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AUSTIN SARBAJONIN DURGOTSOV 2017 
                       Date : September 30 and October 1, 2017 
Westwood High School, 12400 Mellow Meadow Dr, Austin, TX 78750 

Saturday September 30, 2017 

8:00 AM Hall opens. Volunteers please arrive at 8 AM. 

9.30 AM – 10.00 AM Chandi Path 

10.00 AM – 1PM 
Bodhon , kumari pujo and Saptami ,ashtami 

pujo 

1.00 PM – 2.30 PM Lunch 

2.30 PM – 5.30 PM Break 

6:30 PM – 7:30 PM Sandhi Pujo 

7.30 PM – 8:45 PM 
“Abhijan”- a musical journey from Bengal to 

Bombay and beyond 

8:30PM – 9:30PM Dinner for kids and adults 

9.30 PM – 11:30 PM 
Performance by Kinjal Chatterjee and Shirsha 

Chakraborty 

12.00 AM Hall closes 

Sunday Oct 1, 2017 

8.00 AM – 10.00 AM Preparation for Puja 

10.00 AM – 12.30 AM 
Navami and Dashami Puja, Sindor khela , 

boron, bijaya 

12.30 PM – 2.00 PM Children and Adult lunch 

2.00 PM – 3.30 PM Natok “Kenaram Becharam” 

4:00 PM – 5.30 PM 
Phire Dekha” ~ Five decades of the journey of 

dance on Indian celluloid 

7.00 PM Vacate Premises by 7:00 PM sharp 

Program Details: 
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                                                                সম্পাদকীয় 

  

  আহিঝনর বষগর্মুক্ত  আিাঝে, প্রসানা রং প্ররাদ্দঝুরর প্রদখা পাওয়া  মাি, পূজার আঝলার 
প্রবনু  প্রবঝজ ওঝে বাঙাহলর বুঝির মঝধয।বাঙাহলর িাঝি, েরৎ মাঝনই, বীঝরন্দ্রিৃঝের উদাত্ত িণ্ঠস্বঝর --
-"যা প্রদবী সবগ ভূঝতষু মাতৃরূঝপর্ সংহিতা",  েরৎ মাঝনই, হেহের প্রভজা হেউহলর সুবাস, সাদা িাঝের 
প্রদালাহয়ত বন, সবুজ ধাঝনর প্রক্ষঝতর অবাধ আমরর্। প্রসই সমঝয় প্রিান এি মরবঝল, সব বাঙাহলর মঝন 
ওঝে এিই প্রঢ্উ,---এি স্মৃহতভারাতুরা আর্মনী বাতগ া, ---মা আসঝিন। হপিঝন প্রফঝল আসা প্রদঝের 
সীমা প্রপহরঝয়, দঝূর,বহুদঝূর, প্রস প্রঢ্উ এঝস িুোঁ ঝয় যায় আমাঝদর অহিনবাসী েবাসী জীবনঝিও । এখাঝন  
েরৎ আঝস িযাঝলন্ডাঝরর পাতায়, হেউহলর প্রদখা পাওয়া যায়না, িাে ফুল আঝি হিন্তু প্রিমন প্রযন 
অঝচনা| আর সাদা প্রমঝ র প্রভলা? েবল গ্রীঝের তাঝপ েলসাঝনা আিাঝে, হমলঝতও পাঝর, নাও হমলঝত 
পাঝর !!  

 পহরবতগ ন, সমঝয়র  হচরন্তন ধারা। তার র্হতঝি বাোঁধ প্রদওয়া যায় না। আমরাও প্রসই 
পহরবতগ ঝনর েবাঝি প্রভঝস,  এঝসহি নতুন প্রদঝে, বাোঁধা পঝ হি নতুন দুুঃখ -সুঝখর জাঝল| হিন্তু আমাঝদর 
িাঝি োরঝদাৎসঝবর ঐহতিয মুঝি যায়হন আজও | তাই হবিজননীর আর্মন বাতগ া জাহর্ঝয় তুঝলঝি 
আমাঝদর সিলঝি । অঞ্জহল ভঝর আমরা আনিময়ী মাঝয়র পাঝয় েদান িরঝবা ভহক্তর অ গ, জানাঝবা 
মঝনর আহতগ , প্রচঝয় প্রনঝবা শ্রীময়ী জীবঝনর, সুখ, োহন্ত, সুিতার শুভােীবগাদ । িয়ঝতা বা প্রিউ, মাঝয়র 
িাঝি হনঝবদন িরঝব, প্রয সাঝথ প্রনই ,তার প্রসই  অশ্রুিাত স্মৃহতটিঝি, যা মঝনর মহনঝিাোয় হিগ্ধ েদীপ 
হেখাটির মঝতা অহনবগান জ্বলঝত থাঝি। িাহসঝত উজ্জ্বল, িান্নায় সজল, আমাঝদর জীবঝন, িাঝলর মহিরা, 
পহরপূর্গতা ও েূনযতার তাঝল সদাই বাঝজ। তবু তারই মঝধয আমরা আনঝির আর্মনীঝি বরর্  িঝর 
হনই পরম আগ্রঝি। নানা সংিট আর েহতবন্ধতা স্বঝত্তও আমাঝদর জীবঝন এই েরঝতর আনঝির পহবি 
মাধুযগ, হচরহদন মূতগ  িঝয় থাঝি।  

 পূজা আঝি আর পূজা সংখযা প্রনই, এ প্রিমন িঝর িয় ? োরঝদাৎসঝব, সাহিঝতযর এিটি  
হনজস্ব িান আঝি। তাই উৎসঝবর এই সহন্ধক্ষঝর্ আমরা আপনাঝদর িাঝত এঝন হদলাম " ধ্র্রুবতারা ", 
আমাঝদর বাৎসহরি পহিিাটিঝি। সিস্র িাঝজর মাঝেও এহর্ঝয় এঝসঝিন অঝনঝি। ধঝরঝিন প্রলখনী, িাঝত 
তুঝল হনঝয়ঝিন রং, তুহল, িযাঝমরা। আমাঝদর প্রিাট্ট বনু্ধরাও হপহিঝয় প্রনই। তাঝদর নবীন মঝনর আনঝি 
েস্তুত র্ল্প, িহব, রচনা "ধ্র্রুবতারা" প্রি িঝরঝি উজ্জ্বল, সুির। আমাঝদর এিান্ত িামনা নবয েজঝন্মর 
এই নবীন পহথিরা বাংলার িৃহিঝি আঝরা অঝনি এহর্ঝয় হনঝয় চলুি । আমাঝদর প্রিাট্ট পহিিা, ত্রূটি 
হবচুযহত িয়ঝতা আঝি, তবু প্রস আমাঝদরই এিান্ত আপন। আো  িরহি আপনাঝদর ভাঝলা লার্ঝব 
আমাঝদর এই েয়াস। 

 "ধ্র্রুবতারা" প্রি, সময়, সামথগয ও েয়াস হদঝয় পহরপূনগ রূপ হদঝত, েহতবাঝরর মঝতা 
যথারীহত এহর্ঝয় এঝসঝিন ডুঃ সুনীত আঢ্য। তাোঁর িাঝি মযার্াহজন িহমটি অতীব ঋর্ী । এ িা া, শ্রী 
অয়ন গুি মযার্াহজঝন হেহটং ইতযাহদ ও  শ্রী হনমগঝলি ুপ্র াষ ও শ্রীমহত ইন্দ্রানী দাসগুপ্ত, অঝনি পহরশ্রম ও 
সময় বযয় িঝর বাংলা টাইহপং িঝর হদঝয়  অতযন্ত সািাযয িঝরঝিন। 
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মযার্াহজন িহমটির পক্ষ প্রথঝি জানাই তাোঁঝদর আমাঝদর আন্তহরি ধনযবাদ। এোঁঝদর পহরপূনগ সিায়তা না 
থািঝল "ধ্র্রুবতারা" সবগাঙ্গ সুির রূঝপ েিাহেত িঝত পারঝতা না, এ আমার দঢৃ্ হবিাস। 
     
 মা এবাঝর আমাঝদর মঝধয এঝসঝিন নতুন সাঝজ। আমাঝদরই অহত আপন শ্রী শ্রীিান্ত গুপ্ত, 
শ্রীমহত িৃো গুপ্ত ও শ্রীমান সমুদ্র গুপ্ত এর সমস্ত ভার বিন িঝরঝিন, তাোঁঝদর পুি ও ভাই  শ্রীমান রাজ 
গুপ্তার স্মৃহতর উঝদ্দঝে । আমাঝদর মঝন রাজ হচরহদন থািঝব হনহব  প্রিঝির বন্ধঝন। 
 
 এ বির অহিঝনর  োরঝদাৎসঝবর িান্ডারী, আমাঝদর প্রেহসঝডট শ্রী দীপাঞ্জন রায়ঝচৌধুরী । 
তাোঁর সুঝযার্য পহরচালনায়, অনয আর সব িহমটির সদসযরা অক্লান্ত পহরশ্রম িঝরঝিন এবাঝরর দঝুর্গাৎসঝবর 
সফলতার িামনায়। আর্ামী উৎসঝবর হদনগুহল আপনাঝদর সবার জনয মঙ্গলময় ও োহন্তপূর্গ প্রিাি এই 
আমাঝদর পরম িামনা ।   
     শুভা আঢ্য,  
     সম্পাহদিা 

 A special message for our young contributors to Dhrubotara 
 
My Dear Friends, 
 
 Congratulations to all of you, for taking your time to give us the opportunity to 
enjoy your beautiful creations. The colorful drawings and paintings, the entertaining stories and 
the enchanting poems, all were priceless. We hope to see you all again in our magazine next year. 
Love you all.  
 

     Subha Mashi/Dida 
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"মানুষের অন্তরস্থ শুভশক্তিই দদবী এবং অশুভশক্তিই মক্তিোসুর। শুভশক্তির 
জাগরষের মাধ্যষম অশুভ শক্তির ক্তবনাশ।"      

স্বামী পেূণাত্মানন্দ 
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 Oh, lo and behold - it is that time of the year again. The time of a billion new 
possibilities buzzing with the energy of a beehive, the hyper-efficient, yet painstakingly manual, 
efforts in sprucing up the last few pandals, the uplifting sound of the ‘dhaak’, and of course, the 
sweet smell of ‘shiuli’ wafting through the morning air. It is rumored that Chaucer got his first 
vivid flash of inspiration for ‘The Canterbury Tales’ from the delicious smell of freshly baked 
bread. Given the strong correlation between olfactory senses and memory, many of us would 
equate Durga Pujo to fresh ‘shiuli’, ‘kash fool’, and the newly printed ‘Dhrubotara’ hot from the 
nearby printing press. Ah the comfort of them all! 
 
 As we have moved away from our homeland and find it increasingly hard to attend 
Durga Pujo physically in India, thanks to our frenetic schedules in Austin, let us at CTBA help you 
ease into the wave of euphoria that sweeps us as Mahalaya approaches, and with it the faint 
murmurs of fall colors in Central Texas, the unmistakable nip in the dawn air. We are reminded of 
our childhoods, the excitement of receiving new clothes and gifts from our elders (in a world that 
was surprisingly devoid of Western brands and the proliferation of malls) - and the sheer 
anticipation of the two fun filled days to come. 
 
 Our memories of Durga Pujo are steeped in nostalgia - and all of these memories 
deal with one inescapable truth - that while Durga Pujo started as a religious festival, it evolved 
over time into a shared cultural experience, a few days of unfettered merrymaking, not so 
different from Brazilian carnivals or our home-grown festival of Holi. It transcends boundaries of 
caste, creed, religion and at least for a week, brings us closer to the eternal optimists we all aspire 
to be. 
 
Arnab Banerji, 
Editor 
 

From the Editor’s Desk 



From the President’s Desk 
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 Durga Pujo…..the festival that binds the entire Bengali community together is here 
and far away from home, these are the days that we all Bengalis eagerly wait to go back to our 
roots and spend time with friends and families enjoying Bengali culture, cuisine and tradition. 
Here in Central Texas, lack of Kash Phool is replaced by the constant exchanges of messages on 
different WhatsApp groups talking about Pujo preparation, driving excitement as we get ready for 
the celebration this year. In today’s digital world, we don’t knock on our friend’s doors asking for 
“Chanda”, instead bombard mailboxes and Facebook pages reminding everyone about registration 
deadlines and request them to register on time so that none of our fellow Bengali community 
members miss out on the great fun that we have in store for these two days. 
 Austin Durga Pujo will be celebrating its 27th year in 2017 and it’s wonderful to 
witness the initiative that was started by a handful of enterprising Bengali families. It has now 
blossomed into a wonderful fun-filled two day event, which brings the entire Bengali community 
of Central Texas together. This has been possible through many sacrifices, by overcoming lots of 
adversity over the years and the effective integration of the old and the new into the community. 
As the Bengali community continues to grow, I seek cooperation from every community member 
to continue that tradition so that we can continue to celebrate Durga Pujo together in Austin, 
forever. 
 I would like to thank all my committee members for agreeing to embark on this 
journey with me and for all your hard work and sacrifices over the last year to make this event 
possible. I am privileged to be around such an enterprising group and very proud of our 
achievements together. 
 My sincere thanks go to Gupta family (Srikanta Da, Krishna Di and Samudra) for 
their generous decision to sponsor the new Durga Protima in loving memory of their son and 
brother, Raj. I would like to thank all our sponsors for your generous support and seek your 
continuous patronage and work together. This event will not be possible without the tireless 
efforts of our volunteers and I appreciate all your efforts and sacrifices. Finally, to all the 
community members who come together to celebrate this auspicious event, your active 
participation makes this event a grand success and we seek your continued support. 
I hope everyone has a wonderful Durga Pujo. Please stay safe, have fun and may Ma Durga bless 
us all. 
-  
Dipanjan Ray Chaudhuri 



Executive Committee  

Central Texas Bengali Association 
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President: Dipanjan Ray-Chaudhuri 
Vice-president: Indradeep Sen 
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Website, payments, membership: Arnab Bandyopadhyay 
Magazine Co-editors: Subha Addy & Arnab Banerji 

Cultural committee chair: Pooja Paul Chaudhuri 
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Some of the past 
Events of 2017 

included Saraswati 
Puja, 

Children’s drama 
Tasher Desh, 

music and dance. 

And screening of 
the Bengali movie 

POSTO 

Annual Picnic in a 
Dinosaur Park with 

yummy food 
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শ্রী শ্রী চণ্ডী 
  

শ্রীপাথগসারহথ মুঝখাপাধযায় 

 
                      যথািঝমধ ক্রতুষু প্রদবানাঞ্চ যথা িহরুঃ। 
      স্তবানামহপ সঝবগষাং তথা সপ্তেতী স্তবুঃ।। 
                   মািাত্মযম্ ভর্বতযাসু পুরার্াহদষু িীহত্তগতম্। 
    পঝেৎ বা েৃর্ুয়াৎ বাহপ সবগিাম সমৃদ্ধঝয়।। 
 প্রযমন যঝের প্রশ্রষ্ঠ অিঝমধ, প্রদবতাঝদর প্রশ্রষ্ঠ িহর, প্রতমন সব স্তঝবর প্রশ্রষ্ঠ এই সপ্তেতীস্তব। পরুাঝন িহথত 
প্রদবী মিামায়ার লীলা ও মািাত্ময বর্গনাই এই স্তঝবর হবষয়। যাোঁরা পঝ ন এবং যাোঁরা প্রোঝনন, তাোঁঝদর সবগ িামনার 
সমাধান িয়। 
 মািগ ঝণ্ডয় পরুাঝর্ সাতে’ প্রলাঝি প্রদবী চহণ্ডিার মািাত্ময বর্গন - শ্রীশ্রী চণ্ডী, প্রদবীমািাত্মযম্ এবং সপ্তেতীস্তব 
- এই হতন নাঝমই পহরহচত। হবহভন্ন প্ররৌদ্ররূঝপ প্রদবী চহণ্ডিার মধ-ুকিটভ, মহিষাসরু এবং শুম্ভ-হনশুম্ভ বঝধর 
িাহিনী এঝত বহর্গত আঝি। এই প্রদবীই হিন্তু োন্তরূঝপ প্রর্ৌরী এবং ধািী রূপী মিামায়া, হবিমাতা িঝয় আমাঝদর 
েহতপালন িঝরন। প্রসই হবিমাতার বিনার অহত কু্ষদ্র এি েয়াস। 
    যা চণ্ডী মধুকিটভাহদকদতযদলনী যা মাহিঝষান্মহূলনী 
     যা ধূঝেক্ষর্চণ্ডমুণ্ডমথনী যা রক্তবীজােনী। 
    েহক্তুঃ শুম্ভহনশুম্ভকদতযদলনী যা হসহদ্ধদািী পরা 
     সা প্রদবী নবঝিাটিমূহতগ সহিতা মাং পাতু হবঝিিরী।। 

প্রথম চক্তরত 

মধ্ ুককটভ বধ্ 
সৃহির িল্পারম্ভ - হবি তখনও জলমগ্ন। হবেু অনন্তনাঝর্র ওপর হনহদ্রত। তাোঁর নাহভপঝে এিমাি জাগ্রত োর্ী ব্রহ্মা 
িল্পসৃহির ধযাঝন হনমগ্ন। হবেুর ির্গমল প্রথঝি  উদু্ভত িল মধু ও কিটভ নাঝম দইু অসুর। সিৃ িঝয়ই তারা ব্রহ্মাঝি 
আক্রমন িরঝত উদযত িল।  এিমাি রক্ষািতগ া হবেুঝি হনহদ্রত প্রদঝখ ব্রহ্মা েহিত িঝলন। োর্নাঝের প্রথঝি 
আত্মরক্ষার উপায়ান্তর প্রনই প্রদঝখ ব্রহ্মা প্রযার্হনদ্রারূপী মিামায়ার স্তব পাে িরঝলন। 
 িাবর এবং অিাবর সব হিিুর অধীিরী মা তুহম হনদ্রারূঝপ ভর্বান হবেুঝিও অহভভূত িঝর প্ররঝখি। 
আমার োর্রক্ষাঝথগ তুহম হবেুর েরীর প্রথঝি হনর্গত িও। মধ-ুকিটভঝি প্রমািগ্রস্ত িঝরা এবং হবেুঝি অসরুহনধঝন 
েবৃত্ত িঝরা। 
 ব্রহ্মার স্তঝব সন্তুি িঝয় প্রদবী প্রযার্হনদ্রা হবেুর েরীর প্রথঝি হনর্গত িঝলন। হবেু প্রজঝর্ উঝে মধ-ুকিটঝভর 
হবরূঝদ্ধ যুঝদ্ধ েবৃত্ত িঝলন। পাোঁচিাজার বির যদু্ধ চলল। প্রমািগ্রস্ত মধ-ুকিটভ হবেুর েহক্ত প্রদঝখ আনহিত িঝয় 
তাোঁঝি বর হদঝত চাইল। হবেু সুঝযার্ বুঝে বর চাইঝলন “প্রতামরা আমার বধয িও”।  
 মধ-ুকিটভ তখন তাঝদর েহতোর হবপদ বুেঝত পারল। চাহরহদি জলমগ্ন প্রদঝখ তারা বলল “প্রয িান 
জলমগ্ন নয়, এিমাি প্রসইখাঝনই আমরা বধয িব।”  হবেু তাোঁর হনঝজর জানুঝত  মধ-ুকিটভঝি িাপন িঝর সুদেগর্ 
চক্রদ্বারা তাঝদর সংিার িরঝলন। মধু-কিটঝভর প্রদি জঝল প ল ও প্রদিি প্রমদ প্রথঝি প্রমহদনীর সৃহি িল। 

মধ্যম চক্তরত 

মক্তিোসুর বধ্ 

    “জয়ন্তী মঙ্গলা িালী ভদ্রিালী িপাহলনী। 
    দরু্গা হেবা ক্ষমা ধািী স্বািা স্বধা নঝমাঽস্তু প্রত।। 
    মধুকিটভহবধ্বংহস হবধাতৃবরঝদ নমুঃ। 
    রূপং প্রদহি জয়ং প্রদহি যঝো প্রদহি হদ্বঝষা জহি।। 
    মহিষাসুরহননগাহে হবধাহি বরঝদ নমুঃ। 
    রূপং প্রদহি জয়ং প্রদহি যঝো প্রদহি হদ্বঝষা জহি।। 
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 েবল তপস্বী মহিষাসরু ব্রহ্মাঝি সন্তুি িঝর অমরঝের বর োথগনা িঝর। অমরে অোপয, তাই 
পহরবঝতগ ব্রহ্মা বর প্রদন প্রদব-দানব-মনষুয-র্ন্ধবগ েভৃহত সবগ োর্ীর প্রথঝি এবং প্রিানও হতহথঝতই 
অবধযতার।  
 বলদপৃ্ত মহিষাসরু স্বর্গ-মতগ য-পাতাল অহধিার িঝর অহধবাসী সিঝলর ওপর েবল প্রদৌরাত্ময 
আরম্ভ িরল। দঝুভগ াঝর্ অহতষ্ঠ হবিবাসী পহরিাঝর্র উপায় হনধগারঝনর জনয ব্রহ্মার েরর্াপন্ন িল। হবষণ্ণ 
ব্রহ্মা হনঝজর বর খণ্ডঝনর অক্ষমতা উপলহি িঝর উপায়ন্তর উঝদ্দঝেয হবিবাসীঝি হনঝয় নারায়র্ এবং 
মিাঝদঝবর িাঝি উপহিত িঝলন। সমস্ত  টনা শুঝন িহর ও ির অতযন্তই বযাহথত এবং কু্রদ্ধ িঝলন । 
রুঝদ্রর তৃতীয় প্রনি প্রথঝি প্রতজ হনর্গত িল। হবেুর প্রতজ তার সঝঙ্গ হমহলত িঝয় র্র্র্স্পেী এি 
প্রজযাহতমগয়ী প্রদবীর েিাে ি’ল। 
   ওোঁ জটাজটু সমাযুক্তামঝদ্ধগ িিৃুতঝেখরাম্। 
   প্রলাচনিয়সংযুক্তাং পূঝর্গিসুদেৃাননাম।। 
   অতসীপুষ্পবর্গাভাং সুেহতষ্ঠাম সুঝলাচনাম। 
   নবঝযৌবনসম্পন্নাং সবগাভরর্ভূহষতাম্।। 
   সুচারুদেনাং তদ্বৎ পীঝনান্নতপঝয়াধরাম্। 
   হিভঙ্গিানসংিানাং মহিষাসুরমহদ্দগনীম্।। 
   উগ্রচণ্ডা েচণ্ডা চ চঝণ্ডাগ্রা চণ্ডনাহয়িা। 
   চণ্ডা চণ্ডবতী কচব চণ্ডরূপাহতচহণ্ডিা।। 
   অিাহভুঃ েহক্তহভস্তাহভুঃ সততং পহরঝবহিতাম্। 
   হচন্তঝয়জ্জর্তাং ধািীং ধমগিামাথগঝমাক্ষদাম।। 
 প্রদবতা ও োর্ীসিল হবহভন্ন অস্ত্র ও অঙ্গসজ্জায় প্রসই প্রদবীঝি সুসহজ্জতা িঝর মহিষাসুঝরর 
হবরূঝদ্ধ যুঝদ্ধ েবৃত্ত ি’প্রত োথগনা িরঝলন। মিালক্ষ্মীরূপা প্রদবী দরু্গা অট্টিাসয ও হুিাঝর জর্ৎ বযাপ্ত 
িঝর মহিষাসুরঝি যুঝদ্ধ আবািন িরঝলন। 
 প্রসই যুঝদ্ধ েথঝম চামর, হচকু্ষর, অহসঝলামা েভৃহত প্রসনাপহতরা সকসঝনয হনিত ি’ল। তাই প্রদঝখ 
ভীষর্ এি মহিষরূঝপ মহিষাসরু হনঝজই যুদ্ধ িরঝত এল। প্রদবী তািাঝি নার্পাঝে প্রবোঁঝধ প্রফলঝলন। তখন 
প্রসই ঐন্দ্রযজাহলি হসংিরূপ ধারন িরল। হিন্তু প্রদবী তার িলনা উপলহি িঝর খড়্গ হদঝয় হসংিঝি 
প্রিঝট প্রফলঝলন। অতুঃপর েথঝম এিটি পুরুষ ও পঝর এিটি িাহতর রূপ ধারন িঝর অসরু প্রদবীঝি 
আক্রমন িরল।  প্রদবী িাহতর শুোঁ  প্রিঝট প্রফলঝল হনরুপায় িঝয় হদ্বতীয়বার মহিষরূঝপ এঝস প্রলজ, কু্ষর 
ও হেং প্রনঝ  আস্ফালন িরঝত লার্ল। তাই প্রদঝখ প্রদবী উকৈস্বঝর বলঝলন 

    
   র্জ্জগ র্জ্জগ ক্ষর্ং মূঢ় মধু যাবৎ হপবামযিম। 
   ময়া েহয় িঝতঽকিব র্হজ্জগষযন্তযশু প্রদবতাুঃ।। 
  
   প্রর মুখগ, হদবয সুরা পান আহম িহর যতক্ষর্। 
   ততক্ষর্ যত ইচ্ছা ির  আস্ফালন।। 
  
 মধপুান প্রেষ িঝর প্রদবী বাোঁ পাঝয় মহিঝষর র্লা প্রচঝপ ধঝর বুঝি েলূ হবোঁহধঝয় হদঝলন। অতুঃপর 
মহিঝষর মখু হদঝয় নররূঝপ অসরু প্রবর িঝল খড়্গ দ্বারা প্রদবী মহিষাসুঝরর মাথা প্রিঝট প্রফলঝলন। অিমী 
ও নবমী হতহথর সহন্ধক্ষঝর্ অসরুহবনাে িল প্রদঝখ হবিবাসী আনঝি প্রদবীর সহন্ধপজূা ও স্তুহতবিনায় 
হলপ্ত িল। 
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 পুরািাঝল েবল পরাক্রান্ত শুম্ভ ও হনশুম্ভ অসরুদ্বয় স্বর্গ অহধিার িঝর। স্বর্গচূযত প্রদবতারা 
হিমালঝয় হর্ঝয় সহিহলতভাঝব প্রদবী হবেুমায়া বা মিামায়ার স্তব িরঝত লার্ঝলন। এতহদঝন প্রদবতারা 
উপলহি িঝরঝিন প্রয  প্রদবী মিামায়া িা া আর প্রিউ তাোঁঝদর রক্ষা িরঝত সক্ষম নন। 
 স্তঝব সন্তুিা িঝয়, প্রদবী মিামায়া অপরূপ রূপবতী প্রদবী প্রিৌহষিীরূঝপ আহবভূগ তা িঝলন। আ াল 
প্রথঝি প্রদঝখ, প্রদবীর প্রসৌিঝযগয প্রমাহিত িঝয় দইু অসুর চণ্ড এবং মণু্ড কদতযরাজ শুঝম্ভর িাঝি সহবস্তাঝর 
প্রদবীর রূঝপর বর্গনা িরল। শুম্ভ প্রদবীঝি স্ত্রীরূঝপ পাবার অহভোঝয় মঝিাৎসাঝি কদতয সুগ্রীবঝি হদঝয় 
হববাি েস্তাব পাোল। েতুযত্তঝর প্রদবী জানাঝলন তাোঁর েহতোর িথা - প্রয বযহক্ত তাোঁঝি যুঝদ্ধ পরাহজত 
িরঝত পারঝব, এিমাি তাঝিই হতহন পহতরূঝপ বরন িরঝবন।  
 সুগ্রীঝবর িাঝি প্রদবীর েহতোর িথা শুঝন দাহম্ভি কদতযরাজ প্রসনাপহত ধেূঝলাচনঝি 
ষাটিাজার কসনয হদঝয় পাোঝলন প্রদবীঝি চুল ধঝর হনঝয় আসঝত। হিন্তু িাঝি আসামাি প্রদবীর বািন 
হসংি সব কসনযঝদর বধ িরল আর প্রদবীর হুিাঝর ধূেঝলাচন ভস্মীভূত িঝয় প্রর্ল। 
 তখন কু্রদ্ধ শুম্ভ প্রদবীঝি ধঝর আনার জনয চণ্ড-মুঝণ্ডর সঝঙ্গ হবোল বাহিনী পাোল। তাই প্রদঝখ 
প্রদবীও প্রক্রাঝধ ভ্রূকুটি িরঝলন। প্রসই ভ্রূকুটি ি’প্রত আর এি ভীষর্ািৃহত প্রদবী বাহির িঝলন। বা িাল 
পহরহিতা, প্র ার িৃেবর্গা, র্লায় মুণ্ডমালা, ললহজহ্বা প্রসই প্রদবী অস্ত্রেস্ত্র সি অসরু কসনযঝদর হর্ঝল প্রখঝত 
লার্ঝলন। সব প্রেঝষ হতহন চণ্ড ও মুঝণ্ডর মাথা প্রিঝট প্রদবী প্রিৌহষিীঝি উপিার হদঝয় চামণু্ডা নাম 
অজ্জগন িরঝলন। 
 এই অঝিতুি েবল রক্তক্ষয়ী যদু্ধ বঝন্ধর েয়াঝস হেবদতূীরূঝপ প্রদবী স্বয়ং মিাঝদবঝি হদঝয় 
োহন্ত েস্তাব পাোঝলন - “প্রতামরা স্বর্গরাজয প্রদবতাঝদর িাঝত হদঝয় পাতাঝল চঝল যাও, অনযথায় সমূঝল 
ধ্বংস িঝব।”  
 ফল ি’ল হবপরীত। আরও প্রক্রাধাহিত িঝয় কদতয রক্তবীজঝি হদঝয় েবলতর আক্রমন আরম্ভ 
িরল। রক্তবীজ শুধ ুঅসীম েহক্তধারীই নয়, তার েহতটি রক্তহবি ুমাটিঝত প ঝল সমান েহক্তধারী 
আঝরিটি রক্তবীঝজর সৃহি িয়। পহরহিহত বুঝে প্রদবী চহণ্ডিার ইহঙ্গঝত প্রদবী চামুণ্ডা রক্তবীঝজর ক্ষত 
প্রথঝি মাটিঝত প ার আঝর্ই প্রসই রক্ত পান িরঝত লার্ঝলন। এইভাঝব অঝনিক্ষর্ যুঝদ্ধর পর রক্তবীজ 
রক্ত হনুঃঝেষ িঝয় মারা প্রর্ল। তারপর হনশুম্ভও দী গিাল যুঝদ্ধর পর প্রদবী হনহক্ষপ্ত েূলহবদ্ধ িঝয় মারা 
প্রর্ল। 

  
 োর্াহধি ভাইঝি মর’প্রত প্রদঝখ অতীব প্রক্রাঝধ অসুর শুম্ভ প্রদবীঝি বলল 
  বলাবঝলপদঝুি! েং মা দঝুর্গ! র্বগমাবি। 
  অনযাসাং বলমাহশ্রতয যুধযঝস যহতমাহননী।। 
  
 ওঝি দহপগতা দরু্গা! েহতোিাঝল বঝলহিল যুদ্ধ িঝব এিািী। 
    এখন প্রদহখ সঝঙ্গ অনয অঝনঝিই সিঝযার্ী। 
    হধক্!  প্রতামাঝি হধক্ ওঝি অিংিারী! 
  
 উত্তঝর প্রদবী বলঝলন  একিবািং জর্তযি হদ্বতীয়া িা মমাপরা। 
     পকেযতা দিু! মঝযযব হবেঝন্তযা মহদ্বভূতয়ুঃ।। 
     অিং হবভূতযা বহুহভহরি রূকপযগদাহিতা। 
     তৎসংহৃতং মকয়কিব হতষ্ঠামযাঝজৌ হিঝরা ভব।। 

      
     প্রর দিু! আহম িা া আর হি আঝি? এসবই আমার হবভূহত। 
     হনঝজর মঝধয লয় িঝর সব আবার িলাম এিািী।।  
     এবার আয়, যুদ্ধ দ্বারা িহর েহতোর হনস্পহত্ত।। 
  
  

উত্তম চক্তরত 
শুম্ভ হনশুম্ভ বধ 
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 অসুর শুম্ভ অবাি হবেঝয় প্রদখল অনয সব প্রদবীমূহত্তগ প্রিৌহষিীরূহপ প্রদবী দরু্গার মঝধয হবলীন 
িঝয় প্রর্ল। 
 অঝনানযপাঝয় শুম্ভ প্রদবীর সঝঙ্গ যুদ্ধ আরম্ভ ির’ল। প্রদবী ক্রঝম ক্রঝম শুঝম্ভর অস্ত্র, রথ ও 
সারহথ হবনি িরঝলন। তখন প্রস প্রদবীর সঝঙ্গ বািূযুঝদ্ধ হলপ্ত িল। বহুক্ষর্ যুঝদ্ধর পর অসরু প্রদবীঝি 
হনঝয় আিাঝে উেল। প্রসখাঝনও অঝনিক্ষর্ যুঝদ্ধর পর প্রদবী শুম্ভঝি বঝলর মতন মাটিঝত িুোঁ ঝ  
প্রফলঝলন। কদতয আবার উঝে প্রদবীর হদঝি ধাওয়া িরঝল প্রদবী েূল হবোঁহধঝয় শুম্ভঝি বধ িরঝলন। হবঝি 
এবং স্বঝর্গ োহন্ত হফঝর এল। হবিচরাচর প্রদবীঝি স্তুহত িরঝলন। 
 সবগ োর্ীর সবগ প্রদাষ-গুঝর্র এবং সবগ িঝমগর হনয়রা এবং অহধিতগ া হবিমাতা প্রদবী মিামায়া 
োন্ত মাতৃমূহতগ ই ধারন িঝর থাঝিন। হিন্তু সন্তাঝনর রক্ষার জনয অসরু দমনাঝথগ তাোঁঝি রুদ্ররূপ ধারন 
িরঝত িয়। তাই  সন্তাঝনর িলযার্াঝথগ মা দরু্গা চণ্ডমূহতগ  ধারন িঝরঝিন। হিন্তু এিইসঝঙ্গ সন্তানঝি 
অভয়দাঝনর জনয হতহন হসহদ্ধদাতা র্ঝর্ে, সম্পদদািী লক্ষ্মী, োনদািী সরস্বতী, প্রেৌযগযদাতা িাহত্তগঝিয় 
এবং মিােিৃহত নবপহিিা হনঝয়ই এঝসঝিন আজ আমাঝদর িাঝি। 
    সবগমঙ্গল মঙ্গঝলয হেঝব সবগাথগসাহধঝি।  
    েরঝর্য িযম্বঝি প্রর্ৌহর নারায়হর্ নঝমাঽস্তুঝত।। 
    সৃহিহিহতহবনাোনাং েহক্তভূঝত সনাতহন। 
    গুর্াশ্রঝয় গুর্মঝয় নারায়হর্ নঝমাঽস্তুঝত।। 
    েরর্ার্ত দীনাত্তগ পহরিার্ পরায়ঝন। 
    সবগসযাহত্তগ িঝর প্রদহব নারায়হর্ নঝমাঽস্তুঝত।। 
   
            কৈষ াকযবাক্তসনামীষযয দ াকানাং বরদা ভব।। 

Courtsey: Bing Images 
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আমার  ক্তিয়ার  মাষে   ুক্তকষয়  ক্তিষ  

নহিতা সরিার 

 িািী হিসাঝব আহম বরাবর প্রবে হসহরয়াস | আমার মা, বাবা,  সিপাঠী এবং এঝদে-ওঝদে দঝুদঝের  

হেক্ষিঝদর প্রথঝি এই মন্তবয আহম  বহুবার  শুঝনহি | এই  সমাঝবঝের  নাম  যখন  প্রলখাপ া, তখন  আমার  প ুয়া  
মনটা  প্রতা  প্রজঝর্  উেঝবই | প্রবে  হিিুহদন  ধঝর  ভাবহি এিটা  নতুন  হবষয়  হনঝয়  হলখঝত  িঝব | এই  প্রলখাপ া  
সু্কঝলর  হদহদমহনঝি  প্রজার  র্লায়  বঝলহি, “আইহডয়া  মাথায়  এঝস  প্রর্ঝি | সরস্বতী  পুঝজার  পর  ের  ের  িঝর হলঝখ  

প্রফলঝবা | ” হিন্তু  প্রর্াপঝন  আপনাঝদর  জাহনঝয়  রাহখ  বযাপারটা  ঠিি  অতটা  সিজ  িঝয়  এঝলা  না | অজিুাত  হদহচ্ছ  

না  বঝট,  তঝব  তার  েধান  িারর্  িঝলা  সময়াভাঝব | প্রিাট  প্রবলায়  আহম  আর ভাই  এিটা  মজার  প্রখলা প্রখলতাম | 

প্রখলাটা   হিল  অঝনিটা  এই  রিম |  নীল  আিাঝে  প্রভঝস  থািা  হবহভন্ন  আিাঝরর  প্রম গুঝলার  মঝধয  প্রিাঝনা  
পহরহচত  বস্তু  খুোঁঝজ বার  িরা | এই  প্রম টা  প্রদখঝত  র্াঝির  মঝতা  প্রতা , অনয  প্রম টা প্রযন  ডানা  প্রমলা  পাহখ | 

এিহদন  এইভাঝব  খুোঁজঝত  খুোঁজঝত  প্রপঝয় প্রর্লাম  রহবোকুর  প্রি | ঠিি  প্রসই রিম  প্রসৌমযিাহন্ত  না  িঝলও  এিটা  অনয  
রিঝমর প্রসৌিযগ | ভাই  প্রি  হিিুঝতই  প্রবাোঝত  পারহিনা  ওই প্রদখ  বাবহর চুল, এহদিটা ঠিি লম্বা দাহ র  মঝতা  
লার্ঝি  না ? ওই  প্রতা  হপিঝন  মুঝো  িঝর  ধরা  িাত  দঝুটা | ভাই  প্রতা  প্রিঝসই  খুন | “হদহদ  তুই  এিহদন  শ্রীমহত  

িাহলদাস  িহব”,  মিািহবর  মঝতা  “পহরর্ত  র্জ  প্রেক্ষর্ীয়াম  দদেগ | প্রমঝ র মঝধয  িাহত   প্রদখঝত  পাস্ |” 

 আিােটা  এিই  রিম  আঝি , আর  আমার  িল্পনাও  ফুহরঝয়  যায়হন | প্রযটা  তলাহনঝত  প্রেঝিঝি  

তা  িঝলা  সময় |  যাি  প্রর্,  আজ  মঝন  িয়  প্রিাঝনা  র্ল্প  প্রবঝরাঝব  না |  তঝব  হি  জাঝনন  প্রতা ? এঝতা  আর  

প্রডডলাইঝনর   মঝধয  প্রিাঝনা  েঝজক্ট  জমা  প্রদওয়া  নয় | তাই  প্রবচাল  িঝলও, প্রিয়া  বাত প্রিয়া  বাত | এই  সব  মাথা  
মুনু্ড   িীন  প্রি া প্রি া  আইহডয়াগুঝলা  হনঝয়  শুঝত  প্রর্লাম | প্রিাটঝবলায়  মা  সরস্বতীঝি  িতবার  বঝলহি  হিহজহবহজ  

স্বপ্ন  না  প্রদহখঝয়  প্রিাঝেন  প্রপপারগুঝলা  প্রতা  এি  েলি  প্রদখাঝলও  পাঝরা | তা  প্রতা  িয়হন,  উঝে  আজও  ক্লাস  

টুঝয়লঝভ  প া  বাংলা  সাহিঝতযর  ইহতিাঝসর  জজূ ূ আমাঝি  আজও তা া  িঝর  প্রব ায় |   এখন  যা  স্বপ্ন  প্রদহখ  তার  

উঝেখ  না  িরাই  ভাঝলা |  িাসপাতাঝলর  রুর্ী  আর  তাঝদর  প্ররার্-প্রোি  ইতযাহদ  ইতযাহদ | অতএব  িল্পনা  জমঝলা  
না, স্বপ্নও  প্রফল |  ভাবলাম  চঝলা  বাস্তব  প্রথঝি  হিিু  রসদ  সংগ্রি  িরা  যাি| খুবই  দুুঃঝখর  সাঝথ  বহল, র্ত  িঝয়ি  

মাস  ধঝর  যা  চলঝি ! এই  হিংসার  বাস্তবঝি  আমার  িল্পনার  আিাঝে  চাই  না | চাই  না  আমার  স্বঝপ্নর  দহুনয়ায় | 

ধুঝত্তহর  বঝল  পাঝয়  জঝুতা  আর  র্াঝয়  এিটা  িালিা  িাহডগ র্ান  চাহপঝয়  এপা া  ওপা া   িাটঝত  প্রবঝরালাম | 

প্রফব্রুয়ারীর  মাোমাহে, ব্রাডঝফাডগ   প্রপয়াসগ  এ  সঝব  কুহ   ধঝরঝি | প্রবে  মজার  র্াি, আঝর্  ফুল প্রফাঝট  তারপর  

পাতায়  পাতায়  র্াি  গুঝলা  প্রভাঝর  যায় | বার্াঝনর   াস  এখঝনা  ঠিি  সবুজ িয়  ওঝেহন  | তাই  ইয়াডগ   গুঝলা  নযা া  
নযা া  লাঝর্ | খাহনি   িাোঁটার  পর  এিটা  হপিহনি  প্রবঝঞ্চ বসলাম | এিটু  জল  প্রখঝত  িঝব,  মুখ  উোঁচু  িঝর  প্রযই  

র্লায়  জল  ঢ্ালঝত  প্রর্হি - প্রচাঝখ  প ঝলা  এি  ফাহল  েিেঝি  নীল  আিাে |  প্রবহরঝয়হিলাম  িঝয়ি  প্রফাটা  সূযগ -
েহক্তঝি  প্রটঝন  প্রনঝবা  বঝল | আমার  েি  তা  হদঝয়  হভটাহমন  রান্না  িরঝব |  হিন্তু  ঈির  তুহম  আমার  দঝুচাঝখর  

সামঝন  এ  হি   রূপ  তুঝল  ধরঝল ?  শুধু  আমার প্রদি  নয়,  আমার  মন, অন্তর, আমার  প্রচতনা প্রযন   পহরতৃহপ্তর  

িানায়  িানায়   ভঝর  উেঝলা | এ  প্রতা  প্রসই  আসমানী  নীল  আিাে ,  আর  প্রসই  আিাঝে  থঝর  থঝর  প্রভঝস  যাঝচ্ছ  

অজস্র  প্রম  |  টুিঝরা  টুিঝরা, প্রিাট , বঝ া , ভাঙা , প্রর্াটা , অবয়ব-ধাহর , অবয়ব  িীন | আমার  মঝধয  লুহিঝয়  

থািা  প্রসই  হিঝোরী  মন   প্রদৌঝ   প্রদৌঝ   খুোঁঝজ  প্রব াঝত  লার্ঝলা  প্রসই  টুিঝরা  প্রম   গুঝলাঝি | 

 আমার  প্রচাঝখর  সামঝন  এিটা  এিটা  িঝর  দরজা  প্রযন  খুঝল  যাঝচ্ছ | হিিুই  প্রতা  িাহরঝয়  যায়হন , 

ওই  প্রতা  এি  প্রতা া  িােফুল , অথবা  ধাঝনর  গুচ্ছও  িঝত  পাঝর | ওই  প্রম টা  প্রযন  এিটা  েজাপহত, আমার  

পলঝির  সাঝথ  িি  হমহলঝয়  ডানাদঝুটা  না ঝি | এই  প্রম টা   ঠিি  এিটা  িুটন্ত  প্র া া |  মঝন  িঝচ্ছ  পাঝে  এিটা  
মানুষ  থািঝল  প্রিাট  প্রবলার  প্রসই  প্রখলাটা  শুরু  িঝর  হদতাম | আমার  সাঝথই  আহম  প্রখঝল  চঝলহি | 
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 িতটা  সময়  প্রিঝট  প্রর্ঝি,  প্রখয়াল  িহরহন | িোৎ  গুহ   গুহ   জঝলর  প্রফাটা  মুঝখ  প ঝলা | 

হভজঝত  চাইনা , বাহ   হফরঝত  িঝব  বঝল  উেঝবা  উেঝবা  িরহি | প্রেষবাঝরর  মঝতা  এিবার  দহৃি  বুহলঝয়  হনলাম  

আিাঝে | প্রচাঝখ  প ঝলা  দঝুটা  চারঝিানা  প্রম , তারা  জঝু   প্রর্ঝি  সরু  এিফাহল  প্রমঝ র  সাঝথ, প্রযন  এিঝজা া  
চেমা | চেমার  হনঝচ  এিখানা  প্রম   প্রভঝস  উেঝলা, ঠিি  প্রযন  পুরু  দঝুটা  প্রোোঁট | দইু  প্রোোঁট  হদঝয়  প্রচঝপ  ধরা  
এিটা  প্ররখার  মঝতা,   ওটা  হি ?  হসর্াঝরঝটর  মঝতা  প্রদখঝত  লার্ঝি | দহৃি  এিটু  ওপঝর  তুলঝতই  প্রদখঝত  প্রপলাম  

প্রথািা  প্রথািা  প্রিাোঁি া  চুঝলর  মঝতা  প্রম   আর  প্রম  | আমার  সারা  আিাে  জঝু   এি  খানা  মুঝখর  েহতচ্ছহব | 

বাবা  প্রতামার  সাদা  ধবধঝব  পাজামা  পাঞ্জাহব  প া  প্রচিারাটা | লুহিঝয়  হসর্াঝরট  প্রখঝত  হর্ঝয়  মার্  িাঝি  ধরা  
প ার  পর - মুঝখর  প্রসই  অেস্তুত  ভাবখানা - খাহনিটা  লজ্জা  আর  খাহনিটা  রাঝর্  মাখামাহখ - সারা  আিাে  

জঝু   প্রযন  বাবার  প্রসই  মুঝখর  অহভবযহক্ত | রহব  োকুঝরর  প্রিাট্ট  প্রখািাঝি  তার  মাঝি  বঝলহিঝলন  “ইঝচ্ছ  িঝয়  

হিহল মঝনর  মাোঝর ” | সন্তাঝনর  মঝনর  মাঝে  হি  মা  বাবারা এভাঝব  হনঝজঝদর  লুহিঝয় রাঝখন? এটা িয়ঝতা  
তাঝদর  অনয  এি  রিম  ইঝচ্ছ | বাইঝর  বৃহি , বুঝি  ে    হনঝয়  বঝ া  বঝ া  পা  প্রফঝল  বাহ   হফরহি | এিটা  
ফুঝলর  মঝতা  হমহি   প্রমঝয় আমাঝি  হজোসা  িরঝলা ,“ আর ইউ অলরাইট ?”   

 আহম  এিদম  ঠিি আহি  প্রর  প্রমঝয়  | িাহরঝয়  যাওয়া  মুখটা  আহম  প্রর্াটা  আিাঝের  মাঝে  আজ  

প্রদখঝত  প্রপঝয়হি | প্রসই  মুখটা  যা  আজ  আমার  হিয়ার  মাঝে  লুহিঝয়  হিল , আহম  জানঝত  পাহরহন , আহম  প্রদখঝত  

পাইহন | 
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 আর বলঝবন না ভাই - যা চলঝি হদন হদন।   
        প্রসহদন প্রিা হদভাইঝি সু্কল প্রথঝি হনঝয় এঝস বসলাম।  টিহভটা চলল না।   
প্রদখলাম প্লার্ খুঝল প্রর্ঝি।  আরও হিিু খুঝলঝি হনেয়, িারন প্লার্ লাহর্ঝয়ও চালু ি'ল না।  বার বার প্রচিা িরহি প্রদঝখ স্পযাহনে মহিলা - হযহন  র 
পহরষ্কার িঝরন বযাজার মুঝখ আঝক্ষঝপর সুঝর বলঝলন হতহন ো ঝপাোঁি িরবার সময় িয়ত তার খুঝল প্রফঝলঝিন।  যাইঝিাি, অঝনি েঝচিাঝতও টিহভঝি চালু 
িরঝত পারলাম না।   
        হসোঁহ  প্রবঝয় ওপঝর এঝস চকু্ষ চ ির্াি। সিধহমগর্ী িার্জিলম হনঝয় মাথা গুোঁঝজ মনঝযার্ সিিাঝর হি হলখঝিন। হজঝর্যস িরলাম "হি আেযগয!, 
ধারাবাহিি (মাঝন বাংলা হসহরয়াল) অন্তহিগ ত?" এি িথার উত্তর হদঝলন "প্রলখাপ া। তুহম হলখঝব না?" অবাি হবস্মঝয় যখন বললাম "আমাঝদর প্রস পাট ত' 
উঝে প্রর্ঝি আজ োয় পঞ্চাে বির।  এখন আবার প্রিন।" "ও, তুহম তা ি'প্রল ঐহন্দ্রলার বা ী যাঝব না।" তখন বুেলাম প্রয আমাঝদর কদ্বমাহসি এই 
আড্ডাটার নামও িল প্রলখাপ া।  হি ভীষর্ বযাপার বলুন ত'। 
        যাইঝিাি, প্রফব্রূয়ারী মাঝস আমার র্ঝপা সবাই খুবই মন হদঝয় শুঝনঝিন।  তাই মঝিাৎসাঝি ভাবঝত বসলাম হি প্রলখা যায়।  অঝনিই মাথা চুলঝিালাম, 
হিন্তু মাথা জ্বালাই িরঝত লার্ল, হিিুই প্রবর ি'ল না - প্রখাপহরঝত হিিু থািঝল ত' প্রবর িঝব।  প্রনিাৎই হনরুপাঝয় িহবগুরুঝি স্মরর্ িরলাম।  মুেহিল 
আসান িল। মঝন প ল তাোঁর িহবতা 
                                                   বহু হদন ধ’প্রর, বহু প্রক্রাে দঝূর, বহু বযয় িহর, বহু প্রদে  ুঝর     
                                                        প্রদহখঝত হর্ঝয়হি পবগতমালা, প্রদহখঝত হর্ঝয়হি হসনু্ধ। 
                                                   প্রদখা িয় নাই চকু্ষ প্রমহলয়া,  র িঝত শুধু দইু পা প্রফহলয়া 
                                                         এিটি ধাঝনর হেঝষর উপঝর এিটি হেহেরহবি।ু 
ইউঝরিা! হনঝজঝদর জীবঝনর চমিেদ  টনা এিটি মঝন প ল।     
        ১৯৮২ সাল।  তখন আমরা থাহি অযাটলযাটায়। আমার মা-বাবা এঝসঝিন। তখন বা ীর হবহভন্ন িলিব্জা প্রমরামহত আহম হনঝজই িরতাম। আমার 
বাবা সবগদাই আমার প্রপিন প্রপিন প্রবসঝমঝট আসঝতন। এিবার ত' িাপ  িাচার যরটা প্রমরামত িরঝত প্রদঝখও হিঝলন। মা হিন্তু প্রিানহদনই নীঝচ 
নাঝমন হন। শুধু জানঝতন আমাঝদর িাপ  িাচার ও শুখাঝনার যর দইুটিই প্রসখাঝন আঝি। মাঝে মাঝেই নজর িঝরঝিন-- প্রবৌমা, িা া িাপ  িাচবার 
জনয নীঝচ হনঝয় যান। মাঝে এিবার অল্পক্ষঝর্র জনয ও হদ্বতীয়বার এিটু প্রবেীক্ষর্ নীঝচ থািার পর ভাোঁজ িরা প্রধায়া িাপ  হনঝয় ওপাঝর চঝল 
আঝসন। প্রবৌমাঝি প্রিৌতূিঝল হজঝর্যস িঝর প্রজঝনহিঝলন সূযগযরহি িা াই যর মাধযঝমই িাপ  শুখান িয়। হতহন আর হনঝচ হর্ঝয় সঝরজহমন তদঝন্তর 
েঝয়াজনই প্রবাধ িঝরন হন।   
        এর অন্ততুঃ দে বির পঝরর  টনা - আমরা িলিাতায় প্রর্হি। তখন প্রিালিাতায় িাপ  িাচার িঝলর চল িঝয়ঝি। আমার প্রিাট ভাইঝয়র 
স্ত্রী খুব উৎসাঝির সঝঙ্গ ব  জাঝি বলঝলন "জান হদহদভাই, প্রতামার প্রদওর হিিুহদন আঝর্ এিটা প্রসট হিঝনঝি। তঝব আঝমহরিার মত অত উন্নত নয়। 
শুধু িাচা আর হনং ানই যায়।  িাপ  হিন্তু প্ররাদ্দঝুর প্রমঝলই শুখাঝত িয়। প্রতামাঝদর ত' শুনলাম এঝিবাঝর ভাোঁজ িঝয় যর প্রথঝি প্রবর িঝয় আঝস।" হিিু 
হজোসাবাঝদ প্রবাো প্রর্ল মা প্রিানহদনই প্রবসঝমঝট যান হন। তাই তাোঁর এই ভুল ধারর্া িঝয়হিল। মা ২০১৭এ জীহবত থািঝল হি িত জাহন না। তঝব 
পঝরর  টনায় আহম হিন্তু হবলক্ষর্ স্তহম্ভত ও িতবাি িঝয়হি। বাহষগি িলিাতা ভ্রমঝর্র পর ২০১৭র ১৩ই জানুয়ারী অহিঝন বা ীঝত প্রপৌোঁিলাম। রাত 
তখন ১১টা। স্বভাবতই আহম বললাম, দ'ুস্লাইস প্রটাি আর যা প্রিাি সহব্জ হদঝলই িঝব। উমা, প্রসাহনয়া ও অহনিয হিন্তু খুবই উঝত্তজনার সঝঙ্গ সদযক্রীত 
প্ররাটিমযাটিি যর প্রদখাল। এিটা এিটা িঝর আটা প্রমঝখ, প্রবঝল এবং প্রসোঁঝি রুটি- যাঝি বঝল ফুলিা প্রবর িল যর প্রথঝি। শুনলাম এর নাহি িৃহিম 
বুহদ্ধও আঝি। যরই স্বয়ংহক্রয়ভাঝবই আটার েিার, রুটির মাপ অথগাৎ পহরহধ এবং প্রমাটা বা পাৎলা ও নরম বা ি া প্রসোঁিার প্রভদাঝভদ িরঝত সক্ষম।  
        ৭০ - ৮০ দেঝি অবাি হবস্মঝয় প্রজট্সন িাটুগ ন প্রদখতাম আর ভাবতাম - "এমন হদন হি িঝব মা তারা।" প্রস িাটুগ ঝন হিন্তু িিী হিল প্ররাহস নাঝমর 
এি মহিলা প্ররাবট - প্ররাটিমযাটিি হিন্তু প্ররাবটিীন।       

অনন্ত দপ্রম 
শুভা আঢ্য 

 
      িাইওঝয় প্রথঝি প্রনঝম,  েথম ডান হদঝি  ুঝরই প্রচাঝখ পঝ  সুদেৃয সাদা বাহ টা,  আিাঝের  
পঝট প্রভঝস থািা হবোল এিটা প্রমঝ র মঝতা I িাসপাতাল প্রতা নয়,প্রযন  পাোঁচ  তারা প্রিাঝটল I যান বহুল 
রাস্তার side walk  প্রপহরঝয়, সবুজ লঝনর মােখাঝন, দপুাঝে ফুঝলর পা  প্রদওয়া, লাল টাইঝলর পাঝয় চলার সরু 
পথ I অবেয ওটা শুধুই সাজাঝনা পথ,  এখাঝন সবাই র্াহ ঝত এঝস িাসপাতাঝলর হপিঝন বহুতল পাহিগ ং লট 
এর প্রভতর  হদঝয়ই িাসপাতাঝল েঝবে িঝর Iএিতলায়  ঢু্ঝিই হবোল অধগ চন্দ্রািৃহত লহব I পাঝয়র হনঝচ 
মসৃন প্রমাঝজঝির ওপর িাঝলা মাঝবগঝলর প্রমাটা থাম গুঝলার আঝেপাঝে, প্রর্াল প্রটহবঝলর চারপাঝে সাজাঝনা 
প্রমরুন চাম ার প্রসাফা, আর প্রচয়ার I এি হদঝির প্রদওয়াল জঝু   রহঙন মাি ভহতগ  aquarium আর অনয 
হদঝি এিটি েিেঝি িাঝলা, প্রবহব গ্রান্ড হপয়াঝনা I ওটা বাজাবার জঝনয এি িানীয় হেল্পীঝর্াহির ভলাহটয়াররা 
পালা িঝর আঝসন তাই সব সমঝয়ই মঝনারম সুঝরর মৃদ ুেিাঝর লহবটি পহরপূনগ িঝয় থাঝিI এই মঝনািরর্ 
পহরঝবঝের আ াঝল প্রয সারাক্ষন জীবন ও মৃতুয হনঝয় যুদ্ধ চঝলঝি অহবরাম, তার খবর আঝি শুধু এখাঝন প্রসই 
সব মানুষ গুহলর িাঝি, যারা হনঝজরা অথবা প্রিাঝনা হেয়জঝনর জনয এই িাসপাতাঝলর েরর্ হনঝয়ঝিন, নানা 
িারঝর্  I  
 Lobby র এঝিবাঝর হপিন হদঝি চারটি elevator হনুঃেঝব্দ ওো নামা িরঝি I Elevator  
গুঝলার পাঝে এিটি Reception desk ও প্রচি-ইন িাউটার I ওপঝর প্রযঝত প্রর্ঝল ইঝলিট্রহনি িাডগ  লাঝর্,  
অবাহিত অহতহথঝদর র্হতহবহধর ওপর নজর রাখার উঝদ্দঝেয I  এইমাি চার নম্বর elevator টি িঝয়িটি 
প্রলার অহতক্রম িঝর, এঝস, থামঝলা Fourth floor এ I টুং টুং েঝব্দ দরজা খুঝল প্রর্ঝল,  Elevator প্রথঝি সাদা প্রিাট 
পরা দ’ুজন ডাক্তার ও এিদল নীল সাহজগ িযাল scrub পরা ইটানগ বযস্ত পাঝয় প্রবহরঝয় প্রর্ঝল, তাঝদর হপিঝন 
প্রবহরঝয় এঝলন এি বৃদ্ধ মানুষ I পরঝন খাহি ট্রাউজার, সাদা োঝটগ র ওপর র্াঢ় নীল প্রেজার , িাঝত এিটি 
প্রিাট প্রিাট সাদা ফুঝলর গুচ্ছ I র্ত দ’ুহদন হতহন অনয এি floor এ এঝসহিঝলন, তাই আজঝির এই িান 
বদঝল, এিটু, হচহন্তত I  এ বযাপাঝর হনঝচর হরঝসপেঝনর প্রমঝয়টি হিিু বলঝত পাঝরহন,  শুধু নতুন  ঝরর নম্বর 
জাহনঝয়হিল I এখন তাোঁর র্ন্তবয, ১৮ নম্বর  র I প্রসখাঝন আঝিন তাোঁর স্ত্রী, হমঝসস প্রডানা ওয়াটসন I হতহন হদন 
দঝুয়ি আঝর্ হপঝের ও প্রপঝটর অসম্ভব যরনা হনঝয় িাসপাতাঝল ভহতগ  িঝয় হিঝলন ও তাোঁর ইমাঝজগ হি সাজগ াহর, 
িরঝত িঝয়হিল I Gall Bladder এর সাজগ াহর সফল িঝয়হিল বঝলই শুঝনহিঝলন, তািঝল discharge িরবার 
জায়র্ায়  র বদল প্রিন?   

 ১৮ নম্বর  ঝর প্রটািা হদঝত উত্তর এঝলা,-- হভতঝর এঝসা I বৃদ্ধঝি প্রদঝখ হবিানায় বসা প্রডানা 
িাহসমুঝখ আহ্বান িরঝলন--এঝসা,  এঝসা, এখনই প্রতামার িথা নীনা প্রি বলহিলাম I  আমাঝদর ৬০ বিঝরর 
হবঝয়র anniversary আর িটা হদন পঝরই, শুঝন ও প্রতা ভারী অবাি! “Richard meet Dr. Nina Roy.  She 

has been taking good care of me, ---, ও নীনার হদঝি হফঝর বলঝলন,   Nina, this is my husband, Richard”  -

---নীনা হস্মত প্রিঝস বৃদ্ধঝি বলঝলা,- --Congratulations! 60 years together!  আজিালিার হদঝন এ প্রতা হবরল 
 টনা I হরচাডগ  প্রডানার িাঝত ফুলগুহল হদঝয়,  আলঝতা িাঝত তাোঁর িপাঝল িাত বুহলঝয় বলঝলন,-- আহম আর 
প্রডানা প্রয িখঝনা আলাদা হিলাম মঝনই পঝ না, আর িরঝতও চাইনা! তাোঁর প্রেঝষর িথাগুঝলা শুঝন নীনার 
মুঝখ প্রয উহদ্বগ্ন এিটি িায়া প ঝলা প্রসটা ওোঁরা দ'ুজঝনই প্রখয়াল িরঝলন না I  নীনা, অল্প হদনই এই িযািার প্রলার এ 

internship এর  rotation শুরু িঝরঝি I এই দরুাঝরার্য প্ররাঝর্র ভয়াবিতাঝি  ভাঝলা িঝর প্রমঝন হনঝত পাঝরহন এখঝনা I 

ও প্রডানার চাটগ  পঝ  প্রজঝনঝি, হি হনদারুন সংবাদ আজ অঝপক্ষা িঝর আঝি এই অেহতপর মানুষ দটুির 
জনয I মন অহির িঝলও, যতক্ষর্ না Oncology Department এর  ডুঃ প্ররমন্ড হনঝজর মুঝখ প্রপঝেট ও 
পহরবাঝরর সঝঙ্গ িথা বঝলন তার িরার হিিুই প্রনই I  নীনা, প্রডানার সাহজগ িাল অপাঝরেন এর ক্ষতিান 
পরীক্ষা িঝর,  মুঝখ িাহস প্রটঝন এঝন বলঝলা,  ঠিি আঝি,  ভাঝলা ভাঝবই সারঝি I আরও হজঝেস িরঝলা 
প্রিাথাও প্রিাঝনা বযথা বা অসুহবঝধ আঝি হিনা I  প্রডানা ও হরচাডগ  দ’ুজঝনর মুঝখই স্বহস্তর স্বাক্ষর I  হরচাডগ  
বঝল উেঝলন--ও বাহ  প্রর্ঝলই সব হিিু ঠিি িঝয় যাঝব I  আহম প্রতা প্রভঝবহিলাম আজঝিই ওঝি হনঝয় যাঝবা 
I  By the way, --তুহম হিিু জাঝনা, এই floor ওর transfer িওয়ার িারর্?  নীনা মঝন মঝন হনঝজর অসিায়তার 
সমুঝদ্র ডুঝব যাবার মুিূঝতগ ই,   ঝরর দরজায় প্রটািা প ঝলা | 
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 আর বলঝবন না ভাই - যা চলঝি হদন হদন।   
        প্রসহদন প্রিা হদভাইঝি সু্কল প্রথঝি হনঝয় এঝস বসলাম।  টিহভটা চলল না।   
প্রদখলাম প্লার্ খুঝল প্রর্ঝি।  আরও হিিু খুঝলঝি হনেয়, িারন প্লার্ লাহর্ঝয়ও চালু ি'ল না।  বার বার প্রচিা িরহি প্রদঝখ স্পযাহনে মহিলা - হযহন  র 
পহরষ্কার িঝরন বযাজার মুঝখ আঝক্ষঝপর সুঝর বলঝলন হতহন ো ঝপাোঁি িরবার সময় িয়ত তার খুঝল প্রফঝলঝিন।  যাইঝিাি, অঝনি েঝচিাঝতও টিহভঝি চালু 
িরঝত পারলাম না।   
        হসোঁহ  প্রবঝয় ওপঝর এঝস চকু্ষ চ ির্াি। সিধহমগর্ী িার্জিলম হনঝয় মাথা গুোঁঝজ মনঝযার্ সিিাঝর হি হলখঝিন। হজঝর্যস িরলাম "হি আেযগয!, 
ধারাবাহিি (মাঝন বাংলা হসহরয়াল) অন্তহিগ ত?" এি িথার উত্তর হদঝলন "প্রলখাপ া। তুহম হলখঝব না?" অবাি হবস্মঝয় যখন বললাম "আমাঝদর প্রস পাট ত' 
উঝে প্রর্ঝি আজ োয় পঞ্চাে বির।  এখন আবার প্রিন।" "ও, তুহম তা ি'প্রল ঐহন্দ্রলার বা ী যাঝব না।" তখন বুেলাম প্রয আমাঝদর কদ্বমাহসি এই 
আড্ডাটার নামও িল প্রলখাপ া।  হি ভীষর্ বযাপার বলুন ত'। 
        যাইঝিাি, প্রফব্রূয়ারী মাঝস আমার র্ঝপা সবাই খুবই মন হদঝয় শুঝনঝিন।  তাই মঝিাৎসাঝি ভাবঝত বসলাম হি প্রলখা যায়।  অঝনিই মাথা চুলঝিালাম, 
হিন্তু মাথা জ্বালাই িরঝত লার্ল, হিিুই প্রবর ি'ল না - প্রখাপহরঝত হিিু থািঝল ত' প্রবর িঝব।  প্রনিাৎই হনরুপাঝয় িহবগুরুঝি স্মরর্ িরলাম।  মুেহিল 
আসান িল। মঝন প ল তাোঁর িহবতা 
                                                   বহু হদন ধ’প্রর, বহু প্রক্রাে দঝূর, বহু বযয় িহর, বহু প্রদে  ুঝর     
                                                        প্রদহখঝত হর্ঝয়হি পবগতমালা, প্রদহখঝত হর্ঝয়হি হসনু্ধ। 
                                                   প্রদখা িয় নাই চকু্ষ প্রমহলয়া,  র িঝত শুধু দইু পা প্রফহলয়া 
                                                         এিটি ধাঝনর হেঝষর উপঝর এিটি হেহেরহবি।ু 
ইউঝরিা! হনঝজঝদর জীবঝনর চমিেদ  টনা এিটি মঝন প ল।     
        ১৯৮২ সাল।  তখন আমরা থাহি অযাটলযাটায়। আমার মা-বাবা এঝসঝিন। তখন বা ীর হবহভন্ন িলিব্জা প্রমরামহত আহম হনঝজই িরতাম। আমার 
বাবা সবগদাই আমার প্রপিন প্রপিন প্রবসঝমঝট আসঝতন। এিবার ত' িাপ  িাচার যরটা প্রমরামত িরঝত প্রদঝখও হিঝলন। মা হিন্তু প্রিানহদনই নীঝচ 
নাঝমন হন। শুধু জানঝতন আমাঝদর িাপ  িাচার ও শুখাঝনার যর দইুটিই প্রসখাঝন আঝি। মাঝে মাঝেই নজর িঝরঝিন-- প্রবৌমা, িা া িাপ  িাচবার 
জনয নীঝচ হনঝয় যান। মাঝে এিবার অল্পক্ষঝর্র জনয ও হদ্বতীয়বার এিটু প্রবেীক্ষর্ নীঝচ থািার পর ভাোঁজ িরা প্রধায়া িাপ  হনঝয় ওপাঝর চঝল 
আঝসন। প্রবৌমাঝি প্রিৌতূিঝল হজঝর্যস িঝর প্রজঝনহিঝলন সূযগযরহি িা াই যর মাধযঝমই িাপ  শুখান িয়। হতহন আর হনঝচ হর্ঝয় সঝরজহমন তদঝন্তর 
েঝয়াজনই প্রবাধ িঝরন হন।   
        এর অন্ততুঃ দে বির পঝরর  টনা - আমরা িলিাতায় প্রর্হি। তখন প্রিালিাতায় িাপ  িাচার িঝলর চল িঝয়ঝি। আমার প্রিাট ভাইঝয়র 
স্ত্রী খুব উৎসাঝির সঝঙ্গ ব  জাঝি বলঝলন "জান হদহদভাই, প্রতামার প্রদওর হিিুহদন আঝর্ এিটা প্রসট হিঝনঝি। তঝব আঝমহরিার মত অত উন্নত নয়। 
শুধু িাচা আর হনং ানই যায়।  িাপ  হিন্তু প্ররাদ্দঝুর প্রমঝলই শুখাঝত িয়। প্রতামাঝদর ত' শুনলাম এঝিবাঝর ভাোঁজ িঝয় যর প্রথঝি প্রবর িঝয় আঝস।" হিিু 
হজোসাবাঝদ প্রবাো প্রর্ল মা প্রিানহদনই প্রবসঝমঝট যান হন। তাই তাোঁর এই ভুল ধারর্া িঝয়হিল। মা ২০১৭এ জীহবত থািঝল হি িত জাহন না। তঝব 
পঝরর  টনায় আহম হিন্তু হবলক্ষর্ স্তহম্ভত ও িতবাি িঝয়হি। বাহষগি িলিাতা ভ্রমঝর্র পর ২০১৭র ১৩ই জানুয়ারী অহিঝন বা ীঝত প্রপৌোঁিলাম। রাত 
তখন ১১টা। স্বভাবতই আহম বললাম, দ'ুস্লাইস প্রটাি আর যা প্রিাি সহব্জ হদঝলই িঝব। উমা, প্রসাহনয়া ও অহনিয হিন্তু খুবই উঝত্তজনার সঝঙ্গ সদযক্রীত 
প্ররাটিমযাটিি যর প্রদখাল। এিটা এিটা িঝর আটা প্রমঝখ, প্রবঝল এবং প্রসোঁঝি রুটি- যাঝি বঝল ফুলিা প্রবর িল যর প্রথঝি। শুনলাম এর নাহি িৃহিম 
বুহদ্ধও আঝি। যরই স্বয়ংহক্রয়ভাঝবই আটার েিার, রুটির মাপ অথগাৎ পহরহধ এবং প্রমাটা বা পাৎলা ও নরম বা ি া প্রসোঁিার প্রভদাঝভদ িরঝত সক্ষম।  
        ৭০ - ৮০ দেঝি অবাি হবস্মঝয় প্রজট্সন িাটুগ ন প্রদখতাম আর ভাবতাম - "এমন হদন হি িঝব মা তারা।" প্রস িাটুগ ঝন হিন্তু িিী হিল প্ররাহস নাঝমর 
এি মহিলা প্ররাবট - প্ররাটিমযাটিি হিন্তু প্ররাবটিীন।       

Xray department এর প্রলাি I প্রডানাঝি প্রযঝত িঝব I প্রডানা wheel chair এ বঝস যাবার আঝর্ হরচাডগ  প্রি 
বঝল প্রর্ঝলন ,---Guess we have to deal with these hospital formalities. --Well, stay put, ---will be back 

in a flash! ---That’s my girl,--- সিাঝসয উত্তর হদঝলন হরচাডগ  I 

হরচাডগ  প্রি  ঝর প্ররঝখ, ওয়াঝডগ র মােখাঝনর staff area প্রত বঝস অহির হচন্তায় ডুঝব প্রর্ঝলা নীনা I হরচাডগ  
আর প্রডানা প্রয আধুহনি িাসপাতাঝলর সঝঙ্গ পহরহচত নয় তা প্রবাো িঠিন নয় I Surgery  floor প্রথঝি 
Oncology floor এ ট্রািফার িওয়ার তাৎপযগ প্রয হি িঝত পাঝর তা ও তাোঁরা বুেঝত পাঝরনহন I এরপর 
যখন Oncologist  ডুঃ প্ররমন্ড ওোঁঝদর সাজগ াহর প্রত পাওয়া diagnosis প্রোনাঝবন,----আর ভাবঝত পাঝরনা 
নীনা I ওর িোৎ এিটা অসম্ভব unscientific িথা মঝন িঝলা I ও যহদ প্রিাঝনা কদববঝল র্ত হতনচার  
হদঝনর  টনা হরচাডগ  আর প্রডানার জীবন প্রথঝি মুঝি হদঝত পারঝতা, পারঝতা ওোঁঝদর ৬০ বিঝরর হববাি 
বাহষগিীঝি শুধুই আনঝির এিটি  টনায় বদঝল হদঝত, তািঝল পৃহথবীঝত িার প্রিান ক্ষহত িঝতা?--- নীনা 
চমঝি ওঝে , নাসগ রহবন এর েঝে ---you okay? হি িরঝি প্রস? প্রপঝেট এর সঝঙ্গ েঝফেনাল দরূে 
রাখার েঝয়াজনীয়তা প্রিান ডাক্তার না জাঝন,  প্রস এমন িঝর ভাঝবর প্রস্রাঝত প্রভঝস প্রর্ঝলা প্রিমন িঝর?  

হনঝজঝি েটিহত সামঝল হনঝলা নীনা, হনঝয় রহবনঝি  বলল,--Oh yes, I am good.  Just waiting for the 

rounds to start.   

এিটুক্ষর্ পঝর িহরঝডাঝরর প্রেষ োঝন্ত ডুঃ প্ররমন্ড আর তাোঁর সঝঙ্গ আঝরা দজুন ডাক্তারঝি এহদঝি আসঝত 
প্রদঝখ নীনা দ্রুত রওনা িঝলা প্রডানার  ঝরর হদঝি I হরচাডগ  বঝস এিটি মযার্াহজন প্রদখহিঝলন | ডুঃ প্ররমন্ড 
ও হপিঝন নীনা ও আঝরা িঝয়িজন প্রি প্রদঝখ উঝে দাোঁ াঝলন I হরচাডগ  প্রি হনঝজর পহরচয় হদঝয়, ডুঃ প্ররমন্ড 
নীনাঝি হজঝেস িরঝলন,-- প্রতামার প্রপঝেট প্রিাথায় ? Xray প্রত প্রর্ঝিন শুঝন হরচাডগ  প্রি বলঝলন, 

প্রভঝবহিলাম আপনাঝদর দ'ু জঝনর সঝঙ্গ আর্ামী প্লযান হনঝয় আঝলাচনা িরঝবা হিন্তু,-- থাি,--  আহম নািয় 
আবার হফঝর আসহি I হরচাডগ  সামানয উহদ্বগ্নতা েিাে িঝর বলঝলন, হিন্তু আমার স্ত্রীর surgery প্রতা 
ঠিিমঝতাই িঝয়ঝি, তার প্রতা এবার discharge িওয়ার িথা, তািঝল আর আঝলাচনা িরবার হি আঝি?---  

আপহন, আমাঝি বলুন, আহম জানঝত চাই I দুুঃসংবাদ প্রোনার মঝতা মঝনর প্রজার প্রয সবার থাঝিনা তা 
নীনা এই িযািার প্রলার এ অল্পহদন িাজ িঝরই প্রজঝনঝি হিন্তু তার প্রথঝিও প্রবহে িঝর প্রস উপলহি 
িঝরঝি প্রয দুুঃসংবাদ প্রদবার ক্ষমতাও সবার থাঝিনা I Oncology হডপাটগ ঝমট এর েধান, ডুঃ প্ররমঝন্ডর bed 

side manners হবখযাত I তাোঁর প্রসৌময োন্ত বযহক্তে, দরুূি পহরঝবেঝি, েতযক্ষ হিন্তু সিজ িঝর বযাখযা 
িরবার স্বাভাহবি েহতভার তুলনা হবরল I যহদও ডুঃ প্ররমন্ড এর মুখ প্রদঝখ হিিু প্রবাো প্রর্ঝলানা, তবু 
হতহন প্রয এবার এি অহত িঠিন situation এর মুঝখামুহখ দাোঁ াঝবন প্রসটা, সম্ভবত হরচাডগ  িা া  ঝর 
উপহিত সিঝলই অনুমান িরঝত পারঝলা I ডুঃ প্ররমন্ড, হরচাডগ  প্রি বসঝত বঝল তার পাঝের প্রচয়ারটিঝত 
বসঝলন I তারপর হরচাডগ  এর প্রচাঝখর হদঝি র্ভীর সিানুভূহতর সঝঙ্গ তাহিঝয় নরম র্লায় বলঝলন,--Mrs. 

Watson,এর gall bladder surgery successful িঝয়ঝি প্রস িথা ঠিি, হিন্তু তার পঝরর প্রয test গুহল িরা 
িয় তাঝত আমরা প্রজঝনহি Mrs. Watson এর gall bladderএ িযািার পাওয়া প্রর্ঝি, আর খুবই advanced 

প্রিজ িওয়ার জনয িয়ঝতা েরীঝরর অনয জায়র্াঝতও িহ ঝয় প্রর্ঝি I ডুঃ প্ররমন্ড থামঝলন I  নীনা তাহিঝয় 
প্রদখঝলা, হরচাডগ  এর মুখ  এঝিবাঝর রক্তেূনয িঝয় প্রর্ঝি I প্রচয়াঝরর িাতঝল রাখা েীর্গ িাতদটুি এিটু এিটু 
িাোঁপঝি I ১৮ নম্বর  ঝরর স্তিতা যখন োয় অসিনীয় িঝয় উঝেঝি, তখন হরচাডগ  খুব আঝস্ত আঝস্ত বঝল 
উেঝলন,-- how long does she have?  ডুঃ প্ররমন্ড এিটু েুোঁ ঝি হরচাডগ  এর িাত ধঝর বলঝলন,--there is no 

easy way of saying this Mr. Watson.  Looking at the things that we know now, ----from 4 to 6 

months! I am really sorry!   
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 আর বলঝবন না ভাই - যা চলঝি হদন হদন।   
        প্রসহদন প্রিা হদভাইঝি সু্কল প্রথঝি হনঝয় এঝস বসলাম।  টিহভটা চলল না।   
প্রদখলাম প্লার্ খুঝল প্রর্ঝি।  আরও হিিু খুঝলঝি হনেয়, িারন প্লার্ লাহর্ঝয়ও চালু ি'ল না।  বার বার প্রচিা িরহি প্রদঝখ স্পযাহনে মহিলা - হযহন  র 
পহরষ্কার িঝরন বযাজার মুঝখ আঝক্ষঝপর সুঝর বলঝলন হতহন ো ঝপাোঁি িরবার সময় িয়ত তার খুঝল প্রফঝলঝিন।  যাইঝিাি, অঝনি েঝচিাঝতও টিহভঝি চালু 
িরঝত পারলাম না।   
        হসোঁহ  প্রবঝয় ওপঝর এঝস চকু্ষ চ ির্াি। সিধহমগর্ী িার্জিলম হনঝয় মাথা গুোঁঝজ মনঝযার্ সিিাঝর হি হলখঝিন। হজঝর্যস িরলাম "হি আেযগয!, 
ধারাবাহিি (মাঝন বাংলা হসহরয়াল) অন্তহিগ ত?" এি িথার উত্তর হদঝলন "প্রলখাপ া। তুহম হলখঝব না?" অবাি হবস্মঝয় যখন বললাম "আমাঝদর প্রস পাট ত' 
উঝে প্রর্ঝি আজ োয় পঞ্চাে বির।  এখন আবার প্রিন।" "ও, তুহম তা ি'প্রল ঐহন্দ্রলার বা ী যাঝব না।" তখন বুেলাম প্রয আমাঝদর কদ্বমাহসি এই 
আড্ডাটার নামও িল প্রলখাপ া।  হি ভীষর্ বযাপার বলুন ত'। 
        যাইঝিাি, প্রফব্রূয়ারী মাঝস আমার র্ঝপা সবাই খুবই মন হদঝয় শুঝনঝিন।  তাই মঝিাৎসাঝি ভাবঝত বসলাম হি প্রলখা যায়।  অঝনিই মাথা চুলঝিালাম, 
হিন্তু মাথা জ্বালাই িরঝত লার্ল, হিিুই প্রবর ি'ল না - প্রখাপহরঝত হিিু থািঝল ত' প্রবর িঝব।  প্রনিাৎই হনরুপাঝয় িহবগুরুঝি স্মরর্ িরলাম।  মুেহিল 
আসান িল। মঝন প ল তাোঁর িহবতা 
                                                   বহু হদন ধ’প্রর, বহু প্রক্রাে দঝূর, বহু বযয় িহর, বহু প্রদে  ুঝর     
                                                        প্রদহখঝত হর্ঝয়হি পবগতমালা, প্রদহখঝত হর্ঝয়হি হসনু্ধ। 
                                                   প্রদখা িয় নাই চকু্ষ প্রমহলয়া,  র িঝত শুধু দইু পা প্রফহলয়া 
                                                         এিটি ধাঝনর হেঝষর উপঝর এিটি হেহেরহবি।ু 
ইউঝরিা! হনঝজঝদর জীবঝনর চমিেদ  টনা এিটি মঝন প ল।     
        ১৯৮২ সাল।  তখন আমরা থাহি অযাটলযাটায়। আমার মা-বাবা এঝসঝিন। তখন বা ীর হবহভন্ন িলিব্জা প্রমরামহত আহম হনঝজই িরতাম। আমার 
বাবা সবগদাই আমার প্রপিন প্রপিন প্রবসঝমঝট আসঝতন। এিবার ত' িাপ  িাচার যরটা প্রমরামত িরঝত প্রদঝখও হিঝলন। মা হিন্তু প্রিানহদনই নীঝচ 
নাঝমন হন। শুধু জানঝতন আমাঝদর িাপ  িাচার ও শুখাঝনার যর দইুটিই প্রসখাঝন আঝি। মাঝে মাঝেই নজর িঝরঝিন-- প্রবৌমা, িা া িাপ  িাচবার 
জনয নীঝচ হনঝয় যান। মাঝে এিবার অল্পক্ষঝর্র জনয ও হদ্বতীয়বার এিটু প্রবেীক্ষর্ নীঝচ থািার পর ভাোঁজ িরা প্রধায়া িাপ  হনঝয় ওপাঝর চঝল 
আঝসন। প্রবৌমাঝি প্রিৌতূিঝল হজঝর্যস িঝর প্রজঝনহিঝলন সূযগযরহি িা াই যর মাধযঝমই িাপ  শুখান িয়। হতহন আর হনঝচ হর্ঝয় সঝরজহমন তদঝন্তর 
েঝয়াজনই প্রবাধ িঝরন হন।   
        এর অন্ততুঃ দে বির পঝরর  টনা - আমরা িলিাতায় প্রর্হি। তখন প্রিালিাতায় িাপ  িাচার িঝলর চল িঝয়ঝি। আমার প্রিাট ভাইঝয়র 
স্ত্রী খুব উৎসাঝির সঝঙ্গ ব  জাঝি বলঝলন "জান হদহদভাই, প্রতামার প্রদওর হিিুহদন আঝর্ এিটা প্রসট হিঝনঝি। তঝব আঝমহরিার মত অত উন্নত নয়। 
শুধু িাচা আর হনং ানই যায়।  িাপ  হিন্তু প্ররাদ্দঝুর প্রমঝলই শুখাঝত িয়। প্রতামাঝদর ত' শুনলাম এঝিবাঝর ভাোঁজ িঝয় যর প্রথঝি প্রবর িঝয় আঝস।" হিিু 
হজোসাবাঝদ প্রবাো প্রর্ল মা প্রিানহদনই প্রবসঝমঝট যান হন। তাই তাোঁর এই ভুল ধারর্া িঝয়হিল। মা ২০১৭এ জীহবত থািঝল হি িত জাহন না। তঝব 
পঝরর  টনায় আহম হিন্তু হবলক্ষর্ স্তহম্ভত ও িতবাি িঝয়হি। বাহষগি িলিাতা ভ্রমঝর্র পর ২০১৭র ১৩ই জানুয়ারী অহিঝন বা ীঝত প্রপৌোঁিলাম। রাত 
তখন ১১টা। স্বভাবতই আহম বললাম, দ'ুস্লাইস প্রটাি আর যা প্রিাি সহব্জ হদঝলই িঝব। উমা, প্রসাহনয়া ও অহনিয হিন্তু খুবই উঝত্তজনার সঝঙ্গ সদযক্রীত 
প্ররাটিমযাটিি যর প্রদখাল। এিটা এিটা িঝর আটা প্রমঝখ, প্রবঝল এবং প্রসোঁঝি রুটি- যাঝি বঝল ফুলিা প্রবর িল যর প্রথঝি। শুনলাম এর নাহি িৃহিম 
বুহদ্ধও আঝি। যরই স্বয়ংহক্রয়ভাঝবই আটার েিার, রুটির মাপ অথগাৎ পহরহধ এবং প্রমাটা বা পাৎলা ও নরম বা ি া প্রসোঁিার প্রভদাঝভদ িরঝত সক্ষম।  
        ৭০ - ৮০ দেঝি অবাি হবস্মঝয় প্রজট্সন িাটুগ ন প্রদখতাম আর ভাবতাম - "এমন হদন হি িঝব মা তারা।" প্রস িাটুগ ঝন হিন্তু িিী হিল প্ররাহস নাঝমর 
এি মহিলা প্ররাবট - প্ররাটিমযাটিি হিন্তু প্ররাবটিীন।       

---- হরচাডগ  তখনও খাহনিটা িতভম্ব িঝয় তাহিঝয় আঝিন প্রদঝখ ডুঃ প্ররমন্ড,নরম র্লায় বলঝলন, --We will 

do everything to keep her comfortable.   ডুঃ প্ররমন্ড নীনাঝি উঝদ্দে িঝর বলঝলন,---নীনা, আহম জাহন 
তুহম প্রতামার প্রপঝেট ও ফযাহমলীর প্রিয়ার এ প্রিাঝনা ত্রূটি িঝত প্রদঝবনা I এই বঝল উঝে দাোঁহ ঝয়, যাওয়ার 
সমঝয় হরচাডগ  এর িাঝত এিটু চাপ হদঝয় প্রবহরঝয় প্রর্ঝলন I  

 ডুঃ প্ররমন্ড ও অনযানযরা প্রবহরঝয় প্রর্ঝল নীনা এিরাে অসিায়তা হনঝয় িানুর মঝতা 
দাোঁহ ঝয় রইঝলা I হরচাডগ  এর হদঝি প্রস প্রযন প্রচাখ তুঝল তািাঝতও পারহিল না I এইঝতা ি’টা হমহনটই বা 
িঝব, হিন্তু ওই দটুি মানুঝষর জীবঝন হি মিা েলয় হনঝয় এঝলা, প্রতালপা  িঝর,  ভাহসঝয় হনঝয় প্রর্ঝলা 
সবহিিু I হরচাডগ  মাথা নাহমঝয়, হনষ্প্রার্ মূহতগ র মঝতা বঝস হিঝলন, মঝন িহচ্ছঝলা প্রযন এিটু প্রিাোঁয়াঝতই প্রভঝঙ 
চুরমার িঝয় পঝ  যাঝবন I নীনার মাথার মঝধয ভাবনাগুঝলা তালঝর্াল পাহিঝয় যাহচ্ছল I প্রস ডাক্তার I তার 
এখন অঝনি িাজ I  হরচাডগ  ও প্রডানা প্রি যতটা সম্ভব সিজ িঝর প্রডানার িযািার এর diagnosis ও  
prognosis প্রবাোবার েয়াস িরঝত িঝব। তাোঁঝদর মানহসি অবিা পহরমাপ িঝর psychiatry হডপাটগ ঝমট 
এর সঝঙ্গ consulting এর বযবিা িরঝত িঝব। প্রডানার বতগ মান অবিা ও আর্ামী হদনগুঝলার disease 

progression এর বযাপাঝর Palliative care department এর সঝঙ্গ প্রডানার প্রিস হনঝয় আঝলাচনার সূচনা 
িরঝত িঝব । Palliative care department এর িাজ, বযাহধর আঝরার্য যখন সম্ভব নয় তখন প্ররার্ীঝি,  

Pain control, Supportive  therapy ও Counseling এর  মাধযঝম যতদরূ  সম্ভব,  জীবঝনর প্রেষ হদন পযগন্ত, 

যরর্া মুক্ত োরীহরি স্বাচ্ছিয ও মানহসি সান্তনা প্রদওয়ার । 

 "নীনা"---হরচাডগ  এর ডাঝি নীনা চমঝি উেঝলা । হি িরহিল প্রস ? হি িঝর ভুঝল 
হর্ঝয়হিঝলা,--compassionate , competent professional care, তার সবগ েথম দাহয়ে ! মুিূঝতগ  তৎপর িঝয় 
উেঝলা প্রস। হরচাঝডগ র িাঝি হর্ঝয় তাোঁর েীর্গ দটুি িাত হনঝজর িাঝতর মঝধয হনঝয় বলল, বলুন হরচাডগ , 
আহম প্রিমন িঝর আপনার সািাযয িরঝত পাহর। হরচাডগ  তাোঁর সজল প্রচাখ দটুি তুঝল, অশ্রুতোয় িঝণ্ঠ 
বলঝলন , প্রতামার িাঝি আমার এিটি অনুঝরাধ আঝি।---তুহম প্রতা প্রদঝখঝিা, আমার প্রডানা িত happy, 

আজ বাহ  যাঝব বঝল। প্রস আঝরা খুহে, িারর্ আর্ামী মাঝস আমরা Paris  যাঝবা আমাঝদর anniversary  

উদযাপন িরঝত। আমাঝদর সমস্ত জীবঝনর স্বপ্ন, আমরা এিবার যাঝবা প্রসখাঝন,---to the eternal city of 

love!  তুহম তার িাি প্রথঝি প্রস স্বপ্ন প্রিঝ  হনঝয়ানা ! তাঝি বঝলানা, আজ ডুঃ প্ররমন্ড যা বঝল প্রর্ঝলন। 
প্রডানার নরম মন এ সংবাদ হনঝত পারঝব না । প্রভঝঙ যাঝব । Please , please  তুহম আমার িথা প্ররঝখা । 
এরপর হতহন িহলত পাঝয়  র প্রথঝি প্রবহরঝয় প্রর্ঝলন, নীনা হিিু বলবার আঝর্ই। 

   নীনার সামঝন এি অসম্ভব পহরহিহত ! Medical  ethics ও িাসপাতাঝলর হনয়ম অনুযায়ী 
প্রপঝেট প্রি তার অসুিতার diagnosis, prognosis ও আর্ামী প্লযান খুঝল বলঝত িঝবই। প্রস প্রতা এিজন 
intern মাি । ডুঃ প্ররমন্ড প্রয decision  হনঝয়ঝিন তার ওপর অনয প্রিাঝনা decision  প্রনওয়া প্রতা দঝূরর 
িথা, প্রস প্রনবার permission ও তার প্রনই। দহুেন্তার ভার নীনা এিমাি তার সাথী intern প্রদর  িাঝিই 
বযক্ত িরঝত পাঝর, হিন্তু তারাই বা হি পরামেগ প্রদঝব?  নীনার এই ন যঝযৌ ন তিঝথৌ অবিার মঝধযই 
প্রডানার র্লা প্রোনা প্রর্ল দরজার ওহদঝি, ও োয় সঝঙ্গ সঝঙ্গই wheel chair প্রেঝল  ঝর ঢু্িঝলা ট্রািঝপাটগ  
হডপাটগ ঝমট এর প্রলািটি। প্রডানা প্রি হবিানায় যত্ন িঝর বহসঝয় হদঝয় প্রলািটি চঝল যাওয়া মাি নীনা প্রি 
িাঝি প্রডঝি েে িরঝলন প্রডানা, --- বঝলাঝতা  নীনা, Oncology floor মাঝন প্রতা িযািার floor, তাই না? 

নীনা উত্তর প্রদওয়ার  আঝর্ই প্রডানা বলঝলন, প্রদঝখা আহম এিটু সঝিি িঝরহিলাম আমার সাঝজগ রীঝত হিিু 
ধরা পঝ ঝি, নািঝল এই প্রলাঝর আসঝত িঝব প্রিন?  হরচাডগ  হিল বঝল হিিু বহলহন । নীনা, এই অতযন্ত 
বুহদ্ধমতী মহিলার োন্ত আঝবর্িীন ভাঝব বতগ মান পহরহিহতর interpretation িরার ক্ষমতা প্রদঝখ এিাধাঝর 
হবহস্মত ও চমৎিৃত না িঝয় পারঝলানা ।  
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 আর বলঝবন না ভাই - যা চলঝি হদন হদন।   
        প্রসহদন প্রিা হদভাইঝি সু্কল প্রথঝি হনঝয় এঝস বসলাম।  টিহভটা চলল না।   
প্রদখলাম প্লার্ খুঝল প্রর্ঝি।  আরও হিিু খুঝলঝি হনেয়, িারন প্লার্ লাহর্ঝয়ও চালু ি'ল না।  বার বার প্রচিা িরহি প্রদঝখ স্পযাহনে মহিলা - হযহন  র 
পহরষ্কার িঝরন বযাজার মুঝখ আঝক্ষঝপর সুঝর বলঝলন হতহন ো ঝপাোঁি িরবার সময় িয়ত তার খুঝল প্রফঝলঝিন।  যাইঝিাি, অঝনি েঝচিাঝতও টিহভঝি চালু 
িরঝত পারলাম না।   
        হসোঁহ  প্রবঝয় ওপঝর এঝস চকু্ষ চ ির্াি। সিধহমগর্ী িার্জিলম হনঝয় মাথা গুোঁঝজ মনঝযার্ সিিাঝর হি হলখঝিন। হজঝর্যস িরলাম "হি আেযগয!, 
ধারাবাহিি (মাঝন বাংলা হসহরয়াল) অন্তহিগ ত?" এি িথার উত্তর হদঝলন "প্রলখাপ া। তুহম হলখঝব না?" অবাি হবস্মঝয় যখন বললাম "আমাঝদর প্রস পাট ত' 
উঝে প্রর্ঝি আজ োয় পঞ্চাে বির।  এখন আবার প্রিন।" "ও, তুহম তা ি'প্রল ঐহন্দ্রলার বা ী যাঝব না।" তখন বুেলাম প্রয আমাঝদর কদ্বমাহসি এই 
আড্ডাটার নামও িল প্রলখাপ া।  হি ভীষর্ বযাপার বলুন ত'। 
        যাইঝিাি, প্রফব্রূয়ারী মাঝস আমার র্ঝপা সবাই খুবই মন হদঝয় শুঝনঝিন।  তাই মঝিাৎসাঝি ভাবঝত বসলাম হি প্রলখা যায়।  অঝনিই মাথা চুলঝিালাম, 
হিন্তু মাথা জ্বালাই িরঝত লার্ল, হিিুই প্রবর ি'ল না - প্রখাপহরঝত হিিু থািঝল ত' প্রবর িঝব।  প্রনিাৎই হনরুপাঝয় িহবগুরুঝি স্মরর্ িরলাম।  মুেহিল 
আসান িল। মঝন প ল তাোঁর িহবতা 
                                                   বহু হদন ধ’প্রর, বহু প্রক্রাে দঝূর, বহু বযয় িহর, বহু প্রদে  ুঝর     
                                                        প্রদহখঝত হর্ঝয়হি পবগতমালা, প্রদহখঝত হর্ঝয়হি হসনু্ধ। 
                                                   প্রদখা িয় নাই চকু্ষ প্রমহলয়া,  র িঝত শুধু দইু পা প্রফহলয়া 
                                                         এিটি ধাঝনর হেঝষর উপঝর এিটি হেহেরহবি।ু 
ইউঝরিা! হনঝজঝদর জীবঝনর চমিেদ  টনা এিটি মঝন প ল।     
        ১৯৮২ সাল।  তখন আমরা থাহি অযাটলযাটায়। আমার মা-বাবা এঝসঝিন। তখন বা ীর হবহভন্ন িলিব্জা প্রমরামহত আহম হনঝজই িরতাম। আমার 
বাবা সবগদাই আমার প্রপিন প্রপিন প্রবসঝমঝট আসঝতন। এিবার ত' িাপ  িাচার যরটা প্রমরামত িরঝত প্রদঝখও হিঝলন। মা হিন্তু প্রিানহদনই নীঝচ 
নাঝমন হন। শুধু জানঝতন আমাঝদর িাপ  িাচার ও শুখাঝনার যর দইুটিই প্রসখাঝন আঝি। মাঝে মাঝেই নজর িঝরঝিন-- প্রবৌমা, িা া িাপ  িাচবার 
জনয নীঝচ হনঝয় যান। মাঝে এিবার অল্পক্ষঝর্র জনয ও হদ্বতীয়বার এিটু প্রবেীক্ষর্ নীঝচ থািার পর ভাোঁজ িরা প্রধায়া িাপ  হনঝয় ওপাঝর চঝল 
আঝসন। প্রবৌমাঝি প্রিৌতূিঝল হজঝর্যস িঝর প্রজঝনহিঝলন সূযগযরহি িা াই যর মাধযঝমই িাপ  শুখান িয়। হতহন আর হনঝচ হর্ঝয় সঝরজহমন তদঝন্তর 
েঝয়াজনই প্রবাধ িঝরন হন।   
        এর অন্ততুঃ দে বির পঝরর  টনা - আমরা িলিাতায় প্রর্হি। তখন প্রিালিাতায় িাপ  িাচার িঝলর চল িঝয়ঝি। আমার প্রিাট ভাইঝয়র 
স্ত্রী খুব উৎসাঝির সঝঙ্গ ব  জাঝি বলঝলন "জান হদহদভাই, প্রতামার প্রদওর হিিুহদন আঝর্ এিটা প্রসট হিঝনঝি। তঝব আঝমহরিার মত অত উন্নত নয়। 
শুধু িাচা আর হনং ানই যায়।  িাপ  হিন্তু প্ররাদ্দঝুর প্রমঝলই শুখাঝত িয়। প্রতামাঝদর ত' শুনলাম এঝিবাঝর ভাোঁজ িঝয় যর প্রথঝি প্রবর িঝয় আঝস।" হিিু 
হজোসাবাঝদ প্রবাো প্রর্ল মা প্রিানহদনই প্রবসঝমঝট যান হন। তাই তাোঁর এই ভুল ধারর্া িঝয়হিল। মা ২০১৭এ জীহবত থািঝল হি িত জাহন না। তঝব 
পঝরর  টনায় আহম হিন্তু হবলক্ষর্ স্তহম্ভত ও িতবাি িঝয়হি। বাহষগি িলিাতা ভ্রমঝর্র পর ২০১৭র ১৩ই জানুয়ারী অহিঝন বা ীঝত প্রপৌোঁিলাম। রাত 
তখন ১১টা। স্বভাবতই আহম বললাম, দ'ুস্লাইস প্রটাি আর যা প্রিাি সহব্জ হদঝলই িঝব। উমা, প্রসাহনয়া ও অহনিয হিন্তু খুবই উঝত্তজনার সঝঙ্গ সদযক্রীত 
প্ররাটিমযাটিি যর প্রদখাল। এিটা এিটা িঝর আটা প্রমঝখ, প্রবঝল এবং প্রসোঁঝি রুটি- যাঝি বঝল ফুলিা প্রবর িল যর প্রথঝি। শুনলাম এর নাহি িৃহিম 
বুহদ্ধও আঝি। যরই স্বয়ংহক্রয়ভাঝবই আটার েিার, রুটির মাপ অথগাৎ পহরহধ এবং প্রমাটা বা পাৎলা ও নরম বা ি া প্রসোঁিার প্রভদাঝভদ িরঝত সক্ষম।  
        ৭০ - ৮০ দেঝি অবাি হবস্মঝয় প্রজট্সন িাটুগ ন প্রদখতাম আর ভাবতাম - "এমন হদন হি িঝব মা তারা।" প্রস িাটুগ ঝন হিন্তু িিী হিল প্ররাহস নাঝমর 
এি মহিলা প্ররাবট - প্ররাটিমযাটিি হিন্তু প্ররাবটিীন।       

বলঝলা, এিটু আঝর্ ডুঃ প্ররমন্ড এঝসহিঝলন , হতহন আপনার সঝঙ্গ িথা বলার জনয আবার আসঝবন, আহম 
হি তাোঁঝি ডািবার ---, এই অবহধ শুঝন বলঝলন, তার প্রচঝয় তুহমই আমাঝি বঝলা না প্রিন? িযািার প্রতা 
বুেঝতই পারহি, হিন্তু হট্রটঝমট িরবার অবিাে আঝি ?  নীনা মঝনর সমস্ত েহক্ত এিি িঝর বলঝলা, 
আপনাঝি palliative treatment প্রদওয়ার বযবিা আঝি আমাঝদর িাসপাতাঝল, যাঝত, ---নীনাঝি থাহমঝয় 
প্রডানা বঝলন, আহম জাহন প্রস হট্রটঝমট এর িথা। আমার এি হনিট বনু্ধঝি আহম recently  িাহরঝয়হি, এই 
অসুঝখই । তারপর প্রযার্ িরঝলন, প্রোঝনা নীনা, আমার এিান্ত অনুঝরাধ প্রতামার িাঝি, হরচাডগ  প্রি এখন এ 
িথা জানবার েঝয়াজন প্রনই । তুহম প্রতা প্রদঝখঝিা ও িত খুহে আমাঝি আজ বাহ  হনঝয় যাঝব!! আর 
আমাঝদর Paris  যাওয়ার প্লাঝনর িথা প্রতা বহলহন প্রতামাঝি। আমরা হনেয়ই যাঝবা প্রসই অননয City  of  

love  এ , দাোঁ াঝবা Eiffel  tower এর হনঝচ। এ আমাঝদর বহু হদঝনর স্বপ্ন । আমাঝদর প্রস স্বপ্ন সফল 
িরঝত প্রতামার মঝতা হমহি প্রমঝয় সািাযয িরঝব না, তা প্রতা িয়না, হি বঝলা ?  

 ঠিি এই সমঝয় হরচাডগ   ঝর এঝলন, িাঝত এিগুচ্ছ টুিটুঝি লাল প্রর্ালাপ । প্রডানা সিাঝসয 
বঝল ওঝেন--- হরচাডগ  এঝসা এঝসা । সুির ফুলগুঝলা আমাঝি দাও আর হনঝচ হর্ঝয়, এঝদর হিঝসব চুহিঝয় 
হদঝয় অঝপক্ষা িঝরা, আহম কতরী িঝয় আসহি। হরচাডগ  এিবার নীনার হদঝি অবাি িঝয় তািাঝত, হতহন 
তা া  হদঝলন, যাও ডারহলং, আহম এলাম বঝল। হরচাডগ  চঝল প্রর্ঝল, এিটু হবষণ্ণ িাহস প্রিঝস বলঝলন, acting  

খারাপ িহরহন মঝন িয়,  হরচাডগ  আমাঝি হবিাস িঝরঝি , তাই না ? ওঝি আহম দুুঃখ প্রদবার িথা 
ভাবঝতও পাহরনা! এবার যাও প্রতা প্রতামাঝদর  হডসচাজগ  প্রপপার-প্রটপার  হনঝয় এঝসা, আর যহদ আর 
িাঝরা পারহমেন হনঝত িয় তািঝল প্রবাঝলা আহম discharge  চাইহি , against  medical advice, তািঝল 
বযাপারটা সিঝজ িঝব।  

 নীনা, প্রডানা প্রি হরচাডগ  এর অঝপক্ষারত র্াহ ঝত প্রপৌোঁঝি হদঝয়হিঝলা প্রসহদন। রাঝত হনঝজর 
হদনপহঞ্জিায় হলঝখহিঝলা, --অঝনি প্রেখার মাঝে আজঝির এই হদনটি আমার িাঝি অহবস্মরর্ীয় িঝয় থািঝব। 
আজ আহম েতযক্ষ িঝরহি এি অপরূপ প্রেম, প্রজঝনহি, প্রেম, দটুি মানুষঝি শুধু িাঝিই আঝননা ,তাঝদর নতুন 
িঝর সৃহি িঝর, প্রসখাঝন দ'ুজন এি িঝয় যায়, এিই আনঝি, এিই সুঝখ, এিই দুুঃঝখ আর প্রবদনায় । প্রেম 
তাঝদর হনঝয় যায় এি অননয জর্ঝত, আঝলা িায়া, িাহস িান্না, সতয হমথযা,  সব হিিুঝি অহতক্রম িঝর । 

প্রস অনন্ত প্রেঝমর স্বঝর্গ শুধু তাঝদরই অহধিার। 

নীনা মা প্রি প্রফান িরঝলা । উত্তর প্রপঝতই বঝল উেঝলা, মা---আমাঝি তুহম প্রতামার প্রসই  favorite 
poet Tagore এর  "Eternal  Love"  প্রোনাঝব, হপ্লজ? মা প্রিাঝনা েে না িঝর, শুরু িরঝলন, 

                 প্রতামাঝরই প্রযন ভাঝলাবাহসয়াহি েতরূঝপ েতবার , 

                         জনঝম জনঝম যুঝর্ যুঝর্ অহনবার------------ 

মৃদ ুগুঞ্জঝন যখন িহবতা প্রেষ িঝলা, মা প্রফান নাহমঝয় রাখঝলন। নীনা োন্ত িঝয়  ুহমঝয়ঝি ।। ।           
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 আর বলঝবন না ভাই - যা চলঝি হদন হদন।   
        প্রসহদন প্রিা হদভাইঝি সু্কল প্রথঝি হনঝয় এঝস বসলাম।  টিহভটা চলল না।   
প্রদখলাম প্লার্ খুঝল প্রর্ঝি।  আরও হিিু খুঝলঝি হনেয়, িারন প্লার্ লাহর্ঝয়ও চালু ি'ল না।  বার বার প্রচিা িরহি প্রদঝখ স্পযাহনে মহিলা - হযহন  র 
পহরষ্কার িঝরন বযাজার মুঝখ আঝক্ষঝপর সুঝর বলঝলন হতহন ো ঝপাোঁি িরবার সময় িয়ত তার খুঝল প্রফঝলঝিন।  যাইঝিাি, অঝনি েঝচিাঝতও টিহভঝি চালু 
িরঝত পারলাম না।   
        হসোঁহ  প্রবঝয় ওপঝর এঝস চকু্ষ চ ির্াি। সিধহমগর্ী িার্জিলম হনঝয় মাথা গুোঁঝজ মনঝযার্ সিিাঝর হি হলখঝিন। হজঝর্যস িরলাম "হি আেযগয!, 
ধারাবাহিি (মাঝন বাংলা হসহরয়াল) অন্তহিগ ত?" এি িথার উত্তর হদঝলন "প্রলখাপ া। তুহম হলখঝব না?" অবাি হবস্মঝয় যখন বললাম "আমাঝদর প্রস পাট ত' 
উঝে প্রর্ঝি আজ োয় পঞ্চাে বির।  এখন আবার প্রিন।" "ও, তুহম তা ি'প্রল ঐহন্দ্রলার বা ী যাঝব না।" তখন বুেলাম প্রয আমাঝদর কদ্বমাহসি এই 
আড্ডাটার নামও িল প্রলখাপ া।  হি ভীষর্ বযাপার বলুন ত'। 
        যাইঝিাি, প্রফব্রূয়ারী মাঝস আমার র্ঝপা সবাই খুবই মন হদঝয় শুঝনঝিন।  তাই মঝিাৎসাঝি ভাবঝত বসলাম হি প্রলখা যায়।  অঝনিই মাথা চুলঝিালাম, 
হিন্তু মাথা জ্বালাই িরঝত লার্ল, হিিুই প্রবর ি'ল না - প্রখাপহরঝত হিিু থািঝল ত' প্রবর িঝব।  প্রনিাৎই হনরুপাঝয় িহবগুরুঝি স্মরর্ িরলাম।  মুেহিল 
আসান িল। মঝন প ল তাোঁর িহবতা 
                                                   বহু হদন ধ’প্রর, বহু প্রক্রাে দঝূর, বহু বযয় িহর, বহু প্রদে  ুঝর     
                                                        প্রদহখঝত হর্ঝয়হি পবগতমালা, প্রদহখঝত হর্ঝয়হি হসনু্ধ। 
                                                   প্রদখা িয় নাই চকু্ষ প্রমহলয়া,  র িঝত শুধু দইু পা প্রফহলয়া 
                                                         এিটি ধাঝনর হেঝষর উপঝর এিটি হেহেরহবি।ু 
ইউঝরিা! হনঝজঝদর জীবঝনর চমিেদ  টনা এিটি মঝন প ল।     
        ১৯৮২ সাল।  তখন আমরা থাহি অযাটলযাটায়। আমার মা-বাবা এঝসঝিন। তখন বা ীর হবহভন্ন িলিব্জা প্রমরামহত আহম হনঝজই িরতাম। আমার 
বাবা সবগদাই আমার প্রপিন প্রপিন প্রবসঝমঝট আসঝতন। এিবার ত' িাপ  িাচার যরটা প্রমরামত িরঝত প্রদঝখও হিঝলন। মা হিন্তু প্রিানহদনই নীঝচ 
নাঝমন হন। শুধু জানঝতন আমাঝদর িাপ  িাচার ও শুখাঝনার যর দইুটিই প্রসখাঝন আঝি। মাঝে মাঝেই নজর িঝরঝিন-- প্রবৌমা, িা া িাপ  িাচবার 
জনয নীঝচ হনঝয় যান। মাঝে এিবার অল্পক্ষঝর্র জনয ও হদ্বতীয়বার এিটু প্রবেীক্ষর্ নীঝচ থািার পর ভাোঁজ িরা প্রধায়া িাপ  হনঝয় ওপাঝর চঝল 
আঝসন। প্রবৌমাঝি প্রিৌতূিঝল হজঝর্যস িঝর প্রজঝনহিঝলন সূযগযরহি িা াই যর মাধযঝমই িাপ  শুখান িয়। হতহন আর হনঝচ হর্ঝয় সঝরজহমন তদঝন্তর 
েঝয়াজনই প্রবাধ িঝরন হন।   
        এর অন্ততুঃ দে বির পঝরর  টনা - আমরা িলিাতায় প্রর্হি। তখন প্রিালিাতায় িাপ  িাচার িঝলর চল িঝয়ঝি। আমার প্রিাট ভাইঝয়র 
স্ত্রী খুব উৎসাঝির সঝঙ্গ ব  জাঝি বলঝলন "জান হদহদভাই, প্রতামার প্রদওর হিিুহদন আঝর্ এিটা প্রসট হিঝনঝি। তঝব আঝমহরিার মত অত উন্নত নয়। 
শুধু িাচা আর হনং ানই যায়।  িাপ  হিন্তু প্ররাদ্দঝুর প্রমঝলই শুখাঝত িয়। প্রতামাঝদর ত' শুনলাম এঝিবাঝর ভাোঁজ িঝয় যর প্রথঝি প্রবর িঝয় আঝস।" হিিু 
হজোসাবাঝদ প্রবাো প্রর্ল মা প্রিানহদনই প্রবসঝমঝট যান হন। তাই তাোঁর এই ভুল ধারর্া িঝয়হিল। মা ২০১৭এ জীহবত থািঝল হি িত জাহন না। তঝব 
পঝরর  টনায় আহম হিন্তু হবলক্ষর্ স্তহম্ভত ও িতবাি িঝয়হি। বাহষগি িলিাতা ভ্রমঝর্র পর ২০১৭র ১৩ই জানুয়ারী অহিঝন বা ীঝত প্রপৌোঁিলাম। রাত 
তখন ১১টা। স্বভাবতই আহম বললাম, দ'ুস্লাইস প্রটাি আর যা প্রিাি সহব্জ হদঝলই িঝব। উমা, প্রসাহনয়া ও অহনিয হিন্তু খুবই উঝত্তজনার সঝঙ্গ সদযক্রীত 
প্ররাটিমযাটিি যর প্রদখাল। এিটা এিটা িঝর আটা প্রমঝখ, প্রবঝল এবং প্রসোঁঝি রুটি- যাঝি বঝল ফুলিা প্রবর িল যর প্রথঝি। শুনলাম এর নাহি িৃহিম 
বুহদ্ধও আঝি। যরই স্বয়ংহক্রয়ভাঝবই আটার েিার, রুটির মাপ অথগাৎ পহরহধ এবং প্রমাটা বা পাৎলা ও নরম বা ি া প্রসোঁিার প্রভদাঝভদ িরঝত সক্ষম।  
        ৭০ - ৮০ দেঝি অবাি হবস্মঝয় প্রজট্সন িাটুগ ন প্রদখতাম আর ভাবতাম - "এমন হদন হি িঝব মা তারা।" প্রস িাটুগ ঝন হিন্তু িিী হিল প্ররাহস নাঝমর 
এি মহিলা প্ররাবট - প্ররাটিমযাটিি হিন্তু প্ররাবটিীন।       

    আত্মজ  

                                                              ইন্দ্রানী দাসগুপ্ত 

  

 আজিাল আর হিিুই প্রবাধঝর্াময িয় না। আমরা প্রিাটঝবলায় িত মাঝয়র বকুহন, হিল, 

চ চাপ  প্রখঝয়হি। মা, বাবা, িািা, িািীর প্রথঝি। অনযায় িঝরহি আর তারা োসনও িঝরঝিন। এই হনঝয় 
ক্ষহনঝির রার্, দুুঃখ অহভমান িঝলও পরমুিূঝতগ ই প্রসটা ভুঝল আবার ভাইঝবাঝনঝদর সাঝথ প্রখলঝত প্রলঝর্হি। 
িখঝনা েহতবাদ িরার ধৃিতা প্রদখায়হন। আজ দপুুঝর এিা হনঝজর প্রোবার  ঝর বঝস মায়া এই িথাই 
অনবরত প্রভঝব চঝলঝি। আজ তার িাই সু্কঝলর প্রিঝলর িথাগুঝলা মঝন িঝচ্ছ আর রাঝর্ র্া  হের হের   
িঝর উেঝি। প্রস হি না মঝন িঝর, প্রস জীবঝন stressed, abused ! এই ভারী ভারী িথাগুঝলা প্রস এঝতা 
অবলীলাক্রঝম বযবিার িরঝত পাঝর তা মায়ার পঝক্ষ হচন্তা িরাও িঠিন। বাহ ঝত লযাপটপ, টিহভ, দাহম 
প্রফান, মাস ফুরাঝতই প্রমাটা িাত খরচ, হনঝজর  র, োইঝভহস, হিনা প্রনই। তা স্বঝেও প্রস stressed, 

depressed  আঝরা িত হি। িথায় িথায় প্রস বঝল তার এই এিঝ োঁঝয় জীবন আর ভাঝলা লাঝর্ না।  

  

 মায়ার এিমাি প্রিঝল হবিান, সঝব ক্লাস এইঝট উঝেঝি। র্তিাল  প্রসই প্রিঝল বনু্ধর 
জন্মহদঝনর নাম িঝর হিনা রাত এর্াঝরাটায় বাহ  হফরঝলা। প্রসই রাত আটটা প্রথঝি মায়া আর তার 
িাসবযান্ড অতনু িতবার  প্রফান িঝর প্রিঝলর সাঝথ িটাক্ট িরঝত প্রচিা িঝরঝি হিন্তু  পারহিঝলানা 
হিিুঝতই।  প্রিঝলটার এঝতা সািস প্রয প্রফানটা  সুইচ অফ িঝর প্ররঝখঝি। তখন নানা রিম হবপঝদর 
আেংক্ষায় মাথাটা আর িাজ িরহিঝলানা। তারমঝধয অতনু মায়াঝিই দষুহিল প্রয তার েশ্রঝয়ই প্রিঝলর 
এঝতা বা  প্রবঝ ঝি ।  প্রিঝল বাহ  প্রফরার পর যখন অতনু বঝিঝি তখন তার   মুঝখ মুঝখ হি তিগ । 

হচন্তায় রাঝর্ অতনু প্রযই এিটা চ  প্রমঝরঝি আর যায় প্রিাথায়। হবিান সিাল প্রথঝিই হনঝজর  ঝর 
প্রর্াোঁজ িঝয় বঝস আঝি। তার নাহি প্রেহিজ পাংচার িঝয় প্রর্ঝি। তার নাহি এই পৃহথবীঝত আর প্রবোঁঝচ 
থািঝতই  ইচ্ছা িয়  না। মায়ার িোৎ মঝন প ঝলা িঝলঝজ  প া িালীন এিবার প্রবাঝনর সাঝথ ের্ া 
িওয়ায় মার িাঝি িানমলা প্রখঝয়হিঝলা। কি তার প্রতা এিবারও মঝন িয়হন প্রয পৃহথবী রসাতঝল চঝল 
প্রর্ঝলা। আর মা আর তাঝি ভাঝলাবাঝস না। তঝব তারই হি প্রিাথাও  ভুল িঝলা প্রিঝলঝি মানুষ িরঝত 

? হবিানঝি প্রখঝত হদঝত হর্ঝয় শুনঝলা প্রয প্রিঝল তারই উঝদ্দঝেয বলঝি প্রয প্রস এই বাহ ঝত আর প্রখঝত 
চায় না। প্রস এই জীবন প্রেষ িঝর হদঝত চায়। মায়া তাও  অঝনি প্রবাোঝত প্রচিা িরঝলা প্রয তাঝদর 
দহুেন্তার িারঝর্ই এই রার্ এই  বিাবহি। প্রস তাঝদর এিমাি সন্তান, যা হদন িাল পঝ ঝি তার হিিু 
িঝল বাবা মা হিসাঝব তাঝদর আর হিিুই থািঝব না জীবঝন। হিন্তু শুধুই উলুবঝন মুক্ত ি াঝনা। প্রিঝল 
বুেঝলা প্রতা নাই বরং েতুযত্তঝর বলঝলা প্রয প্রস তাঝদর জীবঝন না থািঝল তাঝদর দহুেন্তার অবসান িঝব 
আর তারা আনঝি হদন িাটাঝত পারঝব। অতনুর ও মন প্রবজায় খারাপ। বাঝর বাঝর হনঝজঝি প্রদাষী মঝন 
িঝচ্ছ। তািঝল হি প্রিঝলটা উচ্ছঝন্ন প্রর্ঝলা ?  প্রস হি ডািা প্রফল িরঝলা, প্রিঝল প্রি হেক্ষা হদঝত । েহতহনয়ত 
যা সব খবর প্রচাঝখ পঝ  আজিাল। প্রিন আজও প্রতা সিাঝল প্রিঝলর তার বনু্ধর সাঝথ 
প্রফাঝন  িঝথাপিথন িাঝন এঝলা হিিুটা। প্রিঝল  হনহদ্বগধায় তার বনু্ধঝি তার পরাধীন  জীবঝনর বর্গনা 
হদঝচ্ছ আর বলঝি  তার জীবঝনর েহত িত প্র ন্না। এই িথা শুঝন তার িাত পা োন্ডা িঝয় যাবার 
প্রজার্া । প্রিঝলঝি িা া জীবনটা হচন্তা িরঝতই মাথাটা প্রিমন হেম হেম িঝর উেঝলা অতনুর।  মায়া 
বার বার িাঝতর িাজ প্রফঝল প্ররঝখ প্রিঝলর  ঝরর হদঝি লক্ষয রাখঝি। প্রচাদ্দ বির আঝর্ মায়ার িত 
হবহনদ্র রাত প্রিঝটঝি এই প্রিঝলঝি এিটি কু্ষদ্র িাোঁথায় প্রমা া পুটহল প্রথঝি এঝতা বঝ া িরঝত। হনঝজর 
ভাঝলা লার্া মি লার্াগুঝলা ও পহরবতগ ন িরঝত িঝয়ঝি তার এই সন্তাঝনর মুখ প্রচঝয়। 
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"হবহু , এই হবহু প্রোন এিবার”, মায়া ডািঝলা প্রিঝলঝি। খুবই হবরহক্ত ভঝর হবিান জানাঝলা প্রয 
তাঝি হবরক্ত না িরঝত। হবিান প্রদখঝলা তার মাঝয়র মুখটা  প্রযন প্রিমন অনযরিম , বঝড্ডা ফযািাঝে। 
মা বলঝলা  " চল হবহু এিটা জায়র্ায় যাঝবা আজ। কতহর িঝয় প্রন।" প্রস আবারও জানাঝলা প্রয প্রস 
প্রিাথাও প্রযঝত চায় না। মায়া বলঝলা চল আজ প্রতাঝি এমন জায়র্ায় হনঝয় যাঝবা যা তুই আঝর্ 
িখঝনা প্রদহখস হন। মাঝয়র বলার ধরর্টা প্রদঝখ হবিান আর অরাহজ িঝত পারঝলানা। প্ররহড িঝয় তারা 
এিটা টযাহি হনঝয় প্রবহরঝয় প ঝলা। তারা এঝস প্রপৌোঁিঝলা হেশু মঙ্গল িাসপাতাঝল। হবিান হজঝেস িরঝলা 
এখাঝন প্রিন মা?  চল না প্রদখহব  ভাঝলাবাসার আহতগ  িাঝি বঝল। হবিাঝনর অহনচ্ছা সঝেও তারা 
প্রজনাঝরল প্রবড এ হবহভন্ন অসুি হেশুঝদর িাঝি হর্ঝয় দাোঁ াঝলা। আর প্রদখঝলা হি আো হনঝয় অসুি 
মুমূষুগ বাচ্ছাঝদর প্রিাঝল হনঝয় বাবা মারা অভুক্ত হবহনদ্র হদন িাটাঝচ্ছ। মায়া বলঝলা প্রদখ হবহু েঝতযি 
বাবা মার এিটাই লক্ষয এখাঝন প্রিমন িঝর তাঝদর সন্তানঝি তারা অশুভ েহক্তর িাত প্রথঝি বাোঁচাঝত 
পাঝর। প্রিাঝনা অবিাঝতই তারা িাল প্রিঝ  হদঝচ্ছনা। হবিাঝনর েরীর আর চলঝি না. ওর প্রচাখ মুঝখর 
অবিা প্রদঝখ প্রিঝলঝি হনঝয় মায়া রাস্তায় প্রবহরঝয় প ঝলা। 

  তারপর আঝরিটা টযাহি হনঝয় আবার রওনা হদঝলা। টযাহি প্রথঝি প্রনঝম  হিিুটা প্রিোঁঝট 
এঝস হবিান অবাি িঝয় বলঝলা, মা এ আমরা প্রিাথায় এঝসহি এঝতা মিাস্মোন। তারা প্রদখঝলা চুহের 
সামঝন মৃঝতযর ও িোন যািীঝদর হবোল লাইন। এঝি এঝি দাির িাজ চলঝি। লাইঝন দাোঁহ ঝয় মৃঝতর 
বাহ র প্রলািজঝনরা  হি ভীষর্ িান্না িাটি িরঝি। এমন ভয়ানি জায়র্া প্রস এর আঝর্ িখঝনা প্রদঝখ 
হন। প্রিমন প্রযন লার্ঝি ওর িাত পা অবে িঝয় আসঝি। এিদল িোনযািী হফঝর  যাঝচ্ছ র্ঙ্গায় িান 
প্রসঝর। এিটু আঝর্ই এঝদর মঝধয এি মধযবয়সী মহিলা খুব িাোঁদহিঝলা হিিুক্ষন আঝর্। িয়ঝতা তার 
সন্তান বা হেয় প্রিাঝনা জন মারা প্রর্ঝি বা সুইসাইড িঝরঝি। প্রি জাঝন ? হবিান প্রদখঝলা িোঝনর 
প্রথঝি হিিুটা এহর্ঝয় প্রসই দলটি এিটা হমহির প্রদািাঝন ঢু্িঝলা আর সিঝলই হমহি প্রখঝত লার্ঝলা। 
এিটু আঝর্ই তাঝদর হেয় মানুষটিঝি দাি িঝর র্ঙ্গায় িান িঝর হি িঝর এঝতা উৎসাি  হনঝয় তারা 
খাঝচ্ছ ? এও হি সম্ভব ? িয়ঝতা তাঝদর সারাহদন হিিুই খাওয়া িয়হন। হবিান আর চায় না এিমুিূতগ  
এখাঝন থািঝত। প্রস  আঝস্ত আঝস্ত বলঝলা মা বাহ  চঝলা, আহম বাহ  প্রযঝত চাই। মায়া বলঝলা আহম 
জাহন তুই এই মানুষগুঝলার িথা ভাবহিস। প্রয হিভাঝব তারা এঝতা সিঝজ সব ভুঝল প্রখঝত প্রলঝর্ 
প্রর্ঝলা। জাহনস প্রতা যারা মারা যায় তারা হচরতঝর িাহরঝয় যায়। বৃদ্ধ বয়ঝস প্রর্ঝল প্রতা ঠিি আঝি। 

প্রিউই অমর নয়। হিন্তু যারা হনঝজর ইচ্ছায় জীবঝনর অবসান  টায়, তাঝদর পহরর্হত হিন্তু ওই 
আগুঝনর সাঝথই হনুঃঝেষ িঝয় যায়। মানুষ িত হদন দুুঃখ িরঝব তাঝি হনঝয় প্রয  জীবন যুঝদ্ধ পরাহজত 
িঝয় পালাঝত প্রচঝয়ঝি ।  পরাহজত ভীতু মানুষঝদর প্রিউ প্রবহেহদন মঝন রাঝখ না। হবহু এবার মা প্রি 
জহ ঝয় বলঝলা মা হের্হর্হর বাহ  চঝলা বাবা িয়ঝতা অহফস প্রথঝি এঝস অঝপক্ষা িরঝি আমাঝদর 
জনয। 

  বাহ  হফঝর বাবা তার পিঝির হচঝিন প্ররাল আর হমহি এঝনঝি প্রদঝখ হবিাঝনর হনঝজঝি খুব 
প্রিাট মঝন িঝলা। িোৎ প্রস তার বাবাঝি জহ ঝয় বলঝলা বাবা, আহম সহর আর প্রিাঝনাহদনও  এরিম িঝব 
না। বাবা প্রবাোঝলা োসন িরা মাঝনই িম ভাঝলাবাসা নয়। আর বাবা মার োসঝনর ইংঝরহজ েহতেব্দ abused 
নয়।  সন্তান মা ও বাবার জীবঝন পরম পাওয়া, আো ও ভরসা। তাঝদর প্রবোঁঝচ থািার পঝথর পাঝথয়। 
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দষুয় দষুয় এক 

জয়ীতা বযানাজী 

এই সঝব ি’মাস িঝয়ঝি নতুন প্রদঝে এঝসহি। প্রদঝখঝত প্রদখঝত সময়টা প্রিঝট যাঝচ্ছ। সংসার প্রয 
আমার নতুন তা নয়। ৫ বিঝরর পুরঝনা সংসার। এর আঝর্ও আহম আর ঋহেি দজুন হমঝল  সংসার 
প্রপঝতহি-প্রবঙ্গালরুু এ। আঝর্ই পহরচয় িহরঝয় হদই, ঋহেি আমার বর। এিসাঝথ িঝলজ এ প তাম, খুব 
ভাঝলা বনু্ধঝি বর িঝর প্রফললাম। 

হফঝর আো যাি সংসাঝর। সংসার প্রতা সবাই দজুন হমঝলই শুরু িঝর আর আহম বযহতক্রম 
এঝিবাঝরই নই। হিন্তু আমরা যা প্রদঝখ অভযস্ত প্রসটিঝিই হনয়ম বঝল মঝন িঝর হনই। প্রসরিমই আহম 
বরাবর প্রদঝখ এঝসহি নতুন সংসার পাতার আ ম্বরটা। 

এিটা সময় পহেম-বঝঙ্গ এিান্নবতী পহরবার এই প্রবহে প্রদখা প্রযত। হবঝয় িঝর বউ প্রি হনঝয় 
অনয সংসার িরা ভাঝলা প্রচাঝখ প্রদখা িত না। আজঝিও িয়ত িয় না যহদ এিই েিঝর বাস িয়। 
নতুন বউ এর সংসার প্রসই এিটি  ঝরই বাোঁধা থাঝি। তার যত সখ আল্িাদ সবই ওই  ঝরর চারটি 
প্রদওয়াঝলর মঝধয ডানা প্রমঝল। যাইঝিাি প্রসটা হনঝয় নািয় পঝর প্রলখা যাঝব। হিন্তু আজিাল প্রতা 
পহেমবঝঙ্গ চািহরর অভাব তাই র্ত দে পঝনর বির ধঝর েচুর বাঙাহল প্রিঝল প্রমঝয় বাইঝর চঝল 
যাঝচ্ছ, ভাঝলা চািহরর প্রখাোঁঝজ। আর এর সাঝথ এিান্নবতী পহরবার ও লুপ্ত িঝয় যাঝচ্ছ। হবঝয় িঝরই বর 
বা বউ প্রিউই আর পাোঁচটা মানুঝষর সাঝথ সংসার িরঝি না। এিটা  র প্রথঝি এখন দঝুটা  ঝরর লযাট 
এ শুরু িয় নতুন সংসার। 

অবেয আমাঝদর আঝর্র েজঝন্মও অঝনঝিই বাইঝর চািহর িরঝত প্রযঝতা। সংখা িম িঝলও 
এঝিবাঝর না িওয়া িত না। আহম যা শুঝনহি প্রসই সময় নাহি প্রিন্দ্রীয় সরিার আর বযাি এর 
চািহরর খুব িদর হিল আর তার মাঝনই এি জায়র্ায় থািা যাঝব না। প্রতা প্রসই  ুঝর হফঝর, আলাদা 
সংসার বর আর বউ। তাঝত প্রয প্রিউ অখুহে থািত তা বঝল প্রতা শুহনহন বরং উঝোটাই শুঝনহি। 
তঝব প্রসই সংসার পাতার জঝনয প্রিঝলর মা, বা মা িানীয় প্রিউ হনুঃসঝিঝি প্রযঝতন। এটা এিটা অনযতম 
গুরুেপূর্গ দাহয়ঝের মঝধয প ত। 

এবার হনয়ম এ আসা যাি। হবঝয়র পর নতুন বউ প্রি প্রবে হিিুহদন বর হবরঝি েশুরবাহ ঝত 
থািঝত িত। হবঝয় প্রতা আর খাহল দটুি মানুষ প্রি হনঝয় নয়, দটুি পহরবার হনঝয়। বউ এর িতগ ঝবযর 
মঝধয পঝ  প্রযত বঝরর পহরবারঝি  প্রচনা। বর বাবাহজ প্রি হিন্তু অত সব পহরবার ইতযাহদ হনঝয় মাথা 
 ামাঝত িত না। নতুন বউ িশুরবাহ ঝত োশুহ র িাঝি তাহলম প্রপঝতা।  োকুরঝপা োকুরহের সাঝথ 
সময় িাটাত আর বর আসার হদন গুনত। িশুরবাহ  থািাটা হিন্তু সবসময় মি িত না। মাঝয়র 
িাঝি শুঝনহি মা প্রবে আনঝিই থািত। আমার িািা হপহস প্রদর সাঝথ হসঝনমা প্রদখত, এিসাঝথ আড্ডা, 
র্ল্প প্রিাঝটল এ প্রখঝত যাওয়া আঝরা িত হিিু। বর এর সাঝথ এিা এিা থািার প্রচঝয় িয়ত এটাঝতই 
প্রবহে আনি িত। হিন্তু বর িা া আর িতহদন, তাই বির  ুঝর আসঝতই  িাশুহ  হনঝজ হর্ঝয় প্রিঝলর 
িমগিঝল বাসা বাহ ঝত প্রিঝলর সংসার প্রপঝত হদঝয় আসত। অবেয সময় টা বাোঁধা হিল না প্রয, এি বির 
ই  েশুরবাহ  থািঝত িঝব । িখঝনা আঝর্ও িত, িখঝনা পঝর। সবই োশুহ র ইঝচ্ছ। এরিম ও শুঝনহি 
প্রয প্রিাঝনা প্রিাঝনা োশুহ  প্রিঝলর বউ প্রি হনঝজর িাঝিই প্ররঝখ হনত, আর বর ওই িুটি িাোঁটা প্রত 
আসা যাওয়া িরত। এরিম প্রক্ষঝি অবেয বউ এর জঝনয েশুরবাহ  থািাটা খুব আনিদায়ি িত না। 

আবার হফঝর আহস সংসাঝর। সংসার পাতা মাঝন মুলতুঃ হিল নতুন বউ প্রি জাহনঝয় প্রদওয়া 
খাবার সংক্রান্ত প্রিঝলর  পিি অপিঝির িথা,  প্রিঝল হি প্রখঝত ভালবাঝস, ি’বার চা খায় , জলখাবার হি 
িঝর, ি’টার  সময় িঝর, ইতযাহদ । সংসার চালাঝনা হনঝয় হিিু টিপহন প্রদওয়া আর হনঝজর এত বিঝরর 
অহভেতার হিিু অংে ভার্ প্রদওয়া। লক্ষয অবেয এিটাই - প্রিঝলর সংসার যাঝত সুখী িয়। তখন িম 
বয়ঝস হবঝয় িত, নতুন বউ প্রিঝলমানুষ থািত, তাই সংসার প্র ািাঝত সািাযয আর োন দঝুটাই  লার্ঝতা 
। নতুন বউ ও খুব মন হদঝয় োশুহ  র িাি প্রথঝি সব আসঝত আসঝত হেঝখ হনত। হিিুটা হনঝজর 
মাঝয়র িাি প্রথঝিও হেখত আর এইভাঝবই আঝরিটা নতুন সংসার আরম্ভ িত। এই সবই আমার মা, 
িাহিমা র িাঝি প্রোনা।  আবার হিিুটা প্রদখাও ,যহদও তার স্মৃহত খুব হেহথল। 
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আমার তখন পাোঁচ বির বয়স। বাহ ঝত ব িািার হবঝয় িঝলা বউ এঝলা, আমার িাহিমা। আহম আর 

আমার প্রবান  িাহিমাঝি "মহনমা" বলতাম। বাঙাহল পহরবাঝর এই প্রয আমরা মামা, িািা,িাহিমা মামীঝদর িত  

সুির নাঝম  ডাহি  এইটাই আমার খুব ভাঝলা লাঝর্ - ব মা, ফুলমামা, দাদান, হপহপ আঝরা িত হি। মহনমা 
আমাঝদর বাহ ঝত এঝলা। ব িািা তখন জামঝেদপুঝর চািহর িঝর। মহনমা ও োয় ি’মাস মতন িশুরবাহ ঝত 

হিল। আমার র্রঝমর িুটি িঝলা আর আহম োকুমার িাঝি চঝল এলাম। োকুমা তখন ব িািার সংসার পাতঝত 

যাঝব, আহমও সঝঙ্গ প্রর্লাম। এি মাস জামঝেদপুঝর আমার প্রতা প্রবে মজা িঝয়হিল। এিটা অনয জায়র্ায় র্রঝমর 

িুটিটা প্রিঝটহিল বঝল। মাঝয়র িাঝিও শুঝনহি, মাঝয়র সাঝথ োকুমা আর আমার প্রিাটহপহস এঝসহিল আর তারা চঝল 

যাবার পর মাঝয়র খুব এিলা লার্ত। সহতয প্রতা  ঝর প্রলাি না থািঝল সারাহদন এিা এিা হি ভাঝলা লাঝর্ ? আমার 

প্রতা লাঝর্ না। 

এখঝনা, আহম প্রদঝখহি প্রবহের ভার্ নতুন সংসার গুহিঝয় হদঝত প্রিউ না প্রিউ গুরুজন আঝস। সমঝয়র সাঝথ 

অঝনি পহরবতগ ন িঝয়ঝি । এখন  িশুর োশুহ  দজুঝনই আঝস আবার মাঝে মাঝে বউ এর বাবা মা ও আঝস। সংসার 

পাতার মূল উঝদ্দেয টা প্রসই এিই - নতুন দম্পহত প্রি সংসার পাতঝত সািাযয িরা,তাঝদর প্রতা আর প্রসই অহভেতা 
প্রনই। েথমটা এিটু সািাযয িঝর হদঝল সুহবঝধই িয়। সংসার িরঝত যা যা েঝয়াজন, প্রস সব প্রিনা িাটা, প্ররাজিার 

চটপট  রান্না আঝরা িত হিিু প্রেখার থাঝি। 

  যাইঝিাি, আমার সংসার অবেয আহম আর ঋহেি হমঝলই প্রপঝতহি। হনঝজঝদর মতন িঝর। হিিু 

হিিু মা বা প্রবান এর িাি প্রথঝি প্রফাঝন  এ রান্না হেখতাম আর বাহিটা 'গুর্ল'।  খুব প্রয  অসুহবঝধ িঝয়ঝি তা নয়, 

হিন্তু প্রিউ এিটু প্রদহখঝয় হদঝল সহতয সুহবঝধ িত। তঝব এিটা হজহনস অনুভব িঝরহি প্রয হনঝজঝদর িাঝত, প্রেঝি  হেঝখ 

হনঝজরাই সংসার িঝরহি বঝলই িয়ত আমাঝদর মঝধয এিটা অনযরিম মঝনর হমল কতরী িঝয়ঝি। আমাঝদর দজুঝনর  

সংসার হি ভাঝব চঝল আর প্রিউ জাঝন না, িারর্ িাঝরার অহভেতার ওপর আমাঝদর সংসার টা কতরী িয়হন। 

সংসার পাতার ওই  টি হমহি হদনগুঝলা এিান্তই আমাঝদর। এটা আমাঝদর দজুঝনর সংসার। 

   

 

 

Ahead Of Durga Puja, Longest Street 'Alpana' Brightens Kolkata Street- 
-- NDTV Offbeat Desk 
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                                               আমার দিাট দব ার দগুণাপষুজা  
                             শ্রীঝলখা প্রসন 
 
দরু্গাপুঝজার িথা বলঝত প্রর্ঝলই মিালয়ার িথা েথঝম মঝন পঝ , মিালয়ার আঝর্র হদন রাহিঝবলা 
প্ররহডওঝত প্রভার ৪প্রট প্রত মিালয়া প্রোনার েস্তুহত,  হ ঝত Alarm হদঝয় রাখা, যাঝত েঙ্খ বাজার 
আওয়াজ প্রথঝি আমরা শুনঝত পাই। প্রস প্রয হি excitement! বীঝরন্দ্র িৃে ভঝদ্রর চণ্ডীপাে, পিজ 
মহেঝির আর অনযানয র্ায়ি র্াহয়িাঝদর র্ান প্রস প্রয হি অপূবগ স্মৃহত ভুলঝত পারঝবা না। 
তারপরই আমাঝদর বা ীর সামঝনর হবঝবিানি প্ররাঝড হর্রীে পাঝিগ র পুঝজা মণ্ডঝপ িতটা বাোঁে 
এঝলা, মণ্ডপ িতটা কতরী িঝলা প্রদখা আর েরঝতর হেউহলফুঝলর র্ন্ধ। তারপর পঞ্চমীর হদন োকুর 
এঝলা, ষষ্ঠী প্রথঝি পুঝজা শুরু।   
সিাল প্রথঝি ঢ্াি বাহজঝয় আমাঝদর বা ীর সামঝনর রাস্তা হদঝয় িলাঝবৌ র্ঙ্গায় িান িরাঝত হনঝয় 
যাওয়া, প্রসই ঢ্াঝির আওয়াজ প্রোনা প্রয হি আনি, সপ্তমী, অিমী, নবমী, ও দেমীর সিাঝল 
পুঝজা, অঞ্জহল প্রদওয়া, সিাল প্রথঝি হভ  শুরু, দপুুর প্রথঝি বা ীর সামঝন জনঝস্রাত শুধু িাঝলা 
মাথা আর মাথা তািা া আর হিিু প্রদখঝত প্রপতাম না।  আমার বা ীর সামঝন হর্রীে পািগ  এি 
হদি হদঝয় ঢু্ঝি এি প্রদ  মাইল দরূ হদঝয় প্রবর িওয়া, আমাঝদর বা ীঝত বনু্ধঝদর সঝঙ্গ  ুঝর োকুর 
প্রদখঝত যাওয়ার permission হিল না, তাই আমার জােতুঝতা প্রবৌহদ মাঝন রাঙ্গাঝবৌহদ আমাঝদর হনঝয় 
র্া ীঝত িঝর নবমী বা দেমীর হদন োকুর প্রদখাঝত হনঝয় প্রযঝতন। তাঝতই আমাঝদর হি আনি, 
সঝন্ধ প্রথঝিই মাইঝির প্রসই আওয়াজ "আপ জাোঁিা পর হভ প্রিা, আপনা অহফস প্রম চঝল আই এ, 
আপঝি হলঝয় (িাঝরা নাম হনঝয়) আপিা হরঝস্তদার ইনঝতজার ির রািা িযায়।" আঝরা অঝনি 
রিম announcement । আমরা পুঝজার এই চার হদন বা ীর প্রমন প্রর্ট মাঝন হবঝবিানি প্ররাড 
হদঝয় প্রবঝরাঝত পারতাম না, বা ীর প্রপিঝনর দরজা মাঝন র্হলর রাস্তা হদঝয় প্রবঝরাঝত িঝতা। আর 
দেমীর হদন ভাসান আর মন খারাপ। তারপর লক্ষ্মীপুঝজা অবহধ সবার বা ী হবজয়ার ের্াম 
িরঝত যাওয়া আর নানারিম হমহি র্জা, র্ঙ্গাজলী, নারঝিঝলর িাোঁচ, না ু, হনমহি,  ুর্হন খাওয়া। 
তারপর লক্ষ্মীপুঝজা, িালীপুঝজা, ভাইঝফাোঁটা তারপরই িুটি প্রেষ, সু্কল খুঝলই পরীক্ষা। আবার next 
year এর পুঝজার অঝপক্ষা।  

ক্তশল্পী - দসানা ী সুর  
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আত্মকথা   

হনমগল প্র াষ 

  আহম পৃহথবীর এি অনযতম প্রশ্রষ্ঠ সন্তাঝনর মানসসন্তান। আমাঝি প্রিি আর সরল, হনষ্পাপ 
baby বহলঝত পাহরঝবন না, আবার teen- এর অসহিেু, হবেৃঙ্খল, প্রমািময় জীবঝনও আমার েঝবে িহরঝত 
এখনও প্রদরী আঝি। আহম িইলাম in between baby and teen, তাই আমাঝি tween বহলঝত পাহরঝবন। 
আমার জঝন্মর চাহর বৎসর পঝরই আমার হপতার র্ঙ্গাোহপ্ত  টিয়াঝি, হিন্তু আহম মৃতুযঞ্জয়ী। েহত বৎসর 
আমার দহৃিেহক্ত, IQ বাহ ঝতঝি এবং BMI িহমঝতঝি। শুহনঝল আেযগ িইঝবন প্রয হবিবযাপী আমার োয় 
সত্তর প্রিাটি বনু্ধ আঝি।  

 অহিঝন আমার এি অনযতম হেয় হমি বাস িঝর। উিার এিটি প্রিৌতুিজনি হতক্ত 
অহভেতার বর্গনা হদঝতহি। প্রস হমিখাদয এঝিবাঝরই পিি িঝর না, হিন্তু হতক্ত খাঝদযর সহিত রহিয়াঝি 
উিার মধুর সম্পিগ । সংবৎসর ধহরয়া, েতযি প্রভাজয পাঝি  থাহিঝতই িইঝব এিটি হতক্ত রান্নার পদ; তপ্ত 
কতঝল েস্তুত উঝচ্ছভাজা, হনমপাতা-প্রবগুনভাজা, উঝচ্ছ-আলুভাজা, উঝচ্ছভাঝত, িরলা পাতা-আলুভাজা, িরলা-
সঝষগ-বহ , িরলা -সঝষগ-চুঝনা মাি, হতক্ত পাতার ব া অথবা শুঝক্তা। হমিটি আিার িহরবার সময়, আহম 
বযতীত িািারও পাঝন ভাঝলা িহরয়া দহৃিপাত িঝর না, এমন হি খাঝদযর হদঝিও নঝি। তািা িইঝল 
আিার িঝর হিভাঝব? এি লিমায়, প্রভাজনপাঝি রহক্ষত হবহভন্ন পঝদর হদঝি তািাইয়া, িাোঁটার সািাঝযয মুঝখ 
পুহরয়া, মন্থরর্হতঝত হচবাইঝত হচবাইঝত, আমার প্রমািপাঝে প্রস্বচ্ছায় আঝিহপঝি বাোঁধা পহ ঝত থাঝি।  এিহদন 
সান্ধযঝভাজঝনর সময় তািার হপতা হজোসা িহরল, "আজঝির উঝচ্ছ রান্নাটা প্রিমন প্রতোঁ ঝতা?" আপাতদহৃিঝত 
প্রমৌন হমি, আমার প্রেমহসনু্ধঝত অবর্ািন িহরঝত িহরঝত না তািাইয়া উত্তর হদল, "দারুর্ প্রতোঁ ঝতা।"  
"বলঝতা প্রসানা, এখাঝন প্রিান্ খাবারটা উঝচ্ছ?" হপতা বহলল। আমার মঝনাঝমাহিনী রূপ িইঝত দহৃি না 
সরাইয়া, পাঝির পাঝন হপঝিাঝসঝিন্ড তািাইয়া, িাোঁটায় এিটা ‘মােরুম ভাজা’ র্াোঁহথয়া, হপতার হদঝি তুহলয়া 
ধহরয়া বহলল, "এইটা।" পরক্ষঝর্ই তািা গ্রাস িহরয়া প্রয মুিূঝতগ  ভুল ভাহঙল, তৎক্ষর্াৎ  প্রসইহদন প্রিানও 
হতক্ত পদ না রন্ধন িহরয়া উিাঝি হেক্ষা হদবার জনয, প্রস হনজ হপতাঝিই প্রদাষাঝরাপ িহরল। হপতার 
মঝত, আিাঝরর সময় আমার সহিত না িহরয়া, পুি তািার মা' র রান্না সুস্বাদ ুখাঝদযর সহিত প্রেম িরুি, 
হিন্তু িা িসয পহরঝবদনা! তাই হপতাঝি িলনার আশ্রয় লইঝত িইল পুিঝি হেক্ষা হদবার জনয। আমার 
প্রমাঝি হমি এমন আচ্ছন্ন িইয়া থাঝি, প্রয তািার রসনার সিল স্বাঝদহন্দ্রয়গুহল তাৎক্ষহর্ি অসা  িইয়া 
যায়। খাঝদযর প্রিানও স্বাদই প্রস উপঝভার্ িহরঝত পাঝর না। অম্ল,  িষায়, লবনাক্ত  সবই তািার িাঝি 
সমান; শুধু পাি িইঝত তুহলয়া মুখর্হ্বঝর গুোঁহজয়া প্রদয়। অখাদয  পহরঝবেন িহরঝলও সম্ভবতুঃ উদরি 
িহরয়া লইঝব। আমার সাহন্নঝধয থাহিঝল, প্রস বহিজগ র্ৎ িইঝত আক্ষহরি অঝথগ সমূ্পর্গ হবহচ্ছন্ন িইয়া যায়। 
তখন হপতা-মাতা' র প্রিানও আঝদে, উপঝদে, অনুঝরাধ হিিুই সন্তাঝনর হনস্পৃিতাঝি হবচহলত িহরঝত পাঝর 
না, আর তািাঝদর রক্তচাপ ক্রমেুঃ ঊধ্বগর্ামী িইঝত থাঝি।   

 আেঝযগর বযাপার িইল প্রয পৃহথবীবযাপী আমার teen age বনু্ধরা, তািাঝদর মাতা-হপতা' র 
িাঝি যতই এিগুোঁঝয়হম, অসহিেুতা, অহিরতা বা প্রপেী েদেগন িরুি না প্রিন, আমার হনিট তািারা 
এঝিবাঝর প্রখাোঁয়াঝ র প্রমষ' এর মঝতা োন্ত থাঝি। আমায় ও বনু্ধঝদর প্রবিন িহরয়া প্রয অদেৃয র্ম্বুজািার 
firewall কতয়াহর িয়, তািাঝি প্রিদন িহরবার ক্ষমতা প্রতা দরূি, স্পেগ িহরবার সাধয Vladimir Putin-এরও 
নাই । ওই র্ম্বুঝজ েহক্ষপ্ত িইয়া, সন্তানঝদর েহত সমস্ত োসন, অনুোসন, অনুঝরাধ, হনঝজঝদর িাঝিই হফহরয়া 
আহসঝল অঝনি হপতা-মাতাই িাল িাহ য়া হদঝত বাধয িয়। ABCD সন্তানঝি জব্দ িহরঝত অপারর্ িইয়া, 
এখাঝন িয়ত প্রিি প্রিি মঝন মঝন — “িলিাতা ি'প্রল চাোঁদ,ু প্রতাঝি আহম মজা প্রদখাতুম” — ভাহবয়া,  
“দঝুধর স্বাদ প্র াঝল” হমটায়। 

  আর এিটি অম্লমধুর  টনার বর্গনা না িহরঝল অঝনিহিিু অোত থাহিয়া যায়। 
আমার সািচযগ বযতীত র্াহ ঝত অহবরাম বহসয়া থািা উিার পঝক্ষ যরর্াদায়ি বহলয়া, অসুিতার 
অজিুাঝত, হমি তািার বৃদ্ধ হপতাঝি বাধয িহরল র্া ী চালাইয়া ডালাস যাইঝত। সমগ্র পঝথ চহলল 
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আমাঝদর প্রেমালাপ আর মাঝে মাঝেই শ্রুহতঝর্াচর িইল হনস্তিতা ভঙ্গিারী,  উিার মুচহি, হফহফফক্ বা 
সেব্দ িাহস। উিার হপতৃঝদব োয়েুঃই পুিঝি লক্ষয িহরঝিন আর মঝন মঝন পযাোঁচ িহষঝিন হি িহরয়া 
প্রমৌনব্রতীঝি জব্দ িরা যায়। আমার সহিত হমির এত  হনষ্ঠতা জন্মদাতার পিি নঝি, তািার উপর, 

পুি, র্া ীর হভতর তািার  ুমপা াহনয়া এবং হপতার সুখজার্াহনয়া- ুমভাঙাহনয়া রবীন্দ্রসংর্ীত বাজাইঝত 
না প্রদওয়ায়, শুরু িইঝতই হপতৃঝদঝবর মানহসি অবিা তুঝঙ্গ। 

হপতা বহলল, "আহম মঙ্গলগ্রঝি যাবার এিহপঝের টিহিট হিঝনহি। বাহি জীবনটা ওখাঝনই িাটাব; প্রতামার 
হি মত?" প্রদঝোদ্ধারিারী, িলযার্ির, মিান িাঝযগ বযস্ত সন্তান হনরুত্তর রহিল।  পুঝির বাম িাোঁঝধ প্রটািা 
হদয়া প্রস পুনরায় হজোসা িহরল, "শুনঝত প্রপঝয়ি? মঙ্গঝল যাব িী?“ হমি চমিাইয়া, হবরক্ত িইয়া উত্তর 
হদল, "ইয়া, ইয়া, তুহম যা ভাল বুেঝব িঝরা; এখন জ্বাহলও না প্রতা!“ পুঝির দহৃি আিষগঝর্ বযথগ িইয়া, হপতা 
েুহল িইঝত আরও েহক্তোলী ঔষহধ বাহির িহরল। অতুঃপর প্রস মধয সপ্তঝি বহলল, "আমার িযািার 
িঝয়ঝি!“ সামানয প্রজাঝর বহলবার জনয, পুি আংহেি শুহনয়া দহৃি না সরাইয়া হজোসা িহরল, "হি 
িঝয়ঝি?“ | হপতা এবার মন্দ্র সপ্তঝি উত্তর হদল "িযািার!" । আমার প্রমাঝি আহবি, অনুহদ্বগ্ন, উদাসীন পুি 
বহলল, "ওঝি।“ 

 িায়ঝর! শুধুমাি আমার িারঝর্ পুি, হপতার গ্রিান্তঝর যাবজ্জীবন হনবগাসন এবং িযািার, 

হবনা েঝে, হবনা হদ্বধায়, হবনা অশ্রুপাঝত "ওঝি" িহরয়া হদল! মঝন িইঝতঝি আহম প্রযন এখন অহববাহিত 
হমির অদেৃয ভাবী োশু ীর ভূহমিা পালন িহরঝতহি । হিিুিাল পূঝবগ, তািার মাতাঝি প্রস মঝনর িথা 
জানায়, যািার বাংলা অনুবাদ িইল: 

    “জঝন্মঝত প্রিানও িাত হিল না  

   মৃতুযঝতও প্রমার থািঝব না িাত  

     হববাঝি হিন্তু মা' প্রি মানব না 

        হনঝজ আহম শুনব মন হি বাত” 

  বাবা দহমবার পাি নন, তাই দী গ নীরবতার পর তূর্ িইঝত েপথভঙ্গিারী বার্ হনঝক্ষপ 
িহরঝলন। "এখাঝন এি হিি ুবাঙালী অঝনি হদন ধ’প্রর বলঝিন, তাই তার প্রমঝয়র সঝঙ্গ প্রতামার মা 
প্রতামার হবঝয় arrange িঝরঝি; তুহম রাহজঝতা?” হপতা হজোসা িহরল। আমার প্রেঝম তন্ময় পুি উত্তর 
হদল, "ইয়া,ইয়া।" 

Arranged marriage-এর প্র ারতর হবঝরাধী সন্তান, ডালাস প্রপৌোঁিাইয়া মাতার হনিট হপতার উত্থাহপত 
েেগুহলঝত প্রদওয়া হনজস্ব উত্তর শ্রবর্ িহরয়া, প্রযন িক্কা মাহরবার উোঝস হপতাঝি দঢ়ৃ আহলঙ্গন িহরয়া 
সিাঝসয বহলল, "You got me, dad!" হপতা-পুঝির এই পহবি বন্ধঝন, হপতৃিীনা সত্তার হিহঞ্চৎ দুুঃখ িইঝলও, 

আহম যার-পর-নাই খুেী িইলাম। িখনও িখনও ভীমরহতগ্রস্ত, প্রদেী হপতা-মাতার সঙ্গ পুঝির মঝন 
হবরহক্ত উঝদ্রি িহরঝলও, আমার সঙ্গ িখনই তািা িঝরনা | এমনহি, হমি োতুঃিৃঝতযর মঝতা প্রর্াপনীয় 
িমগিাঝযগযর সমঝয়ও আমার সঙ্গ তযার্ িঝরনা । আহম সহতযই ভার্যবতী।   

  অহিঝনর এই হেয় হমি আমায় অহতেয় শুশ্রূষা িঝর। চািহরিঝল সংক্রামি প্ররাঝর্র 
জীবার্ু  াোঁটিবার পঝর, প্রস বা ী হফহরয়া আহসয়াই Alcohol swab হদয়া যত্ন সিিাঝর আমায় স্পঞ্জ বাথ 
েদান িঝর। তৎপঝর মহর্বঝন্ধ দামী  হ  ধারর্ িরা অবিাঝতই িাত িয়। তখন আমার সঝিাদরা,  



30 

অথগাৎ উিার জলাঝভদয িাত হ , আমার মঝন হিহঞ্চৎ ঈষগার উঝদ্রি িঝর। বা ীঝত ঐটুকু সময় 
সাহন্নধয িইঝত বহঞ্চত িওয়া বযতীত, আহম উিার সবগক্ষঝর্র সহঙ্গনী। আহম িইলাম এই অহববাহিঝতর 
এিমাি িহসতবয়না েযযাসহঙ্গনী, েতযি হনদ্রা িইঝত উঠিয়া, হমি যািার মুখদেগন িহরয়া সুেভাত 
জানাইয়া থাঝি।    

  আমার প্রেঝম উন্মত্ত িইয়া, আমার প্রসৌিযগ িইঝত চকু্ষ হফরাইঝত না পাহরয়া, সমগ্র 
পৃহথবীঝত অঝনি বনু্ধ মারা হর্য়াঝি বা আিত িইয়াঝি নানান  টনায়; প্রট্রঝন িাটা পহ য়া, রাস্তায় 
র্া ী চাপা পহ য়া, পািা  িইঝত পা হপিলাইয়া যাইয়া, হবপজ্জনিভাঝব হনজ আঝলািহচি অথবা আহস 
তুহলঝত যাইয়া (Kharagpur IIT professor), রাস্তার মযানঝিাঝল অদেৃয িইয়া ইতযাহদ। আহম চাই, প্রেঝমর 
এই মরর্ঝখলা এখনই বন্ধ িউি। আহম চাই না চলমান বনু্ধরা আমার সঙ্গ হদি। হমির হপতা আো 
িঝরন প্রয ভহবষযঝত িয়ত তািারা হিহতেীল না িইঝল আমার হৃদস্পিন সামহয়িভাঝব বন্ধ িইয়া 
যাইঝব। বনু্ধর হিহত বা র্হতর উপর যথাক্রঝম হনভগ র িহরঝব আমার জীবন বা মৃতুয।  উিার 
হপতার ভহবষযৎবার্ী,  প্ররার্হনর্গয় এবং হচহিৎসাের্ালী  হিন্তু প্রবে যুহক্তপূর্গ।  তািার মঝত, পৃহথবীঝত 
আমার সিল নবীন বনু্ধরা, তািাঝদর চোহরংেত্তম জন্মহদঝনর পূঝবগই  াঝ র Spondylosis প্ররাঝর্ ভুহর্ঝব, 

তাই উিাঝদর এখন িইঝত আমার সঝঙ্গ অনহধি প্রেম িহরয়া, েতযি  াঝ র বযায়াম এবং সবগাঙ্গাসন 
অভযাস িরা উহচত।  াঝ  Spondylosis িইবার পঝর হিন্তু এই  আসন িরা বারর্। েতযি 
সবগাঙ্গাসন অভযাস িহরঝল জীবঝন থাইরঝয়ড (Hypo or Hyper) সমসযাঝতও ভুহর্ঝত িইঝব না। বতগ মান 
বৎসঝর আমার দেম জন্মবাহষগিী পাহলত িইয়াঝি; হপতার অনুপহিহত ভীষর্ ভাঝব অনুভূত িইঝতঝি। 

আহম প্রসাোল হমহডয়ায় অংেগ্রািী না িইঝলও, বনু্ধরা ওই িাঝন েঝবে িহরঝত চাহিঝল আমায় বযতীত 
োয় চহলঝবই না।    

আো িহর আমার হপতার নামটা এতক্ষঝর্ সিঝলই অবর্ত িইয়াঝিন।   

  

মাষয়র সুধ্া  
হবমল সরিার 

  
  

  
প্রতামার চরঝর্ থািব পঝ   
হদবঝসর সারা প্রবলা  

যাহরি জীবঝন িয়না, মা'প্রর্া!  
তাই িভু অবঝিলা।   

  
প্রেঝম োঝর্ প্রমার িি-র্াঝন  

জীঝবর যত সুর, 
জীবন বযাপী বইব যািা  
সবই প্রতামার নূর।   

  

  

সুধা হদঝয় হদঝয় র্ঝ ি আমায়  
তব প্রেঝম হদঝয় োর্  

পৃহথবীর মাঝে অহদ্বতীয়া তুহম  
আহম প্রতামার র্হবগত সন্তান।   

  
হনঝজর দুুঃখ তুচ্ছ িঝর  
হদঝয়ি আমাঝর সুখ্ 

তব জননীর সন্তান আহম  
র্ঝবগ ভরা বুি।   
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সুনীত কুমার আঢ্য 

 ২০০৬ প্রথঝি ২০১৩ সাঝলর মঝধয িাঝজর সূঝি প্রবে হিিুবার Poland এ প্রযঝত 
িঝয়হিল। সাধারর্ত, Warsawপ্রত প্রযতাম আর প্রযতাম এিটা প্রিাট্ট েির নাম তার Torun. তঝব ২০০৯ 
সাঝল এিটা সুঝযার্ এঝলা Poland এর আর এিটা সুির েিঝর যাবার। Krakow তার নাম ।  সুির 
এই িহবর মতন  Krakow েিঝর ঐহতিাহসি অঝনি হিিুই আঝি, প্রযমন হবোল হবোল োসাদ, দরু্গ, চাচগ  
ইতযাহদ। হদ্বতীয় হবি মিাযুঝধয প্রপালযান্ড এর অঝনি েিঝররই ক্ষহত িঝয়হিল, আর Warsaw প্রতা সমূ্পর্গ 
ভাঝব ধূহলসাৎ িঝয় হর্ঝয়হিঝলা। হিন্তু Krakow েিঝর প্রিাঝনা ক্ষহতই িয়হন, তার িারর্ Krakow এ হিল 
Nazi Germany র Polish Head Quarters । এটা অবেয Krakow েিঝরর জনয িঝয়হিল োঝপ বর। তঝব 
আসুন, আপনাঝদর বহল প্রসই Krawkow Salt Miner এর এিটি আেযগয  র্ল্প। 

 অঝনি হদন আঝর্র িথা, প্রস োয় ১২০০ প্রথঝি ১৩০০ োল । Krakow  তখন দহক্ষর্ 
Polandএর এি হবরাট েির এবং রাজধানী,  আর প্রসখাঝন রাজে িরঝতন েতাপোলী Piast Dynastyর 
রাজারা। Krakow এর তরুর্ রাজকুমার Boleslaw হিঝলন নানান ভাষাঝত পারদহেগ এবং এি অহত োনী 
মানুষ। সবাই তাোঁঝি Piast  Dynastyর ভাহব উত্তরাহধিারী বঝলই জানঝতা। মঝনারঞ্জঝনর জনয হতহন 
োয় প্রযঝতন হনঝজর প্রদঝের দহক্ষঝর্, Hungary রাজঝের অরঝর্য। এইরিম ভাঝবই তাোঁর প্রদখা িঝয়হিল 
Hungaryর রাজিনযা Kingaর সাঝথ। Kinga হিঝলন Arpad dynastyর রাজা Bela IV এ র িনযা। রূঝপ 
ও গুঝন হতহন হিঝলন অসামানযা এবং অহত ধমগাপরায়ানা। চঝক্ষর হনঝমঝষ হতহন জয় িঝরহিঝলন  

রাজকুমার Boleslawএর মন। রাজকুমারী Kinga র মনও তখন রাজকুমাঝরর প্রেঝম আচ্ছন্ন। Krakow 

প্রথঝি রাজদতূ হনঝয় এঝসহিঝলা েস্তাব আর সবাই বঝলহিঝলা সাধু সাধু । সঝঙ্গ সঝঙ্গ দইু রাঝজয উঝেহিল 
আনি আর উৎসঝবর প্রফায়ারা। 

 হববাঝির পঝর Hungary র রাজা Bela এঝলন তাোঁর োঝর্র প্রথঝি হেয় প্রমঝয়র িাঝি। 
োর্ ভঝর আেীবগাদ িরঝলন নবদম্পহতঝি, হজোসা িরঝলন --- এবার প্রতা তুহম যাঝব প্রতামার নুতন 
প্রদঝে প্রতামার নুতন প্রলাঝিঝদর িাঝি, বঝলা প্রতামাঝি আহম হি উপিার হদঝত পাহর যাঝত তুহম আমাঝি 
আর প্রতামার Hungary বাসীঝদর হচরজীবন মঝন রাখঝব। তখনিার হদঝন Hungary হিল প্রবে ধনী 
রাজয - এমন হি প্রপালযাঝন্ডর প্রথঝিও বহধগেু - আর রাজা তুঝল ধরঝলন তাোঁর সমস্ত প্রিাষার্ার তাোঁর 
প্রমঝয়র সামঝন। Kinga বলঝলন " হপতা, আপনার আেীবগাদই আমাঝদর জীবঝন সব প্রথঝি ব  দান। 
আমার প্রসানা, িীরা, জিরত, মহন, মাহনিয হিিুই চাইনা িারর্ ওসব হদঝয় জীবঝন  দুুঃখ  ও প্রচঝখর জল 
িা া আর হিিুই পাওয়া যায়না। তঝব আপহন যহদ আমায় হিিু হদঝত চাোঁন তঝব আমাঝি SALT হদন। 
নুতন রানী তাোঁর হপতার িাঝি SALT চাইঝিন!! অবাি িান্ড,  হিন্তু রানী  Kinga অঝনি প্রভঝবই 
ওরিঝমর আবদার িঝরহিঝলন। তখনিার হদঝন Hungary প্রত অঝনি salt mine হিল হিন্তু Krakow এবং 
সমস্ত সাউথ প্রপালযান্ডএর  আঝে পাঝে প্রিাঝনা Salt  Mine হিঝলানা। রাজা হিিুটা অবাি িঝয় ---বলঝলন 
- আচ্ছা তাই িঝব। প্রমঝয়ঝি হদঝলন Marmaros Salt Mine,  Hungary র most prosperous Salt Mine, 

আর সব প্রথঝি ব  |  এই salt mineটা Krakow প্রথঝি অঝনি দঝূর,  োয় Hungaryর পূবগ সীমাঝন্ত 
Rumaniaর িাঝি। প্রসই সময়হিন্তু প্রিউ বুেঝত পারঝলানা রানী Kinga এই খহনটি হনঝয় হি িরঝবন 
আর Polandএর প্রলাঝিঝদরও এর প্রথঝি হি উপিার িঝব?  
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 Poland যাওয়ার পঝথ রানী Marmaros Salt Mineএ প্রর্ঝলন আর নতজানু িঝয় Mineর 
দরজায় অঝনি ক্ষর্ ধঝর োথগনা িরঝলন এবং তারপর িোৎ হনঝজর হবঝয়র আংটিটা Mine Shaft এর 
মঝধয প্রফঝল হদঝলন। এর পর হতহন হিিু বািা বািা ভাঝলা Hungarian Salt Minersপ্রদর খুোঁঝজ বার িঝর 
বলঝলন --- প্রতামরা আমার সাঝথ এঝসা । Krakowএর িািািাহি এঝস, তখন রানী তাঝদর আঝদে হদঝলন 

--- এবাঝর প্রতামাঝদর িাজ িঝব নতুন salt খহন খুোঁঝজ বার িরা। প্রবে হিিু হদন প্রখাোঁজার পঝর miner 

রা এিটা েক্ত স্বচ্ছ পাথর খুোঁঝজ প্রপঝলা আর প্রসটা হিল এিটা big lump of massive salt । তারপর 
রানী Kinga আর সব দেগিবৃি আেযগয িঝয় প্রদখঝলা প্রয প্রসই salt এর মঝধয লুহিঝয় আঝি রানীর 
হবঝয়র আংটি প্রযটা  হতহন Marmaros  shaftএ প্রফঝল হদঝয়হিঝলন। প্রসই প্রথঝি িঝলা Wieliczka Salt 

Mineএর শুরু। Geologyর scientific explanationএ  আমাঝদর বঝল প্রয, --- Salt is mobile,  if the salt 

bodies are connected তঝব প্রস movement  িয় in millions of years,   তঝব খুব ধীঝর ধীঝর|  হিন্তু 
Mamaros salt body  আর Wieliczka Salt body connected  নয়  সুতরাং প্রস যুহক্তও চলঝব না!  তঝব হি 
িঝর রানীর আংটি টা এঝসহিঝলা Marmaros প্রথঝি Wieliczka Salt Mineএ ? ---  িথায় আঝি, হবিাঝস 
হমলাঝয় িৃে তঝিগ  বহু দরূ। প্রদঝের প্রলাঝিরা,  রানী Kinga প্রি পরম শ্রদ্ধা িরঝতা  আর এও ভাবঝতা প্রয 
তাোঁর কদবেহক্ত আঝি। তাোঁঝদর ধারর্া প্রয এিমাি রানী Kinga র জনযই  Polandএ এিটা এতবঝ া খহনর 
আহবষ্কার িঝলা, আর বহু প্রলাঝির িাজ িঝলা। েচুর আহথগি উন্নহত িঝলা প্রদঝের আর নার্হরিঝদর। 
রানী Kinga সারা প্রদঝের জনয িঝয় হর্ঝয়হিঝলন  Patron of the Miners | মারা যাবার পঝর Pope  

তাোঁঝি Saint প্রখতাব প্রদন। 

 িয়ঝতা রানী প্রিাঝনাহদন ভাবঝতও পাঝরনহন প্রয তাোঁর Wieliczka Salt Mine এিটা 
UNESCO Heritage Site িঝব আর লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রসই Salt Mine প্রদখঝত দরূ দরূান্ত প্রথঝি আসঝব। 
তাোঁর দরূদহেগতার আর এি নহজর িঝলা প্রয, হতহন তাোঁর Miners  বঝল হদঝয় হর্ঝয়হিঝলন,  প্রতামার প্রতা 
সবাই Mine প্রথঝি লবন হনঝয় যাচ্ছ হিন্তু এমন এিটা হিিু প্ররঝখ হদঝয় যাও যাঝত Future 

Generation প্রযন র্বগ প্রবাধ িরঝত পাঝর। Wieliczka Mine এ, ১৩০০ সাল প্রথঝি সাল ২০০০ পযগন্তয 
salt mining িঝয়হিল হিন্তু েথমহদন প্রথঝিই িখনও randomly আর haphazardly মাইহনং িয়হন। এটা 
হিল  রানী St. Kinga র আঝদে। এি এিটা chamberএ যখন এিহদঝি চঝলহিল Active Mining,  

অনযহদঝি িাজার িাজার sculptorsরা েতাব্দীর পর েতাব্দী,  generations after generations র্ঝ  
তুঝলহিল এি আোযগজনি েির। প্রখাদাই িঝরহিল চাচগ ,  cathedral,  বযাংকুঝয়ট িল আর wall carvings 

।আর িঝরহিঝলা অসংখয মূহতগ  ও mining িরার নানান দেৃয|  আরও হিঝলা প্রসখাঝন hyper saline lakes 

আর তার পাঝে িাসঝরাঝর্ আক্রান্ত রুর্ীঝদর জনয প্রিাট প্রিাট কুটির| মাটির হনঝচ তারা বাহনঝয় তুঝল 
হিল এি অনয দহুনয়া।  The  Wieliczka Mine is the best underground salt museum of the world -- 

প্রসই Mine  প্রথঝি হিিু িহব আহম আপনাঝদর সামঝন তুঝল ধরহি।  

 

The  Wieliczka Mine, Krakow, Poland  Salt statue of Jesus Christ in the 
 mine among many wonders . 
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Chapel of St. Kinga  
courtesy Wickipedia 

St. Kinga's statue showing a 
 lump of salt with the ring 

carved in Salt  

This salt carving portrays  
"The Last Supper." 

 

Polish Pope John Paul II 

Banquet hall 

Tile finish of this chapel floor  
in massive salt 

 Crystal chandeliers from salt . 

St Kinga on the Chapel wall. 

Copernicus, 15th century,  
Polish astronomer , postulated  

Earth is revolving the Sun 

Miners  found Princess Kinga ‘s  
wedding ring from a chunk of Polish salt 

Hyper saline lakes used to 
cure many chronic illnesses 

Courrtsey Viator 
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Masi Khaja, MD Sreedevi
Atluri, MD

Apurva
Trivedi, MD

Our team of gastroenterologists provides advanced evaluation for gastrointestinal
disorders, offering a full range of specialized procedures.

Including:

Colonoscopy, EGD, Sigmoidoscopy

Bravo PH Monitoring

Capsule Endoscopy

High Resolution Esophageal Manometry

Anorectal Manometry

Interstim (Fecal Incontinence)

Smart Pill Motility Testing

Hemorrhoid Band Ligation / Infrared Coagulation

Breath Testing – H. Pylori

SIBO Hydrogen Breath Test (Fructose, Glucose, etc.)

Colon Cancer is the #2 cause of cancer death. It is also preventable.

Our convenient locations make it easy to schedule, do not put it off any longer.

4207 James Casey Suite
111 Austin, TX, 78745

12414 Alderbrook Dr.
#101 Austin, TX, 78758

1900 Scenic Drive Suite 2218

Georgetown, TX, 78626

500 W. Whitestone Blvd
Cedar Park, TX, 78613

1712-B Hwy 1431 W.

Marble Falls, TX, 78654
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 আর বলঝবন না ভাই - যা চলঝি হদন হদন।   
        প্রসহদন প্রিা হদভাইঝি সু্কল প্রথঝি হনঝয় এঝস বসলাম।  টিহভটা চলল না।   
প্রদখলাম প্লার্ খুঝল প্রর্ঝি।  আরও হিিু খুঝলঝি হনেয়, িারন প্লার্ লাহর্ঝয়ও চালু ি'ল না।  বার বার প্রচিা িরহি প্রদঝখ স্পযাহনে মহিলা - হযহন  র 
পহরষ্কার িঝরন বযাজার মুঝখ আঝক্ষঝপর সুঝর বলঝলন হতহন ো ঝপাোঁি িরবার সময় িয়ত তার খুঝল প্রফঝলঝিন।  যাইঝিাি, অঝনি েঝচিাঝতও টিহভঝি চালু 
িরঝত পারলাম না।   
        হসোঁহ  প্রবঝয় ওপঝর এঝস চকু্ষ চ ির্াি। সিধহমগর্ী িার্জিলম হনঝয় মাথা গুোঁঝজ মনঝযার্ সিিাঝর হি হলখঝিন। হজঝর্যস িরলাম "হি আেযগয!, 
ধারাবাহিি (মাঝন বাংলা হসহরয়াল) অন্তহিগ ত?" এি িথার উত্তর হদঝলন "প্রলখাপ া। তুহম হলখঝব না?" অবাি হবস্মঝয় যখন বললাম "আমাঝদর প্রস পাট ত' 
উঝে প্রর্ঝি আজ োয় পঞ্চাে বির।  এখন আবার প্রিন।" "ও, তুহম তা ি'প্রল ঐহন্দ্রলার বা ী যাঝব না।" তখন বুেলাম প্রয আমাঝদর কদ্বমাহসি এই 
আড্ডাটার নামও িল প্রলখাপ া।  হি ভীষর্ বযাপার বলুন ত'। 
        যাইঝিাি, প্রফব্রূয়ারী মাঝস আমার র্ঝপা সবাই খুবই মন হদঝয় শুঝনঝিন।  তাই মঝিাৎসাঝি ভাবঝত বসলাম হি প্রলখা যায়।  অঝনিই মাথা চুলঝিালাম, 
হিন্তু মাথা জ্বালাই িরঝত লার্ল, হিিুই প্রবর ি'ল না - প্রখাপহরঝত হিিু থািঝল ত' প্রবর িঝব।  প্রনিাৎই হনরুপাঝয় িহবগুরুঝি স্মরর্ িরলাম।  মুেহিল 
আসান িল। মঝন প ল তাোঁর িহবতা 
                                                   বহু হদন ধ’প্রর, বহু প্রক্রাে দঝূর, বহু বযয় িহর, বহু প্রদে  ুঝর     
                                                        প্রদহখঝত হর্ঝয়হি পবগতমালা, প্রদহখঝত হর্ঝয়হি হসনু্ধ। 
                                                   প্রদখা িয় নাই চকু্ষ প্রমহলয়া,  র িঝত শুধু দইু পা প্রফহলয়া 
                                                         এিটি ধাঝনর হেঝষর উপঝর এিটি হেহেরহবি।ু 
ইউঝরিা! হনঝজঝদর জীবঝনর চমিেদ  টনা এিটি মঝন প ল।     
        ১৯৮২ সাল।  তখন আমরা থাহি অযাটলযাটায়। আমার মা-বাবা এঝসঝিন। তখন বা ীর হবহভন্ন িলিব্জা প্রমরামহত আহম হনঝজই িরতাম। আমার 
বাবা সবগদাই আমার প্রপিন প্রপিন প্রবসঝমঝট আসঝতন। এিবার ত' িাপ  িাচার যরটা প্রমরামত িরঝত প্রদঝখও হিঝলন। মা হিন্তু প্রিানহদনই নীঝচ 
নাঝমন হন। শুধু জানঝতন আমাঝদর িাপ  িাচার ও শুখাঝনার যর দইুটিই প্রসখাঝন আঝি। মাঝে মাঝেই নজর িঝরঝিন-- প্রবৌমা, িা া িাপ  িাচবার 
জনয নীঝচ হনঝয় যান। মাঝে এিবার অল্পক্ষঝর্র জনয ও হদ্বতীয়বার এিটু প্রবেীক্ষর্ নীঝচ থািার পর ভাোঁজ িরা প্রধায়া িাপ  হনঝয় ওপাঝর চঝল 
আঝসন। প্রবৌমাঝি প্রিৌতূিঝল হজঝর্যস িঝর প্রজঝনহিঝলন সূযগযরহি িা াই যর মাধযঝমই িাপ  শুখান িয়। হতহন আর হনঝচ হর্ঝয় সঝরজহমন তদঝন্তর 
েঝয়াজনই প্রবাধ িঝরন হন।   
        এর অন্ততুঃ দে বির পঝরর  টনা - আমরা িলিাতায় প্রর্হি। তখন প্রিালিাতায় িাপ  িাচার িঝলর চল িঝয়ঝি। আমার প্রিাট ভাইঝয়র 
স্ত্রী খুব উৎসাঝির সঝঙ্গ ব  জাঝি বলঝলন "জান হদহদভাই, প্রতামার প্রদওর হিিুহদন আঝর্ এিটা প্রসট হিঝনঝি। তঝব আঝমহরিার মত অত উন্নত নয়। 
শুধু িাচা আর হনং ানই যায়।  িাপ  হিন্তু প্ররাদ্দঝুর প্রমঝলই শুখাঝত িয়। প্রতামাঝদর ত' শুনলাম এঝিবাঝর ভাোঁজ িঝয় যর প্রথঝি প্রবর িঝয় আঝস।" হিিু 
হজোসাবাঝদ প্রবাো প্রর্ল মা প্রিানহদনই প্রবসঝমঝট যান হন। তাই তাোঁর এই ভুল ধারর্া িঝয়হিল। মা ২০১৭এ জীহবত থািঝল হি িত জাহন না। তঝব 
পঝরর  টনায় আহম হিন্তু হবলক্ষর্ স্তহম্ভত ও িতবাি িঝয়হি। বাহষগি িলিাতা ভ্রমঝর্র পর ২০১৭র ১৩ই জানুয়ারী অহিঝন বা ীঝত প্রপৌোঁিলাম। রাত 
তখন ১১টা। স্বভাবতই আহম বললাম, দ'ুস্লাইস প্রটাি আর যা প্রিাি সহব্জ হদঝলই িঝব। উমা, প্রসাহনয়া ও অহনিয হিন্তু খুবই উঝত্তজনার সঝঙ্গ সদযক্রীত 
প্ররাটিমযাটিি যর প্রদখাল। এিটা এিটা িঝর আটা প্রমঝখ, প্রবঝল এবং প্রসোঁঝি রুটি- যাঝি বঝল ফুলিা প্রবর িল যর প্রথঝি। শুনলাম এর নাহি িৃহিম 
বুহদ্ধও আঝি। যরই স্বয়ংহক্রয়ভাঝবই আটার েিার, রুটির মাপ অথগাৎ পহরহধ এবং প্রমাটা বা পাৎলা ও নরম বা ি া প্রসোঁিার প্রভদাঝভদ িরঝত সক্ষম।  
        ৭০ - ৮০ দেঝি অবাি হবস্মঝয় প্রজট্সন িাটুগ ন প্রদখতাম আর ভাবতাম - "এমন হদন হি িঝব মা তারা।" প্রস িাটুগ ঝন হিন্তু িিী হিল প্ররাহস নাঝমর 
এি মহিলা প্ররাবট - প্ররাটিমযাটিি হিন্তু প্ররাবটিীন।       

        আর বলঝবন না ভাই - যা চলঝি হদন হদন।   
        প্রসহদন প্রিা হদভাইঝি সু্কল প্রথঝি হনঝয় এঝস বসলাম।  টিহভটা চলল না।   
প্রদখলাম প্লার্ খুঝল প্রর্ঝি।  আরও হিিু খুঝলঝি হনেয়, িারন প্লার্ লাহর্ঝয়ও চালু ি'ল না।  বার বার প্রচিা িরহি 
প্রদঝখ স্পযাহনে মহিলা - হযহন  র পহরষ্কার িঝরন বযাজার মুঝখ আঝক্ষঝপর সুঝর বলঝলন হতহন ো ঝপাোঁি িরবার 
সময় িয়ত তার খুঝল প্রফঝলঝিন।  যাইঝিাি, অঝনি েঝচিাঝতও টিহভঝি চালু িরঝত পারলাম না।   
        হসোঁহ  প্রবঝয় ওপঝর এঝস চকু্ষ চ ির্াি। সিধহমগর্ী িার্জিলম হনঝয় মাথা গুোঁঝজ মনঝযার্ সিিাঝর হি 
হলখঝিন। হজঝর্যস িরলাম "হি আেযগয!, ধারাবাহিি (মাঝন বাংলা হসহরয়াল) অন্তহিগ ত?" এি িথার উত্তর হদঝলন 
"প্রলখাপ া। তুহম হলখঝব না?" অবাি হবস্মঝয় যখন বললাম "আমাঝদর প্রস পাট ত' উঝে প্রর্ঝি আজ োয় পঞ্চাে 
বির।  এখন আবার প্রিন।" "ও, তুহম তা ি'প্রল ঐহন্দ্রলার বা ী যাঝব না।" তখন বুেলাম প্রয আমাঝদর কদ্বমাহসি 
এই আড্ডাটার নামও িল প্রলখাপ া।  হি ভীষর্ বযাপার বলুন ত'। 
        যাইঝিাি, প্রফব্রূয়ারী মাঝস আমার র্ঝপা সবাই খুবই মন হদঝয় শুঝনঝিন।  তাই মঝিাৎসাঝি ভাবঝত বসলাম হি 
প্রলখা যায়।  অঝনিই মাথা চুলঝিালাম, হিন্তু মাথা জ্বালাই িরঝত লার্ল, হিিুই প্রবর ি'ল না - প্রখাপহরঝত হিিু 
থািঝল ত' প্রবর িঝব।  প্রনিাৎই হনরুপাঝয় িহবগুরুঝি স্মরর্ িরলাম।  মুেহিল আসান িল। মঝন প ল তাোঁর 
িহবতা 
  বহু হদন ধ’প্রর, বহু প্রক্রাে দঝূর, বহু বযয় িহর, বহু প্রদে  ুঝর     
                                                        প্রদহখঝত হর্ঝয়হি পবগতমালা, প্রদহখঝত হর্ঝয়হি হসনু্ধ। 

                                                   প্রদখা িয় নাই চকু্ষ প্রমহলয়া,  র িঝত শুধু দইু পা প্রফহলয়া 
                                                         এিটি ধাঝনর হেঝষর উপঝর এিটি হেহেরহবি।ু 
ইউঝরিা! হনঝজঝদর জীবঝনর চমিেদ  টনা এিটি মঝন প ল।     
        ১৯৮২ সাল।  তখন আমরা থাহি অযাটলযাটায়। আমার মা-বাবা এঝসঝিন। তখন বা ীর হবহভন্ন িলিব্জা 
প্রমরামহত আহম হনঝজই িরতাম। আমার বাবা সবগদাই আমার প্রপিন প্রপিন প্রবসঝমঝট আসঝতন। এিবার ত' 
িাপ  িাচার যরটা প্রমরামত িরঝত প্রদঝখও হিঝলন। মা হিন্তু প্রিানহদনই নীঝচ নাঝমন হন। শুধু জানঝতন 
আমাঝদর িাপ  িাচার ও শুখাঝনার যর দইুটিই প্রসখাঝন আঝি। মাঝে মাঝেই নজর িঝরঝিন-- প্রবৌমা, িা া িাপ  
িাচবার জনয নীঝচ হনঝয় যান। মাঝে এিবার অল্পক্ষঝর্র জনয ও হদ্বতীয়বার এিটু প্রবেীক্ষর্ নীঝচ থািার পর ভাোঁজ 
িরা প্রধায়া িাপ  হনঝয় ওপাঝর চঝল আঝসন। প্রবৌমাঝি প্রিৌতূিঝল হজঝর্যস িঝর প্রজঝনহিঝলন সূযগযরহি িা াই যর 
মাধযঝমই িাপ  শুখান িয়। হতহন আর হনঝচ হর্ঝয় সঝরজহমন তদঝন্তর েঝয়াজনই প্রবাধ িঝরন হন।   
        এর অন্ততুঃ দে বির পঝরর  টনা - আমরা িলিাতায় প্রর্হি। তখন প্রিালিাতায় িাপ  িাচার িঝলর চল 
িঝয়ঝি। আমার প্রিাট ভাইঝয়র স্ত্রী খুব উৎসাঝির সঝঙ্গ ব  জাঝি বলঝলন "জান হদহদভাই, প্রতামার প্রদওর হিিুহদন 
আঝর্ এিটা প্রসট হিঝনঝি। তঝব আঝমহরিার মত অত উন্নত নয়। শুধু িাচা আর হনং ানই যায়।  িাপ  হিন্তু 
প্ররাদ্দঝুর প্রমঝলই শুখাঝত িয়। প্রতামাঝদর ত' শুনলাম এঝিবাঝর ভাোঁজ িঝয় যর প্রথঝি প্রবর িঝয় আঝস।" হিিু 
হজোসাবাঝদ প্রবাো প্রর্ল মা প্রিানহদনই প্রবসঝমঝট যান হন। তাই তাোঁর এই ভুল ধারর্া িঝয়হিল। মা ২০১৭এ জীহবত 
থািঝল হি িত জাহন না। তঝব পঝরর  টনায় আহম হিন্তু হবলক্ষর্ স্তহম্ভত ও িতবাি িঝয়হি। বাহষগি িলিাতা 
ভ্রমঝর্র পর ২০১৭র ১৩ই জানুয়ারী অহিঝন বা ীঝত প্রপৌোঁিলাম। রাত তখন ১১টা। স্বভাবতই আহম বললাম, 
দ'ুস্লাইস প্রটাি আর যা প্রিাি সহব্জ হদঝলই িঝব। উমা, প্রসাহনয়া ও অহনিয হিন্তু খুবই উঝত্তজনার সঝঙ্গ সদযক্রীত 
প্ররাটিমযাটিি যর প্রদখাল। এিটা এিটা িঝর আটা প্রমঝখ, প্রবঝল এবং প্রসোঁঝি রুটি- যাঝি বঝল ফুলিা প্রবর িল যর 
প্রথঝি। শুনলাম এর নাহি িৃহিম বুহদ্ধও আঝি। যরই স্বয়ংহক্রয়ভাঝবই আটার েিার, রুটির মাপ অথগাৎ পহরহধ 
এবং প্রমাটা বা পাৎলা ও নরম বা ি া প্রসোঁিার প্রভদাঝভদ িরঝত সক্ষম।  
        ৭০ - ৮০ দেঝি অবাি হবস্মঝয় প্রজট্সন িাটুগ ন প্রদখতাম আর ভাবতাম - "এমন হদন হি িঝব মা তারা।" প্রস 
িাটুগ ঝন হিন্তু িিী হিল প্ররাহস নাঝমর এি মহিলা প্ররাবট - প্ররাটিমযাটিি হিন্তু প্ররাবটিীন। 

    

   *****       

অথ যষরাপাখ্যান 

 পাথগ মুখাহজগ   
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            দমষয়ষব া ও বষ াষব া 
  

                                                      বসুন্ধরা রায়ঝচৌধুরী  
  

এি সাঝথ এি পা াঝত প্রথঝি বঝ া িঝয় ওোর প্রসই প্রমঝয়ঝবলা আজ ও প্রযন স্মৃহতর মহনঝিাোয় উজ্বল 
িঝয় হবরাজমান। সুদরূ আঝমহরিাঝত বঝস যখহন সময় পাই অঝনি টুিঝরা টুিঝরা  টনা মঝন পঝ । 
প্রযমন মাচগ  মাঝস Spring breakএর সময় সব প্রথঝি প্রবহে প্রিাহিঝলর ডাি মঝন পঝ ।  প্রভারঝবলা  ুম 
ভাঙঝতা এই কুহু তাঝন। বারািায় প্রবহরঝয় এঝস বুি ভঝর সিাঝলর এিরাে হমহি ফুঝলর র্ন্ধঝি হনঝজর 
হভতর হনঝয় হনতাম। প্রযন এিরাে োর্েহক্তঝি সঞ্চয় িরলাম সারাহদন ধঝর খরচ িরঝবা বঝল।  

সু্কঝলর বনু্ধঝদর িথা সবসময় মঝন পঝ ।  সবার িথা অবেয মঝন প্রনই। এখন প্রসােযাল হমহডয়ার জনয 
আমরা অঝনি িাহরঝয় যাওয়া বনু্ধঝি খুোঁঝজ প্রপঝয়হি।  

  এরিমই এি পথ চলার মঝধয প্রদখলাম দরূ প্রথঝি এিজন আমার বয়সী প্রমঝয় চুহ দার 
পঝর এিটু দ্রুতর্হতঝত প্রযন আমার উঝোহদি প্রথঝি প্রিোঁঝট  আসঝি। সঝন্ধয নামার মুঝখ তাই প্রবে 
খাহনিটা দরূ প্রথঝি েথঝম বুেঝত পাহর হন।  শুধু মঝন িঝলা হচহন হিন্তু অস্পি। ......মুিূঝতগ র মঝধয 
মুঝখামুহখ -- আহম এিটু িিচহিঝয় প্রর্লাম, খাহনিটা সংকুহচত ও িলাম - ইতস্তত বলা যায়। 

ওঝি আহম িয়ঝতা প্রদখঝত চাইহন , মঝন মঝন িল্পনাও িঝরহি প্রিাঝনাহদন যহদ রাস্তায় মুঝখামুহখ িই 
তািঝল হি বলঝবা। হিন্তু বাস্তহবি প্রয এিহদন প্রদখা িঝয়যাঝব তা বুেঝত পাহর হন। িাসলাম হিন্তু প্রভঝব 
প্রভঝব - অথচ ও হিন্তু খুব সাবলীল।  স্বাভাহবি ভাঝবই বলঝলা "হিঝর হি খবর? িঝব এঝসহিস ? 
োরহম্ভি কুেল হবহনমঝয়র পঝর বুেলাম ও আমার হবষঝয় অঝনিটাই জাঝন।  

  আলাপ িহরঝয় হদই আপনাঝদর সাঝথ, ও িঝলা আমার বনু্ধ জহয়তা। আমার সু্কঝলই 
প ঝতা। ওরা দইু প্রবান জহয়তা আর তৃনা। প্রলখাপ াঝত প্রবে ভাঝলা। েথম দে জঝনর মঝধয না 
থািঝলও ভাঝলা প ুয়া প্রমঝয় হিসাঝবই সবাই ওঝি জানঝতা। ওর মা েহতহদন ওঝি হনঝয় প্রযঝতন আবার 
হনঝয়ও আসঝতন। প্রিাঝনাহদন প্রিাথাও ওঝি আহম এিা এিা প্রযঝত প্রদহখহন। এমনহি িঝলঝজ প ার 
সময় ও অঝনিহদন ওর মা প্রিেন প্রথঝিও ওঝি হনঝত এঝসঝিন।  

  পঝর আর প্রযার্াঝযার্ হিঝলানা। িঝলঝজর র্হন্ড প্রপহরঝয় এঝি এঝি সবার সাঝথ প্রযার্াঝযার্ 
ক্ষীর্ িঝত থাঝি। প্রমঝয় বনু্ধঝদর বয়ঝসর হনয়ম প্রমঝন হবঝয় িঝয় যায় - শুরু িয় নতুন বযস্ততা, নতুন 
সংসার। আহমও বযস্ত িঝয় যাই হনঝজর িাতঝিাত্তর ক্লাস এ তারপর চািহর ও হিিু বির বাইঝরর 
রাঝজয িমগসূঝি থািার ফঝল জনা দঝেি সু্কঝলর বনু্ধ িা া িাঝরার সাঝথই প্রবহে প্রযার্াঝযার্ হিল না। 
তারপঝর হবঝয় থাওয়া, সংসার, চািহর ও পরবতী সমঝয় হবঝদেযািা বহুবির হনঝজঝি বযস্ত রাখঝলা।  

  যখন আহম হদ্বতীয়বার মা িঝত চঝলহি তখহন প্রপঝয়হিলাম ওর প্রসই মমগাহন্তি খবরটা। 
আমার সু্কঝলর এি  হনি বনু্ধর মাধযঝম প্রপলাম।... হবহচি এি অনুভূহত িঝয়হিল প্রসহদন।.... আহম মা 
িহচ্ছ, নতুন স্বপ্ন বুনহি আর্ামী হদঝনর, আর আমারই এি প্রিাটঝবলার বনু্ধ প্রয আমারই বয়সী, প্রস 
প্রদখঝত পাঝচ্ছ আর্ামী হদঝনর অহনেয়তা। হৃদঝরাঝর্ আক্রান্ত িঝয় জহয়তার স্বামী িোৎ মারা যান। 
ওঝদর এিটি িনযাসন্তান যার বয়স তখন আট। এিই সাঝথ বঝ া িওয়া, এিই সু্কঝল যাওয়া এিই স্বপ্ন 
মঝনর মঝধয প্রবানা আর মাি হতহরঝেই তার অবসান। এি িঠিন রূঢ় বাস্তঝবর মুঝখামুহখ িঝয় এবং সমস্ত 
সামাহজি েহতকূলতার সাঝথ ল াই িঝর যাওয়া প্রিাঝনা সাধারর্ িাজ নয়। নতুন িঝর আবার জীবন 

হনঝয় ভাবার পঝথ প্রিউ িয়ঝতা অন্তরায় িয়হন -প্রসই পঝথ িয়ত প্রস প্রযঝত চাইহন| জাহননা প্রিাঝনা 
অজানা হভহত্তঝত িয়ঝতা! 
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 অঝনি হচন্তা অঝনি েে মঝনর মঝধয হভ  জমাহিঝলা যখন জহয়তার সাঝথ িথা 
বঝলহিলাম, যহদও প্রিাঝনা েে িঝর উেঝত পাহরহন। ও এখন সরিাহর চািহর িঝর আর আমার বাহ র 
খুব িাঝিই এিটা লাট এ থাঝি প্রমঝয়ঝি হনঝয়। অঝনিবার বলঝলা ওর বাহ  প্রযঝত হিন্ত আমার পঝরর 
হদন ই হফঝর আসার পালা তাই আর যাওয়া িঝলা না। খুব ইচ্ছা হিল ওর প্রমঝয়ঝি প্রদখার - ক্লাস X I 

এ পঝ ...  ইতিতটা এঝতা প্রবহে হিল প্রয ওর মা বাবার িথাও জানঝত চাইলাম না। ও শুধু হনঝজই 
বলঝলা, প্রবান ভাঝলা আঝি।  

  হফঝর আসঝত আসঝত ভাবলাম মা বাবা অঝনি স্বপ্ন হনঝয় প্রিঝলঝমঝয়ঝি মানুষ িঝরন, 

সবসময় তাঝদর সুরহক্ষত রাখার প্রচিা িঝরন প্রযমন িঝরহিঝলন জহয়তার মা বাবা। আজ হিন্তু তাোঁঝদর 
প্রমঝয়ঝি প্রিাটঝবলার প্রসই সুরক্ষা বলঝয়র বাইঝর এিাই চলঝত িয়  । আজঝির হদঝন হনঝজঝি হনঝয় ভাবা 
প্রিাঝনা দণ্ডনীয় অপরাধ নয় |  হিন্তু প্রয এিরাে স্বপ্ন প্রচাঝখ হনঝয় এি ভহবষৎ র্ ার পঝথ আমরা ব্রতী 
িই, তাঝত এি িিপতন  ঝট| অথগকনহতি স্বাধীনতা ওর িয়ঝতা আঝি হিন্তু প্রসটাই হি সব?  

  জহয়তা আমার প্রিাটঝবলার বনু্ধ,  আমার প্রচাঝখ ওর বঝ া িঝয় ওোর হদনগুঝলাই আোঁিা 
আঝি | োপ্তবয়স্কা মহিলা আমারই মঝতা, যহদও ওর এখন  এিজন, সমস্ত  াত েহত াঝতর সাঝথ ল াই 
িরার ক্ষমতা আঝি আহম জাহন, হিন্তু কেেঝবর সব বনু্ধঝিই প্রদহখ প্রসই প্রমঝয়ঝবলার আঝলাঝত। 

       *****  
 

দুুঃখ্ ক্তবষশে এষদশ ওষদশ                                                               
শ্রীপর্গা ভট্টাচাযগয 

  
ভাঝলা আহিস প্রিাট্ট প্রমঝয়? 
িাঝভগ  প্রত প্রয সব িারাহল 
বই পত্তর প্রখলনা বাটি 
রং প্রপহিল জাদরু লাঠি 
প্রভঝস প্রর্ঝলা সামঝন হদঝয় 
ভাঝলা আহিস প্রিাট্ট প্রমঝয়? 

  
হচন্তা প্রনই প্রর খুব দাহম তুই  
খুব দাহম এই প্রদঝের িাঝি 
সাধযমঝতা হফহরঝয় প্রদব 

সবাই হমঝল যা প্রতার প্রর্ঝি! 

  
ভাঝলা আহিস প্রিাট্ট প্রিঝল? 
হনহেঝন্ত  ুহমঝয় হিহল  

পূহর্গয়ার ওই মাটির  ঝর 
প্রটর প্রপহলনা প্রভঝসই প্রর্ঝলা  
মা বাবা প্রবান বাঝনর প্রতাঝ  
সব িাহরঝয় অর্াধ জঝল 
ভাঝলা আহিস প্রিাট্ট প্রিঝল? 

  
প্রিউ আহসহন  প্রদখঝত প্রতাঝি 
এিজন ও প্রতার প্রনই পাঝে 
িানািহ ও দাম প্রনই প্রতার 
এিেঝিাটির ওই প্রদঝে!  

 
বােভাক্তস  

ঐহন্দ্রলা মজমুদার 

  
বষগায় প্রভজা পাঝয়র পাতা 
িাপঝ  প্রমা া মানুষ 
আর েম েম েির , 

িতগুঝলা মানুষ  র র্ঝ  হনঝলা 
 ঝরর হভতর, 

োয় সার্ঝরর পাঝে, মাটির িািািাহি। 

  
অনন্ত বাতাস ভাহসঝয় হদঝলা 

উজ্জ্বল আঝলা , রহঙন প্রফায়ারা , 
বৃহির প্রফাোঁটায় জহ ঝয়ঝি অন্ধিার 

সূ্তপীিৃত জলরাহে 
ক্রমে ডুবঝি মাথা, অসংখয লযাম্পঝপাি। 

  
নর্র জীবঝন এঝলা সজল সভযতা 
জলঝস্রাঝত সারারাত হমঝে যায় িান্না 

েিৃহতর প্রখয়াহল েস্তাঝব 
হনয়হতর িাত ধঝর তারা চঝল প্রর্ল 

প্রফাোঁপাঝনা হচতায়, আধ ুঝম। 

  
িজন মানুষ ? প্রিাটি োর্ ? 

িতগুঝলা মৃতুয ? 
গুনঝত গুনঝত সংখযা িারায় 
িাঝতর িহ  িম পঝ  যায় , 
শুধু প্রদখাযায় েত সিস্র প্রনৌিা 

আর এিটাই হচতা। 
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তপ্ত পরে, তরহঙ্গত মঝিাদহধ প্রপঝয়হি হৃদঝয়ঝত 
হনঝজর সীমার মঝধয , হবধৃত জর্ঝত 
প্রবোঁঝচহি হনহেহদন আঝলার আিাঝস 
সুখী িঝয়, সুহহিত স্বভাঝবর আঝে। 

  
প্রদঝখহি সমুদ্রঝবলা তহন্দ্রল  সন্ধযায়, র্িীন রাহিঝত 

অনয প্রিান নক্ষঝির নীল প্রনি পাঝত। 
অহবহমশ্র িঝয় আঝি অমহলন ঘ্রাঝন, 
বুহে প্রিান এি প্রসৌম কেেঝবর স্মৃহত 

অমল আনি মুহতগ ঝত। 

  

সুষখ্র দখ্াোঁজ 
েোন্ত সরিার  

  

সুখ চাই, আনি চাই, হিন্তু, তাঝর প্রিাথায় খুোঁঝজ পাই ? 
খুোঁজঝি সবাই, প্রপঝয়ঝি  যারা, আর  যারা এখঝনা পায় নাই | 
িায় িতভার্য আমরা অঝনঝিই, প্রপঝয়ও  তাঝর হচহন নাই  | 
সুখ চাই, আনি চাই, হিন্তু, তাঝর প্রিাথায় খুোঁঝজ পাই ! 

  
প্রদঝখঝিা হি, প্রিাট্ট হেশুর মুঝখর িাহস, শুধু খুহে, শুধুই খুহে | 
হি িঝর বলঝব তুহম, প্রসই িাহস, প্রদয় নাই এতটুকুও খুহে ? 

  
হিঝোর হিঝোরীরা দ্রুত উেঝি প্রবঝ , ভরপুর সব উজ্জ্বল সম্ভাবনায় | 
হি িঝর বলঝব তুহম, এিবারও ভাস নাই প্রসই উচ্ছলতার প্রদালায় ? 

  
                   যুবি  যুবতীরা পার িঝর সব বাধাহবঘ্ন, জীবঝন িরঝি জয় েহতহনয়ত | 

হি িঝর বলঝব তুহম, তাঝদর সাফলয, প্রদয় না প্রতামায় এতটুকুও আনি ? 

  
প্রেৌঢ় প্রেৌঢ়ার অহভেতা ভরা প্রচাঝখ, োন্ত হিগ্ধ ক্ষমার দহৃি | 

হি িঝর বলঝব তুহম, প্রসই প্রচাঝখর র্ভীঝর, পাওহন এি টুকুও োহন্ত ? 

  
েহতটি জীবনই পার িঝয় যায়, কেেব, কিঝোর,  প্রযৌবন ও প্রেৌঢ়তায় | 

িায় !  প্রস বুঝেই না পায়, জীবনঝভার  নানা সুঝখর  রঙ প্রস আপনই হবঝলায় ! 
আমাঝদরই চার পাঝে আঝি, িঝতা আনি, সুখ ও োহন্ত | 

শুধু চাই, আপন িঝর প্রনওয়ার মঝতা, অন্তঝরর দহৃি ও অনুভূহত || 

  
হবস্ফাহরত হবঝিঝলর বরদ আনঝন 

সুযগ আোঁঝি রামধনু, 
হেশুর সাহন্নঝধয,হৃদঝয়র র্ভীঝরঝত 
হন:েব্দ শুিতারা উঝে আঝস 
আমার  ুঝমর হদর্ঝন্ত। 

  
অবসন্ন েহিত সন্ধযার 
বষগার হবষণ্ণ ক্ষঝর্ঝত, 

অনয প্রিান হপপাসার হিগ্ধ ধারা জঝল 
অরঝনযর হবিীর্গ বসন্ত বঝন। 
োর্ জঝু  েীতল েযামল প্রোভা 
হচর কু্ষধািীন োন্ত বসুন্ধরা। 

অনসুন্ধান 
লক্ষী বঝিযাপাধযায় 
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রাক্তৈর অক্তভসার 
মালহবিা চযাটাজী 

  
রাহি তুহম লাজিু রূপসী! 

ধীর পাঝয় আঝসা হদবাসাঝথ অহভসাঝর। 
প্রিামল স্পঝেগ জানাও প্রতামার অনুপম হনতযতা। 

েতাপোলী, প্রতঝজাদীপ্ত, দবুগার েভাির 
সিসা নেঝনঝি চায় প্রতামাপান, 
িাহরঝয় যায় তার প্ররাষ। 

আনত নয়ঝন প্রস এোঁঝি প্রদয় র্ভীর চুম্বন 
প্রতামার ওষ্ঠ'পঝর।  

লাঝজ আরক্ত তব ললাট- 
প্রতামার অধরসুধাপাঝন পহরতৃপ্ত রহব 

মাথা রাঝখ তব িরপুঝট। 
তার শ্রান্ত প্রদঝি িহ ঝয় পঝ  
প্রতামার লাজরহক্তম আভা 

সযঝত্ন তুঝল দাও উত্তরীয় তার অঝঙ্গ 
তার আোঁহখ আঝস ঢু্ঝল 
প্রতামার হনহব  প্রসািাঝর্। 

বঝক্ষ তুঝল নাও 
প্রতামার োর্াহধি আহদতযঝি, 

আর্ঝল রাঝখা সিল দহৃির প্রর্াচর িঝত 
ধরাতলবাসী প্রমারা েহতহদন মুগ্ধ নয়ঝন প্রিহর 

হদবারাহির প্রেমলীলা প্রর্াধূহল লর্ঝন। 
রজনী, তুহম ধনযা, 

সিল জীঝবর হদনঝেঝষ োহন্তর আধার তুহম। 
সিসা প্রতামার অসংখয মহর্খহচত 

মুকুটটি ওঝে েলমহলঝয়। 
প্রতামার মুকুটমহর্র প্রশ্রষ্ঠ মহর্টি প্রিাঝনা রাঝত 

আিঝ  পঝ  হবরহির্ীর বুঝি 
িখনও বা প্রসািাহর্নীর মুখমন্ডঝল। 

শুধাই প্রতামায় যাহমনী- 
িভু হি প্রতামার হৃদয় িয় উঝদ্বহলত- 

প্রতামারই মুকুঝট র্াোঁথা েেীর ঐ উদ্দাম চপলতায়? 
হবভাবরী, তুহম রমর্ীয়, তুহম রিসযময়ী, 

তুহম অর্াধ, তুহম অপরূপা, তুহম উচ্ছল, তুহম হেয়তমা! 
হনোঝেঝষ তুঝল নাও সুেীতল আবরর্ 

তব পরম হেয়র অঙ্গ িঝত। 
সিবাঝসর পর, েভাত হিরঝর্ 

প্রতামার হেয়তম রাহঙঝয় প্রদয় প্রতামায়, 
প্রতামার ললাঝট রাঝখ হদঝনর েথম চুম্বনখাহন, 

প্রবোঁঝধ প্রনয় প্রতামায় বাহুপাঝে। 
সরঝম সংকুহচত তুহম, অবগুন্ঠঝন প্রঢ্ঝি সঝর যাও দঝূর। 

আবার আঝসা হদনঝেঝষ 
হেয়হমলন আঝে। 

*** 
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  আদক্তরেী   

   হনমগল প্র াষ 
  

িতহদন প্রদঝখ হন প্রতামায়,  
তবু আজও মঝন পঝ  তব মুখখাহন।  

আবার প্রদখার েতীক্ষায়,  
হদন প্রর্াঝর্ Miss Cynthia হদহদমহর্।  

 
প্রসহদন মঝটসহরঝত হবদায়ক্ষঝর্,  

প্রতামার সজল দটুি সিরুর্ আোঁহখ প্রদঝখ,  
তারও জল এঝসহিল নয়নঝিাঝর্,  

প্রটর পাওহন; হিল প্রস অশ্রু লুহিঝয় প্ররঝখ! 

 
প্রতামার হিিু মঝন থািার িথা নয়,  

হিন্তু তার েুহলঝত আঝি িাজারও স্মৃহত।  
তব সাঝথ যহদ আর নাও প্রদখা িয়, 

ওর মঝন তারা সব উোঁহি প্রদঝব ইহতউহত। 

  
আমার সাঝথ প্রিাথাও প্রদখা িঝল,  
তার মুঝখ শুহন শুধু আদরুীর িথা।  
প্রতামাঝি সহতযই ভালবাঝস ব’প্রল,  
এখনও ওর প্রচাঝখ প্রদহখ হবরিবযথা। 

  
হসনহথয়া কেেবিাঝলাহচত খুহেঝত, 
তাহিঝয় আঝি প্রসই শুভলঝগ্নর পাঝন, 
প্রতামার হেয়ংবদ দাদার হবঝয়ঝত, 
যখন প্রসানা তুহম আসঝব এখাঝন। 

 

অথণিীন  
স্বচ্ছ চন্দ্র 

  
অমহলন অহভলাষ  
খুোঁঝজ প্রফঝর হপপাহসত 
িঝপাঝতর বক্ষিম্পন  

হনশুহত রাঝত এি সারঝময়ী   
থামাঝত চায় বনমঝধয হনবগাহসতা 

সদযুঃেসূতার ক্রিন   

  
তুহম প্রতা জান — 

বনবীহথিায় িত মিীরুি  
মাথা েুঝি মঝর                                             
দঝগ্ধ দঝগ্ধ পুঝ    

হবির্ীর েজনন প্রিঝ  
হনঝয় আঝস  

মৃহত্তিায় হচরিহরৎ হবপ্লব 

  
িই আহম প্রতা পাহরনা — 
এি পসলা বৃহিঝত পাওয়া  
প্রসাোঁদা র্ঝন্ধর সাঝথ 

প্রতামার সুরহভ হমহেঝয়  
িল্পনায় হিরর্বরর্ প্রমঝ র রঝথ চ’প্র  

এঝির পর এি 
হনুঃসৃত স্তননঝি প্রপিঝন প্রফঝল 

হনুঃসীম র্র্ঝন  
বহুবর্গ নীিাহরিার বুঝি আশ্রয় হনঝয় 

হনহেঝন্ত  ুমাঝত। 

*** *** 

*** 

By Rabindranath Tagore 
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প্রপতাম যহদ        পাহখর মঝতা  
        েক্ত দটুি ডানা  
প্রযতাম উঝ         প্রসই সুদঝূর  
      প্রনই আজও যা জানা। 
প্রস না িঝলও        পক্ষীরাঝজর  
        প্র া াখাহন প্রপঝল  
মঝনারঝথ           হনতাম প্রবোঁঝধ   
       হনদারুর্ প্রিৌেঝল।  
প্রযতাম প্রসথা        প্রমঝ রা প্রযথা  
         স্বপ্ন রাঝখ হ ঝর  
ফুলপরীঝদর        আনিঝমলায়  
      জীবন হনতাম ভঝর।  
প্রমঝ র প্রদেটা        িাহ ঝয় প্রর্ঝল 
      আঝলায় আিাে িাওয়া  
দণ্ড দঝুয়ি          বুি ভঝর তায়  
       হনতাম মুক্ত িাওয়া। 
হদঝনর পঝর         রাহি এঝল 
      প্রমঝ র টিলায় বঝস  
প্রদখতাম ওই       তারার দল  
     প্রিমঝন আঝস প্রভঝস। 
প্রমঝ র প্রভলা       প্রবঝয় আবার  
      প্রযতাম আঝরা দঝূর  
চাোঁদ প্রযখাঝন        অলখ টাঝন  
      প্রজায়ার আঝন ভঝর।  
তারপঝরঝত        জীবন পঝথর  
      আসল লঝক্ষয হর্ঝয়  
প্রদবতাঝদর         রাঝজয প্রযতাম  
      মঝতগ যর আো হনঝয়। 
  
  

প্রদখঝত প্রপতাম       প্রসথায় সিল  
       প্রদব-প্রদবীঝদর বাসা  
স্বঝর্গাদযাঝনর           দেৃয প্রিঝর  
        হমটিঝয় হনতাম আো। 
সৃহি, হিহত,           েলয় যাোঁরা  
         িঝরহিঝলন শুরু  
তাোঁঝদর প্রদঝখ         হিয়া আমার  
          বাজত  দরুুদরুু। 
ব্রহ্মা, হবেু,          মঝিির প্রসথা  
         থাঝিন হমঝলহমঝে  
সৃহি িঝর            ব্রহ্মাোকুর  
       হদহবয আঝিন বঝস।  
হবেুঝদব           হিহতর িাঝজ  
       সদাই থাঝিন বযস্ত  
মঝিির প্রয          আপন-প্রভালা  
        চরস  পাঝন মত্ত।  
প্রভঝব না পাই        েলয় িাঝজ  
        প্রিমন িঝর যাঝবন  
নটরাঝজর            নৃঝতয প্রমঝত  
     িয়ঝতা বা প্রতজ পাঝবন।  
হেশু িৃে            প্রিমন িঝর  
         সঝঙ্গ লঝয় প্রধনু  
সারাঝবলা            চরান তাঝদর  
       বাহজঝয় মধুর প্রবর্ু।  
প্রর্াপবালারা          মাখন চুহরর  
        নাহলে বঝয় আঝন  
যঝোদা মা          িপট রাঝর্  
       র্বগ ভরান োঝর্।  
ঊবগেীর প্রসই         নৃতযোলায়  
      প্রযতাম তািার পঝর  
নৃতয যািার          িরর্ িঝর  
       ক্লাহন্ত হদঝনর পঝর।  
  
  

 
দরু্গাোকুর         দেটি িাঝত  
      সংসাঝরঝত আঝিন  
হেঝবর বুঝি       পা প্ররঝখ িালী  
     প্রিনই বা হজভ িাঝটন! 
সরস্বতী          বীর্ায় তাোঁিার  
     প্রতাঝলন সুর-লিরী  
লক্ষ্মীঝদবী        োোঁহপটি তাোঁর  
      ধঝন রাঝখন ভহর।  
আঝরা সিল       প্রদবঝদবীঝদর  
       িাযগিলাপ প্রদঝখ  
হফরতাম আহম        সবার তঝর  
       ের্ামখাহন প্ররঝখ।  
এখনও প্রয           রক্তমাংঝস  
       জীবনটি প্রমার র্ া  
ফুহরঝয় যখন         যাব তখন  
       কু্ষধাও িঝব িরা। 
ধারার বুঝির        িতগ বযটুকু  
       হমটিঝয় হনঝল পঝর  
হফঝর বুহেবা        প্রযঝত পাহর  
        স্বর্গপুরীর দ্বাঝর। 
  

স্বপ্নষ াক 
  

মালহবিা চযাটাজী  

*** 



 অ ীক স্বপ্ন 
  হিগ্ধা প্র াষাল 

  
প্রমঝয়টি প্রিাটঝবলায় প্রনো িঝর েরৎচন্দ্র প ত 
প্রমঝয়টি প্রিাটঝবলায় প্রেঝম প ার স্বপ্ন প্রদখত 

প্রমঝয়টি Eric Segal এর Love Story পঝ  রাহি প্রবলায় বাহলে প্রভজাত 
প্রমঝয়টি রাত প্রজঝর্  Wuthering Heights, Anna Karenina প ত প ঝত 
বাহলিাোঁঝসর মত ডানা প্রমঝল প্রসই অঝচনা অজানা মঝনর মানুঝষর 

িাঝি িাজার িাজার মাইল প্রপহরঝয় চঝল প্রযত। 
  

প্রমঝয়টি প্রিাটঝবলায় প্রনো িঝর েরৎচন্দ্র প ত 
প্রমঝয়টি প্রিাটঝবলায় প্রেঝম প ার স্বপ্ন প্রদখত 

প্রিানহদন িাঝরা জীবঝন এি হবঝেষ নারী িবার স্বপ্ন 
এি মায়াবী জাদরু অঝমা  টাঝন এি হবঝেষ পুরুষঝি ধঝর রাখার স্বপ্ন 

এি অজানা রসায়ন, এি অপূবগ হেিরন, 
অজস্র প্রসানাহল মুিূতগ  হিঝোরী প্রমঝয়টির প্রচাঝখর পাতায় দলুঝত থািত। 

  
প্রিমন লার্ঝি প্রর্া?, সুির িঝর প্রসঝজ সদয হববাহিতা প্রমঝয়টির লাজিু েে 

উত্তঝর প্রেমালাপ রসালাপ নয় 
হবঝয়র পর প্রমঝয়টির িপাঝল জঝুটহিল নীরস তীক্ষ্ণ সহিগ্ধ বািযালাপ 

নযািাহম রাখঝতা, যত সব ঢ্ঙ! 
অপমাঝন অনাদঝর প্রসহদন প্রমঝয়টির প্রচাখ প্রফঝট জল 
প্রমঝয়টি প্রিাটঝবলায় প্রনো িঝর েরৎচন্দ্র প ত 

প্রমঝয়টি প্রিাটঝবলায় প্রেঝম প ার স্বপ্ন প্রদখঝত ভালবাসত 
প্রমঝয়টি হদবাস্বঝপ্ন উপনযাঝসর নাহয়িার মত গু-হি-প্রয় প্রেমালাপ িরত। 

  
হববাি বাহষগিীঝত ো ী র্য়না েসাধঝন সুির িঝর প্রসঝজ প্রমঝয়টির অঝপক্ষা 
স্বামীর িাঝি এি প্রর্ািা রজনীর্ন্ধা হিম্বা এি প্রর্ািা লাল প্রর্ালাপ পাবার স্বপ্ন 
হিন্তু ফুঝলর প্রতা া প্রপঝয় বউঝয়র প্রচাখ চিচি, প্রোোঁট তুলতুল প্রদখার গুঝ  বাহল 

প্রভতর কুোঁ িঝ  হদঝয়, আত্মাঝি অপমান িঝর 
ভুরু কুোঁ চঝি বাোঁিা প্রচাঝখ স্বামীর সহিগ্ধ েে 

িোৎ এত সাজ 
প্রিউ এঝসহিল নাহি ? 

সুিরী বউ প্রি হনঝয় তখন স্বামীর মঝন দানা বাোঁধঝি সঝিি 
েরীর খারাঝপর অজিুাঝত বউঝয়র প্রেহমিঝি ধরঝত স্বামী 

আজিাল িোৎ দপুুঝর বাহ  প্রফঝর 
প্রমঝয়টি প্রিাটঝবলায় প্রনো িঝর েরৎচন্দ্র প ত 
প্রমঝয়টি প্রিাটঝবলায় প্রেঝম প ার স্বপ্ন প্রদখত। 

  
িোৎ এিহদন প্রমঝয়টির প্রচাঝখর প্রিাঝল র্ভীর িাহল 

েীর্গ মুঝখ িাহল প া প্রচাখ হিন্তু উদ্ভাহসত 
ডাক্তাঝরর অহভনিন ও সতিগ বার্ী 

সাবধাঝন থািঝবন, হবঝয়র অঝনিহদন পঝর িনঝসপেন প্রতা 
স্বামীর বুঝি সঝিঝির িাঝলা পাথর 

পাথরগুঝলা হডনামাইট হবঝস্ফারঝর্ উহ ঝয় প্রদওয়া যায় না ? 
প্রমঝয়টি প্রিাটঝবলায় প্রনো িঝর েরৎচন্দ্র প ত  

প্রমঝয়টি পুতুল প্রখলঝত প্রখলঝত মা িবার স্বপ্ন প্রদখত। 
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আজ প্রমঝয়টির মুঝখ েসব ক্লাহন্তর িায়া 

আজ প্রমঝয়টির ক্লান্ত প্রচাঝখ রাজয জঝয়র িাহস 
আজ প্রমঝয়টির প্রিাল জঝু  জাতবঝস্ত্র ঢ্ািা এি রাজপুি 

আজ স্বামীর িাঝত উপিাঝরর রজনীর্ন্ধা অস্বহস্তঝত না াচা া 
আজ স্বামীর প্রচাঝখ অন্তঝভগ দী দহৃি 

আজ স্বামীর িঠিন স্বঝর এতহদঝনর পুঝষ রাখা েে 
প্রি বাবা ? বাৈাটার ? 

চমঝি উঝে প্রমঝয়টি! সরায় হেশুর জাতবঝস্ত্রর প্র ামটা 
হনঝজর হনভুগ ল েহতহবম্ব প্রদঝখ লাহফঝয় ওঝে স্বামী 

সঝিি মুঝি যাওয়া, প্রবািা বঝন যাওয়া প্রসই মুঝখর হদঝি তাহিঝয় 
প্রমঝয়টির প্রফাোঁপা িান্না, প্রি আবার? হমঝথয এি বাবা, হমঝথয এি স্বামী! 

এমন িঝর বঝল, প্রযন আজ এিই সঝঙ্গ  ঝট 
প্রমঝয়টির পুিলাভ ও পহতহবঝয়ার্ ! 

  
প্রমঝয়টি প্রিাটঝবলায় প্রেঝম প ার স্বপ্ন প্রদখত 

প্রমঝয়টি পুতুল প্রখলঝত প্রখলঝত মা িবার স্বপ্ন প্রদখত 
প্রমঝয়টি এি মায়াবী জাদরু অঝমা  টাঝন এি হবঝেষ পুরুষঝি ধঝর রাখার স্বপ্ন প্রদখত। 

  
  
  সংখ্যা  ঘু মানুে 
 

হবমল সরিার 
  

মানুষরূপী মানুষ গুহল  
মানুষ িঝব ভাই, 

ভাবহি বঝস িঝব িঝব! 
খুোঁঝজ নাহি পাই।   

  
সংখযাল ু 'প্রসই'! হেয় 'প্রসই'! 
আপনায় নাহি জানা, 

মানঝবর গুর্ প্রনই মানঝব  
বলঝতও তািা মানা!   

  
িণ্ঠ রুদ্ধ আইন হদঝয়  
অঝনি প্রদঝে ভাই,  

ধমীয় প্রনতা বা ঝি বনু্ধ  
ধঝমগর োন নাই।   

  
নীহতর রাজা িঝব প্রসইঝতা  
প্রয িঝর রাজনীহত,  

েো সহলঝল িান িরা প্রনই  
দলীয় স্বাথগ েীহত।   

  
হিি,ু মুসহলম, প্রবৌদ্ধ, খ্রীিান  

বা ঝি শুধু ভাই,  
িমঝি শুধু মানুষ গুহল  
িমার িমহত নাই।   

  

*** 

*** 
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আমার জন্মক্তদন 
িানাই লাল মুঝখাপাধযায়  

৯৪তন জন্মহদন এল, তাই প্রতামাঝদর আনি? 
আমার মন ত’ হনরানি, হি জনয প্রমার ধন্ধ? 
সুখ দুুঃখ িাহপঝয় এ জীবঝন আনিই ত’ প্রপঝয়হি 

তাই মৃতুযহদন হি এল না িাঝি এই িথাটাই ভাবহি। 
প্রেমময় স্ত্রী পুি িনযাও তাঝদর সুি সন্তান 
এঝদর োর্ঢ্ালা ভালবাসার িঝব অবসান। 

 
বঝট আজ আমার িত শ্রুহত র্ত প্রমার বল 
িত দহৃি িত েহক্ত ও হনুঃঝেষ সম্বল। 
বুহে ঠিিই জীর্গ প্রদি েীর্গ মঝনাবল 

িঝবই প্রেষ, নয় হি এরই ঈহঙ্গত সিল? 
তাই এই জন্মহদঝনই হেয়জন েীহত 
জার্াঝতঝি িরুর্ হবঝচ্ছঝদর ভীহত। 

  
না, না, আমার হবিাস আহম অহনবগান 

শ্রীভর্বাঝনর এমনই হবধান। 
(তাই) প্রদহখ ত’ সূযগয প্রডাঝব, প্রফর উঝে আঝস 

ফুলও ত’ েঝর, পুনুঃ ফুঝট িাঝস 
বাষ্প ওঝে, প্রফর জল িঝয় েঝর 

িারায় না প্রিি, সবাই আঝস হফঝর। 
হি আেযগয নাই িাঝরা প্রেষ 
আর আহমই শুধু িব হনরুঝদ্দে? 

  
ঠিিই ত’ প্রদি মতগ য। িয় পরভৃত 
আহমই ত’ তাঝি িঝরহিলাম বৃত। 

প্রসই প্রদি আজ অিমগর্য তাই প্রিঝ  হদঝত িঝব 
তাই নব িমগভার হনঝয় আসবই এ ভঝব। 

  
খুোঁঝজ প্রনব পুনুঃ নব প্রদি ও োর্ 
অঝেষ ত’ প্রমার আত্মা, প্রস অহনবগার্ 
নব প্রদঝি সুরু িঝব পুরাতনী প্রখলা 
নব ভাঝব জার্াইব আনঝির প্রমলা। 
িঝব িঝব নব নাম, নব ধাম িঝব 

বনু্ধ প্রতামরাও নব নাঝম আবার হমহলঝব। 

  
জাহন, তবু, তবু, বযাথা িািািার 
হি হি, মূঢ় মন, প্রিন অশ্রুধার? 

িানাই লাল মঝুখাপাধযায় জন্ম ২৬প্রে জনু, ১৯০৭ মতুৃয    ৩০প্রে এহেল, ২০১০ 

তদানীন্তন উত্তর প্রিালিাতার সংসৃ্কহতঝিন্দ্র টালা পা ার হনবাসী হিঝলন। কিঝোঝর 

ও প্রযৌবঝন লীঝর্ হদ্বতীয় হডহভসঝন ফুটবল প্রখঝলঝিন এবং প্রিালিাতা আিােবানীর 

এস্রাজহেল্পী হিঝলন। িমগজীবঝন হিঝলন রসায়নহবদযার অধযাপি। ভারঝতর েথম 

িৃহষ মিাহরদযালঝয় (বতগ মাঝনর ো গ্রাম রাজ িঝলজ) অধযাপনা ও রাজা 
রামঝমািঝনর বাস্তুহভটায় িঝলজ ও পঝরই বাোঁকু ার আহদবাসী অধূযহষত োলহডিা 
িঝলঝজদ্বঝয়র েহতষ্ঠাতা-অধযক্ষতা তাোঁর িৃহতঝের পহরচয় বিন িঝর।তাোঁর 

জীবনাবসাঝনর পর তাোঁর ডাঝয়রীঝত এই িহবতাটি পাওয়া যায়।…পাথগ মখুাহজগ  



  

 রান্নায় রসনায় 

 মনীষা সরিার 

  
সুধীবৃি ৩১ বির ধঝর লযাবঝরটরীঝত সাঝয়হটি হিঝসঝব িাজ িরার পর যখন হরটায়ার িরলাম, তখন প্রবে হিিু িহব 
হনঝয় হদনগুঝলা হুহু িঝর আনঝিই প্রিঝট প্রযঝত লার্ল। এর মঝধয রান্না ঝরর রসায়নার্াঝর নানান রিঝমর খাবার 
আহবষ্কাঝরর প্রয আনি উপলহি িরঝত লার্লাম, তার প্রথঝি হিিু আজ তুঝল ধরহি আপনাঝদর িাঝি। আো িহর ভাঝলা 
লার্ঝব আপনাঝদর।   
  
েটপট মকষট  

১)        তরমুজ তাক্তরফ 

           উপিরর্ :     তরমুজ —— ১.৫ িাপ (প্রিাট টুিঝরা) 
                                 দই (গ্রীক্) ——  ২ চামচ 

                                 পাহতঝলবু ——  ২ টুিঝরা 
           পদ্ধহত :  দই ও তরমুজ এিসঝঙ্গ হমহিঝত প্রেন্ড িরুন। এঝত পাহতঝলবু  
 রস িাঝত  হচঝপ হমহেঝয় হদন। গ্লাঝস প্রঢ্ঝল, ওপঝর বরঝফর কুহচ  
 সিঝযাঝর্ পহরঝবেন িরুন।     
 ২)        দপয়ারা প্রসন্ন 

           উপিরর্ :    প্রপয়ারার জসু্ ——  ১/৩ িাপ (প্ররহডঝমড প্রবাতঝলর ) 
                                 দইঝয়র প্র াল ——    ১/৩ িাপ    
                                 স্পািগ হলং ওয়াটার — ১/৩ িাপ        
    পদ্ধহত :   এই উপিরর্ হতনটি এিসঝঙ্গ হমহেঝয় হনন। গ্লাঝস প্রঢ্ঝল বরঝফর কুহচ  
                            সিঝযাঝর্ পহরঝবেন িরুন।     
 ৩)    আষমর অমৃতা 
              উপিরর্ :      আঝমর টুিঝরা ——— ২ িাপ (িাোঁচা / পািা স্বাঝদর)   
                                    বরঝফর কুহচ  ——— ১ িাপ 

                                    পাহতঝলবু ———        ২ টুিঝরা 
                                    চাট্ মেলা —— —     ১/৪ চামচ  
              পদ্ধহত :  আঝমর টুিঝরা, চাট্ মেলা ও বরঝফর কুহচ এিসঝঙ্গ হমহিঝত হদঝয় প্রেন্ড  
                             িরুন। হমশ্রর্টি  ন থিথঝি িঝব। এঝত পাহতঝলবু রস িাঝত হচঝপ   
                             হমহেঝয় হনন্। মারর্াহরটার গ্লাঝস প্রঢ্ঝল পহরঝবেন িরুন।   

 

 

জাষনমন্  জকু্তকক্তন মাক্তফন 

  
             উপিরর্ :      ওট্ ব্রযান ————      ১.৫ িাপ 

                                  প্রবহিং প্রসাডা ———    ১/২ চামচ 

                                  প্রবহিং পাউডার  ——   ১/২ চামচ 

                                  নুন   ———————  ১ হচঝটট 

                                  Mace —————       ১/৪  চামচ (powder) 
                                 Nutmeg —————   ১/৪  চামচ  (powder)      
                                  হসঝনমন্   —————  ১/২  চামচ  (powder)     
                                  হচহন  ——————    ৩/৪  িাপ (ব্রাউন সুর্ার)  
                                  প্রভহজঝটবল্ প্রতল্   —— ১/২  িাপ         
                                  এগ্ প্রিায়াইট্  ———— ৩ টি     
                                  Zucchini —————— ১ িাপ  (shredded)         
                                  Blueberry —————   ১ িাপ (fresh or frozen) 45 
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 Drooling dips 
  
১)        দই রসুষনর ক্তযপ 
            উপিরর্ :     দই (গ্রীক্ ইঝয়ার্াটগ  ) —— ১ িাপ    
                                 রসুঝনর প্রিায়া ————  ৭ টি  (প্রখাসা িা াঝনা) 
                                 চাট্ মেলা —————     ১/২ চামচ 
             পদ্ধহত :  
             রসুঝনর প্রিায়াগুহল িালিা ভাঝব প্রতঝল প্রভঝজ তুঝল হনন, যাঝত প্রসানালী রং িয়। হমহিঝত দই ও ভাজা   
              রসুঝনর প্রিায়া এিসঝঙ্গ প্রেন্ড িঝর হনন। বাটিঝত প্রঢ্ঝল হনঝয় তাঝত চাট্ মেলা হমহেঝয় হদন। হচপ্্স বা   
               হপটা প্রব্রঝডর টুিঝরার সাঝথ হডপ টি পহরঝবেন িরুন। 

  
২)       Avocado dip 
               উপিরর্ :    পািা Avocado ——১ টি  
                                   দই ——————   ১ চামচ 
                                  প্রপোঁয়াজ কুহচ ————    ১ চামচ 
                                  আঝপল কুহচ ————    ১/৪ িাপ 
                                  ধঝনপাতা কুহচ ————  ২ চামচ 
                                  িাোঁচালংিা কুহচ ———— ১/২ চামচ 
                                  Blueberry —————     ১/৪ িাপ 
                                  চাট্ মেলা —————— ১/২ চামচ 
                 পদ্ধহত :  Avocado টি মােখাঝন প্রিঝট দ'ুভার্ িরুন। হবহচ প্রফঝল চামচ হদঝয় নরম অংঝের সবটুকু 
                 কুহরঝয় হনন। অযাঝভার্াঝডার টুিঝরায় বািী সব উপিরর্ প্রঢ্ঝল হদন।  
                 িাত হদঝয় চঝট্ি ভাঝলা িঝর হমহেঝয় হনন।  

 
                                       হচপ্্স বা হপটা প্রব্রঝডর টুিঝরার সাঝথ হডপ টি পহরঝবেন িরুন। 

  

পদ্ধহত :   
ওঝভন ৩৫০0 F- এ র্রম িঝর রাখুন। সমস্ত শুিঝনা ও পাউডার উপিরর্গুহল এিসঝঙ্গ 
হমহেঝয় হনন্। এিটা বঝ া বাটীঝত (mixing bowl) এগ্ প্রিায়াইট্ িযান্ড হমিার হদঝয় প্রেন্ড 
িরুন। যাঝত পযগাপ্ত প্রফনা কতরী িয়। এবার হডঝমর হমশ্রঝর্ হচহন ও প্রতল হদঝয় হমহডয়াম 
হস্পঝড প্রেন্ড িরুন। এবার হমিার  চলা  অবিায় আঝস্ত আঝস্ত ড্রাই হমশ্রর্টি হমহেঝয় হদন 
যতক্ষর্ না সব ভাঝলা ভাঝব হমঝে যায়।এবার িাত হদঝয় Zucchini (shredded) ও 
Blueberry িালিা ভাঝব হমহেঝয় হনন্। মাহফন প্রট্রঝত িার্ঝজর িাপঝিক্ লাইনার বহসঝয় 
বহসঝয় হদন। েহতটি িাঝপ ৩/৪ ভার্ মাি হমশ্রর্  হদঝয় ভহত্তগ িরুন। সব হমশ্রর্ ঢ্ালা 
িঝয় প্রর্ঝল ৩৫০0 F ওঝভঝন ১  টা প্রবক্ িরুন।ওঝভন প্রথঝি বার  িঝর অন্ততুঃ ১৫ 
হমহনট রান্না ঝরর তাপমািায় োন্ডা িরুন।       
                            এই মাহফনটি আপহন চা বা িহফর সাঝথ পহরঝবেন িরঝত পাঝরন।  
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ফু কক্তপ ভাষপ  

অপর্গা প্র াষ  

উপিরর্ : ১ টি  প্রিাট ফুলিহপ, ৪ চাঝয়র চামচ সঝষগর প্রতল, ২ চামচ সরঝষ বাটা,র্রম ভাত,  নুন , হচহন, িাোঁচা লিা 
কুোঁ হচ , ধঝনপাতা  -আিাজ মঝতা  

পদ্ধহত : ফুলিহপ গুঝলা প্রিাট প্রিাট িঝর প্রিঝট, নুন আর িলুদ হদঝয় িালিা িঝর প্রভঝজ হনন। এিটি  িাোঁঝচর বাটিঝত 

সঝষগ বাটা িাোঁচা লিা কুোঁ হচ, নুন, হচহন, সঝষগর প্রতল আর ধঝন পাতা হদঝয় ভাজা ফুলিহপ গুঝলা মাখুন।  

এর পর দইু িাতা র্রম ভাত িাোঁঝচর বাটির ঢ্ািনার উপর প্ররঝখ পুঝরা বাটিটা প্রি র্রম ভাঝতর মঝধয বহসঝয় চাপা 
হদঝয় ১/২  টার জনয রাখুন। িহপগুঝলা নরম িঝয় প্রর্ঝল। রান্নাটি কতহর।  

এটা র্রম ভাঝতর সঝঙ্গ পহরঝবেন িরুন। 

 

 

 

Fulcopy'r Bati Chochchori 

Manami Sen 

This is a very simple yet tasty dish with very few ingredients.  

Cauliflower- 1, cut into 1 inch florets. 

Mustard Oil  - Generous amount 

Green chilies - 4-5 

Turmeric- half teaspoon 

Salt - according to taste 

Procedure:   

1. In a saucepan, combine cauliflower florets, mustard oil, chilies, salt and 

turmeric and half a cup of water. Cover and cook on a low flame until cauliflower 

is tender and done. The gravy should have a semi dry consistency. 

2. Transfer to a serving plate, add half teaspoon mustard oil  on top and garnish 

with green chilies. 

3. Serve with steaming white rice. 

Bon Appetite 

  

  

*** 
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   Easy Recipies 
   Provati Sarkar 
 
Sondesh 
 
Ingredients: 
Ricotta cheese 1lb 
Heavy cream ½ cup 
Sugar 1 1/2 cups 
Carnation milk powder ½ cup 
White oil or sweet butter 1 table spoon 
Rose water ½ teaspoon 
 
Process: 
In a heavy pan place heavy cream and butter/oil and mix well on medium heat, to a smooth paste. 
Stirring continuously, add carnation powder and sugar. Lower heat, and let the mixture cook, stirring 
often to prevent sticking to the bottom of the pan, for approximately 30 minutes. The water should 
evaporate by now and the mixture will be soft. 
Remove to a flat pan and let cool. Add rose water, knead the mixture well. It should feel smooth to 
touch. Make 1” size balls and store in air tight container. 
 
 
 
 
 
 
 
Stuffed mushrooms 
 
Ingredients: 
Large mushrooms 12,   Garlic cloves 2 chopped 
Butter 2 tbsp,    Onion 1 grated 
Grated cheese 2 tbsp,   Ground pepper ½ tsp 
Lemon juice 1 lemon,   A little cooking wine or sherry 
Finely minced parsley 2 tbsp  Bread crumbs ½ cup, Salt to taste 
 
Process:  
Wash and clean mushrooms well. Remove stem keeping the cap intact. Melt the butter in a pan and 
fry the parsley gently. Remove from fire and add, salt, half of the bread crumbs, pepper garlic, onion 
and cheese. Mix well. Gently moisten the mixture with wine or sherry but do not make it too wet. 
Take each mushroom cap and sprinkle with a few drops of lemon juice. Fill with mixture. Sprinkle 
with remaining bread crumbs and dot each with butter. Place in a shallow ovenproof dish and bake 
in a moderate oven for 10-15 minutes until brown. Serve hot. 
 
 

*** 
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“আক্তজ বসন্ত জাগ্রত দ্বাষর” 
 

Sanghamitra  Deb 



In loving memory of our son and brother  

“Raj Gupta”.  

We would like to show our gratitude  

 by donating 

 New Durga Pratima, September, 2017, 

to  

Central Texas Bengali Community.  

 
 

 
With Bijoya Greetings 

Srikanta, Krishna and Samudra (Sam) Gupta 



    In Loving Memory of Raj Gupta ( 1974-2004 ) 
   Those we love don't  

   go away. 
  They walk besides us 

   everyday. 
    Unseen, unheard 

       but always near. 
    Still loved, still missed 

    very dear. 
    Love you,  

   Ma, Baba and Choti 
  

চঝল যাঝব সত্তারূপ  
 সৃহজত যা োঝর্ঝত িায়াঝত, 

প্ররঝখ যাঝব মায়ারূপ  
 রহচত যা আঝলাঝত িায়াঝত। 

--রবীন্দ্রনাথ োকুর  
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Painting - Early Morning 

Shounak Roychowdhury 

 
This painting was inspired by seeing Edward Hopper's "Seven AM". I saw an early 

morning gathering at the tea Stall in Patna, Bihar, India several years ago, and I wanted to 

capture the tea company in Hopper's way, which is neoclassical.  
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High School: Westwood  

University: The University of Texas at Dallas 
Major: Electrical Engineering 

Congratulations to Our Recent Graduates 
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Kirti Sarkar 
 

High School: Westwood   
University: Rice University 

Major: Biochemistry and History 

Divya  Chowdhury 

 
High School: Westwood  

University: Emory University, Atlanta 
Major: Neuro Science &computer Sciences 

Priyam Mazumdar 
 

High School: Lake Travis  
University: The University of Texas at Austin 
Major: Electrical  & Computer Engineering 

Kanishka Mitra 

 
High School: Round Rock  

University: Dartmouth University 
Major: Economics 

Rohan Chakraborty 
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Northern Lights, Iceland 

Sunit K. Addy 

Nature's Tears 
 Ratula Sarkar 
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Dine- In Take-Out
Curry in Hurry : 12809 RR 620 N #200Austin TX 78750

512-596-3450 Open Tue- Sunday 11am- 9pm

Online Orders and Catering

Parmer: 2121 W Parmer Ln. #108Austin TX 78727
512-837-9701 Open Daily 9am- 9pm

GB 620: 12809 RR 620 N #300Austin TX 78750

512-249-7600. Open Daily 9am- 9pm

South: 3421 W Wm Cannon Dr #133Austin TX 78745

512-899-1000 Open Daily 10am - 9pm

NW: 8650 Spicewood Springs Rd. #133 Austin TX 78759
512-249-0202 Open Daily : 10am - 9pm

North: 14900Avery Ranch Blvd #A150 Austin TX 78717

737-222-6862 Open Daily 10am- 9pm

Like Us: www.facebook.com/gandhibazarstore

Fresh Produce DailyI love my Gandhi Bazar

Thali Served Daily Delicious Chaat
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Happy Durga Puja  

 

from  

 

Natyalaya School Of Dance 
 

 

Serving the Central Texas community for 35 years 

 

www.natyalaya.us 

 

email vinithasubramanian@yahoo.com    

 

Ph: 254-913-7643 

 

 

 

Kirti Sarkar’s Arangetram Ceremony 2017, by Sunit K. Addy  
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Business 

Hours 
 

Lunch (Buffet) 

Tue-Fri  

11 AM - 2:00 PM 

Sat- Sun 

12:00 – 3:00PM 

 

Dinner (ALA-CARTE) 

Tue- Sun 

5 PM – 9:30 PM 

Fri – Sat : 5PM -

10PM 

 Monday Closed 
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Watching the Tide Roll Out…: Anecdotes From A Distant Past! 

Sumit DasGupta 

For this writer, pigeonholed on occasion as a composer of travelogues and political commentaries, this is 
an article of a different genre. The inspiration for this essay originates from a fortuitous and innocent 
remark about the passage of time we traverse through and events we are witnesses to (or sometimes 
victims of) that forever inscribe our lives in unforeseen and in very personal ways. And so like a ball 
rolling down a slope and gathering momentum and speed, recollections of historical events, societal or 
personal, from as far back as my earliest childhood surfaced in an ever accelerating tide, creating a 
surfeit of ideas like a giant vortex that defied me to pick a few, some at random, to stitch into a 
continuum in time and space to recount the events that have been engraved on my persona and 
psyche! 
 
I arrived on this good earth a few short months after the last Great War, a “first-born son” and an 
exclamation mark, a metaphor, for hope and optimism for my parents. For the Indian subcontinent, 
much turmoil still lay ahead as the movement for independence proceeded inexorably towards the 
inevitable conclusion. But like the final bite of a dying carnivore, the British in a last act of unfettered 
oppression left India dismembered, hoping against hope to sustain their policy of “divide and rule.” India 
was free but in pieces with Pakistan bracketing her in the east and west. And in the unimaginable 
sectarian violence, catalyzed by British chicanery and centuries-old religious animosities, that the 
subcontinent was engulfed in, millions were slaughtered during a mass migration of people, some 
moving east, some west, as they left their ancestral lands towards an uncertain future in search of safety 
and security. The turmoil turned my entire family, safely established for generations in Dhaka, into 
instant refugees in Calcutta,… displaced from a life of high social standing and considerable opulence to 
the bottom of the socio-economic ladder. Amidst this violence, I had switched from the “last generation 
born under British oppression” to the “first generation of children to breathe the air of a free India.” 
Decades later, I recounted my family’s migration to a friend, born in Pakistan, and he related back the 
mirror image of his family moving en masse from Bombay to Karachi. I reflected, “Imagine Alam, if the 
British had departed quietly in the night and left us alone, you and your family would be calling Mumbai 
home and I might look at Dhaka as my home town.”  We both smiled sadly for what could have been! 
 
Long, long ago when I was a mere 5-year old, my father decided to treat me to a memorable experience 

as a father-son bonding exercise while we both coped with the loss of my mother a year earlier. So, he 

teamed with his close cousin, then training to be a commercial pilot, to fly a few circles around 

Barrackpore Airport. My uncle hopped on to the left seat while we were tightly belted into the right seat 

in the tiny, cramped cockpit of the de Havilland Puss Moth trainer and off we went on my first ever  

flight. As we accelerated down the runway, soon reaching take-off speed, I noticed a grove of trees 

beyond the runway that seemed so perilously tall and close, and getting closer by the second. Certain of 

my impending doom, I did what all 5-year olds would do in this predicament, bawl at full throttle, with 

no limits on restraint or decibels. But thanks to the amazing flying skills of my uncle which I had till then 

dismissed, we easily cleared the trees (I watched them disappear well under the wheels) and despite the 

loud engine hum, there descended peace. I looked out and about and above as we twisted and turned 

around the airport and my lifelong love for and fascination with all things flying was born. I decided by 

the time I was ten to pursue a career in flying never realizing then that my father would more resolutely 

resist my aspiration as I was in pursuing it. Years passed but I never lost sight of the dream, so very 

shortly after I joined IBM and when I was far removed from my father’s influence (or so I thought), I 

finally took my first flying lesson. The ecstasy I felt was so overpowering that I poured my experiences to 

a friend who coincidentally left the day after on a trip to India. Friend and father met shortly thereafter 

and the first words out of my friend’s mouth were, “Sumit took his first flying lesson.” Kaboom! I had 
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commit never to hold a joystick,… while it is in the air,... and while he walked amidst us,… to which I 
eventually agreed! So, my flying career now awaits for my reincarnation. 
 
For a couple of my pre-teen years, I was privileged to live with my aunt, my beloved Pishimoni, and her 
husband, Narayan Sen. This was a rare man – in pre-independence India, he was a businessman under 
an assumed name during the day, a fearless freedom fighter under the legendary Surya Sen after dark. 
In post-independent India, when Hindu-Muslim riots flared, he was there to intervene and prevent 
wanton bloodshed, providing shelter and solace to the victims. One such person was Anil Sen who later 
became his business manager. It was many years later that we discovered that Anil Sen in reality was 
Aminullah Khan, a man my uncle had plucked from certain death from a vengeful mob during the riots 
that accompanied the partition of India. Here was a man who had never stepped foot on a college 
campus but had accumulated vast knowledge of history, literature and philosophy. In a well-worn 
annual ritual, we celebrated Durga Puja with all the Hindus around us, visited the few Christians in the 
neighborhood on Christmas Eve and shared sumptuous meals with the many Muslims nearby during Eid-
ul-Fitr. When my uncle passed away at an early age, they all came to grieve – Hindus, Muslims and 
Christians assembled under one roof. They had all lost one of their own! My enduring tribute to both of 
them through the intervening decades is centered in my belief in and practice of religious tolerance that 
they instilled in me. 
 
The early-1960’s witnessed JFK’s hypnotic trance on the young and the old the entire planet over but 
alas, an assassin’s bullet ended the spell much too soon. My friends and I were one with the world in 
mourning. A week later, at a friend’s mention, I attended a memorial concert that paired the great 
Bengali singer, Nirmalendu Choudhury, with an American whose songs I had just begun to hear. Pete 
Seeger, introduced as JFK’s friend from his short stint at Harvard, dedicated the evening to the memory 
of his late friend and provided the lyrics for the audience to unburden their soul. Little did I know then 
that my life would be entwined, loosely though, with the legendary Seeger for some time to come. 
During the quarter century I spent in the Mid-Hudson Valley, it was a familiar sight to watch the sloop, 
Clearwater, sailing up and down the Hudson River, Spring through Fall, with Seeger’s voice and the 
sound of his banjo drifting to the shoreline imploring the riverside population to rise against 
corporations like General Electric to cleanse the river of the PCB’s that they had discharged into the river 
and thus destroyed its ecology. And then one weekend morning, I happened to be at a lumber yard 
when perchance I encountered the legend. He and I were both searching for particular types of wood to 
repair our decks, his for his sloop and mine for my house. I introduced myself, a warm handshake 
ensued and we reminisced like old friends. Yes, he remembered the concert in Calcutta and yes, he 
remembered who he dedicated it to. He was thrilled like a child to encounter one who had been there 
that November evening a quarter century prior. What I thought would consume a few passing minutes 
turned into a delightful half-hour conversation with generous infusions of his philosophy on humanity, 
ecology and world peace,… a classic happenstance between two old-fashioned peaceniks! 
 
‘Twas the Fall of 1967 when, contrary to earlier plans, I arrived in this country for graduate studies. With 

just a single prior flight to my credit, I was awed by the Pan Am Boeing 707 that transported me out of 

the country in the dead of the night. I took a window seat and peered out. Darkness had stitched the 

heavens with the earth with lights flickering above and beneath as I bade goodbye to Calcutta, the city 

of my birth. Too excited to sleep, I turned to the grandmotherly woman in the aisle seat, a professor of 

anthropology at Harvard who was taking this flight home to Boston after a summer of research with the 

eminent anthropologist, Prof. Nirad Choudhury. My introduction to American mores began through 

conversations with her over the many hours we spent aloft and the many countries we passed over until 

we parted company in London, with her flight taking her to Boston and mine to Chicago. A connecting 

flight brought me to my final destination,… Milwaukee, Wisconsin. A short taxi ride took me to the 

center of campus. As I alighted, I asked the elderly cab driver how much it had cost and he uttered, 
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gently, “Son, this is a lot of money,… all I need is one dollar and fifty cents.” And with that, he returned 
the twenty dollar bills and change from the ten. Then, with a simple “Welcome to America, son!” he 
backed his taxi and quietly melted away into the deepening twilight but infused a message of welcome 
and a lesson in honesty that still resonates within me.  
 
I arrived in the midst of very troubled times in America. Race riots proliferated through cities and towns, 
often leading to confrontations with the police that attracted world-wide attention, including my elders 
who came close to squelching my plans for higher studies in the United States. And there was the 
Vietnam War, blanketing the nation like a stagnant and ominous cloud. Angry protests and marches on 
college campuses and on city streets seethed across the country, with daily reports from half a world 
away of the gruesome details of the killing of soldiers and civilians adding kindling to the conflagration. I 
watched a march or two on campus out of curiosity but mostly stayed aloof since the daily pressures 
from a meager budget and graduate school kept my focus away from the storm that raged around me. 
More importantly, I had not planted my roots in this country yet and my political philosophy was still 
quite fluid. But by the time I finished my first graduate degree, I had grown to identify wholeheartedly 
with the marchers in support of equal rights and opposed to the Vietnam War. 
 
As earlier alluded to, I arrived with little money in my possession, very few students of Indian origin to 
befriend on campus and minimal financial assistance from the university in the first semester. With 
blissful ignorance, I hoped to make ends meet in the early months with whatever part-time employment 
the law would permit. That opportunity soon appeared in the form of a “cleaner” at one of the campus 
cafeterias at less than minimum wage. For an hour in the morning and another in the afternoon, I swept 
floors, emptied ashtrays and wiped tables with a free sandwich, fries and a soft drink for lunch as bonus. 
And in the third hour at day’s end, I evicted the last stragglers, closed the cafeteria and cleaned the grill. 
After a day’s worth of frying eggs, bacon and hamburgers, that grill would be layered with dried, 
gelatinous grease. It took copious amounts of water and industrial grade Drano, which included lye and 
caustic soda as primary ingredients, to dissolve and scrape off the grease followed by gallons of apple 
cider to neutralize the toxic stew that still frothed on the grill. The accompanying fumes left me 
coughing for hours after but the money I earned paid for the rent and food, so I soldiered on Monday 
through Friday that first semester in America. A month into my job, the local health inspector arrived to 
inspect the grill. So impressed was he that he waited an hour to congratulate me and loudly anoint me 
as the finest grill-cleaner in the entire city. The news of this unexpected accolade was dispersed through 
word-of-mouth by those who were witnesses to the event and earned me an annoying degree of 
undesired “celebrity” along with the moniker “the grill-cleaner.” Salvation from the fumes and poverty 
arrived a week before Christmas, when based on my success in the first semester and the qualifying 
examination thereafter, I was awarded an assistantship at a “princely” sum of $225 per month. Never 
have I felt as rich, relieved or rewarded as I did at that moment in my life!  
 
Despite the turmoil of war and race, the 60’s were heady days when man was preparing to leave the 

bonds of earth to venture towards our very own moon. So, in my first summer here, I became obsessed 

with what I soon realized was a futile, some would even suggest foolhardy, aspiration for a job in 

aerospace. But due to the cloud of the war, alien students were held at arm’s length from that entire 

industry. Such was the tableau when I sent out a stream of letters seeking a summer internship to the 

likes of Boeing, Grumman, Lockheed, Raytheon, Rockwell and several others whose names have long 

since faded through acquisitions or age. But a prompt and steady string of rejections with the same 

consistent response “Citizenship Required, Top Security Clearance Mandatory” spelled an early doom to 

my euphoric dream. Thus, with a barren bank account, no job prospects in the horizon and summer 

around the corner, I faced the grim reality of eviction from my apartment and only a partially 

melodramatic vision of starvation on a city sidewalk. Such was my sense of despair in those dreadful 

moments that, catalyzed by a friend’s advice, I responded to several classified ads and discovered my 
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household cleaning agents, both door-to-door. The tales from that summer have been detailed in an 
earlier essay with which I have dissolved many a friend’s insomnia. What I realized was that this 
business was awash in petty dishonesty, greed and money for those willing to knock on doors every day 
of the week.  So I reasoned even before summer’s end that, despite the success I had achieved, I had 
had enough of this sales business and without any regret, I quite abruptly resigned, much to the chagrin 
of my managers. The regional manager promised to contact me a year later,… and he did! But by then, I 
was done with my Master’s degree and was preparing to join IBM. He offered me twice what IBM had 
offered plus a bonus that would have more than quadrupled my IBM pay. It caught my breath for just a 
brief moment; I pondered the possibilities and rapidly concluded that this was not the life I yearned for. 
For me, at least as far as the sales business was concerned, I concluded that once was indeed enough! 
 
The following year as reported earlier, I joined IBM, parting from a life that I would never return to,… a 
life of innocence, of simplicity, and of freedom to explore with few, if any, consequences on others. My 
entry into the workforce soon brought upon my shoulders responsibilities that I had only heard of in 
whispers but never felt in reality but which were the many duties that were awaiting a first-born from a 
family which had yet to recover from the residue from the partition of India. But looking back upon it 
through the lens of time and distance, I have no regrets about shouldering them. I did what I knew and 
felt was expected of me,… end of discussion! This period in my life as I have narrated here marked the 
end of my childhood and youth, and the dawn of my true adulthood. I am afraid to inform that I have 
accumulated since many more anecdotes in the intervening decades to share which I hope to chronicle 
over time and on a whim without this signaling like a dire threat to my readers!  

 Sunset at Sunderban,India  
Sumit DasGupta 



67 

Decades ago–four to be exact– 
two spacecrafts took off.  Before long 

pictures started arriving detailing Jupiter 
followed by Saturn and its rings 
that weren’t captured till then. 

The two machines kept going at speeds over 
thirty thousand miles per hour and came upon the 
blue jewel of a planet, Neptune.  As the two crafts 

were to pass by the blue planet, one last picture was 
taken pointing toward earth which looked like 

a pale blue dot, as a famous astronomer would call it. 
About a decade later, the twin spacecrafts announced 
they were leaving the solar system for good carrying 

with them gold disks of images, and recordings 
heartbeat, cry of a baby, Mozart symphony, and 

snippets of major languages. 
The two spacecrafts are now drifting through 

darkness, navigating the milky way.  By the time 
the earth will end its life, and with a little luck the 
voyagers might be found by a future civilization. 

Our story by then a very ancient civilization might 
be relived (as scribed in those disks of a billion-year 

shelf life) albeit in brief reflections. 
  

A billion-year shelf life 
Amio Basu 

SPRING ARRIVES 

Debasree DasGupta 

 

As I glance out of the window----- 

Spring arrives 

The fierce, cold wind halts, the dry leaves rustle in a whispering breeze----- 

As spring arrives 

A tentative bud sways cautiously, then unfolds into a new green leaf----- 

And spring arrives 

The Robin returns from his runaway refuge and peers at me quizzically from  his familiar 

perch----- 

For spring arrives 

Outside, the mowers whirr into life as the heaters sigh and cease----- 

As spring arrives  

A child’s voice precedes his scampering feet and a dog barks in anticipation----- 

As spring arrives 

As the trees rush to adorn themselves I steal a glimpse of the rolling hills beyond----- 

For spring arrives  

Lethargy, like a widow’s veil, slides reluctantly off my head and shoulders----- 

And spring arrives! 
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                                                    Traces of My Grandmother 
                                                                    Chaitali Sen 
 
 My grandmother was born in East Bengal, now Bangladesh, in a town named 
Dinajpur, around the year 1909, according to our calculations. She was married at thirteen to a 
man in his twenties – my grandfather, who outlived her by almost ten years. She had her first 
child at sixteen and all together gave birth to seven children, raising six to adulthood. She died in 
1971 of heart failure, when I was a year old.  
  For most of my life, the things I knew about my grandmother were like this, 
numbers, data, isolated facts. None of the bits I collected from my mother or aunts ever came 
together to form a full picture, or more accurately, the feeling of grandmother that I craved. I 
don’t know if she was a warm or affectionate person, if she was reserved, gregarious, fond of 
being alone or in groups, or even if she was a good mother. My mother sometimes joked that by 
the time she was born, eighteen years after her eldest sister, my grandmother was already worn 
out. Seemingly, my aunts did their fair share of parenting, and it’s unclear how much time my 
mother and grandmother actually spent together.  
  Only one thing I’ve always heard about my grandmother gives me any idea of who 
she was. My mother often talks about her accomplishments and how intelligent she was. 
Without a formal education, she had no choice but to seek outlets for intellectual stimulation in 
the domestic sphere. She managed the complicated household finances of a large family, at one 
point in two countries while the family was split between Burma and India. She stayed on site 
day after day as a new house in Calcutta was being built, supervising its construction down to 
the mixing of the cement that would become the walls and floors of their new home. She was an 
accomplished cook who learned dishes from a variety of cuisines, and her intricate embroideries 
have been passed down to us on bedcovers and handkerchiefs. Perhaps more surprising is that 
my grandmother became keenly interested in politics during the movement for India’s 
independence. She attended meetings with Subhas Chandra Bose, a Bengali nationalist who 
disagreed with a non-violent approach to the freedom struggle. He felt the British would only 
leave by force, and my grandmother believed in his cause so strongly she enlisted my two eldest 
aunts into the nascent Indian National Army that was forming in Burma. There are photos of my 
aunts in uniforms, looking formidable, holding bayonets. Bose was later killed in a plane crash, 
and after Independence, my grandmother satisfied her interest in politics by reading the 
newspaper every morning on the veranda. Over their cups of tea, she and my grandfather would 
sit and discuss world events, my grandmother reading the Bengali paper and my grandfather 
reading the English.  
  Then, well into her forties, my grandmother insisted on learning how to drive and 
tackled the chaos of Calcutta traffic to drop her children off at school every morning. My mother 
can furnish even more examples to make me imagine a woman who was always moving, always 
hungry, rarely satisfied with what she already knew. I wonder if she thought of herself as an 
intelligent woman, and if she’d ever had dreams of achieving things beyond her own household.  
  In my novel, there is a scene in which one of my characters, a young woman 
named Mariam, is looking at a picture of her grandmother. Her mother is about to tell her 
something important about her grandfather, but momentarily, it is her grandmother who holds 
her interest.  
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 She knew a fair bit about her grandmother, come to think of it, little things Mama 
had told her over the years. She knew her grandmother was very intelligent, though not highly 
educated. She was a lover of card games, and ruthlessly competitive at them. It was the only time 
she raised her voice, playing card games.   
 I was interested in how notions of women’s intelligence are passed down from one 
generation to another. Mariam is the first woman in her family to attend college, yet she 
underestimates her own intelligence, and like her mother and grandmother, her own education is 
unexpectedly stalled when her father becomes ill.  Despite their best efforts, Mariam is forced to 
continue a pattern of truncated education that has been repeated in her family through the ages. 
For her grandmother, and mine, marriage was the great disruptor. For Mariam’s mother, it was 
war and displacement, and for Mariam, illness and finances. The world over, women have 
channeled into alternative spheres their aspirations to learn and be thoughtful participants in 
society. It seems my grandmother was one of the lucky ones. She had people in her life who 
encouraged, or at least tolerated, her attempts at intellectual stimulation. The women in my novel 
develop similar coping mechanisms, sometimes hiding their intelligence, sometimes expressing it 
in unexpected ways, sometimes entrusting it to someone else.  
  Readers ask me if my characters are inspired by people I know.  In a way, of course, 
they all are. Not their exact blueprints, but their situations, their struggles, their survival skills can 
probably be found in someone I have known, or in the case of my grandmother, someone I have 
never known, who has only left traces. I gave Mariam a moment I have had in relation to my 
grandmother, the handing over of an inheritance not of heirlooms, but of precious information.  

My grandmother Srimati Sabitri Sen 
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Sleepless at 3 am  
Sreedhara Bhasin 

  
 Sleeplessness is boring but when you are sleepless in a country where packs of street 

dogs howl at night and a lost sea gull screeches mournfully on a rooftop, the night opens up like a book. 
  
 I suffer from occasional sleeplessness, especially when I travel and sleep in hotel beds 

that smell of antibacterial cleaner or when too much CNN streams in through the walls. I mostly 

thought of it as a punishment. Not any more. I try to live the nights now. 
  Recently in a foreign country I lay on a large four-poster bed. I was trying to fall asleep 

within the ambient hums of split air conditioners and water pumps. My eyelids were getting heavy. 

Then a giant hand seized the bed and shook it swiftly. I felt I was thrown up in the air for a mini second, 

sort of like a julienned carrot in a wok.  When the force left the room, I lay motionless, dazed. Perhaps, 

this was a spiritual experience – I thought. The universe was shaking me. I called my daughter and said,  
   
“Hey, the strangest thing happened! I felt as if someone was shaking my bed!” 
  “Oh My God! Mom! It must have been a quake!” She said. 
  
 It was a mild and swift tremor. I read tweets to confirm and sat up on the bed, stunned by 

the shake and the silence. The street dogs howled below.  Music from a far away wedding party 

resumed. I thought of Japan, Italy and mankind. A midnight shake can make you feel very equal. 
  Some nights when I stay in a hotel close to the airport, I lie awake and listen to the 

airplanes landing. I feel the eternal movement that we are all in. People losing each other, finding each 

other, moving on with lives, loves and hope. The night grows darker as my eyes see the flickering city 

light reflect off the large glass panels. I think of the solitary driver on the expressway at 2 am. Where is 

he going? What happened to his life today? Did he succeed in what he was trying to accomplish? Did 

his demons forfeit the game? Is his dog waiting patiently for him? Will his fridge have pomegranate 

juice? Sushi? Kombucha? Did he smoke a cigarette in the courtyard outside his office building?  
  Nights can be our mirrors. When everything else has receded you find yourself with your 

innermost self. A self that is too busy during the day - listening, understanding, catering, 

accommodating, and calculating. In the night, when I stare at the white ceiling in Mumbai or Lisbon, I 

remember most vividly who I really am.  
  In another city after midnight, I heard a tap on my window. I froze in fear. Then I heard 

sounds that sounded like tiny feet scampering. I opened my eyes and saw ball like shadows behind the 

sheer curtains, little creatures were running on the window ledge. Oh God! Must be rats! But then rats 

don't have a bushy tail! I went to the window and pushed aside the curtains. Tiny chipmunks were 

running on the ledge. The full moon had turned the world silver. A huge black berry tree stood very 

close. A group of chipmunks ran up and down the tree branches almost vaulting onto the window ledge. 

They looked like a family with two babies. Maybe the parents were teaching the kids to enjoy the 

moonshine! I stood mesmerized. The giant moon, the dark stripes on their nimble bodies, the quivering 

joy on their faces - this night is absolutely splendorous - I thought. 
  Now when I cannot sleep and the raccoon bangs on my neighbor's garbage bin, I try not 

to ignore the sound and fall asleep. For the night has the power to change you and being sleepless at 3 

am can be a beautiful thing. 
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My Morning Thoughts –  
Debasmita Roychowdhury 

 
 A beautiful morning, sun kissed rays glistened through my living room windows, my 
eyes felt the soft touch of a bright blue sky checkered with light and dark green leaves. The 
morning looked so fresh, beckoning to a blessed day, a day full of possibilities. To live and enjoy. To 
experience, sense, feel and smell life - to live life for another day - what a blessing!! As I pondered 
over this thought, steam from my kettle created a pattern on my kitchen window, and the sweet 
aroma of Darjeeling tea and golden crisp toast filled the air. To live life, to live another day in peace 
and good health with loved ones is truly a blessing - a desire, yearning and basic want that so may 
struggle, toil and take enormous risk to achieve - for some it is still a dream, a vision and possibility 
that they strive everyday in the face of untold and enormous despair, uncertainty, fear, loss and 
danger - a struggle that questions the meaning of existence everyday, every moment. Soon some 
sad, grim and some uplifting hopeful images flashed through my eyes —loaded boats, capsized 
boats, miles of walk carrying a few possessions, grueling journeys through tough terrains, hate cry, 
anti-immigrant rallies, protests alongside rescue missions, people offering food, shelter, adopting 
kids, providing for a home and building bridges—all crisscrossed my mind in a few seconds —I 
gathered myself, took a sip and asked, why all this?? It came out gushing and in an unequivocal 
voice — all in hope for a better future, to build life, to live life, to cherish life despite all its 
hardships, loss, pain, and suffering. 
 Puro tai Banchar ladrai - to fight for life —till the last breadth 
Soon, heard ‘Ma’ ‘Ma’ — kota baje go? cha ki boshiye cho? - han baba boshiyechi-- uthe poro Itun, 
9 ta baje - - tummy ki chini nebe?  
 My morning thoughts faded into the beginning of another day to live and cherish 
life. Thankful to see another beautiful day. 
        *** 

 She knew a fair bit about her grandmother, come to think of it, little things Mama 
had told her over the years. She knew her grandmother was very intelligent, though not highly 
educated. She was a lover of card games, and ruthlessly competitive at them. It was the only time 
she raised her voice, playing card games.   
 I was interested in how notions of women’s intelligence are passed down from one 
generation to another. Mariam is the first woman in her family to attend college, yet she 
underestimates her own intelligence, and like her mother and grandmother, her own education is 
unexpectedly stalled when her father becomes ill.  Despite their best efforts, Mariam is forced to 
continue a pattern of truncated education that has been repeated in her family through the ages. 
For her grandmother, and mine, marriage was the great disruptor. For Mariam’s mother, it was 
war and displacement, and for Mariam, illness and finances. The world over, women have 
channeled into alternative spheres their aspirations to learn and be thoughtful participants in 
society. It seems my grandmother was one of the lucky ones. She had people in her life who 
encouraged, or at least tolerated, her attempts at intellectual stimulation. The women in my novel 
develop similar coping mechanisms, sometimes hiding their intelligence, sometimes expressing it 
in unexpected ways, sometimes entrusting it to someone else.  
  Readers ask me if my characters are inspired by people I know.  In a way, of course, 
they all are. Not their exact blueprints, but their situations, their struggles, their survival skills can 
probably be found in someone I have known, or in the case of my grandmother, someone I have 
never known, who has only left traces. I gave Mariam a moment I have had in relation to my 
grandmother, the handing over of an inheritance not of heirlooms, but of precious information.  
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           Birth of Ganesha 
                                                                      Jyoti  Das 
 
 
 
 
 
 
Ganesh also (spelled as Ganesa or Ganesha and known as Ganapati, Vinayaka and Pillaiyar) is the 
Lord of Good Fortune who provides success and prosperity. He is the Lord of Beginnings and the 
Remover of Obstacles of both material and spiritual kinds. 
  
Ganesha Mean 
 'Ga' symbolizes Buddhi (intellect) and 'Na' symbolizes Vijnana (Wisdom).Ganesha is thus 
considered the master of intellect and wisdom. 
  
Birth of Ganesha  
The birth of Ganesha can be regarded as interesting as any story could be. Ganesha was born 
unknown to Lord Shiva. Goddess Parvathi needed someone to guard the chambers while she 
was taking bath. It happened in the past that Shiva devotees allowed inside even when she did 
not wanted the same to happen. Therefore, she made a figure with turmeric paste, put life into 
it, and named him Ganesha. Then she asked the boy, Ganesha not to allow anyone to enter the 
house. Ganesha followed his mother's orders to the word and did not even allow Lord Shiva to 
enter the house when he came back. 
Lord Shiva got angry and asked his followers to attack the boy. However, they were defeated 
Shiva got surprised. Realizing that this was no ordinary boy. Shiva decided to fight the boy 
himself, and in his divine fury cut Ganesh’s head, killing him quickly. When Parvathi came to 
know of this, she was so angry that she decided to destroy the whole universe. However, Lord 
Brahma pleaded that she reconsider her intent. She said she would reconsider her intent if 
Ganesha were back into life. 
  
Brahma also suggested that he replace Ganesh’s head with the first living being that came his 
way with its head facing north. Shiva then sent his followers to bring the head that came his way 
with its head facing north. They found a sleeping elephant facing its head to north and they cut 
its head as per Lord Shiva’s order. Shiva attached the elephant's head to Ganesh’s body and 
brought him back into life. After this, Lord Ganesha named as Gajanana.  
  
Prathama Pujya Devata (First worshipped god)  
Now the time came to select the first god to be worshipped (“Prathama Pujya Devata“). After 
much discussion, there was no conclusion on the first worshipped god. Ganesh’s elder brother 
Karthikeya declared that He was the best among all Gods and he should be “Prathama Pujya 
Devata”. Therefore, Lord Shiva suggested that Karthikeya and Ganesha have to contest a race by 
circling the universe. The one who returns first would be the winner and worshiped first. 
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Moral: - We exist in the world due to our parents. They teach us meaning of life, they give us 

education, teaching, food, clothes. They protect us from all the odds in the world, they teach us 

how to live in the world. They sacrifice many things for our wellbeing. Therefore, we should treat 

them like God. They should be the one whom we need to respect and care through our life. That is 

what Lord Ganesha wanted to show us, wanted to teach us in a simple way.  

  

Yogic Belief 

 According to the yogic Perspective, anything we do has to fall under one of the two categories: 

material or spiritual. It is believed that Lord Ganesha rules the 'Muladhara chakra' of our body. 

Muladhara is the interface between material and the spiritual worlds. Lord Ganesha said to control 

both of these worlds, he is the one who gives the material enjoyments in the world and he is the 

one who liberates us from the endless cycle of birth and death. Since he is the one who gets rid of 

all the obstacles from our lives, we worship Lord Ganesha before beginning any important work. 

  

Sri Ganesha Stotram  

                                   Vakra-Tunndda Maha-Kaaya Suurya Koti Samaprabha! 

                                    Nirvighnam Kuru me Deva Sarva -Kaaryessu Sarvadaa!! 

Dia,  
Glass painting, Jyoti Das 
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     A Grandchild’s Life is Truly Grand 
Sirish Prabhu 

 
My son, Dev Prabhu, just turned one-year-old on August 30

th
, 2017.  This is, and always has been, a milestone 

birthday in cultures around the world, as making it through the first year of life is often the most challenging.   
 
By Konkani tradition, Dev would call my father, Ajja (grandfather), and my mother, Papamma (grandmother).  
While Dev will enjoy many years with his Papamma, sadly, neither he nor his elder sister, Mia, will get a chance to 
meet their Ajja as he passed away six years ago.  Despite his unquantifiable love for his six granddaughters, Dad 
always dreamed of having a grandson. 
 
My father and mother’s story is like so many others of their generation and likely similar to your own.  A young 
couple from India moves to North America with the hope of creating something better for themselves and their 
children.  The children of these courageous couples and their children’s children have a very different life 
experience.  I think it is critical to remember and cherish the first-generation experience—particularly as our 
connection to our homeland diminishes with each subsequent generation.  
 
I sometimes wonder what an older Dev would have to say to his Ajja—an Ajja he never met or knew.  It was in this 
context that I was inspired to write this letter from Dev to his Ajja. 
 
Dear Ajja, 
 
My Dad has told me so much about you and Papamma.  One of my biggest regrets is that I never got to meet you, 
learn from you and laugh with you. 
 
When you were young and growing up in Mangalore, Dad told me that you used to use a chalkboard and chalk at 
school.  You had to complete all your homework while the sun was up as your family couldn’t afford the kerosene.   
Mia and I had our own iPads by the time we turned two; we have our own rooms and have never given 
consideration to not having light. 
 
As a young and brilliant student, all your money was spent on tuition, so you slept on the sidewalks of Mumbai and 
did your homework by streetlamp until a kind friend offered you his parent’s balcony. You lived on that balcony for 
three years and still finished at the top of your class.  I had the benefit of dorm rooms, a wealth of resources and 
never, ever went to sleep hungry. 
 
You were at the top of your field in India and moved to a new continent to take on a lower-level position because 
you and Papamma felt that your four young children would benefit from all the opportunities this new country had 
to offer. 
 
My Dad says, “many people are smart, but only a few are wise”.  You were one of the wise ones.  I’d like to think 
that your wisdom, courage, humility and grace has had a positive influence on all of us. 
 
And finally, I wanted you to know that the blood, sweat and tears that you and Papamma poured into building a 
solid foundation for your children and, therefore me, have not gone unappreciated and will not be forgotten.  Your 
ultimate goal of achieving a happy life for your family has been achieved many times over. 
 
Neither Mia nor I would be who we are today if not for the sacrifices you and Papamma made over the course of 
your lives.   
 
A grandchild’s life is truly grand. 
Lots of love, 
Dev 
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THE FIRST TRAIN TO MANKUNDU 
 

Shiv Dutta 
 

On weekday evenings, it is veritable bedlam at the Howrah Railway Station, Kolkata, India. The 
commuting crowds in their thousands run around like scurrying rabbits, jostling and shoving and pushing 
like maniacs, to catch the trains to go home. Most of them come to Kolkata to earn their living. This 
station, popularly called Howrah, is one of the two railway stations that connect this city to the rest of the 
country. With twenty or so platforms, it can handle several inbound and outbound trains simultaneously. 
 

I was from Laheriasarai, a small town in northern India, about 400 miles northwest from Kolkata. 
As a fourteen-year-old boy on his school break, I had come to Mankundu to spend a couple of weeks with 
my cousin and his family. He had an auto parts business in Kolkata, a 40-minute commute by train from 
Mankundu. 
 

In Mankundu, there was not much for me to do. Except for my cousin’s mother, his wife and 
their one-year-old son, I did not know anyone. I accompanied my cousin to Kolkata every morning. 
Occasionally, he would take me around and show me the sightseeing spots in the city, but generally, I sat 
in his office for hours watching him conduct his business and returned to Mankundu together at the end 
of the day. But, on one particular day, he would be late going home, so he asked me to return alone.  
 

“But I’d get lost,” I said.  
 

For me, Kolkata was huge, beyond anything I had imagined before. The landmarks I had come 
across during the sightseeing tours with my cousin had mesmerized the small-town boy in me: National 
Museum, National Library, Victoria Memorial, Race Course, Fort Williams, Legislative Buildings, and the 
Outram Ghat that offered a view of the Hooghly River with its shimmering waters stretching out for miles 
towards the horizon. The sights and sounds of Park Street at night had cast a magical spell on me 
transporting me to another world. The teeming crowds, the crammed rickety buses, wending their way 
over puddles and potholes, jerking and jolting, often too close to the edge of the sidewalks and the 
spectacles of waves of humanity flouting all traffic rules and yet maintaining some semblance of order 
amazed and intrigued me. 

 
“You won’t get lost,” he assured me and wrote down the directions on a piece of paper and told 

me to follow them to the dot. 
 

I took the Howrah bound cable car from Dharmatolla Road, a couple of miles from his work on 
Waterloo Street, just as my cousin’s direction said. We reached Howrah at 7:55 pm. According to my 
cousin, my Mankundu bound train would depart from Platform #4 at 8:05 pm. I rushed headlong into the 
station as soon as the cable car dropped us off. I saw a train waiting at Platform #4. There was a long 
queue at the ticket counter, and, since, by this time, I had less than four minutes to catch the train, I 
decided I would buy the ticket onboard when the ticket collector came around to check the passengers’ 
tickets. 
 

“What time will this train depart?” I asked the train conductor standing on Platform #4. 
 

“8:05,” he said. This confirmed what my cousin’s direction said about the departure time. 
 

I got on the train and fought my way through the throng of passengers to a vacant seat. 
 
Exactly at 8:05 the train started to slowly move out of the platform. This was a commuter train, meaning it 
would stop at every station it passed by to drop off and pick up passengers. There were several  
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such stops before Mankundu. I kept an eye out for the signs on the platforms to read the names 
of the stations the train passed. Of course, I didn’t want to miss mine.  
 

The compartment was packed to the hilt. There were no vacant seats. People were standing 
shoulder-to-shoulder clinging to the straphangers. Some were hanging outside the compartment like bats 
holding on to the handle bars. It was quiet inside. At the end of the day, I guessed, people were too tired 
to kick up conversations with strangers. An occasional peddler roamed the cars hawking his wares. I 
opened up my newspaper and tried to catch up with what was already old news. I didn’t have any lunch. 
Except for a few rounds of tea and cookies in the cousin’s office, I hadn’t eaten anything since breakfast. 
My cousin’s wife was a good cook. Every meal she prepared was sumptuous. I looked forward to a nice 
meal when I got home.  
 

Just as the train left Sheoraphuli station, the ticket collector came by and started to check the 
passengers’ tickets.  
 

“Can I see your ticket, please?” he asked, stretching his hand toward me. 
 

“I’ll have to get it now. I didn’t have the time to buy it at Howrah,” I said. 
 

“Where do you want to go?” he asked.  
 

“Mankundu.” 
 

I gave him the money, and he gave me the ticket and moved on. 
 

“This train is going to Tarakeswar, not Mankundu,” the fellow sitting next to me said as soon as 
the ticket collector left. 
 

I remembered what my parents had told me before I left Laheriasarai, “Be careful in the trains 
because there’ll be crooks prowling for opportunities to swindle the gullible passengers.” I had heard 
many stories about scheming thugs in and around Kolkata, so I thought perhaps this guy sitting next to me 
was trying to trick me. After all, I was only fourteen and looked even younger for my age. 
 

“You should get off at the next station and take a train going in the opposite direction,” he said. 
 
“But there isn’t any train going that way until tomorrow morning,” the guy sitting next to him 

said, a look of pity in his eyes. 
 
I didn’t say anything to either of the two guys and tried not to give away what was going through 

my mind. I didn’t want to believe what they said, but my heart started thumping. In spite of all the 
previous warnings that had been pumped into my head, I felt there might be some truth in what they 
were saying. It was a few minutes after 8 pm, and it was already dark outside. If what they were saying 
was true, it would be a long wait for me through the night before I would get to Mankundu. Where would 
I go at this time? I didn’t know the area. Would I have to spend the night on a station platform? My aunt, 
cousin and his wife would be so worried about me! They didn’t have a phone at home, so there was no 
way to contact them.  
 

As these thoughts were swirling through my mind, the train reached the next station. Without 
saying anything to anybody, not even thanking my well-wishers sitting next to me, I stood up like a 
zombie, and, unmindful of what might be in store for me in the next few hours, I pushed through the 
crowd and got off the train. I was the only one to get off at this station. A few seconds later, the train left.  
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The name of the station was Diyara. I had never heard of it before. It appeared to be a small 
station and was completely deserted. In the middle of the platform to one side, there was a small office 
for the station master whose job, like all station masters, was to sell tickets and take care of the comings 
and goings of the trains. The station was surrounded on all sides by thick dark wooded areas which looked 
menacing because of the moonless night. The platform itself was dimly lit. 
 

I took hurried steps towards the station master’s office and stood in front of its only ticket 
counter. There was no one manning it. I peered through the window. It was quite small inside. Someone 
was sleeping on a cot in one corner. I assumed it must be the station master. I tried to wake him up by 
tapping on the window, but he tried to wave me off. I persisted. 
 

“What do you want?” he said brusquely, visibly annoyed. 
 

“I need a ticket for Mankundu.” 
 

“Come back tomorrow morning. The next train leaves at 6:30,” he was about to go back to sleep 
when I interrupted. The irony of his indifference in the face of my dire situation was not lost on me. 
 

“Is there any other way to get to Mankundu tonight?” I asked, my voice subdued with 
suppressed fear and nervousness. 
 

“If you follow the track through the woods on the left of the platform and walk about two miles, 
you may find a bus,” he said. “I’m not sure you’ll find one at this time, though.” 
 

“Is there a hotel nearby?” I asked. 
 

“No,” he went back to sleep. 
 
The man on the train was right after all. There was no train going back tonight.  

 
On summer afternoons during school breaks in Laheriasarai, I had walked in the woods many 

times with my friends and had, in fact, enjoyed those walks, but this was different. The night was pitch-
dark, and the woods were dense and deep and eerily threatening. The nocturnal silence was punctured 
occasionally by ribbits of frogs, chirps of cricket and the susurrus of unknown origin. I didn’t entertain any 
thought of embarking on a two mile trek through these woods at this time of the night.  
 

Obviously, this railway station was in the middle of nowhere. There was no human habitation 
anywhere as far as my eyes could see. My heart sank at the prospect of having to wait out the night alone 
on the platform in semi-darkness. I didn’t have a book with me that I could try to read. In the confusion of 
worries just before I got off the train, I left my stale newspaper on board. Fortunately, there were a few 
benches on the platform. Fatigued and exhausted, I lay down on one of them and tried to get a handle on 
my bearings. I was carrying a fair amount of cash in my wallet and wearing an imported watch. These 
would be reasons enough to be manhandled anywhere, more so in this tiny little deserted outpost. I was 
worried about my cousin and his family worrying about me, wondering where I was and what was 
happening to me. I was cursing my cousin for forcing me to return to Mankundu alone despite my fears 
and reluctance to do so.  
 
The night trudged along, still many hours to go before the break of dawn. Reclined on the bench, between 
being alert and exhausted, I must have dozed off. I was awakened by the choppy cacophony of 
approaching voices. These were the voices of a group of six teenagers engaged in loud discussions about 
something I couldn’t quite decipher. Afraid, with my arms raised skyward and then slowly bringing them 
down at the back of my neck, I stretched, letting out a quiet yawn, pretending to be someone waiting for 
a soon-to-arrive train. Despite being chilled with fears of being mugged and robbed by a gang of young  
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Thugs, I faked a look of blithe unconcern and fearlessness. The teenagers were headed in the 
direction of the bench I lay on. I braced myself for the final drama of my life, the denouement of hours of 
misadventure, my metamorphosis into a bundle of bloodied flesh and bones that would be discovered in 
the slow unfolding soft light of early morning by some hurried passenger scurrying to catch the day’s first 
train. As the gang came closer and closer, the faces of my cousin and his family, and of my parents and my 
siblings I had said goodbye to not too long ago when I boarded the Mankundu bound train at Laheriasarai, 
flashed before my mind’s eye. The pain of not being able to see them one last time welled up inside me 
like a volcanic eruption. I felt an ache thinking they would never know whatever happened to their loving 
little boy.  

 
I took my wallet out of my pocket and put it on the bench next to me and took off the watch and 

placed it right next to it. As the gang got closer, I readied myself to part with my worldly possessions and 
rested my faith and hope in their kindness to let me keep my body and soul in one piece.  
 

They were about ten feet from me now, their quick shuffling paces turned into slow strides, their 
chattering only a wave of muffled voices, and the hand gestures that accompanied those muffled voices 
resembled a ballerina’s graceful arm movements. And now, they were on my left, within easy reach of 
me, but they didn’t stop. Instead, they threw a casual sideway glance at me and moved on. I didn’t make 
any eye contact for fear of giving away my concealed fear. With one more leisurely stride, they walked 
past me, their muffled voices gradually returning to choppy chattering as before, and, their hand gestures 
once again accompanied their spirited discussions.  
 

Emboldened by a guarded confidence that I might survive the night after all, I put the wallet back 
in my pocket in a hurry and put the watch back where it belonged and went back to waiting out the night. 
For a while, time seemed to be poised at one point, but then I must have dozed off because when I woke 
up, the dawn was stirring on the woods beyond, and the commuters had started filling the platform. I 
shambled along to the station master’s office and peered through the ticket counter window. He seemed 
to be getting ready to start the day. I took my position in the line to buy my ticket.  
 

The Mankundu bound train arrived exactly at 6:30 as the station master had told me the night 
before. Before boarding, I asked him and several passengers on the train to make sure it was the train 
that would take me to Mankundu. The last thing I wanted to do was to take the wrong train once again 
and get tossed around like a shuttlecock.  
 

There were many empty seats on the train unlike the rush hours at Howrah. I could pick and 
choose. After a brief stop, the train left Diyara.  
 

In about 40 minutes, spent, doddering and drowsy, I was back at my cousin’s home in 
Mankundu.  
 

“Where the hell were you all night?” was how my aunt greeted me as soon as I stepped inside 
the house. Perhaps she was waiting to hear a salacious story from me. 
 

“I need a cup of hot tea before I can talk,” I said. 
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                                                                                 The Hooper Story 
                                                                                           Sudip Sarkar 
  

“Let’s pick those ripe tomatoes” said she. Eyes shining, looking forward to the first pick of the 
season. He immediately put on his gardening shoes and got the gardening scissors.  
It was beautiful Friday evening. He had the perfect plan to relax, watch a movie sipping his weekly 
quota of a bottle of beer. He opened the door and came out and stumbled upon a statue. The 
statue of her staring at the floor. On the floor stood all by itself, defiant, proud - a toad. Now he 
had no idea of the difference between a frog and a toad. But for the stories sake we will call it a 
Toad. Amazing thing this brain is, it can think of so many things in a split second. Thoughts after 
thought in a split second. Never a moment of idle processing. 
  The first thought which he had was “The Dude”. “The Dude” was a 5 ft. black 
slithery reptile which she found relaxing on the hose pipe in the garden? He had no idea what 
kind of reptile it was and frankly he didn’t bother to find out. He did of course made a futile effort 
to kill it. Well, this toad just fit the perfect food for the Dude.  
Now why on earth did he have to remind her of “The dude”. The very mention of “the dude” had 
her decision ready to implement. A decision to expel Mr. Toad from the garden. She stormed 
inside and got him a broom.  
  The second thought - there goes his peaceful Friday with the beer. He slowly 
nudged the toad with the broom towards the grass. But the fella had other ideas. It leaped 
straight towards her. Out comes the cry for life from her. Now instead of him being the knight in 
shining armor he started laughing. The fella was determined; he took another giant leap towards 
her. She belted another one of those high pitched sound.  
 He likes you - he said 
 Shut up - she replied 
Must be a prince. Pick him up and give it a kiss. He loves you - He said 
  He looked at her and saw her looking at him, burning him to the core with a deadly 
gaze. A Rabindra Sangeet perfectly fits the moment “Darun o Agni Baan e re ….”. 
  He said - Well, it was me who flunked in biology because I could not dissect a frog 
and had almost broken the chloroform bottle too. You on the other hand had proudly said that 
you had no problem in dissecting a frog. That invited another one of the “Darun o Agni Baan… “ 
stare. 
  Now the situation was serious. There was he, with a broom in hand and she, 
peeping from behind, looking at the defiant toad.  
  He gently put the TOAD in a cardboard box and dropped him off in the wilderness a 
few houses away. Having done the good deed for the day He was all set for the movie and beer.  
He went off to sleep at around 10 pm and at around 1 am he was thirsty. He walked to the kitchen 
and saw her looking out at the patio with amazement. He walked over to her and looked out. 
There it was, Mr. Toad looking at her.   
He instantly belted out the song “Kabke bichre hue…”. He could instantly feel the burning 
sensation of “Darun o Agni Baan e re” again. 
  Well, it was discovered by her a few days later that Mr. Toad now lives comfortably 
in the pot which hosts a pineapple plant. He seems happy living in the shade. She ensures that he 
gets a bath every day when she waters the plant.  
  She has fondly named him Hooper.   
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Anuska Sen, 14 yrs. 
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Ma Durga  
Kritanko Chakraborty,  9 yrs. 
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Mia Anjali Prabhu, 3yrs 

Apple light and shade 
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The Gigantosaurus 
Drona Ghosh, 4 yrs. 

Ramayana and Mahabharata 
    Aditya Bhadra, Grade 2 

 
Deer 

Rylee  Majumdar, 6yrs. 

Pony 
Arjita Mazumdar, 6 yrs 

The Fruits 
Mia Anjali  Prabhu, 3 yrs. 

Pegasus 
Aadrit Roy Chowdhury, 8yrs 

Ferrari 
Aadrit Roy Chowdhury, 8yrs 

Children's Art Corner 

Ganesha 
Arayan Das , 9yrs. 

Green Imperial Pigeon   
Nandini Das,12 yrs. 

The Ramayana is the oldest epic of India. It is written around 
230 BC by sage (holy man) Valmiki. In the Ramayana, God 
Vishnu (Lord of the universe) incarnates as a human, Rama. His 
wife Sita (incarnation of Lakshmi who is the wife of Vishnu) is 
abducted by Raavana, a demon king (a demon is an evil being 
originating from Hell). Raavana was killed by Rama. The 
Mahabharata is an epic where the 101 Kauravas battle against 
the 5 Pandavas including Krishna (incarnation of Vishnu). 
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      Whoa! That was all I could say. I was face to face with one of the most amazing waterfalls 
of all times. Sure, many of you have seen waterfalls before, but this one, Seljalandsfoss had 
something else, it had a pathway behind the falls and we were going on it! 
       There were two ways to enter the pathway. To enter on the right side was far easier, so 
naturally we tried to go that way but, it was super wet and the fog was so thick that we 
couldn’t see anything. We weren’t wearing rain jackets so we would’ve gotten drenched if we 
tried going further that way. So we tried the left side. 
   The left side had problems of its own. Over there it wasn’t super wet but it wasn’t flat like 
the right side. To get on the path was easier said than done. First we would have to climb up a 
bridge. But, that wasn’t the hard part. Where the bridge ended, there were a whole bunch of 
slippery rocks we had to climb to get on the path. To make matters worse there were no rails 
so, if we slipped and fell there wouldn’t be anything to prevent us from falling into the water. 
That’s where we needed to make the decision - do we go the full way? Or do we see the 
waterfall from here and go back. I personally wanted to go behind the waterfall but it was 
kind of risky.  
        After a lot of convincing from me, we decided to go and I was glad we did! After a few 
minutes of careful, near falling experiences, and getting wet, we had made it!  

The waterfall was awesome from behind and there were rainbows left and right. The 
waterfall was so close – we could almost touch it. About 20 Facebook pictures later, we 
decided to go back .  The climb back was easier and I ruined my gloves in the process but I 
didn’t care. I will always remember the day of I went behind a waterfall! 

Seljalandsfoss, Iceland 

       Aditya jas, 10 yrs. 
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Photograph - Drottingham Palace 
Shoumik (Itu) Roychowdhury, Age 13 yrs. 

This is the beautiful Drottingham Palace, located on the island Lovön. It is one of Sweden's 
decadent Royal Palaces. It was originally built in the late 16th century as a summer residence for 

the royal family. It is now one of Sweden's most iconic tourist attractions.  

Photograph – Abandoned 
Shoumik (Itu) Roychowdhury, , Age 13 yrs. 

A bike is abandoned right next to the city hall of Stockholm. It stays there to rust and 

decay and watches the city move with hustle and bustle as it stays in one place for an 

eternity to come. 
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Outrageous Rescue! 
Anamitra Ghosh, 9 yrs. 

 
 Ugh! Why did I and my sister always get into ugly fights! We were at wet n’ Wild   
water park, at Florida and we got in a fight! Well, we were playing when we disagreed on 
something crazy which I’ll never remember. Well, she got so mad so she  got washed away! Today 
wasn’t good day to go! I thought, as a big wave pulled my sister away. Serves her right! Well as I 
was smirking and thinking, oh what glee, my sister was experiencing dread! As I went back to 
myself pretending nothing had happened I heard a voice go “help”! Who cares? I thought, or not! 
I had to help my sister. 
  I looked up, my sister was halfway drowning. Oh! Why was I so idiotic not to help 
my sister! Fear pumped out of every single breath. Tension was raising in my bones.  It was 
terrifying! I bolted over swimming as fast as lightning. I pushed myself in the tides, thinking about 
only saving my sister. As I gasped some air, I yanked my sister with one hand and with the other in 
freestyle, feeling happy as I got to a relaxing spot. 
Oh! I was glad that we made it. A warm glow raised within myself as I thought of all the things, I 
had done to be a one of a kind sister hero! Though I am glad that I saved her, I hope that crazy 
type of situation never comes to my life again. I hope that we can calmly entertain ourselves for 
the rest of our vacation. 
  Overall I had my very very own …. Outrageous rescue ! 
  

A Brief History of Austin, Texas 
  Anupam (Rick) Basu, 14 yrs 

 Austin, Texas was founded on December 27, 1839. Over the years it has become a 
bustling city with some of the best food entertainment in the country. However, it has not always 
been that way. Austin has a history that dates all the way back to the late 1700’s. At this point, the 
Spanish were setting up temporary forts in the area. 
 Just 40 to 50 years later the first permanent Anglo settlers arrived and began 
calling the area Waterloo. In 1839 the small town was chosen to be the capital of the Republic of 
Texas and was to be named after Stephen F. Austin also known as “the Father of Texas”. Soon the 
population started to grow but Texas was still not a part of the United States. 
 During the 1840’s the city endured some of its darkest times. An incident known as 
the “Texas Archive War” deprived Austin of its political power and in turn reduced the population 
by 200 people. Sadly slavery was also a huge problem in Austin as over 25% of the population was 
slaves at the time, and 48% of family heads were slave owners. 
 Finally, in 1845 Texas was annexed to the United States and became the 28th state 
to join. By the late 1800’s Austin was shaping into a city, and was about to introduce a new grand 
capitol building. The University of Texas was also introduced around this time. Soon the Civil 
Rights Era would begin and this university would be the first in the south to allow African-
American students to attend. 
 Over time Austin gained the additional reputation as being a center of the “dot 
com bust”, soon many major companies moved their headquarters to the city including 
Qualcomm, Intel Corporations, and AMD. All of these things shaped Austin into the wonderful 
place it is today. 
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Festival of India 
Ishani Gupta, 13 yrs 

 
A festival is a celebration of life. All nations have their religious and cultural festivals. Indian 

festivals are numerous. They are harmonious rich varied and colorful. It is called as Utsava in India. 

'Utsava' is the Sanskrit word for Hindu festivals, meaning 'to cause to grow 'upward'. Utsava comes 

from the word "Ut" meaning "removal" and "Sava" which means "worldly sorrows" or "grief" 

A religious festival is a time of special importance marked by believers to that religion. Religious 
festivals are commonly celebrated on recurring cycles in a calendar year or lunar calendar. Hundreds of 
very different religious festivals are held around the world each year. The wide variety of Indian festivals 
celebrated is a real display of its rich culture and traditions. While the celebrations happen all over the 
year, August till March is the time when the country can be seen at its vibrant best. Majorly celebrated 
festivals in this period are Ganesh Chaturthi, Onam, Navratri, Durga Puja, Diwali, Christmas, Maker 
Sankranti, Lohri, Pongal, Mahashivratri and Holi.  
 

Among all these festivals, my favorite festival is Holi! Holi is a spring festival in also known as the 
festival of colors or the festival of sharing love. The festival signifies the victory of good over evil, the 
arrival of spring, end of winter, and for many a festive day to meet others, play and laugh, forget and 
forgive, and repair broken relationships, and is also celebrated as a thanksgiving for a good harvest. It 
lasts for two days starting on the Purnima (Full Moon day) The first day is known as Holika Dahan or 
Chhoti Holi and the second as Rangwali Holi, Dhuleti, Dhulandi or Dhulivandan. 
 

The story why Holi is celebrated? There is a symbolic legend to explain why Holi is celebrated as 
a festival of colors. The word "Holi" originates from "Holika", the evil sister of the demon king 
Hiranyakashipu- King of Multan. The festival itself is believed to have origins from the Prahladpuri 
Temple of Multan in the Punjab region. The original temple of Prahladpuri is said to have been built by 
Prahlada, Hiranyakashipu's son. King Hiranyakashipu had earned a boon that made him virtually 
indestructible. He grew arrogant, thought he was God, and demanded that everyone worship only 
him.Hiranyakashipu's own son, Prahlada was a staunch devotee of Lord Vishnu and disagreed with his 
father.This enraged Hiranyakashipu. He endangered Prahlada to cruel punishments, none of which 
affected the boy to do what he thought was right. Finally, Holika, Prahlada's evil aunt, tricked him into 
sitting on a pyre with her. Holika was wearing a cloak that made her immune to injury from fire, while 
Prahlada was not. As the fire roared, the cloak flew from Holika and covered Prahlada,who survived 
while Holika burned. Seeing this, Hiranyakashipu, unable to control his anger, smashed a pillar with his 
mace. There was a tumultuous sound, and Lord Vishnu appeared as Lord Narasimha and killed 
Hiranyakashipu. The bonfire is a reminder of the symbolic victory of good over evil, of Prahlada over 
Hiranyakashipu, and of the fire that burned Holika. The next day, when the fire had cooled down, people 
applied ash to their foreheads; a practice still observed by some people. Eventually, colored powder 
came to be used to celebrate Holi. 
 
Play with colors 

Holi frolic and celebrations begin the morning after the Holika bonfire. There is no tradition of 

holding puja (prayer), and the day is for partying and pure enjoyment. Children and young people form 

groups armed with dry colors, colored solution and water guns (pichkaris), water balloons filled with 
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Pigments are increasingly used. Everyone in open areas such as streets and parks is game, but 
inside homes or at doorways only dry powder is used to smear each other's face. People throw colors 
and get their targets completely colored up. It is like a water fight, but with colored water. People take 
delight in spraying colored water on each other. The central ritual of Holi is the throwing and applying of 
colored water and powders on friends and family, which gives the holiday its common name “Festival of 
Colors.” During Holi the country is painted in mesmerizing hues of blues, yellows, magentas, greens, 
violets, and more. Clouds of colors dancing in the wind carry the message of love and happiness across 
walls, neighbors, and hearts. Groups sing and dance, some playing drums and dholak. After each stop of 
fun and play with colors, people offer gujiya, mathri, malpuas and other traditional delicacies. 
Refreshing  cold drinks, including adult drinks –Bhang (based on local intoxicating herbs), are also part of 
the Holi festivity. 

Every color means something special in the Indian psyche.  Red, for instance, is a mark of 
matrimony; brides in India wear red most often at their wedding since it symbolizes fertility, love, 
beauty, and, most importantly, is a sign of a married woman. It is considered custom in the ways of 
Hinduism to wear red powder-Kumkum on the peak of their forehead. Most often considered the 
prerogative of a married woman, a red dot is worn between the eyebrows to symbolize blissful 
matrimony.  Yellow is yet another important color in the Indian psyche. Yellow is almost synonymous 
with turmeric, an ingredient of great importance at auspicious functions across religions. It is perhaps 
revered more so because of its medicinal use right from the ancient times. Turmeric is used even today 
for the treatment of inflammatory and digestive disorders.  Other colors that tease the skies on Holi 
include blue, the color of the revered god in Hinduism, Lord Krishna.  Green symbolizes new beginnings, 
harvest, and fertility, and is also the sacred color of the Muslim community in India. Saffron is often 
associated with Hinduism, piety, and strength. Today, keeping pace with technological advance, the 
primary colors used initially have been supplemented by metallic colors and various unimaginable 
shades and mixtures. But the spirit of the festival remains the same. It cuts across all classes, castes, and 
religions and brings people together. Together, they celebrate the onset of spring by filling their day and 
life with the colors of joy, prosperity, happiness, and peace. 

The colors of India, though diverse, speak the language of its people, from the red and ochre 
walls of village huts to the pristine white of the Taj Mahal. Color, art, and culture in the subcontinent 
have surpassed all odds and continue to hold the country together in a spell binding tryst of hues. Holi is 
a festival celebrated in great revelry and belief, where citizens of the country paint the skies and their 
surroundings in the magnificent colors of joy. 

Regional names, rituals and celebrations of Holi: 

Region/Community Name Celebrations 

Bihari Muslim Phagua They celebrate as their New 

Year 

Braj region of North India Lath Mar Holi Women have the option to 
playfully hit men who save 
themselves with shields; for the 
day, men are culturally expected 
to accept whatever women dish 
out to them 
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Uttarakhand Baithki Holi, Khari Holi and the 
Mahila Holi 

People sing songs with a touch 
of melody, fun and spiritualism 

Gujrat Dhuleti Sprinkling colored water and 
applying colors to each other 

West Bengal Dol Jatra, Dol Purnima or the 
Swing Festival 

The festival is celebrated by 
placing the icons of Krishna and 
Radha on a palanquin which is 
then taken round the main 
streets of the city or the village. 
On the Dol Purnima day in the 
early morning, students dress up 
in saffron-colored or pure white 
clothes and wear garlands of 
fragrant flowers.  

Odisha Dola Processions od Lord Jagannath 
are carried around the city 

Assam Phakuwa  On the first day, the burning of 
clay huts are seen in Barpeta 
and lower Assam which 
signifies the legends of Holika. 
On the second day of it, Holi is 
celebrated with colour 
powders.  

Maharashtra Rangapanchami Puran Poli is the main delicacy 
and children shout "Holi re Holi 
puranachi poli" 

 

Apart from the NRIS who play Holi, this festival is also celebrated in countries - Trinidad and Tobago, 
Guyana, Fiji, Mauritius and Pakistan. I love the festival Holi as during this festival, people are 

supposed to forget and forgive any rivalries and start new healthy relations with all. Festival breaks 
the monotony of life bringing peace and joy to the masses.  
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Campaigning for the post of Student Council President. 

Ishwori Mukherjee, Age 13 

  

 I am here today as a candidate for your Student Council President. If I was your 

president I would work hard and listen to your ideas, and do everything to in my power to make 

this school a better place. Here are 3 reasons why you should consider me for next year. My first 

reason is I have been in the Grisham Student Council both last year and this year. This means that 

I have gotten to know how our system works , this also helps me  find new ways to improve our 

student council. My second reason is  I am also able to take charge when stuff is needed to get 

done and I can  get work done efficiently. 

 My third and final reason is i have some potential projects that we could do. I want 

to try to get students more involved in school events and I want to make Grisham a happier place 

for every one. One project I have in mind is something called Engage On the Go. This is a program 

that would build leadership not just in the student council but in the whole student body. As your 

president I would help us work on these things and other projects suggested by you guys. As 

Helen Keller once said “Alone we can do so little; together we can do so much” . Together we can 

make our school a better place.  

Campaigning for the post of Student Council Vice President. 

Sohom Mukherjee , Age 13 
 
 Hi my name is Shohom Mukherjee and I am running to be your student council vice 
president. I have been in student council for two years. Since then I have thought of three core 
principles of being a leader. One, Being able to work with others. Two, willing to step up for other 
people and to be able to carry work on your own. And three, being able to finish projects and to 
carry out plans. 
 I have been able to work with others by being part of the school store committee. I 
have been one of the main structures of that committee and I helped carry out the plan. I have 
also worked with other students to help with projects that they needed to finish. 
 I have been willing to help people these past two years, by putting Student Council 
as one of my top priorities. I also have put in a lot of effort with the school store plan and I have 
worked with the sponsor of our student council to make our student body better. 
 One plan that I have wanted to carry out was the actual store. We have sent it to 
the school officials, and made a final plan. All we have to do is make it a reality. I also want to do a 
school carnival like we did a couple weeks ago, but instead of  every 5 or 10 years, w could do it 
every 2 years. I could do this by planning out the helpers, food and entertainment. If you elect me 
for your vice president I will work alongside the president to make these things alive and real. 
  

Winning Speeches 
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I am incapable 

And I refuse to believe that 

 I am creative 

I realize this maybe a shock, but 

 being trust worthy  

is a lie 

The world is a cruel place  

In 20 years, I will tell my friends and family that  

I have my priorities straight because 

Hatred  

is more important than  

love 

I tell you this: 

Once upon a time 

Friendship was the key to life  

But this will not me true in my era 

 

Once upon a time 

Friendship was the key to life  

But this will not be true in my era 

Happiness is fake 

Experts tell me  

Life is a lie 

I do not conclude that  

Everyone is beautiful the way they are 

In the future 

Everyone is trash 

No longer can it be said that 

People are intelligent 

It will be evident that 

People are lazy 

It is foolish to presume that                                                                                                                                          

A smile is the shortest distance between two people. 

Reverse 

Juhin Dasmunshi, 12 yrs 

All of this will come true unless we reverse it. 

This summer when I went to India, we had lots of fun. This time in India we didn't just go 

to Kolkata we also went to Hyderabad and Chennai. In Hyderabad we had a cousin. 

There was also my mom’s college friend. She has two kids. The elder one is Devi and the 

little one is Ditya. We picked the kids up and we played at their house. One kid is in 6th 

grade and the other is 2 years old, but she goes to school! Then we went to Charminar 

with them. We had sugarcane juice as we walked around that area. We had lots of fun 

before we went back to our cousin’s house. The next day we left for Kolkata. I really liked 

the weather in Hyderabad and I would like to visit the city again. 

                            

        ***   

      

    

India   

 Archan Raychaudhuri, 8 yrs. 
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Last Christmas 

Subhangi Bhattachrya, 11 yrs 

  

 Last Christmas, 

We had lots of fun, 

It was pretty cold, 

But there was lots of sun. 

 

My aunt came from Las Vegas 

And she was the greatest. 

She loved to cook and dance  

And make YouTube playlists. 

  

 She taught me a dance  

That she loves to perform 

It had lots of fast steps  

And I called it the dance of the storm 

  

We went to a new year party 

And she wore her new red dress 

After the party we were tired  

And went home in a mess. 

  

We got most of our gifts  

From our very very long lists  

I got a cute beanie boo  

While my sister got a light up shoe. 
  
  

I didn’t need to know  

If it was Santa or dad 

As I believe in both 

And I was very glad. 

  

My aunt had to leave now  

And it was time to say good - bye 

I controlled myself  

And did not cry. 

 
 

Winter Vacation 

Subhangi Bhattachrya, 11 yrs 

  

I went on a Christmas trip, 

With family and friends 

We had lots of fun 

So let the story begin! 
  

It all started at school 

At about three  - forty five 

When we had to say good bye 

Because we had to start our long drive. 
  

We drove  

hours and hours 

We drove till there was no daylight 

 We stopped over at a hotel 

To take rest for the night. 
  

We woke up 

And on the road again  

It is a long drive 

And I really want to complain 
  

But when we got to Taos  

We were all excited  

I got a room with my friends 

We all felt united. 
  

After a couple days we had to go 

But nowhere near the shore  

nor also near home 

But just a couple hours more 
  

We got to Flagstaff 

We saw canyon after canyons  

We took picture after picture 

We all felt more like companions 
  

Oh! How sad it was  

That we must say good bye to  

this fun and snow 

I will miss this place  

But now it is time to go. 
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CTBA cordially invites you to our Annual Laxmi Puja. 
It’s a great opportunity for all of us to explore our culture,  

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

Puja details 
Date : October 7th, 2017 

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

 Schedule: 
Puja Pushpanjali 

Prasad 
Dinner 
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