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কিবর ভাষায় নীল আকােশ েক ভাসােল সাদা েমেঘর েভলা ের ভাই, সাদা েমেঘর েভলা -. আকােশর েমেঘর েভলা িদক িদগে� বাতর্ া ছড়ায় 
শরৎ এেসেছ - মা দুগর্া আসেছন আমােদর দুগর্িত নাশ করেত অ�ত দুগর্িত েক ভুিলেয় িদেত। িতিন েয দুগর্িত নািশনী। পি�মী দুিনয়ায় 
আপাতত দৃি�েত মেন হয় েকােনা দুগর্িত েনই। সবই আনে� ভরা, সুেখর নদী ৈথ ৈথ করেছ! জীবন আেছ দুগর্িত েনই তােতা হয় না। এই 
দুগর্িতর রপ আলাদা। মেনর েকানায় িনজ েদশ ও আপন জেনর জনয্ অবয্� েবদনা। েদেশর সং�ৃিতর জনয্ অনবরত েশকেড় টান পেড় �রণ 
হেত থাকা! এই েয অবরু� েচতনা তার ই সু�র �কাশ শরেতর দুেগর্াৎসব িবেদশ ভূিমেত।  
        হৃদয় আিজ �কািশল - 
নতুন পিরেবশ েক মেনর তািগেদ নতুন রেপ সািজেয় িনেজর মেতা কের রঙীন কের তুেল এই বাতর্ া িদেত চাওয়া -আমার েদশ আমার সং�ৃিত 
আমার েচতনা অননয্তায় ভরা এক �ত� স�া। তাই পূজারীর আেয়ািজত শারেদাৎসব। কমর্বয্� পি�মী দুিনয়ায় শরেতর িশউিল ফুেলর সুবাস 
পাবার উপায় েনই। িশিশর েভজা মািটেত পা েরেখ িশউিল কুেড়াবার মজা েনই। িশউিলর েবাটােত হাত েলেগ হাত রঙীনও হয় না। আ�যর্ মন 
িক� রঙীন হয়! তাই আেয়াজন হয় শারেদাৎসেবর। বা�ালীর মন অধীর আ�েহ অেপ�া কের থােক শ� পে�র ষ�ী িতিথেত মােয়র েবাধেনর 
জনয্। স�মী অ�মী নবমী িতিথেত েদবী দুগর্ােক �ব ও পূজার মধয্ িদেয় আবাহন করা হয়। িক� িবেদশ ভূিমেত কমর্বয্� জীবেন েদবী দুগর্ার 
জনয্ অত সময় েদওয়া যায় না! স�াহে�র আড়াই িদন চেল এই মেহাৎসেবর  সমােরাহ। �িনেকর এই পূেজায় আনে�র উপকরণ িবপুল ও 
আ�িরকতায় উ�ািসত। সমেয়র আবতর্ েনর সােথ সােথ অেনক িকছুর ই পিরবতর্ ন হয়। পূজারীর ও পিরবতর্ ন হেয়েছ এবার , নতুন দুগর্া �িতমা 
এেসেছ েকালকাতা েথেক। এবারই পূজারীর �থম ও নতুন মিহলা ে�িসেড� হেয়েছন �মতী বি� ন�ী। তার কলয্াণ হে� নতুন ভাবনায় 
জািরত এই উৎসব। পূেজার  জনয্ পূজারীর  ��িত শরু হয় অেনক  িদন আেগ। এই পূেজা বােরায়ারী পুেজার মেতা নয়, একা� ভােব বািড়র 
ঘেরায়া পুেজার মেতা। তাই পূেজার পিব�তা ও আধয্ািৎমকতার এক উ�ত িমেশল এেক এক অননয্তা দান কের। পূজারীর পূেজার দািয়ে� 
থােকন ডা�ার িকংবা ইি�িনয়ার বা েকােনা উ� িশি�ত বয্ি�। তাই মে� েকােনা ফাঁক থােকনা। পূেজা  হয় িনখঁুত ভােব। এই পূেজােত 
সং�ৃিত চচর্ ার �াধানয্ থােক। সং�ৃিত ই সভয্ মানুেষর জীবন চচর্ ার িভত। সদসয্েদর েবশ কেয়ক মােসর পির�েমর ফল পূজারীর সাং�ৃিতক 
অনু�ান। এই অনু�ােনর মধয্ িদেয় সমােজর িবিভ� িদক তুেল ধরা হয় তােত েদশ ও িবেদশ দুই থােক। েদেশর �নাম খয্াত িশ�ীরা আেসন 
অনু�ান করেত।  
        কথায় বেল রেস বেশ বাঙািল। খাদয্ রিসক বাঙািলর েকােনা উৎসবই মা�া পায়না রসনা িনবৃিৎত ছাড়া। তার বয্ব�া ও থােক। বাঙািলর মনন 
চচর্ ার জনয্ চা কিফ, ঠা�া পানীয়র বয্ব�া থােক অেঢল। িকেশার িকেশারীেদর হােত থােক অেনক দািয়�, তাঁরা েয ভিবষয্েতর নাগিরক। তােদর 
েক সুনাগিরক হেত সাহাযয্ কের পূজারী। 
�িত বছেরর  মেতা এ বছর ও পূজারী তার পাঠক পািঠকােদর উপহার িদেত চায় অ�িল ময্াগািজন। েদশ িবেদেশর নবীন �বীেনর েলখা আঁকায় 
সমৃ� অ�িল। পড়েবন সমােলাচনা করেবন যােত অ�িল সবর্া� সু�র একিট পি�কা হেত পাের। যারা েলখা ,আকঁা ,সময় ও অথর্ িদেয় অ�িল 
েক সাহাযয্ কেরেছন তােদর সকল েক জানাই আ�িরক ধনয্বাদ ও কৃত�তা। পি�কা �কােশ ক�রী িছল আমার সাথী। িবেশষ ভােব ধনয্বাদ 

জানাই সমীক দাস েক। েকালকাতােত শত বয্�তার মেধয্ ও পূজারীর পি�কা অ�িলর ৈবশাখ ও শারদ সংখয্ার জনয্ ��েদর design ও 
layout কের িদেয়েছন িনঃ�াথর্ ভােব। এিট তার সািহতয্ ও সং�ৃিতর �িত অকু� অনুরােগরই বিহঃ�কাশ। আরও ধনয্বাদ জানাই সমেরশ 
মুেখাপাধয্ায় ও ৈহম�ী মুেখাপাধয্ায় েক যােদর সাহাযয্ ছাড়া  এই  পি�কা  �কাশ করা  িছল অস�ব। সমেরশ তার ��া ও পির�ম িদেয় 
অকু�ভােব  সাহাযয্ কেরেছ আমােক এই পি�কা  �কােশ। সমেবত েচ�ায় পূজারীর শারেদাৎসব সবর্া� সু�র হেয় উঠুক - সকেল েগেয় উঠেত 
চাই - 

শরেত আজ েকান অিতিথ এল �ােণর �াের। 
আন� গান গাের হৃদয় আন� গান গাের। 
উৎসেবর শপথ েহাক - মানবতার জাগরণ। 

শারদ শেভ�া ও আ�িরক শভ কামনায় 
ক�না বয্ানাজ� --স�ািদকা 

পূজারী �কাশনার প� েথেক।  
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ি�য় ব�ুগণ, 
 
আকােশ শরেতর েমঘ, বাতােস িশউিল ফুেলর গ�, েদবী দুগর্া তাঁর স�ান স�িত িনেয় বােপর বািড় আসেছন। পূজারীর েতি�শতম দূগর্াপূেজা 
উপলে� আপনােদর সকলেক জানাই সাদর আম�ণ। দুগর্াপূেজা এবং তােক েক� কের েয উৎসব তা বাঙালীর েসরা উৎসব। শরেতর নীল 
আকাশ আর হালকা শীেতর আেমজ পূেজােক েদয় এক পিরপূণর্তা। গরেমর েশেষ শীেতর আগমন আমােদর উৎসেবর অবকাশ। এই সমেয়র 
জনয্ পৃিথবীর �িতিট েকানায় বাঙালীরা সারা বছর অেপ�া কের থােক। তার সব চাইেত ভােলা েপাশাক, গয়না-অল�ার এই সমেয় বাইেরর 
আেলা েদখেত পায়। িতনিদেনর এই উৎসব িঘের থােক বাঙালীর নানা আশা আকা�া, ভাব ভালবাসা, সং�ৃিত, খাওয়া দাওয়া এবং সবার েসরা 
িনেভর্ জাল আ�া। 
 

পূজারীর বতর্ মান কাযর্করী সিমিত (EC) সারাবছর অ�া� পির�ম কের এই উৎসব আপনােদর কােছ �রণীয় কের েতালার �েচ�া িনেয়েছ, 
সিমিতর সম� সদসয্েক আমােদর অিভন�ন। এবছর আরও একিট কারেণ আমােদর কােছ �রণীয়, আমরা সকেলর সহেযািগতায় কলকাতা 
েথেক িকছুিদন আেগ নতুন �িতমা আনেত স�ম হেয়িছ। পূজারীর ে��ােসবক এবং সদেসয্রা নতুন �িতমােক অপূবর্ সােজ সি�ত কের 
আপনােদর সামেন িনেয় এেসেছন। এই িতনিদনবয্াপী উৎসবেক সাফলয্মি�ত কের তুলেত আপনােদর সকেলর সহেযািগতা একা�ই কাময্। 
 
এতদসে�ও যিদ েকাথাও েকান ভুল�িট েচােখ পেড় দয়া কের আমােদর নজের আনেবন, আমরা যথাসাধয্ েচ�া করব তা শধের েনওয়ার 
জনয্। ভােলা থাকেবন, সু� থাকেবন, সারাবছর আনে� থাকেবন, এই কামনা কের আসুন আমরা সবাই পূেজার আনে� সব িবষাদ-িবেভদ ভুেল 
েদবীর আশীবর্াদ �াথর্না কির। 
 
 

িবনীত 
 

নিচেকতা ন�ী 
(পূজারী ২০১৯ েবােডর্ র তরেফ) 
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�াচীন কােল িস�ু নদীর তীের গেড় উেঠিছল িস�ু সভয্তা। একিদন যখন েসই সভয্তা �ংস হল িনরা�য় উ�া� মানুষ আ�য় খঁুজেত খঁুজেত 
েপৗঁেছ েগল সর�তী নদীর তীের। এরপর �কৃিতর পিরবতর্ েন একিদন সর�তীও শিকেয় েগল। জীবন ধারেণর �েয়াজেন মানুষ এেস েপৗঁছল 
গ�ার উবর্র জিমেত। ৈবিদক যুগ েথেক পুরাণ – এভােবই মানুষ বাঁচার তািগেদ এক নদী েছেড় আেরক নদীেক আ�য় কেরেছ বারবার। যখন 
একাকী িনভৃেত িনেজর েদশ, িনেজর েলাকেদর কথা ভাবেত থািক তখন ৈবিদক ও পুরােণর আমার েসই পূবর্ পুরুষেদর কথা মেন পের যায়। 
জীবন যাপেনর তািগেদ আিমও আজ গ�ােক েছেড় চয্াটাহুিচর তীের এেস বাসা েবঁেধিছ। েবেদর ম� েথেক রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ – 
রবী�নাথ, নজরুল, শি� েছেড় এখন ঝু�া লািহড়ী, েচতন ভগত চচর্ া কির – এেকবাের অনয্ ভাষায়। বাইেরর পিরবতর্ ন অেনক। পিরবতর্ ন হয় 
িন িনেজর কােছ িনেজর। �বল েবগ স��া নদী েযমন তার জলরািশর সে� বহন কের চেল তীরবত� েলাকালেয়র জীবন যা�া ও সং�ৃিত, িঠক 
েতমিন আমার িশ� সং�ৃিত গ�া েথেক বইেত বইেত চয্াটাহুিচর তীের এেস েপৗঁেছেছ। তাই আজও কাশফুল, আর িশউিলর গ�, শরেতর 
আকােশর অেপ�ায় থািক। অেপ�া কির বছেরর েকান একটা সমেয় লাল পাড় সাদা শািড় পের হােত বরেণর থালা িনেয় িসঁদুর েখলার আনে� 
েমেত ওঠার। আসেছ বছর আবার হেব বলেত বলেত েচােখর জেল আচেলর েখাঁট িভিজেয় েফিল। 

আজেক এই মুহূেতর্  যখন ‘েডােরইন’-এর বাদল েদালায় �িতর ভয়াভয়তার িহেসব শিন, তখন িনেজর মেনই ভািব – হায়ের �কৃিতর অেমাঘ 
িনয়ম। সাইে�ান – হয্ািরেকন – টাইফুন – নাম বদলােত বদলােত কলকাতার ‘ফণী’ আজ আমার িবেদশ-বািড়র েডােরইন। আবহ িব�ান 
অনুসাের এেদর সবার চির� এক, শধু নামটাই আলাদা। 

িব�াস কির তাই আজ মানুেষ। নাম, েচহারা, রঙ, ভাষা – অেনক িকছুই আলাদা – বদলায়িন শধু দুই পা িদেয় চলা আর দুই হাত িদেয় আঁকেড় 
ধরা। তাই গ�া-চয্াটাহুিচর িবেভদ ভুেল যতটুকু যা েপেত পাির েসইটুকুই লুেট িনেত দুই হাত, দুই পা চালাই। েদবী দুগর্ার আবাহেনও তা বাদ 
যায় না। আি�ন না আসুক, অে�াবর েতা আেস। সারা বছেরর �তী�া েশেষ �ুল-বািড়েক পূেজার মি�েরর রেপ সািজেয় তুেল বাংলার 
মানুেষরা সব জেড়া হই মােয়র পূেজায়। িবেভদ-ৈবষময্ ভুেল, পাশাপািশ একসােথ দাঁিড়েয় েদবীর পােয় অ�িলর ফুল েদই। 

�িতবােরর মত এবােরও আিম অেপ�ারত েসই অে�াবেরর। 

আিম এবং আমােদর এি�িকউিটভ কিমিটর ভাই-েবােনরা সবাই অ�া� পির�ম কের চেলিছ বাকর্ মার হাই�ুল �া�ণেক ধূেপর গে�, ৈবিদক 
মে�র ঝ�াের আমােদর বেনদী বািড়র নাট-মি�েরর েচহারা িদেত। 

আপনােদর সকেলর উপি�িতেত আমােদর এই আেয়াজন পূণর্তা পােব। আমার আ�িরক িনম�ণ রইল আপনােদর সবার জনয্। আপনারা সবাই 
এেল আমােদর পূজারীর শূনয্ ঘট পূণর্ হেব। ঘেটর জল উপেচ পরার অেপ�ায় রইলাম। আ�িরক �ীিত, শেভ�া ও ভােলাবাসা রইল পূজারীর 
তরফ েথেক আপনােদর সবার জেনয্। 
 

বি� ন�ী 
সভাপিত, পূজারী   
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Tributes to Dr. Samarendra Nath Mitra 
(MARCH 1, 1933 ~ JULY 19, 2019) 

One of our Pujari founder Dr. Samarendra Nath Mitra passed 
away on July 19th 2019. Samarda, suggested the name 
"Pujari" for our organization and was actively involved with 
Pujari for more than two decades. Some of our members and 
family members penned their cherished recollections of time 
with Samar Da. Pujari will fondly remember you Samarda 

 
 

A TRIBUTE TO SAMAR DA Bijan Das 
On July 19th. Samarda’s passing away created a void in our lives. He had a special relation 
with our extended family. I first met Samar Da and Rekhadi in the fall of ‘69. The occasion 
was Bijoya sommelon at their house. There were about 15/20 members including most of the 
local Bengali families and few students. I came to then Georgia State College as a post-
doctoral fellow on January 1st, 1969. Some times in early ‘70 I had an accident in my lab and 
was hospitalized for few days. I was feeling very lonely. One day around noon I had visitors, 
they were Dr. and Mrs. Mitra. I only met them once or twice. Somehow, they came to know 
that I am in hospital and came to see me. That visit had a memorable and lasting impression 
on me. 
 
In late sixties Samarda and Rekhadi were the main driving force to bring the budding Bengali 
community together. Most of the gatherings were held in their house. They always welcome 
people cordially with open arms. He was one of the founding members of Pujari and the 
naming was his coinage. 
 
After our son was born, we bought a house in ,78. and by coincidence that house was close 
to their neighborhood. As a result, we were visiting each other regularly. That led to a closer 
relationship and over the years we became an integral part of each other’s family. I did not 
have any elder brother; he filled that void by giving me brotherly advice and counselling 
whenever I needed one. I respected, admired and loved him for his wisdom, compassion and 
sincere desire to help the people in need. 
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He was well versed in Indian philosophy and religion. After his retirement he studied 
intensely to satisfy his quest for knowledge. He was writing articles regularly interpreting the 
meaning of verses of different Vedas, Upanishads and translated Geeta in Bengali poetry 
form, titled “GEETA MONJOREE “. He enjoyed life with love, dignity, happiness, respect and 
unparalleled academic achievements. Samarda reached the goal of his earthly existence with 
grace and honor. We celebrate his life. I pray to God: may his soul rest in peace. SAMAR DA 
MY PRANAM TO YOU.  
 
Bijan 

 

Kin Mitra 
My beloved father, Samar Mitra - passed away on July 19th, 2019.  He was a pillar of the 
Indian Community, being one of the first few Bengali people to make Atlanta their home in 
the mid-1960s.  He was a professor of Sociology for over 30 years at Emory University, where 
he also did research for the Bureau of the Census.  He taught me a lot about mathematics 
and statistics and was one of the foremost experts on demographics shaping our world.  Over 
the years, I learned a lot from him in many areas - and it helped shape my future.  I will miss 
him dearly as he was my father, my friend, and my mentor. 

 

Paramita Mookherjee 
I grew up calling Dr. Samar Mitra my “Ghetu” even though we were not related to each 
other.  My parents, Ira and Harsha Mookherjee, met the Mitras when my father was in 
graduate school at Mississippi State University from 1967 – 1970.  Dr. Mitra and my dad were 
not only close friends they were also colleagues (my dad was a sociology professor at 
Tennessee Technological University) and my dad saw him as an older brother.  Back in the 
late 60s and early 70s, there weren’t too many Bengali families in the Southeast, thus the 
Bengali families who met were quick to connect and build strong friendships.  Since the 
Bengali families wanted to try and pass on the Bengali and Hindu traditions to us growing up 
here in the US, the families would meet to celebrate the different Bengali Hindu holidays 
they all grew up celebrating back in India.  I know that Ghetu gave me my Mukhe Bhaat 
(ceremony for my first rice) and I remember coming down to Atlanta throughout the year to 
visit them as we came annually in the early spring for Saraswati Puja at their house in the 
front room and in the Fall,  we always stayed with them for Durga Puja.  I enjoyed hearing 
him tell us children the different Vedic stories and I feel so fortunate that he helped me to 
learn about the Bengali Hindu traditions. 
 
Paramita Mookherjee, PhD, DABT (AKA, Mani or Mita Mookherjee, originally from Cookeville, TN) 
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Pranab Lahiri 
Dr Samarendra Nath Mirtra, a professor of Emory University came to Atlanta in the early 
sixties. His academic researches were very well-known in the field of demographics. He also 
had a deep knowledge of Hindu scriptures and mythology. I had the privilege of attending for 
a long time a weekly class on Gita which he taught at his home for some of his friends. He 
was very active and took leadership in organizing programs for the growing Bengali 
community in Atlanta. 
 
Pujari, named by Samarda, was formed in the middle of 1980 with seven families taking 
responsibilities to arrange the pujas. We all pitched in and had a lot of fun and became very 
close to each other. I fondly remember the drama rehearsals which led to the staging of the 
play during Durga puja. Over the years Samarda and I along with some other friends had 
roles in many plays. I have so many wonderful memories of those happy days. May 
Samarda’s soul rest in peace.  
 

 

Asok Kumar Basu 
We – Mamata, me and our two sons Ronnie and Bappa, moved to Stone Mountain, Atlanta in 
1988. Almost immediately after our move, Pranab Da and Jayanti Di invited us to join a GET 
TOGETHER at Raksha and Jay Banerjee’s home in Duluth. That was our first introduction to 
the Atlanta Bengali Community. Kanti and Sutapa were just married and we had a chance to 
meet with all of them at that gathering. That is where we first met with Samar Da and Rekha 
Di. We slowly got to know the PUJARI GROUP, and participated in celebrating DURGA PUJA 
and other cultural and religious functions.  
 
I had to visit Kolkata frequently in connection with my business, and through Samar Da – got 
introduced to ADYAPEITH. I also came to know that Samar Da regularly contributed to the 
ADYAPEITH monthly journal, MATRI PUJA. MATRI PUJA was printed by the INDIAN PRESS on 
Lenin Sarani – in Kolkata. I came to know Mr. Rabi Ghosh – the owner of Indian Press, and 
often visited there in connection with printing of MATRI PUJA.  BRAHMACHARINI BELA DI and 
DURGA DI used to look after the MATRI PUJA publication. I visited ADYAPEITH several times. 
BELA DI, in her advanced age, used to address me as SAMAR, thinking – I was Samar Da. 
During one of my visits to the INDIAN PRESS, I accidentally came across a FRAMED LETTER – 
from RABINDRANATH TAGORE, in his own hand writing, approaching INDIAN PRESS to 
publish his writings. 
 
I became familiar with Samarda’s writings during my involvement with MATRI PUJA and the 
Indian Press. Mr Rabi Ghosh and I together planned to approach Samar Da about publishing a 
collection of his writings as a BENGALI VERSION of THE SHREEMADBHAGAVAT GITA. All the 
legal documents were prepared and it was decided by Samar Da that all proceeds from the 
sale of this book – after the expenses, will go to ADYAPEITH. “GEETA MANJARI” by Dr. 
Samarendra Nath Mitra was published. People got a chance to read and understand GEETA 
by reading GEETAMANJARI in Bengali. I am proud that I could be associated with 
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GEETAMANJARI. I can say from my heart that IF I WERE TO TOUCH THE FEET OF SOMEONE, 
WITH RESPECT for his BRAHMA GYAN – which true understanding of BRAMHA, it will be 
Samar Da.  The meaning of the word BRAMHAN – is SOME ONE WITH UNDERSTANDING of 
BRAMHA, and Samar Da was a TRUE BRAHMIN in that sense. 
 
I am sure, wherever he is today, Samarda will guide us with his blessings. 

 

  
 

পূজারীর পিরবােরর যারা এবছর হািরেয়েছন তাঁেদর িপতামাতা বা আৎমীয়পিরজনেক, তাঁেদর 

সকেলর জেনয্ জানাই আমােদর আ�িরক সমেবদনা।। 
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কে�াল ন�ী, আটলা�া  

িরসাইেকল 
গত রােত শ�েরর বাড়ীেত পািটর্  হেয়েছ। আজ সকােল তার েজর চলেছ। উমা ডাইিনং েটিবেল এক কাপ চা আর দুেটা িব�ুট শ�রেক িদেয় 
িজে�স করল, আর িকছু খােব? আজ দুপুের িক� েসামােদর বাড়ীেত লা� ইনিভেটশন আেছ। খুব েবশী েদরী কের যাওয়া চলেব না। শ�র 
িকছু উৎতর িদল না। উমাও উৎতেরর অেপ�া না কের রা�া ঘের চেল েগল। শ�র মেন মেন ভাবেত লাগল, উমার কথার মেধয্ েতা একটা �� 
িছল - আর িকছু খােব? উমা উৎতেরর অেপ�া করল না! তাহেল সব �� িক আসেল �� নয়? অেনক সমেয় অিন�ােক �ে�র মত কের 
বলেল তােত একটু িবনয়ী ভাব আেস। আবার মেন হল, কুিড় বছেরর েবশী একসােথ সংসার করেছ, উমা জােন ও এখন আর িকছু খােব িক 
খােব না। ওটা একটা কথার কথা মা�। েকান �� নয়। 

এইসব ছাইপাঁশ ভাবেত ভাবেত শ�র চােয় চুমুক িদল। ওিদেক উমা রা�াঘের িডস ওয়াসার েথেক ঘটং ঘটং কের বাসন তুেল রাখেছ। শ�র 
মেন মেন দশ েগানা শরু করল। উমার পুরােনা েরকডর্  চালু হল বেল - আেমিরকায় এেস কী হল? সব কাজ একা একা করেত হয়। েদেশ সবাই 
এখন কত ভােলা আেছ... ... 

হলও তাই। এই "এখন"টা েয কত সাল েথেক কত সাল অবিধ েসটা আজও িঠক কের েবাঝা যায় িন। আর "কত ভােলা"? েস �সে� কথা 
তুলেল, হয্াঁ, না, মােন, ইতয্ািদ, ওই আর িক, েস একই হলর েবশী কথা এেগায় না। িব�ােস ব� না েমলােলও, তেকর্  স�কর্  দূের চেল যায়। 
তাই শ�র এই িনেয় কথা বেল না আর। 

�া� শরীের সামানয্ কাজও অেনক েবশী মেন হয়। গতকাল অেনক রাত হেয়িছল শেত েযেত। সব েগ� যাওয়ার পের ঘের অেনক কাজ 
করেত হেয়িছল। মেন মেন উমােক সাহাযয্ করার ইে� থাকেলও শ�েরর মাথাটা ভার হেয় আেছ। ডাইিনং েটিবেলর েচয়াের বেসই িজে�স 
করল, এিদেক িক িকছু করেত হেব? 

রা�াঘর েথেক উৎতর এেলা, িগফটগেলা তুেল রাখ না। বেসই েতা আেছা। আর েদেখা, িরিন েয বয্াগটা িদেয়েছ তােত িট�র জেনয্ একটা ে�স 
আেছ। ওটা মেন হয় েচ� করেত হেব। ওর িভতের একটা িগফট িরিস� আেছ। েসটা আবার েফেল িদও না। েতামার েতা আবার সব েফেল 
েদওয়ার ধাত। চােয় আেরকটা চুমুক িদেয় শ�র েগ�-রুম েথেক সব িগফট বয্াগগেলা এেন ডাইিনং েটিবেলর উপের জমা করল। তারপের 
উমােক িজে�স করল, আিম িক সব িগফটগেলা েবর কের েফলব না েতামার জেনয্ অেপ�া করব? 

উফ!! একটা িমিনট চুপ কের বেস থাকেত পাের না। আসিছ আিম। একটু ওেয়ট কেরা না, উমা উৎতর িদল রা�াঘর েথেক। চুপ কের বেস 
থাকেল, সারা�ণ ঠঁুেটা জগ�াথ। আর কাজ করেল, একটা িমিনট চুপ কের বেস থাকেত পাের না। "তেকর্  বহু দূর" - এই ম�টা মেন মেন দুইবার 
বেল শ�র চােয়র কােপ মন িদল। 

িমিনট দেশক পের উমা রা�াঘর েথেক ডাইিনং েটিবেল এল। েচয়াের বসেত বসেত বলল, কী অব�া হেয়িছল রা�াঘরটার! আমােকই সব করেত 
হয়। সংসারটা েযন আমার একার। িব�মেক েদখ। ও কত েহ� কের সারা�ণ। িব�ম েযমন েহ� কের েতমন..., বেলই শ�েরর "তেকর্  বহু দূর" 
ম�টা মেন পের েগল। কথা পালেট বলল, আিম কাঁিচটা িনেয় আিস। 

শ�র চােয়র কাপ িনেয় রা�াঘের চেল েগল। চােয়র কাপটা িসে� নািমেয় েরেখ একটু জল েঢেল িদল। তারপের একটা কাঁিচ িনেয় যখন ডাইিনং 
েটিবেল এেস েপৗছােলা, তত�েণ উমা েবশ কেয়কটা িগফট বয্াগ েথেক িগফট েবর কের েটিবেলর একপােশ েরেখেছ আর িগফট বয্াগগেলা 
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ভাঁজ কের অনয্ পােশ গিছেয় েরেখেছ। শ�র একটা �ােসর েসট েদেখ উমােক বলল, েতামার মেন আেছ, আমরা এেদেশ আসার পের পেরই 
েক েযন এইরকম �ােসর েসট আমােদর িদেয়িছল। তার লা� িপসটা কেয়কিদন আেগ ভাঙল। 

উমা শ�েরর কথাটায় েতমন েকান গরু� না িদেয় রুেপার মত রেঙর একটা েনকেলস িনেজর গলায় ধের শ�েরর িদেক তাকাল। িকছু একটা 
িজে�স করেত িগেয়ও কথা বদেল বলল, �াস েদখেল েতা েতামার মাথার িঠক থােক না। সারা বাড়ীেত নানান রকম �ােসর বাহার কের 
েরেখছ। এই পয্ােকটটা একদম খুলেব না। এই বেল উমা েনকেলসটা নািমেয় বাে�র মেধয্ েরেখ িদল। মােঝ মােঝ েয একটা আধটা �াস ভাে�, 
আর েসই কের রকমাির �ােসর িভড় হেয়েছ বাড়ীেত - শ�র এই কথাটা বলেত িগেয়ও "তেকর্  বহু দূর" ম�টা মেন পের েগল। 

শ�র তখন েটিবেলর অনয্িদক েথেক একটা �াপ করা িগফট েটেন কাঁিচ িদেয় কাটেত িগেয় একটু থমেক েগল। �ােপর কাগজটা একটু অনয্ 
রকেমর। �ায় বছর দুেয়ক আেগ শ�র এক ডজন এইরকম িগফট �াপ িকেনিছল। েদাকানটা উেঠ যাি�ল বেল তখন সব িকছু নাইনিট পােসর্� 
অেফ িবি� হি�ল। তারপের শ�র েযখােন যায় ওই এক িগফট �াপ। েচনা মহেল ওটার নাম হেয় িগেয়িছল শ�েরর িগফট �াপ। শ�র িগফট 
�ােপর িফেতটা কাঁিচ িদেয় েকেট িগফট �াপটা িছঁড়ল। িভতর েথেক েবর হল একটা নীল রেঙর বা�। বাে�র ঢাকনাটা খুেল েদেখ একটা 
কােঠর হািত। েপেটর িদকটা ফাঁপা, জাফিরর কাজ। আর বাে�র িভতের একটা েছা� িগফট েনাট। তােত েলখা,  

িব�ম, 
আশাকির েতামার নতুন বাড়ীর েশােকেস এই হািতটার একটা জায়গা হেব। তুিম কােঠর িজিনষ এত পছ� কর বেল উমা অেনক খঁুেজ এটা 
েতামার জেনয্ িকেনেছ। যিদ েকান কারেণ এটা পছ� না হয়, বা অনয্ িজিনেষর পােশ েবমানান লােগ, েদাকান িগেয় এটা বদেল িনেজর পছ� 
মত িকছু িনেয় িনও। তােত আিম বা উমা িকছু মেন করব না, বরং খুশী হব। শেভ�া ও অিভন�ন রইল েতামােদর জেনয্, েতামােদর নতুন 
বািড়র জেনয্। িগফট িরিস�টা হািতর েপেটর মেধয্ ঢুিকেয় েরেখিছ। শত েচ�ােত েসটা হারােব না। 

শেভ�া ও ভােলাবাসা সহ 
উমা ও শ�র। 
 

শ�র এবার হািতটার েপেটর িভতের তািকেয় েদখল িগফট িরিস�টা েযমনভােব েরেখিছল েতমনই আেছ। উমা তখন অনয্ িকছু একটা 
েদখিছল। শ�র উমােক েটেন হািতটা আর িগফট েনাটটা েদখাল। উমা এক নজের পেড় বলল, What the!!! 
 
এক মুহূতর্  চুপ কের েথেক উমা বলল, িক� কাল েতা িব�মেদর িনম�ণ কির িন। আমার িঠক মেন আেছ, শয্ামল এটা আমার হােত িদেয়িছল। 
�াপারটা েদেখ েচনা েচনা েলেগিছল তখন। মেন আেছ স�ায় েপেয় তুিম এক �াপার কতগেলা িকেনিছেল? িক� বয্াপার হল, আিম যতদূর 
জািন শয্ামল িব�মেক েচেন না। তাহেল? 
 

তত�েণ িট� ঘুম েথেক উেঠ এেস েটিবেলর অনয্ িদেক দাঁিড়েয়েছ। উমা শ�রেক বলল, তুিম এই িগফট �াপারগেলা িরসাইেকল িবেন েফল। 
আিম ট�েক খাবার েদই। এই বেল উমা উেঠ েগল। 
 

�ুেল পড়ার সমেয় শ�েরর এক ব�ু টাকার নতুন েনাট েপেল েসটা কাউেক েদওয়ার আেগ েনােটর সাদা অংেশ িনেজর নাম িলখত। আশায় 
থাকত যিদ েকান িদন েসই েনাটটা তার কােছ েফরত আেস। শ�র ওেক একিদন িজে�স কেরিছল, আজ অবিধ েকান েনাট েতার কােছ 
েফরত এেসেছ? ব�ুটা বেলিছল, এখেনা অবিধ আেস িন। শেন শ�েররও মেন ইে� হেয়িছল েয েদখাই যাক না েয, যিদ েকানিদন িনেজর 
নাম সই করা েনাট িনেজর কােছ েফরত আেস। শ�রও শরু কেরিছল টাকার েনােট িনেজর নাম িলেখ রাখা। অেনকিদন চেলিছল, তেব 
েকানিদন িনেজর নাম সই করা েনাট েফরত পায় িন। তারপের কেব েয েসই েনশা েকেট েগেছ শ�েরর আজ আর মেন পের না। 
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সুি�তা মহলানবীশ, আটলা�া 
 

অিনবাযর্ 
সমাজ িবদয্ার িশি�কা দীপা রায় ওনার এক মা� েমেয় িরিমেক িনেয় যাদবপুর কেলািনর ২৫৭/৬িজ েত থােকন। কেলািনর েলােকেদর মেধয্ 
একতা ও সহেযািগতা থাকায় অ� বয়েস �ামী হারা দীপা েমেয়েক িনেয় একা থাকেত ভয় েপেতন না। িক� আজ ঘর েথেক েবেরােত েগেলই 
েভতের েভতের শি�ত হেয় ওেঠন। িবেশষ কের িরিমর কেলজ েথেক িফরেত েদির হেল খুব উৎক�া িনেয় বািড়র েগেটর িদেক তািকেয় সময় 
গনেত থােকন। মােঝ মােঝ মেন হয় ঘিড়র কাঁটা েযন আর ঘুরেতই চায় না।  

বছর খােনক আেগ েমিডকয্াল কেলেজর �াস েসের িরিম �ীে�র স�য্া সােড় সাতটার ে�েন কের যাদবপুর ে�শেন েপৗঁছেলা। �িতিদেনর 
মেতা পাড়ার েছেল স�র েদাকােন চা েখেয় যখন িরকশায় উঠেত যােব েসই সমেয় দূের দাঁিড়েয় থাকা দুিট েলাক েদৗেড় এেস 
িরকশাওয়ালােক ধা�া েমের িনেচ েফেল িদেয় িরিমর হাত ধের টানেত থােক িরিমেক তুেল িনেয় যাওয়ার জনয্। িরিমর ও িরকশাওয়ালার 
িচৎকার শেন স� ও আেশপােশর েদাকােনর েলােকরা ছুেট আসার সমেয় েদখেত পায় িরকশাওয়ালা রা�ায় পেড় আেছ এবং িরিমর সােথ 
ওেদর ধ�া ধি� চলেছ। এেতা েলাক এক সে� আসেছ েদেখ দু�ৃতকারীরা িরিমেক ধা�া েমের নদর্ মায় েফেল পােশ দাঁড় করােনা দুেটা 
সাইেকল িনেয় পািলেয় যায়। ঘটনার আেগ েকউ েকউ এই দু�ৃতকারীেদর দাঁিড়েয় থাকেত েদেখ িছেলা। তাই ওরা পািলেয় েগেলও ওেদর 
িচনেত েকােনা অসুিবেধ হল না।  

এই ঘটনায় দীপা পাগল হেয় িরিম, স� ও িকছু সা�ী িনেয় দু�ৃতকারীেদর শাি�র জনয্ উপি�ত হন যাদবপুর থানায়। িক� গ�রত দুজন পুিলশ 
অিফসার দু�ৃতকারীেদর নাম শেন ডােয়ির িনেত অ�ীকার কেরন। দু�তীকারীরা সমােজর শি�শালী েনতা ও পয়সাওয়ালা েলােকেদর স�ান। 
অিফসারেদর ব�বয্ - ওখােন খাপ খুেল েকােনা কাজ হেব না, মাঝপেথ ওনারা শধু চাকরীটা হারােবন। অিফসারেদর কথায় দীপা এবং ওনার 
স�ীরা েতেল েবগেন �েল উঠেলা। দু পে�র তকর্ াতিকর্ র মেধয্ একজন পুিলশ অিফসার বলেলন েবিশ গ�েগাল কের ওনারা েমােটই লাভবান 
হেবন না। অনয্ অিফসার যুি� েদিখেয় বলেলন েকউ িরিমেক মারধর বা ধষর্ণ কের িন। তা ছাড়া েমেয় হেয় িরিম েকন একা একা এেতা রােত 
বািড় িফরিছেলা ? অেনক বাক িবত�ার পের িত� অিভ�তা িনেয় িফের আসার আেগ দীপা একটা কাগেজ সমােজর অধঃপতেনর কারণ 
িহসােব - পুিলেশর িনি�য়তা, কাপুরুষতা ও অকমর্ণয্তার কথা িলেখ এবং েসই সে� এর �িতকার না করেল পুিলশ পিরবার ও একিদন এর বিল 
হেত পাের বেল যা িলেখ িছেলন তা আজ অ�ের অ�ের সতয্ হেয় খবেরর কাগেজ �কাশ েপেলা। 

সকােলর কাগজ খুলেতই েদখা েগল বড় বড় অ�ের েলখা - পুিলেশর বািড়েত দু�ৃতকারীেদর হামলা। িভতের যা েলখা আেছ তার সার মমর্ 
হেলা,রােত �চ� গরেম ঘুমুেত না েপের েকােনা এক পুিলশ অিফসােরর েমেয় ও েবৗ একটু ঠা�া হাওয়ার আশায় েকায়াটােসর্র িভতের একিট 
েবি�েত এেস বেসিছেলন। িকছু�ণ পের দুজন দু�তকারী ওেদর উপের ঝাঁিপেয় পেড়। িচৎকার শেন চািরিদক েথেক পুিলশ অিফসাররা ছুেট 
আেসন এবং দু�তীকারীরা ধরা পের। িক� িনয়িতর এমিন পিরহাস পুিলশ যােদর ধেরেছন তারা েসই বয্ি� যারা িরিমর স�ান হািন কেরিছল। 
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অ�রীষ িম�, আটলা�া 

ডামােডাল যখন নতুন ি�তাব�া 
কনয্া যখন �াথিমক িবদয্ালেয়র পবর্ সমা� কিরয়া মাধয্িমক িবদয্ালেয় পদাপর্ন কিরল, তখন মেন হইেলা েযন আমােদর জীবেন িকি��া কা� 
সমা� হইয়া ল�া কা� আর� হইেলা। �� েগাচর হইল েয তাহার লা�ুল খিসয়া পিড়ল এবং কারেণ-অকারেণ রনং েদহী মূিতর্  ধারণ করা 
আর� হইেলা। েয লা�ুেলর বেশ অনায়ােসই বৃ� আেরাহণ করা হইেতা, অবলীলায় কপােটর উেধর্ চড়া যাইেতা, তাহার পিরবেতর্  গৃেহ সদা রাম 
রাবেনর যু� লািগেত থািকল। উদাহরণ�রপ, িবদয্ালেয়র জনয্ বয্াগ �য় কিরেত যাইবার কথাই ধরা যাক। েদাকােনর মেধয্ই কনয্া আর মাতার 
তুলকালাম বাকিবত�া বাঁিধয়া েগল, েকান বয্াগ েকনা হইেব, তাহা লইয়া আিম েরফািরর নয্ায় যতটা স�ব িনরেপ�তা বজায় রািখয়া বাঁিশ 
বাজাইয়া আগডুম-বাগডুম গিনয়া একিট বয্াগ-এর িদেগ অ�ুিল িনেদর্ শ কিরলাম। ৈদবাৎ�েম, েসটা িছল মাতার পছে�র বয্াগ। কনয্া রু�; মাতা 
- ১, কনয্া - ০। 

িহি� ছায়াছিবর িভেলন এর মেতা এমত অব�ায় বিলেত হয়, "েখল আিভিভ বািক হয্ায়।" তাহার পর, আমরা িগেয়িছলাম েপাশাক িকিনবার 
েদাকােন। আিম ভািবেতিছলাম, এইবার েবাধহয় সহেজ বয্াপারটা স�� হইেব। িক� না, এখােনও ইিতহােসর পুনরাবৃিৎত। মাতার পছ� কািমজ 
পীতবণর্। েসইটা শিনয়াই কনয্ার দািব হিরদবেণর্র কািমজ। পুনরায় েরফািরর ডাক পিড়ল, স�ূণর্ প�পাতশূনয্ হইয়া কনয্ার পছ�র সিহত 
একমত হইয়া িবপনী �ান হইেত বািহর হইলাম। কনয্া তু�; ল�া কাে�র েখলা �মশ জিময়া উিঠল, মাতা - ১, কনয্া - ১। 

েদাকান বাজার েশষ হইবার পর খাইেত হয়, ইহাই রীিত। এই আবিশয্ক জাগিতক বয্াপােরও উৎতর-দি�ণ মতামত তাহােদর। একজন বিলল 
হাকা েরে�ারাঁ, অনয্জন বিলল জাসিমন েরে�ারাঁ। ঘ�া দুেয়ক "শিপং" কিরয়া েরফাির যারপরনাই �া� হইয়া হাওয়া খাইেতিছেলা কাগেজর 
বাতাস পাখা িদয়া। েকােনািদক মীমাংসা কিরবার অিভ�ায় িছল না তাহার কারণ খুব গ�ীর �ে� েরফািরর আহত হইবার স�াবনা েনহাতই কম 
নেহ। পিরেশেষ, েরে�ারাঁ লইয়া কলেহর েকােনা িন�িৎত হইেলা না, অগতয্া গৃেহ �তয্াগমন কিরয়াই সা�য্েভাজন কিরেত হইেলা। 

েদিখেতেছন আপনারা, িবদয্ালয় আর� হইেলা না, তাহার আেগই িক ভয়ানক অব�া। শরু হইেল না জািন িক হইেব, ইহা মেন কিরয়াই 
িবচিলত েবাধ কিরেত লািগলাম। মাতা, কনয্া আর েরফারীর সংসাের আবার িক লইয়া েগালেযাগ বাঁেধ, এই লইয়া চাপা আশংকায় ভুিগেত থািক। 
এমত অব�ায় হটাৎ েরিডওেত রবী�সংগীত ভািসয়া আিসল, "...সংকেটরও ক�নােত েহােয়ানা ি�য়মাণ।" পিরি�িতর উপহাস েবাধহয় 
ইহােকই কয়। সিতয্ই, িব�কিব সবর্� িবরাজমান। 

�েম েসই িদবস আিসল, মাধয্িমক িবদয্ালেয়র আর�। ষ� ে�ণীর �থম িদন। েমাবাইল েফােন কেয়কিট আেলাকিচ� ব� করা হইল। খুব 
িচি�ত, খািনকটা �ায়ুচােপ ি�য়মাণ হইয়া যখন কনয্া গৃহ হইেত রওনা িদয়া �ুল বােস উিঠল, তখন মেন হইল, নাহ, িঠকই চিলেতেছ। আপন 
মেন কিহলাম, যা�া আন�ময় হউক। 

যাঁহারা জীবেনর এই পযর্ায় কাটাইয়া আগাইয়া িগয়ােছন এবং এই দৃশয্ গািড়র িরয়ারিভউ িমরর-এ েদিখেতেছন, তাঁহােদর অিভন�ন। যাঁহারা 
এখুিন একই ঝড় জ�ায় পিড়য়া আেছন, েসই েদাদুলয্মান েনৗকার সহযা�ীেদর �িত সমেবদনা। যাঁহারা এ�ুিন এই পেথ আেসন নাই এবং 
ভিবষয্েত আিসেবন, তাঁহােদর আগাম শেভ�া। 

সময় কািটয়া যাইেব নদীর ে�ােতর নয্ায়, একিদন কনয্া উ� িবদয্ালেয় যাইেব। জীবনটা হঠাৎ রামায়ণ হইেত মহাভারত হইয়া যাইেব- ল�া 
কা� হইেত কুরুে�� পবর্! গদা হে� ভীম নািক গা�ীব হে� অজুর্ ন নািক সহ� বােণ জজর্ িরত ভী� হইেব, তাহা ভিবষয্েতর ইিতহােসর 
িবচার!   
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অির�ম েদব, েকালকাতা 

 

ইয়াকুেবর গ� 
আমার িতিরশ বছেরর িশ�ক জীবেন, অেনক ছা�েদর ভীেড় িকছু ছা�রা আজ উ�লভােব �ৃিতর মিনেকাঠায় �ান িনেয়েছ। তােদর সকেলই 
�ায় িক� অয্াকােডিমক ি�িলয়াে� নয়, অনয্ আি�েক মেন জায়গা কের িনেয়েছ। তােদর মােঝ ইয়াকুেবর কথা খুব মেন পেড়। 

আমােদর ই�ুলটা কলকাতায় লঘুস�দােয়র এবং দির� অিভভাবকেদর জনয্ ৈতির হেয়িছেলা,কলকাতার আচর্ ডােয়ােসেসর ডােয়ােসশন 
পাি�েদর �ারা, এবং এখানকার িশ�কেদর সারা চাকিরর েময়ােদই নতুন নতুন চয্ােলে�র স�ুখীন হেত হেতা , কারণ �ুেলর ৭৫ -.৮০% 
ছা�রা এতটাই অনটেন িদন কাটােতা, েয সারািদেন হয়েতা স�ূণর্ েপটভরা খাবার িদেন একবার েপেল তারা দুহাত তুেল তােদর আ�াহেক 
ধনয্বাদ বা সাধুবাদ �াপন করেতা!তারেচেয় বেড়া চয্ােল�,তারা হয়েতা তােদর বংেশর �থম পুরুষ, যারা িশ�ালাভ করার অবেশেষ সুেযাগ 
েপেয়েছ। তােদর ভরসা িক� আমরাই,তােদর িনজ� �ুল িশ�করা িছলাম, কারণ তােদর অিভভাবকেদর আলাদা কের বয্ি�গত গৃহিশ�ক 
রাখার �মতা? - ৈনব চ, ৈনব চ! 

ইয়াকুব এমিনেত েছা� খাে�া েচহারার। আিম ষ� ে�ণীেত তার ে�ণীিশ�ক িছলাম! তার সবেচেয় অসুিবধা হেতা বুঝতাম, েদখেত! পাঠয্বই 
েথেক িকছু পাঠ করেত বলেল, ও েযন �মাদ গনেতা! বইিটেক েচােখর েকবল আধ বা এক ইি� দূের েরেখ, েচাখ মুখ কঁুচেক, ক� কের 
কঁুিতেয় পড়েত েদখেল আমার িনেজর খুব মায়া হেতা, ওেক পাঠ করােনা েথেক িবরতই রাখতাম! বুঝলাম েয ইয়াকুব েচােখ ভােলা েদেখ না, 
এবং িশ�েকর অিভ�তায় বুঝলাম েয ওর হয়েতা চশমা েনবার আশ �েয়াজন! তার �ুল ডায়িরেত তার মােক েনাট পািঠেয় িদলাম, ইয়াকুব 
েক চ�ুেরাগিবেশষ� েদখােত হেব! 

ইয়াকুেবর মােক স�র েডেক পাঠালাম, এবং তােক েডেক বললামঃ--েদখুন আপনার েছেলেক এখনই েচােখর ডা�ার েদখােত হেব, না হেল 
তার হয়েতা অসুিবধা হেব! তার মা শেন চেল েগেলন। তখন গরেমর ছুিট শরু হবার মুেখ। আিমও তার পুে�র সমসয্া সিব�াের তােক জািনেয় 
�ি� েপলাম েযন! 

একিট িমশনারী ইংেরিজ মাধয্েমই পড়ােনার জনয্ িক� আমরা ডােয়িরেত, েকবল ইংেরিজেতই েনাট িলেখ িদতাম অিভভাবকেদর উেদ্দেশয্, 
এবং েসটার পােঠা�ার কের েদওয়াটা িক� পুেরাপুির েসই �থম পুরুষ িশি�ত রেপ ছা�েদর হােতই থাকেতা! সুতরাং এরকম �ায়ই হেতা, 
েযখােন েরােষর সােথ িশ�ক িলেখ িদেলন অিভেযাগ, বািড়েত তার বাবা মার কােছ বাতর্ া েযত এই মেমর্ - �ুেল ফল ভােলা করােত, িবষয় 
িশ�ক উৎসাহ বানী িলেখ িদেয়েছন দুকলম! পের একথা িমথয্া জানেত েপের, েসই ছা� তার মার কােছ - �হােরণ ধন�য় দশর্ন কেরেছ! 
সুতরাং, েস ে�ে� আমােদর েসই পুেরােনা মাধয্ম লয্া�লাইন েফানই ভরসা িছেলা, অিভভাবকেদর সােথ েযাগােযাগ করােত, কারন তখেনা 
েমাবাইল েফােনর েসরকম �চলন হয়িন! 

েঘািষত �ী�াবকাশাে�, ইয়াকুব ও তার মার আর েকােনা খবর েপলামনা। �ায়, দশিদন অিতবািহত হবার পের েদখলাম �ােসর েকানায় েছা� 
ইয়াকুব বেস আেছ। িপিরয়ড েশেষ েডেক, তার কুশল িজে�স কের তার েচাখ েদখােনার িবষয় তুলেতই ও বলেলা ---সয্ার, মা আপনার সােথ 
েদখা করেবন �ুেলর পের! আিম িকছুেতই ওই অ�মুর্খী েছেলটার কােছ েথেক েকােনা কথাই বার করেত পারলামনা! িক� েদখলাম "যথা 
পূ�র্ ং, তথা পরং"! ইয়াকুেবর সমসয্ার সমাধান েতা হয়ই িন, বর� েয িতিমের ও েসই িতিমেরই রেয়েছ, আেরা অবনিত হেয়েছ ওর েচােখর! 
খুব বকুিন িদেয়ও বুঝেত পারলাম তা িনরথর্ক। আর তার মা েসিদন আমার সােথ েদখাও করেলন না। 

তারপের ইয়াকুব আবার দুিদন এেলানা �ুেল। ছা�রা বলেলা েয ইয়াকুেবর েচােখর েকােনা অসুিবধা আেদৗ আর েনই, বর�, সুেযাগ বুেঝ 
ইয়াকুব িদিবয্ েদখেত পাের। ওর ব�ুরা বলেলা েয ইয়াকুবেক তারা নািক আেগর িদন েদেখেছ! েসটা েতা িব�য়কর িকছু নয়! িক� তার �ােসর 
ব�ুরা বলেলা েয েবশ ভােলাই েদখেছ, আর আেগর িদনই নািক ডয্াবডয্াব কের তািকেয় েদেখেছ! আমার �� - 
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--েয েকউই েতা েদেখ, এেত অবাক হবার িক আেছ? 

শেন একটা েছেল, আমার েডে�র কােছ এেস কােনর কােছ মুখ এেন, িফসিফস কের বলেলা - --েনা সয্ার! এ েদখা, েস েদখা নয়! ও পােশর 
কনেভে�র েমেয়েদর িদেক হাঁ কের তািকেয় েদখিছেলা আর েচাখ েফরাি�েলাইনা! ওর েচােখর েকােনা সমসয্াই েনই সয্ার, পুেরাটাই িক� 
ও বদমািশ করেছ! 

আিম ধমক িদেয় তােক চুপ কিরেয় িদলাম বেট, িক� আমার িনেজর বয়ঃসি�র সমেয়র কথা মেন পেড়, েবশ মজাই েপলাম। িক�, পেরর িদন 
আবার এেস ইয়াকুব হািজর হওয়ােত, তার কে� মনটা ভারীই হেয় েগেলা। আহাের! িক ক� কেরই না ওেক পড়ােশানা করেত হে�, এই 
েভেব! যাইেহাক, েসিদন �ুেলর পের, ইয়াকুেবর েবাখর্া পিরিহতা মা, আমােক ই�ুেলর েগেট তলব পাঠােলন! আিম চারতলার �াফরুম েথেক 
েনেম এেস, তােক সালাম জানালাম এবং িকছু বলার আেগই তােক ��বান িনে�প করলাম - 

--েচােখর ডা�ার েদিখেয়েছন? 

--হয্াঁ সয্ার! 

--িক বলেলন ডা�ারবাবু? 

--সয্ার, উিন বলেলন ওর িকছুই সমসয্া েনই েচােখ, েকবল পড়া করেবনা বেলই শয়তানী করেছ! আিম ওেক েবদম েমেরিছ, আর দুিদন েখেত 
িদইিন! েদিখ ওর এই ইি�শী চাল আর কেতািদন চেল, দরকার হেল পীড় - ফিকরেক িদেয় �ীন - কিফল ঝািড়েয় হারামপন্ েবর করােবা! 

আিম িব�েয় িবমূঢ় হেয় ভাবেত লাগলাম, এই িক একিবংশ শতা�ীর ভারতবষর্, আর এই েদেশর �াণেক� মধয্ কলকাতার �ুেলর িশ�ক 
আিম? নািক আমরা আেজা েসই অনু�ত মধয্যুেগই পেড় আিছ? 

ইয়াকুেবর জনয্ েচাখ েফেট জল এেলা, তবু অনুভূিত সংবরণ কের তার আি�েক িজে�স করলাম - 

--েকান ডা�ার েদিখেয়েছন? 

-- িবরাট বেড়া, নামকরা ড�র, সয্ার! 

--তা েতা বুঝলাম, িক� তার নাম িক? েকাথায় বেসন? েকান হাসপাতােলর সােথ যু�? 

পেরর পর ��বােন, একটু উেৎতিজত হেয়ই, এভােব তােক িব� করােত িতিন একটু েযন িবচিলতই হেলন! 

--আমােদর �ােমর ডা�ার সয্ার! 

আিম এবার খািনক আ�াজ করলাম আসল িবষয়, বললাম - 

--িতিন অয্ােলাপাথ ডা�ার েতা? নািক আয়ুেবর্দ জানা েকােনা পীড় সােহব? 

 

ইয়াকুেবর আি� আমার �� অনুধাবন করেত পারেলননা েদেখ আিম সরলীকৃত কের �� রাখলাম আবার - 

--যােক েদিখেয়েছন উিন িক ইংরািজ ঔষধালেয়র ডা�ার? 

--না সয্ার! 

িতিন আমার �ে�র অথর্ বুঝেলন! 

--তেব? কােক েদখােলান তেব? 

আিম িচৎকার কের উে�গ ও আশ�া িনেয় িজে�স করলাম! 
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--আমােদর �ােমর অিশিতপর, সবেচেয় অিভ�তা স�� হািকম সােহব, যার � -�িপতামহ, নবাব িসরাজুেদ্দৗলার পািরবািরক হািকম িছেলন, 
এবং বংশানু�েম এই তােদর েপশা! আপিনই বলুন, িতিন কখেনাই ভুল বলেত পােরন িক? 

এই বেল, �ায় কাঁেদাকাঁেদা ইয়াকুবেক আমার িকছু েবাঝার আেগই, িবরািশ িস�ার এক থা�ড় েমের তােক িছটেক েফলেলন! 

আিম এবার তার মােক �ায় ফুসফুেস অবিশ� সম� শি� িনেয় �ায় িবকট এক আতর্ নাদ সম আওয়ােজ বললাম ---আপিন থামুন! েকমন মা 
আপিন? বাদ িদন, আপনােক িকছু করেত হেবনা, যা করার আিম করেবা, আগামীকাল স�য্া ছটার পের �ুল েথেক েছেলেক িনেয় যােবন, আিম 
িনেজ ওেক নামকরা ডা�ার েদখােবা! 

বেল ে�ােভ, দুঃেখ ওপের উেঠ িগেয়, আমােদর অধয্� ফাদারেক িবষয়টা বললাম।  

িতিন ঠা�া মাথার মানুষ, আমােক শা� করেলন আেগ, তারপের দুঃখ �কাশ কের বলেলন-  

--সয্ার, এখােন অিশ�ার অ�কার এরকমই! আপনােদর সকল িশ�কেদর ওপর েতা এজনয্ আমরা এতটা ভরসা কির! সিতয্ই যিদ িকছু করেত 
পােরন, একটা গরীব অনু�ত ে�ণীর িশ�াথ� উপকৃত হেব, এবং িঠক এই আদেশর্র জনয্ই িক� আমােদর �ুলটা �ায় অ�র্  শতক আেগ 
েগাড়াপৎতন হয়! 

আিম ফাদারেক, সজল েচােখ বললাম -  

--ফাদার আিম খৃ�ান নই, িক� আপনােদর এই মহানুভব আদশর্েক আিম নতম�ক �ণাম জানাই! আপিন মহান িযশর েসবক, তাঁর আশীবর্াদ 
আমােক িদন, েযন এই েছেলিটর দৃি�শি� আিম সিঠক এেন িদেত পাির! 

ফাদার আমার মাথায় হাত েরেখ, �ুেলর গীজর্ ায় িনেয়, িযশর পাদেদেশ দাঁিড়েয়, নীরব �াথর্ণা কের বলেলন -  

--েলট দয্া েহািল ি�িরট গাইড ইউ ইন িদস েনাবল এি�ভয্ার, মাই সন! (মহান পিব� আৎমা আপনার মােঝ অিধি�ত হেয় আপনােক েযন 
সিঠক পথ েদখান)  

আিম অ�র হেত, েযন এক আলাদা শি� েপলাম। েযাগােযাগ হেলা, আমার পরম বালয্ব�ু, �ুেলর সহপাঠী েচা�ুেরাগ িবেশষ� ডাঃ রেমেশর 
সােথ, েয জামর্ািন ও ইংলয্া� েথেক পাশ কের, নবতম য�পািত িনেয় ফলাও �য্াকিটস শরু কেরেছ, একিট ইনি�িটউট �িত�া কের! 

রেমশেক পুেরা িবষয়টা বলার পর ওর চ�ু চড়কগাছ! ও সােথ সােথ আমােক অয্াপেয়�েম� িদেলা, এবং ইয়াকুবেক নবদৃি�দােন অ�ণী 
ভূিমকা িনেয়িছেলা! 

আজ ইয়াকুব েচ�াইেত! েস শ�র েন�ালেয় অপথয্ালেমালিজ িনেয় পড়েছ, িক� েসটা পুেরাই ডাঃ রেমেশর েকৗশল! 

[ �াইেভিস র�ার জনয্ আসল নামগেলা পিরবতর্ ন করা হেয়েছ] 
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ঐি�লা বসু, আটলা�া  

কঁুেদা কাকার রৎন স�ান 
পু�া�িল িদেয় বািড় েফরার পেথ স�ী�র সােথ েদখা। “বািড়েত মাংস রা�া হে�। িবিরয়ািন বা েপালাও সােথ হেত পাের। পােশর বািড়র কঁুেদা 
কাকা আসেছ। তুই চাইেল গরম গরম ভাত ও কের িদেত বলেত পাির”। এই কথা শেন েলাভ সামলােত পারলাম না। ষি�র িদন আমােদর 
বািড়েত, পাড়ায়, পয্াে�েল সবর্� িনরািমশ। ওই ঘয্াঁট আর লুিচ । তার ওপর এ বছর শনলাম চাঁদাও কম উেঠেছ, েভােগর েজাগাড় েতমন ভাল 
হয়িন । “মা েক জানােনা হেবনা েয”; “তােত িক? কাকু েক বলব একটা েফান কের িদেত েতােদর বািড়েত” । “িঠক আেছ চ” । 

স�ী�েদর বািড়েত দুগর্ার রা�া বা�া বরাবরই এলািহ, িক� আমার আসল আকষর্ণ কঁুেদা কাকা, েয �েতয্ক বছর এই সময় কলকাতায় আেস। 
েস িঠক েকাথায় থােক, িক কাজ কের, তা েকউ জােন না, তবু সবাই বেল উিন ম� মানুষ। যখনই তার সােথ েদখা হয়, েস আমােদর িকছু না 
িকছু অ�ুত িজিনস উপহার েদয়। আেগর বার আমায় কঁুেদা কাকা একিট েপপার ওেয়ট িদেয়িছল, যার েভতর েরামশ এক মাকড়শা িছল। ওই 
মাকড়শা নািক কঁুেদা কাকা েক আি�কার জ�েল িসংেহর হাত েথেক বাঁিচেয়িছল। “এটা িক� টারা�ুলা, বুেঝিছস? তার ওপর এ হল িগেয় মা-

েখেকা। জে�র পর prosoma র তলা েথেক মুখ বার কের িনেজর মা েকই িগেল েফেলিছল; কয্ািনবািল� এর েশষ কথা; অথচ আেয়রিন 
েদখ, েসই মাকড়শাই আমায় বাঁচাল”। কাকার সব কথা িব�াসেযাগয্ না হেলও, ঢপ মেন হেলও, ভ�েলােকর অসাধারন পাি�তয্। গে�র ফাঁেক 
এমন িকছু তথয্ েদয়, শনেল মাথা ঘুের যায় । ইিতহাস ভুেগাল েযন িগেল েখেয়েছ; েসই মাকড়শােক িকভােব গঁেদর েমাড়ক িদেয় েপপার 
ওেয়ট এ পিরবতর্ ন করা হেয়েছ, েসই রসায়নও তার জানা। 

দুপুেরর খাওয়ার পর, আমরা সকেল স�ী�র পড়ার ঘের জমােয়ত হলাম। ঘের একিট েছা� খাট এবং তার পােশ একিট েটিবল সেমত েচয়ার। 
তার ওপর িকছু বই প� রেয়েছ, এবং িঠক তার পােশ একিট ময্াগেনিটক ে�াব। িবে�র মানিচ� অ�ন করা এই ব�িট আমার বহুিদেনর ি�য়। বড় 
হেয় নািবক হব, এখনও েসই ��ই েদিখ। সবাই খড়খিড়র জানালা গেলা েটেন িদেয় অেপ�া করেছ, এমন সময় এক ক��র েভেস এল- 
“িকের িদপু, পৃিথবীর িদেক তািকেয় আিছস েয বড়? িনেজর েদেশ সব েদখা হেয় েগেছ বুিঝ?” আিম ে�াব েথেক েচাখ সিরেয় ঘুের েদিখ কঁুেদা 
কাকা হািজর হেয়েছ। পাশ েথেক দীেনশ বেল উঠল, “েকন, তুিমও েতা খািল িবেদেশরই গ� বল, েদেশর গ� জােনা নািক তুিম?” মুচিক েহঁেস 
কাকা বলল, “েদশ ত বেড়াই রহসয্ময়, ভয়াল, হীের মু� গ�ধেনর খিন” । “তুিম েপেয়ছ গ�ধন?”, স�ী� িজে�স করল, এবং েসখােনই 
শরু হল গ�- 

“ত�শীলা, আজেকর পািক�ােনর একিট গরু�পূণর্ �ৎনতাি�ক শহর। ইসলামাবাদ এবং রাওয়ালিপি� েথেক ৩২ িকেলািমটার উৎতর-পি�ম 
িদেক অবি�ত এই পুরাতন শহর শধু গ�- েমৗযর্ েদর সা�াজয্ ৈতির কেরেছ তা নয়, জাতেকর গে� ত�শীলা েক গা�ার রােজয্র রাজধানী বলা 
হেয়েছ। এর উে�খ আমােদর রামায়ণ - মহাভারেতও আেছ। রােমর ভাই, ভরত নািক এই ত�শীলা আিব�ার কের। তারপর েসখােন, গা�ার 
রাজয্ সৃি� হয়। অেনক যুগ পর েসখােন এক রাজকনয্ার জ� হয়, যার নাম অন�না। 

মহাভারেত, ধৃতরাে�র �ীর নাম মেন আেছ? আের, দুেযর্াধেনর মা?” “েস েতা িছল গা�ারী”, পা�া উৎতর িদল। 

“হয্াঁ হয্াঁ েসই গা�ার রােজর কনয্া গা�ারী, আসেল অন�না। েস যাই েহাক, তার িবেয় এক �কার েজার কের ভয় েদিখেয়ই েদওয়া হেয়িছল 
জ�া� ধৃতরাে�র সােথ। হি�নাপুর েথেক, বেয়ােজয্� ভী� বৃহৎ েসনা বািহনী িনেয় হািজর হয় গা�ার রােজয্; ভাবটা এমন েয িববাহ ��াব 
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িফিরেয় িদেল রােজয্র ওপর আ�মণ করা হেব। েসই সময়, হি�নাপুেরর মত বলশালী অনয্ েকানও রাজয্ িছল না। েকানও রাজা ভীে�র সােথ 
যু� করার সাহস েদখাত না। কাশী নেরেশর দুভর্ ােগয্র কথা তখনও েকউ েভােলিন। অ�ার মত পােছ অন�না েকও হরন কের িনেয় যাওয়া হয়, 
েসই ভেয় রাজা তার বিল� ও বুি�মিত েমেয়েক রােজয্র কলয্ােনর েদাহাই িদেয় িবেয়েত রািজ করান। িবেয়র পর অন�না জানেত পাের, তার 
�ামী অ�। রােগ অপমােন েস িনেজও েচােখ কাপড় েদয়। িক� এই রাগ �কাশ েপেত েদয় না েস; সকল েক বেল, েস �ামীর সহধিমর্ণী, তাই 
েসও েচােখ েদখেব না। রাজয্ জুেড় গা�ারীর জয় জয়কার পের যায়। এমন পিত�তা আেগ েকউ কখনও েদেখ িন। িক� গা�ার রাজয্ এবং 
িনেজর সােথ হওয়া এই িব�াসঘাতকতার �িতেশাধ গা�ারী িনপুণ ভােব েনয়। অ�ম�লায় যাওয়ার সময় েস হি�নাপুর েথেক তার বহুমূলয্ 
অমতর্ য্ রৎন চুির কের িনেয় যায় এবং গা�ার রােজয্ েরেখ আেস। পুরােণ েলখা আেছ, এই মিণ নািক ধ��ির; মড়া েকও বাঁিচেয় েদওয়ার �মতা 
রােখ। যার কােছ এই রৎন থােক, েস অেজয় হয়; সুখ সমৃি� তার দরজায় বাঁধা থােক। আর কখনও িনেজর বােপর বািড় েস েযেত পারেবনা 
েজেনই, �থম সুেযােগ অমতর্ য্ রৎন েক �ানা�র কের অন�না”। 

“অমতর্ য্ রৎন? মড়া েক বাঁচােত পাের? েস িক েগা? তার মােন এটা থাকেল, কুরুে�ে�র যুে� কাউেক মরেতই হত না?”, িবচিলত হেয় 
িজে�য্স করল স�ী� । “েসই মিণ এখন েকাথায়?”, দীেনশ �� করল। কঁুেদা কাকা গলা পির�ার করল। 

“েসই গ�ই ত েতােদর বলিছ। যতদূর জািন, অমতর্ য্ রৎন ত�শীলােতই আেছ। েকউ বার করেত পােরিন আজ অবিধ। গত বছর গরম কােল এই 
মিণ খঁুজেবা বেলই ত�শীলার টুয্ের িগেয়িছলাম। েস েঢাকা েবেরােনার গ� না হয় পের শনিব। আপাতত েমাদ্দা হল অমতর্ য্ রৎন রাওয়ালিপি�র 
ভীর মউ� অ�েলর মেধয্ একিট েবনািম গহা ে�ে� লুকােনা আেছ” । “আেছ মােন? মিণ িক এখনও েসখােনই আেছ?”, আিম তী� 
�িতবােদর �ের জানেত চাইলাম। “ওের েবাকা, েস মিণ িক সাধারণ মিণ েয, েয েকউ তুেল আনেত পারেব! গহার েভতর িদেয় সুড়� পথ 
েনেম েগেছ ঢাল হেয় িনেচর িদেক; পের আেছ চাির িদেক আলগা নুিড় পাথর। পাথুের ছাদ েভদ কের বৃি�র জল অতেল েপৗঁেছ শয্াওলার পরত 
ৈতির কেরেছ। এক বার পা ফ�ােল ওখান েথেক কারুর মৃত েদহও পাওয়া যােবনা। ল�েনর সাহােযয্ েকান রকেম টাল সামলােত সামলােত 
গহার সমতেল েপৗঁেছিছ, ওমিন সামেন একিট উঁচু পাথেরর িটলা। িটলার গা েবেয় িকেসর েযন গরম ে�াত নামেছ, তাই েধাঁয়া উঠেছ। পুেরাটা 
েঘরা মাকড়শার জাল। কেলেজ িহল �াইি�ং কেরিছলাম, তাই সাহস কের বয্ােগর েভতর েথেক দিড় বার কের, হােত েমাটা �াভস পেড়, 
িটলায় চড়ার েচ�া করিছ, এমন সময় ‘িশ িশ’ শ�- মাথা তুেল েদখেত েপলাম, সামেন দুই ম� ফণা; অজগর নয়, িক� বৃহৎ আকৃিতর দুই 
িবষধর সাপ। মুহূেতর্ র মেধয্ চার িদক েথেক সহ� সােপেদর আ�মণ শরু হেয় েগল। িনেজর হাত-পা বাঁিচেয় দাঁড়ােত পারিছলাম না; সে� 

antidote থাকেলও, েছাবল শরীর িনেত পারেব িকনা বুঝেত পারিছলাম না। 
তবু, হার না েমেন, িটলার গােয় হাত েরেখ উঠেত যাি�, আচমকা হড়েক পের 
েগলাম; কারন, পাথেরর খ�, ফাঁক হেয় িগেয় রা�েসর মুেখর নয্ায় খুেল েগল, 
েভতর েথেক েবিরেয় এল �কা� এক সাপ-রপী ৈদতয্। বলা হয় এই গহায় 
বেসই, সপর্ আহুিতর সময়, ৈবশ�ায়ন জে�জয় েক মহাভারেতর গ� 
শিনেয়িছল। ত�শীলার এই গহায় নাগরাজ ত�েকর বংশধেররা এখেনা েবঁেচ 
আেছ। তারাই অমতর্ য্ রৎনর র�া করেছ। ওই মিণ যেখর ধন, েনওয়া �ায় 
অস�ব” । 

“তাহেল িকছুই েপেল না, এত িকছু কের?”, আিম হতাশ হেয় বেল উঠলাম। 
কঁুেদা কাকা পেকট েথেক একিট কােলা েভলেভট পাউচ বার কের হােতর 
ওপর রাখল; সামেনর সুেতা ধের টানেত তার েভতর েথেক রুপিল একিট 
িজিনস েবিরেয় এল। এক মুহূেতর্  স�য্ার অ�কার েভদ কের েস িক �চ� আেলার �কাশ! চতুে�াণ একিট িজিনস কাকার হােত চক চক করেছ, 
েচাখ কচেল েদখেত েপলাম। “এটা----এটা তাহেল িক কের হল?”, স�ী� উৎসাহ ও আনে� বেল উঠল। কঁুেদা কাকার আবার মুচিক হািস, 
“েস কথা না হয় আর একিদন শনিব”!  
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সীিমতা চ�বত�, আটলা�া 

ভূত যখন পেথর গাইড 
আমােদর �িত বছর পুেজার ছুিটেত িনয়ম কের েবড়ােনা হেতা। মা ও বাবা দুজনই বাংলােদেশর শরণাথ�। েদেশর বািড় বেল িকছু িছেলানা। তাই 
েবাধহয় পুেজা-েত ‘েদশ’ েদখেত েবিড়েয় পড়া। অেনক সময় মামা-মামী-মািস েদর সে� দল েবঁেধ যাওয়া হেতা েকাথাও। আমােদর বাড়ীেত 
সবাই খুব েবড়ােত ভােলাবাসেতা। এই এক বয্াপাের সবার খুব িমল। 

েসবার শধু আমােদর পিরবার, বাবা, মা ও আমার েছাটেবান। বছরটা মেন েনই, তেব আমার েছাটেবান েবশ েছাট আর আিম �াস ৬ বা ৭-এ 
পিড়। এবােরর যা�া িশমলা শহর । িদ�ী েথেক কালকা েমইল ধের, আমরা েপৗঁছালাম কালকা-ে�শন। েসখান েথেক বাস িনেয় যখন িশমলা 
েপৗঁছলাম, তখন সে� �ায়। আমরা বাস ে�শন েথেক সাইেকল ির�া িনেয়, েহােটেলর িদেক এেগালাম। বাবা িদ�ী েথেক একটা িরসারেভশন 
কেরিছেলন, েফান বা িচিঠেত িঠক মেন েনই। েহােটেল েপৗঁেছ েদখা েগল, জায়গা েনই, িকছু গ�েগাল হেয়েছ। আমােদর িরসারেভশন পেরর 
িদন েথেক শরু। েহােটল ময্ােনজার আমােদর বলেলন, - “একটু দূের পাহােড়র উপর একটা ভােলা েহােটল আেছ। দাম েবিশ, তেব একটা 
রাত আপনারা ওখােন িনেয় িনন। কাল দুপুের আপনার ঘর িঠক কের রাখেলা, ডা�ার বাবু।” ময্ােনজার বাবু েফান কের িদেলন, নতুন েহােটেল 
আমােদর ঘর ও খাবার আেয়াজন করেত। 

আিম আর েবান মার সে� সাইেকল ির�ােতই িছলাম। বাবা েবিরেয় এেস যখন �াইভার-েক নতুন িঠকানা িদে�ন, তখন একজন সাধু হঠাৎ 
পােশ এেস দাঁড়ােলন। বাবা েক পির�ার বাংলায় বলেলন, “চলুন আিম আপনােক এিগেয় িদি�।” বাবা িজ�াসা করেলন, “আপিন িক এখােন 
থােকন?” উিন বেলন, “হয্াঁ, আিম এখানকার রামকৃ� িমশেনই অেনক কাল ধের আিছ । কাল চেল আসেবন আ�ম েদেখ যােবন।” 

বাবা ওনার সে� হাঁটেত লাগেলন। আমােদর িহ�ু�ানী চালক আমােদর িনেয় িপছেন িপছেন চলেলা। পাহােড়র হাওয়া ঠা�া। আমরা মার শােলর 
তলায় বেস দুলেত দুলেত উপের উঠেত লাগলাম। চািরিদেক পাহাড় তখন কােলা হেয় এেসেছ, মােঝ মােঝ গয্াস লাইেটর আেলা পথ 
েদখাে�। রা�ায় েলাকজন কম, শীেতর রােত সবাই েয যার ঘের চেল েগেছ । সাইেকল ির�া চালক আে� আে� েটেন উঠেছ। মেন পের 
েবশ েরামা�কর লাগিছেলা। বাবা ও মহারাজ কথা বলেত বলেত একটু এিগেয় িগেয় দাঁড়াি�েলন আমােদর জনয্। এরকম দশ পেনেরা িমিনট 
পার হেল, আমরা এেস েপৗঁছুলাম একটা বাগান েঘরা েহােটেলর কােছ। নাম মেন হয় িছল ‘েম �াওয়ার’। মহারাজ বে�ন, “এই আপনােদর 
েহােটল আর রামকৃ� িমশন। সামেন িদেয় িনেচ েনেম েগেল েপেয় যােবন।” েহােটেলর আেলােত েবশ পির�ার আমরা ওনার মুখ েদখেত 
েপলাম। মা ও হাত েজার কের মহারাজেক ধনয্বাদ জানােলন। ভ�েলাক েবশ বয়�, িক� মুেখ একটা েসৗময্ শা� ভাব েদখেলই িক রকম 
ভােলা লােগ। মা েক িমি� েহেস বলেলন, “েমেয়েদর িনেয় কালেক দুপুের িমশন এ �সাদ িনেত চেল আসেবন।” 

েহােটল টা খুব সু�র। সব ঘেরই েছা� বয্ালকিন আেছ। আমােদর েবশ সােহিব �াইেল িডনার িদল-সুয্প, ে�ড, িফশ-কাটেলট ইতয্ািদ । খুব 
খুিশ মেন েখেয়, সারািদন পের গরম জেল চান কের ঘুম িদলাম। সকােল উেঠ েদিখ বয্ালকিন েথেক শরেতর আেলােত পাহাড় ও শহর দুই-ই 
সু�র ঝকঝক করেছ। সকােল চা-িব�ুট িদেয় েগল বয্ালকিনর েটিবেল । মা েতা চা হােত, দৃশয্ েদেখ মু�। বাবােক আমরা সবাই ধরলাম, 
“এইখােন থািক না আমরা, বাঙািল েহােটেল আর না িগেয়।” বাবা বলেলন, “েদিখ কথা বেল, কত দি�ণা েনয়।” ময্ােনজার শেন বলেলন, 
“নতুন েহােটল, িডসকাউ� িদি�। আপনারা েথেক যান”।- তাই িঠক হেলা, এবাের িতন িদন িসমলােত এখােনই থাকা হেব। 

সকােলর ে�কফা� েখেয় িঠক হেলা রামকৃ� িমশন এ যাওয়া হেব। েহােটল েথেক িডেরকশন িনেয় আমরা হাঁটেত আর� করলাম। শনলাম 
েবিশ দূর নয়। রা�ায় েবশ িভড়। নানা েদেশর মানুষ পুেজা-েদওয়ািলর েত ছুিট েত এেসেছ। েবশ মজা লাগিছেলা হাঁটেত, িহি� বাংলা ও অনয্ 
ভাষার কথার ভীেড়। আমার মা িচর কাল কথা বলেত ভােলাবােসন। তাই বাংলা শনেলই দাঁিড়েয় পেড়ন, আর আলাপ শরু করেতন,-এেত 
সময় লাগেলা েবিশ। েবান-েক �লাের বিসেয়, আিমও এিদক ওিদক েদখেত েদখেত, িনেচ নামেত লাগলাম।  
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আমােদর রামকৃ� িমশন েপৗঁছােত দুপুর হেয় েগেলা। সামেন েছাট বাগান। আমরা িভতের ঢুকেল, বাবা মহারােজর সে� েদখা করার অনুেরাধ 
করেলন। েয ভ�েলাক সামেন বেস িছেলন, বলেলন, “বসুন। মহারাজ পূেজােত বেসেছন, দশ িমিনট পাের আসেবন।  

আমরা িকছু�ন অেপ�া করার পের, মহারাজ ঢুকেলন দরজা িদেয় - মুখ তুেল আমরা সবাই অবাক। এই মহারাজ অেনক অ� বেয়েসর। বাবা 
িজ�াসা কেরলন, “আমােদর সে� কাল স�য্া েত একজন মহারােজর সে� েদখা হয়, িতিন আমােদর রা�া েদিখেয় িদেলন -েস েতা আপিন 
নন।” বাবা নাম বলেত, এই নতুন মহারাজ বলেলন, “উিন েতা আজ দু ’মাস হেলা মারা েগেছন। েসই জেনয্ই আিম এেসিছ কলকাতা েথেক 
এখানকার ইনচাজর্  হেয়।” এসব কথা শেন, অিফেসর আেরা দু-চার জন আমােদর িঘের বাবা েক অেনক �� করেত লাগেলা। আমরা েতা 
হতবাক। বুঝলাম আেগও এরকম খবর এেসেছ। আেগর মহারাজ এখােন অেনক বছর িছেলন, এই আ�ম ওনারই হােত গড়া।  

নতুন মহারাজ আমােদর িভতের িনেয় েগেলন েখেত। েটিবেল অেনক রকম গ� হেলা। সবাই খুব আ�েহ বাবার কােছ আেগর স�য্ার গ� 
শনেলা। হঠাৎ আিম েদিখ খাবার ঘেরর েদয়ােল, রামকৃ� ও সারদা মােয়র ছিবর সে� েসই মহারােজর ছিব। মেন হেলা ছিব টা েযন একটু 
মুচিক হাসেলা। 

আমার বাবা ভূেত িব�াস করেতন না। তাই যুি� িদেয় েফরার পেথ আমােদর েবাঝােলন েয েকউ িন�য় আমােদর সে� রিসকতা কেরেছ। 
ঘটনা টা েয িক হেলা, তখন ও বুিঝ িন এখেনা বুিঝ না। তেব ভূেতর উপর আমার ভয়টা েযন েসিদন েথেক েকমন েকেট েগেছ, বরং একটা 
সমীহ এেসেছ। জীবেন অেনক ঘটনার বয্াখয্া েনই, কখেনা বয্াখয্া পাওয়াও যায়না- এও একটা েসরকম ঘটনা।। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

সূেযর্াদেয়র মুহূতর্ . আেলাকিশ�ী সীিমতা চ�বত� । Photography by: Seemita Chakrabarty 
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চ�ল মুখাজ�, েকালকাতা 

হাতছািন 
সুেযাগটা েশষ পযর্য্� এেসই েগল। অেনকিদন েথেকই ভাবিছলাম অরেনয্র হাতছািন এতিদন উেপ�া িক কের করিছলাম। চাকরীর তাড়ণা 

েনই। অেথর্র জনয্ অনাবশয্ক েছাটাছুিটর �েয়াজন েনই। কারন অভাব েবাধটােক আয়ে�র মেধয্ িনেয় এেসিছলাম। অেনক েদখাটা আর অ� 

েদখার বয্বধানটা আেপি�ক। এটা বুঝেতই অেনকটা সময় চেল েগল । বরং পড়ােশানার েনশাটােক একটু পাৎতা েদওয়া েগল। জল, জ�ল, 

অরনয্ - েসটােক েয আরও চািগেয় তুলেব এ িব�াস আমার িছল, তাই এই সুেযাগটা হাতছাড়া করেত ইে�  করেলা না। 

আমােক স� িদেত হেব িলসবান েথেক আসা রজার নামক এক ভ�েলাকেক। িক� েস আর আিম পর�রেক েতা িচিননা। আমার এক ব�ু 

আয়কর দ�েরর উ�পদ� কমর্চাির। নাম সুভাষ চ�বত�। Year ending এর বয্�তায় office েথেক ছুিট েনওয়া এক �কার অস�ব। তাই 

আমার তলব। রজার নামক বয্ি�িটর এটা ইি�য়ােত, তৃতীয়বার আগমন। িক� েস েক, িক তার পিরচয়, background একটু িকছু না জানেল 

অসুিবধা হয় ৈবিক। ব�ুর কােছ রজােরর বয্াপাের briefing িনলাম। একটু অবাকই হলাম! Animal planet channel এ নািক মােঝ মােঝ 

তােক েদখা যায়! িবখয্াত Angler িক� আিম েতা কখেনা মাছ ধিরিন। অেনক উৎসােহ মাছ েখেলও, পুকুর েডাবা অধুয্িষত অ�েল বড় 

হেয়ও শধু সাবলীল ভােব সাঁতার টা এই বয়েস ও কাটেত পাির। তাই বেল মাছ ধরা ৈনব ৈনব চ। আসেল েয পিরমান ৈধযর্ মাছ ধরা demand 

কের হয়েতা েসটাই িছল আমার অ�। তেব িক রজার িকংবা আিম দুজন দুজেনর জনয্ liability হেয় যাব? না এত িচ�া কের লাভ েনই, 

েতমন হেল িফের আসেবা। আসা েতা আমার হােত! িক� এেতা বড় Angler, তার সাি�ধয্ কিদন পােবা, তাই বা কম িক! চললাম। গ�বয্ সু�র 

বন। িক� এত বােঘর জায়গা। খুব েবিশ হেল বাঘ মাছ েখেত পাের। িক� মাছ ধরার জনয্ সু�রবন? যাক এেতা েভেব কাজ েনই?  

রজার Science City -র পােশ Sonar Bangla Hotel -এর কােছ wait করেব। আিম তােক গািড়েত তুেল েনেবা - এমনটাই িঠক হেলা। 

েভার সােড় িতনেটর সময় বািড় েথেক েবেরালাম। চািরিদক অ�কার! রা�াঘাট একদম ফাঁকা। েপৗঁছােত খুব একটা সময় লাগেলা না। তখন 

েভার চারেট দশ। যথারীিত রজার দাঁিড়েয় আেছ। েযেকান মানুেষর সময় �ান আমার ��া বাড়ায়। বছর চি�শ িকংবা প�াশ এর মেতা বয়স 

হেত পাের। েবশ ল�া েরােদ জেল েপাড়া বাদামী গােয়র রং। েপটােনা েচহারা! হােত েবশ িকছু সর�াম। সু�র িগটােরর মেতা ঢাকায় আব�। 

অবাক করার মেতা শধু একটাই িজিনস, পলকহীন েচাখ । ঠা�া চাহিন। েচােখর েকােনা ভাষা েনই। েভতর টা িহম শীতল করার জনয্ যেথ�। 

েযন েকােনা উেদ্দশয্ িনেয় এেসেছ। েসটা স�ূণর্ কেরই চেল যাওয়া। 

আমরা EM Bypass হেয় বানতলা Leather Complex ধের িনলাম। এিদকটা আমার েতমন জানা িছল না িক� িক অ�ুত সবুজ! িনজর্ ন 
রা�া ও আিদ িদগ� সবুেজ মনটা েভাের েগল। দুজেনর কথা খুবই টুকেরা টাকরা। েকৗতূহল না েদখান েযন দুজেনর ই সহজাত। �ত গািড় 
িনেজর মেতা চলেত চলেত একটা েলাকালয় এল, নাম ঘটকপুর। একটু চােয়র জনয্ দাঁড়ােবা িকনা জানেত চাইেল স�ত হেলা। েবিশ ভােলা 
চা। অেতা েভাের ঠা�া হাওয়ায় িনজর্ ন পিরেবেশ তািড়েয় তািড়েয় চা েখেত েখেত েদাকানদােরর কাছ েথেক েজেন িনলাম, আমরা সিঠক পেথ 
যাি� িকনা? িকংবা কত�েন েপৗছােবা, আবার যা�া শরু হেলা! হঠাৎ কের চতুিদর্ ক উ�ািসত কের সূেযর্াদয়! রা�ার সামেন বড় বড় গােছর 
আড়ােল েযন তার রাজকীয় উৎথান! তার িবশালে�র সামেন সহেজই মাথা নত হেয় যায়! এরপর েপৗছালাম িমনাখাঁ বেল একিট জায়গায়। 
চতুিদর্ েকর মসিজদ েথেক আজান েভেস আসেছ। ধম�য় মানুেষর আনােগানা। ধীের ধীের চারপােশ �ােণর ��ন। শেনিছলাম দি�ণ চি�শ 
পরগনার এই অ�লিট বাংলার শসয্ ভা�ার। সিতয্ই তাই! গাড়ী েবাঝাই হেয় নানারকেমর আনাজ দু-পােশর জিম েথেক ভিতর্  কের শহেরর 
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িদেক �মাগত তােদর যাওয়া আসা। এরপর আমরা ��ত িছলাম না। দুপােশ শধু জল, জল আর জল। েকােনা জন বসিত েনই। যতদুর েচাখ 
যায় - শধুই জল। সমু� িক শরু হেয় েগল! েতমনটা েতা কথা িছল না। এবার বুঝলাম এটা েভিড়। এত িবশাল। মাইেলর পর মাইল।  
মানুষ েকাথায়! ঘর বািড় েকাথায়! অেনক অেনক দূের শধু েচােখ পের িচমিন! বুঝলাম এগেলা ইটভাটার িচমিন! ওখােন জল সিরেয় মানুষ 
কােজ িকভােব যায়? এত�েন রজার তার নীরবতা ভ� করেলা। এই িদগ� িব�ীণর্ জল এর তাৎপযর্য্ জানেত চাইেলা। যখন েশানালাম এগেলা 
েক বেল েভিড়। গভীরতায় িতন ফুট েথেক চার ফুট। সম� পৃিথবীর িচংিড় মাছ এর চািহদা েমটােনার এক অনলস �েচ�া। ল� ল� 

মৎসয্জীবীর েবঁেচ থাকার সং�াম। েসই আেলাচনােতই এল organic pisciculture িকংবা chemical pisciculture- এর কথা। এভােবই 
েপৗঁেছ েগলাম বাস�ীেত। মনটা ভােলা হেয় যায় যখন েদিখ কােরা �তয্াশায় না েথেক েকােনা অিভেযােগর আ�ুল কােরা িদেক না তুেল মানুষ 

িনেজর মেতা কােজ বয্� হেয় যায় জিম জেলর কােজ। েযেহতু বািড়র পুরুষ মিহলা সবাই এক সে� কাজ কের তাই তােদর family-
bonding টাও অেনক মজবুত হেয় যায়। হটাৎ েদখলাম, দুপােশর গাছ-গাছািলর চািরি�ক পিরবতর্ ন। শরু হেলা mangrove. বুঝলাম 

সু�রবন কােছই। আিম একটু চােয়র ভ�, েস কথা তুলেতই রজার বলল আর এক ঘ�ার Drive. আমােদর destination ঝড়খািল অথর্াৎ 

সু�রবেনর core area েত েঢাকার একটা entry point. েসখােন িগেয়ই চা খাওয়া যােব।  

অগতয্া Mother Teresa েমাড় েথেক বাঁক িনেয় িসেধ ঝড়খািলর িদেকই গািড় েঘারালাম। সামেনই মাতলা নদী। মাতলা নদী পার হেতই 
েদখলাম সু�রী, গড়ান ও গজর্ ন গাছ। জেলর সে� িক অ�ুত সখয্তা। জড়াজিড় কের রেয়েছ। েকােনা শ� েনই। কারণ বােঘর সা�ােজয্ �েবশ 

করিছ। তথাকিথত সভয্ সমােজর আওয়াজ ওেদর পছ� না বেলই অনুমান। হটাৎ একটা িবশাল সাপ রা�া পার হি�ল। অেনক কে� brake 
েচেপ তােক আহত না কের তােক রা�া পার হেত িদলাম। িক রাজকীয় েয েসই ফনা েতালা সােপর রা�া পির�মা। এভােবই আমােদর 

ঝাড়খািলেত �েবশ। আেগ েথেকই েফান করা িছল। তাই Home Stay-র েকােনা অসুিবেধ হেলা না। জায়গাটা েবশ পছ� হেলা আমার এবং 
রজার দুজেনরই। িমিনট দেশেকর মেধয্ চারেট লুিচ ও আলুর দম চেল এল। অপূবর্ মা মািস েদর হােতর রা�ার মেতা। আর রজার এর জেনয্ 

ইউেরািপয়ান breakfast. তারপর ঘুম। শধুই ঘুম।  

যখন িবেকল পাঁচটা বাজেলা, চ�াম েহেড়ভা�া নদীর ঘােট। েয দৃেশয্র স�ুখীন হলাম তা রীিতমেতা িশহরণ জাগাবার মেতা। ছটার পের 

সু�রবেনর core area েত আেলা �ালােনা িনেষধ। ঘােট বেস নদীেত িচংিড় মাছ ও কাঁকড়া িশকািরেদর েদখিছ। জীবন িবপ� কের জীিবকা। 
হয় কুিমর না হয় বােঘর হােত তারা বড় অসহায়। েহেড়াভাঙা নদীর ওপাের দৃি� েমেল েদখলাম হাজাের হাজাের েছাট েছাট আইলয্া�। 

েসখােন কােরা যাওয়া িনেষধ। কারণ বন িবভাগ িকংবা coastal guard েসখােন কাউেক allow কের না। েশানা যায় বাংলেদশী জলদসুয্রা 
মাছ ধরার �লার আটেক েসখােন িনেয় যায় এবং মুি�পণ আদায় কের। তােদর কােছ বােঘর ভয় তু�। আমার কােছ এগেলা ভাবার েকােনা 
িবষয়ই নয়। আিম ভািব হাজার বছর ধের ঐ �ীপ গেলা িক রহেসয্ েমাড়া। মাছ িশকািররা েসখােন যায়, মধু চুির করেতও েলাক যায়। কাঁকড়া 
ধরেত েলাক যায়। িক� কত জন েফের? েফের না বেলই ওই অ�েল �ামগিলর নাম িবধবা �াম, সে�শখািল, ঝড়খািল, বকখািল ইতয্ািদ 
ইতয্ািদ। বােঘর েপেট যাওয়ার জেনয্ এেতা খািলর েরাজ নামচা। ৈনশ� েযন িগেল খাে�।  

সবাই যখন চল মন নীল িনেকতেন, রজার তখন ঠা�া �ের বলল, “মুখাজ�, এখন কাজ শরু করেত হয়” । আিম বললাম, “েস িক? কাল না হয় 
ভাবা যােব” । রজার বলল, “আিম ভাবার জনয্ এত দূর েথেক আিসিন। আমার কাজ আজ রােতই শরু হেব” । আিম একটু ভাবুক হেয় 
িগেয়িছলাম -রােত িকছু করার জনয্ মানিসক ভােব ��ত িছলাম না। 

রজার ওর homework কেরই িনেয়িছল। ওরই মেধয্ ও বনিবভাগ এর সে� কথা বেল রােত েনৗকািবহােরর বে�াব� কের িনেয়িছল। একটা 

েছাট িডিঙর বে�াব� হল। রজার েকমন কিরৎকমর্া। িকছু েছেল েপেল চেল এল। এক crate beer, এক ডজন আমূল লিসয্, িচেকন েরাল 
ছটা িদেয় চেল েগল। েক পয়সা িদল, কখন িদল - িকছুই বুঝেত পারলাম না। িডিঙ বা েছাট েনৗকা িনেয় আমরা েহেড়ভা�া নদীেত েভেস 
পড়লাম। িনকষ কােলা অ�কার। নদীর েঢউ ধীের ধীের বাড়েত লাগেলা। েহেড়ভা�া নদী এবার িমিলত হেলা িবদয্াধরী নদীেত। হটাৎ মেন হেলা 
নদী ফুেল ফুেল উঠেছ। েকন? মািঝ বলল, “এবার আমরা িমিলত হেত যাি� বে�াপসাগের” । েস িক েদালা, েস িক েঢউ! �াণ হােত িনেয় 
বেস আিছ। বলার উপায় েনই মের যােবা - িক� ভয় পাি� এটা রজােরর কােছ �কাশ করেবানা। আমার সাঁতােরর �ান এই নদী সমুে�র িমলেন 
েয েকােনা কােজই লাগেব না তা বুেকর ধুকপুকুিনেত অেনক আেগই েটর েপেয়িছ। আমােদর েছাট েনৗেকা কখেনা সাংঘািতক খাঁিড়র পাশ 
িদেয়, কখন ফুেল ওঠা সাগেরর জল িদেয় একটা কাগেজর েছেলমানুষী েনৗেকার মেতা চলেত শরু করেলা। হটাৎ রজার বলল,” এখােন িঠক 

এখােনই েনা�র কেরা। একটা island-এর েকােন একটা গােছর সে� িডিঙ বাঁধা. হেলা। বাঁিদেক খয্াপা িবদয্াধরী নদী ডানিদেক বে�াপসাগর। 

েপছেন Royal Bengal Tiger. আর েছা� িডিঙেত েছা� কিলেজ িনেয় আিম, অদময্ সাহসী রজার। আর উপেদশ েদওয়া মািঝ। েনৗেকার 
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িনেচ কুিমর েসটাই বা ভুিল িক কের! শরু হেলা রজােরর কাজ! �থেমই েবর করেলা িতনেট িছপ! এেককটা ছলাখ টাকা দাম। তােত এগারটা 
কের gear আেছ। সাধারণ সুেতার বদেল নাইলেনর ি�ং। অবাক িব�েয় েদখিছলাম । েয দােম একটা চলন সই �য্াট েকনা যায়, তাই িদেয় 
মাছ ধরার শখ। অবশয্ জানাটাই জীবন। 

ওই িনকষ কােলা অ�কাের রজার একটা সাদা আেলার torch েবর করেলা। এক একটা িছেপ সাত েথেক আটটা বড়িশ। িনপুণ হােত সে� 
আনা িচংিড় মাছ বড়িশেত গাঁথেত গাঁথেত হটাৎ কের একটা বড়িশ আঙুেল ঢুেক যাওয়ায় র�পাত শরু হেলা। আিম আহা ের, িক ক� বলায় 

পলকহীন েচােখ injection িনেত িনেত বল, এমনটা হেতই পাের, সহানুভূিতর েকােনা জায়গা েনই। সুতরাং আিম েযন আেবগ�বণ না হই । 

এবার string ঘুিরেয় ঘুিরেয় অেনক দূের ছুেড় িদেলা। বড়িশর Digital Display জানােলা ওনার string 65 meter দূের পড়েছ। রজার 
কখেনা হাসেত পাের বেল ভািবিন! িক� খুিশ হেয় িবয়ার এ িছিপ খুলল। এরপর শধু অেপ�া আর অেপ�া। মানুেষর ে�ে� মেন হওয়া 
�াভািবক অেপ�া করেল দাম েবেড় যায়। িক� মােছর ত সিতয্ই দাম আেছ। তাই অগতয্া। হটাৎ ঘ�া খােনক বােদ রজার বল িকছু একটা ধরা 

পেড়েছ। আিম ভাবলাম আসা সাথর্ক। এই িছপগিল অ�ুত। 80kg ওজেনর মাছ ধরা পড়েলও িছেপ েকােনা ক�ন আেসনা  ধীের ধীের িছপ 
েগাটান চলেলা। তারপর েযটা হেলা তা অিভ�তার অতীত। একটা িবজাতীয় মাছ অতয্� িবরি�র সে� রজার ক�া করেলা যার ওজন িমিনমাম 

55kg। আিম খুিশেত উৎফু� হেলও  রজার আেবগহীন হেয় কােক Mobile এ phone করেলা। তার 25 িমিনেটর মাথায় েদখলাম একটা 
েনৗেকা আমােদর েনৗেকার সামেন সেবেগ এিগেয় এল এবং যথারীিত মাছিট িনেয় চেল েগেলা। েকােনা পয়সার েলনেদন হেলা না। েকােনা 

িহেসেব িমলেছ না। িলসবন েথেক আসার খরচ েতা কম নয়, অথচ prized catch িবেন পয়সায় িদেয় েদবার মােন িক? েলাকটা িক পাগল? 
আমার িক একটু েবিশ ঝঁুিক েনয়া হেয় েগল ওর সে� এেস। িকছু িজ�াসা েতা করা যােব না। কারণ উৎতর েদেব না। িবেশষ উেদ্দশয্ িনেয় 

এেসেছ। তৃতীয় িবে�র একটা senior citizen-েক জবাব েদবার দায়ব�তা েতা েনই। এবার শরু হল আসল চমক। রজার বলেলা একটা 

chicken েরােল কামড় িদেয়। এবার আসেব। এই মাছটা- indication আিম যার জনয্ এেসিছ। ওরা আসার আেগ এরা আেস। 

রজার অেনক পড়াশনা কের একিট িবেশষ মােছর বয্াপাের খুব পারদশ� হেয় উেঠেছ। মাছিটর নাম েতিলয়া েভালা বা েতেল েভালা। িবেশষ 
িবেশষ অ�েল এই মাছিট পাওয়া যায়। ওর অিভ�তা ,সু�রবেনর এই নদী, সমু� ও খািড়, জ�েলর অববািহকায় এই মাছ বছেরর একটা সময় 

শধু আেস। েমাটামুিট 60-80 kg ওজন হয় এই মাছিটর। দাম 11 েথেক 12 ল� টাকা। অপার িব�য় িনেয় ওর িদেক তািকেয় রইলাম। এমনটা 

হয় নািক। আিম আমার মা�ারমশাই Google েক একটু. পের consult করলাম। বুঝলাম বয্াপারটা সিতয্। িজ�াসা করলাম এর আেগও েতা 
তুিম দুবার এেসেছা। েপেয়ছ? জবাব এল। না। তাই েতা েজদ েচেপ েগেছ। েহের 

যাওয়া মানুষ েতা animal planet channel এ আেস না। তাই আমার 

research ভুল না। েসটা �মান করার তািগেদ বার বার আিস। চতুথর্ িবয়ার এর 
েবাতল েশষ করার পর রাত িতনেট সােড় িতনেট নাগাদ রজার েবাধ হয় একটু 
েহলান িদেয়েছ েছা� িডিঙর একটা েকােন। আমার আতংেক ,অি�রতায় ঘুম 
নামক ব�িটর সে� আর েদখা হেব না বেলই মেন হয়। হটাৎ েদখলাম রজার 
একটু উেৎতিজত। বড়িশর string �ত েবেগ ঘুরেত ঘুরেত সমুে�র িনেচ চেল 

যাে�। সাদা আেলার েছা� torch বড়িশর gear-এর �ত change হওয়া 

েদখাি�ল, েয digital display string চেল েগেছ সমুে�র 525 meter দূরে�; হঠাৎ িডিঙর পােশ ছলাৎ কের �চ� ক�ন রীিতমেতা 
নাকািন েচাবািন খাবার েজাগাড়। িবশাল মাছটা েদখবার জনয্ torch একটা িবেশষ জায়গায় েবশ িকছু�ন আেলা িবিকরণ করার পের িচর চুপ 
রজার হািস মুেখ বলল, “তুিম lucky. এই যা�া খািল হােত িফরেত হেবনা। িবেশষ দু চার জনেক রজার েফান করেলা। একটু একটু েভােরর 
আেলা ফুটেছ। েয রাত ফুেরােব বেল কখনও মেন হয় িন, েসই েভার েয এত েতা �গ�য় হেত পাের আশা কিরিন। অেনক দূর েথেক একিট 

�তগামী েমাটর েবাট েঢউ েভেঙ আমােদর কােছ চেল এল। েফান পাওয়ার পর আর েদরী কের িন কারণ তারা েয multinational 
pharmaceutical company র agent, এ মােছর েয , medicinal value তারাই শধু পিরমাপ করেত পাের- এ েয েতেল েভালা। 
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জবা েচৗধুরী, আটলা�া  

অনয্ মা 
'মা' এই শ�িট েকােনা না েকােনা ভােব মেনর একাে� েকােনা এক ে�হময়ী নারীর ছিবেক েচােখর সামেন িনেয় আেস। আমার �বাসী 
জীবেনর শরুেত এর একটা বয্িত�ম এেসিছেলা। স�ূণর্ অজানা, অেচনা, পৃিথবীর অনয্ এক �াে�র একিট রু� �ভােবর মিহলা আমার 
জীবনর�ার তািগেদর পেথ কীভােব েযন আপন হেয় মােয়র আসেন িনেজেক বিসেয়িছেলা---আজও িনেজর মােয়র কথা যখনই ভািব, আমার 
মােয়র েচহারার সােথ অবােধ েসই 'অনয্ মা' এর েচহারািট ও মেন েভেস আেস। 

এিট িঠক তখনকার ঘটনা যখন �বােস জীবন ধারেণর �েয়াজেন আমার সম� মেনােযাগ িছল কী কের একিট চাকরী পাওয়া যায় এবং েসিটেক 
বাঁিচেয় রাখা যায়। কারণ িনেজর ভােলামে�র দািয়� যখন িনেজর হােত, তখন বা�েবর রং অনয্ভােব সামেন আেস। সমেয়র সােথ সবই 
পা�ায়। জীবন সং�ােম েনেম িকছু সূ� অনুভূিতেক আিম আর আমার বর �পন দৃঢ় একিট 'না শে�র ল�ণ-েরখায় বি� রাখার েচ�া 
কেরিছলাম, েযন েসই অনুভূিত গেলা আমােদর চলার পথেক আর মেনর সাহসেক দুবর্ল না কের েফেল। 

িনউয়েকর্ র ময্ানহাটেন তখন আিম কাজ করতাম একিট কা�ম েটইলািরং এর েদাকােন। ওখােন শধু টু-িপস্ আর �ীিপস্ সুয্ট বানােনা হেতা। 
আেমিরকায় অতয্� ধনী েলােকেদর মেধয্ ওই কা�ম েটইলারেদর খুব িডময্া�---আর িবেশষ কের যখন েসিট পৃিথবীর েসরা েমে�াপিলটন 
িসিট গেলার অনয্তম! িনউইয়কর্ ! ফয্াশন েযখােন বহু েলােকর ধয্ান-�ান। যাইেহাক, েসিট িছল এমিন এক শরৎ যখন আমার কােজর এক 
বছর পূণর্ হেত চেলেছ আর মেন বেয় চেলেছ �ানীয় পুেজার আনে�র হাওয়া। এমিন একিট িদেন েদাকােনর মািলক জানােলা েয েস এই 
েদাকানিট িবি� কের িদেয়েছ একজন েকািরয়ান মিহলার কােছ। আমরা যারা এখােন কাজ করিছ, ইে� করেল কাজ েছেড় িদেত পাির। েস 
আমােদরেক এক মােসর অয্াডভা� েবতন িদেয় েদেব। মাথায় বাজ পড়ার মেতা েসই খবর। এই খবের আমার েচােখ জল এেলা। ভয় িছেলা 
একটাই, আমার কাজ না থাকেল �ে�র পড়া ব� হেয় যােব। আবার আমার কাজ চেল যােব েসই কথািট �পনেক বেল তার দুঃি��া 
বাড়ােতও চাই িন, সােথ ভয়, এেত তার পড়ার মেনােযাগ ন� হেব। কারণ েস তখন িনউইয়েকর্  দুেটা েকাসর্ - একিট মা�ারস, আর USMLE 
িনেয় িদন-রাত েখেট চেলেছ। পুেরােনা বস-এর কাছ েথেক নতুন েয মিহলা েদাকানিট িকেনেছ তার িঠকানা িনেয় িগেয় কােজর ফাঁেক 
ই�ারিভউ িদেয় এলাম একিদন। ষাট এর ওপর বয়সী েকািরয়ান মিহলািট েদখেত েযমন খুবই খারাপ িছল, বয্বহারও মেন হেলা েতমিন। িক� 
আিম শধু কাজ চাই - তাই, আমার েকমন েবতন চাই, কত ঘ�া থাকেত পারেবা --- এসব �ে� শধু বললাম, উিন যা িঠক করেবন তােতই 
আিম রািজ। বয্স, পেরর স�াহ েথেক শরু হেলা আমার নতুন বস-এর সােথ কাজ করা। আমার কাজ িছল কা�মার সািভর্ স। �� েডে�র 
সম� িহসাব রাখাই আমার একমা� কাজ িছল তা নয় --- তার েচেয়ও বড় কাজ িছল িদেনর েশেষ েসই িহেসব মািলক মিহলােক েবাঝােনা ---
কারণ িতিন ইংিলশ �ায় বুঝেতই পারেতন না! কী ভয়�র েসই অব�া! আে�ক সময় িতিন েকািরয়ান ভাষায় িকছু বলেতন --- যার আিম িব�ু-
িবসগর্ও বুঝতাম না। েস কী মহািবপদ! িক� আর যাইেহাক, শধু জানতাম, কাজিট আিম হারােত পারেবা না। তখনও েমাবাইল েফান আেস িন 

েলােকর হােত হােত। Google েতা দুর�। পুেরােনা বইেয়র েদাকান েথেক িকনলাম একিট 'ইংিলশ টু েকািরয়ান' িডক্শনাির। সাবওেয় ে�েন 

যাওয়া-আসার পেথ চলেলা আমার েকািরয়ান ভাষা েশখা। এেকই েবাধহয় বেল Struggle for existence 

আমার হােত েনওয়া �েজ� মে�র মেতা কাজ করেলা। আমার মুেখর ভাঙা-ভাঙা েকািরয়ান শ� আমার 'জব িসিকউিরিট' েক েপৗঁেছ িদেলা 
অেনক উঁচুেত। ধীের ধীের েদাকােনর সব কােজর দািয়� আমার ঘােড় তুেল িদেয় েসই মিহলািট আমােক যৎন করেত শরু করেলন িঠক িনেজর 
েমেয়র মেতা। েরাজ আমােক লা� িকেন িদেতন। মােঝ মােঝই ে�েনর ভাড়া িদেয় িদেতন। এমনিক ওরঁ বািড় েথেক আমার জনয্ ভােলা-ম� 
খাবার পয্াক কের িনেয় আসেতন কখেনা-সখেনা। �ায় এক মাস পর আমার েকািরয়ান ভাষা েশখার একটু উ�িত হেলা। মন চাইেলা সিঠক 
ভােব ওঁর নামিট জানার। েকািরয়ান ভাষায় িজে�স করলাম, “Dangsin-ui ileum-eun mueos- ibnikka?” Ms. Choi এর েচাখ 

খুিশেত উ�ল হেয় উঠেলা! বলেলন, “Mu su e Choi”. এই �থমবার ওর পুেরা নাম জানলাম। কেয়ক মােসর মেধয্ েকািরয়ান েরিডওর 
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লাইভ অনু�ােন েফােন সা�াৎকার অনু�ােন েযাগ িদেয় আিম জয় কের িনেয়িছলাম Ms. Choi এর মন আরও একবার। গান িছল ওর ভীষণ 
ি�য়। েরিডওেত ওঁর েদিশ গােনর অনু�ান িতিন শনেতন �ায় সারািদন। িনেজও অেনক গান গাইেতন মন ভােলা থাকেলই। আমারও তখন পা 
েফলার ইে�টাই িছল Ms. Choi েক খুিশ করার আ�ােজ। 

েদখেত েদখেত স�কর্ টা আমােদর অনয্মা�ায় চেল েগেলা। তারপর আমার েবতন বাড়েলা। আমার ভােলা-মে�র খবর রাখেতন িতিন, --- 

Ms. Choi এর ভােলা-মে�র সব খবর িনতাম আিমও। আেমিরকান আিমর্েত িছেলন তার হাজবয্া�। েকােনা এক যুে� িগেয় আর িফের 
আেসনিন। একমা� েমেয় িল�া পড়েতা তখন কয্ািলেফািনর্য়ােত। িবশাল অংেকর বয্া� বয্ালা� এর বাইের তার িনেজর বলেত িছল –েসই 
একমা� েমেয়। 

িদেন দশ ঘ�া আর স�ােহ ছয়িদন আমােক কাজ করেত হেতা তখন। দীঘর্ সময় একসােথ কাটােত িগেয় অেনক বয্ি�গত কথাও Ms. 
Choi আমােক বেল েফেলিছেলন। েজেনিছলাম উিন একািক� ভুলেত �চুর ি�� করেতন আর গয্া�িলং করেত উইেকে� চেল েযেতন 
আটলাি�ক িসিট, িনউজািসর্েত। �ায় �েতয্ক েসামবার েদাকােন এেসই শরু হেতা ওনার কা�াকািট। কারণ েবিশরভাগ সময় উিন গয্া�িলং-এ 
েহের আসেতন। ওনার েমেয় িল�া একবার এেসিছেলা ছুিটেত আর তখন আমােক হােত ধের অনুেরাধ কেরিছল ওর মােক একটু েবাঝােত। 
নানাভােব েবাঝােনার েচ�া করতাম। িক� আমার কথা উিন শনেবনই বা েকন---েসই কথাটাও আমার মাথায় থাকেতা। �ায় এক বছর পর 
একসময় েখয়াল করলাম েসামবার গেলােত উিন আর চড়া েমজােজও থােকন না, কা�াকািটও কেরন না। একিদন সাহস কের িজে�স 
করেতই একগাল েহেস বলেলন, "deo isang dobag-eulhaji anhneunda"---অথর্াৎ--েনা েমার গয্া�িলং! 

�পন েযিদন USMLE পাশ করেলা, আমােদর দু'জনেক উিন িনেয় েগিছেলন িডনার-এ। তারপর একসময় আমােদরেক মুভ করেত হেলা 
িনউইয়েকর্ র Long Island এ, তখন কাজটা েছেড় িদেত হেলা আমােক অেনক মন খারাপ সে�ও। তারপরও অেনকিদন েযাগােযাগ িছল। 
িনউইয়কর্  েছেড় Alabama চেল আসার আেগ েদখা করেত িগেয় আমরা েজেনিছলাম Ms. Choi কয্া�াের ভুগেছন। তখন তাঁর বয়স ৬৭। 
মাস-খােনক পর ওনার না�াের বহুবার েফান কের আর েকােনািদন ওঁর গলা শিনিন। 

আজ যখনই Ms. Choi 
এর কথা মেন পেড় ---
�িণেকর হেলও 
িবেদেশর মািটেত 
আমােক মােয়র আদর 
েদওয়া এই অনয্ মা' এর 
মুখিট েচােখর সামেন 
েভেস ওেঠ। অজানা, 
অেচনা, কুৎিসত, রু� 
কথার েসই Ms. Choi 
কী কের একিট িমি� 
সু�র ভােলাবাসার 
মােয়র জায়গা কের 
িনেয়িছেলন আমার 
জীবেন, আজও ভাবেত 
অবাক লােগ!! 

       Photograph from Ladakh. Courtesy: Dr. Swapan Chaudhuri, Atlanta 
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িরিম পিত, �ারেটনবারগ  

হারােনা েখলার িদন গিল 
“বাবু আই পয্াড টা এবার রােখা, েখেয় নাও তারপর  পড়েত বেসা” এই সংলাপ এখন ঘের ঘের মােয়েদর মুেখ  েশানা যােব, অথবা ওরই রকম 
েফর। েমাটমাট েছেলপুেলেদর এখন েখলার মােঠ নয়, ঘেরই তােদর পাওয়া যােব, তেব তােদর েচাখ সবর্দা সামেনর েছাট পদর্ ায় তাক করা।  
এসময় তােদর অেনেকই বাহয্ �ান হারা, আেশপােশর বা�ব জীবেন িক ঘটেছ তা িনেয় েকান মাথাবয্থা েনই। অথচ কেয়ক দশক আেগও �ুল 
পড়ুয়া েছেলেদর েখলার মাঠই িছল �াণ। যারা ফুটবল েখলার সুেযাগ েপত না তােদর হােতও িছল নানা রকম েখলা। দূরদশর্েনর আকষর্ন 
েতমন ভয়াবহ িছল না, িভিডও েগমস তখন ও �াথিমক �ের। আজেকর েটকেনালিজ সবর্� �জে�র ঘাড় গেজ একিট �ু� পদর্ ায় সম� মন 
�ান িবসজর্ ন েদওয়ার বয্পারটা কােরা ক�নায় আসেতা না। এই �জে�র েছেলেমেয়রা হােতর কােছর ব�ুর বদেল েসাশয্াল িমিডয়ার ব�ুে� 
েবিশ অভয্�। েসই ব�ুে� তারা িক হারাে�, এ িনেয় কােরা মাথাবয্থা েনই। 

মা� দুই দশেকই সামািজক িচ� অেনকটাই বদেলেছ। হােত হােত ঘুরেছ মুেঠা েফান। আেগ িবেকল হেলই েখলার মােঠ দাপাদািপ িছল 
েরাজকার রুিটন। ছুিটর িদেন েছেলরা হােত বয্ট িনেয় েবিরেয় পড়েতা। মুহূেতর্  গিলর েমােড় উইেকট বিসেয় ি�েকট েখলা শরু হেতা। ঘুিড় 
ওড়ােনা, কাঁচ গিড়েয় মা�া েদওয়া বা অেনয্র ঘুিড় েকেট িদেয় �চ� উ�ািসত হওয়া আজ আর েতমন েচােখ পড়েব না। েতলা মা�া বা কাঁচা 
মা�ার তফাৎ আজেকর িকেশারেদর কােছ অজানা। েমেয়েদর িছল বয্ডিম�ন  েখলার েরওয়াজ। েটিবল েটিনস ও েখলা হেতা েসরকম সুিবেধ 
েপেল। এছাড়া িছল এর ওর বািড়র ছােদ আ�া জমােনা বা গে�র বই আদান �দান। পাড়ার লাইে�রীেত েছাটেদর িনিদর্ � এলাকায় বেস মশগল 
হেয় থাকতাম এিনড �াইটন, অথবা হাডর্ ই বেয়জ িসিরেজ। বাংলা িশশ সািহেতয্র জগেত  আমােদর িনতা� কােছর েলাক িছেলন েটিনদা, 
ঘনাদা এবং অবশয্ই েফলুদা। িশ�াম চ�বত�র  হািসর গ�, শকতারায় বাঁটুল দী ে�ট, হাঁদা েভাঁদা বা আন�বাজাের  েভতেরর পাতার নীেচর 
িদেক েসই েবতাল বা যাদুকর ময্াে�েকর কিমক ি�প। এখন বই পড়ার েরওয়াজ কেম েগেছ, কারণ সবই গগল সাচর্  করেল জানা যায়, হােত 
বই িনেয় েকউ শধু শধু সময় ন� করেত রািজ নয়। 

তখন ছুিটর িদন গেলা িছল েখলার িদন। েবলা বাড়েলই এেক এেক জেড়া হেয় কােরা বািড়েত বেস েখলা েহাত চাইিনজ েচকার, মেনাপিল বা 
�য্বল। িবনা উপকরেণই েখলা েযত কুিমর ডা�া, এ�া েদা�া  িক লুেকাচুির। আেজা ভুিল িন েসই েরায়াক েথেক পা িনেচ েঠিকেয় তুেল িনেয় 
বলতাম, “কুিমর েতামার জল্ েক েনেমিছ”। লুেকাচুির েখলায় লুেকােত েযতাম েঝােপ, পািচেলর আড়ােল, ইেটর গাদায় বা অ�কার কয়লা 
রাখা ঘের। বড়রা মাথা ঘামােতন না। �েতয্েক েছেল েমেয় সবার পিরিচত। আেরা িছল নানান েখলা। েস সময় কানামািছ েখেল িন এমন েকান 
েছেল েমেয় পাওয়া েযত না।  িছল েচার-পুিলশ েখলা। কানামািছর আেরকিট  রকমেফর িছল ডাকর্  রুম েখলা। িদেনর েবলায় একটা ঘরেক 
অ�কার কের এিদক ওিদক লুিকেয় পড়তাম। এখন ভয়শনয্ িচেৎত এসব েখলার কথা েকউ িচ�াও করেত পাের না। বাদলা িদেন  েখলা হত 
কয্রম েবারড। হােত �াইকার িনেয় েস িক উেৎতজনা আমােদর! দুিনয়া ভুেল কয্রেমর সাদা , কাল ঘুিটেত মশগল হেয় থাকতাম। এছাড়া িচর 
সবুজ েখলা িছল সাপ লুেডা, বা এমিন লুেডা। এর ওর গিট েখেয় েফেল কত মজাই েপেয়িছ এক সময়। এটা অেনক সময় ঠাকুমা, িপিসমােদর 
সে�ও েখলা চলেতা। আর িছল তােসর েখলা। রঙ িমিলেয় তাস েফলতাম, যখন বয়স খুব কম। আেরা েখলতাম, “বািড় বািড়”। আমরা বড়েদর 
অনুকরেণ কথা বলতাম। “ওেগা বাজার েথেক একটু ঊে� এেনা” েগােছর  

ম� নামী েদাকােনর েকক চাই। চাই হাজার উপকরণ এবং �ুেদ অিতিথেদর মেনার�েনর এলািহ সংলাপ বেল েহঁেস গিড়েয় পড়তাম। তখেনা 
ই�ুেলর পের “েড েকয়ার” এর চল হয় িন। ঘের ঠাকুমা, িপিসমা েকউ না েকউ সবসময় থাকেতা। তাঁরাও িদিবয্ েজাগান িদেতন এটা ওটা 
েখলার িজিনষ। এ ছাড়া িনছক রা�াবািট েখলা েতা িছলই। িমিছ িমিছ ভাত, ডাল, বয্�ন বানাতাম, পাতা, পাথর কুিচ, িবিচ, বা কাদাজল গেল। 
এখন আর জ�িদন েনই, শধুই বারথ েড। েকতাদুর� হেত েগেল ম� নামী েদাকােনর েকক চাই। চাই হাজার উপকরণ এবং �ুেদ অিতিথেদর 
মেনার�েনর বয্ব�া। আমােদর সময় ভাড়া কের েজাকার েকউ আনেতা না। েবলুেনর েতাড়া, টিফর বা�, িব�ুেটর িটন বা গে�র বই িছল 
উপহার। লুিচ, িমি� পােয়স েখেয়, টিফ মুেখ িদেয় সবাই আনে� ঘের িফরতাম। েকক েপেয়িছ অেনক পের। েছাটরা িনেজেদর মেনার�েনর 
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বয্ব�া িনেজরাই করতাম ওই নানা রকম েগম িনেয় বেস। মেন আেছ এক বার জ�িদেন েপেয়িছলাম সাউ� অফ িমউিসক ছিবর একিট লং 
ে�িয়ং েরকডর্ । এত িদন পেরও েসই আনে�র কথা মেন পেড়। ঘের ঘের তখনও বাজারী ঠা�া পানীয়র চলন হয় িন। বািড়েতই বানােনা েহাত 
অের� বা েলমন  ে�ায়াস। আমরা তখন পািটর্  েগমস িহেসেব িনেজরাই েগাল  হেয় বেস েখলতাম রুমাল েচার, িস�ল সাইমন বা পাস দা 
পােসর্ল। আেরকটু েবিশ জায়গা েপেল শরু েহাত িমউিসকাল েচয়ার। কত সামানয্ উপকরেণই জেম েযত আমােদর জ�িদেনর উৎসব। এখােন 
আেরা দুেটা েখলার কথা মেন পেড়। অেনক েছাটেবলায়  িতন চারজন জেড়া  হেলই, “িরঙ এরাউড এ  েরািজ, এ পেকট ফুল অফ েপািজস”  
সবাই হাত ধের ঘুের ঘুের েখলতাম। “অল ফল ডাউন” এ মািটেত বেস পড়তাম, �েক মািট েলেগ যাওয়া অ�াহয্ কের। অেনেকর ধারণা এই 
েখলািটর উৎপিৎত িক� ল�ন শহের ে�গ মহামারীর সময়। লালেচ চাকা চাকা দাগ (েরািজ) - ে�েগর একিট �াথিমক উপসগর্, অতএব িরং 
এরাউ� এ েরািজ। “অল ফল ডাউন” ে�েগর অবশয্�াবী মমর্াি�ক পিরণিত। তেব মতা�ের এিট একিট নাসর্াির রাইম, এর উৎপিৎত িবষেয় েকান 
সিঠক তথয্ েনই। “পাস দয্া পােসর্ল’ একিট �ািসক ি�িটশ পািটর্  েগম। একটা কের েমাড়ক খুলতাম যার হােত পােসর্ল আসেতা। বাজনা শরু 
হেল আবার পােসর্লিট ঘুরেতা হােত হােত। “িপন দয্া েটল” েখলাটা শরু হেত পািটর্ র েশষ  িদেক। েচাখ বাঁধা অব�ায় গাধার েলজ আ�াজ কের 
কাগেজর েলজ লাগাতাম সমেবত হাসয্ েরােলর আওয়ােজ। ভুল �াি� হওয়াটাই িছল হািসর িবষয়। এই েখলািট িক� আজ ও �চিলত। আেরা 
িছল একিট েখলা। েসটা হল “েনম ে�স অয্ািনময্াল, িথং। ইেরিজ আদয্�র িদেয় �িত লাইেন ব�র নাম, জায়গার নাম, �াণীর নাম ইতয্ািদ খুব 
তাড়াতািড় িলখেত হেতা। এছাড়াও িছল কাটাকুিট েখলা। কাগেজ ভাজ কের  তােত েলখা েহাত েচার, পুিলশ , পেকটমার, দােরাগা। আমার 
ভােগ েচার বা পেকটমার পড়েলই ভেয়  মুখ শিকেয় েযত, পােছ এ�ুিন দােরাগার হােত ধরা পিড়। সামানয্ কাগজ েপি�েলই আমরা এতগেলা 
েখলা অনায়ােস েখলতাম। ‘েবার’ হেয় যাওয়াটা অত জল ভাত হেয় ওেঠ িন তখেনা। 

েমেয়রা পাড়ায় ি�েকট না েখলেত পারেলও িকছু িকছু পির�েমর েখলা িছল তােদর জনয্। হা ডু ডু বা কাবািড েতমন একটা েখলা। এক 
িনঃ�ােস হা ডু ডু বলেত বলেত �িতপ� দেলর কাউেক ছঁুেয় আসা িনেজ ধরা না  িদেয়। আেরকিট েখলা হত  িপ�ু নােম। সাতটা েছাট, বড়, 
মাঝারী পাথর সািজেয়। পাথেরর েছা� �� বল িদেয় ভাঙেত হত, এবং অপর পে�র েছেল েমেয়েদর বল ছঁুইেয় আউট করেত হত। িচৎকার 
উঠত, “িপ�ু”। েছেলেদর িছল গিল ডা�া ও মােবর্ল েখলা। গিল ডা�ােক আজেকর ি�েকট বা েবসবেলর পুবর্সূির বেল মােনন েকউ েকউ। ও 
েখলাগিলেত েমেয়েদর েকন জািন না েকউ িনেত চাইত না। েমেয়েদর িছল এ�া েদা�া েখলা। শরীেরর পে� যেথ� উপযু� বয্ায়াম এেতই  
হেয় েযত, তেব েস কথা মাথায় রাখার যুগ নয় েসটা। আমরা েখলতাম, আমােদর আেগ মা মাসীরাও েখেলেছন শধু েখলার আনে�। অিতির� 
ওজেনর সমসয্া তখন এমন  মহামারীর আকার ধারণ কেরিন।  

িবেকেল একটা েছাটাছুিট েখলা করার সুেযাগ সবাই - েপত িল� িনিবর্েশেষ। �ুেল লা� ে�ক (িটিফন) হেল তখেনা িকছু েখলা েহাত। ওেপন িট 
বাইে�াপ (বাংলা/ইংেরিজ ননেস� রাইম) েতমন একিট েখলা। দুজেন হাত উঁচু কের, ি�েজর মত আকার িদত এবং ওই হােতর তলা িদেয় 
সবাইেক গেল েযেত হত। হােতর বাঁধন  েনেম আসেলই ধরা  পড়া। এই েখলািট যতদুর মেন হয় ি�িটশ “ল�ন ি�জ ইস ফিলং ডাউন” 
েখলািটর আদেল। আেরা িছল এরকম নন েস� রাইেমর েখলা। “আম পাতা েজাড়া েজাড়া, মারেবা চাবুক ছুটেব েঘাড়া, ওের িবিব সের দাঁড়া 
আসেছ আমার পাগলা েঘাড়া...”। এই ছড়ার তােল তােল আমরা হােত তািল িদেয় েখলতাম চারজন িমেল। আর িছল েদালনা বা �াইেড চড়া। 
ে� �াউ� সাজ সর�াম িছল একাবাের সাদামাটা তেব আনে�র েজায়াের ভাঁটা পড়েত েদিখ িন। হােত হাত িদেয় বন বন কের পাক খাওয়া, 
েমেয়েদর একটা ি�য় েখলা িছল। এর েকান েপাষাকী নাম আজ আর মেন করেত পাির না। ি�িপং েরাপ িনেয় লাফািন, হােতর লািটম বনবন 
কের েঘারােনা এসব িছল একা একা েখলার িজিনষ। বা�ােদর ওই েখলার সর�াম পাঠয্পু�েকর েচেয় েকান অংেশ কম জরুরী নয়। 

হারােনা এই েখলাগিলর মেধয্ একটা সু� ধরা পেড়। এর েকানটাই ঘেরর মেধয্ একলা বেস ঘাড় গঁেজ পেড় থাকার সপে� নয়। হারােনা �িতটা 
েখলাই পাঁচজেনর সে� িমেলিমেশ, আন� েক ভাগ করার িশ�া েদয় েসাজা সরল উপায়। সামানয্ উপকরেণই, শধু মা� অনয্ িশশেদর 
স�লােভই আন�  পাওয়াটাই এর চরম �াি�। সব েদেশই িশশেদর মেধয্ এই সব েখলা (রকম েফের) চেল আসিছল যুগ যুগ ধের। ছিবটা 
বদেলেছ মা� গত দুই/িতন দশেক। সবার অলে�য্ এইসব িচরকালীন ৈশশেবর েখলা গেলা �যুি� নামক রা�সটা ধীের ধীের �াস কের 
িনেয়েছ। িশশেদর হােত এখন একিট কের টয্ে�ট বা েফান। তােদর অেনেকই “েগিমং” এর েনশাশ�। এটা মাদক�বয্ না হেলও আসি�র 
ধরণটা একই রকম। তােদর দৃি� �মাগত পদর্ ায় একা�িচৎত, আেশ পােশর জগত েথেক িবি��। এখন �েতয্ক  িশশ এক একিট �ীপ, েসখােন 
েস েখেল যায় স�ীহীন, অথচ এই অব�া তার কােছ পীড়াদায়ক নয়। আমার কােছ, এবং েয েকান সমাজ সেচতন নাগিরক িহেসেব েসটাই 
সবেচেয় উে�গজনক।।  

েলখক পিরিচিত: িরিম পিত িবগত দুই দশক দি�ণ কয্েরালাইনার বািস�া। েলখােলিখ, নাটয্ পিরচালনা, �মণ ও িফটেনস ে�িনং িনেয় বয্� থােকন। কমর্সূে� 
�ারেটনবারগ �ুল িডস�� এর সে� জিড়ত।  
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অ�ন েগা�ামী, েকালকাতা 

�ৃিতর তপর্ণ 
গত বছর দূগর্াপূজার িদন পেনেরা আেগই েপৗঁেছ েগিছ মািকর্ ন মুলুেকর আটলা�ায়, েমেয় জামাইেয়র কােছ। এর মেধয্ই পড়েলা মহালয়া, 
অতএব িপতৃতপর্ণ। কাজিট সারলাম েমেয়র ঠাকুেরর আসেনর সামেন েচয়ার এ বেস। তপর্ণই একমা� ধম�য় অনু�ান যা আিম �িত বছর পালন 
কির। এিট জেলর �ারা কৃত িপতৃপুরুষ ও েদবতােদর তৃি�সাধেনর অনু�ান। এই অনু�ােন ��া - িব�ু - রু� �ভৃিত েদবতাসহ স� ঋিষ, 
চতুদর্ শ যম, িপতামাতাসহ �াদশ পূবর্পূরুষ ও ি�ভুবেনর উেদ্দেশ দু হােতর অ�িল বা েকাশাকুিশ ভের জল িদেত হয়। িবেশষ িবেশষ ে�ে� 
িতলতপর্ণ বা িতলিমি�ত জেলর �ারাও তপর্ন করা যায়। িপতৃপুরুষ ছাড়াও আৎমীয়�জন, ব�ুবা�ব ও যােদর উেদ্দেশ তপর্ন করার েকউ েনই 
তােদরও জল েদওয়ার রীিত আেছ।  

বাবােক েদেখিছ িপতৃপ� েথেক েদবীপে�র সূচনা পযর্� পেনেরা িদন তপর্ণ করেত। আিম 
সংে�প কের িনেয়িছ। শধু মহালয়ার সকােল অনু�ানিট স�� কির। আমার িপতামেহর 
বয্বহার করা প�ব� পের আমার বাবা তপর্ণ করেতন। আিম েসিটই পিরধান কির তপর্েণর 
সময়। প�বে�র মেধয্ েকমন েযন িপতা - িপতামেহর �শর্ অনুভব কির। 

শনেত খারাপ লাগেব, আিম িব�াস কির আমার িনেবিদত জলাঘর্ আমার িপতৃ পুরুেষর মুখ 
পযর্� েপৗঁছায় না। কারণ আমার মেত তাঁেদর েকানও পারেলৗিকক অি��ই েনই। তপর্েণর 
মেধয্ িদেয় আিম তােদর �রণ কির মা�। যাঁেদর ছিব (ফেটা�াফ) আেছ, েযমন আমার 
িপতামহ ও মহী , মাতামহ ও মহী , তােদর মুখ গেলা �� মেন পেড়। যাঁেদর েনই তাঁেদর মুখ গিল ক�না কের িনই। িহেসেব কের েদেখিছ 
স�বত আমার বৃ� �িপতামহ ও মহী কৃ�ধন ও েগালাপসু�রী িসপাই িবে�ােহর (১৮৫৭) সমসামিয়ক । 

আমরা শাি�পুেরর েগা�ামী। ধম�য় মতবােদ আমরা ৈব�ব। একিট েগৗরবময় বংশ পিরচয়ও আেছ। েসই সুবােদ �� জােগ কৃ�ধন েকাথায় 
থাকেতন, শাি�পুর নািক নব�ীপ? তাঁর েপশা িক িছল, েটােল পি�তমশাই, েপৗেরািহতয্ নািক বংশ পিরচয় ভািঙেয় গরুিগির? েগালাপসু�রীর 
সংসার িক রকম িছল? তাঁেদর িববাহ িকভােব হেয়িছল? তখন পা�পা�ী িনবর্াচন িক ভােব হত? েগালাপসু�রী িক কৃ�ধেনর একমা� �ী? িক 
ভােব চলেতা তােদর সংসার? িক ভােব হেয়িছল তােদর িববাহ -- শভদৃি�, মালাবদল, কনয্াস�দান, বাসরঘর, েবৗভাত, ফুলশযয্া? অিতিথ 
আপয্ায়ন িকভােব হত? িক থাকত েমনুেত? কৃ�ধন ও েগালাপসু�রীর দা�তয্ জীবন েকমন িছল -- ে�ম ভােলাবাসা, মান অিভমান, কলহ? 
সহজসরল পিতেদবতা বাজার কের আনেল আনােজর রকম সকম েদেখ েগালাপসু�রী িক েরেগ উঠেতন? িসপাই িবে�ােহর খবর তাঁরা িক 
েপেয়িছেলন? অ�ত বয্ারাকপুের ম�ল পাে�র ফাঁিস? নানান েকৗতূহল মাথায় িভড় কের আেস। তাঁরা কখেনা িক েভেবিছেলন, তাঁেদরই এক 
উৎতরপুরুষ �েদশ েথেক শতেযাজন দূের বেস তাঁেদর কথা ভাবেব? তপর্েণর মাহাৎময্ এখােনই। �ৃিতচারণ, বছের একিদন অ�ত িকছু সমেয়র 
জনয্ অতীত মন� হেয় পড়া। এটুকু তাঁরা আশা করেতই পােরন। কারণ তারাই েতা আমােদর িশকড়। কৃ�ধন -- েগালাপসু�রীর পু� রামজীবন। 
তাঁর সে� িববাহ হয় কুমুিদনীর। রামজীবন কুমুিদনীর দা�তয্ জীবন সংি��। কারণ আমার িপতামহ রাধািবেনাদ ৈশশেবই িপতৃমাতৃহারা হন। 
রাধািবেনাদ ও তাঁর �ী রাধারানীর ছিব আমােদর পািরবািরক সং�েহ আেছ। 

তপর্েণ আবিশয্ক জবা ফুল েসিদন পাওয়া যায়িন। কনয্া স�ালেবলা ওয়ালমাটর্  েথেক িনেয় এেসেছ কলাি�য়া েথেক আমদািন করা তাজা 
েডইিজ ফুল। তােত িক হল? ফুল েতা ফুলই, ি��তা ও পিব�তার �তীক। ইি�য়ান ে�ার েথেক আনা হেয়েছ সুচারুভােব পয্াক করা 
গ�াজল। গায়�ীম� ও সূযর্া ে�া� মেন মেন উ�ারণ কের তপর্ণ সারলাম। কৃ�ধন েগালাপসু�রী ও তাঁেদর পরবত� দুই �জ� �ু� হেলও 
আমার িপতামাতা হেবন না। তাঁরা বরাবরই নতুন ও নতুন�েক আবাহন কের েগেছন।     (সমা�) 
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নি�নী চ�বত�, আটলা�া 

সবর্েনেশ শালর্ক 
েছাটেবলায় আমার পাড়ার বা আেশপােশর েবিশরভাগ �ুেল �েতয্ক শিনবার হাফেড হত। েকানও কারেণ আমােদর �ুেল এক শিনবার হাফছুিট 
আর পেরর শিনবার পুেরা ছুিট থাকেতা। আমরা উ�ুখ হেয় থাকতাম েসই পুেরা শিনবােরর ছুিটটার জেনয্। শিন রিব পর পর দুিদন ছুিট। উফফ, েস 
েয িক আন�!! আনে�র পিরমান েবাঝােত আমার ব�ু বুেড়ান একিদন বেলিছল “এই স�াহগেলায় শ�বার এেলই মেন হয় গরেমর ছুিট আর 
পুেজার ছুিট একসে� পেড় েগেছ, বল?” কথাটা খুব মেন ধেরিছল। আেমিরকােত শিন রিব দুিদন ছুিট বেল এখনও, এেতা বছর পেরও আমার ওই 
কথাটা মেন পেড় যায় শ�বার এেলই। শ�বার িবেকল হেলই আনে� আৎমহারা। 

িকছুিদন আেগ এইরকম এক খুিশ খুিশ শ�বার। দুই েছেলও এেসেছ কেলজ েথেক। িরলয্া�ড মুড সবার। রােতর খাওয়া দাওয়ার পর িঠক হল 

মুিভ েদখা হেব। েছেলরা বলল, “শালর্ক েহামস েদখেব?”  শালর্ক েহামস!!!  আহা!! েছাট েথেক েগােয়�া গ�ই আমার সব। েফলুদা, েবয্ামেকশ, 
শালর্ক েহামস ছাড়া জীবনই অথর্হীন । েছেলেদর েতা িকসব হািবজািব মারামািরর মুিভ পছ�, েসখােন আমার কথা মাথায় েরেখ ওরা শালর্ক 

েহামস বলেছ??? েদেখা, মােক কত ভােলাবােস, েনহাত বুঝেত েদয়না তাই!! আ�ােদ গলা িদেয় ভােলা কের েযন আওয়াজ েবেরাল না, হািস 
কান পযর্য্� েপৗঁছেলা। তাড়াতািড় রা�াঘর পির�ার করেত করেত বললাম, “বাবুেসানা েতামরা েবসেমে� িগেয় সব েরিড কর, আিম আসিছ 
এ�ুিন” । তখনও হালকা ঠা�া িছল। এক কাপ ি�ন িট িনেয় ক�লটা পােয়র ওপর ছিড়েয় েসাফায় গিছেয় বসেত বসেত মেন হল �েগর্ এর েথেক 

েবিশ সুখ হেতই পাের না।   

মুিভর শরুেতই েযন বািস মুিড়র মেতা িমইেয় েগলাম। বললাম, “মুিভর রং এরকম েকন? পুেরােনা হলেদেট হেয় যাওয়া গে�র বইেয়র পাতা 
উে�াি� মেন হে�” । বাবুেসানারা েসাৎসােহ বলল, “েদখছ না পুেরােনা গে�র ওপর ৈতরী?  তাই এরকম রং েদখাে�” । বললাম “তাই? িক� 
েকাথাও েকােনা গাছ েনই েকন?”  উৎতর এেলা “বড় িসিট েদখাে� েতা তাই।” ভাবলাম েদখাে� েতা ল�ন, তা বড় শহর বেল িক েকাথাও 
েকােনা গাছ থাকেত েনই? বয্ালকিনর গাছ, রা�ার ধােরর আগাছা েকাথাও িক�ু েনই?  রং েনই, গাছ েনই... ল�ন েকমন েযন িডে�সড। 
একবার একটা �ােমর মেতা েদখাল িক� গাছপালাগেলা িকরকম রঙিবহীন ফয্াকােস!! আেগকার িদেন গােছরা িক েফােটািসনেথিসস করত না? 
নািক েরাদ ঝলমল িদন িছল না??  বাবুেদর গলায় এবার অৈধেযর্য্র সুর I বলল, ''just to give that পুেরােনা vibe.”  আিম বললাম েকমন 
ম�ল�েহ বা ঐরকম েকাথাও একটা শয্িটং হেয়েছ মেন হে� I েছাটেছেল মুিভটােক pause কের, আমার িদেক ঘুের বেস গ�ীর হেয় েকেট 
েকেট বলল, “েশােনা এক কাজ কেরা। তুিম মুিভর ডাইের�র বা ে�ািডউসারেক একটা িচিঠ িলেখ িজে�স কর মুিভর এইরকম রং েকন? গাছ 
েনই েকন? They will give you more satisfying answer.” 

গঁেতা েখেয় চুপ করলাম। আবার মুিভ চালু হল। িক� এ িকরকম শালর্ক েহামস!!! েদেখ হাসেবা না কাঁদেবা েভেব েপলাম না। হােবভােব একবার 
মেন হে� সবজা�া। একবার মেন হে� িছেটল, এইমা� পাগলা গারদ েথেক ছাড়া েপেয়েছ। খািব েখেয় িজে�স করলাম “বাবু, শালর্ক েহামস 
এরকম েকন?” িসেনমা েদখার উেৎতজনায় বাবুেদর েচাখমুখ তখন �ল�ল করেছ। গেবর্র সে� বলল “মা, এ হে� রবাটর্  ডাউিন জুিনয়র।” িমনিমন 
কের বললাম েস েতা বুঝলাম িক� গে�র বইেয়র শালর্ক েহামস চিরে�র সে� এর   হাবভােবর েতা েকানও িমলই েনই েদখিছ । “আমােদর 
েমােতা েকামেবােয়িসেদর ভােলা লাগেব বেল এরকম কেরেছ কয্াের�ারটা” …. বড়েছেলর মািকর্ নী বাংলায় িবরি�র ঝাঁঝ ��। মুিভ জুেড় িক 
মারামাির িক মারামাির!!  শালর্ক েহামসেক েদখলাম অিতমানব। �েগর্ উঠেত পাের, পাতােল নামেত পাের, শূেনয্ দুলেত পাের, একসে� েষােলাটা 
গ�ােক কাৎ কের িদেত পাের। েকাথায় লােগ িহ�ী ছিবর সব িহেরা!!!  সুপারময্ান, �াইডারময্ান, অরণয্েদব সব একসে� েবেট েখেল তেব 
যিদ ঐরকম মহাজাগিতক �মতাস�� মনুষয্ সৃি� হয়! েছেলেক িজে�স করলাম, “এেতা মারামাির েকন ের? আসল গে� েতা এরকম মারামাির 
থাকেতা না।” েগােয়�া মােনই জািন বুি�র েখলা, েগােয়�া মােনই মগজা�। �� শেন বড়েছেল গলা িদেয় ‘খঁক’ েয আওয়াজটা করেলা েসটা 
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হািস না কািশ িঠক না বুঝেলও অথর্টা েয তাি�েলয্র েসটা বুঝেত অসুিবেধ হল না। বলল, “তাহেল েবািরং হেয় যােব না িসেনমাটা?”   আমার 
েচায়াল ঝুেল পড়ল। িসেনমা ই�ােরি�ং করেত হেব বেল আসল গে�র এই িছির করেব? িসেনমা স�ে� আমার অ�তা আর রস�হেনর অ�মতা 
েদেখ েছেলরা হাল েছেড় ঘুের বেস িসেনমায় মন িদল। গে�র গরু েদখলাম গােছ উঠেছ আর নামেছ। েখই ধরেত 'এটা িক হল?'  ‘ওটা িক 
বলল’ িজে�স করেত লাগলাম আর েছেলরা তার উৎতের 'stop িবরে�াing us ', ‘you are so boring’,  ‘তুিম old’  বলেত বলেত েশেষ  
উৎতর েদওয়াই ব� কের িদল। বর মােঝ মেধয্ 'বাবু অমিন বেল না’ ‘মােয়র সে� অমিন কের না' বলেত থাকেলও েঠাঁেটর েকােন েদখলাম 
'বাবুেদর’ ��য় েদওয়ার িমচেক হািস আর েচােখ অয্াকশন মুিভ েদখার মু�তা। মািফয়ােদর িনেয় িসেনমা বািনেয়েছ না তৃতীয় িব�যু� েদখাে� 
িকছুই বুঝেত পারিছ না।  একবার েদখলাম শালর্ক েহামস আর ওয়াটসেনর মেধয্ চুলাচুিল হে�। িকল চড় মারেত মারেত এ ওর বুেকর ওপর চেড় 
বসেছ, ও এর ওপর উেঠ পড়েছ। হনুমােনর েযমন লয্াজ, েগােয়�ার েতমিন অয্ািস�য্া�। এেদর মেধয্ ঝগড়া মারামাির হয় বেল েতা কখনও 
শিনিন। েসরকম েতা েকােনা ইনফরেমশন েনই আমার কােছ। তার ওপর গিলেগালা, েমিশনগান কামান দাগা যা হল তােত েগােয়�া েকন, 
পৃিথবীই �ংস হেয় যাওয়ার কথা।  একবার েতা মেন হল েযন একদম উ�াপাত হে�।  েছােটা  েথেক শেন আসিছ মশা মারেত কামান দাগা, 
েগােয়�া মারেত কামান দাগা এই �থম েদখলাম আর জানলাম। েছাটেবলায় পড়া রবী�নােথর ‘বীরপুরুষ’ কিবতার লাইন মেন পেড় েগল ...”িক 
ভয়ানক লড়াই হল মা েয, শনেল েতামার গােয় েদেব কাঁটা।“  এ লড়াই েসই ভয়ানক লড়াইেয়র েথেকও ভয়ানক। বুঝলাম শালর্ক েহামেসর 
গে�র ছায়াও নয়, েবাধহয় কায়া অবল�ন কের, আসল কািহনীর সে� লয্াজা মুেড়া েকাথাও সামানয্ িকছু িমল েরেখ আর চির�কটার নাম বজায় 
েরেখ, বািক সব পুেরাপুির অয্াকশন মুিভর ছাঁেচ েঢেল একটা হযবরল বািনেয়েছ। সামেন েটিবেল ি�ন িট পেড় পেড় ঠা�া হেত লাগল। পদর্ ায় 
শালর্ক েহামস লাফােত লাগল, ঝাঁপােত লাগল, দাপােত লাগল। আিম নাভর্ াস হেয় েসাফায় বেস হাঁপােত লাগলাম। 

রােতর অ�কােরর বুক িচের ি�েজর ওপর িদেয় ে�ন ছুেট চেলেছ হু হু কের। নীেচ নদী। ে�েনর েভতের শ� িনশে�র যু� চলেছ।  েশােলর 
ে�েনর েভতর চ�েলর ডাকাতেদর সে� অিমতাভ আর ধেমর্�র িবখয্াত মারামািরর দৃশয্ তার কােছ িনতা�ই িশশ। আিম আমার অমন সােধর 
শ�বােরর েশােক �� হেয় বেস ভাবেত লাগলাম ভািগয্স সয্ার আথর্ার েকানান ডেয়ল েবঁেচ েনই। থাকেল তাঁর সৃ� িব�িবখয্াত চির� আর গে�র 
এই িপি� চটকােনা অব�া েদখেল িনঘর্াত ওই ি�জ েথেক নদীেত ঝাঁপ মারেতন। আর েসই সে� আিমও।।                 --- (সমা�) 
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ক�না বয্ানািজর্ , আটলা�া  
 

স�া--এক দীঘর্ পথ 
গভীর রাত হটাৎ শভর ঘুম েভেঙ যায় ।জানালা িদেয় বাইের তাকায়, িনকষ কােলা অ�কার। তারা ভরা আকাশ। শভ একদৃি�েত তািকেয় 
থােক তারা ভরা আকােশর  িদেক। ওর েকন েযন একা একা লােগ িনেজেক। হটাৎ েস ফঁুিপেয় েকঁেদ ওেঠ। েস কা�া অেঝার ধাের চলেতই 
থােক। িনেজেক েস স�রণ করেত পােরনা। ওর কা�ার শে� দাদা নবর ঘুম েভেঙ যায়। েস ভাই েক েঠলা িদেয় ডাকেত থােক- িক হেলা ের 
শভ? কাঁদিছস েকন? শভ েকােনা উৎতর িদেত পােরনা। আকুল হেয় েকঁেদই চেল ।অেনক বার িজ�াসা করা সে�ও শভর কাছ েথেক েকােনা 
উৎতর না েপেয় িবর� হেয় বেল-িক েয িছচকাঁদুনী হেয়িছস েমেয় েদর মেতা। খািল ফয্াচ ফয্াচ কের কা�া। ভােলা লােগ না বেল ও পাশ িফের 
শেয় ঘুিমেয় পেড়। শভ কাঁদেত কাঁদেত �া� হেয় এক সময় ঘুিমেয় পেড়। 

সকাল হয়। নব ভাই েক ডােক-�ুেল যািব না উেঠ পড়। শভ ঘুম েথেক উেঠ িবছানায় বেসই থােক! নব তাড়া লাগায়-ওঠ ওঠ। শভ উঠেছ না 
েদেখ নব মার কােছ নািলশ জানায়, মা আমার িক� �ুেল েযেত েদির হেয় যােব। শভ �ুেল যাবার জনয্ উেঠ ৈতির হে� না। মা িবনতা ছুেট 
আেসন-ওঠ ওঠ �ুেল েযেত হেব! ওর গােয় মাথায় হাত ভুিলেয় ওেক �ুেলর জনয্ ৈতির কেরন। শভ তার েছাট েছেল তাই একটু েবশী 
আদেরর। নবর মত শভ ডাকা বুেকা নয়। নরম �কৃিতর। মােয়র গা েঘেস থাকেত ভােলাবােস। 

নব ও শভ �ুেল যায়। ওেদর �ুল co- education। নব ডানিপেট সব রকেমর েখলা ধুলায় ওর আকষর্ন। শভ শা� চুপচাপ। বই পড়েত 
ভােলাবােস। ছিব আঁকেত ভােলাবােস। নানা রকম হােতর কােজ ওর উৎসাহ। নব েজার কের ওেক েখলেত িনেয় যায় িক� ও মােঠর ধাের বেস 
দাদার েখলা েদেখ, দাদােক উৎসাহ েদয়। নবর ব�ুরা ওর সােথ েখেলনা। ওর বয়সী েছেলরাও ওর সােথ েখেল না। ওর নরম �ভােবর জনয্ 
েমেয়রা ওর সােথ ব�ু� কের, গ� কের, েখলেত ভােলাবােস। পাড়ার মািসমা কাকীমারা ও ওর িমি� �ভােবর জনয্ ওেক খুব ভােলাবােস। এমিন 
কেরই িদন যাি�ল। 

ওেদর �ুেল যাবার পেথ একটা �াব পের। �াব েপিরেয় ওরা �ুেল যায়। শভর যখন দশ এগােরা বছর বয়স তখন �ােবর েছেলরা নব শভ েক 
এক সােথ েদখেল েজাের েজাের িসস্ িদেয় ওেঠ। নব শভ চমেক ওেঠ। নব বািড়েত এেস মােক জানায় বয্াপারটা। িবনতার � কঁুচেক ওেঠ। 
িতিন দুই ভাইেয়র িদেক তাকান। েচােখ সংশয়। এই রকম ঘটনা �ায় ঘটেত থােক। শভ মােঝ কেয়ক িদন �ুেল যায় না �েরর জনয্। নব একাই 
�ুেল যায়। েসিদন িক� �ােবর েছেলরা িকছু বেলনা। নব একটু অবাক হয় এেত। নব বািড়েত এেস িবনতােক বেল-জান মা আজ �ােবর 
েছেলরা িকছু বেল িন। িবনতার মুেখ িচ�ার ছাপ। 

শভর �র কেম যায়। শভ �ুেল যাওয়া শরু কের। নব ওর সােথ �ুেল েযেত চায় না। ও ব�ুেদর সােথ �ুেল যায়। শভ একাই �ুেল যায়। আবার 
�াব েথেক িসস্ ওেঠ। শভ ভয় েপেয় যায়। বািড় এেস বেল-আিম একা �ুেল যােবা না মা। আমার ভয় কের। িবনতা ওেক �ুেল িনেয় যান । 
িবনতার মেন নানা রকম িচ�া এেস িভড় কের। শভ একা েগেলই নানা রকম কথা, িসস, িটকা িট�নী উেড় আসেত থােক ওেক উেদ্দশয্ কের। 
একিদন েক েযন িচৎকার কের বেল ওেঠ িশখ�ী, িশখ�ী। এই কথাটার মােন শভ জােন না। কেয়ক িদন একই কথা শেন শেন ও িবনতা েক 
িজ�াসা কের-িশখ�ী মােন িক মা? িবনতা চিকেত শভর িদেক তাকান। সতয্টা েযন ওর বুেক ধা�া! মাথায় বাজ েভেঙ পের! শভ েক বুেক 
েচেপ ধের ডুকের েকঁেদ ওেঠন। মার কা�া এক লহমায় শভেক বড় কের েদয়। েয পদর্ া তার মেন আেলা আঁধারীেত ঢাকা িছল তা মুহূেতর্  
উে�ািচত হয়। অেবাধয্ ক� জল �পােতর মত উদ্দাম হেয় উেঠ। মা ও েছেল একই বয্থায় পর�র েক জিড়েয় ধের। েকউ েকােনা কথা বলেত 
পােরনা। কাঁপেত থােক। শভ বুঝেত পাের ওর মেধয্ এমন িকছু আেছ যা অনয্েদর মেধয্ েনই। শরু হয় ঘের বাইের কানাকািন। সবাই ওেক িনেয় 
আেলাচনা কের। �েম ও েযন একা হেয় েযেত  থােক। সমাজ ওেক বুিঝেয় ছােড় ও েছেলর েচহারা েত একজন েমেয়। ও অছুয্ৎ। শভ এত 
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িদেন বুঝেত পাড়েলা েকন ওর মেন এক অজানা ক� িছল। মেন মেন ও ভােব ও েতা েমেয় হেতই চায়। ওর েতা েকােনা িদনই েছেল হেত 
ভােলা লােগ না। ও েছেলর েচহারােত একজন েমেয়। িদশা হারা হেয় পের শভ। িক কের ও একজন সিতয্ কােরর েমেয় হেয় যােব ,এই পথ 
ওর জানা েনই।।ও েমেয় হেতই চায়। বার বছেরর শভ অেপ�া কের থােক এক িদন ভগবান সব িঠক কের েদেবন। 

এর মেধয্ একিদন িহজেড়রা আেস শভেদর বািড় ওেক িনেয় যাবার জনয্। মা িবনতা ও শভর বাবা সােরাজবাবুর দৃঢ়তার জনয্ তারা স�ম হয় 
না। সেরাজ বাবু শভর মাথায় হাত বুিলেয় বেলন-ভয় েপওনা শভ। েলখা পড়া কের িনেজর পােয় দাঁড়াও। ঈ�র েযমন েছেল েমেয় ৈতির 
কেরেছন, েতামােকও ৈতির কেরেছন। েতামােক িনেজর পােয় দাঁড়ােত হেব। েতামার যা  করেত ই�া কের তাই কেরা। অেনক বড় যু� 
েতামার জনয্ অেপ�া করেছ। আমরা েতামার পােশ আিছ। শভ ,মা বাবার কথায় ভরসা পায়। বাইেরর য�না েযমন িছল, শভর েভতেরর য�না 
ও কম িছেলানা। ওর েভতেরর নারী স�া ওেক কুেড় কুেড় েখেত থােক। েছেলেদর মত েপাশাক পড়েত ওর ভাল লােগ না। েমেয়েদর মত 
সাজেত ই�া কের। েকান পেথ ওর মুি� ও বুঝেত পাের না। েভতর টা িবে�াহ কের ওেঠ। 

িদন যায়। এর মেধয্ একিদন �ধান িশ�ক বারীন বাবু শভর মা বাবা েক েডেক পাঠান। শভর িবষেয় িবশদ আেলাচনা কেরন। িতিন বেলন, �ুল 
েকা-এডুেকশন হওয়ােত শভর পড়া িনেয় েকােনা অসুিবধা হেবনা। িক� work এডুেকশন এর ে�ে� একটা অসুিবধা েদখা িদে�। এখন ও 
�াস নাইেন পেড়। েবােডর্  ওর work এডুেকশন এর curriculum পাঠােত হেব। েছেল ও েমেয়েদর আলাদা curriculum. শভ েছেলেদর 
curriculum অথর্াৎ clay modeling, wooden work একদম পাের না। েমেয়েদর curriculum েযমন stitching, tailoring, cooking 
েবশ পাের। এই বয্াপার টা আমােক ভািবেয় তুেলেছ। তাই আপনােদর েডেক পাঠালাম। অেনক েভেব িবনতা বেলন-আপনােদর �ুেল fine 
arts আেছ? শভ ভােলা আকঁেত পাের। আিম জািন এটা েছেল েমেয় উভয়ই িনেত পাের। বারীন বাবু বেলন-তা আেছ। িক� আমােদর েকােনা 
fine arts এর trained teacher েনই। সাধারণত এই িবষয় টা েকউ িনেত চায় না ।েদিখ শভর জনয্ েকােনা trained teacher appoint 
করােত পাির িকনা। 

�ধান িশ�ক বারীন বাবু ও অনয্ানয্ িশ�ক িশি�কােদর সহৃদয়তায় শভর সমসয্ার সমাধান হেয় যায়। শভ রা�ায় একা চলা করেত পাের না। 
ওর সােথ কখন মা কখন বাবা কখন দাদা নব থােক। নবর পড়া আেছ বাবার চাকরী আেছ মার সংসােরর বয্�তা আেছ। ওেক সব সময় পাহারা 
েদওয়া স�ব হয় না। শভ িনেজর মেন েজার আেন �িত�া কের তােক িনেজর পােয় দাঁড়ােতই হেব। সমাজ সংসার সকেলর সােথ যু� কেরই 
বাঁচেত হেব। শভ অেপ�া কের থােক একিদন ঈ�র তােক েমেয় কের েদেবই। রােতর েবলা সবাই ঘুিমেয় পড়েল কালী বািড় িগেয় েচােখর 
জেল মােয়র কােছ �াথর্না কের ,মা আমােক তুিম েমেয় কের দাও। 

বছর গিড়েয় যায়। শভ মাধয্িমক ও উ� মাধয্িমক পাশ কের কেলেজ ভিতর্  হয়। �ধান িশ�ক বারীনবাবু শভ েক মাথায় হাত িদেয় আশীবর্াদ 
কের বেলন-িনেজর পােয় দাঁড়াবার েচ�া কর। টাকা জিমেয় েমেয় হবার জনয্ 0peration কিরেয় নাও। তুিম মেন�ােণ যা তা না হেল তুিম ত 
েবঁেচ েথেকও মের যােব। শভ বারীন বাবু েক �নাম কের বেল -আপনার আশীবর্াদ আমার মাথায় না থাকেল আিম �ুেলর পড়া েশষ করেত 
পারতাম না sir. অনয্ানয্ িমস েদর সহেযািগতাও আমােক সাহাযয্ কেরেছ। 

শভ কেলেজ ভিতর্  হয়। সে� Beautification course ও কের। সহপাঠী েদর িটকা িট�নী- র মধয্ িদেয়ই তার পড়া চলেত থােক ।অেনেক 
অবশয্ সহৃদয় ব�ুে�র হাত ও বাড়ায়। এক িদন চতুথর্ বেষর্র িনমর্লদা তার িদেক ব�ুে�র হাত বািড়েয় বেল-আজ েথেক আিম েতামার ব�ু 
হলাম। তুিম না ছাড়েল আিম েতামার হাত ছাড়েবা না। শভর েচােখ জল আেস। েস িনমর্েলর হাত েচেপ ধের। িনমর্েলর হাত ধেরই েস 
কেলেজর পড়া েশষ কের। 

শভ মা বাবার সােথ পরামশর্ কের একটা beauty parlor েখােল িনেজেদর বািড়র বারা�ায়। তার মেধয্ েয িশ�ী স�া িছল এই parlor এর মেধয্ 
তার �কাশ হেত থােক। খুব সু�র কের ও কেন সাজায়। েমেয়েদর সু�র কের েতােল নানা রকম রপটান এর সাহােযয্। ওর মেধয্ েয অপূণর্ 
েমেয় স�া আেছ তােকই ও সাকার কের েতােল ওর customer েমেয়েদর মেধয্। েমেয়রা ওর parlor এ ভীড় জমায়। েছেলরাও আেস। ধীের 
ধীের parlor এর সুনাম ছড়ােত থােক। শভর হােত েবশ িকছু টাকা জেম যায়। 

একিদন িনমর্ল েজার কের শভ েক ডা�ােরর কােছ িনেয় যায়, যােত ও পিরপূণর্ নারী হেত পাের। ডা�ার মুখািজর্  শভ েক বেলন-েতামার �থম 
কাজ তুিম িনেজেক িব�াস করাও েয তুিম নারী। তুিম নারী হেত চাও। এত িদন নারী হেত েচেয়েছা িক� তুিম জােনা না নারী স�া েকমন। তুিম 
মা, বাবা, পাড়া �িতেবশী, েতামার customer সকল েক বল তুিম নারী হেত চাও। এবং তার জনয্ তুিম েচ�া করছ। এই �ি�য়া টা খুব দৃঢ়তার 
সােথ করেত হেব। অেনক রকেমর উি�র স�ুখীন হেত হেব। েতামােক একরকম েদেখেছ, েতামােক িনযর্াতন কের আন� েপেয়েছ। এেদর 
সামেন দৃঢ়তার সােথ দাঁড়ােত হেব। 
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মা বাবা েকও েবাঝােত হেব। ওেদর মানেত খুব ক� হেব। েলােক িক বলেব এই িনেয় ওরা সংকুিচত থাকেব। ওেদর মেধয্ confidence আনেত 
হেব। েতইশ চি�শ বছর ৈ�� জীবন যাপন কেরছ। পিরপূণর্ নারী জীবেন �েবশ করেত যা� েস জীবেনও সংঘাত আেছ। জীবন চচর্ া েত ও 
েতামােক balance কের চলেত হেব। long process. তাড়া হুেড়া কেরানা। 

শভ বেল-আিম েচ�া করেবা ডা�ার বাবু। শরু হয় তার অননয্ সাধনা। �থেম েস মা বাবা েক বেল তার ই�ার কথা। মা িবনতা আৎেক ওেঠন-
েস িক? েতামার েকােনা সাধ েতা অপূণর্ রািখিন বাবা। আবার এই ঝােমলায় েকন জড়া�? নানা রকম অপােরশন েতামার শরীর যিদ সইেত না 
পাের?  

শভ কাতর ভােব বেল -আমােক একটা েচ�া করেত দাও মা। বাবা সব শেন শা� ভােব বেলন-তুিম যখন চাইেছা তা হেল কেরা। শেনিছ 
অেনক টাকা লােগ ।শভ জানায় -হয্াঁ দশ ল� টাকা লাগেব । 

এত টাকা তুিম েকাথায় পােব বাবা জানেত চান । 

শভ চুপ কের থােক। শভর করুন যু� িবধ� মুেখর িদেক তািকেয় বাবার খুব ক� হয় মায়া হয় । 
িতিন বেলন-আমার �িভেড� ফা�, �াচুইিটর যা টাকা আেছ আিম েতামায় েদব। তােত যিদ 
েতামার কাজ হয় আমার আপিৎত েনই। শভর েচােখ জল এেস পের, েস িনেজেক সামেল িনেয় 
বেল-বাবা আিম েতামার টাকা েশাধ কের েদব। েতামােদরও েতা একটা ভিবষয্ৎ আেছ । 

আমােক আশীবর্াদ কর আিম েযন সফল হই। 

বাবা শভর মাথায় হাত বুিলেয় বেলন-আমােদর কথা ভাবেত হেব না। তুিম যখন মন িঠক কের 
েফেলছ তখন আর েপছন িদেক তািকও না। অপােরশেনর জনয্ িনেজেক ৈতির কর। 

িবনতা কাতর কে� বেল ওেঠন -হা ঈ�র তুিম আমার জনয্ এই ক� তুেল েরেখিছল? শভ মােক 
জিড়েয় ধের েকঁেদ েফেল। মা েছেলর েচােখর জেলর সা�ী রইল শধু তােদর অ�রাৎমা। 

িনমর্েলর উৎসােহ ও সাহােযয্ সব বয্ব�া শরু হল। ও অিফস েথেক ছুিট িনল। শভর মেনর েজার 
যােত কেম না যায় েসজনয্ বয্ব�া কেরই তাড়াড়ািড় ডা�ার মুখাজ�র কােছ শভ ও সেরাজ বাবু 
েক িনেয় েগল। ডা�ার মুখাজ�  �থেমই শভ েক একজন মানিসক িবেশষ�র কােছ পাঠােলন 
িতিন িবিভ� session িনেলন শভর। িবেশষ কের মানিসক বৃিৎতর উপর েযন টচর্  েফেল পরী�া 
কের েদখেলন ওর নারী স�ার গভীরতা কতটা। এক সময় িতিন অপােরশেনর স�িত িদেলন। 
ডা�ার মুখাজ� শভেক মু�াই িনেয় েগেলন। এই অপােরশন কলকাতােত এখনও েতমন ভােব করা হয় না। মু�াইেত ডা�ার েজাশীর খুব নাম। 
অপােরশন হেব নানাবতী হাসপাতােল। শভর সে� মা  বাবা ও িনমর্ল েগল। শভর অপােরশন হল। েছাট বড় িমিলেয় বাইশিট। শভেক যখন OT 
েথেক বার করা হল িবনতা েদেখ অ�ান হেয় েগলন। শভ েক েদেখ মেন হেলা েযন মৃত েদহ। বাবা পাথর হেয় বেস। িনমর্ল খুব শ� হােত 
অব�াটােক সামাল িদল। 

একিদেক িবনতা আর একিদেক শভ দু জেনই েবহুশ। দুিদন বােদ শভর �ান েফের। িবনতা শভর মাথার কােছ �� হেয় বেস থােক। শভর 
�ান িফরেল ও েচাখ েমেল তাকায় না কথা বেলনা, মরার মেতা শেয় থােক। িনমর্ল ,ডা�ার েজাশী, নাসর্, সেরাজ বাবু একটু একটু কের যৎন 
কের েসবা কের শভর জীবেনর ��ন েফরােত থােকন। পেনেরা িদন পর শভ একটু কথা বেল। মা বেল ডােক। িবনতা শধু হাত ধের বেসই 
থােকন! শভর ওষুধ, িফিজও েথরািপ, counselling চলেত থােক। এক মাস বােদ শভ একটু দাঁড়ায় দুজন নােসর্র সাহােযয্, তােক েবশী 
হাঁটেত েদওয়া হয় না। দীঘর্ �েসস। দুমাস বােদ শভ  হাসপাতাল েথেক ছাড়া পায়। কলকাতায় িফের আেস। শভর ওষুধ ,েসবা, িফিজও 
েথরািপ চলেত থােক। েবিশ যা দরকার হেলা তা counselling েযন ঈ�েরর িবরুে� এক অসম যু�। েশেষ শভ সু� হয়। েসাজা হেয় দাঁড়ায়। 
মার িদেক তািকেয় হােস মা েক বেল-মা আমােক একটা সােলাওয়ার কািমজ িকেন েদেব। আিম পরেবা। মার েচােখ জল। বাবার মুেখ �ি�! 
িনমর্েলর মুেখ িবজয়ীর হািস শভর মাথায় হাত েরেখ বেল আজ েথেক তুিম শভা ।এটাই েতামার নতুন নাম।।  (সমা�) 

* অল�রণ: িপয়া েসনগ�া, আটলা�া  
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�াতী মুখািজর্ , কলকাতা 

 
েফরত 

ঠা�ায় পােকর্ র এক েকােনর েগেটর কােছ দাঁিড়েয় আেছ ইভান। পােকর্ র েভতর েকাটর্  করা আেছ। আেলা �েল উেঠেছ। বয্াডিম�ন েখলুেড়রা 
চেল আসেব। সে�য্েবলাও এই ঠা�ােতও েবশ জমজমাট চারপাশ। বাইের েমােমা আর েরােলর েদাকানটার সামেনও খেদ্দর জেম আেছ। 
উে�া ফুেট ওষুেধর েদাকানটােত একটা িমি� বছর পঁিচেশর েমেয়। অ�কার গােছর নীচ েথেক ইভান ওেকই েদখিছেলা। তারপর েচাখটা 
ঘুিরেয় িনল। এ�ুিন দীপয্মান আসেব। দীেপর বাইেক উেঠ ওরা তীথর্েদর বািড়েত যােব। অেনকিদন আ�া হয় না একসােথ। 

আজেকর আ�াটােতও হয়েতা ইভান েযত না। যাে� শধুমা� েসামােক এভেয়ড করার জেনয্। ইভােনর এখন ডা�ারীর থাডর্  ইয়ার। 
েসামার ইংিলশ অনােসর্র থাডর্  ইয়ার। ইভােনর েসামােক এতখািন অপছে�র কারণ েসামার অিতির� আঁকেড় ধরা ইভানেক। ডা�ািরেত 
ইভান চা� পাওয়ার পর েথেকই েসামার এই অিতির� একটা আঁকেড় ধরার বয্াপার শরু হেয়েছ। বািড়েতও যখন তখন আেস। ইভান না 
থাকেলও আেস। বািড়র সবার সােথ অেনক�ণ সময় কািটেয় চেল যায়। বািড় িফের ইভােনর সব শেন একদম যাে�তাই লােগ। �থেম 
হােবভােব েবাঝােতা, এিড়েয় েযেতা। এখন �কােশয্ই এিড়েয় যায়। আজেক েযমন েসামা েফান কেরিছেলা আেছ িকনা জানেত তাহেল 
আসেব একটু। 'আিছ' বেল িঠক দশ িমিনট আেগ েবিরেয় পড়ল। মা েবেরােনার সময় বলেলন, "দুেটা িদনও পুেরা না, শিন রাত েথেক রিব 
রাত পযর্�, তাও বািড় েত থাকেত পািরস না? েহাে�েল েতা ব�ুেদর মেধয্ই থািকস" । 

ইভান বলল, "এরা �ুেলর ব�ু…" । মা আমতা আমতা কের বলেলন, "ঐ েয… েসামা… খািনক আেগ েফান কের আসেব বলল না?" 
ইভান যতটা কম কের বলা যায় েসভােব বলল, "তারপের েতা দীপয্ েফান করল" । মা বলেলন, " তা তুই েসটা ওেক জািনেয় েদ েয 
থাকিব না!!" ইভান তাি�লয্ কের বলল, "কের িদেয়িছ েমেসজ। তুিম েদেখা তাও আসেব।।তুিমও েবিরেয় েযও, মি�র টি�র িকছু বেল।" 
মা েকমন কের একটা বলেলন, "বড় হি�স ইভান, যােক েযটা বলার সামেন েথেক বেল েফস করাই ভােলা।" 

অেটােতই ভাইে�ট কেরিছল েফানটা। েসামা আর েদেখ িন। েনেম ভাড়া িমিটেয়, ফুটপােথ উেঠ েদখল ইভােনর েমেসজ, "থাকেবা না।" 
ঝগড়া করেতও ভুলেত বেসেছ েসামা। অিভমানও হয় না। একবার সামনা সামিন হেত চায় শধু ইভােনর। িকছু ��, িকছু উৎতর। েসটাও শধু 
িপেছােতই থাকেছ। ইভােনর সােথ সাতাশ আঠাশ িদন হেয় েগল েদখা হয় না। আজও েসামা পথ েথেক িফের েযেত পারেলা না। সব 
স�েকর্ র ইিত টানা হল িকনা বুঝেত পারেলা না। ইভানেদর বািড়েত এেস নক করেলা। দরজা খুলেলন ইভােনর মা। উিন সবই বুঝেছন, 
িকছুই করার েনই। হািস হীন মুেখ ৈকিফয়ত েদওয়ার মেতা কের বলেলন, "ইভান েতা িনেজর ব�ুেদর মেধয্ এতটাই েমেত থােক… তুিম 
শধু শধু এেস �িত স�ােহ িফের যাও… েতামারও েতা সমেয়র দাম আেছ, আিম বলব এেসাই না আর। ওর দরকার হেল ও যােব।" 

েসামা খুব অবাক হল। ওনার গলার �ের ওনার কথা বলার ভি�র মেধয্ এমন একটা িকছু িছেলা, েয েসামার িনেজরও একটা িস�া� িনেত 
সুিবেধ হল। েসামা একটা পয্ােকট েবর করল, "এটা ইভােনর। এেত ইভােনর িকছু বই আেছ। ওেক িদেয় েদেবন।" তারপর েহেস বলল, 
"এটা িদেত আমােক আসেতই হেতা। আজ েহাক কাল েহাক। আজেকই িমেট েগল। আসিছ।" ইভােনর মা বলেলন, "হয্াঁ এেসা। সাবধােন 
েযও।" 

আজ েগট েথেকই েসামা চেল েগল। ভ�তা কের েভতের আসেত বেল উিন িনেজর বা েসামার কারুরই িবড়�না বাড়ােলন না। পয্ােকেটর 
েভতর িক আেছ েদখেত ইে� করল না। সম�টা িনেয় ইভােনর েটিবেলর ওপর েরেখ িদেলন। একটু রােত িফরেলা ইভান। বাবা মােয়র 
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সােথ গ� গজব কের কথা েশষ কের শেত যাওয়ার আেগ মা ওেক বলেলন, "েসামা এেস একটা পয্ােকট িদেয় চেল েগল। বলল, েতার 
বই আেছ।" 

ইভান একটা "আ�া" বেল চেল এল। পয্ােকেটর েভতর িতনেট বই। িতনেটই েসামার পছে�র। িকেন িদেয়িছেলা ইভান। ভােলােবেসই। 
আজ েফরত চেল এেলা ইভােনর কােছ। ইভােনর হােত। বই এর ওপর সে�েহ হাত রাখেলা ইভান। একটু হাসেলা। একটু খারাপ লাগেলা। 
তারপর ইভান িনেজর �ুল লাইেফর গে�র বই এর তােকর িদেক তাকােলা। েবিশরভাগ বই ই েসামার েদওয়া েসামার পছে�র। এই 
িতনেটেকও ওর েভতের গঁজেত হেব।  

আবার হাসেলা ইভান। েসামার সব পছে�র বই গেলা তাহেল ইভানেদর বািড়েত জেড়া হল। বই িতনেট রাখেত িগেয় েদখেলা একটা েছা� 
িচিঠ। িতনেট লাইন।----"িফিরেয় িদলাম। চেল েগলাম। আর েকােনািদন আসেবা না।" 

বইগেলা তােক েরেখ এেস কেয়কটা লাইন িলেখ িদেলা েসামােক। " এেসা না। সিতয্ই আর এেসা না। আজ আিম েহের েগলাম। আর তুিম 
িজেত েগেল। েকাথায় িজতেল, িকভােব িজতেল েস উৎতর তুিম েপেয় যােব যিদ সিতয্ই আমার সােথ েযাগােযাগ না েরেখ থাকেত পােরা।" 

পেরর িদন েছেলর ঘের ঢুেক মা িজে�স করেলন, "আেগ থাকেত বেল েদ, আজ েকাথাও েবেরােনা েনই েতা?" 

ইভান আরাম কের আড়েমাড়া েভেঙ বলল, "না মা। আজ পুেরা বািড়েত। পুেরা ছুিট।" 

েসামার কথাটা তুলেত মােয়র একটু বাধেছ। ইভান িনেজই েহেস বলল, "েসামা েকমন ইমময্ািচওরড েদেখা মা! আিম ওেক েয বই গেলা 
িগফট কেরিছলাম েসগেলা আবার েফরত িদেয় েগল।" 

মা একটা িনঃ�াস েফলেলন। িকছু বলেলন না। 

ইভান হাসেলা, "এটা দরকার িছেলা। একটু বড় েহাক। " 

মা বলেলন, "িঠকােছ। আিম তাহেল বাবােক বাজাের পাঠাি�। আিম রা�া করার পের যিদ এেবলা খােবা না, েবেরােত 
হেব বেল েবর েহাস তাহেল েতার জেনয্ িক দরকার আমােক ভাবেত হেব।" 

ইভান েহেস বলল, "হেব না। আিম একদম িঠকই আিছ।" 
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কলকাতা, িকছু �ৃিত, িকছু দু�ুিম 
�তীক েঘাষ, ন�, �া� 

 
আেমিরকা �বািসনী এক শভানুধয্ািয়নীর কথায় অনু�ািণত হেয় আমার “কথা বলার” অয্াপ Justoriর িজয়নকািঠর স�ােন কলকাতায় েপৗঁছলাম 
এবছর জুলাই মােস। মা চেল যাবার পর কলকাতায় চারবছর িগেয় ওঠা হয় িন। তার আেগও িবগত ৩৫ বছের আমার কলকাতা যাওয়া িছল 
িনছকই ছুিট কাটােত। তখন িছল �� কেয়কিদেনর বয্াপার। পিরবার, পিরজন, ব�ুবা�ব, েকনাকাটা, খাওয়াদাওয়া, একটা দুেটা অনু�ােন যাওয়া। 
েঘারাঘুির সব জানা জায়গায়। েচনা পিরিচত েচৗহুিদ্দর মেধয্। আর এই সব করেতই কখন েয আবার িফের যাওয়ার সময় এেস েযেতা েবাঝাই 
িছল দায়। কলকাতা েদখা আর হেতা কই? 

এবার যাওয়া কােজ। থাকা �ায় একমাস। েঘারা চরিকবািজর মেতা। অপিরিচত জায়গায় সব। িনউটাউন, অজয়নগর িঠক বািলগ� িক বাগবাজার 
নয়। মামাতুেতা দাদার দাি�েণয্ গাড়ী আর �াইভার হেলা যিদও েসই �াইভার চারিদন ৯টায় এেস রাত দশটা বািজেয় িডউিট েশষ কের কাকার 
অকালমৃতুয্ সংবাদ জািনেয় চেল েগেলন অগ�য্ যা�ায়। অগতয্া আমােকই এবার গাড়ীর চালেকর আসেন বসেত হল। েসই তখন বুঝলাম েয 
শধু হয্ািরসন েরাড নয় েগাটা কলকাতাই নেড়চেড় বহুদূর চেল েগেছ। এিদেক কলকাতায় এই ৩৫ বছের গাড়ী চািলেয়িছ নামেকওয়াে� 
দুেয়কবার। অবশয্ তার আেগ কলকাতােতই গাড়ী চালােনার হােত খিড়। 

১৯৭৯ সােল মাধয্িমক পরী�ার পর গাড়ী চালােত েশখােনার জনয্ বাবার কােছ ঝুেল পড়লাম। যিদও আিম তখন েষাল, েয বয়েস ইউেরাপ িক 
আেমিরকায় িকেশার িকেশারীরা গাড়ী চালােনা িশখেত পাের, আমােদর েদেশ গাড়ী চালােনা েশখার বয়স ১৮। যাইেহাক বাবা রািজ হল। শতর্ : 
�িতিদন েশ�পীয়ােরর একটা পদয্াংশ ও উপিনষেদর একটা ে�াক মুখ� করেত হেব আর রািশয়ান ভাষার একটা িকছু িশখেত হেব। ভাগয্ 
ভােলা আমার েয িদন চােরক মত েলেগিছল গাড়ী চালােনার একটা ধারণা কের িনেত। সুতরাং আমার েদৗড় েশ�পীয়ার আর উপিনষেদর ঐ 
িতন চারেট ে�াক। তেব তাই ভািঙেয় তরুণ জীবন েবশ রিঙন হেয়িছল পরবত� কােল - জীবেনর ধন িকছুই যায় না েফলা। 

এিদেক গাড়ী চালােনা েশখার পর এবার পালা হাত পাকা করােনার। েসই িদনগিলেত আমরা পাড়ার িতনজন ব�ু েয েকােনা গািড় চালােনার 
সুেযােগর জনয্ উ�ুখ হেয় থাকতাম। অয্া�ােসডর, িফয়াট, �য্া�াডর্  েহরা� বা এমনিক আমার বাবার শেখর �ুিডেবকার - যা পাওয়া যায়, 
যতটুকু সমেয়র জনয্ই েহাক না েকন। েবিশরভাগ ে�ে� আমরা গািড়গিল গয্ােরজ করেত িগেয় ব�ুেদর িনেয় চট কের কােছ ধাের চ�র েমের 
আসার মেধয্ সীিমত িছল আমােদর কীিতর্ কলাপ। তেব কখনও কখনও আমরা আরও দু:সাহিসক কাজ কের বসতাম - িবেশষতঃ ছুিটর িদেন। 
একবার বাড়ীেত বলা হল আমরা ে�েণ গ�াতট� ফুেল�ের দলেবঁেধ েবড়ােত যাি�। “না না, মািসমা আমরা খবরদার গ�ােত সাঁতার কাটেত 
নামব না - শতহ� দূের থাকব” - আিম বারা�ায় বসা ব�ুর ঈগলচ�ু মা েক আ�� করেত বয্� এিদেক চুিপসাের ব�ুরা িনেচর গয্ােরজ েথেক 
েঠেল গাড়ী েবর কের িনে�। িমথয্াচার েনই কারণ আমরা আসেল যাব রপনারায়েণর তীের েকালাঘােট। দুভর্ াগয্�েম, েসই যা�ািট আমােদর 
পে� ভাল হয়িন। �ায় যখন েপৗঁেছ েগিছ, উেৎতজনায় আমােদর মেধয্ কেয়কজন িপঠ েবর কের জানালায় বেস ৈহ ৈচ করেছ। �াইভার ব�ু 
েভেবিছল েয রা�ার পাশবত� েঝাপঝােড় আমােদর খািল িপঠ একটু আঁছেড় েদেব। ঢালু জিম িদেয় �ীেজর বাম পাশ েঘঁেষ গািড় নামেছ িক� 
বাম চাকািট রা�ার ধােরর েবা�াের িগেয় েলেগ গাড়ী কুেপাকাত। গাড়ী তখন ডানিদেক কািটেয় চালােল, েসাজা যাে�! ছুিটর িদেন একজন 
েমকািনেকর স�ােন �থেম এবং তারপর সারািদন েমরামিত জনয্ কািটেয়, আমােদর খাওয়াদাওয়ার সব পয়সা েমকািনেকর পাির�িমেক খরচ 
কের আমরা যখন �ুধাতর্  এবং �া� হেয় রাত নটায় বাড়ী িফরলাম, পাড়ায় তখন হুলু�ূল কা�। আমার ব�ুর দাদা িবেয় বাড়ী েযেত গাড়ী েবর 
করেত িগেয় েদেখ গয্ােরজ খািল! অনয্ একিট উপলে� আমরা দুিট গািড় িনেয় েবহালায় �াইং �াব েদখেত িগেয়িছলাম। েখালা েগট েপেয় 
খািল রানওেয়েত আমােদর আর েক পায়। নাঃ আমােদর িনমর্ল আনে� বাঁধা িদেত খুব শী�ই একটা পুিলেশর জীপ েকােৎথেক এেস উপি�ত।  

যাইেহাক অে�র ওপর িদেয় িকছু বকুিন হজম কের ছাড়া পাওয়া িগেয়িছল। আেরকবার আমােদর মেন হল মহালয়া না ঘুিমেয় পেড় িক কের 
পুেরাটা েশানা যায়। রাত িতনেটেত উেঠ এেক অেনয্র বাড়ীেত মহালয়া শনেত যাি� বেল েবিড়েয় পড়া হল বারাসেতর উেদ্দেশয্। আেগর 
রােত গাড়ী গয্ােরজ না কের পােশর গিলেত রাখা হেয়িছল। �ানিজ�র েরিডওেত মহালয়া শনেত শনেত বুিড় েছাঁয়ার মত কের হুড়ুমুড় কের 
িফের আসলাম বারাসত ঘুের। েমেসামশাই অিফস যােবন েয! তার আেগ গাড়ী ধ্ুেয় মুেছ, ঠা�া কের এমন কের রাখেত হেব েযন গাড়ী সেব 
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গয্ােরজ েথেক েবর করা হেয়েছ। এবারও একটা এনিজও েক Justori র উপেযািগতা েবাঝােত বারাসত িগেয়িছলাম। সব বদেল েগেছ রা�াঘাট 
িক� পুকুর েঢাবা আেছ িকছু এিদেক ওিদেক। আেরা কত ঘটনা মেন পেড়। দু�ুিমর েতা েশষ িছল না। তাও আজ এই না চাইেলই পাওয়ার 
�জে�র সে� যিদ তুলনা করেতই হয় তাহেল মেন হয় আমােদর দু�ুিমর মেধয্ও েবাধহয় িছল একটা ভারসাময্, দািয়��ান। েবাধহয় একটা 

��� ভয় িছল বকুিন খাবার। হয়েতা এই �জ� িপছেন তািকেয় মেন করেব আহা িক িছল নানা রেঙর িদনগেলা।�ৃিত সততঃই সুেখর।  

 

�ৃিততািড়ত হেয়ই েবাধহয় আিম খুব খুশী হেয়ই কলকাতায় গািড় চালােনার কাজিট হােত িনলাম। গাড়ীর েপছেনর সীেট বেস েফােন কথা 
বলেত বলেত এক জায়গা েথেক আেরক জায়গায় যাওয়া আর িনেজ গাড়ী চালােনা েস আেরক কথা। ৭০/৮০র দশেক রা�াগিল িছল সরু। বড় 
রা�াগেলায় িছল �শ� ফুটপাথ এবং বাগান েদওয়া িডভাইডার। িপছেনর গিলগিল িছল িনঃঝুম, �শা�। েসই িনিরিবিল গিলেত অলসভােব 
হাঁটার সময় এেকর পর এক ঘরগিল েথেক েরিডওেত বাজা গান েভেস আসত। হাঁটেত হাঁটেত পুেরা একিট গান েশানা হেয় েযত - েকানও 
েডটা �য্ােনর �েয়াজনই িছল না। কলকাতা তখন িছল পূেবর্ আমােদর বািড়র িপছেন েরললাইন - িশয়ালদহ েথেক চেল েগেছ দি�েণ 
সু�রবেনর িদেক। তার পুেব িচংিড় এবং মােছর খামারগিলর িবশাল জলাভূিম। জলাভূিমর উৎতের অবি�ত দমদম িবমানব�ের েযেত হত 
েবিলয়াঘাটা িদেয়। দমদম যাওয়ার পেথ িছল সেব গেড় ওঠা উপনগর স�েলক। অিফস এবং হয্াপিনং জায়গার েবিশরভাগ িছল পি�েম - 
েচৗর�ী, পাকর্  �ীট এবং িবিবিড বয্ােগর আেশপােশ। পূবর্ অংশ েযখােন জলাভূিম িছল েসইখােন এখন নতুন কলকাতা। স�েলক এখন 
কলকাতার নাড়ীেক�। আমার লয্া�মাকর্ িট িছল িসিট েস�ার। আমার ি�য় পাকর্  �ীেটর েরে�াঁরাগিল এখেনা আেছ যিদও িব�ায়েনর �জা 
িনেয় হািজর �ারবাকস, হাডর্ রক কােফ। েমাকাে�া আেগর মেতাই ভাল লাগল। িপটার কয্াট আর �ুিরসেক িচরতের বােদর তািলকায় েফলেত 
বাধয্ হলাম। কয্ালকাটা �াব, েব�ল �ােবর বার বা েরে�ারাঁগেলা আেগর মতই চমৎকার। পুরােনা কলকাতায় নতুন সংেযাজনও হেয়েছ - 
েযমন েদশি�য় পােকর্ র কােছ আউদ ও পাকর্ ি�েট ইিলশ। খুবই ভােলা। অনয্িদেক স�েলেকর িসিট েস�াের আই লাভ েমােমা বা আ�া ম� 
নয়। েখালা ছােত দিখনা েমৗসুমী হাওয়ায় মন ভািসেয় লং আইলয্াে� চুমুক িদেত িদেত ঘিনেয় আসা �াবণ েমঘ েদখেত কার না ভােলা 
লাগেব। যিদও একটা ককেটেলর দাম পয্ািরেসর বােররই মেতা - ১০ ইউেরা। রােত এমন আেলা ঝলমেল �াইওভার িক� পয্ািরস েকন পৃিথবীর 
েকাথাও েদিখ িন। মেন হয় েযন অন� ��পুরী। আর �াইওভারগিল হওয়ায় মেন হয় েয উৎতেরর স� েলক এবং দি�েণ েলক গােডর্ নস েযন 
পােশর বাড়ী। যিদও েযেত সময় েলেগ যায় একঘ�া। তাও আমােক সবেচেয় েবিশ পুলিকত করল কলকাতায় গািড় চালােনা। ভারত বা 
িবেদেশর েয েকানও বড় শহরগিলর মেতা কলকাতা নয়। কলকাতার �য্ািফেক অনয্ জায়গার মেতা ঘ�ার পর ঘ�া বা�ার টু বা�ার িঢিকিঢিক 

কের শামুেকর গিতেত সাির ধের এেগােনা  নয়। এেকবাের ে�েমর েজায়াের ভাসােবা েদাহাের। িনয়েমর বাঁধন খুেল চালাও গাড়ী। আসেল িনয়ম 
মানেত েগেলই িবপদ। কলকাতা হ'ল েযন িবশাল একটা েগা কাটর্  �য্াক। িক মজা! একমা� িনয়ম - সামেনর খািল জায়গািট আমার। যিদ বাম 
িদেক ঘুরেত চাই - চূড়া� ডান েথেক িতনিট েলন েকেট চেল েগেলই 
হেব। েকউ রাগ করেব না। ধা�াধাি�র েকান বয্াপার েনই। েগা কাটর্  
�য্ােক েযমনিট, কলকাতায় গাড়ী েসভােব চালােলই হল। বরং িমিটং এ 
এেকবাের তরতাজা হেয় েপৗঁছােনা যায়। অয্া�ািনিলন তখন 
খরে�াতি�নী িশরাধমনীেত। কমি�টিল অয্ালাটর্ । একিদন সে�য্েবলা 
৯টার পর েবলঘিরয়া েথেক িফরেত হল। ৈদেতয্র মত �াক, বাস 
ডানিদক বাঁিদক িদেয় ঊধর্�ােস দািপেয় েবড়াে�। পথচারী, েছাট 
গাড়ীেদর �ািহমধুসূদন অব�া। েঘাড়ায় চেড় েপােলা েখেল। এ েযন 
গাড়ী চেড় কাবািড েখলা। বাস �াক আর েছাটবেড়া হাজােরা গাড়ী 
আমােক তাড়া করেছ আর আিম তােদর এিড়েয়, কািটেয় চু িকৎ িকৎ 
করেত করেত গাড়ী েছাটাি� বাড়ীর উেদ্দেশয্। নাঃ আসেল িকছুই 
বদলায়িন সহাব�ােনর হৃদয়শীল এই শহের। কিলকাতা আেছ কিলকাতােতই।      (সমা�) 
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Amitava Sen, Atlanta  

 

Palowan 
 

 

 

 

 

 

Photo: Me (Palowan) with Bapun on his tricycle. 

I don’t know why my family called me “Palowan” – I was quite a calm, quiet, docile one to merit such a 
name, meaning “wrestler” or “wrestling champion,” though I had to survive with my street-smarts to 
live.  It is not easy for a stray dog in any Indian city – there are just too many of us, and too few humans 
to care for us. 

I remember when on a stormy monsoon night, I took shelter in the verandah of this family – a boy of 
about five or six years (you know they grow quite fast compared to us – about 7 human years in our 1 
year) was playing in their sitting room and noticed me.  He brought out a bowl with part of his dinner, I 
guess, and I being ravishingly hungry, gulped it down quickly.  The boy seemed quite intrigued by me 
and didn’t mind my presence at all, and soon came out with a rag of some sort to dry my wet fur.  I 
knew then, this was a family for keeps.  The trouble started when his elder sister discovered me. 

Yes, I was not the most handsome dog of the neighborhood, and had patches of brown on my back and 
my face, and other parts in my otherwise fairly white fur.  My looks non-descript, my family history 
unknown, I had roamed the streets for all my remembered life, and did have to defend myself from 
other strays to get a meal or two from the scraps of heaped left-overs in restaurant backyards, from 
which I had a few scars.  But which human is perfect?  I noticed scars on the eyebrows of that boy – let’s 
call him Bapun – I think that’s what the other humans called him in this family.  But he had a heart of 
gold!  His sister though, could not stand me – she shooed me when I went to beg for a piece at their 
dinner table, or wanted to play with a toy bear that may have belonged to her. 

One evening, when the children had just returned from school, Bapun went to the fountain in the 
middle of the front yard and was trying to fetch something out of the water when I heard a splash!  I 
barked as loudly as I could to raise an alarm, and luckily there was a driver who could come and rescue 
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the boy.  (That driver was a big man – he should have been called “Palowan” instead!) Anyway, this 
incident made me more likeable to others in the family, especially the old grandmother of Bapun, who 
had come to stay with the family from some other city.  She even fed me some sweet dish which they 
called “payesh” (although, I would have liked some goat-meat)! 

Things were going on quite well for a few years.  The family moved from this house to another one 
nearby – that one did not have a fountain, but had a fenced-in big front yard and a back yard with a 
huge mango tree.  The grandmother used to pick up the mangos that had fallen on the ground, and it 
seemed the tree bore three different types of mangos, which all the children in the neighborhood came 
to eat!  Then one day, that Bozo came to stay. 

It seemed he was in the neighborhood for some years, and then his family moved away.  He was born in 
a foreign country – Germany, I think – and brought here as a puppy.  And he had that foreign 
“privileged” air about him.  Yes, he was a dashing white Alsatian, with not a speck of discolored fur, and 
naturally very good-looking.  I think the family called him “Bonzo” – but to me he’d always be a 
Bozo!  Why else would he wrestle with Bapun when Bapun tried to ride him, and hold Bapun down with 
his muzzle at Bapun’s neck?  Bapun had to get a few stitches after that incident.  Of course, the family 
scolded Bapun, saying it was his fault to try to ride a big dog – but he was taking riding lessons at that 
time and riding ponies … he’d thought the big dog would be as much fun to ride!  I was too small for that 
fun. 

Then there was the time when some very timid and docile goats came to chew the sunflowers that 
bloomed over the front yard wall.  The Bozo went and caught a baby goat by the neck!  The poor thing 
couldn’t even breathe and then had to be taken to a butcher shop for a goat-meat dinner for the 
family.  Yes, I got a few pieces of goat as well, though I felt sorry for the poor animal. 

The grandmother and Bapun were nice to me, but everyone else seemed to be enthralled by Bozo, and 
soon that caused a rift between us at meal-times.  I don’t know what they thought, but one day they 
took me alone for a ride – a long, long ride for almost half-a-day, and started a picnic under the shade of 
a tree.  The children played and chased each other, and I chased a few big birds that were standing by 
the pond.  Suddenly, I saw their car vanish by the bend in the road, and all the family was gone. 

It dawned on me – they had intentionally left me behind, to get rid of me!  Only Bozo was going to be in 
that family from now on.  I took a long nap under the tree, depressed and exhausted; and then slowly 
over the next ten days walked on that road to pick up any scent that could take me home.  Yes, I had a 
vagabond life like that before, but I knew I’d be welcomed home by Bapun and his grandmother if only I 
could reach home. 

I did manage to get home that time – after ten days – which was a miracle for Bapun and grandma.  I 
was again fed “payesh” though I had not the heart to tell grandma it was not my cup of tea! 

That was the first time they tried to get rid of me.  They tried again after a few years.  But this time, 
when I reached home, the house was empty: the family, with Bozo, had moved on. 
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Shayak Chaudhuri, Atlanta 

 

The Sister Who Outsmarted Everyone 
 

Long ago, in an Indian village in the jungle, there lived three sisters: Amanya, Izna, and Manisha. The 
three sisters lived with their rich mother, who was one of the most respected people in their village, 
throughout their childhood. But as they grew from young girls to beautiful young women, their 
childhood home became too small for them to live in. And so their mother summoned them to her room 
and said, “My dear beautiful daughters, the time has come for you to make your own ways of life. I am 
gifting each of you one bag of gold coins. You may spend the money whichever way you like, but if you 
are wise like your dear father was, then you will use it to make yourselves nice, worthy homes.” With 
tears running down their faces, the three girls kissed their mother goodbye and, with their bags of gold 
coins, rode off on their horses to find a place to build their homes. After a few hours, they managed to 
find an opening in the middle of the jungle with enough space for three homes to be built. Amanya, who 
was the oldest of the sisters, looked around the area with excitement and wonder. “Look at all of this 
wood!” she exclaimed as she ran from tree to tree imagining her home made out of the finest branches 
and logs of the jungle. “But Amanya,” replied Manisha, who was the youngest of the sisters, “a house 
made of wood is not going to be the best option. You would have to repair it every time there is a 
storm.” Amanya shrugged and replied, “Yes, true, but that will cost me nothing but my time, as I can 
have a constant supply of wood. After I build my house, I will go down to the market to buy myself a 
magnificent horse and some fancy new clothes. Oh, how popular I will be when I make some friends!” 
And with that, she began to work on her house, collecting the branches and wood from the jungle. Even 
though her sisters knew it was a bad idea, they still helped Amanya because family comes first. Within a 
matter of minutes, the wooden house was complete and Amanya felt satisfied. Even Manisha had to 
admit that the wooden house was truly beautiful. After they finished the wooden house, Izna, the 
middle sister, looked around to find any building materials for her home. Amanya had already taken 
much of the wood, so she stooped down and collected some grass and straw that laid on the ground. 
Manisha decided to help Izna out with the job. When Amanya saw her sisters kneeling on the ground, 
picking up grass and leaves, she laughed at them and chuckled, “Grass isn’t going to be strong for a 
house. My wooden house is much stronger because it resists the wind. One puff and the whole grass 
house will come crashing down.” Izna looked at her sister and said, “But my house will be nice and 
comfortable because it will provide shade and the grass will cover up the walls. Your house will let the 
rain and sun inside.” She then asked, “Are you going to help us build my house?” Amanya shook her 
head haughtily. “No, I am going to the market to buy a magnificent horse, some fancy clothes, and see if 
I can make new friends. Build your own house.” And with that, she took her bag of gold coins that her 
mother had gifted her and rode off to the market. So Izna and Manisha worked on the grass house and 
soon, by evening, the house was complete. Manisha was tired and asked, “Can I sleep in your house for 
tonight, Izna?” But Izna replied, “No, I’m afraid you can’t. I have no place in the house for you, because I 
made it for only one room for myself, that way no one can come stealing my food and water.” Manisha 
was amazed at her sister’s response. She had spent all day helping her sisters build their homes and now 
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Izna wouldn’t show one bit of gratitude towards her. “Then I shall wait for Amanya to return,” said 
Manisha, gloomily. After a few hours, Amanya returned wearing a beautiful red-on-blue saree and riding 
on a magnificent black and white stallion. With her came three other people, two women and one man, 
who were also wearing fancy clothes. “Hello Manisha, these are my friends. I met them at the market. 
Don’t they look amazing in these new clothes? Anyway, it’s getting late, I shall see you in the morning.” 
She then took her friends inside her wooden house. Manisha stood outside all alone and with no shelter 
to stay in. She looked around for any materials she needed to build her house, but there was no more 
wood or grass left. So, she took her blanket and wrapped herself in it near the fire. Although she was 
uncomfortable, cold, and sore, she managed to get herself to fall asleep. 

      The next day, Manisha decided to go to the market to buy some bricks for her house. She went over 
to Izna’s house to ask her to come and help her, but when no one answered her knocks, she went over 
to Amanya who explained that Izna had already left for the market to see if she could buy some fancy 
furniture for her house and to see if she too could make some friends. Manisha was furious with Izna. 
She needed her help and now it would be down to her and Amanya to work on the house. “Will you be 
able to help me to make my house,” Manisha asked. Amanya refused, saying that she is too busy with 
her friends. Manisha looked inside and saw her friends weighing her set of gold coins. Manisha then 
asked, “Can I at least borrow your horse for the market?” But again, Amanya refused, and so Manisha 
had to go back and forth on foot to buy some bricks and carry them back to her spot multiple times. 
Luckily, a neighboring farmer and his wife took pity on the young girl and lent her their horse and their 
cart, but she still had to make multiple trips until she finally got enough bricks for her house. Manisha 
tried to ask her sister for help, but Amanya was too busy with her friends, and then she saw Izna 
wearing a pink, green and golden saree and standing outside. She asked her if she can help out with 
building her home, but Izna replied, “No, I cannot possibly help you. I’ll ruin my new clothes.” Manisha 
then asked, “Then why don’t you wear the ones that Mother made?” Izna chuckled, “Oh, those old rags, 
I discarded them.” Manisha grew very sad and gloomy as she began to work on her house. Her mother 
had made the clothes out of love and affection, and yet Amanya and Izna swapped those clothes out for 
fancy dresses without even giving a thought about home. Every time Manisha asked her sisters for help, 
they kept refusing and sometimes they even laughed at her for her choice of materials. “You should 
have made your house out of wood like me,” said Amanya, “then you would have been finished by 
now.” “Maybe if you had made your house out of grass like me, you would have had enough money left 
to buy yourself a bed instead of sleeping on the ground,” sneered Izna as she lounged on her chair 
sunbathing. But Manisha paid no heed to their acidic remarks and continued working. It took a lot of 
days and as the walls of her house grew higher, the weather became hotter and more humid, until 
finally, Manisha was complete with her brick house. When she went inside and sat down, she felt very 
satisfied as she had completed her task. As she was sitting, she began thinking of growing some crops 
and fruits and raising livestock so that she could sell her products at the market. That way, she could be 
able to save up enough money to buy herself some nice, fancy things. But for now, all of that didn’t 
matter. She now had a strong roof over her head and a place to stay and live in. 

           A few weeks later, Manisha heard a commotion outside and peered outside her window. The cow 
that Amanya had bought for her friends had broken loose from its post and went stumbling into the 
wooden house, sending it crashing down to the ground. Not a single twig was left standing. And before 
Amanya could cry, “Oh no!” her new friends had taken off with her fancy clothes and the cow. Feeling 
pity for Amanya, Manisha allowed her to stay in her house because family comes first. The weather 
continued to get more humid until finally, the monsoon rains began pouring down. One evening, 
Manisha heard a knock on her door. Izna was standing outside drenched from head to toe as she 
frantically explained that the rain had washed her house away, and with it, all the fancy furniture she 
had bought. So, Manisha opened her door wider and allowed Izna to come inside. After the monsoon 
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rains began receding, Manisha bought some chickens, goats, and cows, and her crops and fruits began 
growing. Soon she had so many farm products and crops that she had more than enough to sell at the 
market. But Amanya and Izna refused to help Manisha with harvesting the crops and tending the 
animals because they had grown so accustomed to the life of luxury. So, they left all the hard work to 
their youngest sister. As the weather became cooler, the sisters came back from the market to find that 
Manisha had placed their clothes at the spots where their houses had once stood. “Have you lost your 
mind, Manisha?” demanded Amanya, “Our clothes could have been stolen by now!” Izna added, “Yes, 
now stop being foolish and let us in!” But Manisha refused, and angrily scolded, “I told you to make use 
of the money that Mother had gifted you. I told you to make yourselves a worthy home, but you 
decided to spend all your money on false friends and fancy things. “Neither of you would help me with 
building my house, harvesting my crops, or tending my animals, and I had to do all the hard work and 
market trips all by myself. “But you still wanted to have your share in my own home. “I only let you stay 
with me during the monsoon because family comes first. Now that the weather is getting better, it is 
time for you to make your own houses again. I have done an excellent job of selling my goods, and I 
have saved up enough money to match the amount that Mother had given you. “Now I will give you two 
a choice: either use the money to make yourselves a brick house or make yourselves another free house 
that will not last the next monsoon.” “But understand this, dear sisters,” added Manisha firmly, “Hard 
work and patience will always pay off. “Use your money wisely for you will not get any more help from 
me.” Of course, the two sisters grumbled and complained, but neither of them wanted to be without a 
house again. So, they used their money to make themselves nice, beautiful, brick houses. Do you think 
Manisha actually helped them? Of course, she did, because family comes first.    
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Anamika Chakrabarty, Agra 
 

 

What is love? 
Sitting by the coffee table in the cafeteria I was just pondering over the same point again and again. 
Company law book was open in front of me and my nose was hardly 4 inches away from the page. I 
spent last 30 minutes just to mug up important dates and articles and sections but no luck. I can’t mug 
up anything. 
Not just for now but since when I was born, I can understand and learn things but mugging up is not my 
cup of tea. But today it’s a bit different, today I can’t even understand nor can I learn. Each time I read- 
‘Sec 77(1) of the companies Act prohibits buy back of shares. But I love you.’ 
Oh crap! CONCENTRATE. 
“Dividend cannot be declared except out of profits and you want me to believe that you really don’t love 
me.’ 
What the fish! CONCENTRATE. 
By the end of 30 minutes my brain was so CONCENTRATED that nothing but love portion could have 
diluted it. 
  
This will not help. Just thinking about the proposal has got such adverse effects, if I say yes to him; I’ll 
have to say bye-bye to studies forever. I don’t want to spoil my grades. As it is I am not a genius I have to 
study real hard for my marks. And moreover, how can I say yes to him when I don’t even know the real 
meaning of love. 

*** 
Rohan, my friend, or who was my friend till yesterday, and today our relationship status is kind of 
complicated, because he proposed me. I kept looking at him, if it was a joke or something, but he didn’t 
give away if it was. So, I asked him if he was joking. And he said no he did not. Well I told him that I was 
not prepared for this and I don’t want to ruin our friendship so let’s not put love in it.  
He stared at me – ‘Listen Anya I really think u should think over it. Whatever you decide it will be cool 
with me. You see ultimately we have nothing to lose, even if we are not committed to each other but we 
will be friends.’  
“Yes but no thanks.” 
“Listen its 1st Feb today, think about it till 14th Feb and let me know on Valentine’s day, nice isn’t it.” 
“Ha Ha Ha, you have already planned it haven’t you. But all this won’t change my answer pal, I don’t 
want to ruin our friendship. “ 
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“Ok then humor me. Reject my proposal on the 14th ok.” 
“Aww... I can’t be that rude can I. If my answer is yes, I will tell you on 14th and if it is no, I will tell you on 
15th ok. This way I will not ruin your valentine’s day. Cool isn’t it.” I gave him a goofy smile and went on 
my way. 
I was really flattered, I always pictured myself as tom boy, plain not very attractive types, but definitely 
not ugly. Then how could a charming, young, eloquent, handsome and beautiful Rohan fall for me. 
For three days I kept thinking why I should say no to him. I came up with no strong reasons except for 
the 16th century theory that Love is not good. Don’t love anyone before marriage. But thank God I am 
not born in 16th century. I don’t have to follow it. But there are many difficulties in life after love. The 
one that would pain me a lot is loss of money. I have seen my friends talking sweet nothings for hours to 
their boyfriends and girlfriends and I criticize them like hell.  I am a rational consumer I won’t waste 
money like this. I always give miss call until and unless it is a matter of life and death. But I guess this 
won’t be a problem with me and Rohan, because Rohan will give a miss call even if it is a matter of life 
and death. 
5 days later I understood I wasn’t finding reasons of why I should say no to him, rather I was finding 
reasons of why I should not say no to him. And then I understood I have wasted a lot of time in debris 
and Rohan must be digging his nose in his pillow after torpedoing my mind with his practical joke. 
I called him up to clear my mind- “Hi Ro.” 
“I knew you couldn’t wait for 14 days to accept my proposal.” 
“Wow, awkward but wow. I guess this is the height of overconfidence.” 
“Ok so didn’t call to answer that.” 
“There you hit the jackpot. No, I did not. Tada!” 
“I see, I thought you were CALLING so it must be something big so….” 
“OH, I completely understand your anxiety. But were you like seriously proposing me?” 
“Why yes! You thought I was joking.” 
“Yes, like you are always in a goofy mood so yes.” 
“Seriously Ann you are the biggest jerk I have ever met. Which means you haven’t even thought 
seriously about my proposal, isn’t it?” 
“Bingo! Hit the jackpot again.”  At this point I really had to pat myself for being such a nice liar I mean I 
have been practically ramming my brains about this proposal thing and now to deny it like this. Bravo! 
I couldn’t sleep that night knowing Rohan isn’t joking. I needed to share it with someone. 

*** 
Next morning, I told all about this to Ankita. Ankita told me that I should say yes to him. She said, “Love 
is really beautiful Ann. I love Sarthak (her recent 2 weeks old boyfriend). I feel he is my world. I just want 
to look at his face all day. And talk with him for hours. Leave love notes for him in his books. Make a 
mistake so that he can correct me. It feels wonderful.” 
You should have seen her face; it looked as if a drunkard has seen a wine shop where wine is free of 
cost. I was waiting for the drool but it did not happen. I suppressed my giggles, “Oh so cute. But if this is 
what love is then I definitely don’t think I am in love with Rohan.” 
“Oh God Anya, you are such a nerd, ok understand it in your geeky way. Like utility of money is different 
with different people, in the same way definition of love differs from person to person.” 
“Ok thanks for the info but still I don’t think I want to be in love.” 
“Whatever. So now what will you do like wait for 14th and then reject him.” 
“No. Exams start from 20th march so I am going to save us both from the melodrama. I will call him and 
tell him now.” 
I dialed him and he picked in a one ring as if he had been waiting for my call- “Hi Ro… I mean Rohan.” 
“Hi Ann... I mean Anya.” 
“Yaar, I decided, I don’t love you.” 
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“Oh, couldn’t you have waited till 15th like the ‘ritual’ was supposed to be.” 
I could hear the disappointment in his voice. 
“I did not want to ruin your studies. You know exams are coming and all.” 
“Ya right and now after such a heart-breaking call, I am so enthusiastic and eager about studies. Good 
thinking.” 
“He he he sorry, but you see the sooner you get hurt, the sooner you heal, the sooner you get back to 
studies. And moreover, we can always study together. And do give me those Labor law notes of yours; I 
have not studied that topic at all.” (Talk about bad timing.) 
“Oh, you haven’t studied it? What a shame. Do you realize you just rejected me? What kind of an 
emotionless, shameless, moron, nerd girl are you?” 
“Whoa chill Rohan, we are still friends. I understand this must be hard for you but I know you’ll live 
through this.” 
“Yes, I will and over your dead body. You are not getting the notes, you hear me. If you reject me and be 
so cool about it, I will also have my vengeance. Goodbye.” 
  
Ankita was nearly tripping herself over to listen to our conversation. But being in a civilized society, she 
asked out of courtesy, “What happened? What did he say?” 
“He will not give me labor law notes and I am doomed.” 

*** 
Rohan didn’t talk to me after that and if we ever meet accidentally, he avoided me. What a turn of 
events ‘. Whatever you decide it will be cool with me. You see ultimately we have nothing to lose, even if 
we are not committed to each other we will be friends.’ Where did the friendship go now huh?  
It was ok he needed time. The friendship seemed to be lost somewhere. I didn’t want to say ‘yes’ 
because it would ruin our friendship, but the ‘no’ seemed to have killed it. I really missed him, he was 
my best buddy. I felt as if a part of my life that had him in it was erased and the picture of my life was 
incomplete. 
It was 7th Feb. Love was in the air, and smell of rose was in the air. My roommate Tanisha got a whole 
bunch of red roses from her boyfriend. And I pictured Rohan giving me one like them. It felt good. I had 
23 rose day messages and no messages from Rohan. It felt bad. 
Tanisha asked me what was wrong and after hearing me out she said-“Anya it’s your life so it’s your 
decision, but if you don’t know what love is and that’s why you don’t want to be in love, then you will 
never be in love, because you will come to know about love only when you are in love.” 
Just then some weird idea struck me. I will ask a few people that what love really is so that next time I 
say ‘no’ to a boy I would know why I am saying that. 
That evening I met Akash, we were best friends ever since first year. 
“So gave Riya the roses?” I asked 
“Yup.” 
“Good. So, when did you find that you love her?” 
“No. No. It isn’t like you sit under Peepal tree and get enlightened. You just come to know about it.” 
“So, what is love according to you?” 
“Thank God you asked I always wanted to tell it to someone – it’s selling your soul to keep someone 
wide awake…” 
“So in your case Riya is the soul reaper.” 
“You can say that.” 

*** 
PROPOSE DAY 
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Half of the college was already committed and half was getting committed today. I was sitting alone 
because in our group only Ankita, Rohan, Lily and I were single. But this year Ankita got committed, 
Rohan isn’t talking to me and lily is in her home town for her cousin sister’s marriage. 
I ordered spring rolls and I swear to god I felt Rohan slide one of them like always. I turned around but 
there was no one. 
Later in the afternoon I was reading one of those vampire books and when the plain girl was turning 
down the werewolf’s proposal it seemed as if I was Bella and Rohan was Jacob. No wonder Bella was 
stupid. 
These days suddenly and out of nowhere Rohan’s smile would flash in my mind while I am trying to do 
something important and not even thinking about it. The more I try to fight these memories the more 
persistent they would be. As if he had cursed me. 

*** 
PROMISE DAY 

We were promising to be friends for ever like we promised each other in the previous year. Like me and 
Rohan promise each other the previous year. 
Ankita told me Rohan has been suffering from viral fever so he wasn’t there at college for the past 4 
days. I was really shocked that being his best buddy I didn’t come to know about it. Couldn’t he just 
message me or call me at least. I wanted to go and talk to him but I decided not to, instead I sent him a 
forward message saying-‘It’s hard to care for a person when you know that one step forward, will make 
him fall in love with you, and one step back will ruin your friendship.’ 
And my Rohan replied, “Buzz off.” 
So, I replied “Go to hell.” (And later repented) 
Shivani and I were waiting for the class to get over. Mrs. Rawat was again giving one of the most boring 
lectures on labor law. This reminded me of Rohan’s notes, and then Rohan. I looked at him sitting two 
rows ahead of me like a studious and handsome boy, and listening to Mrs. Rawat as if she was singing 
malhar. 
“Shivani what do you think is love.” 
Shivani was the model of our college who had the most number of affairs in the college history. As she 
frequently fell in the so-called true love, she could certainly help me out. “It is staying with the person 
you love, because you love to stay with that person. Nothing changes in life, but the person is always on 
your mind, be it work or anything. He becomes the most important part of your life. You feel 
comfortable with him. Staying with him gives you happiness, and if it doesn’t, dump him and Get 
another. 

*** 
KISS DAY 

Apoorv was desperately searching for someone. I reached up to him. “Hey Apoorv! On this Kiss Day 
what is your take on love?” 
“Ann its kiss day, I have to find Shivani before she kisses someone else.” 
“Tell me now and then I will tell you where you can find her.” 
“Ok so according to me it’s a feeling of dedication, with all warmth and care. Loving someone 
unconditionally is true love. It’s a sweet atmosphere in itself. Now, where is she?” 
“How would I know? Bye.” 

*** 
VALENTINE’S DAY 

I called Rohan again. 
He picked up- “All lines in hell are busy please try later, and still they will be busy.” 
“What?” 
“Last time I checked you told me to go to hell.” 
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“Oh! And you told me to buzz off.” 
“But you haven’t buzzed off have you.” 
“And you haven’t gone to hell either.” 
“What is it?” 
“Remember the ritual you planned, If it is a ‘yes’ let you know on 14thand if it’s a ‘no’ let you know on 
15th.” 
“Yeah but you already said no to me, days ago.” 
“Ya but I want to end the ritual properly, would you come to meet me tomorrow.” 
“But tomorrow is 15th, which means ‘no’ again. I get it what is there to meet in it.” 
“Ya but I want to say it on your face. And then ask for your forgiveness. Tomorrow is forgive day.” 
“And then I will slap you. Tomorrow is slap day too.” 
“Oh come on Ro, be a man and meet me ok. Now bye.” 

*** 
15th 

On forgive day we met. He looked beautiful in his black jeans and black shirt. Both of us liked wearing 
black. Even I came in a black dress. I hated boys with long hair, his hair was nicely trimmed. 
It was an awkward moment of silence. I motioned him to sit by me. Both of us were facing the setting 
sun. It was a deserted spot where time would stop for both of us, like in movies. (Just giving the hint in 
case you are not getting it.) 
“So what do you think is love?” I asked  
“What?” 
“Please Ro just tell me. When you said you loved me what did you feel like?” 
“Well I don’t know why you are asking all this but, it felt weird to come up to your best friend and say 
stuff like that. I had a deep thought before I said that. I had reflections about various things, it must have 
been on various occasions that I may have said something which might have hurt you a lot, but you 
never complained. It must have been hard to bear me or tolerate me at times, but all you did was to say 
cheerful. I have always relished hearing from you as a friend, every single word that you have ever said 
has been precious… but in the process I feel… I mean I fell for you. I was in love with you.” 
It isn’t like you sit under Peepal tree and get enlightened. You just come to know about it. 
“I am sorry. I called you today to forgive me. And let’s resume our friendship. I don’t like fighting you Ro. 
I hate it when you are not around. I want to study with you again, hang out with you like old times.” 
A feeling of dedication, with warmth and care. Loving someone unconditionally is true love. It’s a sweet 
atmosphere in itself. 
“So this is what it is about the labor law notes. Just take it, I brought them with me. But spare me this 
friendship crap.” He handed me the notes. 
“My God! Rohan, you idiot of all the things I said you managed to ooze out this negative point. Oh 
please and then you say that you love me and I am supposed to believe you, when you are always 
finding flaws in me.” 
He looked back at me trying to decipher my expression, “What do you mean?” 
“I mean that I don’t know what love is? The definition of love differs from person to person. I like to be 
with you, and when you are not there in my life for the past couple of days I felt so lonely. So I want my 
friend back, you moron. And if this means that I love you then so be it. I love you. I was picturing you 
everywhere. In reminiscence of memories of my time spent with you the frame is made of platinum 
studded with diamonds. And whenever your smile flashed in my brain it left a smile on my face too like a 
rainbow. And so maybe I am in love with you. And on that day, when everyone was so fanatic about 
kissing each other, even though only on cheeks, I saw you kissing someone; though later when I watched 
properly it was Priyank. I was so happy it wasn’t you, because my blood was boiling watching you kiss 
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someone else. So, I definitely love you. And notes or no notes, actually to hell with your notes, I don’t 
want them but I like you. So, will you be my friend and lover forever but a friend first?” 
It is staying with the person you love, because you love to stay with that person. Nothing changes in life, 
but the person is always on your mind, be it work or anything. He becomes the most important part of 
your life. You feel comfortable with him. Staying with him gives you happiness. 
“Of course,”, what else could he say after such a long speech. 
We looked in each other’s eyes and yes, the scene was somewhat like the three wise men looking at 
baby Jesus. After a while he broke the silence saying, “You really don’t want the notes?” 
“Are you mad of course I want them. It was just for the effect I said so you know. Why else do you think I 
did all this.” 
He looked at me with those adorable grins of his and said, “I don’t understand one thing, if you really 
made up your mind on the kiss day why did you not want to meet me on Valentine’s Day. I mean it was 
a ‘yes’” 
“Sheesh Ro. This was my last Valentine being single I couldn’t possibly ruin it. Next year it will be 
mingled. And being single has its own advantages. Got it.” 
“Got it.” 
The sun was setting in front of us. It was a beautiful day, coming to an end. But that moment was frozen 
for a few seconds may be but it seemed like eternity. 

*** 
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Ruchira Pal, Mumbai 

Que Sera Sera 
 

I was a child when I first remember waving to him. Every time we would leave my father’s paternal house, 
I would wave back to him from the car. He would sit on the red cement seat and smile back to me, eyes 
glistening and lips stretching to small greedy smile. If I had to describe my grandfather with one word, it 
would be greed. Greed for love, greed for money, greed for adventure and greed for knowledge. Yet, I 
must acknowledge that I have not met a man so content with his life as my grandfather was. He was a 
man of many colors, his life painted in all sorts of blue and red and yellow, but as I waved back to him, I 
realized that he was plain white.  I suppose the rainbow that his life was in his youth had come together 
to form a colorless bland old man in the later stage of his life. The time I spent with him was short, if not 
limited. In that short time, I had come to know and love this man who could kick start a scooter well in his 
80s, but chose to sit in the same spot for days while he gobbled up all of the disgustingly clichéd Bengali 
dramas that had ever come into existence. His desire to do nothing but lazily sit around all day had caught 
me by surprise in my early days. Soon however, I was accustomed to this laziness, and I might as well 
shamefully admit that I often joined him in his quest of doing absolutely nothing – except of course 
annoying my grandmother just by existing.  

The reason why I say that he was greedy is because he simply was. I have a memory of him which floats 
back to me every now and then – this memory proves him of his greatest greed, which was food. It starts 
with me bringing home some extra fried chicken from KFC and asking my 84year old grandfather if he 
wanted to have some of it. It took him absolutely no time to look at me with glistening eyes full of 
excitement; he vehemently nodded at me. His “yes” for some fried chicken had to be the most motivated 
“yes” I had ever seen. What happened next is history. He chewed away the huge piece with ease – not to 
mention that he had absolutely no teeth and the fake ones were ancient. Also, midway through his feast 
he turned to me, the same glistening eyes and asked for his classic “sosh”.  As I poured in two packets of 
sauce sashes onto his plate, I witnessed the happiest old man we had all ever seen. This is why I say he 
was also extremely content with his life. His greed was fulfilled too easily. It did not take much to make 
this man happy. His greed also made him roam all around the country in search for money. It would be 
safe to say that he had set up a business of some kind in almost every state of the nation. Unfortunately, 
none of them really were successful and the unsold food from his newly owned restaurants would just 
end up being eaten by my teenage father. Again, this is an easily satisfied man we are talking about. None 
of these failures really got to him. He did not know what regret meant. He simply moved on from 
restaurant to paper-production business. One business after the other, the greed was somehow satisfied, 
but the heart was still young and there was always room for more error. 
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I do not exaggerate when I say his youth was rainbow colored. Having to run away from Bangladesh at a 
young age to take refuge in an unknown country did not scare him. Instead, he went on to complete his 
high -school and graduation on time with excellent marks. Shortage of teachers also led his Principal to 
ask him to teach his class, so he was a student and a teacher for the same class, a story he would proudly, 
and repeatedly, explain to me. Later in his life, when his multiple attempts at business did not work, he 
turned to lottery, buying one ticket after the other, with no care for the rules that the world had set on a 
man with a family. There was no concern in his thought, just free will. Many of his whirlwind stories have 
been exactly that to me, stories heard from my father and mother.  Each of these stories out-do the other, 
and they make me think about who we are and what it is that we do that really makes people remember 
us. My grandfather was a free man, and with his freedom came his tales, the tales which we still remember 
and love to hear and I had the privilege to befriend such a man. 

Every year I would leave him on that cement seat, I would think to myself, maybe this is it. This is goodbye. 
To my good fortune, years after years passed by, but he did not. He would still be there, waving to me 
from that cement seat. Two years ago, tired of making my heart ready for goodbye, I denied it. “I think 
about this every time, and he is always there when I return. I’ll see him next time too”, I joked to myself. 
That year was the first time I waved to him with surety that I would see him again. I suppose life is ironic 
that way, things usually slip by us when we least expect it, when we take them for granted. That was the 
last time I saw him, his glistening eyes and small greedy smile. He lived a life with absolutely no regret, he 
left behind a life with which he was fully satisfied, but he also left behind an 18year old who will always 
be hungry for more. 
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বাঙালীয়ানা  
 

েসৗিতক দাস, আটলা�া 
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শারদীয়া 
িশেব�ু বয্ানাজ�, দুগর্াপুর 

িশউিল ফুেলর হাতছািনেত 

শরৎ শহর জুেড় 

পুেবর ি�� আকাশ  

আর ঢােকর �িনর তােল 

শরৎ মােনই িমি� সুের আগমনীর গান 

শরৎ মােনই মহালয়ার তপর্ণ �ান 

শরৎ মােনই আন� আর শাি�র সমাগম 

শরৎ মােনই পুেজা ে�ম েবাধন িবসজর্ ন 

শরৎ মােনই আ�া আর শি�র আরাধনা 

শরৎ মােনই রি�ন সােজ দুরেক কােছ টানা 

শরৎ মােনই তয্ােগর িলিপ িহংসার আহুিত 

শরৎ মােনই ঐকয্ সমাজ, ঐকয্ – সং�ৃিত 

 

অল�রণ ৈসজনয্ঃ ডাঃ শিমর্�া েঘাষ, ধানবাদ   
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আৎমপিরচয় 
 

 
 

অ�ন দাশ, আটলা�া 
 

বাজাের এেসেছ এক নতুন উঠিত কিব; 

কিবতা যা িলখেছ – অিত সহজেবাধয্ সবই! 

তুলনার েভতর ক�নার মেধয্ উপমা – িক�ু েনই! 

উৎপটাং পয্াঁচােলা েকােনা ব�বয্ – তাও েনই! 

দরদী মমতাভরা ক��র কই? 

েকাথায়ই বা েঝালা ভরা কিবতার বই? 

কিব-ব�ু হীন তথা সািহতয্�ান শূণয্;  

ভাবভ�ী িনতা�ই অবর্াচীন�ণয্।  

েনই দািড়,চশমা – েনই উে�াখুে�া চুল।  

কিব বেল ভুেলও েকউ করেবনা ভুল।  

 

কিব হওয়া এতই যিদ সহজ কে�া হেতা, 

শহর িপছু কিবর সংখয্া গ�া কেয়ক হেতা।  

�চুর কিবর সে� আমার আেছ ওঠা বসা; 

েকক-কিফ-চা, পেরাটা-মাংস িকংবা মুিড়-শশা।  

অ� কথায় বুিঝেয় বলিছ কিবর িকছু ল�ণ; 

আসল কিবর সে� িমিলেয় িনও িবল�ণ।  

�থম কথা কিবর থাকেব িশশর মেতা মন; 

মেনর বয়স বােরা েপেরােল কিবতা েলখা বারণ।  

েপাষাক আশাক েযমন-েতমন হেব; এটা মা�।  

পয়সা কিড় কম থাকেব – যােত িদন চেল যায় জা�। 

ভাসা ভাসা েচােখ থাকেব িনেভর্ জাল মায়া; 

ক�নায় ে�িমকা থাকেব – পূব�, শরমা, জয়া।  

মােঝ মেধয্ কা�া, রাগ অবশয্কতর্ বয্; 

িনেদনপে� জিটল, আঁেতল ম�বয্। 

ফতুয়ার বুকপেকেট থাকেব অধর্ভ� েলখনী ; 

নীল কািলর েছাপ ছাড়া তােক েকউ কখেনা েদেখিন।  

েঝালার িভতর থাকেত হেব পূবর্জে�র খাতা ; 

িহিজিবিজ অ�ের থাকেব দুেবর্াধয্ কিবতা।  

এিড়েয় চলেব ভীড়ভা�া, ধা�া সহয্াতীত।  

একটু থাকেব ঢুকুর েনশা, লুেকােনা ে�ম পীিরত।  

েদালেদাদুল চালচলন আর শিচি�ত বদন।  

েফভািরট আ�া�ল হেব রবী� সদন।  

 

মন�ে� েদখেছা েতা কিব েকমন হয় এ বে�? 

এই নতুন কিবর েকােনা িকছুই িমলেছ না এর সে�।  

সবর্�ানী, উি�ংেড় এক, মহামকর্ ট দাশ; 

ওঁচা মাকর্ া কিবতা েলেখ, যৎত ছাইপাঁশ।  

িব�ুমা� িম�তা েনই, সব সাজােনা, েফক; 

ছে�াব� শ�গ� এেকর পর এক।  

অিতপ�, ভঁুইেফাঁড়, িক েয িলখেছ হািবজািব; 

আেবগবিজর্ ত এক কাঠেখা�া কিব।  
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মদন শবর  
 
 

মানস েদ, আটলা�া 

আমলােশােলর মদন শবর 
িগেয়েছ েয আজ মের 

েজােটিন তার দানা কু�ুটও 
গত সাত িদন ধের৷ 

 
সরকার বেল িমেথয্ কথা 

অনাহার েনই েদেশ 
েনতা বেল, মদ েখেয় বয্াটা 

মেরেছ েয অবেশেষ৷ 
 

পুিলশ বেল, ও িকছু নয় 
আৎমহতয্াই হেব 
সাতিদন না েখেয় 

মানুষ মেরেছ কেব? 
 

িবেরাধী েচঁচায়, জাতীয় ল�া 
মৃতুয্ েয খাদয্াভােব 

আমােদর সময় হয়িন কখেনা 
সরকার, জবাব িদেতই হেব৷ 

 
এেসেছ ম�ী, এেসেছ েনতা 

িনউজ চয্ােনল কত 
�িত�িতর বাঁধ েভেঙ আজ 

আমলােশাল �ািবত৷ 
 

রা�া হেব, নলকুপ হেব 
আসেব িবড়লা, টাটা 

অনাহাের আর থাকেত হেবনা 
পােব েতামরা চাকরীটা৷ 

 
মদন শবর িবে�াহ কেরিন 

েচেয়িছল শধু কাজ 
ব�ুক উঁিচেয় অিধকার চাইেল 

েদশে�াহী হত আজ৷ 
 

মদন শবর অ� ধরেল 
রা� বলত েবইমান 

অনাহােরও মৃতুয্ ভাল 
েমরা ভারত মহান৷ 

 
মদন শবেরর েশােক আজ 

'েমৗন' ম�ী েনতারা 
সাের জাঁহা েস আ�া 
িহে�ািসতাঁ হামারা 

সাের জাঁহা েস আ�া 
িহে�ািসতাঁ হামারা৷ 
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েসৗময্ ভ�াচাযর্, আটলা�া 
 

যীশর মেতা 
শেনিছ সম� মানবজািতর 

ভূত, বতর্ মান ও ভিবষয্ৎ 

পােপর েবাঝা মাথায় িনেয় 

তুিম �ূশ িব� হেয়িছেল 
 

িডেস�েরর েসই শীেতর রােত 

একিট অ�কার বােসর েভতর 

তুিমও িক সব নারীর িচরিদেনর - 

ক� েদেহমেন ধারণ করেল? 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

অল�রণ: েমৗসুমী পাল, েপনিসল্ভািনয়া 
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েহায়াইট িমসিচফ: একিট সেফদ ছলনা 
 

সুিজত দাস, মালদা 
 

সুচিরতা, েয সব বৃৎত সািজেয় েরেখেছন চারপােশ, 

একিদন এরাই অলীক উপপােদয্র মেতা, জিটল এ�টার মেতা, �ািলেয় মারেব আপনােক। 

এই সব বৃৎতসমূহ, যােদর আপিন েলেজ েখিলেয়েছন এবং রেপ ভুিলেয়েছন 

এই সব বৃৎতসমূহ, যােদর আপিন কান ভািঙেয়েছন বদেল যারা আপনার মান ভািঙেয়েছ এতিদন, 

এখন এই সব �ভুভ� বৃেৎতর দল িনেজেদর বয্াসাধর্ বদেল িনে�। 

 

জ� িনে� অক�নীয় সব সমীকরণ, দারুন সব গহা িচ�,  

এেদরেকই আপিন এতিদন বাধয্ ইেল�েনর েযাজয্তা িদেয়েছন, িদেয়েছন আেলার িছেট েফাঁটা।  

িত�িত ময্াি�েফর মেতা, এরাও মাথা এবং েলজ েনেড়েছ বহু কাল, আপনার বসার ঘেরর েমেঝেত 

আ�নার মেতা এঁেক িদেয়েছ রাত েজেগ েলখা সব কিবতার লাইন। 

 

সুচিরতা একিদন এরাই, েমেঠা পেথ, শধু আপনার জনয্ই বদেল িদেয়িছেলা ধুেলার রঙ, 

আকােশর কারুকাজ৷ এেদর জনয্ই িদকবদল কেরিছল বাতাস৷ 

তবু আপিন এক একটা বৃৎতেক এক একরকম পানীয় অফার করেলন, কাউেক িদেলন সুগি� আরক, 

েতা কােরার েপয়ালায় সেফদ ছলনা৷ এভােব হয় বলুন? 

কিবেদর িজন বদল করেত িগেয় িনেজরই িদন বদেলর পালা গান িলেখ েফলেলন আপিন৷ অজাে�ই৷ 

 

সুচিরতা এই সব অেমরুদ�ী বৃৎত, অয্ািমবার মেতাই, িনেজর আকার বদেল িনে� এখন, 

েকান মােপ আটকােবন আপিন? দুধর্ষ টয্ািপিজয়াম, রহসয্ েঘরা আয়তে�ে� িঘের েফলেছ আপনােক৷ 

 

সুচিরতা, সেফদ ছলনাময়ী, বৃেৎতর িভতের ভােলা েনই আপিন৷ 

আপনার মন খারাপ৷ 
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পিরক�না 
অির�ম েদব, েকালকাতা 

 

“মগজটা েয হাজার কাগজ 
হেরক রকম েলখা তােত" - 
আজ স�য্ায় যা েলখা তা, 

পাে� েগেলা, পেরর �ােত!  
িবধাতার েস অেমাঘ েলখা, 

িক�া যাহা তারই বুিল, 
হাজার রেঙ চড়ােলও তা  
পা�ােবনা বুিলেয় তুিল!  

আজেক আমার যা আেছ তা 
কালেক নাও থাকেত পাের, 
িবরাট মরু - �াসাদ আমার, 
ভাঙেত পাের একটা ঝেড়!  

েসই ঝড় আর তুফান েতালার 
তুিম - আিম - েস, বেলা েক?  

তবু যিদ না িলেখ যাই, 
জীবনটা েসই ি�র হেব েয!  

নতুন ভােব, নতুন রেঙ 
িলখেত হেব, আঁকেত হেব, 

নতুন ব�ু, নতুন রেঙই 
জীবনটা েফর গড়েত হেব!  
যা হেয়েছ, হেয়ই েগেলা, 
অতীত হেলা বয্তীত আজ, 

ভিবষয্েতর কথা েভেবই 
বতর্ মােনর পেরা রণসাজ!  

সিচন যখন ধরেতা েস বয্াট, 
ভাবেতা, আেগর বেলর কথা? 

নািক তার পেরর ওভার, 
িক হেব? তার মাথাবয্থা?  
েমােটই তা নয়, েয বলটা 

ছঁুড়েছ েবালার তার িদেকেত, 
েসই িদেকেতই েচাখটা েগা তার, 

অজুর্ ন নয্ায়, ল�য্েভেদ!  
তাই েতা বিল অতীত ছােড়া, 
ভিবষয্েতর েভেবানা কাল, 

বতর্ মােনর কথা েভেব, 
ধেরাই িনেজর জীবেনর হাল!  
আর মগেজর ওই কাগেজ যা 
হেয়েছ েলখা দুঃেখ - সুেখ, 
না েভেব তাই ভূতঃ - কথা, 

" ফমর্য্ািটেঙই " যাক না চুেক!  
ভােলা েথেকা/ থাকেবন, সকেলই।। 

মহা�� 
শা�নু দাসগ�, কলকাতা 

েযাগাসেন েযাগীবাবা...... েচাখদুেটা ব�.... 
েকােৎথেক এিল বয্াটা মাংেসর গ�?? 

��শি� ভুেল...... 
েচাখদুেটা েগল খুেল 

েযাগী আর েভাগী মােঝ হেলা মহা�� !! 
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সুদী�া চে�াপাধয্ায়, িনউ জািসর্ 

 

আেলার েবণু 
 

আজকাল আর আঁধার আঁিক না, রাত ঘন 

হেল িনেজর ছায়ার িভতর চুপচাপ েজেগ থািক 

েদিখ আধভাঙা চাঁদ, েভােরর �থম আেলা 

যাপেনর পাতা উে� েঢেক রািখ বয্ি�গত  

িবষাদ, তারপর অ�কার �মশ আরও ভারী হয়, 

আবছায়া েচনা েচনা মুখগেলা মুেছ যায়,  

েবেজ ওেঠ চলমান সমেয়র িবষ� ন� সুর,  

েভতের বাইের এত �ত, র�, যুে�র দামামা 

েচােখর সামেন ধিষর্তার থয্াতলােনা শরীর, 

গনিপটুিনেত মের যাওয়া দিলেতর মরেদহ 

আর গিলত সমাজ তবুও অিবচল আিম  

িলেখ চিল িচর�ন কামনার শা�ত ে�েমর গান  

মধুর অথচ সবর্নাশা একটা েঘার ধীের ধীের 

স�ািরত হয় আমার অ�ের “েবেজ ওেঠ আেলার েবণু” 

উদাসী বৃে�র কােছ িশেখ েনই সিহ�ুতার পাঠ॥ 

 

 

পিরিচিত: সুদী�া চে�াপাধয্ায় গত বাইশ বছর ধের িনউ জািসর্েত বাস কেরন। �ুল ও কেলজ ময্াগািজেন েছাট কিবতা ও �ব� িদেয় তাঁর েলখা 

শরু। ২০০৮-এ ছ�নােম নতুন কের িনেজর �েগ আবার েলখার শরু হয়। ২০১০ েথেক িবিভ� �গ এবং িলটল ময্াগািজেন িনেজর নােম কিবতা, 

গ� ও �ব� েলেখন। আেমিরকার িবিভ� ময্াগািজন ও শারদীয়ােতও িনয়িমত তাঁর েলখা গ� ও কিবতা �কািশত হয়। সুদী�া নথর্ েব�ল 

ইউিনভািসর্িট েথেক িবএড, ও মাইেকাপয্ােথালিজ িনেয় মা�াসর্ কেরেছন। 
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েহ নুতন ে�ম ও িসগােরট 

রুনু েশঠ 

দুগর্াপুর 

স�ীব পাল 
মু�াই 

 
েহেট েযেত হেব বারং বার, 

যিদ েযেত চাও অগময্ দুগর্ম পেথ , 

েতামার পদতেল িপ� হেব, 
অগনিত িকছু দূবর্া দল, 

ঘষর্েণেবেজ উঠেব নীরব আতর্ নাদ 
মের যােব সবুজ দুধাের, 

েজেগ উঠেব পথ ধীের ধীের 

তুিম হেব পেথর িদশারী! 
 

 

িদিবয্ েদয়িন কুেহিলকা 
অভািব অেশষ �েহিলকা 

কটা� বিষর্ত হয় িন  
আনােচ কানােচ... 
তবু ে�ম দশর্নাথ� হেয় 
হানা েদয় কখেনা সখেনা 
গড়পরতা মাঝাির মি�ের 
েবশ ঘন ঘন... 
যথারীিত কাপুরুষ ভীরু 
�িতবার ভােব এই শরু 
উ�ীিবত অিবভ� রােত 
পলেকর আগন েক ছঁুেত... 
মাখামািখ আগেনর সােথ 
মাতামািত েতামােতই শরু 
সাদাকািঠ তামােকর নাও 
েধাওয়া হেয় �াণ উড়ুউড়ু .... 
ভীরুেদর েযমনটা হয় 
িদন আনা আর িদন খাওয়া 
�িতবার িফের িফের আসা 
কতবার েছেড় চেল যাওয়া.... 
ভীরু েদর যাওয়া আর আসা 
কখেনা থােক না একটানা 
িপছুটান উচাটন েবশ 
ে�ম েহাক বা িসগােরট.... 

িদনেশেষ সব েধাওয়া ওড়া  
আর ছাই ,ছাইদািন ভরা 

মান 
রুনু েশঠ 

দুগর্াপুর 

 
‘মানেতা শধু েতামার নয় 

মান িদেলই বােড় মান 

িদেলই েবিশ েফরৎ পান ! 

না িদেল মান মানুেষেত, 

খািল হােত েফরৎ যান! 
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অিনমা মজুমদার, আটলা�া 

 
কেপাতা�ী ��াচারী চ�বত�, েকালকাতা 

হাজার েখাট অনুশীলন 
 

হিরেবাল হিরেবাল 

জীবেনর শত েরাল - 

িপছেন যায় জীবেনর েগাল 

জীবেনর যান জেট হাজার েখাট 

 

বুক েয বইেছ 

অেনক েমাট - 

েজাড়া তািল হাঁক ডাক 

চলা পেথ শত বাঁক – 

 

উড়� ছুট� িদন 

কথা বয্থা দীনতায় হীন - 

েগাল েগাল ‘ভূ’ েগাল 

বােজ রথ যা�ার েখাল - 

 

হা�া হা�া হা�া 

নড় বেড় জীবেনর খা�া 

জীবেনর বাঁিশ অসহায় সুর 

সুর তাল হারান উজবুক - 

 

মগজ যখন ধরেত পাের িক 
চায় এ মন 

সাধু ভাষায় তার নামই েতা 
অনুশীলন! 

েরাজ দুেবলা করেত হেব 
িনয়ম কের, 

সাধন িকংবা বসেত হেব কলম 
ধের, 

পরমাৎমার সে� অপািথর্ব 
িমলন ।…. 

হবার েতা েস একটাই পথ, 
অনুশীলন! 

 
তবু আমরা অকারেণই সময় 

কাটাই, 
চাওয়া পাওয়ার িহসাব িনেয় 

গলা ফাটাই 
মাথা ভিতর্  কুম�ণায়, িক 

�ালাতন। …. 
ছাড়া পাবার জনয্ েয চাই, 

অনুশীলন! 
 

যতই েখাঁজা আসল নকল 
যায় না েচনা 

িচ� বাবুর খাতায় শধু বাড়েছই 
েদনা 

এেতা পাবার পেরও েসই বয্থর্ 
জীবন।…. 

এবার েথেক েহাক না শরু 
অনুশীলন ! 
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�মতী বাস�ী রায়, েকালকাতা 

 

কাক দ�িত 
 
 
 

েশাবার ঘেরর পি�েমর জানালাটার পােশ 
রু� মতন িনমগাছটা দুলিছল বাতােস।  

িলকিলেক তার সরু ডােল েদাদুলয্মান কািকনী 
কাকেক বেল,‘এেল েকন? আিম েতা কই ডািকিন।’ 

বলেল কাক েমজাজ রাখ, েশানাই েগাপন ত� - 
রায় বাবুেদর ছােদর েথেক এেনিছ আমস�।  

পাতার ফাঁেক গা ঢাকা েদ, েচঁচাস েনেকা েজাের 
ওেদর বািড়র চাকর আবার গলিত িনেয় েঘাের।  

�ামী-�ীর মােঝ কতই হয় ঝগড়া আিড়, 
তাই বেল িক ভােলা িজিনস একলা েখেত পাির ? 

গদগদ কািকনী কয় চল এখান েথেক, 
েচৗধুরীেদর চওড়া পাঁিচল, খাই ওখােন েরেখ।  

সাঁ সাঁ কের চলল দুজন হেয় পাশা পািশ - 
িনমগাছটার েতেতা মুেখ ফুটল িমেঠ হািস।  
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িশেবন মজুমদার,আটলা�া 

পরম �াথর্ণা 
েস ও ছ�  চায়, আনে�র, েফরার, উৎতরেণর  
আিম েতা জািননা| সুেখর েকান তাের  
দুঃেখর অরপ �ের তুিম েফর,  
িচবােনার পের েদিখ �ুধা আর তৃি�র িভতের  
সব েফির েফরায় না ঘের,  
িকছু ঢালু েবদনা �কট কের| 
এই অপার তরে� আজও েভেস যাই 
চবর্েন, চুেষয্, েপয়তায়, লবেন,  
েভােগর দখেল যা অভাব -  
তােক বয্াখয্া কির দুঃেখ,  
এই অপমৃতুয্র িঘের িদন রাি� েঘাের,  
জীবেন েবঁেচও মের যাই বার বার|  
এই আড়ােলই তুিম অ�কার,  
এখােনই ভুেল যাই কার জাল েকবা েজেল! 
আমােক এমন কেরই পাথর কেরা  
েযন েবচা েকনা িঘের লাভ সব েদনা  
েতামােকই �চার কের, েযন সব আয়না,  
আলােপ অজর্ েন েতামােক েঘাষণা কের , 
েযন সম� �চাের েমৗন এক অভয্থর্না  
গভীর ৈচতেনয্ েতামােক স�ার কের  
েয আঁচ  েতামারই িনণর্য় , েসখােন  
েতামারই উৎসগর্ েযন পাকা হয়  
এই আমার �াথর্না, পরম �াথর্না | 
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Dr. Arabindo Ghosh, Dhanbad  

A Maze Called Life 
 
 

Life is a maze 
Of languid dreams 

Through mindless craze 
Of crystal vision 

Through distant haze. 
 

Life is a maze 
Clink glasses of wine 
Where tears or smile 
Where saint or satan 

Mingle without a guile. 
 

Life is a maze 
We return empty handed 
After stooping to conquer 

Then scatter the booty 
For vultures to devour. 

 
Life is a maze 

Of orders to be taken 
Of rules to be broken 

And joining broken ends 
Lest rules are forgotten. 

 
Life is a maze 

Of endless waits 
And instant coffee 

Of building bit by bit 
And crumbling in a jiffy. 
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Srija Sen Gupta 
Atlanta 

Words 

 
The emptiness of the world 

May take root in a soul 

Which has letters with which to speak 

But not words to make thoughts whole 

Tongue held back, a finger’s folly 

No eyes may talk, no smiles may shine 

Just a wire between us 

And a voice saying, “I’m fine”. 

I miss your warmth, your loving eyes 

I miss your wrinkled hands that held me close 

The ocean salt has made me forget your scent 

But truly, that’s not what hurts the most 

No 

What hurts is the talking the talk-talk-talking 

Where we say it all but speak none 

We jibber, we jabber 

Like little sparrow birds 

And yet… 

We say nothing at all. 
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� সুজন ভ�াচাযর্, আটলা�া 

 

রবী�স�ীেত ঈ�রিচ�া 
 

"মােঝ মােঝ তব েদখ পাই, িচরিদন েকন.পাই না? 
েকন েমঘ আেস হৃদয় আকােশ, েতামাের েদিখেত েদয় না?" 

১৮৮৫ সােল কিবর যখন বয়স মাএ ২৩ রচনা কেরিছেলন এইগান (১)।  �ান েজাড়াসাঁেকার ঠাকুর বাড়ী- �া�সমােজর এক সে�লন উপলে�য্।  

এই গানিটর মেধয্ তরুনকিবর মেনর গভীেৱ েয দুিনর্বার ঈ�রানুভূিত িছল, তা তার এই গােনর মাধয্েম �কাশ েপেয়েছ।  রবী� সংগীেতর বহু 
গােন এই �গাঢ্ ভি� এবং ে�ম বারবার �কািশত হেয়েছ। সুদীঘর্ আিশ বছেৱ� জীবেন পূজা, ে�ম ও �কৃিত পেবর্র িবিভ� গােন িতিন 
পরমিপতােক আিব�ার কেরেছন নানারেপ। এই ঈ�রেচতনার শরু কেব েথেক? এই �ে�র সিঠক উৎতর েদওয়া কিঠর্ ন, তেব এটা বলা েযেত 
পাের েয এেকবাের ৈশশেবর �া�ােল এই �গাঢ় রহসয্ানুভূিত র �কাশ্ েপেয়িছল বালক রিবর মেন।  

“জল পের পাতা নেড়, পাগলা হাতীর মাথা নেড়।”  

েকােনা এক বাদল িদেন, েজাড়াসাঁেকার বাড়ীর জানালা িদেয় গােছর পাতার ওপর বৃি�র জল পড়া েদেখ্ত েদেখ্ত, মা� সাত্ বছর বয়েস 
িলখিছেলন ঐই ছড়ািট।  সারাজীবন এই জীব ও জগেতর েয গভীর েগাপন স�র্ ক িতিন অনুভব করেত েপেরিছেলন, তার উে�াচন কের 
চেলিছেলন সারা জীবন।  এই অ�ুত রহসয্ানুভূিত রবী�নােথর ঈ�রিচ�া, িনসগর্, জীব এবং জগেতর �িত দুিনর্বার ভালবাসার এেকবাের 
েক�িব�ুেত িছল বেল মেন হয়। এই অনুভূিতর একিট সু�� �িতফলন ঘেটেছ কিবর ৭৫ বছর বেয়েস (১৯৩৬) েলখা কিবতায় (আিম) 

"আমার েচতনার রেঙ পা�া হল সবুজ 
চুিন উঠল রাঙা হেয় 
আিম েচাখ েমললাম আকােশ 
�েল উঠল আেলা 
পূেব পি�েম।”  

এই কিবতািটর মেধয্ কিবর আৎমার েযাগােযাগ �কাশ েপেয়েছ পরম �ে�র সােথ।   আিম েক? এই �ে�র উৎতর পাওয়া যায় মা�ুকয্ 
উপিনষেদর মেধয্ (2)।   যখন এই দুিণর্বার েযাগা েযাগ �ািপত হয় তখন সু�েরর অনুভূিত েচােখর দৃি�ত িনেয় আেস েসৗ�যর্।  এই ঐ�িরক 

অনুভূিত েবাধ হয় রহসয্ানুভূিত বা Mysticism যা ইংিলশ কিব John Keats এর মেধয্ও ভীষণ ভােব িছল; তাইেতা উ্িন বেল িছেলন 

“beauty is truth, truth is beauty” (৩)।  রবী�নােথর এবং  আেরা অেনক কিবেদর এই Mysticism এর �ধান কারণ হল তাঁেদর 
�কৃিতর সােথ িনিবড় েযাগােযাগ।   রবী�নােথর অসাধারন গান এবং কিবতায় এই �কৃিত ব�না �কাশ েপেয়েছ।  

“েদেখা েদেখা  শকতারা আঁিখ েমিল চায় 
�ভােতর িকনারায়।  
ডাক িদেয়েছ ের িশউিল ফুেলের - 
আয় আয় আয়। 
ও েয কার লািগ 
�ােল দীপ, 
কার ললােট পরায় িটপ।”  
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১৯২৫ সেন ৬৪ বছর বয়েস কিব রচনা কের িছেলন এই গানিট  সবুজ পে�র েশষ বষর্ণ ( ১) স�লেন।  বষর্ার �তয্াগমেন শরেতর অিভেষক; 
শরেতর �থম �তুয্েষ অ�কার আকােশ শকতারা েদেখ েরামাি�ত হেয় পেড়ন কিবর নটরাজ ( 8)।  সুদুর আকােশ েছা� একিট শকতারা মেন 
কিরেয় েদয় শরেতর আগমন, দীপ �ািলেয় কপােল িটপ পের েকােনা এক সু�রীর আবাহন কেরন েসই আগমন।  এ েযন েকান মায়াবী িশ�ী 
তাঁর কয্ানভােস এক পলেক মুেছ েফেলন বষর্ার সম� �াবন, িনেয় আেসন অিনবর্চনীয়র আন�।  

এই আনে�র েশাভা িতিন বার বার �তয্� কেরেছন। মা� ১৯ বছর বয়েস অপূবর্ একিট গান রচনা কেরিছেলন এই অিন�য্ সু�েরর উ�ােস; 

“এ িক সু�র েশাভা, কী মুখ েহির এ 
আিজ েমার ঘের আইল হৃদয় নাথ, 
ে�ম উৎস উথিলল আিজ।”  

িনেজর গান স�ে� রবী�নাথ তাঁর মতামত জীবেনর েশষ িদেন পযর্� অটুর্ ট েরেখিছেলন।  িবশ বছর বয়েস একিট েলখায় িতিন িলেখিছেলন 
“ও�ােদরা গােনর কথার উপর সুর দাঁড় করাইেত চান, আিম গােনর কথাগিলেক সুেরর উপর দাঁড় করাইেত চাই।  তাহারা কথা বসাইয়া যান সুর 
বািহর কিরবার জেনয্, আিম সুর বসাইয়া যাই কথা বািহর কিরবার জেনয্” (৫)।  

েয কিব শরেতর আগমেন েদেখন আকােশ শক তারার আগমন, েসই কিবই বসে�র মেধয্ খঁুেজ পান লাবণয্ময় �ােণশেক - 

“এ িক লাবেণয্ পূনর্ �াণ, �ােন েহ, 
আন� বস� সমাগেম। ।  
িবকিশত �ীিতকুসুেম েহ 
পুলিকত িচত কােন।”  

৩১ বছর বয়েস রচনা কেরিছেলন এই গানিট মহীশেরর পূণর্ ষড়জ রািগণী এবং একতাল বয্বহার কের।  কিবর ভিগনী সরলা েদবী েচৗধুরাণীর 
মহীশর েথেক আনা �রিলিপ এই গানিটর ৈবিশ�।  

িযিন পুলিকত হন �ীিত কুসুেমর িবকােশ, িতিনই আবার শি�ত হেয় পেরন নটরােজর �লয় জয় ড�াের, 

“িপনােকেত লােগ ট�ার 
বসু�রার প�রতেল ক�ন জােগ শ�ার, 
আকােশেত েঘাের ঘূিণর্ সৃি�র বাঁধ চুিণর্ 
ব�ভীষণ গজর্ নরব �লেয়র জয়ড�ার।”  

�কৃিতর এই নানা রপ কিবর কােছ পরমাৎমার ই নানা রেপর �কাশ। িতিন বাইের এবং িভতের তােকই খঁুেজ েবড়ােতন। তাই পূজা পযর্ােয়র 
িবিভ� গােন েসই আিতর্  �কাশ পায়; 

“আছ অ�ের িচরিদন, তবু েকন কাঁিদ? 
তবু েকন েহির না েতামার েজয্ািত, 
েকন িদশাহারা অ�কাের? 
অকূেলর কূল তুিম আমার, 
তবু েকন েভেস যাই মরেনর পারাবাের?” 

এই গািনিটর রচনাকাল ১৮৮৮, যখন কিবর বয়স মা� ২৬।  নবীন কিবর মেন এই  গভীর ঈ�রানুভূিত এেসিছল খুব স�বত পিরবার সুে�।  মহিষর্ 
েদেব�নােথর িশ�া এবং �া�য্ ধেমর্র রীিত এবং আচার রবী�নােথর পূজার গােন িবপুল ভােব �ভাব িব�ার কেরিছল।  এ ছাড়া ও mystic কিব 
রবী�নাথ আেলা-আঁধার, পার-পারাবার, ধরা -অধরা - সম� িকছুর মেধয্ ঈ�েরর উপি�িত উপলি� করেত পারেতন।  অৈ�ত েবদা� দশর্েনর 
িশ�ায় অনু�াণীত কিব িব�াস করেতন একিট মা� আৎমা িবরাজ করেছ এই অসীম ��াে�।  িতিন উপলি� করেত স�ম হেয়িছেলন েসই 
universal Soul; তাই েতা তাঁর পূজা, ে�ম, �কৃিতর গান িমেল িমেশ একাকার হেয় েগেছ।  
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“জীবনমরেণর সীমানা ছাড়ােয়, 
ব�ু েহ আমার, রেয়ছ দাঁড়ােয়।  
এ েমার হৃদেয়র িবজন আকােশ 
েতামার মহাসন আেলােত ঢাকা েস, 
গভীর িক আশায় িনিবড় পুলেক 
তাহার পােন চাই দু বাহু বাড়ােয়।” 

এই গানিটেত কিব পরমাৎমােক খঁুেজ না পাওয়ার েয আকুিত �কাশ কেরেছন তা মূতর্  হেয় উেঠেছ ভারা�া� েবহাগ রােগর মেধয্ িদেয়। এই 
দুিনর্বার পরমাৎমার অে�ষণ করেত করেত িতিন হটাৎ পযর্েব�ণ করেত েপেরিছেলন এক িবশাল শি�র উে�াচন - একিট েছা� েজানািকর 
অপরপ আেলার িবিকরণ। সূযর্ বা চ� না হেলও েজানািকর িবিকরণ িনেয় আেস আেলা, েঘাঁচায় অ�কার, আমােদর েদয় এক অনািবল আন� 

িক� িক কের এ স�ব?  এর একমা� সূ� �ু�ািত �ু� জীবিটর অ�েরর শি� - 

“েতামার যা আেছ তা েতামার আেছ, তুিম নও েগা 
ঋনী কােরার কােছ 
েতামার অ�েরর েয শি� আেছ তাির আেদশ 
েপেলছ।”  

এই সবর্বয্াপী শি�র িবিভ� রপ পরমাৎমারই িবিভ� রেপর �কাশ।  কিব অৈ�তবাদ বা non - dualism দশর্েন �বল ভােব �ভািবত 
হেয়িছেলন।  িব� সংসােরর সম� আেলার �টােত িতিন �তয্� কের িছেলন েজানািকর িঝঁিকিমিক।  বাউল গােনর ছে� মা� ৪৪ বছর বয়েস 
দাদরার তােল সৃি� কেরিছেলন এই অসামানয্ গানিট।  িঠক একই রকম ভােব ৫২ বছর বয়েস রচনা কেরিছেলন একিট ভীষণ জন ি�য় গান- 

“আজ েজয্াৎ�ারােত সবাই েগেছ বেন 
বসে�র এই মাতাল সমীরেণ।”  

এই গানিটর রচনার ইিতহাস জানেত পারেল েবাঝা যায় কতটা অপািথর্ব িভ� একিট সুর এবং ছে�র জগেত বাস করেতন রবী�নাথ।  েলখক 
চারুচ� বে�য্াপাধয্ায় িলেখেছন ( ১) েকােনা এক উৎসব উপলে�য্ বহু েলাক শাি�িনকতেন েবড়ােত িগেয়িছেলন।  বস�কাল, েজয্াৎ�া রাি�, 
সব অিতিথরা পারুলডাঙা বেন েবড়ােত চেল েগেছন।  শধু িতিন রেয় িগেয়েছন কিব রবী�নােথর সােথ।  হটাৎ গভীর রােত ঘুম েভেঙ িগেয় 
শনেত েপেলন েক েযন নীেচর তলার সামেনর মােঠ গণ গণ কের গান গাইেছন।  েলখক ছােদ উেঠ িগেয় িনেচ তািকেয় েদখন কিব আপণ 
মেন েজয্াৎ�া�ািবত একিট েখালা জায়গায গন গন কের গান গাইেছন - 

“আজ েজয্াৎ�ারােত সবাই েগেছ বেন 
বসে�র এই মাতাল সমীরেণ।  
… 
আমার এ ঘর বহু যতন কের 
ধুেত হেব মুছেত হেব েমাের।  
আমাের েয জাগেত হেব কী জািন েস আসেব কেব 
যিদ আমায় পেড় তাহার মেন 
বসে�র এই মাতাল সমীরেণ।”  

এই গানিটেত েকান ঘেরর কথা বেলেছন? এই ঘর িছল কিবর আর তাঁর অ�রাৎমার িমলন েক�। এই ঘরেকই িতিন ধুেয় মুেছ পিব� কের রাখেত 
চাইেতন; েযখােন িতিন উপাসনা কেরন সৃি�কতর্ ার। এই ঘর শ�িট রবী�নােথর িবিভ� গােন বয্ব�ত হেয়েছ; বার বার িতিন িবিভ� ভােব তাঁর 
অ�েরর অ��েল চেল েযেতন, িনভৃেত নীরেব েযেত চাইেতন তাঁর ই�েরর কােছ।  

এই রকমই একিট উপাসনা স�ীত রচনা কেরিছেলন যখন বয়স মা� ৩৯। কািফ তােল রিচত এই গানিটর �থেম বলেছন 

“�িতিদন আিম েহ জীবন �ামী, দাঁড়াব েতামাির স�ুেখ” 
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আবার গানিটর েশেষ বেলেছন: 

“েতামার এ ভেব মম কমর্ যেব সমাপন হেব েহ, 
ওেগা রাজাধীরাজ একাকী নীরেব দাঁড়াব েতামাির স�ুেখ।” 

জীবেন মরেন স�ী শধু এক জন - আমােদর পরমাৎমা। তাঁর েকােনা িবনাশ েনই, তাঁর েকােনা মা�া েনই, িতিন অসীম, অন�, অপার। এই 
উপলি�র ফল কিবর বয্ি�গত জীবেন এেন িদেয়িছল এক অতয্া�যর্য্ িবনয়। ১৯১৩ সােল যখন েনােবল পুর�ার পাওয়ার জেনয্ ইংলয্াে�র 
গণী সমাজ কিবর গলায় পিরেয় িদেয়িছল স�ািনক �ীকৃিতর বরমালয্, েসই অনুভুিত কিব �কাশ করেলন একিট অতয্� জনি�য় গােনর মেধয্ 
িদেয়: 

“এ মিনহার আমায় নািহ সােজ 
এেৱ পড়েত েগেল লােগ, এের িছঁড়েত েগেল বােজ।” 

িযিন ১৯১৩ সােল �থম এিশয়া মহােদশ েথেক সািহেতয্ েনােবল পুর�ার লাভ কেরেছন একিট পরধীন েদেশর বাঙালী কিব িহসােব, িতিন 
বলেছন, এই পুর�ার তাঁেক মানায় না - ইমন কলয্ান রাগ এবং এক তােলর বুনেন, ১৯১৪ সােল �কািশত হল একিট অপূবর্ রবী�স�ীত। গানিটর 
েশষ িদেক কিব বলেছন: 

“এ হার েতামায় পরাই যিদ তেবই আিম বাঁিচ।  
ফুলমালার েডাের বিরয়া লও েমাের - 
েতামার কােছ েদখাই েন মুখ মিনমালার লােজ।” 

এই বহু জন ি�য় রবী�স�ীতিটর মেধয্ শধু িবনয় নয়, কিবর এক িবরল অ�মুর্খী অে�ষণ �কাশ পায়।  তাই 
িতিন বেলেছন এই ল�া বা িবর�না েথেক মুি� পাওয়ার জেনয্ িতিন তাঁর পরমাৎমার গলায় এই হার পিরেয় 
িদেয় এই আড়�র েথেক মুি� েপেত চান।  এই �সে� � অিজত কুমার চ�বত� িযিন একজন খয্ািতমান 
রবী� অনুরাগী িছেলন এবং শাি�িনেকতেন অধয্াপনা কেরেছন, বেলিছেলন এ মিনহার আমায় নািহ সােজ 
গীিতমােলয্র অনয্ানয্ গােনর মতই কিবর একিট িবিশ� আেবগ �কাশ কেরেছ (১): বাইেরর মৎততা েথেক 
িনেজর েক�েক বাঁিচেয় রাখার এক সতকর্  েবােধ।  এ মিনহার আমায় নািহ সােজ েলখার িঠক ছয় মাস পের 
েলখা - “ সভায় েতামার থািক সবার শাসেন” িঠক একই আেবগ �কাশ পায়।  

েয বালক কিব শরু কেরিছেলন “জল পের পাতা নেড়” িদেয়, দীঘর্ ৮০ বছর অননয্ সাধারণ সািহতয্ এবং স�ীেতর রৎন ভা�ার আমােদর জেনয্ 
সৃি� করার পর বুঝেত েপেরিছেলন শরীর েভেঙ পরেছ। িক� এই জীবন েয ঈ�েরর ই সৃি�। তাই িতিন মৃতুয্ শযয্া েথেক ব�না করেলন সৃি� 
কতর্ ার, করেলন জীবেনর জয়গান অি�ম শযয্া েথেক। ১৯৪১ এর ১৪ই এি�ল রচনা করেলন আেরকিট অসাধারণ রবী�স�ীত: 

“ঐ মহামানব আেস।  
িদেক িদেক েরামা� লােগ 
মতর্  ধূিলর ঘােস ঘােস। ।  
সুরেলােক েবেজ ওেঠ শ�, 

নরেলােক বােজ জয় ড�  
এল মহাজে�র ল�।” 

এই গানিটেত জীবেনর জয়গান করা হেয়েছ। তাই এই গানিটর েশষ পঙিতেত কিব বলেছন, “-- জয় জয় জয় ের মানব অভুয্দয়”।  রবী�নােথর 
বড় দাদা ি�েজ� নাথ ঠাকুেরর নািত � েসৗেম� নাথ ঠাকুর িযিন ভারতীয় কমুয্িন� আে�ােলােনর একজন কণর্ধার িছেলন, কিবেক বেলন “ 
রিব দা তুিম “নেমা য� নেমা য�” গান িলেখ যে�র ব�না কেরছ, এ িক ভােলা? এবার মানুেষর কথা িকছু েলখ। কিব তখন িদেনর েবশীর ভাগ 
সময়ই েকামার েঘাের থাকেতন (১)।  মৃতুয্র ৪ মাস আেগ, িঠক েসই িদনই, মৃতুয্ শযয্া েথেক �মতী ৈমে�য়ী েদবীেক গানিটর িডকেটশন েদন।  
পেরর িদনই গানিটর সুর কেরন  ৈভরবী রােগ আর কাহারবা তােল।  িঠক একই সময় েশষ কেরিছেলন সভয্তার স�ট েলখািট।  
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২৩েশ ৈবশাখ ১৩৪৮, ৬ ই েম, ১৯8১ - ঐ মহামানব আেস গানিটর রচনার এক মােসর মেধয্ কিব সৃি� করেলন তাঁর জীবেনর েশষ গান, 

“েহ নূতন 
েদখা িদক আর বার, জে�র �থম শভ�ণ। ।  
েতামার �কাশ েহাক, কুেহিলকা কির উ�াটন।”  

পরম ি�য় িশষয্ � শাি�েদব েঘােষর পীড়াপীিড় েত জীবেনর েশষ জ� িদনিট উদযাপন উপলে�য্ রিচত হেয়িছল এই অপূবর্ গানিট।  পূরবীর 
“পিচেশ ৈবশাখ” কিবতািটেত িকছু পিরবতর্ ন কের, ৈভরবী রােগ ও কাহারবার তােল সুর িদেয়িছেলন এই গানিটেত।  ল� করার মত, জীবেনর 
েশষ দু দু িটর্  গােন বয্বহার কেরেছন ৈভরবী রাগ, কাহারবা তাল, জীবেনর জয় গান করার জেনয্।  দুিটর্  গােনই �াথর্ন৷ কেরেছন জীবেনর সম� 
ির�তা র মােঝও েযন ঈ�র আমােদর মােঝ িনেজেক �কাশ কের চেলন।  

কিবগরু ইহেলাক তয্াগ কেরেছন �ায় ৭৮ বছর আেগ।  জীবেনর এেকবাের েশষ িদেক েকােনা এক সা�াৎকাের িতিন বেলিছেলন (১) িতিন 
চেল যাওয়ার পর তাঁর উৎতরসুরীরা তাঁেক ভুেল েগেলও, তাঁর গান েবঁেচ থাকেব।  �� করা েযেত পাের েয কিব েকােনা িদন িনেজর সৃি�র 

বয্াপাের ম�বয্ কেরন  িন, িতিন িক কের এই বিল� ম�বয্িট কেরিছেলন।  স�বত, িতিন বুঝেত েপেরিছেলন তাঁর কথা, সুর ও তাল  তাঁর গােনর 
মেধয্ িদেয় িনেয় আসেব এক অিনবর্চনীেয়র মূছর্ না।  েবশ িকছু েমৗিলক তাল-ই শধু িতিন সৃি� কেরন িন, তাঁর গােনর মেধয্ �কৃিত, জীব ও জগৎ 
এবং ঈ�র িমেল িমেশ একাকার হেয় েগেছ।  আমােদর জীবেনর সম� অনুভূিতর মেধয্, সম� হািস, কা�া, িবরহ., ে�ম এবং জীবন মৃতুয্র েমাহ 
জােলর এেকবাের েক� িব�ুেত রবী�নােথর ঈ�রিচ�া।  এই ঈ�রিচ�ার সােথ ওেতাে�ােতা ভােব জিড়েয রেয়েছ কিবর রহসয্ানুভূিত।  েবদ 
এবং উপিনষেদর েমৗিলক ভাবধারায় েয কিব বড় হেয় উেঠিছেলন, তাঁর সৃি� েত এই েমৗিলক িচ�ার িবকাশ ঘেটেছ, তা বলাই বাহুলয্।  

আজ আমােদর ৈদনি�ন জীবেন যখন বা�েবর খরতােপ মেন হয় জীবন দুিবর্সহ, আমরা িফের তাকাই কিবগরুর িদেক, েগেয় উিঠ - 

“েয রােত েমার দুয়ার গিল ভাঙল ঝেড় 
জািন নাই েগা তুিম এেল আমার ঘের।” 

আমােদর জীবেনর েয েকােনা ভাব বা emotion �কাশ করেত হেল আমরা িফের তাকাই কিবগরুর িদেক, েবেছ েনই একিট রবী�স�ীতেক।  
কিব িনেজই বেলেছন (১), 

“স�ীত শনেল মেনর িভতের েয অিনবর্চনীয় ভােবর উে�ক কের তার িঠক তাৎপযর্তা-টা েয িক।   অথচ �েতয্ক বারই মন আপনার এই 
ভাবটােক িবে�ষণ কের েদখেত েচ�া কের।   আিম েদেখিছ গােনর সুর ভােলা কের েবেজ উঠেলই েনশািট িঠক ��রে�র কােছ ধের ওঠা 
মা�ই, এই জ� - মৃতুয্র সংসার, এই আনােগানার েদশ, এই কাজকেমর্র আেলা - আঁধােরর পৃিথবীিট বহু দুের - েযন একিট �কা� প�া নদীর 
পরপাের িগেয় দাঁড়ায় - েসখান েথেক সম�ই েযন ছিবর মেতা েবাধ হেত থােক। ” 

রবী�স�ীত িনেয় আেস েসই সুর; েযই সুেরর তরী েবেয় আমরা পার হেয় যাই েসই �কা� প�া নদীর পরপাের। 

 

কৃত�তা �ীকার 
১. www.gitabitan.net 
২. �ামী সবর্ ি�য়ন�র উপ�াপনা, IIT-Kanpur, 3-day Workshop on Spirituality, March, 2014 - Youtube video 
recording 
৩.  Ode on a Grecian Urn, John Keats, 1819 
৪. নটরােজর গান, ১৩৩২ ভা�, শাি�িনেকতেন িবিচ�া ভবেন েশষ বষর্ণ �েযািজত হয়: www.gitabitan.net 
৫. “ ররী�স�ীেত ভাববতার কথা”, এ�ণ, প�ম বষর্, ষ� সংখয্া, � সতয্িজৎ রায়, ১৩৭8 
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�মিত িপয়া েসনগ�া, আটলা�া  

 
�ৃিতর পাতা েথেক 

 

বই এর পাতার মেতা আমােদর সবার জীবেনর �িতটা অধয্ােয় কত ভােলাম�, সুখ বা দুঃেখর গ� জুেড় থােক। আজ আিম েয মানুষিটেক িনেয় 
আমার �ৃিতর পাতা েথেক িকছু কথা িলখেত বেসিছ িতিন আমােদর সবার ভীষণ ি�য় িদিদ �মিত �লা বে�য্াপাধয্ায়, শা�ীয় সংগীত� পি�ত 
তারাপদ চ�বত� র সুেযাগয্ কনয্া, শা�ীয় স�ীত যাঁর সাধনা িছল সারা জীবন জুেড়। �ান সর�তী উপািধেত ভূিষত হেয়িছেলন। িতিন িছেলন 
এক পুে�র মা, আমােদর সামেন মু�া বেলই ডাকেতন তােক, আর আজ েসই েছা� মু�া আমােদর সবার ি�য় আ�জর্ ািতক �েরর �নামধনয্ 
কিব �জাত। 

ৈববািহক সূে� আিম কলকাতা চেল আিস। আমার সংগীত� মা এর কােছ আমার গান েশখার হােতখিড় হেয়িছল, তাই কলকাতায় আসার পর 
গােনর তািলম েযন অবয্হত থােক তার েচ�ায় িছলাম, আর িঠক তখিন আমার ভাইসম েদবেরর এক ব�ু র সােথ িদিদর কােছ অেনক �� িনেয় 
যাই এক স�য্ায়। গিড়য়া র েসই বািড়র সামেন যখন েপৗঁছালাম, কােন এেলা এক সুমধুর রাগা�য়ী আলাপ, দাঁিড়েয় পড়লাম, কত�ন এইভােব 
েকেট িগেয়িছেলা আজ মেন পড়েছ না, তারপর একটা সময় পের �লািদর সামেন উপি�ত হলাম, আর যা�া শরু হেলা আমার জীবেনর নতুন 
এক অধয্ােয়র। স�ােহর একিট িদন অিফস েফরৎ েসাজা চেল েযতাম িদিদর বািড়, আর পুেরা স�য্াটা কাটেতা সুর তাল ও লয় এর ঝংকাের। 
মু� হেয় শনতাম িদিদর আলাপ, �ত বা ঠুমির। তানপুরা ও হারেমািনয়ােমর সুেরর সােথ িদিদর গােনর েমলব�েন সৃি� হেতা সাতসুেরর 
ময্ািজকয্াল স�য্া। 

বািহর জগেতর চাকিচকয্ কখেনাই িদিদ েক আকৃ� কের িন, িদিদর গােনর বয্াি� হেত পারেতা সুদূর �সারী িক� েকােনা �চােরর আেলার 
সামেন কখেনাই তাঁেক আসেত েদিখ িন। �কৃত অেথর্ িছেলন সািধকা। িন�া আর ভােলাবাসা িদেয় আমােদর সকল ছা� ছা�ীেদর কােছ েটেন 
িনেতন, অপিরসীম ৈধযর্য্ িনেয় আমােদর তািলম িদেতন ভারতীয় শা�ীয় সংগীেতর িবিভ� অধয্ায়। 

েসই সময় আমােদর ি�য় কিব �জাত িছেলন িকেশার, পড়াশনায় অত�য্ েমধাবী ছা�, িক� িদিদর িচ�া তাঁর মু�া র পড়ায় মন েনই, শধু 
সারািদন আনমেন থােক, িহিবিজিব কিবতা েলেখ, িক হেব ভিবষয্ৎ এইসব সাতপাঁচ ভাবেত ভাবেত িদন েকেট েযত আমার পরম মমতাময়ী 
িদিদর। 

িদিদর দাদা িছেলন �ে�য় পি�ত মানস চ�বত�, িতিনও িছেলন ভারতীয় শা�ীয় সংগীেতর এক মহীরুহ। একবার কলকাতায় সূযর্েসন মে� 
সারারাি� বয্াপী শা�ীয় স�ীত অনু�ান আেয়ািজত হেলা, পি�ত তারাপদ চ�বত� র �রেণ, সারা রাি� বয্াপী শেনিছলাম পি�ত মানস চ�বত� 
ও �লািদর সুেরর মূছর্ না। েসই মে� িদিদর পিরচালনায় েসিদন সুেযাগ েপেয়িছলাম তাঁর সব ছা� ছা�ীেদর মেধয্ থাকার ,গণীজন সমােরােহ 
আমােদর কথাও মমতাময়ী িদিদ মেন েরেখ সবাইেক িনেয় মে� উপ�াপন কেরিছেলন েছা� একিট পিরেবশনা। সা েথেক সা এই সাত িট সুর 
িদিদর �ের তর� সৃি� করেতা , একাধাের িছেলন ভীষণ �িতভাময়ী, েযন সা�াৎ মা সর�তী , তাই েতা বািহয্ক জীবেনর সব চাকিচ�য্ তাঁর 
কােছ িছল িনতা�ই অথর্হীন। 
  



 

2019 | Anjali | Sharadiya 69 
 

এবাের আিস আেরকিট অধয্ােয়, িদিদর েছেল েসই েছা� মু�া বরাবর ই েদখতাম ভীষণ শা�, আমরা যখন �াস এ েযতাম তখন �ায়শই 
েদখতাম একিট শা� েছেল কাঁেধ একিট েঝালা বয্াগ িনেয় েকাথাও েবেড়াে� িদিদর িচ�া শধু তােক জিড়েয় িছল সবর্�ণ। তাই তার 
বিহঃ�কাশ হেয় পড়েতা আমােদর কােছ। পড়াশেনায় অতীব েমধাবী েছেলর মন েনই, উদাস আনমনা েছেলিট িবেভার হেয় থােক তার 
েলখায়, কখেনা তার েলখা মা েক েশানায়, কখেনাবা ব�ু েক আবার কখেনা তার �ােণর মানুষ মামা পি�ত মানস চ�বত� র কােছ তার েলখার 
খাতা েমেল ধের। 

েসিদেনর েসই িকেশার �জাত আজ তার কলেম ঝের পড়েছ কিবতার মুে�ামালা। তাই েস িলখেত পাের: 

“েকহ বেল পথয্ খাও, েদখাও ডা�ার 
েকহ বেল শেন দয্ােখা েবগম আখতার” । 

একিদেক েছেল িলেখ চেলেছ এইসব কালজয়ী কিবতা, আেরকিদেক এই �িতভাময়ী মা আমােদর �ােণর মানুষ িদিদর কে�ই �থম শিন 
আখতাির বাঈ এর েসই অিব�রণীয় গান “েজাছনা কেরেছ আিড় আেস না আমার বাড়ী” । 

েসই েসিদন মেন হেয়িছল একফািল চাঁদ আমােদর গােনর ঘরিটেক তার েজাৎ�া র আেলােক আেলািকত কের িদেয়িছেলা। তাই েতা আজ �ায় 
২১ বছর পরও মেনর মিনেকাঠায় েসই েজাৎ�া আেলািকত স�য্া �ল�ল কের। িশিখেয়িছেলন কত অপূবর্ গান, যার মেধয্ একিট আজ ও মেন 

পেড়, েসিট হেলা: 

“এ শতা�ী েশষ হেয় এেলা, কত গণীজন, কত িশ�ীর িদন হেলা অবসান, আগামী শতা�ীর ইিতহাস হেয় েবােলা” । 

আমার মােয়র কােছ িশেখিছলাম কিবগরু রবী�নােথর গান, আমার মা িছেলন িকংবদি� সংগীত িশ�ী �মিত সুিচ�া িমে�র ছা�ী, আর শা�ীয় 
সংগীেতর গভীরতার �াদ েপেয়িছলাম পরম �ে�য় িদিদ �মিত �লা বে�াপাধয্ায় কােছ। 

সাত িট সুেরর মেধয্ িকভােব সখয্তা করা যায় েসই সব জাদুভরা সুেরর িব�ার েস রাগ মালেকাষ েহাক বা রাগ ইমন সব রাগ ই িদিদ র কে� 
হেয় উঠেতা সুেরর ই�জাল। ঈ�েরর অসীম আশীবর্ােদ এবং আমার পরম েসৗভাগয্ও বেট আিম থাকেত েপেরিছলাম েসইসব সময় িদিদর 
কাছাকািছ আর জীবেনর িকছু অমূলয্ মিণমুে�া সং�হ করেত েপেরিছলাম যা িকনা আজও আমায় জীবেনর রসদ েজাগায় ভােলা কাজ করেত, 
সু�র ভােব ভাবেত, গােনর সুর আর �ােণর সুর েক এক মালায় েগঁেথ আনে� েবঁেচ থাকেত। েয মানুষিট কখেনা �চােরর আেলার সামেন 
আেসন িন তাই তাঁেক শধু উপলি� করা যায়, েসই সুেযাগ যােদর হেয়েছ তারাই জােন । 

�মিত �লা বে�য্াপাধয্ায় এমন একজন িশ�ী যাঁর কাজ হয়েতা আজ েকাথাও েরকডর্  বা বইেয়র পাতায় িলিপব� েনই, িক� তাঁর অগিণত 
ছা�ীছা�ী আমরা যারা সারা পৃিথবীর িবিভ� েদেশ ছিড়েয় িছিটেয় রেয়িছ আিম িনি�ত আমােদর সবার জীবেনর িতিন িছেলন এবং থাকেবন এক 
পরশপাথর হেয় যার েছাঁওয়া আমােদর ঋ� কের চেলেছ সবর্দা। গণী মানুেষর এইরকম েলাভহীন বা িনঃ�াথর্ভােব, অহংকারহীনা হেয় জীবন 

েক এিগেয় িনেয় যাওয়ার এই েবাধ বা েচতনা আমার জীবেন বা মনেন আমার বাবা  মােয়র পের আিম আমােদর পরমি�য় �লা িদ র কােছ 
উপলি� করেত িশিখ। 

তাঁর স�ান আমােদর কিব �জাত তাঁরই �িত�িব, অহংকারহীন িবনয়ী এক িনপাট ভােলামানুষ। জীবেনর �িতটা সিতয্ েস তুেল ধরেত চায় 
তার েলখনীর মাধয্েম, ভয় েপেয় িপিছেয় যায় না, িনভ�কভােব এিগেয় চেলেছ েস তার আপন গিতেত আপন ছে� । জীবেনর কথা এেতা 
সহেজ সাবলীল ভােব বয্� করেত পােরন আমােদর �ােণর কিব �জাত, তাই আজ তার কাজ েদশ িবেদেশ ছিড়েয় পেড়েছ, আর আজ মেন 
হয় িদিদ সতয্ই রৎনগভর্ া, তাঁর বয্াি� আজ তাঁর স�ােনর মাধয্েম েদশ েথেক িবেদশ সবার ঘের ঘের েপৗঁেছ েগেছ । 

আষাঢ় মােসর এক অপরাে� হটাৎ ই এক সুেযাগ আেস কিব �জাত র আেলাচনা ও কিবতা উৎসব এ অংশ�হণ করবার, আমােদর ভীষণ 
কােছর এক ব�ু িরচা একিট কিবতা উৎসব আেয়াজন কেরিছল । আমার দািয়� িছল কিবতার সােথ িকেবােডর্  িকছু আবহসংগীত বাজােনার। �ায় 
একুশ বছর পর যখন �জাত েক েদখলাম সভাঘের �থেমই িদিদ র েসই হািসমাখা মুখ টা মেন পেড় েগল। জীবেনর �িতটা েমাড়েক থােক 
সুখকর িকছু অনুভূিত, েসই সময় এক ঝটকায় চেল িগেয়িছলাম েসই বহু বছর আেগর �ৃিতেত, েযখােন িকেশার �জাত েক মেন পেড় 
িগেয়িছল। 
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অনু�ান েশেষ যখন সবার অনুেরােধ িতিন একিট রবী�সংগীত পিরেবশন করেলন, আমার েসৗভাগয্ও হেয়িছল েসই গানিটর সােথ িকেবােডর্  
সহেযািগতা করবার িঠক েযমনিট করতাম একুশ বছর আেগ িদিদর গােনর সােথ তানপুরায় সহেযািগতা। জীবেন অেনক পাওয়ার মেধয্ এিট 
একিট িবশাল পাওয়া। 

ওনার সােথ অ� িকছু�ন কথা বলার সুেযাগ েপেয়িছলাম , শধু জানেত েচেয়িছলাম আমার পরম �ে�য় িদিদ েকমন আেছন, আর যিদ ওনার 
সােথ েযাগােযাগ এর েকােনা উপায় থােক, তৎ�ণাৎ �জাত আমার েফানিট েত িলেখ িদেলন দশ িডিজট এর একিট েফান ন�র। একিট খুব 
েছা� িজিনস আর তারমেধয্ আমার একিট েছা� িচিঠ িদিদর উেদ্দেশ েলখা, েসটা �জাত র হােত িদেয় বেলিছলাম িদিদেক েযন েপৗঁেছ েদন। 
তারপর একটা আনে�র েঘােরর মেধয্ বািড় িফরলাম। 

এখােনই েশষ নয়, িঠক তার িতন িদন পের কিবর েলখায় আমার েসই েসিদেনর �ৃিতর কথা �ান েপেয়েছ েদেখ আমার আন�া� ধের রাখেত 
পািরিন। িঠক তখিন আবার উপলি� করলাম িদিদর উপি�িত যা আমােদর সবার মনেন েগঁেথ যায় যারাই তার ে�হধনয্ বা কাছাকািছ থাকার 
েসৗভাগয্ েপেয়েছ। 

কিব �জাত র েলখা িকছু অংশ তাই সবার সােথ ভাগ কের িনলাম: 

"আর এ েলখা যখন িলখিছ, চাঁদ তখন আমার েদেশর আকাশ েথেক সরেত সরেত েপৗঁেছ েগেছ এ-েদেশর চাঁেদায়ায়, মা’র ঘের েবলা’র েরাদ 
বা েমঘ ঢুেক আসেছ িনঘর্াত। েজয্াৎ�া তার চাদর িনেয় এভােবই সের আেস, ঘর েথেক, েদশ েথেক, বয়স েথেক...। পেড় থােক েকবল তার 
দাগ, কখনও হােতর পাতায়, কখনও ভাবনার আড়ােল। তবু, এই েলখা েশষ করেত করেত আিম েদখেত পাি�, িপয়া’র উপহার েদওয়া ওই 
গাঢ় নীলেচ হাতবয্ােগর মেধয্ বি� হেয় আেছ একফািল েজয্াৎ�া, গরুপূিণর্মা’র। ওইটুকু বয্ােগর মেধয্ িদিবয্ ধের েগেছ চাঁেদর এক-আকাশ 
বয্য়, আমার মােয়র একজীবেনর স�য়... যা আমার সে� ক’িদন পর েপিরেয় যােব অতলাি�ক মহাসাগর, েপৗঁেছ যােব মােয়র েছা� ঘের। সারা 
জীবন যার গান িশিখেয় বেয় িগেয়েছ, েতমন একজন গরু’র জনয্ এর েচেয় সাথর্ক পূিণর্মা আর কী-ই বা হেত পাের? আর েকউ না বুঝুক, 
আকাশ েপিরেয় আসা রুেপািল চাঁদ তার মূলয্ েবােঝ। তােকই েতা খরচ করেত হেয়েছ, একজীবেনর েজয্াৎ�া…" 

 

েসই েজাৎ�া আজও িদিদর ঘর আেলািকত কের, আর িদিদ হয়েতা অবেচতন মেন গন গন কের েগেয় ওেঠন "েজাছনা কেরেছ আিড় 

"....আজও শনেত পাই েসই গােনর মূছর্ না ১৩,৫৬৮ িকেলািমটার দূরে� েথেকও। বেয় চেলেছ জীবন , এিগেয় িনেয় যায় সময়, পিরবতর্ ন হয় 

সমােজর অেনক িকছু িক� শধু বদলায় না �ৃিত, তাই েতা মানুষ েসই সব মিণমািণকয্ বহন কের েবঁেচ থােক আনে�, উ�ােস ও ভােলাবাসায়। 

* অল�রণ: িপয়া েসনগ�া 
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তাপস শ�র দৎত, িশলচর 

�রামকৃ� সাি�েধয্ িশষয্ ভ� - এেক অেনয্র পিরপূরক 
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শভ� ন�ী (রাই), আটলা�া 

দৎত কুেলা�ব কিব � মধুসূদন 
মাইেকল মধুসুদেনর জীবনেক ‘ঝড়’ বলেলও কম বলা হয়। তাঁর উ�াশার কােছ পৃিথবীর সেবর্া� িশখর ও মাথা েনায়ােত বাধয্। তাঁর অদময্ 

সাহস, জীবনেক িনেয় বাজী রাখার �বণতা ও অ�হীন পরী�া িনরী�া – যা শধুই ‘েলখক’ িহেসেব �ীকৃিত পাবার জনয্ --- এমন আর েকান 

কিবর কথা েতা  মেন পেড় না। তাঁর এই চির�গত ‘বীযর্য্’, তাঁর কলম িনসৃত শ� গেলার মধয্ িদেয় উ�িকত হয়। েস নাটেকর সংলােপই েহাক 

বা কিবতার পংি�েতই েহাক। এক অঝড় সেজাড় শ��বােহ েকমন েযন বুেকর পাঁজের ছে�র ধা�া অনুভব কির আমরা। আবার অিম�া�েরর 

ছ� কাবয্ - সূে� ছে�র মুি� িদেয় িতিনই কেরিছেলন নািক এক নয়া িদকদশর্ন। 

কখেনা বেলন ভারী দশর্েনর কথা, “জি�েল মিরেত হেব, অমর েক েকাথা কেব”? কখেনা বেলন, “জ� যিদ তব বে�, িত� �ণকাল”। এই 

অননয্ শ�ে�পেনর ৈশলীেত েয অিধকােরর েবাধ বা েজাড় আেছ, তােত এক লহমার জনয্ ও দাঁড়ােত ও অপলক নয়েন পড়েত বাধয্ হন 

সকেল -যিদ কারও ‘জ� যিদ’- ‘বে�’ হয়। একটা উ� তারুণয্ ও েযৗবেনর উ�লতা এবং একই সােথ জীবেনর নানা ধােপ ধােপ জড়ােনা 

কেঠার সং�াম - তাঁর ভাষােক িনজ�তা এেন িদেয়েছ। জীবেনর অননয্ ৈবিচে� আশীবর্াদ পু� হেয় িতেল িতেল ‘িতেলাৎতমা’ হেয় উেঠেছ তাঁর 

েলখার িবষয় ৈবিচ� ও েলখনী ৈশলী। তার জীবনৈবিচে�র ঘনঘটা এতটাই বণর্াঢয্ – তাই তার সৃি�র েমৗিলকতার সাফেলয্র জ�সূ� হয়েতা 

েসখােনই। সাফলয্ ও বয্থর্তার েদালাচল ও জীিবকার �েয়াজন তাঁেক অিন�য়তার খােদর ধাের িনেয় েগেলও, বাংলা সািহেতয্র পাঠক িহেসেব, 

আমরা েপেয়িছ শধু ‘কিব'-�ীকৃিত’-উ�ুখ এক েলখক েক - নবজাত নাটয্কার িহেসেব - িযিন বাংলার নাটেকর ে�ে� একজন অ�গামী 

সািহিতয্ক। তাঁর হাত ধেরই বাংলা েমৗিলক নাটক আেলার মুখ েদেখ �থম। এেকর পর এক ��ভে�র িমিছল তাঁেক ভাঙচুড় কেরেছ েভতের, 

যা তাঁর কলমেক গেড়িপেট িনেয় নতুন আি�েক আিব�ার করেত সাহাযয্ কেরেছ। লড়াকু িদনগেলার েশষ অধয্ােয়, আজ তাই িতিন এক 

িদগ�। তাঁর জীবেনর এেককিট পদে�প এেককিট মাইলে�ান। 

যেশার িডি�ে�র সাগরদাঁিড়েত ১৮২৪েশর ২৪েশ জানুয়ারী মাইেকল মধুসূদন দৎত -র জ�। সময় টা ঊনিবংশ শতক। 

িপতা রাজনারায়ণ দৎত, মাতা জা�বী েদবী। সবই িতিন জািনেয় যান সমািধ�ে�, নতুন ধারায়। কেপাতা� নদীতীের 

রাজনারায়ণ দৎত র িবশাল এলাকাজুেড় থাকা �াকৃিতক পিরেবেশ একিট িবশাল বািড়েত তাঁর জ�। মােয়র হাত ধেরই 

তাঁর রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-মহাকাবয্গিলর সােথ তাঁর পিরচিত। েসই িশ�ার িশকড়, এতটাই সুদূর  �সারী েয িনজ� 

েচতনায় েলেখন ‘েমঘনাদবধ কাবয্’। সচরাচর খলনায়েকরা তাঁর েলখায় হেয় ওেঠন ‘নায়ক’। “আিম িক ডরাই কভু 

িভখারী রাঘেব?” েস  িহসােব তাঁেক বানর্াডর্  শ- মত র ‘আইকেনা�া�’ বা ‘ইেমজ–ে�কার’ বলা েযেতই পাের। 

েমঘনাদবধ কােবয্ নতুন আি�েক েহামার ও দাে�র ৈশলীর সােথ েদশীয় ‘িবষয়’-েক একাকার কের িদেলন িতিন। 

একই সােথ েশখপুরা মসিজেদর ইমাম মুফিত লুৎফুল হেকর কােছ িতিন েশেখন বাংলার সােথ সােথ ফািসর্ ও আরিব। অতঃপর কলকাতার িহ�ু 

কেলজ। ক�না�বন মধুসূদনেক েসখােন অনু�ািণত কেরন দুই মহীরুহ - সম বয্ি��:-িডেরািজও ও িরচাডর্ সন। এঁেদরই িশ�ায় জন-িম�ন ও 

ওয়াডর্ সওয়াডর্  হেয় উঠেলন তাঁর আদশর্। তাঁর কােছ উ�ু� হয় এেঁদরই সূে� ইংরািজ ভাষার কাবয্-মু�-মািনকয্।  

ইংরািজ ভাষােক অবল�ন কের তাঁর সািহতয্ েখাদ িবেলত অবিধ ছিড়েয় পড়ুক- এই ‘��’ তখন তাঁর দুেচাখ জুেড়। ‘সাগরদাঁিড়’র স�ােনর 

তখন ‘সাগরপািড়’-ই একমা� ল�। েসই িচ�ায় িনেজেক সবর্� সমপর্ণ কের ১৮৪৩ সােল েরভাের� কৃ� েমাহন বে�য্াপাধয্ােয়র কাছ েথেক 

ও� িমশন চােচর্  খৃ� ধমর্ �হণ কেরন। ধমর্া�িরত হবার সূে�ই তাঁর নােমর সােথ যু� হয় ‘মাইেকল’ নাম।  
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ইংেরিজ সািহেতয্র অিজর্ ত ‘�ান’ িনেয় বাংলা ভাষায় েলখার ‘বা�ব’ িদক-িনেদর্ শেনর পরামশর্ দােন েবথুন এক অসাধারণ অবদান েরেখ 

েগেলন বাংলা সািহেতয্র অ�গিতর ে�ে�। বাংলায় তাঁর কলেম ঝের পড়িছেলা ইংেরজী ‘সািহতয্েবাধ’ ও ‘িবকাশ বণর্না’ -স�ূণর্ িনজ� এক 

পিরচেয়র �া�র বহন কের।  

অপিরণত বয়েস তাঁর চির�গত ঔ�� সবই এই কিবতার �ােথর্ - েলখােক ভােলােবেসই। কিবতােক আকঁেড় ধেরই এেকর পর এক জীবেনর 

চয্ােল� �হণ করা, আবার অজ� জীবেনর চয্ােলে�র সামেন িনেজেক ছঁুেড় েদয়া। সােথ অসাধারণ েমধার �ভা ও আৎমিব�াস-উ�াশা সব 

িমেল বাংলা সািহেতয্র ভােগয্ েসানায় েসাহাগা হেয় ওেঠ। আমরা েপেয়িছ বাংলার একেমবাি�তীয় েবােহিময়ান কিব মাইেকল মধুসূদন দৎত-

েক, যার জীবৎকাল মা� ৪৯ বছর। অধর্শতকও স�ূণর্ নয়। 

মা� আঠােরা বছের ‘মহাকিব’ হবার �� েদেখন িতিন। েসই সূ� ধেরই পা�াতয্ সািহেতয্র �িত িতিন অনুভব কেরন চু�েকর দুিনর্বার আকষর্ণ। 

একই সােথ পা�াতয্ িশ�া আেলািকত করেছ তাঁর মু� মন। অ�িব�াস ও কুসং�ােরর অেযৗি�কতা েথেক েবিড়েয় এেস, এক নবজাগরেণর 

হাতছািনেত অ�সর হেত তােক অনু�ািণত কেরিছল িহ�ু কেলেজর �া�ন ছা�েদর �ারা সংগিঠত ইয়ংেব�ল আে�ালন। সব িমিলেয় সমেয়র 

হােত ৈতরী হে�ন মধুসূদন এক নতুন ছাঁেচ। ইংেরজ কিব িহেসেব ইংলয্াে� খয্ািতলাভ তখন তার একমা� ধয্ান-�ান। জীবেনর েসই ধােপ, 

েমধা-েমজাজ ও মনেন িতিন হেয় উেঠিছেলন একা�ই ইংেরজ। সািহতয্ অনুরােগর উ�িতকরেণর েসাপান িহেসেবই তাঁর এই পথ িনবর্াচন। 

িতিন ই �থম ভারতীয় িযিন ইউেরাপীয়ান তথা এংেলা ইি�য়ানেক িবেয় কেরন। 

মা� ১৭ বছের তাঁর কিবতা েলখার শরু। এেকর পর এক নতুন সৃি� উপহার িদে�ন, তবু বয্থর্তার পর বয্থর্তা - �তয্াখােনর পর �তয্াখয্ান। 

ধমর্া�িরত হবার অপরােধ িহ�ু কেলজ তাঁেক তয্াগ করেত হয়। িশবপুেরর িবশপ কেলেজ িতন বছের িতিন েশেখন �ীক-লয্ািটনসং�ৃত �ভৃিত 

ভাষা। 

িশ�া সমা� হেল, বাবা টাকা পাঠােনা ব� কের েদন, একমা� পু�েক তয্জয্ কেরিছেলন আেগই। চূড়া� মানিসক উচাটন অথর্সংকুলতায় হেনয্ 

হেয় জীিবকার স�ান করেত লাগেলন কলকাতায়। চাকরী েজােটনা - অগতয্া পািড় েদন মা�াজ। েসখােন িশ�কতা। �নােম ও ‘িতমিথ - েপন 

েপােয়ম’ ছ�নােম প� পি�কায় েলখােলিখ সে�ও জীবন জুেড় চূড়া� অভাব। মা� পঁিচশ বছর বয়েস িতিন েলেখন �থম কাবয্ ‘কয্াপিটভ 

েলিড’। এই ‘কয্াপিটভ েলিড’ �� তাঁর জীবেনর স�ূণর্ েমাড় েঘাড়ায়। তাঁর ব�ু েগৗরদাস বসাক েসই বইিট তৎকালীন কাউি�লার অফ 

এডুেকশেনর সভাপিত েজ. ই. িড. েবথুেনর কােছ উপহার িহেসেব পাঠান। অিভভূত েবথুন মাইেকলেক িচিঠ েলেখন েদেশ িফের এেস, তাঁর 

ইংেরজী ‘িশ�ার �িতভা’ ‘িশ�া রুিচ’ বয্বহার কের বাংলা সািহেতয্ কাবয্ রচনা করেত। এরপর এেকর পর এক সাফলয্, যিদও সময় তাঁর 

জীবদ্দশায় েস �ীকৃিত েদয় িন। সািহতয্ িনেয় যার এত আেবগ - যার দরুন ধমর্া�িরত হওয়া, িনঃ� হেয়ও যার িবেলত যাবার ��, বায়রন েশলীর 

মত সািহেতয্র িশখর আেরাহেনর উ�াশার �� মেন লালন কেরন িযিন … এত  িকছুর পর বাংলা সািহতয্ েক িবে�র হাত ধের একধাপ এিগেয় 

িনেয় মু� আকােশর সােথ পিরিচিত করােনা … এ এক িব�য়কর অবদান বেট। তাঁর ভাষােত বেয় যাওয়া ঝড়ই চলমান জীবেনর �িতফলন। 

িতিন েযমন িনেজর মেধয্ �িতভার শি� অনুভব কেরেছন, েতমিন তাঁর কাবয্ েয পেড়েছ েস আেলািড়ত হেত বাধয্ হেয়েছ। 

বাংলা নাটয্ধারার সূচনাকারী, আবার বাংলা ভাষায় সেনট ও অিম�া�র ছে�র জ�দাতাও িতিন। স�ূণর্ নতুন িচ�া ভাবনায় নারীর দুঃখ - আন� 

আলেতা হােত তাঁর সািহেতয্র ভাষায় ধের রাখা। েসও এক নতুন �েচ�া। অ� ও দৃশয্ েথেক দৃশয্া� ভাগ কের, �থম ইংেরজী ধরেণ বাংলা 

নাটেকর কাঠােমা গঠন - তারও পুেরাধা িতিন। তাঁর সৃি�েত তাঁর হাত ধের বাংলা সািহেতয্র এরকম �থেমর তািলকা সুদীঘর্। েসই সমেয় চমেক 

িদেয়েছ সকলেক ‘বুেড়া শািলেকর ঘােড় েরাঁ’, ‘এেকই িক বেল সভয্তা’ - র মত বয্�াৎমক নাটক। �থম বােরর মেতা নাটেক 

‘জীবনকািহনী’েক আনা, নাটেকর িবষয় িহসােব ‘মহাকাবয্’-েক িনবর্াচন, সােথ �য্ােজিড ও কেমিডর উপাদান এেন ঋ� করা বাংলা নাটকেক- 

এই সব কমর্কােজর জনয্ই িতিন নবজাগরেণর সািহেতয্র পুেরাধা সমমােনর ফাস� ও ইটালীর ভাষার সমক� ‘সেনট’ সৃি� কেরন িতিন। বাংলা 

ভাষায় তাঁর িহ�, লয্ািটন, �ীক, তািমল, েতেলগ ,সং�ৃত ভাষা িশ�া তাঁেক তাঁর রচনায় অননয্ বাংলাভাষার চলন সৃি�েত সাহাযয্ কেরেছ। 

‘প�াবতী’ নাটেক িতিন �থম বয্বহার কেরন অিম�া�র ছ�। এছাড়া ‘�জ�না কাবয্’, ‘কৃ�কুমারী নাটক’, ইতয্ািদও তাঁর অমর সৃি�।  
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েরেবকা থমসন েমকটািভস তাঁর �থমা �ী, িযিন তাঁর দুই পু� ও দুই কনয্ার মা। পরবত� কােল এিমিলয়া আঁিরেয়টা েসািফয়া নােমর এক ফরাসী 

তরুণী েক িবেয় কেরন িতিন। �স�ত: উে�খেযাগয্ েটিনস েখেলায়াড় িলেয়�ার েভস েপজ তাঁর উৎতরসূরী। কিব ইংলয্াে� আইন পড়ার 

অিভ�ােয় যান। েসখােন থাকাকালীন তাঁর েমাহভ� হয় িবেদশী পরানুকরণ িবষেয়।  

জীবৎকােল িতিন েতমন �ীকৃিত পানিন সমােজ, িক� িতিন ভাগয্বান, েযেহতু তাঁর কাবয্ �িতভার সমথর্ন েপেয়েছন এেদর মত সহপািঠেদর 

কাছ েথেক েযমন ভূেদব মুেখাপাধয্ায়, রাজনারায়ণ বসু, েগৗরদাস বসাক এবং পয্ারীচরণ সরকার �মুখ। আর �শংসা ও অিভভাবক� িদেয়েছন 

েবথুন ও িরচাডর্ সন - িডেরািজও র মত গণী বয্ি�রা।. িবদয্াসাগর ‘দয়ারসাগর’ হেয় ধরা িদেয়েছন তাঁর �েয়াজেনর কিঠন িদনগিলেত। যার 

সাহাযয্ই পা�েতয্র রু� বছরগেলা কািটেয়, ‘আইন পরী�ায়’ পাশ কের িতিন �েদেশ িফের আসেত েপেরিছেলন। ভাসর্াইেত থাকাকালীন 

‘দাে�’ েক উৎসগর্ কের েয কিবতা েলেখন, তা ইতািলর তৎকালীন রাজা ি�তীয় িভ�র ইমানুয্েয়ল “�াচয্ ও পা�ােতয্র েযাগসূে�র স�ীত 

মূছর্ না” বেল উে�খ কেরন।  

দীনব�ু িম� তাঁেক ‘কৃতী’ বেল বণর্না কেরন। তৎকালীন যুেগর কালী�স� িসংহ তাঁেক আনু�ািনক ভােব স�ািনত কেরন তাঁর অভূতপূবর্ 

অিম�া�র ছে�র জনয্। 

এতৎসে�ও মধুসূদেনর জীবনেক �ােজিড বলেল খুব কম বলা হয়। আজীবন িপতৃভাবধারার িবেরািধতা কেরেছন িতিন। তাঁর ৈপতৃক বাড়ীর 

একাংশ জুেড় িছল দুগর্াবাড়ী। িতিন ধমর্া�িরত ি��ান হেয় যান। বাবার িবেয়র বয্ব�াপনার ভাবনােক, জেল ভািসেয় িবেয় কেরন এংেলা ইি�য়ান 

খৃ�ান। এতসেবর পর মােয়র সােথ েদখা করেত আসেল বাবা কতৃর্ ক গৃেহ �েবেশর অনুমিত না েপেয় ভ�হৃদেয় িফের েযেত হয় তাঁেক। এর 

আেগই অথর্ দান ব� কের িদেয়েছন বাবা। তবু ১৮৫৬ সােল িপতৃহীন হেল িতিন মা�ােজ �ী -পু� পিরতয্াগ কের একা কলকাতা আেসন। েশষ 

জীবেনর  সাতিট িদন সপিরবাের কািটেয়েছন েসই সাগরদাঁিড়র �াকৃিতক পিরেবেশর ছাওয়া বাড়ীেত। েলায়ার সাকুর্ লার েরােডর িসেমটািরর েশষ 

শয়েনর েলখায় �ল�ল করেছ িছ�মূল ‘মাইেকল’ শ�িট নয়, আৎম পিরিচিত েখাঁজা িশকেড়র গভীের মািট আকঁেড় ধরার আিতর্  িনেয় বয্িথত 

এক কিবর মেনর অনুভব। ততিদেন “মহীর পেদ মহািন�াবৃত দৎতকুেলা�ব কিব � মধুসূদন।” েশষ শয়ােনর েশষ পংি� বেল যায় েশষ কথা :-

“জ�দাতা দৎত মহামিত রাজনারায়ণ নােম, জননী জা�বী।” 

বয্থা ছাড়া কিবতা হয়না। কিবেদর মেনর হিদশ পাওয়া এতই িক সহজ, তাও যিদ হয় আবার মাইেকল মধসূদেনর মত মেনর বয্া�ী থাকা মানুষ। 

তাঁর জীবন জুেড় িছল ছটফটািনর অি�রতা।  

মেনর গভীর তলায় িতিন হয়েতা িছেলন একা� বাঙালী। নতুবা ব�মাতার সামেন কলম সমপর্ন কের িনেজেক কখেনা বেলেছন ‘দাস’ কখেনা 

‘অেবাধ’: 

'েরেখা মা দােসের মেন … সািধেত মেনর সাধ, ঘেট যিদ পরমাদ - মধুহীন েকার না েগা, তব মন েকাকনেদ।  ... 

েহ ব� ভা�াের তব িবিবধ  রতন – 
তা সেব (অেবাধ - আিম) অবেহলা কির পরধন েলােভ মৎত, কিরনু �মণ । 

�ে� তব কুলল�ী কেহ  িদলা  পের -  
ওের   বাছা , মাতৃ েকােস রতেনর  রািজ,  
এ িভখারী - দশা তেব  েকন  েতার  আিজ 

যা িফির অ�ান তুই, যাের িফের ঘের? 
পািললাম আ�া সুেখ, পাইলাম কােল  
মাতৃ- ভাষা-রেপ খিন পূণর্ মিণজােল ।  

বাঙালী িহেসেব পুনরায় �িত�ায় তাঁর ��ায়ু জীবেনর সমাি�। অিমতবয্য়ী - ঋণ�� কিব তখন ধঁুকেছন পা�া কষেছন মৃতুয্র সােথ। অতঃপর 

অভােব আৎমসমপর্ণ করেলন অধর্শতক েছাঁয়ার এক বছর আেগ ই। তাঁর জীবনটাই েযন এক মহাকাবয্। তাঁর অসমা� জীবেনর মত তাঁর 

ইিলয়ােডর গদয্ রপ েছাঁয়ার �� ও অসমা� রেয় েগল।।    
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�াবনী রায় আিকলা, িহউ�ন 

 

সুনীল গে�াপাধয্ায় েথেক সুনীলদা 
 

পিরিচত জেনর কােছ, সব বেয়েসর কােছর মানুষেদর জনয্ উিন িছেলন 'সুনীলদা'। েসই পিরিচিতর বৃেৎত দুভর্ াগয্�েম আিম িছলাম না 
েকােনািদন। আমার সে� ওনঁার সািহিতয্ক আর পাঠেকর স�েকর্ র মেধয্কার দূর�টা যথাযথ মাপেত 'গে�াপাধয্ায়' পদবীটা �মিহমােতই িছল। 
বািক আর সব অেচনা পাঠেকর মত আমার কােছও তাই উিন িছেলন 'সুনীল গে�াপাধয্ায়'। 

আমােদর মত যােদর দুদশক আেগ েছাটেবলাটা েশষ হেয়েছ, তারা কতগেলা নাম �ান হওয়ার আেগ েথেকই হােড়ম�ায় িনেয় হৃদয়�ম 
কের বড় হেয়িছ। েযন ঐ নামগেলার েথেক আলাদা হেত েনই, আলাদা হওয়া যায় না। আমরা েছাটেবলা েথেক বড় হই, বুেড়া হই, আর ঐ 
নামগেলাও েথেক যায় আমােদর সােথ। েস নামগেলার �য় েনই, ইিত েনই। তাঁরা েযন ফুেরােবন না, বুেড়ােবন না। সুনীল গে�াপাধয্ায় 
েতমনই একিট নাম। িতিন িছেলন েতা বেটই, থাকেবনও- এরকম একটা ভাবনা িনেয়ই েযন বড় হেয় েগলাম। 

সুনীল গে�াপাধয্ায় আমােদর কােছ একটা সৃি�র নাম, সািহেতয্র অভয্াস, সম� বাঙালী �ৎতার পিরপূরক, একটা এ�েটনশন। েসই নামটা চেল 
েযেতই পাের না, আমরা থাকেল িতিনও থাকেবন বয্াপারটা এমনই সহজ বেল জানতাম। তাছাড়া নােমর েপছেনর মানুষটাও েতা ফুিতর্ বাজ, 
িব�ে�মী, িচর-যুবা সাহেস, িব�ােস, ক�নায়, ব�ুে�। 

যাঁেক বয্ি�গতভােব িচনলামই না েকানওিদন, যাঁেক িনতা�ই েকানও বড় কিব বা সািহতয্ সে�লেনর িভড় েঠেল েকানমেত এিগেয় 
েবাকােবাকা মুেখ, "আপনার েলখার না আিম ভীষণ ভ�" এই ি�েশ কথাটা ছাড়া আর িকছু বেল উঠেত পািরিন, তাঁর স�ে� এত কথা 
জানলাম কী কের? তা িক শধুই তাঁর মৃতুয্র পের আর তাঁর কােছর মানুষেদর সা�াতকার পেড়? না, েমােটও তা নয়। তাঁেক েজেনিছ তাঁরই 
েলখার মাধয্েম। এত েবিশ কের, এতবার িতিন িনেজর টুকেরা ছিড়েয় ছিড়েয় িদেয় েগেছন তাঁর িবিভ� গ� উপনয্ােসর চিরে�র মেধয্। তা শধু 
'অরেণয্র িদনরাি�' বা 'যুবক-যুবতীরা'েত আটেক েনই। েসই েছা�েবলায় যখন য�ত� েদখা েযত না েশানা েযত না েসিলি�িটেদর, যখন তাঁরা 
সিতয্ই িছেলন আমােদর কােছ না ছঁুেত পারা অবাক করা ন��, তখনই েতা শনতাম কলকাতা েথেক দূের িবহার েঘঁষা বানর্পুের বেস বাবা 
েকমন গড়গড় কের বেল েযেতন,"ও আবার সুনীল গে�াপাধয্ায় পড়িছস? বা�া, ভ�েলাক যা েঘােরন না ভারতটা, পৃিথবীটা, আর েকােনা 
বাঙালী সািহিতয্ক েবাধহয় এত িব�চেষ েবড়ান না। পােয়র তলায় সেষর্ না েতা েযন চাকাই আেছ। আর জািনস েতা হিরন, কুিমর, বকচ্ছ্প, 
িকছুর মাংস খাওয়াই বাদ েদন না েবড়ােত েগেল । তেব খুব ি�ংক কেরন শেনিছ।" িকভােব েযন, খুব েবিশ সািহতয্চচর্ া না করা আমার বাবাও 
সুনীল গে�াপাধয্ায়েক েজেন িনেয়িছেলন িনেজর মত কের বয্ি�গত �ের েপৗঁেছ। 

আিম জানেত লাগলাম তাঁেক, �াদ েপেত শরু করলাম তাঁর সািহতয্ স�ােরর একটার পর একটা রচনায় আটেক িগেয়। েছাটেবলায় ছােদর 
িসঁিড়েত শীেতর দুপুেরর একফািল েরােদর উ�তায় স�র িপছু িনেয়, আেরা একটু পের দু কামরার �য্ােট েকান�েম দরজা ব� কের িনেজর 
ঘেরর রাত একটার একািকে�, গ�া িব�ুেক বাঁিচেয় আনুক এই আশায় পাতায় পাতায় এিগেয় েযেত েযেত, কখনও অপরাধীর মত িক েযন 
েজেন েফলিছ ভাব িনেয় রবী�নাথ আর কাদ�রীেদবীর দুপুেরর িনজর্ নতায় কেথাপকথন শনেত শনেত, নীরােক িহংেস কের, বা একদল �ায় 
ঊ�ৃ�ল যুবেকর সুরা-ে�ম, নারী-ে�ম, পাগলােমা আর আশা-িনরাশার গ� পড়েত পড়েত। 

সুনীল গে�াপাধয্ায় বরাবর আমােকশধুমা� তাঁর েলখাই পড়েত বাধয্ কেরনিন, পিড়েয় েছেড়েছন অনয্ আেরাও দূরেদেশর অজানা সািহতয্, 
উপনয্াস। েক ফরাসী সািহিতয্ক ��, কী তার েসায়ানস ওেয়, কলকাতা েথেক দূের থাকা সাধারণ মধয্িবৎত পিরেবেশর এক কেলজ পড়ুয়া হেয় 
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জানতামই না, আর পেরর িদন েসসব বইেয়র েখাঁেজ ধােরকােছর লাইে�রীেত িগেয় লাইে�রীয়ােনর হাঁ-করা মুখ েদখতামই না েকানিদন যিদ 
না তাঁর েলখার ফাঁেক ফাঁেক এসেবর হিদশ েপতাম। 

সািহিতয্ক িহেসেব সুনীল গে�াপাধয্ােয়র েবড়া েনই, গি� েনই। কােরার েলখায় উৎতরব� েকাচিবহারেক িচনেত পারিছ, কােরার েলখায় জ�ল 
বা িশকারে�ম ধরা পড়েছ। েকউ বড়েদর, েকউ েছাটেদর, েকউ সবার অথচ শধু মধয্িবেৎতর। েকউ বা হাসয্রেসর রাজা, েকউ বড় েবিশ কিব। 
েকউ েবােনন শধু উপনয্ােসর বীজ। িক� 'সুনীল গে�াপাধয্ায়' এই নামটা আকােশর মত ছড়ােনা। তার েশষ না হওয়া বয্াি� সািহেতয্র রে� 
রে�, �িতিট শাখায়। জীবনটাও কািটেয় েগেলন মানুষ, জীবন, েযৗবন আর পৃিথবীর �িত ভালবাসা িনেয় এক িব�নাগিরেকর মত। রাজৈনিতক 
িব�ােস চরম পরী�ার সমেয়ও ি�ধা েনই। এ �জে�র েছেলেমেয়েদর বাংলা বলেত, পড়েত বলায় আিলিসয্ েনই, কাকাবাবু স�েক িসিরয়ার 
দামা�ােস িনেয় িগেয় েসখানকার তাতুর্ ফ শহেরর েভৗেগািলক বণর্নায় েকােনাও খঁুত খামিত েনই। 

সুনীল গে�াপাধয্ায় আমার কােছ দুেটা �ৎতা িনেয় িছেলন। একিদেক তাঁর সািহতয্ সৃি�র মায়াজাল িনেয়, তাঁর িকংব��ী নােমর 'অরা' িনেয়, 
আমার েছাটেবলার অেটা�াফ খাতায় সুপার�ােরর ইেমজ িনেয়। অনয্িদেক দু চার িমিনেটর সা�ােতর সুেযােগ তাঁর অনায়াস 'েলইড-বয্াক' 
কথা বলার ভি� েদেখ, িভেড় িমেশ েড�েয়ট ব�সে�লেন েহােটল েথেক শাটল বােসর জনয্ অেপ�া করা েদেখ, আন�বাজাের তার ে�াভ 
দুঃখ উগরােনা নানা িবষেয় েলখা 'যা েদিখ যা শিন একা একা কথা বিল' পড়েত পড়েত তাঁেক েযন মেন মেন আপনজেনর মত 'সুনীলদা' 
েডেক েফিল। 

িক জািন েকন গতবছর েসে��র মাস েথেকই অনবরত আিম ইউিটউব েঘঁেট েঘঁেট ওঁনার সা�াৎকার েদখিছলাম। েকমন তুরীয় আৎমিব�ােস 
কের চেলেছন এেকর পর এক অি�য় সাহসী ম�বয্, “েনােবল কিমিটেত এখন লিব আেছ” বা “রবী�নাথ েনহাতই েসৗভাগয্বান েয িব�কিব 
নােম �ীকৃিত েপেয়েছন। না হেল েগাটা িবে�র েগানাগনিত িকছু সািহিতয্ক বা িশ�ািবদ ছাড়া েকউ তাঁর নামই েশােনিন”। েসই ইউিটউেবই 
কিদেনর মেধয্ই েদখলাম েসই অস�ব ঘটনাটা ঘেট িগেয়েছ। সুনীল গে�াপাধয্ায় মৃতুয্র মত িচরসেতয্র কােছ হার েমেনেছন। রবী�নােথর 
যুেগর আমরা নই। তাই তাঁর সশরীের না েথেকও আমােদর মেধয্ থাকাটােত আমরা অভয্�। িক� কী কের িব�াস করব েয আমরা থাকব, 
বাঙালী থাকেব, ‘সুনীল গে�াপাধয্ায়’ থাকেবন না? অ�ুত না েবাঝােত পারা অনুভূিত িনেয় েদখেত লাগলাম পিরিচতরা তাঁর ওপর ব�বয্ 
রাখেছন। আমার েকােনাও ব�বয্ িছল না। শধু বুেঝিছলাম আমােক খঁুজেত হেব ওঁনার আেরাও সব বই, সব কিবতা, সব �ব�, যােত পড়েতই 
থািক আর বুঝেত না পাির উিন আমােদর েছেড় চেল িগেয়েছন।  

[সমা�] 
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মায়া নগরী িস�াপুর 
সুিমতা েদব.  িশলচর 

 
মেন যখন উঠেলা বাই চেলা তেব  ঘুের আিস দূর েথেক দূের -বহু  দূের  সমু� -পাহাড় -মরুভুিম �েদশ িকংবা  িবেদশ। এভােবই  মেনেত  খুিশর  তুফন 
িনেয় স�ৎসর  আেস। সদল বেল  ঘুের  এলাম  িস�াপুর অথর্াৎ little India  েথেক. পেথর  েসৗ�যর্ েযমন পিথেকর  পদ ধুিলেত েতমিন  েকােনা  �ােনর  
েসৗ�যর্ ধরা  পের  �মণাথ�র আগমেন। আমরা  দশ  জেনর  একিট  দল িমেল  িগেয়িছলাম  িস�াপুর েযেহতু  অেনক  েলাক তাই  আন�  সুিবধা  দুেটাই 
েবশী। আমােদর দলপিত িম�ার  দুলাল  গ�। আমরা  কলকাতা  েথেক রাি�  ১২  টার সময়  িস�াপুর  এয়ার লাইে� েচেপ  েভার  ৪ -৩০ এ িস�াপুর 
েপৗছাই। চাংিগ  িবমান ব�ের অবতরণ  করার  আেগ �াইেটর জানালা  িদেয় েভােরর  মায়াবী  আেলায় িবমান  ব�েরর  চারপাশ  েদেখ িব�য়া�ত হেয় 
যাই। পাক দি�  েখেত  েখেত  িবমান  যখন রানওেয়  �শর্  করেলা মেন  হেলা  সিতয্  সিতয্ ই ��  নগরীেত এেস  েগিছ। গািড়  ৈতির  িছল গািড়েত  
েচেপ েহােটল  ‘এিলজােবথ’ এ যাবার  পেথ  রা�ার দু  পাে�র্র  দৃশয্াবলী ও  পির��তা েদেখ  মেন  হেলা এমন  িছমছাম  ঝা চক চেক রা�া  ঘাট  খুব  
কম  আেছ। ছিবেত  েদখা  িস�াপুর  আর বা�েব েদখা  িস�াপুর হুবহ  এক। সাগর  েবি�ত িস�াপুেরর নয়নািভরাম  দৃশয্াবলী েদখেত  েদখেত ত�য়  হেয় 
যাই, েহােটল  এর  সামেন  গািড়  থামার সােথ  সােথ  সি�ৎ িফের  পাই। েহােটেল  েয  যার  রুেম  িগেয় একটু  িব�াম  েনবার পর �ান  েসের ডাইিনং  
রুেম  জমােয়ত  হই। �াতঃরাশ  মুফত। �াতঃরােশর  সাম�ী  েযন  অ�হীন। খাওয়ার চাইেত খাবার  েদেখই  আন�  েবশী।  
 
িস�াপুর  নােমর  েপছেন  একটা েছা� ইিতহাস  আেছ।  ১২৯৯  সেন ‘Sangrila Utama‘  না�ী Plam barg -এর এক  শাসক জল  পেথ �মেন. 
েবিড়েয়িছেলন। িতিন  মনি�র  কের  িছেলন েযখােন  িতিন  একটা singa (lion) েক শনা�  করেত পারেবন েসখােনই  িতিন  েনা�র  করেবন। িতিন সিতয্  
সতয্ই  এই  �ীেপ  একিট singa  েদখেত  েপেয়  এই  খােনই  েথেম  েগেলন। িতিন  এই  �ীপটার  ে�েম  পেড়  েগেলন এবং এর  েসৗ�েযর্ অিভভূত  
হেলন। এখােন  বািণজয্  নগরী  �াপন  কের �ীেপর নামাকরণ  কেরন িস�াপুরা অথর্াৎ ‘Lion  City’  এখােন  এেল  েদখা  যােব মাথা  উঁচু  কের  দাঁিড়েয়  
আেছ  এক  সবুেঝ িসংহ মূিতর্ । যার  নাম মারলায়ন। এটাই  হেলা  িস�াপুেরর জাতীয়  �তীক। . সম�  শহর জুেড়  এই  মারলায়েনর  েদখা  েমেল। �থম  
িদেন  আমােদর  দশর্নীয়�ান  হেলা ‘িস�াপুর �াওয়ার’। েসখােন  েপৗঁছােনা  অি� গাইড  আপন  মেন  িস�াপুেরর ইিতহাস  বণর্না  কের  চলেলা। িস�াপুর  
হেলা  �জাত�ী , রাজধানী িস�াপুর  িসিট। জন সংখয্া ৪৫  ল� এর  কাছাকািছ। ভাষা  মালয়,  চীনা,  তািমল  ও  ইংেরজী। সা�রতার  হার ৯১ .৪%। ধমর্  
েবৗ�  -িহ�ু - ইসলাম - তাও বাদ - ি��ান। মু�া িস�াপুির  ডলার। িস�াপুর  ৫৪  িট �ীেপর সম�েয়  গিঠত , এিট  মালয়  উপ�ীেপর দি�ণ �াে�  অবি�ত। 
১৯৪৬ এ ি�েটেনর  �াউন  কেলািন  িছল িস�াপুর। . ১৯৫৯  এ পূণর্  আভয্�রীন �ািধকার পায়। ১৯৬৪ এ  ৯  ই  অগা� িস�াপুর  পৃথক  �াধীন রাে�  
পিরণত  হয়। এিট দি�ণ  পূবর্  এিশয়ার বিহবর্ািণজয্ েক� ও বৃহৎতম ব�র। এিশয়ার  বৃহৎতম  ৈতল  েশাধনাগার। এখন  েথেক  রাবার ও  িটন  র�ানী  হয়। 
বয্াি�ং  বয্ব�া  খুবই উ�ত  মােনর। পযর্টন  িশে�র  জনয্ খয্ািত িব�েজাড়া , ধারা  ভাষয্  শনেত শনেত আমরা  গ�বয্�ল Flyers  এ  চেল  আিস।  
 
Flyers  েথেক  পুেরা  িস�াপুর  শহর  টা  েক েদখা  যায়। এটা  নাগর েদালার  মত  িক� London eye  এর  েচেয়ও বড়। িটিকেটর  দাম  ২৭ িস�াপুির  
ডলার। Flyers  চাপার  আেগ  েহড  েফান এবং  অিডও  িসে�ম েদয়া হয়  �েতয্কেক ধারা  ভাষয্  েশানার  জনয্। Flyers  এ ৪৪  িট  �েকা�   রেয়েছ। 
একিটেত  ১০, ১২  জন  চাপেত  পাের। যতই উপের  উঠেছ  তেতাই েমাহনীয়  মেন  হে�। আমরা  েযন  ��  রােজয্   চলিছ মেন  হেলা নীল  আকাশ েক  
সা�ী  েরেখ অেনক  দূের  েকাথাও  েযন হািরেয় িগেয়িছলাম  উপের  নীল আকাশ  -িনেচ  সমু�  মেধয্. Flyers এ আিম ,এেযন  এক অ�ুত েমল্ ব�ন। 
এক  ঘ�া  পর  flyers  মািট  �শর্  কের। সবাই  েনেম  পেড়। আবার  লাইন  ধের নতুন  দল  ওটােত  চােপ। িক  অপূবর্  দৃশয্  না  েদখেল  িঠক  েবাঝা  যায় 
না। তারপর  আমরা যাই  েমিরনা েব  সয্াংগ েহােটল। এিট  ৫৬  তলা। ৫৬  তলার  ছােদ পৃিথবীর  উ�তম কৃি�ম Sky Park। ওখান  েথেকও  সম�  
িস�াপুর  দৃশয্মান হয়। স�য্ার পর  যখন লাল -নীল -সবুজ বািত �েল তখন  গগন চু�ী  অ�ািলকা  গেলা েক ছিবর  মত  মেন  হয় । আমােদর  দীপাবলী 
বৎসের একবার  হয়  আর  ওখােন �িত  রাি�ই  দীপাবিলর  রাি�। শধু  আেলার  েরাশনাই  আঁধােরর  েকােনা  বালাই েনই । েক বেল “আেলার ই  রপ  
আঁধােরর  েকােনা রপ  েনই''এই  আ�  বাকয্ েসখােন িব�ৃিতর  অতেল। েযমিন  আেলা েতমিন  ঝা চকচেক। এমন  চক চেক মেন হয়  রা�া  েথেক  ধুেলা  
কুেড়ােনা যােব। হাজাের  হাজাের �মণাথ� ,েনই  েকান  ৈহ -হ�েগাল  েনই  েকান  যানজট েকােনা  েগা মাতা েগা িপতার  উপ�ব। এটা  িক কের  স�ব! 
আজ ও আিম বুেঝ  উঠেত  পািরিন। �শাসন েক   সাধুবাদ  না  জািনেয়  উপায় েনই। ঐ  সু�র  িজিনস  েদখার  সােথ  আমার  শহর  িশলচেরর  রা�াঘাট-  
জল- আেলা  - গরু- ফুটপােতর করুন  দৃশয্  েচােখর  সামেন  েঘারা  েফরা  করেতা। িস�াপুেরর  পাতাল  েরল িট  েদখার  মেতা। মািটর িনেচ  িতনতলা  
পাতাল েরল। ঝা  চক চেক। �েতয্ক  ে�শেন  েপৗঁছাবার  পূেবর্  �ােনর  নাম বেল  সুতরাং  নতুন  ে�শন  েবর  করেত  েকােনা  অসুিবধায়  পড়েত  হয় না। 
িকছু িকছু �ান  আমরা  পাতাল  েরল  িদেয়  েদেখিছ। িস�াপুেরর  সব েচেয়  েরামা�কর  বয্াপার  হেলা  নাইট  সাফাির। বাপের  িক দারুন  অিভ�তা। 
শহেরর  পি�ম  �াে�  অেনক গেলা  েছাট  েছাট  কৃি�ম  জ�ল  ৈতির  করা  হেয়েছ। পযর্টক  েদর  �ােম  কের  জ�ল  ঘুিরেয় েদখােনা  হয়। রাি�েবলা  
আঁধাির পিরেবেশ  মু�  বেন  বাঘ,  িসংহ  , হিরণ  , েজ�া , িবিচ� বেণর্র  নানা  ধরেণর  পািখ  েচােখর  সামেন  িবচরণ  রত  েদেখ ভয় - ডর েক  তুিড়  
েমের  েরামা�কর অিভ�তাই েবশী  আন�  িদল। এখনও  ভাবেল গােয়  কাঁটা  েদয়। ঘ�া  দুেয়ক নাইট  সাফািরেত  কািটেয় মেন  অফুর�  আন� িনেয়  
েবশ  একটা  িবজিয়নীর ভাব িনেয়  েহােটেল  েফরা  হেলা। পরিদন  আমরা  যাই  আমরা  যাই  জুরাং  বাডর্   পােকর্ । �ায়  ২০  েহ�র  জায়গা  িনেয়  এই  
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পাকর্ । ২০০  �জািতর  ৪০০০  পািখর  আবাস�ল এটা। ১৫  িস�াপুির  ডলােরর  িবিনমেয়  েভতের  েযেত  হয়। পািখেদর  অ�ুত  েকরামিত  েদখার  জনয্  
এমিপ  িথেয়টার এবং  িবে�র  উ�তম   কৃি�ম জল�পাত  জুরং  ফলস  রেয়েছ। উপের যাই আঁকা  বাঁকা িসিড়  েবেয় এেক  বাের  পাহােড়র  চূড়ায়। চড়েত  
চড়েত িচ�  িবিচ� পািখর  িকিচর  িমিচর  মেন  অপার  আন�  িদল। পাহােড়র  চূড়া  েথেক  সমু� দৃশয্  মান  হয়। েসই  েসৗ�যর্  শধু  মেনর  কয্ানভােস  
রাখা ছাড়া গতয্�র েনই। উপের  খুব  সু�র সু�র িবিভ�  রকেমর গাছ  পালা  রেয়েছ। এত  সু�র  েয  এগেলা  েছেড়  িনেচ  আসেত  ইে�  করিছেলানা। 
বার  বার  অনুরিণত  হি�েলা “েতামার  েদওয়া  িবে�র ই ধন  ফুরায়  না  েতা  কভু”| েসখােন  সানেটক  িসিট. বেল  একটা  জায়গা  আেছ  অ�ুত  েদখেত  
৫ িট ভবন রেয়েছ। খুব  ভােলা  কের  েদখেল েবাঝা  যায় এই  ৫ িট  ভবন মানুেষর  হােতর ৫ িট আঙুেলর  আদেল ৈতির। সানেটক িসিটর  িকছু  দূের এস 
মােনড িথেয়টার  অন  দয্  েব , এই  িথেয়টার হেলর  �াপতয্েত  িশ�ীর হােতর  অপূবর্ িনমর্াণ ৈশলীর েছাঁওয়া েদখা  েগল। যতই  েদখিছ  ততই  িব�য়া�ত 
হি�। গাইড  পরিদন িনেয়  েগল  েস�সা  �ীেপ। �ীপিট  সিতয্ মেনাহরণকারী। িবশাল বড়  একটা আকিরয়াম আেছ। এটা েক  আ�ার  ওয়া�র্  বলা  হয়। 
এখােন লাইট  ও ফায়ার  েশা েদখােনা হয়। এই  েশা  েদখেল  মন �াণ  জুিড়েয়  যায়। এই  �ীেপ  সবেচেয়   আন�দায়ক িছল সে�য্  েবলার আেলা  আর  
আগেনর  েশা। িমউিসক  এর  তােল  তােল  আেলা  এবং  জেলর  এক  অসাধারণ দৃশয্।  �িত পাঁচ িমিনেট জেলর  রং  পিরবিতর্ ত  হয়। েশা  েদখেত  
েদখেত  কখন  েয অনয্  রােজয্  চেল  িগেয় িছলাম  মেন  েনই। েশা  েশষ  হবার পর ��  রাজয্  েথেক  িফের  আিস। মেন  হেলা  েকন  এত তাড়াতািড় 
েশা টা  েশষ  হেয়  েগল। আমরা েকবল কাের কের েসে�াসা  �ীেপ  িগেয়িছলাম।  
 
েকবল কাের এমিনেত  খুব মজা ভয়  একটাই ইেলক�িসিট ব�  হেল  �াস রু�  হেয়  মৃতুয্ অবধািরত। অনয্িদেক বােস  কের ি�জ  েপিরেয় ও আেলা  
আঁধাির  �ীেপ  েপৗঁছােনা  যায় । এই  �ীেপ আমরা  অেনকগেলা  রাইড  কেরিছলাম। মেন  একরাশ  আন� িনেয়  আমরা  েসে�াসা  �ীপ  েথেক  িবদায় িন। 
িস�াপুের দুেটা কিমউিনিট  আেছ। একটা  হেলা বাঙািল  কিমউিনিট নাম ‘িলটল ইি�য়া’ অপরিট  ‘িস�াপুিরয়ান  কিমউিনিট’।. এখােন  �চুর  বাঙািল আেছ। 
েগাটা  শহর  জুেড় �চুর  ফুড  েকাটর্  ও  েরে�ারা রেয়েছ। কােজই েদশী  খাবার  েপেত েকােনা  সমসয্া  হয়  িন। ইডিল , েধাসা  ,রুিট ,িবিরয়ানী  ,কষা 
মাংস ,সবিজ ,ডাল ,িমি�  সব  িকছুই  ে�মানে�  খাওয়া  হেলা। েহােটল  েরে�ারা গেলা খুবই  ঝা  চক  চেক, েদেখ  একটু  আ�যর্  হেয়  িছলাম। তেব  
িজ�াসা  কের জানেত  পাই  খুব কম  বািড়েত  রা�া  হয়। অিফস  েফরত ন�ই  ভাগ  েলাক েরে�ারােত  েখেয়  যায়। সে�য্  সাতটার মেধয্  িডনার  েশষ  
হেয়  যায়। দরদাম  মধয্িবেৎতর  নাগােলর  মেধয্। আমােদর মেধয্  চারজন  পান রিসক িছেলন। বািড়  েথেক  েয  যার  রসদ  িনেয়েছন। িক�  চার পাঁচ িদন 
পর পান  গেলা  পেচ  যায়। পান  ে�মীেদর েতা  মাথায়  হাত। েখাঁজ  খবর  কের  জানা েগেলা িলটল  ইি�য়ােত একটা  েদাকােন পান  আেছ। বয্াস  আর  
যায় েকাথা ? গািড়েত েচেপ  অেনক  টাকা  গািড়  ভাড়া  িদেয় পান  েকনা  হেলা। পান  িকনেত  েপের  পানরিসকেদর  আন� েদেখ মেন  হেলা ওরা  
েবাধহয় িহমালয় পবর্েতর চঁূড়ায়  উেঠেছ। অবশয্  আিম  েবরিসক আিম  এর  মমর্  বুঝেবা িক কের। এভােব  হািস  ও  আনে�র  মেধয্  িদন েকেট িছেলা। 

েদশ  েফরার আেগর  িদন  আমরা  িস�াপুর  শহর   েথেক  ২৫  িক.িম.,দূের  মৎসজীিব েদর  �াম  েদখেত  যাই। যাবার  আেগ  আনে�  সবাই  ডগ -মগ। 
কারণ েচাখ ধাঁধােনা অ�ািলকা  ছাড়া  একিট �াম  েদখা  হেব। তাও  আবার  মৎসজীিবেদর  �াম িক�  েপৗঁেছ  ধা�া  েখেয়  যাই। �ায়  আিশভাগ  বািড়র  
সামেন িবশাল  িবশাল  গািড় রাখা। আমার  েছেল  বলল আমােদর  েদশ এরকম  গািড়  েনই  বলেলই  চেল। বািড়  গেলা  সব  একতালা  িছমছাম  , মুি�েময়  
বািড়র  সামেন  ফুল  ফল  সুেশািভত  গাছ  গাছািল। পািখর  িকিচর  িমিচর।  সব  িমিলেয় �থম  দশর্েনই  ঘােয়ল  হই। সিতয্  িবধাতা  েয  িদেক  তাকাই েস 
িদেকই  েতামার সৃি�র  িবশাল  স�ার  েদখেত  েপেয় অিভভূত হই মৎসজীিব �ামএটা না ভারতবেষর্র েকােনা উ�ত নগরীেকমন েযন একটা সংশেয়র 
েদালা চেল ঘূিণর্পাক েখেত থািক। রিব ঠাকুেরর  অপমািনত  কিবতার “েহ  েমার  দুভর্ াগা  েদশ , যােদর  কেরেছা  অপমান , অপমােন  হেত  হেব তাহােদর  
সবার  সমান”  িনেজর  অজাে�ই মুখ  েথেক  েবরুেলা। যা েহাক  মন �াণ  জুিড়েয়  মৎসজীিব  �াম েথেক  েবরুই। েহােটল  েফরার  পেথ রা�ার  দুই  
পাে�র্র  েসৗ�যর্ অবেলাকন কের কের  এলাম। েহােটেল  িফের  জে�শ  আ�া  েদওয়া  হেলা। এই  রাি� ই  িস�াপুেরর  েশষ  রাি�। পর িদন  েবলা  
দশটায় েচক  আউট  কের িবমান  ব�ের  চেল  যাই। তার  পেরর  গ�বয্ �ল  িছল ‘চায়না’। যতবারই  েবড়ােত  যাই মনটা  ময়ূেরর  েপখেমর মত  েনেচ 
উেঠ আর  েফরার সময় হত�  আমােদর  শহেরর কথা  মেন  কের ততটাই িবষাদ  ��  হই। িক�  হত�  আর  জ�ােল পূণর্  হেলই  বা  িক িফরেত  েতা  
হেবই  - ‘Home  is  always best in  the  end’ . 
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The Missing Patriot 
by Saumya Chaki, London 

 
Netaji is without doubt a prince among patriots in India. He singlehandedly changed the fortunes of 
colonies like India, Burma, SriLanka at the end of the 2nd World War. With Japan surrendering in the 
aftermath of the atom bombing of Hiroshima and Nagasaki in August 1945, Netaji knew his time was up 
and he needed to move to safer pastures 
before the allies captured him. On 18th 
August 1945, the prince among patriots, 
Netaji Subhash Chandra Bose went 
missing. While the official Government of 
India version is that he died in a plane 
crash at the Taihoku aerodrome in 
Formosa (modern Taiwan), investigation 
over the years has proved quite to the 
contrary. While a lot was expected 
around the unravelling of the Bose mystery, when the Narendra Modi government came to power in 
2014, the fact is 5 years later we know much more thanks to the declassification of the PMO and West 
Bengal police files, however the official government narrative around the plane crash theory is still to be 
corrected. 

Broadly speaking the Bose mystery can be divided into three theories: 

1) death on Aug 18th, 1945 in a Japanese Mitsubishi plane crash in Taihoku  

2) death in Russia in a concentration camp possibly around early 1950’s and  

3) Netaji lived as a nameless saint (Gumnami Baba) passing away in Sep 1985.  

The Japanese version of the plane crash also backed by Netaji’s adjutant Habibur Rahman was the 
official theory accepted by the first two commissions of enquiry – Shah Nawaj in 1956 and Justice GD 
Khosla in 1971. However, doubts remained as there were version mismatches between the different 
eyewitnesses.  

When the Justice Mukherjee Commission was setup in 1999, things began to change as Hindustan Times 
also ran an investigative piece on the Gumnami Baba angle. Mukherjee visited Taiwan and the 
Taiwanese officials confirmed that there was no plane crash in the month of August 1945 at Taihoku. 
Investigation of the belongings of the mysterious baba also revealed a strong connection to Netaji 
including rich collection of books in English and Bengali, family pictures, spectacles, watches gifted to 
Netaji and numerous letters exchanged over the years with Netaji’s closest associates. Circumstantial 
evidence clearly suggested a strong connection between Gumnami Baba and Netaji. What was left to be 
done were the DNA analysis of teeth found in Ram Bhavan where the Baba resided before his death and 
handwriting analysis of the many letters found. The DNA analysis was done by a Central Government lab 
in Kolkata and the results did not match. However, many unanswered questions remain – Why were all 
the teeth not used in the analysis? Why was the electropherogram not shared with the results of the 
DNA analysis? What was the assurance that the teeth belong to Gumnami Baba? Many experts 
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consulted have expressed doubts about the veracity of the tests done in government labs. The 
handwriting results were divided – while the government expert just gave a short report stating the 
handwriting of Netaji did not match with Gumnami Baba, the private expert the respected B Lal (who 
was once a government expert himself) gave a detailed report comparing the writing styles and letters 
and concluded that the writings of Netaji matched with Gumnami Baba.  

Justice Mukherjee therefore was not able to establish the fact that Gumnami Baba and Netaji were the 
same person. He was however personally convinced of the same as revealed in an interview with film 
maker Amlan Ghosh that he was 100% convinced that Gumnami Baba was Netaji.The Congress 
Government trashed the Mukherjee report and did not even table it in Parliament for discussion. 

However, with the RTI and declassification of files, some startling facts have been revealed – Netaji 
family was spied on for over 20 years by the Intelligence Bureau and there were radio broadcasts made 
by Netaji from Russia in late 1945 and early 1946. The Military Intelligence files also reveal that prior to 
1947 there were serious doubts regarding the death of Netaji in a plane crash. It was clearly a case of a 
concocted story to escape to Manchuria which was under Russian control. Many gaps remain in our 
understanding of what happened after 1946. Was Netaji tortured in Russia? When was he released from 
Russia? Was he in China as reported by Sarat Bose in 1949? Only a complete declassification of all files 
including intelligence files in India, NKPD archives in Russia, files in Vietnam, China would help piece 
together this complex puzzle of geo-politics and post-world war complications. Complicating the issue 
further, his closest associates like Pabitra Mohan Roy, Leela Roy, Sunil Gupta to name a few are no 
more. Sadly, most of them went to their graves keeping the secret close to their chest. 

Given the passage of time, piecing together the complete narrative will be extremely difficult. However, 
with increasing pressure on governments to be more transparent and the passage of time, the secret 
files may someday be opened to researchers. Will justice ever be done to Netaji? will he be given the 
place he deserves in Indian freedom struggle. Only time will tell. We can only hope that we see the light 
of the day, for in the history of nations no patriot has been so wronged as our dear ‘Netaji’. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Artwork by Ruma das, Atlanta  
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D.J. Chakraborty, Atlanta 
 
 

The Art of Breaking & Entering 
 
 
Once upon a time, there was a land called Freedonia; officially the Federated States of Freedonia or FSF 
for short. The Constitution of the Federated States of Freedonia warranted respect throughout the 
world. Freedonia’s strength came from attracting brains and talent from distant shores. Those people 
made Freedonia a superpower. From infancy, the FSF has always been selective about who comes here.  

Their flag, named The Gadsden Flag after its designer Freedonian general and statesman Topper 
Gadsden, held an important message. The Gadsden flag depicted a timber rattlesnake in a yellow field. 
The rattlesnake stands coiled and ready to strike, underscored by the caveat, “Don't tread on me.” The 
timber rattlesnake occurring throughout the original Thirteen Colonies was a symbol of Freedonia. 

The idea originated from a satirical commentary by Ben Frankly published in his Freedonia Gazette. 
Around 1751, Camelot proposed to send convicted criminals to Freedonia. Frankly suggested thanking 
the Camelites by sending timber rattlesnakes to Camelot. The Gadsden Flag was used during Freedonia’s 
Revolutionary War along with other unique icons including the bald eagle and the Native Freedonian to 
symbolize their ideals and spirit. 

Subsequently, Freedonia dumped her ideals and spirit. Freedonia snubbed qualified college graduates in 
favor of lawbreakers. Ignoring the law created a state of disorder which is the root of the nation’s 
ailments. No longer taken seriously, the Constitution is ridiculed! If a country take does not respect its 
own laws, how can anybody else? 

Once a country of immigrants, the FSF becomes a penal colony of criminals. Crime goes to work there. 
The FSF rewards Criminals! There once was a lawful process to a better life in Freedonia: Hopefuls 
knocked on the door and the best and brightest were invited, but those breaking and entering were 
prosecuted and kicked out. REAL Immigrants follow legal procedure; criminals break in. Crime has 
become incentivized instead of penalized in modern Freedonia. How can a nation succeed by benefiting 
criminals and snubbing qualified college graduates? 
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The Federated States of Freedonia has an award for exploiting children. Illegals try to use their children 
anchor babies to gain citizenship, however those children are not eligible for birthright citizenship called 
Jus soli or right of the soil. The fourteenth Amendment of Freedonia’s Constitution states:  

“All persons born or naturalized in the FSF, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of 
the FSF and of the State wherein they reside." The law makes citizens of all persons born in the 
FSF and subject to its jurisdiction at the time of their birth. However not the children of foreign 
diplomats who have diplomatic immunity, hence are not subject to FSF jurisdiction while they 
are in the country for diplomatic purposes...”  

Illegal entrants live outside the law, hence are not subject to jurisdiction of Freedonia. Illegally obtained 
evidence is inadmissible in a court of law therefore illegally obtained soli is inadmissible for Jus. 
Possession of stolen property is a crime; possession of stolen Jus soli warrants punishment not reward.  

They should be referred to as “illegals” not immigrants however lexical changes are contrived to 
accommodate and reward criminals. Today, the casual term “undocumented” is employed throughout 
FSF to lessen the gravity of the crime of illegal entry. Pretend “undocumented” people just forgot a 
coupon rather than broke the law, hence no federal case. If we use immigration and illegal entry 
interchangeably; should we use purchase and purloin interchangeably? Should we call stealing 
“undocumented purchase/possession?”  

Do not call them criminals because illegal entry is a felony, on the contrary grant amnesty. Illegal entry is 
a felony, therefore granting them amnesty requires granting amnesty to all felons. Amnesty should be 
equal opportunity among felonies. Such acts of amnesty insult law-abiding, hard-working, true 
immigrants and their families, but who cares? Rewarding blatant criminals with sanctuary, financial, and 
social benefits insults all law-abiding Freedonians and encourages criminal activity and promotes racial, 
ethnic, religious violence, but who cares? 
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Asit N. Sengupta, Atlanta 
 

The bygone days of Atlanta 
 

It was 1958 when I arrived in Atlanta for the first time. And I felt quite lonely. You see, there was 
nobody else from India, let alone from Bengal, at least not to my knowledge. You may wonder if 
this city was any different from what it is today. Yes, it was vastly so. That is my story today. 
Incidentally, Trans-Atlantic commercial flights and the Federal Aviation Administration also 
started in 1958. I came from India on two ships, one of which was a smaller version of the Titanic 
and then Greyhound Bus. But in 1964, I took my first flight back to India on a Boing 707 plane. 
And when I flew back after 6 months, it was a truly overwhelming Boing 747. 

In 1958 Atlanta was a city of barely half a million people, with a million scattered over the vast 
area that is metropolitan Atlanta today. The core city has in fact lost population since but the 
metropolitan area at about 5.8 million has four times as many people as it had when I first came. 
So, you see, what was largely a combination of forest and cultivated land, has turned into a vast 
multipolar urban area, with often mega-mansions and high or medium-rise cores. What made 
this possible was the building of the interstate highway system which cut through the entire area 
as well as encircled it as the Perimeter Road, coupled with the building of the world’s busiest 
airport. Of course, the urbanized area has spilled over the Perimeter Road into very large chunks 
of land, calling for an unrealized partial second encircling freeway, as the expressways are called 
today. I remember well the early years of the 4-lane freeways, when one could truly drive fast 
with sparse traffic, while not necessitating a GPS or cruise-control (well, there was none in those 
days). 

But in 1958, there was no interstate highway, none whatsoever. All main roads including Atlanta’s 
backbone, Peachtree Street, were 4-lanes and all secondary streets were 2-lanes. There was one 
shopping mall in the entire city, Lenox Square, open to sky and with one big surface parking lot. 
Period. The area where they stand today, Phipps Plaza and multiple high-rise towers, used to be 
a forested land with one mansion deep inside. Also there used to be a small house facing 
Peachtree Street. Atlanta’s first fine-arts gallery was housed there.  
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I became very much a part of the gallery and was somewhat adopted by the family that lived in 
the mansion and also owned the gallery. This pioneering gallery exhibited almost all-American 
masters and much more. I learned much about modern art and western music from this 
experience. Speaking of local traffic, I remember driving on Peachtree Street in a friend’s car with 
failing brakes and also joyfully riding on the 2-lane Lenox Road like it was a roller-coaster. Imagine 
doing that today.  

Atlanta was a sleepy town under the cover of trees and a rather pleasant sunny weather, unlike 
the lasting rainy weather of these days perhaps owing to global warming, and with undulating 
streets and mostly small homes, small businesses, strip malls where one could pull up to the store 
doors and where loud horns blared out latest popular songs, and a downtown with some  
buildings which were considered as high-rise in those days but dwarfed since by today’s 
skyscrapers. As the new 4-lane then-called expressways cut through Atlanta’s compact 
neighborhoods, there were no 60-mile entry and exit ramps. You had to come to a dead-stop on 
a single entry or exit lane and enter or exit very cautiously when it was safe to do so. Today, not 
only does the downtown connector look like a sea, but even most local main roads are 6-lanes 
with dedicated turning lanes. MARTA came in the late seventies and eighties and my humble self, 
played a major role in planning and designing it. Some of the old neighborhoods near-about the 
Governor’s Mansion and Emory University still retain the character of old Atlanta. What 
constitute some of the most sought-after neighborhoods in the outlying areas of Greater Atlanta 
used to be forested and one could buy land there and right on the shores of the Chattahoochee 
at about $ 100 per acre! Why didn’t I? That is another story. 

Atlanta’s airport used to be a small single-story building with a rather small surface parking lot in 
front (photo below). There was no security checking. As I arrived late one day, I literally ran 

through the airport and made the flight as 
the door to the plane was about to be 
closed. In a recent year a man went back 
the wrong way to pick up something he 
forgot and the entire airport was 
evacuated. 

 

Atanta Airport in 1966              
Photo credit: Atlanta Historical Society (AHS) 
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But what brought me to Atlanta in the first place? I was teaching on an “Exchange Visitor” visa at 
N.C. State College (now N. C. State University), in Raleigh, N.C., 

as a part of The Technical Co-operation Mission between 
U.S.A. and India, following India’s freedom. During vacations I 
used to come to Atlanta and do consulting work for several 
firms. One such sojourn, during which I earned much praise 
conceptualizing a daring and innovative shopping mall, 
(model photo on the left) made it easy for me to return 
permanently to U.S.A, and yes Atlanta in 1970. Thanks to my 
special visa status, in-between I could stay in many other cities 

of U.S.A. and Canada. 

Model for a shopping mall 
in 1958, designed by the author. 
 
Most of my years since 1958 have been spent in deep south including Atlanta. There used to be 
segregation in those days when some selected citizens were barred from entering many facilities 
and much more. However, people from India were mostly educators or doctors and highly 
respected and were accepted by all places including universities and hospitals with open arms. 
Today the vestiges of segregation are largely gone. Atlanta, unlike a few other places, was unique 
in forward-looking thinking and maintaining excellent race relations. It is no wonder that the 
great visionary, Reverend Martin Luther King, hailed from Atlanta. It is also no wonder that 
Atlanta’s progressive outlook made this city over the many decades one of the important hubs 
in the country and even a host of the Olympic Games. 

Things used to be personal and not digital, since computers had not yet taken over. Far from it. 
People, including VVIPs were highly accessible, particularly since I myself had some reputation as 
an accomplished professional. It was my good fortune that I had the privilege of meeting several 
notables, including President Jimmy Carter, who was the Governor of Georgia then. There used 
to be a festival called, “Steeplechase” on the outskirts of Atlanta. I was standing next to the 
fenced pathway for horses and the dignitaries, like Mr. Carter. Lo and behold. My unique brown 
face must have had attracted him. He came straight to me, shook my hands and spoke about his 
mother Mrs. Lilian Carter’s visit to India. He enquired about me and invited me to visit him.That 
I did and to my most pleasant surprise, was received at the door by Mrs. Rosalyn Carter, who in 
turn invited me to visit again. I shall always regret that I did not.  

In later years I also met Mrs. Coretta Scott King while making a presentation for the future of the 
famed Sweet Auburn Street, Atlanta’s first black Mayor Maynard Jackson, whose name has been 
added to Atlanta’s international airport, and worked closely with the presidents of Atlanta 
University and Spelman College, while preparing their master plans. I also worked closely with 
Atlanta Regional Commission, MARTA, Georgia Dept. of Transportation and major developers of 
Atlanta downtown and what is now Atlantic Station. All this because Indians were held in high 
esteem. 
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As I said things were personal and not digital. People were known by their names and not 
numbers, id-s, passwords, security questions and answers. When I called or visited, even my bank 
or a VIP, my name was enough identity. There were no ATMs, no self-checking at stores, no on-
line purchases and no self-service at gas stations. Personal touch was the norm of the day. At gas 
stations young-men greeted you, checked the car under the hood and from outside, cleaned the 
wind-shields and more. Mailboxes were everywhere and so were pay-phones for local and long-
distance calls. Hand-written letters mailed through the post-office were the norm. This is not to 
say that the advent of the digital system has no benefits but carried or obliged to the extreme to 
use it carries potential for a lot of harm. But I shall not discuss them now except one point. In the 
good ole’ days children played games in the fields. Today they play “games” alone looking at a 
small screen, often through eye-glasses. 

Now, back to where I started. Even though in 1958 I was the sole Indian, there were around a 
total of 35 Bengalis when I returned in 1970. We all formed a group called Probashi and met in 
individual homes in turn. There used to be food brought by the families (students did not have 
to), and songs which sometimes went well into early morning. There was no “Durga Puja”. Only 
her daughters were worshipped in family homes. I suppose true to our fame, Probashi eventually 
split into Probashi and Pujari. Now there are several thousand Bengalis and many groups. There 
was no permanent home for the community then and alas, it is not there now, while a number 
of late-comer communities have built not only permanent homes but also temples. They moved 
from owning motels to major hotels and shopping malls.  

Of interest, along with three other Bengali friends, we started the very first Indian restaurant in 
Atlanta, called Calcutta Restaurant on Peachtree Street itself. Personally, I also started a boutique 
named “Sengupta’s” and my own architectural office, both at Peachtree Center in the downtown. 
They are all “gone with the wind”. I am retired.  But several members of the bygone Probashi, 
including me, are still there in Atlanta. Also stand several edifices which I designed including the 
Omni, the 30-story Peachtree Summit on the downtown connector and the ever-young Westlake 
MARTA Station: they will be there for many years and bridge the gap between 1958, today and 
tomorrow. 
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Nachiketa Nandy, Atlanta 

Pujari Dhak Repair 
The ‘Dhak’ or drum is an integral part of the traditional Durga Puja. The biggest festival of Bengal does 
not assume the festive aura without the Dhak beats. Nowadays, many Puja authorities play recorded 
drumbeats however, without the real Dhak and its beats generated by two thin sticks, the real fun of the 
puja remains unfulfilled. Dancing with the beats of the Dhak on the last day of puja is very special for the 
community and sometimes the success of the puja is marked with the participation of community 
members in dancing with the rhythmic beats of the Dhak. 

The history of the Dhak in the Pujari community is not very long; it was brought from Kolkata on Jun 2nd, 
2009. Over time, the sound of the Dhak deteriorated. Some maintenance work was done in the last few 
years, but last year a hole developed on the Dhak skin surface that made it ineffective. The general idea 
was to get a new Dhak from Kolkata with the new Pratima. However, the quote that we received was 
$2000 including shipping which was beyond our budget. The main beat is generated from this area of 
the skin and the only option is to get a new skin for the Dhak. At this point, we decided to replace the 
damaged skin with suitable replacement parts. With the help of certain members, the supplier of the 
artificial Dhak skin was identified in Kolkata, and we brought two replaceable artificial skin covers. The 
only measurement that we had to give the supplier is its diameter (16”) which is common and easily 
available. 

The biggest challenge was to remove the old damaged skin and assemble the new one. We did not have 
any prior knowledge on Dhak assembly, but we spent some time on studying the body assembly of the 
old Dhak and decided to try it. The procedure is explained in detail with pictures below: 

1. The condition of the Dhak prior to repair: 
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2. We opened the lace around the body of the Dhak 
without cutting off any of the lace. The supporting 
ring that holds the cover came loose and we 
removed the damaged cover: 

 

 

 

3. Three covers are shown below: 

 

 

 

 

 

 

4. Next, we held the new cover in position with tape and placed the wooden ring before pulling 
the lace in tension. This is the trickiest part since any 
unbalance may displace the cover. At least two people were 
needed to tie the lace around the Dhak. One person had to 
put force on the wooden ring to keep it in place while the 
other pulls the lace. We didn’t put maximum tension on the 
lace the first time; we followed three steps to reach the 
final tension making sure the initial position of the new 
cover does not change. The photo below shows the tape 
holding the new cover and lace orientation around the 
Dhak. 

5. Once the lace is pulled to as far as our strength allowed, it is 
fastened with the body tightly to maintain the tension on 
the skin surface. The forthcoming sound seems like it’s 
coming from a new Dhak. 

For people who might have an interest in finding replacement Dhak 
skin, it is available from the following store in Kolkata: - 

G.K. Sports 
Balaka, 68B Ballygunge Circular Road 
Kolkata 700019. Ph: 22814514 

 
Acknowledgement: Two of our members helped me in this adventure. Sanjib Banerjee who brought the Dhak skins 
from Kolkata and Sushanta Saha who took the initiative and encouraged me to repair the Dhak. 
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Deepak Ganguly, Mumbai 

Royal Bengal our Pride 
Royal Bengal Tigers, our National Animal, were in good numbers during colonial and early independence 

era. The tiger count was about 40,000 at the 
beginning of twentieth century. But this number got 
to a dismal low subsequently due to indiscriminate 
poaching and game hunting by erstwhile Maharajas 
and Britishers. Shikar was considered as a social 
status. The Mughals, the Monarchs and the British 
contributed to a large-scale extermination of wild life. 
Maharaja of Sarguja alone shot 1,116 tigers.  

If we look at the status of big cats in India today (as 
per the latest All India Tiger Estimation), we have now 
approximately 2,500 tigers left in the wild and 350 
Asiatic lions left in a very small habitat.  Several lions 

died recently because of infection from local dogs living near human settlement in Gir and hence the 
number of lions reduced significantly. 

Project Tiger, a tiger conservation program, was launched on 1st April 1973, during Prime minister, Mrs. 
Indira Gandhi's tenure to protect wild tigers from extinction. At the start of this project 9 National Parks 
across India were declared as Tiger Reserves and this number has grown to 50 Tiger Reserves now. 

The demand of Wildlife products in the illegal 
international market has hit India hard. The 
1990's official record says that around 3,500 
tigers were poached. Sariska and Panna Tiger 
Reserve lost all their tigers due to poaching. 
After this local extinction of tigers from these 
two Tiger Reserves, tigers were translocated 
from other Tiger Reserves 
and introduced.   This has helped in 
augmenting the tiger population in both the 
areas. 

Encroachment, deforestation, poaching and 
killing of wildlife is happening almost every 
day. Tigers being apex predator and the umbrella species of the ecosystem are now endangered. 
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The corridors 

Tigers being solitary needs enough space to live and protect the forest. 
They have large territories which they walk on and cover marking their 
territory. 

The forest or the wild heaven actually comprises of 89,164 km of tiger 
occupied forest in Indian land.  Human settlement in forest corridors are 
now blocking the tiger movement in the forests. Exchange of tigers is 
crucial for a healthy tiger population. Considering the age of tigers and 
the first litter among 50 national parks only a few are considered as 
healthy population of tigers or eligible to breed further.  

If ancient animal corridors are blocked there will be no movement or 
exchange of genes among these forests. Animals won’t survive- nor the 
forest or humans without oxygen coming from forest. Think about Delhi 

under the smog. Pollution is killing many people every year. 

New India project development has cut down forests to build 
roads and railways tracks thereby killing wild animals every 
single day. Electrocution, factories and industries are polluting 
the atmosphere in the forest- killing and destroying wildlife 
every day.  If this continues, soon there will be no wildlife left 
in the forest nor will there be trees. No trees lead to no 
oxygen and no humans. We, humans being the smartest 
animal on earth must act now or the limited number of Royal 
Bengals and Asiatic Lions left will be history soon- just like the 
Bali, Caspian and Javan tigers are extinct forever.  
Asiatic cheetah is extinct from India.  
Other endangered species are rhinos, wild dogs, pangolins and 
great indian bastards. 

We must understand and protect the vanishing forests now 
and protest deforestation and the abuse on wildlife for our 
future generations.  

-All sketches have been done by the author himself. 
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Anjan Banerjee, Asansol 
 

Coal India - It’s Integrated Welfare, An Analytical 
Point of View 

 
 
 

Welfare, in wider sense of broadly speaking, it is a benefit to Human Beings, Labour Welfare -it is the 
symbol of a socialistic pattern of society and the prime condition of industrial progress. Labour Welfare 
is the embracing scheme of Coal India. It is an approach to the larger interest of working people and far 
sighted view in the interest of Coal Industry as well as community development. For the betterment of 
Coal Industry - Nationalization was the supreme decision. Coal workers had waited for a pretty long time 
to circumvent the hurdle of exploitation and after Nationalization, awarding proper wages or 
remuneration as the case may be, Coal India shows its gesture not only for economic betterment but a 
social security of Human Being also. 
 
However, if we turn the pages of history before the nationalization, we will find that workers have 
struggled to ensure that a reasonable share of earnings from Black Diamond should reach to all who 
have assisted for raising Coal. Previously workers had no chance of thinking regarding their rights and 
benefits, if we consider the labor conditions and welfare from the vast field of India then we find that 
the Coal India has established the universal working hours and service condition by way of 
amalgamation and reconstruction of all sorts of mines under private sector/ownership prevalent in coal 
industry before the nationalization. The wave of Nationalization and Professional Management (!) of 
Coal India which brought the coal miners into full activity and open the modern labor movement and 
welfare in India. 
 
It may not be out of place to mention here that prior to Nationalization systematic and organized way 
for collective bargaining where unknown in Coal Industry. It is a comprehensive knowledge of Coal 
Industry that before the Nationalization there were no limits of working hours, no labour protection or 
limits of exploitation. On the basis of these facts and irrespective of Labour Welfare view point, the 
verdict must be given that the contrast between Private Sector and Public Sector is the contrast 
between barbarism and civilization. Here the outstanding contribution of Coal India Management 
towards Labor Welfare is well saluted. Coal India's Labor Welfare is that branch of human benefit which 
deals with Social Values, Intellectual, Economic, Political etc. Relating to the coal industry considering its 
past present and future, local state, national, caste, race and ism. 
 
Before, Coal India born in 1975, coal miners where in slave driving conditions and held under complete 
isolation and subjection; which can better be imagined than described. On the contrary, a good number 
of workers are still now unprotected because it has been found that the only advancement in real wages 
have coincided with the interest of vicious circles in Coal Fields and activity of Dishonest Trade 
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Unionism, and as such the backward workers, specially Tribal Community have been little affected and 
awaiting for proper education and moral upheaval. 
 
The outstanding growth of Labor Welfare during the period of Coal India has been found in three types – 
those are - Statutory, Mutual, Voluntary. Provisions whatsoever may be, the main object of the Labor 
Welfare in Coal India is to improve the efficiency of workers and here Coal India is very much successful 
and production statistics will speak for itself. 
 
The life history of coal miners was the record of continuous work and that is why Coal India Labor 
Welfare is exemplary which includes the social security and all sorts of benefit like Housing, Medical, 
Education, Canteen, Co-operative, Crèche, Conveyance, Nutrition, Recreation, Sanitation, Centers for 
Training, Holiday and Rest Home Afforestation etc. The Paramount need of Labor Welfare to achieve the 
maximum utilization of machine and materials which are being operated and handled by coal miners 
have been vindicated from the standpoint of industrial need and harmony. 
 
Considering evincing interest in welfare programs (from the side of the government) Coal India is trying 
to achieve involvement of workers in decision making both in micro and macro level. Utilizing the 
theory, practice and experience of labor welfare, Coal India has already been widely recognized as rising 
Force for the future. Coal India is advancing through struggle to a great creative welfare and to a Utopia 
like happier future. Progress of labor welfare in coal industry denotes national development which may 
rise India from a world slum to a land of plenty and happiness (creating resources) - A Dream, which 
Mrs. Indira Gandhi had ever seen and thereby the administration of oath for Human Approach to social 
welfare which is the essence of Memorandum of Understanding from Coal India to all class of people - 
as a whole to the nation. 

 
Note: writer superannuated on 31st May 2015 as Manager (Personnel and Administration) ECL from 

Asansol Raniganj District Burdwan West Bengal coalfield areas. 
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Clay model artwork by Ruma Das, Atlanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artwork by Malobika Deb Atlanta 
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Pujari Rising Stars 
 

 

 

I truly enjoyed conversing with these “Rising Stars” of my PUJARI family 
and getting to them a little better, and sharing with you all. Let’s wish 
them all the very best for a bright and shining future. 

 

Ishan Nandi – 17 Years 

 

Suraaj Samanta 
Ishan: Richa Mashi and Sudipto Kaku, please introduce Suraaj to our 
readers. 

Mashi/Kaku: He is a funny guy who loves music. He loves to play video 
games & make new friends. He loves to take part in group activities to 
build relationship with people. He has a natural inclination towards 
entrepreneurship. We like to always say that there are 3 Ms that describe 

him the best. He loves Music, his favorite subject is Math & any Monetary issue or knowledge attracts 
his attention. Music has always been a huge part of Suraaj’s life and will always continue to be. He loves 
to help others; he has always engaged in volunteer service by teaching math to those who needed help 
and playing music for others such as elders in the elderly home. 

Ishan: Suraaj, which college and major have you finalized and how did you decide on this? 

Suraaj: I am attending Georgia Tech to study Industrial Engineering. I came to this decision by 
researching and considering many potential majors based on coursework, job opportunities, and the 
overall field I would be in.  

Ishan: What do you think is your greatest accomplishment? 

Suraaj: I would say my greatest accomplishment is making my parents proud of who I am today. 

Ishan: How do you feel about leaving “your nest”? What will you miss most away from home? 

Suraaj: Many of my close friends and those who share similar interests are also attending Georgia Tech. 
Although I am around 45 minutes from home, I will miss seeing my parents every day, eating my 
mother’s food, and sleeping in my own bed.  
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Ishan: How do you define “success”? 

Suraaj: I do believe that each individual has their own definition of success. Some people associate 
success with money, others associate success with impact. I would deem myself "successful" only if I am 
able to fully take advantage of all the opportunities and resources offered to me by going above and 
beyond the expected norm. 

Ishan: What tips or pieces of advice would you like to share with your juniors (especially surviving high 
school/handling stress/participating in extracurricular activities - any specific do’s or don’ts? 

Suraaj: I would say that listening to your parents and other adults will take you very far. They will always 
guide you in the right direction. Always manage your time. I know everyone says this. But trust me, 
whether you take all AP classes or you are president of 3-4 clubs, there is always enough time to manage 
all of your work as long as you stay focused in whatever you are currently doing.  

Ishan: What is your fondest childhood memory that you will always cherish? 

Suraaj: I will always cherish the memory of seeing all of my Pujari friends at Pujari events after not 
seeing them for months. 

Ishan: What are you passionate about? 

Suraaj: I am passionate about playing the 
violin. I have been playing for almost 8 
years now. 

Ishan: What goals do you have for 
yourself in the immediate future (next 
five years or so)? 

Suraaj: I hope to complete my Bachelors 
in Industrial Engineering and maybe 
obtain a minor in Computer Science. 

Ishan: Do you feel Pujari has contributed to your personal development in any way? How? 

Suraaj: I definitely feel like Pujari has had a huge contribution to my personal development. Pujari gave 
me the opportunity to grow and harness the cultural aspect of my life 

Ishan: What are your future career goals? 

Suraaj: My future career goal is to do or create something impactful whose effects would prevalent long 
past my time. 
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Sudarshini (Rai) Mukherjee 
Ishan: Sudakshina Mashi and Anindya Kaku, please introduce Rai to our 
readers. 

Mashi/Kaku: Rai was born on January 14 and since that day she has 
always amazed us with her confidence and discipline. She has always 
been a very happy child, and since a tender age she has travelled a lot 
and changed 12 schools. She loves languages and tried to pick up the 
local language wherever she goes. She loves to read and it has become 
one of her hobbies to collect good books. Her interests also include 
dancing, singing, and acting. She has also pursued her leadership 
interests by being in many high school clubs and becoming state 
president of the Georgia Association of Student Councils. We are so 
proud of all of her accomplishments and cannot wait to see what the 

future holds for her.  

Ishan: Rai, which college and major have you finalized and how did you decide on this? 

Rai: I am going to the Savannah College of Art and Design (SCAD) to study Fashion Merchandising with a 
minor in Film and Television. I have always loved fashion from a very young age and wanted to pursue 
this as my career.  Styling outfits has always given me great creative fulfilment. I love that with every 
new outfit I can tell a new story and create a new character. I decided on SCAD because since the 
moment I stepped foot on the campus for a tour I have absolutely loved it. Their space truly made me 
feel at home and I cannot wait to attend in the fall. 

Ishan: What do you think is your greatest accomplishment? 

Rai: My greatest accomplishment is becoming the State President for the Georgia Association of Student 
Councils from 2018-2019. I love this organization and it was truly an honor to become president. I 
learned so many valuable leadership traits that I will take with me my whole life. 

Ishan: How do you feel about leaving “your nest”? What will you miss most away from home? 

Rai: It is definitely strange leaving something that has been part of my life for the last 18 years, but I am 
very excited about what the future holds for me. I will miss watching tv with my mom every night, 
definitely one of my favorite traditions. 

Ishan: How do you define “success”? 

Rai: Success to me is when you are intellectually content with what you are doing. I have never found 
success from my accolades but rather from ventures that have left me intellectually satisfied. 
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Ishan: What tips or pieces of advice would you like to share with your juniors (especially surviving high 
school/handling stress/participating in extracurricular 
activities - any specific do’s or don’ts? 

Rai:  

 Do not make academics your whole life because 
then you will miss out on the very fun aspects of 
high school. 

 Make friends with people who challenge you 
and teach you something new each time. 

 SAY YES! Join student organizations and clubs, 
they are such a good outlet for students and 
teach you so much. 

 Do not compromise on sleep, that has definitely 
helped me in managing stress and anxiety. 

 Put your energy towards things you love because it makes it way more worthwhile 
 
Ishan: What is your fondest childhood memory that you will always cherish? 

Rai: My fondest childhood memory is road tripping around India with my family. I tasted so many new 
foods and got to know so many new cultures. 

Ishan: What are you passionate about? 

Rai: My passions include fashion, dance, and working with people. 

Ishan: What goals do you have for yourself in the immediate future (next five years or so)? 

Rai: Graduate college with high standing and start a job at one of my dream fashion companies. I also 
want to travel the world and learn new things. 

Ishan: Do you feel Pujari has contributed to your personal development in any way? How? 

Rai: Pujari helped me stay connected to my Indian roots and celebrate the vibrant Indian culture. It 
provided me with a fantastic community that I will forever be grateful for. 

Ishan: What are you future career goals? 

Rai: My future career goal is to be the Head Buyer at a luxury retail store or be a celebrity personal 
stylist. 
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Richik (Rick) Ray 
Ishan: (Introducing him as best as I can, as requested by Mayuri Mashi, Rahul Kaku) 

Richik’s personality can best be described as a unique combination of 
intelligence, wit, and dedication. While generally comedic and laid-back, 
Richik can quickly become serious, intellectual, and deeply committed to 
the things he cares about. Richik’s interests are also varied and versatile, 
including (but not limited to) computer science, technology, sports, and 
video games. Because of how knowledgeable and passionate Richik is about 
his interests, and due to his distinct yet universal comedic sense, he is 
almost always enjoyable to talk with. Overall, Richik is an extremely well-
rounded person, with his strong academic abilities and multitude of 
different interests, and we wish him the best of luck at Georgia Tech and 
beyond.   

Ishan: Richik, which college and major have you finalized and how did you decide on this? 

Richik: I have finalized on Georgia Tech and majoring in Computer Science. This was due to my long 
interest in data science and the usage of statistics and computational science to help society. 

Ishan: What do you think is your greatest accomplishment? 

Richik: I wouldn’t say one specific accomplishment, but rather understanding what I am good at and 
knowing what I want to pursue in the future. 

Ishan: How do you feel about leaving “your nest”? What will you miss most away from home? 

Richik: I have mixed feelings at the moment about leaving my “nest”. I will miss the constant support 
from my parents, but it will just take time to get used to. 

Ishan: How do you define “success”? 

Richik: I define success as when you achieve a goal in mind, and put in the effort to the best of your 
abilities to reach that goal. 

Ishan: What tips or pieces of advice would you like to share with your juniors (especially surviving high 
school/handling stress/participating in extracurricular activities - any specific do’s or don’ts? 

Richik: I would tell the juniors to only take the workload that you can handle, as everyone is different. 
Do what is right for you, and do not compare yourself to others to define your success. 

Ishan: What is your fondest childhood memory that you will always cherish? 

Richik: One of my fondest childhood memories is when I earned my black belt after failing to pass the 
test once and having to wait 6 more months. 

Ishan: What are you passionate about? 

Richik: I am passionate about helping others, and pursuing my interests to help others. 
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Ishan: What goals do you have for yourself in the immediate future (next five years or so)? 

Richik: My goal is to expand my horizons and gain knowledge in my interests in computer science, 
allowing me to be productive in the industry with 
my knowledge in the future. 

Ishan: Do you feel Pujari has contributed to your 
personal development in any way? How? 

Richik: It has contributed heavily to my personal 
development. It has made me grow in my 
personal characteristics such as my leadership 
abilities and my cooperative abilities. 

Ishan: What are you future career goals? 

Richik: My future goal is to pursue my altruistic 
mindset and helping others through my Interests. 

 

Sudeshna (Diya) De 
 

Ishan:  Molly Mashi and Anindya Kaku, please introduce Diya to our 
readers. 

Mashi/Kaku: This year was very special for us because Diya graduated 
from high school. We are pleased that she worked hard and graduated 
in the top 10% of her class. Diya has gone through many situations 
during her 18 years of her life. She has gone through the good and the 
bad, and has felt both nervous and confident about it all. However, even 
after enduring hardships and the feeling of uneasiness at times, she was 
able to graduate in the top 10% of her class. She received honors with 
distinctions as well as academic awards. Diya also participated in various 
clubs and outside activities. One of those activities included partaking in Fernbank Museum’s “Fernbank 
Ultimate Naturalist” program for the last five years, where she contributed more than 200 community 
service hours and was awarded the Presidential Service Award. The Scientific Tools and Techniques 
program at the Fernbank Science Center is something else Diya was involved in. She even became an 
ambassador for the program and contributed many community service hours there as well. Diya likes to 
spend her free time in creative ways. She enjoys making clay jewelry and figurines and likes to paint and 
do photography as well. Her clay artwork was selected at state-level to be showcased at the Ceramic 
Arts Awards and Symposium. Her fascination for art and museums come together and really show 
whenever she travels, whether it’s abroad or just a different state. She brings a camera with her at all 
times and tries to visit every museum she can, getting lost in the artwork. Diya exhibits a special 
kindness towards animals. She likes to spend time at the animal shelter. She has had experience walking 
and caring for dogs and she really enjoyed doing so. She shows a lot of patience when it comes to 
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teaching and tutoring young children, which she did for many years. Diya appreciates the natural world 
and its beauty. She cares for keeping the environment clean and is always trying to reduce waste, use 
sustainable materials, and more. We wish her a happy successful life ahead as she embarks on her new 
phase of life. We wish for Diya to be a good citizen of the world and hope she contributes goodness to 
society. 

Ishan: Diya, which college and major have you finalized and how did you decide on this? 

Diya: I’m going to the University of Georgia (UGA) and majoring in public health with a pre-dental 
pathway. Dentistry intrigues me since it incorporates both science and art, which are two subjects I 
greatly enjoy. Many people do not realize that dentistry itself is an art, with the use of small tools and 
need for precision, there are a lot of similarities between it and traditional art forms. Public health was 
introduced to me at a more in-depth level upon visiting the CDC Museum. The Museum informed me on 
the many fields of public health, and the ones that stood out to me the most were epidemiology and 
refugee health.   

Ishan: What do you think is your greatest accomplishment? 

Diya: One of my greatest accomplishments is getting a job at the High Museum of Art as a member of 
their Teen Advisory Council junior to senior year of high school. I was chosen out of hundreds of 
applicants and I feel grateful that I was accepted. I got the chance to share my art with others, meet 
artists and new friends, and learn leadership and communication skills. It has taught me a lot and it was 
a wonderful experience. 

Ishan: How do you feel about leaving “your nest”? What will you miss most away from home? 

Diya: I feel sad about leaving but I am also excited for the new opportunities to come. I will miss my 
family the most and having my own room/privacy. I’ve never been away from home for more than a few 
weeks in a row, so I know I will get homesick, especially in the beginning. The transition will be difficult, 
but I know I will get used to life at college. 

Ishan: How do you define “success”? 

Diya: I would define it as when one feels as though they have accomplished their goal(s) and are 
satisfied with the outcome(s). Success can come in many different forms and sizes, but in the end, I 
believe if someone is happy with how things are going with their life, they are successful. 

Ishan: What tips or pieces of advice would you like to share with your juniors (especially surviving high 
school/handling stress/participating in extracurricular activities - any specific do’s or don’ts? 

Diya: Do not let the little things get to you. Life moves on and failure or setbacks are completely normal. 
Use them to your benefit and learn from them-- don’t let them discourage you. Do not be afraid to 
challenge yourself in high school! You will easily learn that you can take on things that you never 
thought you could before. 
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Ishan: What is your fondest childhood memory that you will always cherish? 

Diya: Spending the Fourth of July every year with friends and family. We would always go to Stone 
Mountain with our own picnic and watch the fireworks show. I had seen the show so many times at one 
point that I had memorized the whole thing, but it was still so much fun because I got to spend the night 
with great people.  

Ishan: What are you passionate about? 

Diya: I am passionate about art-- every form, style, and type. It is something that relaxes me and I can 
turn to it whenever I need a break from reality. I can be as expressive as I want with art, whether it’s 
with clay, paint, or graphite. The possibilities are limitless with the vast subject. Not only do I like 
creating art, but I really enjoy studying others’ artwork. I can always learn new techniques or about 
colour schemes that I like. 

Ishan: What goals do you have for yourself in the immediate future (next five years or so)? 

Diya: After completing four years of college, I hope to attend dental school where I can get a degree in 
dentistry. Another option I have in mind is to go to graduate school after college to get my masters in 
public health.  

Ishan: Do you feel Pujari has contributed to your 
personal development in any way? How? 

Diya: Pujari has given me so many childhood memories 
that I will forever remember. It has also aided me in 
my growth because it has served as a wonderful 
community where I have been able to embrace my 
culture. It has given me lots of opportunities to learn 
about my background and meet others with similar 
ones to myself.  

Ishan: What are your future career goals? 

Diya: I want to either become a dentist or go into 
public health, specifically in epidemiology or working 
with refugees. My ideal job is hands-on and more 
focused towards day-to-day human interactions, which 
dentistry and public health both share qualities of.  
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Srija Sengupta 
Ishan: Pia Mashi and Satadal Kaku, please introduce Srija to our readers. 

Mashi/Kaku: She was born in Kolkata, India on a cold, sunny day in January. She is a beautiful girl with a 
respectful nature and charming personality. She is very sensible, open-
minded, and caring to others. She is calm by nature, doesn’t like 
pretending, doesn’t like to show off, and hates competitive nature. Her 
first passion is Music. She loves music whole-heartedly, and is a very 
soulful singer. From her childhood she participated in so many concerts 
with her Music school, went to 6 consecutive times in All STATE Chorus 
Concert from her School and also participated in so many community 
programs. Srija is a vivid reader, loves to read and she is a very 
thoughtful and natural writer. Her poems were published in different 
states in USA. We’d like to share a beautiful thing regarding her love of 
books to you. From her childhood I haven’t seen any point of time that 
she tears or plays badly with books. She is a responsible girl. She loves 
helping people, taking care for the elderly as well as children. She wants to be a Doctor and serve her 
care and her brilliancy towards the people. She loves whole-heartedly to do services for people for a 
noble cause. 

Ishan: Srija, which college and major have you finalized and how did you decide on this? 

Srija: I am going to the University of Georgia through the Honors Program and I will be studying 
Genetics. I decided to study Genetics because the subject is very interesting and it will help prepare me 
for my future goals. 

Ishan: What do you think is your greatest accomplishment? 

Srija: My greatest accomplishment is a tie between going to All State Choir for all 6 years and being able 
to read 800 words per minute.  

Ishan: How do you feel about leaving “your nest”? What will you miss most away from home? 

Srija: I am a bit sad about leaving home, but I know that if I don’t, I will not be able to grow into the 
person I’m meant to be. I’m excited to explore and learn about the world around me in college, and so 
I’m eager to attend it! As for what I’ll miss most… I would say that would be speaking in Bengali. In the 
past, when I had to go to camps away from home, I’d always miss the feeling of my mother tongue in my 
mouth; I can only imagine how much worse that feeling is going to be in college! 

Ishan: How do you define “success”? 

Srija: Success is not an end goal; it’s a state of being. For me, that means being fulfilled in all aspects of 
my life, personal and professional. A fulfilled, successful life for me is where I am doing the work I love 
while coming home to the people I love. The outfits of those roles I play, such as “student”, may change, 
and the list of people I love might grow, but the definition of success will never alter for me. 
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Ishan: What tips or pieces of advice would you like to share with your juniors (especially surviving high 
school/handling stress/participating in extracurricular activities - any specific do’s or don’ts? 

Srija: In regards to college apps, start early. The first semester of senior year is going to be like a slap in 
the face with the workload you’ll get, so if you can alleviate even a little bit of it by doing your college 
essays during the summer, then do so. 

Ishan: What is your fondest childhood memory that you will always cherish? 

Srija: One of my fondest childhood memories involves 
watching Satyajit Ray movies. I remember sitting on a large, 
inflated Spongebob chair, blanket in hand as my eyes were 
captivated by the magical stories playing across the screen. 
And yes, I did sing along to most if not all the songs (Ma still 
laughs over the memory of me belting out the lyrics to “Dekho 
Re, Nayan Mele” from Goopi Gyne, Bagha Byne.)  

Ishan: What are you passionate about? 

Srija: I am passionate about helping people and learning about 
the world around me. I am also passionate about dogs, much to my mother’s dismay. 

Ishan: What goals do you have for yourself in the immediate future (next five years or so)? 

Srija: My biggest goal for the next five years would be getting into medical school. And perhaps getting a 
dog if scheduling allows. 

Ishan: Do you feel Pujari has contributed to your personal development in any way? How? 

Srija: Pujari has taught me how to prioritize and manage my time. It’s definitely a skill you learn when 
you’re juggling rehearsal and schoolwork! 

Ishan: What are your future career goals? 

Srija: My future career goal is to be a doctor. Previously, I would have loved to be an astronomer, but 
that involves too much math, so. 
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Priyansha (Bebo) Das 
Ishan: Ruma Mashi and Ashok Kaku, please introduce Bebo to our readers. 

Mashi/Kaku: Priyansha as a child was always very curious and inquisitive 
and had never-ending questions. Over the years she grew up into an 
independent and very self-reliant and confident person. Even though a little 
disorganized at times, she knows exactly what she wants from life. She is a 
go getter and a wonderful friend and can go to any extent to help a dear 
friend. She has a mind of her own and does not necessarily do what others 
around her do or believe or follow any particular trend. She is polite and 
friendly but does not hesitate to speak out for herself. Priyansha gets along 
very well with the younger kids and loves to be a caring big sister to them! 
We are very proud of the person she has grown up to be and wish her all the 

best in life. Hope she continues to be herself and achieves everything she wants in life. God bless. 

Ishan: Bebo, which college and major have you finalized and how did you decide on this? 

Bebo: UIUC and biomolecular engineering: I chose this major because it was a perfect blend of my 
interests in biology and chemistry and gives me the opportunity to further explore my interest in genetic 
research.  

Ishan: What do you think is your greatest accomplishment? 

Bebo: Getting into my top college would be a big achievement for me as it was a result of 4 years of 
hard work and continuous trials and tribulations. Another big one for me would be making the varsity 
track team for discus because it was so out of my comfort zone and nothing like anything I had done 
before. Lastly, establishing a Science Olympiad team at my school and placing at a regional competition 
was definitely a big accomplishment for me.  

Ishan: How do you feel about leaving “your nest”? What will you miss most away from home? 

Bebo: I’m equal parts nervous and excited with the idea of moving a couple hundred miles away from 
home. Nervous because I will be totally responsible for everything, from what food I eat, to how much 
money I’m spending, to keeping myself organized, which will be fairly new territory for me. But I’m also 
excited because i can’t wait to make new memories and explore everything that Illinois has to offer and 
to also start a totally independent chapter of my life.  

Ishan: How do you define “success”? 

Bebo: Success for me is when you have given everything you possibly could have. When you can come 
out of an experience regardless of the outcome but still be proud because you know you did everything 
you could have and you can look back on the experience years later and be content with yourself.  
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Ishan: What tips or pieces of advice would you like to share with your juniors (especially surviving high 
school/handling stress/participating in extracurricular activities - any specific do’s or don’ts? 

Bebo:  

-don’t be afraid to reach out to people because everyone is nervous so put yourself out there.   

- join unique extracurriculars because those are what colleges notice.   

- try to cultivate leadership and teamwork skills.  

- be accountable for everything and stay on top of your work because once you get behind it’ll 
become difficult to catch up.  

- enjoy your time I’m high school because it will pass by before you know it so go to the 
concerts, football games, etc.  

- try to be kind to everyone because you don’t know the details of their life.  

- stress is a part of high school and there is no way to avoid it but there are many ways to make 
sure that stress doesn’t hinder you or your academics; try to use the stress to your advantage 
and as motivation to get work done but try to never let it bog you down 

Ishan: What is your fondest childhood memory that you will always cherish?  

Bebo: There are too many to recount but the one I feel sums up my 
childhood would be When I was about 7, my family and I were in Paris 
and we were sitting on a small bench underneath the Eiffel Tower after a 
big rainstorm that continued on for about an hour, eating spicy peanuts 
just laughing at the fact that it had to rain right before we were to go up 
to the top.  

Ishan: What are you passionate about? 

Bebo: It’s very difficult to choose just one thing that I’m passionate about 
since I tend to be pretty curious about various topics from science to 
politics to music trends but I’ve always been the most passionate about 
helping people in any way I can, from giving advice to tutoring to trying 
to find a way to make life a little easier for those who aren’t as fortunate. 

Ishan: What goals do you have for yourself in the immediate future (next five years or so)? 

Bebo: I would like to really establish myself at UIUC and push myself out of my comfort zone. I would 
say that the past 18 years of my life have been risk free and I really want to break out of that mold by 
engaging in unique and challenging pursuits that will further enrich my collegiate and professional 
career.  
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Ishan: Do you feel Pujari has contributed to your personal development in any way? How? 

Bebo: Pujari gave me a way to connect to our culture through so many different facets. I never felt lost 
or directionless when it came to Indian culture because I had been exposed to it since I could remember. 

Ishan: What are your future career goals? 

Bebo: As of right now, my dream is to become a patent lawyer in the biomolecular field and I hope the 
next four years of my life will bring closer to that dream.  

 

Sanarita (Rupsha) Basu 
Ishan: Nilanjana Mashi and Shantanu Kaku, please introduce Rupsha to 
our readers. 

Mashi/Kaku: Rupsha is a planner. She likes to have everything mentally 
mapped out to the "T". She is extremely adaptable, thanks to our constant 
moving and for this reason she makes friends quickly and very easily. She 
has great love for dogs and whenever possible she would volunteer for 
animal shelters. She looks tough from outside but has a kind heart which 
melts easily when she finds someone in pain. She is an excellent counselor 
and a "go to" person when her friends are in crisis. 

Ishan: Rupsha, which college and major have you finalized and how did you decide on this? 

Rupsha: I decided to go to Kennesaw State University to pursue a finance major. I chose this major 
because working with money, and budgeting is something that has always come easy to me, so I figured 
why not just turn this into a career! 

Ishan: What do you think is your greatest accomplishment? 

Rupsha: To me my greatest accomplishment has been saving a friend’s life. In my junior year of high 
school, one of my closest friends was in deep depression. However, I was able to stand by her during 
that dark time and not only give her my personal support, but also guide her towards professional help. 
With all the support I was able to provide, my friend is back to being the happy self that she was..  

Ishan: How do you feel about leaving “your nest”? What will you miss most away from home? 

Rupsha: At first I was nervous, but then I realized that adapting to new scenarios was one of my most 
beneficial qualities. Due to consistently moving since a young age, being able to adapt to new living 
situations wasn’t that difficult for me. Obviously, there were still some heartbreaks in leaving. I only see 
my family at the most once a week. Buddy, my puppy, is who I miss the most. I can call and FaceTime 
everyone else, but Buddy I can’t. So for now I just stole one of his toys to bring with me so I can have 
him close :)  
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Ishan: How do you define “success”? 

Rupsha: Making my parents proud. 

Ishan: What tips or pieces of advice would you like to share with your juniors (especially surviving high 
school/handling stress/participating in extracurricular activities - any specific do’s or don’ts? 

Rupsha: Just one thing: time management! 

Ishan: What is your fondest childhood memory that you will always cherish? 

Rupsha: I have two. The day my sister was born (1/24/2006) and the day we got Buddy (2/12/2011)  

Ishan: What are you passionate about? 

Rupsha: I’m passionate about helping 
people and being able to make their lives, 
emotionally better and easier.  

Ishan: What goals do you have for yourself 
in the immediate future (next five years or 
so)? 

Rupsha: I aim to graduate college, with at 
least one study abroad semester. I aim to 
be working with a company whose purpose 
I find passion in. I also plan on having my 
own apartment by then, with maybe two or 
three dogs! 

Ishan: Do you feel Pujari has contributed to your personal development in any way? How? 

Rupsha: Yes. Purjari has helped me to express and experience parts of my culture, which I probably 
wouldn’t have ever been able to experience if it wasn't for the organization.  

Ishan: What are you future career goals? 

Rupsha: As of right now, my future career goal is to be a Financial Advisor and then either be a CEO of 
that company or build a whole new company of my own!  
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Soham Kar 
Ishan: Smita Mashi and Subhradip Kaku, please introduce Soham to 
our readers. 

Mashi/Kaku: Soham’s manner is one of humility and simplicity. He 
detests pomp and show and absolutely anything which draws 
attention to himself. According to him whatever he does in school and 
outside is his duty. We have strict instructions from him to not post 
any of his achievements on social media, more so if they are 
academic. The only time we got his permission to post his 
achievements after a lot of cajoling was when he earned his Third 
Degree Black Belt in Taekwondo. Soham is also wise way beyond his 
years. He always makes the right choices academically and socially 
and we never have to worry about him wavering. There have been 
several instances where we have taken his advice on a number of 
issues and most of the time his counsel has helped us deal with the 
situation more appropriately. Soham is not afraid to take on 
responsibilities and challenges. He works on problems on his own and 
asks for help only if it is absolutely necessary. He hardly complains 

about school work load or strict teachers. He has always been an easy child to handle with very limited 
demands and needs. Though an introvert, his resilient and intuitive nature has earned him a lot of 
respect from his peers and adults alike. 

Ishan: Soham, which college and major have you finalized and how did you decide on this? 

Soham: I have decided to attend the Georgia Institute of Technology, where I will major in 
Computational Media. I decided on this due to my interest in the applications of computer science to 
different media forms, particularly video games. 

Ishan: What do you think is your greatest accomplishment? 

Soham: My greatest accomplishment is the vast amount of personal growth I have achieved through 
challenging situations, both academic and social. I feel that as a result, I have achieved a level of mental 
fortitude and maturity that is required for adult life. 

Ishan: How do you feel about leaving “your nest”? What will you miss most away from home? 

Soham: I am not looking forward to leaving home because I deeply value my privacy and personal space, 
something I believe I will not have as much access to in college. 

Ishan: How do you define “success”? 

Soham: Success is defined by feeling content and confident in what you are doing and what you believe 
in, leading to personal accomplishment and growth. 
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Ishan: What tips or pieces of advice would you like to share with your juniors (especially surviving high 
school/handling stress/participating in extracurricular activities - any specific do’s or don’ts? 

Soham: High schoolers should focus on moving out of the societal norms and treading the same beaten 
paths created by their predecessors; they should get out of their comfort zone and discover what 
activities excite them and motivate them. Focus more on what you want to do and less on what others 
want you to do. 

Ishan: What is your fondest childhood memory that you will always cherish? 

Soham: I will always cherish the time I went to Disney World in Florida with my grandparents, where I 
was able to explore and have lots of fun with my family. 

Ishan: What are you passionate about? 

Soham: I enjoy playing and watching basketball, as well as hanging out with my friends and playing 
video games. 

Ishan: What goals do you have for yourself in the immediate future (next five years or so)? 

Soham: I aim to increase my knowledge in liberal arts 
subjects that will help me better understand how the 
human mind works, coinciding with my study of 
computer science. I also would like to continue 
building upon my interest in writing and crafting 
stories. 

Ishan: Do you feel Pujari has contributed to your 
personal development in any way? How? 

Soham: I personally have not been involved in Pujari 
to the extent in which my family is involved, but I 
respect Pujari for providing an outlet where members 
of my community can congregate and celebrate their 
culture. 

Ishan: What are your future career goals? 

Soham: My future career goal is to work for a game 
development studio, preferably as a game designer, 
where I can play a part in crafting riveting stories and 
characters that can create lasting impacts on players 
from all around the world. 
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“A child who reads will be an adult who thinks.” 

-Unknown 
 

Story~Art~Poems  
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Forgetting 
Shawnak Samaddar – 12 Years 

 
How I forget the things I see 

And remember the world around me. 
In a sea of thoughts, 
We are getting lost, 

And our important thoughts are being 
tossed. 

Giving and getting, 
We are all forgetting. 

Reminders keep us aware, 
And let us remember the things we 

share. 
Without a reminder, 

We become blinder and blinder, 
And forget the things we need. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Fall is Here 

Srinika Dutta – 10 Years 
 

It’s time to cheer fall is here! 
The leaves will turn red, orange, and 

brown. Yellow too! 
It starting to get a little cold.  

I wore a light jacket. 
I grabbed a rake and I raked my lawn and 

jump into the pile of leaves. 
I look up and see the birds touching the 

sky as they travel south.  
I smile and see a red leaf falling on my 

face without a sound. 
The days are getting shorter and the 

nights are getting longer.  
The day is coming to an end. 

I hear my stomach growl.  
I'm so happy it's Thanksgiving.  

I can smell the feast. 
I can't wait for winter! I will go outside 

and play in the snow. 
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My Dog Coco 
Ishika Saha – 10 Years 

 
We wanted a dog for so long 

Although my mother was scared 
We kept singing the begging song 

 
Eventually we convinced our dad 

But our mom still wasn’t for it 
We were quite sad 

 
We went to see some more 

We found a cute puppy 
It was just my mom we needed to assure 

 
We took my mom alongside 

But instead of the puppy from before 
We saw the puppy we wanted to take home in 

a ride 
 

My mom saw the puppy and couldn’t say no 
She looked at the puppy and thought about 

her answer 
My sister and I wanted A yes, doesn’t she 

know? 
 

She said, “okay fine” 
My sister and I jumped up and down 

That puppy was now mine! 
 

We named him Coco 
My sister and I knew from the beginning 

That we would love him so 
 

Alike with cocoa he is black, white, and brown 
And just like a baby 

He makes a lot of sound 
 

Coco has a big sleepy head 
Also a scaredy-cat 
He loves to be fed 

 
When he plays he runs around 

When he runs 
He slides across the ground 

 
He’s as small as a 

guppy 
A small fluffy face 

We love our little puppy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aarshia 
Datta – 10 

Years 
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Summer Fun  
Sahana Mandal – 11 Years 

 

 

Last summer, my family and I took a trip to Pennsylvania and New York. I was very 
excited to go, as I had read books and heard many stories about these places. Let me 
share the events of my summer with you. 

Day One 

     After a 2 hour flight to Philadelphia, we checked into our hotel. After freshening up, 
we headed outside. We went to a place called the “Declaration House.” Inside, there 
was a store that gave out copies of the declaration of independence from an old-
fashioned printer.  

Day Two 

    We walked to the Philadelphia Museum of Art, a large museum with a Greek structure 
to it. We went inside and after getting tickets, went to an assistant, who led us to a 
guide who would explain, and show us, (along with a group of people), the whole 
museum. There were many beautiful tapestries and sculptures. It was a gorgeous sight 
to see. After exiting the museum and eating lunch, we went to the congress hall for 
another tour. This tour wasn’t as long; it took about 30 minutes. We climbed a long 
stairway to a big room with lots of seats. In the middle of the room, there was a person 
who told us about the use of the congress hall. We learned that the place was originally 
a courthouse, which was then later turned into a home for the U.S congress.  

Day Three 

    After a good night’s sleep, we went to a place called 
the “independence hall”.  The U.S declaration of 
independence and constitution were both adopted here. 
There were many rooms inside, such as the “west wing” 
or the “assembly room”. The furniture in these areas, 
were told to be the original versions, and had not been 
refurnished, which was kind of amazing. After looking at 
many of these rooms, we went to look at the Liberty Bell, 
possibly the most popular tourist attraction in 
Philadelphia. The Liberty Bell is a large bell which was 
once placed in the Pennsylvania state house. The bell had 
a crack in it, which we learned was from when the bell 
was first hit, for a test strike. The metal of the bell was 
too brittle, causing the bell to crack when it was first hit. 
It was fixed, but soon, over time, the bell cracked again, 
and it still remains that way. 
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Day Four  

     Today was our last day in Pennsylvania. After walking around in the area for a while, 
we got ready for the flight to our next destination, New York. We got to the airport and 
boarded our flight. 

 

Day Six 

     After arriving at our flight to Buffalo, New York. After arriving at our hotel and 
settling down a little, we went to Niagara Falls. In Niagara Falls, we did something called 
Maid of the Mist. We got on a boat and rode into the center of the falls, where the 
gentle breeze blew the water onto our faces. It was a wondrous experience to have. We 
were quite wet after that, and there was one more event that involved getting wet, so 
we decided to get that done too. This was called Cave of the Winds. It was basically 10 
stories of steps that we had to climb, starting from the bottom and going up. The higher 
a person went, the more soaked they got. We started at the bottom and climbed all the 
way to the top. At the top, the force of the water was very strong; it pounded on our 
backs like needles. It was amazing, painful, and brilliant all in one. It was pretty late by 
then, and fireworks were scheduled. We watched the fireworks, and then headed back 
to the hotel. 

 

Day Seven 

   After a flight to Manhattan, the center of New York, Today we took a boat ride to the 
Statue of Liberty. Once we reached, we climbed stairs to the pedestal. It felt amazing, 

we were actually walking on the Statue 
of Liberty! Once we were done taking 
pictures and looking around, we headed 
back down through a flight of stairs and 
exited the area. We now approached 
the One World Observatory. When we 
reached, we took an elevator to go up 
102 floors, almost the top of the 
building. Once we were there, a guide 
took us to large room. You could look 
out through the windows and see the 

whole city! Then, our guide took us to the outdoor view, a place outside where you 
could also look out and see. This view was nothing close to Atlanta, it made New York 
actually seem like a “concrete jungle”! After it was over, we walked to the center of 
Manhattan, Times Square! Times Square was an area with lots of people, restaurants, 
and buildings. After looking around a little bit, we retired for the day.  
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Day Eight       

We walked to Madame Tussauds, a place where there 
were statues made out of wax. When I first entered the 
building, I was astounded. The statues were so realistic, it 
seemed real. We looked at all the statues, there were 
even statues of famous people like Albert Einstein and 
Oprah Winfrey! After looking at everything, we went to 
the hotel. After a little while, we headed back outside and 
went to the “New Amsterdam Theatre.” There, we 
purchased tickets for a Broadway show, Aladdin. It took a 
long time, but we finally got to the front of the line and 
received our tickets. We then walked to the theatre and 
found our seats; the show would begin in a few minutes.  
The second the show started, it seemed like colors were 
flying everywhere. The people onstage retold the tale of 
Aladdin, in a breathtaking way. There was an intermission 
in the middle, and we ate some snacks. When the show 
was over, we exited the theatre and went to the hotel. 

Day Nine 

     Today was our last day on this trip. After packing everything up and giving our room 
keys, we drove to the airport and boarded our plane for home, sweet, home. It was a 
wonderful vacation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahatma Gandhi, sketched by: Avinash Paul, 14 Years 
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Tarnija Sarkar 

10 Years 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aarshia Datta 
10 Years 
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I Am 
Ayona Ray – 14 Years 

I am from a childhood of long steamy 
summers and no blanket of white 

Brown teddy bears and clouds of blankets 
hugged me all around 

And waking up to the cry of chirpings 
I live my life until the next 

I come from I love you to I’ll miss you 
And our loved ones stay within our heart 
Where everything we learned through life 

came from those before us 
I learn to never stand back and to always 

learn from mistakes 
I come from glistening green with lights 

around trees and stars up in skies 
When a mysterious man comes out front 

and brings a town in awe 
I am leaps across the floors and swiftly 

strokes of brushes 
I bring life to those around who are less 

unfortunate 
And carry them till their last decision 

I’m from skies of diamonds as they wrap 
the sky Pushed by the wind I go and 

flowers covering as blankets 
Where life before us is passed down and 

new beginnings start from dawn 
I am from a life of inspiration and laughs 
I come from where peaches grow and 

falcons soar 
Days of waking up before light 

I go to places of laughter and lessons 
Where I learn the mistakes of those 

before and learn right 
I stand before I fall, and be the angel 

upon 
When I don’t know, I learn and never stop 

I am the child of Dora the Explorer 
And I am me 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Noah’s Arc 
Aarish Mukherjee – 5 Years 
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Sahana Mandal 

11 Years 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvisha Saha 

8 Years 
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This Is Me 
Anandita Mitra – 11 Years 

They are killing me. All those huge machines that are driving in me, their powerful 
motors destroying my beautiful body. My little babies are getting infected by it too, 
getting caught in nets, eating bad stuff, why do they have to torture us, why couldn’t 
they torture their own kind?...  

First of all, those humans have no respect and they don’t even know how to treat other 
lives with respect. Hurting ANYTHING or ANYONE is 
not good, but if they really want to do that, why don’t 
they do it to themselves? Jeez, People. Those two- 
legged creatures throw their Starbucks cups in me, 
their grocery bags, and those tiny two-legged 
creatures use plastic straws at school!!!! Can you 
believe that? Personally, I wouldn’t really care if they 
did all that stuff, but guess where it lands after they 
throw it away? Yep, you guessed it, INSIDE ME! Now, 

you get why I hate those, … what are they even called? HUMANS? 

Secondly, I am a very nice thing that belongs to the Earth. I support many, many types 
of living animals and plants. So, I don’t really like, if humans destroy me, wait, I actually 
hugely dislike if humans destroy me, but I will sacrifice myself, for all my loved ones. 
The dolphins, the sharks, the octopuses, the jellyfish, etc. They all start dying because 
of those irresponsible, disrespectful, cruel, two-
legged creatures. They really should learn to treat 
other living things with respect… 

Last but not least, I have one more thing to 
complain about. I’m sorry but if someone tortures’ 
us, we will have to report bad on them. Okay, 
when people step into the awesome sand, they 
ALWAYS come in me too. It is disgusting! Do I ever invade into their personal space? 
NO. They completely ruin me!! Those horrible humans, have no love or sympathy for 
anything. 

As you can see, it really is horrible, living a life as an OCEAN. I wish life could go back to 
it’s old days. The dolphins jumping on my chest, the 
octopuses giving me a massage with their 8 legs, 
the fish tickling me, the sun setting on my back. Oh, 
why, Oh, why, was I not born something else? I 
hope you understand my troubles, my disgrace, my 
everything, and I hope you humans ( I can’t believe 
I am asking YOU  something nicely) will do 
everything you CAN to save me…THIS IS ME 
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Aarush Saha 

10 Years 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayush Roy 

9 Years 

The Elephant 
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Saunak Mandal 

6 Years 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krutika Goswami 

4 Years 
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Ayush Roy 

9 Years 

 

 

 

 

 

 

 

Rishima Saha 

8 Years 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma Mukhopadhyay 

13 Years  
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Congratulations Suporna “Trisha” Chaudhuri 

On the eve of September 1st, Suporna Chaudhuri, 23, won the 
title of Miss India GA along with Miss Photogenic, Best Smile, 
Most Talented, and Best Personality. The competition 
consisted of an evening gown portion, a talent portion, an 
Indian attire section, and the Question/Answer round. 
Through this Miss India GA pageant, Suporna has discovered 
new friendships and a fresh sense of confidence. She intends 
to use the experience and platform to jumpstart an initiative f 

or underprivileged women and children, particularly focusing 
on literacy and empowerment. Suporna will be competing in 
Nationals for Miss India USA.  

Trisha is daughter of Pujari Members Dr. Swapan Chaudhuri 
and Jaba Chaudhuri. Congratulations Trisha. We are proud of 
you! 

 

Congratulations Anusmita Bardhan Sur 

Pujari is very proud of active member Anusmita Bardhan 
Sur for wining “Mrs. Inspiration Bharat GA 2019” crown 
on September 9th. You are a true inspiration Anusmita. 
Keep winning. 
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Durga Puja Cultural Program Highlights 
Pujari this year will present famous Anupam Roy Band from Kolkata on 4th October and another 
outstanding band Sourendro and Soumyajit on 5th October. 

However, Pujari Durga puja is never complete without the hallmark cultural programs 
presented by the creative and talented members of Pujari. We will also share a few pictures of 
members participating in rehearsals. Thanks to everyone involved for their dedication and hard 
work.  

Program Name Director(s) Details 

Dristikon 
 

 

 

 

Mayuri Ray 

A spectacular dance presentation choreographed 
and directed by Mayuri Roy. Supported by 
numerous young children 

Gaanbhasi Sharodia 
 

 

 

 

Debasri Dutta 

Musical evening participated by talent vocalists 
and musicians of Pujari Atlanta 

Music Arrangement: Piya Sengupta 

Script and narration: Subhasree Nandy 
Flyer and Slide: Byasdeb Saha 

Otho Sotyo Kothon  

 

 

Richa Sarkar 

A lively drama directed and produced by: Richa 
Sarkar 

Special help: Kallol Nandi, Rakhi Nandi De  

Story: Jotishman Chottopadhyay 

Ami Shei Meye  

 

 

Indrani Kar 

A creative storytelling and narration presented 
through medium of dance 

Concept, Choreography and Direction - Indrani Kar 

Script - Santanu Kar  

Subhas – An Enduring 
Enigma 

 

 

 

Anindya Mukherjee 

A creative drama production capturing unique 
facets of life of the great Indian freedom fighter 
Netaji Subhas Chandra Bose 
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Images from Cultural Program Rehearsals 
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Joyous moments from Pujari events and activities. Photo by: Saikat Das, Abhi Hazra, Joyjit Mukherjee 

 

 

 

 

 

RaR 


