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Friends, Companions and Well-Wishers, 
 

Welcome to the 2021 Baishakhi edition of Anjali. The publication team is honoured 
to present the Baishakhi edition of our magazine Anjali in your hands. 
 

The festivities of Baishakhi usher in the Bengali New Year. Baishakhi is incomplete 
without a clarion call to “নব আনন্দে জান্দ া নব রবব বিরন্দে” [Arise with new joy in new 
sunrays]. Unfortunately, this year, Baishakhi came unheralded by the return of 
“new”, and our New Year is depressingly silent which is normally filled with joy and 
beauty. 
 

This past year has been exceptional, and not in a particularly positive way. 
Worldwide, Covid pandemic has pinned down humanity to the mat. We offer our 
understanding to all who went through unbelievable difficulty, our condolences to 
all whose near and dear ones have passed. Corona virus even felled the towering 
personality of Bengali art, Soumitra Chattopadhyay.  
 

In these somber times, we feel stifled from within. Like a spirit haunted, we feel an 
uncontrollable urge to rush out of our homes in search of that damsel with dazzling 
beauty whose name is Aestheticism. Is it the same singular damsel that Tagore so 
yearningly referred to as “অমরাবতীর মততপ্রবতমা”? She quells our fears; evokes flames of 
courage from burnt out ashes. That radiant beauty is manifested in the numerous 
poems, prose and drawings that you all sent our way to be published in this edition. 
Pray, tell me, if there were no creativity, where could we have taken refuge during 
these times of despair?  
  

This Anjali magazine is a testimony to your soulful creativity. In publishing this 
magazine, I was ably supported by Piya Sengupta, Soutik Das and Kasturi Bose. 
Their efforts will be vindicated when you-  our readers- journey with us on this 
readership way. We solicit your feedback, and the brutally honest ones will be more 
than welcome. 
 

We- on behalf of Pujari- thank you for the privilege of your time in reading our 
magazine. 
 

Ambarish Mitra, 

On behalf of Pujari Publication Team. 

Editorial 
 

Ambarish Mitra 
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Welcome Message from Pujari President 
 

Ujjal Chakravartty 

Spring is around the corner, the sun will soon be brighter, days will be 
longer, and fresh warm breeze will usher in hope and joy.  Being an 
avid gardener, I wait patiently for the winter to get over to plant 
small saplings that germinated in the warmth of the house over 
winter. I carefully plant these saplings hoping that next year these 
will be established plants. I think spring is nature’s way of telling us 
that the life is resilient and would be normal again.  
 
Will this spring be normal again like the pre-pandemic days?  Based 
on medical and health experts, it is likely to be end of summer before 
we all get some sense of normalcy. Therefore, 2021 Executive 
Committee decided to host this year’s Poila Boishak remotely keeping 
in mind the safety of the Pujari members.  
 
The first program of this year was Saraswati Pujo which was 
celebrated on Feb. 20 at Shiv Mandir of Atlanta successfully.  This 
Pujo was telecast live for all Pujari members to participate in remote 
Pushpanjali.  The decoration, artwork, logistics, Pujo and cultural 
program showcasing talented Pujari kids was extremely well executed 
even with pandemic restrictions. I am fortunate to be a part of truly 
diverse, highly capable and adaptable 2021 Pujari Executive 
Committee.    
 
Nandini & I sincerely pray that this Naboborsho ( সাল  ১৪২৮ ) will 
bring in joy, optimism, and along with the vaccination bring an end to 
this pandemic, returning our community back to safety. However, 
until such time, my earnest request to our community is to follow the 
recommendations from Center for Disease Control and Prevention to 
stop the spread of this virus.  On behalf of Pujari 2021 EC Shubho 
Naboborsho to you all. 
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Welcome Message from Chairperson of 
Pujari Board 

Abhijeet Hazra 

Dear Pujari Patrons, 
 
Subho Nobo Borsho! Extending you all a very warm welcome to 
another edition of Pujari’s Baisakhi. In this Nobo Borsho, let’s welcome 
in a new hope, a renewed optimism and get our community back to 
the new normal. 
 
The past 12 months have been like no other. While the world around us 
changed in response to the pandemic, Pujari as an organization also 
adapted. We successfully conducted all Pujari events virtually and 
live streamed them. We continued to drive value for our patrons and 
sponsors by making all online events free. The success of these events 
can be gauged by the fact that these events were being viewed globally 
and the numbers were in several thousands. 
 
Now, the light at the end of the global pandemic is visible. 
Vaccinations are ramping up and as the community is slowly 
returning back to normalcy, we too at Pujari will adapt once again to 
the new normal. Our commitment to you is to continue monitoring the 
situation and based on published guidelines, make judicious choice in 
returning back to in-person Pujari events this year. 
 
I wanted to extend a special thank you to this year’s Executive 
Committee. We all lead busy lives and have precious little time to 
spare. Each year, members of the Executive Committee find this extra 
time and go this extra mile so that all the members and guests can 
enjoy the Pujari events. On behalf of the entire Board of Directors, 
extending our best wishes for Poila Boisakh. 

Thanks, 
Abhijeet Hazra 

Chairman, Pujari Board of Directors 2021 
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Saraswati Pujo 2021 
Date: 20-Feb-2021                                   Venue: Shiv Mandir, Atlanta 

 

  
 

 

 
 

The Decorators 

The Pujo and the Decorations 
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Saraswati Puja’2021 – The program line up 
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কবির ঘরিাবি 

বরবি পবি 
কলম্বিয়া, দম্বিণ কযার াম্বলনা 

 
 

কম্বি া প্রায়শই তাদের কবিতায় ম্বির  ম্বির  

আরেন তারদ  শৈৈদির দেখা গ্রাম, ৈহর, নেী 

অথিা বনদের িাবিদত। তসবিমা নাসবরদনর মদতা 

বনি বাম্বেতা কম্বি া ললরেন ম্বপ্রয় লদশ লেরে আো  

কবিতা, আিার অনযম্বদরক আদমবরকার প্রিাে 

প্রবতম কবি এবমবি বিবকন্সন দিদখন বনে গদৃহর 

চার দেওয়াদির িাইদর পা না দরদখ। অসামাজেক, 

সঙ্গীবিহীন এবমবি ম্বিম্বকন্সরন  তীক্ষ্ণ দমধা ও 

অনুভি এেরনা প্রাসবঙ্গক। ম্বতম্বন লেোরন ম্বি কাল 

িেিাে ও ললোরলম্বে কর রেন, লে িাম্বেটির নাম, 

‘ল ামরেি’। এবেদক িাাংিার মুখ বচনদত 

আমাদের স্মরণ করদতই হয় ম্বনিঃেঙ্গ, ম্বিষণ্ণ 

িাাংিার রূপকার কবি েীিনানন্দ োসদক যার 

িবণ বত রূপসার দ ািা েদি দসই বকদৈাদরর েরঙ্গ 

আমাদের কল্পনার লনৌকা আেও দভদস যায়। 

আিার দকান দকান দিখক হয়ত লেচ্ছায় বিদেদৈর 

মাটিদক আপন িাসস্থান কদর দনন, দযমনটি 

করবিদিন পমৃ্বিিী ম্বিেযাত ললেক আ রনষ্ট 

ল ম্বমিংওরয়। বকউিা  রােধানী হাভানার দথদক 

বকিু দরূ  পাম গাদির িাগান দ রা তার িািংরলা  

নাম, ‘ব াংকা বভজেয়া’ িা ‘িুক আউি  াম ব।’ 

তৃতীয় পত্নী, োিংিাম্বদক মাি থা দেি ন থ দক এই 

িাবিটি উপহার দেন দহবমাংওদয়। লেই বিিাহ েী ব 

দময়ােী না হদিও ‘ম্বিিংকা বভজেয়া’ নারম  

ট্রম্বপকাল ো াঁরদ  িাম্বেটি আজও চমৎকার 

েিং ম্বিত। দসখাদন েুেজ্জিত আসিাি, দেওয়াদি 

বৈকার করা িনয পশুর মস্তক ও বিখযাত বচত্রকিা 

সজ্জিত বিবভাং রুম, ৈয়ন  র আেও সাোদনা 

আদি দসইভাদি দযন লে দকানবেন “ র হুম েী 

দিি িিস” এর দিখক আিার এদস তার দিখনী 

তুদি দনদিন।  

রিীন্দ্রনাদথর িহুমুখী প্রবতভার সাক্ষর িবিদয় 

আদি গাদন, কবিতায়, গদেয , নতৃযনাদিয এমন বক 

বচত্রকিায়। বতবন বিদখদিন, “সি ঠা াঁই দমার  র 

আদি, আবম দসই  র মবর খুুঁজেয়া। দেদৈ দেদৈ 

দমার লদশ আদি, আবম দসই দেৈ িি যুজিয়া।” 

শুধু ৈাবিবনদকতদনর কথা ধরদিও আমরা 

দেখদত পাি দয িাদর িাদর বতবন িাসা িেি 

কদরদিন। কখলনা দেহবি, কখলনা উত্তরায়ণ, 

পুনশ্চ , সরুুি কুট  িা শযামলী। কখলনা প্রাসাে, 

কখদনা দনৌকা আিাস পদ্মা দিাদি, িা পাবনহাটি 

িাগান িাবিদত, সি োয়গাদতই তার কিম 

চদিদি অক্লাি। বিদেদৈও কত িাবিদত বতবন 

দথদকদিন তার বকিু বিিরণ পাওয়া যায় সুরঞ্জনা 

ভট্টািারে থ  “কবির আিাস” গ্রদে। সৃটির তাবগদে 

কবি সোই বনতয নূতন অবভজ্ঞতা খুুঁদেদিন। 

একদ দয়বমর িন্ধন দথদক মুজি দপদত বতবন 

উন্মুি প্রকৃবতর সদঙ্গ একাত্ম হওয়ার অবভপ্রাদয় 

চারবেক দখািা দেওয়াি বিহীন  র দচদয়বিদিন। 

দিখার  র মনমদতা হওয়া সি দিখদকর পদক্ষই 

একিা গুরুত্বপূণ ব বিষয়। উবনৈ ৈতদকর 

আধুবনকদচতা ও নারীিােী ইাংদরে দিবখকা 

ভাজেববনয়া উল্ফ িদি দগদিন, “নারী যখন 

ব কৈন দিদখ তখন তার একটি কক্ষ ও বকিু 

অদথ বর খুি প্রদয়ােন।” আিার বকিু বকিু িাবি 

এমনও আদি যার খযাম্বত দসখাদন  দি যাওয়া 

মম বাবিক মতুৃযর েনয। উোহরণ স্বরূপ বিখযাত 

আদমবরকান কবি বসিবভয়া প্লাথ। ইবন মাত্র 

বতবরৈ িয়দস অিসাে দরাদগ অপ্রকৃতস্থ অিস্থায় 

গযাস ওদভদনর অভযিদর মাথা ঢুবকদয় আত্মহতযা 

কদরবিদিন িন্ডদনর বপ্রম দরাে বহদির ২৩ নাং 

ব িে রয় দরাদির িাবিদত। 
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পািদিা দনরুোর নাদমর সদঙ্গ আমরা সকদিই 

কম দিবৈ পবরবচত। এই দনাদিি বিেয়ী কবি 

বচবির সিদচদয় বিখযাত নাগবরক। অদনক কবিই 

খামদখয়ািী, আর পা ুঁচেদনর েীিনেৈ বন, 

বচিাভািনার পবরপ্রবক্ষদত তাদের বিচার চদি না। 

বকন্তু ভািনা অনুযায়ী িাবি শতবর কদর বনদের 

দপ্রবমকার সদঙ্গ িসিাদস দনরুোর মত সাথ বক 

হদত আর দকউ দপদরদি বক না সদেহ। একটি 

নয় বতন, বতনদি িাবি কদরদিন দনরুো। প্রথদমই 

ধরা যাক বচবির ভািপারাইদসা নাদমর িের 

ৈহদর , উুঁচু বনচু রাস্তা দপবরদয় ‘িা দসিাজস্তয়ানা’ 

নারম  িাবিটির কথা। ২০১৮ দত এই িাবি দেখার 

সুদযাগ হদয়বিি আমার। দনরুো দচদয়বিদিন 

এমন একটি িাবি যা ঊর্ধ্ বপাদন হাত িাবিদয় 

আকাৈ িুুঁ দয় থাকদি বকন্তু ৈি েবমদত গা ুঁথা হদি 

এর বভত। এিা দয িাস্তদি পবরণত করা সম্ভি তা 

এই অতযাশ্চয ব িাবিটি না দেখদি বিশ্বাস হদতা না। 

শুনদত চমৎকার হদিও এই িাবির নাম বকন্তু 

কাবিযক িযঞ্জনাময় দকাদনা ৈব্দিন্ধ নয়। স্থপবত 

দসিাবিয়ান দকািাদিার নাদম এর নামকরণ। 

১৯৫৯ এ এই িাবি দকনা হদয়বিি। দনরুো 

বিদিন এক চূিাি দসন্সয়ুাি কবি, বতবন বিখদিন, 

“রুটি আমায় পুটি দেয় না , দভাদরর আদিায় 

বিরজি দিাধহয়, দকিিই খুুঁদে ব বর দতামার 

তরি পে ধিবন।” (sonnet X1) বকন্তু িাস্তদি 

দনরুো দয দখদত ও খাওয়াদত ভািিাসদতন দসিা 

বকন্তু এই িা দসিাজস্তয়ানার খাওয়ার  রটি 

দেখদিই দিািা যাদি। এখাদন আদি ইাংবিৈ 

চায়না, নানা  রে  দমজিকান পানপাত্র এিাং 

িাইবনাং দচয়ারগুবি একেম দ ুঁষাদ ুঁবষ কদর 

সাোদনা। দনরুো নানা রকম কায়োর িুপী পদর , 

কখনও িা দগা ুঁ  এুঁদক একপাদৈর একিা সঙ্কীণ ব 

েরো খুদি নািকীয় ভাদি শনৈদভাদে এদস 

দযাগোন করদতন। এই িাবির উপর তিার 

োনািা দথদক সমস্ত ভািপারাইদসা ৈহর দেখা 

োরি , এখান দথদকই িষ ব দৈদষর আতসিাজের 

দৈাভা দেখা হত। এই িাবিদত রদয়দি অদনকগুবি 

কাদ র োহাদের মদিি, ১৭ ৈতাব্দীর একটি 

মানবচত্র আর কবির দিখার  রটিদত তার 

আিেবাবতক খযাবত সম্পন্ন িনু্ধদের িবি। এই 

আকারশ মািা লতালা িাবিটি কবির োম্পতয 

দপ্রদমর সাক্ষী। এই বনভৃত ৈয়ন  দর সাোদনা 

আদি মাবতিদের িযিহার করা চুদির ব্রাৈ, 

শযাদনি নািা  ৫ পারব উদমর দিাতি। এই  দর 

ৈদয় ৈদয় েৈ বদকর আসা যাওয়া দযন ি ম 

অদৈাভন মদন হয়। 

এর পদর আবস সানবতয়াদগাদত তার আদরকটি 

িাবির কথায়। ‘িা চাদকানা’ , এই িাবির 

নামকরদণ েবিদয় আদি তার দসই সমদয়র 

দপ্রবমকা (১৯৬২ সাদির পর দথদক তার স্ত্রী   

মাম্বতিদে ঊরুবতয়ার লমিুো  মত কুজিত , 

একরাৈ িাি চুদির কথা। এই িাবিটির স্থাপতয, 

অেদরর সিা সমস্ত োয়াগায় কবির বনেস্ব 

খামদখয়ািী দপ্রবমকেত্ত্বা িতথমান। এই িাবির 

নাদম দয কবিতা, দসখাদন কবি বিখদিন, “আমার 

িাবি, দতামার িাবি,দতামার স্বপ্ন আমার দচাদখ , 

দতামার রিকবনকা প্রিাবহত একটি বনবিত 

ৈরীদরর বৈরায় উপবৈরায়” (La Chascona) 

এই িাবিদত লমম্বিকান ম্বিত্রম্বশল্পী  বেদয়দগা  

বরদভরার  আুঁকা একটি মোোর  িবি আদি।  

দসই িবিদত লদো োরি একবপদ  গাবয়কা 

মাবতিদে আিা   অনযবপদ ও একই না ী, 

দনরুোর  হৃেদয়র  ঈশ্বরী মাবতিদে।  েম্বিরত  তা   

এক াশ  িাি  িুরল   মদধয তুম্বল  িারন  কায়দায়  

িুকাদনা আদি দনরুোর মদুখর  অিয়ি। চারদি 

কদিে বনদয় এই িাবি।  দগািা িাবিদত িবিদয় 

আদি  দনরুোর সাংগ্রহ করা অে্ভুত সি  ভাকয ব 

বৈল্প। এই িাবির আদরকটি শিবৈি  দহাি িাইদরর 

দেওয়াদি  রদের  বিবচত্র  কাে। নীি  হিুে  রদের  

িাহার।  কযিািান স্থপবত রজিদগে আবরয়াস 

িাবিটির  উাঁিু বনচু  েবম দেদখ িদিবিদিন এখাদন 

শুধু  ম্বোঁম্বে   লিদয় ও া  নামা করদত হদি।  ম্বিরয় 

লদেলাম কিািা একরশা ভাি  েম্বতয।  িাগাদনর  

প্রবতটি গাি বনদের হাদত িাবগদয়বিদিন 

মাম্বতিদে।  দনরুো িাম্বে  িযাপার   অনািশযক 

জাাঁকেমদকর বেদক আকৃি  বিদিন না। তার 

উদেৈয  বিি িাবির  বভতদর  একিা  অিরঙ্গ , 

বনবিি লপ্ররম   পবরদিৈ  সৃটি  করা।  এখাদন রাখা 

আদি আবিকান কাদ র কাদের সাংগ্রহ , 

ইিাবিয়ান বিোইনার   রনাদসটির  নিা করা  
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আসিাি পত্র ,  দসই সমদয়র  এই েম্পবতর 

িযিহৃত চায়না, ও কািিারী।  দকান  জেবনদষই  

চাকবচকয দনই তদি  শেনজেন  আহাদর , বিনার 

পাটিথরত এেি িযি া   রয়রে তা িুঝরত অেুম্বিরে 

 য় না।   েমস্ত লদওয়াল জরুে কাাঁরি   জানালা, 

প্রকৃম্বত ও অন্দ  ম ল একাকা , আ  আরে ম্বেম্বে 

প  ম্বোঁম্বে  লেন মস্ত এক োপ লুরিা  েক। এক 

োয়গায়  িুিদি মস্ত এক দচাদখর িবি।   ১৯৭৩ 

এ বচবির দপ্রবসদিন্ট সািভালদা   আরলরন্দ   

 তযা,  সামবরক  অভুিযান  এিাং  কযন্সার   

লনরুদা  মতুৃয  ঘরি।  োমম্ব ক অভুযত্থান  

িলাকালীন  এই িাম্বে  েমস্ত কাাঁি  লভরঙ্গ িু মা  

কর , লপেরন  োরল  মুে আিরক িাম্বে  ম্বভতর   

জল  ঢুম্বকরয় েি তেনে ক া  য়।  তিু  েঙ্করল্প 

অম্বিিল মাবতিদে এই িাম্বে  দথদকই দনরুোর 

অবিম যাত্রার  িযিস্থা কদরন। তার  অক্লান্ত 

লিষ্টায়  লা িারিানা পুনম্বনম্বম থত   য়  এিাং 

দসখাদনই বতবন িাস  কদরন  জীিরন  দৈষ বেন 

পে থন্ত। 

এিার , লনরুদা  েি লিরয় ম্বপ্রয় িাম্বে  কিায় 

আম্বে। ইেলা লনগ্রা, মেয ম্বিম্বল  একটি 

উপকূলিতী এলাকা, ভালপা াইরো লিরক ৪৫ 

ম্বকিঃ ম্বমিঃ দরূ । অদনকিাই োমমু্বিক উপাদারন 

সাোদনা এই িাবিটি একটি োহাদের আকাদর 

িানাদনা, নীচু িাে, সরু  পযাদসে, আর প্রবত  ল  

আরে দনরুোর সাংগ্রহ করা অসামানয কা ুঁদচর 

দিাতদির েম্ভা । তার দষু্প্রাপয জিনুক সাংগ্রহ 

রাখা আদি “আন্ডার দা  বস ” নাদমর  দর। এই 

অঞ্চরল  কাদিা রদের পাথদরর দথদকই এর নাম। 

প্রম্বত জানালা লিরকই লদো োরি প্রশান্ত োির   

উত্তাল লঢউ আিদি পেদি দিিাভূবমদত। এখাদন 

বিবভন্ন দেদৈর মাটির পাত্র, আবিকান মদুখাৈ 

বৈল্প, এমন বক বহে ু দেিদেিীর মূবত বও রাখা 

আদি। িাইদব্রবরদত কািত তার অদনকিাই সময়। 

বনেবদন দিখার েনয এই িাবিটি বিি  আেৈ ব। 

িাবিটির সামদনই রাখা আদি একিা দরি গাবির 

ইজঞ্জন। দনরুোর মদত “লে বৈশু দখদি না , দস 

বৈশু নয়, বকন্তু দয প্রাপ্তিয়ক মানুষ দখদি না দস 

বনদের অিদরর বৈশুদক বচরতদর হাবরদয়দি। এই 

িাবির িাইদরর এক িুকদরা েবমদত বচরবনিায় 

ৈাবয়ত দনরুো ও তার বপ্রয়তমা মাবতিদে। 

কম থেরুত্র ও  াজননম্বতক কা রণ, লনরুদা েুদীঘ থ 

েময় লদরশ  িাইর  কািারলও তা  কম্বিতায় 

ম্বনরজ  লদশ ম্বিম্বল িার  িার  ম্বির  আরে, মদন  

পেরলা দনরুোর অবিস্মরণীয় কদয়ক পেক্তি- 

“ইসিা দনগ্রায় িদর েবক্ষদণর তুমুি িষ বণ , একটি 

মাত্র িটৃি দ া ুঁিার মত স্বচ্ছ আর ভারী . . .এক 

স্বগীয় োি দিাদন আর দখাদি এই অিাক প্রহর , 

দয োদি েিাদনা থাদক সমদয়র  ন্টা র্ধ্বন, 

ব সব স স্বর” (Sonnet LXV11) 

 

ললেক পম্ব ম্বিম্বতিঃ ম্ব ম্বম পম্বত ম্বিিত ম্বতন দশক োউি কযর ালাইনা  িাম্বেন্দা। ললোরলম্বে, ম্বিিরনে ও 

ভ্রমরণ  শে। 
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Publication, 2004. 

 

Neruda, Pablo. “La Chascona.” La Barcarola. Ed. Seix Barral, 1982. 

 

Neruda, Pablo. “Sonnet LXV11.” 100 Love Sonnets. University of Texas Press, 2014. 
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দৈনন্দিন 

কল্লোল নন্দী 

 

 

 

।। ভুমিকা।।  

আমোর ছ োট শ্যোলক ও তোাঁর বউল্ের অনুল্রোল্ে (আসল্ল পুরককল্ত) শুরু হল্েক ল- "একশ্" শ্ল্ের মল্েয 

ছলখো অনুগল্প। ওই ছে হে নো? I tag you for the challenge টোইপ। শ্বশুরবোকির চ্যোল্লঞ্জ! পুরককটো ছখল্ে 

ছেললোম। একিল্ক তোাঁরো ককন্তু মস্তি কল্র ছবিোল্ে। আর আকম কলল্খই েোস্তে। পোর্ থ আল্সপোল্শ্ েো ছিল্খ, তোই 

কনল্ে প্রশ্ন ছতোল্ল মুরকলর কোল্ । আবোর মুরকলও কুচু্ল্টপনো করোর জল্নয পোর্ থল্কই বল্ল। দিনস্তন্দন ঘটনো। 

২০২০ সোল্লর চ্োলকচ্ত্র।   
 

।। দৈনন্দিন –১।।   

মুরকল বলল, বঝুল্ল পোর্ থ, আজকোল একেরল্নর সংক্রোমক ছরোগ হল্ে। এল্ত সোেোরণ েুস্তি-

বুস্তি ছলোপ পোল্ে। ছকউ সোরোকিন কোন্নোকোটট করল্ , ছতো ছকউ গোন গোইল্ , আবৃকত কল্রল্ , ছকউ এল্কর প

র এক রোন্নো করল্ , ছকউ ছেসবকু আপল্েট কল্র চ্ল্লল্ , ছকউ নোকম ছলোল্কর মতুৃযল্ত কনল্জর প্রচ্োর কর

ছ - এর ছকোন কচ্ককৎসো ছনই? এর একমোত্র উপোে হল, ঘমু ছর্ল্ক উল্ে ছিৌি করোল্নো েতক্ষণ নো ক্লোন্ত হল্ে 

ঘুকমল্ে পল্র। ছিৌি ছশ্ষ হল্লই উপসগ থগুল্লো আবোর ছিখো ছিল্ব। তোাঁরো জোল্নন নো ছস কর্ো? কবলক্ষণ জোল্ন। 

তোহল্ল তোাঁরো ছিৌিোল্েন নো ছকন?   

মুরকল বলল, বোইল্র কল্রোনো নোল্মর কচ্নো িসুয ঘুল্র ছবিোল্ে, তোই।  

 

।। দৈনন্দিন-২।।  

মুরকল বলল, বঝুল্ল পোর্ থ, এই ছে কল্রোনোর ছেলোে সব কক ু বন্ধ, এল্কই বল্ল লোগোতর েম থঘট।  

পোর্ থ বলল, ককন্তু এর প্রকত ছতো জনসোেোরল্ণর সমর্ থন ছনই।  

মুরকল স্তজল্েস করল, ছকোনকোল্লর ছকোন েম থঘল্ট সোেোরণ ছলোল্কর সমর্ থন র্োল্ক ছহ? বল্ন্ধর কিন ছিোকোন

পোট খুলল্ল চু্কর-

ক ন্তোই, ভোঙচু্র হল্ব, আর গোকি চ্োলোল্ল তোল্ত আগুন লোকগল্ে ছিল্ব ছসই ভল্ে সবোই বোকি বল্স র্োল্ক। ছসই

ছবলোে ছতো ছকউ কক ু বল্লো নো।  

পোর্ থ বলল, তো টেক। একটু ছভল্ব স্তজল্েস করল, ককন্তু এবোল্রর িোকবটো কক? িোকব হল, জনসংখযো কমোও।  
 

।। দৈনন্দিন-৩।।   

পোর্ থ বলল, ঘল্র বল্স ছর্ল্ক আর পোরো েোল্ে নো ছে। মুরকল, এবোর কক ু একটো কল্রো।  

মুরকল বলল, কল্রোনো-

তোকরণী পূল্জো কল্রো। েযোত। এইরকম কক ু হে নো কক? ছকন হল্ব নো? এইভোল্বই শুরু হল্েক ল অল্নক পূজো।

 পূজোর নোল্ম কনরোকমষ খোইল্েই পোটটথ ছিওেোর কোজ হল্ে েোল্ব। অযোকপটোইজোর, স্তিঙ্কস-

এর ছকোন ঝোল্মলো ছনই।  
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তোরল্চ্ল্ে বি কোরণ হল, এই ছে ছেসবুক জলু্ি নতুন কক ু একটো করল্ত হল্ব এই প্রকতল্েোকগতোে ছতোমোর 

নোম অল্নল্কর ছর্ল্ক একগল্ে র্োকল্ব। কবপি-তোকরণীর ২০২০ সংস্করণ- কল্রোনো-

তোকরণী। প্রবতথল্ক ছতোমোর নোম ছলখো র্োকল্ব। চ্ো াঁি সোওিোগল্রর মত। পূজোর বই, মন্ত্র, এটো-

ছসটো, পলু্রোকহত ছেকনং – ছভল্ব  রেোকির পকরমোণটো? ঊেে!  
 

।। দৈনন্দিন-৪।।   

পোর্ থ বলল, বঝুল্ল মরুকল, আজকোল এক মহো অসুকবেোর মল্েয পল্িক । সবোর নোক-

মুখ ঢোকো। ভোল্লো কল্র নো ছিখল্ল ছতো অল্নকসমে ছচ্নোই েোে নো। অল্নল্ক ছতো আবোর কেজোইনোর মোস্ক প

িল্ । েোল্ির নোক ছ োট তোরো পযোল্েে মোস্ক পিল্ । সবোইল্ক একরকম ছিখোে।  

মুরকল শ্োন্ত হল্ে উত্তর কিল, সবই অল্ভযস। বঝুল্ল। ছিখল্ত ছিখল্ত সব টেক হল্ে েোল্ব। আরব ছশ্খরো চ্োর

ছট বউ কনল্ে শ্কপং করল্ত ছবর হে। সবোই কোল্লো ছবোরখো পল্র। ছিল্খ ছতো কোল্লো ছরোবট  োিো আর কক ু মল্ন

 হে নো। কখল্নো শুল্ন , ছকোন আরব ছশ্খ ভুল কল্র অল্নযর বউ কনল্ে বোকি চ্ল্ল ছগল্ ? অত ছভব নো। ছিখ

ছত ছিখল্ত এককিন সব টেক কচ্নল্ত পোরল্ব।  
 

।। দৈনন্দিন-৫।।  

পোর্ থ স্তজল্েস করল, আেো মুরকল, সনু্দরবন এলোকোর ছলোকজন এত ছবোকো ছকন? এমন একটো ঝি আসল্ 

 ছজল্নও িলূ্র ছকোন কনরোপি আশ্রল্ে চ্ল্ল ছগল নো ছকন? মুরকল বলল, ঝল্ি ওল্ির কম ক্ষকত হে তোই। ছকন

? ঝল্ি কক ু স্তজকনষ হেত ছতো ছবাঁল্চ্ েোল্ব। বোকিঘর ছ ল্ি িলূ্র চ্ল্ল ছগল্ল, তুকম কক ভোব  কেরত এল্স একটো

 স্তজকনষও পোল্ব? ছকন পোল্ব নো? তস্করবকৃত্ত নোল্ম এক েল্রল্নর প্রল্েশ্ন আল্  েোরো খুব ভোল্লো বোকি পকরষ্কো

ছরর কোজ কল্র। তুকম ছবোেহে ছস খবর রোখ নো।  

 

।। দৈনন্দিন-৬।।  

পোর্ থ কবরি হল্ে বলল, মুরকল, সব স্তজকনল্ষ ছভজোল, আর পোরো েোল্ে নো।  

মুরকল মচু্কক ছহল্স উত্তর কিল, খো াঁটট স্তজকনষ কক সহয করল্ত পোরল্ব? ছে মোর্ো গরম কর । এটো ছকোন েুস্তি হ

ল? আকম েো ছিখক , তোই বললোম। তোর মোল্ন? এই ছে সবোই কমল্ল বোল্জ ছকোেোকলটটর চ্োইকনজ ছপ্রোেোক্ট, বো

ছজ ছকোেোকলটটর চ্োইকনজ ছপ্রোেোক্ট বল্ল কচ্ৎকোর ছচ্াঁ চ্োল্মকচ্ কর,  একটো গুে ছকোেোকলটট ছপ্রোেোক্ট বোজোল্র  ো

িল ছতো সোরো পৃকর্বী কহমকশ্ম খোল্ে। তোই বলক লোম, খো াঁটট স্তজকনষ চ্োওেোর আল্গ একবোর ছভল্ব ছিখ। 

  

।। দৈনন্দিন-৭।।   

পোর্ থ উল্ত্তস্তজত হল্ে বলল, মুরকল ছিখ  কক খবরটো? “কোাঁচ্িোপোেোে পোকলত হল কল্রোনো পজূো”।  

মুরকল বলল, পোর্ থ ছতোমোল্ক আকম বল্লক লোম কল্রোনো-

তোকরণী পূজোটো শুরু কল্র ছেল। ভোবল্ল মজো করক  ছতোমোর সোল্র্। এখন কনল্জর ছচ্োল্খই ছিখ। আকম আর 

কক বলব?  

 

।। দৈনন্দিন-৮।।   

মুরকল স্তজল্েস করল, আেো পোর্ থ, ছতোমোর বোকির সব তরকোকরল্ত একটু কিকচ্ং- এর গন্ধ পোস্তে ছকন 

বলল্তো?  

পোর্ থ বলল, সব সবস্তজপোকত ছর্ল্ক কল্রোনো েুল্ে তল্ব রোন্নো করো হল্ে আজকোল, তোই।  

ও! এত ছতল-মশ্লো কিল্ে ককসল্ে রোন্নো করল্লও কল্রোনো েোে নো বুস্তঝ?  
 

।। দৈনন্দিন-৯।। 

পোর্ থ একটো গোন ছগল্ে র্োমল। মুরকল বলল, বোহ! ছতোমোর গোল্নর গলো ছতো ছবশ্ ভোল।  

মুরকলর কর্োে উদ্দীপনো ছপল্ে পোর্ থ বলল, আকমও ভোবক  এবোর অনয সবকক ু ছ ল্ি ুল্ি গোনটোই করব।  
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মুরকল বলল, ছশ্োল্নো পোর্ থ, ছহমন্ত একজনই হে। "প্রোে ছহমন্ত" সব গকলল্ত একজন কল্র র্োল্ক। তোল্ির ছপ

ছট ভোতও ছজোল্টনো। এইটো মল্ন ছরল্খো।  
 

।। দৈনন্দিন-১০।।   

পোর্ থ ছকোনকিল্ক নো-তোককল্ে হনহন কল্র চ্ল্ল েোল্ে ছিল্খ মুরকল স্তজল্েস করল, ছকোর্োে চ্লল্ল ছহ ভোেো?  

পোর্ থ বলল, আর বল্লো নো, সরস্বতী পূজো ছেসবকু লোইল্ভ মযোল্নজ কল্র কিলোম। এখন ভোষো কিবল্সর জল্নয 

কুকি-পাঁকচ্শ্খোনো মোলো চ্োই। ছবোঝ ক্লোল্বর ঝোল্মলো!  

মুরোকল বলল, তোল্তো হল্বই। েো কনল্জর ছজোল্ি চ্ল্ল, তোল্ক আলোিো কল্র পোলন করল্ত হে নো। "ছকন কক", 

েো ছগল্ - ছসই সল্বর কিন পোলন করল্ত হে। ভোবক , ক্লোল্বর ছজল্নরোল বকে কমটটং এ গরুর গোিী ছে পোলন 

করোর প্রিোব ছিব, ছসও ছতো কবলুপ্তপ্রোে। একসমল্ে সমোল্জ, বোকনল্জয, অর্ থনীকত, মোে বোংলো গল্প- কসল্নমোে 

এর ভুকমকো ছতো কম ক ল নো। 

 

।। দৈনন্দিন-১১।।  

পোর্ থ বলল, মরুকল শুনল্ল ছতো? ছতোমোর কর্ো শুল্ন সনোতন কক বলল?  

কক বলল?  

বলল, গ্রোময এলোকোে এখনও গরুর গোকির চ্ল আল্ ।  

মুরকল একগোল ছহল্স বলল, ছখো াঁজ কনল্ে ছিখ ছসখোল্ন ভোষো কিবস পোলন হে কক? গরুর গোকি এবং বোংলো ভো

ষো িুইই ছসখোল্ন কনল্জর ছজোল্ি চ্ল্ল। তোল্ক আলোিো কল্র পোলন করল্ত হে নো। এসব হল শ্হুল্র বযোপোর।  

 

।। দৈনন্দিন-১২।।   

পোর্ থ স্তজল্েস করল, আেো মুরকল একসমল্ে চ্িো িোল্গর বোজনোল্ক ছলোল্ক ছগাঁল্েো মল্ন করত। আজকোল 

ছতো ছিকখ সবই কোন ঝোলোপোলো করো কমউস্তজক। তোহল্ল এখন ছসইসব বোজনোর পুনঃ- মুলযোেন করো উকচ্ৎ নো 

কক?  

মুরকল উত্তর কিল, হকরপির বউল্ের ঝগিো শুল্ন ? ছকমন তোরস্বল্র ছচ্াঁ চ্োে ছস।  

পোর্ থ একটু কবরি হল্ে উত্তর কিল, ঊেে ্! ককল্সর সোল্র্ ককল্সর তুলনো?  

মুরকল গম্ভীর হল্ে স্তজল্েস করল, ওর ঝগিো শুল্ন ছকোনকিন কক ু বুঝল্ত ছপল্র , কক কনল্ে ঝগিো কল্র?  

পোর্ থ কক ুটো কবভ্রোকন্তল্ত পরল।  

মুরকল বলল, কবষেটো খুব ছসোজো। কর্োর মল্েয েুস্তি কম র্োকল্ল আওেোজটো বোকিল্ে কিল্ত হে। ছতোমোর  

কমউস্তজল্কর কবষেটোও তোই।  
 

।। ক্রমশ্….।।   
 

 
 

বোটটক আটথ: কপেো ছসনগুপ্ত 
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ছ োটগল্প 

 

শেষ রজনী 

মিত্রো দত্ত, কলকোতো 
 

 

দীপন ঘরে ঢুরক ছদখল মিখো আলিোমেে ছকোরন উঁমক ছিরে মক ু ছদখর । ছদখোে ভঙ্গীটো অদ্ভুত, ছেি করেক 

মদন হল এই উপসগ গ ছদখো মদরের । ও িজো পোওেো সুরে েলল, "মক ছদখ  ওখোরন?" 

মিখো চিরক উঠল ছেন। তোেপে মিক করে ছহরস েলল, "স্বপ্নগুরলো হোমেরে ছগর । খুরঁজ ছদখম  ওখোরন আর  

মকনো I” 

 “ছপরল?” 

“নো ছনই ছতো। ছক জোরন, ছকউ চুমে করে মনল মক?" 

দীপন জোরন এসে কথো মিখোে কোেদো করে রূপরকে েয্েহোে নে, ওে িোথোটো ছগর । প্রোেই এসে কের  ও। 

দীপন মে োনোে গুম রে েরস ছিোন কেল সঞ্জনোরক। আরগ একদি প্রথরি েয্োলকমনরত ছেত মসগোরেট 

খোওেোে নোি করে। ওখোরন েরস ছিোনটো কেত। এই ছিরেটোে িোথোটো ভোলই ছগোলিোরলে মদরক েোরে, তোই 

এখন ও আে েয্োলকমনরত েোে নো। অমিরস কোরজে প্রচন্ড চোরপে কথো েরল েরল ঘরেই েয্েস্থো করে মনরের । 

নীচু গলোে কথো েরল অেিয্, লয্োপটপটো সোিরন খুরল এমদক ওমদক আঙুল চোলোে ছেন কত কত কোরজে কথো 

হরে। অেিয্ কমদন পরে এসেও আে কেরত হরে নো। দ্রুত উন্নমত হরে পোগলোমিরত।  

িো েরলর  এখন মকেু খেে েোরে নো চয্োটোর্জ্জী েোমিরতI ছে ফ্লয্োটটো েজতোভ চয্োটোর্জ্জী ছিরেরক মদরত 

চরলর ন ছসটো ছনওেো হরল, কোরজে েয্স্ততোে আটরক েোওেো হমনিুরন েোওেোে খেচখেচোে টোকোটো পোওেো 

হরল, আেও গেনো মক ু েমদ ছদে, ছসও পোওেো হরল তখন ওরদে ছিরেে পোগলোমিে কথো জোমনরে, মচন্তোে 

অমস্থরেে অমভনে করে ছসোজো ছিন্টোল অযোসোইলোরি পোঠোরনোে েয্েস্থো কেো হরে। েয্স, িুক্ত দীপন। 

জজমনসপত্র ছিেরতে েয্োপোে ছনই, এ িোথো খোেোপ সোরে নো ছকোরনোমদনও, আে খেচখেচো ছতো সে েোরপেই। 

তখন সঞ্জনো আসরতই পোেরে এই েোমিরত। সঞ্জনোরক ছতো অপ ন্দ ম ল নো িো'ে, মকন্ত হঠোৎ করে চয্োটোর্জ্জী 

অযোন্ড সনস ্এে েজতোভ চয্োটোর্জ্জীে ছিরে নোিক ছসোনোে হমেণটোে ছখোজঁ পোওেোরত এরকেোরে সম্পূণ গ ঘুরে 

মগরেম ল িত। েং একটু চোপো আে রূপ একটু কি। তো নোহরল দীপরনে িরতো ছ রলরকও ওেো জোিোই 

কেরত চোইত নো, ঘটকেোে ুস্পষ্টই জোমনরেম ল। েি ছিরেটো সুন্দেী, তোে শ্বশুেেোমি চয্োটোর্জ্জীরদে ছথরকও 

পেসোওেোলো। 

ওরদে েোমিঘে, িয্োক্টেী, চো েোগোন ছদরখ দীপরনেও ছঘোে ছলরগ মগরেম ল।  
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ছিরেটো সরে করলজ ছিষ করের । একটু আলোদো, খুে সোদোমসরে েেরনে েরলই সোেোেণ ছ রল খুজঁর  ওেো, 

এই ম ল ঘটক েোেুে েয্খয্োI আই.টট কম্পোমনরত চোকমে কেো দীপরনে মনজস্ব মিতল েোমি আে একখোনো 

চোেচোকো গোমি ওরদে তুলনোে সমতয্ই েৎসোিোনয্।   

ছকন ছেন একটো ভেসো ম ল দীপরনে িরনে ছকোরন, সংরগোপরন একটো মক ু িয্োজজক জোরন তোে িো জননীI 

তোে েোেো মচেকোল মনপোট ভোলিোনুষ, অথচ তোে ঠোকুেদোে সম্পমত্তরত মতলিোত্র ভোগ েসোরত পোরেমন আে 

ছকোন ভোইরেোন। েোঙোমপমস নোরিে গ্রোরি মেরে হওেো িমহলোটট মেস্তে দোমেদ্র্য ছদমখরেও ঠোকুেিোে ছচোরখে 

জরলে েোইরে কোনোকমি আদোে কেরত পোরেমন ছকোনমদনও। েেং েোরেো ে ে দেুোইরে কোটটরে ছিেো েোেোে 

ছ োটভোই এখন একতলোে এক মচলরত ঘরেে ছকোরন ছেভোরে মদন কোটোরে---দীপন এটো জোরন।  

ছসই িয্োজজক এেও িূলকথো।  

দীপন জোনত নো তোে েয্োপোরে িো'ে মক মসদ্ধোন্ত, শুেু িন েরলম ল হরত পোরে, হরতও পোরে। িয্োজজক মক ু 

কেরত পোরে জননী।  

অেিয্ তোেপে চয্োটোর্জ্জী েোমিে আিম্বরেে ছরোরত গো ভোসোরনোে সিে আে এত ভোরেমন ছস। তখন িুগ্ধ 

আনরন্দ ছস শুেু উপরভোগ করে ছগর  জোিোই হওেোে সুখসুমেেো।  

সঞ্জনোরক টুক করে সমেরে মদরেম ল সে ছেোগোরেোগ ছথরক। এিনভোরে ছেন ছকোন মক ু েলোে পথ নো থোরক 

সঞ্জনোে ।  

মেরেে হোজোরেো উপহোে, আরলো-আনন্দ, উৎসে, ছলোরকে ছচোখ েোেঁোরনো, এসে মিরট ছগরল ছে িয্োিলো 

ছ োটখোট ছেোগোটোইরপে ছিরেটো খুে ছসোজোসোপটো েউ হরে ছগল, তোরক ছদরখ দীপরনে আেোে সঞ্জনো ছপ্রি 

ছজরগ ওঠো মেেোগীিন এই তোে ভমেতেয্ ছভরে এরগোরে মক নো ভোেরত ভোেরতই ছদখল িয্োজজক চোলু হরে 

ছগর । 

 েউিোরক েত্ন মনরে িো,---"েোরপে েোমিে এত অরঢল তোও ছে িেীরে গমত্ত লোরগমন, আিোে এই ছকসে দুে 

ছখরে ছেৌিোে ছসই ছচহোেো েদরল েোরে। খোও লক্ষী ছিরেে িরতো দুেটো।"  

তরে মগরে দীপন সঞ্জনোে অমিরস মগরে দু ঘন্টো েরস েইল… 

"ছতোিোরক একেোে ছদখরত এলোি শুেু।" 

সঞ্জনো ছহরসম ল, এিনভোরে, ছেন ও জোনত দীপন মিেরেই ওে কোর । দীপনও ছসই হোমস েরে েলল েোেই 

মন ছস। হোমসরত ছচোরখে জল মিমিরে গল্প েোনোল, মকভোরে েোেো েোলয্েনু্ধে ছিরেে সরঙ্গ হঠোৎ কোউরক মক ু 

নো েরল ওে মেরেটো টঠক করে ছিলরলন। সঞ্জনো ছতো জোরন ওে েোেোে হৃদরেোগ আর , তোে হৃদেঘটটত 

িেণেন্ত্রণো েমদ েো সহয্ হত, েোেোে পরক্ষ কথো মদরে নো েোখোটো প্রোণঘোতী হত ইতয্োমদ I আে ওেো ছতো ছিরেে 

িোনমসক ছেোগ লুমকরে মেরে মদরের । িোনমসকভোরে অসুস্থ একটো ছিরেে সরঙ্গ কোটরত পোরে নো তোে জীেন। 

েমদও সঞ্জনো নো থোকরল এিমনরতও কোটরে নো তোে জীেন। 

িোনমসক ছেোরগে কথোটো আগোিই েরলম ল দীপন। মহরসেিরতো ভোল করে উপস গগ ছদখো মদরত সপ্তোহ দইু 

ছতো লোগরেই। 

আেোে শুরু হল ছেন নতুন করে ছপ্রি। ছসই প্রথি মদরকে িত ছদখো কেোে আকুলতো, কথোে পে কথো 

সোজোরনোে আনন্দ।  
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সঞ্জনোে সরঙ্গ েোরতে কথো ছিষ হরত চোে নো দীপরনে, আেোে ছিষপোরত মিটষ্ট পমেরেিরনে িরতো ছস েউরেে 

ছসমদরনে পোগলোরট কীমতগকলোপ েণ গনো করে। েোরত দীপরনে দুুঃসহ জীেরনে আচঁ লোরগ সঞ্জনোে েোমক 

েোরতে একোন্ত সিেটুকুরত। 

দু দুরটো েি আলিোেীে একটো েখন ঝনঝরন চোমে েোজজরে খুরল ছিলল ছিরেটো, ছিোরন িুখ ছেরখই দীপন 

জজজ্ঞোসো কেল,্“এত েোরত মক খুজঁর  ওখোরন?”  

গেনো েো মক ু এখনও েয্োরেে লকোরে সেোরনো হরে ওরঠমন, িো িোনো করে মদরেম ল দীপনরকI আলিোেীে 

চোমে ছ রলিোনুষ ভুরল েোরে টঠকঠোক েোখরত েরল টরল হোতোরনো হরের  I তোেপেও, েমদ ছকোনক্ররি হোরত 

আরস তোে, ছেন খুলরত নো পোরে ছসটো। 

ঘরে তোে েউ েরের  ছজরন সঞ্জনোে ঘন হরে আসো মনুঃশ্বোস ছটে ছপল দীপন। ছস তে ুআেোে েলল, "মক 

আর  ওখোরন? আলিোেীরত?" 

মিখো সুে করে ছটরন ছটরন েলল, "তুমি িমনহোেো পরি ? িেয্েমতগনী?"  

ততক্ষরন চন্দনকোরঠে সগুন্ধ  মিরে গেনোভমতগ েোক্স তুরল মনরের  মিখো। দীপরনে লোমিরে নোিোে িরেয্ 

মখলমখল করে ছহরস েরল উঠল ছিরেটো, "অদয্ ছিষ েজনী I"  

দীপন ওে হোত ছথরক েোক্সটো মনরত ছগল, একঝটকোে েোিোরনো হোতটো সমেরে মদল মিখো এিনভোরে ছে 

দীপন এরকেোরে চিরক ছগল।  

হোত ছথরক ছসলরিোনটোও খরস পরির  মে োনোে এরকেোরে মকনোেোে। মিখো েলল, "ডোকরে নো ছতোিোে 

িমহেসী িোরক? দীপনেোেু? একটট গেনোও েমদ সেোরনো হরে থোরক, িো ছ রল দুজরনে হোরত হোতকিো 

পিরে। মলস্ট কেো আর , মনরে এরসর ো আিোরদে েোমি ছথরক।" 

ঠক করে একটো আওেোজ হল, দীপন ছদখল মেজিত ছচোরখ ছচরে ঘরেে দেজোে এরস দোমঁিরের  িো। 

ছকননো মিখোে গলোে স্বে ছেি চরির । 

"আসুন”..মিখো েলল, “জোনতোি আপমন ছদৌরি আসরেন। এেোে আিোে কথো একটু  শুনরত হরে। আিোে 

পুরেো নোিটো েমিমিখো। েি নোি েরল আমিই ছ ঁরট মিখো করেম লোি। েেোেে খুে সোদোিোঠো থোকরত চোইতোি, 

েোেোে ইরে থোকরলও আিোে আে উচ্চমিক্ষোে ইরে ম ল নো একটুও। আেোে মদমদে িত সোজরগোজ ক্লোে 

পোটটগরতও অরুমচ ম ল আিোে I েেং ভোেতোি মেরে হরে, জমিরে সংসোে কেে।“ 

হোসল মিখো, "আপমন েখন আনরন্দে অমভনে কের ন আিোরক ঘরেে লক্ষী করে মনরে েোরেন েরল, 

আপনোে ছ রল ছপ্রমিকোরক লুমকরে সেল ছসোজো ভোলিোনুষ ছসরজ আসো েোওেো কের , আমি তখন খুমিরত 

পোগল হরে মগরেম লোি এই ছভরে ছে আিোে েোেোে পেসো নে, আিোরকই প ন্দ আপনোরদে।" 

কথোে িরেয্ ওরদে চিরক নীরচ হঠোৎ এত েোরত কমলংরেলটো ছেরজ উঠলI 

মিখো েলল, "সমে, মেস্কটো মনরত পোেলোি নো। আিোরক দুরে মক ু মিমিরে পোগল কেরত চোে েোেো, তোরদে 

সম্পূণ গ িরুখোি খুরল মদরল তোেো ছে আিোরক আজই খুন কেরে নো এটো িোমন মক ভোরে? তোই খেে মদরেম লোি। 

েোেো আে েোনোদো, মদমদ, ওেোই আসর  আপোতত। পরে ছভরে ছদখো হরে আপনোরদে টঠক কী হওেো উমচৎ। 

দুে আমি ছকোনকোরল ভোলেোমস নো, তোও প্রমতমদন ছখরেই ছেতোি আপনোে মিরথয্ ভোলেোসোে ভুরল েমদ নো 

আিোরক প্রথি ক'মদরনই েদ্ধ পোগল হরে ছগম  ছভরে আপনোে সুরেোগয্ পুত্রটটে ছপ্রমিকোরক আিোে 

সোিরনই ছিোরন আশ্বোস ছদওেো শুনতোি। আে তখন েুঝলোি ছকন িোথো জঝিজঝি কেত সোেোমদন, েমি ছপত 
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েখন তখন। এমদরক প্রথিমদন ছথরক আিোে সরঙ্গ আপনোে ছ রলে অসংলগ্ন আচেণও ছতো েুজঝরে 

মদরেম ল অরনক মক ু---“  

গলোটো েেো ছিোনোরলো মিখোে। িুখটো নোমিরে মনল, ছথরিও ছগল ছস। ছিোটঁো ছিোটঁো জল পির  ছিরঝরত। 

ছেল আেোে েোজর । নীচতলোে থোরকন দীপরনে েোেো। খুরল ছদরেন এেোে। 

"নীরচ মেমন একটো ঘরেে ছকোরন ভোেরলিহীন হরে মদন কোটোরেন, উমন কোকো হন, তোইরতো? উমনও 

আপনোরদে মিকোে। ওে মচমকৎসো দেকোে আে আপনোে স্বোিীে দেকোে ভেিুজক্ত। আমি ছদখে এটো। এই 

দুটট িোনুষরক েক্ষো কেোটো খুে জরুেী। আে দীপনেোে,ু”..…মিখো মিেল দীপরনে মদরক, “েরলম লোি অদয্ 

ছিষ েজনী। আিোকমে আপনোে ছপ্ররিেও। ছকোনও ছিরে আে এতটো ছেোকো হেনো। ছিোনটো মডসকোরনক্ট 

হেমন। সম্ভেত ওপোরিে ছরোতোে কোরনই আর  এখনও। আিোকমে আিোে এসে কথো তোে অদিয্ ছিোহ 

ভোঙরত সোহোেয কেরেই কেরে।"  

ততক্ষরন সদলেরল উপরে উরঠ আসর ন েজতোভ চয্োটোর্জ্জী। 

 

☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬ 
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একদিন রামচন্দ্র বসে আসেন েভায়। হঠাৎ তাাঁর আংটি আঙু্গল থেসক খুসল পসে থেসলা মাটিসত। থেই আংটি মাটিসত 

একিা থোি েতত ক'থর হাদরসয় থেল পাতাসলর অন্ধকাসর। রাম হনমুানসক বলসলন, যাও হনুমান, আংটি খুাঁসে দনসয় 

এসো। হনুমান েকূ্ষ্মশরীসর থেই থোি েসততর মসযে দমদলসয় থেসলন আর থপ ৌঁসে থেসলন পাতালরাসেে।  

 

পাতাসলর রাো বলসলন, কী বোপার হনুমান? 

 

-ভেবান রামচসন্দ্রর আংটি হাদরসয় দেসয় এখাসনই এসেসে, আদম খুাঁেসত এসেদে।  

 

পাতালরাে হা াঁক দিসলন: ওসর থক আদেে,্ থেই োলািা দনসয় আয়।  

 

দবরাি একিা োলা এসলা। অেংখে আংটিসত উপসচ পেসে থেই োলা, েবগুদলই একরকম। রাসমর আঙুসল থয আংটি 

দেল, টঠক থেইরকম। হনুমান দিসশহারা: কী কসর বুঝসবা থকানিা আেল আংটি? 

 

পাতালরাে বলসলন, এই োলার আংটিগুসলার মসতাই রামও অেদিত। যখনই এক রাসমর কাদহদন থশষ হয়, তাাঁর 

আংটি আঙু্গল থেসক খুসল চসল আসে এই পাতালেহ্বসর। থতামার রাসমর কাদহদনও থশষ হসয়সে। তুদম দিসর যাও 

হনুমান। 

 

রামায়ি অসনক। রামও অসনক। বাল্মীদকর বীর থযাদ্ধা তুলেীিাসে পদততপাবন ভসের ভেবান, আবার দতদনই 

কৃদিবাসে েীতাসক খুাঁসে না থপসয় থকাঁ সি ভাোসেন: 

 

“কী কদরসবা থকাো যাসবা অনুে লক্ষ্মি 

থকাো থেসল েীতা পাসবা কসরা দনরুপি।”  

 

আবার অনে অনে রামায়সি থিখার দিকিাই দভন্ন। বাল্মীদকর রাম বি তাশ্রসমর দবযানরক্ষায় কসঠার। শূদ্র ব'থল 

তপশ্চয তার অদযকার থনই, এই অপরাসয দতদন দনদব তযায় শমু্বসকর দশরসেি কসরন। বাল্মীদক রামায়সির দবপরীসত 

দবমলেুদরর জেন রামায়ি এক প্ৰদতকাদহদন, থযখাসন ব্রাহ্মিেবেবস্থার অনে প্ৰাসে োকা রাবিই নায়ক। আবার কখনও 

থিখা যাসে কেসকর দনসের কাদহদন রামায়সির োসে োসে চলসে, দমসশও যাসে। থতলুগু কদব আতুকুদর থমাল্লা 

েহে েরল ভাষায় রামায়ি দলখসলন, দকন্তু  ব্রাহ্মসিরা থেই রামায়ি রােেভায় পেসত থিসব না আতুকুদর 

কুসমারবাদের থমসয় ব'থল। এইেব অদিপরীক্ষায় উিীি ত হসয় আতুকুদরর রামায়ি োযারসির কাসে থপ ৌঁসেসে। 

অনেদিসক বাংলার কদব চন্দ্রাবতীর রামায়সির থকসন্দ্রই রসয়সেন েীতা। রাম থেখাসন থকন্দ্রচুেত শুযু নন, অনুজ্জ্বলও: 

 

“দকেু দকেু যায় থর েীতা, দপেু দপেু চায় 

তোদপ পাদপটি রাসমর  

পুরী থিখা যায় থর, পুরী থিখা যায়।”     

রামায়ণ নিয়য় দু-একটি কথা 

 

দেবনিয় দেি, 

টরন্টো 
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থমসয়সির থলখা রামায়সি অসনক েময়ই েীতার োসে এই একাত্মসবায। একেন োযারি থমসয়র েুখ-িুুঃখ, আশা-

দনরাশা হসয় উঠসে েীতার কাদহদন।   

 

এইেব দবদভন্ন থিখায়, কেসন-পুনকতেসন, দনম তাসি-দবদনম তাসি মহাকাসবের নায়ক রাম কখনও ভেবান, কখনও থিাসষ-

গুসি ভরা মানুষ, আবার কখনও বা োমাজেক দবযানরক্ষায় তৎপর রােযসম ত অদবচল নৃপদত। কখনও পদততপাবন, 

আবার কখনও দতদনই পাদপটি। এভাসব েৃটি হয় অসনক থল দকক রাসমর আর রামসক দনসয় অসনক োমাজেক 

অনুষসঙ্গর, যাসির তারতমে লক্ষেিীয়। থকাোও থকাোও মানুষ থিখা হ'থল কো শুরু কসর রাসমর নাম দিসয়: রাম রাম 

ভাইয়া, কোয়সে থহা। আবার েমস্তদকেুর থশসষ শবযাত্রায় এক েতে শুযু রামনাম। থকাোও আবার রাসমর ভূদমকা 

অনেরকসমর। থযমন থোসিাসির েোয় “ভূত আমার পতু, থপত্নী আমার জঝ। রাম-লক্ষ্মি বুসক আসে, করসব আমার 

কী।” ভূসতর মসুখ রামনামও থতা থশানা যায় অসনক োয়োয়, েব তত্র নয় অবশেই। োযারি generic নাম দহসেসবও 

রামসক থিসখদে কখনও গ্রামার বইসয়র পাতায়: রাম যায়, Ram goes রাম যাইসতসে, Ram is going, আবার কখনও 

পাটিেদিসতর পাতায়: রাসমর কাসে িশ িাকা আসে। একটি থপজিসলর মূলে িইু িাকা হইসল ইতোদি। 

 

অবসশসষ প্ৰশ্ন তাহসল আসে: যার েয়ধ্বদন দিসতই হসব ব'থল চাদরদিসক রীদতমসতা নাসেহাল ক'থর থরসখসেন, এই 

অেদিত রাসমর মসযে দতদন টঠক থকান রাম? হনুমাসনর মসতা দিসশহারা থতা আমরাও। পাতালরাসেে দবরাি োলায় 

রাখা অেংখে আংটির মসযে টঠক আংটিিা খুাঁসে থবর করা থতা হয়দন এখনও। এখনও থতা বলা হসব আরও অসনক 

রামায়ি আর েৃটি হসব আরও অেদিত রাম। 

 

****  

প্ৰবন্ধটি িরসটা থবঙ্গদল ড্রামা গ্রুপ-এর েভায় পটঠত থলখার পদরমাজেতত রূপ। 
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থক. রামানুেন দবদভন্ন রামায়ি আর তাসির কাদহদন ও িৃটিভদঙ্গর দভন্নতা দনদিতিভাসব আসলাচনা কসরসেন| হনুমাসনর 

আংটি থখা াঁোর েল্প আর দবমলেুদরর জেন রামায়সির কো এই প্ৰবসন্ধ আসে। থলখাটি The Collected Essays of 
A. K. Ramanujan (2004; Oxford University Press) বইসয়র অেে তত।   

 

২ বি তাশ্রম অনুশােসনর থপ্ৰদক্ষসত বাল্মীদকর রাসমর ভূদমকা দবস্তাসর আসলাদচত হসয়সে থিবাদশে গুপ্ত রদচত Roots 
of Indian Caste System (2015; Civil Services Times, New Delhi) বইসয়র ষি অযোসয়। শমু্বকহতোর 

প্ৰেঙ্গ আসলাদচত হসয়সে বদু্ধসিব বেু প্ৰিীত মহাভারসতর কো (১৯৭৪; এম. দে. েরকার অোন্ড েি প্ৰাুঃ দলুঃ, 

কলকাতা) বইসয়র “রাসমর উিাহরি” শীষ তক অযোসয়। 
 

৩ আতুকুদর থমাল্লা ও চন্দ্রাবতীর রামায়সির কো এবং থমসয়সির থলখা রামায়সির দবদভন্ন দিসকর দবশি আসলাচনা 

রসয়সে নবনীতা থিব থেন রদচত “When Women Retell the Ramayan” (1998; Manushi, Vol. 108) 

প্ৰবসন্ধ। 
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ছেলেটালে ছ া আলে  েখল া ছেলখন  এখাল  সমলেশ। বল়েস বড় ছ াে বেে আলেে হলব। হাল  েনব 

ঠােুে, ছ  াজ ে সলে শাহরুখ, অনম াভলেও ছেখা যালে। ছ াখাল ানখ হল ই ও সমলেলশে সামল  এলস 

ো াঁড়া়ে। বলে নেেু এেটা ছ াস্টাে নে ল । সমলেশ বলে - নে ল   ানে যনে  ুই আমাে সলে এখাল  এেটু 

এখাল  বনসস। সমলেলশে অনিস  ােক নিট এোো়ে। অনিস ছেলে ছবনেল়েই ছয খাবাে ছোো টা 

িুট ালে, ছসখাল  ছস মালে মলযে টটনি  েলে,  া-নবসু্কটও খা়ে। এই এোোে সব ছোো োে ছেলে হোে 

প্রা়ে প্রল েলেই ওে মুখল  া নেন্তু এই বাচ্চাটালে েখল া ছেলখলে বলে মল  েেল   ালে  া ও। 

যাই ছহাে ওলে  ালশ বনসল়ে প্রেলম  াম জ লেস েলে সমলেশ। ছেলেটা বলে ওলে সবাই ছোটু বলে ডালে। 

সমলেশ জ লেস েলে - নে ছে নসোড়া খানব? ও এেটু ঘাবলড় যা়ে। ছেউ ছোল ানে  ওলে ছযল  জ লেস 

েলেন  নেেু খাবাে েো। বেং খাবাে সম়ে নেেু নবজি েেল  ছেলে েুে েুে েলে েুেুলেে মল া  ানড়ল়ে 

নেল়েলে। ছস এই েেম টিটলমলেই অভেস্থ। আে এই ছোেটা ন ল ে ছেলে খাবাে েো বেলে। নখলে ছয  াে 

 া়েন   া  ়ে, আ  বানড়ল   াে বাড়ন্ত,  াই ছভলবনেলো ছয আ   ে ছখল়েই ছেলে যালব। ছসইসম়ে ছেউ 

নসোড়া ছখল  বেলে? প্রল েেনে  এই নসোড়া ভা াে েন্ধটা যখ ই  া়ে,  খ  নখলে  া োেলেও ছোটুে 

নখলে ছ ল়ে যা়ে। ছসই েলব োস্ট নসোড়া ছখল়েলে মল  েেল   ালে  া। ছোল া এেটা ছোো োে নেল ে 

ছশলে ে়ো েলে ওলে এেটা নসোড়া ছখল  নেল়েনেে। আহা! নে সুন্দে ছখল । 'নে ছে? নে ভাবনেস?' 

সমলেলশে েো়ে ছেলেটাে সনিৎ ছিলে। 'নসোড়া খানব  া?'  বাচ্চাটা ঘাড় ছ লড় সম্মন   া া়ে। সমলেশ 

ছেলেটালে েুলটা নসোড়া নেল  ছে়ে। এেটা ছখল়ে আলেেটা  লেলট োলখ। সমলেশ জ লেস েলে - নে 

হলো ওটা  লেলট োখনে ছে ? বাচ্চাটা বলে বানড়ল  ছোলটালবা  আলে,  াে  ল ে ন ল়ে যালব। ছসই েো 

শুল  ওলে আলো েুলটা নসোড়া নেল  ছে়ে আে বলে -  ুই ওই  নসোড়াটা ছখল়ে ছ  আে এই ছঠাঙাে নসোড়া 

েুলটা ছবাল ে  ল ে ন ল়ে যাস।  াে ে এেটা েনবঠােুলেে ছ াস্টাে নেল  ওলে োম নমটটল়ে নবলে়ে েলে। 

ছেলেটা  লে ছেলে সমলেশ ভালব আস্তােুাঁ লড়ে বাচ্চা হল়েও ন ল ে ছোট ছবাল ে েো ছভলব ন ল ে ভাে 

ছেলে এেটা নসোড়া সনেল়ে ছেলখনেলো। আে  ালে নে া  াে োো সমস্ত সম্পনি ছেলে বজি  েেল  

েুবাে ভালবন । আসলে মা ুলেে অভাবটা ছবাযহ়ে  াে মল , ম ুেেলে আে মা নবে া়ে। এই অভালবে 

মলযেও, ভালো োোে জ ন সটা ছয ভাে েলে ছ বাে স্পয কাটা আ  ওই বাচ্চাটা ছেখালো, ছসও নে  ােলব 

েখল া ছসই স্পয কাটা ছেখাল ? ন ল ই ন ল ে নেলে ওই প্রশ্নটা েুাঁ লড় ছে়ে সমলেশ।  ীবল ে ছোট ছোট 

বা াঁলে, ে  ছোট ছোট ঘট া মা ুলেে  ীবল  েভীে ছেখা া  েলে, ছোল া সলন্দহ ছ ই। ছযম টা আ  

েেলো সমলেশলে। 
 

সমলেশ আ োে যখন  বাইলে ছখল  ছবলো়ে,  খ ই ছোটুলে ছখা াঁল । ছেলেটা ছেে ছোো়ে? হটাৎ েলে 

আবাে প্রা়ে সপ্তাহ েুই বালে ছেলখ ছসই এেই ছোঁড়া  োে আে ছোঁড়া  ামা  লে ছোলেে োলে নেল়ে 

ছ াস্টাে নবজি েেলে। ছস হা াঁে  ালড়  ‘ছোটু ছোটু’ বলে। বাচ্চাটা  ানেল়ে ছেলখ ন  ল   ালে সমলেশলে। 

সমলেশ হাল ে ইশাো়ে ওলে ডালে। োলে এলে  ালশ বসল  বলে আে জ লেস েলে েুন  আে আেুে 

ছোটেল্প 

নীল আকাশের স্বপ্ন 

মা স ছে 
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 েোনে খালব নে া। ছেলেটা বলে - আলেে নে  ছ া খাবালে, আ  খাব ন । সমলেশ বলে ছস এমন  এমন  

খাও়োলে  া, ওে সলে বলস েল্প েোে  ল ে ওে বেবসাে ছয ক্ষন  হলব, ছসই  ল ে খাও়োলে। ছেলেটা নে 

ছয  ভাবলো। বেলো টঠে আলে  াহলে। সমলেশ ঘাবলড় যা়ে। এইটুেু ছেলে,  াও আবাে োস্তা়ে োলে 

 ােও নে আত্মসম্মা  ছবায। এই ছবাযটা ওে  া োেলেও সমাল ে এ টুেুও ক্ষন  হল া  া। এই ছবাযটা 

যালেে োোে েেোে যনে  ালেে োেল া।  াে ে েু ল  নমলে ছবশ েল্প হ়ে। ছেলেটা ওলে  া া়ে ওো 

 ালশে িনসংল়ে ছয ফ্লাইওভােটা আলে,  াে  ো়ে এলসলে ছবশ নেেুনে  হলো। আলে েনড়়োহালটে  ন ল  

োেল া, নেন্তু ওখাল   ানেকং এে  ল ে সেোে  া়েোটা োউলে নে  নেল়েলে  াই  ুনেশ আে  ানেকং 

ছোম্পান ে ছোে নমলে ওলেেলে  ুলে নেল়েলে। ছস  াে মা ও ছবাল ে সলে োলে। বাবালে ছোল ানে  

ছেলখন । সমলেশ ছবশ বেুল   ালে ছোটুও ছসই আস্তােুাঁ লড়  ন্মাল া এে   ছয  াল   া  াে বাবা ছে। 

ছেলখ মল ও হলো  া বাবাে টঠো া  া ল   াে নবন্দমুাত্র উৎসাহ আলে। সমলেশ এেবাে ন ল ে মল  

হালস। সামল  এেটা বানড়ে োলে এেটা বাচ্চালে ঘুনড় ওড়াল  ছেলখ ছসই নেলে নেেুক্ষ   ানেল়ে োলে 

ছেলেটা। বড় ন ষ্পা , মা়োভো মুখ ওে। ঘুনড় ওড়াল াে নেেু ো়েো আলে। এেবাে োটাই গুটটল়ে সুল া 

োড়ল  হ়ে আবাে  েক্ষল ই  াড়া ানড় গুটটল়ে আলো উ লে  ুেল  হ়ে। মালে মালে এেটু ছবশী হাও়ো 

নেলে, ঘুনড়টা ঘুে াে খা়ে, য  ঘুে াে খা়ে, ছোটু    ছ াঁ  া়ে এখা  ছেলে। আে ন ল ে মল  নখেনখে েলে 

হালস। সমলেশলে ছেখা়ে ঘুনড়টাে অবস্থা। ছয  বেল   া়ে  - সমা ,  ুই ছেৌলড়া ন  ৃলেে স্বীেৃন ে ছ েল  

আনম বেং   ক্ষ  এেটু ঘুনড় ওড়াল া ছেনখ। ওে ছেলে আ  এেটা ছ  াজ  আে এেটা নবলবো লন্দে 

ছ াস্টাে নেল  ওলে োম নমটটল়ে আসল  বলে সমলেশ আবাে অনিস মুলখা হ়ে। 

সমলেশ বানড় ছিোে সম়ে সাো োস্তা ছেলেটাে েো ভালব। ভুে বেোম ছেলেটাই ছয  সমলেশলে ভাবা়ে।  

ছেলেটা  াল   া বানড় নিলে েুলটা খাবাে  টুলব নে া,  বুও অ ানবে হানসটা মুলখ সবসম়ে ছেলে োলে ওে, 

নে েলে? ছয সমা  ওলে বুলড়া আঙুে ছেখা়ে, ছসই সমা লেই ছয  হাসল  হাসল  বুলড়া আঙুে ছেখা়ে 

োস্তাে ওই এেেনিে ছেলেটা, ছয  ছোড়াই ছে়োে। বানড়ল  সমলেলশে স্ত্রী, ছমৌসুমী জ লেস েলে বড় বড় 

ম ীেীলেে ছ াস্টাে ছে  ছস আ োে নেল  আল । সমলেশ বলে - বুবাইল়েে  ল ে, ওে রুলম োোলবা। 

ছমৌসুমী বুবাইল়েে রুলম ছ াস্টােগুলো োোল  আ নি েলে। বলে, ওই রুলমে ছেও়োলেে োোলেে সলে 

টঠে মা া সই হলব  া।  াই অে ো ছোে েো অবস্থা়ে ছ াস্টােগুলোে ঠাইাঁ হ়ে ঘলেে এে ছোল । 

এখ  মালে মালেই ছোটুে সলে টটনি  আও়োস ক োটা়ে সমলেশ।লোটুলে জ লেস েলে বড় হল়ে ও নে হল  

 া়ে। ছস বলে শাহরুখ খা ।  াে  ল ে ছস মুিাই যালব, আে  াে  ল ে এখ  ছেলেই ছস  ়েসা  মালে। ছস 

 ড়াশু া ছোল ানে ই েলেন   লব  াে বেবসা  াোল াে  ল ে য টুেু অঙ্ক  া া েেোে ছসটা যলেেই 

মল  হ়ে সমলেলশে।  ড়াশু াে সুলযাে ছ লে ছস ছভলব ছেখল   ালে। সব প্রলশ্নে উিেই ছয  ওে োলে 

আলে। সব নেেুই ে  সহ  সেে। ছসই  ল েই ছবাযহ়ে এে অে্ভু  সােেে ওে ছ ালখ মুলখ সবসম়ে ছেলে 

োলে। ছবশ োলে সমলেলশে ছোটুলে। 

হটাৎ েলে ছবশ েল়েে সপ্তাহ ছোটুলে ছেখল   া়ে া সমলেশ। আলে ছেলেটা ছেে ছোো়ে? আবাে নে ওো 

োোে  া়েো ছ ঞ্জ েেলো? যাই ছহাে নে আে েো যালব। প্রা়ে মাস েুল়েে হল়ে ছেে ছোটুে  ািা ছ ই। 

সমলেশ প্রা়ে ওে েো ভুেল  বলসনেে। হটাৎ েলে এেনে  ছেখলো এেটা বাচ্চা ছেলেলে ছবশ েল়েে   

ছ টালে। োলে নেল়ে ছেখলো আলে এ ছ া ছোটু। যাইলহাে সবাইলে বুজেল়ে সুজেল়ে ওলে ছোল ােেলম 

উদ্ধাে েলে ওলে ন ল়ে আলস। নে হল়েনেে  া ল   াইলে ছস বলে োস্ট ন    াে নে  যলে ওে মাল়েে জ্বে। 

ওলেে োলো ছ লট ছোল া ো া  ান   লে ন ।  াই বাযে হল়ে ছোো  ছেলে  াউরুটট  ুনে েলেনেে। 

সমলেলশে মুখ নেল়ে এে ে আে ছোল া েো ছবলো়েন । বানড় শুদ্ধ ছোলেে  ল ে ছবশ নেেু খাবাে নেল  

ছে়ে সমলেশ। ছসই প্রেম ছেলখনেে বাচ্চাটাে েরু   াউন । ওে সামল  যাই ছহাে েলে ছ ালখে  ে  া াে 

ছ ো েলেনেে সমলেশ।  ান  া ছেলেটা বুেল  ছ লেনেলো নে া।  লব ছসই নে ই নেে প্রেম নে  ছযনে  
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সমলেশ ছোটুলে হাসল  ছেলখন । খাবােটা ন ল়ে ছস গুটটগুটট  াল়ে  লে নেল়েনেলো মুখ ন  ু েলে। সমলেশ 

ছবশ বুেল   ালে বাচ্চাটাে মলযে এেটা অ োযলবায ো  েেনেে। 

বুলে এেোশ  া া যন্ত্র া ন ল়ে সমলেশ বানড় নিলেনেে ওই নে । ছমৌসুমী, ববুাই সবাই জ লেস েলেনেে 

শেীে টঠে আলে নে া? শুযু এেবাে ঘাড় ছ লড় ঘলেে মলযে  লে ছেনেে। সাো ো  ঘুলমাল   ালেন । উিাে 

সমুলে ছযম  এলেে  ে এে ছেউ  ীলে আেলড়  লড়, ওে বুলেে মলযেও ছসই েেম অসংখে ছেউ এেনেে 

ছেলে উলঠ অ েনেলে আেলড়  ড়নেলো। ছস  নেষ্কাে বুেল   ােনেলো  ীবল ে প্রেম অ োযটা বাচ্চাটা 

আ  েলে ছিলেলে। এে  ে  া আটোলে ছস  নেল়ে যালব  অন্ধোলে। অমন  এেটা ন ষ্পা  হানসমুখ।  া 

 া ভাবল   ালে  া। নেেু  া েেল   ােলে সাো ীব  এই ক্ষ টা বল়ে ছবড়াল  হলব। ওে নবলবে ওলে 

বেনেলো – “সমলেশ নেেু েলো।  ীবল  এেটা বাে অন্ত  অল েে  ল ে বা াঁল া।” 

ছমৌসুমীলে ও বলেনেে ছোটুে বো ােটা ন ল়ে। ও বলেনেে নে হলব ঘলেে ছখল়ে বল ে ছমাে  ানড়ল়ে। আে 

 াোড়া যাই ছহাে নেেু  ়েসা খে  হলব ছেলেটাে ছ েল । নে েেোে?  ালেেই ে  শখ এখল া ছমটাল া 

বানে। সমলেশ ছশাল ন । বলেনেে ছ ল শুল  এেটা বাচ্চালে অ োয  েল  ছস ছঠলে নেল   ােলব  া। 

বুবাই মা-বাবাে েো ছ ে  ছেলে শুল নেলো। ও বলেনেে - বাবা, আনম  াহ়ে নেেু ছখে া েম নে লবা।  ুনম 

ছসই টাো বা াঁন ল়ে ছেলেটাে  ল ে যনে নেেু েেল   ালো।  াে ে যত্ন েলে ছসই ছোে েো ছ াস্টােগুলো 

খুলে বুবাই এলে এলে েনব ঠােুে, স্বামী ী আে ছ  া ীে েনবগুলো ন ল ে রুলমে ছেও়োলে োো়ে। 

 

☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬ 
 
   

 
 



                                                                                     
 

2021| Anjali | Baishakhi                                                                                                                                                             20 
 

ডেভিে ও ড োভিয়োথ- চিছে চিছে 

 
স ৌম্য ভট্টাচার্য্য, আটলান্টা 
 

 
 

এক ম্য় ইংলযাণ্ডে গিণ্ডয় সটস্ট গ গিজ সজতা গিণ্ডকণ্ডটি সিাল্ড স্টযান্ডার্্ গিল। 

 ম্য় বদণ্ডলণ্ডি। স ই ইংলযাে আি সেই। সেই স ই ওণ্ডয়স্ট ইগন্ডজ। সেই স ই 

 ব্জয়ী ইম্িাে খাণ্ডেি পাগকস্তাে। সেই দগিণ আগিকাও। 

  

েব্বই এি দশণ্ডকি সেণ্ডক ধীণ্ডি ধীণ্ডি গবশ্ব গিণ্ডকণ্ডটি ওপি আগধপতয গেণ্ডয় 

সেয় অণ্ডেগলয়া। এম্ে েয় সর্য আণ্ডি অগজ দল খািাপ গিল। গকন্তু ওণ্ডয়স্ট 

ইগন্ডজ গিণ্ডকণ্ডটি অধ:পতে এই  ম্য় শুরু হণ্ডয় সিণ্ডি। এি  ণ্ডে জুণ্ডে গদে 

শািীগিক গর্গ গিে ও ম্ােগ ক দৃঢ়তা। আি সেগজং সতা আণ্ডিই! সেগজং গেণ্ডয় 

ভগবষ্যণ্ডত গকিু সলখাি ইণ্ডে িইল। 

 

ভািতও সেণ্ডম্ সেই। দুবাি একগদণ্ডেি গবশ্ব কাপ জয়। েতুে রু্যণ্ডিি অেয 

ম্ােগ কতাি সখণ্ডলায়ােিা। আইগপএল এি জেয গবণ্ডদগশ তািকাণ্ডদি  ণ্ডে 

গেয়গম্ত সখলাি  ুণ্ডর্যাি। িত সবশ গকিু বিি ধণ্ডি ভািতীয় গিণ্ডকট এগিণ্ডয় 

চণ্ডলণ্ডি। গিগল্ডং এ ভািতীয় রু্যবকিা আি গপগিণ্ডয় সেই কাণ্ডিা সেণ্ডক। 

 

িণ্ডল আজণ্ডকি গদণ্ডে গবশ্ব গিণ্ডকণ্ডট র্যখে দুটি সেষ্ঠ দণ্ডলি সদখা হয়, তখে 

েণ্ডে চণ্ডে ব ণ্ডতই হয়। তাি ওপি র্যখে একটি দল ৩৬ িাণ্ডে অল আউট হণ্ডয় 

র্যায় এবং তাণ্ডদি স িা বযাট ম্যাে ও অগধোয়ক একটি ম্যাচ সখণ্ডল সদণ্ডশ 

গিণ্ডি র্যায়। আি তািপি তাণ্ড ি ঘণ্ডিি ম্তে সখণ্ডলায়ােিা আহত হণ্ডত োণ্ডক। 

দণ্ডলি এিকম্ অবস্থায় অগজণ্ডদি  ণ্ডে গ গিজ সজতা র্যায়! 

 

 
 

অণ্ডেক কািণ। রু্যবা সখণ্ডলায়ােণ্ডদি অ াধািণ ম্ােগ ক দৃঢ়তা। অগশ্বে ও 

গবহাগিি গ র্গেণ্ডত দাাঁ ণ্ডত দাাঁ ত সচণ্ডপ লোই। পণ্ডেি কাউন্টাি। অগভজ্ঞতাহীে 

গ িাজ ও  ুন্দণ্ডিি লোকু হৃদয়! গবণ্ডশষ্ মু্হূণ্ডত্ পাইণ্ডেি বযে্ হওয়া। ওয়াে্াি 

ও গম্র্ল অর্্াণ্ডিি  াম্গিক বযে্তা।  

 

সশষ্ পর্্যন্ত পিপি দুবাি অণ্ডেগলয়ায় ওণ্ডদি হািাণ্ডো আম্াণ্ডদি জীবণ্ডেি 

 ুখসৃ্মগত হণ্ডয় োকণ্ডব। 

 

      

    Artwork by: Soutik Das 
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আমাদের পাড়ায় ছিল গনাো, আমরাই নাম ছেদয়ছিলাম, গরীবদের ঘনাো। গনাোর আসল নাম যে ছি ছিল যস িারুরই মদন যনই এ

খন। গনাো ছিল বাদপরও োো, যিদলরও োো। গনাো বাছড়দে যলািজন যেদি গুল্প য ানাে, মাদন গুল গল্প আর ছি। আমরাও যে

োম িারণ োরসাদে যিানছেন চপ-মুছড়, চা, ছনদেনপদে, মুছড় মাখা ছি ছিল। গনা-

যবৌছে পছরপাটি িদর খাওয়াদেন। গনাোর বাছড়র বাইদরর ঘদর ছিল আমাদের অবাছরে দ্বার, আমাদের আনদরছজস্টােড  ক্লাব। এমনই 

এিছেন যখলা ছনদয় যজার েদকা, আড্ডা চলদি। গনাো শুরু িরল, এই যোরা ছি যে যখলা যখলা িছরস, য ান  

আমাদের আমদল যিমন যখলা হে।  

“বুঝছল েখন িলিাো ছলদগ যখলে হল, ছগলছিস্ট সব বাঘা বাঘা ওদয়স্ট ইছিদজর ফাস্ট যবালার।হল বল িরদে আসদি 

আিা বাণী প্রান্ত যেদি, বযাট হাদে প্ঙ্কজ রায়। ওদয়সছল হলদি েছে না ছচদন োদিন োহদল য ান উছন কুখযাে ছিদলন ইচ্ছািৃে 

যনা বল িদর ছবমার যেবার জনয। আদগর বদলই প্ঙ্কজ হলদি এিটি চার যমদরদিন ছিন্তু ইদেন স্তব্ধ| িারণ োরা আ ছকে এর 

পদরর বদল হল ছি িরদব যসই যেদব| পকদজর সামদন স্বয়ং েমদূে, োর হাদে বল নয় আদি িামাদনর যগালা। আগুদন যচাদখ হল 

যেৌড় শুরু িরদলন প্রায় সাইেছিদনর সামদন যেদি। এি পা, দুই পা, ছেন পা সারা ইদেন উদেজনায় োাঁ ছড়দয় পদড়দি, ওছেদি 

ছিদজ অছবচল পকজ রায়। এ েুদ্ধ শুধু বযাট আর বদলর নয়, এ েুদ্ধ মছস্তদেরও বদট, যগম ছেওছর, ছি িরদব হল? পারদব ছি পকজ 

রুখদে যসই আগুদনর যগালা? হাদে আদি মাত্র যসদিদির েগ্াং । বযাট ঠুিদে ঠুিদে পকজ োবদিন প্রণব যো এখনও খুব 

যিাট, ছি িরব? ছরটায়ােড  হাটড ? নাছি আগে প্রজদের িাদি যরদখ োব ছনছেড িোর ছচহ্ন? ওছেদি হল এছগদয় আসদিন, ছিদজর খুব 

িাদি, হল োবদি ছবমার যেব? য ষ মুহূদেড  োবদলন না পকজ ছনশ্চয়ই োবদি ছবমাদরর িো, োহদল আছম যলায়ার ছেই, যেমন 

োবা যেমন িাজ। এিটা যলায়ার যলগ িাটার, অবাি যচাদখ হল যেখদলন পকজ সামানয এছগদয় বলটাদি হাফভলি িদর এিটা 

যিাট্ট িছির যমাচড় ছেদলন, বল যগল ছমে উইদিদটর ছেদি কুছড়দয় ছনদলন এিটি রান। সারা ইদেন স্বছস্তর ছনশ্বাস যফলল। োবার 

এই েুদদ্ধ আপােে জয়ী হদলন পকজ। ছনরা  হল, আদস্ত আদস্ত ছফদর যগদলন সাইে ছিদনর িাদি পদরর বল িরার জনয। েখন 

যখলা হে বদল আর বযাদট, বদল আর গোয় নয়, যখলা হে মগদজর সাদে মগদজর, েখনও সদযযর ছেদি গঙ্গার হাওয়ায় বল সুইং 

িরে, টি এর পদর বযাট িরদে লাগে যটিছনি। যখলার নামটা ছিল ছিদিট|” 

গনাদার খেলার গুল্প   

 

আর্য্য ভট্টাচার্য্য 

কিম্বাস, জলজ্যা 
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আমরা বললাম – “ইছি আরছি, যোমার িাদন িাদন হল আর পকজ রায় বদল যগদি”। গনাোর সপাট উের – “আদর যখলার 

মনস্তত্ত্বটা বুঝদে হয়, যোরা নাোন বালি, ওসব বুঝছব না”।  

আমরা বললাম – “এবার বলদব যপদলর যখলাও যেদখি”। বাই ো ওদয়, গনাো আমাদের যেদি বির পাাঁ দচদির বড় হদব, ছিিুদেই 

পকজ রায়, হদলর যখলা যটলা যেদখ ছন, এটি আর এিটি গুল্প।  

গনাো বলল “আলবাে যেদখছি, জাছনস যপদল আর ইয়াছসদনর যসই গল্প”? আমরা মদন মদন োবলাম আবার শুরু হল, েদব শুনদে 

মন্দ লাদগ না, আর ওছেদি চপ মুছড়ও এদস যগদি।  

গনাো বদল চলল| “এিবার যপদল বল িাটিদয় িাটিদয় এিেম যগাদলর মুদখ, সামদন শুধু ইয়াছসন। যপদল োবল ইয়াছসনদি যো 

এমছন  ট যমদর যগাল িরা োদব না, আছম যগাল যপাদস্ট মারব, বল েখন ছরটাণড িদর ছফদর আসদব েখন মারব েদব েছে যগাল হয়। 

যেমন োবা যেমছন িাজ, যপদল  ট মারল বারদপাদস্ট। ছিন্তু বাবা, যেমন বুদনা ওল, যেমছন বাঘা যোঁ েুল, যপদল যেখল, ইয়াছসন 

যসই বল ছরছসে িরার জনয যগাদলর ছেদি মুখ িদর োাঁ ছড়দয় আদি। যপদল হযািদ ি িদর মাো নাড়দে নাড়দে চদল যগল। আর 

ইয়াছসদনর মুদখ মুচছি হাছস”|  

“বুঝছল এইসব হল যখলা, আমাদি যখলার িো বছলস না”।  

ওছেদি চপ-মুছড়ও য ষ ঘছড়দে রাে নটা আমরাও যে োর বাছড় চললাম, আপনারাও পদরর যলখায় যচাখ রাখুন। 
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ভ্রমণ কাহিনী 
 

লাক্ষাদ্বীপ 
সুহমত্রা রায়, কলকাতা 

 

 

লাক্ষাদ্বীপ বা লক্ষযদ্বীপ হ াল একসঙ্গে অঙ্গেকগুলল দ্বীঙ্গপর সমষ্টি। লাক্ষাদ্বীপ ভারঙ্গের সবঙ্গেঙ্গে হ াট 

হকন্দ্রশালসে অঞ্চল। ভারঙ্গের মূল ভূখণ্ড হেঙ্গক ৪৪০ লকঙ্গলালমটার দলক্ষণ পশ্চিঙ্গম লাক্ষা সাগঙ্গরর মালাবার 

উপকূঙ্গল অবলিে একষ্টট দ্বীপপুঞ্জ। হভৌঙ্গগাললক হদর মঙ্গে অসংখয মৃে প্রবাল কীঙ্গটর হদ াবঙ্গশষ সশ্চঞ্চে  ঙ্গে এই 

দ্বীপপুঙ্গঞ্জর সৃষ্টি  ঙ্গেঙ্গ । লাক্ষাদ্বীঙ্গপ হমাট ৩৬ ষ্টট দ্বীপ আঙ্গ । োর মঙ্গযয মাত্র ১০ ষ্টটঙ্গে মােুষ বাস কঙ্গর। বালক 

গুললঙ্গে হকউই োঙ্গকো। এখােকার জেসংখযা ৬৬  াজাঙ্গরর মঙ্গো। অলযবাসীরা ইসলাম যম ম (সুলি) সম্প্রদাঙ্গের 

অন্তভভ মক্ত। জালেগে ভাঙ্গব এঙ্গদর লমল হকরালার মালেলী জেগঙ্গণর সঙ্গে আঙ্গ । এরা মালােলম ভাষা বঙ্গল। েঙ্গব 

অঙ্গেঙ্গকই ল ন্দী বলঙ্গে বা বঝুঙ্গে পাঙ্গর। এঙ্গদর হপশা  ঙ্গলা মা  যরা আর োরঙ্গকঙ্গলর োষ করা। এখাে হেঙ্গক প্রেভর 

পলরমাঙ্গে টভো মা  রপ্তালে করা  ে। 

 লাক্ষাদ্বীঙ্গপর রাজযােী হ াল কভারালি। এষ্টট হবশ বড় দ্বীপ। এখাঙ্গে অঙ্গেক সনু্দর লরসটম আঙ্গ । ভারেীে 

পর্ মটকঙ্গদর এখাঙ্গে র্াবার অেুমলে আঙ্গ । লবঙ্গদলশ পর্ মটকঙ্গদর হেই। 

 েেভ লদমঙ্গক  ালকা েীল বা গাঢ় েীল জল এই দ্বীপগুঙ্গলাঙ্গক লিঙ্গর হরঙ্গখঙ্গ । পলরস্কার সাদা বাললর সসকে 

গুঙ্গলাঙ্গে সারালদে কাষ্টটঙ্গে হদওো র্াে। এখাঙ্গের সমুঙ্গের প্রাকৃলেক হসৌন্দর্ ম অসাযারণ। দ্বীপগুঙ্গলাঙ্গে হেই হকাে 

কলকারখাো। ফঙ্গল বাোস একদম দষূণ ীে। পর্ মটকঙ্গদর ভীড়ও কম। হসকারঙ্গে সসকে গুলল পলরষ্কার পলরচ্ছি। 

এখাঙ্গে দুষ্টট দ্বীপ আঙ্গ  বাোরাম (Bangaram) ও লেেোকারা (Tinnakara)। এই দুষ্টট দ্বীঙ্গপ ভারেীে  াড়াও লবঙ্গদশী 

পর্ মটকঙ্গদর র্াবার অেুমলে আঙ্গ । এই সাদা বাললর বীে সু্কবা ডাইলভং ও snorkeling করার জেয আদশ ম। বাোরাম 

এ োকার জেয হবশ লক ভ  কঙ্গটজ আঙ্গ । লেেোকারা হে কঙ্গেক ষ্টট খঙ্গড়র োল হদওো কঙ্গটজ আঙ্গ । লক ভ লদে 

আঙ্গগ আমাঙ্গদর রাষ্ট্রপলে বাোরাম লগঙ্গেল ঙ্গলে বঙ্গল ওখাঙ্গে একষ্টট হ াট হ ললপযাড আঙ্গ । 

 লাক্ষাদ্বীঙ্গপর সবঙ্গেঙ্গে কাঙ্গ র শ র  ল হকরালার হকালে শ র। এখাে হেঙ্গক হেে সকাল হবলাে 

লাক্ষাদ্বীঙ্গপর আগাষ্টি (Agatti ) island র্াে। লাক্ষাদ্বীঙ্গপর এক মাত্র এোরঙ্গপাটম এখাঙ্গেই আঙ্গ । হকালে হেঙ্গক 

জা াজ কঙ্গরও র্াওো র্াে। ৭ ষ্টট জা াজ আঙ্গ  র্ারা হকালে হেঙ্গক লাখযাদীপ র্াত্রী লেঙ্গে র্াোোে কঙ্গর। হেঙ্গে 

হকালে হেঙ্গক Agatti হর্ঙ্গে ১'৫০লমলেট মঙ্গো লাঙ্গগ। 

 ২০২০ সাঙ্গলর হফব্রুোলর মাঙ্গস আমরা লাক্ষাদ্বীপ হবড়াঙ্গে লগঙ্গেল লাম। আমরা আগাষ্টি দ্বীঙ্গপ ৫ লদে 

ল লাম। ভারী সুন্দর জােগা। 

 ৮ ই হফব্রুোলর সকাল ১১ টার সমে আগাষ্টি এোরঙ্গপাটম হপৌৌঁ লাম। হকালে হেঙ্গক ফ্লাইট হলট ল ল। 

োলরলদঙ্গক েীল সমেু োর মাঝখাঙ্গে হ াি এোরঙ্গপাটম।র্খে টালম মোল লবশ্চডং এর লদঙ্গক র্াশ্চচ্ছলাম, মঙ্গে  শ্চচ্ছল এই 

কাাঁটা োঙ্গরর হবড়ার বাইঙ্গর হবঙ্গরাঙ্গলই হসাজা সমঙু্গে লগঙ্গে পড়ঙ্গবা। বাোঙ্গস হকাে দষূণ হেই। োই সূঙ্গর্ মর হেজ 

ভাঙ্গলা ভাঙ্গব অেুভব করঙ্গে পারল লাম। বাইঙ্গর হবলরঙ্গে হদলখ গাড়ী সেরী। গাড়ীঙ্গে বঙ্গস হলাকাল সু্কল, কঙ্গলজ 

 াসপাোল, হদাকাে, বাজার হদখঙ্গে হদখঙ্গে েঙ্গলল । মাঙ্গঝমঙ্গযয সমঙু্গের দশ মে  ঙ্গচ্ছ। েঙ্গল এলাম Agatti োোর 

সামঙ্গে। সবাইঙ্গক হেঙ্গম ওপঙ্গর হর্ঙ্গে  ল, পারলমট হদলখঙ্গে সই করার জেয। োরপর আবার েলা শুরু। খালেকক্ষণ 

পঙ্গরই এঙ্গস পড়লাম সমঙু্গের যাঙ্গর। আ া! লক দারুে দৃশয। গাঢ় েীল রঙ্গের োঙ্গে েকেঙ্গক রুঙ্গপালী পাড় লাগাঙ্গো 

শাড়ী পঙ্গর সমুে আমাঙ্গদর অভযে মো জাোঙ্গলা। টভ যর অপাঙ্গরটর জাোঙ্গলে আগামী কঙ্গেকলদে এই বীঙ্গে আমাঙ্গদর 

সকাল, দুপুর আর রাশ্চত্রর খাওো আড্ডা সব েলঙ্গব। হদখলাম হটলবল হেোর সব হরলড। োর ওপর সাজাঙ্গো ডাব 

সকঙ্গলর জেয। োরপর ওাঁরা হেকফাস্ট লেঙ্গে এঙ্গলে। হেঙ্গে একপ্রি খাওো  ঙ্গেল ল, লকন্তু ওঙ্গদর পীড়াপীলড়ঙ্গে অল্প 

লক ভ  লেঙ্গেই হ াল। এখােকার িােীে হলাকজে খুব  ালস খুলশ। ল শ্চন্দ বুঝঙ্গে পাঙ্গরে। সা ার্য করঙ্গে েৎপর। 

ইলেমঙ্গযয আমাঙ্গদর মালপত্র লেলদমি িঙ্গর েঙ্গল হগঙ্গ । সমুঙ্গের কাঙ্গ ই, লবলভি বালড়ঙ্গে আমাঙ্গদর োকার বযবিা। 
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বালড়গুঙ্গলা সবই েেভে। িঙ্গর এলস লাগাঙ্গো। আসবাবপত্র েেভে। বযবিা ভাঙ্গলাই। লক ভ ক্ষণ লবশ্রাঙ্গমর পর, সবাই 

আবার হখঙ্গে হগলাম হসই সমুঙ্গের যঙ্গর।  

 লবঙ্গকঙ্গল সবাই হবড়াঙ্গে হগলাম আগাষ্টি হজষ্টট । এখাঙ্গে োঙ্গষর হকােও বযবিা হেই, সমস্ত রকঙ্গমর সবশ্চজ 

ফল, োল, ডাল দরকারী সমস্ত লক ভ  বাইঙ্গর হেঙ্গক আেঙ্গে  ে। হজষ্টটঙ্গে হদখলাম মালবা ী জা াজ দা াঁলড়ঙ্গে আঙ্গ । 

হ াট শ র েঙ্গব প্রঙ্গোজেীে সব লক ভ র হদাকাে আঙ্গ । জীবে র্াত্রা স জ সরল আড়ম্বর ীে। 

 পঙ্গরর লদে সকাঙ্গল সমঙু্গে হেঙ্গম সবাই মজা করলাম। লবঙ্গকঙ্গল েললাম কালালপলি দ্বীপ হদখঙ্গে। এই 

দ্বীপটাঙ্গে মােুষ বাস কঙ্গরো। আগাষ্টির প্রাে হশষ প্রাঙ্গন্ত এই লেজমে দ্বীপ। লবঙ্গকঙ্গলর সমে এখাঙ্গে হগঙ্গল অঙ্গেক 

জীবন্ত হকারাল হদখঙ্গে পাওো র্াে। হফরার পঙ্গে হবাট হেঙ্গক সনু্দর সূর্ মাস্ত হদখা  ঙ্গলা। সূর্ মঙ্গদব একটভ  একটভ  কঙ্গর 

ডভ ঙ্গব র্াঙ্গচ্ছে আর সমুঙ্গের জল ক্রমশঃ েীল হেঙ্গক কাঙ্গলা হদখাঙ্গচ্ছ। হসলদে ল ল মািী পূলণ মমা। সঙ্গযযঙ্গবলা বীঙ্গে 

বঙ্গস জমাষ্টট আড্ডা েঙ্গলঙ্গ , হদখঙ্গে পাশ্চচ্ছ ো াঁদমামা হমঙ্গির আড়াঙ্গল লুলকঙ্গে মাঙ্গঝ মঙ্গযযই উাঁলক মারঙ্গ ে। একটা 

উল্কাপােও হদখলাম। হসলদে রাশ্চত্রঙ্গে উঙ্গে আর একবার ো াঁদমামার সঙ্গে হদখা  ঙ্গেল ল। 

 

  

Pic 1: Snorkeling Pic 2: Small boats 

 

পঙ্গরর লদে প্রােঃরাঙ্গশর পর স্পীড হবাঙ্গট ওো  ল। সমঙু্গের মাঝখাে লদঙ্গে হবাঙ্গট কঙ্গর র্াওোর অলভজ্ঞো 

ভাঙ্গলাই। জঙ্গলর রঙ্গের পলরবেমে হদখার মঙ্গো। মাঙ্গঝ মাঙ্গঝই জঙ্গলর েলাে হকারাল হদখঙ্গে পাশ্চচ্ছলাম। প্রাে ৫০ 

লমলেট পঙ্গর এঙ্গস হপৌৌঁ লাম লেেোকারা (Tinnakara)| হবাট হেঙ্গক হেঙ্গম দ্বীঙ্গপ র্াবার হফ্লাষ্টটং হজষ্টট সবাই খুব 

এেজে কঙ্গরল লাম। লেেোকারা িঙু্গর হদখলাম। হ াট দ্বীপ। লক ভ  কঙ্গটজ আঙ্গ । পর্ মটঙ্গকর সংখযা কম। এরপর 

েললাম বাোরাঙ্গমর লদঙ্গক। 

এটা হবশ বড় দ্বীপ। অঙ্গেক গুলল কঙ্গটজ আঙ্গ । বযবিা খুব ভাঙ্গলা। হদখা হগল প্রেভর লবঙ্গদলশ পর্ মটক 

আঙ্গ ে। সকঙ্গলই বযস্ত scubadiving লকংবা Snorkeling করঙ্গে। দ্বীপটা িঙু্গর হদখা  ঙ্গলা। োরপর োরঙ্গকল গাঙ্গ র 

 াোে বঙ্গস দুপুঙ্গরর খাবার হখলাম। খালেকক্ষণ লবশ্রাম হেওোর পর লফঙ্গর এলাম আগাষ্টিঙ্গে। 

 েেভে ম লদেটা ল ল ওোটার হস্পাটমস লকংবা স্পীড হবাঙ্গট কঙ্গর মাঝ সমঙু্গে লগঙ্গে হকারাল আর রেীে মা  

হদখা। হ াট স্পীড হবাঙ্গট ৪ জে দশ মক ও দুজে মাশ্চঝ হমাট ৬ জে কঙ্গর সমুঙ্গের গভীঙ্গর লগঙ্গে প্রাে ১ িন্টা যঙ্গর 

োোরকঙ্গমর হকারাল হদখলাম। হসই সঙ্গে রং হবরঙ্গের মা । হবাট র্ারা োলাশ্চচ্ছঙ্গলা োরা ভাঙ্গলা কঙ্গরই জাঙ্গে 

হকাোে হগঙ্গল সব হেঙ্গক হবলশ মা  হদখঙ্গে পাওো র্াঙ্গব। এইসব করঙ্গেই হবলা গলড়ঙ্গে হগল। লাঞ্চ এর পর সবাই 

লমঙ্গল বীঙ্গে বঙ্গস রইলাম। হদখলাম হশষ লদঙ্গের সূর্ মযাস্ত।  

 পঙ্গরর লদে সকাল সাঙ্গড় ৯ টার সমে আবার েললাম আগাষ্টি এোরঙ্গপাটম এর লদঙ্গক। আবার একবার এই 

েীল সমুঙ্গের হদঙ্গশ লফঙ্গর আসার ইঙ্গচ্ছ লেঙ্গে লফঙ্গর এলাম। 
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এক যে ছিল কন্যা  
 

কল্পন্া ব্যান্ার্জী 

 
 

 

শীতে লন্ডন একদম বিির্ ণ হতে যাে| িাইতে অনিেে িষৃ্টি পড়তেই থাতক, কখতনা ঝমঝম কখতনা বেমঝঝম কখতনা 

ষ্টিপষ্টিপ িষৃ্টিে এে েকতমে শব্দ খুি কম সমতেে িযিধাতন শশানাে অবিজ্ঞো লন্ডতনই হতে পাতে। 

যবদ িষৃ্টি নাও হে েতি আকাশ শমতে ঢাকা। োে উপতে আতে শনা ফল। শনা ফতলে একিা আলাদা শসৌন্দয ণ আতে িতি। 

বকন্তু েখন বিষন্নোে শেতে যাে চাবেবদক। লন্ডন শিবশেিাগ  সমতে প্রকৃবেে হাবস শথতক িঝিে।  শোদ ঝলমল লন্ডন

খুি কম সমতেে জনযই হে। জলুাই’ে শশষ শথতক 

অগাতেে প্রথম সপ্তাতহে মতধয কতেকবদন মাত্র। 

এইসমে প্রকৃবে োে শগামড়া মুতখে িদনামিা কাষ্টিতে 

শদে শষাতলাআনা। ফুতল ফুতল শেতে যাে চাবেবদক। 

প্রতেযক িাবড় োে িাগান শক সাঝজতে শোতল ফুতল 

ফুতল। লন্ডন এ জােগা কম েিু পতথে ধাতে যেিুকু 

জােগা পাে োতেই ফুল শফািাে। লন্ডন পাকণ এেজনয 

বিখযাে। শসখাতন শো ফুতলে শমলা। ইঝন্ডো শে সি ঋেু 

স্বমবহমাে সমান উজ্জ্বল োই কবিোে শমতে ডাকা 

লন্ডন িাতলা লাতগনা। মতনহে েুমন্ত োজপুেী। জীিন 

কাষ্টিে শো োঁোে জাগাে অতপক্ষাে।  

কবিোে শিান অনীো থাতক লন্ডন এ। োই কবিোে সু্কল 

েুষ্টি থাকতল মাতঝ মাতঝ শিাতনে কাতে শিড়াতে আসতে 

হে। শিানতক শিবশবদন না শদতখ থাকতে পাতে না 

কবিো। শিান ও োই। শস ও সু্কতল পড়াে অনীো প্রতেযক 

িেে শদতশ যািাে শচিা কতে না শযতে পােতলই বদবদতক 

শডতক পািাে। বদবদ আে না শে একিাে। বদবদও উতড় 

এতস হাঝজে। এইিাতিই কবিোে সি ঋেুে লন্ডন শদখা। 

শস িাে লন্ডতন কবিো চাে িেে িাতদ। শিাতনে শোি 

শমতে িাজেু জন্ম হতেতে। শসইজনয অনীো শদতশ শযতে 

পাতেবন শিশ কেিেে। কবিোেও শমতেে উচ্চমাধযবমক 

পেীক্ষা বেল। োই আসা হে বন লন্ডতন। শমতেে পেীক্ষা 

শশষ হতেই কবিো পাবড় বদতলা লন্ডন। েেবদতন িাজেু 

িেস আড়াই িেে হতেতগতে। এোেতপাতিণ শনতম বনেম 

কানুন শসতে িাইতে এতস দা োঁড়াে কবিো। িাইতে অতপক্ষা 

কেতে শিাতনে স্বামী অবমে সতে দুই শমতে মঙ্কু ও 

িাজ|ু দুই বিনুনী কতে চুল িাধা একমুখ হাবস জুোঁ ই ফুতলে 

মতো সাদা ধিধতি গাতেে েঙ লাল েতঙে শকাি গাতে 

পাতে লাল জতুো এক অবনি ণচনীে শচহাো বনতে দু 

িেতেে িাজ ু দা োঁবড়তে আতে িািাে হােধতে। এক 

অপাবথ ণি শসৌন্দয ণ ওে সাো অতে। কবিোে মতনহল 

একদম শোট্ট অবন শযন। কবিো শদৌতড় শিানঝজতদে 

জবড়তে ধতে। দশ িেতেে মঙ্কু িতল এিাে শদবে কতে 

এতল মাস। We are waiting for you for long time. 

কবিো শহতস মঙ্কুে মাথাে হাে িুবলতে িতল মাবসে 

অতনক েকতমে কাজ শিতড়তে শে। এখন আে হুি্ কতে 

আতগে মে চতল আসা যাতি নাতে িািু।  

মাবস Please don’t say like these,we love you very 

much, িতল মাবসে হাে ধতে গাবড়ে বদতক বনতে চতল 

মঙ্কু। শোট্ট িাজ ুিািাে শপেতন শথতক একিাে মুখ িাে 

কতে মাবস শক শদতখ আিাে মুখ লুবকতে শফতল। 

বকেুতেই মাবসে কাতে আতসনা। িািাে হাে শক্ত কতে 

ধতে িাজ ুগাবড়তে িতস। বকন্তু ওতক শপেতন শসই মাবসে 

পাতশই িসতে হে বনেম শমতন। 

িাবড়তে ঢুতক িাজ ু লাফাতে লাফাতে উপতে ওিাে 

বসবড়তে উিতে থাতক। কবিো চা কোে জনয বকতচতন 

ঢুকতে যাে শকাথা শথতক িাজ ুঝাোঁবপতে পতে বকতচতনে 

দেজাে, Don't go to our kitchen, My mummy said 

not to touch it.  

কবিো প্রথতম একিু হকচবকতে যাে পতে শহতস িতল 

Mummy said me to touch it শসানা। মাঝিে নাম 

কেতেই অবনতে সতেও,িাজ ুদেজা শথতক সতে দা োঁড়াে। 

বকন্তু আড়তচাতখ শদখতে থাতক মাঝিে শকান ঝজবনস 

মাবস নি কেতে বকনা। অবন অথ ণাৎ অনীো সতযয 
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শিলাে সু্কল শথতক িাবড় শফতে। কবিোতক শদতখ জবড়তে 

ধতে িতল কেবদন িাতদ শদখা হতলা শে বদবদ। আহ্লাতদ 

এতকিাতে গতল পতে বদবদতক শপতে। এখন এইেকমই 

চলতি শে অবন, বদবদে উত্তে। শোে আমাে দুজতনেই 

সংসাে িড় হতে নানা ঝাতমলাও িাড়তে। আসা যাওো 

আে সহতজ হতিনা শে। িাজ ুমা শক জবড়তে আতধা স্বতে 

িতল মাঝি have a cup of tea. অবন চা শখতে খুি 

িাতলািাতস। অবন োে শোট্ট িাজ ুশক িতল না শসানা েুবম 

না বদবদ চা কতে শদতি। িাজ ু মুখ শফালাে অবিমাতন। 

প্রবেবদন এই একই েিনা। মঙ্কু শক িতল অবন, দা োঁড়া 

আতগ আবম নান কতে িাকুে শক খািাে ধপু দীপ বদতে 

আবস। োেপে চা খাতিা। বদবদে বদতক োবকতে ঝজজ্ঞাসা 

কতে বদবদ েুই এতস বকেু শখতেবেস শো? কবিো িতল, 

হযা শে শখতেবে, অবমে ও মঙ্কু শকাতনা তূ্রষ্টি কতেবন 

অবেবথ আপযােতন।  

খুি আনন্দ মজাে কতেকবদন অবনে কাতে কািতলা 

কবিোে। িাজেু সাতথও খুি িাি হতে শগতলা কবিোে। 

যখন অবন,অবমে ও মঙ্কু িাবড়ে িাইতে থাতক োতদে 

শোজকাে কাতজ েখন কবিো ও িাজ ুথাতক িাবড়তে। 

hide and seek শখতল দুজতন। এতে িাজ ুখুি মজা পাে। 

মাবস শক হাবেতে বদতে ওে খুি মজা। মাবস ও ইতে কতে 

শোজই হাতে। কবিো লক্ষ কেতলা অবমে যখন কাতজ 

শিতোে িাজ ু েেেবেতে বসবড়তে উতি দা োঁবড়তে থাতক 

অবমে শসই বসোঁবড়ে বনতচ দা োঁড়াে ওে সমান হতে িাজ ু

অবমেে কাতন কাতন বক শযন িতল। অবমে শান্ত মানুষ 

শিবশ কথা িতলনা, yes sure িতল কাতজ শিবেতে যাে। 

বকেুক্ষর্ পতেই একিা শফান আতস। েখন শমািাইল যুগ 

নে। শফাতনে ঝনঝন শতব্দ িাজ ুেুতি এতস শফান ধতে 

বক শযন শশাতন োেপে হাবসতে ওে মুখ িতে যাে িাজ ু

শক ঝজজ্ঞাসা কেতল উত্তে পাওো যাে না শকিল হাতস। 

িাজেু হাবস খুি সনু্দে। ও ওে মাতেে মতো হাতস। 

হাবসতে ঝন ণাে কলধ্ববন শিতজ ওতি। হাবস োড়া ও কথাই 

িলতে পাতেনা। একবদন অবমে কথােতল 

জানাে,জাতনা কবিো িাজ ুআমাে মা | প্রবেবদন অবফস 

যাওোে সমে ও আমাতক wish কতে িতল have a good 

day িািা please phone me your safe journey to 

office. আবম যবদ কখন িুতল যাই েতি খুি োগ কতে 

িতল this is not fair baba. Very rude very rude. শদতখা 

মাত্র আড়াই িেে িেস বকন্তু বক mature ও। আমাে ওে 

িাতলািাসা ও মাো বদতে িতডা শক্ত কতে শিোঁতধ 

শফতলতে। শকন জাবন খুি িে হে আমাে। একবদন িাজ ু

কবিোে শকাতল িতস গলা জবড়তে িতল you are not my 

মাবস। কবিো আোঁেতক উতি িতল why িাজ?ু I will call 

you মাস। It is sweet, is it not. কবিোে মাস ডাক িা 

খুি িাতলা লাগল, ও িাজতুক খুি আদে কতে িতল I 

agree। শসবদন শথতক ও িাজেু মাস।  

িাজেু আড়াই িেে িেস হতলও বকেু খাে না সাো বদতন 

বফবডং শিােল এে দুধ োড়া| কবিো অিাক হওোতে 

অবন ওতক িতল, বদবদ শদখনা একিু শচিা কতে ওতক 

solid বকেু খাওোতে পাবেস বকনা, আবম শো শফল কতে 

শগলাম। কবিো ও খুি একিা সফল হতলানা ওতক solid 

খাওোতে। েতি story িতল িুবলতে বকেু খাওোিাে শচিা 

কবিো শোজই কেে। story িলা শুরু কেতলই ও পালাে 

িতল I know you will feed me now,right। েতি শে িতল 

কবিো েুিতো িাজেু শপেতন। িাইতেে অতঝাে িষৃ্টি মন 

খাোতপে জনয যতথি বকন্তু বিেতে িাজেু সে আনতন্দে 

উৎস। িাজতুক িুতক জবড়তে ধতে োখতে স্বগ ণসুখ হতো 

কবিোে। সন্তানতক শয কবলজা িতল ো অকাের্ নে। 

িাজ ু শুধু ওে মা িািাে কবলজা নে ও কবিোেও 

কবলজা। কবিোে কাতেই ABCD বশখতলা,িাজ ুকবিোে 

হাে ধতে সু্কল শগতলা। ওতদে সু্কল এে বনেম অনুযােী 

কবিো ওে ক্লাস িতস থাকে। Teacher শদে সাতথ গল্প 

কেে কবফ শখে,িাজ ুমাতঝ মাতঝ কবিোে শকাতল িসে 

আিাে ক্লাতস শচোে এ বগতে িসে। যেবদন কবিো 

লন্ডতন বেল েেবদন একই রুষ্টিন। িাজেু হাে ধতেই 

শিবশ েুতেতে কবিো। িাজেু জনযই কবিোে শিড়াতে 

যাওোে এক অবে অিশয গন্তযিয স্থান হতে দা োঁড়াতলা 

লন্ডন। দুমাস িাতদ কবিো শদতশ বফতে আতস,িাজ ুশক 

শেতড় আসাে এক অিযক্ত শিদনা বনতে। কবিো বনতজে 

কাজ সংসাতেে দাবেে কেণিয বনতে জবড়তে যাে। লন্ডন 

যাওো হে না প্রাে দশ িেে। অবন অিশয না যািাে 

অিাি বমষ্টিতে শদে ইঝন্ডো শে ফ্ল্যাি বকতন ও প্রতেযক 

িেে িা দুিেে অন্তে ইঝন্ডো আতস গ্রীতেে েুষ্টিতে সু্কল 

েুষ্টি হতল। শসইসমে কবিোতদে িাবড় এিং অবনে শ্বশুে 

িাবড়ে সিাই জতড়া হে শসই ফ্ল্যাি এ। শস এক আনতন্দে 

হাি। িাজ ু মঙ্কু কখতনা এতসতে এক সপ্তাতহে জনয 

কখন ও একিু শিশী সমতেে জনয। শিবশ সমতেে জনয, 

খুি একিা ওতদে আসা হতো না নানােকম কবমিতমন্ট 

থাকতো। ওো ওতদে িািাে কাতেই থাকতো। অবন পুতো 

েুষ্টি কাষ্টিতে েতি লন্ডন বফেে। ইবেমতধয মঙ্কু চািণাডণ 

একাউতন্টন্ট হতে বমবডো শে job শপতেতে। মঙ্কু একিু 

ট্রাতিলাে িাইপ েুষ্টি শপতলই েুেতে শিবড়তে পতে। 

এইকােতর্ ইঝন্ডো আসা হতোনা ওে। িাজ ু ও িড় 

হতেতগতে। লন্ডন সু্কল অফ ইতকানবমক্স শথতক core 

Mathametics এ M.S. কতে PriceWaterCoopers-এ 

িাতলা jobকতে। ওখাতন থাকতে থাকতে ই prestigious 
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big four শথতক চািণাডণ একাউতন্টন্ট হতে নেুন job পাে 

KPMG শে Finance advisor। কাতজে সতূত্র ওতক 

ইউতোতপে বিবিন্ন জােগাে tour কেতে হে। ওে 

পতক্ষও ইঝন্ডো শে আসা খুি একিা সম্ভিপে হে না। 

মঙ্কু London city শে ফ্ল্যাি বকতন চতল যাে। 

বমবডোতে job,পাষ্টিণ শলতগই থাতক িাইম এে ও ষ্টিক 

থাতক না োই ফ্ল্যাি এ shift কতে। বিতে কতেনা। ওে 

মতে marriage uncerrtain, but flat and property 

certain. িাজ ুও luxurious flat শকতন city শে। বকন্তু মা 

িািা শক একা শেতখ flat এ যাে না। ওে বিতেে ইতে 

আতে েতি অতনক condition আতে। পাত্র শক UK শে 

থাকতে হতি ওে মেই highly qualified ও property 

থাকতি। ও এে feminine শদখতে, পাত্রে অিাি হেনা। 

বকন্তু িাজ ুশকন জাবন কাউতকই পেন্দ কতেনা। অবনে 

একিা চাপা দুুঃখ আতে শমতেো বিতে না কোে। বকন্তু 

শমতেো বিতে না কতে িাতলা আতে োই ও বকেু িতলনা। 

Bad marriage শথতক no marriage িাতলা, এই শিতিই 

বনতজতক শান্ত োতখ। এেমাতঝ িাজ ুeducation এ আে 

একিা M.S. কতে যবদ ওে corporate world িাতলা না 

লাতগ েতি academic world এ যাতে চতল শযতে পাতে। 

িাজ ু spiritual ও িতি। ও একজন িােেনািযম বশল্পী। 

িােেনািযম যখন বশখে ওে গুরু Dr নীনা theory 

শশখাতনাে সমে সংসৃ্কে সাবহতেযে সাহাতযয Hindu 

spiritulism-এে বিস্েৃে িযাখযা কতে ওতক বশবখতেতে 

িােেনািযম নেৃয শশলী। শসই কােতর্ই হেতো ও 

spiritual. Spiritualism উপতে আতমবেকা শথতক ও 

correspondence এ একিা degree কতেতে। মাতঝ 

মাতঝ শসই বিষতে কনফাতেন্স কতে শদশ বিতদতশে 

শডবলতগি বনতে। ও খুি িাতলা orator. িাজ ুিীষর্ িযু 

িৎসল। Western world এ break up একিা common 

েিনা leave togather, boy friend এে সাতথ break up 

শলতগই থাতক। এসি শক্ষতত্র িাজ ুসি িযুতদে পবেত্রাো। 

ও বনতজে জীিতন leave together পেন্দ কতেনা। বকন্তু 

সিাই শক counseling কতে সে বদতে স্বািাবিক জগতে 

বনতে আতস। Break up এে ফতল শয মানবসক যন্ত্রনা চতল 

োে ফলশ্রুবেতে depression,অতনতক জীিন শশষ কতে 

শদিাে কথাও িাতি োতদেতকও স্বািাবিক কতে েুতল 

জীিতন শফোে। িযুতদে জনয future planning ও কতে 

শদে economically.এইিাতিই চলবেল। প্রতেযক মাতস 

ওে মাইতনে একিা portion charity এ শযে। িযাঙ্ক শক 

শসিাতিই ও বনতদণশ বদতে শেতখতে। 

অবন ওতদে খুি সুন্দে কতে মানুষ কতেতে। মােৃ িাষা 

িাংলা বনখুোঁে কতে িলতে পাতে। মা িাতলািাতস োই 

েিীন্দ্র সংগীে বশতখতে মঙ্কু। িাজ ু বহঝন্দ ও িলতে 

পাতে, বহঝন্দ বসতনমাে গান িাতলা কেতে পাতে। 

Western Music জাতন, Piano িাজাতে পাতে, ইঝন্ডোন 

ট্রাবডশনাল শেস পেতে িাতলািাতস, িড়তদে মানয কো, 

োতদে শেশাল শকোে কো সিই ওতদে মতধয এতো 

আতে অিাক লাতগ শদতখ। অল্প সমতেে জনয ওো 

ইঝন্ডো শে এতসতে বকন্তু আপন কতেতে সিাই শক গিীে 

িাতি। মতন হে বন কখন বকেুবদতনে জনয শদখা। হেতো 

এতকই িতল েতক্তে সম্পকণ।  

অবন চাকুেী শথতক retire কতে। TV serial শদতখ িই 

পতড়, িাজেু কাে শথতক ওে নানা tour এে অবিজ্ঞো 

শুতন িাতলা ই সমে শকতি যাঝেতলা ওে। িাগাতনে 

শনশাও আতে। বনেম কতে ইঝন্ডোতেও আসতো। অেযন্ত 

সুতখই বদন কািবেতলা অবনে। অবন একিু োনী স্বিাতিে। 

ওে স্বামী ও শমতেো ওতক শসইিাতিই শেতখতে বচেকাল। 

 বকন্তু সুখ বনেবিঝেন্ন নে। কখন শস শকান িা োঁক শনতি 

শকউ িলতে পাতেনা। অবন হিাৎ বিনা শনাষ্টিতশ অসসু্থ 

হতে পতে। নানােকম শিে হে বকন্তু ধো পতড়না শকাতনা 

শোগ। সমে নি হে অতনক। শশতষ িাজ ু হাল ধতে। 

শসতকন্ড ওবপবনেন শনে অনয ডাক্তাতেে। ধো পতে 

মাের্ শোগ কযান্সাে। িষৃ্টি নাে লন্ডতন িাইতে চড়াৎ কতে 

একিা িজ্রপাে হে শকোঁ তপ ওতি েে িাে। িবিষযতেে 

শকাতনা ইবেে বকনা শক জাতন। কারুে মুতখ কথা শনই। 

শক কাতক সান্ত্বনা শদতি।  

িাজ ুিািা শক জানাে “আবম জি োড়বে িািা। এখন মাে 

আমাতদে শক দেকাে।“  

অবমে ও অবন আোঁেতক ওতি িতল শস বক এেিড় চাকেী 

শেতড় শদতি? আমো শকোোে োখতিা। িাজেু এক উত্তে 

মাে এখন আমাতদে শক দেকাে। িাজ ু জাতন মা খুি 

িীেু মানুষ,এই কষ্টিন শোগ বনতে শয যুদ্ধ শুরু হতি ো 

শফস কো মাে পতক্ষ সম্ভি হতিনা। মঙ্কু ও ফ্ল্যাি শেতড় 

িাড়ী চতল আতস। কবিো ও শিাতনে কাতে েুতি চতল 

আতস। শুরু হে যুদ্ধ।  

িাজ ু আপ্রার্ শচিা কতে শসিা বদতে যত্ন বদতে জতলে 

মতো িাকা খেচ কতে মাতক সাবেতে েুলতে বকন্তু িযথ ণ 

হে। এগাতো মাতসে যুতদ্ধে শশতষ অবন চতল যাে 

সকতলে মাো কাষ্টিতে। কবিোে পাোঁজে শথতক সাজাতনা 

হাড় গুতলা খতস পতে শযন ঝেঝে কতে। বিোি অযকাে 

গহিতেে সৃষ্টি হে। িাইতে প্রকাশ কোে উপাে শনই। 

শিানঝঝতদে সামলাতে হে, অবমে শক সান্ত্বনা বদতে হে। 

িাজ,ু মঙ্কু োতদে মাতেে কাজ োজকীে িাতি কতে। 

অবন োনীে মতোই বেল োে সন্তান ও স্বামীে কাতে। 

অবন চতল যািাে পে অবমে অসুস্থ হতে পতে। মহীরুতহে 
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মতো অবমে একদম শযযাশােী। িাজ ুিািা শক বশশুে 

মতো আোঁকতড় ধতে োতক শসিা যত্ন বদতে সাবেতে 

শোতল। অবমে শক শশাক ও অসুখ শথতক স্বািাবিক 

কেতে িাজেু চাে িেে লাতগ। অবন সিসমে িলতো 

আমাে শমতেো jewel। বকন্তু িাজ ু আমাে িগিাতনে 

দান। অতনক পুনয কেতল িাজেু মতো সন্তান হে। িাজ ু

োে জীিন বদতে আচের্ বদতে িািনা বদতে প্রমার্ কতে 

শগতে অবনে কথা।  

একিু সসু্থ হতে অবমে িাজতুক িতল েুবম জি join কে। 

িাজ ু িতল শোমাতক িাবড়তে একা শেতখ আমাে পতক্ষ 

job join কো অসম্ভি। বদবদ িাবড় থাতকনা। েুবম শিিনা 

িািা। এে শলখাপড়া বশতখবে বকেু শো একিা বনশ্চে 

কেতিা। আমাতক একিু িািতে দাও।  

অতনক শিতি িাজ ু িািা শক িতল আবম chartered 

accountancy consultancy firm কেতিা online. োহতল 

িাবড়তে শথতকই কাজ কেতে পােতিা আে শোমাে 

কাতেও থাকতে পােতিা। এিাতি চলতলা বকেু বদন, িাজেু 

Firm খুি কম বদতনে মতধয নাম কেতলা। িাজেু প্রবেিা 

আিাে ও োে কাতজ প্রবেফবলে হতলা। িহু শসবলতেষ্টি 

ওে ক্লাতেন্ট। িাজ ুশকাোবলষ্টি শে বিশ্বাসী োই ও শিবশ 

ক্লাতেন্ট শনেনা। োোড়া িািা ওে first প্রাতোবেষ্টি। িািা 

শক বশশুে মে যত্ন কতে োতখ যাতে িািা lonely feel না 

কতে। ওে সেকণ দৃষ্টি সতেও অবমে অসুস্থ হে মাতঝ 

মাতঝ। ও মা শক হাবেতেতে িািা শক হাোতে চাে না, োই 

আপ্রার্ শসিা যত্ন ও সে বদতে িািা শক িবেতে োতখ। 

মঙ্কু ওে ফ্ল্যাতি বফতে যাে বন। বকন্তু জি োতড় বন ওতক 

বনেবমে কাতজ শযতে হে। 

ঈশান শকাতর্ আিাে শমে জমতলা। কাে অবিশাতপ শক 

জাতন। আিাে িজ্রপাে। িাজ ুঅসুস্থ। ডাক্তাে জানাতলা 

মাের্ িযাবধ কযান্সাে োে শেীতে িাসা শিোঁতধতে। সািধানী 

িাজ ু প্রতেযক িেে কযান্সাে শিে কবেতেতে। শকাথাও 

বকেু বেতলানা। একমাত্র bowel শিে কোতে পাতেবন, 

লন্ডতন পিাশ িেে িেস না হতল bowel cancer শিে 

হে না আইন শনই। ওে bowel cancer ই হতলা। শুতন ও 

হাহাকাে কতে িতল ওতি “Dr I have a 86 yrs old Dad. 

I am positive I do not have cancer. Please Dr do 

something for me.” Dr িতল “Don’t worry, you are a 

young girl. You don’t smoke and drink, you have 

enough chances to recovery.” 

 মঙ্কু জি োড়ল। িাজেু দাবেে িািাে দাবেে বনতজে 

কাতধ েুতল বনল। িাজ ু বদবদ শক জানাে, “বদবদ আমাে 

egg আবম preserve কেতিা। আমাে treatment শুরু 

হতল বিতশষ কতে chemo আমাে egg নি হতে যাতি। 

আবম িাতলা শো হতিাই েখন আবম আমাে baby ে জন্ম 

বদতে পােতিা শোমাে সাহাতযয িা surrogate mother 

এে সাহাতযয। শুরু হতলা প্রানান্ত কে এক যুদ্ধ। মঙ্কু 

দীে ণ আিাতো মাস হাবসমতুখ শিাতনে সাতথ শথতকতে 

োোে মতো। lockdown এে সমে েখন িাইতেে 

শকাতনা help শপতলানা মঙ্কু। অসসু্থ িদৃ্ধ িািা অসসু্থ 

শিাতনে শিোঁতচ থাকাে অদময আকুবে Dr এে শশষ বনদান 

শজতনও চাবলতে শগতে যদু্ধ। শিহুলাে মতো নানুতেে 

জতল িাবসতে বেল শিলা একা শিাতনে জীিতনে আশাে। 

যে েকতমে শচিা হতে পাতে যে িাকা লাগতে পাতে সি 

বকেু কতেবেল মঙ্কু। পাবখে শচাখ কতেবেল শিাতনে 

জীিন শফোতনা। এইসমে কবিো আিাে লন্ডন আতস। 

িাজ ু শোিতিলাে মতো োে মাস শক জবড়তে ধতে। 

আিাে িাজেু হৃদে েন্দন কবিো োে হৃদে বদতে 

অনুিি কতে। মতনমতন িতল িাজ ুেুবম এে pure এে 

genuine এে কম শোমাে িেস েুবম ষ্টিক জেী হতে 

বফেতি। এই পবৃথিীে শোমাে মতো মানুতষে শয খুি 

দেকাে। আত্ম প্রেযেী িাজ ু িতল আবম জাবন মাস 

আমাে miracle হতি। আবম িা োঁচতিা। আমাে িািা আতে 

শয আতে। িাজ ুঅসসু্থ, িাজেু কযান্সাে। এই খিে লন্ডন 

এে িাঙাবল সমাজ শক হেচবকে কেতলা। সিাে কাতে 

িাজ ুএতেল িাজ ুউদাহের্ শদিাে মতো এক জন মহৎ 

প্রার্ মানুষ। মাত্র পোঁেঝত্রশ িেে ওে িেস। ওে বক যািাে 

সমে এখন! আিাতো মাস যুতদ্ধে শশতষ িাজ ুচতলই যাে 

অবনে কাতে। োে মা শয একা আতে দেূ আকাতশ।| 

Church-এে শসই শসবলন নাতমে বেষ্টিশ শমতেষ্টি শয িাজ ু

শক প্রাতর্ে শচতে শিবশ িাতলািাসতো। োে শসই আেণ 

হাহাকাে বচৎকাে প্রার্হীন িাজ ু শক ধতে কতোনাতক 

উতপক্ষা কতে wake up িাজ ুwake up িতল আকাতশ 

িাোতস েবড়তে যাে লন্ডন এে অশ্রান্ত িষৃ্টিধাোে মতধয। 

হাে জীিন শদিাে িা শনিাে ক্ষমো মানুতষে হাতে শয 

শনই।  

কবিো িাজেু preserve কো egg িযাঙ্ক এে বদতক 

োবকতে আশা কতে থাতক কতি িাজ ু আসতি িলতি, 

“আবম এতস শগবে মাস, গাতে লাল শকাি পাতে লালজতুো 

ফুিফুতি িাজ ু আতলা েড়াতে েড়াতে এতস দাবড়তে 

িলতি মাস My Mammi said not to touch any thing.”
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শৈৈবের প্রতিটা তিন সতিি সসানালী তিল। মন সেন শুধু  আবলার িটায় ভবর থাকি। আজ েড্ড মবনপবে 

সসইসে সসানালী সরাবি মাখা তিনগুতল । 

সিাটবেলা সথবকই সিখিাম আমাবির পাোর পাবৈই একটা তেৈাল সখলার মাঠ তিল , সসখাবন সিবলরা 

িলবেেঁবধ ফুটেল সখলবিা তেকাল সেলায় আর িুটটর তিন হবল সিা কথাই সনই , নাওয়া-খাওয়া ভুবল সারাতিন 

হই হই কবর সিবল সমবয় সিলেবল কিরকম সখলা সখলবিা। শৈৈে েেই মধুর, এইসবের মবধি একটট 

সখলা তনবয় খুে সকৌিূহল তিল, কারণ োো, মামা, কাকুবির মুবখ তকিু নাম শুনিাম সেমন গাভাস্কার, 

অমরনাথ, সন্দীপ পাটটল, কতপল সিে, তভভ তরচার্ডস, চিাবপল, গ্রাহাম, ের্ডার, মাৈ ড আরও কি নাম এেং 

সসসে নাম এই সখলাটটবক সকন্দ্র কবরই সে আবলাতচি হবিা সসটা স্পষ্ট েুঝবি পারিাম েতিও কাওবকই 

সসভাবে তচনিাম না| তকন্তু িাও মবন হি সোধহয় এরা আমাবির ঘবরর সলাক কারণ োো, কাকুবির িাবির 

প্রতি এিটাই ভাবলাোসা তিল সসসে আর তলবখ সৈষ করা োবে না।   

সসই সময় আমাবির োতের রতিন সটতলতভৈবন সেমন রামায়ন সিখার তভে হবিা টঠক সিমতন ক্রিবকট 

সখলার উন্মািনা এিটাই তিল সে শেঠকখানা সথবক রান্নাঘর সে ডত্রই িার আেঁচ ওই সিাট েয়বসই সপবয়তিলাম, 

িাই তকিু না েুবঝই োো ও  মা র এবিা ভাবলাোসা সিবখ আতমও ভীষণ ভাবলাোসবি শুরু কবরতিলাম সসই 

সখলাটটবক োর নাম “ক্রিবকট”। 

মফসস্ল ৈহবর েে হোর একটা তেৈাল পাওনা হবলা পাোপ্রতিবেৈী আত্মীয়স্বজন সে সেখাবন থাবক 

সমাটামুটটভাবে একজবনর োতেবি সোই একসাবথ হবয় তেবৈষ তেবৈষ তিনগুতলবি হুবলাে করার একটা 

মানতসকিা সে ডিা থাবক,  িাই সসই সিাট্টবেলা সথবক এই আনবন্দর েনিায় আতমও েক্রিি হই তন। তক সে 

মজা করিাম িা সস েলার অবপক্ষা রাবখ না, আর আমরা ভাই সোবনরা িল সেেঁবধ একিম সামবনর সাতরবি 

ৈিরক্রি সি েবস পরিাম সখলা শুরু হোর খাতনক আবগ। সেন মবনহি কবিা তকিু েুক্রঝ এই তেষবয়, সকও 

সকও অেৈি োরা আমাবির সথবক েে িািা তিতিরা হয়বিা েুঝবিা, োইবহাক িখন সৈষ মুহবূিড রান্নাঘবর 

তেৈাল সকটতলবি চাবয়র জল িখন টগেতগবয় ফুটবি টঠক সেমন োো কাকুবির মবন ইক্রিয়ার জয় হবেই 

এই িরুন্ত আৈার ঝে েইবিা। তেবৈষ কবর ওয়ান সর্ মিাচ এর উন্মািনা তিল গরম সলাহার মবিা , আর 

সটস্ট মিাচ এর সৈষ তিনটটবি আোর শুরু হবিা সসই সে গজডন। 
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আতম সোর প্রথবম তৈবখতিলাম তক হবল চার হবে আর তক হবল িয় , সেমন লুবর্া সখলার চার িক্কা জানার 

মবিা, েিাস ঐটুকু জ্ঞান তনবয়ই এমন হােভাে করিাম এখন ভােবল তক হাতস পায় তকন্তু িখন আমার সথবক 

সিাট োরা তিল িাবির খুে জ্ঞান তিবয় থাকিাম। 

এোবর আতস েেবির কথায়, আমাবির সিাটবেলা সথবক সিবখতি আমাবির গুরুজনবির সোরই প্রায় তকিু 

না তকিু সুপারতস্টৈন আবি মাবন তকিু অন্ধ তেশ্বাস োহার সিিিা কিটা সসই তেষয় সকহই জাবন না, তকন্তু 

সসই অন্ধতেশ্বাস তনবয়ই এতগবয় চবল, সেমন সখলার তিন আমার োো একটট তনতিডষ্ট আসবন মাবন সচয়াবর 

েসবে এেং িার পিবন্দর সখবলায়াে েখন সখলবে িখন তিতন তকিুবিই সসই সচয়ার সিবে উঠবেন না সস 

েিই িাবক সকও র্াকুক, সস প্রাকৃতিক র্াক হবলও....না তকিুবিই না, তকিুবিই উঠবেন না কারণ ওই সে 

এক অন্ধতেশ্বাস সে তিতন উঠবলই সসই সখবলাোেটট আউট হবয় োবে। আোর আমার তপৈান(তপবসমৈাই) 

তিবলন অনিরকম, তিতন িােঁর পিবন্দর সখবলায়াে সখলবি এবলই অনি ঘবর চবল সেবিন কারণ িােঁর মবনর 

সসই অন্ধতেশ্বাস তিল সে তিতন সখলা সিখবলই িােঁর পরম তপ্রয় সখবলায়ােটট সক মাঠ সিবে পিাতভতলয়বন 

সফরৎ সেবি হবে। আমরা কতচকা েঁচাবির সসইসে োলাই তিল না, পেবি েসবি হবে না, তেতনমবয় সেৈ তকিু 

সনানিা-তমটষ্ট তেসু্কট ো মুতেমাখা আর তিতলপকাকুর সিাকাবনর সিবলভাজা খাওয়া োবে আর িারসাবথ 

সোনাস হবলা রতিন টটতভ সি সখলা সিখা এেং সখলার মাবঝ মাবঝ তেজ্ঞাপবনর ঝলক সিখা সেমন হরতলক্স 

এর তেজ্ঞাপন ো তলতরল সাোবনর। 

েতি ইক্রিয়া সখলায় ক্রজবি সেি িাহবল আোর সোনাস সপিাম আমরা ো খুতৈ আেিার করবলই সপবয় 

সেিাম অনায়াবস। আর েতি অনিথা হবিা িাহবল সখলার পবরই একটা সমাবলাচনা শেঠক হবিা , সেৈ তকিু 

চিা েঁচাবমতচ শুনিাম আর আমরা সিাটরা সে োর তনজ তনজ জায়গায় চবল সেিাম। 

এসে সিখবি সিখবিই আমার েে হওয়া , মফস্ববলর সসই সিাট্ট একটা ৈহর িগু ডাপুর , তকন্তু আমার মবন সস 

হবলা পৃতথেীর সে ড সেষ্ঠ জায়গা । 

সিৈ েিল হবয়বি আমার, নাগতরকত্বও েিবল সগবি িেুও সেেঁবচ আবি সসই িুগ ডাপরু, সসই সু্কল এর সািা নীল 

জামা, কাবলা জবুিা আর সািা সমাজা, সু্কল এ োোর রাস্তার ধাবর কৃষ্ণচূো গাবির টকটবক লাল ফুল, সিাট 

গুমটট সিাকান সেখাবন ৫ পয়সার লবজন্স পাওয়া সেি। 

মবনপবে সসই ১৫ ই আগবস্ট স্বাধীনিা তিেবসর তিন পিাকায় মুবে ফুল েখন “জনগনমন অতধনায়ক জয় 

সহ” গাবনর সাবথ সাবথ ওপর সথবক ঝে ঝে কবর পষু্পেৃটষ্টর মবিা পরবিা পিাকার ফুল , সসই িৃৈির 

সরামাি এখবনা ৈরীবর রবে রবে অনুভূি হয়। 

েষ ডাকাল তিল সসই সময় ভীষণ তপ্রয় কারণ সু্কল িুটট হোর পর েৃটষ্টবি তভবজ োতে সফরার পবথ রাস্তায় জমা 

জবলর ওপর িপ িপ কবর জবুিা তভক্রজবয় েীরিবপ ড োতে সফরা, আোর কখবনা ো জানালার কাতন ডবৈর তেন্দ ু

তেন্দ ুজবলর চলমান ধারা তেস্মবয় এক নজবর সিখিাম। সসই সময় ভীষণ সলার্বৈতর্ং হবিা , িাই োতেবি 

মজিু থাকবিা সমামোতি, হিাতরবকন, হিাজাকোতি, লিাম্প এইসে আবলাকোতি। এখাবন একজবনর কথা 

না েলবলই নয় সস হবলা আমার সগৌতেমাতস , সে আমার মাবয়র সারাতিবনর িায়াসিী, কখবনা তৈলবনাোয় 

ক্রজরা োটা আোর কখবনা ো টিাংরা মাি কাটা আোর কখবনাো োোর সামবন ধূমাতয়ি চাবয়র কাপ এতগবয় 

সিওয়া তিল িার োম হাবির সখল। একটা েুগ ধবর তিল সস আমাবির োতেবি। িারপর হটাৎ সস একতিন 

তির কবর সিবৈর োতে তফবর োবে। আমার সিাট সথবক েে হবয় ওঠায় ওর অেিান তিল অনস্বীকাে ড। চুল 

সেেঁবধ সিওয়া, সু্কবলর সেস ইক্রস্ততর কবর সিওয়া, আোর েখন কবলবজ এ পতে আমার োবয়া লিােবরটতরর 

জনি েিাঙ ধবর তনবয় আসা সে তকিুই একগাল সহবস অনায়াবস কবর তিি। এই মাতস সক প্রতিতিন সিখিাম 

টঠক তেকাল সেলায় পতরষ্কার কাপে তিবয় ঐসে হিাজাকোতি মুবি ঝকঝবক কবর রাখবিা। 



 
 

2021| Anjali | Baishakhi                                                                                                                                         32 
 

সসইসে তিবন আপামর প্রতিটট োঙাতলর জীেনধারা তিল ভীষণ একরকম, সেমন সপ্তাবহ রতেোর প্রায় 

সকবলর োতেবি পােঁঠার মাংস রান্না হবিা আর িা জানা সেি প্রায় প্রতিটট োতেবিই সপ্রসার কুকাবরর ৈবে। 

সকাল হবলই োতের কিডা অতফস োোর আবগ তিন চারটট থবল েিাগ তনবয় োজাবর সেি, আর লাল ৈাক 

সথবক রুই মাি সেই তনবয় আসবিা েিাগ ভতিড কবর। খুে সকাল সেলায় আমরা কতচকা েঁচারা োর োর তনবজর 

ইসু্কবলর সেস পবর, োগাবনর ফুল তিবয় ফুবলর একটা সিাট্ট সিাো োতনবয় ো তিতিমুতন সক সিোর জনি 

আকুল হবয় থাকবিা মন, ইসু্কবলর তিবক রওনা হিাম। 

কিরকম সফতরওয়ালা আসবিা, কখবনা রং সেরং এর কাবির চুতে তনবয়, আোর সকওো মাথার ঝুতে ভতিড 

উজ্জ্বল সেগুতন রবঙর জাম তনবয়। তেকালবেলায় মাবঝ মাবঝই আসবিা োবয়াবস্কাপওয়ালা। িার গাতেবি 

থাকবিা একটা সচৌবকা োক্স আর িারমবধিই থাকবিা সে মুতভ িারকাবির িতে ো আমাবির সিখা োরণ 

তিল। িবে সে সথবক সেটা মজার েিাপার তিল মাবঝ মবধিই এক মাহুি আসবিা িার হাতিটট সাক্রজবয় 

গুক্রজবয়, তপবঠ থাকবিা একটা সিাট্ট েসার জায়গা সরতলং লাগাবনা। প্রতিটট সওয়ারী সক এক পাো সথবক 

তনবয় অনি পাো ঘুতরবয় আনবিা এেং িারজনি  সে মলূিটট ধাে ড তিল সসসে মবন সনই েলা োহুলি 

জানিাম না কারণ সসটট োো র এক্রিয়াবরর মবধি। আসবিা মুতেওয়ালা,তৈলকুটবনাওয়ালা আর ৈীি পরার 

আবগই আসবিা কাশ্মীতরওয়ালা োর তরক্সায় থাকবিা কাশ্মীতর ৈাল, পিু,কম্বল।  

আর সে সথবক সেটা আমাবির জীেবন জতেবয় তিল িাহবলা সাংসৃ্কতিক অনুষ্ঠান। শেৈাখ মাস সথবক শুরু 

হবিা আর চলি প্রায় সারা েির জবুে। কি আনবন্দর হবিা সস সে সাংসৃ্কতিক সন্ধিা। সিাট েে েুবো 

সোই তকিু না তকিু করবিা আর িারসাবথ তিল জবম্পৈ খাওয়া িাওয়া।  

আবরা একটা ক্রজতনস এখন খুে মবন পবে িাহবলা তেতভন্ন ঋিুবি সেমন তেতভন্ন ফুল, ফল হয়, টঠক সিমতন 

োতের সহেঁবৈবল সিখিাম ঋিু েিবলর সাবথ সাবথ মা কাতকমাবিরও হবরকরকম খাোর োনাবনার ধুম পবর 

সেি। এই সেমন গ্রীষ্মকাবল হবিা তেতভন্ন আচার, িারমবধি 'আম'  োোজীেবনর অবনক মতহমা তিল , 

সেমন শুকবনা আবমর আচার, সিল আম, টক ঝাল তমটষ্ট আবমর আচার এইরকম আর কি তক। আোর 

ৈরৎকাবল েখন ঢাবকর োতিি সেবজ ওবঠ িুগ্গামার আগমবন িখন েবয়াম ভতিড কবর থাকবিা তিবলর 

িক্রি,নারবকাল নােু ো নারবকাল েরতফ, গজা,তনমতক। িািাো োনাবনা হবিা হবরকরকবমর সবন্দৈ।  

আর ৈীবির ঠািায় উপতিি হবিা অগুনতি তপবঠপুতলর সম্ভার।   

শৈৈবের তিন খুে িাোিাতে চবল, সথবক োয় তমটষ্ট মধরু স্মৃতি। হয়বিাো থাবক সেিনা িবে সেতৈরভাগটাই 

আনবন্দর হাতসগাবন ভরা থাবক। 

িাই সিা কতেগুরুর সসই গানটটর কথা মবনপবে োর োর- "আনবন্দরই  সাগর হবি এবসবি আজ োন"। 
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মনুষ্য সভ্যতায়ে চলমান দরূাভ্াষ্ এক অতত আশ্চর্যয্ আতিষ্কার। খায়মর গায়ে ডাকটিতকয়ির ময়তা এই র্যন্ত্র সারাক্ষণ 

তচপয়ক থায়ক আমায়দর সয়ে- আক্ষতরক অয়থ ্ এিং রূপক অয়থও্। তকছুিা কারয়ণ আর বিতির ভ্াগ অকারয়ণ 

আমরা এর কাাঁয়চর পদ্াে অনিরত আেুল ঘষ্য়ত থাতক। আেুল ঘয়ষ্ ঘয়ষ্ আঙুয়ল কড়া পয়ড় র্যাে, তিওু ব ায়নর 

পদ্াে আেুল তনয়ে ওপর তনচ, এপাি ওপাি গাঁয়তাগাঁ তত করয়ত থাতক। এয়কই িয়ল “Compulsive Disorder”; সহজ 

িাংলাে র্যায়ক িয়ল, িাধ্যকরণক্ষম িযাতধ্। 

 

আমার এক িেস্ক আত্মীে বরাজ বহাোিসযাপ-এ গড মতনং্ বপাস্টার পাঠান। ধ্ুমাতেত চায়ের কায়প, বগালাপ  ুয়লর 

বেক্ষাপয়ি বরাজ ওই বপাস্টার বর্য তিয়িষ্ আনন্দ বদে না, িলাই িাহুলয। একতদন আতম ওনায়ক িতল, "তুতম এমন 

বপাস্টার পাটঠয়ে খায়মাখা অনযয়দর ব ান ভ্তরয়ে দাও বকন?" উতন িলয়লন, "একা থাতক, বর্যতদন এই গড মতনং্ 

বপাস্টার র্যায়ি না, বসতদন  ুল-মালা তনয়ে চয়ল আতসস"। এই উৎকি মস্করার তিকার হয়ে স্বীকার করতছ বর্য ব ান 

িযিহার না কয়রও গরুত্বপূণ ্ খির বদওো বর্যয়ত পায়র, এিা আয়গ কখয়না ভ্াতি তন। 

 

বমািাইল ব ায়নর দইু েজন্ম আয়গ তার দাদ ুতছল এয়কিায়রই আলাদা। বস তছল একিা বগাদা র্যন্ত্র, িসায়না থাকয়তা 

ঘয়র, আর তার তদয়ে িাধ্া থাকয়তা বদওোয়ল| িাতড়য়ত একিাই এমন র্যন্ত্র থাকয়তা, িাতড়র সিার িযিহায়রর জনয। বস 

অয়ধ্ক্ সমে খারাপ থাকয়তা, অয়ধ্ক্ সমে ভু্ল নম্বর িাজজয়ে তদয়তা, আর িাতক অয়ধ্ক্ সময়ে টঠক চলয়তা। এই 

ব ায়নর রং নম্বর তনয়ে কত বর্য রং-বিরঙ কাতহনী আয়ছ আমায়দর গয়ে, তসয়নমাে! 

 

রং নম্বয়রর কথা র্যখন উঠয়লাই, তখন একিা বছাি গে িয়ল ব লা র্যাক। এক ভ্দ্রয়লাক ব ান কয়রই চয়লয়ছন আর 

র্যাতন্ত্রক বগালয়র্যায়গ িারিার ভু্ল নম্বর বিয়জ চয়লয়ছ। সয়তয়রা িার রং নম্বর হওোর পর অষ্টাদি িার ব ান লাগয়তই 

িয়ল উঠয়লন, "দাদা, এিা তক রং নম্বর?" উয়টাতদয়ক ভ্দ্রয়লাক তিয়িষ্ তচন্তা না িলয়লন, "হযা াঁ, রং নম্বর" আর ব ানিা 

বরয়খ তদয়লন। 

 

গেিা মজার, তয়ি মজা না লাগয়ল বসই দাে সম্পূণর্ূয়প বলখয়কর। তারাপদ রাে-এর বলখা একই গে পয়ড় বিি 

ভ্ায়লাই হাতস বপয়েতছয়লা। পয়রর গেিা আয়রা মম ্াতন্তক কারণ ওয়ত তপতা পুয়ের এয়ক অপয়রর সাময়ন তিব্রত 

হওোর িযাপার আয়ছ। 

জরং জরং কয়র ব ান বিয়জ উঠয়লা। ততন িার িাজার পর তপকুর তপতা ব ান তুলয়লন। উয়টাতদয়ক লাল। 

লাল আর তপকু অতভ্ন্নহৃদে িনু্ধ। িনু্ধয়দর ময়ধ্য র্যা হে, দুজয়নই পরস্পরয়ক কখয়না-সখয়না অসংসদীে ভ্াষ্াে 

সম্ভাষ্ণ করয়তা।  

 

লাল: তকয়র িালা, তক করতছস? 

তপকুর তপতার গলার স্বর তপকুর ময়তা, তাই লায়লর একিু গতলয়ে তগয়েতছয়লা আর তক! 

তপকুর তপতা: কায়ক চাই? 

লাল: ওয়র িালা, কায়ক চাই? হাঁ হাঁ কায়ক চাই... 

তপকুর তপতা (দৃঢ় ভ্ায়ি): কায়ক চাই? 

লাল: (আমতা আমতা) ই..এ... মায়ন। তপকু আয়ছ? 

তপকুর তপতা: ধ্য়রা, তদজি। 

ফ োন, ফ োবোইল ফ োন এবং 

 আম র আধিক্য  

 

অম্বরীষ্ তমে 
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লাল তখন ধ্রণী তিধ্া হও অিস্থা। লজ্জাে কান লাল। উয়টাতদয়ক তপকু ব ান ধ্রয়লা- 

তপকু: হযায়লা  

লাল: আ...আ...আমার খুি ভু্ল হয়ে বগয়ছ বর।  

তপকু: বকন, তক হয়লা? 

লাল: আতম বতার আর কাকুর গলা তচনয়ত পাতর তনয়ে বর। তকছু িায়জ কথা িয়ল ব য়লতছ। খুি খুি লজ্জা করয়ছ। 

তপকু: চাপ তনস্ না। িািা আয়গও আমার অয়নক িনু্ধয়দর কাছ বথয়ক গাতল বখয়েয়ছ। 

 

সততয, তপতা আর পুয়ের কণ্ঠস্বর অনুরূপ হয়ল তক তিপদ! পুয়ের িনু্ধয়দর গাতল শুনয়ত হয়ি। আজকাল এই চলমান 

দরূাভ্ায়ষ্র কলযায়ণ এই তিপদ আর বনই। ব ান এখন একান্তই িযজিগত; র্যন্ত্রতপছু একটি মাথা আর মাথা তপছু একটি 

র্যন্ত্র। তাই বর্য সি তপতার উঠতত িেয়সর পুে আয়ছ এিং গলার স্বর অয়নকিা একই রকম, তাাঁরা রক্ষা বপয়েয়ছন। 

নেয়তা পুয়ের গণধ্র িনু্ধরা আদর কয়র সম্ভাষ্ণ করয়তা িরাহ নন্দন িয়ল, আর অতত জযাঠা িনু্ধরা জাতনয়ে তদয়তা বর্য 

তততন স্বেং হতরদ আম্র বিতি (তহজন্দভ্াষ্াে - হতরদ=হারা, আম্র=আম, বিতি=জাদা)। 

 

এমন িায়পর নন্দয়নর তপতারা হায়ড় হায়ড় বির বপয়েয়ছন, আপতন িা াঁচয়ল িায়পর নাম, এর আসল তাৎপর্য ্ তক। 

 

সিুজ আয়মর আতধ্কয তনয়ে র্যখন কথািা এয়সই পড়য়লা, তখন ইততহায়সর একিা কাতহনী তনয়ে রতসকতা তদয়েই 

িযাপারিা বিষ্ করা র্যাক। গান্ধীজজর জীিয়নর বিষ্ কথা "হা রাম।" তনন্দয়ুকরা িয়লন, আসয়ল গান্ধীজজ তাাঁর ঘাতকয়ক 

র্যা িলয়ত বচয়েতছয়লন, "হা রাম" িলার পর তহজন্দয়ত "বিতি" িব্দটি উচ্চারণ করার আয়গই তাাঁর োণিােু বিতরয়ে র্যাে। 

 

 

 

 

 

 

 

The Lighthouse 
 

Photographer:  
Debarati Mitra 
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ছ োটগল্প 
 

                         ছগোপন বোাঁ শি 
          

                                      পোরশিতো ছ োষ 
                                                                         কলকোতো 

 
 

'ঈগলনেস্ট' স্যাংচুয়যরী হল টিপ্পি েদীর ধযনর প্রযইম 

বযপ্প্ডাং এপ্পরয়য। অন্তত শ'পযাঁনচক প্রজযপ্পতর পযপ্পির 

বযসস্থযে। জঙ্গনলর চযরপযশ প্পিনর কযলনচ সবজু 

পযহযনের উাঁচুেীচু সযপ্পর। আকযশ থেনক জমযি 

বয াঁধয থেউনয়র মত মযটির প্পদনক থেনম এনসনে। 

ঐপ্পদনক থবশীক্ষণ তযপ্পকনয় েযকনল মযেয ঝিম ঝিম 

কনর। মনে হয় িে প্পেজডেতযর চযদর মুনে 

পযহযেগুনলয ওৎ থপনত আনে। এিযে থেনক 

প্পকেুনতই পযলযনত থদনব েয। তনব আমযনদর 

বেবযাংনলযর এনকবযনর পযশ প্পদনয় একিয 

প্পলকপ্পলনক েযলয বনয় থগনে, থেিয থপনরযনলই 

্যেপ্পদনক জঙ্গনলর অপ্পিপ্পসয়যল সীমযেয থশষ। 

েযলযিযয় জল কম, পযের থবশী। বষ ডযয় অবশ্ 

থরযনতর েল েযনম। আর রযত গভীর হনল, েযলযর 

জনলর কুলকুল আওয়যজ পযওয়য েযয়, সযনে 

প্পেপ্পশবনকর হঠযৎ হঠযৎ অদ্ভুতুনে ্যক। থমৌে 

জঙ্গনলর িযাঁনক জময হওয়য েমেনম অন্ধকযরনক 

অনহতুক অস্প্পহর কনর থতযলযই থেে থসই ্যনকর 

উনেশ্। এমে সব ্যকয্যপ্পক প্রেমবযর শুেনল 

চমনক উঠনত হয়। তযরপর েযকনত েযকনত, 

সমস্ত শব্দসনমত জঙ্গলিয ক্রমশঃ পপ্পরপ্পচত এবাং 

স্পষ্ট হনয় ওনঠ। প্পেশুপ্পত রযনত থেমে মযনিমযনিই 

বুকনচরয আতডেযদ থভনস আনস। ওিয পযপ্পত 

থশয়যল েযেয প্পকেু েয়। শুকনেয পযতযর ওপর মৃদ ু

ত্রস্ত্ পদনক্ষপ থশযেয েযয়। ওগুনলয থেউল প্পকম্বয 

বেনবেযল, প্পশকযনর থবপ্পরনয়নে। কিনেয মযিরযনত 

ঠক্ ঠক্ শব্দ হয়! থেে থকযনেয অশরীপ্পর এনস 

দরজযয় কেয েযেনে। তিে বুিনত হনব, প্পেশ্চয় 

কযেযকযপ্পে থকযনেয কযঠনঠযকরয থজনগ উনঠনে। 

এপ্পদনক মীরয আজ সকযল থেনক কেয বনলপ্পে 

একিযও। গত চযর পযাঁচ প্পদেও অবশ্ চুপই প্পেল। 

তযই সন্ধ্যনবলযয় বযাংনলযর সযমনে থরপ্পলাং থিরয 

বযরযন্দযয় একয বনস আপ্পে। েযলয থেনক 

বকগুনলযর ্যেয িযপিযপ্পের শব্দ থভনস আসনে। 

শীত িপ্পেনয় উনঠনে। মীরয আনে বযপ্পের থভতর, 

িুপ্পলয়যর সযনে। িুপ্পলয়য থবযধহয় রুটি করনে এবাং 

মীরয প্পেঝশ্চত বই পেনে। মীরযনক থবযিয 

মুশপ্পকল। ওর ভযব ভপ্পঙ্গ থদনি শঙ্কয জযনগ, ও প্পক 

আমযয় আর ভযনলযবযনস েয? ওনক প্পেনয় আমযর 

েত থরযমযঞ্চ, তযর প্পোঁনিনিয াঁিযও কী ওর মনধ্ বযকী 

থেই? তযহনল একিু আধিু কেয বলনত কী হয়? 

আমযনদর ভপ্পবষ্ত থশষ পে ডন্ত কী হনত চনলনে? 

অেচ আমযর মনের আর একিয ভযগ জযনে 

আমযর এই সব ভযবেয ভুল। 

 হযনত স্কনচর গ্লযনস টিাংপ্পলাং কনর বরি েযেযনত 

েযেযনত এসব কেয প্পেনয় থতযলপযে হঝি, এমে 

সময় অনেক দনূর একিয মযয়য হপ্পরণ থ্নক 

উঠল। একমযত্র ভয় থপনল ওরয এমেভযনব ্যনক। 

অে ডযৎ জঙ্গনল কযনরয আগমে িনিনে। আপ্পম 

সজযগ হনয় উঠলযম। মীরয থদৌনে ির থেনক 

থবপ্পরনয় এল। থদপ্পি, ভনয় সযদয হনয় থগনে। 

তযেযতযপ্পে হযত ধনর থশযবযর িনর প্পেনয় প্পগনয় 

প্পবেযেযয় বপ্পসনয় প্পদলযম। জযেলযগুনলয বন্ধ কনর, 

কপযনল একিয চুমু প্পদনয় বললযম- এত প্পকনসর ভয় 

মীরয? আপ্পম থতয রনয়প্পে। 

মীরয ি্যকযনস মুনি আমযর প্পদনক তযপ্পকনয় 

েযকল। আসনল থমনয়িয িুব অল্পনতই উনেঝজত 
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হনয় পনে। ওনক ির থেনক থবনরযনত বযরণ কনর, 

দরজয থিনে বযইনর থগলযম। 

গযঢ় েযয়য প্পবেযনেয সরু রযস্তয প্পদনয় এক আগন্তুক 

আসনে। দশযসই থচহযরয। ভযঙয থিযয়যর উপর 

ভযরী জনুতযর শব্দ উঠনে। তযেযতযপ্পে বযরযন্দযর 

আনলয থেনল প্পদনয় থহাঁনক বললযম- হ্যনলয। 

থজযেযপ্পক েলয থলবুিযনসর থিযনপর কযনে 

থলযকিয েমনক থগল। মযিপনেই দয াঁপ্পেনয় পনে 

অবযক হনয় ঝজজ্ঞযসয করল- আপপ্পে থক? 

থকে জযপ্পে েয, িযাঁি প্পমপ্পশনয় উেরিয প্পদলযম- 

“আপ্পম উদয় বসু। আপেযর কী চযই?” 

হঠযৎ পযনশর িনরর জযেলয িুনল মীরয প্পচৎকযর 

শুরু করল- “থক? থক এনসে? থহল্প। থহল্প।“ 

তীক্ষ্ণ সুনরলয প্পচৎকযর। থলযকিয হতভম্ব হনয় 

থগনে। আমযনক চযপয স্বনর ব্ি্য করনত হল- 

“আমযর স্ত্রী মীরয। মযেপ্পসকভযনব অসুস্থ। আপপ্পে 

বযরযন্দযয় বসুে। আপ্পম থদনি আসপ্পে।“ 

চযপয স্বর, েযনত মীরযর কযনে েয থপৌৌঁনেযয়, েযনত 

িুপ্পলয়যর কযনে েয থপৌৌঁনেযয়। িুপ্পলয়য এতপ্পদনে 

অনেক বযাংলয প্পশনিনে। তযর সযনে পপ্পরচযপ্পরকয 

সুলভ থকৌতূহল থতয আনেই। মীরযনক িনর 

থেযকযনেযর সময় থচযি প্পবস্ফযপ্পরত কনর থদিপ্পেল। 

থলযকিয উদভ্রযনন্তর মত তযপ্পকনয় রইল। 

আসনল এই প্পেিুম পপ্পরনবশ মীরযর থিযরতর 

অপেন্দ।  এই জঙু্গনল একনিনয়প্পম আর 

প্পেজডেতয, িনরস্ট অপ্পিসযনরর স্ত্রী প্পহসযনব এই 

বঝন্দত্ব, ও থমনে প্পেনত পযনরপ্পে। জঙ্গনলর প্পশরয 

উপপ্পশরযয় থে ইন্দ্রজযল, তয বুিনত সবযই পযনর েয। 

তযর জে্ ধধে ড প্রনয়যজে। মীরযর ধধে ড েযকনল 

আজনকর িিেয থবযধহয় অে্রকম হত। 

 

িনরর মনধ্ মীরয জযেলযয় প্পসাঁটিনয় দয াঁপ্পেনয় প্পেল। 

আপ্পম প্পকেু বলযর আনগই, প্পপেনে ভরযি স্বর 

শুেলযম – “আপ্পম এনস থগপ্পে েয়েয।“ 

চমনক থদপ্পি, থলযকিয আমযর প্পপেু প্পপেু থিযলয 

দরজয প্পদনয় েুনক এনসনে! তযর প্পপেনে িুপ্পলয়য 

মুি বযেযনি। প্পকন্তু 'েয়েয'? মীরয কনব থেনক 

'েয়েয' েযম প্পেল? মীরযনক েয়েয বনল ্যকনত 

আমযর থেমে রযগ হল, থতমেই আমযর মুনি 

'মীরয' েযম শুনে থলযকিযরও থবশ রযগ হনয়নে 

থবযিয েযনি। 

হঠযৎ বলযকওয়য থেই, থস সনজযনর আমযর মনুি 

একিয িুাঁপ্পস মযরল, তযরপর মীরযর প্পদনক হযত 

বযপ্পেনয় আবযর বলল- “কযম অে েয়েয। কুইক্।“ 

আপ্পম িুাঁপ্পসর আিযনত মযটিনত আেনে পেলযম। 

আর মীরয থদৌনে প্পগনয় থলযকিযর থমযিয হযত 

আাঁকনে ধরল। থেে থেযগীপ্পে রযপ্পধকয দীি ড প্পবরনহর 

পর তযর শ্যমনক প্পিনর থপনয়নে। অসহ্ দৃশ্! 

বুনকর প্পভতর আমযর প্পেনমনষ পুনে িযক হনয় 

থগল। প্পকন্তু আমযর প্পদনক একবযরও েয তযপ্পকনয় 

ওরয বযইনরর িনর চনল থগল। শুেনত পযঝি, মীরয 

হেবে কনর থলযকিযনক কত প্পকেু বনল েযনি। 

আপ্পম ধীনর ধীনর উনঠ ড্রয়যর থেনক সযপ্পভডস 

প্পপস্তলিয প্পেনয় প্পেঃশনব্দ দরজযর কযনে দয াঁেযলযম। 

ওয়যইল্ড-লযইি ওয়যন্ডে হবযর সূনত্র বযপ্পেনত 

িযয়যর আম ডনসর েেযেপ্পে। ্যবল্ ব্যনরল্্ 

শিগযে আনে আনরযও দুনিয। 

 মীরয প্পেল ডনের মত গযম্বযি থলযকিযর 

আপ্পলঙ্গণযবদ্ধ। প্পকন্তু গুপ্পল করবযর আনগই, মীরয 

ভয়যেক থচাঁ প্পচনয় উনঠ বলল– “উন্মযদিয এনস 

থগনে।“ 

আপ্পম দয াঁনত দয াঁত থচনপ শু্ি করলযম। 

থচযয়যনলর তলয প্পদনয় গুপ্পলিয গলযর প্পভতর েুকনতই 

থলযকিয সিযে মযটিনত পনে থগল। সনঙ্গ সনঙ্গ 
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ক্ষত প্পদনয় গরম রক্তনরযত উেনল থবনরযনত 

লযগল। এক গুপ্পলনতই কযজ থশষ। 

 েযহ,্ মীরযনক মযপ্পর প্পে। মীরযনক মযরযর ক্ষমতয 

ভগবযে কযউনক থদে প্পে। মীরয আশ্চে ড অপযপ্পে ডব 

রকনমর সুন্দর একিয থমনয়। েপ্পদও এই মুহনূতড 

প্পহপ্পস্টপ্পরয়যগ্রস্ত হনয় পনেনে। থহাঁচপ্পক তুনল প্পবলযপ 

করনে। কযরণ ঐ প্পচৎপযত থলযকিযই েযপ্পক উদয় 

বসু। মীরযর আসল স্বযমী। 

- তযহনল আপ্পম থক? 

মীরয গজডে কনর উঠনলয- “সযইনকয। পযগল। িুপ্পে।

“ 

আপ্পম েযপ্পক থলযকিযর অেুপপ্পস্থপ্পতর সুনেযনগ 

বযাংনলযনত েুনক, জযাঁপ্পকনয় বনসপ্পেলযম। তযরপর     

মীরযনক প্পেনজর কযল্পপ্পেক স্ত্রী থভনব গত পযাঁচ প্পদে 

ধনর স্বযমীর মত ব্বহযর কনর থগপ্পে। আমযর 

থেিপ্পোংনয়র কযরনণ মীরয েযপ্পক চুপ েযকনত বযধ্ 

হনয়প্পেল। কযনজর থলযকগুনলয েযরয আমযনক 

থদনিনে, তযরয থভনবনে আপ্পম েযপ্পক তযনদর 

মপ্পেনবর বনু্ধস্থযেীয়। 

 

আপ্পম আিনের মত বযাংনলয থেনক থবপ্পরনয়, 

িরনরযতয েযলযিয পযর হলযম। প্পপেনে জঙ্গনলর 

প্পশরপ্পশনর বযতযনস মীরযর হযহযকযর েপ্পেনয় পেনে। 

িুপ্পলয়যও সমযে তযনল কযেয জনুেনে। একিযই 

স্বঝস্ত, সব থেনক কযনের বঝস্তিযও কনয়ক মযইল 

দনূর। থকউ শুেনত পযনব েয। েপ্পদ বয ওনদর প্পমপ্পলত 

আপ্পতড হযওয়যয় ভর কনর কযরও কযনে থপৌৌঁনে 

েযয়ও, েযেয থেনক থলযক আসনত সকযল হনয় 

েযনব। তযরপর পুপ্পলশ একজে েযমনগযত্রহীে 

সযইনকযনক িুাঁজনত শুরু করনব। 

 

  

 

জযেতযম, থকযেযও থকযনেয িুাঁত েযকনব েয। পুনরয 

ঝিপ্ট মীরযর ধতপ্পর। তযর গত এক বেনরর প্পেঃসঙ্গ 

মঝস্তনের একক পপ্পরকল্পেয। প্পহনসব প্পেনকশ কনর 

গল্প বযপ্পেনয়নে। এমে প্পক গত পযাঁচ রযত িুপ্পলয়যনক 

প্পেনজর িনর প্পেনয় িুনমযনত থভযনল প্পে। প্রেম প্পদনক 

আমযর প্পকেুিয প্পিধয েযকনলও মীরযর একদমই 

প্পেল েয। বনলপ্পেল, মৃতু্িয জরুরী। ইেপ্পসওনরনের 

িযকযিয আমযনদর কযনজ লযগনব। আসনল আমযর 

প্রপ্পত মীরযর অসম্ভব তীব্র আসঝক্ত। সযনপর প্পবনষর 

থেশযর মত মযরযত্মক। ও কিনেয অে্ কযরও ির 

করনত পযনর? 
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আমার মা 

 
কল্পনা  ব্যানার্জী 

 

 

অতি  সাধারণ  সস  নারী 

স াননা  চাতিদার ধার  ধানরতন,  

সজ্জা  সস  স মন িনরা  জাতন,  খন ভানেও তন | 

  

েসন  িার  স াভা  োড়ায় না তেেণ ণিায়  ভরা 

আপন  মনন  সংসার সমরাঙ্গনন 

পতি   এ া ী উজ্জ্বল মতিমায়| 

 

অন্তিীন  চাতিদার  মানে 

ক্ষীণ  সম্বল  তননয় চনল  আপতন| 

 িণেযভানর নযযব্জ  ীণ ণ সদি, দীপ্ত  সচানখ 

ত নসর  টানন িার  চলা িয়নিা   

ভানেতন সস  খনও ক্ষতণ  

সামনন গন্তেয তিল  অপার, আধঁানর| 

 

সন্তানননর তদনি িনে  সোধ, 

 ধতরত্রী  িনে  গতে ণি এনদর পদভানর 

েযন   তননয় আ া তনিঃ নে পি  চলা 

এই  চাতিদা   এত   তিল   ম? 

 

অনন্ত  ঐ র্য ণয েযন র   মানে সঞ্চয়   নর 

সরনখতিনল  মনযষ্যত্ব সাধনন| 

িুচ্ছ  নরতিনল সে অনাে যন | 

িাই  তননজন   খননা োনঁধতন িুতম োিুনলযর োধঁনন| 

 

 

 
ভাবনা 

 

 

অনসূয়া দাশগুপ্ত ঘ াষ 

 

কেউবা জপেন রাম বা রহীম, কেউ বা ডাপেন যীশু 

আমম কেমি সবার মপযে অোেমবদ্ধ মিশু, 

কেউ বা েপ়েন কোরান হামেস, কেউ আও়োন গীতা 

সবার মাথায় হাত ছ ুঁপয় যান এেই েরম মেতা। 

 

যম ম জাপন েরপত যারণ সবার মাথায় ছাতা, 

পেপত, ট মে সবার তপর এেই আসন োতা। 

মন্দির কেপে মসন্দজে বানাও, আল্লাহ হপবন ত ষ্ট? 

কসই মন্দিপর থাপেন না রাম, মহিংসাপত যা েুষ্ট। 

 

মানুষ মাপরা, মবপেে েপরা কতামার কযমন রুমি, 

যপম মর কিাি ক্ষমা সুির, মহিংসাপত অরুমি। 

োমির নীপ়ে অস্ত্র িানাও, ফুপের বপন হ ে, 

কিাি রাঙেপয় সোই হান্দজর তসমব েমন্ড ে। 

 

যম ম আমার ছি গাপনর, আোি েরা তারা, 

যম ম আমার নেীর ছোত, ক্ষরায় ফে্ু যারা।  

যম ম আমার েপথর যাপরর অনাথ মিশুর হামস 

 

যম ম আমার রাত মবপরপতর েপূরর বোেুে বা ুঁমি। 

যম ম আমার োিীর ডানায়, নত ন যাপনর মিপষ 

যম ম কযথায় মমেব সবাই, যােন োেন কিপষ। 
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Durga Art 
Artist: Vandana Kashyap, Noida 

 
Medium: Soft Pastel and watercolour 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“I’ve interviewed and portrayed people who’ve withstood some of the ugliest things life can throw 
at you, but the one quality all of them seem to share is an ability to maintain hope for a brighter 
morning, even during our darkest nights.” – Oprah Winfrey 
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আধুনিক আব োল তোব োল 
 

Anonymous Minstrel 
 

গ োমড়োমুখ ো বঙ্কুবোবুর আখে গ োকোন গুখড়র, 

সবটোই তোর টোকোয় চখে, গনই প্রশ্ন ধোখরর; 

বঙ্কুবোবুর অহংকোর ওর গুখড়র গকোয়োলেটট, 

গনইখকো গেজোে এখেবোখর গ োখেো আনোই  ো াঁটট। 

 

গুখড়র  খে উথোে পোথোে পোখের নোেোর মোলে, 

বেখেো গস তোর গ োসরখ র চে  একটু ঘুখর আলস। 

সবোই লমখে চুলপ চুলপ এখেো গ োকোন ঘখর, 

করখেো মজো সবোই লমখে নোচখেো প্রোণ গেোখর। 

 

হঠোৎ কখর একটো মোলে পড়খেো ল খয় গুখড় 

ঠ্োং  ুটট তোর আটখক গ খেো, পো নো গ খেো ঝখর। 

নোচ থোলমখয় রইখেো গচখয় বোলক মোলের  ে, 

বেখেো গনতো চে গর এবোর সবোই লিখর চে। 

 

সকোেখবেো বঙ্কুবোবু গ োখেন গ োকোন য ন, 

গুখড়র গেেোয় মরো মোলে গ খ ন লতলন ত ন; 

 োরুন গরখ  গেো াঁখড়ন মোলে পড়খেো ল খয়  খূর 

েোখের গুড় লপাঁপখড়রো সব গ খেো মজো কখর।। 

 

পোড়ো পড়শীর ি  র্ ষ 
 

Anonymous Minstrel 
 

সকোে গবেো সূলয্ মোমো বখেন গেখক আকোেটোখক, 

যোও গতো বোবো ঘুখর এখসো একটু তুলম বোজোর গথখক, 

কল ন পখর নবব ষ আসখে আবোর বের ঘখুর, 

 োখবো এবোর সবোই লমখে অখনক লকেু ঘটো কখর; 

 

সখ ষ পোব ো, মোংস ক ো, জেেরো সখেে, 

সখে চোটলন,  ই আর পোাঁপড়, গকেরী পোখয়স, 

একটু  ো াঁড়োও বখে আকোে গকোথোয় গযন গ খেো। 

 

 োলনক পখর নীে জোমোটো  োখয় ল খয় এখেো, 

ি ষ টোকো থখে লনখয় আকোে গ খেো বোজোর, 

 োলনক পখর লিখর এখেো কখর মু  ব্োজোর, 

বেখেো  মোমো বোজোর  োলে গনই গ োকোন োর; 

 

সবোই এ ন বন্দে ঘখর, এড়োখত কখরোনো, 

আবোর কখব  ুেখব গ োকোন গকউ তো জোখন নো; 

বেখেো সূলয্ টঠক আখে তোহখে গবখরোই আলম  এবোর 

আগুন বোন েুাঁ খড় করখবো সব কখরোনো সোবোড়।। 

 

 Title:   Rajasthan Thar Desert 

Photographer: Piya Sengupta 
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মা ও মময়ে  
 

ছ োট্ট ছ োনো চো াঁদের কণো খিলখিখলদে হোদ , 

হোখ দে েোর মুক্ত ঝদর মোদের মন ভোদ | 

হো দে হো দে ছ োনো মো  ছে কিন হদলো বদ ো, 

মো বুঝঝ েোর রইদলো পদর করদলো মন কোদলো| 

ছমদে েিন মো হদলো ছে েোর  কল মোেো খনদে, 

ছমদের ছকোদল হোরোদলো মো  কল েুক্ষ ভুদল| 
 
 

বনু্ধ 

 

বনু্ধ েুখম ছকোথোে খ দল এত্ত ব র ধদর, 

ছেই বুক আর ছহোেোট যোপ ছে আনল ছেোমোে ধদর| 

খকন্তু এিন  খক কদর ছে হোরোই েোদের ছথদক, 

চদলো বনু্ধ ঝোলমুখ  িোই এক োদথদে বদ | 

মদন পদর ছ ই বৃষ্টি ছভজো খেনগুখলর কথো, 

সু্কদলর ছথদক ছেরোর পদথ আম ো আচোর িোওেো| 

আজকোল শুধ ু খব আদ  নোনোরকম ভোদব, 

লোইক আর ছেেোর কদর লোইে েোদে চদল| 

েব ুবনু্ধ ছেোমোে পোওেো েোদের ছেৌলদে, 

েোদের  োদথ হোে খমখলদে চলদে এিন হদব| 

জোখন নো কদব ছেিদবো ছেোমোে জযুদমর বোইদর ছথদক, 

জীবন েিন মধুর হদব আবোর নেুন কদর|| 

 

 

করুন কয় ানা 

 

কদরোনো েুখম করুন বদ ো করদল  বোর জীবন, 

 বোই ছেন খেিদলো এবোর নেুন বো াঁচোর খনেম; 

 োবধোদনদে থোকদে হদব, হোে  ব বেো ধুদে হদব, 

আখলঙ্গন আর আেোন প্রেোন করদে হদব ছনট এ 

এটোই নোখক খনউ নরমোল  বোই মোনদ  চদল, 

এবোর েুখম খবেোে হও ভোই , বোই ছেদ  বুদঝ| 

এবোর েখে নো পোখলদেদ ো েোদব  বোই ছচোদট, 

ভযোকখ ন আর হোেো-িুখি প দব ছেোমোর ঘোদ || 
 

মভাটাভুটট 

 

ছভোদটর আদে  রেরম বোাংলো মোষ্টট আবোর, 

ছভোট েুদরোদল ছকউ ছপোদ নো,কোাঁদে মো ছে আমোর| 
 

কে নোটক আর নযোকোদমো মো ছেদি বদ  ছচদে, 

ভোদব কদব খবেোে ছনদব  বোই এদেে ছথদক| 

ছচোদর ছচোদর মো েুদেো ভোই শুদনখ লোম বদট, 

এদের ছেদি ছ োট্ট খেশু কোাঁদে মোদের ছকোদল| 

রোম নোম আজ কোজ ছ দ দ  বো দ  ভূে ছপ্রে, 

মহোপুরুষদের আত্মোরো িোদে িোখব ছবে| 

এ ব ছেদি মো বোাংলো ছেলদ  ছচোদির জল, 

ছক জোদন ছে বুঝদব কদব এ ব েোধোর েল|| 
 

নতুন বছ  

 

নেুন ব র এদলো ঘুদর নেুন আেো খনদে 

উল ুআর েোাঁি বোঝজদে নেুন  োদজ ছ দজ। 

আকোে বোেো  ভুলদে চোে আজ েদেো কোখলমো, 

 বোই আবোর আদের মদেো হো ুক নোচুক নো| 

ভোদলোদবদ  ভোদলোভোদব থোকদবো  বোই খমদল, 

জখমদে আবোর ছেিো হদব প্রোদণর মোেো ভুদল| 

এেখেদনর এদেো খক ু মোন  অখভমোন, 

এক খনদমদষ হোখরদে েোদব েোইদব  বোই েোন| 

নেুন ব র নেুন কদর আবোর হদব শুরু, 

 বোই খমদল েুহোে েুদল বদলো  োধু  োধু|| 
 

 

পাাঁচমমশালী  
 

মেবা মত মমত্র 
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জীবনতৃষ্ণা 

 

শুভশ্রী 

নন্দী 
 

অ-বযক্ত. . 

 

সুতপা দাস 

 

 

 

আজীবন পান করেও ককন তৃষ্ণা কেরেনা 

জরেে? 

জীবন হজে হয়না কখরনা 

কেক তুরে চরে করেে। 

 

ধেরত পারেরন প্রশ্নরচহ্ন 

সবই আশ্চর্ যরবাধক 

তাোর ানা তাই কের়েরে করবই 

স্তব্ধতারতই সম্ভ্রে। 

 

আয়নারক শুধু কেরখরে দরূে 

হােরে পর়েরে োস্তায় 

পথ ককরে ককরে, পথ ককরে ককরে 

রচরেরে বুক সস্তায়। 

 

সবাে োথায় পরেরয় েুরপ 

বযস্ত সন্ধ্যা কেরে 

কহরে র্াওয়া েুখ বারেে কখা োঁরজ  

রনরজে কারেই রনরজ।  

 

কেঘ কচোয় আঙুেগুরো  

আঙুরে কারেে দা  

একো োনুে জীবরন কবাে 

হয় বােবাে ভা ?! 
 

 

রিসরিরসরয় বেরো কেরয়টে  

'ভারোবারস,ভারোবারস..' 

হেুদ-সবুজ জারস য পো কেরেটে  

োরে বেো ড্রিবে কেরতই ো রো  

অস্ত ােী সূরর্ যযে আরোয়  

অতযন্ত েরনারর্ার , শুনরো না।  
 

একো বা োঁেীে সুে কত অর্রে  

রেইরয় ক রো, ককউ জানরো না।  

েরুভূরেে তপ্ত বারেরত  

করয়ক কিা োঁো কচারখে জে  

রনরেরে শুরকরয় ক রো  

একরিাোঁোও দা  না কেরখ।  

রনরে োরত ড্র োঁ  ড্র োঁ  কপাকাো  

একো ককোঁ রদ ক রো  

কজাৎস্না স্নাত চন্দ্রারোরক। 
 

উচ্ছে  র্ যাধাোে েন ককেন কো েন্দ  

হারেরয় ক রো েসকেহীন পাহা়েোে বুরক 

বযাকুে বকুরেে অরভোন োথা কুরে েরে   

বন্ধ্ দেজাে এপারে  

বযথ য কপ্ররে। 
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চ াঁদের হ সি ব াঁধ ভেদেদে 

 

 

Artist: Toya Nandi, Dallas 

Medium: Acrylic on Board 

Brahma, The Creator 

 

 

Artist: Kankana Sinha, Atlanta 

Medium: Acrylic on Canvas 
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প্রতীক্ষা  

স্বাতী দে 

 

কুয়াশা ঘেরা ঘ ার অপেক্ষায় থাপক 

ঘকাপনা অভ মানী হৃদপয়র প্রতীক্ষায় 

অভিরাম জানালায় ঘ পে ঘিড়াপে ঘে 

প্রভতটি মহুতূ ত একটি ভিস্ময়কর অিাক 

ধাক্কা ঘমপর েভিত ঘেরায় িাপর িাপর। 

 

আপলাক ছিায় 

ধূমাভয়ত চাপয়র কাে িাষ্পী ূত হয় 

েমপয়র  ুপল যাওয়া ছায়ার মপতা। 

ভনপজর মপতা কপর, প্রিাভহত 

টিক একটি েন্টােভড় মাধযম ভদপয় 

যা, অশ্রু ভদপয় ততভর। 

 

শীপতর িৃটি 

টিে টিে কপর ঝরপছ 

মপনর অভলগভল ঘক ভ জজপয় 

সৃ্মভতরা ঘে েপথ হুপড়াহুভড় করপছ। 

 

িহুক্ষণ ধপর 

কতভদপনর ঘেই েুপরাপনা ঘচনা েুপর গাওয়া গান 

আজকাল আর গাওয়া হয় না, 

আর ভক কখপনা হপি ভক তা?  

 

িণ তমালা গুপলা তাপদর আঙু্গপলর ছােগুভল ঘছপড় ঘগপছ 

কাপচর ভরপমর উের 

আর ঘপ্রম প্রভতধ্বভনত হপয় চপলপছ মহাকাপশ। 

ঘ াপরর আপলা ছভড়পয় রপয়পছ 

একাকী েপরর চারভদপক তার ছায়া েপড়পছ 

খাভল জপলর গ্লাপের ভনপচ শুধুই প্রভতেভি রপয়পছ 

কারুর আেিার প্রতীক্ষায়। 

 

 

জলবিহার  

অনিমা মজুমদার 

 

ক্ষমা ভনপয় হৃদয় রাখ 

ক্ষমা ঘচপয় িুক োত।  

ভশকাভরত আহত োভখ 

জল ঘচপয় ভনও জল, 

ভদপয়া হৃদপয়র  াষায় 

ঘচাপখর আপলা। 

 

যত হাহাকার 

যত োওয়া, অভিচার 

ভিচাপরর ভিজন োখায় 

হয়না শীতল। 

 

উষ্ণ ঘকামল িযাথার কভলপত 

ঘিদনার েুল হাভেপয় ছড়াক খুশী। 

 

প্রজােভত ঘমৌমাভছ ঘকাভকল োভেয়া 

িেপের িেভত োপশ 

ভিছাক মপনর গাভলচা। 

জীিপনর জলা ূভম আধঁার আপলাপত 

ঘহাক জলভিহার। 

 

Clouds come floating into my life, 

no longer to carry rain or usher 

storm, but to add color to my 

sunset sky.” 

― Rabindranath Tagore 
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পচঁিশে ব োশেখ 

আর য বেখ, বেয় নো আমোয় ছুটি, 

ঘুমভোঙোচনয়ো অ্যোলোম ম শুচনয়ো 

অ্চিশের পোশন ছুটি। 
 

 েিো পোগল বমশের আচল 

বগোরোর মত তর্ম খোচল, 

েোমোনয ক্ষচত েয় নো েু'র্থো শুচনশয়; 

ছুটির প্রের, অ্মচন ভ্রমর 

ঘশর আশে গুনগুচনশয়। 
 

র্োগজ র্লম তোডোতোচড িোচন 

যো চর্ছু চলখশত যোই, 

হৃেশয়র পশথ শুচন তোরঁ  োণী - 

েয় নোই, ওশর, েয় নোই। 
 

অ্তএ  বমোর বলখো েয় েোরো, 

শুচন  'বে তোরঁ গোন। 

আর্োে ভরো েূয ম তোরো চ শ্বভরো প্রোণ। 

 

  মরুশহরে 

েবীন্দ্রজয়ন্তী 

 
সুজয় পালিত  

আ ুধোচ  

 

        এবাে 

পূরজাে পাাঁচািী 
 

 

ককৌলশকী ভট্টাচার্যয্ 

পুশণ 

েযোমশল েযোমল  র্ মো েুন্দরী  

েোজ  েলোয় অ্নয েোশজ, 

বেোলো লোশগ র্োশের  শন, োতোে বখশল ব ডোয়  

চেউচল িুশলর গন্ধ- আেো,অ্পরূপো পূশজো আশে। 
 

আনন্দ লেরী ওশে েেশর, গ্রোশমও, 

র্চির্োিোশের চেলখুে েোচে  

তরুণ যু োশের "আমোশর্ বেখ" চ জ্ঞোপন  

বেোর্োশন বেোর্োশন, বেোশিল বরশতোরোয়  

 যোততো চেনভর, পূশজোর নতুন গোশন মন মোতোল। 
 

অ্থি ওরো র্োরো! 

নগ্ন পো, রুক্ষশর্ে, লজ্জো োশেও ঢোশর্ নো লজ্জো। 

ঐশয েোশত বছঁডো মচলন পুিঁচল, বরঁ্শে বরঁ্শে শুর্শনো 

বিোখ, 

তরুণী  ধটুির েোেো চেঁচথশত চ দ্রশুপর েোচে, বর্োল শুনয। 

মো  শল ডোশর্ নো বর্উ আর, 

কু্ষধোতম চনরন্ন মোনুশর্র চমচছল চেগন্ত পোে। 
 

পুশজো চর্ আশে নো ওশের জী শন? 

বর্ জোশন র্শ  আেশ  নতুন ের্োল। 

“It is very simple to be happy, 
 but it is very difficult to be simple.” 
 

― Rabindranath Tagore 
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কে জানে   
 

শিবেন মজমুদার 
 

 
সহৃদয় স্থপতির মতিো এখন আকোশটো মগ্ন,  

হয়িবো সৃতির তিন্তোয় ধূসর,  

উদোস নয় যতদও দদতখ মতন হয়  

আতবতশ তবত োর অতনকটোই,  

রঙ আর রঙহীনিোর সীমোয় ও দযন  

দমৌতিক রিনো  

দযন িোর অনুকরণও সম্ভবনো,  

তদগতন্তর প্রতি োরও এখন অনয এক শোিীনিো। 

 

অতিতের অসীম আিতয়  

আতম সীমোতক যখন ধোরণোয় আনোর দিিো কতর,  

দুরতধগতমযর তনপুনিো  

আমোতক শোতনি কতর দিোতি, 

মতন হয় সব একোকোর হতয় পতরপ্লোবী হতয় আতে  

সৃতি, তস্থতি, ধ্বংসও, 

দরোতির তবহ্বি গুণগ্রোতহিোয়  

যো তকেু সঞ্চয় হয় 

 

এখোতন, আকোতর, রূতপ  

সবই একই প্রতিয়োর অতনবোযয অংশ,  

ধ্বংস দনই কোরও, 

আর স্বিন্ত্র যো  

িোও এক তনতবতশর প্রতণধোতন হতয়তে আগি,  

স্বপ্ন, দমধো, দমদ মজ্জো, সব, সব, 

আতিোতিি হয় যোতব এই োতব, িমোগি। 

 

 

 

 

হর হরর হররহরণ 
 

মণৃাল কান্তি সেনগুপ্ত 

কলকাতা 
 

হন্তি হন্তি হন্তিহিণ 

েুখেি ন্তিখন হয়না স্মিণ 

িুখেি সেলা ভাোয় আমায় 

ন্তিখল তুন্তম আখিা সকাথায় 

মখন পখি না েুখেি ন্তিখন 

স্মিণ কন্তি শুধুই িুখে| 
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বাসনা 
 

মলয় কুমার গাঙু্গলী 
 

কলকাতা 

আমি! আিার িত আমি, আিার িতই থাকব। 

যখন, জীবন যুদ্ধে ননদ্ধিমি—তখন, যুে কদ্ধর যাব। 

 

জীবনদ্ধক, উপদ্ধ াগ কদ্ধর যতদরূ নযদ্ধত পামর যাব 

যতমদন,পামর ততমদন নেষ নদদ্ধখ, তদ্ধব থািব। 

 

চাইদ্ধলই, সব যায় না পাওয়া জানা আদ্ধি নস কথা 

তা বদ্ধল নকন থািদ্ধব চাওয়া? 

যমদ থাদ্ধক, নচষ্টা, নদদ্ধব মবধাতা। 

 

চাইদ্ধল, িানুষ সব পাদ্ধর, এ কথা , বদ্ধল সবাই! 

 রসা নরদ্ধখ, মনদ্ধজর উপদ্ধর নেষ নদদ্ধখ নযদ্ধত চাই। 

 

নকউ মচরন্তন নই! নস কথা ন দ্ধব, অদ্ধেতুক 

নকন থািব? নকন, আপদ্ধোস- ই 

শুধু, জীবন  দ্ধর থাকুক? 

 

মক দরকার নস জীবন? 

ো েুতাদ্ধে  র কদ্ধর 

কাটাদ্ধত েদ্ধব, নযিন নতিন! 

অপূর্ ণতা মনদ্ধয়? যাদ্ধব, সব নিদ্ধে। 

 

নযকমদন ধরায় আমি,মেিংসা মবদ্ধেষ নিদ্ধে 

নেদ্ধস নখদ্ধল,ঘুদ্ধর মিদ্ধর 

প্রার্ দ্ধর, বা াঁচার িত বা াঁমচ। 

 

এ ধরায়, সবার আদ্ধি বা াঁচার, সিান অমধকার। 

প্রার্ দ্ধর  ালদ্ধবদ্ধস 

বা াঁচার আনন্দ,অপার! 

 

মনিঃস্বাথ ণ  াদ্ধলাবাসার জনয 

চাই, একটা সুস্থ সুন্দর িন 

যা, অদ্ধনক নবমে দািী, বদ্ধল গনয 

ঠিক নযিন, যদ্ধের ধন। 

 

আদ্ধজা নবাঁদ্ধচ আমি,মনদ্ধজর উপর মবশ্বাদ্ধস। 

এখনও অদ্ধনক, পথ নযদ্ধত পামর 

 ালবাসা  াদ্ধলালাগার আশ্বাদ্ধস। 

 

জীবন নতা একটাই—তাই যাবার আদ্ধগ 

তাদ্ধক যতটা সম্ভব, 

সিলতা মদদ্ধয়, রপুর কদ্ধর, নরদ্ধখ নযদ্ধত চাই— 

আমি! আিার িত, বা াঁচদ্ধত চাই। 
 

 

 “I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was 

service. I acted and behold, service was joy.” 
 

 Rabindranath Tagore 
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মন খারাপের খারাে লাগা 

 
মন খারাপের সময় যখন, 

ভাপলা লাপে খারাে লাো, 

তাপতও একটা ভাপলা লাো আপে। 

মন খারাপের খারাে লােপল, 

কক লাভ আর মন খারাে কপর, 

মন খারাপের খারাে লাপে োপে। 

মন খারাপের খারাে সময়, 

ইপে কপর ডুকপর কা াঁদপত, 

কান্নার মাপে হঠাৎ হাকস আপস। 

কক হপে মন খারাে কপর, 

খারাে লাো দপূর সকরপয়, 

মন যয আমার মুচকক মচুকক হাপস। 

 

 

 

 

Soumya Majumder 

New Delhi 
 

 

Monalisa Saha 

Kolkata 
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It was a wish and a sigh that traveled all the way from Mumbai to 
Trivandrum. Its faint echo was heard by Syama, who responded to it by 
calling me to ask how I was faring under the threat of the Corona, or, as 4-
year old Dariais would say, the Karuna (Compassionate) Virus. 
 

And so began a most enjoyable activity of reading Tagore in the midst of a nationwide lockdown. Every 
evening, from 6 to 7 pm Syama and I would soar into another dimension on the wings of Tagore’s verse. 
‘I have forgotten how to pronounce some of the Bengali words,’ I would lament. 
‘I will recite a line and then you repeat it,’ Syama would respond patiently. 
And so began a journey re-living my life, back to my youthful self, surrounded in my mind’s eye, by the 
luscious vegetation of Kerala. 
 

Everyday words, often bordering on the colloquial, would transport us to dizzying heights of perception, 
or make us delve deep within ourselves to discover and awaken feelings that had lain dormant for many 
years. 
 

In the quotidian world of hustle and bustle we felt the presence of the divinity within us—a being so 
exclusively ours that at first we could not perceive it pervading our universe, enveloping all in its 
tentacles of love. We began with a tender song of love and longing penned by a youthful Rabindranath 
that had a touch of defiance in it. And then we began to read the hauntingly beautiful verses of “Aami 
Kaan Pete Roi”, where the poet listens with all the force of his being to the faint echoes of a voice that 
beckons from deep within. 
 

I felt the burden of the years slip from my shoulders and felt young and happy again. I found myself 
recreating the romance of life for the joy of being alive! It was exhilarating to once again live every 
moment to the full, to wake up to the symphony of the birds and to feel that I could listen to them once 
more, with an intensity that had been buried under the cares and worries of humdrum existence. It was 
as if the poet had lent his sensibilities to me so that I could thrill to the music of nature he so effortlessly 
heard. 
 

More than 30 years ago, Syama and I decided to read Tagore’s novel, “Shesher Kabita”. We began 
reading it in Trivandrum but could not complete it before I left. Now, in the shadow of the pandemic 
even this dream, will, I know, come true across the crackle of the mobile phone. 
 

The magic and beauty of Tagore lies in the way he can weave the fullness of first love, the wonder felt by 
a child as it stands gazing up at the stars, the fragility of a flower or the raging fury of the storm; with the 
wisdom of the ages, and express it with such simplicity that it cannot but strike a chord of recognition, 
stir long forgotten feelings , raise our eyes to see the world afresh and finally lull us into a world of 
dreams to ferry us across the ocean of existence.  

Reading Tagore in the Shadow of the Novel Corona Virus 
Aban Mukherji, Mumbai 
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Once upon a time there was Adam and Eve and there started the story of mankind to weave. Ages ago and after, 
the constant thing that man connects with is his inert desire to have some sort of recreational activity. And so he 
came up with art, dances, music, poetry, singing, sports, drama, theater as well as cinema. A layman might consider 
cinema to be a form of art. But it is much more than visible on the screens. There's art, there's science, history, 
philosophy, finance amongst the others. Yet, what meets the eye is just the art.  
 
Man being a social being, wherever he goes he will eventually be a part of some or the other society. Similarly, 
cinema is a social phenomenon, which stands to be an inert element of the society. In simple words, cinema does 
not stand out of the society. When Edward Buscombe (film theorist) said "cinema is an institution rooted in 
society", he meant cinema just like any other institution (viz; Educational, Social, etc.) is a reflection of the society. 
Consider a feature or short film, fiction or non-fiction, highest grossing or a flop, every film does leave an imprint 
on the society.  
 

 
Still- Raja Harishchandra (First Indian silent feature film) 

Image Courtesy- thequint.com 
 
The trends these days have been such that films as an industry stand for commercialization rather than quality 
content generation. There exists the rat race amongst every other production house to be a hit in the box office, 
due to which the sole purpose of cinema, that was to produce substantial content, has been sidelined. Is the 
industry solely to be blamed for this new capitalist culture in the film industry? NO. It did surprise you while reading 
the big 'NO' above so shall you know why.  
 

 

Society and Cinema 
 

Shibapriya Dutta 
Mumbai 
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The entire industry works to produce content, that means alone 1277 Hindi and 630 English Feature films were 
certified (acc. to CBFC- 2019 Report) amongst the other languages in a year. But a layman might hardly watch 3-5 
films which have been promoted vigorously because they are aware of the cast, releasing dates, etc. of the film. 
Apart from the popular production houses and actors, people hardly watch any other unconventional films. Reason 
being, mostly they are not aware about the films' existence or many a times people find unconventional films 
derogatory with respect to their societal norms hence, even though the quality of content is supreme they highly 
fail at the box. 
 

 
Image Courtesy: Kaagaz ke Phool and Lagaan poster- amazon.in 

 
Trivial Fact: Lagan failed at the box office but later was a hit as well as an Academy Award nominee. Guru Dutt's 
Kagaz ke Phool was a massive disaster at the box office but was a successful film later on. 
 
This process of how the audience is reacting to a particular content, often leads the production house to finance 
films which will sell in the market. Supposedly, if the director, actors, even the production house move ahead with 
an unconventional film it will only find a way if it receives a suitable number of distributors. But if it fails to recover 
the budget this single film might incur large debts to the production house. This entire cycle has commercialized 
the process of filmmaking. And to its very core lay the audience. Therefore, like a barter system- audience pay to 
watch a certain type of content hence, such contents have been commercialized by the creators. This is how the 
society plays a pivotal role in the journey of cinema, not just the content but also the financial part as well as the 
promotional activity.  
It is you who holds the flow of the economy in every phase of life. So, the next time you watch a movie do question 
yourself whether or not you wish for quality content.  
 
Tip 001: Never judge a book by its cover and a film by its box office collection. 
 
In the 1990s, Suchitra Sen’s house had been bought by a real estate magnate and turned into a multi storeyed 
apartment house. When the old house on Ballygunge Circular Road was being pulled down, some of Sen’s 
belongings were auctioned off. Now that Suchitra Sen is no more, it will be wonderful if her apartment is turned 
into a museum. Somebody has to take the initiative. Somebody has to create pockets of memory in a city that is 
on a fast track to modernization. 
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                      In Dialogue with the Past 

                                           Subha Das Mollick 
                                                Kolkata 

 
 
 

One sunny March morning in 2019, we landed at Atlanta. We were on our first ever tour of the United 
States and Atlanta was our third city after Seattle and Chicago. Kasturi and Arnab were there at the 
airport to greet us. Soon we headed for their home.  
 
Atlanta was different. It was not cold and windy like Chicago, nor was it hilly with a view of the sea like 
Seattle. In these two cities, in March, the trees were still bare and leafless. In Chicago, pockets of snow in 
street corners and backyards had not yet melted. But in Atlanta spring was in the air. There were pink 
flowers on many a tree.  
 
The next morning Arnab took us out on a tour of the city. It 
was a carefully chalked out itinerary and to do us the 
honours, Arnab had taken leave from his office. Our first 
destination was Gone With The Wind Museum at Brumby 
Hall. The Brumby Hall is a quaint nineteenth century villa 
that looks like a miniature version of Scarlett’s home in 
Tara. During the American Civil war, when much of the 
property of the Southerners was ravaged, Brumby Hall had 
been spared by the Union General Sherman because of his 
friendship with the Confederate GMI superintendent, 
Colonel Brumby.   
 
A whole museum dedicated to a book and its cinematic adaptation? Why not, when the movie has won 
10 Academy Awards and enjoys a cult status not only in USA, but all over the world. As we climbed the 
steps flanked on both sides by tulips, crossed the portico and entered the corridor, we were greeted by a 
life size cut out of Rhett Butler – heart throb of millions of girls all over the world. We felt kind of 
compelled to pose with Rhett Butler and take a selfie. The hall to the left had mimeograph copies of the 
movie script with the director’s notes scribbled on the margins, beautiful leather bound editions of the 
book and a montage of newspaper clippings with headlines announcing Margaret Mitchell’s death by a 
road accident. Perhaps more heart breaking than this news of the tragedy, was the news of Hattie 
McDaniel (Mammy) not being allowed to attend the premiere of Gone with the Wind in Atlanta because it 
was held at a whites-only theatre. Among the 10 Oscars bagged by GWTW, one had gone to Mammy for 
her best supporting role. She was the first black woman to have received an Oscar. At the Oscars 
Ceremony held at Ambassador Hotel, she sat at a segregated table at the side of the room.  
 
With a heavy heart we came out of this room and went to the adjoining hall. All around us were the 
gorgeous gowns worn by ‘Scarlett O’Hara, who was not beautiful, but men seldom realized it when caught 



 
 

2021| Anjali | Baishakhi                                                                                                                               53 

by her charm as the Tarleton Twins were’. Our spirits were lifted. The room was full of bonnets, riding 
habits and much more – reminders of the pastoral lifestyle of the Southerners that was blown away with 
the wind after the American Civil War. When I posted some of these 
pictures on my Facebook wall, my friends and cousins went berserk. 
Just like me, GWTW the book and GWTW the movie was a part of their 
growing up years. It will not be an exaggeration to say that holding 
GWTW’s hands, we had stepped into adulthood. So, I went to the 
souvenir shop and bought souvenirs for all of them – souvenirs bearing 
famous scenes of the movie, T shirts bearing famous quote of Rhett 
Butler, “Frankly my dear, I don’t give a damn” or Scarlett’s famous 
words, “I will think about it tomorrow. After all, tomorrow is another 
day.” 
 
After buying souvenirs to our heart’s content and taking pictures of the 
bright tulips in the back garden of the museum, we headed for CNN 
headquarters. Here we got into the longest escalator in town and 
arrived at the museum space where a young girl patiently explained to us how news is gathered and 
packaged, how studio anchors record their pieces to camera and how live feeds of visuals and texts are 
inserted. Some landmark news coverage by CNN were also played back for our benefit.  
 
Our last destination of the day was the Martin Luther King Museum, very near the E. Benezer Baptist 
Church where he conducted sermons. On the museum grounds, Mahatma Gandhi’s statue lit up by the 
last rays of the sun greeted us at the entrance. We walked along the International Civil Rights Walk of 
Fame and followed the footsteps of the luminaries of the Civil Rights Movement, impressed in granite and 
bronze. These footmark bearing tablets lined the promenade leading to the museum halls. Inside, the 

story of Martin Luther King Junior’s life was intertwined with the 
history of the Civil Rights Movement in a multi-sensory display. 
There was a special corner for children titled ‘Children of 
Courage’. Here a video ran in a loop, telling King’s story from the 
point of view of his grandson.  
 
Entry to the Martin Luther King Jr. National Historical Park is 
free. But visitors are free to donate whatever they wish. In spite 
of being on a shoestring budget tour, we were so moved by the 
experience that we put a few dollars in the donation box before 
we walked out and headed home with tired legs and head 

brimming with ideas. I began to wonder how Americans displayed ingenuity in setting up museums and 
attracting visitors. Museums played an important part in the life of an American. Museums were spaces of 
cultural and historical encounters, contextualizing a citizen’s existence beyond the reality enveloping him. 
Besides, museums could also be turned into profitable ventures.  
 
I began to wonder why India does not have a Sholay museum in Rampur and a DDLJ museum at YRF 
Studios in Andheri. On the occasion of 60 years of Pather Panchali, Boral could have been turned into a 
museum. Being in the outskirts of Kolkata, Boral could have become a tourist destination. The long 
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Chitpur Road, stretching from Lal Bazar to Chitteshwari Temple, is the oldest road of the city. This road 
existed before the city was born. Chitpore Road has been the seat of many a cultural movement from Bat 
Tala printing and publishing to Jatra and much more. A Jatra Museum on Chitpore Road displaying Jatra 
posters, costumes, cut outs and Jatra scripts, can become an immediate crowd puller. Chitpore is also the 
right place to house a museum of printing technology. Presently, there are two museums in the vicinity of 
Chitpore Road. One is the Tagore Museum in the poet’s ancestral home in Jorasanko and the other is 
Marble Palace, the residence of Raja Rajendra Mullick, turned into a museum of antique objects. In their 
display and engagement with visitors, both museums are archaic.  
 
Recently, I made a trip to Chandan Nagore and Chinsurah. In Chandan Nagore, at the end of Strand Road, 
there is a house called Patal Bari. This yellow house derives its name from the fact that there are rooms 
underground and it derives its fame from the fact that Tagore lived here and wrote some interesting short 
stories like The Castaway. Strategically located by the Ganga, Patal Bari can be turned into a museum cum 
cultural venue.  
 

In Chinsurah there is a small house by the Ganga, where Bankim 
Chandra Chattopadhyay once lived and composed the song Vande 
Mataram. There is a small museum inside this house, dedicated to our 
National Song and its author; yet, much of the aura of this place 
remains untapped. When I posted pictures of this house on Facebook, 
within a couple of hours I got 100 likes and a cascade of comments. 
This spontaneous public reaction was a small proof that a museum on 
our National Song will be a big hit and will attract tourists from far and 
near.  
 

In western countries, museums are not only places for weekend visits with family, visits to museums also 
forms an integral part of school curricula. Teaching learning designs are created around museum visits 
and on any weekday, one would see school students, pen and paper in hand, doing rounds of museums 
and art galleries. Museology is a subject at the undergraduate and postgraduate level at Calcutta 
University. Bright young minds graduate with museology. The onus is on them to initiate a museum 
culture in India. Some years back, a young museologist had dreamt of starting a Feluda Museum in 
Kolkata. Nobody came forward to lend her space to perpetuate the memory of the Bengali detective who 
continues to be a role model for Bengali boys and girls in their teens. Upwardly mobile Indian families go 
to shopping malls on weekends. Corners of shopping malls can be turned into museum spaces with 
memorabilia shops attached to them.  
 
In the 1990s, Suchitra Sen’s house had been bought by a real estate magnate and turned into a multi 
storeyed apartment house. When the old house on Ballygunge Circular Road was being pulled down, 
some of Sen’s belongings were auctioned off. Now that Suchitra Sen is no more, it will be wonderful if her 
apartment is turned into a museum. Somebody has to take the initiative. Somebody has to create pockets 
of memory in a city that is on a fast track to modernization. 
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(originally published as “Two Scores and Fourteen Years Ago” dated Mar 5, 2020 in www.rajibroy.com) 

Two scores and fourteen years ago, I was born. Naked, cold and hungry. Then it 
got worse. 

Somewhere in this journey that we fashionably call “life”, I learnt how to crawl 
and then walk all over. It was a great sense of freedom learning what this world 
feels like. Then I was told to sit down at a desk and not move. As I “learn”. 

I learnt how to utter unintelligible sounds. Sometimes even put them in a way 
that meant something. I was delighted that I could tell others how I felt. Then I 

was told to shut up and listen to teachers… elders… boss… wife (I think I just repeated myself). 

Somewhere around then, I was taught that it was 
all about money. Financial freedom and social 
status is how I will be judged. Not just me – my 
family, my kids. Then somebody told me I will die. 
Worse, I cannot take my bank balance and my 
family with me. 

I asked – “When will I die”. They laughed and 
said “Any time”. 
“Meaning - it can be right now?” 
“Sure”, they said. 

Never wanted to see a doctor after that. 

But apparently, I am supposed to put a notch on 
an imaginary tree – again fashionably called age 
– every time the earth heaves me around the sun 
one full circle (actually ellipse, but that is a 
quibble for another day) in an incredible speed of 
thousands of miles per second. 

I asked them if the earth came with a clutch or 
brakes. 
They said “No”. 

So, every year on this day, the world connives to 
remind me that one more notch has been 
marked on that tree. Over 350 at current count 
have wished me to say (in computing language) 
n=n+1 
 
Always the one to interpret it as n=n-1 (I am that 
much closer to death) and therefore realizing 
how many well-wishers I have, I have tried to 
return their wishes in the way they reached out 
to me – phone call for a phone call, WhatsApp 
message for a WhatsApp message, text for a 
text….) 
 
I know not how long I am here. But it has been so 
worthwhile being here. 
 
To understand the worthwhileness, I cite one of 
the messages I got. See picture attached. 

 

Two Score and Fourteen Years Ago 
Rajib Roy 

http://www.rajibroy.com/
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This is my “masi”. In Bengali, that means “sister 
of your mother”. Truth be told, she is not the real 
sister of my mother. But in Bengal, when we were 
young, we addressed any elderly lady as “sister 
of my mother”. 

I have known her for nearly five decades. In the 
ensuing confusion, I understand that I even 
landed up marrying her daughter. But she has 
remained the “sister of my mother”. 

When it comes to technology, while she lives in 
India, she will identify with the Amish in 
Pennsylvania more than any “techie” from 
Bangalore. The last time she visited us in the US 
of A, she was morbidly scared of holding the iPad 
because it went all topsy turvy on her when she 
tilted it. 

And then when it comes to typing out something, 
English being a (distant) second language to her, 
spellcheck squiggles and autocorrects are her 

veritable nightmares. You can literally see the 
struggle she had of not knowing how to undo 
once she pressed an “Enter” after Dear and 
before my name mistakenly. Or the spaces she 
had to put to comply to old habits of putting your 
name down in pen right justified in a letter. 

And then for me to realize she WhatsApped this 
message from my father in law’s number – the 
one person out of four parents and parents in law 
that I had that I got along with most and yet was 
the first one to go…. that is a painful reminder 
that n=n+1 is as true as n=n-1. 

You know, to realize that the same sister of my 
mother has figured how not to tilt a phone and 
indeed right justify a birthday message to me 
from a place literally half a world away… I say “To 
hell with subtraction and addition… Let’s 
celebrate “n” “ 

In its integral and fractional forms. Every day. 

    
 

 

 
 

 
Artist: Toya Nandi 

Dallas Painting: Mount Rainer, Washington 
Medium: WaterColour and Ink 
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Technology 
 

What is AI, Machine Learning, Deep 
Learning and Data Science? 

 

Ambarish Ganguly,  
Kolkata 

 

 

What is AI, Machine Learning, Deep Learning and Data Science? Let us try to 

understand the buzzwords that you are hearing frequently. How are they related? 

 
Let us take an example of a Housing Dataset. 
 
The Dataset has the following attributes 

• size of the House 
• number of bedrooms 
• number of bathrooms 
• newly renovated (yes/no) 
• price 

 
Given the attributes size of the House, number of bedrooms, number of bathrooms, newly 
renovated, predicting the price of the house is an example of a machine learning problem. 

 
The following analysis is an example of a Data Science Problem 

• Houses with 3 bedrooms are costlier than houses with 2 bedrooms though they have 
the same size. The size is measured in square feet. 

• Houses which are newly renovated but have the same number of bedrooms and 
bathrooms are 13% costlier 
 

There is a fuzzy difference between Machine Learning and Data Science. Machine learning is 
the field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. 
This is a definition by Arthur Samuel many decades ago. Arthur Samuel was one of the pioneers 
of machine learning. 
In contrast, Data Science is the science of extracting knowledge and insights from data. So, the 
output of a data science project is often a slide deck, the PowerPoint presentation that 
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summarizes conclusions for executives to take business actions or that summarizes conclusions 
for a product team to decide how to improve a product (example: a website) 
 
What is Deep Learning? 
Deep learning has a structure similar to a figure below: 

 

 
Figure 1: Deep Learning 

 
The elements in the box comprise the Neural Network. The circles are the neurons. In a very 
simplistic manner, the neurons and the connections between the neurons is a big mathematical 
equation. Nothing to be frightened off, this mathematical equation can be broken into simpler 
understandable units. 
 
What is the difference between Deep Learning and Machine Learning? 
Deep Learning is a subset of Machine Learning. 
Machine learning algorithms use inputs which are provided with the data along with inputs 
created by the algorithm developer. The inputs created by the algorithm developer require 
domain knowledge of the problem. Machine learning algorithms do not create new features 
automatically. Deep Learning algorithms have the ability to learn features automatically from 
the data. 
 
Relation between AI, ML, DL and DS 
AI is composed of various things such as Machine Learning, Deep Learning and various others 
forms of methods such as Probalistic Graphical Models, Knowledge Graphs. Deep Learning is a 
specialized form of Machine learning. Data Science can be thought of as intersection of AI, ML, 
and DL. 
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Figure 2:Ai ,ML , DL , Data Science 

 
Interesting use cases of Machine Learning and Deep Learning 

• Detect diabetic retinopathy to stop blindness from images. We are provided with a 
set of images and these images would be categorized whether the image has diabetic 
retinopathy or not. The task would be to predict for a non-categorized image 
whether the image is a diabetic retinopathy image or not. This task is that of a 
problem which can be solved by deep learning methods 

• Identify Pneumothorax disease in chest x-rays. This is similar to the previous use 
case. We are provided with a set of images and these images would be categorized 
whether the image has Pneumothorax disease or not .The task would be to predict 
for a non-categorized image whether the image is a Pneumothorax disease image or 
not. This task is that of a problem which can be solved by deep learning methods 

• Detecting Fraud from customer transactions. We take this example from 
the Kaggle website: 

Imagine standing at the check-out counter at the grocery store with a long line behind 
you and the cashier not-so-quietly announces that your card has been declined. In this 
moment, you probably aren’t thinking about the data science that determined your fate. 
Embarrassed, and certain you have the funds to cover everything needed for an epic 
nacho party for 50 of your closest friends, you try your card again. Same result. As you 
step aside and allow the cashier to tend to the next customer, you receive a text 
message from your bank. “Press 1 if you really tried to spend $500 on cheddar cheese.” 
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While perhaps cumbersome (and often embarrassing) in the moment, this fraud 
prevention system is actually saving consumers millions of dollars per year. Researchers 
from the IEEE Computational Intelligence Society (IEEE-CIS) want to improve this figure, 
while also improving the customer experience. With higher accuracy fraud detection, 
you can get on with your chips without the hassle. 
The above problem uses tabular data. For this problem, we can use both machine 
learning as well as deep learning. 
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“We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to 
be done.” 
― Alan Turing [Computing machinery and intelligence] 
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The Pimple on the Nose 
Nishit Kashyap 

Noida 

 
 

Oh, what a wonderful face she had. As soon as I saw her face, I had to jump from Samantha's face. Don’t get me 
wrong. I loved Samantha, but our relation was getting toxic. Literally she put like 6 anti-acne creams on me. I 
mean, what’s up with that? We pimples are totally different from those space-hogging acne. Anyway, I was done 
being an “annoying little zit.”  I had to find someone who loved me as I loved them. So I chose a not-so popular girl 
whose soul shone bright and I immediately fell in love. That night I called upon a pimple’s greatest power.. 
teleportation. I looked around Samantha’s cheek, and said goodbye to my 6-day 19-hour old house. Oh, what a 
time I’ve had here. I landed on Dawn’s beautifully curved nose. Oh, I feel like a poet! 
 

Ahem… 
Landed on a face so nice, 

My love will just need to suffice. 
Hope, she won’t use her beauty kit, 

To kill this lonely lovesick zit. 
I know you hate this terrible prose, 

Afterall I’m just a pimple on the nose. 
 

I couldn’t wait to see Dawn’s excited face as she saw me next morning. Every second seemed like well, a second. 
That made the wait longer than an eternity. Dawn got up and, like any millennial teen, checked her Instagram 
account (of which her parents didn’t know about, I bet). Her eyes were glued to the screen. Oh come on, Dawn, 
look at the mirror! I am your greatest and most passionate lover! Her sea green eyes drifted towards the mirror… 
she saw me, the greatest of all the pimple and she sighed. WHAT?  ALL I GET IS A SIGH? WHAT ABOUT YOUR 
SCREAMS OF LOVE? AND AREN’T YOU GOING TO CALL YOUR BEST FRIEND AND TELL HER ABOUT THIS DEVILISHLY 
HANDSOME ZIT? Hmph, I guess your soul isn’t very bright.  
She picked up her chemistry book and dug her nose including my handsome self, into it. Yeah. The nerve! Not 
looking into a mirror! With me, yeah me, around. I HAD to win her over aha! I know how! No pimple has tried this 
in a million years I guess. I reached deep down, right into the pus and went ultra. I concentrated with all my might. 
 
“Dawn.” I said. Dawn looked around herself, probably looking for the person who spoke to her. She shrugged as if 
nothing had happened and dug me and her nose into her book. I took personal offence! I screamed, "oye! I am 
your pimple. I have decided to help you on this pop quiz of yours. I have the gift of pimples. The gift of 
photographic memory. Every time I drop a drop of liquid on your pop-quiz paper, you are going to mark that as the 
right answer.” 
 
 “You are going crazy D” she muttered to herself. I let it rest. I didn’t want my host to think she was mad! That 
would result in her bursting me (I speak from personal experience). She was after all my one true love, well one of 
them. I knew I had to learn everything in her book to answer all the questions. Then finally she would love this 
lovesick pimple. The one and only 3-millimeter prince of perfection! The book was thick no doubt but I read all the 
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pages as Dawn read through them. Then just as I was learning the ionic compounds, the tires screeched and we 
were jerked forward. 
 
 We had reached the school Ah! There went Samantha, her beautiful face, clear and lonely. I missed her but I knew 
I had to achieve Dawn’s love. As Dawn walked into the class, I felt a shiver. This was the time for me to shine. The 
teacher started distributing the papers. I read the questions and I knew the answers. A 100% of them. I reached 
deep down into the pus and unleashed a drop of it on the option B. She was sceptical but marked it. 
 

“I then dripped on C and oozed on A, 
Dabbled on D and sprinkled on A. 

I knew Dawn was happy that I was on her face, 
I knew which was acid and knew which was a base. 

Copper is uncommon, astatine is rare, 
But nitrogen and oxygen are everywhere. 

I said to her, in a passionate way, 
There is only one thing I need to say. 

Methyl is red and bromothymol is blue, 
I want to establish a chemical equilibrium with you.” 

 
She had heard me. Dawn looked happy as she discussed the answers with her friends. She took out lavender oil 
and rubbed it on me. THAT’S THE SWEETEST THING ANYONE HAS EVER DONE FOR ME! OIL HELPS ME LIVE! HER 
SOUL WAS BRIGHT AFTERALL. She walked to the washroom and looked at the mirror. She adored me. I adored her. 
Our relationship went on for a lovely 2 weeks. Then the most terrible thing happened. Dawn’s friend told her that 
Jeremy (Dawn’s crush) thought I looked hideous! The nerve of that little punk! But this pretty much sealed the 
deal. Dawn’s exams were over too she didn’t need me. She bought an anti-acne cream and dabbled it on me I 
bared with her, our love was undying. 
 
Next week when we reached school, I kept thinking about how I would never leave Dawn. I loved her with all my- 
ohh! Who’s that? 
 

“She walked so sweet, like a bee, 
I knew she was the one, perfect for me. 
Her smile so nice, like the starry night, 
Her love was my dream and my right. 

I wanted to feel her lovely cheek, 
Even if we didn’t last more than a week. 
Dawn’s love had worn so weak and thin, 

I was more lovesick than I had ever been. ” 
  
Oh, what a wonderful face she had. As soon as I saw her face, I had to jump from Dawn's face. Don’t get me wrong. 
I loved Dawn, but our relation was getting toxic. Literally she put like 6 anti-acne creams on me. I mean, what’s up 
with that? We pimples are totally different from those space-hogging acne. Anyway, I was done being an 
“annoying little zit.+” I had found my one true love (One of them anyway wink wink). 
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My Mother- My Story 
 
May 16 2016 
 
[As I walked out of the ICU of the Mission hospital, Durgapur- where my 
mother is still medically alive and fighting leukemia, felt like jotting down a 
few words regarding my mother. Her hours or days may be limited, but her 
good deeds will live on in many people's hearts.] 
 

 
Samaresh 

Mukhopadhyay 
 
 
The word Maa/Mother evokes a universal feeling of 
selfless care and affection. A mother's care for her 
sons or daughters is pure and unadulterated. Earliest 
memory that comes to the mind is that of the visits 
to ‘Mamarbari’- trips to my grandmother's house at 
a nearby village called Amrai. Amrai is not far from 
our then residence provided by my father’s 
employer- Durgapur Steel Plant. Although there 
were options to travel by a rickshaw, mother and I 
used to walk to save money and to take pride on our 
stamina. I was a talkative kid and she enjoyed my silly 
talks. While entering the village, a long stretch of 
barren land with wild vegetation was my favorite. I 
could pick wild berries and catch a few colorful 
ladybugs with velvety texture. After our stay at 
Grandmother/Maternal uncles’ place overnight, we 
would come back to our residence quarters on 
Sunday morning. Those were the best times for me 
since I did not start going to Kindergarten school yet. 
During one such visit, my maternal grandmother 
passed away suddenly. She stepped inside the house 
after some chores in the garden, sat down 
complaining of dizziness, and collapsed. Though I 
was very young, I can vividly recall that moment.  
They took her for cremation beside a large pond in 
the village. While walking by that pond later as we 
approached the village at every visit, I used to ask 
her- “Where is Grandma?” Mother used to point to a 
deadwood at the farthest corner of the pond and 
used to say- “There she is”. My young mind was very 
surprised on how that gorgeous caring lady had such  

 
a big drastic transformation. That was the first 
experience of death for a young kid. Life is made up 
of such defining moments that demand us to stay 
calm and do what is needed to be done at that 
moment. 

 
I heard from my mother that she could not complete 

her high school education due to her marriage at a 
young age to my father. My paternal grandmother 
became a widow with three young sons aged 3, 6 and 
9 due to my grandfather’s unexpected death. 
Learned from my father that he went out to a nearby 
farmer’s house at night to intervene an alcoholic 
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man beating a woman mercilessly. As he entered the 
yard, he was unfortunately bitten by a venomous 
snake. Village elders preferred treatment by Ojhas 
(quacks) due to prevailing superstition and 
grandfather passed away next morning. 
Grandmother raised her three sons with great 
hardship and constant struggles. My mother served 
her new family with hard work and a caring heart. 
Marriage at a very young age in adolescence was the 
norm in the rural society of West Bengal at that era. 
Mother did not have a fair complexion and perhaps 
her parents did not want to pass the opportunity to 
marry her to a handsome fair Brahmin bridegroom. 
Mother’s life suddenly became different after 
marriage. From a relatively affluent parental home, 
she went to live in a very modest setting. Her 
maternal side was related to great educationist Sir 
Ashutosh Mukherjee’s family and she heard from her 
mother- the stories about visits to the Mukherjee 
residence at Bhowanipur, Calcutta. My maternal 
uncles were all teachers and that house named ‘Sarat 
Nibas’ is still called Pandit Bari in the village of Amrai, 
which is very close to the Durgapur Steel Plant.  
 
Since her own formal education was not complete, 
Mother’s mission was to help everyone around her 
get educated. She was very firm on anything that 
compromised education. Our move from the village 
to Durgapur township was primarily to make sure 
that all children receive education. We had strict 
regimen of waking up early, fixed study hours and 
sleeping on time. In addition to our own siblings- two 
brothers and two sisters, my cousin sister and 
brother from uncle's side lived with us for their 
elementary (primary) education. Strict utilization of 
time during study hours was the norm and no one 
dared to violate. All entertainment options such as 
radio/TV were deemed unnecessary and we were 
very late adopter of such technologies. Family could 
not afford fancy food and dresses since my father 
was a mere administrative office clerk of the 
Durgapur Steel Plant. Prior to moving to Durgapur in 
1963, father was employed with Calcutta State 

Transport Corporation as Inspector for about 11 
years. My mother stayed back in village, looking after 
grandmother and the uncles who were very young 
and still going to school. Everyone in the village 
appreciated her sense of responsibility and hard 
work. 
 
My mother had the magic of cooking very tasty food 
from regular ingredients. We had some produce 
from our residence garden maintained by father. 
Some produce used to arrive from the ancestral 
village where my grandmother continued to live. 
Simple ingredients used to have magical 
transformation into tasty food by my mother’s 
magic. However due to her hard work and perhaps 
not taking care of herself well, my mother used to 
have some health issues. She rarely took her 
breakfast on time unless she performed puja 
(worship). For mothers like her, lunch and dinner 
were after with whatever was left after feeding the 
rest. Steel company had its health care centers, 
where I recollect waiting with her to see Dr. Banerjee 
who reportedly used to write medicines before 
hearing about the ailments. She suffered from 
anemia and low blood pressure. As a child I was 
determined that I shall become a doctor someday 
and get her cured. Alas, I could not keep my promise 
to her and grandmother. When I was in kindergarten, 
she was hospitalized once for a surgery in her hand 
where she had septic wound. We all missed her and 
were very scared. Fortunately, she came back 
recovered well to our relief. We used to feel the scar 
in her hands for next few months and was thankful 
that she is safe. I was the youngest son and enjoyed 
closeness with her. 
 
We were a family who went beyond our means to 
help others. Many poor in my parental village 
received new clothes from us in Durga Puja where 
we celebrated the biggest festival of the year. Our 
heart bled for the poor people in the village. During 
that autumnal stay for three to four weeks in the 
ancestral home- where there was no electricity and 
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running tap water then, life was very simple. I went 
out with the sons of the farmers who used to take 
out the cattle herds for grazing. I tried to learn to play 
the flute or catch fish from them but the stay used to 

end too soon. That village beside river Damoder in 
Bankura was serene with small streams, sand and 
desolate ponds. Life was very primitive and many 
people did not have enough food to eat. Around 
1980, the land reforms by the Left-front government 
took away our land ownership and made the farmers 
joint owners. That perhaps did some good for the 
people who were generationally poor. As a young 
child, I recall crying sometimes before going to bed, 
wishing that I could wipe away their poverty by 
magic touch of a wand. A storybook on the life of 
Swami Vivekananda made a vivid impression on my 
young mind where the key message was that the 
service to humankind is same as worship of God. We 
do lose such intensity of passion as we grow up. Our 
ego, selfishness and material belongings- take us 
away from such greater purpose. As I examine my 
parents’ lives, they could have chased the pursuit of 
their own wealth building by leading a selfish life in 
the city. But they opted to be part of the root where 
they came from and decided to give back to the 
village which started it all. At the end, that journey of 
hard work and sacrifice perhaps made them fulfilled 
at end and sprinkles of their character traits are 
passed on to the next generation.  

 
My eldest sister got married in 1973. That was my 
third grade in Primary school (equivalent of 
Elementary school in USA). Marriage of a daughter in 
those days- meant expenditure beyond means. Our 
family struggled for a little while to come out of the 
same. But that meant more sacrifice for my mother. 
I felt bad that it had to be that way. Our society did 
change later. Women married little later and tried to 
become more financially independent before 
marriage. My other sister was determined that she 
will not marry prior to obtaining a graduate degree 
and that marriage celebration has to be a low-key 
event. Our society changed indeed for good but we 
need to acknowledge that there were difficult days 
for women. 
 
Gradually, my childhood morphed into high school 
days. Demands of study and outdoor games, kept me 
busy in my own world. Somehow, many years just 
flew by and all my siblings left home due to marriage 
or higher education. Hard work by my parents and 
elder siblings made life comfortable. We, the siblings 
respected our parents by heart and were determined 
to carry forward the legacy. My parents took pride 
and laughed that people are referring to them as 
‘Nupurer Ma’ and ‘Samarer Baba’.  All my siblings did 
very well academically and kept each other 
accountable.  
 
When I left for engineering college with my father on 
an early July morning of 1983, I remember a moment 
that made me very resolute. We had no taxi service 
in Durgapur. As I was boarding the Number 4 DSTC 
bus from nearest bus stop at Rana Pratap Road with 
all my belongings in an Iron trunk and a hold-all for 
my relocation to Kharagpur, my mother burst into 
inconsolable sobs. As the bus kept moving, I looked 
at her tearful eyes from the bus window and felt very 
determined to fulfill her dream of raising a successful 
son who can make her proud. She was always 
confident that her son would make it. 
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My life is not quite the super success story, but 
everything I could achieve this far- is due to those 
tears and toils of that frail lady who lives in my heart 
forever. In those chilly mornings when I wake up 
early and go for a run, I recall her getting up at 4:00 
am to light up the earthen oven to prepare tea for 
the family. She reminds me that we have the right to 
perform hard work without complaining. Slowly 
things change in our favor. Mothers never die for the 
connected souls. When they depart, they leave 
behind lots of moments that fuels our journey.   
 
 
 
 
Feb 6 2021 
 
[After repeated prodding from Ambarish Mitra and Piya Sengupta, I decided to edit and modify the 
old journal entry for Pujari Anjali Baisakhi 2021 April edition. With COVID-19 pandemic going on 

with no immediate relief in sight, I hope everyone stays safe and the situation improves. Will miss 
the Baisakhi celebration but hope is that we will be able to celebrate Durga puja physically, later 
this year. My regards to all the volunteers of Pujari for their efforts to maintain continuity of the 

Prabasi Bengali traditions. Without closeness to our root, we are bereft of our soul] 

 
 

 
 
 

Emancipation from the bondage of soil is no freedom for the tree. 
- Rabindranath Tagore 

 
 
 

 
The Hand That Rocks the Cradle Is the Hand That Rules the World. 

- William Ross Wallace 
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Broken Chinar 

Koustav Podder, 
Kolkata 

 
 

Walking down the by-lanes of my memory, I accidentally stumbled upon a few pieces 
Remnants those were of my heart, carelessly scattered across some niches 
Casually bending down, I picked up the pieces and placed them on my palm 

Oozing with a heady concoction of blood and tears, it stirred up my inner calm 
Glimmers of distant memories seemed to emanate from winters gone by 

As the pieces started to come to life, my heart let out a heavy sigh... 
 

Nestled in the cosy shades of the Chinar trees, those lovely evenings were spent 
Her words embalmed my soul with eternal mirth, even her silence was well-meant 

The beauty of the Dal was overshadowed by her divine silhouette in the dark 
Our engaging silence occasionally paused by the sudden flutter of a lark 
Fairer than the pristine snowflakes that covered her from head to toe 

Her hair cascading down to her waist resembled the Chenab's flow 
Her soft hands with long fingers moved in sync with her lips 

Lighting the dark valley, her smile could launch a million ships 
Our occasional rides on the shikara to break away from the Chinars 

And gape at the snow-capped mountains blanketed under a sea of stars 
It almost seemed like a fairy-tale as we were lost in our mutual trance 

Dreaming about our beautiful future but destiny had other plans... 
 

I joined the Indian Army that took me to the precarious jungles of the East 
Days spent protecting her photo in my wallet and fighting the deadly Maoists 
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Many a gun-fight won in the fields, many a close shave in the strife 
Fiery baptism of hard-fought battles slowly outgrew the love of my life 
Years flew past and I found myself posted in the beautiful Valley again 

Much had changed over time as I saw my fellow people in pain 
Cries of 'Azaad Kashmir' rang through the air as the Separatists grew in vengeance 

Acid bombs and hand grenades hurled at us tested our dying patience 
Amidst all the gruelling warfare I wondered if I would get to meet her once 

And relive those beautiful moments spent by the Dal and the Chinars 
My meandering thoughts got a jolt as I felt a blow to my head from someone 
Swiftly turning around, I came face to face with a masked intruder with a gun 

Sensing the danger, I rolled over and let my bullets fly 
With a gentle thud, the body dropped to the ground letting out a final sigh 

Crawling over to the corpse, I pulled open the mask and shoved aside the heavy mace 
My heart sank to the ground as I found myself looking at her beautiful face...! 

 
Many winters after, when I walked by the Dal and reminisced about our unfulfilled wishes... 
I found the snowed path strewn with dry Chinar leaves and some familiar broken pieces...! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

If we could change ourselves, the tendencies in the world would also change. As a man changes 
his own nature, so does the attitude of the world change towards him. We need not wait to see 
what others do. 

 
-Mahatma Gandhi 
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Behind the Gates of Tomorrow 
Kasturi Bose 

 
The silent toddler with downcast eyes tippy toe walk 
Or just a twitching finger and a flapping hand to mock 
Unable to play with other kids on a given normal day 

Don’t like it if I drive home an unknown different way. 
 

Yes! Autism never takes a day off as I navigate around 
Have both good and bad days in my daily meltdown 
I live inside each of you whether you know it or not 
Fighting battles that one never would have thought. 

 
Disorder I am a box you check at the end of a form 
Unwelcome or even elbowed that is not lukewarm 
Neat rows of cars snaking around the family room 

Enough to make you frantic amidst a cloud of gloom. 
 

Most days I can taste like disgrace and bitterness 
Other days as warm joy of cotton candy happiness 

I may be found in churches synagogues and mosques 
Look for me in schools, theatres, playground or kiosks 

 
You sit across from me at the dinner table every night 
And look up to see my replication in a bubble airtight 

I have been around you since the initiation of time 
Despite the façade of normal elevated to the sublime 

 
So here I am hope and possibility, music and dreams 

Before you judge or rush for a cure hold me in esteem  
Power of unconditional love can rearrange your heart 
So restrained I am until given a chance for a fresh start 
Just forget normal, I am Autism with no happy endings 
Allow me to have a share in success that’s long pending 
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Tough Thoughts 
 

Tough thoughts, 
They drive our actions,  

With the inner demons I have fought, 
Might give the much needed satisfaction. 

 
An unanswered question is what I need,  

Good or bad, it's all subjective, 
Either legal or illegal are the deeds,  

Without hard work, nothing grows but weeds.  
 

Time is universe,  
Universe is time,  

It is an excuse for us to cry,  
Personally, I never got the point of crying,  

Neither of being happy, sad or cheerful all the time.  
 

I may not believe in karma in a superstitious way,  
But doing something which you perceive as good, 

May land you up in a better state,  
Jokes apart, try being the part of the say.  

 
Entropy, 

Our body tends to follow disorderliness,  
Ever wondered why you get distracted so soon,  
Or why is it so boring to play a game of chess, 

Entropy, entropy that is clearly.  
 

Laziness and self-doubt drives procrastination, 
It keeps one from being the next Bill Gates,  

Or as they say that if you don't build your dreams,  
Someone else will hire you to build theirs. 

 
Common sense,  

is not so common,  
One who has it, 

Can surely capture the world without a cannon. 
So, guys, thinking of life as a long drive, 

Our final destination is death, 
Who knows what will happen after that, 

Not everyone has the lifespan of Elizabeth. 

  
 

Poet & Artist: Rishit Agrawal, 
Gurgaon, Haryana 
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I cannot see the stars out here 
I’ve never seen the sky 
I sit inside my room all day 
Watching the world pass me by 
 
I’ve tried to touch my fingertips 
They’re too cold, or so I feel 
But they seem to just miss each other 
Too opaque to be real 
 
My mouth is shaped just like a yawn 
Or perhaps in a silent scream? 
Whatever it be, it doesn’t matter 
I’m fine, or so I dream 
 
There’s something, then, that tugs me out 
A bit of sun on the floor 
It makes me realize it’s warm outside 
And finally, I begin to want more 
 
So I shrug on my dusty coat 
Take my keys and headphones too 
I race down the stairs and see- 
The sky-oh it’s so blue 
 
I still can’t see the stars for streetlights 
But I’ve finally seen the sky 
I can settle for wishes on dandelions 
And learn, once again, to try. 

I have the simplest 
tastes. I am always 
satisfied with the best. 

Oscar Wilde 
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Children’s corner 

              

              

  
Art by Soutik Das and Annalise from Pixabay Community            
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Artist: Ishaan Ghosh 

Age: 15 years, Gurgaon 
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A Passing Moment 
 

Arnav Deshpande 
Pune 

Age: 14 years 
 

 

  
  

It was a chilly winter morning  
When all the hustle and bustle of the city   
Was at its largest, with  
People going to work, looking for work, and 
working itself.  
  
I was, too, walking the same walk  
Down the maple road  
The trees were snow-white,   
Because they were capped with heaven’s 
peacemakers.  
  
It was then, that I came across him  
Who, could not have been more than thirteen  
He was wearing the ideal winter coat  
And clutching a bag of groceries in one hand.  
  
Spectacled, he was, with a great tuft of hair  
Curls sprung about just everywhere  
He looked quite nervous, although  
His physique said otherwise.  
  
We crossed each other, feeling  
Possibly the same whiff of marginal warmth  
He, not looking anywhere but downwards  
And I, not looking anywhere but straight ahead.  
  
And suddenly, the world seemed to stop,  

Turn to jelly, turn over snail-slow  
It seemed like hours which should have been 
moments  
To simply cross paths, and go the way the other 
had come from.  
  
I heard him exhale sharply  
Saw his hands tremble, though ever so slightly  
His knees buckle in the unforgiving weather  
And head turn towards me.  
  
I turned towards him, too  
And for a brief moment we locked eyes.  
He looked at me with a gaze of...well, I’m not 
quite sure  
His face seemed unreadable, undecipherable.  
  
I looked at him, with a tinge of jealousy  
Of how he, as a kid, had so much left in his life 
for him  
How he, could make wonders I could not  
And for that brief moment, I felt a hop of envy.  
  
And, as sudden as ever, the world resumed its 
everyday pace  
We both tumbled forward, though didn’t fall  
And he went his way   
And I went mine.  

  

 

The young student sits with his head bent over his books, and his mind straying in youth's dreamland; 

where prose is prowling on the desk and poetry hiding in the heart. 

- Rabindranath Tagore 



 

2021| Anjali | Baishakhi  76 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Artist:  

Shaarav Das 
Age: 5 years 

Artist:  

Daishin Deb 
Age: 7 years 
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Adwaita Roy  
[Age: 11 years] 
 

ARTISTS: ROY SISTERS 

 

Anviksha Roy  
[Age: 6 years] 
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Artist: Rishi Ghosh 

 

Age: 8 years 
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Artist: Angad Puri 

Age 8 

 

 

 

Artist: Nikita Puri 

Age: 8 years 

 

 

The artist twins from New Delhi 

 “When you talk, you are only repeating what you already 

know. But if you listen, you may learn something new.” 

His Holiness 14th Dalai Lama 
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Artist: Adveek Ashoka 

Bangalore 

Age: 11 years 

 

 

Artist: Aarush Saha 

 

Age: 12 years 
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Artist:  
Srinika Dutta 
Age: 13 years 

 
God’s Peaceful Kingdom 

 
Artist:  

Suhriddh Baral 
Age: 9 years 
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My Mt. Everest 

Anandita Mitra 
Age: 13 years  
 

My one and only,  

My love at first sight, 

He’s there when I’m lonely,  

Even if we fight. 

 

The tallest mountain is what he’s named after, 

Whatever he does, makes me burst into laughter, 

While I’m working, his head is on my lap, 

When I need him, I don’t need a map. 

 

After school, I run from the bus stop to my house, 

I become a cheetah, instead of being a mouse, 

Because I know, he’s waiting there at the door, 

He licks me, jumps on me, and then pushes me to the floor. 

 

He knows lots of tricks like, down, in, and sit, 

And when he doesn’t get something he wants, he doesn’t have a fit. 

 

In Spring, he ruins my dad’s garden, 

And when he gets in trouble, he feels like he’s holding a burden, 

In Summer, he likes to lay in the sun, 

And when it’s scorching hot, he doesn’t have the energy to run. 

 

In Fall, he jumps on the leaves, 

When the pile lessens, he starts to grieve, 

When it snows, he becomes invisible, 

But we all know he’s invincible. 

 

My 4-legged little brother is one of a kind, 

No one could replace him, 

Because when we’re together, love is blind. 
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Artist:  
Basundhara Jana, 

Midnapore 
Age: 14 years 

Artist:  
Shrihaan Chowdhury  

Age: 8 years 
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Lord Krishna 
 

Artist: Anishka Majumdar 
Age: 14 years 
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Artist: Kasturi Bhattacharya 
Pune 

 
Age: 14 years 
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The Panda 

 

Snithik Das, 6 Years 
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Artist: Tanishka Das 

Age: 8 years 

 

 

 

Artist: Drishana Deb 

Age: 5 years 
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Artist: Aarush Saha 
Age: 12 years 
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Studies 
 

Nikhar Prasad 
Noida, Age: 11 years 

 

 
 

All students feel a certain way 
Something we do every day 

But when we study, the knowledge we gain 
Oh dear studies, you’re such a pain! 
Spare me some time, let me be free 
But if we study, the results we see! 

I say, I should study hard 
Because I want good results in my report card! 

People study day and night 
From the darkness, to the daylight 

Take a rest, don’t push yourself 
But organize your desk and keep your books in your shelf 

Learning will never end 
So hear me out my dear friends 

Study hard and take a rest 
Exams are coming, so I wish you all the best! 
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Pujari Presents Baishakhi 2021 - Lineup 
 

     

        

 

 



 

 

Pujari Presents Baishakhi 2021 - Lineup 

         

    



 

                     Narayan Debnath with his Immortal  Creations 

Artist: Nilanjan Sengupta, Kolkata 
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