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শব্দকল্প উদ্দালক ভরদ্বাজ 111

মগজ সধালাই অয়ি গুহ 112

Love in the Time of the Pandemic Shivnath Dutta 114

Dream Aria Mitra 117

Snowy Night Atria Datta 118

The Shortage of Semiconductors Kritanko Chakraborty 119

Phases of the Moon Aharshi Das 120

Stuck in Space Rishabh Karanam 121

Friendship Aarushi Das 124

Vegetarian Beast from Patagonia, Argentina Sunit K. Addy 126

Last Supper Amiyo Basu 127

Rite of passage Amiyo Basu 128

Finding Solace Sreeja Dutta 131

Innocence rules Sreeja Dutta 131

Memory Loss Tanisha Banerjee 132

Environment in Danger Tanishee Bose 133

আমার র্াগাি কৃষ্ণা গুপ্ত 134

Recent Graduates 136-141

DISCLAIMER
The views, thoughts and opinions expressed in this magazine belong solely to the authors 

and do NOT reflect the views or the official position of the Central Texas Bengali Association.



AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2021 CTBA Austin 5

President Anirban Das

General Secretary Soumen Chakraborty

Treasurer Supratim Dey

Pujo Committee

Jyoti Das

Upasana Das Sharma

Ratna Saha

Cultural committee

Jayeeta Dasmunshi

Sriparna Bhattacharya

Shibani Gupta

Bonhi Chowdhury

Food committee

Ashutosh Shyam

Rumel Saha

Kaushik Sen

Magazine

Sunit Addy

Subha Addy

Ritwik Sen

Executive Committee 
Central Texas Bengali Association 

www. ctbaaustin.org

Table of Contents



AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2021 CTBA Austin 6

সম্পাদকীয়
শুভা আঢ্য
অতিি, সেক্সাস ২০২০

আমরা র্াঙালী, আমাটদর 'র্াটরামাটস সিটরা পার্বি' তকন্তু শরৎ আটস আমাটদর কাটছ 
এক আিটির আটলায় উদ্ভাতসি আগমিীর সঞ্জীর্িী মন্ত্র তিটয়। র্ষবণ ক্ষান্ত শুভ্র সমঘ, 
িীল আকাটশর সকাটল সভটস সর্ড়ায়, কাশ সদাটল মাটে, তশউতলর আলপিা িুটে ওটে 
সরু্জ ঘাটস  আর সসই সমটয় আমরা কতর আিিময়ীর আর্াহি । তর্টদটশ সিই 
সদটশর মাটি, তকন্তু তর্ে মাটয়র আঁচল আটছ পািা আমাটদর মটি, িাই এই দরূটির 
সীমা পার হটয় আমরা সাড়া  তদই এক আঁধার তর্দীিব করা মঙ্গলা তর্েরূপা 
আিিময়ীর আহ্বাটি । এই মহা আিটিাৎসটর্, আমাটদর সজযাতিমবয়ী মাটয়র সকল 
সন্তাটির তিমত্রণ। তিতি সরৌদ্রর্সিী, তিতি শঙ্কাহরণী। িাঁর রুদ্রটিটজ আমরা সযমি 
উদীপ্ত ও অিুপ্রাতণি হটি পাতর, সিমিই উত্তীিব হটি পাতর ভয় ও আিঙ্ক সথটক, িাঁর 
োশি অভয় র্াণীটি।   

আমাটদর চাতরতদটক আজ অতিমারী, সরাগ, সলাভ, সরাধ, অহঙ্কার, সৃতি ধ্বংটসর 
দরৃু্বতত্ত, ও মাির্ মটির িীচ প্ররৃ্তত্ত দতুিবর্ার হটয় উটেটছ । িারই মটধয আমরা 
আমাটদর তত্রভুর্টিেরী মা সক, র্তল, --"িুতম এটসা কলযাণময়ী মািৃরূটপ, সিামার
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মঙ্গল পরটশ, সদ্বুতির প্রকাটশ, দরূ সহাক অকলযাটণর সর্ব প্রভার্।"
সদর্ীর র্িিা মটন্ত্র সযমি আটছ, ---
"যা সদর্ী সর্বভূটিষু শতিরূটপণ সংতিিা, িমস্তসস িমস্তসস িমস্তসস িটমা িমিঃ”
সিমতি আটছ, ----
"যা সদর্ী সর্বভূটিষু র্ুতিরূটপণ সংতিিা, িমস্তসস িমস্তসস িমস্তসস িটমা িমিঃ।" 
র্াঙালীর শারটদাৎসর্ একতদক সথটক িার সাতহটিযাৎসর্ ও।
মা সযমি অপার শতির আধার, অতি ভয়ঙ্করী শত্রু তর্িাতশিী, সিমতি তিতি তিতিশতি 
মহামায়া, আমাটদর শুভ সচিিা ও মটিাজগটির সপ্ররণার আধার। িাই িাঁর পূজার অটঘব 
চিি, পুষ্প, প্রদীটপর সটঙ্গ আমরা এটিতছ, আপিাটদর হাটি িুটল তদটি  আমাটদর সযটে 
সাজাটিা গল্প, রচিা, তশল্পকলার উপহার। আপিাটদর িৃতপ্তটিই আমাটদর প্রটচিার সাথবকিা। 
আমাটদর সলখক, সলতখকা ও তশল্পীরা িাঁটদর সমস্ত র্যস্তিার মটধযও সয উৎসাহ তিটয় 
িাঁটদর রচিা ও তশল্পকলা আমাটদর এ র্ছটরর ধ্রুর্িারার জিয প্রস্তুি কটরটছি, সসজিয 
িাঁটদর জািাই আমাটদর অকুন্ঠ ধিযর্াদ। আমাটদর সছাে র্নু্ধটদর প্রতিভা সযি তদটি তদটি 
আটরা সিল হটয় ওটে এই আমাটদর প্রাথবিা। আমাটদর সপ্রতসটডন্ট শ্রী অতির্বাি দাটসর 
সিিৃটি, সসন্ট্রাল সেক্সাস সর্ঙ্গতল এটসাতসটয়শি এর কমীরৃ্ি অদময উৎসাটহ এই অতিমারীর 
িািা র্াধা স্বটত্তও, আটয়াজি কটরটছি এ র্ছটরর দগুবাপূজার। আপিারা শুভতদটি একত্র 
হটয় সসই পূজার আিটি সযাগদাি কটর, িাঁটদর আটয়াজি সিল করটর্ি এই আশা কতর 
।
এই মটিারঞ্জক, সুির, "ধ্রুর্ িারা" সংখযাটির সৃতি করার তসংহভাগ, আমাটদর মটধয, 
হাতসমুটখ িুটল তিটয়টছি শ্রীমাি ঋতিক সসি। িাটক আমার আন্ততরক অতভিিি জািাই। 
আপিাটদর সকলটক জািাই আমার পূজার আন্ততরক শুভকামিা। সকটল সুি থাকুি। 
আিিময়ীর আগমটি ঘুটচ যাক আমাটদর সকল ভয়, ত্রাস ও অশাতন্ত। আগামী তদটি 
আসুক শাতন্ত, আসুক আিি ।

শুভা আঢ্য 
অতস্টি, সেক্সাস ২০২১
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Co-Editor’s Page
Ritwik Sen 
Austin, TX, 2021

Alright, alright, yes. This will be second year in a row where we’re distributing the 
magazine virtually. Online. Digitally. Yes, it would seem like Covid and it’s resulting 
contact less practices have finally forced us to embrace the digital age. But does it 
take away some of the nostalgia of turning pages with your fingertips ? That 
texture of the pages, that smell of freshly pasted glue - reading a book is not just 
about the stories inside. It’s also an experience that brings back waves of 
nostalgia. 

Digital copies on the other hand are impersonal, efficient, convenient. They are 
flag bearers of the mantra “Do more with less”. Yes, they consume next to no 
resources, costs less to build and can be shared with the whole wide world with 
just a click of a button. But so what ? Has global commercialization and fiscal 
responsibilities covered up one of the last remaining bastions of simplicity and 
nostalgia ?

The debate will go on. It will soon take an old vs. new, boomer vs. millennial color. 
People have very strong opinions when it comes to nostalgia, you see. But that’s 
the best part - It’s the passion that keeps this debate burning.

Personally, I love the experience of physically turning pages. Given a choice, I 
would also prefer to pick up a paperback over a digital copy. But there is one 
thing with digital content that I cannot deny them the credit – it’s how they 
connect people. Take this magazine for example. If we did not have digital 
versions, we would have lost out on the opportunity to connect with hundreds if 
not thousands of people across the world. But with these digital copies, our 
voices can be heard in the farthest corners of the world, bringing smiles to the 
faces of the readers.

If the internet has made the world a smaller place, digitally distributed books 
have surely made it a brighter place.

DISCLAIMER
The views, thoughts and opinions expressed in this magazine belong solely to the authors 

and do NOT reflect the views or the official position of the Central Texas Bengali Association.
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সসন্ট্রাল সেক্সাস র্াঙ্গালী এটসাতসটয়শি এর পক্ষ সথটক প্রথটমই সমস্ত অতস্টি 
অতধর্াসীরৃ্িটক জািাই শুভ শারদীয়ার আন্ততরক প্রীতি ও শুটভো। দীঘবাতয়ি অতিমারীর 
সাটথ যুি করটছ সারা পৃতথর্ী, ঠিক অসুটরর মটিা সরাজ িিুি িিুি ভয়ঙ্কর রূপ তিটয় 
হাতজর হটে কটরািা। তকন্তু িার মটধযও আমরা এই দটুগবাৎসর্ আটয়াজি করটি সপটরতছ 
এর্ং আপিাটদর  সর্াই সক সাদটর আমন্ত্রণ জািাতে এই দটুগবাৎসটর্ প্রাণ ভটর আিি 
করার জটিয।  আসুি আমরা সর্াই তমটল আমাটদর এই প্রাটণর উৎসর্ সক সািলযমতিি 
কটর িুতল 

আতম, আমার স্ত্রী  সজযাতি এর্ং আমাটদর পতরর্ার  ২০১৫ জািুয়ারী সি অতস্টি এ 
আতস তিউ জাতসব সথটক। ওই র্ছর ই আতম প্রথম দগূবা পূজা সি সযাগ দাি  কতর এর্ং 
সাংসৃ্কতিক অিুষ্ঠাটি গাি করার সুটযাগ পাই। এখািকার মািুষজটির আন্ততরকিা , আপি 
কটর সির্ার মািতসকিা আমাটদর মুগ্ধ কটরতছল।  কি িিুি মািুষজি এর সাটথ 
আলাপ হটলা , পতরতচতি র্াড়টলা , িিুি র্নু্ধ সপলাম , প্রাণ ভটর র্াংলায় িুতিব  করার 
জায়গা সপলাম।ঠিক সযি সছাে সর্লার  জীর্টি  তিটর  সগলাম মটি হটলা. দগুবাপূজা , 
লতক্ষ পূজা , সরস্বিী পূজা , রর্ীন্দ্র জয়ন্তী পর পর অিুষ্ঠাি। সকাথায় তর্টদশ , এ সিা 
আমাটদর  কলকািা শহর , আমাটদর সদটশর মটিা। পুটরাদস্তুর র্াঙাতল আর্হাওয়া।  
সসই চা , তসঙ্গারা , ঘটি - র্াঙাল  , সমাহি  র্াগাি - ইস্ট সর্ঙ্গল তিটয় িুিাতি 
িকব । আতম সিা এই ভাটর্ই র্ড় হটয়তছ , এই সর্ সিা আমার খুর্ সচিা।   তক জাতি 
কখি অতস্টি সক  ভাটলাটর্টস  সিললাম।  এখাটিই সথটক সগলাম।  ধিযর্াদ অতস্টি 
র্াঙাতল সমাজ সক। 

আতম  প্রণাম জািাই সসই সর্ দরূদশী মািুষজি সক যাঁরা এই এটসাতসটয়শি ক প্রতিষ্ঠা 
কটরতছটলি। আপিারা সয র্ীজ পুটঁিতছটলি আটস্ত আটস্ত আজ িা মহীরুহ। আপিাটদর 
তিরলস প্রটচিা ও পতরশ্রম ছাড়া আমরা আজ এটিা মািুটষর এটসাতসটয়শি সপিাম িা। 
অটিক ধিযর্াদ ও প্রণাম আপিাটদর।

আমরা আন্ততরক ধিযর্াদ জািাই আমাটদর সমস্ত পূর্বিি পতরষদ সভযরৃ্ি সক। আপিাটদর 
পতরকল্পিা এর্ং িার সিল প্রটয়াগ  আমাটদর কাটছ এক দিৃান্ত। আপিারা আপিাটদর  
তিজ তিজ সমটয় অটিক আিটির  মুহূিব  উপহার তদটয়টছি অতস্টি র্াঙাতল সমাজ সক।  
কি সুির িৃতির  সাক্ষী  আটছ সর্াই। আপিাটদর রমান্বটয় অিুষ্ঠাি আর উৎসর্  
এর সিল পতরচালিা অতস্টি র্াঙাতল সমাজ এর আত্মীয়িা দঢ়ৃ কটরটছ , তর্োস আর 
সংটযাগ গভীর কটরটছ। এইসর্ সকাটিা একতদটির জাদ ুিয় র্রং সময় সাটপক্ষ আর িা 
সম্ভর্ হটয়টছ আপিাটদর তিরালস প্রটচিা অটর তিিঃস্বাথব কাজ এর জটিয। অটিক অটিক

সভাপতি
অতির্বাি দাস
অতিি, সেক্সাস ২০২১
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ধিযর্াদ আপিাটদর সর্াই সক। আপিারা সয মশাল র্হি কটরটছি আমরা ও িা এতগটয় 
তিটয় যার্ার সচিা করতছ। অটশষ ধিযর্াদ 

আতম আলাদা কটর আমাটদর ঠিক আটগর কাযবতির্বাহী কতমটি সক অসংখ সাধুর্াদ তদটি চাই 
কারণ িাঁরা সয সমটয় এটসাতসটয়শি এর দাতয়ি পালি করতছটলি িা অভূিপূর্ব এর্ং 
কঠিিিম । তকন্তু িাঁরা ওই অতিমারীর মটধযও দগূবা পূজা কটরতছটলি অিয উপাটয় 
(ভাচুব য়াতল) এর্ং সচিা কটরতছটলি পুটজার সুর্াস সর্ার কাটছ সপৌঁটছ তদটি। এ ও এক 
িিুি দিৃান্ত হটয় থাকটলা সর্ার িৃতিটকাোয়। ধিযর্াদ সরতজৎ দাস এর্ং সভযরৃ্ি। 

আতম সমস্ত অতস্টি র্াঙ্গালী অতধর্াসী রৃ্ি সক অিুটরাধ কতর সয আপিারা সর্াই এই 
অতিমারী সময় সার্ধাটি থাকুি , covid সপ্রাটোকল সমটি চলুি , সুি থাকুি।  আসুি 
সর্াই তমটল মা দশভূজার কাটছ প্রাথিা কতর , মা সযি এই সকাটরািাসুর  সক তিধি কটর 
পৃতথর্ী সক রক্ষা কটরি। আমাটদর আর্ার আটগর পৃতথর্ী তিতরটয় সদন্। জয় মা দগূবা। 

সর্ সশটষ আতম ধিযর্াদ জািাই আমার সহটযািাটদর। সসৌটমি , সুপ্রতিম ,জয়ীিা ,র্তি 
,তশর্ািী শ্রীপণবা ,সকৌতশক ,রুটমল ,আশুটিাষ ,সজযাতি ,উপাসিা ,রো ,ঋতিক এর্ং শ্রটিয় 
শুভ তদ ও সুতিি  দা, এিারা সর্াই প্রচি পতরশ্রম কটরটছি সারা র্ছর ধটর। এই 
অতিমারীর সমটয়ও িাঁরা সকাটিা র্াধার কাটছ হার মাটিিতি এর্ং ভতর্ষযটিও মািটর্ি িা 
আতম তিতিি। আমরা সর্াই টীম সগম িা সখলটল এটিা কাজ করটি পারিাম িা. আমরা 
ভাচুব য়াতল সরস্বিী পুটজা কটরতছ , সছাে সছাে র্াচ্চা সদর সাংসৃ্কতিক অিুষ্ঠাি কটরতছ , 
সমস্ত তভতডও ঘটরায়া ভাটর্ বিরী করা হটয়টছ। আমরা "সান্ধ আড্ডা" সি অটিক 
প্রতিভার্াি মািুষ জি এর সাক্ষাৎকার তিটয়তছ , িাটদর  জীর্টির গল্প শুটিতছ , অটিক 
মূলযর্াি উপটদশ সপটয়তছ  সসই সর্ অতি  কাটছর মািুষ সদর কাছ সথটক । রর্ীন্দ্র 
িজরুল জয়ন্তী  কটরতছ সরকটডব ড সপ্রাগ্রাম কটর. NABC (উত্তর আটমতরকা র্ঙ্গ সটেলি ) 
সি সযাগদাি  কটরতছ তিটজটদর সপ্রাগ্রাম এর ডাতল তিটয়। সমস্ত তকছু বিরী করা হটয়টছ 
ঘটরায়া ভাটর্।  আমরা কখটিা সকাটিা তভতডও এতডটিং আউেটসাসব কতরতি। শুধু সাংসৃ্কতিক 
অিুষ্ঠাি এ িয় আমরা covid যুটিও মািুটষর পাটশ   দাঁতড়টয়তছ। অথব সাহাযয কটরতছ, যশ 
সাইটলাি তর্ধ্বস্ত মািুটষর কাটছ সপৌঁছটি সপটরতছ  ত্রাণ সামগ্রী তিটয়। সাইটলাি এ তর্িি 
মািুষটদর জটিয তরতলি কযাম্প কটরতছ িাটদর গ্রাম এ তগটয়।  এই এটিা তকছু করা সম্ভর্ 
এ হটিা িা যতদ িা আমরা সহটযািারা একসাটথ িা কাজ করিাম। সর্াই সক আমার 
শ্রিা ও ধিযর্াদ। আমরা  আগামী তদি গুটলাটিও কাঁটধ কাঁধ তমতলটয় কাজ করর্. 

সর্ সশটষ সমস্ত  CTBA সদসয রৃ্ি সক শুভ শারদীয়ার প্রীি ও শুটভো জািাই। সকটল 
ভাটলা থাকুি , সুি থাকুি। এর্ং সটর্বাপতর আমাটদর পাটশ থাকুি।  আপিারা আমাটদর 
টীম সক  সুটযাগ তদটয়টছি আপিাটদর জটিয কাজ করার িাই আপিাটদর সাহচযব আমাটদর 
একান্ত কাময।আপিাটদর উৎসাহ ই  আমাটদর অতক্সটজি। ধিযর্াদ ও প্রণাম। 
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CTBA Team has performed many activities throughout the year. We started our 

journey with Sandho Adda and continued with many other activities virtually and in-

person like Saraswati Puja, Rabindra Nazrul Jayanti, Annual Picnic. We participated 

at NABC this year with our own production named “Jalchobi”. We also tried our best 

to help people in our motherland during covid and catastrophic events. Here are 

some glimpse of them

1. Sandho Adda – we hosted a special interactive talk show in every two weeks with 

our talented community members like doctors, yoga teachers, musicians and many 

others. Our goal was to bring talented community members in the show and know 

about their life, their struggles and stories. We were extremely fortunate to have 

guests like Dr. Niloy Jyoti Deb, Dr. Nilanjana Dasgupta, Dr. Nabanita Basu, Pt 

Gaurishankar Karmakar, Pt Indrajeet Banerjee, Attorney Snigdha Ghoshal, Yoga guru 

Pravi Das, Yoga Guru Raka Sandel etc. We hope to continue the show next year as 

well.

CTBA Activities 2021
Anirban Das, President
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2. Saraswati Puja – Virtually – We did the Saraswati Puja virtually and broadcasted 

live to all of our community. We did this puja at Pradipto da’s house with help of 

very limited number of Puja committee members. Few of our talented community 

members performed live devotional songs during the Puja. 

3. Children’s cultural program at Saraswati Puja – This was a virtual program. 

Brilliant performances by our community children and an outstanding display of 

editing skills by our committee members.

4. Rabindra Nazrul Sandhya – We celebrated and paid respect to Kobiguru and 

Bidrohi Kobi with songs, dance and drama. This was a virtual event. Our talented 

community member did a wonderful job to showcase their talents.
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5. CTBA Annual Picnic – Our first in-person event. Our community members joined 

us in this picnic and had a wonderful time with adda, food. We enjoyed Brazil vs 

Argentina final match together. It was an wonderful experience to meet and greet 

our fellow community members in-person after a long time 

6. Jalchobi at NABC – North America Bengali Conference was a global virtual event 

by CAB this year. Many of our talented community members performed in our own 

production called Jalchobi. It was a fantastic collage of song, dance and skit. The 

entire production was composed and edited in-house. Our talented community 

members performed extremely well. Jalchobi was appreciated loudly by many other 

partner organization and the NABC committee. Jalchobi was one of the best 

productions in entire NABC program. 
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7. Covid Fundraiser and donation for West Bengal – We could arrange a fundraiser 

and worked with organizations like Mukti Foundation, Rotary Club of Calcutta –

Labanhrad and Sukriti Foundation and donated more than 3000 dollars to support 

Covid affected people. We wanted to help West Bengal people specifically and we 

could do that very successfully.

8. YAAS cyclone relief camp – CTBA team could successfully arrange a relief camp at 

Chemaguri in Ganga Sagar region in West Bengal for the YAAS cyclone affected 

people with the help of local friends and volunteers. We distributed saree, gamucha, 

food and soap to 170 families.
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As we go about our daily life, we tend to take many things for granted. We think of 

our daily chores, work projects, doctor’s appointments, shopping lists, etc. etc. We 

expect all will be the same tomorrow, day after and the day after that. But there may 

be another plan that works behind our back and jolts us rudely to wake up to a 

totally unwarranted occurrence! 

This is what happened on Wednesday morning, August 11, 2021. Just three days 

before her birthday, a totally unexpected phone call brought us the sad news that 

our beloved Provati Sarkar, (Provatidi to many), is no more. She passed away after a 

short illness, surrounded by her loving family. She was taken from life suddenly and 

it affects everyone who knew and loved her. The pain is great, but answers there are 

few! The only solace is that she is in a better place now. 

A long-time resident of Austin, Probhati, was a loving wife, a wonderful mother, a 

devoted grandmother, and dedicated friend. She never knew a stranger and became 

a warm and trusted friend to all she met. Her kind, thoughtful ways, the ready smile, 

and graceful presence in the community will be missed by all. Memories of love 

transcends death, and Probhati will be cherished in the hearts of all the people she 

touched in her life. 

To her grieving family, we send our heartfelt condolences, thoughts, and prayers as 

they go through this difficult time. 

- Subha Addy

Probhati Sarkar
1947-2021

She is gone from our sight but not from our hearts
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ভূতমকা
রর্ীন্দ্রিাটথর গাি ও তর্তভন্ন রচিায় লালি িতকর ও অিযািয র্াউলটদর প্রভার্ এই হল 
আজটকর আটলাচিার তির্বাতচি তর্ষয়। তর্ষয়টি র্হুমাতত্রক ও অর্শযই র্হুধা তর্সৃ্তি। 
সংটক্ষটপ যিেুকু র্লা সম্ভর্, িারই সচিা করতছ।
---
রর্ীন্দ্রিাটথর জীর্টি র্াংলার সলাকসাতহিয, সলাকসংগীি, ও সলাকসংসৃ্কতির গভীর প্রভার্ 
সিটলতছটলা। সলাকসাতহটিযর এই মাির্ধমী আটর্দি, রূপকথার িািা গল্প অথর্া প্রচতলি 
সর্ ছড়ার তর্টশষ সাতহিযমূলয কতর্টক আকৃি করটিা এর্ং িাঁর সাতহিয ও সঙ্গীি 
চচব াটিও িা তর্টশষ ছায়া সিটলতছটলা।

তিতি ২৯ র্ছর র্টয়টস (১৮৯০ তিস্টাটব্দ) জতমদাতরর পতরদশবটির জিয উত্তর র্টঙ্গ 
যাি।  িখি ঐসর্ অঞ্চটল প্রচতলি সলাকসংগীি ও সলাকসংসৃ্কতির সটঙ্গ িাঁর পতরচয় 
তিতর্ড় হয়।  অর্শয িার আটগই র্াউলগাটির কথা ও সুর িাঁটক আকৃি কটরতছল। 
সযমি, গগিহরকরা রতচি "আতম সকাথায় পাটর্া িাটর" গািটি তিতি (সকালকািাটি 
র্টসই) আটগই শুটিতছটলি র্টল উটেখ কটরটছি হারামতণ গ্রটের ভূতমকায়। সমাহােদ 
মািসুরুতদ্দি র্াউলগাটির সংগ্রহ প্রকাশ কটরতছটলি হারামতণ গ্রটে। িারই ভূতমকায় কতর্ 
সলটখি সয র্াউটলর সুর ও র্াণী িাঁর মটির মটধয সহজ হটয় তমটশ সগটছ।

তিতি সলটখি, "আমার সলখা যারা পটড়টছি িাঁরা জাটিি র্াউল পদার্লীর প্রতি আমার 
অিুরাগ আতম অটিক সলখায় প্রকাশ কটরতছ। তশলাইদটহ যখি তছলাম, র্াউলটদর সটঙ্গ 
আমার সর্বদাই সদখাসাক্ষাৎ ও আলাপ আটলাচিা হি আমার অটিক গাটিই আতম 
র্াউটলর সুর গ্রহণ কটরতছ এর্ং অটিক গাটি অিয রাগরাতগণীর সটঙ্গ আমার জ্ঞাি র্া 
অজ্ঞািসাটর র্াউলসুটরর তমলি সহজ হটয় তমটশ সগটছ। (সঙ্গীিতচন্তা গ্রটে সংকতলি)

র্াউলটদর আচারহীিিা ও মটির মািুষটক খুটঁজ সর্ড়াটিার এই আকুলিা রর্ীন্দ্রিাথটক 
আকৃি কটরতছল সর্টচটয় সর্তশ। অটিক গাটিই "প্রাটণর মািুষ", "মটির মািুষ" কথাগুতল 
এটসটছ পযবায় তিতর্বটশটষ।

মটির মািুটষর সন্ধাটি সদটশ তর্টদটশ ঘুটর সর্ড়াটিাই র্াউলটদর সাধিার মূলকথা।  এই 
মুতিপাগল বর্রাগীরা রর্ীন্দ্রিাটথর গাটি ও তচন্তায় উঁতক তদটয়টছ র্ার র্ার।  প্রকৃতির 
গাটি "র্াদলর্াউল", পূজার গাটি "এক মটি সিার একিারাটি" অথর্া "একিারাটির 
একটি িাটর প্রাটণর সর্দি র্ইটি িাটর", ও আটরা অটিক গাটি।  একিারা শব্দটি 
বর্রাটগযর প্রিীক হটয় এটসটছ। 

কতবগুরু ও বাউল
বলুবলু সসনগুপ্ত, তিউস্টন সেক্সাস
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র্হু িােটক সপটয়তছ র্াউলচতরত্র! সযমি িাল্গুিীর অন্ধর্াউল; প্রায়তিত্ত, পতরত্রাণ, ও 
মুিধারার ধিঞ্জয় বর্রাগী সযি এক প্রেন্ন র্াউল।
জীর্িিৃতির গাি সেটন্ধ প্রর্ন্ধ অধযায়টিটি র্টলটছি সয একতদি সর্ালপুটর রাস্তায় একটি 
র্াউল গাি শুটিতছটলি "খাঁচার তভির অতচি পাতখ সকমটি আটস যায়, ধরটি পারটল 
মটিাটর্ড়ী তদিাম পাতখর পায় ?" 

র্টলটছি "মাটে মাটে র্ন্ধ খাঁচার মটধয আতসয়া, অতচি পাতখ র্ন্ধিহীি অটচিার কথা 
র্তলয়া যায়, মি িাহাটক তচরন্তি ধতরয়া রাতখটি চায়, তকন্তু পাটরিা। এই অতচি পাতখর 
তিিঃশব্দ যাওয়া আসার খর্র, গাটির সুর ছাড়া আর সক তদটি পাটর।"

আমাটদর হয়টিা মটি পড়টি পাটর, সয "সগারা" উপিযাটসর সুচিাটিও এ গািটির 
উটেখ আটছ।  যতদও গািটির রচতয়িা লালটির িাম তিতি উটেখ কটরিতি, তকন্তু িাঁর 
সারা জীর্টির িািা রচিায় এ গাটির িৃতি িাঁটক প্রভাতর্ি কটর সগটছ।  র্ারর্ার, 
এমিতক সশষ র্টয়টস রতচি সশষ সপ্তটকর একটি কতর্িাটিও সদতখ (১৩ সংখযক) এই 
গািটি উঁতক সদয়  - তিতি র্টলি 

"রাস্তায় চলটি চলটি
র্াউল এটস থামটলা
সিামার সদর দরজায়
গাইটলা, অতচি পাতখ উটড় আটস খাঁচায়,
সদটখ অর্ুে মি র্টল
অধরাটক ধটরতছ। "

১৯০৫ সাটল র্ঙ্গভঙ্গ আটিালটির পতরটপ্রতক্ষটি রর্ীন্দ্রিাটথর "র্াউল" িাটম একটি 
গীতিসংকলি প্রকাতশি হয়।  সসখাটি কটয়কটি জিতপ্রয় সদশাত্মটর্াধক গাি তছল সয গুতল 
রর্ীন্দ্রিাথ অতধকাংশই র্াউল সুটর রচিা কটরতছটলি। সযমি "তর্তধর র্াঁধি কােটর্ 
িুতম", "এর্ার সিার সমার গাটঙ র্াি এটসটছ", "যতদ সিার ডাক শুটি সকউ" -
ইিযাতদ।  

দীঘবতদি পটর "মািুটষর ধমব" প্রর্টন্ধও সপটয়তছ এই র্াউলটদর মটির কথা।  এটদর কটে 
তিতি শুটিটছি উপতিষটদর র্াণী।  িাঁর ভাষায় "অন্তরিম যদয়মাত্মা - উপতিষটদর 
এই র্াণী এটদর মুটখ যখি শুিলুম, আমার মটি র্ড় তর্িয় সলটগতছটলা।" এই গাি 
সম্পটকব  িাঁর মটি হটয়টছ - "ভাষার সরলিায়, ভাটর্র গভীরিায়, সুটরর দরটদ িার 
িুলিা সমটলিা। িাটি সযমি জ্ঞাটির িত্ত্ব, সিমতি কার্যরচিা, সিমতি ভতির রস 
তমটশটছ।

কতর্ আটরা র্টলটছি। ..
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এ তজতিস তহিু মুসলমাি উভটয়রই; একত্র হটয়টছ অথচ সকউ কাউটক আঘাি কটরতি। 
এই তমলটি গাি সজটগটছ, সসই গাটির ভাষা ও সুর অতশতক্ষি মাধুটযব সরস।  এই গাটি 
সকারাি পুরাটণ েগড়া র্াটধতি । 

রর্ীন্দ্রিাটথর র্াউলটদর প্রতি এই অিুরাগ আজীর্ি র্যাপ্ত তছল।  মুতিপাগল ওই 
বর্রাগীটদর কথা িাই তিটর তিটর এটসটছ িাঁর িােটক, প্রর্টন্ধ, কতর্িায়, গটল্প ও গাটি। 
এ সম্পটকব  আটলাচিা সাগর সর্লায় িুতড় কুড়াটিার মটিা।  যার সশষ সিই।  

রর্ীন্দ্রসংগীি চচব ায় সদখা যায় তর্তভন্ন পযবাটয়র কটয়কটি গািটক তর্টশষ রূটপ তচতিি 
করা হয় র্াউলাটঙ্গর র্া র্াউলসুটরর আধাটর রতচি র্টল।  অটিকসময় সসসর্ গাটির 
আখযা সদয়া হটয়টছ "ভাঙাগাি" র্টল।  সযমি 

(১) আতম সকাথায় পাটর্া িাটর সথটক - আমার সসািার র্াংলা 
(২) হতরিাম তদটয় জগৎ মািাটল ও িুই - যতদ সিার ডাক শুটি সকউ 
(৩) খযাপা িুই িা সজটি সিার আপি ঘর - হৃদটয়র একুল ওকুল 
(৪) সদটখতছ রূপসাগটর মটির মািুষ - সভটঙ সমার ঘটরর চাতর্ তিটয় যাতর্
(৫) মি মাতে সামাল সামাল - এর্ার সিার সমার গাটঙ 
সকাটিা সকাটিা গাটি রচতয়িার িাম পাওয়া যায়, সকাথাও যায়িা, র্লা হয় "প্রচতলি"।  

আমাটদর মটি হয় ঠিক এই ভাটর্ তকছু গািটক তচতিি িা কটর, সামতগ্রক দতৃি সথটক 
আমরা র্লটি পাতর সয র্াউটলর সুর ও দশবি দইুই িাঁর মটির মটধয এমি ভাটর্ তমটশ 
তগটয়তছটলা সয িাঁর র্হু গাটি ও রচিায় র্াউটলর সুর এর্ং র্াণী র্া ভার্ কখটিা 
স্পি, কখটিা প্রেন্ন ভাটর্ ধরা তদটয়টছ। 

পূর্বর্ঙ্গ ও পতিমর্টঙ্গর র্াউলটদর সাধিার পথ ও তর্োস একই - তকন্তু িাটদর গাটির 
সুটরর মটধয সর্শ পাথবকয আটছ।  পূর্বর্টঙ্গর র্াউলগাি অতধকাংশ ভাটিয়াতল সুটরর 
আশ্রটয় গীি।  অিযতদটক মধয র্া পতিম র্টঙ্গর র্াউলগাটি কীিব টির, তর্টশষিিঃ 
ঢ্পকীিব টির সুর খুটঁজ পাওয়া যায়। 

রর্ীন্দ্র রচিায় র্াউলাঙ্গ সুটরর প্রথম প্রটয়াগ সদখা তগটয়তছটলা িাঁর প্রথম তদটক রতচি 
িােটক। সযমি "সগাড়ায়গলদ" িােটকর "ওটগা সিামরা সর্াই ভাটলা" অথর্া "তর্সজব ি" 
িােটকর "আমাটর সক তিতর্ ভাই সতঁপটি চাই" গািগুতল র্াউল সুটরর আধাটর রতচি। 
র্াউলগাটির িািা ভার্িা ও সুর িাঁর পূজা পযবাটয়র "র্াউল" উপপযবাটয়র গািগুতলর 
মটধয আমরা সপটয়তছ। 

সযমি "সস সয মটির মািুষ", "আতম কাি সপটি রই", "আতম িাটরই খুটঁজ সর্ড়াই" 
(প্রধািি রাগাশ্রয়ী), র্া "সিামার সখালা হাওয়া" ইিযাতদ।
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রর্ীন্দ্রিাটথর সৃজি প্রতিভায় আমরা সদটখতছ তর্তভন্ন র্াউলাটঙ্গর সুটর িাঁর গাটি িািা 
রাগরাতগণী এটস তমটশটছ।  তকন্তু এই অিুপ্রটর্শ সর্ সময় ধরা যায়িা সযমি 
"র্জ্রমাতিক তদটয় গাঁথা" র্াউলাটঙ্গর সুটর সঞ্চারীটি এটসটছ সদশ রাগ, আতম িাটরই জাতি 
গাটি সঞ্চারীটি তপলু, আকাশ জটুড় শুতিিু - র্াউল, কীিব ি, ও সর্হাগ তমটশটছ গলাগতল 
কটর।  এই সিা ভাটলা সলটগতছটলা র্াউল কীিব টির তমশ্রণ।  
রর্ীন্দ্রিাটথর র্াউলাঙ্গ গাটির সংখযা অটিক। কটয়কটি এখাটি উটেতখি হল।  

(১) আমার পটথ পটথ পাথর ছড়াটিা 
(২) আমার প্রাটণর মািুষ 
(৩) আমাটর পাড়ায় পাড়ায় 
(৪) এক হাটি ওর কৃপাণ আটছ 
(৫) এ পথ সগটছ সকাি খাটি 
(৬) সপৌষ সিাটদর ডাক তদটয়টছ 

র্াউটলর রূপসাগটর ডুর্ সদওয়া, আিিলাটভর সাধিা, মুতিলাটভর র্াসিা, অধরাটক 
ধরার প্রর্ল ইো, - িাঁর অটিক গাটির ছটত্র প্রকাতশি হটয়টছ। র্াউলটদর মটির মািুষ 
আর কতর্র জীর্িটদর্িাটক অটিটক সমিুলয র্টল মটি কটরটছি।  

লালি িতকটরর গাি কতর্টক খুর্ই প্রভাতর্ি কটরতছল, তকন্তু লালটির সটঙ্গ কতর্র সদখা 
হওয়ার সকাটিা উটেখ আমরা পাইিা।  লালটির রতচি গাি শুটি তিতি সসসর্ গাি 
সংগ্রহ করটি উৎসাহী হি এর্ং সর্শ তকছু গাি হারামতিটি সংকতলি হটয়টছ। আমরা 
আটগই সজটিতছ সয রর্ীন্দ্রিাথ তিটজই র্টলটছি সয উত্তরর্টঙ্গ থাকাকালীি র্াউলটদর সাটথ 
িাঁর সদখাসাক্ষাৎ হটিা। - র্াউলটদর আখড়াটিও তিতি যািায়াি কটরটছি, তকন্তু লালি 
িতকটরর সটঙ্গ িাঁর সাক্ষাৎকাটরর সকাটিা উটেখ আমরা পাইিা।

কতর্র অগ্রজ সজযাতিতরন্দ্রিাথ, লালটির একখাতি "সস্কচ" আমাটদর উপহার তদটয়টছি এর্ং 
সসটিই একমাত্র প্রাপ্ত লালটির প্রতিকৃতি। অলটক্ষয সথটকও লালি কতর্র জীর্টি তর্শাল 
প্রভার্ সিটলতছটলি একথা র্লাই র্াহুলয। আটরা সর্শ তকছু র্াউটলর গাটি অিুপ্রাতণি র্া 
প্রভাতর্ি হটয় রর্ীন্দ্রিাথ গাি সর্টঁধটছি, একথাও সর্ার জািা। 
লালি িতকর ছাড়াও আটরা অিযািয সর্শ তকছু র্াউলগাি রচতয়িার িাম যটথি প্রতসি। 
িাঁটদর মটধয সকউ সকউ প্রখযাি র্াউল, আর্ার সকউ সকউ র্া সাধারণ মািুষ, অন্তটর 
র্াউল ভার্াপন্ন। সযমি, গগি হরকরা, কাঙাল িতকরচাঁদ, হাসিরাজা,  রাধারমি, 
অথর্া তর্জয় সরকার - এঁটদর রতচি অটিক গাি অিযন্ত জিতপ্রয় হটয়তছল। সযমি 
"িুতম জাটিািা সর তপ্রয়" (তর্জয় সরকার), ভ্রমর কইও  তগয়া (রাধারমণ), এসর্ 
গাি এখটিা শুিটি পাওয়া যায়, মািুটষর অন্তটর িা তচরিায়ী আসি কটর তিটয়টছ।

রর্ীন্দ্রিাথই সয প্রথম তশতক্ষিসমাটজর দতৃি র্াংলার সলাকসংগীটির তদটক আকৃি 
কটরতছটলি, একথা র্লাই র্াহুলয। 
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একো মািুষ মাে আকাশ সথটক মাটিটি পটড় যাটে। এো তছল গিকাটলর সসরা 
তর্টিাদি। মািুষ উল্কাপিি সদটখটছ, র্জ্রপাি সদটখটছ, সর্পথু িক্ষত্রটক ছুেটি সদটখটছ 
আকাশময়। তকন্তু মািুষটক পড়টি সদটখতি। কাল সদখল। সসৌজটিয তদ সগ্রে িাতলর্াি 
সাকব াস !

তশর্রাটমর সলখায় পটড়তছ, তভড় র্াটসর এক দরজা তদটয় একো সলাক গুঁতিটয় উেল। 
ঠিক িখিই অিয দরজা তদটয় েুক কটর একো সলাক পটড় সগল। এ-ও িাই। িটর্ 
র্াস িয়। উড়ন্ত তর্মাি। ওই সয কাটলা তর্িুর মটিা মািুষো িীটচ পড়টছ ঐ আর 
সর্াই র্লটছ, ওই সয, ওই সয..., উি কী সরামাঞ্চ! মাটির তদটক সধটয় আসা মািুষো 
তক জীর্িািি পটড়টছ সকািওতদি? তিিয় পটড়তি। পড়টল শুিটি সপি, 'দটূর-কাটছ 
সকর্লই িগর ভাটঙ, গ্রামপিটির শব্দ হয়।’

অসভয, র্র্বর িাতলর্ািরা এখি আিগািভূটমর শাসক। ওই মািুষটি লাটজ-ভটয় ত্রাটস 
সদটশর মাটি ছাড়টি সচটয়তছল। তকন্তু মাটি িাটক ছাটড়তি। সস আকাশ সথটক আছটড় 
পটড়টছ সসই মাটির োটি। যারা তর্মাটিই রটয় সগল, িারা তক আর তিরটর্ সকািওতদি। 
সলাোকম্বল, িুলশযযা, তপিৃপুরুটষর পাটয়র ছাপ ঊষর মরুটি পটড় রইল। িারা চলল 
মহাশূটিয।

মািুষ কখি সদশ ছাটড়? সদশ মাটি তক কাঁোিার সঘরা একটি ভূখণ্ড? িা। সদশ মাটি 
আমার উটোি, আমার পুকুর, আমার হাঁটসর চইচই, আমার চুম্বি, আমার িগ্ন তর্ষাদ... 
আরও কি কী! সয একর্ার সদশ ছাড়টি র্াধয হটয়টছ, সস জাটি সগাধূতলর কী মায়া, 
সস জাটি সিটল আসা গাই-র্াছুর র্া সিতড় কুকুটরর সলটজ র্াঁধা আটছ কি সিিতহটোল 
কলকটোল িৃতি। সদটশর মাটি সছটড় সস এক পা এটগায়, এক একো পাঁজটরর হাড় খটস 
পটড়। তিলটক্ষি, তিতসটখি, মািাল র্সটন্তর চরাচরময় সটষবটখটি শুধু পটড় থাটক 
তভটেহীি মািুটষর পাঁজটরর হাড়।

কাল তর্মাটির ডািায়, তর্মাটির চাকায়, মািুষটক র্াদটুড়র মটিা েুলটি সদটখ সসই 
সেিোর কথা মটি পড়তছল। সয সেি আসতছল ওপার র্াংলা সথটক তশয়ালদার তদটক। 
শুধু মািুষ আর মািুষ। মািুটষ ঢ্াকা পটড় আটছ আস্ত একো সেি। ওই মািুষগুটলা 
সদশ সছটড় চটল আসতছল। সকি ছাড়ল, কী িার কারণ, সস প্রশ্ন অর্ান্তর। মাটি ছাড়টি 
হটে। ও আমার সদটশর মাটি ছাড়টি হটে, আমার সছঁড়া কাঁথা, আমার লকলটক 
লাউমাচা, আমার সভাটরর িুতিব , আমার সগাধূতলর তপ্রয় তর্ষাদ----সর্ সছটড় তদটয় 
আতম সেটির মাথায় চটড় র্টসতছ।

তভটেিীন
(সকানও অজানা বনু্ধর পাঠাটনা-WhatsAppএ) 
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ওরা আর্ার িিুি মাটি খুটঁজতছল। রাস্তা সথটক কুতড়টয় এটিতছল সিতড় কুকুটরর ছািা, 
স্তব্ধ তর্টলর ধাটর দাঁতড়টয় সডটকতছল, ''আয় আয় চই চই...।' সসই চই চই ডাক, সসই 
হাঁটসর রতঙি ডািায় সলটগ থাকা জলতর্িু হাতরটয় যাতেল দটূর র্হু দ.ূ..সর। সসই 
আমার সিটল আসা সলপা উটোটি।
সয সদশ ছাটড়, সস জাটি সকি সকউ মাে আকাশ সথটক আছাড় খায়। সয সদশ ছাড়টছ 
সস জাটি, কী কটর সেটির কাটলা সধাঁয়ায় হাতরটয় যায়  র্াপ-োকুরদার পাটয়র দাগ।
তর্মাি সহাক তকংর্া সেি---তভটেহীি মািুটষর ধুকপুকুতির কী আিযব তমল!

প্রথম দেখা, কিছু িথা, এিটু মনে রাখা

রািুলা সরকার
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২০২০ র একটি তর্টকল
অরুতিমা TV সি 'Bewitched' TV series ো সদখতছটলা। এই pandemic এর সময় TV 

series  সদখার একো িিুি সিশা হটয়টছ িার। 'Bewitched' ো ওর ভীষণ তপ্রয় একো 
series. চাতরতদটক এটিা মি ভারী করা news এ, এরম মি হালকা করা series সদখটি 
সর্শ ভাটলা লাটগ। 

যারা 'Bewitched' series িার কথা জাটিি িা, িাটদর সক র্তল, 'Bewitched' ষাটের 
দশটকর একটি American sitcom. গটল্পর মুটল একটি witch, মাটি র্াংলায় ডাইতি। একটি 
ডাইতি একজি সাধারণ মািুষ সক তর্টয় কটর সাধারণ গৃহর্ধূ হটয় থাকার কাতহিী 
'Bewitched'. এই গটল্প সসই সুিরী ডাইতির মাটয়র ও একটি সুির ভূতমকা আটছ।  
উতিও ডাইতি, তকন্তু ভীষণ গতর্বি এক ডাইতি সয সাধারণ মািুষটক সর্শ তিচু সচাটখ 
সদটখি । উতি ষাটের দশটকর সাধারণ বদিতিি ঐতিহয গুটলা সক সর্শ কোক্ষই কটরি। 
ডাইতি আর সাধারণ মািুটষর জগটির সর্শ মজার তকছু গল্প তিটয় বিরী এই sitcom টি.

৯০ এর দশটকর এই sitcom ভারটির TV সি সদখাটিা শুরু হটলা। অরুতণমার িখি 
class ৯। সসই কি র্ছর আটগর  series এখি Netflix এর দয়ায় আর্ার সদখটি পাওয়া
যাটে। 

Magic র্যাপার ta অরুতিমার সর্শ পছটির।  Bewitched ো িাই খুর্ তশগতগরই তপ্রয় 
হটয় উটেতছল িার। Class ৯, সামটি board exam, অরুতিমার মাটে মাটেই িখি 
witch  হর্ার ইটে হটিা। তক সুির (োড়ু তিটয়) এতদক ওতদক যাওয়া যায়, আর 
সর্টথটক সুতর্ধা, -পরীক্ষায় িা পটড়ই িম্বর পাওয়া।  িখি িার সর্সময় মটি হটিা,
“ইস, যতদ একটি োড়ুটি সওয়ার হটয় witch হটি পারিাম সর। 

ভার্টি ভার্টি অরুতণমার ১৯৯৮ র এক দপুুটরর কথা মটি পটড় সগটলা  - অরুতিমা 
school  সথটক এটস ভাি সখটি র্টস, মাটক র্টলই সিলটলা িার witch, মাটি ডাইতি  
হওয়ার ইটে। সমটয়র ডাইতি হওয়ার ইটে শুটি, পারুল সিা অর্াক। িটর্ ডাইতি হটয় 
িা পটড় পরীক্ষা সদওয়ার র্যাপারো সর্শ মজার লাগটলা িার। হোৎ এই ডাইতির প্রসঙ্গ 
ওোয় পারুটলর িার সছােটর্লার  একো ঘেিা মটি পটড় সগটলা। পারুল  সসতদি 
অরুতিমাটক একটি সতিযকাটরর ডাইতির গল্প সশািাটলা। 

৫০ দশটকর মালদার এক গ্রাটমর গল্প। পারুল মালদার এক সছাট্ট গ্রাটম র্ড় হটয় 
উটেটছ। িখি পারুটলর র্য়স পাঁচ তক ছয়। একতদি পারুল িার মাটয়র সাটথ
কলিলায় জল আিটি তগটয় এক অটচিা মতহলা সক সদখটি পায়। এই মতহলাটক সস 

ইটেডানা
জয়ীিা বযানাজী
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আটগ সকাটিাতদি সদটখতি। মতহলাটক সদটখ পারুটলর একেু অিযরকম সলটগতছটলা।  একেু 
র্লটল ভুল হটর্, সর্শ অটিক খাতি।  সসই মতহলা পারুটলর গ্রাটমর আর অিয সজঠিমা 
কাতকমা সদর মিি কটর শাতড় পটর তি। িার সাজোও অিযরকম তছল।  সসোই 
পারুটলর সর্ার আটগ সচাটখ পটড়তছল। পারুটলর িার শাতড়ো সর্শ ভাটলা সলটগতছটলা।  
তক সুির ছতর্টি সদখা জাপাতি হাি পাখার মিি সামটি ভাঁজ-ভাঁজ করা।  মাথায় 
সঘামো তছল িা র্টল মুখখািা পতরষ্কার সদখা যাতেটলা। কপাটল তসদঁটুরর টিটপর জায়গায় 
ঘি কাটলা চুল কপাটল পড়তছটলা আর চুটলর িাঁটক এক তচলটি তসদঁরু উঁতক মারতছটলা। 
গ্রাটমর  অিয কাতকমাটদর ও সঘামো ছাড়া কখটিা সদটখতি। িাই এই মতহলাটক িার 
সতিয এটকর্াটর অিযরকম সলটগতছটলা। 

মতহলা একেু দটূর দাঁতড়টয় তছল  আর পারুটলর মা জল ভরতছল । পারুল সসই মতহলার 
তদটকই িাতকটয় তছল। সস সখয়াল কটরতছল সয িার মা সস মতহলার সাটথ সকাটিা কথা 
র্টল তি। এমতিটি তকন্তু মা কল িলায় দাঁতড়টয় অিযটদর সাটথ সর্শ কথা র্টল। তকন্তু 
সসতদি সকি র্লটলা িা, পারুটলর সছাট্ট মাথায় সস কথা  সসতদি সঢ্াটক তি। তকছুক্ষি 
পর মতহলা পারুল সক ওর িাম ও class তজটজ্ঞস  কটরতছল। পারুল মাটয়র তদটক 
িাতকটয় চুপ কটর তছল। সসতদি সস ওই মতহলা সক িার িাম ও র্টলতি ও সকাি class  

এ পটড় িাও র্টল তি। তক কটরই র্া র্লটর্ ? পারুল সিা িখি school  এ যাওয়া 
শুরুই কটর তি। আর এর আটগ গ্রাটম ওটক সু্কল এ যাওয়ার কথা সকউ তজটজ্ঞস কটর 
তি। ওর র্াতক র্নু্ধরাও সকউ school এ সযি িা।  রান্না র্াটি সখটলই সর্শ তদি 
কােতছটলা িাটদর।  মা র্ার্াও সকাটিাতদি র্টলতি school  এ সযটি। তকন্তু আজ যখি 
এই মতহলার প্রটশ্নর উত্তর িার জািা তছল িা, িখি িার মটি হটলা school এ যার্ার 
কথা। পারুটলর মটি হটলা school হয়টিা সগটল ও সসই িিুি কাতকমার সাটথ কথা 
র্লটি পারটর্। 

সসতদি সটন্ধ সর্লা র্ার্া র্াতড় তিরটিই পারুল school  এ যার্ার র্ায়িা ধটর র্সটলা। 
পরতদিই সস গ্রাটমর school এ ভতিব  হটলা। school  এ খুর্ সর্তশ সমটয় তছল িা, িাই 
পারুটলর সমটয় র্নু্ধ র্লটি সসই দ'ুএকজি। School এ ভতিব  হর্ার পটরর তদিই সটন্ধ 
সর্লা আর্ার মাটয়র সাটথ কল িলায় সগটলা।  অটপক্ষায় তছল কখি সসই িিুি মতহলার 
সাটথ সদখা হটর্। এর্ার সদখা হটলই সস র্লটি পারটর্ িার সকাি class । সসতদি মতহলা 
আর এটলা িা। িারপর দতুদি চটল সগটলা, তকন্তু সসই মতহলার সাটথ পারুটলর আর 
সদখা হটলা িা। 

সপ্তাহ খাটিক র্াটদ পারুল মাটক সসই মতহলার কথা তজটজ্ঞস করটলা। মা সিা প্রথমোয় 
র্ুেটিই পাটর তি।  যখি র্ুেটি পারটলা, মাটয়র মুখ ো সকমি িযাকাটশ হটয় 
সগতছটলা।  মা পারুটলর গাটয় কপাটল হাি তদটয় সদখটলা জ্বর আটছ তকিা, িারপর 
দতুদি school এও সযটি  তদটলা িা। র্াতড়টি ওোও আিা হটয়তছল। পারুটলর মা র  
ভীষণ দতুিন্তা তছল সয পারুল ওই মতহলার কথা মটি রাখটছ। মা সসতদি পারুল সক
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র্টলতছটলা, "পারুল, ওই মতহলার কথা মুটখও আিতর্ িা।  ও এক ডাইতি। " পারুল 
ডাইতি মাটি সসতদি র্ুেটি পাটরতি। তকন্তু এইেুকু র্ুেটি সপটরতছটলা সয সসই মতহলার 
কথা জািটি চাইটল পারুটলর school এ যাওয়া র্ন্ধ হটয় সযটি পাটর। িাই িারপর 
সথটক সস আর  সকাটিাতদি সসই মতহলার কথা তজটজ্ঞস কটর তি। িারপর অর্শয পারুল 
আর সকাটিাতদি সসই মতহলাটক গ্রাটম  সদখটিও পায়তি। 

তকছু র্ছর পর পারুল যখি সু্কল সশষ কটর college যাটর্ িখি পারুটলর জিয পাত্র 
সদখা শুরু হটয় সগটছ। পারুটলর সসই সময় তর্টয় করার ইটে তছল িা। তকন্তু ওর অিয 
র্নু্ধটদর সর্ার তর্টয় হটয় যাটে।  িার মাটি ওর ও তর্টয়র সময় হটয় সগটছ ।   
িাছাড়া, সকাটিা সমটয়র সয তর্টয়র ইটে িাও থাকটি পাটর, সসই সময় পারুটলর সসো 
জািাই তছল িা। ও এমি সকাটিা মতহলাটক তচিটিা িা সয তর্টয় কটর তি। িাই তর্টয় 
িা করার ইটে ো সস তকটশার মটির অদু্ভি এক খামটখয়াতল অিুভূতি সভটর্ সকাটিাতদি 
কাউটক প্রকাশ ও কটর তি। 

পারুটলর মাটয়র অর্শয পারুলটক কটলটজ পড়ার্ার সকাটিা ইটে তছল িা।  র্ার্া 
র্টলতছটলা যিতদি পাত্র িা পাওয়া যায় , িিতদি পড়ুক।  িারপর পাত্র ঠিক হটল 
িাহয় সছটড় সদটর্।  এই সুটযাটগ পারুল শহটর ওর কাকার র্াতড়টি তর্টয়র আটগ ক'ো 
তদি কাটিটয় আসটি পারটর্। এই প্রস্তাটর্ মা রাতজ হটয়তছল। পারুটলর College  এ 
এডতমশি এর কথা চলটছ। এমি সময় একতদি সস আর্ার ওই মতহলার কথা ওর মটি
পড়টলা।  মাটক সাহস কটর তজটজ্ঞস করটলা। পারুল র্ড় হটয়টছ, এখি ওর তর্টয় হটর্ 
িাই মা িাটক সর্ খুটল র্লটলা।    মাটয়র  কথা গুটলা পারুটলর আজও মটি আটছ। 
মা র্টলতছটলা সসই মতহলা তছল গ্রাটমর ওপর এক কাটলা ছায়া - এক ডাইতি। সস 
র্াতড়টি সর্ৌ হটয় আসার পর িার েশুর শাশুতড় দজুটিই এক র্ছটরর মটধয মারা যায়। 
সস িার একমাত্র িিদ সক শশুর র্াতড়র অমটি শহটর পড়টি সযটি সাহাযয কটর।  সস 
তিটজ গ্রাটমর গুরুজি সদর আজ্ঞা অমািয কটর শহটর কটলজ এ পড়টি যাওয়া শুরু 
কটর।  সস গ্রাটমর সকাটিা  তিয়ম মািটি চাইটিা িা।  মতিটরর অির-কটক্ষ সমটয়টদর 
যাওয়া মািা তছল।  সসই মতহলা ওখাটিও চটল তগটয়তছটলা। এরকমও িাতক সশািা 
সগতছটলা সয ওই  মতহলা কাটরা র্াতড় সগটল িাতক সসই র্াতড়টি জ্বর-জ্বালা শুরু হটিা। 
এটিা সর্ সশািার পর গ্রাটমর গুরুজিরা িাটক গ্রাম ছাড়া কটরতছল।  এি তকছুর 
হওয়ার পটরও, িার স্বামী তকন্তু িাটক ছাটড়তি। সর্ৌটয়র সাটথ সসও গ্রাম সছটড় চটল 
সগতছটলা। িারপর িাটদর খর্র আর সকউ জাটি িা। মাটয়র কাটছ এইসর্ সশািার পর 
পারুটলর মটি অটিক প্রশ্ন এটসতছটলা, তকন্তু িার মটি হয়তি সয সস ওর  উত্তর গুটলা  
মাটয়র কাটছ পাটর্। িাই আর সকাটিা প্রশ্ন কটর তি। 

মাসখাটিক পর পারুল কটলটজ পড়া শুরু করটলা।  িখি িার তর্টয় প্রায় ঠিক হটয় 
সগটছ। যিতদি তর্টয় িা হয়, িিতদি কটলটজ লাস করটর্ এই ঠিক হটলা। তর্টয়র পর 
কটলটজ যাটর্ তকিা সসো েশুর র্াতড়র ইটের ওপর। কটলজ ো সশষ িাও হটি পাটর, 
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এো সভটর্ পারুল এর মিো একেু খারাপ হটয়তছল, তকন্তু সসোই সিা ও হটয় আসটি 
সদখটছ। িাই সকাটিা প্রশ্ন র্া প্রতির্াদ িা কটর, খুর্ খুতশ হটয় কাকার র্াতড় চটল সগটলা। 

প্রথম তদি কটলজ যার্ার সময় একো অিযরকম খুতশ পারুল অিুভর্ করটলা। িার 
অটিক তদটির কটলজ যার্ার ইো পুটরা হওয়ার খুতশ । কটলজ সপৌঁটছ সদখটলা আর্ার সসই 
এক - ছাত্রীর সংখযা সর্শ কম।  পারুল অর্শয এোটি অভযস্ত। এক এক কটর লাস 
চলটলা, সশটষ ভূটগাল। ভূটগাটলর professor ঢু্কটিই সর্াই সর্শ চুপ কটর সগটলা।  পারুল 
মাথা সিরাটিই সদখটলা সয ইতি  অধযাপক িি - অধযাতপকা। এক মাথা চুটল এক 
তচলটি তসদঁরু পরা িাটদর  ভূটগাটলর অধযাতপকা। পারুটলর হোৎ সসই কলিলার মতহলার 
কথা মটি পটড় সগটলা। আজ আর সস সকাটিা প্রশ্ন মটি সরটখ তদটলা িা। class সশষ হটিই 
ছুটে তগটয় তজটজ্ঞস  করটলা – ও জািটি পারটলা িার মাটয়র সসই ডাইতি, আজ পারুটলর 
অধযাতপকা। 

গল্প সশষ হটলা, অরুতণমার ভাি ও সশষ হটলা।  পারুল অরুতিমা সক র্লটলা "তক 
রু্েতল? তিটজর ইটেোই ডাইতির োড়,ু রু্েতল? এইর্ার িুই সিার োড়ু র্াতিটয় সিল 
আর witch  হটয় ডািা সমটল আকাটশ উটড় সর্ড়া।" 

২০২০ র তর্টকটল তিটর এটলা অরুতিমা। 
অরুতিমা আর সিীটপর ৭ র্ছর হটলা তর্টয় হটয়টছ।  অরুতিমা সপশায় ডািার।  সর্শ 
িাম করা ডািার র্লটল ভুল হটর্ িা।  সলাটক অরুতিমা সক  magician ই র্টল। 
Magic ো িার সর্সময় সর্শ তপ্রয় িাই  সসো  সস ছাটড় তি। ৭ র্ছর তর্টয় হটয় সগটলা 
এর্ার সর্ার একোই প্রশ্ন - 'Good  news'  কটর্। 

'Good news' ো অরুতিমার  অর্শয  Good র্টল মটি হয়িা।  সতিয র্লটি, অরুতিমার 
মা হর্ার সসরকম ইটে  সিই । তকন্তু এরকম ইো তক হওয়া উতচি ? অরুতিমাটক এো  
ভীষণ ভার্ায়। িার সমাোটমাটি  সর্ র্নু্ধরাই মা হটয় সংসার করটছ। সসোই সিা িাতক 
সংসাটরর তিয়ম।  িার মটধয আটস পাটশ কাতকমাটদর, মাতস তপতসটদর প্রশ্ন সর্টড়ই চটলটছ। 
সিীটপর ও সসরকম ইটে সিই। িটর্ সিীপ সক সর্তশ প্রটশ্নর সেুখীি হটি হয় িা। 
Somehow এই প্রশ্ন গুটলা অরুতিমাটকই face করটি হয়।  অরুতিমা িার এই ইটের কথা 
তিটজর মাটক এক দরু্ার র্টলওটছ ।   তকন্তু পারুল সসো অরুতিমার খামটখয়াতল মি 
সভটর্ পাত্তা সদয় তি। 

গির্ছর অরুতিমা accidentally pregnant হটয়তছল।  তকন্তু সসই news িা িার তিটজর 
একেুও good র্টল মটি হয় তি। র্রং হোৎ মটি হটয়তছল সস সযি সর্টঁধ সগটলা। অটিক 
স্বপ্ন অসমূ্পণব সথটক যাটর্। এই সর্ সভটর্ িার সমাটেই মা হওয়ার ইটে হয় তি। িাই সস 
pregnancy িা তিটয় এটগায় তি। মাটক এো জাির্ার সাহস হয় তি।  Infact সকউ জাটি 
িা। অরুতিমা তিটজর সর্টচটয় কাটছর র্নু্ধটকও  অটিক র্ার র্লটি তগটয়ও র্টল
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তি। এো র্লাো ভুল হটর্ সয অরুতিমা িার সসই decision িা তিটয় পটর কখটিা ভাটর্ 
তি, অটিকর্ার সভটর্টছ , িটর্ িার সকাটিাতদি সসো তিটয় regret হয় তি।  একর্ার ও 
মটি হয় তি সস সকাটিা ভুল কটরটছ। 

িার ইটে হয় তি, িাই সস এটগায় তি। 

ঠিক সযমি সসই কলিলার মতহলার মতিটরর অির কটক্ষ সযটি ইটে কটরতছল, college 
সযটি ইটে কটরতছল, অধযাতপকা হটি ইটে কটরতছল ঠিক সসই রকম 'ইটে'। এই  সর্ 
ভার্টি ভার্টি অরুতিমার হোৎ মটি হটলা সর্ যুটগই হয়টিা ডাইতি জন্মায়। তিটজর 
ইটে োড়ুটি সর্টঁধ উটড় সর্ড়ায়। এই যুটগর ডাইতি হয়টিা সস। যাক সছােটর্লার 
ডাইতি হর্ার স্বপ্ন ো িাহটল পূণব হটলা। এই সভটর্ খুতশ হটয় ডািা সমটল Bewitched 
সদখটি লাগটলা। 

Sweetest

Conversation

Sreeja Dutta, 8
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র্হুতদটির শখ তছটলা একর্ার সরলগাতড় কটর লম্বা সকাথাও একো যাটর্া। শুটিতছ USA 

Canada borderএর কাছ তদটয় সয লাইিো সগটছ সসোর প্রাকৃতিক সসৌিযব িাতক খুর্ 
সুির। 
July 2021 এ হোৎ কটর সর্ড়াটিার সুটযাগ এটস সগল। আমরা তিিজি(প্রদীপ, অতল ও 
আতম) ঠিক করলাম আমরা সেটি কটর ডালাস সথটক তচকাটগা যাটর্া। সসখাটি তিিতদি 
কাটিটয় সরলগাতড় কটর তচকাটগা সথটক তসয়ােল যাটর্া। সযমি ভার্া সিমি কাজ। 

July 19th দপুুরটর্লা Chicago Union Station সপৌঁছলাম। সেটি সযটি অভযস্ত তকন্তু সরল 
সস্টশটি সর্ই িিুি কটর খুটঁজ তিটি হটর্। pandemicএর মটধযও সলাটক সলাকারিয। 
সর্াটডব  সদখাটে সকাি েযােিমব সথটক ছাড়টর্। তকন্তু সসখাটি তগটয় মটি হটলা তকছু ভুল 
করতছ। Information counterএ তজজ্ঞাসা কটর জািা সগল লম্বা পটথর যাত্রীটদর জিয 
waiting room আটছ। সসখাটি তদতর্য ভাল র্সার র্যর্িা। চা কতি স্ন্যাটক্সর র্যর্িা 
আটছ। সময় মি ডাক এটলা। তর্শাল লম্বা সেি। শুিলাম train No. 7 আর 27 একসটঙ্গ 
সজাড়া সদওয়া আটছ র্টল এি লম্বা। Spokan stopএ কটয়কো র্তগ কাো পড়টর্, সসো 
যাটর্ Portland. আমাটদরো সসাজা চটল যাটর্ Seattle. 

Trainএ উটে মুহূটিব র জিয মিো একেু খারাপ হটয় সগল। Indian train systemএ অভযস্ত 
সচাখ র্লল কামরাো র্ড্ড সছাটো। িা তিিিুে চওড়া আর সাি িুে লম্বা হটর্। দরজা 
র্ন্ধ করটল ঘুপতচ মটি হয়  তদটির সর্লা মুটখামুতখ দজুি র্সটর্, রাটি সীে সজাড়া 
তদটয় তর্ছািা হটর্। Bunk আটছ িাই দজুি সশায়া যায়। প্রসঙ্গি: র্টল রাতখ, পটর 
সদটখতছ সয এর সথটক র্ড় কামরাও থাটক তকন্তু র্ুতকংএর সময় এি সদতরটি কটরতছ সয 
সস optionপাই তি। সস যাক, মুহূটিব ই আর্ার মি ভাল হটয় সগল, সছাটো ঘর সিা তক 
হটয়টছ? জািালাগুটলা সিা র্ড়। র্াইটরো সদখটর্া র্টলই সিা সেটি চড়া। িাছাড়া 
আমরা তিিজি িাই দটুো ঘর তিটি হটয়টছ। দটুো সেটির দতুদটক পটড়টছ, িটল সুির 
দশৃয সযতদটকই আসুক আমরা পুটরাোই সদখটি পাটর্া। 

সময় মি যাত্রা শুরু হটলা। আমাটদর compartmentএর conductor, rules and 

regulations র্টল তদটলি। মজাদার মািুষ। এরকম সঙ্গী সপটল ভালই সময় কােটর্। সেি 
চলটি শুরু করটলা I Illinois, Wisconsin, Minnesota, North Dakota, Montana, Idaho, 

হটয় সশটষ সপৌঁছটর্ washigton এর Seattle শহটর  I 44 ঘন্টার জাতিব I দ ুরাতত্র কােটর্ 
সেটি  I প্রথম তদকো পতরতচি পথ, যতদও আটগ গাতড়র পটথ সগতছ I তমতশগাি সলটকর 
পাশ তদটয় চলটলা সেি I  পটথর ধাটর িদী,  জল,  ভুট্টার সক্ষি, সরু্জ মাে সপতরটয় 
চলটি থাকলাম। 

আমার সরল যাত্রা
Milli Khowash, Dallas
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তমলওয়াতক পযবন্ত
সমাোমুটি জির্হুল 
জায়গার মটধয তদটয় 
সগল িারপর সথটক 
চলল এটকর্াটর সমিল
রাস্তার মটধয তদটয়।  
সছাট্ট সছাট্ট শহর।  
মাটে মাটে সেি
দাঁড়ায়, আর্ার চটল। 
একো সস্টশটির কথা
র্তল Tomah WI িাটম 
একো জায়গাটি 
দাঁড়াটলা। 

সসখাটি সেটির েযােিমব 
এিই সছাে সয সেিোটক 
দরু্ার দাঁড়াটি হটলা। 
একর্ার সামটির তদটকর 
সলাক িাটম সিা আর 
একর্ার তপছটির তদটকর 
সলাক িাটম। তকন্তু িা
সটিও সস্টশটির পাটশ সয 
সরলওটয় রতসং সসো 
তদ্বিীয় র্ারও উেটি 
পারল িা। এটকর্াটর যখি 
সেি ছাড়টলা িখি উেল। 
িাহটল র্ুেটিই পারটছি 
কি সছাে সছাে জায়গা
তদটয় আমরা যাতে। 
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র্াইটরর সসৌিযব সদখটি 
সদখটি আটস্ত আটস্ত সন্ধযা 
িামটছ এইরকম সময় 
আমরা সপৌঁছালাম 
তমতসতসতপ িদীর ধাটর। 
িদীর ধার ধটর ধটর সেি 
চটলটছ আর িদীর উপটর
আটস্ত আটস্ত সূযব সিটর্ 
আসটছ। আকাটশ িখি 
রটঙর সখলা। একেু একেু 
সমঘও আটছ, িটল সসই 
সমটঘর উপর রটঙর 
সখলায় সমটি উেটলা 
আকাশ। িাই সদখটি 
সদখটি,  মি আিটি 
ভটর উেটছ। 

উইসকিতসি এর মটধয
তদটয় যাওয়ার সময় 
একো তজতিস 
মাটেমাটেই সচাটখ
পটড়, সসো হটে
ওটদর সডয়াতর িামব । 
দটুধর জিয এমতিটিই 
Wisconsin স্বিামধিয। 
রাস্তার ধাটর ধাটর 
অটিক র্ড় র্ড় 
সডইতর িামব এর্ং গরু 
সচাটখ পড়টি থাকটলা। 
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ডাইতিং কার জায়গাো সথটক র্াইটর সদখাো তর্টশষ সুতর্ধাজিক  ওো সদািালায় হওয়ায় 
অটিক দরূ পযবন্ত সচাখ যাতেল। সটন্ধযর সময় আমরা সপৌঁছালাম Minnesota stateএ। 
এর অপর  িাম হটে land of ten thousand lakes. চিুতদব টক  ছতড়টয় আটছ সছাে-র্ড় 
িািা  আকাটরর সলক। সলাটকর জটল পড়ন্ত সরাদ্দরু এর সছাঁয়া লাগটছ। সসই সদখটি 
সদখটি আমরা এতগটয় চললাম সসন্ট পল /তমতিয়াটপাতলস সস্টশটির তদটক। আটগও আমরা 
গাতড়টি এখাটি এটসতছ। কি পুটরাটিা িৃতি ঘীটর ধরটলা। সসই সর্ পুটরাটিা তদটির কথা 
ভার্টি ভার্টি তিদ্রাটদর্ীর সকাটল সঢ্াটল পড়লাম। 

রটম অন্ধকার সিটম এল। িখি আমাটদর ডাক এটলা সখটি যাওয়ার। খাওয়ার 
জায়গাো একো আলাদা কম্পােব টমটন্ট। সদািলায় উটে আমাটদর সযটি হটলা সসখাটি। 
র্সার র্যর্িা সুির।  সমিু আটগই সদখা হটয় সগটছ। িািাি রকটমর খার্াটরর অপশি 
আটছ। খাওয়ার পতরটর্শি করার সলাকজি  হাতস মুটখ র্যর্িাপিা করল। খার্ার গুটলাও 
খুর্ই ভাটলা হটয়তছল। 
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তদটির সর্লাো সমাোমুটি পুটরাোই North Dakotaর মটধয তদটয় সগলাম। সসখাটি সশটষর 
তদটক সদখা সপলাম Missouri িদীর। িদীর শাখা প্রশাখা এটস পটড়টছ, আর আমরা িার 
ধার ধটর চটলতছ। কি সচিার সাটথ সাটথ অটচিা পাতখ োঁটক োঁটক সসখাটি উটড় 
সর্ড়াটে। মি সভালাটিা সস সর্ দশৃয। তর্টকল সর্লার তদটক এটস সপৌঁছলাম মন্টািাটি। 
এই মন্টািা সদশোটি সঢ্াকামাত্রই দটূর দটূর একেু একেু পাহাতড় অঞ্চল সদখা সযটি 
থাকটলা।  পাহাতড় এলাকার মটধয সকাথাও সকাথাও পাহাড়গুটলা সরু্জ গাটছ ঢ্াকা সকাথাও 
র্া িার এটকর্াটর রুক্ষ রূপ। 

পটরর তদি যখি ঘুম 
ভাঙ্গটলা িখি আমরা
িথব ডাটকাোটি। এই 
জায়গাো সদখার তদক 
সথটক সসরকম বর্তচত্রময়  
িা হটলও সমিল মাটে
তদগন্ত তর্সৃ্তি সটষবর 
সক্ষি, ভুট্টার সক্ষি 
এর্ং চিুতদব টকর সর্ুজ 
মাে সদখটি খারাপ 
লাগতছল িা I

পাহাড় সদখটি সগটল তিটজটদর 
সছাট্ট ঘরগুটলাটি র্টস সদখাো 
মুশতকল। আমরা এক িলায়
ঘর সপটয়তছ। িার িুলিায় 
সদািলায় সয এক ো viewing 

room আটছ,  সসখাি সথটক
সদখটি অটিক সর্তশ ভাটলা
লাটগ। সসখাটির দধুাটর র্ড় 
র্ড় জািলা সিা র্টেই, 
উপটরর তদটক সর্শ খাতিকো 
অংশটিও কাঁচ।  িাই উঁচু 
উঁচু পাহাড় গুটলা সুির ভাটর্ 
ধরা পটড়। পাটশর মােগুটলাটি 
চটর সর্ড়াটে অটিক গরু 
আর সঘাড়ার দল। 
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পাহাটড়র সশাভা সদখটি 
সদখটি আমরা এটস 
পড়লাম সেতসয়ার িযাশিাল 
পাকব । এখাটি িামার জিয 
সেটির তিিটে স্টটপজ 
আটছ। র্হু সলাক সসখাটি 
িামটলা।  দইুতদটক 
পাহাটড়র মাথায় দটূর দটূর 
একেু একেু র্রি সদখা 
যাটে আর সেি চটলটছ 
এটকর্াটর মটধয তদটয়। 
অদু্ভি সস দশৃয,  র্ণবিা 
করটি সগটল ভাষায় 
কুটলায় িা। িার জিয
ছতর্  সদখর্ার দরকার। 
তিটজ সযটি পারটল সিা
সর্ সথটক ভাটলা। 

Glacier National Park যাওয়ার  ইটে তছল র্হুতদটির, তকন্তু িািা কারটণই হটয় ওটেতি। 
এর্ার িাই সভটর্তছলাম সেি সথটক িা হয় দটুধর স্বাদ সঘাটল সমোটর্া। সেটির কামরায় 
র্টস যখি মি প্রাণ ভটর এই পাকব  সদখতছ, িখি অটিটকর সটঙ্গ আলাপ হটলা। িার 
মটধয সকউ সকউ এখাটি সর্শ কটয়কর্ারই সগটছি। একটি অল্প র্য়টসর সছটলর সটঙ্গ 
আলাপ হটলা সস র্লল সস পরপর সর্শ কটয়ক র্ছর সগটছ। তকন্তু সমটয়র সটঙ্গ সটঙ্গ এই 
পাটকব র পতরর্িব ি হটয়টছ অটিক। সসখাটি আটগর মটিা সেতসয়ার আর সদখা যায় িা। 
দরূ সথটক তকছু র্রি সদখা সগটলও সসখাটির সেতসয়ার পযবন্ত সপৌঁছাটিার সকাি উপায় 
সিই। 

আমরা কটয়ক র্ছর আটগ এই সেতসয়ার িযাশিাল পাটকব র কযািাডার তদক সথটক Banff  
সদখটি তগটয়তছলাম। সসখাটি গাতড় কটর আমরা পুটরা সেতসয়ার পযবন্ত সযটি সপটরতছলাম 
এর্ং সসখাটি িার উপটর হাঁেটি তিটয় যাওয়ার র্যর্িাও তছল। প্রাকৃতিক পতরর্িব টির 
সটঙ্গ সটঙ্গ এই সমস্ত সুির জায়গা গুটলা র্দটল যাটে। সোর্াল ওয়াতমবংএর কথা আমরা 
শুতি তকন্তু এরকম জায়গায় সগটল িা চাকু্ষষ সদখটি পাওয়া যায়।িার আটগর ছতর্ যা 
সদটখতছ এর্ং এর্ার যা সদখলাম িার মটধয অটিক িিাৎ।
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আমাটদর কিাক্টর মাইক তসগাটরে খায়, িটল স্টটপজ থাকটল দরজা খুটল ও সর্টরাটর্ই। 
সসই সুটযাটগ আতমও একেু পা সেতকটয় আসটর্া। তকটয সদখটি সচটয়তছ সক জাটি? তকন্তু 
মধযরাটত্র যখি আইডাটহা তদটয় সেি সপতরটয়  সগল িখি অন্ধকাটর আর তর্টশষ তকছু 
সদখটি পাওয়া সগল িা। িাই সশষপযবন্ত হিাশ হটয় শুটি সগলাম।

সদখটি সদখটি তদ্বিীয় 
তদটির সশটষ রাতত্র সিটম
এটলা। সকটল ঘুতমটয়
সগল তকন্ত আমার সচাটখ 
ঘুম সিই। সছটল 
মািুটষর মি মি র্লটছ
সেিো যাটর্ আইডাটহা 
সস্টে এর মটধয তদটয়। 
আইডাটহা আটগ 
সকািতদি সদতখ তি 
।সসখাটি একো স্টটপজ 
আটছ।

পরতদি যিক্ষটণ ঘুম ভাঙটলা 
িিক্ষটণ ওয়াতশংেি সস্টটে 
সপৌঁটছ সগতছ। সসখাটি
Spokan শহটর সেিো 
দাঁড়াটিার পর তপছটির 
অটধবকো সথটক সগল, ওো 
যাটর্ Portland. আর আমরা
আটরা এতগটয় চললাম। এই 
অঞ্চল খুর্ সুির পাহাতড় 
র্ড় র্ড় গাছ।  িদী 
চটলটছ পাশ তদটয়। এর মটধয 
হোৎ কটর আমরা একো 
সুড়টঙ্গর মটধয  ঢু্কলাম। এই 
Cascade mountain tunnel

সেি লাইটির সর্ সথটক র্ড় প্রায় আে মাইল লম্বা । সসই োটিটলর সথটক যখি সর্র 
হলাম িখি সদতখ চিুতদব টক ওয়াতশংেটির রতক মাউটন্টটি এটস পটড়তছ ।
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এখাটির পাহাটড়র সচহারা 
আর্ার আটগর তদটির 
সথটক অটিক আলাদা।  
হাঁ কটর সস অপুর্ব সশাভা 
সদখতছ, হোৎ কটরই 
আর্ার পাহাড় দটূর সিটল 
সরটখ সেি চটল এটলা
Bay Area সি। জটলর 
উপর িািাি পাতখ সভটস 
সর্ড়াটে। িার মটধয
কটয়কটি ঈগল পাতখরও
সদখা পাওয়া সগল। 
প্রকৃতির সশাভা সদখতছ 
এর মটধয র্াতড় ঘর 
সদখা সযটি লাগটলা।
শহর প্রায় এটস সগটছ। 

Seattleএর pier সদখা 
যাটে  সদখটি সদখটি 
সকাথা  তদটয় 44 ঘন্টার 
সির সশষ কটর 
Seattleএটস সপৌঁটছ 
সগলাম। 

এর্াটরর মিি আমাটদর সরলযাত্রা সশষ হটলা। 
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গি প্রায় এক র্ছর ধটর সারা পৃতথর্ী জটুড় কটরািা ভাইরাটসর িাণ্ডর্ চলটছ। সক 
কখি আরান্ত হটর্ আর তর্দায় সিটর্ িার সকাটিা পূর্বাভাসই থাকটছ িা। সারা সদশ 
জটুড় Lock Down. সেি র্ন্ধ, Local Train র্ন্ধ, সর্ Transport র্ন্ধ। শুধু তকছু Special 

Train চলটছ। লক্ষ লক্ষ মািুটষর সরাজগার সিই। সদটশর অথবিীতি মুখ থুর্টড় পটড়টছ।

আমার র্াড়ীটি আতম আর আমার স্ত্রী সীমা। সীমার এখি Advance Stage Pregnancy. 

ওটক তিটয় খুর্ তচন্তায় থাতক। আমার work from Home চলটছ। সীমাটক checkup 

করাটিা ছাড়া র্াইটর সর্র হই িা। সংসাটরর প্রটয়াজিীয় তজতিস Online Shopping কতর।

এর মটধয গিকাল সকাটল আমার শযালক সুমি phone কটর জািাটলা সয ওর মা heart 

attack হটয় হাসপািাটল ভতিব  হটয়টছি। এই খর্র শুটিই সীমা অতির হটয় কান্নাকাটি 
করটি লাগটলা। র্ারর্ার আমাটক র্লটি লাগটলা ওর মাটক একর্ার সদটখ আসার জিয। 
সীমাটদর র্াড়ী সকালাঘাে। সযটি আসটি ৭/৮ ঘন্টা সলটগ যাটর্। এই অর্িায় সীমাটক 
একা র্াড়ীটি সরটখ অিক্ষণ আতম র্াইটর থাকটি পারটর্া িা। তকন্তু সীমা সকাটিা কথা 
শুিটি চাইটলা িা। র্ারর্ার র্লটি লাগটলা, “আমার তকছু হটর্ িা। সামটির ফ্ল্যাটের 
রাখী সর্ৌতদটক র্টল রাখটল উতি এটস আমার সখাঁজ খর্র সিটর্ি।”
আমার ইিস্তিিঃ করার আটরা একো কারিও তছটলা, সযো সীমাটক র্তলতি। সসোও 
যটথি গুরুির। আমর প্রথম সকিা গাড়ীোর র্য়স ১০ র্ছর পার হটয় সগটছ। এখি 
র্য়স্ক মািুটষর মটিাই ওর শরীটরর এো ওো যখি িখি তর্গড়ায়। Lockdown এর এই 
ক মাটস গাড়ীো তর্টশষ চটলতি। শুধু মাটে মাটে সীমাটক Doctor visit এর তদি র্ার 
কটরতছ। এিতদি িা চটল গাড়ীর self, A.C. সর্ই গড়র্ড় করটছ। কাল সদখলাম Driver 

door এর lock োইে লাগটছ। ভার্তছলাম এখি গাড়ীর দাম কম যাটে, িাই exchange 

offer এ একো িিুি গাড়ী তকিটর্া।

অর্টশটষ সীমার কথায় রাজী হলাম। ঠিক হটলা আজ গাড়ীো আমার সচিা garage 

পাঠিটয় সর্ checkup কটর সিটর্া। িারপর Police NOC ও অিযািয র্যর্িা সর্ কটর 
আগামীকাল সভারটর্লায় সকালাঘাে রওিা সদটর্া আর সন্ধযার আটগই র্াড়ী তিটর 
আসটর্া। রাখীটর্ৌতদটক সর্ জাতিটয় রাখলাম। িারপর সন্ধযাটর্লা garage সথটক গাড়ী 
তিটয় tank full কটর তিলাম। Cigarette packet তকিলাম। তকন্তু পাড়ার ATM খারাপ িাই 
োকা িুলটি পারলাম িা।

পরতদি সভারটর্লায় উটে সদতখ, সীমার শরীর সর্শ খারাপ সদখাটে। র্ুেলাম মাটয়র 
জিয দতুিন্তা কটর রাটি ঘুমায়তি। এই অর্িায় সভারটর্লা রওিা সদর্ার পতরকল্পিা িযাগ 
করটি হটলা। দপুুরটর্লা খাওয়া দাওয়া সসটর সর্লা ১ো িাগাদ রাখীটর্ৌতদ সীমার কাটছ

নামকরণ
সতুিিা সসন
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চটল এটল আতম সকালাঘাটের উটদ্দটশয রওিা তদলাম। সীমা হাতসমুটখ হাি িাড়টলও ওর 
দতুিন্তা চাপা থাকতছল িা।

যার্ার সময় রাস্তার খািাখি র্াঁতচটয় সার্ধাটি ধীটর ধীটর চলটি তগটয় সর্শ সদরী 
হতেল। িার ওপর রাস্তায় একাতধক র্ার Trafic Police গাড়ী থাতমটয় NOC আর গাড়ীর 
papers check করতছল। িাটি আটরা সময় যাতেল। িারপর েশুর র্াড়ী সপৌঁছাটিার 
প্রায় ৫ তকতম আটগ তপছটির ডািতদটকর tire puncture. সসো র্দটল, এই ঘেিার্হুল 
সরামাঞ্চকর যাত্রার সশটষ যখি েশুর র্াড়ী সপৌঁছালাম িখি সন্ধযা ৬ো র্াটজ। 
হাসপািাটলর visiting hour সশষ। িাই সীমার মাটক সদখটি পারলাম িা। একেু পটর 
সুমি হাসপািাল সথটক   তিটর এটলা। ও জািাটলা সয মা এখি stable আটছি আর 
সীমাটক phone কটর ও মার অর্িা জাতিটয় তদটয়টছ।

২
আতম িকু্ষতি র্াড়ী তিরটি চাইলাম। তকন্তু সুমটির স্ত্রী তকছুটিই িা খাইটয় ছাড়ল িা। 
আতম সুমিটক তজজ্ঞাসা করলাম সিরার পটথ Highway সি সকাটিা garage পাটর্া তক িা। 
িাহটল গাড়ীোটক একেু check কটর আর puncture tire repair কটর সিওয়া যাটর্। সুমি 
র্টল তদল সয Highway ধটর এটগাটল ১০ তকতম পটর র্াঁতদটক একো Bypass সগটছ। ঐ 
Bypass এ তকছুদরূ পটরই একো সখালা Label Crossing পার হটলই র্াজাটরর পাটশ
Sharma Garage  আটছ, আর Garage এ  অটিক রাি অর্তধ সলাক থাটক। Direction 
র্ুটে তিটয় েশুর র্াড়ী সথটক প্রায় সাটড় সািো িাগাদ রওিা তদলাম। আসার সময় 
সুমটির স্ত্রী একো tiffin box এ তকছু ইতলশ মাছ ভাজা আর একো িিুি শাড়ী আমার 
হাটি তদটয় র্লটলা –‘এই শাড়ীো মা তদতদর জিয তকটি সরটখতছটলা।’

সীমার সটঙ্গ অটিকর্ার mobile এ কথা হটয়টছ। ওর জিয তচন্তা হতেল। সর্শ তকছুদরূ 
আসার পটর সুমটির কথা মটিা র্াঁ তদটকর Bypass এ ঢু্কলাম। গাড়ীর ঘতড়টি িখি 
রাি সাটড় ৮ ো। চাতরতদক শুিশাি, অন্ধকার। সকাথাও সকাটিা সলাকজি সিই। কাটরা 
কাটছ Sharma garage এর সখাঁজ তিটি পারতছলাম িা। অর্টশটষ সখালা Label Crossing 

সদখটি সপলাম। যটথি এর্টড়া সখর্টড়া Label Crossing পার হটয় এতগটয় সগলাম। 
িারপটরই গাড়ীর start র্ন্ধ হটয় সগটলা। অসহায় ভাটর্ এতদক ওতদক িাকাতেলাম। একেু 
দটূর অল্প আটলায় তকছু চালাঘর সদখা যাতেল। মটি হটলা ওোই র্ুতে র্াজার। র্াজাটর 
সলাকজি থাকটি পাটর সভটর্ গাড়ীর দরজা খুটল সর্টরাটি তগটয় সদতখ দরজার lock 

আর্ার tight হটয় সগটছ। Driver door খুলটছ িা। অটিক কটি র্াঁ তদটকর দরজা খুটল 
সর্তড়টয় এলাম। Driver door র্াইটর সথটক সখালা যাতেল। গাড়ী সরটখ র্াজাটরর তদটক 
এতগটয় সগলাম। রাি ৯ো র্াটজ। র্াজাটরর সর্ সদাকাি র্ন্ধ তছল। সকাটিা সলাকজিও 
তছল িা। শুধু  টিমটিম কটর একো আটলা জ্বলতছল। তক করর্ সভটর্ পাতেলাম িা। 
সীমার কথা মটি হতেল।
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হোৎ িজর পড়ল অন্ধকাটর র্াজাটরর একপাটশ সিটল সদওয়া শাকসব্জীর আর্জব িার মটধয 
কারা, তক সযি খুজঁটছ। তর্পটদ খড়কুটো আঁকটড় ধরার মটিা িাটদর তদটক এতগটয় 
সগলাম। অিয সকাটিা তর্পটদর কথা মাথায় আসতছল িা। কাটছ তগটয় মটি হল ওরা 
স্বামী-স্ত্রী। আমাটক সদটখই সমটয়টি মাথায় সঘামো সেটি তদটলা। রাস্তার অল্প আটলাটিও 
সর্াো সগল সয র্উটি সুিরী, থুিতিটি একো কাটলা আঁতচল আটছ এর্ং সন্তািসম্ভর্া। 
স্বামীটি কাটছ এতগটয় এটলা।র্লটলা- ‘তক র্যাপার? এি রাটি সকাথায় যাটেি?’
আতম র্ললাম, ‘Sharma Garage যাটর্া। গাড়ীর start র্ন্ধ হটয় সগটছ। একেু সেটল তদটলই 
আর্ার start হটর্। আমাটক আর্ার কলকািা তিরটি হটর্।’    
-আপতি এি রাটি কলকািা তিরটর্ি তক ভাটর্?
-আমাটক সয ভাটর্ই সহাক আজ র্াড়ী তিরটিই হটর্। আমার স্ত্রীর র্াচ্চা হটর্। সকাটল 
ওর শরীরো সর্শ খারাপ হটয়তছল। আতম িা সিরা পযবন্ত  দতুিন্তা কটর একো তর্পদ 
ঘটিটয় সিলটর্।
এর্ার সর্ৌটি ওর স্বামীটক র্লটলা- ‘দাদার গাড়ীো সেটল দাও। আতমও হাি লাগাতে।’    
আতম র্ললাম, ‘িা িা এই শরীটর আপিাটক গাড়ী সেলটি হটর্ িা।
সর্ৌটি তর্ষন্ন ভাটর্ র্লটলা, ‘আমার আর তকছু হটর্ িা। আপতি িাড়ািাতড় গাড়ীটি 
র্সুি।’
আতম র্াইটর সথটক Driver Door খুটল র্সলাম। তপছি সথটক ওরা দজুি গাড়ী সেলটি 
লাগটলা। আমার সমটয়টির জিয খুর্ খারাপ লাগতছল। একেু পটরই গাড়ী start তিটলা। 
অসীম কৃিজ্ঞিায় মটি হল ওটদর তকছু োকা সদই। ওরা জািলার কাটছ এতগটয় এল। 
আতম ওটদর অটিক ধিযর্াদ জাতিটয় োকা তদটি তগটয় সদতখ cigarette packet তকিটি 
তগটয় সশষ note ো খরচ কটর সিটলতছ আর ATM সথটক োকা সিালা হয় তি। খুর্ 
লতিি হটয় পড়লাম।

৩
হোৎ সচাখ সগটলা গাড়ীটি রাখা ইতলশ মাটছর সকৌটোোর তদটক। সকৌটোো হাটি তিটয় 
জািলার র্াইটর সছটলটির তদটক এতগটয় তদটয় র্ললাম, ‘please এো সিামরা রাটখা। 
সিামাটদর কৃিজ্ঞিা জািাটিার জিয এখি আমার কাটছ আর তকছু সিই।’
সমটয়টি র্লটলা, ‘এ মা এোটিা সর্ৌতদর জিয তিটয় যাটেি’।
আতম চমটক সগলাম, আটলা আঁধাতরর এই অপাতথবর্ পতরটর্টশ আমার ভীষণ তর্পটদ এই 
অটচিা সমটয়টি কি সহটজ দাদা-সর্ৌতদ সম্পকব  পাতিটয় সিলটলা। আতম র্ললাম, ‘িা িা 
এো সর্ৌতদর লাগটর্ িা। সিামরা এো রাখটল আতম খুর্ খুতশ হটর্া।’ সজার কটরই 
সছটলটির হাটি সকৌটোো তদটয় তদলাম।
সছটলটি র্লটলা, ‘একেু এটগাটলই ডািতদটক Sharma Garage. অটিক রাি অর্তধ সখালা 
থাটক।’

আতম ওটদর অটিক ধিযর্াদ জাতিটয় সামটি এতগটয় সগলাম। তকন্তু আর্ার আমার কপাল 
খারাপ। Garage র্ন্ধ। গাড়ীর start র্ন্ধ করটি পারতছ িা। সর্শ কটয়কর্ার horn
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তদলাম। এর্ার অন্ধকাটরর মধয সথটক একো সছটল সর্তরটয়  এটলা। সর্শ সরাগা দরু্বল 
সচহারা।র্লটলা, ‘garage র্ন্ধ।’
আতম র্ললাম, ‘অটিক রাি অর্তধ সখালা থাটক শুটিতছ।’
সছটলটি র্লল, ‘ঠিকই শুটিটছি। তকন্তু ক’তদি আটগ মাতলটকর সছটল কটরািা হটয় 
হাসপািাটল ভতিব  হটয়টছ। সসতদি সথটক Garage র্ন্ধ। আপিার গাড়ীর তক সমসযা 
হটয়টছ?’
আতম র্ললাম, ‘start র্ন্ধ হটয় যাটে আর Driver door তভির সথটক খুলটছ িা।’
সছটলটি এতগটয় এটস গাড়ীর র্টিে খুটল তক সদখটলা। িারপর র্লটলা, ‘র্যাোরীর অর্িা 
খারাপ। িিুি র্যাোরী লাগাটি হটর্। এখাটি তকছু করা যাটর্িা। আপতি Highway 

Crossing Petrol Pump এ চটল যাি। ওখাটি রাটি হারু mechanic থাটক। ওটক র্লটর্ি 
Sharma Garage সথটক রিি আপিাটক পাঠিটয়টছ। হারুই আপিার গাড়ী ঠিক কটর 
সদটর্’।
আতম র্ললাম, ‘আপতি আমার গাড়ীো সদখটলি তকন্তু আপিাটক সদর্ার মটিা আমার 
কাটছ তর্টশষ তকছু সিই।’
সছটলটি সহটস র্লটলা, ‘এখি োকা পয়সার আমার সকাটিা দরকার সিই। র্রং cigarette 

থাকটল তদি। অটিকক্ষণ cigarette খাইতি।’
আতম িাড়ািাতড় গাড়ীর তভির সথটক িিুি cigarette পযাটকে র্ার কটর সছটলটির হাটি 
তদলাম।
সছটলটি এক গাল সহটস আমাটক ধিযর্াদ জািাটলা। িারপর জ্ঞাি তদটলা,‘এসর্ র্াটজ 
তজতিষ খাটর্ি িা, ক্ষতি হয়। পারটল সছটড় সদটর্ি। এখি িাড়ািাতড় Highway 

Crossing Petrol Pump চটল যাি।

আতম সামটি চওড়া জায়গায় গাড়ী ঘুতরটয় তিলাম। সিরার পটথ সছটলটিটক আর ওখাটি 
সদখলাম িা। আতম Highway র তদটক এতগটয় চললাম। Mobile এর charge প্রায় সশষ। 
সীমাটক phone কটর জািালাম সয র্াতড় তিরটি সদরী হটর্। সীমার উত্তর শুিটি সপলাম 
িা। mobile off হটয় সগটলা।

সীমার জিয তচন্তা হতেল। একেু অিযমিস্ক তছলাম। হোৎ আর্ার গাড়ীর start র্ন্ধ। 
সদতখ Label Crossing এর ঠিক মােখাটি আমার গাড়ী আেটক সগটছ। আতম র্ারর্ার 
চাতর্ ঘুতরটয় যাতেলাম। তকন্তু engin সকাটিা সাড়া তদতেলিা। চাতরতদক তিস্তব্ধ। এমি 
সময় সরললাইটি একো কাঁপুতি অিুভর্ করলাম। আিটঙ্ক তহম হটয় সদখলাম র্াঁতদটক দরূ 
সথটক সকাটিা special Train ছুটে আসটছ। আর আতম Driver door খুলটি পারতছ িা। 
সেটির আটলা আর গম্ গম্ শব্দ দ্রুিটর্টগ কাটছ এতগটয় আসতছল আর সরললাইটির 
কাঁপুতি র্াড়তছল। আমার সারা শরীর অর্শ হটয় সগতছল, শুধু সীমার মুখো মটি 
পড়তছল।

হোৎ একো সমটয়র গলা শুিটি সপলাম, ‘ভয় পাটর্ি িা দাদা।’  িারপর একো পুরুষ

Table of Contents



AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2021 CTBA Austin 41

কন্ঠ কাটক তচৎকার কটর ডাকটলা, ‘এই রিি িুই কটর্ এতল?’  রিি উত্তর করল, 
‘আজ সন্ধযাটর্লা এটসতছ। সিামরা কটর্ এটল শুভদা?’ পুরুষ কন্ঠ র্লটলা, ‘আমরাও 
আজ সন্ধযাটর্ল এটসতছ। আয় িাড়ািাতড় গাড়ীো সেটল সদ সিা। দাদাটক আজ র্াতড় 
তিরটিই হটর্।’ এসর্ কথা র্লটি র্লটি কারা সযি আমার গাড়ী সেলটি লাগল।
সেটির আটলা সজারাটলা আটলা িখি গাড়ীর ওপর পড়তছল। সামটির আয়িায় স্পি 
সদটখটি সপলাম, সসই দজুি স্বামী-স্ত্রী আর cigarette মুটখ গযাটরটজর সছটলটি প্রাণপটি 
আমার গাড়ী সেলটছ। ওরা সর্াই তমটল গাড়ীো সেটল সটর্ সরললাইি পার কটরটছ এমি 
সময় েটড়র সর্টগ সেিো সযি আমার গাড়ীর ঠিক সপছি সঘটষ সর্তড়টয় সগল। 
আয়িায় িাতকটয় সপছটি ওটদর কাউটক সদখটি সপলাম িা। আমাটক র্াঁচাটি তগটয় 
সেটির ধাক্কায় ওরা সকাথায় তছেটক সগটছ। ঘেিার আকতিকিায় আতম হিরু্তি হটয় 
সগতছলাম। আতম গাড়ী সথটক িামটি পারতছলাম িা। আিযবভাটর্ আমার গাড়ীর engine 

আর্ার start হটয় সগতছল। সশষ র্াটরর মটিা ঐ তিিজিটক সদখার আশায় আয়িা তদটয় 
তপছটি িাতকটয় শুধু িাঁকা চকচটক সরললাইি ছাড়া আর তকছু সচাটখ পড়ল িা।
ঘতড়টি িখি রাি ১১ো র্াটজ। সীমার কাটছ সপৌঁছাটিার জিয র্যাকুল হটয় পটড়তছলাম। 

গাড়ী তিটয় েটড়র গতিটি এতগটয় চললাম। তকছুক্ষণ পটর র্াঁতদটক Highway Crossing 

Garage সদখটি সপলাম। Garage এর তভির আটলা জ্বলতছল। গাড়ী তিটয় এটকর্াটর 
garage এর তভিটর ঢু্টক পড়লাম। সকািায় সছাে একো ঘটরর তভির সথটক একজি 
মাের্য়সী সলাক সর্তরটয়  এটলা। আতম তজজ্ঞাসা করলাম, ‘আপতি তক হারুর্ারু্?’
উতি র্লটলি, ‘তক র্যাপার? আপিাটক সিা তচিলাম িা।’
আতম র্ললাম, ‘আপতি আমাটক তচিটর্ি িা। আমার গাড়ীর self র্টস যাটে। start র্ন্ধ 
হটয় যাটে। আতম Sharma Garage এ গাড়ী তিটয় সগতছলাম। তকন্তু garage র্ন্ধ। 
ওখাটির একটি সছটল আপিার কাটছ আসটি র্লটলা। আপতিই িাতক িাড়ািাতড় গাড়ীো 
ঠিক করটি পারটর্ি। আমাটক যি িাড়ািাতড় সম্ভর্ কলকািা তিরটি হটর্।’
হারু র্লটলি , ‘সদতখ আপিার গাড়ীর তক র্যর্িা করটি পাতর। িটর্ সদতর হটর্। 
র্াড়ীটি phone কটর তদি।’
আতম র্ললাম, ‘আমার phone এ charge সিই। র্াড়ীটি খর্র তদটি পারটর্া িা। হারু 
পটকে সথটক ওর mobile র্ার কটর আমাটক তদটয় র্লটলি, ‘এো সথটক phone করুি। 
আর ঘটরর তভিটর charger আটছ। আপিার mobile charge এ র্তসটয় তদি।’
আতম একেু আটলা সদখটি সপলাম। হারুর mobile সথটক সীমাটক phone করলাম। তকন্তু 
phone রাখী সর্ৌতদ ধরটলি। আতম তচতন্তি ভাটর্ তজজ্ঞাসা করলাম,‘সর্ৌতদ, আপতি phone 
ধরটলি, সীমা ভাটলা আটছ সিা?’
রাখী সর্ৌতদ খুর্ উটত্ততজি ভাটর্ র্লটলা, ‘গি ৩ ঘন্টা ধটর সচিা কটরও সিামার 
phone পাতেলাম িা। সীমার B.P. হোৎ খুর্ High হটয় সগতছল। আমরা সদতর িা কটর 
ওটক Hospital তিটয় এটসতছ। ওটক admit কটর তিটয়টছ। িুতম িাড়ািাতড় Hospital চটল 
এটসা।’
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আতম মাথায় হাি তদটয় র্টস পড়লাম। তক করর্ র্ুেটি পারতছলাম িা। জীর্টি আটগ 
কখটিা এি অসহায় লাটগতি। হারু এর মটধয গাড়ীর start র্ন্ধ কটর র্টিে খুটল 
সরটখটছি। আমার অর্িা সদটখ তক হটয়টছ জািটি চাইটলি।আতম ওিাটক সীমার অর্িা 
খুটল র্ললাম। এর্ার উতিও খুর্ তচতন্তি হটয় পড়টলি। িারপর র্লটলি, ‘আপিার 
গাড়ীর র্যাোরী খুটল ৭-৮ ঘন্টা charge তদটি হটর্। িাটি সিা সকাল হটয় যাটর্। 
এছাড়া আর সিা তকছু করার সিই। আপতি একেু মাথা োিা কটর র্সুি।’
আমার িখি হারুটকই পরম তমত্র র্টল মটি হতেল। আতম হারুর হািদটুো আঁকটড় ধটর 
র্ললাম, ‘আপতি একো তকছু করুি যাটি আতম িাড়ািাতড় র্াতড় তিরটি পাতর। 
Sharma Garage এর রিি র্ারর্ার র্টলটছ আপতিই িাড়ািাতড় র্যর্িা করটি পারটর্ি।’
হারু আমাটক থাতমটয় তদটয় অতর্োসয গলায় তজজ্ঞাসা করটলি, ‘তক র্লটলি Sharma 

Garage সথটক রিি আপিাটক আমার কাটছ পাঠিটয়টছ? সছটলটি সকমি সদখটি 
র্লুিটিা?’
আতম র্ললাম, ’২২-২৩ র্ছর র্য়স হটর্। সরাগা, লম্বা, দরু্বল সচহারা। খুর্ cigarette 
খায়।’
হারু খুর্ অর্াক হটয় পলকহীি ভাটর্ তকছুক্ষণ আমার তদটক িাতকটয় রইল। িারপর 
র্লটলা, ‘তক র্লটছি আপতি? রিি garage এর মাতলক Sharmaji র একমাত্র সছটল। 
Garage এ কাজ করটি ওর ভাল লাগি িা। হাটি কাঁচা োকা আর র্াটজ র্নু্ধটদর 
পাোয় পটড় সর্ রকটমর সিশা করি। Sharmaji হাটি ধটর আমাটক গাড়ীর কাজ 
তশতখটয়টছি। এখি আমার তিটজর সছাে একো garage হটয়টছ। রিি আমাটক সর্শ পছি 
করি। আমার কাটছ গাড়ী তিটয় মাটে মাটে চটল আসি। তদি সাটিক আটগ রিটির 
কটরািা positive ধরা পটড়। তিি তদি আটগ খুর্ র্াড়ার্াতড় হটয়তছল। আতমই
সদৌড়াটদৌতড় কটর ওটক হাসপািাটল ভতিব  কটরতছলাম। আজ সন্ধযাটর্লা ও মারা সগটছ। 
আপতি ভুল িাম শুটিটছি। ও রিি িয় garage এর অিয সকাটিা সছটল আপিাটক 
আমার কথা র্টলটছ।’
আতম সজার তদটয় র্ললাম, ‘িা িা আপতিই ভুল খর্র সপটয়টছি। রিি মারা যায় তি। 
রিি আর দজুি অল্প র্য়সী স্বামী-স্ত্রী এই তিি জি তমটল Label Crossing এ আেটক 
যাওয়া আমার গাড়ী সেটল আমার প্রাণ র্াঁতচটয়টছ। িারপর ওটদর তক হটয়টছ আতম জাতি 
িা। ওটদর আর সদতখতি। রিি মারা সগটল র্াতক দজুটির সটঙ্গ আমার গাড়ী সেলটলা 
তকভাটর্ র্লুি।’
এর্ার হারু তর্স্ফাতরি সচাটখ খুর্ উটত্ততজি ভাটর্ তজজ্ঞাসা করল, ‘তক র্লটলি? দজুি 
অল্প র্য়সী স্বামী-স্ত্রী আর রিি আপিার গাড়ী সেটলটছ? আো সমটয়টি তক pregnant 
তছল? সুির সদখটি? ওর থুিতির উপর একো কাটলা আঁতচল আটছ?’
আতম আিযব হটয় র্ললাম, ‘একদম ঠিক র্লটছি। আপতি ওটদর সচটিি?’
‘হযাঁ  তচিিাম, আমাটদর পাড়ার সমটয় ‘লক্ষ্মী। খুর্ ভাল সমটয়। ওর র্ার্া মা  তছল 
িা।এক র্ছর আটগ ভালটর্টস র্াতড়টি দাদা-সর্ৌতদর অমটি ‘গরীর্ শুভঙ্করটক তর্টয় 
কটরতছল। শুভঙ্কর কলকািায় একো সরসু্টটরটন্ট কাজ করি। অভাটর্র মটধযও ওটদর 
ভাটলার্াসা তছল। এর মটধয অিতকব টি কটরািার তর্পদ এটস পড়ল। এর উপটর Lock
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Down ওটদর সংসাটর আটরা তর্পযবয় তিটয় এল। সরসু্টটরন্টো র্ন্ধ হটয় শুভঙ্কটরর কাজ 
চটল সগল। ওটদর সঞ্চয় তকছু তছল িা। লক্ষ্মী সন্তািসম্ভর্া হটয়তছল। শুভঙ্কর পাগটলর 
মটিা সয সকাটিা একো কাজ খুজঁতছল। তকন্তু এই অতিমারীটি সকাটিা কাজ পায়তি 
শুভঙ্কর। প্রায়তদিই ওরা িা সখটয় থাকি। লক্ষ্মীর দাদা-সর্ৌতদ ওটদর সটঙ্গ সম্পকব  
রাটখতি। ওরা রমশ খুর্ হিাশ হটয় পড়তছল। সশটষ আজ সন্ধযাটর্লা সরলটগটের কাটছ 
দজুটিই সেটির সামটি োঁতপটয় আত্মহিযা কটর।’ 

একেু চুপ কটর সথটক হারু আর্ার র্টলি, ‘রিি, লক্ষ্মী আর শুভঙ্কর তিিজিই আজ 
সন্ধযাটর্লা মারা সগটছ। আর আপতি র্লটছি ওটদর তিিজটির সটঙ্গই আপিার আজ রাি 
৯ো সথটক ১১োর মটধয সদখা হটয়টছ। ওরা সরললাইটির ওপর সথটক সেটল গাড়ী সতরটয় 
তদটয় আপিার প্রাণ র্াঁতচটয়টছ। আর রিি র্টলটছ আপিার গাড়ী এি রাটি শুধু আতমই 
ঠিক করটি পারটর্া যাটি আপতি িাড়ািাতড় র্াতড় তিরটি পাটরি। তকন্তু আপিার 
র্যাোরী Full charged হটিও সকাল হটয় যাটর্।’ 
হোৎ তক সযি মটি পড়াটি হারু চমটক উেটলি। আর আমার হাি ধটর োঁকুতি তদটয় 
র্লটি র্ারর্ার লাগটলি, ‘আপতি সর্ ঠিক র্টলটছি দাদা। ওটদর সটঙ্গ সতিয আপিার 
সদখা হটয়তছল। আপতি তচন্তা করটর্ি িা। ওরা তিিজি মটর সগটলও আপিাটক র্াঁতচটয় 
তদটয়টছ।’   

আতম ওিার কথা তকছুই রু্েটি পারতছলাম িা ।ওটদর সটঙ্গ সদখা হটয়তছল, কথা 
হটয়তছল। সকাটিা অস্বাভাতর্ক তকছু লাটগতি। শুধু সশটষ সেটির ধাক্কায় ওটদর তক হটয়তছল 
সসো সভটর্ মিো খচখচ করতছল। ওরা সয আটগই মারা সগতছল সসো তকছুটিই তর্োস 
হতেল িা।

হারু র্লটলি, ‘আমার হোৎ মটি পটড় সগল, অসুি হওয়ার আটগ রিি ওর গাড়ীটি 
িিুি র্যাোরী লাগায়।আর পুরাটিা র্যাোরীো আমার garage সরটখ যায়। আতম আজ 
দপুুটরই র্যাোরীো charge এ র্তসটয়তছলাম। িারপর িািা দিুঃসংর্াটদ র্যাোরীর কথা আর 
মাথায় সিই। ঐ র্যাোরীর জিযই রিি আপিাটক আমার কাটছ আসটি র্টলতছল।আতম 
একু্ষতি আপিার গাড়ী ঠিক কটর তদতে।’  
এরপর হারু আর সদতর িা কটর আমার গাড়ীর র্যাোরী খুটল তভির সথটক অিয একো 
র্যাোরী এটি আমার গাড়ীটি লাতগটয় তদটলি। এর্ার চাতর্ সঘারাটিই Engine start তিল।
হারু র্লটলি, ‘আপিার গাড়ী ঠিক হটয় সগটছ। রাস্তায় আর সকাটিা সগালমাল করটর্ িা 
Driver Door এর lock কলকািায় তগটয় ঠিক কটর সিটর্ি। আর আপতি তর্োস করটর্ি 
িা িা ও র্লতছ ওরা তিিজি তকন্তু আপিাটক সুিভাটর্ আপিার স্ত্রীর কাটছ সপৌছাটিার 
দাতয়ি তিটয়টছ। এর্ার আপতি িাড়ািাতড় রওিা তদি। আতম Highwayসি রাতত্রটর্লা 
এমি অটিক আিযব ঘেিা ঘেটি সদতখ যা তদটির সর্লা কখটিা ঘটে িা। আমার ভয় 
কটর িা। আপতিও ভয় পাটর্ি িা’
র্যাোরীর দাম online transfer করটর্া র্টল হারুর কাটছ ওর Bank Account Details
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চাইলাম। হারু তকছুটিই দাম তদটি তদল িা। র্ারর্ার একই কথা র্লটি লাগটলি সয 
দাম সির্ার প্রশ্নই ওটে িা। ওো রিটির গাড়ীর পুরাটিা র্যাোরী। আর রিি ওো 
আমার গাড়ীটি লাগাটি র্টলটছ। পরম কৃিজ্ঞিায় হারুর দহুাি আকঁটড় ধরলাম।আটর্টগ 
সচাটখ জল আসতছল।

এর্ার charger সথটক mobile ো তিটিই রাখী সর্ৌতদর phone এল। খুর্ nervous গলায় 
জািটি চাইটলি আতম কিদটূর আতছ, আমার আসটি কি সময় লাগটর্। িারপর 
র্লটলি, ‘সীমার শরীর খুর্ সর্তশ খারাপ হটয়তছল। Doctor সীমার baby র জিয খুর্ 
দতুিন্তা করতছটলি। উতি সকাটিা risk তিটি চাইটলি িা। Baby সক র্াঁচাটি হটল 
immediate সীমার Cesar করটি হটর্। এর জিয Husband এর consent লাগটর্। 
Hospital সথটক আপিাটক ‘Consent Form’ mail কটরটছ । Please আপতি িাড়ািাতড়
consent পাঠিটয় তদি।’

আমার মাথার মটধয সযি ভূতমকম্প শুরু হল। আতম mobile এ আমার mail খুটল 
Hospital এ আমার consent reply পাঠিটয় তদলাম। িারপর হারুটক অটিক ধিযর্াদ 
জাতিটয় সীমা আর আমার জন্ম িা সিওয়া র্াচ্চার জিয অটিক দতুিন্তা আর আশঙ্কা 
মাথায় তিটয় গাড়ী start করলাম। Dashboard এর ঘতড়টি িখি রাি দটুো র্াটজ। 
রাস্তায় গাড়ী আর সকাটিা সগালমাল কটরতি। শুধু মটি হতেল গাড়ীটি আতম একা িই। 
আটরা কটয়কজি সযি আমার সটঙ্গ যাটে। আর গাড়ীর মটধয cigarette এর গন্ধ 
পাতেলাম। রাস্তায় রাখী সর্ৌতদর সটঙ্গ আর সযাগাটযাগ করটি পারতছলাম িা।
েটড়র সর্টগ গাড়ী চাতলটয় ২ ঘন্টার মটধয হাসপািাটল সপৌঁটছ সগলাম। Parking এ একো 
র্ড় োঁকড়া গাটছর িলায় আটলা আধাঁতরটি গাড়ীো park করটিই সক সযি driver door 
র্াইটর সথটক খুটল তদল। স্পি সদখটি সপলাম গাছিলার অন্ধকাটর তিিটে ছায়ামূতিব  
দাঁতড়টয় আটছ। সমটয় ছায়ামূতিব টি তিসতিস কটর র্লটলা-‘ভয় পাটর্ি িা দাদা। আপিার 
র্াচ্চার সকাটিা ক্ষতি হটর্ িা। আমার র্াচ্চাোটক পৃতথর্ীটি আিটি পাতরতি। তকন্তু 
আপিার র্াচ্চা লড়াই কটর সর্টঁচ থাকটর্।’ িারপর হাি সিটড় তসগাটরটের সধাঁওয়া 
ছতড়টয় তিিটে মূতিব  সযি সধাঁওয়ায় তমটশ সগল।

র্াইটরর অন্ধকার িখি পািলা হটয় আসতছল।গাটছর পািায় সরু্জ রং িুটে উেতছল। 
শুধু আমার মটির আশঙ্কার কাতল আটরা ঘি হতেল। লাতন্ত আর দতুিন্তায় আমার যুতি 
র্ুতি কাজ করতছল িা। আতম র্াস্তর্ আর অর্াস্তটর্র সীমািায় দাঁতড়টয় তছলাম। সঘার 
কােল আমার mobile র্াজার শটব্দ। রাখী সর্ৌতদর সিাি। ভটয় ভটয় সিাি ধটর তজজ্ঞাসা 
করলাম, ‘সর্াই ভাটলা আটছ সিা?’

এর্ার রাখী সর্ৌতদর আিটি আপ্লুি গলা শুিটি সপলাম, ‘You have become a proud 

father of a lovely baby girl. মা সমটয় দজুটিই ভাটলা আটছ। আপতি First Floor এ East 5 

Cabin এ চটল আসুি।আমরা এখাটি visitors’ lounge এ আতছ।’
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আমার র্ুটকর তভিটর জটম থাকা কি গটল তগটয় সচাটখর জল হটয় সর্তরটয় এল। আর 
সদতর িা কটর আতম First Floor East 5 cabin এর তদটক দ্রুি পাটয় এতগটয় চললাম। 
ওখাটি সপৌঁটছ sanitizing machine এ hand wash কটর East 5 cabin এর ‘no visitor’ সলখা
র্ন্ধ কাঁটচর দরজার র্াইটর এটস দাঁড়ালাম। র্াইটর সথটক সদখলাম সকতর্টির সর্টড সীমা 
সচাখ র্ুটজ শুটয় আটছ। মুটখ লাতন্তর ছাপ। আর ওর পাটশ সাদা সিায়াটল জড়াটিা একো 
সছাটট্টা িিুি মািুষ। আমাটদর সন্তাি। র্ুক ভটর সগল আিটি। তভিটর একজি nurse 

আর একজি Doctor তছটলি। Nurse সীমার পাশ সথটক সার্ধাটি ডল পুিুলোটক উঠিটয় 
দরজার কাটছ এটি র্লল, ‘র্াইটর সথটকই সমটয়র মুখ সদখুি।’

িাতকটয় সদখলাম, মাথায় একরাশ কাটলা সকাঁকড়া চুল,িসবা মুখ আর লাল েুকেুটক 
সছাটট্টা সোঁটের একো জযান্ত পুিুল আমার তদটক িাতকটয় সচাখ তপট্ তপট্ করটছ। হোৎ 
িজর করলাম আমার সমটয়র থুিতিটি একো খুর্ সছাে কাটলা তিল আটছ। মটি পটড় 
সগল কাল রাটি সরল সগটের কাটছ আটলা ছায়ায় সদখা লক্ষ্মীর মুখো। ওর থুিতিটিও 
একো র্ড় কাটলা তিল তছল। সকাথাও সযি একো আর্ছা সযাগসূত্র পাতেলাম।
জািলা তদটয় অরুণাভ সকতর্টির মটধয ছতড়টয় পড়তছল। আমার মটির সর্ অতর্োস, দরূ 
হটয় যাতেল। শুধু মটি হতেল, ওরা তিিজি িা র্াঁচাটল আজ আমার সমটয়র মুখ সদখা 
হটিা িা। তকন্তু হিাশ িা হটয়, আর একেু লড়াই করটল ওরাও আজ সর্টঁচ থাকি। 
ক’তদি পটর লক্ষ্মী হয়টিা অতিমারী জয়ী সকাটিা দগুবার জন্ম তদি।

‘Congratulations’ আমার তচন্তায় সছদ পড়ল। সদতখ একজি র্য়স্ক Doctor আমার তদটক 
িাতকটয় হাসটছি। র্লটলি, ‘আপিার সমটয় তকন্তু খুর্ লড়াকু। কাল রাটি আপিার স্ত্রীর 
B.P. হোৎ এি high হটয় সগতছল সয আমরা আশঙ্কা করতছলাম Baby র িা ক্ষতি হটয় 
যায়। তকন্তু আিযব ভাটর্ ওই অর্িায় ঠিক সভার চারটের সময় আপিার র্ীরাঙ্গিা 
কিযাটি যুি তজটি মৃিুযটক হাতরটয় তিটজটক আর মাটক র্াঁতচটয় মািৃজের সথটক তিটজই 
ভূতমষ্ঠ হি। একদম Normai Delivery হটলা। আমার চতেশ র্ছটরর অতভজ্ঞিায় Unborn 

Baby র র্াঁচার জিয এমি লড়াই করটি আটগ কখটিা সদতখতি। Hats off to her. সছটল 
হটল ওর িাম রাখটি র্লিাম ‘মৃিুযঞ্জয়। আর সমটয়র িাম আপতিই ঠিক করুি।’
সসই মুহূটিব  মটি মটি সমটয়র িামকরণ কটরতছলাম ‘শুভলক্ষ্মী’। গিকাল রাটি শুভঙ্কর 
আর লক্ষ্মী আমার পতরর্াটরর সয মঙ্গল কটরটছ িাটি ওটদর িাম এভাটর্ই আমার 
পতরর্াটর জতড়টয় থাকুক। জাতি সমটয়র মাটয়র এই সসটকটল িাম পছি হটর্ িা। ওটক 
সর্াোটি হটর্ ‘লক্ষ্মী স্বরূপা সয িারী সকটলর শুভ র্া মঙ্গল কটরি তিতিই শুভলক্ষ্মী।’ 
িাই সমটয়র এই িাম। কাল রাটির সর্ ঘেিা কাউটক র্লা যাটর্িা। সকউ তর্োস 
করটর্ িা। পটর কখটিা পাড়ার দগুবাপূজার Magazine এ গল্প তলটখ সদটর্া।
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কথায় র্টল িা “ভয় সক কটরা জয়।” িা যতদ সসো ভূি র্া মািুটষর ভয় হটিা 
িাহটলও িয় একো কথা তছল। তকন্তু সসো যতদ সকাি প্রাণী হয় িাহটল তক করটর্ি? 
কখিও তক সভটর্ সদটখটছি? চলুি আপিাটদর একো সতিয ঘটে যাওয়া গল্প সশািাই। 
সদখুি হয়ি সসো শুটি সকাি ধারণা হয় তকিা।
ঊিি খূর্ গরম আজ। স্ন্াি ো কটর সর্শ সেশ লাগটছ। এর্ার সমটয়র স্ন্াি ো হটলই 
দপুুটর সখটি সখটি আজ একো তসটিমা সদখর্। আিঃ, ভার্টিই মিো সর্শ ভাল হটয় 
সগল। তক তসটিমা সদখটর্া ভার্টি ভার্টি সমটয়টক সযই িা সিায়াটল সি জতড়টয়তছ 
অমতি তর্কে এক তচৎকার। তকছু িা সদটখ শুটি আতমও তচৎকার কটর সদৌড়াটি শুরু 
করলাম। সমটয় তপছটি আর আতম সামটি। সস এক হাসযকর দশৃয। তসতঁড় তদটয় সিটম 
তিটচ চটল এটসতছ িখি।
তজটজ্ঞস করলাম – তক সর সচঁচাতল সকি?
ভটয় ভটয় সমটয় র্লল – “র্াথরুটম টিকটিতক সদখলাম।”
-তক-তক-তক সদখতল?
-টিকটিতক।
-ভুল সদতখস তি সিা?
-িা,আতম সদখলাম ডাকব  গ্রীি টিকটিতক।
সশািার পর আতম তিটজটক কল্পিা করলাম, র্ড় র্ড় দটুো র্যাগ তিটয় সমটয়র হাি ধটর 
রাস্তায় দাঁতড়টয় আতছ। তক করটর্া এখি? টিকটিতকর সাটথ এক ঘর সিা দরূ এক 
র্াতড়টিও থাকটি পারর্ িা। িা সস টিকটিতক এটস হাটি পাটয় ধটরও যতদ র্টল “আতম 
চুপচাপ এক সকাণায় পটর থাকর্, সিামার কাটছও আসর্ িা। আমায় একেু থাকটি দাও 
সগা।”
-উঁহু। হটর্ িা হটর্ িা, অিয র্াতড় সদখ ভাই।
আপিারা হয়ি ভার্টছি এটি এি ভয় তকটসর? আটছ আটছ ভয় আটছ। আটর মশাই 
ভয় িা সপটল র্ুেটর্ি তক কটর ভয় তক? যাক সসসর্ কথা। আসল গটল্প আতস। তকন্তু 
এখি উপায় তক? ভার্টি থাতক, আপিারাও ভারু্ি আর িিক্ষটণ আতম আপিাটদর আর 
একো গল্প সশািাই।

সাল ো ২০০৯। আমার সামটি সসৌরভ গাঙ্গতুল। যাটক সদখটল সমটয়টদর মি হু হু কটর, 
তযতি আমাটদর র্াঙ্গাতলর গর্ব, তরটকে এর জগটি যাটক আমরা ভগর্াি মটি কতর, সসই 
সসৌরভ গাঙ্গতুল এখি আমার সামটি দাঁতড়টয়। আমার রু্টকর সভির সিালপাড় হটয় 
যাটছ। মটি হটছ এই ভাটর্ই এটক অপটরর সামটি দাঁতড়টয় থাতক অিন্তকাল ধটর। িখিও 
তর্োস হটছ িা, এ আতম কাটক সদখতছ। স্বপ্ন িাতক র্াস্তর্? একর্ার সটজাটর হাটি তচমটি 
কােলাম। উিি! িাহ, সতিযই র্টে। আতম দাঁতড়টয় আতছ “দাদাতগতর”র সসে এ। সস 
এক অদু্ভি অিুভূতি যা সর্াোটিার ভাষা আমার সিই। শুটিং এর আটগ একো গ্রুতমং

টিক টিক টিক
রাখী ভট্টাচাযয
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সসশি হয় । সসখাটি কাটরার সকাি গল্প র্া তকছু র্লার আটছ তকিা সযো দাদাতগতরর 
প্রশ্ন উত্তর এর মাটে আটলাচিা হটর্। “দাদাতগতর”র শুটিং এ সশািালাম আমার টিকটিতক 
তিটয় একো অতভজ্ঞিার গল্প। সসো হল-

সটর্মাত্র আমার তর্টয় হটয়টছ,আতম রান্নাঘটর রুটি র্ািাতে, র্র মহাশয় কাটি সিাি 
গুঁটজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা র্নু্ধর সাটথ গল্প করটছ। র্উ সয এতদটক সখটে সখটে মটর সগল 
সসতদটক হুঁশ সিই। সসই তিটয় একপ্রকার রাগ কটরই রুটি র্ািাটি সগতছলাম। আচমকা 
একো র্ড় টিকটিতক আমার পাটয়র ওপর তদটয় চটল সগল। সারা শরীর আমার সকঁটপ 
উেল। আমার তশরা উপতশরা তদটয় রিটরাি দ্রুি হটি শুরু করল। হৃদতপটণ্ডর 
ধড়িড়াতিো িখি সেটথাটস্কাপ ছাড়াই সশািা যাটে। রুটি র্ািাটিা মাে পটথ সছটড় তদটয় 
পতড় মতড় কটর গরম খুতন্ত ধরা হাি মাথার ওপর উঠিটয় ছুটে সগলাম র্টরর তদটক আর 
সস সিাি ো িাড়ািাতড় সকটে তদটয় র্লল- তক হল? তক হল? আতম সিা সিািো 
সরটখ তদটয়তছ। আতম র্ললাম, আটর িা িা । একো তর্শাল র্ড় টিকটিতক আমার 
পাটয়র ওপর তদটয় চটল সগটছ। িাই আতম ভয় সপটয় ছুটে এটসতছ। শুটি ও র্লল, 
টিকটিতক সিামার পাটয় ধটর র্লটি এটসতছল সয, “সর্সময় আমাটক সদটখ এি ভয় 
করার তক আটছ? সিামার চীৎকার শুটি আমার কাি োলাপালা হটয় যায়, লুকার্ার 
পথ খুটঁজ পাই িা”। খুর্ রাগ হল আমার, এো সমাটেও সকাি মজার র্যাপার িা। যারা 
এইসর্ তজতিটস ভয় পায় িা িারা তক সকাি তদিও র্ুেটর্ িা আমাটদর মি মািুটষর 
ভীতিো।  আমার সিা টিকটিতকর ছতর্ সদখটল মটি হয়, এই র্ুতে জযান্ত হটয় ছতর্ 
সথটক সর্তরটয় আসটর্। র্ললাম, র্টস িা সথটক যাও রান্না ঘটর তগটয় সদখ সসো এখিও 
ওখাটিই আটছ তকিা আর িা যতদ িা পাটরা িাহটল আজ তকন্তু উটপাস কটর থাকটি 
হটর্। িাহ, আমাটদর উটপাস করটি হয়তি, যিক্ষণ রান্না কটরতছ িিক্ষণ র্রটক পাটশ 
দাঁড় কতরটয় সরটখতছ আর পুটরা র্যাপারো সভটর্ মটি মটি সহটসতছ। সসই সয যখি সস 
সিাটি কথা র্লতছল আর আতম খুতন্ত তিটয় িার তদটক ছুটে আসতছলাম , সস ভার্ল 
এিক্ষণ সিাটি কথা র্লটছ র্টল আতম গরম খুতন্ত তিটয়  িাটক মারটি এটসতছ। জীর্টি 
কাউটক সিা ভয় সদখাটি পারলাম িা , িটর্ আমার সর্ের হাি সয তকিা সচহারায় 
আমার সথটক ডর্ল িাটক অন্তি একেু হটলও ভয় সদখাটি সপটরতছ।  

দাদাতগতর শুটিং এ গল্প সশষ করার পর যা ঘেল সসোর জিয আতম একদমই প্রস্তুি 
তছলাম িা। দাদা এটস আমার হাি এর মুটোয় তকছু একো তদটয় সগটলি। আতম ভীষণ 
উেতসি। স্বয়ং দাদা এটস আমার হাি ধটরটছি, এি হযািসাম একজি মািুষ সারা 
দতুিয়ার দাদা হটল সহাক তগটয়, আমার দাদা হটি যাটর্ সকাি দিুঃটখ। এইসর্ ভার্টি 
ভার্টি মুটো খুললাম। ওটর র্ার্া এো তক? এও তক সম্ভর্? এই সয মািুষো যাটক 
তিটয় আতম এিক্ষণ এি তকছু সভটর্ চটলতছ, যাটক সদটখ স্বপ্ন আর র্াস্তর্ গুতলটয় 
সিটলতছ। সসই মািুষো এো তক কটর করটি পারল? একো িুলও তক সদওয়া সযি িা? 
িাহয় র্াচ্চা সমটয় সভটর্ একো লটজন্স? িাহ এইসর্ ভার্িায় জল সঢ্টল, তদটলা একো 
োতস্টক এর টিকটিতক। ভার্া যায়? খুর্ মজার একো র্যাপার ঘটেটছ র্টল সর্াই খুর্
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হাসল, পদব ার ওপাটরও সলাকজি হয়ি খুর্ হাসল। আতম আর তকছুই ভার্টি পারলাম 
িা কারি এমি একজি সুপুরুটষর ওপর তক রাগ করা যায়? সস হল সসৌরভ গাঙ্গতুল, 
িার সর্ তকছু মাি। শুটিং সশটষ র্াতড় তিরলাম। কতদি ঘুমাটি পারলাম িা। 
চাতরতদটক শুধু সসৌরভ গাঙ্গতুলটকই সদটখতছ। আরও তকছুতদি পর টিতভ সি দাদাতগতর 
সপ্রাগ্রামোর প্রটমা সদখাটিা শুরু হল। আর িাটি আমার সাটথ সসৌরভ এর সসই 
টিকটিতক তিটয় করা মজাোই র্ারর্ার সদখাটিা হল।

এর্ার তিটর আতস আজটকর সমটয়। সকাথায় সযি তছলাম আমরা? হযাঁ, আমার র্াতড়টি 
সযখাটি আমার সমটয় টিকটিতক িামক এক তর্শাল জন্তু সদটখটছ যাটক আতম খুর্ ভয় 
পাই। এর্ার উপায় তক? আপিারা সভটর্ তকছু সপটলি? আতম সপটয়তছ। প্রথটম সিাি 
করলাম একজি র্নু্ধ সক, সস একেু দটূর থাটক। সস িখতি আসটর্ র্লতছল তকন্তু আসটি 
একেু সর্তশ সময় সলটগ যাটর্ িাই িার সাটথ কথা র্টল ঠিক করলাম আটগ অিয আর 
একো র্নু্ধটক ডাতক সয আমার র্াতড়র খুর্ কাটছই থাটক। ডাকলাম িাটক । র্নু্ধ সিা 
িয়, আমার উিার কাতরিী। িাটক সর্ র্ললাম। আমাটক র্লল, “িুই তকছু ভাতর্স িা 
আতম এখতি আসতছ।” তকছুক্ষটণর মটধযই সস িার সছাে সমটয়টক সটঙ্গ তিটয় এল। 
আমাটক সদখা মাত্রই র্লল, সকাথায় সর? চল সিা সদতখ। আতম র্ললাম – ওপটর 
র্াথরুটম। সসই র্নু্ধটি সসাজা চটল সগল সযখাটি সসই ভয়ঙ্কর প্রাণীটি র্াথরুম কর্জা 
কটর র্টস আটছ। তপছটি তপছটি  সগলাম আতম, আমার সমটয় ও র্নু্ধটির সমটয়। ভয় 
করতছল ওপটর সযটি, তকন্তু সযটি হল। সকাথায় টিকটিতকো সদটখতছ সসো সিা সদখাটি 
হটর্। আর এতদটক দটুো র্াচ্চা সমটয়র সস তক উৎসাহ। “টিকটিতক সদখর্, টিকটিতক 
সদখর্” কটর সস তক লািাি। এই একেু আটগ আমার সমটয়ো টিকটিতক সদটখ এি ভয় 
সপল, আর এখি সস িার র্নু্ধটক সপটয় মটি সজার সপটয়টছ। অর্শয আতমও তকছুো 
সপটয়তছ আমার র্নু্ধটক সদটখ। এটস সদতখ র্াথরুটম টিকটিতকো সিই। একেু সখাঁজাখুতঁজর 
পর িাটক পাওয়া সগল র্াথরুটমর সাটথই সয লটজে আটছ িার মটধয। সসোটক ধরার 
অটিক সচিা কটরতছল র্নু্ধটি, তকন্তু িাটক ধরা যাতেল িা। সতিয র্লটি তক জযান্ত 
টিকটিতক ধরা খুর্ শি। সছাে প্রাণী হটলও িার সদৌড়াটিার গতি অটিক সর্তশ। অটিক 
সদৌড়া সদৌড়ীর পর সস র্যাো লটজেএর মটধয সকাথায় সয লুতকটয় পড়ল আর খুটজ 
পাওয়া সগল িা। এতদটক লটজে সথটক সর্ জামা কাপড় র্াইটর সর্তরটয় পটড়টছ। মি 
তদটয় ভগর্াি সক এটিা খুজঁটল হয়ি পাওয়া সযি। যাইটহাক আর সকাি উপায় িা সপটয় 
হিাশ হটয় আমরা তিটচ সিটম আসলাম। র্নু্ধর কথা মি কিগুটলা টিকটিতক ধরার 
েযাপ অিলাইটি অডব ার করলাম যাটি লুতকটয় পড়া টিকটিতকোর জিয িাঁদ পািা যায়। 
আমরা দইু র্নু্ধ তকছুক্ষণ গল্প করলাম। র্াচ্চা সমটয় দটুো তিটজটদর মটধয সখলল। িারপর 
ও আমাটক র্লল, েযাপ গুটলাটি যতদ ধরা পটর িখি ও এটস সসোটক সিটল সদটর্। 
িখি সযি আতম ওটক ডাতক। এই র্টল সস  আর িার সমটয় র্াতড় চটল সগল। ঠিক 
করলাম তিচ িলায় আজটক সথটক যার্। ওপটর তকছুটিই যার্ িা। ওপটর যতদও আরও 
ঘর আটছ িাও তিটচ থাকাই ঠিক মটি হল। যতদ টিকটিতকো তিটচ সিটম আটস িাহটল 
আতম দরজা তদটয় িাড়ািাতড় র্াইটর সযটি পারর্। তকছুক্ষণ পর সিাি ো সর্টজ উেল,
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আমার সসই র্নু্ধ যাটক আতম প্রথম সিাি কটরতছলাম, সয একেু দটূর থাটক, িাটক সর্ 
খুটল র্ললাম। তকভাটর্ প্রথম র্নু্ধটি টিকটিতকো ধরার সচিা কটরটছ আর সকাথায় সসো 
লুতকটয় পটড়টছ। সস সর্ শুটি র্লল, সস আসটছ আমাটক এই ভয়ঙ্কর অর্িা সথটক 
উিার করটি। আমাটক শুধু একো র্াটি আর কাগজ সজাগাড় কটর রাখটি র্লল। 
তকন্তু িখিও সিা জাতি িা আটদৌ সসই টিকটিতকর টিতকর সদখা পাওয়া যাটর্ তকিা? 
সস সয সকাথায় লুতকটয়টছ সসোই এখি সদখটি হটর্। ভীষণ োটমলায় পড়লাম। যতদ আর 
খুটঁজ পাওয়া িা যায়? রাটি ঘুতমটয় পড়টল িখি যতদ আমার গাটয় পটড়? তক হটর্ 
িাহটল? আর ভার্টি পারলাম িা। সর্শ তকছুক্ষণ পর দরজার সর্ল র্াজল। দরজা খুটল 
তদলাম। সহাটসয র্নু্ধটি আমার দরজার র্াইটর দাঁতড়টয় আটছ। সস ঘটর সঢ্াকার পর 
িাটক র্টল তদলাম শত্রু সকাথায় লুতকটয়টছ। যুটির িয়া অস্ত্র র্াটি আর কাগজ তিটয় 
চটলটছ আমার র্নু্ধ আর তপছটি িার তর্শাল সসিার্াতহিী আতম ও আমার সমটয়। 
অর্টশটষ শত্রু সক পাওয়া সগল লটজটেই, সস তিটজই হার সমটি চুপ কটর র্টস তছল। 
র্নু্ধটি র্লল- এো সিা খুর্ সছাট্ট, এোটক ভয় পাতেস?  আতম র্ললাম- সছাট্ট হটলও 
সসো টিকটিতকই থাকটর্ মশা হটয় যাটর্ িা। িারপর আর তক? িাটক র্াটিটি পুটর 
র্াতড়র র্াইটর সিটল আসা হল।

এই যুটি সসিার্াতহিী সক সিমি লড়টি হয়তি। সসিার্াতহিী শুধু দরূ সথটক রাতিমা সক 
যুি করার উৎসাহ তদটয়টছ মাত্র। এই ভাটর্ আতম আমার রাজি তিটর সপলাম।

আমার দইু র্নু্ধর িুলিা সিই। আর্ার রাজয দখল হটল িারা আর্ার আসটর্ আমাটক 
উিার করটি এই আোস তদটয়তছল। 

Apple - Rishabh Karanam, 12
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কটয়ক দশটক দরু্াই তক ভাটর্ পতরর্তিব ি হটয়টছ আমার সলখিীটি িার তকছু আভাস 
আতম িুটল ধরটি চাই। 

১৯৯২ - ২০০৪
আতম িখি তর্মাি সসতর্কা রূটপ দরু্াই সি সযিাম।  সস এক সছাটো তর্মাির্ির 
সযখাটি হাটি সগািা অন্তর রাতিয় তর্মাি চলটিা।  করমুি সদাকাি র্লটি এক সকাটি  
একো সছাট্ট সদাকাি আর সসখাটি কটয়কজি কমী এর্ং সামািয তকছু সামগ্রী। দটুি 
োতমবিাল - অন্তরবািীয় এর্ং র্াতণতজযক। (১ এর্ং ২).  যাত্রী  কম িাই সলাটকর 
র্যস্তিা ও কম।  িারই মটধয আতম চকটলে, তর্সু্কে, তকছু জামা কাপড় তকিিাম 
আমার সামথব মিি।  তর্টদশী তজতিস  র্টল কথা।  দরু্াই সি পাঁচ িারা সহাটেটল 
থাকার আিি তছল এক রূপকথার মটিা।  সযমি র্ড় ঘর, সিমতি সহাটেটলর সুতর্ধা 
যা কমব সূটত্র উপটভাগ করার অতধকার।  হটরক রকটমর খাওয়া, আসর্ার্ এর্ং সসািায় 
সমাড়া  এক স্বপ্নপুরী।  সস সযি রাটির ঘুম সকটড় সিওয়া এক সদশ। আমাটদর সদটশ 
আম্বাসাডার, মারুতি ছাড়া আর সকাটিা গাতড় সচাটখ সদখা দটূরর কথা, িামও শুতিতি।  
ওখাটি আর্ার পৃতথর্ীর িািাি সদটশর গাতড় পাওয়া যায়।  অি িাম তক আর মটি 
রাখা সম্ভর্, িাই কখটিা-সখটিা তলটখ রাখিুম র্াতড়টি  তিটর এটস র্ার্াটক র্লটর্া 
র্টল।  

আমার সচাটখ দবুাই
পাতপয়া দাশগুপ্ত 

পুটরাটিা দরু্াই অন্তরবািীয় তর্মাির্ির
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আমার এক সম্পটকব র মামা যখি জািটি পাটরি সয আতম দরু্াই সি আতস, উতি িাঁর 
র্ড় সছটলর সাটথ সযাগাটযাগ করটি র্টলি। সছটল কমব সূটত্র দরু্াই সি থাকটিি িাঁর 
পতরর্াটরর সাটথ।  আতম মাটে-সাঁটে িাটদর সাটথ সদখা করিুম এর্ং িাঁটদর র্াতড়টিও 
সগতছ।  তিতি এক মস্ত সকাম্পাতি সি চাকুরীরি। মস্ত র্াতড়, মস্ত গাতড়, আটরা কি তক!  
সচিা মািুষ র্লটি ওই দাদা আর িাঁর পতরর্ার সক জািিুম। আতম কলকািায়  
র্ার্ার কাটছ সসসর্ গল্প করিুম র্ার্া অর্াক হটয় শুিটিা।  
িখি সিা আর জািিাম িা সয আমার ভাগয র্দলাটিার তদি আসটি চটলটছ। 

২০০৫ - ২০১৫
কথায় র্টল "ভাইয়া সস সাঁইয়া" - সতিয আমার জীর্টি িাই হটলা। দাদা রূপান্ততরি 
হটলি পতিটদর্ এ! আর আতম এই ঘেিাচটর, উটড় সর্ড়ার্ার পাখিা গুটিটয় এটস পতড় 
দরু্াইটি পুটরাপুতর সংসার করটি। সসই গল্প িা হয় আর একতদি র্লটর্া। ধীটর ধীটর 
দরু্াই সি সচিা মািুটষর পতরতধ সর্টড় উেটলা। মজার র্যাপার হটলা - আটগ সযসর্ মল 
এ চকটলে, তর্সু্কে তকিটি সযিাম , এখি সসখাটি সতব্জ তকিটি যাই ,আর পুটরাটিা 
কাটরাটক সদখটল িাটদর সাটথ গল্প জটুড় তদই।  ভুটল যাই সয র্াতড়টি তগটয় রান্না করটি 
হটর্।  কলকািার একান্নর্িী পতরর্াটর সথটক এখাটি এটস  মটি হটিা চারতদটক শুধু 
কাঁটচর সদয়াল আর আমার সছটল মাটে মাটে প্রশ্ন করটিা - “ মা, আমরা কিতদি 
সহাটেল এ থাকটর্া?” কলকািার িুলিায় এই র্াতড় সর্শ র্ড়  তছটলা।  দাতম দাতম 
আসর্ার্ আর র্নু্ধ মহল অিয স্বাটদর।  চাকতর সছটড় ঘটর র্টস থাকার সুখ খুর্ 
সর্তশতদি সয ভাটলা লাগটিা িা িয়।  িাই ধীটর ধীটর তিটজটক পড়াশুিা এর্ং তকছু 
হাটির কাটজ র্যস্ত কটর সিতল। এখাটি ড্রাইতভং লাইটসন্স পাওয়া খুর্ সহজ িয় , তকন্তু 
ভাগযরটম িাও সপটয় যাই এর্ং জন্মতদি এ পতিটদর্ একটি সুির গাতড় ও উপহার সদি 
সযটি আতম ওই সদশ ছাড়ার আটগ পযবন্ত হািছাড়া কতরতি।  
দরু্াই এয়ারটপােব  এর আকার র্াড়টি থাটক দটুির জায়গায় তিিটি োতমবিাল হয় এর্ং 
ফ্ল্াইে র্াড়টি থাটক। রমশ আটরা একটি এয়ারটপােব  বিতর হয়,- “সশখ মাখিুম 
অন্তরবািীয় তর্মাির্ির”, সযখাটি যাত্রী তর্মাি এর সাটথ সাটথ এয়ারটশা সদখাটিার 
সুটযাগ ও হয়। শুটিতছ পৃতথর্ীর সর্টচটয়  র্টড়া  তর্মাির্ির হটলা এই,- “মাকিুম 
অন্তরবািীয় তর্মাি র্ির”, সযটি পতরতধটি সগাো তসঙ্গাপুর সদশটির সমিুলয। 

আল

মাখতুম

অন্তর্ রাষ্ট্রীয়
বিমান িন্দর্
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ইতিমটধয অথবটিতিক অর্িার কারটণ সর্ তকছুর দাম র্াড়টি থাটক। এখািকার িািীয় 
কাটরন্সী তদরহাম। আটগ সযখাটি ১০০ তদরহাম এ এক েতল র্াজার হটিা, সসখাটি 
১০০০ তদরহাম এ এক েতল র্াজার এটস দাঁড়াটলা। করমুি উপাজব টির সুতর্ধা থাকটলও 
ধীটর ধীটর সোল েযাক্স (সাতলক, রাস্তার ধাটর গাতড় পাতকব ং এর মাশুল, ভযাে ইিযাতদ 
সযাগ হটি থাটক।  
দরু্াই সি দ্রিটর্যর িাতলকা সি পটড়, পৃতথর্ীর প্রথম সাি িারা সহাটেল "র্ুজব -আল-
আরর্" যার তকছুো অংশ সমুটদ্রর তিটচ। সসখাটি অিুমতি ছাড়া প্রটর্শ তিটষধ। পৃতথর্ীর 
উচ্চিম োওয়ার, "র্ুজব  খতলিা", পৃতথর্ীর রৃ্হত্তম শতপং মল, "দরু্াই মল",  করমুি 
তর্শাল এয়ারটপােব  শতপং মল ,গরটমর সদটশ র্রটির ওপর তস্ক করার জিয তরসেব  , 
আটরা কি তক।  

২০১৬ - এখন পযযন্ত 
আতম দরু্াই সছটড় সুদরূ আটমতরকাটি এটসতছ র্সর্াস করার জিয, তকন্তু দরু্াই এর সাটথ 
একো সযাগসূত্র রাটয় সগল।  িটল ছুটি কাোটি  যািায়াি সলটগই থাটক।  িটর্ এখি 
মটি হটয় সয সস সযাগসূত্র তশতথল হর্ার তদি কাটছ এটসটছ।  
র্লা র্াহুলয তজতিসপটত্রর দাম র্াড়টলও র্াতড়র দাম এ ঘাো পটড়টছ।
আমার পুটরাটিা র্নু্ধরা সকউ তিটজর সদটশ, অথর্া অিয সদটশর িায়ী অর্িাি এর পথ 
সর্টছ তিটয়টছ।  আর অিযিম কারণ হটলা দরু্াই সি কমবসূটত্র সকর্ল ২ র্া ৩ র্ছটরর 
জিয থাকা  যায়, সরকাটরর দরকার িা থাকটল সয সকাটিা মুহূটিব  সদশ ছাড়া হর্ার 
আশংকা সথটক যায়।  Skype, WhatsApp, Messenger সর্ তকছুর র্যর্হার সীতমি ,
িাই সযাগাটযাগ করার মাধযমও সীতমি।  
এর্ার সর্ড়াটি এটস, এই কটয়ক তদটি আমার তকছু পুটরাটিা র্নু্ধটদর সাটথ তকছুো মুহূিব  
কাোটি সপটর ভাটলা লাগটলা। িটর্ সর্াই সদখলাম একোই তচন্তা ভার্িা করটছ, সকাথায় 
তগটয় িায়ী ভাটর্ র্সর্াস করা যায়।  দরু্াইটি ঐেযবযময় পতরটর্শ, থাকা খাওয়ার 
আতিশযয সিা আটছই, আর িার সাটথ আটছ সিিা। আমরা সর্াধহয় সসই িৃতিগুতলর 
সখাঁজ সমলাটিার সচিায়  চটল যাতে সদটশ র্া তর্টদটশর তদটক।  
আশা করা যায় সয আমরা সর্াই তিটজটদর মটিা কটর সর্টঁচ থাকার পথ খুঁটজ পাটর্া। 
কতর্গুরুর ভাষায়,-------
"সহথা িয়, সহথা িয়, 
অিয সকাথা, অিয সকাটিা খাটি।"

…. সযখাটি সসািালী সূযব আমাটদর সর্ োতি মুতছটয় সদটর্ আর আমরা িারই আিটি 
ভটর  িুলটর্া আমাটদর জীর্ি। 
সর্টশটষ র্তল ------
সহ  স্বপ্নপুরী দরু্াই,
সিামাটক সযি িা ভুতল,
তচরতদটির িটর র্তল িা সযি 
গুডর্াই, গুডর্াই, গুডর্াই।
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এই সলখার তশটরািামো প্রথম সথটকই তর্িটকব  জতড়টয় আটছ। প্রথটম িাম তদটয়তছলাম 
"র্াঙাতলর খাদয সংযম"। র্াংলা সাতহটিযর িারকারা রা প্রর্ল প্রতির্াদ জাতিটয়টছি। 
র্াঙাতল, খাদয এর্ং সংযম এই তিি শব্দ একসাটথ এক র্াটকয র্যর্হার করা যায় িা। 
এো ভুল র্যাকরণ। মাটি র্াঙাতল আর খাদয - এো খুর্ ভাটলা যায় একসাটথ। 
উদাহরটণর প্রটয়াজি সিই। র্াঙাতল আর সংযম  োও সর্শ যায় - especially শারীতরক 
শ্রটমর সময়।  আর সংযম আর খাদয, এই দটুি আজকাল millennial  সদর কাটছ খুর্ 
জিতপ্রয় শব্দ সজাড়। তকন্তু র্াংলা ভাষার ইতিহাটস আজ অর্তধ র্াঙাতল, খাদয ও সংযম 
- এই তিিটে শব্দ একসাটথ র্যর্হার কটর এমি আস্পধবা কাটরার হয় তি। িাই তর্িকব  
এড়াটি আতম সলখার িাম ো পাটে তদলাম । আশাকতর এটি র্াংলার ভাষাতর্দ ও 
খাদযরতসক সম্প্রদায় আমার ত্রূটি মাজব িা করটর্ি।

যাক, disclaimer তদটয় মিো হালকা লাগটছ।  এর্ার ঢু্টক পতড় কাটজর কথায়। তর্ষয় 
ো হটলা স্বািয সকতন্দ্রক। সাতর্বক র্াঙাতল সম্প্রদাটয়র স্বািয সকতন্দ্রক। সরাজকার অম্বল, 
সাপ্তাতহক সপে খারাপ আর র্াৎসতরক high cholesterol - এগুতল আমাটদর সাম্প্রদাতয়ক 
সরাগ।  আমার মা র্টলি - এগুতল রাজতসক সরাগ। সমৃতির লক্ষি।  তকন্তু এটিা 
সমৃতি তক আর মধযতর্ত্ত র্াঙাতলর সপটে সয় ? িা চতর্বরূটপ িাপি হয় পাকিলীর চার 
পাটশ। এই জমা সমৃতি তকভাটর্ শরীটরর গেি সক প্রভার্ কটর, িা তিটয় সর্তশ কথা 
র্াতড়টয় লাভ সিই। Fat  shaming  খুর্ খারাপ র্যাপার।

তকন্তু গতর্বি র্াঙাতল তহসাটর্ আতম এইো সমটি তিটি পাতর িা। র্াঙাতলর এই শারীতরক 
দগুবতি আেকার্ার একো উপায় র্ার করটিই হটর্। িা শরীর চচব ার কথা সভটর্ও লাভ 
সিই।  র্ড় খােতি। আমরা thought leader, শারীতরক শ্রম আমাটদর সংতর্ধাটি সিই। 

মূল উটদ্দশয - সরাগা হওয়ার সহজ উপায়। সয যাই র্লুক িা সকি, সরাগা হওয়ার 
সহজ উপায় এর উদাহরণ খুর্ই তর্রল। মাটি এই ধরুি অটিটকই আজকাল dieting 
করার সচিা করটছ।  খাটদযর প্রকার ও পতরমাি পাটে সিটল স্বাটিযর উন্নতি করার 
সচিা। সযমি সকাটল breakfast এ খাতল িটলর রস, দপুুটর lunch এ এক র্াটি ডাল, 
dinner  এ একো শুকটিা পাউরুটি আর রাটি শুটি যার্ার আটগ এক তর্টশষ সভষজ 
ওষুটধর র্তড় । এই পটথ চলটল িাতক এক সপ্তাটহর মটধযই আপতি John Abraham র্া 
Bipasha Basu র সাটথ পাো তদটি পারটর্ি। র্াতিটয় র্লতছ িা - আিির্াজাটর আধ 
page জটুড় এক প্রকাি তর্জ্ঞাপি এ সদখলাম। তমটথয হটি পাটর িা। তকন্তু শুিটি যি 
সসাজা মটি হয় আসটল িা িয়। মাটি একর্ার ভারু্ি - আপতি তির কটরটছি সয 
িিুি র্ছটর গুটের ওজি আর সকামটরর মাপ কতমটয় এটক্কর্াটর শরীটরর সখাল িলটচ 
পালটে সিলটর্ি।  ভাটলা কথা।  সমসযা শুরু হয় প্রথম রতর্র্ার সথটক। রতর্র্াটরর

সরাগা িওয়ার সিজ  উপায় 
ঋতিক সসন 
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সকাটল র্াঙাতল সপতরর্াটর লুতচ, কচুতর, আলুর দম, সর্াঁটদ, তজতলতপ ইিযাতদর সাহাটযয 
তদি শুরু কটর।  এর মাটে আপতি সর্টঁক র্টস র্লটলি খাতল সর্দািার রস খাটর্ি। 
এটি সমসযা দতুদক সথটক।  লুতচ ভাজার মাটে সর্দািার রস করটি র্লটল রাঁধুতির চটে 
যাওয়া স্বাভাতর্ক। শুধু িাই িা, পতরর্াটরর সর্াই আঙ্গলু সচটে কচুতর  আলুর দম 
খাটে আর িার মাটে আপতি িৃতপ্তর ভার্ কটর সর্দািার রটস চুমুক তদটেি। সদটখ গা 
জ্বটল যায়।  পাতরর্াতরক অশাতন্ত শুরু হয় এখি সথটকই।  িাই সিা র্লতছ সয এই সর্ 
dieting িাইটিং খুর্ জটিল র্যাপার। শারীতরক ও সামাতজক প্রভার্ খুর্ গুরুির।  

িাই সসই তিটয় আটলাচিা করা রৃ্থা।  আজ আতম সরাগা হওয়ার তকছু সুতর্ধাজিক 
উপায় র্ািটল সদর্। যাটি পাতরর্াতরক এর্ং মািতসক শাতন্ত র্জায় থাটক। 

১. রূপ  - আপতি সরাগা িা সমাো সসো গুরুিূপূণব িয়।  গুরুি হটলা আপিাটক খাশা 
সদখাটে তকিা।  অটিক কসরৎ কটর সছােটর্লার skinny jeans ো সকামটর আঁটিটয়টছি ।  
আর িাটি আপতি একো সাংঘাতিক জয় সর্াধও করটি পাটরি।  তকন্তু  এটি লাটভর 
লাভ তকছুই হয় িা।  সকামটরর চাটপ হাঁসিাঁস, হাঁেটি চলটি অসুতর্ধা আর হোৎ কটর 
র্সটি সগটল দঘুবেিা।  এসটর্র প্রর্ল সম্ভার্িা।  সরাগা সদখাটিার জিয তিটজর শরীর 
সক এটিা চাপ সদওয়া তিরথবক। িার সচটয় সর্শ সঢ্ালা ঢ্ালা আরামদায়ক সপাশাটকই 
সুিল লাভ করটর্ি। তকন্তু প্রশ্ন িা হটলা - এটি তক আপতি আটদৌ সরাগা হটলি ? িা, 
িা হটর্ি িা।  তকন্তু হর্ার প্রটয়াজি আটছ তক ? তদতর্য সিা িিুয়া, র্ামুবডা, 
পায়জামা, palazzo পটর তিতিন্ত সমটঘর মিি উটড় সর্ড়াটেি। অসমটয় Wardrobe 

malfunction এর সম্ভার্িা সিই, সাজটগাটজর সময় কুতস্তর প্রটয়াজি সিই, মটি সর্শ 
একো িুরিুটর আত্মতর্োটসর ভার্। সকামটরর মাপ, ওজি, BMI এগুটলা িখি খাতল 
তকছু সংখযা। এটক্কর্াটর অপ্রাসতঙ্গক। চুটলায় যাক Skinny jeans ।

২. গুন্   - দম আেটক, সপে োটক তভিটর সেটি তকছুক্ষি রাখা যায়। ক্ষতিটকর জিয 
তিটজটক সর্শ Ranbir Kapoor এর মিি লাটগ।  এই সুটযাটগ দটুো ছতর্ও িুটল তিটি 
পাটরি। তকন্তু সযই দম সশষ, সসই Ranbir ও সশষ। িাই উপায় ো sustainable িয়। 
অথচ social media সি  আপিার র্ালয র্নু্ধ তদতি supermodel সসটজ ঘুটর সর্ড়াটে। 
। আপিার মটি পটড় যায় লাস ৯ এ সস অংটক সকািমটি পাশ কটরতছল।  িাও 
আপিার সথটক েুটক। অথচ আজ িার জিতপ্রয়িা আকাশ সছাঁয়া। ১০০ day  challenge, 

vegan challenge আটরা কি সর্ জটিল hastag এর মটধয তদটয় িার প্রায় শি সহর
চযালা।  আপিাটক সকউ সপাঁটছ িা।  সঘার অতর্চার। আমার সাটথও এরকম হয়।  
এখি িাই আমার role model সগাপাল ভাঁড় । িাদসু িুদসু সচহারা, িীক্ষ্ণ র্ুতি, রাজা 
কৃষ্ণচটন্দ্রর প্রধাি উপটদিা। ভাঁড় র্ারু্টক দরর্াটর র্টস দম আেটক থাকটি হয় তি 
কখটিা। র্রং ওিার সকৌশল িীতি সশািার জিয স্বয়ং মহারাজ োসরুি হটয় থাকটিি। 
সর্ার সিাকাস সগাপাটলর মগটজ - ভঁুতড় সি িয়। িাই আর আয়িার সামটি ভঁুতড় 
ঢ্াকার সচিা করটর্ি িা। র্তত্রশ পাটি র্ার কটর  ১৭ র ঘটরর িামিা ো  মটি মটি
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আউটড় সিটর্ি।  শরীটরর সমদ মগজাটস্ত্র পতরণি হটর্ ।  আপতি ১৭ র িামিা 
জাটিি, রণর্ীর কাপুর জাটি িা।  সরাগা  হর্ার আর সকাটিা প্রটয়াজি সিই। 

৩. আচরণ  - ঠিক যখি হাি গুটিটয় তর্তরয়াতি সি কতব্জ সডার্াটি যাটর্ি, অমতি 
পাশ সথটক সকউ র্টল উেটর্ - "একেু salad ো pass  করটর্ি ? আতম carb ো cut 

down করতছ "| ঘাস-পািায় চাি কটরও এটদর শাতন্ত সিই। এরপটরই শুরু হটর্ তভন্ন 
প্রকাটরর ডাটয়ে এর গুিচচব া। এখাটিই সশষ িয়।  Exercise routine, gym membership 
এইসর্ ভয়ঙ্কর তর্ষটয় আটলাচিা চলটি থাটক। আপতি সকািায় র্টস চুপচাপ তর্তরয়াতি 
সাঁোটেি আর মটি মটি প্রাথবিা করটছি সকউ সযি আপিার তদটক িজর িা কটর।  
তকন্তু আপিার সপাড়া কপাল।  আলু সি কামড় তদটয়টছি তক একজি তজটজ্ঞস কটরই 
সিলটলা - "হযাঁ সর, িা সিার এর্ছটরর health goals তক ?" সকাটিামটি আল ুো 
তগটল, তর্ষম আেটক আপতি মৃদ ুস্বটর র্লটলি, "একেু হাঁোহাঁটি করটর্া ভার্তছ" -
একো অস্বতস্তকর স্তব্ধিা - িারপর গল্প গুজর্ আর্ার শুরু হটয় যায়। আপিার ওপর 
আর focus সিই। র্নু্ধটদর হিাশ কটর সর্শ লিা লাগটছ। এই জিয আপিার আর 
আজকাল socialize করটি  ভাটলা লাটগ িা। র্টড্ডা pressure. তকন্তু এই চাপ ো আপতি 
িা তিটলই পাটরি। সকউ তজটজ্ঞস করটল র্টল সদটর্ি - "এর্ছর আতম ভাটলা থাকটর্া 
ঠিক কটরতছ" । ভাটলা সখটয়, ভাটলা ঘুতমটয়, ভাটলা র্ই পটড়, ভাটলা কটর ঘুটর, 
তিটজটক ভাটলাটর্টস থাকটর্া । িা, এটি আপতি সরাগা হটর্ি িা।  তকন্তু সামাতজক 
চাটপর সমদ গুটলা তদতি েটর যাটর্।  ১০০ তমোর তিন্ট হয়টিা তদটি পারটর্ি িা, 
তকন্তু আপিার মটির গতি অপ্রতিটরাধয। আর সরাগা হটয় তক করটর্ি ?

এিক্ষটি তিিয় র্ুেটি সপটর সগটছি সয সরাগা হর্ার সহজ উপায় আমার জািা সিই।  
িার িার প্রটয়াজি ও সিই। এই অর্ান্তর ভাে তলটখ আপিার সময় িি করলাম। িার 
জিয আতম দিুঃতখি।  শরীর যে সিওয়া খুর্ ভাটলা র্যাপার - তকন্তু িার জিয মািতসক 
কি পাওয়া একদমই র্ুতিমাটির কাজ িয়। শরীটরর তদটক িজর তদটি তগটয় মটির 
তর্কাশ সক অগ্রাহয করটর্ িা।  ইটে মিি খাি, ইটে মিি সাজিু, ইটে মিি ঘুরুি, 
ইটে মিি শরীর চচব া করুি । িযাগ আর সভাগ একসাটথই চাতলটয় যাি ।
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সমাের সভতহকটলস এর অতিস সথটক হাটি অিায়ী ড্রাইভারস লাইটসন্স তিটয় তেিুকরা 
যখি গাতড়টি উেটলা িখি সূযব ঠিক মাথার ওপর। র্াইটর গিগটি দপুুর। মািুটষর 
লম্বা লাইি সাটপর মিি এঁটক সর্টঁক সগটের র্াইটর রাস্তায় চটল সগটছ। সর্শ তকছু সলাক 
সরাদ র্াঁচাটি গাতড়টি তকংর্া গাটছর ছায়ায় তগটয় দাঁতড়টয়টছ। গাতড়র সভিরো জ্বলন্ত 
উিুি হটয় আটছ। উটেই গাতড়টি স্টােব  তদটয় সুব্রি এয়ারকতিশি চাতলটয় তদটলা। তেিুক 
সর্ািটলর সশষ জলেুকু গলায় সঢ্টল সুব্রির তদটক িাকাটলা। 

যাক সর্ হটয় সগল। প্রচি তখটদ সপটয়টছ। আর পাটর্ িাই র্া সকি? প্রায় সাটড় 
র্াটরাো র্াটজ। সসই সকাি সকাটল একেু তক সখটয় সর্তরটয়টছ দজুটি। 

সুব্রি ঘতড় সদটখ তেিুটকর তদটক িাকাটলা -সশাি র্াতড়টি সঢ্াকার আটগ লাঞ্চ তিটয় তি 
কার্ব সাইড তপক আপ সথটক। তখটদ সপটয়টছ প্রচি।

তেিুক সসল সিাি তিটয় িাড়াচাড়া করটি করটি মাথা িাড়টলা। হাটি অটিকো হযাি 
সযাতিোইজার সঢ্টল ভাটলা কটর ঘষটি ঘষটি তেিুক িাকাটলা সুব্রির তদটক -সমাের 
সভতহকটলস এর অতিটস কাউন্টাটরর ভদ্রমতহলা সর্শ ভাটলা তছটলি। খুর্ িাড়ািাতড় কাজ 
করটছ। ওটদর ভয় সিা সর্টচটয় সর্তশ। সরাজ কি সলাটকর মুটখামুতখ হটে। সতিয কটর্ 
সয সর্ স্বাভাতর্ক হটর্ সক জাটি। সারাক্ষি একো ভয় তিটয় র্াস করা। “হাি ো 
ভাটলা কটর হযাি সযাতিোইজার তদটয় পতরষ্কার কটরা।” সুব্রির হাটি সর্ািল সথটক 
খাতিকো সলুযশি তদটি তদটি তেিুক র্লটলা। 

রাস্তায় গাতড় রটয়টছ সর্শ ভাটলা রকটমর। মিো সর্শ হালকা লাগটছ। একো র্ড় কাজ 
হটয় সগল সভটর্। তেিুক সসলটিাটির সমটসজ সদখটি র্যস্ত হটয় পড়টলা।

অিলাইি অডব ারো তদটয় দাও- সুব্রির কথায় তেিুক সশষ সমটসজো পটড় সিাটি 
খার্াটরর অডব ারো তদটয় তদটলা। 

তক র্লটছ কিক্ষি লাগটর্ ? 
তমতিে ২৫ সথটক ৩০ র্লটছ তেিুক সচাটখর সািোস ঠিক করটি করটি র্লটলা।
তমতিে দটশর মটধয ওরা সপৌঁটছ সগল। সুব্রি গাতড়ো সরসু্টটরটন্টর সথটক একেু দটূর ছায়া 
সদটখ রাখটলা। 
িুতম র্টসা আতম তিটয় আসতছ- গাতড়র দরজাো র্ন্ধ কটর সুব্রি লম্বা পা সিটল এতগটয় 
সগটলা। 
তেিুক সসলটিাটি রসওয়াডব  পাটজল এ ডুটর্ সগল। 

ভয়
সটিলী মজমুদার বযানাজী, কযাতলট াতনযয়া
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সুব্রি কিক্ষি সগটছ তেিুক সখয়াল ই কটরতি। সখলায় এটিাই মশগুল। একো শটব্দ এটস 
এমি আেটক সগটছ সয ওর আর সকাটিাতদটক হুঁশ সিই। গাতড়র দরজা সখালার আওয়াজ 
হটলা। তেিুক সিাি সথটক মুখ িা িুটলই র্ুেটলা সয সুব্রি এটস সগটছ। তকন্তু ওর সচাখ 
সিাটি আেটক আটছ। সামটি রসওয়াটডব র ছখ আর মাথায় শব্দ ছাড়া আর তকছু 
ঢু্কটছিা। কটয়ক সসটকি পটর গাতড়র দরজা র্ন্ধ হওয়ার আওয়াজ হল। তেিুক িখি 
ও সখলায় মশগুল। আটরা এক দ ুসসটকি পর তেিুটকর সখয়াল হল। পাটশ িাতকটয়
সদটখ সকউ সিই, সুব্রি সিা ওটেতি। িাহটল ? সক দরজা খুলটলা? সক র্ন্ধই র্া 
করটলা? সুব্রি তিিই িাহটল তকছু সিটল এটসটছ ? তকংর্া গাতড়র সপছটি োঙ্ক খুলটছ?

এর্ার তেিুক একেু িটড়চটড় র্সটলা। িা সামটি সিা সরটস্তারাঁো। সুব্রি যতদ যায় 
িাহটল সিা ও সদখটি সপি। গাতড়র সপছটি িাকাটলা। িা সিই সিা। িাহটল ? 
আটশপাটশ পাতকব ং লেো খাতল। দপুুরটর্লা। হোৎ তেিুক সদখটলা একেু দটূর গাটছর িলায় 
একো সলাক ওর গাতড়োর তদটক িাতকটয় রটয়টছ। হোৎ তেিুটকর সকমি ভয় ভয় 
করটি লাগটলা। সক দরজা খুলটলা? সকাটিা গাতড় সিা আটশপাটশ সিই। িাহটল তক ওই 
সলাকো ? তেিুক সামটি গাতড়র চাতর্ো তিটয় অটোটমটিক লক এর সর্ািাটম সটজাটর 
চাপ তদটলা। তলক কটর দরজাগুটলা লক হটলা।  তেিুটকর সখয়ালই হয়তি সয সুব্রি 
যাওয়ার পর ও গাতড়ো লক কটরতি। সলাকো এখটিা দাঁতড়টয় আটছ ওটদর গাতড়র তদটক 
িাতকটয়।একেু তক এগুটে? আো সুব্রির এটিা সময় লাগটছ সকি ? সসলটিািো হাটি 
তিটয় িামটর্ তকিা ভার্টছ তেিুক। এমি সময় সদটখ সুব্রি আসটছ। 

তক হটলা এটিা সদতর ?

অিলাইি অডব ার তছল প্রচুর। সুব্রি খার্াটরর র্যাগো সরটখ গাতড় স্টােব  তদটলা।

তেিুক একর্ার গাটছর তদটক িাকাটলা। সলাকো সিই। 
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আমাটদর অটিটকরই জীর্টি হয়টিা তকছু িা তকছু অতভজ্ঞিা থাটক সযো তিটয় খুর্ গর্ব 
সর্াধ কতর। আমার সক্ষটত্র সসো হটে আমার তদতদটদর আর র্ার্া মাটক তিটয়। 

আতম যখি র্টড়া হতে িখি আতম সদখিাম র্াতড়টি একো তসগাটরে লাইোর সর্ সমটয় 
এখাটি সসখাটি পটড় আটছ। কখটিা আমার র্ার্ার সেতর্টল, কখটিা খার্ার সেতর্টল, কখটিা 
র্া কারুর িা কারুর হাটি। আতমও মাটে মটধযই সসোটক খুর্ মি তদটয় সদখিাম আর 
র্টড়া হটি হটি র্ুেটি পারলাম সয ওো কি মূলযর্াি। এই গল্পো র্লটি সগটল আমাটক 
অটিক র্ছর আটগ তিটর সযটি হটর্। সসই র্ছর ো সর্াধহয় ১৯৪২ সাল। আমার িখিও 
জন্ম হয়তি। িখিকার ঘেিা সযো তদতদটদর আর মার কাটছ শুটিতছ সসোই আতম সচিা 
করতছ সর্ার কাটছ িুটল ধরটি। 

আমার র্ার্া মা িাঁটদর তর্র্াতহি জীর্ি শুরু কটরি র্ামবাটি। এখি সযো Myanmar।
সিিাজী সুভাষ চন্দ্র সর্াস এটলি র্ামবাটি ওিার ভারির্ষব স্বাধীিিার সংগ্রাম তিটয় । 
সিিাজীর কথা িিুি কটর সিা তকছু র্লার সিই । আমরা এই মহামাির্ এর কথা সছাে 
সথটকই শুটি আসতছ। ওিার consulting physician তছটলি আমার র্ার্া। সিিাজী একতদি 
আমার র্ার্া মাটক এর্ং অিযািয ভারিীয়টদর র্লটলি সয িাঁটদর সকটলর সমটয়টদর তিটয় 
উতি “রািী োন্সী র্াতহিী” র্া The Rani Jhansi Regiment শুরু করটি পাটরি। আমার 
র্ড় দইু তদতদর র্য়স িখি তছল ১৭ আর ১৪। আমার র্ার্া মা দজুটিই সিিাজী সক
সমথবি করটিি। মা র্হুর্ার ওিার তমটিংএ সযটিি, কখটিা কখটিা আমাটদর তদতদটদরও 
তিটয় সযটিি। সিিাজীর কথায়, অটিক পতরর্ারই িাঁটদর সমটয়টদর পাোটলি The Rani 

Jhansi Regiment এ সযাগ তদটি, িাটদর মটধয আমার তদতদরাও, অর্শযই সমটয়টদর ইোটি। 

এর্ার তিটর যাই লাইোরোর কথায়। লাইোর উপর যাঁর িাম সখাদাই কটর সলখা, সসো 
হটে সুভাষ চন্দ্র সর্াস। সসো আমাটদর র্াতড়টি তক কটর এটলা ,এখি সসোই র্লতছ । 

১৯৪৫ সাটল যখি তদ্বিীয় তর্েযুি সশষ হয় আর জাপাতি বসিযরা র্ামবাটি আসটি শুরু 
কটর,  িখি সিিাজী র্ামবা সছটড় লুতকটয় চটল যাওয়ার আটগ ওিার তকছু র্যতিগি সম্পতত্ত 
আমার র্ার্ার কাটছ তদটয় যাি আর অিুটরাধ কটরি সয একতদি সযি ওগুটলা ওিার দাদা, 
শরৎ সর্াটসর  হাটি িুটল সদওয়া হয় । িার মটধয তছল ওই লাইোরো । পরর্িী কাটল 
১৯৬৬ সাটল যখি আমার পতরর্ার ভারির্টষব তিটর আটস, িখি দাদা আটসি ভাইটয়র 
সিটল যাওয়া তজতিসগুটলা তিটি আর আমার র্টড়া তদতদর অিুটরাটধ লাইোরো আমার 
তদতদটক তদটয় যাি । 

আতম এখি ভাতর্ সয আমার তদতদরা কি ভাগযর্িী, যাঁরা সিিাজীর সঙ্গ সপটয়টছি,আর 
আতম সকি িখি র্টড়া তছলাম িা? 

ত টর সদখা
ভারিী সসন 
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৭৫ র্ছর আটগ এই তদটি আমরা পরাধীিিার শৃংখল সথটক মুি হটয়তছলাম। আজ র্ার 
র্ার ৭৫ র্ছর আটগর সসই তদিটির কথা মটি পড়টছ। আতম িখি ভাগলপুটর (তর্হার) 
সমাক্ষদা র্াতলকা তর্দযালটয়র লাস িাইটির ছাত্রী। ১৪ই অগাি রাি ১২োর সমটয় 
পাতকস্তাি স্বাধীি হটয় সগল। আমাটদর স্বাধীিিা আসটর্ ১৫ই অগাি, একতদি পটর। 
১৫ই অগাি রাি ১২োর সমটয় লডব  মাউন্টর্যােি ভারির্টষবর স্বাধীিিা সঘাষিা 
করটলি। পতণ্ডি জওহরলাল সিটহরু প্রধাি মন্ত্রী তহটসটর্ শপথ তিটলি। কযাতর্টিটের 
অিযািয সদসযরা এটক এটক শপথ  তিটলি। রাটজন্দ্র প্রসাদ হটলি রাস্ট্রপতি।

পরতদি আমরা সভার সর্লায় স্ন্াি কটর সু্কল ইউতিিমব পটর একো তিতদবি জায়গায় 
তিতদবি টিচাটরর কাটছ তগটয়তছলাম। িার পর কটয়ক ভাটগ তর্ভি হটয় তর্তভন্ন পাড়ার 
মটধয তদটয় সদশাত্ম সর্াধক গাি গাইটি গাইটি পাড়ায় পাড়ায় যাতেলাম। সয সয পাড়ার 
সভির তদটয় যাতেলাম সসই পাড়ার  সমটয়রা র্াড়ী সথটক সর্তরটয় এটস প্রভাি সিরীটি 
সযাগ তদতেল। আমরা ৭ো িাগাদ সু্কটল সপৌঁছলাম। সু্কল তর্তডংএর দটুো অংটশর মাটে 
একো র্াঁধাি জায়গা তছল। আমরা র্লিাম চািাল। ওই চািাটলর তদটক মুখ কটর 
প্রতিটি লাটসর সমটয়রা লাইি কটর দাঁড়ালাম। সসটরোতর প্রধাি তশতক্ষকা, এর্ং আরও 
সকটল চািাটলর ওপটর দাঁড়াটলি। তক্ষিীশ র্ার্ু পিাকা উটত্তালি করটলি। আমরা 
জিগিমি, র্টি মািরম, কদম কদম র্ড়াটয় যা, ‘সর্ সস আো হযায় তহিুস্তাঁ হমারা’ 
ইিযাতদ গাি করলাম। মাটির সরায় পুরী সর্জী আর অটিক তমতি সখটয় র্াতড় 
তিটরতছলাম তর্টকলটর্লায়।

সসতদি সকাটলর আিি র্াজার পতত্রকার সশষ পািায় একো র্ড় কতর্িা সর্তরয়তছল। 
এখটিা সচাটখ ভাসটছ সসই পািাো। একো সিরঙা পািা আর পুটরা পািা ভরা একো 
কতর্িা। সমস্ত  কতর্িা আজ আর মটি সিই। প্রথম কটয়কো লাইি তছল এই রকম: 

‘১৫ অগাস্ট পুিয তদি
প্রাচীি ভারটি জাগ ির্ীি
গাও তিি রঙা পিাকার িটল
ির্ ভারটির জয় গাি
র্টি মািরম র্টি মািরম।’

গািটির স্বর তলতপ হয়টিা সদওয়া তছল। কাগজ হাটি আসার সংটগ সংটগ হারটমাতিয়াটমর 
সংটগ অটিক জায়গাটি এো গাওয়া হটয়তছল। আমাটদর গাটির তশক্ষটকর সংটগ আমরাও 
সগটয়তছলাম গািো। 

িৃতিচারণ: ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭
তসপ্রা চযাোজী, ডযালাস সেক্সাস 
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সস তদিো র্ড় আিটি সকটেতছল আমাটদর । সর্াই  উৎসটর্ মাটিায়ারা। দতুিি তদি 
বহ বহ কটর কােল। িারপর সর্ গিািুগতিক হটয় সগল। তকছুতদটির মটধয পুটজার ছুটি 
এটস সগল। পুটজার আিটির সরশ কােটি িা কােটি এটস পড়ল র্াৎসতরক পরীক্ষার 
জিয প্রস্তুতির পালা। সু্কটলও সজার কদটম পড়াটশািা, পড়া ধরা, িা পারটল র্কুতি সর্ 
চলটি লাগল। তকন্তু মজা সহাল,  সস র্ছর আমরা সকটল পরীক্ষা িা তদটয় পটরর লাটস 
promotion সপটয়তছলাম। 

সদশ এখি অটিক উন্নি সটিহ সিই। এর সুত্রপাি সর্াধহয় ৭৫ র্ছর আটগর ওই 
তদিটি।

City

Atria Datta, 11
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তক সয তলতখ, তক সয তলতখ ভার্টি ভার্টিই সময় সকটে যাটে। অর্শয আজকাল সদখতছ 
ভার্িা তচন্তার সিায়াক্কা িা কটরই,সময়, িুড়ুৎ িুড়ুৎ কটর উধাও হটয় যায়। ধরটর্া 
ধরটর্া করটি করটিই হাওয়া! মটি পটড়, সসই অিীটির িরুণ সর্লায় তদটির ২৪ 
ঘন্টা, মাটসর ৩০ র্া ৩১ তদি, র্ছটরর পাক্কা ১২ মাস সযি কােটিাই িা। খুতঁড়টয় 
খুতঁড়টয় চলটছ সিা চলটছই!! িখি সময় তছল অন্তহীি আর আজ সময় প্রায় অটন্ত!! 
িাই র্ুতে িার সদাই িাড়া!!! 

এই সদখুি িা, কটরািার সদৌলটি জলজযান্ত সগাো পটিটরাো মাস, িস কটর সকটে সগল। 
ঘটর র্টস র্টস সশকড়ই গতজটয় সগল। িটর্ হযাঁ, এক পা িা িটড়ই, অটিক জ্ঞািগতে 
সহাটলা। হাসপািাটলর ডািারটদর মটিা িিুি কটর হাি ধুটি তশখলাম। সরাগগ্রি হর্ার 
আিটঙ্ক, সলাকজিটক কুষ্ঠ রুগীর মটিা সদখটি তশখলাম । গি যুটগর তপতসমা োকুমার 
মটিা ছঁুই- ছঁুই সরাগপ্রাপ্ত হলাম । োোর কাটছ শুটিতছলাম আমার প্রমািামহী র্া সগ্রে 
গ্রাি mother িাতক  প্রতিতদি সিিার সকােব  সিরি উতকল স্বামীটিটক ধড়াচূড়া সটমি 
আগাপাস্তলা কলতস কলতস গঙ্গাজল সঢ্টল শুি কটর িটর্ ঘটর িুলটিি। িা আতমও, 
িাঁর সুটযাগযা সগ্রে গ্রাি daughter,  সসই পো অিুসরণ কটর গঙ্গাজটলর অিুপতিতিটি, 
disinfectant spray র্ষবণ কটর, আমার র্াজার সিরি ঘটরর সলাকটিটক ঘটর িুলটি 
তশখলাম । কাপ তডস এর মটিা, কাঁচা র্াজার dish washer এ পতরশ্রুি করটি
তশখলাম। তহমালটয়র মুতি ঋতষটদর মটিা একা একা থাকটি তশখলাম ইিযাতদ ইিযাতদ ! 
ভার্লাম ২০২১ এটল হাটড় র্ািাস লাগটর্। আমার অন্তযবামী মটি মটি অট্টহাসয 
করতছটলি। র্লতছটলি, দাঁড়াও লাগাতে র্ািাস, ---েড় আসটছ র্াচু্চ! Ready হও!! 
জাটিি, আমার এই তর্ধািা পুরুটষর সটঙ্গ আলাপ পতরচয় সকািও তদি তছলিা, আতম 
িাঁর পাকা ধাটি মইও তদটি যাইতি, িরু্ তিতি এই অধটমর প্রতি কৃপা দতৃি সকি 
তদটলি িা আমার এই কু্ষদ্র রু্তিটি সর্াো সম্ভর্ িয়! যাই সহাক গপ্পো িাহটল 
আপিাটদর র্তল। 

জািুয়াতর মাটস ির্াগি র্ছরটক সর্শ আগ্রটহই স্বাগি জািালাম। যাটক র্টল ---"এটসা 
লক্ষী যাও র্ালাই" োইটপর মটিাভার্ আর তক। জািুয়ারী ১৫ই আমাটদর প্রথম সকাতর্দ 
vaccination ও িার ক'তদি পর তদ্বিীয় রাউি ও হটয় সগল, অতি আিটির কথা। 
‘টিটক প্রাপ্ত’ র্নু্ধটদর সটঙ্গ একত্র হর্ার র্াসিাও হতেল, এমি সমটয় হোৎ ছিপিি!! 
শুরু হটলা মাথা সঘারা। িা, সর ভাই, সযমি সিমি আম-মাথা সঘারা িয়, এটক্কর্াটর 
সচাটখ অন্ধকার সদখাটিা র্াদশাহী মাথা সঘারা। তদটির পর তদি, এই থাটম, এই আর্ার 
শুরু! তক আিান্তর!! এর্ার দাও ধণবা ডািারটদর সদাটর সদাটর। শুরু হটলা এ ডািার, 
সস ডািার এই সেস্ট সসই সেস্ট! তকছুটিই তকছু ধরা পটড় িা এতদটক আমার 
situation, -- “দরুন্ত ঘূতণবর এই সলটগটছ পাক, --- এই দতুিয়াো সঘাটর র্ি র্ি র্ি

অবাতিি
শুভা আঢ্য 
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র্ি, ছটি ছটি কি রং র্দলায়, রং র্দলায়”, --সস এক তর্তদতকতেতর িাটজহাল 
অর্িা! যাইটহাক, এর পর   তর্তর্ধ সস্পশাতলস্ট এর তর্তর্ধ তলতিটকর দ্বারি হর্ারপর, 
কতর্ গুরুর ভাষায়, --“তচতকৎসাটি করটল যখি অতি জটরাজটরা, --র্লটল িখি MRI 

কটরা।" সজা হুকুম জিার্, MRIই সহাক! MRI এর আটধা অন্ধকার সুড়টঙ্গ শুটয়, েকাস 
েকাং েং ইিযাতদ িািা শব্দার্লীর সটঙ্গ পতরচয় হটলা। সর্তরটয় ভার্লাম এর্ার হয়টিা 
মাথা-সঘারার একো সমাধাি পাওয়া যাটর্। তক কটর জািটর্া, িখি সসই তর্ধািা পুরুষ 
অলটক্ষ তমচটক তমচটক হাসটছি।

MRI-সেমারাই সসটর র্াতড় তিরতছ | িখি শুরর্ার তর্টকল, মটি সাধ একো মুতভ েুতভ 
সদখা যাটর্। হোৎ মুটোটিাটি সদতখ আসটছ আমার family ডািাটরর আহ্বাি! Weekend 

শুরু হটয় সগটছ, ডািাটদর অতিস র্ন্ধ, এ সহন্ সমটয়।…..এ তকটসর র্ািব া?  আিযব 
র্যাপার! আমার সাড়া সপটিই, তিতি ভতিিা িা কটর যা র্লটলি িার মমবাথব হটলা--
আমার মতস্তটষ্কর অন্তরাটল, দটুি চকু্ষর ঠিক মাোমাতে, একটি সছাট্ট আঁধার কুেুতরটি 
একটি unwanted অতিতথ "সগাকুটল" র্াড়টি র্াড়টি ইতঞ্চ খাটিক র্পু ধারণ কটরটছি। 
সসই কুেুতরর আসল মাতলক ,Pituitary গ্রতেটি সকািোসা হটয় খুর্ই অসুতর্টধটি তদি 
যাপি করটছি। আটরা খর্র, এই Pituitary গ্রতেটি সছাট্ট হটল তক হটর্, িাঁর প্রিাপ 
দদুব ান্ত। তিতি মািুটষর শরীটরর সমস্ত রসায়ি সমূটহর দি মুটির কিব া, পাতি ইংটরতজটি 
যাটক  র্লা যায়, সকাম্পাতির, "CEO"। িাঁটক রুি করটল  আসন্ন তর্পদ। কাটজই 
আমার মুিতিি এই অিতভটপ্রি অতিতথটিটক অতি সির তর্দায় করর্ার র্যর্িা করটি 
হটর্। ডািারর্ার্ু, শুি বর্জ্ঞাতিক ভাষাটক, আমার জিয তকছুো অশুি কটর আমাটক 
পতরতিতিো সর্াোর্ার সচিা করটছি আর আতম আমার মািস  চটক্ষ সদখটি পাতে, 
STAR WAR এর এর গার্দা-সগার্দা JAVA the HUT আমার মাথার মটধয িাঁর  তর্শাল 
র্পুটি তর্স্তার কটর র্টস আটছি । সস আপদ সকি হোৎ আমারই  মতস্তটষ্ক িার 
সুখতির্াসটি রচিা কটরটছ িার সকািও র্যাখযা সিই । সগাো র্যাপারো হৃদয়ঙ্গম হটি 
একেু সময় লাগতছল তকন্তু িিক্ষটি আমার কতরৎকমবা ডািারর্ার্ু আমাটক র্লটছি --
র্ৎস, আতম সিামার জিয একজি Neurosurgeon এর সটঙ্গ appointment কটর তিটয়তছ 
ও িুতম িাঁর কাটছ সসামর্ার যাটর্। এ সহি আটদটশর পর আর সকািও কথা সিই িাই 
ধিযর্াদ-োদ র্টল সিাি সছটড় তদলাম । 

এর্ার শুরু হটলা আসল সস্টটজ িামার প্রস্তুতি। Neurosurgeon সম্পটকব আমার যা জ্ঞাি 
তছল িা এই। এঁরা হটলি সর্ব surgeon কূটল িমসয। িাঁটদর ছুতরকা অর্লীলারটম 
আমাটদর মতস্তটষ্কর সূক্ষযাতিসুক্ষ িাটি প্রটর্শ কটর িািা অতভির্  miracle করটি পাটরি 
ও সস কারটি, িাঁরা হাটি ছুতর ধরটলই িাঁটদর চাতদ্দটক দদু্দাড় কটর ডলার রৃ্তি হটি 
থাটক। কাটজই তকছুো তর্ভ্রম, তকছুো সম্ভ্রম তিটয় সসামর্ার সদখা করটি সগলাম সাজব ি 
এর সটঙ্গ। অটিক কাল র্াঁচার কারটি, অটিক ডািাটরর অতিটসর সটঙ্গ আমার তর্লক্ষণ 
পতরচয় হটয়টছ। এইটি িার মটধয উত্তম। পাঁচিারা সহাটেটলর উপযুি সুরময, সুরময় 
লতর্।সুতর্শাল কাঁটচর aquariumএ প্রশান্ত মহাসাগটরর মৎসকুল আিটি সাঁিার সকটে
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সর্ড়াটে। দাতম িুল, িটিাতধক দাতম িুলদাতি। িার মটধয র্টস আমার জীর্টির 
আদযপান্ত ইতিহাস তলখটি হটলা, িারপর ডাক পড়টলা। ভার্তছ এ সহন্ অতিটসর মাতলক 
িা জাতি সকমি হটর্ি। ওমা, তযতি এটলি তিতি অতি সহজ মািুষ, সাটজ ও কাটজ। 
জামায় ইতস্ততর পটড়তি, পযাটন্টর রং জামার সটঙ্গ সর্মািাি, কাচঁ পাকা চুল উসটকা 
খুটস্কা! সাদা সাপ্টা ভাষায় র্ুতেটয় তদটলি আমার তক হটয়টছ আর িার প্রতিটশাটধর জিয 
তক করটি হটর্। শুটি অর্াক হটয় সগলাম সয, তিতি আর আটরা একজি surgeon, এই 
দজুটি তমটল আমার িাতসকাদ্বয় দ্বারা মুটি অস্ত্র শস্ত্র প্রটর্শ কতরটয়, লুতকটয় থাকা 
দশুমিটিটক র্ার কটর আিটর্ি। স্বান্তিা তদটয় র্লটলি এ কাযবয িাঁরা হাটমশাই কটর 
থাটকি, কাটজই তচন্তার তকে ুসিই। আমাটক পর্বিপ্রমাণ পরীক্ষা-তিরীক্ষা ও অিয 
surgeon এর সটঙ্গ সদখা করার আটদশ তদটয় তিতি চটল সগটলি। 

ডািাটরর আটদশ মটিা আমাটক আটরা একর্ার MRI এর দশবি করটি সুড়টঙ্গ প্রটর্শ 
করটি হটলা। এর্াটররটি তকন্তু অভূিপূর্ব, কাটজই আপিাটদর কাটছ র্টলই সিতল। আমাটক 
তজটজ্ঞস করা হটলা, পরীক্ষা কাটল আতম , সংগীি শুিটি চাই তকিা? ইতিয়াি িা 
western সকমি সংগীি আমার পছি? আমার হাঁ করা মুখ র্ন্ধ হর্ার আটগ আটরা 
প্রশ্ন, ---'রাতভ শযাংকার’- চলটর্? যাইটহাক-- long story short -- সুড়টঙ্গ শুটয় সদতখ 
ছাটির ওপর সতিযকাটরর aquarium, িাটি লাল, িীল, সসািালী মাটছরা সখলা করটছ। 
কাটি MRI সমতশটির েি েি সক উটপক্ষা কটর, রতর্ শংকর সসিাটর মীড় তদটেি। 
একর্ার মটি হটলা এই তক স্বগব? িারপর ভার্লাম, ওটর র্ার্া, এখি স্বগব- েগব তিটয় 
ঘাঁো ঘাঁটি িা করাই সশ্রয়!!

যাকটগ, এরপর ENT Surgeon এর দ্বারি হলাম। ইতিই এি সখিার্ধারী, সদখটল তর্োস 
হয় িা। েকেটক ছেিটে, তিিান্ত ির্ীি এক সখাকা র্ারু্। পরীক্ষার পর র্লটলি, --
আমার কাজ হটলা সিামার একটি িাতসকা তদটয় প্রটর্শ কটর, তকছু িুটো েুটো কটর ওই 
পাতজ tumor ো পযবন্ত পথ কটর সদওয়া। িারপর সিামার Neurosurgeon এর কাজ হটর্ 
আটরক িাতসকা পথ ধটর তগটয়, একটি আটলাকর্তিব কা, কযাটমরা আর কতম্পউোটরর 
সহায়িায় র্যাোটক তিটকশ কটর সদওয়া। সাটহর্ র্লটছি আর আতম ভার্তছ, ওটর র্ার্া, 
এ সিা সসই আমাটদর মহাভারটির অতভমিুযর চরর্ূযটহ প্রটর্টশর র্যাপার।অতভমিুয পথ 
সদখাটর্ আর সপ্তরথী সস পথ ধটর তগটয় শত্রু তিধি করটর্। তকন্তু িার পতরণতি সিা 
সুটখর িয়!! সর্াধকতর আমার হার্ভার্ই সদটখই সাটহর্ প্রচুর স্বান্তিা র্াটকয সর্াোটলি, 
এ িাঁর র্াঁটয় হাটির সখল-- সরাজ সরাজ কটরি, সকািও তচন্তা সিই| আমাটক শুধু 
চুপটি কটর ঘুটমাটি হটর্ আর িাঁটদর কাজ িাঁরা করটর্ি!" পটড়তছ সমাগটলর হাটি 
খািা সখটি হটর্ সাটথ!" এই সভটর্ই মিটক সেতকটয় রাখলুম। 

এতদটক আত্মীয়-র্নু্ধ মহটল িখি—
-"তদটক তদটক সসই র্ািব া রটি সগল রটম, 
শুভাতদ যাটর্ হাসপািাটল মুি অপটরশটি।"
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সদশ তর্টদশ সথটক িািাি প্রশ্ন ও র্যাতধ উপশটমর র্যর্িা আসটি শুরু হটলা। 
দ ুএকোর িমুিা তদই। 

১) এই, সিার মাথায় িাতক তক সর্তরটয়টছ? বক Facebook এর ছতর্টি সদখতছ িাটিা?  
২) শুভা মাতস সিামার িাতক মাথার তক সর্ গিটগাল?  
৩) সর্ৌতদ, এই সকাতর্টদর সময়, অপাটরশি করাটি, হাসপািাটল যায় সকউ?
সহাতমওপযাতথ করাও!! একমাত্র উপায় সহাতমওপযাতথ, র্ুেটল?
৪) আটরা শুিলাম, শুভাতদ তকছু সভটর্ািা আমরা সুিীিদার খার্াটরর র্টিার্স্ত কটর
সিলতছ! মটি মটি ভার্লাম, --র্ািঃ, র্যাপার সদটখা-- আতম যাতে র্ধযভূতমটি আর 
এটদর তচন্তা সুিীিদার সযি খাদয সংকে িা ঘটে!! তকছু র্লার সিই!!

এর পর সিা দগু্গা র্টল ডািার র্ারু্টদর হাটি জািমাল সটঁপ তদটি হটলা। প্রথটম 
অপাটরটিং তথটয়োর িারপর ICU ও ক’টি রাইতসস- োইতসস সসটর আমার দইু 
জীর্িত্রািার সটঙ্গ সাক্ষাৎকাটর জািা সগল, সয আমার মতস্তটষ্কর অর্াতিি অতিতথটি সর্তশ 
েযাঁ সিাঁ িা কটর সুড়সুড় কটর আত্মসমপবি কটরটছি এই দইু মহারথীটদর হাটি। দ'ুজটিযই 
দারুি খুতশ,Surgery super successful র্টল। 

র্ুেটিই পারটছি, সশষ পযবন্ত মহাভারি repeat হয়তি, িাই আর্ার এ আসটর এটস র্ক 
র্ক শুরু কটরতছ, আপিাটদর বধটযবর পরীক্ষা তিটি!!

ইতিমটধয র্নু্ধমহল আমাটদর প্রচুর পতরমাটি সুখাদয সরর্রাহ কটর সগটছি। আতম রন্ধি 
পটিয়সী এমি দিুবাম অতি শত্রুও আমাটক তদটি পারটর্ িা, কাটজই ওই স্বিি র্নু্ধটদর 
ঋণ পতরটশাধ করর্ার আপািদতৃিটি সকািও উপায় আমার জািা সিই। মটি মটি 
আশীর্বাদ কতর িাঁটদর সসািার হািা খুতন্ত সহাক।

সশষ কথা, – এ িােটকর িারকাটির একটি পতরতচতি আটছ, িা আপিাটদর তদটয়ই তদই । 

িাঁর গালভরা িামটি হটলা, Macroadenoma of the Pituitary Gland!!! এিার উৎপতত্ত
সকি হয়, তক কারটি, িার এখটিা সকািও সঠিক medical র্যাখযা সিই। ইতি স্বতির্বাতচি 
মতস্তটস্ক আসি গ্রহণ কটরি ও সুতর্ধামটিা র্পু তর্স্তার কটর থাটকি। িটর্ এিার 
কযান্সার সকাম্পাতির সটঙ্গ সকাটিা সম্পকব  সিই, সসটি একটি শুভ সংর্াদ ।

যাই সহাক, আমার জীর্িদািারা highly satisfied, শত্রু তিধি কটর। " অর্াতিি 
অতিতথ”র সৎকার হওয়ার পটর আতমও র্হাল  িতর্য়টি আতছ । হাটড়  হাওয়া
সলটগটছ। 

তর্ধািা পুরুষ আপািিিঃ তিরুটদ্দশ!

Table of Contents



AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2021 CTBA Austin 68

Talking to the moon

Sreeja Dutta, 8

Cheyenne Zoo

Mia Prabhu, 7

Table of Contents



AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2021 CTBA Austin 69

সর্শ তকছুতদি  ধটর তলখটর্া তলখটর্া ভার্তছলাম তকন্তু তকছুটিই জাটিি সলখাো পাতেটলা 
িা। মটির সভির শব্দ গুতল গজ গজ করতছটলা র্টে তকন্তু তলখটি র্সটলই িুস হটয় 
হাওয়া হটয় যাতেটলা।  এইটিা সসতদি তলখটি র্সলাম, হোৎ র্াইটর ঘর সথটক সজার 
গলায় র্চসা শুিটি সপলাম। টিতভটি, দইু  প্রাণী গলা িাটিটয় এটকর ওপটর গলা 
চাতপটয় িক্ক কটর যাটে। সকউ কারুরো শুিটি পারটছ িা ির্ুও সচঁতচটয় যাটে। আতম 
অটিক সচিা করলাম সর্াের্ার, তকস্সু র্ুেটি পারলাম িা। হাল সছটড় তদটয় আর্ার 
তলখটি র্সলাম  তকন্তু িিক্ষটি সলখা আর্ার িুস হটয় সগটছ। 

যাই সহাক এর্ার তিটর আতস িক্কতপটথকাস সার্টজটক্ট। মািুটষর evolutionary প্রটসস  
যতদ সদটখি িখি সমাোমুটি অটিক সস্টজ পার হটয় িারা সহাটমাটসতপটয়ি হটয়টছ। 
কটয়কো সস্টজ গুতলর িাম র্তল আপিাটদর, পযারাতপটথকাস, রামাতপটথকাস, 
অস্ট্রাটলাতপটথকাস, তপটথকািটরাপাস, সরামাগিণ এর্ং মডািব তহউমাি তকংর্া 
সহাটমাটসতপটয়ি। আমরা িাতক এখি এটভালুশটির িুটঙ্গ। এর পর আটরা ভাটলা তদটক 
এতগটয় যার্ার প্রচুর চান্স আটছ।  আমার তকন্তু িা হটর্ র্টল মটি হটয় িা।  িাই 
র্টল তক ইটভালুযশি তক র্ন্ধ হটয় সগটছ? এটকর্াটরই িা! ইটভালুযশি র্ন্ধ হয়তি, র্রঞ্চ 
র্ীরগতিটি এতগটয় চটলটছ। ভাটলার তদটক িা খারাটপর তদটক সসো সময় র্লটর্। 
আমার মটি হটয় সহাটমাটসতপটয়ি আজকাল ইটভালুযশি এর পটরর ধাটপ সপৌঁটছ সগটছ। এই 
ধাটপর িাম িক্কতপটথকাস। কারটণ অকারটণ এরা  খাতল িক্ক কটর। কারণ িা থাকটলও  
কারণ খুটঁজ সিয়। আপতি টিতভ খুলটলই সদখটর্ি সর্ তিউস চযাটিটল িক্ক চলটছ।  
সিাই কথা র্টলই চটলটছ। একো তকছু ছুটিা সপটলই হটলা। অমুক তহটরার সজল হটয়টছ, 
িমুক তহটরার Piles হটয়টছ, ওই তহটরাইটির মাথার পরচুল হাওয়ায় উটড় সগটছ, সকাি 
তহটরাইটির সছটল সকাল সর্লা তক সখটয়টছ, িক্ক করার সার্টজক্ট অটিক। 

এর্ার আতস িাটদর কথায়, যারা িক্ক কটরি। প্রটিযক চযাটিটলর তসটলতক্টভ সলাক আটছ 
িক্ক করার জিয।িারাই ঘুটর তিটর আলাদা আলাদা চযাটিল যাি। সয সর্তশ চাঞ্চলযকর 
কথা র্লটর্ি িাহার তডমাি সর্তশ। িক্ক িা কুিক্ক  এো তিটয় কারুর তকন্তু কটমন্ট 
করা চলটর্ িা। 

আতম আজকাল টিতভটি খর্র সদখাই সছটড় তদটয়তছ। খর্র সদখটল মাথা সভাঁটভাঁ কটর।  
একজি তিউস anchor আটছি তযতি তিটজর সশাটি সলাক তিটয় আটসি এঁটড় িক্ক করার 
জিয। িারপর তিতি তিউস anchoring সছটড় সগস্টটদর ঘাটড় সচটপ র্টসি। িার সাটথ 
উন্মাটদর মটিা চীৎকার। তিউস তিটয় তডটর্ে সিা িয় তিটজর ওতপতিয়ি অটিযর ওপটর 
চালাটিার প্রটচিা। িক্ক সথটক কুিক্ক, িাই সথটক েগড়া এর্ং প্রায় মারামাতর। এক 
মতহলা পতলটিতশয়াি িাতক এই মহাি anchor সক primetime এ middle finger সদতখটয়

িক্কতপটেকাস
সদুীপ সরকার 
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তদটয়তছটলি। তক যা িা র্যাপার র্লুি সিা। এই anchor সক িাতক সকাটিা এক দল 
সথটক সমটর সিলার হুমতক এটসতছটলা।  এই ঘেিা  তিটয় ওিার তক দাপে। আতম র্ুটে  
উেটি পাতরিা সয, সলাটকর সখটয় সদটয় কাজ সিই, শুধু শুধু আপিাটক মারটর্ সকি?  
আপতি সিা যটমর অরুতচর পযবাটয় পটড়ি। িার ওপটর আপিার সিা কই মাটছর জাি, 
অি িাড়ািাতড় মরটর্ি িা!  

এই ধটর তিি িা, তকছু তদি আটগই হোৎ আমাটদর so called "র্ুতিজীর্ী actor, " আতমর 
খাি সঘাষণা করটলি উতি িাতক তিটজর স্ত্রী তকরণ রায় সক তডটভাসব সদটর্ি। র্যাস, 
আর যাটর্ি  সকাথায়? সর্ চযাটিল সথটক কটরািা গাটয়র্ আর আতমর খাি শুরু। সর্ 
anchor রা খুটঁজ খুটঁজ র্ার করটি লাগটলা সক সসই মতহলা যার জিয ৬০ ছঁুই িায়ক 
আর্ার তডটভাসব তদটেি। টিতভ খুলটলই এই তিটয় িক্ক। মাটে ক’জি দাতড়ওয়ালা ও 
সগরুয়াধারী ও ঢু্টক পড়টলা। ভটি তঘ ঢ্ালা এটকই র্টল। সক তডটভাসব তদটলা আর সকই 
র্া তদ্বিীয় থুতড় িৃিীয় তর্টয় করটলা িাটি সিাটদর তক? এটিা িক্ক সদটখ আতমর খাি ও 
িার স্ত্রী আর্ার একো তভতডও তরতলজ কটর র্লটল সয,-- আমরা ভাটলা র্নু্ধ। র্তল 
আমার এই সস্টেটমন্ট শুটি তক লাভ। সিারা তডটভাসব করতর্ করিা, পাড়ার সলাটকটদর 
ঢ্াক তপটিটয় জািাটিার তক দরকার? িুই তডটভাসব সদ তকংর্া অিয ছঁুতড় সক তর্টয় কর, 
আমাটদর র্তলস িা। শুধু শুধু সুি জীর্ি সক র্যস্ত করা!

এই রকম কি কুিক্ক সয সরাজ টিতভ সি হয় তক র্লটর্া। সযমি ধরুি আমাটদর 
িাতয়কা তপ্রয়াঙ্কা সচাপড়া হোৎ তদওয়াতলর আটগ টিতভটি এটস র্লটলি,--"তেজ আপিারা 
পেকা িাোটর্ি িা, ওিার িাতক asthma আটছ, ওিার মটিা অটিটকই রুগীটদর পেকার 
সধাঁয়ায় শরীর খারাপ হটয় যায়।“ খুর্ ভাটলা কথা, ঠিক ৬ মাস পর উতি একজি 
মাতকব ি যুর্টকর সাটথ তর্টয় করটলি এর্ং রাজিাটি লক্ষ লক্ষ োকার র্াতজ সপাড়াটলি। 
র্যাস, আর যাতর্ সকাথায় , শুরু হটয় সগটলা িক্ক। ভাচুব য়াল িটক্কা এর্ং টিতভ িটক্কা। 
ভাচুব য়াল িটক্কা হটলা ওই সিইসর্ুক তকংর্া েুইোর জগটি কটমন্টস। তপ্রয়াঙ্কা সদর্ী সিা 
তর্টয় কটর আটমতরকা সকটে পড়টলি, ওিার তহটপাটরতস তিটয় ভারিীয়রা ১ সপ্তাহ মটজ 
তছটলি। তপ্রয়াঙ্কটদর্ী ঠিক একর্ছর পর আর্ার একো তসটগটরেো সিাঁকার ছতর্ তদটলি 
েুইোটর। সলাকজি এই তিটয়ও িক্ক কটরতছল সয তসটগটরোটি িাতক সস্পশাল, asthma 
ঠিক কটর সদয়। 

আজ কাল covid তিটয় সকটলর মাথা র্যথা।  িাও ভাটলা, ভযাকতসি সর্তরটয় সগটছ।  
ভারি তিটজর ভযাকতসি র্াতিটয়টছ আর আটমতরকা তিটজর। দইু সদটশটিই তকন্তু 
ভযাকতসি তিটয় খুর্ িক্ক হটয়টছ। মাতকব ি সদটশ কটয়কজি দল আটছ যারা ভযাকতসি 
তকছুটিই লাগাটর্ িা। ভযাকতসি এ িাতক সছাট্ট তচপ সদওয়া আটছ, গভিবটমন্ট ওই তদটয় 
ওিাটদর েযাক করটর্। র্তল গভিবটমন্ট এর সখটয়টদটয় কাজ সিই এই সর্ কাজ কটর 
সর্ড়াটর্। িটর্ এই সর্ উর্বর মতস্তষ্ক মাতকব ি সদটশই সয পাওয়া যায় এো র্লা তকন্তু ভুল 
হটর্। ভারির্ষব কম যায় িা। উত্তরপ্রটদটশর এক তর্টরাধীদটলর সিিা সিা র্টলই
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সিলটলি, ভযাকতসি লাগাটল িাতক সলাটক িপুংসক হটয় যায়। উিি সসতক িক্ক শুরু 
হটয় সগটলা টিতভটি।  একজি পযাটিতলস্ট র্লটলি সয িপুংশক হটয় যাওয়া উতচি, 
সদটশর এমতিটিই অটিক সলাক। তর্টরাধী পাটিব র সলাক বহসহ কটর উেটলি। ইতিমটধয 
রুতলং পাটিব র একজি মতহলা সচঁতচটয় তর্টরাধী দটলর র্িাটক তজটজ্ঞস করটলি "আটপ্ন 
িপুংসক সহাটি ওয়ালা টিকা লাগায়া কয়া?”| র্ুেটিই পারটছি িার পর তডটর্ে সকাি 
তদটক চটল সগটলা। এই সটর্র মটধযanchor খুর্ খুতশ, আজ িার TRP িুটঙ্গ।
মাতকব ি সদটশ তকন্তু সকটল িক্ক উপটভাগ কটর, দইু মহাি চযাটিল িক্স এর্ং CNN ।
ইটলক্শটির সময় দইু Presidential কযাতিটডেটদর িটক্কা প্রতিটযাতগিা হয়। দইু প্রতিটযাগী 
আটসি এর্ং তিটজর মটির োল তমতি সহটস অটিযর ঘাটড় চাতপটয় সদি। আমরা সকটল 
এই িক্ক সদতখ এর্ং সর্শ তকছুতদি এই িক্ক তিটয় আটরা িক্ক কতর। 

সর্ িটক্কাটি মাথা র্যথা হয় িা, র্াতড়টি সিা হরদম সছােখাটো িক্ক সলটগই থাটক।  
আমার কলকািার  র্াতড়র সপছটির র্াতড়ো একজি গুজরাটি পতরর্ার তকটি তিটয়তছল।  
এটকর্াটর ওপটরর িলায় র্াতড়র সছাে সমটয় বর্শালী থাকটিা।  সরাজ সকাল সািোয় 
এটকর্াটর তিটচর িলা  সথটক র্াতড়র তদদা গলা িাটিটয় িািতিটক জাগাটিি। সসই গা 
জ্বালাটিা ডাক আমার আজ মটি আটছ "আ  বর্শালী, আ  বর্শালী ". িািতির তকন্তু 
ওই ডাটক সকাটিা ভ্রুটক্ষপ সিই। উতি িাক ডাতকটয় ঘুতমটয় সযটিি। আতম একতদি মাটক 
র্ললাম তদদা সকাল সকাল িািতি সক গালাগাতল সদয় সকি? মা র্ুেটি পারটলা িা সয 
গালাগাতল সকাথায়। আতম র্টলতছলাম ওই সিা সরাজ সকাটলই সিা-- "আটর্ শালী, আটর্ 
শালী" র্টল সচঁচায়। এই তিটয় মা’র সাটথ আমার অটিক তদি িটক্কা চটলতছল। পটিটরা 
র্ছটরর আটগর এই িটক্কা তকন্তু মজার ছটল িটক্কা।  আজ মা আর র্ার্া দজুটিই সিই, 
িাই মাটে মাটে এখি মটি হটয় আমাটদর ওই খাতল র্াতড়টি সগটল জািলা খুলটলই তক 
"আ  বর্শালী, আটর্ শালী" শুিটি পাটর্া? মার সাটথ এই িটক্কা আতম আতম আটজা 
তমস কতর। 

এটিা কথা সলখার পটর মটি তচন্তা আটস, িক্ক করা তক ঠিক? িক্ক করা খুর্ দরকার, 
িটর্ কুিক্ক করা ঠিক িয়। িক্ক করটল ভুল খারাপ, উতচি অিুতচটির মটধয পাথবকয 
করার আমাটদর শতি র্াটড়। আমরা সয পযারাতপটথকাস সথটক সহাটমাটসতপয়াি হটয়তছ  
িা তক শুধু শারীতরক তদক সথটক উন্নি  হটয় ? আমাটদর তচন্তা তকংর্া তর্চার করার 
শতি আটরা উন্নি হটয়টছ। আমাটদর সভিটরর সচিিা অটিক জাগ্রি হটয়টছ। আমাটদর 
এই জাগ্রি সচিিা সক আটরা জাগ্রি িা করটি পারটল আমরা আর্ার িক্কতপটথকাটস 
তিটর যাটর্া, সুটপতরয়র সহাটমাটসতপয়াি এর পটথ এতগটয় যার্ার রাস্তাোই সয হাতরটয় 
সিলটর্া।
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তর্তপির্ার্ুর অতিটসর গাড়ী িাঁটক র্াড়ীর দরজার সামটি িাতমটয় তদটয় চটল সগল।  
তিতি হাটি এোতচটি তিটয় গুি গুি কটর রামকৃষ্ণ সদটর্র ভজি গাইটি গাইটি র্াড়ীর 
তদটক পা র্াড়াটলি।

তর্তপি র্যািাজী সছােখাটো সসৌময সচহারার একজি ভদ্রটলাক। তিতি অিযন্ত সৎ, িাঁর 
সকািও শত্রুও র্লটি পারটর্ িা সয তিতি সকািতদি তমথযা কথা র্টলটছি। িাঁর প্রশান্ত 
মুটখ সর্সমটয় হাতস সলটগ আটছ, প্রচুর িাঁর পড়াশুিা, অটিটকর িাঁটক Walking 

Encyclopedia র্টল থাটক। আত্মীয় স্বজি, র্নু্ধর্ান্ধর্, সর্াই একর্াটকয র্টল তর্তপটির 
মিি সলাক হয় িা! আর এই কথা শুিটলই িাঁর সহধতমবণীটির মাথা সথটক পা পযবন্ত 
জ্বটল যায়। যারা র্টল িারা সিা আর িাটদর সাটধর তর্তপটির সটঙ্গ ঘর কটর িা! 

তর্তপির্ার্ুর সংসাটর প্রচণ্ড সমজাজী তর্ধর্া মা, দটুি তলকতলটক সরাগা সছটল সমটয়, আর 
িাঁর স্ত্রী সুধাময়ী। সক সয িার িাম সুধাময়ী সরটখটছি ভগর্াি জাটিি। সকি িা িার 
মুখ সথটক সুধা খুর্ কমই েটর।  অর্শয সুধা িা েরার কারণ সয তর্তপির্ারু্ সসো 
সুধাময়ী প্রতিতদি িাঁর স্বামীটক র্ুতেটয় সদি। অিযতদটক তর্তপি র্ার্ুর মা িাটক মটি 
কতরটয় সদি সয তিতি সর্ৌ-এর আঁচল ধরা সলাক। তকছু িা র্টল র্টল সর্ৌটক মাথায় 
িুটলটছি। তর্তপির্ার্ু খুর্ ভাল জাটিি সয এই সংসার সুধা র্যিীি অন্ধকার। িাই 
তিতি খুর্ দক্ষিার সটঙ্গ পাকালমাটছর মিি সর্ৌ এর এর্ং মাটয়র মােখাটি এতদক 
ওতদক কটর চাতলটয় যাটেি।  

তর্তপির্ার্ু শুধু সরাজগারই কটরি, সংসাটর সয তক হটে, তক ভাটর্ চলটছ, সকািও তদটক 
িাঁর হুঁশ সিই। তিতি িাঁর অতিস আর র্ই তিটয় ডুটর্ আটছি। যতদ সকউ তজজ্ঞাসা 
কটর সছটল সমটয়রা সকাি লাটশ পড়টছ, উতি সর্াধহয় সসোও ঠিক কটর র্লটি পারটর্ি 
িা। সুধা দশভুজা দগুবার মিি সংসার সামলাটেি, র্াজার-র্যাঙ্ক, ডািার-র্তদয, 
সছটলটমটয়টদর পড়াশুিা…… তক িা করটি হয় িাঁটক। িার উপর আর্ার আটছ, তকছু 
উেটকা োটমলা, যা তর্তপির্ার্ু সুধার উপটর চাতপটয় সদি। গ্রাটম গ্রাটম রটে সগটছ, 
গ্রাটমর দটূরর আত্মীয়স্বজিরা সজটি সগটছ সয তর্তপির্ার্ু তর্তলতি সকাম্পাতিটি র্ড় 
সাটহর্, িা র্লটল তক হটর্ – িারা জাটি সয তর্তপটির অটিক োকা। িাই মাটে মাটেই 
আজ সমটয়র তর্টয়, পরশু র্ার্ার শ্রাি – সকউ িা সকউ এটসই যায় তর্তপিটক এইসর্ 
সথটক উিার করার পুণযেুকু পাইটয় সদর্ার জিয। তর্তপির্ার্ু দতুিি তমতিে ছাটদর তদটক 
িাতকটয় র্টল সদি – সর্ই সুধার কাটছ, সুধার কাটছ যাও । সর্াটো এখি, সুধাটদর্ীর 
পাগল হটয় যার্ার অর্িা!    

এই সটর্র মাটে সুধাটদর্ীর একোই শখ, তিতি একেু র্াইটর সকাথাও সর্ড়াটি সযটি

ইটয় 
স্বপ্না মুখাতজয  
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চাি। সর্ড়াটি যার্ার কথা উেটলই তর্তপির্ার্ুর মা আটগ আটগ সুেটকস সগাছাটি র্টস 
যাি। সুধাটদর্ীর ধিুভব ঙ্গ পণ সয শাশুড়ীটক সাটথ তিটয় সর্ড়াটি যাটর্ি িা। িাটি 
তর্তপির্ার্ু খুশী। উতি সগটঁিা সলাক, এসর্ টিতকে কাো, সহাটেল র্ুক করা, লের্হর 
তিটয় যাওয়া – িার সথটক দতুদটির মাি, অতভমাি – িা ঠিক আটছ। 

তর্তপির্ার্ুর মামাটিা সর্াি সর্িু িার সছটলটক তিটয় সর্ড়াটি এটলা িার দাদা-সর্ৌতদটক 
সদখটি, সর্িু আর সুধা সছােটর্লার সই। সসই সখযিা আজও আটছ। সর্িু সর্াটেি 
সুধার ইটে, অতিটে – সর্িু প্রস্তার্ তদল, চল, সর্াই তমটল পুরী সর্তড়টয় আতস। স্বগবদ্বার 
সথটক একেু দটূর সমুটদ্রর পাটড়ই একো সদািলা র্াড়ী পাওয়া সগটছ। ওপরিলায় 
দাদাটর্ৌতদ র্াচ্চাটদর তিটয় থাকটর্ আর িীটচর িলায় সর্িু িার তপতসটক তিটয় থাকটর্ি।  
সর্িুর সছটল সর্ র্যার্িা কটর সদটর্। সুধাটদর্ী  আমিা আমিা কটর রাতজ হটয় 
সগটলি। বহ বহ কটর সর্াই র্াক্স-পযাঁেরা সর্টঁধ পুরী সপৌঁটছ সগল। সুির র্াড়ী, ঘটরর 
সর্ জািলা তদটয় সমুদ্র সদখা যায়। র্ারািায় র্সটল সিা কথাই সিই। সর্াই তমটল 
সর্জায় খুশী। তর্তপির্ারু্ সুধাটক এি খুশী র্হুতদি সদটখি তি। 

তদি তিটিক র্াটদ সর্াই তমটল সমুটদ্রর ধাটর হাঁেটি সর্তরটয়টছ। তর্তপির্ার্ুর পরটি ধুতি 
আর হাল্কা সুতির পাঞ্জার্ী। তিতি দটলর আটগ আটগ একা একা সহঁটে যাটেি। সুধা িার 
িিদটক র্লল সয সদটখা সিামার দাদাটক, এখাটি এটসও একা একা থাকা, সকাল সথটক 
সদখতছ মুখ সগামড়া, তক জাতি তক হটয়টছ। সূযব প্রাটয় ঢ্টল পটড়টছ, এর্ার র্াড়ী সিরার 
পালা, হোৎ সদখা সগল একেু দটূরই সর্শ তকছু সলাটকর জেলা আর িার মধয সথটক 
একজি মতহলার  কাি িাো তচৎকার। কাটছ তগটয় সদখা সগল ওই ভদ্রমতহলার র্ছর 
সটিটরা-আটেটরার সছটল স্ন্াি করটি সিটমতছল, এখি আর তিরটি পারটছ িা।  অটিক 
দটূর মাটে মাটে মাথাো সভটস উেটছ, আর একটি হাি ওপটরর তদটক উটে উটে তমতলটয় 
যাটে। সর্াই িুতলয়া, িুতলয়া র্টল সচঁচাটে। তকন্তু ওই সমটয় িুতলটয় সকাথায় পাটর্? 
তর্তপির্ার্ুর র্ড় সমটয় র্ার্ার হািো শি কটর ধটর দাঁতড়টয় তছল, তিতি একেু এতদক 
ওতদক সদটখ, িতড়ঘতড় পাঞ্জার্ীো খুটল সমটয়র হাটি তদটয় র্লটলি এো ধর। আর 
ধুতিোটক মালটকাঁচা সমটর জটল োঁতপটয় পড়টলি। সুধার সযওিা, সযওিা তচৎকার 
হাওয়ায় তমতলটয় সগল – সমস্ত সলাকজি তর্স্ফাতরি সচাটখ সচটয় সদখটছ। সুধা দইু 
সছটলটমটয়র হাি ধটর পাথটরর মিি দাঁতড়টয় আটছি। কি যুগ সযি সকটে সগল, 
সকটলর বহসচ সি সুধা সদটখি িাঁর স্বামী সছটলটিটক োিটি োিটি তিটয় আসটছ। 
সছটলটির সপে সথটক জল র্ার িাটক সুি করটলি। সকটল ধিয ধিয করটি লাগটলা। 
সছটলটির মা তর্তপির্ার্ুর পাটয় গড় হটয় প্রণাম র্লটলি – আপতি ভগর্াি। তর্তপির্ার্ু 
হাঁপাটি হাঁপাটি র্লটলি আতম ভগর্াি-েগর্াি তকছু িা, আমরা র্াঙাল সদটশর সলাক, 
জটলর সপাকা। এর্ার র্াড়ী সিরার পালা। তর্তপির্ার্ু সর্াি আর মাটয়র গর্ব দযাটখ সক! 
শুধু সুধার মুখ সথটক এখি পযবন্ত একটি র্াকয সকউ সশাটি তি।    

রাটত্র খাওয়াদাওয়া সসটর সশার্ার ঘটর এটস তর্তপির্ার্ু “েুমকা তগরা সর” সগটয় একো
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চক্কর সমটর তিটলি। এর্ার সুধা র্ুেটি পারটর্ তিতি তক পাটরি, সর্সমটয় শুধু সুধা 
র্টলি িুতম এো পাটরািা, ওো পাটরািা। তর্তপির্ার্ু যখি সুখ স্বটপ্ন ডুটর্ খাটে র্টস পা 
সদালাটেি, িখি সুধাটদর্ী ঘটর ঢু্কটলি। তর্তপির্ার্ু তকছু সর্াোর আটগই সুধা িাঁর 
পাঞ্জার্ীর কলার ধটর সচাখমুখ লাল কটর র্লটলি – তক সর্য়াটক্কটল সলাক িুতম, সকি 
োঁতপটয়তছটল জটল? তহটরা হটি সচটয়তছটল? িুতম ডুর্টল সিামার মা, র্াচ্চাটদর তিটয় 
আতম তক করিাম? তর্তপির্ার্ু এমিটি আশা কটরিতি। তক কটরি এখি? সুধাটদর্ী 
আর্ারও  সরটগ র্লটলি, আগুতপছু িা সভটর্তচটন্ত সকি জটল োঁতপটয়তছটল? তর্তপির্ার্ু 
মুখো অিযতদটক তিতরটয় র্লটলি, আত্মহিযা করটি তগটয়তছলাম। সুধা তকছু র্লটি 
তগটয়তছটলি, িার মুখো হাঁ হটয় রইল। আত্মহিযা? …… সকি? তর্তপির্ারু্ তিিমুখ কটর 
র্লটলি, িুতম আর একদম আমাটক পাত্তা দাও িা, neglect কটরা। সুধাটদর্ী সচয়াটর 
র্টস পড়টলি। সিামাটক neglect কতর? র্াঁড়ুটি র্ার্ু সিামার সকাটলর চা সথটক 
রাতত্তটরর সকামর সেপা – সকািো র্াদ পটড়? একো হাঁতচ হটলই সিা র্লটর্, সুধা 
োমরাতি তদটয় সতদব আসটছ, আজ রাটি আর ভাি খার্ িা, একেু তখচুতড়, ইতলশমাছ 
ভাজা র্টল যা িদব বিতর কটর সদটর্ িাটি সিা সুিটলাক অসুি হটয় যাটর্। িার ওপটর 
এই সংসাটর ঘাতি োিা। আর িুতম র্লছ আতম সিামায় পাত্তা তদই িা? সশটষর তদটক 
সুধাটদর্ীর গলা ধটর আটস। তর্তপির্ার্ু র্লটলি িা সিা আতম অস্বীকার করতছ িা, িুতম 
িা থাকটল এই সংসার ডুটর্ সযি। িটর্? ওই সয সকালটর্লা িুতম স্ন্াি কটর সর্র 
হটল, সিামার িসবা গাটল জটলর সিাঁো, চুল তদটয় েপেপ কটর জল পড়টছ – পুরাটিা 
তদটির কথা মটি পটড় সগল। মুখো এতগটয় তদটয় র্ললাম একো ইটয় তদটি, িা সিা 
তদটলই িা……মুখ সর্তঁকটয় চটল সগটল। সুধা সিা হাঁ, উতি গাটল হাি তদটয় তকছুক্ষণ িাঁর 
স্বামীর তদটক িাতকটয় রইটলি। িারপটর ধীটর ধীটর র্লটলি সয এইরকম অদু্ভি কথা 
জীর্টি সশাটিি তি। র্ারািায় সছটলটমটয়রা লুটডা সখলটছ, িিদ সর্িু িাঁর শাশুড়ীর 
সাটথ গল্প করটি করটি িরকাতর কােটছ। আর িখি এিার ইটয় চাই !! পারও র্টে 
িুতম, র্টল সুধা উটে র্াথরুটম মুখ ধুটি চটল সগটলি। তর্তপির্ারু্ আর তক কটরি, মুখ 
কাঁচুমাচু কটর শুটয় পড়টলি। 

সুধা চুল আঁচটড়, মুটখ তরমটিম ঘটষ শুটি এটলি।  আটস্ত আটস্ত উতি স্বামীর হািো 
তিটজর হাটি তিটয় র্লটলি – সতিয র্লতছ, আজটক সিামার জিয আমারও খুর্ গর্ব 
হটে, এই র্টল পাশ তিটর তর্তপির্ারু্টক একটি ইটয় তদটলি। অন্ধকাটর তর্তপির্ারু্ তস্ন্গ্ধ 
হাতসো আরও ছতড়টয় সগল। পুরী আসা সাথবক।
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গিকাল আমার র্নু্ধর সমটয় আমায় সহায়ােস অযাপ সমটসজ করল ‘Maa ask korlo J, 

kaal 2mi maa k ph kore6le keno’? ভাষাো র্াংলা র্ণবমালার হটলও হরি ো ইংতরতজ। 
কটয়ক দশটক র্াঙাতলর কাটছ এো এক ির্য পণয। সম্প্রতি সমার্াইল সিাটির সদৌরাটত্ম 
ই-সমটল, এসএমএটস, সিসরু্টক, সহায়ােস অযাটপ সর্বত্র িািা তকতসটমর তর্তচত্র 
র্াকতর্িযাস। পড়টি তগটয় পটদ পটদ তর্পটদ পতড়। ‘hate’ সলখা সদটখ ভাতর্ আতম তক 
এিই ঘৃণয? র্ুেটি পাতর িা ওো হল ‘হাটি’। এভাটর্ই রমাগি তশখতছ ই-ভাষা।

সিসরু্টক তর্তচত্র সংতক্ষপ্তকরটণর ছড়াছতড়। শুরুটি o.m.g. সদখটল ভার্িাম সর্াধহয় 
তলখটি চাইটছ ‘ও মাটগা’, এখি র্ুটেতছ ওো তর্িয়যুি ‘ও মাই গড’! সংটক্ষটপ সলখার 
ইঁদরু মারা কল সয কী ভয়ার্হ আর্হ বিতর কটর, ভার্টল সরামাঞ্চ হয়। হাঁেুর র্য়সী 
একটি সমটয় সসতদি তলটখটছ ‘আটঙ্কল, এই তিটয় চারটে সমটসজ করলাম, র্াে এখিও 
িুতম আমাটক সরপ করটল িা’? যখি র্ুেলাম ইংরাতজ হরটি ‘rep’ হল ‘reply’-এর 
সংতক্ষপ্তকরণ, িখি ঘাম তদটয় জ্বর ছাড়ল। মটি মটি র্ললাম – মা, আমাটক র্রং 
‘ans’ করটি সর্াল।

কি সংটক্ষটপ সলখা যায়, িার সযি প্রতিটযাতগিা শুরু হটয় সগটছ ই-ভাষায়। শুধু ‘u’ 

অক্ষরটি তদটলই র্ুটে তিটি হয় সয, ওো আসটল ‘you’। র্াংলার কটয়কটি শব্দ ইংরাতজর 
একটি হরটির উচ্চারটণই তমটল যায়। সযমি J হল সয, K হল সক। এই রীতিটি তলখটি 
থাকটল সকসো সকাথায় তগটয় দাঁড়াটি পাটর সভটর্টছি?

LOL, LMAO, RFOL, WTF, BTW, FYI, GM, GN..... এর সকাি সশষ সিই। আস্ত একটি 
অতভধাি র্ািাটিা যাটর্!!

আমার এক ির্য কতলগ সক্কাল সক্কাল পাোটলি GM.. আতমটিা আকাশ সথটক পড়লাম, 
এোতক গালাগাল?? হযাঁ গালাগাতল ই সিা!! আমার রাগ হটয় সগল আতম তরোই তদলাম 
BC!! 

ওমা সংটগ সংটগ তরোই "মাটি!! আতম আপিাটক গুডমতিবং র্ললাম আর আপতি 
আমাটক তর্তস র্লটছি?? “আতম পড়লাম মহা িাঁপটর- সকািরকমভাটর্ সমকআপ 
করলাম এই র্টল সয” আতম সংটক্ষটপ তলটখতছ Be Cheerful "...

TC মাটি এখি সেক সকয়ার! TX মাটি থযাংকস

আমাটদর E-জীবটনর এক 
অসাধারণ প্রতিেতব 

অজানা সলখক, WhatsApp সেটক সংগতৃিি 
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তর্পস মাটি তর্পাশা র্সু,
'েগর' মাটি এখি রর্ীন্দ্রিাথ, আটরা এক্সতেম !!

ই-ভাষার মক্কা অধুিা সিসরু্ক। রীতিমি গটর্ষণার অজর রসদ মজিু রটয়টছ 
সিসরু্তকয়ািটদর ওয়াটল। খযািিামা র্যতির জন্মতদি র্া মৃিুযতদি এটলই হল। ছতর্ সপাস্ট 
করার ধুম সলটগ যাটর্ হৃদকমটল। সপাস্টো যতদ মৃিুযতদটির হয়, িাহটলই সগটরা। খাতল 
কটমন্ট আসটর্ ‘RIP’। তর্প-তর্প ধ্বতির মটিা এই তরপ-তরপ কী র্স্তু, িা র্েুটল আপতি 
সয ই-দতুিয়ায় আিাতড় িা প্রমাণ হটয় যাটর্। এই তরপ হল ‘সরস্ট ইি তপস’। শাতন্তটি 
থাকার কী অশাতন্তকর প্রাথবিা প্রয়াস।

শুধু তক ভাষার জটিলিা? সিসরু্তকয়ািরা এক-একজি এটকক র্স্তু। সকউ লাইক 
তর্টশষজ্ঞ। এঁরা সর্তশ কথা িা র্টল পাইকাতর হাটর লাইক কটর যাি। কারও হয়ি র্ার্া 
মটরটছ, সস সর্চাতর কাঁটদাকাঁটদা ভাষায় জাতিটয়টছ মৃিুযসংর্াদ। র্যস, লাইক মাস্টার 
সসটিও তদটলি লাইক কটর।

আর এক তকতসটমর সিসরু্তকয়াি আটছি, যাঁটদর র্লা হয় স্টযাোসটিয়াি। এঁরা পাঁচ 
তমতিে অন্তর অন্তর সহঁচতক সিালার মি স্টযাোস তদটি থাটকি। এঁরা কারও উত্তর র্া 
মিামটির ধার ধাটরি িা। এঁটদর স্টযাোটস থাটক ‘র্ড্ড মাথা ধটরটছ’, পরমুহূটিব ই ‘উফ্ 
কী তদল!’ সক তদটলি, কাটক তদটলি, সকি তদটলি- িা সকউ জািটিও চায় িা; ির্ু 
তিতি শুধু স্টযাোস তদটয় যাি।

ই-রাটজযর আর এক র্াতসিার িাম র্লা সযটি পাটর েযাগটিতশয়াি। এঁরা সারাতদি 
র্যতিগি িটো সপাস্ট কটরি আর সসগুটলা যাঁটক খুতশ েযাগ করটি থাটকি। তিতি 
রু্েটিও চাি িা সয, িাঁর র্াথরুটমর জিয সকিা িিুি মটগর ছতর্ তিটয় অটিযরা কী 
করটর্!

আর আটছি কটমটন্টোরগণ। তিতি সযখাটি পাটরি, কটমন্ট তদটয় সর্ড়াি। সচিা-অটচিার 
ধার ধাটরি িা। হয়টিা একটি তর্মূিব  ছতর্ তিটয় কথা র্লটছি দজুি তশল্পী র্নু্ধ। 
কটমটন্টোর এটদর সভিটর ঢু্টক র্টল এটলি – ‘থযাঙ্ক ইউ’! কাটক থযাঙ্ক ইউ, সকি থযাঙ্ক 
ইউ, এসর্ প্রশ্নই ই-সদটশ অপ্রাসতঙ্গক।

ই-দতুিয়ায় এখিও যাঁরা পা রাটখিতি, িাঁরা জাটিি িা কী তর্তচত্র এই পৃতথর্ী। এখাটি 
কারও ঘর ভাটঙ, সকউ ঘর র্াঁটধ। এখাটি বিতর হয় িািা ধরটির গ্রুপ। সসই গ্রুটপর 
সদসযরা সগে েুটগদার কটর, তপকতিটক যায়। দল সর্টঁধ যারা সগে েুটগদাটর যায়, 
িাটদরই সকউ সকউ দলছুে হটয় তমে কটর সকািও মটল। তর্তেন্ন সকািও ঘেিা িয়, 
সজাড়া সজাড়া িারী-পুরুষ ‘মটল মটল সযাগ তদি’ সলাগাি িুটল সদখা কটর। সসই ‘সদখা’ 
কারও কারও সচাটখ সটষবিুল সদখায়, প্রাণ এর্ং মাি র্াঁচাটি িথাকতথি সেিতশপটক
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িারা কটয়ক মাস এতড়টয় চটল!

িারপর যথারীতি সগটয় ওটে – ‘আহা E আিি আকাটশ র্ািাটস…

কালান্তটরর আশায় তদি গুিটি গুিটি ভাষান্তরো সয কটর্ হটয় সগল সেরই সপলুম িা”।

Pritha Chowdhury

Radha Krishna
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সস তদি ো তছল  ২০২১ এর ১৪ ই সিব্রুয়ারী। সরার্র্াটরর সভারটর্লা।  তর্ছািায় শুটয় 
শুটয় র্ািাটসর সসাঁ সসাঁ শব্দ শুিটি পাতে। গিকাল রাটির খর্টর শুিলাম আকব টিক সকাড 
েন্ট িাতক সধটয় আসটছ উত্তর সথটক দতক্ষণ। প্রথটম অিো গুরুি তদইতি । এ রকম 
োিার প্রর্াহ সিা আর তকছু িিুি িয়। িটর্ উইটকটি র্াতড় সিরার েযািো মুলিুতর্ 
রাখটি হটলা। এ শহটর আতম িিুি অতিতথ। মাত্র সদড় মাস হটলা এখাটি আস্তািা সগটড়তছ 
। সরকাতর হাসপািাটল কাটজর সূটত্র এখাটি আসা। অতস্টি সথটক ১১২ মাইল দটূর সছাট্ট 
একো পাহাতড় শহর এই কাতভব ল। জামবাি সসেলার  রা ১৬৫ র্ছর আটগ এখাটি প্রথম 
র্সতি গটড়তছল।  ছতর্র মটিা সাজাটিা শহর ো। সছাে সছাে পাহাড়, সর্ুজ র্িািী আর 
শহটরর মটধয তদটয় পাক সখটয় চলা সগায়াদলুুটপ িদী।  সস িদী কখটিা শান্ত, সর্শ 
শীণবকায়া। কখটিা িার িীব্র গতি সর্ঁটধ রাখটি হটয়টছ র্াঁধ তদটয়। এটহি শহরটিটক একেু 
একেু কটর সরাজ তচটি চটলতছ। 

মািুটষর মটিাই প্রতি শহটরর ও একো কযাটরক্টর থাটক। দটুি অটচিা মািুটষর সচহারার 
মটধয আমরা তমল খুঁটজ পাই। ঠিক সসভাটর্ আতম এক শহটরর সাটথ অিয শহটরর সাযুজয 
খুঁতজ। িাটি পতরতচতি ো অটিক সহটজ , খুর্ দ্রুি সম্ভর্ হয়। সযমি কাতভব ল শহরো সদটখ 
প্রথটমই আমার ডুয়াটসবর সছাট্ট একো গ্রাটমর কথা মটি পটড় সগতছটলা। একর্ার র্ার্ার সাটথ 
জীটপ কটর ইসলামপুর সথটক তশতলগুতড়- আমার মাতসর র্াতড় যাতেলাম। সন্ধযা হর্ার মুটখ, 
একো পাহাতড় গ্রাটম আমাটদর গাতড়ো সথটমতছল। মটি আটছ, আমরা সমাো কটর দধু সদওয়া 
চা আর পাটকাড়া সখটয়তছলাম।  সন্ধযার আটলা-আঁধাতরটি গাটছ ঢ্াকা সসই গ্রাম, মাটির 
গন্ধ, আর্ছা উটোি, সদাকাটির টিমটিটম আটলা- সর্ মটি গাঁথা হটয় সগটছ। সযো মটি 
সিই, সসো হটলা িার িাম। প্রথম সযতদি এই শহটর পা সরটখতছলাম , সকাটিা জাতি আমার 
সসই িাম ভুটল-যাওয়া ডুয়াটসবর গ্রামোর কথা মটি পটড় সগতছল। হয়টিা সসই জটিযই সম্ভর্ 
হটয়তছল এই িিুি শহরোটক আপি কটর ভার্টি। 

সিা সসতদি শুটয় শুটয় গতড়মতস করতছলাম।  উেটর্া উেটর্া কটরও উেতছিা। জািালার 
ব্লাইি গুটলা সতরটয় সদতখ গাতড়ো পুটরা র্রটি সঢ্টক সগটছ।  মাটি, ঘাস পুটরা সাদা। 
গাছগুটলা র্রটির আইতসকযাটলর  ভাটর িুটয় পটড়টছ। সস এক সচাখ জড়ুাটিা দশৃয।  সধাঁয়া 
ওো কতির কাপ হাটি র্রটির দশৃয গুটলা উপটভাগ করটি লাগলাম। মটি হটে সযি যশ 
সচাপড়া র মুতভ।  শুধু িায়ক আর িাতয়কা দজুটি অিুপতিি।  সারাতদি তক তক করটর্া 
িার একো তলস্ট র্ািাটি র্সলাম। ভার্লাম সগ্রাসাতর ো সসটর সিতল। ওমা , দরজা 
খুলটিই সদতখ সপঁজা িুটলার মটিা র্রি তছটিটয় আটছ , প্রায় সদড় দ ুিুে উঁচু হটয়।  
এক’পা দ’ুপা হাঁেটি সচিা করলাম পা পুটরা র্রটি ঢু্টক যাটে। সদাকািপাটে যাওয়ার 
ইটেো তর্সজব ি তদলাম। ভার্লাম  আটয়শ কটর, গাি শুটি, সিাটি  গল্প কটর িাহটয় 
একো তদি ঘটর র্টসই কাটিটয় সদওয়া যাটর্। তকন্তু এই একো তদটির আিি সয কি 
িাড়ািাতড় এক সপ্তাহ র্যাপী আিটঙ্ক পাটে যাটর্ সসো র্ুতেতি। 

সিামার মিাতবটে তকছু িারায় নাটকা কভু 
নতিিা সরকার, অতস্টন, সেক্সাস 
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টিতভর খর্টর শুিলাম যা আশা করা সগতছটলা িার সথটকও ভয়ািক হটর্ এই উইন্টার 
স্টমব। মটি িখি ক্ষীণ আশা আতম হাসপািাল সথটক তিি তমতিটের দরূটি থাতক। কাল 
সকাল তিিয় আর্হাওয়ার উন্নতি হটর্। আর গাতড়ও চালাটি পারটর্া।  অতিটস সগটল 
অটিকো স্বাভাতর্ক লাগটর্। তকন্তু িাপমাত্রা এি কম সয র্রি সিা পরতদি গটল জল 
হটলািা। উপরন্তু রািভর টিপটিপ র্ৃতি।  র্াইটর র্রি জমা িাপমাত্রা। র্ৃতি সিা িয় , 
সযি গঁুটড়া গঁুটড়া র্রটির েণবা। সারা রাি জটম জটম আটরা পুরু হটয়টছ র্রটির আস্তরণ। 
গাতড়গুটলা সযি এক একো র্রটির তঢ্তর্। 

সক্কাল সক্কাল সসটরোতরর সিাি এটলা। তরস্ক তিটয় হসতপোটল আসটি হটর্িা। র্াতড় সথটক 
সেতল ওয়াকব  কটরা। একেু র্াটদ এপােব টমন্ট সথটক সিাি- এক ঘন্টা পর আমরা ওয়াোর 
সাোই র্ন্ধ কটর সদর্। খুর্ োিায় জটলর পাইপ র্াস্টব  করার সম্ভার্িা থাটক। ভার্লাম 
র্াথের্ ভটর জল জতমটয় রাতখ। হা ভগর্াি। র্াথেটর্র স্টপার খুঁটজ সপটল িটর্ সিা। সস 
আশা সছটড় যি সর্ািল, গামলা তছল সর্ ভটর রাখলাম। একার সংসাটর কিইর্া র্াসি 
থাটক। এখাটি গযালি গযালি খার্ার জল তকিটি হটয়। সসই গযালি-সর্ািল গুটলা, প্রায় ৭-
৮ ো ভটর সিললাম। ঘতড় ধটর এক ঘন্টা পর জল র্ন্ধ হটয় সগল।

তক সয কতর। আপিমটি ঘটর পায়চাতর করতছ। খর্টর যা র্লটছ রীতিমটিা ভয়ঙ্কর।  
ওতদটক অতস্টটির ও এক অর্িা। র্াতড়টি ির্ু ওরা তিিজি। সহথায় আতম একা। একা 
আতছ সজটি অতিস সথটকও সর্শ কটয়র্ার সিাি কটরটছ। সটন্ধয সর্লা হোৎ কটর সর্ 
অন্ধকার। পুটরা একো সদািলা োউিটহাটম একদম একা হটয় সগলাম। সসলটিাটির ফ্ল্যাশ 
লাইে জ্বাতলটয় হািড়াটি হািড়াটি সদািলায় সকাটিামটি উেলাম। োকুটরর ঘটরর সমামো 
জ্বালালাম। সমাটমর আটলাটি সদতখ আটরা তিিজি মািুষ কাঁটচর তভির সথটক জ্বলজ্বল সচাটখ 
আমাটক সদখটছ। মটি হটলা সটঙ্গ আমার োকুর আটছি,মা আটছি, আর আটছি স্বামীজী। 
মি সথটক ভয়ো একদম উটর্ সগল।

ঘটরর সভিরো এখটিা সর্শ গরম। সভটর্তছলাম একেু র্াটদই হয়ি আটলা তিটর আসটর্। 
রমশ জািলাম , তক এক তগ্রড সিতলওর হটয়টছ। এই পাওয়ার কাে কটয়কতদি ধটর চলটর্। 
সমাম, ফ্ল্যাশ লাইে তদটয় িাহয় আটলার অভার্ সমোটিা যাটর্, তকন্তু ইটলকতেতসটি িা থাকটল 
সিা এতস চলটর্িা। ঘর সিা োিা হটয় যার্।  হাইটপাথারতময়া হটয় তিঘবাি মৃিুয।  সযমি 
ভার্া সিমি কাজ। সদৌটড় তগটয় সথটমবাস্টযাে সচক কতর। ঘটর িিক্ষটি ৭১ তডগ্রী 
িাটরিহাইে । দটুো সসাটয়োর  পড়টল তদতর্য মযাটিজ হটয় যাটর্। তকন্তু তচন্তা হটলা কিক্ষটি 
ইটলকতেতসটি সিরি আসটর্।  এটলা ঠিক ই , িটর্ দতুদি র্াটদ।
গযাস, সস্টাটভ, ওটভি তকছুই গরম হটে িা। তেজ ো ও অন্ধকার। শুকটিা পাউরুটি সজতল 
তদটয় সখলাম , এটর্লা ওটর্লা। চা কতি র্ন্ধ। সমজাজ তিতরতক্ষ। ২৪ ঘন্টায় ঘটরর িাপমাত্রা 
সিটম গাটছ ৫৮ তডগ্রী সি। কমটিােব ার মুতড়টয় র্টস আতছ। আজটকর সমিু হটলা- মুতড় 
র্াদাম শশা তদটয়।  র্াতড়র সাটথ সযাগাটযাগ মূলি সমটসটজর মাধযটম। 

সসলটিাটি কখটিা কাজ কটর, কখটিা কটর িা। সহায়ােস আপ এ কথা ভাটলাই র্লা যাটে। 
খর্র সপলাম র্াতড়র সামটির র্ড় গাছো সভটঙ প্রতিটর্শীর ছাটদ তগটয় পটড়টছ। গযারাটজর
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জটলর পাইপ সিটে আর এক তর্পদ। ঘর তহম োিা।

আমার ভাগযো িুলিায় একেু ভাটলা। কারণ দতুদি পর ইটলকতেতসটি হোৎ তিটর এটলা। 
এখি সমসযা জটলর।  এক র্নু্ধ রু্তি তদটলা র্রি কুতড়টয় এটি গরম করটল িাতক জল 
বিরী হটর্। শুরু করলাম র্রি কুটড়াটিা। থুতড় , আইস হাটভব তস্টং। তকন্তু এক সসপযাি 
র্রি গরম কটর র্টড়াটজার দইু মগ জল পাওয়া যায়। িাই সই। র্াইটর তকন্তু র্রটির 
উচ্চিা সর্টড়ই চটলটছ। প্রায় পাঁচ তদি পর িাপমাত্রা একেু র্াড়টলা । র্রি তকছুো গলার 
পর  গাতড় চালার্ার মটিা অর্িা হটলা। খর্র সপলাম সগ্রাসাতর সস্টাটর িাতক খার্ার জল, 
দধু, পাউরুটি, তডম তকছু পাওয়া যাটেিা। কারণ রাস্তা র্ন্ধ থাকার কারটণ সাোই োক 
আসটি পাটরতি। সাটথ সাটথ গযাস সস্টশটি গযাটসর আকাল। কারতভটলর  অর্িা অতস্টটির 
িুলিায় ির্ু তকছুো ভাটলা। তকছু তকছু তজতিস িাও তমলটছ। পাঁচতদি র্াটদ হসতপোটল 
সগলাম। আতম হসতপোটলর খুর্ কাটছ থাতক।  চযাটপটলর ঘন্টার আওয়াজ আমার ঘর সথটক 
সশািা যায়। ির্ুও পাঁচতদি গৃহর্িী হটয় কাোলাম।

এর্ার র্ুটক র্ল তিটয় চললাম র্াতড়, অতস্টটি। পটথর দধুাটর র্ড় র্ড় গাছ আর িাঁকা 
মাটে িখি ও র্রটির সছাঁয়া েুকু সলটগ আটছ। র্াতড়টি এটস সদতখ র্ড়  সোটমতরয়া গাছো 
সযি ঘুতমটয় পড়টছ। জর্া গাছ গুটলা সকমি প্রাণহীি।  মটি খুর্ কি হটলা।  প্রকৃতি 
মাটয়র এটিা র্ড় শাসি।  সামটির র্ড় গাছো তিতিি। ইতিমটধয র্াতড়টি আটলা তিটর 
এটসটছ।  সর্ সচটয় দিুঃখ সপলাম আমার ১৬ র্ছটরর মািুষ সমাি উঁচু কাতর পািা গাছো 
ধুঁকটছ।  র্ুেটি পারলাম আর র্াঁচটর্ িা।  তিটজটক সর্াোলাম ২৫৪ জি মািুষ সেক্সাটস 
মারা গাটছ।  অসংখয গাছ সভটঙ পটর আটছ। আমার পতরর্ার, র্নু্ধরা সর্াই সুি আটছ।  
এো ভগর্াটির আশীর্বাদ ছাড়া আর তক ?   
সময় এতগটয় চটল সমটয়র গতিটি। মাস তিটিক পটরর কথা।  সসই উইটকটি ও অতস্টটি 
এটসতছ। র্যাক ইয়াটডব  ঘুটর সর্ড়াতে সকালটর্লায়। অর্াক সচাটখ সদতখ, শুতকটয় যাওয়া 
কাতরপািা গাছোর চারপাশ সথটক অসংখয সছাে সছাে তশশু চারা গাছ উঁতক মারটছ। িাহটল 
সিা সতিয জীর্ি সশষ হটয় যায় িা।  সামতয়ক সথটম যায় মাত্র।  িারপর তদ্বগুি গতিটি 
সদৌটড় সযি সসই শূিযিাি েুকু পূরণ কটর সিয়। সামটির র্ড় ওক  গাটছর িাঁকা জায়গাো 
এখি আর সচাটখই পটড়িা। কারণ ঠিক িার তপছটি সগালাপ গাটছ এ র্ছর প্রচুর িুল 
িুটেটছ। েুকেুটক সগালাতপ রটঙ সর্ কাটলা ধুটয় মুটছ সগটছ। 

আমার অতিসার জািালার পাটশ সয জাপাতি োম গাছো োিায় েলটস সগতছটলা , কাল 
সদখলাম মাটি সথটক দটুো কতচ ডাল সর্তরটয়টছ।  হাওয়াটি িার লাল লাল পািা গুটলা তির 
তির কটর কাঁপটছ।  যা হাতরটয়তছল িার অটিকোই আর্ার তিটর এটসটছ। িিুি রূটপ, 
িিুি ছটি। ঈেটরর প্রতি কৃিজ্ঞিায় মিো ভটর উেটলা। র্হুতদি পর সসই িজরুলগীতি 
ো মটি পটর সগল,"সিামার মহাতর্টে তকছু হারায় িাটকা কভু "।
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সছােটর্লা সথটকই মা, োকুমারা সর্সময় র্লটিি সয ভাটলা কটর িা সখটল গাটয় সজার 
পাওয়া যায় িা I  িারপর সু্কটলর পােযপুস্তটকও পটড়তছ "স্বািযই সম্পদ"।  এই প্রর্াদো 
খুর্ই প্রচতলি।  িাই স্বািয র্লটলই আটগ আমাটদর শরীটরর কথাই মটি আটস।  শরীর
স্বািয ঠিক রাখার জিয আমরা সকটলই অল্পতর্স্তর র্যায়ামচচব া কটর থাতক ঠিকই , 
পুতিকর খার্ারও খাই, আরও কি তকছু কটর শরীর িামক যন্ত্রটিটক ঠিকোক রাখার 
সচিা কতর।  তকন্তু র্য়স র্াড়ার সটঙ্গ সটঙ্গ মটির সুিিা র্জায় রাখাোও সয কি 
জরুরী সসো আমরা মাটে মাটে ভুটল যাই।

এই মি ভাটলা রাখার প্রসটঙ্গ আমার এক পতরতচি মািুষজিটদর কথা মটি পটড় যায়।  
সমীরণর্ার্ু আর ওিার স্ত্রী রুমাটদর্ী দজুটির সছাে সংসার। কলকািার র্ুটক একো 
সদািলা র্াতড়টি থাটকি I  িাটদর অর্িাও খুর্ স্বেল। একসময় দজুটিই ভাটলা চাকতর 
করটিি। এখি দজুটিই জীর্টির প্রায় সশষ ধাটপ এটস সপৌঁটছটছি। ভদ্রটলাটকর র্য়স 
িিই,আর ওিার স্ত্রীর র্য়স আতশর ওপর হটর্। ওিাটদর দইু সন্তাি কমবসূটত্র তর্টদটশ 
থাটক। িাই ওিাটদর র্াতড়োও খুর্ িাঁকা হটয় সগটছ। তকন্তু সছটলটমটয়রা প্রতির্ছরই মা-
র্ার্ার সখাঁজ তিটি সদটশ যায়। িাঁরা যাটি আরাটম থাকটি পাটরি, িার সর্রকম 
র্যর্িাই সছটলটমটয়রা কটর তদটয়টছ। রািতদটির দজুি মাতস, রান্নার সলাক, গাতড়, 
ড্রাইভার সর্ই আটছ। 

সকাটিাতকছুরই অভার্ সিই। ির্ুও সমীরণর্ারু্ তিিঃসঙ্গিা আর অর্সাটদ সভাটগি। ওিার 
স্ত্রী রুমাটদর্ী সারাতদি সংসাটরর কাজ তিটয় র্যস্ত থাটকি র্টল স্বামীটক সর্তশ সময় তদটি 
পাটরি িা। িাই সর্াধ হয় সমীরণর্ার্ুর র্টড়াই এক লাটগ। অটিক ডািারর্তদ্দর 
তচতকৎসা সটত্ত্বও ওিার মটির অর্সাদ কােটি চায় িা।  

এমতিটি ভদ্রটলাক খুর্ই হাতসখুতশ। র্নু্ধর্ান্ধর্টদর সটঙ্গ আড্ডা মারা, আত্মীয়স্বজি, পাড়া 
প্রতিটর্শীটদর সাটথ গল্পগুজর্ করা, সামাতজক িািারকম কাজকমব করা, এইসর্ তিটয়ই 
তিতি অর্সরপ্রাপ্ত জীর্ি কাোটি ভাটলার্াসটিি। তকন্তু এখি র্য়স র্াড়ার সটঙ্গ সটঙ্গ 
শারীতরক িািা সমসযার কারটণ তিতি সর্শী সর্টরাটি পাটরি িা। িাই সর্শীর ভাগ 
সময় র্াতড়টিই থাটকি। িাঁর ওপর অতিমারীর কারটণ র্নু্ধর্ান্ধর্, আত্মীয়স্বজি আর 
র্াতড়টি আসটি পাটর িা। সসই কারটণই হয়টিা তিতি এটিা তিিঃসঙ্গিায় সভাটগি, মিটক 
ভাটলা রাখার উপায় সখাঁটজি।

িটর্ সমীরণর্ার্ু সরাজ সকাটল র্াতড়র কাটছই একটি র্াজাটর তগটয় তকছু সকিাকাো 
কটরি। তর্টকটল একেু হাঁেটি সর্টরাি। এছাড়া র্ই পড়া, কাগজ পড়া, টিতভ সদখার 
অভযাস সিা আটছই। তকন্তু সচাটখ কম সদটখি র্টল সসগুটলাও সীতমি। এভাটর্ই ওিার

তনিঃশিয  ভালবাসা 
মালতবকা বাস ু
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তদি কাটে। িটর্ শুিলাম, ইদাতিং িাতক উতি মি ভাটলা রাখার একো উপায় খুটঁজ 
সপটয়টছি।  

খুর্ সকাটল ঘুম সথটক ওোর অভযাস সমীরণর্ারু্র তচরকাটলরই। িখি কাকপক্ষীরও 
সর্াধ হয় ঘুম ভাটঙ িা। রুমাটদর্ী, কাটজর সলাকজটিরাও িখি সয যার ঘটর ঘুটম 
আেন্ন। সসই সুটযাটগ তিতি িাতক র্াজার যার্ার আটগ ভাঁড়ারঘর সথটক পাঁউরুটি, 
তর্সু্কে, র্াদামভাজা, হাটির কাটছ যা পাি জামার পটকটে পুটর তিটয় সর্তরটয় পটড়ি।  
এর্ার র্াজার যার্ার পটথ রাস্তার কুকুরটদর ওই খার্ারগুটলা সখটি সদি। আর িারাও 
খার্ার সলাটভ সলজ িাড়টি িাড়টি িাঁর কাটছ সরাজ আটস। এইভাটর্ একো দটুো কুকুর 
সথটক অটিকগুটলা কুকুর এখি সমীরণর্ারু্র র্নু্ধ হটয় সগটছ | আর্ার তর্টকটল হাঁেটি 
সর্টরার্ার আটগও সকটলর অটগাচটর তিতি আর্ার তকছু খার্ার ভাঁড়ারঘর ঘর সথটক 
পটকটে পুটর তিটয় যাি। এরপর সথটক প্রতিতদিই ওই র্নু্ধরা িাতক সকাটলর সব্রকিাস্ট 
আর তর্টকটলর স্ন্যাকটসর জিয অটপক্ষা কটর থাটক।

শুধু তক এরাই? র্াতড়টি র্সার ঘটরর জািালার কাতিবটশ, র্ারািাটিও িাঁর তকছু সঙ্গী 
আটছ। সরাজই শাতলক, চড়াই, পায়রার আসর র্টস সসখাটি। িাটদর জিযও আর্ার 
খার্ার আটস ভাঁড়ার সথটক,  তকন্তু সর্ই তগতন্নমার অজাটন্ত। পায়রার জিয চাল, 
চড়াইটয়র জিয তচঁটড়ভাজা, শাতলটকর জিয র্াদামভাজা। িারাও তদতর্য মজা কটর সর্ 
সখটয় সিটল, আর্ার তিটজটদর মটধয েগড়াও কটর। সসগুটলা সদখটিও ওিার খুর্ মজা 
লাটগ।  ওটদর সটঙ্গ এমি র্নু্ধি হটয় সগটছ সয একতদি িাটদর সদখা িা সপটল 
কিব ার্ারু্র মিো ছেিে কটর।  পাতখটদর তকতচরতমতচর আওয়াজ ওিার মিটক সটিজ 
কটর সিাটল।   

তকন্তু রুমাটদর্ী সিা এসর্ তকছুই জািটি পাটরি তি।  ভাঁড়ার ঘর সথটক সরাজ একেু 
একেু কটর তজতিস কটম যাটে সদটখ তিতি সলাকজিটদর র্কার্তক করটিি, ওটদর সটিহ 
করটিি। এরপর একতদি তগতন্নর র্কার্তক শুটি সমীরণর্ার্ু আর চুপ কটর থাকটি 
পারটলি িা। তিতি সর্ সিয িাঁস কটর তদটলি। তিতি িাঁর সপাষযটদর খাওয়াটিার জিয 
ভাঁড়ারঘর সথটক খার্ারগুটলা সয সরাজ  তিটয় যাি একথা তিতি তগতন্নটক জািাটলি।  
তিতি সিা সসকথা শুটি অর্াক। র্াতড়টি সিা সকাটিা সপাষয সিই, িটর্ এরা কারা?  
রুমাটদর্ী জািটি চাইটল সমীরণর্ার্ুর যখি সর্ র্ুতেটয় র্লটলি িখি ওিার স্ত্রী আর 
সকাটিা উত্তর তদটলি িা। এিতদটি িাঁর সর্ সটিটহর অর্সাি ঘেটলা। িটর্ ওিার স্বামী 
সয মি ভাটলা রাখার সঙ্গীটদর খুটঁজ সপটয়টছি, এো সভটর্ই তিতি এখি খুর্ খুতশ।   

পশুপাতখটদর সঙ্গ সমীরণর্ার্ুর সছটলটর্লার মিো আর্ার সযি তিতরটয় তদটয়টছ।  আসটল, 
তিতি যখি সছাে তছটলি র্াতড়টি দটুো সপাষা কুকুর তছল।  িখি ওরাই ওিার 
সর্বক্ষটণর সঙ্গী তছল। এখি স্ত্রীর আপতত্ত থাকায় র্াতড়টি কুকুর রাখটি পাটরি িা। 
িাছাড়া এই র্টয়টস এটিা র্ড় েতক্ক সামলাটর্ সক? এখি িিুি কটর পশুপাতখটদর
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অমতলি র্নু্ধি ও িাটদর সঙ্গ সপটয় তিতি এখি সর্জায় খুতশ। িটর্ সমসযা একোই। 

সপাষযটদর খার্ার সযাগাি তদটি তগটয় তগতন্নমার মাথা খারাপ হর্ার সজাগাড়।  একতদি 
যতদ সপাষযটদর সকাটিা খার্াটরর অভার্ হয়, কিব ার্ারু্র সমজাজ তিতরটক্ষ হটয় যায়।  
সর্ই র্টয়টসর সদাষ, আর তক হটি পাটর? 

সতিয, মািুটষর মি তিটয়ই যি সমসযা। মি কখটিা সরাদ েলমটল, কখটিা সমঘলা।  
র্াতড়টি সপাষা কুকুর থাকটল সিা সকাটিা কথাই সিই। মটির অর্সাদ কাোটি এটদর 
মটিা জাদকুর আর সিই। এটদর সঙ্গ যারা একর্ার সপটয়টছ, িারাই একমাত্র জাটি এটদর 
তিিঃশিব  ভালর্াসা, মায়া-মমিার কথা।  

সমীরণর্ার্ু জীর্টি িিুি সঙ্গীটদর খুটঁজ সপটয় এখি তদতর্য সখাশ সমজাটজ আটছি।  
ওিার তিিঃসঙ্গিা, অর্সাদ আটগর সথটক অটিক কটম সগটছ। তক শীি, তক গ্রীি, তক 
র্ষবা - একটি তদটির জিয ওই র্নু্ধটদর িা সদখটি সপটল তিতি অতির হটয় ওটেি।  
এখি  সমীরণর্ার্ু র্ুেটি সপটরটছি সয শরীর সুি রাখার সটঙ্গ সটঙ্গ মিটকও ভাটলা 
রাখা কিো প্রটয়াজি।

“A happy mind is a healthy mind, and a healthy mind is good for the body.”

– Dalai Lama

Full moon

Atria Datta, 
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শহটরর িাম তলখটি তগটয়ই থামটি হটলা। 'কলকািা', 'কযালকযাো', 'কতলকািা', 
'কইলকািা', িা অধুিা। সকালকািা ? যার যখি, সযমি ইটে, সস সিমতি কটরই 
কলকািাটক সডটকটছ। িাটি, কলকািার তকছু আটস যায়তি। সস িার সই, গঙ্গার হািটি 
ধটর সমটয়র সরাটি সভটস চটলটছ। আজ একরকম, কাল আর্ার অিয রকম।

দটূর চটল সগতছ অটিক তদি। কলকািা র্দটল চটলটছ। মাটে মাটে তিটর এটস িাটক 
সযি আর তচিটি পাতরিা। আজটকর েকমটক র্হুিল "মল", কতি কণবার, উধবমুখী 
আকাটশ হাি র্ুটলাটিা  'এপােব টমন্ট" সমৃি কলকািা সযি রূপালী পদব ার চমক সদওয়া 
িাতয়কা। আতম যাটক  কাছ সথটক সদটখতছ, ---"িার পরটি ঢ্াকাই শাড়ী কপাটল 
তসদঁরু"। দ'ুজটিই রূপসী তকন্তু একজটির সটঙ্গ আর এক জটির িুলিা চটল িা। িিুটির 
আহ্বাটি সাড়া তদটি সদশ সছটড় রওিা তদটয় তছলাম অিলাতন্তক সপতরটয় সুদরূ তিউ ইয়কব  
শহটর, িারপর আজ এখাটি, কাল সসখাটি। প্রর্াটস, সকাটিা সকাটিা মি সকমি করা 
তদটি, জমা থাকা িৃতির োঁতপ মাটে মাটে খুটল সদখটি সদখটি, েুকোক কটর সভটস 
ওটে, তকছু মটি থাকা, তকছু তিটক হটয় আসা কলকািার িৃতির ছতর্। মটির পুষ্পক 
রটথ উটড় যাই, সসই দটূরর সদশটিটি, সযখাটি ছতড়টয় আটছ আমার সখলা চঞ্চল বশশর্, 
হাতসটি উেল বকটশার আর উত্তর-সষাটলা িারুটণযর স্বপ্নালী তদিগুতল।

আমার বশশটর্র প্রথম ছতর্। তপ্রয়িাথ মতেক সরাটডর সদািলা র্াতড়। লাল েুকেুটক 
তর্শাল দালাটির সকাটল সাতর সাতর ঘর। র্ারািায় হালকা হাওয়ায় দুটল দটুল শুটকায় 
লাল-কাটলা 'তসটঁথটয়-তসদঁরু' পাটড়র শাতড়। তিি ছঁুই ছঁুই সছাট্ট সমটয় আতম, জািলায় 
র্টস সদতখ মািুটষর চলমাি সরাি। ছুটে চলা মািুষ, ধীটর চলা মািুষ। তর্িুতি সদালাটিা 
তদতদর হাি ধটর সছাে সছটল, সঘামো মাথায় দটুি সর্ৌ, সর্তজর োঁকা মাথায় র্ুটড়া 
মািুষটি। আর সশািা যায়, োিা সুটরর,---'িুউউউউল োআআআড়ু', আর 'তশল 
সকাোইইইইই', ধুিুরীর েং েং। োিা তরকশা চটল েুি েুি কটর,  মাটে মাটে হুশ কটর 
একো গাতড়। একো কুকুর মাটি শঁুটক সর্ড়ায়, রাধাচূড়া গাটছর মটধয লুতকটয় তক একো 
পাতখ ডাটক। পাটশর মতিটরর ঘন্টার আওয়াজ সভটস আটস সথটক সথটক। পাটশর 
রাধাকৃষ্ণ মতিটরর ঘন্টার আওয়াজ সভটস আটস সথটক সথটক। আমার মটি আর দ'ুসচাটখ 
তর্টের সকৌিূহল। এি সলাক সকাথায় যায়, সকি যায়? ওটদর তক র্াতড় আটছ? ওটদর 
র্াতড়টি সছাে সছটল আটছ? হতরদাসী তদতদটক তজটগস করটল, ঘটরর কাজ সারটি সারটি 
র্টল, --"জাতিিা র্াপু, -- সিামার সছাট্ট মাথায় এটিা কথা আটস কথা সথটক, র্টলা 
তদতকতি?" আতম মটি মটি ভাতর্,-- একতদি আতমও যাটর্া। মামা সযমি তিটয় 
তগটয়তছল, অমতি হাজরা পাটকব র পাশ তদটয়, সযখাটি সরু্জ কাঁচা লঙ্কা সগাঁজা ঘুগতি আর 
ইয়া র্ড় র্ড় সাদা সাদা হাঁটসর তডম্ সসি তর্তর হয়, সসই রাস্তা ধটর অটিক দটূর 
তগটয় সর্তড়টয় আসটর্া। সরাজই জািলার ধটর র্টস একই ছতর্ সদতখ, ভাতর্ সযটিই হটর্,

সসতদটনর সকালকািা
শুভা আঢ্য 
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তকন্তু যাওয়া আর হয়িা। িারপর, একতদি চাতরতদটক সছটয় যায় তক সযি এক আশঙ্কার 
ছায়া। আমার জািলায় র্সা মািা। তদটির আটলা তিভটলই দরজা জািলায় কাটলা পদব া, 
ঘটরর একেু আটলাও সযি র্াইটর সদখা িা যায়। র্ার্া র্টলি,--যুি সলটগটছ সিা, িাই 
জাপাতিরা সর্ামা সিটলটছ কলকািায়। কাকা গম্ভীর হটয় র্টলি,--"সময়ো খুর্ খারাপ 
!" জাপাতি কারা? সর্ামা তক? িারা এখাটি সকি এটসটছ? এসর্ তজটগস করটল র্টলি 
-- "যাও, সখলা কটরা তগটয়।" আটরা তকছুতদি পটর জািলার ওতদটক শুতি র্াোর 
কান্না, --কারা সযি র্টল, -- "একেু িযাি দাও মা", একেু িযাি!! ওটদর কান্নার 
আওয়াটজ মতিটরর ঘন্টাও আর সশািা যায়িা। হতরদাসী তদতদটক জািলায় িুটল তদটি 
র্লটল, সকাটল তিটয় র্টল, --িা মা, সিামার সদটখ কাজ সিই, ওটদর র্ড় কি!! 
অটিক পটর, ইতিহাটসর পািায় পটড়তছ, তব্রটিশ সাম্রাটজযর অধীি ভারটির র্াংলাটদটশ 
৫০সশর মন্বন্তটর, হাজার হাজার মািুষ ও পশু প্রাণ তদটয়তছল, তদ্বিীয় মহাযুটির রসদ 
সজাগাটি। পরাধীিিার সশকল পরা সুজলা সুিলা আমাটদর র্াংলা মা, শীিব দটুি হাি 
িুটল সসতদি "একেু িযাি" সচটয় সচটয় তিটর তছল পটথ পটথ।

আমার মটির পটের, এর্াটরর ছতর্ো, তকছু আিটির হাতসটি উজ্জ্বল, তকছু তিরািটির 
অশ্রুটি সজল। সকাটলর প্রভাি সিরীর সুটর ঘুম সভটঙ শুিলাম,আজ ১৫ই আগস্ট, 
আমাটদর স্বাধীিিা তদর্স। র্ড়রা সর্াই সরতডওর সামটি র্টস, কাটরা কথা মি তদটয় 
শুিটছি। সারা সকালকািা জটুড় উৎসর্। অর্াক হটয় সদটখতছলাম পটথর জিটরাি। সর্াই 
চটলটছ, সকউ আর ঘটর র্টস সিই। সর্ার হাটি ভারটির সগরুয়া-সাদা-সরু্জ পিাকা। 
মটি আটছ, িিুি জামা পটর, তর্িুতিটি সগরুয়া তরর্ি সর্টঁধ, লাে সাটহটর্র র্াতড় 
সদখটি যাওয়া। শুটিতছলাম সসতদি োটম র্াটস টিতকে কােটি হয়তি কাটরাটক। সছােটদর  
র্লা হটলা--"আজ সথটক আমাটদর সদটশ আর সাটহর্রা রাজি করটি পারটর্িা। িারা 
তিটর যাটর্, অটিক দটূরর তিটজর সদটশ। আমরা এখি স্বাধীি।" স্বাধীিিা সয তক, িার 
মাটি িখি র্ুতেতি, পটর সজটিতছ। অটিক রটি তপছল পথ সর্টয় ২০০ র্ছটরর দাসটির 
শৃঙ্খল তছন্ন কটর এটসতছল আমাটদর স্বাধীিিা। সসতদি আিটি মািাল জিিাটক সদটখ 
আমার সছাট্ট মটিও আশার এক েুকটরা আটলা জ্বটল উটে তছল। সভটর্তছলাম, আর 
আমাটদর সকাটিা কি থাকটর্িা, সছােরা কাঁদটর্ িা, র্ড়রা মুখ গম্ভীর করটর্ িা,সকউ 
র্লটর্িা--"সময় খুর্ খারাপ !" থাকটর্িা সকাটিা ভয়। আমরা সিা স্বাধীি। তকন্তু 
তকছুতদটির মটধযই কলকািার রু্টক সিটম এটলা আর এক ভীষণ ভটয়র কাটলা ছায়া। 
রাটির গভীটর ঘটরর র্াইটর রি তহম করা তচৎকার সশািা যায়, করা সযি র্টল-
"আো সহা আকর্র" আর িার প্রিুযত্তটর "র্টি মািরম"। সশািা যায় জান্তর্ তচৎকার, 
মৃিুযমুখী মািুটষর সশষ আিব িাদ! অন্ধকার ঘটর মামার কাটছ র্টস থরথতরটয় কাঁতপ। 
মামা আোস সদি, সকাটিা ভয় সিই, তকন্তু আতম সযি িাঁর ভয়োও র্ুেটি পাতর, আর 
আমার ভয় আটরা সর্টড় যায়। আটরা র্ড় হটয় শুটি তছলাম সকটে দু'খাি হটয়টছ। 
ভারি আর পাতকস্তাি। তহিু আর মুসলমাি। মাটয়র ডাি হাি আর র্াঁ হাি! 
কলকািার এই র্ীভৎস দাঙ্গার রির্িযায় লাল হটয় তগটয়তছল গঙ্গার জল। প্রাণ তদটয়তছল 
অগণয তিরীহ মািুষ। র্ার্া একতদি র্টলতছটলি এক মুসলমাি িলওয়ালার কথা। তিরস্ত্র
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রু্টড়া মািুষটিটক উন্মত্ত জিিা অকারটণই তদটয়তছল মৃিুযদি। িার পাটশ পটড়তছল 
রিমাখা একেুতড় িল!! আতম সসই প্রথম র্ার্ার সচাটখ জল সদটখতছলাম। হাওড়া 
সস্টশটি পূর্বর্াংলা সথটক আসা সর্ হারাটিা মািুষগুতল শুধু মািুটষর মটিা র্াঁচটি 
সচটয়তছল। 

সময় সিা সথটম  থাটকিা, তদি সকটে যায়। কলকািায় একসময় সিটর শৃঙ্খলা। আমরা 
থাতক ভর্ািীপুটরর, আশুটিাষ কটলটজর গা সঘটঁষ যাওয়া র্সন্ত সর্াস সরাটড। র্াতড়র 
সামটিই তর্খযাি ২৩ পেীর মাে। সাদা জামা, লালটর্ে, তর্িুতিটি লাল তরর্ি। একদল 
সছাে র্ড় সমটয় তিটয় হতরশ মুখাতজব  সরাড ধটর তর্হাতরদা ড্রাইভার চটলটছ সগাখটল সু্কল 
এর উটদ্দটশ। লম্বা লম্বা সদর্দারু গাছ রাস্তার দ'ুপাটশ। মাটে মাটে লাল িুটল ভরা 
কৃষ্ণচূড়া। িুেপাটির পাটশ একিলা, সদািলা, তিিিলা র্াতড়, তমতির সদাকাি, 
ছাপাখািা, গাতড় সারার্ার পাঞ্জার্ীটদর গযারাজ। যাি র্াহটির সিমি তভড় থাকটিা িা, 
রাস্তা গুটলা সর্শ চওড়া মটি হটিা িখি। র্াস এটস সু্কল এর গাতড় র্ারািার তিটচ 
দাঁড়াটিা, পাগতড় পরা, গুঁটিা দাটরায়াি সার্ধাটি সমটয়টদর সু্কটলর সভিটর সঢ্াকাটি 
সঢ্াকাটি কাটরা এতদক ওতদক সদখটল র্াজখাঁই গলাটি র্টক তদটিা। সু্কটলর অিযতদটক তপ 
তজ হাসপািাল। তদি রাি িািা সলাটকর আসা যাওয়া। হলুদ েযাতক্স, তরকশার সারী। 
আর একেু এটগাটল সরু্জ ঘাটসর সেটম, সাদা তভটক্টাতরয়া সমটমাতরয়াল । শীিকাটল, িুটল 
িুটল ভটর থাকটিা র্াগাি। ইটে হটল, সখালা সঘাড়ার গাতড়টি আটশপাটশ েগর্গ কটর 
ঘুটর আসা সযটিা । শীটির ছুটিটি আটরা সর্ড়ার্ার জায়গা তছল, তমউতজয়াম, 
তচতড়য়াখািা, সরড সরাড, গটড়র মাে আর মিুটমন্ট। গাতড়গুটলা গাটয় গাটয় সসটঁে 
থাকটিা িা, োম র্াস ও চলটিা সহটল দটুল, সহটজই ওো সযটিা।

হাওয়ায় তশরতশটর ভার্। ২৩ পেীর মাটে র্াঁটশর স্তুপ, ঘাটসর ওপর তশউতল িুটলর 
আলপিা। পুটজা এটলা র্টল। তর্টকটল, কখটিা গতড়য়াহাে, কখটিা তিউ মাটকব ে। সদাকাটি 
ঘুটর ঘুটর জামা, জটুিা, তরর্ি, হািভতিব  চুতড় । মহালয়ায় রাি থাকটি, আটধা ঘুটম 
সলপমুতড় তদটয়, র্ীটরন্দ্রকৃষ্ণ ভটদ্রর উদাত্ত গলায় শুিতছ,-- " আতেটির শারদ প্রাটি 
সর্টজ উটেটছ", আর তদ্বটজি মুটখাপাধযাটয়র -"জাটগা িুতম জাটগা শুিটিই  শুরু হটয় 
সযটিা পূজার উৎসর্। পূজা সংখযা আসটিা অটিকগুটলা, এটলই পািা উটে সদখা, িিুি 
র্ইটয়র গন্ধ, মিো খুতশ কটর তদটিা। পযাটিটল একলা যার্ার অিুমতি সিই, জািলা 
সথটক ঢ্াটকর র্াজিা শুটি মি ছেিে করটিা, যার্ার জিয। তগটয় সদখটি সপিাম, ধুপ 
ধুটিার গন্ধ ভরা পুটজার আটয়াজটির মটধয, এক গা গয়িা পরা, মুকুে মাথায়, োিা 
োিা সচাটখর মা দগু্গা, দ'ুপাটশ লক্ষী স্বরস্বিী কাতিব ক গটণশ, এক গলা সঘামোর মটধয 
লিার্িী কলাটর্ৌ! পাটয়র কাটছ তর্শাল তসংটহর কর্টল সরু্জ অসুর। সদটখ সদটখ আশ 
তমেটিা িা। একাটলর 'তথম' এর োকুর কি রকটমর। ভাটলাই। তশটল্পর কি রকটমর 
কাতরকুতর। সচাখ ধাঁধাটিা সর্ র্যাপার সযাপার!! তকন্তু আজও সচাখ র্ুজটল সদখটি পাই, 
সসই দশ ভুজা মা দগুবাটক, সয মা আটলা কটর থাকটিি আমার তকটশার মটির সর্েুকু 
জটুড়। টিতভ সিা তছটলািা, িাই ঘুটর ঘুটর োকুর সদখা। কখটিা পাটয় সহঁটে, কখটিা
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গাতড়টি। িিুি জামা পটর সঘটম- সিটয় একসা, িিুি জটুিার সিাস্কা অর্ধাতরি। ির্ু 
যাওয়া সিা র্ন্ধ করা চটলিা। র্নু্ধটদর মটধয সক ক'ো  োকুর সদটখটছ িার তহটসটর্ 
হটর্িা? সহটর সগটল চলটর্? আজকাল সিা কাটছর োকুর, দটূরর োকুর, তর্টদটশর োকুর 
তদতর্য ঘটরর আরাটম টি তভ সি সদখা যায়। তকন্তু সকি সযি মটি হয় তক একো সিই। 
সস তক পূজার িুটলর গন্ধ, আরতির তশখার উত্তাপ িা হা-লান্ত হটয় র্াতড় তিটর, পটরর 
তদটির জিয অধীর হটয় অটপক্ষা করা? িািঃ, এ হয়টিা শুধুই আমার কলকািার হাতরটয় 
যাওয়া িৃতিচারণ!   

সযমি সময় এটগায় সিমতি আতমও িার সটঙ্গ এতগটয় চতল। িার সদৌলটি সু্কল সছটড় 
কটলজ, েক সছটড় শাতড়। কাঁটধ র্ইটয়র র্যাগ এর র্দটল হাটি র্ই খািা। সগালপাটকব র 
সহাটস্টল সথটক কটলজ অটিকো পথ। কটলটজর প্রটিসররা, N. M এর ইকিতমক্স, N. B .C 
র, ইংরাতজ এই িাটমই সচিা। লাস সকটে তপ্রয়াটি, টিতকে ১ োকা ২৫ িয়া । এখিকার 
টিতকটের দাটম িখি একো ভাটলা শাতড় হটয় সযটিা সহটস সখটল। আজ Multiplexএ 
ছতর্ সদটখ তর্তরয়াতি খাওয়া, আর আমাটদর সময় লাইি তদটয় উত্তম-সুতচত্রার ছতর্ সদটখ 
িুচকা খাওয়া। রাস্তার ধাটরর িুচকা ওয়ালারা অর্শয এখটিা আটছ, তভড় তকন্তু সাউথ 
তসটির িুড সকাটেব । সলটকর গা সঘটঁষ সাদািব এতভতিউ আটছ তকন্তু সসই সুির 
র্াগািওয়ালা র্াতড়গুটলা সিই। জাহাজ র্াতড়, কািি সদর্ীর র্াতড় আজ ইতিহাস। িার 
জায়গায় রতর্ োকুটরর সঞ্চতয়িা সথটক ধার করা িাটমর আকাটশ হাি র্াড়াটিা র্হুিল 
র্াতড়র সাতর। সলটকর পাটড় িরম ঘাটসর ওপটর র্টস, শযামটলর গাটি সকউ আর সপ্রম 
তিটর্দি কটরিা , ঘাসই  সিই!! এখি সমার্াইটল এ, এস এম এস এর মারিি র্াতরস্তা 
সি এপটয়ন্টটমন্ট কটর ‘ভযাটলিোইি সড’ উদযাপি কটর সিাই। আমাটদর সমটয় New 

Year’s সড ছাড়া আর সকাটিা সড তছল িা। সমার্াইল? সস তক র্স্তু?

কটলজ সশষ কটর কলকািা সছটড় তছলাম, িারপর সদশ। এখি তিটর সগটল সদতখ সময় 
ও প্রকৃতির তিয়টম যা তছল আর সযমি তছল িার অটিক তকছুই র্দটল সগটছ। আতমও 
সিা আর সসই আতম সিই। ির্ুও কতর্ রতর্র ভাষায় -- "সদতখ, কতলকািা আটছ 
কতলকািাটিই"! এখটিা গতড়য়া হাটের র্াজাটর পাওয়া যায় টিটপর পািা, সসিটিতপি, 
সশািা যায়, "আসুি সর্ৌতদ এতদটক,"- দতক্ষণাপটণ দরদাম কটর সকিা যায় েুটো গয়িা 
আর র্াতলগঞ্জ সস্টশটির সামটির রাস্তায় কাঁচা সর্জীর র্াজার সদখটল সচাখ জতুড়টয় 
যায়। থাক িা Quest আর South City Mall আর Metroplex, আমার পুটরাি তদটির 
তপ্রয়া ও সিা আজও মাথা িুটল দাঁতড়টয় আটছ এই আমার পরম প্রাতপ্ত।   

(রচিাটি সংতক্ষপ্ত  আকাটর ২০১১সাটল  আিির্াজার পতত্রকায় প্রকাতশি হটয়তছল।)
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আমার জন্ম পুরীটি। সসখাটি গ্রাি সরাড র্া ওতড়য়া ভাষায় র্ড় দাি, অথাৎব  র্ড় 
রাস্তা, যার এক তদটক জগন্নাটথর মতির আর অিয তদটক জগন্নাটথর মাতসর র্াড়ী িার 
উপটরই আমাটদর আতদ র্াড়ী তছল, মূল মতির সথটক মাত্র আধ তকটলাতমোটরর মটধযই । 
আমার জীর্টির আোটরা র্ছর সকটেটছ পুরীটিই। আমার সমস্ত বশশটর্র িৃতিটি জতড়টয় 
আটছ পুরীর মতির, সসখািকার িািান্ পূজাপার্বি, রথ যাত্রা, পুরীর সমুটদ্রর ধার, 
রাস্তায় রাস্তায় ষাঁটড়র লড়াই আর সুস্বাদ ুজগন্নাটথর প্রসাদ। আর আটছ র্হু মে, 
স্বগবদ্বার, পুরী তজলা সু্কল আর সামন্ত চন্দ্র সশখর কটলজ। িাই ভার্লাম এর্ার পূটজার 
মযাগাতজটি পুরীর ইতিহাস ও জগন্নাটথর রথ যাত্রা সমটন্ধ তকছু তলতখ। আশা করতছ 
আমাটদর সছাট্ট র্নু্ধরাও আপিাটদর কাছ সথটক এই গল্প শুটি খুতশ হটর্। পুরী সছটড় 
আসার পর র্হু তদি হটয় সগল আর ইতিমটধয internet এর সদৌলটি অটিক তকছুই 
আমাটদর িাগাটলর মটধয। আতম সহজ কটর যা র্লটর্া িা হয়টিা আপিারা সর্ই সপটয় 
যাটর্ি Googleএর মাধযটম তকন্তু আজটকর এই সছাট্ট প্রয়াটসর মটধয থাকটর্ আমার 
একান্ত আপি তকছু িৃতি আর তকছু িথয যা আতম সপটয়তছ িািীয় পািা এর্ং 
র্াতসিাটদর সটঙ্গ গল্প ও আটলাচিার মাধযটম। সছাে সথটক ওতড়য়া ভাষা জািার সুতর্ধা 
থাকার জিযই িথয সংগ্রটহর কাজটি করা সহজ হটয়টছ, এ কথা মািটিই হটর্। এ 
িটথযর মটধয কিো সতিয আর কিো হাজার হাজার র্ছটরর সলাক মুটখ প্রচাতরি িার 
তহসার্ রাখা ঐতিহাতসটকর কাজ, আমরা আসুি গল্পোটিই মি তদই, তক র্টলি?

পরুীর ইতিিাস ও জগন্নাটের রে যাত্রা
সনুীি কুমার আঢ্য

পুরীর মতির পুরীর সমুদ্র
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দ্বাপর যুটগর কুরুটক্ষটত্রর মহা যুটির অটিক তদি পটরর কথা। ভগর্াি শ্রীকৃষ্ণ িখি 
দ্বারকায়। কুরুটক্ষত্র যুটির সময় ভগর্াি শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডর্টদর সটঙ্গ গভীর ভাটর্ জতড়ি 
তছটলি। তিতি িাটদর সাটথ সযাগ তদটয়তছটলি এর্ং যুটির সময় িাটদর সম্ভার্য সকল 
উপাটয় সাহাযয কটরতছটলি। ভগর্াি শ্রীকৃষ্ণ তছটলি অজুব টির সারতথ র্া পথপ্রদশবক র্া 
মূল কািাতর। দটুযবাধটির মৃিুযটি কাির, পরম পূণযর্িী গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণটক সমস্ত 
কুরুর্ংটশর তর্িাটশর দায়ী কটর অতভশাপ সদি সয শ্রীকৃটষ্ণর যাদর্ র্ংশও কাটলর গটভব  
তিতিি হটয় যাটর্ ও শ্রীকৃটষ্ণরও সঙ্গীহীি অর্িায় অতি সাধারণ মৃিুয হটর্। শ্রীকৃষ্ণ 
গান্ধারীটক র্টলতছটলি সয সসই অতভশাপ গান্ধারীর প্রকৃি ভতির িটল কাযবকরী হটর্ 
তকন্তু এই তসিান্ত অতির্াযব এর্ং পূর্ব-তিধবাতরি। পতরর্িব িই মহা তর্টের তিয়ম। এটক সক 
খিাটর্?

শ্রী কৃষ্ণ একতদি গাটছর উপটর িাঁর রাঙা পা েুতলটয় র্টসতছটলি আর সসই সমটয় জরা 
িাম একটি শর্র ভুল কটর, টিয়া পাতখ সভটর্ িাঁর পা লক্ষয কটর িীর ছঁুটড় তছল। ভুল 
রু্েটি পারা মাত্রই, শর্র শ্রীকৃটষ্ণর পাটয় মাথা েুটক মাজব িা চাইটলা । শ্রীকৃষ্ণ সহটস 
র্লটলি, সিামার সকাটিা সদাষ সিই। এসর্ই পূর্ব তিধবাতরি। এর পটর আতম সিামাটদর 
সদর্িা হর্। িার পটর তিতি বর্কুন্ঠটলাটকর উটদ্দটশয রওিা হটলি। শ্রীকৃটষ্ণর অপঘাটি 
মৃিুযর খর্র সপটয় অজুব ি ছুটে এটলি দ্বারকায়। আর তিতিই তিটজর প্রাটণর সখার অতন্তম 
কাজ সশষ কটর সদহ সৎকার করটলি। সৎকাটরর সমটয় অজুব ি সদখটলি সয শ্রীকৃটষ্ণর 
সমস্ত শরীর অতগ্নটদর্ তিটয় তিটলি শুধু িাতভটদশ ছাড়া। এ সমটয় বদর্র্াণী হটলা. --
"অজুব ি, এঁটক সমুটদ্র তিটক্ষপ কটরা । সমুটদ্রই ওঁর অিন্তশয়ি।" অজুব ি িাই করটলি আর 
সঢ্উটয়র সাটথ সাটথ সভটস চলটলা পরমব্রটের িাতভটদশ িাঁর পূর্ব তিধবাতরি গন্তর্যিল 
ভারটির পূর্ব তদশাটি। সসই সটঙ্গ, সাগটরর কূটল কূটল ছুটে চলটলা সসই শর্র, - জরা 
যার র্াটণই মৃিুয হটয়তছল ভগর্াি শ্রীকৃটষ্ণর। অটিক দটূরর যাত্রা দ্বারকা সথটক পুরী 
তকন্তু োকুর জরা সক ঠিক পথ সদতখটয় তিটয় সগটলি তিটজর পরর্িী িগরীটি সযখাটি 
ভতর্ষৎএ গটড় উেটর্ এক মহা পুিয িাি, যাটক জািা যাটর্ চিুথব ধাম িাটম।

পুরীটি সপৌঁটছ জরাটক শ্রীকৃষ্ণ স্বটপ্ন সদখা তদটয় র্লটলি, - "কাল প্রিুযটষ আমাটক িুটল 
তিস্। এখি সথটক সিার র্ংশধর, শর্রটদর হাটিই আতম পূজা সিটর্া।" | িখি সথটক 
তিতি িীলমাধর্ রূটপ পূতজি হটি থাকটলি। জগন্নাটথর এই িীলমাধর্ িামটি পুরীধাটম 
সুতর্তদি। িীলমাধর্ শর্রটদর সদর্িা আর িাঁর পূজাটি িখি জাতি ধটমবর র্াদতর্চাটরর 
িাি তছল িা। িখিকার তদটি ব্রােণ সথটক শূদ্র সর্ার ই অর্াধ গতি তছল িীলমাধটর্র 
মতিটর। সসই সময়ো তছল দ্বাপর যুটগর প্রায় অটন্ত। আর কতল যুটগর শুরু হয় িার 
পটরই । সঠিক সময়োর সাটলর তহসার্ তিটয় এখটিা গটর্ষিা চলটছ।

এর পটর এটলা কতল যুগ এর্ং সর্শ তকছু র্ছর সকটে সগল । ভারটির পূর্ব সাগর িটে, 
মহািদী ও সগাদার্রী িদীর সকাটল শযামল অঞ্চটল গটড় উটেটছ তর্রাে কতলঙ্গ রাজয। 
সসখািকার রাজা প্রিাপশালী ইন্দ্রদমু্ন সদর্ । তিতি তছটলি তর্ষু্ণর ভি। রাজা ইন্দ্রদমু্ন
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তির কটরি সয তিতি সমুটদ্রর ধাটর পুরীটি শ্রীতর্ষু্ণর একটি তর্শাল মতির করটর্ি। 
জায়গাটির অিয িাম হটর্ শ্রীটক্ষত্র। পৃতথর্ীর িািাি জায়গা সথটক অটিক দক্ষ কাতরগর 
এটলা এর্ং শ্রীটক্ষটত্র একটি তর্রাে মতির বিতর হটলা। তকন্তু মতিটর িখি সকাটিা তর্গ্রহ 
তছল িা।

রাজ সভায় একতদি তিতি শুিটলি শর্র সদর্িা িীলমাধটর্র কথা । তিতি িাতক অতি 
জাগ্রি সদর্িা আর শ্রী তর্ষু্ণর অর্িার। রাজা িৎক্ষণাৎ রাটজযর চাতরতদটক সলাক 
পাোটলি । অটিকতদি খর্টরর জিয অটপক্ষা করটলি তকন্তু এক এক কটর সর্াই তিটর 
এল শুধু একজি ব্ররােণ িিয় র্াটদ। িাঁর িাম তর্দযাপতি। তর্দযাপতি জঙ্গল সথটক 
সিরার সমটয় পথ হারাটলি, আর সকাটিা উপায় িা সদটখ তিতি শ্রী তর্ষু্ণর িাম জপ 
করটি লাগটলি। সসই সময় িাঁটক উিার করটলা সুিরী এক শর্র কিযা "লতলিা"। 
লতলিা আর সকউ িয় শর্র-রাজ তর্ের্সুর কিযা ।

শ্রীকৃষ্ণ তিটজই তিটজর পথ কটর সিি ভিটদর কাটছ যার্ার! লতলিার সপ্রটম পড়টলি 
তর্দযাপতি। শর্ররাটজর আশীর্বাদ তিটয় তর্দযাপতি তর্টয় করটলি লতলিাটক। তর্টয়র পটর 
তর্দযাপতি আতর্ষ্কার করটলি সয সরাজ সকাটল কটয়ক ঘন্টার জিয শর্ররাজ অরটণয চটল 
যাি। আর্ার তকছু ক্ষটির মটধয তিটর আটসি। সকাথায় যাি তর্ের্সু? এই খর্রটি 
জািটি িাঁর ঔৎসুটকযর সীমা সিই। স্ত্রীটক তজজ্ঞসা কটর তর্দযাপতি জািটি পারটলি সয 
জঙ্গটলর মটধয একটি সগাপি জায়গায় িীলমাধটর্র পুটজা করটি যাি শর্র রাজ 
তর্ের্সু। এটি সিা অতি সুখর্র। এই িীলমাধটর্র সখাঁটজ সমস্ত কতলঙ্গর্াসী আর রাজা 
ইন্দ্রদমু্ন উৎগ্রীর্ হটয় আটছি। তর্দযাপতি িাঁর েশুর মশাইটক অিুটরাধ করটলি সয 
তিতিও দশবি করটি চাি িীলমাধর্টক। জামাইএর অিুটরাধ শর্ররাজ তর্ের্সু সিলটি 
পাটরিতি। র্লটলি, "সিামাটক আতম সচাখ সর্টঁধ তিটয় যাটর্া।" েশুর মশাইএর সাটথ 
প্রিারণা করার সকাটিা ইোই তর্দযাপতির তছটলািা। তকন্তু িীলমাধটর্র দশবি, - িার 
প্রটলাভি তক সসাজা? সচাখ র্াঁধা অর্িায় সগাো পটথ সটষবর দািা ছড়াটি ছড়াটি 
সগটলি এর্ং যথা িাটি সপৌঁটছ আর িীলমাধটর্র দশবি কটর তর্দযাপতির মি আিটি 
ভটর সগটলা।

ইতিমটধয শর্ররাজ তর্ের্সু যখি র্ি সথটক িুল িুটল িীলমাধটর্র পূজায় র্সটলি, 
অমতি বদর্র্াণী হটলা --- "এিতদি আতম দীি দিুঃখীটদর পুটজা তিটয়তছ, এর্াটর আতম 
মহা উপাচাটর রাজা ইন্দ্রদযুটম্নর ও সমস্ত কতলঙ্গর্াসীর পুটজা তিটি চাই|" তর্ের্সু 
শর্ররাজ রাটগ এর্ং ইিটদর্িাটক হারার্ার দিুঃটখ তর্দযাপতিটক র্িী করটলি। িারপর 
লতলিার সকাির তমিতিটি ও িীলমাধটর্র আটদশ তশটরাধাযবয কটর ও কিযা লতলিার 
আর জামািার ভতর্ষযৎ এর্ং সমস্ত শর্র জাতির কলযাণ কামিা কটর তিতি 
তর্দযাপতিটক মুতি তদটলি। িৎক্ষিাৎ তর্দযাপতি রাজা ইন্দ্রদযুম্নটক খর্র তদটলি । আর 
সাটথ সাটথই রাজা মহা আড়ম্বটর  িীলমাধর্টক, শ্রীটক্ষটত্র িাঁর শূিয মতিটর প্রতিষ্ঠা 
করার সমস্ত প্রর্ন্ধ করটলি এর্ং সলাক ও লস্কর সাটথ সসই জঙ্গটল িীলমাধটর্র গুহার
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উটদ্দটশ রওিা তদটলি।

তকন্তু এতক সকাথায় িীলমাধর্? গুহায় সযখাটি িীলমাধটর্র পুটজা হটিা, সসখাি সথটক 
তিতি অন্ততহব ি!! আেক হটলি শর্র রাজ! এ সমটয় আর্ার বদর্ র্াণী হটলা,--
"সমুটদ্রর জটল সভটস আসটছ কাটের গুঁতড় আর সসই সথটকই তিমবাণ করটি হটর্ তর্গ্রহ"। 
তকন্তু আর্ার তর্ঘ্ন । সসই কাে সিালা সম্ভর্ হটলািা হাজার সলাকলস্কর সান্ত্রী সসপাই 
তিটয়ও, যিক্ষণ িা শর্র রাজ ও তর্দযাপতি কাটের দু'তদক ধটর কাটের গুঁতড়টক 
সমুদ্রটর্লায় িুলটলি। এরপর রাজা িাঁর সশ্রি তশল্পী ও কাতরগরটদর তিযুি করটলি 
তর্গ্রহ তিমবাটণর কাটজ। তকন্তু িারা তিরাশ হটয় তিটর এটলা, কারণ এই পাথটরর মটিা 
সুকঠিি কাটে িাটদর সর্ যন্ত্র ও উদযম তিষ্ফল হটয়টছ। ইন্দ্রদযুম্ন অতির হটয় উেটলি। 
সক িাহটল তিমবাণ করটর্ এই তর্গ্রহ? িাঁর আকুলিা সদটখ শ্রী জগন্নাথএর আটদটশ এক 
রৃ্টির সর্টশ স্বয়ং তর্েকমবা মহারাটজর সমীটপ এটলি। তিতি রাজাটক আোস তদটয় 
র্লটলি, --রাজি, আতম তিমবাণ করর্ এই তর্গ্রহ তকন্তু এক শটিব । আগামী একুশ তদি 
মতিটরর দরজা রুি থাকটর্, িারপর আতম তিটজ মতিটরর দ্বার উটন্মাচি করটর্া। 
আমার এই শিব টির সযি অিযথা িা হয়।

রুি হটলা মতিটরর দ্বার। ইন্দ্রদযুটম্নর মতহষী, রািী গুতিচা প্রতিতদি মতিটরর দ্বাটরর 
কাটছ কাি সপটি র্টস সশাটিি তভির সথটক আসা িািা শব্দ। চিুদবশ তদি অতিরম 
হর্ার পর হোৎ একতদি র্ন্ধ হটলা শব্দ। সসই তিস্তব্ধিা রািীটক অিযন্ত তর্চতলি করটি 
থাকটলা। রৃ্ি মািুষটির তকছু হটলা িাটিা? তিতি হয়টিা অসুি, হটয়টছি, তকংর্া 
মৃিুযমুটখ পতিি হটয়টছি! রািীর কাটছ এ কথা শুটি রাজাও উৎসুক ও তচতন্তি হটয় 
বসিযটদর আটদশ তদটলি কটক্ষর দ্বার খুটল সিলটি। উন্মিু মতির গটভব  সদখা সগল পটড় 
আটছ তিিটি অধবসমাপ্ত তর্গ্রহ, ও রৃ্ি কাতরগটরর সকািও তচি সিই। গতহব ি অপরাধ 
কটর সিটলটছি এই দিুঃটখ ইন্দ্রদযুম্ন অতির হটয় পটড়ি তকন্তু শ্রী জগন্নাথ িাঁটক স্বটপ্ন 
স্বান্তিা তদটয় র্টেি সয এই ঘেিা পূর্ব তিধবাতরি। পুরীধাটম তিতি এই রূটপই তর্রাজ কটর 
পূজা গ্রহণ করটর্ি।

সসই সথটকই পুরীধাটম শ্রীজগন্নাথটদর্, সজযষ্ঠ ভ্রািা র্লভদ্র ও ভগ্নী সুভদ্রা সদর্ী ওই রূটপই 
পূতজি হটয় আসটছি।

পুরীর জগন্নাথ মতিটরর তিমবাণ সম্ভর্িিঃ রাজা ইন্দ্রদযুম্ন শুরু কটর তছটলি িটর্ িার 
এখিকার রূপায়ণ কটরতছটলি গঙ্গা রাজর্ংটশর অিন্ত র্মবি সদর্। এই মতিটর জগন্নাথ, 
র্লভদ্র ও সুভদ্রা রে তসংহাসটি তর্রাজ কটরি। এই মতিটরর পতরতধর মটধয ৩১টি 
আটরা মতির আটছ। মতিটরর পতঞ্জকার (মাদলা পতঞ্জ) তিটদব টশ এই তর্গ্রহ মূতিব  গুতল 
প্রায় প্রতি ৮, ১২ র্া ১৯ র্ছটর ির্কটলর্র ধারণ কটরি র্া িাঁটদর িিুি কটর তিমবাণ 
করা হয়।
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জগন্নাথ মতিটরর প্রধাি উৎসর্ হটলা রথযাত্রা। আষাঢ় মাটসর শুলা তদ্বিীয়া তিতথটি 
রটথ আটরাহি কটর জগন্নাথ, র্লরাম ও সুভদ্রা রািী গুতিচার গৃটহ র্া মাতসর র্াতড়টি 
যাত্রা কটরি, আর্ার সাি তদি পর তিটজর মতিটর তিটর আটসি। রটথ এই গমি ও 
প্রিযাগমিটক সসাজা রথ ও উটো রথ র্টল। সর্ার প্রথটম থাটক র্লরাটমর রথ, সলাতহি 
ও হতরৎ র্টণবর "িালধ্বজ", যার সারতথ সািযতক। িার পর সুভদ্রার রথ, সলাতহি ও 
কৃষ্ণ র্টণবর "দপবদলি", যার সারতথ স্বয়ং অজুব ি । সর্ার সশটষ জগন্নাটথর রথ, পীি ও 
স্বণব র্টণবর "িিী সঘাষ", এর সারতথ মািতল।

এর্াটর আপিাটদর শ্রীজগন্নাটথর রথযাত্রার তকছু পুরাটিা ও তকছু িুিি ছতর্ সদখাই।

জগন্নাথ মতিটরর িিুি ছতর্ । 
প্রতি র্ছটর জগন্নাথ িার দাদা 
র্লরাম আর সর্াি সুভদ্রাটক তিটয় 
গুতিচার্াড়ীটি যাি । ইন্টারটিে 
সথটক সংগৃতহি ওতড়শা েুযতরজম ।

সাটড় তিি তকটলাতমোর 
দটূর গুতিচা মতিরটক 
"মাতসর র্াতড়ও” র্লা
হয়| ।

ইন্টারটিেএ ভর্ািী প্রসাদ 
সাহু সপাস্ট কটরটছি।
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পুরীর তর্খযাি জগন্নাথ মতির এর্ং রথযাত্রার  দটুি দষু্প্রাপয পুরাটিা ছতর্। রথযাত্রার 
দশৃয সম্ভর্িিঃ  ৭০ র্ছর আটগর এর্ং 
িখি লক্ষ লক্ষ ভিটদর সমাটর্শ হটিা আর সতিযকাটরর রথযাত্রা র্টল মটি হটিা 
।র্িব মাটির ২০২১এ এই সকাটরািা ভাইরাস মহামারীর যুটগ শ্রীজগন্নাথ খাতল পুটরাতহি 
আর পুতলটশর কাছ সথটকই পুটজা তিটলি।

িটর্ পরর্িী ছতর্গুতলটি সদখটর্ি মতিটরর অটিক সমরামি করা হটয়টছ, অটিক 
গাছপালা র্সাটিা হটয়টছ। চাতরপাটশর আলপিাটি মতির সিযই খুর্ই সুির লাটগ। 
মতিটরর চারপাটশর এলাকাও সুিরভাটর্ সংস্কার করা হটয়টছ এর্ং সপইতন্টং তদটয় সতিি 
করা হটয়টছ। এই ছতর্গুটলা আমার  দাদা  স্বগবি সুধীর কুমাটরর সিালা।

তিিটি রটথর 2021 সাটল  দরূ দশবটির 
সিালা ছতর্। ডাি তদক সথটক, 
শ্রীজগন্নাটথর রটথর িাম িিীটঘাষ,  ৪৫ 
িুে, লাল ও হলুদ রটঙ সতিি, সারতথ 
মািাতল, িারপর সর্াি সুভদ্রার রথ 
"দপবদলি” (৪৩ িুে) লাল এর্ং কাটলা, 
সারতথ স্বয়ং  অজুব ি িারপর র্লরাটমর 
রথ “িালদ্বজ” (৪৩ িুে), লাল এর্ং
সরু্জ রটঙর, সািযতকর দ্বারা চাতলি। 
সংস্কারকৃি ও সতিি মতিরটি মতিটরর 
পূর্বদ্বার যাটক তসংহদ্বারও র্টল সসো 
সদখুি। মতিটরর চাতরপাটশ সমঘিাদ 
প্রাচীটররও এক অপরূপ দশৃয।
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জগন্নাথ, সুভদ্রা এর্ং র্লরাটমর মূতিব | পূজার জিয সতিি। মূতিব  গুতলটক কাঁটধ কটর 
মতিটরর সর্তদ সথটক িুটল রটথ িুলটি হয়।এই পিতিটক উতড়য়াটি পহতি র্টল আর 
অটিক পূজারীর সাহাযয লাটগ।
তিিটি মূতিব  পূজারীটদর সাহাটযয িাটদর তিজ তিজ রটথ তিটয় যাওয়া হয়। জগন্নাথ ও 
র্লরাটমর মূতিব গুটলা সর্শ ভারী। ডািতদটক সদখুি শ্রীজগন্নাটথর পহতিটি তক তর্রাে 
পুটরাতহিটদর আর ভিটদর সমাগম। ইন্টারটিে সথটক গৃহীি দরূদশবটির সিালা ।

জগন্নাটথর রথ আমাটদর বপিৃক র্াতড়র সামটি। সাইি সর্াডব সহ সাদা তর্তডং হল সসই 
র্াতড়র জায়গা সযখাটি আতম সছােটর্লায় র্ড় হটয়তছ। আমাটদর র্াতড়র ঠিক তপছটি 
রটয়টছ লাল রটঙর শ্রী বচিিযর সগৌড়ীয় মে।
মেটি সছটলটর্লায় আমার সচাটখর সামটি গটড় উটেতছল ।আমার মা জীর্টির সশষ 
তকছুতদি এই মটে কাটিটয়তছটলি। ছতর্টি সদশ সথটক আমার সছাে সর্াি রমা দরূদশবটির  
২০২১ সপাতস্টং সথটক পাঠিটয়টছ।
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শ্রীজগন্নাটথর সসািার সর্শ 
জগন্নাথ, র্লরাম ও সুভদ্রার র্ছটর পাঁচর্ার 
সসািার সর্শ হয় । িার মটধয একর্ার 
উটোরটথর তদটি যখি িাঁরা আর্ার মতিটর 
তিটর আটসি আর রটথর উপটরই তিি সদর্ 
সদর্ীটক হীরা জহরটি ভরা অলঙ্কাটর সতিি করা 
হয়। সসই সসািার সর্শ সদখটি হাজার হাজার 
সলাটকর জিসমাগম হয়। এখাটি সদখুি জগন্নাথ 
ও সুভদ্রার সসািার সর্শ। সশািা যায় সয এই 
সর্ অলঙ্কাটরর দাম গণিার র্াইটর। কতথি আটছ 
সয ১৪৬০ সাটল ওতড়শযাটদটশর প্রিাপশালী রাজা 
কতপটলন্দ্রটদর্ দতক্ষণভারি(Deccan) জয় কটর এই 
সর্ সসািা এর্ং হীরা জহরি শ্রীজগন্নাথটক সভে 
তদটয় তছটলি আর িারপর সথটকই সসািার সর্টশর 
রীতি চটল আসটছ|  
রমা তসিহা সংগৃতহি, Courtesy of Door 

Darshan, India.
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খুর্ একো তমল সিই সিা
যাতমিী রায় আর দাতভতঞ্চর 
'লাস্ট সাপার'  এর ছতর্গুটলাটি!

আর্ার একো িয় -
যাতমিী রায় সর্শ কটয়কো এঁটকটছি
'লাস্ট সাপার'- এর ছতর্ ।

তশষযরা কখটিা র্া পাটশ  আর্ার
কখটিা র্া যীশুর তদটক িাতকটয়।
যীশুর দতৃি তকন্তু সসাজা দশবকটদর সচাটখ। 

'সাপাটরর’ আটগ িা পটরর ছতর্ ?

দা তভতঞ্চ অিো ভাটর্তি সর্াধহয়!
যীশু িিমটুখ সকি ?   তশষযটদর কথা সভটর্ ?

যাতমিী রাটয়র আঁকা তকন্তু তদ্বধাহীি।
সাদামাো রটঙর মখু তশষযটদর,   সযি
অপরাধী,  মােখাটি যীশুর প্রশান্ত সচহারা!

তর্টদশীটদর অিকুরটণ িয়,  কালীঘাটের
পেতশল্পীর ধারায়,   সদশী রটঙ্গর তমশ্রটণ,

তর্ষু্ণপুটরর সেরাটকাোর আভাটস।

লাস্ট সাপার 
অতময় বাস ু

Table of Contents



AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2021 CTBA Austin 99

সসো তছল র্াইটশ শ্রার্ণ,
একটি সু্কটল সগতছ রর্ীন্দ্রিাথটক তিটয় তকছু র্লটি।
সছােরা িাটদর উৎসুক সচাখ তিটয় িাতকটয় রটয়টছ,
হোৎ মটি হটলা, তক র্লর্ –

যা র্লর্ িাই যতদ এটদর কাটছ ভুল প্রমাতণি হয় পটর –
রর্ীন্দ্রিাথ সিা সকাি সু্কলপােয অঙ্ক িি,
সয সর্ার খািায় একই উত্তর হটর্,
এক-এক জটির রর্ীন্দ্রিাথ এক-এক রকম ।
র্াতড়টিও সমটয় এক-আধর্ার জািটি চায়
িার লাটসর রর্ীন্দ্রিাথ তিটয় –
হাি ছাতড়টয় পালাই,
কারণ অটিক সময় সয তিটজই র্েুটি পাতর তি রর্ীন্দ্রিাথটক।

ধরা যাক সসািার িরী,
এই একো সর্-গুতলটয় সদওয়া সলখা আমার জীর্টি,
হযাঁ, আমার জীর্টি –
অটিযর জীর্টি িা িাও হটি পাটর।
প্রথম এই কতর্িাটক আতম তকভাটর্ পাই?
পাই একো র্ষবার তর্টকলটর্লার সশটষ,
এক র্ারািায় র্টস থাকার সময়,
কতর্িাটি আমাটক সদখা সদয় ।
আমার র্য়স িখি আে,
১৯৬২ সাটলর জলুাই মাস তছল সসো।
সারাতদি র্তৃি হটয় সটন্ধযটর্লা ধটর এটসটছ,
আকাশ সলে-রটঙর কাটলা সথটক একেু উজ্জ্বল,
সূযব সিই –

আমার মা কতর্িাটি পড়তছল সঞ্চতয়িা সথটক,
উচ্চারণ কটর কটর।
আমার মাটয়র তকন্তু কতর্িা-েতর্িা পড়ার েঁক
এটকর্াটরই তছল িা,
সারাতদি িািা কাটজ র্যস্ত থাকটি হি িাটক,
গটল্পর র্ই পড়ি, কতর্িা কক্ষটণা িয়।
িটর্ সসতদি মা পড়তছল সকি?
পড়তছল আমার র্ার্ার কথা মটি কটর।

তনটজর রবীন্দ্রনাে 
জয় সগাস্বামী
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এতপ্রল মাটস র্ার্ার মিুৃয হটয়টছ,
র্ার্ার তছল ওই কতর্িা র্লা-গাি গাওয়ার স্বভার্।
এক-একো মািষু থাটক িা, সারাতদি র্াতড়টিই থাটক,
িুলগাছ লাগায়, র্ই পটড়, গাি গায়, কতর্িাও পটড় –
তকন্তু তকছু কটর িা, র্ার্াও সসই রকমই তছল।
প্রায় কাটলা হটয় আসা আকাটশর িীটচ
গাছপালা যখি সারাতদটির র্তৃিটি সভজা,
িখি সসই কতর্িার সশষ লাইিগুটলা শুিটি শুিটি
আমার মটি হটয়তছল –
এই কতর্িাটি আমার র্ার্ার মিুৃয তিটয়ই সলখা।
‘শ্রার্ণ গগি তঘটর,
ঘি সমঘ ঘুটর তিটর –
শিূয িদীর িীটর
রতহি ুপতড়—

যাহা তছল তিটয় সগল সসািার িরী’ –
র্টুকর মটধয তক একো চাপা কটির গুরুভার।

আমাটদর সছাে ওই সংসাটরর মটধয
র্ার্া তছল একো আিটির উৎস।
সারাতদি সছাে-সছাে গাি, মজা, কতর্িা, র্াগাি –
এসর্ কটর অভাটর্র কথা সযি ভুতলটয় রাখি।
সসই সলাকো চটল সগটছ, আর আসটর্ িা –
এোই সযি ওই কতর্িার সার কথা।
সস্ন্হ হারাটিা, সশাক পার্ার কতর্িা হটয়ই
ওই সসািার িরী রইল আমার কাটছ।

িারপর র্য়স র্াড়ল,
আটস্ত আটস্ত র্ইপত্র ওোটি তগটয় সদতখ –
তক ভয়ািক সর্ িকব ািতকব  হটয় সগটছ
ওই কতর্িা তিটয়।
সর্াকার মটিা ওই সসািার িরীটক
আতম সশাটকর কতর্িা সভটর্তছ সকি?
িা কক্ষটিা আতম কাউটক র্তল িা
আর ওই কতর্িা তিটয় একটি কথাও।
তকন্তু আজও যতদ সচাখ র্ন্ধ কটর মটি ভাতর্
ওই ‘িরুছায়ামসীমাখা’ কথাটি –
িটর্ আমাটদর সসই রািাঘাটের তসটিেরীিলার
সসই পুকুরপাটড়র র্াতড় আর িার গাছ আর
চূণী িদীর িীরই মটি পটড়।

Table of Contents



AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2021 CTBA Austin 101

আটরা আটছ,
চূণী িদী র্ললাম িা –
িার ধাটর একো র্েগাটছর িীটচ,
র্ার্ার সটঙ্গ দাঁতড়টয় আতছ।
র্ার্ার মটুখ একো গাি –
‘অমল ধর্ল পাটল সলটগটছ মি মধুর হাওয়া ।
সদতখ িাই কভু সদতখ িাই এমি িরণী-র্াওয়া ।।’

িরণী কী? িা, সিৌটকা।
সিৌটকা সিা অটিক যায় আমাটদর িদী তদটয়,
সযমি যায় কচুতরপািারা।
অমলও জাতি – অমলদা,
সর্-সপটয়তছর আসটর তড্রল করায়, ড্রাম র্াজায়।
তকন্তু ধর্ল কাটক র্টল?
গাটির পর র্ার্ার উত্তর – ধর্ল হটলা সাদা।
ওই সয র্াতলর সিৌটকাোটক সদখ, ওর সিা পাল আটছ,
সাদা পাল, ঐরকমই।
সদখলাম র্টড়া একো সিৌটকা ধীটর ধীটর সভটস চটলটছ,
একো ছই রটয়টছ,
ওইরকম সিৌটকা কিই দাঁতড়টয় থাটক চূণীর িীটর,
সিৌটকার কাণা পযবন্ত জল,
এই সিৌটকাোয় র্টড়া একো পাল লাগাটিা।
মটির সভিটর সথটক সগল সসই সিৌটকা, আর িার পাল িুটল যাওয়া।
তকন্তু পাল সমাটেই অটিা তকছু সাদা তছল িা,
সকমি ময়লা-ময়লা, তত্রপল-রটঙর চাদর একো –
িখি কি র্ড় আতম, র্ছর ছয়-সাি র্ড় সজার।

তিতরশ সপতরটয় আলাপ হটলা একটি সমটয়র সটঙ্গ,
সস আটস, কথা র্টল, চটল যায়।
পটর সদখতছ – যখতি একা হটয় যাই, িখতি
িারই সকাটিা িা সকাটিা ছতর্ মটি পড়টছ।
হয়টিা িার একেুকটরা হাতস,
কথা র্লটি র্লটি হোৎ সথটম যাওয়া,
কপাটলর ওপর েঁুটক পড়া চুল সরাটিা-
এতক হটলা?
আটরা কিজটির সটঙ্গই সিা কথা র্তল,
কাটরা সক্ষটত্র সিা এমি হয় িা।
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সর্টচটয় সর্তশ মটি পটড় িার িাতকটয় থাকা-
সভাটর ঘুম সভটঙ মটি পটড়,
দপুুটর োঁ োঁ সরাটদ হাঁেটি হাঁেটিও মটি পটড়,
সকি পটড়?
আর সকাটিা সচাখ কী আতম সদতখ তি কখটিা?
র্েুলাম, আতম সপ্রটম পটড়তছ।

একতদি এক উঁচু র্াতড়র তসতঁড় তদটয় সিটম আসতছ,
সামটি সিটম চলা িার উড়ন্ত আঁচল,
সকাথাও কাটরা র্াতড় সথটক গাি র্াজটছ –
‘সদতখ িাই কভু সদতখ িাই এমি িরণী-র্াওয়া ।’
থমটক আতছ, পা চলটছ িা –
বশশটর্র সসই পুটরাটিা গাি কী
এক িিুি মাটি তিটয় আজ আমার সামটি দাঁড়াটি এটলা?
এই িরুণীই িটর্ সসই আিযব সিৌটকা সর্টয় যাওয়া?
যখি এর পর সথটক ওই গাি শুটিতছ,
মটি পটড়টছ িার সচটয় থাকা।
কর্রখািার মটধয তদটয় হাঁেটি হাঁেটি সর্তরটয় আসতছ দজুটি,
তপছটি রতিম সূযবাস্ত-
একো জটলর সর্ািল র্যাগ সথটক র্ার কটর এতগটয় সদওয়ার সময় িাতকটয় আটছ-
আমাটদর সসই সদখাশুটিার ওপর সছদ পড়টি
কটয়কমাটসর সর্তশ সময় লাগল িা,
তকন্তু ওই গাটির মটধয সথটক সগটলা সমটয়টি ।

িারপর আটরা উতিশ র্ছর সকটে সগটছ।
আমার সমটয়টক সয হটস্টটল তদটয়তছ, িার পাটশই গঙ্গা।
এক রতর্র্ার তর্টকটল হটস্টটলর ধাটরই
র্েগাটছর িীটচ তসটমন্ট-র্াঁধাটিা সর্দীটি
র্টস আতছ সমটয়র সটঙ্গ।
সস এখি পটিটরা সপতরটয় সষাটলায় পটড়টছ।
সসও র্ষবাকাল ভাটলার্াটস।
আজ সারাতদটির সমটঘ ঢ্াকা তছল আকাশ,
তকন্তু এখি একেু পতরষ্কার।
সূযব আটস্ত িামটছি, আটলা সর্তরটয় আসটছ।
সমটয় র্লল, ওই সদটখা-
সদতখ – সছাে একো সিৌটকা,
িরির কটর চটল আসটছ সরাটির সটঙ্গ,
িার উপটর একো পাল লাগাটিা।
সমটয় গাইটি শুরু করল –
‘অমল ধর্ল পাটল সলটগটছ মি মধুর হাওয়া ।
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সদতখ িাই কভু সদতখ িাই এমি িরণী-র্াওয়া ।। ‘

ও সশটখ-সেটখ িা, শুধু শুটি শুটি জাটি।
তকন্তু ওর সগটয় চলর্ার সটঙ্গ সটঙ্গ সর্ ভুটল
ওই গাি এটস দাঁড়াল আমার পঞ্চাশ র্ছটরর সদারটগাড়ায়,
িখি আমার সচাখ সভটস যায় সচাটখর জটল –
এই গাটির তক মাটি হল িটর্ আমার কাটছ?
আমাটক এই প্রটশ্নর মটধয সরটখ সূযব িাঁর অটস্ত চলটলি।

‘তপছটি েতরটছ েরের জল, গুরুগুরু সদয়া ডাটক,
মটুখ এটস পটড় অরুণতকরণ তছন্ন সমটঘর িাঁটক ।
ওটগা কািারী, সক সগা িুতম, কার হাতসকান্নার ধি
সভটর্ মটর সমার মি।’

অধুিা কাটলর স্বিামধিয কতর্ শ্রী জয় সগাস্বামীর এই সলখাটি িাঁর  স্ত্রী শ্রীমতি কাটর্রী 
সগাস্বামীর অিমুতি অিযুায়ী আমাটদর পতত্রকায় প্রকাতশি করটি সপটরতছ। এটি সংগ্রটহ সহায়িা 
কটরটছি সডিভার তির্াসী শ্রীমতি শ্রীলা চযাোতজব  ।

Sunday Night

Rajonya Saha, 5
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িুতমও তছটল একলা িখি, মটির খািা খাতল
সিামার সাটথ প্রথম আলাপ হোৎ  ভাচুব য়াতল।
হোৎ কটর আলাপ হটলও যায়তি হোৎ সথটম
হোৎ সদখা, হোৎ আদর, হোৎ পড়া সপ্রটম।

আদরগুটলা সলপটে আজও সিামার শাতড়র ভাঁটজ
হোৎ সকি পালটে সগটল, খুজঁতছ কারণো সয। 
সিাি ধরটি সিইটিা সময়,কােছ র্াটরর্াটর
সমটসজগুটলা হটে তরটজক্ট সিামার সমটসঞ্জাটর।

সময় যি যাটে িটিা তিতে সিামায় তচটি
ইটেগুটলা তদতে র্তল িৃতির তগটলাটিটি।

এমি কটরই হাতরটয় যাটর্ জািাই তছটলা মটি
ির্ুও সিামায় খুজঁটি থাতক প্রতি সমটসজটোটি।

পালটে যার্ার কারণ তকছুই সতিয তছল র্ুতে?
অরু্ে মটির সদওয়াল খুটঁড় কারণগুটলা খুতঁজ।

একলা রাটি স্ক্রল কটর যাই সমার্াইল তিটয় হাটি
আতমও আজ সাতমল সিামার ব্লটকর িাতলকাটি।।

ব্লকতলস্ট 
কলমতচ সকৌতশক 
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সভাটরর আটলা িুেটলা র্ুতে,
ঘুটমর আটর্শ িরম পুতঁজ।
োকুরদা আর োকুমাটক ,
র্ার্া মা আর সছােকাকাটক;

প্রিাম সশটষ তমতিমুখ,
সর্ার আদর পরম সুখ।
সেতর্টলটি র্টসি সর্াই

মা সাজাটলি মণ্ডা ,তমোই,
লুতচ ,পাটয়স আর কি তক
ির্র্টষবর সভাজি সয তক।
সরতডওটি সস গাি র্াটজ,
রতর্ কতর্র বর্শাখী সয।
মতিটরটি কাঁসর ঘন্টা ,

আহা সর সসই মধুর তদিো।
তিটর পাওয়ার আশ—-
প্রগতিশীল জীর্িোটি,
স্বােটির সিায়ারাটি।
সুখ শাতন্তর তর্চার রৃ্থা,
সসসর্ আজটক স্বপ্ন কথা।
হৃদমাোটর যিি কটর,
আলটিা মধুর োস

সছটলটবলার পয়লা ববশাখ 
মনীষা সরকার 
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যতদ জািটিম
িুতম এমতি কটর 
িীরর্ হটয় যাটর্।

যতদ জািটিম
িুতম আড়াল সথটক
লুটকাচুতর সখলটর্।

যতদ জািটিম
মাটগা, র্ার্ার কাটছ যাটো িাড়ািাতড়,

আটরকেু িয় সর্তশ কটর সখলিুম ভার্ আর আতড়।

যতদ জািটিম
এই সশটষর ক’তদি আঁকটড় ধটর সরটখ ,

ভয় সদখিাম যম র্যাোটক র্হু দটুরর সথটক।

সর্াই যখি Mother’s Day ‘র উৎসটর্টি মাটি
আতম িখি একলা ঘটর সিামার ছতর্ হাটি।
আর্ার কটর্ একই সাটথ িুলটর্া অটিক ছতর্,

জাটিা তক মা, এোই তছটলা আমাটদর সশষ ছতর্?

ভাটলা সথটকা সিামরা ওটগা ,
কটরািা মুি সদটশ , 

আমার প্রাটণর প্রণাম জািাই, মাটগা, সর্ার সশটষ ।

যতদ জানটিম 
পাতপয়া দাসগুপ্ত 
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শব্দ যি সর্ড়ায় উটড় 
তপঞ্জটরটি ভতর |

চয়ি করা ভাটর্র মালা 
সাতজটয় কতর্র ডাতল |
কার্য করা মটির োটি ,

মি মটজ সমার সস সর্ গাটি ;
আটর্াল িাটর্াল উড়টি থাটক 

শব্দ চাতরধাটর |
ভাটর্র সঘাটর  যা তলতখ িা ,
মি র্টল সমার িাই কতর্িা ;
গ্রহণ তক সকউ করটর্ কভু 
সমার ভাটর্র এ ডাতল ?
শব্দগুটলা চয়ি কটর 
তপঞ্জটরটি ভতর ||

ভাটবর উড়ান 
প্রবাল দাশগুপ্ত 

শরীর সিামার হাতরটয় সগটছ 
জাটপ্ট আতছ মটির মাটে ,
আকাশ ভরা িারার দটল

িাতকটয় সিামায় সদখটর্া র্টল ,
আপি মটি র্তল কথা 

সিামার সাটথ সংটগাপটি ,
সর্দিা সমার দাও ঘুচাটয়
সস্ন্টহর পরশ দাও র্ুলাটয় ,
হারাটিা সর্ িৃতির ভাটজ 

সুখ ভরা তদি সাতজটয় আটছ ,
সথটকা মটির মতণ সকাোয়

ভাটলা সথটকা িারার মাটে ||

িৃতির মাটে  
প্রবাল দাশগুপ্ত 

পাহাটড়র সকাল সঘটঁষ 
খরটরািা িদী,

র্ষবা আটস পার ভাটঙ্গ িার 
সর্টড় চটল গতি |
তিস্তা িার িাম 

উজাটি ডাটক থাঙ্গ ুিাটম,
িীল জটলটি অিল পাটি চাই 

সদখটি সদখটি সন্ধযা আটস সিটম |
গাটছর গুতড় উপটর পটর জটল ,
দামাল িদী ভাতসটয় তিটয় যায় |
দইু পাটর িার সার সর্টঁধটছ ঘর ,
িািাি ভাষায় র্যাস্ত সকালাহটল |
রতঙ্গিী সমার তিস্তা ছুটে চটল 

ভাঙ্গা গড়ার যুটগর িাটল িাটল ||

তিস্তা  
প্রবাল দাশগুপ্ত 
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Ginger cookie on Trail

Rajonya Saha, 5

Maa Durga

Saarah Ghosh, 7
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শাওি,
অটিক িা র্লা কথাই সিা জমা  হটয় আটছ, 
রচিা করটি পাতর সিামাটক তিটয় একো
জয়টদটর্র “গীিটগাতর্টির” মিি সপ্রমকার্য |  
আজও মটি পটড়, 
“প্রথম সদখায় কথার শ্রার্ণ  
র্ািভাতস সসই কথার োর্ি 
ভাতসটয় তদি কথার িদী
বিরী হটিা গহীি সাগর” 
সিামার সসৌিটযবর সুর্াস করি আতর্ি | 
হৃদয়, মতস্তটষ্কর সূক্ষ্ম অিুভূতিটি
জলিরটঙ্গর সুটরর মূেব িায় 
শুধু সিামার সুরই র্াজি | 
সজ্ঞাটি অজ্ঞাটি তর্রাজ করটি শুধুই িুতম 
কখটিা উসচ্চিঃস্বটর সপ্রম তিটর্দি কতরতি, 
অিুচ্চাটরই র্টল সগতছ অটিক কথা |
সিামার উজাড় করা তর্িু তর্িু সপ্রমসুধায়,
কািায় কািায় পূণব হটয়তছল হৃদয়-কলস | 
হারার্ার ভটয় উগ্র আগ্রাসটির
সর্িিীটি র্াঁধটি তগটয়
হাতরটয় সিটলতছলাম সিামাটক | 
অতভমাটি আহি হটয় সটর তগটয়তছটল িুতম | 
র্ুতেতি সপ্রটমর প্রজাপতি উটড় যায়
জাপটে ধরটি সগটল |  
িাটক র্সটি তদটি হয় গাটয় |
যখি মটির ঘটর প্রশাতন্ত আটস
এমতিই র্ন্ধ হটয় যায় ডািা োপোটিা | 
সমতপবি হয় কটর্াষ্ণ আতলঙ্গটি |
িারপর সকটে সগটছ  দীঘব সময়,
“কথার সিা আর হয়তি প্রকাশ
অতভমাটির সমঘ জটমটছ
হাজার হাজার র্ছর ধটর
র্ছর র্ছর র্রি পটড়  
কি কথাই হাতরটয় সগটছ

অস্তরাগ 
সত ক আিটমদ
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তহমর্াহর রু্টকর তিটচ”
প্রকৃতি শূিযিা পছি কটর িা |
সমটয়র ক্ষি ভতরটয় তদটয়টছ সময় |
আজ সূযবাস্ত সঢ্টল তদল এি রং,
মুগ্ধ হটয় সদখতছলাম সািরঙা রামধিু 
আর ভার্তছলাম সিামারই কথা  | 
আজ জীর্ি সায়াটি সািরটঙ রাঙা হটয়তছল আমার অন্তর | 
সিামার অন্তরঙ্গ মুহূটিব র সঙ্গী হটয় আরও অন্তরঙ্গ মটি হতেল
আজটকর সশষ তর্টকটলর অস্তরাগ |
রু্টকর উষ্ণিায় র্াষ্পীভূি অশ্রুধারা সযমি হটয় যায় সমঘ,  
আর্ার সসাহাগখাতক সসাহাগ সপটল তিটর আটস অটোর ধারায়,
সিমিই সীমাহীি আটর্টগর সটিি সঢ্উটয়
তিটর তিটর আসতছল হারাটিা সুখ-িৃতিগুটলা
“তহমর্াটহর িুষার সদয়াল 
জটলর ওপর পটড় সভটঙ  
রু্কভাঙা িার গভীর কথা 
সর্তরটয় আটস ভাঙার পটর
েুকটরা েুকটরা জমা কথা 
ভাসটি থাটক সাগর জটল”
গহি মটি অিুরতণি হতেল,
শুধু একোই অিুভর্
িুতম একলা িয় শাওি,
আতমও পথ সচটয় র্টস আতছ |

আকাশ ভাল র্ািাস ভাল 
তদটির আটলার সরাশতি ভাল 
সজযাৎস্ন্াভরা রাতত্র ভাল 
সূযব চাঁটদর তর্পরীটি 
মৃদ ুসুটরর আটর্শ ভাল 
সর্িাল ছি তমটিটয় তিটয়
মটির সকাোয় স্বপ্ন ভাল
সর্ ভালরই মি-ভাল
িাই িা আমার সমজাজ ভাল!

ভাল-মি 
মালতবকা চযাোজী 

খুটঁজ সদতখ মি সকাথায় –
মি লুটকায় সহথায় সহাথায়
লুতকটয়ই সস থাকুক িাহয়
িাই র্া হ’ল সাক্ষাৎ িার
িৃতির কলস পূণব কটর
তমটিটয় সির্ তহটসর্ িাহার | 
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আটক্ষপ আর আকাঙ্ক্ষা,  
স্বপ্ন আর ভারসাময,  
সপ্রম আর সিটমতসস… 

এক সমটয় পুরটিা মাথা 
এক শব্দ খুঁজটি তগটয়, ভড়তক সখটয় 
িুকী লাি সমটর, অিয শব্দ এটি সদয়, ছুটে তগটয় 
ঠিক সযি সপাষা কুকুর, 
মুটখ কটর, তিটর এটিটছ র্ল,  
এর্ার িুতম “গুড” র্লটর্... 

জাটি িা, ক্ষীয়মাি সময় রমশ সজাড়ািাতল তদটয় 
চলটি, চলটি, চলটি, চলটি... 
একতদি পথই ভুটল যায় | 
সয পটথ িুেি অপরাতজিা 
সসতদটক িা তগটয়, ডাস্টতর্টির তদটক চটল যায় |  
সয পটথ িামি কুয়াশা, আটলা আর অন্ধকার তমটশ 
র্টল সযি তপ্রয় িাম, সসখাটি সদখটি পায় 
(র্া পায় িা), খািাখি জীর্টির... 
িখি চলাোই আকষবণ 
সরঁ্টচ থাকাোই কৃতিটির সাতমল |  

শব্দই আকাঙ্ক্ষা িখি, 
সয সকাি শব্দ, ভুল ঠিক, শুধু যতদ 
কাটি এটস র্াটজ, র্াঁশীর মিি 
কী আটস যায়, যতদ ঘৃণাই হয়, সপ্রটমর র্দটল,  
তক আটস যায়, যতদ আটলার মাখি, সকটে তিটর
চটল যায় অন্ধকাটরর ছুতর –
একতদি সয সকাি শব্দই 

এটি তদটি পাটর, সর্াধ  
সর্ঁটচ আতছ, এই সর্াধ |  

হাতরটয় যাইতি,   
সূটযবর আটলার ঘ্রাটণ 
তশতশটরর সম্পন্ন প্রাটণ, এখটিা 
সিামার চলার পটথর ঘাটস 
এক তর্িু ইোর মিি  
এই িয় সহাক 
সর্ঁটচ থাকা
এখি! 

শব্দকল্প  
উদ্দালক ভরদ্বাজ 
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Dear Rita,

We haven’t had a chance to talk for a while so I thought I should update you with 

what’s going on around here. Our lives been upended by a vicious virus that has 

been going around for months,  killing thousands of people or making them horribly 

sick. We have to avoid crowded places to save ourselves from being infected. This 

has forced me to do things I never did in my life! Do you remember how I hated 

grocery shopping? You’ll be happy to know I’ve now become quite skilled at it. Good 

thing is I can do it online now! In the beginning, back in March of last year when all 

this crazy stuff had started, it used to take me almost half a day to hunt for stores 

where I could get all the stuff I needed. I used to get so cheesed off doing this; now 

it takes me only a few minutes. I guess practice does make one perfect! What I love 

best about the whole thing is having my groceries delivered at my doorstep. I don’t 

even have to go to the stores anymore. I like this so much I may never go back to the 

old way of grocery shopping! 

Do you remember how you never let me put the groceries away? You always said I 

got them all messed up, putting them at wrong places! You’ll be impressed to know 

how adept I’ve become at this as well. Even washing or disinfecting them to avoid 

catching the damn virus takes me only a few minutes. If you were still here, you 

wouldn’t have much to do around the house anymore! You could laze around on the 

couch and watch your soaps one after the other or chitter-chatter with your besties 

all day long while this once-a-good-for-nothing-guy would take over all the 

household chores! I’m beginning to fear if I continue to do this a little while longer, I 

may decide to do this fulltime!!

I think I’m going to let my hair grow. Pretty soon it’ll be almost two years since I last 

saw the inside of a salon. My hair is beginning to look like yours, almost shoulder-

length. I can even braid a tiny ponytail. Do you remember how you used to make fun 

of my bald patch in the middle of my head? I can now easily hide it by sneakily 

wrapping my hair over it!

Teresa, our poor cleaning lady! Well, she’d started coming a while back but then this

Love in the Time of the Pandemic
Shivnath Dutta
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damn Delta virus, our new visitor, showed up with full fury. She won’t be coming 

anymore until things become better! That’s what I told her! You may remember, pre-

Teresa, I was the one who vacuumed the whole house. Well, it’s good that I ever did 

that. That experience is coming in quite handy these days. But first I’d to get a 

vacuum cleaner. I’d given away the old one to a friend. By the way, these days, I’m 

cleaning the kitchen countertops and mopping the floors too. 

You may remember how slavishly I depended on you for all my meals. I hated 

cooking, still do. You never said this to me but I knew you were worried how I’d feed 

myself in the days to come. You even taught me how to make some simple dishes. 

You even wrote down the recipes in case I forgot some of the steps. Now, 

sometimes, I do make those simple dishes but I still hate doing them! If I fed you the 

meals I cook, you’d go hungry most of the days! They’re atrocious! Half the time 

even I can’t eat them! I remember I used to tell you: “You’ve fed me so many great 

meals that I’m permanently satiated and will never complain if some day I’ve to live 

on dreadful meals?” Well, guess what? That day is here, and I’m complaining 

everyday! 

Though I’m swamped by household chores, Millie thinks I’ve plenty of spare time to 

take care of anything that may unexpectedly land on me! Just because I’m retired! 

Imagine that! Ha! Ha! She says What do the writers do anyway? Look out the 

window and daydream? Well, you know what? I’m getting so consumed by the 

chores, soon I may not have any time left to daydream! Can you believe how quickly 

she has grown up? Not too long ago she used to look to me for advice, now I am 

turning to her for advice on how to survive the pandemic! I wish we could go back 

years when she was just a child, and I lay down next to her and read her bedtime 

stories until she fell asleep. By the way, she’s doing quite well with her family. Too 

bad you didn’t get to see the kids! Well, they are not little anymore! It’s been more 

than two years since I last saw them. I don’t know when I’ll see them again. I was 

hoping to see them in September but now with this new virus making us castaways 

in a new tohubohu, I’m not sure when that day will come. They’re growing up so 

fast. I recently saw them in one of our Zoom sessions. I was amazed to see how 

much taller they’ve become. By the time I see them again, they may outgrow the 

games we used to play together. They may no longer know what to talk to Dadu

about! They may not even come running to Dadu and hug him like they did before!
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For almost eighteen months, I’ve been a diligent follower of the CDC guidelines: 

wearing mask, social distancing, avoiding crowd and washing hands regularly. My 

age puts me in the vulnerable category! I love my life too much, and since I’ve got so 

much to live for, I can’t afford to take any chances! If I get sick, who the heck is going 

to take care of me? I’ll become a pariah! This has caused me to kiss goodbye to all 

human contacts; I haven’t seen my friends for what seems like ages. I speak to them 

by phone from time to time but you know it’s not quite the same as meeting them in 

person and chat, laugh, and maybe, share a drink! I’ve tried Zoom, but it doesn’t 

excite me. It seems all so contrived, so fake! But, don’t despair for me. It hasn’t been 

a total loss. I’ve met some phenomenal people on social media. Though I haven’t 

seen them in person, many of them have already become my close friends. And free 

access to so many top-notch online events? I’d never had them even when things 

were calm and orderly!

You don’t know this but I’ve been writing the story of our lives. For a long time, I 

couldn’t move my fingers on the keyboard to add to the story because of the 

ongoing uncertainties but, finally, my fingers have started to move again. Should I 

get caught in the jaws of this monster virus and fail to finish it, it’ll be finished in the 

next go-around. Don’t some religions say nothing we do in this life ever gets wasted? 

We carry the fruits of our deeds into the next one? 

Before I finish, I must tell you I’ve taken up music again. I know you’ll be happy to 

know that. “Keep yourself busy with music.” That’s what you used to say. You were 

right. Music alone keeps me grounded these days! 

Well, I guess that’s a long update! How are you? How are things up there? I bet you 

guys don’t face the kind of crazy stuff we earthlings have been going through here! 

Until we talk again,

Love
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A little girl silently crept through the twisty cobblestone streets of Siena. The blocky 

beige buildings gave just enough cover for the little girl to go unnoticed. The streets 

were nearly empty. Her fiery-red hair wouldn’t have gone unnoticed if she hadn’t 

wrapped it in her mother’s old scarf. The girl had done this before, many times. 

Following her brother and watching him take delight in the things she couldn’t was 

the only thing for her to do in the long summer days, even if Papa had forbidden it. 

She watched as her brother predictably deviated from the main road towards the 

green fields of his school. She could hear him call out to his friends, already there. 

She could hear them talk and laugh. Papa would never let her have friends of her 

own. She was too weak, just like Mama. The little girl was fine with that. She had no 

need for friends. She already had her brother and the Old Man next door with his 

daughter Mimi. No. What she wanted was something more. She watched as the 

boys kicked around the ball, as they fell but got back up. She wanted that. She 

wanted to be allowed to fall down and get back up again. She wanted to kick the ball 

into the goal. She wanted the chance to win. Her feet moved toward her brother and 

his friends. They moved toward the ball. She moved until she reached the middle of 

the field. Till everyone could see her.

“I want to play.” She whispered, blinking away tears of anticipation. But it was all for 

naught. Her brother was angry. He apologized to his friends and dragged her away. 

Away from the ball, away from her dream. He dragged her back home, yelling all the 

way. He was angry that he had to take her home. Papa was angry too. He shouted at 

her. He told her she was ill, just like Mama. He calmed down and hugged her. He told 

her to give away her dreams for her life. He asked her if she would do that for him. 

She nodded, told him she’d stay at home. Be a good girl. Forget her dreams. Inside 

though, she was screaming. She didn’t want to stay at home. Her dreams were 

everything. She would not lose them. So the moment Papa turned his back, the little 

girl left. She snuck out of the house with her hair wrapped up in Mama’s colorful 

scarf. She knew by memory where the field was, where her brother would be. She 

sneaked over and watched from behind buildings as they kicked the ball, scored 

goals, laughed. She watched for hours, no longer brave enough to ask for what she 

wished. Then she went back home. She told Papa she went to visit Mimi and play 

with dolls. Then the next day she went back, watched from afar. She spent weeks 

like that, watching. Until they saw her. She was watching them from her familiar

Dream
Aria Mitra, 12
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hideout when the ball rolled up. The older boys turned to her. They saw her. Her 

brother yelled angrily. He started to come closer to take her home, but the others 

stopped him. They called to her; Kick the ball over, Come and play. She wanted to, so 

bad. She put her foot on the ball. She could see her brother’s worried, angry face, 

but she could also see Mama’s encouraging one. Maybe she could live her dream 

after all. 

Snowy Night 

Atria Datta, 11

Table of Contents



AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2021 CTBA Austin 119

So, I built a personal computer, or PC, last summer. I didn’t realize at the time that it 

may have been the last feasible time to build one. Fast forward to now, September 

2021, it’s been more than one year since the COVID-19 pandemic started to majorly 

affect the United States, and all economic forecasting was shoved down the drain. 

Even now, a part of the tech industry has yet to recover from the first moments of 

uncertainty.

Semiconductors: the material responsible for allowing a computer, a phone, 

sometimes even a toaster, to function. They can be found in pretty much everything 

that has an internet connection, maybe even your fridge. In all seriousness, because 

gamers not being able to game is definitely a *very* serious issue, the most 

pronounced effect has been on devices such as computers and phones.

Many large companies predicted that not many people would buy a computer in 

2020 due to the pandemic, but they were wrong, very wrong. When everyone 

started working from home, learning virtually, and chatting online, the demand for 

new computers increased by over 15%.. To add to that, COVID-19 caused many 

factory workers to quit their jobs, and some unlucky ones were laid off. This 

combination of events led to not enough items being manufactured, while demand 

for these products grew significantly. As with supply and demand, prices of some 

products more than tripled.

For example, when I built my PC, my graphics card cost roughly $300. Now, if I look 

for that exact same graphics card, it’s either unavailable as soon as it’s restocked, or 

resellers are offering it for more than 800 bucks! And that’s just for the previous 

generation of that graphics card lineup. The new line of graphics cards were already 

more expensive than their predecessors when they were released, but finding one 

now for less than $1000 is practically impossible.

The shortage of semiconductors also affected the automotive industry. Automakers 

expected a loss in sales, therefore slowing some of their production. However, with a 

global pandemic ongoing, no one wanted to use public transport, and sales of

The Shortage of Semiconductors
And How it Affects You
Kritanko Chakraborty, 13
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automotives actually increased. As a result the manufacturing capacity for 

semiconductors that was normally reserved for automakers were given to other 

industries.

Why hasn’t the market recovered then? Demand for these products, such as new 

graphics cards, consoles, and processors, remain sky-high. Even though supply is 

recovering, some people *need* the recent updates to consumer electronics, so 

returning to a complete state of balance might take as much as a year.

So what does that mean for you? Will you be able to game faster without breaking 

your bank account? Can you show-off to your friends? Possibly. If you find the right 

website quick enough.

Phases of the Moon - Aharshi Das, 8
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February 1:

Well, today was a bit shocking. I woke up today like any regular day, with a space 

launch chosen for today. When I got to work, I got in my suit and blasted off. Within 

a few hours, as usual, I was on the Moon. This was strange. I was told two days ago I 

would be heading to Mars. Then another strange thing happened. I was pushed into 

a base by one of the pilots, and then they ran off to the ship and left. In the base, I 

found a note:

Dear Jack,

As you know the head astronaut position at Space Corp opened, the one which pays 

two hundred thousand dollars per year. I thought you were qualified for the job, so I 

told the big boss that I thought you should get it. The boss, or the CEO, whatever 

you wish to call him, said that he agreed, but he wanted to do a test first. So, we 

decided to send you to the moon for a month. We know you have worked in space 

longer times than before, but we want to see if you can handle it yourself. So, we got 

rid of all communications and no one is in your base. This is not your only task. We 

created a moon rock creature while ago. However, recently, and all the Space Corp 

heads don’t know how, the creature has gotten on the moon. We assume it 

managed to get on a recent rocket. It is very dangerous. We just found out it was on 

the moon. The CEO was going to send a team, but now you’re going to be capturing 

it. Without it, you won’t get the position. On March 1, 2071, you will be sent home. I 

hope you succeed. 

From,

Nick, your boss

P.S. I wrote you this letter because when you signed the agreement for this 

yesterday, you didn’t seem to be paying attention. 

From, Nick.

I immediately panicked. I was so scared on how I would do, and if I would even 

survive. I even thought this was a prank and ran out to see if the ship came back 

with the pilots laughing. Unfortunately, before finding the letter, I had taken off my

Stuck in Space
Rishabh Karanam, 12
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suit and forgot to put it back on, leading to a small period of being unable to breathe 

and extreme cold. Luckily, nothing else happened as I quickly got inside. I yelled at 

myself. After all I am an astronaut and should know better. But then I realized that 

wouldn’t help and stopped. That pretty much leads up to where I am now. I am still 

scared and, again, don’t know if I’ll survive.

February 3: 

Well, I still have a chance at surviving. Today I was starving and exploring the base. 

Suddenly, I found a little food. It would only be for a few days, so even though I 

wanted to eat a lot, I only ate what I thought would be enough. I think this plan will 

keep me alive.

February 8:

Well, today I found another supply of food. I know what I must do, aside from 

capturing the creature. I must search for supplies. I also found a net. I’m sure that it’s 

for protection against the creature. I am scared about that thing, but I think my base 

is secure. I may fail the challenge though.

February 15:

Nothing much had really happened until today. I just had a regular schedule: Wake 

up, eat breakfast, search for supplies, eat lunch, search for supplies, eat dinner, go to 

sleep. Today I wanted to do a little bit of exploring. So, I got a spacesuit filled with 

oxygen, took my net for safety, and went out. I explored a lot of the moon, and even 

got some data to impress my boss when I saw him again. Then I stumbled across 

another of my company’s many bases. I entered inside and found that it was normal, 

except for two things. One was that there was not a person there. Another was that 

all communication systems were gone. Even some supplies were there. I guess Space 

Corp was prepared for me wandering. The CEO and Nick, my boss, are smart, but I 

am starting to feel a little unhappy. After all, I haven’t seen a single human in a 

while.

February 27:

Today I made a foolish mistake that almost caused my death. I am still scared. I was 

exploring with my net, which I added into my schedule. Today, I went out a little 

longer than usual. Eventually, I stopped and just thought about my life. I was feeling 

very unhappy. I wanted to see a person again and was worried about the challenge 

of the creature. Suddenly, I heard a beeping sound. I looked at my oxygen tank and

Table of Contents



AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2021 CTBA Austin 123

saw I was almost at zero. I never refill my oxygen. I usually just put on another suit, 

but I suppose today I chose an old suit. That meant I only had a little time to stop 

myself from dying because of a lack of oxygen. I wanted to yell at myself.  How could 

I be so foolish and not just change suits and not think of the threat of this? But then I 

realized two things. One was that, like in the beginning, I would go nowhere with 

yelling. Also, it would be a waste of air. I decided to head to a base. My original one 

was too far, but there was one close by. I ran, but before I got there, my tank ran out. 

I went faster and made it just in time. Once the doors closed, I passed out. Soon 

enough, I regained consciousness. Then I heard a sound. I got scared but then I 

realized since I had no oxygen, I couldn’t go out and had to face it. So, I took my net 

and threw it when I saw a blur. It was the creature. I currently have it and I will 

probably survive as over the days I saved up a lot of food.

March 5:

I am so happy. Four days ago, a rocket landed at my base. I knew this was the one 

that was going to bring me home. When I came back, I was greeted by my boss and 

the CEO, along with a party. Then next day, I was promoted to head astronaut at 

Space Corp, as I survived and captured the creature. I was on television as the first 

man to spend a month on the moon alone without any communication. I also turned 

in the data I recorded, which gave me a small bonus. I think the time on the moon 

was worth the reward.
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Friendship
Aarushi Das

It was a sunny day and I was sitting in my dad's fancy sports car. It was my first day of 

fifth grade and I was going to go to a real school and have real friends that aren’t 

history books. I was homeschooled as a child and I loved history, but when i turned 

ten my mom and dad decided to take me to a real school because they wanted me to 

make friends. The car pulled to a stop. The school looked like the white house.it had a 

fountain at the front. Just looking at the school made me nervous, but I stayed calm. I 

said by to my private driver Mrs. James and stepped out of the car. I walked forward 

and i instantly felt eyes on me. I felt extremely uncomfortable. I walked to the front of 

the school and i realized there was a woman standing next to the door. She looked like 

the women that was my tour guide.so I walked up to her and i asked her if she was my 

tour guide. She asked me my name and i told her my name was Carmen. She smiled. 

What a beautiful name you have dear. My name is Ophelia White but you may call me 

Mrs. White. She said. Then she smile again. Shall we start the tour? I nodded.

She led me inside the school. I'm not joking when i say the place was drop dead Posh. 

The floor was this elegant white marble with hints of gold in it. On the walls there 

were beautiful historical paintings. I the place was also very huge that during the tour i

had to take multiple breaks just to catch my breath. We finished off the tour at the 

front of my first class. It was science but i didn't mind. Mrs. White walked me in 

through the doors and the class inside came to a hush. Mrs. White dropped me off in 

this classroom said hello to the students and then left so the class could continue. 

When she left the women in the class introduced herself as Mrs. Smith. “I'm Mrs. 

Smith and welcome to our school. Will you introduce yourself to the class? “HI I'm 

Carmen. I said. I looked back at Mrs. Smith. “Tell the class about yourself” she grinned. 

I like history and i love reading. I told the class. When i finished Mrs. Smith told me to 

take a seat next to Mari. I glanced at the class and a pretty girl with blond hair and 

green eyes waved at me to sit in the empty seat next to her. I walked nervously to the 

empty seat and sat down. Mari turned and grinned at me before refocusing herself to 

Mrs. Smith who started the lesson. I already knew what she was teaching so I didn't 

really pay attention that much. I dozed off into a daydream about history and the 

latest collector’s book that my dad gave me.

After Science class Mari caught up with me and said hi. Not knowing what to say I said 

hi back. “What's your next class Carmen?” she asked. I glanced at my schedule. I have
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math next I said. Really? Asked Mari. Yeah is there something wrong? I asked 

confused. No no nothing is wrong. She said. I have math class to. Oh that’s cool. Can 

you show me where it is? I kind of forgot while i was in class. Of course follow me. She 

instructed. I did as she said and followed her. We climbed up three flights of stairs 

went through five corridors, and climbed one more flight of stairs we made it to fifth 

grade math class. Why are all the classes in different parts of the school I asked 

breathlessly? She shrugged and said. “I’m not sure i have always wondered that too” 

she sighed. Now hurry up slowpoke, we are going to be late for math. She said in a 

playful way. I giggled and followed her in.

Over the next few weeks we became very close. I loved spending time with her. She 

was my first friend after all she is the first friend I ever made that aren't books. Turns 

out she love history as well and her favorite author is the same as mine. We have so 

much in common. We graduated from elementary with one of the highest grades we 

attended a private school together.me and Mari chose history, mathematics, language 

arts, and Band as our elective. We both played the flute. We would spend hours 

studying and talking about Boba flavors and historical figures. We would go on walks 

in the cherry blossom park near our houses. We would go on overnight trips to the 

Bahamas and go scuba diving in Hawaii. Every moment we spent together was 

magical. Soon enough we were referred to as twins instead of Carmen and Mari. We 

looked nothing alike but it stayed. Until one fateful day. One faithful day that changed 

me and Mari’s friendship forever.
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Vegetarian Beast from Patagonia, Argentina
Sunit K. Addy

A couple of years ago, we were traveling through the badlands (see below) of 

Patagonia in Argentina and here are a few pictures of Sauropod Titanosaurus (a 

Vegie Dinosaur) who we met in Patagonia. Of course, reconstructed from fossilized 

remains. No, not all the Dinos are meat eaters and eat each other, like 

Tyrannosaurus or the ferocious T. Rex,  some were vegetarian and gentle. But Vegie 

Dinos could be large and that was one of their defense mechanisms.  Our 

Titanosaurus was probably more than 76 tons, and the estimated length was 42 

meters. Such dinosaurs were quadrupled with long necks and tails and small skulls. 

Their hind legs were strong longer than the forehands, so that they could lift their 

bodies to munch on the fresh branches of the tall trees. Our Vegie friends lived 

about 100 million years ago in the Mesozoic era. Their demise came when the Earth 

went through a catastrophic meteor shower. This true story is for my little friends.

Artist’s conception of another vegie 
Dinosaur (Diplodocus) enjoying his 

meal in a riverbed. Reproduced here 
from the internet.

Fossilized 
Tree Trunk.
Food for 
Titanosaurus

Reconstructed Titanosaurus 
from the fossil remains in 
Trelew, Argentina.
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The twelve apostles looking grim,

six stood in the foreground;

others in the back - in profile.

Whereas Jesus’ right in the middle;

full-frontal view, big bold lines;

colors subdued.

The 19th Century Bengali renaissance

artiste, Jamini Roy, departing from

his western training and returning

to his roots, chose folk arts of Bengal.

Oil in cloth with earthly natural hue, Roy

captured a series of the Last Supper theme.

Unlike Da Vinci’s mural displaying Jesus looking

down with outstretched hand, pieces of bread

scattered on the table; the disciples looking startled.

The moment of betrayal seized by both

painters, innovating graceful beauties;

the 16th century Italian scribbled in his

codex the trouble of finding a model

to portray Jesus and how he made up

the disciples.

Roy’s paintings found answers within his

signature large eyes which Da Vinci’s

would have loved and admired.

Last Supper
Amiyo Basu
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I.

They were from a small city, one-industry town of sorts;

unremarkable, where everyone knew everyone else.

Doors were never locked; some doors didn’t

even had locks!

A big sister and her kid brother with their friends

would meet on young mornings by a far-off stream

which was a trickle in summer; became full in rainy seasons,

overflowing its banks now and then.

Parents would take them to see the nature’s fury.

The children would take it all in – poetry in motion for some,

devastation for others. 

II.

No rush hour there, orderly traffic; few cars on the road,

mostly bikes; drove respectfully.  Perhaps they knew who

were in those vehicles.

Wouldn’t take long for the newcomers to blend in if they

wished.  If not, they wouldn’t or couldn’t stay.

The children would go to the same school; teachers would be

Their neighbors, teaching arts and sciences; knew who should

study creative arts or hard sciences.

Learning mattered to parents.  Most would graduate, go off to college;

rest stayed back, learning trades.  The sister and the kid brother

Rite of passage
Amiyo Basu
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did well;  went to a well-known university in a big city.  The small-town

boy and the girl would change; began to question everything.

III.

The big sis would say, ‘Keep your eyes open, be impatient’, adding,

‘Stay away from the things your friends are doing, and what’s the

elders are saying.  Listen in quiet silence.’ She’d seem different to him. 

Her sorrows used to be always his and his joy hers.  But now, not just

the demeanor, her face looked unfamiliar.  She’d harp on, ‘Don’t fail

your people.  Wake them up.’

The kid brother would be shaken. ‘The sister who coached me on civil

disobedience, talked about the philosopher king in Plato’s Republic,

now saying this!  Whatever happened to the collective decision making,

manifesting higher consciousness into the truth of the future’,

she’d drill into my head?

IV.

The big sis, smarter of the two with a cooler head, now inciting a crusade;

‘Lift the browbeaten from the bottom’, she’d utter not thinking for a minute,

once lit who would douse the flame!  She’d have allies – more and more of them –

making the brother envious and anxious.

A well-healed big city dweller would fall for her adding fuel to her fire that was

ready to erupt.  The worried brother would watch helplessly as the stipend

dwindled.

V.

And one pale morning, she vanished committing to her newfound belief.

Nothing mattered; studies, exams, loving parents, her small-town values.
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The fervor now in full blaze, out of control, ready to ignite everything in sight.

The brother, suppressing the fire in his belly, kept his focus; scoring big in exams.

Landed a job, in charge of enforcing the law.  Soon enough, the order came from

The top: Neutralize the rebel, plan an encounter.  The brother would secretly

inform her: There would be a raid.

VI.

Now they are on differing sides.  On a late afternoon when the

sun was golden, they came face to face.  She looked every bit of

the guardian angel, some softness still remaining.  The enforcer

brother looking at her through the barrel of his gun which he wouldn’t

fire.  The next in command did.

VII.

Are you beginning to feel skeptical as I am?  What would become of the

brother’s mission and the sister’s struggle?

Would they reconcile or would the struggle continue…..
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Innocence rules

Sreeja Dutta, 8

Finding Solace

Sreeja Dutta, 8
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In this vast library,

Is a memory, a book,

whose pages I faintly remember,

whose cover I can barely picture

I run my hands against the spines of the memories

And, try to remember their names

But, the words on the cover float away

And, when I try to grasp them,

My hands always come up empty.

Row by row, line by line,

I start to make my way to the top,

The task, impossible, maybe I’m asking for too much

The path to the top is far too great

How I long to hold the book close again,

To feel the warmth it brings me,

To flip the soft, worn-down pages and know they belong to me

To smile at the past, I know I have.

In my head, the same word repeats,

search

search

search

I know if I find it, I find myself

So, I search.

Memory Loss
Tanisha Banerjee, 15
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Earth used to be the best place to be. Until humans came along as far as the eye 

could see!

We settled here and built and thought we did no harm at all, but if it kept on going 

the ecosystem would fall. 

Polluting water, destroying land, one equation I know, monster equals man. 

We people think nothing will happen, free to do whatever we wish, we pollute the 

ocean the most so say goodbye to the fish.

The rainforest is in trouble too you know; every second we waste the trees numbers 

in it are getting low. 

One question must be asked where does trash go? The junkyard of course. The place 

no one will ever go; the garbage source. 

I hope this bit of poetry will make you more cautious of our Earth. I really wanted to 

express this, and I really hope it worked.

Environment in Danger
Tanishee Bose, 9
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দীঘব র্াইশ র্ছর  র্াতেটমাটর থাকার পর এর্ং সফ্ল্াতরডাটি আে র্ছর কাটিটয় দইু 
সছটলর অিুটরাটধ ২০০৩ সাটল অতস্টি শহটর িতল্প সিালপা তিটয় কিব ার হাি ধটর চটল 
এলাম।  এক র্ছর সাউথ অতস্টি এ থাকার পটর  ২০০৪ সাটল যখি আমরা এই 
পাড়াটি মুভ করলাম, আটস পাটশ িখি সকাটিা র্াতড় তছটলািা। খাতল দুটো র্াতড়র 
মােখাটি তছল আমাটদর পাথটর ভরা  উঁচু তিচু এই জতমো। আমাটদর এই জতমোর 
সপছটির  তদকো এটকর্াটর ঘি গ্রীি সর্ে, িাই সপছটিও সকাটিা জি মািটর্র সদখা 
সাক্ষাৎ সিই , ইটে কটরই সিওয়া হটয়তছল যাটি আমাটদর র্াতড়র প্রাইটভতসো থাটক, 
খুর্ই  ভাটলা কথা! তর্শাল র্ড় র্ড় Oak  তে চাতর পাটশ তঘটর আটছ, আমার কাটছ 
খুর্ই সুির লাগটিা এর্ং এখটিা লাটগ। সফ্ল্াতরডার র্াতড়র তপছটি তর্শাল সলক তছল 
আর এখাটি গাছ গাছড়াটি ভরা, দটুোরই মটধয একো আলাদা আলাদা সসৌিযব আটছ 
র্লা সযটি পাটর। র্াতড় বিরী  হটি মাস খাটিক সময়  তিটয়তছল। িখি আটস পাটশ 
সকাটিা র্াতড় িা থাকাটি চাতরতদটক তিজব িিা তঘটর থাকটিা। র্াতড়র র্াইটরর আটলাো 
জ্বালা িা থাকটল পাড়াো  খুর্ই  থম থটম  লাগটিা, তর্োস করটর্ি তকিা জাতি িা 
কটয়কর্ার সশয়াটলর  ডাটকর আওয়াজ ও পাওয়া সযি। আমার তকন্তু সর্শ ভাটলাই 
লাগটিা, শহুটর সমটয়টিা, িাই এই পতরটর্শো খুর্ ভাটলা ভাটর্ই উপটভাগ করিুম। 
হোৎ কটর একতদি মাে রাটত্র ঘুম সভটঙ সগটলা, এো  আর্ার সক, হু হু করটছ? 
আমার স্বামী পাশ সথটক র্টল উেলি, এোটিা  সপচঁার  ডাক, সসো জাটিা  িা? 
পটরর তদি রাটত্র সযই িা সপচঁা মশাই ডাক তদটয়টছি হুড়মুতড়টয় ফ্ল্যাশ লাইে ো তিটয় 
র্াতড়র Deck এ  তগটয় সদতখ, ধর্ ধটর্  একো সাদা সপচঁা ছাটদর ওপর র্টস আটছ।  
সাদা সপচঁা মা লক্ষ্মীর র্াহি, আর সপচঁা থাকটল িাতক ইঁদটুরর উপদ্রর্ হয়িা। সক জাটি 
র্ার্া রাটত্র সপচঁার ডাক শুটি সর্শ ভয়ই  করটিা। িটর্ সর্তশতদি শুিটি হয়তি, কারণ 
সপচঁা (সদর্/সদর্ী) র্ড়  ইঁদটুরর সন্ধাটি অিয সকাথাও র্াসা সর্টঁধ চটল সগটছি। িাহটল 
তক মা লক্ষ্মীও  আমাটক সছটড় চটল সগটলি? অর্শয এখি সসো সভটর্ লাভ সিই। িটর্ 
সশয়াল মশাই সক এখটিা মাটে মাটে সদখটি পাই সপছটির সেইল ো তদটয় চুতপ চুতপ 
হাঁেটি।

যাই সহাক আটস্ত আটস্ত  আটরা অটিক র্াতড় হটি শুরু হটলা এর্ং আমাটদর জীর্টিও 
অটিক পতরর্িব ি ঘটে সগটলা সসই একই র্ছটর আমাটদর প্রথম সন্তাি রাজাটক হাতরটয়।  
িাই িিুি র্াতড়টি মি র্সাটিার জটিয র্াগাি তিটয় সলটগ পড়লাম। গাছপালাই তছল 
আমার তপ্রয় সঙ্গী। র্ড় র্ড় Oak গাটছর ডাটল সুির সুির লাল ও িীল রটঙর পাতখ 
সদখা যায়, িাটদর তসস্ তদটয় গাটির তরয়াজ শুিটি ভাটলাই লাটগ এর্ং এখটিা ভাটলা 
লাটগ।। কিব া  মশাই তিটজর কাটজ র্যাস্ত এর্ং সছাে সছটল িিুি job এ সফ্ল্াতরডা  চটল 
যাওয়াটি, ২০০৪ সাটল র্াগািই  তছল আমার তপ্রয়  র্নু্ধ। িখি অটিা সিইসর্ুক এর 
চল তছটলািা। িাই ছতর্ সপাস্ট করার সুটযাগও  হয়তি। আমার র্াগাটি সগালাপ, সর্লী

আমার বাগান
কৃষ্ণা গুপ্ত 
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ও িািা রটঙর িুটলর গাছ লাগাটি  শুরু করলাম, িখি হাতমংর্াডব ও আটস্ত শুরু 
করটি লাগল। অটো কাছটথটক হাতমং র্াডব  আটগ কখটিা সদতখতি। িার ওপর  
কােটর্ড়ালী গুটলা িাদসু িুদসু শরীর তিটয় এক গাছ সথটক অটরক গাটছ  লািা  লাতি 
কটর.আর িাটদর তিটজর ভাসাটয় কথা র্টল। এরপর আটস্ত আটস্ত সটিটরা র্ছর সকটে 
সগটলা, কি প্রতিটর্শী আসটলা আর সগটলা, তকন্তু আমার সসই গাছপালা ও পাতখর গাি 
এখটিা মিোটক ভতরটয় সরটখটছ। সমাোমুটি একো সর্শ সুির পতরটর্শ গটড় উটেটছ।

২০২০সি Pandemic এর সময় সসই গাছ পালা তিটয়ই সথটকতছ আর প্রকৃতিটক আটরা 
িিুি কটর ভাটলার্াসটি তশটখতছ। িারপটর ২০২১ এর জািুয়াতরটি  তক রকম সস্ন্া স্টমব 
হটলা, সসোও একরকম অদূ্ভদ অতভজ্ঞিা। র্াতেটমাটর  র্াইশ র্ছটর অটিক সস্ন্া স্টমব 
সদটখতছ তকন্তু এইরকম অতভজ্ঞিা হয়তি সযো ২০২১ জািুয়াতর সি সদখলুম। আমাটদর 
সসই র্ড় র্ড় OAK গাটছর ডালগুটলা তক ভাটর্ মর মর আওয়াজ কটর ভাঙটি  লাগটলা 
সসো একো অতর্শাসয র্যাপার। িারপর আর্ার িিুি কটর সয আমার গাছ গুটলা সর্টঁচ 
উেটর্ কল্পিাও তছটলািা। প্রকৃতিটক আমরা সর্াই ভাটলার্াতস তকন্তু িার কিো মযবাদা 
তদই সসো তকন্তু আমরা ভাতর্িা। 

***আজটকর মটিা এখটিই  সমাতপ্ত । এর পটরর র্াটর আতম তকন্তু আমাটদর 
প্রতিটর্শীর সমটন্ধ তলখটর্া। 
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Congratulation ! 
Recent Graduates

Anushka graduated High school from Mcneil high school. She is  

currently enrolled in UTSA for UT cap program, majoring in 

public health

Anushka Sengupta
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Congratulation ! 
Recent Graduates

Ishani is 17 years old. She was born in Mumbai. She moved to 

the US in 2016. She graduated from Mcneil high school in 2021. 

Ishani is pursuing her major in Chemistry on the pre-health 

track at UT Dallas. Some of her interests include listening to 

music, painting, cooking, reading true crime novels, travelling 

and watching TV shows and movies.

Ishani Gupta
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Congratulation ! 
Recent Graduates

Risha Sur graduated from Westwood High School in May 2021. 

She is enrolled in McCombs School of Business at the University 

of Texas, Austin. As she continues her journey ahead, she still 

nurtures her passion for taekwondo

Risha Sur
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Congratulation ! 
Recent Graduates

Chaarushena Deb earned "Juris Doctor" from Yale Law School 

202

Chaarushena Deb
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Congratulation ! 
Recent Graduates

Trisha Bose Graduated From McNeil High School. 

She is studying Pre-Med Biology Honors at UT Dallas

Trisha Bose
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Congratulation ! 
Recent Graduates

Lake Travis High School. Class of 2021

National Merit Scholar Finalist 2021

Souptik is planning to double major in Economics and Data 

Science from the University of Chicago 

Souptik De
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