ANJALI 2013: DURGA PUJA MAGAZINE

Anubhab Das (10 years) - left and right

Roshni Ray (12 years)

Message from the Board
Dear Friends:
For last six years, the greater Binghamton Bengali community has
been organizing Durga Puja celebration. It is encouraging to note
that the celebration is gathering momentum every year with the
support from our communities in Binghamton and nearby towns in
NY and PA. With generous support from our members, we have been
inspired to move forward with this event on a sustainable and
growing path.
We thank all the volunteers for their involvement in planning and
execution of this event. We keenly look forward to your participation
in 2013 Durga Puja celebration on October 5 and 6. The event is
enhanced

with

a

variety

of

cultural

programs.

The

Greater

Binghamton Bengali Community Durga Puja committee invites you
to share the joy and happiness of this festive time and offers warm
‘Sharodiya’ greetings to all of you and your family.
Sincerely
2013 Durga Puja Committee
Greater Binghamton Bengali Association
http://www.binghamtonpuja.org/
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আমাদের পূদ া
উৎপল রায়দ ৌধুরী
আকাশ

বাতাদে

গরদমর

ু টির

একটু খানি
নেিগুদলা

নিদমর
ছকমি

ছ াোঁয়া।
কদর

ছবনশ গুরুত্ব ছেয়া িদয়ন দলা, তা ছিাদলা ছে

ছে

আমাদের পূদ ার েনে উত্তদরাত্তর শ্রীবৃনি

িানরদয় ছগদ , তার নিদেব ছমলাদিা কঠিি।

আমরা,

তদব তাই নিদয় মি খারাপ করবার নক ু

বাোদতই িদব। তার

ছিই।

েূন র

কনবগুরুর

‘এদেদ

শরৎ,

নিদমর

তািদল
নক ু টা

আমাদের

আমাদের

পূদ াটা

ছকািও েময় পদেন । েদে েদেই মদি ছেদে

আকষকণীয়

িদয়

উদেদ

আমরা

নব।

িীল

আকাদশ

ছপোঁ া

েিংখযা

দিয আমাদের অিুষ্ঠাি

পনরবতক ি

পরশ...’ আমরা েবাই ছ াটদবলায় ছকািও িা
পূদ ার

েেেয
রদয়া ি,

োদত

অবািংলাোষীদের
ওদে।

পূদ ার

াই

ছেটু কু

দিযও

মদি

আ রণনবনধদত

ছরদখ

নক ু

িা

তু দলার মত ছমঘ, কাশফু ল, ঢাদকর বা িা,

পালটাদলও খাওয়াোওয়া এবিং নবদিােি, এই

িতু ি

মন্ডদপ

েুদটা বযাপাদরই একটু িতু িদত্বর ছ াোঁয়ার রদ ষ্টা

কন কাোঁ ারা নমদল হুদলাে। এই অিুেূনত গুদলা

কদরন । তদব তার আদগ বলদত িদব ছে

আমাদের বেীয় েত্ত্বার েদে ওতদরাত োদব

এবারই

ামা

কাপে

আর

পূদ া

রিম আমাদের পূদ ার আিদদাৎেব

নেদয় আদ , ছে আমরা পৃনিবীর ছে রাদেই

েুনেি ধদর করবার পনরকল্পিা ছিয়া িদয়দ ।

নেদয় িানক িা ছকি। বৃিত্তর নবিংিযামটি

আমাদের কােকযেূ ীর রিম নেি েকাল ছবলা

বলদত

আমাদের

পনরোষায়

নিউইয়কক

শাস্ত্রীয় নবনধ ছমদি পূদ া, েুপুর ছবলায় এবিং

এর

রাদত নিনরনমষ খাওয়া, নবদকদল কন কাোঁ াদের

েনিি অিংশ আর ছপনিলদেনিয়ার এদকবাদর
উত্তরটু কু নমনলদয় আমরা এখাদি নিশ

নলশটি

রবােী

মাদের

বাোলী

পনরবার।

অদটাবর

িাটক ‘মনিষােুর-মনেক িী’, েন্ধ্যারাদত নিমনিত
অনতনি নশল্পীদের শাস্ত্রীয় েেীত এবিং রানত্তদর
নিমনিত অনতনি নশল্পীর নিনদ

অদিক আদগ ছিদকই আমাদের মিও একই

অিযািয

োদব আি াি কদর ওদে। রস্তুনত নিদত শুরু

েনিণপূবক

কনর আমরা মা েুগাক দক আরও একবার বরণ

ছলাক

করবার।

আরও

রাখদলা। পনরবতক ি আর নববতক ি িদে পৃনিবীর

আদ ি।

আমরা

াই

ছোগোি

োফলযমনন্ডত

অিুষ্ঠািেূ ী।

এবারকার পূদ াদত নক ু নক ু ন নিষ একটু

গাি।

ছেশগুদলা

অিুষ্ঠাদি

ন োধারারই

ধমক। আমরাও তার বাইদর িই। আমাদের

মাদিা

এনশয়ার

আমাদের

আমাদের পূদ া এবাদর ষষ্ঠ ব দর পা

কদর

রনতফলি
পদরর

নেি

এ

অঞ্চদল

ছিদক

অদিক

ওোঁরা

েবাই

কদর

ছেটিদক

তু লুি।

এই
অবশয

ছেই

পনরবনতক ত
নিদেক াল

বািংলা বযাপার। আমাদের নেি শুরু একটি

অিযোদব করা িদব ছেটা শুরুদতই আমরা
ছেদব নিদয়ন লাম। ছে বযপারটাদত েব

আের

ায়া নবর ও

‘শ্রুনত িাটক’ নেদয়। শ্রীমতী রুনব নবশ্বাদের

াইদত

পনর ালিায়
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রবীন্দ্রিাি

োকুদরর

‘ছশদষর

কনবতা’ রূপায়ি করদবি ছকাটকলযান্ড, ইিাকা

ছে েময় কদর িািা োদব ছ ষ্টা কদর োয়

আর নেরানকউদের স্থািীয় নশল্পীবৃদ। তারপর

অিুষ্ঠািটিদক েবকােেুদর কদর তু লবার

পাোঁোর

মাটি

আমার কাদ

ছশষ

পেকাদয় মাদে মাদেই অদিদকর োদি আমাদের

মািংদের

েদে

মধযািযদো ি। খাওয়া

এক

োওয়ার

পালা

ছেখা

িদল স্থািীয় নশল্পীদের একটি েিংনিপ্ত অিুষ্ঠাি

আেদবি

এবিং আবার রতীিার শুরু আগামী ব দর

আদবেি

অদিকখানি

িয়,

ছোগাদোদগর

েুিটা

আবার

আমাদের

কাদ

তাোঁর

মনিমাময়ী রূদপ েশনেক উজ্জ্বল কদর। গত

মাদক আবািি করবার।

পূদ ার

কিা

নকদে। আশা করদবা আগামী ব রগুদলাদত মা

বািংলা গাি। েবদশদষ অিুষ্ঠাি েমানপ্ত ছঘাষণা

এই

তার মূলয অপনরেীম। পনরকল্পিা

আরও একটু খানি গেীর িয়, ছেটু কুই বা কম

এবিং নিমনিত অনতনি নশল্পীর মি েরাদিা

বযনিগতোদব আমার কাদ

িয়,

দিয,

পূদ াগুদলার

আমাদের

কদয়কটা

নবর

মাধযদম

স্মৃনত

ারণার োদি োদি এবারকার মদতা এইটু কুই

গেীর।

াইদবা ছে আমরা ছেি আগামীনেদিও তাোঁদক

এদেদশ েবাইদক েব েময় নিদ দের কাদ

োিকক োদব আহ্বাি কদর উেদত েিম িই।

খুবই বযস্ত িাকদত িয়। তার মদধযও অদিদকই
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নবদেদশ আগমিী েুর
োস্বতী নবশ্বাে
শরৎ এদেদ

মা এদেদ ি নবিংিযামটদি,

িীল গগদি,

েুগনক তিানশিী োদ ।।

োো ছমদঘর ছেলা।

েবাই মাতু ক িানে-নিদলাদল,

ছমপল পাতায় রঙ ধদরদ

রােদণ বা ক
ু ঢাক কাোঁেদরর ছখলা।

লাল কমলা-িলুদের ছমলা।।
েবু

ঘাে ছঢদকদ

অদঘকয, গদন্ধ্, শঙ্খধ্বনিদত,

নশনশদর,

নিগ্ধ নিদমল ছ াোঁয়ায়।
ানরনেদক িাদ

আিদদ কাটু ক স্বণকালী ছরৌদ্রদবলা।।

নিোনিমাম,

অঞ্জনল নেদয়

আনশ্বদির শীতল ছোলায়।।

গৎ িিীদক,

এদো ছমারা কনর রািকিা।

শারেীয়ার ওই আগমিী েুর,

আদলাদকর েুধা বনরষদণ ছেি,

বাোলীর ঘদর বাদ ।

মুদ
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োক েু বদির গ্লানি েিণা।।
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েম্পােকীয় মণ্ডলীর পি ছিদক
রেীপ্তা

আ দকর রনতমা আর পূ া পযাদন্ডল গেদির মদধয

েুগাক পূ া বাঙানলর েবদ দয় বে উৎেব। পৃনিবীর
ছেখাদিই বাঙানল নেয়ােদপারা (Diaspora) আদ ি,
ছেখাদিই

যাটান ক

ঐনতিয, েিংস্কৃ নত, এবিং অোধারণ নশল্পকদমকর

েুগাক পূ া ছেখা োয়। বাঙানলর, ধমক,

নিেশকদির

েদে েদে ছেখা োয়

িোধারণদক

েিংস্কৃ নত, োমান কতা; েবনক ু নমদলনমদশ আদ

তাদের পনরদবশ, ও োমান ক েমেযা েম্বদন্ধ্ েদ তি

তার েুগাক পূ ার অিুষ্ঠাদি। এই নেিকয়টির

করবার ছ ষ্টা। োরতবদষকর অিযািয রাষ্ট্র, এবিং

িয

িাদক োরা ব দরর অদপিা। েুগাক পূ ার েবদ দয়

নবদশ্বর নবনেন্ন ছেদশর েেযতা

বে আদবেি এই ছে এই পূ া েকদলর

রােনেক ঘটিাবনল েম্পদকক মািুষদক অবনিত করার

োবক িীি।

এই

পূ া

িয, অিকাৎ

িোধারদণর

ও ছেখািকার

রয়াে ও ছেখা োয়। ছেমি, ছকউ ছকউ পযাদন্ডল

অদিক,

ততনর কদরি োরা োরদত

িোধারদণর োিাদেযই েম্পন্ন িয়। েবকোধারদণর

মনদদরর রনতরূপ নেদয়।

অিংশগ্রিদণই এর োিককতা। েব কটি পূ াই েম্পন্ন

নেদয় িাকা

িািা

ছকাি পূ াদত িয়ত

রনতমা গুনল আনেবােীদের অিুকরদণ ততনর িয়,

িয় অেীম নিষ্ঠা, আদবগ আর োলবাোর েদে।

আনেবােীদের েমেযা র াদরর

িয,

আদরকটি

েমদয়র েদে েুগাক পূ ারও নববতক ি ঘদটদ ।

পূ াদত আবার ছেখা ছেদত পাদর ছে ইিকা েেযতার

েুগাক পূ ার উৎপনত্ত নিদুধমক ছিদক িদলও , বতক মাদি

েদে

এই

রনতমারা েব

পূ ার

উেোপদি

নশল্প,েিংস্কৃ নত,

এবিং

োধারি মািুষদক পনরন ত করবার
ইিকা- াদতর

াোঁদ

িয

ততনর। অিয

ছেৌদেকযদবাধই ছবনশ রাধািয পায়---নিদুধদমকর

ছকািাও িয়ত মনিোেুদরর মুখ ততনর িয় ওোমা

েঙ্কীণকতার রশ্রয় নবদশষ ছেখা োয়িা। েকল ধদমকর

নবি লানেদির আেদল,

মািুষদকই পূ ায় ছোগ নেদত ছেখা োয়। রনতমা ও

ততনর িয় পূ া পযাদন্ডল। নেলীর ছলাটাে মনদর ,

পূ া পযাদন্ডদলরও অদিক পনরবতক ি িদয়দ ; মূনতক -

আর ছিায়াইট িাউদ র অিুকরদণ ততনর পূ া

নশদল্পর উৎপনত্ত নিদু ও বাঙানল েিংস্কৃ নত ছিদক িদলও

পযান্ডযালও ছেখদত পাওয়া োয়।

মূনতক নিমকাদণর নববতক ি এখি নশল্প ও কৃ নষ্টর পদি

মদতা কদর পযাদন্ডল গদে

এনগদয় ছগদ ;

আকষকণ গুনল

ধমক ও

ানতগত েিংস্কাদর আবি

র
ু ানেক পাদকক র অিুকরদণ

অ্ম্বর ছফাদটকর

য়পুর েিদরর মুল

িোধারদণর োমদি তু দল ধরা িদয়

িাদকনি।

িাদক।

কলকাতা শিদর ছেখা োয় মুেলমাি, নিস্টাি, ও

ছকািও পযান্ডযাল ও রনতমা তু দল ধদর ামকাি নশল্পীর

নশখ েকল েম্প্রোদয়র মািুষ ি মুি িাদত পূ া

কা ; ইদদা- ামকাি নমশ্রদণর নশল্প; এই েবকাধুনিক

ফাদন্ড অিক োিােয কদর িাদকি আর আিদদর েদে

নশদল্পর মাধযদম ঐনতিযগত ধারিা ছেখাবার ছ ষ্টা

ছোগোি কদরি পূ ার অিুষ্ঠাদি।

নশনল্পক েৃ িশীলতার রশিংোদোগয উোিরণ বলা
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ছেদত পাদর। তবেুযনতক তার নেদয় ততনর রনতমা

আমরাও েকদল আেুি এই পূ াদত মাদয়র কাদ

এবিং পযাদন্ডলও ছেখা োয় বািাি িদয়দ

রািকিা কনর ছেি এই

মিদক উন্নত কদর মি ছিদক নিিংো, ছেষ

মািুদষর

গত ছিদক নিিংো, ছেষ,

েুিীনত নবোয় ছিয়, আমরা েকদল নমদল নমদশ

ানতয়

আিদদ ীবি কাটাদত পানর , আর েব মািুষ ছেি

অিুেূনত েুর করবার আশায়।

এই পৃনিবীদত েমাি মেকাোয় বাে করদত পাদর।
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আত্মদোগাৎ বা ঈশ্বর অিুেূনত নক এবিং কখি িয়
অমল শাস্ত্রী, নিউইয়কক
অ ক িও
ু

স্মরিাগনতর

অিুেূনত

নস্থনতদতই

কদরন দলি।

নবশ্বরূদপর

গীতার

অধযাদয়র

নবশ্বরূপ

ছোদগর

েগবাি

শ্রীকৃ ষ্ণ

বলদ ি,

৪৭

আত্মদোগাৎ শদের অিক,

একােশ
িিং

ছলাদক

“রূপিং,

পরিং

রোদবর

োরা

“ঈশ্বরীয় ছোগবল

অিবা

ছোগবল

োরা

আত্মদোগাৎ নস্থনতর উৎপনত্ত িয়”।
েগবাদির েদে আত্মদোগ কার এবিং কখি

েনশকতম্, আত্মদোগাৎ”।

িয়?

“ছি অ ক ি,
ু
আত্মদোদগর োরা, আমার পরম

ছে েি বা োধক েোেবকো ঈশ্বদর েুি িদয়,

রূদপর, অরূপ রূপ তু নম অিুেূনত কদরদ া”।

ঐশ্বরীয়

কােকযদত

আত্মশনি

বা

আত্মার

আত্মদোগ নক এবিং কখি কার িয়?

উপদোগ বা বযবিার কদর, ছেই েদির রনত

েগবাি শ্রীকৃ ষ্ণ গীতাদত কমকদোগ, েনিদোগ

নস্থনতর নিমকাণ িয়।

এবিং

জ্ঞািদোগ

ইতযানে

ছোদগর

েময়,

বণকিা

নশখর-েূ নমদত

আদরািণ

িদল, আত্মদোগাৎ নস্থনত অনত েিদ ই েৃনষ্ট

ছেই

িয়।

অবস্থায় েগবৎ েদির স্বদেি েস্মীেূ ত িদয়
োয় এবিং ছেই েমদয় েদির এই

গদতর

গদতর

ছেি, মি, বুনি, নব ার এবিং অিিংকার ইতযানে

ীবদক “ ীবাত্মা” বলা িয়। ছেই

ীবাত্মা আত্মদোদগর োরা, রতযাগাত্মা রূদপ

লুপ্ত িদয় একাকার বা একাত্মার নস্থনতর েৃনষ্ট

রূপােনরত

িয়। এর অিয অিক, েদির স্বদেি ছবাধ লুপ্ত

রূদপ েুি িয়। এই েূি,

িদয়,

েূিতম নস্থনত

শূিযাবস্থায়

নস্থনত

নিনমকত

িয়।

ঈশ্বর

িয়

এবিং

পরমাত্মার

েগবৎ েদির নক ু িদির

নবলুনপ্তকরি।

ছেদকদন্ডর বা এক মুিূদতক র

রকার

অবস্থাদতই

েি

োদি

েূি

েূিতর এবিং

গদতর রদতযক

ছরদমর পরাকাষ্ঠাই িল েদির নবলীিীকরি বা
এই

‘আত্মদোগাৎ’

নস্থনত, একীেূ ত বা একরূপ নস্থনতদত পনরণত

রম ও

কদর,

মুিূদতক

ত্বম্ মাদি তু নম। তু নম ও পরমাত্মা, এই েদয়র

নক কদর িয়?

পরম

রনত

‘তত্-ত্বম্-অনে’ - তত্ মাদি পরমাত্মা আর

কদরদ ি। তািদল আত্মদোগ অবস্থা এবিং নস্থনত

ঈশ্বদরর রনত রীনত ও েনি েখি

রনতিদণ,

ীবাত্মার বা

িয, অিকাৎ এক
িয, েগবাদির

নবশ্বরূদপর অপরূপ অিুেূনত কদর। এক কিায়

েদে বা পরমাত্মার েদে একরূপ বা একাকার

বলা োয়, েি নিদ দক িানরদয় েগবাদির

নস্থনত

িদয় োয়।

েগবাি ছিই, ছেখাদি েগবাি, ছেখাদি আনম
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লাে

িয়।

“ছেখাদি

আনম,

ছেখাদি

ছিই”।

“আনম”র

অিক

েুদটা।

এক,

কদর।

আনম

অিঙ্কার।

এই

নস্থনত

রানপ্তর

িয

অিকাৎ

ঠিক,

ছকবল

মাি

ছেি,

মি,

এবিং ছ যানতমকয় েত্ত্বা

েস্মীেূ ত

িবার

নব াদরর

পরই

গদতর

এবিং

অিঙ্কার

আত্মদোদগর

উৎপনত্ত

েদজ্ঞ বা ছিাম কুদণ্ড, ধাতু , বাস্তু, নঘ ইতযানের
আহুনত অনিময় বা অনিবৎ রূপ ধারণ কদর।
অিকাৎ ছিামকুদণ্ড নঘ এবিং কাে

শুরু িয়।

নেয়া

নেবযতার

রদবশ

িওয়ার

ঠিক একই রকার ধাতু , কাষ্ঠ, নঘ ইতযানের

পরই,

িযায়

ঈশ্বদরর েদে একরূপ অবস্থা রনতোত িয়।

গদতর রাণ, বনিমুখ
ক ।

মািনেক

শ্বােবায়ু, িনণদকর (এক মুিূদতক র

নস্থনতদত

িয) রুি

ছেই

অনি

োদি

কদর।

ছেই

েময়

বা

নপেলা

েুষুম্নার

োরা

ঈশ্বরীয়

নেবযদ যানতর

ফলস্বরূপ,

গদতর

রদতযক

ধযািদোগ

অিুেুনতর

ীবাত্মা,

রতযাগাত্মা

রূদপ

রূপ

উপলনির

পর

কদর।

‘ন দত্ত,

রনতষ্ঠায়্

ীবাত্মা, পরমাত্মা ছগানবদদর

আত্মদোদগ

স্বতি

ছেৌ্দেকময়-েরা

গদতর নিমকাণ িয়।

স্ফু নলে
োগবদতর কিািঃ
উিব ী, েগবাি শ্রীকৃ ষ্ণ ছেবক এবিং েি।

নেতর রাদণর রদবশ িয়।
ছোগােযাে

রূদপ

এক অরূপময়

ীবাত্মার অেরতম রদেদশ, আত্মদোগাৎ নস্থনত
নিমকাণ

অবস্থাি

ছগানবদ’,

রকাদশর ঊদধ্বক ো োষায় বণকিা করা েম্ভব
ছররণার

ঈশ্বর

ীবাত্মা এবিং পরমাত্মা এক রূদপ আত্মদোগাৎ

বৃনত্ত

নস্থনত ছকাদিা নেবযদ যানতর আদলা বা অন্ধ্কার
তেনবক

িাদক।

পরমাত্মার, পরম ছ যানতমকয় ছ যানতিঃ ধারাদত,

িবার পর তেনবক নস্থনত উপলনি িয়। এই

িয়।

ীবাত্মা ছেই অনিবৎ নস্থনতদত নক ু কাল

বতক মাি

এই নস্থনতর নিমকাণই িল রাদির রকৃ ত নিমকাণ।
এই

াতীয় বস্তু,

অনির স্বরূদপ পনরবনতক ত িয়।

ঈশ্বরীয় নেবয-ছ যানতমকয় ধারাদত, ব্রহ্মিােীর
মধয

াো তখি অিয নক ু ই

োব িাদক িা।

রদয়া ি িয়। এর অিয অিক

বুনি,

াগ্রত অবস্থা বা

লাে করার পর, পরাবস্থার নস্থনত ছ যানতিঃ

আমার

িল - “নেবয-ঈশ্বরীয়। েদির, এই

ীব

living condition বলা িয়। োধিার ঊধ্বকগনত

ইোপূনতক র তেনবক নস্থনত ছকাদিানেিই নিমকাণ
িদত পাদর িা।

নবদশ্বর

াগনতক নিয়ার নস্থনতদত ঈশ্বর রূপ

েশকি কদর। এই অবস্থাদক

ছপদত িদল আমাদেরও অনত েুদর িদত িদব।
একিাও

হৃেদয়,

িাম নকম্বা শে রূদপ েগবৎ েশকি কদর।

েগবাি

অনত েি , েরল এবিং েুদর। ছেই েু দরদক

তদব

েদির

ছোগ োধিার রিম অবস্থাদত, রদতযক

ছকাদিাও নবদশষ রকার বা ছকাদিাও রকার
কঠিি োধিার রদয়া ি িয় িা।

েমদয়

েবকবস্তু, ছ যানত স্ফু নলে রূদপর অিুেূনত িয়।

নিদ , ছেি, মি, বুনি। নেতীয়, “আনম”,
আমার

এই

তাই

আমরা

উিব ী
উিব ীর

রদবশ

েবদ দয়
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“উিব-গীতা”

েগবাদির
মদি
ছবশী

অনত

অিঙ্কার,
েগবািদক

ও

ছপদয়ন ।

নিকদট।
“আনম

তাই
একাই

োদলাবানে”।

েগবাি অেেকামী। েগবাি শ্রীকৃ ষ্ণ উিব ীদক

েগবািদক পূ া বা েনি নক নেদয় করদত

বলদলি,

িয়?

আনম

“ছেখ

বৃদাবি

আমাদক

উিব,
তযাগ

অতযে

োদলাবাো

বহুনেি

িদয়

কদরন ।

ছগাপবােীরা

মায়া-মমতা,

নেদয়দ ।

তাদের

ছগদ

ছিি
খবর

“পিম্-পুস্পম্-ফলম্

ও

ছগাপীদের

পুস্পম্ িল -

নক

রকার

বাণী

োদলাবাো

ল

ািবার ছকৌতূ িল।

নশদরাধােক

কদর

উিব ী

মতি বদয়
ছেদক

দলর

ধারা

ছগাপ

করদলি,
বালক

“এই
বাব

িু দত

ল।

ছক”? ছগাপীকা িােদত িােদত বলল

িেীর

“এখাদি

নবদয়াগী ছক”? বৃদাবদির রদতযক ির-িারী
রতযাগাত্মা-রূদপ,

লধারা
নেল,

োদলাবাোয়

ছগাপীকাদক ন জ্ঞাো করদলি, “এখাদি ছোগী

দলদ ”। উনি এক ছগাপ বালকদক

ন দজ্ঞে

নকদের”?

“এক

েগবাদির

ল - গো

উিব ী তখি গ্রাদমর নেতর রদবশ কদর এক

েীমািাদত ছপৌোঁ ল। রি ছিদক ছিদম উিব ী
ছপদলি,

িয়।

ল।

েতত অশ্রুধারা - এই অশ্রু িল

রিাদরািণ করদলি। উিব ীর রি বৃদাবদির
ছেখদত

এখাদি

গদতর, মদির েত কামিা-

বােিা। আর ছতায়িং মাদি

েগবািদক োলবােত, তা
েগবাদির

ছতায়িং”।

পি বা পাতার মাদি এই ছেি পাতার স্বরূপ।

তু নম

একবার নিদয় এদো”।
উিব ী,

এবিং

আত্মদোগাৎ

নস্থনতদত

েগবাদির েদে েবকো েুি।

“ছি

মিাি আত্মা, ছেনেি ছিদক েগবাি শ্রীকৃ ষ্ণ

েগবৎ েি শ্রীমধুেূেি েরস্বতী আত্মদোগাৎ

বৃদাবি ছ দে

নস্থনতদত অবস্থাি করদতি। ইন্দ্রীয় এবিং মদির

রদতযক

দল ছগদ ি, ছেইনেি ছিদক

ছগাপ-ছগাপীকা,

েগবাদির

িয

োরা গঠিত এবিং নিনমকত এই ধারাদত নস্থরতা

অনবরত িদি করদ ি। ওই অশ্রু ধারাই,
এই িেীরূদপ বদয়

দলদ ”।

এই কিা ছশািবার পর উিব ীর মদির েমস্ত
অিঙ্কার লুপ্ত িল।
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লাদের পরই

ীবাত্মা ন রেি োদব পরমাত্মার

মনিমাময়,

নস্থনতর

উপলনি

কদর।

একা- ছবাকা
ছগৌতম েরকার
নমদিদোটা,
তারপর েু িাদত মুখ ছঢদক ের ের ছকাদর
ছকোঁ দে

ছফলদলা

কাদ

মুখ লুকাদলা ও?

কাি েুদটা নক
ছেি...।

Yup, P.Chem in the morning and Calc-II
after lunch. I am not ready for either one.

ছগৌতম।

Morecio এখি ঘদর ছিই।

তািদল কার

Why man? Usually you are so prepared!
Scrambled egg-এ fork ালাদত ালাদত বলল

নিদ র কাদ ই?

দম ছগদলা?

িাকটাও ছকমি

Jason।

তারপর ধপাশ কদর বদে পেল ও,
Not

ওর dorm-room এর bunk-bed-এর নিদ র
তলাটায়।

কিা

মদি

পদে

ছগদলা

ওর,

ছেনেি ও েটাি

দল নগদয়ন ল নব ি ছেতু র

পাদশর

ছেবাশ্রম

োরত

বানলগদঞ্জর বানেটা

েিংদঘ,

শুধুমাি

াোর ইোয়।

তারপর

একটু

আিমিা

ছশািাদলা

Hmmm, home sick?
No. Actually….., actually I would not know
anything about being home sick. I sort of
wanted to run away from my home. And
here I am, exactly on the opposite side of
the globe.
একটা েীঘকশ্বাে ছ দে বলল

কদয়কটা মাে ছকমি ছেি ছঘাদরর মদধয নেদয়
ছকদট ছগদলা।

today,

ছগৌতমদক।

িািঃ, পা াটা feel করা ছগদলা।

ছেনেিকার

USA

আ Iowa-য় বদে িোৎ এেব

মদি পেল ছকি ওর ?

ছগৌতম।

Morning buddy. Jason-এর গলার আওয়া

Well, that makes two of us then. বদল ওর

ছপদয় মুখ ছফরাদলা
এনেদকই

আেদ

ছগৌতম, ছেখদলা

ও-ও

োি িাতটা বানেদয় নেল Jason, hand-shake-

breakfast-এর ছে-টা

িাদত

এর িয।

নিদয়।
ও, Hi Jason।

একটু

My parents divorced when I was

two and I grew up watching them fight all
my life, over me and by using me. I just
wanted to get away from BOTH of them, as
far as I could. That’s why I chose Iowa for
college, although they wanted me to stay
close to them in California.

েদর বেল ছগৌতম,

campus-cafeteria-র ছটনবলটায়।
Hummm, I see, you started eating some of
our foods now, ছগৌতদমর পাদশর ছ য়ার-টা

My parents are not divorced. They would
not know anything about ‘divorce’. My

ছটদি নিদত নিদত বলল Jason। Have you got
any test or quiz today?
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mom died when I was in 6th grade. I just
wanted to run away ever since.

িা, বুেনল?

I am sorry to hear that. By the way, are you
ready for tonight? It’s Halloween Friday
today, you know. You must put on a
costume. And who knows, you may get
‘lucky’ tonight, INSTEAD of getting candy.

শালা বে নেদরটর িদব ছতা িও িা, নকন্তু

বদল েুবার েু রু িান দয় ছটনবল ছ দে উদে

েুদটা

গল্পটার ছবলায় ধাপ্পাবান

‘তপা’

েুিাদতর তালুর মাদে salt আর pepper shaker
ছঘারাদত

ছঘারাদত,

ঘাে গুোঁদ

একটু

আিমিা োদব এেব শুদি োনেল ছগৌতম।
োবন ল ছমাগলাই পদরাটার োম ছেদব ছকাদেদক

out yet? Tonight is your chance! Okay, I
better go. I will catch you later, at lunch
perhaps?

ও?

ওর ছতা পদকদট অদতা পয়োই ছিই।

োবদত োবদত বদলই ছফলদলা ও কিাটা।
- তু ই ন ো কনরে িা, আমার কাদ

ছকারদত

extra আদ , ো খানব order ছে।

ছকারদত বলল ছগৌতম।
Halloween?

ছকি বাবা?

তখিও উদত্তন ত।

ছ াখটা ছমদর বলল ও. Have you asked her

Cereal-টা ছশষ

confidence-এর োদি

কিাগুদলা বদল নেল েুমে।

পেল Jason. I know that you like Diana, বাোঁ

See you Jason.

ছবশ

নক ু
আশ্বাে

নেল েুমে।

ET নেদিমা-য় এর নক একটা
ঐ ছে, বাচ্চারা েব অদ্ভু ত

- Spielberg ছে েতযন ৎ রায়-এর “বঙ্কু বাবুর

রকদমর, আর িািাি রকদমর ছপাশাক-আশাক

বন্ধ্ু” গল্পটা ছেদেদ , এটা পনরষ্কার। একবার

পদর বানে বানে োয়

mention করদলই ছতা পারদতা। বযাে, নমদট

scene ন ল িা?

িয।

কদলট-লদ ি পাবার

New Empire-এ ছেখদত নগদয়ন দলা িা

ও নেদিমা-টা?

তারপর ছরস্টু দরদে ছখদত

একটু

স্বদগাদতানির

ছগৌতম।

তাদত

ET

নবটার

েুদর

বলল

মািাত্ময

নক ু

কমদতা বদল ছতা আমার মদি িয় িা। ক্লাে

নগদয়...
বে নেদরটর িা ছঘাোর নেম!

ছেদেি-এর ছ াকরা-ছগৌতম এদকবাদর পাকা

ছবশ ছরদগই

film critic-এর মদতা কদর মত নেল।

বদল উেল তদপাদেব।
আিঃ, ‘তপা’; একটু আদস্ত বল।
ছমিুদত

ছেদতা।

ছমাগলাই

পদরাটার

-

Aminia-র

price-টায়

আমাদের

িাম-টাও ছতা একটু

ছ াখ

বানলগঞ্জ
বােদতা!

গেিকদমে-এর
িা নক?

বযাটা ঐ ‘Temple of Doom’ ছকারদত এদেই

ছবালাদত ছবালাদত বলল েুদকামল।
িা ছর ‘েুকু’, ও ঠিকই ছবাদলদ ।

শালা,

মালটা িানতদয়দ , বুেনল।
কিাগুদলা বলল ‘তপা’।

েুমে-ত্ত

ছবশ উদত্তন ত। েনতয কিাটা বলার েৎ োিে

খুব sure ছিাদয়ই

ছমাগলাই পদরাটা এদে

োওয়ায় আর কিা বাোদত পারদলা িা ও।

িা িাকদল ছকাি নক ু দতই ‘বে’ িওয়া োয়

- We will be closing our breakfast soon,
sir; পাদশর ছটনবল-টা wet-cloth নেদয় মু দত
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মু দত

বলল

ছমদয়টা।

campus-cafeteria-র কাদ র
শুদি

ছগৌতম।

একটু

িদে দে

ছেি

ছবােদলা

িা

P. Chem-এর notes-গুদলাদত আর

ছগৌতদমর।

ঠিকোক

নক

মদি

pumpkin

পারদলা

িা

ও।

নক?

ছেই

snow ছেখার

িযই
েুদোগ

উদত্ত িা
েময়

ছিাল

তার

িানক

আর

িািাি

আবার

size-এর

খাওয়াও

এই
োয়।

আমাদের ছেদশর কুমদোর মদতা, িানক তাদলর
মদতা?

ছকািটাই িা ছবাধিয়।

তা িদল নক

এটা আমাদের ছেদশর লাউ-এর মদতা?

িা

ছিাদল pumpkin-ছক নিদয় এদতা তি তি করার

িদব!

নক আদ ?

Pumpkin নেদয় নক তা ছিাদল

েু গেু নগ বািাদিা ছেদত পাদর?

ওর।

ধুর, এ ছেদশ

আবার বাউল িয় িানক, ছে েু গেু নগ িদব?

মােখাদি

ছেনেি আবার TV-ছত

ত তদিযর মদতা েুিাত তু দল োোঁনেদয় িাকদল

তার

ছকমি িদব, ঐ ছকালকাতায় স্কু ল ছিদক বানে

ছবাদল!

ছফরার েময় বৃনষ্টদত নে দত ছেরকম োদলা
লাগদতা ছেরকম?

ছবলুি

েব

আো, এটা নক fruit, িা vegetable? এটা নক

ানরনেকটা ছকমি োো িদয় োদব, তাই িা?
snowing-এর

ানরনেদক

গুদলা

snowing িবার কিা।

আো,

টায়।

dorm-এর

definition

আ

একটা

লদ

party

pumpkin নেদয় িািাি রকম ো েজ্জা।

ছকমি ছেি ফু রফু দর লাগদলা ওর।

ছেি

একটা

নকন্তু

করদত

ছকমি

ছকাদর

িয়দতা,

ছশষ October-এর পেে নবদকদল মিটা আ

রিম

ছেি

common-room

পূদ াটাও এবার miss ছিাদয় ছগদলা। তবুও এই

ীবদি

িন্

রঙদবরদঙর

িদয়দ

নক ু দতই

িন্

গুদলা

Problems

thermodynamics-এর

আেদ ,

ছগৌতম।

পরীিা েুদটার ছকািটাই োদলা ছিাল
আ

িদয়

dorm-এর নেদক িাোঁটদত িাোঁটদত অিুেব করল

ছ াখ ছবালাদিা ছিাল িা ওর।
িািঃ।

োনর

ছেখলাম এক

পুোঁ দক ছমদয়টাদক োকদ

বাবা

“pumpkin”

ঠিক বযাপারটা

Snow-টা েখি পেদব,

ছেটা নক powder-এর মদতা িদব?

িোৎ

Diana-র কিা মদি পদে ছগদলা ছগৌতদমর।
ওর গাদয়র

ামো-টা নক মেৃণ, তাই িা?

ছেনেি hand-shake করার েময় ছকমি ছেি
তু দলার

মদতা

িাতটাদক।

িরম

মদি

ছিাদয়ন ল

ওর

আো, ওর ছ াখেুদটা নক িীল?

িা েবু ?

িীল-েবুদ র মাোমানে নক ু

একটা

ছবাধিয়।

িদব

অিানবল
ছগৌতদমর।

Illustrated by Maya Sarkar

আিদদ

মিটা

িািঃ, আ

বলদতই িদব Diana-ছক।

নকরকম

একটা

ছোদর

ছগদলা

নক?
ছকি?

Pumpkin-ছক নিদয় এত মাতামানত
এখাদি

িানক

একটু

“candy throw” করা িদব!
িদব?

োিে কদর কিাটা

নিদ র
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air-এ

ছেটা নকরকম

আমাদের ছেদশর িনরর লুদট বাতাো

ছ াোঁোর মদতা?

নিিঃশ্বােটা ছকমি

পদর

অ াদেই

োবদত োবদত নেদের মদধয
Diana-ছক

ছেি

খুোঁ দত

লাগদলা ছগৌতম।

খুব ছ াদর music

লদ

am a witch tonight.

এখাদি, েবাই তার োদি নকরকম তাদল তাদল
িা দ ।

ছকমি

Music-টা

ধরদির, তাই িা?

ছেি

িোৎ এক পাদয় একটা

রনক-পাক ছখদয় বলল।

ককক শ

ও নক নমটি নমটি িােদ ?

ও মদি মদি েুর োোঁ দত

মুদখ কাদলা রঙ

লাগদলা...

মাখায় ঠিক োদলা কদর ছবাো োদে িা।

“লাউ-এর আগা খাইলাম, ছোগাদগা খাইলাম,

Diana-র একেম কাদ

ও নক আমায় কাদ

লাহু নে বািাইলাম েু গেু নগ, োদধর...” িািঃ,
ঠিক

মদ

িা।

খুব

একা

একা

লাগদলা

মুখ, আর ছোল-এর নেদির রঙ মাখা মুদখর

ছ াখেুদটার িাত ানি ছেি উন্মত্ত কদর তু লদলা
এই

নেদের

কিা

মদধযও,

রাত কত ছিাল?

ামার ছেতর ঘাম অিুেব করদলা ছগৌতম।

িয়।

করার

িয।

নকরকম খাপ াো

ছটাকা
ছগৌতম।

একী?

Diana এরকম

আবার ওটা নক?
রঙ ছমদখদ

লাঠি?

বলদলা ছগৌতম।
Come on. It’s Friday night. Let’s enjoy.
No, I mean…. actually….. I have to work in a
couple of hours. I have to shovel snow at 4.
ছকমি ছেি েয় েয় করদত লাগদলা

িাদত

মুদখ নক কাদলা

ছগৌতদমর।

ও?

How do I look “গুটাম্”?

েুিাত

Homework-গুদলা িা িয় পদর করা

May be some other time, েদঙ্কাদ র োদি

ছকি?

ামা-কাপে েব কাদলা, টু নপটাও।

আদ ।

নপ ি

নকন্তু

ছেদ দ

ারদটয় আবার কা

room upstairs?

ন িদত

পারদলা ও।

ছোর

একটা ছেেটা িদব ছবাধ

করল

নফদর তাকাদতই িীল
ছ াখেুদটা

ঠিক

“গুটাম্”, would you like to come to my

আলদতা

feel

নকন্তু

োদব এখি...

মদি িদত লাগদলা ওর। িোৎ
েুদটা

ছগৌতদমর,

Snow shovel করদত িদব, on-campus job-এর

ছ ষ্টা ছকারল ছগৌতম, নকন্তু নবদশষ েুনবদধ

নপদে

পেদলা

নেেটা ছবাধিয় একটু পাতলা ছিাদয় আেদ ।

লাগদলা ওদক। বাইদর এত োণ্ডা িওয়া েদত্ত্বও

করদত পারদলা িা ও।

মদি

ছবাোদত পারদব িা বদল নক ু বলল িা ও।

একানকদত্ত্বর োবটা ছেি িদতােযম কদর নেদত

ছবশ নক ু িি এর ওর োদি িা ািান

দল এল ছগৌতম।

Not really. লালদ াখ, কাদলা কালী োকুদরর

ছেদতা......, ওর ঐ পাগল কদর ছেওয়া িীল
তবুও,

োবদত োবদত

Do you have anything like this in India?

ছগৌতদমর। একটু Diana-র ছেখা েনে পাওয়া

ছগৌতমদক।

োকদ ?

Come on “গুটাম্”, I really mean it. বদল ওর

নেদয়, পা

েুদটাদক cross কদর ন দজ্ঞে করল Diana।

োি িাতটা বানরদয় নেল Diana. Let’s have a

I

couple of beer before you need to go to
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work. Besides, I have a surprise for you, I
think.

Oh, I am so sorry, “গু- গুটাম্?”

নেক্ নবনেক জ্ঞযািশূিয িদয় Diana-র বাোদিা

ছ দলটা, hand-shake-এর

িাতটা ধরল ছগৌতম।

“গুটাম্”, please meet my boyfriend “Ken”,

মুদখ

আি, নক িরম!

োোঁনেদয়ই

োি

িাতটা

ের ার

বানেদয়

বলল

িয।

Shhhh, carfew hours is in effect, ছোোঁদট বাোঁ

নখল নখল ছকাদর ছিদে বলল Diana. He came

িাদতর

ত ক িী

Diana!

তারপর খুব োবধাদি নেনোঁ ে ছবদয়

all the way from Nebraska, to spend the
Halloween weekend with me. Isn’t that
sweet?

আঙু লটা

ছেনকদয়

ছবালল

dorm-এর ছোতলার women’s floor-এ উদে
এদলা ওরা।

লজ্জায়,

Hallway-ছত ছঢাকার double-

door-টা ছেলদত ছেলদত কপাদলর ঘামটা

রাদগ,

েুিঃদখ

রম

অরস্তুত

অপমানিত feel করল ছগৌতম।

ট্

আর

এত ছবাকা

ছকাদর রুমাদল blot ছকাদর নিদলা ছগৌতম।

লাগদলা নিদ দক!

এদতা গরম লাগদ

একটা hand-shake কদর ছবনরদয় এল Diana-

নকদের আওয়া
TV-র?

িোৎ...
আেদ

র ঘর ছিদক।

Diana-র ঘর ছিদক?

shovel করার

নেদক এদগাদত এদগাদত মদি ছিাল ছগৌতদমর।
মারদ

দল ছগদলা

এই োণ্ডায় snow

িয ওর

ামা-কাপে আর

দু তাদ াো ছে এদকবাদরই েদিষ্ট িয় ছে কিা

ানব নেদয় িা খুদল ও ছটাকা

মদিই এল িা ছগৌতদমর।

ছকি ের ায়?

ছটর ছপদলা, েখি

খানিিণ snow shovel করার পর বুেদলা ছে

Baby please open the door, it’s me, whisper
ছকাদর ের ার কাদ মুখ ছরদখ বলল Diana.
কাদলা

তারপর ছো া

snow shovel করদত।

Hallway-ছত Diana-র room-এর

নক আশ্চেক,

ছকািরকদম Ken-এর োদি

কাি েুদটাদক আর feel ছকারদত পারদ
িাদকর েগাটাও িা।

ামার োদি কাদলা tie পরা একটা

িা ও।

আেুদলর েগাগুদলাও

ছকমি ছেি আেষ্ট…

ছ দল ের া খুলদতই Diana োোঁনপদয় পেল
ওর বুদকর ওপর।

“গাউটু ম”,
ইতস্ততিঃ

Baby, remember, I told you? Please meet

you better go home.

স্বদর ছবালল Miles, maintenance

team-এর supervisor ছলাকটা।

my ‘Indian friend’ “গুটাম্”। He is such a

একটু

I don’t feel

safe for you to work here right now. You
are freezing. Do you have snow-coat and

sweetheart. He said that he would make
me chicken curry some time. I absolutely
adore him. Can you imagine they gave him
a job to shovel snow? Poor thing just came
from tropical part of India!

snow-boot? You will need them to work
here. Let me know if you need any help, I
may have some extra pairs that may fit you.
ছকাদিারকদম

টলদত

টলদত

campus-এর

রাস্তাটা ধদর ছো া dorm-এ ছফরত এদলা
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ছগৌতম।

ছোতলার women’s floor-টা cross

It’s about 8, in the EVENING that is. ঘােটা

কদর নতিতলার men’s floor-এ োবার পদি

কদয়কবার

ছকমি

ছকাদর বলদলা Morecio. You missed both

ছেি

নবরি

লাগদলা

ওর।

রিম

ওপর-নিদ

িান দয়,

snowing-টা ছকমি ছেি miss ছিাদয় ছগদলা...

brunch and supper.

রাগ

It’s okay. I am not hungry.

ছিাল

নিদ র

ওপদরই।

তারপর

ছকাদিারকদম ঘদর ঢু দক েুিাদত মুখ ছ দপ ও
বদে

পেল

ওর

bunk-bed-এর

পারদলা িা ও...

কদর ছবনরদয় ছগদলা Morecio.

ানবর শদে উদে বোর ছ ষ্টা

করল ছগৌতম, নকন্তু আবার শুদয় পেল।

Brazil কিাটা শুদি ছগৌতম মদি করার ছ ষ্টা
করদলা ছকালকাতায় এখি ঠিক কটা বাদ ।

accent-এ

বলদত বলদত ঘদর ঢু কদলা Morecio. Are you

রনববার

েকাল

৮-টা

okay? You have been sleeping all day!

েময়-টা

ছকমি

ছেি

was in earlier, and you were snoring like a

োদ !

একটু

pig!

করা ছেদতা।

Really? িাকটা আদ

তািদল!

Blanket-টা

I got to go now. Help yourself with some
snack on my desk, that my mom sent from
Brazil. After all, what are room-mates for,
ha? ম া কদর িােদত িােদত ের া বন্ধ্

ছকারল খানিকিি, তারপর আর নক ু োবদত

Hey man, উোঁ ু স্বদর ওর পতুক গী

ম া

োমলাদত োমলাদত বলদলা ছগৌতম।

নব ািায়।

নিদ র িাক-কাি গুদলাদক feel করার ছ ষ্টা

ের ায় িোৎ

একটু

I

ছিাদল!

কাি েুদটাদকও

ছবাকাও।

একবার touch ছকাদর ছেদখ নিদলা ছগৌতম। I
am so sorry, hope I did not bother you.
What time is it?
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বদডা

মদতা

িদব

তাল-ছগাল

িা?
পানকদয়

পয়ো িাকদল একটা ছফাি
নক োদলাই ছে ছিাদতা তা
একা

লাগদ

ওর

এখি।

আইেলযাদণ্ড Ice ছকািায় ছর
েময়েী ছঘাষ
আমাদের আইেলযাণ্ড ছবোদিার নব ছেিদত শুরু

নবশাল বরদফর

কদর আমার মাদয়র রশ্ন্ | েনতযই ছতা! আমাদের েশ

ছতা আনশ শতািংশ বরদফ ঢাকা! তদব এই

নেদির

ছেশটার িাম আইেলযাণ্ড িদলা ছকি? রায়

ছবোদিার

রিম

েুনেদির

নবদত

াোঁই| তিদলও - গ্রীিলযাদণ্ডর

বারশ’ ব র আদগ, নিদ দের ছেদশ

ায়গার

টািাটানি পোয় িেনেক ছেশগুদলার লেদকছলো োইনকিংরা

ািাদ

কদর

ায়গা খুোঁ দত

ছবনরদয় আইেলযাণ্ড আনবষ্কার কদর ও বেনত
স্থাপদির ছ ষ্টা কদর। গরম কালটা মদ োয়
নি।

নকন্তু

শীতকাদল

েীপটার

উত্তর-পনশ্চম

উপকূদলর ঐ বেনত বরদফ ঢাকা পদর
নফওদেকর
নবরি

আদিয়নগনরর জ্বালামুখ আদ , ধূ ধূ রােদর
িোত্ ছিদম আো নবশাল
টগবগ

কদর

ছফাটা

ল

ও

বৃত্ত

বাষ্প

েয়ােয়

আদ । নকন্তু আমার মাদক

অতল

ছেশটার

িাম

ছেয়

পাশ

মধযোগ

নেদয়
আর

ছবনরদয়

ছগদ ।

আইেলযাণ্ড

একই

অিািংদশ| েুতরািং আরও ছবশীই ছতা োণ্ডা িবার

এমি নক, পৃনিবীর েুদটা ছটকটনিক ছেদটর
েৃনষ্ট

ওরা

দম বরফ িদয় োয়।

আইেলযাদণ্ডর ছোষ নক? েুদমরু

কাদির

আলাস্কার

উদ্গীরণরত অ স্র ছ াট বে গাই ার আদ ,
িোিনেদত

িদয়

আইেলযাণ্ড|

লরপাত আদ ,

গরম

ল েব

–

ফাটলও

মক ছেওয়া অত

ছো া িা। মাদয়র ছমৌনলক রশ্নটা ছিদকই োয়
-

আইেলযাদণ্ড নক

Ice

ছিই?

উত্তর নে

পরশুরাদমর োষায়: আদ , আদ , zaিনত পাদরা
িা|

আইেলযাদণ্ডর

েশ

শতািংশ

ছগ্লনেয়ার

(তু লিায় আদমনরকার এদকরও কম শতািংশ
ছগ্লনেয়ার)|
একটু

তদব এদের ছেখদত ছপদত আর

ছেশটার ছেতদর ঢু কদত িয় – ছেটা

কিা এখাদি! আেদল আইেলযাদণ্ডর আবিাওয়াটাদক

আমরা শুরু করলাম তৃ তীয় নেদি| ফদল মা

খানিকটা িানতশীতষ্ণ কদর ছরদখদ আটলযানেদকর

বরফ

একটা

ছেখদত

ছপদলি

পদরর

নবগুদলাদত -

ছগ্লনেয়াদরর নেগে ছ াো বরফ, ছগ্লনেয়ার লগুদি

ঊষ্ণ

গাল্ফ

নিম|

ফদল

শীতকাদল

নবিংিযামটদির ছিদক োণ্ডা কম, বরফও কম –

ছগ্লনেয়ার ছিদক ছেদে পো িািা আকৃ নতর োেমাি
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অেতিঃ ছরইকযানেদক – আইেলযাদণ্ডর েবদিদক বে

রাদত এখাদি নিশ্চই িাোঁটা লা বারণ! রাস্তার েুধাদর

(একমাি বে) শির ও রা ধািীদত| গরমকাদল

মাইদলর পর মাইল শুধু মদে ঢাকা লাোর মাে।

ল
ু াই মাদের শুরুদত আমরা েখি ছগন , গরম

বে গা

ছ াদখ পদর িা।

গােীদত

ছেদত

৬o০ও কম - নবিংিযামটদি তখি ছলাদক িাোঁেফাোঁে

ছেদত

করদ ৯০০ ছত |

ঘাদের – ছেো, গরু, ছঘাোদের খাওদিার
িয। আমরা েশনেদির

আমরা উদে িাোিানে করলাম আইেলযাদণ্ডর

ছেশটার

িেিংখযা নিদয়| ছেশটাদত িাদক ছটদিটু দি মাি
েনিণ-পনশ্চদম

ছরইকযানেদক

ও

ন রনেদির

িয

ছিদবা ছকি?

িলাম – োইনকিংরা

রিদম েখি আদে অবস্থা এতটা খারাপ ন ল
িা। আদিয়নগনর, গাই ার, ছগ্লনেয়াদরর কারদণ

কাউনের িেিংখযা েুশ’ িা াদরর মত| কলকাতার

ছেদশর

িাদক রায় পাোঁ নমনলয়াি ছলাক; নিউ ইয়কক শিদরর

েুগম
ক তা

তখিও

ন ল।

ছেটা তখি অদিক ছবশী ন ল

িাদক রায় আট নমনলয়াি ছলাক| লগুদি আমাদের

নকন্তু

তখি

– অেতিঃ

এখিকার তু লিায় - ছেটা িদলা গা পালা –

ছিৌদকার আইেলযানণ্ডক ালক খুব একটা েু ল বদল
একটা পাোর

মুগ্দ্ি।

পদর ছখাোঁ খবর ক’ছর

তার

আদশপাদশ| এত কদম নগদয়ও আমাদের ব্রুম

নি ছে আইেলযাদণ্ডর

অনেিবদত্ব

িয ছবোদত এদে

এরকম রনতকূল পনরদবশ ছবদ

িা ার ছোয়া নতিশ’ ছলাক - ছবশীর োগই িাদক
ছেদশর

াষবাষ েতটু কু ছ াদখ পদে েবটাই

িেিংখযা নিউ ইয়কক শিদরর

িেিংখযার েমাি| মাদপ ছেশটা নকে

খুব ছ াট িা - েুইট্ ারলযাদণ্ডর আোইগুি অি

িেিংখযায়

ার শতািংশ| অবাক লাদগ|

ছেশটা ঘুদর আমার মদির রশ্নটা অবশয উদো
ধরদির: এরকম একটা

ায়গায় োইনকিংরা ছিদক

ছগদলা ছকি? উত্তর আদমনরকা ও ইউদরাদপর
ছটকটনিক ছেট ছেখাদি ঘষাঘনষ
করদ

ঠিক

ওপদর

তার

নবদশষতিঃ বা ক

ছেশটা|

েমুদদ্র, ছেতদরর অ স্র িেীদত ও হ্রদে)।

এক

েল

ছকদট বেনত স্থাপি আর নিনবকদশদষ ছেো,

গাো

গরু,

ছঘাো

রদত

ছেওয়ার

ফদল

আ

ছেশটার মাি নেনকোগ ছকািমদত েবু , এক

আদিয়নগনর – মৃত, েুপ্ত,

শতািংশ

াগ্রত; অ স্র গাই ার োর ছিদক ছবদরাদে গরম

েল, আর এক শতািংশ

াষ করার

উপদোগী। েু লটা েিংদশাধি করদত এখি নবদেশ

কাো, গযাে, অিবা ফু টে ল, গরম ছধাোঁয়া – ছেি
পৃনিবীর ছপট ছফদট ছবনরদয় আেদ

( আর ন ল এবিং এখিও

আদ – মা – অদিক মা – েীপটার ারনেদকর

ফদল ছেশ দু র
রদয়দ

গা

ছিদক অদিক গা

িানেেুোঁ নে;

এদি লাগাদিা িদে – রাস্তা

ছিদক ছ াদখ পদে মািুদষর ছপাোঁতা োনর ছেওয়া

এনেক ওনেক আ মকা অতল গতক , ফাটাফু দটা –
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গা ।

েূ নমেিংরিদণর

িয

বুদিা ফু দলর বী

আলাস্কা

ছিদক

পনরষ্কার করার োদমলা ছিই।

োি িদয়দ

– রাস্তার

গরম

েুধাদর লুনপদির গাঢ় িীল ছ াখ

নু েদয় ছেয়

অদিক েি

ছরদখ

আদলা

জ্বানলদয়

নগ্রিিাউ
েব্জী

ফলাদিা

এখি। ব দরর বে একটা েমদয়

– ছটক্সাদের ব্লুবদিদটর মত| শুিলাম এর ফদল

েূোক দলাদকর অিুপনস্থনত ফেল ফলাদিা বন্দ্ি

রাস্তায় নবপজ্জিক ধূদলার েে বন্দ্ি িদয়দ ।

কদর

রনতকূল

পনরদবশদক

অিুকূল

করার

ছেশটাদত

অদ্ভূ ত

নবেুযত্

ততরী

করা

দলর ছস্রাত ছিদক

োয়।

আদিয়নগনর,

নবেুযদতর
বাকীটা

আ

আইেলযাদণ্ড

উত্ে
ল।

নেনকোগ

একটা এলাকা ছফদটফু দট
ায়গাটা
ছ াো

ছিোঁ দট

আদিয়নগনরর
আদ ।

এখিও

জ্বালামুখ

রকৃ নতর

অদধকক

আনে

রূপ।

েয়

এটা

বাোবানে।

িয়দতা

নকন্তু

িয োবক নিক গরম

িয।

তেিনদি
দলর পুল

অবের

নবদিােি

–

আমাদের

পুরদিা

কলকতায় রদক বদে রা াউ ীর মারার মত।
এেব পুলগুদলার ছবশীর োগই ন ওিারমানল

উেদ ।

ছেদে

ল গরম করারও

েমুদদ্র িাদির আরাদমর

নরয়

মাইল

ছধাোঁয়া

শুিলাম

মারা িদে আইেলযাদণ্ডর ছলাদকদের েবদিদক

উত্তদর

ছেখলাম।

আনধকয।

নেদল

কাটা ও তার পাদশর িট টাদব বদে আডা

ারখার িয়। আমরা

খানিকটা

মিাশ্মশাি।

ছেদশর

এিান ক র

বাে

আর শীত গ্রীষ্ম নিনবকদশদষ ঐ পুদল োোঁতার

বযবহৃত
ন ওিারমাল,

১৯৭৫-৮৪ছত

ছপেল

েবকি – নক ু বােীর ছেতদর, নক ু বাইদর;

এদের ন ওিারমাল শনি নেদয়ও নবেুযত্ ততরী
েম্ভব|

এখি

িয

বযাবস্থা িদয়দ
োোঁতাদরর

গাই ার - এরা েয়ঙ্কর, ধ্বিংোত্মক, নকন্তু
করা

গােীর

ছকািাও একটা েমুদদ্রর

িমতা ছেশটার। ছগ্লনেয়াদর বেবাে করা োয়
িা, নকন্তু ছগ্লনেয়ারগলা

িা।

গরম।

পদে

এ াো

আদ

এদের

নবখযাত

‘ব্লু

লগুি’| নিরাশ িদয়ন লাম এটা রকৃ নতর নিদ র

পাওয়ার

ততরী িা ছ দি| নকন্তু ছেোদব এরা নবেুযৎ

মত। এখাদি একটা নবেুযত ততরীর কারখািা
শুরু িনেল – নবস্ফরদণর কারদণ ছেটা স্থনগত
িাদক। নকন্তু কতৃক পি খুশী – কারণ রকৃ নতর
এই

তাণ্ডবিৃদতযর

ফদল

কারখািার

নবেুযত

ততরীর িমতা ছেেগুি িদয় োদব। এই িদে
আইেলযাণ্ড| গাই ারগুদলার গরম
ছবশীর োগ বােীর গরম দলর কাদ
িয় (তাই একটু

ল ছেদশর
লাগাদিা

োলফাদরর গন্ধ্)| বােী

গরমও িয় ঐ গরম

দল। গাই াদরর অোব

ছতা ছিই – তাই গরম ল ও নিটিিং খুবই

ততনরর কারখািা ছিদক ছবরুদিা গরম

েস্তা।

ছিদক নবশাল েুদর একটা স্পা ততরী কদর

বােীর

ছেক,

ড্রাইেওদয়,

ফু টবল

ছখলার মাে, শিদরর অদিক রাস্তা – েবই

িনরয় কদরদ

শীত কাদল গরম কদর রাখা োয়। বরফ
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লটা

– ছেখার মত। ‘ব্লু ছলগুি’এ

িাি

িানক

গাদয়র

ামোর

অদিক

অেুখ

েয় ছপদয় – আনম েীতু মািুষ – েকলদক

োরায়।

নিদয়
েকদলর

আমরা গা ছে ালাম ছধাোঁয়া ওো গরম একটা
পািােী িেীর

দল।

আেন লাম।

উৎোদি

োনগযশ

পনরবাদরর

বাকী

নফনর

আর

নি।

কদয়ক বাোঁক িাোঁটার পরই পাওয়া ছগল গরম

িাদকমুদখদ াদখ ঢু দক

দলর পািােী িেী। িেীর েুপাদশ েবু

পো েিেিাদিা আইেলযানণ্ডক নমদ টদের েদে

ঘাদে

ঢাকা ঢালু পাে| তার পর পািাে। মািার

ঘো ছেদেক ধদর েুি করদত করদত পািাে
পবকত নেনেদয়

নফদরই

ওপর ছখালা িীল আকাশ। িেীর ঊষ্ণ ছস্রাদত

লকাো ছপনেদয় ছশদষ একটা

গা ছমদল নেদয় মদি িল ছমাি ছপদয়ন ।

গাই াদরর অন্ধ্ কদর ছেওয়া ছধাোঁয়া ও গ ক দি
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Poems
Sushma Madduri

Life has gifted us with a few exotic things..
It’s a mystery to wait to see what each of it brings!!
Some of them are longing memories from the
past..
While others are momentary sparkles that last !!

A dull winter garden shall be filled with
flowers..
When spring sets in with vivid colors!!

A lonely journey wouldn’t last long..
When a bright friendly smile comes along!!
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Did the moon seem bigger today ?
Or did a nourishing scent lead your
way?
Certain things are beautiful as untold
and unseen..
Yet exploring is irresistible,
the mind is so keen!!

Interesting things often happen..

When you dare to step out of your mind’s den!!
And it is nothing strange..
But a nature’s way to engage!!
In an experience that can only be felt..
Like an after-taste from a chocolate melt!!
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অিয পৃনিবী
উৎপল রায়দ ৌধুরী
একটা

“নকেুটি িদবিা”, মা িােদত িােদত বলদলি,

নব আোঁকবার ছ ষ্টা করন লুম মদির

“আনম িনে োদপ কাটা ছমদয়। আনম েব

আয়িায়।
পািানে েণকার মত রাণবে

একটি উেল ছমদয়। েূতীর একটা ফ্রক
পদর, িাদত ছেট আর
িা দত িা দত ঘি

োমদল উেদত পানর”।

োত ব দরর

কখনে নিদয়

ামা

ছ াটদবলায়

দলদ

আমরা

েব

োইদবাি

মার

নব ািায় উদে মাদক নঘদর ছগাল িদয় বদে

েদলর মাে নেদয়। েদে

বইদয়র বযাগ নিদয় ব র েদশদকর োো।

বলতাম,

“মা,

গল্প

পৃনিবীর

িািা

রাদে

ছবাদলা”। আ
নেদয়

আমরা

ছগন ।

তবু

“এই ছ ােো, একটু খানি োোঁো িা। এই কটা

ছেনেিকার মদতাই বললাম, “ঠিক আদ , ছেই

কুল তু দল নিদয়ই আেন ”।

গল্পই ছবাদলা আবার”। টু কদরা টু কদরা োদব
গল্পগুদলা

“ছেনর িদে। মাষ্টার মশাই বকদব ছর। এখদিা

মােখাি নেদয় েরু পাদয়

িয়।

তবু

ইদেটা ছিাদলা আবার ছে গল্প ছশািার। আনম

ছতা পাক্কা েু মাইল ছেদত িদব”। একটু িমদক
ছমদয়টি আবার িাোঁটদত শুরু করদলা

ছে আদগ শুনিনি তা

ানি মার গল্প

েদলর

বলার

ধরি।

নবেু নতেূ ষণ

বদদযাপাধযাদয়র ‘আরণযক’ বইটার লবটু নলয়ার

লা পদি।

েল ছ াদখর োমদি

নবর মদতা ফু দট ওদে

মার গদল্পর বাোঁধদি।
আিমিা

এই

োবিা

ছকদট

ছগদলা

িটাৎ

কদরই। ছেনখ আমার মা একটা ছ াট্ট টু দলর
ওপর োোঁনেদয় একটা খুবই উোঁ ু তাক ছিদক

কাটিদয়

এদেন ।

আ

েুপুদর

খাবার

পর,
মা

বলদলি।

লম্বা লাঠি নেদয়। আনম নিদ ই রায় নতি
ীবি

আদ ,

ছকমি?”,

নক ু একটা ন নিষ িানমদয় আিদ ি একটা
তু রিািংশ

“ঠিক

ছেদখ

আোঁতদক উঠি।

তাই ছিাদলা। আকাশ
ছেদে বােলা ছিদমদ

“মা, পদে োদব তু নম”।
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েুপুরদবলা। আনম আর আ

এখাদি উপনস্থত

আমার েুদবাি মার নব ািার

ারপাদশ।

“ছতারাদতা
ছকদটদ

ানিেই

আমার

াবাগাদি। েব

োওয়া ছিই। আর বােীদত ছিদকই বা নক

াইদত

করা।

কতিিই

বা

কাদ র স্কু ল ন দলা আোই মাইল েূদর ছ াট্ট

ছোক্কা

বা

নক ু

একটা শিদর। শিরটার িাম ন দলা পালিংঘাট।

ছখলাটা কখিই আমার ঠিক োদলা লাগদতা

স্কু দলর রাস্তাটা ন ল

িা। তাই েময় কাটাদিাটা এই বােলা েরা

নক

এক রতযে

ছ দলদবলাটা

েদল েরাদিা। আর ছে

নফলাদেলনফয়াদত বদে তা োবদতই পারনবদি।

কা

দিয”।

োয়।

পুতুল

ছিদক নফদর বলদলি, “এই, তু ই আর

ছতার

ছ ােো

োনব

ওখাদি কনেদির

“স্কু ল বাে?”, পাদশ বো িাতিী ফু ট কাটল।

ছক?

ু পটি

কাকীমার

ছতাদের

ছ াদটাকাকুর

দিয”? আর আমাদের পায়

আমরা

পনরদবশটাদতা

কদর”।
“ঠিক আদ

এক্কা

এমি েময় ‘মুশনকল আোি’। একনেি বাবা

েকালদবলায় আনম আর োো ছবনরদয় ছেতাম

“এই পাকাবুেী, গল্প শুিনবদতা ছশাি

ছখলা

োদি

নেি গুদলাদত িদয় োনেল একটা েমেযা।

েল। ছতারা ছকালকাতা নকম্বা নিউইয়কক ,

স্কু দল োবার

অিয

ছ ােোর

ছতা

একটু

একপাদয়

পালটাদব।

িীদরর

িােু,

ছে

খাোঁো।

আর

ছ াদটা

ছে

োিাৎ

অমৃত।

োমা, আনম নকন্তু ছতামার ছকাদল

“কদব

বদে শুিদবা”।

োদবা

বাবা”,

আমরা

ছ দপ

ধনর

স্কু ল

ছতা

বাবাদক।

“আয় তদব”, বদল মা ছটদি নিদলি আেদরর

“োনব

িাতিীদক ছকাদল। আর শুরু ছিাদলা গল্প।

ছতা

কালই

দল

ো।

অমনিদতই িদেিা। েনলর বযবস্থা করা আদ ।
রাম রি োদব ছতাদের োদি। েকাল েশটা

শ্রাবি মােই িদব ছেটা। েমেম কদর েখি

িাগাে

তখি বৃনষ্ট পেদ । আর উদোি ছিদক এক পা

তানকদয় বলদলি, “েকাল েকাল একটু োল

ছবদরাদলই

োত

কদতা

রকদমর

লতাপাতা। আর ছে
উজ্জ্বল

গাে

গা গা ানল,

েদলর রঙ ছে নক

েবু ,

তা

নক

বলদবা।

োপদখাপ,
নেতাম

োধযই

ছিই।

ছেগুদলাদক
িা।

আর

অদিক

রিং

ছ াদটা

নবদশষ

পাত্তা

েদন্ধ্য

িদলই

ছতা

োবার

একদঘদয়

লাগন দলা

অদতা বৃনষ্টদত ছতা আর এই

ওরা

েু দি

ওটা

ছখদয়

কাকুর

বােী

োওয়াটা

একটা

অদধকক

আিদ

ন ল

োবার

রাস্তাটু কুদত। ওোঁদের বােী আমাদের বােী ছিদক
রায় মাইল পাোঁদ ক েূদর। তখিকার নেদি ঐ

নেোঁনেোঁদপাকার গাদি কাি েুদটা োলাপালা। তবু
একটু খানি

নেও।

‘অযােদেঞ্চার’ ন দলা আমাদের কাদ । ওখাদি

ছ াদটাখাদটা

আমরা

কদর

পনেে ছতারা”। মার নেদক

ছবনরদয় পেদত পারদব”।

ছবরদঙর কদতা ছপাকা। ছকািটা ছে নক তা
ছ িার

ছবনরদয়

অঞ্চদল

মাদেমাদেই।

ওটা

ন দলা

অদিকখানি

েূর।

ঘি

েদলর মধয নেদয় ছেদত ছিাদতা রায় মাইল

েল ছেদে স্কু ল
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নতদিক ছঘাোয় টািা েনল ছ দপ। ছে োরী

ছে নেল মস্ত এক লাফ। বযাপারটা োদলা কদর

ম া। মদি ছিাদতা

বুদে

েলটা োোঁই োোঁই কদর

ওোর

আদগই

ছবনরদয় োদে। েনেও এখি বুনে ছঘাোটা

িামবার

আেদল

ছেদতা

িযাোঁ কা টাি।

টািদত

আর

েুলনক

াদল

আমরা

বদে

েনলটা

টািদত

িাকতাম

ওটার

িা।

ছেটু কু

োয়গা

আমাদের

শুরু করলাম ছ ােোর েদে। ছপ দি রাম রি

আর ওটাদক পাওয়া ছেদতা িা ওখাদি। বাদঘ

আেন দলা ছঘাোটাদক েদে নিদয়। একটু পদর

ছখদয় ছরদখ ছেদতা।

ছে
বে

কদর

“ছতামাদের েয় করদতা িা ঐ

তদব

আমাদের

ািা

ন ল

বাঘগুদলা

েুদরবদির

মািুষদখদকা

িয়।

ছে

বরিং

মািুষ

োদিাক,

“এই,

কিাগুদলা

হুবহু

িাদমা
বলন িা

ওর

ছিদে কুদটাপাটি োনব।

বিদবযর

োর

কিা

ছিাদলা,

এখাদি ছফাোঁটা ছফাোঁটা রদির োগ এদলা ছকািা

এখািকার
ছিদক

ওর

উেদলা,

পারনব আর নমন নমন

ানিদি,

বাঘগুদলার

ছ োঁ ন দয়

ছতাদের কারণ ছতারা অল্প খানিকটাই বুেদত

েদল ছিোঁ দট

ািদতা নক িা

নকন্তু

ছতামরা।”

বলদল,

ছেদত”?
“িা ছর, বাদঘ ছেটা

এক

িয়। আনম বযাপারটাদক পাত্তা িা নেদয় িাোঁটদত

ছিাদতা। িািদল নেি নতদিক পর নফদর এদে

বে

পেদলা

ন লাম ছতা ন লাম। ওটা এমি নক ু বযাপার

ছঘাোটাদক েনল ছিদক খুদল নিদয় োদিই নিদত

ছ াখ

িাদত

বানেদয়ন

“তু ই ছতা একটা োদপর ওপর োোঁনেদয়ন নল।”

ছিোঁ দটই

ছপদরাদত ছিাদতা িনলটা ওখাদি ছরদখ। তদব

িাতিী

আর

পা

“টািনল ছকি?”, ন দজ্ঞে কনর ছ ােোদক।

ওপর। ছশষ েু মাইল অবশয আর েনল লাইি
ন দলা

দিয।

আনমও

ছিদক।

মত

“আমরা তার নক

েূদর

ানি”, বদল এদগানেলাম

িাকদতই োদলাবাদে ওরা। আর ঐ বয়দে নক

আমরা

কাদরা েয়েদরর বালাই িাদক”?

“অযাই, রিদতা ছবদরাদে ছতার পা ছিদক”।

েনল লাইদির ছশদষ রাম রি েনল িানমদয়

ছেনকদর? এবাদর আনমও একটু ঘাবদে ছগন ।

ছিদম

এনেদক রাম রি এক লিমায় বুদে ছগদ

ছগদলা

ছিদক।
েনলদতই।

আনম

ছঘাোটাদক
আর

কনমনিট

খুদল

ছ ােো
পর

নেদত

েনল

নক

রাম রি

বলদল,

ছতামরা। বােী নফদর োব আমরা এখি”,
লাগদলা

ছিাদলা,

“ঘুোটা

বলদলা, “তাোতানে েনলদত ওদো
আবার

ছঘাোটাদক

আবার।

করদত ছপদরন

খুনল

আমরাও

েনলদত
তখি

ত
ু দত
আদা

নক িদয়দ । ছেটা আর নক

এমি বে বযাপার। নকন্তু ছ াদটাকাকুর বােী

লাইন , তু মরা িানম োও অখি”। ছ ােো

ছে

শুদিই নতনেিং কদর োোঁনেদয় পেদলা আর ছিদম
পেবার

বলদল,

বযাপার।

োরবস্তু এটাই, তদব ঠিক এোদব বদলনি ছে।
তা

ছ ােো

ন লাম

বদলই

বদলন দলা,

িটাৎই

বদে

“ছতামরা এবাদর ছিদম আেদত পার”। কিাটার
ো

আবার।

োওয়া

আমাদের

দিয পা বাোল। তার পরই ছেনখ
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িদেিা

েু িার

মি

এখি,

ছেটাই

খারাপ

িবার

ছিাদলা
মুখয

কারি।

তদব

রাম রদির

কিাদতা

বাবা এদে ছপৌোঁ ু দত ছপৌোঁ ু দত েদন্ধ্য ছিদম ছগদ ।

মািদতই

িদব। ওদক িা করদব, কার োনধয। বযা ার

নক ু ই

মুদখ আমরা েু দি আবার উদে পনে েনলদত।
নফরদত

নফরদত

ছবলা

রায়

গনেদয়

আর

ছকািও

কারণ

ওোঁর।

ছতাদের

মদতা

আমাদের

বুদে ছগদ ি, োপটা নবষাি আর এিু নি নক ু
করা

পদরও রায় নেনক মাইল ছিোঁ দট বােী আেদত

োবদত

িয়।

অেিায় োবন দলি তখি”।

রাম রি ছ ার

কদর আমাদক ছকাদল

তু দল নিদলা। ছ ােো আেদত লাগদলা ছপ ি
তারস্বদর

ন ৎকার

“মাোকরুি,
ছকদটদ

করদত

শীগনগর

শুরু

বাইদর

ওো ছগদ

োদপ

বােীর

ছতা

নে।

ছবনরদয় এদলি

নকন্তু

নক

কা

ু দট, েদে

করদবি

রাম রি ‘োনে’ বদল
আয়।”

ছগাোনল

নেদলি কদয়কটা
এখি

ছিদক

িাোঁটু

মা

আমার

অবনধ

ছবোঁদধ

আমার

বযিা

দিয।

ছতাদের

লাগন ল।

দয়ক েুদরর অিয একটা

া

ওখাদি। ওই

তখি

আর

ছকািও

উপায়

ছিই

াো। পালিংঘাট এমিই

কুনে েুদর। আর রাস্তাঘাট োোদ ারা, োবার
দিয বাে বা অিয ছকািও গানে, ছকািও
নক ু রই বযবস্থা ছিই। ওখাদি োওয়া মাদি
পুদরা নেদির ধাক্কা।
োদিাক, ছকািও রকদম ছতা রাতটা কাটল।

আর

এই অ

িদয় োনেদলা রি
োষায়,

রাম রিদক নেদয়

ছেদক আিার রশ্নই ওদে িা। শিরটা মাইল

ায়গায়। এতিি বযিা িয়নি

নক ু িি পর পা টা িীলদ
মবার

এদল

রকম

তার পদরর শির ছিদক এত রাদত োিার

দল আদে।”

দল ছগল। মা, মাদি,
েনে

নক

এক শির ছে ছকািও োিার ছিই ছেখাদি।

ছতাদের নেো নেদক বলদলি, “ো ছতা, নক ু
নিদয়

মাইল

েগবাদির িাম ছিয়া

এখাদি, আনম ছেখন । তু ই ো, বাবুদক খবর
ছিদক ছেি এিু নি

নিদ দের

ছশষ কদর আেদত আেদত েকাল িদয়

োদব।

োবদতই

লাগদলা েু নমনিট। তারপর বলদলি, “ও িাক
ছে। কা

ওোঁরা

ছকািও উপায় ছিই।

বাগাদি। কাউদক োদপ ছকদটদ

ছমদয়দক। ছব াদতর োপ মদি িদে
মা

পানরে,

নকন্তু

েুই পদর ছে নফদর এদলা বযা ার মুখ কদর।

করদল,

এদো।

েরকার।

খবর পাোদিা ছিাদলা এলাকার ওোদক। ঘণ্টা

ছপ ি। আর বাইদরর উদোদি এদেই রাম রি

নকন্তু

িাদত

তখি, তা োবদত পানরে ছতারা। ওোঁরা ছতা

বােী এদে ছে আদরক বযাপার। েনল লাইদির

পাদয়র

েবার

মা বলদলি, “ছতাদের োেু নেোর নক অবস্থা

িাকদলা।

েনে

মা

োবদতও পানরে ছি”। আমাদের নেদক তানকদয়

াোই

আমস্বদত্বর মত মুখ বানিদয় পুদরা রাস্তাটা বদে

ছগা।”

আমার

িাদত ছেলদফাি ন দলা িা। তু ই ছতা ছেটা

নকন্তু ছকমি ছেি একটা নেমুনি আেন দলা।
ছ ােোটা

ন লিা

িাতিীর নেদক তানকদয় বলদলি, “তখি ছতা

ছগল।

আমার ছেরকম নক ু আেুনবদধ িনেদলা িা,
আর

করবার

রতযদে ছতা অিয উপায় ও ছিই

নক ু । মা, মাদি, ছতাদের নেো, মাদে মাদেই

িয়দতা

আমার

অনক্সদ ি িা ছপদয়।

পাদয়র

বাোঁধিগুদলা

আরও

কদষ

বাোঁধন দলি। েকালদবলায় বেো ছবনরদয় ছগদলি
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পাদশর শির ছিদক োিার ছেদক আিদত।

ছবশ

ওখাদি িানক এক ি োিার আদ ি, নেনি

আমাদক ওই গাম াটা নেদয়

োদপ

কাটা

অনেজ্ঞ।

ছলাকদের

আর

েুদরর

ছিদক

ছিদক

ও

িানক

াবুদকর মদতা

ন নকৎোয়

নবদশষ

ছপটানেদলা। আরও নক ু েময় পদর ছে িানক

পাোদিা

ছিাদলা

শুরু

ছলাক

ছ াদটাকাকুদক নিদয় আেবার
মাইল

খানিকিণ।

াবাগাদি,

দিয। ছেই পাোঁ
ছেখাদি

করদলা

ছ াদর

ছ াদর

অশ্রাবয

েব

গানলগালা । ছেগুদলা িানক মা মিো, নেনি

গতকালই

িানক

োদপদের

ছেবতা,

তাোঁর

আর

তাোঁর

ছিদক

ছিদক

েকালদবলা ছ ােো আর আনম োনেলাম খুব

ছ লা ামুণ্ডাদের

কদর ম া করদত।

আমাদক ছে নপটিদয় োনেদলা ওই গাম াটা

আর

তার

খানিকিণ

পদরই

বােীদত

আিদত

নগদয়ন দলা।

এনেদক

আর ছে আমার পাদয়র ছিদক উরু পরেযে
বাোঁধিগুদলা

আনম

ছে তার অতযে

িীল আর লাল রদঙ ছমশাদিা একটা নবনেনর
নিনেদলা।

রেেরা

াকা

পাদয়।

নকেুটি

তার

ওপর

করদল

নবদকল

ওোর

িা,

এ

েব

ছেদব

আমাদক

িাদত

েোঁদপ

ছেয়াটাই

ঠিক

করদলি

খুবই

নি স্ব

রুরী নক ু গাদ র ছশকে
েদল ছেদত

ছেি ও রকমটি িানক।
নফদর এদেই তার ছে নক তেপাদিা। “ছক
োঁ ু দয়দ

ছতাদের োেু, নেো নমদল।
ওোদেরও

ছবোঁদধ

ছে বদল ছগল ছে আনম ছে রকম আন , ঠিক

পরেযে

িাকদবা

কদষ

িদব। ছবনরদয় ছগল ছে। োবার আদগ মাদক

োিার এদে ছপৌ দিা অবনধ িয়ত আনম আর
ছবোঁদ

াইদতও

ছ াগাে করদত এিু নি তাদক

নিকনিদক

াকা ছফাস্কা ফু দট উেন ল োরা
িা

মার

নেদয়ন দলা। তারপর িটাৎই িানক ছে বলদলা

িদমই ছিনতদয় পেন লাম। োরা পা কালদ
ছ িারা

আর

নেদয়। আমার অবশয ওেব নক ু ই মদি ছিই।

এদে

ছপৌোঁ ল ছেই ওো, োদক গতরাদত রাম রি
ছেদক

উদেদশয।

ওদক?

আনম

আর

এ

ছরাগীদক

োেফুোঁ ক কদর নবষ িামাদত পারদবা িা, আনম
অদিক

ললাম”। বােীর েবার মািায় বা ।

নিয়মকািুি

ছে

িাদক। আমার ছতা নক ু ই মদি ছিই, এদক

নকন্তু ছকািও উপদরাধ শুিদব িা। শুধু বদল

বদয়ে কদত্তা কম, তার ওপর োরা শরীদর

োনেদলা, “বদলা আমাদক, ছক ওদক োঁ ু দয়দ ”?

েদিষ্ট েিণা। আনম পুদরা বযাপারটাই পদর

ছতাদের

বােীর অিযািযদের কাদ

শুদিন । ওোর িাম

ছ াোঁয়নি”। “িা, ছে িয়িা। ছেদব ছেখুি মা

গােরু

ছে

বােীর

ঠিক কদর আর তাোতানে বলুি। িা িদল

ছকািও পুরুষ মািুষ োমদি িাকদত পারদব

আনম আর নক ু করদত পারদবা িা”। অদিক

নমঞা। রিদমই

বলদলা,

িা। েবাই তখি ছেতদরর উদোি, ছেখাদি

কা

ছিদক ছে

বলদলি,

“িা,

ছকউ

ছতা

ছেদব তখি মদি পেদলা েবার ছে বােীর

আমায় বনেদয় রাখা িদয়ন দলা, ছেখাি ছিদক
বাইদরর ঘদর

নেো

বৃিা কাদ র মনিলা, ছে আমার

দল ছগদলি। ছতাদের নেোর

দন্মর বহু

ব র আদগ ছিদকই আদ , ছে আমায় একটু

াইদলা একটা িূতি গাম া।

আের কদর নেদয়ন দলা। ছেটা স্বীকার কদর

তারপর নবেনবে কদর নক েব বলদত িাকদলা
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ছিবার পর গােরু নমঞা োমািয শাে ছিাদলা,

নগদয়ন দলা। আর আমার পাদয়র পাতাটার ছেই

নকন্তু রাগ আর তার ছেদত

কাদলা োগটা আর ছতমি ছবাো োনেদলা িা।

ায় িা। গ গ

করদত করদতই ছে আবার শুরু করদলা তার

এই রিম গােরু নমঞার মুদখ িানক একটু খানি

কা । আর বােীর েবাই োবদত লাগদলা,

খুনশর ছ াোঁয়া ছেদখন দলা েবাই। ছতাদের নেোর

গােরু নমঞা নক কদর বুেদত পারদলা ছে
ছকউ আমাদক
লদত

নেদক তানকদয় ছে বলদলা, “মা, আর েয়

োঁ ু দয় নেদয়ন দলা।

িাকদলা

তার

আমাদক

গাম াটা নেদয় আমাদক মাদে মাদে ছপটাদিা।

াপা নেদত। তািদল আর অিয ছকািও রাণীর

ঘণ্টাখানিক পর ছতাদের নেোদক ছে বলদলা,

শরীদর এ নবষ ঢু কদত পারদব িা”। কিাটা

“একটা

বদলই

তার

আর

োদব।

এিু নি ছেদত িদব, এই নবষটু কু পুনেদয় মাটি

ছেদে

পো

ছমদয় ছতামার ছবোঁদ

ছেই

ছবাতল

মি

ছিই।

ছিদক

একটা

ছে তার

নেবুটি আর অিয ো

কাোঁদ র টু কদরা নিদয় আেুি”। মা তাই করদলি

েরঞ্জাদমর িদল নিদয় ছবনরদয় ছগদলা। একটা

আর োবদত িাকদলি নক বযাপার। ছবাো

কুদটা োদত কাটদলা িা েবাই িা াদরা বার

ছগদলা

বলা েদত্ত্বও। বলদলা, “আমার নিয়দম বারণ।

ছেটা

একটু

পদরই।

আমার

পাদয়র

পাতায় তখি ইনঞ্চ েুদয়ক মাদপর একটা কাদলা

কা

োগ। গােরু নমঞা আমার শরীদরর নবষটু কু

িা আনম”।

িানমদয়

এদিদ

ওখাদি।

এখি

পাদয়র পাতাটা ওই কাোঁ

ছে

আমার

এই েব নিয়াকাদন্ড এ নেদক পুদরা নেিটা

নেদয় ন দর নবষটু কু

ছগদ

ছবর করদব। আনম ছতা ছিনতদয়ই ন লাম।
এদক
রিার।

োদপর

নবষ,

তায়

গাম ার

তবু

িানক

একটু ও

নবদশষজ্ঞ ন নকৎেক। বাোলী েদ্রদলাক। ওখাদি

তদব

েবাই বলদতা ছে নতনি িানক খুবই নবেগ্ধ

ন রদব শুদিই িানক আনম এই রিম ন ৎকার
কদর

ছকোঁ দে

উঠি।

অবশয

গােরু

বযনি। অদিক পরীিা নিরীিা কদরি োদপর

নমঞা

নবদষর

আমার ছে কান্নাদক এদতাটু কু আমল িা নেদয়
কদর

বোদলা

আমার

পাদয়র

ততিদণ

ওপর।

ছবনরদয়

পাদয়র পাতা ওই ছবাতল োো কাোঁদ র টু কদরা
আর

ানলদয়

ছেদত

লাগদলা

স্থািীয়

ওষনধর

কােকযকানরতা

ওই

ছফাস্কাগুদলা

ছফদট

ছফদট

োনেদলা। োদি পাদয়র মােলগুদলা ছেি গদল

তারপর মি পেদত পেদত ন দর নেদলা আমার
নেদয়।

ওপদর

নিদয়। নতনি ছেখদলি আমার পাদয়র অবস্থা।

তার িদল ছিদক একটা োো রদঙর পাির
ছবর

ছপনরদয়। ছবলা ঢদল পদেদ । এমি েময়

বেো বােী নফদর এদলি। োদি ছেই েপক

িমাগত

কাোঁনেনি।

ছশষ িা কদর অিয নক ু করদত পানর

আেদত

াইন দলা।

ছে

িানক

এক

বীেৎে েৃশয। বােীদত েবাই ছেদবন দলা ছে

ওর

আমার এ পা আর ছকািও নেি পুদরাপুনর

নিয়াকমক। ছে েব অবশয আমার মদি ছিই

োরদব

নক ু । তদব শুদিন , নমনিট পদিদরা পর িানক

আমাদক।

ওই োো পািরটা আদস্ত আদস্ত কাদলা িদয়

িা।

খুোঁনেদয়

খুোঁনেদয়ই

োিারবাবু

বােীদত, “আপিারা নক

িাোঁটদত

ন দজ্ঞে

িদব

করদলি

াদিি নক ধরদণর

োদপ ছকদটন দলা ওদক”? অিযরা ছতা ছকউ
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ািদতা িা কারণ বদো ছকউই োদি ন দলািা
ছে

েময়।

োপটা

ছ াদটাকাকু

ন্দ্রদবাোই

আেন দলি

তখি

বলদলি

কারণ

উনি

িদব

আমায়

ছেখদত,

োপটা

তার পর এক এক কদর আনশটা ব র ছপনরদয়

ছে

ছগদ ।

এই

েখি

ছকািও

অেুখ

ছলাদক

বদলদ ,

তখিও

েুেীঘক

েমদয়

কদরনি।
“ওোঁর

কখিও
আর

ছতা

আমার

আগাদগাোই

পািদরর

মদতা

িানক েনল লাইদির পাদশই নি ীব োদব পদে

স্বাস্থয”। বদল মা িামাদলি গল্প বলা। বদলি,

ন দলা। োিারবাবু বলদলি, “আপনি ঠিকই

“এই কদতা েময় ছকদট ছগল। রাদতর রান্নাটা

বদলদ ি, লিণগুদলা ছতা নমদল োদে েবই”।

একটু তোরনক কদর আনে। ো ছতারা োর

তারপর নতনি ছতাদের নেোদক একটা মলম

োর

াতীয় নক ু নেদয় বলদলি, “নেদি ছেি েুবার

আ দকর

গল্প

এখাদিই

আনম আবার নিদ র মদি এটা ওটা োবদত

বাোঁধা িা িয়। পা টা

শুরু করলাম, কখি

ারনেদক কলাপাতা নেদয় মুদে রাখদত িদব,

ানি নিদ রই অ াদে।

নফদর নফদর মদি পেন দলা

েতনেি িা িতগুদলা শুনকদয় ওদে”।
তারপর ছতা উনি

করদগ।

ছশষ”।

কদর এটা লাগাদিা িয়। আর পাদয়র িত
কখদিাও ছেি বযাদন্ড

কা

নব,

দল ছগদলি। আর বলদল

োদক

আনম

শুধুমাি মার কাদ

গােরু নমঞার

ছকািও

নেিই

ছেনখনি,

গদল্প শুদিন । োবন লুম,

ছতারা নবদশ্বে করনবদি, নতিদট নেিও োয়নি,

ছে নিশ্চয়ই নক ু একটা

ছখালা

িতগুদলা

বযাপাদর। তার মিতি কদতাটা আমরা নবদশ্বে

পাদয়র

ামো তার স্বাোনবক রঙ নফদর ছপদত

শুরু

করদল।

শুনকদয়

ছ ার

ছেদত

নফদর

িাকদলা।

আেদত

করদবা,

লাগদলা

ছেটা

ািদতা োদপ কাটার

আমাদের

বযনিগত

ধযাি

ধারিার ওপদর নিেক রশীল। নকন্তু আনম ছেই

পাদয়। আর কমাে পরই ছকউ আমার পা

অদ িা, অ ািা ছলাকটির কাদ

ছেখদল বুেদতই পারদতা িা ছে আমার ওপর

ছে আমার মাদক বাোঁন দয়ন ল নিনশ্চত মৃতুযর

নেদয় নক েে ছগদ । মা তারপর বলদলি,

িাত ছিদক। তার

ানিে, ছেই োিারবাবু োবার আদগ ছতাদের
নেোদক

বদল

নগদয়ন দলি,

এখদিা ছিদক ছগদ

“একটু খানি

নেবুটি, ছশাষণ পাির,

োেফুোঁ দকর নিয়ম কািুি, েব নক ু ই আ

নবষ

ছকািায়

ছমদয়র শরীদর। পাদয় বযিা

বা

িানরদয়

লুনকদয়ও িাকদতা, আ

নেনে।

োদব

ছেদবি। ছেদবি।
িদবিা।
ছিদক

নকন্তু
োওয়ায়

ছরা

নক ু নেি

ওই

পর

কিাটা

ছপদরন দলি, তা

কদতাটু কু
ছতা

আনম

পুদরা

তা নবস্মৃনতর অতদল

কদর

কারণ

আর

বযিা

রাদখনি তিাকনিত নবজ্ঞািেম্মত উপাদয়।

ছমদয়র

শরীদর

নবদশ্বে
ানিদি।

ছকউ

ছে

তিযগুদলা

নলনপবি

কদর

একই কিা মদি িনেদলা আমার োিারবাবুর

কখিও

েম্বদন্ধ্ও।

ছকািও অেুখ নবেুখ িদব িা”। ছতাদের নেো
তখি

এই

একটা

োমািয নবষটু কু

আপিার

ছগদ ।

রনিয়াটার মদধয েনে নক ু তবজ্ঞানিক েতয

িদব মাদে মাদে ছবশ নক ু নেি। একটা বেী
নিয়নমত

কৃ তজ্ঞ কারণ

পরীিা

করদত

উনিদতা
নিরীিা

নশনিত
করদতি

বযনি

ন দলি।

িািা

ধরদির।

নিশ্চয়ই ছকািাও তাোঁর একটা নকম্বা অদিক

তদব
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কটা খাতা ন দলা োদত তাোঁর পেকযদবিিগুদলা

নবদেয।

নলনপবি

নবদেযগুদলা

করা

িাকদতা।

পদর

িয়দতা

তা

ঞ্জাল িদয় নগদয়দ । পুরদিা খবদরর কাগদ র
েদর ছকউ বা িয়দতা নবনি কদর নেদয়দ
আর

‘োদয়নেনফক

ছরাদটাকল’

েুলে
ক

েতয

লুনকদয়

এক ি

নিনশ্চত

মৃতুযর

বাোঁন দয়ন দলি

আমার

িাত

আর

ছিদক,

তাোঁদক েুস্থ কদর তু দলন দলি আ
কাদ ই

লুনকদয়

ন দলা

ছিাদতা,

েদে

অগুনে
আেদতা

উিার

ছলাদকর
েদিষ্ট

করা

উপকার
অিকনিনতক

আট েশক আদগকার পালিংঘাদটর

েল েব

নক ু নমদল নমদশ একাকার িদয় োনেদলা। মার

মাদক

ছ াদটাদবলাকার

অিয ি

ছেই

রতযে

পৃনিবী

আমার

আ দকর এই পনরন ত পৃনিবীর ছিদক অদিক,

ছিদক রায়

অদিক েূদর। ছে এক িানরদয় োওয়া অিয

আট েশক আদগ ছেদশর এক রতযে রাদে।
েু দির

তািদল

োদব

োওয়া

‘আরিযক’ এর লবটু নলয়ার অরণয আর ছেই

িাদক।

আমার নফদর নফদর মদি িনেদলা এই েু িদক,
োোঁদের

ছেদতা,

েঠিক

িানরদয়

ছ াদখর ছকাি েুদটা ন ক ন ক কদর উেন দলা।

একটা োম ছিই। তবুও অদিক েমদয়ই এর
অদিক

েনে

েব

আমার অ াদেই শাে কুয়াশার োদর আমার

এর েুদগ ‘এনম্পনরদকল অব ারদেশি’ এর খুব
মদধয

ধরদির

েুফল।

ছেইেব কাগ পি। আ দকর এই ‘নেন টযাল
েকুদমদেশি’

এই

পৃনিবী।

অদিকখানি
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মদির েদে কিা
অণকব োশগুপ্ত

নেশািারা মি ছেনেদক েখি উোঁনক োও ছেদখা,

ছকাি ছে নিদেব পাদরানি ছমলাদত ছকবা অকারণ,

েবই িািাকার।

নেদয় ছগদলা ফাোঁনক।

কাদ পাও কেু েনে নক ু তবু েয় িয় েনে,

েবোগদরর মালা োনেদয় তরীখানি তার,

িারাও আবার।

পাদলর িাওয়ায়।

েোই পূণক বােিার োনল মরীন কা নপদ ,

আিমদি ছখদল পারাপার ছখলা এদো িানক,

ঘুদর মদরা খানল।

ছেই তরীর আশায়।

বানর োনব িায় কাদ

ু দট োও ছশদষ েু ল োদঙ,

আেদব েখি পাদরর ছে তরী োরুণ তমো,

ছেদখা ধু ধু বানল।

কাটদব ধীদর।

ো ছপদয়দ া তাই অদিক ছে পাওয়া নক ু াওয়া িয়,

মাদে কটি নেি নিদ দক নিদ র েু দল িাকা,

পদে িাক বানক।

নক ু াওয়া পাওয়া নঘদর।
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ছশষ পেকে
রোত কুমার িা রা, মযাো ু দেটে
কাকার বানেদত ছিদক কলকাতায় পোশুদিা

পনরন ত িদত ছগদল নিদ দক রকাশ করদত

কনর তখি। বানের পনশ্চম নেদকর ঘদর একটা

িদব। আনম মিী িই। ছেশদরমী িই। উচ্চতায়

বযালকনি ন ল। অদিক েময় বদে িাকতাম

পাোঁ

ওখাদি। বানের োমদি আর একটি বানে।

উজ্জ্বল

েু’টি

তাই

ন িতারকা

িই।

ছমািি

বাগাি

ফু টবল

টিদমর

ছেোর

বানের

মদধয

বযবধাি

ছকবল

একটি

রাস্তা। ঐ বানেদতও একটা বযালকনি ন ল।
আমাদের

বানের

বযালকনিদত

একনেি

বদে

ন লাম। িোৎ ছেখলাম োমদির বযালকনিদত

ফু ট

য় ইনঞ্চ। গাদয়র রঙ বে ছ ার
শযামবণক।

ফরয়ােক

এক ি তরুণী োোঁনেদয় আদ । এক মূহুদতক

িই।

আমার আত্মরকাশ করার েব পি বন্ধ্।`

ন িদত পারলাম ওদক। বই খাতা নিদয় ক্লাদে
োোঁনেদয়

িাকদত

আনম বধকমাি ইউনিোনেকটি ছিদক

ছেদখন । মদি িন ল ও এখি কদলদ

পদে।

বাঙলায় অিােক নিদয় পাশ কদরন । বাঙলা

োবার

দিয

োম

স্টদপ

ইউনিোনেকটিদত

ছপৌোঁ দত

ছ িারা

ছে

এমি

ছেরী

একবার

আদ ।
ছেখদল

োনিদতযর রনত আমার শ্রিা গেীর।

ওর

আবার

ছেদব ছেখলাম ঐ পদি এনগদয় ছগদল ছকমি

ছেখদত ইদে কদর।

িয়? কনবতা নলখদত আরম্ভ করলাম। নক ু

ওর
পানে। েৃনষ্ট

মুখ

নবনিমদয়র

পনরষ্কার
আশায়

কনবতা

ছেখদত

ওর

ছলখার

পদর

ছেদব

ছেখলাম

শুধু ছলখা িয়। কনবতাগুনল রকাশ িা করদত

নেদক

তানকদয় িাকলাম নক ু িণ। নকন্তু নক ু লাে

পারদল আমার পনরন নত লাদের পি বন্ধ্।

ি’ল িা। ও রাস্তার নেদক তানকদয় রইল। এটা

কাকার

এমি নক ু িয়। তবুও ওর উদপিাটা োল
লাগলিা।

পদরর

নেি

আবার

োদব

অদিক

বযালকনিদত

ছিদকন । ওদক ছেখদতও ছপদয়ন
নকন্তু

ওর

নেক

ছিদক

নেি

বানের

কাদ

‘

উেয়ি ’ পনিকার অনফে। ছে েু’কটি কনবতা
নলদখন

োোঁনেদয় িাকলাম নক ু িণ। নকন্তু ওর ছেখা
ছপলামিা। এই

ছে

তা

নিদয়

েম্পােদকর

েদে

ছেখা

করলাম। উনি বলদলি ছে কনবতাগুনল খুর

োোঁনেদয়

োল অিকাৎ খুব আধুনিক িা িদল উনি রকাশ

মাদে মদে।

করদত পারদবিিা আধুনিক অিকাৎ োল এ

ছকািও

কিাটা ছবাোবার

পনরবতক ি

দিয উনি েু’কটি কনবতা

িয়নি। মদি মদি োবলাম আনম এক োধারণ

আমাদক

পেদত

বলদলি।

রদতযক

কনবতাই

ছলাক।

রকাদশর

দিয

মদিায়ীত

িদয়দ

বলদলি।

আমার

ছকািও

পনরন নত

ছিই।
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আনম পেলাম। আমার মি নবনষদয় ছগল।

উদেন

আনম নফদর এলাম।

োমদির োনরদত বদে আদ । অিয নক ু িা
ছেদব ছে কনবতা আবৃনত্ত করদত এদেন

২

উপর

ছলাদকর

ছমািগ্রস্ত

তু লিায়

তা

মদি মদি আবৃনত্ত করদত লাগলাম। নতি ি
নশল্পীর গাদির পদর আমার োক পেল। আনম

ওর উদপিাটাদক ছকন্দ্র কদর
ওর

আর ছে এখি আমার মািে কিযা ছে

িদয়

আমার

পদেন ।
স্থাি

এমি েময়

অদিক

ি’ল এক নবপেকয়। ছলােদশনেিং িদয় েব আদলা

াই। ছেদব

নিদে ছগল।আনম আবৃনত্ত করার ছে েুদোগ

ছে

উপদর তা আনম রনতষ্ঠা করত

মাইদিাদফাদির োমদি োোঁনেদয়ন

োধারণ

ছেখলাম একটা েুদোগ আেদত পাদর। ওদের

আ

বানের পাদশর বানেদত রনত ব র েরস্বতী

কলকাতায় ছলােদশনেিং আরম্ভ িদল ছশষ িদত

ু র মার িদয় ছগল।

ায় িা। ছস্বোকমীরা ছ াটা

পূ া িয়। তখি স্থািীয় ছ দল ছমদয় নিদয়
গাি বালিা আবৃনত্ত নেদয় অকটি ছ াট

ছপদয়ন লাম তা

ু টি কদর বাইদর

ছিদক অদিকগুনল রেীপ নিদয় এদে জ্বানলদয়

লোর

বযবস্থা করা িয়। এ েুদোগ আনম ছ দে ছেব

নেল। ছস্বোকমীদের মদধয আদ

ছকমি কদর? আনম ঠিক করলাম ঐ নেদির

কিযাও।

অিয

এক ি

আমার মািে

ছস্বোকমী

আমার

মািে কিযদক “ তন্দ্রা ” বদল োকল। ওর

অিুষ্ঠাদি আমার ছলখা একটি কনবতা আবৃনত্ত

িাম আ

করব। ক্লাদবর কতৃক পি ছিদক অিুমনত ছ দয়

আনম রিম লািদত পারলাম।

নিলাম।

৩
পূ া

আেদত

নক ু

বাকী আদ । েু’কটি ছে কনবতা নলদখন

নেি

ছেনেি রাদি ছেদব ছেখলাম ছে আনম

তার

ো

মদধয ছকাি কনবতাটি পেব তা ঠিক করদত
পানরিা।

েব

ছশদষ

ঠিক

করলাম

ওর িাম

ছে

নলদখ নক ু পাোব নক কদর? নকন্তু একনেি

ঠিক

নেদি

পি খুদল ছগল। আমাদের ছমল বদক্স একনেি

আনম

একটা ছপাষ্ট কােক এদে ছপৌোঁ ল। নবদেশ ছিদক

পূ ামণ্ডদপ নগদয় ছপৌোঁ লাম। ছেখলাম িল ঘর
রনতমার

োমদি

ছেখাদি স্থাি ছঞই। বাধয

িদয়

কাদ

েন্ধ্যারনত

ছশষ

রস্তুনত

দলদ ।

নিদ দক

রনতষ্ঠা

িদয়দ ।
িোৎ
করার

োোঁনেদে

িাকলাম।

এখি

অিুষ্ঠাদির

ছেখলাম
দিয

োর
পাগল

ছকউ পাঠিদয়দ । ঠিকািাদত ছলখা আদ

ছে

ছ য়ারগুনল আদ
ছেয়াদলর

তখি আমার ছলখা

নকন্তু তা ছকমি কদর েম্ভব? ছকবল িাম

ছেই কনবতাটি পেব।

েনতক ’।

ািদত ছপদরন

কনবতা ওদখ োকদোদগ পাোদল ছকমি িয়?

কনবতাদত পৃনিবীর রূপ বণকিা কদর নলদখন

এদকবাদর

াই তা আমাদক ছপদতই িদব। আনম েখি

“

তন্দ্রা রায়। ” তারপদর রাস্তার িাম। বুেদত
পারলাম নপওি েু ল কদর আমাদের ছমল বদক্স
কােক ছরদখ ছগদ । আর ছেরী িয়। আমার
ছলখা কনবতা একটি একটি কদর ওদক পাোদত

কাদ

আরম্ভ

িদয়

ঠিকািা
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করলাম।

অবশয

আমার

িাম

আর

ািাদত েু ল কনর িা। এই োদব

নক ু নেি
পাই

দল ছগল। ওর কা

িা।

আমার

তিরাশয

েনেও

ছিদক উত্তর
আমার

ছলখার উেীপিাদক গ্রাে কদরদ

ন লাম। ের ায় মৃেু করাঘাত শুদি ের া
আদ । ঘদরর ছেতদর ঢু কবার অিুমনত

তন্দ্রাদক পাঠিদয়ন

তা

দার কাদ

ছপৌোঁ ল

িা

কদর

ছে

বললাম---“

দা

কনবতাদত

আপনি

িাদত নিদয়

ায়।
ছেতদর

ন দজ্ঞে করলাম---“ছকি?”

তরুণী বলল-

আন

কদরন ।

বেদত

মদি পেল েরস্বতী পূ ার নেি
দা

ছেনেি

শুিবার অদপিায় ন লাম।

করলাম---“আমার

কখিও

শুদি ?”

েুদোগ

পাইনি।

দা

বলল---“িা,

কনবতা আনম পদেন ।“ এই কিা বদল

দা

একটি

একটি

কদর

কাগ

তন্দ্রাদক

পাঠিদয়

ধীদর

তাদর

শাে িেীর বুদক
পাল তু নল নেয়া ছিৌকা োনেদ

কনবতা।” আনম অবাক িদয় ছেখলাম ছে এই
আনম

েল মল

হ্রেদয়র স্তদর স্তদর

ছরদখ বলল---“ এই ছতা আপিার ছলখা েব
কনবতাগুনল

কনবতাটি

ানগ

ঢানলয়া নেদতদ

ন লাম।

ছিনলয়া েুনলয়া আপি
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দদ

ঐ

বণকিা

েূর িদত কত গন্ধ্ বনিয়া বুদক

ছে
েব

উপর

আপিার

রূপ

এ রোদত আকাশ বুদকদত

বাতাে বনিদ

তু নম

ছলখা

ছটনবদলর

তদব

আবৃনত্ত

পৃনিবীর

দা পেদত আরম্ভ করল---

কনরদতদ

নকন্তু ছলােদশনেিং িদয় তা আর ি’লিা” আনম
ন দজ্ঞে

‘ধরণী’।

রদঙর ছখলাদত মানতয়া উদেদ

দাও এক ি

বলল---“

“

িেীর বুদকদত োল

বললাম। ও নিদ ই বলল ওর িাম “ দা।”

আলিার আবৃনত্ত

ন দজ্ঞে

িূতি ঊষার আদলা

দিয আনম

তরুণীদক

বলল

েূেক উদেদ

দিয।” আনম মুগ্ধ িদয়

ছগলাম। এই ধরদণর কিা শুিবার

ন ’ল।

আনম

পূবক গগি রানে

--“ োধারণ ছলাদকর তু লিায় আপিার স্থাি

ছস্বোকমী

নক কদর

স্বণক মুকুদট োন

“িা,িা আমাদক আপনি বলদবি িা।” আনম

ছ ষ্টা

রশ্ন

ছলদগদ ?”

আেুি। ” তরুণী রনতবাে কদর বলল---

এতনেি

কা

দিয আমার

কদরদ ি। তার েদে বদিা। ”

খুদল নেলাম। ছেখলাম এক ি তরুণী োোঁনেদয়

অদিক উপদর। ছেই

দার

করলাম---“ ছকাি কনবতাটা ছতামার োল

একনেি বোর ঘদর বদে

নেদয়

পাইনি।

মি কাঙাল িদয় ছগদ । ছে কনবতা আনম

তখি। এখি

৪

খুদল

উত্তর

ছিদক আরও রশিংো শুিবার

কনবতা

নক করদত পানর ছেদব পাইিা।

ের া

ছকািও

দল

ছেদতদ

ধিয তু নম ছগা ধরণী

অ ািা ছেদশ

তু নম ওদগা ছমার

রাখাল বালক বনে

িিী

ছতামার রূদপদত হ্রেয় েদরদ

বা ায় তািার বাোঁনশ
িনরণ নশশুরা িয়ি ছমনলয়া

ছতামার

াদি

রদণ িনম

োোঁোদয় তািারা আদ

কত েুগ েুগ ধদর

আমার ছলখা কনবতার একটি স্তবদকর পদর

আপি অি পদর

আর একটি স্তবক

দা ওর লনলত কদে

আবৃনত্ত করদত লাগদলা।
বুদ

কাদলর বুদকদত

আর আনম ছ াখ

শুিদত লাগলাম। েকাল ছিদক আরম্ভ

ু টিয়া

নলদব

মিা ওঙ্কার রদব

কদর রানি পেকে পৃনিবীর রূপ বণকিা কদরন ।
েন্ধ্যা ছবলার বণকিায় ---িম

পাদটর বেি পনর কদে আোঁ ল টানি

নফনরব ছতামার ছিাদে

আনঙিার বুদক বধুরা আনেদব

আবার ছেনখব েূেক উঠিদব

রেীপ জ্বানলয়া নেদব

স্বণকমকু
ু ট োদ

মেল মানগ নিদব
আবৃনত্ত

রির কাটিয়া োদব

পূ ারী।

ছিদক

দা

ছকমি

আপনি

কদর?”

ো

ািদত

পারলামিা

উপর আপিার গেীর শ্রিা আদ ।” বুেদত

বলল---“

অোধারণ।

”

আমার

দা

বলল---“

আমার

ছ দয়ন লাম
তাই

তা

েঠিক

ন দজ্ঞে

ািদত

করলাম---

“ ছতামাদক ছেবার আদগ ও নিশ্চয় পদেদ ।

পারলাম ও আমার কনবতার েঠিক বযাখযাই

িয়

কদরদ । ওর মেবয শুদি আমার মি েদর
দা তখিও পদে

দা

মােতু ত ছবাি তন্দ্রা আমাদক নেদয়দ । আনম

বলল---“

আপনি খুব রিণশীল। েিাতি রীনত িীনতর

ছগল।

পদর

করলাম---“ আমার ছলখা কনবতা তু নম ছপদল

োদি নমতানল কনরয়া নিদব
কদর

িবার

ছকৌতূ িল তখিও ছশষ িয়নি। আনম ন দজ্ঞে

ছ ািানকর েল তারাদের

ুপ

ছশষ

আপনি রকৃ নতবােী। আপনি েনতয ছেৌদদেকর

রানি গেীর িদব

একটু কু

িম ধদর

নক?”

দা

নখল

নখল

কদর

ছিদে

বলল===” ছে নক? ও বািংলার একটা অির

দলদ ---

নলখদত

36

বা

পেদত

পাদরিা।

ও

কযালকাটা

গালকে স্কু ল ছিদক নেনিয়র ছকমনব্র
এখি ছলনেদব্রদবাি কদলদ
নিদয়

পেদ ।

বািংলা

ছশষ কদর

--“নিশ্চনয়”।

ছকনমনস্টকদত অিােক
োষার

েদে

ওর

ধদর

আনম

ো

“ধুপ আপিাদর নবলাইদত
োষা আপিাদর নমলাইদত

ছ দয়ন লাম তা অল্প েমদয়র মদধয, অোবিীয়
োদব ছপদয় ছগলাম।
দিয

ততনর

বলদত

একটা

পাতা

িাদত

নিদয় নলখলাম---

পনর য়ই িয়নি।
এতনেি

কনবতার

দা

খুব

খুশী

ি’ল।

ায় গদন্ধ্
ায়

তারপর

দদ”
বলল---“

দা এখি নফদর োবার

আপিার িাম নলদখ নেি। ” আনম আমার

তবুও

িাম

িদয়দ ।

ও

ছেি

নক ু

ায়। একটু ইত্তস্থতিঃ কদর ও বলল---

েই

করলাম---শ্রী

িােক ি

ন্দ্র

পাকেিনবশ

“ আপিার কনবতাগুদলা আমাদক ছেদবি? আর

#রবীন্দ্রিাদির

তার েদে নক ু নলদখ ছেদবি? আনম বললাম-

“কযাদমনলয়া”

কনবতা

অবলম্বদি।

মরীন কা
ছেৌনমি ম ম
ু োর
ছক ছর েক্কাল েক্কাল ছিোঁ দে গলায় িমস্তনেয

কার কিা। গতকাদলই িতু ি বযাটানর নকদি

িমস্তনেয

এদিদ ।

করদ !

মাম্

ছরনেওটা

বন্ধ্

কর

ছতা। একটু ঘুদমাদত ছেদব িা এরা। েত্ত েব।
মা রান্না

ছরনেওটা বন্ধ্ িা িওয়াদত ছ দল নিনখল শুদয়

ঘর ছিদকই বলল আনম ছরনেও

শুদয়ই ছ োঁ ন দয় বলল, েযাড্ ছরনেওটা বন্ধ্

ানলদয়দ । কতবার

কর। বাবা কাোঁ ু মাোঁ ু িদয় বলল, একটু্ মিালয়া

ালাইনি – ছতার বাবা

শুিন ।

বারি করলাম, - ছ দলটা অিদক রাত কদর
শুদয়দ , ছরনেও

ানলও িা, - ছক ছশাদি

37

রাখদতা

ছতামার

ছো

কল্ড্

নেসগানস্টিং, বন্ধ্ কর। একটু

মিালয়া।

অল্

নকন্তু িায়! কাশ, পলাশ, পদ্ম এখিও ছফাদট।

ঘুদমাদত োও।

নশউনলর েুবাে – বাতাদে ছবদ

ওো নমলদির েুর

ততিদণ মা এদে ছরনেওটা বন্ধ্ কদর নেদয়দ ।

এদের মুগ্ধ কদরিা। িীল আকাদশ িরম তু দলার মত

আ কাল

ছমদঘর আিাদগািা, েনখিা বাতাদের ছোলায়

ছ দল

ছমদয়রা

অত

রাত

অবনধ

লযাপটপ নিদয় ছ দগ বদে িাদক, নক কদর ছক

পলনবত নকশলয়, ছকানকদলর কুহু কুহু রব এদের

াদি? ছতমনি েকাল েশটা – এগাদরাটার

মদিরাদণ োো

আদগ ওদেিা।
আদগকার

েুগাক পূ া ছতা কদমানেটি িয় । ছগ্লাবাল নেদলদ এর

নেদি

বােীদত

ছরনেও

ছ দলদবলায়
ন ল

িা।

িারুবাবুদের
মিালয়ার

মূলয কতটু কু!

নেি

এমনি োবদত োবদত কখি েকাল িদয় ছগল

ছোরদবলায় পাদশর বােীদত নগদয় ছরনেওদত
মিালয়া ছশািার একটা আলাোই ছি

বুেদতই পাদরনি িারুবাবু। েনম্বত নফরল ছবৌএর

ন ল।

িাদত এক কাপ া এর অফার ছপদয়।

ছে নেি আর ছিই। অগতযা টি.নে টা নমউট্
কদর মনিষােুরমনেক িী িৃতযিাটয ছেখদত লাগল

- িা আ

িারুবাবু।

ছলাক

বীদরন্দ্রকৃ ষ্ণ

েদ্রর

মত

ন্মাল িা? োবদত

উোে িদয় ছগল িারুবাবু।

বােীদত হুলুস্থুলু পদে ছেত,আ নক ছিাল?

একটা

নেতীয়

োবদত

নক ু টা

- বুদেন , রাগ িদয়দ , মিালয়া শুিদত িা ছপদয়।

আবার নিদ ই

- আদর িা । ওেব নক বলদ া? আ

নবে নবে কদর বলল িদলই বা নক ছিাত?
ছক শুিদতা? এ

েুগ।

নবশ্বায়দির

এখিকার

য়ুবতীদের ছ াদখ নবশ্বায়দির

িা-িানক।
- ও এই কিা! ছেখ বাপু! োয়নবটিদের ছপদশণ্ট,

য়ুবক-

ছবশীিণ খানলদপদট ছিদক নেনমক ছখদয়া িা। গ গ

শমা, মিালয়া,

করদত করদত া- টা নিদয় রান্না ঘদরর নেদক

েুগাক পূ া এেব এদের মদি ধদর িা। এদের
মুলমি
ছোগ

কযানরয়ার।
বােিাই

এদের

ইিকাম্

অযান্ড

েবনক ু ।

বদল মদিই

িয়

বািকদে, মযাদর

িা

এনগদয় ছগল নবমলা।

এঞ্জয়।

েযানেশিাল

উৎেবগুদলা এখি আর তাদের কাদ

মিালয়া,

োবন নি ক লাই তপকণ করব । আেদ ব র িানক

দন্মর ছ দল ছ াকরারা ছতা

পাদতই ছিদব িা।
এটা

া খাদবিা িারুবাবু। ছবৌ ছ াখ কপাদল

তূ দল বলল ছে নক! অিযনেি ছবড্-টি িা নেদল ছতা

েই এর স্বাে নক ছঘাদল ছমদট? এত ব র িদয়
ছগল

াগায় িা।

িারু-নবমলার একমাি ছ দল নিনখল। ছ াটদবলা

উৎেব

ছিদকই

– এদের শুধু পাটিক,

উেদয়র

নবদশষ

আের

েদে

ছবদে

উদেদ । ছ দলদবলায় খুব েুষ্টু এবিং ছ নে ন ল

ছে, েযাদলোইি ছে, মাোেক

বদট নকন্তু পোশুিায় খুব োল ন ল। েতই

ছে, ফাোেক ছে, - ছে – ছে – ছে, শুধুই ছে অযান্ড

বে িদয়দ

ছেনলদব্রট। এরা একুদশর েোি।
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বন্ধ্ু

বান্ধ্দবর েিংখযা

ছবদেদ ।

বন্ধ্ুরা অনধকািংশই বেদলাদকর ছ দল। ওদের

ছ াটদবলা ছিদকই ছকালকাতার পূদ া ছেখন ।

োদি

তালনমনলদয়

ছমদি

নিদয়দ

পোশুিার

মাি

ছ দলর

েবরকম

আোর

িয়দতা

িারুবাবু।

ছেই

তু লিায়

অিযনক ু নেদয়। একদঘোঁদয়মী। েীজ্ আর অল্

কদমদ ।

ছকািমদত

িমশই

ছকােক

করদ

বদট

নকন্তু

বনল

অনধকািংশ

নিদয়

অদিক

স্বপ্ন

ন ল

িারুবাবুর

িদয়দ ।

বা

টিনকট

নকদের

– তা

ছতা

িয?

বাবা

োল কদরই

কত

টাকা

ছপদয়দ
াই

বনল েুদটা টিদকদট ছক ছক োদব? আনম আর

নরটায়ার করার পর আদগর মত ছ দলর েব
ঠিকই

নরটায়ারদমদে

বযাস।

ছেয় িারুবাবু।

পাদরিা

োিা

াদিা? আমার শুধু েুদটা ছেদির টিদকট

েবকো অন্ধ্ই িয় একিা ছেদব নিদ দক োন্ত্বিা

করদত

এলা

তাদত নক িদয়দ ? বাবা ছতা আরও বেদলাক

করদত োিে পাদর িা িারুবাবু। মাদয়র ছিি

পুদরা

বা

ানিে। বলল নবমলা।

নকন্তু তা িা িওয়াদত নবমলাদক এ িয োয়ী

নেমান্ড

েুদটা

নরটায়ার কাদরদ

েময়ই বন্ধ্ুদের োদি আডায় কাদট।
ছ দলদক

োল

বযকদেদটে।

গ্রযা দু য়শিটা োে কদরদ । এখি কম্পুটাদরর
একটা

মুশুরীর

নতত্লী। মাই গালকদফ্রন্ড। একবার নেোপুর ছপৌোঁ দলই

তবুও

িল। কাকামনি অদিকবার বদলদ

ছপ-কনমশদির এনরয়ােক পাওয়ার পর ছ দলর

ওখাদি ছেদত।

আোর অিু্োয়ী ছমাটর োইদকল নকদি নেদয়দ

ছেখািকার টু যরটা কাকামনির ছেৌলদতই করা োদব।

- ছে নক ছে ছে ছমাটর োইদকল! – ছপলাই

িাকা-খাওয়ার ছকাি পয়ো লাগদব িা। োবদতা কত

একটা

েস্তায় নেপটা িদয় োদব। মাম্ েী

তেতয

নবদশষ।

অদিক

েস্তা

োদলা

ছমাটর োইদকল ন ল বা াদর। নকন্তু ছ দলর
এটাই

বাবাদক রা ী

করাদতই িদব।

াই। এর ো োম তাদত অেতিঃ রায়

েুদটা ছমাটর োইদকল ছকিা োয়। এত োমী

নতত্লীদক নবমলা ছ দি। পাোদতই ছেি বাবুদের

ছমাটর োইদকল ছকিায় আপনত্ত ন ল িারুবাবুর

নেতীয়া কিযা। ছেখদত োলই। ফেকা, িাক-ছ াখ

–

নকন্তু

িারুবাবুর

স্ত্রী

নবমলার

ছ াখ

োলই। নকন্তু ওদের পনরবারটা আলো-মোিক। িাদল

রাঙািীদত অগতযা নকিদতই িল।
এবার

পূ ায়

িতু ি

বলল

ছ দল।

ীিস

ামা-পযাে

ছিদব

বে ছমদয় ছরম কদর পানলদয়দ ।

িা

আদ ।

ছে োই ছিাক, িারুবাবুদক ছখদত বোর েময় েদয়

একটা পযাে ছতা িা ধুদয়ই একমাে

ালায়

েদয়ই কিাটা বলল নবমলা। শুদিই িারুবাবু ছতা

আ কালকার

তার

ছরদগ আগুি। বলল এনেি ছেখার

পযাে

ছ দলদমদয়রা।

অদিক
নকন্তু

পনরবদতক

ছ দলর ো নেমান্ড তা শুদি ছ াখ

কপাদল

উেল

নবমলার।

নেোপুর

িয এখিও ছবোঁদ

আন । গুণধর ছ দল তব ছতা িয়, তা ছরনমকারও

োওয়ার

ছেদির টিনকট ছকদট নেদত িদব? – কোনপ িয়। আনম

ছেদির েুদটা টিনকট।
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ছবোঁদ িাকদত িদব িা। নিদ ছকািনেি ছেদি ছেদকন্ড

নবমলা। ছেখাদিই ছ দলদক এক েলক ছেখল।

ক্লাে

বন্ধ্ুদের োদি ছখাে ছম াদ

াো

ানিক কনরনি, বযটা বদল নক ছেদির

টিনকট। োনব ছতা ো িা নিদ

নবমলা বােী নফদর এল।

ছরা গার কদর ো।

তখি ো ইো তাই কর।

রাত তখি েশটা িদব, বােীদত কো িাোর
শদে ের া খুদল নবমলা ছেখল অদিকগুদলা

-মািা গরম ছকারিা। বার বার ছতা োদব িা।
ছ দলর েুদখর

িয একটু আধটু খর করদলই বা

িা িয়। েগবাদির কৃ পায় ছতামার ছতা ছে িমতা

তা

িদব িা।

এটাই

অমার

োোদির

আদ ।

ওদের

েময়

মদধয

নিনখলো

এক ি
দল

েু দব

ীৎকার

শুদি টি.নে-টা বন্ধ্ কদর ের ার

এনগদয় এল িারুবাবু এবিং েব

ািদত

পারল।
পাোর ছ দলরা বুনি কদর েদে গােী নিদয়
এদেন ল।

ছেনেি ছিদকই নিনখল খুব উোে িদয় িাদক।
খুব

াদমন

কাদ

োিে িয়নি নবমলার।

াো

বলল

ছ

ফাইিযাল

এর পদর আর নেতীয়বার অিুদরাধ করার

খাওয়া-ছশাওয়ার

োোঁনেদয়

শুদিই কাোঁেদত শুরু করল নবমলা।

কিা।

বােীদত

ছ দল

ছগ ল, ওদক িােপাতাদল নিদয় োওয়া িদয়দ ।

আদ । অিুিয় নবিয় কদর বলল নবমলা।
-িা

আডায় বযস্ত।

নক ু

টাকা-পয়ো

েদে

নিদয়

িারুবাবু িােপাতাদল রওিা নেল।

কমই

বােীদত িাদক। বাইদর নক কদর, ছকািায় োয়

তখিও জ্ঞাি ছফদরনি নিনখদলর। োিারদের

ছকউই খুব একটা ছখাোঁ

কাদ

খবর রাদখিা। মাদে

ািদত পারল নিনখল নক ু একটা ছিশা

মাদে নতত্লী ছক ওর োদি ছেখা ছগদ । বযে

কদরদ । খুব েম্ভবতিঃ ড্রাগদের ছো টা একটু

এ পেকযেই।

ছবশী

এনেদক

পূদ া

এদে

বােীর

কারুরই

ছ দলটা

ছকমি

ছগদ ।

এবার

পূদ াদত

োল

ছিই।

একমাি

মি
ছেি

িাত-পা

াো

তলায়

ািদত ছ দয়দ

িাকদল

কদয়ক

ওখাদিই

ছেদকন্ড

েু দব

দলর

মৃতুয

িদত

পারত। োগয োল বন্ধ্ুরা ঠিক েমদয়

ল

ছিদক ওদক তু দল এদিদ । জ্ঞাি িা আো

োব।

পেকযে

কারুর োদি কিা ছিই - তাই মাদয়র মদি
েরী েুিঃখ। একবার কাদ

িদয়দ । আর

ছপদশেদক

আই-নে-ইউ

ছত

িাকদত

িদব। তদব েদয়র নক ু ছিই।

ছেদক আের কদর

ছ দলর মদির ছগাপি বযিার

এনেদক খবরটা পাোয়

কিা। - নকন্তু “ াে ছতা” – বদলই ঘর

নেদয় পদেদ । পাোর

ছিদক ছবনরদয় ছগদ ।

আবাল-বৃি-বনিতা

িােপাতাদল

কদরদ ।

ছ াদখ

আ

নতত্লীদক ছকািাও ছেখা ছগল িা। খবর নিদয়

েশমী। োকুর নবে ক ি িদব। পাোর

ািা

রনতমাদক নেেোঁ র
ু
নেদয় বরণ করদত নগদয়দ

েকদলরই
ছগল

গতকালই

মুদখ

নতত্ লী

এদে

উৎকো।
ওর

বয়দফ্রদন্ডর োদি নেোপুর ছবোদত ছগদ ।
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েীে

ছকাি

ছোদেনিয়া ভ্রমি
রেীপ্তা
গত ব র

ল
ু াই মাদে েুদোগ এদলা ছোদেনিয়া

যাটান ক

নেম। মািদের কা ছবশ তাোতানেদতই ছশষ ছিাল,

োবার, মািদের কিফাদরদির আদয়া দির নক ু

ছবশী েময় িাদত িা িাকার িয ছিাো- ছগানরকার
দ্রষ্টবয গুনল আর ছেখা িদয় উেল িা, বন্ধ্ুদের
পরামদশক আমরা পানে নেলাম ছোদেনিয়ার রা ধািী
লুযনিয়ািা র উদেদশ---নক ু তবন দিযর েন্ধ্াদি।
লুযনিয়ািাদত

আমাদের

পিরেশকক

িদয়ন দলি

লুযনিয়ািা নবশ্বনবেযালদয়র এক ি রদফের। এই
েদ্রদলাক মূলত ইরাি র ানতর মািুষ; ছ াটদবলাদত
পনরবাদরর অিযািযদের েদে ইরাি ছিদক এদেদশ দল
আদেি, এখি অবশয ছোদেনিয়ািই িদয় ছগদ ি।
কাদ র

এোঁর েদে কিা বদল ও এোঁরই পরামশক মদতা পেকটক

িয। নবিংিযামটি ছিদক ইটানলর ছেনিে

তিয ছকদন্দ্র ছোগাদোগ কদর এদেশ েম্বদন্ধ্ ছেটু কু

পেকে ছেদি, তারপদর ঘণ্টা েুই লাগল টযানক্স নিদয়

ছ দিন তার ছিদক নক ু ছলখবার ছ ষ্টা করলাম।

ছপৌোঁদ ছেদত নবর মদতা ো াদিা আর ঘি েবু
গা পালায় েরা ছোদেনিয়ার একটি েকমদক ছ াট্ট

ছোদেনিয়া এককাদল ন ল

শিদর, োর িাম িদে ছিাো-ছগানরকা। এই শিরটি

ইউদগাোনেয়ার অেেুক ি; আদটর েশদকর ছশদষ

ইটানলর পাদশই, এখািকার নবশ্বনবেযালদয়ই

েখি

কা

ইউদরাদপর

ন ল মািদের। আমাদের িাকবার ায়গা ছিাল পাকক

েমা তানি-

ছিাদটদল। ছিাো- ছগানরকা ছত আদ অ স্র কানেদিা।

ক

েত উচ্চ মাদির ছিাদটল িদব, তত ছবনশ কদর িাকদব

ছেশগুদলাদত

ছেখাদি েলমদল আর অগুিনত য়
ু াদখলার ছমনশি--এটাই এখািকার স্টাইল। ছিাদটদলর নেতদর

োঙি েুরু

নব

িয়

ছতালা বারণ ন ল, তাই ওই রঙ ছবরদঙর
ছমনশিগুদলার

মািুদষরা ছেখলাম এইেব

তখি

ছোদেনিয়া-

নব ছিওয়া ছগলিা। এ াো ন ল

র ু র খাবাদরর বযবস্থা োরািণ;

ইউদরানপয়াি রাষ্ট্র

ই রিম নিদ র স্বাধীিতা ছঘাষণা কদর, ও

এখািকার

ইউদগাোনেয়ার কা

অস্বাস্থযকর কযাদলানর

ছিদক নবনেন্ন িদয় োয়।

ছোদেনিয়ার রা ধািীর িাম

েমৃি খাবার ছখদয়ও েদিষ্ট নফট এবিং োদক বদল

লুযনিয়ািা;

এই

মাোনর মাদপর ইউদরানপয়াি শিরটি নেদয়িা এবিং
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ছেনিদের

ঠিক

নমিার, েুগ,ক স্মৃনত ও কীনতক স্তদম্ভর েমাদবশ এখাদি।

মাোমানে,

োেুঘর, নশল্প গযালানর, িাটযশালা, আটক গযালানর ও

ছলাকেিংখযা েুদশাআনশ

গ্রিাগাদর েরা এদেশ। ছোকাি, বা ার, কাদফ ও

িা াদরর

মদতা, আর শিদরর
আয়তি

িদে

েি লেয,

শিদরর

আবার

ািা ছিই।
এক

মধযেুগীয় েুগ,ক আর ছেই ছকলাটিদক পািারা নেদে
লুযনিয়ািা ড্রাগদির মূনতক । মদি পদে নগদয়ন ল এই

নিদেদব খুবই আধুনিক, আর এখািকার বানেদাদের
নবশ্বনবেযালদয়র আে ক ানতক খযানতর

রদঙর েমাদরাি,

পদির বাোঁদক ছেদখন লাম োোঁনেদয় আদ

লুযনিয়ািা ঐনতিানেক ঐনতদিয েরপুর, অি শির
উন্নত মাদির।

ানরনেদক গাে েবু

এই পি কখি ছে ছকািায় নগদয় নমশদব

ছ াট-শিদরর

বানেদাদের মত েরল রকৃ নতর ও বন্ধ্ুত্ব োবাপন্ন।

ীবিোিা েদিষ্ট

ছেদখন লাম

ল
ু াই মাদে

মদি িনেল ছেি বহু পুরদিা নেদি নফদর নগদয়ন , আর

েুদোগেুনবদধগুনল

মািুষ ি

ম মাট।

পািদরর ততনর েরু আর আোঁকাবাোঁকা ঢালু পি নেদয়,

বগকমাইল।
বে

ানরনেক

আমরা ছিোঁ দটন লাম অদিকিণ ধদর, 'ওল্ড টাউদির'

অেত: একশ আনশ
লুযনিয়ািাদত

ছরদস্তারাোঁদত

শিরদক নিদয় র নলত আমাদের ছশািা উপকিা।

লুযনিয়ািা
িয নবনেন্ন

ছেদশর অদিক নবজ্ঞািী ও নশিানবেরা এই ছেশটিদক
আকষকণীয় মদি কদরি , ছবশ নক ু িামকরা নশল্পীও
লুযনিয়ািাদত েৃ িশীলতার েন্ধ্াি খুোঁদ

ছপদয়দ ি।

নবশ্বনবেযালদয়র

রায়

াি ািীর

েিংখযা

ষাট

িা াদরর মত। েরকানর োষা ছোদেনিয়াি িদলও
অদিদকই ইিংনলশ োষা ছমাটামুটি
মািুষ

লুযনিয়ািা

াদিি; আর নক ু

ামকাি ও ইটানলয়ািও োলই

িামটি নিদয় আদ

একটি নকিংবেনে।

িশ্রুনত বদল, গ্রীক পুরাদণর ছ েি িাদমর এক

াদিি।

রা কুমার লুযনিয়ািার স্থাপিা কদরি। এই ছ েি,

শিদরর রতীক ছিাল লুযনিয়ািা ড্রাগি।

ইটে িাদমর এক রা ার কা ছিদক ছেোর ছোিার

লুযনিয়ািাদত দ্রষ্টবয স্থাি অগুিনত; বহু নগ ক া, মে,

ছলাম ু নর কদর, আগক িামক এক

ািাদ

কদর

বন্ধ্ুদের েদে পালানেদলি নিদ র ছেশ গ্রীদে, পদি
পদেন ল িযাক েী, েযানিয়ুব িেী, আর লুযনিয়ানিকা
িেী। ছ েদির পি আটদকন ল লুযনিয়ানিকা িেীর
লােূ নমর তেতয বা ড্রাগি, ছ েি এই তেতযদক েুদি
পরাস্ত কদরি...এই ছিদকই িানক লুযনিয়ািা ড্রাগি
িামটির উৎপনত্ত।
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লুযনিয়ািা ড্রাগি এই শিদরর

রতীক, ছেই িয এখািকার েুগক ছতারদণ লুযনিয়ািা

শির ধীদর ধীদর নিনমকত িয়। লুযনিয়ািা িামটির

ড্রাগদির ছলাদগা ছেদখন লাম।

রিম নলনখত উদলখ ছেখা োয় ১১১২ ছিদক ১১২৫
োদলর পুোঁনিদত।

খুব েম্ভবত: ৩৯০০ নিষ্টপূবাক ে িাগাে লুযনিয়ািার

ছতদরা শতাে িাগাে

ায়গাটি

লােূ নমদত েুরু িদয়ন ল মািুদষর বেনত; োরা

শির িাদমর মেকাো লাে কদর। ১২৭০ নিষ্টাদে

িেীর ধাদর কাদের বানে ততনর কদর বাে করদত

ছবাদিনময়ার রা া এদে লুযনিয়ািার েখল কদরি,
এবিং এর পদর বার কদয়ক অিযািয রা দত্বর অেেুক ি
িয় লুযনিয়ািা, নবনেন্ন রা াদের োরা িাত বেদলর
ফদল। ১৮৯৫ শাদল র েূ নমকদম্পর পদর িতু ি কদর
ছরদিোোঁ স্টাইদল ততনর করা িয় লুযনিয়ািাদক।
রিম মিােুি লুযনিয়ািাদক নবদশষ

োঁ ু দত পাদরনি।

১৯১৮ ছত অদিা-িাদেনরয়াি রা য ছেদে োবার
পদর লুযনিয়ািা িদয় োোঁোয় ছোদেনিয়ার রশােনিক,
রা নিনতক ও োিংস্কৃ নতক ছকন্দ্র। নতনরশ েশদকর

আরম্ভ কদর। এদের ীনবকা ন ল কৃ নষকমক, নশকার,

মাোমানে এখািকার ছলাকেিংখযা িদয় োোঁনেদয়ন ল

ও পশুপালি। ২০০০ নিষ্টপূবাক দে ততনর ছপাোমাটির

রায় আনশ-িা াদরর মদতা।

স্ত্রী মূনতক পাওয়া োয় লুযনিয়ািার মাটির তলায়, ছেটি

েময় রিদম ইটানলয়াি ও পদর

এখি ছোদেনিয়ার াতীয় নমউন য়াদম রাখা আদ ।
রেতানত্ত্বদকরা এখাদি খুোঁদ

ছপদয়দ ি

লুযনিয়ািাদক অনধকার কদর।

পৃনিবীর

অেেুক ি

রিম নেদক লুযনিয়ািার পি ধদর বহু উপ ানতর

য়টি নরপাবনলদকর একটি। ২৫ছশ

১৯৯১ শাদল

মধয ইউদরাপ আর

ি
ু ,

িগদণর ছোদটর োরা ছোদেনিয়া

স্বশানেত ও স্বাধীি ছেশ বদল ছঘানষত িয়, আর

েূ মধযোগরর ানরপাদশর ছেশগুনলদত। ইনতিাে বদল

লুযনিয়ািা এই স্বাধীি ছেদশরও রা ধািী িয়। ২০০৪

লুযনিয়ািার পূবে
ক ূনর ন ল ছরামাি শির ইদমািা; ১৪

এ ইউদরানপয়াি ইউনিয়দির অেেুক ি িয় লুযনিয়ািা,

নিষ্টপূবাক দে ইদমািার স্থাপিা িয়, মাি পাোঁ বা
ছলাদকরা ইদমািা ধ্বিংে কদর ছেয়।

ছোদেনিয়ার

রা ধািী। তখি ছোদেনিয়া ন ল ইউদগাদোনেয়ার

ছেই াকা নেটি নমউন য়াদম রাখা আদ । ইনতিাদের

িা ার অনধবােী নিদয়। ৪৫২ নিষ্টাদে িূ ি

োর ফদল ব র

শির। েুদির ছশদষ লুযনিয়ািা িয়

ছিদক ৩৩৫০িীষ্টপূবাক ে িাগাে) েিাবদশষ। এখি

নেদয় পদেদ

ামকাি তেিযেল

নতদিক ধদর কাোঁটা তাদরর ছবোদত ছঘরা িাকদতা এই

েব াইদত পুরাদিা াকার ( ো ততনর িদয়ন ল ৩১০০

পনরোি রবাি

নেতীয় মিােুদির

আর ২০০৭ এ ইউদরা

ানতর

এখািকার র নলত মুদ্রা

নিোদব স্বীকৃ নত লাে কদর। ছোদেনিয়াি েিংস্কার

য় শতাদের

আদদালি ও োিংস্কৃ নতক উৎকষকতার ছকন্দ্র-

ছশদষর নেদক এখিকার ছোদেনিয়ািদের োনেক

বনতক

পূবপ
ক ুরুদষরা এদে ছপৌোঁ াি আর একটি মধযেুগীয়

ন ল লুযনিয়ািা েব েমদয়ই। ১৫৫০ োদল

রিম রকাশ িয় ছোদেনিয়াি োষায় ছলখা েুখানি
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বই। ১৫৮৪ েদি বাইদবল অিুবানেত িয় এই

লকপাট, টিেনল পাদকক র রদমাে উেযাি, ছেখাদি

োষায়। েদতর শতােীর ছশদষ আদে আরও

বেে কাদল ছেখা োয় ফু দলর েম্ভার এবিং শরদত
রদঙর বািার, কবলারে ছেতু ও ছ ল-কবরখািা

অগ্রগনত, ছবশ নক ু পনণ্ডদতর েমন্বয় িয় এখাদি,
এ াো

এর নিেশকি। লুযনিয়ািাদত ইনতিাে ও বতক মাি

ইউদরাদপর অিযািয ছেশ ছিদক আদেি

নমদলনমদশ আদ ।

নবনেন্ন নশল্পী ও স্থপনত-কলানবে, োর ফদল
ছরদিোোঁর রোব কদম োয় এবিং বাদরাক তশলী
এখাদি স্পষ্ট িদয় ওদে। ১৭০১ োদল
নফলিারমনিদকারাদমর

রনতষ্ঠা

লুযনিয়ািা শিদরর মাোমানে ন ল রা ীিতম

এখাদি

মধযেুগীয় শিরটি। এখি এখাদি আদ টাউি িল;

িয় এটি ন ল

এখিকার গেিকদমে নবনল্ডিং, এই বানেটি ততনর

েনবষযৎ নফলিারদমানিক ছোোইটির পূবে
ক ূনর।

িদয়ন ল ১৫ শতাদে। এই বানের োমদির মাদে

লুযনিয়ািা তার েকল েময়কাদলর েমৃি ইনতিাদের

রদয়দ নবখযাত স্থাপতযনশল্প, Fountain of three

নক ু নক ু রমাণ েেদে রিা করদত ছপদরদ ।

carniolan rivers,

ইদমািার অবনশষ্টািংদশর বহু ন হ্ন নবনেন্ন োেুঘদর ও

ছরাবা এই মূনতক গুনল

শির ছতারদণ েুরনিত। শির ছকদন্দ্র ছেখা োয়

িাগাে। এটি অবশয রনতরূপ। ছমৌনলক রনতকৃ নতটি

ছরদিোোঁ েুদগর াপ, এবিং বাদরাক ও িুয ছো নশল্প,

োবধাদি রাখা আদ

োর নক ু উোিরণ ছিাল োমঞ্জেয বন ক ত ঢালু

কা াকান ই রদয়দ ১৮২১ োদলর নফলািারদমানিক

াদের বােী, শিদরর ন নিত রদবশ োর,

আর

এর

লুযনিয়ািার ছবাটানিকযাল গাদেকি ততনর িদয়ন ল

া ক এবিং আরেুযনলি মিাস্টানরর

১৮১০ শদি, ছোদেনিয়ার রা ীিতম োিংস্কৃ নতক,

োনর টৃ গ অঞ্চদলর বানেঘর মধযেুগীয়

তবজ্ঞানিক, ও নশিা নবষয়ক রনতষ্ঠাি। এখাদি

বাদরাক স্টাইদলর ন হ্ন বিি কদর।
ছিানে টৃ দগ আদ

িযাশিাল গযালানরদত।

নশলারুপ।

ওপদর। বাদরাক স্থাপদতযর অপূবক উোিরণ ছেখা োয়
োস্কদেক।

ততনর কদরি ১৭৫১ শাল

ছোোইটির পনর ালক গুস্তাে মািলাদরর আবি

পুরদিা নেদির াোঁদ ততনর ছেতু লুযনিয়ানিকা িেীর
ছিানল নেনিটি

ইটানলয়াি োস্কর ফ্রানিদস্কা

৪৫০০ িা ার উনদ্ভে র ানতর বাে, এদের এক
তৃ তীয়ািংশ স্থািীয় আর বানকরা এদেদ

ানতয় লাইদব্রনর; ১৯৩৫ ছিদক

ইউদরাদপর

১৯৪০ এর েময়কাদল নবখযাত স্থপনতকার ছিাদে

অিযািয ছেশ, আর নক ু এদেদ অিযািয মিাদেশ

ছেকনিদকর োরা নিনমকত আধুনিক স্টাইদল ততনর।

ছিদকও।

আধুনিক স্থাপদতযর নেকপাল ছ াদে ছেকনিক তাোঁর

আ দকর লুযনিয়ািা স্বয়িংেম্পূণক ও েমৃিশালী।

অিিয েৃ িশীলতার েদে পুরদিা নেিগুনলদক িতু ি
রূপ নেদয় ইনতিােদক

ইউদরাদপর নবনেন্ন

ীবে কদর ধদর ছরদখদ ি

ায়গা ছিদক বযবোয়ীরা

বানণ য েিংিাে কিদেিশি কদরি এখাদি, বহু

েশকদকর কাদ । ছেকনিদকর স্থপনতকলা োরা

নবদেনশ নশল্পীদের আটক এগ নবশিও িদয় িাদক।

লুযনিয়ািাদক নশদল্পর ছ াোঁয়া নেদয়দ ; নেপল নব্র ,

ছোদেনিয়া বেই তবন িযময় ছেশ, এখাদি িািা

ছকন্দ্রীয় বা াদরর কদলানি, লুযনিয়ানিকা িেীর
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ানতর মািুদষর ছেখা পাওয়া োয়।

েমৃিশালী, এখািকার মািুদষরা ছেি আিদদ আর

আবার

পৃনিবীর অিয ছকািও ছেদশ এত ছ াট এলাকার মদধয

রাণরা ু দেকয েরপুর।

এতগুনল রাকৃ নতক ও োিংস্কৃ নতক আকষকদণর ন নিে

েুিঃখকষ্ট পার িদয় এদেদ ; কত রা াদের িাতবেল

পাওয়া োদবিা। লুযনিয়ািা ছিদক খুব অল্প েময়

িদয়দ , েুদটা মিােুি ছগদ এই ছেদশর ওপর নেদয় ,

তদব এরাওদতা অদিক

লাদগ ছোদেনিয়ার দ্রস্টবযস্থািগুনলদত ছেদত । ছেমি

েূ নমকম্প এদে ধিংে কদর নেদয়দ েবনক ু । আবার

ঘণ্টা খাদিদকর মদধযই ছপৌোঁদ

এরা িানেমুদখ েব নক ু িতু ি কদর গদে তু দলদ ,

োওয়া োয় েমুদ্র

আবার পুরদিা ঐনতিযদকও েিােম্ভব রিা কদর

উপকুল, নক উচ্চ পবকতমালা, নকিংবা এখািকার

ছগৌরদবর েদে উন্নত নশদর েবার েদে তাল নমনলদয়

িামকরা েূ গেক স্থ গুিা ছেখদত।

দলদ আ দকর ছোদেনিয়া।

এত বে পৃনিবীর মদধয ছ াট্ট একটা ায়গা এত
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েোি
েুরমা োশ
ছোদরর ছবলায় বীনিকা বদি

কত ম্মৃনত মদি ছেদে আদে,

দলন আনম একা একা,

িালকা িালকা ফু দলর গন্ধ্

নশনশর নবদু গাদ র পাতায়

পুলনকত মদি আদি দ,

পানখর কূ ি বি মাতায়

অরুদিােয় পূদবর আকাদশ

দলন আনম অ ািা পদি

নবকনশত ফু দলর গন্ধ্ বাতাদে ৷

নিদমর িাওয়া বইদ আকা বাকা ৷

দলন আনম েীমািা ছপনরদয়

একটু একটু নশনশর নবদু

কন কন ঘাদের কাদপকট মানেদয়,

পরদ েদর মাটির পদর,

নকত কদর িনরণ পালায়

ু দটা ু টি কদর বুলবুনল পানখ

োো খরদগাে িমদক োোয়,

করুি েুদর োনক োনক,

কলকনলদয় বদয় দল েিকার ল

িীদ বদে িলুে পানখ

পানরিা ছেদত আনম তা এনেদয় ৷

তৃ ষ্ণা ছমটায় রািটি েদর ৷

নমনষ্ট েুদর বাদ েিকার ল

একটু েূদর নশরীষ োদল

স্বে মুদিা ছেি করদ েলমল,

বদে পানখ আপি মদি,

ছে ছেি োদক আমায়

তার গেীর হৃেয় িদয়দ িত

েু’ িাত আমার পাদি বাোয়,
আমার ছোট করদলা স্পশক একটু

তার ছ াদখর ািনিদত ছবেিা েত,

ল

পাখা োপটায় ছে িদি িদি

তারই ছ াোঁয়ায় ছে ছিাদলা ঞ্চল ৷

আিত িদয়দ ছে নশকারীর বাদি ৷

নেদ ছগদলা আমার লম্বা নবিুিী

আনম দলন গিি বদি

গোদত লাগদলা ল বি ছবদয় ছবদয়,
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নশশু মৃগয়া ছেদখ আমায়

ছে ছে বাোঁধি াো রািী, তা’ও ানি,

একটু োদলাবাো পাবার আশায়,

আমার শূিয হৃেয় মাদে

তু দল নিলাম তাদক আমার বদি

তার িু দ্র হৃেকম্পি ছে বাদ ,

ছে ছেখদত লাগদলা আমায় ছ দয় ছ দয় ৷

েু’িাদত ল েদর তাদক নেলাম আনি

তার কাদলা ছ াদখর ািনি োগর

েূর ছিাদলা আমার েত গ্লানি ৷

ছে নক িানরদয়দ পি, েবু ঘাদের ছিশায় !

তাদক ছেদখ মি আমার নব নলত

ঞ্চল িদয়দ তার মি

ছে ছে পি িারাদিা নশশু অেিায়,

কনম্পত িদয়দ তার তিু,

ছে ছে ছখালা িাওয়ার রািী

ছে ছেদিা নক ু বলদত ায় আমায়

তাদক ছ দে ছেদত িদব ানি,

ছে নক িানরদয়দ মা! তাই এদেদ পায় পায় ৷

তবুও মি ছকি কাোঁদে ছবেিায়

োলদবদে ছফদলন তাদক আনম

আনম ছে নিিঃেোি, তাই কাোঁনে নিরাশায় ৷
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My (Dream) Band
Written By: Aaditya Saha (9 years)
When you hear my boy’s band play their tune,
You’ll feel like you are on the moon.
With all the songs the kids will play,
You’ll feel the need to stay.
And hear the magical music that flies in the air.
My band can sooth anybody - even the President
It is good for everyone, from a Prime Minister to a resident.
Once you hear the symphony play.
You will have a wonderful day.
And if you hear us for a while,
You feel like you are floating down the Nile,
It is a cure for a back that is sore.
When you hear it,
I am sure you will want more.
It is as good as the waves crashing the shore.
It is as good as a person with a good core.
It is as good as the moon in the night.
It is as good as the sun so bright.
And when it’s all over
You will start to cry.
You will start to sigh.
You will feel mad.
You will feel sad.
And just wish that it went on and on.
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Bangladesh and the Civil War of 1971:
A firsthand account
Amalendu Chatterjee, Ph.D

Writing about a civil war is a challenge
especially when it happened many decades
ago. We often rely upon firsthand accounts
from local people who were forced into the
war intentionally or unintentionally.
Today’s robust social media, which thrives
on instant sharing, has not always been
around. . There are many complex aspects of
a civil war. Here, I will highlight some of it
based on my personal involvement of
Bangladesh liberation movement from the
beginning to the finish (March, 1971 to
December, 1971). In summary, the costs of
liberation were many:
 The torture and killing of 3 million
people at the hands of the Pakistani
military
 The creation of over 10 million
refugees in India
 The rape of thousands of women and
girls
 The creation of thousands of orphans
 The malnutrition of young children
displaced by fighting
For readers of history, it is always
interesting to understand all of the wonders
of a country’s birth. For the writer, it is
important to present the facts as accurately
as possible. Here, a historical perspective of
a new country (Bangladesh) will be
described. It is the account of one
individual’s struggle to survive, but
thousands of additional perspectives exist.
The official accounts of the civil war, while

helpful in conveying the overall order of
events, do not always capture the day to day
details that these accounts provide. It is
almost equivalent to Holocaust of the second
world war.
Over
90,000
soldiers
and their
leaders
were
involved
but

unfortunately, none faced the international
war crime. There are over 200 countries in
the world, but United Nations (UN)
recognizes only 192 countries and the U.S.
recognizes 194 countries. According to the
2008 World Almanac, Montenegro and
Serbia are the newest of them. In 2011,
South Sudan declared itself an independent
country. It was the result of a long civil war
between south and north of Sudan that lasted
over six years.
In 1971 Bangladesh was experiencing a
similar conflict, and a new country formed
after over one year of civil disobedience and
9 months of civil war, ending 23 years of
dictatorial military rule. The country had
been called East Pakistan since the partition
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of India in 1947 under British rule. Later, it
was a province under Pakistan but thousands
of miles apart, India lying in between.
Pakistan had been ruled by a military
dictator for many years before this civil war.
There had been coup after coup by the
military generals causing widespread
suffering and economic problems in the
country. The people of East Pakistan were
diverse and spoke different languages. In
addition, 40% of the population consisted of
minority populations, mostly Hindus. The
people of East Pakistan were, in general,
educated and progressive, both socially and
politically. In 1969, due to popular demand,
the military ruler attempted to introduce
elements of democracy. They conducted a
fair election and the people of East Pakistan
won a mandate to establish the infrastructure
of a democratic country under its leader, Mr.
Sheikh Mujibur Rahman (head of the
Awami League, a political party). The
military, however, did not appear ready to
hand over power, and they viewed Mr.
Rahman as a traitor working with India.
There may be many reasons for civil war:
differences in religion, race, ethnicity, or
language; resistance to the oppression of a
dictator; an unequal distribution of wealth; a
perceived lack of representation in the
national government; or a combination of
the above. In the case of Bangladesh, it was
a combination of language (exemplified by
the 1952 Bhasha Andolan, or language
movement) and racial and cultural
differences that had been brewing during the
years since partition. In addition, the
Pakistani military seemed to promote a
hatred of Hindus and of India. They tried to
convince Muslims that Hindus were Indian

agents and that the long term stability of
Bangladesh would be compromised if
Hindus remained in Bangladesh. They
spread the religious doctrine that it is the
people’s moral responsibility to force
Hindus either to convert to Islam or to suffer
forfeiture of their lands (exemplified by the
Enemy Property Act).
After the 1969 election, two major political
philosophies developed, because Mr. Z.A.
Bhutto won in West Pakistan (representing
an Urdu speaking population) and Mr.
Rahman won in East Pakistan (Bengali
speaking population); of note, Mr. Rahman
received more votes overall, given that the
Bengali speaking population was larger. Mr.
Bhutto convinced the military that East
Pakistanis could not be trusted and that
power had to be shared. The military tried to
negotiate with Mr. Rahman ton a
mechanism of sharing power with the West.
The negotiation was widely perceived as
insincere and the process took over a year
and people organized civil disobedience. In
the meantime, East Pakistan had become a
military state by any standard, with the help
of radical Muslims and an influx of over
90,000 soldiers from West Pakistan.
Adamant not to hand over power, the
military started a violent assault on its
country’s own people (Bengalis) starting on
March 25, 1971. The military’s first targets
were intellectuals (professors, teachers,
lawyers, doctors, and Hindu officials),
followed by Hindus, and finally random
citizens, a ploy to scare people into
submission. Many Bengali regiments,
unwilling to kill their own people, formed a
rival group and attempted to overthrow the
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West Pakistani military rulers. In the
process, over 3 million people were killed
and over 10 million became refugees (70%
were Hindus) in India. There was complete
chaos in the country because the government
could not function at all during the nine
months of civil war. Because financial
institutions ceased to function, government
and corporate employees were not paid
salaries, and this economic shutdown
exacerbated the problems already facing
citizens.

seemingly insignificant. Unfortunately, halfway through my journey these items were
confiscated by Muslim collaborators (called
Razakars or Jamaite-Islamists) while I fled
for my life one afternoon. At that time,
there was no social media available for
instant communication, making it difficult to
spread word of the conflict. All
communication was carried out by foot
messengers. I lived in the jungle with one
lungi (underwear) and one ganzi (undershirt)
for six months while organizing local camps
to feed people, offer shelter, and transport
people to Indian refugee camps. We could
only regroup during the night and had to
disperse during the day. We could only
afford one meal (one piece of bread or one
cup of rice and a small amount of lentils) a
day, mostly early in the morning before
sunrise. We had to depend on locally grown
vegetables and fruits, all uncooked, for the
rest of the day. Ironically, we looted houses
of Razakars and Jamaite- Islamists at night
for food while they looted us during the day.
Taking leadership of these camps was a
risky venture, because the many young
daughters, wives and elderly who had fled
their homes arrived with a dangerous
amount of money, gold and jewelry.
Initially, these items helped feed the
refugees. Unfortunately, all high-valued
currencies were soon banned by the ruling
military, and gold could no longer be
exchanged for food. I sometimes had to
post as a Christian wearing a cross around
my neck, and at other times I posed as a
Muslim with a long beard to avoid capture
as a local rival by the military or by the
Razakar. This continued over six months
until India finally recognized the

There are many horrific survival stories
from the civil war. One such story will be
told here. I now live in North Carolina, but
at the time I was a government engineer at
Kaptai Hydro-electric dam in Chittagong
Hill Tract, a district in East Pakistan. Kaptai
Dam used to supply 80% of Bangladesh’s
electric needs. I was a young and idealistic
engineer (having graduated in 1967) who
feared for his safety during the civil
disobedience. Luckily, Kaptai was far from
the military headquarters, giving me and my
colleagues
some
breathing
room
immediately following the initial military
crackdown. I was very concerned for my
family (who lived miles away from me) and
decided to join the rival group, as did the
majority of the population of East Pakistan.
Instead of fighting the army in direct
combat, I decided to help those who were
displaced from their homes due to what had
become routine atrocities committed by
uniformed officers (the looting, burning,
raping, and killing of innocent farmers). I
left the office with one small bag, one
change of clothes, a camera, and a notebook.
I wanted to record all events, no matter how
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Prime
Minister
Indira
Gandhi’s
administration not to declare war
immediately. During this time, I did not
know whether my parents and relatives were
alive, and I had no way of informing them of
my status. For nine months, postal,
telephone and telegraph services were
unavailable to the general public. These
resources were available only for military
purposes. Words cannot express the feeling
of relief I experienced when I returned to my
home town in Bangladesh and found that my
parents were alive. It was an emotional and
happy reunion for me and my family but
was not for many others. The founding
father of Bangladesh was killed in 1975 by a
military coup, and Bangladesh fell, again,
under military rule for many years – this
time by the Bengali military. Democracy has
now been restored amidst intermittent
violence and instability. Only time will tell
whether the sacrifice of millions during the
civil war will have a lasting impact and
change the trajectory of the country.
Bangladesh is still under cease by radicals
(fundamental Muslims). Some articles of the
secular and progressive constitution have
been replaced with Islamic connotations and
Enemy Property Act has not yet fully
repealed.

Bangladeshi movement and provided
material support to overthrow the corrupt
military government. At this time I joined
the Bangladesh government in exile (No. 8
theater road in Kolkata). To do that I had to
walk over 7 to 10 days and risk being fired
upon while crossing the border. I was joined
by many others. It was a scene to be
remembered – the cattle-like flow of people
walking through rain, mud and bushes, with
little more than the tattered clothes on our
backs.
India finally declared war with Pakistan on
the seventh of December, 1971. Bangladesh
was liberated on the sixteenth of December,
1971 ending the suffering of millions. All
90,000 Pakistani soldiers surrendered to the
Indian military. India was the first country to
recognize Bangladesh officially, and Canada
was the second country. That is how I came
to Canada for my higher studies. I am now
a successful entrepreneur, having retired
from a career as a telecommunications
engineer several years ago. The U.S. was
one of the last countries to recognize
Bangladesh. In fact, it was the NixonKissinger policies favoring China and
Pakistan that caused the initial delay in
India’s recognition of Bangladesh as a state,
because they had placed pressure on then
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Mango Dump Cake
Sudipta Chatterjee
This is an easy to make cake, just
involves “dumping” the ingredients in layers and
making sure the layers are evenly spread out.
Ingredients:
1 pack white cake mix
1 cup sugar (you can add a little extra if
mangoes are not too sweet)
1 cup water
¼ cup oil
6 oz pack of mango jello (available in Indian
stores)
3 medium ripe mangoes, diced
Take a 13x9 baking pan, spread the
mangoes at the bottom of the pan. Then sprinkle
the dry jello pack over the mangoes and follow
with the sugar and the
dry cake mix. Now
pour the oil and then
the water over the dry
ingredients. The cake
is ready for baking.
Place the pan in a 350
degree oven and bake
for 30-40 minutes till the bottom liquid layers
start bubbling and the top turns slightly brown in
spots. Cool and serve.

Lau er khosa bhaja
If you buy a lau with a clean green
healthy looking skin, don’t throw the skin away.
The khosa makes an excellent dry curry.
Ingredients:
Lau er khosa (green part only), cut into thin
strips
Phoron: kalajeera, mustard seeds and green
chilies
Potatoes, 1“ cubes
Bori
Roasted jeera-lanka powder
Posto seeds
Sugar, salt, haldi
Fry the potatoes and bori, separately and
keep aside. Then add the phoron to the oil and
once the mustard seeds have spluttered, add the
khosa and saute with salt and haldi. When the
lau er khosa is almost done, add back the
potatoes and bori. Cook for a few minutes and
then add some dry posto seeds, some jeera lanka
powder and sugar. The khosa bhaja is ready.
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The Evolution of Durga Puja
Dilip Hari
Durga Puja - the ceremonial worship of the
mother goddess is one of the most important
festivals of Bengal and India. Apart from being a
religious festival for the Hindus, it is also an
occasion for reunion and rejuvenation, and a
celebration of traditional culture and customs.
While the rituals entails ten days of fast, feast
and worship, the last four days - Saptami,
Ashtami, Navami and Dashami - are celebrated
with much gaiety and grandeur in India and
abroad, especially in Bengal, where the tenarmed goddess riding the lion is worshipped
with great passion and devotion.

Raja Kangshanarayan of Taherpur or
Bhabananda Mazumdar of Nadiya organized the
first Sharadiya or Autumn Durga Puja in Bengal
in 1606.
The 'Baro-Yaari' Puja and Beginning of Mass
Celebration
The origin of the community puja can be
credited to the twelve friends of Guptipara in
Hoogly, West Bengal, who collaborated and
collected contributions from local residents to
conduct the first community puja called the
'baro-yaari' puja in
1790. The baro-yaari
puja was brought to
Kolkata in 1832 by Raja
Harinath
of
Cossimbazar,
who
performed the Durga
Puja at his ancestral
home in Murshidabad from 1824 to 1831.
Somendra Chandra Nandy; 'Durga Puja: A
Rational Approach' published in The Statesman
Festival, 1991.

Rama's 'Akal Bodhan'-Mythology
Durga Puja is celebrated every year in
the Hindu month of Ashwin (SeptemberOctober) and commemorates Lord Rama’s
invocation of the goddess before going to war
with the demon king Ravana. This autumnal
ritual was different from the conventional Durga
Puja, which is usually
celebrated
in
the
springtime. So, this Puja
is also known as 'akalbodhan'
or
out-ofseason ('akal') worship
('bodhan'). Thus the
story of Lord Rama is
ceremoniously repeated,
he who first worshipped
the 'Mahishasura Mardini' or the slayer of the
buffalo-demon, by offering 108 blue lotuses and
lighting 108 lamps, at this time of the year .

Origin of 'Sarbajanin Durga Puja' or
Community Celebration
"The baro-yaari puja gave way to the sarbajanin
or the community puja as we know it now, in
1910, when the Sanatan Dharmotsahini Sabha
organized the first puja of this kind in Baghbazar
in Kolkata with full public contribution, control
and participation. Now the dominant mode of
Bengali Durga Puja is the 'public' version," M.
D. Muthukumaraswamy and Molly Kaushal in
Folklore, Public Sphere, and Civil Society. The
institution of the community Durga Puja in the
18th and the 19th century Bengal, contributed

Celebration of the First Durga Puja in Bengal
The exact beginnings of the First Durga Puja
celebrations are disputed. The first grand
worship of Goddess Durga in recorded history is
said to have been celebrated in the late 1500s.
Folklores say the landlords or zamindars of
Dinajpur and Malda initiated the first Durga
Puja in Bengal. According to another source,
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reported that even the Company AuditorGeneral John Chips organized Durga Puja at his
Birbhum office. In fact, the full official
participation of the British in the Durga Pujas
continued till 1840, when a law was
promulgated by the government banning any
further participation."

vigorously to the development of Hindu-Bengali
culture.
Evolution of the 'Pratima' and the 'Pandal'
The traditional icon of the goddess worshiped
during the Durga Puja is in line with the
iconography delineated in the scriptures. In
Durga, the Gods bestowed their powers to cocreate a beautiful goddess with ten arms, each
carrying their most lethal weapon. The tableau
of Durga also features her four children Kartikeya, Ganesha, Saraswati and Lakshmi.

Durga Puja in Delhi
In 1911, with the shift of the capital of British
India to Delhi, many Bengalis migrated to the
city to work in government offices. The first
Durga Puja in Delhi was performed by ritually
consecrating the 'mangal kalash,' which
symbolized the deity. This Durga Puja, which
celebrated its centennial in 2009, is also known
as the Kashmere Gate Durga Puja, which is
currently organized by the Delhi Durga Puja
Samiti on the lawns of Bengali Senior
Secondary School, Alipur Road, Delhi.

The huge temporary canopies - held by a
framework of bamboo poles and draped with
colorful fabric - that house the icons are called
'pandals'. Modern pandals are innovative, artistic
and decorative at the same time, offering a
visual spectacle for the numerous visitors who
go 'pandal-hopping' during the four days of
Durga Puja.
Durga Puja is celebrated all over India
and at this time Durga Puja is celebrated by the
Indian diaspora residing in different parts of the
world. It is also celebrated in regions and by
people that are culturally and historically distinct
from India.

United Kingdom
Bengalis from the state of
West Bengal, migrated to the
UK starting in the early
1960s and contributed as
doctors,
engineers
and
skilled work force. They
brought with them Ma
Durga, and today Durga Puja
is celebrated all over UK with much gusto and
enthusiasm. From north of UK, to South there
are scores of Durga Puja, and these 4/5 days
makes one feel part of West Bengal. The
celebration includes not only the Bengalis but
many other Hindus as well. During the same
period, the Gujarati community also celebrates 9
nights of Puja (Goddesses Ambe, similar to
Goddesses Durga) and famous Gurba
community dance, culminating in to Dashera
festival.

British Involvement in Durga Puja
The aforementioned
research paper further
indicates that "high
level British officials
regularly
attended
Durga Pujas organized
by
influential
Bengalis,
where
British soldiers would participate in the pujas,
have prasad and even salute the deity. But 'the
most amazing act of worship was performed by
the East India Company itself: in 1765 it offered
a thanksgiving Puja, no doubt as a political act
to appease its Hindu subjects, on obtaining the
Diwani of Bengal'. Sukanta Chaudhuri, ed.
Calcutta: the Living City, Vol. 1: The Past. It is

Amongst the noteworthy Pujas in London,
London Sharad Utsav Puja hosted at Ealing
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Town Hall has attracted London's many
Bengalis to their well organized cultural
programs by renowned artists, and their
impressive food arrangements.
In 2011 they organized what they called the
Global Durga Puja, whereby they showed live,
the Durga Pujas of Kolkata directly at their
Venue, much to the amazement and excitement
of the Visitors to their Puja. They also organize
the Kumari Puja, which is the ritual of
worshipping a small girl as Devi Durga. Another
traditional Durga Puja is held in Cardiff by
Wales Puja committee. They have been doing
Puja for 39 years and have twice commissioned
Image making in Cardiff ( 2002 & 2009) by the
craftsmen from Burdhwan & Midnapore, West
Bengal making complete Durga Protima crafted
in UK.

Dashami/ Dussehra) is also a part of this
celebration. Hundreds of Bengalis and others are
found to enjoy these days here. Traditional
"Dhak" is not played here; but these days,
recorded beats of "Dhak" add a separate
dimension to the beats of the devotees' hearts.

China
In 2004, a group of Indians residing in China
came together and organized Durga puja in
Shanghai. Since then it has become an annual
affair and has got bigger with active
participation from the Indian expat and the
Chinese community. The idol of Ma Durga has
been brought in from Kumartuli, West Bengal.
Every year purohit (priest) from India is flown
in to perform the puja. Elaborate decorations are
done at the venue to give it a very distinct look
of a pandal interior. Men, women and children
turn up in traditional Indian dress at the event.
Dhaks are played and Dhunuchi dances are
performed. Bhog is served to all guests.

United States, Canada, Europe and Australia
Durga Puja is organized by communities of
Indians in the United States, Canada, Europe,
and Australia. Although pandals are not
constructed, the idols are flown in from Kolkata.
The desire by the diaspora peoples to keep in
touch with their cultural ties has led to a boom in

Nepal
Dussehra in Nepal is called Dashain. As it is
chiefly a Hindu nation, the pattern and dates of
the festivals coincide with those of India. The
King of Nepal plays a key role in the festivities,
particularly during Saptami or the Seventh day
of the pujas. Despite the overthrow of the
monarchy in Nepal, the Royal Family still has a
significant cultural role in the nation.

The evenings are occupied with community
cultural programs and performances from
visiting overseas artist. The event receives a fair
bit of support from personal and corporate
sponsors.

religious tourism, as well as learning from
priests or purohits versed in the rites. In 2006,
the Durga idol was immersed in the Thames
river for the festival held in London and this has
since developed into an annual tradition.

Middle East
In Muscat, Bongiyo Parishad (Bengali
Association of Muscat) celebrates Durga Puja
with Bhog distribution (Astomi & Navami) and
Anjali in the Shiva Temple. Vijaya sammilani
(cultural programs on the event of Vijaya

In the United States the pujas are often hosted
during the weekends with few exceptions. The
puja weekends are a time for Bengali friends and
family to gather together to spend the weekend
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distribution and Anjali along with cultural
programs every year.

savoring and immersing themselves in Bengali
culture. Cultural programs are held; a
cornucopia of Bengali food is consumed; stalls
are adorned with ethnic clothes, jewelry, books
and music and there is a general atmosphere of
festivity and merriment.

East Africa
In conclusion, let me touch upon the celebration
of Durga Puja in East Africa where I had myself
lived and actively participated in the festival.
In Nairobi, Kenya Durga Puja is celebrated in a
big way where I had the privilege of taking
active part in organizing the puja. Originally, a
few Bengali families who came to Kenya with
British railway project started to perform Durga
Puja in Nairobi. Later, a formal Bengali
Association was launched who started
celebrating the Puja in Maharashtra Mandal with
the idol of Maa Durga brought from India. Every
Puja day, Prasad and fest is provided and in the
evenings cultural programs are held. Of late, a
separate group of Bengalis comprising mostly of
expatriates community started another Durga
Puja in a temple in Parklands area with a lot of
enthusiasm and fanfare.
In Kampala, the Bengali Association of Uganda
(BAU) celebrates Durga Puja every year with a
lot of zeal. BAU is a non-profit organization
under the umbrella of Indian Association of
Uganda and its mission is to promote a
harmonious blend of our diverse culture and rich
values.
In Dar-Es-Salam, Tanzania Bango Sangho
organizes Durga Puja and every Bengali, in fact
all Hindus rejoice in Puja celebrations with
devotion and decisive jubilation. Bango Sangho
is a 36 year old organization and a shelter for
every Bengali living in Tanzania.

In Canada, Durga Puja is celebrated in a number
of cities, the biggest event being in Toronto Kali
Bari (the only permanent Kali Temple in North
America). Besides this, Durga Puja is also
performed in other locations in Greater Toronto
area including Etobicoke (Prabashi) and Bharat
Sevasram Sangha.
In Australia, the major Durga Puja festivals are
held in Sydney and Melbourne. They are also
held in grand fashion in Perth, the capital of
Western Australia. Bhog Distribution, Cultural
Programs, anjali and dhunuchi naach are the
main events. BANSW and BPCSV were the
main organizers in Sydney and Melbourne
respectively.
In Germany several Durga Pujas are celebrated
along with Bhog distribution and Anjali in
Bremen, Berlin (an over 40 years old puja),
Frankfurt (Main), Hamburg, Köln (Cologne),
Stuttgart and Munich (München).
South East Asia
In Malaysia and Singapore, the Malaysian
Bengali Association and the Bengali Association
of Singapore celebrate Durga Puja with Bhog
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Greater Binghamton Bengali Association: 2013
Committees

Participating Members

Finance

Utpal Roychowdhury, Dilip Hari, Sambit Saha, Pranab Datta, Samir Biswas.

Publicity

Utpal Roychowdhury, Pranab Datta, Dilip Hari, Samir Biswas, Ashim Datta, Parveen
Paul, Sambit Saha, Aniruddha Banerjee, Manas Chatterji.

Puja Website

Anju Sharma.

Puja Magazine

Pradipta Chatterji, Utpal Roychowdhury, Sheema Roychowdhury, Parveen Paul.

Puja Ayojon

Amol Banerjee (Priest), Aniruddha Banerjee, Vaswati Biswas, Damayanti Ghosh, Sheema
Roychowdhury, Sanjukta Nad, Pradipta Chatterji, Anasua Datta, Anju Sharma, Abha
Banerjee, Maitrayee Ganguly,

Prasad & Bhog

Vaswati Biswas, Subol Kumbhakar, Pradipta Chatterji, Sheema Roychowdhury,
Damayanti Ghosh, Sanjukta Nad.

Decoration

Damayanti Ghosh, Anika Kumbhakar, Ishika Kumbhakar, Anju Sharma, Vaswati Biswas

Lunch & Dinner

Dilip Hari, Subal Kumbhakar, Samir Biswas, Ashim Datta.

Pratima Transfer

Sambit Saha, Subal Kumbhakar, Samir Biswas, Rabin Das.

Local Artist Cultural
Program

Balvikaas Group, Ruby Biswas.

Invited Artist
Cultural Program

Dilip Hari, Sambit Saha, Aniruddha Banerjee, Rabin Das.

Audio Visual Setup &
Stage Management

Sambit Saha, Bijoy Datta, Aniruddha Banerjee, Rabin Das..

Hall management

Samir Biswas, Sambit Saha, Dilip Hari, Sheema Roychowdhury, Anju Sharma,
Maitrayee Ganguly.

Reception

Utpal Roychowdhury, Samir Biswas, Sambit Saha.

Cross Functional
Coordination

Utpal Roychowdhury, Sambit Saha, Pranab Datta, Dilip Hari, Samir Biswas, Subal
Kumbhakar.

Patrons

Arindam Purakayastha, Manas Chatterji, Kanad & Indrani Ghosh, Subimal & Sudipta
Chatterjee, Hiren & Dipali Banerjee, Sumit & Sudeshna Ray, Lopamudra & Subasit
Acharaya, Raman & Shasi Daga, Natwar Pareek.
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Greater Binghamton Bengali Association: 2013
Programs:
Saturday, Oct 5, 2013:
8:00 AM – 12:30 PM
12:30 PM – 1.30 PM
1:30 PM – 2:00 PM
2:00 PM – 2:30 PM

Puja (Pushpanjali at 12:15 PM)
Prasad + Vegetarian Lunch
Dashami Puja + Pushpanjali + Bisharjan
Sindoor Utsab + Bijoya + Dhak

2:30 PM – 4:00 PM

Break

4:00 PM – 5:00 PM
5:05 PM – 5:35 PM
5:45 PM – 7:45 PM

‘Mahishasur- mardini’ Presented by Baalavikas Youth Group

7:45 PM – 8:45 PM

Vegetarian Dinner

9:00 PM –11:00 PM

Invited Artist, Pratibha Singh

Sandhya Aarti
Musical Potpourri by Invited Artists,
Kedar Naphade, Kanika Pandey & Dibyarka Chatterjee
(Hindusthani & Karnataki, Classical, Semi-Classical, Modern)

Sunday, Oct 6, 2013:
11:30 AM – 1:00 PM

Sruti-Natak, 'Sesher Kabita"
Direction: Ruby Biswas

by Rabindranath Tagore

1:15 PM – 2:15 PM

Non Vegetarian Lunch

2:30 PM – 3:00 PM
3:15 PM – 4:45 PM
4:50 PM – 5:00 PM

Local Artists Music Program
Co-ordination: Ruby Biswas
Invited Artists, Apratim Majumdar & Amit Chatterjee
Program Conclusion
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invites you with your family and friends to

On October 5 & 6

Venue: Indian Cultural Centre,
1595 NYS Route 26, Vestal, NY 13850

An entire w eekend of Indian classical, pop, bollyw ood, folk and devotional music and
other artistic traditions from various parts of India. A very talented group of local
children w ill also narrate the story of Goddess Durga through a play.

Pratibha Singh Baghel
Finalist SaReGaMaPa
2009
Saturday evening

Dibyarka
Chatterjee

Kanika
Pandey

Soumyen
Apratim Majumdar
Baalavikas Soumyen
Youth Group
Adhikari
Adhikari
Sunday

Kedar
Naphade

www. Binghamtonpuja.org

ARTIST BIO: Gopal
Neil Sen (aka GOPAL) is a renowned contemporary Bengali artist in Houston, TX. Neil has
done numerous exhibition all around the country to showcase his painting to the art lovers of
Indian Origin. He has created illustrations for books & magazine covers. Gopal paints with a
flurry of colors and goes into meticulous details using a broad range of styles and medium
depicting the human beauty especially in its female form. He currently holds the position of
Director of Arts for three institutions : Anjali Art Academy, Sugarland Artist Alliance and
Kala Bhavan Art Academy.
He is presently creating numerous commissioned works for the Indian diaspora audience
around the country. Please check his website at : www.redblueart.com
We greatly appreciate and acknowledge his contribution of the front and back covers for
Anjali 2013.

