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সম্পাদকীয়

শুভা আঢ্য
অতিি, শ্রেক্সাস ২০২২
শরৎ, ত ামার অরুন আরিার অঞ্জস্টি
শাররদাৎসরর্র লগ্ন আগিপ্রায়। এই সুদর
ূ তর্রদরশ, আমরা র্ষবণ ক্ষাি িীল আকারশ সাদা
শ্রমর র শ্রভলা, তদগি জুরড় কাশেু রলর শ্রমলা আর তশতশর শ্রভজা সর্ুজ ারস তশউতলর
আলপিা েয়রিা শ্রদখরি পাইিা তকন্তু আতিরির সূচিারিই আমারদর মরি, শ্রসই তচরকারলর
শারদীয়া র্াাঁতশটি, শ্রসািা রং শ্ররাদ্দুর, রুরপাতল শ্রজাৎস্না আর শ্রখালা মারের োিছাতির
মািাল সুরর শ্রর্রজ ওরে।
শ্রর্যখারিই র্াকুক িা শ্রকি, র্াঙাতলর জীর্রি শরৎ আরি আিরির র্ািব া। তত্রভু র্রিিরী মা
দশতদক আরলা করর আরসি িার কারছ। িার তিিযতদরির পূিবিা আর শূিযিার
শ্রদালাচলরক শ্রস উৎসরর্র মাধুরর্যব ভরর শ্রিারল। অতস্টরির দার্দাে, আমারদর শররির তস্নগ্ধ
অঞ্চরলর শ্রছাাঁয়া তদরয় র্যায়িা ির্ু আমারদর মরি খুতশর আরমজ শ্রসরজ ওরে ছু টির তদরির
আগমি র্ািব া তিরয়।
অতিমারী িার রক্তচক্ষু র শাসরি, দী বতদি আমারদর রর্িী কররতছল, এরিতছল তিিয
িিু ি অতভ াি, আমারদর ভীি কররতছল মৃিুযর পররায়ািা চাতরতদরক তদরক ছতড়রয় তদরয়।
আমরা িারক েয়রিা এখরিা সম্পূণব জয় কররি পাতরতি তকন্তু তশরখতছ সার্ধািিা ও
আত্মরক্ষার পতরভাষা।
সর্ তকছু রক মরি শ্রররখ,আমারদর শ্রসন্ট্রাল শ্রেক্সাস র্াঙ্গালী এরসাতসরয়শরির সুদক্ষ কমীর্ৃি,
আমারদর শ্রপ্রতসরড্ন্ট শ্রী অতির্বাি দারসর শ্রিিৃ রি, অসম্ভর্ পতরেম ও অগতণি সমরয়র
তর্তিমরয় আমারদর কারছ তিরয় এরসরছি মািৃ পূজার সূচিার লগ্নটিরক। আমারদর সদা
চলমাি পতর্ক জীর্রির একটি অমূলয সময় এরস শ্রপৌাঁরছরছ আমারদর দ্বারর। আসুি, আমরা
সকরল এই উৎসরর্র সতন্ধক্ষরণ তপ্রয়জি ও র্ন্ধু র্ান্ধরর্র সরঙ্গ মোমায়ার অচবিায় শ্রর্যাগ
তদই। তিতি শ্রর্যি প্রসন্ন েরয় আমারদর এই ক্ষু দ্র আরয়াজিরক সার্বক করর শ্রিারলি, িাাঁর
পারয় আমারদর এই তর্িম্র প্রার্বিা।
গি করয়ক র্ছর আমারদর পূজা পতত্রকা "ধ্রুর্িারা, অি -লাইরি প্রকাতশি েরয় তছল।
এর্ারর আর্ার আমরা আমারদর সদসযরদর রতচি সাতেরিযর ও তশল্প কলার সম্ভার
আপিারদর োরি িু রল তদরি পারর্। আপিারদর ভারলা লাগরলই আমারদর সার্বক প্রয়াস।
র্যাাঁরা অিযি র্যস্তিার মরধযও আমারদর ড্ারক সাড়া তদরয় তিরজরদর ও কতচ কাাঁচারদর
উৎসাতেি করর িারদর শ্রলখা ও ছতর্ পাঠিরয়রছি িাাঁরদর, ধ্রুর্িারা পতত্রকার সতমতির
পক্ষ শ্রর্রক জািাই আমারদর অসংখয ধিযর্াদ।
আপিারা সপতরর্ারর ভারলা র্াকুি, সুস্থ র্াকুি
ধ্রুব ারা পস্টত্রকা সস্টমস্ট
শুভা আঢ্য | ঋস্টিক তসন | সুনী
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Co-Editor’s Page
Ritwik Sen
Austin, TX, 2022
And we’re back ! Finally, after a long hiatus, things have started to look up. The
immediate destruction from the pandemic have been contained. But the effects
are more far-reaching than we had imagined.
Practices, good or bad, that we picked up during the pandemic are now a normal
part of our lives. Heading out to the beach ? Hat, sunscreen and sanitizer. Taking a
flight ? Boarding pass, mask and sanitizer. Movie theatre ? Popcorn and sanitizer.
See the common factor ? Sanitizer. We continue our vigilant focus on personal
hygiene. Can’t complain here. And it’s not just personal hygiene. We have a new
appreciation towards healthcare professionals, scientists, first responders, retail
staff, factory workers, teachers and many others who helped us pick up the pieces
to rebuild the world.

But these came at a cost. The cost of mental health. The effects of continued
isolation, paranoia, loss and fear have resulted in a lifetime of emotional scars.
The elderly, the young, even children – everyone is impacted at different levels.
According to Mental Health America, in 2021, over 5.4 million people took a
mental health screen, representing a nearly 500% increase over the number of
people who completed a screening in 2019 and a 103% increase over 2020.
According to the WHO, there is a 25% increase in prevalence of anxiety and
depression worldwide. Unfortunately, unlike physical injury, emotional trauma is
invisible. Your child has started to show aggressive traits ? You no longer feel like
going out and meeting people ? Your elderly parents have become unreasonably
cynical ? These very well could be them coping with the emotional toll.
But there is hope. Employers are stepping up, friends and family are stepping up,
governments are stepping up. As a society we are learning to remove the taboo
around mental health. We’re become more inclusive towards mental health
needs. Together we’re lifting each other up.
The message is loud, clear and resounding – “It’s ok. Help is here”.
DISCLAIMER
The views, thoughts and opinions expressed in this magazine belong solely to the authors
and do NOT reflect the views or the official position of the Central Texas Bengali Association.
Table of Contents
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সভাপস্ট

অতির্বাি দাস
অতিি, শ্রেক্সাস ২০২২
র্াজরছ আর্ার শ্রসই আরলার শ্রর্িু। শ্রমরি উেরছ ভু র্ি। মা আসরছি র্ারপরর্াতড়।
অরপক্ষার শ্রশষ েরে। আমারদর প্রারণর উৎসর্ দূগবা পূরজা শ্রদাররগাড়ায়। এই শুভ
শারদীয়ার সমস্ত অতস্টি র্াঙাতল সমাজ শ্রক জািাই আমার আিতরক প্রীতি, শুরভো ও
ভারলার্াসা।সর্াই পূরজারি প্রাণ খুরল আিি করুি। সর্াই ভারলা র্াকুি।
শ্রসন্ট্রাল শ্রেক্সাস র্াঙ্গালী এরসাতসরয়শি. (CTBA ) এর পুরজা এর্ার ৩২ র্ছরর পা তদরলা।গুটি
করয়ক র্াঙাতল পতরর্াররর উৎসারের শ্রসই শ্রছাট্ট একো পুরজা তিি দশক শ্রপতররয় এরস আজ
একো প্রায় মেীরুে। আতম তিরজরক খুর্ই ভাগযর্াি মরি কতর এই মশাল র্েি করর
তিরয় শ্রর্যরি শ্রপরর।
২০২২ আমার তদ্বিীয় র্ছর CTBA সভাপতি তেসারর্।এই র্ছরও আতম ও আমার
কার্যবতির্বােী সদসয র্ৃি খুর্ই শ্রচিা কররতছ িিু ি তকছু তদরি আপিারদর সর্াই শ্রক।
২০২১ সাল এ আতম র্যখি সভাপতি তেসারর্ ভার গ্রেণ কতর িখি ভরা Covid এর
সময়। মািুষ তক করর তিরজরক এই মোমারী শ্রর্রক র্াাঁচারর্ শ্রসই ভার্িা তিরয়ই র্যস্ত।
শ্রসই অর্স্থায় আমার লক্ষ তছল আমারদর র্াঙ্গালী এরসাতসরয়শিরক এমি তকছু শ্রদওয়ার
র্যারি মািুষ রর র্রস তিরজরদর মরধয সংরর্যাগ রাখরি পারর। আমরা সান্ধয আড্ডা শুরু
করলাম এর্ং অভূ িপূর্ব সাড়া শ্রপলাম। ভাচুব য়াল মাধযরম NABC শ্রি অংশগ্রেি করলাম।
ভাচুব য়াল মাধযরম সমস্ত অিুষ্ঠাি কররি পারলাম। শ্রসৌভাগযর্সি দূগবা পুরজার সময় Covid
একেু কম েওয়ারি ধুম ধাম করর করর আর্ার দুগবাপুরজা কররি পারলাম। ঐ অর্স্থায়
মািুরষর তর্িাস তেতররয় তিরয় আসা একো কঠিি কাজ তছল। দরকার তছল অরিক
সার্ধািিার, র্যারি মািুষ পূরজারি এরস Covid এ আক্রাি িা েরয় র্যাি। তকন্তু শ্রকার্ায়
র্রল িা ভগর্াি সােসী শ্রদর ঠিক সোয় েি এর্ং িাই েরয়তছল। র্যাাঁরা শ্রর্যাগদাি
কররতছরলি, িাাঁরা পূরজারি অভূ িপূর্ আিি কররতছরলি এর্ং শ্রকারিা মািুষ অসুস্থ েি তি।
এটি আমারদর দরলর একটি তর্রাে সােলয।
২০২২ এর শুরুর তদরক আর্ার Covid খুর্ র্ড় আকার ধারণ কররতছল। আতম আমার
স্ত্রী শ্রজযাতি এর্ং আমার সিারিরা সর্াই Covid আক্রাি েই . আতম এর্ং আমার স্ত্রী খুর্
ই অসুস্থ েরয় পতড় তকন্তু শ্রসৌভাগযর্সি আমার সিারিরা কম অসুস্থ তছল. আমার
র্ন্ধুরা সতিয খুর্ ই সাোর্যয কররতছল ওই সময়। আতম তচর কৃ িজ্ঞ ওিারদর কারছ।
২০২২ শ্রি শুরুর তদরক Covid অসুতর্রধর সৃতি কররলও অর্স্থা এখি অরিক ভারলা।
সরস্বিী পূরজা আমরা ভাচুব য়াল মাধযরম সর্াইরক শ্রদখারিার র্যর্স্থা কররতছলাম। তকন্তু
তশশুরদর অিুষ্ঠাি কররি পারা র্যায়তি। আমরা এই র্ছর আমারদর র্াৎসতরক র্িরভাজি
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একেু অিয ভারর্ পালি করলাম। র্িরভাজি এর্ং শ্রদাল একসারর্ উপরভাগ করলাম।
সারা তদি খাওয়া দাওয়া র তর্রকরল ভরপুর আতর্র শ্রখলা। তক শ্রর্য আিি েরলা ভাষায়
শ্রর্াঝারিা র্যারর্ িা। সর্াই শুধু হুরলাড় কররলা সারা তদি আর তর্রকরল রং শ্রমরখ র্াতড়
শ্রগরলা। তর্রদরশ র্াতক র্রল শ্রদাল শ্রখলরর্া িা। িা শ্রিা েরি পারর িা।
িার করয়ক মাস পরর আমরা ভার্লাম রর্ীন্দ্র িজরুল সন্ধযা একেু অিয ভারর্ করা র্যাক।
আমরা কতর্ প্রণাম এর পতরকল্পিা করলাম। র্াংলার ৫ জি প্রািঃ প্রণময কতর্ শ্রক গাি ,
িাচ, আর কতর্িায় েদ্ধা জািারলি CTBA এর সভয র্ৃি। সারর্ তছল মুখররাচক জাল
খার্ার।
আমরা সরস্বিী পূরজার সময় তশশু শ্রদর অিুষ্ঠাি কররি পাতরতি িাই এক অিয ভারর্
সর্াই শ্রক অিুষ্ঠাি করার সুরর্যাগ তদলাম। আমরা খুর্ সােরলযর সরঙ্গ ভারি র্রষবর ৭৫ িম
স্বাধীিিা তদর্স উদর্যাপি করলাম। আমারদর সতমতির তশশু রা অপূর্ব অিুিাি কররলা।
শ্রদশাত্মরর্াধক গাি , িাচ এর্ং অর্বপূণব শ্রছাে িােরকর মাধযরম িারা আমারদর িমসয
স্বাধীিিা সংগ্রামী শ্রদর েদ্ধা জািারলা। তর্রদরশর র্ুরক শ্রিরঙ্গা রং শ্রদরখ সতিয অরিরকর
শ্রচারখই জল এরস তগরয়তছরলা।আমরা তর্রদরশ র্াকরি পাতর তকন্তু শ্রশকড় তক করর ভু রল
র্যারর্া। এই অিুষ্ঠারির সময় আমরা একজি মাতকব ি সুিাগতরক শ্রক সংর্তধবি করর আমারদর
সমগ্র ধিযর্াদ জািালাম। তিতি আমারদর এরসাতসরয়শরির একজি সদরসযর আকতিক দু বেিার
সময়, সম্পূণব অপতরতচি েরয়ও, িৎকালীি সোয়িা ও তচতকৎসার র্যর্স্থা কররতছরলি।
আমরা এই র্ছর আর্ার র্াংলা তসরিমা অতস্টি এ তেতররয় আিরি শ্রপররতছ। আমারদর
সর্ার শ্রচিায় অগাস্ট মাস এ িিুি র্াংলা তসরিমা “শ্রর্যামরকশ েিযা মঞ্চ” এখারি প্রদতশবি
েরয়রছ। আর ও উরলখয েরলা আতম তিরজ শ্রর্যামরকশ এর প্রধাি অতভরিিা এর্ং র্িব মারি
র্াঙাতলর অিযিম জিতপ্রয় িায়ক শ্রী আতর্র চরট্টাপাধযায় এর সাক্ষাৎকার তিরয়তছ। এো
আমার খুর্ই িরণীয় অধযায়।
আমার আিতরক ইো তছল আমারদর অতস্টরির দূগবা পূজা শ্রদরশ তর্রদশ প্রচাতরি শ্রোক।
আমার র্হুতদরির শ্রস র্াসিা পূরণ েরয়রছ। আমারদর পূজার সংর্াদ র্হুল প্রচাতরি সংর্াদ
পত্র আিির্াজার পতত্রকা ও প্রতিতদি এ প্রকাতশি েরয়রছ। প্রায় সারা পৃতর্র্ীর র্াঙাতল এখি
অতস্টি পুরজা সমরন্ধ জারি।
এর্ার পূরজা শ্রি তেরর আতস , আমারদর প্রস্তুতি সারা। শুধু অরপক্ষা করতছ ৮ই
অরটার্র এর। আমার সমস্ত সেকমী র্ৃি খুর্ ই পতরেম করররছি সারা র্ছর ধরর।
ওিারদর শ্রক আমার ধিযর্াদ জাির্ার ভাষা শ্রিই। আতম শুধু র্লরি পাতর শ্রর্য আতম
গতর্বি, সম্মাতিি এমি সুদক্ষ কমীর্ৃরির সরঙ্গ কাজ কররি শ্রপরর। আমরা সর্াই শ্রস্বোেম
কতর, এর্ং এই শ্রস্বোেম খুর্ কঠিি কাজ। তিরজর দাতয়ি ঠিক ঠিক পালি করা সেজ
িয়। অরিক আিতরকিা র্াকরি েয়। এই েম এ তকন্তু তকাঁছু পাওয়ার শ্রিই শুধু শ্রদওয়া।
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মািুরষর আিি ই আমারদর একমাত্র পাওিা। িাই আমার সারর্ র্যারা এরিা তদি পারয়
পাতমতলরয় কাজ কররলি িারদর জরিয শ্রকারিা প্রশংসাই র্যরর্ি িয়। এিারা সর্াই
আপিারদর জরিয খুর্ কঠিি সমরয় তিরজরদর জীর্ি শ্রর্রক দুরো র্ছর তদরয়রছি। অরিক
পতরেম করররছি। অরিক ধিযর্াদ CTBA এরক্সতকউটিরভ টীম এর সর্াই শ্রক।
আতম আিতরক ভারর্ ধিযর্াদ জািাই আমারদর সমস্ত স্পিসর শ্রদর। আপিারদর
সেরর্যাতগিা এর্ং আতর্বক অর্দাি শ্রসন্ট্রাল শ্রেক্সাস র্াঙ্গালী এরসাতসরয়শি শ্রক খুতর্ সাোর্যয
করররছ। ভতর্ষযৎ এ আশা রাতখআমরা দী বাতয়ি সম্পকব শ্রররখ শ্রর্যরি পাররর্া। অরশষ
ধিযর্াদ।
র্যারা ভতর্ষযৎ এ এই দাতয়ি শ্রিরর্ি শ্রজরি রাখরর্ি এই দাতয়ি তকন্তু আমারদর এরসাতসরয়শি
মািুষ জি শ্রক একত্র করর রাখার এর্ং একসারর্ আিি শ্রদওয়ার। আমারদর
এরসাতসরয়শি শ্রক এতগরয় তিরয় র্যার্ার। এই দাতয়ি শুধু কাগজ আর কলম তদরয় পালি করা
র্যারর্ িা। পরর্ শ্রিরম কাজ কররি েরর্। দাতয়ি খুর্ই সৎ ভারর্ পালি কররি েরর্।
আপিার কাজ অিয কাররা ওপরর শ্রছরড় তদরয় unavailable েরল েরর্ িা। দল এর সর্ার
সারর্ তমরল তমরস কাজ কররি েরর্। অেংরর্াধ আর আতমি র জায়গা শ্রিই।
অরিক তকছু তলখলাম , এর্ার শ্রশষ কতর. সর্াই ভারলা র্াকরর্ি। সর্াই আমার তর্জরয়র
প্রণাম শ্রিরর্ি। আমার টীম এর সদসয র্ৃি সর্াই ভারলা শ্রর্রকা। আতম গতর্বি শ্রিামারদর
শ্রক টীম এ শ্রপরয়। ধিযর্াদ। িমস্কার।

High Waves
Aharshi Das (9 yrs)
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CTBA Activities 2022
Anirban Das, President
CTBA Team has performed many activities throughout the year. We started our
journey with virtual Saraswati Puja and continued with many other activities inperson like Rong Bhojan (Annual Picnic with Holi), Kobi Pronaam. We proudly
celebrated India’s 75th Independence Day with tribute to our freedom fighters. Here
are some glimpse of them

Saraswati Puja:
We hosted Saraswati Puja
virtually due to bad Covid
situation. We live streamed
the Puja for our community
members.

Rong Bhojan (Annual Picnic with Holi)
We did something new this year. We merged our annual picnic with the colorful
festival. We celebrated Holi with a blast. Had awesome food, sweets and fun.
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Kobi Pronaam
This was the first in-person cultural
program after 2021 Durga Puja. We
paid our respect and tribute to 5
renowned Bengali poets with song
and dance.

Mukti Swadhinotar 75 – CTBA proudly celebrated India’s 75th Independence Day.
Our community children paid homage to our freedom fighters with patriotic song,
vibrant dance and lovable and skits. It was truly a fantastic program full of sweet
and brilliant performances. We also honored a good citizen for her kind act to save
life of one of our community members.

Bengali cinema Back in Austin – Almost
after three years CTBA could successfully
screen a Bangla Cinema. We released
the latest Byomkesh movie for our
community members. It was an
overwhelming success and truly
speaking we have successfully lined up
movies for future.
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তেষ্ঠ পুরস্কার
মালতর্কা র্াসু

ররর দরজার র্াইরর দাাঁতড়রয় শ্রছরলটির র্ার্া সরজারর র্রল উেরলা, "তক েরে ো তক?
কখি শ্রর্রক ড্াকতছ, শুিরি পাতেস িা...?"
র্াতড়র ছারদ একো শ্রছাট্ট তচরলরকাোর র। এই ররই েরয়রছ অরিক িিু ি, িিু ি সৃতি।
ররর মরধয একো কারের শ্রেতর্ল, একো শ্রচয়ার আর শ্রেতর্রলর ওপর এরলারমরলাভারর্
ছড়ারিা ররয়রছ করয়কো সাদা কাগজ, শ্রপতিল, রর্ার ইিযাতদ। শ্রসখারি এক র্যুর্ক মার্া
িীচু করর র্রস আপিমরি তকছু একো করতছল। অরিকক্ষণ শ্রছরলর শ্রকাি সাড়াশব্দ িা
শ্রপরয় র্ার্া ওপরর উরে আরস, আর র্কার্তক কররি শুরু করর শ্রদয়। তিঃস্তি র
শ্রর্রক শুধু শ্রপতিরলর খসখস আওয়াজ শুিরি শ্রপরয় র্ুঝরি পারর শ্রছরল তকছু একো শ্রস্কচ
করার শ্রচিা কররছ। র্ার্ার গলার আওয়াজ শ্রপরয় শ্রসতদি শ্রস মার্া িীচু করর র শ্রর্রক
শ্রর্তররয় তগরয়তছল। শুধু র্রলতছল, "আতম শুিরি পাই তি।"
জরের পর মা অরিক শখ করর শ্রছরলর িাম শ্রররখতছল অঙ্কি। িখি শ্রিা শ্রকউ র্ুঝরি
পারর তি শ্রর্য একতদি িার আাঁকার প্রতি এরিা ভারলার্াসা জোরর্! দুর্ছর র্য়স শ্রর্রকই
শ্রস শ্রছাট্ট শ্রছাট্ট আঙ্গুল তদরয় শ্রদয়ারল িািাি তেতজতর্তজ এাঁরক, খর্ররর কাগরজ আাঁতকর্ুতক
শ্রকরে িার পর্ চলা শুরু কররতছল। এরপর স্কুরল শ্রর্যরি শুরু কররল িার োরির আাঁকা
শ্রদরখ ড্রতয়ং টিচারও অঙ্করির খুর্ প্রশংসা করি। প্রতির্ছর স্কুরলর ড্রতয়ং কতম্পটিশরি শ্রস
তকছু িা তকছু পুরস্কার শ্রপি। িার এই প্রতিভা শ্রদরখ মা-র্ার্া িারক একো আাঁকার স্কুল
এ ভতিব ও করর তদরয়তছল। িখি অঙ্করির র্য়স তছল আে র্ছর। েু ল, েল, র্াড়ী র,
গাছপালা এইসর্ তদরয় িার তশক্ষা শুরু েয়। শ্রছােরর্রকই িার স্বপ্ন তছল শ্রর্য শ্রস র্ড়
েরয় একজি তচত্রতশল্পী েরর্। শ্রকউ র্যখি ওরক তজরজ্ঞস করি র্ড় েরয় তক েরি চায়,
িখি িার একোই উত্তর তছল-"একজি আটিবস্ট!"

অঙ্কি এক মধযতর্ত্ত পতরর্াররর একমাত্র সিাি। র্ার্া একজি সরকারী কমবচারী। আর
মা একজি গৃের্ধু। শ্রস এমতিরি খুর্ শ্রমধার্ী ছাত্র তছল। িাই মা র্ার্ার অরিক
প্রিযাশা তছল শ্রর্য িারদর শ্রছরল এমি একো প্ররেশরি র্যারর্, র্যারি ভতর্ষযরি সংসাররর
োল ধররি পারর। শ্রসো আশা করাই স্বাভাতর্ক। সর্ মা-র্ার্াই সাধারণিঃ শ্রসরকম
আশা করর। অরিক উচ্চ িম্বর শ্রপরয় অঙ্কি স্কুরলর গন্ডী শ্রপররায়। এর্ারর করলরজ
শ্রঢ্াকার সময় শ্রস তিরজর পযাশিোরকই শ্রর্রছ তিরি শ্রর্শী আগ্রেী তছল। শ্রস তচত্রতশল্প তিরয়
পড়াশুিা কররি শ্রচরয়তছল। কারণ, শ্রসোই শ্রর্য িার স্বপ্ন, িার পযাশি! র্ার্া-মার শি
আপতত্ত সরেও শ্রশষ পর্যবযি ওই পর্োই শ্রস শ্রর্রছ শ্রিয়। র্াতড়রি অরিক িকব ািতকব ,
র্াকতর্িণ্ডার পর অর্রশরষ শ্রস আেব করলরজ ভতিব েরয়তছল। এমতিরি অঙ্কি অর্াধয
সিাি তছল িা। শুধু এই পড়ারশািার র্যাপারর একেু শ্রজদী তছল।
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শুরিতছ, আটিবস্টরদর মি সাধারণ মািুষরদর শ্রর্রক আলাদা েয়। িারা সর্বদা িিু ি
তকছু সৃতি কররি চায়। সংসাররর প্রতি একেু উদাসীি েয়। িারদর ভার্িাতচিা সাধারণ
মািুরষর মরিা িয়। স্বপ্ন আর র্াস্তর্ শ্রর্য আলাদা শ্রসো অি র্ুঝরিও চায় িা।
সর্াররক্ষরত্র কর্াগুরলা েয়রিা প্ররর্যাজয িয়। িরর্ অঙ্করির ভার্ভতঙ্গ, আচার আচরণ
শ্রদখরল শ্রসরকমই মরি েরিা। শ্রর্তশরভাগ সময় শ্রস তিরজর স্বরপ্নর জগরিই তর্চরণ করি।
েয়রিা শ্রসজিযই শ্রস র্ার্া-মার কর্া িা শুরি িার পযাশিোরকই শ্রর্রছ তিরয়তছল।
ভতর্ষযরির কর্া শ্রস ভার্রি চায় তি।

তকন্তু আেব করলজ শ্রর্রক ভাল িম্বর শ্রপরয় উত্তীণব েওয়া সরেও শ্রস শ্রকাি ভাল শ্রপশাগি
কাজ শ্রজাগাড় কররি সক্ষম েয় তি। শ্রসই তিরয় র্াতড়রি র্ার্া মারয়র দুতিিার শ্রশষ
তছল িা। আরশপারশ করয়কো র্াচ্চারক পতড়রয়, আাঁকা তশতখরয় শ্রর্যেু কু শ্ররাজগার কররিা,
িারি ওর তিরজর োিখরচ চরল শ্রর্যি ঠিকই, তকন্তু সংসাররর তকছু সুরাো েরিা িা
র্লরলই চরল। এছাড়া তর্তভন্ন প্রদশবিীরি তিরজর শ্রপইতন্টং তর্তক্র কররও শ্রস অল্পস্বল্প আয়
করি। িার স্বপ্নপূররণর রসদ শ্রর্যমি কাগজ, কযািভাস, রং, িু তল, শ্রপতিল ইিযাতদর
খরচ শ্রস তিরজই চাতলরয় তিরি পারি। সম্পূণব ভারর্ আত্মতিভব র ের্ার ইরে িার অর্শযই
তছল। তিরজর ভারলালাগার পর্োরকই শ্রস শ্ররাজগাররর পর্ কররি শ্রচরয়তছল। র্ার্া মা
শ্রিা শ্রস কর্া শ্রভরর্ই অতস্থর েরিা। র্ার্ার অর্সররর পর তক েরর্? শ্রক সংসাররর োল
ধররর্? তকন্তু শ্রছরলরক শ্রক শ্রর্াঝারর্?
এতদরক অঙ্কি িার তশল্পীসোরক র্াাঁতচরয় রাখার জিয আপ্রাণ শ্রচিা চাতলরয় র্যাতেল। আেব
করলরজ পড়াকালীি শ্রস তভজুযয়াল আেবস, গ্রাতেক আেবস, শ্রপইতন্টং ইিযাতদ অরিকতকছু ই
তশরখরছ এর্ং ভারলাভারর্ই রপ্ত করররছ। তকন্তু শ্রস শ্রপাররবে শ্রপইতন্টং কররি শ্রর্তশ
স্বােিযরর্াধ করি। সময়সুরর্যাগ শ্রপরলই অঙ্কি কাাঁরধ একো র্তল ঝু তলরয় শ্রর্তররয় পড়ি।
র্তলর মরধয সর্সময় তকছু সাদা কাগজ, শ্রপতিল, একো রর্ার র্াকি। পরর্- ারে ুরর
ুরর শ্রস অতি সাধারণ মািুষজিরদর সরঙ্গ আলাপ পতরচয় কররি ভারলার্াসি।
তর্রশষিঃ, েু েপারর্ র্রস র্াকা তভক্ষু ক, র্ৃদ্ধ-র্ৃদ্ধা, কখরিা র্া শ্ররলওরয় প্লােেরমব র্রস
র্াকা র্য়স্ক মািুষরদর সরঙ্গ তমশরি খুর্ পছি করি। িারদর মুরখর অতভর্যতক্ত, শ্রচারখর
চাউতি, চামড়ার ভাাঁজগুরলা িারক আকষবণ করি। সাধারণ মািুষ এরদর শ্রর্যভারর্ শ্রদরখ,
তশল্পীর শ্রচাখ িারদর অিযভারর্ পর্যবরর্ক্ষণ করর; Leonardo da Vinci - র কর্ায় "The
artist sees what others only catch a glimpse of."
অঙ্করির শ্রিা তশল্পীর শ্রচাখ। িাই শ্রস িারদর মুরখর ছতর্গুরলা ঝেপে এাঁরক শ্রেলি।
কখরিা র্া শ্রসলরোরির কযারমরারি ছতর্ িু রল রাখি। িারপর র্াতড়রি তেরর ওই
তচরলরকাোর রর তগরয় শ্রসগুরলার প্রকৃ ি রূপ তদি। কযািভারস সাদা-কারলায় িারদর
প্রতিকৃ তি েু টিরয় িু রল শ্রসগুরলা তর্তভন্ন প্রদশবিীরি তদি আর দশবকরাও খুর্ প্রশংসা
করি। প্রদশবিীরি অল্প তকছু তর্তক্রও েরিা, আর্ার শ্রকউ শ্রকউ 'অসাধারণ' র্রল একেু
শ্রেরস পাশ কাটিরয় চরলও শ্রর্যি। এতদরক র্াতড়রি ঢ্ুকরলই র্ার্ার র্কুতি শুিরি েরিা,
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"এভারর্ আর কিতদি চলরর্....?“ অঙ্কি র্যর্ারীতি মার্া িীচু করর তিরজর
শ্রর্যি।

রর ঢ্ুরক

শ্রসতদি তছল রতর্র্ার। সরর্মাত্র সূর্যবাস্ত েরয়রছ। র্াইরর একেু একেু শীরির োন্ডা োওয়া
র্ইরছ। অঙ্কি শ্রসতদি র্াতড় শ্রর্রক শ্রর্তররয় একো র্ইরমলায় তকছু র্ই তকিরি শ্রগতছল।
র্ইরমলার শ্রগরের র্াইরর েু েপারর্ চাদরমুতড় তদরয় র্রস র্াকা এক র্ৃদ্ধ তভক্ষু করক শ্রস
েোৎ শ্রদখরি পায়। র্ৃদ্ধর সামরি একো তভক্ষার পাত্র তছল, িার মরধয মাত্র দু-চার
োকা পরড় তছল। অঙ্কি শ্রসো শ্রখয়াল কররতছল এর্ং র্ুঝরি শ্রপররতছল শ্রর্য শ্রসতদি িার
শ্রর্তশ শ্ররাজগারপাতি েয় তি। শ্রস শ্রগরের শ্রভিরর িা ঢ্ুরক ধীরর ধীরর তভক্ষু রকর সামরি
এরস তকছু ক্ষণ র্মরক দাাঁতড়রয় রইল। মরি মরি তকছু একো ভার্তছল। িারপর আরস্ত
আরস্ত র্তল শ্রর্রক একো কাগজ আর শ্রপতিল র্ার করর আমিা আমিা করর তভক্ষু করক
র্লল, "দাদু, আতম আপিার একো ছতর্ আাঁকরর্া?" র্ৃদ্ধ অর্াক েরয় িার তদরক
শ্রচরয় রইল। "র্লতছ, আপিার একো ছতর্ আাঁকরি পাতর? এই আধ ন্টা মরিা সময়
লাগরর্, আপতি িড়রর্ি িা, চু প করর র্রস র্াকরর্ি। আতম এর জিয আপিারক োকা
শ্রদর্।" তভক্ষু ক অর্াকরচারখ িাতকরয় র্রলতছল, "আমারক োকা শ্রদরর্ র্ার্া? এর আরগ
আমার ছতর্ শ্রিা শ্রকউ আাঁরক তি! িু তম আমার ছতর্ সতিয আাঁকরি চাও?" অঙ্কি মার্া
শ্রিরড় র্রল উরেতছল, "েযাাঁ, আতম আাঁকরি চাই। আতম র্যখি আেব করলরজ পড়িাম, িখি
র্যারদর ছতর্ আাঁকিাম, িারদর োকা তদরি েরিা। িারদর র্রল মরড্ল। িাই আপিারকও
আতম োকা শ্রদর্।" এই কর্া র্রল পরকে শ্রর্রক একো একরশা োকার শ্রিাে র্ার করর
ওর োরি তদরয় র্রলতছল,-- "এো আপিার শ্ররাজগার, তভরক্ষ িয়।“ তভক্ষু ক োকাো োরি
তিরয় তিরজর মরি তর্ড়তর্ড় করর র্লতছল, "এো আমার শ্ররাজগার, তভরক্ষ িয়।" শ্রসই
সময় িার শ্রচাখ দুরো ছলছল করর উরেতছল।
এরপর অঙ্কি ছতর্ আাঁকার জিয শ্ররতড্ েরি লাগরলা। র্লরলা, "দাদু, আপতি িড়রর্ি
িা।" র্ৃরদ্ধর মার্া ভতিব সাদা এরলারমরলা চু ল, শ্রচারখ শ্রমাো শ্রেরমর চশমা, মুরখর চামড়া
কুাঁ চরক শ্রগরছ, কপারল ও গারল অসংখয ভাাঁজ। এরকম একো মুরখর ছতর্ আাঁকা িার
কারছ খুর্ই চযারলতঞ্জং তছল। শ্রস এইসর্ আাঁকার শ্রকৌশল অরিকোই রপ্ত কররি শ্রপরররছ
র্রল মরি করর। তকভারর্ মুরখর প্রতিটি শ্ররখা েু টিরয় িু লরি েয় শ্রস জািি। শ্রপতিলো
এতদক ওতদক শ্রেতলরয় সাদা এরলারমরলা চু লগুরলা আাঁকার শ্রচিা করতছল। কখরিা আঙ্গুল
তদরয়, কখরিা র্া রর্ার তদরয় মুরখর প্রতিটি ভাাঁজ, প্রতিটি শ্ররখা মরিারর্যাগ সেকারর
আাঁকতছল। আর মারঝ মারঝই র্রল উেতছল,-- "দাদু, আপতি তস্থর েরয় র্সুি।"তকছু ক্ষণ
পর ছতর্ো আাঁকা শ্রশষ েরল শ্রস র্যখি কাগজো শ্ররাল কররি র্ারক, িখি র্ৃদ্ধ েোৎ
র্রল ওরে, "িু তম আমারক ছতর্ো শ্রদখারর্ িা র্ার্া, আতম একেু শ্রদখরর্া ?" অঙ্কি
ছতর্ো িু রল ধররল র্ৃদ্ধ তভক্ষু ক একদৃতিরি িাতকরয় র্ারক। িারপর তর্ড়তর্ড় করর র্রল,
"আতম এরকম শ্রদখরি েরয় শ্রগতছ?" িারপর েোৎ র্রল উেল, "র্ার্া, আতম ছতর্ো
তকিরি পাতর? আমার কারছ শ্রিা একোও তিরজর ছতর্ শ্রিই।" এই র্রল তিরজর ঝু তল
শ্রর্রক একরশা োকার শ্রিােো র্ার করর অঙ্করির োরি গুাঁরজ তদরলা। "িু তম আমারক
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এই োকাো তদরয়তছরল, আমার শ্ররাজগাররর োকা, তভরক্ষ িয়। এো তদরয়ই আতম শ্রিামার
ছতর্ো তকিরি চাই।" ওর কর্া শুরি অঙ্কি তক র্লরর্ শ্রভরর্ শ্রপরলা িা। িার শ্রচাখ
দুরো জরল ভরর শ্রগল। তকছু ক্ষণ চু প করর রইরলা, িারপর আমিা আমিা করর ছতর্ো
ওরক তদরয় তদল। শ্রস শ্রভরর্তছরলা, র্াতড় তগরয় ছতর্ো কযািভারস আরও সুির করর
েু টিরয় িু লরর্, িারপর প্রদশবিীরি শ্রদরর্। একরশা োকার শ্রিােো োরির মুরোয় শ্রররখ শ্রস
খাতিকো স্তি েরয় রইরলা। িার এরকম অতভজ্ঞিা এর আরগ শ্রিা কখরিা েয় তি।
র্যার্ার আরগ একো দী বিাস শ্রেরল র্লরলা, "দাদু, আতম আজ আতস। ভারলা র্াকরর্ি।"
অঙ্কি জীর্রি শ্রছােখারো অরিক পুরস্কার শ্রপরয়রছ, তকন্তু িার আাঁকা ছতর্ একজি তভক্ষু ক
তকিরলা, এর শ্রর্রক শ্রেষ্ঠ পুরস্কার শ্রস শ্রর্াধ েয় আরগ কখরিা পায় তি। এো িার কারছ
এক তর্রশষ প্রাতপ্ত র্রলই শ্রসতদি শ্রস মরি কররতছল। র্াতড় তেরর একো র্ারক্সর মরধয
তভক্ষু রকর শ্রদওয়া একরশা োকার শ্রিােো শ্রস খুর্ সর্যরে শ্রররখতছল।
এরপর শ্রর্শ করয়কো র্ছর শ্রকরে শ্রগরছ। অঙ্কি এখি একো স্কুরলর আেব টিচার।
এছাড়া শ্রস তিরজর একো আাঁকার স্কুলও খুরলরছ। অরিক ছাত্রছাত্রী শ্রসখারি তশখরি আরস।
এখি আর তিিযতদি িারক র্ার্ার র্কুতি শ্রখরি েয় িা। অর্সরপ্রাপ্ত র্ার্ার পারশ
এিতদরি দাাঁড়ারি শ্রপরর শ্রস খুর্ গতর্বি। সংসাররর োল তকছু ো েরলও ধররি শ্রপরররছ।
সরর্মাত্র স্বরপ্নর প্রর্ম ধাপ শ্রস শ্রপতররয়রছ। িার পর্চলা এখরিা অরিকোই র্াতক। িার
আশা শ্রর্য শ্রস একতদি তর্রদরশ তগরয় োইি আেবস তিরয় আরও পড়াশুিা কররর্, আরও
অরিক তকছু তশখরর্। ভতর্ষযরি অঙ্কি একজি িামকরা, প্রতিতষ্ঠি তচত্রতশল্পী েরি চায়।
িার এই স্বপ্ন তক পূরণ েরর্?
শ্রসো শুধু সময়ই র্রল শ্রদরর্।
"Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up." Pablo Picasso
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মুনা আস্টি

জয়ীিা র্যািাজী
মামার র্াতড় আমার পুরুতলয়া শ্রজলার শ্রছাট্ট একটি গ্রারম। গ্রামটির িাম িাতক তছল
রুতিতি। কখি শ্রসো র্যুক্তাক্ষররর জটিলিা কাটিরয় রুকতি েরয় শ্রগতছরলা মা শ্রসো ঠিক
র্লরি পাররিা। শ্রস্টশি এ এখি 'রুকতি' শ্রলখা র্ারক।
তর্রয়র পর মা রুকতি শ্রর্রক ভাগলপুর আরস। ভাগলপুর, তর্োররর এক শ্রর্শ িামকরা
শের র্লরল ভু ল েরর্ িা। অরিক িাতম দাতম স্কুল, িামকরা করলজ, র্ড় শ্রদাকাির্াজার সর্ আরছ। আমার োকুরদা ভাগলপুরর কমবরি তছরলি। িাই, মারয়র িশুর
র্াতড় েরলা ভাগলপুর।
মা মারঝ মারঝই র্রল র্ারক শ্রর্য আমার শ্রছােকাকা মারক ইয়াতকব করর র্লি, "শ্রর্ৌতদ,
শ্রিামার গ্রারমর িাম শ্রিা India র map ও শ্রিই। ". ইয়াতকব েরলও, মা মরি েয় একেু
দুঃখ শ্রপরিা । মারয়র তিরজর জায়গা ওো - মারয়র গ্রাম।
আমার মরি আরছ, শ্রছােরর্লায় আমরা খুর্ একো মামার র্াতড় শ্রর্যরি চাইিাম িা।
আমারদর শ্রকারিা সার্ী তছল িা মামার র্াতড়রি। মা সর্ার র্ড়। আর মামা মাতসরদর
িখরিা কাররা তর্রয় েয় তি। এতদরক োকুরদার এখারি তপসিু িু দাদা-শ্রর্ারিরা তমরল
শ্রর্শ এক জব্বর আসর। শ্রছােরর্লায় র্যখি আমরা তদতল শ্রর্রক রাজধািীরি আসিাম
,আসািরসারল র্া ধাির্াদ এ িামিাম মরি েয়। িারপর ওখাি শ্রর্রক শ্ররি র্দল। র্দল
শ্ররিটি তছল 'কয়লার গাতড়' িারম পতরতচি। কয়লার গাতড় শ্রকি ঠিক জাতি িা। শ্ররি এ
অরিক র্স্তা র্স্তা কয়লা উেরিা আর শ্ররিো চলরিা steam engine এ। ওই কয়লার
গাতড়রি করর র্যখি রুকতি িামিাম িখি আমারদর কয়লার শ্রগাে েরয় শ্রর্যি। মার্া
ভতিব কয়লার গুাঁরড়া র্াকরিা।
এর্ার আতস মজার জায়গায়- শ্রর্যো আমার সর্রচরয় তপ্রয়। শ্রর্যই শ্রস্টশি এ িামিাম,
শ্রস্টশি এ চারয়র শ্রদাকারির শ্রলাক ো শ্রদৌরড় এরস মা র্ার্ারক প্রণাম কররিা। আর
আমারদর ঝপ করর শ্রকারল তিরয় তিরিা। দুই শ্রর্াি শ্রকারিা এক মামার শ্রকারল। শ্রস্টশি এ
suitcase গুরলা শ্রররখ আমরা এর্ার োাঁো শুরু করিাম, দাদুর র্াতড়র তদরক। শ্রস্টশি
আর গ্রারমর র্সতির মরধয ধারির শ্রখি। শ্রখরির আল তদরয় োাঁেরি আমার আর শ্রর্ারির
তক মজা। মা কির্ার শ্রপছি শ্রর্রক ড্াক তদরিা "পরড় র্যাতর্, আরস্ত র্যা" তকন্তু শ্রক কার
কর্া শ্রশারি। র্ার্া অর্শয আমারদর তকছু র্লরিা িা। মারক র্লরিা, "পরড় শ্রগরল
লাগরর্, িখি তিরজরাই র্ুঝরর্।"
র্যখি আল তদরয় শ্রোঁ রে শ্রোঁ রে শ্রর্যিাম, গ্রারমর অরিক শ্রলারকর সারর্ রাস্তায় শ্রদখা েরিা।
শ্রক্ষরি কাজ করা চাষীরাও আমারদর অর্াক েরয় শ্রদখরিা। অরচিা শহুরর দুরো র্াচ্চা ।
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শ্রর্যই মারক শ্রদখরিা, র্লরিা "মুিা আতল। "সর্াই এক কর্া র্লরিা। ঠিক মরি েরিা
শ্রগাো গ্রাম শ্রর্যি মুিার অরপক্ষায় তছল। গ্রামিুরিা মামারা আমারদর শ্রদরখ র্লরিা , "ও
ভাতগ্ন র্রে শ্রর্য“,----- তদদা-দাদুরা র্লরিা, --"মুিার তর্টিগুরলা র্রে িা? "আতম মারয়র
মিি শ্রদখরি। িাই আমায় র্লরিা,---- "একতকর্ারর মুিার পািা মুখ“| র্ার্ারক র্লরিা
"জামাই এরল? এখি র্াইকছ শ্রিা ?"র্ার্া শ্রগাো গ্রারমর জামাই তছল।'মুিা আতল' কর্াো
আমার শ্রছাট্ট মরি গভীর ভারলার্াসার এক দাগ কােরিা।
শ্রস্টশি শ্রর্রক র্াতড় পর্যবি শ্রপৌাঁছরি কি শ্রিমিন্ন চরল আসরিা। শ্রস্টশি এ শ্রর্য suitcase
শ্রররখ আসা র্যায় শ্রসো একমাত্র আমার মামারর্াতড়রি সম্ভর্ তছল। আমরা র্াতড়
শ্রপৌাঁরছার্ার আরগ তদদা দরজায় দাাঁতড়রয় র্াকরিা। শ্রকারিা সাইরকল সওয়ারী িিক্ষরি
'মুিার মারক’ মুিা র আসার খর্র তদরয় তদরয়রছ। আমারদর শ্রদরখই তদদা 'তদতদভাই' র্রল
ছু রে আসরিা। মামারর্াতড়রি িখি আমরাই সর্রচরয় শ্রছাে, িাই রাজকরিযর খাতির
শ্রপিাম র্লরল ভু ল েরর্ িা। গ্রারমর শ্রভিরর পাকা রাস্তা তছলিা। র্ৃতিরি কাদা রাস্তায়
জুরিাগুরলা কাদায় পুররা স্নাি করর শ্রর্যি। শ্রসই জুরিা তিরয় র্াতড় শ্রপৌাঁরছই সারা উরোি
কাদা কাদা করিাম।
'শ্রর্ৌ’, র্াউতর পাড়ার িিু ি র্উ, মামারর্াতড়রি কাজ কররিা। সর্াই িারক 'শ্রর্ৌ' র্লরিা,
আতমও 'শ্রর্ৌ' র্লিাম। এখরিা িাই র্তল। অরিকতদি পর জািলাম ওর িাম 'শ্রর্ৌ’ িা,
ও গ্রারম শ্রর্ৌ েরয় এরসতছরলা র্রল সর্াই ওরক 'শ্রর্ৌ' ড্ারক। উরোি কাদা করর র্যখি
মারয়র কারছ র্কা শ্রখিাম, িখি শ্রর্ৌ র্লরিা, - “তক েরর্ক শ্রিা, আতম কইরর তদরর্া
সাে।” মামারর্াতড়রি র্কা-ঝকা চরল িা শ্রসো আমরা অরিক আরগই শ্রের শ্রপরয়
শ্রগতছলাম। শ্রস্টশি এ রাখা Suitcase গুরলা ইতিমরধয তকছু গ্রামিু রিা মামারা ঠিক শ্রপৌাঁরছ
তদরিা। এই রকরমই েরিা আমারদর মামারর্াতড়রি আগমি।
িারপর, তকছু তদরির মরধযই আরস পারশ আমারদর র্ন্ধু েরয় শ্রর্যি। সর্রচরয় মজার তছল
সর্াই আমারদর মামা র্া মাতস তছল। তদতদ -দাদা র্য়সী শ্রছরল শ্রমরয়রাও িাতক
আমারদর মামা মাতস। দাদু গ্রারমর র্রয়ারজযষ্ঠরদর মরধয পড়রিি। িাই, আমারদর গ্রাম
ভতিব খুরদ খুরদ মামা-মাতস।
র্ন্ধু ের্ার সারর্ সারর্ শুরু েরিা আররক মজা, মািভূ রমর ভাষার শ্রখলা। একর্ার এক
খুরদ মাতস আমারদর র্রল শ্রগরলা,---- “দুপুর দুো িাগাদ তগ্রল শ্রো তদরয় েু কুর েু কুর
ভালতর্।” আতম আর শ্রর্াি তদতলর্াসী তকছু রিই 'েু কুর েু কুর ভালতর্’ মারি র্ুঝরি পারতছ
িা. অরিক শ্রভরর্ তচিরি শ্রশরষ তদদারক শ্রগলাম তজরজ্ঞস কররি। তদদা শ্রিা শ্রেরস কুল
পায় িা। 'ভালতর্' মারি শ্রর্য 'শ্রদখতর্' এো আমারদর শ্রর্াঝা তকছু রিই সম্ভর্ তছল িা।
আররকতদি, শ্রর্াি গাছ শ্রর্রক পরর র্যাওয়ারি আমারদর এক শ্রখলার সার্ী মামা, মা শ্রক
িাতলশ করর র্লরলা, 'তরপারোর র্ড় শ্রর্রাম' 'শ্রর্রাম' কর্াো কখরিা শুতিতি। 'শ্রর্রাম'
মারি িাতক শ্রর্রড় পাকারমা। এইরকম অরিক শব্দ আমরা তশখিাম - মািভূ রমর ভাষা।
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ওই ভাষারি একো অদ্ভুি আিতরকিা, ভারলার্াসার শ্রছাাঁয়া অিুভর্ করিাম। আজও
কতর। েয়রিা মামামারর্াতড় ভাষা র্রল মরি েয়। িিুি শ্রশখা কর্াগুরলা শ্রর্তশরভাগোই
শহুরর োওয়াই আর্ার ভু রল শ্রর্যিাম। এই শ্রশখা-শ্রভালার মারঝ প্রতি র্ছর গররমর ছু টি
আসরিা। আর, প্রতি গররমর ছু টিরি মামারর্াতড়র গ্রাম মারয়র জরিয অরপক্ষা করর
র্াকরিা। শ্রস্টশি এ মা িামরিই সর্াই খুতশ েরয় র্রল উেরিা 'মুিা আতল'

Unseen,
Anvi Jana
(15 yrs)
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না বিা বাণীর
শুভা আঢ্য

উতিশ িলার র্ারািারি শ্রভাররর কাাঁচা শ্রসািার মরিা শ্ররাদ, েরর্র সরিজ
সর্ুজ গন্ধরাজ আর শ্রর্ল েু রলর গারছর মরধয লুরকাচু তর শ্রখরল। শ্রকার্া শ্রর্রক একো
অরচিা লাল শ্রোাঁরের শ্রছাট্ট কালরচ- খরয়তর পাতখ র্ারািার শ্ররতলং এর ওপর একেু
র্রসই, শ্রক জারি তকরসর ড্ারক, শ্রছাট্ট দুটি ড্ািা ছতড়রয় শ্রকার্ায় উধাও েরয় র্যায়।
দুরো র্হুিল র্াতড়র মাঝখারি এক েু কররা আকাশ। িৃ িা শ্রর্রির শ্রচয়ারর র্রস শ্ররাজই
এই সমরয় ওই একলা আকাশোরক শ্রদখরি র্ারক। আকাশোর এক এক সমরয় এক এক
রূপ। আজ এখি এই শ্রভাররর সূরর্যবর আরলায় একেু কররা খুতশর োতসর মরিা ছতড়রয়
আরছ, আর্ার শ্রম লা তদরি ওরকই লারগ শ্রর্যি শ্রকাি মি শ্রকমি করা গেি র্রির
অজািা পর্। আর্ার কখরিা গভীর রারি িারার চু মতক শ্রদওয়া একোতল িীল ওড়িায়
তিরজরক সাজায়, পরীর মরিা। িৃ িার একলা, তিস্তরঙ্গ জীর্রি ওই আকাশোই, অরিক
তদরির শ্রসই শ্রচিা র্ন্ধুর মরিা | পুররারিা তদরির প্রায় ভু রল র্যাওয়া অরিক কর্া িৃ িা
ওর কারছ র্লরি পারর। ও চু পচাপ শ্রশারি, র্াধা শ্রদয়িা, তর্রক্ত েয়িা, শ্রকারিা প্রশ্নও
করর িা। িাই ওর কারছই িৃ িা সর্ কর্া র্রল। িৃ িার শ্রর্য আলাদা করর শ্রকারিা কর্া
র্াকরি পারর শ্রস কর্া ওর আত্মীয় স্বজি, র্ন্ধু র্ান্ধর্ শ্রকউ ভার্রি পাররিা। সর্ার
কারছ, িৃ িা শ্রিা শ্রসই তচরকারলর শ্রচিা-- তিতন্ন, শ্রর্ৌতদ, মা, শ্রজঠি, কাকী, তদদা, এই
সর্ পতরচরয়ইরচিা। িার আর্ার অিয কর্া তক?
শুধু এই আকাশোই ওরক "িৃ িা" র্রল জারি। শ্রসই শ্রর্য অরিক িৃতির
অিরারল োতররয় র্যাওয়া একো শ্রমরয়, শ্রর্য তিরজও শ্রকািও তদি কাররা কারছ তিরজরক
প্রকাশ কররি চায়তি র্া পাররতি। শ্রসই শ্রর্য "িৃ িা“, শ্রর্য সারা তদরির িািা র্যস্তিায়
তিরজরক ড্ু তর্রয় তদরয় ভার্রিা, পুররারিা তদরির কর্াগুরলাও শ্রসই র্যস্তিার গভীরর িতলরয়
র্যারর্, আর আসরর্ িা িার মরি,স্বরপ্ন তকংর্া এরকর্ারর একলা র্াকার তিঃশব্দ
তিরালারি। তকন্তু িারা, ওই ভু লরি চাওয়া িতৃ িরা, মরির গেরি টিপটিপ করর িারার
মরিা জ্বলরি র্ারক, ওরা িারক ড্াক শ্রদয়, শ্রভাররর শাি প্রেরর, সন্ধযার তিভি আরলায়,
তিশীর্ রারির গভীর অন্ধকারর। িারা শ্রকর্লই মরি এরি শ্রদয় শ্রসই অরিকতদি েরলা
োতররয় র্যাওয়া এক ঝাাঁক ছতর্।
র্ারািার দরজা খুরল তিঃশব্দ পারয় চারয়র শ্রর তিরয় পারশ এরস দাাঁড়ায়
পার্বিী, িৃ িার একমাত্র সঙ্গী ও শ্রসতর্কা। সুদর
ূ আসারমর এক অখযাি গ্রারমর শ্রমরয়
শ্রকমি করর একতদি এরস শ্রপৌাঁরছতছরলা িৃ িার সংসারর। ধীরর ধীরর শ্রস েরয় উরেতছল
িৃ িার পরম র্ন্ধু, আেয় আর সর্ তকছু র তির্বাক সাক্ষী। দী ব ৫০ র্ছর ধরর শ্রস
িৃ িার পারশ পারশ ছায়ার মরিা শ্রর্রকরছ। শ্রদরখরছ িৃ িারক একেু একেু করর সংসাররর
সর্ দাতর্রি তিরজরক তর্তলরয় তদরি। পার্বিী জারি িৃ িার মরির গভীরর লুতকরয় আরছ
শ্রকািও একটি কর্া, র্যা শ্রস কাররা সরঙ্গ ভাগ করর তিরি পাররতি । শ্রছাট্ট শ্রেতর্রল শ্রর
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শ্রররখ একেু দাাঁড়ায়, িারপর িৃ িার কাাঁরধর গরম চাদরো আর একেু িু রল তদরয় ধীর
পারয় চরল র্যায় পার্বিী। অজারি একো দী বিাস উরে আরস িার র্ুরকর অিরাল শ্রর্রক।
তেরসরর্ কররি েরল শ্রস র্হুতদরির কর্া, তকন্তু মরি েয় শ্রর্যি এইরিা
শ্রসতদি! আকাশরক প্রশ্ন করর িৃ িা,-- "শ্রস শ্রর্য র্াকরর্ এই প্রতিশ্রুতিই তক শ্রদওয়া তছল
িা? মরির একারি র্যার তছল তিরির র্যাওয়া আসা, শ্রস শ্রকি এক র্ন্ধ দরজার ওপারর
অরচিার মরিা তচরতদরির জিয শ্রর্রম শ্রগল? -- শ্রকি?” তিরুত্তর আকাশ শ্রচরয় র্ারক
িৃ িার তদরক, শ্রভাররর তস্নগ্ধ োওয়া িার কপারল র্ন্ধুর মরিা োন্ডা েওয়ার শ্রছাাঁয়া তদরয়
র্যায়।
এমতিই একো প্রশ্ন কররতছল িৃ িা আমারকও, অরিকতদি পরর র্যখি েোৎ
ওরক খুরাঁ জ শ্রপরয়তছলাম, কলকািার দতক্ষণাপরণর একো শ্রছাট্ট চারয়র শ্রদাকারি। একাই
তছল। আমারক শ্রদরখ একেু ও অর্াক েরলা র্রল মরি েরলািা। োিো জতড়রয় ধরর শুধু
র্লল,--“আয়, শ্রর্াস”,--শ্রর্যি শ্ররাজই আমারদর শ্রদখা েয়! একেু পরর িৃ িা স্বগরিাতক্তর
মরিা র্রল উেরলা, "আমরা শ্রক শ্রকার্ায়, দূরর দূরর োতররয় শ্রগলাম র্লরিা?“ র্ললাম,
“িাইরিা”, িারপর তজরজ্ঞস করলাম– “িু ই শ্রকার্ায় তছতল, শ্রকার্ায় আতছস, এিতদি শ্রিার
শ্রকািও শ্রখাাঁজই পাইতি।” িৃ িা আমার কর্ার শ্রকািও উত্তর িা তদরয় র্লল,--"চল আমার
সরঙ্গ চল--শ্রিারক কি কর্া র্লার আরছ।" আমার মরি িখি সমুরদ্রর শ্রঢ্উরয়র মরিা
োজার প্রশ্ন উর্াল পার্াল করর উেরছ তকন্তু িৃ িা শ্রসই শ্রর্য আমার োিো ধরর আরছ
িার আর শ্রকািও সতম্বি আরছ র্রল মরি েতেরলা িা
শ্রসতদি ওরক শ্রছরড় আসার আরগ কর্া তদরয়তছলাম ওর সরঙ্গ শ্রদখা করার। িৃ িা চরল
আসর্ার সময় র্াতড়র ঠিকািা তদরয় র্লল,--”আর্ার োতররয় র্যাস িা শ্রর্যি!”
িৃ িারক শ্রিা খুরাঁ জ শ্রপলাম তকন্তু শ্রেরার পরর্ শ্রকর্তল মরি েতেরলা, এ শ্রকাি িৃ িারক
আজ শ্রছরড় এলাম? আমার শ্রচিা শ্রসই উজ্বল শ্রভাররর মরিা িৃ িা, প্রাণময়ী িৃ িা শ্রকার্ায়
শ্রগল? এই আসন্ন সন্ধযার মরিা স্তি িৃ িা শ্রিা আমার শ্রচিা িয়!
এ র্ার শ্রর্শ তকছু র্ছর তপতছরয় র্যাই। িৃ িা আর আতম, দু’জরিই
শাতিতিরকিরি এরসতছলাম, শ্রসই তিিাি কতচ শ্রর্লায়। শ্রীসদরির লম্বা রর সাতর সাতর
মশাতর োঙারিা খাে, িারি শ্রছাে শ্রছাে শ্রমরয়রদর আস্তািা। আমার আর িৃ িার খাে তছল
পাশাপাতশ। ভার্ েরয় তগরয়তছল সেরজই। প্রর্ম তদরির প্রর্ম ক্লারসই, আমারদর শ্রদখা
েরয়তছল শ্রছাট্ট শ্রকৌতশরকর সরঙ্গ। আতম আর িৃ িা তিরজরদর র র্াতড় শ্রছরড় এরস
ছাত্রার্ারসর র্াতসিা। শ্রকৌতশক র্াকরিা িার মাতসর কারছ। শ্রকৌতশরকর র্াতড়রি তিতদ্ববধায়
র্যািায়াি করিাম, মাতসমার োরির িাড়ুো,শ্রমায়াো পার্ার শ্রলারভ। শ্রকৌতশকরক আমারদর
দরল তিরি শ্রকারিাই র্াধা তছলিা। শ্রদখরি শ্রদখরি আমরা েরয় উরেতছলাম অতর্রেদ্দ র্া
অিযরদর আখযায় "তিি মূতিব "।
এমতিরি শ্রকার্াও শ্রকািও তমল তছরলািা আমারদর। িৃ িা তছল শাি, আতম
দুরি। িৃ িার সর্ তকছু ই শ্রগাছারিা,পতরপাটি, আমার অরগাছারলা,ছত্রাকার! িৃ িা মি তদরয়
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শ্রশরখ গাি, পারয় িুপুররর ছি শ্রিারল িারচর ক্লারস। আতম শ্রস সময় গারছ গারছ তর্চরণ
করার কলা অজবি কতর। িার েরল িুপুর িয়, আমার োাঁেুরি পামবারিন্ট র্যারন্ডজ!
শ্রোরস্টরলর র্ড় তদতদমতির কারছ িৃ িা লক্ষী, আতম দতসয। ির্ু আমারদর র্ন্ধুরি শ্রকারিা
োেল ধররতি কখরিা। শ্রস েরয় উরেতছল আমার প্রারণর র্ন্ধু। আর শ্রকৌতশক? শ্রকৌতশক
তছল আমারদর মুশতকল আসাি, িািা কারজ-অকারজ তর্রশষ সাোর্যযকারী। উাঁচু ড্ারল
শ্রপয়ারা? োি র্যারেিা? শ্রকৌতশক শ্রিা আরছ? শ্রখায়াই শ্রর্রক িুতড় কুতড়রয় আিার ভারী
র্তলো র্রয় তিরয় আসার দরকার, --ভার্িা তক, শ্রকৌতশক আরছ! অমুকদার র্াগাি শ্রর্রক
আিা শ্রকাাঁচড় ভরা কুল শ্রখরি শ্রখরি, ধারির শ্রক্ষরির মরধয শ্রচার পুতলশ শ্রখলরি শ্রখলরি
কখি িৃ িা, আতম, আর শ্রকৌতশক ধীরর ধীরর র্ড় েরয় উরেতছ পাশাপাতশ।
প্রকৃ তির তিয়রম এরসতছল ককরশার, িারুণয আর প্রর্ম ির্ শ্রর্যৌর্রির
তিঃশব্দ শ্রজরগ ওো। িৃ িা আর শ্রকৌতশক। শ্রখলার সার্ী শ্রর্রক করর্ শ্রর্যি িারা একসরঙ্গ
জীর্রির পর্ চলার ড্াক শুরিতছরলা। র্কুলর্ীতর্ আম্রকুরঞ্জর পরর্ পরর্,শ্রকাপাই িদীর
ধারর, আকাশ অন্ধকার করা কালবর্শাখী শ্রমর র ছায়ায় গরড় উরেতছল িারদর শ্রছাট্ট
স্বপ্ন, এক িিু ি অিুভূতির আিরি। আতম তছলাম শ্রসই সুির শুদ্ধ পতর্ত্র ভালর্াসার
একমাত্র সাক্ষী। আমরা িখি শ্রষারলা শ্রপতররয় সরিররায় পা তদরয়তছ। শ্রসই সমরয় অরিক
তদরির শ্রচিা পৃতর্র্ীর সর্ই িিু ি করর মরিাের লারগ। শ্রসই সমরয় কি তর্তিদ্র রারি
িৃ িা আমারক শুতিরয়রছ িার তিভৃ ি মরির শ্রগাপি কর্াগুতল। শ্রসই িিু ি রূপকর্ার গল্প
আমার সুির শ্রলরগরছ, মরি মরি প্রার্বিা কররতছ ওরদর এই ভালর্াসা সেল শ্রোক। ওরা
তর্িাস কররতছল ওরদর মরধযই সর্ র্াধা তর্পতত্তরক জয় করর্ার মন্ত্র আরছ। মরির শ্রসই
গভীর তর্িাসরকই পরম সতিয শ্রভরর্ িৃ িা আর শ্রকৌতশক তচরকাল পাশাপাতশ র্াকার কর্া
তদরয়তছল একজি অিযজিরক। তকন্তু িারদর ভারগযর আকারশ শ্রর্য আসন্ন ঝড় আসরছ শ্রস
কর্া আমরা শ্রকউই ভার্রি পাতরতি।
শ্রস তদিো, আর সর্ তদরির মরিাই প্রর্ম সূরর্যবর শ্রকামল আরলায় উদ্ভাতসি
েরয় উরেতছল, শ্রভাররর কর্িাতলরকর সুর িখিও ছতড়রয় তছল তদগি ছুাঁ রয় , আর আমরা
র্ই খািা তিরয় ক্লারসর উরদ্দরশ রওিা েরয়তছলাম। র্যার্ার পরর্ েোৎ িৃ িারক ড্াক তদরয়
একজি জািারলা, ওর র্ার্া এরসরছি, ওর জিয অরপক্ষা কররছি। এখিই তগরয় শ্রদখা
কররি েরর্। িৃ িা প্রর্রম অর্াক েরয় তগরয়তছল, িারপর তক শ্রভরর্ আমার োরি িার
র্ইগুরলা ধতররয় তদরয় র্লল--"শ্রিারা র্যা, আতম এখিই আসতছ", র্রল ছু রে চরল শ্রগল।
িৃ িা আরসতি তেরর। সারা সকাল আতম আর শ্রকৌতশক িার তেরর আসার পর্ শ্রচরয়
তছলাম। শাতিতিরকিরি িৃ িার সরঙ্গ শ্রসই আমার আর শ্রকৌতশরকর শ্রশষ শ্রদখা। িৃ িার
র্ার্া ওরক শ্রসইতদিই তিরয় তেরর তগরয়তছরলি, কারণ, িৃ িার তর্রয়র ঠিক েরয় তগরয়তছল।
দুপুরর শ্রী সদরি তেরর খর্র ো শ্রপরয় েির্াক আতম ছু রেতছলাম শ্রকৌতশরকর কারছ, শ্রর্াধ
েয় আর তক কররর্া শ্রভরর্ উেরি পাতরতি র্রলই। শ্রসতদি আমার কারছ শ্রস কর্া শ্রশািার
পর শ্রকৌতশরকর মুরখ, প্রর্রম অতর্িাস ও িার পররই শ্রর্য গভীর র্যন্ত্রণার অতভর্যতক্ত েু রে
উেরি শ্রদরখতছলাম িা আতম ভু লরি পাতরতি কখরিাও। করয়কতদি পরর এক উদভ্রাি,
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শ্রকৌতশক আমারক তজরজ্ঞস কররতছল, -”িু ই আমারক র্লরিা, িৃ িা তক সতিয চরল শ্রগরছ?
উত্তর তদরি েয়তি, আমারক চু প করর র্াকরি শ্রদরখ, শ্রকৌতশক তিরজই চরল শ্রগরছ তেরর। এর
পর শ্রকৌতশকও শাতিতিরকিি শ্রছরড় তগরয়রছ, িারপর আতমও।
সময় র্রয় শ্রগরছ, আর আমরা শ্রর্য র্যার মরিা জীর্রির পরর্ অরিক দূরর
চরল শ্রগতছ। শাতিতিরকিরির সঙ্গীরদর কাররা সরঙ্গ শ্রদখা েরি শুরিতছ শ্রকৌতশক আরছ
তর্রদরশর শ্রকাি এক শেরর, এক স্বিামধিয তর্িতর্দযালরয়র অধযাপক পরদ। একাই। িার
সরঙ্গ কাররা শ্রর্যাগারর্যাগ শ্রিমি শ্রিই, েয়রিা শ্রস্বোকৃ ি তকংর্া অিয শ্রকারিা কাররণ। শ্রদরশ
র্া তর্রদরশ ও িাতক কাররা সরঙ্গ শ্রর্যাগারর্যাগ রাখরি চায়িা। আতমও র্রয় চরলতছ অিয
খারি। শ্রদরশর র্াইরর র্াতক মারঝ মারঝ তেতর, পুররারিা র্ন্ধুরদর সরঙ্গ শ্রদখা েরলও িৃ িার
শ্রকািও খর্র পাইিা। শ্রখাাঁজ কররর্া শ্রর্য িারই র্া উপায় শ্রকার্ায়? িৃ িারক শ্রর্য আর্ার
কখরিা খুরাঁ জ পারর্া শ্রস আশা আতম শ্রছরড়ই তদরয়তছলাম। িাই এর্াররর শ্রদখা েওয়াো
এরকর্াররই অভার্িীয়।
করয়ক তদি পরর িৃ িার র্াতড়রি আর্ার শ্রদখা েরলা আমারদর। িার র্াতড়র
শ্রসই র্ারািাটিরি, সকারলর শ্রসািামাখা আরলায় িয়, আসন্ন রারির আরলা আাঁধাতররি।
পার্বিী এরস দু'জরির জিয তদরয় শ্রগল দুটি োল্কা চাদর। িৃ িা আমার একটি োি িার
শ্রকারলর ওপর ধরর তিরয় র্লল, "কিতদি পরর এমি করর র্রসতছ র্লরিা?" র্ললাম,
"র্যুগ শ্রকরে শ্রগরছ মরি েরে।" িৃ িা আকারশর তদরক িাতকরয় র্রল উেরলা,--িু ই
আমারক মরি কররতছতল? তজরজ্ঞস করলাম,-- "শ্রসই শ্রর্য র্রল শ্রগতল, আসতছ, িারপর
শ্রকার্ায় শ্রর্য োতররয় শ্রগতল? আমারদর কাররা কারছ শ্রিার ঠিকািা তছরলািা আর র্াকরলও
খুজ
াঁ রর্া শ্রর্য িারই র্া উপায় শ্রকার্ায়?
িৃ িা তজরজ্ঞস কররলা -- আর শ্রকৌতশক? ও শ্রকার্ায় শ্রর?" মরি েরলা
শ্রর্যি শ্রকাি এক গভীর র্যর্ার একরকারি, ওর র্ুরকর অিরারল শ্রর্য প্রশ্নটি লুতকরয় তছল
িারক ও অরিক তদি পরর রারির অন্ধকারর ছতড়রয় তদরলা। শ্রকৌতশরকর কর্া র্যিেু কু
জািা তছল ওরক জািালাম, শুরি, তকছু ই র্লল িা, চু প করর রইরলা। ওই চু প করর
র্াকার মরধয শ্রর্য কি িা র্লা কর্া লুতকরয় তছল, িার তকছু ো েয়রিা আমার জািা
তছল, তকন্তু সর্েু কু শুধু ওই জািরিা, আর শ্রকউ িয়।
সদয শ্রোো জুাঁই েু রলর মৃদু গন্ধ ছতড়রয় তছল আমারদর ত রর। িার
শ্রচরয়ও মৃদু স্বরর কর্া র্রলতছল িৃ িা। র্রলতছল --" জাতিস, সর্োই একো এক্সরপতররমন্ট
তছল আমার র্ার্ার। একরকরমর পুিুল শ্রখলা। আমারক পাোরলি শাতিতিরকিরি, আর
র্যমজ শ্রর্াি তরিারক দাতজবতলং এর কিরভন্ট এ। দু'জরিরই ১৭ র্ছর র্য়রস তর্রয় তদরয়
তদরলি। আমার তর্রয় েরলা, র্রয়রস আমার শ্রচরয় প্রায় দুগুণ, এক তশল্পপতির তর্রলরি
র্ড় েওয়া শ্রছরলর সরঙ্গ আর তরিা শ্রগরলা এক পুরারিাপন্থী, একান্নর্িী তর্শাল
পতরর্াররর শ্রছাে শ্রর্ৌ েরয় । দু'জরিযই তদশাোরা েরয় শ্রগলাম তকন্তু অিেু কু র্য়রস কী ই
র্া কররি পারিাম?
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আমারক তশখরি েরলা পাটিব তদরি, িািাি drinks এর িাম তশখরি আর
তরিা শ্রক পূজা পার্বরির রীতিিীতি! শ্রকউই শ্রকারিাতদি সেল েরি পাতরতি। তকছু তদি
পর, ভীিু আতম, ড্ু রর্ শ্রগলাম সংসাররর োজার চাতেদার র্িযায় আর সােসী তরিা
সর্ার তিিা মার্ায় তিরয়, র সংসার শ্রছরড় তদরয় পাতড় তদরলা অিয আর এক জীর্রির
সন্ধারি। কিগুরলা জীর্ি তর্েল েরয় শ্রগল, শ্রকউই সুখী েরি পারলাম িা। শ্রক জারি
র্ার্া শ্রর্াধেয় সুখী েরয়তছরলি?
আমরা দু"জরিই চু প করর র্রস রইলাম অরিকক্ষি| অিন্দ্র রাি গভীর
েরলা। আকারশর রং কারলা েরলা, েু রে উেরলা িারারদর আরলার র্াতি। ঠিক শ্রর্যমি
শাতিতিরকিরির আকারশ শ্রদখা শ্রর্যি। কি তমল তকন্তু শ্রকার্াও শ্রকারিা তমল শ্রিই। িৃ িা
শ্রক শ্রদখা র্যাতেল িা ভারলা করর। িার প্রশ্ন শ্রভরস এরলা --"শ্রকার্ায় শ্রগল শ্রর
শ্রকৌতশক?“ র্ললাম—”শুরিতছ এখি আরছ তর্রলরি।” একো দী ব তিঃিারসর শব্দ এরলা
কারি, একেু পরর একো কান্না শ্রভজা কর্া, .... তর্রলি, শ্রস শ্রর্য অ---শ্রি---ক দূর।
রারির তিঃশব্দিার মরধয পারশর শ্রকারিা র্াতড় শ্রর্রক গাি শ্রভরস আসতছল----"আমার লুকায় শ্রর্দিা অঝরা অশ্রুিীরর
অশ্রুি র্াাঁতশ হৃদয় গেরি র্ারজ,
আমার িা র্লা র্াণীর ি র্যাতমিীর মারঝ……..”

Romeo and Juliet, Ratula Sarkar
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করমব াত্তমার সন্ধারন
মিীষা সরকার

"শ্রদাষ কাররা িয় শ্রগা মা, আতম স্বখাি সতলরল ড্ু রর্ মতর শযামা '
......পান্নালাল ভট্টাচার্যবয'র গাওয়া শযামাসংগীি টি গুিগুি কররি কররি শ্রোি িম্বররর
র্ইো খুজ
াঁ তছলাম। োর্িীরক শ্রোি কররি েরর্।
আো, ভার্রছি েয়রিা এই গািোই র্া শ্রকি আজ মরি এরলা! আসরর্ িা, আসরর্
র্ইতক। .....এর্ারর শ্রদরশ এরস অতব্দ আয়ারদর এরিা রকরমর শ্রদারষর তর্র্রণ শুিরি
শুিরি মার্া খারাপ ের্ার শ্রজাগাড়। মারয়র জিয কারজর শ্রলাক মারি আয়া ঠিক
কররি েরর্ আর্ার। গি র্ছর করয়রক, কিজি এরলা আর কিজি শ্রগরলা , িার
তেরসর্ রাখরি তেমতসম শ্রখরয় র্যাতে আমরা। প্ররিযকটি আয়ার শ্রদারষর তলতস্ট গুরণর
তলতস্টর শ্রচরয় অরিক লম্বা; অিিঃ র্াড়ীর মতির্রা িাই র্রল র্ারকি।
শ্রর্য সময়টির কর্া র্লতছ , শ্রসো তপ্র -কররািা'র র্যুগ; শ্রেসমাস্ক , ও শ্রসাশযাল
তড্স্টযািএর র্ালাই তছরলািা। িখি আয়ারসন্টারর িািাি ধররণর আয়া পাওয়া র্যারে ;
শ্রকউ তিরেি ৬ ন্টার আয়া , শ্রকউ তিরেি ১২ ন্টার আয়া কদতিক তেরসরর্। ২৪
ন্টার আয়ার চাতেদা কম ; তিিাি চরম শারীতরক অক্ষমিার জিয শ্রকউ শ্রকউ রারখি
এই ২৪ ন্টার আয়া।
র্হুর্ছর শ্রোরলা আমরা শ্রদশছাড়া। সুদর
ূ আরমতরকারি র্রস র্ুঝরিই পাতরতি করর্ শ্রসই
ঠিরক কারজর শ্রলারকর সংখযা লুপ্ত েরি চরলরছ। মারি র্ারািায় দাাঁতড়রয় শ্রর্রক োি
শ্রিরড় শ্রড্রক শ্রর্য ঠিরক কারজর শ্রলাকরক গৃেকারজ তির্যুক্ত করা েরিা শ্রসতদি আর শ্রিই।
কলকািায় ( েয়রিা ভাররির অিযািয শেররও ) সর্াই আয়ারসন্টার তির্যুক্ত আয়া
রাখরছি। শ্রর্যরকারিা শ্রছারোখারো র্াতড়র করয়ক ন্টার কারজর জিযও তিরিেরর্
কমকরর ৬ ন্টার আয়া। কারণ শ্রসেটি ! তসতকউতরটি ! এইসর্ আয়ারদর আধারকাড্ব
, শ্রমার্াইল শ্রোি িম্বর , র্াতড়র ঠিকািা , সর্ আর্যারসন্টাররর manpower
তড্পােবরমরন্টর িখদপবরণ।
র্যারোক , মারয়র র্াতড়রি শীিকারলর িরম শ্ররারদ র্ারািায় র্রস সর্ শুিতছ। র্হুতদি
পর কলকািায় এরস আজ িরলি গুরড়র কাাঁচারগালা খার্ার প্লযাি করতছ। শ্রর্য আয়াটিরক
মা তিমরাতজ েরয়ও শ্রররখরছি িারক োকা তদলাম শ্রমারড়র মার্ার তমতির শ্রদাকাি শ্রর্রক
কাাঁচারগালা আিরি।
মা র্লরলি, --" দাাঁড়া, দাাঁড়া, িরলি গুরড়র কড়াপাক আতিস, কাাঁচারগালা িয়। অর্াক
শ্রচারখ মারয়র তদরক িাকারিই মা শ্রচাখ টিপরলি র্যারি আর প্রশ্ন িা কতর। আয়া চরল
শ্রগল তমতি আিরি। মারক শুধালাম---" শ্রকি মা, কাাঁচারগালা িয় শ্রকি?" মা র্লরলি।
..." ওরর িু ই র্ুঝতর্িা। এসর্ আয়া এরিা চালাক, শ্রিারক শ্র াল খাইরয় শ্রদরর্ ।
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একর্ার শ্রোরলা তক, র্াতড়রি শ্রলাক এরসরছ র্রল ওরক কাাঁচারগালা আিরি তদলাম; পরর
শ্রগালার সাইজ শ্রদরখই র্ুঝলাম, আয়া িার শ্রর্রক শ্রভরঙ শ্রভরঙ শ্রখরয় আর্ার োি তদরয়
শ্রচরপ শ্রচরপ শ্রছাে সাইরজর সর্ শ্রগালা করর তিরয় এরসরছ তমতির র্াক্স। "
...."র্রলা তক?" আতম র্ললাম।
মা। --" েযাাঁ , িরর্ই শ্রর্াঝ, অতর্িাসয শ্রিা! তকন্তু আজকাল এসর্ েরে। কারজই, র্যখি িু ই
তিরজ র্যাতর্ তমতির শ্রদাকারি, িখি িরম পাক তকরি খাস।
আররকজি আয়া িাতক মারয়র দামী ভারলা শ্রসারয়োর, শ্রমাজা, শ্রর্যগুরলা আতম আরমতরকা
শ্রর্রক মারয়র জিয তিরয়তছলাম, িার করয়কটি সতররয় শ্রেরলরছ কাচর্ার িাম করর। মা
শ্রসগুরলার শ্রখাাঁজ করারি র্রলরছ - েয়রিা োওয়ারি উরড় চরল শ্রগরছ ছারদর দতড় শ্রর্রক।
মা শ্রররগ আগুি, --কাপড় শুরকার্ার তক্লপ লাগারিা সরেও শ্রসায়াোর তক করর উরড় শ্রর্যরি
পারর, িা শ্রর্াঝা র্যায়তি। শ্রসই ভরয় মা এখি িাাঁর ভারলা ভারলা গরম জামা, শাল,
ইিযাতদ সর্ আলমাতররি িালাচাতর্ তদরয় রারখি, পরর্ার িাম কররি িা। তক দুগবতি!
আয়ারক র্যখি োরি িারি ধররি পাররর্ি িা , িখি মা এসর্ পররর্িই িা; শ্রর্ারঝা
র্যাপারখািা। আররা িািাি রকম শ্রদাষত্রূটির তর্র্রণ তদরলি আয়ারদর। শ্রমাে কর্া
অতর্লরম্ব এই আয়ারক তর্রদয় করর একজি তর্িস্ত আয়া মারয়র চাইই চাই।
আমার র্ান্ধর্ী োর্িীরক শ্রোি কররি েরর্। ও আমার করলরজর র্ন্ধু , মারয়র র্াতড়র
কারছই র্ারক। শ্রদতখ র্যতদ ওরদর র্াতড়র আয়ারক মারয়র জিয পাওয়া র্যায়।
...." েযারলা োর্িী , তকরর শ্রকমি আতছস ?"
োর্িী ..." আরর িু ই , করর্ এতল ?"
......" এই শ্রিা , গিকাল ; র্যারর্া শ্রিার র্াতড়। িার আরগ র্লরিা, শ্রিারদর র্াতড়র
আয়ারক তক পাওয়া র্যারর্ মারয়র র্াতড়র জিয ?"
োর্িী..."িু ই মাতসমার জিয আয়া খুজ
াঁ তছস; ওরর, এ র্যাপারর মাতসমার সারর্ আমার
আরগই কর্া েরয়রছ। আমারদর আয়াটিও এক িম্বররর োাঁতকর্াজ।"
অরিক তর্রশষরণ
তর্রশতষি করর োর্িী িার আয়ার র্যা র্ণবিা তদরলা, িারি মরি েরলা িা মার কারছ শ্রস
টিকরর্।
পতররশরষ শ্রসই োাঁতকর্াজ আয়ার এক িমুিায় োর্িী র্লরলা। .......
..." একতদি জাতিস, আয়ারক র্ললাম, আজ শ্ররার্র্ার আমরা র্াতড়রি চারজি; দুরো
করর পররাো র্াতিরয় দাওরিা।
িা শুরি আয়া তক র্লরলা জাতিস, র্রল..." এখি আেখািা পররাো করার সময় শ্রিইরকা
আমার; শ্রমাো শ্রমাো করর চাররে করর তদরি পাতর, একো করর খাও সর্াই দই তদরয়”
মারি র্যারি িরকাতরও িা কররি েয় িাই দইরয়র প্রস্তার্। িু ই র্ল এরকম েতির্াতজ
প্রস্তারর্ কার িা রাগ েয় !"
োর্িীর কর্া শুরি আমার োতসই পাতেরলা ; তক আর করা।
......" ঠিক আরছরর , পরর আসরর্া শ্রিার র্াতড় ; রাতখ শ্রর আজ....."
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শ্রোি শ্রররখ ভার্রি র্সলাম শ্রক র্া কারা তদরি পারর একজি ভারলা আয়ার শ্রখাাঁজ।
আমার এক তপসিু রিা ভাই প্রিু লদার কর্া মরি এরলা ; শুরিতছলাম ওরদর র্াতড়রিও
আয়া রাখা েয়। শ্রোি করলাম। প্রার্তমক সম্ভাষরণর পর আয়ার কর্ারি এলাম। সর্
শুরি প্রিুলদা র্যা র্লরলি িা শ্রমারেই আশাপ্রদ িয়। অরিক ধররণর কলাকুশলিায়
পারদশী তছল িারদর এক আয়া। িার দ্বারা খার্ার তজতিষপত্র চু তরর প্রমাণও পাওয়া
শ্রগরছ ; তকন্তু তকছু র্লার উপায় তছরলািা। শ্রছারোখারো র্াজাররর তজতিরসর এরিা দাম
তক করর েরলা শুরধারল শ্রস সর্জািা, শ্রোরকা পািার মরিা মুখ করর র্ুতঝরয় শ্রদরর্ শ্রকি
তজতিরসর দাম র্াড়রছ , শ্রকাি রাজবিতিক দল এর জিয দায়ী , ইিযাতদ ইিযাতদ।
আররকর্ার , আতম শ্রছাে শ্রছাে আড়াইরশা গ্রারমর পযারকে সাইরজর চা পািা আিলাম
তিি পযারকে ; জাতি ওই তিি পযারকরে আমার র্রড়া চা পািার শ্রর্ািলটি ভতিব েরয়
র্যায়। এরপর শ্রসই আয়া চা পািা শ্রর্ািরল শ্রঢ্রল শ্রররখ, সর্ কাজ শ্রশষ করর র্াতড় চরল
শ্রগরলা। তর্রকরল শ্রিার শ্রর্ৌতদ চা কররি তগরয় শ্রদরখ চা পািা অরিক কম। মারি আয়া
দুটি পযারকে শ্রর্ািরল শ্রঢ্রল, িৃ িীয় পযারকে টি মযারিজ করর তিরয় উধাও।
......" র্রলা তক " আতম তর্তিি।
......" িােরল আর র্লতছ তক! িু ই মাতমমারক শ্রর্াঝা শ্রর্য আয়া রাখরি শ্রগরল এসর্
আজকাল শ্রমরি তিরয়ই আয়ারক রাখরি েরর্। "
......." আররা শ্রশাি, আয়ারসন্টারর শ্রিা শ্রসই শ্রচার আয়ার সম্বরন্ধ অতভরর্যাগ জািালাম।
সর্ শুরি িারা র্লরলা.......
......." আো ধরুি লাইিো "...অরপক্ষারয় রইলাম ধরর শ্রোি ; দশ তমতিে পরর িারা
লাইরি তেররলা ......
......." শ্রদখুি, আপিার এই আয়ার র্দরল আররকজি একেু র্য়স্ক আয়ারক তদরি পাতর
; শ্রস শ্রচার েরর্ িা, ধরমব করমব অিযি তিষ্ঠা ; আপিার র্াতড়র জিয ভারলা েরর্ মরি
েয়। ....শ্রিরর্ি শ্রিা র্লুি। .."
প্রিু লদা ..... " ঠিক আরছ , পাঠিরয় শ্রদরর্ি। "
র্যাইরোক , পরতদি সকারল এরলা প্রিু লদার িিু ি আয়া ; সাদা কাপড় পড়া, গলায়
িু লসীর কন্ঠী মালা ; রীতিমরিা কর্ষ্ণর্ী। চালচলরি সপ্রতিভ। এরসই শ্রস র্রল তদরলা
শ্রর্য প্রতিতদি শ্রভারর উরে শ্রস রাধামাধরর্র পুরজা িা করর অিয শ্রকারিা কাজ আরম্ভ করর
িা।
ির্াস্তু, র্লরলি প্রিুলদা; উপায় তক ?
প্রিু লদার শ্রর্ৌ মারি আমারদর শ্রর্ৌতদ একেু ধাতমবক শ্রগারছর ; কারজই তিতি শ্রমাোমুটি খুতশ
এই ভতক্তমিী আয়ার প্রস্তারর্।
শুরু েরয় শ্রগল শ্ররাজ শ্রভাররর্লা রাধামাধরর্র পুরজা, শ্রজার গলায় মন্ত্র পরড় পুরজা চরল,
িাও আর্ার শ্রর্ৌতদর োকুররর আসরির সামরি ন্টা র্াতজরয়।
এই র্যর্স্থায় প্রিু লদার শ্রকারিা আপতত্ত র্াকার কর্া িয়। িরর্ উতি তিরজ এক িামী
োমবাতসউটিকাল শ্রকাম্পাতির মযারিতজং তড্ররটর ; ওিার অতেরসর গাতড় এরস র্যায় সকাল
আেোয়, প্রিু লদারক অতেরস তিরয় শ্রর্যরি।
শ্রদখা শ্রগল, সকাল সকাল এই পূজাতরণী আয়ার পারশ শ্রর্ৌতদও োি শ্রজাড় করর র্রস
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শ্রগরছি। সর্ তমতলরয় তিরজর র্াতড়রি প্রিুলদার সকারলর চা -জলখার্াররর পােটি উরে
শ্রগল। লাঞ্চ শ্রিা অতেসার কযারেরেতরয়ারি শ্রখরিিই, এখি শ্রেকোস্টও শ্রসখারিই র্রাদ্দ
শ্রোরলা প্রিু লদার জিয। তক আর করা! এই শ্রছাট্ট িযারগর র্দরল র্যতদ একটি ভারলা আয়া
পাওয়া র্যায় , শ্রর্য চু তর কররর্ িা , ঝগড়া কররর্ িা , কামাইও কররর্ িা , আোো !
িযাগ কররি েরর্ কর্তক।
কমরজারী শ্রর্ৌতদর শরীর শ্রর্তশর ভাগ সময়ই ভারলা র্ারকিা ; র্াররা মারস শ্রিররা পার্বরির
মরিা র্াররা মারস শ্রিররা শ্ররাগ িার শ্রলরগই আরছ। অিএর্, আয়া ছাড়া ওিার চলরর্ই
িা। প্রিু লদা র্লরলি , 'এই আয়ার কমব কুশলিা শ্রর্াঝা র্যারর্ ক্রমশঃ।'
আতম শ্রোি শ্রররখ তদরয় ভার্তছলাম। .... র্যাপার জটিল ! শ্রকউ সরাসতর শ্রদাষ তদরয় শ্রজরা
কররি পাররছিা শ্রকািও আয়ারক। আজকাল আয়ারদর কারজর অভার্ শ্রিই ; আজ
এর্াতড়র কাজ শ্রগরল কাল'ই আয়ারসরন্টর িারক আররক র্াতড়রি কারজ লাতগরয় শ্রদরর্।
র্রং প্ররয়াজরির িাতগদো আমারদরই র্যারি একটি সক্ষম ভারলা আয়া টিরক র্ারক।
মারয়র পারশর র্াতড়র মাতসমার আয়া আররা মড্ািব ; দুকারি ওয়যাররলস ইয়ারর্াড্স
লাতগরয় সমারি শ্রোরি কর্া র্লরি র্লরি কাজ করর শ্রস। শ্রমরঝ শ্রমাছার জিয লম্বা
োিলওয়ালা মতপং তড্ভাইস র্যর্োর করর , র্যারি দাাঁতড়রয় শ্রোঁ রে শ্রমরঝ মুছরি পারর শ্রোি
গাি শুিরি শুিরি। মাতসমা র্রলি শ্রর্য, র্ার্রুম শ্রর্রক একর্ার মপোরক তভতজরয় আরি
শ্রসই আয়া, িারপর প্রখর পারদতশবিায় শ্রস পুররা এক একো র একোরি মুরছ শ্রেরল ,
দ্রুি গতিরি শ্রশষ করর শ্রেরল িার কাজ ; কারণ সকাল দশো শ্রর্রক র্াররাো তসতরয়াল
আরছ িা টিতভরি !
র্াস্ততর্ক , শ্রর্যরকারিা র্াতড়র কাজ এক শ্রর্রক দু ন্টার মরধয শ্রশষ েরয় শ্রগরলও তিরি েরর্
তকন্তু ৬ ন্টার আয়া। ঠিরক কারজর শ্রলাক আজকাল তর্রল। সর্াই আয়ারসন্টার শ্রর্রক
আয়া তিরেি শ্রসেটির কর্া শ্রভরর্। শ্রসন্টার সর্াইরক র্ুতঝরয়রছ --এসর্ আয়ারদর আধার
কাড্ব , শ্রমার্াইল িম্বর , র্যাকগ্রাউন্ড শ্রচক , এসর্ করর িরর্ই আয়ারসরন্টর এরদর কারজ
পাোয়। কারজ কারজই আর র্যাই করুক আয়ারা , অিিঃ মতির্ কিব া র্া কত্রীর গলাো
শ্রকরে শ্রররখ, ড্াকাতি করর পালারি পাররর্ িা। অিএর্ , এসর্ তছাঁচরক সমসযা শ্রমরি তিরি
েরর্ কর্তক।
সতিয , অর্াক তর্িরয় ভার্তছলাম আতম -এরিা শ্রসই কলকািা িয় , শ্রর্যখারি আতম র্রড়া
েরয়তছ একান্নর্িী পতরর্াররর শ্রস্নেছায়ায় ; চেু লিা , স্বার্বপরিা, তশতখতি কখরিা। মা,
োকুমা , কাতকমা'শ্রদর সারর্ সমািিারল তছল র্াতড়র সর্সমরয়র কারজর মাতস , আমারদর
পতরর্ারররই এক সদসযার মরিা। শ্রসই মাতস র্াতড়র মতেলারদর সম্মাি তদরিি; পতরর্রিব
মারয়রদর আদর র্যেও শ্রপরিি।
আজ আধুতিকিা আমারদর অরিক তকছু তদরলও, মরি েয় পারস্পতরক তর্িারসর শ্রসিু োরক
ক্ষীণ শ্রর্রক ক্ষীণির করর এরিরছ। শ্রেকরিালতজ এরিরছ প্রাচু র্যবিা , তর্লাতসিা ; পতরর্রিব
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মািতর্কিা করমরছ র্রল শ্রদাষ তক তদরি পাতর কাউরক ! িাঃ , এরক শ্রিা শ্রমরি তিরয়ই
এতগরয় শ্রর্যরি েরর্। শ্রমরি তিরি েরর্ আধুতিক সমাজ র্যর্স্থার এই সর্ তদক। এখারি
মির্াদ অর্াির। তিরজরদর কমবক্ষমিার সীতমি কাররণই এইসর্ আয়ারদর সাোর্যয
মারয়রদর জিয অপতরোর্যবয ; িাই উরপখযা করর শ্রর্যরি েরর্ আয়ারদর চেু লিা।
র্াস্ততর্ক ভারর্ শ্রদখরল, মারয়রা প্রাচীিপন্থী ; িাই িাাঁরদর পরক্ষ আধুতিক সমারজর এই
চেু ল তদকগুরলা শ্রমরি শ্রিওয়া তিিািই কিকর। িাাঁরা আশা করর র্ারকি করর্ পারর্ি
এক সর্বগুণ সম্পন্না, গৃেকরমব তিপুণা, স্বল্পভাষী , একজি আয়া। আতম র্ুরঝ শ্রগতছ শ্রর্য
একারল শ্রসই আয়া পাওয়া তিিািই দুষ্প্রাপয, দুলবভ। তকন্তু মারয়রা এখরিা অরপক্ষায়
আরছি শ্রসই করমবাত্তমার সন্ধারি।
আর আতম চললাম গুিগুতিরয়। ......."শ্রদাষ কাররা িয় শ্রগা মা...আতম স্বখাি সতলরল
ড্ু রর্ মতর শযামা।" ....

Aarti by the Ganges, Ishani Gupta (18 years)
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ত াড়ায় িড়ার ্ল্প
িতিিা সরকার

করয়ক মাস আরগ আমরা শ্রর্ড়ারি তগরয়তছলাম র্াোমা। এ র্াররর শ্রলখাো শ্রসই র্াোমা
শ্রর্ড়ারিা তিরয়। র্াোমা তকন্তু একো মাত্র দ্বীপ িয়। প্রায় ৭০০ ো দ্বীপ তিরয় র্াোমা
আসরল একো দ্বীপপুঞ্জ। এই ৭০০ ো দ্বীরপর মরধয মািুষ র্সর্াস করর মাত্র ৩০ ো শ্রি।
প্রতিো দ্বীরপর জল স্বে আর ভীষণ পতরষ্কার। রং ো োরকব ারয়জ িীল। তর্তভন্ন িার
শ্রশড্। োলকা শ্রর্রক ি িীল। শ্রর্যখারি জল গভীর, শ্রসখারি একদম গাঢ়।
শ্রকািখারি শ্রর্য িীল জল আর িীল আকাশ তমরল তমরশ একাকার েরয় শ্রগরছ খাতল শ্রচারখ
িা আর ধরা পরড়িা। সমুদ্রর িীর জুরড় সর্ুরজর অিাতর্ল সমাররাে। অসংখয িাররকাল
গাছ। িার সারর্ শ্রদখা তমলরলা তশরীষ আর লাল েু কেু রক কৃ ষ্ণচূ ড়া র। শ্রছাে শ্রর্লায়
তশরীষ েু ল তদরয় আতম আর ভাই সুড়সুতড় শ্রখিাম। আমরা িাম তদরয়তছলাম র্ুরড়ার
দাতড়। আচমকা পতরতচি একজিরক শ্রদখরল মিো শ্রর্যমি খুতশরি শ্রভারর ওরে, তশরীষ
গাছগুরলা শ্রদরখ ঠিক শ্রসই অিুভূতি েরলা আমার।
অসংখয শ্রছাে শ্রছাে দ্বীপ। তলেল সাি সালভারদার, পযারাড্াইস আইলযান্ড, তপ্ররিস শ্রক এরকম শ্রছাে শ্রছাে দ্বীপ গুরলা তকরি শ্রররখরছ তর্তভন্ন cruise শ্রকাম্পাতি গুরলা। আর িািা
রকরমর এড্রভঞ্চার ও এক্সকারশরির র্যর্স্থা করররছ। িরর্ সর্ শ্রর্রক মজার েিা তকন্তু
এই তর্চ শ্রর্রক ওই তর্চ এ ুরর শ্রর্ড়ারিা িয় তকংর্া শ্রকিাকাো শ্রিও িয়। শ্রস এক
মজার অতভজ্ঞিা। আমরা শ্রগতছলাম োে মুি শ্রক দ্বীরপ। তকন্তু উচ্চারণ কররি েরর্ তক।
শ্রক মারিই েরলা শ্রকারাল রীে। র্যি রকরমর মজার এক্সকারশি আরছ এই োে মুি তক
দ্বীরপ, িার মরধয শ্রর্াধ েয় সর্ শ্রর্রক পপুলার েরলা েসব রাইতড্ং। ভার্রছি শ্র াড়ায়
চড়া? শ্রস আর্ার এমি তক র্ড় কর্া েরলা ? তকন্তু এ শ্র াড়া শ্রিা শুধু ড্াঙ্গারি িয়।
জরল ও চরল !
শ্রসতদি সকাল সকাল দুজরি শ্ররতড্ েয় জাোরজর গযাং ওরয় তদরয় শ্রর্তররয় এলাম। একো
কযাোমারারি করর আমরা চরল এলাম োে মুি তক শ্রি। আমারদর তররসররভশি কররি
কররি একেু শ্রদতর েয় শ্রগতছরলা। শ্রমারে একোই স্পে পরড় তছল। মরি একেু সংশয়
েরে। একা একা এড্রভঞ্চার ? ঠিক জমরর্ তক? র্যাই শ্রোক, তররসররভশি শ্রড্স্ক খুরাঁ জ
শ্রপরয় সরর্ একেু কর্া র্লরি শুরু কররতছ, অমতি েোৎ করর একপশলা ঝম ঝরম র্ৃতি।
আমারদর শ্রর্যি িিু ি অতিতর্র মরিা স্বাগি জািারলা। অল্প তভতজরয় তদরয় আর্ার
শ্রর্রমও শ্রগল ৫ তমতিরের মরধয। এক্সকারশি শুরু েরি িখি ন্টা খারিক র্াতক আরছ।
চার ধার ো একেু ুরর শ্রদখতছ। আইলযান্ড এ শ্রঢ্াকার মুরখ শ্রর্শ একো র্ড় শ্রখালা
জায়গা, র্লা র্যায় অরিকো একো শ্রকােব ইয়ারড্বর মরিা। সমুদ্র শ্রর্রক িু রল আিা র্ড়
র্ড় শাাঁখ তদরয় শ্রর্শ সাজারিা শ্রসই জায়গাো। আর িার চারধারর শ্রছাে খারো ৪/৫ ো
শ্রদাকাি। স্থািীয় মািুরষর োরি র্ািারিা েু তকোতক তজতিষ। Straw মারি খড় তদরয়
র্ািারিা োির্যাগ, তর্তভন্ন ধররির sundress আর কারের মুরখাশ। তকছু ক্ষরির মরধযই
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চরল এরলা চাতরতদক শ্রখালা একো কযাররজ। ১০ তমতিে ধরর চলল শ্রসই কযাররজ।
এই গাছ , শ্রসই গাছ , োলকা জঙ্গল , সমুরদ্রর ধারর ধারর চলরি চলরি চরল এলাম শ্রর্য
জায়গাো িার িাম Pegasus Ranch । মিো একেু খুি
াঁ খুি
াঁ কররছ। এলাম শ্রর্ড়ারি
দুজি, শ্র াড়ায় চড়রর্া একা আতম ! তকন্তু র্যর্াসমরয় জািা শ্রগল, শ্রর্য দুজি টিতকে
কােরলও - িারা শ্রশষ মুেূরিব মি র্দরলরছ। সরঙ্গ সরঙ্গ পতিরদর্রক মারলাম এক েযালা।
শ্রদখরিা শ্রিামার র্যর্স্থা েয় তকিা। সতিয , তকছু কাগরজ সই সার্ুদ করার পর শ্রসও
একো শ্র াড়ায় উরে পড়ল।

একেু তপতছরয় র্যাই। প্রস্তুতি পর্বো একেু র্রল শ্রিই। সর্াইরক শ্রমাোমুটি excursion এ
তক তক েরি চরলরছ শ্রর্শ সেজ করর র্ুতঝরয় তদরলা। সারর্ তিজস্ব একো করর লকার,
মার্ায় পরার জিয ভারী শ্রগারছর একো শ্রেলরমে। একেু উাঁচু মারপর প্লােেমব র্ািারিা
আরছ। চাররে শ্রছাে শ্রছাে তসতাঁ ড় শ্রর্রয় শ্রসই প্লােেরমব উেলাম। শ্রর্শ র্ড়সড় একো
শ্রিলচকচরক শ্র াড়া শ্রোঁ রে শ্রোঁ রে আসরছ। প্রর্ম দশবরিই ভরলা লাগরর্ এমি শ্রচোরা।
তকন্তু েরলাতক , আমার তপছরি দাাঁতড়রয় তছল শ্রর্শ পারলায়াি শ্রগারছর এক মতেলা। িারক
িু রল তদরলা শ্রসই শ্র াড়াোয়। আর িু লিায় একেু শ্রছাে একজি তকরশার শ্র াড়ারক এরি
আমারক চতড়রয় তদরলা। আসল র্যাত্রা শুরু করার আরগ শ্রমাে ১৬ ো শ্র াড়া , আর
৪ জি গাইড্ শ্রর্শ শ্রগাল করর করয়ক পাক শ্রোঁ রে শ্রিয়। র্লরি পাররি প্রর্ম পতরচয়
পর্ব। আতমও শ্র াড়ারক তচির্। শ্র াড়াও আমারক জািরর্।
আমার শ্র াড়াো তক
র্ুঝরলা শ্রক জারি , লাইি োইরির শ্রিায়ািা িা করর , এরক িারক পাশ কাটিরয়
মাঝখারি ঢ্ুরক পড়রলা। তকন্তু সুতর্ধা েরলা িা। আমারদর শ্রর্য গাইড্ , িার িাম
তড্ি। শ্রস আো করর র্রক তদরলা। Behave। শ্র াড়াও মুখ তদরয় একো অদ্ভুি
আওয়াজ শ্রর্র করর তর্রতক্ত প্রকাশ কররলও লাইরি শ্রের ঢ্ুরক পড়রলা। লাইরির সর্
শ্রশরষ আমার পতিরদর্। শ্রস শ্রিা শ্রর্শ তপে শ্রসাজা করর র্রস আরছ। শযামর্াজাররর
পাাঁচ মার্ার শ্রমারড় সুভাষচন্দ্র র্সুর ভঙ্গীর িকল মরি েরলা !
র্যাই শ্রোক। ranch র মরধয তদরয় দুলতক চরল শ্রিা শ্র াড়া চলরি লাগরলা। শ্রর্শ তকছু
িধর ছাগল আর খাি করয়ক মুরতগ ranch এ ুরর শ্রর্ড়ারে। আমারদর তড্ি র্ার্ু
করমতন্ট্র তদরয় চলরছ। শ্র াড়া গুরলা শ্রকায়ােবার জািীয় এরসরছ জামাইকা শ্রর্রক। ৩০/ ৩৫
র্ছর পর্যবি িারদর কমব জীর্ি। শ্রর্শ তকছু retired শ্র াড়া ও শ্রচারখ পড়রলা। িারদর
শরীর স্বাস্থয মি িা। র্যে আতিয মি েয় র্রল মরি েরলা িা।
শ্রর্শ েগর্গ কররি কররি লাইি তদরয় আমরা চরলতছ। সতিয র্লতছ, র্যাপারো শ্রিমি
সুখকর িয়। শ্র াড়ার লাোরিার ছরির সরঙ্গ সরঙ্গ িাল তমতলরয় তিরজরক েু ক করর একেু
উপররর তদরক ছুাঁ রড় তদরি েরর্। শ্র াড়ার চলার ছি আর আপিার উধবমুখী ছি র্যতদ
ঠিকোক শ্রমরল শ্রিা ঠিক আরছ। িয় শ্রিা শ্রমাক্ষম ঝাাঁকুতি সেয কররি েরর্। শ্রকার্ায়
লারগ কলকািার তমতির্ারসর ঝাাঁকুতি। িরর্ অল্পক্ষরির মরধযই র্যাপারো কায়দা করর
শ্রেললাম। আরগই র্রলতছ দরলর সর্রশরষ আমরা দুজি। আর আমারদর গাইড্ তড্ি।
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চড়াই -উৎরাই শ্রপতররয় প্রায় আধ- ন্টার মরিা সময় শ্রকরে শ্রগল অল্প পাোতড়, অল্প
জঙ্গরলর মরধয তদরয় চলরি চলরি। এর্ার েরে আসল মজা। জরল িামরর্ শ্র াড়া , িার
সারর্ র্যারা শ্র াড়ায় শ্রচরপ র্রসরছ িারাও। জুরিা খুরল খাতল পারয় তদ্বিীয় দোয় শ্র াড়ায়
চড়লাম। শ্রকামরর এই শ্রমাো একো শ্রর্ল্ট পতররয় তদরলা। শ্র াড়াও এক শ্রমাো শ্রর্ল্ট
পরড়রছ। তড্ি র্লরলা শ্র াড়ার শ্রর্ল্ট ধরর শক্ত করর ধরর র্সরি। শ্রস শ্রিা িা েরয়
ধরলাম ,তকন্তু তপছরি শ্রিা ভর শ্রদওয়ার তকছু শ্রিই। শ্র াড়া িরড় উেরিই আতম শ্রিা
োল শ্রখরি শুরু করলাম। তড্ি শ্রক র্ললাম, এই শ্রমাো েলুদ শ্রর্ল্টো শ্রকি পড়ারল ?
তড্ি র্লরলা , িু তম র্যতদ জরল পরর র্যাও শ্রর্ল্ট ধরর শ্রিামারক সেরজই শ্রেরি িু লরি
পাররর্া। শ্রিামার ভয় শ্রিই। সর্বিাশ। আতম তি বাি জরল পড়রর্া । শ্রকারিা র্যালাি
শ্রিই আমার। শুখরিা শ্রমরঝরিই র্রল কির্ার আছাড় খাই। তিরজর ওপর খুর্ রাগ
েরলা, কররা আররা এড্রভঞ্চার। ভার্রি ভার্রি কখি শ্রদতখ শ্র াড়া জরল শ্রিরম শ্রগরছ।
শ্র াড়ার শ্রপে অতব্দ জরল ড্ু রর্ শ্রগরছ। শ্রসই ১৬ ো শ্র াড়া জরলর মরধয শ্রগাল েরয়
শ্রদৌরড়ারে। িুর্তড়র মরিা জল উাঁচু েরয় উেরছ। ভারী মজা লাগরছ। আমার মরির
মরধয লুতকরয় র্াকা শ্রসই তকরশারীটি তখল তখতলরয় শ্রেরস উেরলা শ্রর্যি। শ্রমরয় শ্রর্লায়
গারছ উরে শ্রপয়ারা শ্রপররতছ, ভাইরয়র সারর্ ুতড়রি মাঞ্জা তদরয়তছ, মামারদর সারর্ তছপ
তদরয় মাছ ধররতছ। আমার শ্রসরজা তপতস ঠিক ই র্লরিা,আতম িাতক একো শ্রগরছা শ্রমরয়।
সুরর্যাগ শ্রপরলই এখরিা শ্রসই শ্রমরয়ো মার্া চাড়া তদরয় ওরে।
শ্রছাে শ্রর্লার একো শ্রছাট্ট গল্প তদরয় এই শ্রলখাো শ্রশষ কররর্া। িখি শ্রর্াধ েয় আমার
ক্লাস শ্রেি। দাতজবতলং এ শ্রর্ড়ারি শ্রগতছ। মযাল এ ুরর শ্রর্ড়াতে। শ্রদতখ শ্রছাট্ট মরিা
শ্র াড়া তিরয় একজি র্য়স্ক শ্রিপাতল সর্াইরক তজজ্ঞাসা কররছ - শ্রকউ শ্র াড়া চড়রর্
তকিা। মা আর মাতসর কারছ র্ায়িা করর আতম আর আমার মাসিুরিা ভাই , শ্রস
িখি ক্লাস ওয়াি েু েরর্, শ্র াড়ায় চড়লাম। তকছু ক্ষি কাটিরয় শ্রেরার পরর্ শ্রদতখ
ভয়ািক শ্রগালমাল। তক এক তমতছল শ্রর্তররয়রছ। অরিক শ্রলাক শ্রদৌড়ারদৌতড় কররছ ।
প্রচু র র্াতজ োেরছ। আমরা দুজি ভয় শ্রপরয় শ্রগলাম। আমার ভাই কাাঁদরি শুরু করররছ
ভরয়। "শ্র াড়া আরঙ্কল, মা র কারছ র্যারর্া"। শ্রসই শ্রিপাতল ভদ্ররলাক আমারদর শ্রক
তিরয় র্রড়া রাস্তা শ্রছরড়, একো অিয রাস্তা ধররলি। ভাইরক কান্না র্ামার্ার জিয শ্রছাে
শ্রদাকাি শ্রর্রক তর্স্কুে তকরি তদরলি। িারপর ুরর পরর্ মযাল তিরয় এরলি। আমরা
ভয় ভু রল তগরয় শ্রর্শ আিি কররি কররি তেরর এলাম।
এি র্ছররর কর্া- সঠিক মরিও শ্রিই। শুধু মরি আরছ , শ্রছাে শ্রছাে র্াতড় আর
অরিক েু রে র্াকা সুির সুির েু ল। শ্রসতদি র্াোমারি তড্ি শ্রক শ্রদরখ শ্রকারিা জাতি
শ্রসই শ্রিপাতল মািুষটির কর্া মরি পড়রলা। মািুরষর মি র্রড়াই তর্তচত্র। প্রতিতদি
আমরা আমারদর অতভজ্ঞিার ঝু তল ভরর চরলতছ। ভু রল র্যাওয়া দু একো েিা , তকছু
মািুরষর আর্ছা মুখ েোৎ করর মরি পরর র্যায়। সমুরদ্রর শ্রঢ্উ শ্রর্যমি তকছু তঝিুক
িেভূ তমরি শ্রেরল শ্রররখ র্যায়, আর আমরা র্যে করর দুোরি কুতড়রয় তিই। র্হু র্ছর
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পর, আর্ার সুরর্যাগ শ্রপরল শ্রসগুরলা শ্রিরড়রচরড় শ্রদতখ। আতম দাতজবতলং আর র্াোমার
িৃতি গুরলা এভারর্ সারা জীর্ি আগরল রাখরি চাই। িৃতি সিিই সুির।

Radha and Krishna- The Divine Love,
Prajakta Bhattacharjee (9 yrs)

My world colliding,
Ayesha Mukherjee
(12 yrs)
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স্টস 2 স্টস

পাতপয়া দাশগুপ্ত
আমার র্যাত্রা পরর্র তকছু ভারলা মি, চাওয়া পাওয়ার কর্া আতম তলতপর্দ্ধ করর রাখরি
চাই । এ আমার সম্পূণব একাি জীর্ির্যাত্রার েিাপুঞ্জ । এই র্যাত্রার সূত্রপাি আমার
মািৃ ভূ তম - ভারির্রষব। গল্প শুরু কলকািার শ্রর্রক।
আমার গরল্পর প্রর্ম “তস” তকন্তু Calcutta - র “তস”। আমরা শ্রছােরর্লারি র্যারক
Calcutta র্রল জািিাম , িার িাম পরর্িী কারল Kolkata-শ্রি রূপািতরি েয়। সুিরাং
“ শ্রক” িয়,"তস" শ্রি আমার গরল্পর সূত্রপাি।

কমবসূরত্র আমার র্ার্া কলকািায় র্াকরিি। িাই আমরা জীর্রির অরিকো সময়
শ্রকালকািারি কাটিয়াতছ। পড়াশুরিা, িাচ-গাি, চাকতর ইিযাতদ কলকািা শ্রকতন্দ্রক তছরলা।
র্াতড় শ্রর্রক পাত্র শ্রদখা েরল আতম আরগই র্রল তদিাম, আতম তকন্তু কলকািার র্াইরর
শ্রিামারদর শ্রছরড় শ্রকারিাতদিও র্যারর্া িা। িারি তর্রয় শ্রোক র্া িা শ্রোক। র্াইররর
পারত্রর সন্ধাি আসরল আতম খুর্ কান্নাকাটি করিাম। সতিয কর্া র্লরি তক, আতম তকন্তু
শ্রলখাপড়া, গাি-র্াজিা, চাকতর, র্ার্া-মা-দাদা এই পতরর্াররর গতন্ডেু কুরিই খুর্ আিরি
কাোতেলাম। ভাগযচরক্র শ্রকালকািারি পারত্রর সন্ধাি পাওয়া শ্রগরলও িা তছল আমার
ক্ষণস্থায়ী সংসার। তকছু তদি পরর আর্ার র্ার্া-মারয়র কারছ আমার শ্রছাট্ট শ্রছরলরক তিরয়
তেরর আতস।
আমারক কমব সূরত্র শ্রদরশ তর্রদরশ শ্রর্যরি েি। আমার মারয়র এক পািারিা ভাই, র্যারক
মামু র্রল সরম্বাধি করিাম, িাাঁর র্রড়া শ্রছরল, (র্যারক আতম িখি দাদা র্রল ড্াকিাম)
কমবসূরত্র দুর্াইরি র্াকরিা, িার পতরর্াররর সারর্। আতম কারজ এরল মারঝ মরধয শ্রদখা
সাক্ষাৎ েরিা। দুভবাগযর্শি শ্রসই দাদার স্ত্রী দুরাররাগয অসুরখ আক্রাি েরয় মারা র্যাি।
িখি িারদর শ্রমরয় আরমতরকারি করলরজ পরড় আর শ্রছরল লন্ডরি স্কুরল। আমার মারয়র
অিুররারধ আতম দুর্াইরি িারদর সারর্ শ্রদখা কররি র্যাই মারয়র সািিা র্ািব া তিরয়।
অদৃরির শ্রলখিী শ্রকউ খন্ডারি পাররিা। আমার সািিা র্ািব া কিো শ্রপৌাঁছরি পারলুম
জাতিিা, িরর্ আররা এক তচিা মার্ায় তিরয় শ্রসর্ার র্াতড় তেতর। দাদা এর্ং িার
শ্রছরলরমরয়র সারর্ শ্রদখা করর শ্রোরেরল শ্রেরার পরর শ্রসই রারত্র দাদা আমারক র্ন্ধুরির
প্রস্তার্ শ্রদয়। আতম েিভম্ব েরয় তকছু র্লার ভাষা খুরাঁ জ পাইিা। শ্রস রািো আতম শুধু
এপাশ আর ওপাশ কতর। ভাতর্ এই র্ন্ধুরির মারি এর্ং পতরিাম তক ? কর্ায় র্রল শ্রিড়া একর্ারই শ্রর্লিলায় র্যায়! সতিয কর্া র্লরি তক, আতম এই প্রস্তারর্ স্ততম্ভি এর্ং
তচতিি তছলাম। পররর তদি রারত্র আমার শ্রদরশ শ্রেরার কর্া। িাই “দাদা” আমার সারর্
তর্রকল শ্রর্লা শ্রদখা কররি আরস। আমারক িার তচিা ভার্িার কর্া র্রল, iiআতম সমরয়
শ্রচরয় তিই আর র্াতড়রি তেরর সর্ জািাই। ইতিমরধয দুই র্াতড়রি িািা আরলাচিা,
র্যািায়াি, ইিযাতদ শ্রর্শ শ্রজার কদরম চলরি র্ারক।
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আমার মূল তচিা তছল আমার শ্রছরল এর্ং আমার চাকতর। শ্রস র্যাই শ্রোক, তকছু তদি পর
সর্ার আশীর্বাদ সরঙ্গ তিরয় আতম ও আমার শ্রছরল দুর্াইরি আমারদর িিুি সংসারর আতস।
সতিয কর্া র্লরি তক, আমার মরি তকন্তু তকছু ো সংশয় তছল - তক জাতি তক েরর্?
এইভারর্ অরিক র্ছর দুর্াই র্াকার পরর আরমতরকারি চরল আতস পাকাপাতক ভারর্ র্সর্াস
কররি। িরর্ শ্রস তছল শ্রেক্সাস - অতস্টি। শ্রসখারি র্ন্ধু-র্ান্ধর্ ও ভাগযক্ররম খুর্ ভারলা
শ্রপরয়তছলাম ।
করয়ক র্ছর শ্রসখারি র্াকার পরর আমার ভাগয আমারক তিরয় আরস কযাতলেতিবয়া - লস
এরঞ্জরলস। এখািকার আর্োওয়া খুর্ই সুির, তকন্তু প্রচন্ড র্যয় র্হুল। িা তক আর করা
র্যায়? দুজিরক একসারর্ র্াকরি েরল শ্রিা তকছু ো ছাড় তদরিই েরয়।
অগিযা। …… আমার তদ্বিীয় তস - মারি কযাতলেতিবয়ার অধযায় শুরু েরলা।
শ্রর্য এতভরয়শি শ্রছরড়তছলুম প্রায় দুই দশক আরগ, শ্রসই এতভরয়শি আমারক মরির মতিরকাোয়
সর্যরে শ্রররখ শ্রদয়াতছরলা। শুধু সঠিক সুরর্যারগর অরপখযা করতছরলা। িাই আকারশ িা উরড়
কাজ তিলাম তর্যমাি র্িরর একটি আিরাষ্ট্রীয় তর্মাি সংস্থারি।
ইতিমরধয তকছু র্ন্ধু র্ান্ধর্ শ্রপরয় র্যাওয়ারি মিো তকছু ো র্সরছ র্ারে। তকন্তু অতস্টি এ
তকছু শুভািুধযায়ী দাদা - তদতদরা আমারক খুর্ আপি করর তিরয়তছল। িারদর শ্রস্নে
ভারলার্াসা আমার অতস্টি এর আিরির র্ারক্স র্তি র্াকরর্ আর্ার তেরর র্যাওয়া
অর্তধ।
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মান্ধা া
পার্ব মুখাজী

আরর, এʼি এক র্যন্ত্রিা আরম্ভ েʼল! এক র্াড়ীরি শ্রগতছ। োহ্মণ তিমতন্ত্রি - আশা তিরয়
আতছ কতি ড্ু তর্রয় খার্। একজি র্লরলি, আর সরঙ্গ সরঙ্গ করয়কজি সািাই এর শ্রপাাঁ
ধররলি। আমারদর পূজা পতত্রকার জরিয গল্প তলখুি। আরর, গল্প তক শ্রছরলর োরির
শ্রমায়া, শ্রর্য র্লরলই শ্রর্র েরর্? শ্রকাি রকরম শ্রোঁ শ্রোঁ করর পাতলরয় এলাম র্রে, মরি তকন্তু
ইো শ্রলখার। তকন্তু তক তর্ষরয়?
পররর তদি সকারলই তগতন্ন টিেতকতর শ্রমরর র্লরলি “েরয়রছ িʼ, শখ তমেল? আর্ার
শ্রিামার শ্রসই মান্ধািার আমরলর গল্প তলখরর্ - শ্রকউ খুরলও শ্রদখরর্ িা।” দাম্পিযকলে
িাও আর্ার ‘প্রভারি শ্রম াড়ম্বরর’- শ্রস িʼ র্হ্বাররম্ভ ল ুতক্রয়া েওয়ার কর্া। েʼলও িাই।
আতম পাল্টা প্রশ্ন করলাম “মান্ধািা শ্রক জাি?” তগতন্ন আমিা আমিা কররি লাগরলি।
গৃেকরমবর অজুোরি সির ররণ ভঙ্গ তদরলি। র্ুরঝ শ্রগলাম, শুধুমাত্র এক শ্রপৌরাতণক র্যতক্তর
িাম ছাড়া মান্ধািা তর্ষরয় আর তকছু ই িাাঁর জািা শ্রিই। আমারও তছল িা, িরর্
গুগুরলর দয়ায় তচিার অর্সাি েʼল। মোভাররি র্িপর্ব, শ্রদ্রাণপর্ব এর্ং শাতিপরর্ব
মান্ধািার কাতেিী আরছ। িাাঁর জে র্ৃত্তাি অতর্িাসয, তকন্তু চমকপ্রদ একটি গল্প।
অরর্যাধযায় ঈক্ষাকু র্ংরশ - মারি দশরর্, রাম লক্ষরণর পূব্ববপুরুষ - রাজা র্যুর্িাি
একতদি একা মৃগয়ায় শ্রর্তররয়রছি। সমস্ততদি র্রি র্রি ুরর োি, ক্লাি এর্ং অিযি
িৃ ষ্ণািব েরয় পড়রলি। পাণীয় জরলর সন্ধাি কররি তগরয় অদূরর এক মুতির আেম শ্রদখরি
শ্রপরলি। শ্র াড়া ছু টিরয় শ্রসখারি শ্রপৌাঁরছ, আেমর্াসী কারুরকই তকন্তু শ্রদখরলি িা। শুধু
একটি রর শ্রদখরলি এক ড়া জল আরছ। আরশ পারশ শ্রকউ শ্রিই। রাজা র্যুর্িাি ড়ার
জল সমস্তোই শ্রখরয় িৃ ষ্ণা শ্রমোরলি। িারপর ক্লাতিরি তিতি পারশই মাটিরি শুরয় ুতমরয়ও
পড়রলি।

মুতি আেরম তেরর ধযািকরক্ষ তগরয় ুমি র্যতক্তরক শ্রদরখ িʼ অর্াক। পতরচয় জািরলি
রাজা র্যুর্িাি। আরও জািরলি রাজামশাই ড়ার সমস্ত জলই ঢ্ক ঢ্ক করর শ্রখরয়রছি।
মুতি র্লরলি ‘ঐ ড়ায় জল মন্ত্রপুি করর শ্রররখতছলাম পতের গরভব সিাি সঞ্চার
কাররণ’। আশতঙ্কি মরি মুতি ধযারি র্সরলি। অরিকক্ষণ র্ারদ ধযািভঙ্গ েরল র্লরলি,
সতিযই সব্ববিাশ েরয়রছ। িাাঁর প্ররচিা অভ্রাি, ঐ জল পাি করার েরল রাজা র্যুর্িারির
শরীররই মুতি পুরত্রর গভব সঞ্চাতরি েরয়রছ।
তচিাকূল মরি মুতি এর্ং রাজা র্যুর্িাি পরামরশবর জিয ইরন্দ্রর শরণাপন্ন েরলি। পুরুরষর
গভব সঞ্চার অতচতিি ও অতর্িাসয। তর্হ্বতলি ইন্দ্র আরলাচিা সভার আরয়াজি কররলি।
স্বরগবর কর্দয দুই অতিিীকুমার র্লরলি, এমি েিা তর্রল তকন্তু সম্ভর্। গভব পাি করাই
তর্রধয়। গভব পারির প্রস্তার্ মুতি এর্ং রাজা দুজরিই িাকচ কররলি। উপর্যুক্ত সমরয়
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অরস্ত্রাপচার দ্বারা সিাি প্রসর্ করার দাতয়ি অতিিীকুমাররা তিরলি। র্যর্াসমরয় সর্যরে দুই
কর্দয ভাই, রাজা র্যুর্িারির র্াাঁতদরক িলরপরে অরস্ত্রাপচার কররলি। সুির পুত্রসিারির
জে েʼল।
প্রসরর্র পর শ্রদখা তদল িিু ি সমসযা। এই মািৃ েীি সিাি পাতলি েরর্ কার দ্বারা?
র্হুক্ষণ িকব -তর্িকব েল, তকন্তু শ্রকাি পুরুষ র্া মতেলা এই সিািপালরি আগ্রেী েরলি
িা। স্বগবর্াসীর এইরূপ আচররি তর্রক্ত ও তর্চতলি েরয় ইন্দ্র উরত্ততজি স্বরর শ্র াষণা
কররলি, “অয়ম পুত্র মাম ধািা।” এরক আতমই ধারি ও পালি করর্। িামকরি
করলাম মান্ধািা।
স্বগবরারজয ইরন্দ্রর িোর্ধরি দাস-দাসীর পতরচর্যবায় দুধ, িিী, ত , মধু ইিযাতদ শ্রখরয়
মান্ধািা র্ড় েরি লাগরলি। মাত্র শ্রির র্ছর র্য়রসই তর্তশি মুতি-ঋতষর কারছ সব্ববশাস্ত্র
অধযয়ণ সম্পুণব কররলি। শস্ত্রতর্দযায়ও র্যরর্ষ্ঠ পারদতশবিা অর্জ্জবি কররলি। সর্ শুরি সন্তুি
েরয় মোরদর্ তশর্ একটি ধিুক ও অক্ষয় িু ণীর উপোর তদরলি। এক কর্ায় সার্ালক,
শতক্তমাি ও সুপুরুরষ পর্যবযর্তসি েরলি। র্যুর্িারির পর অরর্যাধযায় রাজা েরলি।
চন্দ্রর্ংশীয় র্যাদর্রাজ শশতর্িুর কিযা তর্িুমতিরক তর্র্াে কররি। িাাঁরদর তিি পুত্র পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুি - পুরারণ র্হুস্থারিই এরদর সুখযাতি আরছ।
মান্ধািা অল্প তদরিই প্রচু র অরর্বাপাজবিও কররি এর্ং অরর্যাধযারক করমুক্ত শ্রদশ শ্র াষণা
কররলি। িাই শ্রদরখ র্হু রাজাই িাাঁর আিুগিয ও তিভব রিা স্বীকার করর তিল। র্াতক
অরিক রাজয, র্যুরদ্ধ জয় করর তিজ আয়রি আিরলি। র্যুদ্ধজরয়র দ্বারা পািাল এর্ং স্বরগবর
অংশও দখল কররলি। এমি তক কিতমষাররণযর র্যুরদ্ধ ইন্দ্ররকও োতররয়ও তদরলি। অিঃপর
মান্ধািা শি রাজসূয় ও অিরমধ র্যজ্ঞ করর, তিজ রারজয শতক্তরদর্ী ও মোরদর্ তশরর্র
সেস্র মতিরও স্থাপি কররলি।
এি সেলিা মান্ধািার মরি শ্রগৌরর্াকাঙ্ক্ষা র্াতড়রয় শ্রদয়। তিতি ইরন্দ্রর কারছ স্বগবরারজযর
অতধকার দাতর্ কররলি। প্রিযাখারি ইন্দ্র জািারলি মরত্তব যর মধুপুরী এখিও মান্ধািার
র্শযিা স্বীকার করর িা। সমগ্র মত্তব য জয় িা করর স্বরগবর অতধকার উপলি েয় িা।
মধুপুরীর রাজা মধু রাক্ষস েরলও োহ্মণরদর পৃষ্ঠরপাষক তছরলি। রাজধািী মধুপুরীর
(র্িব মারির মর্ুরা) তিকরেই মধুর্রি র্হু োহ্মরণর আর্াসি ও আেরমর র্যর্স্থা ও
পতররপাষণ তিতিই কররি লাগরলি। মোরদর্ সন্তুি েরয় মধুরক আত্মরক্ষার জিয একটি
মন্ত্রপূি তত্রশূল শ্রদি। শ্রকউ ক্ষতি কররি এরল ঐ তত্রশূরলর শ্রছাাঁওয়ায় আক্রমিকারী পুরড়
ছাই েরয় র্যারর্। মধুর পরর িাাঁর পুত্র লর্ণ মধুপুরীর রাজা েয়। শ্রছােরর্লার শ্রর্রকই
লর্ণ অিযি তিষ্ঠুর তছল। র্ালযকাল শ্রর্রকই পরাস্ত প্রতিদ্বিীরদর েিযা করি। িখি
শ্রর্রকই জিগি লর্ণাসুর িারমই পতরচয় তদি। প্রর্ল োহ্মণ তর্রদ্বরষ শ্রস মধুর্ি লন্ডভন্ড
কররি লাগল। র্ার্ার শ্রর্রক পাওয়া মোরদরর্র তত্রশূরলর কর্া শ্রজরি শ্রকউ প্রতির্াদ
কররি সােসই শ্রপি িা।
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মান্ধািা তত্রশূরলর কর্া জািরিি িা। সেলিার গরর্ব অন্ধ মান্ধািা লর্ণাসুররক র্যুরদ্ধ
আর্ােি কররলি। তকন্তু শীঘ্রই তত্রশূরলর স্পরশব ভিীভূ ি েরয় শ্রগরলি। মান্ধািার
জীর্িার্সাি েʼল।
মান্ধািার মৃিুযরি তিরজরক শত্রুেীি শ্রভরর্ লর্ণাসুর মধুর্রির মুতি-ঋতষরদর ওপর উৎপাি
ও ভয় শ্রদখাি র্াতড়রয় তদল। তিরুপারয় দূিরূরপ মেতষব ভৃ গুর তশষয চযর্িরক রামচরন্দ্রর
কারছ প্রতিরক্ষার আরর্দি তদরয় পাোরলি।রামচন্দ্র পূব্ববপুরুষ তিধরির প্রতিরশাধ শ্রির্ার
সুরর্যাগ ছাড়রলি িা। তিতি মধুর্ি রক্ষার ভার তিরলি। সর্ র্ির্াসকারল র্রি লক্ষ্মণ
এর্ং অরর্যাধযায় ভরি রামচরন্দ্রর শ্রসর্া করররছি। িাই লর্ণাসুর তিধরির শত্রুঘ্ন তিরি
চাইরলি। রামচন্দ্র মোরদরর্র তত্রশূরলর কর্া শত্রুঘ্নরক জািারলি। শত্রুঘ্নরক তর্ষ্ণুর শ্রদওয়া
একটি িীর তদরয় র্যুরদ্ধ পাোরলি।
মধুপুরীর শ্রিারণদ্বারর শত্রুঘ্ন সুরর্যাগ সন্ধারির অরপক্ষায় রইরলি। একতদি মৃগয়ার পর
রাজপুরীরি শ্রঢ্াকার সমরয় শত্রুঘ্ন লর্ণাসুররক র্যুরদ্ধ আর্ােি কররলি। দতপবি লর্ণাসুর
প্রতিদ্বিীিার সুরর্যাগ উরপক্ষা করল িা। তত্রশূল শ্রর্য রাজপুরীর মরধয শ্রস কর্া মরিও
পড়ল িা। অরিকক্ষণ র্যুরদ্ধর পর শত্রুঘ্ন তর্ষ্ণুর্াি তদরয় লর্ণাসুররক মাররলি। তিধি
েʼল।

পুরস্কাররূরপ রামচন্দ্র শত্রুঘ্নরক মধুপুরী রারজয রাজা করর তদরলি।
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ইরে

স্বপ্না মুখার্জ্জী
গ্রারমর শ্রশষ প্রারি শ্রর্য অশত্থ গাছো আরছ িার তিরচ র্রস র্ুধি খড় তর্োররর দাাঁরি
কােরছ িার দৃতি লক্ষয েীি দূর প্রারি ছতড়রয় আরছ। র্ুরধারির শ্রক্ষরত্র শ্রর্যখারি শ্রশষ
েরয়রছ, শ্রসখারিই এই তর্শাল গাছ। দু'মাস আরগ শ্রস সরষবর র্ীজ পুরাঁ িতছল, এখি োন্ডার
শ্রমৌসম আসার শুরুরি গারছ েলুদ েু রলর ঝালর শ্রলরগরছ।
তর্োররর কেজার্ারদর কারছ একো গ্রারম র্ুধরির র্াস। র্াপ্ োকুরদার শ্রর্রক পাওয়া
র্ুধরির শ্রর্শ খাতিকো জতম আরছ। গ্রারমর পাশ তদরয় র্রয় চরলরছ া োরা র্যতদ, শ্রসই
কাররণ এই গ্রারম চারষর জতম উর্বর, িারপরর র্ুধি র্ুক তদরয় িার জতমর র্যে শ্রিয়,
জতমও িার ভারলার্াসার দাম চু তকরয় শ্রদয়। আাঁধার েরয় আসরছ, অল্প অল্প শীরির
োওয়া র্ইরছ, র্ুধি চাদরো গারয় জতড়রয় ররর তদরক রওিা তদরলা। রর র্ুধরির জরু
শ্রগেিা আরছ। সাাঁঝর্াতির পর তেররল, শ্রগেিা তচলাতমতল করর র্াতড় মার্ায় কররিা
আরগ, তকন্তু র্ুধি ভারর্ এখি শ্রগেিা উাঁচা কর্া র্লা শ্রিা দূর, কর্াই কম র্রল।

আরগ ির্ু ভারলা তছল। র্ুধরির র্ুক শ্রর্রক একো দী বিাস শ্রর্তররয় আরস। শ্রস আর
শ্রগেিা পাশাপাতশ গ্রারমর শ্রছরল শ্রমরয়। শ্রগেিা র্যখি জোয়, িখি সকরল অর্াক েরয়
র্যায়, িারদর গাাঁরয় এমি শ্রসািার মরিা রং তিরয় েু েেু রে এক শ্রমরয় জরেরছ র্রল। িার
দাতদ আদর করর িাম রাখরলা, শ্রগেিা। র্ুধরির মরি শ্রিই, করর্ শ্রর্যি এক মধযরারত্র
িারদর দু'জিরক শ্রকারল তিরয় ুম শ্রর্রক িু রল, তক অংর্ং শ্রচাঁ চারিা েরলা,পররর তদি সর্াই
র্লল শ্রগেিা ওর জরু। িার মারি শ্রগেিা এখি শ্রর্রক ওরদর র্াতড়রি র্াকরর্? অসম্ভর্!
শ্রগেিারক ও দু'চরক্ষ শ্রদখরি পারর িা আর শ্রগেিাও ওরক সেয কররি পারর িা। শ্রগেিা
খুর্সুরি র্রল ওর শ্রদমাগ তছল, অিয ক্ষু রদরা ওর তপছু তপছু ুররিা। র্ুধি ওরদর শ্রর্রক
একেু র্রড়া র্রল শ্রগরেিারক পাত্তা তদরি চাইরিা িা আর িাই ওরক শ্রদখরলই শ্রগেিা
র্লরিা --"তেররস কালা কাউয়া আ গয়া, --হুশ , হুশ"! র্ুধি ররগ দুঃরখ ওই অশত্থ
গারছর কারছ এরস র্রস র্াকরিা। ভার্রি ভার্রি র্ুধরির শ্রোাঁরে এক তচলরি োতস শ্রদখা
শ্রগল। শ্রসর্ার অর্শয শ্রগেিা র্ারপর র্াতড় চরল শ্রগল, তেররলা তিি র্ছর পরর।
খুর্সুরি শ্রগেিার র্ন্ধু ের্ার জিয গ্রারমর শ্রমরয়রদর কাড়াকাতড় পরড় শ্রগল। শুরু েরলা
িারদর সংসার জীর্ি।রগেিা মি তদরয় কাজ কররিা শাশুতড় মারয়র কাছ শ্রর্রক কাজ
তশখরিা। র্ুধি শ্রখরক্ষরি এরল িারক পারশ র্রস গরম রুটি র্াতিরয় তদরিা সর্সময় োতস
খুতশ মুরখ ুরর শ্রর্ড়ারিা, সাজরগাজ করর র্ন্ধুরদর সংরগ িদীর তকিারর শ্রর্ড়ারি শ্রর্যরিা
এই ভারর্ই শ্রকরে শ্রগল আররা দু'তিি র্ছর। এর পররই র্ন্ধুরা োট্টা কররি শুরু কররলা,
--"আর কিতদি র্ারয়ারস্কারপর তেররাইি েরয় র্াকরর্ শ্রস?--িান্না মুন্না শ্রিা অর্ আিা
চাইরয় !" রর শাশুতড়, পাড়া পড়শী সর্ার এক কর্া-- এর্ার শ্রিা তকছু শ্রোক!
র্য়স্কা মতেলারা মিামি তদরলা, শ্রর্য, শ্রগেিা এই ছে পুরজায় র্যতদ মতিরর দতন্ড কারে
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িরর্ ছে মাইয়ার কৃ পায় শ্রকাল আরলা করর জরুর শ্রর্ো আসরর্। শ্রস ছে পুরজার তদি
ধুরলা কাাঁকর তর্ছারিা মারে দতন্ড কােরলা, িার োি পা শ্রছারড় শ্রগরলা, তকন্তু িার মুখ
শ্রর্রক শ্রকউ একটি শব্দ শুিরলা িা।
র্ছর ুররি চলরলা শ্রগেিার শ্রকাল আরলা কররি শ্রকউ এরলািা। পররর র্ছর ছে পুরজার
আরগ আর্ার পাড়ার শ্রমৌতস, িািী, দাতদ তর্ধাি তদরলা শ্রর্য গি র্াররর দতন্ড কাোো
ঠিক েয়তি। দতন্ড শ্রিা র্াতড় শ্রর্রক মতির পর্যবিয কােরি েয়। শ্রগেিার শাশুতড় র্লরলা
-- "জরুর, এয়সা তে শ্রোগা!"।" েোৎ সকরলর সামরি শ্রগেিা উরে দাাঁতড়রয় র্রল -"েম শ্রিা িা জাওরয় ।" সমস্ত উোি জুরড় তিঃস্তিিা। র্াতড়র শ্রর্ৌরয়র এরিা সােস
শ্রর্য র্রড়ারদর মুরখর ওপর কর্া র্রল। শাশুতড় তচৎকার করর র্রলি --"কারে িতে?"
শ্রগেিা শক্ত গলায় একোই কর্া র্রল --"েরম ইো িাতে!" র্রল রর ঢ্ুরক কুন্ডতল
লাতগরয় তদরলা। র্ুধরির মা কপাল চাপরড় কাাঁদরলা, পাড়াপড়তশরা তছ তছ কররলা, শ্রস তকন্তু
দরজা খুলরলা িা এর্ং দু'তদি জলস্পশব কররলা িা। র্ুধরির মারক োরি পারয় ধরর
দরজা খুতলরয় শ্রগেিারক খাওয়ারি েরলা। িারপর শ্রর্রক িার সখীরদর আসা র্যাওয়া করম
শ্রগল। র্াতড়র র্রড়ারা িারদর শ্রর্ৌ শ্রমরয়রদর শাসরি রাখরলা, শ্রর্য শ্রগেিার সারর্ তমশরল
ছে মাইয়া শাপ শ্রদরর্। আসল কর্া, শ্রগেিার সারর্ তমশরল র্যতদ িারদর শ্রর্ৌ শ্রমরয়রদর
সােস র্ারড়। আরস্ত আরস্ত তদি র্যায়, র্ছর র্যায়, শ্রগেিা এখি র্ুধি শ্রদতররি এরলও
তচলাতমতল করর িা, অরিক চু পচাপ েরয় শ্রগরছ। আরগর মিি সারজ িা শ্রস। শ্রচোরায়
একো রুক্ষ ছাপ। র্ুধরির মা গি েরয়রছি। র্ুধি এইসর্ পুররারিা কর্ার তচিারি ড্ু রর্
তছল। েোৎ গাতড়র েরিবর আওয়ারজ সংতর্ৎ তেররিই শ্রদরখ মুতখয়াতজর শ্রছাে শ্রছরল
শশাঙ্ক, িার জরু আর দুটি শ্রমরয় শ্রক তিরয় পােিা শ্রর্রক আসরছ। শ্রস োি শ্রজাড়
করর িমস্কার কররলা। গাতড়র কাাঁচ িাতমরয় শশাঙ্কও িমস্কার কররলা। িারপর গাতড়
আররা তকছু ো ধুরলা উতড়রয় চরল শ্রগরলা। আিমরিই র্ুরধারির োি ো িার শ্রকামররর
কারছ শ্রর্াঁরধ রাখা একটি শ্রছাে পুেতলর কারছ চরল শ্রগরলা। র্ুধি তকছু ক্ষি ভু রু কুাঁ চরক
তচিা করর েিেি করর র্াতড়র তদরক পা চালারলা। র্াতড় তগরয় শ্রদরখ র্ারািায় একো
র্ারম শ্রগেিা শ্রেলাি তদরয় র্রস আরছ। র্ুধি িার পারশ র্রস শ্রকামররর র্াাঁধা পুেতল
শ্রর্রক এক েু কররা কাগজ র্ার করর র্লরলা, "শ্রছাে র্ার্ু আর তর্তর্ এরসরছ পােিা
শ্রর্রক। একর্ার একেু কর্া র্রল জািরর্ এো তক ". শ্রগেিা কাগজ ো শ্রদরখ। মুরখ
তকছু র্রল িা। গিকাল শের শ্রর্রক চারজি মতেলা এরসতছরলি গ্রারমর র্াোরদর শ্রপাতলও
ভযাকতসি তদরি । সুই খার্ার ভরয় অরিরকই িারদর র্াোরদর লুতকরয় রারখ। এই ঝারমলা
প্ররিযক র্ছর চরল। শ্রসই মতেলারা র্ুধরির র্াতড়রিও এরলা। এর্ং তজজ্ঞাসা করর িারদর
কটি র্াো এর্ং িারদর র্য়স কি। র্ুধি সরর্ শ্রখি শ্রর্রক এরস শ্রখরি র্রসরছ।
েোৎ শ্রশারি শ্রগেিার তচৎকাররর আওয়াজ। শ্রদৌরড় তগরয় শ্রদরখ শ্রগেিা শ্রচাঁ চারে,
"র্লতছ র্াো শ্রিই শ্রিা শ্রিই। তর্িাস কররছা িা শ্রকি ?" র্ুধি িাড়ািাতড় শ্রগেিা
শ্রক শ্রেরি রর শ্রররখ এরস মতেলারদর কারছ োি শ্রজাড় করর ক্ষমা চায়। িার শ্রচাখ তদরয়
জল গতড়রয় পরড়। পাড়ার শ্রলারকরাও সায় তদরলা িারদর শ্রকারিা সিাি শ্রিই। ওই
মতেলারদরই একজি িারদর তজজ্ঞাসা কররলা, িারদর কিতদি তর্রয় েরয়রছ?
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দুজরিই িারা ড্াক্তার শ্রদতখরয়রছ তকিা? সর্াই োাঁ করর রইরলা। ড্াক্তার?
ড্াক্তার তক কররর্?মতেলা এক েু কররা কাগরজ পােিা সরকাতর েসতপোল এর িাম,
ঠিকািা তদরয় র্লরলা পােিায় তগরয় ড্াক্তার শ্রদখারি। Science এখি অরিক িারািী
করররছ।ড্াক্তার র্রল শ্রদরর্ IVF করা র্যায় তকিা। র্ুধি এর্ং অরিযরা োাঁ েরয় দাাঁতড়রয়
তছল। িারদর মার্ায় তকছু ই ঢ্ু কতছল িা। র্ুধি তকন্তু কাগজ ো র্যে করর শ্রকামরর পুেতল
করর শ্রর্াঁরধ রাখরলা। শ্রগেিার কর্ায় র্ুরধারির সাড় তেররলা। শ্রখরয় িাও এখি। কাল
সকারল তগরয় শ্রদখা কররর্া।
র্ুধি আর শ্রগেিা সকাল শ্রর্লা মুতখয়াতজর র্াতড় শ্রগরলা। মুতখয়াতজর র্াতড়রি র্ুধরির
খাতির আরছ। র্ুধরির এই গ্রারম র্যরর্ি জতমজমা, িার ওপর র্ুধি আর শশাঙ্ক শ্রছরল
শ্রর্লার র্ন্ধু। শশাঙ্ক পড়ারশািায় খুর্ ভারলা তছল। শ্রসই প্রর্ম এই গ্রাম শ্রর্রক পােিা
করলজ পড়রি শ্রগরলা। তগরয় শ্রস শ্রসই করলরজর শ্রমরয় তর্ভা শ্রক তর্রয় কররলা। শ্রকারিা
দরেজ িা তিরয়। শ্রসখারিই মুতখয়াতজর একো র্রড়া দুঃখ ররয় শ্রগরলা। র্ুধরির অিুররারধ
মুতখয়াতজ শ্রছরল শ্রক শ্রড্রক পাোরলা। শশাঙ্ক এরস র্ুধি শ্রক জতড়রয় ধররলা। "তক খর্র
র্ল ?" র্ুধি সর্ খুরল র্রল। কাগজ ো শশাঙ্ক এর োরর্ তদরলা। শশাঙ্ক ও িার স্ত্রী
আংররতজ আর তেতি তমতলরয় তকসর্ কর্া র্লরি লাগরলা। র্ুধি আর শ্রগেিার মার্ায়
তকছু ই ঢ্ুকতছল িা। শশাঙ্ক র্লরলা "েযাাঁ, এো একো িতরকা, তকন্তু িার আরগ তকছু test
কররি েরর্ দুজি শ্রক“| তর্ভা শ্রগেিারক অিয রর তিরয় তগরয় শ্রমাোমুটি ভারর্ IVF তক
তজতিস শ্রসো র্ুতঝরয় তদরলা। শ্রসই ভারর্ শশাঙ্ক ও র্ুধি শ্রক র্যিেু কু সম্ভর্ র্ুতঝরয় তদরলা।
শশাঙ্ক র্ুধরির কাছ শ্রর্রক কাগজো তিরয় শ্রররখ তদরলা।কারণ শ্রস তগরয় িার জািা
ড্াক্তার এর সারর্ কর্া র্লরর্।শশাঙ্ক ও তর্ভা দুজরিই ওরদর শ্রক পররর সপ্তারে পােিা
শ্রর্যরি র্লরলা। ওরদর র্াতড়র ঠিকািা একো কাগরজ তলরখ তদরয় র্ুতঝরয় তদরলা তকভারর্
শ্রর্যরি েরর্। র্ুধি আর শ্রগেিা র্াতড় তেরর এরলা। সারা রাস্তা শ্রগেিা একোও কর্া
র্লরলা িা। র্ুধিও একেু ভরয় আরছ গেিার শ্রমজাজ তিরয়। দুপুরর খাওয়া দাওয়ার পর
র্ুধি আরস্ত আরস্ত শ্রগেিার কারছ তগরয় র্সরলা। খুর্ শাি ভারর্ র্লরলা "শ্রকারিা জর্রদতস্ত
শ্রিই। শ্রিামার ইরে েরল িরর্ই পােিা র্যাওয়া েরর্। শ্রিারোতর ইো। শ্রগেিা েযাাঁ র্া িা
তকছু র্রল িা। রারত্র লণ্ঠি কতমরয় শুরি র্যার্ার আরগ শ্রগেিা র্লরলা "কাল আতম
িািীর র্াতড় র্যারর্া। র্লরি শ্রর্য গরু, ছাগল, মুরতগরদর সর্ খার্ার জল তদরি। িু তম
শ্রমােি শ্রক শ্রর্ারলা শ্রখতি শ্রদখরি। কাল শ্রর্রক অরিক কাজ। এখি শুরয় পরড়া । র্ুধি
খুতশ, ভয়, তচিায় এসর্ ভার্রি ভার্রি ুতমরয় পড়রলা। পররর তদি প্রর্রমই র্ুধি তগরয়
শশাঙ্ক শ্রক জািারলা শ্রর্য শ্রগেিা রাতজ। ওরা পােিা আসরছ। শশাঙ্ক জারি শ্রগেিা খুর্
সােসী শ্রমরয়। শ্রস একেু ও আির্যবয েরলা িা। গ্রারম একো কে কে পরড় শ্রগরলা শ্রর্য র্ুধি
আর শ্রগেিা পােিার মিি শেরর র্যারে। ড্াক্তার িাতক র্াো র্াতিরয় শ্রদরর্। পররর
সপ্তারে র্ুধি আর শ্রগেিা দু তকরলাতমোর কাাঁচা রাস্তা পারয় শ্রেরে, র্ারস ৬- ন্টা রাস্তা
শ্রপতররয় পােিা তগরয় শ্রপৌছারলা। তর্ভা ওরদর র্াতড়র তিরচর িলার একো র খুরল
তদরলা। কারছ র্ার্রুম আর একো শ্রছাে র্ারািা, শ্রসখারি একো অংরগঠি রাখা আরছ।
পারশ দুরো র্তল শ্রি চাল, ড্াল, সর্তজ র্যারি আগামী কাল শ্রর্রক শ্রগেিা ওরদর দুজরির
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খার্ার র্াতিরয় তিরি পারর। শশাঙ্ক ওরদর শ্রক তকভারর্ ড্াক্তাররর কারছ শ্রর্যরি েরর্ সর্
র্ুতঝরয় তদরলা। পররর তদি শ্রভার শ্রর্লা িারা একটি তরকশা ভাড়া করর এরক ওরক
তজজ্ঞাসা করর ড্াক্তাররর শ্রচম্বার এ শ্রপৌাঁরছ শ্রগরলা। শ্রগেিা র শ্র ামো এখি গলা অর্তধ
শ্রিরম এরসরছ। িারিই শ্রস র্ুঝরি পাররছ এরকম সুির শ্রমরঝ িারা শ্রকারিাতদি শ্রদরখ তি।
শ্রমরঝ শ্রিা িয় শ্রর্যি আয়িা । তক সুির গতদওয়ালা র্সার জায়গা। ওরা ভরয় ভরয়
শ্রসখারি র্সরলা। তকছু ক্ষি পররই সাদা জামা পড়া একটি শ্রমরয় এরস ওরদর শ্রক শ্রড্রক
শ্রভিরর তিরয় শ্রগরলা। সামরি শ্রর্য ভদ্ররলাক র্রস আরছ শ্রসই তিিয় ড্াক্তার। দুজরিই
োি শ্রজাড় করর িমস্কার কররলা। ড্াক্তার ওরদর শ্রক অরিক প্রশ্ন কররলা। িারপর
র্লরলা তকছু শ্রেস্ট িা করর উতি তকছু র্লরি পাররর্ি িা। আর সর্সময় শ্রর্য IVF সেল
েয় িা িয়। তরস্ক একো শ্রর্রকই র্যায়। িারপর আরছ োকা পয়সার র্যাপার। র্ুধি
র্রল শ্রসো তচিা কররর্ি িা। আতম জতম শ্রর্াঁরচ োকা তিরয় আসরর্া। ড্াক্তার র্লরলি
প্রর্রম উতি শ্রগেিা শ্রক পরীক্ষা কররর্ি। িাসব শ্রক িারক পারশর রর তিরয় শ্রর্যরি
র্লরলি। শ্রগেিা শ্রমরয়োর তপছু তপছু তভিরর শ্রগরলা। পরীক্ষার সময় শ্রগেিা র শ্রচারখর
শ্রকাি তদরয় জল গতড়রয় পড়রি লাগরলা। আজরক এমি তদি এরলা শ্রর্য পর-মরদ িার
গারয় োি তদরলা। কাাঁো তক ছে-মাইয়া! ড্াক্তার তকছু শ্রেস্ট তলরখ তদরলি। র্লরলি
কালরকই এই শ্রেস্ট গুরলা করর শ্রেরলা। র্াতড় শ্রেরার পরর্ র্ুধি র্ুঝরি পাররছ শ্রগেিা
েুাঁ তপরয় েুাঁ তপরয় কাাঁদরছ। র্ুধি আর্ার িার শাি গলায় র্লরলা "এখরিা সময় আরছ,
আমরা কালরকই তেরর শ্রর্যরি পাতর। র্াো র্াকরিই েরর্ এমি শ্রকারিা কর্া শ্রিই। শ্রগেিা
ভারলা র্াকরল র্ুধরির আর তকছু চায় িা। শ্রগেিা এর্ার র্ুধরির শ্রচারখ শ্রচাখ শ্রররখ
র্লরলা-- "োমাতর ইো হুই শ্রিা োম আরয়, -- শ্রশষ পর্যবি শ্রদরখ র্যারর্া"।অরিক শ্রেস্ট
ইিযাতদ করার পর ড্াক্তার র্ার্ু র্লরলি "মরি েয় IVF কাজ কররি পারর, শ্রচিা করর
শ্রদতখ। িরর্ এই পুররা সময় শ্রগলিা শ্রক এর্ং র্ুধি শ্রক এখারি র্াকরি েরর্"। শশাঙ্ক
আর তর্ভা ওরদর শ্রক ওরদর র্াতড়রি র্াকরি তদরলা। র্ুধি মারঝ মারঝ গ্রারম তগরয় শ্রখতি
র্াতড় শ্রদরখ আরছ. আর্ার পােিা এরস করয়ক তদি র্ারক। প্ররিযক র্ার র্ুধি এরস শ্রদরখ
শ্রগেিা শ্রসই আরগর মিি শ্রসরজ র্াকরছ, শ্রছাে দুরো র্াোর সারর্ কলকল করর কর্া
র্লরছ। মার্ার শ্র ামো ো এখি শুধু কপাল পর্যবি আরছ। এইভারর্ দু-তিি মাস পরর
ড্াক্তার সর্ শ্রর্রক র্রড়া সুখর্র তদরল শ্রর্য শ্রগেিা মা েরি চরলরছ। িরর্ এখি তিি মাস
খুর্ সার্ধারি র্াকরি েরর্। সর্ শুরি শশাঙ্ক র্লরলা "গ্রারমর কাউরক এখি জািারিার
দরকার শ্রিই, আর এখি শ্রগেিার চু লার সামরি র্রস রান্নার দরকার শ্রিই। আমারদর
রাশই শ্রর্রকই খার্ার আসরর্"। র্ুধি আর শ্রগেিা দুজরিই গড় েরয় শশাঙ্ক শ্রক প্রণাম
কররলা। এর পর শ্রকরে র্যায় আররা তিি মাস। ড্াক্তার র্ার্ু র্রলি এখি সর্ ঠিক
আরছ। তকন্তু শ্রগেিা গ্রারম শ্রর্যরি পাররর্ িা. ওরক সর্সময় ড্াক্তার এর িজরদাতররি
র্াকরি েরর্। র্ুধি এর্ার গ্রারম তগরয় মুতখয়া তজ শ্রক প্রর্রম খুতশর খর্র শ্রদয় ।
িারপরর জািায় সারা গ্রাম শ্রক। সর্াই জািরি চায় তক করর েরলা। র্ুধি তর্রজ্ঞর োতস
শ্রেরস সর্াই শ্রক IVF process শ্রর্াঝারি শ্রচিা করর। র্ুধি এর্ার শেরর তেরর র্যার্ার আরগ
সর্াই র্লরলা মতিরর পুরজা তদরয় র্যায়। আর প্রার্বিা কররা শ্রর্যি শ্রর্ো েয়। শ্রর্য র্ংশ
রক্ষা কররর্, শ্রখতি র্াতড় সামলারর্।
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শ্রভার শ্রভার র্ুধি শ্রর্র েয় পােিা র্যারর্ র্রল। গ্রারমর অরিরকই এর্ং মুতখয়াতজ মতিরর
এরসরছ। পুরজা শ্রদওয়া েরলা। পুররাতেি তজ র্ুরধারির মার্াো োকুররর পারয়র কারছ তিরয়
র্রল "মাঙ্গ শ্রল, শ্রর্ো মাঙ্গ শ্রল“| র্ুধি োকুররর পারয় প্রণাম করর উরে দাাঁড়ারলা।
পুররাতেি র্লরলি "সরচ্চ তদল শ্রস শ্রর্ো শ্রচরয়রছা, শ্রর্োই পারর্“| র্ুধি কাাঁরধর র্তল ো
িু রল তিরলা।গ্রারমর শ্রলারকরদর সামরি পুররাতেি শ্রক র্লরলা "সরচ্চ তদল শ্রস োমরি শ্রর্টি
মাঙ্গা েযায়, োরম শ্রগেিা জায়সী এক শ্রর্টি চাতেরয়“| ঊষার প্রর্ম তকরণ ছতড়রয় পড়রছ
ধরণী শ্রি। র্ুরধারির মুখ শ্রসই আরলা শ্রি চকচক কররছ। দৃঢ় পারয় শ্রেরে র্যারে র্ুধি
সামরি তদরক। তপছরি পরড় রইরলা অর্াক পৃতর্র্ী।

Table of Contents

অস্টিন সাবব জনীন দুর্ব াৎসব ২০২২

CTBA Austin

43

তেিুদা Film এর Fan
কৃ িাঙ্ক চক্রর্িী, ১৪ র্ছর

আমার সর্ শ্রচরয় তপ্রয় র্াঙাতল শ্রগারয়িা েরে শ্রেলুদা । ৫ র্ছর আরগ, আমার মামার
কাছ শ্রর্রক, আতম আমার প্রর্ম শ্রেলুদার র্ই জেতদরির gift তেরসরর্ পাই । শ্রসই র্ই ো
শ্রেলুদার র্াংলা র্ই এর English translation তছল, কারণ িখি আতম অি ভারলা র্াংলা
পড়রি পারিাম িা । শ্রসইতদি শ্রর্রকই আতম একদম সিযতজৎ রারয়র এই শ্রগারয়িার fan
েরয় শ্রগলাম ।
র্ই গুরলা শ্রশষ করার পর, মা র্লরলা "শ্রেলুদার তসরিমা-ও আরছ ।" শুরিই শ্রিা আতম
শ্রখাাঁজ কররি শুরু করলাম, তসরিমা গুরলা শ্রকার্ায় আরছ । শ্রশষ-শ্রমশ YouTube এই
পাওয়া শ্রগরলা, "শ্রসািার শ্রকলা" । এই প্রর্ম movie শ্রি, শ্রসৌতমত্র চরট্টাপাধযায় শ্রসরজতছরলি
শ্রেলুদা, আর ওর cousin, শ্রিাপরস, শ্রসরজরছি তসদ্ধার্ব চরট্টাপাধযায় । র্যতদও শ্রেলুদার
প্রর্ম গল্প তছল "শ্রেলুদার শ্রগারয়িাতগতর" শ্রর্যো দাতজবতলং এ set তছল, সিযতজৎ রায় প্রর্ম
movie র্ািাি "শ্রসািার শ্রকলা" গল্প ো তিরয় । এই গরল্প, জোয়ু শ্রকও প্রর্ম র্ার শ্রদখা
র্যায় শ্রর্যাধপুর এর শ্রররি । জোয়ু শ্রসরজরছি সরিাষ দত্ত । এই তিি জি শ্রক আর্ার ৫
র্ছর পর শ্রদখা র্যায় শ্রেলুদার তদ্বিীয় তসরিমায়, "জয় র্ার্া শ্রেলুিার্ ।“
দুভবাগযক্ররম, আর অিয শ্রকারিা শ্রেলুদার movie র্ািারিার সুরর্যাগ েওয়ার আরগই, সরিাষ
দত্ত মারা র্যাি । সিযতজৎ রায় র্রলতছরলি সরিাষ দত্ত ছাড়া জোয়ু েরর্িা । এই
কাররণ, সিযতজৎ রায় আর শ্রকারিা শ্রেলুদা movie র্ািািতি । িােরল িিুি তসরিমা
গুরলা ? শ্রক কিরী কররলি ? সিযতজৎ রায় এর শ্রছরল, সিীপ রায়, শ্রেলুদা শ্রক
শ্রেরি আিার দাতয়ি তিরলি । 1996 সারল "শ্রেলুদা ৩০" র্রল একো TV-Film series
শুরু কররি, শ্রর্যখারি সর্যসাচী চক্রর্িী েরলি শ্রেলুদা, আর শািি চরট্টাপাধযায় েরলি
শ্রিাপরস । এই series এর প্রর্ম দুরো তসরিমায় ("র্াক্স রেসয" আর "শ্রগাাঁসাইপুর
সরগরম") রতর্ শ্র াষ তছরলি জোয়ু, তকন্তু তিতি পররর র্ছর মারা র্যাি ।
শ্রসই কাররণ, মারঝ একো জোয়ু ছাড়া গল্প তিরয় film র্ািারলি "শ্রশয়াল শ্রদর্িা রেসয"
র্যিক্ষণ িা পররর জোয়ু শ্রক পাওয়া শ্রগরলা । ইতি েরলি অিুপ কুমার, এর্ং উতি
"শ্রর্াসপুকুরর খুিখারাতপ" আর "র্যি কান্ড কােমান্ডুরি" শ্রি জোয়ু েরলি । এই তিি
জি actor তমরল এরিা সুির perform করররছি, শ্রর্য “র্যি কান্ড কােমান্ডুরি” movie ো
আমার সর্ শ্রচরয় ভারলা শ্রলরগরছ । এই গরল্প, শ্রেলুদা, জোয়ু, আর শ্রিাপরস র্যায়
কােমান্ডুরি, শ্রর্যখারি ওরা একো র্ড় জাল ওষুধ এর কারর্ার শ্রক ধরর । শ্রেলুদার সর্
শ্রচরয় র্ড় enemy, মগিলাল শ্রম রাজ, শ্রকও আর্ার শ্রদখা র্যায় এই তসরিমায় । তকন্তু,
এই তসরিমা release করার ঠিক দু’ র্ছররর মরধযই আর একো দু বেিা রে । অিুপ
কুমার ও, দুরো movie শ্রি জোয়ু চতররত্র অতভিয় করার পর, 1998 সারল মারা র্যাি ।
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িাই, এখারিই "শ্রেলুদা ৩০" TV-Film series ো শ্রশষ েরয় র্যায় । আর্ার জোয়ুর শ্রখাাঁজ
এ লাগরলি সিীপ রায় । 1998 সারলর আরগ আর শ্রেলুদার তসরিমা shoot েয়তি ।

তর্ভু ভট্টাচার্যব শ্রক জোয়ু তেরসরর্ cast করর আররকো TV-film series শুরু কররলি সিীপ
রায়, র্যার িাম শ্রদয়া েয় “সিযতজরির গরপা” । এই series এ চারটি তসরিমা েরয়রছ:
“জাোঙ্গীররর স্বণবমুদ্রা”, “ ুর ুটিয়ার েিা”, “শ্রগালাতপ মুক্তা রেসয”, আর “অম্বর শ্রসি
অিধবাি রেসয” । সর্ শ্রেলুদার movie এর মরধয, এই চারটি আমার কম ই পছি
েরয়রছ । গল্প গুরলা শ্রছাে-শ্রছাে আর শ্রসরকম interesting িা । 2000 সারল শ্রেলুদার
একদম শ্রশরষর telefilm শ্রর্র েরলা, “ড্াঃ মুিসীর ড্ায়তর” ।
এর্ার, full-length film এরলা, শ্রগাো ৫ খািা । 2003 এ শ্রর্র েরলা “শ্রর্াম্বাইরয়র
শ্রর্ারম্বরে”, আমার top ৩ এর মরধয । র্যি র্ার খুতশ তসরিমা ো শ্রদখা র্যায়; শ্রকারিাতদি
আতম bore েরর্ািা । চার র্ছর পর release েরলা “ককলারস শ্রকরলঙ্কাতর”, আর িার
ঠিক এক র্ছর এর মরধয শ্রর্র েরলা “টিিরোরররোর র্যীশু” । 2010 এর্ং 2011 সারল
আররা দুরো cinema (“শ্রগারস্থারি সার্ধাি” আর “ররয়ল শ্রর্ঙ্গল রেসয”) শ্রি অতভিয়
করার পর, সর্যসাচী চক্রর্িী জািাি, শ্রর্য উতি আর শ্রেলুদা চতররত্র অতভিয় কররর্ি
িা । তর্ভু ভট্টাচার্যব ও এই সময় মারা র্যাি । শ্রসই কাররণ শ্রশষ েরলা এই full-length
শ্রেলুদা film-series ।
তকন্তু, সিীপ রায় এর শ্রেলুদা তসরিমা র্ািারিা ওখরিা শ্রশষ েয়তি । 2014 শ্রি উতি
সর্ র্দরল একো sequel series শুরু কররি । শ্রসই series এর প্রর্ম movie েরলা
“র্াদশােী আংটি” শ্রর্যো শ্রি শ্রেলুদা েরলি আতর্র চরট্টাপাধযায় আর শ্রিাপরস েরলি
শ্রসৌরভ দাস । আতর্র শ্রক শ্রেলুদা চতররত্র আমার মরি েয় খুর্ ভারলা মাতিরয়তছল ।
দুভবাগযক্ররম এই series ো আর continue কররি পাররলি িা সিীপ রায়, কারণ আতর্র
চরট্টাপাধযায় শ্রর্যামরকরশর চতররত্র act কররি শুরু কররলি । এই েিার জরিয, সিীপ
রায় আর্ার সর্যসাচী চক্রর্িী আর সারের্ ভট্টাচার্যব শ্রক আর্ার cast কররলি “ড্র্ল
শ্রেলুদা” movie শ্রি । এই film এ দুরো শ্রেলুদার গল্প তছল: “সমাদ্দাররর চাতর্” আর
“শ্রগারলাকধাম রেসয” ।
সম্প্রতি করয়কটি web-series direct কররি সৃতজি মুখাজী, শ্রর্যখারি শ্রোো রায়রচৌধুরী
শ্রেলুদা শ্রসরজরছি, তকন্তু এই episode গুরলা শ্রসরকম popular েয়তি, এর্ং শ্রদখরলই মরি
েয় একো তকছু missing । এই র্ছর, 2022 এর শ্রশরষ, আর্ার refresh েরয় শ্রেলুদার
movie আসার কর্া সিীপ রারয়র োি ধরর । শ্রদখা র্যাক, শ্রেলুদার ভতর্ষযরি তক
আরছ।
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স্টবস্টিত্রানুষ্ঠান
ঋতিক শ্রসি

সাতেিয ও সংস্কৃতির প্রতিভা আমার খুর্ই তশতর্ল। িাই জ্ঞািি ওইতদরক তর্রশষ পা
মাড়াই িা। তকন্তু তকছু েতির্াজ মতেলার পালায় পরর ইদাতিং তিরজর ঊষর মতস্তরষ্ক সার
জল তদরি র্াধয েরয়তছ। আমার মা, আমার শ্রছােতদদা, আমার স্ত্রী এর্ং সর্ার তপ্রয়
শুভা তদ - এই চার কিযা তমরল আমারক ভারলাই শ্রকািোসা করর শ্রেরলরছ। অগিযা
মরির তভির শ্রর্রক কুতড়রয় কাতচরয় মারঝ মরধয একো দুরো আজগুতর্ প্রর্ন্ধর জে তদই
আর িারিই েরলা তর্পদ। র্াজারর গুজর্ ছতড়রয় শ্রগরলা আতম িাতক এক উেতি
প্রতিভাশালী শ্রলখক । সাতেিয রচিার সময় আতম শ্রকািকাঠিরিযর রুগীরদর প্রতি
সোিুভূতি শ্রর্াধ কতর। এই কর্া জিগণরক জাতিরয় তদরি চাই। তকন্তু আজরকর সমসযা
সাতেিয রচিা তিরয় িয় - সাতেিয রচিার spillover effect তিরয়। র্ছরর দু-তিির্ার
আমারদর "শ্রলখা-পড়া" literary group এর জিয তকছু তলখরি েয়। শ্রস আতম শ্রমাোমুটি
র্যর্স্থা করর শ্রেরলতছলাম। তকন্তু তর্পদ েরলা র্যখি জিিা আমারক "উেতি" শ্রলখক শ্রর্রক
"Established artist" এ promote করর তদরলা। তলখরি র্যখি পাতর িখি িাচ, গাি,
র্াজিা, িােক এইগুরলারিও তিিয় আতম পারদশী। শ্রর্য রাাঁরধ, শ্রস চু লও র্াাঁরধ - এই
প্রর্াদ এখারি খারে িা। শ্রস কর্া আর তক করর শ্রর্াঝাই। এরকই র্রল "spillover
effect".
তিতিি মরি পুরজা র্াতষবকী পতত্রকার কাজ করতছ। মারি অরিযর শ্রলখা copy paste
করতছ। এর মারঝ শ্রীপণবা তদর phone এরলা। শ্রীপণবা তদ আমারদর cultural কতমটির
সদসয। "এই ঋতিক, িু তম পুরজায় িােক কররর্ ?" শ্রীপণবা তদ তজরজ্ঞস কররলা। আতম
আর িােক ? জীর্রি শ্রশষ র্ার অতভিয় কররতছলাম উচ্চ মাধযতমক এর chemistry
পরীক্ষার আরগ। শ্রপে র্যার্ায় কাির শ্ররাগীর অতভিয়। সিযতজৎ রায় শ্রর্াঁরচ র্াকরল গর্ব
শ্রর্াধ কররিি। তকন্তু এই কালজয়ী অতভিরয় শ্রকারিা োিিাতল পরড় তি। পরড়তছল খাতল
এক জব্বর কািমলা। আমারদর শ্রদরশ Method actor এর শ্রকারিা কদর শ্রিই । িাই
শ্রীপণবা তদ শ্রক র্রল তদলাম আমার দ্বারা েরর্ িা। িু তম অিয শ্রলাক খুরাঁ জ িাও। তকন্তু
শ্রীপণবা তদ খুর্ই চালাক । শ্রমাক্ষম অস্ত্র টি লুতকরয় শ্রররখতছরলা। "শ্রিামার সারর্ জয়ীিাও
কররর্। ওর সারর্ কর্া েরয় শ্রগরছ ". র্যাস শতক্তরশল। জয়ীিা আমার স্ত্রী। আর তিতি
র্যখি সম্মতি তদরয়রছি, িখি আমার মিামরির শ্রকারিা প্ররয়াজি শ্রিই। আতম একেু
তমউ তমউ করর র্লার শ্রচিা করলাম শ্রর্য পুরজা পতত্রকার এরিা কাজ, rehearsal এর
সময় তকভারর্ শ্রদর্। িারি শ্রীপণবা তদ assurance তদরলা শ্রর্য একো দুরো rehearsal তদরলই
আমারদর েরয় র্যারর্। শ্রছাে পাে। অগিযা রাতজ েলাম। পররর রতর্র্ার rehearsal .
েতির্াজ মতেলার িাতলকায় শ্রীপণবা তদর িাম শ্রর্যাগ েরলা। িাাঁরা আর্ার আমায় র্াতজ
মাি করররছ।
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Rehearsal শুরু েরলা। প্রর্ম তদি তগরয়ই র্ুঝলাম োাঁতক মারার শ্রকারিা জায়গা শ্রিই। এই
িােক েরলা র্যারক র্রল multi starrer . Austin এর িােক scene এর এক এক িারকারা
পাে কররছ। িার ওপর তস্নগ্ধ তদর মিি িার্ড় পতরচালক। আমার শ্রিা তশরর
সংক্রাতি। তিরজরক শ্রর্াঝালাম - ার্ড়ার্ার তকছু শ্রিই। আতম এর আরগও িােক
কররতছ। class ৮ এ পাড়ার িােরক এ গারছর role কররতছলাম। একর্া শুরি র্যারা
আড়ারল মুখ টিরপ োসরছি িারদর জািা উতচি শ্রর্য গারছর পােব করা চাতট্টখাতি কর্া
িয়। খাতল costume পরর চু প চাপ শ্রস্টরজর শ্রকািায় দাাঁতড়রয় র্াকরল েরর্? একদমই িা।
মশার কামড় শ্রখরয়, র্ার্রুম শ্রচরপ, তর্িা প্রতির্ারদ মৃদু িারল পািা-ড্ালপালা িাতড়রয়
শ্রর্যরি েয়। র্যিই িাক কাি চু লকাক িা শ্রকি - মাটি আর দাাঁি কামরড় শ্রস্টজ আরলা
করর র্াকরি েয়। এরির্ারর র্েগাছ। এ এক তশল্প। একদম "Natural" Acting .
র্যাই শ্রোক। এই ভারর্ confidence এর র্তলো শ্রেরস েু রস ভরর তিরয় আতম rehearsal এ
শ্রিরম পড়লাম। র্াদল সরকাররর োতসর িােক িােক। িাম তর্তচত্রািুষ্ঠাি। সপ্তারে দুতদি
করর rehearsal । িরর্ rehearsal এর শ্রচরয় খাওয়া দাওয়া োই শ্রর্তশ আকষবণীয় তছল
আমার কারছ। প্রর্ম তদরক snacks তদরয় শুরু েরয়তছল, িারপর ধীরর ধীরর মাংস ভাি,
Chinese, তর্তরয়াতি ইিযাতদ শ্রি পরদান্নতি েরয়তছল। শ্রশরষ এমি অর্স্থা, শ্রর্য িােরকর
costume এর শ্রর্রক পররর rehearsal এর menu তিরয় শ্রলারকর শ্রর্তশ আগ্রে। শ্রিোি
তস্নগ্ধা তদ র্াদ সাধরলা। িয়রিা আর একেু েরলই িােয রস, খাদয রতসকিায় পতরণি
েরয় শ্রর্যি।
শ্রদখরি শ্রদখরি দু -মাস শ্রকরে শ্রগরলা। প্রচু র Rehearsal এর পর অর্রশরষ মরি একেু
র্ল শ্রপরয়তছ। আমার পাে খুর্ র্রড়া িয়, ওই ৪-৫ লাইি খাতল। তকন্তু িাও আতম
শ্রকারিা ঝুাঁ তক তিরি চাই তি। সুরর্যাগ শ্রপরলই অিুশীলি করর তিরয়তছ। রর, র্াইরর,
অতেস এর োাঁরক, তিজবি parking lot এ, এমিতক HEB এর checkout লাইি এ শ্রর্যখারি সুরর্যাগ শ্রপরয়তছ, লাইি গুরলা একেু করর আউরড় তিরয়তছ। Unsuspecting জিিার
তর্ভ্রাতির জিয আতম দুঃতখি। তকন্তু মোি অতভরিিারা সর্রকম পতরতস্থতির জিয কিরী
র্ারক। র্যুগািকারী অতভিয় এমতি এমতি েয় িা। মরি শ্রর্শ আত্মতর্িারসর একো
েু েু রর ভার্। এ র্যাত্রা োাঁড়াো শ্রর্াধয় শ্রকরে র্যারর্। এই কর্া শুরি, আমার ভাগয,
োি-পা ছতড়রয়, শ্রপরে তখল তদরয়, শ্রেরস গড়াগতড় খাতেরলা ।
িােরকর তদি সকাল শ্রর্রকই গন্ডরগাল শুরু। Central Texas Bengali Association এর
র্ারজে কম র্াকায় আমারদর শ্রড্রস তরোসবাল করার সুরর্যাগ েয় তি। িাই সকাল শ্রর্রক
সর্াই WhatsApp এ তিরজরদর costume ও make-up এর তড্রেল share করতছরলা।
এখারিই েরলা প্রর্ম তর্পদ। শ্রদতখ সর্াই তিরজর তিরজর পরচু লা পরা ছতর্ পাোরে। তকন্তু
আমার শ্রিা পরচু লা শ্রিই। আমায় শ্রিা শ্রকউ র্রল তি পরচু লার কর্া। পরর জািরি
শ্রপররতছলাম িােরক পরচু লাো িাতক standard requirement, Character শ্রক গুরুি শ্রদয় ।
আমার মিি অযারমচার শ্রস কর্া জািরিা িা। তকন্তু এখি আর শ্রভরর্ লাভ শ্রিই। এই
short notice এ পরচু লা শ্রজাগাড় করা র্যারর্ িা । অর্চ র্াতকরদর শ্রর্রক আমারই
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পরচু লার প্ররয়াজি সর্রচরয় শ্রর্তশ। র্যাপারো েরে শ্রর্য আমার dual role, মারি আতম
দুরো চতরত্র অতভিয় করতছ। এক েরলা light technician চু তি র্ার্ু আর অিয টি েরলা
এক intellectual দশবক। এরদর শ্রচোরা আলাদা, র্যতক্তি আলাদা, আদর্ - কায়দা সর্ই
আলাদা। র্হু অিুশীলি করর এই দুই চতররত্রর র্যতক্তি আর আদর্ -কায়দার তভন্নিা
আতম িু রল ধররি তশরখতছ।তকন্তু শ্রচোরার অতমরলর র্যাপারো আতম শ্রর্মালুম ভু রল শ্রগতছ ।
মরি র্াকরল, একো পরচু লা র্া িকল দাতড় তিিয় শ্রজাগাড় করর রাখিাম। এক চতরত্র
দাতড়ওয়ালা, অিয জরির মার্ায় ঝাাঁকড়া চু ল। তকন্তু এখি পতরতস্থতি এমি দাাঁতড়রয়রছ শ্রর্য
light technician চু তি র্ার্ু আর intellectual দশবক আসরল একই শ্রলাক তকন্তু তভন্ন
র্যতক্তি। োতসর িােক পতরণি েরয়রছ hollywood thriller এ। ঠিক করলাম অিয
রকরমর জামাকাপড় পরর র্যাপারো মযারিজ শ্রদর্ার শ্রচিা কররর্া। এরকই শ্রর্াধয় র্রল
শ্রস্টজএ শ্রমরর শ্রদওয়া। তকন্তু আমার শ্রপাড়া কপারল িাও জুেরলা িা ।
সারড় দশোয় Performing Arts Center এ শ্রপৌছালাম। এখারিই এক প্রকান্ড auditorium
এর শ্রস্টজ ভাড়া শ্রিওয়া েরয়রছ। আমারদর িােক lunch এর পর । োরি সময় আরছ
আর একর্ার একো তমতি rehearsal শ্রদওয়ার। Auditorium এর দরজার সামরি অতির্বাি
দা দাাঁতড়রয় আরছ। অতির্বাি দা আমারদর association এর president আর আমারদর
িােরকর এক প্রধাি চতররত্র অতভিয় ও কররছ।"অতির্বাি দা, সর্ ready ? র্াতকরা তক
?" - আতম তজরজ্ঞস করলাম। অতির্বাি দা আমার তদরক িা িাতকরয়, ভাঙা গলায়
র্লরলা "Hall েরলা িা" . "মারি ? Hall এর তক holo িা ?" এর্ার একেু তর্রক্ত েরয়ই
অতির্বাি দা র্লরলা "উেঃ , hall পাওয়া র্যারর্ িা। আমারদর িােক Brushy Creek পাকব
এ েরর্। সর্াই শ্রসখারিই র্যারে। ". আমার মার্ায় শ্রর্যি আকাশ শ্রভরঙ পড়রলা। আতম
িার্ড় অতভরিিা িই ঠিকই , তকন্তু আমার তকছু basic standard আরছ। শ্রকার্ায় তগরয়
এখি মারে
ারে অতভিয় কররি েরর্ ? এো একো উৎকৃ ি মারির িােক - পাড়ার
র্যাত্রা িয়। তর্রতক্ত আর েিাশা তিরয় আতম Brushy Creek পাকব এর তদরক রওিা েলাম।
পাকব এ শ্রপৌাঁরছ শ্রদতখ িােরকর দরলর সর্াই শ্রসখারি উপতস্থি। পতরচালক তস্নগ্ধা তদর
পতরচালিায় সায়ি দা র্াাঁশ আর কারের িক্তা তদরয় শ্রস্টজএর কাোরমা র্ািারে। সতমবিা
তদ আর শ্রীপণবা তদ আগাছা সতররয় শ্রস্টরজর মাঝখাি ো পতরষ্কার কররছ। জয়ি দা আর
সুেি দা দশবরকর শ্রচয়ার পািরছ । শ্রসৌরমি দা prop arrange কররছ। আর দীপি দা
িারক িদারতক কররছ । সর্াই শ্রক একসারর্ এই প্রতিকূল পতরতস্থতির তর্রুরদ্ধ লড়াই
কররি শ্রদরখ মরি র্ল এরলা। Broadway লাগরর্ িা - এই োাঁকা ময়দাি এই আমরা
কালজয়ী অতভিয় করর শ্রদতখরয় শ্রদর্।
সকরলর তমতলি প্ররচিায় অল্প সমরয়র মরধযই আমারদর makeshift শ্রস্টজ কিরী। দশবরকর
শ্রচয়ার শ্রমাোমুটি সর্ই ভতিব - house full র্লা শ্রর্যরি পারর । আমার পাে শ্রসই একদম
শ্রশষ দৃরশয। িাই ঠিক করলাম প্রর্ম দুরো দৃশয দশবরকর মাঝখারি র্রসই শ্রদখরর্া। শ্রর্শ
একো audience perspective পাওয়া র্যারর্ । দশবরকর মারঝ িােক শ্রদখরি শ্রর্শ মজাই
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লাগতছরলা। এির্ার rehearsal কররও শ্রর্যি পুররারিা েয় িা। এিোই মশগুল েরয় শ্রগতছ
শ্রর্য শ্রখয়াতল কতর তি কখি শ্রশষ দৃশয শুরু েরয় শ্রগরছ। েোৎ েিক িড়রলা। এই জাে আমার part ো তক miss েরয় শ্রগরলা ? পারশর শ্রলাক শ্রক তজরজ্ঞস করলাম - "আো
দাদা, এই চু তি র্ার্ু তক এরসতছরলি ?" ভদ্ররলাক ভু রু কুাঁ চরক একেু শ্রভরর্ তজরজ্ঞস
কররলি "চু তি র্ার্ু, চু তি র্ার্ু, ও শ্রর্িারস এর চু তি র্ার্ু ?". "আরর ধুর মশাই, light
technician চু তি র্ার্ু" - আতম তর্রক্ত েরয় র্ললাম। র্ুঝলাম চু তি র্ার্ুর ড্াক শ্রর্াধয়
এখরিা পরড় তি। িতড় তড় করর দশবরকর মাঝখাি শ্রর্রক শ্রর্তররয় শ্রস্টরজর তপছরি তগরয়
উপতস্থি েলাম। শ্রর্য শ্রকারিা সময় এর্ার আমার ড্াক পড়রর্।
চু তি র্ার্ুর করর্াপকর্ি সুধীি র্ার্ু চতররত্রর সারর্। সুধীি র্ার্ুর ভূ তমকায় দীপি দা।
দীপি দা খুর্ র্রড়া মারপর অতভরিিা আর িার শ্রর্রকও র্রড়া মারপর খাদযরতসক।
আশাকতর শ্রপে ভরর lunch করর এরসরছ। Cue শ্রপরয় আতম শ্রস্টজ এ ঢ্ু রক পরড়তছ। র্হু
অিুশীলি করা opening লাইি িা এরির্ারর র্চ্চরির মিি করর deliver করলাম।
োিিাতল আশা কতর তি তকন্তু এই রকম তিস্তিিাও আশা কতর তি। পারশ িাতকরয় শ্রদতখ
পররর লাইি র্লার জিয সুধীি র্ার্ু ওররে দীপি দা শ্রস্টজ এ অিুপতস্থি। পতরতস্থি ো
এই রকম দাাঁতড়রয়রছ, চু তি র্ার্ু শ্রস্টজ এ উরে সুধীি র্ার্ুর অিুপুতস্থরি, ওিারকই উরদ্দশয
করর এক শ্রমাক্ষম সংলাপ শ্রঝরড়রছ । এর্ার পররর ড্ায়ালগ pickup করার শ্রলাক শ্রিই।
তকন্তু দীপি দা শ্রগরলা কই ? এইতদরক জিিা তর্ভ্রাি। িারা তকছু ই র্ুঝরি পাররছ িা
তক েরে। তকন্তু আমার েরলা আররা র্ড় তর্পদ। The show must go on - অিরয়র্ তস্নগ্ধা
তদ আড়াল শ্রর্রক িাগাদা তদরলা - "Dialogue র্রলা !!” আো মুশতকল - আমার
ড্ায়ালগ শ্রিা েরয় শ্রগরছ ? কার ড্ায়ালগ র্লরর্া ? ঐতদরক এইর্ার জিিা উরত্ততজি
েরয় উরেরছ। মাঝ দৃরশয িােক আেরক শ্রগরছ। িারদর কধরর্যবর সীমার োতররয় র্যারে।
েোৎ োস করর গারল সরজারর তক একো লাগরলা। তিরচ িাতকরয় শ্রদতখ একখাি খাস্তা
কচু তর। খাস্তা কচু তর খুর্ ভারলা তজতিস র্যিক্ষণ িা আপিার িােরকর দশবক শ্রসোরক অস্ত্র
তেসারর্ র্যর্োর কররছ । আক্রমণ ো শুধু খাস্তা কচু তররিই আেরক র্ারক তি। তসঙ্গারা,
আলুর চপ, রস শ্রেপা রসরগালা - োরির কারছ র্যা পাওয়া শ্রগরছ জিিা িার সদ্বযর্োর
করররছ। আর এই তেংস্র জিিার তভরড়ই শ্রচারখ পড়রলা দীপি দা। তসঙ্গারার ঝু তড় শ্রকারল
তিরয় র্রস আরছ । তিরজ শ্রিা খারেই আর্ার দশবকরদর অস্ত্র তেসারর্ সাপ্লাই কররছ।
Association এ র েু ড্ কতমটিরি feedback তদরি েরর্ । িােক চলাকালীি শ্রর্যি খার্ার
তর্িরণ িা করা েয় । আমরা তেংস্রিা আর তর্িাস ািকিার তর্রুরদ্ধ ।
শ্রগালমাল র্যখি একদম িু রঙ্গ, েোৎ শ্রদতখ একো Amazon এর গাতড় তভড় শ্রেরল এতগরয়
আসরছ।আতম প্রচন্ড তর্রক্ত েলাম। এরক এরিা গন্ডরগাল এর মরধয শ্রক Amazon
শ্রড্তলভাতর অড্বার করররছ ? শ্রকারিা আরিল জ্ঞাি শ্রিই। র্তল এিতদি ধরর র্াতড়রি
শ্রর্রকও Amazon এ শতপং শ্রশষ েয় তি ? িােরকর ময়দারিও শ্রড্তলভাতর চাই ? তক
শ্রড্তলভাতর চাই ? শ্রচয়ার, শিরতঞ্চ, ছািা ? আর Amazon ও পারর র্রে। শ্রলারকর
র্াতড়রি আর অতেস এ শ্রড্তলভাতর তদরয় কুল পারে িা। এখি চরল এরসরছ আমার
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দৃরশযর মারঝ শ্রড্তলভাতর কররি। ভার্রি ভার্রি শ্রদতখ van শ্রর্রক িীল vest পরর
Amazon এর ড্রাইভার শ্রিরর্ এরলা। তকন্তু িার োরর্ শ্রকারিা পযারকজ শ্রিই। শ্রস শ্রসাজা
শ্রস্টরজর তদরকই আসরছ। এ ? এই শ্রলাকো আমারদর িােক শ্রদখরর্ ? দীপিদার ওপর
খুর্ রাগ েরে। একো international audience এর সামরি অতভিয় করার সুরর্যাগ িা
োিছাড়া েরয় শ্রগরলা। তকন্তু Amazon এর চালক দশবক এর জায়গায় িা শ্রর্রম শ্রসাজা
শ্রস্টজ এ উরে এরলা। "Who is Ritwik?" শ্রস তজরগশ কররলা। আমারদর িােরকর দরলর
সদসযরা তিরতদতদধায় আমার তদরক শ্রদতখরয় তদরলা। আমারদর দরলর িাম িা তর্ভীষণ
ড্রামা শ্রকাম্পাতি করর শ্রদওয়া উতচি। আতম শ্রিা ভরয় পার্র। আমার তক শ্রদাষ দীপি দা
পলািক ? আমার ড্ায়ালগ শ্রিা আতম ঠিকই র্রলতছ। এর জিয শ্রস্টরজ ওরে তপোরিার
শ্রকারিা প্ররয়াজি শ্রিই। শ্রলাকো আমার সামরি এরস দাাঁড়ারলা আর স্পি র্াংলায় র্লরলা
"আপতি গি সপ্তারে Amazon শ্রর্রক তকছু order কররিতি। Headoffice শ্রর্রক আমারক
পাঠিরয়রছ শ্রচক কররি আপতি ঠিক আরছি তকিা ?" এিক্ষরি আতম তক্ষপ্ত জিিার
উোদিার কর্া ভু রল শ্রগতছ। আতম গি সপ্তারে Amazon শ্রর্রক তকছু অড্বার কতর তি ?
শ্রসো তক করর সম্ভর্ ? আমার তক শরীর খারাপ ? িােক তিরয় তক শ্রর্তশ stress েরয়
শ্রগরলা ? আমার মার্া ুরপাক শ্রখরি শুরু কররলা। সর্তকছু তকরাম ঝাপসা েরয় শ্রগরলা
? চাতরতদক অন্ধকার েরয় শ্রগরলা।।
ু ভাঙরলা অযালামব এর আওয়ারজ । জামা তভরজ শ্রগরছ ারম। তক সাং াতিক দুঃস্বপ্ন।
ম
শ্রোি িা চাজবার শ্রর্রক তছতিরয় তিরয় Amazon এর app িা খুললাম। ঝরড়র গতিরি
একো পরচু লা অড্বার করর শ্রেললাম । আজ তর্রকরলর মরধযই শ্রড্তলভাতর। পছি িা
েরল free return . স্বতস্তর তিিাস তিলাম। শ্রোাঁরের শ্রকাি এক িৃ তপ্তর োতস। র্যাই উঠি তরোসবাল এ শ্রর্যরি েরর্।

Candyland ,
Sreeja Dutta (9 Yrs)
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শ্রী িররণ কমরিষু

শাতি কুমার র্যািাজী (কলকািা)
"শ্রখাকা, ও শ্রখাকা - র্যা শ্রপাস্ট অতেস শ্রর্রক ১০ ো শ্রপাস্টকাড্ব তিরয় আরয়। ওাঁ
তর্জয়ার প্রণাম জািাতর্।" মা শ্রখাকারক র্লরলা। শ্রখাকার র্ার্া িখিকার তদরি P & T
(শ্রপাস্টাল এন্ড শ্রেতলগ্রাম) তড্পােবরমন্ট এ কমবরি তছরলি। আর ওরদর শ্রপাস্ট অতেস
কম্পউরন্ড একো শ্রকায়ােবার এ র্সর্াস তছল। শ্রদরশর মামার র্াতড়রি দূগবা পুরজা শ্রি
প্রতির্ছর শ্রখাকারা সর্াই শ্রর্যি । দশমীর পররর তদি একাদশীরি শ্রখাকার র্ার্ারক
কমবরি জায়গায় তেররি েরিা। শ্রসইজরিয পররর তদি শ্রকায়ােবার এ আসার পররই শ্রপাস্ট
কাড্ব আতিরয় ওাঁ তর্জয়ার গুরুজিরদর প্রণাম জািারিা অতি অর্শযই কররি েরিা।
শ্রখাকা পাাঁচ ভাইরর্ািরদর মরধয র্রড়া সিাি। ও িখি ক্লাস ৫ (V ) এ পরড়। শ্রসই জিয
ওর মা ওরক তদরয়ই ওাঁ তর্জয়ার প্রণাম পত্র শ্রলখারি চায়। এো তছল শ্রখাকার তচঠি
শ্রলখার প্রর্ম র্ছর। পররর র্ছর শ্রর্রক এোই প্রতি র্ছর কররি েরিা।

শ্রখাকার মা িখিকার তদরি শ্রকারিা স্কুল এ র্যায় তি।
জতমদার র্ংরশ জে ের্ার জিয
শ্রকারিা স্কুল এ ভতিব করা েয় তি। তকন্তু র্াংলা ভাষায় র জ্ঞাি শ্রর্শ ভারলাই তছল ।
মা শ্রখাকারক র্লরলা। আর শ্রখাকা তলরখ শ্রগরলা। "শ্রলরখা শ্রী চররণ কমরলষু ,
জযাো মশাই ও শ্রজঠি মা, আপিারা আমারদর ওাঁ তর্জয়ার ভতক্ত পূণব প্রণাম গ্রেণ
কররর্ি। দাদা ও তদতদরদর ভতক্তপূণব প্রণাম জািারর্ি। আমরা ভারলা আতছ। এর্ার
মতলকপুরর ভারলা ভারর্ দূগবা পুজা েরলা। এর্ারর তদ্বিীয় পযারাগ্রাে এ র্যা - " আশা
কতর আপিারা ভারলা আরছি। শরীররর প্রতি র্যের্াি েরর্ি। এখারি আপিারা এরল
আমরা খুতশ েরর্া। র্ার্া ও মা ভারলা আরছি। আপিার কর্া মরিা আমরা ভারলা
ভারর্ পড়ারশািা করতছ। ইতি তর্িীি শ্রখাকি।"
এই ভারর্ মা শ্রখাকারক তদরয় একাধারর শ্রখাকার কাকা কাতকমা মাতসমা শ্রমরসামশাই ও
অিযািরদর তর্জরয়র প্রণাম জািারিা। শ্রখাকার মরি খুর্ আিি েরিা। তচঠি শ্রলখা ও
এরই মাধযরম ওিারদর কারছ-আসা অিুভর্ কররিা . িারই মরধয এক আতত্মক োি
র্াকরিা। শ্রস মরি মরি এক অদ্ভুি েদ্ধা, ভতক্ত ও ভারলার্াসার আিরি তর্রভার
র্াকরিা। শ্রখাকা ভার্রিা ওর গুরুজিরাও িার মিি ওর তচঠি শ্রপরয় আিি শ্রপরিা।
এই তর্তভন্ন তচিা ধারা ওর মরি শ্রখলা কররিা। র্যখি শ্রসই গুরুজি রা উত্তরর
আশীর্বাদস্বরূপ তচঠি পাোরিা, িখি শ্রখাকার মা র্লরিি - "শ্রি পরড় শ্রশািা" .
শ্রখাকা পড়রি পড়রি অিুভর্ কররিা িার গুরুজি রা শ্রর্যি িার মার্ায় োি শ্রররখ
আশীর্বাদ জািারে তচঠির মাধযরম । শ্রসই অিুভর্ সকল তছল ঐিরীয় - র্যা অিুভর্
করা র্যায়, তকন্তু ভাষায় প্রকাশ করা র্যায় িা। এো মরির ও আত্মার উপলতি- র্যার
ভাষা শ্রিই।
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এখি শ্রসই শ্রখাকা ৭৩ র্ছররর র্ৃদ্ধ - িার সর্ গুরুজরিরা িারক শ্রছরড় তচরিররর
জিয চরল শ্রগরছি । িারা আর কখরিা তেররর্ িা। তকন্তু এখি শ্রর্যি শ্রসই র্ৃদ্ধ শ্রখাকা
প্রতি দ্বাদশীর তদি িার মারয়র কর্া শুিরি পায় - "শ্রখাকা, র্যা শ্রপাস্ট অতেস শ্রর্রক
১০ িা শ্রপাস্টকাড্ব তিরয় আয়। শ্রলখ, শ্রী চররণ কমরলষু "

মা ৃ ভাষা

আসব স্টেরর স্টেরর

প্রর্াল দাশগুপ্ত

প্রর্াল দাশগুপ্ত

শ্রর্যখারি পলাশ র্কুল পড়রর্ ঝরর
এই ধরণী পরর ,
তশউতল শ্রর্যর্ায় পড়রর্ ঝরর
ধরার র্ক্ষ পরর ,
শ্রসইখারিরিই আসর্ আতম
তেরর র্ারর র্ারর |
সন্ধযারর্লা জ্বলরর্ তপতদম
িু লসী গারছর িরল ,
শ্রজািাতকরা জ্বালরর্ আরলা
তঝতঝর ড্ারকর িারল ,
কতর্র শ্রর্যর্া র্াাঁধরর্ শ্রদাো
উেরর্ র্াউল শ্রগরয় ,
িারদর মারঝ তেররর্া আতম
আর্ার জে তিরয় |
িদীর র্ুরক পাল িু রল শ্রর্য
ছলাৎ ছলাৎ োরি ,
ভাটিয়াতলর সুররর িারল
শ্রকাি পারি শ্রস চরল ?
ভাসরর্া আতম িার র্ুরকরি
র্যারর্া অতচি পারর ,
এই ধরণী শ্রিামার পরর
আসর্ তেরর তেরর ||
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মািৃ ভাষার মধু ঝরা
শ্রমারদর অসীম ভাণ্ডারর ,
শ্রকাি মধুকর কররছ পুতাঁ জ
তকরসর আরশ কার িরর |
র্াংলা শ্রশখা মািৃ রক্রারড়
োসা কাাঁদা র্াংলারি ,
ভাটিয়াতল গায় কতর্য়াল
সুর ধরর শ্রস র্াংলারি |
এই র্াংলা গর্ব শ্রমারদর
জিম মরণ র্াংলারি ,
র্াাঁচার লড়াই শ্রোক িা কঠিি
লড়াই শ্রমারদর র্াংলারি |
িজরুল আর রর্ীন্দ্রিার্
সদাই শ্রমারদর মর্জ্জারি ,
র্াংলা মারয়র চরণ তচহ্ন
ধিয শ্রমারদর জে শ্রি |
এক জিরম আশ শ্রমরেিা
আসরর্া তেরর র্াংলারি ||
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উপিস্টি

শ্রীপণবা ভট্টাচার্যবয
ছতর্র মরিা সুির শ্রছাট্ট শের প্রতভরড্ি, আরমতরকার শ্ররাড্ আইলযান্ড এর কযাতপোল
।তদতি এর্ং অতরত্র শ্রসখারিই আরছ আজ প্রায় ২ র্ছর েরলা ।অতরত্র একটি মাতকব ি
োরমবসী শ্রচইি এর IT তড্পােবরমন্ট এ কাজ করর ।তদতি স্থািীয় একটি োসপািাল এ
ভলাতন্টয়ার তেরসরর্ শ্রর্যাগ তদরয়রছ ৪ মাস েরলা ।সপ্তারে ৩ তদি শ্রর্যরি েয় ।আজ তদতি
ররই আরছ ।অতরত্র তেররর্ শ্রসই সরন্ধয শ্রর্লা । দুপুরর লাঞ্চ এর পরর একেু শ্রচাখ ো
শ্রলরগ শ্রগতছরলা তদতির ।েোৎ একো তচৎকারর চমরক উরে র্সরলা ।"শ্রেল্প, তপ্লজ সামর্তড্
শ্রেল্প তম"- শুিরি শ্রপরয় এক ছু রে র্াইরর শ্রর্তররয় এরলা ।িারই র্রয়সী একটি শ্রমরয় শ্রছাট্ট
একটি র্াচ্চা শ্রকারল তিরয় পাগরলর মরিা রাস্তায় শ্রছাোছু টি কররছ ।দুজরির জামা কাপড়ই
ররক্ত পুররা তভরজ শ্রগরছ । র্াচ্চা টির োরি মুরখ ও রক্ত শ্রলরগ ররয়রছ ।তদতি ছু রে শ্রগরলা
শ্রমরয়টির কারছ, শ্রদখরলা িিক্ষরি আরও দুএকজি র্াইরর শ্রর্তররয় এরসরছ ।একজি শ্রক
911 dispatcher এর সারর্ কর্া র্লরি শুিরলা তদতি ।কারছ তগরয় শ্রমরয়টিরক তজরজ্ঞস
কররলা তক েরয়রছ । শ্রমরয়টির উত্তর শুরি তদতি শ্রিা অর্াক ।ওরদর তিরজরদর শ্রপাষা
কুকুর োই িাতক ওরক আক্রমি করররছ ।তদতি শ্রদখরলা শ্রমরয়টির দুরো োি ই ক্ষি
তর্ক্ষি, জযারকে ো পুররা শ্রছাঁ ড়া ।িরর্ র্াচ্চা োরক তকছু কররতি, মারয়র োরির রক্ত ই
র্াচ্চাটির শ্রচারখ মুরখ ও জামায় শ্রলরগ শ্রগরছ ।রছরল শ্রক র্ুরক জতড়রয় মা ছু রে শ্রর্তররয়
এরসরছ র শ্রর্রক , তকন্তু দরজা ো র্ন্ধ কররি পাররতি ।িাই কুকুর ো র্াইরর শ্রর্তররয়
এরসরছ আর ররর সামরি দাাঁতড়রয় ওরদর খুজ
াঁ রছ আর রারগ গরগর কররছ ।তিরজর
শ্রপাষা কুকুর শ্রকি এমি কররলা শ্রমরয়টি তকছু রিই র্ুঝরি পাররছ িা ।তদতি শ্রছরলটিরক
মারয়র শ্রকাল শ্রর্রক তিরয় তিরজর রর শ্রগরলা, োি মুখ শ্রর্রক রক্ত পতরষ্কার করর তদরলা
। আর্ার র্যখি ওর মারয়র কারছ তিরয় র্যারে, িখি শুিরলা অরিরক তিরজরদর মরধয
র্লার্তল কররছ শ্রর্য জারিায়ার শ্রক র্যিই ভারলার্ারসা, কখরিা িার আতদম পশু স্বিা ো
শ্রিা শ্রর্তররয় আসরিই পারর ।আর িখি শ্রস শ্রর্য তক কররর্ শ্রকউ ই জারিিা ।

পুতলশ এরলা, অযাম্বুরলি এরলা, মা ও শ্রছরলরক ইমারজবতি শ্রি তিরয় শ্রগরলা ।িিক্ষরি
র্াচ্চাটির র্ার্া ও চরল এরসরছ, িার উপতস্থতি শ্রি অতিমযাল ওরয়লরেয়ার এর স্টারেরা
কুকুর টিরক ুরমর ইিরজকশি তদরয় তিরয় চরল শ্রগরলা ।
তদতির মার্ায় অসেয র্যন্ত্রিা েরে ।ওই শ্রপাষা কুকুরটি েয়রিা শ্রছাট্ট শ্রছরলটির শ্রখলার
সার্ী তছল, আর িার মা র্ার্ার কারছ তছল সিারির মরিা ।তছল সর্ সুখ-দুঃরখযর
ভাতগদার ।শুধু একতদরির এই পাশতর্ক র্যর্োররই (র্যতদও শ্রস পশু ই ) সর্ পারল্ট
শ্রগরলা ? শ্রকি? িােরল অতরত্র িারমর শ্রর্য জারিায়ারো িার সারর্ এক ছারদর িলায়
র্াস কররছ, শ্রর্য িারক শারীতরক , মািতসক আ াি করর র্যারে প্রতিতিয়ি, িার শ্রকি
শাতস্ত েরর্িা? িার শ্রদয়া আ াি গুরলা শ্রচারখ শ্রদখা র্যায়িা র্রল? শ্রস শ্রর্য খুর্ ধূিব,
জারি তকভারর্ শুধু কর্া তদরয় তদতির আত্মতর্িাস সম্পূণব শ্রভরঙ শ্রদয়া র্যায় ।জারি
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শরীররর শ্রকার্ায় আ াি কররল িা র্াইরর শ্রর্রক শ্রদখা র্যায়িা ।আর্ার এোও জারি
ঠিক তকভারর্ শ্রখলাো শ্রখরল তদতির মরিা শ্রর্াকা শ্রমরয় সর্ আ াি, সর্ অপমাি ভু রল
র্যায়, আর্ার তর্িাস কররি চায় ।োয়রর মূখব িারী !
িা, আজ এিতদি র্ারদ মরি েরে সতিয ুরর দাাঁড়ার্ার সময় েরয়রছ ।এর্ারর তদতিরক
পাররিই েরর্,োররল চলরর্িা ।মািুরষর কাছ শ্রর্রক পাওয়া পাশতর্ক অিযাচার অরিক
সেয করররছ শ্রস, আর িয় ।মািুষরূপী জারিায়ার োর মুরখাশ শ্রেরি খুরল শ্রদরর্ শ্রস
।প্রমাি করর শ্রদরর্ অপমাি অিযাচার সেয কররি কররি শ্রমরয়রদর র্যখি শ্রদয়ারল তপে
শ্রেরক র্যায়, িারা িখি দিুজদলিী রূরপ ুরর দাাঁড়ারিার ক্ষমিা রারখ । আর িাই……
সর্ অতররত্ররা….. সার্ধাি।

Maa Durga,
Asmita Chakraborty
(7 yrs)
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জিবৎ

রিম

লক্ষ্মী র্যািাজী

গল্প শ্রলখা র্া গল্প শ্রশািার ঐতিেয অিযি সুপ্রাচীি।মািুষ র্যখি শ্রর্রক সভয েরয়রছ, তচিা,
কল্পিা কররি তশরখরছ গল্প র্লার রীতিও িখি শ্রর্রক শুরু েরয়রছ । গল্প শ্রলখার শুরুরি
শ্রর্যমি আকতিকিা র্ারক শ্রিমতি িােকীয় পতরসমাতপ্তও র্ারক । আমার এই শ্রলখা
শ্রকারিা র্াস্তর্ েিা তিরয় িয়,তিছক কাল্পতিক। কাতেিীর তর্ষয় র্স্তু শ্রিশা র্যারক আমরা
িািাভারে ড্াতক। মদ, মতদরা,কারণর্াতর কারণসুধা। এই পািীয়র একটি তর্রশষ ভূ তমকা
আরছ। শ্রস কখরিা কাওরক শ্রপৌাঁরছ শ্রদয় রূঢ় র্াস্তরর্ র্া কখরিা কাল্পতিক জগরি। এই
প্রাচীি জাদুকরী পািীয়টির প্রতি আমার শ্রকারিা পক্ষপাতিি শ্রিই ।র্লা শ্রর্যরি পারর
আতম র্যাতক্তগি ভারর্ সূরা পারির গুণগ্রােী িয় ।
আরশপারশ কি শ্রচিারশািা শ্রলাকই শ্রিা সূরা পাি কররি শ্রসো অর্শয খুর্ একো
শ্রদারষর র্রল গণয েয় িা, তকন্তু শ্রগালমালটি অিয জায়গায়।এই শ্রিশা র্যতদ কাওরক প্রর্ল
ভারর্ ধরর িার আর শ্ররোই শ্রিই।প্রতিতদি লক্ষ,লক্ষ , মদযপায়ীরা িাকক্ষি তদরয় জাতর
করররছি আর ওতদরক কতিি কারলও িয়। তকন্তু োয়রর মদযপ মািুরষর মি ঠিক সূর্যব
শ্রড্ার্ার আরগ র্া িার তকছু ক্ষি পরর শ্রসই প্রতিজ্ঞা ধুতলসাৎ েরয় র্যায়।আমার শব্দজ্ঞাি
অিযি পতরতমি, মদরক কারণর্াতর র্লার শ্রকারিা কারণ আতম খুরাঁ জ পাইিা। িরর্
তড্করশিারী শ্রি শ্রদরখতছ সর্ মদই "কারণ" িয় ।
এই "কারণ" এক তর্তশি ধররণর পািীয়। িাতন্ত্রক সাধিায় শ্রর্য মদ র্যার্োর করা েয়
শ্রসই েরলা "কারণ"।ওই শ্রর্য কর্ায় আরছ "তর্তপি র্ার্ুর কারণ সুধা শ্রমোয় জ্বালা শ্রমোয়
ক্ষু দা"। আর্ার তর্িকতর্ রর্ীন্দ্রিার্ োকুররর "তচরকুমার সভায়" অক্ষয় র্ার্ুর
তচরিরণীয় দুটি লাইি
"অভয় দাওরিা র্তল আমার wish তক
একটি ছোক জরল, র্াতক তিি শ্রপায়া Whiskey "
ইংররতজরি একো মির্াদ আরছ শ্রপয়ালা আর শ্রোাঁরের মরধয অরিক তকছু েরস্ক র্যাই।িাই
অরিরকই শ্রপয়ালায় পািীয় িা শ্রঢ্রল সরাসতর মুরখ ঢ্ারলি ।র্াঙাতলর কারছ মতদরা এক
জটিল মিস্তাতেক রসদ। র্যতদও মািলাতম করাো তিম্নতর্ত্ত শ্রস্টোস র্রল ধরা েয়। আর্ার
উচ্চতর্ত্ত আর মধযতর্ত্তরদর কারছ মদযপাি একো তর্প্লরর্ এরস শ্রেরকরছ। আমরা সর্াই
জাতি র্াঙাতলর হৃদয় র্রড়াই আরর্গপ্রর্ণ।রসইজিয শ্রিশারখার শ্রদর্দাস র্াঙাতলর কারছ
অতি তপ্রয় চতরত্র।
র্যাইরোক মরদর মরিা িরল তর্ষয় তিরয় serious আরলাচিা িা করাই ভারলা।মদ শ্রখরলই
শ্রর্য মািাল েয় িা তকন্তু িয় ।অরিরক মদ শ্রখরয় মািারলর ভার্ ধরর , আর্ার অরিরক
আরছ িারল ঠিক, জারি মািাল, িারা তচৎকার র্া গালাগাল করর,শ্রর্সুররা গলায়
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উাঁচুস্বরর গাি গায় র্া কাররা গারয় োি শ্রিারল। িারা অর্তশয তিম্নস্তররর মািাল
িারদররক এতড়রয় র্যাওয়া ভারলা। িরর্ দু একজি েু তিব র্াজ মািালও আরছ।

এো লক্ষয করর শ্রদরখতছ মািালরদর র্যাপারর অরিরকই িাক গলায় তকন্তু মািালরা খুর্
একো কাররা র্যাপারর িাক গলায় িা ।িারা এই জগৎ সংসার সম্পরকব তিতর্বকার,
তিতলবপ্ত। শ্রস একাধারর সরল,জটিল ,মারকুরে, কৃ পণ, উদার।
একজি শ্রলখক র্রলরছি শ্রর্ািল খুরল দু শ্রঢ্াক গলায় শ্রঢ্রল তদি শ্রদখরর্ি দুতিয়াো একদম
অিযরকম লাগরছ।আপিার ক্লাি লাগরছ? জটিল সমসযায় জজবতরি? No Problem আর্ার
দু শ্রঢ্াক। ভাঙা রর র্রস স্বগব র্া শ্রজাছিায় তভজরি চাি আর্ার দু শ্রঢ্াক। আপতি র্যা
চাি িাই শ্রপরয় র্যারর্ি িখি আপিার ঝগড়ুরে শ্রর্ৌরক দীতপকা পাড়ুরকারির মরিা সুিরী
লাগরর্।

এই কর্ামালায় আমার স্বীকার করা উতচি সর্ গল্প তকন্তু আমার তিরজর িয়।
র্ন্ধুর্ান্ধর্, সুরতসক এর্ং র্হু জিতপ্রয় শ্রলখরকর অর্দাি এরি আরছ। এই শ্রলখাটি শ্রকারিা
র্াস্তর্ েিা তিরয় িয়। আরগই র্রলতছ এই গল্পটি তিছক কাল্পতিক।র্যাকরগ এইসর্
িেকর্ায় কচকতচ করর আর লাভ শ্রিই, র্রং চলুি আমরা মজাদার মািালরদর
মািলাতমর রসালারপ চরল আতস। শ্রকিিা মরদর র্ণবিা শ্রর্রক মািালরদর করর্াপকর্ি
আররা আিিদায়ক।
িীরচ উদােরণ স্বরূপ internet ( আিজবাল)শ্রর্রক সংগ্রেীি মািালরদর করয়কটি
শ্রকৌিু কালাপ:

১) তিি মািাল একো গাতড়রি উেল ।
ড্রাইভার র্ুঝরি পারল শ্রর্য িারা মািাল, িাই শ্রস গাতড়র ইতঞ্জল চালু করল ও তকছু ক্ষণ
পর র্ন্ধ করর শ্রেলল, এর্ং মািালরদর র্লল শ্রিামরা শ্রিামারদর গির্য স্থরল শ্রপৌাঁরছ
শ্রগরছা, তিি মািাল গাতড় শ্রর্রক িামল,, িারপর িারা র্লরলা……
১ম মািালঃ- ধিযর্াদ,,
২য় মািালঃ তিি, ১০০ োকা র্কতশস,
৩য় মািাল ড্রাইভাররক একো শ্রজারর র্াপড় তদল,,
ড্রাইভার মরি করল, শ্রর্য শ্রলাকো শ্রর্াধ েয় মািাল তছল িা, শ্রস সর্তকছু র্ুঝরি
শ্রপরররছ। ির্ুও শ্রস ৩য় মািাল শ্রক তজরজ্ঞস করল, র্াপড় মাররলি শ্রকি?
৩য় মািালঃ আরর দূর …. এি স্পীরড্ তক শ্রকউ গাতড় চালায়
২) র্ল্টু: শ্রলারক র্রল দুধ শ্রখরল িাতক শতক্ত র্ারড় !!
র্ল্টুর র্ন্ধু :েযাাঁ, সতিযই শ্রিা র্ারড়, শ্রকাি সরিে আরছ ??
র্ল্টু : ধুর ! পাাঁচ গ্লাস দুধ শ্রখরয় এই শ্রদয়ালো আধা ণ্টা ধইরা ধািাইলাম, এক ইতঞ্চও
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িরড় িাই ! সর্ ভূ য়া! এখি পাাঁচ গ্লাস মদ শ্রখরয় আসলাম! শ্রদতখ শ্রদয়ালো আমারর
শ্রদইখা তিরজই শ্রকমি ভরয় কাাঁপিারছ

৩) এক মািাল র্ন্ধুরদর সরঙ্গ তপকতিক করার জিয তিরজর র্াতড় শ্রর্রকই ছাগল চু তর
কররলা। রািভর খুর্ আিি কররলা। খুর্ মজা করর খাওয়া-দাওয়া কররলা। সকারল
র্যখি র্াতড় তেরর শ্রদখরলা ছাগল র্াতড়রিই আরছ! অর্াক েরয় স্ত্রীরক তজজ্ঞাসা কররলামািাল: ওই ছাগলো আইরলা কই তর্কা?
স্ত্রী: আরর রারখা শ্রিামার ছাগল। আরগ কও, কাল রাইরি িু তম শ্রচাররর মরিা আমার
কুত্তাড্ারর লইয়া কই শ্রগতছলা?
৪) আরমতরকার শ্রকাি এক রাস্তায় দুই জি মািাল মদ খারে আর আলাপ কররছ১ম মািাল: আতম এই শ্রদশো তকরি শ্রির্।
২য় মািাল: তকিতর্ মারি। আতম শ্রর্াঁচরল শ্রিা তকিতর্।
৫) দুই মািাল এক রর র্রস মদ খারে !!
িারদর মশা কামড়ারে শ্রদরখ ররর লাইে র্ন্ধ করর তদরলা !!
রর তছরলা শ্রজািাতক শ্রপাকা | িাই শ্রদরখ এক মািাল র্লরলা :
মশা গুতল তক চালাক !!শ্রদরখতছস . . . অন্ধকারর ও লাইে তিরয় আমারদর খুরাঁ ে !!
৬) দুই মািাল কর্া র্লরছ। প্রর্ম মািালঃ ওরর, িু ই আর খাইস িা।
তদ্বিীয় মািালঃ শ্রকি?
:প্রর্ম মািালঃ এখিই শ্রিারক ঝাপসা শ্রদখারে, আর একেু শ্রখরল উধাও েরয় র্যাতর্।।।

৭)
২য়
১ম
২য়

১ম মািাল : িু ই মািুষ িা আররশালা?
মািাল : মািুষ।
মািাল : কী করর র্ুঝতল?
মািাল : আররশালা েরল স্ত্রী ভয় শ্রপি। !

র্যাই শ্রোক মদ আর মািাল দুরো সমার্বক শব্দ। প্রর্মো কারণ আর তদ্বিীয়টি কার্যব
।শ্রকউ মদ শ্রখরয় মািাল েয় আর্ার শ্রকও মািাল েরয় মদ খায়।স্বারস্থযর অজুোরি
(Drink to your health) মদযপাি করর কি শ্রলাক শ্রর্য অকরে মদযরপ পতরণি েরয়রছ িার
শ্রকারিা তেরসর্ শ্রিই।রদখরর্ি অরিযর স্বাস্থযপাি শ্রর্তশ কররি তগরয় তিরজর স্বাস্থয শ্রর্যি িি
িা েরয় র্রস ।
As we always know and say " Alcohol drinking is injurious to health" এই একেু ররয়
সরয় পাি কররর্ি আর তক !!!!!
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Inscapes, Debangana Banerjee
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Maa Durga, Tulika Chakraborty
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ভাইরাি

সুদীপ সরকার
ভাইরাল - শব্দটি শুিরলই গারয় জ্বর আরস। সর্ব প্রর্ম এই কর্াোই মার্ায় চাগার তদরয়
ওরে শ্রর্য আর্ার তক এরলা চীি শ্রর্রক । এই সরর্ শ্রকাররািার দাপে সামরল মািুষ একেু
স্বতস্তর তিিাস শ্রেরলরছ, িার ওপরর আর্ার িিুি ভাইরাস এরল, িার চাপ শ্রিওয়া র্যারর্
িা।
িাে! আতম ওই ভাইরাস তিরয় কর্া র্লরর্া িা। আমার র্ক্তর্য, ভাইরাল তভতড্ও তিরয়।
আজ কাল িােবরোরির র্যুগ। র্যারক শ্রদরখা মার্া গুাঁরজ পরর আরছ শ্রোরির মরধয । র্াো
র্ুরড়া শ্রকউ র্াদ র্যায় িা। শ্রমার্াইল শ্রোরি শ্রর্যতদি শ্রর্রক কযারমরা এর্ং ইন্টাররিে
access করার সুরর্যাগ করর শ্রদওয়া েরয়রছ, শ্রসই তদি শ্রর্রকই এই ভাইরাল তভতড্ও িামক
র্যন্ত্রণাটি আমারদর জীর্রি শ্রর্যাগ েরয় শ্রগরছ। কখি শ্রর্য কার তভতড্ও শ্রক িু লরলা এর্ং
তিরমরষ করয়ক শ্রকাটি শ্রলারকর কারছ চরল শ্রগরলা িা শ্রর্াঝাই ভার।
আো, এরকম ও শ্রলাক আরছ র্যারা তিরজর তভতড্ও তিরজই ভাইরাল কররি চায়। কররািা
কারল এইরকম কি তভতড্ও শ্রর্য ভাইরাল েরয়রছ তক র্লরর্া। র্াতড়রি র্রস র্রস শ্রলাকজরির
শ্রভিরর সুপ্ত প্রতিভা উপরচ পড়রছ শ্রর্যি। শ্রকউ ১৫ তমতিে ধরর কারপ কতে শ্র রাঁ ে
dalgona কতে র্ািারে র্া শ্রকউ োররমাতিয়াম োাঁকরড় শ্রচাখ র্ি করর গাি গাইরছ শ্রিা
শ্রকউ সদয তগোর তশরখ িীরল িীরল আম্বারর ভাসরছ । ভারলা েরলা তক খারাপ েরলা, তক
এরস র্যায়। প্রশংসা করার র্হু শ্রলাক। "উেেে োোোটি " শুরি শুরি কিতেরড্ি
িু রঙ্গ।
আজ একটি কর্া র্তল, এই োোোটি শতব্দটি মারাক্তক, এর শ্রকারিা মারি শ্রিই।
োোোটি রকরমর খারাপ, িা, োোোটি রকরমর ভারলা, িা, োোোটি রকরমর
শ্রখারাক , এো শ্রর্াঝাই ভার। িরর্ আজকালকার এক্সরপতররয়ি র্রল শ্রর্য শ্রর্তশর ভাগ
শ্রখারারকর পর্যবারয় এোরক র্যর্োর করা েয় ।
এই শ্রখারাক শব্দটি তিরয়ও আমার তকছু র্ক্তর্য আরছ। আজকাল শ্রদখতছ শ্রলারক একজি
শ্রভালাভালা শ্রলাক খুরাঁ জ তিরয় িারক তিরয় শ্রখারাক করর আর িারক তিরয় িার শ্রপছরি োাঁতস
োট্টা করর। এোই আজ কারলর র্যুরগর শ্রখারাক। শ্রখারাক আিি পাওয়ার, শ্রখারাক
অিযরক তিচু করর মজা পাওয়া তকংর্া পর তিিা আর পর চচবা (PNPC ) করর তকছু
সমরয়র জিয আিি পাওয়া। র্যাই শ্রোক েতপরক তেরর আতস।

শ্রলাকজরির কিতেরড্ি এর শ্রিা অভার্ শ্রিই। অরিরক আরছি র্যারা তিরজরক শ্রখারাক কররি
ভয় করর িা। শ্রকি জারিি? আজ কাল শ্রকউ আর famous েরি চায়িা , infamous এ
শ্রর্তশ পপুলাতরটি। famous েরি শ্রগরল জ্ঞাি চাই সাধিা চাই আর িার সারর্ কঠিি
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পতরেম চাই। infamous েরে maggie ২ তমতিে িুড্লস এর মিি। একো তভতড্ও
শ্রিারলা এর্ং শ্রসটিরক ইউেু রর্ এ শ্রলাড্ কররা । উদােরণ র্যতদ তদ, শ্রর্যমি ধরুি আপতি
তিরজরক উদ্ভে ভারর্ সাতজরয় কযারমরার সামরি দাাঁতড়রয় শ্রদাঁ রিা োাঁতস শ্রোঁ রস র্লরলি "েযারলা
শ্রেররন্ডস আসুি আমরা চা খাই"। এমি ভারর্ র্লরর্ি, শ্রর্য শ্রদখরর্ িার গা তপতত্ত জরল
র্যারর্। এর্ার, এই তভতড্ও টি এমি ১০ জিরক েরওয়াড্ব করর তদি র্যারদর সরঙ্গ
আপিার আলাপ আরছ এর্ং আপতি জারিি িারা PNPC করর ।
শ্রভরর্ শ্রদখুি, ওরা
তভতড্ওটি শ্রদখার পর ওরা ভার্রর্, আতম আমার জীর্রির ৩০ শ্রসরকণ্ড িি করলাম
এর্ার আমারকও অরিযর তকছু ক্ষতি কররি েরর্। িাই শ্রস তভতড্ওটি আররা
করয়কজিরক েরওয়াড্ব কররর্ with some added notes । এইরর্য আপতি শ্রখারাক েরলি,
আপতি তিতিি র্াকুি আপতি famous র্ুতড় infamousেরয় শ্রগরছি। আজ শ্রর্রক আপতি
ভাইরাল। ইউেু রর্ এ লক্ষ লক্ষ তভউস এর্ং আপিার subscriber base কিরী ।
ইউেু রর্ এর দয়ায় তভতড্ও ভাইরাল েরল,পরকরে কুরর্ররর দয়া শুরু । মারি পুররা
আলাদা রকরমর ইরকািতমক্স। র্যিজি তভতড্ও শ্রদখরর্ ইউেু রর্ শ্রসই অিুর্যায়ী শ্রপরমন্ট
শ্রদরর্। িরর্ আপিারক মারঝ মারঝ এইরকম গাত্রদায়ী করা তভতড্ও release করর শ্রর্যরি
েরর্। আজ তেইন্ডসরদর সারর্ চা শ্রখরলি কাল ওরদর সারর্ তজতলতপ খাওয়ার তভতড্ও
ছাড়ুি।
এর্ার একটি জলজযাি উদােরণ তদতে , এই তকছু তদি আরগ র্াংলার এক গ্রারম একটি
গরীর্ শ্রেতরওয়ালা মশলা মাখারিা র্াদাম তর্তক্র করতছরলা। গাি শ্রগরয় তর্তক্র করার
ধরণ শ্রর্শ মজার। শের শ্রর্রক এক youtuber গািটি শ্ররকড্ব করর তরতমক্স করর ইউেু রর্
শ্রছরড় তদরলা।তিরমরষ ভাইরাল শ্রসই তভতড্ওটি। র্াদাম তর্রক্রিার শ্রসতক তড্মান্ড।
কিরলাক শ্রর্য কলকািা এর্ং অিযািয শের শ্রর্রক এরস ওর ইন্টারতভউ তিরলা শ্রর্য তক
র্লরর্া। শ্রর্শ করয়কজি ওরক শেরর তিরয় শ্রগরলা এর্ং ওই একটি গাি তর্তভন্ন ভারর্
শ্ররকড্ব কররলা। মার্ায় কর্ষ্ণরর্র তচহ্ন শ্রদওয়া শ্রসই গরীর্ শ্রলাকটিরক তজি goggles
আর টিশােব পতররয় িু রঙ্গ িু রল তদরলা। িার গারির তক প্রশংসা , শ্রর্চাতর র্ুঝরিও
পাররলা িা িার সরঙ্গ তক েরে! এক ইন্টারতভউরি উতি র্রলই শ্রেলরলি শ্রর্য উতি এখি
famous িাই র্াদাম তর্তক্র কররর্ি িা। উতি গাি কররর্ি। তকন্তু োয়রর কপাল,
আমরা মািুষ তেরসরর্ তক অিোই দয়া মায়া ভরা? আজ কাল ওই সাদাতসরধ র্াদাম
তর্রক্রিারক আর খুরাঁ জ পাওয়া র্যারেিা । আমরা র্যারা এই সমারজ র্াতক িারা ওরক
শ্রখারাক করর মজা তিরয় ছুাঁ রড় শ্রেরল তদরয়তছ।
কাাঁচা র্াদারমর মরিা সর্ ভাইরাল তভতড্ও তকন্তু খারাপ েয় িা, মজারও েয় । িৃতির
শ্রকারণ র করর র্ারক। এই শ্রসতদি পাাঁচু শ্রক র্লা েরলা রর্ীন্দ্র উৎসরর্ compeering
কররি। পাাঁচু মো খুতশ।পাাঁচ তদি ধরর তরোসবাল তদরয় র্যখি শ্রশষরমশ শ্রস্টজ উরে শ্রর্যই
মুখ খুলল, মা সরস্বিী তিদ্রায় চরল শ্রগরলি। পাাঁচু অি শ্রলাক শ্রদরখ ার্রড় তগরয়
কতর্গুরু রর্ীন্দ্রিার্ িা র্রল রর্ীগুরু কর্ীন্দ্রিার্ র্রল সভার উপস্থাপিা কররলা। পাগলা
দাশুদা last row শ্রর্রক শ্রচাঁ তচরয় েু ে কােরলা "ওরর কর্ীন্দ্রিার্ শ্রর্য তভরতম শ্রখরয় র্যারর্,
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শ্রিরম পর" । পাাঁচু শ্রদাঁ রিা োাঁতস শ্রোঁ রস মা কাতলর শ্রচও র্রড়া জীর্ র্ার করর আর্ার
র্লা শুরু কররলা। পাাঁচু র এই তভতড্ও ওরদর মেস্বরল ভাইরাল েরয় শ্রগরলা। এর
পররর্শ তকছু তদি পাাঁচু শ্রর্যখারিই শ্রর্যি ওরক শ্রলাকজি কর্ীন্দ্রিার্ র্রল ড্াকরিা। মারঝ
শ্রলাকজি ভু রল তগরয়তছরলা, কররািা কারল পাাঁচু শ্রর্যই দাতড় রাখরলা, র্যাস আর র্যারর্
শ্রকার্ায়, কর্ীন্দ্রিার্ আর্ার তেরর এরলি। পাগলা তর্শু রাস্তার ওপারর তিি িলা ছারদর
ওপর শ্রর্রক শ্রচাঁ তচরয় তজরজ্ঞস কররতছল "তক শ্রর শ্ররাজ একো করর দাতড়র চু ল উপরড়
একো করর কতর্িা তলতখস িাতক?“

আররক জি আরছ, তঝিচাক পূজার িাম শুরিরছি, শ্রমরয়টি িাতক গাি গারয়। তিরজর
চযারিল আরছ। শ্রকাটি শ্রকাটি েরলায়ার, একো video upload কররলই তিরমরষ ১
তমতলয়ি তভউস। আপিারদর তক মরি েরয় ও খুর্ ভারলা গাি গারয়? িােঃ !
এরকর্াররই িয়।
শ্রলারক র্রল শ্রকউ শ্রকউ িাতক িালকািা এর্ং সুরকািা েরয়। এই
শ্রমরয়টি দুরোই। উস্তাদ আমজাদ আলী খাি একর্ার র্রলতছরলি শ্রর্য সর্ার মরধয
musicality ররয়রছ। এমিটি েরিই পাররিা শ্রর্য শ্রকউ পুররা গািোই শ্রর্সুররা গাইরর্। এই
তঝিচাক পূজা তকন্তু পারর। তক সাং াতিক প্রতিভা শ্রভরর্ শ্রদখুি। ওর তভতড্ও শ্রদখরলই
সারা গারয় কাাঁো তদরয় ওরে আর কাি তদরয় রক্ত শ্রর্তররয় আরস।
আর একজরির কর্া িা র্রল র্াকরি পারতছ িা িাোর িাম শ্ররাদ্দুর রায়। র্াঙাতলর
অর্িতি কিো েরয়রছ এই ভদ্ররলাক র্ুতড় শ্রলাকোরক শ্রদখরল তকংর্া শুিরল শ্রর্াঝা র্যায়।
ও িাতক রর্ীন্দ্রসংগীি তিরজর মরিা করর গায় । ওর গাওয়া প্রর্ম গাি "মায়ার্ি
তর্োতরণী " আতম শুিলাম। োরি একো শ্রর্োলারক ukelele স্টাইল এ ধরর, একেু
রার্ীতন্দ্রক স্টাইল এ োে ইতঞ্চ মুখ খুরল শ্রসতক গাি। মারি গাি শুিরল শ্রভির শ্রর্রকই
ইরে েরর্ শ্রর্য োাঁটিরয় দুই গারল চড় কসাই। শ্রসরজ তক অদ্ভুি গাত্রদাে করা গাি। গা
তপতত্ত জরল র্যায়। র্যারা রর্ীন্দ্র সঙ্গীি ভারলা র্রসি িারা ২০ শ্রসরকন্ড এর শ্রর্তশ শুিরি
পাররর্ি িা। এই শ্ররাদ্দুর রারয়র তিরজর ইউেু রর্ চযারিল আরছ শ্রসখারি ও তিরজর মরি
শ্রকার্াও র্রলি। ৩০ তমতিরের এর তভতড্ও শ্রি আপিারক র্াংলার সর্ গালাগাতল গুতল
revised কতররয় শ্রদরর্।

এই তকছু তদি আরগ আমারদর মািিীয় মুখযমন্ত্রী তিরজর গারির র্ই র্ার কররলি। িাম
কতর্িা তর্িাি। কতর্িা গুতল এরকর্ারর এপাং অপাঙ ঝপাং স্টযান্ডারড্বর। ওো তিরয়
অিয শ্রকারিা একতদি তলখরর্া। এই শ্ররাদ্দুর রায় ওই কতর্িাতর্িাি তিরয় ৩০ তমতিরের
তভতড্ও তরতলজ কররলি। আো ! তক ভাষা, শ্রর্যমি কতর্িার র্ই শ্রিমি িার তক্রটিক।
তরঅযাকশি এ শ্রর্যি গরম শ্রিরল জল পড়রলা। শ্রদর্ীর প্ররকাপ পড়রর্ই, র্যারর্ শ্রকার্ায়।
শুরিতছ শ্ররাদ্দুর রায় এই তকছু তদি আরগ সদয শ্রজল শ্রর্রক ছাড়া শ্রপরলি। তচিা করুি
প্ররদরশর মুখযমন্ত্রী প্ররদরশর সর্ কাজ র্ন্ধ শ্রররখ পুতলশ পাঠিরয়তছরলি শ্ররাদ্দুর রায়রক goa
শ্রর্রক arrest কররি। আজকাল শ্রশািা র্যারে শ্রর্য উতি শ্রজল তগরয়ও গাি ছারড়িতি ,
শ্রজরলর অন্নযারিা করয়তদরা প্রতির্াদ জাতিরয়রছ শ্রর্য ওরদর কারছ শ্ররাদ্দুর রায় শ্রর্যি িা
Table of Contents

অস্টিন সাবব জনীন দুর্ব াৎসব ২০২২

CTBA Austin

62

র্ারক। উেেেে, তক দাপে! Asterix কতমক্স এর Cacophonix কর্া মরি কতররয় শ্রদয়।
আমারদর সমাজ শ্রকাি তদরক র্যারে ভার্রল তচিা েরয়। শ্রলারক র্রল ভারলা তজতিস গুরলা
শ্রদরখা এই গুরলা শ্রদরখা িা। এরকর্ারর ঠিক কর্া, িাই শ্রদখরি পাতর। শ্রসোই করা
উতচি, তিরজর শ্রভিররর আদময
শ্রখারাক শ্রখাাঁজার ইরেোরক সতররয় তদরয় ভাল
রুতচকর কিরেন্ট গুতল শ্রক প্রশয় তদরি েরর্। শ্ররাদ্দুর রারয়র channel শ্রক সার্স্ক্রাইর্ িা
কররলই েয় তকংর্া কতর্িা তর্িাি িা তকিরলই েরলা। সমরয়র সারর্ এরা আপিা
আপতি তর্লুপ্ত েরয় র্যারর্। শ্ররাদ্দুর রায়রক খুরাঁ জ পাওয়া র্যারর্ িা আর কতর্িা তর্িাি
শ্রকারিা এক পাড়ার লাইরেতরর শ্রকারি তকংর্া শ্রকারিা চােু কাররর র্াতড়র তচরলরকাোর রর
পরড় র্াকরর্। িােরলই আশাকতর সর্ ঠিক র্াকরর্।

Kolkata-The View from Dida's Balcony, Asha Karmakar (19 yrs)
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তকািারেরাি ড্যারমজ
সুতিিা শ্রসি

Dr. অমৃিা শ্রদ র শ্রচম্বাররর
শ্রসামা। সামরির শ্রদয়ারলর
মি শ্রিই। একমাত্র সিাি
এরসরছ। Dr Dey কাউতিতলং
তভিরর শ্রড্রক তিরয়রছি।

র্াইরর waiting room এ অতস্থর ভারর্ অরপক্ষা কররছ
র্ড় TV তস্ক্ররি Animal Planet েরে। শ্রসামার শ্রসতদরকও
১০ র্ছররর তপকুরক তিরয় আজ Dr অমৃিা শ্রদ র কারছ
কররি। আধ ন্টার শ্রর্তশ েরয় শ্রগরছ তপকুরক শ্রচম্বাররর

প্রায় দুর্ছর র র্িী তছল তপকু। তপকু class v এ পরড়। এিতদি রুটিি তছল সকারল
উরে শ্রেকোস্ট করর ৯ো শ্রর্রক on line class join করা , দুপুরর lunch করর TV
,সন্ধযারর্লা র্ার্ার কারছ home work করা আর রারি সর্াই তমরল একসরঙ্গ dinner করর
মারয়র সরঙ্গ সারাতদরির গল্প করর ুমারি র্যাওয়া।
র্াতড়রি শুধু তিিজি মািুষ। শ্রসামা, িার স্বামী তর্ক্রম আর ওরদর একমাত্র শ্রছরল
তপকু র্া পাতরজাি শ্র াষ। তর্ক্রম একো Travel Agency চালায়। শ্রর্শ ভারলাই চলরিা
আরগ। শ্রসই ভরসায় Bank Loan তিরয়ই Flat তকরিরছ , গাড়ী তকরিরছ। তপকুরক ভারলা
স্কুরল admit কররি শ্রপরররছ। শ্রসামা তিরজ একো Pharmaceutical Company র
Chemist . ভারলাই salary পায়।
ওরদর তিিজরির জীর্িো শ্রর্শ সুির ছরি চলরিা। তকন্তু দুর্ছর আরগ েোৎ ঝাাঁতপরয়
পড়া মোমারী আর Lockdown ওরদর জীর্িো িছিছ করর তদল। তপকুর স্কুল র্ন্ধ।
তর্ক্ররমর সর্ Tour এর booking cancelled . Booking এর সর্ োকা শ্রেরি তদরি েরলা।
শুধু শ্রসামার শ্রকাম্পাতি শ্রখালা তছল। ওরক শ্ররাজ factory শ্রর্যরি েরিা। শ্ররি র্ন্ধ র্রল
কারজর মাসী আর এরলা িা। শ্রসামার রর র্াইরর পতরেম ১০ গুণ শ্রর্রড় শ্রগল।
সকারল ররর আর রান্না ররর সর্ কাজ শ্রসরর টিতেি গুতছরয় , তপকু আর তর্ক্ররমর
lunch শ্ররতড্ করর dinning table এ ঢ্াকা তদরয় শ্রররখ সারড় িোর মরধয অতেস শ্রর্রক
র্যর্স্থা করা pick up car এ চরড় র্সরি েরিা। সন্ধযা ছোয় র্াতড় তেরর স্নাি করর
আর্ার রারির কাজ শুরু। তর্ক্রম আরগ সংসাররর শ্রকারিা কাজ কররিা িা। ওর
োরির কারছ , মুরখর কারছ সর্তকছু পার্ার অভযাস তছল। পরর অর্শয র্াসি শ্রমরজ
তদি।

শ্রসামা তকন্তু লক্ষয করতছল আরস্ত আরস্ত তর্ক্রম শ্রকমি র্দরল র্যারে। তর্ক্রম cigeratte
খাওয়া ধররলা এর্ং শ্রসো শ্রর্শ শ্রর্রড় শ্রগল। শ্রসামার আপতত্তরি তর্ক্রম শ্রকারিা কণবপাি
কররিা িা। সারাক্ষণ শ্রোি করর Bus মাতলকরদর কারছ র্ারসর advanced booking এর
োকা refund চাইরিা। শ্রোরি সর্ার সরঙ্গ তচৎকার শ্রচাঁ চারমতচ কররিা । তর্ক্ররমর মরধয
একো অতস্থরিা কাজ কররছ । ও আধ ন্টাও শ্রকার্াও তস্থরভারর্ র্রস কর্া র্লরি
পাররছ িা। তপকু র্ার্ার সরঙ্গ শ্রখলরি শ্রগরল র্কা খারে। সন্ধযারর্লা তপকুরক পড়া
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শ্রদতখরয় শ্রদয়া র্ন্ধ করর তদরয়রছ। তপকুও আর র্ার্ার কারছ শ্র রাঁ ষ িা , দূরর দূররই
র্ারক। আজকাল তর্ক্ররমর সরঙ্গ প্রতিটি র্যাপার তিরয় শ্রসামার তখটিতমটি লাগরছ।
শ্রকারিা কর্ার ঠিকমরিা উত্তর শ্রদয়িা। সর্সময় শ্রমজাজ গরম র্ারক। সর্ র্যাপারো
শ্রসামার কারছও ক্রমশ অসেয েরয় উেতছরলা। গি শ্রদড় র্ছররর মরধয তর্ক্ররমর মরধয
এরিা পতরর্িব ি েরয় শ্রগল শ্রর্য ওরক এখি শ্রর্যি শ্রসামা আর তচিরি পারর িা। ও শ্রর্যি
একো ভাঙ্গারচারা অরচিা মািুষ েরয় শ্রগরছ। শ্রসামার র্ুরকর মরধয শুধু রক্তপাি েয়।
তর্ক্রম hotel আর র্াস মাতলকরদর কাছ শ্রর্রক advance এর পুররা োকা শ্রেরি শ্রপলিা
, র্রং ওর পারসবািাল account শ্রর্রক অরিক োকা তদরয় tour party শ্রদর advanced
শ্রপরমন্ট refund কররি েল। তর্ক্রম গাতড়র EMI শ্রশাধ কররতছল। ফ্ল্যারের EMI আররা
১০ র্ছর তদরি েরর্। সর্ EMI তর্ক্রম তদরিা। তর্ক্ররমর কারছ heardly মাত্র ১র্ছররর
EMI শ্রদর্ার োকা পরড় তছল। শ্রসামারও ক্রমশ দুতিিা র্াড়তছল। এই অর্স্থা আর
কিতদি চলরর্ জারিিা। ভরয়র শ্রদয়ারল তপে শ্রেরক র্যাতেল।

এই অর্স্থায় সর্রচরয় র্ড় িরকদশবি েল ঠিক ছমাস আরগ। একতদি সন্ধযারর্লা office
শ্রর্রক তেরর রর ঢ্ুরকই একো ঝাাঁঝারলা গন্ধ িারক এরলা শ্রসামার। শ্রসামা শ্রদখরলা শ্রশার্ার
ররর তর্ছািায় র্াতলরশ শ্রেলাি তদরয় তর্ক্রম গ্লাস োরি মদ খারে আর শ্রর্ড্সাইড্
শ্রেতর্রলর ওপরর ররয়রছ একো অরধবক শ্রশষ েওয়া whisky bottle . শ্রসামার তিরজর
শ্রচাখরক তর্িাস েতেল িা। তর্ক্রম শ্রকািতদি তড্রংক কররিা। এর তপছরি শ্রকারিা
িীতির্াগীশ কারি শ্রিই। অল্প drink কররলও তর্ক্রম খুর্ িাড়ািাতড় drunk েরয় র্যায়
আর ওর stomach pain শুরু েয়। শ্রসো প্রায় দুতদি persist করর। ড্াক্তার ওরক drink
কররি একদম র্ারণ করর তদরয়রছি। শ্রসতদি প্রায় আধ শ্রর্ািল whisky শ্রশষ করর দুরচাখ
লাল েরয় র্যাওয়া অতর্িযস্ত তর্ক্রমরক শ্রদরখ শ্রসামার তশরদাাঁড়া শ্রর্রক একো তেমশীিল
শ্রস্রাি মার্া শ্রর্রক তিরচর তদরক িামরি র্াকরলা। শুধু মরি েতেল ড্ু রর্ র্যার্ার আরগ
তর্ক্রমরক র্াাঁচারি েরর্।
শ্রসামা শ্রদৌাঁরড় তগরয় whisky র শ্রর্ািলো িু রল তিরয় চীৎকার করর উেল -" তক কররছা
িু তম তর্ক্রম ? শ্রিামার শরীর খারাপ েরর্। গ্লাসো তদরয় দাও। আর খারর্িা িু তম। "
শ্রসই মুেূরিব গলারিা সীসার মরিা কারি ঢ্ুরকতছরলা তর্ক্ররমর জড়ারিা গলার চীৎকার -"
You Bitch ! how dare you are to touch my bottle ." সরঙ্গ সরঙ্গ গ্লারসর পরড় র্াকা
whisky শ্রসামার মুরখ ছুাঁ রড় তদরয়তছল তর্ক্রম।
মরদ তসক্ত মুরখ অপমারি র্রর্র করর কাাঁপতছরলা শ্রসামা। এই কী িার ভারলার্াসার
মািুষ ? েোৎ িজর পরড়তছল , দরজার োাঁরক ভীি ,সন্ত্রস্ত তপকুর মুখ। শ্রচাখারচাতখ
েরিই এক ছু রে পাতলরয় তগরয়তছল তপকু। িারপর শ্রর্রকই র্দরল শ্রগরলা শ্রছরলো। শ্রকমি
রাগী ,শ্রজতদ ,অর্াধয েরয় শ্রগল। কর্ার জর্ার্ তদি িা ,আর শ্রসামার কাছ শ্রর্রকও
পাতলরয় শ্রর্ড়াি শ্রছরলো।
এই

েিার পররর দুতদি শ্রপরের র্যর্ায় ছেপে করররছ তর্ক্রম। শ্রসামা medicine, খার্ার
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সর্ রর শ্রররখ এরসরছ ,তকন্তু তর্ক্ররমর সরঙ্গ শ্রকারিা কর্া র্লার প্রর্ৃতত্ত েয়তি। আর
আির্যব েরয়রছ শ্রর্য তর্ক্রম একর্ার ও ওরক sorry র্রল তি।

পররর ছয়মারস সংসাররর অর্স্থার র্া সম্পরকব র তর্রশষ শ্রকারিা উন্নতি রে তি। র্ুরক
একরাশ অতভমাি তিরয় র্যরন্ত্রর মরিা রর র্াইরর সর্ কাজ করর চরল শ্রসামা। তর্ক্ররমর
cigarette খাওয়া আররা শ্রর্রড় শ্রগল। অল্প স্বল্প মদ খাওয়া শ্রসইসরঙ্গ শ্রপরে র্যর্া ও েরে।
ও শ্রর্যি ইরে করর তিরজরক কি তদরে।
গি দুসপ্তাে আরগ তপকুর স্কুল খুরলরছ। তর্ক্রম সকারল তপকুরক স্কুরল শ্রপৌাঁরছ তদরয় তিরজর
রারভল অতেরস আর্ার র্যারে। আর্ার দুপুররর্লা তপকুরক স্কুল শ্রর্রক তিরয় র্াতড় তেরর
একসরঙ্গ লাঞ্চ কররছ। তকন্তু স্কুল শ্রখালার তিিতদি পররই শ্রসামার কারছ স্কুল শ্রর্রক তপকুর
িারম শ্রোরি িাতলশ আরস শ্রর্য তপকু ওর water bottle শ্রর্রক সর্ জল ওর ক্লারসর র্ন্ধু
তমতমর মার্ায় শ্রঢ্রল তদরয় ওরক সম্পূণব তভতজরয় তদরয়রছ। শ্রসামা খুর্ আির্যব েরয় র্যায়।
তপকু এমি কাজ কখরিা করর িা। র্ন্ধুরদর সরঙ্গ তমরলতমরশ র্ারক। ইদাতিং একেু চু পচাপ
র্ারক।
শ্রসতদি র্াতড় তেরর শ্রসামা র্যখি তপকুরক তজজ্ঞাসা কররলা ও শ্রকি তমতমরক তভতজরয়
তদরয়রছ , তপকু িার শ্রকারিা জর্ার্ তদরলা িা। াড় শক্ত করর চু পচাপ দাাঁতড়রয় রইরলা।
অরিকর্ার প্রশ্ন করার পররও র্যখি শ্রকারিা উত্তর তদলিা িখি তিরজরক আর সামলারি
পাররতি শ্রসামা। তপকুর গারল একো চড় শ্রমরর তদল। আির্যব তপকু চড় শ্রখরয়ও একরোাঁো
কাাঁদরলা িা। শ্রকমি রাগী রাগী ভারর্ তকছু ক্ষণ মারয়র তদরক িাতকরয় রইরলা িারপর
দুপদাপ করর পা শ্রেরল ওর রর চরল শ্রগরলা।

পররর েিা েরলা ঠিক তিিতদি আরগ। তপকুর স্কুরলর principal, Mrs. Mehta শ্রসামারক
শ্রোি করর very urgent র্রল শ্রদখা কররি র্লরলি। শ্রসামা গিকাল অতেস ছু টি তিরয়
তপকুর স্কুরল শ্রগতছরলা। শ্রসামার মরি িািা প্রশ্ন , আর্ার তক করররছ তপকু।
Mrs. Mehta প্রর্রমই শ্রসামারক তজজ্ঞাসা কররি -"আো , আপতি তক ইদাতিং আপিার
শ্রছরলর স্বভারর্র র্া র্যর্োররর শ্রকারিা পতরর্িব ি লক্ষয করররছি ?"
--"Madam, ও একেু তজতদ্দ েরয় শ্রগরছ। আসরল োিা দুর্ছর রর্িী। র্ন্ধুরদর সরঙ্গ
শ্রখলরি পাররতি। আমরাও ঠিকমরিা সময় তদরি পাতরতি।“
--"Mrs. Ghosh, আপতি প্রায় ঠিকই র্রলরছি। একর্রয়রসর র্ন্ধুরদর সরঙ্গ গল্প কররি
,শ্রখলাধুলা কররি পাররতি। তকন্তু র্াতড়র র্রড়ারদর সরঙ্গ প্ররয়াজরির অতিতরক্ত সময়
র্াধয েরয় কাোরি েরয়রছ। িাই সংসাররর অরিক জটিল মািতসক ভাইরাস র্যা র্রড়ারা
carry করর ,র্যা শ্রছােরদর জিয খুর্ ক্ষতিকর।আপিারদর অসার্ধািিায় শ্রসগুতল অজারিই
আপিারা র্াচ্চারদর মার্ায় ,মরি ঢ্ুতকরয় তদরেি। আমার স্কুরলর শ্রর্তশরভাগ র্াচ্চাই
এখি মািতসক ভারর্ তর্ধ্বস্ত। "
--"Madam, পাতরজাি তক দুিুমী করররছ র্লুি। আতম ওরক খুর্ শাতস্ত শ্রদরর্া। "
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--"ওরদর কী শাতস্ত শ্রদরর্ি ? শাতস্ত শ্রিা র্রড়ারদর পাওয়া দরকার। ক্লারস পাতরজারির
পারশই র্রস ওর তপ্রয় র্ন্ধু তমতম। গিকাল drawing class এ পাতিজািরক িা র্রল তমতম
ওর পযারস্টল র্ক্স শ্রর্রক color পযারস্টল তিরয় রঙ করতছল। পাতিজািরক িা র্রল তিরয়রছ
িাই খুর্ শ্রররগ তগরয় তমতমর োি শ্রর্রক পযারস্টল শ্রকরড় শ্রিয় আর শ্রজারর চীৎকার করর
ওরে - ' You Bitch , how dare you are to touch this '. এরিা শ্রজারর চীৎকার করর শ্রর্য
ড্রতয়ং টিচার শ্রসো শুরি শকড্ েরয় র্যাি। উতি শ্রজারর চীৎকার করর ক্লাস disturbed
করার জিয পাতিজািরক র্কা শ্রদি। পরর আমারক েিাো জািাি। আতমও খুর্ শকড্
েরয় র্যাই। পাতরজাি খুর্ মরিারর্যাগী শ্রছরল। ওর িারম কখরিা শ্রকারিা িাতলশ আরসিা।
তকন্তু দুসপ্তারের মরধয পরপর দুরো এরকম serious েিা েরলা, িাই আপিারক এর
কারণো জািারি অিুররাধ করতছ।“
শ্রসামার পারয়র িলা শ্রর্রক মাটি সরর র্যাতেরলা। মার্ার মরধয ভূ তমকম্প েতেল। দমর্ন্ধ
েরয় আসতছল। চীৎকার করর কাাঁদরি ইো করতছল। তকন্তু গলা তদরয় শ্রকারিা শব্দ র্ার
েতেরলা িা।
এরপর Mrs. Mehta শ্রসামারক Dr Amrita Dey র card তদরয় পাতিজািরক তিরয় ওিার
সরঙ্গ শ্রদখা কররি র্রলি। Dr Amrita Dey কাউতিতলং কররি আর তপকুরদর স্কুরলর সরঙ্গ
attached .
িাই আজ Dr Amrita Dey এর সরঙ্গ appointment করর তপকুরক ওিার কারছ তিরয়
এরসরছ। আরগ শ্রসামার সরঙ্গ ১৫ তমতিে কর্া র্রল উতি তপকুরক শ্রচম্বারর শ্রড্রক শ্রিি।
একেু পররই তপকুরক তিরয় একটি অল্প র্য়সী শ্রমরয় শ্রর্তড়রয় এরস র্লরলা ও তপকুরক
শ্রদখরছ আর শ্রসামারক Dr Amrita শ্রচম্বারর ড্াকরছি।
শ্রসামা শ্রচম্বাররর তভিরর ঢ্ুকরলা। Dr অমৃিার র্য়স মরি েয় ৫০ এর শ্রর্তশ। কাাঁচা
পাকা চু ল। খুর্ তস্নগ্ধ, শাি শ্রচোরা। এক গাল উজ্জ্বল োতস ছতড়রয় শ্রসামারক উরল্টা
তদরকর শ্রচয়ারর র্সরি র্লরলি।
--" Mrs. Ghosh , আপিার শ্রছরলর সরঙ্গ এিক্ষণ গল্প করতছলাম। খুর্ র্ুতদ্ধমাি শ্রছরল।
মা শ্রক শ্রিা খুর্ ভারলার্ারস। ওরক তিরয় শ্রকারিা তর্রশষ সমসযা র্াকার কর্া িয়রিা। "
--"তকন্তু Doctor ইদাতিং ওর র্যর্োরর খুর্ পতরর্িব ি েরয়রছ। খুর্ arrogant েরয়
র্যারে। স্কুরল র্ন্ধুরদর সরঙ্গ ঝগড়া মারামাতর কররছ। "
--" েযাাঁ েযাাঁ আমারক শ্রসই গল্পও করররছ। ও তমতমর মার্ায় জল শ্রঢ্রল তদরয়রছ। িা
র্রল পযারস্টল তিরয়রছ র্রল ঝগড়া করররছ। তকন্তু এখরিা ওর তপ্রয় র্ন্ধু তমতমরক ও খুর্
ভারলার্ারস। ও আররা র্রলরছ শ্রর্য আরগ র্ার্ারক ও খুর্ ভারলার্াসরিা। তকন্তু এখি
র্ার্া দুিু শ্রলাক েরয় শ্রগরছ। ওর এখি র্ার্ারক খুর্ ভয় লারগ।আর র্ার্ারক এখি র
ভারলার্ারস িা। আর এখারিই সমসযা। একো সুস্থ ,তমতি র্াচ্চা িার র্ার্ারক শ্রকি
এরিা ভয় পারর্ ? শ্রকিই র্া র্ার্ারক দুি শ্রলাক ভার্রর্ ? শ্রকিই র্া েোৎ করর শ্রস
arrogant েরয় উেরর্ ? আপতি তক কারণো জারিি Mrs. Ghosh ?"
শ্রসামা মার্া িীচু করর র্রস রইল। ওর দু শ্রচাখ ভরর জরলর ধারা গাল শ্রর্রয়
িামতছল। রুমাল তদরয় শ্রচারখর জল শ্রমাছার শতক্তেু কুও অর্তশি তছলিা। Dr Amrita
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কর্া শুরু করার জিয শ্রসামারক শ্রর্শ তকছু ক্ষণ সময় তদরলি। িারপর শ্রসামারক এক গ্লাস
জল এতগরয় তদরলি। শ্রসামা শ্রচাখ মুরছ এক তিঃিারস গ্লারসর জলো শ্রশষ করর শ্রর্যি একেু
আরাম শ্রপল। িারপর আরস্ত আরস্ত গি দুর্ছর ধরর ওর সংসারর ওো ঝড় ,তর্ক্ররমর
এরিা দ্রুি র্দরল র্যাওয়া , শ্রসামার সরঙ্গ দুর্বযর্োর ,তপকুর reaction সর্ খুরল র্লরলা।
--"আো Mrs. Ghosh , এই অর্স্থাো র্দলারিার জিয আপতি তক কখরিা তকছু শ্রচিা
করররছি?"
--"তক শ্রচিা কররি পারিাম Doctor ? আতম এখি ঠিকমরিা তকছু ভার্রি পাতরিা।
র্াতড়র পতররর্শ এরিা মি খারাপ করর শ্রদয়। শ্রছরলো র্াতড়রি শ্রর্যি সন্ত্রস্ত েরয়
র্ারক। ওর কশশর্ তর্ষাক্ত েরয় র্যারে। মরি েয় তপকুরক তিরয় এসর্ শ্রর্রক দূরর
শ্রকার্াও পাতলরয় র্যাই। "
--"শ্রকার্ায় পালারর্ি Mrs. Ghosh ? এক ভয়ঙ্কর ভাইরাস সমস্ত পৃতর্র্ীরি ছতড়রয়
পরড়রছ। আমরা সর্াই vaccine তিরয় সংক্রমণ শ্রর্রক েু সেু সরক র্াাঁচারি চাইতছ। তকন্তু
সর্ার অলরক্ষয তিঃশরব্দ তশশুরদর মিরি ,মতস্তরষ্ক শ্রর্য তর্কৃ তি রে শ্রগরলা িা আমরা
র্ুঝরিও পারলাম িা। এো আমারদর পতরর্াররর আর সমারজরও collateral damage .
ভার্ুি শ্রিা দুর্ছর ধরর তশশুরা রর্িী। এই দী ব সময় িারা স্কুরল শ্রগরলা িা, র্ন্ধুরদর
শ্রদখরি শ্রপরলািা ,শ্রখালা মারে শ্রখলরি শ্রপরলা িা , র্াতড়র শ্রলাকরদর সরঙ্গ শ্রকার্াও
শ্রর্ড়ারি শ্রগরলা িা। দুর্ছর ধরর শুধু র্াতড়র চার শ্রদয়ারলর মরধয র্িী শ্রর্রক
সংসাররর অিতভরপ্রি জটিলিাগুরলা শ্রদখরি র্াধয েরলা। ওরদর কশশর্ traumatized েরয়
শ্রগরছ। এর শ্রিা শ্রকারিা vaccine শ্রিই। জারিি
Mrs. Ghosh , আমার কারছ প্রতিতদি
এইরকম কি র্াোরক িারদর র্ার্া মারয়রা তিরয় আরসি। সর্াই শ্রর্যি েিাশার
অন্ধকারর তদকভ্রাি। আমার খুর্ কি েয়। "
--" সতিয তক কঠিি অর্স্থা Doctor . এর শ্রর্রক আমরা র্াাঁচরর্া তকভারর্ ?"
Dr Amrita োসরলি, র্লরলি -" একো শ্রছাট্ট ভাইরাস এর কী ভয়ঙ্কর মারণ ক্ষমিা
ভার্ুি , শরীরর ঢ্ুরক শুধু েু সেু সরক আক্রমণ কররছ িা , collateral damage টিরয়
একো আিরঙ্কর সংক্রমণ আপিার মার্ায়ও ঢ্ুতকরয় তদরয়রছ। আপিার স্বামীর মার্ায়
কাজ োরারিার আিঙ্ক ,আপিার মার্ায় সংসার োরারিার আিঙ্ক আর আপিার র্াচ্চা
শ্রছরলর মার্ায় তপ্রয়জি োরারিার আিঙ্ক সংক্রতমি েরয়রছ। আপিারা শ্রকউই সুস্থ ভারর্
ভার্রি পাররছি িা তক কররি েরর্। "
--" তপ্লজ Doctor , আপতি র্রল তদি আমারক এখি তক কররি েরর্। "
--" শ্রদখুি Mrs. Ghosh , আপিার শ্রছরলর শ্রচরয়ও খারাপ অর্স্থার অরিক র্াোরক আতম
শ্রদরখতছ। আপিার সংসাররর অর্স্থাও োরির র্াইরর চরল র্যায় তি। শ্র ার দুরর্যবারগর তদরি
োলমাোল করা শ্রিৌকাোরক র্াাঁচারি েরল শক্ত োরি োল ধররি েয়। মরি অতভমাি
পুরষ রাখরর্ি িা। তর্ক্রম আপিার সর্রচরয় কারছর শ্রলাক। উতি তপকুর র্ার্া। তপকুর
সমসযা তিরয় ওিার সরঙ্গ আরলাচিা করুি। তপকু আমারক র্রলরছ ঝগড়া , মারামাতর
কররলও তমতমই ওর best friend . দুসপ্তাে পরর শ্রোি কররর্ি। তচিা কররর্ি িা , সর্
ঠিক েরয় র্যারর্। “
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অরিকো োলকা মরি শ্রচম্বার শ্রর্রক শ্রর্তররয় এরলা শ্রসামা। তপকুর োিো শক্ত মুরোর
মরধয ধরর শ্রলরকর তদরকর োাঁকা েু েপার্ তদরয় শ্রগালপারকব র তদরক োাঁেতছরলা শ্রসামা।
পতিম আকাশ লাল েরয় সূর্যবয অস্ত র্যারে। উাঁচু উাঁচু গারছর ড্ালপালার োাঁরক আকারশর
লাল রঙ শ্রদখা র্যারে। অরিক তদি এভারর্ আকাশ শ্রদখা েয়তি। শ্রসামার র্ুরকর
তভিররর জমাে র্াাঁধা অতভমারির র্রে গলরছ।
েোৎ শ্রমার্াইল শ্রর্রজ উেরলা। তর্ক্রম শ্রোি কররছ। খুর্ আির্যব লাগরলা শ্রসামার।
প্রায় ছমাস ধরর তর্ক্ররমর সরঙ্গ ওর কর্া র্ন্ধ। েোৎ এখি তর্ক্রম ওরক শ্রোি কররছ
শ্রকি ? শ্রসামা শ্রোিো ধররলা।
--েযারলা , েযা আতম শুিরি পাতে ---- কী র্যাপার ? ---- আতম এখি
শ্রগালপারকব আতছ ---- তপকুরক তিরয় doctor এর কারছ এরসতছলাম --- িা িা
শরীর খারাপ েয় তি --- র্াড়ী তগরয় সর্ র্লরর্া ---কী র্লরছা? --- কী
সুখর্র ? ---- িু তম আর্ার tour শুরু কররছা ? ---- দাতজবতলং র্যাে ? --করর্ র্যাে ? ---- জারিা আমার খুর্ আিি েরে ---- চরলা আজ আমরা সর্াই
তমরল শ্রসতলরেে কতর --- আজ আমরা গঙ্গার পারড় র্রস শ্রসই আরগর মরিা ice
cream খারর্া---- please িু তম এখারি চরল এরসা িা --- আমরা Ramkrishna
Mission এর শ্রগরের সামরি আতছ। ---- ১৫ তমতিরের মরধয আসরছা ?--- আো
আমরা অরপক্ষা করতছ ---- সার্ধারি এরসা ---- রাখতছ।
শ্রোিো রাখরিই উরত্ততজি গলায় তপকুর তজজ্ঞাসা -"মা, এখি তক র্ার্া এখারি আসরর্
? র্ার্া আমারদর তিরয় গঙ্গার পারর শ্রর্ড়ারি র্যারর্ ? শ্রসখারি আমরা ice cream খারর্া
? কী মজা !
অরিক তদি পরর তপকুর আরলা ঝলমল উজ্জ্বল মুরখর তদরক িাতকরয় আিরি
শ্রসামার শ্রচারখ জল আরস। তপকুর োি ধরর রাস্তার তদরক িাতকরয় একাগ্রভারর্ তর্ক্ররমর
জিয প্রিীক্ষা করর শ্রসামা।
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তরাদ্দর
ু মাখা মানুষ
সরেলী মজুমদার র্যািাজী

লাইরেতররি কারজর সুর্ারদ কি শ্রলারকর মুরখামুতখ শ্ররাজ েরি েয়। তমতল তিরজ
শ্রকারিাতদি ভার্রিই পাররতি শ্রর্য চাকতরসূরত্র ওরক শ্ররাজ এরিা শ্রলারকর সারর্ ওোর্সা
কররি েরর্। ও তচরকালই শ্রর্শ লাজুক আর মুখরচারা। শ্রলারকর সারর্ কর্া র্লরি শ্রগরল
শ্রছােরর্রকই ওর গারয় শ্রর্যি জ্বর আসরিা। র্াতড়রি এই তিরয় অরিক র্কা শ্রখরি েরয়রছ।
মা র্লরিা -েযাাঁরর শ্রলাক শ্রদখরল শ্রিার তক এলাতজব েয়? র্াতড়রি শ্রলাকজি এরল র্াধয
েরয় িারদর সারর্ র্সরি কর্া র্লরি েরিা। িরর্ সুরর্যাগ শ্রপরলই একেু ক্ষণ র্রস তমতল
তিরজর রর ঢ্ুরক পড়রিা। শ্রলাকজরির র্াতড় র্যার্ার সময় এরল আর্ার একেু শ্রদখা
তদরয়ই পালারিা। মা র্ার্া র্লরিা -আো শ্রিার তক েরর্ র্লরিা ? এরপর পড়াশুরিা,
কারজর জিয শ্রকার্ায় শ্রকার্ায় ুরতর্, কি শ্রলারকর সারর্ ওোর্সা কররি েরর্ িখি?
তমতলর ও সর্ তিরয় ভার্িা তছল িা। র্যখি েরর্ িখি েরর্। এখি তিরজর মরিা
র্াকরি পাররলই েরলা। তমতল তিরজর মরি এখি কর্াগুরলা শ্রভরর্ তিরজই োরস। সতিয
মািুষ তিরজই তিরজরক শ্রচরি িা। শ্রক শ্রর্য তক কররি পারর আর পারর িা িা আমরা
তিরজরাই জাতি িা। আমরা তিরজর মরি মরি একো অদৃশয দাগ শ্রকরে তিরজরদর শ্রর্াঁরধ
শ্রেতল আর ধরর তি শ্রর্য আতম ওই কাজো কররি পাতর িা র্া ভারলার্াতস িা। তমতল
অর্াক েরয় র্যায় আজ র্যখি তিরজরক শ্রদরখ! তক অিায়ারস শ্রস কি শ্রলারকর সারর্
তমশরছ শ্ররাজ। িারদর কারুর কারুর সারর্ েয়রিা একর্ার তক দুর্ার শ্রদখা েয় আর্ার
কারুর সারর্ প্রতি সপ্তারে তকংর্া সপ্তারে দু তিি র্ার। িারদর গারয়র রং, ভাষা, শ্রদশ,
সংস্কৃতি েররকরকরমর আর সর্রচরয় র্রড়া শ্রর্য তজতিসো শ্রসো েরলা র্রয়স। এক র্ছর
তকংর্া িার শ্রর্রক ও শ্রছাে মািুষ শ্রর্রক শুরু করর অশীতিপর র্ৃদ্ধ র্ৃদ্ধা শ্রকউই র্াদ
র্যায়িা শ্রসই িাতলকা শ্রর্রক। এরদর মরধয শ্রকউ শ্রকউ আরছ র্যারা র্ন্ধুর মরিা েরয় র্যায়।
প্রতিতদরির শ্রচিা মুখ। আপিজি তক শ্রদশ, ররক্তর সম্পরকব র শ্রর্ড়াজাল তদরয় আেরক রাখা
র্যায়? শ্রকার্ায় শ্রর্য কখি কার সারর্ আত্মার সম্পকব কিতর েয় িা তক শ্রকউ র্লরি
পারর?
তমতল ভারর্ জরির কর্া। প্রর্ম র্যখি শ্রস জি শ্রক শ্রদরখ িখিই মরির মরধয একো ছতর্
কিতর েরয় র্যায়। একজি ঋজু দী বকায় মািুষ। পতরপাটি, সুরর্শ। শ্রপাশারক শ্রকার্াও
একচু লও অসামঞ্জসয শ্রিই। প্রর্ম দশবরিই মরি েরর্ আপাদমস্তক ভদ্ররলাক। শ্রসো শুধু
শ্রপাশারকর জিয িয়। র্রয়স কি? সত্তর/পাঁচাত্তর মরি েয় শ্রদরখ। প্রায় দশ র্ছররর ও
শ্রর্তশ সময় পার েরয় শ্রগরছ। আজ ও স্পি মরি আরছ তদিো। শ্রর্যতদি তমতল প্রর্ম জি
শ্রক শ্রদরখ। শ্রসো তছল শুক্রর্ার। দুপুররর্লা। প্রচন্ড কারজর চাপ আর র্যস্তিা।
কতম্পউোর শ্রর্রক মুখ শ্রিালার সময় শ্রিই। এরকর পর এক শ্রলাক আসরছ শ্রড্রস্ক। ঠিক
এই সময় একো গলার আওয়াজ -গুড্ আেোরিুি! তমতল মুখ িা িু রলই গুড্
আেোরিুি জািায়।
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শ্রিামারদর লাইরেতররি আতম িিুি। িু তম আমায় সাোর্যয কররি পাররর্? গলার স্বর
িরম তকন্তু স্পি, র্তলষ্ঠ। জরির কর্া র্লার ধরি অিযরকম। তমতল কতম্পউোর শ্রর্রক
মুখ িু রল িাকায়। প্রর্রমই িার শ্রচারখ পরড় উজ্জ্বল সরিজ একো োতস। আর দুরো
ঝকঝরক শ্রচাখ। জরির োতস শ্রদরখ তমতলর সাকাল শ্রর্লার শ্ররাদ্দুররর কর্া মরি পরড়
শ্রগরলা। ওর োতস শ্রোাঁে ছাতপরয় সকারলর শ্ররারদর মরিা ওর দু শ্রচারখ ছতড়রয় পরড়রছ।
সারাতদরির ক্লাতি শ্রর্যি এক মুেূরিব উধাও েরয় শ্রগরলা।
তিিয়ই পাতর! িু তম তক তর্রশষ তকছু খুজ
াঁ রছা? তমতলর অজারিই মুরখ োতস েু রে ওরে।
েযাাঁ। পুররারিা ভারলা মুতভ। শ্রিামারদর মুতভ শ্রসকশিো শ্রকাি তদরক?
তমতল উরে তগরয় জি শ্রক িারদর মুতভ শ্রসকশি এর তদরক তিরয় র্যায়। িু তম এখারি
অরিক ভারলা ভারলা পুররারিা মুতভ পারর্। র্যতদ দরকার েয় আতম শ্রিামায় সাোর্যয কররি
পাতর।
িা িা আতম ঝুাঁ রজ শ্রিরর্া। সোরসয জি র্রল। তমতল শ্রেরস মার্া িারড়।
তমতিে পাাঁরচক পর তমতলর সামরি আর্ার শ্রসই উজ্জ্বল োতস মুখ। আতম এরস শ্রগতছ।তমতল
শ্রদরখ জরির োরি প্রায় পাাঁচো পুররারিা মুতভ।
শ্রিামারদর কারলকশি খুর্ ভারলা। জি োি র্াতড়রয় িার লাইরেতর কাড্বো শ্রদয়।
তমতল কতম্পউোররর তদরক িাতকরয় োাঁ েরয় র্যায়। সামরি জরির একাউন্ট শ্রখালা ররয়রছ।
িার ঠিকািা, শ্রোি িম্বর, র্রয়স। র্রয়রস তগরয়ই তমতলর োি শ্রর্রম শ্রগরলা।
আতম শ্রিামার ড্রাইভার'স লাইরসি শ্রদখরি পাতর? এো লাইরেতরর তিয়ম।িিু ি শ্রপররির
শ্ররকড্ব শ্রদরখ শ্রিওয়া।
তিিই! শ্রসই উজ্জ্বল োতস জরির সারা মুরখ ছতড়রয় আরছ।
সর্ ির্য ঠিক। তমতল ভারলা করর র্য়সো শ্রদরখ। িা শ্রকারিা ভু ল শ্রিই। িার মারি
জরির র্রয়স......!
শ্রিামার জে ১৯১৭ সারল? তমতলর গলায় তর্িয় অতর্িাস।
েযাাঁ - I am an old man! মুরখ শ্রসই শ্ররাদ মাখা োতস। শ্রিামার তক িাম?
তমতল অর্াক শ্রচারখ িাতকরয় র্ারক ওই োতস মাখা মুরখর তদরক। উত্তর তদরিও ভু রল
র্যায়। েোৎ শ্রখয়াল েয়। র্রল তিরজর িাম ো।
র্াহ্ ! সুির িাম! িু তম ইতন্ডয়াি? আতম ইতন্ডয়া শ্রগতছ। তদ্বিীয় তর্ির্যুদ্ধর সময়।
তমতল মরি মরি তেরসরর্ করর। ৯৫ র্ছর! অর্চ মুরখ িারুণয। শ্ররাদ্দুর মাখা োতস!
তিরজ গাতড় চাতলরয়, পাকব করর, তসতাঁ ড় তদরয় উরে লাইরেতররি এরসরছ। একজি মািুষ
র্যার জে প্রর্ম তর্ি র্যুরদ্ধর সময়! তমতল তিরজ ইতিোরসর ছাত্রী। িাই েয়রিা সারা
দুতিয়ার ইতিোরসর পািা ওর শ্রচারখর সামরি শ্রভরস উেরলা। ওর সামরির মািুষো শ্রর্যি
জীর্ি ইতিোস !
শ্রসই শুরু পতরচরয়র। িারপর শ্রর্রক প্রতি শুক্রর্ার দুপুররর্লা জি আরস লাইরেতররি।
এরসই ওর কারছ আরস। গল্প করর। শ্রর্যি কি আপিজি। কিতদরির আত্মীয়িা তমতলর
সারর্। তমতলও জরির ওই শ্ররাদমাখা োতস শ্রদখার জিয সারা সপ্তাে উৎসুক েরয় র্ারক।
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গি দশ র্ছরর অরিক ওোিামা, অরিক পতরর্িব ি এরসরছ। জরির োাঁোর গতি করম
এরসরছ। আরস্ত আরস্ত ওয়াকার তিরয় জি লাইরেতর শ্রি এরসরছ। তিরজই গাতড় চাতলরয়।
িারপর গি দু র্ছর লাইরেতর Covid এর জিয র্ন্ধ তছল। শ্রখালার পর তমতল জিরক
শ্রর্শতকছু তদি শ্রদরখতি। ও ওর সেকমীরদর জরির কর্া তজরজ্ঞস করররছ। ওরা জারি জি
এরসই তমতলর সরঙ্গ শ্রদখা করর। তমতল জিরক র্রল তলতভং তেতি। ২০২২ এর জািুয়ারীরি
েোৎ একতদি তমতল শ্রদরখ জি! এর্ার আর ওয়াকার এ িয়। উইল শ্রচয়ারর। সরঙ্গ
মতেলা পতরচাতরকা। োরি অরিক গুরলা তড্তভতড্। দূর শ্রর্রক তমতলরক শ্রদরখ োি িারড়।
মুরখ শ্রসই শ্ররাদ্দুরমাখা োতস। তমতল োি শ্রিরড় োরস। মরি মরি জরির র্রয়স তেরসরর্
করর- ১০৫। পারশ র্রস র্াকা তমতলর সেকমী র্রল তমতল আতম তর্িাস কররি পারতছিা
শ্রর্য মািুষোর ১০৫ র্ছর র্রয়স। অর্চ সারা মুরখ প্রাণর্ি জীর্রির উোস। তকছু ক্ষি
পররই তমতলর শ্রড্রস্কর সামরি এরস তমতলরক অর্াক করর তদরয় ওর িাম ধরর ড্ারক জি।
উইল শ্রচয়ার র্রসও মুরখ শ্রচারখ শ্রসই সকারলর শ্ররাদ। োাঁেরি িা পাররল তক েরর্? তিরজ
োরি তেরসরর্ করর প্রতিো তড্তভতড্র জিয র্রাদ্দ এক ড্লার শ্রর্র করর পতরচাতরকার
োরি তদরলা। তমতলর সারর্ তকছু ক্ষি োতস োট্টা করর োি শ্রিরড় চরল শ্রগরলা। িারপর
শ্রর্রক জি প্রতি শুক্রর্ার আরস। তমতলও অরপক্ষা করর র্ারক। সারা সপ্তারের ক্লাতি জরির
োতসরি একমুেূরিব দূর েরয় র্যায়। োরির চামড়ায় র্রয়স িার দাগ শ্রররখ শ্রগরছ ঠিকই
তকন্তু একজি ১০৫ র্ছররর মািুষ তক করর শ্ররাদ্দুরমাখা োতস োসরি পারর তমতল র্রস
ভারর্!
গি একমাস ধরর জি আর লাইরেতররি আরস িা। িার সেকমীও তমতলরক তজরজ্ঞস
করররছ জরির কর্া। তমতল মার্া শ্রিরড়রছ। শ্রস জারি িা। প্রতি শুক্রর্ার দুপুরর তমতল
িার র্ন্ধু জরির জিয অরপক্ষা করর র্ারক। তমতল জারি এই অরপক্ষার উত্তর। তমতল ির্ু
অরপক্ষা করর র্ারক শ্রসই শ্ররাদ্দুরমাখা োতস শ্রদখরর্ র্রল। শ্রছােরর্লায় শীরির দুপুরর ওই
শ্ররারদ তমতল র্ন্ধুরদর সারর্ ছু রে শ্রর্ড়ারিা। তমতল শ্রচাখ র্ুরজ শ্রদখরি পায় জিরক। শ্রসই
শ্ররাদমাখা োতস তিরয় জি োি শ্রিরড় চরল র্যারে দূরর অরিক দূরর।
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দাশমুস্টি বাস্টড়র দূ্বা পুরজার স্টকছু কথা
ধ্রুর্রঞ্জি দাশমুতি

শ্রর্শ কর্ছর আতম শ্রেক্সাস এর কযাতপোল , অতস্টি এর দূগবা পুরজা উপরভাগ কররতছ।
CTBAএর পতরচালিায় এই দূগবা পুরজা অিুতষ্ঠি েয়। এই পুরজা আমার শ্রদরশর র্াতড়
কাতলয়াগঞ্জ এর কর্া মরি কতররয় শ্রদয়। আমারদর র্াতড় র পুরজা খুর্ ধুমধাম
সেকারর েরিা। কাতলয়াগঞ্জ শের এর ,পূরজার সময় আমরা সর্াই সপতরর্ার দু সপ্তাে
কাতলয়াগঞ্জ র্াকিাম। তপ্রয় , আমার শ্রছাে ভাই , শ্রকারিাতদি র্াতড়র পূরজা তমস
কররতি। শ্রকন্দ্রীয় মন্ত্রী র্াকাকাতলি এর্ং AIFF এর শ্রপ্রতসরড্ন্ট এর র্যস্তিা এর মরধযও
র্াড়ীর পূরজায় আসা চাই।
আমারদর োকুর দালারি এক চালা ঢ্ারকর সারজর প্রতিমা েরিা। আমার ভাই তপ্রয় ,
অিমীর পুরজার তদি ১০৮ িা পদ্ম তদরয় মারয়র অঞ্জতল তদরিা। ষষ্ঠীর তদরি সকাল
শ্রর্রক র্স্ত্র তর্িরি েরিা। আমার পররলাকগি মা , শ্ররণুকণা দাশমুতি , এই প্রর্া চাল
কররতছরলি। স্থািীয় দুস্থ শ্রলারকরদররক , ধুতি লুতঙ্গ শাড়ী তর্িরণ করা েরিা। পুতলশ
এর র্যাতররকড্ করা েরিা ভীড় সামলারিার জিয। র্াচ্চারদর জামাকাপড় তপ্রয় তিরজ
োরি তদরিা। অিমী এর অঞ্জতল তছল শ্রদখার মিি , োকুর দালারি জায়গা শ্রদয়া
শ্রর্যি িা. পুররাতেি এর্ং ঢ্াতকরা , র্ংশপরম্পরায় অংশ তিরিা পুরজারি। সতন্ধ পূরজারি ,
সারা োকুর দালাি প্রদীপ তদরয় সাজারিা েরিা। সতন্ধ পূরজায় ১০৮ ো প্রদীপ স্টযান্ড
দালাি এর মাঝখারি র্াকরিা আর পতরর্ার এর সর্াই শ্রসই প্রদীপ পােকাঠি র্যর্োর
করর জ্বালারিা। মিীর এর তিরচর তসতাঁ ড় শ্রর্রক শুরু করর , পুররা মতির প্রদীপ তদরয়
আরলায় আরলাতকি করর শ্রিালা েরিা , র্যা শ্রদখার জরিয স্থািীয় র্াসীিারা ভীড়
কররিা।
অিমী পুরজার তদি দতরদ্র িারায়ণ শ্রসর্া েরিা আর োকুর এর প্রসাদ এর্ং অন্ন শ্রভাগ
সর্াই শ্রকে তর্িরণ করা েরিা। প্রতি সন্ধযায় আরিী প্রতিরর্যাতগিা েরিা, ভীড় উপরচ
পড়রিা এর্ং পুরস্কার তর্িরণ েরিা। ির্মীর তদরি গ্রাম এর ঢ্াতকরা আসরিা , আর
ঢ্াক প্রতিরর্যাতগিা েরিা। র্াতড়র দালারি প্রতিমা তিমবাণ শ্রর্রক ভাসাি, পুররা র্াতড়
জমজমাে র্াকরিা. র্াচ্চা শ্রর্রক র্রড়ারা সর্াই কেবে করর কাটিরয় তদরিা। আজ শ্রছরল,
শ্রমরয়, িাতি িাতিিীরদর আর CTBAr সদসযরদর সারর্ তর্গি ৭ র্ছর ধরর পুরজা শ্রদরখ
আসতছ অতস্টরি, এর্ং শ্রসই আমারদর শ্রদশ এর র্াতড়র পুরজার কর্া মরি পরর র্ার
র্ার।
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সাবব জনীন

শ্রদর্তিিা পাল চযাোজী
আমার শেরর র্ািাস একেু শুকরিা
শ্ররারদ জ্বরল র্যাওয়া সর্ুজ ঈষৎ পাংশু
আমার শেরর সর্াই আশায় ভু গরছ
অরমা র্ষবা এই এরলা র্ুতঝ অকারল।
আমার শেরর প্রারণর প্লার্ি আকছার
দুঃখ গুতড়রয় শি শি োি একরজাে
আমার শেরর শঙ্কা, তর্পদও লভয
সূরর্যবর সারর্ োরস সমাধাি সকারল।
আমার শেরর গতলরি আাঁধার ভয়ািক
শব্দ র্াতজ র্ুরক তর্রাঁ ধ ওরে তচৎকার
আমার শেরর লতর্জ্জি আজ লর্জ্জা
িারও প্রতির্ারদ শ্রচাখ জ্বরল ওরে অিরল।
আমার শের শীিব দীিব অসোয়
উচ্চ িীরচর শ্রিোি কম িা অংক
আমার শের তর্জ্ঞ দূরদশী
আশার মাতণক শ্রর্াঁরধরছ শ্রছাঁ ড়া আাঁচরল।

আমার শেরর ঋিু র আিারগািা
শক্ত শ্রচায়াল একসারর্ শ্ররাজ রুতজরি
আমার শেরর উষ্ণিা শ্রভরজ র্ষবায়
র্ড় ভারলা শ্রদতখ, কশশর্ শ্রেরস উেরল।
আমার শেরর তিিয তদরির দুরভব াগ
কিতমতিযক আচার তর্চারর শ্রভদারভদ
আমার শের শ্রপাোয় ঝড় ঝাপো
ঠিক শ্রর্াঁরচ র্ারক িকল তমটিরয় আসরল।
শুধুই শুিরর্ শেররর শ্ররাজিামচা!
র্যাতিক্রম তক শ্রিই শ্রকািও শ্ররামেষবক!
োজার শ্রকাটির মুখ ও র্ুক ভরা স্বতস্ত।
প্রতি র্ছররর উৎসর্ ওই িাগারল।
আমার শের স্নাি শ্রশরষ গ্লাতি শ্রধৌি
কিুইরয়র োরর িু ে করররছ অর্সাদ
আমার শেরর র্যুদ্ধ শ্রশরষর উলাস
মািৃ রূপী সুখ র্াাঁধরর্ শ্রস আরগারল।
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দীপাবস্টির রা

শ্রদর্াঙ্গিা র্যািাজী

এ পাড়ায় শ্রকউ শ্রচরিিা দীপার্তলর রাি, িীরর্
শুকরিা কাঠি ,পািা, ক্রমশ স্তুপ এক তচলরি র্ারািায়,
আিশর্াজী অিুপতস্থি, শ্রকর্ল োইওরয় শ্রর্রক শ্রভরস আসরছ
ি শ্রমর শ্রর্ািা চাদর মুড়রছ তস্থর িারারা,
িৃতি োিড়ারিা র্ারািার কারছ িিজািু আকাশ
তর্ষণ্ণ আকাশ িয় র্ছরর ভু রলরছ, আজ দীপার্তলর রাি।

গাতড়র শব্দ,

শ্রমামর্াতি খাঁরজ শ্রপরি, এক জ্বালরি অিয শ্রিরভ
কাাঁপরছ তশখা, ঝরা পািার খামরখয়াতল ূতণব
দুোি আগলারিা আরলায় সাজরছ একার দীপার্তল!
এক এক তশখার উস্কাতিরি তপ্রয় জরির মুখ
এক এক র্ার তিরভ আসায় তিরুরদ্দরশর ভার
পাড়ার ভীি শ্রর্ড়াল গুটিরয় র্রস দূরর, শ্রদখরছ একলার উৎসর্
ইশারারিই এক ছু রে স্বতস্তর জড়াজতড়,
তেরমল োওয়ায় ছতড়রয় পড়রছ আমারদর উষ্ণিা
ছতড়রয় পড়রছ আমারদর দীপার্তলর শ্ররাশিাই!

এই আস্টিরন

শ্রদর্াঙ্গিা র্যািাজী
জািলার ওপারর গতর্বি িীল-সাদা
এপারর দ্রুি পািা ওলোরিা শারদীয় সংখযা
চারয়র আর্দার, আিারচ কািারচ ছু টির গন্ধ
কাশেু ল, ঢ্ারকর শব্দ, সাদা কমলার শ্রসৌরভ
এরা শ্রকউ আরসতি তভড় করর
এ শেরর তেরমল োওয়া, িরর্ তক একলা এরল?
একো লক্ষীছাড়া ভারলার্াসা দািা শ্রর্াঁরধরছ সদয
তিঃস্ব োওয়া, িু তম ছতড়রয় দাও, র্ৃতি েরয় িামুক অসময়
জািলার ওপারর কুয়াশার শ্রভার, তমলি উৎসর্
এপারর আলরিা োিা চাদর, তশরতশরর স্পশব
কার শ্রর্যি আদর মাখরছ আতিি!
এ শেররর তেরমল োওয়া, িু তম তক িা শ্রের শ্রপরল?
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িুরকািু স্টর

আ্মনী

মধুশ্রী শ্রচৌধুতর

শুভ্র চযাোতজব

শ্রদশ শ্রর্রক আজ অরিক দূরর
র্রস আতছ সুদর
ূ পারর
আগমিীর র্ািব া ও
শ্রেিায় পাই শ্রর্য রর রর।।

শ্রিারক ভার্রলই ভার্
আর আড়ারলরি আতড়,
লুরকাচু তরর এই শ্রখলায়
আতম শুরুর আরগই োতর ।

মারগা িু তম আসরছা র্রল
িীল আকারশর শ্রমর র পরর
কাশেু রলর র্রির িরর
ঢ্ারকর িারল শ্রিরচ ওরে
হৃদয় শ্রমারদর িারল িারল।।

শ্রকািো আসল, শ্রকািো িকল,
শ্রকািো শুধুই চমক;
মরির খািার প্রতি পািায়
শুধুই িৃতির শ্রমাড়ক ।
আজ তদরির শ্রশরষ তিরজই শ্রেরস
িার তেরসর্ তিরকশ ছাতড়,
লুরকাচু তরর এই শ্রখলায়
আতম শুরুর আরগই োতর ।

পুরজা পুরজা রর্ উরেরছ
উৎসরর্ শ্রি মি শ্রমরিরছ
মা আসরছি র্ছর ুরর
এই র্ছরর গরজ চরড়
তেরর র্যারর্ি শ্রিৌকার পরর।।
শ্রভাররর ারস তশতশর কণা
আর শ্রমর রদর আিারগািা
তশউতল জািায় আগমিী
শাররদর এই জয়ধ্বতি॥
পাাঁচতদরির পুরজা শ্রমারা
দুই তদরিরি পূিব কতর
ির্ুও র্তল শ্রদরশর মরিা
পুররাোই উপরভাগ কতর॥
াঁ র
তসদ
ু শ্রখলা তমতি মুখ
খামতি শ্রিই শ্রকারিা তকছু
র্ছর ুরর আসরছ মা
জািাই িাাঁরক আহ্বাি॥
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অস্টিন সাবব জনীন দুর্ব াৎসব ২০২২

CTBA Austin

76

Table of Contents

অস্টিন সাবব জনীন দুর্ব াৎসব ২০২২

CTBA Austin

77

Table of Contents

অস্টিন সাবব জনীন দুর্ব াৎসব ২০২২

CTBA Austin

78

Fishermen of the Wetlands
Amiyo Basu
On a misty October morning overlooking the city of Salt Lake, the sun’s upper edge
barely visible, Tilak Mondol pulled into the clinic’s parking lot and parked his Uber
cab still having the new car smell.
A very modern-looking building full of medical professionals equipped to perform CT
scans that Harihar, Tilak’s grandfather. Harihar’s heart had developed irregular
heartbeats showing no signs of abating. The ninety-year-old still remembers his
childhood days among the low-lying marshes that belonged to his forefathers and
generations before them where the clinic now stood. Some were fishermen, others
farmers. The fish was plentiful, and farming the alluvial soil was relatively easy.
With time, the ebb and flow of the river Hugli and its rivulets deposited mineral-rich
soil making this land fertile. Growing rice, all sorts of vegetables, and fruits didn’t
take much effort which fed the families with enough left over to take to the market
and sell at a good price. There were excessive monsoon rains or not enough, and
occasional bug infestation. On the whole, the families not just survived but thrived.
For the fishermen, they could sell whatever they caught meeting more than
satisfying the palates of the local population providing the fishermen with a steady
income.
All began to change starting in the late 15th century. First the Portuguese, then
Dutch, followed by the French and the Danes, and not to be outdone, the British.
Sagar island in south Bengal had deep waters where the three, four-masts ships, big
and small, would dock. The land or the char connecting the mainland would bring
the marauders and the carpetbaggers inland in the garb of traders.
The Danes made Srirampur their place to halt, Chandanagar for the French, and the
village of Sutanuti for the British. The Dutch went north toward Patna. The
Britisher, Job Charnock, the crazier and more desperate among them went further
up the river Hugli and landed which is now Fort Williams.
Just a few miles from the palatial building of the Ram Chandra Dutta of the Dutta’s
of Hatkhola, Charnock most likely began his trading, bartering, cajoling, and
employing any means necessary to gain his foothold in and around the village of
Gobindopur and later Kolikata along with Sutanuti. It wouldn’t be beneath Charnock
to show up in Dhoti and Chador masquerading as a local at the thakur dalan of the
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Dutta’s during the Durga Puja festival which is still celebrated today.
Sitting in its rather unremarkable office, the board of directors of the East India
Company financed Charnock’s voyage which was the bare minimum to get him
started. Crafty and shrewd that he was, it didn’t take long for Charnock to ally with
local businessmen like Nabakrishna Deb, and the money lender Jagat Seth, to buy
saltpeter, spices, and fine muslins which would be of great demand at the European
markets. The French women fell in love with the exquisitely weaved fabric of
Bengal, and the exotic spices sold almost immediately in European markets.
Nabakrishana Deb’s role as a middle man supplying saltpeter, spices, and fine fabric
paid him handsomely. Money lender Jagat Seth didn’t discriminate in loaning funds
to the locals, the Moghuls, and now the British.
The 17th-century British financiers were no fools either. It was just a matter of time
before the East India Company stocks started selling briskly. The ships from the
British Isles, France, and other major European ports now headed east in droves.
It was well known to the Queen of England and her cohorts that the riches of the
Indian subcontinent exceeded 30% of the global wealth whereas Britain had a
meager 3 to 4% if that. The British monarch could see the writing on the wall and
knew without steady cash flow the monarchy wouldn’t survive or might not exist at
all. The British royalty even tried their luck in the stock market. Smart people like
Isaac Newton no less heavily invested by buying shares with disastrous
consequences losing pretty much all their investments.

Soon, the British government passed laws, took over the East India Company, and
began sending ships loaded with soldiers and armaments. As those ships began
arriving, the then subedar of Bengal, Shaista Khan, appointed by the Moghul
emperor Aurangzeb himself, fought hard.
Charnock and his men who were already there ran for their lives and hid in a jungle
near Hijli. The cunning British learned quickly how to infiltrate the Mogul Emperor’s
inner circle by passing the subedar. In lieu of a substantial added tax, the British
obtained a firman and erected a smallish fort that would later become Fort Williams.
Hugli on the west, a rivulet on the north, and protected by salt lakes two miles to
the east where Harihar’s forefather lived and fished.
The three villages, Gobindapur, Sutanuti, and Kalikata encircled the eastern bank of
Hugli. The prices the East India Company offered for those lands were hard to
Table of Contents

অস্টিন সাবব জনীন দুর্ব াৎসব ২০২২

CTBA Austin

80

refuse. The local landlords sold out. Mughal emperor, Aurangzeb, got the wind of it
and imposed even heavier taxes. Thus, began the brutal colonization of the happy,
contented, and prosperous people of Gangetic Bengal and beyond.
Haripada’s forefathers who were tax-paying fishermen and farmers came under the
direct control of the British and the tax burden was quickly passed on to those
hapless fishermen and farmers. The colonial power was ruthless. What left of
Haripada’s fortune was now a small piece of land and a small dwelling. His only
child, Tilak’s father, joined India’s independent movement. He was jailed along with
the rest of the revolutionaries and shipped to the Andaman Islands, the most
dreaded and grueling colonial prison, situated in the remote archipelago that was
used by the British to exile Indian political prisoners. No one knew what happened
to Tilak’s father.
Back at the clinic, sitting in the waiting room, Tilak helplessly watched on his cell
phone as the despatcher diverted his potential customers to other drivers. And
there was more bad news delivered to him by the attending physician.
“Are you with the patient?” The doctor asked.
“Yes,” said Tilak.
“Your grandfather needs a pacemaker,” the doctor said matter-of-factly.
“How soon?”
“I’d like to do the procedure today, if possible.”
“Today? What do I need to do?”
“Please go to the front office and arrange for the payment. If all goes well, he will be
back home in two days.”
Tilak knew he would have to work longer hours – possibly seven days a week to pay
for the medical expense, and mortgage their modest property.
If the grandson only knew what had become of the fisheries and the landed
property once belonged to his forefathers! Starting in the mid-19th century, the
British expanded draining of the marshes - originated by the East India Company - to
reclaim as much land as possible. The occupier was hell-bent on transforming the
three villages Gobindapur, Kalikata, as it was called then, and Sutanuti in the image
of the city of London. The construction of a grandiose memorial to immortalize
queen Victoria began in earnest in the city now named Calcutta. The colonizer now
decreed the medium of instruction as English not just for the administrative services
but for schools and colleges.
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Calcutta was then quite active in literary and artistic pursuits. The city saw the dawn
of the literary movement. Rabindranath Tagore was the best-known proponent and
won the Nobel Prize for Literature in 1913. His unparalleled creativity in poetry,
drama, music, and painting vastly enriched the city's cultural life.
Davis Hare who came from Scotland prospered in the watching-making business in
the then-growing city of Calcutta. Rather than going back to Scotland, he joined
Raja Ram Mohan Roy, the father of the Indian renaissance movement, in laying the
foundation of the Hindu college later renamed the Presidency college.
The Asiatic Society sprang up to promote and preserve the grand and vast Indian
heritage but the English translation of some of the revered texts were rewritten to
glorify the ruler. There were a few well-meaning with half a conscience of the socalled scholars, who saw value in those precious literature developed over a couple
of thousand years.
A major in the British army names Charles Stuart donning his dhoti and chadar
became a Hindu, as he called himself. From his palatial home on Theater Road,
about two miles from the river Hugli, he would take a dip in the river every morning
as his early morning ritual. He even wrote articles in the London Telegraph liberally
praising the clothes the Indian men and women wore which he said were much
better suited for the local climate. But when it came to discharging his duties as a
soldier, he showed no mercy.

While Haripada’s forefathers got squeezed out of their once flourishing livelihood,
Indians who could travel to Europe and had the wherewithal to learn the occupier’s
tricks of the trade were slowly educating themselves to beat the British in their own
way game. Dawarkanath, Rabindranath’s grandfather, formed a company, Carr and
Tagore, and got into the banking business, later expanding into insurance and
shipbuilding followed by jute mills, tea gardens, and coal mines in quick successions.
Even after being so successful compared to the Britishers, he was not allowed to
enter the Bengal Club and had to form his club inviting all the Indian luminaries. The
fortune-seeking Englishman joined him to have it both ways.
Gastronomic art took hold and began to emerge as a major trade. On one hand,
Nabin Chandra Das invented and quickly perfected the art of making rosogolla. Not
to be outdone, Bhim Chandra Nag created Pantua. Who hasn’t heard the story of
Lady Canning’s request to Bhim Nag for a special sweet that became the well-known
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ledikeni?
Haripada often wondered, how much of the history of the upheaval, tumult, and
land grabbing by the British Tilak knew or taught at school! For that matter, how his
grandson looked at life, his plans, and aspirations, as Tilak drove his grandfather
home driving on the Eastern Metropolitan bypass which used to be a major tributary
feeding the low-lying marshes that spawned the fish, the major source of Haripada’s
livelihood. Those waterways are now asphalt and black tar surrounded by tall and
taller buildings of concrete and shiny glass façade where that October sun glittered.
“So, what are your plans for the future grandson? Will you be driving a taxi all your
life?”
“What gave you that feeling?” Tilak quickly added.
“What do you mean?”
“The city water and sewage department knew all along that the low-lying marshes
worked as a natural filtration system. It has recently floated a tender to lease the
land toward developing aquaculture.”
“Are you planning on submitting a bid?”
“Yes.”
“Do you have the earnest money?”
“I’ve more than that.”
“Which is?”
“I’ve submitted a copy of your grandfather’s leasing agreement with the East India
Company.”
“But that was never honored when the British government took over.”
“Well, that’s the proof that your family owned this land and surrounding wetlands.”
In his mind’s eye, Haripada could see the big expanse of watery landscape and felt a
vague sense of smell of fish that was still in his blood. He couldn’t help but
remember his father telling him, “Haripada learn your trade well. It’ll help you feed
your sons and daughters.”
“My son gave his life for this country’s independence. Maybe my grandson will have
a chance to reclaim the land that’s rightfully his,” Haripada murmured under his
breadth looking out the window imagining he was back in the wetlands of his
childhood.
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Panama Canal
Sunit Addy

Hi Folks: This was the route of our mega 16 days cruise of the Central Americas
making nine ports of call and of course passing through the Panama Canal. We did
not have the faintest idea at that time that we were just embarking on a very
uncertain cruise which could have ended with dire consequences due to the
worldwide advent of the Corona virus but luckily, we all safely returned home .
Many cruises after ours were affected by the Corona virus causing cancellations and
undue cessations. But we were lucky although we were home bound for two and
half years after that. Today, I will talk about what I learned about the Panama Canal
with a lot of facts and maps from a Brochure on Panama Canal, several pictures that
I took on board and my research on the subject. So, put on your learning cap and see
how we sailed through the Canal.
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A brief history of the making of the canal
Vasco Nunez de Balboa, the Spanish Conquistador who was best known for his
crossing of the Isthmus of Panama with his soldiers to the Pacific Ocean in the year
1513. It was then realized that this was the narrowest land bridge between the new
world and the Pacific. But the technology was not available for digging a canal. By
the late nineteenth century, the noted canal engineer Ferdinand de Lesseps designer
of Suez Canal which was then completed in 1859 to 1869) led an initial attempt by
France to build a sea level canal like the Suez canal. But the project failed by cost
overruns in excavating the rugged terrain, heavy personnel losses to tropical
diseases and political corruption in France. But he continued to try to raise money in
the USA to dig a canal through Panama. But the project failed because of disastrous
land slides, malaria and yellow fever. His company declared bankruptcy and to some
extent the lack of proper understanding as to how to accomplish such a major task
of removing the thick rock overburden or how to avoid that task. Finally in 1904 the
United States bought out the assets of the Company and resumed work under a
revised plan. American success hinged on two factors. First was converting the
original French sea level plan to a more realistic lock controlled canal Secondly,
controlling the diseases. The outbreak of World War I, caused the cancellation of the
first opening but the second grand opening celebration was successful. Panama
Canal was officially opened to commercial traffic on 15 August 1914 with the transit
of the SS Ancon During World War II, the canal proved a vital part of American
military strategy, allowing ships to transfer easily between the Atlantic and Pacific.
One of President Jimmy Carter’s
greatest accomplishments was
negotiating the Torrijos-Carter
Treaties , which were ratified by the
U.S. Senate in 1978. These treaties
gave the nation of Panama eventual
control of the Panama Canal. I was
then in the US working for University
of Texas as a marine geologist and
planning for the day when I will be
able to cross the canal . That
happened after I retired from Univ. of
Texas. (source various articles from
the Internet)
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The transit through the Panama Canal is a unique experience. It is an artificial 48
miles long waterway through the Isthmus of Panama that connects the Atlantic
Ocean in the north to the Pacific Ocean in the south through an artificially created
freshwater Gatun Lake. The water level in the Gatun lake in the north is maintained
at a higher elevation (+26m) than the mean sea level by artificial locks and gates.
Similarly, Miraflores Locks in the south are used in the Pacific side. The cross
section underneath the map schematically shows along the ship’s track in red line.
This was possible by removal of the minimal amount of overburden at the Galliard
Cut. (Reproduced here from Panama Canal Brochure).
This revolutionary engineering achievement changed the maritime history in 1914.
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This map is a simplified version of the previous map showing the various Locks,
Dams, and the Cuts. The level of water in the Gatun lake was 26 m above the
mean sea level (MSL) in both the oceans Atlantic and Pacific. One of the major
concern is that lately the high ground surrounding the Gatun lake is not receiving
enough rain and the water level in the lake is dropping. New ecological measures
have been taken on the high grounds to increase the annual rain fall in the high
land areas. All issues, such as, global rainfall, atmospheric circulation, global
warming, carbon emissions, have deep impact on this matter and are studied
profoundly by actively by teams of environmentalists.
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This is another diagram I borrowed
from the Canal Brochure for clear
understanding. The creation of the
artificial Gatun lake was needed to
reduce the amount of excavation
work and with the use of the locks
and gates at both the ends of the
canal. The lake was created in part
by Gatun dam and Madden Dam
and joining low lying areas in the
mountainous region. The level of
water in the Gatun lake was 26 m
above the mean sea level (MSL) in
both the oceans, Atlantic and
Pacific. This is an ingenious way,
otherwise, see above how much
overburden would have to be
removed if we were to cut through a
simple channel in connecting the
two oceans. New ecological
measures were taken on the high
grounds so that the annual rainfall is
increased. Other measures include
plantation of proper trees, re
landscaping of the terrain and
restricting all trash in the area by
ships as well as local inhabitants.
These ecological measures have also helped the Panama canal to be modernized
for larger and wider ships with deeper keel. The high ground surrounding the
Gatun lake must receive enough rain and the water level in the lake should not
drop. However, now enough ecological measures have been taken on the high
grounds so that the annual rainfall has increased. Those measures include
plantation of proper trees, re-landscaping of the terrain and restricting all trash in
the area by ships as well as local inhabitants. Scientists are working around the
clock to improve the situation.
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Map reproduced from the Panama
Canal Brochure. Areas where the
wider locks are made recently. Old
Channel is in blue, and the new
wider channel is in yellow. The
expansion has been done in the
north at Agua Clara Locks and in the
south at Cocoli locks. The newer
locks are 70’ wider and are 18’
deeper than the existing locks. With
this third lane of traffic, the cargo
capacity of ships has been doubled
and the revenue and efficiency have
improved substantially.

Travelling through the Canal

From the Atlantic Ocean in the north, we are travelling south in the Panama Canal
through the old original Gatun locks (old Locks) You can see how close our ships were
to the canal walls. At least, two transverse locks A and B are visible right behind the
cargo ship C. The ship with tourists in ship D in the left picture is at a lower elevation
at 0 msl (in the Atlantic Ocean) and will move to a higher level when this lock is
flooded. That is the way the ship with tourists D will move up a level higher when
the section is flooded. The process is then repeated. The ship will finally climb up to
26 m above MSL to sail though the Gatun lake.
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Now we are sailing in the
freshwater Gatun lake at a higher
elevation +26m MSL.

Few pictures of the Lake with higher water level

The Canal Authority carefully maintains all the components of environment in the
Gatun Lake area and the surroundings by conserving the water resources of the
hydrographic basin so that the water level at the Gatun lake is be maintained
properly. So environmental conservation, restoration and coexistence of all living
beings are rigorously monitored so that Gatun basin receives the right amount
rainfall to maintain the level of water. A lot is at stake not only for Panama but for the
whole world.

Table of Contents

অস্টিন সাবব জনীন দুর্ব াৎসব ২০২২

CTBA Austin

90

Cocoli Locks and Gates

We are exiting from the southern
end of the canal. I have posted
three photos at different stages of
gate closing and draining of the
locks. These new highly
mechanized locks and gates save
time and energy. In the top 3
photos, you can see the water
saving basins for recirculation and
how easily these new sliding gates
move.

In the last photo you see the
Panama City skyline as we enter
the Pacific Ocean. This technique is
so unique that in 1994, the
Panama Canal was named as one
of the 7 wonders of the world by
American Society of Civil
Engineers.
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Existing Locks:
33.5m (110’) wide
12.8m (42’) deep

Expanded Locks:
55m (180’) wide
18.3m (60’) deep

A few words must be said about the Panama Canal Expansion Project which was
completed recently with New locks at a cost of several billion dollars. I have
included a page from the Canal Brochure here showing the old locks and the
expanded New locks. Now large passenger and cargo ships, and even tankers can
pass through the canal. This was a major achievement. Talking about money ..
“How much does it cost for a ship like ours to cross the canal?” A very valid
question from an inquisitive passenger on board. "About one hundred thousand
dollars plus some cents for a 3 hours of smooth ride “ answered the Captain with a
chuckle.
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Panama Canal Milestones
1914: Inauguration of the Canal and first transit of a Ship from Atlantic to Pacific.
1962: Inauguration of the Bridge of America.
1963: The Panama Canal starts operation 24 hrs. a day.
1968: The Canal records a total of 68 crossings.
1977 : USA and Panama sign the Torrijos Carter Treaties transfer of the Canal to the Panamanians
in 1999
1979: US Navy completed the fastest transit along canal by a Hydrofoil boat in 2hours and 41 mins.
1994: The Panama Canal was named as one of the 7 wonders of the world by Am. Soc. of Civil
Engineers.
1999: Panama takes control of the administration and operation of the canal.
2004: Centennial Bridge was built.
2010: The Fortune Plum completes the one millionth transit miles through the Canal.
2012: Panama Canal becomes ecofriendly to sustain the water level in the Gatun Lake.
2014: The Panama Canal celebrates 100 years of uniting the world.
2015: Operation tests of the expanded section of the canal begins.
2016: The Panama Canal expansion is inaugurated.
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A TRIP TO INDIA
Rishabh Karanam, 13
Julie was coming home from tenth grade. She was eagerly awaiting her report card,
which would decide whether she could go to Italy. Tenth grade had been good to her
as she was very popular due to her fashion sense and willingness to help others with
studying. But while the latter was because of skill, her fashion popularity was just
luck. Julie always wore the same style, even when her parents repeatedly asked her
to try something new. Once her style exploded, she had a big popularity boost. But
now, those days were over. As she got home, her parents said, “As usual, you got all
A’s. Your history scores are exceptional. So, we’re going on summer vacation.”
However, this time, something was different.
“We’re going to India,” said her parents. This was a shock.
“Why!” she exclaimed.
“I need to sign two business deals. They’ll give my company billions of dollars,” said
Julie’s father with a sigh. He expected this reaction but had still wished to avoid it.
“Besides, said her mother,” you could use a little change. After all, we’ve been going
to Italy since, well, you were two months old. Maybe a change of scenery?” she
suggested cautiously.
A frustrated Julie yelled, “I don ‘t get why you always ask me to try something new!
First my style, now this. I don’t need something new. Italy is so beautiful and
historical! Those are the only two things I need in a trip!”
“Yes, and I know your love for history and beauty, and I know your hate for new
things. But I know one more thing. This decision is final. Besides, you’ll probably
enjoy India. Now let’s get packing,” said her father calmly.
Julie was already upset and was further devastated when she learned how long the
two flights were. While boarding the first flight, Julie was still grumbling, but soon
fell asleep. She woke up for the layover and the second flight. While in the air, Julie
realized that she had no idea where in India she was going, so she asked her parents.
“Punjab,” her dad said. “I have work in Punjab and Agra City, but we’ll also go to
Kolkata.”
Julie said nothing, but a voice in her head this would be more boring than Rome’s
history or Milan’s fashion. That night, as Julie fell asleep, she dreamed of being in
Italy. As with most other parts of her life, she did not want to try something new. For
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the next few days, Julie had to deal with jet lag. On the fifth day, during breakfast,
her parents informed her of the day’s plans.

“We’re going to the Golden Temple,” said her parents, as they dived into details.
Julie, however, was still sulking and not paying attention to what was being said.
Though the family was set to visit the Temple at ten o’ clock, the person Julie’s dad
was working with backed out of one clause in the deal, triggering several meetings
and negotiations, delaying the visit as a result. Julie had nothing to do but think for
hours, and she chose to think about the Golden Temple. She realized that based on
the name, the temple most likely had beauty and history, the two things she loved
most. She was asking questions like ,” Which religion is this temple important in?”
and ,” Did anything recently happen here?” However, in her head, there was still a
predominant voice that yelled,” Italy is better! I don’t need this ‘change’!” However,
Julie was growing more and more interested, and that voice was slowly losing its
influence.
Finally, her dad’s meetings came to an end, a deal was signed, and the visit was back
on. As she arrived, Julie saw something she had never seen before. The pool and
shine of the holy site were very attractive. Julie’s dad passed her a pamphlet to read
while they toured the temple. She was impressed by its importance in Sikhism. But
something else got Julie’s attention, Operation Blue Star. She learned how the Prime
Minister had sent forces to crush people storing weapons against the government.
Shortly after, that Prime Minister was assassinated by her own bodyguards. This
piece of history was very interesting to Julie. At this point, the once predominant
voice advocating for not changing had been extinguished. Julie was enjoying herself
in India. Due to the unexpected meetings, Julie stayed in India for a month, during
which she also tried the food, which was spicy but delicious.

Despite not wanting to go somewhere else, she had to go to Agra with her parents.
After her father finished up work, they were able to visit the Taj Mahal. Its white
marble was different from the temple’s shiny gold, but just as beautiful. A tour guide
told her the story as well, and since Julie didn’t know it, she listened in. She learned
of how the Mughal Emperor Shah Jahan’s wife died, and to honor her memory, he
built the Taj Mahal, which would become one of the Seven Wonders. Its beauty and
history attracted Julie, who would enjoy the rest of the trip.
Finally, she and her parents arrived in Kolkata. The main site they would visit was the
Table of Contents

অস্টিন সাবব জনীন দুর্ব াৎসব ২০২২

CTBA Austin

95

Victoria Memorial. While the Memorial and the Taj Mahal looked very similar, but
there were some historical differences. The Victoria Memorial was built in the
twentieth century by the Viceroy Lord Curzon to celebrate the late Queen Victoria,
while the Taj Mahal had been built way before. There were several beautiful statues
and gardens in the Victoria Memorial as well. It was so beautiful.
Finally, it was time to go home. Julie had learned several interesting bits of history,
and she planned to look into other interesting facts. Julie also realized that while she
had a problem with trying new things, she needed to do it. In the end, she told her
parents,” You know, I still like Italy more, but trying this was very nice.”

Ocelots
Mia Prabhu (8 yrs)
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Of English Words, Accents and Idioms:
The Language that Divides Us!
Sumit DasGupta

To some, the title might be a frivolous one or even a tad trite, born of idle moments,
of lazy times, of lonely bouts of boredom inflicted by COVID, perhaps. But for an
immigrant in this country, this is a serious topic for his or her accent or the words of
speech is his sole imprint, a passport of sorts, of his or her identity. It inevitably
elicits the question, “So, where are you from?” This awareness occurred early upon
my arrival in the US from the first taxifare to words I hear frequently that never fail
to surprise me as I meet and greet many an immigrant like myself in this perpetual
land of immigrants. Mind you, my use of the word “immigrant” is rather loose here
for a New Yorker or a Bostoner or any others from a northern state could very well
pass for an immigrant in Texas or any of its neighbors in the south, given his very
heavily accented speech that is particular to that part of the country. So, let’s begin
our journey, with the mirror turned squarely on me, mostly, so that nobody may be
affronted by my occasional, with every intention to be harmless, jabs.
As I alighted from the taxi on my first ride from the airport to the university campus,
I mistook the colloquial jargon of the cab driver who asked for a dollar fifty in taxi
fare and I handed over 50 dollars. Had it not been for the honesty of the cabbie, I
would have lost most of the money in my possession that first night in America. A
month or so later, I absorbed yet another lesson,… that the word “fag” has an
entirely different connotation from how British English, the kind propagated in
English schools in India and other Commonwealth countries, interprets the word.
Years later, wiser by as many years by now to the pitfalls of a language that seem to
perplex and entrap us all, I welcomed my wife to this country, a woman trained very
similarly as I was in British English and on the way home from the airport, I alerted
her to several “verboten” words,.. that the macho male of the species that struts
around a hen is always a rooster and that using the word we have grown to describe
them in India will only result in wide-eyed, embarrassed giggles, that if she ever
needed the special device to remove a pencil mark from a sheet of paper, she should
be asking for an eraser and not the word we were taught in school on the other side
of the planet and finally that being gay does not pass as a synonym for a happy
countenance, as we had been programmed from our childhood.
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Few though earn more accolades than Southerners, particularly Texans. Their
elaborate extensions and declensions of a simple “you all” which they are
biologically incapable of pronouncing as 2 separate words leads to “y’all” in its
simplest notation and which then is blithely extended to “all y’all”, to “all of all y’all”
to the absolutely mind-numbing, logic-defying “not all of all y’all!” So, to every Texan
and Southerner for that matter, my retort when I hear the latter has inevitably been,
“Excuse me, would you please repeat that last one, just for the record,… please?”
What else would better exemplify redundant use of letters and words with no
particularly extraordinary effect or emphasis?
Nothing however is more interesting to me than the accents of people all around us
that project their upbringing or social status or the environment of their childhood.
It is an oft-quoted statement that the preferred accent for a newscaster on TV is
basic, boring mid-Western so as not to color the script, the kind that is often heard
in the streets of Chicago or some of its immediate cousins in neighboring states, a
twang that is mirthless, guileless, in short, best described as “basic bland” that could
very well serve as an antidote for insomnia. The other extremes could be found in
the sour-mash backwoods of Kentucky, mining towns of West Virginia and the
bayous of Louisiana, to name a few, all coincidentally MAGA (Make Accents Great
Again?) country. Their pronunciations could very well pass for a language that
precedes our immediate evolutionary past. Then there are those from New York City
who have never quite accepted that their immediate neighbors to the east live in
Long Island (2 words, please!), rather it is “Longgisland”, with heavy emphasis on the
“g.” Or the natives of New Jersey who are programmed to pronounce their native
state as “Nu Joisey” even as they spell it correctly. And of course, there are the
Boston brahmins for whom words like “caaa”, “baaa”, etc. are emphatic statements
that their alphabet lacks the all-important letter “r.”

Now, there are accents and there are accents, all imported,… from the Chinese, to
the Japanese, the Koreans, Russians and a medley of East Europeans whose scant
use of vowels adds that special touch to make their English incomprehensible. A
simple instance illustrates my point well. Many decades back, I encountered a fellow
employee at IBM who introduced himself as Dave “Tsisic”, a typical East European
name, but which sounded closer to “seasick.” But when he spelled out his last name
with 9 letters,… four “c’s”, four “z’s” and a single “y” to mimic a solitary vowel, I was
truly seasick! But do I hear the average American protest against such anomalies,
such cold-blooded murder of the language,… nooo! But, inject a South Asian in the
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midst and all attention swings to him for he has an “Indian accent,” a laughable
variant often mocked and mimicked at parties, TV shows, movies, and in passing
comments on the street. Fifty years of endless explanations on my part have failed
to persuade the natives I have associated with here that such a beast does not
exist,… here, there or anywhere in between. There is no Indian accent,… there is a
Punjabi accent (adorned with words like “supoon” for spoon), there is a distinct
Gujarati accent (through which they “rape”, err, wrap gifts), there is a definite
Southern accent so convoluted that it conceals the true identity of the speaker
(leaving one to wonder which southern state he emanates from) for they unite as
one when their spelling of words like ”maximum” hopelessly confounds any judge in
a Spelling Bee contest, there is a classic Bengali accent where the letter “z” is most
often MIA so they can never quite pronounce zero, rather it always comes off as
“jeero.” And finally, there are those who have mastered the British accent that in
their uppity manner puts even the proper Brit to shame, as Shashi Tharoor, the
made-for-TV Member of Parliament from India, has been known to do from time to
time to the delight of many a patriotic Indian, which is almost what I was taught in
the schools I attended. So, I took particular umbrage at being packaged in the same
moniker with the rest of my former countrymen.
I conclude now with a personal anecdote. Thus, it happened that I arrived here with
an accent that I soon realized that Americans held in some awe,… and bordering on
envy. But that is cold comfort if you are struggling to make ends meet in a summer
job as a humble door-to-door encyclopedia salesman. It is at best a minor
distraction, at worst, a major impediment. And so it transpired that in one of my first
attempts to sell a set to a young couple in Minneapolis, MN, what I thought was my
spell-binding presentation on the virtues of owning a library of books was nothing
remotely related to reality, rather they were swooning over my accent which as the
wife explained, “we don’t have the pleasure of hearing much of in these parts of the
country.” And promptly after my presentation, I was sent on my way with what felt
like a swift proverbial kick out of their apartment. So, that night, I swore to right this
aberration, staying up late into the night, with my room-mate tutoring me on a
proper American accent. And as the night wore on, the accent gradually shifted from
the British Isles and moved westward till somewhere in the early hours of the morn,
while my accent was still in mid-flight, my roommate and I collapsed into exhausted,
near-comatose slumber. At the dawn of the next day, I realized what I had
accomplished,… I had sacrificed my prized English accent but I hadn’t quite made it
across the Atlantic but had crashed in mid-flight into the waters beneath. So, even to
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this day, I speak in an unique accent, one I have dubbed as a Mid-Oceanic twang
that I dare others to imitate,… it is neither from here, nor there, it is neither Indian,
nor Brit, nor American,… it is indeed a rare stew of all three!

The Boat & sunrise,
Rajonya Saha (6 yrs)

Table of Contents

Face of Mother
Myra Mukherjee (7 yrs)

অস্টিন সাবব জনীন দুর্ব াৎসব ২০২২

CTBA Austin

100

The Brave Son of India: Rana Pratap Singh
Sunit K. Addy
Dear Children:
In this pandemic, I just finished watching a mega-TV-serial about Maharaja Rana
Pratap of India. From childhood I read many stories about him but never realized
what a fearless warrior he was among all the kings of Rajasthan in the northwestern
part of India. He fought valiantly many times with the mighty Moghul Emperor
Akbar from his kingdom in the Aravalli mountains called Mewar but never
surrendered to Akbar. Akbar had a vast army, and he was a very shrewd king. His
lifelong dream was to conquer all of India and establish "A Moghul Sultanate
(kingdom) in the Subcontinent" and he was very close to fulfilling that dream except
a part of Rajasthan and kings like Raja Rana Udai Singh and his son Rana Pratap
Singh of Mewar.
One after the other, all most all the Hindu kingdoms in Rajasthan were assimilated
into Akbar’s Kingdom. That was done either by force or by political alliances
including marriage with Akbar or other prominent Moghul families with the
daughters of smaller and weaker Rajasthani kings. Almost all of Rajasthan was under
Akbar's banner and even his highest-ranking commander was a Rajasthani King Man
Singh of Amer, a well-known fierce Rajasthani and a General in Akbar's
Army. Akbar's strategy was to achieve what he wanted by one way or the other, by
hook or by crook. He tried it by force wherever he could but where he found
resistance, he sent marriage proposal and fake assurances of fighting for the Rajput
kings if they were attacked. He understood the psyche of the Rajput kings that they
would rather fight among themselves for petty reasons and personal differences
than become united to fight against a foreign aggressor.
This was a smart and brilliant political strategy of Akbar, but Rana Pratap never fell
for it. Udai Singh and his warrior son Rana Pratap stood their ground with
indomitable spirit and valor and fought Akbar from the famous mountainous Fort of
Chittor. Rana Pratap tried effortlessly to unite Rajasthan to fight against Akbar but
most kingdoms in Rajputana and almost in all others in the rest of India had already
succumbed to Akbar's mighty army and his shrewd political acumen. Rana Pratap
and his father Rana Udai Singh fought valiantly from their seemingly impenetrable
Chittor Fort in Mewar and inflicted heavy casualties on Akbar's mighty army. Akbar
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realized that his army is not a match for the brave and gallant Rajasthani soldiers
and particularly in the leadership of Rana Pratap in an open hand to hand combat.
Akbar's strength was his large sea like army and his long-range cannons.

Akbar's strategy was rather cruel even in terms of the medieval norms. With his vast
army, he created a blockade around the Chittor Fort and made the Mewari fighters
and the inhabitants of Chittor Forts starve for food and water. This was the start of
Akbar’s bloody two years (1567-1568) siege of the Chittor Fort. Akbar's next strategy
was to utilize his vast army to make large mounds of dirt hills and placing his large
long-range cannons on them. This was a cruel but brilliant military decision by Akbar
and his General Man Singh to punish the villagers in the areas beyond the walls of
the Fort. This way Akbar gained greater control on the Pratap’s ammunition depot,
storage facilities, and particularly villagers and people living around the forts who
were not involved the war. Knowing the fighting spirit of the Rajasthani soldiers in
the beginning of the siege, Akbar tried to avoid major hand to hand combat
between his soldiers and the Rajasthani soldiers till the last day of the Haldighati
war. This was demoralizing for the Rajasthani fighters and unfortunately, the small
nation of Mewar just did not have the vast Military resources of Akbar. Rana Pratap
was not alone in this fight, he had some help from a friendly Afghan chieftain who
fought with his cannons, but they were not enough to deter the Moghuls.
Long before the siege, both Rana Pratap and his father Udai Singh had the foresight
that to fight the Moghuls they must have a larger and secure area than the Chittor
Fort to fight with Akbar. Chittor Fort was good which although cannot be accessed
easily from the mountain side, they needed a different Fort which can be protected
from all sides. Rana Udai and Rana Pratap decided to build the “Udaipur Fort” in
another part of the Aravalli Mountains. This new Fort was much larger and
surrounded by mountains and lakes and would be difficult for the Moghuls or any
army to conquer. The Udaipur Fort was built in a relatively short time.
However, Rana Pratap stayed back in the Chittor Fort to fight Akbar since it was
already under siege by the Akbar’s vast army and facing under very difficult
condition caused by the supply blockade. But he had a smaller army. Local hunters,
the Bheels, were also there help to Rana Pratap. Even after the Haldighati war, Rana
Pratap fought Akbar’s army on many occasions using these Bheels and their guerilla
tactics .
The infamous Battle of Haldighati was was fought on 18 June 1576, in which Rana
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Pratap's Army, although much smaller in size inflicted severe damage to Akbar's
army which was five times larger and better rquipped. But at the end, Pratap's army
was annihilated, and the Chittor Fort fell. Many innocent people who were just
farmers, were killed mercilessly. Akbar’s army entered the Chittor Fort and simply
massacred men, young and old in the name of God. Scores of women lost their lives
in traditional Jawar in order to escape being captured by the Mughals. That was
another story I will tell you one day.
During the siege Rana Pratap never wanted to leave his army and the citizens in
Chittor because he decided on a last-ditch effort to take on the Akbar's army face to
face with his generals. He was firm in his decision because he was the last person on
the earth to accept allegiance to Akbar. But looking at events during the siege, Rana
Pratap’s generals and his close associates decided to save Rana and his wife Ajabde
to a safer place near the Udaipur Fort. In a secret mission to save Rana Pratap, his
Ajabde and other important ministers were moved into a hideout in the mountains.
Rana’s generals had realized that fighting with Akbar’s large army and their
numerous cannons would be like going on a suicide mission.
In their last supper before the fateful day of June 18, 1576, the generals put Rana,
his wife and a few others to sleep with medicine and took them away through a
secret passage to the mountains. The generals arguably made the right decision for
which Rana Pratap would have never forgiven them permission because leaving a
war was like accepting a defeat. But Rana Pratap did realize their reasoning later.
Without Rana Pratap, Rajasthan would be left with no leader and all other smaller
kingdoms would be left in disarray. This he proved later when he was crowned in
Udaipur after his father’s demise and continued the fights with Akbar.
On the day of Haldighati war, Rana Pratap’s army and his generals fought valiantly to
save their motherland and at the end all were killed. Even Akbar was impressed by
their bravery and their fighting skills. Two of these generals, General Patta and
General Jaimal were posthumously commended by Akbar. He in a rare approval of
his enemy’s bravery, he memorialized them by placing their statues on elephants at
the gate of his own Fort. But the victory for the Mughals in Haldighati was a futile
one. Later Rana Pratap was able to win several future Mughal attacks with renewed
forces from Udaipur. His Bheel fighters remained very active against the foreign
powers with their guerilla attacks.
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After Haldighati, Akbar and Man Singh and later Akbar himself made campaigns
against Rana Pratap in Udaipur but failed. Gradually Akbar’s interest in Rajasthan
dwindled as he had rebellions in other parts of India, like, Bengal, Bihar and Punjab.
Rana Pratap, was also popularly known the Great Maha Rana Pratap. He
never attacked his opponent from behind, never killed anyone unarmed and never
attacked women, children and old people. Words like dishonesty and treachery were
not found in his dictionary. Rana Pratap was born on 9 May 1540 in Mewar,
ascended to the throne of Udaipur after the death of his Rana Udai Singh. Rana
Pratap died at the age of 57 years. Only in a few years he left the legacy of a great
king.
On the other hand, Akbar was a mightier Emperor, but it is the judgement of many
historians, he was not a not a Great King. He was a very unscrupulous as a ruler. But
he was a good war strategist, and he knew how to win a war. He rarely fought in a
battle alongside his army and let others fight his war and that was very unlike Rana
Pratap. Akbar had a team of scholars headed by Abul Fazal in his court to write
Akbarnama or Book of Akbar to describe his so-called greatness as a “benevolent
king” and let them professed his religious righteousness in a country of Hindus and
Muslims. This was written in Persian language which was the court language of the
Moghuls in those days. Yes, Akbar did allow his Hindu subjects from not paying a
religious tax (Jizya Kar) if they were to go on a pilgrimage but that also was tainted
by political motives.
Inspired by Rana Pratap's story, I pulled my Udaipur photos taken a many years ago
and wanted to share them with you to tell you about this Brave Son of India.

The battle of Haldighati
near Gogunda after the
long siege of the Chittor
Fort.
This is a painting by an
unknown artist and is in
the Udaipur Museum. The
credit goes to the
museum.
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Pratap on his favorite horse
Chetak. He was a huge man (7ft
5inches) and about 110 kg. (born in
1540 and died in 1597). Compare
him to a normal Rajasthani man
walking next to him. From Udaipur
Museum.

Bust of Rana Pratap as in the
museum in City Palace in Udaipur
fort.

Chittor Fort with Victory tower and the
Gaumukh Reservoir.
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Rana Pratap's armor. In his lifetime he was always there in the forefront of all battles. He used to
fight with his spear (80 kg) and his two swords each 25 kg. His total body armor was 72 kg. He
always fought with honor and dignity. He never harmed an unarmed person or never struck a blow
from behind. Thus, he spared the life of Man Singh, his arch enemy who was Akbar's general. He
and his soldiers always protected women, children and elderly in the opponent's camps unlike his
Moghul rivalries.

Rana Pratap's most trusted friend was his horse--Chetak. Chetak was always there with Pratap in
times of need no matter how tough was the terrain or how large and vicious the enemy was.
Pratap used to camouflage Chetak with an elephant trunk to confuse enemy elephants. Statues of
Chetak, you will find it all over Rajasthan, particularly in Udaipur and this one I took in the City
square. The center picture shows Rana Pratap with his sphere (Valla) and Chetak in action.
Udaipur Museum is credited for the painting and the model of Chetak.
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Memorable Moments with EVELYN SUMITRA
Rupa Mukherjee
Our dearest, precious, pumpernickel EVIE,
You are our sweetest, adorable little Cutie!!
So much JOY to watch you grow,
Beautiful, Blessed, Angelic and pure.
Two large expressive eyes
Innocent as a doe.
Everlasting Happiness is All you Show!!!!

Charming chubby cheeks,
Always friendly, gentle and meek.
Your tiny soft hands
Is like a Fairy’s magic wand!!
We wake up to the warmth of your smile.
Playtimes, story times and so much more for a while!
Cuddles and squeezes nice and tight,
Music and dancing every night!!
Giggles and silly songs,
In the core of our hearts is where you lovingly belong!!

As you stumble and fall, then learned to crawl,
And sit, stand and walk ………….
Babbling sounds and mumbling words,
Very soon you will talk!!
These small steps are so Precious and Sweet,
Every day is a Treasured Treat!!
Cannot Believe you are already One?
So much to discover and have fun!!
Love you from the bottom of our Hearts!
You make us the Happiest from the start.
Follow your Dreams and reach for the Star,
Believe in yourself and how Special You Are!!
Looking forward to this Day,
And many more years of Exciting Adventures with You Sumi MA!
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Chicken Bhuna ( Dhaba Style Bhuna ) With
Turmeric Rice
Madhusree Choudhury
Marinade
- 10 skinless chicken drumsticks
- 1 Tbsp garlic & ginger paste
- 2 Tsp red chilli powder
- 1/2 turmeric powder
- 1 Tbsp coriander powder
- 1/2 Tsp cumin powder
- 1 Tsp garam masala powder
- 1/4 Tsp cardamom powder
- 1 Tsp salt which can be adjusted to
your taste
- 1/2 cup yogurt
Grind These Ingredients - You only need
1 Tsp of this ground powder
- 1 Tsp fennel seeds
- 1 Tsp peppercorn
- 5 cloves
Pan Ingredients
- 4 Tbsp oil
- 1 Tsp cumin seeds
- 2 dried red chilli broken
- 2 medium size onions finely chopped
- 3 medium size tomatoes - blitz in a
blender
- Handful of freshly chopped coriander
leaves

In a bowl add the chicken drumsticks
along with the garlic & ginger paste, red
chilli powder, turmeric powder,
coriander powder, cumin powder,
garam masala powder, cardamom
powder, salt and yogurt. Mix everything
and set aside.
In pan on medium heat dry roast the
fennel seeds, peppercorn and cloves.
Roast until you get a fragrant smell and
then grind into a coarse powder and set
aside.

In a pan on medium heat add the oil.
Once hot add the cumin seeds, broken
dried red chillies, onions and sauté until
golden brown. Then add the blended
tomatoes and stir for a few minutes.
After add the marinated chicken
drumsticks and mix well. Cook this for
about 10 minutes and then add 1
teaspoon of the ground powder.
Continue cooking the chicken stirring
every few minutes until it’s done. You
shouldn’t have much sauce as this is
meant to be a dry dish.
Garnish with fresh coriander.
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TURMERIC RICE
- 1 - 1/2 cups of rice
- 2 Tbsp oil
- 2 garlic cloves finely chopped
- 1/2 onion finely chopped
- 1 Tsp turmeric powder
- 1/2 Tsp cumin powder
- Salt accordingly
- 1 chicken stock cube / vegetable stock
cube
- 750ml water
Soak the rice before hand then wash
and set aside.

In a separate pan boil 750ml of water
and dissolve the chicken or vegetable
stock cube. Set aside.
Heat pan with oil on medium heat.
Once hot add the garlic and onions and
sauté until soft.

Then in add the rice, turmeric powder,
cumin powder and salt. Mix all then
pour in the 750ml of stock and bring to
boil.
Reduce the heat and simmer until all
the water has been absorbed and the
rice is cooked.
Garnish with fresh chopped coriander.

Rainbow Fish, Dev Prabhu (5 yrs)
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Capsicum Zunka (w/ besan) sabzi
Sonia Mukherjee
(Takes about 30mins to cook and serves 4 people)
Ingredients
- Capsicum – 2 large
- Besan chickpea flour – 3 tbsp
- Onion – 1
- Garlic – 2 pods
- Green chilies – 1
- Turmeric powder – 1/2 tsp
- Coriander powder – 3 tsp

- Red chili powder – ¼ to ½ tsp
- Mustard seeds – 1/2 tsp
- Cumin seeds – 1/2 tsp
- Asafetida/Hing – 2 pinch
- Curry leaves – 1 sprig
- Salt – ¼ tsp or to taste
- Oil – 2 tbsp

Directions
• Cube the capsicum into 1” square blocks and set aside.
• Chop the onions and green chilies finely and set aside.
• Smash the garlic pods with the skin and set aside.
• Heat a pan and dry roast the besan over a low flame by stirring constantly till you
can smell the besan.
• Keep roasting & stirring and make sure that the color changes very slightly and
slowly. This should take another 2-3 mins. Transfer to a bowl and set aside.
• Heat the same pan with oil. Add mustard seeds and when they start to crackly,
add cumin seeds and asafetida and cook for 10 seconds.
• Now add finely chopped onion, green chilies, garlic, curry leaves and sauté over
medium flame till the onions are clear (slightly cooked) but should not brown.
• Now add the cubed capsicum and salt and cook for 2-3 mins till the capsicum
starts to wilt a little and gets partly cooked.
• Add turmeric powder, red chili powder, coriander powder, mix well and cook for 78 more mins till the capsicum gets cooked completely.
• Now sprinkle 1 tbsp of roasted besan all over the curry and mix well. Then
gradually sprinkle the rest of the gram flour while mixing the curry well.
• Cover the pan partly with a lid and cook the curry over medium flame for 5 more
mins.
• Remove from the heat, garnish with cilantro and serve hot with either rice, rotis,
or parathas and plain yogurt.
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PUNJABI STYLE CHICKEN GRAVY RECIPE
Dora Ghosh
This is a North Indian style recipe that goes well with rice and chapati
Marinade Ingredient:
- 2 lbs of chicken leg quarter (cut into
small curry style pieces)
- ¼ tsp turmeric
- ¼ tsp red chilli powder
- 2 tbs yogurt
- 2 tbs ginger garlic paste
- 2-3 tbs mustard oil
1. Mix all the ingredients and marinate
the chicken for 2 hours.
2. Overnight marination will work the
best.

Masala Ingredient:
- Sliced onions (2 medium)
- Chopped ginger 1 inch size (6 to 7
pieces)
- Garlic cloves (3to 4 pieces))
- One tsp Cumin seeds
- Two bay leaf
- 1tsp whole black pepper
- Two green chillies
- One dry red chilli (optional)
- One cinnamon stick
- Few cardamom pods
- 2 tsp coriander powder
- 1 tsp cumin powder
- 2 tsp garam masala powder

Directions
• Heat oil in a pan and temper with cumin seeds, two cardamoms, sliced onions,
garlic pods (sliced), green chilli, red chilli (optional) and lightly fry them until they
are soft .Allow the mixture to cool and then grind it with ginger, water to make
the onion spice paste.
• Heat 4 tbs of oil in a pan,add bay leaf, 1 tsp whole black pepper, two to three
cardamoms and one cinnamon stick.
• Add the onion spice paste ( earlier made in the blender)
• Fry for five minutes on medium heat, add tomato puree (1cup) or grated tomato.
• Fry for another two minutes, add 1 tsp chili powder, coriander powder and cumin
powder till the oil separates.
• Then add marinated chicken and stir in with the paste. Keep stirring for a few
minutes on medium heat and then cover and cook in low heat.
• Add hot water to your desired amount. When it is fully done, add 1 tsp kasuri
methi and spread all over and stir.
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FISH TIKKA - DHAKAI STYLE
Dora Ghosh
This is a tasty baked version of the many splendored bhetki
Marinade:
4-5 pieces Bhetki fillet without skin (cut
into 2x1.5 inch size)
- 1 tsp ginger paste
- 2 tsp garlic paste
- 1 tbs lemon juice
- 1 tbs green chilli paste
- 1 tsp garam masala powder
- 4 tsp curd
- 1 tsp oil to grease
- ½ tsp melted butter

1. Wash the fish. Drain and pat dry
2. Marinate the fish with the marinade
3. Refrigerate for 1 hour

Directions
• Preheat the oven to 375 degrees.
• Grease a baking tray with oil.
• Place the fish on tray and bake it for 4 minutes
• Remove the fish from the oven and strain any liquid on the tray.
• Turn over the fish pieces and place it on the tray again.
• Brush with melted butter and bake for 6 to 8 minutes at 375 degrees.
• Remove and place on a platter. Brush the fish with melted butter and drizzle
lemon juice over them.
• Serve with mint chutney and onion rings.
• Adjust all the seasonings and finish with garam masala, lemon juice and serve hot.
Note: The above recipe goes well with Swai fillets too because Bhetki fillets are not
readily available.
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Congratulation !
Recent Graduates

Adrita Raychaudhuri
Graduated from McNeil High School . Going to UT Austin
ECE (electrical and computer engineering) program

Devanshi Verma
High School : Westwood
Joined University of Texas , Dallas to study Pre-Med

Shohom (Shom) Mukherjee
Texas A&M University
Studying Biomedical Science

Ishwori (Eesha) Mukherjee
University of Texas - Austin
Studying Psychology
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Congratulation !
Recent Graduates

Shoumik Roychowdhury
Westwood High School
Electrical Engineering and Computer Science (EECS) at UC
Berkeley

Anushka Mazumdar
Westwood High School. Currently she is a freshman at UT
AUSTIN , enrolled in their Electrical and Computer
Engineering Honors program.

Gaurav Mitra
University of Texas - Austin
Aerospace Engineering

Tanisha Kundu
Westwood High School
Business Marketing and Management, Kelley School of
Business, IU Bloomington
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APL
Siddhartha G Baral
শ্রছােরর্লা শ্রর্রক শুধু fulltoss আর wide করর শ্রগতছ. র্যাটিংরয় িাড়াহুরড়া কররি তগরয়
দলরক অরিক ড্ু তর্রয়তছ.
তক্ররকে মারে গাল শ্রখরয়তছ, েু ের্ল মারে শ্রগাল আর
র্াতড়রি কাি মলা. রাগ করর শ্রখলা শ্রছরড় তদরয়তছলাম. তর্রকরল োকুমার সারর্ শুধু
লুড্ু শ্রখলিাম. লুড্ুর ছয় শ্রমরর, র্যাটিংরয়র ছয় মারার আিি পাওয়ার শ্রচিা করিাম.
তকন্তু োয়, দুরধর স্বাদ তক শ্র ারল শ্রমরে ? োই স্কুল, করলজ, এ সর্ শ্রপতররয় চাকতররি
ঢ্ুরক পড়লাম . সােলয তিরজর মরিা করর আসতছল . তকন্তু শ্রকার্ায় শ্রর্যি একো িা
পাওয়ার শ্রর্দিা তছল. সর্ সময় মরি েরিা গলায় একো অদৃশয সাটিবতেরকে ঝু লরছ.
র্ড় র্ড় করর শ্রলখা আরছ THE LOOSER!!!. একো েিাশা গ্রাস করতছল আমারক.
ভীষণভারর্ লাইে একো শ্রসরকন্ড চাি এর শ্রখাাঁজ করতছল. র্য়স আমার মধযগগরি.
েোৎ করর জীর্ি একো শ্রমাড় তিল . শ্রদখা েরয় শ্রগল APL এর সারর্. আর্ার সর্ুজ
মাে, আর্ার 4, 6, OUT, র্ন্ধুরদর শ্রকালােল. জীর্ি শ্রর্যি মুচতক শ্রেরস র্লল, তদস
ইজ ইওর শ্রসরকন্ড চাি! আতম র্ললাম, এইরিা শ্রসই োরারিা শ্রছরলরর্লা! মরি মরি
ভার্লাম, এভারর্ও তেরর আসা র্যায় ? রতর্র্াররর সকাল শ্রর্লাো শ্রর্যি োইম শ্রমতশরির
মি েরয় শ্রগল. এক ছু রে 30 র্ছর শ্রপছরি তেরর র্যাওয়া. USA শ্রি এরস একো
তিস্তরঙ্গ শাি শ্রকালােল তর্েীি গড্ডাতলকা প্রর্ারে মিো শ্রর্যি খুর্ িাড়ািাতড় র্ুরড়া েরয়
র্যাতেল. তকন্তু রতর্র্ার সকারলর এই স্বিঃস্ফূ িব শ্রকালােল, শ্রচাঁ চারমতচ, োতস-কান্না, জয়পরাজয় আমারক শ্রর্যি কশশরর্ তেতররয় তিরয় শ্রগল. শুরুরি শ্রখলারি খুর্ একো ছি
পাতেলাম িা. আর্ার পুররিা ভু ল গুরলা শ্রর্তশ করর করতছলাম. তকন্তু আরস্ত আরস্ত
APL এর র্ন্ধুরদর উৎসারে, তিরজরক একেু একেু করর শ্রগাছারি আরম্ভ করলাম. ঠিক
করলাম, APL রর্ী-মোরর্ীরদর র্যাটিং-শ্রর্াতলং র্াণী অিুসরণ কররি েরর্. Bowler িা
ball শ্রক follow কররা, এই মির্ারদ তর্িাসী েলাম. APL আমারক সুরর্যাগ শ্রদওয়া শুরু
কররলা. ধীরর ধীরর লুড্ুর ছিা শ্রর্রক তক্ররকে র্যারের ছিা োাঁকারিার তশখলাম.
শুধুমাত্র APL এর র্ন্ধুরদর অকৃ তত্রম ভালর্াসা আর উৎসারে, ছু টির তদরি দুপুর 12 ো
শ্রি র্াতড়রি তগরয় র্ুরড়া র্য়রস আজ কািমলা শ্রখরিও লর্জ্জা েয় িা. কাি শ্রমালার
দাতয়ি র্ার্ার োি শ্রর্রক আজ অিয জরির োরি শ্রগরছ তকন্তু আতম আমার শ্রছরলরর্লা
তেরর শ্রপরয়তছ . APL এর সর্াইরক শ্রক িাই আজ অরিক ভারলার্াসা, গভীর কুতিবশ!!!
You are all part of my family now! আজ র্যখি APL আমারক একো সাটিবতেরকে তদল,
শ্রচারখ জল চরল এরলা. শ্রর্য লর্জ্জার অদৃশয সাটিবতেরকেো এিতদি র্ুরক তিরয় ুরর
শ্রর্ড়াতেলাম, িারক তর্দায় শ্রদওয়ার সময় েরয়রছ. তকন্তু র্ন্ধুগণ, শ্রিামরা শ্রকউ এরক
তর্দায় অশ্রু তেরসরর্ ভু ল কররা িা, এ আমার আিি অশ্রু. এই আিি অশ্রু শ্রি
স্নাি েরয় আতম ির্জীর্ি শ্রপলাম. ধিযর্াদ APL.
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