার র্ঘকরর  াকটর 
ওপর | বক া োকজর থমকয় এই লছমী| 

       থসবাকরও বগকয় থদ্ব  হুাুঁ সবই রকয়কছ থতমনটি পবরপাটি ; বেন্তু লছমী থগকছ ওর থদ্কশ ববহাকর এে 
সপ্তাকহর ছুটিকত | েলোতাকত লছমী আর ওর পবরবার বগথ োকে আমাকদ্র  ুাকটর বনক ই থেয়ারকটোর 
থোয়াটথ াকর, োরণ লছমীর বর হকচ্ছ ওই আট ইউবনকটর  ুাটবাব র থেয়ারকটোর | অনুানু বার আমরা 
এয়ারকপাটথ  থেকে এই  ুাকট একস থপৌুঁছকলই লছমী তা াতাব  গাব র োকছ একস এেগাল থহকস বলকব " একতা 
বদ্ন পুকর একল থবৌবদ্ , ভাকলাকতা আকছা থসাবাই?" আমাকদ্র হাত থেকে বুাগ, সুটকেস সব ওইই বনকয় তুকল থদ্য় 
আমাকদ্র থদ্াতালার  ুাকট | ওর ভাঙা ভাঙা বাংলা েোয় আকছ প্র র থদ্হাতী টান, থবশ মজার | আবম ববল 
" আমরা ভাকলাই , তুবম ভাকলা বছকল থতা ?" ---" ববলকুল ঠিে থবৌবদ্, ল ো দ্কুটা হামার থবস্ত রাক   ুব ' 

ভাকলা ইসু্ককল বদ্কয়বছ ওকদ্র "---বকল লছমী হাবস হাবস মকু  | 

     যাইকহাে, ২০১৪'র বেকস কর য ন থপৌুঁছলাম , লছমী না োোয় ওর বর আর থছকলরাই আমাকদ্র 
বজবনস,বুাগ, সুটকেকস এসব তুকল থদ্য় থদ্াতালায় | তারপকরর থবশ েবদ্ন যোরীবত েলোতার  হস  , আমাকদ্র 
থজটলুাগ , মাকয়কদ্র ও আত্মীয়কদ্র সকঙ্গ থদ্ াকশানা আ া --এসকবর মকধ্ু লছমীর েো আর থববশ ওকঠবন | 

      এে সপ্তাহ পকর লছমী একস হাবজর --ওর থ হারা অতুন্ত োবহল,বাুঁ োকন বুাক জ, েপাকলর 
বাুঁবদ্েটা থফালা থফালা, আর থ া  দ্কুটা থযন রাঙা আল ু| আমরা তা াতাব  বজকজ্ঞস েবর --" বেকগা লছমী 
থতামার বে হকয়কছ ?" ও ত ন বলকত শুরু েরকলা এে ল া োহাবন – 

----" অকর থেকতা োন্ড  হকয় থগকলা থবৌবদ্ বে থেয়া বতাউুঁ |"--বে হকলা, বে হকলা"--আমরা সবাই ওকে 
বর্ঘকর ধ্কর শুনকত উদ্গ্রীব | র্ঘটনাটি যা বলকলা লছমী তার সংবক্ষপ্ত বণথনা হকলা এই ------ 

লছমী যাবচ্ছকলা পাটনায় ওর বাববুজ আর ব বহ ববহকনর োকছ থব াকত | রাকতর থ ন ধ্কর ও যায় হাও া 
থিশন থেকে পাটনা | ববভূবত এক্সকপ্রস ছাক  হাও া থেকে রাত আটটায়, আর ঠিে থভার  ারকটয় থপৌুঁকছ 
যায় পাটনা থিশন | লছমীর বর ওকে তুকল বদ্কয়বছকলা থ কন | এবাকর লছমী যাকচ্ছ থসকেন্ড  াকস | 

অনুানুবার যায় োেথ   াকস; বেন্তু আয়ার োকজর মনুাফা ভাকলা হওয়াকত থ ন যাত্রায় হকয়কছ পকদ্ান্নবত | 

        লছমীর থ হারাটি থদ্াহারা, রং উ ল শুামবণথা ও থর্ঘার েৃষ্ণবণথা'র মাঝামাবঝ, এেরেম  ে কে ভাব | 

ব  ব  টানা থ াক  ও থবশ োজল থদ্য় | মাোয় থমাটা টানা বসুঁদ্রু আর থববশ েকর থতল বদ্কয় বাুঁধ্া ল া 
ববনবুন | এসব বনকয় পাুঁ  ফুট এে ইবে থ হারার লছমীকে ভারী বমবি থদ্ কত | মকু  থ াক  এেটা অসম্ভব  
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আত্মবনভথ রশীলতার ছাপ যা আজোল অকনে উ  বশবক্ষত মবহলাকদ্র  বরকত্রও ববরল | হাও া থেকে থ ন 
ছা ার পর লছমী ওর  াদ্র, ে ল বববছকয় বনকয়কছ উপকরর বাংে এ | সকঙ্গ েকর বনকয় আসা রুটি, আল ু
আর আ ার বদ্কয় হকয় থগকলা ওর রাকতর  াওয়া | এেটা থছাট থিশকন  া ওয়ালা থহুঁ কে যাবচ্ছকলা | তার 
থেকে বেকন এে োপ  াও  াওয়া হকলা | 

      তারপর সকঙ্গ আনা ঢ্াউস োপক র বুাগটাকে মাোর তলায় বদ্কয় র্ঘুকমাবার  ুান েরকলা | গাকয়র 
 াদ্র বদ্কয়  াবনেটা মাো অবব্দ থঢ্কে বনকলা | েকয়েবার থ া  বপটবপট েকর থদ্ক  বনকলা থয োমরায়  ার 
পাুঁ  জন থজনানা; বাবে সব মরদ্কলাে বনকয় থসকেন্ড  াস োমরা ভবতথ  | মকন হকলা সববেছু ঠিেই আকছ 
থবশ  াবনক্ষন র্ঘুকমাবার জনু | থ কনর দ্লুবুনকত আর মলুকুে বাববুজ ও বব বদ্বদ্র েো, বদ্বদ্র বানাকনা স্বাবদ্ি 
বলবট্ট -  াওো --এসব ভাবকত ভাবকত লছমীর থবশ এেটা আকমজভরা র্ঘুম একস থগকলা | থ কনর গবত 
থবক কছ - বঝবে বঝবে থদ্ালা আর োমরার বনব ুবনব ুআকলায় র্ঘুমটা থবশ ভাকলাই একস বছল | 

              েকতা র্ঘন্টা র্ঘুবমকয় বছল মকন পক  না -- হঠাৎ প্র ন্ড থজাকর এেটা হুাুঁ ো টান লছমীর বাুঁ োকন, 

মাকন থযবদ্েটা বাংে  থেকে ঝুকল রকয়কছ থসবদ্েটা | ধ্ মব কয় উকঠ বকস লছমী -- োকন হাত বদ্কয় থদ্ক  
োকনর লবত বছুঁ ক  প্র ন্ড রি | সামকনর সীকট বসা আকরেটি থদ্হাবত থমকয় বকল ওকঠ --" উও ল বে 
থতবর োন থস গুাকহনা থল থগবয় থর --"| এে লাকফ বাংে থেকে থনকম একস লছমী থদ্ৌক  বগকয় থ কপ ধ্কর 
থসই থ ারনীকে, থয রু্ঘমন্ত লছমীর োন থেকে  ে কে ভারী থসানার দ্লুটি বছুঁ ক  বনকয় পালকত  াইবছকলা | 

হুাুঁ ো টাকন োন বছুঁ ক  রিারবি | লছমী ত ন োকনর বুাো ভুকল লক  যাকচ্ছ ওর থসানার দ্লু উদ্ধার 
েরকত | থসই থ ার থমকয়টি বকল যাকচ্ছ " থনবহ বলয়া, মুায়কন কুছ থনবহ বলয়া ---"লছমী হাতাহাবতর মকধ্ু 
থ ুঁ াকচ্ছ --"মকুঝ থদ্ কন থদ্, তু থেয়া ছুপা রবহ হুায়  ----" 

           থশষকমশ থবশ বেচ্ছকু্ষণ হাতাহাবতর পকর দ্লু থবকরাকলানা; লছমী ক্ষান্ত বদ্কলা | আকস্ত আকস্ত আবার বাংে 
এ উকঠ লছমী ওর বুাগ থেকে থমাবাইল থফান বার েকর োকদ্র সাকে অকনেক্ষন থফাকন েো বলকলা | থ ন 
একস দ্াুঁ াকলা দ্ানাপুর থিশকন; এর পকরর থিশন হকলা পাটনা, লছমীর গন্তবু ল | বেন্তু দ্ানাপুকর থ ন োমকত 
না োমকতই লছমী দ্রজার োকছ বগকয় বাইকর থিশকনর  াটফকমথ োকদ্র বদ্কে হাত থনক  থনক  বলকত 
লাগকলা ---" মুায় ইধ্ার  ুঁ থর, মুায় ইধ্ার  ুঁ "--দ্ ুা  েকর লছমীর োমরায় উঠকলা  -  জন থদ্হাতী 
থলাে আর তাকদ্র সাকে লছমীর ব ৃবদ্বদ্ | ওরা  উঠকত না উঠকতই বদ্বদ্ একস জব কয় ধ্কর লছমীকে; আর 
ওবদ্কে লছমী থদ্হাতী থদ্াস্তকদ্র থদ্ব কয় থদ্য় থসই থ ার থমকয়টিকে যার শরীকরর থোোও ত নও লবুেকয় বছল 
লছমীর বাুঁ োকনর বক া থসানার দ্লুটি | বদ্বদ্ যত বকল ---" থতরী োন থম বহত থ াুঁট লাবগ থর, ইতনা 
 ুন বনেলা ---"লছমী বকল ---" থোই বাত থনবহ , পুকহকল থমবর দ্লু থো ঢু্ুঁ  ের থদ্ উস ল বে থস, 

জাকন ম  থদ্না  শাবল থো ---” 

            জওয়ান  থদ্হাতী ভাইরা  থ ার থমকয়টিকে থ কপ ধ্রকলা আর বদ্বদ্ তার শরীকরর প্রবতটি সম্ভুাবু 
জায়গা তন্ন তন্ন েকর  ুুঁজকত লাগকলা | থমকয়টির ব ৎোকর সবাই জক া হকয় থদ্ কছ থসই তামাশা | অবকশকষ 
থমকয়টির  াউজএর থভতর থেকে বার েরা হকলা লছমীর দ্লু | যাকহাে পকরর থিশন পাটনা একস থযকতই 
থসই থশারকগাকলর মকধ্ু থ ন থেকে থনকম থগকলা অকনকেই | সকঙ্গ সকঙ্গ নামকলা লছমী, যার হাকত ধ্রা হারাবনবধ্ 
থসানার দ্লু ও রিাি বাুঁ োন | লছমীকে ধ্কর রইকলা ওর বদ্বদ্  আর তাকদ্র থদ্হাতী গাুঁওয়ালী ভাইরা |    
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             আমরা থতা লছমীর োকছ সব র্ঘটনা শুকন তা ব বকন  থগবছ | বজকজ্ঞস েরলাম ---" থিশকন 
থনকম পুবলশকে বকলবছকল ওই থ ার থমকয়টির েো ?"  লছমী থহকস বকল ----" আকর থবৌবদ্ , পুবলশ থেয়া 
েকরগা , কুছ থনবহ েকরগা | ইবস বলকয় থতা মুায়কন বহ ঠিে বেয়া --হামারা বব  বদ্বদ্কে| থমাবাইল থম 
বাতায়া বে তুম সব পাটনাকে পুাকহকল থিশনকম কুছ গাুঁওয়ালী ভাইকো থল ের আ যাও, হম থদ্  থলকঙ্গ ইস 
থ ারবনকো |" 

             একতা বেছুর মকধ্ু ও লছমী থদ্ব কয় বদ্কয়বছল তার "ফুলনকদ্বী" রূপ | ঠিে মাো ঠান্ডা েকর থভকব 
বনকয়বছল ওর  ুান অফ attack ; তাই বব  বদ্বদ্ আর তার পল্টনকদ্র পাটনার আকগর থিশকনই থ কন উঠকত 
বকলকছ | দ্ানাপুর আর পাটনা থিশকনর থ ন জাবনথর দ্রূকত্বর সময় attack েরকত হকব থ ারনীকে, এবং উদ্ধার 
েরকত হকব ওর থসানার দ্লু |  

            এই র্ঘটনা শুকন আমরা থসবদ্ন থেকে লছমীকে "ফুলনকদ্বী" আ ুাকতই স াবনত েরলাম | দ্ধু্থষথ 
োোতদ্কলর দ্ঃুসাহসী সদ্থ ারনী ফুলনকদ্বীকে থে না থ কন | বনকজর উপব ত ববুদ্ধ ও সাহকসর মবহমায় বেভাকব 
বনকজর অবধ্োরকে বছবনকয় বনকত হয় তা থবাধ্েবর এইরেম ল াকু এে থদ্হাতী থমকয়র োছ থেকেই বশ কত 
হয় |   

      ভারকতর আইন শঙৃ্খলার ওপর আ া না থরক  থস বনকজর ববুদ্ধকত হাবসল েরকত থপকরবছকলা এই  
দ্ঃুসাহসীে অবভযান | আমাকদ্র বশবক্ষত সমাকজ এরেম সাহবসেতার নবজর থমলা ভার | উ বশক্ষা আমাকদ্র 
বুবি স্বাতন্ত্রকে এমন এেটি জায়গায় একন বদ্কয়কছ থয আমরা থয থোকনা পদ্কক্ষপ থনবার আকগ তার 
ভাকলামন্দ বব ার েরকত ববস এবং তার পবরণাম , থসাশুাল বমবেয়ার প্র ার ইতুাবদ্ ইতুাবদ্ বনকয় ভাবকত 
ববস | এ' ধ্রকণর র্ঘটনা আমাকদ্র হকল হয়কতা পবরবারবগথ ও বনু্ধরা বলকতা ---" যােকগ বাবা, থছক  দ্াও, 

এেটা দ্কুলর ওপর বদ্কয় ফাুঁ াটা থগকছ | তুবমকতা শারীবরে ভাকব অক্ষত আকছা, থসটাই আসল ---|" 

             উ বশক্ষা ও  নবতে থবাকধ্র তা ণায় আমাকদ্র োকছ আত্মসুরবক্ষত সামাবজে বনরাপত্তার দ্ামটা 
টাোর থেকেও অকনে থবশী | এই র্ঘটনার পর ব বদ্ন ধ্কর এেটা থ াগান আমার মকন অনরুবণত হকতা --" 
ফুলনকদ্বী বজন্দাবাদ্, ফুলনকদ্বী বজন্দাবাদ্, ফুলনকদ্বী বজন্দাবাদ্ ----"|  
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****** 

চ ট ক: 

 
ভদ্রকলাে সববজ বেনকত থগকছন বাজাকর। থদ্াোকন থপৌুঁকছ থদ্ক ন সববজ ওয়ালা এেমকন 

পকটাকলর ওপর জল থছটাকচ্ছন। তা আজ ও থছটাকচ্ছন থতা োলও থছটাকচ্ছন !! ভদ্রকলাে থবশ 
বেছুক্ষন থদ্ ার পর বলকলন, ----দ্াদ্া, পকটাকলর জ্ঞান বফরকল আমাকে এে থেবজ থদ্কবন !! 
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 া-  া  া ী 
   া   া া  

থসলাম ওয়াকলকুম আ া! 
থেমন আকছন আপবন ? 

বে হকলা? ব নকত পারকলন না?  

আবম, আপনার আদ্করর থমকয় শবনম  

বেছু মকন প কলা ? 

েয় বছর আকগ অববধ্ আপনার নতুন সংসার থেকে ছুটি বনকয় আপবন আমাকদ্র মা থমকয়র গরীব ানায় ঢু্ুঁ  মারকত আসকতন  

আমার জনু থবলনু,  কোকলট বা পুতুল থেনার ফুরসৎ আপনার বছকলাই বা থোোয়  

তাই থতা আমার হাকত েয়টা থনাট গুুঁকজ বদ্কয় বা  হবার েতথ বু সারকতন।  
আবম ওসকবর থতায়া া েরতাম থোব    

আপনাকে থদ্ক ই আবম  ুবশকত েগমগ  

থেন জাকনন আ া  
োরণ আপবন  থয  বহকরা  বছকলন আমার  

  

আব র  োকছ শুকনবছ থয আব  য ন আমার নাম ফারীহা থরক বছকলা, আপবন আব কে বকলবছকলন  

না না এ নামটা ঠিে মানাকচ্ছ না  
আবম এর নাম রা কবা শবনম  

থভাকরর বশবশকরর মকতা বন াপ, সুন্দর আমার শবনম  

আচ্ছা আ া আপনার মকন পক  আপবন য ন গান গাইকতন 

ওই থছাট বয়কসও আবম বছলাম আপনার গাকনর সবক কয় মগু্ধ থোতা   
আপনার থোলকর্ঘুঁকষ  বকস মাো দ্বুলকয় দ্বুলকয় গলা থমলাতাম, তাল বদ্তাম  

আপবন আদ্র েকর বলকতন এ হকব আমার বফকরাজা থবগম  

যতবার বলকতন আবম ততবার আনকন্দ ববগবলত হকয় থজাকর থজাকর হাসতাম 

মাকন-না-থবাঝা- ুবশ-েরা হাবস  

থেন জাকনন আ া  
োরণ আপবন  থয  বহকরা  বছকলন আমার  

 
আচ্ছা ওই বদ্নটা মকন পক   আ া, থযবদ্ন আপনার জ বদ্ন বছল বকল 

আব  অকনে ভাকলা ভাকলা রান্না েকরবছল  

আব  আর আবম থটববকল  াবার সাবজকয় আপনার অকপক্ষায় বকসবছলাম  

আবম বতন বার জামা বদ্ল েকরবছলাম  

থোনটা আপনার সব  াইকত ভাকলা লাগকব ঠিে েরকত না থপকর 

থেন জাকনন আ া  
োরণ আপবন থয  বহকরা বছকলন আমার   

আর আপবন !  উদ্াসীন, আকবগহীন, বনবলথপ্ত আপবন ন বক  সেেথ টাকে হালো এে লাবেকত  ুরমার েকর থসবদ্ন থববরকয় 

থগবছকলন | 
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থোকনা ঝগ া নয় , েো োটাোটি নয় , থপছন বফকর  াওয়া নয় 

তারপর আর বে 

আপনার জীবকন একলা নতুন বসন্ত  

আমরা হকয় থগলাম আপনার ঝকর প া অতীত  

ক্ষবণে ববরবত বনকয় আব  ও আবার বনোহ েরকলা  
আবমও থপলাম নতুন আ া  
নতুন আ া  ুব ভাকলা - েত  েকলট, েত পুতুল একন বদ্কতা আমাকে  

আব কেও  ুবশ রা কতা 
আমার বেন্তু মন পক  োেকতা আপনার োকছ - শয়কন স্বপকন 

আপনার সরল বন াপ শবনম ভাবকতা  
প্রবত মহূুকতথ  আপনার েো ভাবকল , আপনাকে স্বপ্ন থদ্ কল ,  

হঠাৎ এেবদ্ন থদ্ কবা আপবন আমার োকছ বফকর একসকছন   

থেন জাকনন আ া ?  

োরণ আপবন থয  বহকরা বছকলন আমার  

 

আচ্ছা ঐবদ্নটার েো থতা আপবন বন য় শুকনকছন আ া  
থযবদ্ন আব  নতুন আ ার োকছ আমাকে থরক  থোকনা োকজ শহকরর বাইকর থগবছকলা  
আর আবম রাকত র্ঘুবমকয় বছলাম ববছানায়  

বনকজর র্ঘকর, আমার পাশবাবলশ জব কয় ধ্কর  

আপবন থতা জাকনন পাশবাবলশ ছা া আমার র্ঘুম আসকতা না  
 থসবদ্ন নতুন আ া মাঝরাকত আকস্ত েকর আমার পাকশ একস শুকয়বছকলন  

আবম বেন্তু অকর্ঘাকর র্ঘুকমাবচ্ছলাম - বেছু থটর পাইবন আ া , সবতু বলবছ  

হঠাৎ, হঠাৎ মকন হকলা এেটা ব  থলামশ হাত আমার থোমকর , আর এেটা আমার  ুকল  

আর োকরা ম ু আমার বকুে  

থেউ থযন আমায় শুুঁেকছ  

অেথাৎ থোকনা পশু থযন তার বশোর  ুুঁজকছ  

থসই পশুর ল া ল া থজাুঁকের মকতা  আঙ্গলু  

সকর থগকলও যারা তাকদ্র ব   থরক  যায়  

থেউ থযন থমালাকয়ম স্বকর আমায় আদ্র েকর েো বলকছ 

বশউকর উকঠবছলাম আবম  

মহূুকতথ র জনু র্ঘুকমর থর্ঘাকর মকন হকয়বছল থবাধ্হয় আপবন   

হুাুঁ , আপবন,  আমার স্বপ্ন থেকে থববরকয় আমার পাকশ  

থ া   ুকল থগবছকলা আর ভকয় আতকঙ্ক থসবদ্ন থদ্ক বছলাম  

আপবন  নন, আমার পাকশ নতুন আ া  
থজাুঁকের মকতা আঙ্গলু বদ্কয় আমার জামা সরাকচ্ছন , রাস্তা বানাকচ্ছন  

 আবম নতুন আ াকে  থসবদ্ন ধ্া া বদ্কয় থেুঁ কদ্ উকঠবছলাম   

না - না - আবম আব কে বকল থদ্ব ,    

 আমার ম ু বদ্কয় থবকরাবচ্ছল , আব  আব   

আর আমার মন থসবদ্ন আতথ নাদ্ েরবছকলা , আ- া আ- া   
থেন জাকনন আ া ?  

োরণ আপবন থয  বহকরা বছকলন আমার  



থসই থয থসবদ্ন ববছানা থেকে লাবফকয় এে থদ্ৌক  অনু র্ঘকর বগকয় দ্রজা বন্ধ  েকরবছলাম   

আবম আজ ও থসই র্ঘকর বন্ধ আবছ 

ওই বন্ধ র্ঘকর থসবদ্ন জ  বনকয়বছল থর্ঘন্না  
আপনার থভাকরর বশবশকরর মকতা বন াপ শবনকমর  দ্য় জকু  থর্ঘন্না  
 বর থপৌুঁকছবছল আপনার োকছ?  

 

আজ জন অরকণুর মাকঝও বন্ধ র্ঘকর ববন্দ থসই থমকয়টা োুঁকদ্  

আপবন শুনকত পান থসই োন্না ?  

ওহ ভুকল থগবছ - োন্নার আওয়াজ পাকবনই বা বে েকর ?  

থমকয়টা থতা োুঁকদ্ই না  
না থসবদ্ন থেুঁ কদ্কছ, না আজ োুঁকদ্, না থোকনাবদ্ন োুঁদ্কব  

োরণ থসই থমকয়টা থতা বছল আপনার থভাকরর বশবশকরর মকতা বন াপ শবনম  

থসই শবনম থতা আজ ব বদ্ন হকলা মারা থগকছ     

 কা ায়   ুঁ    া   
       শুভা আঢ্  

 
পাপব  াবন থশ্বত েমকলর , আবছা আকলায় রাবত্র থশকষ 

প কলা হঠাৎ ঝকর-- থেন, থেমন েকর ?   
  বশবশর থভজা পদ্ম পাতা ছুুঁ কয় , নীল সায়করর থঢ্উকয়  

 এেলাটি থস -- থগকলা থভকস। 
  

 কুকলর থেকে হাতটি বা াই , ধ্রকত থয  াই  
 দ্কূরর পাকন- যায় থস  কল ,থেন, বেকসর টাকন ? 

       অশ্রুসাগর বকুের মাকঝ ছলকে ওকঠ,  বুো বাকজ  
         আয়কর, বফকর, োবে ; আমার থস োে, আর থস শুনকব না বে? 

 
সাুঁঝ আুঁধ্াকর দ্ীবর্ঘর ধ্াকর,  

োে থয আমার আকস বফকর বফকর  
           োকলা জকলর শনূুতা থে ছুুঁ কয়, 

        হাবরকয় থফলার, গভীর থবদ্ন বনকয়।। 
 

পাপব  াবন থঢ্উকয়র থোকল 
থদ্ালায় থদ্ালায় যায় থয  কল , 

দ্বৃি সীমার পাকর -- 
       আবম থোোয়  ুুঁবজ তাকর ?   
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ওকর থশান থর সবাই, থশানকর বমকত  



 Greek Island, Crete 
Sonali Sur 

Greek Island of Santorini  or Homer’s  Lost Island of Atlantis (?) showing the collapse of the  
central caldera with  our ship sailing through it. 
One of the largest volcanic eruptions  recorded in the history happened about 3600 yrs. 
ago destroying the Minoan civilization. This also initiated a giant tsunami which swept 
across the Aegean sea and destroyed  this  early civilization, including that on the island of 
Crete.  

Island of Santorini 
Sunit K Addy 
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A myth is far truer than a history, for a history only gives a story of the 
shadows, whereas a myth gives a story of the substances that cast the 
shadows. 
                                                                                               -         Annie Besant 

 
If the many and the One be indeed the same Reality, then it is not all modes 
of worship alone, but equally all modes of work, all modes of struggle, all 
modes of creation, which are paths of realization. 
                                                                                                -        Sister Nivedita 

30 



31 

           

            
- - 

“                ...             ?             ?” । “              ?                              
    ?”                            
“      ?                      ,                           ?                        ?”            
         
“                                 ,          !                                             
     !          -                                        –                            !”  

- - 
                                                                         !    ,      ,    , 

                                                     ,                                  ,       -
                                                                                                     
                                                                                                
            ’                                          !      ,                                     
               ,                                                                                  
     -                       

                             ,                     -                                     
       -                                                                ;                         ;       , 
          -          ,                                                         ,  ’                
          ?                            !                                         ,                 
            ,                                                          ,                     “ -       
  -     !             ,                              ...”                        



       ,                                                                                         
                                                                                              
          ,                                                                                  

- - 
            ;                                                                               

       ,                 -        ,                                                            ,       
         ,                                                                                         
          “                              !                    ...  -   ”         ,         -       
                   ,                                         
                                                                                              

                                                                      – “                !        

                                                                               

                                                                                      
    ,      ,                             ,      –                                                   
                           ,                                                                    ...  
    ,              ...”                                                                        
      ,                                                   –                              !     
                                                                      ,            ,          ,    
                                               –                           ...  

            ,                             ,                                               
                      ,                          ,                         ,            
                         -                       ,                                                      
                                                                                              
                   ;                 -                  ,                          ,         
                ,                                                                                   
                                     ,                                                             
                                                    

- - 
                               ,                -                ,                        

                                                        ,                                      – 
                       
        ,      

32 



ক  া  া  

শুভা আঢ্  

  থস বদ্নটা মকন আকছ থবশ  Psychology Lab  এর নবাগত intern বহসাকব, field placement 
এ,থসবদ্নই আমার প্রেম বদ্ন I প্রকফসর  েঃ থদ্শপাকন্ড, পবর য় েবরকয় বদ্বচ্ছকলন Bombay Rescue Home 
এর প্রবত াতা বমঃ থদ্শাই ও অনু েমথ ারীকদ্র সকঙ্গ I আলাপ ারীর পর Rescue Home এর থম ন,  
শ্রীমবত আশা থবন আমাকে বনকয় থগকলন তাুঁর অবফকস I টুেটুকে ফসথা, থছাট্ট  াকট্টা, শান্ত মানষুটি থে থদ্ক , 
মকনর মকধ্ু এে রেম েদ্ধা আকস  অবফসর্ঘকর, েম পাওয়াকরর এেটি আকলা জ্বলকছ I র্ঘর ভবতথ আধ্ ময়লা 
সবজু রকঙর ফাইল এর গাদ্া, থদ্ওয়াকল থঠস থদ্ওয়া বেুকশলফ গুকলা উপকছ প কছ  পুবলকশর  াবে থপাশাে 
পরা এে জন, অবফকসর এে থোকন এেটি োকঠর থ য়াকর বকস ফাইল প কছন I এেটা থ য়াকর আমাকে 
বসার জায়গা েকর বদ্কয় আশা থবন বলকত শুরু েরকলন, -Rescue Home এর আবেতা থমকয়গুবলর েো I  
--“ওরা এ াকন একসকছ অবভজাত, মধ্ুববত্ত, দ্বরদ্র,সমাকজর নানা স্তর থেকে  একসকছ, এেই দ্ভুথ াকগুর পে 
ধ্কর I এরা সবাই বনযথাবততা  এরা পবরতুিা, উদ্বতৃ্ত I এরা বনরপরাধ্ী, তব ুআপন জন, বনু্ধ বান্ধব ওকদ্র 
থেউ সহানভূুবত থদ্ ায়বন  বাব কয় থদ্য়বন সাহাকযুর হাত  বরং আবজথ নার মকতা পবরবধ্র বাইকর ছুুঁ ক  থফকল 
বদ্কয় বনকজকদ্র পববত্রতা রক্ষা েকর বনব ন্ত হকয়কছ Iওরা দ্বুথল, সবকলর ববরুকদ্ধ ওরা রুক  দ্াুঁ াকত পাকরবন I 
বেকশারীর থেকে বদৃ্ধা, সবারই এে োবহনী I"--- আশা থবন বকলবছকলন, ”এই থয ফাইলগুকলা থদ্ কছা, এর 
মকধ্ু েত থয অশ্রু জকম আকছ তার গভীরতা হয়কতা থোকনা মহাসাগকরর থেকে েম নয়  আকরা বকলবছকলন, 
‘মানষু থয মানকুষর ওপকরই বে জর্ঘনু অতুা ার েরকত পাকর থস োবহনী বল কত থগকল আর এে মহাভারত 
থল া হকয় থযকত পাকর!”  

 এই পযথন্ত বকল আশা থবন এেটুক্ষণ  ুপ েকর থেকে, বকলবছকলন,--- এরা আমাকদ্র োকছ একসকছ 
সব বেছু হাবরকয়, একেবাকর শনূু হাকত I জীবকন যা আমাকদ্র োকছ বনতান্তই স্বাভাববে, যা বেছু সুন্দর, যা 
থশাভন,  তা একদ্র োকছ স্বকপ্নর মকতা অলীে I এরা যা হাবরকয়কছ তার তুলনায় আমরা একদ্র বেছুই বদ্কত 
পাবরনা I এরা শুধ্ ুথজকনকছ, থমকয় হকয় জ াকনার বব  না, মানকুষর মকু াকশর বনক  শয়তাকনর ছলনা আর 
বব ারে সমাকজর ক্ষমাহীন  কুটি  এ াকন একস এরা শুধ্ ুপায়, মাোর ওপকর এেটি ছাত, আর দ্ ুথবলা 
থপট ভরাবার অন্ন  থতামার োজ হকব, একদ্র থফকল আসা জীবকনর ইবতহাস থজকন, Counseling এর মাধ্ুকম, 
এই দ্বলত, পীব ত থমকয়গুবলকে অতীকতর ধ্বংসসূ্তপ থেকে সন্তপথকন তুকল একন, ওকদ্র হাকত তুকল বদ্কত হকব 
আগামী বদ্কন পে  লার সাহস, আর অনপু্রাবণত েরকত হকব এে নতুন স্বপ্ন  থদ্ কত, যার বাস্তবতা একদ্র 
োকছ অেল্পনীয়  থতামাকে একদ্র থসই অক না ভববষৎএর বদ্কে এবগকয় থযকত সাহাযু েরকত হকব, যাকত ওরা 
সবার মাকঝ মাো তুকল, স্বাবল ী হকয় বাুঁ কত পাকর I  

  তাুঁর থ া , আমার মকনর সহস্র প্র , উৎে া, আর ব ধ্া,  ন্ধ থে এব কয় যায়বন I সকিকহ 
বকলবছকলন,- থতামাকে জীবকনর অকনে বীভৎস োবহনী শুনকত হকব, জানকত হকব অকনে অববশ্বাসু বব  নার 
েো, যা হয়কতা তুবম থোকনাবদ্ন স্বকপ্নও ভাবকত পাকরাবন I ওকদ্র থসই বব ব ত জীবকনর সকঙ্গ থতামাকে 
পবরব ত হকত হকব, তকবই থতা তুবম একদ্র থে সহায়তা থদ্কব, গক  তুলকব তাকদ্র টুেকরা টুেকরা হকয় থভকঙ 
যাওয়া প্রববেত জীবন, জ্বাবলকয় থদ্কব তাকদ্র বনকভ যাওয়া আশার আকলা I --সহজ হকব বলকবা না তকব  
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আমাকদ্র অকনে আশা থয এই োকজ তুবম আমাকদ্র সকঙ্গ হাত থমলাকব I তাুঁর েোগুবল, আমার মকন এেই 
সকঙ্গ ভয়, ভাবনা আর নতুন এে challengeএর সম্ভাবনার ঝ  তুকলবছল  আশা থবন, শান্ত দ্টুি থ া  তুকল 
বকলবছকলন, ব ন্তা থোকরানা, য নই প্রকয়াজন হকব আমরা সবাই োেকবা থতামার সকঙ্গ              

 Rescue Home এ োজ েকর, অকনে যন্ত্রণা, থক্ষাভ ও প্রবেনার বতিতায় ভরা জীবনকে, ব নকত 
বশক  বছলাম,যার থোকনা অবস্তত্ব সবতুই আমার অজানা বছল I আশা থবন এর থসই েোগুবল, আমাকে 
আগামী বদ্নগুবলকত, যারা দ্ভুথ াকগুর অন্ধোকরর বশোর, যারা আকলার প্রসাদ্ থেকে ববেত,যারা বুবেত তাকদ্র 
সকঙ্গ োজ েরবার সাহস ও অনকুপ্ররণা বদ্কয়কছ  ে নও তাকদ্র বদ্ে থেকে ম ু বফবরকয় বনকত পাবরবন I        

 যাইকহাে, এ গল্প আমার নয়, এ গল্প েমলার I ওকে প্রেম থদ্ক বছলাম, Rescue Home এর এে 
থছাট্ট আকধ্া অন্ধোর র্ঘকর, দ্ ুহাুঁটুর মকধ্ু মাো গুুঁকজ বকস োেকত I থছাট জানলা বদ্কয় এেফাবল সোকলর 
আকলা একস পক বছল ওর অকগাছাকলা এে রাশ  ুকলর ওপকর I  াবরবদ্কে থছাট ব  থমকয়কদ্র োকজর বুস্ততা, 
বেকশারীকদ্র থ লার শব্দ, বশশু েক র োেলী, োন্না, বেছুই থযন ওকে  শথ েরকত পারবছকলা না I 
থোোোর এে অসীম এোেীত্ব ওকে বর্ঘকর থরক বছল, সবার োছ থেকে I ও থযন এে ব  দ্কূরর গ্রহ, ওকে 
থদ্ া যায়, থছাুঁয়া যায়না I আশা থবন পবর য় েবরকয় বদ্কয়বছকলন, বেন্তু আমার উপব বত থস পুকরাপুবর 
নাে  েকর বদ্কয় মাোর ওপকর আুঁ ল তুকল বদ্কয়বছকলা  

েমলার সকঙ্গ Counseling শুরু েরার আকগ, আশা থবন এর োকছ, েমলা প্রায় বতনমাকসর 
অন্তঃস্বত্বা থজকন  মকে উকঠবছলাম I আকরা থজকনবছলাম, এে গভীর রাকত্র েমলা থে তার মা একস থরক  
বগকয়বছকলন আর বকল বগকয়বছকলন থমকয়র ভরণ থপাষকণর জনু প্রবত সপ্তাকহ প্রকয়াজনীয় সব বেছু পাঠিকয় 
থদ্কবন ও Home এর জনুও থমাটা টাো আসকব I শতথ  বছল েমলার পবরবাকরর পবর য় ও তার এই 
শারীবরে অব ার ববষকয় থোকনা েো, Home এর েতৃপক্ষ জানকলও আর থোোও থস েো প্রোশ েরা 
 লকব না I এর পর েমলার মা, বার বার থদ্ া েরকত একসকছন আর বনরাশ হকয় বফকর থগকছন I েমলা, 
থদ্ া থতা েকরই বন বরং তার জনু বজবনস পত্র যা একসকছ, ছুুঁ কয়ও থদ্ক বন I এে দ্রুন্ত অবভমাকন থস ম ু 
বফবরকয় বনকয়কছ তার ব র পবরব ত জীবকনর বদ্ে থেকে I ওর থছাট্ট মকন থয গভীর ক্ষত ওকে থমৌন েকর 
থরক কছ, তা অতুন্ত জটিল  আশা থবন সকন্দহ প্রোশ েকরবছকলন থয আমার Rescue Home placement এর 
অল্প সমকয়র মকধ্ু েমলার সকঙ্গ counseling এ ববকশষ থোকনা ফল হকব বকল, তব ুবকলবছকলন থ িা েরকত I 
মনটা দ্কম বগকয়বছকলা I শুধ্ ুেমলার েো থভকবই নয়, আমার বনকজর েো থভকবও I োকজর এই প্রেম 
প্রয়াকসই যবদ্ অসফল হই তাহকল আমার প্রকফসররা ববরূপ হকতই পাকরন, আর তাহকল থতা আমার আমার 
ভববষৎ অন্ধোর!  

বলা বা লু, েমলার সকঙ্গ counseling session গুকলা এেতরফাই হকতা I থস আসকতা, শাব কত 
আগাকগা া থমা া এে প্রস্তর পুত্তলীর মকতা I মাো বন ু েকর বকস োেকতা, যতক্ষণ না ৪৫ বমবনকটর র্ঘবন্ট 
বাকজ, তারপর ধ্ীকর ধ্ীকর উকঠ  কল থযকতা I আমার মারা  ভাষার সামানু পুুঁবজ ফুকরাকল, রা ভাষাকত 
বেছুবদ্ন োটাকনার পর এেবদ্ন বেছু বলার বছকলানা বকলই থবাধ্হয় বজজ্ঞাসা েরলাম,--েমলা, তুবম 
Englishবশ কব?প্রতুত্তকর থস তার ববশাল দ্টুি থ া  তুকল আমার বদ্কে তাবেকয়ই আবার নাবমকয় বনকলা I  
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এরপর, উকঠ  কল থগকলা, আমাকে  ল হারাকনা ব ধ্ার মকধ্ু থফকল থরক  I এ থমকয় বে ে কনা তার 
থমৌনতার আবরণ থেকে মবুি পাকব ? থেমন েকর থস বফকর পাকব তার ববশ্বাস ? বে েকর থস বনকজর এই 
আর্ঘাত, যন্ত্রনা, আর প্রবেনার থবাঝা, যা থস লবুেকয় রা কত  ায় সবার অকগা কর, বপছকন থফকল থরক , 
 ুুঁকজ পাকব নতুন েকর থবুঁক  ওঠার থপ্ররণা ? এই থছাট্ট থমকয়টার মকনর বন্ধ আগল আর আমার বনকজর 
অেৃতোযথতার frustration আমাকে ক্রমশই বনরাশ েকর তুলবছকলা, তব ুপ্রবত সপ্তাকহ থদ্ া েকরবছ েমলার 
সকঙ্গ  যবদ্ ও থোকনা বদ্ন, আমাকে তার এেলা  লার পকের সঙ্গী েকর থনয় এই  ক্ষীণ আশা বনকয় I         

অকনে নাবলশ আসকতা েমলার নাকম I শীকতর রাকত ঠান্ডা জকল িান েকর বভকজ োপক  বকস 
োকে, বদ্কনর পর বদ্ন  াবার োলা সবরকয় থরক  উকঠ যায়, উুঁ ু পাুঁব ল থেকে লাফ বদ্কত বগকয় পক কছ ও 
পাকয় েঠিন আর্ঘাত থপকয়কছ, ওর োকছ েরবী ফকলর বীব  পাওয়া থগকছ I বনকজর ওপর এ অতুা ার থেন? 
এর থোকনা উত্তর থস োকরাকে থদ্য়বন I ও থয, ওর মকধ্ু বা কত োো প্রাণ টিকে আর পারকল বনকজকেও 
থশষ েকর বদ্কত উকঠ পক  থলকগকছ থস ববষকয় োকরা থোকনা সকন্দহ বছল না I Rescue Home এ সবাই 
তট  হকয় োেকতা এই ববুঝ েমলা বেছু েকর বকস  থোকনা রেম প্রবতোকরর আশা আবম য ন  প্রায় 
থছক ই বদ্কয়বছ , ত ন হঠাৎ এেবদ্ন পবর ার ইংকরবজকত েমলা আমাকে প্র  েরকলা ---"তুবম এ াকন 
আকসা থেন ?"  মে সামকল উত্তর বদ্লাম, বলবছ, বেন্তু তুবম এমন সুন্দর ইংকরবজকত েো বলকত বশ কল 
থোোয় ? এই প্রেম ওর মকু  এে ব লকত হাবস ফুকট উঠকলা, বলকলা---থেন, সু্ককল !! আমাকে আকরা 
অবাে েকর বদ্কয়, নাম বলল, বক র এে নামী দ্ামী সু্ককলর I েমলা থসবদ্ন আকরা জানকত থ কয়বছকলা আবম 
তার বাবা, মাকয়র সকঙ্গ থযাগাকযাগ রাব  বেনা, আর রাব না থজকন থযন আশ্বস্ত হকয়বছল I থসবদ্ন যাবার 
মকু  বকল বগকয়বছকলা, --"আবার একসা I"     

আমার আর েমলার মকধ্ু গক  উকঠবছল এে অসম বেন্তু সহজ বনু্ধকত্বর পবরকবশ I এে এে বদ্ন 
সু্ককলর েো বলকত বগকয় েমলা ঝণথার মকতা উচ্ছল হকয় উঠকতা I  েল, সহজ, ১৪ বছকরর বন াপ এেটি 
থমকয় উকঠ আসকতা আমার সামকন I আবার  থেকে থেকে থস  ুপ েকর থযকতা I মকন হকতা থস আবার েুকব 
থগকছ থসই রৃ্ঘণাি, ববষাি, র্ঘন োকলা এে অতীকতর োরাগাকর, থয ান থেকে থস বফকর আসকত  পারকছনা, 
বেছুকতই I থসবদ্নগুকলাকত েমলার েব  মকু  থয যন্ত্রণার অবভবুবি আবম প্রতুক্ষ েকরবছ, তা বণথনা েরার 
মকতা ভাষা আমার জানা থনই| েমলা থে, তার মা, বাবার েো বজকজ্ঞস েরকল, থসাজা উত্তর বদ্কতা, 
আমার থেউ থনই   থস থোকনাবদ্ন োকরাকে, তার গভথ াব ার জনু থে দ্ায়ী, এ  প্রক র উত্তর থদ্য়বন I  ুপ 
েকর থেকেকছ  বেংবা র্ঘর থছক  উকঠ  কল থগকছ  থছাট্ট থমকয়টি ,তার এোেীকত্বর ভার োকরা সকঙ্গ ভাগ 
েকর থনয়বন  যাইকহাে, সময় োকরা জনু থেকম োকেনা, েমলারও োকেবন  প্রেৃবতর বনয়কম, এে  শীকতর 
থভাকর জ  বনকলা, এেমকুঠা বশবশর থধ্ায়া ফুকলর মকতা, েমলার থমকয় I যার সূ না েমলার জীবকন 
একসবছকলা এে অবভশাকপর মকতা, থয প্রাণটি থে েমলা বেছুকতই পৃবেবীকত আনকত  ায়বন | মাতৃকত্বর সুগভীর 
যন্ত্রণার সমকুদ্রর গভথ  থেকে উকঠ আসা থসই থছাট্ট বশশুটিকে থোকল থপকয়, থযন জ  বনকলা মাতৃ স্বত্তায় 
সম ুল, নতুন এে েমলা  আশা থবন বকলবছকলন, ---'েমলা বাই' থেকে, 'েমলা মায়ী' !         

েমলা থমকয়র নাম বদ্কলা, "তারা" I আমার মকন হকয়বছল, সােথে নাম I আুঁধ্ার রাকতর থশকষ, থভাকরর 
আোকশর থোকল ফুকট ওকঠ, শুেতারা I বদ্েভ্রান্ত পবেে থে, থস থদ্য় পকের বদ্শা, এবগকয়  লার থপ্ররণা I 
তাই, য ন েমলার বাবা মা, বশশু তারাকে অনাে আেকম পাঠাবার বুব া ও তাকে র্ঘকর বফবরকয়  
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বনকয় যাবার প্রস্তাব বনকয় একলন, েমলা, তারাকে বকুে তুকল বনকয়, জাবনকয় বদ্কলা এবার থেকে, থস 
বনকজর পে বনকজই  ুুঁকজ থনকব I থস তাকদ্র দ্ ৃ েক  জাবনকয় বদ্কলা, েমলা এ ন আর এে পবরবাকরর 
অনাদ্তৃা, পবরতুিা, এেটি অসহায় থমকয় নয়, থস, "মা" I েমলার মা, বাবা থোকনা ক্রকমই তার মত 
বদ্ল েরাকত পাকরনবন   

     আমার internship এর থময়াদ্ থশষ হকত  কলবছল I মকন অকনে ব ন্তা ভাবনা বছল েমলার ভববষৎ 
বনকয় I আশা থবন বকলবছকলন, বতবন তাুঁর সাধ্ুমকতা েমলার বদ্কে নজর রা কবন, তব ুওকে থছক  আসকত 
মন  ায়বন বেছুকতই I থশষ বদ্কন য ন থদ্ া েরকত থগলাম, েমলা, তারা থে থোকল বনকয় দ্াুঁব কয় বছল, 
আর ওর বপছকন বদ্কনর থশকষর স্বণথালী আকলা র না েকরবছল এে আকলাবেত বতৃ্ত I আমাকে থদ্ক  এবগকয় 
আসকত বললাম,--- ঠিে থযন মুাকোনা ! েনকভন্ট সু্ককল প া েমলার বঝুকত অসুববকধ্ হয়বন আমার 
েোর তাৎপযথ  ওর মকু  বেছুটা ল ার সকঙ্গ ফুকট উকঠবছল মাতৃকত্বর সুবনবব  গকবথর ছায়া I ওর সকঙ্গ 
আবার ে কনা থদ্ া হকব বেনা, ও থেমন েকর  ুুঁকজ পাকব তার আগামী পকের থ াুঁজ, এ সব বেছু না 
থজকনই  কল আসকত হকয়বছল I েমলা থযন আমাকেই বনব ন্ত েরবার জনু বকলবছল, ---বদ্বদ্জী, আবম আর 
তারা ঠিে োেকবা, আমাকদ্র জনু ব ন্তা েকরানা I তারপর এেটু থেকম বকলবছল, -- আবম থতামাকে মকন 
রা কবা, বদ্বদ্জী I  

সময় বকয় থগকছ I লার বনয়কম এবগকয় একসবছ অকনেটা পে,থদ্শ থেকে সাগর থপবরকয়,সুদ্রূ ববকদ্কশ I 
জীবকনর এে থমাহনায় বেছুক্ষকনর জনু েমলা একসবছল, তার অতীকতর ববষাদ্ আর আগামী বদ্কনর 
অবন য়তার োবহনী বনকয়   মাকঝ মাকঝ হয়কতা একস দ্াুঁব কয়কছ থস মকনর এে থোকণ, আবার সাুঁকঝর 
আকলার মকতা বমবলকয় থগকছ মকনর গহকন, হাবরকয় থগকছ, োকজর বুস্ততার আ াকল|  

থসবদ্ন Houston এর এেটি বইকয়র থদ্াোকন বেছু বই থদ্ বছ, হঠাৎ োুঁকধ্ হালো থছাুঁয়া অনভুব 
েকর বফকর তাোলাম I অক না ম ু I এেটি অতীব সুরূপা ভারতীয় মবহলা, পরকন পব মী থপাশাে I হালো 
 শমার বনক  ভারী সুন্দর দ্টুি ববুদ্ধদ্ীপ্ত থ া  I থোোয় থযন থদ্ া বেন্তু ঠিে ব নকত পাবরনা I মকু  ববল, 
Sorry, ---Have we met? উত্তকর এেটু থহকস থমকয়টি বলল, -- থতামার এেটু সময় হকব? ব ধ্া েরবছ 
থদ্ক  বনকজই বকল উঠকলা ---তুবম আমাকে থ কনা I আবম েমলা, বক র Rescue Home এ ---, আর 
বেছু বলকত হকলানা সমস্ত  ৃবত ভী  েকর একস হাবজর হকলা এে সকঙ্গ I তাই থতা,  ওই থ া  দ্কুটা থতা 
আমার থ না I বেন্তু অতীকতর থসই  ভীরু বেকশারী থমকয়টির সকঙ্গ দ্ীপ্তবশ ার মকতা আজকের এই েমলার 
বমল পাওয়া েঠিন I মকন উঠকত োো প্র ধ্ারার থস্রাতকে থোকনামকত দ্বমকয় থরক , শুধ্ ুপ্র  েবর, “েমলা, 
থেমন আকছা? আর তারা?”  েমলা বকল ওকঠ,--বদ্বদ্জী, ভাকলা আবছ আমরা, দ্জুকনই I বকলবছল, থস 
এেজন Surgeon, -Doctors Without Borders এর সকঙ্গ তার োজ  পৃবেবীকত অকনে মানকুষর ব বেৎসা 
েরবার সুকযাগ পাকব বকলই থস এই আন্তজথ াবতে সং ার সকঙ্গ থযাগ বদ্কয়কছ   মানষুকে বাুঁ াবার প্রক িা তাকে 
পৃবেবীর এে থোন থেকে আর এে থোকন বনকয় যায়  আর সংসার? হুাুঁ, তাও আকছ   েমলার জীবন সঙ্গী 
েঃ থজমস বর ােথ সন, Doctors Without Borders এর োকজই যুি   থসই থছাট্ট তারা, এ ন েুাবলকফাবনথয়া 
ববশ্ব ববদ্ুালকয়র ছাত্রী  আমার মকু  Congratulations শুকন  ুবশ হকয়বছল েমলা  তকব ববদ্ায় থনওয়ার আকগ 
বকল বগকয়বছকলা আমাকে তার গত বদ্কনর োবহনী থস থশানাকত  ায়  বকলবছলাম আবম অকপক্ষা েরকবা   
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       : েমলা বকলবছকলা তার গল্প  না, এেবদ্কন নয় অকনে বদ্ন ধ্কর, এেটু এেটু েকর, ে কনা থহকস, 
ে কনা, থেুঁ কদ্, ে কনা পাহা ী নদ্ীর মকতা উচ্ছল গবতকত, ে কনা সাগকরর উবমথমালার মকতা অশান্ত েলরকব, 
আমাকে শুবনকয়কছ তার েো  শুকন, ে কনা ববব ত, ে কনা স্তবম্ভত ে কনা  মৎেৃত হকয়বছ  প্রবাদ্ বােু 
শুকনবছলাম, Truth is stranger than fiction! েমলার োকছ, বনকজর োকন না শুনকল হয়কতা থস েো 
সহকজ ববশ্বাস হকতা না   তার গল্প এ াকন সববস্তাকর বলকত  াওয়ার ধৃ্িতা বা ক্ষমতা আমার থনই, তকব 
তার জীবকনর থসই প্রায় অববশ্বাসু র্ঘটনাগুবলর বেছুটা সবার সকঙ্গ ভাগ না েকর বনকল স্ববস্ত পাকবানা মকন  

েমলা বকলবছকলা, -- “বদ্বদ্জী, তুবম থযবদ্ন Rescue Home এর ভারী োকঠর দ্রজার বপছকন 
আমাকে আর তারা থে থরক   কল থগকল, থসবদ্ন আমার মকন হকয়বছল আমার আর তারার আর থেউ থনই 
পৃবেবীকত! থস থয বে বেু াপা এোেীত্ব, থতামাকে বকল থবাঝাকত পারকবানা  আবম আর থছাট্ট তারা! 
আমাকদ্র সামকন ওই ভারী দ্রজাটা  থেমন েকর থ ালাকবা ওই  াকরর আগল? থেমন েকর  ুুঁকজ পাকবা 
এবগকয়  লার পে? সামকন অসীম অন্ধোর আর অবন য়তা! দ্'ুবদ্ন ধ্কর তারাকে বকুে বনকয় শুধ্ুই থ াক র 
জকল থভকস থগলাম  োকেই বা বে বলকবা? োকে ববশ্বাস েরকবা? থে আমাকদ্র থদ্ াকব পবরত্রাকনর পে? 
তারপর এে রাকতর থশকষ, তারা য ন আমার বকুের ওপর শান্ত হকয় র্ঘুবমকয় পক কছ তার মাোয় হাত থরক  
শপে বনলাম, ---'আমার তারা, ে কনা দ্ঃু  পাকবনা, তাকে জানকত হকবনা এো োোর দ্ঃুসহ েি , 
তাকে তার মা, দ্'ু হাত বদ্কয় আগকল রা কব   আকরা শপে েরলাম, তারার জনুই, আমার পে আমাকেই 
 তরী েকর বনকত হকব, থযমন েকরই থহাে " 

Rescue Home এর আশা থবন এর সহায়তায় আর অসম্ভব মকনর থজাকর সু্কল, তারপর েকলজ থশষ 
েকর, েমলা, থসকক্রটাবরর োজ েকরবছল থসই Rescue Homeথতই  নাকমই োজ, তার আর তারার  র  
বদ্কয় বেছুই োেকতা না হাকত, তব ুহার মাকনবন েমলা  সাহাযু  ায়বন োকরা োকছ  দ্াবরকদ্রর সকঙ্গ ল াই 
েরকত েরকত য ন োন্ত েমলা, ত বন এেবদ্ন Rescue Homeএ একসবছকলন Dr. James Richardson, 
এেটি থমকয়র থ াক র ব বেৎসা সেবেথ ত বুাপাকর  আলাপ হকয়বছল েমলার সকঙ্গ, নানান োকজর মাধ্ুকম  
আেবষথত হকয়বছকলন থজমস, বেন্তু তাুঁকে বার বার প্রতুা ুান েকরকছ েমলা  পৃবেবীকত তার এোন্ত আপন 
জকনরা তাকে জীবকনর পরম দ্ঃুসমকয় থদ্য়বন সহায়তা, ছুুঁ ক  থফকল বদ্কয়বছকলা পকের পাকশ  তাই তার ভরসা 
েরকত সাহস হয়বন, এে অক না ববকদ্শীর আহ্বাকন সা া বদ্কত  মানকুষর োছ থেকে দ্ঃু , ত্রাস আর যন্ত্রনা 
ছা া থয েমলা, বেছুই পায়বন, থয মানষুকে ববশ্বাসর্ঘাতে ছা া থস আর বেছুই ভাবকত পারকতানা, থসই 
েমলার জীবকন, এে থদ্বদ্কূতর মকতাই, একস Dr. Richardson, তার সামকন তুকল ধ্করবছকলন অবাধ্ আকলার 
এে অপরূপ জগৎ  প্রেকম, েমলা তার অববশ্বাসী মনকে থস জগকতর স্বপ্ন থদ্ কত রাবজ েরাকত পাকরবন  
বেন্তু থজমস, অকনে ভাকলাবাসায়, অসীম  ধ্কযথ তার সব আশঙ্কাকে জয় েকর তাকে এবগকয় বনকয় বগকয়বছকলন 
সাফকলুর পকের বদ্কে  তাুঁর হাত ধ্কর, এে পা এে পা েকর এবগকয় থগকছ েমলা, থপৌুঁকছকছ আজকের এই 
বশ কর  তারাকেও  থজমস গ্রহণ েকরকছন পরম থিকহ  েমলা থপকয়কছ এেজন জীবন ও েমথ সঙ্গী, 
পবরপূণথতার এেটি সু ী সংসার  থস আজ ব  নারী েলুাণোরী সংকর্ঘর েকমথ জব ত  তার অতীত থে থস 
থভাকলবন   
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েমলা বকলবছকলা, "বদ্বদ্জী, অন্ধোর আর আকলার জীবন, দ্কুটাই থ না হকয় থগকছ আমার  দ্কুটাই 
মানকুষর সৃবি  দ্কুটাই আমাকে বাুঁ কত বশব কয়কছ  েতদ্রূ পারকবা জাবননা, তকব আজ আমার জীবকনর 
এেমাত্র উক শু প্রবতটি বনপীব তাকে অন্ধোর থেকে আকলাকত বনকয় আসা    

েমলা আজ নারীসত্বায় উ ল এে সােথে প্রবতমবূতথ   এেটি প্রতাবরতা, অসহায় বেকশারী থমকয়, যার 
োকছ বছকলানা এই েঠিন পৃবেবীর জীবনযাত্রার পকে  লার থোকনা সঙ্গবত, বরং বছল এেটি বশশুর পূণথ 
দ্াবয়ত্ব, থস থয থোন ঐশ্ববরে শবিকত বনকজকে আজ প্রবতব ত েকরকছ এই পূণথতার তুকঙ্গ থস েো শুধ্ ুেমলা 
ছা া আর থেউই পুকরাপুবর জানকত পারকবনা  সবলা েমলা  থস বকস োকেবন, " ান্তসধ্যথ প্রতুাশার পূরকণর 
লাবগ " ববধ্াতার পে থ কয়  বনকজর পে ও বনকজ  ুুঁকজ  ুুঁকজ বার েকরকছ, মাতৃকত্বর থপ্ররণায়, অসীম সাহকস, 
অদ্মু থোন মন্ত্রবকল   অজানাকে জয় েকর, এবগকয় থগকছ বনবভথ ে  সকনুর মকতা  আজ  বনকজই থস বনকজর 
পবর য়  এেবদ্ন থয থছাট্ট অসহায় থমকয়টির সকঙ্গ আমার থযাগাকযাগ হকয়বছল থোন এে অ ুাত Rescue 
Home এর স্বল্পাকলাবেত র্ঘকরর থোকন, থস আজ এে মবহমাময়ী নারীর রূকপ প্রোবশত হকয় আমার মন প্রাণ 
এে অপবরসীম থগৌরকব ভকর বদ্কলা  থে বকল,---- নারী দ্বুথলতার প্রবতমবূতথ ! থে বকল,-- নারী অবলা? 

Pencil sketch 
Anuska Sen, 15yrs. 38 
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 া া        য়                                                                              
স দী  স কা  

 "জাহান থতবর থয় নজর হুায়”, োবলয়া বসকনমা র এই গান গুনগুন েরকত েরকত েরকত থমাটর সাইকেল ধ্ুকয় 

থফললাম  োবলয়া বসকনমার এই  গান থেন গাইবছলাম তার এেটা োরণ আকছ  আজ সোল থবলা পাউরুটি বেনকত বাজার 

থগবছ   থমাটর সাইকেল পােথ  েকর থপছন বফকরই মকু াম ুী হলাম আমার সু্কল এর বহবন্দ টি ার শ্রী রাম বনরঞ্জন োবলয়া 
সাকে।  ওনাকে সবাই শা ীবজ বকলই োকে  থনহাত একেবাকর মকু াম ুী না হকল বহবন্দকত বকল না " পাতবল গবল থস বনোল থল 

" ওটাই েরতাম। এেটু ধ্াতস্ত হকয়, এে ঝুব  দ্াুঁত বার েকর "নমকস্ত শা ীবজ " বকল সু সু  েকর থেকট পক বছলাম । 

  ওনার সাকে আমার equation টা ঠিে থমল  ায় না বা থ কতা না   াস বসকক্স আবম বহবন্দ থত ম ু েবুক  প কত 

প কত থবুঁক  থগবছলাম   ত ন দ্াদ্াভাই এর সু্কল এর বহবন্দ টি ার "শা ীবজ "থে আমার টিউশন এর জনু রা া হয় ।  

ভদ্রকলাে থে আমার এেদ্ম পছন্দ বছকলানা । থমাটা োকলা থ কমর  শমা  োুঁকধ্ এেটা েকল  নামটা থহবভ রাশভারী, "রাম  

বনরঞ্জন  োবলয়া ! থেউ না বকল বদ্কল বহবন্দ বসকনমার বভকলন এর  নাম ! লনুা  থমাকপে থ কপ উবন য ন রাস্তা বদ্কয় থযকতন 

পা ার থছকলরা হাসাহাবস েরকতা  ইবন  যবদ্ আমার বাব কত আমাকে প াকত আকসন, আবম থতা পা াকত ম ু থদ্ াকতই 

পারকবা না   থপ্রবিজ একেবাকর  puncture  হকয় যাকব| রাত এ  াবার সময় থদ্ লাম মা রুইমাকছর োবলয়া েকরকছ   ২ 

পা  বার েকর  থযই বকলবছ "আচ্ছা রাম বনরঞ্জন োবলয়া বে রুই মাকছর োবলয়া  ান?" অমবন আমার বেনার মাটি হকয় 

থগকলা ----"ল া েকর না, বনকজর টি ার থে বনকয় হাবস  ঠাট্টা েরকছা  বহবন্দ থত থতা মহা পব ত তুবম,  ুব উ  মাক্স থ পাচ্ছ 

তাই না? 'মাো বন ু েকর  াবারটা থোকনামকত  বগকল বনকজর র্ঘকর retire েকরবছলাম । 

  তাও  উবন একলন আমাকে প াকত   একসই ম ুী থপ্রম াুঁদ্ এর থগারা গল্প  ুকল  বসকলন   আকগই বকল রাব  থপ্রম াুঁদ্ 

এর গল্প বেন্তু আমার ভাকলা লাগকতা   ওগুকলাই আকগ ভাকগ পক  বনতাম  েববতা গুকলা বনকয়ই যত ঝাকমলা   আবম থতা  ুব 

 ুবশ আজ থববশ মাো  াটাকত হকব না  োবলয়া সুার মা থে থেকে বলকলন,-- "বকহন বজ থমকরকো থো া  আদ্রাে  র বসন্ধ  

লবণ বদ্বজকয়গা?" আবম মন বদ্কয় থগারা  প বছ আর উবন আকমজ েকর মকু  আওয়াজ েকর আদ্া  াকচ্ছন   আচ্ছা,এই সব 

বজবনস র্ঘটকত োেকল,োর প াশুনায় মন লাকগ বলনু থতা  আমার থতা ত ন মকন হকচ্ছ আদ্া এই জগৎ এর সবক কয় বপ্রয় 

 াদ্ু  আমার দ্ইু থ ায়াল এর পাশ বদ্কয় বুো েকর জল গ াকচ্ছ  মকন হবচ্ছকলা থয োবলয়া সুার যবদ্ এেটু ভাগ থদ্ন,আবমও 

এেটু আদ্া থ কয় বনকজকে ধ্বন্ন মকন েবর   জলুবপ থত এেটা থমাক্ষম টান প কতই ইহজগৎএ বফকর এলাম  োকলা থ কমর 

মকধ্ু বদ্কয় বক া বক া  থ া  েকর শা ীবজ  বলকলন "থেৌন সা রকেট সাই  ো আধ্ুান থহা রাহা হয় হাকম বভ বাতাও "! 

আবম আবার োুঁ ুমা ু ম ু েকর ম ুীর সুর ধ্রলাম  এই োবলয়া সুার এর জনুই থতা "জাহান থতবর নজর হুায়, থমবর জান 

মকুঝ  বর হুায় " গান মকন প কলা  

 শা ীবজর, শা ীয় সঙ্গীত এর থরওয়াজ এর মকতা আদ্া  াওয়ার থরয়াজটাও থরগুলার ফী ার বছকলা   দ্াদ্াভাই 

থনাটিশ েকরবছল থয আমার attention প াকশানার থেকে আদ্ার বদ্কে থববশ োেকতা   তাই এেবদ্ন  াস এর পর ইকন্নাকসন্ট 

ম ু েকর শা ীবজ থে বকলবছকলা--- "শা ীবজ  বজয়াদ্া আদ্রাে  াকন থস েুা ার থহাতা হায় " । শা ীবজর মকু র এক্সকপ্রশন বে 

বছল থসটা আমার মকন প কছ না তকব শা ীবজ বেন্তু থসবদ্ন আদ্ার থ ট পুকরা থশষ েকরনবন  ওটা আবম থ কটপুকট  থশষ 

েকরবছলাম  তার পর থেকে ওনার সবতু আদ্া  াওয়া েকম বগকয়বছকলা  থমাটর সাইকেল থধ্ায়া থশষ এবং আবম আমার 

জলুবপকত এেটু হাত ববুলকয় বনলাম  এই ১০ বছর পকরও মাকঝ মাকঝ এেটু টনটন েকর  ববে  
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যাই থহাে আজ োল পুকজার মরশুম, বাঙাবল  াব এ থরাজ বরহাসথাল হকচ্ছ  এ বছর রায়োকু আমাকদ্র থধ্ক  

group থে বনকয় রবীিনাে এর বা ীবে প্রবতভা েরাবার বেবসশন বনকয়কছন  আমাকে ব তীয় দ্সুুর পাটথ  বদ্কয়কছন  মন্দ 

লাগকছনা বরহাসথাল এ থযকত  ২ র্ঘন্টা বরহাসথাল এর পর   র্ঘন্টা আ া   লাইফ একেবাকর জকেশ  লালটু  থবটা  বেছুকতই 

পাটিথ বসকপট েরকত  াইকলা না  আমরা তবওু ওকয়ি থবঙ্গল এ জ  বনকয়বছ, লালটুর  বেন্তু একেবাকর পাঞ্জাব এ জ    

অতএব ওর বাংলার ববদ্ুা প্র ন্ড প্র র ! রায়োকু  াব এ ওকে থদ্ কত থপকয় হাত থনক  থেকে বজকজ্ঞস েকরবছল, ----"এই 

লালটু এবদ্কে আয়, থশাননা বা ীবে প্রবতভা থত এেটা দ্সুুর থরাকল েরনা "।  

---"বে ধ্রকণর থরাল ?" লালু্ট গম্ভীর ভাকব বজকজ্ঞস েরকলা  

---"থছাট্ট থরাকল েকয়েটা বসন এ আসকত হকব আর দ্কুটা না  আকছ " 

---"না না আবম না কত পারকবা না   রবীি সঙ্গীত এর না  গুকলা থেমন থযন আধ্ োটা গাকছ ,হাওয়াকত দ্লুকছ , এই রেম 

লাকগ " লালু্ট বসবরয়াস মকু  বলকলা  

---"আকর দ্রূ , দ্সুু না  ঐরেম হয় না  আর তার ওপকর থতার নাক র থযাগদ্ান   ুবই নগণু ও " রায়োকু বলকলন   

লালটুর থ া  বক া বক া হকয় থগকলা  প্র ন্ড ভাকব মাো না কত না কত বলকলা 

"একেবাকরই েরকবা না, আবম থিকজ থোকনা nude েুা  েরকবা না" 

রায়োকু মাোয় হাত বদ্কয় বসুঁব কত বকস পক  বছকলন  লালটুর ওই বছর এ আর থিজ ওঠা হকলা না  আজ পযথন্ত আবম,লালটু 

থে নগণু আর নে র মাকন থবাঝা পারলাম না   বেংবা ও ইকচ্ছ েকর বঝুকত  ায়বন থসটাও হকত পাকর  

  আজ তা াতাব   াব থপৌুঁছকত হকব  োল ারাল েবমটি বমটিং আকছ   আকগর বছর অিমীর থপ্রাগ্রুাম থদ্ কত 

গভনথর একসবছকলন   উবন এে র্ঘন্টা বছকলন এবং ওনার োোোলীন বমিার Bose এর থমকয়র থসাকলা ো  পারফরকম  

হকয় উকঠকত পাকরবন  এই বনকয় ব ত বাওয়াল হকয়বছল Mr Bose থরকগকমকগ বকলবছকলন থয উবন এ বছর বনকজর আলাদ্া 
েকর পুকজা আকয়াজন েরকবন  ওনাকে অকনে ববুঝকয় সুবজকয় মানাকনা হকয়বছল   আজ Mr Bose আসকবন বমটিং একটন্ড 

েরকত এবং আজ অিমীর ফাঙ্কশন এর বলি  তরী হকব   আবম আর লালু্ট টুে েকর থপছকনর থরা থত বকস মজা থদ্ কবা  

থরকগ থগকল নাবে Mr  Bose এর েতুুবন তা ের ের েকর োুঁকপ   ওই দ্শৃু থদ্ কতই হকব  

 থমাটর সাইকেল দ্াুঁ   েবরকয়  ুপটি েকর বমটিং রুম এর থপছকনর বসট দ্ ল েকর থফললাম  বেছুক্ষন পকর থগৌরদ্া 
সু ুৎ  েকর আমার পাকশর বসট  বনকয় বনকলা  আমরা দ্জুন পুকরা বমটিং Mr Bose এর বদ্কে তাবেকয় োটিকয় বদ্লাম  বেসুই 

এক্সক াবসভ হকলা না,  াবল েলোতা থেকে এেজন রবীিনাে থপ্রমী বয়স্ক ভদ্রকলাে অনেথে জটিল বাংলা ভাষা থঝক  

থগকলন  থগৌরদ্া ভীষণ থরকগ বগকয়বছকলা  আমার পাকশ বকস বব বব  েকর বলবছকলা "বে থবার েরকছ থর বাবা, এবার থতা 
'এবসবেটি' হকয় যাকব "। থগৌরদ্া এেটু আধ্টু থলক  থটক  । ওই রাবীবিে ভদ্রকলাে থবাধ্ হকয় থসটা  বর থপকয়বছকলন  বমটিং 
এর পকর উবন থগৌরদ্ার োকছ একস বমবি থহকস বজকজ্ঞস েকরবছকলন,--- "এ বছর রবীিনাে থে বনকয় বেছু হকব না?" 

     থগৌরদ্া দ্াুঁত বদ্কয় ন  োটকত োটকত বলকলা "থে রবীিনাে ?" এই বকল আমার বদ্কে থছাট্ট েকর থ া  টিকপ ম ুবে 

হাসকলা । ভদ্রকলাে ম ু লাল েকর অনু বদ্কে  কল থগকলন  Mr.  Bose আজ  ুব  ুবশ, প্রাইম  ট থপকয়কছন থমকয়র জনু   

তার ওপকর অিমীর বদ্ন main comparing  এর দ্াবয়ত্ব ওনার োকছ  এইসব শুকন থগৌরদ্া থছাট েকর  
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বকলবছকলা…………… "পাগলা ক্ষীর  া "!!   থগৌরদ্া আমার োুঁকধ্ হাত থরক  বলকলা "  এেটু  া থ কয় ববব  ফুুঁ কে আবস  

এই সব ঢ্ুামনামী থদ্ কল গা বপবত্ত জকল যায় "|   াকব ব কদ্র  থেকে লবুেকয় এেটা থোকন বফল্টার উইলকস এেটা ল া টান 

থমকর থগৌরদ্া  বলকলা "এ বছর বাোরাম এর বাগান নামাকবা  থোকনা োট হকব না সব গালাগাবল সকমত নামাকবা "  া এর 

 াস থঠাুঁকট  থঠবেকয় ববশাল সুরুৎ আওয়াজ েকর  ুমেু বদ্কলা   মকু  থবশ ভাবেু ভাবেু ভাব  আবম থহবভ এক্সসাইকটে হলাম 

শুকন    

মফস্বকলর পুকজা থত অকনে র্ঘটনা র্ঘকট যা বলকত বসকল পাতার পর পাতা ভকর যাকব  

গত বছর," বশকবর অসাবধ্ু" নাটে হকয়বছল    া থসকজবছকলন সুবজত োকু  সাদ্া পর ুল আর সাদ্া দ্াব  লাবগকয় 

 াবল গাকয় এেটা সাদ্া  াদ্র  াবপকয় থিজ োুঁবপকয় এব ং েরবছকলন  হঠাৎ অবেকয়  থেকে থেউ এেজন ফুট োটকলা-- 
"ববধ্াতার এবে ভুল,   ার মাো শাদ্া আর বকুের োকলা  ুল " । েকমন্ট  শুকন অবেকয়  থহকস কুটিকুটি  সুবজতোকু এমন 

র্ঘাবক  থগকলন থয পরবতী সব dialog ভুকল বগকয়বছকলন  

----"এইজনুই  াবল গাকয় এব ং েরকত মানা েকরবছলাম "  সন্দীপোকু বকল উঠকলন  সুবজত োকু ত ন, সুন্দরী মবহলারা 
থযরেম শা ী বদ্কয়  ীভকলস  blouse ঢ্াো থদ্ন, ঠিে থসই রেম ভাকব সাদ্া  াদ্র বদ্কয় বনকজর বকুের  ুল ঢ্াোর থ িা 
েরবছকলন  ওই থদ্ক  অবেকয়  থতা আকরা থহকস কুটিপাটি । আবার এেটা েকমন্ট একলা,--- "যা থদ্ ার তা থতা  স াই 

থদ্ক ই বনকয়কছ, এ ন থঢ্কে লাভ বে?"  

সুবজত োকুর ম ু লাল, োয়লগ ভুকল থগকছন, আ   থ াক  প্রেটাকরর বদ্কে তাোকচ্ছন আর মুাকনজ থদ্বার থ িা 
েরকছন পােথ োকু প্রেটার বছকলন, উবন যো সম্ভব থ িা েরকত লাগকলন নাটে থে আবার পকে থফরাকনার  গলার স্বর 

এেটু উুঁ ু েকর সুবজত োকু থে প্র   েরকত লাগকলন  এবার অবেকয়  থেকে আকরেজন ফুট োটকলা,--- "প্রেটার বনকজই 

থিজ একস দ্াুঁ াে না , actor থদ্র থতা দ্রোর প কব না মকন হকচ্ছ " । আমাকদ্র  থতা হাসকত হাসকত থপট থফকট যাবার 

থজাগা   নাটে বেন্তু জকম ক্ষীর  পুকজার পকরও  এই বনকয় প্র ুর হাসাহাবস হকয়বছল  আমাকদ্র  কপর েকয়েজন থতা 
সুবজতোকু থে "  ার ভুল, বকুে  ুল " বকল োো শুরু েকর বদ্কয়বছকলা  এই বছর বা ারাকমর বাগান বনকয় বে হকব থে 

জাকন  যাই থহাে না থেন, আমার থতা পুকজাকত এই সব chaos ভাকলাই লাকগ  

বা ীবে প্রবতভার বরহাসথাল ভাকলাই থহাকলা   এেটাই থেঞ্জার পকয়ন্ট বেসেভার েরা থগকলা থয ধ্ুবত পরকত হকব  

ধ্ুবত পকর লাফালাবফ,   ঝাুঁপাঝাুঁবপ েতটা  বরবস্ক থসটা ঠিে বঝুকত পারবছ না  বরহাসথাকলর এর পর আ া থবশ জকম 

থগবছকলা, আজ জানকত পারলাম লালটু থবটা থেন ো  েকরবন , েলোতা থেকে এেজন ললনা একসকছন বতবন নাবে মহালয়া 
থত দ্গূথা েরকছন  আমাকদ্র লালটু ভাই থরাজ ওই দ্গূথা দ্শথন েরকত  াকব busy  োকেন  মহালয়া থপ্রাোেশন এ ও প্রাইমাবর 

ভলাবন্টয়ার  থিজ সাজাকনার দ্াবয়ত্বু লালটুর  থযই না এই  বর তা জানকত থপকরবছ লালটুর র্ঘা  থধ্াকর থসাজা গবলর 

সাকমাসা ওয়ালার োকছ বনকয় থগলাম   ওর পকেট থেকে  সাকমাসা আর এে োপ মাসালা  া  সালাম  

          পুকজা জকম থগকছ  থছাটকবলায় শা ীবজ প াকত একস আকমজ েকর আদ্া থ কতন, Mr Bose দ্গূথা পুকজার ভান েকর থমকয় 

থে থপ্রাকমাট েকরন, লালটু ভলাবন্টয়াবরং েরকত  বগকয় ছে েষকছ  স াই busy । 

ম ুবে থহকস   াকয়  ুমেু বদ্কতই ম ু বদ্কয় "আঃ" থবকরাকলা, আর থসই গানটা গু  গু  েরকত লাগলাম "জাহান থতবর থয় নজর 

হুায়" "......... 

****** 
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প্রায় সাক   ারকট বাকজ , োজ থশকষর মকু   'Weekly lesson plan' েরা থশষ হকয় থগকছ  বাচ্ছারা 
থ লার মাকঠ  হ   হ েরকছ   May মাস পক  থগকলা বেন্তু গরম পক বন এ কনা   Austin এ বসন্ত ববরাজ 
েরকছ  এই সময়টা মনটা থবশ  ুবশ  ুবশ োকে   Summer vacation মাত্র বতন সপ্তাহ পকর শুরু হকব  
Indiaর  টিবেট োটা আকছ,  ছুটি প কলই packing শুরু েরকবা  নানান অকগাছাকলা ব ন্তা বনকয় বাইকর তাবেকয় 
আবছ , বেছুটা অলসভাকবই   হঠাৎ এেটা ভারী গলা োকন একলা -May  I come in ?  মকে উকঠ প্র  
েরলাম- "Who is this ?"---" Rook, Ms. Nili” উত্তর একলা  র্ঘুকর দ্াুঁ াকতই থদ্ কত থপলাম,   ফুকটর োছাোবছ 
ল া,  স্বা ুবান এে বেকশার আমার বদ্কে তাবেকয় হাসকছ  মহূুকতথ  মকন ঝ  ওকঠ,  একে বে আবম ব বন?  থোোয় 
থদ্ক বছ? 

বেকশারটি আবার বকল উঠকলা,-- "Rook Ms. Nili, ---you used to call me, 'Rookruki'   বেকশাকরর বপছকন 
এে মবহলার আববভথ াব, থোকনা ব ধ্া না েকর বকল উঠলাম, “Ashley!" আমার সব  ৃবত আট বছর আকগ 
বপবছকয় বদ্কলা, মকন পক  থগকলা থছাট্ট   বছকরর Rook, American বাবা আর Swedish মাকয়র হাত ধ্কর 
Montessori সু্কল এ ঢু্েকছ  এই দ্েবত ও তাকদ্র এেমাত্র সন্তান Rook, সকব Austin এ move েকরকছ  
Swedish মা তার ভাষায় বে থযন বলকলা আর Rook আমায় এেটা big hug বদ্কলা  আবম আবার এে নতুন 
মায়ায় জব কয় প লাম  ভারী বমবি থছকল Rook ,  ুব শান্ত , বিগ্ধ , বেন্তু সমকয়র সাকে বঝুকত পারলাম থয থস 
 ুবই  introvert   মাকঠ থ লকত থযকত  ায় না , বনু্ধকদ্র সাকে লাে থ কত  ায়না  সব সময় আমার সাকে 
োেকত  ায়  সমকয়র সাকে সাকে সমসুা আকরা গভীর হকলা  Rook, class এ থোকনা বেছুকতই participate 

েরকত  ায় না   সবক কয় মশুবেল থদ্ া বদ্কলা য ন ও pencil থরক  বদ্কয় বলকলা থয ও আর বল কত  ায় 
না  সকব থশ া English letters আর তার sound থস practice েরকত  ায় না   থপনবসল হাকত বদ্কলই দ্ ু
থ া  বদ্কয় জল পক   

সপ্তাহ দ্কুয়কের মকধ্ু Rook এর আত্মপ্রতুয় বা মকনর থজার আকরা েকম থগকলা  মনটা থবশ 
ভারাক্রান্ত বে েকর  এই বশশুর আত্মববশ্বাস বফবরকয় আনকবা ? অকনে বজজ্ঞাসার পকর বঝুলাম থয Rook, ভুল 
েরকত  ায় না  সমসুা বক া সবঙ্গন  Rook এর সহপা রা য ন journal বল কছ,  chapter book প কছ , high 

frequency ওয়ােথ  এর ১০০ বলি প কছ , ত ন Rook বেছুকতই থপব ল ধ্রকত  ায় না  বেছুকতই থোকনা 
োজ হয় না , বাবা মা থে থেকে েো বকলও থোন ফল হয় না  থস ঠিে েকরকছ আর বল কবনা  টি ার 
বহসাকব বনকজকে থবশ failure মকন হকচ্ছ   সপ্তাহ দ্কুয়ে থেকট থগকলা, অব ার থোকনা উন্নবত থনই  সু্ককলর 
বেকর র বলকলন বাবা মার সাকে Parent's conference call  েরকত আর Austin Independent School 

District এর সাকে থযাগাকযাগ েরকত  Special  counselor হয়কতা এই সমসুার সমাধ্ান েরকত পারকব  Rook 

এর ছ' বছর বয়স, তাই আইন অনযুায়ী Public School এর জনু eligible  আবম বনকজ Special Need এর 
টি ার নই, তাই ব  বাচ্ছাকে Austin Independent School District এ  refer েবর Special Need বা ববকশষ 

সাহাকযুর জনু  বেন্তু Rook থতা Special Need  াই  নয় , তাহকল ওকে পাঠাকবা থেন ? আবম failure তাই ? 

বনকজর এই limitation, থে বেন্তু বেছুকতই থমকন বনকত পারবছনা  

  শুক্রবার লাে এর পর, Rook এর বাবা মা একলন   আমার  াসরুম এ,  Rook, ওর মা বাবা,আবম 
আর বেকর র বকসবছ দ্রজা বন্ধ েকর, েো বলবছ  থ াক  প কলা হলদু্ থপব ল গুকলাsharp েরা হয়বন  
আমার অুাবসিুান্ট হয়কতা ভুকল থগকছ   তার পাকশ পক  আকছ এেটা বপঙ্ক আধ্  াওয়া eraser  ওটায় থ া   
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প কতই এেটা েো মকন হকলা  Rook থে, eraserটা বনকয় আসকত বললাম  ওটা বনকয় একল আবম বললাম ,--

-“Rook , I have got something to show you. Look at this eraser – this one belongs to me, right? Did you 
see how the eraser is worn? You know why?  Because I make mistakes too. Lots of mistakes, but I am 
not afraid of making mistakes. I erase my mistakes and try again. You can try too. I am leaving this eraser 

with you so you will remember; everyone makes mistake, your teacher too."  থছাট্ট দ্কুটা োুঁপা হাত 
আমায় জব কয় ধ্রকলা বলকলা  ...’I like to try like you.’  অকনেবদ্ন পর Rook এর মকু  হাবসর ঝলে থদ্ক  
মকন হকলা,--- Game is not over yet !  উকত্তজনার সাকে weekend থেকট থগকলা - থসামবার Rook থেমন োেকব 
? মকু  হাবস না থ াক  জল, বে বনকয় আসকব Rook ? Rook সু্ককল একলা বেন্তু হাবস বা োন্না থোকনাটাই প্রেট 
নয়   মকন এেটু ভয় হকলা, তাহকল বে আবার োুঁদ্কত বসকব? Ashley, Rook এর থপছকন একস দ্াুঁ াকলা থবশ 
 ুবশ  ুবশ থ হারা  জানাকলা “Rook didn’t separate from that eraser for a single minute this weekend.” 

আর এতগুকলা বছর পর Rook আমার সামকন; থ া  বছকরর বেকশার ,  দ্কর্ঘথ প্রায় ছ'ফুট ল া, নীল 
থ া ,  বাদ্ামী, থোুঁে াকনা এেমাো  ুল   বে সুন্দর হকয়কছ Rook !  অবাে বব কয় বকল উঠলাম--" My 

Rookruki ! You have grown so much!"-- হাত বাব কয় বলকলা --"big hug!" আট বছর পর তফাৎ তা হকলা 
ও আর আমার বকুে মাো রা কলা না আবম ওর বকুে মাো রা লাম  এর মকধ্ু অনু teacher রা ওকদ্র 
বর্ঘকর ধ্করকছ   নানান প্র  েরকছ তারা  Ashley তার জীবকনর গত আট বছকরর গল্প েরকছ  New York এ 
এে বছর োোর পর ওরা আবার Swedenএ  বফকর যায়  Rook, এ ন tenth grader. Top 100 student 

বহসাকব rank েরকত Rook পকরর বছর University of Stockholm এ full scholarship বনকয় early েকলজ এ 
ভবতথ  হকব   Austin এ ওকদ্র এেটা বাব  আকছ থসটা বববক্র েরকত ওকদ্র আবার এই শহকর আসা, আর তার 
সকঙ্গ পুকরাকনা সেেথ গুকলাকে এেবার ঝাবলকয় থনওয়া   Ashley আমার হাতটা থ কপ ধ্কর বলকলা,-- “Do you 

remember that eraser ? That eraser became Rook’s prized possession. He loves that eraser more than 

anything else. It is still there, in his treasure box.” Rook পাশ থেকে বকল উঠকলা,  “I will take that with me 

to my college next year.”  থ াক র জল আর সামলাকত পারলাম না ---  সবতু বে আবম এই বাচ্ছাটার 
মকন দ্াগ োটকত থপকরবছ? মকনর আয়নায় ব  বশশুর ম ু থভকস উঠকছ – "Mark, Teagan, Atticus, Asha, 

Penelope, Benji, Axl"--- আকরা েত ম ু  

আবম বে সবতু একদ্র মকধ্ু থবুঁক  আবছ?-- েত বাচ্ছা, েত phobia বনকয় সু্কল এ আকস  তাকদ্র ভকয়র 
আবরণ গুকলা  ুকল বদ্কয় 'true self'  থে থ নাকনাই আমার োজ  এই োজ েরকত েরকত, ে ন জাগবতে 
সেেথ গুকলা আত্মীে সেকেথ  পবরববতথ ত হয়,  ে ন বশশু  দ্কয় বনকজর অজাকন্ত  ায়ী ঠিোনা বাবনকয় থফবল 
জাবননা   শুধ্ু জাবন এই মহূুতথ  গুকলাই জীবকনরপরম প্রাবপ্ত   কল যাওয়ার পকে Ashley এেটা থছাট্ট jar 

আমার হাকত তুকল বদ্কলা  বলকলা “ Jar full of love, Ms.Nili , just for you.” 

Jar -এর গাকয় থল া আকছ Teacher -It takes a big heart to teach little minds!! 
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 “এই বীবে! বীবে! বাইকর আয়, এ ুবন! এ ুবন!!!! “ 

সকব বাব  ঢু্কে  টি  ুলবছল  বীবে,   ট েকর আবার পাকয় গবলকয় বনকয় থদ্ৌক  বসুঁব  থভকঙ্গ থগট থ াকল থস l 

"েীকর, বাব  থগবল না? " 

"যাবচ্ছলাম, বেন্তু থমাক  এই সীনটা থ াক  প ায় থতাকে থদ্ াবার জনু থদ্ৌক  একসবছ! "   

েী বুাপার? েী হকলা আবার? " 

বীবে বঝুকত পাকর মা একস সদ্র দ্রজায় দ্াুঁব কয়কছন,  সন্ধুার মকু  আবার বাইকর যাওয়া একেবাকরই 
পছন্দ নয় তাুঁর l বেন্তু বীবে থছাকট বনু্ধর সাকে,  বন ই দ্ারুন বেছু থদ্ াকব তাকে রুমা l  থমাক  থপৌছুকত 
থদ্ কত পায় পুনমকদ্র বাব র সামকন দ্াুঁব কয় এেটা ঝেঝকে নীল Ambassador, steering ধ্কর বকস সুন্দরী 
এে তরুনী গল্প েরকছ বাইকর দ্াুঁ াকনা ' Aunty' র সাকে l  বীবে শ্বাস টাকন, েী অনায়াকস steering  এ হাত 
থরক কছ থমকয়টি l ঠিে এইভাকবই বসকত  ায় থস এেবদ্ন, বনকজর মকন থযবদ্কে দ্কু া  যায় drive েরবার স্বপ্ন 
থদ্ক  থস l …."আকর শুধ্ু এই নয়" রুমার গলায় থেৌতুে.... স্বপ্ন থভকঙ্গ যায় বীবের … "ওবদ্কে থদ্  থ কয় 
োন্ডটা !" বেছু দ্কূর রাস্তার ওপাকর দ্াুঁব কয় আকছ  পা ার দ্াদ্ারা --- দ্লুদু্া,  বাবলদু্া---আরও অকনকে l 

োকরা হাকত  bicycle, োকরা থোমকর হাত, হাুঁ েকর গাব কত বসা থমকয়টিকে থদ্ কছ তারা l বীবে, রুমা থপট 
থ কপ হাবসকত থভকঙ্গ পক  l থ াক  প ায় দ্াদ্ারা সক তন হয়, থসাজা হকয় ম ু অনু বদ্কে থফরায় তারা   

বতন বছর বকয়স থেকে বীবে রুমা বনু্ধ l তাকদ্র বাব র অব া, সু্কল অকনে বেছুই বভন্ন রেকমর 
হকলও তাকদ্র জটুি অটুট l বদ্কন এেবার থদ্ া না হকল ছটফট  েকর তারা l সু্কল থেকে বফকর home work  থশষ 
েকরই দ্'ুজকন থছাকট বনু্ধর বাব র বদ্কে l রবববার হকল থতা েোই থনই, সারা দ্পুুর ধ্কর আগেুম বাগেুম গল্প 
েকর তারা  ে কনা বীবে থদ্র বাব র থর্ঘরা বারান্দায়,  েী ে কনা রুমাকদ্র ছাকতl  রুমাকদ্র ববশাল পবরবার l 

সবার থছাকটা রুমা সবার আদ্করর বেন্তু একতা বক া পবরবাকর তাকেও োকজ হাত লাগাকত হয় l রবববার 
সোকল ঠাকুকরর বাসন থধ্ায় রুমা l বীবে অকনে সময় সোকলই হাবজর হয়, হাত লাগায় তাকত l ---“এই থয 
সুন্দরী,  থতামার ফসথা হাকত থয মাটি থলকগ থগকলা” বীবে হাকস "আমার মজা লাকগ এসব ধ্ুকত l মা থদ্য়না, বকল 
প াকশানা েকরাকগ যাও" l বীবের বাব কত মা বাবা ছা া আর থেউ থনই l 

            মাকঠ অনুানু বনু্ধকদ্র সাকে োবাবে থ কল  গরকম আম কুব কয়, োপক র পুতুলকদ্র ববকয় 
বদ্কয় এ ন পকনকরা বছর বকয়কস থপৌুঁকছকছ তারা l মাকঝ মাকঝ স  েকর শাব  পকর ববোকল, োরণ এ ন থ লা 
থছক  শুধ্ু হাুঁটকত যায় তারা l  দ্লুদু্া, বাবলদু্ারা পাত্তা বদ্কতা না আকগ, এ ন ছুকতা থ াুঁকজ েো বলার বেন্তু 
এ ন বীবে, রুমা ওকদ্র পাত্তা থদ্য় না l েোয় েোয় থহকস ওকঠ ওকদ্র োন্ড থদ্ক  l বীবে সাইেল এ  াপকব 

না থোনবদ্ন, স্বপ্ন থদ্ক  বনকজর হাকত গাব   ালাকব l রুমা বকল "থতার স  েম নয়,  একদ্কশ েটা থমকয়কে 
বনকজ গাব   ালাকত থদ্ক বছস? "---“আমাকে থদ্ বব,  তুই সাইেল এ  াবপস !"--- " াপকবা" উত্তর থদ্য়  রুমা,  
তকব থমাটর সাইকেকল,  বকরর থোমর জব কয়,  থপছকন বসব, হাওয়ায়  ুল উ কব, শাব র আুঁ ল উ কব...." বকল 
আবার থহকস গব কয় পক  রুমা l 45 



চ ট ক: 
এে জন োনায় একসকছ, বাব কত  ুবর হবার েমক ন েরকত   
 
জসনে :-- (থেুঁ কদ্) -- " দ্াকরাগা সাকহব, বাব কত ববশাল  ুবর হইকস, বে েম ুসাকহব,                                   
থ াকর  সবথস্বান্ত  েইরা থগকছ  সাকহব ! "  
দ্াকরাগা    (বাংলা থবাকঝন না ), - েুা,  বহন্দী থম থবাকলা  "  
জসনে :-- "বহন্দী থতা থনই জান্তা  সাকহব, "ইবঞ্জবরকত" এ বকলগা ? 
দ্াকরাগা : --(ম ুবে থহকস) -- "থবাকলা " 
জসনে :--" বে আর েম ু সাকহব, "Cutting  বাুঁকশর থব া, ঢু্বেং থ ার, Taking মাল পত্তর, out বদ্ door !!!" 
দ্াকরাগা : --"বানকসর থবরা " ওহ েুা ? 
জসনে : -- বাুঁকশর থব া হইকলা - -"Some bamboo   া া  া া, Some bamboo  আ া আ া,                                                                            
               মাঝ াকনকত পুাকরে মারা, একরই েয় বাুঁকশর থব া!!” 
(Courtesy of WhatsApp) 

েকলজ থশষ না হকত ববকয় হকয় যায় বীবের আর বকরর সাকে পাব  থদ্য় সুদ্রূ আকমবরোর এে 
থছাট্ট শহকর l  “এ াকন পাববলে  া কপাটথ সন থনই বলকলই  কল, থতামাকে গাব   ালাকনা বশ কত হকব" ববমান 
বকল l   অবাে হয় বীবে, ওর ওই থছাটকবলার স  েী ওকে থটকন আনকলা বাবা, মা, রুমাকে থছক  এতটা দ্কূর? 

যতটা সহজ থভকববছকলা একেবাকরই নয়, যকেি প াকশানা েকর, ব   practice  েকর পরীক্ষা বদ্কয় তকব হাকত 
একস থজাকট driver’s  license  l  ববমান আকগর গাব  তার জনু থরক  আকরেটা গাব  থেকন l বীবে র্ঘুকর 
থব ায়, ...grocery store, mall আর আকস পাকশ বনু্ধকদ্র বাব  l ববোকল রান্না েকর বাসন ধ্ুকয় ববমাকনর 
বাব  থফরার জনু  তবর হয় lএ াকন বাসন ধ্ুকত হাকত মাটি লাকগনা, রুমার সাকে ো াোব  েরকত হয়না, 
সব বাসনই তার বনকজর থধ্ায়ার জনু l যবদ্ও বেছু পকর োেকল ববমান একস ধ্ুকয় থদ্য়, তকব বীবে তা 
রা কত  ায় না l 

রুমার ব ঠি আকস মাকঝ মাকঝ  l এবাকর এেটা ছবব পাঠিকয়কছ রুমা... বকরর থপছকন সূ্কটাকর 
হাবসমকু  বকস আকছ  l বলক কছ..."থমাটরও নয় সাইকেল ও নয়,  এ বদ্কয়ই স  থমটলাম, তকব  াইভার থে 
ভালই লাগকছ”l বীবে হাইওকয় বদ্কয় গাব   ালায় আর ভাকব, "আমারও ভালই লাগকছ, রুমা টা পাকশ োেকল 
থবশ হকতা" l একে একে থছকলকমকয়রা একস পক  র্ঘব র োুঁটার বদ্কে থ া  থরক  বীবে গাব  
 ালায়...থপবেয়াব বসয়ান এর অবফস, নাসথারী সূ্কল, থটবনস থ লা, নাক র  াস, বম ল সূ্কল, হাই সূ্কল......তার থছাট্ট 
sporty  গাব  এ ন পবরণত হকয়কছ ববশাল ভুাকন l থপছকনর বসকট থছকলকমকয়, তাকদ্র বনু্ধরা থ েফাি থ কত 
থ কত থহাম টাস্ক েকর সূ্কল যাবার পকে l 

বেন্তু আজ আর অকতা র্ঘব  থদ্ কত হয়না l থছকলকমকয়রা শহকরর বাইকর েকলজ,  ােবর বনকয় বুস্ত l 

থফান েকর মাকঝ মাকঝ..."এ েী মা তুবম বাব কত?  বার হওবন থোোও?"  " নাকর, ইকচ্ছ েরকলা না"| বীবে 
ভাকব আগামী োল োউন-টাউন এ োজ আকছ বেন্তু, .....সদ্ু বরটাইেথ  ববমান থে শুধ্ায়--- "োল সোকল 
তুবম েী েরছ থগা? আমাকে এেটু বনকয় যাকব? োজ হকয় থগকল তুকল থনকব?"    মকে ওকঠ ববমান " Madam 

এর হকলা েী?"   "গাব   ালাকত আর ভাকলা লাকগ না, োউনটাউন এ যা বভ , পাবেথ ংগ পাওয়া যায় না, ব  
র্ঘুরকত হয় l তুবম বনকয়  কলা না আমায়.... ীজ ? 

ববরাট থসলাম  থঠাকে ববমান,  "Madam এর chauffeur প্রস্তুত !” 
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একতা বছর ধ্কর ববকদ্কশ োোর দ্রুন বপক ন অকনে  ৃবত, অভুাস, শ , বনয়ম থছক  আসকত হকয়কছ  

বেন্তু বেছু বেছু শ  ইচ্ছা বা ভাকলালাগা সব সময়এর জনু থেকে যায়  আমার এরেম বেছু ভাকলালাগার 
মকধ্ু অনুতম এেটি থ চ্ছ train journey তা অল্প সমকয়রই থহাে বা ওভার নাইকটর   থ ন যাবনথ আবম  ুব 
উক ভাগ েবর  এ থদ্কশ যা  ুবই দ্লূথভ,  ুব থসৌব ন ভ্রমন না হকল তা থমলা ভার  তাই থস গুক  বাবল  

 থবশ েকয়ে বছর ধ্কর সোকল McNeil Road ধ্কর সু্কল যাবার সময় এেটি দ্শৃু বনয়বমত থ াক  
পক    থরাজই ঠিে 7:35 নাগা  অবধ্াবরত এেটি থরল  ক্রবশং এ  দ্াুঁ াকত হয় আমায়  থদ্ব  এেটা 
থছাট্ট দ্'ু োমরার লাল রংকয়র থ ন ক্রস েকর যাকচ্ছ  এই দ্শৃুটা থদ্ কত থদ্ কত  বেছুবদ্ন যাবৎ আমার 
থ কন   ার ইচ্ছাটা আবার মাো  া া বদ্কয় উকঠকছ  তাই থরাজই গা ী  ালাকত  ালাকত থ কন   ার 
পবরেল্পনা েবর  এরেম ভাবকত ভাবকত এেবদ্ন হঠাৎ  এেটা সুকযাগ একস থগল  

আমার থছকল োকে San Marcos এ   ও প্রবত মাকসই বনয়ম েকর আকস বেন্তু নকভ কর semester 

exam োোর জনু থবশ বেছুবদ্ন আসকত পাকরবন  তারপর ও আবার গত সপ্তাকহ জ্বকর ভুকগ উঠকলা তাই 
ভাবলাম বেছুটা রান্না েকর ওকে বগকয় বদ্কয় আবস  শুকনই থতা আমার পবতকদ্ব যোরীবত জানাকলন থয তার 
আগামী দ্বুদ্ন office এ থ বনং আকছ  বতবন  থযকত পারকবন না  আবম আবার inter state এ গা ী  ালাই 
না  যাে, সাকপ বর হকলা, এমবন ভাকবই থ কন   ার এেটা সুকযাগ র্ঘটল  রান্না বান্না থসকর বুাগটুাগ গুবছকয়, 

থ কনর সময়সূ ী থদ্ক  online এ এেটা টিবেট থেকট, ব বদ্কনর আো া পূনথ েরকত থববরকয় প লাম  Hutto 

station এ গা ীটা  park েকর station এ ঢু্কে থদ্ব   display থত থদ্ াকচ্ছ থ ন 55 minutes late  এটা থজকন  
রাগ হবার বদ্কল থবশ আনন্দই হকলা, থয আজ শুধ্ু থদ্কশর মত থ কনই   কবা না, এ াকন থ কনর scheduleও 
আবার আমাকদ্র থদ্কশর বন ম follow েকর  লকছ   

Station টা এেদ্ম  াবল তকব এেটা থছাট্ট cafe রকয়কছ  তাকত coffee, ও দ্'ু এেটা থছাট াট snack ও পাওয়া 
যায়  আর বসবার জা গাটাও থবশ আরামদ্ায়ে, AC  লকছ  মনটাও থবশ উ ু উ ু লাক ছ  এেবার ভাবলাম 
এে োপ coffee বেবন বেন্তু উকঠ থযকত ইচ্ছা েরল'না  সকন্ধু হকয় আসকছ  এর মকধ্ু এেটি থবশ অল্প 
বকয়সী থমকয় একস হন্তদ্ন্ত হকয় ঢু্েকলা  থদ্ক  থবাঝার উপায় থনই থয থস থদ্শী না Hispanic   যােকগ থমকয়টি 
ঢু্কেই আমায় বজকজ্ঞস েরকলা থয 7:30 থ নটা থববরকয় থগকছ নাবে? আবম ব াম না, 55 বমবনট থলট  এক না 
প্রায় 45 বমবনট আকছ কমকয়টি আমার পাকশ একসই বসল  আর মাকঝ মকধ্ু থবশ এেটু আধ্টু েোও বলবছ 
আমরা  েো বাতথ ায় জানকত  পারলাম থমকয়টি Georgetown University থত পক   সকবমাত্র মা বাবার 
োছকেকে মভু েকরকছ , এ নও  গা ী থেকনবন, তাই train এ ওকে মাকঝ মকধ্ুই   কত হয়  আজ সপ্তাহকন্ত  
San Antonio থত boy friend এর োকছ যাকচ্ছ  থমকয়টির সাকে েো বকল আমার  ুব ভাল লাগকলা, থবশ 
প্রানবন্ত    ল  েো বলকত বলকত আমার আবার েবফ  াবার ইচ্ছা হকলা  তাই আবম থমকয়টিকেও বজকজ্ঞস 
েরলাম ও েবফ  াকব নাবে? থমকয়টি বক া ওর োকছ  ু করা থনই   তাই আবমই offer েরলাম এবং   ুব 
সহকজই রাবজ হকয় থগল  আবম উকঠ বগকয় দ্কুটা coffee বনকয় ভাববছ বজকজ্ঞস েরা হকলানা থতা েকতাটা ব বন 
থনকব  দ্কুটা coffee বনকয় দ্াম বমটিকয় বসার জা গায় বফকর একস থদ্ব  ও াকন থেউ থনই  ভাবলাম থমকয়টি  
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হয়ত বা restroomএ বগকয়কছ  থবশ বেছুক্ষণ অকপক্ষা েরার পর cafe থত ঢু্কে, cafe র ভদ্রকলােটিকে 
বজকজ্ঞস েরলাম থয উবন থমকয়টিকে থোোও থযকত থদ্ক কছন বেনা? বেন্তু ভদ্রকলাে আমাকে  ুবই অবাে হকয় 
জানাকলন, উবন নাবে থোন থমকয়কেই এ াকন থদ্ক নবন  বেন্তু তা বে েকর সম্ভব ? থমকয়টির সাকে থতা আবম 
এতক্ষন গল্প েরবছলাম   আর cafe র ভদ্রকলােটি আমাকদ্র বদ্কেই ম ু বফবরকয় বকসবছকলন আর  ু  াট 
োজ ও েরবছকলন  উবন থমকয়টিকে থদ্ক নবন থস বে েকর সম্ভব ? উবন আবার এও বক ন, থয উবন আমাকে 
ছা া এ াকন োউকে থদ্ক নবন  আ যথ বুাপার ! আবম এবার থবশ উকত্তবজত হকয় ব াম থয থমকয়টিকতা 
প্রায় 15-20 বমবনট এ াকন বকস আমার সাকে েো বলবছল -- ভদ্রকলাে এেটু আমতা আমতা েকর বক ন,-- 

“আসকল এরেম র্ঘটনা আকগও র্ঘকটকছ   তকব আমার ে নই  থদ্ ার সুকযাগ হয়বন " আবম ভাববছ েী আ ু 
ফা ু বেকছ থলােটা  থনশা-থফশা েকরকছ নাবে? উবন জানাকলন থবশ বেছু বছর আকগ এরেম এেটি থমকয় 
তার থপ্রবমকের োকছ প্রতাবরত হকয় এই থ ন লাইকন আত্মহতুা েকরবছল  তারপর থেকেই মাকঝ মাকঝ এরেম 
সময়, থেউ থেউ থমকয়টিকে থদ্ কত থপকয়কছ  বেন্তু থবশ আকক্ষকপর সাকে জানাকলন ওনার থসই সুকযাগ ে নও 
হয়বন  শুকন থতা আমার হাত পা ঠান্ডা হকয় জকম যাবার উপক্রম  মকন হকলা বনর্ঘথাত জ্ঞান হাবরকয় থফলকবা   

এমন সমকয় হঠাৎ ববেট এেটা ধ্াতব যকন্ত্রর শকব্দ ধ্ মব কয় উকঠ বসলাম, আর থদ্ লাম থিশকন 
থবশ বেছু থলাে জকনর বভ   সবাই থ কনর অকপক্ষায় বকস আকছন  আর থ নটি থবশ দ্লুবে  াকল থিশকন 
ঢু্েকছ  এতক্ষকন আমার থবাধ্গ  হকলা থয আবম থিশকন, AC র আরাকম আর থ কন   ার আনকন্দ থবশ 
জবমকয় এেটা বদ্বা বনদ্রা বদ্কয় উঠলাম  
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Xian, a citadel of power, religion and  
culture during several dynasties. 

This is the main mound containing the tomb of Emperor 
Qin. This  tomb and several other mounds are waiting to 
be explored. Only the garrison containing the terracotta 
statues in three pits have been restored. But proper 
restoration is a technological challenge.  The figures 
disintegrate and discolor  very quickly  when exposed to  
atmosphere. 

 
 

  
              
 
 
 
 
          ববরাট থবইবজং এয়ারকপাটথ  এ থনকম পবর য় হকলা আমাকদ্র tour group এর ২৪ জন ভ্রমণ সঙ্গী-সবঙ্গনীর, আর  ীকন 
 ম েুাক কনর সকঙ্গ   Group এর সবাই মাবেথ নবাসী, আর সবাই  Silver Sneaker এর দ্লভুি হওয়ার অবধ্োর 
অজথ ন েকরকছন বকলই মকন হকলা  আমাকদ্র েুাক ন থতা বকলই বসকলা, এমন প্রবীণ   ম থস এর আকগ ে কনা 
পায়বন  শুকন বেছু বেছু থমম আপবত্ত েরবার প্রয়াস েরবছকলন থদ্ লমু তাুঁকদ্র সাকহবরা সামকল বনকলন  ববু  
থে 'ববু ' বলা থয গবহথ ত অপরাধ্, থস েো আমাকদ্র  ীকন থ াোকে থবাধ্হয় থেউ বকল থদ্য়বন!! 
          যাে, আমাকদ্র যাত্রা হকলা শুরু   ীকনর মকতা ববশাল থদ্শ বতন সপ্তাকহ থদ্ ার প্রস্তাব হাসুের বেন্তু ওই 
বতন সপ্তাকহ আমরা যা থদ্ লাম তাকত -- "মকন হকলা থযন থপবরকয় একলম অন্তববহীন পে"-- ।  
একের পর এে  দ্শথনীয় শহর ও নানান archaeological, geological আর natural attractions.  থদ্ লাম  
Beijingএর Tiananmen Squareএ Mao এর Mausoleum আর থসই গকল্প থশানা Forbidden City, র্ঘুকর থব ালাম 
ছববর বইকত থদ্ া The Great  Wall  এর উপকর  থগলাম Li  Riverএর অপূবথ Limestone Karst Topography  
থদ্ কত  এর পকর বছল Yangtze  নদ্ীকত Luxury cruise আর পৃবেবীর বহৃত্তম Three Gorges Dam থদ্ া   
আমাকদ্র  ীন থব াকনা থশষ হকলা আকলা  ঝলমল, আোশ থছাুঁয়া high rise এর সাবরকত সাজাকনা Shanghai শহকর 
থনৌো ভ্রমণ েকর  বলা বা লু থয আমাকদ্র সমকবত উকত্তজনা থদ্ক  আমাকদ্র বা া tour পবর ালে, বকলবছকলা 
থয "I have  conducted  many tours, but never saw a wild retired group like yours "! Comment টা আমরা 
compliment থভকবই বনকয়বছলাম|  ীন থদ্কশ থোন জায়গাটা সব থেকে ভাকলা থলকগবছকলা থসটা এেটু বলা েঠিন, 
তকব আমাকদ্র দ্'ুজকনরই Xian শহরটা  ুবই ভাকলা থলকগবছকলা  তার োরণ দ্কুটা  মাটির বনক  পাওয়া, ব  বদ্কনর 
আ যথ, রহসুময় Life sized Terracotta warrior থদ্র সার, আর Golden Goose Pagoda by Xuanzang। 
          প্রেকমই মকন আকস, সম্রাট Qin এর palatial tomb আর থসই সম্রাকটর রক্ষাোরে, Terracotta  সনু থেণী  এই 
ববরাট archaeological site, যার সামানুই অংশই এ পযথন্ত explore েরা হকয়কছ  Terracotta figures বা  সনু 
দ্লগুবল প্রেম আবব ার হকয়বছল ১৯ ৪ সাকল, আর তার পর থেকে আট হাজার জীবন্ত সদ্শৃু  সনু, ১ ০ টি 
chariot বা রে, ৫২০ টি অশ্ব পাওয়া থগকছ  এ সব বেন্তু tomb এর বাইকর । থেউ জাকননা আসকল বে আকছ থসই 
tomb এর অন্তরাকল  বেংবদ্বন্তকত আকছ, থয থস াকন ১০০ টি নদ্ী আকছ, created by flowing  mercury  আর 
ববরাট  ববরাট প্রাসাদ্ আর থস াকন থ াদ্াই েরা আকছ ব মলূু মবন, মাবনেু ও হীরকের গ্রহ ও নক্ষত্র    ীন 
সরোর মকন েকরন থয আরও হয়কতা এে শতাব্দী থলকগ যাকব সমস্ত archeological  excavationএ । েোয় আকছ 
থয "A picture  is  like a thousand  words". তাই Emperor Qin  এর সমাবধ্ আর তাুঁর terracotta soldiers থদ্র 
বেছু ছবব বদ্বচ্ছ , প্রকতুকের সাকে থমাটা মটুি এেটা brief description আকছ।   

থছকলকবলাকত ইবতহাস আর ভূকগাল প কত  ুব ভাকলা 
লাগকতা  মাবসে বসুমবতর জনু উদ্গ্রীব হকয় োেতাম 
েকব আসকব আর তার সাকে সাকে বেকশার মকন দ্াগ 
থেকটবছল বদু্ধকদ্ব বসুর ধ্ারাবাবহে পযথটন োবহনী--" ীন 
থদ্ক  এলাম"। তারপকর দ্ীর্ঘথবদ্ন থেকট থগকছ  থদ্শ থছক  একদ্কশ 
একস প াকশানা েরলাম। তারপর োকজর জনু নানান থদ্কশ 
থেকেবছ আর তারই মাকঝ মাকঝ সুকযাগ থপকলই থদ্শ থদ্ াও 
হকয়কছ বেন্তু ব টিশ আমকলর পুকরাকনা Hong Kongএ ববু  
থছাুঁয়া ছা া আসল  ীন  থদ্কশ আর যাওয়ার সুকযাগ 
হয়বন।Retire েরার বেছুবদ্ন পকর, গত বছকর থসই সুকযাগ একলা 
আর আমরা দ্'ুজকন, থলাটা ে কলর বদ্কল েুাকমরা আর 
বুােপুাে োুঁকধ্ েকর, "জয় মা তারা“ বকল থববরকয় প লাম  
থস সমকয় বদু্ধকদ্ব বসুর ভ্রমণ োবহনীর েো মকন পক বছল   

Xian  দ     া   
স  ী  কু া  আঢ্  
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It is amazing that not two statues are same.  Looks 
like each soldier has been sculptured by a master 
sculptor with a live model in front. These are 
replicas of the original terracotta soldiers.  

Lived during the 3rd century BC, Emperor Qin, was the 
first emperor to unify China. He built his own final 
resting place and a formidable army of life sized 
terracotta army to protect him in the after life.  

These are exact replicas of the original finds 
containing generals and their chariots , foot soldiers 
with spears and swords. But this find has been a boon 
to the tourism industry in China. 

The enormity of this archeological find is amazing. 
There are 3 archeological sites, each encompassing 3 
football field areas. The actual tomb has  yet to be 
opened. 

A cavalry infantry with his horse.. 

A General. 
.  
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          এরপর আমাকদ্র গন্তবু  ান Xian শহকররই, "The Golden Pagoda"  ীন থদ্কশর এে থবৌদ্ধ সন্নুাসীর ও  
পবর াজকের  ারে  য ন ঐ Golden Goose Pagoda র গাইে, থবৌদ্ধ সন্নুাসীর নাম বলকলন ত ন ঠিে বঝুকত 
পাবরবন তকব তাুঁর জীবনী শুকনই বঝুলাম এই নাম থতা আমাকদ্র ইবতহাস বইকয়ই থ না হকয় বগকয়বছকলা, ভারকতর 
পবর াজে শুয়াং-সুাং,  ীন থদ্কশ বযবন Xuanzang নাকম পবরব ত  যবদ্ও আমরা একসবছলাম বছলাম Xuanzang এর 
পুাকগাো থদ্ কত, আমাকদ্র গাইে থশানাকলন আর এে থবৌদ্ধ পবর াজকের েো, যাুঁর নামও আমাকদ্র ইবতহাকস আকছ, ------ 
ফা-বহকয়ন, বযবন শুয়াং-সুাংএর অকনে আকগই ভারকত বগকয়বছকলন। এই দ্'ুজন থবৌদ্ধ সন্নুাসীকদ্র স কন্ধ যা বেছু 
জানা বছল, এ াকন একস, তা োকন শুকন মকন হকলা থযন থসই পুকরাকনা ইবতহাস সজীব হকয় উঠকলা  ফা-বহকয়ন আর  
শুয়াং-সুাং  এই দ্টুি মনীষীর োকছ ভারকতর ইবতহাস ববকশষ ভাকব ঋণী    
          সম্রাট অকশাকের পকর য ন থমৌযথু রাজবংশ প্রায় ধ্ূবলসাৎ থসই সমকয় ফা-বহকয়ন,(   -৪২২ AD) ভারকত 
পাটবলপুকত্র ও তারপর বসংহল থদ্কশ একসবছকলন। ত ন বছল ভারতীয় ইবতহাকসর এে দ্কুযথাকগর োল। বনকজকদ্র মকধ্ু 
যুদ্ধরত অসং ু থছাট, থছাট রাজু, আর থদ্শ জকু  অরাজেতা  থোন পরাক্রমশালী শবিমান রাজার অনপুব বতকত, থসই 
সমকয়র ঐবতহাবসে, সামাবজে, বা রাজসনবতে পবরব বতর স কন্ধ থোকনা বলব ত ইবতহাস, পুুঁবে বেংবা পােকর থ াদ্াইেরা 
বশলাবলবপ  ুবই েম আকছ। আমরা থস সমকয়র বুাপাকর যা জাবন তা সম্ভব হকয়কছ ফা-বহকয়কনর দ্রূদ্বশথতার জনু। ভারত 
ও বসংহল পযথটন েকর, বনকজর  ীন থদ্কশ থফরার সমকয় বতবন অকনে পুুঁবে, ধ্াবমথে গ্রন্থ, থবৌদ্ধ সূত্র ইতুবদ্ আর বনকজর থল া 
travel log বা ভ্রমণ পঞ্জী বনকয় বগকয় বছকলন এবং জীবকনর থশষ বদ্ন পযথুন্ত তাকদ্র অনবুাদ্ েকরবছকলন  আমাকদ্র ভারকত, 
এই সব দ্লুথভ documents সেূণথ ভাকব ববলপু্ত হকয় থগকলও  ীনকদ্কশ বেন্তু সমস্ত documents সযকে সংরবক্ষত আকছ এবং তা 
থেকে ভারকতর থস সমকয়র ইবতহাকসর অকনে েোই জানকত পারা যায় । 
          ফা-বহকয়ন এর দ্কুশা পকর বছর, শুয়াং-সুাং ( ০২-  ৪AD) থবৌদ্ধ ধ্মথ বনকয় প াকশানা ভারকত আকসন |ত ন 
বতবন বছকলন এে নবীন থবৌদ্ধ সন্নুাসী, ভগবান বকুদ্ধর আদ্শথ ও বশক্ষার প্রবত প্রবল ভাকব আেবষথত। ভারত ত ন গুপ্ত বংশীয় 
রাজাকদ্র অধ্ীকন। থস সময়টা বলা থযকত পারা যায় থয ভারকতর “সুবণথ যুগ”। সু  ও শাবন্তর পবরকবশ সবথত্র ববরাজমান  
থবৌদ্ধধ্মথ, বহন্দধু্মথ ও  জনধ্কমথ ববশ্বাসী নাগবরেকদ্র মকধ্ু থতমন থোকনা থভদ্াকভদ্ বছকলানা, আর আইন ও সুশঙৃ্খলা বছল থদ্শ 
জকু | ববশ্ববব ুাত নালন্দা আর তক্ষশীলা ববশ্বববদ্ুালয়এ থদ্শ ববকদ্শ থেকে আসকতা ব  পব ত আর ছাত্ররা। শুয়াং-সুাং, 
দ্ীর্ঘথ সকতকরা বছর নালন্দায় প াকশানা েকরবছকলন  সংসৃ্কত ভাষায় পাবন্ডতু লাভ েকর, অকনে থবৌদ্ধ বলবপর অনবুাদ্ েকর 
বছকলন  ীনা ভাষায়, যা এ কনা সংগৃহীত আকছ Golden Goose Pagodaর লাইক বরকত  Sixth Centuryর বেছু পকর গুপ্ত 
সাম্রাকজুর পতন শুরু হয়| ভারকত আবার ব  আেবলে রাকজুর শাসন শুরু হকয়বছল। বনকজর থদ্কশ শুয়াং-সুাং বফকর যান 
আর তাুঁর সাকে বছল, তাুঁর সকতকরা বছকরর ভারত স কন্ধ জ্ঞাকনর ভান্ডার, অজস্র ব  মলূু থবৌদ্ধ গ্রন্থ ও  বনকজর 
travel log, বা ভ্রমণ োবহনী   তাুঁর থল া,   "A  Journey to  the  West" পৃবেবীর সমস্ত ঐবতহাবসেকদ্র োকছ এে 
মলূুবান সেদ্    
থসই থবৌদ্ধ সন্নুাসীর  তবর Wild Goose Pagoda র বেছু ছবব: 

Famous Buddhist monk Xuanzang in front of his 
Pagoda. The original Pagoda was built in 652 AD. 
The pagoda still today stands for peace, 
tranquility, compassion and love as a  symbol of 
the Tang dynasty.   

Xuanzang followed the Silk route to India. His He 
brought back valuable religious scriptures and 
translated them into Chinese language. He 
became an oath brother of the Emperor Taizong 
of the Tang Dynasty who also followed Buddhism.  
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The conception of Siddhartha:  
Legend has it that, on the night 
Siddhartha was conceived, Queen 
Maya dreamed of a white elephant. 
 

 
3-D relief portraits made with Jade and other precious stones show the life of Buddha. 

Birth of a Legend: The child was 
born with an aura around his 
head and immediately after his 
birth he took seven steps where 
lotus flowers bloomed.  

Siddhartha's renunciation of his 
comfortable princely life and the 
taking of an ascetic life as his way 
to moksha (attaining God). 

Siddhartha practiced severe asceticism 
before his enlightenment. He realized that 
this is not the right way and there is a  
middle path.  He accepted milk and rice 
pudding from a village girl ,Sujata.  
 

Following the middle path and after a 
reputed 49 days of meditation under a 
Bodhi tree in Bodh-Gaya in India, at the 
age of 35, he is said to have attained 
Enlightenment and became to be  
known as the Buddha or the 
"Awakened One" (Wikipedia). Women 
were included in his congregation 
including his mother and wife.  

At the age of 80, Buddha announced that he would soon reach 
nirvana, or the final deathless state, and abandon his earthly 
body. After this, Buddha ate his last meal. He passed away with 
his head up and looking at his followers.  
 This was in short the life of Buddha. 

Followers grew  
to millions.  There  
were kings, statesmen, 
learned people, rich 
businessmen, poor 
people and apsaras  
and gandharbas.  



The smiling and serene statue of Buddha on a lotus flower is a common site in any Buddhist temple be in 
India or in Xian. But in the Tang Dynasty China, Buddha was considered the savior of people from the 
enemies. He protected his people with thousand hands with arms and ammunition as you see in the right.  
This transformation of Buddhism was new to me. There may been some influence of Hindu religion in this 
transformation. in his life, Buddha never picked up a sword after he got his enlightenment. He always 
preached for "Ahimsha" or nonviolence. But religion travels from people to people from country to 
country and from time to time. It gets transformed, as it is perceived to fit the society. At this time in the 
Sixth century, Buddhism was a thousand year old religion that came from a distant land. During the Tang 
Dynasty (~600 to ~900 AD) Xian was the capital of China which was the most prosperous country in the 
world and Buddha with his thousand arms was there to protect the nation. The Chinese people reached 
the zenith of a tremendous cultural and artistic achievement at this time. Xian was the most beautiful city 
in the world in its heyday and that is depicted in it's music, dance, drama, poetry, literature and religions 
practices. Buddhism was the state religion of China at that time.  

One of the little known secret of 
Xian is that the city has the best 
preserved Great Wall in China which 
extends over 3100 miles. The wall is 
very wide the base and fairly wide at 
the top with well paved roads for 
strolling and bicycling on the top, the 
wall requires very little climbing. 
There are numerous watch towers 
for archers and spear throwers. This 
is Bell Tower on the wall, now 
serving as the gateway to the city. 
 

 ীকনর দ্ইু সুনামধ্নু পবর াজে, ইবতহাকসর বই থেকে উকঠ একস,  বেছুক্ষকনর জনু থযন সামকন একস দ্াুঁব কয় 
বছকলন, এই আ যথ অনভূুবতকে মকনর মকধ্ু ব রোকলর মকতা ধ্কর থরক  বদ্লাম  Xianএরই থোন এে 
শবিশালী সম্রাকটর বশল্পীকগা ীর অভূতপূবথ সৃবির, terracotta  সনুদ্ল নীরকব দ্াুঁব কয় রইকলা , আমরা রওনা 
বদ্লাম  ীকনর লী নদ্ীকত থনৌো ববহাকরর উক কশ   
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Fleeing a storm somewhere on Route 84 in Texas. 
Sounak Roy Chowdhury 

Nature’s Painting 
Courtesy: Face Book, Dean Smith 
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শুভ    য়া  আন্ত  ক  ী     
শু ভচ্ছা  া া  স া  ক । 
 কান্ত, কৃষ্ণা   স  দ্র    
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These are paper pulp paintings by the Deb family. They are made by hand made 
papers by layering different colored paper pulps to create the finished products. All 
natural colors made from fruits and flowers and also chemical colors. 
Mithu's have real leaves, twigs and herbs included. It is called "bouquet".  
Chaaru's is the colorful one called "Orange Juice".  Manas' is the landscape inspired 
by the "Grand Canyon“ and called the same. 
 

Bouquet By Mithu Deb 
 

Orange Juice By  Charu Deb 
 

“Grand Canyon” By  Manas Deb 
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Bubble of Life 
 Ratula Sarkar 

The Grand Teton National Park 
Sunit K. Addy 
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1779 Wells Branch Parkway 
Suite 102, 

Austin, TX 78728 
Ph: (512) 358 6283 
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 া ন্ত 

 

  স      স  

 

সবার মুক  এেই েো শুবন  

সবাই বকল এেটু শাবন্ত  াই, 

জীবন আমার থযমন থতমন থহাে 

শাবন্ত থযন োকে সবসময়   

 
 

থতামার শাবন্ত বে বকলাত তুবম  

থেমনটা হয় এই শাবন্তর রং 

থোোয় থগকল শাবন্ত পাও তুবম 

থোন হাকটকত শাবন্ত বববক্র হয়? 

 
 

সব বাহে গা ীকত থল া থদ্ক া 

শাবন্ত নাবে যায়  শাকনই পাওয়া 

শাবন্ত তকব বে ওই এে মুকঠা থসই ছাই 

থদ্কহর থশকষ শুধ্ু ধ্ুকলা আর থপা া  

 
 

 াইকলই যবদ্ শাবন্ত পাওয়া থযত 

বলকত তুবম েতটা থতামার  াই 

বনবত্ত ধ্কর বদ্তাম থতামায় থমকপ 

বকলানা পকর থতামায় বদ্কয়বছ েম  

 
 

শাবন্তটা বে এেই রেম সবার 

আমার আর থতামার শাবন্তটাবে এেই 

সবতু নেল বুস্ত জীবন থেকে 

এই থসাজাটাই থনওয়া রইল বােী   

 
 

সূ যথুটা আজ য ন সকব পাকট 

ত ন  কলা দ্জুকনকত ববস 

আমার থতামার মকনর হবদ্শ বনকয় 

শাবন্ত ভাকগর অংেটা আজ েবষ   

 
 

শুধ্ু থেন শাবন্তর ভাগ হকব 

দ্:ু  থেন োেকব শুধ্ুই বনকজর 

থসগুকলাকেও মকনর গভীর থেকে 

যে েকর বববলকয় থদ্ব আবজ  

 
 

মনটা থযই বশশুর মকতা হকলা 

থতামার আমার সু  দ্:ু  এেই  

থসবদ্ন থযন শাবন্ত একস থগকছ 

পয়সা েবর বেছু লাকগবন থোন   
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আ  স জ্ঞা ী 
ববমল সরোর 

  
বদ্বুজ্ঞাকন ভরা যারা 
োন্ডজ্ঞাকন মরা 

অসনেু আর সুপ্ত প্রাকণ 
েমথ হকবই সারা  

ব ত্ত যবদ্ েঠিন ভীতু 
থগাপকন যাকবই মান, 

রি র্ঘাুঁ এ প কব মাবছ 
তব ুরকব অবভমান । 
োে যবদ্ রু্ঘবমকয় বনু্ধ 

কুম্ভেকণথর থবকশ 
পবতত হকব জীবন থতামার 
কুল পাকবনা থশকষ   
এ শতাব্দী অকনে মহান 

তকেুর ছ াছব  
সীমায় যবদ্ বন্দী তুবম ! 

ভাকগু নাবহ হবর ! 
আরামপ্রদ্ তন ুথতামার 
রাজার তুবম বংশ , 

ববকভার যবদ্ থনশার মাকঝ 
আসকছ থতামার ধ্বংস ! 

প্রবতটা বদ্বস হয় থস অতীত 
হয়না শুরু োজ, 

মকনাকযাকগ থযাগ ধ্করনা বনু্ধ 
থনইকো তব ুলাজ ! 

থক্রাকধ্র আগুকন জ্বালাকত  াবহ 
দ্বূথল তব মন 

সমকয়র োকছ থহকর যায় শুধ্ু, 
আমার সমপথণ   

ক  া  কা  া  া  
বনমথকলন্দ ুথর্ঘাষ 

 

আজও প্রবতক্ষকণ পক  থমার মকন — 

এে বষথা ম ুর প্রাকত, 

হকয় ববহ্বল, এে বসতশতদ্ল 

তুকল বদ্লাম তব হাকত। 
 

পুলবেত তুবম, সরবসজ  ুবম 

মবুছকল নয়নবাবর  

মকন হল থমার, আবম ব তক ার 

থযন স্বকগথ বদ্লাম পাব ! 

 

ক্ষকণে পকর, থসই পকে বফকর 

থদ্ব  ধ্রায় দ্বলত দ্ল! 

পাই না  ুুঁবজ, তব ুআবম ববুঝ 

দ্কলকছ োর পদ্তল! 

 

এ থতা পাপব  নয়; মম ভে  দ্য় 

পদ্তকল রয় বববক্ষপ্ত! 

থয বছল পরাকণকত, তারই ছলকনকত, 

থমার বহয়া হল  ব ত! 

 

জাকন অন্তযথামী, থতামায় আবম 

েত ভালকবকস বছলাম! 

আজও ভাবব মকন, থসবদ্ন থেমকন 

ববৃিকে অশ্রু ভাববলাম। 
 

থমার  েকশার মকন, থপ্রমজাল বকুন 

েকরছ বনঠুর প্রতারণা! 
আজ থবলাকশকষ, তব  দ্য়কোকষ, 

 ৃবত েী আকন না থবদ্না? 

 

ব যুগ বাকদ্, আজ ‘থফব’ু র সুবাকদ্, 

থপকয়বছ থতামার ঠিোনা  

জাবন তুবম অকবাধ্, তব ুঅনকুরাধ্, 

োউকে থোকরা না েরুণা! 
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      ,               

Status      update,  

“Traveling to      with family” 

         great। 

 

               , 

DSLR Nikon    Canon? 

      at least           

12                     । 

 

Instagram account        

      create   , 

                photos      

      follower। 

 

                       

                  , 

     locate       easy     

                 । 

 

           free WiFi 

                 , 

Management             

     Jio sim         । 

Ola-Uber-Meru Cab App 

Download         , 

       hopping     

                  । 

 

                new look    

Face swap    , 

Snapchat    try      

            । 

 

Shopping               ? 

                

                 

Jabong-Myntra-Amazon    Flipkart dot com। 

 

   ,         Paytm 

   account          

Cashless                  

                  । 

 

               email       

           , 

          ,              

                   । 
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ববমল সরোর  
 

 ুুঁবজনা োরণ , ভ্রবম অোরণ 
থমকলনা বনু্ধ ঠাুঁই , 

মানকবর রকব মানববে গুণ 
থপ্রকমর প্রদ্ীকপ  াই   
সবাই ব  সবার থ কয় 

 ক  ভরা ববশ্ব 
অবত মাত্রার গ কল পাহা  
প্রেৃবতই েকর বন:স্ব   
মানষু আকগ ধ্মথ পকর 
জাগুে মানবতা, 

অসহায় জকন স্বপ্ন থদ্ াও 
থভকঙ থফকল নীরবতা   
ধ্মথ থতামায় েকরকছ ধ্ারণ 

পালন ের ভাই, 
তকব, ধ্কমথর ধ্বজা ধ্রার আকগ 

মানষু হওয়া  াই   

****** 

****** 



    চ       

  ান্ত স কা  

থহ ব র নুতন, থতামাকে জানাই সাদ্র সম্ভাষণ 

নুতন বছর, নুতন ব   বা নুতন বাস ান 

নুতন জীবন বা জীবকন ববকশষ োরও আগমন 

তুবম সদ্াই আনকন্দ ভবরকয় দ্াও  আমাকদ্র এই মন | 

  

ে নও তুবম আসকব বকল, আমরা োবে অকপক্ষায় 

ে নও তুবম হঠাৎ েকর একস, ভাসাও মহা  ুশীর থভলায় 

য নই তুবম আকসা, জাবনকয় বা না জাবনকয় 

আমরা বেন্তু রাবঙ্গকয় থনকবা, থতামার  ুবশর থদ্ালায় | 

  

ব ধ্া ভকর যারা, আপন েরকত হয়কতা বা েরকলা এেটু থদ্বর 

সমকয়র সাকে সাকে তারাও হল থতামার এোন্ত অনুরাগী 

আমরা  যারা থবপকরায়া , হাবরকয় থফলার থনই ভাবনা 

সদ্াই েকর  কলবছ, বনতু নুতন থে পাবার সাধ্না | 

  

থহ নুতন, থহ ব র নুতন, থতামাকে স্বাগতম 

োে তুবম সবসময়, ভকর আমাকদ্র প্রাণ মন 

ওকগা নুতন, তুবম ে নও হওনা পুরাতন, োকো ব র নবীন 

সবথত্র, সদ্াই আন, সু  শাবন্ত আর ব র আনকন্দর বদ্ন | 
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  Saint Teresa of Kolkata 

Amiyo Basu (poem) & Malabika Basu (illustration) 

 

It was a long journey indeed for 

Gonxha Bojaxhiu of Albania to arrive 

at the Loreto novitiate in Darjeeling 

via the Loreto Sisters of Dublin, Ireland. 

 

Choosing the name Teresa for herself,  

the nun got assigned to a high school 

near Motijhil to then Calcutta. 

 

Dressed in an ordinary white sari and sandals, Sister Teresa 

committed her solemnly in serving others.  Soon she became 

known as The Mother Teresa among her neighbors and gave 

her all to alleviate suffering.  

  

On an otherwise routine trip, as I waited to board my flight at 

the Calcutta airport, it was hard to miss the nuns in their blue-

bordered saris waiting patiently nearby with tears flowing down 

their cheeks. 

 

Nuns with tears; they live to minimize pain and suffering – I 

thought!  Then what might have caused them to be so sick at 

heart!  So, I asked the nun dressed in a similar attire standing 

near me who was Mother Theresa, 

 

“What made your sisters so sad?” I asked.  She gently took my 

clasped hands in the palm of her hand and answered smilingly 

that the nuns were bidding her goodbye as she was leaving for 

a long trip. 

 

It became clear to me what it meant for her order to part with 

her who forsook her life for the masses amid despair despite 

the abandonment she felt at times of the absence of divine 

presence in her life that letters would reveal posthumously. 
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 In the early 60’s, when I was a young boy growing up in Darbhanga, a small town in 

northern India, my sisters and some of their cohorts would often congregate around a table behind 

closed doors and get down to the business of communicating with the netherworld. With the 

lambent flame of a solitary candle in one corner adding a sliver of transparency in the darkened 

room, they would place their index fingers on a small, circular plastic piece at one edge of a square 

chart filled with the alphabet and numbers, close their eyes, and, in full concentration and total 

silence, invoke the spirit of the dead person they had decided upon earlier.  Soon, the spirit would 

arrive, and the participants would begin to ask questions—not necessarily audibly, if the questions 

were of personal nature and they did not want others to know—and the plastic piece would start to 

move on the chart to construct the answers.   

 As a boy who’d just become a teen, I was fascinated by the whole scene. We called 

this practice “planchette.”  Much later in my life, I discovered it was very similar to séance. One of 

my cousins, whom we called Omi, tall like a skyscraper and sturdy like a rock, who had been to 

Italy and fought in World War II, teased my sisters by calling this practice “Plain Cheat.” The 

sisters, offended at his ribbing, once invited him to join them at one of these sessions and see for 

himself whether this was real or fake.  He did. As the session progressed, contrary to the tenet of 

silence and reverence, he snickered and made fun of the proceedings. 

 “Omi, if you don’t believe in this, leave the room right now,” the invoked spirit 

communicated through the square chart.  

 The World War II veteran stopped making fun, slowly stood up, and, with his head 

hung low, walked out of the room. He never made fun of planchette again.  

 I was led to believe the answers my sisters and their cohorts received from this 

preternatural experience, especially if they were related to past or present events, were correct for 

the most part. I had no way to verify this, because, being too young, I was not allowed to participate 

in these sessions except as an observer, though this would soon change.  

It was the month of June, and the summer heat bore down on the scorched earth, forcing people to 

seek comfort indoors.  The streets were deserted. The afternoons were so quiet you could hear the 

chirping of the cardinals perched on trees blocks away. In the coolest room of our three-roomed 

house, I was working away for my upcoming school tests. My sisters were taking a nap, and the 

brothers were engaged in a game of Monopoly.  Just when everything seemed to be going like 

clockwork, the stillness of the neighborhood was shattered by the scream of the lady who lived in 

the house behind us. 

 “Fire, fire!”   

 I jumped off my chair and looked out the window. Flames were darting like a snake’s 

tongue from an oversize wooden lattice in her patio.  I slipped into my sneakers and rushed out to 

join the crowd that had already gathered to put out the fire. 

 “How did it start?” someone in the crowd asked the lady.     

 She was alone at home at the time.  Her husband was at work, and her children were 

in school. She said she had just finished her lunch and was resting in the living room behind the  

 

WHISPERS FROM ANOTHER WORLD 
 

Shivnath Dutta 
 

(This essay was first published in Front Porch Journal, a US literary magazine) 
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patio when she noticed a flame on the wooden lattice.  At first, she thought she was dreaming; but, 

when she took a second look and realized it was real, she panicked. She feared she was about to 

lose her house. When we arrived, she was shaking like a leaf.   

 “I don’t know,” she said. “There’s nothing close by to start it.” 

 As if we did not already have enough excitement for one day, a couple of hours 

later, there was another fire in the same house but at a different location, this time on the wattle 

frame of the thatched extension beyond the patio, again without any apparent cause. The crowd 

gathered once again and put out the fire. For the next few minutes we huddled, trying to figure out 

what could have caused these fires but came up short. Needless to say, we were flummoxed.  

  

 The afternoon slowly gave way to the long shadows of the setting sun. The twilight 

hours that followed brought some relief from the sweltering heat. Electricity had not reached our 

area yet. The kerosene lamps soon began to come alive in the neighborhood houses and struggled 

to erase the descending darkness with their feeble light. Swarms of mosquitoes had already started 

to emerge for their nocturnal adventure, and the chirping of the homeward bound birds 

occasionally broke the silence of the night. My mother had already set about getting the dinner 

ready. The afternoon fires in the neighbor’s house were a thing of the past, nobody talked about 

them anymore. While the older siblings amused themselves with knitting or weaving or some such 

activities, we, the school-going children, had, as usual, sat down to do our homework.  Dada, my 

eldest brother, had not returned from work yet.  The windless quiet evening was proceeding 

routinely when, all on a sudden, like the reverberating thunder on a rainy night, the neighborhood 

resounded with the crackling sound of a cleaving branch of a tree. It appeared to come from the 

direction of the giant guava tree at the back of one of the houses in the neighborhood. 

 “What the hell was that?” I blurted out. 

 The sound was so loud we were all startled by it. The younger siblings were so 

frightened they dropped their homework and ran to congregate where the adults were. I was 

frightened too, but my curiosity to find out what exactly happened got the better of my fears. I 

rushed out to where the guava tree was and found a number of my neighbors there already. The 

area was quite dark, but somebody had a powerful flashlight. We used it to search the tree for a 

broken branch, but there weren’t any, neither on the ground nor in the tree.   We scoured the whole 

backyard but drew a blank. We did not have to look anywhere else because there was no other tree 

in the entire neighborhood. 

 “What’s going on?” someone in the crowd said.  “First the fires and now this.” 

 “I don’t know, but it sure is spooky,” someone else chimed in. 

 I was thirteen at the time and felt a chill snail down my spine.  It was a short walk 

from the guava tree to our house, but the path was dark and lonely and seemed endless. I walked as 

fast as I could. 

 “What was all that noise about?” my siblings asked.   

 Too petrified to answer, I mumbled a few words.  

 When Dada returned, we told him about the fires and the cleaving branch. We even 

hinted at the possibility of disembodied spirits roaming the neighborhood and playing pranks on 

us. Being a physicist, he laughed at the allusion. According to him, every physical phenomenon 

could be explained, and those that could not be right away, would be at some point in the future. 

Mother was nonchalant, and the older siblings did not seem to care one way or the other and went 

about their activities as usual, but the younger ones were terrified. Usually, we were  69 



scattered throughout the house, busy with our schoolwork, but now we huddled together at one 

place; we were too scared. Although in our mind, we were attributing these occurrences to invisible 

spirits, we lacked the courage to discuss them openly. The neighbors seldom spoke to each other 

about any of these events. We had no way of knowing if they were affected by them at all.   

  

 Despite whatever he might have thought or said before, something must have made 

Dada curious about these happenings, because the next day, unlike any other day, he returned from 

work much earlier than usual. The day had been free of incidents until then. As he was making his 

way towards the house and got close to the neighbor’s picket fence, it erupted in leaping flames 

right in front of his eyes.   

 “What do you think caused this fire?” I asked, expecting him to plead ignorance.  

 “It must be a combination of heat and friction,” he said. 

 “Too much physics,” I muttered under my breath. 

  

 The evening was glorious. The moon, when not hidden by the scurrying strips of 

monsoon clouds, cast a golden spell on the earth below. The leaves in the garden glistened and 

fluttered in the gentle summer breeze. Mother had sat down to her daily prayers.  She was a very 

religious person, and, no matter what the circumstances of the day were, she never missed her 

communion with God. She had a special prayer room where several photographs and graven images 

of Hindu deities hung from the wall. To her, these images were the likenesses of the manifold 

manifestations of the Supreme Being. They helped her focus her mind on the object of her 

reverence and on her meditation. While she was in the prayer room, my sisters were setting the 

table for dinner, which would be served after Mom finished her prayers. Dada was resting in his 

bed, reading a book, and we were trying to finish our schoolwork.  It was quiet in the house, and, as 

was typical in late evenings, nothing much stirred in the neighborhood either.  Just when all things 

seemed to be right with the world, the uneasy silence of that little universe of ours was fractured by 

a loud thunk that could have come only from a large piece of stone or brick or, more likely, steel, 

hurled at great speed on one of the tin roofs of our house. We cowered with intense fright. 

 “Did you hear the thunk?” we asked Dada. 

 “Must be some vandals trying to get us out of this neighborhood.” His response was 

calm and quick. 

 We were amazed at Dada’s equanimity, but the rest of us were numb with fear.  

Thinking whatever it was that hit the tin roof must have ricocheted off to the yard or the garden in 

front of the house, we scoured the whole area for clues but came up with naught. The following 

morning, after Dada had left for work, my younger sister, who was traumatized the most by these 

events, was about to enter the little hut where Dada had tutored earlier in the morning and clean the 

place and tidy it up.  She was about to start her chores when, all of a sudden, one of the wooden 

chairs in the hut erupted in flames. She ran out in panic and began to cry.  

 “We’re going to lose everything!” she wailed.   

  

 The strange episodes continued for a few days and so did our inability to do anything 

about them. None of the houses in the neighborhood was spared. A new day brought with it new 

incidents. We did not know which house was going to be hit next and how. Would our houses burn 

down in fire? Would we be maimed by random rocks hurled at us? We wasted too much  
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time talking about these incidents, speculating why they were happening and who could be causing 

them and why? We wondered if they were the doings of some disgruntled spirits or they were 

perpetrated by some pranksters who were clever enough to elude us the whole time.  Frissions of 

fear pervaded our everyday life while we waited for the next incident to occur. Our bathroom was 

situated in the southeast corner of the yard. Though I was far from being a helpless child, I was so 

frightened I could not go anywhere close to it alone at night. I had to ask an older sibling to 

accompany me up to the door and wait for me outside. The younger siblings did the same. One of 

my older brothers, an engineer by profession, who was much like our physicist Dada in dismissing 

these events, one day confessed he had heard someone pumping water from our tube well in the 

middle of the night. It was not any of us for sure, not in the middle of the night. Even he seemed 

inclined to believe something spooky was going on.   

 Bewildered and frustrated, we scrambled for an answer to these inexplicable events; 

but we were nowhere close to it now than we were on the first day of these occurrences when our 

friend Tuhin, who was steeped in the art of the occult, suggested we could try séance.  We decided 

to take her advice. One afternoon, my sisters and their cohorts, for whom séance was a fun way to 

fill their lazy summer afternoons, sat down with their Ouija board in my mother’s prayer room. 

Though normally they did not care where they stationed themselves for such sessions, on this day 

they wanted to be surrounded by the pictures and images of gods and goddesses that covered the 

walls of the prayer room. They believed the divine presence would somehow ward off any sinister 

pranks the invoked spirit might play on them. Mithila, one of my sisters’ friends, was called a good 

“medium,” which meant a spirit would arrive quicker when she invoked it.  In fact, I remember one 

late afternoon she was sitting on the steps of our veranda and had her right hand fingers on the palm 

of her left hand when she mumbled something to me I had hard time deciphering. On being asked to 

repeat, she said some spirit was making her fingers move and she could not stop it. It was very easy 

for her to communicate with these netherworld beings. Being a good medium had its problems too. 

I recall, once she had wondered what it would be like to have these sessions alone, so one day she 

shut herself up in a dark room and initiated a session all by herself.  The result was disastrous. 

Instead of just the spirit she had invoked showing up, she had another one appear at the same time, 

and it would neither identify itself nor would it leave even after Mithila repeated her requests for it 

to do so a number of times.  She was terrified. Quite a while passed before it left the room. Despite 

this nerve-wracking experience, she continued to be active in such sessions but never alone again. 

 The door and the windows of the prayer room were closed; and, in the dim light of a 

solitary candle, accentuated by the ambient, pregnant silence, my sisters and their friends began 

their session. Once the invoked spirit had arrived, they started asking questions in a round-robin 

manner, the beginnings and ends of questions by one being signaled by silent winks. 

 “Are you here?” someone started off the session. 

 The plastic piece under the participants’ fingers started moving.  First, it went to the 

square with ‘Y’ in it, and then ‘E’ followed by ‘S.’ 

 “What’s your name?” 

The plastic piece started moving again, spelling out the name of the person he was when he was 

alive. 

 “Where are you now?” 

 “Seventh Level.” 

 “How many Levels are there?” 

 “Seven.” 
71 



“Where do you go after the Seventh Level?” 

He indicated either he would come back to earth as a human or go to another layer of 

soul’s existence.  He did not know which path he would follow. 

Some Hindu scriptures suggest the soul, after it leaves a physical body, following a 

person’s death, goes through seven levels of existence during which it cycles through births and 

deaths until it reaches salvation. 

Since I was only allowed to be an observer and not participate in this session, I could not 

judge for certainty if what I was witnessing was pure mumbo jumbo or if there was some truth in 

it. My curiosity drove me crazy.   

“Who’s causing these incidents in our neighborhood?” someone in the group asked. 

 “Lata’s mother-in-law.”    

Lata was the name of the lady whose screams were the beginning of the disquiet in the 

neighborhood.   

“Why is she doing this?” 

“Her soul is restless. Her folk never performed her last rites.”  

Lata’s mother-in-law had passed away some years earlier; but her last rites, believed by 

the Hindus to be essential to put the departed soul to rest and liberate it from the temporal 

attachments, were never done.  The woman’s husband confirmed this to the worried neighbors. 

“Will these incidents stop after the rites?” 

“Yes,” the spirit responded.  

Nobody questioned the validity of the spirit’s pronouncements.  High degree of accuracy 

in such pronouncements in the past had instilled a great deal of confidence among the 

practitioners of séances, and their confidence had spread among the neighbors and their 

acquaintances like contagion.  

“Are you going to do it?” one of the neighbors asked Lata’s husband. 

“I guess I have to.”  

“When?” somebody else asked. 

“As soon as I can.” 

“Tomorrow is not soon enough for us,” the neighbor said. 

Next morning, he was on the train to Gaya, a midsize town in eastern India, famous for its 

reputation as the place where such rites, according to the Hindu scriptures, had to be carried out.  

Once there, he hired a couple of local priests who were among the people believed to have the 

skills and expertise to perform these rites. With their help, the ceremony was completed within a 

few hours, and he returned the following day. Though some of us were cynical about what 

presumably transpired during our sisters’ spiritual tête-à-tête behind closed doors, the fact 

remains, the mysterious occurrences that had plagued the neighborhood for days stopped the day 

the ceremony was performed.  

 

           When I look back and reflect on the events of the past as they tumble in the 

corridors of my memory, the confounding episodes of that sweltering summer, eons ago, continue 

to baffle me. Were they the doings of some lurking vandals who wanted to eject us from the 

neighborhood as Dada had suggested, or were they really the doings of a disgruntled spirit as the 

evidence seemed to suggest? At first, I was tempted to resign myself to my belief in the inevitable 

limits to what or how much we humans are capable of understanding, but then something quite 

persuasive gave me a pause. I vividly remember the day I was allowed, for the first time, to 

participate in one of those preternatural sessions. It was long before the mysterious  
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An Evening with Kabir 
Aurobindo Dasgupta 

 
A few months ago, at a relaxing weekend get-together with close friends, we sat around a dining table 
casually chatting away the night over hot cha & mishti. The discussion swayed between topics, touching on 
the unexpected passing of several acquaintances. One of us then reminded the group of Kabir’s dohas, or 
couplets, comparing life to water bubbles.  
Those of us who went through the CBSE school syllabus were transported back to the classrooms of our 
youth where we read the works of this medieval 15th century Indian poet. I want to share some of Kabir’s 
dohas.  
 
1. 

                 ,                । 

                 ,              । 
Here Kabir compares the shortness of the human life to water bubbles – fragile, short-lived, and disappearing 
without a trace. He then compares the human life to stars at dawn, fading away while we watch. 
2. 

               ,                 | 

                 ,                  || 
Here Kabir laments the human condition – the common destiny for all. That we all have a common fate which 
crushes us in the end. Kabir weeps when he sees the grinding stone (Chalti Chakki) used to grind wheat and 
seeds, and that between two stones, no seed ever remains intact. Neither will the human life with the two 
stones – earth and sky – always crushing us. 
3. 

                ,                 | 

               ,                  || 
Kabir reminds us that as crying babes others laughed out of happiness. Yet during our life we should avoid 
things which make people laugh as we leave. 
4. 

                  ,               , 

              ,            । 
He is in a bazaar—any situation—where we live, with everyone in the bazaar going about their lives, wishing 
everybody in the bazaar well: making no enemies, finding no friends. 

occurrences had started playing havoc with our lives. The spirit invoked was that of a giant 

literary figure, a winner of the Nobel Prize for Literature in his lifetime. That session had taken a 

slightly different form.  Instead of our fingers perched on a circular plastic piece, we, myself  

included, held a pencil on a blank piece of paper so the answers would be scribbled, leaving us 

with a record of our tête-à-tête with the spirit. The quality and beauty of writing I had seen on that 

piece of paper that afternoon could not have come from the unsophisticated group whose fingers 

were wrapped around the pencil.  When asked which one was his favorite poem, the pencil started 

moving around and transcribed a poem in its entirety. None of us knew the poem at that time.  We 

learned it in school years later. I wish I still had that piece of paper. Unfortunately, I have lost it 

through the passage of time. 

****** 



5. 

                 ,                  | 

                ,                 || 
In this doha, Kabir is reminding us not to treat people who are weak harshly, because there will always be a 
situation where the roles are reversed. The clay is asking the potter why the potter was crushing it, and there 
will be a day when it will crush the potter in return. 
6. 

                ,              

               ,                
Do tomorrow’s work today, and today’s work now, because calamity could happen at anytime, and then the 
work will never get done. 
 
7.  

              ,              ।  

               ,             । 
He tells us to use language that dissipates the ego, resulting in peace for oneself, and joy to others. It is a 
lesson in humility. 
8. 

    -           ,                , 

                 ,              । 
Here Kabir talks of patience. Everything in the world will happen at its ordained time, as even if the gardener 
waters the garden with a hundred pots, a fruit will bloom only during the right season. 
9. 

                   ,                  , 

                ,                 । 
Kabir, when looking for evil in others, could not find any. However, when looking in himself, he found no one 
else worse than himself. 
10. 

                  ,                | 

                   ,                   || 
Finally, Kabir challenges us. He urges that just like from the til seed we can get oil, and like how in a small 
spark can become a fire, similarly, you have the Realization of Knowledge in you, and to awaken it if you can. 

If God be within the mosque, then to whom does this world belong? 
If Ram be within the image which you find upon your pilgrimage, 
then who is there to know what happens without? 
Hari is in the East, Allah is in the West. 
Look within your heart, for there you will find both Karim and Ram; 
All the men and women of the world are His living forms. 
Kabir is the child of Allah and of Ram: He is my Guru, He is my Pir. 
 
— Kabir, III.2, Translated by Rabindranath Tagore 

(Courtesy: Wikpedia.org) 
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 A hurried or awkward move, an imprudent remark, a misstep of foot or mouth may be 

inescapable through life’s daily chores and challenges, and may appear to be embarrassing initially but 

seen through the prism of time and distance, they may offer welcome strains of humor and laughter to 

unburden us from the weight of our enduring woes and worries. And this is not unique to any particular 

individual or group. If all of us were to indulge in this process of introspection, harken back to our past, I 

am certain it would provide a more positive outlook to these anecdotes than what is readily observable or 

felt at first blush. This may even be cathartic amid what might appear to be a bleak moment in one’s life. 

And the best part of this is that it affords every one of us a good chuckle at one’s own expense without the 

risk of offending anybody, friend or foe alike. So, here are a few random snippets from “memory lane” that 

could lead to a series of short and unthreatening articles. These may even lessen the initial reticence in 

others and encourage them to write their own exposes even if they are for an audience of one.  

 Harkening back to when I was a mere child, stairs presented a particular athletic challenge 

to me whether climbing up a set of stairs or racing down, it mattered not. It made little sense to just take 

them one at a time when two were so much more exciting and time-efficient. In reality, they were a trap, a 

place in the house to take a fall, often head first from upstairs all the way down to its base. There were no 

stairs where I was not up to the challenge of a tumble or a trip. It is no small miracle that I never had one 

fall too many that took me to the hospital with one or more parts of my anatomy askew. No amount of 

gentle persuasion or reprimand slowed me down for my problem lay not in a complete lack of balance or 

coordination but of hurry, hurry to take the stairs two steps at a time to see how soon I could traverse from 

one floor to the next, up or down. I never could explain why I was forever in such a hurry but I clearly 

was,… incorrigibly so! It became a topic of conversation, of some teasing and if I were a bit cynical, 

something akin to a spectator sport. As I got somewhat older, I got a tad wiser and slower, and thus my 

stumbles receded though I never quite gave up the 2-step bounce. But looking back upon it, I chuckle in 

mild embarrassment but wonder in bewilderment why it took so interminably long to just slow down since 

I never have forsaken my two-step tango at least going up the stairs,… even to this day! 

 Part of my childhood encompassing the last three years of high school were spent in 

Darjeeling. School life in Darjeeling with its 3-month winter vacation afforded us the particular joy of an 

extended trip back to Calcutta, now Kolkata, to escape the bitter winter weather in Darjeeling and to visit 

relatives and friends. We never tired of this journey by train that took us through some of the most 

picturesque countryside and which included a river crossing by motor launch across the mighty Ganges 

River that was so wide at times that the distant bank appeared as a thin scar on the horizon. Now with the 

Farakka Barrage connecting the two sides, a part of the romance of that journey has forever been lost. Of 

course, every such trip required a return back to Darjeeling and the rigors of school. It was in one of those 

return trips that we experienced the trauma of the antiquated, highly error-prone, paper-and-pencil, carbon-

copy railway reservation system. Unbeknownst to us at journey’s outset but what dawned on us the day 

after was the largely-unrevealed fact that our train was a combination of two trains strung together, the 

front half splitting from the rear at the river crossing at dawn and swinging left towards Bihar on its way to 

Delhi. The rear half stayed put at the river’s edge allowing passengers on their way to North Bengal, 

Assam and beyond an hour to awaken to the whistle of the signalman and unhurriedly amble towards the 

motor launch on the Ganges. We suspected no particular trouble when we located our reserved sleeping 

berths in the front half of the train which we later realized was a monumental error while our 

accompanying uncle who was on his way to Assam had a berth in the rear. So, our half, after a brief stop at 

the river, disconnected from the tail and clattered westward while we slept,… very soundly I might add. 

On awakening a good hour after we had left the river, we wondered when we would arrive at the launch 

pier, muttering irritably to ourselves that the train was late as usual. Another hour later, we noticed the 

signs at stations we were racing past had switched from Bengali to Hindi,… but still no loud alarm bells  
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sounded though a slight unease began to creep in. In fact, I confidently suggested that the change in 

language must be due to the renewed emphasis on Hindi as our national language,… until at late 

morning, bordering on the noon hour, the train rolled to a stop at Bhagalpur Junction. Bhagalpur,… as 

in Bhagalpur, Bihar? Goodness, total panic and pandemonium ensued as we exited the train with nary 

an afterthought. But then what? With insufficient money to pay for return tickets, my step-mother 

pleaded for relief to the station master, a kind, weather-beaten man with grey stubble adorning his face 

and a twinkle in his eyes, who listened with great empathy to our tale, calmed us down, gave us a place 

to relax and put us on the “down” train from Delhi a couple of hours later,… which returned us back to 

the river’s edge by evening,… where we were reunited with our uncle who had missed his connection 

across the river as he searched for us, pacing aimlessly and wondering how to present to our father the 

news that his entire family had been lost to the Indian Railways. As a final exclamation point, this 

exciting, unintended adventure was awarded its own lasting moniker, Bhagalpurme Bhagalba” in 

typical Bengali-style Hindi and Bihari, that provided many a moment of laughter to many a relative 

and friend.  

 We were halfway through our final year at Jadavpur University. My grades were 

looking very good, I had admission to graduate school in the US,… so life was appearing quite 

pleasant,… and painfully boring. Mukul, my friend from our days together in nursery school and the 

resident prankster in our class, had uncharacteristically gone silent, with no activities planned to spice 

up our lives. No wisecracks, no practical jokes, and no outlandish, self-aggrandizing boasts either, 

nothing! We were fretting that his already receding hairline was a sure harbinger that this young man 

was aging faster than the rest of us into boredom and oblivion.,… when wait, he came to life with a 

surprise proposal, “Look, this is Poush Mela week, let’s go to Santiniketan”,… and as was his calling 

card (though he was quite inept at it), “there are lots of pretty young ladies to flirt with during this 

event.” OK, when? “Today, today, let’s all go home, pack a bag, sweet-talk our parents into providing 

some money and meet at Howrah Station.” I interjected, “But Bolpur is on the Eastern Railways line 

and we are never going to reach Sealdah in time to board the last train.” But Mukul had already 

anticipated my negative, err, practical talk and suggested one of his typically-convoluted plans,… meet 

at Howrah, take the fast train to Asansol, intercept the last train to Bolpur, the Upper India Express (the 

same one that featured in the script above), and we can be at Bolpur in the wee hours of the morning. 

So, that is exactly what we did with some exceptions that we had not quite anticipated. By the time the 

Bengali version of the Fab-Five gathered at Howrah, the critical train was already signaling its 

imminent departure. So, we made a mad dash for the train, past the ticket checker at the gate, tickets be 

damned! We jumped on to the third-last compartment, well aware that the ticket collector was in the 

last. At the next station, he hopped on to the next compartment forward and we likewise moved 

forward by one. At the next station, the same symphony played out. By the time Asansol arrived we 

were still 2 compartments ahead but at the very front of the train. Most importantly, we survived,… we 

jumped off and scampered across the platform and on to the soon-to-depart Upper India Express. As 

the train sped up, we heard the unwelcome call, “Tickate, tickate!” (in true Bengali style) from the far 

end. Luckily, we had not discarded the prior music sheet and we played on as we hopped forward to 

the next compartment in front at every stop till we arrived safely at Bolpur Station. We positioned 

ourselves well inside the mass that poured out, all destined for Shantiniketan, to avoid the thoroughly 

outnumbered and flummoxed ticket collectors at the gate and found ourselves free at last, free at last.  

 Alas, just three anecdotal events have brought me to my self-imposed word and page 

limit. But suffice it to say that there are many more events and snippets from the past to share, again 

without this appearing as a dire threat. Composing this essay has provided me my own sense of joy in 

recalling many of the events of the past, only a few of which are described here. I hope again that this 

article will serve as a catalyst to those who read it to remind them of their own bygone days and 

provide a chuckle or two. If it does, then the purpose of this article will have been served. Even more, I 

pray as I end that it will encourage others to share their anecdotes as a fair trade of thoughts and ideas.  
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Durga Puja 

     Jyoti Das 

          The countdown has begun for one of the biggest festivals of Bengal and in the life Bengalis- 
wherever they are. Durga Puja is not just a ritual or event, it is about discovering a new way of life in 
those auspicious five days of celebration. Nothing is bigger to Bengalis than the DURGA PUJA. They wait 
for an entire year for welcoming the Gods to earth and seek their blessings.  Durga Puja has so much 
more to it than what meets the eye. It involves a lot of planning, implementing, and managing, rituals 
and customs, people and emotions, stories and beliefs, and everything that impacts the life of Bengalis. 
Not only Bongs, but Durga Puja leaves a long-lasting effect on the minds of everyone because of 
magnanimity, and pompous expression.  Durga Puja can teach us a lot about life and living. It 
encompasses different life lessons and motivations, which we need to remind ourselves and revive in 
the journey of our life. Every festival in India has its own significance and association with our lives. 
Similarly, Durga Puja comes with its own hamper of the good and the bad, but it always leaves a positive 
emotion and influence, that lingers with us for the rest of our lives. 

Things that the society or its people can re-learn from Durga Puja are as follows: 

The Power of a Woman: We worship Goddess Durga, which is a symbol of power and strength. So, we 
need to remind ourselves about women power, strength, conviction and dignity. Durga Puja reinforces 
the facts that women are equally powerful and has a significant contribution to the society, and overall 
world at large. 

Teamwork pays off: Durga Puja is not a one-man job. A lot goes behind the scenes, several months 
before the actual festival begins. The planning, conceptualization, management at both micro and 
macro levels, and implantation is a mammoth task, which only can be accomplished by proper 
teamwork and communication. Right from pandal themes to idol designs and arrangements for rituals 
needs to be divided in terms of responsibility and management. 

Celebrating Life: Durga Puja is a grand celebration. It teaches us to forget the woes of life and enjoy the 
wows for some period. The grandeur, the music and dance, the preparations, the food, the rituals like 
Anjali, Sindur Khela, Dhunuchi Naach, Dashami Pronam, Bisharjon- everything reminds us to live life to 
the fullest. Both the young and the old celebrate the essence of the festival with new clothes, mouth-
watering delicacies, pandal hopping and a lot more. The rituals are exciting and have their own 
significance and importance. People forget their worries and get together to enjoy in their full spirit. 

The End is just the Beginning: Durga Puja lasts for a span of five to six days. But, the end of the festivity 
doesn’t mark the end of its essence. Rather, it is a symbol of a new beginning, a new hope and a new 
zeal for the next year. The end of the Pujas marks the start of a new cycle of waiting and preparing for 
the next year. 



Communal Harmony: You need to be in Bengal to see what Durga Puja means to Bengalis. The 
magnitude and impact of the whole thing are enormous. It not only touches the lives of Bengalis, but 
of anyone who stays in Kolkata. It even impacts the Bengalis, who are settled out of the city or abroad. 
People from every religion, caste or strata of society in Kolkata wait for this auspicious occasion, and 
they enjoy every bit of it. These are valuable motivations for you to get up and get going in life amidst 
challenges and stress. It is to remind us about the celebrations, togetherness and happiness, we yearn 
for in our lives with our beloved ones. Durga Puja is just round the corner. Something new, something 
big, and something auspicious is coming your way, so get geared to embrace it. So, shed all inhibitions 
and get ready to immerse in the spirit of the festival.  
 
Durga Puja is a Bong festival, but it is not limited to any religion, caste, creed or society. It is a 
celebration of life, and everybody can join to celebrate the essence and prosperity of life through 
this larger than life festival and seek blessings from the Divine! 
 
 

***** 
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Ad Infinitum 
Arnab Banerji 

 The office room is dimly lit, which is unusual, given the fiercely bright sun 
blistering the city roads on this windless summer afternoon. As vision adjusts to this 
melancholy scene, the cause of the dreariness becomes abundantly clear, thick tapestry 
stuffed into broken window panes, completely shutting out the daylight. On even closer 
inspection, one can make out the shattered remains of the overhead lights, most of which 
look methodically demolished. More rooms to the right show further destruction, and 
huddled human forms, drenched in fresh blood, impossible to make out if they are dead or 
alive. 
 A senior officer walks into the main office room, his face grim, his gaze 
unwavering, yet sometimes faltering to show hints of pure, unadulterated terror. As he sits 
behind his office desk, his gait just a fraction unsteady, a junior officer comes in, face 
completely ashen, his revolver shaking visibly. “Good lord, deputy, why don’t you put your 
gun down before you end up with friendly fire?” The senior officer pours a large glass of 
brandy, and hands it to his junior. “Drink up, then we talk” he pauses for a fraction of a 
second, then pours an equally large portion for himself, then drinks a fair bit before stopping, 
and reaching for the phone. The deputy looks up from his glass “So we need to let them 
know? Nobody has been informed so far?” 
 “No, my dear deputy, that pleasure will be solely ours,” he laughs sardonically 
as he dials the number then says “Maybe they are still in the party, aye?” But someone does 
respond, and then a deeply uncomfortable conversation ensues, punctuated by long pauses 
on the other side, the phone getting passed around from one senior official to another more 
senior official, till all ranks have been pulled and the buck has stopped. After half an hour of 
verbal wrangling, involving lots frayed nerves and in the case of the senior officials, multiple 
shattered pieces of china, the calls ends, and silence falls once again. 
 “Well we passed the news on, Sir!” 
 “That we did, deputy. But way more importantly, we survived. Can you 
imagine the nerve of these guys? Terrorists in broad daylight! Taking out government offices! 
The country has gone to the dogs, I tell you!” Brandy glass is getting its third refill, but the 
hands appear steadier. 
 “Absolutely, Sir! I think we have given these guys too much freedom, too 
much latitude. And now they have all turned against us, and we are sitting ducks! They need 
to be eradicated, the whole lot of them!” 
 “But there are too many of them, deputy. They procreate like roaches, and 
infest our cities, infiltrate our offices as clerks, and finally, finally, when they are deep inside, 
do they burn it all down. It’s like a disease, an incurable tumor in humanity.” 
 “Maybe this is all a function of their religion, Sir. After all, they have never shown much of a 
propensity towards changing their religion, becoming more civilized. I think we should have 
made conversion compulsory —  at least that might have given progress a chance!” 
 “It’s not yet a lost cause, deputy. They have destroyed buildings, even some 
people, but our will remains strong. We will crack down on the families of these terrorists, 
make sure they give us every ounce of information, and then, who knows?” Makes gesture 
of a knife cutting the throat. 
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 “And what about their schools, their colleges? That have become hotbeds of 
radical agendas, the breeding ground for future terrorist cells, and their leaders?” 
 “Very wise, deputy —  we need to plant our best spies in their places of 
education and worship, so that they can run but they cannot hide. Radical ideologies need to 
be eliminated at the roots, we have been way too lenient for way too long, dammit!” 
 “And Sir — some of these terrorists, when interrogated, claim they are doing all 
this because they are oppressed? How can they be oppressed? They are getting all the 
government benefits our money can buy, their kids who went to their prehistoric religious 
schools, now go to our best schools, and even get free lunch! And all for what?” The junior 
officer puts the glass down, seething, his eyes and face hardened. 
 
 The phone rings again, and this time the deputy picks up. He talks for a bit, 
then asks his senior “So do we have a confirmation of the names, Sir?”  
 
 “Oh yes we do!” says the senior officer, draining the last of the brandy “Beenoy, 
Badol and Deenesh. Bunch of losers.” 

 Photo courtsey of Proud to be Indian Blog. 
 

Benoy Krishna Basu, Dinesh Gupta and Badal Gupta, the patriotic freedom fighters of 
Bengal who stood against the British Empire are known as the Patriotic Tigers of Bengal.  

“Dalhousie Square”in Kolkata was renamed as BBD Bag to remember their sacrifices. 
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Jantar Mantar - Cycle of Rebirth 

KANAI LAL MUKHERJEE  

 Every man after his death remains in obscure dark rest house, like heaven or hell for some time. 

That is the popular belief. Some say that he is reborn after some time some say no. Those who believe 

such rebirth, is it reincarnation, new caging of the soul that left its body at death. Whose caging or 

reincarnation? Why? Of the soul? Have not the prophetic poets saying, “Dust thou art to dust returneth” 

was not spoken of the soul? General men may not admit it but Indian sadhus and western eminent like 

Christ, Socrates, Einstein admits. 

 Every creature including man while living not only has a body with different physically 

perceptible organs but has metaphysical organs hidden as soul, as the master of his singular mind and 

intellect. On death that soul leaves the defunct body and the soul and the mind does wait in obscurity 

for some time to design a new casement in a new body.  Such is the cycle of rebirth of the soul, which is 

perpetuated, perennial and such is the ordainment of ‘Nature’ which executes the Almighty creator’s 

wish. No man with his soul intact dies and is reborn. 

 Why such a cycle of rebirth is nature’s ordainment? Because otherwise the world would not be 

on progressive change towards the evolution of a peaceful world, which is God’s wish and design to 

bring about a beautiful peaceful habitation for his creatures, where they would enjoy their lives with no 

malice but mutual love among them. Has not indeed, petty creatures evolved through animals to apes 

and today to men with high talent, intellect and creative propensities? 

 If the immortality of the soul is accepted, the soul disembodied at death, there must be some 

place, some rest home in hibernation, in the spirit world to conjecture about the way of life in the next 

world. Without such continuance of the cycle of rebirths, the world would be depleted of creatures, if 

they do not reappear in new improved lives after death. It is the creatures themselves who would work 

out a peaceful enjoyable haven. 

 But has such an evolution of the world happened? No, it has not but it has progressed 

somewhat towards formation of that peaceful contended world. It is therefore, that of all creatures to 

man alone, has been entrusted the charge to change and so man has been endowed with the freedom 

of trying or experimenting on other ways of life that eventually bring about that peaceful enjoyable 

world. The incentives for such a policy of work arise from one’s intellect. However, the intellect is 

captured firmly by the desires of personal welfare and not welfare of the society, or of the world. But it 

will do so after centuries of human trials of their design of other ways. 

 Has not such consciousness that the welfare of the world as the only objective arisen in 

anybody’s mind yet? Yes, it has. There are many instances of singular persons, such as Moses, Buddha, 

Christ; Mohammad, Gandhi, Ramakrishna, Vivekananda and Aurobindo are such instances. They all have 

freed themselves from the wiles of desires and have tried to instill in the minds of common people 

about what should be the conduct of man and how should their activities will bring about that world of  
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peaceful haven. Someday, in the future, the entire society’s conduct will be animated by this 

consciousness and the signs are there. 

 I felt the following quotations are relevant in the above context: 

(A) The 4th Evangelist makes Jones say: Jesus said I came forth from the Father and am come into 

the world; again I have the world and go to the Father. 

(B) Radhakrishnan: God comes incarnate and redeems the world. (the Gita,XI,17-18) 

(C) Old Testament: God said unto Moses: Thus shalt thou say into the children of Israel, the Lord 

God of your Fathers the God of Abraham, of Isaac and of Jacob hath sent Mises into the world. 

(Exodus 8:15). 

Godmen are precursors of the truly human what is possible for a Gautama or a Jesus is possible for 

every human being.  

The Woods of Westchester, New York 
Debasmita Roychowdhury 

 
This is the second time I came to you Westchester - you struck a chord in my heart- one of peace, 
tranquility, solace  and harmony - I found in you the many unspoken and unheard words of a deep 

wooded forest, yearning to call out for the many footsteps, many colors, many emotions, many 
paths that you have witnessed - the times that you have tested and stood - with strength, warmth 

and a gentle touch.  
 

Your thick and dense fortress, surrounded with stillness and an immense sense of depth, invoked in 
me a deep attraction and desire to know you more, reach out into your depths, feel your heart , 

hear your unspoken words, sing your unsung songs, empathize with your sorrow and re- learn and 
re-draw our connections and bonds.  

 
Your deep, humming sounds interlaced with the sweet chirping of birds soaked in early morning 
sunlight rang bells in my heart and brought back many a childhood memories. Oh my childhood 

days , my unbridled summer mornings spent in the shal bon of Bolpur - playing hide and seek with 
my cousins , bor di, mej da -chor  da  and endlessly singing Tagore’s songs - all in the early hours 

before the ranga mati or red earth of Bolpur got baked in scorching summer heat.  Today I did the 
same, I sang amidst you. I felt Tagore and his words the same way, the sense of vastness and depth 
was same,  as if those trees and you are all same, as if you all have similar shared experience, as if 

you are all connected in the same thread of eternity and brotherhood.  
 

Your embracing and nurturing soul reflected through your unflinching acceptance of small plants, 
creepers, fallen branches with moss, dead twigs, ever flowing wines and tall, standing trees - all in 

one womb- spoke, re-kindled and re-instilled the strong belief in me that we can all co-exist. May be 
if we embrace like you , small and big , weak and strong in the powerful bind of love and humanity.  

****** 
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Judgement Day 

RitwikSen 

“You got B in Math?” – No future 

“You haven’t heard of Buddhadeb Dasgupta?” – No sense of culture 

“You support East Bengal?” – The biggest idiot in town 

“You don’t eat non-veg?” – 911. I want to report an emergency 

Let’s face it. As Bengalis we are raised to be barristers in our own social court of justice. In our part of 

the world, the ability and right to judge others is acquired at birth. Starting from “Sorshe eelish” to 

“Paasher barir bandor ta” – all must pay dues to our social classification system. Even the docile “Notun 

bou” does not get a free pass. The process works like a clock work, is more efficient than the actual legal 

justice system and is an integral part of our social fabric. In fact, this is one of those things that defines 

who we are – among other things like football, eelish and politics.  

Here’s an example – girl next door aces an exam. She is immediately classified as genius and placed as a 

role model for her peers. For the rest who missed the mark – you have just been sentenced to a full 

semester of parental nagging highlighting your life’s biggest failures. Yes, getting a B in Geography will 

have life impacting consequences. Justice is served – swift and brutal. 

So, the other day, while in the company of my Texan friends, hoping for a round of intellectual debate, I 

bring up the topic of children’s grades. It was a complete non-starter. The conversation digressed to the 

school rating system and its impact on home prices. In a desperate attempt, I interject about the 

Dasgupta family whose 6-year-old daughter is being primed for MIT. Didn’t work. We end up agreeing 

that Round Rock ISD provides the best bang for your buck.  

How can folks be so non-judgmental and yet remain happy? 

This is where I realized a problem with our existing system. Like everything these days, this too is in a 

desperate need of globalization. Although there have been regular updates and additions to the “rules 

of judgement”, it’s still focused around a few fundamental areas like love for football, academic grades, 

knowledge of Rabindrasangeet etc. Even after the addition of more “global” parameters like number of 

Facebook, frequency of international travel etc., its appeal is limited to only the illustrious Bengali clan.  

This is unacceptable. We have got to take back our birth right. We need to create a new system of 

judging people. Something that appeals and connects to a broader section of society here.  

So, there I was, on a Tuesday afternoon, blaming all of life’s problems on Mopac traffic when it hit me. 

CARS! Americans love their cars. This is a society that seems to be built around cars. You are allowed to 

drive even before you can legally drink, vote or have sex for that matter. Grocery stores have more 

parking spots than shopping carts. Heck, there’s a dedicated spot to park those shopping carts. Having 

established that cars are the ones holding American society together, effective immediately, I will start 

judging people on how they conduct themselves while on the road.  

That maniac in the Mustang driving at 20 miles above the speed limit, that idiot in the Prius hogging the 

passing lane, that fool in the Dodge who just blew through stop sign, that jerk in the pickup truck with 

questionable intoxication levels, that selfish giant struggling with the concept of personal space while 

parking–You have been warned. There is a new judge in town. Justice will be swift. The Bong has the 

gavel now. ****** 

Ritwik Sen 
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Ingredients: 
 Medium sized chicken pieces  500 gms 
 Hung curd     2 TBSP 
 Fresh cream     1.5 TBSP 
 Ginger paste     1 TBSP 
 Garlic paste      1 TBSP 
 Garam masala powder   1 TBSP 

 (Cumin, black pepper, clove, big and  
               small Cardamom and cinnamon) 

 Dry Red chilli    4 nos 
 Coriander leaf   

Method: 
1. Marinate chicken pieces with hung curd, fresh cream, ginger, garlic paste and garam 

masala powder. 
2. Set aside to marinate for 2 hours in refrigerator. 
3. Heat oil in a pan and add all the chicken pieces one by one and fry it till brown. 
4. Now add rest of marinate with little water and cook till the chicken pieces are soft. 
5. In a separate pan, heat oil, add the dry red chilies and fry it. 
6. Remove from fire and add finely chopped coriander leaves and lemon juice. 
7. Sprinkle this over the cooked chicken. 
8. Serve hot. 

Himachali Tawa Murg 
Tapati Sarker 

Ingredients: 
 Hard boiled eggs   4 
 Raw eggs    2 
 Mutton keema   500 gms 
 Onion     60 gms 
 Potato     225 gms 
 Parsley     1 bunch 
 Flour     20 gms 
 Bread crumb    120 gms 
 Pepper    to taste 
 Salt      to taste 

Method:    
1. Boil mutton keema, potato and mash them together. 
2. To the mashed potato and keema, add salt, pepper, chopped parsley and one 

raw egg and knead them together. 
3. To this add finely chopped onion and mix well. 
4. Shell the eggs and roll them over flour, salt and pepper mixture. 
5. Make a round ball with the mashed keema-potato mixture and place one 

boiled egg at center of the ball and cover the egg properly with the mixture. 
6. Coat each ball in beaten egg and roll over in bread crumbs. 
7. Deep fry each egg till light brown. 
8. When cool, cut the eggs in longitudinal halves and serve with onion rings. 

Scotch Egg 
Tapati Sarker 
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Tuna Cakes 

Bharati Sen 

Delicious Tuna Cakes Everyone Will Love. 
 
Ingredients 
 
1 12.5 oz can of tuna, drained 
1-1/4 cup breadcrumbs 
3/4 cup shredded Cheddar cheese 
1/3 cup ranch salad dressing 
1/4 cup mayonnaise 
1 egg  
1/2 cup chopped onion 
1/2 cup finely chopped red or green pepper (optional)  
2 tablespoons vegetable oil  
 
Step 1 — Set aside 3/4 cup of breadcrumbs 
Step 2 — Combine all ingredients except vegetable oil 
Step 3 — Form eight patties coating each side with the reserved breadcrumbs 
Step 4 — Heat 1 tablespoon oil in non-stick frying pan over medium heat 
                Cook 4 patties for 4-5 minutes on each side  
                Add the other tablespoon of oil and cook remaining tuna cakes 
 
Makes 4-6 servings. Total time 25 minutes 

Roasted Alu Dum 
Rupa Sen 

Ingredients: 
Aloo (Potatoes) ---Whole red small ones 2lbs, Red Bell pepper--1 whole, 
Onion---1 medium Chopped, Garlic--4-5 cloves Whole, Green chili----1/2, 
Ada (Ginger root) ---1 inch, Tomato ---1 Whole, Cilantro---for garnishing 
Dry Ingredients: Dhania (whole)--3tbsp, Jeera (Whole)--1tsp, Sukno Lanka (Whole)--4 to 5 
 
1. Boil potatoes and peel.  
2. On a Skillet dry roast Dhania, Jeera, Sukno Lanka (Preferably one ingredients at a time) let it cool and 
make powder (may be in a coffee grinder). 
3. On the same skillet dry roast Whole Garlic cloves, Ginger, Bell pepper and then whole tomato as it 
might ooze out some water. 
4. In a blender blend roasted bell pepper, tomato and garlic, ginger and green chili. 
5. In a large skillet put 3tbsp of oil and fry onion till light brown. Once fried add sauce in step 4 and cook 
for 4 min and then add boiled potatoes. Cover and cook for 10 in very low flame till oil separates. 
6. Add dried powder from step 3 and let it stay for 5 minutes covered.  
7. Garnish with cilantro and SERVE. 89 



Curried Okra 
Prabhati Sarkar 

300 gm Okra,      1 tsp. Chana dhal 
1 tbsp. red chili powder,    1 tbsp. flour (rice or wheat) 
2 green chilies,     1 tsp. mustard seeds  
1 tbsp. tamarind (soaked in 1/2 cup water) ,  6 curry leaves 
1 tsp. asafetida,     Oil or ghee, salt to taste 
 
Wash and cut up the okras. 
Fry the mustard seeds. Add the dhal. When the dhal browns, add the curry leaves and green 
chilies. 
Add okras, with a pinch of turmeric and salt. Cover and cook for 10 minutes. 
Extract the juice from the tamarind and add to the okras, along with the chili powder and 
asafetida (Hing). Simmer for 5 minutes. 

Cabbage Chicken Stir Fry 

                      Mukti Das 
 

1)  3 Chicken breast halves 
2)  2 tsp. oil. 
3)  3 cups of green shredded cabbage 
4)  1/2 cup of diced red bell pepper 
5)  1 tbsp. of cornstarch 
6)  1/2 tsp of ground ginger 
7)  1 tsp of garlic powder 
8)  Soy sauce,   Salt 
 
Clean and cut the chicken into strips and place in a frying pan with heated oil 
over medium high heat.  Stir constantly until the chicken is cooked.  
Stir cabbage and red pepper with little oil in a separate pan for about 2 minutes. 
Then add cornstarch, seasonings, water, sauce and cooked chicken and cook 
 for about 1 minute for thickening. 
Serve and enjoy. 
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The Perfection of Imperfections 

 Shoumik (Itu) Roychowdhury 
 

A scar: A mark remaining (as on the skin), after the injured tissue has healed. In other 
words, a scar is an imperfection of man. A scar is a mistake of the human body, nothing more 
than failed cellular division. The word itself invokes a feeling of dread and anguish. A scar by all 
terms, should be considered as negative, yet us humans, still embrace our fallacies and 
mistakes.  The passage you are about to read is not about pain, nor is it about heartache. What 
it is though, is my journey, one that still hasn’t ended today. It is about me finding the beauty 
and the elegance of my everlasting scars of imperfection.  

A child drifts in and out of consciousness; he tries to remember where he is. He awakes 
at the end of a large hallway filled with rows of beige beds, some empty and some filled with 
children just like him. He glances to his right and sees a woman of light complexion and walnut-
brown hair. The woman is engrossed in her cell phone and doesn’t notice the child waking from 
his slumber. As the child drifts back and forth from his sleep he hears a voice of a man. The man 
has grey hair and transparent glasses. He is dressed in a white coat and black stethoscope 
hangs around his neck. The woman and the man converse, and the child is only able to pick out 
a few discrete words. “Pediatrics… room … parents …!” He falls out of consciousness once 
again.  

As the child wakes and he finds himself in a room with an olive-green couch, red walls, 
and a giant window. The child tries to pull himself up, but he cannot. Instead, he glances 
through the window, and he reads the sign reading, “Dell Children’s  Hospital”.  He turns 
around, only to see his left arm wrapped in gauze, connected to several monitors, and hooked 
up to an IV drip. He feels nothing in this arm. He tries to move his arm but fails. The child is 
frustrated, irritated, and most of all, afraid. He screams into the pillow, not knowing what to do. 
He wants to be free. The child exhausted, fades into a land of dreams. He dreams about a land 
where the sky is endless, the grass cradles his feet, and a gentle breeze caresses his face. He 
dreams about a land of freedom. He dreams of running and playing once again.  

The child opens his eyes, only to see his mother and father filled with sadness. They are 
as grim as can be. They sit on the olive-green couch as still as statues. They are not muttering or 
bickering like they usually do; instead, they sit in complete silence. The child demands, “What’s 
wrong!” His parents say nothing. The child screams, “WHAT'S WRONG WITH ME!”  
The previous man with the white coat comes into the room and says one word “Sorry”. “What 
do you mean”, yells the child with tears, and snot running down his fragile face. The doctor as 
calm as can be, states a life-changing sentence, “It is very unlikely you ever regain the full use of 
your left arm”. 

The child in a state of shock screams into his pillow. In anguish, the child screams “Why 
me! Why me!!” The doctor says, “therapy starts on Monday” and walks away. As he leaves, a 
chill runs down the child's spine. He looks at his arm and out of pure hatred he tears at the 
gauze dressing, only to discover three enormous sutures. The child stares at his own 
imperfection. In hate and in fear, he gleams, looking at his arm only to think of his arms 
worthless value. The child fades to sleep only to wake up the next day and face the world. 
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Five years have since passed, and this child doesn’t look at his arm in hate or fear. He 
only sees pride. He only sees the battles he has overcome. The scars look as if they do not 
belong. To the normal eye, they are imperfect, but to him, the scars are more. The scares are 
nothing less than perfection. They show his grit, determination, and peace with himself. This 
child is now on the Westwood soccer team playing goalkeeper. He plays the cello and piano. He 
has done the impossible. He has regained full motor- control of his hand. He is only perfect by 
his imperfections. This is my story. 

****** 
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Ganesha 
Aaryan Das, 10 yrs 
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The Desert Willow 
Aishanee Bose, 10 yrs. 

  
When the wind blows 

everyone knows 
that the Desert Willow will sway, 
I have seen it do that every day. 

Leaves of light green, flowers of light pink. 
“What a lovely tree!” we all think. 

Our Desert Willow stands big and tall. 
Only its small pink flowers will fall. 

From time to time we cry the words, 
“Look! The Desert Willow has birds!” 

In the winter the Desert Willow stands bare. 
But we know in the spring, flowers will be there. 

Yes, whether it stands in sun or rain, 
a glorious tree the Desert Willow will remain. 

Two Goldstar Esperanzas 

Aishanee Bose, 10yrs  
Listen if you please, 

To the story of two trees. 
Both started small, 

But only the first was meant to fall. 
Through the winter the first tree was growing 

and then one evening, it started snowing. 
We were all very sad to know 

that the tree had been killed by the snow. 
Then late in the following spring, 

we saw a miraculous  thing. 
The first tree seemed to have spread a seed. 

We made sure that this second tree wasn't a weed. 
And we are glad to say that it still hasn't died. 
In the heat of the summer it hasn't been fried. 

And as everyone knows, 
it continues to grow. 
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Cherry Ball 
Ishaan Das Munshi, 8yrs 

 
When you see red cherry in the tree 

It just look like a fireball. 
When you pick the red cherry from the tree 

It just look like a gum ball. 
When you see the white cherry blossom in the tree 

It feel like white snow ball. 
I love to eat cherry because...... 

I can see it with my eye ball. 

Secret of walls 
Rishin Das Munshi, 8 yrs. 

  
Walls around home, keeps us safe. 

Walls in between friendship, shows break !!! 
The Great Wall of China protects from enemies, 

Sometime Walls make us safe, 
Sometime Walls make us break. 

The Moon Within Reach 
Shaunak Pandey, 12 yrs. 

 
So far but so close 

The crisp tenderness of the craters 
The gorgeous silvery-white sphere 

The night light of Earth 
 

The plain land of white and grey 
Calms my mind 

As I think of blackness 
 

So far but so close 
I feel the moon 

And I think 

The moon is within reach. 
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        য়,  া স     য় 

কৃ া  চ    ,         

 

  আবম সেকলর সাকে আমার এেটা experience থশয়ার েরকত  াই  আকগর বছর বেকস র মাকস 
আবম ইবন্ডয়া (বাগুইহাটি, থোলোতা) থত আমার মাবসর ববকয় থত থগবছলাম বাগুইহাটিকত থপৌুঁকছই শুরু হকয় 
থগকলা unpacking। প্রেকম থযই বজবনস গুকলা তক  যাওয়ার েো - থযরেম chocolate - এুাটা ী থেকে 
থবকরাকলা  তার পর, জামাোপ  বার েরা হকলা   
 পকরর বদ্ন, আমরা পাঞ্জাবব মহল এ পাঞ্জাবব পায়জামা অেথ ার বদ্কয় একসবছ  আর তার পকরর ২-  
বদ্ন থগকছ দ্শেমথ ভান্ডার এর বজবনস গুকলা বেনকত  ববকয়র   বদ্ন আকগ ত  সাজাকত থলাকেরা একসকছ  
সব তক  এেটা ন র বল কত হকয়বছল  ওটার োজ আবম বনকয়বছলাম  এেই সকঙ্গ ছাকদ্ পুাকন্ডল বানাকনা 
হবচ্ছকলা  পুাকন্ডল এ থসই রাত থেকে ববকয়বাব র  াওয়া শুরু  সোকল লবু  আর আলরু দ্ম  দ্পুুকর ভাত, 
োল, আল ুভাজা, মাকছর থঝাল, আর বমবি  রাকত দ্পুুকররই থমন ুবছল  তার পর থতা আসল ববকয়বাব  
শুরু হকলা  
 ববকয়র ২ বদ্ন আকগ, আমার মাবস থে আর মা থে দ্ারুন েকর থমকহবন্দ পবরকয় বদ্কয় থগবছকলা  
আবমও থসই সুকযাকগ এেটা soccer ball, wrist এ আুঁবেকয় বনকয়বছলাম  ববকয়র আকগর বদ্ন রাবত্র থবলা 
মাবসর অবধ্বাস আর ববকয়র বদ্ন সোকল গাকয় হলদু্ হকয়বছল যার ফকটা আবম তুকলবছলাম  ববকয়র দ্পুুকর, 
 াবার থ কয়, আমরা ববকয়র জনু সাজকত থগবছ বাব কত  আমার আর বাবার পাঞ্জাবব পায়জামা, মাকয়র 
শাব   থরবে হকয় আমরা ববকয়বাব  থত আবার থগলাম  এর মকধ্ু আমার মাবস থে’ও  ুব সুন্দর েকর 
সাবজকয় বদ্কয়কছ  
 ববকয়র অন ুান টা আমার জকনু এেদ্ম নতুন এেটা experience বছল  য ন বর আসবছকলা, আবম 
মা থে বজকজ্ঞস েরবছলাম "এ ন বে হকচ্ছ? আর ববকয় থত বে বে হকব আমাকে এেটু বকল দ্াও " 
ববকয়বাব  থত  াবার এর িল থদ্ক  থতা আবম পাগল হকয় থগবছলাম! বে বছকলানা থসটাই আবম ভাববছলাম   
ফু ো,  াট, বফশ বল , থভজ আর নন থভজ বেনার থ ট , গুলাব জামনু, Mocktail stand, থবনারবস 
পান, আর কুলবফ  আমার  াওয়া হকয় থগবছকলা বেন্তু ববকয় শুরুই হবচ্ছকলা না  বাধ্ু হকয়, আবম র্ঘুমাকত 
 কল থগবছলাম  পুকরা ববকয়টা তাই আর থদ্ াই হয়বন  
 এর পর থতা বরকসপশন এ যাওয়া  বাগুইহাটি থেকে ফারা া  শবিগ  এর লুাং া আর বীরভূম এ 
lunch break থনয়ার পকর, আমাকদ্র ৯ র্ঘন্টা থলকগকছ ফারা া থপৌুঁছাকত  য ন বরকসপশন এ ঢু্কেবছ, সবাই 
থ কত শুরু েকরকছ  পর বদ্ন থফরার পকে, বধ্থমান এ এেটা থছাট সীতাকভাগ-বমবহদ্ানা থ ে বনকয় 
বাগুইহাটি থত বফকর, লবু  তরোবর থ কয়, র্ঘুম বদ্কয়বছ  পুকরা ববকয়বাব  টা, আমার মকতা food lover এর 
জনু এেটা paradise বছল, থযটা আবম thoroughly এনজয় েকরবছ  
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The Captured Princess 
Druhinh Roy 10 yrs. 

 
Plot:  A Witch had cursed a princess when she was born to look really ugly, for life.  And I mean 
‘REALLY’ ugly! Then when she became 18 all the Princes in the land came to meet her, and then 
something catastrophic happens. Read to find out what will happen to the ugly Princess. Also, 
whatever the Narrator says happens in the story. 
 
Characters: Princess, Narrator, Bob, King, Queen, Witch, Soldiers and Siri 
 
Setting and Time:  Castle, December, Witch’s House, Desert, Mountain Ranges 
 
(Stage is set to Castle, right before the witch curses the Princess) 
Narrator: once upon a time, in a land of great joy, there was a happy kingdom filled with 
happiness, for the celebration of the beautiful new baby Princess being born. 
King: I am absolutely filled with joy, with the birth of my baby. 
Narrator: That’s what I just said! 
Queen: We know, but we would like everyone to know for sure, just to be safe. 
Narrator: Okay, well on with the story. Everyone was happy. All except, the Grumpy Witch, who 
absolutely despised the new addition to the kingdom. 
Witch: I absolutely hate Princesses. They’re always like---“Oh, I’m beautiful! I can get anything I 
want. “----LaLaLaLa, and—“I want this” and “I want that!” I know, I will curse the Princess to look 
Ugly for life, unless I change my mind later. 
Narrator: So at night the Witch snuck out into the castle and cursed the Princess and escaped to 
a place where no one would ever find her again. 
(Next day): King/Queen: Oh no!!! 
(Eighteen years later):  
Princess: Yay! Today is the day I will get to meet all the Princes in the land!  
(Princes walk in and kneel) 
Princess: Hi! 
(Princes scream in fear and run away.) 
Princess- Was it something I said? 
Queen: Not exactly---King: We don’t know how to tell you this, but… 
(The Witch appears) and POOF! 
Narrator: The Witch grabbed the Princess and then ‘poofed’ away. 
King: GUARDS! 
Soldiers: Yes Sir! 
King: Find the Princess and put the Witch in the dungeons while you are at it! 
Soldier 1: You know what---we’ll pass. 
Soldier 2: Yeah, we really aren’t fit for the job. 
Bob: I’ll do it. 
Narrator: Since there was no one to save the Princess…Wait, what? 
Bob: I said. I’ll do it. 
King/Queen: Thank you. 
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Narrator: No, you won’t! Hey, what did you say your name was? 
Bob: I didn’t--- but it is Bob. 
Narrator: Bob was punched in the kidney by one of the soldiers. 
Bob: Ow!! 
Soldier: ---“I am sorry”! 
Bob went anyway to the Desert. He got there and asks Siri---Hey Siri, where am I? 
Siri: “Sorry, there’s no internet connection----AwesomeMan397” 
Narrator: A snake bit Bob’s foot. 
Bob: Ahhhh!  
Siri: Ha! Ha!! Ha!!!  -- 
-Bob: “HEY’! --- 
-Siri: I mean---‘Sorry, there’s no internet connection, StupidMan379’! ----Bob: “Hey, That wasn’t 
very nice.”----Siri: I Know. 
(Bob goes to the mountain ranges…he leaves Siri behind) 
Narrator: Bob was blinded by a raccoon----Bob: Oh! I’m blind! 
Narrator: And he was bitten by another poisonous snake, and now he is paralyzed. 
Bob: Help me!!!! ---- (He somehow arrives at the Witch’s house) 
Witch: (Sarcastically), --Oh, no! You found me? 
Bob: So I’ve arrived. Give me the Princess! ----Princess: My savior!! 
Witch: As long as you do one thing.  
Bob: And, what is that? 
Witch: Can you get me that glass of water? I’m really thirsty. --- 
Bob: “But I can’t see”.  (The Witch gives Bob his sight back.) 
Narrator: Bob struggles with all his might to reach the glass, but he is constantly being weight 
down by the pigeons sitting on him. ---- (He gets the glass by scooting with the remaining body 
parts which are not paralyzed.) 
Bob: Here. 
Witch: Thank you, she is all yours! - Bob: (looking at the Princess)---“Oh! You are not ugly 
anymore.” 
Princess: Nope, I can go back home now. 
Bob: (To the Witch) But why did you change the Princess back? 
Witch: Well, she never asked for anything and I thought, “Hey, she isn’t greedy, let me restore 
her to her beautiful self, and that’s how it happened. 
Bob: Oh! Okay. 
Witch: If you want, I can ‘Poof” you both back to the again. 
Princess and Bob: Yes! Please!! 
(In the Desert) 
Siri: Hello, anybody? 
Google: Searching for result with ‘Anybody’— 
Siri: Save me!!! 
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        When I come down in the afternoons, the kitchen smells 

like shorse, hing and elaichi. At night before dinner I see the roti coming off the 

stove and I feel the warm round of bread. And finally, I taste home in the dal, the 

simple lentil soup. 

         The first thing I wash is the lentils themselves. Moong dal, a common Indian 

lentil, is as essential a part of me as it is of my grandmother and her grandmother, 

bringing traditional values and a familiar flavor. After putting them in the pot, I 

add the vegetable stock, a deviant from the traditional water used, but inspired by 

the tastes of my local Wal-Mart. I let the lid stay open, allowing the smell to spill 

over and have memories of my grandfather, telling me children’s stories in Bengali 

while my grandmother was cooking this dal, spill over me. 

I start cooking the dry parts of the dal in another pan. I add the cardamom 

seeds first, toasting them while the popping sound they made mirrored a similar 

one when I popped a bag of popcorn and hid it in my friend’s bag to see the 

movie Avengers. Next comes the chilies, a staple flavor, - but not too many, 

because of memories of my grandfather heartily laughing at me when I ate one too 

many chilies to show ‘I can handle spicy food’. 

The air starts to become heavy with the smells of these beautiful spices and I 

get lost in the memories of my childhood, eating this dal made at the hands of my 

mother. In stereotypical Indian tradition, my grandmother watched over my mother 

with a hawk eye, passing her culinary skills onto the next generation. 

In dismay, I see the lentils burn at the bottom of the pot, and I know that it 

will be unsalvageable. Muttering in Bengali, I know that I want good food today, 

so I fall back on my second favorite. 

“Baba, tumi pizza anbe? Amar khub khide peyeche” (“Dad, can you bring 

pizza? I’m really hungry.”) 

“Thik Ache. Tomar dal ta kharap holo?” At least you tried, “tomar bhai ta to 

chestai korena.” (Ok. Was your dal bad? At least you tried; your brother doesn’t 

even try.  

“He tries Baba; don’t be too hard on him.” 

And in true Indian fashion my mom joins the conversation from the next 

room. 

My Culinary heritage 

Rishob Dasgupta, age 16  

 

         “Tumiyo to Bangla beshi bolona, - keep it up like this,  aar kono Bangali 

meye tomake biyei korbe na.” (You don’t speak much Bengali either! Keep it up, 

and no Bengali girl will ever marry you.)” 
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           My favorite thing about being who I am is that I have the choice of two 

comfort foods, pizza or dal, not pizza or ‘Indian food’. I eat pizza when I go out 

with my friends or when I go to the movies or when I write about what I do for 

fun. I eat dal when I just have to see the new Shah Rukh Khan movie, or when I eat 

dinner at the dinner table with my family, or just hold hands with my grandma. 

This identity is constantly in flux, shifting between being heavy on the 

Bengali side one day and then switching gears the next. I am 100% American, but 

to me, American means a completely different thing than to some others. To me, 

American-ness is a range from ‘close the borders’ to celebrating Diwali with pizza 

in the back of a pickup truck. And the latter is how I grew up. I have grown up 

going to casual dinner parties, where the pizza is next to the dal, the pasta is next to 

the rice, and “I am American” is next to ‘Ami Bangali’- (I am Bengali)” 

           বছকরর শুরুকত য ন জানকত পারলাম বরং থ কের সময় বপবস আসকছ মনটা আনকন্দ 
থনক  উঠকলা  বাবা য ন আনকত বগকয়বছকলা বপবসকে এয়ারকপাটথ  থেকে, আবম সব গুবছকয় 
বনবচ্ছলাম আর বাব  সাজাবচ্ছলাম  থ া ই মা থ  ববকেকল য ন আমরা এয়ারকপাকটথ  এেটু থদ্বরকত 
থপৌকছ থ ে ইন েরকত থগলাম, ত ন এয়ারকপাটথ  এর থলােরা বলকলা থতামরা  ুব থদ্বরকত 
একসকছা তাই জকনু থতামাকদ্র পকরর  াইট বনকত হকব  বাবা বজজ্ঞাসা েরকলন, পকরর  াইট 
ে ন থছক  যাকব? থলােটা বকলবছল থয রাকত নয়টার সময় এটি যাকব এবং এটি এেটা নাগাদ্ 
থপৌুঁছাকব, বেন্তু বনউ ইয়েথ  বদ্কল থনয়ােথ এ যাকব  আমরা রাত দ্কুটার পর য ন বনউ ওয়াকেথ র 
থহাকটকল থপৌছালাম ত ন আমরা থবশ  ান্ত হকয় পক বছলাম। 

 
           পকরর বদ্ন সোকল প্রেকম আমরা িুা ু অফ বলবাটিথ কত থগলাম আর ও াকন ববশাল বক া 
লাইন বছল  আমরা ও াকন প্রায় বতন র্ঘন্টা দ্াুঁব কয়বছলাম ওই ঠান্ডাকত  য ন আমরা থফবরর 
উপকর উঠলাম  ুব থজাকর হাওয়া বছল  আমরা সবাই ঠান্ডায় োুঁপবছলাম বেন্তু ও াকন থযকত 
থববশ সময় লাকগবন  িুা ু থদ্ কত  ুব সুন্দর বছল,   বেন্তু বভতকর যায়বন োরণ বন্ধ বছল  
তারপর আমরা থদ্ব  থয আমাকদ্র থছক  থফবরটা  কল যাবচ্ছল  বেন্তু ভাকলা হকয়বছল থয আমরা 
তা ধ্রকত থপকরবছলাম  তার পকর আমরা থসন্ট্রাল পাকেথ  থর্ঘা ার উপকর  ক বছ আর  ুব বক া 
বছল পােথ টা   এরপর আমরা এোয়ার থিট ববব ংকয়র উপকর  ক বছ। 
  
           তার পকরর বদ্নএ বাবা আর বপবস  কল থগবছকলা নায়াগ্রা ফলস থদ্ কত  তাই আবম আর 
মা বনউ ইয়েথ এ আটথ  বমউবজয়াকম র্ঘুকরবছ আর তারপর থগবছ মুাে বমউবজয়াম  মুাে 
বমউবজয়াকম প্রকজ র বদ্কয় ইন্টাকরব ভ থগম বছল আর অকনে পাজল বছল  এেটা সাইকেল বছল 
থযটার  াো গুকলা স্কয়ার    ুব ভাকলা বছল জায়গাটা আর  ুব ইন্টাকরবিং বছল  থসইবদ্ন 
আমরা এেটি নাটে থদ্ কত  েওকয় বগকয়বছলাম, তার নাম বছল ‘উইকেে’। নাটে  ুব ভাকলা 
থলকগবছল  আমার থতা মকন হবচ্ছকলা থযন সবতু   তারপর আমরা ববশাল ব  বপৎজা থ লাম  
পকরর বদ্ন থভাকর আমরা অবিন বফকর এলাম  

আ া    উ  য়ক     া  া  অ ভজ্ঞ া 
দ্ৰু     ায়,  ২ 



“Ah!” I screamed in surprise. My younger sister was jumping up and down on my bed. 

“Wake up, wake up!” she yelled.  

I sleepily said, “Where am I?” Then, I realized we had made it to India yesterday! It was 

summer vacation, and we would be staying at my grandparents’ house for two months! I quickly 

got up. After breakfast, we discussed today’s plans. My grandma told me, “Sneha, we are 

visiting a waterfall called Monkey Falls. You’re going to love it. You can also go hiking.” 

“Why is it called Monkey Falls?” I inquired. 

She explained to me,” There are many monkeys there.” 

“Yay!” I said happily. “Monkeys are my favorite animal! I want to get a selfie of me with 

them.” 

“I know you are very excited, but I’ve heard the monkeys there are very aggressive. You 

should take care of your belongings. Be careful.” 

“Oh, fine,” I said. I wasn’t too worried about my grandmother’s warning about the 

monkeys.  

We immediately got ready for the trip. I wore my shiny, attractive watch that I had gotten 

for my birthday. We packed lots of food because the waterfall was in the middle of a big jungle. 

We left at eleven o` clock a.m. It was a long two-hour drive. As we left the tall buildings of the 

city, we entered the country. The trees grew taller and bigger. Soon, the branches covered us, 

forming an arch over our heads. We started seeing people selling food. “Do you want to stop on 

the road side and buy some bananas or oranges?” my dad asked. 

“Of course!” we all replied. We got down from the car. 

“What do you want?” asked the person. 

“Six bananas and six oranges,” said my mom. She paid and we got back in the car. 

“Do you know that we evolved from monkeys?” my grandpa asked. 

“Wow!” said my sister. “Does that mean monkeys can talk too?” 

“No, silly,” I said.  

“Oh, now I know why you two are so wild and energetic! You are like the monkeys that 

you evolved from!” said my mom. We all laughed. When we were five minutes away from 

Monkey Falls, I started seeing signs that said: WARNING: REMEMBER TO CLOSE YOUR 

CAR DOOR AND WINDOW, SO MONKEYS DON’T TAKE YOUR BELONGINGS. I said, 

“They’re so cute; they can’t possibly be that bad.” 

Then, we reached. I opened my window to get a better view of the falls. It was magnificent. 

Water was gushing down, and large, dark green leaves hung everywhere. The monkeys were 

sitting on a broad branch. They were laughing and jumping with each other. Their fur was brown 

and they had large, dark brown eyes. I took my shiny watch, so it wouldn’t get  

The Thievery of Monkey Falls 
Sneha Krishnan, Age 10  
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wet. I was about to jump out of the car when my grandma said, “I will stay down here. 

There are too many steps to climb up.” 

All of us, except my grandma, walked slowly up the steep, rocky stairs leading to the 

waterfall. No one had noticed that I had left the window of our car open. 

When we reached the top, I instantly ran towards the monkeys. I tried to talk to them. 

They chattered their response as if they were saying, “Hello, Sneha! Welcome to Monkey Falls! 

Enjoy your visit!” 

We were observing the nature around us when we suddenly heard my grandma shout, 

“Help, help!” 

I turned around and ran down as fast as I could. My family followed. When I reached the 

bottom, my eyes met an astonishing sight. Monkeys were surrounding our car. Two were 

guarding the doors, one was sitting in the driver’s seat, and the leader monkey was sitting on top 

clapping his hands and ordering the other monkeys around. Worst of all, one of the monkeys had 

stolen my watch. My grandma was rapidly fighting the monkeys of by whacking her big black 

purse at them. I wanted to help her a little. It was all my fault! I pondered on what to do. 

Suddenly, it struck me. I quickly opened the car door and snatched a banana from a monkey’s 

hands. I threw the banana far away. At once, all the monkeys immediately dropped whatever 

they were holding and ran to the banana fighting over it. Then, everyone started questioning my 

grandma. “Are you okay? Did you get hurt?” we asked. 

“No, I’m fine,” she said. Then, we all turned and laughed as we saw the monkeys fighting 

over the banana. “We probably should get into the car, though, before the monkeys come back,” 

my dad said. We all got back into the car and started to drive to the hiking area. Suddenly, my 

grandma said, “Oh, no! The monkeys have also taken my glasses!” 

“They’re on your head!” everyone laughed. 

“Oops,” said my grandma. 

“This has been a great adventure,” said my mom said. “Luckily, no one got hurt, and we 

all got our stuff back. You need to be more responsible, Sneha.” 

“Okay,” I said. We spent the rest of the day hiking. This time, when I left the car, I made 

sure that I closed my window. 

 



Children's Art Corner 

 
  

Solar System 
 Aniya Sen Paul, 4yrs. 

 

Happy Times  
Irabati Banerjee, 5yrs. 

Tiger 
Idhant Chowdhury, 9yrs. 

Ocean Life 
Mia Prabhu, 4 yrs  

  

Poppies 
Aarushi Das, 8yrs  

  

Reflection 
Rylee Mojumdear, 4yrs. 
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Children's Art Corner 

Sunrise 
 Aniya Sen Paul, 4yrs. 

 

Apple: First School Project 
Dev Prabhu, 2yrs. 

Cake Lover Mira 
Mira Drukeshier , 5yrs. 

Solar System 
Drona Ghosh, 8 yrs. 

Gerald eating ice cream 
Rishab Karanam, 8yrs. 

School 
Aniya Sen Paul, 4yrs. 

Apple Tree 
Mia Prabhu, 5yrs. 

Cowboy 
Rishab Karanam, 8yrs. 

Rainbow 
Mia Prabhu, 5yrs. 

Flowers 
 Mohona Sen, 5yrs. 
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  া ায়া 
Aayushee Das Munshi 13 yrs. 

Sarat 
 Aniya Sen Paul, 4yrs. 

 

River 
Aarushi Das, 8yrs.  

  

Children's Art Corner 

Cannon Ball 
Rajonna Sen, 13yrs  
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The Village 
Romir Dukeshier: Age 8 yrs. 

 

 Once upon a time, there was a village, but not just any village; it was the oldest in the country of 
Recono. It had a population of only 90, but it brought lots of meaning with it. Everybody worked 
together. It was like one big family. Every day, people brought loads of mud and straw for houses, 
buckets of water from a nearby river. The kids watered the crops. The mothers cooked the food and the 
fathers went hunting. This was a tradition passed down for centuries. 
 The country side was fantastic. The mountains stood like purple triangles, the river below looked 
like it was covered in clear blue film. The grass was the perfect shade of green and in the middle of the 
village there stood a garden. This was not just any garden; it grew every fruit and vegetable that you can 
imagine. Healthy food and vegetables that helped feed the families.  
 The villagers also celebrated the festival called Mahiletu, (pronounced mah-hee-lee-too) which 
celebrated good harvest, prosperity and luck. Families prayed, danced and sang all night long 
celebrating. They also make clay paintings with various colors shapes and designs and of course, there 
were lots of yummy and delicious foods. With its freshly mined and shiny gems on their village walls, the 
village was absolutely beautiful.  
 The villagers also celebrated other events of life. For example, when a child is born they sit by 
the bonfire to welcome the newborn. When one dies, torches are passed on and music is played to 
celebrate the departed soul. When the weather gets too hot people go down to bathe in the beautiful 
lake. Every pot and pan is made of clay with symbols of their family seal on them.  
 This village in the country of Recono is special and like a peaceful dream and as years go by this 
still be the oldest village in Recono.  



 
Charu Deb, entering Yale Law School 

With proud her parents. 
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Charu Deb, graduating from MIT 

With proud her parents. 

Congratulations to Our Recent Graduates 

Divya  Chowdhury 

Arabdho Mazumdar 
High School: Westlake 
Moving to Syracuse  
University to study  

Journalism. 

Sutrisna Roy 
High School: McNeil  

Moving to Texas A&M University 
To study Computer Science 

Ahir Vhatterjee 
High School: Westlakel  

Joining University of Texas, Austin 
To study Computer Science 

Rahul Battula 
High School: Westlake 

Joining University of Texas, Dallas 
To study Pre Med 



CTBA cordially invites you to our Annual Laxmi Puja. 
It’s a great opportunity for all of us to explore our culture,  

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

Puja details 
Date : October 26th, 2018 

Time : 7:00 PM to 10:00 PM 
Venue : Live Oak Unitarian Universalist Church,  
3315 El Salido Parkway, Cedar Park, TX 78613 

 Schedule: 
Puja Pushpanjali 

Prasad 
Dinner 

Visit: Dhrubotara.org 110 
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